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  נתיב הצמצום
  פתח א 

  י יעקב סלהקאות עמנו משגב לנו אל-צב' ה
 אמת ומסורה היא ,בפיהם'  אשר דבר ה, בכללה שדברו בה המקובלים1 האמתחכמת

 כמו שהאריכו בזה הרבה מן הראשונים , ומפי נביאי האמת2ה"בידם בקבלה עד משה רע
היג נבראיו בהשגחה פרטיית הולך  להבין ענין השגחתו יתברך והיאך הוא מנ3 הוא,והאחרונים

 והתכלית , והיאך ברא ויצר את כל העולם כולו ומשגיח עליו, יתברךמצותיופ סדר התורה ו"ע
 וענין שכר , נתקן הכל ונשלם רצונו יתברךצותי התורה והמ"אשר בעבורו נברא העולם והיאך ע

 ,כב ירמיה ט(י נביאו "ז אמר הוא יתברך ע"וע .5וכל שרשי התורה והעבודה תלוי בזה 4ועונש
 כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי 'וגו אל יתהלל חכם בחכמתו 'הכה אמר ) כג

 האדם רהיה בעבוש ]נודע [הורה בזה שתכלית הבריאה .' וגו'ה כי באלה חפצתי נאם 6'וכו
וירא אלקים את כל אשר ) לא בראשית א(ש במעשה בראשית אחר בריאת אדם הראשון "כמ

ל שעל ידי בריאת האדם בארץ נתגלה כלל טוב הבריאה כולה והיאך "ר , והנה טוב מאדעשה
  .נשלם בזה רצונו יתברך

 ביאר הנביא שלא יחשוב האדם שאין שלימות אחר נמצא בבריאה כי אם בעולם ולזה
, והם החכמה והגבורה והעושר 'השפל הזה ועניינים גשמיים ושלמות גופני שנכלל באלו הג

 רק הכל מאתו ,דברים אינם תלויים בבחירה ורצון אדם' מאחר שאלו הג ,פורסםשזה שקר מ
דברים לכל אישי '  היה לו יתברך להשפיע אלו הג, נאמר שאין שלמות אחר זולתםואם, יתברך

 ,7כי מטבע הטוב להיטיב לזולתו . ומדוע יעצור הוא יתברך מלהשפיע לכולם,בני אדם בשוה
 במה ,לזה אמר שעיקר תכלית הבריאה היא שלמות אחר .רךואין כילות וצמצום אצלו יתב

 מרצונו האמיתי שהוא הבחירה 8 יתברך ויקיים מה שהשיגונו וישיג רצ,שהאדם מתדבק לקונו
                                                           

אין הקליפה הרעה מצד הנחש סמאל עבד רע נאחזת אלא : ל"ק ז"ו לשעה"הקדמת המרח' עי 1
 אבל לא , היא משנה מטטרון עולם היצירה הנקרא עבד ושפחה דמטרוניתא,הטובה' בקלי

ג "ע'  נז"א על תיקו"בהגר' יע .במטרוניתא שהיא המוח הפנימי חכמת האמת ונקרא עץ החיים
, נקרא קבלה, ובתרין דרועין שם מקום הקבלה, הלכה' נק, בתרין שוקין ששם הוא הליכה, ל"וז

כ שהקבלה נקראת חכמת "נמצא א, ת נמצא במקום הזרועות" ת וכידוע שמידת האמת.ל"עכ
  .האמת
, ל שמקובלין איש מפי איש עד משה מסיני" ר-קבלה , ל"ד וז"ו ע" טז"א על תיקו"בהגר'  עי2

  .ל"עכ
  .ח פתחי חכמה וריש דעת תבונות"ל ריש קל"ברמח'  עי3
ו כאן לתכלית לימוד שמביא כמעט את כל הטעמים שנמנ' ל בדעת תבונות אות ז"ברמח'  עי4

  .על אף שספרו נראה כספר השקפה, כתכלית הספר שלו, חכמת הקבלה
דבור , מחשבה, מדרגות' וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג, ל"א פתח כג וז"לקמן פרצוף ז'  עי5

הוא מתקן המצוה בגדלותה , בדחילו ורחימו] מקיים המצוה במחשבה שהוא[ואם ', ומעשה וכו
חכמה ובינה אינון , ל"ב וז"ו ע"ז כ"תיקו' ועי,  מוחין בחינת נשמה שבוהוא בסוד, ובשלמותה

: תרגום [ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא, נסתרות במוחא ולבא ברחימו ודחילו
 .] ותורה בלי יראה ואהבה לא פורחת למעלה,שחכמה ובינה הם נסתרות במח והלב באהבה ויראה

דהיינו הדרך היחידה לעשות ', א שהן לעילא וכו"ל לאו"חת לעילא רג לא פר"ו ע"א שם כ"הגר' ופי
שער הגלגולים ' ועי, ואז היא פרחה לעילא, מצוה בגדלותה ובשלמותה היא בידיעת חכמת האמת

הנה הוא זוכה אל הנפש הנקרא עשיה ולא יותר , האדם מתעסק בעשית המצות לבד, ל"ח וז"י' הק
פ "וק גם בתורה ולומד והוגה ושונה בה תמיד בתורה שבעואם ישתדל עוד האדם הזה לעס' וכו

ואם ישתדל עוד האדם הזה ', אז יזכה גם אל הרוח שהוא מן יצירה וכו, ועוסק תמיד לשמה בה
ותאיר , ויעסוק בחכמה הנעלמת ובסודות התורה אז יזכה גם אל הנשמה שהיא מן הבריאה

ואז נקרא אדם שלם אשר עליו , תוהנשמה ברוח שבו ותוסיף מעלה על מעלתו וחכמה על חכמ
, ולכן מובן למה כל שרשי התורה והעבודה תלוי בזה, ל"עכ, נאמר ויברא אלהים את האדם בצלמו

  . כי רק בלימוד הקבלה אפשר לזכות לנשמה
  .ד שמביא את זה כמקור ללימוד תורת הקבלה"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי6
' וכן עי, סד והרחמים הוא להיות מטיבים בעולםומטבע הח, ל"וז' ח עקודים פרק ח"ע'  עי7

ואמנם מחק הטוב הוא , ש הוא תכלית הטוב ודאי"ל ית-כי הא, ל"ל בדעת תבונות אות יח וז"ברמח
  .להטיב
להי ישראל -א' עמד רבן יוחנן בן זכאי ונשקו על ראשו ואמר ברוך ה, ל"ב וז"ד ע"חגיגה י'  עי8

לחקור ולדרוש במעשה מרכבה יש נאה דורש ואין נאה שנתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין ו
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 ומתדבק רצונו , בוחר בטוב להיות דבוק בעבודתו יתברך ובתורתוהוא י"שעהמסורה ביד האדם 
  .9של אדם עם רצונו יתברך

 . כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו)ז ה מגישעי(  אמר הנביאז"וע
ן עולה "ולכן רצו ,)'פתח ב( ד" כמו שיתבאר בסמוך בס, שרצונו יתברך הוא שמו,והיינו

 הרי ,והצדיק העובד אותו יתברך ומשלים רצונו לרצון בוראו ,)פ יתרו"שעה( ו"בגימטריא שמ
 שצדיקים )ב" עה"ב ע"ב( ל"ולכן ארז .חד רצון אהכלונעשה , נקרא שמו יתברך עליו ממש

עלמין ' והם ג ,וכן כל הבריאה בכלל הוא קשור ברצונו יתברך .10ה"נקראים על שמו של הקב
והצדיק המקיים רצונו הוא משיג רצונו ויודע  .ד כולם נבראו לרצונו ולכבודו"ר בסאע שיתב"בי

  . ובזה יוכל המתהלל להתהלל,אותו
 ,י"ושמו יתברך ניכר ע, צות כולם הם מגלים רצונו יתברך היאך התורה והמ, זהודבר

 י חכמה זאת"ובלתי אפשר להגיע לתכלית השלימות כי אם שע .הוא כלל חכמה העמוקה הזאת
 והיאך התורה היא עיקר , וקשר רצונו והשגחתו יתברך בנבראיו,יתבאר ענין הבריאה בפרטות

 ולהעלותם ,להטיב לנבראים ם רצונו יתברך ועל ידה מתקיים הכל ונשל,הכל ועל ידה נברא הכל
  .מעלה מעלה

  
  פתח ב
 ]בסודות) [מסודות(ל " וכל מה שגילה האריז, שכל מה שדברו המקובלים, שתדעוצריך

 כי . ולא בבעל הרצון, אין אנו מדברים רק ברצונו יתברך לבד,חכמת האלקות והעולמות
ברא אפילו העליון שבעליונים שום  ואין לשום נ, אין אנו מדברים ממנו כלל,ש"המאציל ית

רק אנו ,  הוא נעלם מכל רעיון ומכל מחשבה ואין בו תפיסה כללי כ,בבעל הרצון] ו"ח[השגה 
   .מדברים ברצונו

אמרו ) 'פרק ג(א "רדכי הנה בפרקי  .וגם זה אינו כפי פשטות הדברים וענין עמוק הוא
 כי באמת ,ם אלו עמוקים הם מאודודברי .]לבד) [בלבד(עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו 

 המושג רכי ענין השם הוא בדב ,)ישעיה מ יח(כי מה דמות תערכו לו , ו"אין לו שם ח' הוא ית
 ,)כ בראשית ב(כענין מה שקרא אדם הראשון שמות לכל הנבראים  ,ששמו נקרא לפי עניינו

רך כל אחד כך הוא  ולפי ע,חכמתו הגדולה במה שהשיג טבעי כל הנבראים ומהותם] היה[שזהו 
ל הוא שמו המסוגל "ר,  שמווא האדם נפש חיה ה לו וכל אשר יקרא)יט בשם ( ש" כמ,שמו

 הם צירופי כחות עליונים שבו נברא ,ובאמת אותיות של כל שם .ומיוחד אליו לפי טבעו ומהותו
ואם כן איך שייך לייחס שם אל  .)'טפתח ף "אח( א" במ)אצלנו(הנברא ההוא כמו שנתבאר 

   . אשר אין לשום נברא תפיסה ורעיון בו כלל,ה"המאציל ב
לרוב חסדו אשר רצה להטיב ולברוא נבראים בעלי גבול ותכלית לאיזה ' אך הוא ית

 נוכל ,ואז אחר הצמצום הזה . צמצם רצונו להיות נוטה לנבראיו,' ית11בעבורו שלמות אשר כיוון
 הנמשך כח לנבראים להיות משיגים  מאחר שנתן, ובכל מה שנמשך ממנו ולמטהצונולדבר בר

 לוובזה אנו מייחסים  .בזה יש לנו קצת השגה ונוכל לדבר בהם . ויהיה רצונו נוטה אליהם,ממנו

                                                                                                                                                                      

מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש אתה נאה דורש ונאה מקיים אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן 
ידע 'והוא הכתוב בפסוק , היא ההנהגה על פי ההבנה' נאה מקיים'דהיינו ה, כ"ע, ערך יצא מחלציך

  .5 לעיל הערה' עי', אותי
מורה (שהשכל והמשכיל והמושכל אחד הוא , א על מעלת לימוד התורה"ע' ש ז"הקדו'  עי9

', וכאשר יודעים דבר מהתורה הוא דבוק ברצונו ית) ג"י' ח פ"פרדס רימונים ש, ח"ס' א פ"נבוכים ח
' ועי, פשט למטהשרצונו הוא אורו עצמו המת, שנעשה אותו ידיעה חלק מכחות הנפש שבו

, כ הדבר"כ בגוף כשעושה אח"ובדעת הוא השגת הדבר והוא מתפשט אח, ל"א וז"ע' י ב"א ס"בהגר
ומושכל כלול מן השכל ומשכיל , והן שקראו שכל ומשכיל ומושכל', ולכן אמרו דעת המתפשט וכו

  .'וכו
, ל"א וז"ח ע"ב ל"זהר ח' ועי, ע למה הוא מזכירו בלשון הוה"וצ,  שעתידין להקרא, הלשון שם10

ה דא רבי שמעון בר "ה מאן פני האדון יהו"יראה כל זכורך את פני האדון יהו) שמות לד כג(וכתיב 
עוד ' ולהבין הענין עי, ה בהוה"דהיינו כאן רואים שצדיקים נקראים על שם הקב, ל"עכ, יוחאי
יד הוא עתה וכמו שאמרו הראשונים דכל דבר שיהיה לעת, ל"ב וז"ב ע" מז"א על תיקו"בהגר

 דהיינו שמה שיהיה .ל"עכ, ד"ז פ"כ' ויקרא רבה פ, ג אות סד"א רבה פ"וכן הוא בתדב, לפרקים
 . י"ה יש עתה לפרקים כמו אצל רשב"לעתיד שכל הצדיקים יקראו על שמו של הקב

  .' הל בעבורם" נדצ11
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וזה  .ד" הבאים בסנתיבים הגבור והנורא כמו שיתבאר ב12ה"שמות אשר כלל כולם הוא שם הוי
 וקודם בחינת .ג לנו ששמו הוא רצונו המוש,ו"ן בגימטריא שמ" רצו)פ יתרו"שעה( שכתוב

ס " ואין יודע שמו כי אם א, רק שמו והוא הכל אחד,'הצמצום הזה אין שייך לייחס שם אליו ית
  .'בעצמו ית

 שכתבו שקודם אצילות העולמות היו העשר ספירות 13 מה שכיוונו המקובליםוהוא
רות הם שענין עשר הספי .והוא דרך משל ועניין עמוק, ס כשלהבת הקשורה בגחלת"כמוסים בא

 ,שעל ידם יש לנו השגה בהם שהם כחות השגחתו ופעולתו המאיר לנבראים, 'עשר שמותיו ית
 אין שייך ,ובבחינה שקודם הצמצום .ואחר הצמצום יש לנו כח לדבר בהם . בשםותםונוכל לכנ

 והיא גם כן כוונת .ושמו והוא הכל אחד ,לבדו'  כי אין משיג שמו רק הוא ית,לייחס שום שם
רצה לאמר  . שקודם שנברא העולם היה הוא ושמו אחד)'א פרק ג"פדר( דול באומרוא הג"ר

  . והבן דברים אלו כי עמוקים הם,לבדו ושמו אחד'  רק הוא ית,שאין שייך לייחס שום שם כלל
  

  פתח ג 
 בביאורו תכלית )'ענף א' שער א' בהיכל א (ל"ו ז" מה שכיוון הרב הקדוש הרחוזהו

והוא  .]וכל השמות [וכדי שיהיה נקרא אדון, 'בשביל גילוי שמותיו יתהבריאה שהיה ] כוונת[
שבזה נוכל לכנות בשמות המורים , ש שהבריאה היה בשביל גילוי כבודו ויכולתו והשגחתו"מ

ל עשר מיני "ר . כלל העשר ספירות שדברו בהם המקובלים והם'על פעולותיו והנהגותיו ית
'  שהם עשר שמותיו ית,הם בפרט מתחלקים לעשר ש,המושגים לנו' גילויים מכחותיו ית

 , האחד:ונקראים בשם ספירות מכמה טעמים .)14'סוף פרק ו(ק ובספר יצירה "כמבואר בזוה
ישת חושך ) יב תהלים יח(ש " כי דבר הבלתי מושג נקרא חושך כמ,ר וזיו וזוה15מלשון הארה

י האור האדם רואה ומשיג שעל יד, ודבר המושג נקרא אור שמאיר .ש בכמה מקומות"כמ, סתרו
 נקרא ,י פעולותיו בכללות עשר מדרגות"מושג לנו לפי ערכנו ע' ולפי שהוא ית .כל דבר

 ונקראים . בדבריהם באריכותארל עשר מיני הארות והשגות כפי המבו" ר,שהאציל עשר ספירות
  .כ בשם אורות לטעם הנזכר" ג)בשביל כך(

 ואינו משיג מה שהוא , האדם הוא גשמיכי,  לפי שאין לנו שם אחר במה לכנותוגם
 שהוא דבר ,לזה אין אנו יכולים לכנותם רק בשם אורות .16במדרגה עליונה ממנו שאינו לפי ערכו

 הושע יב(ש "כמ,  וניתן לנו רשות לכנות להם שם במה שאנו יכולים,היותר דק וזך שבגשמים
צ "ז וספד"ר ואד"ק ואד"ים וזוהוכל עניינים גופניים שדברו המקובל . אדמהיאיםוביד הנב) יא

 הכל , אודנין עיניין ודומיהם, מצחא, קטנות וגדלות,ל כגון עיבור יניקה ומוחין"ובכתבי האריז
 ודמות למה צל הם ,וכל העניינים שיש בו . מאחר שהאדם נברא בצלם אלקים,הוא בדרך משל

ות שנברא בהם  שהם ענין עשרה מאמר, בספירות שהם הכחות שנברא בהםושרשם, שלמעלה
ולכן כל מה שנמצא באדם אנו מדברים בדרך  . וכולם נכללים באדם,)א" מה"פאבות ( העולם

 כמו שיתבאר באריכות ,לוה- ומבשרי אחזה א)כו איוב יט( ש" כמ,משל למעלה למעלה
  .ד"בנתיבות הבאים בס

                                                           

 .ה"ה ב"כל השמות הכל בשם הוי' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי12
כבר ידעת שכל הדברים של מטה בעולמות , ל"א וז" משה במאמר אדם דאצילות פויקהל'  עי13

', וכו' ס ית"כולם יש להם שורש דק וכמוס למעלה בעצמות של א, הנעשים והיצורים והנבראים
ס "ממילא בהכרח שיש לעשר ספירות שבעולם האצילות שורש כמוס ונעלם מאד בעצמותו של א

, ל"ח פתחי חכמה אות כו וז"ל קל"ברמח' וכן עי, ]א"ע' א ו" חו חלק הביאורים"מלש[' וכו' ית
פירוש שתחשוב כל המסתלק מן , ה"ס ב"הגילוי הנשאר אחר הצמצום נקרא הכל כמו מלכות א

ו " כצ"א על ספד"בהגרעוד ' ועי, ל"עכ, ספירות למטה' הכח הפרטי של בריאת נבראים כדוגמת ט
רק שאין רשאין להסתכל ולהבחין , קודם הצמצוםוכן תבין למעלה למעלה כמה עולמות , א"ע

  . ל"עכ, קודם הצמצום
 ב"א מ"ל פ" נדצ14
וכן , ג"א פ"ק ח"וכן בעבה, ה תולדות אדם בית ישראל כו"מוזכר בשל,  מלשון לבנת הספיר15
  .ה"ד פ"ק פרדס רימונים ש"ברמ

מא עין כמו שלא ישיג הסו, ל"וז, לפרק חלק סנהדרין' מ הק"ם פיה" כמו שכותב הרמב16
כן לא ישיגו הגופות , ולא הסריס תאות המשגל, ואין החרש משיג שמע הקולות, הצבעים

  . ל"עכ, התענוגים הנפשיות
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ן אין שייך שום חשבו' שבאמת לפי ערכו ית .17 שני שנקראו ספירות מלשון מספרטעם
 רק הכל , ולא שום ענין מה שאנו מדברים בהם, ולא עליה וירידה,ו"ומספר ושינוי ופירוד ח

 ורק הכל ,' ואין שום דבר זולתו ית,הוא אחד המיוחד כמו קודם הבריאה' כי מצדו ית .מצדנו
 ועל זה .ובזה שייך בהם בחינת מספר ושינוי . שניתן לנו השגה לפי ערכנו לדבר בהם,מצדנו

ל שבאמת "ר .ואם רץ לבך שוב למקום' עשר ספירות בלי מה וכו) ב"א מ"פ(פר יצירה נאמר בס
 ד"בס'  והוא על ידי הצמצום שהוא מקומו של עולם כמו שית,אין בהם מספר ומהות רק מצדנו

שגם '  ולא מצדו ית,וגם זה רק בערכנו לבד . ולמטההצמצום ואין לנו לדבר רק מן .)'פתח ה(
 ,)לה דברים ד( ואין עוד מלבדו כתיב )א" עה"רכ ג"חזהר (א כל עלמין אחר הצמצום הוא ממל

 וכל דבריו )'שער ג(ל בספרו הנחמד נפש החיים "ח מוואלאזין ז"כמו שהאריך בזה הגאון מוה
  .18 לחכם ומבין מדעתו,שם עמוקים מאוד

הסברתי ) ש לביאור על איוב"אשר יעדתיו בעהי( שפתי דעת קבספרי שפת אמת חל[
 על המוחשך מן מ שנ, שכח ההשגה שבאדם היא עצמה הכח הראות שבו, במוחש הטבעיהענין

צריך לסגור עיניו ולסתום   ההשגהלהרבות והמופת לזה שמי שרוצה להשקיט רעיון .העיניים
שמי שצריך לעשתות , לפיד בוז לעשתות שאנן) איוב יב ה(ש " כמ.הראות כדי להרחיב ההשגה

  יעלוז והלפיד אינו אלא נכון למועדי רגל שלא, הלפיד המאירז יבו,ותקטרעיונות נשון שאנ
  ].מ"אשוריו ואכ

  
  פתח ד 

ום  שתכלית מציאות הצמצ,ל" ומבואר בכתבי הרב הקדוש ז19 אמרו המקובליםעוד
ושיהיה , ז יהיה מקום לרע בעולם"ועי  שיהיה נמצא באדםהובריאת העולם היה בשביל הבחיר

ועל  .' יתצונווהאדם בבחירתו הטוב יתדבק בטוב ובר, דושהא המתנגדת לק" וסט,ר"נמצא יצה
את ו) ב זכריה יג(ש " כמו שיהיה לעתיד כמ,ידי זה יתרבה שכרו על ידי שיוחזר לטוב גם הרע

  .'אחד וגו'  והיה ה)שם יד ט ('רוח הטומאה אעביר וגו
רכנו  ומצדנו וע,במה שמצמצם כח כל יכולתו, ' הענין הוא מעצם גבורותיו יתוביאור

שיהיו יורדים ממדרגה  וברא נבראים בעלי גבול ותכלית, סילק את שלמותו הבלתי בעלת תכלית
 עד שיהיה האדם נמצא למטה בתכלית השפלות שהוא העולם הגשמי ,למדרגה יותר שפלה

 נמצא כח המסית ,עד שמצד זה . ונראה כלל לנבראיםושגמ' הגמור שבו אין כבודו וכחו ית
 ולאמר דלית דין ולית דיין והוא בחיריי , ולהכחיש השגחה העליונה,לאדם לכל עון וחטא

  .בטבעו
 אז מתקשר בקדושה העליונה , בבחירתו נוטה לצד הטוב ומתקרב לצד הקדושהואם

 עד שלסוף שית אלפי שנין דהוה ,י ההדרגה שיתגלה מעט מעט עוצם קדושה עליונה"וגורם ע
 ואז יהיה תכלית גילוי רצונו , למטה ויתבטל הרע'תתגלה קדושתו ית )א" עז" צסנהדרין(עלמא 

                                                           

ש הדברים "לא ע, ש המספר"והענין שנקרא ספירות ע, ל"ד וז"ע' א ו"יהל אור ח'  עי17
עולם שיהיה ואין דבר ב, בלי מה' ונק, עשר חכמות' ס הן במחשבה לבד שלכן נק"הנספרים כי ע

אינו ' אינו נופל במספר שלכן א' וידוע שדבר א, במחשבה לבד רק המספר שאין ניכר בדברים עצמן
הספירות הוא ', וכו' כ א"מונין ג, וכשיהיו שני דברים, הוא כלל המספר' וא', מספר ומתחיל מב

אך , כליתמחבירו בגבול ות' לשון מספר וכוון אותם בלשון מספר כי כל דבר שבעולם מובדל א
אבל , בעלי תכלית בשכל ובמחשבה) דהיינו הספירות(המספר אין הבדל ניכר אלא במחשבה כן הם 

אבל המספר אין לו קץ ותכלית , ועוד שכל דבר שבעולם יש לו גבול ותכלית, לא בגבול ותכלית
 'המהות נבדל א' ולזה קרא ב' שלזה קרא א, נמצא המספר אין הבדל ניכר אלא במחשבה, לעולם

הם עשר ' ש עשר ספירות בלי מה פי"מחבירו דהיינו אותו דבר הנספר נבדל אחד מחבירו וז
מחבירו אבל הם אינם נבדלים בעצם אלא הם ' כי המהות נבדל א, מספרים אבל הם בלי מהות

כי אף , רק במחשבה' ש שהמספר וכו"ספירות ע', מספרים בלבד שהבדלתן במחשבה ובשכל וכו
', כי הוא אינו דבוק בעצם וכו' ומי הוא ב' כשיתפרדו אינו ניכר מי הוא א' אם תספור אנשים וכו

  . ל"עכ, כ כשיתפרדו איה המספר כי איננו"וא
ע " ב'עיו . במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתון דורשיין א:ב"א ע"חגיגה י'  עי18
 .ב דהיינו שהוא עומד במעלת המתקלא ובמעלת עולם התיקון"רכז ע
אינו אלא , מה שנראה בענין הצמצום ותולדותיו, ל"וז, ל אדיר במרום דף ריא"ברמח' עי 19

, ל"וז' ח פתחי חכמה אות ל"ל קל"ברמח' וכן עי, ל"עכ, ההנהגה הזאת הנמצאת לצורך הבחירה
  . ל"עכ, בצמצום הושרש שילכו הדברים לפי הנהגת העולם
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שצריך לזה כל משך שית ' ושיערה חכמתו ית .וכל זה על ידי ישראל והתורה .בבריאת עולמו
 וכל המשך הזה הוא סובב והולך בחכמה עמוקה ונפלאה אשר נעלם .אלפי שנין דהוה עלמא

ונמצא ששורש  .בעולמו' רצונו ית ושלימות ,20 וגורם לגילוי הטוב והמתקת הרע וביטולו,מאתנו
 יצא זה ב,'ל שעל ידי שנעשה צמצום שלמותו ית" ר.לכל זה הוא למעלה במקומו של עולם

  .* ד" הוא שם כמו שיתבאר בסמוך בס21 וכן שורש הדינים.כ עצם הרע למטה"שורש שימצא אח
   בית נתיבות *

 ד"ק( הבונה פ׳ שבת במס׳ הנזכר סתום א׳ במאמר רז״ל לנו רמזווכל ענין עמוק הזה 
 , רהבבהר ,בובן נבוב כגון ,מבחוץ ונקרא מבפנים נקרא שבלוחות כתב , אמר רב חסדא)א"ע

רומזים  הלוחות כי והוא ,עמוקה כוונה בזה יש אבל .22בתימה וחשהני שם וס׳ת 'ועי, סרו ורס
 חלו ועל) לב ירמיה לא( כמ״ש ,לוחות ב׳ כנגד לליםח ב׳ שבו האמצעי מרכז והוא ,האדם ללב
 כל וכולל 23קטן עולם אדם כי והענין .וגו׳ לבך חלו על כתבם) ג משלי ז( וכתיב, אכתבנה םלב

 וכל יוניחה נפש שורה ובו ,האדם תכלית שהוא ,שבו האמצעי המרכז הוא שבו והלב ,הנמצאים
 במקום והוא, ייםח תוצאות ממנו כי לבך נצור משמר מכל )כג משלי ד( וכמ״ש ,שבו מדותיו

 חבכ כלול ,ובפרט בכלל רשומה כולה התורה כל שבם ,ותחלו ב׳ שבו ק"בק שהיה הקודש ןארו
 כוונת לתכלית והגיעו עבודתו צורך וכל האדם שלמות כל כן וכמו .וברמיזותיה באותיותיה

 חכמה נתיבות בל״ב שנבראו הנבראים ללכל שרומז ,לב נקרא ולכן, בלב תלוי הכל ,ית׳ רצונו
 כלל והם .כידוע שלהם ונפש גוף' בחי שהם ,24נקודות ועשר אותיות כ״ב םשה ,)א"א מ"י פ"ס(

 וףגב ציםיפח כ״ב )ו"ב מ"פ( היציר בספר ש"כמ ,העולם כל נברא שבתורה ,התורה אותיות כל
 ותחשבלו כתב והם ,נקודות וי׳ אותיות ב"כ של זה ענין על הולך יצירה הספר כל וכלל, דחא

  .הלב
 הם הקדושה ותכח שכל בראו ית׳ שהוא ,באדם צמצוםה י׳חב הוא שם ,הלב והנה

 שנולד בעת ולכן .מיד מתגלים ואינם ,בלבד מחשבית נקודה בבחי׳ לבד חבכ רק בו נטועים
 עד .דקדושה מסטרא ענין שום ולא שלמות שום בו ואין ,יולד אדם פרא ועיר) יב איוב יא (האדם
 מן ולצאת להתגדל שבו טובות מדות םמתחילי ואז, תורה אותו ומלמדים נךחלהת ילחמת שהוא
 היה שתחילה ,העליון שורש כמו ממש והוא .בו ומתגדל הולך הקדושה ואז ,הפועל אלהכח 

 קו י׳חבב בו להתפשט הקדושה וטח מתחיל כ"ואח ,ולסט״א לרע שורש שיהיה כדי הצמצום
 ותחהכ כל כלל שהם ,ואברים ופרצופים עולמות בו לעשות הזה ללחה מקוםה כל את למלא

, ותורתו עבודתו י"ע כולם םנומתק .הנבראים כל כולל שהוא השלם באדם שנמצאים הקדושה
 והמצוות התורה כלל שהוא נ"זו פרצופי בחי׳ הואו ,בו המתגלים הקדושה כחות וגודל

  .כידוע מוחין שם לעשות םהב מתפשטיםה ותבונה בינה י"ע המתגדלים
 שמלמדים התורה של ותבונה חכמה שע״י ,)א"א ע"ברכות ס( מבין הלב ,אמרו ע״זו

 שמע) ח משלי א( ש"וכמ .הגילוי אל לבא שבו טובות מדות ותלים כחד מתג,בלבו ונכנסים אותו
 שב״ט נער בלב הקשור אולת )טו  כבשם( נאמר הז ועל ,אמךתורת  תטוש לאו אביך מוסר בני

 םהש הסט״א כחות םהש ,בו מושרשה רעה ואה קשורה בליבוה ולתשִא, ממנו ירחיקנו מוס״ר
 ופונים נשברים והם ,פרצוף בסוד מסודרים אינםש מדות המגונות םהש כלים שברי ע״י באים

 סוד והוא .ומתגדל פרצופים סוד ותנקוד 'נעשה מבחיאז  ,א בו"כניסת או וע״י .הרע לעשות
 אמרו ״זוע .מוס״ר ט"שב י׳גב ,להגדילם בזו״נ א שנכנסים" או,25'ה של ה"י שבהם ואש״ה אי״ש

 והם 26ותבונה בינה הם וס׳ שמ׳ ,וחות בנס היו עומדים כידועשבל מ״ךסו ם"מ )א" עד"שבת ק(
 .)יט יחזקאל יא( בשר לב לו לעשות  לב האבןולהסיר ממנ ,מאלשו בימין שבלב בלוחות נכנסים

                                                           

 .'תיב פנימיות וחיצוניות פתח בלקמן נ'  דהיינו על ידי המתקת הרע מתבטל הרע עי20
  . 'לקמן פתח י' עיבוצינא דקרדינותא ' הוא בחי 21
  . שהרי מילים אלו אינם בלוחות22
וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל ) בראשית א כו(ל "ב וז"ג ע"ג ל"זהר ח'  עי23

כל צדיק , ל"א וז"עז " קטז"א על תיקו"בהגר' ועי, ל"עכ, הארץ מאי ובכל הארץ דא גופא עולם קטן
  . ל"עכ, דא גופא דבר נש דאתקרי עולם קטן, וצדיק יש לו עולם בפני עצמו

  .ד"זהר וירא קד ע'  עי24
  .ל השם" נדצ25
  .ו"ח שער הזווגים פ"ע'  עי26
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 .בחירתו לפי הכל ,ים נכנסים ולפעמים מסתלקיםשלפעמ ,בו קבועים שאינם בנס עומדים והם
 אז ,בטוב רחבו הוא שאם, פנים ואחור' ומבחוץ בבחי םימבפנ נקראים שהם שבלוחות כתב והם
 כתיב אז ,הדרך מן סר ו"ח ואם .פנים בבחינת הדקדוש בסטרא בו ומאירין בו כלולין עלמין כל

 הסט״א קומת כל ואז ,לפנים ולא ורחלא ויהיו) כד ירמיה ז( ש"וכמ ,ורחא נזורו) ד ישעיה א(
 שהוא רוביםכה שני בין ק"בק השורה לשכינה משכן שהיה ובמקום .בו לולכ ושהלקד המתנגד

 נפיקד דנורא וריאג והוא .א"לסט ןכמש נעשה )א" עו" קז"תיקו' עי( לבאד אודנין ב׳ ,הלב גדנ
איכה ה  (בו הלכו שועלי״ם שם ,רוביםכ ב׳ שהיו ובמקום ,' כולהיכלי׳ ריבי׳חאד 27קה״ק מבית

 קטנים שועלים והם 'כוו לאלוקים עוז תנ״ו) לה תהלים סח( וכתיב ,ו״ברכ פעמים ב׳ י׳ג )יח
  .28)ש ב טו"שיה (רמיםכ בליםחהמ

 רחא נשאר ראש הריקני ללחה מקום סוד הוא שנבוב ,ן"בוב נבו״בכגון  ש"מ והוא
 נךחכשמת .הדקדוש בסטרא יפוכאהוב, 29'ווג לוחות בובנ) ח שמות כז( ש"מכ והוא ,הצמצום

 ז"ש ע"ח שיה"וז( עקימא הדרגלי חשהנ סוד הוא הפופכ ׳נ כי והוא ,ן"בוב נעשה הדועבו הרלתו
 לבה מפתחי שתי בין ויושב לזבוב הומד והוא ,)י בראשית ד( רובץ חטאת לפתח אשר )א"ע
 יחנמ שאין דקדושה סטרא הוא באמצע שבו והו׳ ,לבא בתי תרי ,ב׳ ב׳ םהש )א"א ע" סברכות(
בראשית ( נאמר ע״זש ,אמת אות והוא ,דקדושה לסטרא אדםה רמתקש ובו, לגמרי לשלוט חשנל
 הגדול רבינו מ״שכ השם של ו׳ והוא ,משמו אות) י שם"רש( וארז״ל ,אות לקין ה׳ וישם) טו ד

 העוש מתקדש שהאדם י"וע .30באריכות )ג" עא"ל( פ״ד לספ״ד בביאורו ז״ל מווילנא הגר״א
 כ"ואח ,עקימא ברגלא עקלתון נחש אשמאלד מסטרא הנחש היה תחילהבש ,בוב״ן בו״בנמ

 ,שופטם יצה״ט יקיםדצ )ב"א ע" סברכות( רז״ל כמ״ש .לימין השמאל ומתהפך מתישר
 בתי בב׳ טובה ושורה ,יצרך ינבש לבבך בכל) א" עד"נשם ( כמ״ש ליצה״ט יצה״ר ומהפכים

 ,האדם בלב ןכו ,יונפ אור אותו וממלא ללחה מקום לתוך משךנה א״ס קו הוא ן"והנו ,31ליבא
  .קדושהד בסט׳ ית׳ לעבודתו יםנפו הכל שיהיו ותיומדו כליו כל וממלא בו מתפשטת נשמתו

 שאח״כ כדי יםהדינ שורש היה צמצוםה שבמקום ,כנודע גדול סוד הוא רה״ב בה״ר
 ב׳ םהש ודהו הבגבור מקומות בב׳ בז״ת םה והדינים .כידוע סט״אה למציאות שורש מקום יהיה

 ומן .)ה"ה פ"פדברים רבה ( 32ו׳כ הלמט דין כשיש כי ,הדינים למתק ושביםי ד"ב אז שלכן ,'הו
, ריםחא אלהים בסוד 33יםקאלד ורייםחא ,׳ר בסוד שהם סט״אהלמטה  נמצא הדינים אלו שורש

                                                           

 אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא לילואתא ,שם' הגמ, ל"ב וז"ט ע"יומא דף ס'  עי27
אמר להו נביא לישראל היינו , א דנורא מבית קדשי הקדשיםנפק אתא כי גורי, מסרוהו ניהליהו

  . ל"עכ, יצרא דעבודת כוכבים
ואת , את המאור הגדול שמשא, ל"א וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי, ב"א ע"ז קל"תיקו'  עי28

דבאצילות נקראת , ונקראת שם אלקים, שנעשית ראש לשועלים, המאור הקטן סיהרא במיעוטה
ששם , ע"ובירדה בבריאה נעשית ראש לשועלים לעולמות בי, זנב לאריות, ה"יא אחרונה של הו"ה

 . ל"עכ, ח בכמה מקומות"ז ובתז"ש בתיקו"דבאצילות לא יגורך רע כמ, שועלים מחבלים כרמים
  .א שתרגם נבוב לשון חליל"ש ת" ע29
ץ אלקיכם הוא אלקים בשמים ממעל ועל האר' כי ה' ותאמר אל האנשים ידעתי כו, ל" וז30
ש "לית דין ולית דיין כמ, ותקנה חטא קין שאמר להבל, והודתה כי יש משגיח על הארץ, מתחת

והצלתם את ' ש ונתתם לי אות אמת והחייתם כו"ובקשה מהם אות כמ, ר"בתרגום יונתן ובמ
והיה כל מוצאי יהרגני וישם ' הן גרשת אותי כו' ויאמר קין כו, הוא הענין של קין, נפשותינו ממות

ח "ואמר בתז', והצלתם את כו' ש ונתתם לי אות כו"וז, קין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאול' ה
ש שם בראשית ברא שית ודא "של ברית כמ' ה הוא אות ו"א דהאות שנתן לו הקב"ו ע"דף פ

 . ל"עכ', לקין אות לאגנא עליה כו' מטטרון אות בצבא דיליה ובגיניה אתמר וישם ה
אלא ההוא דשמאלא דאתמר ביה , רי בתי לבא אינון למאן פתי מנייהוב ת"ה ע"ז נ"תיקו' עי 31

לב חכם לימינו דא אשת חיל , ועליה אתמר ומוצא אני מר ממות את האשה, לב כסיל לשמאלו
עלה אתמר להניח , דאיהי יצר הטוב מזליה דבר נש, עלה אתמר מצא אשה מצא טוב, עטרת בעלה

ש "וע, ל"עכ,  אתמר ראה חיים עם האשה אשר אהבתועלה, היא תעשיר' ברכה אל ביתך ברכת ה
  . ה"א שמציין לריש תיקון ס"בגר

, ב וכד דינין מתתקנין לתתא מתתקנין לעילא"ג ע"אדרא דמשפטים קכ' ועי,  אין דין למעלה32
דכל , כביכול הכי לעילא, וכד דינין לא מתתקנן לתתא', וכל תקונין דמלכא בחדוותא בשלימו וכו

, דהא יסוד לא אשרי בנוקבא, רן הכי דהא אימא אסתלקת מעל בנין ובנין לא ינקיתקונין לא מתיש
  .ל"עכ

 .'ר' ם בגימ"י אלהי"ה אלה"ל אל"א' א 33
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 שמות לח( בסוד למעלה ממטה העליה בסוד והוא .לטוב הרע מהפכים ,והמצות התורה וע״י
 ענין והוא, מות יורדות רגליה) ה משלי ה( בסוד בז׳ וזהחא שהרע כידוע .34ופהנהת ב"זה) כד
 ב"לרה מבה״ר ומתהפך .35דחאד ׳ד סוד ׳רמ ולעשות א"הסט מן יצוציןנ לברר בגלותא תאניכש

 אור צמצום שע״י ,דברים ב׳ אלו יש האדם בלב וכן .למתיקו ומרירו לאו״ר ושךח ומהפכים
 ,חטא לאיזה בלבו מהרהר ילהחתבש לרע שורש נעשה אז ,בשלמות בו מאיר ונכשאי הנשמה

 כ"ואח ,דלב כחוב במחשבה רק אינו זה וכל, לפועל שבתוחמ להוציא)ו( היאך ושבוח כ״חוא
 מן ענמו ילהחבת ,לטוב הרע מהפך )אז( ,דרכו מישר האדם ואם .בפועל לעשות באיבריו גומר

 לכב מאיר תוונשמ ,גמר תיקונו הוא ועי״ז ,36ההרהור מן כ"ואח ,המחשבה מן כ"ואח ,העשיה
 היה אם שאף ,עדותיך אל ליגר ואשיבה יכדר חשבתי) נט קיטתהלים  (דוד אמר הז ועל .גופו

 אלא ,הפועל אל הכח מן מוציאו היה לא ,״זהועו וףהג מעניני ענין איזה במחשבתו עולה
) א"ע' ברכות ו (כמ״ש 37חיצוניםה אחיזת םהשב ליםגרה םהו .עדותיך אל ליגר הואשיב ,האדרב

 ןכול ,לוגרהוב) א" עח"ז י"ע( בעקבו דש שאדם עונות םהו .38' כויהדשל דרבנן יכבר ניה
 בסט׳ אדם של בליבו צפוןה צפוניה הואש ,מצפון יאה הפתוח ב׳הש ,ר"הב ס"וז .ליםגר נקראים

 בשאול מורידו כ"ואח .רובץ חטאת לפתח) י בראשית ד (ש"כמ ויתריה תחלתה ושם ,דשמאלא
 לכבד התאוה יורד שמשם ,)א" עב"רנג "חזהר ( ל"רז כמ״ש ׳ה של ןתחתוה פתח ואהו ,המט

 ח"קל( תולדות פ׳ ״נהבמד כמ״ש ו׳גו וםדאה מן נא לעיטניה) ל בראשית כה (בעשו כמ״ש
זהר ( דבכב תליאד מרה ,מותה מלאך של חרבו והוא הר׳ שהוא הרע לתכלית נופל ומשם ,)ב"ע
) ו ב' שמואל א( בסוד ,ב"רה בסוד וריוחלא זורחל צריך תשובה הוכשעוש ,)א"א ע"ג רל"ח

 סיגופים לעשותו מאוד בתאוותו למעט ,למעלה שבה׳ הצד פתח בתוך כנסנו ,יעלו שאולד מורי
 היה נסתםיו ,התשובה ששם ,הנבי עילאה לתוך בית וסכנול ,לימינא משמאלא ולילך ליםודג

 הוא נוותיק ,הגמור ברע שרשנ כ"כש אחר ובאמת .שבלוחות התומס ם"מ בסוד צפוןה פתח
' בחי והוא ,לבד בז״ת שהנהגתו האדם כח לפי שאינו ״רג ע״י עליון בסיוע גדול בכח סנ בדרך

אבות ( דבסו יצרו על ברגלהת אותו ומסייע )ב" עצ"רז "אד( עלייהו ורביעא לבנין קאנדי תבונה
 המוחין' בחי ע״י והוא ,מ״שכ רה״ב של ה׳ סוד ארי״ה גבור״ה והיא .אריכ רוגיב) כ"ה מ"פ

                                                           

 .ב"ד ע"ב רכ"זהר ח'  עי34
אפילו ', כל זמן שמאמין באחדותו ית, ל"ה לא יפסיק וז"א ד"ב ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי35

ונכלל ', פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו"ואע, העובר כמה עבירות אינו מומר לכל התור
ל הוא מבועא דלא פריש מבירא "והענין כי קוץ הנ, ל"תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ

כיון שתמיד , א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה"של ז' אחרונה מל' כי זאת בחי, לעלמין
גדולים אבל שאר ' והר' שלכן הד, לף באל אחרישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליח

דנחש ' וזה הוא סט, ו"ה מחמת עונות כשרובם ח"שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו' הבחי
וכן בבת אל נכר אז , אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר, בשאר עבירות

ל יוסף "ר', ש ואיהו פוסק וברח כו"וזהו פירוד הגמור וז, ו מסתלק מצדו"ח) דהיינו האמונה(הקוץ 
י "א ע"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"ומסתלק הקב, במדרגתו

  . ל"עכ, הזיווג
 .284לקמן הערה ' עי 36
  .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי37
ש פתח ואמר למלכא "כמ, ר"ר ושם חטא אדה"ה טו"ע, ל"ג וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי38

עד עור ובשר תלבישני שהוא לבוש לאצילות ושם חטא לכן אמר לקמן ', דהוה ליה כמה בניינין כו
ולכן וידעו כי ערומים הם , שהוא בריאה הלבוש ששם חטאו' וכד חב אדם אתפשט שמאלא כו

פתה ונשאר ערום ולכן עשה לו כתנות עור ר נת"ס שאמרו שלבושיו של אדה"וז, שהפשיטו מלבוש
ובתחלה היה לו כתנות , דמשכא דחוויא וצריך המיתה להפשיט אותו המלבוש שהוא הגוף של נחש

א "פר(ש "וז) ד"תהלים ק(ל וזהו עוטה אור כשלמה "ל בזוהר הנ"אור דבריאה ששם אור לבושו כנ
,  אנו רואים שהחטא הוא בלבושיםמכאן, ל"עכ', כו' שמים מהיכן נבראו מאור לבושו שנא) ג"פ

והדר לבושו פורה , ל"הדור בלבושו שהוא נצח כנ) ג"ישעיה ס(ד "ע'  טצ"א על ספד"בהגר' ועי
ס האמור בפרשת "וז, ואוריד לארץ נצחם' וייז נצחם על בגדי כו, שהוא סוד הרגלין) שם(דרכתי 

עד דאתא ' ה בחלישו דיליוההוא ירך הו, וההוא ירך דרווח מיעקב, ויגע בכף ירכו, משפטים
מה , ושם' כד אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו, מאי בחלישו דלא משיך נבואה, שמואל

כ הני מאני דרבנן דקא בלו "ובג', באלין לבושין דיליה גזל כו' כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו
הירך הוא נצח והוא שנבא וידוע שסוד , ש"ע' והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו, מחופיא דדהו

  . בברכות' ומכאן אנו רואים את הקשר להגמ, ל"עכ, כ"ממנו שמואל כידוע ושם ג
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 מבין הלב בסוד לל״ב מאיר ומשם ,דצלם ם"מ דתבונה סתומה ם"מ בסוד בראש שמאירים
  .)א"א ע" סברכות(

 הוא הס׳ ושורש .הנופלים לכל ומךהוא ס שמשם עילאה בינה' בחי הוא ס׳ ,ור״ס ו"סר
 .בוצד״ק דבסו יםדינה שורש שם רששנ שעי״ז, 'ס בדמות ללח מקום שנעשה העליון ברשימו

 משמו ו׳ הוא הרע בסוף ,מקום לכמו .סר״ו של הר׳ והוא ,מ״שכ למטה נמצאה לרע שורש ומשם
 בסוד דקדושה סט׳ל פוףכו קשור למטה הרע להיות ,הרשימו בתוך הנמשך קו בסוד והוא ,ית׳

 למאע וההד שנין אלפי שית בכלות רעה לבסוף שעי״ז .משלה בכל ומלכותו) יט תהלים קג(
 מה םדא של ראשו על הסובב המקיף אור שורש עצם והוא .שלבסוף הו׳ הואו ,לטוב הכל זרחיו

אליו  להגיע יכול םדשהא ,ס׳ סוד עילאה בינה בסוד והוא ,הכלים לתוך לכנוס יכול היה שלא
 )ב" עח"יומא ל (ש"כמ לו יעיהמס והוא, ממדרגתו למעלה לעלות תריו ומתגדל שהולך ע״י

 סמיכאד הוא הס׳ אמרו ולכן .יצרו על להתגבר תונבי לתוכבי שאין מה ,לו מסייעין לטהר הבא
 ינמפ )ב" ע' דותכבר( שכתוב מה והוא .כפופה ׳נ בסוד שהוא ,אדםה ןמ הנחש להעביר ,ופליםנל

 לכל ה׳ סומך שנאמר ,'כו וסמכן  דודזרח ואעפ״כ ו׳כ הב שיש מפני ,באשרי ו״ןנ נאמר לא מה
והנפילה היא  ,)א"ה ע" נז"תיקו(בינה נביאים  וסמיכתם הוא ברוח הקודש שמ.'הנופלים כו

י " ושם הוא דרגא דנבואה ע,'ויגע בכף יריכו וגו) כה בראשית לב (,תםיזברגלים ששם אח
עלו לשער שת "במ וישראל .ועדדרגין דנבואה כי'  והם ס,בינה' שנתקנים הרגלים מבחי

 מתהזו וניתקן הדכול רוחי ששםך שבלוחות "ם וסמ" זכו למ,כתר עליון' החמישים דבינה בחי
 שבסוד  שהיה להם קימה במקום התחתון,תחתית ההרב ויצבתיו) יז שמות יט( ש"מ ואהו .נחשה
 והוא .ו"הר כגיגית חה היה נכפה עליהם ,היו מקבלים התורה אל םשא ,הלמעל ונשכתב ״רה

 את וועש שחזרו ע״י וכן .הרע עצם ,ר"של ה'  ששם הוא סוד של ר,ש"מכ 'שבה חתוןהת פתח
ו מהר מן הדרך שנפלו ממדרגתם העליונה "סר) ח  לבםש( ואז כתוב,  למקומוהרע זרח ,העגל

י זה נעשה הכנה " והוא קשר הקדושה שנשאר שע,שנשאר בסוף'  ולולי אות ו.שלמטה' עד הר
) 39מבויקרא יא (דכל הולך על גחון '  והוא סוד ו.ו" לא היה להם תקנה ח,לאדם לחזור בתשובה

 ודור דור לכב ןכו .טבולמ עליהם והחזירם שהתפלל 40ש"דמרעה אגדר והוא,  הנחשהשולט על
) מב כו שם( נאמר שע״ז ,קשורים בקדושה עליונה ישראל שיהיו ידבכ משה של יצוצונ מאיר
 ה׳ ינא כי וגו׳ מאסתים לא 'היותם וגוב זאת גם אף) מד שם( וכמ״ש ,בו׳ יעקוב בריתי את זכרתי

 יש ייןדשע ,עליהם להתפלל קוםמ ול נתן ,וגו׳ מהר ו"סר ,למשה ית׳ ואה שאמר ובזה .יהםקאל
 התשובה ע״י הרע להמתיק למעלה ועל' ו אות בסוד בנשמותיהם הקשור זה בלח שע״י תקוה

  .ס"ור מסר״ו ונעשה ,עילאה מבינה
 חללה מקום והוא ,בתמונתו ס׳ אות בסוד היא הלב ללחש ,בפרט אדם לכב הוא כןו
 נאדבאו הרע נשרש שם ועי״ז ,יבקרב חלל ביול )כבתהלים קט ( דוד אמר  זהשעל הצמצום

 ישראל בשם אשר לכב קיים האמונה קשר נשאר ,מ״מ אבל, השמאלי ללחב ,דליבא השמאלא
  .מאוד והבן ,למעלה ממטה ועולה ,לימינא משמאלא חוזר ז"שעי ו׳ אות בסוד אוהו ,יכונה

  
  פתח ה 

והיינו  . משל ומליצהךל הוא דר"ם שגילה האריז שענין הצמצו)'פתח ב(  כתבנוכבר
בכדי שיהיה נמצא האדם למטה בעל בחירה   לברא נבראים בעלי גבול ותכליתנוברצו' שהוא ית

הוצרך לסלק כח שלימותו , 'כ כח לנטות אחר הרע המתנגד לקדושה ורצונו ית"ויהיה בו ג ,ורצון
' ס ית"ש שסילק א" מוהוא .ושיעור ולהתגלות לנבראיו בערכם בבחינת גבול ,ת"הבלתי בע

ורצה בזה שעל ידי שסילק  .באמצע אורו הגדול ונעשה מקום ריק ופנוי שיבראו בו הנבראים
שיהיו יכולים להמצא , בזה נעשה מקום וסיבה לנבראים, ת"והעלים כח שלמותו הבלתי בע

                                                           

  .א שזהו חצי אותיות התורה"ע' קידושין ל' גמ'  עי39
, א"ק של א"ה כאן בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"וכ, ל"ד וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי40

ש בפרשת משפטים דף "ת בדעת הוא כמ"ולכן ת, ק"ולל ות כ"א כידוע שת"ת של א"לכן מלביש לת
ת שהוא המעיים והוא "דהיינו הת, א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו"ג ע"קכ

ת שלא תשתכח "דגחון שומר על הת' ולכן נשמת משה שהוא סוד הדעת ו, הטבור נתקן בדעת
ון הוא נשמת משה רבינו שעומד נגד דכל הולך על גח' רואים מכאן שהו, ל"עכ, מכלל ישראל

  . הנחש
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 ,ילוק הזה שכח הצמצום והס,ונמצא . גבול ושיעורלישהם בע, בבחינה ואופן מה שהם עתה
  .כפי מה שהם עתה, עשה מקום והכנה אל כל הנבראים שיהיו בגדר יש ומציאות

 הסובב אותו מכל ,ס בעצמו"ונמצא שכל המציאות הוא בגדר נקודה ומרכז לגבי אור א
הוא בתכלית הקטנות , שנקודת אמצעיתו הוא המרכז, כמו שאנו רואים בעיגול  בזהוהכוונה .צד

שאם היה נראה , ואינו מושג לחוש הראות, מחשביית לבד נקודהא ואינו אל, שאפשר להיות
 מרכז הוא רק התחלת וכל . שהרי אפשר לה להתחלק לחלקים, לא היה נקרא נקודה,ומוגבל

 ,וכמו כן .ש בזה חכמי המדות"כמ, ואינו מושג רק במחשבה, הקווים הנמשכים ממנו מכל צד
אין ' שהרי בו ית, קודה אמצעית מרכזית לבדנב אנו מכנים כל המציאות הנברא בשיעור וגבול

תכלית ההרחק  ס הממציאם"אונמצא שהנבראים הם רחוקים מ .ו"שייך גבול ושיעור ומדה ח
 . והם בגבול ושיעור,ס הוא בלי גבול ושיעור" שא, ההפרש ביניהםהואשהרי זה , שאפשר להיות

כ אתה נותן " א,ס עליהם"ל אשאם הייתי נותן ערך וכמות לגוד, ס" ערך להם כלל לנגד אואין
 .ונמצא שבאמת אין המשל דומה לנמשל לגמרי .א להיות" וזה דבר שא,ס"גבול ושיעור לא

 רח בהכ)הרי( , אף שאינה אלא נקודה מחשביית לבד,שהרי בנקודת המרכז לנגד העיגול הסובבו
 שגם  מאחר,יש כמות ושיעור בעיגול כמה הוא עולה יותר מן הנקודה המרכזית שבאמצעו

ואין אנו מדברים בזה  .ס המקיפם"כ בנמצאים לגבי א" שאמה ,בעיגול יש שיעור וכמות וגבול
מקום ' י הצמצום הזה נקרא הוא ית"וע .רק דרך דמיון לשבר האוזן מה שהיא יכולה לשמוע

ל " ר. שאין העולם מקומו אלא הוא מקומו של עולם)ט' סי ח"ספר "ב( ש"ל כמ"בדברי חז
 על ידי שסילק והעלים מהם אור ,איםם ונתן להם מקום וענין שיהיו נמצשהוא הסיבה לה

  .ת"שלמותו הבלתי בע
  

  פתח ו
כ ענין "והוא ג . הוא המקיף את כל מקום הפנוי הזה מכל צד בשוה,ס יתברך" אואור

זהר ( עלמין 41 וסובב כל,ס הוא ממלא כל עלמין"ק דא"עמוק כמו שכתב בכמה מקומות בזוה
ואיהו מלגאו דכל ספירות ובין כל  )ב"ה ע" קז"תיקו (ולית אתר פנוי מיניה) א"ה ע"ג רכ"ח

ס ומציאות " מענין הצמצום וסילוק אור אברים שכל מה שאנו מד,והכוונה בזה .42'ספירה כו
' שהוא ית, אינם אלא לפי ערכנו ומצדנו וכל העניינים שאנו עסוקים בהם הספירות והעולמות

פ " ע,ובחינת עולמות ות להשיג ממנו בערכנו בבחינת גבול ושיעורנתן לנו רש)ו( בעוצם גבורתו
 הכל אחד ממלא כל עלמין ואין עוד ,'תאבל מצדו י .כמה מדרגות ועניינים שיהיה שייך לעבודה

ס "ו בא" והבריאה לא עשתה שום שינוי ח. כמו קודם הבריאה ממש)להדברים ד ( מלבדו כתיב
  .הממציאם

ל "ח ז"מוהר כמו שהאריך בזה הגאון ,וייבים להאמין אמונת היחוד שאנו מחוהוא
ואין  , הוא סובב לכל הנבראים בשיווי גמור,' ונמצא שמצדו ית.)'שער ג( ח שם בהרחבה"בנפה

 וגם זה מה . ולא שום עליה וירידה ושינוי,ו" לא בחינת מטה ולא בחינת מעלה ח,שייך אצלו
 , גילוי ברצונו מה שניתן לנו להשיג ולראותשמזה נמצא לנו .' יתונושאנו מדברים הוא רק ברצ

ז "א להרחיב הדבור בעניינים העמוקים האלו שע" והבן עומק דברים אלו כי א.ולא בבעל הרצון
  .)ש"כמ( ואם רץ לבך שוב למקום ,בלום פיך מלדבר) ח"א מ"י פ"ס(נאמר 

  
  פתח ז 
וגם בזה  .ת שבו והוא בבחינת מלכו, נקודה הפנימית, הצמצום הזה הוא באמצעובחינת

'  כבוד מלכותו יתשיתגלה שכל הבריאה היה בשביל )'פתח א( ש" והוא כמ,יש כוונה עמוקה
 השכינה הוא בחינת השראת השגחתו וענין .והוא מה שנקרא שכינה בדברי המקובלים, בעולם

 ובשביל ישראל שנקראו ,ועיקרו בשביל האדם הנבחר לעבודתו .והארתו לנבראיו' ופעולתו ית
' עי( ש"שהם תכלית עומק ראשית הכוונה בבריאה כמ )'א רמז ב"ילקוט בראשית פ(שית רא

 והיינו ,והוא מה שאנו מקבלים מלכותו עלינו . סוף מעשה במחשבה תחלה)א"ז ז ע"תיקו

                                                           

איהו ממלא , יש לשון כזה כי שם איתא) א"ע' ז(ז "אבל בתיקו, וכן כתוב בזהר' על כל'ל " נדצ41
 .ל"עכ, כל עלמין ואיהו אסחר לכל סטרא

ובין כל ספירה , לבר היא בינה, שלגו הוא חכמה, א שם"ב וכתב בגר"ח ע"ז קמ"תיקו'  עי42
  . שהוא כתרוספירה היא דעת 
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שבזה אנו מדובקים בו , 'והוא עצם זיו האור הנשפע מאתו ית . רק בשבילנוהפנאתוהשגחתו ו
'  ולהעלות להשלים רצונו ית,כדי לעלות למדרגה יותר עליונהב, על ידי התורה והעבודה

ק " והוא מה שכתוב בזה.וזהו עניין מה שאנו מעלים את השכינה למעלה .לת הבריאהחיבת
  .43ס"ובתיקונים דמלכות סלקא עד א

והוא עיקר , ' שבו היה הצמצום והתחלת גילוי רצונו ית,44 בחינת מלכות העליוןוהוא
ולכן בחינה זו  .מלכותך מלכות כל עולמים) יגתהלים קמה ( זה נאמר ועל ,התכלית והרצון

, המרכז הוא עיקר התכלית שאליו פונים כל הקוים הנמשכים ממנושכמו , נקראת מרכז האמצעי
ולהעלות , על ידי החזרת הרע לטוב  היה בשביל גילוי מלכותו,' ומחשבתו יתועומק רצונ כמו כן

ולכן אמרו שהצמצום  . לשורש רצונו העליון,ים בשכינהשורש נשמותיהם של ישראל הדבוק
  .היה בנקודת המלכות והבן

  
  פתח ח

שוה בעיגול מכל צד כמו שנתבאר  ס מן המקום הפנוי" היה שנסתלק אור אהצמצום
 , כדי שכל העולמות אשר הם בתוך המקום החלל הזה,ה"והטעם כתב הרב זללה .עניינו למעלה

מה שלא היה כן אם היה הצמצום בדמות מרובע , ס המקיפם"ר איקבלו אורם בשוה מכל צד מאו
 כי באמת כל מציאות העולמות נתבאר למעלה שהיה , בזה הוא סוד גדולוכוונתו .ולשאו מש

שיהיה נמצא הבחירה , 45ואיו בכדי שלא יהא בושת למקבליםרבשביל גילוי רצונו להטיב לב
 ,ה ויקשר כל הנמצאים בסיבה הראשונה למעלם ועל ידי עבודתו יעלה אות.מסורה ביד האדם

 ואז כל הנבראים כולם שנבראו בשביל האדם כפי עומק , עם רצון בוראורצונו על ידי שמקשר
 יהיו כולם פונים אל תכלית אחד , שהיה נצרך כמות זה בשביל העבודה והבחירה,'מחשבתו ית

ל "וא כמו שכתבו רזוה .שיצאו למציאות בעבורו'  ונמשכים אל התכלית א,אל רצון בוראם
 שמע ישראל , אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר,ה לישראל"אמר הקב) א" ע'ברכות ו(

                                                           

) א"הגר'  בי–שכינתא (פתח ואמר זרקא מקף שופר הולך סגולתא נטיל , ל"ד וז"ע' ח ו"תז'  עי43
לגבי עלא וכד זריק לון אתעבידו אבנא חדא ואמר ) א"הגר'  בי–לכתר (תלת אבנין וזריק לון 

יהי אבנא לגביכו דהא שכינתא א) א"הגר'  בי-לתקנא לגבי בעלה (למארי מתיבתא קבילו האי 
פתח ואמר זרקא מקף : תרגום [ל"עכ, בגלותא ולית בכו מאן דיתער לגבה לרצאה לה לגבי בעלה

שופר הולך סגולתא נטל שלש אבנים וזרק אותן למעלה וכשזרק אותן נעשו אבן אחת ואמר 
לראשי הישיבה קבלו אליכם את האבן הזו שהרי השכינה בגלות ואין בכם מי שיתעורר אליה 

ב "ח(זהר עוד '  ועי.ס"שכתר נקרא א, ס"מכאן אנו רואים שהמלכות עולה עד א, .]לרצותה לבעלה
אתקשר בקדש ) א דעולה"נ(רבי אלעזר שאיל לרבי שמעון אמר הא קשורא דכלא ) א"ט ע"רל

אמר , הקדשים לאתנהרא אתדבקותא דרעותא דכהנא וליואי וישראל לעילא עד היכן איהו סלקא
כל קשורא ויחודא ושלימו לאצנעא בההוא צניעו דלא אתדבק ולא ד, ליה הא אוקימנא עד אין סוף

רבי אלעזר שאל את רבי שמעון אמר הרי קשר : תרגום [ל הזהר"עכ, דרעוא דכל רעוין ביה, אתידע
נקשר בקדש הקדשים להאיר ההתדבקות של רצון הכהן והלוים וישראל למעלה ) העולה(של הכל 

עד אין סוף שכל הקשר והיחוד והשלמות להצניע באותה אמר לו הרי בארנו  .עד היכן היא עולה
כל הבירורים , ל"ד וז"ע'  דצ"ספדא "גר'  ועי].צניעות שלא משגת ולא ידועה שבה רצון כל הרצונות

א "ש בגר"ס לענין זה ע"ס נקרא א"המ(ומקורו מזהר זה , ל"עכ, ס"נ סלקין במ"של הסיגים בסוד מ
  ).בעומק
הגילוי הנשאר אחר הצמצום נקרא הכל כמו , ל"מה אות כו וזח פתחי חכ"ל קל"ברמח'  עי44

' פירוש שתחשוב כל המסתלק מן הכח הפרטי של בריאת נבראים כדוגמת ט, ה"ס ב"מלכות א
 .ל"עכ, ספירות למטה

ידע בחכמתו , כדי שתהיה ההטבה הטבה שלמה, ל"ל בדעת תבונות אות יח וז"ברמח'  עי45
כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא ,  מקבלים אותה ביגיע כפםהנשגבה שראוי שיהיו המקבלים אותה

ירושלמי ערלה (ועל זה אמרו , ולא ישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב כמי שמקבל צדקה מאחר
): א"מ נט ע"ב (ס"ליקוטי הש' ועי. ל"עכ, מאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאסתכולי באפיה )ג"א מ"פ
חזה ' דע כי בין האמא ובין הנוקבא תרווייהו יצאו לעומ. ל אתתך גוצא גחין ותלחש לה"ש רז"מ

פ שוה לו תמיד והנוקבא הוא עם הזעיר הוא "הזכר מבין תרין חדוי אלא שאמא הגדולה נשארה פב
 בעת בריאת כיה "ח בינ"אותיות ש' ה וחכם באחור ישבח"ל אתתך גוצא וס"לפרקים ולכן ארז
כי ' ח שבה לכלי הבינ"ח ומרכנת עצמה לה"ש' מכלי החכ' והבינה באחור הית' עולם שהיו החכמ

ניזונית ' באחור עם האבא הית' לעולם אברים קטנים שליש בערך הזכר ובזמן שהאמא הית' הנקב
כ עתה דתרווייהו כחדא שריין וניזונים בשוה מאריך ונאמר על אמא מאן דאכיל דלאו "י משא"ע

 .ד כאשר היא באחור והבןועל הנוקבא נאמר זה תמי' דיליה בהית לאסתכולי באפי
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 והיינו . ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר,'וגו' ה
  . מקשרים כל הנמצאים לסיבה הראשונה,שישראל על ידי התורה והמצוות בכלל

אין '  ומצדו ית,ממלא כל עלמין'  והוא ית,י שורש האמונה כי אין מלבדווהכל על יד
זה ידי ועל  . לית אתר פנוי מניה)ב"א ע" קמז"תיקו( ק" כמו שכתוב בזה,פירוד ואין מקום פנוי

 ,ס בהשוואה גמורה מכל צד" כולם מקבלים את אור הא, ומצדנווכל הנמצאים שהם בערכנ
 ונקשרים ,בארץובזה נעשים ישראל גוי אחד  .ה לפנינו"בעבבחינת אור המקיף כמו שיתבאר 

כמו , 47לאדבקא רעותא ברעותא )ב"ד ע"ב קכ"חזהר ( 46 והוא ענין הנשיקה.ביחידו של עולם
 ואין ,קרוב לכל הנמצאים מכל צד' ונמצא שבאמת הוא ית .)ז"טפתח א "או( א"שנתבאר במ

מצד בחינת אור המקיף הם כולם סמוכים  ,הפרש קורבה בין העולם היותר עליון להיותר תחתון
ורק מצד בחינת אור הפנימי יש בהם חילוק מדרגות זה תחת , 'ס המקיפם ובטלים בערכו ית"לא

ס המקיף לכל הנבראים בדמות עיגול " לכן כינו לא.)'שבירה פתח ב (ד"לפנינו בס' זה כמו שית
  .שהוא מקיף בשוה

  
  פתח ט 

 , שבו היה מקום עמידת העולמות,שנעשה פנוי שנסתלק האור הגדול מן המקום אחר
 שבכל מקום , הזהול אלא נשאר שם רשימו מן האור הגד,מכל מקום לא נסתלק מכל וכל

 שענין סילוק האור הוא ,והכוונה בזה לפי מה שנתבאר .שמסתלק הקדושה נשאר רושם ממנו
ות בעלי גבול והרצון היה רוצה שיהיה בחינת העולמ, ת"בחינת סילוק שלמותו הבלתי בע

 סטרא 48לכ בכדי שלמטה בעולם התחתון יהיה נמצא התנגדות ,יורדים ממדרגה למדרגה ושיעור
 מקום נשאר שרש מכל .א הרע הגובר בעולם בכדי שיהיה בחירה ורצון" והוא הסט,שהדקדו

 שכל ,והיינו .ומלכותו בכל משלה) יטתהלים קג (א בסוד "קדושה עליונה נבלע גם בתוך הסט
 ,ו"א ח" לפעמים מתגבר הסט,אף שהבחירה מסורה הנהגת שית אלפי שנין דהוה עלמאענין 

 יוחזר  הכלשלבסוף' מכל מקום השקפתו ית . הכל לפי הבחירה,ולפעמים סטרא דקדושה שלטא
'  אלא שסוף סוף יהיה נשלם רצונו ית,ו" ח ולא יהיה לו שליטה לגמרי,הרע לטוב ויתבלע לגמרי

אם לא ' והעולה על רוחכם היה לא תהיה חי אני וגו) לביחזקאל כ (נאמר ז "וע .וגילוי שלמותו
 וכמה מקראות .'והסירותי את לב האבן וגו) כושם לו ( וכתיב ,אמלוך עליכם' ביד חזקה וגו

 אלא כך ניתן לו רשות להיות עושה את שלו ,ו"א ח"שלא ניתן שליטה גמורה לסט ז"מורים ע
ז מעט מעט "שעי' ס ית" השקיף א,אלפים שנה' ב הגלגל באלו וי סיבו" וע,בזמן שית אלפי שנין

  .יתתקן עד שלבסוף יהיה בתכלית השלמות
ס בתוך המקום הפנוי הזה " שנשאר רשימו מאור הא,י השרש העליון"וכל זה היה ע

ל עצם העולמות וכל מדות ההנהגה שהם מתנהגים ומנהיגים "ר,  נעשו כל הכלים49שמהם
 שגוף ענין הנהגה זאת וכל בחינת ,והיינו .שיהם ולפי ענין הבחירה שלהםהתחתונים לפי ענין מע

ו בפני עצמה להיות מתנגד " שאין רשות אחר לרע ח, רצונועומק גם הוא על פי ,הרע שלמטה
 שיהיה הרע עושה את שלו וכל העולמות יהיו מוכנים להוציא ,אלא זהו עצם רצונו .לקדושה
 ונמצא שעצם ,ר זה בשביל התכלית שכיון בזה רצון העליון יהיה ההנהגה על דבוגם .הרע הזה

                                                           

סוד הזיווג תלוי בשליטת היחוד שמתדבקים , ל"ח פתחי חכמה אות קלו וז"ל קל"ברמח'  עי46
וזהו והיו לבשר , כמו הפנימיות שכבר הוא אחד, להחשב כאחד ממש' א וכלי הנוק"ממש כלי הז

עד , בסוד היחודשהוא חיבור הרוחין ביחד שהוא הפנימיות המתחזק , מתחיל מזיווג הנשיקין, אחד
  .'י פתח ט"לקמן עגו' ועי, ל"עכ, שמתדבקין גם החיצוניות

  . רוחא ברוחא:היאשבידינו הזהר נוסח  47
 .ל אל"נדצ 48
  .ל שממנו" נדצ49

הרשימו הוא אור קדמון בהיותו כולל כל עניני ההנהגה , ל"וז' ל כללים ראשונים ו"ברמח' ועי
כי עדיין הדברים כמו , כל אחד לפי ענינו, ידותשל טוב ורע בכלל עד שלא נתפרטו החלקים והמ

ואותם הענינים עצמם , לקח בעצמו כל עניני הרשימו, ואחר כך כשנכנס הקו, בשורש דק לבד
נמצא הרשימו כלל כל , עשאם מידות גמורות ומפורטות כל אחת למה שראוי בה לצורך ההנהגה

ותם הענינים עצמם שנכללים ברשימו והמידות כל הספירות והכלים א, עניני ההנהגה בדקות גדול
כי כל מידה שהיתה נכללת ברשימו שניתן לה שליטה לעשות , אך מפורטים ונגלים ושולטים

  . ל"עכ, נעשית כלי אחד, הנהגה
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 אפילו , ואין עוד מלבדו כתיב, והיינו עיקר רצונו,הכלים ועצם הרע הוא עצמו רושם אור העליון
 ,למה נקרא שמם כשפים) שם ושם(אמרו ו .)ב"ז ע"סנהדרין ס, ב" ע' זחולין( מעשה כשפים

שיש להם כח להתנגד לסטרא דקדושה זהו עצם  שמה ,אחדוהכל  .שמכחישים פמליא של מעלה
  .* ו"רצונו ואין רשות אחר ח

ואף שבשבירת הכלים נשאר בהם  .' הוא אור שלמותו ית, הקו שנכנס בהםוענין
אלא שבסוף , 50שבזה אין מניח להרע לגמור, ס העליון"והוא רשימו מן אור שלמות א .ניצוצים

 שעל ידה הוא קם ,אר בגוף האדם שבקבר שנש51שהוא סוד הבלא דגרמי, יוחזר הרע לטוב
 והוא עניין הרשימו שנשאר )פתח כט( ה בנתיב שבירת הכלים בארוכה" איארבתחיה כמו שיתב

  . והבן מאוד,למעלה
  בית נתיבות*

 לכתוב יכולים אין 'כו דיו הימים לכ אלמלי) א"א ע" ישבת( שבתד ק"בפ ל"זר וואמר
 למעלה הוא זה דבר כי ,והוא .קרח אין מלכים ולב 'וגו לרום שמים ,שנאמר ,רשות של ללהח

 הוא שהבחירה, הזה העליון החלל במקום הבחירה שורש ענין היה היאך ,אדם שום מהשגת
 ,והרע הטוב הוא רשות וענין .נתונה רשותהו צפוי להכ) ו"ט' ג מ"אבות פ( ש"כמ ,ת"רשו בסוד

 ש"כמ ,תיתחת לשאול להפילו ליוע רשתו פורש ר"השיצ ,אדם בני ליגלר רשת בסוד הוא שהרע
 נתנני ורחא השיבני) שם(ז "ועי .52ברגלין הוא יזתםחא שעיקר ,וגו׳ לרגלי רשת פרש) יג איכה א(

 ,הטוב סוד הוא שבאמצע והו׳ .)א"ג ע"ג רמ" חזהר( ה"דו נעשה ד"שמהו ,דוה היום לכ שוממה
 שמשם ,ת"רשו הזה ללהח נקרא ולכן, הזה החלל שבאמצע בקו וזחא שהוא ,53אמת אות והוא

 חרא ןוצרו בחירה ימצא היאך ללכ מושג אין מאוד עמוק ענין והוא .ולרע לטוב הבחירה שורש
 השליטה וידב היהי לא פ"ועכ .נמצא הרע שיהיה ש"ית רצונו עצם הוא והיאך ,העליון רצון נגד

 י"אב אשהו הרהתו ילהחהת שבו ת"בראשי סוד והוא ,לבסוף לטוב הכל יוחזר אלא ,הגמורה
  .העליון ודחלי חוזר הוא י"שע ,ד"חא בסוד ו"וא שבמלואו שבאמצע הו׳ הוא י"ואב ,ת"רש

 בריש )א"ו ע"א ט"ח (ק"בזוה ש"כמ ,הצמצום ראשית סוד על רומז בראשית וסוד
 שלתכלית דרכים ב׳ על הבחירה סוד שהוא ראשית ב׳ ןהו ,54' כוליפיג ליףג דמלכא תאוהורמנ

 ינכדא א׳ב התורי ה"ע הוא הא׳ וגילוי .55'בא ולא בב׳ העולם בראנ ולכן ,העולם יאתרב היה זה

                                                           

  .ל להתגבר" נדצ50
  .'ח מוחין דקטנות פרק ב" ע'ועי, 'א פרק ה"ח טנת"ע 'עי 51
  .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 52
, ומאי איהו אות אמת, סימנא דחיי לא שרייא אלא באות אמת, ל"וזב "א ע"א רמ"זהר ח'  עי53

 .ד"א ע" לצ"א על ספד"בהגרביתר ביאור ' ועי, ל"עכ', דא את ו
 . כתבנו תרגומו69הערה וב, פתח יב בבית הנתיבותלקמן ' עי 54
ותרין אלפין , כל אתוון הוו סתימין, ה למעבד עלמא"עא קבכד ב, ל"ב וז"ע' א ב"זהר ח'  עי55

כד בעא למברי עלמא אתו כל אתוון , ה ואשתעשע בהו"הוה מסתכל קב, שנין עד דלא ברא עלמא
אמרה רבון עלמין ניחא קמך למברי בי , שריאת את ת למיעל ברישא, קמיה מסופא ארישייהו

יאות למלכא למשרי באת , ת"ריאת אמת ואנת אתק"עלמא דאנא חותמא דגושפנקא דילך אמ
רבון עלמא ניחא קמך למברי , אמרה ליה, עאלת את ב', ה וכו"אמר לה קב, ת ולמברי בי עלמא"אמ

ואנת תהא , ה הא ודאי בך אברי עלמא"אמר לה קב, בי עלמא דבי מברכאן לך לעילא ותתא
למה לית אנת עאלת ף "אל, ף"ה אל"אמר לה קב, קיימא את א לא עאלת, שירותא למברי עלמא
אמרה קמיה רבון עלמא בגין דחמינא כל אתוון נפקו מן קמך בלא תועלתא , קמאי כשאר כל אתוון
ת נבזבזא רברבא דא ולא יאות למלכא עלאה "ותו דהא יהיבתא לאת בי, מה אנא אעביד תמן

 אברי ת בה"ג דאת בי"ף אע"ף אל"ה אל"אמר לה קב, לאעברא נבזבזא דיהב לעבדו ולמיהב לאחרא
בך ישרון כל חושבנין וכל עובדין דעלמא , לית בי יחודא אלא בך, אנת תהא ריש לכל אתוון, עלמא

  . ל"עכ, ף"וכל יחודא לא הוי אלא באת אל
ים שנה י ואלפ,סתומות כל האותיות היו ,כשרצה הקדוש ברוך הוא לעשות את העולם: תרגום

 ,כשרצה לברוא את העולם. ןתעשע בהטרם שברא את העולם היה מסתכל הקדוש ברוך הוא ומש
 , רבון העולמים, אמרה.להכנס בראש'  התחילה האות ת.באו לפניו כל האותיות מסופם לראשם

 ראוי למלך ,ת" אמ ואתה נקראָת,ת" שאני תשלום חותם שלך אמ,נוח לפניך לברוא בי את העולם
 .'נכנסה האות ב' וכו , אמר לה הקדוש ברוך הוא.ת ולברוא בי את העולם"להתחיל באות אמ

 . שבי מברכים אותך למעלה ולמטה, נוח לפניך לברוא בי את העולם, רבונו של עולם,אמרה לו
ת תהיי הראשית לברוא את  וַא, הרי ודאי שבך אברא את העולם,אמר לה הקדוש ברוך הוא

סת לפני  למה אינך נכנ,ף"ף אל" אל, אמר לה הקדוש ברוך הוא.ולא נכנסה' עמדה האות א. העולם
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 'וד וס םוה ,עלמא הויד שנין אלפי שית בסוף ל"לע ודחהי יתגלה סוף כל סוף התורה י"שע ,'וגו
 שנשאר 56הרשימו סוד הוא הב׳ וךתשב ש"גדוה .מסורה הבחירה שבהם תבראשי של אתוון
 עומק שהוא רשימוה היה ושם, בצפון פרוצה היא לכןש ,'הב הוא שהחלל ,הזה חללה בתוך

 באלף ב"בעוה לטוב כלה חזרת בשביל שהוא ,הזה החלל מקום תוך שקועה ית׳ רצונו תנווכ
 בסוד היה צמצוםהש מלכותה סוד שביעיה שם ,57ת"שקוצי שם הוא ת"רשו וסוד .שביעיה

 ,ק"בוצד הומד גבול על המור שהוא ת"שצי סוד שהוא ,יינוהו .)'פתח ז( ש למעלה"כמ מלכות
 החלל מקוםה לתוך ס"א וטחמ משךהנ הקו והוא ,ו"ק הוא ובאמצע .ו׳כ 58צייוש ויכל ,ש"כמ

תהלים ( סוד הוא ששם ,מלכים לב נקרא הזה ת"רשו של והחלל ,ת"רשו של ו׳ שהוא ,הואה
  .עולמים מלכות מלכותך) יגקמה 

 ,עליו שולט אחר רשות אין מלךהש שכמו ,מלך האדם נקרא לאדם שנתנה החירבה י"עו
 הכל אלא ,בעצמו הושליט רצון לו היהשי נברא שום בנמצא אין כן כמו ,ברצונו תלוי הכל אלא

שמות ( ש"כמ ,מלכים בני ישראל נקראו ולכן, שפלה בעולם האדם רק עליו הסובב עליון חמכ
 יצרים ב׳ הוא שמשם וארץ שמים חדבי כולל םדוהא .'וגו כהנים ממלכת לי יוהת ואתם )ויט 
 ושם השמים מן העליונה ונשמתו ,רעה שורש ושם הארץ מן שלו בהמייתה שנפש ,שבו ורע טוב

 יפךהל או טובה לצד הנוט ולהיות אם ,שבליבו האמצעית הדנקו היא והבחירה, הטוב שורש
 הבחירה ענין שגם ,חקר אין מלכים ולב ,לעומק וארץ לרום שמים) גמשלי כה  (ש"מ והוא .ו"ח

 הטיהנ נמצא יאךה םגו ,מכריח אינו ית׳ ידיעתו יאךה ,הההשג מן למעלה הוא האדם ידשב
  .בספרים ש"כמ אצלו שקולים דרכיםה ינשש כיון ,באדם

  
  פתח י

והוא .  נעשה שורש לדין,הצמצום הזה בתוך המקום שבו כל העולמותוסילוק ה ידי על
והיינו . ה"ברי הרב הקדוש זללה שנתבאר בזוהר בכמה מקומות ובד59בוצינא דקרדינותא' בחי
 הנהגת העולם בדין גמור שלא לוותר ' בחי'ויהי,  שתכלית הבריאה היה בשביל הבחירהש"כמ

הכל לפי ערך עבודתם באותו , יתקרב להם' רק אם יהיו זכאים יהיו מקבלים שפעו ואורו ית, כלל

                                                                                                                                                                      

 משום שראיתי שכל האותיות יצאו מלפניך בלי , רבונו של עולם, אמרה לפניו.כשאר כל האותיות
 ולא ראוי למלך עליון להעביר ,אוצר גדול זה' נתת לאות ב  שהרי, ועוד. מה אני אעשה שם,תועלת

 את  אף על גב שאברא,ף"ף אל" אל, אמר לה הקדוש ברוך הוא. לאחרנותיאוצר שנתן לעבדו ול
 בך יתחילו כל החשבונות . אין בי יחוד אלא בך.ת תהיי הראש לכל האותיות ַא,ת"העולם באות בי

  .ף" וכל יחוד לא יהיה אלא באות אל,וכל מעשי העולם
א שם "בגר' ועי', א והאי נקודה עלה אתמר ונעלמה מעיני כל חי וכו"ד ע"ז קס"תיקו'  עי56

פקודי והוא ' ש בפ"עלה דבה איהי מקבלת ממנו וכמדהאי נקודה אתכלילת מכל ספירן דב, ל"וז
ה "ג ד"ה ע" לז"א על תיקו"בהגר' ועי, ל"עכ, אבן שתיה בת עין אבל ספיר דאתכלילת מכולהו

קנני ראשית דרכו ' האי נקודה איהי ראשית ה, ל"א וז"א ע"ז פ"לשון התיקו' ועי, נקודה שזה חכמה
אם כן רואים שהנקודה , ל"עכ' מאן חלל דילה ב' כגוונא דא בראשית כלא איהי נקודה חדא וכו

שהיא ' ופשוט הדבר שכאשר יש בחי, והיא חכמה, והיא ראשית, הזאת היא כלולה מכל הספירות
, ל"ב וז"ע'  כז"א על תיקו"בהגר' ועי, היא מקבלת מכל הקומה שלמעלה ממנה, ראשית קומה

שבתוך '  רואים שנקודה בהיכליה היא היאם כן, ל"עכ, בתוך אור אויר' ל לכך י" ר-נקודה בהיכליה 
ל כי אויר נקרא "ה ואינון חמש ר"א ד"ו ע" לז"א על תיקו"בהגר' ועי, ושניהם יחד זה אויר, אור

כ יוצא האור והוא בינה כי בכתר "ד חכמה ואח"אחר כך נפיק היו, ל"ד גנוז בה כנ"כתר אור ויו
ב ונקרא בינה אור ולכן נקרא "ין מהם חוכ יוצא"ד והאור ואח"נ כידוע והוא היו"ב זו"שורש חו

ה וכן כולם כיודע שעיקר התגלות הכתר באור ובינה "וכן נקרא בכל שמות שבה אהי, בינה גלגלתא
א "בהגר' ועי, ואור שהם נקודה בהיכלה' אם כן רואים שהאויר כולל י, ל"עכ', עילאה וכו' היא ה

ן הראשון "א שהזיווג זו"ע'  וצ"ספדא "בהגר' ועי, ואור הם אוירא ובוצינא' ב שהי"ע'  הצ"על ספד
  .היא אוירא ובוצינא

 .'אנא בכח' שב57
 .שתרגום של ויכל היא שצי, א במדבר טז לא"ת'  עי58
א שסותר "ע'  דצ"א על ספד"בהגר' ועי, א"א שזהו יסוד דבינה דרדל"ע' א ו"יהל אור ח'  עי59

,  דקרדינותא ומתפשט במזל תחתוןס והוא בוצינא"ג במ"מגבורה דעתיק מתפשט ה, ל"עצמו וז
ל שזהו "אלא י, א ופעם כתב שזה בגבורא דעתיק"אם כן קשה שפעם כתב שזה בבינה דרדל, ל"עכ

ולכן שייך גם בגבורה דעתיק וגם , בכל מקום שהוא) 'י ענף ב"ח עגו"ע' עי(שם לשורש הדינים 
  .א"בבינה דרדל
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וזה נעשה על ידי . וויתרחקו מאור פני, 'יסתלק מהם אורו ית, ובאם לאו. מדה ושיעור ממש
שהוא בלי גבול  רצה שיהיו הנמצאים נסתרים מאור השלמות הגמור' שהוא ית, הצמצום הזה

ה "מאן דאמר קוב) א"ב ה"ירושלמי תענית פ(ל "ש רז"וכמ,  אלא הכל כפום מדות דיליה,ושיעור
הוא ענין ש ,60 חיבור הקו הנכנס ברשימועניןוהוא . אלא מאריך אף וגבה דיליה', וותרן הוא כו

ם לרשעים כמו  שיהיה ארך אפי,והיינו ).א י בראשית א"רש(שיתוף מדת הרחמים למדת הדין 
 וקרדינותא הוא ,ל שבוצינא הוא נר" ר,ק"ולכן נקרא בוצד). בית נתיבות( ד"שיתבאר בסמוך בס

ז "וע.  רק בחושך גדול ובצמצום,'ל אור חשוך והיינו שלא נתגלה אור שלמותו ית" ור.61חושך
י " נותן כח הדין למטה למשרתים לפעול עז"שעי ,' ישת חשך סתרו וגו)יבתהלים יח ( אמרנ

  .א למטה" שהם כחות הסט,שלוחי הדין
 , ששם אינו לפי הנהגת עולם התחתון כלל,)ו"ח( שם למעלה אין שייך שום דין אבל

ר לפנינו עולם האצילות כמו שיתבאדת "ועיקר הדין התחיל להתגלות בז .אלא שרשים והכנות
י משל ורמז אנו "לכן ע, אך מאחר ששם שרש השרשים .)בית נתיבות כאן ובפתח יב( ד"בס

להיות ההנהגה  שרצה' והוא ענין הצמצום בבחינת מלכותו ית .*אומרים ששרש הדין הוא שם
מלך במשפט יעמיד ארץ לתת לאיש כדרכיו וכפרי ) טמשלי כד (ש " כמ,כמלך המושל בעמו

 העולמות וסדר ת על פי יריד,ות ההשגחה והאור מתפשט ממדרגה למדרגהוגם להי .מעלליו
י שרים שאחד מקבל מחבירו זה מזה "כמו המלך שמנהיג את עמו ע, פרקי המרכבה זה אחר זה

  .כפי מדריגותיהם זה למעלה מזה
  בית נתיבות*

 שאין הרא ,ד"הבמד בראותהל הבמחשב עלה בתחילה) א י בראשית א"רש (ל"ארז ז"וע
 ,)א"ז ז ע"תיקו' עי (התחיל הבמחשב המעש סוף יכ ,ד"הלמד ר"המד שיתף מתקיים ולםעה

 והוא, ולדג וקדקדב המעשה לפי הכל גמור בדין העולם הגנשית דיכ היה היארבה שתכלית
 לפי אם יכ יתגלה שלא שלמותו העלם שהוא ,ס"א אור סילוק י"ע בצמצום שרשהנ דיןה שורש

 בהם ומאיר ,ביותר מזדככים הם אז מעשיהם מטיבים הם שאם ,מעשיהם פ"ע בראיםנה תנכה
 יםנמתקט הם ,ולהיפך, הראשון ערכם מכפי יותר הארה לקבל שיכולים ,ביותר האור

 וכל וגדלות קטנות י׳חב סוד והוא .ילהחבת כמו אירהל יכול האור שאין עד מיםמצטמצו
 ד"בס שית׳ כמו( אדם ינב של הדהעבו י"ע הוא שהכל ,בפרצופים מדברים ונשא יםניינהע

 בב׳ והתחיל ,הצמצום מקום הוא שראשית, אלוקים ברא בראשית סוד והוא ,)הבאים נתיביםב
 יניםדה שורש הוא ושם .ס"הא וחודי על שמורה ת"בבה העליון אור סילוק סוד שהוא 62'בא ולא
 ,ן"זו שהם אצילותד ת"בז למטה קר ,כזה עליון במקום עצמםב יניםדה אין אבל, אלוקים שם

 םהש ת"ישסו' בחי תלרבו ,ואת ,הארץ ואת שמיםה את ש"מ והוא .וארץ דשמים דרגא
 ס"א קו וסוף .)ב"כ ע"א ר" חזהר( מתערין דינין אהדמסטר בינה סוד שהוא ,נ"בזו מתפשטים

 תקנה יהיה ז"שעי ,בהדרגה היגלהנו אף מאריך להיות ר"מדה שיתוף הוא הרשימו תוך סנכנש
 תדבמי הוא רק ,ללכ ותרנוות ואין ,שלו את עושה יןדה סוף סוף ו.מעשיו לתקן לכשיו םאדל
 והיינו ,בו נכנס שהוא ליכה ךרע לפי רק ,העליון בשלמותו נכנס אינו קוה ענין לכו .אפים ךרא

 היהי שלבסוף ,קיום לה יהיה הבריאה וגם ,גמור בדין הכל שיהיה ונינע לפי הרשימו היגנשמ
 בדין שבוןהח ויוגמר העולם תיקון גמר יהיה שאז ,ל"שלע גדולה הדין יום ס"וז, הכל תקןנ

  .דמאו בןהו ,גמור
  

  פתח יא 

                                                           

ח פתחי "קל(ל "וזה על פי הרמח', ח הי פת"וכן לקמן עגו,  זהו שם הכינוי למקום הפנוי60
מזבח הפנימי (ד הם "ה ע"ג ל"וכן כתב ביהל אור ח, שהקו נכנס לתוך הרשימו) ח"חכמה אות כ

א "ז' ועי', לקמן תיקון פתח ב' עי, ל"עכ, נ בסוד כלים ועצמות כידוע ובסוד קו ורשימו"זו) והחיצון
  .שכותב בפירוש שהרשימו הוא הצמצום', פתח כ
כתר , ל"ה בוצינא וז"ג ד"ע'  כז"א על תיקו"בהגר' ועי, חיטי דקורדניתאא "ע' סחים זפ'  עי61

שנקרא חושך לרוב העלמו שנאמר ישת חושך סתרו וזהו בוצינא דקרדינותא אור החשוך והוא 
א על "בהגר' ועי, ק היא החלק הגבורה שבכתר"רואים מכאן שהבוצד, ל"עכ', ש גבורה וכו"ס ע"מ

ולכן לא , ושאר חלקי הכתר נסתרים, ל"עכ, ס שמשם מאיר לתתאי"קר תקונוי במג עי"ע'  גצ"ספד
  . עולים בשם כל כך

  .55 ב הובא לעיל הערה"ע' א ב"זהר ח'  עי62
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קו אחד ' ס ית"חזר והמשיך הא,  שנסתלק האור הגדול מן המקום הפנוי והחלל הזהאחר
ולא נמשך  .ולעשות בו סדר עולמות כמו שיתבאר  להאיר בו, לתוך המקום הפנוי63ממנו בשוה

היינו כי הרשימו כבר ו .ס כבתחילה"כדי שלא יוחזר הרשימו ויהיה אב ,לבדקטן ' רק בצינור א
עומד במקום לפי '  שהוא מקום בנין כל העולמות לפי ערכיהם כל א)'בית נתיבות פתח ד(ו כתבנ
ל עומד להיות מסודר " ר, עולם האצילות שהוא הראשון אשר נעשה בדמות אדםוכן .ערכו

, וכן העולמות של מעלה שהם שרשים לזה העולם .לפי בניינובהנהגותיו לפי עבודה של האדם ו
בבחינת גבול ושיעור לפי ' והיינו שכולם נראים לנו ברצונו ית, הכל נמצאים במקום החלל הזה

 אבל,  ויהיו מתפעלים בערך מה שראוי לנו לקבל בבחינת גבול ושיעור, שנשיג בהם בערכנומה
  .ת"ס הבלתי בע"בתוך פנימיותם מתלבש אור הא

 ואין מקום פנוי בגוף שלא יאיר ,והוא ממש כמו הנשמה המתלבשת בגוף בכל איבריו
שהגוף פועל באבריו עניינים גופנים לפי  ,והפרש גדול יש בין הנשמה ובין הגוף .בו הנשמה

 לשמוע והחוטם להריח והפה לדבר והידים האוזן העין לראות ו.ערכו כל אבר לפי עניינו
שהרי , א להם לפעול בלי הנשמה"והנה ידוע שכל פעולת האיברים א .ם וכן כל האברי,לעשות

ונמצא שכל  . הוא כאבן דומם ואין לו שום פעולה כלל,במות האדם שמסתלק נשמתו ממנו
 . אברי הגוףכפעולתכ אין פעולת הנשמה "ואעפ .י הנשמה"הפעולות של אברי הגוף הם ע

ומה שהוא מתלבש  .64מו הגוף ממשח אברים ופרטים כ"שהנשמה היא עצמה מתחלקת לרמ
שהוא לבוש , והיינו שהעין רואה ענין גשמי מצד העין עצמה, בעין הוא עושה פעולת הראיה

אך אין  ,וכח הראות שבנשמה פועל לפי ענין הנשמה בראיה רוחנית, לכח הראות שבנשמה
ערך מכחות ונמצא שאף שכחות הנשמה גדולים יותר בלי  .מתגלה בעין כי אם בערך העין עצמו

ונמצא שנתלבש בהם  . מכל מקום אינו מתראה בגוף רק לפי ערכם,הפועלים באברים עצמם
מ הוא עצמו מתפעל לפי ענין " ומ,קטן מצומצם לפי כמות הגוף לבד להנהיגו' בבחינת קו א
  .65*ופעולתםאברי הנשמה 
 , שכל העולמות הם בדמות אדם שהם גוף ונפש, כן ממש הוא למעלה למעלהוכמו

ל שהוא בחינת גבול ושיעור "ר , ומקום החלל הזה,שהכלים הם חלקי הרשימו .עצמות וכלים
ובתוכם מתלבש נשמה והוא  .לכל אחד לפי ערכו ומדרגתו לצורך הנהגת העולם' שנתן הוא ית

י " שהוא מתלבש בהם לפעול על ידם כאומן ע,והיינו .ת"הקצה מבחינת בלתי בע' ס ית"אור א
 אין זה אך .ת שלו" אבל גם פועל בעצמו לפי ערך בלתי בע, ערכו ומדרגתוכל אחד לפי, כלים

 ,ת" הבלתי בע)'ית(שבאמת עיקר הבריאה הוא בשביל שלמותו , מתגלה בנבראים היאך הוא
 ובזה נקשרים עם ,ששיער מחשבתו שצריך לזה הצמצום והשיעור בכדי שיהיה בחירה ועבודה

 ,תאבל בכל עת זמן עמידת העולמו .ת"בלתי בע שלבסוף יחזור הכל לטוב ולשלמות ,ס"א
 רק לפי ערך מדרגת ,ס" אין מתגלה בהם שלמות א,וברצונו שיהיו נגלים לנו לפי ערכנו

 וכן עולם האצילות שהוא ,ת"ס שהוא הבלתי בע"ם נקשרים בבחינת אהי "עש ורק ,העולמות
  .העולמות' מדת הנהגתו ית

                                                           

הספירות הם מה שיצא מסוד המקום שנעשה , ל"ט וז"ח פתחי חכמה אות כ"ל קל"ברמח'  עי63
ה "ס ב"ולפנים מזה יש פנימיות הנמצא מצד קו הא, כל ספירה חלק מן הרשימו, הצמצוםבזמן 

ומצד זה הוא שוה בכל המדרגות , והקו מאיר בתוך הפנימיות בסוד נשמה לנשמות, שנכנס בתוכו
ובה נבחנים , זאת נעשית לכל פרצוף לפי מה שראוי לו, אך הנשמה שהיא הלבוש שלו, לגמרי

  . ל"עכ, שאין השינוי בקו אלא בלבוש שלו שהיא הנשמה, הפרצופים זה מזה
 תאנא אתתקן דכורא בסטריה במאתן ותמניא וארבעין תקונין :ל"ב וז"א ע"ר קמ"אד'  עי64

נתקן הזכר בצדו : למדנו: תרגום [ל"עכ, דכלילן ביה מנהון לגו ומנהון לבר מנהון רחמי ומנהון דינא
י "ח עגו"וכן ע, ]מהם רחמים ומהם דינים, הם בחוץמהם בפנים ומ, ח תיקונים הכלולים בו"ברמ

 . 'פרק ב
כי , דבר זה נראה בבחינת הנשמה והגוף גם כן, ל"ט וז"ח פתחי חכמה אות כ"ל קל"ברמח'  עי65

אך הנשמה כולה היא , ומה שמוטבע באבר אחד אינו מוטבע באבר אחר, בגוף הוא חילוק האברים
, אלא כל הנשמה בכל חלק, אינה חלק הנשמה שבידולא נאמר שחלק הנשמה בחוטם , נשמה אחת

אך הנהגת הגוף הוא על ידי , והרי היא שוה בכל חלק מן הגוף והפעולות משתנות בחלקי הגוף
והקו הוא , הרי נמצא שהנשמה מנהגת את הגוף בכל שינוי פעולות בלא שתשתנה היא, הנשמה

ך הקו מנהיגו כנשמה אם כן צריך שכבר פירשנו שהכחות מחולקים ברשימו כגוף א, כנשמה לגוף
  . ל"עכ, שיהיה שוה בכל המדרגות
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 המתלבש בהם 66ס"י חוט א"לים ע מתפע, עולמות שלמעלה שהם שרשים לווכן
ק "ז אמרו בזוה"וע .המתלבש בהם'  וגם נשלם בהם כוונת רצונו ית.ומתפעלים לפי ערכם

 אף שאינו מאיר שם ,שבכל מקום שמתלבש, ה בכל אתר"דלא אשתני קוב) 67א" ע' דז"תיקו(
ועל לפי פ' אבל בעצמו ית .מ אינו אלא מה שניתן לנו רשות להשיג ולראות" מ, ערכםפיאלא ל

ת הוא מקושר במה שהוא בעל גבול " ובחינת בלתי בע.ת בכל מקום שהוא"ערך בלתי בע
 הנשמה מתפעלת איךא להשיג הגוף "כמו שא א לנו להשיג כלל"א, והיאך הוא דבר זה .ותכלית

  .ה"י הקו הזה שכתב הרב הקדוש זללה" דיבוק המאציל בנאצל ען וזהו עני.י אברי הגוף"ע
   בית נתיבות*
 הגוף פעולות שכל ,האדםמעשה  י"ע בנשמה שנעשה םגוהפ התיקון ענין תבין מזהו
 הבערו לתכלהס הראות ושחב םגפו הוא אם ןכגו ,ענינו לפי ואבר אבר כל ,בנשמה הם נרשמים

 נייחרו ערך לפי טמא במקוםכ "ג פועל שבנשמה הראות כח גם אז ,התורה שאסרה א"במ או ו"ח
 הנשמה ותחכ מתקדשים המצו בדבר באבריו משתמש אם ,ךופיהל ןכו .ואבר אבר לכב וכן, שבו

 לפי מתפעל שהוא ,הגוף מן יוצא שהוא רחא הנפש של ועונש רכש וזהו ענין .רכםבע ופועלים
ט "סנהדרין צ( ל"ארז ז"וע .םדהא בגוף םתלבשה בעת בהם שהוטבעה יניםיענה לפיו ונפש ערך

ה נעש גופו שהאדם, אתם אלא אותם ל תקריא ,םאות עשיתםו תיומצ כל תא רתםשמו פ"ע )ב"ע
ס "כמו חוט א ,יחנצ קיום י׳חבב פשונ אברי כל בו ומאירים ,מצותה קיום י"ע תע לכב שחדתנו

ה למעל מדברים שאנו מה לכו .םכייח הוא יכ) מזדברים לב ( רנאמ ז"עו, המתלבש ברשימו
מן חלק ש, וףגו נשמה וןחתתה דםבא םמתגדו םה הכל ,אור פנימי ומקיף' יבסוד קו ורשימו בבח

 וגם ,נ שלו"רנ לקיח והם ,פנימי אור' בבחי והוא ,מדתםכ לפעול הנשמה מתלבש באברי הגוף
ריגות גדולות יותר למד לעלות ,שלמותו לתכלית עלותוהל הדיחי יהח דובס מסביב מקיף עליו

שיהיה הגוף  ,חר התחיהלא שיהיה כמו הנשמה תגלמדר וףהג זורחי סוף וסוף כל .ויותר
'  וכמו שנת,' התושיע הובהמ םדא) זתהלים לו ( בסוד ,כ"ג כךדיז והגוף, והנשמה קיימים לנצח

  .)ז"יפתח א "ז(ד במקום אחר "בס
  

  פתח יב
 והצינור הזה נותן גבול אל הקו שלא . הזה הנמשך לתוך הרשימו נכנס דרך צינורהאור

בחינות '  והיינו שג.בתוך החלל הזה ולעשות עולמות ,יתפשט אלא בגבול לפי מדת הצינור
 שהרשימו הוא והיינו .68והצינור באמצע בין הקו בין הרשימו ,' ג.וקו ,' ב.רשימו ,' א:נמצא שם

י הבחירה " לתחתונים עפשטמדת העולמות כולם ופעולתם לפי בחינת הגבול במה שראוי להת
י פעולת הרשימו "ערכו עת ופועל לפי "הבלתי בע'  והקו הוא מה שנשלם רצונו ית.והעבודה

 הוא הבטתו אל דרך המוגבל שבו מתלבש מה שהוא פועל אותם והצינור .שהוא הבעל גבול
                                                           

כבר נתבאר זה במקומות רבים היטב והכלים הם , ל"ל אדיר במרום עמוד יד וז"ברמח'  עי66
ה המתפשט "ס ב"אך העצמות הוא סוד חוט א, הספירות המשתנות בפעולתם לפי צורך ההנהגה

 .בכולם
  .ז בהערה הבאה"כח פתחי חכמה אות "ל קל"ברמח'  עי67
ה "ס ב"מה שאנו אומרים שקו אחד נמשך מא, ל"ז וז"ח פתחי חכמה אות כ"ל קל"ברמח'  עי68

, ה למה שבתוך החלל"ס ב"ושדרך הצינור הזה יורד אור מא, המקיף כמו צינור אחד אל תוך החלל
גם אל והענין הוא כי הנה בכלל הכל יכול הוא להיות מביט , ועל ידו מתדבקים המאציל בנאצל

, ה גם כן בכל יכלתו"ס ב"וכיון שנתחדש מציאות הדרך המוגבל הנה יביט עליו הא, פעולת זולתו
אותם הדברים עצמם שאנחנו מקבלים , ס פועל לפי שלמותו"דברים מה שהא' והרי לנו בכאן ג

ומה שהכל יכול מביט אל ענין הדרך המוגבל עצמו , ומה שאנחנו מקבלים לפי הגבול, אותם בגבול
ה אלא שהיא הבטה "ס ב"והנה הבטת הכל יכול זה הוא הצינור שגם הוא קו מא, שאנחנו מקבלים

ס "מה שהא, ומה שאנחנו מקבלים זהו כללות הרשימו, אל הרשימו לפי מה שהוא רשימו מוגבל
, ה אל תוך החלל דרך הצינור"ס ב"זהו מה שנמשך מן הא, ה פועל אותו הענין עצמו לפי שלמותו"ב

ה מביט אל הדרך המוגבל בכל יכולתו מתעלם ומתלבש מה שהוא "ס ב"בתוך מה שהאוהיינו ש
, לכן נקרא לזה צינור ולזה אור נמשך בתוכו, פועל אותם הפעולות עצמם של הרשימו לפי שלמותו

וכן שמתדבק המאציל בנאצל וזהו , ה"ס ב"וזה הנמשך הוא מה שנאמר שהרשימו מקבל אורו מא
כנשמה את הגוף כי הבטת הכל יכול כבר שמעת שאינה שום הארה דוקא המנהג את הרשימו 

אך האור הזה הוא ענין המתחלף מן הרשימו , מתחלפת מן הרשימו אלא מביט עליו לפי מה שהוא
ומה שברשימו הדברים הולכים בהעלמים וחסרונות , ה"ס ב"שהוא לפי השלמות העליון של א

  . כ"ע, הוא הכל לפי הטוב והשלמות, כדלקמן בנשמה
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 , שהבטתו זאת אל דרך המוגבל נותן גבול ושיעור,הפעולות עצמם של הרשימו לפי שלמותו
שמן הפעולה הנעשית בדרך בלתי בעל תכלית לא יתראה לנו כי אם בערך גבול ושיעור לפי 

 היה , שאם כן, שלא יתראה לנו עצם האור כמות שהוא,'והוא המחיצה שנתן הוא ית .כנוער
  והיה מתבטל בנין העולם, ולא היה מקום לעבודה ולבחירה כלל, הגבול לגמריעניןמתבטל 

  *. והבן זה,לגמרי
  בית נתיבות*

 )א"ו ע"א ט"ח(ש "מב ק"הבזו בראשית פ׳ לתחהתי בראש "בדברי רשב מבואר והוא
 דסתימו סתים גו פיקנ ותאנדקרדי צינאוב העילא טהירוב גליפו גליף דמלכא ורמנותאה רישב

 גוון ולא ירוק ולא סומק ולא אוכם ולא רוויח לא, אזקתבעי יץנע בגולמא קוטרא ס"דא מרזא
 יןנגוו בעוטאצנה דמי נביעו  חדנפיק בוצינאעביד גוונין לאנהרא בגו  אחמשי מדיד דכ ,ללכ

 יקוחד וגדמ עד כלל אתידע לא יליהד אוירא בקע בקע ולא, ס"דא מרזא סתימין וג סתים לתתא
 אקרי ךכ ובגין לל כאתיידע לאו נקודה ההוא בתר נקודה חדא סתימא עילאה נהיר דבקיעותיה

  .כ"ע ,69מאהקד רמאמ תראשי
 והוא ,ל"האריז שגילה מה והרשימו הקו כנסתוה םוהצמצ מסוד רבמד המאמר הז ללוכ

 )'בית נתיבות לעיל פתח ט (ש"כמ והרשות הרצון הילחבת ל"ר ,הורמנותא בריש בושכת המ
 בריאת ענין הוא הרצוןו, ןוהרצ בבעל ולאלבד  ברצון רק ואינ ,דברל ונל יתןנש המ שכל

 עליון יותרה העולם מן הצמצום לתחמהת הוא רצוןה שסוף ,םותא והנהגתו ואצילותם העולמות
 בשביל מלכותה בנקודת הצמצום הוא הרצון לתחוהת .ברצון נעשו ולםכש תחתון היותר עד

 ל"ור ,דמלכא הורמנותא שנקרא והבחירה הרשות בשביל והוא אכש דמל"מ והוא, לכותו מגילוי
 להיות )א"ז ז ע"תיקו' עי( ילהחת במחשבה היה מעשה שסוף י"ע ל"ר, ושולטנות רשות

 וסילוק הצמצום והוא .חקיקה קקח ,וגליפ גליף לכן ,'תי רצונו ראשית והוא נמצאת הבחירה
 םתוחב קוקותחה אותיות שהם ,ותדומ לכלים שורש נעשה זה י"וע ,פנוי מקום שנעשה האור
, ערכו לפי א׳ כל לנבראים מקום ששיער עליונה מחשבה של שיעורים הם הגליפין וענין .המלך

 ושבהמל עולם לש לאותיות שורש נעשה שמשם הצמצום תוך השהי 70האורות ניתוקי סוד וזה
 אותיות ב"כ והם ,ת"א ש"ברי אותיות םהש, ת"בראשי תיבת סוד והם ,ועדכי 71ל"האריז שגילה

  .יצורה כל נברא שבהם אתוון ב"הכ מצירופי ואחור פנים השערים כל כלולים שבהם ת׳ עד מא׳
 גליפיןה עיקר כי, מאוד עמוק סוד והוא ,ש"ברי באותיות רמזיםנ םה גליפיןה וסוד

 לכאן ופלגא ט"תצ שהם 73יאורים ג"י בסוד גליפין ג"י הם ששם 72ק"עד בגלגלתא מקומם
                                                           

באור ) חקיקה( חקק חקיקות , המלךשלטון )' וכובראשית בחכמת המלך חקק(בראש : תרגום 69
 לא לבן ,לם נעוץ בטבעתואין סוף עשן בגה )מסוד( מראש ,נסתר הנסתרים ויצא תוך , חזקרעליון נ

 לפנים , עשה צבעים להאיר, מדידה)כשחזר ( כשמדד. כללצבעק ולא ום ולא ירוולא שחור ולא אד
 של סוד סתום תוך הסתומים , למטהצבעיםין אחד שממנו נצבעו הימע) ויצא( יצא ,רנתוך הב

 עד שמתוך דחק הבקיעה שלו מאירה נקודה , בקע ולא בקע את האויר שלו לא נודע כלל,האין סוף
 . המאמר הראשון, ולכן נקראת ראשית, עליונה אחר אותה נקודה לא נודע כללסתומהאחת 
וכן היה , ל"א וז"א ע"לשון כזה ברבינו בספרו בית עולמים דף י' ועי, ורותל חקיקת הא" נדצ70

  .נחקקו האורות ונסתלקו למעלה' פי, ש והוה מגליף ומשער ביה"ק וז"כאן בא
א שערים "והוא הרל, ע מפאנו" סוד זה הוא מתורתו של הרב ישראל סרוג שממנו קיבל הרמ71

לשם שבו ' עי(שהוא רוחניות דאותיות התורה , א וכל הצרופי האותיות דכל התורה כולה"פו
ש של "הקדו' ועי', פרק י' וזה מוזכר גם כן בנפש החיים שער ד) ג"ה ע"א פ"ואחלמה ביאורים ח

ומקורם בעמק המלך שער שעשועי המלך ושער שבר מלך בתוך ) ו בהקדמה לשער פונה קדים"הלש
  .ט"עוד מגלה עמוקות אופן רכ' ועי, ספר שער היחודים

 . ל"א עכ"ק א"התחלת התיקון הכל מע, ל"ג וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגרא וכן כתוב "זה א 72
ר "ש במ"וז, שהוא אחד' אלף והן א' ק גי"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ע' ב א"יהל אור ח'  עי73

אלפים וחצי שהם ' ץ מספרם ג"כפולות כמנפ' ה ועוד ה"ו חיילות משבחים להקב"שתצ) ויקרא ב(
) ב"ז ע"ב כ"זהר ח(ל "ט ופלגא והן היאורים כנ"הן תצ) תצה' גי' עד ק' מא(ו " תצוחצי ועם' ג

ט "ש תצ"וז' ן והן אלף חסר א"ק בזו"תשר' כסדרן וא' ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א
  . כ"ע', יאורין ופלגא בסטרא דא וכו

ושם ,  נקראים צבאותהנה ידעת כי נצח והוד ויסוד, ל"א וז"ז ע"י י"עוד שער מאמרי רשב' עי
ט "ט והנצח הוד יסוד דדכורא הם תצ"תצ' י הם בגימ"והרי איך הנה, ט"צבאות הוא בגימטריא תצ

ולפי שהם מחוברין יחד אחור באחור אלו , ט אחרנין"מכאן ונצח הוד יסוד דנוקבא מכאן הם תצ
ניהם רק כותל ואין בי, שתי פעמים צבאות שהם נצח הוד יסוד דדכורא ונצח הוד יסוד דנוקביה
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 .ק"ות אלפים ׳ג עולים שהם ך"צפנמ אותיות ׳הו אותיות ב"כ בסוד םהו .צבאות בסוד ,ולכאן
 עם אותיות ב"הכ ואלו ,ת"צבאו בסוד ופלגא ט"לתצ כלה ועולים, ו"תצ םה אותיות ב"וכ
 למעלה ושורשם .מ"בכ תבארנש כמו בראיםהנ לכו עולמותה לכ םהמ ונבנש ליםכה םה ך"צפנמ

 דמלכא ותאנורמה בריש ,ש כאן"מ והוא .כאן זכרנש גליפוה שהם הזה שבחלל ,רשימוה בסוד
 כלל והוא הבריאה לכ של ליםכה כל ללכ שהם ,אותיות ב"כ בסוד ו"תצ םהש ת"וכמל בסוד

 םג ונכלל ו"וא והוא, גליפין ג"י דובס ג"י רנשאו ,ט"תצ הוא ש"ברי ובאותיות .הזה החלל
, 'זהנ האותיות ב"כ הוא מבראשית הנשאר ת" ואותיות א.ת"וצבא שם בסוד נז׳ה ט"בתצ פלגאה

 סוד הוא ושם ,רבים מים םשש ס"וממ בוקעים שהם ק"דע בגלגלתא יאורים ג"י בסוד והם
 ואשתאר מאויר 'ק י דנפי,'אור י יאור בסוד והם ,)ב"ח ע" נח"ז( יןחמשי מדיד שהוא ק"דבוצה

 ללח ונשאר ,הי׳ בכלל ס"א ורא שנסתלק ,הזה החלל בסוד למעלה למעלה שורשם וכן .74אור
 וירהבט, לתחתונים להאיר אור נעשה ז" ועי,גבול' בבחי לנבראים השגה שיהיה ידבכ ורשימו
ו " טיומא( מזבח של טהרו מלשון וינפ מקום ,הירוט אקרשנ הזה החלל מקום הוא 75עילאה

                                                                                                                                                                      

ט ופלגא "והכותל מתחלק חציו לשם צבאות הזה וחציו לזה לכן הם תצ, אחד המחבר את שתיהם
ט שהם צבאות דנצח הוד "ט ותצ"ט ופלגא מכאן שהם אלף חסר חד באופן כי הם תצ"מכאן ותצ

הצבאות ' יסוד דדכורא וצבאות דנצח הוא יסוד דנוקבא ויש בין שניהם כותל אחד המפסיק בין ב
אלו ' עוד צריך שתדע כי בהיו, פלגא מכאן ופלגא מכאן' וזה הכותל נחלק לשני חצאין כנז, האלו

השתי צבאות מחוברין אחור באחור על ידי הכותל ההיא המפסקת ביניהם יש עוד באמצע שתי 
ג "א ונצח הוד יסוד דנוקביה יש שם באמצעם עוד י"הצבאות האלו שהוא באמצע נצח הוד יסוד דז

  . ל"עכ, שית ופלגא מכאן ושית ופלגא מכאן ונמצא שמתחלק לכל אחור ואחור, אחרניןיאורין 
יהי על רזא דאבא ואימא , כל מה דנפק ברזא דא נפק, יהי אור, ל"ב וז"ז ע"א ט"זהר ח 'עי 74

, ויהי אור, למהוי שירותא לאתפשטא למלה אחרא אור, ולבתר אתהדר לנקודה קדמאה, ה"דאיהו י
אתפשטותא דאתפשט ואתבקע מרזא דסתרא דאויר עלאה , ור דא רזא סתימאא, אור דכבר הוה

, בקע בקדמיתא ואפיק חד נקודה סתימא מרזא דיליה דהא אין סוף בקע מאוירא דיליה, סתימא
מההוא רזא דההוא אויר , מה דאשתאר אשתכח אור, כיון דהאי י אתפשט, וגלי האי נקודה י

, כיון דאתפשט נפק, אתגלי לבתר עליה מטי ולא מטי, יכד אשתכח מניה נקודה קדמאה , סתימאה
, נפק ואסתלק ואתגניז, והיינו אור דכבר הוה והא קיימא, ואיהו הוא אור דאשתאר מאויר

נהיר ביה , מטי ולא מטי, למהוי מטי תדיר בארח גניזו בההיא נקודה, ואשתאר חד נקודה מניה
כלא , כד סליק, נהיר בהאי ובהאי,  דא בדאובגין כך כלא אחיד, בארח נקודה קדמאה דנפק מניה

יהי ": תרגום. [ל"עכ, וכלא חד אתעביד, ואיהו מטי ואגניז באתר דאין סוף, סלקין ואתאחדן ביה
 אחר כך חזר לנקודה ,ה" שהוא י, על סוד של אבא ואמא"יהי" . כל מה שיצא בסוד זה יצא,"אור

 אור זה סוד . אור שכבר היה,"הי אורוי" ."אור" ,הראשונה להיות ראשית להתפשט לדבר אחר
לה והוציא י בקע בתח.סתום התפשטות שהתפשטה ונבקעה מסוד של סתר האויר העליון ה,סתום

זו '  כיון שי.'לה נקודה זו יי שהרי אין סוף בקע מאויר שלו וג, אחת מסוד שלוסתומהנקודה 
צאה ממנו נקודה כשנמ. סתום מה שנשאר נמצא אור מאותו סוד של אותו אויר ,התפשטה
 והוא הוא האור שנשאר , כיון שהתפשט יצא.התגלתה אחר כך עליו הגיע ולא הגיע'  י,ראשונה

 ונשארה נקודה אחת ממנו שתהיה , יצא והסתלק ונגנז. וזה עומד, והיינו אור שכבר היה,מאויר
ה שיצאה  מאיר בו בדרך נקודה ראשונ, מגיע ולא מגיע,מגיעה תמיד בדרך גניזות באותה נקודה

 והוא מגיע ונגנז , הכל עולים ונאחזים בו,כשעולה.  מאיר בזה ובזה, ולכן הכל אחוז זה בזה,ממנו
, ל"אויר וז' ד י"ה ע" לז"א על תיקו"בהגר'  ולהבין הזהר עי]. והכל נעשה אחד,אין סוףשל במקום 

ואז , ן אויר וישאר אורד מ"שיצא היו, ל יהי אור"ור, ב"ה חו"י, ב אויר כתר"והוא כח, ה אויר"ל י"צ
א "ד הראשון של יהי הוא היציאה מן אויר והשני שנתלבש בה"ה ויו"יהיה בסוד הגילוי וזהו יהי הוי

, ל כי אויר נקרא כתר"ר, ה ואינון חמש"א ד"ו ע" דף לז"א על תיקו"בהגרכמו שמפרש והולך וכן 
כי בכתר שורש , האור והוא בינהכ יוצא "ואח, ד חכמה"אחר כך נפיק היו, ל"ד גנוז בה כנ"אור ויו

ולכן נקרא בינה , ב ונקרא בינה אור"כ יוצאין מהם חו"ד והאור ואח"כידוע והוא היו, נ"ב זו"חו
ה וכן כולם כידוע שעיקר התגלות הכתר באור ובינה היא "גלגלתא וכן נקרא בכל שמות שבה אהי

א על "בהגרעוד ' ועי, ל"עכ', כוס מחסד עד הוד כידוע ו"פ אור והם מתפשטים בה"עילאה לכן ה' ה
ויוצא , לזה אמר אזדכך, ל"וזהו סתים למוחא כנ, ב כל התיקונים הוא לגלות אורן"ע'  הצ"ספד

וביה אתכליל ' בהאי מזלא פשיט פשיטותא דקוטרא עלאה כו) ב"ט ע"רפ(ז "ש בא"נהירו ממנו כמ
י "וא האור שיוצא ונהיר עה' ס מנהירו דביה כו"ונפקא מההוא מ, ז"ש בא"אבא ונהיר ממנו כמ

מאויר מה דאשתאר ' כד נפק י, ז אמרו בזוהר"וע, כ אוירא"ש נקרא אבא ג"וע', ל וכו"הקרום כנ
אור דא רזא סתימא אתפשטותא דאתפשט ואתבקע ) ב"ז ע"ט(ש בזוהר בראשית "הוא אור כמ

  .ש"ע' בקע מאוירא דיליה כו' מרזא דסתרא דאויר עלאה כו
אור העליון ] הטהירו הוא[ ,ל"וזבטהירו ה "א ד"ח נ ע"א על תז"בהגר' ועי, ב"ח נא ע" תז'עי 75

ס ותוקף האור אשר אין למעלה ממנו נמשל לצהרים " הצמצום ששם מאיר אור אדשהוא בסו
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 אם כמו ממש שהוא )ב" ע' בדף( ק דברכות"רפל "רז בדברי שנזכר יומא רהוט ומלשון )א"ע
  .ש באריכות"כמ דהוא לכ שימור שם רנשא ןכ מוכ ,האור רושם נשאר כ"ואעפ ,היום אור הנפ

, הזה במקום שם הנשרש הדין שורש ואה ,ודסתימ סתים וג נפיק דקרדינותא בוצינא
 היה לא שאם ,כידוע מקתאוס דהיא מהחה ואור האש אור וכמ דין' מבחי הוא)ש( אור לכש

 אלא דין גילוי הזה במקום שם אין באמת אבל .ללכ הגוהש הארה שייך היה לא ,וסילוק צמצום
 וגם ,לבד במחשבה קר הוא שהדין ונמצא .למטה הדין יצא הצמצום שמצד ,השורשים שורש
 הוא דיןהש ל"ר ,דסתימו סתים ש גו"וז .מחשבהה שורש רק שם שייך לא ,המחשב בבחי׳

 אצלו מושגה לתכלית הבז יוןכש ,ית׳ ס"א רצון בעומק והכל .השורשים שורש ובבחי׳ תוםיבס
 הפונה לבד ברצון רק אם יכ צוןהר בעל בעצם מדברים ונא אין זה וגם .ס"דא זאש מר"וז ,לבד

 מחשבת עומק פ"ע לנבראים אירהל השרצ ,76ר"או בגי׳ ף"סו ן"אי ארקנ זה שמצד ,לנבראים
  .רצונו

 שהמקוםוהיינו , ולגעיה בטבעת נעיץ ולםגה קשר ל"ר ,בעזקא נעיץ ולמאגב ארקוט
 ית׳ שמצידו .הבשו צד מכל מקיפו ס"שא לומר ,סביב ולגעי בשם מ"בד מכנים אנו ,הזה פנויה

 ממנו מוקפים הם הנבראים לכו ,אתר בכל אשתני ולא מטה ולא מעלה לא ,כלל מקום הפרש אין
 ולגהעי של המרכז נקודת עצם שהוא ,רצונו גילוי בשביל ראשונה בסיבה ומקושרים ,השוב

 ששם רחמא גולמא הזה העיגול ללח למקום וקרא .ולםגה קשר הוא שהמרכז ,׳תי ותמלכו' בבחי
 שורש בבחי׳ רק ואה שם אבל ,באצילות למטה רק ומדות ושיעור כלי בחי׳ שום עדיין נתהוה לא
  .הראשונ בסיבה איםרבנה וקשר נורצו גילוי תלחהת

 ד׳ הם ווניםהג כל ללכש, ללכ גוון ולא ,ירוק ולא סומק לא אוכם ולא חיוור ש לא"וז
 ששורשם נבראיםה כל וינושי ההנהגה דרכי כלל על שמורה ה"הוי אותיות ד׳ דגנ םהש ,אלו

 בנתיבות שית׳ כמו ,העולם רוציו אדם דמות וסידור פרצופים ענין תחילה שמשם באצילות
 ,לבד הבריאה שורש אלא ,נבראיםה הנהגת לפי אינן השורשים בשורש שם אבל .ד"בס הבאים

 גוון ולא כ"חא ואמר ,אלו ווניםג ׳ד אןכ הזכיר ולכן, כלל גוון ענין שום שם סחלי שייך לא ולכן
 ומרח ונגד ,הפרצוף של כתר' בחי אותיות ד׳ה לכ כלל שהוא ד"יו של קוצו נגד הוא ,כלל

  .הזה העליון במקום שם שייך לא זה וגם ,יסודות הד׳ כל שורש שהוא 77וליהי
 ,בהם מדברים שאנו המ וניםגוה גילוי שענין ל"ר ,לאנהרא גוונין עביד משיחין מדיד כד

 קומת שיעור ואה ושם ,ההמד וקו המשיחא גילוי הוא ששם ולמטה האצילות מעולם אלא אינו
 מדה כפום כדרכיו לאיש לתת הנהגה דרכי שהם ,ותדמ רותהספי נקראים ולכן, בראשית יוצר של

 ,גוונים' בבחי מ"דב מדברים אנו שם ןכול .ניםהתחתו מעשה פיכ הכל ,מצומצם בשיעור יליהד
 ק"דע ס"מוה י"ע הוא משיחיןה ועשיית ,כידוע הגוונים כל ןכו ,לדין וסומק ,סדחל רומז יוורחש

למטה  גוונים עביד י"ע ולכן, נבראיםה מדות וכל ,מדותה לכ רושיע הוא ושם ק"בוצד דשם
  .78כידוע אור ואשתאר ירומא הנפיק ד"יו ,ראו יהי בסוד ,ראהלאנ נ"בזו

 דאצילות רותאיש ששם ,בוצינא נקרא ס"מו כי ידוע ,נביעו דח נפיקלגו בגו בוצינא 
 בו אבל ,79שם המתלבש יקתדע גבורה והוא ,מתגלה הדין שורש שם  ולכן,והתחלת המדות

 באוירא ושם ,אור שתאראו מאויר פיקדנ ד"יו אהו ושם, דעתיק סדח ששם כ אוירא"ג אירמ

                                                                                                                                                                      

, ה בריש"א שם ד" עוד בביאור הגר'ועי. כ"ע, שהוא תרגום טהירו ושם הוא עיקר שורש האור
 .שבחינה זו נקראת אוירא עלאה

  .'יונת אלם בע מפאנו "רמזו מובא ב' מ גי76
חומר הראשון ונקרא היולי להיותו פשוט וחומר הארץ נקרא , ל"וז' ע י"ח קיצור אבי"ע'  עי77

ש ואחר שקנה הצורה שהוא הנפש נקראים "תוהו כי אין ניכר בו ציור מה ענינו עד שיורכב כמ
מר וצורה ואז נקרא בוהו יחד ע בחו"יסודות ארמ' החומר והצורה יחד בשם בוהו ואז נתהו הד

א "י פ"א ס" אבל קשה מבהגר.ל"עכ, ל"שניהן כי בהיות חומר הארץ לבד בלי צורה נקרא תוהו כנ
שם בהמשך ' עי( 'ב של כל דבר הוא חומר הראשון היולי שעליו נאמר גלמי כו"חו, ל"וז' ד אופן ב"מ

כתר , ל"ה מאן דרשים וז"ד ד"ה ע" קמז"א על תיקו"בהגר' ועי, )ובינה היא בהו, שחכמה היא תהו
  .פרטים וחומר קדמון' וגם מוזכר הד, לית ביה גוון כלל דוגמת חומר הראשון

 .76 ב הובא לעיל"א טז ע"חזהר '  עי78
 . 'א פתח ז"עוד לקמן א' ועי, ב"ע'  וצ"א על ספד"בהגר 'עי 79
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 ׳חבב העולם גמתנה שבזה ליםבווהג תדוהמ לתתחה שענין ,ונהיי ו.80א"וריה האי רדלנה זיהחא
זה ה ובחסד, למקבלים בושת יהיה שלא ,ותיולברי להטיב בשביל ׳תי חסדו עצם פ"ע היא ,דין

ש "וז .יוןהעל רצון אהוש א"רדל סוד והוא ,המאציל רצון היה שאליו וטובתם הנשמות גנוז שכר
 הוראנ הוא וביענ חד פיקנ שם ,הבוצינא תוך גנזנ אהוש אראויה תוך ל"ר ,אנציבו בגוו גל

 והוא ת"זה כל כולל לעולם הדעת כי ונודע .א"דרדל דעת סוד הוא א"לרד שם זיהחדא א"דרדל
 ומשם, נביעו בשם הוא םג נקרא ןכול ,)א"ט ע" יז"תיקו(ו גל אנדאיל שקיו ,81שלהם הפנימיות

 שגילוי ונמצא ,שורשם ודעת ,ת"בז םה גווניםה שכל ,דאצילות ת"בז לתתא הגוונים גילוי שורש
  .הבאים בנתיבות ד"ש בס"כמ ,המתקלא שורש שמשם א"רדל האי משורש הוא הגווניםכל 

 נקראים סתימין, ס"דא מרזא ימיןסת גו סתים לתתא יםנגוו בעוטאצ יהנמיש ד"וז
 דותמ הדרגת לפי ואינם סתימין הם שבאמת, קדמון אדם בעולם מדברים שאנו ויושר ליםוהעיג

 סדריהם וכל ,העולמות כל הבונה שהוא רק ,האצילות בעולם םהש לנבראים שייךה ההנהגה
 הזה החלל וםמק י׳חב הוא ,סתימיןו ג לוסתים .ד"בס שית׳ כמו הזה ק"מא היוצא הזיו הוא

 ס"א עלםהמ יוצא שהוא ,נתןש בולגה י"ע לנבראים רצונו תנטו התחלת שהוא הרשימו שהוא
  .תכלית בלתי וסילוק

 שבקע ]באור) [רימא( אחד קו בו שנכנס ל"ר ,בקע ולא בקע ושם ,ס"דא ש מרזא"וז
 כמקדם ואות לאימ לא הריש ,לגמרי בקע לא אבל, העליון אור מזיו ותאו למלא הזה החלל לתוך
 שהוא אף ,המקבלים שיעור פיכ אלא עלופ יהיה ולא ושיעור גבול שיהיה יכד א׳ צינור דרך אלא

 הזה הצמצום ענין ועיקר .ערכם לפי ראים רקלנב יתראה לא מ"מ ת"הבב שלימותו בערך פועל
 אבל, ובערכנו מצדנו רק הוא לכה באמת יכ ,הותומ כלל ושגמ ואינ הריקני החלל האויר שהוא

 מכל נעלם והוא ית׳ גבורתו מפלאי עצם וזה ,צמצוםר הצמצום כמו קודם ה אחהוא ,׳תי דומצ
  .בנושא הפכים שני אף שהוא ,היאך הוא דבר זה ,ןורעי

 בו נכנס לא ,'ס ית"ואף אחר שנכנס בו קו חוט הא ,כלל אתידע לא הלייד ש אוירא"וז
 כי לנו מושג אינו ,ל לפי שלימותווהיינו שעצם פעולתו שפוע ,מצומצםה ומקום הגבול בערך רק
' ונמצא שאינו מושג לנו רק בבחי .לבד' ש שנכנס תוך צינור א" והוא מ,נוערכי לפי בולגב אם

אשר ' תו יתמא' וכוונת רצון א'  שהכל הוא מרכז א רק,ל שאין לנו השגה" ר,נקודה אחת סתימא
 תוך המקום החלל זו הוא גנ וכוונת מרכז רצון הזה.אין מושג לשום נברא עליון שבעליונים

 שייך שאין אף , של בראשית שבו נקודה אחת82' והוא סוד ב.שהוא הבית שבו בנין כל העולמות
גם  שרומז רק ,ס"מו דאצילות מהחכב למטה יאה קרועי מ"מ , כללנקודה לאו תוא לא שם
  .למעלה הלמעל ורשולש

 השגה שום לנו אין ותרוי ,הסתימא דאח נקודה נהיר אבקיעותד יקוחד וגדמ ש עד"וז
 על ורמז ל"ר ,לכולא הקדמא מאמר בראשית וזהו,  כללעדאתי לא הנקוד יאהה ש בתר"וז .כלל

  .והבן ,והרצון המחשבה ראשית
  

  פתח יג
ס " לא נמשך לגמרי עד א,ס המקיף ונכנס לתוך חלל הצמצום הזה" הזה שנמשך מאהקו

 ואז לא היה שייך בחינת ,ס"כ בא"טה ג שאם היה כן היה נוגע למ,הסובב למטה תחת העולמות
 . פנים ואחור, לא היה בחינת ימין ושמאל,וכן אם היה נמשך דרך כל הצדדים .מעלה ומטה כלל

 יצדק בו מעלה ומטה ,ס שלמטה"י שנמשך דרך צינור דק וגם לא נגע חוט הזה באור א"אבל ע
  .ה" דברי הרב זללהכן אלו הם תו,ראש וסוף וימין ושמאל

 כל , שבריאת העולמות היה על אופן שירדו כל העולמות ממדרגה למדרגה, בזהוכוונתו
 עד שעולם התחתון השפל הזה יהיה רחוק מאד תכלית ,עולם במדרגה פחותה מן העולם שעליו

 . שמצד זה נמצא בו הבחירה,ההרחק היותר אפשרי מבחינת הנבראים שנבראו בשיעור וגבול
שכאן ' ל שהוא בסוף גילוי אור שלמותו ית" ר,ס"וט קו האולכן נקרא שכאן הוא סיום המשכת ח

                                                           

א "א הרדל"דברי הגרוב(ב "ז רפח ע"אד' ועי, א פתח טו" לקמן א'ועי', א פרק ו"ח א"ע 'עי 80
  ).א"ע'  וצ"א על ספד"בהגר' ר שבו עי"היא שם לכל העתיק ולאו דווקא לג

 ,מפתחא דכליל בשית) ב"טז ע (ש למטה"דעת דכליל שית כמ: ד"צ יד ע"א בספד"בהגר' עי 81
 .ק"א ו"והוא פנימיות של ז

 . 56הערה שם ' ועי', ש לעיל בית נתיבות צמצום פתח ט" כמ82
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א להסית את האדם ולומר " עד שמצד זה מוצא הסט,הוא בהעלם היותר אפשרי בבחינת גבול
 ,ואף גם שנתבאר שעיקר תכלית הבריאה היה בשביל עולם השפל הזה .דלית דין ולית דיין כלל

ס המקיף מתחת " סוד אור אוהוא ,)א"ז ז ע"תיקו' עי (והוא סוף מעשה במחשבה תחילה
ל שהוא היותר קרוב " ר,ס"העולמות כולם שמצד זה העולם התחתון הזה הוא יותר קרוב לאור א

 הוא , והעולם שעליו שממנו מקבל עולם התחתון שאינו אלא הכנה לו.'לכוונת תכלית רצונו ית
ון שעליו שהוא הכנה  והעולם היותר עלי.התכלית במדרגה אחת יותר' רחוק ממרכז רצונו ית

ואף גם שהעולם התחתון הוא עיקר  . הוא מתרחק עוד יותר מדרגה מתכלית כוונת רצונו,להכנה
 שאם היה כן הרי , אינו מתגלה רצונו זה בכאן,התכלית שהוא ראשית המשכת רצונו לנבראים
א כ היה בטל ענין ההדרגה שזה נקר" וא,ליוןהיה העולם התחתון במדרגת העולם היותר ע

ס לא נגע למטה וגם לא נמשך "ש שחוט א"וז .בחינת מעלה ומטה והיה מתבטל הבחירה לגמרי
ל שלא נתגלה אל הרשימו שהוא מקום כל הבריאה בבחינת בלתי "ר .לו האור מכל הצדדים

ס המקיפו מסביב שכולל כל השלמות בכל מקום בשוה שלא יהיה הפרש " שהוא הא,ת"בע
כ לא היה " שא, אלא כולו בהשואה ויחוד גמור, רב או מעטבהשפעתו בבחינת העלם וגילוי

שזהו ענין בחינת , הפרש בהנהגת הנבראים בין אם הם ראוים לקבל שכר או אינם ראוים לכך
 הכל לפי ערך התחתונים , שהוא גילוי אור פניו והסתלקות פני כבודו, פנים ואחור,ימין ושמאל

  .ועבודתם
 שיהיה הכל תלוי לפי ,ום והכוונה בבריאה היה שעיקר הצמצ)'פתח א(  נתבארוכבר

 ,)יחמלאכי ג ( שבזה יש הפרש מדרגות בין עובד אלקים לאשר לא עבדו ,העבודה ולפי התורה
ולכן  . לזה בהארת פנים ולזה בהסתרת פנים,שלזה משפיע שכר וטוב ולזה פורעניות ועונש

ל בבחינת " ר, ולא מכל הצדדיםבאמצע'  במקום הזה בבחינת קו אולהשפיע אור' הוצרך הוא ית
 אלא בקו הדין והצדק שיהיה השפע יורד באותו ,כל יכולתו וטובו הגדול שמשפיע לכולם בשוה

 , הסתלקות השפע וביאתו, פנים ואחור,ל חסד ודין" ר, ימין ושמאל' בחי ובזה יהיה שייך,הקו
ופרטיהם וכל חלקיהם הספירות )ו(וכל הפרטי פרטים שאנו מבחינים בהנהגה שהוא סוד הבנין 

 שקו אור ,י שורש הזה"הכל הוא עו , זיווג ועיבור ומוחין,שהם באצילות בבחינת קטנות וגדלות
  .ס לא נכנס אלא בבחינה אחת"א
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  נתיב עיגולים ויושר
  פתח א 

 . נתחיל לבאר מה שנעשה במקום הזה, שכתבנו מענין הצמצום והכנסת הקו בתוכואחר
 .ס דאדם קדמון שנעשה ונצטייר במקום הזה"גולים ויושר של יוראשית כל דבר הוא סוד עי

 .ס דאדם קדמון לכל הקדומים" שהוא י,ל"שם אדם קדמון שהזכיר הרב ז עניןותחילה נבאר 
 שלכך ,ש" ואליו היה כוונת המאציל ית, שכבר ידוע שהאדם הוא תכלית הבריאה, בזהוהענין

 ,83שלכן נקרא האדם עולם קטן בפי כל החכמים ,ניתנה לו התורה והעבודה וכל הבנין תלוי בו
 נש רה סדר בב" דקוב)ב"ה ע"ע(ק פרשת יתרו "ש בזוה"שכולל וחיבק בתוכו כל הנמצאים וכמ

כל דיוקנין דרזין עילאין דעלמא דלעילא וכל דיוקנין דרזין תתאין דעלמא דלתתא כולא 
דם כמו שהוא כולל  המאמר שהאוכוונת .' כו84מתחקקא בבר נש דאיהו קאים בצלם אלקים

 , שציור אבריו ופרטי חלקיו וכחותיו רומזים למציאות כל העולם בכלל,'א :דברים' בתוכו ב
 כגון , שכל מדותיו שנמצאים בו,'הב .בכל פרטיו ומדרגותיו כמו שכבר האריכו בזה המחברים

 הם נגד , וכל הפרטים הנמצאים בוהתאוה השמחה והעצב והקנאה וסהחמלה והרוגז הכע
 ולכן ,מדות העליונות המוכנים להנהגת הנבראים שהם סוד ענין הספירות וכל מה שידובר בהםה

ואין דבר שנמצא באדם התחתון בכל  .התעוררות הספירות מוכנים לפי ערך הנהגת האדם פה
 . וגם בסדר ההנהגה העליונה, פרקיהםדריהפרטי פרטים שאין כנגדו במציאות בנין העולמות וס

ל כוחות המדות שנמצאים בספירות " ר,ל דיוקנין דרזין עילאין דעלמא דלעילאדכול ש" מוהוא
ל בנין עולמות ופרקי " ר,וגם דיוקנין דרזין תתאין דעלמא דלתתא .באצילות ובכל פרטיהם

 לם ולכן נאמר שנברא בצ,ע שהם נכללים בפרקי גופו של האדם התחתון"מרכבה דעלמין בי
  .* אלקים

ש הבריאה " שידוע ששם אלקים הוא ע,ל"מיני דיוקנין הנ' על ב צלם אלקים רומז וענין
 שלכך בכל מעשה בראשית לא נזכר רק שם ,ב שנבראו עלמין דלעילא ותתא"וכל פרטי מע

 , וכן מורה על הנהגה ושולטנות,לכן שם זה הונח גם במלאכים ואישים העליוניםו .אלקים לבד
ים לא תקלל ה אל)כזשמות כב ( ש" כמ,יםהכ נקרא בשם אל" כל מי ששבט המושל בידו גלכןש

בדמות אלקים עשה ) אבראשית ה ( ולזה אמר ,ים יבוא דבר שניהםהעד האל) 'שם ח(' וגו
ודמות מורה על ,  שצלם מורה על פרטי ציור אבריו וכל פרקיו,86 ענין צלם ודמותוזהו .85אותו

משיגים הגזירה וההנהגה  שבהם היו ,מדות וכחות שבו שהם ענייני התמונות הנראים לנביאים
 והיינו שהאדם כולל . וביד הנביאים אדמה)יאהושע יב ( ש" כמ,שיהיה למטה לפי העת והזמן

 שכל , ולכן שם אדם הונח על כל עולם ועל כל פרצוף מכל עלמין,בתוכו גם מדות העליונות
צלם  שהוא ה, וגם כל פרטי ההנהגה נקרא בשם אדם]הכחות) [הבריות(שהוא כולל כלל כל 

  .הכולל הכל
 , עצם אדם, כי הוא נקרא בשר אדם, שם אדם לא הונח כלל על גוף האדם,ובאמת

 אבל עיקר השם הוא רק על נשמתו הנותנת חיותו לכל אברי גופו וכל הפעולות הם על .וכדומה
ונמצא שעיקר שם  .87 שכח הראות שבנשמה פועל בעין הראיה,י איברי הגוף" ורק משתנה ע,ידו

                                                           

וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל ) בראשית א כו(ל "ב וז"ג ע"ג ל"זהר ח'  עי83
כל צדיק וצדיק יש , ל"א וז"ז ע"ז קט"תיקו' ועי, ל"עכ, הארץ מאי ובכל הארץ דא גופא עולם קטן

   .ל"עכ, דא גופא דבר נש דאתקרי עולם קטן, לו עולם בפני עצמו
 וכל העליון עולם של העליונים סודות של הצורות כל בו סידר האדם את ה"הקב: תרגום 84

 .ם"אלהי בצלם עומד שהוא באדם נחקקים והכל התחתון עולם של התחתונים סודות דמויות
ה על כבוד שמו הגדול שהוא " בא וראה כמה חשש הקב,ר אבהו"וא: ב" יז ע,א"ח ד ע"זו' עי 85

על יתר הנבראים המלאכים נקראים   אבל שם אלקים משותף הוא, ממש כי זהו שמו,ה"והי
 .כ חשש המקום על כבוד שמו" וע, הדיינים נקראו אלקים, בני אדם נקראו אלקים.אלקים
אחרונה וכן כותב רבינו ' ו ודמות הוא ה"שכתב שצלם הוי יה' ח דרושי הצלם פרק א"ע'  עי86

ופרצופים ' לקמן עקודים פתח א' ועי, ג"וצע, ס"וט, פוךלכן נראה שכאן זה ה, א יח"לקמן גדלות דז
, דע שיש מראה, ל"אות עמוד קלו וז-צב' ל קנאת ה"ברמח' ועי, שזה הפוך שם' שגם נר' פתח א

והמראה הוא הצלם הנראה מכל , והתואר הוא דמות הפנים או הגוף בתיקון חלקיו, ויש תואר
  .ע"ועדיין צ, להחליף צלם ודמות הכתובים בקטעולכן נראה , ל"עכ, הפנים והוא הוד הפנים ממש

ואמנם מציאות הפנים הוא חלק אחד של , ל"ב וז"ח פתחי חכמה אות ל"ל קל"ברמח'  עי87
ראיה שמיעה : והיינו ההרגשים, הגוף שבו הנשמה פונה ומשגחת למה ששייך בין הגוף ובין זולתו

והאמת '  כל ההרגשים האלה וכושהנשמה עומדת במשכנה ודרך האברים האלה מרגשת, ריח דבור
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 והמישוש , והריח בחוטם, וכן השמיעה באזנים,ל בחינת הראיה רוחנית שבנשמה הוא עןעי
ולכן גם כל פרטי הכחות שבכל עולם המכוונים ממש ,  וההליכה ברגלים וכן בכל האברים,בידים

ובאדם למטה  . נקראים בשם אותם האיברים ובהם הוא עיקר השם,לנגד כחות האדם התחתון
 . ממש לנגד אותם הכחות והפרטים,ודמות לכחות עליונים צל שהםש "הם שמות מושאלים ע

 עיני ,' אזני ה,'ש יד ה" והוא סוד מ.ולכן כל הדמות שבאצילות הם נקראים ממש בדמות אדם
 עד שבאים למטה בעולם , שמורים על כחות המדות המאירים המשפיעים לכל העולמות,'ה

ראה הנביאים ובמרכבת יחזקאל  מצינו במכן ו.ונרשמים גם באדם בעניין גשמיי, הגשמי
 שהוא סוד אדם דאצילות , מלמעלהעליו ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם) כויחזקאל א (

 שהם ממש ,שלמעלה מעולם הכסא שהיא הבריאה שרומז לפרטי כחות מדות העליונות
 כך הם פרטי ,וכל עולם ועולם לפי ערכו ומקומו, מסודרים כמו שהם מסודרים למטה באדם

  .יו ונקרא בשם אדםכחות
 והגוף מתחלק לאברים פנימיים וחיצונים ומוחין , שנמצא באדם גוף ונשמהוכמו

 ,וכל בחינה שבו הוא צריך לכלל כל קומתו, המתפשטין בו ליתן לו חיות והם מקושרים זה בזה
 כמו כן כל עולם וכל ,שאם לא היה בו אותו הכח לא היה שלם במדרגת אדם כפי מה שהוא

 יש בו בחינת גוף ונשמה עצמות וכלים כמו שיתבאר לפנינו באורך , דלעילאלמיןבעפרצוף 
  .ד"בס

 והם מקושרים זה בזה ומיוחדים , הכלים הם מתחלקים לפנימיות וחיצוניות ומוחיןוגם
וכן כל מה ,  וכל פרט מהם צריך לכלל העולם כולו.י ההנהגה"כולם לענין אחד שיהיה נשלם ע

 הכל הם למעלה , קטנות וגדלות זיווגים,אדם בחינת עליה וירידהשאנו מוצאים שינויים ב
הראשון לם  ומטעם זה העו.ד בנתיבות הבאים" בבחינה עליונה מאד כמו שיבואר בסלמעלה

 נקרא בשם אדם , עולמות כולם]וכל) [מכל(שנתגלה אחר הצמצום שהוא השורש לכל הנבראים 
  .ציור אדםל הראשון שאנו מדברים בו בבחינת " ר,**קדמון

  בית נתיבות*
 אלקים ברא ביום ,אדם תולדות ספר הז )אבראשית ה (ש "מ ,עמוק סוד הזה בפסוק ויש

 הפרצוף כמתח כל מבואר ריוחושלא זה שבפסוק ש הגאונים"כמ ,אותו ברא אלקים בדמות אדם
 פרקי וכל ,ותתא דלעילא עלמין פרטי כל בתוכו כולל ש שהאדם"כמ )והיינו(, 88ושרטוטין

 ,שבו ותדוהמ הכחות כל וגם, חלקיו וכל ועצביו יודוגי אבריו בפרקי המה מצויירים רכבההמ
 צירוף דוס ר אחהולך ההנהגה שינוי כי וידוע .שבספירות גותהנהו המדות פרטי כל כוללים הם

 של רגעים ף"בתתר 89צירופים פ"בתתר ומתגלגל רגע בכל דמשתני ה"הוי שם של צירופים ב"י
 י"ע רגע לכב בו משתנים האדם כחות ,כן מוכו, עת בכל המשתנים ושיםהלב שהם שעה כל

  .ה"הוי שם מקור סוד שהוא 90יניוחה נפש ששם ,ללב ומגיע עת לכב לףחשמת שבו הדם סיבוב
 והגוונים טוטיןרשה שינוי והם ,ל"הנ צירופים ב"י גדנ אדם דותתול ספר ה"ש ז"מ והוא

 והם, ותיודומ ותיוכח פרטי וכל האדם ראותומק מאורעות כל עדונ י"שע באדם נמצאיםה
) אבראשית ה ( תיבות פיסו ,שעות ב"בי גלגלה סובבה שמשה סוד והוא . אדםתולדות נקראים

 ז"ועי .'וגו האדם ת"א ם"אלהי ה׳ ר"וייצ) זבראשית ב ( תיבות פיוסו ,ם"אד ת"תולדו ר"ספ ה"ז
 וסובב דרום אל ולךה )והלת א ק (ש" כמ,ש"שמה יקףה י"ע ר"התמ בסוד התמורות כל עשיםנ

                                                                                                                                                                      

שם , דהיינו בהיות בנין הולד נבנה הרוח הבונה אותו, הוא שהנקבים עצמם עשוים מן הנשמה
ואחר כך על ידי הנקבים האלה נעשים , בוקע ונעשה הנקב מה שבשאר האברים היה עומד לפנים

, אבר וללא ההרגששהרי יש מי שיהיה לו אותו , ואמנם אין הבקיעה תלויה בהרגשים, ההרגשים
ואף על פי שנקביו אלה פתוחים והנה כל זה הוא , ועוד שלא תמיד אדם שומע או מריח או מדבר

 . ל"עכ, ל"מצד הנקבים האלה שהנשמה משגחת על ידם כנ
ל "ח הנ"ניצוצי זהר על הז' ועי, ב"מ ע"ובתיקונים ק, א"א ע" מוזכר בזוהר חדש פ׳ יתרו ל88

  . ענין זהשמביא תשובת הגאונים לגבי 
ב צירופי "ב שעות היום הם נגד י" י- ק "ד שמביא מהפרדס של הרמ"ג ע"י כ"א ס"בגר'  עי89

תנועות ' ה, נקודות' ף חלקים שיש בשעה והם ו"ף תיבות נגד תתר"ה יש תתר"ה ובכל הוי"הוי
ף בכל "ה מצרפים אות אל"ולכל אות משם הוי, א"ושב) קמץ צירי חולם חיריק ושורוק(גדולות 

) 'פעמים ו' ו(ו "הרי ל) 'ואחר כך ִיִא ְיִא וכו, דהיינו ִיְא ְיְא ֵיְא ֹיְא ָיְא יְֻא(נקודות ' פשרויות עם בהא
סך הכל יש ) 'ו כפול ד"ל(ד אלפין "ועוד קמ, ו"תתקל' ה שהוא גימ"ו פעמים שם הוי"ולכן יש ל

  . ל"עכ, ף"תתר
  .'א פרק ה"ח טנת"ע' עי 90
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 ב"לי לקחומת שמהן כל שכולל ה"הוי שם על שמורה 91ם"ש סוד הוא ר"ספו ,וגו׳ צפון אל
 שהכל ,נכתבים ר"בספ מעשיך וכל )א"ב מ"אבות פ (ל"ארז ז"וע .ה"ז בסוד כוללים צירופים

מ "ק (ז"יקותוב) א"א ע"ל(יתרו  פ׳ דשח ש בזוהר"כמ ,'כו פיןנודא אחמצד רטוטיןשב מצוייר
 אלקים וירא) לאבראשית א  (בבריאתו נאמר שלכן ,באדם נכללים ב"מע לוכ .)באריכות( )ב"ע

 ז׳ה ת"ר דגנ לעשות עד מבראשית תיבות ז"תס םהו ,)'וגו( מאוד טוב והנה עשה אשר כל את
 דיםחמתיי ולםכו ,עצום ודחבי הבריאה כל שכולל כינדא ף"אל הוא דאדם וא׳ .תולדו׳ת ר'ספ

 בריאת פנימיות סוד והוא ,ן"דע בגי׳ ל"נה תיבות ׳דמ האמצעיים אותיותה ונשארים ,האדם י"ע
 )חבראשית ב  (ש"מכו ,ל"כמש שכרו קיבול בשביל ההבריא של הפנימי מרכז וכוונת .האדם
 עדן אבל ,לגן רק הכז לא ילהחות, יצר אשר האדם את שם וישם מקדם בעדן גן אלקים ׳ה ויטע
 אמר זה כל ועל .ושלמותו רוכש קיבול תכלית והוא ,וגו׳ ראתה לא עין) גישעיה סד ( הוא

ם יאוהבר כל הכולל מותדה הוא ,אותו העש אלקים בדמות ,וגו׳ אלקים ברא ביום) אבראשית ה (
  .מאוד בןהו ,ב"במע רכזנה אלקים בשם שנברא

  בית נתיבות**
 נבראש הגופני שאדם כמו הנהש, קדמון אדם בשם ז"עוה שנקרא מה כמוס טעם יש עוד

 יןדושעתי ממנו שיצאו אנשים וכל אדם בני כל כולל בתוכו הוא ,הראשון אדם והוא בתחילה
אפיקי ים (ת באריכו אחד ש במקום"כמ בכח וחבמו כלולים היו והם ,העולם סוף דע דלהול

 ש במדרש"כמ ,להיות יןדושעתי יוהש נשמות כל כוללת היתה נשמתו וכן .)א"ח ע"סנהדרין ל
 שכלל ,' כוניויבע ויש בראשו ויש בשערו תלוים שהיו שיש )'פסקה ג' פרשה משמות רבה (

 בא דוד בן אין )א"ב ע" סיבמות(ל "ש רז"כמ ,נשמותה כל] פרצוף[ כוללת יתהה נשמתו פרצוף
 שהוא נשמתו בקומת ל"ר ,ר"אדה של ופוגב שנכללו יינוהו .וףגשב הנשמות כל שיכלו עד

 ,השמש תחת שחד כל אין) טקהלת א  (נאמר ז"שע ,ידועכ שבו' בחי ג"בתרי שממ גוף בציור
 זהה ק"א עולם ןכ מוכו .ר"הדבא כלה ונכלל ,ב"במע הילחבת הוכן ברכ שבעולם דבר שכל
 שכל מוכו ,שבהם הפרטים וכל ע"אבי העולמות כל בו ובקחכולל ו הוא ,בו מדברים שאנו

 סיבה הוא אב וכל ,ברוחמ חדא מסתעפין הם)ו( ,מזה זה שנולדים אדם בני ופיג וכל הנשמות
 מסתעף הנשמ כל ,ר"אדה של בנשמתו ונכללו שיצאו תנשמוב הוא וכן ,ממנו דשנול לבן

 והולכים מזה זה עלולים הם ,עולמותה לכ הם ןכ וכמו .הגבמדר לו שקדם הנשמה מן הדותול
 ויש ,וטמוחב ויש ,נובעי ויש ,בשערו לויםת מהם יש, ק"בא נכללים ולםכו ,למדרגה ממדרגה

 יןגת ניקודין בסוד התחתונים לעולמות נשפעים וממנ ק"שבא 'ד'ר'ש'ר שסוד כידוע .'וכ באוזנו
 באיםה בנתיבות שית׳ כמו טעמים שבו ב"ע שם דובס אהו לתאגלגדב השערות וסוד ,אותיות

) יט יט' שמואל א( נביאה ושמואל ה"מעה דוד יסדו אשר המקדש תבי םמקו ודס זהו .ד"בס
בראשית ה ( בסוד ב"מע כל וכולל ,כולם וציור הבריאה כלל כל הוא ק"מהשב ,ה"ברמ ת"בניו

 ק"בהמ והוא ן"מודק ם"דא סוד הוא ה"רמו .כתבתי למעלהש ם"אד ת"תולדו ר"ספ ה"ז) א
  .מאוד  והבן,ש"כמ ן"מודק ם"באד כלולים םולכש עולם של נויו שהוא

  
  פתח ב 

 וכל ,92ם בו הוא הממלא כל המקום החלל הזהק שאנו מדברי" שתדע שאוצריך
 והוא סובל את כולם וכל העולמות הם לבושים ,העולמות אשר יבוארו לפנינו הם נכללים בו

 והם כחות אלקות הבונים כל , הספירות,'הא :חלקים'  כי כלל הבריאה נכלל בד,והיינו .אליו
 וכחות הנבראים עליונים ),'ג( . והנשמות),'ב( .הבניינים והמשפיעים והמנהיגים אותם

 .להנהיג העולם התחתון' המשפיעים למשרתים והם המלאכים שנבראו לעשות שליחותו ית
 , וכל אשר בהםם"ודצחיסודות התחתונים '  הגלגלים וכוכבים ודובכללו ועולם התחתון ),'ד(

  .ד"ע כמו שיתבאר בס"עולמות אבי' והם נקראים בשם ד
ש שכך צריך בשביל " אשר כיוון אליהם המאציל ית'מסודרים בסדר א'  אלו הדוכל

וכל מה שראוי לתחתונים לפי הנהגתם ומעמדם לפי ערך  .'גילוי השלמות וגילוי תכלית רצונו ית
ק הוא "אבל א . הוא מתחיל מעולם האצילות ונשלם בתחתית עולם העשיה,העבודה שלהם

                                                           

ן העולים חדש "ן וההי"היה דיודי-שמות א' ב'  ספר הוא בחיכי' ת פרק ג"כ קרה"שעה'  עי91
  . ל"עכ, ר"ם והם ספ"ש' ח אותיותיהם הם בגי"ועם כ
 . 'ף פתח ה"לקמן אח'  עי92
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ראוי לנבראים אחר שיתוקנו ל שם הוא הסידור לפי ערך השלמות ושכר ה" ור,לכולםהשורש 
 והוא ענין עליות העולמות למעלה ממדרגה למדרגה שיהיה לעתיד ,פ סידור היקף הבריאה"ע)ו(

 ויתבאר בנתיבות שלפנינו ,93)'בפרק אצילות סדר ח "ע (ש הרב"ק כמ"לבא שיעלה למעלה בא
  .ד"בס

לפי ענין  שהכל , שענין השלמות הזה הוא הסובל כל הנבראים והם כלולים בוונמצא
 ושם , ששם הוכן כל ההכנות הצריך לעולמות האלה שיצאו מן הכח אל הפועל,המושרש שם

 לפי ,ל שפעולת כל העולמות אלו הוא על ידו" ור, וגם הוא מתלבש בהם.הוא עלייתם ושלמותם
 אבל אינם יכולים לקבל ממנו כי אם לפי . כמו נשמה המתלבשת בגוף,ההכנות שהוכנו בו ממש

  . ולפי הצריך לעבודה,י הסדר שצריך בשביל הנהגת התחתונים לפ,ערכם
ע אינם מתחילים להלבישו רק " שכל עולמות אבי)'א פרק א"טנת (ל" כתב הרב זולכן

וכל מה שלמעלה מן הטבור , ד בנתיבים הבאים" וענין זה יתבאר באורך בס.94מטיבורו ולמטה
ות יותר עליונות מה שלא ניתן עתה אינו אלא בבחינת קיבול שכרם וגדר עלייתם בסוף במדרג

ח כמה עולמות " ת95)ד"קל( י בתיקונים"וזהו כוונת מאמר הקדוש רשב, שיתראה זיוום למטה
 ק שחלקים מהם" והיינו כל העולמות שהם בא.'אינון דאינון מתלבשין ומתרכבין בספיראן כו

 רק מתרכבים ,ם וחלקים היותר עליונים אינם מתלבשים בה, מתלבשים בספירות דאצילותהם
ובאמת  . הנבראים כפי שהם עתההגתבהם כרוכב על סוס שהם למעלה למעלה ממדרגת הנ

 שלם מענפים ]אילן) [עולם( שכל עולם הוא , זה למעלה מזהמספרק הם עד אין "העולמות שבא
י לכל "ושריגים ועלים ופירות כולל כל הענין שבכל העולם מצורך העבודה והתיקון שנעשה ע

 ון וכל מצוה מתקן תיק,96 שאין צדיק דומה לחבירו.עבודתו ומדרגתו זה למעלה מזהלפי ' א
 . לפי ערך מדרגת עבודתו ותיקונו97 שהם העולמות שמנחילים לכל צדיק וצדיק, בבריאהאחר

 שהוא הנושא של כל מקום החלל וכל ,ק הזה"ולכל אלו שרשים עליונים מאד הוכנו הכל בא
והוא ,  ובכל זה אין לנו השגה כלל ולא לשום נברא בעולם.ברךענין הצמצום נעשה ברצונו ית

ד שיתבאר "החושים רשר'  אנו מדברים רק מזיו הנשפע ממנו דרך דואין ,ק"סוד הפנימיות של א
 מה שצריך בשביל 98א לדבר רק בדרך רצוא ושוב" וגם בזה א. והוא סוד ההכנות לנבראים,ד"בס

 הכח אל הפועל עד שנתקנו בציור הראוי לתחתונים  והיאך יצאו מן,החקירה מאצילות ולמטה
  . ושפעם ופעולתם והבןםלהנהגת

  
  פתח ג 
 .ע והנמצא בהם"חלקי אבי' ק הזה הכולל וחובק בתוכו כל העולמות וכל ד" אועולם

עיגולים זה תוך זה ' והיינו שנתחלק לי, הוא מתחלק לעשר ספירות בשתי בחינות עיגולים ויושר
 וכל ,יותס פרט" וכל ספירה מהם נחלק לי.' בתוך כתר ובינה בתוך חכמה כו חכמה,כגלדי בצלים

                                                           

ישכיל מעשיה בסוד ונחמד העץ להשכיל עץ , הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד, ל" וז93
ק אז יבוא משיח "ותיות אדם הוא אד א"מא' וגבה מאציל, ונשא מבריאה, ירום מיצירה, הדעת

 . ל"עכ, ה"בע

והענין , האצילות מתחיל מטיבורו ולמטה, ק"וכן בא, ל"וז, א"ז ע" טצ"א על ספד"בהגר'  עי94 
והטעם כי בכל פרצוף פרסה מחלק , ואין נחשב בכלל הפרצוף, כי מטיבורו ולמטה הוא לבר מגופא

 כל הפרצופים שעד הפרסה נכללין בו כי כל ולכן, בטיבורו ומסלק כל האורות למעלה מן הפרסה
  .ל"עכ, שלמטה כלול בשל מעלה רק שאין נחשבין בו שם כי בטלים הם לנגדו שם

ולשון התיקונים הנמצא אצלנו הוא , ב"ט ע"א הוא דף קנ"ז המודפס עם ביאור הגר" בתיקו95
אבל , ל"עכ, בין בספירןכמה עלות סתימין דאינון מתלבשין ואינון מורכ, תא חזי, ל"וז, בשינוי קצת

  .'י פתח ד"ח עגו"גירסת המחבר הובא בע
שאין לך יום שדומה לחבירו ואין צדיק דומה לחבירו ואין ' ח סדר אצילות פרק ב" מקורו בע96

  . ל"עכ, בריאה דומה לחבירתה
עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק , אמר רבי יהושע בן לוי) ב"יג מ"פ(עוקצין ' עי 97

אמר . להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא, )משלי ח(שנאמר , שלש מאות ועשרה עולמותוצדיק 
שנאמר , לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, רבי שמעון בן חלפתא

 . עז לעמו יתן יי יברך את עמו בשלוםיי, )תהלים כט(
דבר ולבך מלהרהר ואם רץ פיך עשר ספירות בלימה בלום פיך מל, ל"וז, ח"א מ"י פ"פ ס" ע98

  . ל"עכ, לדבר ולבך להרהר שוב למקום שלכך נאמר רצוא ושוב ועל דבר זה נכרת ברית
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ובתוכם  .ק והם נקראים בבחינת נפש"ז עד מלכות דא" וכן עד, פרטי פרטיות99ס"פרט ופרט מי
ח " והוא כדמות אדם כלול מרמ.ק והוא מדרגת רוח" ונקרא יושר דא,ס בציור אדם"מתפשטים י

ע יש בהם "חלקי עולמות אבי'  וכן בכל ד,ין ימין ושמאל ואמצעקו'  מצטיירים בציור ג100אברים
  . עיגולים ויושרנתבחי

 והוא הנהגה כללית , כי הנהגת העולם נתחלק לשתי מדריגות, אלו הדברים הואוביאור
 שבבחינה זו אין הפרש בין עבודה ,הנהגה כללית הוא ענין הנהגה טבעית .והנהגה פרטית

ל " ר,101והנהגה זאת נקרא בחינת עיגול .בשוה לקיום הנבראים והשפע נשפע לכולם ,לעבודה
 כמו כן אין , הוא כדור שוה בהיקף אין שייך בו ימין ושמאל מעלה ומטה כללשהעיגולשכמו 

הנותן חיים לכל הברואים בשוה ' והיינו שהוא ית, הפרש בהנהגה הזאת בין מדת החסד לדין
משפיע ' שהוא ית, ם שבעולם השפל" לדצחלקיומם כפי ערכם ומהותם כמו שהוא השפע למטה

 כמו כן נותן שפע לצומח .שפע לדומם שיהיה מקיימו ומעמידו על עמדו שיהיה במדרגת הדומם
 וכן לאדם בבחינת , וכן לבעלי חיים.ובנפש הצומחת הוא נקרא צומח, שנותן בו נפש הצומחת

 כמו שהדומם אין בו ,וכל מדרגה יותר גבוה כוללת מה שתחתיו וחובק אותם .נפש המדברת
 כח כ" נפש הצומחת ובנפש הצומחת נכלל גבואלא נפש הדומם לבד ועליו מקיף הצומח ויש 

 ונרקב ונשאר בו  עפר לזה שאם הצומח מתייבש ונעקר מן הארץ אז נעשהוהמופת .102הדומם
 ובתוכו כלול נפש הצומח שבו ,]החיים) [החיוני(ח יש בו נפש "וכן הבע .נפש הדומם לבד

 ובתוכו כלולים שאר , והמדבר יש בו נפש המשכלת.ח ובתוכו נפש הדוממת"גדל הבעמת
ת עליו "השי כ נקרא שהכל השקפת"אכן אעפ . של זהמדרגתו וזה למטה מ,נפשות זה תוך זה

 ,חבירו'  חובק כל א,יסודות' וכן הוא למעלה בד .שיתקיים בערכו' בשוה נותן חיים לכל א
כ למעלה " ואח. ויסוד האש ליסוד הרוח והאויר,מקיף יסוד המים והרוח ,שהמים מקיפים העפר

וכן הוא למעלה , ז" כל אחד כולל את מה שתחתיו ומקיף זה ע,הגלגלים וכוכבים ומזלות
כ בכלל לפי ערכם ומעמדם הכל " וכן השפע הנשפע בהם הולך ממדרגה למדרגה ג.למעלה

ובחינה זאת הוא מה , לפי מה שהוא'  אבקיום הנבראים כל' ל בבחינת נטות רצונו ית" ר,בשוה
וזהו ענין שפע  . שאינם תלויים בקיום העבודה,'שהיה בתחילת הבריאה שנבראו כולם בחסדו ית

זן בחסדו כל '  והוא ית,103תה מחיה את כולםוא) ונחמיה ט ( ז נאמר" לכל הנבראים שענשפעה
בתוך חבירו המקיף ' ולים א וכל, ונמצא שבבחינה זו נקרא שכל הנבראים עלולים זה מזה.בשר

  . והוא בחינת עיגולים שבעולם,עליו והוא עילתו
 שתכלית הבריאה היה בשביל הש למעל" והיינו כמ,נקראת בחינת יושר'  בובחינה

 וכל הנבראים תלוים בזה שיהיה ההנהגה בדקדוק גדול על כל פרט ופרט לפי ,הבחירה והעבודה
,  עליה וירידה, טוב ורע,גות רבות לפי ערך דין וחסד שמצד זה יש שינוי מדר.עבודת בני אדם

ח אבריו הוא ממש ציור ערך האור העליון " והיינו שציור אדם ברמ. בחינת ציור אדםוהוא
ה "ח מצוות עשה ושס" רמ,ג בחינות"כ מתחלקים לתרי"הנשפע לפי ערך התורה והמצות שהם ג

 או שיהיו ,כ מצב כל הנבראים" גולפי ערך עבודת האדם למטה משתנה, ת בציור אדם ממש"ל
ובאמת בחינה זו הוא  . או שיתרבה אורם או שיתמעט, יותר למעלהוליםנופלים ממדרגתם או ע

 והוא ,פעמיםש כמה "כמ' מדרגה יותר עליונה מבחינת העיגולים שהוא תכלית כוונת רצונו ית
 , היושר הפנימי וכולם נמשכים אחר בחינת.ל עומק המחשבה שבהם" ר,בפנימיות העיגולים

                                                           

 .ס"ל לי"נדצ 99
' נ רוח ונפש וכו"ת הן נגד זו"ה מל"ע ושס"ח מ"דרמ, ל"וז, ד"ו ע" קטז"א על תיקו"בהגר'  עי100

, נ"י השנה דהאדם והזמן הן נגד דוה ימ"ת הן נגד שס"ה מל"ח איברים ושס"ע הן נגד רמ"ח מ"ורמ
הקו ההוא מתפשט ביושר מלמעלה למטה מראש , ל"וז' י ב"ח עגו"כ פשטות דברי הע"וזה ג, ל"עכ

גג העליון של עיגול העליון מכולם עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש מלמעלה למטה 
  . ל"כע, ח אברים"ס בסוד צלם אדם ישר בעל קומה זקופה כלול מרמ"כלול מי
 מראים הדברים לפי טבע -סוד התמונות , ל"ג וז"ח פתחי חכמה אות י"ל בקל"ברמח'  עי101

, והעיגול מראה הנהגה סובבת בלא חילוק הנהגת חסד דין רחמים, התמונה ההיא למטה ממש
 . ל"עכ, אלא כמו השגחה כללית לפי מהות הספירה ההיא וזה בסוד ההשתלשלות

  .'רק אע פ"ח קיצור אבי" מקורו בע102
כי הכבוד העליון הוא השורה בכל מקום והוא , ל"ל בדעת תבונות אות קס וז"ברמח'  עי103

ישעיהו ו (ואתה מחיה את כולם ועל כן נאמר ) נחמיה ט ו(המחיה את כל הנמצאות והעיד הכתוב 
  . ל"עכ, מלא כל הארץ כבודו) ג
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 תלויים ועומדים אחר בחינת הנהגת , בתחלהאוכפי הטבע שנבר בעיגוליםשגם בחינת קיומם 
  . שהוא המסודר לפי ערך העבודה של בני אדם,היושר

) א"א ע" סיבמות(ל "ש רז"ס הנהגה שמובדלים בזה ישראל מכל עובדי אלילים כמ"וז
יומם ק ,שלא נתנה להם התורה והמצותה "והיינו שאו .' אתם קרויים אדם וכו,אדם אתם

והם  .' והיינו לפי הטבע שניתן בתחילת הבריאה מצד חסדו ית,והעמדתם הוא בבחינת עיגולים
 .ש בבריאת עולמו" מאחר שאינם פנימיות כוונתו ית, העולם בכללוותנקראים בחינת חיצוני

 אדם שהוא תכלית  ממש בציור,אבל ישראל להם ניתן התורה ומצותיה וכללותיה ופרטותיה
 והם נקראים בחינת יושר של העולם .פ התורה"מעלת האדם שעליו נברא הכל שיהיה מתנהג ע

  .פ דרכי התורה ופרטיה" המסודר עה שהוא קומה שלימ,שהוא בציור קווין ואברים
 לפעמים ,כ משתנה לפי ערך שינוי מצב ישראל ועל פי עבודתם"ה ג" הנהגת אווגם

הכל על פי עומק השגחה הפנימיית הזה אשר הוא , ם להיטיב אותם ולפעמי,להעניש אותם
נמצא שבאמת ההשגחה העיקרית ]ו[ .*מסודר על פי התורה ומצות שישראל עוסקים בה

 ,ומזאת ההשגחה העיקרית,  הוא רק בישראל לבד, אדם בכל הפרטיםדמותההולכת בסדר ציור 
 , לא לפי מעשיהם,ם"יות על העכומשתלשל ומסבב תמיד בכל יום ובכל רגע גם ההשגחה כלל

 היו נתונים , של מקום בעת שהיו ישראל עושים רצונו,ולכן .אלא לפי מעשה ישראל שבתוכם
לפי שהיה מאיר מאד בחינת יושר שלהם באור הפנים  )אדברים כח (' עליון על כל גויי הארץ וגו

  .עליון
ם בהסתר פנים ביושר  ומושגחי, על ידי שקלקלו מעשיהם נתעלם האור הגדול הזהאבל

 וישראל הם ,וזה גורם שהחיצוניות מתגבר יותר על הפנימיות, ודקדוק עצום ובדין גמור
 הנמשך לנשמות של ]זיו) [שמו( שהיושר שבאותו עולם הוא , וכן הוא בכל עולם ועולם.בגלותא

כל  ונמשכים בפנימיות , שנשמותיהם של ישראל הם קו פנימי,ישראל ובכל עולם לפי מקומו
ה " הוא הנמשך להאיר לאו, עיגולים של כולםובחינת .העולמות והוא בחינת היושר שלהם

 ,והמשכת אורו להם'  וכן הוא למעלה באצילות מדות ההנהגה והשגחתו ית.ולשאר נבראי מטה
ה " ובבחינת חיצוניות ועיגולים לאו, בבחינת פנימיות ויושר לישראלהמדרגות 'הוא באלו ב

מ בערך מדרגת נפש ובחינת היושר נקרא "ולכן בחינת עיגולים נקראת בכ .**ולנבראי מטה
 ש"ח גם בבהמה והוא נפש הבא מן הארץ כמ" שנפש נמצא בכל בע,במדרגת רוח כידוע

אכן רוח ) חאיוב לב (ש " כמ לבד ורוח הוא באדם,' וגויה תוצא הארץ נפש ח)כדבראשית א (
 ובא , והוא העולה והיורד,בו תלוי כל העבודה ו,104 והוא עיקר מדרגת האדם,'הוא באנוש וגו

 יבמות(ש "והוא מן השמים ומדרגה זאת ניתנה לישראל והוא מ,  שלובהמייתבאדם לתקן נפש ה
  .' אתם קרואים אדם כו,אדם אתם) א"א ע"ס

 שהוא במרכז הארץ והוא קדושההרצנו  כן ניתן לישראל אמצע העולם באוכמו
וכמו שבחינת עיגולים , ת יושר שהוא באמצע בחינת עיגולים שהוא סוד בחינ,הפנימיות בכולם

כ " שתחלה כשנולד קונה מדרגת נפש ואח, כמו באדם פרטי,כ בחינת יושר" ואח,בא בתחלה
 כמו כן .105)ב"מוחין פרק יח שער ה"ע (ש הרב הקדוש בזה" כמחכשזוכה מקבל מדרגת רו

                                                           

אבל הנפש ,  באדם הוא האדםוהענין כי הרוח, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי104
יהל אור ' ועי, ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הוא המדרגה למטה ממנו

, נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו, נ"הענין של נר, ל"ד וז"ח ע"א כ"ח
  .ל"עכ, והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם, והרוח הוא כח ההרגש שבאדם

נפש דנפש שהוא ' אז כבר היה בו קודם העיבור בחי, א"קודם שנעשה כלי החיצון דז, ל" וז105
וכשנתלבש בו כלי החיצון , א אז נכנס בו רוח דנפש"ובעיבור כשנעשה כלי החיצון דז, הבל דגרמי

נכנס בו חיה , וכשנתלבש בו כלי החיצון מוח דאבא, נכנס בו נשמת נפש, דאמא שהם המוחין
' וגם הוא בה, כ ביניקה נכנס בו הרוח"אח, א נכנס יחידה דנפש"כשנתלבש בו כלי מוחין דאו, דנפש

א נכנס בו "כ כשנגמר בשני היניקה כלי אמצעי דז"אח, כי תכף כשנולד נכנס בו נפש דרוח, מדרגות
, וכשנכנס בו לבוש אמצעי דאמא עם המוחין דיניקה שמצד אמא אז נכנס בו נשמת רוח, רוח דרוח

, כנס בו לבוש אמצעי דאבא שהם הקרומות עם המוחין שמצד אבא אז נכנס בו חיה שברוחוכשנ
א אז נכנס בו "א שהוא הקרומות ובו המוחין שמצד א"י דא"וכשנכנס בו כלי לבוש אמצעי דנה

א גם הוא "דגדלות אז נכנסת בו הנשמה דז' כ בעיבור ב"והרי נשלם הרוח לגמרי אח, יחידה דרוח
בעת ' ז' עוד שער הגלגולים הק' ועי, ל"עכ', כ וכו"תכף נכנס בו נפש שבנשמה ואחי מדרגות כי "ע

ג שנה ויום אחד אם יזכו מעשיהם יכנס בהם גם הרוח ואם יזכו "שנולדו זוכים לנפש ובהיותם בן י
  . ל"עכ, ז עד סיום הכל"כ ועד"שנה יכנס בהם הנשמה ג' עוד הנה בהיותם בן כ
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אבינו וממנו התחיל להתגלות תחלה לא נתגלה אומה הישראלית בעולם עד אחר שבא אברהם 
ולכך ,  וממנו יצאו ישראל,ואעשך לגוי גדול) בבראשית יב ( והוא שנתברך ,בחינת יושר הזה
ק למורשה שהוא " ונתן לו אה,'אל הארץ וגו' לך לך מארצך וגו) א שם יב ('אמר לו הוא ית

 רושלמי שבתי(האדם הגדול בענקים , 106 ולכן נקרא אברהם אדם.ש" כמדעולמותבחינת יושר 
 וממנו התחיל בחינת ,אברהם' ח אברים בגי"שהוא בחינת יושר בציור אדם בעל רמ )א"ז ה"טפ

  .השגחה זאת הפרטיית שיהיה על פי התורה והמצות
  בית נתיבות*

 יםהאל בשם הנרמז טבעיית הגהנה ,א׳ :בעולם  שאנו רואיםההנהגה עניני ב׳ סוד וזה
 אל כ"ג נשפע והוא ,107דאצילות יצוניותחו עיגולים ׳יחמב בא אוהו, בטבעי מתנהג העולם שבו

 כ"ג שהם ,ומזלות וכוכבים לגלגלים כ"ג נשפע ומשם .ע"בי העולמות לכד ועיגולים חיצוניות
 משטרם  לפינוהג כמנהגו ועולם ,לתחתונים משפיעים םהש וד עיגוליםבס םהשל בחיצוניות

 הנהגת ומשם ,הטבע דדלש בעולם אותנפל פועל ית׳סיית שהוא יה הנהנהג הוא ,והב׳ .בארץ
 שהארת עד ,ע"בי עלמין כלו אצילותד יושר' בחי הארת  כך מתגדל,תםמעל ערך ולפי, ישראל

  .הפנימי יושר' בחי גדנ מתבטלים  ועניינםעיגוליםה
 ונעשה ,ותכמערה כל שידוד שהיה מ"צי תעמ ישראל מתנהגים יוהש ההנהג ס"וז

 השמים מן םחל להם וניתן ,כבוד בענני מוקפים במדבר םוהליכת ,בעולם )דולותג( נפלאות
ג "בתרי אדם דמות גילוי סוד שהוא ,שקבלו ורהתה י"ע דמאו גדולה מדרגתם ההי אז יכ, ובאר
 היה יהטבע הנהגת וגם ,לגמרי מתבטל היה העיגולים' שבחי עד יושר' בחי ענין ונתגלה .מצות

 ,ס"קיו ,מצרים במכות שהיה כמו ,ובתםלט ישראל בשביל ה"באו גם ,זו להנהגה משעובד
 סוד והוא .דעולמות חרו' בחי ,ה"הוי שם גילוי' בחי והוא .וכדומה ,כנען ומלכי ,עמלק ומפלת

 ה׳) בדברים לג ( באומרו ישראל תמעל שהזכיר ר אח,' וגומלך בישורון ויהי )הדברים לג  (ש"מ
 גלה נתי"ע ולכן ,׳ווג משה לנו הצו תורה) שם ד (וגו׳ עמים ובבח אף) 'שם ג (וגו׳ בא מסיני

 ץראה יוג כל על עליון) אדברים כח ( להיות ישראל של מדרגתם והאיר ,דעולמות יושר' בחי
 כ"כ לא אך, םיסני פ"ע מתנהגים היו ,י"בא ישראל שהיו זמן כל וכן .ישורון נקראים ולכן, 'וגו

 .108ישראל נשמות כלל שהוא ה"רע המש על מיתה ונגזר הבאר שנסתם רחא במדבר כמו בגילוי
 )מבויקרא יא ( ן"גחו על הולך דכל' סוד ו והוא, 109העולמות דכל יושר' בחי כל כולל והוא

 דסו ,אדם רבציו רשביו הנמשך קו שהוא) א" ע' לקידושין( התורה אותיות ריבוא' ס דבאמצע
 וזה .ה"להזל ש הרב"כמ וליםגבעי כ"שא מה ,ביושר שהוא 110קווין ׳ג הוא והש׳ .ה"דמש ה"מ

 בשר לכל חותהרו אלהי ו׳גו ה׳ יפקוד ,מיתה עליו גזרנש רחא ית׳ מאיתו ה"רע משה שביקש דסו
 והוא, בהיותו גדול שבדור 111משה נשמת מאיר דור בכל כי ,)כבבמדבר טז  (' וגוהעדה על איש

 יושר' בחי כל ישראל כל כולל שהוא ,'ווג השמש ובא השמש חוזר) הקהלת א ( בסוד בו גנזנ
 את לך חק) יחבמדבר כז  (ית׳ הוא לו והשיב, העולמות ח"רו' בחי שהוא העולמות  כלשל

                                                           

נברא , שורש מחצבתינו, אברהם אבינו, ל"וז) א"ט ע"ש( יצחק עוד בדברי המחבר שיח'  עי106
והיה נידון לשריפה וכל העומד לשרוף כשרוף , בריאה חדשה ממש אחרי שהושלך בכבשן האש

ולכן , ש נאה ליחיד להציל את היחיד"כמ, והוא יתברך הצילו מהאש הגדולה באמיתת יחודו, דמי
כאדם , י אב ואם"אה חדשה מאתו יתברך שלא עאינו מתייחס אחר תרח אביו כי היה ממש ברי

  . ל"עכ, ש האדם הגדול בענקים"ל שנקרא אדם כמ"ולכן אמרו רז, הראשון ממש
  .'לקמן פתח ט'  עי107
שקול משה כנגד , למשה ולישראל עמו', וישמע יתרו גו' י' מדרש תנחומא בשלח פ'  עי108

  . ל"עכ, כולם
, א"ק של א"ה כאן בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"וכ, ל"ד וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי109

ש בפרשת משפטים דף "ת בדעת הוא כמ"ולכן ת, ק"ת כולל ו"א כידוע שת"ת של א"לכן מלביש לת
ת שהוא המעיים והוא "דהיינו הת, א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו"ג ע"קכ

ת שלא תשתכח "חון שומר על התדג' ולכן נשמת משה שהוא סוד הדעת ו, הטבור נתקן בדעת
דכל הולך על גחון הוא נשמת משה רבינו שעומד נגד ' רואים מכאן שהו, ל"עכ, מכלל ישראל

 . הנחש
אדם ' דמשה וד' ת ש"בחג' הן ג) המרכבה(חיות ' ד, ל"א וז"א ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי110

ג "ב ע"ב י"עוד יהל אור ח' ועי, י"א במלכות אדנ"והיא אינה ממותקת שהיא דינ' ה דמשה וכו"במ
  . ל"עכ, באסתלקותא לכתר' ה דמשה והוא מל"דמשה מצד כללותו באבות ועיקר שמו מ' ש, ל"וז

  .ו"ל' שער הגלגולים הק 'עי 111
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' בחי בסוד תלויה שהנהגתם ישראל את להנהיג ראוי כזה איש כי ,וגו׳ בו רוח אשר איש יהושע
 פ"ע יםגנהתמ כ"ג ,בגלות וישראל ק"בהמ רבחשנ רחלא וכן .והמצות התורה פ" ע,ש"כמ יושר
צונו ר עושים שאינם מצד הארתו מתעלם הוא היושר ינתחב כי .פנים בהסתר אשהו רק ,זו מדה

 בלאו ,והמצות התורה פ"ע עצום בדקדוק הוא הכל אבל, מתגבר והחיצוניות .כ"כ של מקום
שבת  (ש"מ ס"וז, לבד יושר' בבחי רק תלוים אינם שהם ,לישראל קיום להם אין ומצות תורה

 בתוך זה בצלים כגלדי שהם וכביםכו המזלות חיצוניות סוד והוא .לישראל מזל אין )א"ו ע"קנ
 פנימיות והוא ,בהם המתפשט היושר הוא והו׳ עיגולים סוד הוא הס׳ כי, ו"ס הוא ל"גגל וסוד ,זה

 ובהם, וטבעם המזלות כל מהפךה שהוא חברי נחש 112התלי סוד הוא והו׳, והמזלות הגלגלים
 ,תניניםב היה פרעה לפני המופתים התחלת כןשל .בעולם הנעשים ונפלאות הניסים כל תלוי
 למשה שנמסר המטה סוד וזה .והמזלות הטבע שידוד לתחהת הוהי וחכו כל נתבטל ז"שעי

 עםל להיות ישראל רוחנב מ"ביצ שאז התורה י"שע ,העולמות כל של יושר' בחי סוד שהוא
 הוא שבאמצע 'והט ,ה"דמט ה"מ סוד והוא .העולמות כל של יושר' בבחי נקשרים להיות ,סגולה

 סוד והוא ,ורגלים יםדי במוחין בראש בטן גויה י"נה ת"חג ד"בח קווין ג׳ בציור דיושר כלים ט׳
 ט׳ וזהו ,מאוד טוב והנה) לאבראשית א  (האדם בבריאת שכתב מה והוא .ית׳ כוונתו תכלית
  .טוב סוד דמטה

 טוב יבא, לטובים במטו טוב ויקבל טוב יבוא )ב"ג ע"נ( ותחמנ ל במס׳"ש רז"מ והוא
 נתנה שלכך שמפרש ,והיינו .ישראל אלו לטובים ,ה"הקב זה מטוב ,תורה זו טוב ויקבל ,משה זה

 ח"ברמ התורה בהנהגת תלוי אשר אדם בצורת דעולמות יושר' מבחי באים שהם לישראל תורה
 כל וללכ שהוא ה"רע משה י"ע ניתנה ולכן .ל"הנ מטעם טוב נקרא יושר' ובחי, ת"ל ה"ושס ע"מ
' בחי ׳גל לקחמת הכל כלל כי והענין .דגחון ו׳ בסוד הפנימיי קו וכולל ישראל נשמות  ריבוא'ס

 מדברים שאנו הענינים כל שהם המאורות ,והיינו .113הוא חד וישראל ה"וקב אורייתא ,שאמרו
 המאורות המשכת הוא והתורה ,הנשמות הם מהם והנמשך דאצילות ופרצופים בספירות
 ומשה, 114)אדיר במרום דף קי (בכתביו ל"ז לוצאטו ח"מוהרמ האלוקי סידח הש"כמ לנשמות

                                                           

כמו , ג"ה בכל י"וכ, ל"מזל תחתון כנ) הוא(ג "י) תיקון(ל "ג וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי112
כמו שני המזלות , נ"שהן זו' והן נכללין בא, לים את כל הגילופיםג דגילופין יש שני גילופין שכול"בי

ובו נאחזין , שהוא כמלך שהוא נקרא תנין כידוע, ותלי, ב מזלות"י, כ במזלות הרקיע"והוא ג, כידוע
והוא מתפשט , שכולל את כולם ונקרא תנין' א, ה באלו הגלופין"וכ, כל צבא השמים ונכללין בו

חוורא ) ב"ח ע"קכ(ר שם "ש בא"כמ, טים כל הגילופים לכאן ולכאןוממנו מתפש, באורך הראש
דיליה אנהיר לתליסר עיבר גילופין לארבע עיבר בסטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי 

' ל ארבע לאחוריו וארבע וארבע לב"ר, ולארבע עיבר בסטרא בסחרני אחרא וחד לעילא דגלגלתא
והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל , לל את כולםוהוא התנין שכו, הפנים וחד על הראשדדי צ

 . ל"עכ, הראש ולכן נקרא תנין
ולזאת עיקר חיותם ואורם , ל"וז) א"י' ד פ"ח(ח " לא מצאתי כזה לשון בזהר אלא רק בנפה113

ה ואורייתא "כי קב, הוא רק כשאנחנו עוסקים בה כראוי, וקיומם של העולמות כולם על נכון
דרגין אינון מתקשרן דא בדא ' גבזה הלשון ) א"ג ע"ג ע"ח( אבל כתוב בזהר ,ל"עכ, וישראל כולא חד

וכן , י"כי ישראל אחידן בכ, ל"א וז"ט ע"ג י"הסבר הדבר ביהל אור ח' ועי, ה אורייתא וישראל"קב
שוכן בקרב הארץ בשביל ' והוא ית, ותורה ידוע דרגה', י בעולם אינו אלא בישראל וכו"קיומא דכ

', ת בשביל ישראל ותורה וכו"והנהגת העולם בז', מ וכו"ש בכ"ה הוא בינה כמ"בוק', התורה וכו
והוא ' ה כולו חד וכו"ב אורייתא וקב"ע' ש זהר יתרו צ"ל וכמ"ג וז"ב טו ע"ה ח"ו דע"לש' עי. [ל"עכ

  ]ל"עכ, ה ואורייתא וישראל כולו חד"קב) ל"דהיינו שאין כזה לשון בחז(מה שאמרו 
ולפי הסגולה ההיא פועלים כל שאר ,  כי לכל מאור יש סגולה פרטית,אך הענין דע, ל" וז114

והנה בזוהר , וזה כבר מבואר בכמה מקומות, כי כולם נכנסין בכל פעולה מפני ההסכמה, המאורות
אך צריך שתדע , וצריך להבין זה הענין היטב) ג עג"זח(ה והתורה וישראל אחד הוא "כי הקב, אמרו

ובאמת כל המאורות כלן מראש האצילות ועד סוף העשיה יצאו , רותכי הנשמות יוצאין מן המאו
שאורות הספירות לפי , ואמנם זה הכלל צריך שיהיה תמיד בידך, א"כמבואר במ, מהם נשמות

והנה הארת הספירות , כך הם מתחלפות להשתוות אל התולדה, התולדה שצריך שתצא משם
והנה , הארות אליה כמו ענפיםשכל שאר , להוצאת הנשמות היא הארה היותר עיקרית

לבד הכח הצריך להם , ההתפשטות הזה של המאורות להוציא הנשמות הוא בכח חדש ודאי בהם
ועל כן , שיש בה כל כך חלקים כמו הנשמות היוצאות מהם, וההתפשטות הזה היא התורה, לעצמם

ות היוצאות והנשמ, המאורות, דברים' ונמצא שיש ג, נאמר שהתורה היא שורש לנשמות ישראל
, ה ואורייתא וכנסת ישראל"קב, דברים הם' ואלו הג, והתפשטות המאורות לעשות הנשמות, מהם

  . ל"עכ, והבן זה מאד
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 הנבראים וכל ,בעולם נפלאות לעשות ה׳ מטה לידו נמסר לכןו ,ישראל נשמות לכל שורש הוא
, היושר אחר הנמשך עיגולים' בחי שהוא לפניו הטבע הנהגת ויתבטל .רצונו אחר נמשכים יהיו
 סוד )א"ט ע" יז"תיקו( וג לדאילנא שקיו ה"מ' בחי שהוא) גל לד שמות( משה ה"מסו סוד וזה

 .בראשית ימי ז׳ סוד ת"ז של תופנימי שהוא הדעת נקודת והוא ויושר העיגול הוא ו"וס ,אדם
 נתקן והיה לגמרי מתגבר דעולמות יושר' בחי היה ,העגל את עושים ישראל היו לא אם ,והיינו

 )כהבמדבר ו (ש "כמ פניו אור וקירון פני משה רתהא והוא ,ל"לע שיהיה כמו שלימותב העולם
 לפעמים שיהיה וגרם העיגולים' בחי כ"ג תגברנו הקלקול זרח העגל י"וע, ' וגואליך פניו ה׳ יאר

 ם"אד גלגל והוא ,ה"מסו פניו על לשום הוצרך ז"חא ולכן ,עדיין שולט והטבע פנים הסתרת
  .והבן ,ויושר עיגול

  בית נתיבות**
 בענייני שדברו מה ל"חז בדברי דברים כמה לך יתגלו ,נסתרים דותסו תבין ומזה

 וסותרים מאוד תמוהים לכאורה יםאשנר ,שבארץ התחתונות יסודות ומענין ,ומזלות הגלגלים
 למעלה מהלכת מהחה שבלילה )ב"ד ע"צפסחים ( שכתוב מה כעין .היפוכם שנתבררו הדברים

 ובוקע חמזר ירשע דלתות יום בכל חהפות ,ש"ק בברכות ג"כנה אנשי תיקנו וכן, הרקיע מן
 הפנימיות' מבחי אלא ,ומזלות הגלגלים חיצוניות עניןמ דברו לא הם באמת כי .' כורקיע ינלוח

, לנו הנתונה התורה פ"ע והוא ,עבודהל וצריך לישראל השייך שזהו יושר' בחי סוד שהוא שלהם
 כי ,המצב ילוףחו הדוירי עליה ולא זמנים )שינוי( שייך לא עולמותד וליםגעי' בבחי שבאמת

 פ"ע תמיד משתנה הוא הפנימי יושר' בחי אבל .ב"במע בתחילה שהיה הבריאה לפי עומד הוא
 כ"משא ,כלל שינוי בו אין הטבע הנהגת וכן וירידה עליה בו ויש ,הזמן לפי והעבודה התורה

 לביש דאיהו לבושין)ו( יום בכל משתנה והוא, םדדא אגדר ,יושר 'חימב שהוא תהפנימיי הגהנה
 ,הרקיע מן למעלה בלילה מהחד יושר בחי׳ מסתלק יום לכב ולכן .)ב"ב ע"ע ז"תיקו('  כובצפרא

 ורוב .)ב"א ע"צ סנהדריןאפיקי ים (ת באריכו מזה א"ש במ"כמ חרתא' בחיב בו נכנס רחולמ
 הזכירו )עטיםמו(רק במקומות  ,דעולמות יושר מבחי׳ רק מדבריםאינם  והתיקונים ק"הזוה דברי

ל באגדות " ולכן גם דברי רז,ביושר לבד הוא הכל ועבודתינו עסקינו עיקר כי ,עיגולים' בחי גם
  .זו' ומדרשים הם בבחי

  
  פתח ד 

והיינו כי אנו רואים שגם  .115ימין ושמאל 'בחי בחינת העיגולים שייך בו קצת וגם
מ " מ,עיגולים זה מקיף את זה אף שהם בבחינת ,בבחינתם נובעים נבראים התחתונים והיסודות

 ויסוד , בחינת חסדים ויסוד המ, הוא בחינת דין116שהרי יסוד האש, ר"משתנים לבחינת קווים חד
מ יש "מקיף את חבירו מ'  וכן הכוכבים וגלגלים אף שכל א. בחינת רחמים,ממוצע)ה(הרוח הוא 

 והנשר ,ה טבעו חסד הארי, בנבראי מטה)הוא( וכן . ויש חסדים כידוע,שהם משפיעים דינים
מ נקרא שאינו בבחינת קוין מצד "ומ ,)ב" ע'ב פ"זהר ח ( והשור הוא מצד דין כידוע,רחמים

 רק שעיקרו להשפיע ,שאינם מסודרים על פי עיקר התורה והעבודה להיות ההשגחה בפרטות
מ "אך מ .)יחמלאכי ג (  אין הפרש בין עובד אלקים לאשר לא עבדו,לפי מה שהוא' בשוה כל א

 וכמו שענין הנהגת .ז משתנה גם הנהגת הטבע" שעי,הוא נמשך אחר בחינת יושר שבפנימיותם
 הם משתנים ,וכן שפע המזלות וכל היסודות, כ הכל לפי ערך עבודת ישראל"ה משתנה ג"האו

 ש" וכמ,וכמו שהיה בנס חנניה מישאל ועזריה שהאש לא הזיק להם וכדומה .על פי העבודה
וכל ענין גילוי הנסים '  בן דוסא מי שאמר לשמן וידליק כוא חנינרביצל  א)א" עה"תענית כ(

מ הכל תלוי " ומ, הכל לפי זכות ישראל שהיושר מתעלם או מתגלה,והנפלאות או התעלמם
  .ביושר לבד
  

                                                           

' ד עיגולים דעולם הנקודים יתבאר איך גם בחי"בענין יו' ובענף ג, ל"וז' י ענף ב"ח עגו"ע'  עי115
ס של היושר הנעשה "הי' מלבד בחיקוים ממש עם היותם עיגולים ' ס של העיגולים יש בהם בחי"י

ס העיגולים יצדק "ש ושם תכלית דרוש העיגולים ושם יתבאר לך איך גם בי"בציור מראה אדם ע
  .ל"עכ, בהם ימין ושמאל ואמצע עם היותן כדמיון עיגולים זה תוך זה

יסודן כף זכות וכף חובה , ש"מ"ואמר שם שלש אמות א, ל"ב וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי116
מים , ה"שהן השלשה ספרים שנפתחין בר, קוין חסד דין ורחמים' ל ג"ור, ולשון חק מכריע בנתים

  . ל"עכ, אויר ממוזג בין חום לקור מכריע בנתיים, אש גבורה, חסד
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  פתח ה 
 ואור .מהם פנימיות וחיצוניות בכלים שלהם' בחינות יושר ועיגולים יש בכל א'  באלו

 אור פנימי ואור )ענין(ונבאר תחילה  . אור פנימי ואור מקיף,'כ לב"גהפנימי שלהם מתחלק 
 . ששורש הכל הוא הקו ורשימו, והוא שכבר נתבאר למעלה בנתיב הצמצום,מקיף מהו עניינו

 שהוא ענין , הוא המקום הפנוי שנשאר אחר שנסתלק האור הגדול מן החלל הזהשהרשימו
 מה שראוי לנבראים לקבל והם הנבראים הנבנים ת ונשאר רק לפי ערך"סילוק בחינת בלתי בע

 .שראוי להם' ל מה ששיער ברצונו ית" ור,מן הרשימו' הוא חלק א'  שכל א.במקום החלל הזה
והקו  .לקיום הנבראים והנהגתם'  הכלים דאצילות הוא שיעורי המאורות המאירים מאתו יתוכן

 וזה נקרא , לפי ערך המקבלים לבדהנכנס בהם הוא בחינת רצונו יתברך המתלבש בהם ופועל רק
אף  . הגופנייםברים כמו הנשמה שמתלבשת באברי האדם שפועלת בהם לפי כח הא117אור פנימי

 שאין כל הנשמה מתפשטת להתלבש באברי , וכמו שהוא בנשמה,שבעצמם הם פעולות רוחניות
ין יכול אבל נשאר ממנה חלק העליון שא, ן" והם בחינת מדרגת נר, רק חלקים ממנה,הגוף

ן הוא רק " והם בחינות חיה ויחידה שכל בחינות נר,להתלבש כלל בגוף והוא בסוד אור מקיף
ובחינתם הוא להאיר על הגוף מלמעלה להשלימו ולהביאו , כנקודה לבד נגד אור החיה והיחידה

 ,וכל זמן שאין הגוף מזדכך כל כך . עד שיוכל להביאו למדרגת נצחיות,118למעלה יותר גדולה
 אבל משקיף עליו שיזדכך יותר ,ל יכולים להאיר בגופו ולפעול פעולתם"השני מדרגות הנאין 

 ויהיה ,שיקום הגוף בתחיה ויזדכך מאדכומביאו לשלמות יותר נכבד כמו שיהיה לעתיד לבא 
ן "ואפילו מדרגת נר .כ" בו גם שני הבחינות של יחידה וחיה גלהאיר  ואז יוכלו,ראוי להיות נצחי

ק ובכמה "ש בזוה" זה בכל זמן כמואין, אור פנימי שאינם מתפשטים בכל אדםשהם בחינת 
כ "ואח ,א דכשנולד אז לא יהבין ליה רק נפשא מסטרא דבעיר)ב"ד ע"ב צ"חזהר (מקומות 
ן של "וגם בזה יש כמה מדרגות והם נר .זכה יתיר יהבין ליה נשמתאו , אז נכנס בו הרוח,כשזוכה

וגם בזה יש כמה  . מבריאהאו והוא מבחינת עשיה או יצירה ,מה וכן של נש, וכן של רוח,נפש
,  וכן ביצירה וכן בבריאה, או של בינה,א דעשיה" או של ז,ן של מלכות דעשיה" או מנר,מדרגות

 ולפי ענין עסקו בתורה ובמצות שהם , הכל לפי זכותו של האדם,זה יש מדרגות לאין מספרבו
 אם , גדר עבודתוי מצוה יש כמה מדרגות בקיומה לפ שבכל.ג שבגוף"ג בחינות נגד תרי"תרי

 ובכל דבר מדרגות רבות ועצומות שבזה נבדל כל ,ביראת העונש או ביראת הרוממות או מאהבה
 וכפי זכותו כך מאירים אברי גופו ומזדככים ביותר עד שנכנסים בו יותר מדרגות ,צדיק מחבירו

  .ן שלו"עליונות מבחינת נר
 עד שבחינות חיה ויחידה ,ם אדם לעלות למדרגה גדולה כזומ אי אפשר לשו" מאבל

 שבחינות אלו של , שאם היה כן היה האדם חי לעולם,שלו יתלבשו בגופו בבחינת אור פנימי
י שנכנסים בו מתבטל הבחירה ממנו " וע, למעלה ממדרגת אחיזת הרע שבוםחיה ויחידה ה

 שאז יזדככו הגופים לגמרי וביער ,חיהב אחר הת" לא יזכה שום אדם לזה רק לעוהלכןו, לגמרי
 לסייע לאדם להביאו ,כ אלו שני הבחינות מאירים עליו מלמעלה"ואעפ .119'רוח הטומאה וגו

  . ולהעלותו למדרגה יותר גדולה מכפי מה שהוא עתה,לגדר שלימות זו של הנצחיות
  

  פתח ו 
ן לך דבר שאין  שאי, שיש בהם כלים ואור פנימי גוף ונפש, כן הוא בכל העולמותוכמו

ואפילו , 120ואתה מחיה את כולם) ונחמיה ט (בו נפש פנימי המתלבש בו לקיומו ולחיותו בסוד 
, הדומם ויסוד העפר יש בהם אור פנימי וכח החיוני השופע מלמעלה וכן כל הגלגלים והכוכבים

ות  שהוא סוד גניזת האור הראשון במאור, אור וכלים, בחמה פנימיות וחיצוניותהואוכמו ש

                                                           

  .בהערה הבאה'  עי117
האחת היא נשמה , בחינות נשמה' לכל אדם יש ב, ל"א וז"ד ע"י י"שער מאמרי רשב'  עי118
צלם הנקראת אור מקיף וזו ' בבחי' היא נשמ' השני,  האדם וזו באה עם האדםשבתוך גוף' פנימי

וזו עומדת בבחינת צנור אחד על ראש , נשארת למעלה בעולם העליון ועומדת על ראש האדם
  . ל"עכ, האדם שיכול האדם לעלות למעלה על ידי הנשמה ההיא

  .ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ, ל" על פי זכריה יג ב וז119
והוא , כי הכבוד העליון הוא השורה בכל מקום, ל"ל בדעת תבונות אות קס וז"ברמח' עי 120

ישעיהו (ועל כן נאמר , ואתה מחיה את כולם) נחמיה ט ו(והעיד הכתוב , המחיה את כל הנמצאות
  . ל"עכ, מלא כל הארץ כבודו) ו ג
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 , העולמות הם עתה במדרגה פחותהוכל . באריכות מזה)א כט"גדלות דז( ש במקום אחר"כמ
 עד שאין בחינת חיה יחידה ,ז שאינו שלם בתכלית שלמותו" שכ, עבודת האדם למטה ערךכפי

כמו כן בכל הנבראים אין אור הפנימי המתלבש בהם נכנס בהם , שלו יכולים להתלבש בגופו
 הנהגה טבעית ובין בהנהגה ינת בין בבח, הוא מתנהג כפי שהוא עתהלכן העולםו ,בשלמות

 ויש כמה , לא נשלם העולםועדיין .)'פתח ג(ה ש למעל"הניסית שהוא ענין עיגולים ויושר כמ
 ,ל"וגם המאורות אינם מאירים כראוי עד לע, קלקולים ודברים רעים לפי עניין עבודת האדם

 )על ידי זה( שאז ,רגת חיה ויחידה שיהיו נכנסים בגופושאז יהיה נשלם תקון האדם שיזכה למד
 שהכלים שלהם יזדככו , יעלו ממדרגתםיונים אז גם העולמות התחתונים ועל,יסתלק הרע לגמרי

 גם ולכן .יותר ויוכלו לקבל מדרגה יותר גדולה מן האור המתלבש בהם שהוא הנפש שבהם
 ואור החמה יהיה ,ר הלבנה כאור החמהוהיה או) כוישעיה ל (ש " כמ,המאורות יאירו ביותר

כמדרגתם הראשונה שעלה במחשבה בתחילה קודם ' שבעתיים כאור שבעת הימים וגו
ם ד בנתיב שבירת הכלי" כמו שיתבאר בס,שנתקלקלו הנבראים על ידי חטא של אדם הראשון

   .)'פתח ג(
וצומח  ויתרבה השפע גם בדומם , יעלו למדרגה יותר גדולהתוניםוכן נבראים התח

 ויתרבה ,'תידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות כו ע)ב" ע' לשבת( כמו שכתוב ,ובבעל חיים
) כישעיה סה (ר ְמַדֵּבוכן ְּב, 'וגר זאב עם כבש וגו) וישעיה יא ( וכן בבעלי חיים ,הברכה בצומח

גת  עתה כל זמן הנהאבל .' גם באומות העולם כו)א"ח ע" ספסחים( כי הנער בן מאה שנים ימות
 , מאחר שאין אור הפנימי נכנס להתלבש בהם בשלמות,שית אלפי שנין אין הנבראים בשלמותם

ועיקר האור נשאר למעלה המקיף עליו המשקיף על קיומו להביאו למדרגה הגדולה הזאת אשר 
 אינו מתלבש בהם תמיד ,איםן המתלבש תוך הכלים שהם הנבר"ואפילו בחינת נר, יהיה לעתיד

 ולפי מדרגת ישראל שלפעמים נכנס בהם , שהכל תלוי לפי עבודת האדם,ויורד רק עולה ,בשוה
אינו למטה  השפע בצמחים ובבעלי חיים לכן . ולפעמים פחות,ן"חלק יותר גדול ממדרגת נר

וכן בגלגלים וכוכבים שבזמן הבית  . רק לפעמים מתרבה ולפעמים מתמעט,במדרגה שוה תמיד
 ברכות(ל " וארז,'שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם וגו )ייואל ב (ש "היו מאירים יותר כמ

 במלאכי להוכן בצבא מע .'מיום שחרב בית המקדש לא נראה רקיע בטהרתה כו )א"ט ע"נ
 וכתוב אחד אומר וארבע ,'כתוב אחד אומר שש כנפיים וגו )ב"ג ע" יחגיגה(ש "השרת כמ
 לפי ערך ,השינוי בהם בכל עת ובכל זמן וכן הוא ,' כאן בזמן שבית המקדש קיים כו,'כנפיים וגו

  .הכנת ישראל ומדרגתם
  

  פתח ז 
כלים הם ה, ע"עלמין בי' שממנו נשפעים כל הנבראים שבג,  הוא באצילות למעלהוכן

ואור  .הוא בחינת הכלים שלהם)ו( ,להנהיגם לפי מה שהם)ו(הכחות המשפיעים לעשות נבראים 
כ אינו מתראה לפי עצם " ג121הכחות והמאורותהמתלבש באלו ' הפנימי שבהם הוא רצונו ית

 שדבר זה אינו מתראה בהם כי , שהוא לתכלית השלמות שאליו היה כוונת הבריאהוןרצון העלי
 אלא לתכלית השלמות שיהיה אחר שיהיה נשלם קשר ,למעלה ממדרגת הנבראיםשהוא דבר 

 . השלמות שלעתידהכל להביאו לתכלית והוא בחינת אור מקיף המשקיף על .ב"הבריאה בעוה
 והוא בחינת אור , אינו מתגלה בהם הרצון רק מה שהוא שייך לנבראים כפי מה שהם עתהוכעת

  . וזהו תכלית רצונו,הפנימי שבהם שהרצון פועל בהם ומתפעל מהם לפי ענין הנבראים
כ לפעמים מתגלה במדרגה יותר " המתלבש בכלים ומאורות של הספירות הוא גוהרצון

 אז ,כאשר המאורות מאירים לנבראים במדרגה יותר גדולה כפי שהם מוכנים לכך והוא ,גדולה
 אז המאורות מתקטנים ואינם פונים לנבראים , וכשאין מוכנים לכך.יתגלה רצון הפנימי ביותר

 סוד כניסת האורות בכלים דאצילות על והוא . אז אין הרצון מתגלה כל כך, במדרגה פחותהקר
 והם כל השינויים שיש בעליית הפרצופים ,לים ויורדים בכמה מדרגותידי בחינת מוחין שהם עו

ל "י ז"ש האר" כמ,ט ובזמן התפלה הכל לפי עבודת ישראל"דאצילות למעלה בשבת ויו
  . בכלים דאצילותנסן דאור הפנימי הנכ"שנכנסים יותר מדרגות מנר

ריאה ק שהוא הנושא לכל הב" כן הוא בעולמות שלמעלה בא, שהוא באצילותוכמו
ע מצד שהוא שורש " אנו מדברים בו כל הבחינות שאנו מדברים באבי,כ"והשורש לאצילות ג

                                                           

 . מ"פ לאו"כדי לחלק בין או, ל שחסר כאן כמה מילים" נ121
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ק שאינו לפי ערכנו ורק מזיו היוצא ממנו בבחינת הארת " אף שאין לנו השגה בענייני הא,להם
 מצד שהוא שורש ,מכל מקום, ד בנתיבות הבאים" כמו שיתבאר בס, אנו מדבריםיםחוש' הד

ם בו בחינות אורות וכלים אור פנימי ואור מקיף וכל הבחינות שמדברים  אנו מכני,להם
  .122למטה

  
  פתח ח 

 . והם בחינת פנימיות וחיצוניות,מדרגות'  נבאר ענין הכלים שהם מתחלקים לבעתה
הנה גוף , ש כמה פעמים" שנבין באדם התחתון שנברא בצלם אלקים כמממהונבין ענין זה 
החיצוניות שבו הוא גוף הבשר והעצם שהם , ת וחיצוניות פנימיו, חלקים'בהאדם יש בו 

 והפנימיות שבו הם המוחין וצינורות שלו המתפשטים ,האברים עצמם הפועלים כל הפעולות
 שבהם הוא על ידי עות וכל התנו. שמשם יש כל ההרגשות בכל האיברים,בכל אברי הגוף

וכן , לאוזן לשמוע ולחוטם להריח שהם נותנים כח ההרגש לעין לראות ו,הרגשות קרומי המוחין
 ,פעולתו לפי ערך בחינת המוחין המתפשטים בפנימיות' באברי הידים והרגלים לעשות כל א

  .123ושיקוי לעצמותיך) חמשלי ג (ש "כמ
 אין מתראה לנו כי אם בחיצוניות ,פ שכל הכחות הפועלים בגוף האדם" שאעונמצא

 שמי , הכל לפי ערך המוחין וקרומין,ימיות מכל מקום עיקר פעולתם בא על ידי הפנ,האברים
והטעם כי הנשמה המתלבשת בגוף ,  ההרגשים שבו יותר גדולים,שמוחו יותר גדול וזך וממוזג

 ]שרייתה) [שכונתה( והוא הפנימיות שבו שהנשמה עיקר , היא מאירה בו על ידי אמצעי)םהאד(
  .כל אבר לפי עניינו ופועל ב,והתחברה עם המוחין והמח מקבל עצם הזיו מן הנשמה

 שיש שמוחו ושכלו יותר גדול מחבירו וכן שינוי כל , בא השנוי בין אדם לחבירוומזה
לפי ערך המוחין כך הוא הארת הנשמה ]ו[ , הכל בא מצד המוחין שבו,המדות שבין אדם לחבירו

 . והוא נקרא חצי הפנימי של האדם, עיקר דבקותה במוחין,נמצא שהנשמה המתלבשת בגוף, בו
 ולכן ההרגש אינו ניכר , הם רחוקים מהארת הנשמה, חצי החיצוני שבו שהם עצם האיבריםבלא

 וכל כחות הנפש מתראים בהם ,בו כל כך כמו שהוא ניכר במוחין ששם עיקר גילוי ההרגש
  .*ביותר

  בית נתיבות*
 דותלמ )ב" ע' מקידושין (ל"רזא והנה,  תורה ומעשה,מדרגות שיש בעבודה' ס ב"וז

 כ"משא . במוחין שלו לידע ולהבין,כי התורה עיקרה בפנימיות הגוף, המעש לידי שמביא לוגד
 ,הנשמה שבו' י עסק התורה הוא מתקרב יותר לבחי" וע, באברים עצמם,חיצוניותב הוא המעשה

 ית׳ תוחוהשג ,התורה י"ע שמתגלה  עיקר רצונוו שזה,' רצונו ית בוראו ומשיגתא משיג שבזה
 האדם נברא שלזה ,לעשות מנת על אוה תורהה רעיק אבל . בזהא"ש במ"כמ מן העולם מתגלה

 כי ,יףהמק מאור וקחר הוא אבל ,יותר המעולהאיברים הוא  שלונמצא שמצד זה חיצוניות  .בגוף
 לקיימו כדי לגוף ניתנים מעט ירותפה קר , שכר מצוה בהאי עלמא ליכא)ב"ט ע" לקידושין(

 קיבול בשביל כתוב שאינו שמייםג מעניינים הכל ,124ורההמבואר בת תומצה כרש ענין שזהו
 כדי וץחמב המקיף אור ס"וז .125בזה בריםחמהש "כמ  המצות]לקיום) [לקיים(הכנה  רק שכר

 ז"הבעו םג ניתן 126התורה שכר כ"משא .מאוד ממנו קהשכר היא רחו עיקר אבל ,להשלימו
 לעושיה ייםח שנותנת תורה להגדו )ז"ו מ"אבות פ(ש "כמו ,'גוו חייך יאה כי )כדברים ל  (ש"כמ

 מרחוק בוקע הוא מקיףה ואור .ביותר ותופנימי מזדכך גוףה התורה י"שע ,ב"הובעו ז"בעוה

                                                           

כ בענין הזה הסתלקות "וכן למעלה היה ג, ל"ה וז"א בהגה"ע'  גצ" על ספדא"בהגר'  עי122
 . ל"עכ, ותיקון כמו הצמצום והורדת השפע דרך קו וכן דרך פרסה ובכל העולמות כידוע

איוב ( הוא המוח כענין שנאמר ומוח עצמותיו ישוקה -ושקוי לעצמותיך , ל"י שם וז"רש'  עי123
  . ל"עכ) כא

  .'ובוהיה עקב וכו' ובוהיה אם שמוע וכו, י דהיינו בפרשת בחקת124
  .'הלכה א' תשובה פרק ט' ם הל"רמב 'עי 125
אבל שכר תורה שהוא חיי עולם , א משלי טז טו שכותב ששכר מצוה בעולם הבא"בהגר'  עי126

גדולה ) ז"ו מ"אבות פ(לזה שנינו , ל"וז' א ד"ה שבועות ת"של' ועי, איך שייך בה סוף שהיא עולמית
כי , ל"א וז"ע' ז ג"שיש עוד ראיה מהתיקו' ונר, ל"עכ, נותנת חיים לעושיה בעולם הזהתורה שהיא 

ואורך ימיך דא עלמא דאתי עלמא , כי היא חייך בעולם הזה דא גן דלתתא, היא חייך ואורך ימיך
  . ל"עכ, אריכא
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 ב׳ ס" וז.המעש לידי מביא ש תלמוד"כמ ,מקיף רואו פנימי אור ,הבז זה פגשיםנש עד ,מבחוץ
 דגנ והוא, 127בראש יןשבוקע המוחין בסוד הוא שתפילין, וציצית תפילין לישראל יתןנש מצות

 )א" ע'ברכות ו (ש"כמ בוראו עם מקושר הוא השבז שבו ופנימיות במוחין מתדבקה הפנימי אור
 ישראל עמךכ ומי עלמא דמארי בתפילין וכן ,' וגוישראל וכתיב שמע ,וגו׳ היום האמרת ה׳ את
 הוא וציצית .'ווג פתלתינ אלקים נפתולי )חבראשית ל  (ש"כמ ,חיבור מלשון הוא ותפילין ,וגו׳

 מצות כל את וזכרתם אותו וראיתם) לטבמדבר טו  (המעשה כלל גדנ 128מקיף אור הטלית בסוד
 וד׳ בתפילין פרשיות ד׳ והם ,השם של אותיות ׳ד נגד שהוא אדם פרצוף כל כולל א׳ וכל .וגו׳ ה׳

 זקקיןנ ליואלמ ,נבראו ונקבה זכר לויתן )ב"ד ע" עב"ב( סוד הם והעבודה והתורה .בטלית ציצית
 החומל הנקבה את רגהו הזכר את סירס ' וכועשה מה ,העולם את מטשטשין היו ,לזה זה

  .'וכ לצדיקים
 שבשמים לאביהם ישראל את בריםחהמ שהם ,הדועבו תורה ונינשע א"במ ונוביאר

 ומקבל התורה י"ע בא שהמעשה .ומעשה תורה נ"זו םהו ,ולויות איש כמער) לו ז 'מלכים א(
 ,ז"בעוה והמצות התורה שכר מתגלה היה ואם, אור ותורה מצוה נר כי) כגשלי ו מ(ש "כמ ממנו
 יןנב מטשטשים שהיו וזהו .לפתותו א"ולסט לרע ענין היה שלא ,הבחירה ענין מתבטל היה

 בהארה אלא מאיר אינו ז"ובעוה ,ב"לעוה כמוס נשאר השכר שעיקר ,הזכר סירס ולכן, העולם
  .כלל ליכא עלמא בהאיד ,לגמרי תעלםנ המצוה ושכר ,אההברי לקיים פןדו דרך מועטת

ש "כמ ,הנקבה בסוד הוא שהמקיף ,ומקיף פנימי אורבסוד  הוא הלויתן ענין ,הסוד פ"וע
 סוד הוא והפנימי ,129ס"לא דסלקא מלכות הרצון תכלית והוא, גבר תסובב נקבה )כאירמיה לא (

 בסוד ב"בעוה לשלמות כ"אח להביא ,בכלים עתה המתלבש והעבודה הבחירה שהוא הזכר
ישעיה כז ( סוד והוא .והמנוחה השביתה ששם ,הנקבה' בחי שבת שכולו יום) א"ז ע"סנהדרין צ(
 המקיף ברחמת והיה ,לזה זה נזקקים היו שאם ,עקלתון נחש ולויתן חברי נחש לויתן) א

 הנהגתו' בבחי העולם בנין ענין מתבטל היה ,שבו הפנימי אור עם לגמרי הכלים בחיצוניות
 )ב"ו ע" לצ"ספד (העולם ןבורח שהוא שבת שכולו השביעי יום ענין שזהו ,שנין אלפי בשית

 שרצון ,לזה זה והמקיף פנימי אור ברחמת ואז .מריגל המעשה ומתבטל ,אתעטר ביובלא קרן
 אינו מ"מ ,בכלים שדבוק פ"אע פנימי שאור ,הזכר סירס ולכן, הרצון לתכלית ברחמת האמצעי

 ומאיר ,מריגל נסתלק מקיףהו, רשימוה ענין ולפי ,ליםהכ ותחכ לפי לבד צינור דרך אאל מאיר
 בדברים יותר דיבורה יבחרהל ואין, העולם בנין נשלם זה י"וע ,החיצונים הכלים על מרחוק

  .'גוו יכפר וםחר והוא ,האלו עמוקים)ה(
  

  פתח ט 
קי ההנהגה המאירים  הכלים שבו הם חו, כן הוא במאורות העליונים שבאצילותוכמו

ויש בהם כמה מדרגות של פנימיות , פנימיות וחיצוניות, בחינות אלו'  יש בהם ב,לנבראים
 'ס ית" כי ידוע שכחות מאורות של האצילות הם החוקים ששיער א,ובחינה אחת הוא .וחיצוניות

לה היא לברוא מלאכים למע' הא, בחינות'  מתחלקים לבוהם, לברוא כל הנבראים ולהנהיגם
' מ וד" וכן דצח, וכן כוכבים ומזלות למטה בעשיה,להיות משרתים משמשים לנבראים ביצירה

' הוא להוציא נשמות של בני אדם שהם כוללים כל הפנימיות של ג' וחלק הב .יסודות למטה
המתלבש בכחות חוקי ההנהגה '  שעצם רצונו ית,ונמצא . וכן האדם למטה,130ע"עלמין בי

 וזהו ענין קירוב ,דבוק בחלק אשר הוא להוציא נשמות בני אדם ולהנהיגם הוא ,והמאורות הללו
 הנשמות וכחות אלו הם זכים , בבחינת פנימיות שבו,ועל ידי זה, אור הפנימי לכלים הפנימיים

אבל בחינת חיצוניות של  . ושאר נבראיםלאכים גדולה יותר ממעלת הממעלות הנשמות כי ,יותר
 אור הפנימי אינו ולכן, א המלאכים המשרתים לנשמות בני אדם הם להוצי,כחות מאורות אלו

 ,והיינו . אבל הם מקבלים ההארה מאור המקיף,כ" כי אין הרצון העליון דבוק בהם כ,שייך להם

                                                           

  .ב"א פתח נ"לקמן גדלות דז'  עי127
  .'ח עיבורים פרק ד"ע' ועי', כ ציצית פרק ב"שעה' עי 128
  .43לעיל הערה '  עי129
אמנם , נ דאצילות"חיצונית דזו' המלאכים כולם הם מבחי, ל"וז' ח עיבורים פרק א"ע'  עי130
זו נבראו נשמות בני ' ומבחי, והוא הפנימית שבו שהוא כעין נשמה אל הגוף שמבחוץ' ב' יש בחי

  .ע"זה שייך לכל האבי' ה ב"כ ר"שעה' ועי, ל" עכ,אדם הצדיקים התחתונים
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 וכך השפעת המלאכים הוא למעלה . בחינתםלפי  ואינו,שאור מקיף נקרא שהוא גדול מן הכלים
 וכן אור .131 חוקי ההנהגה שבמאורות של הספירות שהוא מכוון לפי,ממדרגת המעשה והעבודה

 כי חיצוניות ,ולכן בעצמם מלאכים מעלתם יותר גדולה מבני אדם, המקיף אינו לפי ערך הכלים
 אך אור , ענין הגשמיים ואין בהם קלקולים ושום רעישאינם לפוהיינו , הכלים הוא זך יותר

יבה לנבראים בבחינת המלאכים ושאר מה שהוא ס'  כי עיקר הקפת רצונו ית,המקיף רחוק מהם
  . אינו אלא בבחינת הכנה ולהיות משרתים בשביל האדם לבד,צבא מעלה
 המעשה ותוכח'  ב,כחות הפנימיות שבו' א, חלקים' שמתחלק לב לפי זה  הוא באדםוכן

י " אבל עיקר הפעולה הוא ע,שהמעשה מתגלה יותר באברים חיצוניים .באברים חיצונים שלו
ש "ובזה תבין מ . המקושרים עם כחות הנשמה ממש,נימים וכחות הפנימיות שבוהרגשים הפ

 שמזיווג החיצוניות של )'בעץ חיים שער פנימיות וחיצוניות דרוש י(ל "ו ז" הרחדושהרב הק
 ומבחינת זיווג הכלים הפנימיים שלהם נעשה נשמות של ,הכלים נעשים מהם נשמות המלאכים

 שהוא מהבלים של הפה ,ש שמלאכים יוצאים מזיווג הנשיקין"כ מ"והוא ג .בני אדם הצדיקים
ש הרב " כמ, מזיווג גופנים שהוא מן המוחין בעצמם,ונשמות של צדיקים,  חיצוניותתמבחינ

  . והבן מאד,שם
 , ההרגשהות שיש בו בחינת פנימיות והם המוחין שמשם כח, הוא באדם הגשמיוכן

ועיקר מדרגת האדם הוא  . ועור ובשרמ המעשה הוא באברים החיצונים שהם העצם"ומ
 וזהו ,וכל המעשה בא על ידו, 132שבו כל ההרגשים וכל המדות נפעלים בו, הפנימיות שבו

 ,והוא הדבוק בנשמה המתפשטת בו .)'אפתח צמצום ( ש" כמהבחירהתכלית בריאתו בשביל 
ונראה לעין ל שבו מתגלה המעשה " ר, הוא זך יותרהחיצוניותמ כלי "שהוא תכלית שלמותו ומ

 הם רק החיצונים  וכלים,מ מצד שבחינת הפנימיות שבו הוא העיקר בבריאה"אבל מ, הרואה
 שאור . שמתקרב יותר אל הנשמה, נקרא שהפנימיות הוא זך יותר,משמשים לכחות הפנימיות

 מאחר שעיקר ,המקיף של הנשמה שאינו נכנס בכלים הוא מאיר מבחוץ עליהם והוא רחוק מהם
 שהם אברים תיםי המשר" שיוצא מן הכח אל הפועל ע,תו בשביל כחות הפנימייםתכלית השקפ

  . והבן,החיצונים שהם מתגלים יותר ונרגשים לעין מכחות הפנימיות שבו
 שחיצוניות של הפנימיות הוא פנימיות נגד , יש כמה מדרגות בפנימיות וחיצוניותוכן

 בחוקי ההנהגה וכחות שנמצאיםונים  והם חילוקים הרבה ועניינים ש,פנימיות של חיצוניות
 בנתיב ד" כמו שיתבאר עוד בס, שחוקים אלו הם פנימיות לחוקים אחרים,מאורות העליונים

 כך הוא נשרש ,וכמו שהוא באצילות .ה במקומו"פנימיות וחיצוניות בביאור דברי הרב זללה
 ,ות שבאצילותק שהוא הסיבה והנושא הראשון החובק בתוכו כל הבריאה וכל הכח"למעלה בא

  .אד והבן מ,מ"פ ואו" פנימיות וחיצוניות או,בחינות' ולכן גם שם יש אלו ב
  

  פתח י 
 והכלים לפנימיות , פנימי ומקיף,' שהוא בבחינת יושר שהאור מתחלק לבכמו

 שבחינת יושר דאצילות הוא )'לעיל פתח ט( ש" כמו כן הוא בעיגולים דעולמות כמ,וחיצוניות
רות שהם לפי דמות אדם בבחינת פרטיות לפי עומק המעשה ולא לפי טבע חוקי ההנהגה והמאו

 וחיצוניות נשמות בני אדם ומלאכים משרתים להוציא כחות מאורות ותכ פנימי" שבזה יש ג,כלל
 שצריך שימצא בהם בחינת פנימיות ]ד"ז בכמ"בכמ) [133מ"בכו(וכן בכל הנבראים  .אלו לפועל

 כן הוא בעיגולים .פ התורה ומצותיה"ית של דמות אדם ע בשביל שלמות הנהגה זאת הפנימ,זה
 לא לפי העבודה רק לפי טבע , שהוא בחינת כחות מאורות שהם להאיר בדרך כלל,שלהם

 וזה נמשך ומתפעל מהעליון שעל ,הבריאה בעצמו כבבחינת השתלשלות להיות זה עלול מזה
ת הזה אינו בא ו הנהגה הפנימישהרי, כ ענין פנימיות השייך לנשמות הצדיקים" יש בהם ג,גבו

 שגם , רק מלובש בגשמיים בבחינת הטבע,למטה בבחינת גילוי רוחניית כמו שהוא למעלה
 ,אלו המדרגות של נשמות ומשרתים' בוהרי גם בזה יש  .י עניינים טבעיים"הנפלאות נעשים ע

                                                           

  .פתח הבא'  עי131
אבל הנפש , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי132

יהל אור ' ועי, ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הוא המדרגה למטה ממנו
, נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו, נ"הענין של נר, ל"ד וז"ח ע"א כ"ח

 . ל"עכ, והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם, והרוח הוא כח ההרגש שבאדם
 .'בכל מקום' נראה דכוונתו 133
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 מתלבש גם ' היינו מה שרצונו ית,וכן מתלבש בהם אור פנימי וגם מקיפים מבחוץ לעיגולים
ת ו שהנהגה החיצוניית הזאת היא טפילה לפנימי.בהנהגה זאת לצורך הבריאה ולצורך העבודה

 והוא ,ומה שפועל לפי ערכם נקרא פנימיות שבהם, 'וצריכה אליה כפי עומק מחשבתו ית
 מה שאינו לפי ערכם רק תכלית הרצון אואור המקיף הו, המדביק בהם לצורך נשמות ישראל

' וכמו כן הוא בג . והוא אינו נוגע בעיגולים מצד חוץ רק משקיף למעלה,מבחוץהמשקיף עליו 
ע במלאכים ומשרתים שהם עשוים להיות שלוחים גם לבחינת הנהגה החיצוניות "עלמין בי

 והבן ,ק הזה" וכן הוא בשורש השרשים בא, וכן בברואים שבעולם העשיה,הזאת בדרך הטבע
  .מאד

  
  פתח יא 

כי  .רש גדול יש בין בחינת היושר דעולמות ובין בחינת העיגולים כי הפ, שתדעוצריך
 והיורד ממנו במדרגה , כל מה שהוא יותר במעלה הוא מקיף היותר חיצון,בבחינת העיגולים

 וכן עיגולים , דאצילותיגוליםכי עיגולי אדם קדמון מקיפים לע, הוא פנימי בו ומוקף ממנו
 . וכן דעשיה,יצירה הוא לפנים בתוך עיגולים דבריאה וכן ב,דבריאה בפנים עיגולים דאצילות

 וכן יורדים המדרגות מלמעלה ,ק מקיף לעיגול חכמה שלו" דעיגול כתר דא,וכן הוא בפרטות
 וכל , שכל מה שהוא יותר עליון הוא יותר פנימי, בבחינת היושר הוא להיפוך ממשאבל .למטה

ק מתלבש תוך "שא, ש לפנימי שבומה שהוא יותר גרוע במדרגתו הוא יותר חיצון ומלבו
 . כל עולם מלבוש לעולם שמעליו, ויצירה בעשיה, ובריאה ביצירה, ואצילות בבריאה,אצילות

נ מלבושים " וזו,א שבו"ק מלבושים לבחינת א" שחכמה ובינה דא, הוא בפרטות שלהםוכן
 ,בכל הפרטים וכן הוא ,ת דאצילות" ובריאה מלבוש לז,ק"ת דא" וכן אצילות מלבוש לז,א"לאו

  .ד"כמו שיתבאר באריכות בנתיבות שלפנינו בס
 ולא , אין שייך בהם התלבשות עולם בעולם שתחתיו, בזה כי בבחינת עיגוליםוהכוונה

 ,134 זו אינם אלא בדרך כלליה כי כחות מאורות ההנהגה בבחינ,התלבשות פרצופים כלל
העלות מדרגה אחת שבנבראים  ואינם עשויים ל,בהשקפה כללית על הנבראים לקיימם על עמדם

 ואינו מקבל ממנו שלימות , ונמצא שאין שייכות לתחתון עם עליון ממנו. עליונהתרלמדרגה יו
 , אלא אינו אלא מסובב ממנו כדרך עילה ועלול,כ במדרגתו" שיהיה הוא ג,העליון העצמי

 ,ונמצא .בד ומקבל ממנו לפי ערך העלול ל,שתמיד העלול הוא במדרגה למטה מן העילה שעליו
 והעילה היותר עליון , שהוא סיבה ראשונה אליו, הוא יותר פנימי,יףשכל שהוא עליון ויותר מק

 הוא יותר תחתון ויותר , שכל שהוא יותר עלול ויורד יותר ממדרגה,ונמצא .הוא סיבה לסיבה
  שמצד התחתונים, אינו אלא בדרך השאלה,ומה שנקרא פנימי יותר .ל יותר מוקף" ר,פנימי

 ורק נקרא בשם זה מצד , והיותר מרוחק ונעלם מן התחתון, היותר עליון הוא יותר פנימיהעיגול
  .שהוא יותר מוקף ויותר עלול מסיבתו

 פרצוף אדם לפי ענין הבחירה שיש בזה עליה מדרגתכ בחינת היושר שהוא לפי " שאמה
 .לעלות למדרגה יותר וכל הפרטים שנמצא שהתחתונים עצמם יכולים , וקטנות וגדלות,וירידה
ל מראה " ר,י שהעליון מתלבש בו"והיינו ע,  שהתחתון יעלה למדרגת העליון שעליו,והיינו

 וגם . שעל ידו נשלם להיות יכול לעלות למדרגה יותר גדולה,בתוכו כחות העליון עצמו
ת  רק מתפשטים ומגלים כל כחות האורו,הספירות דבחינת יושר אינם בבחינת כלליות ועיגולים

 ,ונמצא . העליון בתחתון להשלימו, שמתלבשים זה בזה, והוא ענין התלבשות,שלהם בגלוי
 יונים הוא נקרא לבוש חיצון המגלה הכחות של העל,שמצד זה מי שהוא יותר יורד במדרגה

 כך הוא שיעור ההתלבשות , ולפי ערך מדרגת התחתון לפי ענין העבודה,המתלבש ומאיר בתוכו
 ,א"נ בכל הפרצופים דאו"ל שלפעמים עולים זו"ש האריז" כמ. זה בזהשמתלבשים הפרצופים

 וכן כמה מדרגות כמו ,ר" ולפעמים עד ג, ולפעמים עד חצי הפרצוף,ת"ולפעמים רק בישסו
  .פנינו שלתשיתבאר בנתיבו

  
  פתח יב 

וכן , ק"ק הוא העיקרי המתפשט תוך כל העיגולים דא" כי היושר דא, צריך שתדעוהנה
ש בביאורם "ע לפי מ" אביי שהוא מתפשט תוך עיגול,ע הוא העיקרי"לות וכל ביהיושר דאצי

                                                           

  .'י פתח ג" כדלעיל עגו134
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 , והוא כוונה הפנימית שלהם,היאך בחינת יושר של כל העולמות הוא העיקרי בכוונת הבריאה
כל מקום החלל  135ק הוא הכולל" כי א,ולזאת תדע,  העיגולים הוא בחינה טפילה אליוחינתוב

 וכולם נתלים ונמשכים ,הנבראים ממעלה למטה בכל מדרגותיהם שהוא כולל כל חילוקי ,136הזה
ק דיושר הוא מתפשט בכל העיגולים " אולזאת . שהם רק פרטים שלו,137ק וכלולים בו"מא
 ,ק מתפשטים ובוקעים גם בתחתית כל העיגולים הסובבים מתחת רגליו" וגם רגלי א,ק"דא

 אלא רק עד ,ף כל העיגולים כולם אבל לא עד סו,ובוקע ויורד גם מצד תחתיהם של עיגולים
 וצריך,  וביאור ענין זה הוא עמוק מאוד.צילותעיגול עתיק יומין שהוא בחינת פרצוף כתר דא

 ונבין הענין תחילה מבחינת הרקיעים הסובבים הארץ שהיא באמצע ,להקדים לך הקדמה אחת
 ירם את הארץ להאוכן המאורות הולכים ומסבבי,  והגלגלים ורקיעים הם מסבבים אותו,כמרכז

 ב שעות של היום" בי,ד שעות"וידוע כי השמש וכל הכוכבים מסבבים בכל יום בכ .לדרים עליה
ואז הוא לילה , ב שעות של הלילה הם מסבבים מתחת לארץ" ובי,בחצי אופק העליון מעל הארץ

 138)ב"עד "צפסחים ( ל"א שדברי חז" במארונתב .ז" ויום אל חצי אופק התחתון כידוע כ,בערכנו
 הוא רק בבחינת יושר שבהם וכל ,שאמרו שהחמה מסתלקת למעלה בלילה וכל הדברים שדברו

  . מדברים רק בבחינת עיגולים לבד,ה"התוכנים של חכמי או
 שמנקודת זריחת 139ס" בבחינת העיגולים יש חציו לצד מעלה שהוא באופק שבו אוהנה

ונגדו למטה ממש חצי אופק השני  .השמש שלשם עד נקודת שקיעותו הוא חצי עיגול העליון
שלפי דרכי המאורות הפנימים המאירים ,  ואינו עיקרי כמו חצי העליון,הוא מקבל מסוף העליון

 שבעליון הוא פנימיות אחר ובתחתון פנימיות , יש בו שינוי בין חצי העליון לחצי התחתון,בהם
יום לאופק עליון הוא ולכן מה שהוא ,  אף שמצד העיגולים עצמם אין בהם הפרש כלל.אחר

וכן הם כל העולמות הסובבים ,  נעשה יום לתחתון)לעליון( ומה שהוא לילה ,לילה לתחתון
 חצי העליון הוא ,חלקים' כ מתחלקים לב" הם ג, שהם סיבות לתחתוןלו א,למעלה בעיגולים

 ,ים בחינת עליון ותחתון לא שייך כלל בעיגולוכל . וחצי התחתון לבחינה אחרת,בחינה אחרת
רק מצד בחינת היושר שהוא מתפשט לתוך העיגולים , ל"אין בהם מעלה ומטה כלל כמש] כי[

וכל זה מצד הפנימיות  . מצד זה יש בחינת מעלה ומטה גם בעיגולים,והעיגולים הם טפלים לו
ס המחדש "וז, י" להיות נמשכים אחריו ומתנהגים עשרמתקשרים העיגולים עם היו שבהם שבזה

 וכל הנהגת סיבוב המאורות והנהגת כל הנבראים תלוי ,ם תמיד מעשה בראשיתבטובו בכל יו
  .ש"פ עבודת ישראל שהם בסוד יושר בציור אדם כמ"הכל ע

עולמות ' ק היושר שבו שכולל כל הנבראים בכל פרטיהם בכל חילוקי ד" שאונמצא
 בחצי ם למטהגולכן הוא מתפשט בהם ,  הוא פנימי לכולם וסיבה לכולם ופועל על ידם,ע"אבי

 אבל אין זה רק עד .עיגולים התחתונים שהם נקראים בחינה אחרת לנגד בחינת חציו שלמעלה
 שמאצילות ולמטה הוא בבחינת גבולים שנתנו למאורות ,סוף אצילות דעיגולים דלצד מטה

 אלפי שבשיתי שהוא בחינת הזמן "להנהגה כפי מדת התחתונים שיכולים לקבלו ולהתנהג ע
ק עצמו אינו לפי "אבל מה שלמעלה מזה שהוא בחינת א .)א"ז ע"סנהדרין צ (עלמאשנין דהוה 

 ובחינת יושר הוא רק לפי השלימות .ל" אלא לפי שלימות העליון שיהיה לע,הנהגת הזמן כלל
 ולא נקראו עיגולים ,ק" אין נכנסים שם בחינת התלבשות יושר דאולכן, העליון המגיע לעבודה

ק מסתיימים רק "ולכן אין רגלי א, תנים שורש לנבראים בהנהגת הזמן שהם נו מהק רק מצד"דא
ודברים אלו עמוקים מאוד ואין להרחיב (, עד חצי עיגולי עתיק דאצילות של צד מטה לבד

                                                           

  .")את"ואולי הוא (חסרה כאן תיבה אחת י מייתי הכא ש"בכת 135

  .ח פתחי חכמה אות לב"ל קל"וד רמחע' ועי', י פרק ד"ח עגו"ע 'עי 136
  .חסרה כאן תיבה אחתי מייתי הכא ש"בכת 137

חכמי ישראל אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למעלה , שם' ל הגמ" וז138
י שהגלגלים "אעפ, אך האמת הוא, ל"וז, ל אדיר במרום עמוד רלה"ברמח' ועי, ל"עכ, מן הרקיע

נה בתוכם מתלבשין פנימיות מהשרשים בסוד הספירות של ה, והכוכבים הם דברים גשמיים
ל בענין השמש ושאר הכוכבים שאינן עומדים לפי "וכל הדברים שתמצא שאומרים רז, העשיה

ומי שאינו יודע דרכי , שבהם עיקר ההנהגה, מדבר הכל בזה הפנימיות שלהם, הנראה לעינינו
אבל העיקר הוא בפנימיות , לפי הגשמיותהחכמה אינו יכול להשיג אלא חיצוניות הדברים הנראה 

  .ש שמסביר את הגמרא הזאת"וע, ההולך לפי דרכי ההנהגה הפנימית
  .'ס"א 'למחוק המילהדצריך  נראה 139
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 הוצרכתי לדבר בו ,ל" אך כדי להבין עומק דברי האריז, לגלות בכתבנוהדיבור בהם ולא נית
 אין שייך בו ,שמה שהוא במדרגה יותר מאצילות .)י בזהוד'  והוא רחום יכפר עון וגו,ברמז מעט

 ,פי השלמות העליון שאינו לפי הנהגת הזמן ולפי העבודה שהוא ל,חילוק בין מעלה ומטה כלל
 היה , זו' כי אם היה נוגע למטה בחי,רק בבחינת קיבול שכר ואין הנהגת היושר למטה נוגע שם

 שלכך .ס העליון כמו קודם הצמצום"אור אמתבטל הנהגת הזמן והבחירה והיה חוזר הכל ל
ולכן עד עיגולי עתיק שיש בזה ,  מזה)פתח יג( ש בנתיב הצמצום"נתעלם האור למטה כמ

ק שהוא הכוונה " יושר דאו עד שם מתלבש ב,שייכות להנהגת הזמן להיות נמשך אחריו
  . והבן מאד מאד,התכליתית בזה לפי העבודה ולא יותר
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  ק"ף דא"אחאורות נתיב 
  פתח א 

שכולם כלולים , ק הוא הסיבה והוא הנושא של כל העולמות" נתבאר למעלה שאכבר
ק הזה הוא הכולל עולמות עליונים למעלה "וגם נתבאר שא .והוא מאיר בכולם ומסובבים ממנו

, 140)א"ח פתחי חכמה ל"קל (ל בספרו" זוש הרב החסיד הלוצאט" כמ,מאצילות עד אין מספר
של כל המשפיעים ' והוא אילן א, 141 נקרא עולםומקבלוד משפיע שענין הנהגה שלימה בס

ובכל רגע הוא , ובאמת ענין סדר העולמות משתנים בכל עת . וסדריהם וקשריהם,והמקבלים
 דלבושין דלביש ברמשא לא לביש )ב"ב ע" עז"תיקו( ק"ש בזוה"כמ, בחינה חדשה וענין אחר

 שעל ידם מתגלה יכולתו ורצונו ,המאורות הוא מדות ההנהגה וגילוי , הלבושיםוסוד .בצפרא
  ולבש הכהן מדו בד מדו כמדתו)גויקרא ו  (ש" כמ,שלכן נקראו הלבושים מדות .'והשגחתו ית

 יש לה בכל יום כוונה ,שכל מצוה וכל עבודה, וכל יום מתגלים כחות חדשים ,)ב"ה ע" ספסחים(
 צירופים ף"ה המתגלגלים בתתר"שהוא סוד שמות הוי,  למשכיליםדועאחרת ותיקונים אחרים כי

ב אותיות " פנים ואחור של הכ, וחילופי השערים של כל אחד142 לפי שינוי הנקודות,בכל שעה
וכן כל צדיק ,  אשר לא רצינו לדבר בהם,143ל" בסוד עולם המלבוש שגילו תלמידי האריז,כידוע

צות לפי מספר  וכל נשמה מתחלקת לכמה ניצו,תווצדיק מתקן תיקונים אחרים לפי שורש נשמ
 כל צדיק יש לו ולכן .144)'ח שער הצלם פרק א"ע (ל"ש האריז" כמ,הימים הקצובים לו בימי חייו

כי הולך האדם לבית ) הקהלת יב ( 'על פ) 'ב פסקה ג"מות רבה פרשה נש (ל"כמשרז ע"עולם בפ
 ,בכלל והם רק ,145לפי מספר המצות) א" ע'סנהדרין ק(י עולמות "ויש לכל צדיק ש, 'עולמו וגו

והוא מתחדש ,  שכל מצוה עושה תיקון בכלל כל הבריאה,מתחלק לפרטים הרבה' וכל א
  .ומשתנה בכל יום ובכל עת

                                                           

הסדר הראשון שקבל האור הנאצל לעמוד בסוד עשר ספירות בבחינת סדר דמות , ל" וז140
כבר אמרנו שאינו אלא שורש והיינו כי תחלת המצא הרשימו ', אדם הוא נקרא אדם קדמון וכו
, ואמנם כחות הרבה נמצאים שם, והיינו בדרך כלל העומד ליפרט, ראשון לכל מה שיברא אחר כך

והענין כי אף על פי שאנו ', ה שיש בזה האצילות עולמות לאין קץ וכו"ש הרב זללה"והוא מ
 . ל"עכ, עולמות האמת שיש עולמות אין מספר' מזכירים רק ד

כי כל סדר הנהגה , ל"ח פתחי חכמה אות לב וז"ל קל"וכן רמח, ד"א ע"א י" חיהל אור 'עי 141
 . ן נקרא עולם"ה וב"שכל מ' ח שבירה פרק ו"ע' ועי, ל"עכ, בסוד משפיע ומקבל נקרא עולם, שלם

ב צירופי "ב שעות היום הם נגד י" י-ק "ד שמביא מהפרדס של הרמ"ג ע"י כ"א ס"בגר'  עי142
תנועות ' ה, נקודות' ף חלקים שיש בשעה והם ו"ף תיבות נגד תתר"רה יש תת"ה ובכל הוי"הוי

ף בכל "ה מצרפים אות אל"ולכל אות משם הוי, א"ושב) קמץ צירי חולם חיריק ושורוק(גדולות 
) 'פעמים ו' ו(ו "הרי ל) 'ואחר כך ִיִא ְיִא וכו, דהיינו ִיְא ְיְא ֵיְא ֹיְא ָיְא יְֻא(נקודות ' האפשרויות עם ב

סך הכל יש ) 'ו כפול ד"ל(ד אלפין "ועוד קמ, ו"תתקל' ה שהוא גימ"ו פעמים שם הוי"ש לולכן י
  .ל"עכ, ף"תתר

א "והוא הרל, ע מפאנו" סוד זה הוא מתורתו של הרב ישראל סרוג שממנו קיבל הרמ143
לשם ' עי(שהוא רוחניות דאותיות התורה , א וכל הצרופי האותיות דכל התורה כולה"שערים פו

ש "הקדו' ועי', פרק י' וזה מוזכר גם כן בנפש החיים שער ד) ג"ה ע"א פ"ה ביאורים חשבו ואחלמ
ומקורם בעמק המלך שער שעשועי המלך ושער שבר מלך ) ו בהקדמה לשער פונה קדים"של הלש

  .ט"עוד מגלה עמוקות אופן רכ' ועי, בתוך ספר שער היחודים
, בכל גלגול וגלגול באים מקצת מהםו, כבר ידעת מהתחלקות הנשמה לכמה ניצוצין, ל" וז144

כך הוא מספר ניצוצין שיש , וכפי מספר הניצוצין של צלם ההוא הבא להשתלם עתה בגלגול זה
כי כמספר ) א"ד ע"רכ(לכן הצלם הזה נקרא מדת ימי האדם הנזכר בזוהר ויחי , בצורה ההוא

  . ל"עכ, ניצוצותיו כך מספר ימי חייו
, כל שמהן אינון כנויין דיליה על שם עובדין דיליה, ד"ובג, ל"זב ו"ז ע"ג רנ"מ ח" מקורו ברע145

בכל אבר ואבר דגופא , בדיוקנא דיליה דאתקריאת על שם פעולות דילה, כגוונא דא ברא נשמתא
כגוונא דמארי עלמא אתנהיג בכל בריין ובכל דרא כפום עובדוי דכל אבר , דאתקרי עלמא זעירא

נ "דאית ב' וכו, תקרי נשמתא לגבי חמלה וחסדא חנא ורחמיההוא אבר דעביד ביה פקודא א, ואבר
  . ל"כפום דרגא דיליה דאתקרי יש מאין עכ, ד להנחיל אוהבי יש"הה, מאה ועשר עלמין' דירית ג

 ברא הנשמה בדמות שלו כדוגמא זה , על שם המעשים שלו,כל השמות הם כנויים שלו: תרגום
 שאדון העולם גמאוד כ. הגוף שנקרא עולם קטן בכל אבר ואבר של,לות שלהושנקראת על שם פע

אבר ה אותו . כך הנשמה כפי מעשיו של כל אבר ואבר,נוהג בכל הבריות ובכל דור כפי מעשיו
שיש אדם שיורש שלש ' וכו .שעושה בו מצוה נקראת הנשמה לגביו חמלה וחסד וחן ורחמים

  ."יש מאין" שלו שנקראת  כפי הדרגה,"להנחיל אוהבי יש" זהו שכתוב ,מאות ועשרה עולמות
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רק לפי , שהוא למעלה ממדרגת הנהגת הזמן, ק" אלו הדברים הם מושרשים באוכל
 ולפי שדבר זה, ולכן שם הוא חילוקי כל העולמות, ולפי השורש, בחינת קיבול שכר היותר עליון

 ולכן אין לנו השגה ,146' עין לא ראתה וגו)גישעיה סד  (ש"הוא למעלה מהשגת הנבראים כמ
 השגה  כי אין לנו,ק הזה בפרטיותיהם וענייניהם" שמושרשים באהםבהעולמות הרבים ה

 שהוא כחות המאורות שנסדרו ,ע" רק נדבר בהם בכללות לבד מה שנוגע לשורש אבי,במהותם
 שהוא ,ה"אותיות הוי' והוא בכללות בסוד ד, 147וא סוד זיו היוצא ממנו וה.לפי ענין הנהגת הזמן

 שם הוא לפי שכל וידוע .148כמו שכל השמות הם מסתעפים ממנו, האילן הכולל לכל האילנות
ה " כולם לבושים לשם הויוהם, הפעולה והמאור הנמשך למטה וכולם מסודרים תחת השורש

ה שמשתנה לפי ענין "י צירופי שם הוישהם הכל בחילוק, שהוא סוד חילוקי הפעולות
עולמות ' והם כלל ד, אותיות אלו'  ונכללים כולם בד.הכל אחד ובשורש ,המלבישים אותו

אותיות של ' דתחת  הולך ,ע שתחתיו"וגם אצילות עצמו שכולל בי .אותיות אלו'  נגד ד,ע"אבי
פ שנדבר בהם "ק למטה לאצילות שהם בסוד אורות אח"והוא הזיו הנמשך מא, ה"שם הוי

  .*ד"בס
  בית נתיבות*

ש "כמ הבריאה נשלם שאז ,ר"הדא שנברא עד בתורה התגלנ לא ה"הוי שם וענין
 יםקאל שם כי ,והענין .מלא עולם על מלא שם שנזכר )ג פסקה ג"בראשית רבה פרשה י( במדרש

 שהוא ש"ע רבים בלשון הוא ולכן, הנפרטים תוחוהשג יכולתו וגילוי אלוהיות כחות על מורה
 ,ית׳ ודוחי על מורה ה"הוי שם אבל .הנהגתם וכל בפרטות הנבראים של הכחות  כלכלל כולל
 על והולכים ,ית׳ ודוחי גילוי לתכלית הוא להנהגתם הנשפע מאורות ותחכ וכל הנבראים שכל
 לא בראשית מעשה ילתחבת ולכן ,לעבודתו שנברא האדם י"ע אלא אינו זהה וגילוי .הזה מרכז

 ,הדהעבו פ"ע שלא הפועלים המאורות כחות הוא כי ,לארץ שמים והקדים .יםקאל שם רק הזכיר
 ארץ יםקאל ה׳ עשות ביום )דבראשית ב  (כתיב דםהא שנברא אחר אבל .למטה מלמעלה ונשפע
הוא  בו נכללים הם אלהים בשם נקראיםה הבריאה כחות שכל ה"ויה שם דוחי שכח ,ושמים
 הארץ מן הוא שהגוף ,ונשמה מגוף מורכב שהוא םדהא ס"וז .למעלה ממטה הארץ מן מתחיל

 נאמר ז"וע ,אלהים בשם שנקראים הנבראים כחות כל בו נכללים הגוף כי, השמים מן והנשמה
 אבל .אותו עשה אלקים מותדב 'ווג יםקאל ברא ביום ,'ווג תולדות ספר זה) אבראשית ה (

 הולכים הם ז"ועי ,והמצות תורהה פ"ע לכה זירחלה גופו לקיח בכחות מאירה ,שבו הנשמה
 ,ה"הקב של שם על נקראת הנשמה וכן .ה"הוי בשם נקרא שהוא העליון ודחהי להראות כולם
 בקוץ( נכללים אותיות הד׳ שכל, ד"יו של קוצו עם ה"הוי אותיות ד׳ נגד י"נרנח חלקי ה׳ והם
 התורה מן הולהע תכלית היחוד גילוי עצם ששם כתר' בחי שהוא ,הרצון תכלית שהוא )הזה

 ששם ,ד"יו של קוצו' בחי הוא ק"וא ,ה"הוי אותיות ד׳ נגד הם ע"אבי עולמות 'ד וכן .והמצות
 היה שלזה ,השכר קיבול עיקר שהוא ית׳ יחודו גילוי שלמות לפי רק ,הזמן מהנהגת למעלה הוא

 ,149' כוה"הקב של ש"ע נקראו שצדיקים )ב"ה ע"עב "ב(ל "רז אמרו זה ש"וע .הבריאה כוונת

                                                           

ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא , ל"ב וז"ד ע"ברכות ל' גמ'  עי146
  . ל"עכ, נתנבאו אלא לימות המשיח אבל לעולם הבא עין לא ראתה אלהים זולתך

כמו שמפורש , כל עניני הנשמה נראים בפנים, ל"ח פתחי חכמה אות לב וז"ל קל"ברמח'  עי147
ס "וז, ל"והנה שם עושה זיו הפנים כנ, יתרו ובתיקונים' ל בפ"י ז"בסוד חכמת הפרצוף בדברי הרשב

אחר כך לפי מה שהיא נכללת , א"א וז"ע נהורין שמודיעים מציאות הנהגת הא"ן נהורין והש"הק
ותבין מה ענין הבקיעות , נקבים שהם עינים אזנים חוטם ופה' מתלהטת ובוקעת ועושה ד, שם

היו רואים , אלא גם למטה אם היה הזיו נראה, כי אין זה שבקעו פעם אחת ויצאו,  למעלההאלה
נמשך ויצא זיו אחד הבוקע ויוצא ממנו , איך מבחינת הנשמה שנכללה כבר בפנים להראות ענינה

ומפני שהוא מבחינת , ואין פעולת הזיו הזה אלא לעשות הבקיעות האלו, דרך הנקבים האלה ממש
כך אינו נראה מה שיוצא מן הבקיעות , ו היא נסתרת כמו שאין נראה הזיו בפניםשעכשי, נשמה
  . ל"עכ, האלה
  . ל"עכ, ה"ה ב"כל השמות הכל בשם הוי, ל"וז' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי148
ב "ח ע"ב ל"זהר ח' ועי, ע למה הוא מזכירו בלשון הוה"וצ, שעתידין להקרא:  הלשון שם149

ה דא רבי "ה מאן פני האדון יהו"יראה כל זכורך את פני האדון יהו) ד כגשמות ל(וכתיב , ל"וז
ולהסביר , ה בהוה"דהיינו כאן רואים שצדיקים נקראים על שמו של הקב, ל"עכ, שמעון בר יוחאי

וכמו שאמרו הראשונים דכל דבר שיהיה לעתיד , ל"ב וז"ב ע" מז"א על תיקו"בהגרעוד ' הענין עי
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 שברא מה כל )ב"י' ו מ"פאבות  (ל"ש רז"וכמ, וגו׳ בשמי הנקראכל ) זישעיה מג  (נאמר ז"וע
 .150להטיב הטוב שמטבע ,כבודו גילוי בשביל והיינו ,' כולכבודו אלא ברא לא בעולמו ה"הקב

 שהוא נקודות ועשר אותיות ב"בכ הנכלל הבריאה כלל והוא ,העידון תכלית הוא ודכבו וגילוי
 ,בל׳ ומסיימת בב׳ תלחמת התורה שלזה .151העולם בהם שנברא נתיבות ב"ל והם ,ד"כבו סוד
 על הולך כל באמצע והו׳ ,כידוע וקוציה באותיותיה העולמות וכל הברואים כל כוללת ורהתשה

 הרע זירחלה ידבכ העולמות כל באמצע המתפשט ס"א של הקו סוד הוא )152מבויקרא יא ( גחון
בראשית רבה ( הנחש רגלי קציצת סוד והוא .חודהי ויתגלה ,הרע לויתבט ,יתמתק והנחש ,לטוב

 יחודו של קוה כי ,)א"ד ע" קשבת( קאי לא דשקרא ,העמדהו םוקי לו ןשאי )' פסקה ה'פרשה כ
 ד"חא בסוד ו"וא הו׳ מילוי סוד והוא, למוטב וזירהחול הרע להכניע העולמות בכל מתלבש ית׳

 לב את והסירותי) יטיחזקאל יא  (ש"כמ ,ד"אח ב"ל ישראל שיחזור י"ע והכל ,חודהי גילוי שהוא
, היחוד סוד שהוא הרצון סוד ,בכתר שהם טעמים ג"י סוד והוא .בשר לב לכם תתינו ,וגו׳ האבן

 ם"אד שם והוא ,)ב"א ע"א נ"חזהר ( עלמא אתפליג הוראנ ינזי ה"דבמ ,ה"מ שם נשלם ז"עיו
 נתמלא לא הו׳ אז ,ייןדע שליטה לו יש וןגח על הולך שכל ועכשיו, הבריאה כוונת תכלית שהוא

סנהדרין ( עלמא הוהד שנין אלפי שית הנהגת שהוא ו׳ בסוד א׳ קו בסוד אלא ואינו ,שלימותב
  .)א"ז ע"צ

  
  פתח ב 

 והטעם ,ק לעולמות שתחתיו"ה התחיל גילויו מן הזיו המאיר מא" זה של שם הויענין
והנהגתו בהנהגת הזמן '  מצד הראות מציאותו ית,'אה, ה נקרא כן מכמה טעמים"כי שם הוי, לזה

וגם מורה על הויית מציאותו , 153 שהוא עבר והוה ועתיד* היה הוה ויהיה,מדרגות' שמתחלק לג
  .155 וגם מורה על שמהוה הכל ומקיימם,154'ית

ולא '  שבאמת אין לנו השגה במציאותו ית)'בפתח צמצום ( ש למעלה" כמוהענין
, ואין לנו השגה כי אם במה ששייך לערכנו, ם מצד הארתו לנבראיורק אחר הצמצו, בפעולתו

 להיות מסודרים ,שמשם התחיל הסידור של הפעולות והמאורות, והוא מעולם האצילות ולמטה
 מאצילות ולמטה נוכל לקראותו ,ולכן .ש כמה פעמים"פ התורה כמ" וע,פ הנהגת בני אדם"ע

מאחר שהוא למעלה , 156ם שם ולא אות ונקודה אין לכנות ש,ומה שלמעלה ממנו, ה"בשם הוי
                                                                                                                                                                      

 דהיינו שמה .ל"עכ, ד"ז פ"א ויקרא רבה פכ"ד ע"ג ס"א רבה פ"וא בתדבוכן ה, הוא עתה לפרקים
  . י"ה יש עתה לפרקים כמו אצל רשב"שיהיה לעתיד שכל הצדיקים יקראו על שמו של הקב

 ויש לו חשק להאיר ,לעולם בטבע העליון להאיר לתחתון, )פרק ה(ח שער העקודים "ע' עי 150
ומטבע החסד והרחמים הוא להיות מטיבים ) ק חפר(ש "ועיי.  לבנים)אב (בו כמו חשק אמא

כשעלה ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם כדי : פרק ראשוןח שער הכללים "ע' עי. בעולם
 .' ויכירו גדולתו ויזכו להיות מרכבה למעלה להדבק בו ית,להיטיב לברואיו

ב "ול) ד"ע' כ(ח "ש בתז"ג טעמים בכתר כמ"והן י, ל"וז' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בגר'  עי151
ב "ששם רואים שהל, ה כד בעאן"ד ד"ט ע"ח י"תז' ועי, ל"עכ, ב אותיות"נתיבות הן עשר נקודות וכ

 .נקודות' ב אותיות והי"נתיבות החכמה הם השורש לכ
ה כאן "וכ, ל"ד וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, א שזהו חצי אותיות התורה"ע'  קידושין ל152

ולכן , ק"ת כולל ו"א כידוע שת"ת של א"לכן מלביש לת, א"ק של א"בתחלת יציאת הדעת שיצא מו
א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן "ג ע"ש בפרשת משפטים דף קכ"ת בדעת הוא כמ"ת

ולכן נשמת משה שהוא סוד , ת שהוא המעיים והוא הטבור נתקן בדעת"דהיינו הת, ואתפשט לגו
דכל הולך על ' רואים מכאן שהו, ל"עכ, ל ישראלת שלא תשתכח מכל"דגחון שומר על הת' הדעת ו

 . גחון הוא נשמת משה רבינו שעומד נגד הנחש
דאיהו הוה , איהו וכל הויין דיליה סהדין על מארי עלמא, ל"ב וז"ז ע"ג רנ" מקורו בזהר ח153

ודא רזא דסהדין הויין עליה היה הוה , ואיהו לאחר כל הויה, ואיהו בתוך כל הויה, קדם כל הויין
  . ל"עכ, יהיהו

 והוא בתוך , כל ההויותלפני שהוא היה ,הוא וכל ההויות שלו מעידים על אדון העולם: תרגום
  . היה הוה ויהיה, וזה סוד שמעידות ההויות עליו, והוא לאחר כל הויה,כל הויה
) היה הוה ויהיה(כתיבתו אין פירושו כן ' אם בא לחשוב פי, ל"וז' ח ה"ע או"א בשו"בהגר'  עי154

  . ל"עכ, א נמצא קייםאל
  . ל"עכ, ה מניה תלייא כל הויין"יהו, ב"ז ע"ג רנ"זהר ח'  עי155
ואמנם צריך שתדע כי כשאנו מזכירים לאיזה אחד , ל אדיר במרום עמוד צא"ברמח'  עי156

כל שכן השמות המאורות , אשר על כן נגדרהו בשם ההוא, הוא מפני הכירנו ענינו ומהותו, בשם
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 וכן . ואין לנו השגה במהותו כלל,א לנו לקראתו בשם"אש , העליוןתו ובבחינ. הנבראיםמהשגת
, כ לומר רק מאצילות ולמטה"א ג" א,פ הזמן המתחלק לעבר ועתיד והוה"הנהגה שעהבבחינת 
 רק הוא בגדר , שבזמן שאינם לפי פעולת בני אדם, אין שם הנהגה בסדר זמנים,שלמעלה

ה אין שייך " שם הוי,ולכן . מגדר הזמןלמעלהשהוא , ל"שלימות וקיבול שכר שהוא לע
ק ולמטה לאצילות " רק מזיו הנמשך מא,ק"ה בא"ואין אנו מדברים בשם הוי, מאצילות ולמעלה
 לפי מאחר שאינו ,ק בכל עניניו בפרט"ולפי שאין אנו יכולים לדבר בא .ד"כמו שיתבאר בס

ה "אותיות של שם הוי'  רק בסוד ד,לכן אין אנו מדברים ממנו,  רק בבחינת שורש לבד,ערכנו
ה שאנו "וזהו ענין השם הוי . שמהוה הכל ומחיה את כולם,כ בבחינת כלל" שהוא ג,בלבד

א כמו " ובסוד טנת,דיבור, ריח, שמיעה, ראיהבסוד , חושים שבו'  היוצא מד,מדברים בו
ה "וי שהם סוד הכנוים של שם ה,רשים לכל הפעולות וכל המאורותוהם הש .ד"שיתבאר בס

מדרגות ' והוא כלל כל הנבראים וכלל כל העולמות המתחלקים לד, שכולם מסתעפים ממנו
  .ע כמו שיתבאר"אבי

  בית נתיבות*
 ,ומעוקב 157חושט וקו הודנק בו יש דבר שכל ,הנמצא כלל על מורה ה"הוי שם וסוד

 ,'ה צורתכ קווין ג׳ ללושכ ה׳ הוא חושט ,קו הוא והו׳ ,הדנקו הוא הי׳ ,השם אותיות ד׳ סוד והוא
 רוובביא ה"זללה מווילנא א"הגר הגדול ש רבינו"כמ ,השני ה׳ הוא יםדד צ'גב חהשט ומעוקב

 נאמר ז"וע ,ה"הוי בשם יםותל כולם ולכן, למעלה הנמצאים כל ושורש )ג"א ע"קכ( לתיקונים
  .והבן ,לםכו את מחיה ואתה) ונחמיה ט (

  
  פתח ג 

' ק להיות שרשים לד"האורות כלליות שמתפשטים מא'  צריכים אנו לברר ענין הדעתה
 שהם ,פ ומעינים שבו"והם מאח, מקומות מפנים שלו' והם האורות היוצאים מד, ע"עולמות אבי

 , בתחילה צריך שתדע בביאור ענין דמות אדם למטה,הנה . ונבאר עניינם,ד" רשר158חושים' ד
פי סדר כ שהם מסודרים , לדבר במאורות העליוניםרך משל נוכל לתפוס הדברים בדנומשמ

והם הראש עם הפנים שלו , חלקים'  כל פרצוף אדם שלם מתחלק בכלל לב,והוא, דמות אדם
 שהאדם הוא ממש כמו המלך ,והיינו . וכל הגוף מתחילת הצוואר ולמטה חלק שני,חלק אחד

 והוא המסדר במחשבתו כל הנהגת המדינה וכל ,סא מלכותו על כיושבשהוא , המושל במדינה
 שהם מקבלים הציוויים של המלך ועומדים על ,ויש לו שרים היושבים ראשונה במלכות .חוקיו

 ,והם המצווים לאנשי המדינה ושרי החיל היושבים במדינה, הפקודה למלא את כל דבריו
 הוא 159תו שהיא שורה במוחו ולבו שנשמ, הוא באדםוכן .להוציא החוקים מן הכח אל הפועל

שאם הנשמה אינו מאיר באבר , אשר מן הנשמה יוצאים כל פעולות הגוף בכל הפרטים, כמלך
י "אבל פעולת הנשמה הוא בתחלה ע . והוא מת ועבר ובטל מן העולם, הוא שובת ממלאכתו,'א

הארת י הנקבים הפתוחים בו שמשם יוצא "ע, פניםמקומות שב' י החושים שבד"ע, הראש
כ החושים הם שרי "ואח .והם ראיה שמיעה ריח דיבור, 160הנשמה ומתגלה להחושים האלו

                                                                                                                                                                      

אך את אשר לא , אלא הם מורים עצמיות הדבר הנזכר על ידיהם, ומקרהשאינם על צד ההסכמה 
, ש לא נמצא שום שם"שלאין סוף ית, ל בתפלתו"ועל כן אמר אליהו ז, נדעה לא נוכל לגדור בשם

כי כל הדברים שאנו מזכירים בסוד דמות , אמנם צריך שתדע, כי אי אפשר לגדור אותו בשום שם
אבל למעלה אין אנו מכנים שמות אלה אלא בדרך , ולמטהעיקרם אינו אלא מאצילות , אדם

  ].ב"ב ע"ב מ"פ זהר ח"ע. [ל"עכ, ומצד מה שהם שורש לדברים ההם באצילות, השאלה
וכן הוא , שטח' ד, קו' ו, נקודה' ל י"ר(ד הוא נקודה קו ושטח "יו, ד"ה ע"י כ"א ס"בהגר'  עי157

  . 'מעוקב'ולא ' עומק' שיש ג"ע' י ה"א ס"עוד בהגר' ועי, ל"עכ) ה"ו של הוי"יה
הפנים עשויות להאיר מה שנסדר בפנים בתוך , ל"ח פתחי חכמה אות לב וז"ל קל"ברמח'  עי158

', עולמות של ראיה שמיעה ריח דבור וכו' ולכן יוצאים ד, ומכל חוש יוצאות הארות מזה, הגוף
  . ל"עכ, שגק נשגב מהם יותר ואינו מו"ק וא"נמצאו כל העולמות רק זיוו והארתו של א

והרוח , הנפש נתלבשת בכלי חיצונים, ל"וז' ח פרטי עיבור יניקה ומוחין פרק ב"ע'  עי159
נשמה שהוא נשמת ' ן אלא שכולם הם בחי"ונמצא כי במוח יש נר, והנשמה בפנימים, בתיכון

ב "ו ע"תיקונים כ' ועי, ל"עכ, הנשמה ונשמת הרוח ונשמת הנפש ולכן אנו אומרים כי הנשמה במוח
 .חכמה ובינה אינון נסתרות במוחא ולבא, ל"זו

והם העין להרגש , א יש לו אבר פרטי"חושים כ' הד, ל"וז', ע פרק י"ח קיצור אבי"ע'  עי160
חושים נמשכין מהמוח ' וכל אלו וכו, והחיך לטעום, ואף להריח, והאוזן להרגיש השמע, הראות
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 ומוציאים כל פעולה מן הכח , בתחלה מן הנשמה שהיא המלך161פקודהת המקבלים הההמדינ
  .י אברי הגוף בכל פרטיהם וענייניהם"אל הפועל ע

 ,המאירים לנבראיםשהם כחות ההנהגה   כן הוא ממש בפרצופים עליונים דאצילותוכמו
ל הולכים אחר כל הפרטים "ר, בציור דמות אדםשהם והמוציאים כל הברואים ומקיימים אותם 

 הוא , המתפשט בהםהפנימישהקו  .הבחינות' כ אלו ב"ג  יש בהם,והסדרים הנמצאים באדם
י "עגו( ל" כמש,המתלבש בכחות המאורות האלו' והוא רצונו ית, בחינת הנשמה המאירה בכלים

בבחינת '  א,מדרגות' י ב"כ מגלים פעולות המאורות בגלוי לנבראים ע"ואח . בביאורם)'יתח פ
 או להקטינם לם להגדי, שהם המסדרים חוקות ההנהגה,ר שלהם"הראש של הפרצוף שהם סוד ג

ואלו  .י עבודת התחתונים" כפי מה שראוי להשפיע לנבראים לפי הכנתם ע,ולסדרם בכל הסדרים
 ,לפי עניינו'  לסדר כל א, וכפי הארתם,י המוחין"חושים שהם נפעלים ע' ם בדהכחות הם נכללי

 הגהת שהם הם סדרי ההנ"כ נשלם סדר הפעולות בז" ואח.ז"ד בפתח שאח"כמו שיתבאר עוד בס
  .ד"ת של הפרצוף וכמו שיבואר עניינם בנתיבות הבאים בס" שהם נקראים ז,עצמם

  
  פתח ד 

כ עניינם מבנין " הוא במה שנבין ג,חושים של הפרצוף'  גילוי הכחות המאירים בדוסדר
י "והם באים ע, חושים שכתבנו'  וכי הוא שידוע שכלל כל הכחות שבו הם ד,גוף האדם הגשמי

י " שכל אלו הכחות כמוסים במוח שבראש ע, שהמוח הוא בחלל הגלגולת,הארת המוחין שבו
משכים צנורות אל העין בבת עין ומשם נ,  השורה שם ומגלה כחותיה בעצם הזך שבמוחנשמהה

 וחוזר , ועושה כח הראות שיוצאים כחות הראיה כמו קווין וניצוצות אל דבר המובט,הפנימי
 וכן הוא . וחוזר ונרשם במוח, ומרגיש בכח המוח שבעין את דבר המובט,ונצטייר אל העין

צוני שעולה דרך  ומרגיש הקול החי, נשלחים צינורות מן המוח אל חלל הפנימי שבאוזן,וזןבא
 וכן הוא בחוש הריח .י צינורות המוח אשר שם" ומכה בפנימיות האוזן ומבחין הקול ע,האויר

' י האברים המורכבים שם בה" שהקול יוצא מחיך וגרון ונשלם ע,וכן בדבור הפה .בחוטם
י כח הנשמה שבמוח ששולחת ניצוצים אל "כ ע" והוא ג,י הדיבור" ונשלם ע,162מוצאות

  .הםהמוצאות ה
 במאורות פרצופים העליונים שבכולם מתלבש ,ל"כ דברי הרב הקדוש ז"ז נבין ג"ועי

המתלבש בכחות אלו המאורות וסדרי ההנהגה והיא ' הנשמה שהוא קו הפנימי סוד רצונו ית
 שלא יהיה ,י שכל" והיינו שהמוחין הם המסדרים כל הפעולות ע.י המוחין"מגלה כוחותיה ע

 וכן .י תכלית הרצון של הפועל" כדי שיהיו ראוים להיות נשלם ע,ון אלא בסדר נכבמקרהדבר 
 שהוא המסדר סידורי הנהגת העולם וכל הפרטים שבהם בסדר ,ד של כל פרצוף"הוא סוד חב

 ולפעמים להקטין או לסדרם בסדר כפי הזמן והעת הראוי לפי , פעמים להגדיל הדבר,ישר
 ודעת הוא התולדה היוצא ,163בנת החכמה ובבינה הוא פרטי ה, הם בכללמהשבחכ .העבודה
 כפי מה שיתבאר ענין המוחין ואברי 164ת" בז עצמה המתפשט לפעול ההנהגה,משניהם

 מתגלים ,ואלו הכחות המסודרין במוחין במחשבה והעלם .הבאיםד בנתיבות "הפרצופים בס
  .פ והעינים"בתחילה דרך נקבי אח

                                                                                                                                                                      

וכל אלו נקרא חיצוניות כי הם , נואלא שנתפשט הרגשם באלו האברים שזכר, עצמו כי שם עיקרם
ז בפועל גמור אך הפנימי נקרא כח המדמה וזהו במוח "וכ, שהם רואים ושומעין, ממשים וגשמיים

  . ל"עכ', עצמו וכו
 .ל הפקודה"צאולי  161
  .'א ג"ח טנת" שהם פיתוחי חותם המוזכר בע162
ובה , א"מוחין דזאימא היא עצמה גילוי ה, ל"ח פתחי חכמה אות קיב וז"ל קל"ברמח'  עי163

, בינה היא התבוננות על החכמה, חכמה הוא כלל, ב"זה סוד חו, נתקנים בפרט כעובר בבטן אמו
וכן , ונמצא לפי זה אבא עצמו התפשטות בסוד גילוי המוחין בדרך כלל, והוא פרטיות הדבר

תה ואימא הוא סוד התפרט המוחין וכן כשפועלת פעול, כשהוא מוציא אותם מוציא אותם בכלל
  . ל"עכ, בהם מגלה אותם בפרט בסוד העובר במעי אמו

שהוא התולדה , עיקר כל ההנהגה הוא בדעת, ל"ח פתחי חכמה אות קכד וז"ל קל"ברמח'  עי164
היוצאת מכח כל התיקונים שנתקנים מצד חכמה ובינה ולכן הוא יש לו להתפשט יותר מכל שאר 

אך , א ולעמוד בקו שלהם" להם להמצא בזכי די, כי שאר המוחין עומדים בתוך כליהם, המוחין
  . ל"עכ, דעת יש לו להתפשט אפילו בשאר הקוים בכל המדרגות כולם
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ם מתראים ומתגלים יותר בהארה  הנקבים הוא סוד מקומות ופרקי מאורות שבהוענין
 כמו שצינורי המוחין מתגלים יותר בנקבים שבראש , כוחות ההנהגה שנסדרו במחשבה,מרובה

, ד"עניינים אלו שהם רשר' ולפי שכלל כל פעולות של הנהגה שלימה הוא נכלל בד .שבאדם
כן הם  ול.אברים שבראש כחות מחשבת הפעולות אלו וסידורם'  בכלל באלו דגליםולכן מת

 ,מילואים' ע בסוד ד"ה שלימה בפ" שכל אות הוא הוי,ה"אותיות של שם הוי' נכנסים תחת סוג ד
 ,כחות הכוללים הכל'  שכל כח מפרטי אלו ד,והיינו .ד" שיתבאר עניינם בס,ן" ב,ה" מ,ג" ס,ב"ע

 , רק מתחלקים לפי חילוף נושא המילויים של השמות. של כל העולםשלמהכולל הנהגה ' כל א
 שכל ,ק הזה" שנושא של כל העולמות הוא האולפי .לפי עניינו משתנה המילוי שלו' שכל א

 אלו העניינים הם ,כ בדרך השאלה" לכן מצד השורש אנו מדברים ג,העולמות הם ענפים ממנו
 ,פ ששם מתגלה סידור ההכנות הצריכים להנהגה כפי רצון הפנימי המתלבש בו"אורות אח

'  אין מתחלקים אלו הד,ק"אך שם בא . אלומקומות' ה זאת הוא בדתחילת הארתם לעשות הכנ
ז "כפי מה שיתבאר בנתיב שאחאחר  רק בסדר ,ן" ב,ה" מ,ג" ס,ב"חושים לפי סדר מילואי ע

ם ה לכן ב,ד"עוד בס'  רק בבחינת למעלה כפי שית, כי שם אינם לפי הנהגת הנבראים,ד"בס
  . והבן,סדרם משתנה

  
  פתח ה 

ק כמו " אינם באים בסדר השתלשלות מא,ע וכל הפרטים שבהם" העולמות אביכל
אלא הם נמשכים , בריאה שמתחיל אחר סוף האצילות וכן יצירה אחר בריאה ועשיה אחר יצירה

 שכל החלל הזה אינו אלא ,165ל"ש הרב הלוצאטו ז" והיינו כמ.ק וגילויים שלו"ים דאיברמא
הנכלל ' והוא כלל הנהגתו ית, פו וזוהר שלו פירוש בנשמתו וגו,ק שלם בכל ענייניו"מציאות א
) הנהגה עמוקה( אלא שבהיות ההנהגה הזאת , ותחת זה לא יש עניינים אחרים,ה"בשם הוי

 והוא הציור היותר , אלא הארתה לבד הוא שנתגלתה לנו. ולא הבינו אותה,]ההנהגה העמוקה[
 אנו ,להשיג לפי ערכנוובכאן בציור הזה שהוא מה שניתן לנו , קטן וקצר של זאת ההנהגה

נ תחת " וזו,א"א תחת א"אווהיינו ,  והמדרגות הם זו תחת זו.מדברים בהם בסדר השתלשלות
ק מה שאפשר " הגילוי מאו אלא זה,ק" אבל כולם אינם הולכים בהשתלשלות מא, וכדומה,א"או

 ,ה"ק לפי הסדר של שם הוי" וכל המציאות הוא א.ק" ונחשב זה לחלק מא,ק עצמו"לגלות מא
 ,והיינו . עיין שם, ובה כל העניינים שאנו דורשים,ק אינו מושג אלא הארתו מושגת"אלא שא

שכל פרט מהם ניתן לנו  ,ק והיינו" הם נתלים בא,שכל פרט מן ההנהגה ומאורות העליונים
 ,ק עצמו"א'  אבל עיקרו של דבר נעלם מאתנו והוא בחי,השייך אצלינו' לגלות מעט מהם בבחי

בחינות שבפנים שלו בנקבים הפתוחים שהוא ענייני גילוי מחשבה ' יו הנמשך מדשז והיינו
שאף שפרצופי אצילות הם נתלים בחצי  . מאיר בפרצופים של אצילות,הפנימי הנתלית במעשה

ד " כמו שיתבאר בס, מבחינתה התחתונה שניתן לנו להשיגוהיינו ,ק הזה"התחתון של א
 שהוא התחלת גילוי כלל , הזיו המתגלה בפנים שלומ שורשם נמשך מן" מ,בנתיבות הבאים

י " והוא נמשך ע.הפעולות המאירים מן הנשמה שבפנים שהוא רצון העליון המתלבש באדם הזה
ומשם ואילך מאיר באצילות ,  שלוטבורפ עד ה" שהוא סוד הזיו הנמשך מאח,הדרגות רבות

ם וסדרם בנתיבות הבאים ק כמו שיתבאר באריכות עניינ"לה מן הטבור ולמטה דאתשהוא נ
  .י"בעזהש

  
  פתח ו 
 הוא המתגלה ושולח זיו דרך נקבי .ק הזה" הנשמה המתלבשת בפנימיות של אהארת

שהבל האוזן  . והם יורדים ממדרגה למדרגה,י הכלים שיוצאים משם" והוא מתלבש ע,פ"אח
 שאין ,נווהיי . והבל הפה הוא במדרגת נפש, והבל החוטם במדרגת רוח,הוא במדרגת הנשמה

 אלא לפי בחינת , ערך ומדרגת הנשמה166 מגלה כחותיה באלו החושים ולפייםהנשמה שבפנ
 אף שהוא , רק הוא בהארה יותר מרובה ובגילוי יותר גדול כמו ערך הרוח,כלים של הגוף

 הוא זך יותר מאברים של ,פ" הבל היוצא מנקבי אחוכן .מ דק יותר משארי יסודות" מ,מוגשם

                                                           

ל "ע מה הוסיף הרחמ"וצ, י פתח ב"לעיל עגו' ועי, ח פתחי חכמה אות לב"ל קל"ברמח'  עי165
  .ק הזה ממלא בעיגול ויושר שלו את כל מקום החלל" א,ל"וז' י ענף ד"ח עגו"על לשון הע

  .ל לפי"צאולי  166
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מ בכחות המאורות העליונים שהם יוצאים מן הרצון הפנימי המתלבש "ן הוא בדוכ, הגוף עצמם
ל  שהנשמה מאירה ע, והם נקראים כלים זכים יותר,י נקבים אלו" באים בהתגלות גדול ע,בהם

ולפי שאלו ,  המתפשטים למטה להנהגת הברואיםותל כחות יותר נעלמות מכח"ר, ידיהם
 ,ן" לכן נחלקים אלו ההבלים במדרגות נר,וש שתחתיובמדרגה יותר גבוה מהח' החושים כל א

 ורוח ונפש , כידוע שהנשמה הוא בחינת בינה,וגם לפי שמתחלקים בערכם .שזה למטה מזה
וגם אלו ההבלים  . מקומותכמה כמבואר ב,נ" וחוטם ופה הם זו, אוזן הוא בינה, וכמו כן,נ"זו

 וכפי ערך ,הנהגה ביותר שלימותהק ששם הוא סידור כחות "פנים של אבהוא הזיו שבוקע מ
לכן אנו מדברים ,  והנהגת הזמן נתלה בבחינה העליונה הזאת,רק הם שורשם)ו( ,הנהגת הזמן

 בבינהולכן כל מה שנמצא  .ל שהם שרשים שלהם" ר,נ"ן ובינה וזו"באלו החושים בחינת נר
כ בדרך שורש "ים ג אנו מדברים באלו החוש, ובכל חלקי פרצופיהם ומדרגותיהם,נ דאצילות"וזו

  .לבד
ל " ר, הוא בסוד בינה ותבונה שלמטה,אזנים'  שהבל היוצא מב,ה"ש הרב זללה" מוהוא

 אין ,א במדרגה פחותה" שאם ז.פרצופים'  כמו שלמטה בינה מתחלקת לב,שהוא נשמה להם
 ,ע" שהיינו מלכות דבינה שנעשת פרצוף בפ,אימא מאירה בו אלא מהבחינה התחתונה שלה לבד

 אז יכול לקבל הארה מחלק ,פ עבודת התחתונים"עוכשהוא במדרגה יותר גדולה  .רא תבונהונק
 שהוא , הראשונה נקראת שמאל נגד הבחינה השניה של מדרגת בינהוהבחינה .העליון של אימא

 ,ונקרא במדרגת דין לגבי ימין,  כמו שהשמאל יש בו כח פחות מבימין,במדרגה יותר פחותה
 ,ק"אוזנים דא' וכמו כן בשורש העליון הוא בסוד הבל ב .נות האור יותרוהיינו צמצום והתקט

וכן הבל החוטם הוא שורש  .* והבל אוזן שמאל לתבונה,הבל אוזן ימין מאיר לבינה דאצילות
והיינו כי פרצוף  . נגד ישראל ויעקב,נקבים ימין ושמאל' כ מתחלק לב" והוא ג,א דאצילות"לז

 שלפעמים הוא , אלפי שנין בכל הפרטים שבו לפי ערך התחתונים'א הוא עצמו סדור הנהגת ו"ז
 והוא בחינת הארה שהוא מחזה , המאורות פועלים אלא בהארה מועטת בצמצוםן ואי,מתקטן
 הוא מתגדל ומשפיע ,י מעשה התחתונים" ע,ולפעמים . שהוא במדרגת מלכות שבו,ולמטה

 הוא בשני הבלים שבחוטם ששם ,שורש ונגדו ב, שהוא בחינת ישראל,מבחינת חלק העליון שבו
  .הרוח

  בית נתיבות*
 שעליהם )א א( קהלת שהזכיר ההבלים ז׳ ס"וז ,הנבראים כל שרשו הם ההבלים ואלו

 שורש שהם יםנשבעי נקבים וב׳ ,החוטם נקבי וב׳ ,ניםזהאו קבי נהב׳ והם ,עומד העולם
 הבל הכל והוא ,הפה בלה הוא השביעי והבל .פניםב שנת׳ וכמ לנשמה נשמה בסוד לשורשים

 ר"ס גי׳ ן"עי פעמים ב׳ ס"וז .'א ליכב נכללו תחילה ,עקודים דוסב הכלים הויות התחיל שמשם
 ששורש ,167הבל פעמים 'ז הם כי ,לראות ר"ס כי )דשמות ג (ש "כמ )'בפרק דרושי הצלם (

 ממנו ללקב יכולים אין כי ,נעלם הראשוןו, יהח' בחי לנשמה נשמה שהוא בעין הוא השורשים
 מבחי׳ הוא ן"נר בחי׳ אל קיףששמ ומה ,לבד מקיף ראו בסוד הוא שהרי ,התחתונה בבחי׳ רק

 טפלים הם והשאר ,כולם הכולל הוא הראשון רותוהמא רפסבמ תמיד כי ונודע .שבו התחתונה
 דע יםכמשנ הם האורות אלו שכל ,הבלים כ"ג ונקראים, לבד הבל פעמים ז׳ רק נשאר ולכן ,לו

  .ל"ש האריז"כמ ,ליםכה התהוות ענין מתחיל שמשם ,הפה הבל
  

  פתח ז 
 צריך להקדים הקדמה אחת בבחינת אדם ,ן"פ ובחינת נר" אלו הבחינות של אחולבאר

 שידוע שהנשמה שבאדם ,והוא . ומתוכם נבוא לביאור הדברים העליונים האלו,התחתון הגשמי
 בחינת'  א,חלקים'  שכל אדם יש בו בהנה צריך שתדע . ונבאר עניינם,ן"מדרגות נר' מתחלקת לג

ולמעלה ממנו הוא רוח ,  שבו נשרשים כל ענייני הגוף ותאוותיו וכל פעולותיו,נפש הבהמיי
,  והוא חלק השמים העליון,169 שלכך נקרא בשם אדם168 שהוא עיקר מעלת האדם,האדם עצמו

                                                           

 .פ תהלים יד"בשעה'  עי167
אבל הנפש , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי168

יהל אור ' ועי, ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הוא המדרגה למטה ממנו
, בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליונשמה היינו השכל אינו , נ"הענין של נר, ל"ד וז"ח ע"א כ"ח

  .ל"עכ, והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם, והרוח הוא כח ההרגש שבאדם
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 ,לוי ברוח הזה והרצון הטוב לבחינת הטובה לעבודת יוצרו הוא ת170וכל ענין המדות הטובות
 ,171 היא מאירה בו מרחוק,והנשמה . והוא בא להשלים גם נפש הבהמית,ובו עיקר העבודה

י " אשר ע, והוא רוח הקדושה שבוער בלב האדם,ונכנסת בגופו לסייע לרוח להשלים רצון בוראו
 , אז הנשמה מסתלקת ממנו,וכאשר אינו בשלימותו .הרוח עושה את שלו ומתגדל בכל חלקיו

  .ד" בנתיב שבירת הכלים ונתיב התיקון בס, ביותר ביאורייניםיתבארו אלו הענכמו ש
שהפה  . באוזן וחוטם ופה,מקומות' ן באדם הם בג"חלקי נר'  מקום גילוי אלו הג,והנה
ורוח הפנימי מאיר  .בכלל וכולל כל בנין גופו וכלים שלו ,חתונה שהוא המדברתהוא נפשו ה
כל אשר נשמת רוח ) כבבראשית ז (ש " וכמ,' ויפח באפיו וגו)זבראשית ב ( ש" כמ,בחוטם שלו
 ,שהנפש אין לו חיים והתקשרות בגוף,  שאם מסתלק הרוח משם אז הוא מת ממילא,חיים באפיו

 ונתת לעבדך לב שומע )ט ג 'מלכים א( ש" כמ, ובאוזן מאירה הנשמה.י הרוח שבחוטם"כי אם ע
,  דלעילא דכריז בכל יומאכרוזיןי הרוח שומע  שגם ברוחנ. שהבינה והשמיעה הכל אחד,'וגו

והוא בא מהארת  ,)ב" ע'ב נ"ח(מ "ק בכ"ש בזוה"ומשם בא הסיוע לאדם לעבודת יוצרו כמ
 מ"וזוטא ובכ) א"ל ע"ק(ר "ז אמרו באד" וע, שעיקר האדם הוא תלוי בחוטםונמצא .הנשמה

ש "א נקרא בשם זה ע" כמו א. שניכר מדרגתו לפי ערך הרוח שבו,בחוטמא אשתמודע פרצופא
ן כמו "א רק ק"ז וב,ע נהורין"א הם ש"שבא, 172ש זעירא דחוטמא"א ע"אריכו דחוטמא וז

ק שהוא בבחינת " כל זה אנו מדברים בא,ולכן .) מז, כופתחיםא "א( ד במקומו"שיתבאר בס
,  לבינה ותבונה,כ מאוזן סוד הנשמה" הוא ג. ושם הוא כל הענין בתכלית שלמותו,השורש
 הפה ש.א" והבל הפה הוא שורש לנוקבא דז,נקבי החוטם'  לישראל ויעקב מב,ם הרוחומחוט

 . ומתפעל על ידם להנהיג הגוף וזולתו, והוא הכולל הדרכים של כל החושים,הוא סיום הראש
 והיא , שמעברת כל סדרי ההנהגה של אורות העליונים אל התחתונים,כמו שנוקבא היא המעבר

 כמו שיתבאר ,ז דרכי הנהגת המאורות" להסדיר עי, העבודה למעלההמתפעלת מהם להביא ענין
  .ד" בס)כבפתח א "גדלות דז( מועניינה במקו

 יען כי הוא שורש ,' אבל הוא נכלל בנקב א,בחינות' כ לב" הבל הפה הוא מתחלק גוהנה
 שאינה , אחרת' שלאה הוא בחי,והיינו .נ שבה" דו' בחי,חלקי פרצופה' ללאה ורחל שהם ב

 המנהגת התחתונים 173שהרי רק רחל היא עקרת הבית, ש לפי סדר התחתונים המושרשים בהממ
 בכל הפרטים , או עד החזה או למעלה,פ"א או בבחינת פב" או בבחינת אב, מדרגותיהפרטיב

א ונעשה "אבל לאה אינה אלא בבחינת מלכות דאימא המתלבשת בז .ד"שיתבארו במקומם בס
 לכן היא רק ,ים פרטים שאינם לפי מדרגת עיקר ענין הנוקבאבו בבחינת פרצוף נוקבא בדבר

' ולכן אין הבל הפה נחלק לב,  עליונה של אימא' עיקרי רק מבחיוף ואינו פרצ,טפילה לרחל
 כיון שבחינת לאה הוא יותר ,מ"ומ . ולאה היא רק טפילה,ש רחל" אלא הכל נקרא ע,חלקים

                                                                                                                                                                      

אדם שייך ' ה גימ"ששם מ' א פרק ה"ח טנת"עוד ע' ועי', י פתח א"דברי רבינו לעיל עגו'  עי169
  .לרוח

  .' אבל המדות רעות בנפש כדלקמן פתח י170
ועיקר חיותו של , וכן באדם הנשמה נעלמת מאד, ל" וז'א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי171

והוא כל כחותיו וחושיו , והוא המרגיש, והוא האדם המקבל שכר ועונש כידוע, האדם הוא הרוח
והוא מזלו של האדם ומלאכו כידוע והיא בשמים רק , והנשמה הוא השכל המלמד לאדם דעת

א פתח לד "דברי רבינו גדלות דז' ועי, ל"עכ, ניצוצות מתנוצצים ממנו על האדם להנהיגו ולהשכילו
  . שזהו דעת המתפשט בחוט השדרה

ר "ש באד"והענין כי בחוטמא אשתמודע פרצופא כמ, ל"ג וז"ה ע" לצ"א על ספד"בהגר 'עי 172
וכידוע שכל , א"ק לז"ש לעיל דשם ניכר בין ע"א וכמ"ד ע"ז דף רצ"ב ובא"ז ע"א ודף קל"ל ע"דף ק

ל "ר, א נקרא זעיר אפין"ק אריך אפין אורכא דחוטמא וז" שלכן נקרא ע,ש החוטם"הפרצוף הוא ע
  . ל"עכ, זעירא דחוטמא

) תהלים קיג(רבי אלעזר פתח ' ה כי שנואה לאה וגו"וירא יהו, ל"א וז"ד ע"א קנ"זהר ח'  עי173
, דאיהי עקרא דביתא, מושיבי עקרת הבית דא רחל, מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללויה

של עיקר ' שפירושו שרחל הנוק' ן פרק א"ח פרצופי זו"ע' ועי, ל"עכ, ים שמחה דא לאהאם הבנ
היא בחינה נוקביית אשר ' ה, ל"אדיר במרום עמוד קצב וז' ועי, ן"הגילוי דאצילות שהוא הזו

, והחיצוניות עושה ההנהגה הזמנית', והחיצוניות היא נוק, הפנימיות שבזאת הבחינה היא אימא
ל "ברמח' עי, ל"עכ, ולכן מובן שזה עיקר הבית בזמן העבודה, שה הנהגת הנצחיותוהפנימיות עו

  . ח לתוספת ביאור"ח פתחי חכמה אות קי"קל
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 ומה שבא לכלל ,דם שבא לכלל דיבור בסוד הקול שבפה קו, הוא174 עלמא דאתכסיא,נעלם
  . והבן, הוא שורש רחל,דיבור הוא בגלוי יותר

  
  פתח ח 

 אבל בחינת אור העינים הוא ,ן"פ הם בסוד אור פנימי של נר" כי אורות אח, שתדעוצריך
כידוע בנשמת אדם  . חיהת והיינו בסוד בחינ, כי הוא במדרגת נשמה לנשמה, עליונה יותרהבחינ

 שהגוףוהיינו  .ן דילה מתפשטים בתוך הגוף" שידוע שנר,י"קי הנשמה נרנחחל' שיש בו ה
 שהם ,מן הפרסה ולמטה' עד הפרסה וא'  א, ושני חלקים בגוף, אחד בראש,מדרגות' מתחלק לג

 ,והם כמו הבית המקדש שהיה ציור כל הבריאה .)ה"ג מ"פ( ראש בטן גויה שנזכר בספר יצירה
 כמו כן הוא .* ובין כל אחד פרוכת מפסיק,175היכל ועזרהק "חלקים ק' היה הוא מתחלק לג

 רק ,ן הם פועלים בגוף לפי ענייני הגוף"אלו הנר]ו[ . וצורת כל העולםעטבאדם שהוא מקדש מ
 הוא למעלה ממדרגות ענייני , בחינת חיה שבואבל . לפי ערך מעשה הגוף,מקבלים ממנו שלמות

 ומקבל מכל ,ודת האדם נרשמים בחיה שלו רק לפי ערך כלל כל המעשים העולים מעב,הגוף
 שהוא , והיינו המחשבה דיבור מעשה. בכדי להעלותו לשלמות העליון,אחד העבודה לפי ערכו

שאדם  ,)'בפרק ה "ח ר"פע( עשה'יבור מ'דם ד'ת א" ר,ם" שלכן נקרא אד,כלל עבודת הצדיקים
 בחינת ,א סוד עדן והוא סוד מדרגת עלייתם למעלה בשכר הנצחי שהו,הוא על שם מחשבה

 שהמחשבה של המצוה . על כל אחד לפי מה שהוא,ן"והוא סוד אור המקיף על הנר, חכמה
 אור החיה הוא משקיף על ולכן,  והמעשה תיקון אחר, וכן הדיבור תיקון אחר,עושה תיקון אחר

כשמקפת את המוח ש, חלקים'  שמקיף החיה הוא מתחלק לג,ל"ש האריז" והוא מ.ע"בפ' כל א
 וכן בכבד מקיף של , וכשמקפת את הלב שהוא מדור הרוח היא מקפת לרוח, מקיף לנשמההוא

  .הנפש
 רק ,ן" מתחלק לחלקי נרואינו ,אכן בחינת יחידה הוא במדרגת הכתר שהוא מקיף כללי

ן של "ובחינת יחידה הוא תכלית הרצון העולה מעבודת הנר .מקפת לכולם בבחינת נשמה
והצדיק זוכה לזה , לגלות השלמות'  שהרצון הוא רק א.'ודו ית שבזה מתקשרים ביח,הצדיקים

 והוא מבטל .' לעשות רצונו ית176'בסוד מסירת נפש שמוסר עצמו במחשבתו על קדושת שמו ית
 אבן די לא , לכתרדסלקאוהוא סוד עליית מלכות , ' רק לגלות רצונו ית,כל כחותיו וענייניו

והוא תכלית השלמות מהעבודה  .ס ואין תכלית"לעילא עד א דסלקא ,)לדדניאל ב ( 177בידין
  .' שאינו לפי ענייני הגוף ובביטול מציאותו נגד רצונו ית,היותר גדולה של צדיקים

 ,י הצדיקים" אצילות שהוא סדרי המאורות המאירים עדז הוא למעלה בסו" כוהנה
, יבור ומעשה ד,נ בסוד תורה ומצות"כ עיקר העבודה עולה לזו" הוא ג.ומסודרים לעומתם ממש

י המחשבה מתגדל תורתו " שע,נ" היא בסוד אימא המתפשטת בזו.והמחשבה דסלקא לעילא
 ועושה המצות ומרבה בעסק התורה . ועושה אותם באהבה ויראה יותר גדולה,178יותרועבודתו ב

ואז ,  לדקדק במצות ולקדש הדיבור שלו לחדש בתורה יותר ויותר,במדרגה יותר גדולה
  .המוחין שנכנסים בווי אימא "נ ע" והוא סוד גדלות זו,נ ביותר"של זומתגדלים מאורות 

                                                           

   .א"א קנב ע" זהר ח' עי174
י "ל אעפ"ר, לא אתפרש ממש, אתפרש ואתדבק, ל"ב וז"ג ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי175

, א למעלה מהקרום"ינו דבוק ממש כמו אורק שא, מ דבוק הוא בו"א מ"ק לז"שנתפרש המסך בין ע
ש למעלה וכנגד "וכמ, ש בזוהר הרבה פעמים"כמ, א נכללין בו ואינן נחשבין לפרצוף אחר"שלכן או

א לנוקבא קרום ושם "וכן הוא בין ז, זה המסך הוא הפרכת במשכן בין הקדש ובין קדש הקדשים
י "א ס"וכן הוא בהגר(ל "עכ, י" נהל והוא המסך בין משכן לחצר אהל מועד ששם הוא"עמידתה כנ

  ).'א אופן ה"א מ"פ
להיות האדם ) ש"של ק(והנה מתנאי המצוה הזאת , ל"וז) 'אות ה' פרק ד' שער ד(' דרך ה'  עי176

', ולקבל עליו כל יסורין ומיני מיתה על קידוש שמו ית', גומר בדעתו למסור נפשו על יחודו ית
וזה בנוי על פי השערי קדושה , ל"עכ, ל קידוש השםונחשב לו כאלו עשה הדבר בפועל ונהרג ע

' אלקינו ה' לקדש את שמו יתברך במסירת נפשו להריגה בכח בפסוק שמע ישראל ה, ל"ד וז"א פ"ח
 . ל"עכ, אחד

 .א"ז כא ע" תיקו'עי 177
, חכמה ובינה אינון נסתרות במוחא ולבא ברחימו ודחילו, ל"ב וז"ו ע"ז כ"תיקו'  עי178

ל "ג לא פרחת לעילא ר"ו ע"א שם כ"הגר' ופי, לו ורחימו לא פרחת לעילאואורייתא בלא דחי
 .5 והערה' לעיל צמצום פתח א' ועי', א שהן לעילא וכו"לאו
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 ,י חלקי העבודה שעולה לשלמות" הוא הרצון המתפעל ע,א"ים בזטן שמתפש" נרוסוד
 .ל"החלקים הנ' ן הוא בסוד ג" ונר,)'פתח ו( ל"י התלבשותו בסוד נשמה כמש"ס פועל ע"שהא

תהלים קד (ש " כמ,כל האצילות הנכלל בחכמהובחינת חיה הוא בסוד אור המקיף שהוא כלל 
 למעלה ממדרגות פרטיות סדר ההנהגה , הכל בכללסודרים שבחכמה מ,כולם בחכמה עשית) כד

 ,ן" ולכן חכמה מאירה בסוד נשמה לנשמה לנר. מתחיל בבינהרטיות שהפ,שהוא לפי התחתונים
 והוא סוד עומק .ל דבר שיש טעם לכ, ושם מסודר כל הבריאה בחכמה.לפי מה שהוא' על כל א

 ,א"ותכלית הרצון הוא בכתר סוד א, בודה והיינו סוד שכר הע, שברא בו את העולם,'חכמתו ית
 ,ק"ולכן שורש כל השרשים שהוא בא .ה" בעז)לבפתח א "א( ביתר ביאור במקומו' כמו שית

רות ן שהם סוד או"כ אור היוצא מן העינים הוא בסוד חכמה נשמה לנשמה מקיף לנר"הוא ג
 דר שהוא לפי המסו,ואף שבאמת עיקר התכלית של העבודה הוא בשביל הנצחיות .ש"פ כמ"אח
מ בבחינת אצילות " מ,179א הוא המעלה הנהגת הזמן למעלה לנצחיות" שעתיק ורדל,ק"בא

כ " לכן נקרא ג,א שהוא הרצון התכלית שבו" תכלית ההטבה הוא בא,שהוא לפי הנהגת הזמן
  . והבן מאד מאד,לק למדרגות במיעוט וריבוי שאינו מתח,בחינת יחידה

  בית נתיבות *
 נפשהו ,בלב חוהרו ,חבמ הנשמה :בגוף מקומות ׳גב מאירים הם האדם של ן"רנש מוכו

 והוא ,הכרובים שני בין ק"בק ,הא׳ :ינהכהש השראת מקומות בג׳ ק"בבהמ הוא כן כמו ,בכבד
 ינש מבין אתך ודברתי) כב כה שמות (ש"כמ ,הנבואה שורש הוא שם ולכן ,חמובש הנשמה

 בהיכל וכן .א"נבי בסוד ג"ס שם בסוד והוא )א"ה ע" נז"תיקו( ביאיםנ מבינה כי .' וגוהכרובים
 והוא ,ו׳כ לישראל הוא ותדע )ב"ב ע"שבת כ( מערבי ש בנר"כמ ,במנורה ניכר השכינה השראת

 מן דהיור באש במזבח עזרהב וכן .כידוע )טדניאל ז ( דליק נור לבא והוא ,חהרו ששם הלב בסוד
) היו( שעדיין לבד רשימו רק נשאר ולא השכינה הסתלקות שהיה שני בבית ולכן .עליו השמים

 ק"בק הארון היה לא ,מזה א"ש במ"כמ ראשון בית מחורבן א׳ לותג שהכל .בגלות ]הוא[
 ,180תםזכו לפי לפרקים רק דולק היה לא במנורה מערבי רנ וכן, נשמה' בחי הנבואה ונסתלקה

 היה שימור רק ,השמים מן אש היה לא חבמזב ןכו .הרוח הארת ממדרגת מעט מקבלים שהיו
 )ב"א ע"יומא כ( ככלב האש היה חובמזב .מאיר היה שלפרקים במנורה שתיה אבן ק"בק נשאר

 שהיא בינה' בחי פרקיו וכל הגוף כחות  כלנכללו שם שהנשמה וכמו .כלום משמש היה שלא קר
 והם ,כידוע 182מבינה שהם א"ז של ה"נו וכמו .בארון ק"בק היה כן ,ציורם וכלל 181יח כל אם
 והם, משה אל הדיבור יוצא משם ,הכרובים ב׳ כן כמו .183ה׳ לימודי רבן בית של תינוקות סוד

 מאהל אליו' ה וידבר משה אל ויקרא) אויקרא א  (פסוק סוד והוא .ושמאל ימין בארון קבועים
 והקול ראש בטן גויה לקיח ׳גב הנכלל הפרצוף פרקי ט׳ כלל דגנ תתיבו ט׳ בו שיש ,לאמר מועד
 הפרסה דע שהוא )'הפרק ף "ח אח"ע( זהחה עד א"בז מתפשטת שבינה ,מועד מאוהל יוצא

 זה ובפ׳ .להיכל עזרה בין מפסיק הפרוכת ששם ,ההיכל חפת עד והוא, הגוף באמצע המפסיק
 ,שבת שבויכולו יםקאל פעמים וג׳ בראשית ימי שבו׳ יםקאל פעמים ב"ל נגד אותיות ה"ל הם

 מצותהו התורה כל ולכן .הידועים שורשים וג׳ העולם נברא שבהם חכמה נתיבות ב"ל סוד שהם
 י"וע, הבריאה כל כלל הוא שהמשכן ,)ב" ע'חגיגה ו( ופרטותיהם כללותיהם מועד להבאו ונשנ

 רבח היה תורה ובלא ,קיימים יוהשי כחו יותח םהל ניתן ,ית׳ פיו מאמרי שהם הומצותי התורה
  .ו"ח לגמרי העולם

                                                           

  .'לקמן פרצופים פתח ה'  עי179
היה גורל עולה א תנו רבנן ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיק "ט ע"יומא ל'  כדאיתא בגמ180
והיה לשון של זהורית מלבין מכאן , מכאן ואילך פעמים עולה בימין פעמים עולה בשמאל, בימין

מכאן ואילך פעמים דולק פעמים , והיה נר מערבי דולק, ואילך פעמים מלבין פעמים אינו מלבין
י גזירי והיה אש של מערכה מתגבר ולא היו כהנים צריכין להביא עצים למערכה חוץ משנ, כבה

  . ל"עכ, מכאן ואילך פעמים מתגבר פעמים אין מתגבר, עצים כדי לקיים מצות עצים
ם ואיהי אמא דכלא "אלקי' ה, ראשית אתקרי ואיהו אבא דכלא' א י"א ע"ז ע" מקורו בתיקו181

  .ל"עכ, אם כל חי
 .א מבינה נביאים"ה ע"ז נ" מקורו בתיקו182
ואין העולם קיים אלא על , ה עלאין"נו' מודי הנבואה מל, ל"ג וז"ד ע"א י"ביהל אור ח ' עי183

, והן קיימין של העולם' בסוד וכל בניך למודי ה, ה"הבל פיהם של תינוקות בית רבן שהן דרגין דנו
  . ל"עכ, ק נמסרה הנבואה לתינוקות"ולכן מיום שחרב בהמ
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 184עתדה סוד הוא משהש ,ישראל כל למדו כ"חוא ש"רעה למשה יבורדה יצא ותחילה
 בבינה קשור ודעת ,בהם המתפשט והוא ,בראשית ימי ז׳ כלל שהם ת"הז של פנימיות שהוא

 פרצוף אברי פרקי שהם לישראל מדבר כ"ואח .דעת אין הבינ אין אם) ז"י' ג מ"אבות פ(ש "מכ
 א"דז חסד שהוא רוןהא אל מדבר ובתחילה .כלה כלל שהוא ישראל של ריבוא' ס בסוד א"ז

 מווילנא א"גרהש "כמ חסד עם בינה ,וכהן מלך והוא ,כידוע 185פיאחד יריעה בו נוזג דעתהש
 סוד והוא ,הראשון אור יומי בכולהו דאזיל הוא דסחש ,186)ג"ע' ב ד"חיהל אור  (בליקוטיו ל"ז

 שנכללים כחות ע׳ סוד שהם לזקנים כ"ואח, 187הזה באור הגנוזים בינה שערי ט"ומ ,ר"או ן"אהר
ה " עב"ב( מהח פניכ משה פני ,שמש' בחי היה ה"רע שמשה ,שבשמש כחות ע׳ והם ,188ת"בת

 'ס שהם ישראל לכל התורה נשפע ומשם .ת"ז של פנימיות בסוד הדעת של כחות ע׳ והוא )א"ע
 ןכ כמו ,כולם האותיות בסוד בכלל הכלים כל נכלל שבפה מוכו שבגוף הכחות פרטי ריבוא

 .בכלל התורה כל נכלל שבהם 189אותיות ך"תר שבהם ותחהלו הם ,יוצא הדיבור שמשם ק"בק
ה "ג ל"חיהל אור  (בליקוטיו ל"ז א"ש הגר"כמ הפה דו סשהוא ינבסי כולם נתנו הדברות וכן

                                                           

, א"ל אק ש"ה כאן בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"וכ, ל"ד וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי184
ש בפרשת משפטים דף "ת בדעת הוא כמ"ולכן ת, ק"ת כולל ו"א כידוע שת"ת של א"לכן מלביש לת

ת שהוא המעיים והוא "דהיינו הת, א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו"ג ע"קכ
ת שלא תשתכח "דגחון שומר על הת' ולכן נשמת משה שהוא סוד הדעת ו, הטבור נתקן בדעת

  . ל"עכ, ראלמכלל יש
) ב"ח ע"ב ס"זהר ח(בתוספתא ] 'ע[, ל"א וז"ח ע"י י"שער מאמרי רשב' להסבר הענין עי 185

הם , ואתחפייא בשית יריען, היכל הזה הוא הבינה' ההוא היכלא אתחפייא בשית יריען כו, ל"וז
ה עד ומשם ולמט, כי בינה עלאה נגנזת תוך בינה דזעיר אפין, מחסד ועד יסוד דזעיר אפין כנודע

ודע כי , הנקראת שית יריען' ראשונה הנגנזת גו אות ו' והם סוד אות וז, היסוד יש שית יריען
ונתבאר בפרשת אמור שהוא משום דאזיל , החסד יש בו מציאות אחד אשר על שמו נקרא יומם

כי הם אינם , פירוש כי הוא מתפשט בכל שאר החמשה ספירות אשר למטה ממנו, עם כולהו יומין
ונמצא כי הם שית ,  לקבל הארה עליונה אם לא באמצעות החסד הזה הנמשך ואזיל בכולהויכולים

אבל , אבל הראשונה מכולן כולה חסד ואינה נכנסת במספר עמהם', חסדים שהם שית יריען הנז
החמשה ספירות אחרות יש בהם מציאות החסד ואינן חסד גמור אלא שבתוכן מתלבשין חמש 

פירוש כי לגו מהנהו חמש ספירות ,  אינון שית יריען אינון חמש לגוש"וזמ', יריען דחסד כנז
', יריעות החסד כי הראשונה אינה בכללן לפי שהיא לגו מכולהו חמש יריען הנז' נמשכין בתוכן ה

ש בגו אינון יריען קיימא חד מרקמא שהוא בחינת החסד העליון עצמו הנקרא יומם המתפשט "וזמ
הוא לפי שהיא הנותנת ציור וגוון לכל החמש ' ה נקראת מרקמוטעם היות, לגו מאינון חמש

ספירות ' רוצה לומר נותנת כח ציור וריקום וגוון בה, ולכן נקראת מרקמא, ספירות אשר תחתיה
' והנה זו היריעה המרקמא היא היותר סמוכה אל הבינה והבינה אתחפייא בגו האי יריעי, שתחתיה
ר המרקמא אתחפיא ההוא היכלא שהיא הבינה שנחפית ש בההיא יריעה רוצה לומ"וזמ, מרקמא

  . ל"עכ, שבכולן' ומתלבשת בתוך זו היריעה הפנימי
ת יומא "ר וחסד ז"בינה כוללת ג, ת"ר וז"והוא ג, דברים ראש וגוף' קומת אדם הוא מב, ל" וז186

ל "מה כנחסד בפום א, ל"ד וז"ע'  יצ"ספדא "בהגר' ועי, ל"עכ, דאזיל בכולהו יומין והן מלך וכהן
שכולל כל , שהוא יומא דכלהו יומין, שאדם רואה מסוף העולם עד סופו, והוא אור יום הראשון

ואם כן משמע שהחסד כאן זה לא החסד הפרטי אלא שזה השפע של , ל"עכ, ק שהן כל העולם"הו
ל "ואם כנים הדברים אז זה לא כמו פשטות האריז, זיווג עליון שמוריד את הדעת העליון למטה

ולא באנו להכריע ' אבל יתכן ששניהם כוונו לדבר א, ל שזה כן חסד פרטי"י הנ"ער מאמרי רשבבש
  .245לקמן הערה ' ועי, אלא להוציא הדברים לפני הלומד

ב "ב הן י"ובצירופים י' ב תחומין גבולי אלכסון וכו"ק י"בו, ל"א וז"ז ע"ג ל"יהל אור ח'  עי187
והוא נעלם , ט"שער המ' ב וה"שהם נש, ה מצטרף עם כולם"י,ח אותיות ו"שהם מ, ה"צירופי הוי

 . ל"עכ, א הוא דרגא דמשה"ד של ה"ויו, קצת דרגא דאהרון
) ב"ח ע"יומא כ(ש "וכמ, א נקראו זקנים כידוע"ת דז"חג' א ואפי"ע'  הצ"א על ספד"בהגר'  עי188

א "ז מ"וכנראה שמקורו מתיקו, ל"עכ, א"ד דז"ש חב"וכ'  יעקב זקן כו'יצחק זקן כו' אברהם זקן כו
ת נקראים "ואחרי התיקון כל הז, א כך רק לפני התיקון"א שמשמע שנקראו או"שם בגר' ב ועי"ע

משה רבינו ' כחות שבשמש הם בחי' בבית נתיבות שעי' ף פתח ח"עוד בדברי רבינו באח' עי, סבין
 . מ"רע

ך אותיות כמנין "פירוש כי יש בהם בעשרת הדברות תר, ל"ב וז"ע' י ב"שער מאמרי רשב'  עי189
  . ל"עכ, כתר
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 ינש בבית מישראל בואהנה כ"ג סתלקהנ מאז ,שוןהרא בית בסוף ארוןה זנגנכש ולכן .190)ג"ע
 ראש הזאת ן"והאב) כבבראשית כח  (יהתש אבן בסוד רשימו שנשאר וכמו ,ארוןשם  היה שלא

  .דמאו והבן ,191קול ובת ק"רוה' בחי נשאר כן כמו ,ה"בואנ סוד שהוא וגו׳ מצבה שמתי
  

  פתח ט 
 בכדי לעשות ,כו עד הפה כולם נמש,פ" האורות הנמשכים מהבלים דנקבים של אחאלו

 והוא להבין מאמר , נקדים הקדמה אחת,ולבאר ענין הכלים .כ כלים של עקודים ונקודים"אח
 .' ויאמר אלקים וגו,ש בתורה"וכמ' בעשרה מאמרות נברא העולם כו) א"ה מ"אבות פ (ל"חז

אורות  סדרי מ, והיינו. וכן באצילות, העולמות יש עצמות וכליםשבכל ,והוא כי כבר כתבנו
בגבול וסדרי הנהגתם המשוער לפי '  שהם מסודרים כל א,ע"שהאירו לברוא כל הנבראים של בי

 והם כחות המאירים ברצונו , נברא הכל ומתנהג הכלל ידם שע,הם נקראים כליםו ,ענין הנבראים
 שהוא נשמה , הוא סוד קו הפנימי שבכלים, והרצון המתלבש בהם.)'פתח ד( ש למעלה" כמ,'ית

  .י אברי הגוף" כמו שהנשמה פועלת ע,י הרצון וכוונה נעשה" שע,להם
 כמו שאנו רואים בנבראים , כי כל נברא יש בו הרכבת כמה כחות ופעולות, ידועוהנה

 יש שגובר בו ,192ההרכבה בו לפי ערכו'  ובכל א,ע"יסודות ארמ' התחתונים שהם מורכבים מד
' ביסודות וה' ויש שגוברים בו ב . וכן כולם, ויש שגובר בו יותר יסוד המים,יסוד האש ביותר
רך  ד,יסודות' מורכב מד' והיסודות עצמם כל א . באופן אחרים ויש שמורכב,האחרים הם מעט

 וכן כל ,יסודות שהרי אנו רואים שמוציאים אש מן האבנים ועפר'  יסוד העפר יש בו כל הדמשל
 וכן הוא בכל . הטבעייםו שאומריםוכן מים כמ  ושם בחללו יש אויר,גרגיר מעפר יש בו חלל

 . כך הוא ריבוי הנבראים הנמצאים בעולם, והשתנות סדרםות חלקי ההרכבבוי וכמו רי,היסודות
 והיינו שהגלגלים ,יסודות אלו לפי ערך אותו העולם'  הוא בכל עולם ועולם שהוא מורכב מדוכן

תהלים ( ש" כמ,193יסודות אלו'  וכן המלאכים הם מורכבים מד,יסודות יותר פשוטים' גם הם מד
ואשמע את קול כנפיהם ) כדיחזקאל א  (וכתיב,  עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט)דקד 
יסודות רוחניים לפי '  והוא ד,'והנה אופן אחד בארץ וגו) שם טו ( וכתיב,רביםכקול מים ' וגו

 וכן הוא ,רכבהחיות שבמ' יסודות אלו והם ד'  ד, ושורש כולם.וכן הוא בכל עולם, ערכם
'  שכל אות יש בו שינוי כגון י, ההרכבות הוא סוד הרכבות אותיותואלו, בעולמות שלמעלה

אותיות ' וכן הוא ג, הוא רחמים והוא בחינת רוח'  ו, והם מים ואש,על דין'  וה,מורה על חסד

                                                           

' בחי', בחי' והפה בה ב, י והארץ הוא הגוף"ג דס"ש בפ"כמ, ידוע ששמים סוד הראש, ל" וז190
חושים שבמישוש ' הראשונה לד' והבחי, ה שהוא הדיבור"חושים התלוים בשם הוי' האחרונה מד

' כמו כתר שהוא כתר מלכות של עליון וכו, ואינה ממנינם רק שורש להם, י"שתלוים בשם אדנ
ה מזבח ושם עולת תמיד העשיה "ששם בנה מרע) ב"א ע"ח ס"ז(שבפה היו בסיני ' בחי' והנה ב

ז "א תיקו"עוד בביאור הגר' עי, ל"עכ)  לעיל ביהל אור-וידבר אלקים (כ "בהר סיני ושם הדיבור ג
 .פרט ללימוד קבלה ולא לנגלהא שמביא שזה שייך ב"ב ע"ע

' ועי, דהוד כידוע' ורוח הקודש מסט, דנצח' נבואה מסט, ל"א וז"ג ע"ז י"א תיקו"בהגר'  עי191
  . א שבת קול במלכות"ב ע"עוד בביאורו דף קכ

דע כי ראשית הנבראים התחתונים הוא , ל"ל אדיר במרום עמוד קצח וז"דוגמתו ברמח'  עי192
ל אמרו ואפילו גלגל חמה "וחז) קהלת ג כ(ר והכל שב אל העפר בסוד הכל היה מן העפ, העפר

שהוא , כי באמת כל מה שבעשיה אין ראשיתו וחומרו אלא עפר) בראשית רבה פרשה יב פסקה יא(
ה את העולם "והענין כי בתחלה כשברא הקב, שכנגד העשיה עצמה, ע"יסודות ארמ' מד' היסוד הד

והעפר ההוא כבר היה , ט עפר מה שרצה לאותה הבריאהוהוא כי הכין מע, אז ברא הכל מן העפר
ש הארה מאחת "ואז הוציא המאציל ית, כי אין שום נברא פשוט, יסודות' בנוי ומורכב מד

, ובהאיר אותה ההארה אז מיד קנה העפר ההוא כמו מציאות חדש, המאורות והאיר על אותו עפר
' והוא כי הד, מנו עד שנעשית הבריאהמה שנעשית מ, כי נעשה מעפר בשר או עצם או עץ או עשב

והיו , יסודות המורכבין שם קבלו כח להתנועע ולהתפשט בדרכים ראויים לאותה הבריאה
 . ל"עכ, מתנועעים עד שנעשה הצורה ההיא

' חיות הן ד' אלו ד, ל"ב וז"ז ע"ב כ"עוד יהל אור ח' ועי', ע פרק ז"ח קיצור אבי"ע'  עי193
ש "כמ, יסודות עלאין על כלהו' שהן ד, ם של אצילות"יסודות חגת' הדוהן משורש , יסודות הידועין

' סטרין דעלמא אתחברו בד' ואינון ד', כד אתברי אדם מעפרא דמקדשא וכו, ד"ג וכ"וארא דף כ' פ
 . ל"עכ, דאינון יסודי דעלמא אש ורוח מים ועפר, סטרין
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כל אות הוא מורכב  ש, והיינו.)א"ב מ"פ( ש בספר יצירה" שהם יסודות לכל כמ194ש"אמ
 שכל , והיינו. וכל תיבה מורכב מאותיות, כלליות והתפשטותחינת שהוא ב,ודות וקוויםמנק

 וזהו שמו שמורה , כך הוא סדר אותיותיו,נברא כפי מספר האברים ופרקי הכחות המחוברים בו
 כי הוא ,195)כבראשית ב ( ר שקרא שמות לכל הברואים" שזה היה חכמתו של אדה,על עניינו

  .לותםגתו כל כחות הבריאה וסדריהם והשתלשהיה מקיף בחכמתו והש
והיינו שהפה הוא מקום , ברא במאמר פיו כל העולם' כ ענין מאמרם שהוא ית" גוזהו

 שהם האותיות והתבות ,שבו נסדר כלל כל הנבראים וסדרי כחותיהם ודרכיהם והרכבותיהם
וצאים לחוץ כ כשי"ואח . ובפה הם בכלל,196 אחרי שנשלם שם כל המוצאות,היוצאים מן הפה

 הוא ,יהי אור'  באומרו ית,מ"ד . והם התיבות שבו נברא הכל, מתחלקים לפרטיםהם ,מן הפה
וכן הוא  . שבו נברא ובו מתקיים,ר"אותיות או' ענין המשכות כחות והרכבת פרקיו נרמזים בג

 ,ובפרטות .ס הנושא של כולם" שהם נגד י, והם עשרה כללים של הנבראים,בכל עשר מאמרות
'  ונכללו כולם בתיבות ואותיות שמבראשית עד לעשות בז, כל התיבות והאותיות שבתורההם

ואלף , אלפי שנין דהוה עלמא'  שבו נרמז מה שהיה ומה שעתיד להיות נגד ו,ימי בראשית
 ובתיבת ,תיבות שבו' וכן נכללו בפסוק הראשון בז .)א"ז ע"סנהדרין צ(השביעי יום שכולו שבת 

ל מווילנא "א ז"ש רבינו הגדול הגר" וכמ,נגד יום שבת'  והדגש שבב,ת שבואותיו'  בושיתברא
  .197)א"ד ע"ל (צ"בכתביו בביאורו לספד

 שהוא הרכבת סך מספר האותיות , שכל כחות פרקי הנבראים הם נקראים כלים,ונמצא
 ת והנשמה שבהם מבפנים הוא בסוד הנקודו. שכך צריך לאותו נברא,'שבו שיערה מחשבתו ית

ם י תחילת גילוי, אלו הנבראיםוכל .ד"ז בס"ן וטעמים כמו שיתבאר עניינם בנתיב אחותגי
 כן משם ,כמו שהפה ממנו יוצא כל הדבור, ש זה" שנקרא ע,ק"בשורשם בכלל היה בפה דא

 ורק שהיה בכלל כמו , שהם כלים דאצילותשלהםיציאת כל הנבראים וכל סדרי המאורות 
מקומות של ' חושים אלו שהוא זיו היוצא מד'  שמד, כתבנווכבר .ד"שיתבאר בנתיב עקודים בס

 מהעלם אל העלם , וירדו ממדרגה למדרגה, האצילותות של התחיל שורש גילוי כח,ד"רשר
 ירידת והתפשטות ההבלים מאלו הנקבים עד ס" וז. עד שהגיעו אל מדרגת הגילוי בפה,פחות

  . והבן,ם ולמטה נתפשטו לענפיםכ מש" ואח, ושם נתגלה הכלי בכלל,ם בפהתשנסתיים המשכ
  

  פתח י 
 ,ן של הכלים" הם בסוד נר,ק"פ דא" התפשטות אלו ההבלים היוצאים מנקבי אחוסדר

י הבל העינים " היה ע, אבל עיקר עשיית הכלים,198ובהם היה בחינת הכלים בלוע בהם בכח
ה בר בארנו למעל כי כ,וביאור ענין זה . אז נעשו הכלים,הפה בסיום שבפגעו נגד ההבלים ,ק"אד
 הנשמה ,וכמו באדם הגשמי,  הוא בא מסוד הנשמה, שהזיו המתגלה דרך אלו הנקבים)'גפתח (

אבל  . ודיבור, ריח, שמיעה, ועושה אלו העניינים של ראיה,שבפנים בוקעת דרך אלו המקומות

                                                           

יסודן כף זכות וכף חובה , ש"מ"ואמר שם שלש אמות א, ל"ב וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי194
מים , ה"שהן השלשה ספרים שנפתחין בר, קוין חסד דין ורחמים' ל ג"ור, ולשון חק מכריע בנתים

ש בזוהר "ז מתקיים העולם כמ"ועי, אויר ממוזג בין חום לקור מכריע בנתיים, אש גבורה, חסד
  . ל"א עכ"ד ע"בראשית דף י

 .'דברי רבינו לעיל צמצום פתח ב'  עי195
ב הוא סוד "נש, ל"ג וז"ע' ב ה"יהל אור ח' ועי', א ג"ח טנת"המוזכר בע, שהם פיתוחי חותם 196

א שערים של "שערים לאותיות בסוד רל' מוצאות הפה שהן נ' והן ה, א נחלק לעשר"ג שכ"ה
  .אותיות דנפקין מבינה

עיני הכל כלול בתורה מבראשית עד ל, והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם, ל" וז197
הראשונה ' וכללו נכלל בפ, ד"ש כאן בס"בראשית עד נח כמ' וכל זה נכלל כולו בפר', כל ישראל וכו

ש "כמ, אלפי שנה' תיבות ז' וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון בז, ל"עד ברא אלקים לעשות כנ
' ומקור כלל הכללים הוא בתיבת בראשית ו' א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו"בפ
  .'תיות ודגש של הבאו

והאור היוצא דרך החושים הוא אור שכבר , ל"ח פתחי חכמה אות לה וז"ל קל"ברמח'  עי198
כי הרי הוא מבחינת החיבור הנעשה , לא תחשוב שזה האור היוצא הוא אור פשוט, נתחבר בכלי

ולכן זה האור אף על פי , שמשם והלאה לא תצא עוד שום תולדה בלא התחברות שניהם, כבר
אלא שבהיות האור , ראה בתחלה שאין שם כלי האמת הוא שיש בלועים בו מבחינות הכלי ודאישנ

  .ל"עכ, גובר הרבה אין בחינות הכלים האלה ניכרים כלל
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נין  ואין להם ע,הם גשמיים  כי בחינת החושים אלו, שאין בחינת הנשמה בעצמו יוצא משם,תדע
שכח ,  והולכים ממדרגה למדרגה,כחות הפועלים בגוף)ה( רק שהם היותר דק מ,רוחני כלל

 , שכל שהוא זך יותר,199 ולכן רואה יותר מרחוק מן השמיעה, הוא יותר דק מכח השמיעה,הראיה
 ורואה , אין מחיצה לפניה, שהרי הנשמה שהיא זכה רוחנית לגמרי. יותר למרחוקטהוא מתפש

 . שהרי שומע יותר מרחוק ממה שמריח,וכן השמיעה יותר זך מן הריח .ד סופומסוף העולם וע
כ הדיבור הוא נרגש " מה שא,שכולם אין בהם הרגש ניכר לזולתם, והריח יותר זך מהדיבור

י המוצאות המורכבים " ששם הוא בבחינת כלים גמורים ע, היינו.לאחרים ששומעים מה שמדבר
שאינו בא כחות הפעולות יוכל להוציאם בפה בדיבורו רק שהכל נכלל בדיבור שכל  רק ,בפה

 שהוא הממוצע בין הכחות הזכים שבראש מצאנו,  עד שעושה באברים שבגוף,לידי מעשה גמור
  .ובין כחות המעשה שבאברי הגוף

 הוא סדרי כחות מאורות ,ק"פ שמאירים מא" שכל אורות אח, הוא בשורשם למעלהוכן
 עד שבאו , ממדרגה למדרגה, מהעלם לגילוי,דרך עילה ועלולשל אצילות שנתפשטו והאירו ב

 שהוא ,ק"והוא גילוי הרצון שבפנים של א .לאצילות להיות נסדרים ממש כפי הראוי לנבראים
 שיביא הענין לידי גילוי בפועל , של כל הבריאה שמגלה רצונו על ידי פעולת ההארהושאהנ

 נקרא שעדיין לא יצאו ,ק"גת הגילוי בפה של אז שלא הגיעו למדר"וכ .ההנהגה והראוי לנבראים
 שכל ,ן מנקבים אלו" ענין המשכת נרוהוא . רק שהרצון מתגלם להוציא כלים,בבחינת כלים

וכן הנפש יותר מוגשם , כ כמו מדרגת נשמה" כמו רוח שאינו זך כ,בחינה יורד מדרגה יותר
 , ונמצא.200יו בגוף במדות שבו שהנפש נרגש כחות, והוא התחלת גילוי כחות הגוף,ממדרגת רוח

 ונתגלו לפועל , היו באורות והבלים אלו בכח,ותשבחינת הכלים שהוא גילוי המאורות והפעול
 כמו שנסדרו המאורות באצילות ממדרגה . עד שבאו ונתפשטו אל הפה,ממדרגה למדרגה

 שהוא ,א" עד המלכות נוקבא דז, מבחינת בינה שהוא התחלת ציור הנבראים,למדרגה
 תד באריכו" כמו שיתבאר בס,ע"ן לבי"ע שהם במדריגות נר" הבונה כל עולמות בי201דריכלהא

  .במקומם
  

  פתח יא 
ן והכלים בלועים בו בכח "פ שהם בסוד נר" ההבלים האלו אשר יצאו מנקבי אחוהנה

 שכמו שהגוף הוא .כ כידוע" הם מתפשטים בהדרגה בבחינת פרצוף ג,ש בפתח הקודם"כמ
שבראש נכללים , חלקים ראש וגוף'  והוא מתחלק לב,ג בחינות" פרטי תריפרצוף שלם שיש בו

 שהיא ,וכמו כן הוא בנשמה . ובגוף הם בפועל גמור, בכלל ובענין זך יותרהגוףכל כחות 
 אך,  בהכרח שימצאו בה כל בחינות האברים שבגוף בבחינת רוחניות,מתפשטת בכל אברי הגוף

 ,כ בכלל" ששם הוא ג,ראש של הגוף לאותו המאיר בגוףאינו דומה בחינת אור הנשמה המאיר ב
מ לפי " מ,ואף שאין בנשמה עצמה שום שינוי כלל .ובפרט בחושים ובמעשה בסדר השתלשלות

 ,ן"חלקי נר'  וכן הוא בכל ג. כך הם חלוקת פעולת אברי הנשמה המאירה בו,בחינת הארתה בגוף
 ,202ג בחינות בנפש" כידוע שתרי. רק מתלבשים זה תוך זה,מהם הוא פרצוף שלם' שכל א

                                                           

הרבה חילוקים בין , ל"ד כמה חילוקים בין שמיעה לראיה וז"ט ע" פז"א על תיקו"בהגר'  עי199
אבל , והשמיעה אף בלילה בחושך, א דנהראכי הראיה הוא באור ימינא אספקלרי, ראיה לשמיעה

אבל שמיעה בקרוב והן ', נראה כו' ש מרחוק ה"הראיה הוא מרחוק הרבה שרואין אף בשמים וכמ
, ל"ת וצדיק כמש"ש שלום לרחוק ולקרוב שהן ת"וכמ, נ"נ ואספדל"ת וצדיק אספד"דרגא דת
כשרואה אדם ,  נשכחת מהרהוהראיה אינה, א לשמוע בזמן גדול"יכולין לראות מה שא' ובראיה א

ה וירא את העגל "ש במרע"וכמ, וכן נקבע האהבה והשנאה בראיה יותר, מכירו לאחר זמן הרבה' א
וכמה מדרגות , וכן הראיה מבוררת יותר וצחה להבין מבשמיעה, ת"והתפעל יותר מבמאמר השי' כו

  . ל"עכ, עוד
  .ות טובות ברוחשמיד' דברי רבינו לעיל פתח ז' עי,  דהיינו מידות רעות200
  .ובונה של הבינה, ג שאדריכל היא שם של המלכות"ח ע"א כ"יהל אור ח'  עי201
כי כולם הן תולדות , שכל אבר יש לו איכות, סוד הענין, ל"וזג "ז ע"ג ל"יהל אור ח'  עי202

, ובפנימיות פועלת האיכות ובחיצוניות האיברים, וכל אחד יש לו פנימיות וחיצוניות, הספירות
ולכן המצות בלא כוונה , א כוונה מיוחדת"א הוא מעשה מיוחד ויש לכ"שכ, ג מצות"תריה ב"וכ

ועוד יש , ם"אף לעכו, ג איכות בנפש קבועים בגוף"ג אברים בגוף ותרי"תרי', כגוף בלא נשמה וכו
והן , אלא מושפעים מהרוח וזהו תכלית האדם ושלימותו, ג איכות בנפש שאין קבועים בנפש"תרי

ידוע שכל דבר שהוא כפול בא השני בגולם ', וזה אור הלבנה בשלימות וכו, ת המצותבאין מעשיי
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 . גוף ונשמה, שהם בסוד עצמות וכלים,וכמו כן הוא באצילות, ג בנשמה" ותרי,ג ברוח"ותרי
ק שהולכים ממדרגה למדרגה "פ דא" שהם ההבלים אשר יוצאים מנקבי אח,ובשרשים דלהון
הראש של  שהבל הסמוך לאוזן הוא ,והיינו .כ בבחינת ראש וגוף" הוא ג,לבדרך עילה ועלו

וכן הוא בהבל היוצא , ל שהוא מתפשט יותר במדרגה" ור. והרחוק ממנו הוא בחינת גוף,הנשמה
 הוא בחינת ראש וגוף של , וכן בהבל היוצא מן הפה.רוח בחינת ראש וגוף של ה,מן החוטם

ן שהאירו מן " היה בהם בכח שהנר, שהוא סוד הכליםיקרימ גם בחינת הגוף הע"ומ .הנפש
 , ויורד ממדרגה למדרגה עד הפה, רק שהאור היה מתגבר ביותר,ירו בבחינת כלים הא,הנקבים

ולכן באורות אלו התחיל  .)'אפתח עקודים ( ד" כמו שיתבאר בס,ששם נתגלה הכל באמת
 יותר עד תיותמדרגה נתגלה בחינת או)מ( וכל מה שהיה יורד יותר ,להתגלות בחינת אותיות

  .ד"ולם העקודים בס כמו שיתבאר עניינם בנתיב ע,הפה
  

  פתח יב 
 לכן ,פ יצא הבל ממש" כי מאח,והענין .ק" הכלים היה על ידי הארת עינים דאועשיית

 והוא הבל היותר ,אבל מהעינים לא נמשך רק הסתכלות לבד, היה שם כח הנשמה מתגלה יותר
 ,ויש בזה סוד עמוק כידוע .ז נעשה כלים"י האור היוצא משם ופוגע בפה ועי" וע,מועט

והיינו שחכמה של כל , 203בחכמה יסד ארץ'  ה)יטמשלי ג ( ש" כמ,שהמלכות שרשה בחכמה
 , ששם מסודר הכל בחכמה על כל דבר ודבר, שם הוא כלל כל הכחות שבפרצוף,פרצוף

 .)א"ז ז ע"תיקו' עי ( ונמצא שסוף מעשה במחשבה תחילה,ובמלכות למטה הוא התכלית שלו
ק "וכן הכלים דאצילות שתחלת גילויים בפה דא, לה מהשגה למע,אבל שם הוא בכח יותר גדול

שכמו שבגוף מסודרים כל הכחות ,  שהפה הוא סוף הארת החושים שבראש,הוא בחינת מלכות
 כמו .)כופתח ף "אח( ד במקומו"וסיומם בברית למטה ששם כלל כל האברים כמו שיתבאר בס

והוא בחינת מלכות ,  הוא בפה וסיומם,יותר  בזכותתכן בחושים שבראש נכללים כל הכחו
  .פ קרינן לה" תורה שבע, מלכות פה,ל"בתפילת אליהו ז) א" עט"י(ש בתיקונים " וכמ,שבראש

 ד לקמן"ק ששם מאיר בחינת חכמה שלו כמו שיתבאר בס" בהארת עינים דאוכן
 שמשם יוצא עיקר הארת , והיא בת עין, שם נשרשה בחינת המלכות שבפה,)'בפתח נקודות (

 ולכן המחשבה . ובעין יוצא קצת אל הגילוי, הוא ביותר העלם במחשבה,ובחכמה בפנים, העין
מ "וכן מצינו בכ .' ולבי ראה הרבה חכמה וגו)טזקהלת א ( ש"כמ ו,והחקירה בשכל נקרא עיון

ואם היה יוצא הזיו  . כי שם בעין נרשם מה שנכלל בחכמה בהעלם,שעיון המחשבה נקרא ראיה
 כי הוא במעלה , לא היה בו בחינת עשיית כלים כלל,פ"ח גדול כמו מאחק בכ"מן העינים דא

 והוא בבחינה היותר , גדולמצוםאך לפי שלא יצא ממנו הארה כי אם בצ .פ"יותר מאורות אח
 , אל התכלית בחינת מלכותהשורש והוא בחינת מלכות שבחכמה שהוא ,תחתונה שבו

 . במה ששם היה בבחינת גבול ושיעור,יז נתהוה בחינת כל" עי,ובהתפשטו בהדרגה עד הפה
שענין הכלי  . ובזה נעשה הכלי, שעד הפה נתפשט ומשם חזר למעלה204 סוד אור החוזרוהוא

 וגם .הוא בחינת הגבול והמדה למאורות העליונים שיהיו ראוים לסידור הנבראים התחתונים
ז יהיה בחינת "עי עד ש,ז נעשה בחירה ורצון לעבודה" שעי,תכלית הכלים היה בשביל הגבול

ן בסוד אור " שהוא עולה בבחינת מ, שהוא סוד מעשים טובים שלהם,)צדיקיםל(שכר ועונש 
 ,י האור חוזר שהגיע עד הפה" לכן ע, ואין תכלית205 והוא מלכות דסלקא עד אין סוף.חוזר

  . והבן מאד מאד, נעשה כלי,בבחינת מטי ולא מטי
  

                                                                                                                                                                      

ג "הברית ובו נכלל כל התרי' והוא עט', ג איכות השניים באים באבר א"שתרי, וכן הוא כאן', וכו' א
י כמו כל האיברים אלא "ולכן אין העטרה מתגלה מעצמו בבריאת הש', מצות גדולה מילה וכו

כ "ג הוא בעטרה ובזה ג"ומצות המילה שהיא מצוה המשלמת תרי', י וכו"מצות השבעשיית האדם 
של ' שהוא הנוק, ת"ג מצות וזהו ברי"שהיא כלולה מהכל לכן היא שקולה נגד תרי, ל"הכלל הנ

וכשחסר מצות המילה כל המצות אינן פועלים כמו , ל"י כנ"בסוד תש, היסוד שבה נכללת לאחד
 . ל"עכ, זכר בלא נקבה

בחכמה , בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה' רזא דמלה ה, ל"א וז"ח ע"ז ס"תיקו' עי 203
  . ל"עכ, זעירא הארץ ודאי' ה, יסד ברתא דאיהי ארץ' דאיהו אבא י

 .אור חוזר בשערות הגלגלתא' א פתח יד איך שהוא מסביר הבחי"דברי רבינו לקמן א'  עי204
  .43לעיל הערה '  עי205
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  פתח יג 
והתפשטות  , תחילת התפשטותו הוא בחוטם,פשט צריך שתדע כי הבל האוזן המתעוד

הוא מהבחינה היותר תחתונה שבו וגם מבחינת חיצוניות שהבל של האוזן המאיר בחוטם )ה(
ן "ה דיודי" ממנו סוד אהילה שלמע.ג שהוא בחינת תבונה"אחרונה דשם ס' והוא בחינת ה, שלו

' מתחלק לב 'הי ,י"ו מילואה הז'  וה.י דתבונה"ג הוא בחינת נה"אחרונה דס' וה, בחינת בינה
 בזה כמו שיתבאר והענין . מאירים בחוטם הם,י האלו"אחרונה הוא חיצוניות של נה'  וה,ן"ההי
 להוסיף בו כח והארה , שהוא השלמת הנהגתו,א במוחין שלו" בבחינת התלבשות בינה בז,ד"בס

 שכל , מדרגות שיש בזה כמה.יותר מרובה לפי ענין עבודת התחתונים כשמטיבים מעשיהם
 . ששם יש צמצום וסילוק הארה, ומן הפרסה ולמטה, עד הפרסה,חלקים' פרצוף מתחלק לב

א לקבל לפי " בערך שראוי ז,י שתחת הפרסה לא יקבלו הארה רק בערך הראוי לתחתונים"שנה
 שהוא , רק מהבחינה התחתונה שבו,ת" וגם זה אינו מאיר בז. והוא סוד תבונה שבו,ענין המעשה

ליתן ' והכל לפי ערך המדרגות אשר שיערה מחשבתו ית . וגם זה בבחינת חיצוניות, דתבונהי"נה
 והוא סוד התלבשות . הכל לפי ערך העבודה, פעם בפחות, פעם במילוי גדול,עטרות להנהגה

עניינם '  כמו שית, או מתבונה שניה או מראשונה או מבחינת בינה עצמה,אימא בו בכמה דרגות
  .)' ט פתחא"וא( ד במקומם"בס

 ,כ באצילות" ששם הכל הכנות למה שיהיה אח,ק" לכל זה צריך שיהיה שורש באוהנה
 .ה"ג ושל אהי" אלו השמות של ססודלכן גם שם אנו מדברים באלו חילוקי המדרגות והוא 

 והתלבשות האותיות זה בזה שהוא התלבשות השרשים ,ג" של סתיותוסידור חילוק האו
א הוא " שהזוכמו .א" הוא שורש להתלבשות וגילוי אימא בז,ן לחוטםל שמאוז"הכנות הנ)ה(ו

 , כמו כן למעלה בשורש העליון החוטם הוא שורש העיקר,עיקר בהנהגה והוא עיקרי באצילות
 כי עיקר מדרגת האדם הוא ברוח ,והטעם .בחוטמא אשתמודע פרצופא )ב"ז ע" קלר"אד(כי 

 והנשמה היא .קן את הנפש ולהעלותו למדרגתו והוא בא לת, והנפש הוא למטה ממדרגתו,שבו
 ועיקר האדם הוא הרוח שהוא . שבאה בו להשלימו, בחינה שלמעלה מן האדם,מן השמים

' ם את האדם וגו"אלהי' ויקח ה) טובראשית ב (ז נאמר "וע . ונפשו מן הארץ למטה ממנו,באויר
 כי עיקרו בא לתקן ,'וד וגו ואדם אין לעב,'כי לא המטיר וגו) 'שם ה ( וכתיב,לעבדה ולשמרה

סוף  ( בליקוטים שלו,ל מווילנא"א ז"הגדול הגרש רבינו " כמ,הנפש אשר הוא למטה ממנו
  .206)ג"ז ע" לצ"ספד

 , ובא לתקן הנוקבא בחינת נפש,ה" שם מ, והוא עיקר האדם,א בחינת רוח" כן זוכמו
 הוא נשמה , להשלימוואימא המתלבשת בו .)'בפתח א "ז( ד" כמו שיתבאר במקומו בס,ן"שם ב

 יים ומשם נשפע רוח ח,ה מתגלה בחוטם" עיקר שם מ, וכן בשורשו למעלה.ג" שם ס,של האדם
 הנשמה שבא לו ,ג" הוא בסוד שם ס, והבל האוזן המתפשט בו,אל הפה ששם עיקר הכלים

 , ולפעמים בחלק העליון,וכמו שהנשמה מאירה באדם בבחינת חלק התחתון שבה .להשלימו
א בבחינת תבונה " כמו כן הוא מדרגת ההתלבשות אימא בז,תו ערך צדקתו ועבודהכל לפי

 , בסוד הבלים האלוהשרשיםוכמו כן הוא בשורש  . בכל הפרטים שאנו מדברים בהם,ובינה
 , בחילוקים פרטי האורות שבהם208יםסג ו207ה"אהי' ית באותיות דשם ,בסוד התלבשות אותיות
  .ה"שכתב הרב הקדוש זללה

  
  פתח יד 

והם באים בהדרגה , א" הם מתחלקים בסוד טנת,פ ומלמעלה" האורות שיצאו מאחאלו
ל " כמש. והוא גילוי הכלים, בסוד אותיותהוא עד שבאו לפה ששם ,בבחינת העלם וגילוי יותר

 ומה ,לים הם בחינת אותיות שהם צירופי הרכבות הכחות ואורות של כל הנבראיםכ שה)'פתח ט(
א כל זמן שלא באו האורות בסדר שלם שיהיו מסודרים כפי צורך שלמעלה מגדר אותיות הו

כ כמה מדרגות זו למעלה " אלא בבחינת שלימות למעלה ממדרגתם ובהם ג,הנהגת התחתונים
פ " והוא אע,ן"ה במילוי יודי"ב הוי"ק הוא בחינת שם ע" בחינת הקרקפתא של א,והיינו .מזו

                                                           

והנשמה , אבל הנפש הוא המדרגה למטה ממנו, והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל" וז206
  .ל"עכ, למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע

 .'ה ית"ל אהי"צאולי  207
 .ג"ס' בחי'  כוונתו לב208
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 ואינו ,ו לפי הנהגה זו שיהיה בו בחינת כלים אינעדיין ש,ששם לא בא עדיין לבחינת אותיות
  .אלא בבחינת טעמים של האותיות

 , אין להם הברה כלל, כי ידוע שהאותיות בלא נקודותוהוא .א"ונבאר תחלה ענין טנת
 אבל עיקר הגילוי ,מ בהרגש אין נרגשים הנקודות רק בתנועה מוצאי הפה לבד ובכח העלם"ומ

 אבל הטעם הוא להבין . ונחשבים לאחת עם האותיות, האותיותוהתגין הם עיטורי .הוא באותיות
 שעל ידם ,ויבינו במקרא אלו פסקי טעמים) א"ע' מגילה ג (ל" כמשרזתפירוש המלות והאותיו

גוף ב שהאותיות הם , כמו כן הוא בשורשם למעלה,והנה .אנו מבינים כוונת התיבות והעניינים
מ אין "ומ . ובהם ניכר ההנהגה,להנהיג התחתונים שהם הרכבת כחות המאורות העשויים ,הכלים

 ולפי . והוא סוד הנשמה המאירה בגוף שמשם חיותו,מנהיגים רק על ידי עצמות המתלבש בהם
 והרוח בבחינת תגין , הגוף עצמוכח שהנפש הוא ,ן"מדרגות נר' שהנשמה המאירה בו נחלקת לג

  .ונקודות הם בבחינה נשמה , והם עטרות וזיונין לאותיות,שהוא מדרגה יותר למעלה
 ותגין הנפש שהיא ,מבואר שהאותיות הם הכלים) 'ה רקפא "טנתעץ חיים (א " שבמואף

מ " ובכ)ב" עג"י( ש בתיקונים" והרוח נקודות כמ,שיתופא דגופא כמו התגין שקשורים באותיות
אבל בשרשם  . ששם הם כלים ומדות ממש, היינו במדרגותיהם באצילות ולמטה,ק"בזוה

 שרשים אלא ואינו ,ק"ן מפנימיות הגוף דא" בבחינת נראו שהם יצ,ק"פ דא"בלים דאחבה
 . הוא מדרגת נפש שמתפעל לפי הגוף,לכן בחינת אותיות שבהם)ו( ,לאצילות ששם הכלים

 , והנקודות הם בחינת נשמה. הוא במדרגת רוח לנגד הגוף,והתגין שהם מדרגה יותר גדולה
 וכל ,ע"ק הוא הסובל כל אבי"שא )'בפתח י "עגו( כבר ביארנוו .והטעמים בחינת נשמה לנשמה

 ולפי שכולם נכנסים תחת . והפנימיות שבו הוא רצון המתלבש בו לצורך כל הנבראיםםהפרטי
 , וכן בכל העולם.מ"ב תו"חו'  וכל אחד מארבע בחינות אלו כולל ד,ע"חלקים שהם אבי' דכלל 

 שהולכים כולם ,פ שורש אחד"והכל הוא ע, מ" דצח)ינימ('  ד,יסודות'  וד,אופנים'  וד,חיות' ד
 ,' שכולם פועלים בכדי להכלל בשם הזה לגלות יחודו ית,ה"ה ב"אותיות של שם הוי' לפי סדר ד

ק הזה " הבקיעות שבאולכן .מדרגות כלליות האלה' י ד"שזהו עצם רצונו המתגלה לנבראיו ע
'  שהם בסוד ד,א"בחינות אלו שהם טנת'  די"כ מתגלה ע" ג,שאור הפנימי מגלה דרך שם רצונו

מדרגות אלו מאיר רצונו '  שעל ידי ד,209ר"י או" בסוד יה,ן" ב,ה" מ,ג" ס,ב" ע,ה"מילואי שם הוי
 כולל פרצוף ,ה שלם" שכל אות הוא שם הוי,אותיות של השם'  והם נכללים בד.לברואיו' ית

כולל '  וכל א, המדרגות שבשם זה שכל מילוי הוא חילוקי פרטי,י המילוי" רק משתנה ע,שלם
  .ל"חילוקים הנ' א שהם כלל הד"טנת

 ושם הוא סידור שרשי כל הנבראים , האזנים שבועדק "ב הוא בגלגלתא דא" ע,והנה
 עולם שכל שער הוא ,והוא סוד השערות שעל הגלגלתא, בעומק חכמה העליונה של הרצון

 שהשערות הם מותרי ,שו כידועבטעם הבריאה ושור'  והם שיעורי עומק חכמתו ית,שלם
י שערות " ומתגלה ע, כל החלקים שבו במוח שהוא בסוד חכמה)ים(ובכל פרצוף נכלל, 210המוח

 והוא .ע" החכמה ושער אחד בפבעומקיש לו שורש אחר '  שכל א,שהם סוד שערים ונתיבות
ות שם שורש האצילש ,ק" וכן בחכמה דא,ע" שער יונק מגומא בפשכל )א" עז"ב ט"ב( ש"מ

 ל"ש האריז" האציל עולם האצילות כמ,ק"ס בהתלבשותו בא" שלכן א,בסידור חכמה העליונה
 ,ק אין השגה לשום נברא"ולפי שעומק חכמה עליונה דא .)'עץ חיים שער סדר האצילות פרק א(

חילוקי '  לכן אין לנו השגה בבחינת ד,ששם הוא טעם כלל הבריאה וראשית גילוי רצון העליון
 , ואין אנו מדברים אלא מבחינת הארת אוזן ולמטה.א שבטעמים"ו שהם טנתהמדרגות שב

  . לבוא לידי הכנה לגילוי האצילות,שמשם התחיל ציור התגלות חכמה העליונה הזו
  

                                                           

  .זו מובא במגלה עמוקות אופן קמז'  גימ209
השערות הם מותרי , ל"וז, ה"ע פתח כ" לקמן אבי'א ועי"ד ע"ר קל" מקור הלשון מהאד210
כמו שאנו רואים , שהיינו כל הדרכים של פעולות פרטיות שבפרצוף נסדרים הם במוחין, מוחא

ג הלבושין הן "ע'  גצ"א על ספד"בהגר' וליתר עומק עי, ל"עכ, שהמוח בו מסדר האדם כל הדרכים
י השערות "ויוצאין ע, עולמות מן המזלאשעל ידיהם יוצאין האורות לכל ה, ג תיקוני דיקנא"י

ועוד שהשערות הן , ז יוכלו כל העולמות להתקיים"ועי, י התלבשות בשערות"צינורות דקין וע
ז "ג שהן בעצמן רחמים גדולים ועי"אע, ס והן קשישין ותקיפין והן שרשי הדין"עצמן מותרי המ

שהם , מ משקלוב דף מג"הגרממים אדירים של ' ועי, ל"עכ, יכולין לקבל אור החסד שבתוכן
  . מעכירת ופסולת המוח
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  פתח טו 
 211 וכמו שבינה דאצילות היא קיימא לשאלה,ג" הבל האוזן שבו הוא בסוד שם סוהארת

א "או( ומתפשטת בו כמו שיתבאר עניינה במקומו ,נ דאצילות"שהיא העומדת להנהיג את הזו
ג שורש " בחינת הארת האזנים הוא שם ס,ים כמו כן למעלה בשורש השרש.ד" בס)יגפתח 
פ אינם " כי הבלים האלו היוצאים מאח,ותדע . ולכן משם ולמטה אנו מתחילין לדבר,הבינה

 הכלולס " הפנימי של אל שרצון" ר, אלא מבחינת הפנימיות שבו,ק"מבחינת כלים חיצונים דא
 , והולך ממדרגה למדרגה, הנעלםצונו הוא להכין הכנות לגילוי עולם האצילות בבחינת ר,ק"בא

 .ק"האלו יותר גדול מהארת הכלים עצמם דא] הבלים[) ליםכה( ולכן .עד שבא לכלל כלים
מעלה  הם כחות הרשימו שאחר הצמצום לפי בחינה עליונה של,ק" שכלים חיצוניים דא,והיינו

 מתלבש בלבוש ,אבל האור הפנימי הוא הרצון הכמוס בהם . רק שרשים שלהם,מגדר האצילות
 הולכים לעשות הדרגה ,ל שהם בהם בכח" ר. הבלוע בהםלות והוא כחות הכלים דאצי,דק

  .מדרגות שבו' א בד"כ לבחינות טנת" והוא מתחלק ג,והכנה לאצילות בשביל גילוי רצון העליון
 , כי בבחינת הגלגלתא.ש חילוק המדרגות של פנים ואחור ימין ושמאלוכאן מתחיל שור

 כי לפי ששם הוא , אלא האור הוא בשוה בכל צדדים,שם אין פנים ואחור ולא ימין ושמאל כלל
, רך חילוקי המדרגות של אצילות שיש בהם בחינות פנים ואחורע ואינו ב,בסוד נשמה לנשמה

 וכן חילוק בין ימין .חוריים שהוא בהסתרת פניםשפע בהארת פנים ושפע הבא באוהיינו 
וכן  . הנהגת הנבראים ולפי עבודתםערך ששם הוא עיקר הסידור לפי מטעם , חסד ודין,ושמאל

 מצד השורש , יש להם קצת שייכות לענין זה,ן שמאירים לאצילות"פ שהם נר"בשורש הארת אח
כ " שאמה . לצורך עשיית הכלים וגם מאירים ומתפשטים,שהם משתוים לבחינת הגוף דאצילות

 לכן אין שייך לייחס בו , שאין בו שום ענין והצטרפות כלל לאצילות,ב דבגלגלתא"באורות ע
 שהוא בחינת עיגול ,ן"ה שלו הוא ביודי"ולכן מילוי הוי .בחינת פנים ואחור ימין ושמאל כלל

 .ן"ה וב"ג ומ" סמילויב ואין בו חילוק ימין ושמאל כמו באותיות אלפין וההין ש,כמו גלגלתא
 לפי ערך אותו ,ן" ב,ה" מ,ג" ס,ב"מילויים אלו של ע' וכן בכל פרצוף ופרצוף שיש בו בחינת ד

 וכאן הוא בשורש השורשים . ואינו לפי ערך התחתונים,ב שבו הוא בכללות"הפרצוף בחינת ע
  . והבן מאוד,ב דשורש השורשים שאין בו גילוי כלל"הוא ע

  
  פתח טז

ניקבי האזנים '  והיינו שזיו היוצא מב,פ מתפשט סביב הפנים"שנמשך מאח הזה הזיו
 ונמשך התפשטותם עד סוף שיבולת .הפנים נגד התפשטות הזקןדדי צ' נמשך מתחלת האוזן מב

 מתחברים ם ובסוף שיבולת הזקן ה. ואינו נוגע בפנים אלא רק חופף וסוכך עליהם מבחוץ,הזקן
 , רק יש חלל ביניהם מעט, אבל אין מתחברים בחיבור גמור,ןניקבי האוז' אורות של ב' יחד ב

  .וכל אלו הדברים הם סודות עמוקים מאוד
 שיש )ג"א פרק י"א( ל"ש האריז"כ מ" ובזה יבואר ג. נבאר ענין הפנים וזיווותחלה

ן "א רק ק" ובז,נהוריןע "א הם ש"דבא, א"א ובין הארת פנים של ז"חילוק בין הארת פנים דא
 'תחי כי ,והוא, 'פניו אליך וגו' יאר ה) כהבמדבר ו  ( כי מצינו בתורה בברכת כהנים, והוא.לבד

                                                           

שאו מרום עיניכם ) ישעיה מ כו(בראשית רבי אלעזר פתח , ל"א וז"ע' א א" מקורו מזהר ח211
וראו מי ברא אלה שאו מרום עיניכם לאן אתר לאתר דכל עיינין תליאן ליה ומאן איהו פתח עינים 

י ההוא דאקרי מקצה " אלה ומאן איהו מותמן תנדעון דהאי סתים עתיקא דקיימא לשאלה ברא
השמים לעילא דכלא קיימא ברשותיה ועל דקיימא לשאלה ואיהו בארח סתים ולא אתגליא אקרי 

. ל"עכ, י"והאי קצה השמים אקרי מ] דהיינו הגלגלתא לעיל[י דהא לעילא לית תמן שאלה "מ
, "שאו מרום עיניכם". " אלהשאו מרום עיניכם וראו מי ברא", רבי אלעזר פתח. "בראשית": תרגום[

ושם תדעו שאותו סתום , פתח עינים, ומי הוא, למקום שכל העינים תלויות אליו, לאיזה מקום
שהכל , אותו שנקרא מקצה השמים למעלה, "מי", ומי הוא. ברא אלה, העתיק שעומד לשאלה

י למעלה אין שם כ, "מי"לכן נקרא , ולפי שעומד לשאלה והוא בדרך סתום ולא גלוי. עומד ברשותו
י "ח עגו"עוד ע' ועי,  דהיינו אינו מוכר אבל נראה ונסתר.]"מי"וקצה השמים הזה נקרא , שאלה
אלא בהתחברו , הפנימית בעצמו לא סליק בשמא, ל"וז' ל אדיר במרום עמוד פ"ברמח' ועי', פרק ה

שרש בחכמה כי מה שנ,  ונחזור אל הענין.אז ניתן לו שם בבחינת התחברם יחד, עם החיצונית
ומה שהוא מבחינת השרש , ה"אך זה המתגלה הוא בבחינת אל, א"סתימתא הוא המתגלה בז

ולהיותו דבר שהוא קיימא ולא קיימא לכן עומד תמיד , י שבשם"ס הוא סוד המ"הנמשך מח
  . ל"עכ, י"לשאלה מ
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תנחומא בראשית ( ש במדרש" וזה נחסר לו לאחר החטא כמ, יוצא מפניויור היה ז"בריאת אדה
 , כי קרן עור פני משה)כט שמות לד( ש" כמ,ה זכה לזה בקבלת הלוחות"ומשה רע .)'ופרשה 

וראו כל עמי הארץ כי ) ידברים כח  ( כתיב,וכן מצינו בתפלין של ראש . אליווכתיב וייראו מגשת
וכן מצינו שאם  .ראששבאלו תפלין ) א" ע'ברכות ו(ל " וארז,נקרא עליך וייראו ממך' שם ה

ומוראכם ) בבראשית ט  (ש" כמ, אז אימתו מוטלת על הבריות, בשלימות צורתוואהאדם ה
 , ובקין. כי בצלם אלקים עשה את האדם,יש לו צורתו בשלימותז ש"והיינו כ, 'וחתכם יהיה וכו

ומפניך אסתר והיה כל ) ידבראשית ד ( וכן כתיב ,ויפלו פניו) הבראשית ד  (אחר חטאו כתיב
 וכל זה .הכ נדמה לו כבהמ"אין חיה מושלת באדם אא )ב"א ע" קנשבת (ואמרו, מוצאי יהרגני

 ועיקר שם אדם הונח על הרוח , מורכב מגוף ונשמה שהאדם הוא,והוא כי כבר כתבנו, סוד עמוק
 והוא בחינת נפש בהמה מן ,כ נפשו הוא למטה ממדרגתו"מה שא,  שהוא עיקר מדרגתו,212שבו

תוצא הארץ נפש חיה ) כדבראשית א  (ש" כמ, ובזה משותף עם כל בהמה וחיתו ארץ,213הארץ
 .214ר"זו נפשו של אדה) 'אה פרשתנחומא תזריע  (ל"וארז, 'למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ וכו

 היינו נפש , שמה שאמר הכתוב תוצא הארץ נפש חיה, דאי אפשר לאמר,למדו זה מייתור הלשון
  .ר"כ קאי על נפשו הבהמית של אדה" וע,בפירוש שהרי זה כתוב אחר זה ,בהמה וחיה

 וכשהוא , האדםי מעשה" והוא העולה ויורד ע, הרוח הזה בו תלוי כל העבודה,והנה
כ "ז מתחבר ג" ועי,א" בסוד אימא שמתלבשת בז, עם רוחומחוברת אז נשמתו ,מותובשלי

 אדם ובהמה )זתהלים לו  (ש" כמ,נ" דדו)זיווגא( והנפש מתחבר עם הרוח בסוד ,להשלים נפשו
 שהוא סוד בחינת , אז נסתלק האדם למדרגה יותר עליונה ממדרגתו,ולאחר המיתה .215'תושיע ה

 והנפש נהנה , יום השביעי שכולו שבת, ששם שכר העבודה, דבינה דרגא,הנשמה שהיא משמים
ש "וכמ )ב"ו ע"ל(ד "ה דספ"ש בסוף פ" כמ,רטע והוא סוד קרן ביובלא את,כ מהארת הנשמה"ג

  .216)ג"ו ע"ל ( בביאורו שם,ה"א מווילנא זללה"רבינו הגדול הגר
 , פרצוף שלם ובחינת רוח שלו היה,ר קודם החטא שאז היה שלם במדרגתו" אדה,ולזאת

 שהיה מהארת הנשמה ,ר שעלה למעלה" והוא ענין חכמתו של אדה,ר שלו היו שלמים"שגם ג
 ,217 והיינו שנתגלה שלמות ערכו על אברי גופו מבחוץ,אשר נתחבר ברוחו היה מוציא זיו הפנים

ש " כמ, היה נשמר מכל החיצונים אשר הם מקיפים סביב אברים של האדם וסביב גופוזהשב
א אין לה אחיזה כי אם בבחינה " כי הסט,' וקיימא עלן כי כסלא לאוגיא כו)א" ע'רכות וב (ל"רז

והזיו הזה שהוא בא מהארת הנשמה הוא ,  קליפת נוגה218 והוא עור האדם,היותר חיצונה שבגוף
                                                           

' ועי, חהשייך לרו) ן"במילוי אלפי(ה "ה וזה שם הוי"מ' שאדם בגימ' א פרק ה"ח טנת"ע'  עי212
אבל הנפש הוא , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר

א "יהל אור ח' ועי, ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, המדרגה למטה ממנו
ח והרו, נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו, נ"הענין של נר, ל"ד וז"ח ע"כ

  .ל"עכ, והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם, הוא כח ההרגש שבאדם
  .ה"בהמ' ה השייך לנפש בגימ"שהוא שם הוי) ן"ה במילוי ההי"הוי(ן " שם ב213
נגדו הארץ )כ(נפש שיתופא דגופא , ל"וז) ב"ע' דף ג(' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי214

ז נאמר תוצא הארץ נפש חיה ואמרו נפשו "יסודות כידוע שע' בעולם שממנו הגוף וכן הנפש מד
 והוא שכינה בארץ שכאן -ל "שמוסיף על הנ, ד"ז ע" קטז"א על תיקו"בהגרב' ועי, ר"של אדה

א שמוכיח מכאן שנפשו של אדם מעל המלאכים וזה מהקו "ח ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי, בניינה
 . האמצעי ולא מהקצוות

, והיא יסודו, ד בריאת האדם בגוף שבתוכו נפש הבהמיתסו, ל"ב וז"א ע"ג ל"יהל אור ח'  עי215
ה בא בתוך "שהמ, ן"ה וב"והוא סוד מ, ם ידוע"אד, האדם באמת' שהוא נק, ונפח בו רוח האדם

ולכן ) ה"אותיות בהמה בה מ(והוא סוד אדם ובהמה , להוציא הברורין ולהשלים אותה, ן"הב
ויאמר אלקים תוצא ) ב"ח ע"כ(ל " וזצ"ספדמהומקורו , ל"עכ, הקרבנות מהבהמה שהוא בירורי הבן

 .א שם"ביאור הגר' ועי', היינו דכתיב אדם ובהמה תושיע ה' הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו
רומז לאלף ', דרגא דמשה כידוע בהרבה מקומות וכו, זכה משה לקרן שזכה לבינה, ל" וז216

, א"ל פ"כמש, לבדו ביום ההוא' ב הונשג, ואז יעלה מלכות ביובל, השביעי שהוא דרגא דמלכות
כשיגיע זמן ', ורומז לעתיד וכו, כ"והוא היה ביה, וזהו במשוך היובל המה יעלו בהר, כ"ה ביה"וכ

ז רומז "וע, ואז כולם תייבין לאתרייהו, והוא תליא בנשיבא דרוחא', והוא ה, המלכות אלף השביעי
  . ל"עכ, שכולם חוזרין לשרשם', אמחה את האדם אשר בראתי כו

תפוח עקיבו של אדם הראשון היה , ל"וז' פסקה ב' דוגמתו במדרש ויקרא רבה פרשה כ'  עי217
  . ל"עכ, קלסתר פניו על אחת כמה וכמה, מכהה גלגל חמה

  .ו"א פתח ט"דברי רבינו לקמן גדלות דז'  עי218
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 כי כל , אין שום בריה יכולה לשלוט עליו,ז" ולכן עי,א" שאין שם אחיזה לס,ר"מבחינת ג
 שמצד זה יש ,ן" הוא מצד קלקוליו שבנפשו בסוד שם ב,ים על האדםהתגברות הבעלי חי

 מוציא זיו הפנים להרחיק ממנו , כשהנשמה בתוכואבל,  שלובהמייתלחיצונים אחיזה בנפש ה
 .219ז נמשכה היראה עליו" ועי, שזכה לקירון עור פניו,ה"וכן היתה מדרגת משה רע .א"כל סט

 וכאשר ישראל . מפנימיות המוחין ששם מאיר הנשמה שהוא הזיו המאיר,וכן הוא ענין התפלין
וכן ענין  .ל" ואז מוטל מוראם על כל הבריות מהטעם הנ, זוכים לזיו הזה, רצונו של מקוםעושים

אך , כ מגילוי הנשמה שמבפנים" שהוא ג,פ"החושים שהוא ההבל היוצא מנקבי העינים ואח
כ החושים " מה שא, כליםבחינתלא  שהזיו הוא עצם הארת הנשמה ב,כ כמו הזיו"אינו זך כ

 אז ,וכשהאדם הוא בשלימותו .מ בחינת פעולות גופניות וכלים יש להם" מ,האלה אף שהם זכים
 שהרי .כ ענין מדרגתו ושלימותו מה שנקרא אדם" מראים ג,ההבלים היוצאים מן הנקבים האלו

 ,להעניש הרשעיםא ו" להעביר הסטועל שהבל הראות שלהם היה פ,מצינו בחסידים הראשונים
וכן חוש השמיעה שהיו שומעין  . נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות)א" עח"ברכות נ (ש"כמ

 כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל )כקהלת י  (ש" כמ, ומה שנגזר בשמים220כרוזין דלעילא
 שהיו שומעים עניינים ,י"ק מתלמידיו של הקדוש רשב"מ בזוה"וכן מצינו בכ .'וככנפים ו

 ויודע מה , כענין האי ינוקא שהיה מריח בריח הבגדים, וכן בריח החוטם, בדרךליכתםולים בהגד
וירח את ) כזראשית כז ב (וכמו שמצינו ביצחק, וכיוצא בזה )א"ו ע"ג קפ"חזהר (שחטא האדם 
יהושע י ( ויהושע שאמר , ותגזור אומר ויקם לך)כחאיוב כב  (ש" כמ,וכן בדיבור .'ריח בגדיו וגו

 בכמה ןוכ ,)א"ע' חולין ז(פנחס בן יאיר בהאי גינאה נהרא ' וכן בר, 'שמש בגבעון דום וגו )יב
  .תנאים וחסידים קדושי עליון

 ואלו החושים , היו נפעלים מבחינת גילוי הנשמה שבתוכם, שהארת החושים שבהםהרי
 , כליםשהוא הארת הנשמה בבחינה נשמה בלא  שזיו הפנים,היו מסבבים ומקיפים זיו הפנים

ק על "א ומשרה רוה"כי הזיו הזה שהוא מסיר כל סט, היה מתלבש בהבלים של החושים האלה
 לעשות פעולתם בבחינת מעלת הארת נשמתם , הוא סיבה להוצאת גילוי החושים האלה,םפניה

שזיו אור הפנים של מעלה והיינו , פניו אליך' יאר ה) כהבמדבר ו  (והוא ענין ברכת כהנים ש"כמ
 , יהיה נמשך אליך)יגפתח עקודים ( ד"תיקונים לכל הנבראים כמו שיתבאר בסמוך בסשגורם 

  . וייראו ממך,יםל על כל הנבראט יהיה חנך מו, ויחונך,כ"ועי
  

  פתח יז 
, א"א ובין א" שבזה יש הפרש בין ז,ים העליוניםפ תבין ענין זיו הפנים של הפרצוומעתה

מאורות והפעולות והמשך ההנהגה המסודר לכל א הוא העיקר באצילות שהוא כלל סדרי ה"שז
 שהוא חיבור אימא , וכך הוא הארת הרוח והנשמה שבו.הנבראים התחתונים כפי עבודתם

 החושים וכל הפעולות מסודרים בעיטורים ואורות למשם כלש,  בו ונותנת לו מוחיןרההמאי
עים שיש והוא ענין החדוה והשעשו .א" ששם נמשך השפע מבחינת פנים דז,מרובים

רצונו של א להאיר לתחתונים כאשר הם עושים " וכחות עליונים המסודרים בז221למאורות
א נטמנת בנוקבא "וכל הסט ,)טומשלי טז ( ובאור פני מלך חיים , אז חדוה דכולהו עלמין,מקום

                                                           

מי , ה היה לו קירון אור"משה רבינו ע, ל"ה וז"ח פתחי חכמה אות כ"ל קל"ברמח'  עי219
כך האלקות , אבל יראה את זיוו, שעומד לפני משה ויבוש מלהסתכל בפניו ישפיל עיניו למטה

, מתגלה על הנבראים ואינם רואים בו ומה יראו רק הזיו המתנוצץ ממנו וזה הזיו הם הספירות
וזה כבר , דהיינו שיהיה לפנים זיו כמו שיש לשמש, ראוי הוא שיראה, ל"ב וז"עוד שם אות ל' ועי

היו , ק"שבשעה שהיה שורה עליו רה, וכן אמרו על פנחס, ה בקירון עור שלו"במשה רבינו ענראה 
ומה שעתה אין דבר זה נראה הוא מפני שאין דיוקן האדם שלם אחר חטא , פניו לוהטות כברקים

  . ל"עכ, ר היה כך"אבל אדה, ר"אדה
  .'עוד בדברי רבינו לעיל פתח ז'  עי220
הזיווג הוא בהתקרב המאורות אחד אל אחד , ל"ן עמוד קנב וזמשכני עליו' ל בס"ברמח'  עי221

כי כאש בוערה לוהטים , מי יוכל להגיד רוב תפארת קדושתם ועוצם גאונם, ובהתקרבם בדרך זה
ומרוב העוז והחדוה תגיע השמחה אל כל המאורות ממאור למאור , זה בזה ונאחזים ביחוד גדול

וברבות השמחה ירבה השפע ממנו לרדת בכל , ה"עד לפני השרש השלם והיחיד אין סוף ב
  . ל"עכ, המדריגות
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 )עחפתח א "גדלות דז( נ כמו שיתבאר עניינם במקומם"פ של זו" והוא סוד זיווג פב.222ר"דתה
 הם חופפים על זיו ,פ" כל כחות הפנימיות של החושים שהם אורות היוצאים מאחזוא, ד"בס

י " והוא נושא עון ופשע ע.223א שהוא לאכפייא שנאין" והוא סוד הזיו המקיף דיקנא דז,הזה
ונשיב רוחא תננא וגחלי   וכן שמיעת התפילה. ואז ההשגחה בסבר פנים יפות,א"סילוק הסט

 ששם הוא למעלה ,א"ובא .225ן נהורין דיליה" סוד הארת ק והוא,224דנורא לאכפייא שנאין
א ושלום " הזיו מאיר יותר עד שמסלק לגמרי כל הסט,מבחינת הדין ושם הכל בחסד גדול

א לגלות החסדים הגדולים בעולם למען שמו "א מקבל הארת הפנים דא"ויש זמן שגם ז, בעולם
ן "ע נהורין וק"השוכמו שיתבאר ענין  , יש בזה ולצדיקים הגדולים וכמה פרטים ועניינים226'ית

  .)כו, כד, א פתח יח"א( ד"א ביותר ביאור במקומם בס"א וז"נהורין דא
 לזמן ,כ לעתיד" והם המוכן אח,ק בבחינת שורש עליון" כל זה הוא מושרש באוהנה

שהוא שבו  יש שם זיו הפנים מפנימיות גילוי נשמה ,שתהיה עליית העולמות ובסוד הנצחיות
 כיון שאינו לפי הנהגת הזמן של , לנו ענין הזיו הזה ופעולתוג שאין מוש,עליון הכמוסהרצון ה

כ ענין הזיו הזה של " הוא מסבב ג,ק" וכן החושים שבו הכל לפי עניינו של א. אלפי שניןתשי
 שהוא ענין ההנהגה ,ק שהוא נותן שלימות לאצילות שיקבל הארת החושים העליונים האלה"א

  .זמן ולפי בחינת הנצחיות לפי העניינים המושרשים שםשהוא למעלה מן ה
  

  פתח יח 
 , אנו יכולים לדבר בבחינת משל מהארת אוזן ולמטה, שענין פנים ואחור, שתדעצריךו

המונח היותר כללי ושם התחלת הרצון העליון הכמוס של ' בחי לפי שהוא ,כי בבחינת הגלגלתא
 כי ,פנים ואחור אפילו בשורש' בחיכות בו לומר  אין שיי,הבריאה הזה והוא בחינת ראש וגלגלת

 ששם הוא בסוד ,כ באוזן ולמטה"מה שא . אשר הוא לגלות היחוד הגמור, רצון העליוןפיהוא ל
 , פעם בהסתר פנים, פעם בגילוי פנים,שורש לאצילות אשר שם ההנהגה בסידור ההדרגה

 ולכן ההבלים האלו .שמאל ימין ו,לכן שייך שם בחינת פנים ואחור, בבחינת ימין ושמאל
 שהרי אפילו . אף ששם אין שייך שמאל כלל,בחינות ימין ושמאל' שנתפשטו מאוזן שהם ב

ש למעלה " כ, לית שמאלא בהאי עתיקא)א" עט"קכ(ר "ש באד"א אין שייך שמאל כלל כמ"בא
'  לפי ששם הזיו הנמשך הוא שורש לב, נוכל לדבר שם בחינת שמאל, משלרךמ בד"מ, ק"בא
 אבל בבחינת פנים ,הצדדים'  ונמשך הבל האוזן להאיר בב,רכים הנמצאים למטה באצילותהד

א דאצילות שערות הדיקנא הם תיקונים גדולים וחסדים גדולים "שכמו שבא, סביב הדיקנא
 שהוא למעלה מבחינת הנהגת 227ק" כמו כן בשורש השרשים הוא בא,א"המאירים למטה בז

 שזיו , הוא לבוש מקיף לבחינת הזיו של הזקן, וההבל הזה.ן אבל הוא שורש להנהגת הזמ,הזמן
 בחינת שרשים וגילוי רצונות עליונות לבוא לידי תכלית והכל, של הזקן הוא מתלבש בהבל הזה

ל ששם כלי מורה על מדה " ר.הכוונה של סידור הנהגת האצילות ששם הוא בחינת כלים ומדות
 כמו כן , שכמו שכלי הוא מצמצם דבר הניתן בתוכו,' וכל בשליש וגו)יבישעיה מ  (ש"וגבול כמ

 שנותנים ,זמן וגבול נקראים מדות וכליםהפ "פעולות אורות ההנהגה של אצילות שהם סדורים ע
                                                           

, א"ג ע"ר קמ"אד' ועי', שכותב שתהום רבא הוא חכמה דבריאה דקלי' פרק ב' ח קלי"ע'  עי222
אם כן במקום הזה אין לה מקום , א שזה מקור הטומאה השייך לדכורא"א ע" לצ"א על ספד"בהגרו

  . להשתייך לקומה דקדושה
תלת עשר נביעין דמשחא דרבותא טבא תליין בדיקנא דמזלא , ל"ב וז" עט"ז רפ"דא' עי 223

א לאכפייא "לא תימא כלהו אלא תשעה מנייהו משתכחן בז, וכלהו נפקין לזעיר אנפין, יקירא דא
 ןוכול ,הזה כבודה מזל בדיקנא םתלוי טובה המשחה שמןשל  מעיינות העשר שלש: תרגום. דינין

  .הדינים את להכניע כדי, א"בז נמצאים מהם תשעה אלא ,ןלושכ תאמר אל .א"לז יוצאות
ובתיקונים דרב המנונא סבא אוקים הני תרי נוקבי מחד תננא , ל"א וז"ד ע"ז רצ"א'  עי224
א על "בהגר' ועי, ל"עכ, ומחד נייחא ורוחא טבא דאית ביה ימינא ושמאלא, ]עשן ואש[ואשא 

  . נקבים דפרדשקא'  הבא על ידי הארת"א שזה מדובר על תיקון ז"ע'  זצ"ספד
  .םפתח הקודב'  עי225
  .מעל מעשי בני אדם' היא שייך לחסדו ית' למען שמו'ש' לקמן נקודות פתח ה'  עי226
ק עד טיבורו יוצאין "בא, וכן הוא בכל הפרצופים, ל"ד וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר'  עי227

פ והן דיקנא יקירא 'ח'כ אורות א"א יוצאין ג"וכן בא, ק"ש א"ס ע"פ ונקראין כלן א"אורות אח
ת ואורות פה עד "שאורות אזן הוא עד שבולת זקנו ואורות חטם הוא עד החזה שליש ת, כידוע

  . ל"עכ, הטיבור



 פתחי שערים

61 

 ,ק ששם הוא למעלה מגדר גבול ומדה וזמן"אבל בא .גבול להתפשטות גילוי הנשמה שבתוכם
וענין ,  רק שמדת שלמות בלתי תכלית, רק הם לפי הנצחיות,לכן אין שם בחינת כלי ומידה כלל

 לכן שם הוא ,י הבחירה והנהגת הזמן" עאם אי אפשר לבוא כי ,הנצחיות שהוא שכר הנשמות
  . לבדהכנות רק , אבל אינם בגילוי,שורש לכלים

 יען כי אור פנימי ואור מקיף הנמשך , שעדיין לא היה בחינת גילוי לכלים שם,ש הרב"וז
 לא ,שאם היו קרובים יותר,  לא נתקרבו זה לזה,מים בשיבולת הזקןנקבי האזנים המסתיי' מב
 ושם אור , ומאוזן שמאל אור פנימי, האור מקיףךומאוזן ימין נמש . יכולים לקבל האור228היו

 שאור פנימי נקרא )'י פתח ה"עגו(  נתבארכבר, מקיף ואור הפנימי רחוקים זה מזה הרחק גדול
אף שאינו )ו( . ואור מקיף הוא שפועל יותר מכפי ערכו,מה שפועל לפי ערך הכלי שמתלבש בו

 שחלק העליון , והוא ממש כמו הנשמה המתלבשת בגוף,מ מביט אליו להשלימו" מ,מתגלה
 אלו ,והנה . רק משם נשפע על האדם שלימות וסיוע לעבודת בוראו, בגוףבשממנה אינו מתל

מ אין זה " מ,פ"הוא בחינת אוק ש" אף שהם מהבל פנימי שבא,ההבלים שיצאו מנקבים שבראש
אבל מה שנשפע ממנו  . לפי הנצחיות ולפי מדרגתו בבחינת קיבול שכר,ק עצמו"אלא במדרגת א

 שהוא לפי ערך סידור הראוי להנהגת ,ק" ממדרגת איותרלאצילות למטה שהוא מדרגה פחותה 
יתן הכנה ק ל" לפי הארה הנמשכת מאאך . הוא בודאי כמה מדרגות גדולות יותר,התחתונים

 לבחינת ,' וא.פ שבאצילות" ליתן שורש והכנה לגילוי או,' א:מדרגות' כ ב" יש בזה ג,לאצילות
ק שהוא הארה "לכן בבחינת השורש אנו מייחסים שמהבל האוזן של ימין דא .אור מקיף שעליו

ק שהוא " ומה שנמשך מאוזן שמאל דא,אצילותד נמשך שורש והכנה לאור מקיף ,היותר מרובה
 הוא ,ולפי שבמקום העליון הזה . הוא הכנה ושורש לאור פנימי דאצילות, פחות יותרבכח

 אילו היה אור המקיף מתקרב אל אור ,מדרגה גדולה יותר ממה ששייך להיות שורש לאצילות
 וכיון ,פ" שהרי אור המקיף אורו מרובה יותר ויותר מבחינת או, היה האור מתגבר יותר,הפנימי

 לכן הוצרך שם להיות אור מקיף עומד ,יתן הכנות לגילוי הכלים דאצילותשכן לא היה ראוי ל
 באור החוטם שהוא מדרגה אבל .ז היה ראוי להיות שורש לאצילות" שעי,פ"מרחוק יותר מאו

 היה יכול ,פ"מ יותר אל או" האות שם אף אם היה מתקרב השקפ,פחותה ממדרגת אור האוזן
הגיע ששם מה שאין כן בפה  .יו ראויים להתקרב לגמרימ לא ה"להיות שורש לכלים דאצילות ומ

 שם היה יכול ,)'דפתח עקודים ( ד"המדרגה שיהיה בחינת כלי בכלל כמו שיתבאר בסמוך בס
מ הם נוגעים זה בזה שאור פנימי "פ ואו" שאו,פ כמו שהוא בכל הכלים"מ להתקרב לאו"או

 ולים ויושרגתבאר עניינם בנתיב עינמ בחציים החיצון כמו ש" ואו,מאיר בחצי הכלים הפנימיים
  . והבן מאוד)'פתח ה(

  
  פתח יט 

 כי כמו ,ג" היוצא מן האוזן הוא בבחינת שם סות שהאור)'ו לעיל פתח(  נתבארכבר
 כמו כן כאן האוזן וחוטם ,א"ג הוא בינה שהיא מאירה ומתלבשת בז"שלמטה באצילות שם ס

וכבר  .א"וא בחינת אימא המתפשט לז ה,א דאצילות והבל האוזן הנמשך"שורש לאימא וז
' מהם ד'  יש בכל א,ן" ב,ה" מ,ג" ס,ב"ה של ע"וי שבכל שם ממילוי שם ה)פתח טו( נתבאר

והוא , בחינות מילויים אלו שהוא שרשי אורות האצילות שהולכים ומתגלים מעט מעט בהדרגה
והם  .)'טתח פ לעיל( בחינת האותיות שהם נקראים כלים כפי מה שביארנו למעלה בארוכה

 הם הטעמים ש,א" והיינו סוד טנת. עד שבאו לגדר אותיות ממש,הולכים ומתגלים מעט מעט
י " וניגון שע229 רק במחשבה לבד בשום שכל, אבל אין בהם הבל נרגש,כ בדמות קוין ונקודות"ג

אבל ,  בהרחבה או בקימוץ, שנרגש בתנועות המבטא, הוא יותר בגילויוהנקודות .מבינים במקרא
 ולזאת בחינת הארת האזנים שהוא . שהם בגילוי ממש230כ כמו האותיות"ין זה הבל נרגש כא

 . ובכל אחד כמה מדרגות,א"מדרגות של טנת'  שיש בזה ד,ג" אנו מכנים בשם ס,שורש לבינה
 , והוא הטעמים העליונים שעל האותיות,ג" היוצא מאזנים הוא בחינת התחלת שם סל הב,היינו

נ " שעיקר האותיות הם למטה בכלים דדו,א כידוע"היא עטרה על ראש זשהוא בחינת בינה ש
 , שכל הארה נותן שורש להנהגה שלימה,ס שלימות" והבל הזה הוא כולל י.דאצילות

                                                           

  .'התחתונים 'כאן תיבתלהוסיף אולי יש  228
  .ושום שכל ויבינו במקרא) נחמיה ח ח( בנוי על לשון הפסוק 229
  . פתח ידלעיל' ועי,  לשים לב שכאן המחבר לא מזכיר תגין230
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 נגד ,הפנים לבדדדי  רק בצ, הפנים ולא בכל הפניםריוהתפשטות ההבל הזה אינו מתפשט לאחו
 מן ההארה הזאת מתפשט ומאיר בכל , זה אבל עם כל, ושם הוא עיקר הארתם,שיבולת הזקן

  .ק הזה"סביבות א
 אין שייך לייחס בחינת אחור ק" שבא,למעלה שכבר אמרנו , עניינים אלו הואוביאור

 שיהיה שייך בזה , כיון שאינו לפי הדרגת הנהגת הזמן אשר הוא לפי העבודה,ופנים באמת
 שמה שהוא בהארה יותר ,יינווה . אלא בסוד השורש לבד,בחינת גילוי פנים והסתרת פנים

 בדרך עילה ועלול המתקרבים ורחוק יותר מהדרגת אורות , וגילוי מדרגה יותר גדולה,מרובה
כ " מה שא.)לעיל פתח טו( ש" כמו בגלגלתא כמ, אין לומר בו בחינת פנים ואחור,לאצילות יותר
 אלו בדרך משל בזה אנו מדברים בחינות,  שהוא הפונה להיות שורש לאצילות,מאוזן ולמטה

מפואר לאיזה '  דרך משל לאדם שרוצה לבנות בנין א. והשרשים מרובים מאד,ושורש לבד
כ מסדר במחשבתו כללות הבנין " ואח,הבנין שתחלה עולה ברצונו לעשות ,תכלית הנרצה לו

כ שוכר " ואח,כ מסדר במחשבתו ציור הבנין" ואח.ותכליתו כפי שיהיה אחר שיצא אל הפועל
 והאומנים הבקיאים מציירים במחשבתם .יאים לעמוד על הפועלים העושים הבניןאומנין בק

 , בחכמה)העושים(כ הפועלים " ואח,כ מצווים להפועלים לעשות אותם" ואח,םלעשותהיאך 
 שיש כאן שרשים נמצא .כ מסדרים אותו להיות נשלם לגמרי" ואח,כ נגמר בניינו לפרקים"ואח

ב הוא שורש " שרצון הבעה,עד שבא הדבר לידי גמר ,רבים הולכים בדרך עילה ועלול
כ שורש למה ששוכר אומנין " וזה ג.וציור מחשבתו בכלל הוא שורש לציורו בפרט, למחשבתו

כ " מה שמסדרים במחשבתם הוא שורש למה שמצווים אח. ואומנים הכוללים,הכוללים
 ,ב"שלם רצון הבעה ואז נ,וכן הולך במדרגה עד שבא הבנין לידי גמרו וסידורו .לפועלים

  .והתכלית מתגלה מה שהיה תחילה כמוס ברצונו
 אשר הם יורדים מעילה , בשרשי העולמות העליוניםוכן ,ס דאצילות"והוא סוד ענין הי

 עד שיהיה נשלם סדור הרכבת מאורות ההנהגה והפעולות של ,לעלול להיות שרשים זה לזה
ולפי שבאצילות יש  .בודה ולפי המעשה לפי הע,ז"האצילות הראוים להנהיג הנבראים שבעוה

 נקבי האוזן ההולכים בדרך ישר בצדדים נגד שיבולת ינות ובח,כל בחינות אלו של פנים ואחור
 שאין התחתונים ראוים לקבל אור פניו ,ו יש הסתר פנים" שבחינת אחור נקרא כשח, והיינו.הזקן

ופנים  .אינו נותן לו בסבר פנים יפות ו, כמו האב המסתיר פניו מבנו, ומקבלים רק לקיום לבד,'ית
 . בתוספת מרובה ובשלוה גדולה, האור בשמחה וחדוהקבל כשראוים התחתונים ל,נקרא להיפוך

 שהוא סוד קבלת התפלה , מן התחתוניםוהמעשהוהארת האזנים הם העומדים לקבל העבודה 
ל שהם " ר,ואחור בין פנים ,לכן הם העומדים באמצעו .ר" וכל ענין הבחירה של טו,והצעקה
 אם לפנות ,להתמצע לפי הקבלה הזאתל שהם עומדים "באמצע בין פנים לאחור רעומדים 

 הם ,'תלכן אורות של הדיקנא שהם כלל כל מדותיו י, ו" בהארת פנים או בהסתר פנים חאליהם
 והם המתפשטים .דמאודנין נפקא הדיקנא 231)א"א ע"קל(ש באדרא רבא "נמשכים מהאזנים כמ

 כי באמת אלו המדות הם חסדים ,מ נוטים יותר לצד הפנים" ומ,בין הפנים ובין האחור ,באמצע
 ,ונמצא .בשביל הטוב'  ועיקר כוונת רצונו ית.)א"ז ע" יה"ר(  ורב חסד מטה כלפי חסד,ורחמים

 , הוא בחינה ממוצעת, שהוא לקבל מעשה התחתונים,םשעיקר כוונת המשכת הבל האוזני
כ בחינת פנים ואחור המתפעל לפי הראוי לעשות בערך " ומשם נמשך ג,העומדת בין פנים ואחור

כ אנו מדברים " ג,ק" גם בשורש השרשים בהבל היוצא מאוזנים דא,ולכן .קבלת השמיעה הזאת
כ "רק מהארה הזאת מתפשט ג)ו( ,קן שהבל האוזן עיקרו באמצע נגד הז,מ אלו העניינים"בד

 . האלוואין להרחיב הדיבור יותר בענינים עמוקים .ק הזה בבחינת פנים ואחור"בכל סביבות א
פרצופים ' ה וגם מורה על בחינת ,ס"שמורה על י' ו' צורתו ד'  כי ה,'ושם נכלל הכל באות ה

 , בחינת אותיותם ששם התחיל גילוי שורש של הכלים דאצילות שה, והיינו.כוללים של אצילות
  . והבן,אחת להורות על כללות הזה' לם בהלכן נכללו כוו ,אבל עדיין לא בא לידי ציור ממש

  
  פתח כ 

 רק , לא יצא בשלימותו לגילוי,ג הזה שמאיר באוזן בחינת בינה" ששם ס, שתדעוצריך
 .ק"ן דא"ה וב" אבל מנקודות שבו ולמטה נשאר בפנים מלובש תוך מ.בחינת הטעמים שבו לבד

 הם ,ל פרצוף בבחינת כלים שכל מה שיש בגוף כ)פתח יד(  כי כבר נתבאר,וביאור ענין זה

                                                           

  ).א"ח ע"י(ב " פצ"ספדשם שמקורו של האדרא מה'  עי231
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 , שהוא סוד הרצון הגנוז וכמוס במאורות פעולות ההנהגה, בסוד עצמות ונשמהםתחילה בפני
 , הם בנשמה בגדר רוחני,ג חלקים שנמצאים בגוף"כמו בנשמה שבאדם שיש בה בחינת כלל תרי

 ,ג" ס,ב" ע.ן" ב,ה" מ,ג" ס,ב" ע,חלקים אלו'  וכל פרצוף נכלל מד.שפועל בכל אבר לפי עניינו
 :ריםדובחינות ס'  שכל פרצוף יש בו ב, והיינו. הם מן הטבור ולמטה,ן" ב,ה"ומ הוא עד הטבור

 , הוא לפי מה שמשפיע באותו פרצוף שתחתיו,'והב . אורות שהם לפי עניינו ומדריגתו,'א
יש וכל הפעולות וקשרי מאורות ההנהגה ש .ומנהיגו לפי ערך התחתון שהוא יורד מדרגה למטה

 רק , בפרטות מסודרים להנהיג את הפרצוף שתחתיולם כך הם כו,בפרצוף לפי גדרו ועצמותו
 ,י של כל פרצוף עליון שמתלבש בתחתון" והוא סוד נה.שהוא במדרגה פחותה לפי ערך התחתון

תיקון (  במקומו,ויתבאר עניינם ביתר ביאור בסוד הפרצופים של העולמות, ש התחתון"ונקרא ע
החלוקות בנשמה '  אלו בת שכל מה שיש בגוף כמו כן צריך להיו, ונמצא.ד" בס)ידפתח 

 אף שאין ,ק" כן הוא באוכמו .שבפנימיותו שהם מתלבשים להנהיג כלי הפרצוף להיות לו נשמה
 כמו , שאין זה אלא בסוד השורש לבד,ש הרב בעצמו" כמ,שייך שם כלים ואברים כמו באצילות
עין ששם הוא בשורש כבר בכח כל ענפיו ושריגיו ועליו שנמצא שרשים של אילן תוך הגר

כ מצד זה נוכל לייחס " וא,דוע וכמו שבזרע מוח האדם בשרשו כל אברים שבגוף כי.ופירותיו
ב "ש במע" כמוהוא .בבחינת השורש כל אלו הדברים שאנו מדברים בפרצופים שבאצילות

, ר"זו נפשו של אדה) 'אפרשה ע תנחומא תזרי (ל" וארז,תוצא הארץ נפש חיה) כדבראשית א (
 ובכח ,הגוף שבנפש הזה יש כל כחות אברי ,ר"הרי שהיה בארץ בכח שורש הנפש של אדה

ובודאי  . כל אחד שורש לתולדתו,האדם הזה נשרש כבר כח תולדותיו שיוצאים ממנו זה אחר זה
עולת  לא היה שייך לומר שהיה שם חילוק אברים ופ,בכח שהיה בארץ להוציא נפש האדם

ק " באבריםכמו כן כל מה שאנו מד, כ בהכרח שימצא שם בסוד שורש השרשים" ואעפ,הנפש
 בסוד שורש , אלא בהשאלה בעלמא, אינו בסדר פרצוף,בחינות שבפרצוףובחילוקי אברים 

  .ש"הראשון כמ
 וכן שורש העצמות והנשמה ,ק" תחלה היה נכלל כל שורש של כל העולמות בא,והנה

, ב"ע והוא סוד ,ק הזה בסוד שורש"כ אנו מדברים בנשמה של פנימיות א" ג,של פנימיות כולם
 פיםבחינות מילויים אלו הם פרצו' מד'  שגם בפרט כל א,וידוע .ק" שבפנימיות א,ן"ב, ה"מ, ג"ס

 כל אחד ,וכמו כן, נ"ן זו"ה וב" מ,ג אימא" וס,ב הוא פרצוף אבא" ע, שהרי באצילות,שלמים
 בסוד עילה ,מהם מלובש במי שלמטה ממנו'  וכל א. פרצוף שלם)חינתבב( הוא ,ק"אלו בא' מד

 והתחתון הוא . והולכים בהדרגה מגילוי אל גילוי יותר,י התחתון" ומתגלה העליון ע,ועלול
 והוא סוד התלבשות פרצוף עליון , וכולל את שבתוכו מבחינת התחתונה שבוומקבל השגת

 מחציו ,ג הוא פרצוף שלם" שם ס,בשורש השרשים כאן וכן, מחציו ולמטה בשל פרצוף שתחתיו
 כמו ,ן מלבישים תמיד מן הטבור ולמטה"ה וב"שמ .ן"ה וב" מתלבש בשם מ,התחתון ולמטה

 שמתלבש בחינת ,ק"ב של א"וכן הוא בסוד ע, ד"שיתבאר בסוד עולם הנקודים והתיקון בס
ף תחתון מלביש ולפעמים נמצא שפרצו . ממנולמטהג שהוא מדרגה "התחתונה שבו בשל ס

 , ויש עד החזה,ת שבו" ויש עד ז,יש עד כל גופו, חלק יותר עליון מן הפרצוף שלמעלה ממנו
 כמה חלקים מן העליון צריך לבוא לידי גילוי והארה אל ,הכל לפי מה ששיערה החכמה העליונה

  . בכל פרצוף ובכל עולם ועולם לפי עניינו,התחתון
  

  פתח כא 
 בסוד השערות שעל ,חוץ אלא בחינת הטעמים שבו בכללב לא יצאו ל" משם עוהנה

והוא סוד שיעורי ,  כידוע ששערות הראש הם בדרך אור חוזר232שהם בסוד אור חוזר הגלגלתא
 . שלא נתגלה לשום נברא233יםִנְפהנעלם העולה מכללות הבריאה המסודר בחכמה שִב' רצונו ית

 ושם ראשית גילוי הרצון ,לות הבריאה שהיא גלגל הרצון העליון המקיף לכללגלתאוהוא בסוד ג
 והרצון הוא . רק בכלל רצון פשוט לבד, והוא רצון הראשון שאין בו שום רעיון,שהוא בסוד כתר

 ששיערה חכמה העליונה שבפנים הרצון שהוא המוח יםי שיעור"סוד תכלית גילוי היחוד ע

                                                           

' ועי, ל"עכ, ס"והן נפקין ממ, שהן אור חוזר, ב עמר נקי גבורה"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי232
ולא , א פתח יד שאור חוזר כאן הוא שהאור נסתר והשערות מעלים האור למעלה"רבינו לקמן א

  . ם כמו בכל אור חוזרשהאור עולה למעלה מתוך מעשה בני אד
  .' כדלעיל פתח ח233
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 האציל עולם ,ק"אס בהתלבשות בחכמה ד" שא, כנודעהברואים שהוא הכולל כל ,שבגלגלתא
ס הטעמים שבו שהם טעמים כמוסים בחכמה עליונה הכולל כל חכמות כללות "וז, 234האצילות

 והם השערות המתגלים על ,כל העולמות וכל הנבראים שהם כולם באים לגלות הרצון
 אבל סידור הפרטים של עומק הרצון . שזהו תכלית רצונו,רק זה בלבד נתגלה ממנו)ו(, הגלגלתא
ב שבו שנשארו " וזהו סוד שאר חלקי ע, רק הוא כמוס וחתום בפנים, גילוידיבאו ליהזה לא 

ב שהם המחשבה והציור של " חוגילוי שהוא התחלת ,ג"ובחינת שם ס .ק"סתומים בפנימיות א
 נתגלה ממנו בחינת הטעמים שבו בכל חלקיו ,אצילות שהם הולכים לעשותם והם שרשים להם

 .235הוכן בינה קיימא לשאל, נ דאצילות ששם השגה" לאימא וזופ שהם שרשים"בסוד אורות אח
אבל מחציים ולמטה שהוא מנקודות , כ נתגלה מהם בחינות שהם שרשים לבד"ולכן בשרשם ג

 ,ג"ב שבס" שהוא ע,חלקי הטעמים שלהם'  והיינו שנתגלו ג.ק" נשאר מלובש בפנימיות א,שבו
  .רות הזקן שהם בבחינת אור ישר והוא אשר הוציא שע, של הפרטיםןוהיינו סוד רצו
א לתיקון "א הם אורות של מדת רחמים וחסד הנמשכים לז" ששערות דיקנא דאוכמו

 שהרי , אף שאין שייך שם בחינת שערות,מ בדיקנא למעלה" כמו כן אנו מדברים בד,236ההנהגה
 בענין ' כמו שית,ז נעשה גבול לאור הפנימי" שעי,שערות הם כלים וגבולים לאור הפנימי שבהם

 שעדיין לא בא לבחינת גבול ,למעלהוזה אין שייך  .) כב פתחא"א( ד במקומו"א בס"הדיקנא דא
כ שם "מ ג" לכן אנו מדברים בד,ושיעור רק הכנה אל הגבול ושרשים לאצילות ששם הגבול

 רק השקפה . והם תיקונים ושרשים גדולים שהם למעלה מגדר הזמן,בבחינת שערות הדיקנא
 הם הנקראים שערות , והנצחיות שצריך היה לבוא הענין מהעלם לגילוי בהדרגהבשביל התכלית

 שהוא ,י חכמה ובינה עליונה מאוד"י גילוי הרצון הכמוס שמתחיל לגלות רצונו ע"והם באים ע
 שם נעשה ולכן .למעלה מחכמת ובינת שיעורי מאורות המנהיגים הנבראים בבחינת הזמן וגבול

 ,ן בפנימיות מלובשים"ה וב" ושאר בחינות שבו נשארים במ,םשרשים לבחינת עשיית הכלי
 אי אפשר ,ן שבו בחינות השייכות לנקודים שהוא ענין אצילות עצמו"ה וב"שמבחינה זו שהוא מ

 , במקום רם כזהילויכ בתחילה אין בהם ג" מה שא.להם להתגלות עד שיצאו הנקודים אל הפועל
  . והבן מאד,רצון הרוצה לבנותוכי אם בבחינת רצון כמוס כענין הבנין שב

  
  פתח כב 

 והוא שהטעמים ,ק" הוא אור היוצא מחוטם דא,של הטעמים שהם אמצעיים'  הבוחלק
 ויש באמצע כגון מקף ,' ב. כמו זרקא ורביע וכדומה, על האותיות,' א:חלקים' מתחלקים לג

נה הוא מדרגה  כידוע שבי.נ"והם בבחינת בינה וזו, 237 ויש למטה מן האותיות,' ג.וכדומה
 והנשמה הוא ,238ש רוח שבו" שהוא עיקר ההנהגה שהוא בחינת אדם שעיקרו ע,א"זלמעלה מ

 הוא בגדר נפש שהוא ,ונוקבא . בחינת בינה הנותנת לו שלימות,מדרגה למעלה ממנו משמים
, והיא המילוי שלו לבד,  נחות דרגא נסוב אתתא)א"ג ע"יבמות ס( למטה ממדרגת אדם בסוד

 ספראש ב" כמ, אשתכחדאדםן בהמה בכללא "בחינת ב, 239ה שהוא אדם" מחוה מילוי

                                                           

האציל תחתיו , ק זה"ס בכח התלבשותו בחכמה דא"אור א, ל"וז' ח סדר אצילות א"ע'  עי234
  .א"ע'  אצ"א על ספד"בהגרמובא , ס כולם בחכמה עשית"עולם האצילות וז

  . 211לעיל הערה ' עי 235
ק עד טיבורו יוצאין "בא, וכן הוא בכל הפרצופים, ל"ד וז"ו ע" טצ"א על ספד"גר בה' עי236

פ והן דיקנא יקירא 'ח'כ אורות א"א יוצאין ג"וכן בא, ק"ש א"ס ע"פ ונקראין כלן א"אורות אח
ת ואורות פה עד "שאורות אזן הוא עד שבולת זקנו ואורות חטם הוא עד החזה שליש ת, כידוע

  .ל"עכ, הטיבור
  .'ח עקודים פרק א" ע' עי237
אבל הנפש , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי238

יהל אור ' ועי, ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הוא המדרגה למטה ממנו
, ו ושורה עליונשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזל, נ"הענין של נר, ל"ד וז"ח ע"א כ"ח

  .ל"עכ, והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם, והרוח הוא כח ההרגש שבאדם
 18' בגימ' ו א"א' ד א"נשאר ו, ה"וכאשר מורידים הוי, א"ו ה"א וא"ד ה"יו, ה הוא" שם מ239

  .'ח תיקון פרק ג"מקורו בע, חוה' גימ
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 הם ,נ דאצילות"ג שהם שרשים אל בינה וזו" בבחינת הטעמים של ס,וכן כאן .240ג"דצניעותא פ
 , רוחת והחוטם מדרג.שאוזן הוא בינה ונשמה, פ"מדרגות אלו שהם אח' כ לג"מתחלקים ג

 ולכן,  ושם הוא עיקר רוח של האדם,ם באפיו כל אשר נשמת רוח חיי)כבבראשית ז ( ש"כמ
פ "נקבים ימיני ושמאלי בסוד או' כ ב" ושם ג. פרצופאודעבחוטמא אשתמ )ב"ז ע" קלר"אד(

 ולכן , והיה קצת גילוי אל יציאות הכלים, שכאן היה ההעלם מתמעט, וכאן נתקרבו יותר,מ"ואו
ובב אל רצון הפנימי המתלבש מ שיותר מתקרב רצון הס"פ ואו"שייך בהם התקרבות יותר לאו

י גילוי הגבול והשיעור " ברצונו להוציא עשהיה שרצון הסובב הוא תכלית גילוי יחודו .בכלים
 מתקרב יותר תכלית גילוי יחודו , כל שמתקרב יותר לבוא אל הגבול והשיעורולכן, של הנבראים

 ,י יותר לבחינת אותיותכ קצת גילו"ולכן שם היה ג .על כוונת פנימיות מחשבתו הכמוס בבריאה
 בטןא תחילה הוא ב" שז, כידוע למטה באצילות. נתגלה עתה,דאוזן' היה גנוז בהש ,'והיינו שהו

 .כ כשנולד אז מתגלה בחינת עצמותו" ואח,241 הואעובר ירך אמו )ב"ג ע"כגיטין (אימא בסוד 
של ' לם בה שורש זה היה תחילה בהע,שהוא סוד הרוח'  בחינת הו,וכן כאן בשורש העליון

 והוא מורה על בחינת נוקבא שבאוזן היתה ,ע"הוא בפ' של ה' והד, כ נתגלה בחוטם" ואח.האוזן
כ קצת גילוי לבחינת "א אז נתגלה שם ג" שהוא שורש זלחוטם ובצאת הארתו ,נעלמת לגמרי

 , נוקבא בשורש רק עד הפה ששם נתגלה בחינתה יותרלבחינתאבל אין גילוי גמור  .נוקבא
  .)'אפתח עקודים ( ד"במקומו בס' וא בחינת מלכות נוקבא לטעם שיתשהפה ה

פ הם באים מלובשים זה תוך זה כמו למטה שהפרצופים " כי אורות אח,וגם צריך שתדע
בחינה התחתונה )ה( אא שהו" היינו אימא מן החזה ולמטה מתלבשת בז,מתלבשים זה תוך זה

א יכול לקבל ממנה לפי " מה שז'ר בחי ונשא,מים שםמצטמצששם הפרסא מפסיק וכל האורות 
 הארת האוזן , כמו כן בשורש העליון. עומדת נוקבא ומקבלת ממנו,א מחציו ולמטה"וכן ז .ערכו

א " וכשמגיע למדרגה זאת שהתפשטותו מגיע למדרגת שורש ז,הוא לבדו מתפשט עד החוטם
 עד הפה הוא ,םוכן אורות החוט . אז מתלבש אור האוזן באור החוטם, בחינת החוטםהואש

 שכל אור האוזן מה ,ל"ש הרב הקדוש ז"והוא מ . וכשמגיע לפה אז מתלבש תוך אור הפה,ע"בפ
 אז הוא ,ל שההדרגה גורם כל מה שהולך מהעלם אל גילוי"ר,  הוא מתעבה יותר,שמתפשט יותר

 ,ו ששם כל המדות וכל האורות בגבול ושיעור ומתקרב יותר אל ענינאצילותיותר קרוב למדרגת 
 שרצון הפנימי .אף שאין שייך בעצם אותו האור שינוי מדרגות בבחינת ירידה ממדרגה למדרגה

שם הוא בבחינת ש רק מה שמתקרב יותר אל המקום ,ק אין שייך בו ירידה וחסרון"הכמוס בא
 . מאדהבן , נקרא זה שנתעבה,ריבוי ומיעוט

                                                           

משום דאתכלל , המהמן הב' אדם כי יקריב מכם קרבן לה, ל"וז) ב"ח ע"כ(ד "ל פ" נדצ240
   .ל"עכ, בכללא דאדם

א מעצמותן "אשר נתנו או' א הם הבחי"י דאו"הנה אלו הנה, ל"וז' ח פרקי הצלם א"ע'  עי241
וכן , ל ברא כרעא דאבוה"ס שארז"וז, א"ולסבה זו הבן חייב בכבוד או, בבנים להגדילם ולתקנן

י "ת נה"ג) שהם(עיים והירכיים הכר' כי אינו לוקח רק בחי, והבן זה, אמרו עובר ירך אמו הוא
א צריך "בזמן העיבור והיניקה ז, ל"ל אדיר במרום עמוד קנז וז"עוד ברמח' ועי, ל"עכ, שלהם לבד

ג "גיטין כ(ואינו נחשב לעצמו אלא לאחורים שלה לבד כי בעיבור הוא בסוד עובר ירך אמו ', לאי
  ). ב"ע
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  עקודים אורות דנתיב 
  פתח א 
 שהוא מדרגת נפש שהוא למטה ממדרגת , בחינת מלכות טעמים התחתונים שהםואורות

 ,ולבאר ענין סוד זה על בוריו .ק" הוא אור היוצא מפה דא,242רוח שבחוטם שהוא עיקר אדם
ש " וכל מ,'בעשרה מאמרות נברא העולם כו) א"ה מ"אבות פ(ש "נבאר ענין האותיות וענין מ

 בראשית נמי מאמר הוא ,ע"ן בפ ולמה נחלק מאמר ראשו,'וגויהי אור בתורה ויאמר אלקים 
ב וכל ענין יציאת " כולל כל מע, וכל אלו סודות גדולים ונוראים.ע"בפ' וט ,)א"ב ע"ה ל"ר(

  .העולמות והנבראים
 )'טפתח ף "אח(  כבר כתבנו למעלה,והנה . נבאר ענין האותיות על בוריוובתחילה

 שכל אבר מיוחד , גידיםה"ח אברים ושס"ל כמו באדם המחובר מרמ" ר,שהאותיות הם כלים
,  כן הוא בשרשו באצילות. והתחברם יחד הוא אדם שלם ראוי למדרגתו,לפעולה מיוחדת בגוף

 הראוי להנהגת השיעורכשבאו האורות בירידה ממדרגה למדרגה עד שעמדו בסידור הגבול ו
ת  אז הוא בבחינת גדר אדם מורכב מהרכבת חלקי אורות ופעולו,פ הבחירה והעבודה"הזמן ע

 והוא נקרא שיעור קומה של יוצר בראשית בדברי .עליונה)ה(חכמה )ה(המסודרים לפי עומק 
 כל שהגיע הדבר לידי גבול ששיערה חכמה עליונה ,והיינו .ש בפרקי היכלות" כמ,ל"קדמונינו ז

בגבולו ושיעורו לצורך בריאת האדם '  כל א,לעהראוי להנהיג הבריאה ולהוציא הנבראים לפו
 243ו ומדה" והיינו שיעור ק,ה"וזה נקרא שיעור קומ . לבחירה ולתורה ולעבודהשיהיה ראוי

 )ב"א ע"א נ"חזהר (ם הוא "וכלל שם אד .ה" סוד מ, שזה נקרא אדם שלם, לכלל הבריאהניתןש
ב אותיות " סוד כ, והיינו.ג עליונים"ב נתיבות וי" שהם ל,ה זיני נהורין דאתפליג עלמא בהון"מ
  .ב" והם כלל יצירת מע,ע"עלמין בי' לל כל אצילות שכולל גו והוא כ,244יםג טעמ"נקודות וי' וי

 כי אותיות הם ציורי הרכבת הפעולות ממש כפי , האותיות ונקודות וטעמים הואוענין
נקודות מימין ומשמאל וקו מתפשט ' ציורו א שהם ב'  אות א,דרך משל .ציור כל חלק שבבריאה

 רק נכללים בבחינות צירוף ,הם החסד והדין הם בסיתוםענייני הפעולות ש'  שמורה שב,באמצע
הוא בחינת יסוד האויר שהוא '  שכן א. קו האמצעי שבו הוא בהתפשטות רחמיםאבל ,לבד

 ועיקר שבו הוא קו , הם רק טפלים לבד, ואף שגם אש ומים נכללים בו,)א"ב מ"י פ"ס (ממוצע
  . ביאורם ואין כאן מקום, וכן הדרך בכל ציורי האותיות,האמצעי

 הוא לפי ,או יותר' אותיות או ג'  שכל דבר שלם שיש בו הרכבת ב, התיבות הואוענין
וכן  . עד שנעשה דבר שלם,ערך אותו כלל הפעולה והמאור שהורכבו בו חלקי ההארה בפרטיות

 להוציא מהם התולדה ,מאורות כלליות יחד' ב הוא הרכבת ,במאמר אחד' תיבות או ג' הרכבת ב
ר שמורה על אור הראשון שברא "י או"יה) גבראשית א ( במאמר ,מ"ד .לולה בהם הכצריכהה

 הוא יוצא מן הדעת ,245 שהוא יומא דאזיל בכולהו,ת"שהוא בחינת הארת חסד של ז' הוא ית
ר הזה היה גנוז בדעת הזה שכולל " ואו.ב"ת שבא מחיבור חו"שהוא כלליות הקיבוץ של כחות ז

והוא אשר אמר וגזר  .246' הם י,עטרין'  ב,ג"ח וה"א עצמו כולל ה והו,ה"אותיות י' ב שהם ב"חו

                                                           

אבל הנפש , נין כי הרוח באדם הוא האדםוהע, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי242
יהל אור ' ועי, ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הוא המדרגה למטה ממנו

, נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו, נ"הענין של נר, ל"ד וז"ח ע"א כ"ח
  .ל"עכ, שבאדםוהנפש הוא כח החיוני הצומחת , והרוח הוא כח ההרגש שבאדם

, ה"ת נ"ס חג"ונקרא קו המדה בה, ל"ב וז"ז ע" לז"א על תיקו"בהגר' ועי, ה"ו ומד"ל ק" נדצ243
  . ל"עכ, ושיעור קומה בבינה ויסוד

ב "ול) ד"ע' כ(ח "ש בתז"ג טעמים בכתר כמ"והן י, ל"וז' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בגר'  עי244
ב "ששם רואים שהל, ה כד בעאן"ד ד"ט ע"ח י"תז' ועי, ל"עכ, ב אותיות"נתיבות הן עשר נקודות וכ

  .נקודות' ב אותיות והי"נתיבות החכמה הם השורש לכ
והוא אור יום הראשון שאדם , ל"חסד בפום אמה כנ, ל"ד וז"ע'  יצ"א על ספד"בהגר'  עי245

ואם , ל"עכ, ק שהן כל העולם"שהוא יומא דכלהו יומין שכולל כל הו, רואה מסוף העולם עד סופו
משמע שהחסד הזה זה לא חסד פרטי אלא שזה השפע של זיווג עליון שמוריד הדעת עליון כן 

הובא לעיל (א "ח ע"י י"ל בשער מאמרי רשב"ואם כנים הדברים אז זה לא כפשטות האריז, למטה
  . 'אבל כאן ברבינו נראה ששניהם כוונו לדבר א, שזהו חסד פרטי) 185 הערה
' שהן י, ן של וייצר"י הוא שני היודי"ן של יה"שני היודי, ל"ד וז"ע'  כצ"א על ספד"בהגר'  עי246
ה ואמר "ש בהמשך ד"וע, אלקים שמא שלים' ששם כתוב אצל וייצר ה, תתאה שמא שלים' עלאה י

  . אשתכלל' בה



 פתחי שערים

67 

 שכמה פעולות ובריאות נמשכים , והוא פעולת החסד בבחינת יציאת האור,ר"שיצא משם או
 לפי ענין חילוקי הרכבת ,ש זה"וכן עצמות האור נקרא ע,  כגון אור ומים וכדומה,הימנו

  .אותיות אלו' הפעולות שבג
ודברים אלו ,  הכל לפי מספר פרטי החלקים שבו, האותיותשל' ימג בבחינת מספר ווכן

 ,ב" וכן הוא כל ענין מאמרות של מע. אשר אין להם קץ וסוף,הם מסתרי פלאות תורתנו הקדושה
 וכל פעולה של כל בריאה ,שכל בריאה הוא במאמר מיוחד לפי צירופי הרכבת החלקים האלו

 )ב"ו מ"פ( ש בספר יצירה" כמ.הם הכוללים הכל שש רוח מיםשרשי יסוד א' י כלל ג" עיהה
 שהוא התולדה , והם שורש לאש מים רוח,247ד"שהם השלושה ספרים שבהם נברא העולם חב

 ומים , הלבן שבכל מאמר הוא הבל היוצא מן הפה שיש בו אש חמימות היוצא מ,כידועו .שלהם
שורשים אלו של ' ידי ג שכל בריאה שהיה על ולפי .248כ משם" ורוח ג,אהיהיוצא מקנה מן הר

  והם בחינת החכמה שהוא ראשית המחשבה כולל כל ענין,249אומנים' י ב" נעשה ע,אש מים רוח
ימי '  שהם ות" המתפשט בו250'י הדעת שהוא ו" וכן ע,ספירות'  ביחד שנכלל ביהבריאה

 שנזכר שם ומה . אלקים251ר" לכן נאמר אצל כל בריאה ויאמ.בראשית שבהם יצאו כל הברואים
 מורה על בחינת הכלים עצמם שכל הנבראים הם באים מחלקי הרשימו של ,לקים בכל בריאהא
 הגבול והשיעור שניתן לנבראים שיהיו , והיינו. ששם נשרש ענין הדין,צמצום הראשון)ה(

 שכך ,צמםפ התורה ועבודה שהם הפעולות ע"מתנהגים ויוצאים לפי סדור בני אדם למטה ע
אבל  .ל כמה פעמים" בכדי שיהיה שכר ועונש כמש,פ דין גמור"עשיערה המחשבה שיהיה הכל 

 והוא הרצון העליון המתלבש בכל פעולה ובכל מאור ובריאה שעושה ,עצמות)ה(בתוכם נגנז 
והוא  . שרצה להיטיב לזולתו,בשביל חסדו וטובו' שיהיה הכל חוזר לטוב ויהיה נשלם רצונו ית

 שיתף ,'ד כו"עלה במחשבה להבראות במדהבתחילה ) אבראשית א י "רש (סוד מה שכתב
  .'ה מדת הרחמים כו"הקב

  
  פתח ב 

ש " כמ. שבהם וכן הטעמים,י האותיות מתנענעים" שע, ענין הנקודות של האותיותוזהו
 , אינון נקודין, יזהירו, והמשכילים אלין אתוון,' והמשכילים יזהירו וגו)ב"ע' ד( בתיקונים

 וביאור ענין . דאינון נשמתא, אלין טעמי,זוהר הרקיעכ, רוחאגופא לגבי כדאתוון לגבי נקודין 
 בהמייתנפש ה)ה( והנפש שבו הוא , שהגוף הוא אברים החיצונים,ן" כמו שבאדם יש גוף ונר,זה

,  מה שהוא בבחינת מדברפי ואין זה מדרגת אדם ל.ח בהמות וחיות"כל בעכ שהוא חי ,המרגיש
 שבו קבועים כל כחות להנהיג בהם , שהוא הרצון,בוותכלית בריאתו ועיקרו הוא בחינת רוח ש

                                                           

א "פ(י "ש בס"כמ, בכף מאזנים, ב כל האצילות תולה במשקולת"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי247
  . ל"עכ, ש"מ"ד והם שלש אמות א"בספר וספר וסיפור שהן חב) א"מ

כ כשיוצא הוא "ואח) דאדם(הרוח שבקרבו , ל"וז' ואופן ב' ט אופן א"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי248
', ק של הכלי וכו"כ נתפשט לו"ואח, הוא הרטיבות שברוח ואש הוא החמימות, מתחלק לרוח ומים

, ו"ש סוף תיקון כ"נ כמ"מוחא ריאה ולבא הן נר, ל"א וז"ח ע" עז"וא על תיק"בהגר' ועי, ל"עכ
, כמו הנשמה שעיקר חופף על האדם וענפיה בתוכו, י התנשבות הריאה הרוח בלב"כ שריא ע"ואעפ

  . ל"עכ
פתח ואמר למלכא דהוה ליה כמה בניינין , ל"א וז"ב ע"א כ"אומנים מוזכרים בזהר ח'  הב249
כמה דאת אמר , הוא אומנא לא הוה עבד מדעם אלא מרשו דמלכאוה, והוה ליה אומנא, למבני

ועמודא דאמצעיתא מלכא , מלכא ודאי איהו חכמה עלאה לעילא, ואהיה אצלו אמון) משלי ח ל(
, אומנא לתתא ודא שכינתא דלתתא, ם"אומנא לעילא ודא אימא עלאה אלהי, ם"אלהי, לתתא

מן לא ו ואותו א,מןוה בנינים לבנות והיה לו א למלך שהיו לו כמ]משל[ ,פתח ואמר: תרגום. ל"עכ
 המלך הוא ודאי חכמה ."ואהיה אצלו אמון" כמו שאתה אומר .היה עושה דבר אלא מרשות המלך

אלהים היא  .ם העליונהֵאה וזו ,מן למעלהו אלהים א. ועמוד האמצעי מלך למטה,עליונה למעלה
  . וזו שכינה שלמטה,מן למטהוא

ש "כמ, שהוא דעת' וניתוסף ו, ויהי אמא ואבא נכללת בה, ל"ג וז" עג" יצ"א על ספד"בהגר 250
וידוע שכתר שורש הדעת ודעת , פ שעדיין לא יצא נכלל בה בסתימו"אע, למטה שדעת נכלל בבינה

  . ל"עכ', יהי'במלת ויהי קודם ל' ולכן ו, במקומו
  .אמר' י'  דהיינו ו251
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 ונשמה הוא למעלה ממדרגתו .252והוא עיקר מדרגת האדם,  ומדות הקבועים בנפשו,גופו
  . כדי לסייעו לעבודה להשלים רצון קונו, אשר שולח ניצוציו להתלבש ברוחו,בשמים

 א דגופא ונפש שיתופ, הכלים עצמם הם בחינת גוף, הוא בפרצופים העליוניםוכן
הבחינה והוא  . שהתגין הם קשורים באותיות, שבו253 הם אותיות ותגין)ב"ג ע" יז"תיקו(

 הוא שבהםוהרוח  .התחתונה שברצון שפועל להוציא כחות מאורות אלו אל הפועל לפי עניינם
והנשמה הוא הרצון העליון  הרצון המשנה סדרי כחות המאורות לפי ערך עבודת התחתונים

 כמו הנשמה , דבר לתכלית שלימותו לעתיד בבחינת השכר וגילוי היחודהמסבב שיבוא כל
 מוחין ואורות א" וכמו שיתבאר עוד בענין זה בענין פרצוף ז,שבאדם המסייע אותו לעבודה

  .ד"ן שבו באריכות בס"ונר
 והם ,עליונה)ה(פעולות שנעשה בחכמה )ה( שהם סדרי , והמשכילים הם אתוון,ולכן

א שערים "א שערים פנים ורל"ב האותיות שהם בסוד רל"י הרכבת כ"שו עכלל כל הנבראים שנע
 שהראשון תמיד ,ם"והוא גמטריא והמשכילי .)ד"יפתח א "או( א"ש עניינם במ" כמ,254אחור
 כענין הרוח שבאדם , שהם מאירים לכלים להרבות אורם, יזהירו אינון נקודין. כידוע255נעלם

 256ר"י או" כמנין יה,ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"ע ינת והוא בח.שבו הבחירה והעבודה לעשות רצון יוצרו
מאמרות בחינת '  שהם י,מנוקדות 257ת"הויו'  שהם י, שהוא הרוח שבכלים,ה"שהוא סוד שם הוי

 והם מתחלקים על ,ם אל הפועלכח כמו שהנקודות הם המנהיגין האותיות להוציא .נקודות' י
 שהם הטעמים שבהם ,הנשמה הוא בחינת ,ע כזוהר הרקי.ו"מילויים אלו כמנין יזהיר' בחינת ד

 והוא .ויבינו במקרא אלו פסקי טעמים) א" ע' גמגילה(ש " כמ,פ שכל"משתנה ביאור התיבות ע
ר "ולכן כזה . למעלה ממדרגת אדם, שהוא בחינת הנשמה אשר בשמים,סוד רצון הכמוס העליון

 הוא בסוד ,ו"ויזהיר .קיף אור מודר שהוא בס"י או"ל שהוא בסוד יה"מילואים הנ' גמטריא ד
 והנשמה , והוא הרוח המצומצם בגוף ובכלים,258י הצמצום"ר שהוא סילוק האור ע"י או"ויה

 השמש בבחינת ' א,דרגין'  שהם ג, בסוד השמש והאור וזוהר הרקיעוהם .הוא המקיף למעלה
ר "ת שבהם הטוב והרע בסוד או" ונקראים מאורו,בחינת כלים ואותיותבהחיצוני שהוא 

 ושם כל התמורות שהוא 261 בתמרוריתה עומדת260ר"ש בסוד תמ" והוא נקרא בשם שמ.259ת"ומו
                                                           

אבל הנפש , ענין כי הרוח באדם הוא האדםוה, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי252
יהל אור ' ועי, ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הוא המדרגה למטה ממנו

, נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו, נ"הענין של נר, ל"ד וז"ח ע"א כ"ח
  .ל"עכ,  שבאדםוהנפש הוא כח החיוני הצומחת, והרוח הוא כח ההרגש שבאדם

הם בחינת אותיות ובהם , א הנקרא עולם"הכלים שהם גוף דז, ל"וז' א פרק ה"ח טנת"ע'  עי253
ב "להיות שהתגין משותפין באותיות לכן נכללין נפש וגוף יחד בכ', נכללין התגין שהם הנפש וכו

  . ל"עכ, אתוון' ב בחי"אתוון וכולן נקרא כ
ב "י פ"ב אותיות והוא הכתוב בס"ות מתוך הכאותי' ב אפשרות של התחברות ב" יש תס254

א שערים וחוזר הגלגל פנים "עשרים ושתים אותיות יסוד קבען בגלגל כמין חומה ברל, ל"וז, ד"מ
  . ל"עכ, ואחור
 . וזה מרמז שהכתר נעלם', א פעמיים חסר א"רל'  והמשכילים בגימ255
  .ל" תפילה קוו תפילות"ל תקט"וכן ברמח', א ה"ה שבת תו"זו מובא בשל'  גימ256
ס "והם נקראו י, רוח' והם בחי, ה"ש בע"כמ' והנקודות הם י, ל"וז' א פרק ה"ח טנת"ע'  עי257

ס המספרים ומזהירים "רוח הכולל י' א בחי"כי השמים הוא ז, באמת בסוד השמים מספרים
  . ל"עכ, ת בנקודות מחולפין"הויו' ס של הרוח הן י"אלו הי', למלכות הנקרא כבוד אל וכו

שאבא ) ב"ב ע"א כ"זהר ח(יהי אור אבא ויהי אור אמא , ל"ב וז"ג ע" יצ"א על ספד"בהגר' עי 258
אומר באבא ועושה , ז אומר ועושה"ש בתיקו"וכמ, טמיר יתיר וסתים מאמא דהיא קיימא לשאלה

' כמו וה' בנוק' וכל תוספת ו, ולכן באבא כתיב יהי ובאמא כתיב ויהי, ובה אצטיירו כידוע, באמא
  . ל"עכ, דדינין מתערין מינה, ויהי אינו אלא צער' מ שנא"כ) ב"ע' מגילה י(ש "ד וז"בהוא ו

  .ד בשם ספר קול בוכים"אות י' א בית חכמה פרק ב"ה ת" ענין זו מובא בשל259
דע כי היסוד נקרא ', ה עד שלא שקעה חמה וזרחה וגו"ל ד"ס להאריז"ספר ליקוטי הש'  עי260

, תמר' נקרא הזעיר שמש והנוק, ל"ש בפרקי אבות וז"וכן ע, ל"עכ, שמש ואחריו תמר במספר שוה
  . ל"עכ

ד "ירושלמי מגילה כ(ל "ס משחז"וז, היא דינין וגבורות' המל, ל"וז' ש פרק ו"כ ק"שעה'  עי261
תמר לפי ' והענין הוא כי המלכות נק', תמר בתמרוריתה עומדת ובקשו חכמים למתקה כו) ב"ע

מ "ב שמביא מרע"ה ע"עוד באפיקי ים לרבינו סנהדרין צ' ועי, ל"עכ, ך דינין כפולים"הש' שהיא בחי
  .ש"ע) א"ג ע"ג קנ"ח(
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י משתנים " שע, הכל לפי ענין העבודה, לכמה צירופיםיםבסוד האותיות שמתחלפים ומשתנ
 הוא בסוד הרוח הפנימי שבאדם וכן ,והאור הפנימי הגנוז בשמש .הכלים בבחינת מילוי וחסרון

 הוא דבר שלמעלה הרקיע וזוהר .כוכבים)ה( עיקר האור השמש ו ולכן הוא,ל דברהוא בכ
  .ר"י או"ר ויה"י או" והוא סוד יה, והוא בחינת נשמה אור מקיף,ממדרגת השמש

  
  פתח ג 

 והם כלל כל ,עשרה מאמרות שנברא בהם העולם) א"ה מ"אבות פ( הם סוד ואלו
ע שהם נכללים "ם של אבי שכוללים כל הכלי,י חיבור האותיות והרכבתם"האמירות שנעשה ע

 .)א"א מ"י פ"ס (ב נתיבות שנברא בהם העולם" שהם ל,ימי בראשית אלו' ם שבז"ב אלהי"בל
מאמרות ' וי .ם" שכולם נקראים בחינת אלהי, שיתופא דגופאנפשס ד"ב אותיות דכלים וי"והם כ

הם המניעים  ו.262)א"ט ע" יז"תיקו (ם שקיו דאילנא לגיו" והוא דרגא דאד,ס דרוח"בעצמם הם י
 263כי רוח החיה באופנים) כיחזקאל א ( וכתיב ,והם בסוד חיות ואופנים .לאותיות שהם הכלים

ה "אותיות הוי' חיות הכוללים ד'  והוא סוד ד,'ובהנשא החיות ינשאו האופנים וגו ,)שם יט(
  .שהוא בפנים
ל מבואר  הכ,יסודות בכל פרט ופרט' מ ובד" מה שהיה הוה ויהיה בכל עלמין ובדצחוכל

ל "א ז"ש רבינו הגדול הגר" כמ,ימי בראשית' תיבת בראשית עד לעשות בזבבתורה ונכלל 
 ,אין כל חדש תחת השמש) טקהלת א ( והוא כי . באריכות264)א"ד ע"ל (ה"צ פ"בפירושו לספד

 שאלו המאמרים הוא צירופי האותיות שהם הכלים עם ,ב"במע'  פיו יתיי מאמר"והכל יצא ע
 )ד"ב מ"י פ"ס( א שערים פנים ואחור"י רל"ב אותיות ע" והם צירופי כ.ודותהרוח שהוא הנק

  .' כו265 והמשכילים)גדניאל יב ( שהם בסוד
ז נעשים " שעי,266י חידושי תורה של הצדיקים" ענין העולמות שמתחדשים תמיד עוהוא

י " והשגתם בתורה ע.י הרכבת האותיות עם המחשבה" שהוא ע,שמים חדשים וארץ חדשה
ז " וע.י הנבראים" ומתחדשים ע* נעשה צירופים חדשים באותיות ובנקודות,תם בה לשמהיגיע

כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני ) כוישעיה סו  (נאמר
 , וכולם כלולים במאמרות שנברא בהם העולם בכח.' כן יעמוד זרעכם ושמכם וגו,'תמיד נאום ה

ולכן שם נמצאו כל הנשמות שהיו ושעתידין להיות וקבלו , לים כל התורההדברות הכול' ובסוד י
  .חלקו בתורה' כל א

דדגש ורפה אולי הם בסוד הבלא , ה"א פ"ל בשער טנת"ו ז"ש הרח"מ' ה וע"הגה*
' ר הוא ג"כי אמ, ב"מאמרות דמע' כ סוד ויאמר של ט" ואולי הוא ג.ש"דגרמי של הגוף יעו

' אחרונה בחי'  וה267ח שבפנים"רו' ו של השם שהוא בחי"וד יהיסודות הכוללים הכל והם בס
' ן מלכות ועט" תמיד עם האותיות וכלים עצמם שהם סוד במחוברולכן הוא , מלכות שבו עפר

                                                           

  .ן"ה הוא משקה ומחיה מבפנים את האילן שהוא שם ב" דהיינו השם מ262
ובהנשאם מעל הארץ ינשאו האופנים , ח בלכתם ילכו כדקאמרן"ת, ב"א ע"ב רמ"זהר ח'  עי263
מאי טעמא בגין כי רוח החיה באופנים , ין הכי אינוןדהא כמה דאלין חיות נטלין וסלק, לעמתם

למהך אשתכח דכל מאן דאיהו בדרגא עלאה , רוח החיה רוח קדשא דנשיב ובטש בכלהו אופנים
  . ל"עכ, איהו נטיל למאן דנטיל ליה

הכל כלול בתורה מבראשית עד לעיני , והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם, ל" וז264
הראשונה ' וכללו נכלל בפ, ד"ש כאן בס"בראשית עד נח כמ' כל זה נכלל כולו בפרו', כל ישראל וכו

ש "כמ, אלפי שנה' תיבות ז' וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון בז, ל"עד ברא אלקים לעשות כנ
' ומקור כלל הכללים הוא בתיבת בראשית ו' א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו"בפ

  .'אותיות ודגש של הב
  .255רה ש בהע"וע, ל בפתח הקודם"נ כ265
כמה אית ליה , ואשים דברי בפיך) ישעיה נא טז(רבי שמעון פתח , ל"ב וז"ע' א ד"זהר ח' עי 266

, ה ציית לקלהון דאינון דמתעסקי באורייתא"בגין דקב, לבר נש לאשתדלא באורייתא יממא וליליא
  . ל"עכ, על ידא דההוא דאשתדל באורייתא עביד רקיעא חדאובכל מלה דאתחדש באורייתא 

 , בתורה יומם ולילהעסוקלאדם ללו  כמה יש ."ם דברי בפיךיואש"רבי שמעון פתח : תרגום
 ובכל דבר שמתחדש בתורה על .סקים בתורהומשום שהקדוש ברוך הוא מקשיב לקולות אותם שע

  . עושה רקיע אחד, בתורהעוסקידי אותו ש
 .באופניםל ש" נדצ267
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זהר ( כי לא מתפריש מבירא לעלמין , הוא תמיד בה268אפרים עפר ואפר' בחי, היסוד דדכורא
והוא הבלא , ולכן הם קמים בתחיה,  לעולם והוא מצות מילה הדבוקה בישראל.)א"ט ע"ב רנ"ח

שרפה הוא ', עם ו'  וזהו סוד דגש ורפה י.ן קם בתחיה"י שם ב"ה שע"דגרמי השוכן בקבר סוד מ
' והוא כולל כל י) קהלת ז יב(והחכמה תחיה בעליה ' קו למעלה בסוד הארת חכמה בפנים בסוד י

 והוא סוד נקודה פנימאה של . מאמרות'ימי בראשית שבהם י' הוא נגד ו'  והו.מאמרות של הרוח
 ,' בחוכמא וכוי"ות', בראשית ברא וגו) בראשית א א(ש "כמ, 269דבראשית שהוא חכמה' אות ב

'  ושם גנוז הדגש והוא יראת הרוממות בסט.'וגו' ראשית חכמה יראת ה) תהלים קיא י(ש "וכמ
ימי בראשית בחסד '  בוכ מתפשט" ואח.' וגו270והצנע לכת) מיכה ו ח (דדינא שהוא גנוז מאוד

ד "אתוון דבג' והוא הרפה הקו שעל האותיות והם בז, 271אור הראשון דאזיל בכולהו יומי
יסוד שהוא האמונה הקבוע בישראל '  והוא האור הגנוז בצדיק בעט.ת"כלים של הז' ז, ת"כפר

 והוא אחיזתם בתורה, ן מלכות שהם האותיות"ה הקשור תמיד עם ב"דהוי'  בסוד ה272לעולם
א "כתובות קי (ש"כמ, י הם קמים בתחיה"שע',  עץ חיים הוא למחזיקים בה וגו,)משלי ג יח(
י "וזהו ו, ב"ט מלאכות דמע"ל אורות של ל"והוא ט, ל תורה מחייהו"ט, כל העוסק בתורה) ב"ע

  .והבן מאד, דגש ורפה, ב"דויאמר דמע
  

  פתח ד 
 והראשון ,ב ויאמר אלקים שבכל אחד כתי,המאמרות בפני עצמם'  נתחלקו אלו טולכן

 כי בכל ,והוא . בראשית נמי מאמר הוא)א"ב ע"ה ל"ר( ש" כמ,'הוא נרמז בבראשית ברא וגו
 ש"והוא מ . אחת)ות( והראשון כולל כל הנבראים ותולדותיהם בכלל,דבר יש כלל ופרט

ס וכל המאמרות " והוא כולל כל י, את השמים ואת הארץאלקיםבראשית ברא ) אבראשית א (
 ואת , לרבות תולדותיהם,את השמים) י שם"רש(ש " כמ,ימי בראשית בכלל' וכל מה שנעשה בו

 את השמים הוא ,ר" גנגד הוא ,תיבות בראשית ברא אלקים' והוא כי ג . לרבות תולדותיה,הארץ
ש רבינו הגדול " וכמ. ימי בראשיתנגדתיבות '  והם ז, ואת הארץ הוא נוקבא מלכות,א"ק דז"ו

 שכל מה שמפורש בשבעת ימי בראשית ,273)א"ג ע"ל (צ שם"ה בפירושו לספד"א זללה"הגר

                                                           

ר "פ, מיני גבורות' והם עפר ואפר ב' ה אינון תרין ממנין כו"ד, ל"ב וז"ע' א ד"יהל אור ח'  עי268
  . ל"עכ, עור' הוא כתנות אור ועי' וא, ר"פ

  .ה נקודה חדא"ג ד"ה ע" לז"א על תיקו"בהגרב כן כתוב 269
 שבתוכו מתלבש 'החכמה הוא גילוי של הצניעותא וכו, ל"ד וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי270

ס בחכמה "וידוע שמתלבש א, כלם בחכמה עשית) תהלים קד כד(ש "כמ, ס"הצניעותא שנקרא א
ואת צנועים חכמה ) משלי יא ב(ש "וז, י חכמה"ס מתלבש ע"שמכאן ואילך א, ועל ידו הכל נעשה

כי ) כגירמיה ט (' ונא, ספירות דעתיק ימין שמתלבש באצילות' ימי בראשית ז' ואמר צנועים שהן ז
והצנע לכת עם ' דורש ממך ממך כו' מה ה) מיכה ו ח(ש "וז' אם בזאת יתהלל המתהלל השכל כו

  . ל"עכ, אלקיך שהוא הידיעה
  .245לעיל הערה '  עי271
אפילו ', כל זמן שמאמין באחדותו ית, ל"ה לא יפסיק וז"א ד"ב ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי272

ונכלל ', פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו"ואע, ה עבירות אינו מומר לכל התורהעובר כמ
ל הוא מבועא דלא פריש מבירא "והענין כי קוץ הנ, ל"תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ

כיון שתמיד , א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה"של ז' אחרונה מל' כי זאת בחי, לעלמין
גדולים אבל שאר ' והר' שלכן הד, חדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחרישראל מאמינים בא

דנחש ' וזה הוא סט, ו"ה מחמת עונות כשרובם ח"שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו' הבחי
וכן בבת אל נכר אז , אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר, בשאר עבירות

ל יוסף "ר', ש ואיהו פוסק וברח כו"וזהו פירוד הגמור וז,  מצדוו מסתלק"ח) דהיינו האמונה(הקוץ 
י "א ע"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"ומסתלק הקב, במדרגתו

  .ל"עכ, הזיווג
' והן שבעה תיבות דפ, דרגין דקדושה נגדן'  חשיב ז- בראשית ברא עד הארץ כבודו , ל" וז273

, ראשון כולל הכל' כמו שמפרש והולך כידוע שפ,  הדרגין דקדושהשכולל את כל, הזה בראשית
ל בראשית הוא "ר' ואמר בראשית מאמר כו, ש"ראשון ע' ש בהתחלת זוהר פרשת בראשית פ"וכמ

חצי , א הוא חצי מאמר של בראשית"בר, כלל העולם, ק"שהן כלל ו, ברא שית, מאמר גלוי בראשית
אב חכמה עילאה סתים והחכמה מאין , והוא אב ובן, ע מאיברא ואין ידו, אותיות שבו והוא סתים

אותיות ' ק וברא ג"ו, אותיות' והוא בראשית גליא ולכן כאן ו, ובן גליא, א"והוא בר, ל"תמצא כמש
  . ל"עכ, מוחין ובהן כלל הספירות' ל ג"נ כנ"אותיות של החכמה שכולל דו' ג, ד"נגד יו
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ששם מבואר בפרטות כל מה שהיה והוה ויהיה בשית אלפי שנין ואלף השביעי יום שכולו שבת 
 , והוא בסוד עולם העקודים הזה.תיבות שבו' הכל נכלל בפסוק ראשון בז ,)א"ז ע"סנהדרין צ(

 שכאן התחיל ענין , שהכל נכלל בכלי אחד,ק"ן בפה דא אשר נשרש כאשוןשהוא המונח הרא
אבות  (ל"ועל זה אמרו רז . ורק שם נכלל הכל בכלי אחד,גילוי הכלי לפי סדר הראוי לנבראים

 ,יכול להבראות'  והלא במאמר א, ומה תלמוד לומר,בעשרה מאמרות נברא העולם) א"ה מ"פ
ס דאצילות שבהם הוא כח "כלים די'  הם יתו כי אלו עשרה מאמר,והיינו .'אלא כדי ליתן שכר כו

פ שני דרכים בבחינת " ושם הגיע הגבול שיהיה ראוי שיתנהג ע.כל הבריאה בפרטות בכל דבר
י טוב ורע של יצר " הכל על פי הבחירה ע, לפי ריבוי כח המאורות או לפי מיעוטם,שכר ועונש
 ועדיין לא הגיע לאותו ,' אכליב שם היו כל הכלים נכללים ,ק"אבל כאן בפה דא .ר"הטוב ויצה

היה יכול ' ש שבמאמר א" וז,פ הבחירה גמורה שיהיה בבחינת שכר ועונש"מדרגה שיהיה ע
  .'כו אלא כדי ליתן שכר , בסוד כלים דעקודים,להבראות

 וכל מה ,274 שהפה הוא סיום כל החושים שבראש, מקום מדרגה הזאת נקראת פהוהנה
ו " שהוא בסוד אותיות יה,מיעה וריח נכלל הכל בדבור בפהשהוא בחושים העליונים של ראיה ש

 , שחושים שבראש הם שרשי הכחות ומאורות של אצילות,וכן כאן .אחרונה' שנכלל הכל בה
וכמו שהפה בראש הוא התחלת גילוי החושים והתחלת , ק בבחינת שורש"נכלל הכל בפה דא

  .ק התחלת בנין אצילות" כמו כן הפה דא,הגוף
  

  פתח ה 
 שכאן היה התקשרות כל קשרי מאורות והפעולות וסדריהם ,ה" הזה נקרא פקוםומ

 הכל ,' מה שהיו ויהיו כו,ופרטותיהם וכל מה שהוכן להוצאות כל העולמות והנבראים כולם
 , דאצילותה כמו בינ275ג"ושם הוא שם ס .*ב אותיות הכוללים הכל" והם בחינת הכ,בכלל

 ונמצא שכל האותיות יוצאים .העולמות והנבראים כולםנ שהם עיקר המנהיגים "שמשם יצאו זו
ובתחילה נצטייר שם ,  והוא הולד הנולד ויוצא מרחם אמו בכל חילוקי אברים,מיסוד אימא

 כמו ,ובלידה הוא מתגלה .276ש אמו" רק שלא נתגלה לחוץ ונקרא ע,בבטן אמו בכל אבריו
 הוא ,כמו כן כאן בשורש הפה ,)'גפתח א "ז( ד"א במקומו בס" בענין הולדת זינושיתבאר עני

 פה , והפה הוא דוגמת יסוד אימא.סיום אורות החושים העליונים שהם שרשים והכנה לאצילות
 וכל הפרטים הנמצאים בגוף נמצאים , רק שזה בראש וזה בגוף,277דלמעלה נגד פה למטה

מקיף  הגיע המדרגה שנתחברו אור שכאןוהטעם  . ויוצאים מן הפה כמו למטה מיסוד,בראש
 שעיקר הרצון הפנימי הוא בשביל הצמצום וההדרגה )'צמצום פתח ה( ל" כמש.ואור פנימי ביחד

 , והוא המנהיגם לפי ערכם,אשר ניתן שיעור למאורות דאצילות הפועלים ומנהיגים כל הנבראים
ז שלא הגיע למדרגה "וכ .278מ הוא משקיף עליו להביאו לידי תכלית שלמות רצון העליון"ואו
 כי הלא כמה מדרגות הבטת הרצון הזה הוא רחוק ,ין שייך לומר שהמקיף הוא סמוך לו א,זאת

 ויש כמה מדרגות שצריכים .מלהשקיף ממש על ענין המובט כיון שלא הגיע עדיין למדרגה זו

                                                           

ידוע ששמים סוד , ש"ש שסיני הוא הפה ע"ח שיה"זש ב"מ, ל"ג וז"ה ע"ג ל"יהל אור ח'  עי274
חושים התלוים ' האחרונה מד' בחי', בחי' והפה בה ב, והארץ הוא הגוף, י"ג דס"ש בפ"הראש כמ
ואינה , י"חושים שבמישוש שתלוים בשם אדנ' הראשונה לד' והבחי, ה שהוא הדיבור"בשם הוי

, שבפה היו בסיני' בחי' והנה ב' ן וכושל עליו' כמו כתר שהוא כתר מל, ממנינם רק שורש להם
 לעיל -וידבר אלקים (כ "ושם הדיבור ג, ה מזבח ושם עולת תמיד העשיה בהר סיני"ששם בנה מרע

מלכות פה תורה , יסוד סיומא דגופא אות ברית קדש, ל"א וז"ט ע"ז י"תיקו' עי, כ"ע) ביהל אור
  .ל"עכ, שבעל פה קרינן לה

  .ח כאן" בעכ"כמש, ה"פ' ב בגימ"ג וכ" ס275
ואינו נחשב ', א צריך לאי"בזמן העיבור והיניקה ז, ל"ז וז"ל אדיר במרום עמוד קנ"ברמח'  עי276

  ).ב"ג ע"גיטין דף כ(עובר ירך אמו , כי בעיבור הוא בסוד, לעצמו אלא לאחורים שלה לבד
יסוד אימא הוא הפה המוציאם ומודדת , ל"צבקות עמוד קלב וז' ל קנאת ה"ברמח'  עי277
מיני מציאות ' מוצאות והם ה' ועל כן הם ה, מי מדד בשעלו מים) ישעיהו מ יב(' ם בסוד המידת

  . ל"עכ, הספירות שהם עיקר הפרצוף' בסוד ה
האחת היא נשמה , בחינות נשמה' לכל אדם יש ב, ל"א וז"ד ע"י י"שער מאמרי רשב'  עי278
צלם הנקראת אור מקיף וזו ' בבחי' היא נשמ' השני, שבתוך גוף האדם וזו באה עם האדם' פנימי

וזו עומדת בבחינת צנור אחד על ראש , נשארת למעלה בעולם העליון ועומדת על ראש האדם
 . ל"עכ, האדם שיכול האדם לעלות למעלה על ידי הנשמה ההיא
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 די ולכן כאן שהגיע לי. עד שיבואו לידי מדה ושיעור הזה,לירד בדרך צמצום מהעלם לגילוי
 כאן לא הגיע המדרגה להיות הכלים מתגלים אך .תחבר עם אור הפנימימ מ" נקרא שאו,מדה זו

שהוא כולל כל הכלים וכל '  לכן לא נתגלה רק כלי א,בכל פרטותיהם רק בדרך כלל לבד
 ועיקר גילוי .מאמרות נבראו כל הברואים ותולדותיהם בכלל'  כמו שבמאמר ראשון מי,הנבראים

 ולמטה  ומשם. ששם היה סילוק האור וצמצום,טהמק ול" מטבור דא למטההכלים בפרטות הוא
ולכן נקרא  ,)'בפתח א "ז( ד"עניינו במקומו בס' הוא שייך לאצילות והוא מתלבש בו כמו שית

  .ל שכל הכלים קשורים שם בכלי אחד" ר,כאן אורות הכלולים בפה בשם עקודים
ן הגיע החיבור ל שכא" ר,אורות פנימיים מכים ומבטשים זה בזה' מקיפים וי'  הם יושם

י רצון " שרצון הפנימי מתפעל ע.של רצון המקיף העליון עם רצון הפנימי שאחד מקבל מחבירו
י " וכן המקיף מתפעל מן הפנימי שהתכלית בא ע,י רצון התכלית"המקיף כמו שהמעשה בא ע

ועיקר המשכתם הוא נגד הפנים שהוא זיו  .ז נגמר הכלי שהוא הפעולה" ועי,רצון המעשה
י " והאחוריים הוא סיבה נמשכת ממילא ע, למטה לתוצאות הפעולות בגילוי פניםהנמשך

 אבל עיקר הכוונה הוא אל גילוי פנים להיות המאורות הולכים ופועלים .הבחירה ועבודה
מ גם לצדדים " שעיקר אור הפה נמשך לפנים ומ,ל"ש הרב הקדוש ז" והוא מ.בהארה מרובה

  .ואחור נמשך האור הזה משם
  תיבותבית נ*
ש רבינו הגדול " שסיני הוא הפה כמ,נתנו כל הדברות וכל התורה ששם ינסי הר ס"וז

 כלי בחי׳ ילחהת שכאן ,ם"אד ה"פ הוא י"וסינ .בספר ברית מנוחהו 279ה בליקוטיו"א זללה"הגר
 שנבראו כולם )ב"א ע"א נ"חזהר (ה זיני נהורין דאתפליג בהו עלמא "ם שהם מ"שהוא בסוד אד

 יושר' בבחי שיהיה שם הנתנש התורה י"ע הבריאה ידוש וכן בסיני היה ח.תורהי אותיות ה"ע
 קבל משה) א"א מ"אבות פ (אמרו ז"וע .הראויה ועבודה בחירהה פ" הכל ע,ם"בסוד דמות אד

ל שיוצא מן "ס קו" וז.ל" סוד קו,ד"ן יו"ד נו"ך יו"סמ, 280 והנה נעלם של סיני,'כו ינמסי תורה
 ,ס התורה שנתנה בקול" וז.כ הוא בסוד לידה יוצא לחוץ" ואח,לם שתחילה היה שם בהע,הפה

קולות של התורה סוד '  סוד הוהם .משה ידבר והאלקים יעננו בקול) יטשמות יט (ש "כמ
פעמים '  וה,חומשי תורה'  והם סוד ה. שכוללים כל האותיות281מוצאות הפה' ך שהם ה"מנצפ

, א"ה גידים מטיפה דאו"ח אברים ושס" רמ,ג"תריסוד א הוא " שז,ג"ה תרי"ל הוא סוד בינ"קו
 קולות ה׳ בסוד הם ששם מבינה והם .ב"וחמ ת"ל ה"שסח עשה ו"רמהם  תומצ ג"תרי וכן
 ׳ד הם ,לאמר ההאל הדברים כל את אלקיםוידבר ) אשמות כ  (הדברות ינשלפ ובפ׳ .ועיםדהי

 וב׳ .הדבורים וכל תיותהאו כל יצאו שמשם ,ק"אד בפה ןאכ שמתגלים אלפין ד׳ נגד שהם אלפין
 ,כליםה וחיצוניות מקיף של ב׳ נגד ,מר"לא לה"הא באמצע 'וב ,ת"א םיהל"א ת"בר הם אלפין

 על מורהש ד"יו' בבחי הם הכלים וסוד .הכלים תופנימיי פנימי ורא םייפנימ סוד באמצע וב׳
 הם לכןו ,מטי ולא מטי בסוד וזרח ואור ישר אור בסוד הם אכן .דחבא םליוכל כלים עשר

 .והעלם סתלקותה בסוד הם ואלו פנים בגילוי הם שאלו רק ,ד"יו כ"ג ד הוא"יו וישמיל כפולים
 נאמר ז"שע ,שבהם העליוןו הכמוס הרצון שהוא ה"הוי שם בסוד הם מ"ואו פ"וא 'יחב וב׳

  .מאוד והבן ,כולם את חיהמ אתהו) ונחמיה ט (
  

  פתח ו 
של ' אלפין שהיו תחלה כלולים בחוטם בד'  הוא בחינת ד, הזאת שנתגלה בפהוההארה

ושתים בציור , י"שהוא ציור יו, à שתים בציור זה ,אותיות של אלפין' וכאן נתגלה בבחינת ד ,'ה

                                                           

ידוע ששמים סוד , ש"ש שסיני הוא הפה ע"ח שיה"ש בז"מ, ל"ג וז"ה ע"ג ל" יהל אור ח279
חושים התלוים ' האחרונה מד' בחי', בחי' והפה בה ב, והארץ הוא הגוף, י"ג דס"ש בפ"הראש כמ
ואינה , י"חושים שבמישוש שתלוים בשם אדנ' הראשונה לד' והבחי, ה שהוא הדיבור"בשם הוי

, שבפה היו בסיני' בחי' והנה ב' של עליון וכו' כמו כתר שהוא כתר מל, ממנינם רק שורש להם
 לעיל -וידבר אלקים (כ "ושם הדיבור ג, מיד העשיה בהר סיניה מזבח ושם עולת ת"ששם בנה מרע

  .כ"ע) ביהל אור
  .ד"ן ו"ד ו"ך ו" מ-  נעלם דהיינו המילוי של סיני ללא אותיות השורש 280
ב הוא "נש, ל"ג וז"ע' ב ה"יהל אור ח' ועי', א פרק ג"ח טנת" שהם פיתוחי חותם המוזכר בע281
א שערים של "בסוד רל, שערים לאותיות' הפה שהן נמוצאות ' והן ה, א נחלק לעשר"ג שכ"סוד ה

  .אותיות דנפקין מבינה
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'  וב,בחינות של כלים פנימיים וחיצונים'  הם ב,ד" והשנים של ציור יו.ד" שהוא ציור יו,זה 
  .י הם בחינת אור פנימי ומקיף" ציור יולש

 שכבר ביארנו שאותיות הן בחינת כלים שהם גבולים ומדות של ,נין זה עוביאור
וידוע  . שהם גבולים היוצאים מן הפה, כמו ההברות הנרגשות במבטא,הפעולות והמאורות

 סודויש בזה  .כ כמו כל שאר האותיות" ואינם נרגשות כ,י הם היותר נחות בהברה"שאותיות אהו
 של 282ד" והם בסוד כחב,ם לכולם והיותר נעלמים מהם כי באמת אלו האותיות הם שרשי,גדול

כל ספירה יש לה מספר ) ש,והענין, ס"של הי(ב אותיות הם הכלים " וכ,283הספירות שהם הכלים
ד הם המוחין של "וחב . כפי השיעור הראוי לו לפי עומק חכמה העליונהגדולים) ידוע(אותיות 

 וידוע כי הם כוללים כל .'אלקינו וגו'  לההנסתרות) כחדברים כט  (,הספירות שהם יותר נעלמים
הוא הכתר שהוא ' וא .אבהן דעלמא'  והם ג,ר"קווין של חד'  שהם שרשי ג,בנין של הפרצוף

י "של אהו'  וא,ד"ו הם חב" ונמצא שיה. כולל כל המוחין וכל הפרצוף כידוע, בכלל284הרצון
אינו אלא בדרך כלל בבחינת  והברתו נעלמת לגמרי ו.יותר נעלם מכולם' ולכן הא, הוא בכתר

ס " וז.ב אותיות"ב כנגד כ"י הם במספר כ"ולכן אהו .פתיחת הפה להוציא קול הפנימי מן הגרון
כפולות שיש בהם דין ' ת שהם ז"ת הם ז"ד כפר" בגכי, ת שהוא רפה"ד כפר"א דסמוך לבג"יהו

 ואם הם , לבד אז האור בא בסיתום וקימוץ בסוד נקודה, שאם הדין גובר,285וחסד דגש ורפה
ת מתחברים " כאשר ז,ולכן .רפה שהוא היות אז האור מתפשט בסוד קו על האות,בסוד החסד

 אם לא כשיש דבר המבטל , אז הם נעשים רפוים,ר וכתר ששם הוא עולם הרחמים כידוע"עם ג
  .ת"ר לז"וגורם איזה הפסק בין הג

 רק ,חינת פרט גמור כאן בעקודים שכל הכלים לא באו עדיין לגילוי גמור בב,והנה
בהעלם היותר גדול שיכול להיות בבחינת הדרגת כלים שהם ' שכולם הם בכלל בכלי א

 .י וכמו כתר שהוא ראשית הכלים וכללות כולם"של אהו'  לכן הם מרומזים באות א,האותיות
פ ומקיף הוא בציור " רק שהאו,'כ מרומזים באות א" הם ג, האורות כולם פנימיים ומקיפיםוכן

ד שהוא מורה "ובחינת כלים הם בציור יו . שמורה על פנימיות286ה" שהוא סוד שם הויà י"יו
'  שגמווכ .ד"אותיות יו'  שהם ג,288 ושטח, וקו, נקודה,בחינות שבו'  בשיעור ג287על בחינת כלי

 היינו הנקודה הוא ראשית הקו והתחלתו ,ל"ענינים הנ' אותיות אלו הם מורים רק על התחלת ג
 וכולם הם רק התחלה לבד בלתי ,שהוא השטח התחלת המעוקב'  וד, התחלת השטחהוא קו' והו

  . כמו שביארנו, כמו כן כאן הוא רק התחלת הכלים בכללות לבד.םימתחלק לחלק
  

  פתח ז 
                                                           

דוגמת ' ו הן נסתרות נח נסתר וכו"אותיות יה, ל"א וז"ח ע" קלז"א על תיקו"בהגר'  עי282
א "בהגר' ועי, ל"עכ, אבל האלף היא טמירא דטמירין, דוגמת האלף, היא נחה אחר כל תנועה, הכתר

והן תחילת , ב"כ', י שהן כוללים כל האותיות כי הן גימ"אותיות אהו'  ד,ל"וז' א אופן א"א מ"י פ"ס
  . ל"עכ, ולכן בא מהם שמות העצם ולכן הם נחים נסתרים, העשר וסופן ואמצען

  .'שהם הכלים'למחוק דצריך  נראה 283
בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול , כתר הוא רצון, ל"ג וז"ע'  כז"א על תיקו"בהגר'  עי284
כל מה שתלוי , ל"ו וז"ח פתחי חכמה אות ט"ל קל"ברמח' וכן עי, ל"עכ, פרצופים' ד הנג, ודיבור

והוא שאמרתי , אין לשאול טעם עליו, שהוא המונח הראשון של הספירות, במציאות הבנין
והיינו כי אור הכתר הוא סוד החק , וזהו כתר שאמרו עליו במופלא ממך אל תדרוש, למעלה

והנה , שהם עתה ונמצא הכתר כללות הכל ממש, לה ושיהיו בדרך זהשיהיו א, הראשון שבמדרגות
והיינו כי אי אפשר לדעת שורש המונח הזה למה , שהוא הרצון הכל יכול, ה"ס ב"הכתר נקשר בא

וכיון שודאי אסור לנו להתעסק , הרצון העליון, הוא דוקא כך לפי שהוא מושרש בכל יכול בשלמות
, לפי שכבר אין המחשבה תופסת שם, בסוד כל יכול, עצמודהיינו בשלמותו מצד , ה"ס ב"בא

ועל כן , ל"פירוש לבקש טעמו ועניניו שהם מושרשים למעלה כנ, ממילא אסור להתבונן על כתר
  .ל"עכ', ובמכוסה וכו' ה נאמר במופלא ממך וכו"ס ב"על כתר וא

, ל"א וז"ש בגר"וע, ת מתנהגות בשתי לשונות"ד כפר"שבע כפולות בג, ל"א וז"ד מ"י פ"ס'  עי285
  . כ"ע, כ בשאר אותיות שאינו ניכר דגש ורפה בהן"ל דגש ורפה משא"ר

  . 'ולקמן פרצופים א',  לאפוקי אלקים שהוא שם של הכלים כדלעיל פתח א286
  .'א ד"ח א"ע' ה שהוא כלים עי"אהי' כ גימ"ד עה" יו287
וכן הוא , שטח' ד, קו' ו, נקודה' ל י"ר(ד הוא נקודה קו ושטח "יו, ד"ה ע"י כ"א ס"בהגר'  עי288

  . ל"עכ) ה"ו של הוי"יה
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 , תחלה היו בכח באורות אוזן וחוטם,מ"פ ואו"ן הכלים דאו"בחינות אלפי'  אלו בוהנה
 ומנקבים ,מ"פ ואו" מהנקבים שבימין שבהם הם או,ינו הי.שבחוטם' נקבים שבאוזן וב' שהם ב

 ודינים ם כי תמיד הכלים הם בחינת צמצומי.בחינות הכלים' שבשמאל של האוזן והחוטם הם ב
מ הוא "שהוא מצומצם בתוך הכלים מפ "או אף ,כ האור"משא,  כיון שהם בגבול ושיעור,יותר

  .' והוא בחינת חסדו ית, בארוכה)'חפתח צמצום ( ל"רצון הכמוס בכדי להטיב באחרונה כמש
בא  והדיבור שהוא ,289 שהבל של הפה הוא אור הפנימי, נשרש ענין האור והכליובפה

כ רצון הכמוס שם אינו "מה שא .שמתגלים למטה' בהרגש הוא הכלי שהוא בחינת מדותיו ית
 בהבל מ"פ ואו"בחינות של או'  ושם שורש ב, והוא כמו ההבל שאינו מתגלה בדיבור,מתגלה

כ נחשבים האורות "ואח, 290 וכן בכלים בדיבור של עליון ותחתון. ושל תחתוןוןשל לחי עלי
 בציור  ס ציור הכלים באות"וז . והדבורים בבחינת כלים בשמאל,בבחינת ימין שהוא חסד

 , סוד כלים הפנימיים הם בהעלם,והיינו .אחר נעלם' ד הוא י" והו,הוא נגלה' אד ה" שיו,ד"יו
 והם בבחינת אור ישר ,'כלים שנכללים בכלי א'  וכולם רומזים לי.יצוניים הם באתגליאוכלים ח

  .ד"פ יו" הם ב,ואור חוזר
  

  פתח ח 
 ששם היו כל השרשים למה שנעשה ,ק היה בהדרגה" גילוי עולם העקודים בפה דאוסדר

נודע  כ, בהדרגה)בא(ולכן כמו באצילות סדר בנין המאורות אשר שם הוא , כ באצילות"אח
 , והיינו.ההנהגה) מאורות( שהם פעולות ,נ"מענין בחינת עיבור ויניקה ומוחין של פרצופים זו

 הכל לפי הכנת התחתונים ,שבהם הוכן הסדר שיהיו מאירים בהארה מרובה ובהארה מועטת
כמו כן היה כאן בשורש העליון בפה  .ד" בס)יזפתח א "ז(  במקומםמו שיתבארולפי מעשיהם כ

  .ת הכלים ובחינת הגבולים אשר ניתנו למאורות בבחינת כללותיהתחיל עשיק ששם "דא
כלים בתוכו ' מ הוא כולל י" מ,' זו דעקודים אף שאינו אלא כלי אה שבחינ, שתדעוצריך

 וכולם .ס שלו" והם י,מאמרות'  שהוא מאמר הראשון אשר כולל כל הי)'לעיל פתח ד( ש"כמ
 במה שנבאר נםונבאר עניי .חינת נפש שלהם לבד שהוא ב, שבהםה תחתונ'יצאו כאן בבחי

 . שכשנולד לא נכנס בו רק בחינת נפש לבד,תחילה באדם התחתון שסדר בניינו בא בהדרגה
 ,291 נכנס בו מדרגות נשמה,כ כשמוסיף שלימות" ואח.כ כשלומד תורה נכנס בו בחינת רוח"ואח

 ' יברכות (ל"ש רז" כמ,ל"גות הנמדר'  שידוע שהנשמה מתחלקת לה,והיינו .י" נרנח'וכן כל בחי
'  והיינו ה,'ה וכנגד הנשמה כו" לא אמרם אלא כנגד הקב,'הני חמשה ברכי נפשי כו) א"ע

 'ה ב,בחינות שבאצילות' והוא סוד ה, ה"ת שבנשמה שבזה היא מתדמית כביכול להקבובחינ
ן מאירים אלא  ובאדם אי.ובהם מתלבש בחינת הרצון עצמות וכלים, נ"א וזו"א ואו"פרצופים א

 כי כל חלק ,והוא .' והיינו בחינת נפש של כל א,י"מדרגות של נרנח' הבחינה התחתונה של כל ה
פרצופים שהוא בנין שלם של כלל '  שלם של הן והיינו סדר בני,י"בחינות אלו כולל כל נרנח' מה

מו דכולהו  האדם הוא רשיאבל .ע" וכן בעלמין בי,פרצופים'  כמו אצילות שכולל הכל בה,הכל
 שהוא סוד ,292 והוא בחינת מלכות שבכולם, תחתונה שבהם' אין מאירים עליו רק בחי,עלמין

' הוהיינו , ה במזמור זה"פעמים נפש שהזכיר דוד המלך ע' ולכן הם ה, התכלית של המעשה
  .י"חלקי נפש שבנרנח

לא  , נגד בחינת התחתונה, אף בחינת תחתונה שבה, כל מדרגה שהוא יותר במעלהאך
 נגד הנפש העקרי נקרא במדרגת , שבהכנס הרוח באדם מבחינת נפש שברוח,והיינו .נקרא נפש

 , רוח שברוחנת נגד הרוח היא בחי, כשנכנס בו הארת הנשמה מבחינת נפש שבה,כ"ואח .רוח
 עד שמדרגת נפש שביחידה ,וכן הוא בבחינת חיה ויחידה .ונגד הנפש הוא בחינת נשמה שבנפש

 שגם הנפש היא בבחינת ,וכך הם כמה מדרגות לאין מספר .ינת נפש העיקרי שבוהיא יחידה בבח
                                                           

  .'ף א"ח אח"שהוא בחינת לאה ע,  דהיינו הקול289
  .'ח עקודים סוף פרק א"ע'  עי290
  .א פתח כג שזהו מעלת בדחילו ורחימו"רבינו לקמן פרצוף ז'  עי291
בין ש שיהיה קשר בין המאורות ו"רצה המאציל ית, ל"וז' ל באדיר במרום עמוד ג"ברמח'  עי292

ולצורך הקשר הזה הכין המלכות , עד שפעולת התחתונים תוכל להגיע אל העליונים, התחתונים
, ומעלה המעשים לכל המאורות להתעורר על ידיהם, שהיא העולה והיורדת על פי המעשים שלהם

שהוא הנקרא דמות אדם והיינו דמות מלכות שהוא , ג"ובסוד זה נצטיירו כל המאורות בציור תרי
  . ל"עכ, רכבהאדם דמ
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 וכן אם הם מעשיה או מיצירה או מבריאה או .ובכל אחד יש כל חילוקי המדרגות, י"נרנח
 שכל פרצוף דנשמת ,והוא בחינת חילוק המדרגות שבנשמות שהם זה למעלה מזה, אצילותמ

אין בן דוד ) א"ב ע" סיבמות (ש"והוא מ .עולמות בכלל הוא קומה שלימה של כל ה,כלל ישראל
כ " הוא ג,שיש בנשמות מה וכל,  והוא קומה שלימה כידוע,בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף

 כדי ,כ באלו המדרגות" והוכנו ג,בעולמות עצמם שהם מתפעלים הכל לפי ענין הנשמות
ן הוא כאן בשורש העליון וכ .כ כלל פרצוף דנשמות לצורך העבודה והבחירה"שיוציאו ג

 של כל תיותל מקום התחלת גילוי המאמרות שהם הכלים והאו" ר,בעקודים שהוא הפה
 צריך שיהיה השורש למה שהוא בעולמות התחתונים ובבחינת ,הנבראים וכל מאורות ההנהגה

  .ש" לפי המצטרך לעבודה ובחירה כמ,הנשמות
  

  פתח ט 
 ,היה בהיפוך ממה שהיה יציאתם בנקודים שתדע שכאן בעקודים יציאת הכלים וצריך

 אבל כאן ,שבאצילות יצאו כסדרם מלמעלה למטה מכתר עד מלכות, שהם עולם האצילות עצמו
 ,ק מיסוד עד חסד"כ ו" תחילה בחינת מלכות ואח, שיצאו ממטה למעלה,בעקודים הוא להיפוך

 שהאדם עיקר , תראהנהוה ,וביאור ענין זה הוא דבר עמוק מאד מאד . וחכמה וכתרבינהכ "ואח
 )שבזה גורם( ,י הרוח שבו ששואף תמיד מן האויר ונכנס לריאות להיות מרחף על הלב"חיותו ע

 עד שבכל נשימה , וגורם שהדם שבלב יסבב כל הגוף ברצוא ושוב,293להשקיט חום הטבעי שבו
חינת וכן הוא תמיד בב .וץכ מוציא הרוח מן הפה ולח" ואח,הדם חוזר בכל הגוף וחוזר ללב

ד "פרשה יר "ב (ולכן אמרו . בכל רגע ורגע הוא חידוש בכל גוף האדם ובאבריו,רצוא ושוב
ז " כ,והנה . נשימה מתחדש הבריאה בגופושבכל ,ה-על כל נשימה ונשימה תהלל י) 'פסקה ט

 שבו הוא סוד פה והפה , שהרי צורת אדם הוא כלל כל העולמות כולם,נמצא שורשו למעלה
ש עניינו באריכות " כמ, התחלת בנין הגוף שהוא הפה, והיינו. גילוי הכלים ששם התחלת,ק"דא

  .)'אפתח עקודים ( למעלה
פ חידושי " מתחדשים בכל עת ובכל רגע עהם , שגם כלל כל העולמות כולם,ותדע

 ,עלמיןכל  שבכל רגע נעשה חידוש ב,י עבודת התחתונים"והכל לפי העולה ע, ה"צירופי הוי
והוא סוד הרוח  .ל"ר חוזר מכל העולמות עד שורש התחלת גילויים בפה הנוהכל הוא בסוד או

 והוא סוד הנפש והרוח הפנימי שהוא הרצון הכמוס ,שהפה שואב מאויר העולם ונכנס בלב
ומאורות מתחדשות בכל עלמין לפי רוח  . לעשות פעולות חדשות,ומתלבש בכל עלמין ובכלים

ס ומתפשט בכל עת " עולה עד א, מטי ולא מטיק דהוא" והוא סוד הרוח דבפה דא,העולה
  . לקיום כל העולמות,למטה

 וגם בשביל הבחינה התחתונה , שתכלית הבריאה היה בשביל העולם התחתון הזהולפי
 שהוא גילוי מלכותו שבעולם התחתון בחינת שכינה השורה ,שבאצילות שהוא מדרגת מלכות

י כלים "לוי מלכות העליון המתגלה ע והוא שורש לגי,למטה והמתפעל לפי עבודת ישראל
 ,ק" שורש גילוי דבפה דאבחינת והוא .והתקרבו להאיר למטה'  כחות הנהגתו יתתומדות מאורו

  כמו שכתוב בנתיב הצמצום,ס בשביל מלכותו"ועולה לעילא לעילא עד תכלית כוונת צמצום א
' עי (תחילה ותחילה שהוא סוף המעשה במחשבה 294 כאן הכל בבחינת אור חוזרולכן .)פתח ז(

כ ממטה למעלה עד "ואח . בחינת מלכות של עקודים, התחתונהה הוא גילוי בחינ,)א"ז ז ע"תיקו
י "של אהו'  שהוא בחינת אות א,ס הכלולים בכלי הראשון שהוא בחינת כתר של כולם"גילוי הי

 .ן התכלית העולה אל הרצו, לכתר כידוע295 דסלקאלכותוזה הוא מ .)פתח ו( ש למעלה"כמ
ולכן היה בחינת יציאת הכלים  . בענין אורות דמטי ולא מטי בתוספת ביאור,ד"ויתבאר עוד בס

 מבחינת נפש שלמטה עד בחינת יחידה ,הכלולים בכלי דעקודים במדרגה מתתא לעילא
 שגם למטה בעלמין ,כ"אח שהוא למה שיהיה ,י עליות הכלים ממטה למעלה" הכל ע.שלמעלה

                                                           

כ כשיוצא הוא "ואח) דאדם(הרוח שבקרבו , ל"וז' ואופן ב' ט אופן א"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי293
', ק של הכלי וכו"כ נתפשט לו"ואח, הוא הרטיבות שברוח ואש הוא החמימות, מתחלק לרוח ומים

, ו"קון כש סוף תי"נ כמ"מוחא ריאה ולבא הן נר, ל"א וז"ח ע" עז"א על תיקו"בהגר' ועי, ל"עכ
, כמו הנשמה שעיקר חופף על האדם וענפיה בתוכו, י התנשבות הריאה הרוח בלב"כ שריא ע"ואעפ

  .ל"עכ
 .'ח עקודים פרק ה"ע'  עי294
  .43לעיל הערה '  עי295



 פתחי שערים

76 

י תוספת העבודה והבחירה הזכה " הכל ע,ים שלמותם ממטה למעלה קונ,תתאין וכן בנשמות
  . וטהורה

  
  פתח י 

 נבארם בפרטות , שביארנו סדר גילוי הכלים הנכללים בכלי דעקודים בדרך כללאחר
 תחילת יציאת ההבל מן הפה , כאשר יצא הארת הפה דעקודים,והוא .ה"ד דברי הרב זללה"ע

 קנה כח הכלי ,הוכאשר נתפשט הבל הפ .ור רק כמוס בתוכו עדיין לא היה הכלי בגילוי גמ,לחוץ
 ,ורכ למקו"וכשחזר האור אח . עד שעל ידי זה לא היה יכול להסתלק למקורו,הכמוס עביות יותר

 לא ,כ כשחזר האור למטה" ואח. ואז נגמר גילוי הכלי,אז נשאר עביות יותר בבחינת הכלי שבכח
 ואור החכמה נכנס בכלי ,לי נשאר דבוק במאציל הכתר שבכ)אור( רק בחינת ,חזר כבראשונה

ז נשאר בחינת כלי על עמדו וכל אלו הם סודות עמוקים "ועי . וכן כולם ממטה למעלה,הכתר
  .בדרכי החכמה
 שאורות העליונים נתפשטו בדרך הארה מהעלם אל גילוי , שכבר ביארנו למעלה,והענין

ובהגיע אל  . עד בואם לידי מדה זאת,דה מבחינת אורות שהם למעלה משיעור גבול ומי.בהדרגה
 שם התחיל גילוי ,הפה שהוא סוף גילוי החושים שבראש והתחלת המעשה על ידי כלים שבגוף

 שבאמת הפה הוא דבר ממוצע בין כחות נעלמים שבראש שהם כחות זכים יותר ,והיינו .הכלי
וא מקשר העליון עם  וכל דבר ממוצע ה. ובין כחות הגוף שהם בגדר מעשה,ואינם בגדר מעשה

 כמו שיתברר , כמו עתיק דכל עולם שהוא מקשר סוף העליון עם ראש התחתון,התחתון יחד
  ).'הפתח פרצופים ( ד באריכות" אצילות בסופיעניינם בסדר בניין פרצ

 שאין , וידוע. אז מתגלה מחשבתו, שההבל שבפה כשמוציא הדיבור לחוץ, הוא בפהוכן
 ונרגש , שאז נגמר חיתוך האותיות,וצאת הבל פיו וחוזר למקומו עד שמפסיק ה,ניכר הדיבור

 .רתוב ולא נרגש ה,יבור לא נגמר הד,אבל כל זמן שלא הפסיק הוצאת הבל פיו .י תיבות"הדבר ע
 בין חושים שבראש שהם כחות והכנות שהיו ,ק הוא באמצע" פה דא, כאן בשורש השורשיםוכן

 כל ,ולכן . עצמםוהנהגות הפעולות  ובין,ת והנהגותמתפשטים לעשות מדות וגבולים אל הפעולו
 אז עדיין לא בא , שהוא סיום עולם העקודים296ק"זמן שלא התפשט הבל הפה עד הטבור דא

 עד שנתפשט למטה לבחינת גדר הגבול שהוא בחינת . ואינו אלא בכח לבד,לידי גמר מעשה
 , זמן שדבוק כח העליון בואבל כל,  אז מתחיל לעשות כלי ומתגלה יותר,ק"מקום גופו של א

 לכן היה צריך שיסתלק בחינת זאת . אין מקום לגבול,שהוא ענין שלמעלה מן המדה והגבול
י התעלמות " וע. והוא סוד סילוק הכתר של העקודים שהוא גילוי הרצון שבראש הכלי,מקורוב

ס שבכלי "י והיינו שהיו יורדים כל ה, אז ממילא נתגלה כח הגבול בפועל,גילוי הרצון הזה
 מהעלם ,דעקודים שהיו קשורים במקורם למעלה בבחינת גבול ושיעור ממדרגתם זה למטה מזה

  .ז נגמר עשיית הכלי" ועי,לגילוי
  

  פתח יא 
'  באמת מתחלקים לה, דעקודים הכלישבאותוס "בחינות כלים שהם י'  אלו היוהנה
 שכל אחד מהם הוא ענין ,נ"א וזו"א ואו" א,פרצופים שבאצילות' ה כנגד שהם ,מדרגות לבד

 שהוא בנין אחד שלם מכלל ,ק הם כולם פרצוף אחד"והו .אחר כולל בהנהגה ובבנין המאורות
וכל אחד  .)כאפתח א "גדלות דז( ד"ימי בראשית כמו שיתבאר במקומו בס'  וולתההנהגה ופע

ק " ו, עד שבחינת נוקבא מלכות הוא בגדר נפש,מהם הוא מדרגה יותר גבוהה ממה שתחתיו
חלקים אלו ' יש בחינת ה' ובכל א .א הוא יחידה" א, אבא חיה, אימא בחינת נשמה,בחינת רוח
 הוא , נפש שבו)דהיינו(ק " שבוונה ונמצא שממילא הבחינה התחת.ס של הפרצוף"שהם כלל י

 וכן עד כתר ,וכן נפש שבבינה הוא במדרגת נשמה לגבי מלכות, בחינת רוח לגבי נוקבא מלכות
 ולגבי אבא , ולגבי אימא נשמה,א הוא בחינת חיה" ולגבי ז,א הוא יחידה לגבי נוקבא"בחינת א

 בחינת מלכות שבנקודה זו דעקודים יותר מתגלה בו בחינת הגבול והמדה מטעם ולכן .רוח
ולכן בחינת מלכות  .שהיא קרובה יותר בהדרגה אל המקום אשר שם הגיע לידי גבול ומדה

כ מתגלה "עליונה שבה ג' י שלה והיינו שאפילו בחי"חלקי נרנח' נשלמה בכל ה[ שבנקודה זו
 ורחוקה יותר ממדרגת , להיותה יותר במעלה,]ו שבנקודות זק"ו' כ בחי"כלי וגבול משא' בבחי
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 ולא , בחינה עליונה שבה שהוא הכתר לא היה יכול להיות גלוי בחינת כלי,297הגבול לגמרי
 גם , להיותה עוד מדרגה יותר עליונה,בנקודה זווכן בחינת בינה ש .חלקים לבד' נשלם רק ד

 .ן לבד"חלקי נר'  רק ג, לא היה יכול לבוא לידי גילוי,בחינת חיה שבה שהוא בחינת חכמה שבה
 ובחינת כתר שבה רק בחינת נפש ,חלקי רוח ונפש לבד'  לא נתגלה רק ב,וכן בנקודת חכמה שבה

  . שהיא המדרגה התחתונה שבה,לבד
 כדי ,היה שכל חלקי הכלים כולם יצאו לידי פועל בשלימותם' צונו ית כיון שבר,אמנם

שיהיו כלולים כל הכלים דאצילות כללותיהם ופרטיהם בכדי שיהיו באים לידי גילוי בשביל 
סוד  שהוא ,'ית עדי גם אלו הכלים יבואו לידי תכלית שלמותם ברצונו העליון ,הבחירה ועבודה

ס וכל העולמות " שהמלכות סלקא לא,ולה מתתא לעילאן הע" והוא בבחינת מ.שכר העבודה
 ,היו נשלמים כל חלקי הכלים שיבואו כולם לידי גבול ומדהיא אם לא "וזה א .יעלו מעלה מעלה

ולכן הוצרכו  .ז רצון העליון" ואז יהיה נשלם עי,באופן שיהיה שכר ועונש ובחירה נמצאת
 וכל חלקי ,תר של הכלי במקורו שנית סוד סילוק הכוהוא, לעלות כל הכלים למעלה במחשבה

ן " מהעלאתובזה  . וכן כולם, והבינה לחכמה, החכמה לכתר,הכלים יעלו כולם מעלה מעלה
 כי ,ן הזה" מהעלאתי " קונה יותר שלימות ע, שכל מי שהוא יותר תחתון,יתוסף מעלה לכל כלי
ן " מ298והעלת .י גבול" קרוב יותר למדרגת הבחירה והעבודה שעא כי הו,בו נגלה התכלית יותר

 שהרי עדיין לא היה מדרגת הגבול עד שנמצאת הנקודים ובריאת ,הזה אינו בבחינת עבודה ממש
' עי (מ"ק בכ"ז אמרו בזוה" שע, אלא הוא סוד העלאת התכלית במחשבה עליונה,העולמות כולם

מדרגות י העלאת ה" עןולכ, 299' כד סלקא ברעותיה כו,)א" קעח ע זהר קרחוכןא "ר קכח ע"אד
 , ובבינה בחינת חיה,א נתוסף בחינת יחידה" ובז, נתוסף בחינת מקיף למלכות,האלו למקורם

והוא סוד העלאת המחשבה למעלה מן , 'כ עלה חכמה במאציל כו" ואח.ובחכמה בחינת נשמה
 בבחינת עלות התכלית ברצון ,ן יותר למעלה"וכל שעלה המ,  ממדרגה למדרגה,התחתונים

  .ה"עלות למדרגות התחתונות כמבואר בדברי הרב זללה נתוסף מ,ליוןהע
נ " שעיקר כוונת הבריאה היה בשביל העבודה והבחירה שעניינם נשרש רק בזוולפי

 שבירת בנתיב  כמו שיתברר עניינם,התיקון והקלקולו שבהם עיקר העליה והירידה ,דאצילות
בעלות מחשבת תכלית הזה לכן  .א הם רק הכנות להם לבד"כ או" מה שא.ד"הכלים באריכות בס

כ בחינת "מה שא .פים הראוים להםימק' י וב"חלקי נרנח' נ בכל תיקוניהם בה" נשלמו זו,ברצון
י קודם שעלתה " נרנחלקיח'  רק שבינה נשלם בה, לא נשלם עניינם לגמרי בבחינת מקיפים,ב"חו

 ידוע שבינה קיימא כי, כ סוד עמוק מאוד מאוד" והוא ג.ן לבד"חלקי נר'  וחכמה רק בג,למאציל
 שעטורי ,והיינו .301ובעטרה שעטרה לו אמ) יא ש ג"שיה (נ בסוד"לת הזוגד והיא המ,300לשאלה

י הבינה " הכל ע,ההנהגה וציורם ונתינת קו המדה לעטורי ההנהגה בתוספת הארה או במיעוט
א שנתבטלו " אחורי או304ס" שז,303ומצד זה שייכות בחינות דין דאתיא מסטרהא .302שבה הציור

כ חכמה הוא דבר "מה שא .)ו,  היםפתחשבירה ( ד במקומו"ר בסא כמו שיתב,בשבירת הכלים
 ,והכתר הוא סוד הרצון בלא מחשבה . הוא במחשבה כלליותבהלמעלה מבחינת מדה וציור ש
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ד " ד עצ"א על ספד"בהגר' ועי, שרעותיה הוי כתר והחכמה עולה לשם' לקמן פתח כ'  עי299

  .ה והוא"הגה
  .211לעיל הערה ' עי 300
כאשר אמא שהיא התבונה רוצה , ל"ן וז"שזה מוחין מאמא לזו' ח מוחין דצלם פרק ב"ע'  עי301

הנה היא יורדת ומשפלת גופה למטה , בסוד בעטרה שעטרה לו אמו, א" את בנה זלהעטיר ולהכתיר
עטרה ) א שריא"נ(בההוא זמנא דשמחת תורה שויין , ל"ב וז"ג ע"ז ס"עוד תיקו' ועי, ל"עכ', וכו

, ביום חתונתו וביום שמחת לבו, כמה דאת אמר בעטרה שעטרה לו אמו, בריש כל צדיק לעילא
 .ל"עכ, וביום שמחת לבו דא שכינתא עלאה,  תתאהביום חתונתו דא שכינתא

' ג, ל"ד וז"ח ע" לצ"א על ספד"בהגרליקוטים בסוף ' עי,  דהיינו המגדיר את האור מאבא302
חכמה הוא טעם ותכלית הענין ועיקר ' וכתר הוא התכלית וכו' דברים רצון ומחשבה וציור וכו

) בינה(ואחר כך , לות לעשות הכלימקודם חושב הענין לעשות בכל, דברים' הענין שבמחשבה ב
  . ל"עכ, חושב ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול הכלי

 .ב"כ ע"א ר"זהר ח'  עי303
 .ס"ל וז"צלכאורה  304
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 שהוא חיות כל הכלים , לא נתגלה רק בחינת נפש שבה לבד, ולכן מבחינת הכתר,והוא התכלית
 שהוא סוד ,ס במקום העקודים" זאת ולמעלה הוא בגדר אה ומבחינ.ליוןשכולם תלוים ברצון הע

ן שהוא כל שלמות פרצוף "חלקי נר'  בו גתכ חכמה יכול להיו"מה שא .שורש התחלת הכלים
 יכול להיות בו בסוד , בחכמה ששם המחשבה בכללולכן, אדם שהוא הגבול שבו העבודה

אבל  .הנהגהמס שהוא דבר למעלה "ל שהוא אן שבו קודם הסתלקו למאצי"בחינות נר' השורש ג
 שגם למטה בכלים התחתונים אינם מוגבלים בכלים רק הם בבחינת ,בחינת חיה ויחידה שבו

 .א להתגלות בו בבחינת כלי יותר ממדרגה זו" א, כאן שהוא רק מחשבה כלליות,ן"מקיפים לנר
 ,י השייכים לבנין הגוף"נחחלקי נר'  יכול להיות בה גילוי כל ה,אבל בבינה שהיא אם הבנים

 כל מה שעלו הכלים בחלקיהם יותר מעלה מעלה ממדרגה ,ולכן .קודם הסתלקה למאציל
 ויכול להתגלות בהם בחינת כלים לפי ערך , יותר נתגדלו,ן במחשבה"למדרגה בסוד העלאת מ

  כאן בעולם. ומטעם זה, יותר נשלם בחלקיו מטעם זה,וכל מי שיורד יותר במדרגה .מקומם
פ מאחר שהיו שלמים "נ היו בבחינת פב" כי זו,א" במעלתם מאווליםנ יותר גד"העקודים היה זו

א שלא היה בהם "כ או" מה שא,מקיפים שלהם קודם עלייתם למעלה' י וב"חלקי נרנח' בה
 והיינו גילוי הארה והתכללות ,פ" כי סוד דזיווג צריך להיות פב,והיינו .בחינת מקיפים כלל

והוא בכדי  .ד" עניינם במקומם בסת" כשידכורא נשלמת ומתפעלת מאורות ההנוקבא שתהיה
א אם לא שיהיו "ודבר זה א . והיינו לבנות עולמות שלמטה מהם ולהנהיגם,להוציא תולדות

 שעדיין הדבר ,ולכן כאן בעקודים . ואז פונים למטה מהם להשלימם,שלמים בכל מדרגותיהם
 ולא , כללות ושורש לבדבסוד רק ,יור אדם בכל פרטיולא בא לידי גבול ממש וגילוי שלם בצ

 כיון שאינם עדיין במדרגה קרובה להם ,נשלם בנין המאורות שיהיו פונים להנהגת התחתונים
 ג יכול להיות שם שורש לבחינת זיוו, יותר במדרגהיורדיםנ דעקודים להיותם " רק זו, לכן.כ"כ

 כי , אלו מאדריםב שלהם והבן דב"ינת חוכ בח"משא .פ להוציא תולדות למטה לתחתונים"פב
  .כ"א להרחיב הדיבור במקום רם כזה כ"א

  
  פתח יב 

 בתחילת עלייתו אז , כי כאשר עלתה הכתר למאציל, עלייתם למעלה הוא בדרך זהוסדר
 עד כאשר .נסתלק ההארה למטה מבחינת חלק המלכות שבנקודה זו והוא בחינת יחידה שבה

 אז חזר אור שהיה מגיע לה מן הכתר ,לכות עלתה עד היסודגמר הכתר לעלות שאז גם המ
 , זוה נסתלקה ממנה בחינ,היָנ ואז היה מפסיק בין המאציל וֵּב, זמן שלא גמר לעלותל וכ.תחילה

וכן הוא בכל המדרגות שקבלו התחתונים מן העליונים בעת  .ולא נשאר בה רק רושם לבד
 ,תונים עד שגמרו לעלות למאצילםחאל הת חסר מדרגת האור שהגיע מהם ,הסתלקותם למעלה

  .וכן הוא בכל הפרטים
 שכל ענין עולם )'חפתח (  שכבר כתבנו, אלו עניינים עמוקים הם בדרכי החכמהוכל

ולכן כל מה ,  ששם עיקר ההנהגה לפי הבחירה,כ בנקודים"העקודים הוא שורש מה שיהיה אח
 כמו שהפה שורש לכל מעשה ,להשהוא בנקודים ובאצילות צריך שיהיו שורש לזה שם למע

 ]שאין[) שאז( ,305 התכלית בעבודה הוא סוד סילוק השלימות העליוןשעיקרוהנה ידוע  .הגוף
א מקום להסית לאדם לכל עון וחטא "ז מוצא הסט"מתגלה אור העליון וגילוי היחוד עד שעי

 ,ה בטובי בחיר" יותר עשלמות וזה גורם תוספת . וכפי שיתבאר בנתיב שבירת הכלים,ו"ח
                                                           

שלמות יחודו הלא הוא שליטתו הגמורה , ל"וז' ח פתחי חכמה אות ד"ל קל"ברמח'  עי305
כי , פירוש, לא מצד ההפך, ותוזה נדעהו בו מצד השלמ, והמוחלטת שאין לפניו שום מניעה וחסרון

והרי זה , אלא השלמות לבד הוא הנראה, אין נראים החסרונות והתיקון הבא עליהם מכח שלמותו
רוצה לומר שיגלה תחילה , כשירצה לגלות יחודו בפועל, מקום מוכן להמצא על ידו עבודה

מות שולט אין ואמנם כמו שבהיות השל, החסרונות ואחר כך ישוב יחודו עליהם ויתקן את הכל
ואם כן המצוות לא יוסיפו לו , כי שלמותו הגמור אין שייך בו יותר טוב, צריך ודאי עבודה כלל

כי החסר יכול לקבל , אך כשיהיה מציאות החסרונות אז יועילו המצוות, כלום ולא בהנהגתו
 חק הענין והיינו שלפי, אם כן רק זה הוא המקום שבו יכול להיות נופלת עבודה בדרך זה, השלמות

, כי אי אפשר לומר יחוד אלא אם כן אומרים השליטה הגמורה בלי שום מונע, הזה תיפול בו היטב
ס "וזהו מרכז הא, ואז ממילא אם ירצה לפרט ענין זה לגלותו בפועל יעשה המונע ואחר כך יבטלהו

והיה , םשבו היה הצמצום שעל הענין הזה נבראו העולמות והעבודה בה, ה שהוזכר במקום אחר"ב
, ד"ש בס"המעשה התעלם השלמות והשאיר חק אחד בלתי שלם כדלקמן שבו תפול העבודה כמ

  . ל"עכ
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 שכמו בנקודים ובאצילות מה שחסר שם ענין שהוא ונמצא .שהקדושה מתגבר ומהפך הרע לטוב
 ומה שבא לידי גבול ומדה בכדי להנהיג הנבראים ולהוציאם על מדת .למעלה מהנהגת הזמן

כ אם לא היה סילוק השלמות הזה לא "מה שא .הבחירה הוא גורם תוספת שלמות למאורות אלו
 ולא היה , ולא היה מקום להנהגת שכר ועונש וכל הדברים הנמצאים למטה, כללהיה מקום לרע

 שענין סילוק ,ולכן כל זה נשרש למעלה בעקודים בבחינת השורש .מקום לתוספת שלימות יותר
 הוא גורם להעלות ,איםס ולא נתגלה למטה לפנות לנבר"שלימות העליון מה שנתעלם בא

 שהרי אדרבא בכל זמן הזה ,בכל זמן הנהגת שית אלפי שנין אין זה נוהג אבל .התחתונים יותר
אבל כאשר יוגמר סיבוב הזה של  .א גובר"השלימות מתעלם והבחירה עושה מה שברצונו והסט

כ העלאת " והוא ג, אז יהיה תכלית עליית התחתונים ממדרגה למדרגה,הנהגת שית אלפי שנין
  .306ס" לאעלההשורש למ

 נגרע הארה ,ס"מר עליית העליונים למעלה למקורם לא שלא נגל זמן כ, גם כאןולכן
ל גמר ענין " ר,וכאשר נגמר שלימותו . כי יש עדיין מחיצה מבדלת,מחלקים התחתונים יותר

 שעד סוף הזמן הזה הוא הכל בחינת , בחינת גמר הנהגת שית אלפי שנין,הסילוק שהוא למטה
 אבל כאשר נגמר ענין הזמן הזה .וניםס לתחת" ויש עדיין מחיצה מבדלת בין א,סילוק השלימות

לכן אז זמן עליית התחתונים  . אז נגמר ענין רצונו בעלייתו והסתלקותו למעלה,של העבודה
 ה ואז כל הבחינות שהיה נמצא בתחתונים מקדם בבחינת הנהגה זו הראויה לעבוד,כ"למעלה ג

נתקרבו יותר למאציל נמצא אז כל המדרגות של חלקי הכלים הראוים לעבודה , לפי ערך הזמן
ג " והוא סוד שכר הנשמות בתורה ומצות תרי. ומאירים בהארה יותר מרובה,ולסיבה ראשונה

י "וכן הוא במאורות עליונים של האצילות שעולים מעלה מעלה ע .שהם כפי מספר חלקי הכלים
  . וכן הוא בשורשם בעקודים והבן מאד מאד,העבודה והבחירה

  
  פתח יג 

כ בנקודים ובאצילות " שכאן בעקודים היה שורש למה שיהיה אח)'חפתח (  נתבארכבר
 וכל הפרטים שהם תלויים בו לפי ,בכל ענין השינויים שנתהוו בו בסוד עליה וירידה זיווג ופירוד

ולכן גם כאן בעקודים היה שורש סילוק האור למעלה וחזרתם  .סידור מעשה התחתונים
 .מקבלים מן העליונים רק מבחינת אחוריים לבד ו, התחתונים נתמעט הארתםשאז ,לשורשים

 אם מאחוריים דחסד אם ,'או מב'  אם מא,ויש בזה כמה מדרגות וחילוקים במספר אחוריים
  . ובדומה כמה בחינות לאין מספר,מאחוריים דגבורה

פונה לברך את ' ש בתורה שמצינו שבעת שהוא ית" הוא מ,307 הפנים ואחורוענין
פניו '  ישא ה,פניו אליך' יאר ה) כהבמדבר ו  (ש"כמ, קרא הארת פניםהתחתונים בחיבה יתירה נ

 כאשר אין התחתונים ראויים לכך כתיב , ולהיפוך.'ופניתי אליכם וגו) טויקרא כו  ( וכן כתיב,'וגו
א " שבז,והיינו .'ואנכי הסתר אסתיר וגו) יחדברים לא  (,'גווהסתרתי פני מכם ו) יזדברים לא (

 כשהתחתונים ' א,בחינות'  יש בו ב,אלפי שנין'  סידור ההנהגה של ודאצילות ששם עיקר
 אז מתקנים הנוקבא שהיא כללות נשמות ישראל והמתפעלת לפי עבודתם ,מטיבים מעשיהם

ים מתגלה ִנְפ הכמוס ִּבור שהפנים היא כללות הא,להיות חלקי הזיו שלה הפונים להשגיח למטה

                                                           

יש הפרש בין שית אלפי שנין למה שבא , ל"ט וז"ח פתחי חכמה אות מ"ל קל"ברמח'  עי306
, כי כל השית אלפי שנין הם הסיבוב ההולך וסובב עד הגיע אל הנקודה שממנה נסע, אחר זה

ומה שיהיה , והיינו מנוחה לחי עולמים, כי ממנו נסע הגלגל הזה ואליו יחזור ואז נח, חודדהיינו הי
ובאלף השביעי עצמו הנה ', משם והלאה הוא דרך אחר וענין אחר שאינו לפי הדרך הזה כלל וכו

עד שנמצא השית אלפי בסוד עולם , שנהיה בעולם הזה כל זמן הסיבוב, יתגלה שורש הענין
שגם שם יש כלי רק שהוא נשוא מן , ונם השלם אלף השביעי בסוד עולם העקודיםותיק, הנקודים

וכבר שמעת איך בו נעשו מעשים שהם השרשים למה שיהיה אחר כך , הנשמה כמפורש במקומו
אך שם היה הכל עדיין בגילוי היחוד עד שלא היה מקום לא לשבירה ולא לשום , בעולם הנקודים

  . ל"עכ, ר כךאחד מן הדברים האלה שיהיו אח
שיעורי הקריבות או הריחוק של התחתונים עם המשפיע , ל"ח וז"ל כללים דף כ"ברמח'  עי307

כי האחוריים הם בחינת ההרחק כאדם שפונה מחבירו שהופך , העליון נשער בענין האחור ופנים
והיינו ההארות וההשפעות שאין שם סבר פנים אלא , והפנים הם בחינת הקירוב, עורף אליו

וההארות וההשפעות שיש שם סבר הפנים והקירוב , בא סילוק וריחוק נקראים אחורייםאדר
  . ל"עכ, והנה קצה הריחוק הוא אחור באחור וקצה הקירוב הוא פנים בפנים, נקראים פנים
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 וחלקי זיו .פ"נ פב"והוא סוד זיווג זו, א"פנים של ז הוא מקבל זיו ה)יהיה( ,308ניםבזיו הָפ
 שיהיו ראוים ,השגחה העליונה שהיא בסבר הפנים בחיבה יתירה מתלהט עם זיו המקבלים

זאת מן הארה  אז מסתלק תוספת שלימות ,אבל כשאין ראוים לכך .להתדבק בזיו העליון
) כאויקרא כו  (ש" כמ,ך עראי והוא בדר. ואין נשפע אליהם רק לפי ערך קיומם לבד,יםהתחתונ

והוא כאשר הם מחזירים פניהם  .'אף אני אלך עמכם בקרי וגו) שם כד (ואם תלכו עמי קרי
 אז ,ועבודתם במקרה בלא השגחה'  להתדבק לזיו פניו ית,מעבודה ואין פונים לעשות רצון קונם

נ "ס חזרת זו"וז , להפנות אליהם בחיבה יתירהלאז בהסתר פנים ש"כ עד"גם ההשגחה יורדת ג
  .א"אב

 כך הוא ערך סילוק חיבתו והארת ,' ערך מספר ירידתם למטה במדרגה בעבודתו יתולפי
 בחינת אף  ולפעמים. מחיצות ומסכים כמה שהשפע בא דרך,והוא ענין ריבוי האחוריים, פניו

ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא ) מדויקרא כו  (ש"האחוריים הזה בא בקצת חסד כמ
 עד שנגזר פורעניות גדול ,א גובר מאד"ולפעמים הסט . והוא ענין אחוריים דחסד,'אסתים וגומ

א האוחזת " כח לסטינת שהוא נת, ואז הוא סוד אחוריים דגבורה, כזמן הגזירות וכדומה,בעולם
י סילוק "וכל אלו המדרגות של האחוריים הוא ע . וכן הם מדרגות רבות,שם באחורי הגבורה

ולכן כאן בעקודים שנשרש בדרך , אור מסתלק ונבלע במקורו ואינו מתפשט למטההשלימות שה
ז קבלו התחתונים מן " ועי,כ חזרת האורות למקורם" היה ג,כ באצילות"כלל מה שיהיה אח

  . והבן מאד,האחוריים
 ש" כמ, והיינו.הוא בסוד פנימיות וחיצוניות  ובכלים,309 פנים ואחור הוא באורותוסוד

 שסוד האור שבתוך הכלים הוא סוד הרצון הגנוז במאורות של פעולות המדות )טופתח ף "אח(
ז שהכלים מזדככים "ולכן כ . שהוא פועל עתה לפי ענין הכלים ולא יותר,והגבולים ההם

 והם בחינת המוחין , להשפיע ברב חיבה שהוא נקרא פנימיות הכליםםוהמאורות מתרחבי
 שהוא ,ה רצון הפנימי בבחינת גילוי פנים שלו אז מתגל. ששם החושים גלוים יותר,שבהם

אבל כשהתחתונים מעשיהם מקולקלים וגורמים  .תכלית כוונתו להשפיע רוב טוב ושלימות
 , שלהם בתכלית הצמצום והסתרת פניםוניותשאין הכלים ומדות העליונות פועלים כי אם בחיצ

 ונמשך ,לקות הטוב הגלויל בהסת" ור,ואז רצון הפנימי מתעלם ופועל בבחינת אחוריים שלו
  .הדין ממילא בכדי להסיר הרע האחוז במאורות העליונות

 אם לא שיעלו למעלה ,א ואי אפשר להם להזדווג במקומם"נ בהיותם אב"ס בחינת זו"וז
 ,פ סדר הבחירה" שהבחינה הראויה אל התחתונים ממש ע,והיינו .פ" ושם חוזרים פב,310א"לאו

י רחמים גדולים אשר הוא למעלה ממדרגת המעשה " אם לא ע,א להם להזדווג ולהאיר למטה"א
ויקרא  (ש" כמ, ואז יכול להיות נשפע קצת שפע לקיום הנבראים,א יכול לקטרג" אין הסטזהשב
  . ועושה למען שמו ולמען רחמיו המרובים,' לא מאסתים וגו,'ואף גם זאת בהיותם וגו) מדכו 

  
  פתח יד 

 ש" כענין מ, מטי ולא מטי בסוד גילוי והסתלקות הזה דעקודים האיר בו בבחינתואור
כמו שאנו רואים בפה שכשהאדם רוצה לדבר מוציא הבל  .והחיות רצוא ושוב) ידיחזקאל א (

ז "כ בדבור השני חוזר ומוציא הבל מפיו ועי" ואח, וכשגומר הדיבור מסתלק ההבל למקורו,מפיו
                                                           

ומלבד הנשמה , מלבד הדמות של הגוף בתבניתו, ל"וז, ל בדעת תבונות אות פו"ברמח'  עי308
הוא זיו הפנים ותראי שזהו ,  דבר אחד נמצא מהתחברות שניהםהנה יש, שבו בצורה אשר לה

הלא תראי , ולא זו בלבד כי אפילו השתנות ישוב הנשמה בגוף מתראה בו, המשתנה החי מן המת
הלא תראי פנים שוחקות פנים זועפות , ולא עוד אלא שמחשבת הלב נראית בו, החולה פניו רעות

ואין הזיו הזה נמצא לא , בות הנסתרות בקירוב הלבכולם עדיהם המה של המחש, פנים מסבירות
ולא לגוף בפני עצמו כי אין לגוף זיו זה בלא הנשמה , כי הרי זיו של גוף הוא, לנשמה בפני עצמה

ח פתחי חכמה אות לב "ל קל"ברמח' ועי, ל"עכ, אבל הוא הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד
ולכן , ומכל חוש יוצאות הארות מזה, ם בתוך הגוףהפנים עשויות להאיר מה שנסדר בפני, ל"וז

  . ל"עכ, עולמות של ראיה שמיעה ריח דבור וגם מן המצח יוצא הארתו' יוצאים ד
כי באור יצדק בהם לשון התפשטות , ל"וז' ח מטי ולא מטי פרק ב"כ בע" דלא כמש309

א "כותב שיש פו' ופרק ד' ח מטי ולא מטי פרק א"אבל בע, ל"עכ, א"והסתלקות ולא יצדק בהם פו
א ובאורות "שבכלים יש פו, ל"א פתח כד רבינו כותב וז"וקשה שהרי לקמן נתיב ז, באורות

  .ע"וצ, ל"עכ, התפשטות והסתלקות
 'ח מוחין פרק ט"ע' ועי, ה"בהגה' ח עקודים סוף פרק ח"ע'  עי310
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 , והיינו.ק"א מטי שהיה כאן בפה דאי בחינת מטי ול"והוא סוד עשיית הכלים ע .נגמר מאמרו
ומאורות העליונים ' ק נשרש ענין הכלים שהם מדות וגבולים אל פעולותיו ית"שכאן בפה דא

 שכל צמצום וגבול הוא סילוק שלימות .שיאירו בגבול ושיעור בכל הפרטים ועניינים שבהם
נמשך לפי ערך  מחשבתו שגילוי כחו לתחתונים יהיה יערהשש ,והיינו .שלמעלה מן הגבול

 יסתלק משם הכח אשר היה מושל עליו בתחלה בבחינה אשר , וכשמגיע לסוף המדה,ומדה
ש הרב "והוא מ . ובזה נעשה הכלי,ס שלא בא לידי גילוי" והתעלמו בא,למעלה מערך התחתונים

 ומשם חזר ונסתלק , הטבורעד שתחלה נמשך אור הפה עד סיום עולם העקודים שהוא ,311ל"ז
  . והוא ענין עמוק מאד,ו אל הפההאור למקור

' בכל פרצוף שהוא מתחלק לב 312)'מיעוט הירח פרק ה(ש הרב " נבאר ענין מותחלה
 שכל בנין שלם של הנהגה שלימה הכולל ,והיינו .מן הטבור ולמטה'  וא313עד הטבור'  א,חלקים

ח "מ כמו ציור אדם אשר יש בו ר,בפרטותו כל הנבראים בכל חלקיהם הוא נקרא בשם פרצוף
 כפי הצורך לכל התיקונים אשר נברא בעבורו לתיקון כל רטיו ומצויר בפ,314ה גידים"אברים ושס

, ב"ג ע"ג ל" חזהר( שלכך נקרא ,ה לא תעשה"ח מצוות עשה ושס"י רמ" והוא ע,העולמות
 , שעיקר אדם הוא בחינת רוח שבו)'זפתח ף "אח( וכבר כתבנו .עולם קטן) א"ז ע" קטיםותיקונ

 שבו אשר נשתתף בו כדי בהמייתוהוא בחינת נפש ה .בו הוא למטה ממדרגותיואבל הנפש ש
י "והסיוע הזה בא לו ע . שיעלה גם הוא במדרגת רוח,כ" וישלימנו גמושרוח שבו יזדווג ע

 אנו רואים שכל גוף אדם והנה . ומאיר בו לסייעו לעבודה,הנשמה אשר היא למעלה ממדרגתו
ושם הוא הרצון ,  הוא בכחות מדות שלו והרוח החיוני שבלב, עד הטבור' א:חלקים' מתחלק לב

 הכל הוא לפי כח , וכל כחות העליונות שבגופו מן החושים שבראש,דרכים לטוב ולרע' לב
י " והידים לפעול ע, דרך הטובבחור ובלב ל, בפה לדבר, ושם הוא מדרגת אדם.הרוח שבלבו

 ובין הכבד , בין הריאה והלב,מצע שם יש פרסה מפסיק בא,מן הטבור ולמטה ו.רוח שבלב
 שבכבד הוא נפש , למטה ממדרגת אדם,ומשם ולמטה הוא בחינה אחרת, והטחול ובני מעיים

ז " עוהייני ושם כל התאוות ומדות גשמיים לענ, אשר נמשך מן הכבד ומסבב כל הגוף315והדם
  .)ש"כמ(י טוב הרצון שבלב " וצריך האדם לתקנם ולישרם ע,בהמייתשהוא נפש ה
 כי היא למעלה ממדרגתו מבחינת , אינה נכנסת בעצמה באדם, הנשמה המאירה בו,והנה

 והוא מבחינת חצי התחתון של , ושולחת ניצוצות מהבחינה התחתונה שבה אל האדם,שמים
א מן "כ בדמות פרצוף שלם הוא סוד אימא הנכנסת בז"שהנשמה היא ג .פרצוף הנשמה שבו

 שהוא פועל לפי ערך ,י שבפרצוף שייך לפרצוף שתחתיו"נה שכל ,י שבה" והוא נה,החזה ומטה
 , אלא לפי ערך מדרגת התחתון,ולכן מן החזה ולמטה בכל פרצוף אינו לפי מדרגתו .התחתון

  .כ" אלא למטה ממנו כמש,כמו באדם שהנפש שמן הפרסה ולמטה אינו בגדר אדם
  

  פתח טו 
שר נעשה במקום החלל ק הוא המונח הראשון א" שא)'בפתח י "עגו(  ביארנוכבר

 וכן ,ע" והוא החובק וכולל בתוכו כל הנבראים שהם בי.והצמצום שהיה בשביל העולמות
 הוא מתפשט ,ולכן .מאורות עליונים וכחות אלקות אשר מוציאים הנבראים ומנהיגים אותם

ע " בחינת אבי,' א:מדרגות'  אך יש בענין זה ב. הזההחלל סוף ,ס עד סוף העשיה"מראשית א
הנבראים בגבולים שלהם וכחות מאורות ההשגחה לפי גבול ומדה לפי ענין והיינו , מועצ

                                                           

 . א"ח עקודים פ" ע311
  .ש שלמטה מהטבור הוא לבר מגופו" ע312
והענין , האצילות מתחיל מטיבורו ולמטה, ק"וכן בא, ל"וז, א"ז ע" טצ"א על ספד"בהגר'  עי313

והטעם כי בכל פרצוף פרסה מחלק , ואין נחשב בכלל הפרצוף, כי מטיבורו ולמטה הוא לבר מגופא
ולכן כל הפרצופים שעד הפרסה נכללין בו כי כל , בטיבורו ומסלק כל האורות למעלה מן הפרסה

  .ל"עכ, ן נחשבין בו שם כי בטלים הם לנגדו שםשלמטה כלול בשל מעלה רק שאי
' נ רוח ונפש וכו"ת הן נגד זו"ה מל"ע ושס"ח מ"דרמ, ל"וז, ד"ו ע" קטז"א על תיקו"בהגר'  עי314

, נ"ה ימי השנה דהאדם והזמן הן נגד דו"ת הן נגד שס"ה מל"ח איברים ושס"ע הן נגד רמ"ח מ"ורמ
הקו ההוא מתפשט ביושר מלמעלה למטה מראש , ל"וז' י ב"ח עגו"כ פשטות דברי הע"וזה ג, ל"עכ

גג העליון של עיגול העליון מכולם עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש מלמעלה למטה 
  . ל"עכ, ח אברים"ס בסוד צלם אדם ישר בעל קומה זקופה כלול מרמ"כלול מי
  .'ח מוחין פרק ה"ענינו ע'  עי315
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 שיתעלו למעלה ממדרגת , בחינת עליית כולם לפי ענין השכר העתיד,'וא .הבחירה והעבודה
 שהרי השכר גם הוא לפי ,ה"ח ושס"מ שגם הוא מסודר בבחינת ציור אדם שהוא ר.גבול ושיעור

 ,ה"ס ב" ראשונה של אהל כוונ" ר.ק לפי ערכו" נקרא בחינת אוזה, ענין העבודה שהיה תחלה
ולכן נקרא בשם אדם , כ לפי ערך זה" והשכר ג,שהיה רוצה בציור אדם והבריאה שיהיה בציורו

 כי הוא ,ומחציו ולמטה לא נקרא בשם זה .ל הראשון שהיה במחשבה בציור אדם" ר,קדמון
 אלא ,פ התורה"השלמות שיהיה עוול השכר  שהוא לפי ערך קיבק"למטה ממדרגת מעלת א

  . שהוא לפי ערך הזמן של שית אלפי שנין,בבחינת ערך העבודה עצמה בגבול ושיעור
ל שמשם ולמטה " ר,ק מן הטבור ולמטה"ע הם עומדים בא" אנו אומרים שאביולכן

 כ בסוף" בכדי להביאם אח,ע שהוא מתלבש בהם ופועל לפי ערך הנהגת הזמן"ש אבי"נקרא ע
ולכן התחלת הנקודים  .ק עצמו שהוא למעלה מן הטבע"הזמן למדריגה יותר עליונה בבחינת א

 והוא הארת הפה אשר הוא , ומה שלמעלה מזה הוא השורש לנקודים, ולמטהטבורהוא מן ה
 ושם ,ל שכולם יעלו לגילוי רצון העליון" ר,' אבכללע שהיה תחלה "ענין כל הפרטים של אבי

 ענין התקרבות אור העליון לנקודים והוא .כ בנקודים"נינים הנמצאים אחנעשו הכנות לכל הע
והיינו שסוד ההתקשרות הוא בחינת ביטול הגבול והנהגת  .להתקשר בהם או בבחינת סילוק

 והוא הארה מבחינת מה שיהיה ,הזמן במה שנוגע אל הבל העליון שהוא למעלה מן הטבור
 אלא יתנהג הכל בזמן , יגיעו למדרגה זאתאינה שלוסילוק הוא בח . בזמן קיבול השכר,לעתיד
 .י סילוק האור למקורו מן הטבור אל הפה"וזהו ענין עשיית הכלים ע . בשביל העבודה,וגבול

 שהוא ענין שיהיה ,ובאמת צריך תמיד שיגיע האור אליהם ויחזור ויסתלק בבחינת רצוא ושוב
 העבודה שעושה שיתקרב הגבול דא בסו והו,שייכות להנהגת הזמן והגבול אל הבחינה העליונה

  . ויחזור הכל לגילוי יחודו ושלימות רצון העליון,אל הבלתי גבול
כ הרי " וא,ק ולמטה נעשה בחינת כלי" שמפה דא)'אפתח עקודים (  שכבר נתבארואף

 שהרי הכלי שנתגלה אינו ,מ אינו בבחינת גבול ממש"מ, יש גבול ומדה גם למעלה מן הטבור
 ונודע כי לעולם כתר אינו מכלל הפרצוף אלא הוא מקושר .הכתר של הכלים'  פי,אלא בכללות
כמו שהכתר מורה על מעלת  , אלא מגלה מעלת הפרצוף ותכליתוינו והכתר א,316במה שעליו

 הוא צירוף , וכמו כן כאן בכלי זה. ומתגלה בו ענין מעלתו ושליטתו ותכליתו,המלך המלובש בו
 והוא הכלל של הנקודים שהם ,'שהוא התחלת גילוי רצונו יתע "מעלת הגבול ומדה של אבי

 אז נעשה ,ובהסתלק האור הזה למקורו . עד הטבורמש ולכן נמשך מ,חלקי הגבוליים והכנה להם
  .גדול הזה אשר הוא למעלה מן הגבולל שנעלם ממנו בחינת המשכת אור ה" ר,הכלי

  
  פתח טז 

 ,בחינות הסתלקות'  וב,ינות התפשטותבח'  ב:בחינות'  עשיית הכלים אלו הם בדוסדר
והיינו שתחילה היתה הסתלקות האור למקורו בפה מסוף  .'ה ית"אותיות של הוי' שהם כנגד ד

 ר חזר האו, ואחר הסתלקות הראשון.הכלי עד ראשיתו אחר התפשטות ראשון שהיה עד הטבור
כ מסתלק ממנו " שנגלה בכתר ואח. בבחינת מטי ולא מטי,להתפשט בדרך הדרגה זה אחר זה

 וביאור .חלקי הכלי' ס שהם י"ז בכל י" וכן עד,כ חזר להסתלק ונגלה בבינה"ואח, ומגיע לחכמה
 ,ב" שכאן בעקודים לא היה הכל אלא בבחינת כלל כמו במע)ב, פתח א(  כבר כתבנו,ענין זה

מו בפרט ביו' כ נתגלו כל א" ואח,שבמאמר ראשון נבראו השמים והארץ וכל תולדותיהם בכלל
 הכל היה ,בעקודיםוכמו כן הוא כאן בשורש האצילות שהוא  .מאמרות אחרים'  בט,ובשעתו

כ " שיהיה הכל הכנה למה שיהיה נמצא אח,מ גם הפרטים צריך שיהיו בו בהעלם"ומ, בכלל
דרכים טוב ' פ הבחירה של ב"וכמו שבנקודים ששם עיקר ההנהגה ע .בפרטות בכלים דנקודים

 והוא הארת המאורות , יש בהם כמה מדרגות, עליה וירידה,וט וריבוי מיע, שכר ועונש,ורע
 ]בפנים מה[) בפנימי(א שהמקבל אינו מוכן לכך להסתכל "ובחינת הארת אב, פ" פבחינתבב

 אלא שיאיר ,שלמעלה ממנו שיתנוצץ ויתרבה חלק הפנים שבו שהוא העיקרי במאור והנהגה
 או שאחוריו מקבל הארת פניו של ,מדרגות'  ב בזה ישוגם . שהוא הטפל בהנהגה,אחוריו לבד

                                                           

כל פרצוף ענינו , ל"וז) ל עמוד רל"שערי רמח(ל מאמר ארימת ידי בצלותין "ברמח'  עי316
והמקבלים מן הפרצוף התחתון מה , וקמוצים וסתומים בכתר, מתגלה מן החכמה שלו ולמטה

והיינו כי הוא מרומם , וקרא לזה הראש רישא דסתים לעילא, שיהיה תלוי בכתר יהיה נעלם ממנו
, ף אלא עומד למעלה מן הראששאינו מכלל הפרצו, מן הפרצוף כמו הכתר השורה על ראש המלך

  . ל"עכ, ונמצא כל הפרצוף חוסה בצלו
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'  או מבחינת ב,וכן כמה מדרגות . או מבחינת אחוריים של העליון והטפל שבו,העליון שעליו
 הכל לפי הכנת התחתונים ,הבאורות העליונים שהם מדרגה למעלה ממדרג' או ד' אחוריים או ג

והעליון שעליו  יו לאחורי העליון שהתחתון מחזיר פנ, אחור בפניםתויש עוד מדרג .ועבודתם
 והיינו כשכל המאורות מחזירים פניהם ,ס" וכן בכל הי. העליון שעליו317מחזיר פניו להיות

 ולבד ערך ריבוי , ואז נמשך השפע למטה דרך הרבה אחוריים והוא דין גדול,מלהשפיע למטה
וכן יש . ה וסדריה ובזה תלוי כל ענין ההנהגה בכל פרטותי,ם כך הוא ריבוי האחורייםניהדי

 והעליון מביט על תחתון באור ,הפ שאף שהתחתון מחזיר פניו מלהשפיע למט"מדרגות בפב
 שענינו שאין הנוקבא פונה להשפיע ,פ"נ פב" סוד זיווג זו,והוא המדרגה היותר גדולה, פניו

ת  והיינו לקבל ולהעלו,318 אלא מוכנת להיות זנב לאריות, במדרגה נמוכההלתחתונים לפי ערכ
 עד שתתוקן הנוקבא בכל חלקיה שנכללת , להגביהם למדרגה יותר עליונהיםמעשי התחתונ

 ויאירו כל חלקיה מפנים וזיווג הדוכרא הפונה להשפיע , פרצופהבנין מעבודת התחתונים שהוא
ואז כשמתמלאים החלקים , י עבודת התחתונים"לחלקי הבנין הזה של הנוקבא אשר הוכנה ע

 הופכת הנוקבא פניה למטה ומוכנת לגלות ולהשפיע הזיו הזה אשר ,יוןהאלו מאור פנים העל
 ,ד כי שם מקומם"נ בס"ויתבאר ענין זה בתוספת ביאור בנתיב זיווגא דזו .קיבלה מן הדכורא

  .וכתבנו מזה פה בכדי להבין ענין מה שאנו מדברים כאן באור עקודים
  

  פתח יז 
 שכל )בפתח הקודם(  שכבר נתבאר,ים נבאר מה שאנו מדברים כאן באורות דעקודועתה

והוא שהסתלקות הראשון  .מה שנמצא בנקודים ואצילות צריך להיות שם בסוד השורש והכלל
ז בחינת כלי " ויהיה נקרא עי, היה כדי ליתן גבול להתפשטות הזה,שחזר האור למקורו בפה

 וכל מה ,הכלולים שםס "בחינות כלים שהם י'  כי באותו הכלי היו כלולים י, וצריך שתדע.ש"כמ
 אנו אומרים ,לכן בהסתלקות הזה . יותר מתקרב אל הגבול והשיעור,שהוא יותר מתפשט למטה

ובאם נבחין מדריגה זו  . של הכלי שהוא בחינת מלכות שבו'חישתחלה מסתלק האור מחלק 
 ושאר המדרגות העליונות עדיין ,שגדר חלק המלכות שבאותו נקודה הגיע לכלל שם כלי ומדה

 כי אין זה ,כ אין שייכות למלכות עמהם כלל" א,עלת תכליתלא נסתלק משם הארת הבלתי ב
 ואין יכולה להסתכל , אנו אומרים שבבחינה זו חזרה חלק המלכות פניה למטהולכן .מדרגתם

בחינת ב והאור הפונה להסתלק הוא . שהם עדיין לא נקראו בשם כלים וגבולים,ס שעליה"לט
ס "דרגות של הרחק מנקודת המלכות אל הטמ' והיינו שיש ב . המלכותא עם חלק הכלי של"אב

וכאשר  . להארת פנים התחתון,האחוריים המפסיקים מהארת פנים העליון'  שהם ב,יהשעל
 , וחזר אחוריו מן האור, אז גם היסוד נתגלה בבחינת גבול וכלי, מחלק היסוד319נסתלק גם האור

וות ליסוד עם המלכות עד שיהיו דבוקים יסוד  ואז יש השת,ל"שאינו משתוה לו מטעם הנ
 שאין היסוד פונה , פניה אל היסוד להשתלם ממנוזיר שהמלכות תח.פ"בבחינת פבומלכות 

כ "ואח . לפעול כמדתו, אלא פונה למטה, ממקום שהוא מדרגה יותר ממנוולקבל שפע
להשתוות עם  אז נשתווה ערך מדרגת ההוד להיות כלי ויוכל ,כשנסתלק האור גם מן ההוד

 , נקודת המלכותד ואז חוזר אחוריו לנג.חוזר פניו אל ההוד לקבל הארה ממנו ואז יסוד ,היסוד
 והיינו לקבל מהוד . כי היסוד מוכן לקבל שלימות יותר עליון מכפי מדריגתו,ופניה לצד אחוריו

 הוא בכל ןוכ . כי פונה לקבל ולא להשפיע, ואז אין הארת פניו יכול לפנות אל המלכות,שעליו
 אז התחתון משתוה אליו וחוזר פניו , שכל עוד שמסתלק מחלק יותר עליון,החלקים המסתלקים

 גורם , וכל בחינת חזרת פנים מן התחתון שהוא העלם האור. והתחתון מחזיר פניו לאחוריו,אליו
עד  , תיקון ושלמות יותררם שהדין והסילוק גו,ש למטה בסוד הבחירה"שהעליון יתגדל יותר כמ
 ואז כל החלקים ,ס שבה" הזאת בבחינת יחלקי הכליואז נשלמו כל  .שנגמר הסתלקות לגמרי

 ,ונמצא שכל חלק יותר תחתון נגרע ערכו . פני התחתון אל אחורי העליון,חוזרים פניהם למעלה

                                                           

 .ל לאחורי"נדצ 317
ואת המאור הקטן סיהרא , את המאור הגדול שמשא, ל"א וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי318

א אחרונה של "דבאצילות נקראת ה, ונקראת שם אלקים, שנעשית ראש לשועלים, במיעוטה
ששם שועלים מחבלים , ע"בריאה נעשית ראש לשועלים לעולמות ביובירדה ב, זנב לאריות, ה"הוי

  .ל"עכ, ח בכמה מקומות"ז ובתז"ש בתיקו"דבאצילות לא יגורך רע כמ, כרמים
 .ל האור גם" נדצ319
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 הנוגע לקל שהסילוק של השלמות גבר יותר בח"ור, שמקבל מאחוריים הרבה ביותר מן העליון
 שכל , והוא סוד ריבוי האחוריים.וכן זה למעלה מזה, ילוק הנוגע אל חלק היסודלמלכות מהס

 שעיקר זיו הפנימי של הנשמה אינו מתגלה ,אחוריים הוא בחינת מחיצה וחשכת הארת הפנים
 יותר מן ,ם ומתעלם יותר מן חלק התחתוןמצטמצס הכנוס בתוכו " אור א,וכן כאן, אלא בפנים

  .וןהעלי
בחינות '  יריגתהכלים שלמטה באצילות יגיעו למדחלקי ' ורש לי בזה נעשה שוהרי

 שכן שיערה מחשבה העליונה שיהיה הכל הולך בהדרגה ,למטה ממדרגת חבירו' כלים כל א
 כי ,פ"ונמצא שכאן הכתר והחכמה נשארו בבחינת פב .ש כמה פעמים"בדרך עילה ועלול כמ

הכתר הוא למעלה ממדרגת כלי וגבול והיינו שכאן למעלה מ,  מהאור שעליופניוהכתר חזר 
 שהרצון עם ,אבל יש השתוות לכתר עם החכמה . ואין השתוות לכתר עם האור הזה,לגמרי

ומכאן נעשה שורש לנקודים ואצילות בכל המדרגות  . כידוע,המחשבה תמיד קשורים זה בזה
  .נתבאר כפי מה ש, או אחור בפנים, פנים באחוראו ,א"פ או אב"הנמצא שם של בחינת פב

  
  פתח יח 

כ חזר "אבל אח . התפשטות הראשון והסתלקות הראשון היה הכל בפעם אחתוהנה
 שמטי האור בכתר ונסתלק משם ונכנס ,ונכנס האור אל הכלי בהדרגה בבחינת כניסה ויציאה

 כי להיות ,וכן הוא תמיד בבחינת מטי ולא מטי .כ נסתלק מחכמה ונכנס בבינה" ואח,בחכמה
 סוד גדול ועמוק והוא .י בחינת מטי ולא מטי"יה יכול לקבל האור אם לא ע לא ה,הכלי אחד

 . כי כאן בעקודים הוא הממוצע בין בחינת בלתי בעל תכלית לבעל גבול ותכלית,בדרכי החכמה
 ואין אנו יכולים לעמוד עליו , אשר כולל בתוכו כל הצורות320 כמו חומר ההיולי,והמשל בזה

 שאם באנו , כמו פורח באוירהואו .ון שלא באו לידי ציור גמור כי,ולהבדיל בין צורה לצורה
 כיון שכל הצורות ביחד , אין אנו יכולים ליתן לה ציור וגבול,להעמיק בהשגתו בצורה אחת

 אשר הוא כולל בו בדרך כלל כל חלקי , עולם העקודים321וכמו כן הוא כאן בשורש .נכללים בה
 אלא , אין אנו יכולים להעמיק בהם בבחינת גבול,יםהגבול והמאורות הסדורים בגבולים ושיעור

ת הוא "ס הבלתי בע" שאור א, סוד מטי ולא מטיוהיינו .בבחינת גבול ובבחינת בלתי בעל גבול
 והיינו שמשתווה בו אל ערך השקפת הגבול וגם מסתלק מהשקפה .מוגבל בו ואינו מוגבל בו

ולכן התפשטות הראשון שהיה פונה ליתן  . אלא נכלל בעומק רצון העליון הבלתי בעל גבול,זאת
 וגם ההסתלקות הראשון אשר הוא שיעור המחשבה ,הכנה אל הגבול שעדיין לא נראה הגבול

' ס ית" א, כל שיצא הכלי שורש הגבול בכללאבל .' נעשה בפעם א,להסתלק מליתן מקום לגבול
 בכדי לגלות ,בולים שהרי לכך היה ענין יציאת הכלים והג,ת"מקשרו תמיד בבחינת בלתי בע

י "ולכן כללות התיקונים וסדור ההנהגה הנעשה באצילות ע .היחוד העליון שהוא שכר הנצחי
 שמשם ,והוא הכלי הראשון שהוא הפה,  הוא נכלל למעלה בשרשו,העבודה של שית אלפי שנין

נה ובכל בחי .היה המאמרות וכל ענין התורה והעבודה לקשרו במדרגה עליונה של יחוד העליון
 צריך מהם ' כל א, שרשי כל בנייני המאורות הצריכים להנהגה שהםובחינה של חלקי הספירות

 ונסתלק ונכנס ,ולכן האור חזר ונכנס בכתר .לקשרו בבחינה עליונה זאת שלמעלה מן הגבול
 כי הכלי ,'והאורות הם י' ולכן הכלי הוא א . בפרטות בכל חלקיו,בחכמה בדרך מטי ולא מטי

  .ז" והאורות נכנסו בזה אח,אחתנעשה בפעם 
 כי עדיין לא הגיעו , ששם הגבול הוא בכללות לבד כי אין שייך שם פרטי הגבוליםוהיינו

 הם בהם בבחינת מטי ולא מטי בכל חילוקי בנין הספירות הצריכים ,אבל האורות .למדה זאת
 תיס הבל"הא והארת והשקפת ,שכולם צריכים להתעלות למדרגה עליונה זאת בפרטות, להנהגה

אורות '  שי,ולכן נקרא כאן עקודים .ת צריך להיות להם בדרך פרט לצורך התיקון הזה"בע
'  שכל הצורות קשורים בו בכח א,מ החומר ההיולי שכתבנו" והוא ממש בד,מקושרים בכלי אחד

  . רק ברצוא ושוב, והעלם השגה, בהשגה, והצורות הם בו בדרך מטי ולא מטי,לבד
  

  פתח יט 

                                                           

  .77לעיל הערה ' עי 320
  .בעולם העקודים או בשורש עולם הנקודות, ל בשורש" נדצ321



 פתחי שערים

85 

' בחינות התפשטות וב'  כי הם ב,צור עולמים' ה ה"כי בי) דישעיה כו (הוא סוד  וכאן
 סוד ,שכל בחינת התפשטות הוא בבחינת גילוי הרצון .ה"אותיות הוי'  נגד ד,בחינות הסתלקות

והם  .ה"אותיות ה' ו וב"אותיות י'  והם ב. והסתלקות הוא דין ובחינת נקבה,חסד ודכורא
 שבעת ,והיינו . שכאן התחיל ציור הכלים,ה לבד"אותיות י'  הם רק ב אבל בכתר,טהמחכמה ולמ

 אז שייך בהם ענין ציור אות ,ס לא היו מקבלים האור"התפשטות הראשון כשנכנס בכתר ואז הט
כ הגבול הזה הוא " א,אך להיות פונה שם האור להאיר גם שם .וגבול ומדה בסוד השורש

לכן הוא בחינת דין  . שפונה לסלק מהם שלמותו,ן הוא יותר דיתאבל ההסתלקו, בבחינת חסד
ה שהם כללי כל "אותיות הוי'  ונמצא שמצד זה נשרש שם מקום לגילוי ד,לגבי ערך התפשטות

  .ה"ה ב"אותיות הוי'  שכולם באים תחת סדר של ד,הברואים וכל פרצופי האצילות
 אין שם ,ת ומדה כתר דעקודים שהוא התחלת גילוי הרצון לבוא לידי פעולה גבולייאבל

 שהרי כשנכנס בו , שכל התפשטות שבו אינו בגבול כלל,מיני התפשטות' שייכות של חסרונות ב
 לי ואין לייחס בו שם כ, שאינו לפי ערך הגבול ומדה כלל,האור הוא מקושר בבחינה שלמעלה

יות אות'  הם רק ב,בפרט' בכלל וא'  א,מיני הסתלקות'  ב322ולכן כשהם .רק מצד הסתלקות לבד
אותיות '  נכללו כל הד,ה"אותיות י'  לכן באלו ב,שתחתיו' ולפי שכתר כולל לעולם כל הט, ה"י

ת עדיין לא באו שם לידי גילוי " כי שאר החלקים השייכים לז,ו" גימטריא כ,א"ד ה"במילוי יו
' בטחו בה) דישעיה כו ( כוונת הכתוב והוא . רק בכח המחשבה לבד,כלל במקום העליון הזה

י העבודה "והיינו שבא לרמז על ענין שלמות העבודה שע, צור עולמים' ה ה" כי בי, עדעדי
כל ענין כי  ,והיינו . שהוא למעלה ממדרגת הזמן, זוכים ישראל לנצחיות הגמור,ותורה ומצות

 אשר הוא , העקודים בכללותש קשורים הם בשור,הבריאה וכל סידור מאורות של אצילות
י "ה אשר ע"ה הוי" ששם הוא סוד י, בלתי בעל תכליתבבחינת עלההמקשר אצילות למעלה למ
 שמשם התחלת יציאת ,וכאן שורש כל האותיות ונקודות שהוא הפה .ציור כל העולמות כמבואר

 שהכתר הוא כללותם ,חלקי הכלים שמכתר ולמטה' תיבות נגד ט'  ט,ולכן בפסוק הזה .הכלים
  .ז"ד בנתיב שאח"ד בס ויתבאר עו,ש"של הכלל ואינו נחשב עמהם כמ

 שבהם 323ב נתיבות חכמה"ל ,נקודות' ב אותיות וי" נגד כ,ב אותיות בפסוק זה" ל,וכן
 שהוא המאמר הראשון הכולל , ושורשם העליון כאן במקום הזה)א"א מ"י פ"ס (נברא העולם

 כי אף שאין מגיע לו הטוב ,וסוד הבטחון הוא ענין סילוק האור .מאמרות האחרות' כל הט
 שיהיה האור בבחינת , והוא עיקר כוונת הבריאה. הוא בוטח במה שעתיד להיות,ר למטהוהשכ

 כי לפי , ההשגחה עם הבטחון קשורים זה בזה,ולכן . בכדי שיהיה הבחירה מסורה,מטי ולא מטי
 כי לפי ערך התקשרות מחשבתו לתלות הכל בהשגחה ,ערך הבטחון כך הוא ענין ההשגחה

 הוא בסוד הסתלקות ,וכן למעלה בסוד השורש .ילותד באצ"ורם מן שג" הוא בסוד מ,עליונה
 אל שורשם , הנמצאותושיעור שמקשר הכל בבחינת בלתי בעל גבול וביטול הגבול ,והתפשטות

בטל רצונך מפני ) ד"ב מ"פאבות  (ז אמרו" שע,אין עוד מלבדו) להדברים ד ( בסוד ,ס"בא
  .בן מאד עומק הדברים וה, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך,רצונו

  
  פתח כ 
, ה בענין מטי ולא מטי בפרטות" נבוא לביאור ענין זה שכתב הרב הקדוש זללה,ומעתה

כ היה בבחינת לא " ואח, אורות324' שם היו כלולים כל הט,כי תחלה בהתפשטות האור אל הכתר
ת אל אורו'  ואז ממשיך הכתר כל הט.אורות נשארו בו'  ונסתלק אור השייך לכתר וט,מטי

 ועדיין לא נתנה לה את , ואז החכמה האירה פניה אל הבינה הארה לבד,פ" בבחינת פבההחכמ
 ואז אור החכמה חזר להתעלם ,כ חזר אור הכתר בה"ואח .אורות תחתונות שהיו כלולים בה' הח

 ואז חזר ,ת"אך אור הבינה שהיא בחכמה אינו עולה עמו בכתר כדי להאיר לז, באור הכתר
  .אורות' פניו לבינה ונתן לה החהחכמה והפך 

                                                           

  .ל כשאין" נדצ322
ב "ול) ד"ע' כ(ח "ש בתז"ג טעמים בכתר כמ"והן י, ל"וז' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בגר'  עי323

ב "ששם רואים שהל, ה כד בעאן"ד ד"ט ע"ח י"תז' ועי, ל"עכ, ב אותיות"נתיבות הן עשר נקודות וכ
  .נקודות' ב אותיות והי"נתיבות החכמה הם השורש לכ

, שהרי הכתר לא נכנס בהתפשטות השני' אורות ולא ט' תוב שם חג שכ"ז ע"ק י"בשעה'  עי324
ע שהרי בפתח כב הוא כותב כמסקנת "וצ', וכותב ח' ד שחזר בו מלומר ט"א ע"ח ל"וכן הוא בע

  .ח"הע
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 שכל מי שהוא למעלה כולל כל מה , כי נודע שדרך מאורות העליונים, ענין זהוביאור
ובהתפשטות האור העליון אל הכלי העליון שהוא בחינת  . שכולם הם עלולים ממנו,שתחתיו

נה  והיינו שהיה פו, שבאור הזה היה בלוע כח הכלים)טופתח ף "אח(  שכבר נתבאר,כתר
י הסתלקות האור " וגמר עשיית הכלי היה ע, כלים ומדות למאורותןהתפשטות האור הזה לית

 וכשנסתלק מבחינת ,ס הכלולים בכלי אחד" ונמצא שהיה כלול בכח אור הזה כל חילוקי י.ש"כמ
 והוא בחינה עליונה של האור שהוא התחלת גילוי , לא נסתלק רק הכתר שבאור הזה,הכתר
 325 בחינת מדה למאורות שהם מתחילים מחכמהניתןז "ועי .זה נסתלק ונתעלם וגילוי ה,הרצון

'  שט,ונמצא . רק בחינת התכלית והרצון שבו לבד, שכתר אינו מכללו,ולמטה בכל פרצוף
אורות '  ואז החכמה קיבלה ממנו הט,ספירות התחתונות היו יכולים להיות נכלל בכלי של הכתר

  .ש למעלה"פ כמ"בבחינת פב
י התחברות החכמה אל "ן וע"י העלאת מ"ב הוא ע"פ דחו"למטה שזיווג פב ויבואר

ז יכול להשפיע אל הבינה " ועי,הכתר שהוא סוד סילוק הבירורים למחשבה ומשם אל הרצון
 שתחלת אצילות קודם שהיה ,וכל זה נשרש למעלה בעקודים .ת"ליתן ציור להארה להתפשט לז

 בסוד קיום , רק בהארה בעלמא,פ ממש"ב בבחינת פב" לא היה זיווג חו,ן זה" מלאתבחינת הע
 ואז נסתלק אור החכמה אל ,י שחזר האור אל הכתר" עאבל . והשגחה כלליות,הנבראים לבד

כ יכול להחזיר פניו וליתן " ואז עי, המחשבה אל הרצון,326הכתר שהוא סוד סליק ברעותיה
 ובהסתלק אור .ות שנתן להאור' והוא סוד נתינת ח . להוציא תולדות,השפע ממש אל הבינה

 כי , אין שייכות לעליית בינה שם, עם הרצוןהמחשבההחכמה אל הכתר לקבל בסוד חיבור 
 , בחינת בינה היא קשורה עמהם לגדלם,ת שלמים כראוי"ז שאין הז" וכ.הבינה היא אם הבנים

ז שלא נשלם פרקי "ת כ" שז,והוא סוד עמוק .ואינה מסתלקת מהם לחכמה להתחבר עמה
 מצד מיעוט העבודה האורותיהם בגדלות גמור כפי הראוי להנהגה שלימה בהארה מרובמ

 א בסוד פריסת סוכת שלם" אז צריכים להארת אימא להגן עליהם מהתגברות הסט,למטה
 ואז אינה יכולה להזדווג .א גובר" כי הסט, שמירה מכל דברוצריכים, 327)ב"ד ע" יז"תיקו(

וראוים מאורות ,  שהם גדולים כראוי וצריכים לקבלת המוחין עד,ולהתחבר עם חכמה זיווג גמור
  .ב לקבל תוספת הארה יותר מרובה" אז יש זיווג בין חו,א" אחר שסר הקטרוג מן הסט,אלו לכך

 אף שעדיין , שבעת תחלת הסתלקות ניתן שורש לדבר זה, נשרש בעקודיםכלוכמו כן ה
 ואז אין שם רק ,ת שלמים כראוי"ר שאין הזן לזיווג הזה מאח"אין בחינת בינה ראויה להעלות מ

הסתלקות המחשבה וחיבורה עם הרצון שהוא המשקיף על סוף המעשה העולה במחשבה 
  . ואז אין הבינה עולה שם כי צריכה לבנים,תחלה

בנים שיש בבינה הם גדולים '  ואז הז, כשחזר להיות לא מטי בכתר ומטי בחכמה,כ"ואח
אורות שבה אל '  ואז יורדים הז, לא מטי בבינהזוא,  עולה לחכמה ואז בינה,ואינם צריכים לאמם

 , יותרה כי כאשר נסתלק השלמות הזה מבחינת הכתר שהוא בבחינת עליונ,והענין בזה .החסד
ב " ואז צריכים חו,ואז אין שייכות לעליית המחשבה אל הרצון שכבר נסתלק ענין כללות הרצון

ן למחשבה ורעו "שאחר עלות המ, צילות למטהלעשות שלהם להזדווג יחד כמו שהוא בא
 חשבתו והוא ממש כמו ענין האומן המצייר במ.ב להזדווג" אז נסתלק הרצון וצריכים חו,עילאה

 שייכות לו אין  ואז, שתחילה עולה מחשבתו אל הרצון התכליתי שבעבורו יעשנו,לעשות בנין
 ומחשב סדר ,כלית הזה ממחשבתו אז מסיר ענין הת,אבל אחר שכבר עלה ברצונו, לעסוק בבנין
 סוד לא מטי , הוא בשורש השרשים כאןוכן .ב למעלה" שהוא בחינת זיווג חו,הבנין וציורו

 כי ,ק כידוע"ז אימא מוציאה הציור לפועל בסוד ו" ועי, ואז מזדווגים יחד,בכתר ומטי בחכמה
 ואז ,גה ביתר שאת ראוים לקבל המוחין שהוא סוד קבלת עטורי ההנה,ת"אחר שכבר נתגדלו הז

 , שלהם ופרקי מאורות הצריכים לגילוי הנהגה עצמהםאין צריכים לאימא לבחינת גידול אברי
  .שכבר נגמרו ואין חסרים רק תוספת הארה ועטרות לבד

                                                           

  .א"צ ע"ז ר"א שירותא מחכמה מהא"ע'  אצ"א על ספד"בהגר 'עי 325
ן היא "בביאורו שכל עליית מזה שכתב [ל והוא "ה וז"ב בהגה"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי326

, א"א ומחשבה עילאה שהוא רצון בא"שמחשבה והרהור באו, ש בזהר כד סליק ברעותא"מ] ס"למו
 . ל"עכ

  .א שם שהוא מיחס את זה לבינה"בגר'  עי327
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 ואז עולה ,ב שניהם עולים למעלה לכתר" ואז חו,כ חזר להיות מטי האור בכתר"ואח
 ,אורות שלו לגבורה'  מטי בגבורה כי החסד נותן הו ואז הוא,החסד לבינה ונקרא לא מטי בחסד

 אז החכמה מסתלקת אליו שהוא סוד סילוקא ,שכבר ביארנו שכאשר מתגלה האור הגדול בכתר
 , מאחר שכבר נתגדלו הבנים,ואז גם בינה נכללת עמו, 328 ברעותא כמאן דארח ריחאמחשבהד

 ואז העטרות ,א"ם מקטרוג הסט כי הם רחוקי,צ להם"ב יעלו מעלה מעלה וא"וראוים לכך שחו
ב עלו שני מדרגות " כי חו,כ עולה לבינה" ואז החסד ג,שלהם צריכים להכלל מאור היותר עליון

 ואז יוכל החסד להשתוות , כח שגם החסד יעלה מדרגה יותר עליונה האור שבוןז נית" ועי,יותר
 ,ל להאיר למי שתחתיו אז יכו,שכל שהאור מסתלק מן העליון, עם הגבורה ונותן לו הארותיו

י שלו " שנה, כמו שהוא בכל פרצוף,שנשאר הארה מועטת בעליון שראוי לתחתון לקבל ממנו
יעקב ( ד" כמו שיתבאר במקומו בס,ה מן הפרסאעל למר אחר שנסתלק האו,מתלבש בתחתון

 , שכל אור כלי עליון שלא מטי שם אור השורש,וכן הוא כאן בשורש העקודים .)'ופתח ולאה 
  . בבחינת פנים בפנים,ול להאיר למי שתחתיויכ

  
  פתח כא 

מ " מ, והבינה אף שראויה להיות שם. ואז מטי בחכמה,כ חזר להיות לא מטי בכתר"אח
 ואז הוא מטי בחסד ולא מטי בגבורה , והחסד ירד למקומו, ירדה למקומה,כיון שחפץ חסד הוא

 ואת ואז ה"אורות לת' תנת ההוה ונ ואז הופכת כלי הגבור.כי אור הגבורה נסתלק למעלה לחסד
 שלעולם הבינה יש לה התקשרות עם ,כ לפי מה שנשרש למטה באצילות"זה הוא ג .ת"מטי בת

 יריעה דחפייא , והוא אור הראשון, חסידה ברושים ביתה)א"ג ע"א קס"ח( ק"ש בזוה"החסד כמ
 ומאחר שהחסד , לפי שבינה צריכה להתקשר עם החסד, כאןוכן .329 ובסוד מלך וכהן,להיכלא

 ואז מטי , ולכן הבינה ירדה למקומה, אז הם ראוים להתקשר יחד,עלה אורה למעלה אל הבינה
וכן בעת שלא ,  תמיד בינה וחסד קשורים ביחד,וכן הוא בסדר ירידת האורות למטה .כ בחסד"ג

 כי תמיד בעת . גם אור החסד נסתלק שם למעלה עמה,מטי בבינה שנסתלק אורה אל החכמה
 מסתלק אליו ,ואז אור היותר תחתון ממנו, לק האור מן העליון אז פונה להאיר לתחתוןשנסת

 או , או לא מטי שכולם מסתלקים למעלה,' וכן חסד עם בינה הם תמיד בענין א.להתחבר יחד
 וכשמסתלק החכמה למעלה גם ,330תפרשיןכי החכמה ובינה הם ריעים דלא מ, מטי לכולם

  .ד עולה לבינה שלא תהיה רחוקה ממנו שני מדרגות ואז החס,הבינה מסתלקת לכתר
ר הם "כ ג" שהם לפי הנהגת הזמן משא,ר"ק הם בחינה אחרת מג" שבאמת ענין הוולפי
 , אז אין החסד מסתלק לגמרי לבינה להיות לא מטי בחסד, לכן כשמטי בבינה,331עטרות להם

                                                           

מה כתיב הנה , ובההוא זמנא דמטי זמנא דסיהרא לאתנהרא, ל"ב וז"א ע"א קפ"זהר ח'  עי328
הנה ישכיל דאתער , הנה ישכיל עבדי דא הוא רזא דמהימנותא, מרישכיל עבדי עליה דסיהרא את

ירום מסטרא דנהורא עלאה דכל , כמאן דארח ריחא ואתי לאתערא ולאסתכלא, אתערותא לעילא
וגבה , ולכן ירום לרחמכם ונשא מסטרא דאברהם) ישעיה ל יח(ירום כמה דאת אמר , נהורין

ובההוא זמנא , אוקמוה וכלא חד ברזא דחכמתאואף על גב ד, מאד מסטרא דיעקב, מסטרא דיצחק
והיה אור ) שם כו(כמה דאת אמר , ה אתערותא עלאה לאנהרא לה לסיהרא כדקא יאות"יתער קב

  . ל"עכ', וכו
 נאמר על הלבנה ."הנה ישכיל עבדי" , מה כתוב,ובאותו זמן שהגיע זמן הלבנה להאיר: תרגום

 כמי שהריח , שמתעוררת התעוררות שלמעלה"כילהנה יש" . זהו סוד האמונה,"הנה ישכיל עבדי"
ולכן " כמו שנאמר "ירום".  מצד האור העליון של כל האורות"ירום" .ריח ובא להתעורר ולהסתכל

 ואף על . מצדו של יעקב"מאד" . מהצד של יצחק"וגבה" . מהצד של אברהם"ונשא" ."ירום לרחמכם
 יעורר הקדוש ברוך הוא התעוררות עליונה ובאותו זמן.  והכל אחד בסוד של החכמה,גב שבארוהו

  .'וכווהיה אור " כמו שנאמר ,להאיר ללבנה כראוי
, איהו מלך וכהן) א דשמא קדישא"נ(תא חזי ברזא דקדושה , ל"ב וז"ז ע"ב ס"זהר ח'  עי329

ואיהו מלך , אית מלך לעילא דאיהו רזא דקדש הקדשים, דמשמש תחותיה בין לעילא בין לתתא
דקא משמש קמיה ודא איהו כהן דאקרי גדול סטרא , אית כהן רזא דאור קדמאהותחותיה , עלאה

ר "דברים ראש וגוף והוא ג' קומת אדם הוא מב, ל"ג וז"ע' ב ד"עוד ביהל אור ח' ועי, ל"עכ, דימינא
  . ל"עכ, ת יומא דאזיל בכולהו יומין והן מלך וכהן"ר וחסד ז"ת ובינה כוללת ג"וז

ר עלאה דאינון באחדותא בחדוותא דלא מתפרשין לעלמין אלין את, א"ע' ג ד"זהר ח' עי 330
  .'ח עקודים פרק ה"עוד בע' ועי, אקרון רעים

' שהם ז, תחתונות' שורש הבריות הוא רק בז, ל"ח פתחי חכמה אות נא וז"ל קל"ברמח'  עי331
ייך על כן במציאותם אין ש, ת להנהיגם ולתקנם"ראשונות הם רק עטרות על הז' והג, ימי בראשית
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 ולכן גם ,יורד למקומו אז החסד ,אבל כשמטי בבינה .מדרגות' אלא רק שלא יתרחקו לגמרי ב
וכן כשמטי  . ובזה נשרש כל הפרטים שהוא באצילות בבחינת שורש לבד. מטיהואבחסד 
 להיות שהחסד ,אך . שהבינה תתחבר עם אור החכמה, אז ראוי להיות לא מטי בבינה,בחכמה

כ עלתה עמו שלא " שהבינה ג,נתגדל ועלה למקום הבינה בעת הסתלקות אור החכמה למעלה
 בשביל ההתחברות ,ק" אור הבינה אף שהוא מולקבל היה יכולת לחסד ,מדרגות' בלהתרחק 

 כי אין , לכן מטי גם בבינה וגם בחסד, אור הבינה להיות במקומווהוצרך שיש לחסד עם בינה
  .ש"ר כמ" מטעם שאינו לפי סדר ג,ראוי לו להתחבר עם הבינה לגמרי

 שהוא שורש לחסד ודין ,התפשטות ענין מטי ולא מטי הוא סוד שורש הסתלקות וללוכ
 הוצרך להיות שורש שגם , וכאן בעקודים.ש" ששם ההנהגה לפי הבחירה כמ,הנמצא באצילות

 בשביל ,כי רגע באפו חיים ברצונו) ותהלים ל ( בסוד ,בעת הדין יהיה תיכף התפשטות האור
שביל שפע של ת ב" אז אין בחינת סילוק בינה מז,ת הם בקטנות"ורק בעת שז .קיום הנבראים
 אז בבחינת המוחין שהוא תוספת ,אבל בהיותם גדולים .ו הכיא בלא" שא,קיום הבריאה

מטי ולא '  וגם זה בשורש העליון הוא בבחינת רגע א, בזה יש הסתלקות והתפשטות,שלימות
  . והבן, להוסיף שלימות בעולמותיל שהשקפת רצון העליון הכל בשב,מטי

  
  פתח כב 

 כי בהתפשטות ראשון לא נכנסו כל האורות ,טות ראשון לשני חילוק בין התפשויש
 ,כי בתחלה נכנס בחינת אור המלכות בכלי הכתר,  אלא אחת לאחת,בכתר וכן בכולם למטה

 ומחכמה ,כ נדחה לחכמה"ואח, כ נדחה אור זה למטה בחכמה ונכנס אור היסוד לכתר"ואח
 .ז עד למטה"וכן עד,  מלכות בבינה ואור, ואור היסוד לחכמה, ונכנס אור ההוד בכתר,לבינה
 ומשם ירדו כל , בכתר334 כלים333' ונכנסו כל הט, נתעלם אור הכתר לגמרי332 בהתפשטות,אמנם

 וכן כולם עד ,' ואור הבינה בחכמה כו, עד שנשאר אור החכמה בכתר, וכן כולם.בחכמה' הח
  .אור המלכות ביסוד

 .ז כל הבחינות" וכן עד,תר אור החכמה מן הכ שנסתלק בחינת מטי ולא מטי הואוכל
 , והיה כח הכלים בלוע בהם, כי בהתפשטות הראשון עדיין לא נתגלה בחינת כלים,וטעם לזה

רק '  ולכן לא נכנס אז בכל א, לכן נתגלה כל האורות בשלימותם,שהיה הכנה לעשות כלים לבד
שעדיין לא  , כי לא היה אפשר להם לקבל כל הכחות ביחד מצד הארת אור הכתר,בדל' אור א

 שהיו כל חלקי אור הראוי לכלי , לכן לא נתגלה בחינת הכלי לגמרי,נסתלק מהם שלמות העליון
 ולא , כיון שעדיין לא ניתן מדה לאור, שלא היה בערך להיות מוגבל בגבול ומדה,להתגלות בהם

 ,הוהוצרך הדבר לבוא בהדרג .היה יכול לכנוס רק בחינה התחתונה של האור בחינת מלכות שבו
 אבל . וכן כולם,כ אור היסוד בו ואור מלכות בחכמה" ואח,תחלה בחינת אור מלכות בכתר

 מאחר שאינם לפי ערך ,לא היה יכולים לכנוס חלקים העליונים של האורות בכלי' בפעם הא
 שהוא בחינת בלתי בעל תכלית שהוא שייך למה ,רהכלי מאחר שלא נסתלק מאתם בחינת הכת

 אז היה , שאז נתעלם אור שלימות הכתר,של התפשטות'  בפעם הבאבל .שלמעלה מעקודים
בחינות '  למה ב,ה"ש הרב זללה"ובזה תבין מ . והבן,יכולים כל חלקי האור לכנוס בכלים שלהם
 הוא ,פשטות הראשוןת כי בחינת ה,ה" הוישם ו של"התפשטות של האורות בכלים הם בסוד י

כ " משא,מן האור'  שלא היה אלא חלק א,אחת נקודה , בקימוץ וסיתוםבאשהארה ' בסוד י
 שהוא התפשטות ,' הוא בסוד ו, שאז היה בא בהתפשטות כל האורות שהיו בו,בהתפשטות שני

  .335קו בגלוי

                                                                                                                                                                      

והעוונות אינם פוגמים אותם אלא מסלקים אותם ועל כן , קלקול כי הם למעלה ממעשה בני אדם
 . ל"עכ, נמצאו ונתקיימו

 .ל השני" נדצ332
ח "אמנם זהו כמסקת הע, 324 לעיל הערה' עי,  זה סותר לדבריו בשתי פתחים הקודמים333
  . ק הובא בהערה שם"כ בשעה"וכמש

  .ל אורות" נדצ334
ח "א מ"י פ"א ס"בהגר' ועי, ל"עכ', א ו"ד וז"ק נקרא יו"א ע"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי335

והקול הוא באריכות ', ולכן הוא בצורת י' המחשבה הוא בבהילו וברגע א, ל"ה עשר ספירות וז"ד
' ו, נקודה' ל י"ר( ושטח ד הוא נקודה קו"יו, ד"ה ע"י כ"א ס"עוד בהגר' ועי, ל"עכ', לכן הוא בצורת ו

א ולית נימא ונימא דשערה "ז ע"ז ל"בתיקו' ועי, ל"עכ) ה"ו של הוי"וכן הוא יה, שטח' ד, קו
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  פתח כג 

 , יש בחינה עליונה למעלה מהם, כי האורות המתפשטים בכלי דעקודים, שתדעוצריך
 מתחיל אור הכתר , מבחינת מלכות זו ולמטה.ספירות מכתר עד מלכות' שרשים של י' והם י

 וביאור ענין .ל"כ נתעלם לשרשו אל מלכות הנ"ואח, ל אשר היה תחלה מתפשט תוך הכלי"הנ
 , לבוא הדבר לידי גבול ומדה בכלל, שבעקודים התחיל גילוי כלי)פתח יח( ש למעלה"זה כמ

 וכתר ,ים למטה שכולל בו כל שרשי הגבולים ומדות כל הפעולות המאיר336בסוד חומר היולי
 הוא בחינת מדות אלו שלא , למעלה משםאבל, של הנקודה זו היא הרצון שבכלל הגילוי הזה

 וגניזת המדות בבחינה יותר . אלא בבחינת קיבול שכר,במדה וגבול כלל למעלה מהנהגת הזמן
 .שמסתלקים מן העולם התחתון ועולים אל העולם שלמעלה מהםכ כענין גניזת הנשמות ,עליונה

תלמידי חכמים אין  )א"ד ע" סברכות (ש" מכענין , שעולים ממדרגה למדרגה,כן הוא תמידו
 היא כמו ,יותר עליונהה מדרגה עליונה לנגד מדרגה וכל, ב"ז ולא בעוה"להם מנוחה לא בעוה

  .337מדת הגבול לערך בלתי גבול
ונה  צריכים להיות במדרגה יותר עלי, כאן כל המידות הנמצאים בגבול בנקודיםוכן

ולמעלה מזה , 'מדות בכלל א'  ושם נכללים כל הי, בבחינת רצון, ששם הם בכלל.בעקודים
 שהם סוד הכנות של החושים ,ס שלמעלה מעקודים" והם בחינת שרשי י,מדרגה יותר עליונה

 וכן כמה מדרגות , שבאים מהעלם אל העלם פחות, בכדי שיבוא הדבר לידי גבוליו שה,שלמעלה
 הוא גדול בערך ,והבחינה העליונה של המלכות שלמעלה מכתר דעקודים .לויעד שבאו לידי גי

 רק , ואין יכול לקבל מבחינת פנים של המלכות של שרשים העליונים,מבחינת הכתר דנקודים
 שהוא סוד , הנוקבא נבנית באחוריים דדכורא, באצילותלמטה כמו .מבחינת אחוריים שלו

 וגם זה אינו אלא בבחינת . למעלה למעלה בבחינת שורשוכן הוא, הסתרת זיו הגדול של הפנים
 , שהם באים בבחינת גבול, כיון שהוא דבר שלמעלה ממדרגתם, ולא בבחינת שפע,חיות לבד

 שהוא סוד העלם , האור בכתר שלוטיעד שהיה בחינת לא מ, והשרשים הם למעלה מהגבול
  ואז יכול לקבל,ה מן הגבול בסוד רצון הגבול הנכלל במה שלמעל,הרצון של הגילוי בשרשו

  . והבן, ממש מן השרשיםשפע
  

  פתח כד 
'  הסתלקות האור עד שנתרחק האור מהם ב338ד" כי הכלים לא נגמרו בעקודים ע,ודע

 וכן בכל הכלים ממטה ,ת" שכלי של המלכות לא נגמר עד שנסתלק האור אל הת,מדרגות
 היה צריך במקום העליון הזה , כי כן שיערה המחשבה העליונה שלבחינת גבול ומדה,למעלה

 ואז נגמר בו ,מסכים מבדילים בין האור ובין הכלי' מדרגות והם ב'  האור מן התחתון בחקשיתר
  .ענין הגבול לכשיקרא בשם כלי

כ היה האור מרובה " וא, אף שעדיין לא נגנז אור הכתר לגמרי, בעת הסתלקות האורולכן
 אף שנתעלם אור ,שטות האור בחזרתו פעם שניהכ בהתפ" מה שא. היו נקראים בשם כלי,יותר

 כבר , כי תחלת התפשטות האור מן הפה עד הטבור,והטעם לזה .מ נקראו בשם אורות" מ,הכתר
 והסתלקות מהם הוא שעשה הגבול , שהוא גילוי הרצון להוציא כלים)'יפתח ף "אח( נתבאר

פ רצון העליון המושרש " וכיון שראשית כוונת מציאות הגבול היה ע.והמדה בבחינת צמצום
 אחר אבל . והסתלקותו אז היה מציאות הגבול, ולכן האיר אז אור הכתר,ת"בבחינת בלתי בע

 הרצון ,י האומן" כמו אחר שנגמר בנין הכלי ע, אז צריך הרצון להתעלם,שכבר נעשה הגבול
י " ורק שהרצון הוא בהעלם גדול למה שנעשה ע,שלו מתעלם מאחר שכבר נעשה מה שברצונו

ת שנוגע " והתפשטות השני הוא בסוד הגעת שלימות הבלתי בע.הכלי והוא התכלית הבא ממנו
 והגעת השלמות הזה נקרא ,בכל עת בהנהגת הגבול אחר העלם הרצון שהיה בתחלת המעשה

ומכל  . שהרי הוא הולך לתקן הגבול ולהביאו לבסוף לבחינה שלמעלה מן הגבול,בשם אור
                                                                                                                                                                      

דסלקא באוירא עד ' מבועא דיליה י' דעתיקא קדישא דלא נפקא ממבועא עלאה והאי נימא איהי ו
  . כ"ע, אין סוף ונחתא עד אין תכלית

  .77לעיל הערה ' עי 336
העולם אשר למטה ' ס לבחי"כל האורות שהם עליונים נקראים א, ל"ד וז"ג ע"ש י"במבו ' עי337

  . ל"עכ, ממנו
  .'עד'או ' על ידי'ל " נדצ338



 פתחי שערים

90 

 ונתעלם רצון הראשון שנתפשט ,ינת הכלי שהרי מניחו על עניינוז בח" לא נתבטל עי,מקום
  .ת"מבחינת בלתי בע

 שהרי מצינו גם , נשאר ממנו איזה רושם, שבכל מקום שמסתלק אור העליון, ידועוזה
מ נשאר בו איזה רושם " מ, שכשנסתלק ממנו נפשו,התחתון שהוא סוף הקדושההאדם בגוף 

 כמו שיתבאר בנתיב שבירת ,רם לו לקום בתחיה לעתיד שהוא גו,339שהוא בחינת הבלא דגרמי
 מכל מקום רושם , אף שנסתלק אור הכתר מן הכתר, כמו כן כאןוהנה .ד"בס) פתח כט(הכלים 

 והבחינה הזאת , מה שסוף כל סוף עולה הכל בבחינת הרצון העליון, והיינו.שלו נשאר שם
ת המגיע אל פעולת הגבול "תי בעהגעת שלמות הבלוהיינו , נתלבש באור אשר חזר ונכנס בו

 בזה כמוס בהעלם רצון הראשון אשר נתעלם בנקודת , התכליתי שלבסוףולהביאו לידי שלימות
 , והוא בבחינת זכר ושורש לאור השני שנכנס שם שהיה אצלו בבחינת נקבה,כלי הכתר הזה

י " מתפעל ע הוא,שהרי אור השני שבא לשם היה להנהיגו בבחינת גבול להביאו לידי שלימות
 האור הראשון מתעלם באור הזה של החכמה שם והמובחר שברו,הרצון הראשון שנתעלם שם

ש שעיקר עומק הרצון " כמ, והיינו.י נעשה כלי" וע, ונשאר רק אור החשוך,שנכנסה בכתר
 והוא , ולא נשאר רק בבחינת גבול השייך לנבראים,הראשון הוא מתעלם לגמרי תכליתו ועניינו

  .הכלי
 ונתלבש באור הבינה , שנשאר בתוכו אור החכמה רושם ממנו, הוא בכלי החכמהוכן

 כיון שהיה , שהתפשטות השני לא היה כמו בתחלה,והיינו .שחזר ונכנס שם בהתפשטות שני
 במדרגה יותר , שלכך נכנס אור החכמה בכתר ואור הבינה בחכמה,צריך להיות בערכו של הגבול

 הוא אשר ,שהיה שם שלא היה עדיין בבחינת גבול ממשובחינת החכמה שבראשונה , למטה
 ונשאר , ומתעלם שם,כ בבחינת גבול שהוא בחינת בינה שבו"נתעלם ומתלבש באור הבא אח

  .ז נעשה כלי" ועי,האור מועט אשר אינו מתעלם ומתלבש
  

  פתח כה 
בכתר היה אור הראשון היינו , נ"בחינת זו' ב ששם היה בכל א"ר של הכלי בכח"בג

 וכן ,תלבש בבינה שבונ וכן בחכמה אור הראשון ש,שאר ממנו רשימו שנתלבש באור החכמהשנ
כ " משא,ד שנתנה חכמה בה בהפיכת פנים אליה"בבינה אור הראשון עם אור החסד ובחינת יו

  .כ למטה באצילות"והכל הוא בסוד השורש למה שיהיה אח, נ" שם לא היה בחינת זות"בו
בסוד חכמה הם א עילאין " כי או,נ כל אחד מהם"ד זוב שבו הם בסו" ידוע שחוכי

בחינות של ' מ כולל ב" מ,א אף שאין בו נוקבא כי הוא יחידה"וא, 340ת הם בחינת בינה"וישסו
ולכן גם  .)לדפתח א "א( ד במקומו" כמו שיתבאר עניינם בס,מזלות של הדיקנא' א בסוד ב"או

' ק שהם פרצוף א"כ בו" מה שא, השורשנ בסוד"בחינת זו'  שיהיה בכל א, דבר זהנשרשכאן 
  .נ" לכן גם שם לא היה בחינת זו,למטה בחינת דוכרא

 שידוע שמלכות ,והיינו . נעשה שם שורש בעקודים למה שנעשה באצילותועוד
 כי אין )א"א ע"א קפ"חזהר ( ולית לה מגרמה כלום ,341דאצילות הוא מאסף לכל המחנות

והיא המשלמת ,  רק היא כלולה מכולם,צא למעלההנוקבא בחינת הארה מחודשת מה שלא נמ
 ולפי ערך , המקבלת את עבודת התחתוניםוהיא ,את ההשגחה למטה לפי הסדר המסודר למעלה

 כמו שיתבאר במקומו  שבה וכך הוא הגדלתה וזיווגה בכל הפרטים,העבודה כך היא נשלמת
 גם ,ולכן, אורות העליונים שאין בה רק מה שנותנים בה מ,342 היא נקראת דלה ועניהולכן .ד"בס

                                                           

  .'ח מוחין דקטנות פרק ב" ע'ועי, 'א פרק ה"ח טנת"ע 'עי 339
 .'א פרק ג"ח ז" ע340
, ל"וז) א"ז ע"ג קצ"זהר ח(כ " אבל הוא כינוי למלכות כמש)במדבר י כה( כך נקרא שבט דן 341

מאן דכניש לכל , א מאסף לכל המחנות"כד, מהו כנישתא דא איהו עצרת כנישו, כנישתא דישראל
  . ל"עכ, משריין עלאין לגביה

צלותא דאיהי שכינתא אדני סלקא לגבי בעלה  :)ב" עהשמטות דף רסבא "ח(זהר '  עי 342
 עניה יבשא יאתכלא דבזמנא דאיהו מתכסי מינה באלין קליפין איהי אתקרד וסליקת "דאיהו ידו

  .ולית לה אלא מה דיהבין עבדין בחשאי
 שבזמן שהוא . ומעלה הכל,ה" עולה לבעלה שהוא יהו,י" אדנ, שהיא שכינה,התפלה: תרגום

.  ואין לה אלא מה שנותנים עבדים בחשאי, היא נקראת עניה יבשה,מתכסה ממנה בקלפות הללו
  .ה ואינון"ג ד"ז ע"ז י"א תיקו"בהגר' ועי', ח עקודים פרק ה"ע 'עי
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 ובחינת כלי המלכות לא היה בה , כי האור של המלכות הוא ביסוד,זה נשרש למעלה בעקודים
 והשלימה ,למלכות' ניתן ליסוד והד'  והו,ו"אותיות ד' נ שבבינה ניתן בחינת ב" רק מזו,אור כלל

 ,נ"ובו שורש דו' נת ו שהיסוד הוא בחי,באצילות כ מה שאנו מוצאים"והוא ג .בעד אור המלכות
ושתי ,  ששם הוא שורש הנוקבא כידוע,בחינת נוקבא עטרת היסוד' שבו והד' שיסוד הוא הו

 .י מזל תחתון ונקה ששם הוא מקומה של אימא" שהוא ע,י בינה כידוע"בחינות שביסוד נעשה ע
וכן כאן  ,)א" ע'א ב"חזהר ( אה אימא אוזיפת לברתא מנדוכן תיקון הנוקבא הוא על ידה בסו

'  שהוא בסוד ד,למלכות'  וד,ליסוד'  ו,ד מבינה ליסוד ומלכות" ניתן בחינת ו,בשורש העליון
  .דלה ועניה
  

  פתח כו 
 ששם , והיינו. שהאור שנכנס בעקודים היה בסוד מטי ולא מטי)פתח יד(  נתבארכבר

 הנהגת הרצון  ששם נשרש ענין,והיינו .מוגבל בכלי והסתלקו משם)ה(ניכר בכל עת גילוי האור 
וגם בחינת הסתלקות האור שהוא בסוד הסתלקות , על פי הגבול והמדה לפי ערך הבחירה והזמן

 הנשמה מוגבלת ובלתי , כי כל זמן היותו מלובש בגופו, אחר המיתה לקבל שכרולההנשמה למע
  .אפשר לה לקבל שכר

 שהוא ,ול שכר וגם גילוי בסוד קיב, כאן בא האור בבחינת הנהגת הגבול בעת הזמןוכן
 ,ולפי שכאן הוא קשר הנהגת הזמן ומה שלמעלה מן הזמן .בבחינת התפשטות מגבולו ולבושו

 והשורש ,וענין לא מטי הוא סוד סילוק האור לשורשו, לכן בא האור שם בבחינת מטי ולא מטי
 והוא סוד קיבול השכר .ס מכתר עד מלכות"כ י" שהם ג,ספירות שלמעלה מכתר דעקודים' הם י

 כי כפי מספר החלקים של מאורות שהם , שהוא ממש מכוון לערך הספירות של הגבול,הנהגתוו
 כך הוא לעומת ,באים לפעול ולהנהיג הנהגת הזמן לפי מספר אותיות התורה ופרטותיה וחלקיה

לפי '  שהוא לכל א,והוא הנהגת הנבראים לפי ערך השלימות התכליתי,  לודזה השכר המעות
 בהכרח שיהיה נמצא למעלה מכלים של הספירות מספר השורשים כפי ,כ"וא .ערך עבודתו

 עולה ,שהרצון העליון של העקודים התחלת הכלים בכלל,  והוא סוד לא מטי של הכתר.ערכם
בחינות '  הנהגת הזמן הוא מתחלק לבל שכלולפי .לשורשו לבחינת שלמעלה מהנהגה ראשונה

פתח ( ד" כמו שיתבאר במקומו בנתיב התיקון בס,נ חסד ודין"בחינות דו' ן שהוא ב"ה וב"של מ
נ נשרש בכתר " ולכן גם כאן הוא בסוד השורש שזו, ובהם תלוי כל העבודה והבחירה,)'א

'  והם ד.נ" זות ושם צריך להיות נשרש בחינ,דעקודים שהוא תחלת גילוי הרצון של הגבול
ר דאצילות הם המעטרים " ג והיינו שכמו שאלו,ב וביסוד"נ בכח"מקומות שנשרש שם בחינת זו

 כמו הנשמה וחיה ויחידה של האדם שהם ,להנהגה והם המשלימים אותם לבוא לידי התכלית
 ,נ"דו וכן יסוד דאצילות הוא העיקר בכלל ההנהגה שמחבר, עומדים להשלים מדרגת האדם
 ולכן .344ג" וכן מצות מילה כוללת כל המצות תרי,343ג שבאדם"שלכן נקרא ברית כולל כל תרי

 שכולם ,נ שהם שורש לכל הנבראים"ת של דוובחינ'  ב,מקומות' כאן בעקודים נשרש באלו ד
רק שבכתר  .ת"ע ול" וכן העבודה בבחינת מ, וכן הנהגתם בדין וחסד.345זכר ונקבה נבראו

 בסוד העליה לשרשם לבחינה העליונה שהוא ,נ" נשרש שם בחינת דו,דעקודים שהוא התכלית
נ שבכתר הם שעולים למעלה אל " זו, ולכן בבחינת מטי ולא מטי.כרההנהגה בבחינת קיבול ש

 והוא סוד גילוי , והוא בסוף השרשים בחינת מלכות של השרשים,הכתר שנתעלם למעלה
  ).יחשמות טו ( ימלוך לעולם ועד'  בסוד ה,'מלכותא דלעילא כו

ין  ולמחר באים מוח,א" נשרש כאן סוד העלאת המוחין שעולים בכל לילה מזוכן
שבכל יום ,  שהוא סוד עיטורי ההנהגה)'הפתח שבירה ( ד" ונתבאר ענינו במקומו בס.346חדשים

 וכל יום עושה העבודה והתורה של , כי ההנהגה מתחדש בכל יום.ויום באים עיטורים חדשים
                                                           

משום שבו , ג"ת עם הכולל כמנין תרי"עולה ברי, ל"וז, ספר משלי, ל לקוטי תורה"אריז'  עי343
 . ל"עכ, ל"ת כנ"ע ומל"ג יחד דהיינו מ"מתקבצים חו

 .202לעיל הערה '  עי344
ה בעולמו זכר ונקבה "אמר רב יהודה אמר רב כל מה שברא הקב, ל"וז) ב"ד ע"ע(ב "ב'  עי345
 . ל"עכ, בראם
ח "עוד ע' ועי' דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף'ב "ג ע"ח עמוד ל" זה מה שכתוב כאן בע346

ך ן ומתעברת בתו"נשמת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ, ל"וז' נסירה פרק ג
 .ל"עכ, מלכות עיבור גמור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלו
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 והם העלמין , אלו התיקונים מסתלקים למעלה בסוד קבלת השכרוכל .ישראל תיקונים חדשים
) כאמשלי ח  (ז נאמר" שע, שמוכנים להם לעתיד347 ישראל בתורתם ומצותםחדתין שבוראים

א לשלם " שא, שכר מצוה בהאי עלמא ליכא)ב"ט ע" לקידושין(  שלכן.'להנחיל אוהבי יש וגו
 שהם , מסתלקין המוחין למעלה, יוםובכל .ז שהנבראים הם בבחינת גבול ושיעור"שכר נצחי כ

 ונכנסין למחר מוחין חדשים שגם הם יתתקנו ויעלו ,אלי העבודה של ישר"התיקונים שנעשו ע
א הם נכנסים בו להיות בבחינת גבול ושיעור לפי ערך " ובבחינת התפשטות המוחין בז.למעלה

למעלה ממדרגת גבול לעלות  והסתלקותם הוא . שניןפיאל' ימי בראשית ו'  בסוד ו,ק"א שבו ו"ז
 כי ,א מתפשטת בעולם" והסט,יטת הדינים מאוד זמן של, בלילהולכן . בסוד קיבול שכר,ושיעור

 ונמצא שההעלאה הזאת של המוחין .348אז המוחין מסתלקים למעלה ונשאר בבחינת דורמיטא
 ,מ גורם בכלים מיעוט הארה" מ,אף שהוא בשביל התכלית בסוד התיקון בבחינת קיבול שכר

 בהאי עלמא מצוה  דשכר, הגבול להיות צדיקים מעונים ביסוריםולםוהיינו סוד סילוק השכר מע
 וכן ,י העבודה" שיהיו ראוים לעבודה ולתיקונים אחרים ליום מחר ע, וזה עיקר תיקונם.ליכא

ח " ליומא( בסוד ,המסייעם'  שהוא רצונו ית,ובעת העבודה יש להם סיוע מלמעלה .הוא בכל יום
סד בעולם שהוא  ביום הוא כניסת המוחין ופריסת אור החלכן .הבא לטהר מסייעין אותו )ב"ע

 וכן הוא כאן . אבל כוונתו להסתלק אחר גמר העבודה שלא לשלם השכר כאן,זמן העבודה
חלקי '  שבו סוד ב,נ" בכל עת שהוא כניסת האור בכתר בזו, סוד מטי ולא מטי,בשרשו בעקודים

ולכן  . הוא שורש לביאת המוחין וסילוק המוחין, שבכתר למעלהנ" וסילוק זו.ש"העבודה כמ
 שאז חוזר ונותן גבול ופונה ,י חזרת אור הכתר פניו למעלה" עת חוזר האור ויורד למטה עבכל

 והוא סוד חזרת האור לכלי בבחינת מטי , בכדי שיהיו סיוע לעבודה ובחירה,ליתן שיעור להארה
  .ה" הרב זללהשכתבי חזרת אור הכתר פניו למעלה "ע

תר עליון של השרשים רק חיות  אותו כתר דעקודים שבסוף השרשים יונק מן הכואין
 ,נ" שבכתר ושבחכמה ושבבינה יש דו,נ"וכל אלו הסדרים וחיבורי דו .לבד הצריך לו ולא יותר

'  ולפעמים כל ה,ב למעלה"אורות של החו' וכן סדר עלייתם שכתב הרב שלפעמים עולים ד
ולה אל  ושורש המלכות ע,נ שבכתר למעלה אל שורש המלכות" וכן סדר עליית זו,רותהאו

 סידורי כחות שהכין מחשבה עליונה  סוד הכל הוא, וכל הפרטים שדבר הרב שם,שורש היסוד
 כפי הצריך להיות שורש והכנה לאצילות ונקודים לפי הפרטים הצריכים ,בבחינת הארה וסילוק

  . ואין להאריך עוד בדברים עמוקים אלו,לו

                                                           

 אמר רבי שמעון לחבריא זכאה חולקנא דעלאין ותתאין אינון :ב"ב ע"ז קכ"בתיקו'  עי347
האי איהו דאוקמוהו מארי מתניתין דבר נש דאשתדל בפולחנא דמאריה דכל , באסכמותא לסייע לן

, וקמוהו כל העולם כלו לא נברא אלא לצוות לזהכמה דא, בריין דעלמא אינון בסייעתא דיליה
וכד בר נש אפיק הבלים ודבורים , ואפילו שרפים וחיות ואופנים לא אתבריאו אלא לסייעתיה

כי עוף ) 'קהלת י(הדא הוא דכתיב , בצלותיה כמה עופין פתחין גדפייהו ופומייהו לקבלא לון
דשא בריך הוא אלין מלין ובני בהון עלמין ונטיל קו, השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר

ורזא דמלה ואשים דברי , כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עשה, דאתמר בהון
 תקרי עמי אלא עמי אל בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ ולאמר לציון עמי אתה

  . ל"עכ, בשותפו
יונים ותחתונים הם בהסכמה לסיע לנו זהו אמר רבי שמעון לחברים אשרי חלקנו שעל: תרגום

שבארוהו בעלי המשנה שאדם שמשתדל בעבודת רבונו שכל הבריות של העולם הם בסיועו כמו 
שבארוה כל העולם כלו לא נברא אלא לצוות לזה ואפלו שרפים וחיות ואופנים לא נבראו אלא 

פיהם ופיהם לקבל אותם לסיעו וכשאדם מוציא הבלים ודבורים בתפלתו כמה עופות פותחים כנ
זהו שכתוב כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר ונוטל הקדוש ברוך הוא הדברים 
הללו ובונה מהם עולמות שנאמר בהם כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עשה 

אל   עמי אתהוסוד הדבר ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ ולאמר לציון
 .תפותותקרי עמי אלא עמי בש

צריך שיסתלקו המוחין , כדי שתתתקן יותר לגמרי שלא על ידו, ל"וז' ח נסירה פרק א"ע'  עי348
כי קודם לכן היו אחוריים של שניהן כולם דינים ולהיותן , והבן זה, וסילוק זה נקרא שינה, ממנו

 הפיל עליו דורמיטא ונסתלקו ממנו המוחין כי כולם כותל אחד להם ולכן, דינים היו דבוקים יחד
ואז נשמתו שהם המוחין שנסתלקו ממנו היו מושכין לו חסד וחיות אל ההוא , ל הנקרא שינה"כנ

והיה מתפשט בו בתוכו ואז , קיסטה דחיותא שנשאר בתוכו בגוף בעת השינה מן חסד דבינה
  . ל"עכ',  זה מזה וכוהדינין ואחוריים היו מסתלקין ונאחזין באחור דנוקבא ונפרדין
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  נתיב הנקודות
  

  פתח א 
 , בפרטותםז נעשה בנין הכלי" אח,כלל בסוד השורשאחר שנגמר גילוי הכלים בדרך 

 ואחר ,שבתחלה נקרא בשם נקודים קודם התיקון, ע"והוא סוד עולם אצילות בכללו עם בי
ומקום עמידת הנקודים אלו שהם עולם , ד"ת באריכות בס" כשי,התיקון נקרא בשם אחר

ובתחלה , טבור ולמטהק מן ה"ע מקומו בא"עלמין בי'  עם הנמשך ממנו שהוא סוד ג,אצילות
 ודבר זה הוא כלל בכל המקומות אשר יתבאר ,נבאר עניינו שהוא דבר עמוק בדרכי החכמה

 שענין אדם קדמון הוא המונח )'בפתח י "עגו( והוא שכבר כתבנו, ד"עניינם בנתיבות הבאים בס
נין וע,  וכחות אורות המנהיגים אותם,שנעשה אחר הצמצום שהוא הכולל כל הנבראים וסובלם

שהרי דמות אדם אינו אלא בסידור ,  אף שאין שייך בו,ק הזה אנו מדברים בו בבחינת אדם"א
הרכבת פרקי המאורות והעולמות אשר הם מסודרים ממש כפי ענין פרקי אברי האדם לפי 

 וזה אין , הכל בבחינת גבול ושיעור, ולפי ערך העבודה אשר נמסר בידם,הפעולות הנמצאים בו
ועדיין לא הגיע למדריגה זו שיהיה שייך בו  ,רי אינו לפי סידור הגבול והעבודה שה,ק"שייך בא

 ששם אנו מדברים רק , אך כבר נתבאר למעלה באריכות,שם פרצוף או כלי או מדה או הנהגה
 לכן אנו ,מאחר שהוא הסיבה להם והסובל אותם והם נמשכים מעניינו, בדרך שורש וסיבה לבד

 כמו שאנו מדברים בשאר פרצופים ,ואברים וחושים וכחותמדברים בו בבחינת פרצוף 
  .שבאצילות ולמטה

 הונח , שעיקר ענין הצמצום והחלל שבו, למעלה)ד, גפתח צמצום ( והנה כבר כתבנו
 בנטיה לטוב ,שיהיה הבריאה בגבול ושיעור ויהיה נמצא האדם בבחינת בחירה' הא, עניינים' לב

 כמו ,טרא דקדושה וסטרא דמסאבא אשר אחוזים בו שהוא ס,ר שבו"ט ויצה"י יצה"ולרע ע
פ סדר זה הוכנו מאורות של אצילות שהם כחות ההנהגה "וע, ד"שיתבאר באריכות בס

 ונמשכים אחריו אל המקום אשר , אשר כולם טפלים אל האדם התחתון,המשגיחים על הברואים
'  מוציאים ומאירים לג ועליהם הם כחות מאורות האצילות אשר, שם ילכו כולם,הוא נוטה ללכת

 ושיהיו המאורות אלו , הטפלים אליוגשמיותע שהם כוללים הנשמות והמלאכים וה"עלמין בי
פוך י אם לטוב ואם לה,פועלים על פי סידור הנהגת האדם התחתון ממש לפי עבודתושל אצילות 

ר הנהגתם שהוכן במקום החלל הזה הוא ענין העלאת הנבראים כולם שיהיו סידו' וענין הב, ו"ח
 אלא שיתוקנו ויתנהגו בבחינה יותר עליונה של ,וקיומם למעלה ממדרגת הזמן אשר הם עתה

ק אשר אנו מכנים אותו "וזהו ענין בחינת א,  ולעלות מעלה מעלה ממדרגה למדרגה,הנצחיות
  . משל בסוד השורש בצורת אדםרךבד

' ה נחלק לב שכמו שהאדם הגשמי למט)'אפתח י "עגו (למעלה ד שכתבנו"והוא ע
 והוא מתגלה מחציו ,שבו הבחירה והעבודה ,349עיקר האדם שהוא בחינת רוח שבו'  א:מדרגות
 ורק , היא בחינת הנפש שלו שהיא למטה ממדרגתו,'ב . בכלים עליונים שבו עד הטבורולמעלה

 והוא שכרו בעבור , וגם הנפש תתעלה במדרגת הרוח ממש,י הרוח"שבאה בו כדי להתתקן ע
ע שאינו "כמו כן כאן באדם קדמון הזה שעיקרו הוא מדרגתו שהוא למעלה מגדר אבי, העבודה

,  אלא בבחינת קיבול שכר ועליית העולמות למעלה למעלה בבחינת נצחיות,לפי הנהגת הזמן
אבל חציו התחתון הוא למטה , ע כלל" שאינם לפי גדר אבי,והוא חציו העליון שעד הטבור

ע שהם האורות "מה שבו תלוים כל עלמין אביוהיינו , רו והוא בחינת נפש וגד,ממדרגתו
רק עומדים )ו(פ הבחירה המסורה " ומסודרים להנהגת הזמן ע,הפועלים בגבול ושיעור ומדה

ל שנקשרים " ר,ק"ע בא" וזהו סוד תלייתם של אבי,למעלה מגדר הזמן ז יעלו מעלה מעלה"שעי
ולכן נקרא בשם אדם ,  על ידי הרוח שבו להיות נתקן,בו לעלות למעלה כמו הנפש הנקשר באדם

 ויש ,ל שכמו שהאדם הגשמי שהוא האחרון שכולל כל הברואים אשר הוא בציור אדם" ר,קדמון
 ,הוא בחינה שלמעלה'  והב,לפי ענין העבודה והבחירה להיות נתקן הרע לטוב'  א,חלקים' בו ב

                                                           

אבל הנפש , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי349
יהל אור ' ועי, ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הוא המדרגה למטה ממנו

, לו ושורה עליונשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מז, נ"הענין של נר, ל"ד וז"ח ע"א כ"ח
 .ל"עכ, והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם, והרוח הוא כח ההרגש שבאדם
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 הוא שר א,ו כן כאן בעולם הזהכמ,  והוא תיקון הנפש עם הרוח וחיבורו בו,בבחינת קיבול שכר
  .ש"הראשון שאנו מדברים בו בצורת אדם אף שאין שייך שם כמ
 שגם המלאכים ומשרתים עליונים ,וכמו שאדם התחתון כולל וחובק בו כל העולמות

 כמו כן כאן ,350 לעלות ולירד והוא המאסף לכל המחנותל ידוותחתונים נסבלים בו ונשואים ע
 ובו תלוי ירידתם ועלייתם לפי ערך קבלתם ,ע"סובל כל עלמין אביק כולל ו" א,בסוד השורש

 או בבחינת , וגם מקום עמידתם או מן הטבור ולמטה, או מאורות העינים או מן המצח,ק"מא
  .ד"עליה למעלה כמו שיתבאר בס

  
  פתח ב 

 שעיקר כוונת אצילות העולמות והצמצום והנבראים ,כבר ביארנו בנתיבות הקודמים
י סילוק גילוי הקדושה וסילוק גילוי " ע,שביל הבחירה שיהיה למטה בעולם השפלהכל היה ב

 עד שיהיה למטה ההעלם היותר , שיהיה הדבר הולך בהדרגה מהעלם אל גילוי,היחוד והרצון
א המתנגד לכל דרגין דקדושה והמסית לאדם לכל חטא ומדה "ז יהיה נמצא כח הסט" שעי,גדול
 מצד שנתעלם ענין הקדושה ,לכפור גם בהשגחה ובסבה ראשונהו " עד שמתגבר בתכלית ח,רעה

 שהאדם בבחירתו הטובה יתגבר בסטרא דקדושה ,וזהו עיקר הכוונה בבריאה, מן האדם לגמרי
י התגברו בתורה המאירה "וע,  לעמוד בקשרי המלחמה לנגד הנחש המסיתו הזה,המתלבש בו
 ותלך הקדושה ויתגלה בעולם מגילוי ,א" ויעביר כל מדרגות הסט, יסיר כל חושך,לפניו הדרך

 ,351והוא סוד ביאת נשמות ישראל בעולם אשר הם באמצע העולם,  עד שיתגלה לגמרי,אל גילוי
 עד ,בעולם יותר ויותר'  ונקשרו בקדושה עליונה שעל ידה מתגלה יחודו ית,וניתנה להם התורה

' יהיה ה) טזכריה יד  (ש" כמ, אז יתגלה היחוד לגמרי,'סוף הזמן הקצוב לכך בעומק מחשבתו ית
  .'ואת רוח הטומאה אעביר וגו) בזכריה יג  ( וכתיב,'אחד וגו

 ,' הוא התכלית העליון שהיה ברצונו ית, שענין זה של הבחירה בשני דרכים,ונמצא
 הם היו רק בבחינת הכנה להם ,וכל העולמות העליונים יותר, ובשבילם היה בנין כל העולמות

 זה הוא העולה ראשונה ,קון וסוף המחשבה שהרע יתהפך לטוב ויתתקןאך תכלית התי, לבד
,  הוא העולה בראשונה במחשבה, כידוע שכל דבר שמתקרב אל התכלית,'במחשבת רצונו ית

 מקומם למעלה , בהיותם בבחינת הקלקולים או בבחינת התיקון,ע"בחינות אלו של אבי'  ב,ולכן
 שהרי עיקר עניינם הוא במה ,ם הוא למטה שאף שמקומ,ק"בשורשם באורות היוצאים מא

 ,מ" מ,שעומדים למטה ונתנו בבחינת גבול ושיעור ומדה בשביל ענין הזה אשר נמצא אצלם
ס שאנו אומרים שהנקודות "וז,  הוא למעלה במדרגה,שורשם ורצון העליון שכיוון להוציאם

החדש שיצא עוד יותר ה " והתיקון הוא בסוד מ,פ"ק שהוא למעלה מאורות אח"יצאו מעינים דא
 אף שמקום ,פ הם למטה מהם"ואורות אח, ק שהוא למעלה מן העינים" מן המצח דא,למעלה

כ "משא, ק" שהרי הם מתפשטים רק עד שיבולת הזקן והטבור דא,התפשטותם הוא למעלה
והיינו ,  מעינים והמצח, הוא למעלה, מקום התחלת יציאתם,מ"מהנקודים הם מהטבור ולמטה 

וכללות הנקודים שבהם נשרש , ורש עלות המחשבה ברצון הוא בנקודות ובתיקונםשהתחלת ש
, ד" הוא תחילת המחשבה שהוא בסוד חכמה שהוא בחינת יו,הבחירה וכל סידור הנהגת הזמן

  ובחכמה הם בכלל,ס הוא כולל כל ענין ההנהגה בכל חלקיה" שכל י,ס בכלל"כל יהיינו 
 ,ושם אינם מתחלקים לפרטים והתפשטות ,בחכמה עשיתכולם ) כדתהלים קד (בסוד  ,במחשבה

 , בחכמה הם כולם שווים,ס של הפרצוף"רק כל ענין השינוי של ההנהגה הנסדר בסדר קווין בי
וענין  ,352ולכן נקראים שם בבחינת נקודה,  שהרי הם שם במחשבה לבד,נבדל מחבירו' אין א

ראיתי ) טזקהלת ג  ('בה חכמה וגוולבי ראה הר) טזקהלת א  (ש" כמ353המחשבה נקרא בשם עין

                                                           

  . 341 לעיל הערה 'עי 350
  .'י פתח ג"לעיל עגו' יושר של העולם עי'  דהיינו בחי351
וכן , בינהשהוא סתום ביסוד ה' ב שזה הנקודה שבתוך האות ב"ע'  כז"א על תיקו"בהגר'  עי352

הנקודה שאמר שנעשית מחשבה בסוד חכמה ובה צייר , ל"וז, ל אדיר במרום עמוד פ"כתוב ברמח
 . ל"עכ, כל ציורין באבא

 בשעה שהיו האורות עומדים להתלהט הנה היה - ל באדיר במרום עמוד תעה "ברמח'  עי353
ג "ב ע" כצ" ספדא על"בהגר' ועי, ל"עכ, בא אור משרש העין שהוא מהתפשטות המחשבה העליונה

כי ברשעים , ש ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"העין הולך אחרי המחשבה כמ, ל"וז
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ס " כי כמו שהחכמה הוא כולל כל י,והטעם, 'ראיתי בלבי וגו) יחתהלים סו  ('תחת השמש וגו
ס " דא)'גפרק אצילות ( ה"ש הרב זללה"ד וכמ"ש בנתיבות הבאים בס"דאצילות כמ

 ,נין כולל כל הב)הוא מחשבה(וכמו שחכמה , ס דאצילות" האיר ביק"בהתלבשותו בחכמה דא
ולכן הארת , *מ"ל בכ" כידוע במאמרי רז354 שעין הוא כולל כל העולם,כמו כן נתגלה כחו בעין

 שהוא מתפעל ,355כ בשם עין" וכן ההשגחה הכללית נקרא ג,כ בדמות נקודה כללית"העין הוא ג
 ששם הם מתחלקים ,כ המחשבה באה לידי ציור בבינה"וכמו שאח, לפי המחשבה הכללית

כ בחושים " כמו כן כללות ההשגחה אשר באתה בעין מתפרש אח,356בניםלפרטים שהיא אם ה
 שהוא ,והתיקון, פ" הוא למעלה מאח, ששורש המחשבה של אצילות עצמו,ונמצא, פ"של אח

 והוא בא מן המצח ששם הוא גילוי של הרצון , הוא עוד יותר למעלה,עיקר התכלית והרצון
  .)נד, נגפתחים א "דלות דזג( ד"עוד ענינו במקומו בס'  וכמו שית,העליון

  בית נתיבות*
 ,לעצמו וגענש במה הן ,עינו ראות לפי הוא הנהגתו לכו הגוף כל כלל הוא באדם והעין

 עין בבת ומאיר ,מוחיןה ירצינו י"ע חהמו מן בא הוא הראות ועיקר ,זולתו אל עגשנו במה הן)ו(
 וריוחלא וחוזר ,אוירה ךדר המובט אל נמשכים קוים דרך ובוקע האור יוצא ומשם ,שבאמצע

 יןע בבת הגנוז הראות שכח ,ה"הוי אותיות ד׳ של שלימה קומה' בחי כאן ויש ,עין בבת יירטונצ
 ובהגיעו ,העין מן הנוצץ קו שהוא ו׳ בסוד הוא באויר משם והתפשטו ,357בכללות י׳' בחי הוא
יור הוא ראשונה של השם שהצ' שהוא הציור של דבר הנראה הוא בסוד ה המובט דבר אל

כ בחזרתו לצייר "ואח' קווין בסוד ה' שהוא ג נראהמרחקים שבכל דבר ' בפרטות והוא כלל הג
 ה׳ הם והגוונין ,גוונין י"ע נראה דבר כל כי וידוע ,ה"הוי של שניה' ה הוא עין בבתדבר המובט 

 לכש ,עין שבכל וויותה מיני ׳ה סוד והוא ,ותכלת ,שחור ,ירוק ,לבן ,אדום )שהם 358גוונין( מיני
 לקיםח לב׳ מתחלק הוא וההנהגה 359כללות אלא אינו שיסוד ,ה"נ ת"גח של' בחי כולל ה׳ הנהגה

 של עינים ב׳ סוד והם ,360כידוע הדעת של גבורות וה׳ דיםחס ה׳ סוד והם ,דין ושל סדח של
 שהם ק"דא יםיניע מאור שיצאו קודותנה ס" וז,ש"כמ ת"הויו ה׳ הוא ן"עי שכל ,ימין ושל שמאל

 מוחה י"ע צאיו העין וראות ,ל"הנ בחי׳ ב׳ בסידור ההנהגה הוא שבהם אצילות של ספירות י׳ה
 בסוד ,ן"ד נו"ן יו"עי ,ן"עי מילוי סוד שהוא מחכמה המאירה מלכות סוד שהוא עין בבת המאיר

 ארבסטשהיה  רההשבי דוסו א"לסט שורש היה הנקודות שבסוד ולפי ,361י"דאדנ אחוריים
 'וב ,מלכות' בבחי םסוד אחורייב בהעלם הם ןכול ,דידה באחוריים ידיןאח הם אשר מלכותד

 אותיות ב"כ דסו ת"א ונשאר ,ת"אשירבד י"שבר ליםכ י"שבר בסוד הוא במילוי ן"עי פעמים
 בסוד )והוא( ,םואד יכמל םהש 362ו"ן וי"ן שי"עי יובמיל ו"עש כמנין שנשברו כליםהשהם 

 שמים אלביש) גישעיה נ ( סודב ,עלה מכסיןד) א"ב ע"נג ר"חמ "רע( יםננע י"ע יןנדעיי חשוכא

                                                                                                                                                                      

ולכן השגת החכמה כינו בראיה , כידוע' ש עיניך בשדה כו"כ בקדושה כמ"המחשבה אחר העין משא
  . ל"עכ) 'קהלת א(ולבי ראה הרבה חכמה ודעת 

  .ל שנקרא גלגל העין דכליל כל עלמא"ר' גלגל כועינא איהו כ, ל"ב וז"ז ע"ז קמ"בתיקו'  עי354
אם עין , דרך משל, הציורים הם מיני הנהגות, ל"ח פתחי חכמה אות לט וז"ל קל"ברמח'  עי355

האדם יצטייר במחשבה ירצה לומר שנצטיירו שם מיני הנהגות בענין ההשגחה שהם הם למטה 
א לעיני "א שמחלק בין עיני א"ע'  זצ"פדא על ס"בהגר' ועי, ל"עכ, העין של אדם בכל גווניו וחלקיו

  . א"ז
 כי הזיווג הוא -ג "ע'  אצ"ספדא ב"ל הגר"וז, א שיוצאים על ידי הבינה" דהיינו הפרטים הם ז356

י הבינה אם הבנים "והכל הוא ע, ש למטה"אינו רק להוליד בנים ולתת להם מוחין ולקיימם כמ
  .ל"נ כידוע עכ" מתפשטת בזושהיא) ב"דברים ל(כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף 

ש עוד "וע, עילאה' גוונים מסטרא דה' ת הם ה"מראות אשלי' א שהה"ע' ג ג"יהל אור ח'  עי357
, ד של השם"נקודה פנימאה חכמה יו' וא, אחרונה' ה' החיצון פני אדם מל' שני בת עין הן א, ל"וז
  .ל"עכ, ל הוא המראה"והחיצונה הנ, כמו שמפרש והולך' אור הוא ו, ראשונה' מראות ה' וה

דאש אית ליה תלת גוונין חוור , ל"וז) 'תיקונא תנינא אחרי תיקון ע(ב "א ע"ז קס"תיקו'  עי358
) חמש(' ואינון דבקין בגחלת דאיהו סומקא הא חמשה כחושבן ה, וירוק ואוכם ורביעאה תכלת

  . ל"עכ', דאיהי אמונה דקודשא בריך הוא דאיהו ו
  .ד" ב עצ"דספא ב" כן הוא בביאור הגר359
  .א"ט ע"ז י"שהוא שקיו דאילנא לגיו המוזכר בתיקו, לעיל צמצום יב בבית נתיבות'  עי360
  .י"נ אדנ"ד אד"א' א' בגימ, ן"ו נד"ו ין"יע, ן"ל הנעלם דעי" נדצ361
  .מובא לעיל שבירה טו, י"שבר'  גימ362
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' בועים שהם דהי יםנתני ב׳ ,במילוי ן"ינת ב׳הוא ו ו"עשסוד  ,ן"יע ר"וע בסוד  והוא,'ת וכו"דרוק
 יומיל יןמנכ )363שםמ "רע( אתוזעיר רבתי י"רומ ת"קר ו"ד סוד שהם עין בת על מכסיןעננים ד

 קרומים ומחיצותב אוחזים והם י"רומ פעמים ב׳ הוא ,מילויב עין פעמים ב׳ן ו"ד נו"ן יו" עי,יןע
תנינים נחש עקלתון  ב׳ שהם ,דעיינין 364שוכיןח בגוונין הנשברים ליםכה בסוד שהם העינים של

 ומלכותו) יטתהלים קג ( דוס אוה ,בהעלם בתוכם ו׳ ונשאר ,דעין ן"נו של נונין ב׳ חריונחש ב
 כמיםח למידיתב המתלבש מ"ער )א" ע' לקידושין( ההתור באמצעד גחוןד ו׳ והוא ,משלה לכב

 שבכתב בתורה דאורייתא בימא בה שעוסקין התורה י"ע יןגומ ,ןביניה בגלותא שהוא 365ורשבד
 הוא ,ל"הנ ן"ינונ ב׳ שתסיר רחא ל"הנ עין ממילוי ונשאר ,366דקדושה תנינים ב׳ שהם פ"ושבע

 )ג ט 'מלכים א(ש "כמ ,העין אור הוא ושם ,לישראל תורה תצא שמשם עין בת והיא ציון יןנכמ
 ,דבל שוכיןח בגוונין ונשאר ,עין בת של האור נגנז הנקודים ובעולם ,ו׳גו שם וליבי עיני והיו

 ,ותרא אותו כי טוב הוא )בב שמות (ש " כמ,מ"ה רע"על ידי משה רבינו ע יהה אורה וגילוי
י היה התיקון שהוא " וע,י"ה ע והוא התורה שנתנ,)ב"א ע"ב י"חזהר  (שנתמלא כל הבית אורה
י "יה עיהוכן גמר התיקון ,  שכולל משפט צדקה חסד כלל התורה,עלה ברצון בסוד המצח

ד בנתיב עולם "ליד בס'  וכמו שית,)א"כ' ח סי"ר פי"במ' עי, זכריה ו יב ( איש צמח שמו,משיח
  .התיקון

  
  פתח ג 

 כבר ,שהטעמים, א"ת של טנת הוא בחינת נקודו,ואור היוצא מן העינים לצורך האצילות
 כי כלל ,ג" דס367ג" והם בסוד ס,פ"מדרגות שהם באח'  שהם נחלקים לג)ידפתח ף "אח( נתבאר
חלקים יצאו והאירו ' ג הטעמים שבו בג" ושם ס,ק הוא בגלגלתא דיליה ובמוחין"ב של א"שם ע

נמשך אל ג בבחינת נקודות ומשם הוא הארה ה"ג דס"ונמצא שהנקודות הם של ס, פ"דרך אח
ן כמו " הם בסוד שם ב,ועיקר הכלים דנקודים שעומדים מן הטבור ולמטה, הכלים דנקודים

 ,ג בבחינת נקודות"ג דס"אבל הארה הנמשך להם הוא בבחינת ס )'כפתח ף "אח( ד"שיתבאר בס
כח הנמשך להם מן החושים הכי והיינו , פ"והבל הזה הוא מועט יותר מן ההבל הנמשך מאח

 הוא בהדרגה יותר נמוכה ,לים כל הנהגת הגוף שהם הכנות למדות של אצילותק שהם כול"דא
  .פ"הארה הנמשך לשרשים שלהם שהם אחהמבחינת 

פ הם נקבים פתוחים ממש " כי כל נקבים של אח,יצאה הארה מעט היא משםשוהטעם 
ל כ הבל היוצא מן העינים הוא יוצא דרך מחיצה ש"מה שא, וההבל יוצא משם כמעט בלא לבוש

פ לא בא ההדרגה עדיין " שבאורות אח,ש"והיינו כמ, י הקרומים הרבים אשר שם"גוף העין וע
 הוא היה , הרצון העליון הכמוס בהם שנותן הכנה למדות וגבוליםרק ,לידי מדה וגבול ממש

 ששם בא בהדרגה של הכלים בפרטות עניינם לידי מדה וגבול ,כ בנקודים" משא,הגובר ביותר
 כי אינו יוצא אלא ,ולכן שם נתמעט ההבל, *י מחיצה ממש" היוצא להם בא ע לכן האור,ממש

  .י כלים גמורים"ע
  בית נתיבות*

 והענין ,נקודין ב"וע עיינין ד"כ והם ,ונקודין בעייני׳ ה"הוי שם הוא העינים אור סוד
 תיםב ד׳ בונות אותיות שד׳ צירופים ד"כ הם ובאמת ,צירופים ב"בי מתגלגל ה"הוי שם כי ,בזה

 רק ,ד"כ הם שבאמת ונמצא ב"י הם לכן כפולה היא אחרונה ה׳ שאות אך )ז"ד משנה ט"י פ"ס(
 ב"וי ,ביממא ב"שי ,ולילה יום של שעות ד"כ סוד והם ,368באתכסיא ב"וי באתגליא הם ב"שי

 ההנהגה סוד והוא , אחדיום בוקר ויהי ערב ויהי) הבראשית א ( בסוד ביממא כלולים הם דליליא
                                                           

  .א"ש ביהל אור שזה מלכות דס" ע363
 .ה אתפחיא"ב ד"ח כג ע"א בתז" בהגר'עי 364
אורו של [, ל"ג וז"ג ע" מז"א על תיקו"בהגר' ועי', כ' ל שער הגלגולים הק" כן הוא באריז365

מ עליו הכל על "ש בזהר ובר"וכל מ, אינו מאיר לעולם וזהו גלותא דיליה בגלות רביעי] משה
  . ל"עכ, ח ושם מחולל מפשעינו"התפשטות אורו בת

  .חש עקלתוןג דהיינו נחש בריח ונ"א ע" יצ"א על ספד"בהגר 'עי 366
  .ב"ל ע" נדצ367
לכל ' ד, ד"באמת היה להם להיות כ) דאלכסון(ב גבולים "הי, ל"ב וז"ג ע"י כ"א ס"בהגר'  עי368

, לפיכך כל גבול כפול הוא', שטחים מחוברים בגבול א' קצוות של ב' כי ב, שטח אלא שהן כפולים
  . ל"עכ, ב שעות בלילה"יום ויב שעות ב"ולכן י, ד אלא שהן כפולים"ה שהן כ"ב בתים של הוי"וכן בי
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 והוא ,ידתהרוי השמש בעליית ,ודין סדח הנהגת בסוד והםב שעות "בי לקיםח ב"לי לקחשמת
 גלגל סוד לאובעיג הוא שגלגל ,והלילה היום של שעות ב"בי המאורות כל המקיף הגלגל סוד

 עם אנעי ידגל וס׳ ,369כידוע הקשת גווני ג׳ אבהן ג׳ד דרגא שהם גוונין בג׳ הוא העין כללו ,העין
 שהם )ב"ח ע" צז"תיקו( ויט ויבא ויסע פסוקים ג׳ של ב"ע שם סוד הוא )ד"יו הוא( עין בתד 'י

 קודיןנ ב"ע נגד ב"ע הוא ויצחק םהאבר ועם ,אנבחושב שיעקב יעקב של נפש ע׳ םהו אבהן בג׳
 ל"הנ צירופים ד"כ סוד שהוא ל"הנ פסוקים מג׳ פסוק כל של אותיות ד"כ הם יןנעי ד"וכ ,ל"הנ

 וט׳ ןינעיי ג׳ א׳ ובכל ,ו"כ הם ה"ויה אותיות בד׳ הנהו ,ל"הנ גוונים ג׳ הןאב מג׳ נכלל אחד שכל
 שם עין שבבת הפנימי שאור )'פתח ב( יםנש בפ"כמ נקודין ז"וכ יןנעיי ט׳ ן"יהה ובב׳ ,קודיןנ
 כ"ג ו׳ בסוד הוא באויר המובט דבר אל העין מן אורה והתפשטות ,'י בסוד בכללות לכה

 של ן"ההי' ב' בחי הוא ,בעין המצטייר המובט וחזרת בעצמו המובט בדבר והציור ,בכללות
חלקים ראש בטן ' ומתחלקים בסוד ג ,י"נה ת"חג ד"חב ט׳ הם בכללם הכלים כי ,עדונו ,השם
 שבכל כלי תיכון ,'ין בהתחלקות גפרק ז"כו כלים ט׳ הם ובפרטות ,הגוף חלקי ג׳ ולליםכה גויה

 יןנבעיי שםו ,בפרט הם ן"ההיוב בכללהם ' ד ו"ובי ןכלו ,ד"בס במקומו שית׳ כמו ,חיצון ופנימי
  . והבן, עיינין ונקודיןעיגולים בבחי׳ הכל הם

  
  פתח ד 

נקודות של '  והם ט,אלו האורות אשר יצאו מן העינים הם אשר נקראו בשם נקודות
 370ס"כי הם בחינת כל הי, ץ" קיבו,ק" חיר,ק" שר,ם" חול,א" שב,י" ציר,ל" סגו,ח" פת,ץ"קמ
 כולל כל תמיד הואה "והענין בזה כי הוי, ת משונות בנקודות אלו" אשר הם כולם הויו,ודעכנ

, ש כמה פעמים"אותיות השם כמ' אילן שלם של כלל הברואים שהולכים הכל תחת סדר של ד
'  וד,חיות'  וד, חם ולח יבש וקר371איכויות'  ד,ם"בחינת דצח'  וד,יסודות בכל דבר' כמו למטה ד

 הוא צריך להשקיף על , כי כל מאור הפונה למטה להנהגת התחתונים, רגלי הכסא' וד,אופנים
רק השינוי במדות ואורות כחות )ו( ,בשלימותו לפי ענינו' ל כל א"חלקים הנ'  ולהעמיד ד,הכלל

ועל ידם פונים המאורות לכל אשר ילכו , ל"י הנקודות של השמות הנ" הוא ע,ההנהגה העליונה
 והם הכלים של האצילות שהם למטה מן ,י הנקודות" שהם מתנענעים עויתפשטו כמו האותיות

רק , י האורות שבא להם מלמעלה" הם מתנועעים ע,ד"ק כמו שיתבאר עוד לפנינו בס"הטבור דא
שהקלקולים עומדים לצאת ,  או בקלקול או בתיקון לפי מצבם,שהכלים משתנים לפי עניינם

גם הוא בסוד אור העינים והוא סוד הנקודות ינה ואז האור אשר מ,ן"מהם הם נקראים בשם ב
 אז הם ,ואם בבחינת מצב הראוי לפי התיקון, 372ג הכולל"ג דס"שהם אורות הנקראים בשם ס

ב "י זיווג דע" והארתו ע,ק" אז האור בא להם מלמעלה מבחינת מצח דא,ן ביחד"ה וב"בסוד מ
  .)'אפתח תיקון ( ד"במקומו בס'  כמו שית,ג הכולל"וס

 שלא היו יכולים להתפשט בהם , הנקודות הוא שהאורות באו בכלים סתומיםוענין
,  בסוד ציור קווים ובחינת פרצופים ובגילוי פנים לפי מצב הכלים שלא היו ראויים לכך,בפרטות

הוא נקודה סתומה שהאור מקובץ ואינו מתפשט '  שכל י,ן"לכך נרמז האור בהם בציור יודי
 שהם באים בגילוי ,אבל בתיקון, ס שבו" שבכל כלי נגד יהאורות'  והוא כלל י,לחלקים

י ולמטה הם נקודות "נקודות מציר' ולכן כמו כן כאן בז, 373ן וקוים" הם בסוד ווי,ובהתפשטות

                                                           

  . ל"עכ, גוונים עם בת עין שכינתא דמשתתפת באבהן' בעין ג, ל"ב וז"ב ע"ז ל"תיקו'  עי369
תשע , תא חזי, ל"א וז"א ע"ז קנ"ש בתיקו" העשירי היא בלי שום ניקוד מתיחס למלכות כמ370

ואלין אינון נקודין , ודהק במלכות בלא נק"ואיהו יקו, ק בכל ספירה וספירה נקודה דיליה"זמנין יקו
ח תליתאה "ק בפת"ץ תניינא יקו"ק בקמ"אינון חד יקו, דמחייבין כל ספירה וספירה תשע נקודין

  . ל"עכ', א וכו"ק בשב"ל חמישאה יקו"ק בסגו"י רביעאה יקו"ק בציר"יקו
 מ אלו"איכיות מ' א ב"ג דבכ"אע, ל"וז, ה מסטרא דאויר"ב ד"ד ע" קכז"א על תיקו"בהגר'  עי371

יותר מהמים , דאויר רכותו נרגש שהוא ספוגי והכל נכנסין בו לח מאד, הם עיקרים ופועלים יותר
  . ל"עכ', אין ספוגי כמוהו כו

  .'א פרק א"ח טנת"וכן כתוב בע, ק"ג דא"הס, ג הכללי" דהיינו הס372
ח "א מ"י פ"א ס"בהגר' ועי, ל"עכ', א ו"ד וז"ק נקרא יו"א ע"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי373

והקול הוא באריכות ', ולכן הוא בצורת י' המחשבה הוא בבהילו וברגע א, ל"ה עשר ספירות וז"ד
' ו, נקודה' ל י"ר(ד הוא נקודה קו ושטח "יו, ד"ה ע"י כ"א ס"עוד בהגר' ועי, ל"עכ', לכן הוא בצורת ו

מא דשערה א ולית נימא וני"ז ע"ז ל"בתיקו' ועי, ל"עכ) ה"ו של הוי"וכן הוא יה, שטח' ד, קו
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 ואלו ,ת"א נתבטלו מצד התפשטותם בז" שגם אחוריים דאו, שבהם היה השבירה והקלקול,לבד
 )'פתח י( ד בנתיב שבירת הכלים"ריכות בס כמו שיתבאר בא,האחוריים הם בסוד בינה בכללות

שחכמה , נקודות הראשונות שהם בסוד כתר וחכמה' כ ב"מה שא )פתח יא( ולקמן בנתיב הזה
כי ,  לכן שם נתגלה האור בציור קווים, שם לא היה ביטול ושבירה כלל,א ביחד"כולל פנים דאו

ס "וז, 'רות שלהם כמו שית והם עט, רק למעלה מהם,אלו המאורות אינם לפי ענין הקלקולים
  .ח"ץ ופת"נקודת קמ

 ולא יצאה , מלוכה כלל)ם( כי בעולם התוהו לא היה לה,ונגד מלכות לא יש כלל נקודה
ולכן גם באורות , 374)שבירה יח( ד" בסוד וארעא אתבטלת כמו שיתבאר בס,ענינה אל הפועל

 בסוד נקודה אחת , בת עין בסוד אישון, כי היא נשארה במקומה,העינים לא יש נגדה נקודה כלל
 הם במספר ,ח"ץ ופת"נקודות קמ' ולכן אלו ב, ד"כמו שיתבאר במקומו בס ,כתר שבה ,375לבד

למעלה בנתיב אורות דעקודים '  כמו שנת,ב אותיות שהם הכלים בכללם" לרמז על כ,ב"כ
ם ן לרמז על מקו"ן כמספר עי"ג יודי"נקודות י'  ונשאר בז,* שהם נשארו שלמים,באריכות

  .**יציאתם משם
  בית נתיבות*
 י׳בח והם ,ל"נה יןנעיי ב׳ על לרמז ע׳ פעמים ב׳ יןנמכ ד"י הם בכלל ותדקונה כל רמספו

 מב׳ שנכללים בראשית ימי ז׳ ההנהגה רותומא כלל שהם כפולים שהם ת"כפר ד"בג אותיות ז׳
 ,לבד נפש' בבחי ושיצא דלב עיגולים' בבחי היה רההשבי וכל ,עיגולים' בבחי היו ולםכו ,ג"חו

 ינש סוד שהם כ"ג קווין י׳בח םהב היה ולכן ,נשברו שלא תוהראשונ הנקודות ב׳ רק נשארו ולא
  .והבן ,ויושר עיגול המדרגות

  בית נתיבות**
 איש נח לחוי ,ןיי בנאמר ן"ג ווי"י ו׳כ דרש) א"ע' ע( סנהדרין ׳סל במ"רז רמאמ והוא

 עינים ליליחכ )יבבראשית מט  (ש"מכ והענין ,ן"ידיו ג"וי ן"ווי ג"י שהם ,'ווג כרם ויטע האדמה
 הארה ותוספת יתירה שמחה גורם הוא אז ,במדתו בגוף סנכנ כשהוא היין י"ע כי ,'גוו מיין

 ונעשים בעינים לוקלק גורם אז ,משיעורו יותר הכששות אבל ,יותר יםנבעי מאירים והם ,במוחין
 וניןובג ייאסדמתכ אדום יכמל בסוד עינא על ייןפח יננע) א"ב ע"ג רנ"חמ "רע( ואז ,אדומים

 אותיות בשבעים יתןנ יין )א" עה"עירובין ס (ש"כמ ,עתדה אור סילוק בסוד הם ואז ,יןכשוח
 ,היה גפן ר"אדה ממנו שאכל האילן) א" ע' מברכות( סוד והוא ,'כוודעה נתנה בשבעים אותיות 

 גזרנש מיתהה והוא ,העליונים רותבמאו וקלקול שבירה שגרם הנחש י"ע היה ר"אדה טאחש
 ן"ויי ,ן"עי פעמים ב׳ הם ,היין ממנו שיוצא ם"כר וסוד אדום מלכי יםכמל'  הזתמית בסוד עליו
 דקשת נהירין יןגוונ בסוד בתיקונו  הואוהעולם מאירים וכשעינים ,שנשברו נקודות ז׳ הוא

 ן"ווי ג"י והם ,קווין רבציו הםש ן"ווי בסוד הוא אז ,עולם יתרב לזכור הוראיתי) טזבראשית ט (
 בסוד דעיינין וחבפתי בהתפשטות רהאו ומוציאים ,בעיינין דמאירין מוחין ׳ג ת"והוי ג׳ בסוד
 ואז ,'ווג קדרות שמים אלביש) גישעיה נ ( עינא על ןייפח יננע אז ,גובר כשהקלקול אבל ,קווין
 ן"יודי בסוד הם ואז ,בסתימו רהאו ונשאר מקוס ןוולג מתהפכין עיינין ואז ,גוברים ם"אדו מלכי
 )ב"ב ע"לביצה ( דובע חשוך לםוע יםחרא לשולחן מצפהה שעני ש"מ )סוד( והוא ,י"ענ בסוד

 ,דמיתו םדוא יכמל בסוד שהוא )ב"ד ע" סנדרים( כמת שובח ינוע ,עינא על סיאכמד גוונין הםש
 ד"בס במקומו שית׳ כמו( התוהו בעולם סרח היה שהוא )א"א ע" מנדרים( בדעת אלא י"נע ואין

 ,'לי נהפך הו׳ כי ,צער אלא אינו י"יהו שנאמר מקום כל )ב" ע' ימגילה( ס"וז ))יזפתח שבירה (
 ועיקר )א"א ע"א קפ"חזהר (דלית לה מגרמה כלום  )ב"ג ע" לשבת( ל"ק דדעתה וקבאהנ ס"וז

                                                                                                                                                                      

דסלקא באוירא עד ' מבועא דיליה י' דעתיקא קדישא דלא נפקא ממבועא עלאה והאי נימא איהי ו
  . כ"ע, אין סוף ונחתא עד אין תכלית

ל מגרמא " היא לא מלכה כלל דל-וארעא אתבטלת , ל שם"א וז"ע'  דף גצ"ספדא ב"בגר'  עי374
ולפיכך , ו היא לא באה לכלל הויהק מת"לפיכך כאן שמלכים דו, כלום אלא מה שמקבלת מבעלה

  . ל"עכ', ש למטה והארץ תניינא לאו בחושבן כו"וכמ, לא נזכר מלוכה והויה בתורה עליה כלל
לבד ' כי הנוקבא בעת האצילות הראשון לא היתה רק נקודה א, ל"וז' ח נסירה פרק א"ע'  עי375

והיא , ל"א וז"ע'  גצ"א על ספד"בהגרוכן כתוב , ל"עכ', כנודע וזה הנקודה נקרא אישון בת עין וכו
ל "ק שלשה נקודות שהן זיוניהון הנ"נקודות נשארו למעלה ושל ו' יצאה רק נקודה אחת וט

 . ל"עכ, א בה הויה כלל"א' ונשארה רק בנקודה א
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 ,בדכורא ה"מ י"ע ותיקונו המיתה היה בו ן"ב שם סוד ,התוהו בעולם וכן ,הדכורא מן תיקונה
  .מאוד בןהו ,)'כו( י"ו פעמים ג"י נאמר כאן ולכן

  
  פתח ה 

,  ובין אור שיצא מן העינים שהם הנקודים,ק"פ שהאירו בא"הפרש יש בין אורות אח
כ אורות דנקודים שהם מן הטבור ולמטה " מה שא,בסוד יושר לבדכולם פ הם "שאורות אח

, 376 לא יצאו רק בבחינת עיגולים לבד,ודם התיקוןובתחלה ק,  הם בסוד עיגולים ויושר,ק"דא
 )שענין( )' ג פתחי"עגו(  שכבר נתבאר, והכוונה בזה, נתגלה גם בחינת יושר שבהם,ואחר התיקון

ס "שהשקפת אוהיינו , 377ן"ה וב"ה והם בסוד מ"ם ובהמ"עיגולים ויושר הוא שורש דרגא דאד
 רק ,ליות שאינו לפי העבודה והבחירהבהשקפה כל' הא, ש על הנבראים הוא על שני דרכים"ית

,  והוא נקרא מדרגת בהמה,ש למען שמו"בשביל קיומם שנבראו בתחלת הבריאה מצד חסדו ית
ה שאין בהם " ואודומם צומח חיעל כל הנבראים של ' ן שהוא השגחתו ית"סוד שם בוהיינו 

ואין בהם בחינת מעלה  , אין הפרש בין גדול לקטן,בכללות'  ובהם הוא הנהגתו ית,תורה ועבודה
פ המזלות שהם גלגלים בעיגולים וסובבים "והוא סוד הנהגת הטבע ע, ומטה עליה וירידה

 ,בדרך פרט' והבחינה השניה הוא הנהגתו ית,  אין הפרש כלל בין פרט לפרט,העולם בשוה
ג אשר הם ממש "פ סדר התורה והמצות תרי"והוא המיוחד רק לישראל ע, בציור אדם ממש

 הכל לפי רוב )ועליה( ובו שייך הפרש חלקים ועליה וירידה חסרון ומיעוט וריבוי ,אדםבציור 
 צדיק ,ל אמונה ואין עול- א) דדברים לב ( בסוד ,וזה נקרא בחינת יושר של המאורות, המעשה

 והוא הנהגה העליונה המלובש )בישעיה מד (ומטעם זה נקראו ישראל ישורון , וישר הוא
פ "פ ישראל ע" שהנהגת הטבע היא טפלה אליה ומשתנית ע,לים ומזלותבפנימיות הנהגת הגלג
  . שזה סוד בחינת יושר שהוא עומד בפנימיות העיגולים,ח"ה ובדצ"הנהגת היושר גם באו

פ שהם ההכנות אל " שאורות אח,ק הזה" כל זה הוא בכלל למעלה מושרש בא,והנה
 למעלה ממדרגת הזמן ורק ,שכרמאורות וסדרי הפעולות של האצילות שהם רק בסוד קיבול 

 שלא ישארו רק ,ל אחר התחיה" בעבודה כמו שיהיה לע378 וזה אינו תלוי רק,בבחינת נצחיות
 ואין , לכן הם רק בבחינת יושר לבד,נשמות ישראל ונפשות שלהם שנזדככו בסטרא דקדושה

ן של שית כ באצילות שהוא המסודר לפי סדר הנהגת הזמ"מה שא, שייך שם בחינת עיגולים כלל
אפילו והיינו , בחינת השגחה כלליות שאינו לפי המעשה' א, מדרגות'  שבזה יש ב,אלפי שנין

קודם התיקון והיינו , ן" שהוא בסוד ב, זה בחינת עיגולים שלהם,לפי הקלקולים הנמצאים בהם
 שהקלקול היה , והיינו התיקון אשר נעשה,לפי ענין השבירה שהיה בשביל התכלית שיוצא מהם

כ סוד ההשפעה שהגיע לדורות הראשונים "והוא ג, ד בנתיבים הבאים"בס'  כמו שית,מ לתקן"ע
עשרה דורות מאדם ) ב"ה מ"אבות פ(ש " כמ, בכדי להוציא מהם האבות וישראל,שעד אברהם

כ הוא "ואח, ס יציאתם בתחלה מן העינים בבחינת עיגולים לבד" וז,' עשרה דורות מנח כו,'כו
והוא סוד ההנהגה , התיקון שהיה אחר הקלקולוהיינו , העיקר בכוונה שהוא ,הסדר השני

ה ודור המדבר והנהגת ישראל " וכן האבות ומשה רע,שנתחדש בעת שבא אברהם לעולם
 שגם הטבע משועבד לו , שהכל בדקדוק עצום בכל פרט ופרט לפי המעשה,וצדיקים שבכל דור

  .י"ונשתנה ע

                                                           

לקמן פתח יב ' ועי, כתוב באופן אחר' ח שבירה פרק ג"אבל בע', ח נקודות פרק א"כ בע" כ376
' ועי, הם בסוד הגוף של האדם הם מסודרים ממש כמו חלקי הגוףשכתב שמן הטבור ולמטה ש

ושם הוא , י בנקודות"תיקון פתח יב שיש עגו' ועי', פרק ג' ח שער ט"שבירה פתח כה שמביא ע
אבל בנקודות , ה בעיקרו יושר"ולכן מ, ה היא לתקן הכל על פי צורת האדם"מסביר שענינו של מ

לכן אפשר לומר שהנקודות לא , וכאלו לא היה,  האדםקודם התיקון לא נתגלה מציאות שלמות
  .היו רק בבחינת עיגולים

, והיא יסודו, סוד בריאת האדם בגוף שבתוכו נפש הבהמית, ל"ב וז"א ע"ג ל"יהל אור ח'  עי377
ה בא בתוך "שהמ, ן"ה וב"והוא סוד מ, ם ידוע"אד, האדם באמת' שהוא נק, ונפח בו רוח האדם

ולכן ) ה"אותיות בהמה בה מ(והוא סוד אדם ובהמה , ולהשלים אותהלהוציא הברורין , ן"הב
ויאמר אלקים תוצא ) ב"ח ע"כ(ל " וזצ"ספדומקורו מה, ל"עכ, הקרבנות מהבהמה שהוא בירורי הבן

 .א שם"ביאור הגר' ועי', היינו דכתיב אדם ובהמה תושיע ה' הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו
  . נראה שיש למחוק המילה378
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והוא הארת הרצון , ג מצות שבו"ר אדם בתרי הכל לפי ציו,והוא סוד עולם התיקון
ולכן אורות , ן"ה וב" והוא סוד חיבור מ, והוא היושר שנתחבר עם העיגולים,שנתגלה מן המצח

 ואינם , אין שייכות בהם בחינת עיגול כלל,פ שהם רק בבחינת קיבול שכר ונצחיות"דאח
י התדבקות " ע,פניו אליך'  הישא) כובמדבר ו (ק בסוד "נמשכים רק ביושר בבחינת הפנים של א

 ,שאין הנבראים פונים למלאות רצון קונם כ בבחינת אחוריים שלו"מה שא ,אל ברואיו' רצונו ית
עיין בביאורי רבינו הגדול ,  ולכן אין להם בחינת נצחיות כלל,אין שייך בזה קיבול שכר כלל

 אורות הנמשכים כ"מה שא,  כאןש" ותבין מ,379)ב"ז ע"ל (ה" סוף פ,צ"ל לספד"א ז"הגר
הוא בהנהגת הזמן של ו , אף שעומדים להוציא הקלקולים,מהעינים שהוא לפי בחינת הכלים

 ולכן ,שית אלפי שנין לפי בחינת השגחה כלליות בטבע גם באחוריים שייך המשכת השפע הזה
 , גם מאחוריו והוא בחינת עיגולים ממש,ק"אדדי  צבכלה שאור העינים מסבב "כתב הרב זללה

  .בןוה
מה ,  לכן הם ישרים,פ יוצאים דרך צינורות פתוחים ממש" כי אורות אח,ועוד טעם שני

 רק דרך נקבי העור דרך ,כ אורות דנקודים שהם מצומצמים ואינם יוצאים דרך פתח פתוח"שא
פ הם בהשפעה "ש שאורות אח"והוא מ,  לכן הם בבחינת נקודים ועיגולים,גומות ושערות שבו

 שאינו לפי ערך ,ק הזה"הגנוז בא' ס ית"בה בגילוי רצון הפנימי של אגדולה ובהארה מרו
 לכן אינו , רק במדרגה יותר גדולה בבחינת נצחיות שזהו קיבול השכר,הצמצום של הנהגת הזמן

מה , בתכלית בריאתו'  והשלים רצונו ית, למי שהוא במדרגת אדם ממש,אלא לבעלי העבודה
 שהוא בא בצמצום גדול ובהסתר פנים ממש ,ן העתהכ הארת הנקודים שהיא הנהגת הזמ"שא

 רק ,י מסכים ומחיצות רבות של כלים ומדות וגבולים לפי ענין הנהגה שאינו לפי העבודה"ע
 ,בכדי להיות שמירה לישראל ורצועת מרדות'  וגם מצד התכלית שכיון בהם ית,'מצד חסדו ית

ולים ואין השגחה זאת משקיף עליהם  לכן הם בעיג, וכמה דרכים לפניו,או בשביל קיום ישראל
 שאור היוצא להאיר לנקודים הוצרך ,ש הרב"והוא גם כן מ, ש"כמולדקדק לפי רוב המעשה 

כי התגלות הרצון הפנימי ,  ומכה בהאורות ההם עד שנעשו עיגולים מסביב,לצאת בדוחק גדול
 ,ר בעולם שהרי השפע נשפע בהם אף שהקלקול גוב,פ המעשה" אינו ע,במדרגת הנקודים

 , שלא ברצון הגלוי כביכול, שפע החיים נשפע להם,כ" ואעפ,א מתגבר ומרבים לחטוא"והסט
 רק בדרך שפע ,ולכן אינו בבחינת יושר, ורת הדיןאלא צריך להעביר הקטרוג ולעשות לפנים מש

  . והבן,כלליות לקיום העולם לבד
  

  פתח ו 
ק " שהוא מן הטבור דא)בפתח הקודם( מקום עמידת הנקודים כבר נתבאר למעלה

י "בנה ,ק ולמטה"י הצמצום וסילוק האור שמחצי א"והאורות המאירים להם נעשה ע, ולמטה
 ושם אתפריס חד פריסה באמצע להיות מסך מבדיל בין האורות שלמעלה ,שעלו למעלה שבו

 שכל פרצוף הוא )ידפתח עקודים ( אלו כבר כתבנוהוביאור דברים , ובין האורות שלמטה
הוא לפי השפעתו במי שלמטה ' והב, הוא בחינת עצמו לפי ערך מדרגתו'  א,חלקים'  לבמתחלק

 שעד טיבורו ,כמו באדם,  שצריך למעט האור הזה שיהיה בערך התחתון המקבל ממנו,ממדרגתו
 ומן הטבור ולמטה הוא מדרגת נפשו שהוא למטה ,380הוא בחינת רוח שבו שהוא עיקר האדם

 נ"זוא מחציו ולמטה הוא בחינת התלבשותו ב" שא,וף שבאצילותוכן הוא בכל פרצ, ממדרגתו
, ד במקומם" כמו שיתבאר עוד בס,א בנוקבא" וז,א"א בז" וכן או,והארתו להם כפי ערך מדרגתם

 שעד הטבור הוא הארת שורש הראשון של דמות אדם כפי עניינו שלמעלה ,ק"וכן כאן בא
פגם רק בסוד השלמות היותר עליון שאפשר ממדרגת הזמן באופן שאין שייך בהם שום קלקול ו

 נסתלק אותו ושם ,ע כפי סדר הנהגת הזמן" הוא בחינת הארתו באבי,ומן הטבור ולמטה, להם
 אלא נשאר השקפתו אליהם שיהיה מנהיגם ,המדרגה העליונה שאין שייך בו בחינת פגם וקלקול

                                                           

כ לעתיד ולא ישאר אלא הצדיקים ונפש הבהמית שלהן שזככו אותן "והוא רומז ג, ל" וז379
 . ל"עכ, לקדושה
אבל הנפש , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי380

יהל אור ' ועי, ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הוא המדרגה למטה ממנו
, נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו, נ"הענין של נר, ל"ד וז"ח ע"א כ"ח

 .ל"עכ, והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם, והרוח הוא כח ההרגש שבאדם
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פים השייכים אליו שהם  באופן שיוכלו להמציא כל אלו המדרגות באצילות ובענ,ופועל בהם
  . וזה נקרא צמצום וסילוק האור מלמטה למעלה מן הפרסא,ע"בי

כ "ויש להקשות למה באמת בתחלה היה אור מרובה למטה מן הפרסא והוצרך אח
למה לא היה כן בתחלה שיהיה האור מוגבל מחציו ולמטה כפי ערך , לסלקו ולהעלותו למעלה
 בר כתבנוכ ש, והוא, יש בזה ענין עמוק בדרכי החכמהאבל, ע" בישהםהראוי לאצילות ולענפיו 

 שעיקר אצילות כל העולמות והשתלשלות כל המדרגות עד שיבוא לגדר עולם )'זפתח צמצום (
 היה בשביל שלמות המעותד במה שיהיה חזרת הרע לטוב באמצעיות בחירת ,התחתון הזה

יתוסף לו שלמות באופן  שבזה ,א" והקדושה ישלוט בסט,האדם במה שיכוף הרע תחת הטוב
 שהסיבה הראשונה לסילוק האור וירידת המדרגות זה למטה ,ונמצא, שלא יהיה בושת למקבלים

ש שלמה "והוא סוד מ,  היתה השלמות המעותד כפי מה שהוא למעלה ממדרגת זמן העתה,מזה
ולכן אנו אומרים כאן שבמקום עמידת , ' מה שהיה הוא שיהיה וגו)ט א(ה בקהלת "המלך ע

 היה תחילה גם שם אור ,ע לפי ערך מצבם במקום הראוי להם שהוא למטה מן הטבור"אבי
שאותו השיעור ששיערה מחשבה עליונה ליתן גבול ומדה והיינו , מרובה כמו למעלה מן הטבור

 היה כמוס בו גילוי הרצון העליון בבחינת השלמות הנצחיי אשר ,ע ומקום עמידתם וערכם"לאבי
ל שאותו דבר שהוא סוף מעשה " ר,ן"רק שנתעלם ונסתלק למעלה בסוד מ)ו( ,למעלה מן הגבול

ס ורצון העליון להוציא הנהגת " הוא המעורר לא,)א"ז ז ע"תיקו' עי (העולה במחשבה תחלה
לפי מצב שיהיו יכולים להוציא והיינו ,  במדרגה שהם בערך שיהיו נקראים נקודות,ע"אבי

 ,ן" שהאור שלמטה מן הטבור עלה למעלה בסוד מ,ה"ש הרב זללה"והוא סוד מ, הקלקולים
 ,כמו האומן הרוצה לעשות איזה כלי,  להוציא כלי למעשהו,והעיר רצון העליון בהתעוררת רב

 ואותו תכלית הוא עולה במחשבתו מן הסוף אל הקודם ,שמחשב תחלה התכלית שיצא מזה
תכלית להוציא הכלי  מתחלת מחשבתו קודם שחשב ה,ומעורר אותו בחשק גדול יותר ויותר

 נתוסף האור יותר ,אותו האור שעולה ממטה למעלה)מ( ש,וכן אנו מדברים כאן, לגמרו הראוי לו
 והוא סוד הביקוע שהיה ,למעלה מן הטבור והוא דחק להוציא האורות לחוץ להאיר לנקודים

א ן מנוקב"וכן הוא בכל ענין העלאת מ, באותו פרסא שהאיר בשאר הגוף מן הטבור ולמטה
ן מתרבה האור "י העלאת מ" שע381 הסבי עיניך מנגדי שהם הרהבוני)ה ש ו"שיה(  בסוד,לדכורא
  .ד" כמו שיתבאר בתוספת ביאור במקומם בס, ומשפיע אל הנוקבא תוספת כח,למעלה

  
  פתח ז 

 הוא מחיצה ומסך מבדיל בין האורות העליונים שנסתלקו ,וענין הפרסא שנעשה באמצע
 רק היה ,ובאמת בשביל אצילות עצמו לא היה צורך למסך הזה, למטהלמעלה ובין מה שנשאר 

 והענין בזה ,כ למסך ופרגוד"ע הוצרך ג"עלמין בי' אבל בשביל ג, די בסילוק האורות למעלה
הם '  והב,הוא בחינת אצילות עצמו' הא, חלוקות' צריך שתדע כי ענין הנקודים מתחלק לב

ע "בימשעיקר הנפרדים והעולמות הם והיינו , ע"עלמין בי'  והם ג,ענפים הנמשכים ממנו
,  והם הנשמות והמלאכים ומשרתים והנלוים אליהם, שהם נקראים נבראים גמורים,ולמטה

 הם כחות אלקות ומאורות שניתנו לנו להשיג מהם כדי ערכנו ,ואצילות הוא מדות ההנהגה
 )ב"ע'  דז"תיקו(ק " ולכן אמרו בזוה,הארה ממשו והם מתפשטים בדרך התנוצצות ,ומצדנו

 ולכן כל , הם נפרדים ממש,כ מבריאה ולמטה"מה שא, 382דבאצילות איהו וחיוהי חד בהון
 אבל ,ע"עלמין בי'  באמת אין מגיעים רק בג,י העבודה"הקלקולים ותיקונים שנעשה בנבראים ע

                                                           

ש "והפת, ג מביא מכאן ראיה לזה שכל זווג תלוי בראיה"ע'  בצ"ספדא ב" בביאור הגר381
ובההוא זמנא ) ב"ו ע"קס(ז "בתיקו' ועי', ן של הנוק"א העלאת מהי' א בנוק"מסביר שהראיה של הז

בתלת גוונין ) א"לפני הז(לאתפארא קדמיה ) ת"חג(מתלת גוונין ) השכינה(נטלת היא ) של היחוד(
שהם הרהיבוני , ובההוא זמנא איהו יימא לגבה הסבי עיניך מנגדי, דעינא דאינון חוור סומק ירוק

ש שמאחר שאי אפשר לגאול "א על הפסוק בשיה"גר' ועי, ל" דילך עכמוקדין לי בשלהובין דרחימו
ה הסבי עיניך מנגדי שלא תבכה עוד אלי שהם הרהיבוני כי באה אהבתך "קודם הזמן לכן אמר הקב

 ].וזה כדי לאפשר עשיית הכלי שלא יהיה הרבה אור[עלי 
י שהם כלים דאצילות לפי שגרמוה, וחיוהי וגרמוהי חד בהון, ל"וז' ע פרק ה"ח אבי"ע'  עי382

ואינן נקראים כלים אלא לגבי , רוחניות גמור הנקרא נפש רוח נשמה של כל העולמות' הם בחי
כ כל האצילות הוא "וע, והבן זה היטב, ל"וזהו חיוהי וגרמוהי לרמז אל החיה הנ, חיה הנקרא חיוהי

  . ל"עכ, אלהות גמור כי הכלים ממש אלהות
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או מה  ,אם צדקת מה תתן לו) ז איוב לה( וכתיב ,לא שניתי' אני ה) ומלאכי ג (באצילות כתיב 
 רק , עליה וירידה וקטנות וגדלות וכל שינוים שבהם'ואין אנו מדברים שם בבחינ, מידך יקח

שהמאורות פונים והיינו , מצדנו שהנבראים מקבלים מן המארות הללו בכח פחות או מרובה
והוא כמו האב המשפיע ,  ובזה אנו מדברים כל השינוים באצילות,נתםכלהשפיע לנבראים כפי ה

 שאין , מצד חסרון האהבה מצד מעשיועליו או שממעט מתנתו והשגחתו ,בתו אותולבנו באה
וכל ענין הברכות ותוספת שפע במאורות העליונות של , השינוי בדעת האב אלא במעשה בנו

 , הכל הוא בבחינה זו שאנו בתפלתינו מכינים שורש נשמותינו שיהיו ראויים לקבל רב טוב,נ"זו
 ומה ,וכן כל הפגמים שאנו מדברים למעלה,  כדי להטיב לנו,ופן זהואז המאורות סדורים על א

 הכל הוא בסוד הקטרוג של ,383נ דאצילות ברגלין דילהון"א אוחזת בזו"שאנו אומרים שהסט
 שהמאורות לא יהיו פונים בחלקיהם המשפיעים למטה בהטבה שלמה ,א שמגיע למעלה"הסט

 רצועה בישא לאלקאה )ב"א ע"א י"חוכן זהר , א"ב ע"י ז"תיקו(ז הוא " שעי,אלא להשפיע דינים
אבל עיקר החסרון אינו מגיע אלא  )ב"ז ע"א כ"חזהר ( והוא כל סוד שכינה בגלותא ,לחייביא
עלמין ' א אין לה אחיזה אלא בג" שהסט,384)'פרק א' קלי (ה"ש הרב זללה" והוא מ,בנפרדים

 שהם הענפים ,ע"הוא בביוכן סוד שבירת הכלים וחסרונם הכל ,  אבל לא באצילות,ע"בי
סוד היינו , ת דאצילות"ומה שאנו מדברים בבחינת שבירה ומיתה בז, המתפשטים מאצילות

ד באריכות בפתחים " וכמו שיתבאר עוד בס,ע כראוי"ל שלא יהיו פונים להאיר לבי"הקטרוג הנ
  .הבאים

ת שכמו שיש פרסא מבדלת בין אצילווהיינו , ל"ומעתה מובן לנו ענין הפרסא הנ
ע הוא דבר אחר ואינו מסוג מאורות של האצילות כלל שהרי בבריאה "ל שענין בי"ר, לבריאה

ואף , ה"כ באצילות הם מאורות וסדרי כחות פעולת המאציל ב" משא,הם הנפרדים ממש
' ל שכח השגחתו ית" ור,מ הכל סוג אחד" מ,שפרצופי האצילות יורדים במדרגה זה למטה מזה

 , והולך מהעלם אל גילוי, למטה בפחות ויותר הכל לפי סדר המעשהפ הדרגה להאיר"מסודר ע
 )ב"ע' ד ז"תיקו(  איהו וחיוהי חד בהון,אבל שם,  וכמו שיתבאר עוד במקומו,מהכנה לידי גמר

פ סדר " שניתן לנו ליהנות מאורם ע,הכל כחות אלקות שהם מסודרים במדרגות רבות בערכנו
 שהוא הסובל והסיבה של הנבראים וגם הסיבה והמסדר ק"ולכן כאן בא, הדרגה ולפי סדר הזמן

כחות מאורות של השגחה המסודרים לפי הזמן וגם בבחינת למעלה מן הזמן אלא בנצחיות 
,  בלא מסך,הצמצום שנעשה באמצע' הא, עניינים אלו' כ לב" הוצרך ג,בבחינת קיבול שכר

 ובין ,דר הנהגת הזמןק שהם למעלה מג"ההפרש שיש בין האורות שעד הטבור דאוהיינו 
 מה ,אבל אין שייך בזה בחינת פרסא ומסך כיון שהכל מסוג אחד, האורות שמן הטבור ולמטה

 ,כ"ק שהוא הסיבה לכל הנבראים הנפרדים ממש ג"ולפי שכאן בא, כ מבריאה ולמטה"שא
  .כ" בכדי ליתן מקום הפרש והבדל בין אצילות לבריאה ג,כ"הוצרך שם להיות הפרסא ג

ק אינו בציור אדם "א שהרי באמת , שהפרסא שבכאן אינו פרסא ומסך ממש,דוהבן מא
כ גם הפרסא שבכאן אינו אלא בסוד שורש והכנה " וא,וגבול כלל אלא בסוד השורש והכנה לבד

 כגון הנוקבא שעומדת ,וכל בחינת פרסא שאנו מדברים באצילות, לפרסא שבין אצילות לבריאה
,  אלא כל אחד לפי ענינו, אינו פרסא ממש,דאימא תחת הפרסאי "א בנה" וז,א"י דז"באחורי נה

 , והפרסא הוא ההבדל שבין קשר לקשר,שכל פרצוף הוא ענין אחר בסדר קשרי המאורות
  .כ הפרסא שבין אצילות לבריאה"משא

  

                                                           

  .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר 383
אבל מבינה ולמעלה אין , ן לבד"דע כי הקליפות בעולם אצילות אינם אחוזים אלא בזו, ל" וז384

אשר שם אחיזה ויניקה אפילו מבינה ' ע יש אל הקלי"עולמות בי' אבל בג, להם אחיזה כלל
ולכן ' ר וכו"ה טו"ובבריאה ע, ל"א וז"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, ולמעלה של אותו עולם

ואפילו המלכות ) 'תהלים ה(ר שבאצילות לא יגורך רע "ה טו"ובה ע' אים בנפש וכוכל החט
מצד האצילות לא נמצא אלא , ל"ל אדיר במרום עמוד תח וז"ברמח' ועי, ל"עכ, שבאצילות כידוע

פירוש כי לפי סדר השתלשלות הנמצא במדרגותיו הנה יגיעו הדברים לזה , ענין יציאת הרע לבד
ז "וס, ו"אך לא משום צד שיוכל הרע להתפרץ ושלא להיות כפוי ח, ציאותשגם הרע יהיה לו מ

ע שם נמצא ענין זה שיוכל אפילו להתפרץ מכח מעשי "אך מצד בי, לא יגורך רע) תהלים ה ט(
, בעצמו) ה"מ(כי באצילות לא נמצא אלא האלהות , ע"וזה מטעם הפירוד הנמצא בבי, התחתונים

  . ל"עכ, ש" אין אלקות אלא הנשמה כמבואר במקומו עכ נפרדים כי"ע נמצאים ג"אך בבי
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  פתח ח 
פ שהם טעמים "ן אל אורות אח" היה בסוד מ,ק למעלה"האור שעלה מחצי התחתון דא

 ולא אל האורות היוצאים לחוץ ,ות השרשים הפנימיים שלהם שבתוך הגוףל אל אור"ור ,ג"דס
ג "ק עם בחינת הס"ב דבגולגלתא דא"נזדווגו ע ,ן אלו העולים שם"י מ" ע,ואז, דרך הנקבים

ואז בקע אור חדש מזיווג הזה ובוקע ויורד דרך הפרסא  ,ל"שהם השרשים הפנימיים הנ 385שבו
 ושם הניח ,למטה למעלה נשאר שם מהטבור ולמעלהאור הראשון שעלה מו, מהטבור ולמטה

  . והם סוד הנקודות, וגם התפשט משם ויצא דרך העינים,שורשו תמיד
 הוא סוד עליית סוף מעשה ,ן שכאן" שכל מ)פתח ו(  כי כבר נתבאר,וביאור הדברים

ע שהם המאורות והענפים שהם למטה מן "שבחינת השיעור מקום שניתן לאבי ,במחשבה תחלה
 , היה בשביל השלמות אשר יהיה גם במקום הזה, אשר תחילת המחשבהיםור בבחינת גבולהטב

ן היה "ועלייתם בסוד מ ,הוא היה המעורר ליתן קיום לאלה העולמות שיהיו בבחינה שהם עתה
פ הם הכנות למאורות האצילות " שאורות אח)'דפתח ף "אח( שכבר נתבאר, פ"אל אורות אח

ן הזה הוא היה המעורר "לכן המו, ע"כ הנפרדים סוד בי"ציא גולהו ליתן להם מדה וגבול
  .להכנות האלה להשלים בנין הנקודות למטה בפרטות בסוד כלים גמורים

והוא  ולפי שבהכנות האלה נגנז הרצון הפנימי בהם שהוא בסוד קו הנכנס ברשימו
פנימי אין שום שכן תמיד באור  ס"אבל בעצמו הוא בסוד אור א, הפועל לפי ערך אותם ההכנות

 רק שאין מתראה הרצון הפנימי אלא לפי ערך )ב" ע'ד ז"תיקו(שינוי כלל דלא אשתני בכל אתר 
 ,כמו אור הנשמה המתלבש באברי הגוף ,לפי מה שהוא ממש' כח המאיר הפועל ומנהיג בכל א

 וזה הרצון, לפי מה שהוא' מ כחותיה ניכרים באברי הגוף כל א" מ,שאף שאין בה שינוי כלל
י "רך להיות באצילות ובענפיו הוא מתעורר עטפ שכוללים בכלל כל מה שיצ"הפנימי של אח

, ב"כ עם אורות ע" והוא שנזדווג ג,ע שעלה במחשבה בתחלה קודם שנמצאו"ן של אבי"מ
ל רצון הראשון של כלל כל מה שנמצא במקום החלל "ר, ק"ב הוא גלגלתא דא"שסוד עוהיינו 

 כפי הנצחיי וגם שלמות ,ע להיות בבחינת גבול העתה"ן כח לאביק שנות"של הצמצום שהוא א
והיינו ,  הרצון הכולל הכל,נקרא כתר של כל העולמות)ה(והרצון הזה הוא , עלייתם אחר הזמן

, שמזה בא תולדה מחודשת כדי להוציא המחשבה אל הפועל ,386סוד זיווג המחשבה עם הרצון
ואור חדש הזה הוא גילוי הרצון להשלים , יםוהוא סוד הוצאות אור חדש משם להאיר בנקוד

י ההכנות הראוים " והוא המוציא את התכלית הזה שעלה במחשבה אל הפועל ע,כוונת התכלית
 שעינים הוא נקרא השרשים והכנות ,ן דרך העינים"והוא סוד הוצאות האור שעלה בסוד מ, לכך

 שעיקר האור שעלה למעלה ,ונמצא, הראוים לנקודים במצב הזה שעומדים להוציא הקלקולים
שלא ירד למטה כשיעור השלמות אשר ראוי לו אחר והיינו ,  נשאר גנוז בו למעלה,ן"בסוד מ

 אלא יהיה נשאר גנוז עד אחר שיעבור גלגל ,וגם לא יצא בדרך הכנה דרך נקבי העינים ,הנצחיות
יצוצות מועטים רק נ)ו(, ע" ואז יתגלו גם הם באבי,ההקפה של כל שית אלפי שנין דהוה עלמא

 שיהיו עומדים ,ין סדר המאורות אשר הוכנו להוציא הקלקוליםכלה יוצאים מהם דרך העינים
  . כמו שביארנו,ג"פ דס"ב שנזדווג עם אח"עשם פ רצון הפנימי העליון של "להתקן ע

כלל והיינו , ק" שהוא סוד חכמה דא)כא, ידפתחים ף "אח(  כבר ביארנו,ב"וסוד אורות ע
 קודם שבאו לידי ציור אשר ,מצאים מכל העולמות אשר הושרשו בחכמה הזאתחכמת כל הנ

 המעלה המחשבה הזאת ,פ השערות שעל הגלגלתא שהם שיעורי הרצון העליון שאמרנו"יצאו ע
  . והבן, ומשם היה יציאת האור הזה אל הנקודים,אל הרצון
  

  פתח ט 
ב "שנמשך מזיווג דעהוא האור החדש ' הא, שלשה מיני אורות נמשכים אל הנקודים

 שיוצא דרך ,הוא האור שנסתלק למעלה' והב,  ובוקע דרך העור לחוץ מתחת הפרסא,387ג"ס
 ,פ" הוא לוקח עמו מאורות אח,הוא שזה האור כשיוצא מן העינים ומתפשט למטה' והג, העינים

                                                           

  .'וכן כתב לקמן פתח י, ק"ג דא"ב וס" דהיינו הע385
בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול , כתר הוא רצון, ל"ג וז"ע'  כז"א על תיקו"בהגרפ " ע386
ב וכאן כתו, ז מובן שזה חיבור של כתר עם חכמה"וקשה שהרי לפ, ל"עכ, פרצופים' נגד ה, ודיבור

  .'א פרק א"ח טנת"כ בע"ב כתר כמש"וע, ג הוי חכמה"ל שכאן ס"וצ, ב"ג עם ע"שזה זווג של ס
  .ג"ל וס" נדצ387
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ם  ודברים אלו ה,הראשונים הוא העצמות' ומב, נעשו כלים' כ למטה ומזה האור הג"ויורדים ג
 נקדים לך הקדמה ממה שאנו מוצאים בתולדות ,ולהבין דבר זה, ענינים עמוקים בדרכי החכמה

 נבין בהם עיקר חכמה ,כי מענייני האדם וכל תולדותיו ומקריו, האדם הגשמי הזה אשר למטה
תנחומא פקודי (והנה אנו רואים , ד"ש בס"העליונה אשר הוא צלם ודמות לאורות העליונים כמ

ע ומראין לה שכר המצות ותענוגיו " מוליכין אותה לג,נשמה קודם הכנסה לגוףשה) 'גפרק 
 ,ומשם מאירה בגוף בהיותו בבטן אמו, ' ושם משביעים אותו תהי צדיק כו,בעולם העליון

ומלמדים אותו חכמה עליונה וכל התורה כולה אשר מעותד לכל אדם כפי חלקו אשר קיבל 
 וכל ענין , וגם נעלם ממנו כל מה שהשיג בתחלה,ו הכלכ בעת לידתו משכחין אות"ואח, מסיני

 יקשה מה ,ז" דלפ,ודבר זה צריך ביאור, ע קודם התלבשותה בגוף"ן שלו בג"התענוג שהראו לנר
מאחר  ,וגם מה שלמדו אותו כל התורה בבטן אמו, ע"תועלת היה במה שהראו לנשמתו שכר הג

שהרי  ,ל דבר צריך להיות בשורש תחלהכי כ, אבל באמת הוא תועלת גדול ,שנשכח ממנו הכל
 וכל מה שמתגדל , שמושרש בגרגיר הזה כל השיבולת,אנו רואין בגרגיר הזרע שזורעין בארץ

 כבר יש בו אילן שלם ,כמו בגרגיר הפרי של האילן ,כ צריך שיהיה תחלה בכח הגרגיר הזה"אח
כ אל הפועל "היה בא אח לא ,שאם לא היה תחלה בכח ,עם כל ענפיו ושריגיו ועליו ופירותיו

  .כמו שידוע ומבואר למחקרים
י אברי "ן שלו הם העומדים לעשות פעולת העבודה ע" שנר,והנה כמו כן הוא באדם

שכל  ,לפי מדרגתו ושרשו בעלמין דלעילא'  כל א388וכן עסק התורה בכלל, ג מצוות"הגוף בתרי
בבחינה ' כל א והמצותרה י התו" עומד לתקן כלל הבריאה כולה ע,ע"נשמה הוא אילן שלם בפ

עושה תיקונים אחרים מה שאין חבירו יכול ' וכל א ,389שאין צדיק דומה לחבירו כלל ,אחרת
ואלו , )'כו( כאלו קיים עולם מלא ,מישראל' כל המקיים נפש א) א"א ע" יב"ב(ולכן  ,לתקן

ו בהם עיקר נפש ורוח שלוהיינו ,  עומדים להוציא עניינו אל הפועל,ן הם המתלבשים בגוף"הנר
 והרוח הוא המנהיג המדות ,390 שהנפש הוא עיקר הגוף ובו כל המדות טובות ורעות,העבודה

 ,391ו מקלקל נפשו"וכן להיפוך ח,  כשנוטה לסטרא דקדושה,ומתקנם בטוב הרצון שבלב
,  הבא לטהר מסייעין אותו)ב"ח ע" ליומא( כענין ,והנשמה שלו מתלבשת ברוחו לסייעו לעבודה

 שנתנו לה ,ע קודם לידת האדם"י קנין השלמות שקנתה בעצמה בשעה שהיתה בג"עוהסיוע הוא 
והוא ענין תענוג שהשיגה בשכר המצוות שהוא למעלה , תיקונים גדולים לכל דרכי העבודה

ורוח קנה בעצמו הכח להנהיג את נפשו בדרכי התורה , מגדר הנהגת עולם התחתון הגשמי הזה
ש "והוא מ, י התורה שלומדים עמו בהיותו בבטן אמו"ע ,רגתווכל מצוה על תיקונו לפי ערך מד

ה עם "והוא החסד הגדול שעשה הקב,  ופקודתך שמרה רוחי,חיים וחסד עשית עמדי) יב איוב י(
                                                           

י כי נר מצוה "דרש רמב) א"א ע"סוטה כ(ל אמרו "הנה רז, ל"ח שער ד פרק כט וז"נפה' עי 388
א לפי מה נר אינו מאיר אל, לומר לך, תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור, ותורה אור

וכן ', ומה אור מאיר לעולם אף תורה מגינה לעולם וכו, שעה אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה
ובעשות האדם אחת , ג איברים וגידים שבאדם"ג מצות הם מכוונים נגד התרי"ידוע בזוהר שהתרי

 או אם בא ונזדמן לידו, כראוי מתקדש על ידה אותו האבר המכוון נגדה ומחיה אותו' ממצות ה
ק "בירושלמי פ(ל "אשר לא תעשנה ונמנע ופירש ולא עשאה אשר עליו ארז' אחת ממצות ה

כ אותו הגיד "נטהר ונתקדש ג, ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה) דקדושין
שאז , ה אלה המצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם"כמש, הפרטי המכוון נגדה ומחיה אותו

ה בויקרא "וכ', ולכל בשרו מרפא וכו, מנם כשהאדם עוסק בתורה כתיב בהא, הוא נקרא איש חי
י עסק התורה מתקדשים ומזדככים כל "שע) ט"ב ובתנחומא יתרו ובמדרש תהלים מזמור י"פי(רבה 

  .ל"עכ, ת כנגד כולם"ולכן אמרו ות, אבריו וגידיו וכחותיו כולם
 .'ח סדר אצילות פרק ב"ע'  עי389
ף פתח "ובאח, כתב שמידות טובות ברוח', ף פתח ז"צמו כי לעיל אח לכאורה רבינו סותר ע390

כל , כ כאן"ולכן מש, אלא נראה שהמדות הרעות הם חסרון קשר לרוח, כתב שמדות רעות בנפש' י
 .המדות טובות ורעות דהיינו בו תלוי המידות

 אבל הנפש ,והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי391
ג "יהל אור ח' עי, ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הוא המדרגה למטה ממנו

, ונפח בו רוח האדם, והיא יסודו, סוד בריאת האדם בגוף שבתוכו נפש הבהמית, ל"ב וז"א ע"ל
ברורין להוציא ה, ן"ה בא בתוך הב"שהמ, ן"ה וב"והוא סוד מ, ם ידוע"אד, האדם באמת' שהוא נק

ולכן הקרבנות מהבהמה שהוא ) ה"אותיות בהמה בה מ(והוא סוד אדם ובהמה , ולהשלים אותה
שהוא נוטה לצד הנמוך ,  אם כן רואים שהנטיה אחרי הנפש היא עצם הקלקול,ל"עכ, בירורי הבן

  . שבו
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 וגם הרוח שבגוף השיגה כל התורה , במה שנשמתו השיגה תחלה נועם חיים הנצחיים,האדם
  . לעשותם על השלמות הצריך לו,לשמור פיקודיו

  
  פתח י 

ש ביציאת הנקודים שהוא סוד " נבא לבאר מ,ואחר שביארנו הקדמה זאת באדם התחתון
 ש למעלה" כמ,דמות אדם כפי שיעורו בכלים גמורים הראוים להוציא הקלקולים בסוד הבחירה

הוא בחינת האור הגדול שהיה בתחלה מן '  הא,מדרגות' והנה נמצא בזה ב )ד, גפתחים צמצום (
 שהיה לו אור ,הוא ממש כמו ההשגה שהיה לעובר בבטן אמו, ודם הסילוקהטבור ולמטה ק

 וצופה מסוף , על ראשודלוק ונר )ב" ע' לנדה (מי יתנני כירחי קדם) באיוב כט  (ש"כמ גדול
והוא סוד שלמות האחרון המעותד להתגלות ,  ומלמדים אותו כל התורה,העולם ועד סופו
בכדי שיהיו הכנה לאצילות  ,של סוף שית אלפי שניןע אחר התיקון הגמור "במאורות של אבי

י הנהגת הזמן והבחירה של עולם התחתון לסוף בזמן קיבול " ע,ע לעלות למדרגה זו"וענפיו בי
והוא כמו השיכחה שבא לולד  , יתבטל הבחירה,כ" שאל,כ הוצרך להסתלק למעלה"ואח, השכר

וכמו שהתורה וההשגה שנסתלק , חירתוי יגיעתו וטוב ב"כדי שיבא לו הכל ע ,בצאתו מרחם אמו
י יגיעתו מעט מעט "כ ע" אלא עומד בשמים ממעל ובא לו אח,מן הולד אינו מסתלק לגמרי

 ,392הוא סוד עליית הנשמה שבכל לילה מסתלק למעלה, להאיר בנפשו ומשקיף עליו מלמעלה
ו חלק תורתו והוא בעצמ ,393לפי מה שהוא'  ומגלין לו רזי תורה כל א,ועולה למתיבתא עילאין
  .שהשיג תחלה בבטן אמו

'  לעולם ה,כחסדך חייני ואשמרה עדות פיך) פחתהלים קיט (ה "ש דוד המלך ע"והוא מ
, ליתן לו השגה בתורה כדי לשמור מצותיו' והכוונה שהוא ביקש מאתו ית, דברך נצב בשמים

משם מאיר  ו, שהרי דברך לעולם נשאר נצב בשמים,ואמר כי באמת הרבה מסייעים יש לאדם
 ועולה ויוצא דרך ,והוא סוד סילוק האור מה שהיה מן הטבור ולמטה, ש"לאדם התחתון כמ

והוא ,  להאיר לנקודים שהוא אותו האור עצמו שהיה תחלה במקום הנקודים למטה,נקבי העינים
 והאור ,ז למטה מן הפרגוד"בסוד ההשקפה בכלל מן השמים אל האדם התחתון העומד בעוה

 כמו שהוא , בכדי להשאיר כח הגבול על מקומו,י מסכים ומחיצות"א מעט מעט עהזה הוא יוצ
ן דיליה למעלה " דסליק נר,394וזה סוד השינה באדם שהוא בסתימו דעיינין, באדם התחתון ממש

 ,395 בסוד ומאיר לאישון בת עין, אז הוא בסוד פקיחו דעיינין,כ בקומו ממטתו"ואח, ן"בסוד מ
  .י הסיוע הזה שקיבל נשמתו בהסתלקו למעלה"ודה עומתחיל לעסוק בתורה ובעב

 ובוקע דרך הפרסא למטה ומאיר ,ג"ב וס"י זיווג ע" יוצא ע,הוא סוד אור החדש' והב
אי אפשר לו ללמוד  ,והוא כמו באדם התחתון כשמתחיל ללמוד, ור אל הנקודיםעדרך נקבי ה

וא מצמצם שכלו וחכמתו וה , וצריך שגדול ממנו ילמדנו תבונה ודרכי חכמת התורה,בעצמו
 אביו ואמו מדריכים אותו לילך בדרכי ,וכן בדרכי המוסר ,ללמוד עם הבן כפי מה שיוכל לקבל

 הוא דבר חדש מה שלא היה בכחו בתחלה , שבאמת אביו ואמו ורבו שמלמדים אותו,ונמצא, 'ה
ן ההשגה  הוא מועט יותר מ,מ"אך מ, שהרי הם מלמדים אותו בחכמת עצמם ,בהיותו בבטן אמו

וההשגה הזאת הוא בהארה מרובה יותר מכפי מה שהיה  ,שיוכל להשיג בעצמו משורש נשמתו
 ,שהרי הם מצמצמים שכלם להבינו בערכו לבד ,י רבו ואביו שמלמדים אותו"בערכו להשיג ע

  .י סיוע מן השמים"כ השגתו מעצמו שבא לו ע"מה שא

                                                           

ח "עוד ע' ועי' דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף'ב "ג ע"ח עמוד ל" זה מה שכתוב כאן בע392
ן ומתעברת בתוך "נשמת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ, ל"וז' ירה פרק גנס

 .ל"עכ, מלכות עיבור גמור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלו
ה באדם בטבעו שישן כדי שתעלה נשמתו לישיבה של "שנתן הקב) יט כג(א במשלי "בגר'  עי393
דם ללמוד בשבעים שנה לומד שם בשעה מה שאי אפשר לא, ושם מגלים לה רזי תורה, מעלה
  . ל"עכ, אך מאותו הלימוד לא בא לו שום שכר כלל אלא שזה הלימוד הוא השכר בעצמו, אחת

 שהוא גוון דלא -בסתימא דעיינין מחאן ליה , ל"א וז"א ע"א תיקוני זהר חדש נ"גר'  עי394
ב סתים עינך "ג ע"ש בזהר וארא כ"וכמ, כמו זוהר שסביב לאש, מתחזי אלא בסתימו דעיינין

ולא אתייהיב רשו למיחמי אלא בעיינין סתימין , ואסחר גלגלך ויתגליין אינון גוונין דנהרן דמזדהרי
  . א דהיינו אצילות"ש בגר"וע, א"ע' ז ז"תיקו' וכן עי, ל"עכ', בגין דאינון סתימין עילאין וכו

 . 'כ דרושי הלילה ו"בשעה 'עי 395
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א "ג שהוא סוד או"ב וס"וג עי זיו"וכן הוא בשורש השורשים סוד אור החדש שבא ע
ם לפי ערכו מצטמצמ הוא " ומ, שהם מאירים לנקודים בבחינה יותר עליונה מערכו,ק"ב דא"חו

כ אור היוצא מן "מה שא , רק דרך נקבי השערות שבגוף לבד,י ציור"ולכן בא האור שלא ע, לבד
 שאור ,וכן הוא כאן, י מחיצות העינים עצמם" אף שיוצא הבל מועט ע,י ציור"העינים הוא בא ע

,  הוא ממדרגה יותר עליונה מה שלא היה נשרש כלל בנקודים,ג"ב וס"החדש שבא מזיווג ע
והאור הפנימי שבהם הוא , שהנקודים הם שיעורי המאורות לפי הראוי להוציא הקלקוליםוהיינו 

תר ז השיעור יעלו למדרגה יו" שעי,השקפת הרצון שבא מזיווג מחשבה עליונה ורצון העליון
 , הוא כמוס בפנימיות ענינם מאד,אבל השקפת הרצון הזה, מ לתקן" ויהיה הקלקול ע,עליונה

ס "וז , רק זה אנו משיגין שזהו מחשבתו ורצונו,לנו פנימיות המחשבה והרצון העליון) ניכר(ואין 
 אף ,והוא סוד הגידולים שמגדלים האב ואם לבן הנולד ,הארתם בנקבים כפי שיעור הנקודים

  . אך הוא בשביל תכלית שלמותו,לים אותו לפי ערכו ואין מושג לבן ענין הגידול הזהשמגד
 הוא ,ה החדש"ג הפנימיים להוציא מ"ב וס"כ בעת התיקון של ע"ואור החדש שהיה אח

 בכדי להטיב מדותיו , שמלמדים אותו אביו ואמו ורבו,כמו ענין הלימוד והדרכה בדרכי מוסר
 הוא ,והאור הראשון שבקע דרך העינים, ן"ה שבא לתקן את הב"שהוא סוד מ ,'לילך בדרכי ה

י " שהוא הכנת הנקודים עצמם ע,ן הבוקע דרך העינים"הסילוק של השלמות שעלה בסוד מ
והוא המשקיף  ,שנסתלק מהם השלמות הזה שהוא הגורם להם לעלות במדרגה יותר עליונה

 אף שאין ,פש דיליה מסתלקת למעלה שנ,והוא כמו סוד השינה בקטן, עליהם דרך נקבי העינים
 ,כ בקומו משינתו לסייעו בהשגת התורה" ואין זה מאיר לו אח,לו עדיין מדרגת הנשמה ורוח

 בכדי , בכדי לגדלו לפי עניינו ולהעמיד בריאותו,ושם ינוחו יגיעי כח) יזאיוב ג (אלא הוא בסוד 
 שזה בא מן השלמות ,דעייניןכמו כן כאן הוא בחינת הארת פקיחו , כ לידי תיקון"שיבוא אח

 ויהיה נשלם , כפי ערכו העומד להוציא הקלקולים,שנסתלק ומשקיף שיהיה נשלם בנין הנקודים
  . ומן הקלקול יבוא התיקון,כ יתחיל להיות נתקן" בכדי שאח,בכל הפרטים

ב וגילוי הרצון " הוא מסוד פנימיות הארת חו,כ אחר התיקון"והארת המצח שבא אח
י עליית "י הקימה שהיה ע" הוא כמו ההשגה שמשיג האדם ע, בדרך התיקוןהעליון שילך

והוא המתקן , ש" והוא המסייעו לעבודה ולתורה כמ,כ בסוד לידת המוחין" ובא לו אח,נשמתו
 וגורם שהארה הראשונה שהיה בו בעת , שלובהמייתענייני הקלקולים שהיו שקועים בנפש ה

ה החדש שמעורר " הארת המצח הוא מ,וכן כאן, ט שיצאו לפועל מעט מע,שהיה בבטן אמו
 ולכן , ובתוספת שלמות יותר,ן שיהיו מתוקנים כפי מה שהיו תחילה קודם הסילוק"לאורות הב

 שגורם לאור 397 שגם במצח הוא סוד הציץ שהוא סוד הסתכלות,396'המצח והעין הוא ענין א
  .העינים שיאיר בהארה מרובה

כ בבחינת "והוא ג, 'תם אותו וזכרתם את כל מצות הוראי) לטבמדבר טו  (ס הציצית"וז
 398'תש) א"ה ע"ג קע" חזהר( זכר ונוקבא ,ת" וזה בסוד ציצי,ץ"רק שזה בסוד צי, הארת המצח

נקבה תסובב ) כאירמיה לא ( בסוד ,399מ"פ ואו" או,והוא סוד תפילין וציצית, הוא סימן נקבה

                                                           

כי הנה הנשמה , סדר ההסתכלות הוא זה, ל"ה וזל אדיר במרום עמוד ש"ברמח'  עי396
ומזאת ההארה היא עצמה מתפעלת , ומשם מאירה במקום שמאירה, ל"מתפשטת בחורי העינים כנ

ה אשר "ואז חוזרת בסוד אור חוזר ועולה ומתדבקת ושולטת בסוד המ, מהנושא אשר לו האירה
והנה בפעולה הזאת עושת , ומשם עולה במוחין ובלב, שאמרנו שהוא האור של העינים, במצח

והראיה נעשית בתוך , ואז נעשית הראיה, הציור ואחר כך חוזרת ויורדת באור הנמשך מן המצח
וצריך שתדע שהמלכות שהיא , ובאמת היא המלכות, ששם צרורה הנשמה בצרור קטן, הבת עין

ם צרורות שש, והיא בסוד צרור, חיורין אשר סביבה' הנה יש לה זווג עם הג, שם בתוך העין
גוונין המוזכרים כאן הם ממש ' והנה הב, ושם נשלמת הראיה, הבטישות הנעשית בה בסוד הזווג

ועל כן בגוונין האלה יש הבטישה וההסתכלות , הוא הכח המחברם' כי החיור הג, ל"עינים כנ' הב
 .ל"עכ

 . ב"ט ע"ר קכ"ג שמביא ראיה לזה מאד"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי397
 .'ת תל שהאו" נדצ398
ב אמרו כי ציצית "ד ע"דע כי בזוהר פרשת שלח לך בדף קע, ל"וז' כ ציצית פרק ב"שעה'  עי399

והם , ויקחני בציצית ראשי] יחזקאל ח ג[כמו מציץ מן החרכים גם ציצית מלשון , מלשון הסתכלות
ה בטלית "מלמד שנתעטף הקב, ל"אשר עליו ארז, א כולו"הציצית הוא סוד אור המקיף אל כל ז

ואין בנו כח להשיגו ולכן אין הקדושה חלה על , ולפי שאור המקיף גדול מאד, והבן זה, בנהל
אבל הציציות הנמשכים ויוצאים מן הטלית הזה יש לנו בהם יותר , הטלית עצמו כמו התפילין
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והיא עטרת בעלה  ,400ג"וד שם ס בס,ה"ן אחר התיקון עולה למעלה ממדרגת מ" שהב,גבר
 שתפילין ,402וכן הוא בסוד תורה ומצות )401ב"ו ע" לצ"ספד( קרן ביובלא אתעטר )דמשלי יב (

 העיקר ,כ"ואעפ) כגשלי ו מ( בסוד כי נר מצוה ותורה אור , תורה שמאיר למצוה,ה"הם בסוד מ
חלוקת החכמים ס מ"וז )ב" ע' מקידושין(ש תלמוד גדול שמביא לידי מעשה " כמ,הוא המעשה

ל " אבל לע,ן"ה הוא למעלה ממדרגת ב"שבאמת עכשיו מ,  או מעשה גדול,אם תלמוד גדול
 שכר מצוה בהאי ,ולכן, ג" בסוד שם ס,ה"ן יעלה יותר למעלה ממדרגת מ" שם ב,אחר התיקון

והוא סוד שם  ,ז"ין גם בעוהג מ403 שכר תורה,כ" מה שא)ב"ט ע" לקידושין(עלמא ליכא כלל 
ואז , ל" רק לע,והתכלית אינו פועל עתה, ן בשביל תכלית שלמותו"לתקן את שם בה שבא "מ

זה היה עיקר מעלתו מה שמקלקול בא , שענין הכלים שהיו בסוד הקלקול יהיה התכלית מתגלה
 מה ,והוא ענין סילוק הנשמה בכל יום מן האדם,  וחושך לאור,404 לאפכא מרירו למתיקו,התיקון

 בסוד ,מ" ונשאר למעלה בסוד או,י העבודה שעבד ביום שעבר"בו ען ש"שכבר נתקן בירורי ב
שהם  ונכנס בתוכו למחר פנימיות אחר בסוד התפילין, 405הציצית וטלית חלוקא דרבנן לנשמתא

 ד"במקומו בס'  כמו שית,ן שבו" לתקן ולברר בירורים חדשים מב,ה"מוחין חדשים מסוד מ
 ויוצאים מן העינים בסוד ציצית ,נקודים למעלהוהוא סוד סילוק אור ד )לופתח א "גדלות דז(

א " ועיין שם בביאורי הגר,ה"צ פ"ש בספד"כמ ,שהם ארבע מלכין דנפקין לקדמות ארבע
 בסוד מצוה גוררת מצוה ,והם הגורמים סיוע לכלים של האדם לעשות עוד מצות, 406ה"זללה

  .ואין להאריך עוד בסודות העמוקים האלו )ב"ד מ"פאבות (
שכבר  ,פ שלוקח אור העינים בהתפשטו להאיר לנקודים"הוא אורות אח' גוהבחינה ה

, פ הם הכנות לכלים דנקודים שיצאו מן ההעלם אל הגילוי" שאורות אח)'דפתח ף "אח( נתבאר
והאור גבר עליהם , פ אלו היו הכלים בלועים בהם" שבאח)יאפתח ף "אח( וגם נתבאר למעלה

פ "ונמצא שהיו כאן באורות אח, ידי גילוי כלי גמור ושם באו ל,כ בפה"יותר עד שיצאו אח
ל שהרצון הפנימי התחיל לבוא לידי גילוי למה שרצה להוציא "ור, בחינת כלים ובחינת האור
 ,כ"ולכן משם נמשך הארה אל הכלים דנקודים ג,  מהעלם לגילוי,המדות והגבולים בהדרגה

 ,ע קודם הכנסו לגוף"עומדת בגכמו אור הנשמה ש ממשוהוא , שיהיו בבחינת כלים גמורים

                                                                                                                                                                      

זהו הטעם , ל"ח תפילין פרק יא וז"פע' ועי, ל"עכ, ל"ש חז"תשמישי מצוה כמ' השגה ולכך נק
ואחר כך , ראשונה עיבור ויניקה' המקיף לבחי' כי הטלית הוא בחי,  קודם התפיליןללבוש הטלית

הטלית לסוד המוחין רק שיש ' אך אין בחי, דהגדלה' באים התפילין שהם פנימית המוחין בעיבור ב
לפי , שהם עיבור ויניקה אך לא כנגד הגדלות ולכך הוא קודם לתפילין, טליתות קטן וגדול' ב

  . ל"עכ, ת הגדלהכ בע"שבאים אח
ל הנכללים "דע כי אלו אורות המקיפין כל הפרטים הנ, ל"וז' ח שער השמות פרק ו"ע'  עי400

ועתה אור מקיף הוא , אור הבינה המקיף את הבנים בסוד פורס סוכת שלום' ן כולם הם בחי"בזו
א חדשה בארץ כי נקבה תסובב גבר הו' כ לעתיד לבא במהרה בימינו יברא ה"מצד הבינה ואח

כדמיון מה שעתה , א"תסובב גבר הז, א שהיא התחתונה הנקרא מלכות"ל שהנוקבא דז"ר, א"הז
ת בסוד צדיקים יושבים "הנקרא ת, א"והסיבה כי תתעלה המלכות למעלה מז, מסבבת אותו הבינה

החיצוניות גדול ' בערך א, ל"וז' ח פנימיות וחיצוניות פרק ד"ע' ועי, ל"עכ, ועטרותיהן בראשיהם
, ל"אדיר במרום עמוד קח וז' וכן עי, ל"עכ, ה"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"לכן שם ב, ימיותמהפנ

 'ועי, א"א ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, ג"ן במדריגת ס"לעתיד לבוא יהיה התיקון שלם שאז יהיה ב
  .ע פתח יא"לקמן נתיב אבי

' א אשתכלל ה"ב בה"ל פ"ואתיא מן יובלא כמש' קרן הוא מלכות וכו, ל"א שם וז"גר'  עי401
  . ל"עכ, בל קרן מן יובל"רן היו"וזהו בק' תתאה כו' עלאה ה
   .388 ט הובא לעיל הערה"ח שער ד פרק כ"נפה' עי 402
אבל שכר תורה שהוא חיי עולם , א משלי טז טו שכותב ששכר מצוה בעולם הבא"בהגר'  עי403

גדולה ) ז"ו מ"אבות פ(לזה שנינו , ל"וז' א ד"ה שבועות ת"של' ועי, איך שייך בה סוף שהיא עולמית
כי , ל"א וז"ע' ז ג"שיש עוד ראיה מהתיקו' ונר, ל"עכ, תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה

ואורך ימיך דא עלמא דאתי עלמא , כי היא חייך בעולם הזה דא גן דלתתא, היא חייך ואורך ימיך
  .ל"עכ, אריכא
 .א"ע' א ד"על פי הזהר ח, א"ד ע"ב כ" אור חיהל'  עי404
  .לעיל עקודים פתח כו'  עי405
הן ארבע ציצית שתליין בעינים בסוד , ע"ת ארב"ן לקדמו"ן נפקי"ע מלכי"ארב, ל"א וז"ו ע" ל406

, וכל סוד הציצית הוא בסוד העינים, שלכן נקרא ציצית לשון הסתכלות, וראיתם אותו כידוע
  . ל"עכ
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 ,שהרי שם עומדים הצדיקים קצת בדיוקנא דהאי עלמא ,ע שם ניתן קצת ציור לאברי הגוף"שבג
 ובין ,והוא כמו ממוצע בין אור הנשמה ועלמין דלעילא, 407)א"א ע"א פ"ח( ק"ש בזוה"כמ

תן לה כח  שם ני,י דיוקן הזה שעומדת שם הנשמה קודם הכנסה בגוף"וע, העולם הגשמי הזה
  .שתוכל להוציא פעולת האברים לפי ענינם הגשמי

  
  פתח יא 

 המבוארים בסתרי תורה פרשת לך לך ,ובזה תבין עניינים עמוקים בדרכי הנשמה והגוף
 נשמתא כד נפקת , נשמתין אלין עאלין בגנתא דעדן לנחתא להאי עלמא:ל שם" וז)ב"ו ע"עדף (

כד בעיא ,  ולמהוי בסליקו דדיוקנא עילאה,לגופאאתברכא בשבע ברכאן למהוי אבא לרוחא ורם 
 ומסר לה ,ה למיטר פיקודי אורייתא ולמיעבד רעותיה" אומי לה קוב,נפשא לנחתא להאי עלמא

 דהא כולהו אתמסר ,מאה מפתחאן דברכאן דכל יומא לאשלמא לדרגין עילאין כחושבן לך לך
 וממולדתך דא , דא גנתא דעדןמארצך,  ולמפלח לה ולנטרא לה,לה בגין לאתתקנא בהו לגנתא

  .ל" עכ,' ומבית אביך דא שכינתא כו, גופא דאיהו תריסר שבטין עילאין,אילנא דחיי
 שהוא בסוד ציור כלים של ,והוא ענין עמוק בסוד הנשמה ודרך התפשטותה אל הגוף

 ,כמו כן, ק העליון סובל כולם"שא ע"האדם שהם ממש בדמות הנקודים שהם הכלים של אבי
 ותכלית ,הקלקולים בטבעכל  והוא הגוף שבו ,יותר תחתון נרשמים בו כולם בחלקי אבריואדם ה

 והקלקולים ,א" שיהיה מוכן לכל מדות המגונות ויהיה בית קיבול לסט,ביאתו לעולם היה
 עיקר הקלקולים הם בנפש שהוא מתפשט בגוף באבריו ,והנה, יתגברו בו בשביל תכלית שלמותו

אם יהיה נמשך בבחירתו לטוב או  כ שייך קלקול ותיקון"ובו ג, א ברוח הבחירה הו408וכן, ממש
 רק בעת הקלקול אז מסתלק ממנו נשמתו ,אבל הנשמה שבו אין שום רע שולט שם, ו"להיפוך ח

 והנשמה היא ,ר" והנשמה הוא אור של הנ,409ר חשוך"ואז הוא בסוד נ ,ר שלו"נואינו מאיר ב
 ובעת ,ת אז מסתלקת אימא ממנו"עת שהקלקול גובר בזשב, נ"בסוד בינה שהיא אם הבנים דזו

והוא סוד השבירה  )'הפתח א "ז( ד"כמו שיתבאר עוד במקומו בס שניתקן אז חוזרת ומאירה בו
ר "אבל בג,  שהם בסוד נפש ורוח,ת לבד"שעיקר השבירה היה בז, ס דנקודים"והביטול שהיה בי

  .410סוד סילוק אימא מעל בניהב שהוא ב" אלא ביטול באחוריים דחו,לא היה שבירה
, ז צריך לומר שהארת הנשמה באה ממקום שאין קלקול וחסרון מגיע שם כלל" לפ,והנה

ולכן היא המסייע לאדם לילך בדרך הטוב ולתקן המדות הגרועות השקועים בנפש הבהמית 
 ואתברכא בשבע ברכאן הם הכתרים של ,ע של מעלה" ג,והוא סוד הנשמה שבאה מבינה ,שלו

ז " ועי) בבית נתיבות'שבירה פתח ד( עניינם בסמוך'  שית,412ץ"ז ג" זיונין דשעטנ411' בסוד זת"ז
שעיקר התיקון להעלות הנפש למעלה והיינו , ר של האדם" סוד נ,היא אבא לרוחא ורם לגופא

שהוא סוד שלמות  ר"שיהיו שניהם מקבלים העטרות של ג, נ"ולחברה עם הרוח בסוד זיווגא דזו
ה להיות " עתיד הקב)א"ז ע" יברכות( צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהםבסוד  העבודה

אבל , ש למהוי בסליקו דדיוקנא עילאה"וז )ב"ו ע" טמגילה(' עטרה בראש כל צדיק וצדיק כו
                                                           

 .ש בגן עדן דארעא בדיוקנא דהאי עלמא ותמן אתעדנת בכל עידוניןרוחא מתלב, ל" וז407
א בסוף "ליקוטי הגר' עי, שכאן עיקר האדם בחינת רוח,  כוונתו שעיקר הבחירה היא כאן408

, אבל הנפש הוא המדרגה למטה ממנו, והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספד
  .ל"עכ, ועוהנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כיד

  .'לעיל צמצום פתח י' עי,  דהיינו בוצינא דקרדנותא409
שם ח (וכתיב , על הרי בתר) שיר ב יז(כתיב , אמר רבי חזקיה, ל"א וז"ח ע"א קנ"זהר ח'  עי410

ואינון , אלין שית בנין דלאה דאכללן שית אחרנין, מאן אינון הרי בשמים, על הרי בשמים) יד
אם הבנים ) תהלים קיג ט( כליל בחבריה ולאה עלייהו לקיימא בגין דכל חד, תריסר ואינון שית

לא תקח האם על הבנים בגין דאיהו עלמא דאתכסיא ) דברים כב ו(ועל דא כתיב , שמחה הללויה
בגין דאיהו עלמא דאתכסיא ולא , ועל דא שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך, ולא אתגליא
' כי שאל נא לימים ראשונים וגו) שם ד לב(יב ואת הבנים תקח לך היינו דכת, אתגליא כלל

  . ל"עכ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים
  .'ל ג" נדצ411
ש שבעה אותיות צריכין שלשה זיונין " וכמ-הגהה , ל"א וז"ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי412

 זיוניהון שם עוד' ועי, ל"עכ, זיונין' לכך צריך ג, מוחין' מלכין שהן חסרים ג' והן בז', ץ'ג' ז'נ'ט'ע'ש
והוא עדיו , א"והן תרין עטרין דאחסינו ליה או, ק"שלא יצאו אלא ו, ר שחסרו להן"הן המוחין ג

  . ל"עכ, שמתפשט בכל הגוף
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מ נשאר בהם רושם "ומ ,הנפש והרוח הם לוקחים האור ממקום ששייך שם קצת קלקול ופגם
שהיא המסייע אותם שיהיו נתקנים  יהם ציווי הנשמהמהארה העליונה שיהיו מוכנים לקבל על

ה את הנפש למיטר "והוא ענין השבועה שהשביע הקב,  אף אחר הקלקול,פ סוף כל סוף"עכ
ג מצות ולכוון "י המעשה של תרי"שהוא בסוד תיקון הכלים ע, פיקודי אורייתא ולמעבד רעותיה

האור שבכלים הוא סוד הרצון הכמוס ש ,הוא בסוד חיבור אור עם הכלים, 'בהם לעשות רצונו ית
  ).כגפתח תיקון ( ד"שיתבאר במקומו בסמו  כ,במאורות ומדות עליונות

וענין זה הוא בסוד מצות מילה שנתנה לאברהם ולזרעו אחריו שהיא קשר הברית אשר 
 ש"וכמ 413 שבזה נקשרו באמונה,פ לזרעו שיהיו מתוקנים לבסוף אחר הקלקול"הוכן עכ

אם יפרו חוקות שמים ) 414( וכתיב ,' אם לא ביד חזקה וגו,'וגו'  אני נאום החי) לביחזקאל כ (
 והתגין שהאירו עליהם מרחוק והוא סוד הניצוצין שנשארו בכלים ,' כן תוכלו להפר וגו,'וגו

ונתנה לו , 416 נשמות ישראל כלואברהם הוא כלל, כ בתחיה"לקום אח, 415בסוד הבלא דגרמי
לדורות עולם ושאז התחיל גילוי הברית בזרעו אחריו מיצחק , מצוה זאת בהיותו בן מאה שנה

והוא סוד מאה ברכאן דאתברך אברם  )סז, כהפתחים א "גדלות דז( כמו שנתבאר במקום אחר
הוא במספר '  שכל א,ג של הדעת"ח וה"והוא בסוד ה ,'בעת לכתו למקום שנשתלח לעבודתו ית

וד הדעת הנמשך מבינה להתפשט ס ת מהארת הנשמה"ע ומל"שהוא כלל העבודה של מ' נ
ז " שע,ת"ע ומל"שכל יום הוא תיקון אחר בסדר העבודה של מ והם מאה ברכאן בכל יום, ת"בז

 ,ת"ע ולשמרה זו מל"לעבדה זו מ )א"ט ע" סז"תיקו (לעבדה ולשמרה) טובראשית ב  (נאמר
לחת ניצוצין  והנשמה מש,ת" שכל יום נכנסין מוחין חדשין בז)כופתח עקודים ( ש למעלה"וכמ

ר שלו לברר בירורים חדשים בכל יום ויום שבזה הוא גרם להיות נתקן לעלות למקום "נחדשים ב
ש לאתתקנא לגנתא למפלח לה " וז,)שלו(ת "ע ומל"י מ"ב לבינה ע" בסוד עוה,גנתא דעדן
  .ולנטרא לה

 , וממולדתך, דא גנתא סוד הנשמה מבינה, מארצך,ן ואמר"ועכשיו מפרש מקום של הנר
 סוד ,ומבית אביך, והוא סוד הרוח, א דביה תריסר שבטין כידוע" סוד ז,דא גופא אלנא דחיי

וכל אלו ההכנות  )א"ח ע"ג רנ"חזהר (  אבא יסד ברתא, דבחכמה יסד ארץ,הנפש שבא משכינתא
 וכל התיקון ,בעולם התחתון שבו העבודה והבחירה' היו בשביל הליכתו אל הארץ אשר צווהו ה

היום לעשותם ולא  )א"ב ע" כעירובין ('כי אין מעשה וחשבון וגו) יקהלת ט  (ש"הוא כאן כמ
  .למחר לעשותם

  
  פתח יב 

                                                           

אפילו ', כל זמן שמאמין באחדותו ית, ל"ה לא יפסיק וז"א ד"ב ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי413
ונכלל ',  הוא ומצטרף למנין וכופ שחטא ישראל"ואע, עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה
ל הוא מבועא דלא פריש מבירא "והענין כי קוץ הנ, ל"תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ

כיון שתמיד , א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה"של ז' אחרונה מל' כי זאת בחי, לעלמין
גדולים אבל שאר ' והר' שלכן הד, ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר

דנחש ' וזה הוא סט, ו"ה מחמת עונות כשרובם ח"שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו' הבחי
וכן בבת אל נכר אז , אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר, בשאר עבירות

ל יוסף "ר', וש ואיהו פוסק וברח כ"וזהו פירוד הגמור וז, ו מסתלק מצדו"ח) דהיינו האמונה(הקוץ 
י "א ע"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"ומסתלק הקב, במדרגתו

  .'עוד לעיל תיקון פתח ד' ועי, ל"עכ, הזיווג
אם תפרו את בריתי היום ' כה אמר ה) כא-לג כ(אלא דומה לו ירמיה ,  לא מצאתי פסוק כזה414

תם גם בריתי תפר את דוד עבדי מהיות לו בן מלך ואת בריתי הלילה ולבלתי היות יומם ולילה בע
 אם תוכלו להפר -אם תפרו את בריתי היום , ל"י וז"ש רש"ע, על כסאו ואת הלוים הכהנים משרתי

את בריתי אשר כרתי את היום ואת הלילה להיותם בעתם אשר כרתי לנח ובניו ויום ולילה לא 
  . ל"עכ, ישבותו
  .'ח מוחין דקטנות פרק ב" ע'ועי, 'א פרק ה"ח טנת"ע 'עי 415
ד פומיה דאמה אתגלי "וכיון דאתגליא יו, ר"ש בא"כמ, ל"ב וז"ע'  יצ"א על ספד"בהגר'  עי416

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

, בהבראם באברהם שהוא קיים העולם שהוא חסד עלאה) ב"י' ר פ"ב(ש "וז, אמה אתקיים כלהו
  .'י ג"עוד לעיל עגו' ועי, ל"עכ, ולכן בימיו נסתיים שני אלפים תהו, ולכן לו נצטוה המילה
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ה באורות ותיקוני הכלים של " תבין עומק דברי הרב זללה,מתוך הדברים האלה
 ,שסוד הכלים עצמם,  שהוא בסוד השורש לכל מה שנמצא כאן באדם התחתון,הנקודים שבכאן

 שהם מסודרים ממש , שהם בסוד הגוף של האדם,דים שמן הטבור ולמטההם אורות של הנקו
ובהם היה כל הקלקול והשבירה שהוא בסוד סידור המאורות האלו הראוים  כמו חלקי הגוף

 אך , והם ממש מסודרים לעומת חלקי פעולות הגוף שבאדם התחתון,להוציא כל הקלקולים
ש "קודים שהוא בסוד אורות העינים כמהשגחת רצון העליון שעומד להוציא מצב זה של הנ

ן של הכלים דנקודים כידוע שאוזן הוא "פ שהם בסוד נר" לקח לו הארה מאח)'פתח ה( למעלה
ואלו האורות במקומם אין שייך שם ,  פה נפש מלכות,ת מדרגת רוח" חוטם ת,בחינת בינה נשמה
ודר לעומת עולם  אשר הוא מס, שהרי הם למעלה ממדרגת הגבול והמדה,קלקול ופגם כלל

 שאף נפש ורוח שבו אין שייך בו קלקול אם ,ן של האדם"והוא ממש כמו הנר, התחתון הזה
אך בהיותם ,  וכמו שהיה קודם הכנסם לגוף בשעה שהיו עומדים למעלה,אינם מתלבשים בגוף

 וכן חסרון הארה בנשמה שמסתלקת ואינה ,ר שלו קלקול ופגם" אז שייך בנ,נכנסים אל הגוף
פ שבמקומם אין שייך בהם שום ענין קלקול ופגם "והוא סוד אורות אח, ש"ר שלו כמ"נה למאיר
 והוא , הם שנתפשטו למטה להאיר לנקודים ולהתלבש בהם,ואורות אלו של אוזן חוטם פה, כלל

 ובחינת ,ג בחינת בינה" סוד הארת האוזן ס,417מארצך דא גנתא דעדן, ן למטה"בסוד ירידת הנר
 שהרי עיקר הארת אוזן מסתיים עד שיבולת הזקן ורק , עד הכלים דנקודיםירידתה אינו ממש

והוא בסוד הנשמה שאינה נכנסת כלל אל הגוף רק , משם מסתעף הארה אל הכלים שהוא הגוף
וסוד הזקן הוא ידוע ,  ורק ניצוצות משתלחין ממנה אל הגוף לסייעו ולהאיר לו,נשארת בשמים

א "א( ד" כמו שיתבאר ענין הדיקנא במקומו בס,וח שבראשכי הוא מגלה זיו הנשמה השורה במ
 הזקן בו סוד הדרכים והנתיבות של עומק מחשבה ,418ק"בא וכן למעלה בשורש )כבפתח 

 למעלה מהנהגת הזמן , המתפשטים בסוד שלמות הנצחיי בסוד קיבול שכר שלעתיד,עליונה
 ועיקר קיבול שכר ,ל שכרוהוא למעלה בסוד שורש לקיבו, 419ג נהרי דאפרסמונא"שהוא בסוד י

ולכן אור האוזן שהוא בסוד  )כטפתח א "א( ד"א כמו שיתבאר במקומו בס"הוא בסוד דיקנא דא
  . שם מגלה כחה לפי עניינה הוא סוד התפשטותה עד שיבולת הזקן,הנשמה אשר בשמים ממעל

 הוא בסוד ממולדתך סוד אילנא ,אבל הרוח שהוא מתקרב יותר אל הכלים של הגוף
 והוא הארת החוטם שנתפשט יותר , כל אשר נשמת רוח חיים באפיו)כבבראשית ז ( סוד ,420דחיי

 שבו , והוא הרוח שמתפשט מן השמים ולמטה גם באויר ומתקרב אל הגוף יותר,למטה עד החזה
ולכן ,  שהוא למעלה ממדרגת הנפש והגוף שלו421עיקר הנהגתו של הגוף והוא עיקר מדרגת אדם

מי יודע רוח בני אדם העולה ) כאקהלת ג  (ש" והוא העולה והיורד כמ,בו יש קלקול ושבירה
 , הוא סוד הארת הפה שהוא כח הגוף ממש והוא נוגע בגוף ממש,והנפש, 'היא למעלה וגו
 ,ק ממש" הארת הפה שנמשך עד טיבורא דא,וכן הוא למעלה )ב"ג ע" יז"תיקו(שיתופא דגופא 

 וגם הנפש הוא בחינת גבול וכלי בכלליות ,וללים הנקודים והכלים ממש של הגביששם מתח
  . שלכן הוא שיתופא דגופא,ש למעלה"כמ

כלל וקלקול  אף ששם אין שום פגם ,פ שלהם"ולכן בשורשם של הנקודים שהם אח
מ שורש הכל " מ,שהרי אין השבירה והקלקול מתחיל אלא בנקודים עצמם מן הטבור ולמטה

'  שג,ש הרב"והוא מ, לכל מה שיהיו בנקודיםפ שהם ההכנות שנעשו "הוא שם באורות אח
נקודות הראשונות של הכלים הם קיבלו גם הארת האוזן שהוא בסוד נשמה ובינה אשר אין שייך 

                                                           

  . מלשון הזהר הובא לעיל בפתח יא417
ק עד טיבורו יוצאין "בא, כל הפרצופיםוכן הוא ב, ל"ד וז"ו ע" טצ"א על ספד" בהגר' עי418

פ והן דיקנא יקירא 'ח'כ אורות א"א יוצאין ג"וכן בא, ק"ש א"ס ע"פ ונקראין כלן א"אורות אח
ת ואורות פה עד "שאורות אזן הוא עד שבולת זקנו ואורות חטם הוא עד החזה שליש ת, כידוע

  .ל"עכ, הטיבור
  .ופתח כא, ף פתח יח"אח' ועי
הוא שפעא , ל"א וז"ג דדיקנא דא"ג שזה ההארה שבתוך התיקון י"ט ע" יצ"דספא "בהגר'  עי419

ואמר ' כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן כו) תהלים קלג ב(ש "ס שנקרא שמן כמ"דמ
  . ל"עכ, דאפרסמונא דכיא שהוא השמן הטוב מכל השמנים כידוע

  . מלשון הזהר לך לך הובא לעיל פתח יא420
אבל הנפש , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי421

  .ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הוא המדרגה למטה ממנו
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ת הם אשר קיבלו רק אורות של חוטם ופה " אבל הז,כ קיימים" לכן נשארו ג,)ופגם(בהם קלקול 
 ולפי שיש ,בהם היתה השבירה לכן ,לבד שהם שורש רוח ונפש אשר בהם שייך קלקול ופגם

 ,ת עד היסוד" שז,מלכים אלו' כ היה הפרש בענין ז" לכן ג,הפרש בין מדרגת רוח למדרגת נפש
 ד"בס' אבל מלכות אתבטלא לגמרי ולא יצאה כלל בעולם התוהו כמו שית, בהם היה השבירה

  . לפנינו בסמוך)יחפתח שבירה (
  

  פתח יג 
כי , מ היה הפרש מדרגות ביניהם" מ,שבירה כללר דנקודים אף שבהם לא היה "וגם ג

 שלו 422י" רק בסוד פגם בנה, כלל אפילו באחוריים שבושבירההכתר לא היה בו שום 
כי הכתר והיינו , ב היה בהם בחינת ביטול באחוריים שלהם"אבל בחו, ת"המתפשטים למטה בז

 , שום חסרון וקלקוללקח הארתו מבחינת אוזן עצמו שהוא סוד שורש הנשמה אשר אין שייך בה
 והוא ,צד קבלתו בסיומו של הארת האוזן בשיבולת הזקןממ "ומ,  היה שבירה)לא(לכן גם בו 

 כי עד סוף ,בבחינת השתתפו להמשכת הארת החוטם ופה אשר נמשכו משיבולת הזקן ולמטה
לכן גם ,  ובטל אורם לגבי אור האוזן,ש הארת האוזן שנתפשט עד שם"שיבולת הזקן נקרא ע

 שהוא ,י של העליון שייך לתחתון"נפגמו כי כל נהב "לחוי דכתר אשר שייך למטה "חינת נהב
 ורק ,ב של הנקודים שקיבלו רק אור חוטם ופה"אבל חו, משתוה קצת לפי ענינו של התחתון

 אבל עצמות אור האוזן לא האיר בהם רק בחינת אור חוטם ,כ אור האוזן"במקום אשר נסתיים ג
 ולכן גם בהם היה קצת ביטול באחוריים ,מאור האוזן בהיותו מלובש בהםופה שקבלו הארה 

 לא ,מ אם היו מקבלים ההארה של חוטם ופה במקום העליון בקרוב למדרגת האוזן"ומ, שלהם
 ,פ שלוקח האור בסיום השיבולת"אבל הכתר אע, באחוריים שלהם' כ שבירה אפי"היה בהם ג

י שלו הנמשכים "יה בו שבירה ופגם כלל רק בבחינת נה לא ה,מ כיון שמקבל עיקר אור האוזן"מ
ת שהם בסוד "נ דאצילות שהם ז" הם שרשי הארת זו, כי הארת חוטם ופה,והטעם לזה, למטה

נ "כ שרשים היותר קרובים לזו"ב של הנקודות שהם ג"לכן משם מקבלים חו, מדרגת נפש ורוח
 כי אינו , שורש השרשים'ר הוא בחי אבל כת, ואימא לנוקבא,א"אבא שורש לז, ומנהיגים אותם

כ מאוזן שהוא שורש השרשים של "לכן נמשך הארתו ג, ב"י אמצעות חו"ת כי אם ע"מאיר לז
וכפי ערך קבלתם של הנקודים ,  ומאיר בהם באמצעות התלבשותו באורות דחוטם ופה,הנקודים

הוצאות  כך היה ערך התרחקם והתקרבם אל גדר זה שהיה בהם שייכות ל,פ"משרשם מאח
 לפנינו ,לחבירו' ר בין א" ובג,ת"ר לז"ויתבאר עוד ענין ההפרש שהיה בין ג, הקלקולים והפגמים
  .ד בתוספת ביאור"בפתחים הבאים בס

  
  פתח יד 

 כי בהסתכלות אור העין ,ת כלים ואורות דנקודים וגילויים היה באופן זהיוסדר של עשי
 ומה ,נעשה אור מקיף של הכתר דנקודים ,נגד אור האוזן שבשיבולת הזקן בשוה מצד ימין

 בהבטתו נגד אוזן שמאל בסוף השיבולת ,וכן בעין שמאל, שנתפשט לצדדים נעשה אור פנימי
 וכן הוא ,ומה שנתפשט לצדדים נעשה בפנימיות הכלי של הכתר,  נעשה חיצוניות הכלי,בשוה

 ,של חכמה דנקודים מצד ימין הוא אור מקיף ,בהארת עין באור החוטם קודם שמגיע אל הפה
 ומאור העין , הם כלים בחיצוניות ופנימיות,ז"וכן בשמאל עד, ומהפה ולמטה הוא אור פנימי

ומה שהוא ,  מה שמגיע עד שיבולת הזקן מצד ימין הוא אור מקיף של בינה,בהסתכלות אור הפה
לוקח  מעין שמאל במה ש,וכן מצד שמאל, פ של בינה"מן הפה ונמשך למטה מן הדיקנא הוא או

ת אינם מקבלים ממה " וז,ז הוא בחינת חיצוניות ופנימיות של הכלים"מאור הפה מצד שמאל עד
  .שנמשך מסוף הדיקנא ולמטה

 שבכל פרצוף ועולם )'פתח א(  כבר כתבנו למעלה בנתיב עיגולים ויושר,וביאור הענין
אורות וגוף והוא ממש דוגמת הנשמה וגוף האדם הרצון הפנימי הכמוס במ, יש עצמות וכלים

שבכלים יש בחינת פנימיות , פעולות המדות לפי הגבול ושיעורי הרכבת כחות ההנהגה
כ "אבל אעפ,  והפנימיות הוא מאיר יותר מן החיצוניות מצד התקרבו אל אור הפנימי,וחיצוניות

 ,כ כמו אור מקיף"פ אינו מאיר כ" שאו, ובאורות הוא להיפוך,חיצוניות הכלי יותר מעולה ממנו
מ הוא המשקיף עליהם "כ או" מה שא,פ הוא המשתתף לכחות המדות לפי הנהגת הגבול"ושא

                                                           

  .וכן כתב רבינו לקמן פתח טז, ח כאן"כ בע"י כמש" אחורי נהדהיינו 422
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מ עיקר האור הוא הרצון של "ומ, לפי בחינת הקפת גילוי יחוד העליון המעביר כל גבול ומדה
 הזה  הטובפ"רק שאו, אשר המציא כל הנמצאות בשביל תכלית הטוב' ס שהוא חוט חסדו ית"א

מ " ואו,פעול לפי הטוב המעותד בכדי להביא הדבר לבסוף אל הטובגנוז ומצמצם כחו שלא ל
מ של הכלים נמשך מצד הארת "פ ואו"ולכן או, הוא השקפת הטוב המעותד שהוא בלי גבול

ומה , מ שהוא עיקר הטוב המעותד" רק שעיקר גילוי החסד והימין הוא או,פ"ימיניים של אח
פ הכמוס עתה שהוא במקרה " הוא או,במקרהכ רק נמשך "שנמשך ממנו לצדדים ואינו מגולה כ

אבל הכלים שהם כחות הגבוליים שנעשה בכדי ליתן הטוב בדקדוק עצום הכל לפי , וזמן לבד
  .פ בצד שמאל" הוא סוד המשכת אורות אח,המעשה וטוב הבחירה בדין גמור

ונודע כי הכתר ,  שמשם הוא הכתר דנקודים,ודבר זה אינו אלא בהארת העינים באוזן
 ואין שייך שם מעלה ומטה שהרי הוא בסוד גלגלתא מקיף , של כל הבנין423א לעולם הרצוןהו

ודברים שהם ,  רק שיש בו דברים שהם עיקרים ברצון,בשוה שהרצון כולל הפרטים בענין שוה
, מ וחיצוניות ופנימיות של כלים שלו נתחלקו על אופן שנתבאר"פ ואו" לכן או,טפלים ברצון

 שירותא ,כל התחלה הוא מחכמה ש,ת שהם מכלל הבנין"ודים וזב דנק"אבל כלי דחו
 , ולכן שם שייך בחינת גדר מעלה ומטה, אבל כתר הוא בחינת שלמעלה הרצון שלו,424דבניינא

 שהוא שורש ,425קוצין רישא וגזעא ושבילא' מ יש בו ג" מ,ד של השם"שאף שחכמה הוא יו
ש "וכ, כולם בחכמה עשית) כדהלים קד ת(ס בסוד " וגם הוא מאיר בכל י,קווין' התחלקות ג

מ שלו "פ ואו" לכן בחינת או,בחינות מעלה ומטה'  שבה הציור ממש בדרך קווין של ה,בבינה
 ומצד , ומן הפה עד למטה,היינו עד הפה,  מתחלקים במדרגתם בבחינת מעלה ומטה,מצד ימין

ת " וכן של ז, מאורות הפה וכן באורות וכלים של בינה,שמאל כן הוא בכלים פנימיים וחיצוניים
 לצורך השלמת ,פ" כך נסדרו סדר חלקי האורות שלקחו העינים מאח,ולכן,  זהךהוא על דר

  . והבן מאד מאד,פ סדורם"עולם הנקודים ע
  

  פתח טו 
מ עיקר " מ,פ אלו נעשים כלים דנקודים"וצריך שתדע כי אף שאמרנו שמאורות דאח

והם מלבישים את חצי התחתון , ה עד סיום רגליוק ולמט"מקומם ועמידתם הוא מן הטבור דא
' ד הם בג" וחב,ק עד סיום גופו" כתר דנקודים הוא מלביש מן הטבור דא,ק על דרך זה"דא

ועיקר , פרקים תתאין שלו' י בג"ונה, פרקין אמצעיים' ת בג" וחג,י שלו" דנה426תתאיןפרקין 

                                                           

ה והרהור וקול בסוד רצון ומחשב, כתר הוא רצון, ל"ג וז"ע'  כז"א על תיקו"בהגר'  עי423
כל מה שתלוי , ל"ו וז"ח פתחי חכמה אות ט"ל קל"ברמח' וכן עי, ל"עכ, פרצופים' נגד ה, ודיבור

והוא שאמרתי , אין לשאול טעם עליו, שהוא המונח הראשון של הספירות, במציאות הבנין
והיינו כי אור הכתר הוא סוד החק , וזהו כתר שאמרו עליו במופלא ממך אל תדרוש, למעלה

והנה , שהם עתה ונמצא הכתר כללות הכל ממש, שיהיו אלה ושיהיו בדרך זה, הראשון שבמדרגות
והיינו כי אי אפשר לדעת שורש המונח הזה למה , שהוא הרצון הכל יכול, ה"ס ב"הכתר נקשר בא

וכיון שודאי אסור לנו להתעסק , הרצון העליון, הוא דוקא כך לפי שהוא מושרש בכל יכול בשלמות
, לפי שכבר אין המחשבה תופסת שם, בסוד כל יכול, דהיינו בשלמותו מצד עצמו, ה"בס "בא

ועל כן , ל"פירוש לבקש טעמו ועניניו שהם מושרשים למעלה כנ, ממילא אסור להתבונן על כתר
  .ל"עכ', ובמכוסה וכו' ה נאמר במופלא ממך וכו"ס ב"על כתר וא

ף הוא שירותא מחכמה שכתר שלו אינו רק בכל פרצו, ל"ג וז"ע'  הצ"א על ספד"בהגר'  עי424
א שירותא "ע'  אצ"א על ספד"בהגרעוד ' ועי, ל"עכ, ס שלו והוא מפרצוף שלמעלה"שורש לט

  .א"צ ע"ז ר"מחכמה מהא
דהא רזא דיליה מראש ', אלקינו יי' כל יחודא שלים הכא איהו יי, ל"ב וז"ג ע"ג ר"זהר ח 'עי 425

אלקינו דא גזעא , דא רישא עלאה אוירא דסלקא' יי, בילאואתייחד ברישא בגזעא וש, צורים איהו
ל "אריז' ועי, ל"עכ, ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא יאות, דא שבילא דלתתא' יי, דאתמר גזע ישי

חכמה ובינה , מוחין' שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן ג, ל"ב וז"ע' י ה"בשער מאמרי רשב
) א ושוריק"נ(ו "ד עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא וגי"באדרא רבא ונרמזים ביו' ודעת הנז

יהל אור ' ועי, ל"עכ, ב"ג סוף ע"בלק בדף ר' בפ' והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז, באמצעיתא
, ד"גזעא גוף היו, ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ העליון"באות יו, ל"ב וז"ע' א ז"ח

ובקוצא נקשר , ד הוא חכמה"כי גזעא גוף היו, ר"רות כל גד התחב"ולכן ביו, ושבילא קוץ התחתון
א שהוא "א של השם שהוא קוץ הימין של ה"והוא נעיץ בינה בה, ובשביל התחתון בינה, כתר עליון

 . ל"עכ, כידוע' י
 .ל עליונים" נדצ426



 פתחי שערים

113 

 ומלבישים אותו ,ת הארה מהםכ מתפשטים בצדדיו קצ"ורק שאח, עמידתם הוא בצד פנים שלו
כ " והוא כולל ג, צריך להקדים הקדמה אחת,ולבאר עניינים עמוקים האלו, מצדדיו ומאחוריו

 והוא ענין ,מ"ל בסדר פרצופי האצילות בכ"להבין כל ענייני התלבשות הפרצופים שהזכיר הרב ז
ם בהדרגה זה  הם הולכי, שכל הפרצופי האצילות וכל העולמות,והוא, עמוק בדרכי החכמה

 ומקבל ממנו כל הפרטים וסדור המאורות בכל ,מקבל הכח מהעליון ממנו' וכל א, למטה מזה
ורק שההדרגה הוא מה ,  שיהיו מתפרשים גם בתחתון לפי סדרו,החלקים הנמצאים בעליון
 עד שסדר אחד מן העליון כולל הרבה , הוא בתחתון בכח פחות מזה,שבעליון הוא בכח מרובה

י של " שכבר נתבאר שכל נה,י של העליון"סוד הלבשת התחתון נהוהיינו , תחתוןסדרים של 
י של "מ נה"ומ,  ונשאר רק לפי ערך הראוי להתלבש בתחתון,העליון הוא אחר צמצום האורות

שאף שהאור הגדול מה שאין והיינו , ס של התחתון" של כל יהתפשטותהעליון תופשים כל 
, א נשאר אלא באותם הסדרים הראוים לתחתון לקבל ממנו ול,שייכות לתחתון נסתלק למעלה

שנצח והיינו , מ אור אחד של אותו סדר הוא מספיק ליתן כל חלקים הראוים לאותו סדר"מ
י של עליון " והוא סוד התחלקות כל ספירה מנה,ן של תחתון"העליון הוא מספיק להאיר לחח

 של חסד דפרצוף התחתון  שלםאילן שהענף של קו החסד היותר תחתון הוא בגדר ,חלקים' לג
וכן הכתר של התחתון , י של תחתון"ה ודת"וכן הוא בהוד ויסוד של עליון מספיקים לבג, ממנו

ת הוא תמיד העיקר " שת,ת של העליון"שהוא הכולל כל חלקי הפרצוף מקבל תמיד מסוף הת
 ,ות לפי הגבולייםוכן כאן בנקודים שהוא סדור המאור, שכל הענפים נמשכים ממנו וכלולים בו

 שהוא הנותן סדר לפי ערך המאורות ,ק בבחינה התחתונה שבו"הם מקבלים ענינם מבחינת א
  .האלו

 ,ִניםָּפ שהעינים הולכים תמיד ַל,ק"ולפי שעיקר האור הנמשך לנקודים הוא מעינים דא
  וכן הנבראים,שהנקודים לפי מצבם שמוציאים כל הקלקוליםוהיינו , והוא ההשגחה ברצון

' מ נמשך להם קיום וחיים ברצונו ית"מ, א המתגבר בהם"י הסט"התחתונים כשהם מקולקלים ע
 וזה ,' אלא הוא למען חסדו ורצונו ית,ד"פ עומק מדה"פ שאין כדאים לכך ע"להשפיע להם אע
, פ שמקלקלים מעשיהם"ה עובדי כוכבים ומזלות אע"וכן הוא סוד הנהגת או, נקרא הארת פנים
 לא היו ,י הסתרת פנים העליונים אלא מבחינת אחוריים" עיקרית נמשכת להם עואם היה ההארה

 ,לכן עיקר ההארה שלהם הוא בהשגחה כלליות לקיום העולם בהנהגת הטבע, מתקיימים כלל
 סוד הארת המצח שהוא בסוד כשהעולם ,רק שאינו ברצון ושמחה, הנמשך קצת מאור פניו

 רק ,ק"ולכן עיקר עמידתם בצד פנים דא, 427ם לבד השגחה לקיו,בתיקון אלא מבחינת עינים
 , וכן הנהגת הטבע, שהרי גם בעת שהנבראים בקלקול,שבמקרה נמשך להם הארה גם מאחוריים

 ,י"בשביל התיקון המעותד ע'  פעם לחסד פעם לשבט כפי עומק מחשבתו ית,יש בהם חילוק זמן
 ש" לצורך הנהגת ישראל כמ,לפ המז"ה עובדי כוכבים ומזלות ע"שהוא סוד שינוי הנהגת או

 וכן כמה דרכים ,' אמרתי אך תיראו אותי תקחו מוסר וגו,החרבתי ערים נשמו פינותם) 428(
  . והבן מאוד מאוד,עמוקים בענינים אלו

  
  פתח טז 

הוא ' הא, מקומות שיש שם נקבים'  הוא דרך ב,האור הנמשך לנקודים מן הטבור ולמטה
 , והם ממש כנגד אור חוטם ופה שלמעלה, נמשך שני הבלים ושם,מפי היסוד'  והב,מנקב הטבור
 הם , כמו כן כאן,אורות של חוטם ופה'  שכמו שחסר להם אור האוזן ונשאר רק ב,שנמשך להם

 כתר , והם,ר של הנקודים"האורות הספיקו לג' ואלו ב, נקבים לבד של פי הטבור ופי היסוד' ב
י " ואחורי נה, שנתבטלוב"ת גם אחוריים של חו"וז, ב מפי היסוד" וחו,שלהם לקח מפי הטבור

וכל אלו הם סודות , ק"צפרני הרגלים דא'  לקחו האור מי,מדרגות'  הרי הם י,של הכתר שנפגמו
א " וכאן נשרשו ראשים ומדרגות השרשים של כל הקלקולים וכל הסט,עמוקים ורמים עד מאד

  .י הקלקול והשבירה שהיו באלו המלכים"שיצא למטה ע

                                                           

  . אמר רבינו שהם שייכים לעיגולים) 'פתח ה(לעיל '  עי427
הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם ) ז- ג ו(ה  לא מצאתי פסוק כזה אלא הוא בצפני428

מבלי עובר נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר ולא יכרת 
  .מעונה כל אשר פקדתי עליה אכן השכימו השחיתו כל עלילותם
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 ענין זה צריך להקדים סוד עמוק ונורא מאד בכל ענין הנוקבא ומלכות של ולבאר
והוא שצריך שתדע ,  בסוד פגימת הירח429א הוא רק מצדה" אשר כל אחיזת הסט,אצילות

 ,בעטרת היסוד' הא, 430א"שרשים ומקומות אשר היא דבוקה בז'  הנוקבא יש לה ג,שבאצילות
 שלכך נקראת נקבה ,אתה הוא במקום שיש נקב כי עיקר יצי, והענין,בפה'  הג,בטבור' הב

 כתרה , וכשהיא פרצוף עד החזה למטה,שבהיותה נקודה לבד היא בעטרת היסוד, 431כנודע
 בסוד כלת ,א"ובהתגדלה לגמרי כתרה נגד הפה יסוד אימא שבדעת דז, במקום פה הטבור

נין בכלל מה  וכאן נבאר הע,ד בביאור מדרגות הנוקבא"ויתבאר עניינם באריכות בס, 432משה
 לפי ,א" כי ענין הנוקבא הוא סידור כל ענין השפע וההנהגה המסודר בז,והוא, שצריך לעניננו

כ המעלה את העבודה "והיא ג, ענין העבודה של התחתון להיות מעברת אותם אל התחתונים
 ,ולכן מקומה, א" שיתעורר לעומתו סידור ההנהגה והמאורות המסודרים בז,ן"למעלה בסוד מ

ם ה וכן , והכל בקו האמצעי שבו קיבוץ כל המאורות,מקום שיש שם פתח ומעבר אל השפעכל 
 ,מדרגות זה למעלה מזה' והם ג, הנקבים'  ולכן שם הם ג,ת ובדעת"נכללים תמיד ביסוד ובת

  . הכל לפי תיקונה מן התחתונים,אשר הנוקבא מקבלת משם קיבוץ כל המאורות והכחות
 , פתח ומעבר אל השפע ואל המאורות להאיר לתחתונים שבכל מקום שיש,וצריך שתדע

לה שאינה מניחה בקטרוגה להאיר יא אשר היא כמו מחיצה מבד"שם נמצא כנגדו קטרוג הסט
 ולמנוע ,רים ולשלוחי הדינים להעניש החוטאיםט ואדרבא תובעת דין ליתן כח לשו,לתחתונים

 והוא סוד הערלה החופף על ,קבאא ואחיזתם בנו"והוא סוד עמידת הסט, 'מהם הארת פניו ית
  .433 עטרת היסוד,הברית

 המכסים על מקום 434עורות ומחיצות'  ב, ערלה ופריעה,א"כחות של הסט' והם ב
 ד" כמו שיתבאר עניינם במקומם בס,נ שלהם"והם דו, פתיחת מעבר ירידת כל אורות העליונים

והוא הפרצה , 435ן הסהרשררך אג) ג ש ז"שיה( בסוד , וכן נגד נקודת הטבור)ידפתח א "א(
 לאתמשכא בתר )א"ו ע" קמשבת(  נחש שבא על חוה,א" שנגד שם הסט,436שנעשה בלבנה

יהל (ה בפירושו להיכלות בהיכל רביעי "א זללה"ש רבינו הגדול הגר" כמ,עינוגין דהאי עלמא

                                                           

  .'ח חנוכה ופורים פרק ו"בפע 'עי 429
עוד בדברי ' ועי, ה"א ד"ע'  בצ"ספדא "גרבה' ועי, א רביעאה לכל תלת"ע' ז ה"בתיקו 'עי 430

  .רבינו שבירה פתח טו
ש באדרא דעבר "והוא כמ, וזה טעם למה אשה נקרא נקבה, ל"וז' פרק ג'  תיקון נוקח" ע'עי 431

לכן היא נקראת נקבה שכל האור שלה , א ונפיק לבר מאחוריו"בוצינא דקרדינותא ונקיב בחדוי דז
 . ל"עכ', ן נקבה נקב היוצא דרך נקב ההוא זהו פירוש לשו

כלת ' כתיב כלת משה חסר ו, תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא, ל"ב וז"ע' ג ד"זהר ח'  עי432
וכלא חד מלה ולמלכא עלאה , אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל, משה ודאי ואוקמוה

 ז"תיקוא על "בהגרעוד ' ועי, מלכות, דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל, אתמר
ולכן הוא זכה , פה אל פה אדבר בו, שהוא הפה, והוא הדעת דמשה, משה של כתר, ל"ד וז"ח ע"צ

  . ל"עכ, והוא הוריד השכינה לארץ, כלת משה, והוא אשה הכושית אשר לקח, לדיבור
שהוא , ד אור יום הראשון שאדם רואה מסוף העולם עד סופו"ע'  יצ"א על ספד"בהגר'  עי433

ישעיה (ואז וחפרה הלבנה ובושה החמה , ל"שהן כל העולם כנ, ק"ין שכולל כל הויומא דכלהו יומ
והוא סוד הערלה שעל , שאז קליפה קודם לפרי, והתחלת גילוי העקב שהוא עקבות משיחא) ד"כ

מ שם והאי איהו דאמר "ש בר"כמ, וסוד הערלה' ששם הוא בחינת נוק, פום אמה יתגברו הקליפות
והן ', דאתמר בה עקב ענוה יראת ה, ודא גרם שכינתא בגלותא, ו עקבואתה תשופנ', ה כו"הקב

בעקבות ) סוף סוטה(ש "וז, ש בזוהר"והן דרגין דחציפין כמ, עקב שלהם' א בחי"דרגין תתאין דס
  . ל"עכ, כ יכרתו הערלה ויתגלה החסד"משיחא חוצפא יסגי ואח

דהיינו להסיר (רלה ופריעה לבתר גזירו דע, תרין אלין ערלה ופריעה, ל"א וז"ג ע"א י" זהר ח434
ב שהם נגד יסוד ומלכות "ו ע"א כ"יהל אור ח' ועי, ל"עכ, ואינון דכר ונוקבא) 'ח אונאה פרק ג" ע-

ה ודמא שזה שייך "א ד"ז ע"וכן בדף פ, ה ועוד לבא"ג ד"ז ע" עז"א על תיקו"בהגר' ועי, א"דסט
 . ר תאוה וכעס"חלקי יצה' ב, לעשו וישמעאל

שררך דא ציון דאיהו טבור ', שררך אגן הסהר אל יחסר המזג וגו, ל"א וז"ה ע"ז ל"תיקו'  עי435
  . ל"עכ, נקודה דמינה הושתת העולם, עלמא
ירח היא השכינה והיא פעמים פרוצה פעמים , ל"ק פרדס רימונים שער כג פרק י וז"רמ'  עי436

ש "ע' ירושלים נק, ל"וזא "ע' א מגילה ו"ביאור האגדות של הגר' ועי, ל"עכ, מלאה בסוד הקטרוג
ל "שאיננה מאירה כחמה ולע' שאינה שלימה כחמה וא' פגימות נפגמה הלבנה א' יראה שלם כי ב

  .ל"עכ, שמות החמה והלבנה פרץ וזרח' יתמלאו שניהם וכו
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ירמיה א (ש " כמ, הוא מקום שהוא פרוץ,וסוד נקב,  סודות נוראים437ש"עי )א"ד ע"ב כ"אור ח
י "והוא ע )ב"ה ע" כב"ב ( ופרוץ מצפון,שהעולם לאכסדרא הוא דומה, מצפון תפתח הרעה) יד

 שניתן שם )א"ב ע"י ז"תיקו (באי רצועה בישא לאלקאה לחי,א שהיא באה מן הדינים"הסט
 והוא סוד מיעוטה בכמה ,והוא הגורם ליתן פרצה בנוקבא, א לכנוס ולקטרג"רשות לסט

 או בבחינת ,פרצופה עד החזהחצי  או בבחינת ,בד בעטרת היסוד או בבחינת נקודה ל,מדרגות
גדלות  (ד" כמו שיתבאר עניינו במקומו בס,א ולא נגד כתרו"ר דז"כתר שלה לבד שעולה עד ג

  .א" שתופסת מחצה האורות המסודרים בז,ובטבור היא בסוד חצי גורן עגולה )מופתח א "דז
 ,ר דידה" שמשם יונקים החיצונים בנ,ועועוד יש לה מקום אחיזה בציפרני הרגלים כיד

והוא בסוד , ב"והוא בסיום כחות הקדושה שהנחש נושך בעק )המשלי ה (שרגליה יורדות מות 
אצבעות ' אותיות בה'  ה,ל"שמות הנ' אותיות של ב'  שהם י438ם"פעמים אלהי'  ב,כפל הדינים

 ובין זרעך ,' ובין האשה וגוואיבה אשית בינך) טובראשית ג  (ש"וכ, של רגל ימין וכן של שמאל
  .*439ובשליתה היוצאת מבין רגליה) נזדברים כח (והוא בסוד , 'ובין זרעה וגו

  בית נתיבות*
 בעיד מאן האיבענין המזיקין ) א"ע' ו( דברכות ק"ל בפ"רז רמזו הזה העמוק וסוד

 וראנב הקלילו רתאכבו בת תאכרבו אוכמתאבת  אוכמתא רתאנדשו שלייתא ליתי הונזיחלמ
 א"הסט מן גדול חכ הל יש ראנשוה כי )ודענ יכ( ,עניןהו ,והל וחזי המיני עיניה 'ולמלי קי׳חולש

 בסוד והוא ,441כחתש בסוד ב"וחד אחוריים בסוד הוא החשכ לכו ,440דמאו בה גובר החשהשכ
 י"נה בסוד הוא ושליית׳ ,ונבאדו המשקר דעב בסוד והוא ,באריכות א"ש במ"כמ עמלקכח 

 ש"כמ )442ב"ד ע" קמז"תיקו (יןחשוכ ובגוונין רגלין בלא חיור םכאו הואד א"דסט נוקבאד
 ולטח בסוד והוא ,' כויומעינ בא׳ סומא היה תחא ברגלו יגרח בלעם )א"ה ע"סנהדרין ק(

 והוא ,אוכמתא בת אוכמתא דשונרתא שלייתא ביאהל צריך ולכן )'זפרק ' ח קלי"ע( 443שבתאי
 סיגי בסוד וראנב ולקליא ,רתאכבו בת רתאכבו אהי ןכול ,ראשונה שיצא אדום מלכי בסוד

 להם שאין ליםכ משברי השחקים והם ,ך"דמנצפ פ׳ של פ"הא סוד והוא ,גהנום של אש הגבורות
 והוא ,יםיניהע אור מסוד באים שהם שנשברו המלכים מן הוא מקורם וסוד ,זה עם זה חיבור
ח " יז"ע( סוד )ג נחום א( רגליו ק"בא וענן) א"ב ע"ג רנ"חמ "רע( עינא על דמכסיין עננא בסוד

בראשית לב ( בסוד שהוא 444)זיחזקאל א ( ל"עג רגל ף"בכ באחיזתם בעקב שדש ותנעו )א"ע
 ך"אבימל) בבראשית כ ( והוא ,' וגוכויר בכף ויגע) כהבראשית לב  (ו׳גו עמו איש ויאבק) כד

 שהרגלים ,אדם של יונעי ממאור ק"מת אחת וטלתנ הגס הפסיע )ב"ג ע" מברכות (ררג מלך

                                                           

דא הוא אתר מתקנא לקבלא רוחא , בראשית באמצעיתא דהיכלא' ש בפ"והוא מ, ל" וז437
, ש שררך אגן הסהר"כמ, והוא באדם טבור, ו ענג ושעשוע כידועוזה', דליעאל בגו רוחא דא וכו

, שלכן בבטן אמו הטבור פתוח ואוכל ממה שאמו אוכלת', והוא נקודה האמצעית דסיהרא וכו
, ל"ושם הוא שכר טוב הצפון לצדיקים לע, והוא אמצעיתא דעלמא ומשם יוצא המזון לעולם

והוא , ס השלחן בצפון"וז, ו שמפרש והולךששם השלחן כמ, שעליו אמר דוד תערוך לפני שלחן
ושם מקבל מעלמא , ולכן היה השלחן באמצע הצפון שמחצי ההיכל ולכותל, נקודה האמצעית

וזהו הענין שכל ימות החול אסור להמשך ', תצוה וכו' ש בפר"כמ, דאתי סוד נקודה דאמצעיתא
  . ל"עכ', אחר התענוגים ובשבת מצוה גדולה וכו

אותיות שלהם ' ועם י(שמות אלקים ' רגלים הם ב' והנה ב, ל"וז' חל פרק ד לאה ורח" ע'עי 438
ובתוכו גנוז , ענבים' כי אלהים שהוא שורש הדין בבחי, ב"והם גימטריא עק) כ גימטריא ענבים"ג

  . ל"עכ, היין ומובלע בתוכו
  .אחרונה' של ה' ח פורים שכותב שזה הבחי"בפע'  עי439
ולכן הכלב ', א דימינא וכו"כלבים הן סוף ס, ל"ב וז"ע' סק "א ב"ביאור אגדות להגר'  עי440

א דשמאלא "כי חתול הוא סוף ס, ל"אברהם שם וז' פירוש של ר' ועי', והחתול אין להם שלום וכו
קליפות שור חמור כלב ומהן ' ג חשך ג"ע' ג ח"יהל אור ח' ועי, ל"עכ, ה ימינא ושמאלא"דמ' מס

  . ל"עכ, אותיות האמצעיות כידוע' מא וכובאמצע שמחצי פו' ה בבא כ'ח'כ'באה ש
  .' שבירה פרק בח" ע'עי 441
 .ה אתפחיא"ב ד"ח כג ע"א בתז" בהגר'עי 442
, נ בקדושה"המקבילים לנר' בקלי' ד מרה כבד טחול הם ג"ג ע" קיז"א על תיקו"בהגר'  עי443

 .ל"עכ
ל המלאכים ולכן אצ, א"א שחילוק אצבעות הוא מורה על אחיזת ס"ט ע"ב כ"יהל אור ח'  עי444

 . א המעט"כ יש סדק בין הטלפין על אחיזתם של הסט"ואעפ, נעשו טלפין
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 מלכיםה אור ולכן ,עיניו אחר לךה שמשון )ב" ע' טסוטה (ש"כמ ,עיניםה אחר תמיד יםכולה
 ,ר"ועפ ר"או א"שונר בסוד והוא ,ה"זללה ש הרב"כמ מעינים ושורשם הרגלים ינציפורמ הוא

 עיניו למלא צריך ראנדשו השלייא של אפר ךכול ,עיניו מאור שיךחמ בעין חהפור ר"שהעפ
 כי עלן וקיימי) ברכות( ש שם"מ והוא ,העיגולים מסוד באים והם ,זינהוחלמ יכול ואז ,נוממ

 מינן חד וכל ,ש שם"וז ,ן"אלפי א"י הם עיזים יריעות א"י ארורים א"י מסוד והם ,יאגלאו כסלא
 נאמר ז"וע ,גורע המוסיף כל )א"ט ע"כ סנהדרין( הוא ששם ,משמאלא תאוורבו מימיניה אלפא

  .והבן ,' וגואלף מצדך יפול) ז אתהלים צ(
  

  פתח יז 
א הגורמת כל הקלקולים "מדרגות בסט'  כי מצינו שיש ג,וביאור אלה הדברים הוא

בבחינת עונות ' והם הא, א"י פיתוי הנחש וסט"בסטרא דקדושה בעונות שהאדם חוטא בהם ע
רק בדרך ומצד הרגלו בהם שהוא עושה שלא בכוונה כלל  )א"ח ע" יז"ע(שאדם דש בעקב 

 והוא בסוד , גם בלא דעת נפש לא טוב)במשלי יט  (ש"הלוכו והרגילו שגם זה הוא רע כמ
  .ת דיליה" והם בסוד ז,המעשה עצמו של הרע

 ,הוא במה שמפתה אותו ומראה לו על טוב רע ועל רע טוב בחלקלקות לשונו' והב
 ,'כי נופת תטופנה וגו) גמשלי ה (ש " כמ, כמו שפיתה הנחש את חוה,ומוצא לו על כל דבר היתר

 להפך האמת ,א שהוא חכמה ובינה שקריית לבלבל דעתו של אדם"ב של הסט"והוא סוד חו
  .לשקר

 , והוא סוד כתר דקליפה,הוא בעונות שעושה ברצון ומזיד והוא קשה יותר מכולם' והג
ד שבירת  והוא סו,וכן זה כולל כל חטאים,  כולל כל ענייני הקומה445שכל כתר הוא בחינת רצון

והכל , ת"י של כתר המתפשטים להאיר בז"ב ופגם נה" וביטול אחוריים דחו,ת"כלים דז' הז
וגם זה הרצון אינו רצון , ב האמיתי ורצון האמיתי"בבחינת אחוריים שהוא צד ההיפוך של חו

אלא שהוא מצד שיתוף הרצון לתאוות ' רצוננו לעשות רצונך כו) א"ז ע" יברכות( כי ,ו"עצמי ח
 שאינו אלא , ונמצא, ותיכף אחר שסר תאותו הוא מתחרט,ף הוא עושה עון בתאוותו ברצוןהגו

  .י של הכתר המתפשטים למטה" ולכן אין הפגם אלא בנה,בבחינה התחתונה של הרצון
,  ואין אחיזתם אלא בבחינה האחרונה של הקדושה,א" בסטיםוכל אלו הכחות נמצא

 כאשר האדם ,ל" ר,א" במקום הקרוב לסט)הוא( כאשר הקדושה מסתתרת לגמרי כאשרוהיינו 
י " ואינו מרוחק ממנו ע,לפתח חטאת רובץ) יבראשית ד (קרוב אל הרע ואינו מתרחק ממנו בסוד 

 אשר ,447כתרין דלהון' מדרגות נגד י'  והם י,ס אחיזתם בציפרני הרגלים" וז,446גדרים וסייגים
 והוא סוד ,ק אשר האיר לנקודים"אס הארת ציפורני רגלים ד"וז, ש"מדרגות כמ' מתחלק לג

 , להוציא כל הקלקולים והפגמים,ההכנה שנעשה לנקודים שהם המאורות שהוכנו בסדר זה
ק " שא)'בפתח י "עגו(  וכבר ביארנו, בפתחים הבאים,ד בתוספת ביאור"כאשר יתבאר לפנינו בס

שהוא והיינו , הוא הסובל כל העולמות מלמעלה למטה וסיום רגליו הוא עד סוף כל המדרגות
א "ונודע כי הסט,  מן העליון עד התחתון,סובל ומניע לכל העולמות כולם בכל המדרגות שלהם

 לתת הכנה אל ,ק"ציפרנים דא' כ הנקודים מי" לכן הם מקבלים ג,מקומה בסוף הקדושה
  .ש" בסוף כל מדרגות דקדושה כמ,הקלקולים אשר יהיו עומדים לבסוף

                                                           

בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול , כתר הוא רצון, ל"ג וז"ע'  כז"א על תיקו"בהגר'  עי445
כל מה שתלוי , ל"ו וז"ח פתחי חכמה אות ט"ל קל"ברמח' וכן עי, ל"עכ, פרצופים' נגד ה, ודיבור

והוא שאמרתי , אין לשאול טעם עליו, א המונח הראשון של הספירותשהו, במציאות הבנין
והיינו כי אור הכתר הוא סוד החק , וזהו כתר שאמרו עליו במופלא ממך אל תדרוש, למעלה

והנה , שהם עתה ונמצא הכתר כללות הכל ממש, שיהיו אלה ושיהיו בדרך זה, הראשון שבמדרגות
והיינו כי אי אפשר לדעת שורש המונח הזה למה , כולשהוא הרצון הכל י, ה"ס ב"הכתר נקשר בא

וכיון שודאי אסור לנו להתעסק , הרצון העליון, הוא דוקא כך לפי שהוא מושרש בכל יכול בשלמות
, לפי שכבר אין המחשבה תופסת שם, בסוד כל יכול, דהיינו בשלמותו מצד עצמו, ה"ס ב"בא

ועל כן , ל"עניניו שהם מושרשים למעלה כנפירוש לבקש טעמו ו, ממילא אסור להתבונן על כתר
  .ל"עכ', ובמכוסה וכו' ה נאמר במופלא ממך וכו"ס ב"על כתר וא

בכל דור ודור עבדין גדרות חדשים לפי שהדורות מתמעטין , ל"א וז"ד ע"ח ל"א תז"גר'  עי446
  .'ר וכו"והולכין והערב רב מתגברין צריך לגדר חדש לגדור הפרצה שפרצו הע

אם חס ושלום לא מקיימין אורייתא ופקודין דיליה יהיב עשר , ל"א וז"ו ע" קכז"תיקו'  עי447
  .ל"עכ, ל"כתרין בידוי דסמא
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 אחיזה שם יש קצת מקום אף שגם ,ד ומקום הטבור כי בעטרת היסו,וצריך שתדע
מ הוכן שם שמירה גדולה והגנה לנגדם בעטרת היסוד הוא סוד המילה בסוד " מ,ש"א כמ"לסט

 והוא סוד , שהיא הנקודה הנשארת תמיד בנוקבא אפילו בעת מיעוטה הגדול448י"ד של שד"יו
 וסוף כל סוף יוחזר תגבורת ,ז עומדים להיות נתקנים" הנשאר קיים בכלל ישראל שעי449האמונה

בא ) א" עד"מכות כ (ש" שהאמונה כולל כל התורה והמצות כמ,א לגמרי"הקדושה והעברת הסט
י "עא ו"ר וסט"י פיתויי היצה" ורק שהתורה והמצות הם בהעלם ע,'חבקוק והעמידם על אחת כו

ותם על שימני כח) וש ח "שיה(אבל באמת האמונה קבועה בלב ישראל בסוד , גלות הקשהה
 שעל ידה כרת עמו ברית ולזרעו ,י מצות מילה שניתנה לאברהם"וזה נקנה לישראל ע, 'לבך וגו

 שבזה נקשרו ישראל בסטרא , להיות לו לאלקים והוא הברית אשר לא יופר לעולם,אחריו
 ויהי נתקן הכל וכמו ,א"יות יעבור כל הסטודקדושא אשר סוף כל סוף אחר כלות העונשים והגל

 שזה נשרש בנבראים מצד הארת יסוד ,ה החדש"ד באריכות בענין עולם התיקון ומ"בסשיתבאר 
 שיצאו מן הקלקולים ההם ,ק שהוא ההולך לתקן כל המדרגות אשר נפגמו והוכנו לקלקולים"דא

  .פ התורה והמצות שנתנו לישראל" ע,י סיבוב ההנהגה של שית אלפי שנין"מעט מעט ע
ל שלפי ענין הכנת המאורות שיהיו ראוים להיות " ר,והארה זאת חסר בעולם התוהו

 נסתלק מהם הארה זאת בכדי ליתן מקום לרע לעשות את שלו ולהיות נמצא ,מקולקלים
מ לא נסתלק אלא מגדר המאורות אשר הוכנו לענין ההנהגה של הזמן בעת " אבל מ,במציאות
לו לא ֵא ולכן ,ר"ים מג והם עיטורי זאת ההנהגה שמקבל,ת והשייך להם" שהוא בסוד ז,הבחירה

 רק מציפורני הרגלים שהוא בסוד מלכות שבו ,ק"היו מקבלים בעת התוהו מנקב היסוד של א
 זה לא נתבטל ,ב נשאר המדרגות העליונות" אבל בחינת סידור המאורות לפי הנהגת עוה,לבד

הגן עדן והוא סוד , שהרי לא הוכנו מתחלה להיות ענין זה מה שאין שייך בו פגם וקלקול כלל
 לכן גם בעולם התוהו , שהטוב עלה במחשבה תחלה קודם הרע,450שהוכן קודם בריאת העולם

 ,ק אשר אין שייך בו קלקול כלל"ב עיקרו שהוא המחשבה והציור ביסוד דא"קיבלו הפנים דחו
 והוא כמו , שאינו מניח לאור שיאיר למטה, אינו אלא מבחוץ,ואף שהערלה חופפת על היסוד

 רק שהענן מכסהו ונשארים , שבאמת אור השמש מאיר למעלה,אור השמשהענן המכסה 
 שלא יאיר אור , וכן כאן היה כיסוי, שאינם מקבלים האור העליון רק מלמטה,התחתונים בחשך

 בסוד הרגלים ,ת" שבהם היה החשך והפגם שהוא ירד בז, רק האחוריים שלהם,ב"הפנים דחו
  .ק בבחינת מלכות שבו"דא

  
  פתח יח 

) יגישעיה מד ( 451נ" ששם הוא אתדבקותא דדו,כ יש פרצה"נקודת פי הטבור ששם גוכן 
 שהוא הגנה גדולה ,פ" בסוד זיווג תורה שבכתב עם תורה שבע452כתפארת אדם לשבת בית

ש "והוא סוד אי, אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו) טומשלי כב  (ש"א כמ"מסט
 ושם התחלת הפרצה ,ר אביך ואל תטוש תורת אמךשמע בני מוס) חמשלי א  (ש"ה כמ"אש

                                                           

  .י רשימו דברית"מן שד' ב י"ט ע"ז כ"תיקו 'עי 448
אפילו ', כל זמן שמאמין באחדותו ית, ל"ה לא יפסיק וז"א ד"ב ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי449

ונכלל ', פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו"ואע, ורהעובר כמה עבירות אינו מומר לכל הת
ל הוא מבועא דלא פריש מבירא "והענין כי קוץ הנ, ל"תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ

כיון שתמיד , א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה"של ז' אחרונה מל' כי זאת בחי, לעלמין
גדולים אבל שאר ' והר' שלכן הד, יחלף באל אחרישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ל

דנחש ' וזה הוא סט, ו"ה מחמת עונות כשרובם ח"שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו' הבחי
וכן בבת אל נכר אז , אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר, בשאר עבירות

ל יוסף "ר', ש ואיהו פוסק וברח כו"זוזהו פירוד הגמור ו, ו מסתלק מצדו"ח) דהיינו האמונה(הקוץ 
י "א ע"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"ומסתלק הקב, במדרגתו

  .ל"עכ, הזיווג
תניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם אלו הן תורה , ל"ב וז"ט ע"נדרים ל' גמ'  עי450

 .ל"עכ, ל משיחותשובה גן עדן וגיהנם כסא הכבוד ובית המקדש ושמו ש
  .א"ד ע"ב כ"באורך מקורו ביהל אור ח'  עי451
דכר ונוקבא , ובכללא חדא אתעבידו בהאי תפארת ואקרי אדם, ל"ב וז"א ע"ר קמ"אד 'עי 452

  .ל"עכ, ד כתפארת אדם לשבת בית"הה



 פתחי שערים

118 

 ר מכשול" וצו453ן מכשול" ושם הוא סוד אב,לסתום הדרך ההיא ולעשות פירוד בין הדבקים
 וסוד מי מריבה ,א והוא בסוד המים שנבקע מן הצור" כי התורה מגנת נגד הסט)ידישעיה ח (

ב "ח( ם בפירושו להיכלותל ש"א ז"ש רבינו הגדול הגר" כמ,454אשר שם גבורים עומדים בפרץ
 סוד סתימת , ופי הטבור הוא סתום,והמים הוא התורה כידוע,  סודות נוראים למאוד)ג"ח ע"כ

י שהכה " וע, היה נפתח הפה ויצאו מים רבים,הסלע להוציא מימיו ואם היה מדבר אל הסלע
דברים (ד  יש שם הגנה בסו,מ"ומ, 455דרך נחש עלי צור) יטמשלי ל ( בסוד ,בסלע נתגבר הנחש

 , דמגנא על הנחש דמאיר מבתר כותלא457דגחון'  והוא ו456כי לא תשכח עדות מפי זרעו) כאלא 
ג "ב קכ"חזהר (  נגד פי הטבור דמעוהי בדעת אתתקנו,סוד הארת נשמת משה בסוד הדעת

 והוא ,461 נהורא דאוריתא460מ" שהוא רע459כחות של השמש' ן ע" ושם הוא בסוד יי,458)א"ע
ושם , שררך אגן הסהר אל יחסר המזג) גש ז "שיה (כ"ין שבמקום הזה כמש שבעים סנהדר,ן"היי

כי הולד  )ב" ע' לנדה (' שלכך בבטן אמו אוכל מה שאמו אוכלת כו,הוא סוד התענוג והשעשוע
 ולכן , מסוד גן עדן של מעלה שמלמדים אותו כל התורה כולה,בבטן אמו ניזון ממזון דלעילא

 ה"דף מ(ש במסכת סוטה "בטבור כמ' בחוטם וא'  א,חיים והוא מקום ה,תחלת יצירתו משם
 כל אשר )כבבראשית ז  (ש" וכמ,' ויש אומרים מחוטמו כו,' מטיבורו כו,מהיכן מודדים )ב"ע

 והוא ,ש הרב"ק כמ" וכן כאן הארת פי הטבור הוא נגד הארת החוטם בא,נשמת רוח חיים באפיו
 ולכן משם נמשך הארה ,ה דעלמא דאתי ושם הוא נקוד,ת שהוא בחינת כתר למטה"דרגה דת

 אז , כי כשהדין מתעורר מן המקום אשר לנגדו,לכתר דנקודים שלא היה בו ביטול ופגם בעצמו
על כן המו מעי לו רחם ) יטירמיה לא ( בסוד , ואז נתמלא שם רחמים,מתעורר עלמא דאתי

 ,סוד עלמא דחירוא ב"ואז אין שליטה לסט, ל" והוא בסוד נקודה אמצעית הנ,'ארחמנו וגו
 דמסיק התם דתחלת )שם( עגלה ערופה קועיין בפר, ל בביאורו שם"א ז"ש רבינו הגדול הגר"כמ

וחד אמר , ש כל אשר נשמת רוח חיים באפיו" כמ, אבל עיקר חיותו באפיו,יצירתו מטיבורו
יות  והח, סוד התחלת מקום עמידת הנקודים הוא מטבורא, וכן כאן,ש" יעו,חיותו הוא בטיבורו

ר " לכן משם נמשך חיים לג, וגם בחינת חיים יש בטיבורו,שלו נמשך מן החוטם למעלה
 סוד המחשבה והציור מן ,ב הם נכללים בכתר והם המגלים פעולותיו"כי לעולם חו, דנקודים

  .הרצון
                                                           

שטן טמא שונא אבן מכשול ערל ) ליצר הרע(א שבע שמהן אינון ליה "ג ע"ב רס"זהר ח 'עי 453
  .ב"ב ע"ב כ"ענינם ביהל אור ח' יוע, רע צפוני
כד אתנטילת מחסד אתקריאת תורה שבכתב דאתיהיבת מימינא , ל"א וז"ג ע"ז י"בתיקו'  עי454
דהכי , וכד אתנטילת מגבורה אתקריאת תורה שבעל פה, מימינו אש דת למו) ג"דברים ל(דכתיב 

 עומדים בפרץ ולא יכיל ותמן גבורים, תורה שבעל פה מפי הגבורה ניתנה, אוקמוהו מארי מתניתין
פ שעומדים "בתשבע, א שם"הגר' ופי, ל"עכ, אלא גבור במלחמתה של תורה גבור ביצרו, למיקם בה

  . ל"עכ, קליפה דחפיא עלה וזהו מלחמתה של תורה' בפרץ בפרצה של הלכה דאיהי קושי
, ר שםוהאי סלע לא נפיק מיניה אלא טפין טפין זעיר שם זעי, ל"א וז"ו ע"ז מ"תיקו'  עי455

דאתמר בהון כל המורה ) א"הגר'  בי–ר "ע(וכמה מחלוקות על אלין טפין ומאן גרים דא המורים 
ובגין דא שמעו נא המורים ובגינייהו ויך משה את הסלע במטהו , הלכה בפני רבו חייב מיתה

ותנאים ואמוראין באורייתא דבעל פה דאיהי , דאם לא דמחא בה לא הוו טרחין ישראל, פעמים
ויהיה , בלא טורח, אלא אתמר בו ודברתם אל הסלע ונתן מימיו) א"הגר'  בי–ט "שהוא המט(סלע 

  . ל"עכ, והוה נפיק מיא בלא קשיא ומחלוקת ופסק', מתקיים בהון ולא ילמדו עוד וגו
, א"ק של א"ה כאן בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"וכ, ל"ד וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי456

ש בפרשת משפטים דף "ת בדעת הוא כמ"ולכן ת, ק"ת כולל ו"א כידוע שת"ת של א"לכן מלביש לת
ת שהוא המעיים והוא "דהיינו הת, א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו"ג ע"קכ

ת שלא תשתכח "דגחון שומר על הת' ולכן נשמת משה שהוא סוד הדעת ו, הטבור נתקן בדעת
דכל הולך על גחון הוא נשמת משה רבינו שעומד נגד ' רואים מכאן שהו, ל"עכ, מכלל ישראל

  . הנחש
 .472 לקמן הערה' ועי, ת"ו דגחון חציין של אותיות של ס"וא, ל"א וז"ע' קידושין ל'  עי457
א לכן מלביש "ק של א"בתחלת יציאת הדעת שיצא מו, ל"ד וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי458

א "ג ע"ש בפרשת משפטים דף קכ"ת בדעת הוא כמ"ולכן ת, ק"ת כולל ו" כידוע שתא"ת של א"לת
  . ל"עכ, מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו

  .ף פתח ח בבית נתיבות"לעיל אח'  עי459
  .א שזה סוד הדעת"ה ע" קסז"א על תיקו"בהגר'  עי460
  .א שזה סוד הדעת"ח ע" כז"א על תיקו"בהגר'  עי461
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ו נקב נגד גד וכאן למטה לא נמצא נ,כ"ואף כי למעלה הארת הכתר הוא מן האוזן ג
 כי האוזן היא עשתה ,כ סוד עמוק מאוד" והוא ג,בור שהוא נגד החוטם רק בחינת הט,האוזן

 )א"ח ע" יצ"ספד(א מאודנין נפקא " וכמו שהוא למטה באצילות דיקנא דא,המשכת הדיקנא
 כי אלו הם אורות ותיקונים העשויים להעביר ,ותיקוני הדיקנא לא היה עדיין בעולם התוהו

 בעת שהיו ,אבל בנקודים, ד במקומו" עניינם בס כמו שיתבאר,א"הדינים וכל הקלקולים מז
צ "ש בספד" נחסר אלו המאורות בכתר של הנקודים כמ,קלקולים בלי תיקוןהמעותדים להוציא 

 וזיוניהון לא אשתכחו עד דרישא דכסופא ,'עד לא הוה מתקלא כו )א"ע'  ג–א "ע' א(' פרק א
 בחינת שורש ,וד נקודה לבד והיינולא היו בכתר רק בס' ן כוי לבושין דיקר אתקין ואחס,'כו

ת שהם דרכי מאורות "הרצון והכולל של המאורות לפי בחינתו בעצמו שלא לפי הכנתו לתקן הז
 שלמעלה בסוד השורש הוכן גם התיקונים ,ההנהגה לכן גם נחסר כאן אור שנגד אור האוזן

בואו למקומו אבל ב, )א"ז ז ע"תיקו' עי (הצריכים למטה בסוד סוף מעשה במחשבה תחילה
 והוצרך , נחסר מאור הזה, והוצאות הקלקולים,אשר הגיע למדרגה זאת של מקום השבירה

,  בסוד גולגולתא וכתר,להאיר לו במקומו מפי הטבור שהוא תחילת יצירת הפרצוף בכללות לבד
י כמו "ולפי שבאלו המקומות מקום החיים בנקודת הטבור גם בעטרת היסוד ששם הוא בסוד ח

 ,ר שקבלו הארתם משם" לכן לא היה בחינת מיתה ושבירה באלו הג,כ בתיקון הכלים"שהיה אח
 ,י דכתר"א ונה"ת ואחוריים דאו" משם היה סוד הארת ז,אבל אור הנמשך מצפורני הרגלים

כידוע שהציפורנים באדם אין בהם הרגשה וחיות כלל רק נמשך בהם קצת הארה מסופי 
לכן ,  רק סמוכים להרגשה,ש שלכן אין בהם הרגשההאצבעות והוא בחינה אחרונה של הנפ

כ חיותם של הכלים לא היה בהם כדי חיות "האור הזה הנמשך לכלים דנקודים הוא גרם להם שג
 ,ק הוא אשר נתן להם הכנה להיות גורמים יציאת הקלקולים" והוא בסוד שא,כלל ומתו ונשברו

  *. והבן מאוד,שכחם הוא בתכלית הפגם והמיעוט והחסרון
  בית נתיבות*
 יבמות (ל"ש רז"כמ ,׳כו גיסי וצפאח משיחא בעקבות )ב"ט ע"מסוטה (ל "ש רז"מ ס"ז

 שגופו ומכ יכ ,ר"אדה של גופו והוא ,שבגוף הנשמות כל שיכלו דע בא דוד בן אין )א"ב ע"ס
 כל כן כמו ,וחושבמ תייזרע הבטיפ כלולים שהיו ממנו דלהול יםדהעתי גופיםה כל ותוכב לכול

 עקביים של תושמנ ודבס הם  אזחרוןהא ובדור ,בנשמתו כלולים היו לצאת העתידים ותהנשמ
 שבהם ,ם קדמון וציפרני רגליודאד עקביים סוד והוא ,בו הכלולים הנשמה של קומה ללכד

 שהם הכל והמלשינים בשקרונתרבו האפיקורסים  ,462רב וערב רשבדו יםנפ עזי כל מתגלגלים
 רשעים )ב"ח ע"יברכות (ש "כמ המיתה םהשב בהם מתגבר עשהר יםנרוחהא בירורים מסוד

 ששעה )ב"ב ע"קנשבת  (ש"כמ היחתה קודם בסוף הוא המיתה שעיקר ,מתים קרואים בחייהם
 יכ ,יותר מתגבר להואהג קודם ופוסב הגלות וכן ,לעפרם וזריםח צדיקים גם מ"החת קודם תחא

 )סוד( הלילה סוף כןו ,463 כידועתריוב רמתגב למפלתו סמוך דבר וכל התיקון זמן עת בא עתה
 היה )א"ח ע" ישבועות (ש"כמ דמאו ונורא עמוק סוד והוא )ב" ע'א מ"חזהר ( דצפרא הקדרות
 )ב"ז ע" טב"ב( בסוד יאה כי ,' כובקרקע ציפרניו עשר ועץנ נטמאתי ואמרה הטהורה עם משמש

 רדלחכ דם טיפת נראה זוא ,ח"משי סוד והוא'  כונחש הל מזמין ה"והקב ,צר החמרד לתאיאי
ן " בשם מסוד נפש עזי והכלבים רב דערב נשמתין כל ליםגלגמת אז ולכן ,ו"בדלת ר"ח בוויק
 הרצון חמצ מאיר שבו ת"שב סודב הבושת ששם חהמצ בסוד ההאר להם שאין ,שבדור פנים עזי

 ודבס והוא ,לםכה מאנת לך היה זונה האש חומצ )ג ג' ירמי (ש"כמ בהיפוכא והם ,כידוע
 בסוד כו׳ שימות עד רניוציפ עשר ונועץ ', וכומאב שפרסמה מואב פאתי ץ"ומח) יזבמדבר כד (

פתח שבירה ( ד"בס בסמוך שית׳ כמו הדר שבא םדקו המלכים מיתת היה י"שע ,)'כו( מת אבר
  .)'ו

                                                           

 
מתגלגלים כל ) 'והו' של אלף הה(ובאותן השנים , ל"ב וז"ע'  בצ"א על ספד"גרבה' עי462

שתלן בכל דור והן ) א"ד ע"חגיגה י(ש "כמ, ר שהן הנשמות מעולם התהו"ד דורות שהן הע"התתקע
נשא דף ' מ פ"ש בר"וכמ' בעקבות משיחא חוצפא יסגה כו) סוף סוטה(ואמרו , הן עזי פנים שבדור

  . ל"עכ, ש"ע' ר רעיין על ישראל כו"ן עה ואתהדרו אינו"קכ
  .לפני שבר גאון) משלי טז יח(כ " כמש463



 פתחי שערים

120 

 בירורי ולברר לתקן כדיב ,אדום מלכי י"ע 464וכהמל הרוגי י׳ של יצוצותנ יצאו י"וע
 ש"כמ בעקב שלהם רותותגב ועיקר ,ק"דא עקבים של אחמשי עקבות דע ןמאידק מלכין

 ,רוביןח ב"ק 465בסוד היה שבירתם כי ב"ק ע׳ הוא עקב וסוד ,עקב ונתשופ ואתה )טובראשית ג (
 תלויים הרגלים לעולם יכ )ב"ה ע" סשבת( שלו ב"בק יוצא הקיטע סמכא חדד קיימא היו כי

 ,העין של י׳ דסו הפנימי אור הסתלקות בבחי׳ עיניםה ורא נטלו ראשוניםה והנקודים 466בעיינין
 שנקרא א"סטה בסוד נשברו רגליםה גם כי ,הסמיכ םהל היה לא ולכן ,חשוכין העיינין ואז

בראשית לב ( סוד והוא ,ב"עק ונשאר ב"יעק של י׳ סילוק סוד והוא ,467רגלין בלא אוכמין ,סומין
 ך"יר ף"כ ותקעואז  ,יריכו בכף ויגע) כה בראשית לב (רחשה עלות עד עמו איש ויאבק) כד

 ך"יר ף"כ של ת"וס ,ו"וי ן"שי ן"עי ,ו"עש מילוי דבראשית י"שבר כלים י"שבר בסוד ב"יעק
 ע"בי עלמין בג׳ ליםהכ פילתנ סוד והוא דרגלין ופאסב אחיזתו כי ,ל"הנ חרובין ב"ק הוא ב"יעק

 והוא ,בריאה א"וכס ,יצירה ע"רקיו ,469רבא תהומא בעשיה ם"שי ,468סא'כ ר׳קיע םי׳ ך"ירשהם 
 , העולה מן הים אחת לשבעים שנה וצובעים בדמו תכלתחלזון של תכלת) א"ד ע"מנחות מ( סוד

 ותכלת הוא בסוד מלכות ששם אחיזתם בסוד ,470כי הציצית הם בסוד העינים נוקבא דציץ במצח
ת דעשיה ששם כל  והוא גוון תכלא דשצי כולא והוא במלכו,רגליה יורדות מות) המשלי ה (

א המתגבר להחטיא את ישראל ומבקשים להחריב " והוא סוד הסט,הבירורין דמלכין קדמאין
ומלכותו ) יטתהלים קג ('  אבל נשאר שם ניצוצין דקדושה והוא בחי,העולם וכל סטרא דקדושה

כ " והוא השומר ישראל בגלות שיזכו אח,בכל משלה שיוחזר הרע לטוב ויטול שליטתו ממנו
י זה "עש ,ה הנשאר קיים בישראל" והוא סוד האמונ, כי לא ניתן להם שליטה מכל וכל,להלגאו

  .וארשתיך לי באמונה) כא הושע ב (ש"יזכו לגאולה כמ
 וסוד , שהאמונה כולל הכל,וזה גורם לתקן את כל הקלקולים ולברר כל הבירורים

א "אתוון הו' הם סוד ג שש" כמע"עלמין בי' מקומות הג' א בג" כי אחיזת הסט,ה הוא"אמונ
א "הוא של כס'  וא,ו של השם סוד עשיה ויצירה"ז ששמו של עמלק קיים והם ה"שנסתלקו כ

עלמין ' ן שהם הבירורים לתקן ג"י האמונה מעלין מ" וע,ך" שהוא אחיזת הנחש ביר,בבריאה
ים  והם היד,א השמשוה עד ב"ויהי ידיו אמונ) יבשמות יז  ( לכן נאמר במלחמת עמלק,ל"הנ

 שהוא הדעת דרגא ,471ה"ו ל"ר ענ"י בא"על) יזבמדבר כא (המעלים את המלכות מנפילתה בסוד 
י התורה מתגברים עליו והוא " וע, כי עמלק אחיזתו על ידי רפיון ידים ברפידים,472דמשה

                                                           

ורוח ורעותא עולה , שהבשר עולה לקץ כל בשר, כמו הקרבן, ל"א וז"ע' ב ל"יהל אור ח'  עי464
והן עשרה לקבל עשרה כתרין קדישין ועשרה , כ עשרה הרוגי מלכות"כן ג, ומשלים את הקדושה

זריק ' השלים דרגא אחת וכו' נשמתין כל א' גופין וי' כן היו י, עמת זהזה ל, כתרין דמסאבותא
ז "ש בא"כמ, ל סוד עולם התהו"לתלת מאה ועשרין עיבר ובריר פסולת מגו מחשבה ואתבריר ר

ז היתה כדי לברר פסולת מתוך האוכל שהיו מעורבין בדינין "וכ' ב דניצוצא אפיק זיקין וכו"ב ע"רצ
 . ל"עכ, הרוגי מלכות' ז בי"תה כוכן הי' לכן נשברו וכו

  .א לפני התיקון"ה שהיה חסר לז"ג מ"ב ס"מילוים של ע' שזה ג', כ פרק ג"ח אנ"ע'  עי465
', פסיעה גסה נוטלת וכו) ב"ג ע"ברכות מ(וכן , שמשון הלך אחר עיניו) ב"ע' סוטה ט(' גמ'  עי466

  . לעיל בית נתיבות פתח טז
  .'פרק ז' ח קלי"עוד ע' ועי, ב"ד ע"ז קנ"תיקו'  עי467
  .ב ששלשתן דומים זה לזה"ג ע"מנחות מ'  עי468
  . 'לעיל פתח י'  עי469
והוא גילוי הרצון של , איך שהציץ היא במקום המצח, ל"ג וז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי470

  .א"ג דא"דת' רעוין דרעוין תיקון ד
ד שאוחזות "פ י"גשהם בגימטריא , ב"י שם בן מ"כי כל העליות הם ע, ל"פ חקת וז"שעה'  עי471

ב "מ' והנה ג', ומעלים אותה למעלה כמבואר אצלינו בסדר אנא בכח וכו, במלכות הנקראת באר
בפשוטה ובמלואה ובמלוי , ה מהם"ב אותיות שיש בכל הוי"ה שהם מ"ג מ"ב ס"ת דע"הויו' יש בג

ע אחוריים י ברבו"כ נעשית המלכות שם אדנ"ועי, ו לה"ו כמנין ענ"ושלשתם בגימטריא קכ, מלואה
ב הנזכר העולים "מ' י ג"ה עלי באר ענו לה כי ע"וזש, ו"כ בגימטריא קכ"שהם ג, פשוטים שלה
  .ל"עכ, על ידיהם עלי באר, ו"בגימטריא ענ

, א"ק של א"ה כאן בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"וכ, ל"ד וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי472
ש בפרשת משפטים דף "ת בדעת הוא כמ"לכן תו, ק"ת כולל ו"א כידוע שת"ת של א"לכן מלביש לת

ת שהוא המעיים והוא "דהיינו הת, א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו"ג ע"קכ
ת שלא תשתכח "דגחון שומר על הת' ולכן נשמת משה שהוא סוד הדעת ו, הטבור נתקן בדעת

 . ל"עכ, מכלל ישראל
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) ותהלים קמט  (ש" וכמ'וגוך "ש חגור חרבך על יר"כמך "החרב אשר על היר) כאשופטים ג (
לפי ' ויחלוש יהושע את עמלק וגו) יגשמות יז  ( ולכן כתיב,'ם לעשות נקמה וגווחרב פיפיות ביד

  .473חרב
והוא , ן שעולה מן הים" והוא חלזו,ה"והעיקר מה שנשאר לעולם בישראל הוא אמונ

, וירכתו על צידון' גוון לחוף ימים ישכון "זבול) בראשית מט יג(ש "ן כמ"בחלקו של זבול
) כבראשית ל  (ש" וכמ,אמונה כידועהורה שכינה בישראל שהיא י ש"ה וע"ן הוא אמונ"שזבול

 ,ך" והוא לחוף ימים ימא רבא בעשיה אשר שם הנחש שאחיזתו ביר,'הפעם יזבלני אישי וגו
 והוא ,'ן ע" והוא סוד מ,ן" ולכן וירכתו על צידו,והוא לחוף אניות שהם שאטין בימא רבא

 והוא עולה מן הים ,ן"לכים שהם מסוד עיהחלזון שעולה אחת לשבעים שנה שהם בירורי המ
 והם ציצית ,ציצית לחברו עם הארת המצח בסוד ציץ של וצובעים בו תכלת ,לרקיע ולכסא

של ' ן שהוא סוד י"בת עיב זה מאיר האור  ידי ועל)טזשמות יג ( ולטוטפות בין עיניך 474ותפילין
ך " ואז נתרפא היר,לויזרח לו השמש כאשר עבר את פנוא) לאבראשית לב (ש " כמ475יעקב

ל " וסוד פניא,וראיתם אותו) לטבמדבר טו  ( ואז,'ויבוא יעקב שלם וגו) יחבראשית לג  (ש"כמ
 והוא ,ן"ן עד"ל הוא ג"של פנוא'  עם ו476הואש )קסדעמוד שיח יצחק (א "ל כתבתי במ"ופנוא

 כי ז נתרפא מצלעתו" ועי)א"ד ע" פב"ב(ן "ן עד"סוד הליכת השמש בצפרא אבי וורדא דג
 , הוא אור הפנימי של העין477 שאור הפנימי של השמש,שמש צדקה ומרפא בכנפיה) כמלאכי ג (

ב "ג רנ"חמ "רע( וכנפי עינא הם ענני דמכסין על עינא , בעצמו'כחות של השמש הוא סוד הע' וע
' כנפים בב'  והם ד,478' סכותה בענן לך וגו,רייםהוהבאתי את השמש בצ) כדאיכה ג (בסוד ) א"ע

 כי כאשר נפתחים הכנפים אז מתגלה ,ת"ף הוא ציצי"פעמים כנ'  וד,למטה' למעלה וב'  ב,ניןעיי
 ש" וכמ, אבל כאשר הכנפים סגורים אז העננים מכסים אור השמש, ואז וראיתם אותו,אור העין

כי עין בעין יראו ) חישעיה נב  ( וכתיב,'לא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות וגוו) כישעיה ל (
 ויתגלה אור , והוא סוד פתיחת הכנפים,ה חמה מנרתיקה" יוציא הקב)ב" ע' חנדרים(אז ש ,'ווג

של אומין מקבלים הארתם מחיצוניות '  וע,הפנימי של העין שהוא גנוז בשמש אור הראשון
 והחזיקו) כגזכריה ח ( ולכן בזכות ציצית ,כחות דיליה שהוא בסוד עיינין סתימין' השמש מע

ד " שאז יהיה נפתח העין ונתגלה יו,'ף איש יהודי וגו" בכנ'ל לשונות וכועשרה אנשים מכ
', כו כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשים לו )ב"ב ע"לשבת (ש " וז,כנפי עינא' הפנימי על ד

 י"ע ך"היר ונתרפא ,ש"עה אבינו יעקב קיבל ומשם ,בכנפיה ומרפא )כמלאכי ג (ש "מ והוא
 מאני הני) א" ע'ברכות ו( 479ברגלים שהם בלבושין הוא א"הסט יזתחא שעיקר ,שבציצית תכלת

 לעצת פתהנש י"ע 480ר"לאדה אפשיטד הלבושים והם ,' כודמשלהי ברכי ינה ,' כובלוד רבנןד
 נהחותפק) זבראשית ג  (העין אור שנסתלק עור נעשה ואז ,ע׳ סוד ר"עו בכתנות ונתלבש שנחה
 להסתכל ולכי היה שלא ,'גוו אנוכי ערום יכ ואירא) יבראשית ג  ('ווג הם ערומים כי וידעו ,'ווג

                                                           

היא ' ז, התמונה' ש בס"והוא כמ,  דמשה בנצחדרגא, ל"וז) ב"ט ע"ל(א "ליקוטי הגר'  עי473
' והנה הרמת ידי משה בציור הז', שנאמר והיה כאשר ירים משה ידו כו, רומזת למדה הנוצחת

ולכן הוצרך משה להרים , ד שעמלק היתה אחיזתו בנצח"לס' ש רבינו בפי"והוא כמ' וציור מדתו כו
', ד על ו"יו', ו במטה הוא ציור ז"הרמת ידו, שמשה הוא שם', ש מוליך לימין משה כו"כמ' ידו כו

ולכן כאשר ירים משה ידו אז וגבר ישראל , ה הם בסוד מעלה ומטה"כי נו, ז הכניע את עמלק"ועי
  . ל"עכ, בדרגא דהוד לבד אז וגבר עמלק' וכאשר יניח כו

  .י פתח ח"לעיל בית נתיבות עגו'  עי474
  .ותא כל הענין באריכ"ה ע" קז"א על תיקו"בהגר'  עי475

  .ל"היינו פניאד 476

  .ב"שזה תיקון מע' לקמן תיקון פתח ו'  עי477
 .ב"ע' ב ל"יהל אור ח'  עי478
  .ג"ח ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 479
ש פתח ואמר למלכא "כמ, ר"ר ושם חטא אדה"ה טו"ע, ל"ג וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי480

צילות ושם חטא לכן אמר לקמן עד עור ובשר תלבישני שהוא לבוש לא', דהוה ליה כמה בניינין כו
ולכן וידעו כי ערומים הם , שהוא בריאה הלבוש ששם חטאו' וכד חב אדם אתפשט שמאלא כו

ר נתפתה ונשאר ערום ולכן עשה לו כתנות עור "ס שאמרו שלבושיו של אדה"וז, שהפשיטו מלבוש
היה לו כתנות ובתחלה , דמשכא דחוויא וצריך המיתה להפשיט אותו המלבוש שהוא הגוף של נחש

א "פר(ש "וז) ד"תהלים ק(ל וזהו עוטה אור כשלמה "ל בזוהר הנ"אור דבריאה ששם אור לבושו כנ
 .38 הערה לעיל 'ועי, ל"עכ', כו' שמים מהיכן נבראו מאור לבושו שנא) ג"פ
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 אפיתחא במערב השמש שאז 481)ב"ח ע"סנהדרין ל( עשירית בשעה היה וזה ,העליון רבאו
 הוראנה הנחמ בעת המוחין סילוק בסוד הנמי אסתלק הוראנ ואז )א"ד ע" פב"ב( דגיהנום

 )תנחומא תולדות יא (ש"מכ ,הלבושים לאלו זכה ויעקב ,482לך חשל פ"ר ק"ש בזוה"מכ לשחאת
 זכה זה י"וע ,ל"הנ הפנימי אור שהוא עדן ןג ועמ שנכנס ', כריח שדה כו'ווג בגדיו חרי את חויר

 הציצית ולכן ,ל"יאנופ ל"אופנב הברכות על לו ודהה עשו של שרו וגם ,מעשו הברכות ליטול
במדבר ( ואז ,אור ותנכת הלבושים לאלו וזוכים ,483דעיינין וחפתי בסוד הבגדים פינכ ׳ד על הם
 זיןחהאו המרגלים שהם ,'ווג יכםנעי ריחוא לבבכם יחרא תתורו ולא ,'ווג אותו וראיתם) לטטו 

א "ול, א"א ע"ל( ד"פ ד"לספ בביאורו באריכות ל"ז וילנאומ א"הגר הגדול ש רבינו"כמ בלבושין
  .דמאו מאוד והבן )ג"ע

  
  פתח יט 

 שחולם הוא נקודה ,הם בסוד חולם ושורוק ,ר דנקודים"אלו האורות אשר נמשכו אל ג
 הוא ,ונקודת החולם, י"חלקים ו'  ושורוק הוא מלאפום באמצע האותיות בסוד ב,על האותיות

 והוא בסוד הארה סתומה בסוד הרצון ,הארה שנתנה לכתר דנקודים והוא הארה שמפי הטבור
וד האותיות ואינו ל המחשבה והמעשה שהם סע שהרצון הוא עולה ,הכולל שהוא דרגא דכתר

 ולכן , כנודע שכתר לעולם אינו בכלל הפרצוף רק הוא בחינה שלמעלה ממנו,בכלל האותיות
'  שהאות י,י" ו,חלקים' ואור היוצא מיסוד הוא בחינת שורוק שמתחלק לב, היא נקודה למעלה

ד  והוא סו,484מדרגות רישא וגזעא ושבילא'  שנמצא בו ג, רק יותר גלוי מן הקוץ,הוא בכלל
 אבל ,הזה' ס הנכללים באות י" והם י,בחינת חכמה שהיא המחשבה הכוללת כל הפעולות בכלל

ס שהם הכלים "ב הם מכלל הי" וחו,485'בינה הוא בסוד התפשטות וציור בסוד קווין והוא סוד ו
 שכן בחינת פנים , והוא הארת היסוד במקום חיבורו לגוף מלמעלה,ולכן הם באמצע האותיות

נכללים בזה בכתר הם אשר נשארו קיימים אבל למטה בעטרת היסוד עדיין ב שהם "של חו
י "ב נחשך אורם ע" שלכן אחוריים דחו, ולא נתגלה הארתו עד אחר התיקון,הערלה חופפת שם

,  הם אשר קיבלו הארתם ממקום העליון של היסוד,ב" אבל פנים דחו,הענן המכסה על היסוד
ש " ושורוק הוא ביסוד כמ,ת"קודת הטבור שהוא בחצי תת והוא נ"וידוע כי חולם הוא נקודת ת

 .ל הם נקראים כן"המקומות הנ'  ולכן אלו האורות הנמשכים מב,מ בזוהר ובתיקונים"בכ

                                                           

 שעה ראשונה הוצבר ,אמר רבי יוחנן בר חנינא שתים עשרה שעות הוי היום', הגמ, ל" וז481
עפרו שניה נעשה גולם שלישית נמתחו אבריו רביעית נזרקה בו נשמה חמישית עמד על רגליו 
ששית קרא שמות שביעית נזדווגה לו חוה שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה תשיעית נצטווה 

  . ל"עכ, שלא לאכול מן האילן עשירית סרח אחת עשרה נידון שתים עשרה נטרד והלך לו
  .ג"ע' ב כ" לא מצאתי את הזהר אבל הענין הזה נמצא ביהל אור ח482
  .בית נתיבות' לעיל פתח ד'  עי483
דהא רזא דיליה מראש ', אלקינו יי' כל יחודא שלים הכא איהו יי, ל"ב וז"ג ע"ג ר"זהר ח 'עי 484

גזעא אלקינו דא , דא רישא עלאה אוירא דסלקא' יי, ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא, צורים איהו
ל "אריז' ועי, ל"עכ, ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא יאות, דא שבילא דלתתא' יי, דאתמר גזע ישי

חכמה ובינה , מוחין' שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן ג, ל"ב וז"ע' י ה"בשער מאמרי רשב
) א ושוריק"נ(ו "ד עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא וגי"באדרא רבא ונרמזים ביו' ודעת הנז

יהל אור ' ועי, ל"עכ, ב"ג סוף ע"בלק בדף ר' בפ' והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז, באמצעיתא
, ד"גזעא גוף היו, ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ העליון"באות יו, ל"ב וז"ע' א ז"ח

 נקשר ובקוצא, ד הוא חכמה"כי גזעא גוף היו, ר"ד התחברות כל ג"ולכן ביו, ושבילא קוץ התחתון
א שהוא "א של השם שהוא קוץ הימין של ה"והוא נעיץ בינה בה, ובשביל התחתון בינה, כתר עליון

 . ל"עכ, כידוע' י
ולכן הוא ' המחשבה הוא בבהילו וברגע א, ל"ה עשר ספירות וז"ח ד"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי485

  . 'ו לעיל פתח דדברי רבינ' ועי, ל"עכ', והקול הוא באריכות לכן הוא בצורת ו', בצורת י
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   ת הכליםשבירנתיב 
  פתח א 

 זה , בעת שיצאו הכלים כסדרן, האלו היה ענין השבירה של המלכים והיינובנקודים
 וכשנכנס האור ,ב נתקיימו"ר של כח" וכשנכנס בג, בהם מכתר עד מלכות נכנס האור,486תחת זה

ובכדי להבין ענין השבירה והמיתה ,  שלא היו יכולים לסבול האור, כולםת נשברו"כ בז"אח
 וכאן הוא שורש כל , שבאמת הם רזין עילאין סתימין דאורייתא, להרחיב הדיבוריך צר,בכאן

בריאה וענין ההשגחה וסוד הבחירה  אשר עיקרה כדי להבין סדר ה,הבנין של החכמה הזאת
י תיקון המעשים וסוד "וגם סדר התיקון הנעשה ע, י עונות"והפגמים שנעשה בכל העולמות ע

ות  וסדר בנין הקליפות והתמור,ט"ר ויצה"וגם ענין היצה, ותיה כללותיה ופרט,התורה והמצות
 ,ק בפרשה קטנה"הוהוא אשר רמז לנו בתו )ידקהלת ז  (םאשר את זה לעומת זה עשה האלקי

מהם מיתה '  שנזכר בכל א,'ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום וגו) לאבראשית לו (בענין 
  . והוא מלך הדר, ובאחרון לא נזכר מיתה כלל,'וימת וימלוך תחתיו וגו

,  מה עניינםהטמאהא ומרכבת " הוא במה שנבאר ענין מציאות הסט, ענין זהוכללות
 היה בשביל האדם התחתון ,ציאת כל העולמות וכל הנבראים כולם שכבר ידעת שתכלית מ,והוא
 אשר 487והראשון הוא אברהם,  ונבחר ממנו זרע קדוש אשר יצא ממחצב האבות הקדושים,הזה

י יושלם " שע, וניתן להם התורה והמצות)ב"ט ע" עירושלמי שבת ( הגדול בענקיםםהוא האד
מות וכל סדרי מרכבה וכל פרקין שבכל עלמין שכל העולוהיינו , בבריאה הזאת' כוונת רצונו ית
 , הם במספר במפקד מכוון לעומת הפרקים והכחות הנמצאים באדם התחתון הזה,סתימין וגניזין

י תנועות פרקי איבריו "שניתן לו הכח והממשלה עוהיינו , 488אשר הוא מאסף לכל המחנות
סיף בהם שלמות והכנה אם להו,  לשנות סדרי כל הבריאה,ודיבורו ומחשבתו וכל ענייניו
 ,'תנו עוז לאלקים כו) להתהלים סח (ש " כמ,ו" או להיפוך ח,והתפשטות כח בברכה מרובה

 מוסיפים כח בפמליא של ,בזמן שישראל עושים רצונו של מקום) ג"ל פא"פאיכה רבה (ש "וכמ
  .'תשי וגוצור ילדך ) יחדברים לב (ש " כמ,' עושים רצונו של מקום מתישין כון וכשאי,'מעלה כו

י שהוא " בא ע,הדרכים'  הזה הנטוע באדם שתהיה לו הבחירה חפשית ונטיה לבוהכח
,  שנקראת בשם זה להיותה צד אחר מתנגד לכל סטרא דקדושה,א"המציא כח הרע והסט' ית

 , כך יש לעומתם כחות מורכבים,שכפי מספר הכחות הנטועים בכל עלמין דקדושהוהיינו 
 ,והוא על כמה מדרגות, רה בכל הסדרים הנבראים שמסטרא דקדושה ומיעוט האדהגורמים הפס

 נקרא וזה, וכן במיעוט הזה יש כמה מדרגות ברב ומעט ו"או במיעוט הארה או בביטול לגמרי ח
 הם נכללים כאחד ,כמו שבכל הנבראים כולם,  בדמות אדם ממש,א"קומה שלימה של הסט

 וכולם הם ענין שלם שהמציא הוא , עם זהונקראים אילן שלם של קדושה שיש להם חיבור זה
 הפסד ורם אשר ג, הוא ענין שלם של רע כולל לעומתו, כמו כן,לצורך התיקון בשביל האדם' ית

ש עת אשר שלט האדם "וכמ )יבשלי ו מ (489 והוא הנקרא בשם אדם בליעל,בכל הבנין הזה
  ).טקהלת ח ( 490באדם לרע לו

 בין ,באמצע כל הסדרים האלו' מֹו יתשר ָׂש הוא א, הזה אשר הוא בעולם הגשמיוהאדם
שכמו שנשרש בו כל ציור העולמות , א" ובין כל הקומה דסט,כל הקומה שלמה דסטרא דקדושה

                                                           

לעיל נקודות פתח יג שזה ' ועי, שרבינו כתב שיש רק עיגולים' לעיל נקודות פתח ה'  עי486
ב שכללות הנקודות הם עיגולים אפילו שיש בם "לקמן תיקון פתח י' ועי, תחת זה הוא סוד הטבע

  . שכללותו יושר אפילו שיש בו עיגולים, ה זה הפוך"ובתיקון המ, יושר
  .'יגולים ויושר פתח געלעיל '  עי487
, ל"וז) א"ז ע"ג קצ"זהר ח(כ "אבל הוא כינוי למלכות כמש) במדבר י כה( כך נקרא שבט דן 488

מאן דכניש לכל , א מאסף לכל המחנות"כד, מהו כנישתא דא איהו עצרת כנישו, כנישתא דישראל
  . ל"עכ, משריין עלאין לגביה

, ולא עוד אלא תלת אדם אינון, א דמסאבואית אדם אוחרא מסטר, ל"וז) ג"ג ע"ל(ח "ז'  עי489
מסטרא דדכיו ואית אחרא מסטרא דמסאבו דאיהו אדם , אדם דבריאה אדם דיצירה אדם דעשיה

והענין הוא , ל" הקדמה כג וז-שער הגלגולים ' ועי, אדם טוב יצר הטוב, בליעל איש און יצר הרע
ר דקדושה כן יש אדם בליעל "כמה שתדע כי גם את זה לעומת זה עשה האלהים וכמו שיש אדה

  . ל"עכ, ה גידין"ח איברים ושס"בקליפות ויש בו רמ
ס "וז, נמצא שהצדיק מתנקם ממלאך המות, ל"ל ספר לקוטי תורה ספר תהלים וז"באריז'  עי490

ל האדם הבליעל שולט באדם הצדיק לרע לו של בליעל כי לוקח "אשר שלט האדם באדם לרע לו ר
  ).ב"ה ע"ב צ"מהזהר ח(הקדושה מקרבו ונשאר מת 
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כ כח הרע וכל " כמו כן נשרש בו ג,וכל המרכבה העליונה וכחות העליונים דסטרא דקדושה
ט שבו הוא "שיצה ,ר"ט ויצה" יצה,יצרים שבאדם' והם ב, א" טמאה של הסטרכבהכחות מ

 ובזה נשלם בו הבחירה כראוי לעמוד בין שתי ,א"ר הוא מן הסט" ויצה,מסטרא דקדושה
ה לא "י שמירתו מן השס"א ממנה ע" הסטולהעביר או לנטות לצד הקדושה ולהגבירה ,המחנות

 או ,ח מצות עשה וכל התלוי בהם בשלמות" וקיום כל הרמ,תעשה וכל פרטיהם והתלוי בהם
א אשר בו ולהעביר ממנו כל מדה טובה " להיות מרבה לחטוא ולהגביר כח הסט,ו"להיפוך ח

  .מסטרא דקדושה אשר בו
 הכולל 491 מאחר שנתבאר שהוא הצלם,כל העולמותב כך הוא נעשה , הכנת עצמוולפי

 אם מתקן את עצמו והקדושה גובר , כך הוא מצב ומעמד כל הברואים, וכפי מצבו ומעמדו,הכל
והם , ו" וכן להיפוך ח,כ מכל הנבראים ועלמין דלעילא" אז ממילא נדחה ג,נובו והרע נדחה ממ

 לעומת חלקי הפרטים אשר משתנים , כל ישראל שנשמותיהם בפרטות הם במספר מיוחדלכל
מישראל יש לו תיקונים פרטים בכל העולמות לפי ' שכל א, בהם כל הנבראים וכל העולמות

 שלכך נמשלו ,ינו במקרה והזדמן אלא בכוונה מיוחדתי א" שמספר ב,ו"וכן להיפוך ח, מעשיו
 לכולם בשם ,המוציא במספר צבאם) כוישעיה מ (ש " כממספרלכוכבים שמוציאם ומביאם ב

וזה כל ענין המלחמה שיש בין סטרא דקדושה ובין , ש במדרש ובכמה מקומות"וכמ ,'יקרא וגו
  .י האדם" והכל ע,סטרא דמסאבא

  
  פתח ב 

 קלקולים מיניה הוא נקרא בשם מיתה וביטול ופגם והפסד וכל א הז" כח הסטוהנה
 ואין כדאי להעלות דברים אלו ,והטעם בזה הוא סוד עמוק וסתום, שאנו מדברים בעולם התוהו

 ,ק וחכמה הנפלאה הגנוזה בה"ת נועם זיו תוהאֹוְר ולמען ַה,' אך למען כבוד שמו ית,על ספר
 הן הן )יחתהלים קיט ( ביטה נפלאות מתורתךה התפלל ואמר גל עיני וא"אשר דוד המע

 ועת לעשות ,' והוא רחום יכפר וגו,הרהיבוני להרחיב הדיבור בדברים שהם כבשונו של עולם
 ורבים ,א גברה מאד על הארץ"ר כבוד התורה מחולל והסט"בדורות הללו אשר בעוה' וגו' לה

 לזאת ,מה גניזין טמירין בהו וכ, אש בוערותגחליל אשר כל דבריהם כ"המלעיגים על דברי חז
  .הוכרחתי להאריך בדברים שהם כבשונו של עולם

וצריך  )יזישעיה מ  (' מאפס ותוהו נחשבו לו וגו, כל הגוים כאין נגדו, הנביא אמרהנה
 למה דימה כל הגוים כאין ואפס ותוהו שהם דברים שאינם במציאות ובאמת כחם ,לבאר ענין זה

 אבל הענין , בעונותנו הרבים,אני ואפסי עוד) חישעיה מז (אומרים  ו,רב ורם ותופסים כל הישוב
א שהוא הרע הגמור " מאין נמצא כח הסט, תדע שבאמת לכאורה קושיא עצומה הוא,בזה

 כי אין , ונודע,' והוא הרצון אשר נגד רצונו למרות עיני כבודו ית,המתנגד לכל סטרא דקדושה
 סכנה עצומה ,רבה אשר הדיבור בהם ה,הבת שלהבת מקום ל,והוא ענין עמוק, 'דבר זולתו ית

אשר המציא קומה שלמה '  תדע כי זהו מעצם נפלאותיו ית, והוא,'וגו'  אבל עת לעשות לה,הוא
  .ש כמה פעמים" בכדי שיהיה הבחירה מסורה כמ,' יתא שיהיו מתנגד לנגד רצונו"של סט

עלמין דקדושה אשר   ככל,' יציאת דבר זה אינו מציאות ממשיי נמשך מאור פניו יתוענין
והיינו מסוד הסתרת ,  אלא הוא מסוד העלם,'להנחיל אוהבי יש וגו) כאמשלי ח (עליהם נאמר 

 ,ונמצא, והוא אין הגמור, האפס והתוהומקום  אשר במקום הזה הוא ,פניו והעלם הקדושה
רק הטוב והיש  הוא ,וגילויו'  כי כל ענין המשכת רצונו ית, הרע וההפסד וכל קלקולאממילא הו

ומסלק ' אבל במקום שהוא מסתיר פניו ית, באור פני מלך חיים) טומשלי טז  (ש"והוא מ, הגמור
 שהוא ממש ,א" סוד כל קומה שלמה דסטוהוא, 492 אז ממילא הוא מקום ההפסד והכליון,רצונו

 בסוד צלמו של נבוכדנצר בציור אדם ,ע"במפקד כל עלמין דקדושה כנודע שהם אבי)ו(במספר 
 ,והיינו )לג, לבדניאל ב ('  עד אצבעתיה דרגליה די פרזל ודי פחר וגו,' רישיה די דהב וגו,שלם

שיהיה '  כמו כן שיער הוא ית,שכמו מספר פרקי כל עלמין דקדושה שהם יחד בדמות אדם שלם
 והוא נעשה ,י עונות האדם"י הסתרת פניו ע" ע,ל"בחינת העלם שלמותו מכל המקומות הנ

והדבר נדמה לחותם שיש עליו אותיות , לקי ההפסד והתוהו שהם בחינת אין הגמור כך ח,ממילא
 כנגדו אותו עשה וכל אות וציור שהוא בולט נ,והוא דוחקם בדבר הנחתם, בולטות מצויירים

                                                           

  .לגבי צלם ודמות' י א"לעיל עגו'  עי491
  . קיד- ל דעת תבונות אותיות קח "הענין ברמח'  עי492
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 ניכר שם ממש מספר האותיות וכל , בהסיר החותם מן הנחתם, ונמצא,מקום בנחתם שקוע
 , שבחותם הם בבחינת יש,רק ההפרש ביניהם, ם שינוי כלל בלי שו,הציורים שהיו בחותם ממש

 ואדרבא ציורי ,כ בנחתם הוא דבר שאין בו ממש" מה שא,שהרי הם דברים ממשיים בולטים
  . החללים הנשארים בבחינת אין ותוהוהואהאותיות 

א שהם כחות נמצאים בבחינת אין והפסד אשר הם " כל בנין הסט, הוא ממשוכן
 סוד הגילופין והוא, ת הנמצאים בסטרא דקדושה בבחינת יש ודבר ממשייבהיפוכא דכל הכחו
כי הכל נמשך מסוד שורש הצמצום הראשון אשר , ה" ובדברי הרב זללה,מ"שהוזכרו בזוהר בכ

א " כח הסט,ז נשתלשל אחר כמה מדרגות בסוף המדרגות כולם" אשר עיחירההיה בשביל הב
 הצמצום שמצד רק ,ופין ממש במקום העליון הזהו לא תצייר בבחינת גיל"וח, בשביל הבחירה

 היא סיבה ראשונה ,והושם חק השיעור שילך בהדרגה זה תחת זה, ת"אשר נסתלק כח הבלתי בע
א הם נקראים בשם " שכל כחות הסטנמצא,  הזהוהואשר היה בשביל הוצאת כח האפס והת

י עונות "לת בכולם עא מוש"שהסט,  והם כמספר מיני הפסד כמו כל כחות הקדושה,תוהו ממש
 כמו , הם נמשכים מכל כחות הקדושה אשר הם בבחינת היש הגמורשישראל כמו ,והנה, האדם

 אל הגופים לישראל להיות רצועות מרדות ו אשר הם הוכנ,א הזה" הם נמשכים מן הסטה"אוכן 
'  שהם לאלקאה לנפשות אחר המיתה לנקות מהם הזוהמא כמו שית,א"שלהם כמו כחות הסט

 והם נמשכים מן ,כאין נגדו ולכן אמר הנביא שכל הגוים )'כפתח קליפות ( ד" לפנינו בסעוד
 )האיכה א  (ש"כמ בישראל בכדי לשעבד ,והוא עיקר חשיבותם ושליטתם בעולם, האפס והתוהו

 שהרי ,ממש' יתו אין זה נגד רצונו "וח,  מאפס ותוהו נחשבו לו,וזה שכתוב, 'היו צריה לראש וגו
 כגבור המתאבק עם חלש ואינו משתמש ,קר רצונו שיתעלם במקום הזה שלמותוזה היה עי

כ " זה ג, שהרצון שמתנגד לרצונו, ונמצא,במדת גבורתו בכדי ליתן מקום לחלש להתגבר עליו
 דקדושה אשר מתלבש וץ והוא ניצ,ומלכותו בכל משלה) יטתהלים קג (ס " וז,תלוי ברצונו
יהיה נמצא בחינת התוהו והאפס בשביל תכלית הטוב  ש,א להשאירו על עומדו"בקומה דסט

 אז , לעתיד לבא כאשר ישלם זמן הנהגה זאת ויהיה עת ביטול הבחירה, ולכן,י הבחירה"שהיא ע
 ישאר מן הארץ ולא וביער רוח הטומאה ואז ,493 ואז ממילא יוציא בלעו מפיו,יסתלק הרצון הזה

 עין ,עצרת תהיה לכם) להבמדבר כט  (ש" לבד כמישראל ולא ישלטו אלא ,רק רצונו שולט
  . באריכות מזה494)א"ד ע"ל ('ד פרק ה"ה לספ"א זללה"ביאורי רבינו הגדול הגר

  
  פתח ג 

בסוד הכלים ולא רק  הכל הוא , כי מה שאנו מדברים מבחינת מיתה ושבירהודע
בד ופגם הכל בגוף ובנפש לוביטול כמו שבו שייך מיתה , ונבין הענין מן האדם ממש, בעצמות

א " כמו שבכלל כל העולם הסט,א"י הסט"כ ע" הוא ג, וענין הפגם והמיתה שבו,ולא בנשמה
 , כמו כן היה באדם ממש,הוא הבנין של הרכבת כחות של הפסד הגורמים ביטול ופגם בעולמות

 רק עומד ,והרע לא היה מובלע בגופו, ר בתחילת יצירתו היה כולו טוב"כי הנה מצינו באדה
 ,שבתחילת יצירתו היה כולו זך וטהור )כהפתח תיקון (א באריכות "זה במש מ" כמ495מבחוץ

                                                           

  .ופקדתי על בל בבבל והצאתי את בלעו מפיו, ל" על פי ירמיה נא מד וז493
דשירותא דינא , ש בזוהר"ל כמ"כ רמז לע"והוא ג, וכן בירחא שביעי מתגלה דיקנא, ל" וז494

ל תחלה יום הדין "וכן לע, כ סוכות ושמיני עצרת ושמחתן"כ ואח"כ סליחת עונות ביה"ה ואח"בר
כי אסלח לאשר אשאיר ) ו"יחזקאל ל(' כ וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם כו"ואח, הגדול

זמן ' וסוכה תהיה לצל יומם כו) 'ישעיה ד(ש "כ בסוכות חופות שבע כידוע וכמ"ואח) 'ירמיה נ(
ה וישמחו "ע שיכלו א"כ ש"ואח) א"שם ס(' ומות יתקיימו ורעו זרים צאנכם כווגם הא, שמחתינו

  . ל"עכ, ש בזוהר"נ ובינה כמ"ישראל לבדן עצרת תהיה לכם ויאכלו שלש סעודות של שבת שהן בזו
עם כי ודאי שהיה בעל , כי קודם החטא, והענין, ל"ה וז"בהגה' פרק ו' ח שער א"נפה'  עי495

, כי זה תכלית כוונת כלל הבריאה, ו" לכל אשר יחפוץ להטיב או להיפך חבחירה גמור להטות עצמו
כי , אמנם לא שהיה ענין בחירתו מחמת שכחות הרע היו כלולים בתוכו, וגם כי הרי אחר כך חטא

הוא היה אדם ישר לגמרי כלול רק מסדרי כחות הקדושה לבד וכל עניניו היו כולם ישרים קדושים 
וכחות הרע היו עומדים לצד וענין , שום עירוב ונטיה לצד ההיפך כללומזוככים טוב גמור בלי 

ו כמו שהאדם הוא בעל בחירה ליכנס "והיה בעל בחירה ליכנס אל כחות הרע ח, ע חוץ ממנו"בפ
, א להחטיאו הוצרך הנחש לבא מבחוץ לפתות לא כמו שהוא עתה"לכן כשרצה הס, אל תוך האש

הוא הרוצה ,  עצמו ומתדמה להאדם שהוא עצמושהיצר המפתה את האדם הוא בתוך האדם
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א היה " רק הסט,ולא היה הרע בו להיות נמשך מטבעו לכל חטא ועון ולכל תאוה ומדה מגונה
 כמו מי שיש ,והיה הבחירה בידו אם לשמוע אליו או לא,  לפתות אותו,עומדת מבחוץ מנגדו

שהרשות בידו אם לילך וליפול  ,ירה מלאה נחשים ועקרבים או בור וחפ,לפניו תנור אש בוערה
אלקים ' ויטע ה) חבראשית ב (ש "כמ,  היה במקום זך וטהורומקומו, או למנוע דרכו משם, שם

אש בטן חלקים ר'  שכמו שהאדם גופו נחלק לג,'גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר וגו
כ " המובחר גקום כמו כן מקומו היה במ,ות אלומקומ' ן שלו מתלבשים בגופו בג" וכן נר,גויה

 ונהר יוצא מעדן להשקות )יבראשית ב ( ש" כמ,ן'הר ג'דן נ' ע496ג"והוא סוד ענ, מכוון למדתו
ותראה , ן המאירים בו"החלקים שבגופו ונר' והוא ממש היה מכוון לעומת ג, 'את הגן וגו

 אינה באדם הנשמהוכמו ש, 497ון של" הוא נר,נהר עדן גן שסוף תיבות של ,ק"נפלאות מתוה
י דידה מתלבשים בו בכדי להאיר הדרך לפניו " ורק ניצוצות מבחינת נה,ממש אלא היא בשמים

 ונהר ,ר לא היה בעדן רק בגן" כמו כן אדה,498ולהשכילו בחכמה עליונה' ולסייעו בעבודת ה
שעיקר  שהוא המדרגה למטה מן האדם , שלובהמייתמשקה הגן כמו הרוח שבא לתקן נפש ה

 ש" והוא מ,ן"ר את הג"ר היה להשקות על ידי הנה" עיקרו של אדה, כמו כן, הרוחהואהאדם 
 ז"תיקו( לא תעשה מצות  ולשמרה זו,לעבדה זו מצות עשה, לעבדה ולשמרה) טובראשית ב (
 בסוד צלם דאימא , כמו כן הרוח נמשך מנשמה,וכמו שהנהר היה יוצא מן העדן )א"ט ע"ס

 בראש ,י"ת נה"ד חג" סוד חב,כלים שלו'  ואז הוא שלם בכל ט,499וחין שלוא במ"המתלבשת בז
ל " הנליםכ'  נגד ט500'ה'  ונשאר ד,ל"הנ' והוא בראשי תיבות ג, ג שלו"והוא הענ, בבטן ובגויה

  .שהיה בשלמותו קודם החטא
 שכל אבריו נמשכים ,ר בפנימיות גופו" אז נכנס בו יצה, שנפתה אחר עצת הנחשואחר

 שהכלים שלו נשברו ,ונמצא, וכן הנפש נמשך אחר מדות מגונות ותאוות בהמיות, תאחר תאוו
ולא ,  שלא להשתמש באופן שהיה בריאתו בשבילם, שהם כולם מלאים פגמים וחסרונות,ממש
ע "ולכן גורש מג, ר וכל פיתויו" להשתמש בהם בסטרא דקדושה רק להיות נכנע ליצהיכולהיה 

ונגזר עליו מיתה ממש , ע"א בסוד נפילת המלכים מאצילות לביוהו, אל האדמה אשר לוקח משם
כ בתחיה שהוא בסוד התיקון " כדי שיקום אח,כדי לתקן ולברר הרע אשר נבלע בנפשו ובגופו

) יטיחזקאל יא  (ש" עוד קלקול כלל במדות של הנפש של האדם כמהיהואז לא י, של הכלים
) חישעיה כה  (ש"וכמ, יה עוד מיתה ושבירהולכן לא יה, 'והסירותי את לב האבן מבשרכם וגו

  .ד"בס) פתח כה(וכמו שיתבאר בנתיב עולם התיקון , 501בלע המות לנצח
  

  פתח ד 
 ,א הוא בנין שלם של כחות ההפסדים והקלקולים" שכתבנו נתבאר לך שהסטממה

 והוא סוד הפגמים ומיעוט וכל מה , שם בחינת התוהו והשבירה,נמצאיםשבכל מקום שהם 
י העונות שהאדם נפתה אחר "א הנמצא למטה ע"י הסט"שהכל ע, ים למעלה באצילותשמדבר

                                                                                                                                                                      

' ח קליפת נוגה ב"ש שמקורו מע"וע, ל"ולא שאחר חוץ ממנו מפתהו עכ, ונמשך לעשות העון
  . 'גלגולים אבו

ונהר דא עמודא , להשקות את הגן' ונהר יוצא מעדן דא ו, ל"א וז"ו ע"א כ" מקורו בזהר ח496
  .ת הגן דא שכינתא תתאהלהשקות א, יוצא מעדן דא אמא עלאה, דאמצעיתא

  .ן גר נהן עד497
אבל הנפש , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי498

יהל אור ' ועי, ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הוא המדרגה למטה ממנו
, גוף האדם אלא מזלו ושורה עליונשמה היינו השכל אינו ב, נ"הענין של נר, ל"ד וז"ח ע"א כ"ח

י "א ס"בהגר' עיו, ל"עכ, והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם, והרוח הוא כח ההרגש שבאדם
והוא , ועיקר חיותו של האדם הוא הרוח, וכן באדם הנשמה נעלמת מאד, ל"וז' א אופן ג"א מ"פ

ו והנשמה הוא השכל והוא כל כחותיו וחושי, והוא המרגיש, האדם המקבל שכר ועונש כידוע
והיא בשמים רק ניצוצות מתנוצצים , והוא מזלו של האדם ומלאכו כידוע, המלמד לאדם דעת

  .ל"עכ, ממנו על האדם להנהיגו ולהשכילו
 .'א פרק ג"ח ז"ע'  עי499
  .ה"ג נשאר ד"ן וגם אותיות ענ"ר ג"ן נה"נ מעד" כוונתו אחרי שמורידים אותיות נר500
שאז , שהוא עטרת היסוד, א ימות המשיח באלף הששי בסופו" ע' יצ"א על ספד"בהגר'  עי501

ועטרת היסוד לא מת לכן , אלפים שנה בסוד מיתת המלכים' שכל המיתות הן בו, בלע המות לנצח
  . ל"עכ, בימיו בלע המות לנצח
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 , כח הטומאה בנפשו שהוא בחינת מיתה ושבירה שיש בזה כמה מדרגותס ומכני,ר"עצת היצה
ולזה מאורות העליונות אשר הם כחות אלקות הפועלים להאיר , לפי ערך החטאים כך הוא הפגם

 אז הוא תובע דין וגורם חושך במאורות ,א הזה"ב הסט אם התחתונים הם במצ,לנבראים
 ומשם מקבלים ,ע רק בהארה מועטת" שהם ביראיםשאין פונים להאיר לנבוהיינו , העליונים

,  והוא התוהו,והקלקול גובר, א מתפשטת בעולם לעשות את שלה" והסט,שלוחי הדין למטה
 שאין , רק שהוא מצדנו,ל אצילותו אין שייך פגם וחסרון בכחות העליונות ש"ונמצא שבאמת ח

 לאיש ,502'ו וגובאם חטאת מה תפעל ) ואיוב לה  (ש" וכמ,פונים להאיר למטה בהארה מרובה
 503ו בבתי גוואי"ואין הפגם ח, עוז וחדוה במקומו) כז  טז' אי"דה( אך שם ,'כמוך רשעך וגו

ע מקבלים "ביעלמין '  רק במה שאין ג,ן המתפשטים למטה" סוד נר,נ"שהם סוד אימא וזו
וזה סוד השבירה במלכין קדמאין , ו"והם בתי בראי ששם יש בכיה ועצבות ח, הארתם בשלמות

וקטרוג , ל שהם אין פועלים פעולותיהם להאיר למטה" ר, ההנהגהות שהם כללי מאור,ת"שהם ז
 שלא , נמצא שם לגרום חושך בכל פרטי הנהגות אלו,י החטאים"א ע"י הסט"הדין העולה ע

ולפי שעיקר ההנהגה הוא , כראוי לפי ענין שהוזמנו לכך אם יהיה העולם בתיקונו כראוייאירו 
א " דהוה עלמא שאז הבחירה מסורה והסטשניןאלפי ' ת שהם הפועלים ההשגחה בכל ו"מז

 אם בהתפשטות האור ,ומצבם למטה(י התחתונים לפי ערכם " והם המתפעלים ע,נמצא עדיין
 כמו ,)מלכי אדום' והם בסוד ז, ת"ולכן השבירה היא בז, ו" ח או להיפוך,שמטיבים מעשיהםכ

  .ד בסמוך"שיתבאר עניינם בס
את מאורות ההנהגה באותו '  הוא כפי מה ששיער המאציל ית, סוד עולם הנקודיםוכן

 ,י עונות התחתונים"המדרגה אשר ראוי להיות הקילקולים גוברים בכל אופן היותר אפשרי ע
 יהיה רצועת 504 והוא,א למטה אשר יסית את האדם לכל חטא" הסטוניתן מקום שיהיה נמצא

 וגם יגרום חושך במאורות ,י החטא יהיה גורם קלקולים בכל הנבראים" שע,יומרדות אל
 שהיה ,ה"וזהו סוד שבירת הכלים שזכר הרב זללה,  שלא יאירו בהארת פנים למטה,עליונים

א שהיו "משבירת הכלים יצא הסטש ש" והוא מ,* ובשביל הבחירה,א"בשביל מציאות הסט
 עליונה במאורות וסדרי פעולות ההנהגות הללו שלפי בהל ששיערה מחש" ור,בלועים שם בכח

  .ש"א הגורם חושך במאורות בבחינת פנותם לנבראים כמ" הוא כפי כח הסט,ההכנה שנסדרו
  בית נתיבות*

 כל נבראו הםשב שהם הכלים האותיות פירוד היא )והודת( המלכים של שבירהה ענין
 ׳דמ הרכבתו ללותכו רבים מאברים מורכב שהיא וףבג המיתה כמו ממש והוא ,העולמות

 םידפרנ ממילא ואז ,שלו יסודות הד׳ בין פירוד העש נאז נשמתו מסתלק וכאשר ,יסודות
 והם ,למעלה מסתלק ודסי וכל ,בגוף החיים חור להשלים הלז זה פונים ואינם ,מזה זה האיברים

 יםנבפ שנתבאר כמו ,)ב"ט ע"מנזיר  (רקב תרווד מלא ,לבד העפר דוסי ונשאר ,מ"אר תיסודו הג׳
 אותיות ושית ,ת"א י"שבר שהם שבתורה ת"אשירב בתיבת רמזנ והוא )'יפתח א "א( באריכות

 שהם אותיות ב"כ הוא ת"א וסוד ,באורך יםנבפ שנתבאר כמו ,השבירה היה שבהם ק"הו הם
 ו"מק ק"מ מ׳ ,מקום של אחוריים גי׳ ,ו"וי ן"שי ן"עי במילואו ו"עש י"שבר גי׳ ת"בי ף"כ במילוי

 בשביל זה דבר שרשנ עולם של מקומו הראשון בצמצוםש מקוםה סילוק סוד והוא ,505ם"ומק
 ,וארץ שמים שהם ת"בז היה השבירה דוסו ,באריכות מ"בכ למעלה תבארנש כמו ,הבחירה

פתח שבירה (ד "בס בסמוך שיתבאר כמו ,תאתבטל וארעא ,המלכים) הם( ששם שמים הם ק"שו

                                                           

ובהשבר הכלים שהוא חלק הגוף לא ירדו , ל"ל אדיר במרום עמוד רסח וז"ברמח'  עי502
וגם שהאירו מתחילה מרחוק אך לא יצאו מן האצילות , נעלמו למעלה כידועהאורות אלא חזרו ו

וכן אם חטאת מה תפעל ' כי כאן הוא סוד וכו' וכו, ולא היה בהם פגם וגם סוף סוף חזרו ונתעלמו
  . ל"עכ, בו

אמר רב , ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה, ל"ב וז"ע'  על פי חגיגה ה503
מאי מפני גוה אמר , מקום יש לו להקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו, מיה דרבשמואל בר איניא מש

רב שמואל בר , רב שמואל בר יצחק מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לעובדי כוכבים
ומי איכא בכיה קמיה הקדוש ברוך הוא והאמר רב , נחמני אמר מפני גאוותה של מלכות שמים

לא קשיא הא , וך הוא שנאמר הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומופפא אין עציבות לפני הקדוש בר
  .ל"עכ, בבתי גואי הא בבתי בראי

  . ל הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות"אמר ר) א"ז ע"ב ט"ב('  כמובא בגמ504
  .'מ רזא דמהימנותא ט"זו מובא בהגרמ'  גימ505
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 )יבישעיה יא  (ש"כמ ריבועא וארץ עיגולא הוא ששמים ,וריבועא עיגולא בסוד הם ואלו )יח
 רהיט לא וריבועא רהיט דעיגולא ,נחו שובת והארץ מסבב השמים ןשלכ ,הארץ פותנכ בארבע

 ,506)ב"ח ע"קנ (יקוניםלת בפירושו ה"זללה א"הגר הגדול ש רבינו"כמ)  קיד עמודבהירה' ס(
 ממנו הו׳ לקחונת ס׳ה נשבר אז שברונכש אבל ,םנבתיקו םהש בעת סתומה ומ׳ ס׳ סוד הם ואלו

 שהעולם )ב"ה ע" כב"ב(ל "ש רז"מ והוא ,ב׳ בסוד ונשאר נשבר ם׳ה ןכו ,507כ׳ בסוד ונשאר
 אהוש ,' וגוהרעה חתפת מצפון בסוד והוא ,מסובבת אינה ורוח צפון דומה הוא לאכסדרא

 בסוד נעשה ובאלכסון ס׳ אות נשבר וכן ,הארץ וכן ,פתוחים השמים ששם ,שם השורה א"הסט
 א"י והוא ,ר"ארו בסוד ונעשה ,ץ"ג ז"עטנש סוד 508א"דסט אשיןר ז׳ יצאו ומשם ,׳ר פעמים ב׳

 דמעבר ,וגו׳ אתה ארור ,הנחש) ידבראשית ג ( והוא ,כידוע אחוריים וד׳ מלכים ז׳ שהם ארורים
 שבירת דוגמת כעין היה ותחהלו שבירת וסוד ,יליהד כתרין ז׳ נגד) א" ע' חבכורות( יםנש לז׳

 אותם רושב ,ונשברו נפלו ליםהכו ,האורות סילוק סוד והוא ,למעלה וחפר שהאותיות הכלים
 הענל טאח י"וע ,509)א"ד ע" קשבת( יםדעומ היו שבנס ותחשבלו ך"וסמ ם"מ והוא רהה תחת

  .והבן ,עליו לעמוד רגלין םהל היה אשל ,ל"הנ אתוון ב׳ נשברו
  

  פתח ה 
ק שהם מנהיגים העולם לפי " והם הו,ת לבד" שכל השבירה לא היה רק בז, שתדעוצריך

ר " שבהם היצה,הכנת הנבראים בעת הנהגת הזמן של עתה שהם השית אלפין שנין דהוה עלמא
ב אינם לפי הנהגת "ר שהם כח"אבל הג, א"ולכן בהם שייך קטרוג הסט, שולט והבחירה מסורה

ולכן שם לא שייך קלקול , ד" כמו שיתבאר עניינם בסמוך בס,ל"הזמן אלא לפי מה שיהיה לע
א הם "שאווהיינו , ת"מ שייך שם קצת חסרון מצד מה שמשפיעים לז"אבל מ, ושבירה ופגם כלל

 כמו שיתבאר עניינם ,א שהוא כתר דאצילות"כ מא"והדעת נמשך ג, נ"הנותנים מוחין לזו
 בהאי עלמא ליכא צוה אף ששכר מ,שאנו רואים שגם בהנהגת העתהוהיינו , ד"במקומם בס

ז שהוא "ואי אפשר לשלם שכר המצות שהם עשוים לבחינת נצחיות בעוה )ב"ט ע" לקידושין(
 והוא כדי לסייע ,ז" נשפע גם למטה איזה ניצוצות משכר הזה גם בעוה,מ" אבל מ,הנהגת הזמן

ש " כמ, אם ישמרו ישראל את התורה,סוד הברכות שמבואר בתורהוהוא ב, 510לאדם בעבודה
 אלא סוד הפירות , שאינו בבחינת קיבול שכר,מ"ובכ 511'אם בחוקתי תלכו וגו) גויקרא כו (

 והוא סוד המוחין שיורדים ,ז כדי שיהיה להם הכנה לתורה ולמצות"שנותנים לצדיקים בעוה
מים להם זיווג בכדי שיוכלו לברר עוד בירורין  שהמוחין גור,י התורה ומצות"א בכל יום ע"לז

 שהם עולים למעלה להשאר ,חדשים ולעשות תיקונים חדשים בתורה ומצות שמסגלים בכל יום
  .512לנצחיות שהוא ענין סילוק המוחין בכל לילה שביום מחר באים מוחין חדשים

ה " קכהחיי שר(ש במדרש הנעלם "כמ,  למטהע בכל יום" סוד הטיפות שנוטפים מגוהם
 ויוצא מאותם טיפין נהר ,ל תנן התם בארבעה פעמים בשנה בכל יום עדן מנטף על הגן" וז)א"ע

 גן ושמנה וארבעים טיפות מנטף בכל יום ומשם שבעים אילני ה,גדול המתחלק לארבעה ראשים
 דהא תנן שם גנזי ,י אומר בערבות הוא" ר,מערבות י אומר למעלה" ר,באיזה מקום הוא, 'כו

ח נביאים עמדו " מ,ר אבהו"א, למטה ממנו מכוון גן בארץ ונוטל ממנו שפע בכל יום, 'כוחיים 
                                                           

שלכן , נ"זו, וכן הם שמים וארץ, ההוא בינה ותבונ' ומ' ס, ל"ב וז"ג ע"ג י"עוד יהל אור ח'  עי506
' ק ו"כי שמים הוא בעיגול ולכן הוא ו, והן עגולא וריבוע, בבינה רומז בן בלבד ובתבונה בן ובת

  . ל"עכ, ד"וארץ הוא בריבוע כידוע והן ו
  .א"ג ע"ק פ"א על האגדות ב"א בפירושו על פירוש הגר"אברהם בן הגר' בענין זו בר'  עי507
בזה ספר תולדות אדם שם מבואר שרב אחא בר , ץ"עמוקות שורש קבענין במגלה '  עי508

ראשים וכמו שהעיד עשו בעצמו וניבא ולא ידע מה ניבא באמרו ' יעקב זכה לתקן אותו נחש של ז
) משלי כד טז(ראשין דיליה כי שבע יפול צדיק וקם ' שהפיל ז, שרמז על רב אחא, אחי, יש לי רב

ל דבפסוק הזה חשיב שבעה " ר- הוי עד משחיתים , ל"ד וז" עב" לצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ
  . ל"עכ', היכלות דמסאבותא וכו' והן ז' א וכו"דרגין של הס' והן ז' דרגין של רשעים וכו

  .בית נתיבות' לעיל צמצום פתח ד'  עי509
  .'א פתח י"דז' לקמן נוק'  עי510
פתח יט שזה שכר מצוה ' וקלקמן תיקון הנ' ועי', הלכה א' תשובה פרק ט' ם הל"רמב'  עי511
  .מצוה

  .לעיל עקודים פתח כו'  עי512
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והוא סוד , ל"עכ, 'נטל בחלקו תמצית טיפה אחת מאותם טיפות של עדן כו'  וכל א,להם לישראל
ל שהוא " שהוא עידון נשמות הצדיקים לע,וכוונתו הוא שעדן הוא סוד המוחין למעלה, עמוק

ת בהנהגת הזמן בסוד " ומשם נוטפים הטיפות גם בז, והוא בחינת נצחיות,זמןלמעלה מהנהגת ה
 הכל הוא מזיו ,513ק ונבואה"ז בתורה וענין רוה"וגם סוד השגת הצדיקם בעוה, ש"הסיוע כמ

 ,תפילות' חלקי היום שהם זמן ד'  הם נגד ד,פעמים ביום' וד,  הנצחיותהואהנהגה העליונה ש
' כ ד"פעמים בשנה הם ג' וד, ה"אבהן ודוד המלך ע'  שהם נגד ג,הבוקר וערב וצהרים וחצות ליל

ש " כמ,ה"אותיות הוי'  ד)ל"הנ(רגלי המרכבה '  שהם נגד ד, פסח שבועות סוכות ועצרת,רגלים
  ובליקוטיו)פ רמז"כג עפרק א סוף "אד(  בפירושו לפרשת אמור,ה"א זללה"רבינו הגדול הגר

ואותן טיפות שהוא נועם זיו העליון והשגת ,  ירידת המוחין שאז הוא זמן)ג"ג ע"ג י"חיהל אור (
 ומשם השיגו הנביאים נבואתם שהוא גיא , כידוע,ק שהיו הצדיקים משיגים בעליתם לרגל"רוה

' והוא הנהר הגדול שמתחלק לד, 514)א"ג ע"א ר"חזהר ( ל" כמאמר רז)אישעיה כב ( חזיון
והוא , 515ה"אותיות הוי'  שהם נגד ד,ימאה מעדן עילאה סתיורדיםמוחין ש' ראשים שהם סוד ד

ב " בסוד י,ב שעות של היום ושל הלילה" בסוד הנהגת הזמן בי,א"שפע המוחין המתפשט בז
ח "ב מזלות שבהם מ"וכן הם סוד י, ל"ח טיפין הנ"ח אותיות והם מ"ה שהם מ"צירופי הוי

, מעלה מן הטבע של)הנהגה( והמוחין שבהם הוא מבחינת , סוד הנהגת הטבעוהוא, 516צורות
והוא בסוד הנהגת ,  או מוחין דקטנות או דגדלות או דיניקה,שהמוחין יש בהם כמה מדרגות

והנהגות ,  הם סוד מוחין דיניקה,הטבע או בחינת הנהגה שלמעלה מן הטבע רק בהסתר פנים
 הוא סוד מוחין דגדלות שהם המשדדים סוד המזלות , שלמעלה מן הטבעתגליאהנפלאות בא

 וכמו שיתבאר בתוספת ביאור ,ה שבהם"י גילוי שם הוי" השמים עשטרית של מוכל כחו
 ,וכל ענין הנהגה שלמעלה, פרטיהם נ בכל"המוחין דזו  בסוד)יבפתח א "גדלות דז( במקומם

ומשם שבעים אילני הגן הם נשמות , ת"ר המתגלים בהנהגת הזמן של הז"מסוד גבא הוא 
 שכל צדיק יש לו מדור )א"ב ע" קנשבת (ש"כמ,  שלםהוא אילן שלם ופרצוף' הצדיקים שכל א

 , הנשמותשכרמוחין קודם התפשטם בגופא הוא בבחינת נצחיות שהוא '  והוא בחינת ג,ע"בפ
שאין , הזמן ששם הוא למעלה מגדר, שם גנזי חייםשב " סוד בינה עוה,ש שהוא בערבות"והיא מ

ח " וכן כל מ,בש בהנהגת הזמן נוטף לארץ והוא המתלומשם ,שם מיתה ושבירה ופגם כלל
 והשגת ,ק" שמשם משיגים נבואה ורוה,ש"ת כמ"ר בז" הוא בא מסוד הארת הג,הנביאים

  .517ז"ב בעוה"ין עוהה מע"ז ברזין דאורייתא שהוא מה שמטעימן הקב"הצדיקים בעוה
ר " אז לא האירו הג,ובעת שבירת הכלים, ת"כ בז"ר הם מאירים ג" מבואר לנו שגהרי

והיינו , ם דכתר שהיה בעולם התוהו" נהי518א וביטול"א סוד ביטול אחוריים דאווהו, ת"בז
, ת"שלא נמשכו לזוהיינו ,  היא אשר נפגם ונתקלקל,ת"ר דאצילות לז"שאותו הארה הנמשכת מג

 התכלית של המעשה עולה ,והוא,  הוא כי ידוע שהכתר הוא הרצון,י דכתר"וענין פגם בנה
,  ואני אחרוןוןאני ראש) וישעיה מד ( בסוד ,519ן"י באי" אנ,ת בכתרוהוא סוד עליית מלכו, ברצון

 אז אין ,א עושה את שלו"וכל זמן שהקלקול גובר והסט, וידוע כי הרצון העליון הוא סוף התיקון

                                                           

  .ד"ז שאלה הם חב"לקמן פתח י'  עי513
וכל בני עלמא מינה הוו ינקין יניקו , גיא חזיון דא שכינתא דהות במקדשא, ל תא חזי" ז514
א ועל ד, מגווה הוו ינקין נבואתהון, דאף על גב דכל נביאין קא הוו מתנבאין מאתר אחרא, דנבואה

  . ל"עכ, חזיון הא אוקמוה דאיהו חיזו דכל גוונין עלאין, אתקרי איהי גיא חזיון
, א"והענין כי שלשה גוונין תלויין בשלשה מוחין דז, ל"א וז"ב ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי515

פ שגם בלא מוחא "ואע, גוונין' וד, מוחין' ק מוחא עלאה בתתאה אז לו ד"וכד נהיר חוורא דע
מוח חכמה אין מאיר בגוונין רק כשמתגלה מוחא עלאה אז נהיר , מוחין' טות דעלאה יש לו בפר

ה מוח דעת "ב הן י"מוחין חו' וד, גוונין הן דין' עלאה בתתאה ונהיר חכמה בגוון חוור שלכן כל הג
  . ל"עכ, ד"נ הן ו"מוחין זו' ג ב"חו

  .4012 לקמן הערה' ועי, ג"ט ע"ז קי"א תיקו"ובהגר, ב"ז ע"א קע"באריכות בליקוטי הגר'  עי516
  .ב"ז ע"ב ט"ב' לגבי הגמ' א פתח כ"וז, שבירה פתח כד'  עי517
 .ל ופגם" נדצ518
ן עשרה מעילא "י עד אי"י מתתא לעילא מן אנ"שכינתא תתאה אדנ, ל"א וז"ע' ז ז"תיקו ' עי519
שלכן , י"ש בס"ץ סופן בתחלתן כמנעו, ל"א וז"ד ע" כצ"א על ספד"בהגרעוד ' ועי, ל"עכ, לתתא

ראשון ' ח כתיב אני ה"א ות"ל ע"ר דף ק"ש באד"וכמ, באותיות שוות כידוע, וכתר אין, מלכות אני
  . ל"עכ, ואת אחרונים אני הוא כלא הוא
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 שהרי אנו רואים קלקול בסדר ההנהגה מסוד צדיק ,ת המנהיגים את העולם"הרצון מתראה בז
י " הכנה לרצון שעהוא אלא , ולא זהו הרצון, מושלים עליהםה"ואו וישראל בגלות ,'ורע לו וגו

והוא סוד הרצון העומד בעצמו המשקיף אל , הנהגה זאת נשלם התיקון בכדי שיהיה בחירה
י של הכתר הנמשכים " ולכן נה,אבל אין הרצון נמשך בעת ההנהגה ושליטת הזמן, התכלית
וביטול באחוריים , ' ב.מלכים' ירה בזשב, ' א:מדרגות' הרי יש כאן ג, אשר נפגמוהם למטה 

  .י דכתר"ופגם בנה, 'ג .א"דאו
  

  פתח ו 
 וכל מה , היאך האדם התחתון אשר הוא צלם ודמות כל עלמין, תראה נפלאותועתה

,  הכל נמצא בו, וכל ענין שבירה וביטול ופגם במאורות העליונים,שמדברים למעלה הכל הוא בו
ת שלו שהם כלי "שעיקר הקלקול והשבירה הוא בז, אלומדרגות ' והוא שגם בו יש בחינת ג

 דגופאע בכל אברים "ת או בחסרון קיום מ"ה ל"בקום ועשה בשס'  בעברו על מצות ה,ההמעש
 בסוד ,וזהו מיתת נפשו ממש, מ להחטיאו בפועל"ר וכחות הס"דיליה אשר בהם אחיזת יצה

ל אברי גופו נבראו בשביל שכוהיינו , 520הרשעים בחייהם קרויים מתים )ב"ח ע"יברכות (
 אינם עושים וכשהם, מענהול' כל פעל ה) דמשלי טז  (ש"לעשות עבודתם בתורה ובמצות כמ

 הרי זה , אלא אדרבא עושים מעשים למרות עיני כבודו,רצון קונם למה שנבראו בו בשביל זה
ד  כמו הכלי המיוחד לעשות בו מלאכה העיקרית וכשהוא נשבר אז הוא מיוח,שבירה ממש

  .למלאכה בזויה
 שהם עיקרם להתבונן , הוא בחינת מחשבה ושכל שלו במחשבה כלליות וציור,'והב

 שהוא באמת ,חכמה וסור מרע בינההיא ' הן יראת ה) כחאיוב כח  (ש"בחכמה ובינה בתורה כמ
ב "ואז הפנים של חו )א" ע' גסוטה(כ נכנס בו רוח שטות " ואין אדם חוטא אא,עיקר החכמה

) א" ע' גמגילה (ש" כמ521ז מלעילא"ם במקומם שהוא בסוד הזכרון ששומע כרושלו נשארי
ר ונשאר בבחינת "זכו'  גי522א"קסוב "דע  סוד פניםוהוא מזליה חזי, ג דאיהו לא חזי"אע

ח יא משכ"שהסט, ח אל מחוללך" ותשכ,צור ילדך תשי) יחדברים לב ( )בסוד( ,אחוריים שלהם
 ביודעו כי הוא ,א לבוא לידי חטא"ינה אשר לפי ערכם א והשכל והב,'תו יתוממנו גודל רוממ

ג "חזהר  ( כל עלמין523 וסובללמיןה אשר הוא ממלא כל ע"חוטא למלך מלכי המלכים הקב
הרה ) טותהלים ז ( בסוד ,והוא אשר יורד לכלי המעשה לגרום להם כל מה שעושים )א"ה ע"רכ

  .ת"ירה של הזב בעת השב" והוא סוד ביטול אחוריים דחו,עמל וילד שקר
 כי הוא בחינת כתר של נשמתו , כי באמת רצון נפש הישראלי לעשות רצון קונם,וידוע524

 העליונה הכי הוא לפי בחינ, 'גלוי וידוע לפניך שרצוננו כו) א"ז ע" יברכות (ש"ורוחו ונפשו כמ
  בכליטאבל שאור שבעיסה גורם שהרצון לא יתפש, ת שהם כלי המעשה"אשר אין שייכות בו לז

 , למעשהמשותף אבל הוא רצון,  מהפך לרצון התחתון מאד לעשות החטאדרבא וא,המעשה
י דכתר "והוא סוד פגם נה,  ונשאר גנוז ונעלם בנפשו,ועיקר הרצון שלו הוא לעשות רצון קונו

 ואז כל הכלים של גופו נשארים שבורים ואין הנשמה יכולה להאיר ,ת"המתפשטים למטה לז
  .בהם

 כל , לא נבראו בו אלא כדי לעשות בהם רצון קונו, כל האברים שבאדם כי באמת,ונודע
 וכל , שכל אבר מתפשט בכל פרטיו,525 נקרא שהוא בסוד פרצוף)ואז(, אבר מצוה התלויה בו

                                                           

הנשמה המתחבר בגלגול עם האדם אינה מסתלקת משם עד , ל"שער הפסוקים שלח וז'  עי520
) במדבר טז כו(ואומרת , מסתלקת ממנו כאשר האדם חוטא, יבוראבל הנכנסת בסוד ע, יום המיתה

אלא אפילו נשמת האדם עצמו מסתלקת , ולא די זה, סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה
  . ל"עכ, ולכן נסתלקו מהם, בסוד הרשעים בחייהם קרויים מתים, בעת שחוטא

  .'ף פתח ז" לעיל אח521
  .א"קס' גימ, י"ד ה"י יו"ף ה"אל, ן"ה דיודי- ואהי, ב"ע'  גימ,י"ו ה"י וי"ד ה"ן יו"ה דיודי" יהו522
, יש לשון כזה כי שם איתא) א"ע' ז(אבל בתיקונים , וכן כתוב בזהר' סובב על כל'ל " נדצ523

 .ל"עכ, איהו ממלא כל עלמין ואיהו אסחר לכל סטרא
  .' נראה להוסיף והג524
חיות גם על אותו הכח של האדם נמשך הקדושה ו, ל"ה וז"הגה' פרק ו' ח שער א"נפה'  עי525

' וכאשר קיים כל המצות בשלימות בכל פרטיהם ודקדוקיה, נגדו' בוראו המכוונ' שבו קיים מצו
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ענין כחותיו שמוציא בהם כוונת רצון בוראו כפי שיעור המדות שהכין בהם בכל אחד לפי 
יינים גופניים ותאוות מדומות הוא בסוד מלכי אבל בחינת עשותם ענ,  העליוןעולםשורשו ב

הלעיטני ) לבראשית כה  (ש"ם כמ" אלא אדו, ואין נקרא בשם אדם,אדום שהוא כח המדמה לבד
 בהמיית והיא נפש התחתונה שבו נפש ה,והוא להמשך אחר התאוה שבכבד, 'נא מן האדום וגו

 ,כ לדברים גשמיים"שנברא ג תחתון של כל אבר ר והוא בכח היותר פחות והיות,ן"סוד שם ב
 ,ן" שכל מצוה הוא בענין גשמי בכדי לתקן שם ב,כדי לשתפם בענייני העבודה ותורה ומצות

 הם רק ואז, ד"ן כמו שיתבאר עניינם בסוד התיקון בס"ה וב"הם בסוד חיבור מ, והתורה והמצות
מלכי אדום ' הם זו,  שאין מתגלה בכל אבר רק הכח הפחות והתחתון שבו לבד,ל" ר,נקודות לבד

שמות שנקרא בהם אדם איש ' ש שהוא מדרגה היותר תחתונה שבד"ם הוא אנו"פעמים אדו' ז
'  בבחינת הק ונשאר ר,'ה סוד כל פרצוף שבכל א"אותיות הוי' והוא בסוד ד, 526ש"גבר אנו

 ,ש" דאנו527נ" ש,ר"מלכים שהם ישנים באדמת עפ' והם ז, ש"ן הוא אנו"אחרונה לבד שם ב
  .ן" שם ב,אחרונה'  ה, מלכות, בהם רק סוד עפר לבדשלא היה

ס " שלפי השיעור ששיער בהם א,כ למעלה למעלה במאורות של אצילות" תבין גומזה
א הגורם להם ביטול ושביתה לעיקר "י הסט"על אופן הקלקול שיכול להגיע להם ע' ית

 מדה ומדה לא וכל, ל שלא נתגלה כל כחם"ור, כ נקראים בשם נקודות לבד" הם ג,השפעתם
 במצב הזה אז גורם לו כשהוא וכמו שהאדם התחתון, גלתה אלא פעולת חלק היותר תחתון שבו

 שהגוף כלה בעפר ,כ התיקון" כדי שמן הקלקול יעשה אח, שהמיתה היא לטוב לו,מיתה לגמרי
 , והנפש נידון בגיהנם,והוא סוד התולעים השולטים עליו בקבר, א נוטלת את הראוי לה"והסט

 שהוא , והתוהו אשר שולט שםהפסדכ שליטת כח ה"אש של גיהנם שואב הזוהמא שבו שהוא גו
כ בתחיה " וגם הגוף מזדכך שיהיה ראוי לקום אח,ז נתקן הנפש"ועי, עונשי הנפש ומכאוביה

שיערה ש שכפי השיעור , היא ענין שבירת הכלים ומיתת המלכים למעלה,וכמו כן, ל"לע
 ונפסק מלעשות ,פ סדר הקלקולים נתבטל סדר הזה"רות עמחשבה העליונה שליטת המאו

 רק עומד להתקן מה , האדם אחר המיתה אינו עושה עונות ואין מקלקל עודכמו, פעולה זאת
 ועומדים להיתקן ,כמו כן הוא שבירת הכלים האלו שביתה משליטה זאת, שעוות בתחלה

 ,ן"ה וב"נקודים ונתחברו משהתחלת התיקון היה מעת שנבררו ה, וליעשות בבחינת פרצופים
 ועומד להיות גמר התיקון באלף השביעי שהוא סוד , אלפי שנין דהוי עלמאתכל שיבוהוא נוהג 

  .ד" כמו שיתבאר באריכות יותר בפתחים הבאים בס,ב"עוה
  

  פתח ז 
 ולבאר עומק , עתה נבוא לבאר עניינים אלו בפרטות, שנתבאר הדברים האלו בכללאחר

 יתבאר לנו סודות עמוקים ורמים מאד מאד בדרכי ,ומתוך זה, ה"ללהדברי הרב הקדוש ז
ה " על פי סדר דברי הרב זללה,ד" הכל באריכות בס,ט"ר ויצה"ההנהגה וסוד הבחירה וענין יצה

כי שם היה ,  היה בהפוך מיציאת עולם העקודים,הנה יציאת עולם הנקודים הזה,  חייםץבע
 שיצאו זה אחר זה מכתר עד ,כאן בנקודים היה להפוך ו,יציאתם ממטה למעלה ממלכות עד כתר

 ששם היו כל הכלים ומדות )'ופתח עקודים (ר  כי העקודים כבר נתבא,והכוונה בזה, מלכות
 והוא בבחינת סוף המעשה העולה במחשבה , הרצוןודומאורות העליונים הכל בכללות לבד בס

אבל כאן ,  באריכות מזה)'ט פתחעקודים ( ש למעלה"ולכן היה יציאתם להפוך כמ, תחלה
והוא ,  בסוד הבחירה, הגיע המדרגה בשיעור הראוי לתחתונים לפי ערכם בפרטות,בנקודים

  . שהנהגה זאת הוא המעשה ההולך במדרגה מלמעלה למטה,הנהגת טוב ורע
שבעקודים נתפשט האור של הכלים ,  זאת יש הפרש בין עולם העקודים לנקודיםעוד

כ " ואח,נמצא שהאור יצא תחלה,  אז נגמרו הכלים, האור למעלהי הסתלקות" וע,בתחלה
 ,הכלים זה תחת זה מכתר עד מלכות'  שתחלה יצאו י,אבל כאן בנקודים היה בהפוך, הכלים

כ יצאו משם לחכמה " ואח,ס"תחלה נכנס בכתר והיו כלולים בו כל הי, ז נכנס בהם האור"ואח

                                                                                                                                                                      

הרי תיקן כל העולמות , ונוסף עליהם הצטרף עוצם טהרת וקדושת המחשבה, בעיקר המעשה
  . ל"עכ, והסדרים העליונים ונעשה כולו בכל כחותיו ואבריו מרכבה להם

  . ענינו אדרת אליהו במדבר כד ד' עי526
  . 'ש חוץ מז"נ שהוא אנו"ש' ר בגימ" עפ527
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וכן היה בכולם עד , האורות בבינה' חכ יצאו " ואח, ואור הכתר נשאר בכלי הכתר,האורות' ט
  .מלכות

א "צדף (קדושים בפרק חלק ה נבין דבריהם ,ולבאר זה,  זה הוא ענין עמוק מאדודבר
ל וכי אפשר "א, ל משעת יצירה" א, מאימתי ניתנה נשמה באדם, אמר ליה אנטונינוס לרבי)ב"ע

 , מסייעוקרא ומ,' אמר רבי כו,'כואלא משעת פקידה , ימים בלי מלח'  שיתקיים גלחתיכת בשר
 וכי אפשר , מה היה כוונת רבינו הקדוש בזה,וצריך ביאור, 'שנאמר ופקודתך שמרה רוחי כו

 כי נודע שהטיפה ,אבל הענין בזה הוא דבר עמוק, להיות שיטעה בדבר ואנטונינוס יכריע אותו
הכחות הנמצאים בו הם  וכל , בכלל בכל חלקיו ואבריוהעובר )כל( יש בו צורת ,שנותן האב

 בבחינת מחשבה כלליות והוא בחינת , ורק ששם הם בכח לבד,בכלל בתחלה באותו הטיפה
 כך הוא ,528 כי לפי הכנת טהרת מחשבת האב בשעת הזיווג וקדושת מחשבתו, ונודע,ד"יו

 , שכח הקדושה אשר בוונמצא, 529 האב לבןוכה שמזה ז,המשכת הנשמה אשר ניתנה בולד
 וקודם המשכת הטיפה כבר ,קור עליון קודם שנותן הטיפה בנוקבא דיליהממשיך נשמה ממ

והוא מה שגוזר עליה ,  והיא הנשמה העליונה אשר כבר הוכנה למעלה,קדמה הקדושה ההיא
 לפי ההכנה הכל ש,530' חכם יהיה או טיפש כו,ה בעת שהמלאך מביא הטיפה למעלה"הקב

אבל בהיות הולד , ה בידו כמו שידועכ הבחירה מסור" ורק שאעפ,והמחשבה אשר קדמה לו
 שהוא בסוד בינה שבה הציור והיא , אז בארבעים יום מצטיירים צורת אבריו בפרטות,םבבטן ֵא

 אז ,וכאשר נגמר צורתו,  ואז נעשו בו כלים גמורים בפרטות,מפרטת דרכי החכמה בפרט כידוע
 רק בחינת אור עליון ,שקודם שמתפשטים אבריו אין בו הרגשה כלל, כ הנפש" בו אחנסתנכ

 ואדרבא מתעלם כח הקדושה ההיא ואינו מתראה בו עד ,מקיף עליו לשומרו שלא יתקלקל
, כ נכנסים בו כל חלקי הנפש בכל ניצוציו"וכן אח, שיעשה הרחם את שלו לצייר בו אברי הולד

ים ה בנתיבות הבא" כמו שיתבאר אי, בסוד עיבור יניקה ומוחיןרגה הכל בהד,וכן רוח ונשמה
ן באדם אחר שבא לכלל "ונמצא שבאמת רבינו הקדוש דיבר מבחינת סידור כניסת הנר, באריכות

א לו " אנטונינוס דיבר שאאבל, ן" שאז הכלים קודמים להצטייר לכניסת הנר,ציור פרטי
ז "וע, ז היה דעתו שבשעת הפקידה כבר ניתן בו הנפש" וע,להתקיים בלעדי נפש השורה עליו

והוא דבר ,  והוא סוד הארת הנשמה העליונה שקדמה לולד,גם זה אמתשוש השיבו רבינו הקד
  .ש" מבחינת האב שהוא השורש לבן כמ,שלמעלה ממדרגתו

 ,ה בשרשי המאורות העליונים של האצילות" יובנו עומק דברי הרב זללהומעתה
חינת שגם בזה יש בוהיינו , שנסדרו על דמות אדם ממש בכל הפעולות ופרטים אשר מדברים בו

 האצילות וכל ל הוא סוד כח ציור מאורות וסדרי פעולות ש531שעולם העקודים, כלל ופרט
 כמו הטיפה במוח 532המדות של ההנהגה בפרטות אבל בתחלה היה בכלל בסוד עולם הנקודים

 והוא ההכנה אל יציאת הכלים בשביל , ואז קדם האור להתפשט טרם יצא הכלי של הכלל,האב
 הפה ור והוא סוד המשכת א,ועלו המאורות למעלה ממדרגת הזמןשלמות הנצחיי שלבסוף 

והמבין יבין סוד הנורא ( ואדרבא הוצרך להתצמצם בעת יציאתו אל הפועל ,לעשות העקודים
 אבל אחר שהגיע ,שלולי כן לא היה אפשר לו לצאת )א להרחיב הדיבור ביותר"העמוק הזה שא

 , אז נצטיירו הכלים בתחלה, הטבור ולמטההמדרגה של הנקודים אל בחינת הציור בפרטות מן
  . והבן מאוד, והוא סוד כניסת האור בהם,ן שלו" בו הנרכנסואחר זה נ

                                                           

ד "ע'  סז"א על תיקו"בהגר' וכן עי, ן"בחיי בראשית ל לח וכן אגרת הקודש להרמב' ר'  עי528
והוא שאור , והוא התאוה שהאדם זורק הטפה בתאוה, טפה סרוחה זו המת הטחול הלילית

ואז הבנים לא ישלוט בהן , ה שצריך להתקדש מאד בזיווג"במולכן אמר , ר"שבאדם יסודו של יצה
  . ל"עכ, ר"יצה

האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעשר ובחכמה ובשנים , ט"ב מ" זה לשון המשנה בעדיות פ529
  .קרא הדורות מראש) ישעיה מא(ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ שנאמר 

תו מלאך הממונה על ההריון לילה חנינא בר פפא או' דריש ר, ל"ב וז"ז ע"נדה ט' גמ'  עי530
שמו ונוטל טפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו רבונו של עולם טפה זו מה תהא 

ר "חנינא דא' כדר, עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני ואילו רשע או צדיק לא קאמר
קיך שואל מעמך כי אם אל' חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנאמר ועתה ישראל מה ה

 . ל"עכ', ליראה וגו
 .ל הנקודים" נדצ531
  .ל העקודים" נדצ532
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  פתח ח 

 , שעולם העקודים הוא בכללות)'דפתח עקודים (  כי כבר כתבנו, יש סוד כמוס בזהועוד
הוא קיבוץ  ו,533שבו התחיל מדרגה הראשונה שיצא הדבר לידי גבול ומדה בבחינת הנהגת הזמן

 בבחינת אור ,)א"ז ז ע"תיקו' עי ( בסוד סוף מעשה במחשבה תחלה,כל הפרטים שעלו בכלל
 שיתעלו ,ז חופף רצון העליון מאד" אשר ע,הזמן והוא תכלית עלייתם למעלה ממדרגת ,חוזר

 ,534ע שעלה במחשבה תחלה" קדם להם אור העליון הזה בסוד גולכן, למעלה ממדרגת הגבול
 שהמעשה הוא תחלה , להדרגת הנקודים שהוא הנהגת הזמן כפי מה שהואכ כשמגיע"משא
א " וא,היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם )א"ב ע" כעירובין (ש" כמ,כ השלמות והשכר"ואח

 לקלקולים ועד שיגיע רגלין ראוילשלמות הזה להיות נגלה עד שישלם גמר כל בנין הזה ה
 והוא סוד הנהגת הזמן עד ,חשך יבוא האור ואז לאחר גמר ה, בסוד עקבות משיחא535ברגלין

  . ואז זמן התחלת כניסת האור בהם,מלכים' ביאת המשיח שהוא גמר הכלים של ז
,  במחשבה תחלה שיער המאציל אלו המדות כולם ליתן להם גבולים, היה תחלהוכן

נוס  ובשביל זה לא היה אפשר לכ,ושיער כל מאור לפי עניינו כפי מה שהם ראוים אל התחתונים
 א רק שכך היה רצונו שיה,' כי שיעור אלו הקלקולים הוא דבר שהיפך רצונו ואורו ית,האור בהם

א " בעת שנעשים הכלים א,כ"וא,  כדי שיהיה בחירה וקיבול שכר,נמצא דבר שעומד נגד רצונו
והוא שורש שתכלית ,  ואדרבא האור הנכנס בהם גרם להם השבירה וביטול,לאור להיות בהם

ז מקבלים עונשם " שעי,לבש במדות אלו גורם שיהיה הפסד וקלקולים בנבראיםהטוב המת
 ,ונמצא, עת אשר שלט האדם באדם לרע לו) טקהלת ח ( בסוד ,ומסתלק הרע מן הקדושה

 ,א מן הקדושה ונדחה למטה בסוף הקדושה" שנסתלק הסט,שהשבירה עצמה עשתה התיקון
 לא היה ,ור בתחלה קודם שנעשו הכלים ואלו היה שם הא,כמו המיתה באדם שהוא לטובתו

  .והבן, פ הבחירה"מקום לשבירה כלל ולא היה נמצא סדר הנהגת הזמן ע
  

  פתח ט 
שתחלה ירד האור של הכתר ,  סדר יציאת האורות בכלים דנקודים היה באופן זהוהנה

ם ר הם סדר שאינו לפי הנהגת הזמן ורק ה" שאלו הג)'הפתח שבירה ( וכבר כתבנו, בכלי שלו
ולכן כל , כ לבחינת קיבול שכר"י הנהגת הזמן בא הדבר אח" שהרי ע,שורשים להנהגת הזמן
 שאין , ונמצא שהיה כלי הכתר יכול לסבול אותו האור, לגבי אותו האוריםשאר האורות היו בטל

 ואין , שהכלי הוא סדור המדה הכולל הנהגה זאת של נצחיות,ל" ר,האור גדול יותר מערך הכלים
 שהמדה הזאת ראויה לקבל בתוכה אור שהוא רצון ,את חבירו' ין בו לומר שיבטל אור אלזמן ענ

 כשבא אבל, ב"וכן הוא בנקודת חו, ולכן לא נשבר ונתקיים,  ואין דבר המעכבו,ס המלובש בו"א
 שהם הנהגות הזמן ושיעורם הראוים להנהגת שית אלפי שנין לפי ,ק"האור לכנוס לתוך הו

דים שלא היו בבחינת פרצופים שיהיה הכלי יכול להתפשט ולהאיר בכל המצב הזה שהיה בנקו
 אין לרצון הפנימי ,כחותיו לפי ענין המושרש בהם בתכלית הקלקולים שיוכלו להמצא בהם

 שהרי רצון הפנימי הוא לפי ערך השלמות ,א לכלי לסבול האור של כולם" וא,השתתפות בהם
א לתינוק שהוא קטן "כמו שא, מצב הנקודים האלו ושלמות הזה אינו ראוי לפי ,המעותד לבוא

 ואם אוכל הרבה מתקלקל האצטומכא שלו ואינו ,האברים לאכול מאכל מרובה יותר לפי כחו
 בעת ,וכמו כן, ז" וגורם לו קלקול בכל אברי גופו עד שיכול למות עי,יכול לפעול פעולתו

לסתום כל המקומות של  עד שהקלקולים מושלים בהם ,שהאורות ומדות הם בקטנות גדול

                                                           

  .ן"ן בסוד זמ"ה וב"א שמ"א פתח י"לקמן א'  עי533
תניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא , ל"ב וז"ט ע"נדרים ל'  דברים אלו הם על פי גמ534

 . ל"עכ, שמו של משיחהעולם אלו הן תורה ותשובה גן עדן וגיהנם כסא הכבוד ובית המקדש ו
תרין דרגין מתפרשין , כד מתחברי לתתא, נביאים דקאמרן, א תא חזי"ח ע"ב רנ"זהר ח'  עי535
, וההוא דאקרי נבואה קטנה, באינון חמוקין קיימי מראה, וקיימי בירכין, מראה וחלום, מינייהו

תאה ואקרי לבנת ותמן קאים היכלא ת, עד דמטו רגלין ברגלין, מחמוקי ירכין ולתתא קאים חלום
ושראן , דהא מתמן נפקי, וכלהו דרגין דנבואה, לאשתלמא חד בחד, כלא ירכין בירכין, הספיר

' ע ה"ח אבי"ע' ועי, ל"עכ, ואתעביד מנייהו חלום, ושראן על האי אתר, ואתעבידו מנייהו מראה
יתרוקן אז ד כל דבר ש"ד ע"ב כ"יהל אור ח' ועי, שהמציאות של רגלין ברגלין היא סוף התיקון

  . ל"עכ, נתמלא כבתחלה ולכן כשיגיעו רגלין ברגלין אז יבא משיח
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א לרצון הפנימי שהוא הטוב ההולך " אז א,א להם להתפשט בכל חלקיהם למטה" וא,הארה
 ובהגלותו בהם היה הכרח , במדות האלופעולתו יכול לעשות את שלו ולגלות 536הכללתקן 

 מעניינם ויתוקנו באופן יסתלקו אלא, שיתבטל מצבם הזה וסדר פעולות האלו הגורמים קלקולים
וכן הוא באדם התחתון , *ד"להתברר ולהיות עומדים להתקן כמו שיתבאר בסהיינו , ראח

 כי כשמתקרב אל שלמות ,תוסף רוחם יגועון) כטתהלים קד  ( אז כתיב,כשנחלש ומגיע למות
 הגוף שלו יכול לסבול אין ש, אז גורם לו מיתה,ב" עליונה מסוד עוהההעליון שיאיר בו בחינ

 והוצרך למות להתברר הרע ,ר"י יצה"י הקלקולים שהיה בו ע"תקטנו ע מצד ה,אור הגדול הזה
  .ל"ממנו כמש
  בית נתיבות*

 ת"ס ,ם"תהו י"פנ ל"ע ך"ושחו והובו והתו היתה והארץ )בבראשית א (ש "מ והוא
 בסוד א"הסט וציאהל מתקרביםה מדרגותה שהם וןהלד בסופא הוא שהחושך ,537ם"ליכ
 רבה תהום והוא )בית נתיבות פתח יא( ד"בס בסמוך ת"כשי עקב תשופנו ואתה) טובראשית ג (

בית (ה ש למעל"כמ ך"סמ שהוא העיגולא שבירת י"ע עמו אשר איש ות׳ ם"אדו סוד והוא
) באסתר ד  (עייניןד אכשוח) יז איכה ה( כסותם אשים ק"ש) גישעיה נ ( בסוד )'נתיבות פתח ד

 והאותיות למטה ודויר שלהם וכההמל נתבטל ולכן ,ק"ש בלבוש המלך שער אל לבא ואין
 כי) יאיכה א  (538השם של ה"בו זיםחהאו ארורים א"וי נחש הוא ל"הנ תיבות של האמצעיים

 הכלים ראשי על שהאירו התגין בסוד ת"מלכו ס׳ הוא ת"רו ,ה"שדמק ו"בא גוים ראתה
 539אגת בלא מלכותא הוא ף"אלו וכל ,הנופלים לכל ה׳ סומך) ידתהלים קמה ( בסוד הנשברים

 כ"ואח ,ם"אלהי ל"א שמות ב׳ בסוד) כחמשלי ל ( תתפש בידים שממית כי )ב"ט ע"סנהדרין צ(
 הסיגים ודונפס הכלים נשברו האור גילוי י"וע ,אור ויהי אור יהי אלקים ויאמר) גבראשית א (

  .'גוו האור בין אלקים ויבדל טוב כי האור את אלקים וירא )שם ד(ש "וז ,נתברר והקדושה למטה
  

  פתח י 
, א נפלו למטה" שבעת מיתת המלכים גם אחוריים דאו)ו, פתח ה(  נתבאר למעלהכבר

מאורות והיינו ,  הוא שבכל פרצוף יש בו בחינת פנים ובחינת אחוריים,וענין נפילת האחוריים
א כי אדרבא נדחית "הראוים להאיר בהארת פנים ובשמחה וחדוה שמצד זה אין אחיזה לסט

ועיקר , 'כהמס דונג מפני אש יאבדו רשעים וגו) גתהלים סח  (ש"פ כמ"ווג פבי גילוי זי"למטה ע
 ,ל מאורות אשר הם מסתירים השמחה והחדוה מן התחתונים" ור,אחיזתם הוא מן האחוריים

  . ואז שלוחי הדין מקבלים כח לעשות משפט ודין בבן,כענין מי שקצף על בנו ומסתיר פניו ממנו
 כי , והחזרתם הוא על אופן זה,פ"ת הוא להחזירם פב עבודת האדם בתורה ומצווכל

לעשות לפנים ' א צריך הוא ית" שמצד הקטרוג הנמצא מן הסט,א והיינו"תחלה היו דבוקים אב
כי אף שלא נברא האדם עדיין , יכבוש עונותינו) יטמיכה ז (משורת הדין ולהעביר העון בסוד 

ז שלא היה מעשה הטוב גורם "טה כמ הקטרוג נותן שלא יאיר האור למ" מ,לעשות עונות
ח "סנהדרין ל(ש במדרש " ואז נברא העולם בחסד להסתיר קטרוג הדין כמ, הגדולורלהשפיע הא

 הושיט אצבעו ביניהם ושרפם ,' אז קטרגו מלאכי השרת כו,שבעת שרצה לברוא האדם )ב"ע
המקבל יהיה  שבחינת אחוריים של המשפיע ו,נ" סוד התדבקות אחור באחור של זווהוא, 'כו

 כי עדיין לא נגמר חלקי מאורות שלהם שיהיו יכולים להנהיג התחתונים ,נסתר ונכלל זה בזה
 ,לא היו שלמים בכל פרטיהםו ,א"י אחיזת הסט"ע וגם באחוריים שלהם, פ בגלוי"בסוד זיווג פב

פרטי  ונשלם בכל ,ע"יהיה פרצוף בפ' נ שכל א"א השלים האחוריים של זו"ג מאו"י ירידת חו"וע
 כאשר יתבאר עניינם בביאור ענין , ואז הם ראויים לזיווג,מאורות שלו גם בחינת אחוריים שלהם

  . ענין שלמות הדכר בחסדים שלו והנוקבא בגבורות שלהשהוא ,ד"הנסירה במקומו בס
א "ל מאותו הבחינה הנמשכת מאו" ר,א שנפלו למטה" נקרא בחינת אחוריים דאווזה

 שלא האירו להם כדי להשלים , זה ירד למטה,פ"כדי להחזירם פבנ "להשלים אחוריים דזו
א "ונשארו או,  זה חסר שם,פ"א פב"שאותה בחינה המחזירה את אווהיינו , הנהגה זאת בנבראים

                                                           

 .'אינו' נראה להוסיף 536
  .ל ליקוטי תורה בראשית"ת אלו היא מאריז" מקור לס537
 .ה בההוא זמנא"ד ד"ח לז ע"א בתז" בהגר'עי 538
 .ד" י עצ"א על ספד"בהגר 'עי 539
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, 540לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים של מטה) א" ע' התענית( סודא ב"אב
פתח ( ש למעלה" כמ,נ להשפיע להם הארה יותר"כ בשביל זו"א הוא ג"שסוד זיווג אווהיינו 

  .)'ה
,  דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין)ב" ע'א( א"צ פ"ש בספד" מוהוא

 כי הרצון לא היה פונה , לאדבקא רוחא ברוחא)ב"ד ע"ב קכ"חזהר ( 541והוא סוד זיווג הנשיקין
 ,ת" ומלכין קדמאין מיתו בז, ואז ממילא,למאורות כל זמן שהיו עומדים להוציא הקלקולים

 להשלים כחות ההנהגה כמו שיתבאר , שלהם סוד המוחיןת הם העטרו,וזיוניהון לא אשתכחו
  .ד"בסמוך בס
  

  פתח יא 
ב אותיות התורה שמהם נבנו כל הדיבורים והמאמרים " הכלים דנקודים הם כאלו

 ,'כת זיו המאציל ית כי כל הבריאה וכל התאצלות המאורות הם המש,ל בנתיבות הקודמים"כמש
 וכל ,'ע כולם נבראו במאמר פיו ית"עלמין בי' וכן כל מה שבג, שהם בדרך הארה והתנוצצות

 והם כפי שיעור הרכבת ,ש" לו כחות וסדרים כפי המספר והגבול ששיער המאציל יתישנברא 
ותיות ב א"י גלגול הכ"וכפי מספר הצירופים היכולים להיות ע, האותיות שבכל תיבה וכל מאמר

, סדרי פעולות ומדות הנהגה של האצילותו כך הוא מספר כל הנבראים ,בכל השערים שבהם
ס דנקודים שהם החומר הראשון אשר יצאו שם הכלים " והם נחלקים בי,ב" שלהם הוא כוהכלל

כי לעולם , ת"אותיות בז' ב של הנקודים וז"ו אותיות בחו" ט, והם נחלקים על דרך זו,בדרך פרט
 שממנו נמשך 542 אבל כתר אינו אלא רצון הנעלם,חיל מחכמה שהוא ראשית המחשבההבנין מת

 כמו כן אין ,543וכמו שאין אדם משיג תחלה מחשבתו מהיכן בא והיאך נולד, תחלת המחשבה
 ' אלא דבר חוץ ממנו מבחי, כי הוא אינו מכלל בנין הגוף,אנו משיגים בחינת כתר של כל פרצוף

  . על ראש המלך שאינו מכלל גוף המלךתחתונה של העליון כמו הכתר
ו אותיות לכללות חלקי בנייני " שם צריכים טלכן)ו(ה של השם "ב הם י" כי חו,וידוע

 שבהם היה השבירה ,ת"ץ בז"ז ג"ת והם אותיות שעטנ"אותיות הם בז' וז, המאורות שבהם
כהאי  ם ויצא מש,ז"ן ע"ששם היה בלוע בכח הסטרא אחרא שהוא סוד שטוהיינו , הגמורה

ש " והיינו כמ,ה"ש הרב זללה"ץ כמ" והוא ג,אומנא דאכתיש בפרזלא ואפיק זיקין לכל סטר
 שנשתערו מדות של המאורות דנקודים כפי הקלקולים שיכולים השיעור שכח )'פתח ט( למעלה

ז נעשה העונש " שעי, האיר במקומות האלו,י מעשה התחתונים לגרום החושך"להגיע להם ע
שכך והיינו , א כביכול יש לה שליטה במאורות האלה"ז יכולים לכנות שהסט ונמצא שא,למטה

י העונש "ז מתנקה הזוהמא והטומאה של העון ע" ועי,ניתן לה רשות לתבוע דין ולגרום החשך
 ונמצא ,עת אשר שלט האדם באדם לרע לו) טקהלת ח ( בסוד ,י החשך הזה"שקיבל החוטא ע

 זה גרם להם ירידה למטה ,מעלה במאורות של אצילותשמה שגרם לעלות ולהיות לו שליטה ל
ז החשך מן המאורות " ונמצא שסר עי, לקטרג]פנים[) פתחון פה(ר שאין להם עוד "לנוקבא דתה

                                                           

ש "א כמ"כ אין זיווג בין או"נ ג"יווג בין זוז שאין ז"וכ, ל"ב וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי540
 . ל"עכ', שאין נכנס בירושלים של מעלה עד כו) א"ע' תענית ה(

הוא תדיר וזה בחינת ריעין דלא ' א א"זיווגים בין או' ב שיש ב"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי541
, א בפה"וב שעיקר זיווגם של א"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, ויש בשעת הדיבור, מתפרשין

נישוק הוא בשרשם , ששלש מיני זיווגים הן נישוק חיבוק וזיווג, ל"ג וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגרו
ל "ברמח' עי, ל"עכ, נ ביסוד"א ושם חיבוק וזיווג הוא בזו"ידים דא' ב בהלבש"בפה וחיבוק בחו

א וכלי " הזסוד הזיווג תלוי בשליטת היחוד שמתדבקים ממש כלי, ל"ח פתחי חכמה אות קלו וז"קל
והיו לבשר אחד מתחיל מזיווג  שכבר הוא אחד וזהו, להחשב כאחד ממש כמו הפנימיות' הנוק

שהוא הפנימיות המתחזק בסוד היחוד עד שמתדבקין גם , הנשיקין שהוא חיבור הרוחין ביחד
 'מתחיל מזיווג הנשיקין כי בתחלה נעשים הנשיקין ואחר כך זיווג היסודות וכו', החיצוניות וכו

  .כ"ע, שהוא חיבור הרוחין ביחד שהוא הפנימיות
  .ב"ט ע"ז רפ"א מא"ע'  אצ"א על ספד"בהגר 'עי 542
כמו באדם המחשבה שרוצה לעשות , ל"וז, ה בריש הורמנותא"א ד"ע' ח נ"א תז"גר'  עי543

 ,ראשונות' והן ג, וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב, הדבר והרצון הוא קודם למחשבה
,  וזהו בריש הורמנותא,והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו, חלת הרצוןכתר הוא הת

 .ל"עכ
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 כמו 544 בתחתית עשיה שהוא מצולות יםטה והוא סוד נפילת הכלים הנשברים למ,וחוזר להאיר
 שסוד ,545ואתדעכו לאלתרוהם זיקין דאתלהטו  )פתח כא( ד"שיתבאר עוד בסמוך בס

 וכל זה נשרש למעלה בנקודים האלו כמו , לעולם'פיהתלהטותם וממשלתם גרם להם ביטול וכ
  . והגלות סיבת הגאולה,* והמיתה סיבת התחיה, שהשבירה הוא סיבת התיקון,שנתבאר

 וסוד הפטיש הוא , ניצוצין שהם כולם כחות של אש ודינים היוצאים מן הברזלונקראים
נא דקרדינותא סוד שורש הדין המושרש למעלה בצמצום הראשון שהוא הגורם כח בוצי

) ב כח באיו(א בסוד "שיתראה בנקודים הדין בגלוי שכאן בא השיעור בבחינת הוצאות הסט
 והוא מחיצה של , הבאים מאורות העינים546ך"ר דינים של מנצפ"פ והם ,ר יוקח"ל מעפ"ברז
סכותה בענן ) כדאיכה ג  (ש"כמ )ב"ב ע"לברכות (ם ל שנפסקה בין ישראל לאביהם שבשמי"ברז

ר הגנוז ונעלם בבת " והוא או,548 והם כרובי עינא ועפעפי עינא דמכסין על אור העינים,547'לך וגו
 דא דעוב549ב אלקים"והם סוד ל )ב"ח ע" כז"ע(כי שוריינא דעינא באובנתא דליבא תלי  ,עין

ת פנימיות "הויו' עד אור העין שהוא סוד י אז הם סוגרין ב,דבראשית כשהם בסטרא דדינא לבד
ת " וכאשר נתקן הלב בבינה והוא כניסת המוחין בז, לראות550ר"כי ס' וירא ה) דשמות ג  (ש"כמ

  .אור העיןכ "ג אז נתקן ,שהוא באמת תיקון הכלים והחזרת הכתרים להם
  בית נתיבות*

                                                           

ועל , מאן יכפר אלא דא הוא עלמא עלאה דנהיר ונקי לכלא, ל"וז) ב"ה ע"ב קפ"ח(זהר '  עי544
  . ל"עכ, דא כלהו סטרין בישין דאקרון מצולות ים אתעברו

ובגין כך עלמין , משגיחין אנפין באנפיןעד לא אברי עלמא לא הוו , ל"ב וז"ב ע"ז רצ"א 'עי 545
, וההוא דלא הוה בתקונא אקרי זיקין, ועלמין קדמאי בלא תקונא אתעבידו, קדמאי אתחרבו

ואינון , כד אכתש במנא דפרזלא אפיק זיקין לכל עיבר) א מרזפתא"ס(כהאי אומנא מרצפא , נצוצין
ח פתחי חכמה אות לו "ל קל"ברמח' ועי, ל"עכ, זיקין דנפקין נפקין להיטין ונהירין ודעכין לאלתר

ואז , באצילות הוא שהמחשבה העליונה היתה לוקחת סוד דמות אדם להעמידו על מכונו, ל"וז
אלא ענין הרע דהיינו שהאורות ההם , היתה מבררת מה שצריך להסיר משם ומהו שצריך להסיר

והנה אין ,  הרע משםכי כבר הגיע ההעלם למדרגה זאת שאפשר לצאת, היו עומדים להוציא הרע
אדרבא שיהיו טהורים ומתוקנים , זאת הכוונה בדמות האדם שיהיו אורותיו מוציאים הרע

ואז זה מה שעומד להוציא הרע נבדל מגוף דמות אדם שהוא העומד להכין הדברים , כדלקמן
קין והם הם זי, וזה הענין יצא ונראה בפני עצמו, ואז הוציא מן הדמות זה הענין, בהכנה ראויה

שהרי , כאילו גם הם מנהיגים, והנה עשו שלהם שבתחלה יצאו בדרך להיטה, דאתלהטו ואתדעכו
ואם לא היה להם מקום בהנהגה ולא היו פועלים כלום לא היו כלום אלא , מהנהגתם בא הרע

א לגרום חורבן לזה השורש וזה "ומפני הרע נחרבו וזאת היא פעולת הס, נתלהטו ונראו ושלטו
א "בהגרעוד ' ועי, ל"עכ, ך עיבר שהוא כללות כל המלכין האלה"ה זריקת ניצוצין לששאמרו מחשב

גבורות דינין קשין ' שהן ה' ז'נ'ט'ע'מלכין שהן דינין לכן הן אותיות ש' והן ז, ל"א וז"ע'  גצ"על ספד
ין האחרונים שהן כללות כל הגבורות הניצוצ' הוא ב' ץ'וכן ג' ז'נ'ט'ע'בסוד ש' ז'ע' ן'ט'כידוע ש
  . ל"עכ, דאתדעכו

אדיר במרום עמוד קצט ' ועי, שהם גבורות שבזכר' ח ה"ח רפ"ע' ועי', ח שבירה ז" מוזכר בע546
ה היה "כי הקב) ר פרק כ פסקה כט"ב' עי(שזהו ענין כתנות עור וכתנות אור , ותדע באמת, ל"וז

ונשאר בבחינת , אבל מפני חטא האדם לא היה כך, רוצה מתחילה לתקן הנוגה הזה על ידי הגוף
ר "ובחינה זו היא עו, למיתוק הרע' ויש בה ו, ע"והסוד כי הנוגה מתפשטת בסוד ר, כתנות עור

' הם ממש ה, ך"אותיות מנצפ' וסודם ה, ז אותיות הם בנין הכל"כ, כי הנה, והענין הוא, לאדם
עלו מים והענין כי הגבול והשיעור הוא בסוד מי מדד בש, ב אחרים"מוצאות הפה שהוציא מהם כ

גבורות שהם ' כי הם הה, ומן בחינתם היו המלכין קדמאין כמו שפירשתי במקומו) ישעיה מ יב(
, נעשה זה הנוגה] ח"זה בשער רפ[ר "ך שעולה פ"אותיות מנצפ' והנה מן אלה הה, ל"שיעור הנ

  .ל"עכ, ע"ר' ר עולה גי"מן פ' ל נחסר י"ר כנ"של אוי' וסודם מן הי
 .ב"ע' ב ל"יהל אור ח'  עי547
ועפעפי עינא הם , א מסביר שכרובי עינא הם העור המכסה העין"א שהגר"ע' ז כ"בתיקו'  עי548

לכן אין ' ה והם כנישו לכולהו כו"ג שכרובי עינא הם נו"נ ע" קז"א על תיקו"בהגר' ועי, השערות
' מעלה ואל' ה א"ג לגבי עפעפי עינא שהם נו"ג ע"ח ל"תז' ועי, גוון נגדן רק הן לכסות ולכללן בגוון

ד הכנפים הן במקום הידים וכן "ט ע" קמז"א על תיקו"בהגר' ועי, ה נקרא מעלה ומטה"למטה שנו
  . ל"עכ, ל פתחין וסגרין"הן בעינא בכרובין מסככין את העין ובעפעפים פרחין ר

  .'עקודים פתח ג'  עי549
  .ן"פעמיים עי' וגם גימ, ה"פעמים הוי' י'  גימ550
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 ישופך הוא ,'גוו אשית ואיבה תלך ךנוחג על) טובראשית ג  (לנחש ה"ש הקב"מ והוא
 היו )האיכה א  (ש"כמ ,הנחש אל ראש הרמת היה שבתחילהוהיינו , עקב תשופנו ואתה ראש
 להם גורם זו ועלייתם ,העליונים במאורות )קטרוג( לגרום הלמעל עולים כי ,' וגולראש צריה

 בראשית( הנחש גליר קציצת ס"וז ,שונעו קבל ברכש אחר לעמוד מקום )עוד( לו שאין ,ירידה
 דקדושה אדם בין העשנש פירודה סוד ,' וגואשית הש ואיב"מ והוא )' פסקה ה'רבה פרשה כ

 עקבה דולמטה בס לאדם המפת הוא בתחילה יכ ,רעה מן ולצאת תבררהל שעומד בליעל לאדם
 הגוף לתאוות מתקרביםה נפשה של קודותהנ שהם ,שבו נפש בבחי׳ העשיה בעולם דקדושה

 מאורות בעצם חושך לגרום למעלה למעלה השעול ואיבריו גופו כל ופחנ ז"ועי ,בעקב והוא
 אבל ,ץ"ג ז"נשעט אותיות ז׳ 551הנחש של רישין ז׳ והם ראש הרמת לו נעשה ז"ועי ,העליונים

 טוב )'תנחומא בשלח ח(ש "וכמ ,ראש ישופךהוא ש "וז ,ממנו וחכ וניטל למטה יורד הוא ז"עי
 הדעת תנטיל המים על תנינים ראשי תרשב )יגעד תהלים (ש "מ והוא ,וחמו את רצוץ שבנחשים

  .)נדפתח א "פתח הבא וגדלות דז(ד "בס בסמוך ודע שית׳ כמו ממנו
  

  פתח יב 
ק "א הוא בד" ואחוריים דאו,ה"ב דנקודים בסוד י"ו אותיות הנשארים הם של חו"וט

' גהסתלקות  והוא רמז על סוד ,תגין על כל אות' ץ יש ג"ז ג"אותיות שעטנ' ואלו הז, 552ה"חי
 כי הם לקחו הארתם רק משיבולת הזקן ,פ"אורות עליונים שנסתלקו מהם שהם סוד אורות אח

פ הוא למעלה ממדרגת הגבול שלכן אין " שאורות אח)יחפתח ף "אח( שכבר נתבאר, ולמטה
ב "ת שחו"ר לז" ולכך בנקודים ששם היה חילוק בין ג,כלים כלל)ל(בהם שום ענין שייכות 

למעלה על אותיות שלהם שהם '  לכן נשאר תג א,פ ונחסר מהם הארת האזן" אחשקבלו אורות
' ת שנחסר מהם הארת ג"וז,  קיבלו אור האוזןשלאב שירדו למטה לסיבה "סוד אחוריים דחו

ש "כמת "דזועוד הוא בסוד סילוק המוחין , תגין על אותיות אלו'  נשארו ג,פ"המדרגות דאח
 הם זיינין שעל אותיות , וזיוניהון לא אשתכחו,'מתקלא כו דעד דלא הוה 553)א" ע'ג( צ"בספד
 שהם כלי חרב ניןונקראין זיי, ד דלהון"באמצע חב' משמאל וא' מימין וא' תגין א' גשהם אלו 

 שהקדושה מתגבר ,ת אז הם בסוד התיקון" שכל זמן שהמוחין מתפשטים בז,לאכנעא שנאין
  .וניםא לגרום קטרוג וחשך במאורות העלי"ואין כח לסט
כי ,  בעקודים)ידפתח ף "אח(  כמו שנתבאר למעלה,א גם בנקודים" בחינת טנתויש

א להוציא הברת האותיות בדיבור לחוץ להשתמש בהם " וכמו שא,האותיות הם הכלים עצמם
 כמו כן אין לכלים עצמם שום תשמיש בלא האורות שבתוכם שהם ,י נקודות"אם לא ע

 )כיחזקאל א  (והוא בסוד חיות ואופנים וכתיב, י כלים"ע כאומן ,המנהיגים האותיות והכלים
ס הנמשך "ט א" והוא מסוד חו554 כי רוח החיה באופנים,'ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם וגו

 וכמו כן הוא סוד ,באריכות) פתח יא(ש למעלה בנתיב הצמצום "במקום הצמצום והרשימו כמ
 ש" כמ555סד והוא חוט של ח,ט"נין חוה כמ"ס חי"וז, אורות שבתוך הכלים בכל העולמות

                                                           

בזה ספר תולדות אדם שם מבואר שרב אחא בר , ץ"שורש קבענין במגלה עמוקות '  עי551
ראשים וכמו שהעיד עשו בעצמו וניבא ולא ידע מה ניבא באמרו ' יעקב זכה לתקן אותו נחש של ז

) משלי כד טז(ראשין דיליה כי שבע יפול צדיק וקם ' שהפיל ז, שרמז על רב אחא, אחי, יש לי רב
ל דבפסוק הזה חשיב שבעה " ר- הוי עד משחיתים , ל"ד וז"ב ע" לצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ

  .ל"עכ', היכלות דמסאבותא וכו' והן ז' א וכו"דרגין של הס' והן ז' דרגין של רשעים וכו
  .' נראה להוסיף שיש להם תג א552
ש " וכמ- הגהה , ק"ר שחסרו להן שלא יצאו אלא ו"ג, זיוניהון הן המוחין, א שם"ל הגר" וז553

' מוחין לכך צריך ג' מלכין שהן חסרים ג' והן בז', ץ'ג' ז'נ'ט'ע' שלשה זיונין ששבעה אותיות צריכין
זיונין והן כלי זיין להלחם ' מוחין הן ג' ז לכן הג"ש בא"ת כמ"וכל מוח ומוח מתפשט בכל ז, זיונין

ש "ד כידוע וכמ"מוחין חב' כמו הג' לימינו כו' והן א, א"א דבגדלות מסתלקין ומתכנעין הס"בס
  .'מ אלין תגין אינון זיינין כאדם שאוחז וכו"ג ואמרו מ"ח ע" דף פח"בתז

רוח החיה רוח קדשא דנשיב ובטש בכלהו , רוח החיה באופנים, ל"א וז"ב ע"ב רמ"זהר ח'  עי554
  . ל"עכ, איהו נטיל למאן דנטיל ליה, למהך אשתכח דכל מאן דאיהו בדרגא עלאה, אופנים
מה דנהורא דאתברי ביומא קדמאה יהיב שלימו ונגיד ח כ"ות, ל"ג וז"א ע"זהר חדש נ'  עי555

אוף אברהם נהורא קדמאה יהיב נהירו להאי ברתא , מניה נהירו לנהורא דהאי עלמא אתנהיג ביה
ועל דא חוט של חסד משוך עליה לאנהרא מן , דמלכא יומא רביעאה דעל ידה אתנהיג האי עלמא

 . ל"עכ, ו בכולאוכד אתחברת עמיה ויתבא לימינא אתגדל איה, נהוריה
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ואתה מחיה את ) ונחמיה ט  (ש" והוא המחיה את הכל כמ,עולם חסד יבנה) גתהלים פט (
כ הנשמה אשר בו " ג, הוא באדם התחתון אשר הוא צלם ודמות של כל העולמותוכן, 556כולם

י האדם ויפח באפיו נשמת חיים ויה) זבראשית ב  (ש"כ חיה כמ"בסוד עצמות האור נקרא ג
 והוא האור המשלים ,א שנפלו"ה הם אחוריים דאו"ק חי"ולכן האותיות בד, ה"חי לנפש

  .נ"וזפ ולדבקם כדי ליתן מוחין ל"האחוריים שלהם להחזירם פב
ו רק חסרון " שלא היה בהם מיתה ח,ב אחוריים שלהם נשארו בחיים" הנקודים דחוואלו

נסתלקו למעלה ונשארו בבחינת אור חופף על והאורות כש,  והבן,הארה שלא היו ראויים לזווג
 הנשאר חופף על הגוף 557 הוא בבחינת תגין והוא כמו הבלא דגרמי,הכלים להקימם בתחיה

 והוא ,תחיית המתיםב'  והקיצות וגו,כבך תשמור עליך בקברבש) י"ו מ"פאבות  (כ" כמשברבק
ה שבהם "ח הויֹכם ֶׁש אף שנסתלק ונתבטל מהשימוש שלהם והוא ביטול מלוכת,הרצון הפנימי

 ,ה החדש"והטעמים שלהם הוא סוד מ, והתיקון היה מתעלם וגברו רק כחות ההפסד והקלקולים
ה " שהוא מ, כח הקדושה ולהפך הרע לטובמגביריצא מן המצח לתקן את הכלים ולהיות 

  .*ד"ן כמו שיתבאר בסמוך בס"המברר חלקים של ב
  בית נתיבות*
 ישראל על השורה 559ה"אהי סוד שהוא ,558א"כ פעמים ז׳ הם ץ"ג ז"שעטנ של ניןוזי 'וג

 ' טברכות (ש"כמ השבירה תיקון סוד שהוא לגאולה להביא יכד עליהם וצופה ,בגלות לשומרם
 יןנמכ והם ,וגו׳ לישראל טוב ך"א )אתהלים עג (אסף  אמר ז"וע ,' כובגלות עמהם אהיה )ב"ע
 דגרמי הבלא בסוד שהוא ,מת לא ונביא יעקב )ב" ע' התענית (ש"מ והוא ,יעקב של ותיונש

 ואלו ,יהחבת ממנו וקם נפשה אור שורה ושם ,הפסד מקבל שאין 560לוז שנקרא עצם על הנשאר
 והוא ,לבד ן"ב שם רק נשאר שלא ,אחרונה' המ שנתרחקו שםה של ו"הי בסוד הם יןנזיו הג׳

 ׳ה עם נתבררו אז ,יהחבת יקומו נתקנו וכאשר ,561ם"אדו מלכי נקראו שלכן ,שבהם נפש בחי׳
 בסוד היה השתחיל ,תיקוןה אחר פרצוףה בנין והוא ,562יעקב שם כמנין ת"הויו ז׳ ונעשו האחרונ

 והוא, 563ם"לח בסוד ת"הויו ג׳ ותנראשו ג׳ תוספונ וגם ,שלמים פרצופים עשונ כ"ואח ,נקודות
 לחרן ביעק תשהליכ ,' וגועמדי אלקים יהיה אם) כבראשית כח  (הסולם מראה אחר ש יעקב"מ

 עם שירדו יצוציןנה סוד הוא בגלות ישראל ושמירת ,הגלות בסוד ע"לבי ליםהכ ירידת סוד הוא
 ,לאכול ם"חל לי תןנו) שם( בסוד להם ר"ג ספותות סוד והוא ,כ"חא עליה להם שגורם הכלים

 שלם א"כשז מוחיןה י"ע שהזיווג ,ונוקבין וריןכד יבונסדאת המתקלא סוד 564זיווגא הוא םחול
 כי וידעו) זבראשית ג ( בסוד דיליה הלבושי אפשיט אז בגלותאש ,ללבוש ובגד ,לותובגד

ש "כמ הלבושים פשיטת והוא ,מבריאה אצילות פרדנ אז ליםכה בשבירת כי והוא ,הם ערומים
 כי ,הפרצופים יןנב לסוד כ"ג ורמז ,באריכות 565)ג"ו ע"כ (ג"פ ד"לספ בפי׳ ה"זללה א"הגר מרן

 בסוד שהם ס"ט א׳ לכל תוספונ כ"ואח ,א׳ כל של מלכות בחי׳ לבד ודותקנ סודב יוה בתחילה
הם הכל בלבושין  תיקוניןה וכל ,ללבוש דגב )כבראשית כח (ש "וז ,לחבירו מלביש שא׳ לבושין

                                                           

והוא , כי הכבוד העליון הוא השורה בכל מקום, ל"ל בדעת תבונות אות קס וז"ברמח'  עי556
ישעיהו (ועל כן נאמר , ואתה מחיה את כולם) נחמיה ט ו(והעיד הכתוב , המחיה את כל הנמצאות

  . ל"עכ, מלא כל הארץ כבודו) ו ג
  .'פרק בח מוחין דקטנות " ע'ועי, 'א פרק ה"ח טנת"ע 'עי 557
 .א"פעמים הם כ' ל ז" נדצ558
  .'א פרק ז"ח א"ע 'עי 559
ועליו יבנה הגוף , באדם נשאר עצם אחד בקבר הנקרא לוז, ל"ל רנא וז"אוצרות רמח'  עי560

 . ל"עכ, הבלא דגרמי' ויש שם גם חלק מן הנפש והיא נק, לתחית המתים
  .כ"ן עה"ב'  גימ561
  .זו מובא במגלה עמוקות שורש קיט'  גימ562
 .ח שבת פרק יז"זו מובא בפע' מ גי563
 .ג"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי564
לכן אמר לקמן וכד חב אדם , עור ובשר תלבישני שהוא לבוש לאצילות ושם חטא, ל" וז565

ולכן וידעו כי ערומים הם שהפשיטו , שהוא בריאה הלבוש ששם חטאו' אתפשט שמאלא כו
ערום ולכן עשה לו כתנות עור דמשכא ר נתפתה ונשאר "ס שאמרו שלבושיו של אדה"מלבוש וז

, דחוויא וצריך המיתה להפשיט אותו המלבוש שהוא הגוף של נחש ובתחלה היה לו כתנות אור
  . ל"עכ
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 ס"וז ,יןסואח אתקין ריקד לבושין ןכיסופי לכד דכיסופא דרישא עד )א" ע'ג( א"ד פ"ש בספ"כמ
 דיםגב וילבישהו )היה ג רזכ (ש"כמ הם הכל תיקוניםה כל וכן ,בלבושין יןמגפו טאיםחהכל 

 העברתי ראה )שם ד (ש"כמ א"הסט מסתלק הלבושים י"שע ,ו׳גו הטהור צניףה ישימו ,'גוו
 שתחילה ,לאלקים לי ה׳ והיה )כבראשית כח (ש "מ והוא ,לצותחמ אותך והלביש עוניך מעלך

 ן"וב ה"מ הרחמים תדמ שיתוף היהאז  ,שנתקנו ואחר ,ינאדד בסטרא רק היו התוהו בעולם
  .והבן ,דחבי

  
  פתח יג 

מה , ר" מה שקראם הרב הקדוש בשם רה, השבירה הזאת הוא ענין פירוד החלקיםענין
 שהם נכנסים בסוג 566שכל המאורות של אצילותוהיינו , י"שאין כן אחר התיקון נקראים בשם רה

 לגמור בנין פעולה לתכליתינם פונים  א,מספר עשרה שהם כללות כל הפעולות ומדות ההנהגה
 שהרי ענין הנקודים בבחינת התוהו הוא השיעור ששיערה ,שיעשו כולם לפעול דבר אחד

 ,א הנמצא בסיום הקדושה"י הסט"מחשבה עליונה אותם בבחינת הקלקולים אשר נמצא בהם ע
ים לתכלית  שהרי אינם פונ, ואין שייך סדר להפסד וקלקול,אשר גורם הפסד לשליטת הקדושה

אלא כל קלקול הוא , קיום הדבר וסוף שלמותועיקר  שהתכלית הוא תמיד , היוצא לבסוףאחת
 אשר כולם מסודרים אל , שאין כן סדר בנין הפרצופים אחר התיקוןמה, ענין נפרד בפני עצמו

 , ומתלבש אחד בחברו כדי לגמור ענין היקף הנהגה הזאת,היקף שלם שתלוי דבר אחד בחברו
ונמצא שכל המעשה המסודר ,  והוא היחוד המתגלה לבסוף,יתגלה תכלית שלמותםכ "שאח
מ אנו יודעים שכל מגמתם וסדר המשכת " מ, היחוד והתכלית של הסוףגלה אף שעדין לא נ,בהם

 והולך ומשתלם עד שבא שלמות ,י חברו"שדבר אחד יהיה נשלם עכדי  הוא ,הפעולות זה מזה
  . ולכן נקראים רשות היחיד,בר אחד ונמצא שכולם פונים לד,המעותד

 ואדרבא הם ,י שהרי אין בהם תכלית"א כל בנין שלהם אינו נקרא רה" הטעם הסטומזה
יתפרדו כל פועלי ) יתהלים צב ( לכן הם בסוד הפירוד בסוד ,קלקול השלמות והיפוך התכלית

, 'בים וגו האלקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות ר)כטקהלת ז  (ז נאמר"וע, און
) יזהושע ד  (ש" כמ567והוא סוד המחלוקת ושנאת חנם שגדול כחו יותר מכל עונות שבעולם

 כי כל ישראל הם כגוף ,' וגו569 חלק לבם עתה יאשמו)ב שם י (568 לוחחבור עצבים אפרים הנ
אחד וערבים זה בזה כמו הגוף שנבנה מאברים רבים שהדם סובב בכולם בשוה וגם ההרגשים 

י " וגם ע,מהם מרגישים כל האברים יחד'  שבכל א,המוח אשר נמשכים בהםהבאים מגידי 
 פועל הראיה העין  כמו,י הדם הסובב בהם כל אבר פונה לתקן כללות כולם"חיבור האברים ע

 ,כח פרטי אשר גורם תיקון לכולם'  האברים יש לכל אוכל, ' האוזן והיד כו) וכן,הגוף(לתקן כל 
'  כל א,וכן ישראל, והוא היותו בחיים ובקיום גמור' ם לתכלית אואז הוא חי באמת פונים כול

 ובכל , וכל אחד מישראל יש לו פרטים מיוחדים לתקן בכל הבריאה כולה,נברא לתקן חבריו
ה כלי מחזיק "לא מצא הקב) ב"י משנה ג"פעוקצין  (ש"והוא מ, אדם דנשמות דכלל הקדושה

                                                           

  .ל נקודים" נדצ566
מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה , ל"ב וז"ע' יומא ט'  עי567

עבודה זרה גלוי ,  שנאת חנם כנגד שלש עבירותמפני שהיתה בו שנאת חנם ללמדך ששקולה, חרב
  . עריות ושפיכות דמים

ה חייס "קב, ב דכד עמא כלהו אית בהו שלם ולא אית בהו מארי דבבו"ע' א ר"זהר ח'  עי568
ז ואינון בשלם דינא לא שליט עלייהו "ואף על גב דכלהו פלחי לע, עלייהו ודינא לא שלטא בהו

  . ל"עכ,  עצבים אפרים הנח לוחבור) הושע ד יז(ואוקמוה דכתיב 
א יצאו נפרדות זו מזו שלא כדרך קוין "חלקים נקודות של ז' אלו הו' ח מלכים פרק ה"ע' וכן עי

ר כי לא היה בהם יחוד "רה' ז נפרדות ולא מקושרות יחד ואז היו נקראים אלו הו"רק זעג
ניהם אהבה וחבה ולכן והתקשרות ואחדות רק כדמיון אנשים נפרדין איש לדרכו פנה ולא היה בי

האורות ומתו כמו שכתוב חבור עצבים אפרים הנח לו כי ' לא יוכלו לסבול אלו הכלים שלהם בחי
קנים כל אחת לבדו ישתברו ואם תקח ' החבור גורם קיום והעמדה ומשל הדיוט אומר אם תקח ו

  . ל"עכ, לבד ביחד יתקיימו ולא ישתברו' ג
ב בהון אתפרשן יסודין ואית בהון מחלוקת דאיהו פרודא כד ח, ל"ב וז"א ע"ז קס"תיקו'  עי569

לא שריא בפרודא ורזא דמלה חלק ' דה, ל שטן"מניהו ועאל יצר הרע דאיהו סמא' וסליק שם ה
 . ל"עכ, לבם עתה יאשמו
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 שהכלים מיוחדים זה בזה ומתארך ,לם התיקון שהוא בסוד עו,570'ברכה לישראל אלא השלום כו
מתלבש בחבירו '  והוא בחינת התפשטותם בסוד פרצופים וכל א,כל אחד מהם לתקון כלל הגוף

 ,ליםוכ בעולם התוהו שהוא בשיעור הוצאות הקלק" משא, ואז יכול האור להיות בהם,571זה בזה
מהם בעד כולם ' ת לפועל אבהם התפשטו ונמצא שאין ,שאין אחד פונה בשביל השלמות הקיים

יכולים להחזיק הברכה בתוכם לעצמו והם בסוד נקודות לבד ונמצא שאין ' ואז הם פונים כל א
  .י שלא היו יכולים לסבול האור שבתוכם"שהוא סוד שבירתם ע

י השבירה של " כי ע,ז אשר נקרא בשם אלהים אחרים"א וסוד ע" נמצא הסטומכאן
 אלא ,כל אחד בשביל תיקון כלל הבריאה שהוא סוד גילוי היחוד שלא היו פונים להאיר ,הכלים
 ונשאר ההנהגה בסוד הטבע , שאז מתעלם האור הזה,א וקטרוגו"פ שיעור שליטת הסט"הוא ע

 שהיו הנקודות זה תחת )'דפרק נקודות ( ל"ש הרב הקדוש ז"והוא מ, בבחינת השתלשלות לבד
 והוא ,פ עומק המעשה"ר שהוא הולך ע"הנהגת חד שסידור קוין הוא סדר ,זה ולא היו בסוד קוין

 מאחר שהכל מתנהג , לית דין ולית דיין,א האומר"ז נמצא הסט"ולכן עי, למעלה מהנהגת הטבע
ז של "והוא סוד הע )יחמלאכי ג ( אלקים לאשר לא עבדו ובדפ הטבע ואין רואים חילוק בין ע"ע

 שהוא הפירוד הנמצא ,לשון רבים ונקראים אלהים אחרים ב, שתלו הכל במזלות572הקדמונים
 כל אחד פונה ,ר שאין פונים לתכלית היחוד אלא בבחינת קלקול ושבירה"משיעור הזה של רה

  .לעצמו
 והכתוב ,עשו שש נפשות היו לו) 'פסקה ו' פרשה דויקרא רבה  (ל"ש רז" סוד מוהוא

 והכתוב קורא ,ואבל יעקב שבעים היו ל, קורא אותם נפשות ביתו לפי שעובדים לאלהות הרבה
מלכי ' נפשות שלו הם בסוד ז' והוא סוד גדול שעשו עם ו,  לאל אחדשעובדים אותם נפש לפי

 והם בסוד נקודות לבד ,573ק" הדעת המתפשט בו, ועשו הוא הכולל סוד בלע בן בעור,אדום
אבל יעקב עם בניו הם בסוד ,  רק בסוד מלכות שלהם לבד,שאין כל אחד בנין שלם של עשר

י ועובדים "ולכן הם בסוד רה,  ולא בבחינת נקודות,בסוד פרצוף'  לימתפשט'  שכל א,שבעים
ז מתגלה הרצון הפנימי סוד האור שבתוך " ועי, שכולם פונים רק למלאות רצון קונם,לאל אחד

ד הוא "וסוד אח, ה ותכלית המעותד"ס ב"כ לגילוי היחוד שהוא רצון א"הכלים והולך ג
 בעולם התיקון שהמאורות היו מביטים זה לזה הוא ו,בת כולםפונה לטו'  שכל א574ה"אהב

 , בנתיב התיקון,ד"ה החדש שבמצח הרצון כמו שיתבאר בס"י הארת מ" והוא ע,באהבה ורצון
  .ד"ה כמו שיתבאר בס"ב אותיות סך הכל בחשבון מ"נקודות וכ' ג טעמים עם י"והוא חיבור י

  
  פתח יד 

 פסוק , הם הנזכרים בתורה בפרשת וישלח,הו המלכים שהם הנקודים דעולם התוואלו
ק אשר בהם השבירה "והם הו, 'ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום וגו) לאבראשית לו (

והם שמות הספירות כפי השיעור ששיערה , ד"ואשר ירדו מאצילות לבריאה כמו שיתבאר בס
חשיך אורם א יש לו מקום שליטה בהם לה" שהסט,לקוליםמחשבה עליונה אותם בבחינת ק

והוא שבאמת כלל הקדושה נקרא בשם , ולגרום קלקול הקדושה ונקרא על שמו כמו שיתבאר
ועתה שמע דברי אלקים חיים סודות נוראים ונפלאים מאד , 575א בשם עשיו"יעקב וכלל הסט

  . שבזה יפתחו לך שערי אורה,מאד

                                                           

והוא כי הלא , והנה עיקר הברכה היא בסוד שלום, ל"ל אדיר במרום עמוד רנ וז"ברמח'  עי570
אלא שבהיותו ממותק הרבה בחסד ומתיחד בו אם ,  גבול פרטי לכלהדין הוא קו המדה המשים

ועל כן , אלא אדרבא יתרצה לו בהיותו מפוייס עמו, ירצה החסד להגלות יותר לא יעכב עליו
כי הלא כיון שהיא העברת הגבול לולא היה הדין , הברכה לא תוכל לצאת אלא בכח השלום

 ועל כן אמרו אין כלי מחזיק ברכה לישראל ,מתפייס ומתרצה עמו בזה לא היה אפשר לעשותו
נמצא שהברכה היא תוספת השפעה שצריך להעביר הגבול ) ב"י' ג מ"עוקצין פ(אלא השלום 

 . ל"עכ, הראשון
 .'ח תיקון פרק ה"ע'  עי571
  .וכנראה שזה מהצנזורה' של הקדמונים' נראה למחוק 572
  .לקמן פתח טו'  עי573
  .אהבה' חי שאחד בגימל פרשת וי"ליקוטי תורה להאריז'  עי574
, עשו של הנחש) א"ח ע"ב נ"ב(יעקב שופריה דאדם , ל"ג וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי575

וכי , מאי בעקב עשו, ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו, ל"וז) א"א ע"ב קי"ח(ש זהר "כמ
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זרעם  כי מצינו השתלשלות כל העולמות מרומז בתורה באבות הקדושים וב,והוא
בראשית ב  (ש"ה היה הראשון שממנו התחיל בנין העולם כמ"כי הנה אברהם אבינו ע, אחריהם

אלא ' אל תאמר כו) 'ב פסקה ט"פרשה יר "ב(ם ואמרו "אלה תולדות השמים והארץ בהברא) ד
'  ויעקב נבחר אליו ית, יעקב ועשובא ומיצחק ,והוא הוליד את יצחק וישמעאל, 576ם"באברה

 והוא סוד כל בנין העולמות שמתחלה היה התעוררת גילוי ,עו אחריו ועשו נדחהויבחר בו ובזר
והמבין יבין בזה סוד נורא , עולם חסד יבנה) גתהלים פט (ש "בסוד חסד הראשון כמ' רצונו ית

 הגנוז ביסוד ד והקו הנמשך סוד אור החס,' כי הצמצום הראשון היה בנקודות מלכותו ית,מאד
ש " ופועל לפי מדת הרשימו כמ,והוא הנכנס ברשימו להיות מצומצם ,577ח עלמין דאברהם"רמ

אל ' לאברהם לך לך מארצך וגו) אבראשית יב (ה " והוא סוד מה שאמר הקב)פתח יא( למעלה
 בעת ירידת הנשמה מעולם , פרשה זו)ב"ו ע"ע(  וכמו שנדרש במדרש הנעלם,הארץ אשר אראך

  .כדי לתקנו בףכ כפי הגו"העליון אל הגוף להיות פועל ג
,  הוא כאן סוד הקו המתלבש ברשימו בכדי לתקן הרשימו בשביל גילוי היחוד לבסוףוכן

' ויקרא שם אברם בשם ה) דבראשית יג ( וכתיב ,הנפש אשר עשו בחרן) הבראשית יב (והוא סוד 
ירושלמי ( והוא הנקרא ,ק"ה במקום הצמצום באורות שיוצאים מא" והוא סוד גילוי שם הוי,'וגו
קום התהלך ) יזבראשית יג (ש " והוא מ,וןהאדם הגדול בענקים בסוד אדם קדמ )ב"ט ע" עתשב

 ושם בצמצום נשרש , והוא כלל הקדושה578ק ממלא כל מקום החלל" שא,בארץ לארכה ולרחבה
  .א לבסוף כל המדרגות שבשביל כך היה הצמצום"שורש הראשון אל יציאת הסט

פ ועינים "יצחק הוא הקדושה סוד אורות אחש,  סוד ישמעאל ויצחק שיצאו ממנווהוא
 שיצאו בהדרגה זה אחר זה כדי שיתהוה הגבול והשיעור ויתנהג העולם ,ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"עד

י שנתעלם קו החסד להיות " שהוא בא ע,579א בהעלם"וישמעאל הוא הסט, בסטרא דדינא
ג "כ שהה י"ואח, ו שנים" ולכן נולד כאשר היה בן פ,ם" הרשימו סוד אלהיתמצומצם כפי מד

 שכל צמצום הוא דין ,ק בטיבורו" הוא סוד הצמצום באמצע דא,שנים עד שנתבשר בלידת יצחק
 ושם מטיבורו ולמטה הוא אצילות ששם ,קנא כידועידהוהוא מתחיל מסיום , והסתלקות האור

והוא , א סוד השבירה" היה מקום גילוי לשורש הסטושם ,ההנהגה בדין כפי עבודת התחתונים
א שנדחה לחוץ מן " יעקב הוא הקדושה שנברר ועשו הוא סוד הסט,ידת יצחק את יעקב ועשול

 עד אחר השבירה הוא סוד הליכת יעקב ללבן ,י מקום הקדושה"כ בא" ובתחלה היה ג,הקדושה
 הבירורים אחר יתז חזר משם סוד עלי" ואח,והאביד שריד מעיר) יטבמדבר כד (י סוד "הארמ

 ,ע והיינו" ונדחה הרע בפ,וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו) ובראשית לו ( ואז, השבירה והתיקון
א והוא "רק לפעמים מתגבר הסט, א שהוא תחלת התיקון"שניתן כח לקדושה לשלוט על הסט

יחזקאל כו (ולפעמים הקדושה מתגבר בסוד , ק"י להחריב בהמ"שליטתו על יעקב וכניסתו לא
מ אין שליטה גמורה "אבל מ, ורב יעבוד צעיר) כגה בראשית כ( ובסוד ,'אמלאה החרבה כו) ב

                                                                                                                                                                      

, ומנו עשו, עקבלאו הכי אלא ידו אחזת במאן דההוא דהוה , סלקא דעתך דהוה אחיד ידיה ברגליה
ומיומא דאתברי עלמא עקב קרי ליה קודשא בריך , משעתא דעקב ליה לאחוי, דהא עשו עקב אקרי

, אנת דאקרי עקב תשופנו בקדמיתא, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב) שם ג טו(דכתיב , הוא
   .ל"עכ, ל דאיהו רישא דחויא דמחי בהאי עלמא"ומנו סמא, ולבסוף הוא דימחי רישך מעלך

, אתגלי חסד עילאה, ד פומיה דאמה"כיון דאתגליא יו, ל"ב וז"ע'  יצ"א על ספד"בהגר'  עי576
, ד דפום אמה"ולא אקרי חסד עד דאתגליא יו, ותלי בהאי פום אמה, והאי אמה חסד הוא דאתקרי

ובהאי חסד דפום אמה , ד דאמה"ח דלא אתקרי אברהם שלים בהאי חסד עד דאתגליא יו"ות
ולכן לו , שהוא קיים העולם שהוא חסד עלאה, בהבראם באברהם) ב"י' ר פ"ב(ש "וז, אתקיים כלהו

ס כריתת הערלה מן המילה שאז יכרתו כל "וז, נצטוה המילה ולכן בימיו נסתיים שני אלפים תהו
 .ל"עכ', א בלע המות כו"הס

כשיורדים למטה בפומא דאמה , ח כמנין אברהם"רמ, ל"שער הפסוקים חיי שרה וז'  עי577
חסדים אלו והנה אז נעשה היסוד ' ושם נתפשטו ה, ח עלמין כנזכר באדרת נשא"דאורכיה רמ
ותאנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן , ל"א וז"ב ע"ר דף קמ"אד' ועי, ל"עכ, שהוא יוסף

והאי הויא אמה דכיא ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין , בתיקונוי אתתקן תקונא דכסותא דכיא
ד פומיה דאמה אתגלי "ד וכיון דאתגלייא יו"דאתקרי יו, וכלהו תליין בפומא דאמה, יןותמניא עלמ

  . ל"עכ, חסד עלאה והאי אמה חסד הוא
  .י פתח יב"לעיל עגו' ב וכן עי"ח פתחי חכמה אות ל"ל קל"ברמח'  עי578
כי האבות הן אדם כידוע , ל"א וז"ב ע" לצ"א על ספד"בהגר' עי, א" זה צד השמאל דסט579
  . ל"עכ, וישמעאל הן ימינא ושמאלא כידוע שור וחמורועשו 
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ועלו מושיעים ) כאעובדיה (' ועמדו רגליו וגו) דזכריה יד  (תיקון שלבסוףהלעשו וכבר הושרש 
ולפעמים ,  והוא סוד המלחמה שלפעמים המלוכה לעשו ואז אין מלך בישראל,'בהר ציון וגו

ב "אין מלך באדום נצ) מח כב 'מלכים א(חוזר הקדושה להתגבר ואז המלוכה ניתן לישראל ואז 
 כי שממית )ב"ט ע"סנהדרין צ( 580 אלוף מלכותא בלא תגאכל שהוא בסוד אלופי עשו ,מלך

והוא אוחז בסוף הידים ואין , ף"ם גמטריא אלו"ל אלהי"בסוד א) כחמשלי ל ( 581בידים תתפש
ז שישראל " שכ,582ב"ק יעק"ם יצח"לו כח להרים ראש והוא בסוד אחיזתו בסופא דאבהן אברה

ואין לו  )'ה פסקה כ"ר פרשה ס"ב('  יעקב וגוקול  הקול,ש"עוסקים בתורה אין נמסרים בידו כמ
 והוא בסוד אחיזתו במצות עשה 583ת" ואז נקרא אלוף בלא תגא דס,אבהן' אחיזה אלא בסופא דג

ים  אבל כשמבטל, כשאין עושים רצונו של מקום לגמרי אבל עדיין עוסקים בתורה,ו"ת ח"ול
 תמכי כוויגע בכף יר) כהבראשית לב ( בסוד , אז יש לו אחיזה גם בסופא דיעקב,מתורה

ת "ב מלך נעשה מלך ויש לו תגא והוא תגא דסי ואז נקרא נצ,ואז יש לו מלוכה ,584דאורייתא
  . כשמשליכים דברי תורה לארץ,ו"ח

                                                           

כאשר אין להם הארה בכלל , ד שזה נאמר על אלופי עשו"ע'  יצ"א על ספד"בהגר'  עי580
אם כן כוונתו כאן היא שכאשר כלל ישראל , ל"עכ, מלמעלה אפילו לא תגין שהם בסוד סיגין

  .בתיקון אז אין להם הארה כלל
א "בחסדים וגבורות תחתונות שמתפשטים בגופא דז, ל"ג וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי581

  . ל"עכ, תתפש' שממית בידי) 'משלי י(ש "א כמ"נאחזין הס
 .ב"נצ' ת בגימ" ס582
כמה , איהי תגא על ספר תורה צדיק' תמן אות ברית י, ל"א וז"ז ע"ב קט"זהר ח'  עי583

אלא צדיקים יושבים , דאוקמוה העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא תשמיש המטה
אוקמוה מארי מתניתין כל , שמוש בעלמא דין בתגא) א דאית"ס(ועטרותיהם בראשיהם ובגין דלית 

אבל בעלמא דאתי , דתגא לתתא בעלמא דין איהו נקודה שמושא דאתוון, המשתמש בתגא חלף
א מאן ובגין ד, אלא תגין, ובגין דא ספר תורה לית ביה נקודה באתווי, לית שמושא באתוון

והכי מאן דמשתמש במי ששונה הלכות עליה אוקמוה רבנן דאשתמש , דמשתמש בספר תורה חלף
היא תג על ספר תורה צדיק כמו שבארוה העולם הבא ' שם אות ברית י: תרגום. [ל"עכ, בתגא חלף

 .אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא תשמיש המטה אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם
שמוש בעולם הזה בתג בארו בעלי המשנה כל המשתמש בתגא חלף שתג למטה הוא ומשום שאין 

בעולם הזה הנקדה שמוש האותיות אבל בעולם הבא אין שמוש באותיות ולכן בסתר תורה אין 
נקוד באותיותיו אלא תגים ולכן מי שמשתמש בספר תורה חולף וכך מי שמשתמש במי ששונה 

 וההוא חוט :א"ח ע"ז ס"תיקו' ועי ].עובר מן העולם כתרבהלכות עליו בארו רבותינו שהמשתמש 
עטרה דספר תורה ובגינה אתמר ודאשתמש , דאבנא דאיהי תגא עטרה על רישיה' דילה איהו ו

שאבן שהיא כתר עטרה ' ואותו החוט שלה הוא ו: תרגום [ל"עכ, בתגא חלף איהו כתר תורה ודאי
' ועי]. ר הוא כתר תורה ודאיעובתמש בכתר על ראשו עטרה של ספר תורה ובשבילה נאמר והמש

, הוא מלכות' וז, ק"כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר
, וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל, וחוזרת אל שרשה, ומלכות תליא בבינה

ב "ועה, ש"ע) א"ח ע"תרומה דף קנ (מ"ש בר"כמ, רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה
וכלם חוזרים , אז ובינה שלטא, והיא אשת חיל עטרת בעלה, הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה

ק יהיו מקבלים ישר "לשים לב שאז מלכות וו[ת "אבל לא כתוב ס, ל"עכ, לבטן אמם, לבינה
יד יותר ממה ק אלא אולי המלכות יהיה לעת"מהבינה אבל לא משמע שהמלכות יהיה יותר מו

והענין כי הרוח , ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ונראה על פי דבריו בליקוטי הגר, ]ק הוא עכשיו"שו
והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך , אבל הנפש הוא המדרגה למטה ממנו, באדם הוא האדם

' צוניות דח פנימיות וחי"ע' ועי, וזה הכתר שמעל ראשו שהוא שייך לנשמה ובינה, ל"עכ, כידוע
אדיר ' ועי, כ"ע, ה"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"החיצוניות גדול מהפנימיות לכן שם ב' בערך א, ל"וז

מובא לעיל , ג"ן במדריגת ס"לעתיד לבוא יהיה התיקון שלם שאז יהיה ב, ל"במרום עמוד קח וז
  .ע פתח יא" לקמן נתיב אבי'ועי , 'נקודים י
חזי כמה עקימו וחכימו אתחכם בההוא ליליא ההוא תא , ל"א וז"א ע"א קע"זהר ח'  עי584

הקול קול יעקב והידים ידי ) שם כז כב(דהא איהו הוה ידע דכתיב , דרכיב נחש לקבליה דיעקב
בגין כך אסתכל לכל סטרין לאבאשא ליה ליעקב , כדין והידים ידי עשו, ואי פסיק קלא דיעקב, עשו

גופא , סטרא דא ומסטרא דא דאינון תקפיןדרועין מ, וחמא ליה תקיף בכלא, ולאפסקא קליה
מה עבד מיד , כדין וירא כי לא יכול לו, ואתתקף בכלא, וחמא תוקפא דאורייתא, דאתתקף בינייהו

, מיד אורייתא לא אתתקף, אמר כיון דאתברו סמכין דאורייתא, דאתחכם לקבליה, ויגע בכף ירכו
והיה כאשר תריד ופרקת ) שם מ(ידי עשו וכדין יתקיים מה דאמר אבוהון הקול קול יעקב והידים 

  .פתח כא שזה תורה שבעל פה' לקמן קלי' ועי, ל"עכ, עלו מעל צוארך
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  פתח טו 

 שהם שליטת  העינים585 הוא בסוד הכלים שיצאו מהם, המלכים הנזכרים כאןוכל
כ למטה מלכי אדום המושלים " ועל ידי זה נעשו ג,א למעלה באורות העליונים לקטרג שם"הסט

ואלה המלכים אשר מלכו בארץ ) לאבראשית לו  (ש"והוא מ,  והוא סוד גלות ישראל,בעולם
וענין , ושעירים ירקדו שמה) כאישעיה יג  (ש" כמ586 סטרא דחרובאיר והוא בהר שע,אדום

עת ) טקהלת ח  (ש"י שליטתם הוא סוד מיתתם כמ" וע,א שליטתם בסוד הקלקוליםמלכותם הו
 ונקראים מלכים ,587ה"י סיגי הדינים בסוד ואל"וכל קטרוגם ע, אשר שלט האדם באדם לרע לו

 מלך )דמשלי כט  (ש"בסטרא דדינא כמ' כי הם בסוד נקודות שיצאו בחינת מלכות של כל א
 כל זמן שלא אתבסם ,'חמת מלך מלאכי מות וגו) ידטז משלי  ( וכתיב,במשפט יעמיד ארץ

  .בחסד
 עד ,ד ולא היה מתקיים"שבתחלה נברא העולם במדה) אבראשית א י "רש(ש " מוהוא
 ולכן )פתח טו(  כמו שיתבאר בסמוך,י מלך הדר"ר סוד עולם התיקון ע"ה מדה"ששיתף הקב

 מאן דנחית ,זה נקרא מיתה שתיכף אחר מלוכתם נפלו לבריאה ש, וימלוך וימת,כתיב בהם
שהם סדרי ההנהגה , א"ק של ז"והוא סוד ו, ד"עניינו בסמוך בס'  וכמו ית588מדרגה דהוה ביה

 ,מלכים'  זבחשבוןוהם , פ הבחירה" להנהיג בהם התחתונים עששיערה מחשבה עליונה כבר
  . והם המלכים הנזכרים כאן,ק"שהדעת כולל כולם ומתפשט בו

 לא כמו אחר ,589 דגבורה לבד'ר הוא הדעת יוצא בעט"עון ב"ע ב" הראשון בלמלך
 והוא סוד כפל )'ופתח תיקון  (ד"ג כמו שיתבאר במקומו בס"ח וה"התיקון והמתקלא שכולל ה

 וכאן נקרא ,591והוא בלעם בן בעור שהוא הדעת נגד משה בקדושה, 590ה"פ גבור"הדינים ב
 )א"ה ע"קל(ש באדרא רבא "מ כ593 מארי דיבבא ויללהפיןיניה מתקטרין אלף אלג דב592ע"בל

 , לא נזכר כאן596 אבל אברהם סוד תקיעה,ב"ק ויעק" בסוד יצח595 בסוד שברים ותרועה594והם
 ,ע"סוד בל, ב"ק ויעק" והוא רק בסופא דיצח,הד בפומא דאמ" חס,ם"שעדיין לא אתגלייא אברה

                                                           

  .ל מהעיניים" נדצ585
  .שכותב שזה מדור הקליפות' ן פרק ב"ח הארת המוחין זו"ע'  עי586
, אלה לשון רבים' ל בעת זעם אז הגבורות נחתן לתתא ונק"ב וז"ו ע"בית עולמים קפ'  עי587

, ל"עכ, ש ואלה המלכים מעלמא דפירודא שנפרדו"כמ, סיגי המלכים' ם לוקחים כח הקלישמה
 .דהיינו בלשון רבים

א וימת "כד, ל מאן דנחית מדרגא קדמאה דהוה ביה קארי ביה מיתה"ב וז"ה ע"ר קל"אד'  עי588
 . והמלכים קדמאין ירדו לבריאה, ל"עכ, מלך מצרים דנחת מדרגא קדמאה דהוה קם ביה

ג לפי שאז לא היה אלא "ובו קיבוץ כל הה, ל"ה וז"ב בהגה"ע'  בצ"א על ספד"בהגר ' עי589
  . ל"עכ, דגבורה' מסט

  .שהוא פעמיים גבורה, ב" בלע בן בעור בגימ תל590
והוא בלעם בן בעור כנגד הדעת שאמר ויודע דעת , ל"ד וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי591

, ולא קם נביא בישראל כמשה) ב"א ע"ב כ"זהר ח(רו ואמ, נגד משה שהוא מסוד הדעת כידוע, עליון
' וכן עי, כלפי משה בקדושה' ובלעם בקלי, ל"עכ, ה קם ומנו בלעם"בישראל הוא דלא קם אבל בא

ס כי פנו אלי ערף "ד בלעם נגד משה בדעת שהוא אחורי הראש ומשה בפנים כידוע וז"א ע"שם י
 . ל"עכ) 'ירמיה ב(ולא פנים 

ב כמנין "הוא בגמטריא ק) יובב וחושם(ג בלע הכולל שניהם "ב ע"י מ"שבשער מאמרי ר'  עי592
 . ל"עכ, שבהם' יבבה ויללה עם שמנה אותיו

 .ד"ע'  גצ"א על ספד"בהגרא ו"ג ע"ר קל"אד'  עי593
  . מארי דיבבא ויללה594
כי הדינין , לפי שהם דינא רפיא, השברים הם בחסד, ל"ג וז"ב ע"י מ"שער מאמרי רשב'  עי595

יבבא היא , כאן יבבא ויללא' ואלו השנים הם הנקראי, אבל התרועה היא בגבורה, תבריןהאלה מש
, יובב הוא היבבא, שהם חסד וגבורה, השברים ויללה שהם כללות שני מלכים השניים יובב וחושם

  .ל"עכ, וחושם הוא היללה
אבהן תקיעה ואינון סימן מרכבה ד, סימן תקיעה שברים תרועה, ל"ב וז"ל ע"ג ר"מ ח"רע 'עי 596

 .ל"עכ, דאברהם שברים דיצחק תרועה דיעקב
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ות א רצועת מרד" הסטא שמכאן יצ,597 וילולי ילילחוהוא בסוד השבירה והמיתה גנוחי גנ
והוא בן בעור בסוד ,  שקלקול הוא שברים ומיתה בסוד ילולי יליל,ו"בבחינת קלקול ומיתה ח

'  והם ב,599)א"ט ע" ינדה(  האי שחור אדום הוא אלא שלקה,598ב"שחורות כעור) יאש ה "שיה(
ד "ם במילואו יו"כ י"ג ם כולל"כי י )יגאיכה ב ( כי גדול כים שברך ,600ם"ר סוד שברי"עו
 ובעולם התוהו יצא )המשלי כז ( ג תוכחת מגולה ואהבה מסותרת"ח וה"סוד ה והוא ב,601ם"מ

 ומשם יצא סוד ימא רבא ותהומא , לחצאיןם" והוא שבירת הי,הדעת בסטרא דגבורות לבד
 ,ש" אשר שם הוא סוד הלויתן נחש בריח ונחש עקלתון נגד דעת דקדושה משה רבעה602רבה

 דגבורות לבד פסיעה 'רק בעט )אישעיה כז ( 604ם"ר בין אש" והוא תני603לויתן ַתִניַנא דאורייתא
 ם" בסוד הדמעות שנופלים לי)ב"ג ע" מברכות( ק ממאור עיניו של אדם"מת' גסה נוטלת א

 שגנוחי הוא סוד ,והוא סוד גנוחי גנח וילולי יליל, א" כמו שנתבאר במ)605א"ט ע" נברכות(
 דברון מתנים שהוא קיימא דחאנחה השוברת חצי גופו של אדם והוא ש )ב"ח ע" נברכות(

 והוא ,מעיניו'  בלעם חיגר ברגלו אחת היה וסומא בא)א"ה ע"סנהדרין ק( ש" והוא מ,606סמכא
 והוא ,607)א"ה ע"קל( ש באדרא רבה שם"ה כמ"ן הב" כלומר די,ה"ושם עירו דנהב, שתום העין

ת מתפשט בכל  שהדע,בסוד מיתה ועוני )ב"א ע" קנשבת( העין גלגל החוזר בעולם 608ל"סוד גלג
  .ק שהם שית אלפי שנין דהוה עלמא שבו המיתה והעוני"הו

ש רבינו " דינא קדים ונפיק כמ,יובב בן זרח מבצרה הוא גבורה שבעולם התוהו'  הבמלך
 ויובב הוא מלשון יבבא ושברים ,609)א" ע'ג (א"ד פ" בביאורו לספ,ה"א זללה"הגדול הגר

 כי באמת שורש הגבורה הוא קודם החסד ,610חונקרא בן זרח בסוד פרץ וזר, בסטרא דגבורה
 רק שבעולם התיקון יוצא חסד ,611 שלכן זהב יותר חשוב מכסף,גדולהוהוא במעלה יותר 

                                                           

ומתרגמינן יום יבבא יהא , דכתיב יום תרועה יהיה לכם, בהא ודאי פליגי, ל"ב וז"ג ע"ה ל" ר597
מר סבר גנוחי גנח ומר סבר , בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא, וכתיב באימיה דסיסרא, לכון

תלת תבירין דאיהו , ב יללותא דאיהו דינא תקיפא"א ע"לא ר"בזהר ח' ועי', ל הגמ"עכ, ילולי יליל
 .ל"עכ, גנוחי גנח רפיא, דינא רפיא

א שהם לבנים "א לאפוקי שערות דא"וענין השחורות כעורב הוא בז,  עורב אותיות בעור598
  .ג"ע'  הצ"א על ספד"בהגר' עי, וישרים
מאן אבן אחת אוכמתא ) א"ז ע"קל] (ר"כתוב באד[, ל"א וז"ב ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי599

ש בפרשת תרומה כי "שאוכמתא הוא שמרי הדין כמ, דעינא והוא כמו אבן הנעשה משמרי היין
  . ל"עכ, שחור אדום הוא אלא שלקה

  .שברים' בגימ, ר פעמיים" עו600
 .'הוא מ' והמילוי של מ', י' של המילוי גימ' וד' דהיינו ה601
והדכורין ' א שני דכורין ושני נוקבין וכו"כי בסוהענין , ל"א וז"א ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי602

והבל שורש , קין שורש הקליפות, והן תרין דמעין' דנחש שבא על חוה וכו' הן קין והבל שהן מסט
 צ"א על ספד"בהגר' בינה דבריאה עי(ה לקין בנוקבא דתהומא רבא "שקעום הקב', הדינין כידוע וכו

וידוע שבינה מינה ) צ"א על ספד"בהגראה לקמן חכמה דברי(ולהבל בשקועא דימא רבא ) לקמן
וקין בתהום רבה משפטיך , לכן הבל דאתבסם יתיר הוא בימא רבא, כ בחכמה"משא, דינין מתערין

  . ל"עכ, תהום רבה
 .ד" יא עצ"א על ספד"בהגר'  ועי,א"ט ע"ג רע"זהר ח 'עי 603
 .א"ב ע" לצ"א על ספד"בהגר' עי'  דהיינו נוק604
, שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולםבשעה ', ל הגמ" וז605

א " לצ"א על ספד"בהגר' ועי, מוריד שתי דמעות לים הגדול וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו
  .602 א באורך מוזכר לעיל הערה"ע

  .קוים' לג' היינו בין קו אשזה החילוק בין נקודות לתיקון ד' ח שבירה פרק ג"ע'  עי606
  . א לעלוקה שתי בנות הב הב"מאי דנהבה כלומר דין הבה כד, ל" וז607
 .ה"דנהב'  גימ608
 .ל"עכ, לפי שהוא בעולם התהו קדמו הגבורות, ל שגבורה מלך קודם לחסד"ונ, ל" וז609
  .א"ט ע"ק קי"א ב"ביאור אגדות להגר'  עי610
ב הרוצה להחכים ידרים "ח ע"ז קי" בתיקואהו,  המקור לזה שכסף שייך לחסד וזהב לגבורה611

ורזא דמלה מצרף לכסף וכור , וביצחק אצטריף, באברהם אתלבן אדם, דאיהי חכמה ואיהי מחשבה
ח לאה ורחל פרק "ע' ולגבי החשיבות עי, ל"עכ, וכור לזהב דא יצחק, מצרף לכסף דא אברהם, לזהב

ל "וזשארז, רות חשובים יותר מחסדיםה ידוע כי זהב חשוב יותר מן הכסף לכן הגבו"בהגה' ג
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 והם בסוד חמה ולבנה שהשמש מגדל הזהב שהאי ,כ גבורה כדי למתק הדינים"בתחלה ואח
ש ו "שיה( 'ה וגו ולבנה מגדל כסף והוא גוון חיוור יפה כלבנ)א"ד ע" פב"ב(היא  חמה סומקתי

וכן פרץ וזרח הם חמה , בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה' ה) יטמשלי ג ( והוא בסוד )י
, כ חמה לעולם בגדולתו" מה שא, שבה הפרצה בסוד מיעוט הירח612 שהלבנה נקרא פרץ,ולבנה

  זה,ויתן יד ותקשור על ידו שני לאמור) כחבראשית לח ( וכתיב ,ד מפרץ קאתי"ולכן מלכות ב
כי באמת גבורה קדמה , ' פרצת עליך וגוהמ) שם כט (ש"כ קדמו פרץ כמ" ואח,יצא ראשונה

וכן כאן בעולם התוהו ,  החסד על הדין לקיום העולםר ורק חסד יצא ראשונה להגבי,במחשבה
  .תחלה היה יציאת הגבורות בסוד זהב והוא זרח

ר " צו,וקף הגבורהוהוא ת, ' כו614 לא נתמלאה צור,613ר"ה שהוא בסוד צו" מבצרוהוא
 שהוא בסטרא ,'ן בהיכלות היכל די עי)יטמשלי ל ( ר"דרך נחש עלי צו )ידישעיה ח ( מכשול
ה "א זללה"בביאורי רבינו הגדול הגר,  ועיין,א סוד הנחש צור מכשול" ששם נגדו בסט,דגבורה

  .615)ב"ב ע"ב כ"ח (שם
  .חושם מארץ התימני בחסד בדרום'  הגמלך616
 ובקדושה הוא סיום פרצוף ,הדדים בחזהמקום ת שם "ד בת"דד בן ב"הד'  הדמלך617

נשים דלהון מחלת '  וכאן בעולם התוהו שם לנגדו סוד ב,נשי יעקב' לאה והתחלת רחל ב
ד " ובד,' הידד וגוךוענו עלי) ידירמיה נא  (ש"ד לשון שמחה כמ"שמחה ועצב שהד, ולילית

א הוא שחוק "כולל חסד וגבורה והסטת " כי ת,איכה ישבה בדד) אאיכה א  (ש"לשון צער כמ
ולילית ביללא בסטרא דשמאלא בעשיו נוקבא ,  מחלת בת ישמעאל בסטרא דימינא618הכסיל

במדבר יב ( פה אל פה אדבר בו ,נגד הדעת' א  שם שורש הנוקבאי כי בקו האמצע,וידוע, מ"דס
' לכן באלו גו, 621ביסוד בעטרת בחינת נקודה' והג, 620ת"בחזה אחורי הת'  והב,619כלת משה )ח

                                                                                                                                                                      

והנה זהו בזמן , עטרת בעלה שהוא חסד, שהיא נוקבא גבורה, צדיקים יושבין ועטרותיהן בראשיהן
 . ל"עכ, מתוק הגבורות אבל כשעדיין אינם נמתקים אז ודאי החסדים חשובים מהגבורות

ירח היא השכינה , ל"וז) 'ג פרק י"שער כ(ק "פרדס רימונים לרמ'  לענין פרצת הלבנה עי612
' א מגילה ו"ביאור האגדות של הגר' ועי, ל"עכ, והיא פעמים פרוצה פעמים מלאה בסוד הקטרוג

' שאינה שלימה כחמה וא' פגימות נפגמה הלבנה א' ש יראה שלם כי ב"ע' ירושלים נק, ל"א וז"ע
  ..ל"עכ, שמות החמה והלבנה פרץ וזרח' ל יתמלאו שניהם וכו"שאיננה מאירה כחמה ולע

 .בצרה'  עם הכולל בגימ613
ישבו , אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן, קסרי וירושלים, ל"א וז"ע' מגילה ו'  עי614

שנאמר אמלאה , חרבה קסרי וישבה ירושלים חרבה ירושלים וישבה קסרי תאמן, שתיהן אל תאמן
עשייה ', ח פרק בח מיעוט היר"ע' ועי, אם מליאה זו חרבה זו, אם מליאה זו חרבה זו, החרבה

וזהו ענין אמלאה , שהוא כדוגמתה בעולם הטמא דאצילות, שבאצילות ונתלבשה בנוקבא דקליפה
  . ל"עכ, ל לא נתמלאה צור אלא מחרבנה של ירושלים"החרבה שארז

, דאקרי אבן מכשול' ש היכלא רביעאה כו"הוא היכל רביעי שנקרא אבן מכשול כמש, ל" וז615
והוא מפתה למאן דעסיק באורייתא , והוא היכל רביעי, ורה כידועואמר צור שהוא בסטרא דגב

  .ל"עכ, ש שם"כמ
וידוע שכל ברכה והתפשטות , חסד, מלך שלישי חשם, ל"ג וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי616

ברבה (ש חושם "וז, אמה' חסד דגנוז בפו) ט"תהלים פ(בסוד עולם חסד יבנה , ופריה ורביה בחסד
 . ל"עכ, קנים מארץ התימני שחסד בדרוםכחשם של ) פ וישלח"ס

' עי(ידוע ששתי בנות לוט , בשדה מואב' ג מלך הרביעי הדד כו"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי617
ובכירה שילדה מואב הוא , הן נגד נשי יעקב) א שם שזה מחלת ולילית"א ובהגר"ט ע"ז נ"תיקו

וזהו בשדה מואב , ת"בוקה בתשלכן נקרא מואב מאב וד, ת בחינת רחל כידוע"מתחיל אחורי הת
 . ל"עכ, עמו' ושם יצאה נוק' ששדה הוא נוק

 . ד"עוד ס ע' א ועי"ט ע"ז נ"א תיקו"בהגר'  עי618
כלת ' כתיב כלת משה חסר ו, תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא, ל"ב וז"ע' ג ד"זהר ח'  עי619

ה ולמלכא עלאה וכלא חד מל, אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל, משה ודאי ואוקמוה
 ז"א על תיקו"בהגרעוד ' ועי, מלכות, דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל, אתמר

ולכן הוא זכה , פה אל פה אדבר בו, שהוא הפה, והוא הדעת דמשה, משה של כתר, ל"ד וז"ח ע"צ
  . ל"עכ, והוא הוריד השכינה לארץ, כלת משה, והוא אשה הכושית אשר לקח, לדיבור
שלו ושלה ויצאו אורות ' בחי' אז הזכר יקח ב, ל"וז' ח עקודים פרק ב" הגומא המוזכר בע זה620

  . ל"עכ, ממנו אליה דרך נקב אל אחוריו
 .א רביעאה לכל תלת"ע' ז ה"תיקו'  עי621
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הדבוקה בחזה באתדבקותא דרע דאצטריך לאתבא '  וכאן היא בסוד ד,מלכים נזכר שם שם עירו
דניאל ( בסוד ,ת" סוף תיבות מו,ת"ו עוי"ם עיר"ש וש" וז,622בגלגולא לאתבל ההוא רע בעפרא

 המכה את מדין )להבראשית לו ( א שם"עיין ביאורי הגר, 'ורבים מישני אדמת עפר וגו) ביב 
 , בעלה דילה624ל"ת ושם הוא סמא" בתדבוקה ש623 שמואב היא הבכירה נגד רחל,שדה מואבב

ג " כנזיר (ל"ש רז" והוא כמ,ן"הוא סוד מדי, ו" שכל אות מתחלק לכ,ו"פעמים כ' והוא בסוד ד
 ,' זה לוט שפירש מאברהם ועשה מדנים כו,אח נפשע מקרית עוז ומדינים כבריח ארמון) א"ע

 ,625הדר שלא נתבסם בחסד אברהם מלך ,יגי עולם התוהו בסטרא דדינאא שיצא מס"שהיא הסט
ט " שלכן נקרא לו, כידוע626א"ורים יר והוא בסוד א,י נשברו"ר שע"והוא המחלוקת בסוד רה

משלי יח ( והוא )ב"ג ע"כנזיר (  ואברהם נקרא קרית עוז,ה" דקדושה סוד שם מ627ם"אחורי אד
עוז לעמו ' ה) יאתהלים כט  (ש"והוא סוד השלום כמ ,628'בו ירוץ צדיק וגו' מגדל עוז שם ה) י

א נגד מקום החזה "נ דסט"ש דו"חל ונ" הוא סמא629ה מואב"ן עם שד" ומדי,'יברך וגו' יתן ה
 אבל השבירה עצמה הוא ,י הקטרוג והקלקולים שגברו בנקודים נעשה התחברות ביניהם"שע

ז נבררו האורות למעלה "שעי ,630 לרע לובאדם עת אשר שלט האדם) טקהלת ח ( בסוד ,לטוב
המכה ) להבראשית לו (ש " וז,יתפרדו כל פועלי און) יתהלים צב ( בסוד ,והסיגים ירדו למטה

  .631את מדין בשדה מואב

                                                           

, ה"אמאי ד, ה"דהות בהדיה ד, ה דא נוקבא"ד, ו דא דכורא"יה, ל"א וז"ד ע"ב ק"זהר ח'  עי622
ואצטריך לאתבא בגלגולא לאתעכלא , מסכנא איהי, ת"בהדה איהי דלבאתדבקותא דרע ' אלא ד

ועל דא ' ולבתר לצמחא בסטרא דטוב ולנפקא ממסכנו לעתירו וכדין ה, ההוא רע ולמתבלי בעפרא
  . ל"עכ, ה"ו ד"יה

'  אלא ד,ה" למה ד,ה"ד .זו נקבה שהיתה עמו ה"זה זכר ד ו"יה :תרגום

 וצריכה לשוב בגלגול לבער את אותו ת היא עניה"בהדבקות של רע עמה היא דל

 ועל זה ,'שר ואז הוני לעו ואחר לצמח בצד הטוב ולצאת מע,הרע ולהתבלות בעפר

 .ה"ו ד"יה

ידוע ששתי בנות לוט , בשדה מואב' מלך הרביעי הדד כו, ל"ג וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי623
שלכן נקרא , ינת רחל כידועת בח"ובכירה שילדה מואב הוא מתחיל אחורי הת, הן נגד נשי יעקב

  . ל"עכ, עמו' ק ושם יצאה נוק"ת וזהו בשדה מואב ששדה הוא נו"מואב מאב ודבוקה בת
דצריך לאנפא ליה חרבא לשית , ל"א וז"ע' ז י"תיקו' עי, ל הוא בעל הנחש" לגבי זה שסמא624

מנייהו ש "ל ונח"סטרין דאינון שמיא וארעא שמשא וסיהרא כסא דין וכסא רחמים לאעברא סמא
  .ל"עכ, ל ובת זוגו"דמסטרא דלהון שליט סמא

  .לקמן תיקון פתח כא'  עי625
 . א ארורים"ל י" נדצ626
ד שרחל יוצאת "אין הקליפה מקיפין כל האצילות אלא ע, ל"וז' ע פרק ג"ח אבי"ע'  עי627

בליעל עומד אחורי אדם ' כך הקליפה דאצילות הוא כדמיון אדם א, א ונפרדת ממנו"מאחורי ז
, יצרא בישא דאקרי לוט) ג"ע' זהר חדש נ(כ "ולוט נקרא יצר הרע כמש, ל"עכ, ה דאצילותדקדוש

 . ל"עכ, ושריא במואב
ורוח אלקים מרחפת על פני ) בראשית א ב(וזה סוד , ל"ל וז"ספר דרך עץ חיים לרמח'  עי628
יה אבל כשיתוקן הכל אזי יה, להציל את מי שהוא ראוי להנצל, שהיא מרחפת על בניה, המים

כי התיקון כשיהיה , בו ירוץ צדיק ונשגב' מגדל עוז שם ה) משלי יח י(כמו שכתוב , נקרא מגדל עוז
בו ירוץ צדיק שהוא היסוד שנקרא צדיק , בתמימות אזי יתן עוז לשכינה ותהיה נקראת מגדל עוז

 . ל"עכ, ונשגב מן הסיטרא אחרא
  .623 ל הערה"ג הנ"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי629
ל עת "ר, עת אשר שלט האדם באדם לרע לו, ס פסוק"ז, ל"כז וז' שער הגלגולים הק'  עי630

והוא טעה כי חשב שהיתה , באדם שהיא הנשמה הקדושה, אשר שלט האדם הבליעל של הקליפה
 . ל"עכ, ואדרבה הוא לרע לו, לטובתו של הקליפה

אבל כשצריך , אין הבורא מואס יגיע כפיו, ל"זל אדיר במרום עמוד תסז ו"ברמח'  עי631
הוא מתקן בדרך נסתר וסוף סוף נמצא שמה שהיה רוצה החשך להחשיך לא , להעלים אהבתו

כי זהו ממש דרך אחד , המכה את מדין בשדה מואב) בראשית לו לה(וזהו , נתקיימה מחשבתו
פ מתקן בדרך "ועכ, צחתאדרבא היא נראה לה להיות נו, א שלא תתגבר בקטרוג שלה"לרמות לס
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 , ולמה נקרא שמם עוים, עוים מתמן באו)א" ע' סחולין(ל "ש רז" כמ,ושם עירו עוית
והוא סוד , ותם אוחזתו עוית הרואה אשכלא " ד,א שאוו לאלהות הרבה" ד,שעותו את מקומן

 ואחריו יצא ,ש" כי חושם מארץ התימני הוא בחסד שיצא אחר הגבורה בעולם התוהו כמ,עמוק
 כי בעולם התיקון יוצא אחר , ששינה מקום יציאתו,ת אשר שם עירו עוית"משם הדד בן בדד ת

א שאוו "ד , והחורבןרהי השבי" וגם שמקומו נעשה חרב ע,ש"הגבורה וכאן היה בהיפוכא כמ
ר והוא כל " כי סוד אלהים אחרים נמשך מסיגי העולם הזה שהם בסוד רה,לאלהות הרבה

ל "א לנגדו סמא" כמו כן הוא בסט,ק"ת דקדושה כולל כל הו" וכמו שת,א וקומה דלהון"הסט
 כי ,ולכן כל הרואה אותם אוחזתו עוית, א ביה כלילין" וכל חיילין דסט,632רין דלהוןטכולל כל ס

  .'חרדה גדולה נפלה עליהם וגואבל ) זדניאל י  (לל כל מרכבה טמאה כמו בקדושההוא כו
 ששם הלבושין ושם בעולם התוהו יצאו , בסוד הנצח633שמלה ממשרקה'  ההמלך

 ,ה"ר מ" והוא אותיות שק,634ש רבינו הגדול שם"בהיפוכא נצח בסטרא דדינא אש שורקת כמ
שלא יהיה ,  לא ישקר כי לא אדם הוא להנחםוגם נצח ישראל) כט טו 'שמואל א(ש "וכמ, ם"אד

כי , וראיתם אותו וזכרתם) לטבמדבר טו  ( בלבושיןיציתונגדו סוד צ, ו בסטרא דשקרא"נאחז ח
ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי ) שם( בסוד 636 ששם המרגלים,635העינים הם בסוד הרגלים

 וסוד )א"ד ע" קבתש(  דשקרא לא קאי637והוא סוד קיימא דחד סמכא בעולם התוהו, עיניכם
בראשית (ש אצל יעקב "והוא מ, ת לתקן הלבושים שלא יתאחזו בסטרא דשקרא כמבואר"הציצי

ל "ר פניא" ְוֵׁשם הלבושים או638)ב"א ע"א כ"ח( ש בזוהר" כמ, דנגע בנצח,ויגע בכף ירכו) כהלב 
 'ב כ"ח( ה שם"א זללה"ש בהיכלות ובביאורי רבינו הגדול הגר" כמ640מל" חש639ש"סוד מלבו

ויזרח לו ) שם לא ( וכתיב,אל"ויקרא יעקב שם המקום פני) לבראשית לב  ( ולכן כתיב)א"ע
 וחמה ,642ת"ל הם בז"מ חנכ"כוכבי לכת שצ'  ונודע כי ז,641 והוא אור הפנימי של השמש,השמש

 וכן דרגא ,ש"השמ' ה גי" והוא סוד משרק,ל"ל הנ"ר פניא" ושם הוא או,שבנצח שהוא השמ
 כמנין 643ה נהורין" והם סוד שע, משה כפני חמהפני) א"ה ע" עב"ב( ש בנצח"דמשה רעה

                                                                                                                                                                      

כ תיקון היה "כי אעפ, ומכאן באו כל הגזירות ששלטו על ישראל לבטלם מן העבודה, אחר נעלם
 . ל"עכ, ודאי אלא בדרך נעלם ובסוף הכל נראה בהדיא שהיה באמת תיקון גדול

ת והוא "א ת"ל עומד כנגד ז"אם כן סמא, ל"עכ, ל ובת זוגו"סמא, ל"א וז"ע' ז י"תיקו'  עי632
  . ללות כל קומת הקדושהכ

ה "שכל לבושין הן בסוד נו, מלך חמשי שמלה נצח, ל"ג וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי633
אלין ] ת"ה הם הלבושים של חג"דהיינו נו[הוד והדר לבשת ) א"ח ע"דף צ(ש בפרשת משפטים "כמ

וכל ) שעיה נד יגי(ה כידוע בסוד "ח הם נו"ח כי ת"ס חלוקא דרבנן בטלית של ת"וז, תרי בדי ערבות
  . ל"עכ', בניך למודי ה

' ועי, דדינא אש שורקת' בסט, ממשרקה שהוא בינה, ל"ד וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר 'עי 634
והיא שורקת יותר מכל , שהיא האות מהלשון בשינים', א ששורקת היא מאות ש"ב מ"י פ"א ס"גר

,  אפילו רגע ושורפת כל דברוכן אש שאינה נחה, וכן מידת הדין שצועקת, וכן הקול, האותיות
 . ל"עכ

וכן הרגלים שהם מחוץ לצורת אדם , ה"ד כותב שהעינים הם נו"ע'  וצ"א על ספד"בהגר 'עי 635
 .ש"ע

ג שכאן אין פיתוי אלא רק "א ע" לצ"א על ספד"בהגר' עי,  זה שם ליצר של צד הדכורא636
' ועי, יניים ומחוץ לאדםשזה שייך לרגלים וע,  שעברהל בהער"אבל כנ, שנקראים זונות' בנוק
  .ד שהמרגלים הם קין והבל"ז ע" כצ"א על ספד"בהגר

  .קוים' לג' בין קו א, שזה החילוק בין נקודות לתיקון' ח שבירה פרק ג"ע'  עי637
ירכו כתיב ולא , על ירכו, דא איהו נצח ישראל, והוא צולע על ירכו, מכאן ולהלאה, ל" וז638

  . ל"עכ, בר נש מתמן עד דאתא שמואלדא דרגא רביעאה דלא אתנבי , ירכיו
 .כ ברכות השחר"שעה'  עי639
 .ל ליקוטי תורה חיי שרה"וזה מובא בכתבי אריז, ואור פניאל, מלבוש' כ בגימ"ל ג" חשמ640
 . ל"עכ, ל"ל אור הפנים העליונים הנמשכין מא"ל ר"אור פניא, ל"ד וז"א י"ח א"ע'  עי641
  .ז"ד מ"י פ"ס'  עי642
  .'כ עמידה ב"שעה'  עי643
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כאשר ברכו כאן  וכן , מעשיו בגדי עשיו בנה החמודות644 והם הלבושים דרווח יעקב,ה"שמל
  ).יחבראשית לג ( ל ויבא יעקב שלם"ר פניא"שרו של עשיו רווח לאו

 והוא שאול ,645שאול מרחובות הנהר בהוד שהיה כאן בסטרא דימינא רחמי'  הומלך
 נצח הוא בסוד יסורי ,ז"ה הם הנהגות עוה" ויש כאן סוד עמוק כידוע שנו,דאתי מבנימין מימינא

 נצח , והכל מסטרא דעולם התוהו שיצאו בהיפוכא,ז" והוד שלות הרשעים בעוה,הצדיקים
 ענין שהוא ,ז לנקותם מן החטא"בסטרא דשמאלא ומשם מגיעים עונש הצדיקים בעוה

 נצח אין לו )א"ד ע" נעירובין ( כמו שנאמר,ב" וזה גורם להם עוה,ולם התוהוהקלקולים שבע
 כמו שליטת ,א בהם הוא לרע לו" ששליטת הסט,' נצחם על בגדי וגוויז) גישעיה סג  (הפסק

א " שבזה מנצח הסט, ולכן נקרא נצח,ש ביעקב בכף ירכו" וכן מ,מ על ישראל בגלות"הס
 ושלות 646 בעולם התוהו בימינא שמשם הוא שחוק הכסילוהוד הוא בהיפוכא, לאכפיא שנאין

והודי נהפך עלי ) חדניאל י  (ש" נהפך להם למשחית כמאבל 647הרשעים שהוא הוד מלכות
 ונמצא ,ב"ז כדי לטורדם מעוה" והוא במה שמשלם להם מיעוט מצות שלהם בעוה,למשחית

צות בהאי עלמא ליכא  ששכר מ,ב"ששלוה זו ומלוכתם שאול בידם ממה שהיה מגיע להם בעוה
) כבבראשית כו  (ש" כמ648ב ונקרא רחובות הנהר"וידוע שבינה הוא עוה )ב"ט ע" לקידושין(

 שלכן אין משלמין שכר ,א" שאין מגיע שם הסט,'לנו וגו' ויקרא שמה רחובות כי עתה הרחיב ה
כן  ול,ו לחטוא" ורוב שלוה יגרום להם ח,א" נגיעה מן הסט649 שכאן יש כאן,ז"מצות בעוה

 וברשעים הוא )שם(  ולכן שם לא רבו עליה,ר"ב שאין חטא ואין יצה"מניחין אותם לעוה
 והוא נהר היוצא מעדן , שאול מרחובות הנהר,ש" וז,בהיפוכא שנותנים להם שכר העליון כאן

 אשר קומטו ולא עת) טזאיוב כב  (ז נאמר" ששם הוא עידונא דצדיקיא וע650להשקות את הגן
 שנופל על 651ז מתהפך להם לנהר דינור" ועי,ז"נהר הזה נשפע משם לעוה ש,נהר יוצק יסודם

  .ראשם בגיהנם
                                                           

הני ) א"ע' ברכות ו(ש "כמ, א בלבושין"ס אחיזת ס"וז, ל"וזב "ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי644
חמו חבריא מה כתיב ותקח ) ב"ב ע"קי(משפטים ' ש בפ"וכמ, מאני דרבנן דבלו מחופיא דידהו

והענין כי לקיחת הברכות ממנו בערמה היה , ש"ע' רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות כו
ח "ב נ"ב(שיעקב שופריה דאדם , כן רימה יעקב לעשו ונטל את דיליה, ר"ה הנחש לאדהכמו שרימ

ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת , ח מה כתיב"ה ת"בהג) א"א ע"קי(ש שם "כמ, ועשו של הנחש) א"ע
ר "ועשו נטל בגדיו של אדה, ולכן רמה עכשיו אותו עם עקש תתפל, ש"ה ע"עד סוף כל הג', כו

ולכן נטל יעקב ממנו ולקח , והוא עשו והוא בגדי החמודות, ם"ש ולקח הסשנתפתה אחר הנח
' ועי, ל"עכ, ל"ל והוא נפש הנ"ש חיה טבא חיה בישא שניהם בבריאה והוא טוב ורע כנ"וז, הברכות

 והדר לבושו פורה ,ל"הדור בלבושו שהוא נצח כנ) ג"ישעיה ס(ל "וזד "ע'  טצ"א על ספד"בהגרעוד 
ס האמור בפרשת " וז,ואוריד לארץ נצחם' וד הרגלין וייז נצחם על בגדי כושהוא ס) שם(דרכתי 

עד '  וההוא ירך הוה בחלישו דילי,ויגע בכף ירכו וההוא ירך דרווח מיעקב) ב"א ע"קי (משפטים
 ושם ,' כד אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו, דלא משיך נבואה, מאי בחלישו,דאתא שמואל

כ הני מאני " ובג,' באלין לבושין דיליה גזל כו,'ותקח רבקה את בגדי עשו כוב מה כתיב "ב ע"קי' בד
ש וידוע שסוד הירך הוא " ע,'דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו

  .ל"עכ, כ"נצח והוא שנבא ממנו שמואל כידוע ושם ג
ש "דרחמי כמ'  דדינא והוד בסט'בתחלה יצא נצח בסט, ל"ד וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי645
  . ל"עכ) ב ועוד"א ע"בראשית כ(בזוהר 
אם ראית רשע שהשעה משחקת לו , ועליה אתמר, ב איהו שחוק הכסיל"ה ע"ז נ"תיקו'  עי646

 . ל"עכ, בגין דאיהו שאול תחתית, אל תתגרה בו
תא ותקע הוד ניתן למלכות שלכן כד שכינתא בגלו, ל"ג וז"ד ע" קכז"א על תיקו"בהגר'  עי647

, ל"עכ, ה וכד קיימא באשלמותא ניתן לשלמה הוד מלכות וכן למשיח"כף ירך יעקב כל היום דו
ס "וז, ל"ד וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר' ולגבי השייכות לשאול עי, וכאן זה ההוד ניתן לצד השני

 )ט"כ' ה א"ד(ש "ש בזוהר איהי בהוד וכמ"מלוכת שאול שהמלכות עיקר קיומה מהוד ולמטה כמ
  . ל"עכ, הוד מלכות והתחיל למלוך ולא נתקיים בידו

 .א"ב ע"ר קמ"אד 'עי 648
  .'כאן' נראה שיש למחוק 649
  .ב"א ע"א קמ"זהר ח 'עי 650
שהוא יסוד , א"כ בחוטמא דז"והוא ג' נהר די נור נגיד כו, ל"ג וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי651

להיכן שפיך על אשר ) ב"ב ע"ה יחגיג(ש "ח וז"ש בתז"כמ, שנקרא נהר די נור מסטרא דשמאלא
נהר יוצק יסודם והוא , אשר קומטו ולא עת) ב"איוב כ(שנאמר ', ד דורות כו"קומטו בלא עת תתקע

, ד דורות שיצאו בלא עת רצון בעולם התהו שהן יצאו בדינין וזהו קומטו"ל ואותן תתקע"יסוד הנ
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י יסוד קיום " כי ע, וצדיק חונן ונותן)כאתהלים לז  (בעל חנן בן עכבור ביסוד'  הזמלך
לחבר ' ר שנברא ביום ו" ובו היה בריאת אדה,653 והוא המחבר שמים וארץ ביחד,652כל הבנין

ו ביטול כל הבנין " היה ח, ובעולם התוהו שהיה בסוד הקלקולים,תי תורה ומצו" עוארץ שמים
א הוא הסיגים שיצא " ובסט,לולי שצדיק חונן ונותן גם בעת התוהו ליתן קצת קיום לבריאה

ש נוקבא "ן ונח"נונין דשט'  והם ב,א"נ דסט" אשר מחבר זו654ר"ן עו"ממלך הזה בסוד תני
 רגליה יורדות ,וא נחש עקלתון וסופה מרה כלענהן כפופה וה" שבתחלה מתוק בסוד נויתוייאבפ

 וידוע ,ל"נונין הנ' ן שהוא חיבורא דב" ולכן נקרא בעל חנ,דשטן' נחש בריח ן) המשלי ה (מות 
ויקרא כו ( והוא בסוד ,יתפרדו כל פועלי און) יתהלים צב (פוחת והולך במספרו בסוד ' כי אות ח

' גי' חרב פיות כוכחדה ) דמשלי ה (ש " כמ,קמת נקם ברית חרבא דמלאך המותוב נ"חר) כה
ב אתוון שכל האיברים " כי בעולם התיקון ביסוד דדכורא כולל כ,ר"ונקרא בן עכבו ,ן"ל חנ"בע

 ושם הוא אור ,וישכב במקום ההוא) יאבראשית כח  ( על פסוק655ק" בזוהש" וכמ,נכללים ביסוד
ים שיצאו מהם גורם חורבן לכל  הסיג, אבל כאן בעולם התוהו, אור של יום ראשון,גלהתהמ

 ,ו"ן וי"ן שי"ו עי"י מילוי עש"שבר' ת גי"ף בי" והוא סוד כ,ב אתוון"סטרא דקדושה שהוא מכ
 'ב ע"זהר ח ( ספר הזכרון, הוא זכרוןסודוידוע כי בסטרא דקדושה בי ,656ר"ר הוא עו"ובמקום או

השכחה גובר שהוא נגד  , אבל בעולם התוהו סיגים שיצאו משם שם,657ב" שהוא פנים דחו)א"ע
סנהדרין (  ושם הוא המגדל של דור הפלגה שאויר מגדל משכח,בקדושה) ימשלי יח (מגדל עוז 

 שלכך חתול אינו מכיר את קונו ,ר שבהם השכחה גובר כידוע" וזה סוד בן עכבו)א"ט ע"ק
) טיא בראשית (שפת כל הארץ '  בלל ה, במגדלשם ולכן )א"ג ע"י( הוריות' ש בסוף מס"כמ

 דקדושה לשון הקודש ברית 658ר"ר נגד כתנות או"ר כתנות עו" סוד עו,לשון' שנחלקו לע
  .ש"נח'  גי660ף" והוא בבל בורסי, וברית המעור מכוונים זה כנגד זה659הלשון

                                                                                                                                                                      

סי בן דוסאי אלף אלפין ישמשוניה תניא רבי אומר משום אבא יו) ב"חגיגה יג ע(' גמ' ועי, ל"עכ
מספר גדוד אחד ולגדודיו אין מספר ורבי ירמיה בר אבא אמר אלף אלפין ישמשוניה לנהר דינור 
שנאמר נהר דינור נגד ונפק מן קדמוהי אלף אלפין ישמשוניה ורבו רבבן קדמוהי יקומון מהיכן 

 רב על ראש רשעים בגיהנם נפיק מזיעתן של חיות ולהיכן שפיך אמר רב זוטרא בר טוביה אמר
  . חמה יצאה וסער מתחולל על ראש רשעים יחול' שנאמר הנה סערת ה

 . ל"עכ, לולב יסוד דומה לשדרה דביה קיום דכל גרמין, ל"א וז"ו ע"ג רנ"מ ח"רע'  עי652
הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ ' כט יא לך ה' י א" על פי דה653

א "ז ע"ב קט"זהר ח' ועי, ל"עכ, הממלכה והמתנשא לכל לראש' לך ה] א"א ע"א ל" זהר ח–יסוד [
  . ל"עכ, דאחיד בשמיא ובארעא, ותרגם יונתן, כי כל בשמים ובארץ) ה א כט יא"ד(כתיב , ל"וז

כן יש , כשם שיש לויתן טהור בים כפשוטו ונקרא תנין, ל"וז' ה פרק ה"פרדס שער כ 'עי 654
שהוא , וכן למעלה על דרך הנעלם והתנין של מעלה הוא שר סומא, טותנין גדול טמא בים כפשו

 . ל"עכ, כדמיון שושבין אמצעי בין סמאל ולילית ושמו תניניעור והוא כמו תנין עור
  .'ח ירח פרק ג"ע' א ועי"ט ע"ג רל" זהר ח655
ם לאדם ולאשתו "אלקי' תלת קליפין עלייהו אתמר ויעש ה, ל"א וז"ח ע"ז ק" כמו בתיקו656

, בקדמיתא כתנות אור ולבתר דחאבו כתנות עור מעור דאיהו משכא דחויא, נות עור וילבישםכת
 . ל"עכ

 .שכל זכירה מצד הפנים ושכחה מצד האחוריים' ח שבירה פרק ב"ע'  עי657
כ מלבוש אחר מקליפות נוגה והם "כ עשה לו ג"אח, ל"וז' ח קליפת נוגה פרק ד"ע'  עי658

כי הרי , וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא' ע הארץ וכו" אור גוכנגד הלבוש דכתנות, כתנות עור
ב " יצ"א על ספד"בהגר' עי, ל"עכ, היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה

בשר ושם מתגליא ' לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מאד שמילה נק] ש"ומ[, ל"ג וז"ע
) ב"ח ע"סנהדרין ל(ר שאמרו "והוא בסוד כתנות עור של אדהל ועורו הוא עור הערלה "החסד כנ

כ נכסה בעור ונגנז "ש בזוהר והוא אור הגנוז ואח"ובתחלה היה כתנות אור כמ, מושך בערלתו היה
  .א"ולא יגלה עד שיוסר הס

זכאה איהו מאן דנטיר ברית מילה , ל"ג וז"ג ע" נז"א על תיקו"בהגר 'עיו, ז"ו מ"י פ"ס'  עי659
והן שתי בריתות , חד בעלמא דא וחד בעלמא דאתי, דתרוייהו מגינין עליה, א" דאיהו עדואורייתא

תתאה העולם ' והוא בה, וברית המעור מוליד בגופני והוא העולם הזה, ברית הלשון וברית המעור
וזה מוליד בנים וזה תלמידים ' עלאה וכו' והוא בפה ה, ב"וברית הלשון מוליד ברוחני העוה, הזה

 .ל"עכ, בניםהנקרא 
א אמר רב אויר מגדל "ט ע"סנהדרין ק' ועי, א שבורסיף היא לשון בבל"א ע"שבת ל' גמ'  עי660

 . ל"עכ, מאי בורסיף אמר רבי אסי בור שאפי, משכח אמר רב יוסף בבל ובורסיף סימן רע לתורה
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 נשלם עולם התוהו שמלך הדר הוא עטרת היסוד שבו היה תיקון כל המלכים כמו וכאן
א ניתן לה " וסט,ר נמצא"עלמא שבהם הבחירה ויצה והם נגד שית אלפי שנין דהוה ,ד"בס' שית

 ופעם הקדושה מנצח שעדיין לא נגמר התיקון , פעם יש לה גבורה על הקדושה, ומלוכהממשלה
  .' ואז זמן כל הקלקולים וכל הגליות כמו שית, העבודהזמןוהוא עיקר 
  

  פתח טז 
 'א(א "ד פ"ש בספ"י שלא היה בהם מתקלא כמ" שבירת המלכים ומיתתם היה עועיקר

 ומלכין קדמאין מיתו וזיוניהון לא ,שעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין )ב"ע
י "נ שגבורות של הנקבה יתבסם ע"שהמתקלא הוא זיווגא דדווהיינו ,  וארעא אתבטלת,אשתכחו

 סוטה( שמדה במדה לא בטלה  ואז ההנהגה במדה ובמשקל כדי קיום העולם,כוראהחסדים דד
 )ד פסקה סזפרשה ר "ב(  אבל מאריך אף וגבה דיליה, והשגחה בדין על כל פרט ופרט)ב" ע'ח

י רוב "א גובר בעולם להחריבו ע"פ שיעורים של הקלקולים שהסט"אבל בעולם התוהו היה ע
 , מלכות לבדוקבא ואז הדין שולט בלא מיתוק והוא סוד יציאת המלכים בסטרא דנ,החטאים

א שהם "אוכפ " ולכן אז לא היה זיווג פב,פומא דאמה כמו שיתבארבלא גילוי חסדים דדכורא ב
 לא היה 661 לא היה בהם זיווגא בהארת פנים שהמחשבה והציור,נ להנהיג העולם"המכינים לזו

 אלא בבחינת ,מתחבר כפי הטוב המעותד שהוא עיקר כוונת הטוב והמטיב ליתן קיום לבריאה
  . פנים וחיבור שאינו עיקרהסתר

דברים נמשכים '  והוא שב,662א"אב' וא פ"פב' זיווגים א' א יש בהם ב" או כי,והענין
הוא בבחינת שפע '  והב,לקיום הבריאה ותוספת שפע וברכה'  הא,לתיקון מאורות ההנהגה

 והוא סוד ,מ" בכנתבאר שהוא גורם תיקון העולם כמו ש663ק וגילוי התורה בעולם"נבואה ורוה
 ודבר זה היה ,ז"א מה שנשפע לקיום הבריאה בהנהגת עוהא הו" שזיווגא דאב,ל"זיווגים הנ' ב
א שירד " והוא סוד אחוריים דאו,כ בעולם התוהו שזה גרם שלא יהיה חורבן העולם לגמרי"ג

 שבירהא לשלוט בו בבחינת קלקול ו"ל שבזה לא היה פגם של הסט" ר,למטה ונשאר באצילות
ל מיעוט היותר גדול "יה בהם ירידה ר אלא ה,ק"ע כמלכין של ו"גמורה שהוא סוד ירידתם לבי

שהוא בסוד השפעת נבואה '  אבל ענין הזיווג הב, שלא נשאר רק קיום העולם,של השגחה
ז " לפי הנהגת עוהשאינו ק והשגת התורה שהוא ענין עיקר שלמות שמעולם העליון"ורוה

סנהדרין ( תוהו אלפים'  והוא סוד ב, זה לא היה כלל בעולם התוהו,הטבעי רק בא לתיקון העולם
 דברים (ש במתן תורה"פ כמ" וזיווג זה נקרא פב,בלא תורה שזה גרם התוהו והשבירה) א"ז ע"צ

'  שהי664)ב" ע'ב( ש בהקדמת הזוהר" כמ,באות צ' מנ' ס חזרת י" וז,עמכם' פ דיבר ה"פב) דה 
הוא '  ונ,כמו העובר בטפה דמוחא'  והוא כלל כל התורה בכלל א,הדברות בכלל בחכמה'  יואה

 וכל זמן שהיה העולם תוהו ,שערי בינה שהוא המבאר דרכי התורה' בבינה ששם הציור בסוד נ
שערי בינה עד זמן מתן תורה ביום ' הדברות ונ'  אז לא היה גילוי הי,בשני אלפים ראשונים

 וכל זה ,ן ואז היה תיקון העולם"ד אנפוי לנו"דר יוהדברות וא'  שאז נתנו יההחמשים לספיר
 וכמו שיתבאר לפנינו , שלכן היה מתן תורה ביום ששי בסיון,י מלך הדר בעטרת היסוד" עתלוי

  ).כאפתח קליפות ( ד"באריכות בס
  

  פתח יז 

                                                           

 .ד" לח עצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  שהוא חכמה ובינה עי661
לא פסק תדיר שהן ריעין ) א"דאו(לכן הזיווג הראשון , ל"ב וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי662

ב עיקר "ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, אבל זיווג הזה אינו אלא בשעת הדיבור, דלא מתפרשין
 .זיווגם בפה

  .ד"הם חב' ז שאלה ג"לקמן פתח י'  עי663
ע בסוד וחכם באחור ל כידו"ספרים הנ' ב ב"ל חו"ר, ל"ב וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגרעוד '  עי664

אבל אנת צריך למיהוי טמירא , וצדיק אנת, צדי אנת, ל צדי"א, ש בהקדמת הזוהר"וכמ, ישבחנה
ד מהדר לאחורא ולא "כ אנפוי דיו"ובג, ר דו פרצופין בראו"ה לאדה"ורזא דא כד ברא קב', כו

וכן מרמז ה ,  התהוא בעולם"וכן היו או, נ קודם הנסירה"והוא בזו, ש"ע', אתהדרו אנפין באנפין כו
 .ל"עכ, תרעין' בינה נ' חכמה נ' ש שם י"נ כמ"י' צ
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ל בביאורו "א ז"ש רבינו הגדול הגר" כמ, שלא היה בעולם התוהוהדעת הוא ומתקלא
 הוא בסוד  שכל שלא היה בעולם התוהו, שלכך אינו בחשבון הספירות,665)ד" ע'א (ד"לספ

ל בעצמו כתב שם להיפוך שמלך בלע הוא " ואף שרבינו הגדול ז, ואינו בחשבון666תוספת לבד
 כי לא היה בשלמותו שהרי לא יצא רק בסוד ,מ שניהם אמת" מ,ל"ג האריז"ש רה"דעת וכמ

 ' בצ"ספד ( ובביאורי רבינו הגדול שם)א"ה ע"קל( ש באדרא רבה" כמ667עטרא דגבורות לבד
 ונהירו דתרין ,א אחר התיקון"בבנין נוקבא דז) א"ו ע"רצ(ואר באדרא זוטא  כן מב,668)ב"ע

 עתן שדעת שלה אינו בחשבון כי אין שם רק עטרת דגבורות בסוד נשים ד,669מוחין גליפין בה
ז שלא אתגליא מלך הדר " שכ,א"ק דז"וכן היה כאן בעולם התוהו בו )ב"ג ע" לשבת( 670קלות

א "ולכן לא היה זיווג באו,  כידוע שזה תלוי בזה, בשלמות אז לא היה דעת,חסד בפומא דאמה
ג שעיקר זיווגם "עטרין דחו' בחינות שבו שהם ב' י ב"פ ע"א פב"שהדעת גורם זיווג באו פ"פב

א "ג דרדל"א ששם חו" ושורש הדעת הוא מאוירא ובוצינא דא,א"בשביל הדעת המתפשט בז
ו לא היה אלא בסטרא דבוצינא לבד בלא  ובעולם התוה)'זפתח א "א( ד"במקומו בס' כמו שית

 ,'וחושך וגו'  והארץ היתה וגו)בבראשית א ( אלא ,671ד דנפק מאויר ואשתאר אור" יו,אוירא
נ שניהם בסוד " דחסדים אז זוטרתנ כשלא בא ע" כמו בזו,ולכן לא היו משגיחין אפין באפין

  .א סטרא דבוצינא לבדא בעולם התוהו שלא היה אל" כמו כן באו,לשניהם' הגבורות כותל א
דעת '  וא,דעת הנשאר בראש'  א,בחינות בדעת'  כי ידוע שיש ב, יש פנים בזהועוד

הוא התולדה '  א,בחינות דעת'  ועניינם הוא כמו באדם הגשמי שיש בו ב,672המתפשט בגופא
הוא בעת שעושה '  והב, והוא כענין המחשבה קודם המעשה,המתחדש מזיווג חכמה ובינה שבו

 וכן הוא , והוא נקרא דעת המתפשט בגופא, והשכלבדעת הדבר אז עושה גופו אבריבבפועל 
ז "ק הם המנהיגים התחתונים בענין הנהגת עוה" שו,למעלה באצילות במאורות של הנהגה

 שלא יהיו בבחינת מקרה והסתר פנים ובהשגחה והדעת מתפשט בהם בבחינת תוספת הארה
תוהו היה רק התפשטות עטרה דגבורות לבד שהוא  והוא דעת המתפשט ובעולם ה,אלא בדעת

 אבל )פתח טו( ש למעלה"א כמ"ז קלקולים וקטרוג הסט"הנהגה בדינים גדולים שגורמים עי
 ורק בבחינת שלמות השכר זמןב למעלה מהנהגת ה"דעת הנשאר בראש הוא בסוד הנהגת עוה

ים שנים שאחר חורבן אלפ' ל בג" כמו שיהיה לע,ק ונבואה וגילוי התורה"שהוא גילוי רוה
 ,673)ג"ד ע"ל (ד"ל בביאורו לספ"א ז"ש הגר" אחר התוהו כמשנתחדשומוחין ' העולם בסוד ג

                                                           

ולכן דעד דלא הוה , א"י הזיווג באו" ועיקר ענין המתקלא הוא הדעת שע-הגהה , ל" וז665
  . ל"עכ, מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין

א נחשב ולכן ל, וסוד זה הדעת לא היה בעולם התהו, ל"ד וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי666
שלכן , כי כל מה שלא היה בתחלה קודם התיקון אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין, דעת בספירות

 . ל"עכ, ס שלימות"ג שלאחר התיקון יש בו ע"ק אע"א נקרא ו"ז
  .מלך הראשון לעיל פתח טו'  עי667
ז "אר וב"ש בא"כמ, דגבורה' לפי שאז לא היה אלא מסט, ג"ובו קיבוץ כל הה) ה"בהגה(ל " וז668

  . ל"עכ', בסטרא דנוק
גלגלתא חדא סתימא מכל סטרוי ונהירו דתרי מוחי גליפן בה ואתדבקת בסטרוי , ל" ז669
  . ל"עכ, אל תקרי תמתי אלא תאומתי ודאי, בגין כך אתקרי יונתי תמתי, דדכורא
 . ח פתח יב" לקמן נתיב פו'עי', ח פרק ח"ח פו"עב ' עי670
'  עי, שורש התיקון שהוא הזווג בין אוירא לבוצינאשזה היה עיקר' א פתח ז" זה נזכר בא671

  .74לעיל הערה 
כ מתפשט ענף בגוף "וידוע שהדעת שרשו בראש ואח, ל"ד וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי672

א ואתעביד מוחא אחרא ומתמן אתמשיך ועייל לגו "ועייל ברישא דז) ב"ט ע"רפ(ז שם "ש בא"כמ
והשורש נשאר תמיד למעלה והענף מתפשט למטה ) א"ו ע"קל(ר "ובאד) ב"ג ע"רצ(ל וכן בדף "כנ' כו

שנקרא דעת , א ודעת אינו מראשם רק מגופם"ב הן מראש או"א חו"מוחין דז' וידוע שג, כידוע
כ בהתפשטותם בגופם של אב ואם "טפין ממוחין של אב ואם ואח' כי בזיווג נפקין ב, המתפשט

, ואותו שיוצא מגופו הוא הדעת טפה שלישי של זרע, שהזרע יוצא מכל גופו, מתמצה מגופם
וכן הוא למעלה בכל זיווג , שהדעת בראשם וענפיו בגופם, והיוצאת מגופם בסוד שרשם בראש

שדעת כלול ' ואמר יכתוב ידו לה, ל"ב וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגרעוד ' ועי, ל"עכ, בכל פרצוף
ש יכתוב ידו "וז, בא נשאר במוחין ודעת דאימא הוא דעת המתפשטאלא שדעת דא, א"מדעת דאו

 . ל"עכ, ובשם ישראל יכנה דעת דאימא שמתפשט בגוף, אל החכמה שנשאר אצל החכמה', לה
א שתא אלפי שנין "ש בפ"כמ, שהעולם מתנהג בהן, ק"שית אלפי שנין הוו עלמא נגד ו, ל" וז673

אלפי ' דג) בהקדמה(ש בברית מנוחה "כמ, אלפי שניןויתנהג עוד עד עשר ', תליין בשתא קדמאי כו
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א "ז כתב הגר" וע,ק לבד"א מוחין כלל רק ו" שהרי לא היה בז,וזה לא היה בעולם התוהו כלל
ים ל כלל המוחין שכולם נכלל" ור,ל דעת הנשאר בראש" ר, שדעת לא היה בעולם התוהו674ל"ז

  .ק"דעת המתפשט בגופא בוהיינו , דעתסוד  שמלך בלע בן בעור הוא ,ש" ומ,בדעת
ב דכללות "א עילאין שהם חו" גם או,ב שבו לא היה אז" שהדעת המזווג בין חוולפי

ה " נשבע הקב,לא אבוא בעיר) א" ע' התענית (ש"אצילות לא היה בהם זיווג אנפין באנפין כמ
כמו בגלות שישראל והיינו , 675של מטהעד שיכנס לירושלים  של מעלהשלא יכנוס לירושלים 

) יזדברים לא  (ש" פנים ואין השגחה והנהגה בהם בגילוי פנים כמסתרהם מתנהגים בבחינת ה
א בסוד שלמות " כמו כן בענין זיווג פנימי דאו, ולכן הם בשפלות ובחוסר כל,'והסתרתי פני וגו

גם נביאיה לא ) טאיכה ב  (ש" אין זה בגלות כמ,פ"בק וגילוי התורה בפ"העליון של נבואה ורוה
ק "ד שרוה" ואלו הם מדרגות חב,המלכה ושריה בגוים אין תור) שם( וכתיב ,'מצאו חזון וגו
 ,677 ונבואה ידועה שהוא מבינה)ב"ט ע"מסוטה (  ונסתמו מעינות החכמה676בבחינת חכמה

 ואין מוצאים הלכה ,679פ"שבעג סוד התחברות תורה שבכתב עם תורה " חו678וגילוי תורה בדעת
פ מתורה שבכתב שהוא " כי אין יכולים לדרוש כל תורה שבע)א"ט ע" קלשבת( 'ברורה כו

פ לבד וגם זה אחר מחיצות רבות והוא באחוריים ולא " שבעה ורק משיגים בתור,פ"זיווגא דפב
ד גם "במדרגות ח'  קצת נשאר לנו רשימו מאלו ג,מ" ומ, שאין מוצאים הלכה ברורה,בגילוי
 קצת , בחלום אדבר בו)ובמדבר יב (  וכן,קורא' ק חופף קצת על שרידים אשר ה" שרה,בגלות

 , זרעומפי חכי לא תשכ) כאדברים לא  (ש"י מחיצות ומסכים כמ" וכן התורה ע,ענף מנבואה
 כי עכשיו הוא אחר התוהו שכבר התחיל התיקון ואין ,680והוא סוד מוחין דקטנות שיש תמיד

 בשני אלפים תוהו קודם אבל,  אלא מתקרב לחורבן,כ להחריב העולם לגמרי"בר כהקלקול גו
 ואז וזיוניהון , אז היה בבחינת תוהו ממש, שעדיין לא היה גילוי לתורה כלל,שבא אברהם אבינו

 ,ק ותורה מן השמים" שלא היה נבואה ורוה,681ד"הם המוחין חב) א" ע' גצ"ספד(לא אשתכחו 
א "ק של ז"ימי בראשית שהם סוד ו' י הנהגת הטבע המסורה בו"הגים ערק שכל הדורות היו מתנ

 שלא להחריב העולם לגמרי בסוד ראשי , ורק איזה רושם מן התיקון היה,המנהיגים העולם
 ,וכן בדור המבול היה ממש בחינת שבירת הכלים ,הדורות וצדיקים שבכל דור עד שבא אברהם

 ונח מצא חן , דאתגלי חסד בפומא דאמה, ביסודרך הדי נח נתקיים ונבנה העולם בסוד מל"ורק ע
ן דנקודים שמן העינים כמו "והוא אור המצח ששם הרצון שנתחבר עם ב )ח ו בראשית(' בעיני ה

                                                                                                                                                                      

ל "ולכן יהיו אחר התחדשות העולם כמש, מוחין שנתחדשו לו אחר עולם התהו' שנין יהיו בסוד ג
  . ל"עכ, שם

 .666 ד מוזכר לעיל הערה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר 'עי 674
ש "א כמ"כ אין זיווג בין או"נ ג"ז שאין זיווג בין זו"ל כ"ב וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי675

 . ל"עכ', שאין נכנס בירושלים של מעלה עד כו) א"ע' תענית ה(
, מאי קדש שלימותא דאקרי חכמה עלאה, ותנינן קמיה דמר, ל"וז) א"א ע"ג ס"ח(זהר '  עי676

כד מתברכא , זאתוהאי , עד דמטו להאי זאת, ומהאי אתר ומתמן נפקין מבועין ונחלין לכל עבר
וכד נפיק ' כלומר רוח מההוא קדש דלעילא וכו, וקראן ליה רוח הקדש, אקרי קדש ואקרי חכמה

 .ל"עכ, מתמן בההוא דרגא דאקרי יסוד לההוא חכמה זעירא כדין אתקרי לשון למודים
דוד , מתמן הוו חד נטיל רחמי וחד נטיל דינא, אהרן ודוד, ל"א וז"ב ע"ג רפ"מ ח"רע'  עי677

מתמן פני משה הוו , ותרווייהו נביאי קשוט, אהרן איש חסד, רא דשמאלא והוא אדמונימסט
אם כן רואים ששורש נבואת , ל"עכ, נהירין בנבואה דבינה איהו חמה עלאה מתמן נבואה דיליה

ה כמו שאר הנביאים אלא מבינה ואם זה שורש נבואת משה ממילא זה "משה רבינו היא לא מנו
  .א ומבינה נביאים"ה ע"ז נ"תיקו' ועי, הנביאיםשורש נבואת כל שאר 

אבל אולי הוא מתכוין , א כתוב שתורה היא דרגה דדעת והוא שקיו אילנא"ל ע"ז ק" בתיקו678
  .ל"שהוא עיקר המתקלא כנ, ולכן ברור שזה תלוי בדעת, ל"פ שהיא זווג כנ"לגילוי תורה של פב

ל דמשתדלין "לומדים לשמה כמשש] אשרי אלה[, ל"ג וז"ע'  נז"א על תיקו"בהגר'  עי679
והנה לשמה הוא , ג ימינא ושמאלא"פ הם חו"תורות שבכתב ובע' והנה ב, לשמה' באורייתא כו

ש בשביל הרזין דאורייתא שהן ברית "ל ר"ר וז"א לאד"הגר' עוד הק' ועי, ל"עכ, א כליל שניהם"בעד
ן שמע ישראל לבין שבי' אחד'שבין שמים וארץ שהן במחצדי חקלא דבהן קיימא והוא סוד 

'  יז"א על תיקו"בהגרוכן מוזכר , ל"עכ, צדיק יסוד עולם, ו והוא העמוד שבין שמים וארץ"בשכמל
 . ה קשרין לה"א ד"ע

   .'ח מוחין דקטנות פרק א"ע'  עי680
 .א שם"בגר ' עי681
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 ולא האמינו בבחינת הנהגת ,והשגחתו'  ואז הדורות לא היו משיגים מציאותו ית,ד"בס' שית
  . ולא בא הדעת לעולם,פיןא שלא היו משגיחין אפין בא"הנצחיות שהוא סוד או

  
  פתח יח 

 , שמלכות הפרטי לא מלכה כלל בעולם התוהו כידוע)א" ע' גצ"ספד(  אתבטלתוארעא
 כי לא יצא , אבל נוקבא הפרטית לא יצאה כלל,א והוא מלך הדר"שעטרת היסוד הוא מלכות דז

קליפה בסוד  כי היו ב,תחתונות שלה לא יצאו כלל'  וט,ממנה רק בחינת נקודת כתר שבה לבד
ש רבינו הגדול " והוא מ, תניינא לאו בחושבן ודמאתלטייא נפקאוהארץ ,והארץ היתה תהו

 שאף שיצא ממנה בחינת חלק עשירי , שמלכות לא מלכה כלל בעולם התוהו,ל שם"א ז"הגר
 שמתחיל 683 כידוע שכתר אינו מכלל הפרצוף,מ אין זה בחשבון" מ,682שבה נקודת הכתר

 ומעתה אין כאן , על התחתוןשורהחינה התחתונה של פרצוף עליון ה וכתר הוא מהב,מחכמה
 )'שבירה פרק א( ל"י ז"ל שהאר" לדברי רבינו הגדול ז,ל"י ז"סתירה מדברי הרב הקדוש האר

  . חשב בחינת נקודת כתר של המלכות,כ במלכין קדמאין"שחשב מלכות ג
רק בחינת מציאותו '  שידוע שאין אנו משיגים מאתו ית, ביטול המלכות הואוענין

 והוא ,ז ניכר לנו מציאותו" שעי, ובחינת מלכותו הוא ענין השגחתו בעולם התחתון,ומלכותו
בהיכל ' וה) כחבקוק ב  (דמלכא לא אתיידע אלא בהיכליה )684א" ע' כז"תיקו(ק "ש בזוה"סוד מ
ובר א ג" ובעולם התוהו שהסט,נ" וקריאתו והם סוד זויבתוה בכת" והוא סוד שם הוי,קדשו

 גורם שאין מתגלה השגחתו ,פ הקלקולים הגוברים בעולם התחתון"וסותר מאורות העליונים ע
 ,והוא נקודת כתר שבה למטה בגילוי פנים אלא בכללות ובנקודת אמונה לצדיקים שבדור לבד

סוד בנין הנוקבא בבחינת והיינו , וניםשמלכות עניינה שמקבלת כל שלמות העבודה מן התחת
 או שבונים אותה בסוד פרצוף ,רה ומצות של ישראל שיש בזה כמה מדרגותי תו"פרצוף ע

ד הרגל שמעשה אבותיהם "א כשעושים עבודתם שלא בשלמות גמור רק ע"באחוריים דז
 ואם עושים עבודתם בכוונה לעשות רצון קונם באהבה אז הוא בבחינת בנין פרצופה ,בידיהם

ות כמו שיתבאר עניינם בביאור בנין הנוקבא  ועוד יש בזה כמה מדרג,685א"פ עם ז"בבחינת פב
ו כלל אז אין בנין " בעולם התוהו שאין תורה ולא מצות חאבל, ד"ובזיווגא דלהון במקומם בס

 ואז לנגדה נבנית נוקבא , ואדרבא מרבים לחטוא)ב"א ע"צח "ז(  ואז כל בניינה סתיר,לנוקבא
ס " וזה נקרא שנוקבא דקדושה ט,686 בסוד לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים,א"דסט

 מיעוט הירח בעת המולד שאין בה אלא נקודה בסודוהוא  ,687שבה הם בקליפה והוא באתלטייא
 ואין נשאר רק בבחינת אמונה לישראל )ד פא תהלים(  ליום חגנוה וגם זה נעלם לגמרי בכס,אחת

 בסוד פרצוף עד  בונים את הנוקבא,ת"ה שאז זמן הדין וישראל עושים תשובה בעשי"שלכן בר
 ואין כאן מקום ,ותו ולכן אז אומרים המלך הקדוש שמתחיל גילוי מלכ,688שמיני עצרת כידוע
א מתפשט "ו החטא מתגבר והקלקולים גוברים והסט" וכן בכל עת שח,ביאור אלו הדברים

ל ואז הוא באתלטייא ואז " ר,ס שלה יורדים לקליפה" אז מתקרב לבחינת תוהו ואז ט,בעולם

                                                           

 ).א שם"גר(ר שהם זיוניהון "נקודות חסר הג'  ושאר המלכים יצאו בז682
  .א אבל כתר מעל הקומה"צ ע"ז ר"א שירותא מחכמה מהא"ע' א צ"א על ספד"בהגר'  עי683
לא אשתמודע לנביא וחוזה אלא , ק"עמודא דאמצעיתא דאיהו יקו, כגוונא דא, ל" וז684

 . ל"עכ, י"בהיכליה דאיהו אדנ
דמשתדלין , ל"שלומדים לשמה כמש] אשרי אלה[, ל"ג וז"ע'  נז"א על תיקו"בהגר'  עי685

והנה לשמה הוא , ג ימינא ושמאלא"פ הם חו"תורות שבכתב ובע' והנה ב, לשמה' באורייתא כו
 . פ"כאן רואים הזיווג פב, ל"עכ, א כליל שניהם"בעד

ישבו , אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן, קסרי וירושלים, ל"א וז"ע' מגילה ו'  עי686
מר אמלאה שנא, חרבה קסרי וישבה ירושלים חרבה ירושלים וישבה קסרי תאמן, שתיהן אל תאמן

עשייה ', ח מיעוט הירח פרק ב"ע' ועי, אם מליאה זו חרבה זו, אם מליאה זו חרבה זו, החרבה
וזהו ענין אמלאה , שהוא כדוגמתה בעולם הטמא דאצילות, שבאצילות ונתלבשה בנוקבא דקליפה

  .ל"עכ, ל לא נתמלאה צור אלא מחרבנה של ירושלים"החרבה שארז
ועלמא תתאה ,  רבי יהודה אמר כדין תלת עאלו בדינא ואתדנו,ל"ב וז"ו ע"א ל"זהר ח'  עי687

 . ל"עכ, בגין זוהמא דנחש עד דקיימו ישראל בטורא דסיני, אתלטייא ולא קיימא בקיומיה
 .'ה פרק א"כ ר" שעה688
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בה גפרית ומלח '  את מכות הארץ ואת תחלואיה אשר חלה ה689' וגווראו) כב-כא כט דברים(
 ,'ראיתי את הארץ והנה תוהו וגו )כג ד(ש בירמיה " באתלטייא וכמהיא כי ,'שרפה כל ארצה וגו

 כמו שהנוקבא ולכן ,'והארץ היתה תהו ובהו וגו) בבראשית א  (ש"וכמו בעולם התוהו ממש כמ
 בגלותא  הם כמו כן ישראל,לה ולא נשאר רק בחינת נקודת כתר לבדס די"היא בקליפה ט

והיה זרעך כעפר הארץ ואין ) ידבראשית כח  (ש"ה שולטים עליהם וכמ"בתכלית השפלות ואו
 ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים )מדויקרא כו  (ש"ניכר רק מציאותם לבד כמ

  .690ן" בסוד אי,י"י דאדנ" אנ,ר" הכת והוא סוד נקודת,אלהיהם'  כי אני ה,'וגו
  

  פתח יט 
 ובין הנוקבא שהיא לא ,כורא שהם מלכין קדמאיןדק ד" הפרש גדול יש בין וובאמת

י גילוי מלך הדר "ק מלכין דמיתו ע" שגם לאחר התיקון לא היה תיקון כלל רק בו,מלכה כלל
ש רבינו "יקון כמ אבל מלכות הפרטי לא היה בה ת,ראשון דבראשית' שהוא הארץ בתרא דפ

 כי התיקון ,'והארץ תניינא לאו בחושבן כו )ב" ע'ח(ש "ל בביאורו שם על מ"א ז"הגרהגדול 
,  ואין תיקון אלא במה שהיה קלקול ומיתה,ה בסטרא דחסד"הוא שיצאו אורות חדשים משם מ

לא שגם לאחר התיקון והיינו ,  מלכות נוקבא שלא היה בה מלוכה כלל אין בה תיקון גמוראבל
 ולא 691 שלעולם אינה מקבלת אלא עטרא דגבורות לבד,באו בה אורות חדשים בסטרא דחסד

ס דילה ולאחר התיקון נפקא מאתלטייא ונבנית " ט'בקלי היתה 'שתחי אלא ,היה בה התחדשות
  .ל ידו ועיקר תיקונה להתחבר עם דכורא ולאתבסמא ע, אבל רק בעטרא דגבורות, פרצוףודבס

 ,ש"פ הקלקולים כמ"התוהו הוא בסוד שיעורי מאורות עליונים ע כי , הדבריםוביאור
השקפת רצונו והיינו , והתיקון עשה שיהיה מתחבר עם המאורות אלו בחינות חסד עילאה

 אלא שלסוף סוף יחזיר הרע ,א"להוציא את עצמו מן הקלקול ושלא ליתן שליטה גמורה לסט
ז הנקודה שהתיקון התחיל אז והולך " ההנהגה של שית אלפי שנין סובב והולך עללטוב וכ

 הכל הוא ,י הגליות"פ העונשים המגיעים לישראל וע"עוהיינו , ומתתקן עד לסוף שית אלפי שנין
 אבל אין זה )'הפתח א "ז( ד"ן כמו שיתבאר במקומו בס"ה וב"י התחברות מ"בסוד הבירור ע

עמים אנו רואים  שהרי לפ,ן לתקן הפגמים"ה מתחבר עם ב"מתגלה למטה היאך בחינת מ
 ונמצא , ואין אמת ואין דעת אלקים בארץ,א גובר מאד"שישראל בגלות בתכלית הירידה והסט

 ,ן"ה וב" והוא בחינת דכורא שנתקן בסוד מ,שענין סיבוב התיקון הזה נשאר בשמים למעלה
 מיוחדים אז נשפע גם תים רק בע,הזה מתגלה והדינים שולטים אבל בארץ למטה אין החסד

  ולפעמים הקדושה מתגבר,ורוח תשימו בין עדר ובין עדר) טזבראשית לב (בעולם בסוד החסד 
 ואז ,א בזיווגא"י תלמידי חכמים וצדיקים שבדור והוא סוד מה שמחברים הנוקבא עם ז" עקצת

  . אבל אין זה בקביעות,כ קצת תיקון"היא מתבסמא בחסדים ואז נמצא בה ג
 שלא כן ראוי ,נזכר בקמץ'  והארץ היתה תוהו וגו,' סוד גדול מאד שמצינו בפסוק בוזה

 צמח'ארץ ת'מת מ'א) יבפה תהלים  (ש"ת וכמ" אבל הענין שארץ הוא בסוד אמ,לפי הדקדוק
 692 ששקר הוא עולם התוהו קיימא דחד סמכא,שעים'אתים ות'לף מ' שהוא א)ב"א ע" יח"ז(

י "דנפלין אסתמיכו ע )א"ד ע" קשבת(  קאיוקושטאדשקרא לא קאי אבל אמת מלבן לבוני 
 ונמצא שעיקר התיקון הוא בארץ בנוקבא שהיא כנסת ,התורה והמצות שעוסקים ישראל למטה

ן בסוד צדיק "יודי'  נקודות דילה שהם ט'בה ט ואז בונין אותה בסוד פרצוף ומוסיפים ,ישראל
 בסודם א שה"ז באים מוחין לז" ועי, והם בסוד התשעים,וצדיק יסוד עולם) כה י משלי (ש"כמ

א שהוא כתר "עטרין דגניזין בא'  שהם ב693אלף ומאתים שהדעת כולל אלף אדרין ואכסדרין

                                                           

 .''וגו'למחוק דצריך  נראה 689
מעילא ן עשרה "י עד אי"י מתתא לעילא מן אנ"שכינתא תתאה אדנ, ל"א וז"ע' ז ז"תיקו'  עי690
שלכן , י"ש בס"נעוץ סופן בתחלתן כמ, ל"א וז"ד ע" כצ"א על ספד"בהגרעוד ' ועי, ל"עכ, לתתא

ראשון ' ח כתיב אני ה"א ות"ל ע"ר דף ק"ש באד"וכמ, באותיות שוות כידוע, וכתר אין, מלכות אני
  . ל"עכ, ואת אחרונים אני הוא כלא הוא

) א"ז(שניהן במשקולת של הדעת והוא , ל"ג וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, א שם" גר691
  .ל"עכ, רק עטרא דגבורה) 'נוק(מקבל כל התרין עטרין והיא 

  .קוים' לג' בין קו א, שזה החילוק בין נקודות לתיקון' ח שבירה פרק ג"ע'  עי692
מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא שרייא , ל"א וז"ו ע"ר קל"א'  עי693

ה לאלף כל ייחודי לא "ה ואמר הקב"ד בהגה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, בהועלייהו ודרי 



 פתחי שערים

155 

ת והוא צומח מן הארץ "ב כידוע ששם המאות והוא בסוד אמ" ומאתים הם בחו, עליון694א"פל
  .י תיקון הנוקבא"ע

 שהוא גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא )א"ה ע" נשבת( ה" סוד חותמו של הקבוהוא
 ואז היא נפקא מאתלטייא ומזדווגא ומתבסמא ,695ה הדעת שמחבר שמים וארץ" שם אהובסוד

 ,א" וגם המוחין אין קבועין בז,ר"ס דידה ירדו בקליפה בעוה"ט ובגלותא שאז ,בחסדים דדכורא
ועשתה   ואז,ותשלך אמת ארצה) יב ח דניאל( וכתיב ,עדרתותהי האמת נ) טו נט ישעיה(אז כתיב 

ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם ימים אלף ) יאיב  ( כתיב בסוף דניאלוכן )שם(והצליחה 
ו " והוא בסוד תה,ס דילה ירדו למטה" שאחר החורבן אז נעשית בסוד נקודה וט,מאתים ותשעים

ת " והוא ר,ראיתי את הארץ והנה תהו) כגד ירמיה  (ש" אמות כמו"רוחב יבחינת רשות הרבים 
שנשאר בחינת ' ר ו" ואותיות הנשארים באמצע סוד כת,ד"ת תר"וס, תמיד"וסר ה"מעת ה"ו

 696שהוא בסוד הספיחים' שבתוך הה'  הארה מסוד ו)קצת( ונשאר לה ,נקודת כתר שלה לבד
 ש" כמ698 דהוא אסייא דקריב לה697מ דאזיל בתר שכינתא בגלותא" והוא דרגא דרע,כידוע

י התורה " והוא ע,ני רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אבאשישותסמכוני ) הב ש "שיה(
 ,ל"ת הנ"ת וס" והוא ר,מ"ש בתיקונים בכ" בגלותא כמסמך ח בגלותא דעבדין לה"שעוסקים ת

היו צריה ) האיכה א  (699ר סוד הכתר שניתן לאומות העולם" והוא בעוה,ר"תכ' כ גי"הוא ג
 ואינו ל"סוכת דוד הנופלת ונבלע בכתר הנ) יא ט עמוס( מלכות דוד הוא בסוד וכתר, 'לראש וגו

 700ת" סוד מלכו,ץ שומם"ולתת שקו) יאדניאל יב (ש " וז,ניכר אלא בסוד אמונה לישראל

                                                                                                                                                                      

ה לאלף כל ייחודי לא "ואמר הקב, ב"חו' והענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד ב, יהיה אלא בך
] א גרס כך בזהר"ולא אלף אלפין וכנראה שהגר[אלף , פלא, והוא הכתר שהוא הדעת, יהיה אלא בך
  . ל"עכ, קוין' והוא המתקלא בג' וא' י ב"ואמר שם שבריאת העולם ע, דריןאדרין ואכס

א שם "גר' ועי, ץ איהו כתר אמון מופלא ומכוסה"מן אבגית' א, ל"ב וז"ז ע"ז קל"תיקו'  עי694
' וכו, ס הוא האמון דביה נעשה כל"מ, רישין דביה' אמון מופלא ומכוסא הן בג) א"ח ע"דף קל(ל "וז

' ועי, ל"עכ, ף מורה על כולם"ומופלא הוא רישא עילאה לכל רישין ואל, עלאהומכוסה הוא אוירא 
  . ל"עכ) א"דהיינו רדל(נקרא אין דביה תליא אין ) א"דהיינו א(ק "ג ע"ע'  אצ"א על ספד"בהגר

, ה"ראשי תיבות אהו, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ל"ג וז"ע' ח ז"ז'  עי695
פ "ח חו"פע' ועי, ה ביה אתבריאת ארעא"ו, ה בזה אתבריאו שמיא"א, דביה אתבריאו שמיא וארעא

ונקרא , י"ו ה"י וי"ף ה"ע סודו אל"הנה אצב, ל"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ברמח' ועי, 'פרק ו
וסוד זה כי הנה היד , ת את השמים ואת הארץ"ובאמת הוא ר, גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא

) תהלים ח ד(וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך , ותאצבע' היא כללות אחד ומתחלקת לה
ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש ) בראשית א ז(והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע 

והיינו שבריאת העולם ) תהלים לג ו(שמים נעשו ' וזה כי הנה כתיב בדבר ה, בן עזאי את העולם
אך , אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם, בריםוהיינו כי מן הפה יצאו הד, היה בסוד דבור

והם באמת מגיעים , ת"וזה נעשה על ידי הידים שהם חג, להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה
', והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו', ובלא כן לא היו נעשים וכו, הדברים לבחינת עשיה

ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם "וכן הידים חו, ג"ח וה"והוא ממש חילוק של הדעת ה
' בנוק' כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי) שמות לב טו(נאמר מזה ומזה הם כתובים 

ה "וזה ממש החותם של אהו, וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד, מתקשרות הבחינות זו בזו
וזהו , ארץ'את ה'ים ושמ'ת ה'ת א"ולכן הוא ר, שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ

' ועי, ל"עכ, ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה', נגד ה' הנחתם בה
והיא ,  טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת-חותמא דגושפנקא , ל"ב וז"ג ע" עז"א על תיקו"בהגר

דעת ב, ת את השמים ואת הארץ"בר, והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ, טבעת המלך
  . ל"עכ, ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה"ה אהי"יחודא דהוי

רק גינתו צומחת , אחר החרבן שאין זווג ואין הגנן זורע גינתו, ל"וז' ע פרק ד"ח אבי"ע'  עי696
והספיחין הם נשמות הצדיקים אשר צמחו , ומשם חוזרת וצומחת, מן הספיחין אשר יצאו בה

  . ל"עכ, ויצאו מהגינה העליונה מלכות
אמר משה וכי ימרון בני עלמא דאנא כנח דלא בעי רחמי על , ל"א וז"ב ע"ז ס"תיקו'  עי697

ובגין דא עתיד רעיא , הדא הוא דכתיב ואם אין מחני נא, בההוא זמנא מסר גרמיה עלייהו, דריה
 . ל"עכ, וביה יתקיים והוא מחולל מפשעינו, מהימנא למהוי בגלותא בתראה

  .ש"א שם בשיה"בגר'  עי698
אם חס ושלום לא מקיימין אורייתא ופקודין דיליה יהיב עשר , ל"א וז"ו ע"ז קכ"תיקו'  עי699

  .ל"עכ, ל"כתרין בידוי דסמא
 .ץ"שקו'  גימ700
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ז מרמז בפסוק " וע, והם ימים אלף מאתים ותשעים שהאמת נעדרת,701קרתא חייבתא הרשעה
 ,702 שנשאר ממנה רק בחינת כתר דידה שהוא קמץ כידוע,והארץ היתה תהו) בבראשית א (

 נאלמתי )ג לט תהלים( והמשכיל בעת ההיא ידום) יג ה עמוס(הפה והאמת הוא בהעלם בסתימת 
) אאיכה ב (ועל זה אמר המקונן , ש"ת ומעת הוסר התמיד כמ"ר ר"ו רה" והוא בסוד י,'דומיה וגו

  .ת אמת"פארת ישראל ר'רץ ת'שמים א'את בת ציון השליך מ' איכה יעיב באפו ה
  

  פתח כ 
ענין השבירה של הכלים וכל מה שנעשה  תשכיל ותדע ממוצא דבר היאך כל ומעתה

כ באדם התחתון שהוא צלם " ונבין זה ג,ז בתולדה בסוד הבחירה" גורם כ,בעולם הנקודות
 כי כבר נתבאר ,כ אלו הענינים שאמרנו למעלה" שיש בו ג,ודמות כל עלמין ומאורות העליונים

 הוא למטה ממדרגתו  והנפש שבו,ק"א ו" שהיא סוד דרגא דז,703 בחינת רוח שבועיקרושהאדם 
, שעיקר ביאתו לעולם לתקן הנפש ולחברה בסוד רוח שלו, והוא בחינת נוקבא דיליה הפרטית

ויפח ) זבראשית ב (ש " כמ,כי הרוח הוא עיקר המנהיג כל הגוף והוא רוח חיים דיליהוהיינו 
ל עולם יש  כי בכ)ג"א ע"א י"ח( ל בביאורו להיכלות"א ז"ש רבינו הגדול הגר" וכמ,'באפיו וגו

 בנשמת אדם בחינת חיה יחידה ונשמה אינם באדם כלל אלא וכן ,נ"א וזו"א ואו"פרצופים א' ה
 ונפש שלו הוא מן הארץ ולכן תשוב אל הארץ בקבר והוא נפש ,בשמים והוא בחינת אלהות

ר של הרוח " ובחטא האדם ג,ס" יכל וכן רוח שלו באוירא כולל ,ס" שלו והיא כוללת עבהמייתה
תחתונות של '  אבל ט, ואין פגם מגיע שם,י של הרוח" והם נחיןקים והם בסוד המוחמסתל

 ואין נשאר בה רק בחינת כתר של הנפש שהוא מלכות של הרוח והיא ,הנפש יורדים לקליפה
 שלכן כל החטאים נזכרים ,עטרת יסוד דדכורא וראשיתה מחכמה ולמטה והם יורדים לקליפה

י "ש שע" והוא ממש מ,ש"עווסוד הכרת י' אבדתי את הנפש וגווה) ל כג ויקרא(ס " וז,בנפש
 גם בלא דעת נפש לא )במשלי יט  (ש" בו מתקלא כמ704 ואז כשאין,העונות הוא בסוד התוהו

 שצריך האדם לשקול מעשיו ,פלס מעגל רגליך וכל דרכיך יכונו) כוד משלי ( וכתיב ,טוב
 להיות בסוד מתקלא שקל וצריך, עטרין של הדעת' ת שהם סוד ב"בבחינת קום ועשה ובל

ז " שלא יהא נמשך אחר תאוות של עוה, שלובהמיית ואז יכול לזווג הרוח עם נפש ה,705הקדש
ש " כמ, וכשאין בו דעת,נ דביה" והוא זיווגא דזו,אלא נמשך אחר עצת הרוח שהוא דרגא דאדם

) בשמים וחיה ששםנשמה ש( אז בחינת ,כ נכנס בו רוח שטות"אין אדם חוטא אא) א" ע' גסוטה(
 ,י" אל הרוח שלו בסוד נחלהאיר פ" אין מזדווגים בהארת פב]י שבשמים נשמה וחיה שבם"נח[

ברכות ( ולכן ,ר של הרוח שהוא בסוד חיים דיליה" שמסתלקים ג,דברוח ומלכין קדמאין מיתו
 וכלי הרוח נשברים שהקלקולים גוברים בבחירתו ,הרשעים בחייהם קרויים מתים )ב"ח ע"י

י לעשות רצון קונו אלא מניח לרע לעשות את " ואינם פונים אל נקודת האחדות בסוד רה,ורצונו
 ואינם יכולים לסבול בתוכם אור הקדושה אשר בהם שנשאר הבחירה והרצון שלו פנוי ,שלו

 ונמצא שכל , שלו לעשות את שלהבהמיית והוא מניח לנפש ה,ממחשבת קדושה ורק פועל הרע
מפנק מנוער עבדו ) כאמשלי כט (ש " וכמ, בקליפה שהם השולטים על הנפשכחות הנפש נופלים

) ז נג ישעיה(' וגו הולך אחריה כשור לטבח יובל ,706ונופל בחיק אשה נכריה  יהיה מנוןואחריתו
  .ש במשלי"כמ

                                                           

ל באמרם שבא גבריאל שהוא שר של "ל מה שהמליצו חז"ב וז"ו ע"אפיקי ים שבת נ'  עי701
 מקום הכנה לבנין האי קרתא ל שנעשה"ועלה בה שירטון ר' ונעץ קנה וכו, גבורה לעשות משפט

 . ל"עכ, ק"שהיא המתנגדת לעומת ירושלים עיה) כרך גדול של רומי(חייבתא 
  .'ח נקודות פרק א" ע702
אבל הנפש , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי703

יהל אור ' ועי, ל"עכ, ועוהנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כיד, הוא המדרגה למטה ממנו
, נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו, נ"הענין של נר, ל"ד וז"ח ע"א כ"ח

  .ל"עכ, והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם, והרוח הוא כח ההרגש שבאדם
 .ל אין" נדצ704
, א"גד זש דשקיל נ"וז, ת הוא השוקל ומכריע"ת, ל"ג וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי705

והוא מקבל כל התרין עטרין והיא רק , והן כלילין שניהן במשקולת של הדעת', במתקלא נגד נוק
  ). ב"ז ע"ב קפ"מ ח"רע(והיא מחצית השקל כידוע , א נקרא שקל הקדש"לכן ז, עטרא דגבורה

 .כותב שזה שם ליצר דתאוה) לדוגמא כג כז(מ "א במשלי בכ" הגר706
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 ונשאר איזה ניצוץ קשור בנפש , והוא כרת הנפש)א" ע' גצ"ספד( ס וארעא אתבטלת"וז
ו לשוב בתשובה והוא בחינת כתר של הנפש ואם שב בתשובה אז נפקא  שהוא המעורר,מן הרוח

) כאקהלת ג  (ש"ז אמר שלמה המלך עה" וע, שלובהמיית וחוזר ומתקן כחות נפש ה,מאתלטייא
י " שע,מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ

ארץ בס של הנפש יורדים למטה " וט,ק לבד"ר של הרוח ונשאר בסוד ו"החטאים אז מסתלקים ג
לע הרע ממנה ולהתברר בסטרא כ והוא סוד הגיהנם שמורידים הנפש לתחתיות לאת,במקומו
  . עם הרוח בגן עדןרז נתקן הנפש וחוזרת ונפקא מאתלטייא להתחב" ועי,דקדושה

 שהרוח חוזר לאוקים לה מעפרא בסוד בעל אבידה מחזר על ,כ סוד הגלגול" גוהוא
והארץ לעולם ) דקהלת א (שהרוח סובב בגלגולא והנפש שובת בסוד  )ב" ע' בקידושין(בידתו א

 הוא בסוד מלך הדר בגילוי עטרת היסוד שבו , וכן סוד התיקון באדם ברוח ונפש שלו,עומדת
) ז יז בראשית (ש לאברהם"ר כמ"בסוד מצות מילה שניתן כח ברוח שבו להתגבר על היצה

 סוד 707ה בליקוטים"א זללה"ש רבינו הגדול הגר" וכמ,'זרעך אחריך וגו וללאלקים להיות לך
ג איכות קבועים בנפש בכל "ן ותרי"ה וב" שהם בסוד מ,נפלא ונורא מענין הנפש ורוח שבאדם

ג איכות בנפש שאין קבועים בו אלא מושפעים מהרוח והם באים " ועוד יש תרי,אדם גם לגוי
ג "והוא עטרת הברית ובו נכלל כל תרי' ים באבר אג השניים בא" וכל תרי, המצותתמעשיי
 כמו ,נ להביא השפע מזכר לנקבה" וכמו חיבורא דזו)708א"ב ע" לנדרים( ' גדולה מילה כו,מצות

 והיא סוד ,ש"ג מצות יעו"נ בתרי"ג איכות הבאים מהרוח אל הנפש שהם זו"כן הוא בתרי
 ושם יתבאר ענין זה באריכות ,בנתיב עולם התיקון' המתקלא הדר ואשתו מהיטבאל כמו שית

  .ד"בס
  

  פתח כא 
 כל )ב"ה ע"קל( ר"ש באד" כמ,ע" המיתה של המלכים האלו הוא סוד נפילתם לביוענין

 , והוא ענין עמוק ונורא לבאר דבר זה על בוריו, קרי ליה מיתה,מאן דנחית מדרגא דהוה ביה
 והוא חומר של ,לות עם ענפיםע שהוא אצי"והוא צריך שתדע כי סדר בנין כל העולמות הוא אבי

 לשכלוהיינו , אותיות של השם' ל שהם נגד ד"עולמות הנ'  שהיה כולל כל דקודיםעולם הנ
עולם המלאכים '  ב,הנשמות וכסא הכבוד והיא בריאה'  א,מדרגות' הנבראים הנפרדים הם בג

ז התחתון "העו'  והג,וכל מדרגותיהם שהם המשרתים להוציא פעולת עולם התחתון והוא יצירה
 ועולם האצילות ,מ והיא בחינת עשיה"יסודות עם דצח'  וארץ ודשמים ו,עם כל הגלגלים ומזלות

 והוא כח המאורות המוציאים הנשמות ,י לבושין דיליה"עלמין כגוף הפועל ע' הוא הפועל בג
  וכל ענייני שינויים,והמלאכים והתחתונים עם השייך להם והמשפיעים להם ומשגיחים עליהם

ע שבהם שייך פגם "עלמין בי'  אינו פועל רק בג,םי בחירת התחתוני"הנמצאים בעולמות ע
 והוא סוד , אינו אלא הפועל בהם כנשמה המנהגת הגוףואצילות, וקלקול וחסרון ועליה וירידה

ן של " וכמו הנר,נ ביצירה ועשיה" וזו, בינה בבריאה,ל"עלמין הנ' נ המתלבשים בג"בינה וזו
 כמו ,ן שלו והגוף אינו אלא לבוש" וכמו שעיקר האדם הוא נר,חלקי הגוף' ים בגהאדם המתלבש

 וכמו שכל השינויים שבאדם ,ע הם הלבושים"עלמין בי' ן של העולמות וג"רכן אצילות הוא נ
כ באצילות " מה שא,ע"עלמין בי'  כמו כן עיקר הפגם והקלקול אינו אלא בג,אינם אלא בגוף

 וכל הפגמים והקלקולים הם רק לסלק אור האצילות שלא ,א יגורך רעל) ה ה תהלים( שם ,עצמו
 היינו שגרמו חשך באותו המאור , באצילותכירו וכל הפגמים ומיעוט וחסרון שהז709ע"יאיר בבי

 )כמו( ,ע"ל שלא יאיר כראוי בבי"למעלה באצילות המיוחס אל החטא שהוא גורם שם חושך ר
 ומזה בא חסרון ,ענין שאין הנשמה מאירה שםשהוא ' הפגם באדם שנתקלקל אצלו אבר א

 אינו אלא במה , שאנו מזכירין שבירה ומיתה באצילותמה  כל, ולכן,הפעולה באותו אבר
 , ואור האצילות עצמו מסתלק מהם ואינו מאיר,ע ששם הם בחינת הקלקולים"שמתפשט לבי

  .ע"ת ביל נתעלם בחינת אצילות ונשאר רק בחינ"ע ר"והוא סוד נפילת הכלים לבי

                                                           

 .202לעיל הערה '  עי707
 . 'גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורה שנאמר כי על פי הדברים האלה וגו, ל" וז708
  .' זה מוזכר לעיל פתח י709
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 כי ,710הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים) טוד משנה "אבות פ (ש" בסוד מוהוא
ע טפלים ולבושים אל אצילות "קודם השבירה היו אלו החלקים של אצילות המתפשטים בבי

ס המאציל רצה " ועכשיו בשעת השבירה שא, ופונים אל מאורות אלהות לסוד היחוד,עצמו
וממילא נמצא בחינת '  מהם אור האצילות ואלהותו יתיםלו הע,יםא וקלקול"שיהיה נמצא הסט

א ושוב " ונמצא שהנבראים הולכים אחר שליטת הסט,'א שהוא היפוך יחודו ית"שליטת הסט
  .ע פונים למטה" אלא הם עולמות בפ,אינם טפלים אל אצילות

מה ש של" שמן הרע עצמו יבורר הטוב בסוד מ, שעיקר כוונת רצון הבריאה היהולפי
 ונמצא ,שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך) יגב קהלת  (ש"המלך עה

ע שנעלם אצילות "ע ושל כלים דאצילות שנפלו לבי"שמאלו הנבראים שהם הכלים של בי
ע והוא סוד בירור הפרצופים דאצילות שנעשו מן הכלים שנפלו " מהם עצמו יעשה אבי,הראשון

 ועיקר אצילות עצמו נעלם בכל ,'זה עצמו יתגלה הכרת אלהותו ית שמ,ע בעולם התיקון"לבי
 שעדיין יש שייכות לרע ולא נתקן העולם לגמרי עד ,זמן שליטת שית אלפי שנין דהוה עלמא

 והוא ,ע טפלים לאצילות ויתגלה אור אצילות עצמו" ואז יהיו בי,ל שאז יהיה נשלם הבירור"לע
  .ד" בס)'פתח ט( ד בנתיב עולם התיקון עות"ג וכשי"ן לשם ס"ית שם ביסוד על

ס מיתה שלהם דנחתו מדרגא דהוו ביה שתחלה היו טפלים לאצילות שהוא מקור "וז
 שיהיה ,א" ועכשיו ניטלו הכתרים שלהם וניטל ממשלתם זה עד שנכנעו אל שליטת הסט,החיים

 העלם  שהוא,י העלם אור האצילות"יכולת בידו לשלוט עליהם ולגרום בהם פגם וקלקול ע
כ "אעפ)ו( , ורצון ושכר ועונשבחירה ש בכדי שיהיה" שכן רצה המאציל ית, היחודלויכוונת גי

 שלא יהיה ,האיר להם מרחוק בסוד תגין שעל האותיות שהוא השקפת היחוד עליהם מלמעלה
 רק יהיה ככלב הקשור בשלשלת שניתן לו גבול לשליטתו ולבסוף ,א"שליטה גמורה אל הסט

'  וקשור בשלשלת סוד ג711ן"בהוא סוד סיגי שם ] הזה[ב " והכל,היחוד הגמוריוחזר הכל אל 
 חופף על הגוף 712תלקו שמאירין מרחוק בסוד הבלא דגרמיסמוחין שנ' כתרים דג' תגין של ג

  . והבן,ש כמה פעמים" שממנו קם בתחיה כמ,בקבר
  

  פתח כב 
 נבאר סדר  עתה, אחר שביארנו ענין שבירת הכלים והאמור בהם בדרך כללועתה

 כי תחילת יציאת , והוא,ה" על סדר דברי הרב הקדוש זללה,השבירה וכל הדברים בפרטות
 ,ן דילה"מלכין שהיו במעי הבינה היו מ'  והז,פ"א היו תחלה בבחינת פב"י שאו"המלכים היה ע

ן שעולים "י מ" הוא ע, עתה כל הזיווגים שנעשה בכל הפרצופים וכל העולמותול כמ"ור
 אבל בתחילת אצילות המאורות שאז ,תונים שהם גורמים תיקונים בכל העולמותממעשה התח

ל שעיקר " ר,ן" אז המלכים עצמם היו בסוד מ,י מעשיו"ן ע"לא היה עדיין אדם בעולם שיגרום מ
ן שבשביל זה הוצרך " זה עצמו היה בסוד מ, לצורך הבריאהשהיוכוונת יציאת מאורות המלכים 

כ " כד סליק ברעותיה למברי עלמא שג,ק בכמה מקומות"ש בזוה" מסודב והוא ,א"זיווג באו
  .הכוונה על ענין זה

עליונה אותם הי שבירת המלכים וביטולם שהוא השיעור ששיערה מחשבה "וע
א דנקודים גם " ממילא אותה הארה המקיים את המלכים שזה נמשך מאו,בהוצאות הקלקולים

 וכפי ערך נפילת המלכים כך היה ,מלכין'  נפילת הז]י"ע)[אחר(א " וזה ענין חזרתם אב,זה נחסר
 כפי שיעור יציאתם כך היה , וכן בתחילת יציאת המלכים ומלכותם,פ" פבא"חסרון זיווגא דאו

 גרם רק , ולכן בעת צאת הדעת של המלכים מלך הראשון,א"פ שהיה באו"ענין הזיווג פב
הם נערכים ממש  ב" שבחו כי המאורות,א במקום הדעת שלהם"ב בראש דאו"חיבורא דחו

                                                           

ואת המאור הקטן סיהרא , את המאור הגדול שמשא, ל"א וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי710
א אחרונה של "דבאצילות נקראת ה, ראת שם אלקיםונק, שנעשית ראש לשועלים, במיעוטה

ששם שועלים מחבלים , ע"ובירדה בבריאה נעשית ראש לשועלים לעולמות בי, זנב לאריות, ה"הוי
  .ל"עכ, ח בכמה מקומות"ז ובתז"ש בתיקו"דבאצילות לא יגורך רע כמ, כרמים
, ושה הם פרים ורביםכמו שהזכר והנקבה דקד, ל" תהילים יח וז-ל שער הפסוקים "אריז'  עי711

אשר משם נבראים כל כחות הקליפות זכרים , כן כנגדם בזכר ונקבה דקליפה, ן"ד ומ"ויש בהם מ
, ן"ן הנקרא ב"ה דההי"ן שבקדושה הוא הוי"ונודע כי המ, ת דקליפה"ל ולילי"ונקבות שהם מסמא

  . ל"עכ, יועליו נאמר מיד כלב יחידת, ן"ב שהוא בגימטריא ב"ן דקליפה נקראים כל"כן המ
  .'ח מוחין דקטנות פרק ב" ע'ועי, 'א פרק ה"ח טנת"ע 'עי 712
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ב " שהדעת דחו, ונמצא,ת" הנהגת הזלים שהרי הם העשויים להש,ת"למספר המאורות של הז
 ממילא , וכאשר נשבר הדעת ונתבטל פעולתו בסוד התגברות שורש הקלקולים,ת"נגד דעת דז

א בבחינת הדעת שלהם והוא הפיכת הסתכלות עיני " ואז חזרו אב,ב"נתבטל הארת שורשו בחו
  .ן כידוע"פ עי" ב,ותגבור' חסדים וה'  שהוא בסוד ה, שנגדו הוא הדעת בראש,אבא מעיני אימא

 כי , אז הפך אבא פניו והחזיר אחוריו אל פני הבינה,שהוא חסד' כ כשמת מלך הב"ואח
כ שלא היה אבא מאיר " ובשבירת החסד גרם קלקול ג,נודע כי חסד הוא מאבא וגבורה מאימא

 אז גם אימא גרם קלקול שלא היתה יכולה לקבל האור ,'כ כשמת המלך הג" וכן אח,באור פניו
  . אלא גם היא באחוריים דידה, פניםדרך

 ,א עילאין" והם עד החזה בחינת או,חלקים' ב מתחלקים לב" שאחר התיקון חוונודע
 שלפעמים ,ת"ת שהם במדרגה יותר מצומצם כפי הכנת הז"ומן החזה ולמטה בחינת ישסו

 ולפעמים מקבלים שלמותם רק ,א"א בבחינה העליונה שהוא בחינת או"בל הארת אוראויים לק
ת שלו " שעד שליש ת,א עצמו" וכן הוא בז,ת לבד" שלהם שהוא בחינת ישסותונהמהבחינה תח

 ולכן ,ד" במקומם בסת" בסוד יעקב וישראל כשי,הוא האור יותר גדול ממה שמן החזה ולמטה
כ " ולכן במלוכתם ג,כ" הושרש בהם כל מה שיהיה אח,ופיםבנקודים אף שלא היו בסדר פרצ

 ,ב"פ וירידת אחוריים דבחינת עליונה של חו" פבזרתת גרם ח"בעת השבירה עד שליש הת
 תחתונה של ' גרם ירידת בחינת אחוריים דבחי,ת ולמטה"ובשבירת הכלים התחתונה משליש ת

  . ובערך מלוכתם ושבירתם,ת" והכל בערך החלקים הנמצאים בז,ת"ב שהם סוד ישסו"חו
  

  פתח כג 
, ת גם בעת שמתו המלכים"א וישסו"פ שהיה פגם באחוריים דאו" שתדע שאעוצריך

ת היו " כי בז,ת שלהם"ב דנקודים לז"מ הפרש גדול יש בין חו"ביטול אחוריים דלהון מוהיינו 
רה כי הם ב שלא שייך בהם מיתה ושבי"כ בחו" מה שא,ע"בחינת שבירה גמורה שהם ירדו לבי

ר ועכשיו ירדו " רק ירדו ממדרגתם שהיו תחלה בסוד ג,ע רק נשארו באצילות"לא ירדו לבי
ש כי עיקר הבחירה והעבודה אין שייך רק "כמוהיינו ,  אבל נשארו במקומם באצילות,למטה

 ולכן כל קלקול , והם המנהיגים בשית אלפי שנין,ת שהם ימי בראשית שבהם נברא העולם"בז
 וממילא נופלים , והוא בסוד הסתר השגחה, שאין האצילות מאיר בהםוגם חשך וקטר גור,שבהם

שמאורות והיינו ,  לאכולהוהסתרתי פני מהם והי) יזדברים לא (ש " וכמ,וגובר בהם התוהו
א מושל נגד " ואז ממילא הסט,ע כל שמסתיר המאציל כח ממשלת יחודו מהם"הפועלים בבי

 שלא להיות נמשך ונטפל אחרי ,ע"והשבירה שהוא נפילתם לבי ואז נמצא הקלקול ,רצון היחוד
ב "ר חו" גאבל ,א המכחיש היחוד" אלא כביכול כפוף תחת ממשלת הסט,'יחוד אלהותו ית

והיינו , פ"י דכתר שאינם לפי הנהגת התחתונים אלא הוא סוד הבחינה המעמדת אותם פב"ונה
 שהוא לפי הנהגת הגילוי ,713ק" ורוה והשגת אור העליון בסוד התורה ונבואה,גילוי התורה

 על הכלים שלא ףל שהיה משקי" ר, זה היה יורד,ב" אלא לפי עוה,ז"שאינו לפי הנהגת עוה
פ אלא " שמצד זה לא היה בהם זיווג פב,לגלות אליהם כפי ערכם אלא לפי הנהגת הזמן לבד

 אלא , דין ועונש קלקול ופגם ותביעתשם אבל אין שייך ,א ולא היו משגיחין אפין באפין"אב
 אלא , ולכן אין זה בגדר מיתה,ת לבד" אלא לפי ערך הז,שאין מתראים למטה לפי ערכם העליון

  .בגדר ירידה וביטול גילוי כחם העליון לבד
 משליש תפארת ,ק והיינו" כשבאו האורות לכנוס לכלים שתחת החזה דו, הטעםולזה

 וזה הועיל להם ,כ" היתה שבירתם גדול כ ולזה לא,ב" באו מלובשים באחוריים אלו דחו,ולמטה
 שלא כן ,שאחר התיקון יכול להתגלות בהם החסדים דדעת המתפשטים מן החזה ולמטה בגלוי

 שלכאורה הדבר תמוה ונראה , וביאור ענין זה הוא עמוק מאד, העליונים שעד החזהבכליםהיה 
א הגובר "רש כח הסט שעיקר השבירה הוא סוד שו)'פתח ב(  שהרי כבר נתבאר,בהיפוך ממש

) כהבראשית לב (א הוא מן החזה ולמטה בסוד " וזה ידוע שעיקר אחיזת הסט, והמקטרגשם
'  ולהבין ענין זה על בוריו צריך להקדים ענין א,714א" ועיקר שליטתו ברגלין דז,ויגע בכף ירכו
'  וא,חזהעד ה'  א,חלקים' א אחר התיקון לב" ותבין בזה ענין התחלקות פרצוף ז,בסוד ההנהגה

  .מן החזה ולמטה

                                                           

 . כדלעיל פתח יז713
 .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 714
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  פתח כד 

הוא דרגא '  א,מדרגות' א נחלקים לב"ק דז"ק בהרבה מקומות שו" כי ידוע בזוהוהוא
 גוונין דמתחזיין ,י שהם דנביאים"דרגא דנה'  והב,716 והם גוונין דלא מתחזיין715ת"דאבהן חג

א "קדוש הגר ומבואר בכתבי רבינו ה, באריכות717)א"ז ע"צ(  פרשת וירא,ש בסתרי תורה"כמ
ק הם הנהגות שית אלפי " ו,מדרגות' א הוא מתחלק לג"ס של ז" שענין ט,718ה בליקוטיו"זללה
 והנהגת העולם בשית אלפי שנין ,כ"ב באלף השביעי ולאח"ר הוא הנהגת העולם בעוה" וג,שנין

הנהגתו אחר המות '  וא,י"ז והוא מדרגת נה"הנהגתו בעוה'  א,מדרגות' כ מתחלק לב"הוא ג
ת "ב על פי המעשה הוא בחג" שהנהגת עוה,719ת" חגגתב בגן עדן וגיהנם והוא מדר"הבעו

 ,לצדיקים ולרשעים ולבינונים ששם הדין ביושר לצדיקים בחסד בגן עדן ולרשעים בגיהנם בדין
 אבל )ב"ז ע" טה"ר( כתות ליום הדין' קווין האלו שהם ג'  ושם עיקר המשפט בג,וכן לבינונים

 והוא בסוד ,א להנהיג בעומק הדין וצריך הדבר להיות ממוזג" שא,וזגז בא הדבר ממ"בעוה
 ולפעמים רשע וטוב לו ,ב"התהפכות לפעמים צדיק ורע לו בסטרא דנצח בכדי להשלימו לעוה

) חדניאל י ( בסוד ,ז" לשלם לו מיעוט מעשים טובים שלו בעוהתכדי להורידו לשאול תחתי
ת הוא " ולכן חג,720 והוד מטה, נצח מעלה,ה ומטה והוא בסוד מעל, עלי למשחיתהפךוהודי נ

 בסוד ,ב אחר המות"ז כמו לשאר בני אדם הנהגה שבעוה" שהנהגתם היה בעוה,דרגא דאבהן

                                                           

  .'כ ג"ח אנ"ע ' עי715
 שהוא גוון דלא -בסתימא דעיינין מחאן ליה , ל"א וז"א ע"א תיקוני זהר חדש נ"גר'  עי716

ב סתים עינך "ג ע"ש בזהר וארא כ" וכמ,כמו זוהר שסביב לאש, מתחזי אלא בסתימו דעיינין
ולא אתייהיב רשו למיחמי אלא בעיינין סתימין , ואסחר גלגלך ויתגליין אינון גוונין דנהרן דמזדהרי

  .א דהיינו אצילות"ש בגר"וע, א"ע' ז ז"תיקו' וכן עי, ל"עכ', בגין דאינון סתימין עילאין וכו
גוון חד חיזו , דמלכא אתחזי בתלת גוונין] ד" עב"א י"יהל אור ח' שלטון עי[הורמנותא , ל" וז717

דחזי בגין דאיהו מרחוק עד דנטיל עינא חיזו , דאתחזי לעינא מרחיק ועינא לא יכיל לקיימא בברירו
א "נ(גוון תניין חיזו דהאי , ה נראה לי"מרחוק יהו) ירמיה לא ב(ועל דא כתיב , זעיר בקמיטו דיליה

 לא אתחזי לעינא בר בסתימו זעיר דנקיט ולא קיימא בברירו עינא בסתימו דיליה דהאי גוון) דחד
אצטריך לפתרונא לקיימא על מה ) א גוון ודא"נ(סתים עינא ופתח זעיר ונקיט ההוא חיזו וגוון דא 

גוון תליתאה הוא זהר אספקלריאה דלא , מה אתה רואה) שם א יא(ועל דא כתיב , דנקיט עינא
ואתחזאי בהאי ,  איהו סתים בסתימו ומגלגלין ליה בגלגולאאתחזי ביה כלל בר בגלגולא דעינא כד

ועל , גלגולא אספקלריאה דנהרא ולא יכיל לקיימא בהוא גוון בר דחזי זוהר מנהרא בסתימו דעינא
ה עלי חזקה "ויד יהו) שם ג יד) (ה היתה אלי"ויד הוי(ה "היתה עלי יד יהו) יחזקאל לז א(דא כתיב 

דזכה לאסתכלא לעילא במה דלא אתחזי , ר משה מהימנא עלאהוכלהו מתפרשין לנביאי קשוט ב
  . ל"עכ', לא כן עבדי משה וגו) במדבר יב ז(כלל עליה כתיב 

 ואין העין , מראה שנראה לעין מרחוק, גוון אחד,ממשלת המלך נראית בשלשה צבעים: תרגום
 ועל ,מוץ שלהי עד שנוטלת העין מראה קטן בק, משום שהוא מרחוק,יכולה לעמוד בברור שרואה

 שאין , שלהיתום בס)של אחד( מראה של העין הזאת ,שניצבע . "נראה לי' מרחוק ה"זה כתוב 
 סותם העין ופותח מעט ,רורי שתופס ולא עומד בב,נה קטסתימה רק ב,הצבע הזה נראה לעין

 ועל זה , צריך לפתרון לעמוד על מה שלוקחת העין)הצבע וזה( הזה צבע וה,ולוקח אותו המראה
 חוץ מגלגול העין , השלישי הוא זהר האספקלריה שלא נראה בו כללהצבע. "אהומה אתה ר"כתוב 

 ולא יכול .המאירה  ונראה בגלגול הזה אספקלריה,כאשר הוא סתום בסתימות ומגלגלים לו בגלגול
' ויד ה( "'היתה עלי יד ה" ועל זה כתוב . העיןתימת רק שרואה זהר מאיר בס,לעמוד באותו הצבע

 פרט למשה הנאמן העליון שזכה , מנביאי האמתנפרדים וכולם ."עלי חזקה' ויד ה" ,)ליאתה הי
  ."' וגולא כן עבדי משה" עליו כתוב .להסתכל למעלה במה שלא נראה כלל

מדרגת האבות שראו בגוונין דלא מתחזיין על ידי גוונין , ל"ד וז"ו ע"א ט"יהל אור ח 'עי 718
' ועי, ה הוא דלא מתחזיין כלל והוא בינה"ומדרגת משרע, א"רגא דזוהוא בד, ת"והן בחג, דמתחזיין

גוונין הראשונים נראין בפתיחו ' לכן ב, י הן גוונין דמתחזיין"ונה, ל"ד וז"ב ע"א י"יהל אור ח
' ועי, ד אין שם גוונין כלל"אבל חב, לכן הן בסתימו דעיינין, ת הן גוונין דלא מתחזיין"וחג, דעיינין
  .ויז, זא פתח ט"לקמן א
והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי719

וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו
נהגים ולכן מת, א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה

  . ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע
 .'כ סוכות פרק ה"כ בשעה" כמש720
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 ואלו הם גוונין דלא ,ב"ז מעין עוה"ה בעוה"שלשה הטעימם הקב )ב"ז ע" טב"ב(ל "ש רז"מ
 שהוא ,ם מתחת הפרסה בסוד הצמצוהואי "כ נה"ז הגשמי משא"מתחזיין שאינו נשפע בעוה

 ומשם היה ענין מראות הנביאים , והם גוונין דמתחזיין,הנהגת עולם התחחון מאחורי הפרגוד
ת הוא " וסוד המוחין בז,ז לפי העת והזמן"מה שהיו מתנבאים לישראל מה שיארע להם בעוה

 ' וגויוחנות) יט לג שמות(ש "ק כמ"י הו"ב שלעתיד לפעמים למטה ע"ר מעוה"התנוצצות אור ג
  .721ש" והוא סוד התפלות שיעשה למענו ית,'ורחמתי וגו

,  מתחת הפרסה722י"א הוא רק בנה" שבאמת עיקר אחיזת הסט, תבין עומק הדבריםובזה
 ורע לו לצדיק ז בא התהפכות" שעי,ז"שכל החטאים וכל הרע הוא אחוז בהנהגת עוהוהיינו 

צח מתהפך בסטרא דדינא והוד  שנ,ויגע בכף ירכו) כהבראשית לב (ולרשע וטוב לו בסוד 
 ושאול מרחובות ,ן שורקת" שי, וכמו שהיה בעולם התוהו בסוד שמלה ממשרקה,בסטרא דחסד

 , אבל אחר המות שם אין לו שליטה להפך ההנהגה)פתח טו( ש למעלה"הנהר סטרא דרחמי כמ
 שהיה  אבל הוא מתנהג לפי המעשה והנהגה, הרע ולזכך רשעים בגיהנםלנקותואדרבא שם הוא 

 ולכן , אבל אין זה אחיזה ממש,ת"חג' באדם בהיותו בחיים בעולם הגשמי והוא ענין אחיזתם בג
 כי בעולם התוהו יצא יובב בן זרח קודם חושם מארץ התימני ,ע"גיהנם קודם לשכר גשל דין 
  ).פתח טו(ה ש למעל"כמ

ע "חסר מי ש"ע ע" שאין הצדיק זוכה לכנוס אל עולמו בג, סוד החשך בחסד הואוכן
 שבאמת עיקר השבירה , ונמצא, וצריך לבוא בגלגולא הוא סוד השבירה בחסד,אחת וכדומה

ר "י היצה" שהרי שם מתגלה בפועל המעשה והקלקולים שנעשה ע,723ת"היה יותר מרובה בחג
 ,כ"ז אין הקלקול מתגלה כ"י שהוא הנהגת עוה" ובנה,א ששם הוא עומק הדין"ואחיזת הסט

י " והוא סוד הגנת כלים התחתונים ע, והכל בא ממוזג,עונש מן הרשעיםשהרי אדרבא נסתר ה
 אלא הוא דבר ,פ סדר מעשה התחתונים"א אינו ע" שבחינת או,א שירדו למטה"אחוריים דאו

ז ממש המשפט בבחינת " שלא יתראה בעוה,ז" עוהנהגתגדר עבודה והוא מגין על המשלמעלה 
 והיה ,כ לא היה העולם מתקיים"ות ממוזג שאל אלא צריך להי,צדיק וטוב לו רשע ורע לו

 והוא סוד גילוי ,ר באם היה רואה שכר ועונש פה למטה"כ הבחירה והסתת היצה"מתבטל ג
 , שאינו לפי המעשההדעתר מוחין של " שהם מבחינת התנוצצות ג,החסדים מן החזה ולמטה

מפני מה ) א" ע' זברכות (ה" שדבר זה לא נתגלה למשה רבע,'וחנותי וגו) יט לג שמות(ובבחינת 
  . והבן מאד,כמבואר' יש צדיק כו

  
  פתח כה 

 שהכלים הנשברים ירדו למטה לבריאה והאורות נשארו )פתח כג(  נתבאר למעלהכבר
 שבהם אין שייך פגם וחסרון כלל שהוא הרצון הפנימי המשקיף על הגלות ,למעלה באצילות

 שיוכלו )בכדי(רות למטה להאיר לכלים  והוא סוד ירידת האו,השלמות והיחוד בהעברת הרע
 אלא הוא ענין התקרבותם לכלים שנפלו ,ו" זה בגדר פגם וקלקול חואין ,כ ולהתתקן"לקום אח

 והוא סוד שורש , נפילת הכלים היה בהדרגהוסדר, ממדרגתם בכדי שלא יתרחק הארתם מהם
ואז נקרא שהכלים  פעם בהתגברות גדול ,כ בחילוקי מדרגות"התראות הקלקולים שהוא בא ג

 ופעם אין הקלקול , וכמו שישראל יורדים יותר בגלות למדרגה יותר שפלה,יורדים יותר למטה
 ויש ,כ בתכלית השפלות" וישראל אין נופלים כ,כ" כדים ואז נקרא שהכלים אין יור,כ"גובר כ

ירידת  ובתחילה היתה , כל מאור מתייחס הירידה אצלו לפי עניינו,בזה כמה חילוקי מדרגות
ת בכתר " ות, וגבורה בחכמה דבריאה, וחסד בבינה דבריאה,הכלים הדעת בדעת דבריאה

ז ירד הכלי שלו יותר למטה עד " שאור הדעת נסתלק יותר למעלה ועי,כ ירדו יותר" ואח,דבריאה
 כי כל מה שמתרחק יותר אור הפנימי של הכלי מלהשקיף עליו ואינו מתקרב ,מלכות דבריאה

מסתלק ' ז שהשגחתו ית" כ, שכמו כן הוא בישראל,נגדוכותר התגברות אל הרע ש אז יש י,אליו
                                                           

ז בין אחר "ז בששה אלפים בין בעה"בעה, ל"ב וז" לט עצ"ספדא "ליקוטים בסוף בהגר'  עי721
ת אשר אחון ש וחנותי א"ל וזהו מ"ק כנ"י הו"ל אלא שיש גילוי לעתים ע"ק כנ"המות הכל בו

והוא סוד התפלות שיעשה למענו ' ה ואמרו אוצר של מתנת חנם כו"ולא נגלה למרע' ורחמתי כו
, י סבת הגלותן שהוא במתנת חנם"עליונות שא' ס שאין השגה בג"ג מדות והזכרתן וז"ס י"וז' ית
 . ל"עכ

  . ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 722
 .'ח שבירה פרק ב"ע'  עי723
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 אז הם יורדים יותר ,'אמרתי אלכה אשובה אל מקומי וגו) טו ה הושע(ש " כמ,יותר למעלה
 והוא , שכל שהוא יותר עליון ירד יותר למטה,כ בהיפוכא" סדר נפילת הכלים היו גוגם ,בגלות
 , שכל מי שהוא יותר גדול,כ" וידוע ג,גדול מחבירו יצרו גדול ממנו כל ה)א"ב ע" נסוכה( בסוד

 ולכן ישראל שהם למעלה , נופל יותר למדרגה תחתונה,א דבוקה בו"באם הרע אחוז בו והסט
שהוא יותר גדול '  בכל א, הוא בפרטותוכן, י החטא נופלים יותר בשפלות" ע,האומותיותר מכל 

 וכמו שידוע בסוד ,השליך משמים ארץ תפארת ישראל) אב איכה ( בסוד ,במדרגה נפילתו יותר
 וכלל 724שבטים'  והם כלל הי, מכל פרצוף הנשמותגדולים  שהם הנשמות היותר,הרוגי מלכות' י

 הוא במדרגות וכן , כדי להעלות משם ניצוצי הקדושה, הם ירדו יותר למטה בקליפה,הכל
 ספר הגלגולים( ל"ש האריז"יפה כמ שקוע יותר בקל,הנשמות שכל שהוא במדרגה יותר גבוה

  . שהיה שקוע בקליפת מואב,ה ומשיח" בסוד נשמת דוד המע) סה'הק
 שאף שלא היו מתפשטים ,ר שבהם היה תיקון קצת" ג,ס דנקודים" שתדע כי ביוצריך

 ולא היה בהם ,ת שיצאו זה תחת זה"כ בז" מה שא,מ היה בהם בחינת קווין" מ,בסוד פרצוף
 שאינם פונים המאורות למרכז ,א"שכל פירוד הוא ענין התגברות הסטוהיינו , 725סידור קווין כלל

 כמו הרוח החיוני , וממילא אין הפעולה נשלמת,פונה לדרכו'  אלא כל א,של גילוי היחוד' א
 , אז נמצא הפירוד ונפסק החיים של האברים,שבאברי הגוף אם אינם מסבבים בכל הגוף ליחדם

ר "כ ג" שאמה, ימי בראשית' שבהם תלוים כל התחתונים בסוד זת "וכל הקלקולים הם רק בז
ל " כמו שיהיה לע,א" נשאר בהם היחוד ואין שם קטרוג הסט,ב שאינם לפי ענין הנהגה זאת"כח

'  לכן קודם השבירה ויציאת הז,א לגמרי וסוף המעשה עלה במחשבה תחילה"אחר שיבלע הסט
ר "מדרגות של חד' ל ענין ההנהגה המתחלק לגר בסוד היחוד להחזיר כ" כבר הוכנו הג,מלכים

 לבחינת היחוד והנצחיות שהוא ענין הנהגת העולם ,קווין ימין ושמאל ואמצע' שהם בחינת ג
 יותר נשגב ורם ממה שהוא עתה וכל זה הוכן כבר בתחלה ,ותענוגי הנשמות שיהיה בענין אחר

 וגם חסר מהם ענין ,ופים רק שלא היה בסוד פרצ,ולא היה בענין זה שייכות קלקול כלל
 ,ג דדיקנא ודומיהם"גלגלתא ויתיקוני ' ר כמו שהוא אחר התיקון בסוד ז"התיקונים הנמצא בג

 להוציאם מן הרע הגובר בהם כמו שיתבאר בסמוך ,ת להשלימם"שהוא מה ששייך לתיקוני הז
  .ד"במקומו בס

  
  פתח כו 

 שבהם בכל הפרטים ת"ר דנקודים ובין ז" שתדע שכמו שהיה הפרש בין גוצריך
 כי כלל הנקודות , והוא,לפי ערכו'  כמו כן הוא בפרטות בכל א,שנתבאר למעלה שזה הוא בכלל

 והם ,נ"ב וזו"א וחו" שהם א,פרצופים בשורש' ן כולל ה" בשםבבחינת עולם התוהו הם 
ם נקודות האחרונות ה'  וב,ב"ר כח"נקודות הראשונות הם ג'  וג,נקודות בכללות' נחשבים לה

מדרגות של ביטול ' ל נמצא אלו הג"מהנקודות הנ'  ובכל א,מלכים וארעא דאתבטלית' הז
ר " וג,ס"שלימה מי' נקודות הראשונים יצאו כל א' שגוהיינו , ש"ושבירה ונפילת אחוריים כמ

היה בהם שבירה ' ת של כל א" והז, אלא סוד נפילת אחוריים לבדירהלא היה בהם שב' שבכל א
  .האחרונות' לכות שבהם אתבטלא שלא יצא רק חלק כתר שבה לבד ולא ט ובחינת מ,ממש

) עטרא שבם(רק '  לא יצא מנקודה הד,ת"נקודות התחתונות דכללות שהם הז'  בבאמנם
 לא יצא ,ומנקודה חמישית דכללות )א" ע' גצ"ספד( בסוד וזיוניהון לא אשתכחו , לבד]שבעה[

 ש בביאורו" ונקרא בשם ארעא דאתבטלת כמ,רק חלק העשירי כתר שבה לבד שאינו מענינה
מהם יצאו ' ר של כל א" ג, נקודות הראשונות'ג ר של" גן כגו, וכן הוא בפרטות דפרטות)'פתח כ(

נקודות הראשונות ' מג' ת דכל א" וז,בהם אתבטלאש ומלכות ,נשברו' ת של כל א" וז,ולא נשברו
  .נשארו בבינה שלהם שבאותו נקודה ו,מלכים עצמם בפרטות' ר דז"ן דכללות לא יצאו הג"דב

בבחינת הנהגת היחוד '  א,מדרגות'  הענין הוא שכלל הנקודות כולם יש בהם גוסוד
ש " ולפי העבודה אשר כבר הוכן בתחלה כמ,אלפי שנין' י הסיבוב של ו"הנצחיות שבא ע

 ,יםאלפי שנין שבהם השבירה והקלקול' הוא הנהגת העתה ממש בו'  והב)בפתח הקודם( למעלה
ר יש " וידוע כי הג)כ-פתחים יח( ש כל זה באריכות למעלה" ארעא כמלהוא בחינת ביטו' והג

 ,פ השלמות העולה מעבודת התחתונים"בחינת הנצחיות שבהם המסודר ע'  א,עניינים' בהם ב

                                                           

  .'ד פרק א"ן ומ"ח מ"כ בע" כמש724
 . איך שהסברנו שם על פי תיקון פתח יב376 הערה' נקודים פתח ה'  עי725
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ס "ס י" וז, הנהגת הזמן כפי מה שהוא בכל פרטיו,ת"הוא בחינת מה שנותנים קיום לז' והב
 שכל דבר הנמצא ,ס" שכל אחד כולל י, וכן הוא בפרטות ובפרטי פרטות,ר" מג'שנמצא בכל א

ת כפי "ר מה ששייך לקיום הז"שבג  ונמצא,בהנהגה יש בה כלל כל העולם וכל מה שנמצא בו
ת של כל "בזוהיינו , ר" בזה שייך שבירה ומיתה וביטול ארעא גם בג,שרשם ומציאותם העיקרי

ר " הוא בסוד הסתלקות ג,סוד עיטורי ההנהגה שהם המוחין ומה שהוא בתוספת שלמות ב,'א
 בהם ,ת דכללות"נקודות העקרים שהם ז'  וכן בב, בסוד וזיוניהון לא אשתכחו,ת שבהם"של ז

 זה לא יצאו כלל , שהוא הנצחיות הדבוק בהנהגת הזמן,כ כל אלו המדרגות בפרטות"נמצא ג
 ,גורם קלקולים אין שייך בהם שלמות זהא הגובר ו" כי לפי המסודר בערך הסט,בעולם התוהו

  . והבן ענין זה,והוא סוד העטרות שחסרו מהם ולא יצאו כלל
  

  פתח כז 
 שהוא המבטל , שענין מיתת המלכים היה שגברו בהם הקלקולים)פתח כב(  נתבארכבר

 שהוא בחינת תוהו ואפס ,סדר ההנהגה והגורם הפסד שהוא סוד מציאות הרע המושרש בהם
 שמיתתם היה על )ב"ב ע" כי"שער מאמרי רשב( ה" ומשמע בדברי הרב זללה,יוםשאין לו ק

 וכן כתב רבינו , ונפלו ומתו, ולכן לא היה למלכים אלו שורש,א שורש הנוקבא"שלא נשרש בא
א הוא המונח הכללי של כל " כי א, והענין בזה,726)א" ע'ג (ק"ד פ"ל בפירושו לספ"הגדול ז

אל מדרגה יותר עליונה לפי בחינת הרחמים והחסדים הגדולים  והוא הבאת ההנהגה ,האצילות
 והוא סוד תכלית ,ד" בס)'הפתח פרצופים (  כמו שיתבאר עניינם במקומו,שאין להם גבול

 ושם הוא מיתוק כל הדינים וכל הקלקולים שהוא בסוד בירור , והוא כתר של האצילות,הרצון
  .ס ואוירא"י מו"הניצוצין ע

א למטה שהם " שיעור המאורות להוציא כל הקלקולים וכחות הסט התוהו שהיהובעולם
כ סוד " והוא ג,א"כ לא היה להם שורש כלל בא" א,גורמים קלקול והתגברות הדין ולא מיתוק

 הוא סוד זיווג הראשון ,ש דעד דלא הוה מתקלא" כי מ,ה שם"א זללה"ש רבינו הגדול הגר"מ
ק שהוא שורש הדין " ונמצא שבוצד,727לבדק " אלא היה רק סטרא דבוצד,ק" ובוצדיראדאו

 אתבסמותא , והוא סוד, לא היה חיבור עם אוירא שהוא הגורם מיתוק לשורש הדין הזה,ונוקבא
 ואדרבא נעלם מהם האוירא ששם הוא הארת חסד עילאה הגורם מיתוק כל ,דנוקבא בדכורא
 שהרי ,קיום והעמדה שורש חזק אל המלכים שיהיו בבחינת יה שלא ה, ונמצא,הדינים וכל הרע

 התיקון ואחר, אדרבה בכוונה נתעלם הארה זאת בכדי ליתן מקום שליטה אל התוהו וההפסד
 והולך להתקרב ,תחת החסד והטוב] כפוף) [נפרץ( שכל הדינים והרע יהיה ,נעשה בדרך אחר

 לדינים והתחברותם אל )קיום( נמצא שאדרבא יש שורש ,במדרגה אל שלמות היחוד הגמור
 ,א המתקלא" ונשרש בא, ואז נמצא להם קיום,ד" בסת"ן כשי"ה וב"שהוא סוד חיבור מהטוב 

 של עולם התוהו היה שיצאו נקודות ' שי)'גפרק נקודות ( ש הרב"ס מ" וז,כ" שורש לנוקבא גויש
שלא יצאו כפי מה שהוא עתה בסוד זיווגא והיינו , ק בבחינת דכר בלא נוקבא"ציפורני דא' מי

 מקבלת הארה לפי ערך התחתונים ועבודתם ואינה מנחת ליתן כח שפע וקיום  שהנוקבא,נ"דדו
 , אבל בעולם התוהו, אלא מקבלתו בסטרא דקדושה להחזיקו בכדי לבוא לשלמות המעותד,לרע

 והשפע יצא למקום אחר בלי קבלת הקדושה וסוד כנסת ,היה ניתן כח לרע לעשות את שלו
ש " שלא יצאו מאורות הנוקבא כלל כמ,עא אתבטלתואר) א" ע' גצ"ספד( והוא ענין ,ישראל
ק היו פועלים בלי ענין הראוי לקבלת " ונמצא שכל מאורות הו, בביאורו)'פתח כ( למעלה

  . והבן,א והוא סוד חסרון המתקלא" זה היה התגברות הסטצד ומ,הקדושה
  

  פתח כח 
פלו  שהמובחר שבהם נ,חלקים'  נתחלקו לג, שנשברו הכלים ונפלו לבריאהבעת

פתח (  והכוונה בזה כבר אמרנו, והיותר גרוע מן הכלים נפלו לעשיה, והגרוע ביצירה,לבריאה
 ,ע הוא הסתלקות והתעלמות אור האצילות שהוא העלם היחוד השולט" שנפילת הכלים לבי)כג

                                                           

ולפיכך מיתו המלכים שלא , שורש הדינין' א לא הוה מתקלא שלא נכלל בו נוק"בא, ל" וז726
  . ל"עכ, היה להם שורש למעלה

) עולם הנקודות(והעיקר כי בתחלה , כתביםמ ב" כ-א הגהה "ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי727
 .ל"עכ, ז"ר וא"ש בא"ולכך לא אתקיימו כמ, היה בסוד בוצינא קרדינותא עטרא דגבורה לבד
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 שהקלקולים מגיע בנבראים שהם )פתח כא(  וכבר נתבאר, באלו המאורותריםואז הקלקולים גוב
הקלקול '  וכל א, ועולם התחתון, ומלאכים ומשרתים, הנשמות,מדרגות והם' גמתחלקים ל

 שעיקר הקלקולים הוא למטה בעולם השפל וגלגלים וספירות דעשיה שבהם ,מתגבר בו ביותר
 שהם נפעלים להיות שלוחים לדינים ק ר,כ" וביצירה אין החושך גובר כ,מתחשך האור ממש

 ל" וארז,ואני באתי בדבריך) יבדניאל י  (ש"ד מ"רגתם עז גם הם נופלים ממד"י וע,ולעונשים
 בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מוסיפים כח בפמליא של )לגרבה פרשה א פסקה איכה (

 וכן בעולם הבריאה אין ,' כביכול מתישים כח כו, רצונו של מקום ובזמן שאין עושים,מעלה
  .ות תחתונים הנשמה מן העולמות רק בסוד הסתלק,כ"הפגם מגיע כ
ר "ק ט" בסוד אתוון ח728ה בליקוטים"א זללה"ש רבינו הגדול הגר" סוד גדול מוהוא

חנף ) טז ט ישעיה ( רק שימינא נמתק קצת והוא בסוד,ק הוא בעשיה ששם רובו רע" שח,ש"י
ר הוא ביצירה שחציו טוב וחציו " וט,הוא בשמאלא גיהנם' כי נופת תטופנה וק) גמשלי ה (ומרע 

ש " והוא סוד גדול מ,ר"דשק' ן בשמאלא ש" ששי,ש הוא בבריאה"י ו,בימינא ושמאלא והם ,רע
 כי בבריאה בעצמו אין ,כל שקר שאין אומרים אמת בתחלתו אין מתקיים) כז יג י במדבר"רש(

עלמין ' נ דמקננין בג" והוא סוד בינה וזו,שייך רע כלל שהרי הוא בחינת נשמה שאין בו פגם
 והוא מהבחינה התחתונה ,ת"נה אין שום פגם כלל רק מצד התפשטותה בז ונודע כי בבי,729ע"בי

 שהוא במקום שנסתלק אורות ,ת"י דבינה שמתלבשים בז" והוא בסוד נה,שבה שייך בה פגם
 אבל בעצמה ,דמבינה דינין מתערין )ב"כ ע"א ר" חזהר(ש " והוא סוד מ,ת"העליונות ושייך לז

 המובחר שבהם נפלו , ולכן גם באלו המלכים,לר שאין שם דין כל"היא רחמים שהוא מג
  .'לבריאה כו
  

  פתח כט 
 שבשבירת הכלים אז נסתלקו האורות למעלה והכלים )פתח כג(  ביארנו למעלהכבר

ח " והם סוד רפ, אבל גם אלו האורות נשאר רשימו שלהם תוך הכלים הנשברים,ע"נפלו לבי
צלם ועוד ' הפרק א "טנת( ה"ר הרב זללה והוא ממש ענין הבלא דגרמי שזכ,ניצוצין שירדו שם

 , ונשמתו מסתלקת ממנות שכמו באדם התחתון כשמ, והיינו)'ומוחין דקטנות פרק ב, 'אפרק 
 ,ועצמותיך יחליץ) יא נח ישעיה(ש "נשאר איזה בחינה מהנפש שרוי בתוך הגוף שבקבר כמו

 וכמו כן בעת )אקה רבה פרשה יח פסויקרא ( והוא עצם הלוז הנשאר בגוף שממנו קם בתחיה
שנסתלקו האורות שלהם שהוא סוד היחוד ורצון העליון המתלבש והיינו , שנשברו המלכים

מ לא " ומ, ויהיה לו שליטה להוציא הקלקולים,נתעלם ונסתלק מהם להניח לרע לעשות את שלו
 אלא נשאר השקפת היחוד והתעלמות איזה בחינות מן הרצון העליון ,ניתן לו שליטה גמורה

א תחת "מ יהיה קושר את הסט" מ,א" אף שהם ירודים ונכנעים תחת ממשלת הסט,)בכלים(
 סותר על מנת יה אלא יה,ו חורבן גמור" כדי שלא יהיה ח, ככלב הקשור בשלשלת,הקדושה

  . ויוחזר הכל לקדושה,לבנות
 שהם ,ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"ערגלי המרכבה שהם סוד ' ב מכלל ד"בחינות ע'  ירדו דולכן

 שהוא שורה על הלוז כדי להקים הגוף , והוא ממש כמו הבלא דגרמי הנזכר,לים כל הפרצוףכול
האש רוח מים ש ,יסודות שבו'  שנודע כי המיתה הוא פירוד חלקי הרכבת הגוף מד,בתחיה

ובתחיה חוזרים  )ב"ט ע"מנזיר (  ונשאר יסוד העפר לבד תרווד מלא רקב, זה מזהתלקיםמס
 והם נשארים ,'מארבע רוחות בואי הרוח וגו) ט לז יחזקאל (ש"מיסודות כ' ומתבררים הד

כ " ונמצא שנשאר בהבלא דגרמי השורה על הגוף בקבר ג,ל"יחד בעצם הלוז הנבקשורים 
  .יסודות אלו בבחינת מדרגת הנפש' הרכבת ד

                                                           

ויצירה , בריאה כלו טוב, ע"עולמות בי' ש ג"ר י"ק ט"סוד ח, ל"ד וז"ע' ב מ"יהל אור ח 'עי 728
' ג, הכללות' שהן ג, ה"ונו, ג" וחו,ב שניהם רחמים"ושרשן למעלה חו, ועשיה כלו רע, ר"ה טו"ע

עוד יהל אור ' ועי, ל"עכ, ובקריאתו, והשם בכתיבתו, ק"אקי', ונוק, א"ז, א"א, שמות שכוללן הכל
ע למעלה "עולמות בי' נ והן בג"א אית ימינא ושמאלא דו"בין בקדושה ובין בסט, ל"ד וז"ו ע"ב ט"ח

, א"ימינא הוא חנף ומרע שמראה טוב לבכי , שניהם טובים ובעשיה מדור הקליפות שניהם רעים
, דגיהנם' ק ומספרם גיהנם והן דכר ונוק"והן אותיות ח', ושמאלא בעל מחלוקת איש לשון בל כו

אבל בבריאה כולו טוב והוא בנשמתא כי אין , ר"אתוון ט' ושם ב, ר מטה ונחש"ה טו"וביצירה ע
  . ל"עכ, ה"ר ומנח"או, ש"אתוון י' ושם ב, בה חטא לעולם כי היא מסתלקת קודם החטא

 .ב"ד ע"ז כ"תיקו'  עי729
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 הם ,ה" מ,ג" ס,ב"שמות אלו שהם סוד מרכבה עליונה ע'  היה הרכבת ד, כן כאןכמו
 ,שמות אלו'  מבחינה תחתונה שבד,סוד העפר השורים על כלים אלו הנשבריםן י" וב,ר"אמ

 , מלכותחינת ומב,ה"ב דמ" ע,ת" ומת,ג"ב דס" ע, ומגבורה,ב"ה דע"ואלו הם מבחינת חסד הוי
 וצריך שיהיו ,יסודות של כל הנבראים'  דשרשי ,הם כלל המרכבה'  כי אלו הד, ונודע,ן"ב דב"ע

יש לו '  רק שכל א,ב שהוא סוד היחוד הגובר בכולם ומייחדם" ענכנסים כולם תחת מספר שם
 שכל שם ,ב אלו"מע'  והוא סוד חילוק מדרגות של כל א,דרך פרטי היאך להכנס תחת היחוד

 , הטוב שהוא משקיף על הכל730ד עליון" חסוד והוא ס,ב בדרך פרטי"נכנס תחת מספר ע
מלכין ' ב הם כוללים כל ז"פעמים ע' ו ד ואל,להגביר דגל הקדושה ולהביאם אל שלמות העליון

  .ה"ב דמ" ומתחברים עם ניצוצות של ע,ת"ה ויסוד נכללים בת"ת כי נו" שהם כלל כל הז,דמיתו
 וידוע ,ב הוא בחינת חכמה של אותו הארה אשר ירדה להחיות את הכלים" סוד עועיקר

ב הוא המיוחד להיות " ולכן בחינת ע, של אותו ספירה שהוא מעניינו731ס"כי חכמה כולל כל י
'  כמו שחכמה הוא סוד י, להחיותו בכל חלקיו הנפרדים שיבואו לכלל יחוד,חופה על כל הכלי

ח ניצוצין אשר כוללים הכל וגורמים תחיה לכל " ואלו הם רפ,ס בנקודה אחת" כל יכולל
ש " כמ, שבאמת מספר זה כולל כל חלקים הנמצאים באדם,כלים אלו' ים בזלהמאורות הנכל

ב "ר ע" שלכן נקרא עיבו, בסוד מספר ימי העיבור של הולד)'עיבורים ב( ל"רב הקדוש זה
 ונמצא , בפרטות כל חלקי הנמצאים כולםבק שאדם כולל וחו)'נקודים א(  וכבר נתבאר,732ו"רי

 , ובאמת,ח ניצוצין היה גורם קיום והשארה לכלים הנשברים שיתקיימו כולם"שמספר אלו רפ
ב שבו שהוא נשגב "ן שבשם ע"יודי'  מד,א שהוא כתר של הנקודים"סוד אב באים מ"ע' אלו הד

סוטה ( ולכן הוא הכסא הנושא את נושאיו , ושם הוא גילוי הרצון המיוחד,ונעלה מן הקלקולים
י הם כל הבירורים " וע,ומשם נשתלח הארה זאת המתלוה אל שברי הכלים להקימם )א" עלה

  .*ד בנתיב עולם התיקון"תבאר בס כמו שי,שמתבררים מן הניצוצות האלו
  בית נתיבות*

 פיו במאמרי נבראו איםרהנב שכל ,מזה זה אותיותה פרידת סוד הוא הכלים שבירת ענין
 ב"וכ ג"ס שם שהוא ה"הפ שהיא תופעולה ממקור הנשפעים ומאורות ותכח צירופי והם ,ית׳

 ז׳ והם ,שבפה תוצאומ ה׳ רשוש והם ,הנבראים כל יצאו שמשם )'אפרק ח עקודים "ע( אותיות
ג " שהם סוד ה)ב"כ ע"א ר" חזהר(א המבינה דדינים מתערין מסטר ,אדום בארץ שמלכו מלכים
שהוא בכלל ארור  מכנען שיצאו אומות שבעם והם בסוד "ר י"ם שב"ך והוא בסוד שברי"מנצפ

 בהא לעשוק מרמה אזניומ בידו שכנען ,'ארור כנען עבד עבדים וגו) כהבראשית ט (ש "כמ
 מתקלא היה ולא לסבול יכולים הכלים היו שלא ,היתיר במידה וראה הםל שנמדד )חהושע יב (
 עוידכ בז׳ הכל עניינה וכל ,מת מטומאת  אשר באה לכפר733ה אדומה" פרסוד  ומזה באה,דייןע

שברים סוד ' שר בגי"ל ב"קץ כ) יג ו בראשית( והוא בסוד הערלה ,ל"מלכים הנ' וד בירורי זבס
 ז"עו ,הימים בקץ ופףחה הערלה שהיא עשו אשת ת"בשמ והוא ,ו"ן וי"ן שי" עי,ו"מילוי עש

תקונו ו ,הכלים שבירת ענין ממש היה שהמבול ,'וגו לפני בא בשר כל ץק) יג ו בראשית (רנאמ
 )'הפתח תיקון (ד לפנינו "עוד בס' וית) סוף גנזי מרומים(א "ש במ"על ידי נח יסוד מלך הדר כמ

 הימים בקץ קין הביא) גבראשית ד ( ןכשל ,734תאומסאבד קינא הוא ששם ם"ימיה קץ בסוד והוא
                                                           

, חסד עליון בחכמה, יש חסד עליון וחסד עולם וחסדי דוד, ל"וז' פ פרק ו"ח חו"ח ר"בפע ' עי730
ח "ר קל"ומקורו מאד, ל"עכ, ה"כנודע וחסדי דוד בנ, כי הנוקבא נקרא עולם, וחסד עולם בחסד

וכן שם ההוא , ד פומיה דאמה אתגלי חסד עלאה" יול כיון דאתגלייא"א וז"ב ע"ר קמ"אד' ועי, ב"ע
, ל"עכ, נוקבא לא אתבסמא ולא אתקיימו עד דנחית חסד עלאה ואתקיימו ואתבסמו תקוני נוקבא

ק שגם נקרא לשון של "אבל יש לו משמעות של השפעתו לו, דהיינו שאפילו אם בשרשו זה חכמה
  . חסד עליון

 .א"ע'  אצ"א על ספד" בהגר' עי731
 ז"א על תיקו"בהגר' ועי, ב ושייך לגבורה"פעמים ע' ו היא ג"א פתח מג שרי"גדלות דז'  עי732

שהוא משך , ו"א בוא"י נתמלא הה"וע, ג"והוא משך הזרע חו, ו"ב רי"כ ע"עיבור הוא ג, ל"ב וז"ג ע"ס
  . דחסד' ב מסט"דגבורה וע' ו מסט"ל רי"ג וז"ג ע"ח כ"תז' ועי, ל"הזרע עכ
' ה, ר דפרה"והן פ, ג כידוע"ן תרעין הן ה"ט שבפרה כי הנו"ב וענין מ"ע' ג ו"יהל אור ח 'עי 733
דאימא היא פרה ' ומסט', ך וכו"וש', דפרה הוא שער הנ' אלא ה, ט"מ אינן אלא מ"ומ, ך"מנצפ

ט שערי בינה שנמסרו "ולכן פרה נמסרה למשה בסוד מ, ב שלה"והוא בחו, אדומה מארץ אדום
 . ל"עכ, נכפין בשרשן ובה עתיד הכל ליטהרומטהרת לטמאין שהדינים , למשה
  .א"ז ע" כצ"ספד כך נקרא קין ב734
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ש "כמ 735שנים ' לזחדא הארץ שיחשמכ )'תנחומא בראשית ט( פשתן והוא ,ו׳גו האדמה מפרי
 לך הואת )יגדניאל יב  (ש"כמ ,הימין בקץ הוא המתים תיותחי )א"ח ע"בית עולמים קע (א"במ

 מלכי וז׳ ,ד"בס) פתח ב( תיקוןה בנתיב שית׳ כמו אמה בפום דסהח  והוא בגילוי,'גוו ותנוח לקץ
 ומכאן ,אהב ש לעשוק"וז ,כולם אורות וליטול למלוך הרצ א׳ כל אשר ,ל"נה מלכים ז׳ הם כנען
 אין ז"ועי ,שלהם ותדלמ משקל עושים ואין בולםגל וץח ויוצאים דרג פורציםר שא הרשעים סוד

 וקנאה כעס וןגכ ,הדעבו לצורך באדם נברא הדמ כל כי ,םדבא שנבראו למה פועלים ותהמד
 המדות נשברים ,בהם המובלע הרע י"וע ,ותדהמ בכל וכן ,ומהדוכ 736ברשעים נקם לנקום
 ם"אברה סוד והוא תירהב תיקון י"ע הוא מדותה כל ותיקון ,הכלים שבירת סוד והוא ,שלהם

 ה׳ דרך תא ושמרו ו׳גו יובנ את היצו אשר למען )יט יח בראשית(ש "כמ אמה בפום ילגמתד
 ה"מ שם סוד והוא ,חסדיםה י"ע דיניםה מיתוק ,ן"ב ה"מ בסוד ט"ומשפ ה"קדצ לעשות

 שממנו שת סודד "ה חס"ט צדק"משפ' ואלו ג סד"ח דקה"צ שפט"מ ת"ר ,ח"המצ מן שמתגלה
 ד"יו גילוי ובו ,ה"מ סוד ם"דא בצלם שנברא) יארבה פרשה יד פסקה במדבר ( העולם ושתתה

 ן"קר פעמים ב׳ םהו ,ה"מ רא"ב םהאבר סוד והוא ,ת"שי א"בר ת"בראשיוהוא סוד  האמ וםבפ
 בנתיב ת"כשי המש פני עור קרן כי) כטד שמות ל (דרה מלך והוא המש של ודה קרני דסו
 םהב קרניו ראם וקרני) יזדברים לג  (יוסף סוד והוא ,באריכות )פתח יא בבית נתיבות( תיקוןה

 אור ב"טו העשנו וןהדב ט"ח שהוא רעה שמסיר י"ע 737דנחש ן"וש דשטן ן"ש לבטל ,חגינ עמים
 ןכו ,ת"ברי סוד טוב יכ ר"אוה ת"א )דבראשית א (ש "כמ דרה מלך י"ע דביסו התגלנש ראשוןה

 יכ םהב נאמר שלא מפני )ב"ד ע"נק "ב(ש "וכמ ליםהכ שבירת בסוד ממש היה לוחותה שבירת
 הוא שפרחו אותיותהו ,ן"ב בסוד לבד אבןה ונשאר ,מעלהל שפרחו אותיותה פרידת והוא ,טוב
 שבת (מישראל שנטלו הכתרים סוד והם ,למעלה תגין בסוד ונשארו םהמ שנסתלקו אורותה סוד

 אותיות ך"תר הוא ר"כת שכל ,בשמים למעלה ונשארים ,עדים את ישראל בני ויתנצלו) א"ח ע"פ
 הדר במלך טובד בסטרא שנעשו ניותהש הלוחות והם ,738התיקון שבא דע ותחבלו הנכתבים

כל  תורתיסו המשכן הקמת דסו וכן ,רונותחהא בלותות ההר מן תודבר משה פני עור קרן שמשם
 מלך והוא שמיני יום שבא דע ,ונשבר מלך א׳ שכל םמלכי הז׳  מלוכתבסוד הוא המילואים ימי ז׳

 בפומא מתגלהה דסחה בסוד שהם יםנהכה עבודת י"ע ונתקדש ,לגמרי ןכמשה הוקם ואז ,הדר
 הוא המשכן את מלא ה׳ וכבוד) לד מ שמות (ע"אבי דכל הכלים כל כלל הוא שהמשכן ,אמהד

 )ב"ז ע" פשבת (הראשון יום של אור סוד בראשון היה זה שמיני ויום ,הכלים שבתוך אורה סוד
 י׳ סוד כ"ג והוא ,הראשון אור י"ע בשמיני שנתקנו קודותנ י׳ תיקון והוא ,' כועטרות עשר טלנו

 ן"מ בסוד שעלו יםנדי ך"ש בסוד והוא ן"כהמש הוקם ואז ,הברית בעטרת אמהד מאובפ דאתגלי
 ,עמהם רבחתנש ה"מ י"ע יםנתקנ להיות למעלה עלו והן ,עיבר לכל דזריק הזיקין הםד למעלה

  .ש"כמ המשכן את מלא אשר ה׳ דוכב שהוא בכלים אורותה תפשטונו המשכן הנבנ ואז
 

                                                           

  . ל טעמי המצות קדושים" מקורו באריז735
, אין זה מעלה כלל כידוע, האדם שלא מרגיש ואין לו כעס כלל, ל"ש א טז וז"א שיה"גר'  עי736

  . ל"עכ
, א"נ של ס"מוץ ותבן הן זוד, שן דארס נחש בין שיניו, ל"ד וז"ח ע" לז"א על תיקו"בהגר'  עי737
והן בין שן , פנחס והן אותיות אמצעיות דנחש ושטן' מ פ"בלק וברע' ש בפ"כמ, ט דחטה"והן ח

 . ל"עכ] ג והענין"א ע" לצ"א על ספד"בהגר' א מפתה ומקטרג עי"נ של הסט"וזה שהזו[, ושן
ך אותיות כמנין "פירוש כי יש בהם בעשרת הדברות תר, ל"ב וז"ע' י ב"שער מאמרי רשב'  עי738

  . ל"עכ, כתר
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  התיקון עולםנתיב 
  פתח א 

ז נבוא לביאור הדברים בפרט " ואח,ש סדר התיקון בכללות מה עניינו" נבאר בעזהועתה
 ,739ק" ממצח דאה כי התיקון הוא בכללות סוד הארה שיצא, והוא,ה"על סדר דברי הרב זללה

 לא ואז נעשה המתק,ן אשר בו היה השבירה"ה החדש אשר בירר לו חלקים משם ב"והוא שם מ
 ונזכר בדברי הקדוש ,מ" נבאר תחילה ענין הארת המצח הנזכר בכ, וביאור הענין,נ"דובזיווגא ד

כל של  והכוונה בזה שתכלית , שהוא מצח הרצון,מ בזוהר" ובכ,ד" וספ,ז" ואד,ר"י באד"רשב
 ותחילת התעוררות המחשבה הוא , שהוא סוד המעשה העולה במחשבה תחלה,דבר נקרא רצון

 והוא ,ילת הרצון שבאדם אינו מושג לו בעצמו מהיכן הוא בא אבל תח,740כ נמשך מרצון"ג
 וכן , רק גנוז ברצון עצמו, ולכן אינו מושג כלל אל האדם,הבחינה העליונה שלמעלה ממדרגתו

 וחוזר אל תחלת מקור המחשבה הנמשך מן הרצון שמקושר ,התכלית של המעשה הוא הרצון
 ומתגלה 741חא דיליה פשיט חד טורנא שם במצ,א דאצילות" וכמו בא,במה שאין השגה כלל

ק שהוא " וכן כאן בא)טופתח א "א( ד" כמו שיתבאר במקומו בס)ב"ח ע"רפז "א( א"הארת רדל
ע שהוא המביא כל הנהגת הגבול שהם מאורות ההנהגה עם הנבראים אל "הכולל כל עלמין אבי

ון שמקושר  ובמצחא דיליה מתגלה התכלית הזה שהוא המקושר בבחינה יותר עלי,הנצחיות
א בזה " שא, והבן ענין זה מאד,ס שהוא סוד הרצון של הצמצום הראשון" מאפשטברצון המת

פרצוף מאיר במצח שלו ]ה[ שבכל ,ק" והרצון הזה הוא גנוז במצח של א,הדבור בזהלהרחיב 
 שבו גנוז שורש , שהוא התולדה הבא מן המחשבה והציור742 והוא הדעת,הארת המוחין שלו

  .743)'ח מוחין דצלם פרק ח"ע (א סוד דעת שבמקום הכתרהרצון הזה שהו
 ותכלית הרצון ,ק הקשור בתכלית העליון גנוז ומאיר במצח" מחשבה של א, כן כאןוכמו

 שלזה היה תכלית הצמצום ,א אל הטוב"הוא לגלות היחוד העליון בהעברת הרע ושליטת הסט
ל הכלים דנקודים שהם ה החדש שהוא בא לתקן את כ" ולכן משם בא מ,ובריאת העולמות

ן הם סוד העולמות בשליטת "שב ,ן"ה וב"חיבור מוהיינו , ן"ע בסטרא דשם ב"ביבכללות א
 ,ה המתחבר לו" והם הולכים ונתקנים על ידי מ,י הבחירה"א המושל בהם ע"הקלקולים והסט

                                                           

  .'ושער התיקון פרק ב' ח נקודות פרק א"ע'  עי739
כתר הוא רצון בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול ודיבור נגד , ל"ג וז"ע' ז כ"א תיקו"בגר'  עי740

כמו באדם המחשבה שרוצה , ל"וז, ה בריש הורמנותא"א ד"ע' ח נ"א תז"גר' עיו, פרצופים' ה
' והן ג, וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב, וא קודם למחשבהלעשות הדבר והרצון ה

 וזהו בריש ,והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו,  כתר הוא התחלת הרצון,ראשונות
  .ל"עכ, הורמנותא

היסוד , ל"וז' א ו"ח א"ע' ועי, א"ד ע"א קס"כ בזהר ח"שהוא יסוד כמש,  הוא לשון שר741
א "גם חסד עלאה דרדל, כמו שהחסד הוא גנוז ונחית בפומא דאמאולכן תמצא כי , מקומו במצח

ונקרא רצון כי , ששם הוא היסוד ושם מתגלה כח האי טורנא נאה בסימא, נחית הכא במצחא
דהא האי , ק רצון עיקרי"מצחא דמתגליא בע) ב"ח ע"רפ(ז "ש באדר"וז, א"נמשך מן החסד דרדל

רעוא דכל רעוין ) א דההוא"נ(ובגין דאיהו , צחאא פשיט חד טורנא בסימא יאה דאתכליל במ"רדל
וכד רצון דא , האי מצחא אקרי רצון) א אתגליף בפסיטא"ס(אתתקן במצחא ואתגלייא בבוסיטא 

ת "ומן ז, ל"א וז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, רעוא דרעוין אשתכח בכלהו עלמין, אתגלייא
ושם פשיט חד טורנא עילאה וגנוז ', ום אאור שנברא בי, שם יש יריעה חדא, א"דחכמה דרדל

  . ל"עכ', א קוטרא עילאה דאתעטר כו"והוא קד, י"ברוחא דגניז בע
' כי תרגום רצון רעותא והנה לפי שבחי' סוד מצח הרצון הנז, ל"וז' ח תיקון פרק ב"ע'  עי742

דווגו הוא מבפנים כנגד מקום המצח ושם נז' המוחין ומקומם הנז' ק שהם בחי"ב הוא בראש א"ע
  .ל"עכ, המוחין
י הזיווג "שע, ועיקר ענין המתקלא הוא הדעת, ל"ה וז"ב בהגה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי743

י "נ שע"וכן הוא מוחין דזו, ולכן דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין, א"באו
וכן , דמאין מיתוולכן דעד דלא הוי מתקלא מלכין ק, ש למטה"כמ, נ"נתקיימו מלכין קדמאין שהן זו

והוא לשון חק , והדעת נקרא מתקלא שקל הקדש, י המוחין שהן הדעת"נ הוא ע"הזיווג של זו
וסוד זה הדעת ', ולכן הזיווג בלשון דעת וידע אדם כו', לישן ממלל רברבין לישן כו, ש למטה"כמ

התיקון כי כל מה שלא היה בתחלה קודם , ולכן לא נחשב דעת בספירות, לא היה בעולם התהו
והן , ז"ש בא"א כמ"עטרין דגניזין באו' וסוד הדעת הוא ב', וכו, אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין

, שלכן הדעת במקום הכתר, ק אוירא ובוצינא"והתרין עטרין באין מע, א"ר דז"א והן ג"ת דאו"ז
  . ל"עכ
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י התורה "י הצדיקים וישראל ע"שהוא גילוי היחוד מעט מעט במה שמתהפך הרע לטוב ע
 עד שיהיה גמר התיקון ,א בכל סיבוב של הנהגת העולם בשית אלפי שנין דהוה עלמ,ומצות

 ולכן ,כ עכשיו שלא נתחברו לגמרי" מה שא,ן"ה וב"ל שאז יהיה החיבור הגמור של מ"לע
 שסוף ,ו" אבל אין לו שליטה גמורה להחריב העולם לגמרי ח,א והרע שולט"לפעמים גובר הסט

שם ]ל[ )של( והוא הקשר , שלבסוף יוחזר לטוב,ור בשלשלתסוף מקושר בקדושה ככלב הקש
ביום ) טזכריה יד  (ן סוד היחוד"ה במילוי אלפי"ה שעניינו הוי" והוא סוד שם מ,ה"במן "ב

מדרגות ' א שהם ג"ו ה"א וא"אותיות של ה' ן בג"אלפי'  ובכללות הם ג,'אחד וגו' ההוא יהיה ה
דלא הוו והיינו , ב שהם בסוד בינה"וריים דחובחינת נפילת אח'  א,שהיה הקלקול בנקודים

 והוא בחינת ,)יאמשלי כט (  ישבחנהאחורוחכם ב 744)א"ע'  בצ"ספד( משגיחין אפין באפין
'  והג) שםצ"ספד(  ששם ומלכין קדמאין מיתו,ק"בו'  והב,745קלקול ופגם בסטרא דבינה

 ובעת התיקון ,השםא של "ו ה" וא)א"ה( והם ) שםצ"ספד(  נוקבא דאתבטלא לגמרי,במלכות
 כי עדיין , אבל התגלות היחוד הוא בהם בהעלם,מקומות לתקן הכל' נתגלה מקור היחוד באלו ג

אותיות ' ן בג"אלפי' לכן אין ניכר הברת אלו גו ,ש" עד לעתיד לבא כמריאין היחוד מתגלה לגמ
  .ל"הנ

  
  פתח ב 
 שהוא חיבורא ,ר"ד ובאד"ן הוא סוד המתקלא הנזכר בספ"ה וב" הזה של מהקישור

 ,746'ה תושיע ה"ם ובהמ"אד) זתהלים לו ( והוא בסוד ,נ הנזכר בפרצופים ובכל העולמות"דדו
 שלא אתבסמא , שהמלכין קדמאין היו בסטרא דנוקבא לבד)טזפתח שבירה ( שכבר נתבאר

 משם נשתלשל בסוף המדרגות עצם ,בצמצום שמשורש הדין הראשון הנשרש ,בחסדים דדכורא
א "ז נמצא שורש לכל קטרוג ולכל סט" שעי,וא סילוק השלמות והטוב הגמורהדין הקשה שה

 נקרא , וכל זמן שניתן שליטה למדרגה זאת שתעשה את שלה,שגורם חורבן וביטול המציאות
 , כל המציאותמצאי נ" שהוא חסד הראשון שבו נברא העולם וע,שלא נקשר עדיין בהטוב הגמור

 שהרי , וכל נוקבא הוא בחינת חסרון שלמות,ד שולטתל נוקבא לב"ן לבד ר"וזה נקרא שם ב
  .וכל תיקונה תלוי בזכר )א"א ע"א קפ"חזהר (הנוקבא לית לה מגרמה כלום 

 מה ,747 גבורות ודינים הם בסוד נקב ושקיעה לגיו' שכל בחי, סוד עמוק מאד מאדוהוא
 י שלמות החסדים ושורש השרשים למעלה למעלה בסוד הצמצום"שצריך להתמלאות ע

 ושורש השרשים סוד , וכל ענין החסדים הם בסוד בליטה לחוץ למלאות מה שחסר,*והרשימו
 והוא המהפך ההעדר , בתוך הרשימו מה שמתקן החסרון ומהפך החסרון לשלמותטהקו המתפש

 וזה נקרא ,ונתתי רוחי בכם וחייתם) יד לז יחזקאל (ש"למציאות והוא ממש סוד תחית המתים כמ
פ ושקל בפלס הרים וגבעות "ע) 748יזרבה פרשה ב פסקה במדבר (במדרש ש "מתקלא והוא כמ

                                                           

כידוע ) א" מא"י פ"ספר ספר וסיפור בס(ל "ספרים הנ' ב ב"ל חו"ר, ל"א שם וז"בהגר'  עי744
כי חכם , וחכם באחור ישבחנה, ל"וז' ח כללים פרק א"ע' ועי, ל"עכ, בסוד וחכם באחור ישבחנה

  . ל"עכ, א"השביח את הבינה והאיר בה בסוד אב, שהיא חכמה
ס "ויש, א עילאין נקראין שניהן חכמה"כידוע שאו, ל"ב וז"ע'  חצ"א על ספד"בהגר'  עי745

א עילאין אין תיקון ולכן הן "אבל באו, ל"ם מתחיל התיקונים כנוש, ותבונה שניהן נקראין בינה
שייך ' בינה'אם כן כנראה שכוונתו כאן ב, ל"עכ, ר שם"ש בא"תליין במוחא וסלקין לחד כמ

 . ל"א והאריז"מ בדברי הגר"ת שנקרא כך בכ"לישסו
, יא יסודווה, סוד בריאת האדם בגוף שבתוכו נפש הבהמית, ל"ב וז"א ע"ג ל"יהל אור ח'  עי746

ה בא בתוך "שהמ, ן"ה וב"והוא סוד מ, ם ידוע"אד, האדם באמת' שהוא נק, ונפח בו רוח האדם
ולכן ) ה"אותיות בהמה בה מ(והוא סוד אדם ובהמה , להוציא הברורין ולהשלים אותה, ן"הב

 ויאמר אלקים תוצא) ב"ח ע"כ(ל " וזצ"ספדומקורו מה, ל"עכ, הקרבנות מהבהמה שהוא בירורי הבן
 .א שם"ביאור הגר' ועי', היינו דכתיב אדם ובהמה תושיע ה' הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו

כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא דין שלכן כל , ל"א וז"ז קמט ע"א בתיקו" בהגר'עי 747
 .דינין בערוה דכלא שקיעה וכל רחמי באמה דדכורא

', במספר ובמשקל לכל וגו) עזרא ח(ר פתח "אבין הלוי ב' ר, והיה מספר בני ישראל, ל" וז748
, מי מדד בשעלו מים) ישעיה מ(שנאמר , המים יש להם מדה, ר אבין כל הדברים יש להם מדה"א

וכל ) שם(והעפר יש לו מדה שנאמר , ושמים בזרת תכן) שם(שנאמר , והשמים יש להם מדה
והגבעות יש להם מדה , ושקל בפלס הרים) שם(וההרים יש להם מדה שנאמר , בשליש עפר הארץ

  . ל"עכ, וגבעות במאזנים כל הדברים יש להם מדה שנאמר במספר ובמשקל לכל) שם(שנאמר 
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 בפנימיות' ת שקל הרים וגבעות במדה ומשקל לעומת כל בקעה שיש במקום א" שהשי,במאזנים
לפי מדתו בכדי שיהיה קיום ליסוד '  כל א, לפי גודל הבקעה כך עשה הר גבוה כנגדו,הארץ

שכל בקעה וחלל הנמצא בכל מקום הוא בסוד שם  ה שהסברנו והוא מ,לעולם ימוטהארץ ולא 
ה גחגי' ל במס"ש רז" והוא סוד ההעדר הכרוך בכל דבר וכמ, הקלקולים)שמשם( ]ששם[ן "ב
 והוא המהפך כל פנים , קו ירוק המקיף את כל העולםזה , והארץ היתה תוהו,פ"ע )א"ב ע"י(

 ולזה ,'א מצד סילוק יחודו ית סוד ההעדר הנמצשהוא א"והסט והוא כל הרע והקלקולים ,לירקון
 וכל תיקון הוא במשקל ובמדה ,ה שהם החסדים המתקנים הדינים"הוכן לעומתו תיקון בסוד מ

  . הנמצא נגדוהקלקוללעומת 
 שהדינים )כדבראשית ב (  והיו לבשר אחד, סוד זיווג יסוד דדכורא ביסוד דנוקבאוהוא

 שהרי מצינו שהנחש , הוא מצד הנוקבא והענין שכל קלקול,דנוקבא מתבסמים בחסדים דדכורא
 שבאמת ,749 לא בא תחלה אלא לחוה שדעתה קלה להתפתות,ר להחטיאו"כשבא לפתות לאדה

ז " וכל עניינה במה שרואה בעיינין מטוב עוה, ומחוסרת שלמותשיםהנוקבא כולה דינים ק
 והוא ,ה ואין בה דעת להשכיל תכלית הדבר ועיקר הרצון בבריא,וליהנות מנופת האשה זרה

א " ולכן מצא הסט,בסוד הנקודים שהיה מהארת עינים לבד בלי הארת הרצון המתגלה במצח
 ,750 ששורשה בסוד העלם השלמותיסודהפתח ומקום לפתות את חוה מצד החסרון הנמצא ב

 והוא הגורם ,שהנחש הטיל בה זוהמא )א"ו ע" קמשבת(ל "והוא סוד נורא ועמוק מאד מה שארז
 בסוד )א"ו ע" סנדה( ל"חרדכא רואה טיפת דם י שה,ן"ה לב"נוקבא בין מפירוד בין דכורא ל

יסודות של ' ם סתומה שהוא ד" כי יסוד דנוקבא הוא מ,751ויקוב חור בדלתו) ייב ' מלכים ב(
 וכל פירוד הוא ,התחתון עפר ואש' העליון ימין ולמעלה וד'  דד ומים ורוח הם סו,ע"העולם ארמ

 )א"ה ע"ג רכ"חזהר ( אומין בסטרא דפירודא'  וע752ך" דמנצפ]ר"פ [ והם בסוד,בסטרא דאש
 , שמים הוא חסד עילאה מלך הדרן "דלתי'  ונעשה בסוד ב,ם"ובשבירת הכלים נשבר המ

 מיתה שהוא גורםז " ועי,ן סוד עפר" וב, ואש הוא גבורות של מלכין קדמאין,ה"ורוח סוד שם מ
ט "ג ע"ח( ק"ש בזוה" סוד מוזה, נתחברו יחד ובתיקון , ורוח מעפר, אש ממים,פירוד היסודות

 שכל יסוד הוא ,ם סתומה"ן של מ"ווי' ד זיני מסאבותא הטיל הנחש בחוה שהם ד" דכ)א"ע
  .'ה אשית וגו"ואיב) טובראשית ג ( כמניןימי בראשית והוא ' פועל בכל ו

א ן לבד קודם שנבר" שכולם נבראו בתחלה בסוד שם ב,ימי בראשית' ס גדול בכל ו"וז
 לא היה עדיין ,דגבורות ולכן נזכר בו רק שם אלקים לבד שהיה רק בסטרא ,ה"אדם שהוא שם מ
'  שכל ד,ן"ז ווי"ה יש י"ו ה"ה ו"ד ה"ן יו" כי בשם ב,ב"ב במע"פעמים טו' השם שלם והם ו

ד שנזכר בבריאת האדם " והשביעי הוא מא,ב ממש"פעמים טו'  והם ו,ן"ווי' ג'  וה,ן"ווי' הוא ב
 האדם שהוא בראה שנתגלה אחר שנ" והוא סוד שם מ,ד"והנה טוב מא) לאבראשית א ( ש"כמ

 אחר שנברא , ולכן,י אדם"ימי בראשית נתקנים ע' שכל הנבראים בו, ן"המתקן כל קלקולי ב
 ואז נתקן העולם ,ן"ה וב" שהוא זיווגא דמ)א" ע'א כ"חזהר ( אלקים' ם נזכר שמא שלים ה"אד

אלה תולדות השמים והארץ ) דבראשית ב (ש " והוא מ,ום אמהי החסדים שנתגלה בפ"ע
 ש" וז,753עלמיןח "באברהם בסוד רמ) טבראשית רבה פרשה יב פסקה (ואמרו ' ם וגו"בהברא

  . שהוא שמא שלים'אלקים וגו' כ ביום עשות ה"אח

                                                           

סוד פיתוי הנחש את חוה , ל"ב וז"ל אדיר במרום עמוד תי"ברמח' עיו, ב"ז קח ע" תיקו'עי 749
היא ההעלם וחוה יותר עיקרית בזה כי ' אמנם כבר שמעת איך אדם וחוה הם נעשים לפי בחי

 .ב"ט ע" כצ"א על ספד"בהגרוכן הוא , ל"עכ, זאת לכן הלך הנחש אליה' הסוף אפילו של בחי
והענין כי גם הבריאה כוללת דכר ונוקבא טוב ורע , ל"ב וז"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 750

י הנקבה חטא ונמשך הטוב אחר "נ ולכן הנקבה נתפתה וע"דכורא טוב ונוקבא רע אור וחשך זו
  . ל"עכ, ן לבושין חטא ובאותן לבושין תליין כל החטאים והמצות ושכר ועונשהרע ובאות

רבי אבא אמר , מהו ויקוב, ויקוב בן האשה הישראלית את השם, ל"א וז"ו ע"ג ק"זהר ח'  עי751
עד כאן , ושם אמו שלומית בת דברי, נקיב מה דהוה סתים, א ויקוב חור בדלתו"כד, ויקוב ודאי

  . ל"עכ, דכתיב ויקוב נקיב שמא דאימיהכיון , סתים שמא דאמיה
ומעכירותה ושמריה יצא חומר הנקרא , האש הוא בבינה, ל"וז' א פרק ה"ח טנת"ע 'עי 752
, כי אפר עכירות שמרי האש הוא, ר"אפ' ג גימ"שהם ה, ך כפולים"אותיות מנצפ' והם ה, אודם

 .'ח דרושי הצלם ב"עוד ע' ועי, ל"עכ
אנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן בתיקונוי ות, ל"א וז"ב ע"ר קמ"אד'  עי753

אתתקן תקונא דכסותא דכיא והאי הויא אמה דכיא ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין ותמניא 
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  בית נתיבות*
 למישור העקוב ההיו ,ישפלו וגבעה הר וכל שאני גיא כל) דישעיה מ ( ש הנביא"מ והוא

 שהם הגבורות בסוד שהם הקלקולים כל קניםתנ יהיו שאז ל"לע שמדבר לבקעה והרכסים
 זהב) כד לח שמות( בסוד ינשא והוא )'זפרק ן "זודמוחין ( יוגל פירהח בסוד הבקעות
 עטרת 755ת"ס בראש אגת ג"לס שיתעלה ן"ב בסוד והוא למעלה ן"מ בסוד ועלייתם ,754התנופה

 המתפשטים יםדסחה הם ישפלו וגבעה הר וכל )ב"ו ע" לצ"ספד( טרעתא לבובי קרן בעלה
 צדיק בסוד הוא ההנהגה עכשיו יכ ,עמוק סוד והוא ,למישור בוהעק יהיה זה י"וע ,אמהד בפומא

 בחי׳ לפי הראוי סדר פי לע אינו יכ בהנהגה השגה לנו ואין ,להיפוך ןכו לו וטוב רשע לו ורע
 ברחהמת ה"שמ שידוע מה לפי והוא ,תדע לא לותיהמעג וענ )ומשלי ה  (ש"כמ השכר תשלום

 ש הרב"כמ ,ה"מ של מאורותה לעומת משתווים ן"ב בירורי איןו ,ממש הבשו אינו ן"ב עם
 בא׳ הנמשך הקו והוא )'דפתח פרצופים ( באריכות בסמוך שית׳ מוכו )' א פרקא"טנת( ה"זללה
 רה ,ן"ומ ד"מ ,757מים מים סודב הם למטה וא׳ למעלה א׳ ד"יו ]756תנמחקו איזה תיבו [מימין

                                                                                                                                                                      

ד פומיה דאמה אתגלי חסד "ד וכיון דאתגלייא יו"עלמין וכלהו תליין בפומא דאמה דאתקרי יו
ח כמנין אברהם "רמ, ל"י שרה וזשער הפסוקים חי' ועי, ל"עכ, עלאה והאי אמה חסד הוא

חסדים ' ח עלמין כנזכר באדרת נשא ושם נתפשטו ה"כשיורדים למטה בפומא דאמה דאורכיה רמ
  . ל"עכ, אלו והנה אז נעשה היסוד שהוא יוסף יפה

ויהי זהב התנופה אמאי אקרי זהב התנופה ולא אקרי הכי כסף , ל"ב וז"ד ע"ב רכ"זהר ח'  עי754
ון דאקרון הכי זהב התנופה ונחשת התנופה ולא אקרי הכי כסף התנופה התנופה אלא תרין אינ

) כגוונא(אלא אלין אקרון הכי בגין דאיהו אסתלקותא לעילא דהא אית הכי לתתא ולאו איהו זהב 
   .דארמותא ובכל אתר תנופה איהו ארמותא לעילא ולא לנחתא לתתא

ואיהו דהב ארמותא ) דא(מי בארמותא ואיהו רזא דחשבנא דא דכל אלין דרגין ורתיכין כלהו קיי
ודא איהו דהבא דכל מה דמתפשטא לתתא אסתים חיזו וטיבו ונהירו דיליה וכד איהו בארמותא 
כדין איהו דהב טב ברזא דנהירו דיליה וכל ההוא דלתתא סוספיתא דדהבא ואיהו התוכא דיליה 

  .ל"עכ
 אלא שני אלה ,ך כסף התנופה למה נקרא זהב התנופה ולא נקרא כ,ויהי זהב התנופה: תרגום

 משום , ולא נקרא כך כסף התנופה אלא אלו נקראו כך,נקראו כך זהב התנופה ונחשת התנופה
 ובכל מקום תנופה היא ,התנופה) כדוגמת( שהרי יש כך למטה ואינו זהב ,שזוהי הסתלקות למעלה

  .הרמה למעלה ולא הורדה למטה
והוא זהב ) זו( הללו כולן עומדות בתנופה והוא סוד החשבון הזה שכל הדרגות והמרכבות

 וכשהוא , שכל מה שמתפשט למטה מסתיר את המראה והטוב והאור שלו, וזהו זהב,התנופה
 . והוא ההתוך שלו, וכל אותו שלמטה פסלת הזהב,בתנופה אז הוא זהב טוב בסוד האור שלו

   .583לעיל הערה ' עי 755
 ".לשמאל באלכסון"ד שנמחקו כאן התיבות "ראה לעננ 756

ע אם "אבל צ) א" עפסחים קד( כנראה שכוונתו למציאות של מים עליונים ומים תחתונים 757
תנו רבנן ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן בן עזאי ובן זומא אחר ורבי , ל"ב וז"ד ע"כוונתו לחגיגה י

' ועי, ל"עכ, ן אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מיםעקיבא אמר להם רבי עקיבא כשאתם מגיעי
ואמר רבי רבי מאי ניהו דאמר רבי עקיבא , קם סבא דסבין עתיקא דעתיקיןל "א וז"ע' תיקוני זהר צ

הדא הוא , לתלמידוי כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים שמא תסכנו בעצמיכם
,  יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למיםהא כתיב, דכתיב דובר שקרים לא יכון לנגד עיני

אמר ליה בוצינא , למה אמר אל תאמרו מים מים, ועוד מים עליונים ומים תחתונים אית תמן
אמר ליה , דלית חבריא יכלין לקיימא לה על בורייה, סבא דסבין לך יאות לגלאה רזא דא, קדישא

ד עלאה מן "דאינון חד יו', י' ש טהור אינון יבודאי אבני שי, רבי רבי בוצינא קדישא, סבא דסבין
ולית הפרשה בין מים , והכא לית טומאה אלא אבני שיש טהור, ד תתאה מינה"ותניינא יו', א

דאתמר ביה ', באמצעיתא דא' דאלין אינון מסטרא דאילנא דחיי דאיהו ו, דכולא יחודא חדא, למים
  . ל"עכ, ץ הדעת לתתאאבל אילנא דע, ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם

 רבי רבי מה הוא שאמר רבי עקיבא לתלמידיו ,קם זקן הזקנים עתיק העתיקים ואמר: תרגום
 זהו שכתוב דבר שקרים לא ,כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים שמא תסכנו בעצמכם

 ועוד מים ,למיםיהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים ) בראשית א ו( הרי כתוב .יכון לנגד עיני
 , הנר הקדוש זקן הזקנים, אמר לו, למה אמר אל תאמרו מים מים,עליונים ומים תחתונים יש שם

 רבי רבי נר , זקן הזקנים, אמר לו,ריווד על בולך נאה לגלות הסוד הזה שאין החברים יכולים לעמ
ד תחתונה ממונה "וד עליונה מן א והשניה י"שהן אחד יו' י'  בודאי אבני שיש טהור הן י,הקדוש

 שאלו הם . שהכל יחוד אחד, ואין הפרשה בין מים למים,וכאן אין טמאה אלא אבני שיש טהור



 פתחי שערים

171 

 ן"ב עם ה"מ דוחיתיי ואז] 759נמחקו כמה תיבות[ יתבררו אז ל"שלע אמר ז" וע,ש"כמ 758יאגו
' צדיק וגו בין וגו׳ וראיתם ושבתם )יחמלאכי ג  (ש"כמ שכר תשלום זמן אז ולכן ,גמור בהשתוות

 הוא ן"ב בירורי לכו שכר ותשלום התיקונים בסוד הוא ה"מ יניינע שכל ,' וגואלקים דעובבין 
 נתקנים יהיו ואז ,ממש העבודה לעומת שגחההו שכרה ויהיה ,יםנתוחהת של העבודה ןתיקו סוד
 ואמר )יד ישעיה נז(ש "וכמ ,נגף ואבני שליםכומ תיםחהפ סוד שהם ירותבוהש הקלקולים כל

 קול )'שם ג( ש"וכמ ,לבקעה הרכסיםו )דישעיה מ (ש "וז ,וגו׳ מכשול הרימו ךרד פנו סולו סולו
 א"וסט קליפותה של מקום הוא שמדבר ינוקלאל מסילה בערבה ישרו ה׳ דרך פנו במדבר קורא
 מכשול הרימו דרך פנו סולו סולו  ואמר,וכתיב ,ורבחדאת מעלמין שהם דחורבה סטרא שהם
  .עמי מדרך

  
  פתח ג 

וא  ה,760ה החדש בגילוי מלך הדר חסד בפומא דאמה"י מ" התיקון של המלכים עוענין
והוא שאנו רואים באדם  )פתח טז( א" וכתבתי מזה במ,דבר עמוק מאד בסתרי סודות ההנהגה

 )גיב ויקרא ( רלתו וביום השמיני ימול בשר ע,הגשמי שנולד ערל שהערלה חופפת על הברית
ג איכות יש בנפש שבזה " שתרי,761ל בליקוטיו"א ז"ש רבינו הגדול הגר"והוא דבר עמוק כמ
 ,ג איכות אחרים נשפעים אל הנפש מן הרוח"כ תרי" אבל יש ג,כל האומותשוה כל בני אדם ו

ג " שבו כלולים כל תרי,ת"י מצות מילה בברי" והיינו ע,כ בפרט"והם באים תחלה בכלל ואח
 והרוח , כי הנפש הבהמיי באדם נמשכת לכל תאוות מגונות, הבאים לתקן הנפשחאיכות של הרו

מיני '  שיש בעולם ב,דם הוא ממש כמו העולם בכללו שהא,והענין, בא לתקן מדות שבנפש
 אלא עולם , וזה אינו תלוי בעבודה כלל,הנהגה טבעיית שאינה משתנה כלל'  א,סידורי הנהגות

 ,כ בשוה לכל נברא" וכן הרע הנמשך מן הטבע נמשך ג,כמנהגו נוהג משפיע לצדיק ורשע בשוה
 , ויש עוד הנהגה פנימית יותר מעולה,יתימי בראש'  כפי שנברא בתחלה בוקווהוא שומר את חו

 , שידעו הכל שיש בורא ומשגיח,בעולם כביכולשהוא הנהגה השגחיית להראות כחו וממשלתו 
מ ועל " וכל הבריאה מסורה בידו לעשות כטוב בעיניו כמו שהיה בעת יצי,762אית דין ואית דייןו
 והוא ממש סוד ,רצונו ומהפכו כ763 והוא המשדד הטבע,יםס ובמדבר ובכמה זמנים פרטי"י

י הסתרת פנים שהוא סוד " שבתוהו הוא סוד הטבע השולט ע,הנהגת עולם התוהו ועולם התיקון
א שולט " ולכן אז הקלקולים גוברים וסט,סילוק האורות למעלה וכלי ההנהגה עושים את שלהם

עולם  אלא , כדרכיו ופרי מעלליואיש שאינו במשקל לתת ל,מצד רוע הסידור הנמצא בהנהגה
  .כמנהגו נוהג

 כי הברית , והוא סוד הערלה החופה על הברית, סוד שבירת הכלים בלי מתקלאוהוא
כוכבים ' זי מחיצות הכוכבים והמזלות שהם "הוא מקום ירידת השפע משמים לארץ שהולך ע

 אשר 764 וכאשר יש הסתרת פנים אז הם בסוד בורות נשברים,מושל בעולם' מלכים שכל א' סוד ז
מיום  )ב"ב ע"לברכות  (ש" והוא הערלה המכסה על מקום ירידת השפע בסוד מ,ו המיםלא יכיל

 ולכן אז ניטלה המלוכה ,ק נפסקה מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים"שחרב בהמ
 ונתנה ,אין מזל לישראל) א"ו ע"שבת קנ( כי אין להם מציאות במזל ובטבע כלל כי ,ראלמיש

                                                                                                                                                                      

 ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעלם אבל ,מצד של עץ החיים שהוא ו באמצע של א שנאמר בו
 .האילן של עץ הדעת למטה

  .ב"ג שהר וגיא הם חו"ט ע" קלז"א על תיקו"בהגר'  עי758
 ."כל הסיגין"היו  התיבותשאולי ד "נלענ 759

דאמה והן עיקר ' ש ואתתקן בתקונוי באמה בפומי"וז, ל"ד וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי760
 .ל"עכ, תקונין לאתבסמא נוקבא בדכורא שזה התיקון בעולם התהו שלא היה מתקלא

 .202לעיל הערה '  עי761
' א, רזא שלים בשמא קדישא, ך"ה אלהי"וכדין אתמר אנכי יהו, ל"א וז"א ע"ב צ"זהר ח' עי 762

רזא למדחל מקודשא בריך ' נ', בגין דרזא דיליה איהו ו, ליחדא רזא דשמא קדישא בדרגוי למהוי חד
  . ל"עכ, ואית אגר טב לצדיקייא ופורענות לרשיעיא, הוא ולמנדע דאית דין ואית דיין

 .ה"שהוא אור המ' פתח ולקמן '  עי763
כי שתים רעות עשה עמי אתי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות ,  על פי ירמיה ב יג764

  .א"שהם הבורות של הסט) ד"ע' ח(י "שער מאמרי רשב' ועי, בארת נשברים אשר לא יכלו המים
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 שיניקתו מן הערלה 765רישין דנחש' ל ז"מלכים הנ'  ז]דום והםהמלוכה לא) [להבאים משרש(
 767ן" והוא בור שאו,ה"ערל'  בגי766ח צורות של המזלות"ם עם מ"פעמים אדו'  והם ז,ל"הנ

 בסוד , אבל מלוכתם היא שבירתם,ל" בורות נשברים הנ,ש"אשר חפרו דור אנו) ג מ תהלים(
כי תאמר ) ד מלאכי א (768עובדיהש בנבואת "וכמ' לא יהיה שריד לבית עשו וגו) יח עובדיה א(

  .'המה יבנו ואני אהרוס וגו' כה אמר ה' אדום רוששנו ונשוב ונבנה חרבות וגו
י " אשר ע, הברית הוא ענין גילוי השגחה הניסיית שמתגלה בעולם ועושה נפלאותוגילוי

 , מן הברית ושידוד הטבע הוא סוד העברת הערלה,'מתגלה כבוד מלכותו ומציאותו והשגחתו ית
גם את בדם בריתיך שלחתי ) יא ט זכריה (ש"לה וכמיוו על המטכמו שהיה במצרים שלכן אז נצ

 ונחשים ,ל שהם בורות נשברים אשר לא יכילו מים"והוא בור שאון הנ,  אין מים בווראסיריך מב
א שמפתים לאדם להיות נמשך בתר " ואלו נחשים ועקרבים הם כחות הסט,769ועקרבים יש בו

 והוא הנחש המפתה לאדם ,ז"וגין דהאי עלמא מצד הסתרת השגחת השכר ועונש מן עוהעינ
 ביתו העליון א הגובר באדם לעקור אותו משורש"ט הסואב ה" ועקר,מעונש שמים) יירא(שלא 

י גילוי " וע, והכל מצד הערלה החופה ומכסה על הברית,770ו"ר ח"סוד אמונה להיות כופר בעק
א לפתות " אז נתקן העולם ואין כח לסט,טבע שהוא העברת הערלההשגחה הניסיית ושידוד ה

 והוא ,ואשר רצון יראיו יעשה' ית מאחר שרואה שליטת יחודו ,לאדם להדיחו מעבודת שמים
 והוא תיקון הרע ,גילוי הרצון במצח וגילוי החסדים ביסוד בעטרה במקום ירידת השגחה למטה

ס ובמדבר "מ וקי" כמו בעת יצי,א לישראל לפרקים שדבר זה נמצ, האור הגדול הזה)גילוי(י "ע
ה החדש שהנהגת הטבע כפוף " התיקון של מאורות שהם ניצוצות ,י בעתים מיוחדים"ובא

  .ה"י מ"ן ומיתוקו ע" והוא חיבור ב,ומשועבד אל הנהגה זאת
 שאם היה כן , אלא שלא כסדר,אינו לוקח אורות שכנגדו'  כל א, לא נתחברו לגמריאבל

א לפתות " שכבר היה העולם מתוקן שלא היה שום מקום לסט,771טל הבחירה לגמריהיה מתב
 ולכן לא היה הבירור , ושכר ועונש נמצא מיד,' מאחר שרואה עין בעין השגחתו ית,את האדם

 שמצד זה ברוב הזמן נסתר השגחה העליונה ,ן"ה עם ב" ולא היה יחוד גמור בין מ,הגמור
 מצד , ומכל מקום,א נמצא לפתות"י הסט" ואז ע,מקומובהסתר פנים וחוזר שליטת הטבע ל

מ ומתן " והיד החזקה של יצי, והנפלאות,ס"ה החדש בניסים של קי"התחלת התיקון וגילוי מ
א שישלוט בהם " עד אשר א, שורש חזק לאמונה בלב ישראלה זה עש, והליכתם במדבר,תורה
 רק הוא בבחינת ,א שיחרב לגמרי" והוא סוד תיקון העולם שא, להסירם מאמונה,א לגמרי"הסט

' ל בפי"א ז"ש רבינו הגדול הגר" יעוין מ,א בשאר החטאים"י תגבורות הסט"עליה וירידה ע
 וגמר התיקון יהיה ,סיקאפילו נחש כרוך על עקבו לא יפ )ב" ע' לברכות(ש " על מ772לתיקונים

                                                           

נחש של מבואר שרב אחא בר יעקב יזכה לתקן אותו , ל"קץ וז' ענינו במגלה עמוקות ס'  עי765
שרמז על רב , וכמו שהעיד עשו בעצמו וניבא ולא ידע מה ניבא באמרו יש לי רב אחי, ראשים' ז

ב " לצ"א על ספד"בהגר'  ועי.)משלי כד טז(כי שבע יפול צדיק וקם , ראשין דיליה' אחא שהפיל ז
היכלות '  זוהן' א וכו"דרגין של הס' והן ז' בפסוק הזה חשיב שבעה דרגין של רשעים וכו, ל"ד וז"ע

  . ל"עכ', דמסאבותא וכו
  .ג"ט ע"ז קי"א תיקו"ובהגר, ב"ז ע"א קע"באריכות בליקוטי הגר'  עי766
תא חזי ההוא בר נש דלא זכי לאשתדלא בהאי עלמא , ל"א וז"ה ע"א קפ"זהר ח'  עי767

אתר תתאה , כד נפיק מהאי עלמא נטלין ליה ועאלין ליה לגיהנם, באורייתא ואיהו אזיל בחשוכא
 .כ"ע,  יהא מרחם עליה דאקרי בור שאון טיט היוןדלא

 .ל מלאכי" נדצ768
 .א"ט ע"ג רע"זהר ח'  עי769
  .בהערה הבאה'  עי770
 .'ח שבירה פרק ו"ע'  עי771
אפילו ', כל זמן שמאמין באחדותו ית, ל"ה לא יפסיק וז"א ד"ב ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי772

ונכלל ',  ישראל הוא ומצטרף למנין וכופ שחטא"ואע, עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה
ל הוא מבועא דלא פריש מבירא "והענין כי קוץ הנ, ל"תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ

כיון שתמיד , א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה"של ז' אחרונה מל' כי זאת בחי, לעלמין
גדולים אבל שאר ' והר' לכן הדש, ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר

דנחש ' וזה הוא סט, ו"ה מחמת עונות כשרובם ח"שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו' הבחי
וכן בבת אל נכר אז , אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר, בשאר עבירות

ל יוסף "ר', וברח כוש ואיהו פוסק "וזהו פירוד הגמור וז, ו מסתלק מצדו"ח) דהיינו האמונה(הקוץ 



 פתחי שערים

173 

 ויוסר הנהגת , וכל ויעביר הערלה מכל,בסוף אלף הששי בעטרת היסוד שאז יתגלה האור לגמרי
 ולכן , בהר ציוןבאות-  צ'הוחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ) כגד ישעיה כ (ש"יית כמעהטב

  .ש"אז זמן קבלת השכר כמ
  

  פתח ד 
 שהאדם הוא כלל כל ,כחות הנהגות האלו'  שיש בו ב, בכל אדם בפרט כן זה הוא גםוכל

 שליטת מלך שבו ,ן"שלו סוד שם ב והם כחות נפש הבהמית ,הנהגה טבעיית'  והם א,773העולם
 וכל אלו , שמטבע נפשו נמשך לכל תאוה ומדה מגונה,א"ר וסט" היצה)יגד קהלת ( זקן וכסיל

בית ' וגו(כי כל ) כה ט ירמיה (ש" בערלה החופה על הברית כמליםהכחות הבהמיות הם כלו
ות שברוח הקדושה  שכל מדות טוב, והוא מלשון כיסוי ואוטם,]הגוים ערלים) [ישראל ערלי לב

 ,ן לבד"ר שולט באדם בסוד שם ב" שאז יצה, הם סתומים וחתומים והם כל ימי הקטנות,שבו
 מן הרוח אל עג איכות הנשפ" והם תרי, מן הטבעשלמעלהועוד יש כח באדם והוא הנהגה 

 וזה ,ן"ה וב" והוא סוד חיבור מבהמיית שהם באים לתקן כל מדות המגונות שבנפשו ה,774הנפש
 שחותכים הערלה ומתגלה הארת החסד ,י מילה"ל להיות נקשר באדם ביום השמיני עמתחי

ל הנכללים "ג איכות הנ" שהם תרי]ברוחו) [בכחו( והוא מדות טובות הדבוקים ,המקיים העולם
 שבזה נקשר נפשם הבהמיי ברוח , הברית הזה הוא קשור בישראליתת וכר,בעטרת הברית

 כלר כרוך בעקבו ושולט בכל אבריו " שאף שיצה,ב לגמריה שלא יהיה נחר"ם סוד שם מ"האד
שם של  ובזה נשרש התיקון ,ה קיים בו" מכל מקום שורש אמונ,ג איכות שבנפשו הבהמיי"תרי

ש "ה כמ"ד שם מ"ם טוב מא"י אד" עשתיקונו ,ימי בראשית' ב שבו"פעמים טו' ן שהם ו"ב
וארשתיך לי לעולם ) כב, כאב הושע ( ש"ה והוא מ"אמונ' ב גי"פעמים טו'  ו)'פתח ב( למעלה

 ,775י טבעת קדושין עזקתא דחתים ביה שמיא וארעא" ואירוסין הוא ע,ה"וארשתיך לי באמונ' וגו
 תהלים סז(י האמונה אז " שע, במילוי776ל"ע סוד שם הנ"והוא העטרה שעל הברית הנתון באצב

וארשתיך לי בצדק  יב וכת,ה"ן עם מ"ז נקשרת הנוקבא בדכורא ב" דרכך שעיץת באר"לדע) ג
  . בפומא דאמה777ח עלמין"ח הרצון ברמ" הוא סוד הארת המצ,ובמשפט בחסד וברחמים

                                                                                                                                                                      

י "א ע"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"ומסתלק הקב, במדרגתו
 .ל"עכ, הזיווג
וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל ) בראשית א כו(ל "ב וז"ג ע"ג ל"זהר ח'  עי773

כל צדיק וצדיק יש , ל"וזא "ז ע"ז קט"תיקו' ועי, ל"עכ, הארץ מאי ובכל הארץ דא גופא עולם קטן
  .ל"עכ, דא גופא דבר נש דאתקרי עולם קטן, לו עולם בפני עצמו

  .202 ז הובא לעיל הערה"ג ל"יהל אור ח'  עי774
, ה"ראשי תיבות אהו, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ל"ג וז"ע' ח ז"ז'  עי775

פ "ח חו"פע' ועי, ה ביה אתבריאת ארעא"ו, ה בזה אתבריאו שמיא"א, דביה אתבריאו שמיא וארעא
ונקרא , י"ו ה"י וי"ף ה"ע סודו אל"הנה אצב, ל"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ברמח' ועי, 'פרק ו

וסוד זה כי הנה היד , ת את השמים ואת הארץ"ובאמת הוא ר, גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא
) תהלים ח ד(וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך , אצבעות' היא כללות אחד ומתחלקת לה

ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש ) בראשית א ז(והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע 
והיינו שבריאת העולם ) תהלים לג ו(שמים נעשו ' וזה כי הנה כתיב בדבר ה, בן עזאי את העולם

אך , אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם, יםוהיינו כי מן הפה יצאו הדבר, היה בסוד דבור
והם באמת מגיעים , ת"וזה נעשה על ידי הידים שהם חג, להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה

', והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו', ובלא כן לא היו נעשים וכו, הדברים לבחינת עשיה
וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם ג "וכן הידים חו, ג"ח וה"והוא ממש חילוק של הדעת ה
' בנוק' כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי) שמות לב טו(נאמר מזה ומזה הם כתובים 

ה "וזה ממש החותם של אהו, וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד, מתקשרות הבחינות זו בזו
וזהו , ארץ'את ה' ושמים'ת ה'ת א"ולכן הוא ר, שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ

' ועי, ל"עכ, ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה', נגד ה' הנחתם בה
והיא ,  טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת-חותמא דגושפנקא , ל"ב וז"ג ע" עז"א על תיקו"בהגר

ת בדע, ת את השמים ואת הארץ"בר, והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ, טבעת המלך
  .ל"עכ, ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה"ה אהי"יחודא דהוי

  .ע"אצב' י בגימ"ו ה"י וי"ף ה" אל776
כשיורדים למטה בפומא דאמה , ח כמנין אברהם"רמ, ל"שער הפסוקים חיי שרה וז'  עי777

חסדים אלו והנה אז נעשה היסוד ' ושם נתפשטו ה, ח עלמין כנזכר באדרת נשא"דאורכיה רמ
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ס שמתגלה " כל אדם הדבוק בתורה הוא סוד המתקלא שהוא גילוי רצונו של א,ובאמת
 הוא מי שנמשך אחר , לבד הבועל ארמית,י התורה אז נחתם בחותם ברית זה ויש לו תיקון"ע

ז נמשכה " עי,בדרכי פילוסופיא הארורהוובילדי נכרים יספיקו ) ישעיה ב ו( פיתוי האשה זרה
 ואז מסתלק רוחו מנפשו ,ז גורם שליטה לנפשו הבהמיית" אחר הטבע ועישךערלתו להיות נמ

ל " ועל סוד העמוק הזה ארז,ה"ן בלא מ"הוא סוד שבירת הכלים ממש והוא סוד עולם תוהו ב
ש "מ' עי [נו יושב על פתחו של גיהנם ומוציא משם הרשעיםשאברהם אבי )א"ט ע" יעירובין(

 משום דממשכא ערלתיה , לבד מן הבועל ארמית,]ל בספרו מגן וצינה"ו הגאון המחבר ז"אאמ
ח עלמין דהאי אמה "ד דאתגלי ברמ" חס,778שאברהם הוא סוד מלך הדרוהיינו , ולא מבשקר ליה

א שהוא הגיהנם "נשברים השקועים בסט הוא מוציא כלי הנפש ה,שהוא הגורם תיקון השבירה
 ,ותמוגנו ביד עונינו) וישעיה סד  (ש"כחות הקלקולים והתוהו שהם שולטים בנפש הבהמיית כמ

 שהוא גורם 779י מצות מילה שקשור באמונה" עשה מן הרוח שהוא נקשר בנפשו שהואוכח הקדו
מית שהיא מינות  לבד הבועל אר, וזהו יציאתו מן הגיהנום,ולהתקןלו לצאת מן הקלקול 

ד "מכות כ (ל" ולכן ארז,ה סוד אברהם"נמשכה ערלתו ואין שם גילוי החסד מ  שאז,דמשכא
ג "י שהאמונה כולל כל תר, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה,בא חבקוק והעמידם על אחת) א"ע

 נדרים(ש " והוא מ,ג איכות הנשפע מן הרוח אל הנפש"מצות שהוא מצות מילה הכולל כל תרי
י נתקנו "ג תיקונים שע"ג מדות והוא י"ג בריתות נאמרו בה שהם כלל כל התורה י"שי )ב"א ע"ל

להיות לך ' והקימותי את בריתי וגו) ז יז בראשית( וכתיב ,ד"ש במקומו בס"כל המלכים כמ
  .'לאלקים וגו

  
  פתח ה 

 שני אלפים ,שני אלפים תוהו) א"ז ע"סנהדרין צ (ל" כן בכלל הנהגת העולם ארזוכמו
ל זמן התוהו י התח)ג מ תהלים (780ן"ש אשר חפרו בור שאו" שמתחלת ביאת דור אנו,'ורה כות

 , שנסתלקו האורות ונשאר מקום ריק,אשר אין בו מים) יגב ירמיה (אשר חצבו בורות נשברים 
 אשר הם נמצאים במקום הריקות ו שהם חלקי התוה781ושם מצאו מקום הנחשים ועקרבים

' וכחשו בה )'פתח ב( בנתיב שבירת הכלים באריכות הש למעל"כמי סילוק האורות "הנמצא ע
 ואז יצאו דורות הרשעים שהם ,782'אז הוחל לקרוא בשם ה) כובראשית ד  (ש" וכמ,ובמציאותו

י " וחזר ונבנה קצת ע, והם עד דור המבול עד שנחרב העולם לגמרי,783נפשות של עולם התוהו
ימי בראשית שלא ' ונעשה קלקול בו ,784היסודשהוא ) ט ו בראשית(' נח איש צדיק תמים וגו
) כדבראשית ז  (ש" כמתמלכין קדמאין וארעא אתבטל'  סוד מיתת ז,שלטו המאורות ונשברו

 ,טפחים' גשנטשטשה הארץ בעומק ) יג ו י בראשית"רש( ואמרו ,'ויגברו המים על הארץ וגו

                                                                                                                                                                      

ותאנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן , ל"א וז"ב ע"ר דף קמ"אד'  ועי,ל" עכ,שהוא יוסף
והאי הויא אמה דכיא ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין , בתיקונוי אתתקן תקונא דכסותא דכיא

ד פומיה דאמה אתגלי "ד וכיון דאתגלייא יו"דאתקרי יו, וכלהו תליין בפומא דאמה, ותמניא עלמין
  . ל"עכ, י אמה חסד הואחסד עלאה והא

, אתגלי חסד עילאה, ד פומיה דאמה"כיון דאתגליא יו, ל"ב וז"ע'  יצ"א על ספד"בהגר'  עי778
, ד דפום אמה"ולא אקרי חסד עד דאתגליא יו, ותלי בהאי פום אמה, והאי אמה חסד הוא דאתקרי

ום אמה ובהאי חסד דפ, ד דאמה"ח דלא אתקרי אברהם שלים בהאי חסד עד דאתגליא יו"ות
ולכן לו , שהוא קיים העולם שהוא חסד עלאה, בהבראם באברהם) ב"י' ר פ"ב(ש "וז, אתקיים כלהו

ס כריתת הערלה מן המילה שאז יכרתו כל "וז, נצטוה המילה ולכן בימיו נסתיים שני אלפים תהו
 .ל"עכ', א בלע המות כו"הס

 .772 א הובא לעיל הערה"ב ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי779
  . שהבאנו את דברי הזהר767 לעיל הערה'  עי780
 .א"ט ע"ג רע"זהר ח'  עי781
לקרא את שמות האדם ואת שמות העצבים בשמו של ,  לשון חולין-י שם "רש' פי'  עי782

  . ל"עכ, לעשותן אלילים ולקרותן אלהות, ה"הקב
מתגלגלים כל ) 'והו' של אלף הה(ובאותן השנים , ל"ב וז"ע'  בצ"דא על ספ"בהגר'  עי783

שתלן בכל דור והן ) א"ד ע"חגיגה י(ש "כמ, ר שהן הנשמות מעולם התהו"ד דורות שהן הע"התתקע
נשא דף ' מ פ"ש בר"וכמ' בעקבות משיחא חוצפא יסגה כו) סוף סוטה(ואמרו , הן עזי פנים שבדור

  . ל"עכ, ש"ע' ן על ישראל כור רעיי"ה ואתהדרו אינון ע"קכ
 .א"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי784



 פתחי שערים

175 

 ,ירידת אחוריים דלהוןב " סוד חו,חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים) כבראשית ז (וכתיב 
 בסוד פרידת האותיות )785חיא בראשית (  הפלגה משם נפצו על פני כל הארץבדורכ גם "ואח

  .)כטפתח בית נתיבות שבירה ( ש למעלה"כ שבירת הכלים כמ"שהוא ג
 ואז ,ח שנים אז כלו שני אלפים תוהו" שבעת שהיה בן מ,ש" שבא אברהם אבינו עהעד

  וכתיב,'וגו' ויקרא אברם בשם ה) דבראשית יג 786 (ש"ץ כמהתחיל להתגלות האמונה באר
 והם הנפשות ,ן"ה וב" שהוא סוד הבירורים שברר מ,ואת הנפש אשר עשו בחרן) הבראשית יב (

  נתחברו לאברהם אשר היה ראש אמנה, מאמונהוקיםא ורח"רים ושקועים בסטואשר היו שב
 ם הגדול בענקים" האד,ה"ידי מ והוא תיקון העולם על )787כרבה פרשה ד פסקה ש "שיה(
'  ומאז התחיל התיקון והבירור עד שנעשה המתקלא בג,788ה"ר מ" אב)ב"ט ע" עירושלמי שבת(

 ש"ג מצות כמ" והתחיל גילוי התורה תרי,ר שהם סוד האבות אברהם יצחק יעקב"קווין חד
עד שנשלמו  התחיל שני אלפים תורה ומאז, ' כו כל התורהקיים אברהם אבינו )ב"ח ע" כיומא(

 ונשאר , ואז נתנה התורה בגלוי לעולם, נשמותריבוא' ס שהוא כלל הבירור בריבוא' סלישראל 
האמרת '  את ה)יז דברים כו (ש"וכמ'  כו789ה שלא ימירם" שנשבע הקב,התיקון קבוע בישראל

 מונה מכל מקום אין הא, רצונו של מקום שאפילו אם אין עושים,'האמירך וגו' וה) שם יח(' וגו
  .' תשכח וגולאכי ) כאדברים לא (ש "נכרת מהם ואין התורה פוסקת מזרעם כמ

 ,ו" אין זה חורבן גמור ח, אכן, אינו אלא בסוד עליה וירידה, הגלות וירידת ישראלוכל
 והקדושה קשורה , אבל אינו לגמרי, ולפעמים מתקרב לקלקול,רק לפעמים מתגבר התיקון יותר

'  כי אני ה,' לא מאסתים וגו,אף גם זאת בהיותם בארץ אויביהםו) מדויקרא כו  (ש"בישראל כמ
ק " וגם אחר חורבן בהמ,מעולם לא זזה שכינה מישראל )ב"ג ע" יז"תיקו( ואמרו ,' וגוםיהקאל

א עד קרוב " אלא שנתגבר הסט,מ לא נתבטל לגמרי" מ,שאז חוזר ונתגבר התוהו וגלו ישראל
 ואז יתגלגלו ניצוצין של ,הערלה החופה על הברית והוא ,לסוף אלף הששי שאז הרע יגבר מאד

ר וגברה המינות והמלשינות וחוצפא יסגא " דעמסטרא שהם 790עולם התוהו עזי פנים שבדור
הושע ד  (ש" ואז נעלם אור מצח הרצון כמ,791'ומצח אישה זונה היה לך וגו) ג ירמיה ג(בסוד 

 וסוד ,ודרגין דחציפין שלטין בעלמא , ואין דעת אלקים בארץ,'כי אין חסד ואין משפט וגו) 792א
 והוא , שהוא חצופא שפרסמה מאבערי טומאהט ש"ב שהם מ" מוא793ר"החוצפא הוא בסוד ע

וארו ) יגדניאל ז ( אז , עד שבסוף אלף הששי,ש מזה במקום אחר באריכות"ך דינים כמ" שסודב
 ואז יעבור הערלה ,ה"ם שם מ"הוא בסוד אד והוא מלך המשיח ש,ֵתהשמיא כבר אינש ָאעם ענני 

                                                           

 .אתם משם על פני כל הארץ'  לשון הפסוק ויפץ ה785
  .ל עולם-א' או אולי כא לג ויקרא שם בשם ה', הפסוק ויקרא שם אברם בשם ה, ל" וז786
 . ל"עכ', א תשורי מראש אמנה זה אברהם שכתוב בו והאמין בה"ד, ל" וז787
שהוא כולל , סוד בינה דעת שבה ברא שית' בראשית'ל "ב וז"ע'  וצ"על ספדא "בהגר'  עי788

, ל"וז' ח נסירה ח"ע' ועי, ל"עכ, ה"ר מ"א דאברהם אב"בר, א"קד' ברא, 'שית יריען, שית תיקונים
י האור ההוא "והענין כי ע, דכד אתי אבר מאברהם אתהדר ברא ונעשה אבר ואתגלייא האי אבר

לכן כח שניהן נרמז בו אבר , ה"הקדוש המזדווג עם המלכות הנקרא משלקח אברהם נתקן האבר 
 . ל"עכ, ה אברהם כי הוא המתקנם"מ

, ה לעמו שלא יחליפם באומה אחרת"נשבע הקב, ל" מקורו בתנא דבי אליהו רבה פרק כד וז789
', לא אעשה חרון אפי וגו) הושע יא(ולא יכלה אותם שנאמר , ולא ימירם בעם אחר, ולא ישנם

 . ל"עכ

 
מתגלגלים כל ) 'והו' של אלף הה(ובאותן השנים , ל"ב וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר' עי790

שתלן בכל דור והן ) א"ד ע"חגיגה י(ש "כמ, ר שהן הנשמות מעולם התהו"ד דורות שהן הע"התתקע
נשא דף ' מ פ"ש בר"וכמ' בעקבות משיחא חוצפא יסגה כו) סוף סוטה(ואמרו , הן עזי פנים שבדור

  . ל"עכ, ש"ע' ר רעיין על ישראל כו"ואתהדרו אינון עה "קכ
  .א פתח טו עוד מענין זה"א'  עי791
 .להים בארץ-כי אין אמת ואין חסד ואין דעת א, ל הפסוק" וז792
כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחן אכלה ער מואב בעלי ) במדבר כא כח( על פי 793

וזהו , ער מואב' ל הנק"ל הקליפות הנאחזות במכ, ל"ליקוטי תורה וירא וז' ועי, ל"עכ, במות ארנן
ש ער מואב "וז, וגלוי כי מה שנתגלה מן הגבורה שברחל נעשה מואב, ה"ער מואב מלשון ערו

ר זה נאחזת בגבורות היוצאות מארנון עילאה "וע, והפסילין הפסולין, וכולם קליפות בעלי במות
  .ל"עכ
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ועשיתי את אשר בחוקי ) כז יחזקאל לו (ןו ואז יהיה גמר התיק,ויבער רוח הטומאה מן הארץ
  .כ הנהגת הטבע לגמרי" ויתבטל ג,'תלכו וגו

  
  פתח ו 

ימי בראשית ביום '  הוא אור הראשון שנברא בו,795ה החדש ביסוד" מ794 גילוי שלוענין
מלכי ' כוכבים שהם בסוד ז' שהוא למעלה מאור הז , ואור הזה הוא המשדד הנהגת הטבע,796'א

 שהשמש הוא ,' וגניזתו הוא בשמש שנברא ביום ד, והוא הנגנז כדי שיהיה הבחירה נמצא,אדום
וראיתי ) טזקהלת ג  (ז אמר שלמה" שע,כוכבים והמושל בהם וכולל כל חוקי הטבע'  כל זללהכו

 ,'ל עמלו שיעמול תחת השמש וגומה יתרון לאדם בכ וכתיב) גקהלת א (' תחת השמש וגו
 והוא אור , אבל למעלה מן השמש יש יתרון, ואינו לפי עמל האדם,שהטבע עושה את שלה

 מלך והוא,  הנהגת הטבעד לשד,פ התורה ועבודה לעשות נפלאות בעולם"הפנימי שהוא ע
צות י מ" והנהגת אור הכוכבים והשמש שולט בעולם עד שבא אברהם ע,השמיני שעתה הוא גנוז

והוא ' באלוני ממרא וגו'  וירא אליו ה)א יח בראשית (ש"מילה ניתן לו גילוי האור הזה והוא מ
ובו נתרפא ' שהוציא חמה מנרתיקה כו )ב" ע' חנדרים ( ואמרו,יושב פתח האוהל כחום היום

הרופא לשבורי לב ) ג תהלים קמז( שהוא , צדקה ומרפא בכנפיהששמ) כמלאכי ג  (ש"כמ
'  והם ג,' ולכן וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וגו,תם ומתקן כלים הנשבריםומחבש לעצבו

 שופטים( אור הפנימי המתגלה ביסוד בסוד הנורא , שהוא נהורא דשמשא במיא797ת"גווני דקש
 ש בזוהר" כמשיח והוא גילוי גוונין נהירין דבקשת שהוא סימנא דמ,כאיש גבורתוכי ) כאח 

 והוא המתקלא גווני , צפה לרגלוי דמשיחא,קשתא בגוונוי נהירין כד תחמי )798א"ב ע"א ע"ח(
 והוא המרגלית טובה שהיתה תלויה בצוארו של אברהם ,י מצות מילה" וזכה לזה ע,אבהן' דג

ל -א'  שהוא מה שקרא בשם ה)ב"ז ע" טב"ב ( שכל חולה שהיה רואה אותה מיד נתרפא,אבינו
 ,י דור אנוש והבאים אחריהם"ברו הכלים עא מעת שנש" ותקן הנדחים ושקועים בסט,עולם

שתמשו הנביאים ובעלי ה הזה בו ואור ,שהוא האור הגנוז שם) שם(וכשמת תלאה בגלגל חמה 
אור שנברא ביום הראשון אדם ) א"ב ע" יחגיגה(ש " כמ,ק שיודעים מה שבסוף העולם"רוה

) יד במדבר ל (ש" כמ ותחילת גניזתו של אור הזה בנשמת משה שהוא אדון הנביאים,'צופה כו
 כי ,ומראה ולא בחידות' פה אל פה אדבר בו וגו) חבמדבר יב (ש " והוא מ,'ולא קם נביא עוד וגו

 היה לטבע שום לא ולכן בימיו , והוא מקבל האור בעצמו,פני משה כפני חמה) א"ה ע" עב"ב(
י הנהגתם היה  וכל פרט,י מן ובאר וענני כבוד" ונתבטל לגמרי בהליכתם במדבר ע,שליטה כלל

 וכשמת אז , ולא היה לשמש ולכוכבים שום שליטה בהם כלל,י אור הפנימי הזה הגנוז בשמש"ע
 הטבע ליהושע באמצעות נסתם אור הראשון והאיר דרך השמש ,ובא השמש) הקהלת א (

 ומכל מקום היה קצת גילוי לאור הזה בנסים ונפלאות שעשה יהושע וכל זמן ,ולנביאי הדורות
 ולכן היו נקראים הנביאים רואים ,ז שהנבואה היתה בישראל" כ,ראל בהיותם בארצםהנהגת יש

ה בסוד שם "י מ"ן ע" היה קצת תיקון לב, ועל כל פנים, שהיו נהנים מאור הפנימי הזה,799וחוזים
                                                           

 .ל שם" נדצ794
ק של עולם "שהוא התחלת ו' הוה שירותא מחסד כו, ל"ד וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי795
עד דאתער האי בתראה מכלהו ' דלא אתקיימו כו) א"ב ע"קמ(ר "ש בא"כמ, י נתקן"וע, התיקון

ואז נתבסם , ק"ונתגלה ביסוד שהוא כלל הו', מאי הדר חסד עילאה כו, דכתיב וימלוך תחתיו הדר
יימו עד דנחית חסד עילאה ואתקיימו ואתבסמו ולא אתק' כ בכלהו כתרים כו"ובג, ש שם"כמ, הכל

  .ל"עכ', בהאי אמה כו' תקוני נוק
, ל"ל כנ"והוא זמן לע, ל"אז יתגלה חסד בפום אמה כנ, ל"ד וז"ע'  יצ"א על ספד"בהגר'  עי796

 . ל"עכ, ל"ל וגנזו לצדיקים לע"והוא חסד הנ' אור שנברא ביום הראשון כו) א"ב ע"חגיגה י(ש "וז
ומשם עולין ויורדין , קרקע הגן היא מלכות, ל"וז' ע פרק ג"ר עולמות אביח ציו"ע'  עי797

  . ל"עכ, גוונין אילין' ג, ת"כי היסוד קשת איקרי הכלול מחג, גווני קשת' ובו ג, הנשמות תדיר
לא תצפי לרגלי דמשיחא , כד הוה מסתלק מעלמא, כך אמר לי אבא, ל ההוא יודאי"א, ל" וז798

, וכדין צפי ליה למשיח, א מתקשטא בגווני נהירין ויתנהיר לעלמאעד דיתחזי האי קשת בעלמ
לא תצפי לרגלא דמשיחא עד דתחזי קשת , ובגין דא אלעזר ברי, ל"ב וז"ו ע"ז פ"וכן בתיקו, ל"עכ

  . ל"עכ, בגווני נהירין
והם , שהם שנים רואה וחוזה, נביאים היו במדרגת העינים, ל"א משלי כב יב וז"גר'  עי799

לכן כתיב בנבואתם , אחרונים ראו באספקלריא שאינה מאירה', ונים ואחרונים וכונביאים ראש
  . ל"עכ, חזון שהוא מתרגום של מראה ופחות ממנו
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 ,א"ן ולכן נקרא נבי" שנתגלה בפום אמה בכלים שהוא סוד אב' והאיר י,800א" והוא סוד נבי,ג"ס
ן אחר התיקון שנתנה להם לוחות שניות והוא סוד הארון "בלוחות אב [ דברות' יכ גילוי"והוא ג

ישעיה כב (ש "ק כל זמן קיום של בית המקדש ומשם היו שואבים נובאתם כמ"בק' ולוחות שהי
ש "ושם היה גילוי האור כמ' ודברתי אתך מעל הכפורת וגו) שמות כה כב(ש " כמגיא חזיון) א

כ היה מהלך לאור של ארון שהארון היה "ק ביוה"ג לק"נכנס כה שבבית ראשון כשבירושלמי
ח " ה]דברות' דמגתלה בפומא דאמה בי' יסוד וכפורת עטרת היסוד והלוחות שבו הוא סוד י

 ש א"שיה(ש " וכמ,נ"חדר המטות ששם המתקלא בזיווגא דדו) ביא ' מלכים ב( ולכן נקרא ,ג"וה
  . כידוע801 טוב וזה סוד הדיבור שנקרא,י ילין"בין שד) יג

 ונגנז האור ופסקה הנבואה ,ק היה ממש מעין שבירת הכלים" שנחרב בהמואחר
ואנכי הסתר ) יחדברים לא  (כ"כמש ,הנהגה העליונה נסתרהה ושוב , ונגנז הארון,מישראל

 והאורות שבכלים ,מלכין קדמאין' כוכבים שהם ז'  להנהגת הטבע של הזויעזבו ,'אסתיר פני וגו
 ,ל"ק תחתון גבה למעלה כמשרז"עליון שהיה תחלה מאיר בבהמהק "המ סוד ב,נסתלקו למעלה

 ושלטו ידי ,' והארץ ישוב אל העפר וגו,והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה) 802זקהלת יב (ואז 
טבעו ) טאיכה ב (ש " וכמ,ק שהוא סוד הרמה ותולעה שאוכלים בשר המת בקבר"זרים בבהמ

 , וענף מן הנבואהן שעדיין נשאר קצת תיקו,בירה גמורהמ לא היה ש" ומ,'בארץ שעריה וגו
 וכן נשאר קצת ,ק שלא נפסק מצדיקים שבדור" ורוה,בחלום אדבר בו) ובמדבר יב (ש "כמ

  גבורותהן הן) 803א"ט ע" סיומא(ש " כמ,מהנהגה שלמעלה מן הטבע לקיים ישראל בגלות
ק כותל מערבי ששם השכינה "בהמ וכן נשאר מ,'ואף גם זאת וגו) מדויקרא כו  ('גבורותיו כו

 ואין עוד נביא ולא , למטהותר וישראל יורדים י,א הולך ומתגבר בכל יום"מ הסט" ומ,804שורה
ה " שכל אותות הוא מסוד מ,'אותותינו לא ראינו וגו) טתהלים עד ( וכתיב ,אתנו יודע עד מה

 המינים  והרשעים גוברים בעולם ומתרבה,ת כידוע" שנקרא אוביסודהחדש שמתגלה 
ר " כמו שאנו רואים בעוה,ואפיקורסים המכחישים השגחה ונבואה ותיקון העולם בביאת משיח

 ,'שמש וירח קדרו וגו) ייואל ב (ש " כמ, והכל מחמת העלם האור הראשון,בעתים הללו
 ואז , ונשארים תחת השמש עד שיבוא משיח, ישראל בהסתר פנים היותר גדול למאדומתנהגים

 וכתיב , בהר ציוןבאות- צ'הכי מלך  'וחפרה הלבנה וגו) כגד יה כעיש(ש "ור כמיהיה גילוי הא
 ולכן אז יהיה ,לך לאור עולם' והיה ה 'לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם וגו) יט ישעיה ס(

 וכן הנהגת ,'ושפכתי רוחי על כל בשר ונבאו בניכם וגו) 805א יואל ג(ש "גילוי הנבואה כמ
  .כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות) טומיכה ז  (ש"ש כמ"נו עההנפלאות כבזמן משה רבי

  
  פתח ז 
י תורה ומצות שנתנו לישראל שהוא גילוי רצון " המתקלא בעולם התיקון היה עועיקר

 כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע ,ר"קווין חד'  והם בג,י התורה" שרצונו מתגלה ע,העליון
 ותורה בדיבור ,ת"ת וכף חובה הם מצות עשה ומצות ל שכף זכו,806)א"ב מ"י פ"ס( בינתים
 שהוא גילוי יחודו 807ן שבשם"אלפי'  והוא הארת ג,ה החדש" הזה הוא מצון וגילוי הר,בלשון

עשה ב סוד תיקון מ" ונשאר ל,ג"א י"אא ועיקר שבו הם י,ל שהוא המתקלא"הנ' י ג"ע' ית
י בריאת "כ נתקנו ע" ואח,ב"מע שהיה תחלה בסטרא דגבורות לבד כל 808ב אלקים" בלבראשית

                                                           

  .מובא בשבירה פתח יז) ג היא שם השייך לבינה"ס(א ומבינה נביאים "ה ע"ז נ"תיקו 'עי 800
  .בל דעת שנקרא טו"ולכן נדצ, שדעת נקרא טוב' לקמן סוף פתח ז'  עי801
 .להים אשר נתנה-וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל הא, ל הפסוק" וז802
 . זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים, ל" וז803
מעולם לא זזה שכינתא מכותלי דמערבא דבי , אמר רבי יהודה, ל"ב וז"ע' ב ה"זהר ח'  עי804

  . ל"עכ, ר כתלנוהנה זה עומד אח) שיר ב ט(דכתיב , מקדשא
אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנתיכם זקניכם חלמות יחלמון , ל הפסוק" וז805

  . ל"עכ, בחוריכם חזינות יראו
שהמתקלא כף זכות וכף , ל"והמתקלא הוא ביסוד כמש, ל"ב וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי806
,  ולשון חק מכריע בינתים הוא היסוד,ג"חו, זכר כף זכות ונקבה כף חובה, והוא זכר ונקבה, חובה

 . ל"עכ, לשון למודים) 'ישעיה נ(ש "שנקרא לשון כמ
  .'כ פסח פרק א"שעה' ועי, 'לעיל פתח א'  עי807
  .'ח עקודים פרק ג"ע' עי, ב פעמים" במעשה בראשית כתוב אלקים ל808
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בראשית  (ש" וגילוי האור הזה היה בעטרת היסוד כמ,ל"ג הנ" יודי מתגלה היחוד ס" שע,ם"אד
 אם מקבלים ישראל ,ב"ה עם מע"תנאי התנה הקב) א" ע' גז"ע (ל"שארז'  יום הששי וגו)לאא 

י "ם נתקנו ע שהכלים הנשברי,ש" כמ, לתוהו ובוהואתכם ואם לאו אחזיר מוטבאת התורה 
ת כל הרקיעים "שבסיני פתח השי) יבישעיה מג י "רש(ש במדרש " והוא מ,התורה שנתנה בששי

 סוד גילוי האור של מלך הדר חסד הראשון דאזיל בכולהו והוא,  להם שהוא יחיד בעולמוהראהו
  ונתגלה היחוד שהוא המתקן,' כו810 ונתגלה ביסוד שהוא סוד רקיע שבו כוכבים ומזלות,809יומי

 ולכן אז זכו לכתרים שהם המוחין , ונתבטל הנהגת הטבע לגמרי,הקלקולים של כלים הנשברים
 והיה להם חירות מן המיתה ומשיעבוד , שלא היה בעולם התוהו811ץ" גז"שהם הזיונין של שעטנ

 שבת (ע" אמר רקש בפר" והוא מ, לולא חטא העגל היה העולם נתקן לגמרי במעט זמן,מלכיות
קווין של '  סוד ג,' בריך רחמנא דיהיב לן אוריין תליתאה כו'כו ההוא גלילאהדרש ) א"ח ע"פ

  .ל"ר הנ"חד
 ש למעלה" התורה הוא הדעת שהוא המתקלא שלא היה בעולם התוהו כמועיקר

ח מצות עשה "ג שהם רמ"ח וה"חלקים של ה'  והם ב,812ל" בשם רבינו הגדול ז)יזפתח שבירה (
שיש והיינו , ד דאתגלי בפום אמה" יו,ה"ן של מ"ה וב"ד מ וענין זה הוא סו,ה לא תעשה"ושס

ת הוא תיקון הסדר של הנהגת האדם שלא "ה ל" ששס,שההפרש בין הלא תעשה למצות ע
ע הם להוסיף שלמות " אבל במ,יקלקל נפשו בדברים אסורים ויהיה נשמר סידורו כפי מה שהוא
 עצמם המצות עשה שהם ,ב"והולהעלותו יותר במדרגה עליונה שהוא ענין שכר הנשמות לע

  .שמאירים בנפשו
ה "ן דמ"בו, ה"ן דמ"ה וב" והיינו מ,ה החדש" הם סוד חסדים וגבורות של בחינת מוכן

כ סוד " והוא ג,הוא שמירה לכלים הנשברים עצמם שנתקנו ונבררו שלא יתקלקלו מחדש
 )יחפתח ן "מד ו"מ( ד במקומו"הגבורות שנותן הדכר לנוקבא לעשותה כלי כמו שיתבאר בס

 מהבחינה העליונה שבזה עולים הנשמות והעולמות ארהה הוא תוספת שפע ה"ה דמ"ומ
 בענין )'פרק ד( ל בספרו תפארת ישראל"ל מפראג ז"ש הגאון מהר"ועיין מ (למדרגה יותר גדולה
ה "ת כנגד שס"ה ל"אברים ושסח "רמע כנגד "ח מ"ת בביאור אמרם רמ"מצות עשה מצות ל

ש "י משה רבינו עה" התורה עתנהולכן ני ) דברים נפלאים ובכלל דבריו דברינוש"ימות החמה ע
 , משה מן התורה מנין)ב"ט ע" קלחולין( ל"ש רז"הוא סוד עמוק מאד מו ,813שהיה בסוד הדעת

 והיה משה )814'פתח ה( ש למעלה" כי המבול היה בסוד שבירת הכלים כמ,ם הוא בשר"בשג
                                                           

בינה , ת"וזר "והוא ג, דברים ראש וגוף' קומת אדם הוא מב, ל"ג וז"ע' ב ד"יהל אור ח'  עי809
ד "ע'  יצ"ספדא "בהגר' ועי, ל"עכ, ת יומא דאזיל בכולהו יומין והן מלך וכהן"ר וחסד ז"כוללת ג

שהוא יומא , שאדם רואה מסוף העולם עד סופו, ל והוא אור יום הראשון"חסד בפום אמה כנ, ל"וז
לא החסד ואם כן משמע שהחסד כאן זה , ל"עכ, ק שהן כל העולם"שכולל כל הו, דכלהו יומין

ואם כנים הדברים אז זה , הפרטי אלא שזה השפע של זיווג עליון שמוריד את הדעת העליון למטה
אבל יתכן ששניהם כוונו , ל שזה כן חסד פרטי"י הנ"ל בשער מאמרי רשב"לא כמו פשטות האריז

  .245 לעיל הערה' עי, ולא באנו להכריע אלא להוציא הדברים לפני הלומד' לדבר א
 .רקיע איהו יסוד דביה נהרין שמשא וסהרא, ל"א וז"ו ע"ג רל"בזהר ח 'עי 810
ש שבעה " וכמ- הגהה , ל"א וז"ע'  גצ"א על ספד"בהגר' ועי, לעיל נקודים פתח יא'  עי811

,  זיונין'לכך צריך ג, מוחין' מלכין שהן חסרים ג' והן בז', ץ'ג' ז'נ'ט'ע'ש, אותיות צריכין שלשה זיונין
  .ל"עכ

י הזיווג "שע, ועיקר ענין המתקלא הוא הדעת, ל"ה וז"ב בהגה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי812
י "נ שע"וכן הוא מוחין דזו, ולכן דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין, א"באו

וכן ,  מיתוולכן דעד דלא הוי מתקלא מלכין קדמאין, ש למטה"כמ, נ"נתקיימו מלכין קדמאין שהן זו
והוא לשון חק , והדעת נקרא מתקלא שקל הקדש, י המוחין שהן הדעת"נ הוא ע"הזיווג של זו

וסוד זה הדעת ', ולכן הזיווג בלשון דעת וידע אדם כו', לישן ממלל רברבין לישן כו, ש למטה"כמ
ן כי כל מה שלא היה בתחלה קודם התיקו, ולכן לא נחשב דעת בספירות, לא היה בעולם התהו

והן , ז"ש בא"א כמ"עטרין דגניזין באו' וסוד הדעת הוא ב', וכו, אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין
, שלכן הדעת במקום הכתר, ק אוירא ובוצינא"והתרין עטרין באין מע, א"ר דז"א והן ג"ת דאו"ז

  .ל"עכ
א על "בהגר' ועי, ל"עכ, אשר פקד על פי משה דא רזא דדעת, ל"א וז"א ע"ב רכ"זהר ח'  עי813

נגד משה שהוא מסוד , שאמר ויודע דעת עליון, בלעם בן בעור כנגד הדעת, ל"ד וז"ע'  בצ"ספד
  . ד ועוד"ד ע" יצ"ספדוכן , ל"עכ, הדעת כידוע

 .עוד שבירה פתח כט בבית נתיבות'  עי814
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) ד ו בראשית( והיה בסוד , שלא היה מתקלא815תוהו  בסודש ראוי לצאת אז אלא היה" עהרבינו
 שרוח הוא ,' באדם לעולם בשגם הוא בשר וגווחילא ידון ר) ג ו בראשית(ש " והוא מ,הנפילים
' א הם ז"ם הו" בשג, שהוא בסוד בשר בעטרת הברית,בהמייתן נפש ה"ה הבא לתקן ב"בסוד מ

 ו בראשית (בסוד הערלה החופה על הבריתם הסובבים "פעמים אדו'  ז,)קדמאין(ם "מלכי אדו
שמות (ש " כמ,ן ומשה הוא אור הפנימי אור של יום ראשו,'כי השחית כל בשר את דרכו וגו) יב
ת " והוא א, שנתמלא כל הבית אורה)ב"א ע"ב י"חזהר (  ואמרו,ותרא אותו כי טוב הוא) בב 

 ,אין טוב אלא תורה )ב"ט ע" יז"ע( ואמרו ,ג מצות"בסוד תרי) דבראשית א ( 816ר כי טוב"האו
 והוא המתלבש בכל דור ודור ,817ב הוא שם הדעת גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא"וטו

 כי יבוא סוד וכן לימות המשיח ב,ו" שלא יחרב לגמרי ח,818במארי תורה לתיקון העולם
  . והבן)יבראשית מט ( 819ה"שיל

  
  פתח ח 

 וגם בסוד , בסוד נקודות לבד שכל הכלים של הנקודים שהיו תחלה, התיקון הואכלל
 וגם נתחברו השברים , ועכשיו נתקנו בסדר קווין, וגם לא היה בהם סדר קווין,ר בלי חיבור"רה

 היו כי בתחלה , וביאור הענין,פיםי ונעשו בבחינת פרצו"יחד והמלכים כולם נתייחדו בסוד רה
י אין פונים לתכלית גילוי  וממילא אין להם חיבור כ,בסוד הסתר השלמות ואז הקלקולים גוברים

 כי לא , יתפרדו כל פועלי און)יתהלים צב (  בסוד,מראה ממשלתו בפני עצמו'  אלא כל א,היחוד
 ,היו שלמות שיהיו בהם התחברות כלי בכלי ופעולה בפעולה כדי להוציא מהם שלמות האחרון

א היסוד שעליו עומד ק שהו"י מלך הדר שהוא יסוד דא" ודבר זה נתקן ע,שהוא עיקר גילוי יחודו
סוד היחוד העליון של הנצחיות י יהיה נקשר ב,ע שהם הנהגת ופעולת הזמן" אבישל כל הבנין

 שיהיה , נסדרו בסדר קוויןוגם ,י גילוי היחוד ושלמות רצון העליון של המצח" ע,וקיבול השכר
 ,בינונים חסד לצדיקים ודין לרשעים ורחמים ל,כפי עבודתו ומדתו' ההנהגה בהשגחה לכל א

                                                           

) דור המבול(דעתיד הוה משה לקבלא אורייתא בדרא דטופנא , ל"ב וז"ז ע"ג רט"זהר ח'  עי815
 .ג עוד בענין"ד ע" לצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, ם הוא בשר"ד בשג"ן דהוו רשיעייא ההאלא בגי
רבי יוסי ' מאי כי טוב הוא וכו, ותהר האשה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא, ל הזהר" וז816

כתיב ותרא , חמאת דבשעתא דאתיליד אתמליא כל ביתא נהורא, אמר נהירו דשכינתא דנהיר ביה
א על "בהגר' ועי, כ"ע, ם את האור כי טוב"וירא אלהי) בראשית א ד(וכתיב , הואאותו כי טוב 

כמו , א"א והוא צדיק בין או"שהוא בדעת שהוא מייחד או' פסוק וירא כו, ל"ב וז"ג ע" יצ"ספד
ש אמרו צדיק "ואין טוב אלא צדיק כמ, נ ועליו נאמר וירא אלקים את האור כי טוב"שיסוד בין זו

  . ל"כע', כי טוב וכו
, ה"ראשי תיבות אהו, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ל"ג וז"ע' ח ז"ז'  עי817

פ "ח חו"פע' ועי, ה ביה אתבריאת ארעא"ו, ה בזה אתבריאו שמיא"א, דביה אתבריאו שמיא וארעא
ונקרא , י"ו ה"י וי"ף ה"ע סודו אל"הנה אצב, ל"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ברמח' ועי, 'פרק ו
וסוד זה כי הנה היד , ת את השמים ואת הארץ"ובאמת הוא ר, נקא דחתים ביה שמיא וארעאגושפ

) תהלים ח ד(וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך , אצבעות' היא כללות אחד ומתחלקת לה
ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש ) בראשית א ז(והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע 

והיינו שבריאת העולם ) תהלים לג ו(שמים נעשו ' וזה כי הנה כתיב בדבר ה, בן עזאי את העולם
אך , אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם, והיינו כי מן הפה יצאו הדברים, היה בסוד דבור

והם באמת מגיעים , ת"וזה נעשה על ידי הידים שהם חג, להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה
', והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו', כן לא היו נעשים וכוובלא , הדברים לבחינת עשיה

ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם "וכן הידים חו, ג"ח וה"והוא ממש חילוק של הדעת ה
' בנוק' כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי) שמות לב טו(נאמר מזה ומזה הם כתובים 

ה "וזה ממש החותם של אהו, ר של השמים והארץ ביחדוזה ממש הקש, מתקשרות הבחינות זו בזו
וזהו , ארץ'את ה'שמים ו'ת ה'ת א"ולכן הוא ר, שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ

' ועי, ל"עכ, ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה', נגד ה' הנחתם בה
והיא ,  טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת-חותמא דגושפנקא , ל"ב וז"ג ע" עז"א על תיקו"בהגר

בדעת , ת את השמים ואת הארץ"בר, והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ, טבעת המלך
  .ל"עכ, ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה"ה אהי"יחודא דהוי

 .ו"ל' בשער הגלגולים הק'  עי818
  ).ב"ח כז ע"תז(משה '  גימ819
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פ "מ מסודר ההנהגה בדקדוק ע" מ,)ב"ט ע" לקידושין(  ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא,ואף
  .דברך נצב בשמים'  לעולם ה)פטתהלים קיט ( ש" כמ, ונשאר הדבר קיים למעלה,העבודה

 ועדיין כח , הוא מצד שעדיין לא נתקן הבריאה לגמרי,ז" שאין מתראה מיד בעוהומה
 והמתקלא הוא נעשה בהעלם ,לפי מדרגתו אינו בדרך קווין ומתקלא ש,התוהו שולט ומתגבר

  ובאמת,ש" שהוא זמן קיבול שכר כמ,והתקשרות להביא התיקון לידי גמר בסוף שית אלפי שנין
ש בספר "ספרים שנברא בהם העולם כמ'  שהם ג,'וגו'  ומאזני משפט להלספ) יאמשלי טז (

כ הם כלל "ה עד יוה"ימים שמר' כי י )ב"ז ע"ט(ה "רספרים נפתחים ב' ולכן ג )א"א מ"פ(יצירה 
 והוא , להיות הכל נמדד במדה ומשקל, ובהם ניתן מתקלא הראוי לכל השנה,820 ימות השנהשל

 ,המתקלא מתגלה למעלה בשמים  שניןיאלפ'  וכן הוא בכל שנה של ו,כלל התיקון לכל השנה
 ויהיה נשלם ,יום הדין הגדולל שאז " התיקון לעוגמר ,והוא בחדש תישרי שמזלו מאזנים

זכריה  (ן בהתחברות גמור"ה וב" ויתוקנו כל הנבראים וכל העולמות בחיבור מ,המתקלא לגמרי
  .'ויבער רוח הטומאה וגו) 821ביג 

ר בששי שהיה "ה מתחיל גילוי המתקלא כמו בתחלת הבריאה שנברא אדה" שברוהטעם
י התחיל "ה שע"שהוא סוד גילוי שם מ ,'זה היום תחלת מעשיך כו) ה"תפילת ר(ש " כמ,ה"בר

גוונין שהם ' ת ג"ה קש"תקיעות של ר' ס ג"וז ,בזמן הזה וכן הוא בכל שנה ושנה ,תיקון הבריאה
ה מתעורר זכרון של " שבכל ר)פתח ו( ש למעלה"י מלך הדר כמ" ע822 ביסודתמתגלים בקש

 שהוא ,' וגוֵתהָאינש וארו עם ענני שמיא כבר א) יגדניאל ז (ש " כמ,ה"משיח שהוא בחינת מ
 ולכן מתעורר אז , לתקן העולם823וראיתיה לזכור ברית עולם) טזבראשית ט (הקשת הנראה בענן 

 ויהיה נתקן שיזדככו ואז הדין מקטרג להעניש לישראל בכדי ,אם ראוים לתיקון ומאיר המתקלא
דחסד המאיר גוונים דקשת בסטרא '  וצריך לתקוע בשופר להאיר ג,י העונש המגיע להם"הרע ע

  *.824למעני למעני אעשה) יא ישעיה מח(ש " שהוא חסד דאברהם כמ,ל"סוד הניב
 אז לא ,ז שהיה הסתר השלמות והקלקולים גוברים"שכוהיינו ,  נתקנו בסוד פרצופיםוגם

 מצד , ואין נשפע מהם רק בצמצום גדול בסוד נקודות סתומות,היו המאורות מראים כל כחם
 ומה גם מאורות של אצילות בכללות ,ובר היה מונע גילוים לפועלא וקלקול הג"שקטרוג הסט

 כל ספירה ,)בכללות(להנהיגם בדרך הארה ולפעול בברואיו '  החוקים אשר שם המאציל ית)הם(
 , ואינו לפי סדר העבודה רק בהשגחה כלליות לקיום הבריאה,ע"בפ' הוא סוג אחד מיוחד וחק א

 לפי העבודה ומעשה בני ,ק בהארה מפורשת בכל פרטאבל בחינת פרצוף הוא התפשטות כל חו
 שכל פרט ,ג מצות שבעבודה"ג חלקים שהם נגד תרי"רצוף יש תרי פבכל ולכן ,אדם בכל פרט

 קודם התיקון שלא נסדר , ולכן,ממאור של חק ההנהגה הוא מסופר לפי הפרט של המצוה ההיא
א והוא בשיעורו "והוצאת הסט שהרי השבירה עצמה היה לצורך הבחירה ,עדיין לפי העבודה

 אז לא היו הספירות עדיין בסוד , בעולםקוןלפי הקלקולים הגוברים שאין שום שלמות ותי
 וגם נעשה ,ש"ג חלקים בכל פרצוף כמ"פרצוף עד אחר התיקון נעשו בסוד פרצופים בגילוי תרי

שר כל  כדי לק,י פרצוף העליון שעליו"התלבשות פרצופים זה בזה שכל פרצוף מתבסם ע
  .ד" וכמו שיתבאר במקומו בס, הכל מתוקןשיהיה עד ,ההנהגה והפעולה מפרצוף לפרצוף

                                                           

ג תקונין "ל בחדש תשרי כל הי" ר- מנא עד בהמצאו ד בז"ט ע" יצ"א על ספד"בהגר 'עי 820
שאז , כ"ה לי"ג תיקונים באלו עשרת ימים שבין ר"שהן י, ג תרעין"ומתפתחין י, נמצאין באמא בינה

ש לעיל שתיקון "והוא כמ, והן שערי בינה שהיא נקראת תשובה כידוע, שערי תשובה פתוחין כידוע
באלו עשרה ימים מתעברין ' לא כלילן כל התיקונים וכוובמז, ק"ג הוא נגד היכל השביעי בינה ק"י

מ ובתיקונים לכן אין נחלקין בה "ש בר"והיא שנת החמה כמ', ב חדשים ובה נכללין כא"בה כל הי
ש "תיקונים שלו כמ' א באלו הימים בט"ובה מתעבר ז, ששנת החמה אין בה חדשים, לחדשים

ימי , כ"ה ליה"ואלו הן עשרה ימים שבין ר, ושנת החמה יתירה על שנת הלבנה עשרה ימים, למטה
', כ כו"אדם שאירע לו קרי קודם יה) א"ז ע"ה ט"ר(ש "כמ, העבור ולכן הן נחשבין לשנה שעברה

והוא נגד תיקון , ולכן נקרא חדש העיבור, ובשלשה שנים מצטרפין לחדש שהוא חדש השלשה עשר
  . ל"עכ, ג נגד בינה עצמה"י

 .מאה אעביר מן הארץואת רוח הט, ל הפסוק" וז821
ומשם עולין ויורדין , קרקע הגן היא מלכות, ל"וז' ע פרק ג"ח ציור עולמות אבי"ע'  עי822

  . ל"עכ, גוונין אילין' ג, ת"כי היסוד קשת איקרי הכלול מחג, גווני קשת' ובו ג, הנשמות תדיר
וראיתיה ) בראשית ט(ש "כל הזיווג תליא בראיה כמ, ל"ב וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי823

  .ל"עכ, ידוע הקמת ברית בזיווג) ג"שם י(והקמותי את בריתי , לזכור ברית עולם
 .721 לעיל שבירה פתח כד והערה'  עי824
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  בית נתיבות*
 )ט ט זכריה( וכתיב ,ֵתהָא אינש ברכ שמיא ענני עם וארו )יגדניאל ז  (כתיב ל"זר ואמרו

 רבינוש "כמ לדוג סוד והוא ,רמוח על ורוכב ענילא זכו , זכו עם ענני שמיא ,רמוח על ורוכב עני
 היה זוכים היו שאילו ,משיחה ימות אלפים ב׳ בסוד 825)ג" ע'י (ד"לספ בפי׳ ל"ז א"רגה הגדול
 ובעונותינו הדו יוםה כל) יגאיכה א ( הוד בסוד ב׳ והם מישיחה אלף מתחילת ראוי חמשי ביאת

 ועיקר ,א"סטה יזתחא םהשב ןרגלי ב׳ הם ה"נו כי ונודע ,השישי אלף סוף עד נתאחר ,'כו
בראשית ( בסוד רביעיה אלף בסוף שנים ב"קע דנצח ב"בעק חורבןה תחילה ולכן ,ודהב תםאחיז

 נביאיםה מדרגת ושם ,עינים בסוד הם רגליםהש ,בעיינין תלויים םהו ,עקב תשופנו האתו) טוג 
 םהו ,827'ווג לך ןנבע הותכס )כדאיכה ג  (כתיב אז ,ק"מהב חרבנכש אבל ,826וחוזים רואים

 ומשיח ,' כוהבואהנ הפסקנו ,'ווג קדרו וירח שמש )ייואל ב  (וכתיב ,עיניםה על דמכסין יםנגבי
 מסתלקים יוה זוכים יוה ואם ,ל"הנ עיניםה כיסוי בסוד ק"מהב חרבנש בעת תיכף סתלקנו זנגנ
 אינם אם אבל ,ֵתהָא אינש ברכ שמיא ענני עם ואז ,עינא גווני ׳ג 828בענן קשתה הראתנו יםננעה

 עלמין ח"ברמ ם"הדאבר עילאה דסח בגילוי דוסהי בעטרת שישיה אלףה בסוף בא אז זוכים
 ,ביסוד הם ד"שו ,עדוכנ ד"יו של ד׳ בסודו ר"חמ על ורוכב י"נע בסוד הוא ואז ,ית׳ למענו
א "חזהר (לית לה מגרמה כלום ד א"הז מלכות שהוא י"נע בסוד הוא בעטרה ושם היסוד ועטרת

  .דמאו והבן )א"א ע"קפ
  

  פתח ט 
 נבוא לבארו בפרטות על סדר דברי הרב ,ביארנו ענין התיקון הזה בכלל שואחר

 ,ב שלו הפנימיים"ק שהם חו"ג דא"ב וס"י זיווג ע" הוא שתחיית המתים האלו היה ע,ה"זללה
 הם כלל המרכבה ,ק" דא,ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"ע כי כבר נתבאר ש,ה החדש"ז הוציאו שם מ"ועי

ק הם בבחינה העליונה יותר בבחינת " ובא,נ" וזוב" באצילות שהם חושנמצאה "בשורש מ
שכלל היינו , א ונצטייר ברחם אמא"י זיווג או"א דאצילות בא ע" וכמו שז,הנצחיות וגילוי היחוד

 שתחילה היו ,א יצאו מהעלם אל הגילוי"ת דז"פעולת הנבראים התחתונים ושורשם שהם ז
 וכמו כן , בציור באמא בפרטותוכ בא"בחינת מחשבה ואחבד של השם "בכלל באבא בסוד יו

 בבחינת ,ן הוא סוד הנקודות בבחינת נוקבא שבהם בלבד" שכבר נתבאר שב,ק"הוא בשרשם בא
 ובחינת דכורא שלהם שהוא המתקן ,סוד הבחינה התחתונה של כל מאורוהיינו , מלכות שבהם
 , אותם שהוא המתקן, באו בחינת דכורא של כל מאור, ובתיקון, לא היו שם,את הפעולות

ק בבחינת "י זיווג מחשבה וציור העליון שבא" יצאו ע,ומאורות אלו שהם בחינת דכורא
 שהוא עיקר בהנהגה ,ה"א שבו סוד שם מ"הנצחיות שמוציא אל הפועל מאורות אלו של ז

  .באצילות
 ,ק הוא בבחינת הנצחיות של ההנהגה בסוד קיבול השכר בגילוי היחוד" בא, כןוכמו

 ולפי ,כ בתיקון לסוד היחוד" שיבוא אח, למאורות הנהגה של אצילותוהוא הגורם תיקון
י זיווג פנימיי "ה ע" לכן היה יציאת שם מ,שהיחוד הזה קשור בעומק פנימיות מחשבה עליונה

 שלעולם המצח הוא המראה הרצון ,ק"ה ממצח דא" ולכן יצא שם מ,ק"ג דא"ב וס"של ע
  .פ"מצע בין המוחין ובין אח שלעולם המצח הוא בא,הפנימיי שבאותו פרצוף

                                                           

וימלוך משיח , רק אם יזכו יבא קודם, ס שיעור ימות המשיח כשיעור עטרת ביסוד"וז, ל" וז825
, שהוא דרגא דהוד,  וזה היה מתחיל אם זכינו בתחילת אלף החמישי,בן יוסף כמו שאול קודם לדוד

) א"ע' ז ז"א ע"ג ע"סנהדרין צ(ש שני אלפים ימות המשיח "וז, ל בשאול"ששם מתחיל המלוכה כנ
  . ל"עכ

והם , שהם שנים רואה וחוזה, נביאים היו במדרגת העינים, ל"א משלי כב יב וז"גרב'  עי826
לכן כתיב בנבואתם , אחרונים ראו באספקלריא שאינה מאירה', ונביאים ראשונים ואחרונים וכ

  . ל"עכ, חזון שהוא מתרגום של מראה ופחות ממנו
 .ב"ע' ב ל"יהל אור ח'  עי827
לא , כד הוה מסתלק מעלמא, כך אמר לי אבא, ל ההוא יודאי"א, ל" וזב" עא עב" זהר ח828

וכדין , ני נהירין ויתנהיר לעלמאתצפי לרגלי דמשיחא עד דיתחזי האי קשת בעלמא מתקשטא בגוו
לא תצפי לרגלא דמשיחא , ובגין דא אלעזר ברי, ל"ב וז"ו ע"ז פ"וכן בתיקו, ל"עכ, צפי ליה למשיח

 . ל"עכ, עד דתחזי קשת בגווני נהירין
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 ,פ"ג שהם אורות אח"ב שבו עם הטעמים דס"ק שהוא ע" מזיווג מוחין דא, כאןוכן
 והוא מאיר תמיד במצח ,ב" והוא סוד הדעת היוצא מחו,ה"משם יצא הארה ממוצעת שנקרא מ

ש " כמ, הוא כולל כל תיקוני הפרצופים דאצילות,ג"ב וס"ה שיצא מזיווג ע" וזה המ,829כנודע
 ותגין ,א"ה א" ונקודות דמ, פרצוף עתיק יומיןהואה " וטעמים דמ,א"ל שהוא כולל טנת"הרב ז

 , שהם מאורות שהולכים בהדרגה זה למטה מזה,נ"ה הם זו" ואותיות דמ,ב"ה הם חו"דמ
כ בהדרגה לקשר כל המדרגות בסוד " שהולכים ג,ל"כ לעומת פרצופים דאצילות הנ"ומיוחדים ג
  .היחוד הזה

ג שבהם היתה השבירה מה שיוכל " בירר לו מהנקודות דס,ה הזה"יצא שם מ וכאשר
 שכל המאורות שהיו בסוד קלקולים נתקשרו עם ,ש בכלל הדברים" והוא מ, ונשתתפו עמו,לברר

 אלא אדרבא הם ,א"מאורות החדשים שאין שייך בהם קלקול ושבירה שאין בהם שייכות לסט
 והקשר הזה הוא שלא יהיה שליטה גמורה אל הרע , תיקונים לכל הקלקוליםורמיםאורות הג

 אבל לא , שלא ניתן לו שליטה רק להתגבר לפעמים, אלא יהיה קשור תחת הקדושה והטוב,ו"ח
 , ומן הקלקול יהיה התיקון, אלא אדרבא מן הרע יצא הטוב,ו"לבטל הקדושה והטוב לגמרי ח

פ שתי מדרגות אלו הטוב "ך ע הנהגת שית אלפי שנין שהולןוהוא סוד שליטת המאורות בזמ
  . לפעמים זה מתגבר ולפעמים חבירו,ר"ט ויצה"והרע בסוד יצה

ן בסוד "ה בסוד דכורא וב" ונעשה המ, כן הוא פעולות המאורות לעומתם למעלהוכמו
 זכה נעשה לו ,אעשה לו עזר כנגדו) יחבראשית ב ( כמו באדם התחתון שנאמר בו ,ל" ר,נוקבא

 אז הוא ,)ו"ח(ן גובר " שבאם ב,ןווכן הוא הקלקול והתיק )א"ג ע" סיבמות( כנגדו , לא זכה,עזר
 ובאמת ,א נכנע" אז הסט,ה גובר" ובאם בחינת מ, נכנעקדושהא גובר וה"ה והסט"מתנגד למ

 שסוף כל סוף , אבל כבר ניתן הממשלה לקדושה וליחוד לשלוט,אינו אלא בזמן העתה לבד
 וכמו ,והוא ימשול בך) טזבראשית ג ( בסוד ,ם זכרה בש" ולכן נקרא המ,יוחזר הכל לטוב

 כמו כן אורות של ,'שארה כסותה וגו) י שמות כא( מו שכתוב כ,שהזכר מתקן כל ענין הנוקבא
  .ן"ה הם מתקנים כל אורות של ב"מ

ן למטה ממדרגת שם " מדרגת שם ב,שית אלפי שניןהנהגת  שתדע שעתה בזמן וצריך
 והטעם כי עדיין לא נתקן לגמרי , שהיא טפלה אל הדכוראן כמו הנקבה" ונקרא שם ב,ה"מ

 שהתיקון לא נגמר רק היה התיקון בכלל ,ש בכלל הדברים"ה כמ"י מ"וצריך עדיין להשתלם ע
 ,ה לקבל ממנו התיקונים" נטפל למלהיותן צריך " עדיין ב, ולכן, ונתקן במדרגההולךכדי שיהיה 

ן של " שבהם מתקנים אורות של ב,י תורה ומצות"עכ זמן העבודה בשית אלפי שנין אלו "והוא ג
 אז לא יהיו נצרכים ,ל באלף השביעי"ן לע" כשיוגמר התיקון של באבל ,כל הכלים דכל עלמין

 , תהיה בסוד עטרת בעלה, ולא תהיה טפלה אליו אלא אדרבא,ה"י מ"ן להתקן ע"אורות של ב
 ,ונה ממה שהוא טוב בעצמו שהרע המתהפך לטוב הוא במדרגה יותר עלי,830ת"תגא בראש ס
ט מאד זה " והנה טוב זה יצה)זבראשית רבה פרשה ט פסקה ( רשל במד"ש רז"והוא סוד מ

 , הוא זמן קיבול השכר, אז באלף השביעיולכן,  שהוא הרע המתהפך לטוב הוא טוב מאד,ר"יצה
ו " טהמגיל (ל"ש רז" כמ,'טרת צבי וגוע לבאות- צ'הביום ההוא יהיה ) ה ישעיה כח(ש "כמ

 )ב"ו ע" לצ"ספד( וקרן ביובלא אתעטר ,' בראש כל צדיק כוהה להיות עטר"עתיד הקב )ב"ע
מי בראשית הולכים ומכינים הכל י'  שבכל ו,בסוד שבת שעולה למעלה מששת ימי בראשית

 ואז שבת טפלה אליהם ולית לה מגרמא ,831מחד בשבך לשבתך) א"ז ע" טביצה(ש "מלשבת כ
תפילת (וקראת לשבת עונג ונקרא ) יג נח ישעיה( אבל בשבת אז )א"א ע"א קפ"חזהר ( כלום
ג שלמעלה ממה שעתה " וזה סוד שם ס, ועולה למעלה ממדרגת דכורא,'חמדת ימים כו) שבת

 ולכן אין ,ב סטרא דבינה"ג בסוד עוה"ל אז יהיה נקרא בשם ס" ולע,ן למטה"נקרא בשם ב
מאן דטרח בערב ) א" ע' גז"ע (832אכה בשבת והוא סוד אסור מל,ב באלף השביעי"עבודה בעוה

                                                           

והנה כל הבנינים של הספירות עומדים הכל בכח , ל"ל אדיר במרום עמוד ריא וז"ברמח'  עי829
וברצותו לנטות אל הצד ההוא הפרטי שבו נאצלו , צון הוא בלתי תכליתכי הלא הר, רצות הרצון
ועל כן לא ימצא שום פרצוף המתחלף בפרטיו אלא בכח , היה כך הדרך הזה לבדו, כל הנאצלים

, כמו שורש וסיבה לקיום כל בנין הפרצוף, ולכן הוא יתגלה גם כן בראש כל פרצוף, הרצון הזה
  . ל"עכ, ומקום הראותו הוא במצח, ל כל פרצוףובאמת גילוי דבר זה הוא בדעת ש

  .583לעיל הערה ' עי 830
 . אצלנו הגירסא מחד שביך לשבתיך831
 .583 ל הערה"א הנ"א ע" יצ"א על ספד"בהגר 832
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) ה"ד מ"אבות פ ( שאז הוא בסוד תגא,היום לעשותם ולא למחר לעשותם) שם ( ואמרו,'שבת כו
  .'ומאן דאשתמש בתגא כו

ן הוא " לב833ג"ג הוא עמוק מאד שהרי ההפרש שבין ס"ן לשם ס" התעלות שם בוסוד
 ,ן" סוד ההיהםן " בב,ן של השם"ההי וכן ב,ן"כ בשם ב"ו משא"בתוך וא'  יש א834ג"שבשם ס

 ,ת שבו" הוא בחזה של הפרצוף והוא ת836ו" הואשבתוך'  כי א,נודעשן " הם באלפי835ג"ובס
 ושם הם עיקר הקלקולים ,א ולמטה"ת שבו מתחילים מטבור דא"ן דאצילות ז"וכלל שם ב

 ,ושבירהב בהם אין שייך קלקול " שחו)'פתח ד( ש למעלה באריכות בנתיב שבירת הכלים"כמ
ו שמורה על היחוד שהוא סוד "שבתוך הוא' ן נתעלם הא" בשם בולכן, א"וכל שכן בכתר א

ן שהוא סוד אימא דאצילות נרמז סוד "של ב'  וכן בה,י העלם היחוד הזה"השבירה והקלקול ע
 ולכן גם שם לא נמצא אות 837 והוא ארץ אדום,ב שהם נקראים בחינת בינה"נפילת אחוריים דחו

דלא הוו משגיחין  )א" ע'ב(ד "בחינות שהזכירו בספ'  והם ג, סוד מלכותונהאחר' ה וכן ב,'א
 )יחפתח שבירה  (באריכות ש למעלה" כמ,וארעא אתבטלת' אפין באפין ומלכין קדמאין מיתו כו

מקומות '  גואלו, שהוא סוד גילוי היחוד' ל אות א"מקומות הנ' ה נמצא בג"כ בשם מ"מה שא
, 838בסוד מלך מלך ימלוך, מדריגות היה הוה ויהיה' המתחלף לג)['ו(הוא סוד כלל הזמן 

 , של השם' ו אלפי שנין הם בסוד]'אחרונה מלכות ובהוה בו' בסוד ה' שבעולם התהו בעבר הי
מדרגות אלו ' ואז יהיה נתקן הזמן בג, 839היה-ראשונה בסוד י' ובאלף השביעי הוא בסוד בינה ה

 ויהיה נקבע ,סעודות של שבת' נזכר בויכולו שהם גפעמים שביעי ה' ב בג"בסוד שכר עוה
ג "ל (ד בזה"לספ' ה בפי"א זללה"ש רבינו הגדול הגר" ועיין מ, מצריםלי נחלה ב,בנצחיות

ה שהוא "ו בסוד שם אהי"בוא' ן וא"ההי' ן בב"יודי' ג שהם ב" והוא סוד שם ס,840)ד"ע
  .842זר לישראלנין הכתרים שירשו בהר סיני שיוחוזי'  בסוד גוהוא ,841לעתיד

  
  פתח י 

ת שהיו תחלה למטה להאיר לכלים " כי תחילה עלו האורות של הז, התיקון היה כךסדר
'  ואז עלו ז,ר"ב של הנקודות שנאספו למעלה במקומם בג"י כתר חו" ועלו למעלה ע,שבבריאה

 כן וכמו , ומלכות פסיעה לבר,'כלולין בג' ת למעלה במקום הבינה בסוד עיבור ג"האורות של ז

                                                           

 .ה"ל מ"צ, בגליון דפוס הישןה "בהגה 833
  .833הערה ' עי 834
  .833הערה ' עי 835
  .א"ח ע"ש מ"עוד מבו' ועי', ד ה"ן ומ"ח מ"ע'  עי836
  . שיצאו מבינה שהוא ארץ אדום-ה ונפיק "ב ד"ח יח ע"א בתז"בהגר'  עי837
ס וכן "ת שבמ"הויו' והן ג'  וסודו מלך מלך ימלוך וכו- ב הגהה "ע'  דצ" על ספדא"בהגר'  עי838

ך בוצינא וכאן סלקין הכל בירורי המלכים כי כאן ראשית "והן מנצפ, ת"הויו' ה ג"ה ויהי"ה והו"הי
וכבר , ל"א וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, גבורות ובמחשבה אתברירו' המלכים בסוד נוק

ה וכן כל התיקונין והכל מהאי רישא וכן הבטישה "פ הוי"ס ג"ל התיקונין דמתקלא במאמרנו שכ
  .'פרצופים פתח יסדר ה קמן נתיבל' ועי, ל"עכ, ס הוא זיווג סתום כידוע"דהאי רישא במ

ס "כי אבא שיש לו פרצוף גמור בי, סוד שם ההויה, ל"ב וז"ב ע"י ל"שער מאמרי רשב'  עי839
לפי שאין , של ההויה' א שאין בו רק שש קצוות נרמז באות ו"אבל ז, ה"ד של ההוי"רמוז ביו

שהם סוד המוחין ואז נשלם ' זו כנז' בראשית ו', ובזמן המוחין ניתוספה י, קצוות' בשורשו רק ו
א קבוע תמיד אף "לעתיד לבא שאז אין היצר הרע ואין רמאות ועבירות בעולם יהיה הז', ס וכו"לי

ויהיה שקול בערך אבא , יד שלם בפרצוף של עשר ספירות גמורותויהיה תמ, בשלשה ראשונות
 . ל"עכ, ה"ה יהיה אז שם יהי"ואז במקום מה שהוא עתה שם יהו, ויהיה נקרא באות יוד כמו אבא

ת של "ואלו ששת ימי בראשית הן ו, ב כידוע"ויום השביעי רומז על אלף השביעי עה, ל" וז840
שהן ימים ראשונים ימים קדמוניות , ל נא לימים ראשוניםוזהו שא, שמהן מתחיל האצילות, א"רדל

ועליהן נאמר ויכולו ', א וכו"ר של רדל"כ בג"משא, ומהן מתחיל האצילות וקצת גילוי, כידוע
ד "ובדף ל(פ יום השביעי "לכן נאמר בו ג, א"ב דרדל"ס כח"והוא כולל ג, השמים יום השביעי שבת

  . ל"עכ) סעודות' א מרמז לג"ע
, כ ולא עכשיו"ק שאהיה אח"אקי, וכן השמות מורין כן, ל"ב וז"ע'  כצ" על ספדא"בהגר 841

, אנא הוא מאן דאנא, היה בקדמיתא סתימו דכלא-א, ל"וז) א"א ע"ג י"ח(על פי דברי הזהר , ל"עכ
  . ל"עכ, אהיה בתראה, אנא זמין לאתגליא לבתר, לבתר אשר אהיה

  .'א פתח א"או'  עי842
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 שחסד ונצח , ונסדרו בסדר קווין,ם של אצילות"עלו הכלים מבריאה לאצילות אל מקום נהי
 וכלים של יסוד ,ת ודעת אל היסוד" ות, וגבורה והוד להוד דאצילות,שלהם עלו לנצח דאצילות
 ועלייתם ,יום של יצירת הולד'  והם מ,ימים' יום כל מדרגה בי'  במ,ומלכות למלכות דאצילות

י היה "ן למעלה שע"ת בעצמם עלו בסוד מ"שהאורות של הזוהיינו , ן" שהעלו בחינת מי"היו ע
 שכבר,  וכל אלו סודות נוראים בסתרי ההנהגה)בפתח הקודם( ש"ג כמ"ב וס"זיווג פנימי דע
 ,ת הם מאורות ההנהגה עצמה המאירים לפי סדר התחתונים" שכלים של ז,אמרנו למעלה

 והאורות שלהם הוא רצון הפנימי של , ושיעורם המיוחד להםוהמוציאים כל הנבראים בגבולם
 היו והנה תחילה בעולם התוהו , כדי להביא הכל לצורך היחוד,ס המתלבש בהם ומוציא כחם"א

 ואז הכלים נקראים יורדים במדרגה ,א גובר בעולם"משוערים בבחינת קלקולים שהסט
ע "ך פעולת הגבול של אבי הם נפעלים בדר843 אלא,שרחוקים מן היחוד שהוא האצילות

 וכן הרצון המתלבש בהם לא היה מאיר במדרגתו העליונה אלא בהעלם ,המוכנים לכל קלקול
י התיקון שניתן שורש וקשר לקדושה שיהיה " אבל ע,דרגה והוא סוד ירידת האור במ,וסילוק

עליית  והוא סוד , אז הכלים ופעולת המאורות מתקרבים אל היחוד העליון,הטוב שולט בעולם
 שהם , שהוא הרצון המתלבש במאורות,י גילוי היחוד" ועלייתם הוא ע,הכלים מבריאה לאצילות

 ,כ הכלים"ז עלו ג" ועי,ר" מסוד גנההאורות של הכלים שהאירו בהם במדרגה יותר עליו
  .ונתקרבו אל היחוד

ל שיהיה הכ'  שכן היה רצונו ית, שכל תיקון אינו נעשה בבת אחת אלא בהדרגה,וידוע
 , וימים,וחדשים , שהזמן מחולק לשנים,אלפי שנין' פ מדרגות שהוא סוד הזמן של ו"הולך ע
 ומאור שהוא פחות ,שכל מאור שכולל כמה מדרגות נקרא בחינת שנהוהיינו ,  ורגעים,ושעות

חלקים והם ימי '  שיש בו חילוקים מאורות כללים של ל,דשומזה והוא כלל פרטי נקרא ח
 פועל ,ע" מאור בפתהוא בחינ'  וכל א,ף חלקים" והשעה תתר,ד שעות"כולל כ וכן היום ,דשוהח

ף צירופי של שם " והם סוד תתר,ה המחיה הכל"הוישם בעולמות לפי ערך קבלתו משורש 
ב שעות של "ב צירופים כוללים בי" וי,ף רגעים של השעה" בתתר844ה המתגלגל בנקודותיו"הוי

 , שכל רגע הוא חידוש בבריאה,ב חדשים בשנה" ובי,דש וכן ביותר כוללים בימים של הח,היום
 ואלו היו כל ,א מזה באריכות"ש במ" כמ, ואין לך יום דומה לחבירו, דומה לחבירוגעשאין ר

 , ועתיד, אז היה מתבטל הזמן והיה בבחינת נצחיות שאין שייך בו עבר,א"המאורות מאירים בב
  .והוה

ז בדרך פרטי "גבול למאורות שיאירו בזאחק ו'  שם המאציל ית, לצורך הבחירהולכן
 ,ן שילך הכל בהדרגה"ה וב"אלפי שנין הושם החק בצירוף מ'  וכל זמן של ו,והוא סוד הזמן

ז אמר " וע,845ן"ה ב"ן מ"של זמ'  והוא סוד גי,כ חברו"ה בתחלה ואח"י מ"יתוקן ע' שמאור א
ב שיהיה "ל בעוה" לע שלכך,לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים) אקהלת ג  (ש"שלמה המעה

ג "ב וס" ואז יהיה ההנהגה בסוד ע,א ויתבטל הזמן ממילא" יאירו כל המאורות בב,ג"בסוד ס
 שכל הקלקולים והפגמים נופלים הכל תחת הזמן מצד ,הפנימיים ויהיה נקבע הכל בנצחיות

כל ז שלא נתקנו כל חלקי המאורות ו" כ,' ואף שנתקן דבר א, כולםורותשאין מאירים כל המא
 שכל רוע הסידור הנמצא בעולם , אמר שלמהולכן , אז עדיין הקלקול גובר,חלקי הבריאה

עת ללדת ' ז אמר לכל זמן וגו" וע, הוא הכל תחת השמש שהוא הנותן זמן לכל דבר,ובבריאה
ן שנוהג בכל "ה וב"י חיבור מ"ח עתים של רע וטוב שהוא מסודר ע"שחושב כל כ' ועת למות וגו

 שלפעמים הטוב גובר ולפעמים להיפוך בסוד הבחירה ,ן"פי שנין שנקרא זמאל' הזמן של ו
 והוא סוד הזמנים שדיבר , גם בעת התיקון נשרש הדבר שיהיה הכל בהדרגהולכן ,ש"כמ

 ובסוד זמן העיבור וקטנות ,יום של יצירת הולד'  בסוד מ,מ במאורות העליונים"ל בכ"האריז
ו סדר זמנים למעלה " אף שאין שייך ח,ד"קומו בסבמ' תבאר עניינם כל אי כמו ש,וגדלות

                                                           

 .'ואז'ל " נדצ843
ב צירופי "ב שעות היום הם נגד י" י-ק "ד שמביא מהפרדס של הרמ"ג ע"י כ"א ס"רבג'  עי844

תנועות ' ה, נקודות' ף חלקים שיש בשעה והם ו"ף תיבות נגד תתר"ה יש תתר"ה ובכל הוי"הוי
ף בכל "ה מצרפים אות אל"ולכל אות משם הוי, א"ושב) קמץ צירי חולם חיריק ושורוק(גדולות 

) 'פעמים ו' ו(ו "הרי ל) 'ואחר כך ִיִא ְיִא וכו, דהיינו ִיְא ְיְא ֵיְא ֹיְא ָיְא יְֻא(ות נקוד' האפשרויות עם ב
סך הכל יש ) 'ו כפול ד"ל(ד אלפין "ועוד קמ, ו"תתקל' ה שהוא גימ"ו פעמים שם הוי"ולכן יש ל

  .ל"עכ, ף"תתר
 .זו מובא באדיר במרום עמוד תמג'  גימ845
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 שמסידור הכוכבים , שהרי הזמן הוא רק למטה בעולם הגשמי תחת השמש וכוכבים,צילותבא
 אבל הוא דיבר ברוח קדשו בעומק סתרי ההנהגה שכל שורש הזמן ,וגלגלים נעשה היקף הזמן

 ומשם הוא שורש כל ,ז"ה זאי שתיקוני המאורות העליונים באו בהדרג" הכל בא ע,שהוא למטה
  .ש"ן כמ"ה וב" והוא סוד חיבור מ,פרטי הזמנים
 שמתבררים אבריו מן הטיפה דדכורא שבו בירר מטיפה , שמצינו ביצירת הולדולפי

 מבואר מזה שגם בשרשו העליון באצילות בתיקון ,יום' דנוקבא לסדר צורת אברי הולד הם מ
הם ו ,ינו באדם התחתון שהוא צלם ודמות העליוןכ מסודרים לעומת מה שמצ"הפרצופים שהם ג

 וסדר המאור הראוי ,לות המוציאים כחות הפרצוףוכל כך מיני הרכבות כחות ואורות ופע
ב שהוא טיפה " של ע846ן"יודי'  וכלל הדברים הם סוד ד,להנהגה בפרטות שהם במספר ארבעים

ב "מדרגות חו' ללים בד והוא כלל כל הפרצוף שהם נכ,י מצוייר הכל ברחם אימא"דאבא שע
 וכל פרצוף מתחיל מחכמה וכל , כנודע שכתר אינו ממנינושםאותיות של ה'  ד,ת ומלכות"ת

 ובכל ,ן"יודי'  ולכן הם ד,ס הכוללים"חוקים שהם י' מאור כללי של המרכבה הוא כולל כל י
 של כלל ימים הראשונים עלו חסד ונצח'  שבי,מפרקי המרכבה' ד ימים נשלמים בציור כח א"יו

השלישיים '  ובי,שניים גבורה והוד פני שור מהשמאל'  ובי,המלכים שהם בסוד אריה שבמרכבה
מלכים ' כלים של הז'  הרי כלל כל הז,הרביעים יסוד ומלכות פני אדם'  ובי,ת פני נשר"דעת ות

 ,יום של יצירת הולד' יום והם מ'  שיהיו בבחינת גדר התיקון במ,נצטיירו בבחינת פרצוף
ה שהיה נכלל במחשבה "עלייתם של האורות במעי בינה שהיא הכח המצייר את מו
  .ש" כמ]בכלל)[בכלים(

 שלא היה נגלה ,'כלילין בג'  לא נתגלה הפרצוף בכל פרטיו רק בבחינת גובתחלה
מ של הפרצוף והוא סוד "התיקון רק בבחינת מדרגה היותר פחותה שבתיקון שהוא נהי

טה תיקונו ושלמותו בא בהדרגה בעיבור ויניקה וגדלות כמו  שכמו כן העובר למ,847העיבור
 היה עליית הכלים שנכללו כולם , ולכן כאן בתחלת התיקון)יזפתח א "ז( ד"סשיתבאר במקומו ב

ב "ל מי"כ סוד משך זמן העיבור שהזכיר הרב ז" והוא ג, והבן מאד,מ דאצילות לבד"בנהי
ונו והשלמתו יש לו סדרים פרטים במספר לפי גמר תיק'  שכל א,חדשים'  ז,חדשים'  וט,חדשים

  . והבן,ערכו
  

  פתח יא 
 ,נ"ל חיבור דו" ור, ביארנו בכלל הדברים שעיקר התיקון הוא במה שהיה מתקלאכבר

 כל הפעולות שהם יוצאים אחר התיקון יש להם שני , ולכן,ן שורש הטוב ושורש הרע"ה וב"מ
'  הוא מורכב מב, שנמצא אחר התיקון]מאור[ )מה( לכן כל ,ן"ה וב"מולידים לכל אחד שהם מ

ט "כחות יצה'  וכן האדם למטה שמורכב מב,פ חיבור זה" הנבראים יצאו ע וכל,ן"ה וב"אלו מ
 , וכן המשרתים והנשמות והכסא, מדרגות אלו]'בב[ )'מב( ולעומתו הנהגת הכוכבים ,ר"ויצה

כל מה  )ב"ד ע" עב"ב (ל"רזש " והם נקראים זכר ונקבה כמ,כחות אלו' הכל לעומת הרכבת ב
 ,ן"ה ובב"נ במ"יש בחינת דו' ואף שבאמת בכל א ('ה בעולמו זכר ונקבה נבראו כו"שברא הקב

 ד" וכמו שיתבאר עוד בסמוך בס,ן שבנבראים נוקבא" וחלק הב,ה זכר"מ בדרך כלל נקרא מ"מ
  .))פתח הבא(

 תחתיו הדר ושם וימלוך) לטבראשית לו (ש " כמ, זה נרמז במלוכת מלך השמיניוכל
ה שיצא מאור העליון " והדר זה הוא שם מ,עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב

                                                           

ב "הנה שם ע, ואפרש לך ענין הקדושה הזאת, ל"וזל אדיר במרום עמוד קמט "ברמח'  עי846
שהוא , ן שבו"יודי' והעיקר במילוי שלו הוא ד, והוא השורש לכל האחרים, ת"הוא הראשון שבהויו

ב "א מ"י פ"א ס"בהגר' ועי, ל"עכ, ן"א וזו"פרצופים או' ת האחרים המתפשטים בד"שורש לכל הויו
' ב שבחכמה והן שרש לד"יודין של מילוי ע' רש לדד הן ש"ן של היו"ל ארבע היודי"וז', אופן א

א הוא מעשר אותיות לבד שם "מילואין של השם שכ' א כלול מעשר כידוע ולד"אותיות של שם שכ
עולמות ' כ לד"והן שורש ג, שבמלכות לית לה מגרמה כלום רק כלולה מכולם' ן לפי שמלכ"ב

  . ל"עכ', וכו, ה עשיתולכן נאמר וכלם בחכמ, ד ספירות"א כלול מיו"ע שכ"אבי
כידוע זיווג בסוד טיפה , סוד זיווג עיבור יניקה ומוחין, ל"א וז"ט ע"ב ל"יהל אור ח'  עי847

ק "כי כל הגוף אינו אלא ו, ס תלת כלילין בתלת"וז', ובעיבור מקופל ראשו וכו, ספירה אחת
ואחר כך , גופווהוא התפשטות הגוף בלידה ויניקה שנגמר כחו לילך וליקח וכל איברי , ש"כמש

 . ל"עכ, נ שבתוכו"שהן אינן אלא רוחא והוא הנר, מוחין בכניסת הנשמה והשכל בו
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כ הדר בבחינת עטרת "ונקרא ג,  והוא כולל זיו הפנים כולו כידוע ולכן נקרא הדר,המאיר במצח
קונים ג תי" והוא פרי עץ הדר סוד אתרוג שכולל כל תרי, החסד בפומא דאמהההיסוד ששם נתגל

 והוא היסוד ,850 הוא תלוי ביסוד שלכן סריס אין לו זקן849וסוד הזקן הדרת פנים, 848של הפרצוף
 ,853ף"ק סוד ציון יוס" שמקום שרשו ביסוד דא852ו"ש ושם עירו פע" וז,851שעליו נבנה כל הבנין

ו הוא " וסוד פע,854 ומשם משתיתו של עולם,ל"ר הנ"שהוא הד) ב תהלים נ(ומציון מכלל יופי 
  כתבנווכבר , שנתגלו בפומא דאמהםי חסדי" שהגבורות נתבסמו ע,855ים בנקודותיושם אלק

ה החדש הוא אור הפנימי של השמש שמשם הנבואה ורוח הקודש שהוא " שסוד מ)'פתח ו(
) א"ב ע"קמ(ר "ש באד" והוא מ,ן שבעינים אתנהיר באור שמאיר במצח" שב,נהורא דעיינין

  .856בהאי זכו לרוחא דקודשא
 כללן יהיה נ"ה היה כדי שב" שעיקר ביאת המ,ן"ל הוא סוד שם ב"מהיטבאושם אשתו 

 והיא בת מטרד בת מאימא ,ן ביחד"ה וב" והיא כלל מ, אתבסמותא דנוקבא בדכורא,857ה"ממ
י " וע,ן הוא סוד הקלקול והפירוד" שבב,ג"סוד בינה שם ס )א"ב ע"ז רצ"א(דטרדין לכולא 

 ומלך הזה הוא הכולל ,* דינא ורחמי ביחד,858ב" זהי"מה נעשית בת "התבסמותה בחסדים של מ
 שהוא הגורם תחיה וקיום ,כל התיקונים של כל המלכים וכל העולמות שלכן לא נזכר בו מיתה

ל בגרונם - רוממות א)ותהלים קמט ( ש" כמ,א"לכל המלכים והדוחה לכל כחות הרע והסט
ר הוא לכל חסידיו "הד) שם ט( כתוב ,לעשות בהם משפט' וחרב פיפיות בידם לעשות נקמה וגו

  .ש"והוא חסד עילאה כמ' וגו
ה צריך שיהיה " שמג סוד שורש החסד והדין שהוא"ב וס"ה הוא מזיווג ע" המויציאת

ליתן תיקונים אל הכלים דנקודים שיתתקנו ולא יהיה בהם מציאות קלקול '  א,בחינות' בו ב
ג " תריודדרגה יותר עליונה שהם בסהוא תוספת הארה ושפע להעלותם למ'  והב,א"וקטרוג הסט

 ולפי שהתיקון הזה הוא מפנימיות )'פתח ז( ש למעלה" כמ,ת"ה ל"ח מצות עשה ושס" רמ,מצות
 ונמצא ,ג"ב וס" לכן יצא מזיווג פנימי דע, מסוד חכמה ובינה עליונה של הנצחיות,ס"רצון א

ודים שהם בחינת נוקבא  שהרי יש בו כח תיקון הנק,נ"ה כולל דו"שמצד זה נוכל לומר שגם מ
ג לנוקבא " כמו שמצינו שהדכורא נותן ה,ה" יתקלקלו והם סוד גבורות של מאוהשלמתם של

 וכן בחינת תוספת )יחפתח ן "ד ומ"מ(  כמו שיתבאר במקומו,לתיקון בניינה ולעשותה כלי
 הוא בחינת דכורא של ,ק הזה בחכמה עליונה"ס המתגלה בא"שלמות ועליה מצד חסד של א

קבלו התיקון לעצמם ימה ש'  א,תבחינו'  וכן בנקודים עצמם נמצא אלו ב, חסדים שבו,ה"מ
ר ומכל מדה רעה " ישראל שמתרחקים מכל פיתוי יצהשלת "ה ל"י שמירת השס"ויתוקנו ע

י " שמאירים ישראל אל הכלים ע,' והב,ן וגבורות שבו" והוא סוד תיקון נוקבא של ב,ומגונה
                                                           

שאין בה פרצוף רק שש , ג שהוא העטרה"תרי' ואתרוג גי, ל"וז' ח לולב פרק ג"פע'  עי848
שמה , ואין אנו קושרין אותה עם הלולב, שש קצוות' בחי, שכן היתה המלכות בסוד נקודה, קצוות

ת נצח הוד "לולב וערבה הדס חסד גבורה ת, זעיר אנפין עצמו' עם הלולב אינו אלא בחישנקשר 
, א"ה שבז"אחרונה שבהוי' שהיא ה, ק דמלכות"העטרה היא אותן ו' אמנם האתרוג בחי, יסוד

אין אנו קושרין אותה כדי שלא יראה שהיא , ם לזה"י או אלהי"אמנם המלכות עצמה היא אדנ
  .ל"עכ,  נקודה בפני עצמוא עצמו והיא"מציאת ז
, וחסד עילאה נחית במזלא, י חסד עילאה נתקנו כלם"ל ע"א וז"ע'  טצ"א על ספד" בהגר' עי849

והוא דרגא דעתיקא דכליל לכל ) א"ב ע"שבת קנ(וזהו מלך הדר בסוד הדרת פנים זקן , ז"ש בא"כמ
 .ל"עכ, ב תיקונים"הי

ואז אתכלילו , ק עמהם עד שיצא הדעת"ד עולא נתייח, ל"ג וז"ג ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי850
ח נסירה פרק " ע'ועי, ל"עכ, ושם תלייא זיווגם בסוד סריס אין לו זקן, ששם שורש הדעת, במזלא

  . 'ג
ר "ש באד"ק ולכך נקרא כל וכמ"וידוע שיסוד כולל כל הו, ל"ב וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי851
 . ל"עכ, ג"דף קמ
  .ן"זק'  עם הכולל גימ852
 .א בראשית לו לא" אד' עי853
  .ל"עכ, נקודה דמינה הושתת העולם, דאיהו טבור עלמא, א שררך דא ציון"ה ע"ז ל"תיקו'  עי854
  .'נקודות עולים ע' וז, ו"אלקים פ'  דהיינו גימ855
  .מהמלך השמיני, ב שבגילוי הזה התיקון מתחיל"ע'  יצ"א על ספד"בהגר'  עי856
 . ה"ל במ" נדצ857
  .ג"ס'  בגימ858
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 ,ה" של מא שיהיו ראוים לקבל האור העליון מבחינת דכור,ם יותרע שמקיימים להגדיל כח"מ
ה " כל בחינת מ, אבל בכלל,ן"נ דב"ן דו" וכן בב,ה דכורא ונוקבא"ן במ"ה וב"והרי באמת יש מ

ן הוא נוקבא שהוא תיקון הכלים עצמם וקבלתם תוספת שלימות ממה " וכל בחינת ב,הוא דכורא
  . והבן,שלמעלה

  בית נתיבות*
דברים לג (ש "כמ בישראל שהיה הראשון מלך שהוא ש"רעה משה הוא הדר ךמל וסוד

 סוד והוא ,לבני ישראל מלך לפני מלך )לאבראשית לו (ש "מ והוא וגו׳ מלך בישורון ויהי )ה
 ה"מ ואהו )א"כ ע"ב ק"ח( ש בזוהר"כמ העליון הרצון בסוד הוא ומדרגתו ,859המתקלא הדעת

 ורע קרן יכ )כטד שמות ל (ש"כמ ,הדר ונקרא 860קווין ג׳ המתקלא' בחי הוא שבו וש׳ ,משהד
 הנביאים אב שהוא ו"פע עירו ושם) לטבראשית לו  ( הואטוב כי ואות ותרא) בב שמות  (פניו
 סוד והוא ,א"דאו היסודות ב׳ מסוד והוא ,'וד וגוע נביא קם ולא )יד במדבר ל (ש"כמ ,ק"ורוה
) אבמדבר יב ( 861משה כלת היא מהיטבאל אשתו שםו ,במפורש' ו ואפ׳ע ע׳ירו שם'ו ת"בר פעו

 לזיווג שזכה בו דברא הפ אל הפ) חבמדבר יב ( דנוקבא דעת והיא ,חלק כושית אשת כי
 דעת וכל ,ש"ה כו"כל' והוא בגי' וכו 862פטיטר בודה בסוד שהוא ה"צפור נקרא ולכן ,דנשיקין

 ,מגדולתו שטרדוהו יתרו בת ד"רטמ בת יאהו ,ל"מהיטבא סוד ן"וב ה"מ סוד שהוא ג"חו כולל
 לבת כהז םומש ,863מאתלטיא פקאדנ והוא )א"ז ע" כצ"ספד( תאומסאבד ין סוד קינאמק נפרד כי

 בסלע ושים מושבך איתן ויאמר וירא את הקיני )כאבמדבר כד  (ש"כמ קבאודנ הפנימי סלע זוגו
 א"ש במ"מכ שואיןנל זוכה היה היה מדבר אל הסלע אלמלאו ,864דיליה ארוסה והיא וגו׳ ךנק
 ,ג הנכללים בדעת"רחמי ודינא חו זהב מי בת) לטבראשית לו ( והיא )לבפתח ע "אבילקמן (
  כל)א"ז ע" סשבת (ש"כמ ,םיכהמל כל כלל שהוא ישראל נשמותכל  כלל תיקון תלוי משה י"עו

 והם הכלים של ,865ההתור אותיות  ריבוא'ס הם ישראל נשמות כי ,ענין וה,ישראל בני מלכים הם
של  אותיות  ריבוא'סל לקיםחמת שהם הדברות י׳ םהו ,מאמרות בי׳ נבראוכולם שהעולמות כל 

 של פרצופים' וד הס שהם העולמות כל ונבנ ומהם שלהם הכללות םה דברות'  שי,התורה
יסוד המאיר בהם ' בחי אדם תולדות ספר זה) אבראשית ה ( וסוד תורהה של ספרים ה׳ תואציל

 מוכו ,הדר מלך אוהו תוהאציל לכב שנעשה המתקלא הוא ה"ער ומשה ,הכל המתקן שהוא
 כלליהם )ח"ילקוט תהלים תתפ(ר "המאד שיצאו דורותה נכללו שם אדם תולדות ספר שבזה

 בסוד  דור ודורלכב המתפשט והוא ,ישראל נשמות כל כולל ש"רעה משה ןכ כמו ,ופרטיהם

                                                           

  .ד" ב עצ"ל ספדא ע"בהגר 859
אדם ' דמשה וד' ת ש"בחג' הן ג) המרכבה(חיות ' ד, ל"א וז"א ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי860

ג "ב ע"ב י"עוד יהל אור ח' ועי, י"א במלכות אדנ"והיא אינה ממותקת שהיא דינ' ה דמשה וכו"במ
 . ל"עכ, באסתלקותא לכתר' ה דמשה והוא מל"דמשה מצד כללותו באבות ועיקר שמו מ' ש, ל"וז

כלת ' כתיב כלת משה חסר ו, תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא, ל"ב וז"ע' ג ד"זהר ח'  עי861
וכלא חד מלה ולמלכא עלאה , אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל, משה ודאי ואוקמוה

 ז"א על תיקו"בהגרעוד ' ועי, מלכות, דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל, אתמר
ולכן הוא זכה , פה אל פה אדבר בו, שהוא הפה, והוא הדעת דמשה, משה של כתר, ל"ד וז"ח ע"צ

  . ל"עכ, והוא הוריד השכינה לארץ, כלת משה, והוא אשה הכושית אשר לקח, לדיבור
אמר רבי יהודה בן לוי מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי , ל"ב וז"ז ע"ערכין ט'  עי862

ברוך הוא הוא עושה מעשה פטיט לפיכך אמרה תורה יביא קרבן ציפרים לטהרתו אמר הקדוש 
,  שהצפרים צועקין בכל שעה-יביא קרבן פטיט ,  לשון קול היוצא בחשאי-פטיט , י"רש' פי, פטיט

  . ל"עכ
 .ב"ע'  חצ"ספד'  עי863
ואמר , ה כאלו בועל ארוסתו בפניו"כל הלומד תורה בפני ע, ל"וזד "ב ע"מא שם "גר 'עי 864

אלא ', אל תקרי מורשה וכו, ש תורה צוה לנו משה מורשה"כמ, בר ארוסה היא מסיניארוסתו דכ
כ היא "ואח' בתחילת תורת ה', כו' ש כי אם בתורת ה"וכמ, שאינה נשואה עד שילמוד אותה

אבל לברתא דמלכא לית דזכה , ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו"וכמ, תורתו
ח "ש תז"וכמ, ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע"ואפילו מרע, ויאלה עד דיקטול לההוא ח

ואיהי ארוסה למשה , אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה, שם
  .ל"עכ, הלכה למשה מסיני

א יש לו שורש או באות או בקוץ "ל כ"וז, ב"ד ע"ח ל"א תז"וכן בהגר, ג"ע' י ב"א ס"בהגר'  עי865
  .בנקודה ותג כפי גודל נשמתואו 
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 לכה המתקן המתקלא שהוא )א"ל ע"ק( תיקוניםש ב"כמ ,השמש ובא השמש חוזר) הקהלת א (
 שנשמת וכמו ,866רדו שבכל ח"ת דשיםחשמ ההתור י"ע ודור דור בכל הבירורים כל נעשה י"עו

 ח עמוס(ש "כמ ,בהעלם התורה ןכ כמו ,קבורתו את איש עדי ולא) וד דברים ל( תעלםנ המש
 )א" עט" קלשבת( ברורה הלכה מוצאים שאין ,ימצאו ולא ה׳ דבר לבקש רבים וטטויש )867יב

 ג׳ שהם ספרים ג׳ סוד והם המתקלא היא התורה כי ,הגלות י"ע בעולם וברהג והתוה בסוד והוא
שמות  (ג׳ באלו ההתור נתנה ולכן ,ן"ב שם סוד הארץ עם ברחלהת דשחמ שבאו מ"רא דותסוי

 ,מים הוא דכב ןנוע ,אשה יסוד וברקים , רוחהוא שקולות ,' וגודכב ןנוע וברקים בקולות) יזיט 
 םהש )שמות יט יט (מאוד זקחו הולך השופר קולסוד  כ"ג והוא ,ינסי בהר בארץ ברוחתנ ג׳ אלוו

ש "מ והוא )ב" ע'א א"חזהר ( עארבא יוסף לון ציבנד קשתה גווני ג׳ סוד שבשופר קולות ג׳
 המתקלא הוא ר"שאמ ,תורה במתן שמדבר רב צבא המבשרות ר"אמ יתן ׳ה )יבתהלים סח (

 ,א׳ שבכל מלכות' בחי לבד עפר' בבחי שהיו קודותנה שלמונ התורה י"שע ל"נה יסודות ג׳' בחי
 םהו ,ה"ויה אותיות ד׳ יסודות ׳ד מכלל צוףרפ בסוד שלמה בהכמר א׳ בכל נשלם עכשיו

 לכב תמיד העולים ונשמות שיםחד בירורים יום בכל מבררים התורה י"שע ,בר צבא מבשרות
  .תע בכל שמתחדשים תורה ידושיח י"ע יום

  
  פתח יב 

 שבכל עולם ועולם יש בחינת עיגולים , נתבאר בנתיב עיגולים ויושר באריכותכבר
מהם יש עיגולים '  בכל א,ה החדש"ן ובמ" שגם בסוד הנקודות של ב, וצריך שתדע,ובחינת יושר

 ובתיקון יצאו עיגולים ויושר ,ן" שתחילה בעולם התוהו יצאו רק עיגולים ויושר דב,ויושר
י "עגו(  ולמעלה,ן"ה עם יושר דב" ויושר דמ,ן"ה עם עיגולים דב"תחברו עיגולים דמ ונ,ה"דמ

 וכן בכל , באריכות שסוד עיגולים ויושר הוא הנהגה כלליות והנהגה פרטיות שם ביארנו)'גפתח 
 והארץ ושמים ,ז והוא הפנימיי שבו"עולם כמו שמצינו בעולם התחתון האדם הוא מושל בעוה

 כי האדם הונח להיות בריאתו והשגחתו הכל בסדר דמות ,הם בסוד עיגולים םוגלגלים וכוכבי
 שהוא רק טפל , והנהגת העולם עצמו הוא בכלל,ע לעומת מעשיו" בכל כח וכח בפ,אדם בפרט

 וכן הוא בכל עולם ,כ באדם" משא, שם בא הכח בכללות והיקף, ולכן,אל האדם ונמשך אחריו
  . בכל דברןוכ , וכן הנשמות עם המלאכים,ועולם

 תחלה בעולם התוהו יצאו המאורות וחלקי הנבראים כולם בבחינת רוע הקלקול ,והנה
 שתחלת קלקולו נמצא בבחינת עיגולים שלהם שהם סוד המדות ,א מתגבר בהם"באופן שהסט

 868מדות' איכיות וד'  שמהם ד,ע שהם בעיגולים מקיפים"יסודות ארמ' הרעות הנמשכות מד
 , ומשם הוא ממשיך גם באדם לפתותו להיות נמשך אחריו,ות רעותשורש לכמה מד' שכל א

חלקים אלו מכללות ומפרטות לצורך העולם ' ובזה גורם קלקול לכל הנבראים שהם מורכבים מב
  . והם סוד עיגולים ויושר של עולם התוהו,ולצורך האדם
 בחלקי להרע האחוז'  הא,אלו העניינים'  יצאו תיקונים לב,ה" התיקון של שם מואחר

 כגון הכעס מיסוד האש לנקום נקם ברשעים ולהתלהב ,הברואים וביסודות להפכם לטוב
 ובו נתקן גם סידור הנהגת האדם , וכן מיסוד המים הרחמים והחמלה וכדומה,869בעבודת יוצרו

                                                           

אורו של [, ל"ג וז"ג ע" מז"א על תיקו"בהגר' ועי', כ' ל שער הגלגולים הק" כן הוא באריז866
מ עליו הכל על "ש בזהר ובר"וכל מ, אינו מאיר לעולם וזהו גלותא דיליה בגלות רביעי] משה

 . ל"עכ, ח ושם מחולל מפשעינו"התפשטות אורו בת
  .ולא ימצאו' וטטו לבקש את דבר היש,  לשון הפסוק הוא867
ל דע כי כל המדות הרעות מושרשות בארבע מדרגות "וז' שער ו' שערי קדושה חלק א'  עי868

ולכן כל המדות רעות נחלקות לארבעה מינים וזה , והקליפה אשר בה, נפש היסודית מצד הרע
, גבוה מכולםיסוד האש ממנו נמשכת הגאוה הנקראת גסות הרוח להיותו היסוד הקל ו, פרטם

יסוד הרוח ממנו נמשך ', ובכללה הכעס כי מפני הגאוה מתכעס האדם כשאין עושים רצונו וכו
יסוד המים ממנו ', דבור הנקרא שיחה בטלה לדברים שאין בהם צורך כלל או נפשיי או גופני וכו

, צלותותולדותיה אחת והוא הע, יסוד העפר ממנו מדת העצבות בכל פרטיו', תאות התענוגים וכו
  .ל"עכ

הם ארבע מדות טובות נמשכות ) מדות הרעות' של הד(הפכם , ל"וז, שערי קדושה שם'  עי869
הענוה שהיא תכלית השפלות ומתרחק מכל מיני , מארבעה יסודות הטוב שבנפש היסודית והם

והשתיקה כאלם לא יפתח פיו לבד בעסק תורה ומצות או בהכרחו לקיום , כעס הבא על ידי גאוה
והשמחה התדירית , והמיאוס בכל תענוגי הגוף ומותריו המוכרחים, לצורך כבוד הבריותהגוף ו
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חלקי הבריאה שבכל ' כ לכל ב" ובזה ניתן תיקון ג,פ התורה ועבודה"ת ע" שסידר השיבפ הטו"ע
 הכל יהיו נמשכים לצורך התיקון וביאת ,וד ההנהגה כלליות בטבע והנהגה פרטיות וכן בס,דבר

  .ן"נגדו בבלכ גורם תיקון ]ממנו)[מינו(' ה שכל א"דמ והוא ענין עיגולים ויושר ,השלמות
 שעיקר עסקינו הוא רק בענין האדם שהוא העיקר בבריאה ובסוד הנהגה הפרטיית ולפי

כ שכל " נוכל לומר ג,מ" ומ,רה ובתיקון רק בסוד יושר לבד לכן אין אנו מדברים בשבי,הזאת
ה החדש הוא "שהרי עניינו של מוהיינו , ה החדש הוא יושר" ובחינת מ,ן הוא עיגולים"בחינת ב

 שבשבילו הוא הנהגה הפרטיות בציור ,בתורה ומצות' פ האדם שהולך בדרכיו ית"לתקן הכל ע
ל העולמות וכל הרכבותיהם עיקרם בשביל האדם  וכל פעולותיו ואורות הנמשכים בכ,ה"אדם מ

כ לבחינת עיגולים " ורק שבמקרה נמשך התיקון ג,י התורה ומצות"ובשביל תכלית תיקונו ע
 לא היתה מציאות , אבל בנקודות קודם שיצא התיקון, הכל בבחינת יושר לבדראלכן נקו ,שלהם

הגת נים בהדרגה כדי להוציא ה ועיקר ענין בריאתו וכל העולמות שהולכ,לגילוי שלמות האדם
 לכן לפעמים אנו אומרים , לא נראה מעלתם כלל והרי הוא כאלו לא היה,האדם למטה בפועל

ן " שכל ענייני ב, ושורש הכל הוא בסוד קו ורשימו, לא היו רק בבחינת עיגולים לבדדותשהנקו
ים ואורות שהם מהם יש כל'  אף שבכל א,ה אחר הקו" וכל ענין מ,הולכים אחר ענין הרשימו

גילוי וה של התיקון הולך להראות ענין הקו שהוא שלמות יחודו "מ בחינת מ" מ,סוד קו ורשימו
 היו מראים ענין הרשימו של הצמצום וסילוק , שהיו בהעלם השלמותהנקודותכ " משא,הרצון

  .השלמות
ן " דבכ בתיקון יצא יושר" ואח,כ שמן הנקודות לא יצאו רק עיגולים" נוכל לומר גוכן

ה נותן תיקונים לבחינת החלקים של הנבראים עצמם "ש שהמ" והיינו כמ,ה"ויושר ועיגולים דמ
 עולמות וכל הנבראים ויסודות וגלגלים ו,וגם לחלקים של האדם שהוא העיקר והוא בחינת יושר

 ,ל"הספיקות נסתפק הרב הקדוש ז'  יתבאר לך ענין ג, ובזה,י" וכולם נכונים ע,הם טפלים אליו
  . והבן מאד, ובאמת הכל אמת וכמה בחינות יש,ה כמבואר בדבריו"ן ומ"בענין יציאת ב

  
  פתח יג 
פתח (  שכבר נתבאר בנתיב הקודם,נקודות של עולם התוהו'  הזה נעשה לכל היהתיקון

ת שהוא המנהיג את "שעיקר השבירה היה בזוהיינו , ר הגיע הפגם של התוהו" שגם בג)'י
 אין שייך ,ב של הנקודים" ובחו,א המקטרג"י הסט"קלקול והחושך ע ושם נמצא ה,התחתונים

 אלא מצד , ואין עיקרם מסודר לפי ערך העבודה, כי אינם לפי ערך הנהגת התחתונים,שבירה
ת " לכן בבחינה זו המושפע אל הז,כ"ת והם המשפיעים להם ג"שהם הנותנים כח ועוז אל הז

בבחינת סידור עצמם שהם ענינים הנשגבים מהנהגת  אבל לא , בזה שייך פגם,שהוא הנהגת הזמן
כ " בזה שייך ג,א"י שיורד למטה לז" שבו שהוא נההתחתונה הבחינה ,א" וכן בא,הזמן לגמרי

כ ממילא " וא,ה החדש שעל ידו נתבררו ונתקנו הנקודות"כ על ידי מ" וכל זה נתקן אח,קצת פגם
 שבראשונה היה בסוד ,ה תחלה בנקודיםשמנקודות הכתר שהיוהיינו , ל"נתקנו כל הבחינות הנ

נקודה ולא היה מתפשט בכל פרטיו מאחר שלא היו המאורות של ההנהגה ראוים לכך שיאיר 
כ פרצוף עתיק יומין "א ובו נכלל ג"ז נעשה ממנו פרצוף בסוד א" אח,בהם הכתר בכל פרטיו

 ,ד" בס)כטתח פא "א(  שלמעלה ממנו כמו שיתבאר עניינו במקומוהשהוא התקשרות הכתר במ
 ולא היו ,ל שתחלה לא היה קשר בין הנקודות" ור,870'ונקודה זו נתפשטה בכל אורך האצילות כו

 והיו המאורות כמו בזעף שאין פונים זה ,משלימים זה את זה לקשרם יחד אל תכלית השלמות
 נתפשט הכתר שבו נשרשים כל התיקונים וכל החסדים למתק כל ,כ אחר התיקון" מה שא,לזה
נ הם מקבלים "ל שגם זו" ר, עד סוף האצילות,ד" בס)שם( במקומו' ינים שלמטה כמו שיתהד

 ,א" ומקבלים שלמות מבחינת הנהגת א,החסדים והתיקונים ממנו והוא הסובלם ומקיימם
ק " כמו א,א הוא העמוד הסובל כל אצילות והוא הרצון הכולל כל מאורות ההנהגה"שבאמת א

 וכמו באדם , כמו כן כתר האצילות הוא הכולל כל אצילות,וףע ומתפשט לבס"שכולל כל אבי
 כמו כן אנו אומרים , נמצא שרצונו מתפשט בכל גופו,התחתון כל אבריו הם נמשכים אחר רצונו

                                                                                                                                                                      

וכמו שכתוב , וגם לזרז עצמו בתכלית השמחה בעבודת קונו, כי כל דעבדין מן שמיא לטב, בחלקו
  . ל"שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב עכ) ב"ט קס"תהלים קי(

 .''כו'למחוק דצריך  נראה 870
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 שהוא ,ק" אצילות עם אהמקשר שהוא 871 ובו נכלל עתיק יומין,שהכתר מתפשט בכל אצילות
  .ד" בס)'הפתח רצופים פ(  במקומות"ס במה שלמעלה מגבול כשי"מבחינת א

 ,ל שנתגלה כל הכחות שלהם" ר,כ בחינת פרצופים"ב דנקודים נעשה ג" חוומנקודות
קצוות '  ומנקודות ו,872 שהוא חצי העליון של אריך אנפין,א עד הטבור והחזה"ומלבישים את א
ר  ועניינו בזה הוא שכב,שים את אריך אנפין מן הטבור ולמטהיפרצופים ומלב' ומלכות נעשו ב

 ,עד הטבור ששם הוא הפרסה'  א,חלקים'  שבכל פרצוף יש ב)ידפתח עקודים (  למעלהמרנוא
בחינתה למעלה '  א,מדרגות'  והוא ממש כמו בנשמה שמתחלקת לב,מן הפרסה ולמטה' והב

'  כל הכחות הנמצאים בנשמה הם ב, והנה,מה שמאירה בתוך הגוף שבארץ ' והב,בשמים
ע "מדרגתה בג 'בחי שהוא לפי ,לקבלהיון שאין הגוף יכול לפי מדרגתה העל'  א,מדרגות

מים לפי ערך הראוי אל מצטמצמדרגה תחתונה שכל הכחות שבה מתקטנים ו'  והב,ב"בעוה
ש הנשמה רק בשם מה שמתלבש בו והוא הרוח שבו מתלבש " ואינו נקרא כלל ע,הגוף

  . וכן הוא התלבשות הרוח בנפש ובכל דבר,873הנשמה
'  א,בחינות'  אבל יש בו ב,א של אצילות שכולל כל הנהגת אצילות" א הוא בבחינתוכן

הוא ברחמים וחסדים '  והב,ת"פ עומק סדר העבודה והוא לפי ענין הז"לפי ערך הנהגת הדין ע
 הואפ דין ש" אבל עיקר הנהגת הזמן הוא ע,פ שאין ראוים לכך" אע,גדולים ותיקונים גדולים

ל בכחו " ר,א" רק מבחינת חצי התחתון של אם מקבלים הארת ולכן אין,נ המנהיגים הבריאה"זו
א לפי "א הם המפרטים דרכי הנהגת א" אואבל ,נ לבד"ם לפי ערך הכנת הזומצטמצהקטן ה

א " והם הנותנים מוחין לז)ב"ז רפט ע"אד (לןיא דבמזלא אתכל" והוא סוד או,החסדים הגדולים
אף שאין , דים ורחמים בכדי להאריך אףא מחס"להאיר לו גם מניצוצי הבחינה העליונה של א

ת "א בחציו העליון חג" את אלבישים ולכן אנו אומרים שהם מ,בכדי לקיים העולם, וותרנות
 ,ת בכמה הדרגות" ומשם מאירים בז, ששם גילוי האור יותר מרובה ואינו בא בצמצום,שלו

 וגם בזה יש ,יןא עילא" ולפעמים מבחינת או,ת"לפעמים בבחינה התחתונה שלהם שהם ישסו
 וענין ביאור )'טפתח א "או(  וכמו שיתבאר במקומו, מדרגות הכל לפי זכותם של התחתוניםכמה

  .ד בנתיבות הבאים באריכות" יתבארו בס,פרצופים אלו בשלמות' כל פרצוף מה
  

  פתח יד 
 צריך שנקדים לך מענין הנשמה , היטב ענין התפשטות הנקודות לפרצופיםולהבין

 ומענין הגוף שהוא נברא בצלם אלקים ממש בדמות כל הכחות שנמצא ,םהמתלבשת באד
 אנו רואים באברי האדם בעת שנוצר בהכרח שבטיפה שהזכר מטיל , והנה,במאורות העליונים

 ואין ניכר , בקטנות גדול הם נמצא כל פרטי אבריו בדמותם וצלמם ממש רקושםבנקבה שם היו 
 רק הם נקודות כלולות , וכל פרטי אבריו, ורגלים, וידים,אש ור, וחוטם,בהם חילוק בין עין לאוזן

 , אבל שם הם בכח היותר קטן, שם נתגלו אבריו ונתפשטו,כ כשמצטייר בבטן אמו" ואח,ביחד
 וכן כל , והאוזן לבד, העין לבד,ע ומובדלים זה מזה" אבר ניכר בפשכלרק שהרחם עושה הציור 

 , וכל מה שהגוף מתרחב ומתגדל,התרחב ולהתגדל אז הם מתחילים ל,כ כשנולד" ואח,האברים
ת יותר ושכח הראות המלובש בעין מתפשט ביותר לראוהיינו , הנפש שבו מתפשט ומתגלה יותר

 היו כחות שבנשמה , ובתחלה, והפעולה בידים, בחוטםח והרי, וכן כח השמיעה באוזן,מרחוק
כ נתגלה כוחם בהתפשטות " ואח, והיו כל הכחות בבחינת נקודות סתומות,קצרים וקטנים למאד

  . כל פעולת הנפש שבכל אבר מה עניינו, עד שנראה וניכר לכל,גמור
 שנפש שבו שורה ,חלקי גופו' ן שבו הם מתלבשים בג" אנו מוצאים באדם שנרוהנה

 והוא מתפשט באברים התחתונים לעשות פעולות גשמיות בפועל ,בכבד והוא נפש החיוני
ו יותר למעלה והוא בלב ששם הרצון והבינה לבחור בטוב ולעשות  והרוח מתגלה מקומ,ומעשה

אברים התחתונים כפי ה שהרי גם פעולת , ובאמת מתפשט הרוח גם בנפש למטה,כפי הרצון
                                                           

  . ל"עכ) י"ע(תליא אין ' ק נקרא אין דבי"ג ע"ע'  אצ" ספדא על"בהגר'  עי871
ק "בא, וכן הוא בכל הפרצופים, ל"ד וז"ו ע" טצ"א על ספד" בהגר'עי, ק"ף שבא" דוגמת האח872

פ והן 'ח'כ אורות א"א יוצאין ג"וכן בא, ק"ש א"ס ע"פ ונקראין כלן א"עד טיבורו יוצאין אורות אח
ת "וא עד שבולת זקנו ואורות חטם הוא עד החזה שליש תשאורות אזן ה, דיקנא יקירא כידוע

  .ל"עכ, ואורות פה עד הטיבור
אבל הנפש , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי873

 .ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הוא המדרגה למטה ממנו
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 , לא כנפש החיוני שבבהמה שפועל לפי טבעו,פ בחירה ורצון" בפועל הוא פועל ע,הגשמיות
 ושם נפש , וכן הנשמה עיקרה במוח,ש ומתלבש בנפ,וזה נקרא התפשטות הרוח בסוד פרצוף

 ברצון שבלב להטות רצונו ובחירתו לפי החכמה ת והיא המתלבש,המשכלת להכיר את בוראה
כ מתפשט יותר ומתלבש גם למטה " ואעפ,והבינה שבמוח שלו ונמצא שמקומו למעלה בראש

יא  והיחידה כולל הכל וה, חיה מתלבשת בנשמה, וכן הוא למעלה בשורשו,874ברוח ונפש
  .מאירה לכולם

ב " וחו,א"י דא"נ הם מלבישים רק נה" שבחינת זו, הוא ממש במאורות של האצילותוכן
 ובזה ,בפרטות בפרצוף שתחתיוכמו מן הפרצופים מתלבש ומראה '  וכל א,ת שבו"בחינת חג

 והתלבשות ,להשלמת היחוד והטוב הגמור'  ונמשכים לסדר א,מתקשרים כולם זה בזה
 כי כל פרצוף יש לו שיעור וסדר עד היכן יהיה כחו , אינו במדרגה אחתהפרצופים זה בזה

 וכל מה שמתלבש בתחתון ניתן להשיג לתחתונים ,להלביש העליון ממנו ולקבל ממנו שלמותו
 ומה שנשאר , העליון המלובש אלא לפי ערך המלבישו)ערך(ל שלא לפי " ר,רק בכח לבוש

 , רק שורה עליו בסוד השורש ומקור,וניםחתמגולה הוא מה שלא ניתן להשגה להתפשט לת
ת שלו מתלבשים "זו , שעתיק יומין ראשו מגולה, והוא סוד מה שאנו אומרים,הארה לבדו

שים יא אינם מלב" כי או, אך אין התלבשות שלהם בשוה,נ וכן כולם"ב וזו"א בחו" וכן א,א"בא
א שהוא " של הפרצוף דאוןתחת כי אין עניינם מה שנותן חצי ה,רק חצי עליון ולא חצי התחתון

א מחצי התחתון שלהם "א מתלבשים בז" ואו,א אינם מענין זה"ת ואו"המסדר הנהגת הזמן של ז
  .)' א פתחא"או( לפי עניינו וכמו שיתבאר עוד במקומו'  כל א,לבד

  
  פתח טו 

לפי '  שאף אחר התיקון שעלו כל הכלים של הנקודות ונתברר מהם כל א, שתדעוצריך
ע עצמם " שלא נברר רק מה שנוגע לבנין העולמות של אבי,מ לא נתברר לגמרי" מ,מדרגתו

 והם ניצוצות רבים שנשארו ,875 זה לא נתברר עדיין, אבל מה שנוגע לנשמות,ולפרצופים שבהם
י " ע,י עבודת ישראל"א שהם עולים ומתבררים זה אחר זה בכל יום ובכל שעה ע"בסטעדיין 

פתח שבירה ( ש למעלה" כמ,ובזה תלוי כל הבחירה והעבודה ,התפלות והתורה ועסק המצות
  . רק בסוד שורש והתחלה לבד, שהתיקון לא היה נעשה בשלמותו בתחילה בעצמו)כט

 והיא ממש ,הבא לטהר מסייעין לו הבא לטמא פותחין לו )ב"ח ע" ליומא (ש" כמוהענין
מצא בכדי שיהיה הרשות א שיהיה נ" שהשבירה היה בשביל הוצאות הסט,סוד השבירה והתיקון

י העלם השלמות שהוא סוד הריקות " וזה נעשה ע,א ברצונו"כ כח הסט"ביד אדם להגביר ג
 בביאור הפסוק )'פתח ב( ש למעלה בנתיב שבירת הכלים" כמ876בריםהנמצא והם בורות נש

כפי  (ש כאן שהבא לטמא פותחים לו" וז,ש" באריכות יעו,כל הגוים כאין נגדו) יזישעיה מ (
 וסוד ,י סילוק האור" והם הפתחים והחללים והריקות הנמצא ע,)גירסא הנמצא בקצת ספריםה

כי והיינו ,  לועים אבל הבא לטהר מסיי,הצמצום שמשם נשרש למטה סוד החורבן והשבירה
 שבאמת יש שליטה לקדושה שלא להניח לרע לעשות את שלו לגמרי ,התיקון אינו דומה לקלקול
  . אלא נשרש שליטת הקדושה שסוף כל סוף יתוקן הכל, וכללהחריב את הבריאה מכל

                                                           

ועיקר חיותו של , וכן באדם הנשמה נעלמת מאד, ל"וז' ן גא אופ"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי874
והוא כל כחותיו וחושיו , והוא המרגיש, והוא האדם המקבל שכר ועונש כידוע, האדם הוא הרוח

והיא בשמים רק , והוא מזלו של האדם ומלאכו כידוע, והנשמה הוא השכל המלמד לאדם דעת
  .ל"עכ, ילוניצוצות מתנוצצים ממנו על האדם להנהיגו ולהשכ

שהוא , חיצוניותם' כי כל העולמות נתקנו בבחי, ונמצא עתה, ל"וז' ח תפילה פרק א"פע'  עי875
לפי , הנפש שלו' אך האדם בעצמו לא נתקן עדיין רק בחי, מ שלהם"העולמות בכללם עם א' בחי

, ל"עכ, ואפילו הברכות שלהם הוא מצד מצוה מעשיות, שכל אלו הם מצות מעשיות מצד הנפש
הוא כדי לתת קיום וחיות ומזון אל כל ' מיני זווגים הא' א יש ב"באו, ל"וז' ש פרק ו"כ ק"שעה' עיו

א יפסק "העולמות ולקיימם קיום ההכרחי להם אמנם זווג הזה הוא תדירי ואינו נפסק שום רגע כ
ן כדי "הוא כדי להמשיך ולתת מוחין לזו' והב, יתבטלו כל העולמות מקיומם והוייתם' רגע א

והוא , אם כן יוצא שבתיקון נתקן העולמות, ל"עכ, ז"להוליד נשמות בני אדם התחתונים בעוה
, וזה ההבדל שבין נשמות לעולמות, א ועלינו לתקן הזיווג הפנימי"הזיווג התמידי החיצוני בין או

  . ל"עכ
כי שתים רעות עשה עמי אתי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות ,  על פי ירמיה ב יג876

  .בארת נשברים אשר לא יכלו המים
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ל שהם נבררו " ר, ענין הבירור שנעשה בתחילה בסוד הפרצופים והעולמות עצמםוהוא
מה והיינו ,  והם העומדים להשקיף על הנהגת העבודה שיהיה נתקן מעט מעט,ויצאו מן הרע

 ,שיעור הנהגת שית אלפי שניןמה שנשאר ביד בני אדם לתקן בכל והיינו , שעדיין לא נתקן
י הולדת "ל שכל נשמה שבא לעולם ע" ר,א" דור ודור נולדים ויוצאים נשמות מן הסטכלשב

 שכל אדם מישראל יש לו דרך אחר ,ג מצות שלו"י תרי" הוא עומד להתתקן ע,אחד מישראל
ות  וכל אדם מישראל מתקן במצ,877 לחבירודומה שאין צדיק ,י תורה ומצות"ותיקון חדש ע

ג " שכל נשמה מחוברת מתרי, הכל לפי שורש נשמתו,תפילין שמניח מה שאין חבירו מתקן
 היה בחינת נשמתו כשיצא מן ותחילה ,לפי עניינו ושרשו' ג מצות כל א"אברים והם לעומת תרי

 שמתפשט הארת ,י תורה ומצות שמסגל הוא נעשה בבחינת פרצוף" וע,א בסוד נקודה לבד"הסט
 ובכל יום מתקן ניצוץ אחד מנשמתו ועולה בלילה ,ג מצות"י תרי"רים שלה עג אב"נשמתו בתרי

 וכפי מספר ניצוצי , ולמחר מברר בירורים חדשים משורש נשמתו,878למעלה בסוד סילוק המוחין
אלפי שנין הבירורים הם רק בסוד '  ונמצא שבכל ו,879נשמתו שצריך לתקן כך הם מספר ימי חייו

 הכל הוא מצד הנשמות ,י מצות בעולמות עליונים"וד תיקונים ע ומה שאנו מדברים בס,נשמות
 והם , כבר נבררו ונתקנום אבל העולמות עצמ,שהם מתפשטים דרך כל העולמות וכוללים כולם

ה בסוד "ן תחת מ"הגורמים סיוע לאדם לטהר נפשו שהוא סוד תחלת התיקון שנקשר ב
 הכל הוא במה שנשפע ,ים העליונים וכל הקלקולים ופגמים שאנו מדברים בפרצופ,הפרצופים

 אנו אומרים שהעולמות ,א"ז שלא נעשה הקשר הזה וניתן רשות להוציא הסט" וכ,לנשמות
 ואי אפשר , והבן עומק דברים אלו כי הם רזין עילאין מאד, בסוד השבירה והקלקולהיועצמם 

  .880 אבל די בזה לחכם ומבין מדעתו,להרחיב בהם ביותר
ל הנהגת הזמן הוא הכל באדם דנשמות שהוא כולל קומה שלמה  הבירור הזה שבכוסוד

 והוא סוד צלמו של נבוכדנצר שראה בחלום שהוא קומה שלמה ,ע"עולמות אבי' של ד
 שהוא בעקב של הרגלים , לנגד אדם דנשמות שהולך ומתברר עד סוף אלף הששי881א"דסט

 שאז ,ל הנשמות שבגוף בן דוד בא עד שיכלו כיןא) א"ב ע" סיבמות (ש" כמ,דאדם דנשמות
 ויוחזר המלוכה למשיח שהוא ,יהיה גמר הבירור ויתוקן הכל בסוד מלך הדר בעטרת היסוד

 , ויהיה זמן מלוכת המשיח עד גמר אלף הששי,ן בשלמות"ה שיתחבר עם ב"ם שם מ"בסוד אד
ג " השביעי בסוד שם סףוהתיקון הזה יהיה כדי להעלות הכל לשלמות להנהגת הנצחיות באל

 עוד בנתיב עתיק ת" וכשי,בעלה עטרת פר תורהג בסוד מלכות תגא בראש ס"ן לס"עלה בשמ
  .)כטפתח א "א', הפתח פרצופים ( ד באריכות"א בס"ורדל

ס ששם אתבריר "ח ניצוצין העולים תמיד אל מו" הם סוד הבירורים שעולים מרפואלו
 ,ן דלא הוי והוו ויהוייןביה סליקו וביה סלקין אינו ,882)ב" ע'ד(ד "ש בספ"הכל במחשבה כמ

 , והם נעשים תמיד בסוד פרצופים)לטפתח א "א( ד"ס בס"וכמו שיתבאר באריכות בענין המו

                                                           

ואין צדיק דומה , אין לך יום שדומה לחבירו, ל"וז' ח סדר האצילות בקיצור פרק ב"ע'  עי877
  .ל"עכ, ואין בריאה דומה לחבירתה, לחבירו
ח "עוד ע' ועי' דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף'ב "ג ע"ח עמוד ל" זה מה שכתוב כאן בע878

ן ומתעברת בתוך "דם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מנשמת הא, ל"וז' נסירה פרק ג
 .ל"עכ, מלכות עיבור גמור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלו

ובכל גלגול , כבר ידעת מהתחלקות הנשמה לכמה ניצוצין, ל"וז' ח שער הצלם א"ע'  עי879
כך , גלגול זהוכפי מספר הניצוצין של צלם ההוא הבא להשתלם עתה ב, וגלגול באים מקצת מהם

לכן הצלם הזה נקרא מדת ימי האדם הנזכר בזוהר ויחי , הוא מספר ניצוצין שיש בצורה ההוא
  .ל"עכ, כי כמספר ניצוצותיו כך מספר ימי חייו) א"ד ע"רכ(

 .במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו] דורשים[ל לא "ב וז"א ע"חגיגה י'  עי880
אית אדם אוחרא , ל"וז) ג"ג ע"ל(ח "ז' עי', ח שבירה א"לעיל ע' עי,  והוא נקרא אדם בליעל881

מסטרא , אדם דבריאה אדם דיצירה אדם דעשיה, ולא עוד אלא תלת אדם אינון, מסטרא דמסאבו
' ועי, אדם טוב יצר הטוב, דדכיו ואית אחרא מסטרא דמסאבו דאיהו אדם בליעל איש און יצר הרע

ין הוא כמה שתדע כי גם את זה לעומת זה עשה האלהים והענ, ל" הקדמה כג וז-שער הגלגולים 
 . ל"עכ, ה גידין"ח איברים ושס"ר דקדושה כן יש אדם בליעל בקליפות ויש בו רמ"וכמו שיש אדה

כל האורות וכל הפרצופים הכל נתעלו בו לאחר שבירת המלכים ונבררו , ל"א שם וז"גר'  עי882
וכן אמר בזוהר , וע דכולם סלקין ביה להשפיע להםוכן הוא תמיד כיד, וזהו ביה סליקו, בו כידוע

וכן כל הבירורים של הסיגים ' ב ובהאי כד סליק כלא סלקין ואתאחדן ביה כו"ז ע"בראשית דף ט
  . ל"עכ, ס"נ סלקין במ"בסוד מ
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 חדשים מן הקליפות בסוד הזיווג של הזכר ונקבה רוריםכ הם בעצמם המעלים בי"ואח
 שכל מי שאינו עוסק בפריה ורביה )ב"ג ע" סיבמות( שלכן אמרו ,שמזדווגים להוציא תולדות

 וגורם לשכינה שמסתלקת ,זמן של ביאת משיחה והוא גורם לאיחור ,הוא ממעט את הדמות
 , שהשכינה הוא כלל הנוקבא השורה בהם להביאם אל סדר הנכון שיבואו לכלל תיקון,מישראל

 בסוד )'בפרק מיעוט הירח ( ל"י ז"ש האר"והיא המתלבשת בימות החול לברר בירורים כמ
 ואף גם זאת בהיותם בארץ )מדויקרא כו  (ז נאמר" וע,בכל משלהומלכותו ) יטתהלים קג (

  . והבן דברים אלו,'אויביהם לא מאסתים וגו
  

  פתח טז 
 שזה לא היה 883י המתקלא" שעיקר תקון השבירה היה ע, ביארנו בכלל הדבריםכבר

א "פ( והמתקלא הוא סוד שלשה ספרים שנברא בהם העולם שחשבם בספר יצירה ,בעולם התוהו
 ,והם ספר וספר וסיפור )א"ב מ"י פ"ס(ם תיוהם כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינ )א"מ

י שנעשה המתקלא והוא סוד ביאת " והעולמות היה עהפרצופיםוכמו שתחילת התיקון של 
 וכמו ,ימים שנברא העולם בחכמה ובתבונה ובדעת' ב שנברא בו" והם כל מע,884ת"המוחין בז

 שלכך נסמך פרשת ,ימי בראשית ומה שנעשה בו' בו נכלל כל ושהיה במלאכת המשכן אשר 
שמות ( וכתיב ,'עשה מלאכה וגויששת ימים ) טו שמות לא ('מלאכת המשכן לפרשת ויקהל וגו

 והוא , ואמלא אותו רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת,'בשם בצלאל וגו' ראו קרא ה) ב לא
ל הוא סוד חסד של יום ראשון שמתפשט "א שהוא מדרגת רוח ובצל885ה החדש"סוד גילוי שם מ

 והוא בן ,ל היית"ל א" בצ)א"ה ע" נברכות( ש" וכמ,ימי בראשית שנתגלה בפומא דאמה' בכל ו
 כי הכלים של התוהו היו )א"ב ע" פז"תיקו( 886ר"ה אוי"ר שהוא סוד יהי אור י"י בן חו"אור

 ,הפועל המשכן והכלים ולכן הוא היה ,כ בתיקון" משא887ק בלי הארת אוירא"בסטרא דבוצד
 בסוד ,ע" שהמשכן עצמו היה בסוד בי,ע" בסוד פרצוף בכל אביושכל הכלים נתקנו על ידו ונעש

ע " שמבי, אצילותוד והשראת השכינה שבו בס,888פרגוד' ק ובין כל א"העזרה ואוהל מועד וק
בסוד ל הם כלים של אצילות שהם נעשים "מקומות הנ'  וסוד הכלים שבמשכן בג,ע"נעשה אבי

ט "כ במשכן שהם סוד ל"ט מלאכות שהיה במעשה בראשית היה ג" וכל ל,ע כידוע"ן בבי"נר
ה " וכן נכללו כולם במ,ן"ג שהם סוד ב" שנכללו בנקודות דס,889ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"עאותיות ד

 כן בסוד הבירור של הנשמות מה שניתן וכמו ,ה"ש הרב זללה" כמ,א שבו" סוד טנתשהםהחדש 
                                                           

ש יסודן כף זכות וכף חובה ולשון חק "מ"שלש אמות א, ל"ב וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר 'עי 883
ז "ועי' וכו, ה"קוין חסד דין ורחמים שהן השלשה ספרים שנפתחין בר'  גל"ור, מכריע בנתים

בעובדא דבראשית הוה מחלוקת שמאלא ) א"ד ע"בראשית דף י(ש בזוהר "נתקיים העולם כמ
וכן , א דאיהו יום תליתאי עאל בינייהו ואפריש מחלוקת ואסכים לתרין סטרין"עד' בימינא כו

והוא כלל כל , וזהו כל התיקון כמו שמפרש והולך, עולםז נתקיים ה"ועי' בהרבה מקומות וכו
, ז"ר וא"ש באד"כמ', א וגבורות לנוק"חסדים לז, ג"והדעת הוא המכריע ובו כלול חו, האצילות

 . ל"עכ, נמצא כי במתקלא כלל האצילות
כמו שמפרש והולך , נ"ועיקר המתקלא הוא בשביל זו, ל"ג וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי884

ב לא הוו "כ על חו"ג דאמר ג"ואע, ת"שהן ז, ומלכין קדמאין מיתו',  הוי מתקלא כודעד דלא
כי הזיווג הוא אינו רק להוליד בנים ולתת להם מוחין , נ"כ בשביל זו"הוא ג, משגיחין אפין באפין

דברים (י הבינה אם הבנים כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף "והכל הוא ע, ש למטה"כמ, ולקיימם
 . ל"עכ, נ כידוע"א מתפשטת בזושהי) ב"ל

  . כותב שזה הספר ספר וסיפור) א"ע' ד(י "א ס"בהגר'  עי885
א על "בהגר' ועי, ס שהוא שורש התיקון"שזה זווג בין אוירא למ', א פתח ז"לקמן א'  עי886

ואור הוא אהבה ושניהם הם אויר ' אתקריאת יראה כו' האי י' ד הוא דחילו וכו"ל יו" שם וזז"תיקו
 . ל"עכ, א נתהוו הכל"ש בהרבה מקומות ובחיבורם שהן חיבור או"ה דחילו ורחימו כמ"והם י

כי בתחלה היה בסוד ) סיבת שבירת המלכים( העיקר -א הגהה "ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי887
  .ל"עכ, ז"ר וא"ש בא"בוצינא קרדינותא עטרא דגבורה לבד ולכך לא אתקיימו כמ

מ דבוק הוא "א מ"ק לז"י שנתפרש המסך בין ע"אעפ, ל"זב ו"ג ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי888
א נכללין בו ואינן נחשבין לפרצוף "שלכן או, א למעלה מהקרום"רק שאינו דבוק ממש כמו או, בו

וכנגד זה המסך הוא הפרכת במשכן בין הקדש , ש למעלה"ש בזוהר הרבה פעמים וכמ"כמ, אחר
והוא המסך בין משכן , ל"ושם עמידתה כנ, םא לנוקבא קרו"וכן הוא בין ז, ובין קדש הקדשים

 .ל"עכ, י"לחצר אהל מועד ששם הוא נה
 . 'כ עמידה פרק ה"שעה 'עי 889
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 א"ש במ"ספרים כמ'  הוצרך תחלה להכין המתקלא והוא סוד מתן תורה בב,תוןביד האדם התח
ד " וגם ניתנו בדיבור בבת אחת כל היו, הם כף זכות וכף חובה,'דברות בכל א' לוחות ה' בסוד ב
 ,כ סוד תורה ומצות שנתנו לישראל" הם גוכן ,891בינתים הוא לשון חק מכריע 890דברות

אלו ' י ב" וע,ת ותורה הוא בלשון"ה ל"ע ושס"ח מ"מ בימין ושמאל רבמעשהשהמצות הם 
נעשה הבירור במה שנוגע לנשמות שהם מתבררים מן התוהו בכל עת ועולים למעלה ונעשים 

  .892'ה תושיע ה"ם ובהמ"אד) זתהלים לו (ה בסוד "ן לסוד מ" מסוד ב,בסוד פרצוף
י שהאב "שה ע והוא כי תחלת לידת אדם מישראל נע, ענין זה הוא עמוק מאודוביאור

 עד בהמיית ואז ניתן בו נפש התחתונה ה, ומצטייר ברחם אמו)טיפה(מזדווג עם האם ומטיל בה 
ר שהוא " ונפש התאווני גובר בו מאד והוא היצה,עיר פרא אדם יולד) יביא איוב (כשנולד אז 

ין ז דוח" וכשמלמדים אותו תורה אז עי,ן" בכלים האלו של הנפש סוד בשולטיםסוד הסיגים ה
י " ותחילת תיקונו ע,ן"ה שמאיר על שם ב" והוא סוד שם מ,ר וכח התאוה"מעליו את היצה

ימי טומאה של '  שהם ז,893ימים הוא עדין תחת אמו סוד ארץ אדום'  שז,מצות מילה בשמיני
כ ביום השמיני אז " ואח,מלכים'  של זיםשהם הסיג) ביב ויקרא (הזכר כימי נדת דותה תטמא 

ג כחות הנשפעים "ת סוד כלל תרי"דר ומתגלה חסד בפומא דאמה ונכנס לבריהוא בסוד מלך ה
ן "ה שמתחבר עם ב" והוא הארת שם מ)'גפתח תיקון ( ש למעלה"מן הרוח אל הנפש כמ

 ומתחילין ללמדו תורה שהוא , שני ערלה,שנים' א בג"כ יוצא מן הסט"ואח, בכללותבתחילה 
לעשות צדקה ' למען אשר יצוה את בניו וגו) יט יח בראשית (ש באברהם"ח כמ"הארת המצ
 כף זכות וכף 894ת"ע ובמצות ל"חלקים במ'  והם בב,כ" ומחנכין אותו במצות ג,'ומשפט וגו

ן " והוא בסוד מ,ע להוסיף לו הארה" ובמ,בהמיית הנפשות להסיר הקלקולים מ" במצות ל,חובה
ת החינוך הוא על אביו ואמו  ומצו,ד הארה חדשה"ד לתקן בחינת נוקבא דביה ולהוריד לו מ"ומ

א ויתדבק " שעד זמן הזה הוא סוד הבירור בכללות נפשו שיצא מן הסט,ג שנים"עד שהוא בן י
, א"א שהם המבררים בחינת ז"י או" עה שבירור שלו נעש,ן"ה וב"בקדושה בסוד חיבור מ

 אז ,ן"ה וב" ואז נגמר פרצופו בסוד חיבור מ,ג שנים" נגמר כללות בירור הנפש שבו עד יוכאשר
 ניצוצי נפשו שארישמאז צריך הוא לברר והיינו , הוא נעשה בר מצוה ויוצא מרשות אביו

 לעשותו ,י התורה ומצות שלו" שהוא מברר מהם בכל יום ויום ע,א"בפרטות השקועים בסט
בחינת בהוא   ונעשה,895בסוד פרצוף כפי ערך מספר ימי חייו הקצובים לו לפי מספר ניצוצי נפשו

                                                           

ה עשרת הדברות " מלמד שאמר הקב-את כל הדברים האלה , ל"י שמות כ א וז"רש'  עי890
ל ל עוד אנכי ולא יהיה לך שחזר ופירש על כ"כ מה ת"בדבור אחד מה שאי אפשר לאדם לומר כן א

 . דבור ודבור בפני עצמו
, ל"ספרים של המשקולת נברא העולם כנ' ד שהם ג"חב, ל"ב וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי891

אצבעות בזו ' ה, ששני הידים הן כעין שני לוחות', ספרים שהן כף כו' ב הן ב"שחו, י נתן התורה"וע
י מכתב על "והתורה נתנה ע, והן הכותבין מכתב אלקים חרות על הלוחות, כמו בלוחות, בזו' וה

' ועי, ל"עכ, והוא הלשון ובו נכלל כל שבשני הלוחות, י דבור עשרת הדברות לישראל"וע, הלוחות
בשעה ) א"ח ע"שבת פ(ואמרו ' ש ויתנצלו בני ישראל את עדים כו"וכמ, ל"א וז"ע' ה ג"שם הגה

ה להחזירן "ועתיד הקב' א מישראל שני כתרים כו"ה וקשרו לכ"ר מ"שהקדימו נעשה לנשמע באו ס
שלכן היו חיין , א"והן המוחין שהן עטרות דאו, לנו שנאמר ושמחת עולם על ראשם שעל ראשם

, ספרים' והלוחות הן ב' ש בשעה כו"ואלו הכתרים זכו בלוחות כמ', בסוד חיי המלך כו, לעולם
  .ל"עכ, ל"כתרים כנ' עטרין ב' והן ב, ודבור העשרת דברות בסוד סיפור, ב"בסוד חו
, והיא יסודו, סוד בריאת האדם בגוף שבתוכו נפש הבהמית, ל"ב וז"א ע"ג ל"יהל אור ח'  עי892

ה בא בתוך "שהמ, ן"ה וב"והוא סוד מ, ם ידוע"אד, האדם באמת' שהוא נק, ונפח בו רוח האדם
ולכן ) ה"אותיות בהמה בה מ(והוא סוד אדם ובהמה , להוציא הברורין ולהשלים אותה, ן"הב

ויאמר אלקים תוצא ) ב"ח ע"כ(ל " וזצ"ספדומקורו מה, ל"עכ,  מהבהמה שהוא בירורי הבןהקרבנות
 .א שם"ביאור הגר' ועי', היינו דכתיב אדם ובהמה תושיע ה' הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו

  . שיצאו מבינה שהוא ארץ אדום-ה ונפיק "ב ד"ח יח ע"א בתז"בהגר'  עי893
ם ונחש ימינא "ת הן ס"ע ול"מ] מי שעבר על[, ל"ד וז" עד" פז"א על תיקו"בהגר'  עי894

ועל לימוד התורה שהוא ', נ מיצחק דאיהו כו"ה' וכמה דאברהם דאיהו ימינא יומא כו, ושמאלא
  . ל"עכ, דרגא דאמצעיתא

ובכל גלגול , כבר ידעת מהתחלקות הנשמה לכמה ניצוצין, ל"וז' ח שער הצלם א"ע 'עי 895
כך , כפי מספר הניצוצין של צלם ההוא הבא להשתלם עתה בגלגול זהו, וגלגול באים מקצת מהם

לכן הצלם הזה נקרא מדת ימי האדם הנזכר בזוהר ויחי , הוא מספר ניצוצין שיש בצורה ההוא
  .ל"עכ, כי כמספר ניצוצותיו כך מספר ימי חייו) א"ד ע"רכ(
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  וכבר נתבאר למעלה,תן הכלולים בנפשו הכללי"ורש לברר הפרטים של הנפש דבחינת באב וש
 שהבא , וכן כאן בכל אדם בפרט,ג"ב וס"י זיווג פנימי דע"ה החדש הוא ע" שהארת מ)פתח יא(

 רק הרוח ,י הנשמה שהיא עצמה אינה באדם"והסיוע הוא ע )ב"ח ע" ליומא(לטהר מסייעין לו 
 ושולח ניצוצות אל , אבל הנשמה היא למעלה,ה"בר עם נפשו סוד מ המתח896הוא עיקר האדם

  .897 זיווג נשמה עם בחינת חיה שבו שהם ריעין דלא מתפרשיןוד והוא ס,הרוח לסייעו
  

  פתח יז 
שבכל והיינו ,  התיקון הוא שבאו אורות חדשים מה שלא היו בתחילה בעולם התוהוכלל

פתח נקודות (  כי בנקודת הכתר כבר כתבנו,חלהמהנקודות נתוסף ענין חדש מה שלא היה בת' א
' תיקון גוהיינו ,  ואחר התיקון נעשה בו מתקלא, שהוא יצא שלם אך לא היה מתקלא עדיין)יח

ב נעשה תיקון אחר " ובחו)'חפתח א "א( ד" מן דא שיתבאר עניינו במקומו בסגורישין דא ל
' ר שלא יצאו בתחלה כי אם ו"פו גק נתוס" ובו,פ"א ועכשיו חזרו פב"שתחילה היה בבחינת אב

 ובנקודת המלכות לא היה תחלה אלא ,ר" ועכשיו נתוספו לו ג,ק שבו"א ו"חלקי נקודות הז
 ואלו ,ס התחתונות" ועכשיו נתוספו לה ט, והיינו בחינת כתר שבנקודה,בחינת חלק עשירי שבה

ו מגבירים "ם ח שאם חוטאי,בהם שייך העבודה ומעשה התחתונים' האורות שנתוספו בכל א
ו להיות " אבל אין חוזר ח,א"א אב" ומחזירין או,ס של הנוקבא"א וט"ר מז"א ומסלקים ג"הסט

  . גוברה והקדוש,א ולפעמים נדחה" שלפעמים מתגבר הסט, אלא קלקול ותיקון,שבירה גמורה
 שסוד עולם התוהו היה ששיער )'ופתח נקודות ( ש למעלה" ענין זה הוא כמוביאור

י " ע,ע בבחינת קלקולים"אורות כחות הנהגת האצילות וגם הברואים שבבי' המאציל ית
ולכן  ,ש באריכות למעלה" הקדושה כמסדרא מתגבר עליהם מאד וגורם ביטול לכל "שהסט

 הוא שורש המתקלא , והוא ראשית,א" הרע ונפילת הסטביטולנחסר אז אלו העניינים שגורמים 
היותר כללי שבאצלות ושם נשרשים כל   שהוא המונחרישין של הכתר' שהם סוד ג קווין' בג

זה היה חסר כמו ו ,א" ובבחינת תיקון הסטהנבראים וכל מאורות ומהנהגת בסידור קווין
ב שהם המביאים ומוליכים " וגם בחו)'דפתח א "ז( ד במקומו"רישין בס' שיתבאר ענין הג

בבחינת והיינו ,  וכל רעתיקונים הנשרשים בכתר שהוא החסדים הגדולים המעבירים כל דין
ש "כ בעולם התוהו והוא מ" זה לא היה ג,מזלות של הדיקנא' פ בסוד כללותם בב"הזדווגם פב

 הכתר היה מתפשט ביניהם ולא היו יכולים לקבל האור 898 שאור)'דפרק שבירה ( ה"הרב זללה
ותר היו י שבחינת האחוריים הוא עב י" שע,א"א בבחינת אב"בפנים שלהם והוצרכו להחזיר או

  שכבר כתבנו, והוא ענין עמוק,ו" חנשברים היו גם הם , ובאם לאו,יכולים לקבל אור הכתר
ת שבהם הנהגת התחתונים ובהם יוכל לעלות " שהפגם והשבירה שייך בז)'הפתח שבירה (

ב שהם דברים שלמעלה " אבל לא בחו,א לגרום ביטול ההשפעה ורוע הסידור" הסטקטרוג
פ שלהם הוא סוד פנותם " ובחינת פב,א להשלימם במדרגה יותר עליונהמהנהגת התחתונים אל

ז שלא נשרש עדיין "א יש לה שליטה כ" ואם היו פונים למטה בעת שהסט,ת"להאיר למטה לז
ת בהארה "ב גם לז" אזי היה השפעת חו, בכתר שהוא העניינים המעבירים את הרעןהתיקו
 עד , יותר עליונה' לו כח גם לגרום קלקול בבחי והיה,א מתחזק ביותר כח" ואז היה הסט,מרובה

א יותר רם " מאחר שהיה שורש הסט,א"שלא היה ביד התחתונים לתקן הקלקול ולהעביר הסט
 ולכן הוצרכו ,ב"ס שהיה השבירה מגיע גם לחו"וז ,ת"ממדרגות התחתונים שאינו אלא בז

                                                           

אבל הנפש , ם הוא האדםוהענין כי הרוח באד, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי896
יהל אור ' ועי, ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הוא המדרגה למטה ממנו

, נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו, נ"הענין של נר, ל"ד וז"ח ע"א כ"ח
י "א ס"בהגר' יעו, ל"עכ, והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם, והרוח הוא כח ההרגש שבאדם

והוא , ועיקר חיותו של האדם הוא הרוח, וכן באדם הנשמה נעלמת מאד, ל"וז' א אופן ג"א מ"פ
והוא כל כחותיו וחושיו והנשמה הוא השכל , והוא המרגיש, האדם המקבל שכר ועונש כידוע

והיא בשמים רק ניצוצות מתנוצצים , והוא מזלו של האדם ומלאכו כידוע, המלמד לאדם דעת
 .ל"עכ, מנו על האדם להנהיגו ולהשכילומ

א אתר עלאה דאינון באחדותא בחדוותא דלא מתפרשין לעלמין "ע' ג ד"זהר ח' עי, ב" זה חו897
  .'ח עקודים פרק ה"ע' ועי, ל"עכ, אלין אקרון רעים

 .ח כלי" כתוב בע898
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 בעת שהרע גובר בהם את ת"ב לז" חו899ל שלא יהיו מוליכים" ר,להחזיר פניהם מן הארת הכתר
 ואז לא יהיה שורש גדול אל הרע , אלא יהיה בסוד הסתר פנים,ההארה גדולה של בחינת הכתר

 שהוא סוד ירידת אחוריים , בקיום הנהגתם לבדלהםת לבד ובמה שנשפע "שלא יגיע רק בז
ת בעת "ר בז" וזה סוד מה שחסר ג)'הפתח שבירה  (במקומו ש למעלה"ב למטה כמ"דחו

 ולא היה כח בתחתונים ,א היה שורש הרע גם שם"ר של ז" שאם היו יוצאים גם ג,ירההשב
 שכלבלי חבירו '  אתא להיו" וא,ר הם קשורים זה בזה שהוא מתקלא שלם"להעבירו מאחר שג

 אז היה שורש לרע גם במקום רם הזה ולא , ואם היה בעולם התוהו,קשר יחוד ההנהגה נמצא שם
 ולכן הם , לבד אחר התיקון שבזה לא היה שליטה לרע900ם בסוד תוספות לכן הם באי,היה תיקון

טא גובר ח ולכן גם בעת שה,ק כמו שנתבאר"הנותנים תיקונים להנהגה ולהעביר הרע האחוז בו
שמסתלק השגחתם והיינו , ר" רק גורם לסלוק הארת המוחין והוא סילוק ג,אין הרע פוגם שם

י "מ עומדים למעלה ומוכנים לבוא ע" אבל מ, לגמרילמעלה ואין עושים פעולה להעביר הדין
ת ולהעביר את "ז יש כח במוחין להאיר מחדש בז" שעי,תיקון מעשה התחתונים בתורה ומצות

  .הרע ולהכניעו
  

  פתח יח 
 ובזה תבין דברי הרב ,נקדים לך סוד עמוק מסתרי ההנהגהביאור  הדבר ביותר ולבאר

 שהנהגת העולם )'הפתח שבירה (  והוא שכבר נתבאר,ל מה שגילה טפח וכיסה אלפים"הקדוש ז
 והוא סידור ההנהגה שאנו רואים עתה , וניתן גבול ושיעור להשפעתם לתחתונים,ק"הוא בו

א "ר והסט" שרוב שלוה מגביר היצה, וידוע, חכמה העליונהששיער כפי מה ,בסידורו ושיעורו
 וכן ,תא קיפחו עשרת השבטיםמיא דדיומסית וחמרא דפרוגי )ב"ז ע" קמשבת(ל "ש רז"כמ

סנהדרין ( ש בפרק חלק"אמרו בדור המבול שלא חטאו אלא מחמת רוב שלוה שהיה להם כמ
 , ולזה ניתן שיעור להשפעת הנהגת התחתונים שלא יהיה במדרגה יותר גדולה,מ" ובכ)א"ח ע"ק

 בעולם ,ןולכ ,י בחירתם"ו ע" ולא היה תקנה לעולם ח,ר מתגבר ביותר"שאם היה כן היה היצה
ב " שאם היה כן היה ההנהגה נשפע מהבחינה העליונה שהוא בסוד עוה,ר"התוהו לא יצאו ג

 ולכן הוכן כך שלא יהיה , היה הקלקול גובר מאד,א יש לה שליטה" ואם היה בעת שהסט,ממש
כ ואז " כרעבעת שהתחתונים מטיבים מעשיהם ואין שליטה לוהיינו , בא רק בסוד תוספת

וההשפעה  רצונו של מקום הוא סוד הטוב והשלוה שהיה לישראל בהיותם עושים ו,ר"מאירים ג
ר מסתלק מהנהגה בכדי שלא " אז בחינת ג, רצונו של מקום ובעת שאין עושים,מסוד המוחין

 רצונו של  ובשעה שעושים,יושפע לעולם השלמות הזה ולא יגיע הפגם למדרגה יותר גדולה
ר מאיר להם בבחינת מה " אז אדרבא הארת ג,בהמיית מדות נפשם הרואין נמשכים אחמקום 

 אלא לענין רוחני להשלמת העבודה ולהשגת חכמה עליונה ונבואה ,שאינו לשלמות הגשמיות
כ " אם היה מאיר ג,שנמשכים אחר הגשמיות רצונו של מקום  ובעת שאין עושים,901ק"ורוה

  . היה הפגם גדול מאד,למטה
שתנה סידור הנהגת העולם לטוב ולרע הכל לפי  שמ, תבין סוד ההנהגה הזמניותובזה

א תחת " כבר נקשר הסט, שידוע כי עתה אחר התיקון,ר בהם" והוא בערך הארת ג,העבודה
 ש" כמ, שהרי לעולם ישראל קיימים והתורה והמצות קיימים,הקדושה שלא יהיה נחרב מכל וכל

 בשפלות וגם התורה הםרק  וגם מציאות ישראל בעולם , כי לא תשכח מפי זרעו)כאדברים לא (
 שלאחר התיקון )ג" ע' ככ"שעה( ל"ש הרב הקדוש ז" והוא סוד מ,כ" ואינה מתגלית כנופלת

 והוא , רק שהם מוחין דקטנות ודעיבור שיש בזה כמה מדרגות,א"לעולם אין נחסר מוחין בז
 ,ת שהוא משתנה בכל עת"מדרגת הנהגת ישראל ומעמדם בעולם לפי ערך הארת המוחין בז

 , ובזמן הבית גופו משתנה בכל עת לפי שלמות הדור,וכמו שהיה שינוי זמן בין בית ראשון לשני
 וכן הכל בתורה בגילוי יש שינוי לפי ערך ,וכן בגלות העתים משתנים מתוקף הגלות לקלותו

ט לפי ערך ביאת "כ סוד שינוי הזמנים בשבתות ויו" והוא ג,הזמן ולפי הצדיקים שבאותו הדור

                                                           

ך א דר"א היא דרך או"א לדיקנא דז"ד דא"ג ת"א שהארת י" יב עצ"א על ספד"בהגר'  עי899
 .מעבר בלבד

לא נחשב דעת בספירות כי כל מה שלא היה בתחלה , ל"ד וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר 'עי 900
  . ל"עכ, קודם התיקון אינו אלא תוספת

  .ד"אלה הם חב' ז שג"לעיל שבירה פתח י'  עי901
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 שהכל לפי העבודה ולפי הזמן המסוגל ,ל בכוונות"ש הרב ז"א ועלייתו למעלה כמ" בזוחיןהמ
פ "ן תחתיו להיות הולך הכל ע"ה החדש שנקשר הב"י התיקון הזה של מ" והכל הוכן ע,לזה

  .המדרגה
 והוא ,אשר תקראו אותם במועדם) ד כג ויקרא (ש" כמישראל סדר הזמן שמסור לוהוא

 אבל מועדים קדושתם תלוי ביד בית , ואמרו שבת קדישא וקיימא,ם מקדש ישראל והזמני,ש"מ
 כי שבת הוא מסוד שבת בראשית שקדושתו תלוי ביד , והוא סוד עמוק מאד)א"ז ע" יביצה( דין

ק של "ימי המעשה שהם מסוד ו'  בתחלה להיות כל ווכן שהוא סוד התיקון שה,ה"המאציל ב
 ,902ג"ן לשם ס"ביום השבת שהוא ענין עליית שם בב יהיו שובתים ונוחים "התוהו שבהם כל מע

שאז יהיה ) א"ז ע"סנהדרין צ(ג הוא באלף השביעי יום שכולו שבת "שאף שעיקר הארת שם ס
אלפים '  מובועמ בפרטות נעשה ענין זה בכל שבוע וש" מ,גמר התיקון ולא יהיה עוד רע כלל

ישראל י " וע,קלקול והתיקוןק עניינם בסוד ה"ימים פועלים המלכים של ו'  שכל הו,שנים
ק הנוגע לאותו השבוע להיות נתקן ומוכן לשלמות " שבדור מתקנים הפרטים של הווצדיקים

 להיות עטרת 903 והוא סוד השבת שאז עולה הנוקבא מגלותא והיא יציאתה מאתלטיא,ב"עוה
ב באלף השביעי אז יתבטל הבחירה והעבודה והוא זמן קיבול " שבעוהוכמו ,904בראש בעלה

 בראשית כמו כן שבת של כל ימי השבוע תיקונו הוכן בתחלה בימי ,שכר ואינו תלוי בתחתונים
 ששבת הוא מעין )ב"ז ע" נברכות( ש" והוא סוד מ,שמאיר בו בחינת ניצוץ מהארת אלף השביעי

 ים אבל המועד,ה" ולכן הוא תלוי בהקב)יג נח ישעיה(  וקראת לשבת ענג,ב והוא זמן העונג"עוה
 מעשה התחתונים שהם גרמו התיקונים שנעשה בכל אלו הזמנים מירידת המוחין בהם פ"הוא ע

 וקידוש ,בישראל וכן בשבועות וסוכות ולכן תלוי קדושתם ,מ" של זמן יציסחכמו שהיה בפ
י קדושת ישראל ועבודתם שבזה מורידין תמיד מוחין " שבא ע905ן"ה וב"ן הוא סוד חיבור מ"זמ

  .א"חדשים בז
  

  פתח יט 
 שתחלה בעולם התוהו לא יצא ממנה רק בחינת , היה ענין התיקון בהיפוך ממשוקבאובנ

כ "ס תחתונות שבה באו אח" אבל ט)'ופרק ח שבירה "ע( נקודה עליונה שבה שהוא הכתר שבה
א שהם "ר של ז" אבל אין זה כמו הסתלקות הג,ו"י עונות ח" והם המסתלקים ע,בסוד תוספת

ס דנוקבא על ידי החטאים הם יורדים לקליפה " אבל ט,ע שם נוגםמסתלקים למעלה ואין פג
ש בענין דרוש "ה כמ"מ בדברי הרב זללה" וכן מבואר בכ,906 ונשארת בסוד נקודה לבד,ו"ח

 , כתוב להיפוך)'פרק ו(  וכאן בדרוש המלכים,ובגלות אחר חורבן בית שני )'פרק ב(מיעוט הירח 
 בהם מאד להיותה קרובה הפגם אז היה ,ונותס התחת"שאם היו יוצאים בתחלה בעולם התוהו ט

י העונות " כדי שע, ולכן אין באים רק בסוד תוספת לבד, ולא היו יכולים להסתלק,אל הקליפה

                                                           

' וז, ק"כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי902
וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה , וחוזרת אל שרשה, ומלכות תליא בבינה, כותהוא מל

) א"ח ע"תרומה דף קנ(מ "ש בר"כמ, רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה, וסוד היובל
וכלם , אז ובינה שלטא, והיא אשת חיל עטרת בעלה, ב הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה"ועה, ש"ע

  . ע פתח יא" לקמן נתיב אבי'ועי, ל"עכ, ן אמםלבט, חוזרים לבינה
ומההיא דאתלטיא נפקא דכתיב מן האדמה אשר , ל"ד וז"ע' א ח"ב ובגר"ע'  חצ"ספד'  עי903

) 'נוק(אבל היא , ל"דחסד כנ' ק מסט"דו' ל שהתיקון היה שיצאו אורות חדשים מסט" ר-' אררה ה
והוא האורות שהיו , ל"ת הגבורות כנדנוקבא בחינ' אלא האורות שהיו לה בתחלה בסט, לא נפקא

ש "וז, והן אורות חדשים, ל"דדכורא כנ' וכל התקונין הן בסט, ויצאו עכשיו, בקליפות דאתבטלא
רק אותן אשר יצאו מן , שהיא אין לה אורות חדשים להיות בכלל התיקון, ומההיא דאתלטיא נפקא

  . ל"עכ, הקליפות שהן אחד עשר קליפות
החיצוניות גדול ' בערך א, ל"וז' ח פנימיות וחיצוניות ד"ע'  ועי,ג" דהיינו שעלה לס904

ל אדיר במרום עמוד קח "ברמח' ועי, כ"ע, ה"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"מהפנימיות לכן שם ב
  .902 לעיל הערה' ועי, ל"עכ, ג"ן במדריגת ס"לעתיד לבוא יהיה התיקון שלם שאז יהיה ב, ל"וז

 .ל אדיר במרום עמוד תמג"זו מובא ברמח'  גימ905
שהיא לאו בחושבן המלכים ותיקונם והיא נשארה , ל"ד וז"ע'  חצ"א על ספד"בהגר'  עי906

בבחינת נקודה אחת כמו מקודם ועלה נאמר פסוק והארץ היתה כמו שמפרש והולך שהיא פרצוף 
ו חוזרת " ולכן בעת הפגם ופירוד ח,ש בזוהר דלית לה מגרמה כלום"וז' ע ועלה נאמר היתה כו"בפ

  . ל"עכ, שאין לה תיקון רק באתדבקא בדכורא, ו"לקליפות ח
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 ובאמת הם , ודבריו צריכים ביאור, משמע שאין שם רק סילוק ולא ירידה לקליפה,יסתלקו
  . ובתחלה צריך לבאר ענין הנוקבא מה עניינה,עמוקים מאד מאד

 הנה כבר כתבנו , נבאר ענין הנפש ורוח של האדם וממנה תבין ענין זה על בוריוובתחלה
 שבו כלולים כל כחות , והחיוניבהמיית שנפש של האדם היא נפש ה)'יפתח ף "אח(א "במ

 שבזה ,908 והוא למטה ממדרגת האדם,907הפועלים באברים וההרגש וכל המדות הכל הם בנפש
תוצא הארץ ) כדבראשית א  (על פסוק) 'תנחומא תזריע א(ל "ז ארז"הוא שוה לבהמה וחיה וע

) שם(כ " שהרי כתיב אח,יתור הלשוןמשהוקשה להם והיינו , ר"נפש חיה זו נפשו של אדה
 של האדם בהמיית הוא נפש ה, ולכן דרשו שנפש חיה הנזכר כאן,'בהמה ורמש וחיתו ארץ וגו

 ,ן שהוא בנוקבא בארץ" מבחינת שם ב והוא,שנברא ביחד ויצא מן הארץ עם נפש בהמה וחיה
 והוא בחינת רוח שבו ,ויפח באפיו נשמת חיים) זבראשית ב  (ש"ועיקר מדרגת האדם הוא מ

י הבחירה הטובה והרצון הטוב שבזה מהפך כל "שניתן לאדם להנהיג בזה בחינת נפשו ולתקנו ע
ג איכות "רת תריי הא"ג איכות שבנפשו ע"ג מצות מתקן תרי"י תרי" וע,מדות הנפש לטוב
  .909שברוחו המאיר בו

 הולך לפי מדרגת הדכוראנ שבו שכל ענין "ן בחינת זיווג דו"ה וב"מזיווג  סוד והוא
 ברוחו והנה ,ד"נ במקומו בס" וכמו שיתבאר עניינו בסוד פרצופי זו,ן"ה והנוקבא בבחינת ב"מ

ר שברוחו " שהוא בחינת ג,כ ניצוצות מנשמתו שהוא למעלה ממדרגת האדם"מאירים ג
י של הנשמה שמתקשרת ברוח לסייעו לעבודה וליתן לו חכמה ובינה ודעת "י נה"שמאירים ע

 אז ו, ואינה מאירה ברוחו910 וכשהוא חוטא אז נשמתו מסתלקת,בהכרת יוצרו ובהשגת התורה
 ואז ,כ נכנס בו רוח שטות"אין אדם חוטא אא) א" ע' גסוטה (ש"ר שברוח וכמ"נסתלק ממנו ג

 ואז יורדים ,ולט לתקן את נפשו ופועל בנפשו כל הרעות ומדות המגונות דבוקים בואין רוחו ש
 ויקרא ( והוא סוד הכרת הנזכר בנפש,ר במדת נפשו"אחיזת היצהוהיינו , ס של הנפש לקליפה"ט

 הנקודה הנשאר בה היא מסוד כתר של הנפש שהוא בחינת י כ,'והאבדתי את הנפש וגו) לכג 
 הדבוקה בשורש נפש האדם שמזה 911אינו שייך לנפש והוא סוד אמונה שהוא ,מלכות של הרוח

 כיון שאין זה 912 אבל אין פגם מגיע בכתר,י גלגולים שונים וכדומה"יש לו תקוה להיות נתקן ע
מ אין בו אבדן " מ, שגם הוא מתקלקלף אבל מדרגת הרוח א,לפי ענין הנפש רק מבחינת הרוח

 כי הרוח להיותו רחוק מבחינת נפש , והטעם,נםי יסורי גיה" עה אלא שמתנק,ו"וכרת ח

                                                           

שהמידות ' שם פתח ז' ועי, שרבינו כותב שמדות רעות הם בנפש' ף פתח י"לעיל אח'  עי907
נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם , נ"הענין של נר, ל"ד וז"ח ע"א כ"יהל אור ח' ועי, הטובות ברוח

והנפש הוא כח החיוני ) דהיינו המידות(והרוח הוא כח ההרגש שבאדם ,  מזלו ושורה עליואלא
  . ל"עכ, הצומחת שבאדם

אבל הנפש , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי908
  .ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הוא המדרגה למטה ממנו

 .202לעיל הערה '  עי909
' ר ממילא נכרת הנפש וכו"הכרת תכרת הנפש זה סילוק נו, ל"א וז"ט ע"א כ"יהל אור ח 'עי 910

וכן , ל"עכ, והרוח הוא בכלל העונשים, אבל הנשמה אינה בכלל עונשין שמסתלקת מיד כשפוגם
 .ד"ע' ג ג"הוא ביהל אור ח

ו כח "הוא מתיש ח, ו"ופירש הימנה ח) בתורה(ח שער ד פרק כב ואם כבר עסק בה "נפה ' עי911
, ל"א ר"פמליא של מעלה ומתקלקלים ומתבלבלים סדרי העולמות והמרכבה הקדושה וגברה יד הס

וכביכול מחליש ומחשיך כח הקדושה העליונה שכינת עוזנו אמונת ישראל השוכנת בתוכנו תמיד 
, א"ט ע"ג רל"מ ח"רע' ועי, משמע שהאמונה היא עצם השכינה, ל"עכ, כראויעל ידי עסק התורה 

  . והמלכות נקראת אמונה, ל" ספר דניאל וז- וכן לקוטי תורה 
שהבחינה העליונה , והענין כי ידוע בסדר השתלשלות העולמותח שער א פרק יז "נפה 'עי 912

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

היינו (שחיצונית מלכות של כל עולם ופרצוף נעשה פנימיות כתר להעולם או הפרצוף שתחתיו 
מדרגה להעלות כל מעשיו ודבוריו ומחשבותיו בתורה ומצות ל' שבקבלת האדם עול מלכותו יתב

ה "וכ, בסוד כתר מלכות) מ"מזה נעשה לו רצון פנימי לשעבד מוחו ודבורו ומעשיו בתו, יותר גבוה
' שהם הי, פרטים' מדבר שבקדושה כלול מעשר בחי' כי כל בחי, ן של האדם"נר' הבחי' הענין בג

' יהתחתונה העשירית של בח' העליונה של הנפש נאחזת ומתקשרת עם הבחי' והבחי, ספירות שלו
  .ש באורך"ע'  וכוהרוח
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 אלא שהרע דבוק בו והוא ,כ לגרום לו אבדון להתהפך לרע" אין בו אחיזת הרע כ,בהמייתה
  .הבחינה הרעה הנמצא ברוח וברצונו

 שענין הנוקבא הוא הנפש של כל הנבראים , כל זה הוא בכלל הנוקבא של אצילות,והנה
 וסידורה הוא תיקון חלקי הנבראים ,ע וכל העולמות"ל בי כל ידו שנבנה ע913והוא האדריכל
שסוד הנהגת הנבראים והיינו , פ מעשה התחתונים" ולכן היא העולה והיורדת ע,המושרשים בה

 כרצונו י שהוא המושל בברואיו ועושה"תו ע בזה ניכר מלכו, ומעלתם למטהראל ישותושלמ
 אז נתקנים כלל הנפשות של , מקום רצונו של ואם ישראל עושים,ושהקדושה יש לה שליטה

 ומגלה 914ש שהיא הכוללת כל נשמות שלהם" ואז גם הנוקבא שנקרא כנסת ישראל ע,אלישר
י בחינת הדכורא שהוא הרוח " למטה עאלשר ונשפע רב טוב לי,בבנינה י היא שלמה"מלכותה ע

 עליונים ב ופרצופים"ר ומחו"נ מבחינת מה שמקבל מג" דזוזיווגאהמאיר אל הנוקבא בסוד 
ולתתך עליון על כל גויי ) יט דברים כו ( ואז נאמר,שהוא למעלה ממדרגת הנבראים השפלים

י מלכותו שמנהיגם בנפלאות גדולות אשר הם מסוד "ע'  סוד גילוי מציאותו יתוהוא ,'הארץ וגו
 רצונו ו אין עושים" אבל כשח,ק" שלא בבחינת הנהגת הטבע שהוא בסוד ו,חכמה ובינה עליונה

 ואז אין מאיר בנוקבא רק בבחינת ,ר מהדכורא" אז מסתלק הארה זאת והוא סילוק ג,ל מקוםש
 ואז ,ק"ימי בראשית שהוא סוד הנהגת ו'  הטבע לקיום הבריאה כפי שהוכן בוורהנהגת סיד

 ,ס דידה" והוא סוד סילוק ט, וישראל שפלים לעפרה שולטים"ואושלמות הקדושה מתמעט 
מ למעלה בבחינת מה שנוגע " מ,שאף שישראל שפלים למטהוהיינו , שמתעלם למעלה לדכורא

 רק הם נסתרים , למעלה בעולמות עליוניםכר ומעלתם ני, נשארים קיימים ישראללקדושת
דברך ' לעולם ה) פטתהלים קיט ( בסוד ,כ בעת גמר הגלות והתיקון"ונעלמים ומוכנים לבוא אח

  .נצב בשמים
ידה מסתלקים ונעלמים ואין ניכר למטה רק ס ד" שט, ששני הדברים אמת,ונמצא

 והקדושה בשכינה שהוא בחינת נקודת , של ישראל לבד והוא שורש קיומםאלמציאותם של ישר
 ,כתר שבה שהוא בא מצד מעלתם העליונה שהוא בחינת הרוח של דכורא המתקן הנוקבא

 הבית שלא  ואלו הם המדרגות שאבדו ישראל בחורבן,דכוראוההעלם נשאר למעלה בשמים ב
 ולא היה ,א" אז היה כח גדול לסט, ואלו נתנו לזולתם, רק נגנז לגמריאומה ולשוןניתנה לשום 

 )'ופרק שבירה ( ש הרב"ס מ" וז, ולסטרא דקדושה השולט בהםאלו לישר"שום תקומה ח
 תקומה להיותה ה ואז לא הי,ו"ס תחתונות דידה כדי שלא יפגמו ח"שבעולם התוהו לא יצאו ט

ש שמצד שהנהגת הנוקבא בעולם התחתון לפי סידורם של " והוא כמ,אל הקליפהקרובה 
א " שהסטבעת אלו היה ניתן שליטת אלו המאורות למטה ,התחתונים והקליפות אוחזים בהם

  . כמבואראל אז לא היה תקומה ותיקון אל בחינת הקדושה ושורש ישר,גובר
עומת השלמות שהיה נשפע שלוהיינו , ס דידה ירדו לקליפה" נקרא שט, אחרובצד
 כך נשפע כנגדם פורעניות , רצונו של מקום ולנבראים בעת שהיו עושיםאללמטה לישר

 והוא סוד ירידת השכינה , למטהאל וחורבן ושפלות ועניות שיש לישר והוא הגזירות,וקלקולים
א בסוד " והוא סוד בנין נוקבא דסט,ה"ולעומתם ניתנים הממשלה והמלוכה לאו ,בגלות

לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ) כגבראשית כה י "רש (אמלאה החרבה) בחזקאל כו י(
ס " שטל וזה בא מצד נפשות של ישרא)'בפרק מיעוט הירח ( ל בזה"ש הרב ז" כמ,ירושלים

 ,ס תחתונות דידה" לעומתו נשפע פורעניות כנגדם והוא סוד ירידת ט,א"שלהם ירדו לסט
א " אין לסט,ס דידה" אבל באמת שורש הראשון של הט,ה והברכה לקלל915שמתהפך הענג לנגע

ז ישראל מתנקים מעונותיהם " ועי, כי הם אין שולטים כלל בעת התוהו ומסתלקים,שליטה בהם
 ,מלכותם של ישראלס דנוקבא שהיא גילוי " ומסתלק מהם ענין הט,עניותבמה שמקבלים פור

 כי , והבן דברים אלו מאד, ומתוקניםעד אשר לבסוף ישארו שלמים' דבוקה בו יתמעלתם ונשאר 
  .אי אפשר להרחיב בזה הדיבור יותר

  
  פתח כ 

                                                           

  .ג שזה שם למלכות"ח ע"א כ" מוזכר ביהל אור ח913
א "כד, מהו כנישתא דא איהו עצרת כנישו, כנישתא דישראל, ל"וז) א"ז ע"ג קצ"ח(זהר  'עי 914

  .ל"עכ, מאן דכניש לכל משריין עלאין לגביה, מאסף לכל המחנות
 .ב"ו ע"א כ"זהר ח'  עי915
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 ואמרו ,916י היא בחינת נוקבא" שנודע כי א,כ מה שמצינו דוגמתו בעולם" תבין גומזה
 ומצינו שנגזר ,'כואת בשרו  מה הצבי הזה אין עורו מחזיק ,ארץ צבי כתיב בה) א"ז ע" נגיטין(

כ מה " וא,ה מיושבים בה"נחלתינו נהפכה לזרים ואו) ב ה איכה(כ "ג וכתיב ,חורבן על הארץ
 הארץ היא ממש בחינת נוקבא כנסת , שבאמת, מאדק אבל הוא דבר עמו,חורבן יש בזה

 הם קבועים בשכינה נוקבא דאצילות שלכן נקראת כנסת אל כמו שלמעלה נשמות ישר,917ישראל
כל הדר  )ב"י ע" קכתובות( שלכן ,בארץ כמו כן למטה הגופים שלהם מיוחדים לדור ,ישראל

 הי היא באמצע סוד מלכות דקדוש" וא,א" כי הוא מקום הקליפה ובנין הסט,'ל כו"בחו
ש "ודבוקים בארצם כמ רצונו של מקום ז שישראל היו עושים"וכ ,ע"המתפשט בפנימיות כל בי

 מסוגלת  שהם בדמות נטיעה אשר היא,'תביאמו ותטעמו בהר נחלתך וגו) יזשמות טו (
 ,עים אותה במקום אחרטכ אם נו" מה שא,להשתרש במקום מיוחד ששם היא עושה פירותיה

ל כמה מצות "כ בחו" משאות ישראל מסוגלים לדור שם ולקיים שם כל התורה והמצ918 גם,ולכך
  .ם בארץ כידועמאין נוהגים וגם המצות הנהוגים גדול שכר המקיי

 ואז היא בסוד פרצוף שלם ,ד ארץ העליונה פנימיות קדושת הארץ היא בתוכה בסוואז
 והוא ,' כי תעשה הישר וגו,'את גבולך וגו' ואם ירחיב ה) ח דברים יט (ש"ומתרחב מקומה כמ

) ה"ה מ"אבות פ(ש " כמ, עד שיכולה לסבול בתוכה כל ישראל,ס תחתונות שבה"בסוד הארת ט
 ,ומגלה לישראל כל מעלתם ואז היא בישובה ,' המקום כולימעולם לא אמר אדם לחבירו צר 

 והוא סוד ,' תשעה נטלה ירושלים כו,עשרה קבין חכמה ירדו לעולם )ב"ט ע"מקידושין (ש "וכמ
 בחינת נקודה אחת שנשאר בה ,בכל העולם כולו'  וא, לבדאלס דידה שלא ניתן רק לישר"ט

 בשנה עמיםשלש פ) יז כג שמות( ובעת שישראל עולים לרגל בסוד , ואז היא בישובה,תמיד
כ סוד השראת השכינה " והוא ג, בתוספת הארה919נ" הם גורמים זיווג זו,'יראה כל זכורך וגו

  .ל" ירושלים של מעלה נקבעים שם והוא בחינת זיווג הנשלמעלהק "סוד בהמיאשר שם 
 אז נסתלקה קדושת הארץ ונסתתמו מעיינות החכמה וכל המעלות , שגרמו העונותובעת

ס דידה " טסילוקכ הארץ הוא סוד " ונתקצרה ג,ק וכל הפרטים"והשהיה נמצא בה מנבואה ור
 ח 'מלכים א( והוא בסוד , ושם נשפע להם קצת קדושה מן הארץ,בגלותוהוצרכו ישראל ללכת 

ששם ) א" ע' ומגילה(ל " והם בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו,והתפללו אליך דרך ארצם) מח
 ולברר , דידה לקליפה לשמור ישראל בגלותס" והוא סוד ירידת הט,י"נשפע קצת מאויר א

שהם בחינת מעלות הגדולות באתגלייא שהיו שם דידה ס " עיקר הטאבל, 920הבירורין משם
 , וזה סוד מה שמצינו לפעמים ששכינה הלכה עם ישראל בגלות, נסתלק לגמרי למעלה,בתחלה

נסתלקה השכינה  ולפעמים מצינו ש,'אלקיך וגו' פ ושב ה"ע )א"ט ע"כמגילה (ל "ש רז"כמ
  .אשוןאמרתי אלכה אשובה אל מקומי הר) 921טו ה הושע(ש " כמ,למעלה

ס דידה ירדו עם ישראל " שט'ס דידה נסתלקו למעלה וגם יש בחי" אמת שטוהכל
 ,נחלתינו נהפכה לזרים וזה היה לטובת ישראל) ב ה איכה(ש " וזה סוד חורבן הארץ ומ,בגלות

לה ונשארת בגדלותה והרחבתה כמקדם והיתה נשארת שאלו לא נסתלקו כל השלמות שבה למע
                                                           

 .'א פרק ג"ח מוחין דז"ע'  עי916
 .914 לעיל הערה'  עי917
 .'גם'למחוק המילה דצריך  נראה 918
  .ב"ע' י ז"שער מאמרי רשב'  עי919
ה לא הגלה את ישראל "ל אמרו שהקב"ודע כי חז, ל"ל אדיר במרום עמוד רג וז"ברמח'  עי920

 הנתקנת על ידי גלות והוא סוד קליפת נוגה) ב"ז ע"פסחים פ(אלא כדי שיתוספו עליהם גרים 
אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום , ונשאר גם הוא לאלקינו, וסוד הדבר אמרו גם כן, ישראל

כי הנה בבית המקדש נאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך , והוא סוד גדול) מגילה ו(
 ישראל נשאר להם אך כשגלו, כי הנה הוא בסוד נוקבא ששם בחינת הביאה) שמות כ כ(וברכתיך 

ומצד הטוב שלה נמצאים הבתי , שהיא בקליפת נוגה, והם בתי כנסיות בסוד פלגש, מקדש מעט
אבל כל מה , א"וחוץ לארץ תחת הס, ולכן תמצא כי ארץ ישראל לבד היא תחת הקדושה, כנסיות

אך אלו הם בסוד נוגה , שהוא בית הכנסת או בית המדרש הנה הם בסוד ארץ העמים דוקא
ל בהתקן הכל נאמר "ולע, קנת וניתנת לפלגש אל הקדושה ולכן גם בהם יהיה בחינת ביאההנת

והוא בזמן שיתוקנו הדברים בסוד ונוגה , בסוד פלגש דוקא) זכריה ט ז(ונשאר גם הוא לאלקינו 
, כי זהו בסוד הרע הנדחה) שם שם(' והסירותי דמיו מפיו וכו, שעל כן אמר בתחילה, כאור תהיה

  .ל"עכ
 .'אלך אשובה אל מקומי'שון הפסוק הוא  ל921
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 ו לישוב הארץ ועל זה נאמר" אז לא היה תקומה ח, והמדרגות שבהתביד זרים בכל המעלו
  . והבן דבר זה כי הוא ענין עמוק מאוד,והארץ אזכור'  וזכרתי את בריתי וגו)מבויקרא כו (

הכל על סוד  )א"א ע"ל ה"ר(ל " עשר מסעות שנסעה שכינה מישראל שהזכירו רזוסוד
ס דידה ונשאר בחינת כתר שבה לבד איזה רושם קדושה גם "מיעוט הירח במה שנסתלקו ממנו ט

 ונשאר כותל ,ערו ערו עד היסוד בה) ו תהלים קלז (ק בכללות" וכן חורבן ביהמ,בזמן הזה
כות  כי בבחינת כתר אין שיי, ביד זרים להחריבהיכולת שאין 922המערבי סוד נקודת כתר שבה

ישיבת ואין להם  )ב"ט ע"סנהדרין צ(א שהרי הם מסוד שבירת הכלים מלכותא בלא תגא "לסט
 )יבראשית מט (  בסוד, וכן נשאר קצת ממשלה בישראל923כמו שהיה בישראל'  על כסא המלוכה

 , והם תלמידי חכמים שבדור)א" ע'סנהדרין ה (' אלו ראשי גלויות כו,לא יסור שבט מיהודה
ז כי הוא מבחינת " אבל אין המלוכה והכתר ניכר בעוה,בי מלכים ימלוכו) טומשלי ח (ש "כמ

וארו עם ) יגדניאל ז  ( ולכן במלוכת מלך המשיח כתוב,א שהוא בשמים ולא בארץ"מלכות דז
הרחיבי ) בד ישעיה נ (ס דידה למטה לארץ ואז נאמר" וירדו הט,' וגוֵתהָאענני שמיא כבר אינש 

 תחתיהעוד וישבה ירושלים ) ז יחזקאל מא( תחתיה ונסבהורחבה  וכתיב ,'מקום אהלך וגו
ק עומד ובנוי בשמים שיתגלה לארץ ותצא מחורבן לישוב בסוד " והוא סוד ביהמ,)זכריה יב ו(

 ,'ראיתי את הארץ והנה תוהו וגו) כגד ירמיה  ( מה שתחילה נאמר924הארץ דנפקא מאתלטיא
 וביער רוח ,צא ממה שהיתה תחילה בקליפהי וירושלים שת"והוא סוד קיבוץ גלויות אל א

  .925הטומאה מן הארץ
  

  פתח כא 
מלכי '  שמקודם לכן היתה הארץ תחת ז,926י אברהם" תיקון הנוקבא היתה עותחילת

 ,928 סוד עשר אומות שנתנו לאברהם927מלכי אדום והם כוללים כל בנין אדם בליעל'  והם ז,כנען
) כהבראשית ט ( בסוד 929 והיתה באתלטיא,'רץ וגואז באוהפריזי  והכנעני )ובראשית יב ( וכתיב

בראשית ( וכתיב , החופף על הברית930רלהץ כל בשר סוד הע"ק) יג ו בראשית(ן והוא "ארור כנע
ח עלמין " והוא רמ,'אל הארץ אשר אראך וגו' אל אברם לך לך מארצך וגו' ויאמר ה) איב 

החדש מלך הדר אשר נתגלה ה " כי אברהם הוא סוד מ,931ם"אורכין דהאי אמה כמנין אברה
                                                           

מעולם לא זזה שכינתא מכותלי דמערבא דבי , אמר רבי יהודה, ל"ב וז"ע' ב ה"זהר ח'  עי922
, ל"ל עמוד רנא וז"אוצרות רמח' ועי, ל"עכ, הנה זה עומד אחר כתלנו) שיר ב ט(דכתיב , מקדשא

ויש שם גם חלק מן ,  המתיםועליו יבנה הגוף לתחית, באדם נשאר עצם אחד בקבר הנקרא לוז
שעליו , ס זה לוז"וה, נשאר הכותל המערבי, כן הוא בבית המקדש, הבלא דגרמי' והיא נק, הנפש

  . ל"עכ, הבלא דגרמי' ואותה הקדושה השורה עליו נק, ל"יבנה הבנין לע
וירש סיהרא וזכה ', ל זכה שלמה לישב על כסא ה"ב וז"א ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי923

  . ל"עכ, לכן אתבסמו הנוקבין שהן רוחין דבריאה, ל"עירא חכמה הנלחכמה ז
 צ"ספד' ועי, דהיינו לבד ללא תיקון, ב"ו ע"א ל"זהר ח' ועי) א"ע'  גצ"ספד( וארעא אתבטלת 924

ל " ר-' ומההיא דאתלטיא נפקא דכתיב מן האדמה אשר אררה ה, ל"ד וז"ע' א ח"ב ובגר"ע' ח
אלא , לא נפקא) 'נוק(אבל היא , ל"דחסד כנ' ק מסט"דו' סטשהתיקון היה שיצאו אורות חדשים מ

והוא האורות שהיו בקליפות , ל"דנוקבא בחינת הגבורות כנ' האורות שהיו לה בתחלה בסט
ש ומההיא "וז, והן אורות חדשים, ל"דדכורא כנ' וכל התקונין הן בסט, ויצאו עכשיו, דאתבטלא

רק אותן אשר יצאו מן , ות בכלל התיקוןשהיא אין לה אורות חדשים להי, דאתלטיא נפקא
  .ל"עכ, הקליפות שהן אחד עשר קליפות

  .ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ, ל" על פי זכריה יג ב וז925
  .' כדלעיל פתח ד926
, אית אדם אוחרא מסטרא דמסאבו, ל"וז) ג"ג ע"ל(ח "ז' עיו, ' מוזכר לעיל שבירה פתח א927

מסטרא דדכיו ואית אחרא , אה אדם דיצירה אדם דעשיהאדם דברי, ולא עוד אלא תלת אדם אינון
 - שער הגלגולים ' ועי, אדם טוב יצר הטוב, מסטרא דמסאבו דאיהו אדם בליעל איש און יצר הרע

ר "והענין הוא כמה שתדע כי גם את זה לעומת זה עשה האלהים וכמו שיש אדה, ל"הקדמה כג וז
 . ל"עכ, ה גידין"איברים ושסח "דקדושה כן יש אדם בליעל בקליפות ויש בו רמ

 .י שם"כא ורש-בראשית טו יט'  עי928
  .דהיינו לבד ללא תיקון, ב"ו ע"א ל"זהר ח' ועי,  וארעא אתבטלת-א "ע'  גצ"ספד'  עי929
  .'לעיל פתח ג'  עי930
כשיורדים למטה בפומא דאמה , ח כמנין אברהם"רמ, ל"שער הפסוקים חיי שרה וז'  עי931

חסדים אלו והנה אז נעשה היסוד ' ושם נתפשטו ה,  באדרת נשאח עלמין כנזכר"דאורכיה רמ
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 וניתן לו הארץ למורשה לו ולזרעו ,932י היה תיקון לארץ דנפקא מאתלטיא"בפומא דאמה שע
 א והוא סוד התורה והעבודה שעיקר מקומה בארץ" שישראל מקשרים אותה עם בחינת ז,אחריו

החסד י התפשטות "שע' וקום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה וגו) יזבראשית יג (
יא מכנען וניתנה לזרעו טהזה שבו ניתקנו כל הנקודות שנתפשט בכל קומת הנוקבא יצאה מאתל

  .בסטרא דקדושה
ויקרא אברהם ) 933לג בראשית כא (ש" סוד האמונה שפרסם אברהם בעולם כמכ"ג והוא

 שתחילה היתה בבחינת נקודה אחת סתומה ,934ל עולם שהאמונה הוא סוד הנוקבא- א' בשם ה
 ואברהם הרחיבה והגבירה בארץ ,935 בשם ועבר לבדבהםקורא ' ד השרידים אשר הומסורה בי

 , ועמד בכולם936י עשר ניסיונות שנתנסה" דילה עספירות' בסוד התפשטותה בבחינת פרצוף בי
י הנסיונות שנתנסה הגדיל " וע,דו ולהעביר האמונה מן הארץג להתגבר נ היתה רוצהא"סטהש

הניצנים ) יבב ש "שיה(האבות בסוד '  היה גילוי גשתחילה, גהפרצופה ומאז התחיל בנינה בהדר
ה עם האבות " והוא הברית שכרת הקב,גווני הקשת שעל זה נכרת ברית'  והם ג,937נראו בארץ

 שכל ,938ג תיקוני דיקנא ששם השבועה"והוא סוד השבועה שנשבע ליתן להם הארץ על ידי י
'  וז939והארץ היתה תוהו) בבראשית א ( בותי תב"י שהם , ארץ,א הם בשביל הנוקבאדיקנתיקוני 

 ויתבאר ענינם , דצניעותאספראש ב" כמ941א" בשביל ז940ת גולגולתא"תיבות בראשית הם ז
 ,942)א" ע'ט ('ה בפירושו שם בפרק א"ש רבינו הגדול זללה" וכמ)כטפתח א "א( ד במקומו"בס

                                                                                                                                                                      

ותאנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן , ל"א וז"ב ע"ר דף קמ"אד'  ועי,ל"עכ, שהוא יוסף
והאי הויא אמה דכיא ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין , בתיקונוי אתתקן תקונא דכסותא דכיא

ד פומיה דאמה אתגלי "ד וכיון דאתגלייא יו"דאתקרי יו, מהוכלהו תליין בפומא דא, ותמניא עלמין
  . ל"עכ, חסד עלאה והאי אמה חסד הוא

ומההיא דאתלטיא נפקא דכתיב מן האדמה אשר , ל"ד וז"ע' א ח"ב ובגר"ע'  חצ"ספד'  עי932
) 'נוק(אבל היא , ל"דחסד כנ' ק מסט"דו' ל שהתיקון היה שיצאו אורות חדשים מסט" ר-' אררה ה
והוא האורות שהיו , ל"דנוקבא בחינת הגבורות כנ' אלא האורות שהיו לה בתחלה בסט, אלא נפק

ש "וז, והן אורות חדשים, ל"דדכורא כנ' וכל התקונין הן בסט, ויצאו עכשיו, בקליפות דאתבטלא
רק אותן אשר יצאו מן , שהיא אין לה אורות חדשים להיות בכלל התיקון, ומההיא דאתלטיא נפקא

  .ל"עכ, ן אחד עשר קליפותהקליפות שה
 .אל עולם'  ויקרא שם בשם ה-  לשון הפסוק הוא 933
ו כח "הוא מתיש ח, ו"ופירש הימנה ח) בתורה(ח שער ד פרק כב ואם כבר עסק בה "נפה'  עי934

, ל"א ר"פמליא של מעלה ומתקלקלים ומתבלבלים סדרי העולמות והמרכבה הקדושה וגברה יד הס
דושה העליונה שכינת עוזנו אמונת ישראל השוכנת בתוכנו תמיד וכביכול מחליש ומחשיך כח הק

, א"ט ע"ג רל"מ ח"רע' ועי, משמע שהאמונה היא עצם השכינה, ל"עכ, על ידי עסק התורה כראוי
  .והמלכות נקראת אמונה, ל" ספר דניאל וז- וכן לקוטי תורה 

ותו הזמן לא חדלו ר עד זמן הפלגה והנה כל א"מאדה' אות ג' פרק ד' חלק ב' דרך ה'  עי935
, צדיקים דורשים האמת לרבים כגון חנוך מתושלח שם ועבר ומזהירים אותם שיתקנו את עצמם

כמו מנח ועד אברהם כי הנה היו אנשים צדיקים כגון שם , ל"ל אדיר במרום עמוד יג וז"ברמח' ועי
כי היו , גדולולא נמצא לדורם מהם תועלת , אך לא היו מתערבין עם שאר הדור, ועבר ובית דינם

  . ל"עכ, עומדים לעצמן ולא נשפע טובם לאחרים
שהיה צריך לתקן עשר , ואברהם נתנסה עשר נסיונות, ל"ל אדיר במרום שס וז"ברמח'  עי936

והוא חידוש הרשימו , שאחר כך הוליד את יצחק, שנים שלו' והן עצמן ק, ספירות בבירור גמור
 . ל"עכ, והוא כללות אשא במיא ומיא באשא, ל" כנואחר שנולד אז עקדו ונכנס בו לעצמות, ל"כנ

 .ב"ע' א א"זהר ח'  עי937
 .ג" יט עצ"א על ספד"בהגר'  עי938
ג "ג תיקונין והן רמוזין בי" י- דעד יקירו דיקירותא , ל"ב וז"ע'  חצ"א על ספד"בהגר 'עי 939

  .ב תיבות" שזה יב"יא עש " ועיי.ל"עכ, כמו שמפרש והולך' היתה'תיבות של פסוק שלאחריו מן 
וכן בתיקוני גלגלתא התחילו התיקונים ממנה שהיא , ל"ב וז"ע'  חצ"א על ספד"בהגר 'עי 940
 . ל"עכ, תיבות דבראשית' ל והן ז"י כנ"ת דע"גילוי ז
שהוא , דגלגלתא' שהן ז, תיקונים של הפסוק הראשון' ז, ל"א וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר 'עי 941

 . ל"עכ, א"א הן שורש לז"חכמה דא
ל שלשה עשר תיבות אלו הן " ר-תליסר תליין בתליסר דיקירו דיקירותא ' היתה וגו, ל"ז ו942

ש "כמ, שהיא והארץ תניינא של הפסוק ההיא', והן תיקונין של נוק, ג תיקוני דיקנא"תליין בי, ג"י
, שנקראת שעה' ב שעות של הנוק"ל הן י"ר' דכתיב היתה כו, ואתחריב כלא בתריסר שעתי, למטה
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' ב שבטים יצאו מג" וי,943ב תחומין" נחלק הארץ בישלהםב שבטים שיצאו מיעקב "והם סוד י
 ד"כ בשביל תיקוני נוקבא כמו שיתבאר במקומו בס"ס שהם ג"שמות שבמו' אבות שהם סוד ג

  .)ב"כפתח א "א(
ז "ע (ל"ש רז" נקשרת הנוקבא בקדושה בסוד ישראל שנתנה להם הארץ בירושה כמואז

קוניה  אף שהכנענים היו דרים בה והוא סוד תחילת תי,ירושה היא להם מאבותיהם )ב"ג ע"נ
 אבל עדיין לא היתה ראויה לצאת מרשותם לגמרי כל זמן שלא נשלמו ישראל ,דנפקא מאתלטיא

 והוצרכו יעקב , הנוקבא וגדלותה שתהיה ראויה לזווג עם דכוראנין שהוא שלמות בריבוא' סל
 בסוד )יאפתח א "ז (בזה ש במקום אחר" שם כמלהתבנותובניו ללכת למצרים לערות את הארץ 

 אז נתנה ,ריבוא' ס וכאשר נשלמו ל,ד"כמו שיתבאר במקומו בסוא "ניקה וגדלות דזעיבור וי
 ביתר ביאור לקמן בנתיב גדלות זה ויתבאר ענין ,להם התורה ועבודה שיהיו ראוים להכנס לארץ

  .ד" בס)כטפתח א "דז' נוק( הנוקבא
  

  פתח כב 
ורה שבכתב הוא דרגא  שידוע שת,נ גם בתורה" מצינו כל ענין הקלקול והתיקון שבזווכן

 שבגדלות בעת התיקון אז היה זיווג בין תורה שבכתב ,945פ דרגא דנוקבא" ותורה שבע,944א"דז
פ כללותיה ופרטותיה " כידוע שבדורות הראשונים היו משיגים כל תורה שבע,946פ"לתורה שבע

יו נות החכמה והבינה שהי והם מעי, והיה תורה שבכתב מאיר בסוד המוחין, תורה שבכתבךמתו
נובלות ) ה"ז פ"פיבראשית רבה ( בסוד ,פתוחים בה להשיג מתוכם החכמה והבינה העליונה

פ היתה בשלמותה ולא היה שום ספק וגמגום כלל בכל " וכן תורה שבע,חכמה של מעלה תורה
א נעשה בחינת "י קטרוג הסט"ר ע"ובעוה ,'עד יוסי בן יועזר כו )ב"ו ע" טתמורה(ש " כמ,דבר

 ומה שנשאר מעט נהירו ,ינות החכמהיכתב ונסתמו מעבר מתוך תורה ש"גתוהו ונסתלקו 
 והם בסוד מוחין דעיבור ,קורא אינו אלא בצמצום גדול'  כמבתר כותלא לשרידים אשר ה947דקיק

זה ספר תולדות ) אבראשית ה (ספרים בתורה עם ' ק שלו ו" והם סוד ו,א"ודקטנות שמאיר בז
  .948אדם כידוע

 ישוטטו רבים לבקש )יב ח עמוס (ש"עלם מאתנו לגמרי כמר נ"פ בעוה" שבעותורה
ס " והוא סוד סילוק ט)א"ט ע" קלשבת( ' שלא יהיה הלכה ברורה במקום א,ולא ימצאו' דבר ה

 ופרטותיה נשארים ,פ והוא בסוד נקודת כתר דילה"דילה ולא נשאר לנו רק כללות תורה שבע
כתובים ולהוציא אותו מתורה שבכתב  לדרוש מן הוליםסתומים בתורה שבכתב שאין אנו יכ

  .949פ"להוציא הלכות לתורה שבע

                                                                                                                                                                      

ובו נכללו כל , ב הוא תיקון הפה"ולכן תיקון הי, ב בקר כידוע"י' ב שבטים דנוק"ב שעות י"ובה י
  . ל"עכ, ב תיקונים"הי

 .ב"ר קלד ע"אד'  עי943
 .'ח מוחין פרק ג"ע'  עי944
פ קרינן לה והיא "ד בתחלת תקונין פה מלכות ותורה שבע"ע'  חצ"א על ספד"בהגר'  עי945

  . ל"עכ', נוק
ל הקבלה הוא חיבור שני "ג וז"ו ע" לז"א על תיקו"בהגר' ועי', ח פרק גח תיקון היר"ע'  עי946

  . ל"עכ', וכו, פ במקרא"התורות שמביא סודות קבלה שבע
 .'ל פרק ג"ח חשמ"ע'  עי947
 .ב"ז ע"א ל"זהר ח'  עי948
ולא כהן , כיון שגלו ישראל מלכה ושריה בגוים אין תורה, ל"א וז"ח לשנו"הקדמת הגר'  עי949

וטרם נגנז האור ', צבאות הפליא חסדו עמנו וכו' לולי ה, ו"פ ח"ו אבדנו תורה שבעמורה הן גוענ
א ורבינא "ולהוסיף לנו מימרות עד ר, עוד הורשו להתבונן על פי סברתם ולקבוע לנו הלכתא כמאן

נסתם כל חזון מלחזות להבין ולהורות מדעתינו , סוף הוראה ומיום שנסתם ונחתם התלמוד בבלי
כ ובינת "ועכשיו אין בינה כמש, ל"א משלי ז כ וז"וכנראה שמקורו מבהגר, ל"עכ, ששרק כעורים נג
תעודה , הוא נגד תורה שנקראת צור, וזהו הלך בדרך מרחוק צרור הכסף לקח בידו, נבוניו תסתתר

ואף אם תיגע עצמך לא תדע כי מלכה ושריה , כלומר שהתורה חתומה עכשיו, חתום תורה בלימודי
  . ל"עכ, הבגוים אין תור
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נעו ) ומשלי ה ( כי ,950פ בגלותא מתלבשא בלבושין נוכראין"ר התורה שבע" בעוהוגם
ת בסתר בכדי " כך ד,מה ירך בסתר )ב"ט ע"מסוכה (חמוקי ירכיך ) בש ז "שיה(מעגלותיה בסוד 

שים הם הנפלאים בדברים העמוקים במעס מה שסתמו דברי" שז,שלא ישלטו בה ידי זרים
 וזה היה בכוונה כדי , מלעיגים על דבריהםם והאפיקורסיה"או תמוהים וסיפורים מבהילים אשר

כשושנה ) אפרשה יב פסקה ויקרא רבה ( בסוד ,שלא תשלוט האי חוויא בישא ביסוד דידה
ם סתומה "וד מ בס952 ונסתמו חומות ציון וירושלים,951אדומה ראיתי ורואה טיפת דם כחרדל

 האי )א"י ע"ק(  בכוונת אמרם בפרק שמונה שרצים)כדפתח א "בית נתיבות א( א"ש במ"כמ
ל בספרו מגן וצינה פרק "ו הגאון המחבר ז"כ אאמ"מש' עי [מ" ואכ,'איתתא דמקני בה חויא כו

 וגם זה לא , הוא בסוד חיצוניות שלה953פ בידי זרים" שמה שנמסרה תורה שבע, ונמצא,]יח
 רידת ורק לעומת י,ס דידה נסתלקו לגמרי ונעלמה בתורה שבכתב" טבאמת כי ,ו" חבגופה
 ,ת התורה גברה האשה זרה לבנות בנין של שוא ותוהו בסוד חכמת פילוסופיא הארורהוושפל

פ "ותורה שבע )כגמשלי ל (  תחת שפחה כי תירש גבירתה,ס דידה בקליפה"והוא סוד ירידת ט
' ח וצדיקים שבדור העומדים בבית ה"י ת"עט עזר נותנים לה ע מורק ,ר שכיבת לעפרא"בעוה

 והם סוד חידושי ,פ ומקימים אותה מעפרה לבנותה בסוד פרצוף"בלילות לעסוק בתורה שבע
 ועוסקים בהלכות להוציא דין לאמיתו מתוך ים ,פ"תורה שמחדשים בכל דור בתורה שבע

י טורח רב בקושיות ופירוקים " עותפ דילה שמוציאין מתוך הקליין והוא סוד ניצוצ,התלמוד
 והם הלומדים תורה מתוך הדחק , מזה)ב"ד ע"מ( ש בתיקונים"דפסקין ממנה פסוקות כמ

' ה בעולמו אלא ד" אין לו להקב)א" ע' חברכות (ז אמרו" וע,בתכלית השפלות דשכיבת לעפרא
  .אמות של הלכה בלבד ששם נמצאת השכינה

א הידועים " והם שני ראשי הסט,ד תורה שבכתבא בסו"ק של ז"א בו" אחיזת הסטוכן
 ועיקר אחיזתם ,שממית בידים תתפשכי  )כחמשלי ל ( 954אשר הוציאו דברי תורה למינות

והם בדרגין תתאין בנביאים  )כהבראשית לב ( ויגע בכף ירכו ,955בנביאים סוד אחיזתם בירכין
 בסוד הדמיון ושם 958וכין גוונין חש,957 על העיניםםסיכ ששם עננים מ,956אחרונים בסוד חוזים

  .אחיזת מלכי אדום קדמאין

                                                           

ולא , ה עם הלכה שיגלה הכל בפירוש" מרע- ה האדם ואשתו "ג ד"ע' ג ג"יהל אור ח'  עי950
' עי', ר שלא ילמדו הפנים כמו שמפרש והולך וכו"ש התורה עכשיו בלבוש הסיפורים בשביל הע"כמ

ת וזהו גלותא דיליה בגלו, אינו מאיר לעולם] אורו של משה[, ל"ג וז"ג ע" מז"א על תיקו"בהגר
ושם מחולל מפשעינו ובחבורתו , ח"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ש בזהר ובר"וכל מ, רביעי

ב שמחולל מפשעינו היא הצער של "א ע"ז מ"א בתיקו"עוד בהגר' ועי, ל"עכ' לא תואר לו כו' כו
סוד משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני , ל"ד וז"ח ע"ב כ"יהל אור ח' ועי, ל"עכ, ח בעולם הזה"ת

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

  . ל"עכ, מחולל מפשעינו שנעשה חול דברים של חול והוא מפשעינו
י נשמתו "האיש הרשע במעשיו המקולקלים ישפיע ע, ל"א וזס שער לא פרק י"פרד'  עי951

ואז הכלה פירסה נדה ואומרת , שהוא צנור המותרות, לעיל שפע מר ממות דרך הצנור הרע' כדפי
  . ל"עכ', כדמות שושנה אדומה ראיתי וכו

בה אני חומה שכך היא ' הרי שכינתך שנא, ל" תפילה פדת וז-ו תפילות "ל תקט"רמח'  עי952
שלא להניח , בהם ששים גבורים סביב לה מגבורי ישראל' שנא, רוחותיה' גבורות ודינים לדמוקפת 

אבל למטה , סתומה דאלהים' וזה מ, גל נעול מעין חתום' גן נעול וכו, א ליכנס בה כלל"לס
' וזה חומות ירושלים שנבקעה שרוחותיה פרוצים במ, בה טומאתה בשוליה' בירושלים שלמטה נא

ו לא כן אלא שחת לו לא בניו מומם שהרי חשך למטה ירד "כן הוא למעלה חת ש"וא, סתומה
' שחומות ירושלים הם בחי) מ"להגרמ(עוד מים אדירים ' ועי, ל"עכ, ולמעלה נשאר הכל בקדושה

  . ציון
, ר נמסרה לחצונים"ר והתורה בעוה"ד טו"עה) ט"במט(ל "ג וז"ד ע"א י"ביהל אור ח ' עי953

  . ל"עכ, ם"מקום הס' שיר והוא בע"ד טו"בסוד עה
ו הנוצרי אשר הפכו דברי אלקים חיים "תלמידי יש) ה המינין"א ד"ז ע"ה י"ר(י "רש'  עי954
  . ל"עכ, לרעה

  .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי955
והם , שהם שנים רואה וחוזה, נביאים היו במדרגת העינים, ל"א משלי כב יב וז"גר'  עי956

לכן כתיב בנבואתם , חרונים ראו באספקלריא שאינה מאירהא', נביאים ראשונים ואחרונים וכו
  . ל"עכ, חזון שהוא מתרגום של מראה ופחות ממנו
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 אז יתפתחו תרעין דחכמתא של התורה והוא סוד ביאת ,ל שאז יהיה התיקון"ולע
שעתיד  )א"ט ע"קיפסחים ( דברים שכסה עתיק יומין ,למכסה עתיק ש" וכמ,א"המוחין בז

 ,ק"ה בוהם בסוד המעשו שכל המצות המבוארים בה ,ה לגלות טעמי תורה לישראל"הקב
 כי ,'וביער רוח הטומאה וגו) 959בזכריה יג ( ואז ,ב"ר והוא סוד עוה"וטעמים שלהם הם בסוד ג

 960פ עתיד אליהו לפרשה" וגם תורה שבע,כולם יודו באמתת התורה כפי שנמסרה לישראל
פ היאך היא מתייחדת עם תורה שבכתב בסוד " ויכירו חיבור התורה שבע,ותתבנה בסוד פרצוף

 וגילוי התורה הזה יהיה בסוף אלף , ותצא מגלותא כי מאורסה היא לישראל,961נ"זיווגא דזו
 בסוד , לישראלשנתנותורות ' נ ב" שאז יהיה תיקונא דזו,הששי בסוד מלך הדר בעטרת היסוד

  . ביום הששי, מימינו אשדת למו)בדברים לג ( ש"החסד דאתגלי בפום אמה כמ
 ומשם , יותר עליונה בבחינת בינה עצמה אז יעלו למדרגה,ב באלף השביעי" לעוהאבל

יין  )ב"ד ע"לברכות ( והוא סוד ,למעלה יותר בסוד חלק התורה שעדיין לא נתנה לעולם
ן "והוא סוד ג) שם(ן "ר היכן היה בג" כי אדה,המשומר בענביו וזו עדן שלא ראתה בריה מעולם

והוא נובלות חכמה של  )יבראשית ב (ן " מעדן להשקות את הגוצא שנהר י,962סדרים דאורייתא
שמות (ש " כמ,שלכן נתנה למטה לארץ שנתחברו שמים וארץ )ה"ז פ"פיראשית רבה ב(מעלה 

פ " אז יעלו יותר למעלה ולא יצטרכו להשגת תורה שבע,ב" אבל בעוה,על הר סיני' וירד ה) ביט 
אור  ויהיו מסוד ,ה"ג למעלה ממ" בסוד שם ס963ת" כי תהיה תגא בראש ס,פ תורה שבכתב"ע
פ תורה " כי אז יתעלה מדרגת המעשה ע, והבן עומק דברים אלו,ג" הנשפע לסוב עצמ"ע

היום לעשותם ולא למחר לעשותם רק לקבל שכרם כי ) א" ע' גז"ע(ש " כמ,לבחינה יותר עליונה
 ויתעלה ענין כל המצות בבחינת נצחיות בשרשם למעלה בעומק חכמה ,בתגא אין שימוש

  . והבן מאד,עליונה
  

  ח כג פת
 ,א" שמנקודות הכתר נעשה פרצוף א, נתבאר שתיקון הנקודות היה)פתח יג( למעלה

'  כי מג,ה" כתב הרב זללה)'מלכים א(  ובדרוש אחר,נ"ת נעשו פרצופי זו" ומז,א"ב או"ומחו
ראשונות ' י והאורות של ג"א של ע"נקודות הראשונות נעשה מהם רישא חדא דנקרא רדל

ת נעשה " ובחינת הכלים של עתיק דז,ס דעתיק"ילונתפשטו ' או עוד ז הנקודות הוצילושבתוך א
הנקודות היה כלול בחינת עתיק '  שבכל נקודה מהז,כלים הנשברים' מבחינת עתיק שהיה בתוך ז

'  ובחינת ז, ולקח עתיק כל מקום הנקודות ונתפשט עד סוף האצילות,נ"א וזו"א ואו"יומין וא
אורות ' אורות שבאו בסוד תוספת לג'  עלו ונתחברו עם ז, אלוכלים' ת דעתיק שהיה בז"כלים דז

כלים נעשה אור מקיף ' ת דעתיק יומין שהיו בז" ומאורות בחינת ז,ראשונים של עתיק יומין
  .ס כמו שיתבאר למטה"א מי"כלים נעשה פרצוף א' א שבז" ומבחינת הארת א,אצילות

ת דברים אלו הם כגחלי אש  ובאמ)'דפתח ( ש במקום אחר" דרוש הזה סותר למוהנה
נקודות האלו הם כלל '  והוא כי י, ואין כאן סתירה כלל,ח"והם עמוקים מאד ואלו ואלו דברי א

 )'בפתח נקודות ( ש למעלה"כל אצילות מה שבא לשיעור הנהגת התחתונים בכל פרטיהם כמ
 העלותם ר של אצילות הם בסוד" וג,ת לבד"זמ עיקר ההנהגה הוא ובאמת ,תבמקומו באריכו

 שלפי השורשים ,לבחינה יותר עליונה שאינו לפי מדרגתם אלא בסוד קיבול שכר ונצחיות
 ,ק"כ לבחינת הנצחיות המקושר בסוד א"העלותם אחלכ בתיקון "המאירים להנהגה גורמים אח

 ולכן אנו ,ד" בס)'הפתח פרצופים (  כמו שיתבאר עניינו במקומוא"ר של רדל"והוא סוד ג
                                                                                                                                                                      

 .א"ב ע"ג רנ"מ ח"רע'  עי957
 .ה אתפחיא"ב ד"ח כג ע"א בתז" בהגר'עי 958
 .ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ, ל"על פי זכריה יג ב וז 959
כי כאשר יצטרך מתורגמן , ים הוא יליץה אם ללצ"וזש, ל"לו וז' שער הגלגולים הק'  עי960

  . ל"עכ, למשה הנה אליהו חי הוא יליץ ויהיה מתורגמן שלו
ל הקבלה הוא חיבור שני "ג וז"ו ע" לז"א על תיקו"בהגר' ועי', ח תיקון הירח פרק ג"ע'  עי961

  . ל"עכ', וכו, פ במקרא"התורות שמביא סודות קבלה שבע
ד נצבים וילך "ג שיש באמת נ"ואע) ב"ד ע"א ק" חזהר(ג פרשיות שבתורה שבכתב " זה הנ962
ן "שכינתא תתאה דאתקריאת ג, ל"א וז"ח ע"ז ל"בתיקו'  ועי,)ג"ו ע" לז"א על תיקו"בהגר(' הם א

  . ל"עכ, כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא
  .583לעיל הערה ' עי 963
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 ואין הכוונה מבחינת מקומם ,ר של עתיק"נקודות הראשונות ג' תיקון נעשה מגאומרים שאחר ה
 ,כ לנצחיות אחר כל הסדר והגלגול של ההנהגה בכמה מדרגות" אלא מסוד העלותם אח,בעצמם

 ומסוד מה שמעורב , אלו נעשוקודותנ' היה הושרש בתחלה אנו אומרים שמגירק שכל מה ש
א הוא המקשר הנהגת הזמן עם הנהגת "ת דרדל" שז,ת שלו" נעשה ז,ת מבחינת עתיק יומין"בז

ת מבחינת עתיק יומין " אותו הבחינה המשותף עם ז, ולכן,ד"הנצחיות כמו שיתבאר במקומו בס
ב נעשה " ומבחינת חו, שםעורבא המ" וכן הוא מבחינת א,י"ת דע"אנו אומרים שנעשה מהם ז

ר "נמצא שבאמת מקום הנקודות של ג ו)'גפתח א "ז( ד"א כמו שיתבאר בס"א ואו"פרצוף א
 אנו , אך בבחינת העליה שמעלים אותם למדרגה יותר עליונה,א"א ואו" נעשה מהם א,במקומם

א "כ למקום א"ת נתעלו ג"ר שבז" וכן מבחינת הארת ג,י"ר דע"אומרים שהם עלו למקום ג
  .מבוארא כ"ואו

ס שלמות דעתיק עד "ר נתפשטו ונעשה מהם י" מה שאנו אומרים שמאורות שתוך הגאך
ד שעתיק יומין הוא המקשר כל הנהגת האצילות והזמן "סוף האצילות כמו שיתבאר במקומו בס

 והתקשרו הוא השפעת , ולכן אנו אומרים שמתפשטים עד סוף אצילות,ם בחינת הנצחיותע
 והוא סוד , להנהגת הזמן מסוד אורות שלהם שהוא רצון הכמוס תוך הכליםהנשפעהנצחיות 

 וסוד ,ת דעתיק כמבואר"נקודות שהם נדחו ונעשו בסוד לבושים אל אור הז' שותם תוך זהתלב
 שבאמת אור הפנימי שהוא רצון הפנימי , נעשה אור מקיףהכליםת עצמו שבתוך אלו "אור הז

 הוא העולה בסוף בסוד ,ימי בראשית שהם סובלים כל הנבראים' הגנוז תוך הבריאה של ז
 והוא סוד אור מקיף של אצילות , שיתגלה לעתיד על הנבראים כולםס והיחוד העליון"השקפת א

  . והבן מאד)פתח ה(  בנתיב עיגולים ויושר באריכותוש עניינ"כמ
  

  פתח כד 
ז יכלו הכלים לקבל "י לבושים ומסכים שעי" התיקון היה שבאו האורות עעיקר

כלית לא תתי בעל שאורות הנמשכים מן המאציל שהוא שלמות העליון הבלוהיינו , 964האורות
י לבוש ומחיצה שהוא ענין " רק ע,ת"ל שלא ישפיע לפי כחו בבחינת בלתי בע" ר,יהיה מגולה

שתחילה היו בחינת והיינו , ת"ת לבלתי בע"בין בחינת בעוהיינו , ממוצע בין האור ובין הכלי
ת " לז ידועל ולכן האור שנמשך , וכן נקודת הכתר,רישא דעתיק יומין בבחינת נקודה ולא פרצוף

ב לעומת התפשטות כל " לא נשתווה אור של עתיק יומין וכתר וחו,שהם הכלים של ההנהגה
 ונמצא שלא , אלא בבחינת כללפים כי הרי עדיין לא נעשו בבחינת פרצו,פרטי מאורות ההנהגה

ת מאחר שהם עצמם לא "ס שישתווה לעומת כלים של ז"היה דבר המגביל ומצמצם אור א
 כי לא היו כדאים לקבל אור כח ההנהגה , ולכן נשתברו ונתבטל הנהגתם,יהםנתפשטו בכל פרט

 אלא פועלים לפי עצמם , ולכן לא היו משועבדים אל שלמות היחוד,העליונה שאינו לפי ערכם
  .א שהוא נמצא מבחינת הנהגת הזמן לפי עניינו"שבהם שליטת הסט

 ונעשו בהם ,ב נתפשטו"חו התיקון אז בחינת רישא דעתיק יומין וכלים של כתר ואחר
 , ואז האור שנתפשט מן המאציל שהוא היחוד העליון,ת"תיקונים גדולים להשלמת הנהגת הז

 התיקונים אלו היו שגם , ואדרבא,נתלבש בתיקונים אלו שיהיה יכול להשתוות אל הנהגת הזמן
 ,יחוד הזמן יתבסם בכח ניצוץ השלמות של החסדים הגדולים והשפעת ניצוץ שלמות הנהגתה

 שיהיה הנהגתו להעביר כל גבול אל בלתי גבול ,ז נתקשר הנהגת הזמן אל הנהגת היחוד"ועי
 הדבר הזה והרי ,א" ובזה נעשה להם תיקון שיצאו מן הסט,המושל' ולהראות הכל על יחודו ית

 נשאר בחשך , ולכן,דומה לאדם חלש הראות שאינו יכול להסתכל באור השמש המאיר בתקפו
 ואז יכול להסתכל באורו ונמשך ,השמשענן על אור ו אבל כשיעשה מסך ,שמשומתפרש מן ה

 שהם ,ש בתיקון כלים דעתיק"מב וכן הוא כוונת הרב ,אחר מאור השמש ואז גם הוא נשאר באור
ז " שעי,אורות' חלקים ונעשו מהם י' לג 'ר שנתפשטו ונתחלקו כל א"אורות של ג' נעשו כלים לג

די ) [דרישא(עד  )א" ע'ג(א "ד פ"כ בספ"ש ג" מוהוא ,ל בא בהדרגהנשתוו אל הכלים שיהיה הכ
ג תיקוני דיקנא שהאורות " והם סוד י, דכסופא דכל כסופין לבושין דיקר אתקין ואחסין]רישא

 משוער ,י השערות שהם צינורות אל החסדים שבתוכם שיבוא הכל בהדרגה"באו מלובשים ע

                                                           

כל התיקונים דרך נקבים ושערות להתמעט ולהתצמצם , ל"ג וז"ע'  בצ"דא על ספ"בהגר'  עי964
, וזהו עיקר התיקון להתמעט האור שיוכלו התחתונים לקבל האור, האור שיצאו בדקות ובלבוש

  . ל"עכ
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 וכמו שיתבאר ,א עם הנהגת העליונים בסוד היחוד"י הנהגת ז"ת שיתקשר ע"לפי עומק הכנת הז
  .ד"דגלגלתא במקומם בס' עוד ענין תיקוני הדיקנא ותיקוני ז

  
  פתח כה 

 שהתיקון שנעשה לא היה בשלמות רק בסוד בירורי )פתח טז(  למעלהנתבאר
 וזה ,א שהם הם המתבררים תמיד בכל יום"מ נשאר כמה ניצוצות עדיין בסט" ומ,הפרצופים

 וכלל ,כל זמן הנהגת שית אלפי שנין דהוה עלמא עד סוף הזמן שאז יהיה יום הדין הגדולנמשך 
 ועיקר הבריאה היה ,ר בעולם"כ לא היה בחירה ויצה" שא, לגמרילםהענין שהבירור לא נש

 שהוא סוד המלחמה שיש תמיד בין סטרא )'דפתח צמצום ( ש למעלה"בשביל הבחירה כמ
  .ר"ט ויצה" באדם מלחמת יצהכ" והוא ג,א"דקדושה ובין סט

ע שלא יתערב עם הטוב שלא יבטלנו "ס מקום לרע בפ" שנתן אעניינו הוא התיקון וסוד
ר " שנכנס בו יצה,ד"ר ואכילתו מעה" וזה סוד חטא אדה, רק שיתגבר עמו כגבור מלחמה,לגמרי

ע "דה בפא עמ" שהסט, בריאתו היה בסוד הבירור,שבאמת בתחלה, וגרם מיתה לו ולזרעו אחריו
 , עדיין לא היה לו שליטה בקדושה עצמהאבל,  העומד מנגד והרשות בידו להזיקככלב

ר שהיה צופה מסוף " והוא האור שהיה משתמש בו אדה,שהמאורות היו מאירים בכל שלמותם
ולכן גם ,  והנחש עומד מבחוץ,ע מקום הקדושה" והיה בג,965)א"ב ע" יחגיגה( העולם ועד סופו

 עד אשר , מדות רעותחרהיה מתגבר מצד טבע נפשו להיות נמשך בטבע אר לא " יצה,באדם
 והוא מקום התחתון מדרגה , שעדיין לא נתברר967 סוד קליפת נוגהוהוא, 966ר"ד טו"אכל מעה

א ושליטתו בכדי שיהיה " ששם היה עדיין אחיזת הסט,תחתונה שבקדושה שעדיין לא נתברר
 שהוא ,סוד אחיזת הנחש בעקבוהיינו , ר ביחד" והוא נוגה שהיה מעורב בו טו,בחירה נמצאת

 שהנפש שבו ,עדיין שליטה בגוף ונפש האדםלו ר שלא היה " הוא ביצהכןו, סוף אדם דקדושה
 והיינו מה , רק בסוף הנפש בבחינת עקב,היה מבורר בתחלה ולא היה נמשך אחר תאוות בהמיות

נופת תטופנה ) גמשלי ה (כי ,  ביחדר" שבו יכול להיות מעורב טו,שיכול לבוא לידי שוגג וטעות
 והוא , ועל מצוה עבירה ואינו ניכר בתחלת העיוןוה ויכול להראות על עבירה מצ,'שפתי זרה וגו

  .' תמותון כי יודע אלקים וגומותלא ) דבראשית ג  (ש הנחש" וכמ,ענין קליפת נוגה
י השבירה  שהר,א לכנוס תוך הקדושה ממש" אז ניתן שליטה לסט,ד"י שאכל מעה"וע

ס דנוקבא "א ולסלק ט"ר של ז"י הבחירה לסלק ג"כ ע" שיכול להיות אח,היה כן על אופן זה
, י תשובה" רק התיקון היה כדי שיהיה יכול לתקן האדם קלקולים שלו ע,שיהיה קרוב לשבירה

 לא היה , שאם לא היה תחלה בסוד השורש, מה שנמצא באדם הוצרך להשתרש למעלהכלכי 
והתיקון שורש התשובה ותיקון , ר השולט"ולכן השבירה שורש הפגם ויצה, מטהכ ל"נמצא אח

 כמו כן נכנס בגוף נפש ,א לפגום ולגרום חשך במאורות העליונים"י שנכנס הסט"וע, הפגמים
ולכן נגזר עליו מיתה שהוא ממש סוד מיתת ,  לכל עון וחטאטבעור שיהיה נמשך מ"האדם היצה

ע שהוא סוד ירידת המלכים "ולכן גורש מג )א"ה ע" נשבת( שאין מיתה בלא חטא ,המלכים
 ,'עד שובך אל האדמה וגו) יטבראשית ג (בסוד ,  והוא ירידתו למקום הקליפה,ע"מאצילות לבי

                                                           

ל של בינה "ר, והחוורתא הזה הוא החסד של הגלגלתא, ל"א וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי965
והוא אור הראשון , שלכן נקרא חוורתא בסוד החסד והוא ידוע, סדוהחוורתא הוא הח, דגלגלתא

  . ל"עכ, י"שבו חסד דע) 'ב א"חגיגה י(שבו אדם מסתכל מסוף העולם ועד סופו 
עם כי ודאי שהיה בעל , כי קודם החטא, והענין, ל"ה וז"בהגה' פרק ו' ח שער א"נפה'  עי966

, כי זה תכלית כוונת כלל הבריאה, ו"יפך חבחירה גמור להטות עצמו לכל אשר יחפוץ להטיב או לה
כי , אמנם לא שהיה ענין בחירתו מחמת שכחות הרע היו כלולים בתוכו, וגם כי הרי אחר כך חטא

הוא היה אדם ישר לגמרי כלול רק מסדרי כחות הקדושה לבד וכל עניניו היו כולם ישרים קדושים 
וכחות הרע היו עומדים לצד וענין , כללומזוככים טוב גמור בלי שום עירוב ונטיה לצד ההיפך 

ו כמו שהאדם הוא בעל בחירה ליכנס "והיה בעל בחירה ליכנס אל כחות הרע ח, ע חוץ ממנו"בפ
, א להחטיאו הוצרך הנחש לבא מבחוץ לפתות לא כמו שהוא עתה"לכן כשרצה הס, אל תוך האש

הוא הרוצה , מושהיצר המפתה את האדם הוא בתוך האדם עצמו ומתדמה להאדם שהוא עצ
' ח קליפת נוגה ב"ש שמקורו מע"וע, ל"ולא שאחר חוץ ממנו מפתהו עכ, ונמשך לעשות העון

 . 'גלגולים אבו
והטוב של זה הנגה הוא , ל"וז' ח קליפת נוגה פרק ג"עוד ע' ועי', ח שער הצלם פרק ב"ע'  עי967

והעשן של , בו רע שלהלכן ריחה רע ממה שנדבק , א דנגה"א סמני הקטורת והחלבנה נוקבא דז"י
 . ל"עכ, קליפת נוגה כי משם נפש הבהמית שבאדם ושבבהמות טהורות, הקרבנות נזון מהם
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לעבוד את האדמה אשר לוקח ) שם כג ('ויגרש את האדם וגו) כד שם( וכתיב ,'כי עפר אתה וגו
ח "יעירובין (ר "ס התשובה שהתחיל אדה" וז, לתקן הפגמים שלו ולברר הבירורים,'משם וגו

שך בעקב והארס מתפשט ור באדם ממש כמו הנחש אשר נ" ומאז נתנה יצה,והתחיל לברר )ב"ע
  .עבירה גוררת עבירה) ד"ד פ"פדברים רבה ( והוא סוד ,בכל הגוף

 ש"ה החדש כמ"י יכולים לתקן הקלקולים שהוא סוד מ" שע, נתנה התורה לישראלולכן
ק " שהתורה הוא סוד הארת יסוד דא,ר בראתי לו תורה תבלין"בראתי יצה )ב" ע' לןקידושי(

ולכן , ר מנפש האדם" והוא ביסום הרע ולסלק היצה,ומצח הרצון לגרום תיקון לבסם הגבורות
 ,' וגו]חייך) [חייכם(א וכי ה) מזדברים לב  (' וגוםעץ חיי )ב"ב ע"לברכות (נקראת התורה 

 מה דגים שבים כיון שפורשים , לומר לך,ח לדגי הים"נמשלו ת) א"ב ע"ג מ"חמ "רע (ל"ואחז
ה " שהתורה היא מסוד מ, מיד מתים,ח כיון שפורשים מן התורה" תכך , מיד מתים,מן המים

 ואז הוא בסטרא ,ר" מיד נופל ברשת היצה, ובאם פורש מן התורה,החדש הגורם תחיה למלכים
  . כנפילת הכלים ושבירתם,משדמותא מ

לכן מוכרח כל אדם  )כקהלת ז ( שאין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא פיול
 שית והוא סוד המיתה שנוהג בכל ,א"ז מתברר הנפש מן הסט" והמיתה היא תיקונו שעי,למות

 , וגם הגוף נזדכך בקבר ומתפרדים היסודות ומזדככים,אלפי שנין שכל נפש מתברר אחר מיתתו
) בדניאל יב  (ש"ע כמ" והרע יתברר בפני עצמו והטוב בפ, התחיהואחר גמר הבירור אז זמן

 ין אז יהיה יום הד, ולכן,' ואלה לחרפות וגו, אלה לחיי עולם,ורבים מישיני אדמת עפר יקיצו
ר בעולם " ולא יהיה עוד יצה, והרע יתבלע ויתבטל לגמרי,הגדול לברר ולזכך כל הקדושה

ועשיתי את אשר בחוקי ) שם כז (' האבן מבשרכם וגווהסירותי את לב) כו יחזקאל לו (ש"כמו
ה " ולא יצטרך להתבסם מסוד שם מ,968ג"ן שיעלה למדרגה ס" והוא סוד בירור שם ב,'תלכו וגו

ק "ב שהוא סוד פנימיות התורה חכמה עליונה דא" ויתייחד עם שם ע,בסוד עטרת בעלה יהיהרק 
כ "שכיסה עתיק יומין שיתגלו אח והם סוד דברים ,אשר הוא שורש התורה חכמה של מעלה

  . והבן מאוד, והוא עדן עילאה,לצדיקים
  

  פתח כו 
 והם ,ח ניצוצין ירדו להחיות את הכלים הנשברים" שרפ)פתח טו(  נתבאר למעלהכבר

 שכל , וצריך שתדע,י"כ ניצוצות של נה"ת ובהם נכלל ג"ם של ז"ב מסוד חגת"פעמים ע' ד
 מטעם שמתקרב יותר אל ,יא עיקר ההנהגה יותרספירה היותר סמוכה למטה במדרגה ה

כי , ן יותר מכולם" ומב,ה עוד יותר" וממ,ב" מדרגות יותר מבשם עפלוג נ" מס, ולכן,התחתונים
י " הם לעומת כל הקלקולים שיכולים להמצא בספירה במאורות ההנהגה ע,כל הניצוצות שנפלו

, צא קטרוג יותר ויותר קלקול וכל מה שמתקרב יותר במדרגה שם יכול להמ,א"קטרוג הסט
 שליטה גמורה  לו שלא יהיה,א" ולשמור הסטליםשלכן לעומת זה ירדו ניצוצות להחיות הכ

  . באריכות)'פתח א( ש למעלה" כמ,להחריב את העולם לגמרי
ה " כתב הרב שלכן משם מ)'פרק ב( ניצוצין ח"שבכאן בדרוש רפ'  מחכם אונשאלתי

, ה"כ מדרגות כמו מבשם מ"י נפלו כ" וכן בנה,ב"ג וע"בשם סן נפלו ניצוצות יותר מ"ומשם ב
פרק ( יםובדרוש שבירת הכל, ת"ם היתה שבירה יותר גדולה מבחג" משום שבנהי,וכתב הטעם

 מטעם שהאורות היו מלובשים באחוריים ,ת"י היתה שבירה פחותה מבחג" כתב הרב שבנה)'ב
 , שבירה יותר גדולה באיכות,נת הרבח ניצוצין כוו" שבכאן בדרוש רפ, לווהשבתי, א"דאו

 שסוד ,ש"והכוונה בזה כמ, ל שבירה יותר גדולה בכמות" כוונתו ר,ובדרוש שבירת הכלים
 ,א וקטרוגו שהם גורמים חשך במאורות העליונים שלא יאירו למטה"השבירה הוא תגבורת הסט

) יח ם טזדברי( שהוא סוד ,ד שלמעלה" השפעת עונשים וקלקולים הנמשך ממדהדרק בסו
ז "י ידוע שעיקרם בהנהגה למטה שהוא הנהגת עוה" נה,והנה, 969שופטים ושוטרים תתן לך

 ,ת" ולכן התחיל הקטרוג בהם במדרגות יותר מבחג,ממש והם היותר קרובים אל התחתונים

                                                           

ן "החיצוניות גדול מהפנימיות לכן שם ב' בערך א, ל"וז' ח פנימיות וחיצוניות ד"ע'  עי968
יקון שלם לעתיד לבוא יהיה הת, ל"אדיר במרום עמוד קח וז' ועי, כ"ע, ה"לעתיד יהיה גדול משם מ

 לקמן 'ועי, א"א ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי', מובא לעיל נקודים י, ג"ן במדריגת ס"שאז יהיה ב
 .ע פתח יא"נתיב אבי

  .ל על רות שזה הענין של שופטים ושוטרים"רמח'  עי969
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למטה ממדרגות '  כל א, מזהה שכל ספירה בנינה מכמה מדרגות והארות מורכבים ז,ל"ור
מה שיורד בהם בסדר הדרגה הוא הארה יותר פחותה ויותר קרוב לגרום שם  וכל ,העליון שעליו

 במקום  שבהם התחיל השבירה, ולכן הקלקולים היה בהם במספר יותר,א"י קטרוג הסט"חשך ע
 להיותם רחוקים יותר מן התחתונים לא התחיל ,ת"אבל חג, עליון יותר בחילוקי מדרגותיהם

אבל , י"נפלו מהם מדרגות היותר תחתונות ופחותים מנה ולכן ,כ"בהם השבירה במקום עליון כ
  .י"ת מנה" היה השבירה יותר גדולה בחג970ותמכ ב,מ"מ

ש " שבו יש ממש מיתה ושבירה כמ, ענין זה ממה שמצינו ממש באדם התחתוןויובן
כ בחכמת התורה ואין נפשו "והנה ידוע שמי שאינו חכם כ, ר הגובר ומושל בנפשו"בסוד היצה

 כי נפשו במדרגה פחותה וקרובה מאד אל , הוא עלול יותר לכל חטא ועון,יותרממקום רם 
כ מי שהוא גדול בתורה ויש לו נפש "משא,  הרבה יותר מן הגדול, ליפול בעונותויכול ,א"הסט
כל ) א"ב ע" נסוכה (ל"כ שארז"והנה מצינו ג, כ" אינו יכול ליפול ברשת העונות מרובים כ,גבוה

 ,ר כחוט השערה"שלרשעים נדמה יצה) שם( וכן אמרו , גדול ממנו יצרו,הגדול מחבירו
את זה ) ידקהלת ז  (ש" כמ, לעומת הקדושהממשא היא "והיינו שמצד שהסט, ולצדיקים כהר

 ,הגדול בנשמות בסטרא דקדושההיותר ש שהיה " וכנודע שמשה רעה,לעומת זה עשה אלקים
) יטרבה פרשה יד פסקה במדבר  (ש"כמא " יותר גדול וגבוה יותר בסט971א בלעם"לנגדו בסט

ולכן הפגם היותר , א כידוע" ומנו בלעם שהיה סוד הדעת דסט, אבל באומות קם,בישראל לא קם
ר מתגבר נגדו ביותר מצד גודל מדרגת קדושתו "והטעם כי היצה, גדול הוא חטא של אדם גדול

והוא הסוד שכתב הרב  , שיהיה הפגם יותר גדול,א משם ויגרום שם קטרוג"שיהיה יניקה לסט
 , מצד שבאו האורות גלוים מבלי לבוש,ת היה השבירה יותר גדול באיכות"שבכלים של חג

י "שכל מה שהאור מגולה ואינו נפסק עוהיינו , א"י שהיו מלובשים באחוריים דאו"כ בנה"משא
  .א ליהנות מאורו ביותר" ואז תאות הסט,מחיצות הוא יותר גדול

י "ת לנה" להבין ההפרש שבין השבירה דחג,ר וסוד עמוק ביותר יש בזה ענין נסתועוד
ת הנהגת "ז וחג"י הוא סוד הנהגת עוה" כתב שנה972ל בליקוטים"א ז"כי רבינו הגדול הגר[

 והנה מצינו ,]973גוונין דמתחזיין וגוונין דלא מתחזיין) א"ג ע"ב כ" חזהר( והם סוד ,ב"עוה
 שאינו מצדשה שלא בכוונת רשע אלא בשוגג הוא במע'  א,מדרגות' בשורש החטאים מתחלק ל

 שם הוא בחינת נפש ,י" כי נהונודע, הוא בכוונת רשע בבחירה וברצון'  וא,כ"מכיר כח העון כ
ת שהוא " והרצון וכוונה הוא בחג,כמו בהמה שלא בכוונה מכוונתווכחות הגוף הפועל בטבע 

, י רגלים מלשון הרגל וטבע"ה שלכן נקרא נ, הלב והריאה והידים,האברים שלמעלה מן הפרסה
 חכמים יאלו תלמיד ,'וגו הגד לעמי פשעם) א נח ישעיה (אמרו על פסוק) ב"מ לג ע"ב(ל "ורז

ר "י פיתוי היצה" וכל מה שעושים ע,ששגגות נחשבים להם כזדונות מצד שהם יודעים החטא
שזדונות  אלו עמי הארצות ,ולבית יעקב חטאתם,  נחשב למזיד וכוונה,שממציא להם היתר

י "ס השבירה בנה"וז, מעשה בהמיות לבדכ שהם עושים רק מצד ההרגל ,נחשבים להם כשגגות
 רק מצד ,א ששם עלמא דחירו ואין שייך שם עון ופגם" שמלובש באחוריים דאו,הוא פחות

ת "ב לז"הסתר פנים שלהם בזה היה בחינת ירידה להם למטה שהוא ההארה הנמשך מחו
 שלא במקרה מצד שאין הפגם אלא ,א"א כאן סוד ההסתר מקטרוג הסטוהו, בבחינת הסתר פנים

כ "משא, כ" ואין הפגם כ, ובזה נסתר העון מהם שאין נחשב אלא שוגג,בהשגחה וכוונת חטא
                                                           

 .ל באיכות" נדצ970
עם בן  והוא בל- ' מחללא תליתאי נפקין אלף אלפין כו, ל"ד וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי971

ואמרו ולא קם נביא , נגד משה שהוא מסוד הדעת כידוע, בעור כנגד הדעת שאמר ויודע דעת עליון
  . ל"עכ, ה קם ומנו בלעם"בישראל כמשה בישראל הוא דלא קם אבל בא

והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי972
וכן , נהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמוריםמת' ג', כלילין בג' ג, ק"ו

ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה
  .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע

 שהוא גוון דלא -בסתימא דעיינין מחאן ליה , ל"א וז"א ע"א תיקוני זהר חדש נ"גר'  עי973
ב סתים עינך "ג ע"ש בזהר וארא כ"וכמ, כמו זוהר שסביב לאש, מתחזי אלא בסתימו דעיינין

ולא אתייהיב רשו למיחמי אלא בעיינין סתימין , ואסחר גלגלך ויתגליין אינון גוונין דנהרן דמזדהרי
עוד ' ועי, א דהיינו אצילות"ש בגר"וע, א"ע' ז ז"תיקו' עיוכן , ל"עכ', בגין דאינון סתימין עילאין וכו

גוונין הראשונים נראין בפתיחו דעיינין ' י הן גוונין דמתחזיין לכן ב"ונה, ל"ד וז"ב ע"א י"יהל אור ח
  .ל"עכ, ת הן גוונין דלא מתחזיין לכן הן בסתימו דעיינין"וחג
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א " והסט,א" ואין שם הסתר מאחוריים דאו, ששם הפגם ביותר מצד שהוא בכוונה ורצון,ת"בחג
ר " סוד התקרבות רצון העושה עון אל היצהואוה, יכול לאחוז שם בגילוי האור בלא לבוש

ולכן התשובה ,  ולכן שם הפגם יותר גדול, מבלי מחיצות השוגג אשר מסכך בעד העון,והפגם
ג תיקוני דיקנא "א בסוד י"ר מאו" שהתשובה הוא סוד האור הנשפע מג,יותר בקל לשוגג מלמזיד

יכבוש ) יט ה זכמי( בסוד , המקטרגפני שהוא החוצץ ב)לבפתח א "א( כמו שיתבאר במקומו
, ת"י מבחג" והוא קרוב יותר בנה,א שלא יהיה לו אחיזה בקדושה" והוא הדוחה הסט,עונותינו

  .* כי עמוקים הם מאד,והבן דברים אלו
  בית נתיבות *

 והוא ,ת"בז המתפשט הדעת סוד הוא המתקלאש )יזפתח שבירה ( למעלה כתבנו רכב
 מתקלא )א" ע'ד( א"פ ד"בספ וראמ ז"וע ,ולשמאלא נאלימי המכריע המאזניים כף של לשון
 כי תמיד קיום לו יןא אבל ,בגופא מתפשט שהדעת ,ו׳וכ זיחאת ולא חידאתא לא ,ופאגב קאים

 של הפנימיות הוא כי ,זיחאת ולא המוחין סילוק והוא מסתלק הדעת שלפעמים ,ויורד עולה הוא
 בגופא 975המתפשט הדעת סוד ש"הרע המש תנשמ הוא ההז ומתקלא, 974שבוןחב ואינו ת"ז

 מאות שש) כאיא במדבר ( סוד ישראל של ק"בו בגופו וקאים ,בפיו וחשכ הלשון שהוא בישראל
  .להם שניתן התורה בסוד י"ע ומתקיימים עומדים ישראל לכו בקרבו כינא אשר העם רגלי אלף

 לקבל הרל עלייתו בסוד דיורהו העולה והוא ,הארתו לפעמים שנסתלק ,' כוידחאתא לא
 לכב חדשים מוחין להביא 976בלילה המוחין סילוק סוד הוא ישראל עם לדבר ידתורוי ,הרהתו
  .'כו יום בכל שיםחד להיות צריכים ת"ש שז"מסוד  והוא ,עת

 עדי ולא )וד דברים ל( משה של הסילוק בסוד ןכו ,מישראל נעלם הוא כי ,זיתחא ולא
 העגל בעון כי ,שלו יםנבפ להסתכל יכוליםו הי שלא שגרם העגל טאח ס"וז ,קבורתו את איש

 )א" ע' בצ"ספד( באפין אפין יןחמשגי הוו לא ב"וחד ,ליםכה שבירת יןעמ והיה הלוחות נשתברו
 השבירה י"וע ,א"דאו יםנפ הוא ה"ומש ,וגו׳ עמכם ה׳ דבר יםנבפ יםנפ) ד ה דברים( סוד שהוא

 אשר את אליהם מדבר שהיה בעת רק, המסו פניו על תןוי) כטד שמות ל( ןכול, א"אב דרוהאת
 הש בתור"מ ולכן ,ת"לז המוחין בנתינת פ"פב חזרתם סוד שהוא ההמסו מסיר היה ,יצווה

 שהוא 977פניו עור קרן כי )כטד שמות ל( בסוד ,משה הוא ר"הד תחתיו וימלוך) לטבראשית לו (
 שכל א"דאו ודותיס מב׳ שהוא ,ו"פ׳ע ורע׳י ו׳שם ,978ה"דמש ה"מ פניםה זיו שמשם מצחה אור

' בחיד אכבהיפו ת"בר 'וא רושבפי א׳ פעמים ב׳ הם ןכול ,979ידועכ ן"ציו ף"יוס בבחי׳ הוא יסוד
 ב"יסוד  ת"הויו ב"י והם ת"הויו ו׳ כולל יסוד לכש ,נוקבא וזרח אור בסוד ודאימא ביושר אבא

 והוא ,ה"הוי פיצירו ב"וי השנה של שיםחד ב"י בסוד ,כידוע וזרח באור ו׳ ישר באור 'ו ,שבטים
  .שבטים ב"יכל הכולל 

 ן"ושגב מצרים בארץ לידתו מקום ששורש ,ברמיזא כימאחול ,עמוק יותר סוד בזה ויש
 כ"ואח ,מים אפיקי על גתערו כאיל) בב תהלים מ( בסוד ,לותאגב היה שאז ,דקטנות ש"חנה סוד

ש "מכ הציפור סוד ל"יטבאהמ אשתו ושם ,ו׳גו אחיו אל ויצא המש לגדוי )יאב שמות  (כתיב
 שהוא אבא יסוד עטרת וציפורה ,אבא יסוד הוא השמש )'אפרק ח הארת המוחין "ע(ל "י ז"האר

 משה נקרא ולכן )לאפתח א "דז' נוק( ד"בס במקומו כשית׳ ,נוקבאה את לכונן למטה מתפשט
 ניןשב ,ל"מהיטבא י׳ג י"אדנ ל"א סוד והוא ,דמטרוניתא בעלה האלוקים איש )ב" ע'א ו" חזהר(

                                                           

רות כי כל מה שלא היה בתחלה ל לא נחשב דעת בספי"ד וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי974
 . ל"עכ, קודם התיקון אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין

  .971  הובא לעיל הערהצ"א על ספד"בהגר'  עי975
ח "עוד ע' ועי' דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף'ב "ג ע"ח עמוד ל" זה מה שכתוב כאן בע976

ן ומתעברת בתוך " היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מנשמת האדם, ל"וז' נסירה פרק ג
 .ל"עכ, מלכות עיבור גמור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלו

ל "ר', ומשה לא ידע כי קרן עור פניו היינו דכתיב כו, ל"ד וז"ו ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי977
לריא דנהרא שגופו ומשה זכה לאספק, שאחר שחטא חזר לגוף דעשייה כתנות עור משכא דחוויא

  . ל"עכ, שעור שלו נעשה מלכות דאצילות, ונעשה כלו אצילות, וקרן עור שלו, נזדכך כידוע
אדם ' דמשה וד' ת ש"בחג' הן ג) המרכבה(חיות ' ד, ל"א וז"א ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי978

ג "ב ע"ב י"עוד יהל אור ח' ועי, י"א במלכות אדנ"והיא אינה ממותקת שהיא דינ' ה דמשה וכו"במ
 . ל"עכ, באסתלקותא לכתר' ה דמשה והוא מל"דמשה מצד כללותו באבות ועיקר שמו מ' ש, ל"וז

  . א"ו ע"בתוספות הזהר רע'  עי979
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 ה"פורצ וסוד, י"לאדנ המאיר כמתאדח נהירו ל"א שם סוד והוא אבא דיסוד חסדיםמ הנוקבא
 כלת שהוא בסלע ודבור )יטמשלי ל ( ר"צו עלי נחש שדרך ע"וסל ר"צו בסוד ה"ופ ר"צו הוא

 ר"ש באד"כמ ד"מטר בת והיא ה"הנער לב על וידבר )גד בראשית ל( 980ת"כושי אישה סוד משה
 יתרו בת סוד והוא ,טרהאסמ מתערין דדינין לכולא דטרדין מאמא בת )א"ב ע"רצז "אד(

 סוד והוא ,ביתרו נתקן והוא דאמא גבורות סוד 981קין ולגלג שיתרו ,כידוע מגדלותו והשטרדו
 עשיתנו ציפורה הנתקנ ובזה, יםחסדב תבסםנו התיקון סוד במשה תדבקנו א"הסט מן פרישותו

  .982אנודי מיחר ב"זה י"מ בת
הנה ש ,מאוד עמוק דסו והוא ,ברי הימיםבד רק ר"בהד מיתה רכזנ לא ורהבת והנה

וכתיב  ,משהשם  וימת כאהכתיב  ,מת לא ש"רעה משהש )ב"ג ע"י( סוטה ל במס׳"שארז ונמצי
 סוקבפ מפורש שהרי ,יםהיממת והדברים, ' כוומשמש עומד התם מה ,'ה עם שם ויהי תםה
 םהדברי כל באמת אבל, הכתוב היפוך שם וימת 'מפ דרשו והם ,משה שם וימת) הד דברים ל(

 בישראל המתפשט עתדהסוד  הוא שמשה והענין, איןקעז באלף ומיםחתו סתומים אש ליחכג
 הארת סוד והוא ,ממנו מסתלקים ובלילה א"בז מאירים המוחין שביום עדונו, הלמעל ש"כמ

 בעת הובליל ,אבאוריית דעסקין אינון לכב 983שבדור ח"תב דור לכב בישראל משה נשמת
 והוא ,תתוימ סוד וזה משה הארת נסתלק ואז ,מוחיןה סילוק הוא התורה מן שמתבטלים הנהשי
 שנשמתו ,םדהא לטובת נברא השינה אבל )ב"ז ע" נברכות( במיתה מששים א׳ השינה סוד

 כח לו תוסףינ רחלמ שיורדתכ ז"ועי ,עילאין ממתיבתין נפלאים דברים גלהשי למעלה לקתתסמ
 תגבמדר יאה התור כי ונודע, יום לכב שיםחד המוחין תדירי סוד והוא ,התורה תגשהב ועוז

 בסוד שהוא ר"בהד מיתה נזכר לא הבתור ולכן, 984נוקבא' בחי כתובים סוד ולילה ,יום וראכד
 שם נזכר לכן ,לגמרי מסתלק הוא כתובים סוד ובלילה ,יום בכל להוןד רשימו הקבועין המוחין

 ומוחין למעלה מסתלקין וראדכד ןחימו שבלילה ידוע כי ,עמוק סוד עוד זהב ויש, ר"בהד מיתה
 כחותם שימני) וש ח "שיה( בסוד )'הפרק כ תפילין "שעה( שלו זהחב וראכלד מסתלקין נוקבאד

 כ"משא ,דנוקבא יןחמו בו נשארים כי ,לגמרי מוחין סילוק כאן אין א"שמז ונמצא ,לבך על
 במקומו כמו שיתבאר הלבריא ויורדת לבד הדנקו נשארת והיא ,לגמרי מסתלקיםש בנוקבא

 כ"שא מה ר"בהד מיתה נזכר ,נוקבא' בחי בכתובים ברי הימיםבד לכןו ,ד"בס )ע פתח יז"אבי(
 בבחי׳ הקטנות בתכלית הנוקבא שהיה עזרא בזמן ,םרוג הזמן אוה ןכו, וראכד' בחי בתורה

 אינו ,בתורה ש"רעה משה אצל  מיתהש"מ ס"וז )'פרק א( פורים נתוובכ ש הרב"כמ דורמיטא
 ס"וז ,לבד דנוקבא יןחמו' בבחי אלא בו נשאר שלא ,א"מז עיקריםה ןוחימ הסתלקות בסוד אלא

 ש"כמ קבורתו את איש ידע לא) וד דברים ל( ששם ,פ"שבע רהתוב ורד בכל ש"עהר משה ניזתג
 פ"שבערה תו עיקרי כל גנוזים ונשארו ,'קום אבמ ברורה הלכה ימצאו שלא )א"ט ע" קלשבת(
 בכלל רק שם נזכר והמצ לכש ,תחא הודנק הזחב שורשה בסוד ,יזהגנו בהעלם בתשבכ ורהתב

 ונקודת שורש בבחי׳ אלא ואינ שבכתב ובתורה ,פ"שבע תורהב הם המצות שפרטי ,בפרט ולא
 הבתור כ"משא ,ר בידינו ואין בה שכחה כללשנשא שבכתב רהתו ס"וז ,לבד דנוקבא כתר
 . והבן זה מאוד,ועה בחזה דכוראקב ונשארת ממנו נזגנש פ"שבע

                                                           

כלת ' כתיב כלת משה חסר ו, תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא, ל"ב וז"ע' ג ד"זהר ח'  עי980
 וכלא חד מלה ולמלכא עלאה ,אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל, משה ודאי ואוקמוה

 ז"א על תיקו"בהגרעוד ' ועי, מלכות, דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל, אתמר
ולכן הוא זכה , פה אל פה אדבר בו, שהוא הפה, והוא הדעת דמשה, משה של כתר, ל"ד וז"ח ע"צ

 . ל"עכ, והוא הוריד השכינה לארץ, כלת משה, והוא אשה הכושית אשר לקח, לדיבור
  .לו' שער הגלגולים הק 'עי 981
י והוא "מ, בת אימא והיא הזהב, בת מי זהב, ל"ה וז"ב הגה"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי982

הויה בנקודות ' דהיא עצמה רחמים ומסטרהא כו, י זהב"מ, ג"י אימא היא כלולה בחו"מ, ם"הי
  . ל"עכ, ל מים המגדלת הזהב והוא הנהר הראשון אשר שם הזהב"אלקים ור

אורו של [, ל"ג וז"ג ע" מז"א על תיקו"בהגר' ועי', כ' ל שער הגלגולים הק" כן הוא באריז983
מ עליו הכל על "ש בזהר ובר"וכל מ, אינו מאיר לעולם וזהו גלותא דיליה בגלות רביעי] משה

 . ל"עכ, ח ושם מחולל מפשעינו"התפשטות אורו בת
' א נזכרו ונכתבו בתורה בפ"לכים של זג ואמנם אותם המ"ט ע"י ל"שער מאמרי רשב'  עי984

והמלכים , א שהוא למעלה למעלה"כ א"משא, א כנודע"וישלח והטעם הוא כי תורה שבכתב הוא ז
ע "וצ, ל"עכ, כי הכתובים רומזים במלכות, דברי הימים כנודע' א נכתבו בכתובים בס"של נוקבא דז

 .ג שלא כתב כן"ע'  בצ"א על ספד"בהגר



 פתחי שערים

212 

  הפרצופים סדר נתיב 
  פתח א 

, נקודות הראשונות ונעשה מהם פרצופים'  אז נבנו מן הי, שנעשה התיקון במלכיםאחר
שניתן שליטה והיינו , 985ביאור ענין פרצוף מה הוא) יאפתח ף "אח(וכבר כתבנו למעלה 

ג מדרגות "כחותיהם בגלוי ממש על סדר דמות אדם והם תרילמאורות של אצילות שיוציאו כל 
כ " ומסודרים ג, שיש בהם מדרגות פנימיים ויש חיצוניים ויש עליונים ויש תחתונים,שבו

 ובגוף עצמו ,בבחינת ימין ושמאל כמו שמצינו ממש בדמות האדם התחתון שיש בו נשמה וגוף
 שהנשמה שבהם הוא , בזהוהכוונה, מ"פ ואו"או ,וכן גוף ולבושים, כלים פנימי וחיצון ותיכון' ג

והכלים הם פעולות ההנהגה שהם , ס הרצון הפנימי ההולך דרך היחוד העליון בכל דבר"אור א
ויש בהם ,  מאירים לנבראים לפי ערכם להוציאם ממש ולהנהיגם,באים בבחינת הארה ממש

 שהם נפעלים זה ,חיצוניים תרחיצוניים וחיצוניים ביויותר כחות פנימיים המתלבשים בכחות 
והם כלל כל הכחות הנצרכים להנהגה ,  מה ששיערה מחשבה עליונהכפי ,מזה וקשורים זה בזה

 והם מורכבים זה בזה פעולה ,ג שרשים" שכך שיערה המחשבה שצריך לזה תרי,בכלל הבריאה
  .בפעולה ומאור במאור להוציא הדבר לתכליתו ולתיקונו

 וחלקים תחתונים שהם ,השפיע לאותם שהם יותר ממדרגה בזה חלקים עליונים לוצריך
י סיבוב הרוח שבו בגידים והדופקים " שע,כ הם קשורים ביחד כמו באדם" ואעפ,למטה במדרגה

ז מרגישים כל האברים יחד בחסרון וכאב " ועי,מניע הדם שבלב להיות חוזר בכל הגוף בכל רגע
ן סוד רוח "ה וב"הגה שהם מורכבים ממוכמו כן הוא במאורות עליונים של הנ, ' אבר אשל

 כל המאורות הפרטים של הנהגה הם קשורים ,ובחיבורם ביחד, ן"ה מעורר הב" שהמ,ונפש
כמו הרוח והדם באדם מסבבים בו , הולכים כולם לכלל שלמות ההנהגהו ,ומיוחדים זה בזה

ו כן הם יחוד  כמ,לעבודת יוצרו שהוא תכלית בריאותווחזק  יאלבריאות גופו כדי שיהיה בר
ובעת שנעשה פגם וקטרוג לגרום , פרטי המאורות שבכל פרצוף לשלמות הבריאה וההנהגה

וכמו שבאדם הלב הוא בו בבחינת מרכז ,  אז נרגש הפגם והחסרון בכל הפרצוף,'חושך במאור א
יש בו כללי שממנו מתפרשים '  אור כמו כן בכל פרצוף מא,כל הגוף ומשם סובב הדם בכולו

 כמו ,ת ומלכות ביחד" והוא בסוד מקום החזה שבו מתחברים בינה ות,והם תלויים בוהפרטים 
שלכן , וכן קשר כל הנבראים הוא ביחד שהם ביחד עולם שלם, שיתבאר עניינו במקומו באריכות

  . וכן כשעושה מצוה מתקן כולם,986האדם החוטא גורם פגם לכולם
ל פרצוף שהוא מתפעל לפי ענין ג שרשי מאורות בכ" שיערה המחשבה העליונה תריוכך

והיינו ,  ביוצר בראשית987ל"ס שיעור קומה שהזכירו רז" וז,ג מצות של האדם"העבודה שהם תרי
סוד המדה והמשקל שניתן לכל פרצוף במספר פרטי הכחות שבו שהוא משוער ממש כפי מה 

פתח א "א(  כמו שיתבאר במקומו,ס"ק דבמו"י קו המדה מבוצד" שזה נעשה ע,לבריאהשצריך 
 ,לחבירו כפי הצורך'  וכמה שינוים יש בין א,וכל פרצוף יש לו מדה ומשקל מיוחד, ד" בס)'ח
וכלל הדברים כל מה שאנו מוצאים באדם בכל פרטיו ופרטי פרטיו ,  מחשבה עליונהשיעורפי ל

ז נאמר " שע, הכל אנו מדברים בהם בפרצופים של האצילות בסדר ההנהגה,וסידור הנהגתו
  .'ויברא אלקים את האדם בצלמו וגו) כזא בראשית (

  
  פתח ב 

                                                           

ספירה הוא כח מן , יש ספירה ויש פרצוף, ל"ז וז"פתחי חכמה אות יח "ל קל"ברמח'  עי985
אך פרצוף הוא שלמות , העשר כחות בכלל שהוא המוסד שעליו נבנה כל בנין הפרטיות התלוי בו

ג שהוא כל בנין האדם "ועיקרו בסוד התרי, כל הכח ההוא בפרט נראה מפורש בסוד דמות אדם
ר ומדרגותיהם בכל דרכיהם ומשפטי "שטות הכחות חדסדרי התפ] אלא[הפרצופים אינם ', וכו

ש המקובלים "ר כראוי וכמ"והנה עשר כחות הם ולא יותר שהם מדרגות החד, שליטתם והנהגתם
  . ל"עכ, הראשונים גם כן ואלה הם היסודות של כל ההנהגה

 נמשלו, שה פזורה ישראל) ירמיה נ(תני חזקיה , ל"וז' פסקה ו' ויקרא רבה פרשה ד'  עי986
אחד , כך הן ישראל, מאבריו וכל אבריו מרגישין' מה שה הזה לוקה על ראשו או בא, ישראל לשה

י משל לבני אדם שהיו יושבין "תני רשב, האיש אחד יחטא) במדבר טז(מהן חוטא וכולן מרגישין 
אמר , נטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו אמרו לו חבריו מה אתה יושב ועושה, בספינה

 . ל"עכ, אמרו לו שהמים עולין ומציפין עלינו את הספינה, אכפת לכם לא תחתי אני קודחלהם מה 
 .י"מדרש משלי ספ' י ועי"פרקי היכלות לר'  עי987
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 שהנה ,וכוונה בזה, 988 יש מהם בחינת נקבה ויש בחינת זכר, פרצוף מתחלק לפרטיוכל
לא טוב ) יחבראשית ב (ש "מצינו באדם התחתון שנברא זכר ונקבה ושניהם צריכים זה לזה כמ

ג " חזהר(ובלא אשה נקרא , דודבק באשתו והיו לבשר אח) כדב שם  ( וכתיב,היות האדם לבדו
 ובולד הנולד נעשו , זיווגם הם מולידים תולדותי" וצריכים להזדווג יחד וע,פלג גופא )ב" ע'ז

  .שניהם אחד
 ובאמת לית לה , שבין זכר לנקבה הוא שהזכר משפיע והנקבה היא המקבלתוההפרש

ו אנו מדברים באורות ובכל ענינים אל, וצריכה לקבלת הזכר )א"א ע"א קפ"חזהר (מגרמה כלום 
כמו שזיווג והיינו ,  ויש מאורות המקבלים השפעה, שיש מאורות הנותנים השפעה,העליונים

 ש" כמ, באה לפניו מקושטת ורואה בה ומתאוה להדבק בהשהיאי "הזכר עם הנקבה בא ע
י שהתחתונים מטיבים דרכיהם ועושים " הנה כמו כן ע,' וגו989 הסבי עיניך מנגדי)הש ו "שיה(

 ,ז השכינה למעלה שהיא המאור המקבל עבודת התחתונים" בונים עי,990מצוה אחת בשלמותה
חזי במאי ברא  )א"ג ע"ג י"ח(ק "ש בזוה"והיא מתבנית ומתקשטת לפי מעשה התחתונים כמ

 בנין הנוקבא סודוהיא , 991וראיתיה לזכור ברית עולם) טזבראשית ט (ש "והוא מ, אתינא לקמך
 וכמו שיתבאר ,'ים את הצלע ויביאה אל האדם וגוקאל' ויבן ה) כבב בראשית (ש "בשלמותה כמ

  .ד" בס)'פתח ה( א"עניינו בביאור פרצוף נוקבא דז
 אז היא מוכנת לקבל סידור השפעת המאורות בהארת ,ז שהנוקבא שלמה בבנינה"ועי

יותר ממה ) א"ב ע"קיפסחים ( והוא סוד התאוה מדכורא לנוקבא בסוד ,פנים ובחסד ושמחה
ואז מתחבר השפעת המאורות העליונים בסידור שלם עם המאור המעלה , 'שהעגל רוצה לינק כו

נ "וכמו שהוא בזו, נ" האורות זה בזה והוא סוד זיווג דותלהטים ומ,עבודת התחתונים למעלה
  פתחא"א( ד"בסא ולמעלה בבחינה יותר עליונה כמו שיתבאר במקומו "כ באו"למטה כן הוא ג

  ).'ח
ש " כמ,י החסדים"ות הדינים עסמבנ בכל מקום הוא הת" שכל זיווג דו,ע שתדוצריך
והוא ענין עמוק מאד שהרי מצינו בכל פרצוף שיש בו חסד ודין ימין , מ"ל בכ"הרב הקדוש ז

כ מה הפרש יש בין דכורא לנוקבא אבל הט אזנך ושמע דברי " וא,ושמאל ואמצע וכל המתקלא
                                                           

, כיון שההנהגה הולכת כך בסוד חסד ודין, ל"ג וז"ח פתחי חכמה אות ס"ל קל"ברמח'  עי988
ל כן לא יצא אור אחד אלא על ידי וע, לכן לכל פעולה צריך שני מולידים, שורש הטוב ושרש הרע

ואז יולידו , ן"מצד ב' ה ואחת נוק"ושני האורות יהיו אחד זכר מצד מ, שני אורות שימשיכו אותו
רצה הרצון העליון להראות ההשתלשלות בהדרגה ', ן גם כן וכו"ה וב"האור הצריך להיולד בנוי ממ

בורא בשיתופא דאתוון שפירשו והוא ענין , כח אחר כח עד שמגיעים לשלמות כמבואר למעלה
וצריך לדעת מה הוא כח הראשון , שהרבה כחות צריכים להימצא כדי להמציא ענין אחד, בתיקונים

ועל כן הראה הכחות משתלשלים זה מזה , עד שיובן דרך המצאת הנמצא ההוא, ומה נמשך אחריו
 שנותנת ההכנות ואחת, אחת נותנת השורש הכללי, ויש שתי סיבות לכל משתלשל', ל וכו"כנ

שמן הזכר יוצא הזרע ובנקבה הולך ומצטייר , ן ממש"ס דו"וה, והתיקונים הפרטים לכל הכלל ההוא
ל אשה מזרעת "ויש שני דרכים בענין זה שהרי גם הנקבה מזרעת כמו שאמרו רז, ומקבל תיקוניו

 אך מלבד זה ,ל שאפילו בחומר עצמו נמצא חלק גם לנקבה והוא חלק האודם שבגוף"ר', אודם וכו
ל כח הצורה בכלל של דמות אדם נמצא בכח זכר "ור, יש שמן הזכר ניתנת כח הצורה בכלל

  .ל"עכ, ופרטיות הציור מצד הנקבה
ורבינו , ג שמביא מכאן ראיה לזה שכל זווג תלוי בראיה"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי989

א "בהגר' ועי', ן של הנוק"מהיא העלאת ' א בנוק"מסביר את זה שהראיה של הז) 'נקודות פתח ו(
) ת"חג(מתלת גוונין ) השכינה(נטלת היא ) של היחוד(ל ובההוא זמנא "וז) ב"ו ע"קס (ז"על תיקו

ובההוא זמנא איהו יימא , בתלת גוונין דעינא דאינון חוור סומק ירוק) א"לפי הז(לאתפארא קדמיה 
א על "גר' ועי, ל"עכ, דרחימו דילךשהם הרהיבוני מוקדין לי בשלהובין , הסבי עיניך מנגדי, לגבה

ה הסבי עיניך מנגדי שלא תבכה עוד "לכן אמר הקב, הפסוק שמאחר שאי אשפר לגאול קודם הזמן
 .אלי שהם הרהיבוני כי באה אהבתך עלי

ואם , א פתח כג שאם עשה כמצות אנשים מלומדה זה רק עיבור"לקמן נתיב פרצוף ז'  עי990
ואם עשה באהבה ויראה אז זה בגדלותה , ד יניקה גם כןעשה גם בבחינת דיבור אז הוא בסו

ל "ל ר"וז, ג לא פרחה לעילא"ו ע" כז"א על תיקו"בהגר' ועי, ובשלמותה זה בסוד גדלות ומוחין
ולכן מובן הדגש שדווקא בשלימות , ל"עכ, ה"קדם י' ש לקמן בלא דחילו כו"א שהן לעילא כמ"לאו

  . נתקן השכינה למעלה ולא למטה
) 'בראשית ט(ש "וידוע שכל הזיווג תליא בראיה כמ, ל"ב וז"ע'  בצ"א על ספד"גרבה'  עי991

ידוע הקמת ברית בזיווג בסוד ולא קמה ) ג"שם י(וראיתיה לזכור ברית עולם והקמותי את בריתי 
  .ל"עכ', עוד רוח כו
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 הנה, ל" והצפונים בלשונם אשר קיבלו מפי אליהו ז ודברים הנפלאים וסודות הרמיםיםחכמ
מצינו ההפרש בין זכר לנקבה בבחינת היסודות שבהם ששם הוא מקום ההשפעה ומקום קבלת 

 שלכן נקרא יסוד שעליו עומד כל ,992הוא כולל כל הפרצוף'  ונודע כי היסוד בכל א,ההשפעה
 מכל דדע בעת היחוד אז השפע יור כי נו, שבו993ג אברים"ת בכללות תרי"כ ברי" ונקרא ג,הבנין

 וכן בנקבה בעת ,האברים ומתקבץ שם והוא הטיפה שבו יש ציור כל אברים שבולד כנודע
רק ההפרש שכאן הוא , החיבור מתעוררים כל האברים שבה לקבל השפעת הזכר ביסוד שבה

 נקב  כי בכל מקום בחינת, והוא סוד נורא מאד,994בסוד בליטה לחוץ וכאן בסוד שקיעה לגיו
 והוא , ועומד לקבל שלמותו ממקום אחר להתמלאות החסרון הזהצוםושקיעה הוא חסרון וצמ

שא בסוד הקו יושורשו רם ונ, י הטיפה שבו"סוד דנוקבא עיבחינת יסוד דדכורא הבא למלאות 
י עבודתם למטה " בכדי שע,הנבראים חסרי השלמות בעצמם'  במה שנתן המאציל ית,ורשימו

  . הכל בדין ובמשפטהשיהי' ס ית" לקבל השלמות מאיהו מכינים עצמם
 שכל דין , שבכל מקום שהוא חסר השלמות מצד עצמו נקרא בחינת נקבה ודין,ונמצא

הוא סוד צמצום וסילוק השלמות והוא בסוד חסרון ונקב שצריך להתמלאות מאור הנשפע 
מ גם זה " מ,עבודהוזה נקרא חסד אף שהוא עצמו אינו בא כי אם בדין ובמשפט לפי ה, למעלה

 עצם הבריאה שהיה על וכל, 'מי הקדימני ואשלם וגו) ג איוב מא(ש " העליון כמחסדהוא מצד 
 כשהמקבל ,ונמצא, 995עולם חסד יבנה) גתהלים פט  (ש" כמ,אופן זה היה בבחינת חסד העליון

שלעולם אין , י חסד" נקרא שהדין מתבסם ע,השפעה מתמלא מן המשפיע המסובב מן הסבה
בפני  והוא סוד השפע היורד מן הזכר אל הנקבה ולא ,שפיע נותן רק לפי ערך הכנת המקבלהמ

  . והיא נעשית כלי לקבלה,עצמו
 שהוא המאור שבו מתחברים כל המאורות לפי ,מ"נ הנזכר בכ" ענין היסודות של זווזהו

 אבל ,אלו שלכן עיקר ההפרש בין זכר לנקבה הוא במקומות ,ענינו או להשפיע או לקבל השפעה
 שתמיד מסודרים אורות המשפיעים לעומת המוכנים ,שאר עניני המאורות שלהם הם שווים

 ורק הנתיבות וצינורות המיוחדים לכך להביא אל היסודות ולעשות אלו , ההשפעהבללק
 996והוא סוד ההפרש שביניהם בענין הדיקנא,  בזה הם מתחלקים,הקשרים של משפיע ומקבל

 שהם כולם בחינת אורות פרטיות המסדרים קיבוץ הכחות להכנות ,998 והמראה והדעת997והקול
  .ד"ס ענינם במקומם בת" כשי,יסודות שלהם

                                                           

ר "אדש ב"ק ולכך נקרא כל וכמ"וידוע שיסוד כולל כל הו, ל"ב וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי992
 . ל"עכ, ג"דף קמ
וכן הוא ', וכו' ידוע שכל דבר שהוא כפול בא השני בגולם א, ל"וזג "ז ע"ג ל"יהל אור ח'  עי993

ג מצות גדולה "הברית ובו נכלל כל התרי' והוא עט', ג איכות השניים באים באבר א"שתרי, כאן
אלא בעשיית האדם י כמו כל האיברים "ולכן אין העטרה מתגלה מעצמו בבריאת הש', מילה וכו
, ל"כ הכלל הנ"ג הוא בעטרה ובזה ג"ומצות המילה שהיא מצוה המשלמת תרי', י וכו"מצות הש

של היסוד שבה ' שהוא הנוק, ת"ג מצות וזהו ברי"שהיא כלולה מהכל לכן היא שקולה נגד תרי
,  נקבהוכשחסר מצות המילה כל המצות אינן פועלים כמו זכר בלא, ל"י כנ"בסוד תש, נכללת לאחד

 . ל"עכ
כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא דין שלכן כל , ל"א וז"ז קמט ע"א בתיקו" בהגר'עי 994

 .דינין בערוה דכלא שקיעה וכל רחמי באמה דדכורא
ומחסד דעתיק יוצאין חמש חסדים והוא חסד עילאה , ל"א וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי995

דיקנא במזל עליון שנקרא נוצר חסד נוצר הוא שמתפשט במצח לכן הוא רצון עליון ומתפשט ב
ס והוא בוצינא "ג במ"ח כידוע ומגבורה דעתיק מתפשט ה"רצון כידוע ומתפשט ממזל עליון ה

כ מתפשט במעוי דאימא וזהו הגנוז במעוי דאמא וזהו "דקרדינותא ומתפשט במזל תחתון ואח
אה במוחא וכאן הוא התחלת ה הבטישה דחסד עליון דנהירו עיל"מזלות כידוע וכ' הבטישה דב

א שממנו מתחיל האצילות והוא החסד "התיקון והמתקלא וזהו עולם חסד יבנה חסד דרדל
  .ל"עכ', ר ולא אתקיימו עד דנחית חסד עילאה ואתקיימו כו"דאתקיימו ממנו המלכים שאמר בא

ק "נתייחד עולא , ל"ג וז"ג ע" יצ"ספדא ב"על פי הגר, דברי רבינו בעולם התיקון פתח יא'  עי996
עמהם עד שיצא הדעת ואז אתכלילו במזלא ששם שורש הדעת ושם תלייא זיווגם בסוד סריס אין 

  .ל"עכ, לו זקן
  .מפני מה אשה קולה ערב ואין איש קולו ערב) ב"א ע"ל(נדה  'עי 997
 .ב נשים דעתן קלות"ע' קידושין פ 'עי 998
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 שהדכורא השפעתו ,ע נבנה מחסד ודין ימין ושמאל"מהם בפ'  שבאמת כל א,ונמצא
 ליתן ,כ"שגם לצורך ההשפעה צריך דין ג, מתפרש לכל אלו ליתן משקל לפי הכנת המקבלים

 שיש בזה , וכן ליתן עונש פרטי לצדיק בשביל טובתו,להכניעם תחת הצדיקיםעונש לרשעים ו
 וכן המקבל ההשפעה יש בו ימין ושמאל חסד ודין , ופרטים בסודות סדרי ההנהגהםכמה דרכי

 אבל עיקר הנקבה היא ,ת וקיום העשה"י העבודה בסוד שמירת הל"שיהיה מוכן לקבלה זאת ע
 שכך צריך אל המקבל בכדי שיהיה ,צמצום וסילוק השלמותנבנית מדינים שבנינה היא בסוד ה

וכל ענייני הדכורא עיקרו חסדים שגם הדין , י מעשיו" עיםצריך להתמלאות באורות וחסד
  .והבן עומק דברים אלו מאד, הנשפע הוא בשביל הטוב כמבואר

  
  פתח ג 

 והוא ,ותנ שבמאורות ופרצופים בכלל נבוא לבארם בפרט" שביארנו ענין חיבור דואחר
 ,נ דאצילות אין החיבור ביניהם תמיד רק בעתים מזומנים" שבזו,שמצינו הפרשים הרבה ביניהם

 רק שיש ,999)א" ע'ג ד" חזהר( א הם מתקרבים יותר כי הם רעין דלא מתפרשין לעלמין"ובאו
 אינו נפסק וזיווג להוליד נשמות נפסק 1000 שזיווג חיות העולמות,הםלפעמים חילוק ביני

ה שלא יכנוס " נשבע הקב, לא אבוא בעיר)' א פרקזווגים( ה"ש הרב זללה"כמ ,לפעמים
א הם מיוחדים "ובא, פרצופים מחולקים'  וגם הם ב)א" ע' התענית ('לירושלים שלמעלה כו

 מין שדכורא שבו מצד י,מ יש הפרש קצת ביניהם" ומ,שלכן הוא בחינת יחידה' בפרצוף א
 1001 רק שזה פנים וזה אחור, שניהם בימין ושמאל,ממשובעתיק הם שווים , ונוקבא מצד שמאל

  .)'פתח ו( ד"במקומו בס' ענין כל א' כמו שית
 ולהיות ,ש להשפיע כל טוב" צריך שתדע שבאמת כוונת רצון המאציל ית, בזהוהכוונה

 ישעיה( ש"א כמ"ר והסט"אבל הגורם הפירוד הוא היצה, המשפיע דבוק אל המקבל בסוד היחוד
 שהעון גורם קטרוג שיתרחק ,)'וגו(לבין אלהיכם מבדילים ביניכם היו נותיכם עואם כי  )בנט 

א עושה פירוד "מ שהסט"ש בכ"והוא סוד מ, י החסד" ולא יתבסם הדין ע,המקבל מן המשפיע
נ הם המנהיגים התחתונים לפי הנהגת הזמן שבו " שזו)יזפתח שבירה (  שכבר נתבאר,נ"בין זו

 )'הפתח שבירה ( ש למעלה"ת כמ"עשה מצד השבירה שהיה בז שזה נ,א"ר והסט"היצהשליטת 
 , שהיא כנסת ישראל, ובעת שהנוקבא, רק כשהתחתונים ראוים לכך1002ולכן בהם הזיווג לפרקים

א " ואז היא מתחברת עם ז, מכל חלקיה שהם נשמות של ישראל הכלולים בה בשלמותיהבנו
 שהם סוד ,ותר עליונים במדרגה כפי קבלתו מאורות הי, הזמן בתוספת שלמותהשפלת ליתן

  .המוחין שמקבל מלמעלה
כ נפסק לפרקים מטעם " ג, לנשמות ישראל1003א במה שנוגע ליתן עטרות" זיווג אווכן

שמשפיע שיהיה קיום לבריאה אף שאין ' אבל מה שנוגע לחיות העולמות והוא מצד חסדו ית, זה
ת שזה אינו אלא "פ ז"המסודר ע ודבר זה אינו לפי הנהגה ,מוכנים עתה לכך בכדי שלא יחרב

 שהם , מבחינה יותר עליונהשהואא "י זיווג או" הוצרך זה להיות ע,ולכן,  דקדוק גדולפ"ע
 ד"עניינו בס'  כמו שית,פ מעשה כלל"א שמשם הכל לפי החסד הגדול שלא ע"מקבלים מא

 כמו ,פ מה שעתיד להיות"משקיף ע' והוא סוד עמוק מאד שלפעמים הוא ית )'חפתח א "או(
 העולם ורבן שגרמו חורבן המקדש וח)טוב(שהיה בזמן החורבן שהיו ישראל הולכים בדרך לא 

 מצד שצפה ,כ השפיע להם מבחינת החסד העליון בכדי שלא להחריב העולם" ואעפ,בכללו
י סיבוב ההנהגה " וסוף כל סוף ע,יות ושעבודים ויחזרו בתשובהוי הגל"שעתידין להתתקן ע

                                                           

  .'ח עקודים פרק ה"ע'  עי999
לא פסק תדיר שהן ריעין ) א"דאו(לכן הזיווג הראשון , ל"ב וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1000

ב עיקר "ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, אבל זיווג הזה אינו אלא בשעת הדיבור, דלא מתפרשין
ש "וזה עצם הנשימה ע, והזיווג התמידי היא כדי קיום, ל וזה הזיווג להוליד נשמות"עכ, זיווגם בפה

 .א"גרבהמשך דברי ה) ב"ד ע"י(
 .'ח עתיק פרק ב"ע'  עי1001
והן ריעין דלא מתפרשין והוא לעולם נעלם והוא נתיב , ל"א וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי1002

  . ל"עכ, נ דהן דודים דזיווגם לפרקים"כ זו"משא, לא ידעו עיט
י הזיווג "ועיקר ענין המתקלא הוא הדעת שע, ל"ה וז"ב בהגה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי1003

י נתקיימו "נ שע"ולכן דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין וכן הוא מוחין דזוא "באו
  . ל"עכ, ש למטה ולכן דעד דלא הוי מתקלא מלכין קדמאין מיתו"נ כמ"מלכין קדמאין שהן זו
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א בסוד " מה שמקבלים מא,א" מאו,ר"וזה ענין בחינת השפעה מג, ה הכל בדיןיחזרו לטוב ויהי
  . לפי הזמן שהוא בבחינת הוהינומה שא, 1004היה-י

פ מעשה "ליתן עטרות לבניהם להנהגה ע'  א,דברים' א הם בשביל ב" שאוובשביל
אך ,  בחינת המקבל ובחינת המשפיע,פרצופים ממש'  לכן הם ב,לפי החסד'  וא,התחתונים

  .דרכים אלו שנתבאר' הזיווג מתחלק ביניהם על ב
א הוא מדרגה עוד יותר עליונה שהוא סוד הנהגה שלמעלה מן עומק הדין וכולו " אוהנה

 להנהיג בחסד לעתים 1006 להעביר הדינים,'א,  יש בו1005בחינות'  וב,א"הוא למתק הדינים דז
 )ב"ב ע"ל צ"ספד( א תליאת ים סוף דבעתיקע כמו שהיה בקרי,מיוחדים ולעשות נפלאות בעולם

 ,נ"וזא ו" והוא סוד התלבשותו באו,י ענפיו במשפט" להנהיג ע,'והב, ובכמה זמנים מיוחדים
 שהוא ,למטהונ מן החזה "א מלבישים בחינה עליונה שבו שהוא החסד הגדול עד החזה וזו"שאו

 א בסוד" אבל הם מתקשרים בא,א לעשות את שלהם לעשות הכל במשפט"נתינת כחם מא
 שהדין , הכל לעניינו ממש בסוף הכליוחזרוהיינו שהעמדת המשפט שנותן להם הוא ש, יחידה

ולכן הוא נקרא יחידה שהוא , הוא בשביל תכלית הטוב המעותד שיוכל להתגלות היסוד לבסוף
 שם המקבל ולכן, ' שהחסד והדין שניהם מיוחדים ברצון א,הרצון של אצילות וכתר שלו

עניינים חסד '  אך לפי שמסתעף ממנו ב,'ממש שהרצון הכל א' רצוף אוהמשפיע ביחד והוא פ
  . מימין ונוקבא שלו בשמאלהוא לכן אנו אומרים שדכורא שבו ,מיני הנהגות האלו' ודין בב

 והוא האמצעי המקשר הגבול עם הבלתי , פרצוף עתיק הוא בחינה יותר עליונהוהנה
 שבנצחיות הוא ,יך בו חילוק דין וחסד כלל שאין שי,גבול שמעביר כל ההנהגה לנצחיות ממש

 יםנ בין ימין ושמאל כלל רק בבחינת פנ" לכן אין שם הפרש בין דו,הכל טוב ואין שם חסרון כלל
 ומה שיש בו ,1007וגם האחור אין נראה שם אלא שהאחוריים נבלעים בבחינת הפנים שלו, ואחור

נמצא , נהגת הזמן אל הנצחיותבחינת אחור נבלע הוא מצד התקשרו באצילות שהוא העברת ה
 והוא סוד התכללותו בנצחיות ,שבחינת האחוריים שמורה חשך וסילוק הוא נבלע בבחינת פנים

  .)'פתח ו( ד לפנינו"עוד ביותר ביאור בסעניינו '  וכמו שית,שהוא הטוב הגמור
  

  פתח ד 
 )'בפתח ( ן כפי מה שנתבאר עניינם למעלה"ה ומב"חלקים ממ'  פרצוף מחובר מבכל

ה הוא התיקונים שנתנו להם " ומ,ג שבהם היה הקלקול והשבירה"ן הוא סוד הנקודות דס"שב
ש הרכבת מאורות של ההנהגה "וכך סידר המאציל ית, שנגד כל קלקול יש תיקון, מאור המצח

 שהרי מצינו תמיד , צריך לבאר דבר זהוהנה, חלקים אלו'  מורכבים שם ביהיו ש,של הפרצופים
ד בחינת " והדכורא מוריד מ,ן"ן בסוד מ"נ שהנוקבא היא המעלה בחינת ב"ל דובכל זיווג ש

                                                           

ס "כי אבא שיש לו פרצוף גמור בי, סוד שם ההויה, ל"ב וז"ב ע"י ל"שער מאמרי רשב'  עי1004
לפי שאין , של ההויה' א שאין בו רק שש קצוות נרמז באות ו"אבל ז, ה" ההויד של"רמוז ביו

שהם סוד המוחין ואז נשלם ' זו כנז' בראשית ו' ובזמן המוחין ניתוספה י, קצוות' בשורשו רק ו
א קבוע תמיד אף "לעתיד לבא שאז אין היצר הרע ואין רמאות ועבירות בעולם יהיה הז', ס וכו"לי

, ויהיה שקול בערך אבא, ויהיה תמיד שלם בפרצוף של עשר ספירות גמורות, בשלשה ראשונות
  .ל"עכ, ה"ה יהיה אז שם יהי"ואז במקום מה שהוא עתה שם יהו, ויהיה נקרא באות יוד כמו אבא

אחת הנהגתו בחסד , א"שתי בחינות יש בא, ל"ח פתחי חכמה אות צא וז"ל קל"ברמח'  עי1005
י ענפיו בדרך משפט עד שיחזור הכל לענינו ממש בסוף הכל ואחת הנהגתו על יד, לגמרי מעצמו

, נמצא שיש לו פעולתו מעצמו בלא שיצטרך לענפיו בזה, גם פעולת הענפים הרי מתיחסת לו', וכו
ועוד יש לו מה שהוא פועל על , א לבדו באה ההשפעה ובאים בתיקונים הרבה"וזה פשוט כי גם מא

  .ל"עכ, ידי ענפיו
כדי שיתקיים העולם הוצרך שלפעמים , ל"ד וז"פתחי חכמה אות צח "ל קל"ברמח'  עי1006

א "וזהו מה שמתגבר הארת א, אף על פי שאין הדין נותן כך, תגבר ההטבה על המשפט ויעשה חסד
, שאף על פי שרצה הרצון העליון שתהיה הנהגת העולם במשפט', א ומעביר דיניו לגמרי וכו"על ז

שלפעמים יתגבר החסד לגמרי , ושם ענין זה בהנהגה, וד בואך צפה מתחלה שלא יכלו הבריות לעמ
ויעביר הנהגת הדין לגמרי אך לא בכל ענין אלא לזמן מיוחד ודברים מיוחדים וגם זה אף על פי כן 

 . ל"עכ', הולך לפי המשפט וכו
שהם מה שהאורות , גם מציאות האחוריים, ל"ח פתחי חכמה אות עו וז"ל קל"ברמח'  עי1007

ובחינת האחוריים , אינו נראה בעתיק כי כולו מראה פנים לכל צד, ם מאירים שםמתחשכים ואינ
ן "ואותם של ב, ן"ה ופנים מצד ב"רק שיש פנים מצד מ, שהם השולטים שם, נבלע בבחינת הפנים

  . ל"עכ, ה"נחשבים כמו אחור לשל מ
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ן הוא סוד סידור המאורות לפי ענין הנבראים שהם מסודרים בסוד " שב,ועניינו כבר נתבאר, ה"מ
נ הוא הכנת המקבל לקבל " הזיווג של דון שעני)'פתח ב( וכבר ביארנו, השבירה והקלקול

 ,המעלה תיקון המקבלים למעלה לקבל התיקונים והשפעת הטוב המאור והנקבה היא ,השפעה
'  והוא שבכל זמן נתקן דבר א,ן"ן בסוד מ"לכן אנו אומרים שבכל זיווג הנקבה מעלה בחינת ב

ודבר זה נתקן ,  בכל מה שיהיה עד כלות שית אלפי שנין,ן מה שנסדר בסוד התוהו"מבחינת ב
, ה הנותן לו תיקון והשלמה" להתחבר עם מ ועולה למעלה, התחתוניםבודתי ע"מעט מעט ע

החלקים שיהיה נמצא בו ' נסדר מחיבור ב' שכל אוהיינו , ן"ה וב"נבנה ממ'  כל א,מ" מאבל
 שאם לא היה כן לא היה נמצא בחינת היכולת ביד התחתונים לתקן כל ,תיקון לכל דבר קלקול

שהמאציל , 1008תחת השמש ואין כל חדש ,'מה שהיה הוא שיהיה וגו) טקהלת א (דבר בסוד 
ולכן גם הנקבה שהיא השכינה שהיא המנהגת ,  והכנה לתיקון, הכנה לקלקולתחילהש נתן "ית

ה "הוצרך להיות בה כל סידורי חלקים מבחינת מ, י"התחתונים והמעלה עבודתם ומתפעלת ע
  . תיקון וקלקול,ן"וב

א המשפיע לפי שהמשפיע הווהיינו , ה"ן ודכורא מ" עיקר הנוקבא היא ב, באמתאבל
 ולכן ,י תחתונים ומסודרת לפי ערכם" והנוקבא עיקרה להתתקן ע,ה"מדרגות התיקון שהוא מ

 ומה שהוא בדכורא הוא בסוד ,שלכן כל הפגמים וקלקולים עיקרם רק בשכינה, ן"עיקרה ב
ונמצא שבאמת בעיקר בניינם יש ,  שלא ישפיע למטה בסוד פירודא דדכורא מנוקבאוחשךסילוק 
ה שהוא "כ מחובר עם מ"ן ג"שהדכורא צריך להיות נשרש בו בחינת ב, ן"ה וב"מ' בכל א

 שהרי הפרצופים עצמם כבר נבררו מן התוהו ולא נשאר להם לברר רק מה ,הקלקול המתוקן
 הוכנו להסתלק מן הקלקולים ולסדר ההנהגה בכדי אורותשכל המוהיינו , 1009שנוגע לנשמות

ס דנוקבא "א וסילוק ט" בבחינת פגמים וסילוק מוחין מז מה שמדבריםוכל, שיוחזר הכל לטוב
 אלא אדרבא כל החשך הנמצא במאורות הוא כדי לזכות את ,ו"י חטאים אינו קלקול גמור ח"ע

ו שלעולם אין מסתלק " שלכן אין עתה שבירה גמורה ח,ז יוסר הרע"ישראל שיתברר הכל ועי
  .)יזפתח ה שביר( ד" במקומו בסת"א כשי" מזקטנותבחינת מוחין ד

ה "ן שבכל פרצוף לא היה בשוה כל מאור מבחינת מ"ה וב" צריך שתדע שחיבור מאך
ולכן ,  שאם היה כן היה כל קלקול מתוקן ולא היה ענין לבחירה כלל,1010ן"לעומת המאור שבב

 עד ,נעשה סדר הבירור בסדר אחר לפי מה ששיערה מחשבה העליונה בכל פרצוף לפי עניינו
, ן בשוה"ה וב"ר כלות שית אלפי שנין אז יהיה נשלם הבירור ואז יתייחד מ אחהנהגהשלבסוף ה

ן אינם מיוחדים כל "ה וב"י שינוי ההנהגה מצד שמ"נ ע"ומכאן סוד הפירוד הנמצא למטה בין זו
 שמזה נמשכים , סוד הזיווגים למטה באדם שאין כל אדם זוכה לבת זוגוומזה, אחד עם מדרגתו

' ש שלעתיד לבא יזכה כל א" וכמ,מ"ש בזוהר ובתיקונים בכ"ות כמלו כל הקלקולים וכל מאור
  . ואין להרחיב הדבור יותר בדברים הנוראים האלו,לבת זוגו

  
  פתח ה 

 ,והוא, ל"פ סדר דברי הרב הקדוש ז"בפרטות ע'  נבוא לבאר סדר הפרצופים כל אעתה
 מנקודת הכתר , והם,פרצופים כלליים' צריך שתדע כי האצילות נבנה אחר התיקון בבחינת ה

' חלקי הנקודה הד' ק שהם ו" ומו,א"ב בחינת או" ומחו,כ עתיק"א ובו נכלל ג"נעשה פרצוף א
  .בפרט' כל א' א כמו שית" ומנקודה החמישית בחינת מלכות נעשה נוקבא דז,א"נעשה פרצוף ז

                                                           

אפילו בעת , אותן שלא הוו' ל אפי"ר, ואמר ויהויין, ל"ד וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי1008
קהלת (בסוד אין כל חדש תחת השמש , ולא עוד אלא אפילו סליקו ביה, כלם סלקין ביה, התיקון

  . ל"עכ, ל כולם נשרשו ביה בעת התיקון"כל הנשמות והאורות עד לע) 'א
' שהוא בחי, חיצוניותם' ונמצא עתה כי כל העולמות נתקנו בבחי, ל"וז' ח תפילה א"פע'  עי1009

לפי שכל , הנפש שלו' רק בחי, אך האדם בעצמו לא נתקן עדיין, מ שלהם"עם אהעולמות בכללם 
' וכן עי, ל"עכ, ואפילו הברכות שלהם הוא מצד מצוה מעשיות, אלו הם מצות מעשיות מצד הנפש

הוא כדי לתת קיום וחיות ומזון אל כל העולמות ' מיני זווגים הא' א יש ב"באו, ל"וז' ש ו"כ ק"שעה
' א יפסק רגע א"כ, אמנם זווג הזה הוא תדירי ואינו נפסק שום רגע, כרחי להםולקיימם קיום הה

ן כדי להוליד "הוא כדי להמשיך ולתת מוחין לזו' והב, יתבטלו כל העולמות מקיומם והוייתם
, אם כן יוצא שבתיקון מעשה בראשית נתקן העולמות, ל"ז עכ"נשמות בני אדם התחתונים בעוה

ועלינו לתקן הזיווג הפנימי וזה ההבדל שבין נשמות , א"וני בין אווהוא הזיווג התמידי החיצ
 . לעולמות
  .'בית נתיבות נתיב התיקון פרק ב'  עי1010
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 בחינה , שצריך שתדע שבכל עולם ועולם,והוא,  תחלה פרצוף עתיק מה עניינוונבאר
 כי כן ,חתונה של העליון מתלבש ויורד לתחתון ומתלבש בבחינה עליונה של התחתוןהת

 , ובחינת מלכות דבריאה עתיק ליצירה, בחינת מלכות דאצילות בחינת עתיק לבריאה1011נעשה
ש שיהיה קשר בין העולמות "שכן סידר המאציל יתוהיינו ,  דיצירה עתיק דעשיהתובחינת מלכו

 מאחר שתכלית האצילות ובריאת העולמות היה בשביל ,כלל בעליוןוהמדרגות שהתחתון יהיה נ
 ויהיו ,העליה שיהיו עולים ממדריגתם השפלה למדרגה יותר גבוהה על פי עבודת התחתונים

ס "כמו כן הוא באצילות שצריך להיות קשור באו,  לסוד היחודם וכולם פוני,קשורים זה בזה
ק הוא סידור כל המדרגות בבחינת " שא)'בפתח י "עגו(  למעלהנתבארשכבר , ק"שהוא א

 והוא ,המקשר הנהגת הגבול עם הנהגת הנצחיות'  וצריך שיהיה מאור א,נצחיות ויחוד העליון
שכבר נתבאר בכמה מקומות שמלכות של כל עולם הוא המדרגה התחתונה , ק"סוד מלכות דא

, ק"ות לקשרו בא והיא המתלבשת באציל, שכולל כל המאורות שבו בבחינה יותר שפלה,שבו
גם מלשון זקנה ו, ל שהוא מעתיק הנהגת הגבול לנצחיות" ר, נקרא עתיק מלשון העתקהלכןו

 במקומו'  כמו שית1012 סבא דסבין)ב"ח ע"רפז "א( א שנקרא"שהוא על שם התלבשותו בא
א "בחינת התלבשותו בא' א, מדרגות שבו' ונמצא שנקרא כן על שם ב )'פתח הבא ופתח י(

, על שם העלותו אותו למדרגת הנצחיות' הבו, ס"להנהגת הגבול שיתקשר עם אשנותן שלמות 
תיקוני גלגלתא ' ת שבו המתלבשים בז"בחינת ז' א, המדרגות שאנו מדברים בו' ואלו הם סוד ב

 על שאין לנו השגה ,1013א"ר שבו שהוא נקרא רדל"על שם ג' והב,  לפנינותבארא כמו שי"דא
  . בסוד העברתו לנצחיות כמבוארק ר,בול והזמן ואין לו שייכות להנהגת הג,שם

 הם 1014כי בכל עולם האורות שתחת הפרסה הענין ידוע,  שנכלל בחשבון האצילותומה
י דאימא שנקראים על "מצומצמים והם נחשבים על שם התחתון כמו שאנו רואים באורות דנה

ה מסתלקים  והאורות שבו למט,כי בכל פרצוף יש צמצום, 1015ת עצם מעצמיויא שנעש"שם ז
נ " וכן זו, מחציו ולמטה שם עמידת נוקבא,א"וכן בז,  התחתון ופנותו אליותונשאר בערך הנהג

ויהי ' יהי רקיע בתוך המים וגו) ובראשית א ( שעל זה נאמר ,א מן הפרסה ולמטה"מלבישים א
ן דנקודים מבחינה עליונה "ה וב"ולזה אנו אומרים שגם עתיק נעשה מבחינת מ, 'מבדיל וגו

 שמשם מתחיל הנהגת הגבוליים ,1016א" עיקר התחלת האצילות הוא רק מא,מ" מאבל, שבהם
 ,ן" שהרי שניהם לקחו מכתר דב,א שניהם נכללים כאחד" עתיק וא,ובאמת, לצורך התחתונים

 )'אפתח א "א' פתח הבא וע( ד"בס'  כמו שית,תחתונות שבו' א ה" וא,ראשונות שבו' עתיק ה
 כדי , עם בחינה עליונה שבתחתון הם קשורים זה בזהןתונה שבעליו שתמיד בחינה תח,והיינו

  . ויהיו כולם פונים לסוד היחוד כמבואר,שיתקשרו כל המאורות זה בזה
  

  פתח ו 
אבל ההפרש שבינו ,  שגם בו יש בחינת נוקבא ודכורא)'פתח ב(  הזה כבר נתבארעתיק

ן "ה וב"ת דכורא שבהם נבנה ממ שכל פרצופים של אצילות כל בחינ,ובין הפרצופים דאצילות
פתח ( ש למעלה" כמ,ן"ה והנוקבא על שם ב" אף שעיקר נקרא הדכורא על שם מ,וכן הנוקבין

                                                           

מהיכל כתר אצילות נחתם היכל כתר בריאה אלא שלא , ל"וז' ע פרק ב"ח דרושי אבי"ע'  עי1011
דאצילות י מלכות שבמלכות "נמשכו האורות אלו מכתר דאצילות ממש לכתר דבריאה אלא ע

  .ל"עכ, ל המתלבש בכתר דבריאה"שהוא עתיק דבריאה כנ
ל זקן של זקנים "ק עתיקא דעתיקין ר"נקרא ע, ל"ב וז"ח ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1012

  . ל"עכ, א נקראו זקנים"שאו
א "לקמן א' א וכן עי"ע'  וצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח שער המלכים פרק ח" כך נקרא בע1013
  .א"ק נקרא רדלשכל העתי' וז, פתח ה
א דאצילות "ד בא"שיש פרסה בכל מקום ול' ה אות ז"א בהגה"ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי1014

  . ח"א דאצילות כמו שמוזכר בפירוש בע"או בז
בינה , ב וזה יקרא בשם יעקב"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח מוחין דצלם פרק א"ע'  עי1015

י דילה "כידוע שנה, ונעשית עצם מעצמיו, א" זונכנסת בראשו של, דהיא נחתא רביעא על בנין
ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא ועייל ) ב"ט ע"דף רפ(ז "ש בא"נעשין גופא דיליה כמ

 . ל"עכ, ואשקי כל אינון נטיעאן' ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ, א ואתעביד חד מוחא"ברישא דז
, א"שלמעלה ממנו רדל, תחיל האצילותשממנו מ, א"א, ל"ב וז"ע'  גצ"א על ספד"בהגר 1016

  . ל"עכ
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 ,והטעם, 1018ן לבד" ונוקבא בחינת ב,ה לבד" שבו הוא מדכורא ,1017אבל בחינת עתיק )'ד
רון  שהרי כל מקבל הוא מצד חס, מקבל ומשפיע, דכורא ונוקבאק אין שייך כללשבאמת בעתי

 מה , וזה אין שייך רק בהנהגת הגבול אשר תלוי בעבודת התחתונים,שבו שצריך להתמלאות
 ושם ,כ בחינת עתיק שהוא בחינה התחתונה של הנצחיות המקשר הנהגת הזמן עם הנצחיות"שא

והיינו ,  משל בחינת נוקבאך רק מצד התקרבו אל הנהגת הגבול אנו מכנים בו דר,הכל מתוקן
 מה שאנו וכל, ן"מברק ה ונוקבא " ולכן כל דכורא שבו הוא רק ממ,ה"עם מן "סוד מיתוק ב

 שבו שייך התקשרות אל ,ן שלו שהוא נוקבא דיליה"מדברים מבחינת עתיק הוא רק מבחינת ב
 הוא רק בחינה עליונה ,ה"כ בחינת דכורא שבו שהוא מ"מה שא,  ששם צריך תיקון1019אצילות

בזה )ו(ן קשורים ביחד בכל צד "ה וב" רק מצד שבו מ,1020הנהגת אצילותללבד שאין בו שייכות 
  . והבן דבר זה מאוד,מתקשר הנהגת האצילות עם הנצחיות

 ,הוא בחינת דכורא שבווהיינו , ה כל הכתר שבו שהם הטעמים" עתיק לקח משם מוהנה
'  וז,ן"ראשונות דבינה דב'  וד,ן"ר דחכמה דב" וג,ן"ראשונות דכתר דב' ונוקבא שבו לקחה ה

 להשלים ולתקן מד שעתיק הוא העו)'פתח ג(  כי כבר נתבאר,והטעם, ן"תחתונות דב' תרים דזכ
 לכן הוצרך ליקח ,כל האצילות כל הנהגה הזמניות אשר שם נמצאו הקלקולים כמו שביארנו

ה שבו והם טעמים שהוא סוד רצון " ולחברם עם בחינת מ,נקודות' אורות הראשיים של כל הי
 וכן שיערה המחשבה העליונה שצריך אלו ראשי ,בכולםה התקשרות היחוד  בכדי שיהי,הראשון

ה שבעתיק בכדי שיהיה תיקון לעולם " להתחבר עם מ1021רכהכל נקודה לפי ע, ן" של באורותהמ
 , שלו בשוה,ן"ה מתקשר עם ב"כ אם היה כבר מתוקן לגמרי לא היה צריך לכך אלא מ"משא

 והם בסוד ,ט חלקים"ן הם י"ל מבחינת בטשנואלו החלקים הנה  ו,כמו שכתוב למעלה מזה
 שגם למטה , שכל הקלקולים הם מצד הנוקבא,1022ה" סוד מילוי שם מ,ה נוקבא דאדם"חו

ט מדרגות אלו " לתקן י]הוצרך) [שייך( וכן שורש העליון ,ה"י חו"תחילת פיתוי הנחש היה ע
  . נוקבא להיות נכלל בדכורא של עתיקבחינת שיהיו ב,הראשיים

  
   פתח ז
תחתונות ' הוא ז' הא, חלקים'  שהוא מתחלק לב)'פתח ה(  עתיק הזה כבר כתבנופרצוף

 נבאר הקדמה כוללת מסודות סתרי ההנהגה ,ולבאר ענינם, ר דיליה"א ג"הוא רדל'  והב,דיליה
ש "ל שמשה רעה" שמצינו שארז,והוא, ובזה תלך לבטח דרכך להבין עומק דברי הרב הקדוש

 מפני מה יש צדיק )שבקש לידעוהיינו (, ' הודיעני נא את דרכך וגו)יג לג שמות( ת" מהשיקשב
) שם יט ('יתהוא והשיבו  ,)א" ע' זברכות(  רשע ורע לו רשע וטוב לו,וטוב לו צדיק ורע לו
, ' פני וגואתלא תוכל לראות ) שם כ (ש" כמ, ולא הודיעו ענין הנפלא הזה,וחנותי את אשר אחון

 רק לישראל ,לות מעמקי התורה הקדושה אשר לא נתגלו לשום נבראועתה בא וראה נפלאות גדו
 שית אלפי שנין תליין )א" ע'ט (ק"ד פ"ש בספ" כמוהענין, קורא' עם קדשו ולשרידים אשר ה

אלפי שנין דהוה עלמא הוא '  שכל סדר ו)'פתח ו(  כבר אמרנו,וביאור הדברים, בשיתא קדמאי
והיינו , 1023 הזמן הוא ענין נפלא והוא עצמו נבראובאמת, סדר זמנים שנתן המאציל לברואיו

                                                           

ה "נ שבו שהם מ"ששם כתב שהזו) 'עתיק פרק ב(ח " משמעות כאן שונה ממה שמובא בע1017
  .ע"וצ, ן נתערבו יחד לגמרי ומעורבים זה בזה"וב

, ן שלו"והם דו, ן"ה וב"פרצוף עתיק בנוי ממ, ל"ח פתחי חכמה אות עה וז"ל קל"ברמח'  עי1018
, לומר זה ימין וזה שמאל, עד שאי אפשר לציין להם מקום, חד ממש כגוף אחדעומדים בחיבור א

וכבר תראה , ן שלו"והם דו', שנעשה מביניהם גוף אחד וכו, אלא מתחברים בחיבור אחד ממש
נותנים , ן נפרדים זה מזה"אלא שבמקום שהדו, ן"ה והנקבות הם מב"שתמיד הזכרים הם ממ

, אך כשעומדים שניהם ביחד אין צורך בזה, ן בשניהם"ה וב"ומצד זה נבחין מ, כללותם זה בזה
  . ל"עכ, ן נקבה"ה זכר וב"אדרבא מתחלקים בפרצוף עצמו מ

  .ה לכן נקרא"קטע ד' ת שבו כדלעיל פתח ה" שהוא הז1019
  .ה לכן נקרא"קטע ד' א כדלעיל פתח ה"ר שבו רדל" שהוא ג1020

 .ע"ויתכן שהיתה טעות בהעתקה וצ, הלשון לכאורה מגומגם 1021

 י"ח' בגימ' ו א"א' ד א"נשאר ו, ה"וכאשר מורידים הוי, א"ו ה"א וא"ד ה"יו, ה הוא" שם מ1022
 .'ח תיקון פרק ג"מקורו בע, חוה' גימ

מפני שהזמן , כמו ביום, הזמניי' הוא ב'  ב- בראשית , ל"א בראשית א א וז"א אד"גר'  עי1023
 . ל"עכ, מן הנבראמורה על עת הבריאה שהיה בחלק הראשון מהז' והב, עצמו נברא
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 מאור הוא נותן כח לברואים ומנהיג כל שכל ,שכפי חשבון פרטי המאורות שנסדרו באצילות
 ,אלפי שנין אלו שכל רגע מאיר בו מאור אחד'  כך הם מספר הרגעים הנמצאים בו,העולם ביחד

א לא "המאורות כולם מאירים בב היו כל אובזה נסדר הזמן בבחינת עבר ועתיד והוה שאלמל
 שניתן הדרגה אל המאורות ון כי,אך,  ולא היה שייך בו עבר עתיד והוה,היה סדר זמנים כלל

ראשית רבה ב(ל אמרו במדרש " רזוהנה,  מזה יצא סדר הזמן לפועל,שיאירו בדרגה זה אחר זה
 אור , כאן אלא ויהי אור והיה אור אין כתיב,פ יהי אור ויהי אור"ע )ב"ה ע"א מ" חזהר, ב"ג פ"פ

 ורצו למוחקו מן ,ותמהו רבים על מאמר זה,  מלמד שהיה סדר זמנים קודם לכך,שכבר היה
אבל לא ירדו לעומק דבריהם , ו" שנמשך אחר אמונת הקדמות ח,הספרים כי חשבוהו למינות

  . מדברים מן החכמה העליונה, אשר כל דבריהם צפונים ונסתרים למאוד,ל"ז
 ובהם הוא ,ת דאצילות" מזהזה  שהנהגת העולם)כדפתח שבירה ( תבאר שכבר נוהוא

 שבכל רגע מאיר הארה ,אלפים שנה כפי מספר חלקי פרטי המאורות שבהם' סדר הזמן של ו
 שכל הויה 1024בכל שעהשף רגעים "ה מיוחד המשתנה בכל רגע מתתר"ם הוישאחת שהוא 

ה משקיף " וכל הוי,רגע שני עושה זאת שאין מיוחדפרטית הוא סדר אחר בהנהגה ועושה תיקון 
, ם"דצח'  ד,איכויות'  ד,יסודות'  הוא ד,מדרגות שבעולם התחתון' על כלל הבריאה שנכלל בד

 שכל אחד הוא נכלל תחת ,רגלי הכסא'  ד,חיות'  ד,אופנים'  ד,רוחות השמים' וכן למעלה ד
ה "ה כולל שם הוי"ם הוי אות משל וכ,ע" עולמות אבי'ד  והם כלל,'ה ית"המאור של שם הוי

 שכל יסוד כולל כל הברואים ,החלקים שבכל דבר' מד' שהוא כלל כל הכחות הנמצא בכל א
 , סוד התחלת התיקון לאחר התוהווזהו, וכן בכל עולם ועולם לפי מה שהוא, שבאותו עולם

א  שהרי היו בסטר, רגע ברגע מאור במאור,שהיה תחילה חושך ולא היו בסדר זמנים מקושרים
 ויאמר , ולזה נאמר, שבחינת שיעור הקלקולים אין בהם התקשרות לילך אל היחוד,1025דפירודא

 והוא התיקון שנסדרו , הזמן מסיבוב הגלגלר והוא סוד האור שעל ידו נסד,1026ר"י או"ים יהלקא
ת "הויו' ה המתחלק לד" בכל רגע יהיה תיקון אחר בסוד שם הוי,המאורות שילכו כולם בהדרגה

  .ר"י או"יה'  גי,ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"ע שהם ,קים שבכל נבראחל' לכל ד
 כך נקבע התיקון בכל , על פי סדר העבודהשנה םאלפי'  מה שנסדר באלו ולפיו
 והוא סוד אלף השביעי יום שכולו ,שיהיו כולם עולים ממדרגתם זאת אל הנצחיות ,המאורות

 ע" המיתה הנפש עולה לג שכמו אחר,1027שהוא זמן חורבן העולם) א"ז ע"סנהדרין צ(שבת 
 , שלמעלה שהוא עיקר שכרוע"כ לג"להיות נסדר שם בכל פרטיו אחר שנתקן שיהיה עולה אח

 , שכולם עולים לסוד הבינה בסוד עיבור, בכלל באלף השביעי שכל הנבראים חרביםאכמו כן הו
מן ענינם לק'  שהם המוחין כמו שית1028ר"כ למדרגה יותר עליונה בסוד ג"להיות עולים אח

                                                           

ב צירופי "ב שעות היום הם נגד י" י- ק "ד שמביא מהפרדס של הרמ"ג ע"י כ"א ס"בגר'  עי1024
תנועות ' ה, נקודות' ף חלקים שיש בשעה והם ו"ף תיבות נגד תתר"ה יש תתר"ה ובכל הוי"הוי

 בכל ף"ה מצרפים אות אל"ולכל אות משם הוי, א"ושב) קמץ צירי חולם חיריק ושורוק(גדולות 
) 'פעמים ו' ו(ו "הרי ל) 'ואחר כך ִיִא ְיִא וכו, דהיינו ִיְא ְיְא ֵיְא ֹיְא ָיְא יְֻא(נקודות ' האפשרויות עם ב

סך הכל יש ) 'ו כפול ד"ל(ד אלפין "ועוד קמ, ו"תתקל' ה שהוא גימ"ו פעמים שם הוי"ולכן יש ל
  .ל"עכ, ף"תתר

  .א עלמא דפירוד-ב היא "ט ע"ג דף קנ" לשון הזהר ח1025
, בתחלה היה בחק המדרגות הוצאת הרע, ל"ז וז"ח פתחי חכמה אות מ"ל קל"ברמח'  עי1026

והיינו והארץ היתה , שכך יצאו אחר כך אפילו למטה, והם הם שיעורי הנמצאים בלתי מתוקנים
והיינו נבראת מלאה מן הרע עד שיצא הרע שבה , כי בתחלה נבראת ואחר כך נחרבה, תהו ובהו

, אחר כך ויאמר אלקים יהי אור, שלא היה מניח לשום בריה מציאות, הוהחריב אותה עצמ
אלא שהנברא לא היה , ועם כל זה לא עבר הרע מן העולם, והתחילו להתברר הנבראים אחד אחד

ומכוון עצמו להסתלק ולהנצל ממנו והרע היה נשאר , אלא היה מבורר מן הרע, הוא עצמו מלא רע
 . ל"עכ, כפוי ונשפל

ל ששת " ר-שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי , ל"ב וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי1027
ק "והן ו, שמלכין קדמאין מיתו, והשביעי חרב הוא נגד עולם התהו, אלפים שנה שהעולם עומד

, א מיומו"אותן שכ, כ מתים בני אדם"ק ואח"אלפים שנה מתנהג בו' כן ו, כ מת"ואח' שמלכו כל א
 כל אלף הן מאותו המדה יוצאין כל הנשמות מאותה המדה באותו ח דהנשמתין של"ש בתז"כמ

ש "אתחרב כלא כמ' כ באלף הז"ואח, ויוצאין באלף שאחריו ממדה השניה, כ מתין"האלף שנה ואח
 . ל"עכ, למטה והוא בסוד ארעא אתבטלת והוא בסוד שבת

שהעולם מתנהג , ק"שית אלפי שנין הוו עלמא נגד ו, ל"ג וז"ד ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי1028
ש "כמ, ויתנהג עוד עד עשר אלפי שנין', א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי כו"ש בפ"כמ, בהן
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 ואז יהיה ביטול הזמן שכל המאורות יאירו )והלאה' טפתח א "א( ד"תיקוני גולגלתא בס' בסדר ז
'  שאז הוכן מה שיהיה בכל ו,ימי בראשית'  שורש לכל זה נעשה בווהנה, א ובמדרגה אחת"בב

וכן שבת בראשית , ימי בראשית הוכן בו מה שיהיה בכל אלף שנים'  שכל יום מו,אלף שנים
מה ) טקהלת א  (ועל זה נאמר,  באלף השביעיהסוד המנוחה והעונג והקדושה מה שיהיהוכן בו 

שכמו שפרטי כל , 1029 ואין כל חדש תחת השמש, הוא שיעשהנעשהשהיה הוא שיהיה ומה ש
 נשרש  שבעת שנברא האילן,ימי בראשית' הנבראים היוצאים בכל עת הם מה שהיו תחילה בו

ח " וכן בדשאים וכן בבע,עד סוף העולם' וא' צאת מכל אבגרעין שלו כל האילנות שעתידים ל
על  )ב"ח ע"סנהדרין ל(ל " שלכך ארז, להיותםוכן באדם נשרש במוחו כל גופי בני אדם העתידי

ועל , עד סוף העולם'  דור ודורשיו כודורר "ה לאדה" שהראה הקב, זה ספר תולדות אדםסוקפ
שבו הוכן  ימי בראשית'  הם ו, בשיתא קדמאי דשית אלפי שנין תליין)א" ע'ט( ד"זה אמר בספ

אלפי שנין שהוא מחובר ' כל הפרטים העתידים להיות עד סוף העולם ובאמת נכלל כל זמן של ו
ימי בראשית שכל הרגעים של אלף ' ש באלו ו"ע כמ"כ רגעים שכל רגע הוא מאור אחד בפנ"מכ

 ורצה לומר יום ,ה אלף שנה" הקביומו של) 'שוחר טוב צ(ל " זה אמרו רזועל, שנה היו נכללים
 ונמצא שכל הפרטים , היה תופס שיעור אלף שנים ממש,ימי בראשית שבו ברא עולמו' של ו' א

של אלף שנים היו בכלל ביום אחד והרי נכללו פרטי מאורות הרבה שמשמשים בערך יותר 
ות ש שסדר אריכת הזמן הוא לפי התחלק" כמ, בשעה אחת מימי בראשית1030משמונים שנה

 ,ולכן,  וכל מה שהמאורות באים בכלל גם פרטי רגעי הזמן הם בכלל,המאורות לפרטים רבים
ימי ' אלפי שנין כבר נסדרו בו' כיון שכל פרטי הנבראים וכל מאורעותיהם ועניניהם של ו

ימי ' הם נכללו במספר רגעי הו האלפים שנ'  אם כן גם הזמן וריבוי הרגעים של ו,בראשית
 צופה )א"ב ע" יחגיגה( ימי בראשית היה' וד מה שכתוב שאור הראשון שהיה בו סוזה, בראשית

 שהאור )'ופתח ז ותיקון "טפתח א "א( א"וכתבנו במ, כ גנזו" ואח,בו מסוף העולם ועד סופו
לפי שאין האור )ו( , והזמן של העולם הוא סובב והולך על ידי אור השמש,הזה נגנז בגוף השמש

אבל אור ,  גם הזמן מתחלק לפרטים רביםלכן , אלא הולך בהדרגה,לםא בכל העו"הזה מאיר בב
 ,'לכן היה כולל בו פרטים רבים בכלל א' ימי בראשית היה מאיר מסוף העולם כו' הראשון של ו

                                                                                                                                                                      

ולכן , מוחין שנתחדשו לו אחר עולם התהו' אלפי שנין יהיו בסוד ג' דג) בהקדמה(בברית מנוחה 
 . ל"עכ, ל שם"יהיו אחר התחדשות העולם כמש

בסוד אין כל ) ס"במו(ולא עוד אלא אפילו סליקו ביה , ל"ד וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי1029
בעת ) ס"במו(ל כולם נשרשו ביה "כל הנשמות והאורות עד לע) 'קהלת א(חדש תחת השמש 

 . ל"עכ, התיקון
ל שמתיחסים לשעות היום ולא של "בגלל שס,  זהו בדיוק שמנים ושלש שנים ושליש1030

שעה , ה" בראשית מתחיל באלף השישי ברולכן שעה ראשונה של יום השישי של מעשה, הלילה
שעה הרביעית , ח סיון"ו בר"שעה השלישית מתחיל בשנת קס, ח שבט"ג בר"השניה מתחיל שנת פ

שעה שישית מתחילה , ח שבט"ג בר"שעה חמישית מתחיל בשנת של, ה"נ בר"מתחיל בשנת ר
ג " מתחילה בתקפשעה שמינית, ה"ק בר"ושעה שביעית מתחילה בשנת ת, ח סיון"ז בר"בשנת תט

שעה , ה"נ בר"שעה עשירית מתחילה בתש, ח סיון"ו בר"שעה תשיעית מתחילה בתרס, ח שבט"בר
ע אם יש מקרים "וצ, ח סיון"ז בר"ב מתחילה בתתקט"שעה י, ח שבט"ג בר"א מתחילה בתתל"י

וי ב אמר רבי יוחנן בר חנינא שתים עשרה שעות ה"ח ע"סנהדרין ל' גמ' ועי, מיוחדים שארעו אז
, שניה נעשה גולם, שעה ראשונה הוצבר עפרו) של יום הששי של ששת ימי בראשית(היום 

, ששית קרא שמות, חמישית עמד על רגליו, רביעית נזרקה בו נשמה, שלישית נמתחו אבריו
תשיעית נצטווה שלא לאכול מן , שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה, שביעית נזדווגה לו חוה

נ "אמנם כתוב באדר, ל"עכ, שתים עשרה נטרד והלך לו, אחת עשרה נידון, רחעשירית ס, האילן
סנהדרין ולכן לא ' א הוא מביא הסדר כבגמ"א פתח י"באופן אחר אבל מאחר שלקמן בנתיב א

, ד שעות"ב שמשמע שיש להתיחס לכל הכ"א ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, נ"הבאתי את האבדר
ד "ב שעות ולא כ"ואשלים לפרש לך עתה למה הם י, ל" וזל אדיר במרום עמוד קצב"ברמח' ועי

, וגם אפרש לך איך יהיה שבשעה שהוא לילה לחצי העולם הוא יום לחציו האחר וכך להיפך, שעות
אך אין התחתון מקבל אלא , ה סידר הדברים בסוד עליון ותחתון"אך סוד הענין הוא כי המאציל ב

ונמצא שביום נוטלת היא ,  ביום ומחלקת בלילהותראה שהנוקבא מקבלת השפע, מסוף העליון
והיינו כי היום אשר , ב שעות הם עצמן אותן של היום ושל הלילה"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"ההנהגה אלא ביוכל שעה צריכה להתפשט בעליון ובתחתון ואין , העליון

והתפשטם מן העליון לתחתון הוא הלילה בעליון וכך , אלא שהם עצמם מתפשטין בעליון ובתחתון
  .ד"ה ע"דף צ' ש הוספות ותיקונים אות ג"ו הקדו"לש' ועי, ל"עכ, להיפך והבן היטב
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ר "י או" יה, הכתובש"ובן לנו ממומעתה , ימים' אלפי שנה בזמן של הו' ונכלל כל הזמן של ו
 הוא עצמו האור שכבר היה ,אלפים שנה' ות האור שמשמש כל ל שהוא סוד בריא" ר,ר"י או"ויה
שסדר הזמנים של ששת אלפים ,  מלמד שהיה סדר זמנים קודם לכך,ולכן אמרו, ימי בראשית' בו
  . נכללו כבר בסדר אלו הששת ימי בראשית וכמבוארהשנ

  
  פתח ח 

ת "מושרש בזהוא  שתדע שענין ההנהגה הזמנית הנוהג בשית אלפי שנין וצריך
א שכל ספירה משמש אלף שנה שהם "ק דז"והם בו, המאורות באים בפרטכל דאצילות ששם 

 שכל הנשמות שבאים בכל אלף שנים הם מספירה אחת והוא ממלך אחד ,מלכים' עצמם סוד הז
 ,והוא בסוד המיתה של מלכי אדום,  בני אדם)ומתים( בכל דור נולדים כך של,1031מלכי אדום' מז

 ומיתתם הוא בסוד 1032ם כפי מספר הניצוצות שהיה בכל כלי וכליחייהימי וזמן מספר 
 שלא , שלא היו יכולים לסבול אור הנשמה הנשפע להם מצד קלקול הנפש,הקלקולים שבנפשם

 אין מיתה בלא )א"ה ע" נשבת(  בסוד,ג מצוות"היה מתבנה בסוד פרצוף בשלמותו על ידי תרי
אז בסוף אלף , מלכים' כל הזמלוכת השלמת וכשישלמו הנשמות עד סוף אלף השישי הוא , חטא

דניאל  (ש" כמ,1033אז מלך הדר מתגלה והוא זמן ביאת המשיחו ,השישי הוא הארת עטרת היסוד
, בלע המות לנצח ויתוקנו כל הנשמות) ח ישעה כה(ולכן אז , 'וארו עם ענני שמיא וגו) יגז 

  .1034בל מוחין יותר עליונים העולם וחזרתם לבינה בסוד העיבור לקרבןובאלף השביעי הוא חו
 רשע , צדיק וטוב לו צדיק ורע לו)א" ע' זברכות( אלפי שנה בו ההנהגה בסוד'  הוואלו

ואין הנהגת העולם  )ב"ט ע" לקידושין(כי באמת שכר מצוה בהאי עלמא ליכא , 'וטוב לו כו
ק צדיק רע לו לפי עומהשלפעמים היינו ו, לפי הכנת העבודה  קיבול שכר כללד"העתה ע

 ים והעוני והיסורים טוב, לו היה מבעט מרוב שלוהוב שאם היה ט,מחשבתו של יוצר בראשית
 ,ולפעמים הוא להיפוך, ' וישמן ישורון וגו)טודברים לב  (לו להכניע יצרו כענין מה שכתוב

אם ) גויקרא כו  (ש"ז כדי שיהא מוכן לעבודה יותר כענין מ"ת משפיע לו שלמות בעוה"שהשי
 גתוכן הוא בהנה, כדי שיהיה לבם פנוי לעבודהב ,'ונתתי גשמיכם וגו' וכוו כבחוקותי תל

ז יושלם "י לאיזה צדיק שעי"ז בשביל איזו מידה טובה שיבא ע"לפעמים טוב לו בעוה, הרשעים
ולפעמים , יותרב לפעמים רע לו כדי שלא יחטא ויקלקל ,וכן להיפך, 'רצון צדיק העובד אותו ית

 ,ת דנו לפי השעה"שאין השי, פ סידור הנהגה הקודמת והמאוחרת"רע עההנהגה משתנה מטוב ל
 ק"ב(  כמו ענין עמון ומואב,כ" לפי מה שקדם לו בגלגולים ראשונים או לפי מה שעתיד אחלאא
וכמו כן הרבה דרכים נסתרים בדרכי ,  בשביל שתי פרדות טובות שעתידין לצאת מהם)ב"ח ע"ל

ידיעת כל סדרי ההנהגה בכלל מתחילת בריאת העולם עד א לעמוד עליהם אם לא ב"ההנהגה שא
 נפש ונפש לפי שורשו ומקומו במאורות העליונים אם ענין כל דע וגם לי,סוף כל שית אלפי שנין

ודבר זה אי אפשר לשום נברא להשיג ,  לפי שלמות העבודה,ז או רע"ראוי לו לקבל טוב בעוה
  .ש" רק לפי ערך העבודה כמ,שכרכיון שבאמת אין הנהגת העתה לפי בחינת קיבול 

אלפי שנה הוא '  העבודה הזאת של פרטי הנשמות של כל בני אדם שבאים באלו ושורש
 ליתן שורש 1035ת מתלבשים באצילות"שאלו הז, י"ת דע"והם ז, מושרש בשורש עליון מאוד

והוא , ת שבו" וכפי מה שמסודר שם בכללות כך מתפרש בפרטות באצילות בז,להנהגת הזמן

                                                           

 .1027 ב בהערה"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי1031
ובכל גלגול , כבר ידעת מהתחלקות הנשמה לכמה ניצוצין, ל"וז' ח שער הצלם א"ע 'עי 1032

כך , וכפי מספר הניצוצין של צלם ההוא הבא להשתלם עתה בגלגול זה, וגלגול באים מקצת מהם
לכן הצלם הזה נקרא מדת ימי האדם הנזכר בזוהר ויחי , הוא מספר ניצוצין שיש בצורה ההוא

  .ל"עכ, כי כמספר ניצוצותיו כך מספר ימי חייו) א"ד ע"רכ(
ס ימות המשיח באלף הששי בסופו שהוא עטרת "וז, ל"א וז"ע'  יצ"א על ספד"בהגר'  עי1033

  . ל"עכ, היסוד שאז בלע המות לנצח
' וז, ק"כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1034

וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה , וחוזרת אל שרשה, תליא בבינהומלכות , הוא מלכות
) א"ח ע"תרומה דף קנ(מ "ש בר"כמ, רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה, וסוד היובל

וכלם , אז ובינה שלטא, והיא אשת חיל עטרת בעלה, ב הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה"ועה, ש"ע
   .ל"עכ, לבטן אמם, חוזרים לבינה

  .א דאצילות"א והארתו בכל הא"ת גלגלתא דא"שעיקרו בז' א פתח ג"א'  עי1035
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כי ) יאשמות כ  (ש" כמ,ה"אלפים שנה שהם הימים של הקב'  שהם סוד וראשיתימי ב' ד זסו
תיבות של פסוק בראשית ברא אלוקים '  הם מושרשים בז,'את השמים וגו' ששת ימים עשה ה

כתר   במאמר הראשוןהנשרשת דעתיק " והוא סוד ז,1037 שהוא המאמר הראשון במחשבה1036'וגו
 ולכל הנהגה , ושם נסדר כל ההנהגה בכלל,תיקוני גלגלתא' בזמתלבשים '  שאלו הז,דאצילות

א שהוא המביא כל ענין ההנהגה "דרדל י"ר דע"ואלו הטעמים הם בסוד ג, יש לו טעם וסידור
והיינו ,  ההנהגה הניצחיתאק שהו"הזמניות לנצחיות בסוד מחשבה עליונה כדי לקשרם בא

 הוא , לכל פרטיו בשביל תיקון העבודההמתפרש' שענין ההנהגה הזאת של צדיק וטוב לו כו
 כל ההנהגה היאך ואז יתגלה הטעם של ההנהגה ויראו הכל ,כ לשלמות הנצחי"העולה אח

 אבל כל זמן שאין הנהגה הזאת נוהגת אלא בשיעור ,פרטית הוצרך כך כדי לקבוע בנצחיותה
  . אי אפשר לעמוד עליו,הזמן

ת " שרק ז,ת שלו לבד" באצילות אלא זר של עתיק שהוא מגולה ואין מתלבש" סוד גוזה
ז "א(  ולכן נקרא,ר שלו אין להם שיתוף אל הזמן כלל" אבל ג, משתתפים להנהגת הזמןשבו

 והוא סוד סידור טעם ההנהגה לפי , רישא דלא אתיידע מה דהוה בההוא רישא)ב"ח ע"רפ
שם  (וכתיב' חון וגווחנותי את אשר א) יט לג שמות ( למשה'ית' לכן אמר לו ה, קביעות הנצחיות

וראית את , כי האי רישא לא ניתן להשגה להתלבש באצילות כלל, לא תוכל לראות את פני) כ
והוא סוד קשר של תפילין שהוא , ת של עתיק המתלבשים באצילות לבד"אחורי הוא סוד ז

 תאש )א" ע'ט (ד"כ בספ"א ועל זה אמר ג"בסיום הראש בהתחלת התחתון שמשם מתלבש בא
א "א( ד"ענינם במקומם בס' כמו שיתו ,תיקוני גלגלתא'  קדמאי בסוד זתאנין תליין בשאלפי ש

 שאלו הם המתלבשים ומאירים בעשר ,'תיבות של פסוק בראשית ברא וגו'  שהם בסוד ז)'טפתח 
  . והבן,מאמרות שנברא בהם העולם

  
  פתח ט 
 כך ,ומקומהכל נשמה לפי שורשה ,  תבין סוד הנהגה שהוא לפי ערך הנשמותומכאן

ה "ז לפי ערך התיקונים וקלקולים שלו שהם סוד חיבור מ"צריך להיות מסודר הנהגתה בעוה
 ומשם ,ת דעתיק שהוא משתרש באצילות"וכל הנשמות בכללם הם נשרשים בז, ן של הנשמה"וב

שכל אדם הנהגתו לפי תולדתו  )א"ו ע"שבת קנ(מי שהחשיך ' ש בפ"והוא מ, נמשך סוד הנהגתם
וכן אמרו מזל יום , הכוכבים המשמשים בימי השבוע'  שהם ז1038כב שהוא מזל שעהלפי הכו

, ימי בראשית' ספירות דאצילות שהם סוד ז'  שהכל תלוי בז,'גורם האי מאן דבחד בשבתא כו
, אלפי שנין' א שהם המנהיגים את כל סידור ו"ת דז"מז'  אדם נולד לפי ענין המסודר באשכל

' זימים והם '  והוא סוד שורש המנהיגים הז,' אלא מזל שעה כוואמרו שם לא מזל יום גורם
 שלפי ,ימים' תחתונות דעתיק שהם מנהיגים את הז'  שהם נמשכים מז1039 גלגלתאתיקוני

 באותו שליטה של למטה כך הוא טבעו וכך צריך לבוא לעולם ,המסודר שם לפי ערך שורשו
ו "שבת קנ( ש"כמו מ ,1040רעות שבוהכוכב שמשם נמשכים לו אלו המדות טובות שבו והמדות 

ה הנשרש שם לפי חיבורם "ן ומ"סוד בוהיינו , ' האי מאן דבמאדים יהא גבר אשיד דמא כו)א"ע
 שידשאם הוא בטבעו אוהיינו , ה כל התיקונים"ן נשרשים כל הקלקולים ובמ" שבב,למעלה

 שנגד כל , וכן כל המדות, לרע או לטוב בבחינת טבחא או מוהלאאו  בכחו להשתמש,דמא
  .ת"קלקול יש תיקון והוא סוד הבחירה התלויה באלו ז

                                                           

) מבינה(בתיקוני גלגלתא התחילו התיקונים ממנה , ל"ב וז"ע'  חצ"א על ספד"בהגר'  עי1036
 . ל"עכ, תיבות דבראשית' ל והן ז"י כנ"ת דע"שהיא גילוי ז

  .'לעיל עקודים ח' עי' ויאמר' והא דלא כתיב 1037
 .ל יום" נדצ1038
ה אלא מזל "וד',  שהוא ששת ימי המעשה כו- ' ה אין מזל כו"ב ד"ח ע"ח ל"א תז"בהגר'  עי1039

ל כמו יושב בשמים ישחק אדני "ד רשע שהשעה משחקת לו ור"ל וע" והוא השכינה כנ-שעה גורם 
ז "א תיקו"בהגר' ועי, ל"עכ, ז"ה עם רשעים בעה"משחוק שמשחק הקב' ש טוב כו"ילעג למו כמ

ב "ב בשנה דאינון י"ב מזלות שהן בעולם שולטין על י" די- ה מאי מזלא דילה בעלה "א ד"ז ע"קט
ב שעות ביום ולכן מזל שעה גורם ולכן הכל "וכן בי' ב בשנה כו"י' ב בעולם כו"י י"ש בס"חדשים כמ

  . ל"עכ, תלוי בנפש שהיא כפי השעה שנולד
כתב שמדות ' ף פתח י"אחואילו ב, שמדות טובות ברוח' ף פתח ז"דברי רבינו באח'  עי1040

 .רעות בנפש
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 שהנהגה הטבעיית היא , והוא סוד עמוק מאד, אמרו שם אין מזל לישראלובאמת
 וסוד הנפלאות ושידוד המזל תליא בעתיקא שפועל לפי החסדים ,ת דאצילות"שורשה בז

גלתא ובסוד הגילופין ולויתן ת דגל"עניינו בסוד הז'  כמו שית,הגדולים שהוא למעלה מן המזל
א ליתן שורש לעשות נפלאות בעולם להגביר כח "ת דעתיק בא"והוא סוד התלבשות ז, ד"בס
 שהרי הם תלוים בעבודה ,ולכן אין מזל לישראל,  ומשם הוא סוד שידוד המזל,א"א על ז"הא

א " דינים דז ובזה נמתק,א ועתיק"א ממדרגה עליונה מא"ולפי העבודה כך הם מורידין מוחין בז
  .וכן הוא בפרט לכל אדם לפי שורשו ומדרגתו,  ומשם באים הנפלאות,א"י חסדים דא"ע

 ,'ש האי מאן דבמאדים כו"ש שיש מזל לישראל וכמ" שמ, ששני הדברים אמתונמצא
ן שבו "ה וב"הוא הכל לפי ערך עבודתו וסידורו בסוד הקלקולים והתיקונים שבו שהם חיבור מ

 רק שלפעמים מתעלם , ונמצא שגם המזל אצלו בסוד השגחה פרטית,קת דעתי"הנשרשים בז
פ תולדותו לפי המזל "ימי בראשית ואז מתנהג ע' ת שהם ו"י ז" מתנהג עוהואא "הארת א
ת דעתיק שלמעלה ואז משתנה המזל "א עצמו מסוד ז" ולפעמים מאיר עליו מבחינת א,התחתון

  .ן שבו שבעתיק"ה וב"יבורו בבחינת מ הכל לפי שורש ח,פ מזל העליון"למטה ומתנהג ע
 סדר חיבורי ין ידוע שא,ן"ה וב" סוד הספקות שאנו אומרים בעתיק בענין חיבור מוהוא

ן הוא " שסוד ב,ל"ש הרב ז"ן כמ"ה וב"ה בבחינת אורות מקיפים ופנימיים של מ"ן עם מ"ב
שתנה הנהגת  כך הוא מ,ן"ה עם הב"ה שורש התיקון שלפי ערך צירוף המ"שורש הקלקול ומ

 או לשדד ממנו כח העבודה אם להניחו תחת הנהגת המזל לפי צורך תיקונו לפי ההאדם למט
 אנו אומרים ולכן, ת דאצילות"א עצמו בהתגברות על מדות הז"המזל ולהאיר עליו מבחינת א

 שעומק הנהגה זו אינו מושג כלל והוא דבר למעלה ,בעתיק לא אתיידע כללשן "ה וב"שחיבור מ
, ת שלו"ר של עתיק ששם יש טעם לכל מה שנסדר בז" שהוא תלוי בטעם המושרש בג,מהשגה

 , דאצילותבפרצופיםכ בגופא דעתיק ו" ומשם הוא מסתעף ג,א"ואלו הם הספקות שעיקרם ברדל
 כך הוא מסתעף ,א בהנהגה זאת בבחינת הטעם לפי עומק המחשבה"שלפי סידור הנעלם ברדל

  .ת דעתיק" בסדור זומשורשם מאצילות ההעלם בסידור ההנהגה עצמה שבא
  

  פתח י 
 ששם נקבעים כל הנהגת )'פתח ה( וכבר כתבנו, א"ר של העתיק הם הנקראים רדל"ג

ובכאן תלוי סוד הידיעה , ק ששם הוא גילוי היחוד באמת" להיות עולים לסוד א,הזמן לנצחיות
ש " כמ,ן להשגה כללובאמת הוא ענין עמוק לא נית, והבחירה מה שנתקשו בזה כל חכמי לב

 שהרי כל ,ת דעתיק"והענין כי הבחירה תלוי בז, 'כי לא מחשבותי מחשבותיכם וגו) ח ישעיה נה(
 )'אפתח תיקון (ה ש למעל" שיש בכל נשמה ונשמה כמ1041ן"ה וב"הבחירה הוא מסוד חיבור מ

שהם מלכי אדום ' ת שהם ז" והוא תלוי עיקרו בז,אם לילך אחר הקלקולים או אחר התיקונים
ר "אבל ג,  הכלהכולליםימי בראשית '  שהם ז,ש"ת דעתיק כמ"ת דאצילות ושורשם בז"בז

 כי שורש ,והוא, שם הכל בסוד הידיעה לכל פרט ופרטו , שם נקבע הנהגת הזמן לנצחיות1042שלו
 עניינו 'תד כמו שי"חבר "ג והם בסוד ,מדרגות שהם עבר ועתיד והוה' הזמן הוא מתחלק לג

ס שהם בסוד מלך מלך ימלוך כמו שיבואר "ה דמו"שמות הוי'  בסוד ג)כבח פתא "א( באריכות
 ולכן אין מבטל ,א הם בסוד היחוד ונמצא ששם הידיעה הכל בהוה"וכאן ברדל, ד"שם בס

  .ת" של זירההבח
תחת הזמן ואין  זו כי אינו' בחי  שאין אנו יכולים להשיג, הוא דבר נעלם מהשגהובאמת

כ " גאלו ולא במה שהוא למעלה מהזמן ולכן אין אנו יכולים להשיגדברים ' לנו השגה רק בג
 ועל ענין זה אמר ,א"ר דרדל"ימי בראשית היא בבחינת הוה ביחוד בג' היאך כל הבחירה של ז

 ,'אנה אלך מרוחך וגו,  נשגבה לא אוכל לה,פליאה דעת ממני) ח-ו טתהלים קל(ש "דוד המעה
ת העליה של הנפש לסוד הרוח שהוא התיקון בחינת שבין בחינ, 'אם אסק שמים שם אתה וגו

י " עותס של הנפש היורדים לקליפ" סוד ט,ובין בחינת ירידת נפשו לשאול מטה, שמים
ואציעה ) שם (ש"והוא מ'  את הכל מקיף ידיעתו ית)יחפתח שבירה ( ש למעלה"הקלקולים כמ

                                                           

ה "מ(צריך שכל מדרגה תהיה בנויה משניהם , ל"ח פתחי חכמה אות סב וז"ל קל"ברמח'  עי1041
ובכל מקום שיש , וכל העבודה היא בבחירה, שהרי בכל מדרגה יש עבודה לפי אותה המדרגה) ן"וב

  . ל"עכ,  בנויה משניהםעל כן צריך שכל מדרגה תהיה, שכר ועונש, יש קלקול ותיקון, בחירה
  .'לעיל פתח ה'  עי1042
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 ימים יוצרו ולא ,ולם יכתבו ועל ספרך כ,גלמי ראו עיניך) פסוק טז(ז אמר שם "וע, שאול הנך
והוא סוד עמוק שכלל נפש דוד הוא נפשו של , ו"ף וקרינן ולו בוא" ולא באל,וכתיב, אחד בהם

וסוד הגולם של , ולם שהוא כולל כל הנפשות של כל בני אדם עד סוף הע,1043ר כידוע"אדה
  והוא,להן שבו שלא נתקן בבחינת כלי גמור לעשות פעו"הנפש הוא בחינת השבירה בבחינת ב

כ " ואח)ב"ח ע"סנהדרין ל(  שתחלה נעשה גולם,ר" שכן היה בריאת אדה1044מסוד העינים
ז " שעי,ה רוח שניתן בו לתקן הנפש שמן הארץ"ויפח באפיו נשמת חיים סוד מ) זבראשית ב (

סוד המתקלא והיינו , 1045 שבזה נקרא אדם,ה" מדנעשה תחלה לכלים של הנפש והוא סו
 והוא סוד התורה שכל אות מן התורה הוא שורש ,ה הם התיקונים"סוד מ ו,ה"ן עם מ"שנתחבר ב

 אותיות התורה ריבוא' סר שהיה כולל כולם היה כולל בתוכו כל " ואדה,1046של ישראל' נשמה א
 אין ,זאת התורה אדם כי ימות באוהל )ב"ג ע" סברכות (ש" כמ,שהם התיקונים אל הקלקולים

א ומיתת אדם "עליה שהוא סוד העברת הסטהתורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו 
 הרוצה לחיות ימית את )א"ב ע" לתמיד (ש" כמ,ה" הוא חי בסטרא דמשעל ידו ,1047בליעל
 והרי בזה סוד ,ן של הנפש"וכל אותיות התורה הם תיקונים שהם מתחברים לבחינת ב, עצמו

 ועל ספרך )ל"הנתהלים  (ש" מוהוא, ט"ר ויצה"יצהסוד  שמשם ,ן"ה וב"י חיבור מ"הבחירה ע
ש רבינו "כמו אחת מהנה לא נעדרה ,'וגו' דרשו מעל ספר ה) טזד ישעיה ל (ש" כמ,כולם יכתבו
 שכל מאורעות של כל פרטי בני אדם ושל כל ,1048ד"ה בפירושו לספ"א זללה"הגדול הגר

'  והם בסוד ו,אלפי שנין הם מבוארים בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל' הנבראים מכל ו
  ).ב"ז ע"א ל"זהר ח( זה ספר תולדות אדם) אבראשית ה (ם עם ספרי

ספרים שהעולם נברא '  והם ג,מדרגות עבר ועתיד והוה'  כלל הזמן המתחלק לגוהוא
 ד"ס בס"בענין המו'  וכמו שית,ה שכל ספר הוא שם"שמות הוי'  שהם ג)א"א מ"י פ"ס( בהם

 סוד הזמן שהוא , ימים יוצרו,ואמר )א"ח ע" פשבת( והוא סוד אוריין תליתאה )ה"מפתח א "א(
'  והם ז, והם תליין בשיתא קדמאי,א שם" הגרש"ימי בראשית ששם הכל בכלל כמ' נברא שהם ז

א ששם " רדל,ר" סוד ג,ולו אחד בהם,  ושם תלוי הבחירה,1049'תיבות של פסוק בראשית ברא וגו
בראשית שם הוא בהעלם ימי '  שהזמן הגלוי של ו,הזמן ושם הוא בסוד היחוד מןהוא למעלה 

א "ר דרדל" סוד היחוד של געל והוא מורה ,הוא הנעלם יותר מכל האותיות'  כידוע שאות א,'בא
ת דעתיק " שהוא מסוד ז,1050 בראשית,'אלא בב'  שלכן לא התחילה התורה בא,שאין השגה שם

  .בכתיבה במחשבה ולא בדיבור'  והא,בקריאה בדיבור' ולכן הו, ולמטה
                                                           

שנה שחיסר ' עי, ל"א וז"ד פסקה י"עוד במדבר רבה פרשה י' א ועי"ה ע"א נ"בזהר ח ' עי1043
כי ביום אכלך ) שם ג(שנאמר , אדם משנותיו ונתן לדוד בן ישי לפי שראוי היה לחיות אלף שנים

, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול) ם צתהלי(' שנא, ה אלף שנים"ויומו של הקב, ממנו מות תמות
  .ק"בסוף הפרק שזה החלק של מלכות דאצילות המושרש במלכות דא' פרק כ' ח שער א"נפה' ועי

  .ולכן זה כל כך למעלה', שזה מושרש במחשבתו ית' נקודים פתח ב'  עי1044
  .ה"מ'  בגימ1045
  .עץ הדעת טוב פרשת יתרו'  עי1046
  .'וברבינו נתיב השבירה פתח א, כג' הקשער הגלגולים '  שהוא היצר הרע עי1047
הכל כלול בתורה מבראשית , והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם, ל"א וז"ד ע" ל1048

' וכללו נכלל בפ, ד"ש כאן בס"בראשית עד נח כמ' וכל זה נכלל כולו בפר', עד לעיני כל ישראל וכו
אלפי ' תיבות ז' פסוק ראשון בזוכלל הכללי הכללים ב, ל"הראשונה עד ברא אלקים לעשות כנ

ומקור כלל הכללים הוא בתיבת ' א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו"ש בפ"כמ, שנה
  .'אותיות ודגש של הב' בראשית ו
וכן בתיקוני גלגלתא התחילו התיקונים ממנה שהיא , ל"ב וז"ע'  חצ"א על ספד"בהגר 'עי 1049

 . ל"עכ, תתיבות דבראשי' ל והן ז"י כנ"ת דע"גילוי ז
 מדרש אותיות רבי עקיבא השלם -בתי מדרשות חלק ב (וכן במדרש , ב"ע' א ג"זהר ח'  עי1050
בשעה שבקש הקדוש ברוך הוא לברא את העולם מיד ירדו כולם ועמדו לפני הקדוש ברוך ) נוסח ב

 ',ו לפני הקדוש ברוך הוא וכו"בתחלה נכנסה האות תי, זה אומר לפניו בי תברא את העולם, הוא
ואמר לפניו רבונו של עולם רצונך שתברא בי את , ת לפני הקדוש ברוך הוא"אחר כך נכנס בי

ה ביקש "ף כיון ששמע הדבר וראה שהקב"אל', עולמך שבי משבחין לפניך באי עולם בכל יום וכו
השיב הקדוש ', ת עמד לו לצד אחר ושתק עד שקרא לו הקדוש ברוך הוא וכו"לברא את העולם בבי

, ותורה אחת, אני אחד ואתה אחד, ף אל תתעצב שאתה ראש לכולן כמלך" ואמר לו אלברוך הוא
, אנכי יי אלקיך) שמות כ ב(ואתה שעתיד אני ליתן תורה בך לישראל עמי שנקרא אחד שנאמר 

  . ל"עכ
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  פתח יא 

הנהגת הזמן להביאו אחר והיינו , ק"אמרנו כי עתיק עניינו לקשר האצילות עם א כבר
 ששם היחוד ,ן שבו כולו נוקבא"ה שבו כולו דכורא ושם ב"ולכן שם מ, התיקון לבחינת נצחיות

 עד ,עצום מאד כי אין שום רע עוד הגורם פירוד בין הדבקים שהוא שורש המשפיע והמקבל
והוא סוד היחוד הגמור בין ישראל לאביהם שבשמים אחר גמר , שהמקבל ומשפיע נעשה אחד

ה להיות עטרה בראש כל " עתיד הקב)ב"ו ע" טמגילה (ש"התיקון בלי שום פירוד כלל בסוד מ
ולכן , ת דעתיק המתלבשים בכתר דאצילות להיות לו לכתר ולעטרה" והוא סוד הארת ז,'צדיק כו

 כי ,ן כשאר הפרצופים"ה וב"ינה מיוחדת ממשם כל הקלקולים הם מתוקנים ואין הנוקבא בח
י "ע ן המושרש בו אנו מכנים בשם נוקבא שהיא מתתקנת"שם הוא יחוד הגמור שרק בחינת ב

  .ה"מ
 הוא רק ,ר"ת שבו המסתעפים מן הספקות דג"א ובז" הספקות שאנו מדברים ברדלוכל

 משם נעשהשבא שבו  אבל נוק,ה"ה שבו נעשה כולו מכתר דמ" כי בחינת מ,ן שבו לבד"בשם ב
ן בהם יש ספקות "דבת "כתרים דז' וזר דבינה "ר דחכמה וד"ר דכתר וג"ן מבחינת ה"ב

' מ שלהם או של א"פ ואו" וכן אם באו בחינות או, אם עלו בראש או נשארו בגוף,בחיבורם
ן אף שהוא למטה " ששם ב,מ"והענין כבר נתבאר בכ, ה" בכל הפרטים שכתב הרב זללה,מהם

ז שאין " ורק שכ,ה" הוא למעלה ממדרגת מ1051ג"מ כיון שהוא מסוד שם ס" מ,ה"ממדרגת מ
 אבל אחר גמר ,התיקון נגמר אז הוא למטה במדרגה מאחר שעדיין שולטים בו הקלקולים

ג שהוא בסוד קלקול שנתקן הוא יותר במדרגה ממה שהוא טוב "התיקון אז נקרא בשם ס
ולזה בעתיק , 1052 תסובב גברנקבהחדשה בארץ '  כי ברא ה)כאירמיה לא  (כ"הוהוא מש, בתחלה

ן דחכמה "לכן בירר מבחינת ב, שהוא המעביר הכל לנצחיות והנותן תיקונים לכל הנהגת הזמן
  .ן למעלה במדרגה" שהוא סוד עליית ב,ה"כ אל כתר של מ"ת ג"ודבינה ודז

 שאלו ,ה או בגופא דיליה" סדר העליה אינו מושג אם הוא ברישא דכתר דמאך
 שלפעמים נראה כך , ואין לו סדר,נויים גורמים שינוי בהנהגה כל הזמן של שית אלפי שניןהשי

שבאמת , ' ואין יכולים לעמוד עליו ומזה בא שינוי ההנהגה מענין צדיק וטוב לו כו,ולפעמים כך
 ן"שבאמת עיקר השינוי של ההנהגה הוא בב' ענין צדיק וטוב לו כו עיקר השינוי של ההנהגה

וכמו שהשינוי בגוף הכל לפי ערך הארת , ה בו" ורק שהוא משתנה לפי הארת המ,ן"הוא בב
 וכן השינוי ,הנשמה המאירה בו אף שאין שינוי בנשמה עצמה רק לפי הכנת המקבל שהוא הגוף

 )ב" ע' חנדרים(ש " וכמ, כמו אור השמש שמתיך היבש ומייבש הלח וכדומה,בא הכל במקבל
 ובזה אין ,ה"ן לפי ענין חיבורו במ"א שכל שינוי ההנהגה הוא בב ונמצ,' בה כואיםצדיקים מתרפ

 שלפעמים נראה החיבור באופן זה ובאותו ענין עצמו נראה ממש ,אנו יכולים לעמוד במצב הזה
ן עם "כ בפרצופים למטה שגם שם יש ספקות בחיבור ב"והוא סוד השינוי הנמצא ג, באופן אחר

כ "שאנו מסתפקים שם מוכרח גמה  שלפי ,א" ברדל הספקות הנולדיםד אבל הכל בא מצ,ה"מ
 שינוי ההנהגה שהוא משתנה הכל כדי שללפי שאינו מושג לנו הטעם והיינו , שיהיה ספק למטה

                                                           

ן "ל הנכללים בזו"דע כי אלו אורות המקיפין כל הפרטים הנ, ל"וז' ח שער השמות ו"ע'  עי1051
ועתה אור מקיף הוא מצד , אור הבינה המקיף את הבנים בסוד פורס סוכת שלום' כולם הם בחי

ל "ר, א"חדשה בארץ כי נקבה תסובב גבר הוא הז' כ לעתיד לבא במהרה בימינו יברא ה"הבינה ואח
כדמיון מה שעתה מסבבת אותו , א"תסובב גבר הז, א שהיא התחתונה הנקרא מלכות"שהנוקבא דז

ת בסוד צדיקים יושבים ועטרותיהן "הנקרא ת, א" המלכות למעלה מזוהסיבה כי תתעלה, הבינה
לכן , החיצוניות גדול מהפנימיות' בערך א, ל"וז' ח פנימיות וחיצוניות ד"ע' ועי, ל"עכ, בראשיהם

לעתיד לבוא יהיה , ל"אדיר במרום עמוד קח וז' וכן עי, ל"עכ, ה"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"שם ב
ע " לקמן נתיב אבי'ועי, א"א ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, ג"ן במדריגת ס"התיקון שלם שאז יהיה ב

  .פתח יא
הנוקבין הוצרכו להתעכב יותר ברשימו כדי , ל"ל אדיר במרום עמוד שסב וז"ברמח'  עי1052

כי הם , ובבחינתם זאת עתה הנוקבין הן כנפים בפני הזכרים, ]א לשבירה"נ[לתת מקום לבחירה 
ולעשות כל הסיבובים והגלגולים הצריכים להתגלגל להחזיר כל רע צריכות להשלים מעשיהם 

, ג שהוא תיקון השבירה עצמה כמפורש במקומו"ן להיות במדריגת ס"וזה ממש עד שישוב ב, לטוב
וסוד הדבר כי אז נקבה תסובב גבר , להיות לעטרה למלך' אבל כשנשלם זה הסיבוב אז עולה נוק

מה שהכינה היא כל זמן הגלות כי כך היא ' הפועל בכח הנוקא יהיה "והיינו שהז) ירמיה לא כא(
  .'נקודות פתח י' עטרה בראשו ועי
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ת שבו המושרש " הכל לפי שורש כל נשמה ונשמה בז,לתקן הבריאה להביאו לידי נצחיות
ק הוא בנוקבא דעתיק בסוד ולכן אנו אומרים שעיקר הספ, א"ר דרדל"לצורך התיקון שהוא בג

 ושם הוא הטעם של , של כל דברהידיעהא הוא סוד "הרי נתבאר לך היאך כאן ברדל, ן שבו"ב
  .כל ההנהגה הכללית

  
  פתח יב 

ש ביקש "שמשה רבעה )1053א" ע' זדף(ק דברכות "ש בפ"ל מ" תבין עומק דברי רזובזה
 צדיק וטוב לו ,' דאמר כו,'ופליגא כו וקאמר שם ,ולא נתן לו'  יש צדיק וטוב לו כופני מהלידע מ

והוא סוד עמוק מאד בסתרי , להם חיים ואלו ואלו דא,ובאמת לא פליגי כלל, 'צדיק בן צדיק כו
ת שהם "בחינת גופא דיליה שהם ז'  הא,חלקים'  שעתיק מתחלק לבתבארשכבר נ, ההנהגה

 ק" פד"ובספ, ים כלל שהם מגולים ואין מתלבש,ר שלו"ג' והב, תיקוני גלגלתא' מתלבשים בז
א "כתב רבינו הגדול הגרכבר  וביאור הענין ,' האי מתקלא תלי באתר דלא הוה כו, אמר)ב" ע'ג(

א שהוא פשיט חד פשיטותא " שהמתקלא שהוא התיקון נמשך מרדל,1054ה בפירושו שם"זללה
 כי המתקלא הוא ,והענין, ש" יעו,ת שבו שמתלבשים למטה"ר שבו אלא מז" ולא מג,דטורנא

י "ס(' וכו  כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתים,ר"קווין של חד' וד סידור ההנהגה בגס
וגם  )ב"ז ע" טה"ר( ' צדיקים גמורים נכתבים כו1055ה"ספרים הנפתחים בר' והם סוד ג )א"ב מ"פ

 אלא שלפעמים צדיקים גמורים נידונים למיתה ,הוא דבר עמוק שהרי אנו רואים שאין הדבר כן
 ש"ל דעות כמ-  הזה הוא תלוי במתקלא בשיקול אןאבל באמת הדי, גמורים לחייםורשעים 

כ "והוא ג, 1056'ף וקרי בו" וכתיב ולא באל,ולא נתכנו עלילות' ל דעות ה-כי א) גב ' שמואל א(
 שהדין הוא לפי מה ,ל דעות-ענין עמוק שהדין הזה אינו תלוי בדעת המושג לנו אלא בשיקול א

 ונידון ביסורים ורשלפעמים יש צדיק גמ, לפי ענין הגלגולים הקודמיםשעבר ולפי מה שיהיה ו
כ או כדי "אח )ו"ח( כדי שלא יקלקל ,לפי ענין הגלגול שקדם לו ולפי מה שעתיד להיות מענינו

הנשמות שהם שמן העונש שמגיע לו יגיע לו תיקון לאחר זמן וגם בשביל תיקון הדור לפי ערך 
 ,1057'וגומעונותינו  והוא מחולל מפשעינו מדוכא )ה נג ישעיה (ש"מכ, משורשו של הצדיק הזה

 אלא אם היה ידוע ,א לעמוד על עומק הדין הזה"שבזה א, וכיוצא בו פרטים רבים עד אין מספר
  .לנו כלל כל הפרטים של כל אדם וכל הנשמות מתחלת הבריאה עד סוף שית אלפי שנין

 וקאמר שם ותנא ,לפניו כבני מרוןכל באי עולם עוברים ) א"ז ע"ט(ה "ל בר"ז ארז"וע
 שנתקשה מאד בהבנת משנה זו שהוא , שם)מ"פיה( ם"ברמב' ועי, וכולם נסקרים בסקירה אחת

ה "ש שבאמת בר"והוא מ,  כוונה עמוקה בסתרי החכמהריהםאבל יש בדב, 'שני הפכים בנושא א

                                                           

אמר לפניו רבונו של עולם מפני מה יש , נאמר הודיעני נא את דרכיך:  והכי איתא שם1053
משה צדיק וטוב לו , אמר לו, צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו

, רשע ורע לו רשע בן רשע, רשע וטוב לו רשע בן צדיק, צדיק ורע לו צדיק בן רשע, יקצדיק בן צד
דאמר , ופליגא דרבי מאיר' צדיק ורע לו צדיק בן רשע וכו, אמר מר צדיק וטוב לו צדיק בן צדיק

, אף על פי שאינו הגון, שנאמר וחנתי את אשר אחון, רבי מאיר שתים נתנו לו ואחת לא נתנו לו
 .ויאמר לא תוכל לראות את פני, אף על פי שאינו הגון, ת אשר ארחםורחמתי א
ל תיקון המתקלא " ר-האי מתקלא תלי באתר דלא הוי , ל"ד וז"ע'  גצ"א על ספד"בהגר 'עי 1054

ט "ז דף רפ"ש בא"כמ, א שבו תלוי"רדל, תליא ברישא דלאו רישא, ל"שהוא עיקר התיקון כנ, נ"בדו
והאי ' קוטרא עילאה ההוא רישא דכל רישין דלא אתיידע כוב בהאי מזלא פשיט פשיטותא ד"ע

טמיר וסתים וגניז מכלא תקונוי אתתקן בההוא מוחא סתימאה דכלא דאתפשט ואתתקן ונפיק 
בטש מאן דבטש בהאי מוחא ' ס כו"וחסד עילאה אתפשט ואתקין ואתכליל כלא במ' חסד עלאה כו

' ן עלאין תרין מתרין סטרין וחד דכליל לון כורישי' אתנהירו ג' ואתנהיר ותליא ממזלא יקירא כו
ס "וכל התקונין של מ', והוא כליל כלא ותרין רישין ביה כלילן כו' ח לעילא אית דלא אתיידע כו"ת

א וההוא רישא סתימא דברישא דעתיקא דלא אתיידע פשיט חד "ש ע"הוא מרישא דלא אתיידע כמ
וכבר אמרנו ',  ואתנהיר בכמה נהירין כוטורנא דהוא מתקן לאנהרא בטש בהאי מוחא ואתגליף

  .ל"עכ, ה וכן כל התיקונין והכל מהאי רישא"פ הוי"ס ג"שכל התיקונין דמתקלא במ
  .ב" א עצ"א על ספד"בהגר'  עי1055
  .'ונקרא בו' שגם שם כתוב בא' ולא אחד בהם' 'פתח י'  עי1056
ולם וזהו גלותא דיליה אינו מאיר לע] אורו של משה[, ל"ג וז"ג ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי1057

, ח ושם מחולל מפשעינו"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ש בזהר ובר"וכל מ, בגלות רביעי
  . ל"עכ
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 ש" הנשמות וכמ שכל אדם נידון אחר כלל כל,י הכלל כולו"כל אדם נידון בפרט אבל דינו ע
  כדי שיכין רשע וצדיק ילבש,וכמו כן הוא לפעמים ברשע שניתן לו שלוה,  בצדיק)'פתח ח(
 כל אחד לפי מה דוןוגם ני, י השלוה שלו וכדומה"או בשביל שיקבל הצדיק טובה ע )יז איוב כז(

דם  כל יצורי קופוקד אתה זוכר מעשה עולם )תפילת זכרונות( ש"וכמ, שעבר ולפי מה שעתיד
ולכן נקרא יום הזה , ' והמון נסתרות שמבראשית אין שכחה לפני כסא כבודך כו,'לפניך נגלו כו

' ת דעתיק שהם כוללים כל ז"ה שהוא נשרש מז"והוא סוד המתקלא המאיר בכל ר, יום הזכרון
 שהרי שם , ההנהגה והדין מתפרט לפרטיםה ובכל הזמן הז,ימי בראשית וכל שית אלפי שנין

 באריכות )'פתח ז( ש למעלה"מעכב על חבירו כמ' טי המאורות לחלקים שמאור אנתפרשו פר
  .מענין זה

 אז יהיה הדין כסדר כל מה שעבר מתחלת הבריאה עד , יום הדין הגדול שלעתידוהנה
 ואז יכירו כולם מדת משפטו ,סופה לאחר שהיו כל הקלקולים והתיקונים ויהיה נגמר התיקון

 ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד )יחמלאכי ג  (ש"וכמ, ק וכי הוא היושר והצד,'ית
 גלגלתא מחסד ולמטה כמו תיקוני' זת דעתיק הם המתפשטים ב" כי ז, בזההטעםו, 'אלקים וגו

אבל באלף , אלפי שנין שהם מחסד עד סוף היסוד' והם מאירים בו, ז"ה בנתיבות שאח"אי' שית
א בעצמו ושם הוא "ר של עתיק והוא רדל"סוד ג שהוא 1058השביעי שאז כולם תייבין לבינה

 ולכן אז ישיגו הכל,  בבחינת הוה ששם הידיעהל שהזמן הוא בכל,חזרת הגלגל של כל העולם
' א שמתחלק לז" דרדל1059ת של גלגלתא הם מסוד חסד דדעת דבינה"והנה ז, כל היקף ההנהגה

 ,ז אמר"וע )'חפתח א "א( ה"א זללה" בשם רבינו הגדול הגרד ענינם"בסוכמו שנבאר , תיקונים
אבל בחינת , אלפים שנה'  לוחלקהמת ו נתכנו עלילות" ול,1060סוד חסד דדעת' ת ה"ל דעו"כי א

א "ולכן ול,  ולא ניתן להשגה כלל,א"ף בינה שהוא רדל" אל1061א"בינה עצמה הוא בסוד פל
 כולם תייבין  שאז,עד יום הדין הגדול' נתכנו עלילות אין אנו יכולים לדעת עומק עלילותיו ית

  .לבינה לסוד היחוד
ל "ש רז" כענין מ)התהלים סו ( נקרא נורא עלילה על בני אדם'  בזמן הזה הוא יתולכן

אדם כי '  כבר התורה כתובה במרום וכתיוהרי, ר"שנגזר מיתה על אדה )ספרי האזינו לד( במדרש
 העולם הכל כתוב וכן כל פרטי בני אדם מה שהיה ומה שעתיד להיות בכל, 'ימות באוהל וגו

וכן , ז"ר ע"אדהכ היאך הוא הבחירה מסורה ולמה נענש " וא,בידיעהכ הרי הכל היה " וא,בתורה
א " כי הוא מושרש ברדל,א לבוא הדבר לידי השגה"ש א"אבל לפי מ, כל ענין הנהגת העולם

ות ל דע- כי א)גב ' שמואל א( ש"ה והוא מ"ושם הכל ביחוד ובהו, א"ף פל"ששם הוא בסוד אל
'  וד כי הבחירה בסו, ולא נתכנו עלילות והכל במשפט על פי הבחירה,כ"ואעפ, סוד הידיעה' ה

  .'והידיעה בסוד א
 שהרי ,פ האדמה"ש אף שהיתה השגתו יותר מכל האדם אשר ע" גם משה רבעהוהנה

כ הקיף ידיעתו במה שהיה ויהיה "וא, 1062 נשמות וכל אותיות התורהריבוא' סהוא הכולל כל ה
בסוד ' כווכ הקיף ידיעתו גם בבחינת הנהגת צדיק וטוב לו צדיק ורע לו " א,רטי בני אדםבכל פ

 ,' בסוד צדיק בן צדיק הוא במה שגם בגלגול הראשון לא פגם כו, שעבר ויהיהמההגלגולים ב
כ הכל בידיעה "אבל ביקש לעמוד על עומק ענין זה שא, וכן הוא בכל פרט, א"ש במ"וכמ

                                                           

קרן ביובלא אתעטר עשיראה , ד בסופו"ש בס"וכמ, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר 'עי 1058
חוזרת לשרשה אל אלא ששבת אינה , וזהו סוד השבת, ש"ע' וכלא תייבין לאתרייהו כו' באימא כו

, לכן זמן הזיווג בו, והיא שוה לגביה, ששת ימי המעשה, ק"י ו"בינה אלא בינה מאיר לה שלא ע
) 'ז א"ברכות י(ואז צדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן , כ ששבה אל אמה"ב דוגמת יה"אבל העה

 . ל"עכ, עטרת בעלה
א והחסד שלו הוא "ע'  וצ"ל ספדא ע"בהגר' וכן עי', א פתח ה"א' ת דבינה שהיא דעת עי" ז1059

 . ל"עכ, ת דבינה שהיא הדעת הפנימית של החסד"ק דעתיק עם הז"השורש של כל הו
  .ל שם חסד- א1060
א שם "גר' ועי, ץ איהו כתר אמון מופלא ומכוסה"מן אבגית' א, ל"ב וז"ז ע"ז קל"תיקו'  עי1061

' וכו,  הוא האמון דביה נעשה כלס"מ, רישין דביה' אמון מופלא ומכוסא הן בג) א"ח ע"דף קל(ל "וז
' ועי, ל"עכ, ף מורה על כולם"ומופלא הוא רישא עילאה לכל רישין ואל, ומכוסה הוא אוירא עלאה

  .ל"עכ) א"דהיינו רדל(נקרא אין דביה תליא אין ) א"דהיינו א(ק "ג ע"ע'  אצ"א על ספד"בהגר
י "א ס"בהגר' נשמות ישראל עיר "ולענין אותיות התורה כנגד ס, יז' שער הגלגולים הק 'עי 1062

  .ב"ד ע"ח ל"א תז"וכן בהגר, ג"ע' ב
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ז השיב לו "וע, 'כ סוף כל סוף אין מושג למה יש צדיק וטוב לו כו" וא,והידיעה מבטל הבחירה
א ששם הידיעה " כי דבר זה הוא תלוי ברדל,'לא תוכל לראות את פני וגו) כ לג שמות ('הוא ית

 כי באמת המתקלא הזה , ובזה אין לנו השגה,ת ששם הבחירה"בסוד היחוד ואינו מתפשט בז
  . ודי בזה,א לבארם בכתב"והבן דברים אלו מאד שא, כללתלוי באתר דלא הוה ולא אתיידע 
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  א"אפרצוף נתיב 
  פתח א

א "שהוא א נבוא לבאר ענין הפרצוף שתחתיו,  שביארנו ענין פרצוף עתיק ופרטיואחר
 והוא הכולל כל האצילות , שמשם מתחיל הנהגת הגבול1063פרצוף הראשון שבאצילות
א בחציו העליון "או, ישים אותו ונתלים בונ הם מלב"א וזו"ואו, שמתפשט עד סוף האצילות

א הוא "שבאמת א ,והכוונה בזה )'אפתח א "או(  כמו שנתבאר במקומוחתוןנ בחציו הת"וזו
המונח הכללי של כל אצילות וכולל כל התאצלות המאורות של כל פרטי ההנהגה בכל הענינים 

 ואלו לפי בחינת ,וי החסדים אלו לפי בחינת גיל,נ הם רק ענפים ממנו"א וזו"ואו, המדובר בהם
 ,ה" דכורא שבו מסוד חכמה דמ,ן"ה וב"כ ממ" נבנה גוהוא, ד"בס' גילוי הדינים כמו שית

א מתחיל ענין " לפי שכאן בא,1065והם בימין ושמאל, 1064ן"אחרונות דכתר דב' ונוקבא שבו מה
ם לפי בחינת להנהיג הנבראי'  א,ענינים' התחלת ימין ושמאל והם חסד ודין שהרי עיקרו נושא ב

א שהם מלבישים חציו העליון שהוא "י או" שהוא מתגלה עניםחסדים גדולים להעביר הדי
נ שהם מסובלים "שהוא סובל הנהגת זו' והב, א שהוא לפי החסד"בחינה עליונה של עצמות א

 אך, ד"בס'  כמו שית,א מן הטבור ולמטה"פ מדת המשפט שהוא מבחינה תחתונה של א"ע
 ,ו"א עצמו אין פגם מגיע כלל ח" שהרי בא,שאין כאן פירוד בין נוקבא לדכוראשכאן הוא יחידה 

 הדין ושם, נ בהנהגת המשפט הוא הכוונה להביאו אל הטוב הגמור"שגם בחינת התפשטו בדו
והוא , שהו לבטל ולהחריב לגמרי סטרא דקדו" ושם נשרש שלא יתגבר הרע ח,עצמו בסוד חסד

 רק ,'ה בפרצוף א"ן קשור שם עם מ"ולכן גם ב, חידה בסוד י1066א"א שם בא"סוד השתרש ז
  .פ דרך המשפט"פ דרכי החסד וזה ע" זה הולך ע,שניכר שזה ימין וזה שמאל

ה יש כאן הפרש בין " כי בבחינת שם מ, ותדע ממוצא דבר סוד עמוק ונורא מאדותשכיל
יוחדים ן שניהם מ"ובבחינת ב, ה"א מחכמה דמ"ה וא"שעתיק נבנה מכתר דמ, א"עתיק לא
והוא שכבר כתבנו , תחתונות' ראשונות וזה מה' זה מה, ן" שניהם בחינת כתר דב,'במאור א

ק ואינו שייך לאצילות " של אתחתונה  שעתיק הוא בחינה,א ולמטה" מתחיל רק מאתשאצילו
,  להעביר הנהגת הזמן לנצחיות,ס"ס והוא בא כדי לקשר האצילות בא" רק הוא מעולם א,כלל

 שלכן נקרא כתר שהוא ,1067 שהכתר אינו מכלל הפרצוף, עולם מתחיל מחכמה שבוונודע כי כל
ז מורה הכתר שנכתר במלכות " וע,ום אחר ורק מקבל המלוכה ממק,רק עטרה ואינו מכלל הגוף

 שכמו כן כאן אצילות )ה"תפילת ר( מבחינה יותר עליונה מכפי מדרגתו בסוד הממליך מלכים
ס " אבל הוא נכתר בבחינת מלכותו של א,זמנית והגבולא שמשם מתחיל הנהגה ה"מתחיל מא

והוא עיקר הרצון , ד וימלוך לעולם ועד לאחר גמר הסיבוב של ההנהגה"אח' ה להורות שה"ב
ל מלכותו בבחינת "ק שיתגלה לע" והוא סוד מה שנכתר מבחינת מלכות דא, האצילותשל

אל שהוא סוד נוקבא מלכות פ ההשגחה והעבודה של ישר" מה שעתה מלכותו מתגלה ע,נצחיות
 אבל כאן הוא מה שיהיה ,דאצילות שנעשה עתיק וכתר לנבראים והוא בחינת עתיק דבריאה

 שהמלכות אזדריקא לכתר ,1068)ד"ע' ח ו"תז (בתיקונים' שנתל בסוד זרקא הולך סגולתא "לע
                                                           

 הוא עתיקא קדישא רישא -רישא דכסופא דכל כסופין , ל"ב וז"ע'  גצ"א על ספד"בהגר 'עי 1063
א שממנו מתחיל האצילות "והוא א, א"ח ע"ז דף רפ"בא' רישין הנז' חורא רישא תניינא מג

' ח פתחי חכמה אות צ"ל קל"ברמח' ועי, ל"עכ, ולא תיקוןנ "א לומר בו זו"א וא"שלמעלה ממנו רדל
והוא שורש לכל שאר , ן"ה וב"אריך אנפין הוא הפרצוף הראשון שבאצילות בנוי ממ, ל"וז

והיינו כי מקום ', והוא פועל פעולותיו על ידיהם וכו, שכולם ענפים ממנו ממש, האצילות
א "וזהו אינו אלא א, לם ההוא ממששם נקרא ראשית העו, שמתחילים העשר ספירות של עולם

אבל עתיק אינו מן האצילות עצמו אלא נחשב לאצילות יען לצרכו הוא , שהוא כתר שבאצילות
, והוא שורש לכל שאר האצילות זהו ההפרש שבינו לשאר הפרצופים' ומתלבש בו ומנהיג אותו וכו

זה מזה אינם ענפים שאר הפרצופים כל אחד ענף בפני עצמו אף על פי שיוצאים בהשתלשלות 
  . ל"עכ, א"באמת זה מזה אלא כולם ענפים של א

  .'ח שבירה פרק ו"ע 'עי 1064
  .'ח עתיק פרק ב"ע 'עי 1065
  .זעיר אנפין בעתיקא קדישא תלייא ואחיד, ל"א וז"ב ע"ז רצ"א'  עי1066
 .א אבל כתר מעל הקומה"צ ע"ז ר"א שירותא מחכמה מהא"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי1067
תלת אבנין ) א"הגר'  בי–שכינתא (ואמר זרקא מקף שופר הולך סגולתא נטיל פתח , ל" וז1068

לגבי עלא וכד זריק לון אתעבידו אבנא חדא ואמר למארי מתיבתא ) א"הגר'  בי–לכתר (וזריק לון 
אבנא לגביכו דהא שכינתא איהי בגלותא ולית בכו ) א"הגר'  בי-לתקנא לגבי בעלה (קבילו האי 
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ר כל ס שאז יהיה גילוי המלכות בראש אצילות בבחינת גילוי יחוד הנצחיות והוא בסוד גמ"לא
א " וא,ה כתר שבו"ולכן גם כאן עתיק הוא מבחינת מ, ה"פ מדרגת שם מ"התיקונים שיהיה ע
 וכל פרצוף ,מניתפ הדרגה בבחינת הנהגה ז"ה שמשם מתחיל התיקון ע"מבחינת חכמה דמ

דבראשית שבו '  והוא סוד ב,ה מתחיל מחכמה"א דמ"ולכן גם א, מתחיל מחכמה שהוא ראשית
הוא רק שורש וכתר של '  והא,1070'ל מבי והמספר מתח1069א"ף הוא פל"התחילה התורה כי אל

תיקוני גלגלתא ' וכן מתחיל הבנין מז )ו" מא"פספר יצירה (  ולפני אחד מה אתה סופר,המספר
תהלים קיא ( והוא ,' וגו1071תיבות של בראשית'  סוד זהם ש)פתח ט(  לפנינות"א כשי"מרישא דא

  .'ראשית חכמה וגו) י
 הוא נכנס ,מ" שאף שעתיק הוא מבחינה עליונה מ)'הפתח ופים פרצ(  נתבארוכבר

 ,ז שיש בחינת קלקול למטה"ז שאין התיקון נשלם וכ"לאצילות להתקשר גם בהנהגה הזמניות כ
ג דדיקנא "תיקוני גלגלתא וי'  שהם סוד ז,ו"בכדי ליתן תיקונים שלא ישלוט הרע לגמרי ח

 עתיק עם בחינת  הוצרך להתקשר ולהתייחדן" ולכן בבחינת ב,אקלשכולם באים לצורך המת
 בחינה עליונה שבו נקרא ,'והם בסוד מונח א, ש אצילות" ובזה הבחינה נקרא עתיק ע,א"א

ן שניהם מנקודה אחת נבנו והוא " והוא הסוד שבבחינת ב,א" והתחתונה שבו בחינת א,עתיק
ות בשם כתר שאינו א דאציל"ן נקרא גם הכתר שהוא א"שלפי מדרגת בוהיינו , ן"כתר של ב

 ואדרבא כל עניניו הולכים ,א אין שייך שום פגם וקלקול ושבירה כלל" שהרי בא,בכלל הבנין
י דכתר בחינת " רק בנה, שלכן לא היה בעולם התוהו שבירה וירידת אחוריים בו,לתקן הפגמים
ש התחתון בסוד הצמצום שנעשה בכל "י נחשבים ע" שכל נה,ת"ש הארתו בז"פגם שהוא ע

ן "א כתר שאינו מכלל פרטי אורות של ב"ולכן מצד זה נקרא א,  ולמטה1072 מן הפרסהוףרצפ
 מה שתחלה נתבטל מלכותם ,ן" ואדרבא הוא הנותן מלוכה וכתרים לב,שיש בהם בחינת קלקול

  .1073והיו מלכותא בלא תגא
ן נוקבא "א כתר יחידה בלשון נקבה שהוא סוד ב"ס גדול מה שקוראים לבחינת א"וז

 שאחר גמר התיקון ,ה שהוא דכורא שבו"כ בבחינת מ" משא,צד זה מתייחד עם עתיק שמ,שבו
אז אדרבא עתיק אינו הולך לפי הנהגה הזמניות של אצילות אלא לפי בחינת המלכות של 

  . והבן,ק"הנצחיות דא
  

  פתח ב 
ר שלו אין יכולים להתלבש כי "כי ג, ת של פרצוף עתיק"א הזה הוא מלביש את ז"א
פתח פרצופים ( ש למעלה"א כמ"האצילות ולא בא לכלל השגה כלל שלכן נקרא רדלאינם לפי 

א "ת דא" וחג,ת דעתיק"א מלבישים לחג"ב דא" שכח,א בדרך זה"ת שלו מאירים בא" אבל הז)'י
, א נסתיים יסוד נוקבא דעתיק שהיא קצרה"ת דא"ושם בת, י דעתיק"דנההלבישו פרקים עליונים 

א מלביש יסוד דדכורא " ויסוד דא,ה דעתיק"קים אמצעיים של נא הם מלבישים פר"ה דא"ונ
  .בהמהדדי ה דעתיק להאיר בבריאה בסוד "פרקים תתאין דנו' ונשאר ב, דעתיק שהוא ארוך יותר

                                                                                                                                                                      

שכתר , ס"מכאן אנו רואים שהמלכות עולה עד א, ל"עכ, ה לה לגבי בעלהמאן דיתער לגבה לרצא
רבי אלעזר שאיל לרבי שמעון אמר הא קשורא דכלא ) א"ט ע"ב רל"ח(זהר עוד ' ועי, ס"נקרא א

אתקשר בקדש הקדשים לאתנהרא אתדבקותא דרעותא דכהנא וליואי וישראל לעילא ) א דעולה"נ(
דכל קשורא ויחודא ושלימו לאצנעא , וקימנא עד אין סוףאמר ליה הא א, עד היכן איהו סלקא

ד "ע'  דצ"ספדא "גר' ועי, ל הזהר"עכ, דרעוא דכל רעוין ביה, בההוא צניעו דלא אתדבק ולא אתידע
ס "ס נקרא א"המ(ומקורו מזהר זה , ל"עכ, ס"נ סלקין במ"כל הבירורים של הסיגים בסוד מ, ל"וז

  ).א בעומק"ש בגר"לענין זה ע
  .1061לעיל הערה  ,ב"ז ע"ז קל"בתיקו'  עי1069
 .ה ברוך"ג ד"ז קלט ע"א בתיקו"בהגר'  עי1070
שהיא , וכן בתיקוני גלגלתא התחילו התיקונים ממנה, ל"ב וז"ע'  חצ"א על ספד"בהגר'  עי1071

  . ל"עכ, תיבות דבראשית' והן ז, ל"י כנ"ת דע"גילוי ז
וענין הפרסה והצמצום והסתלקות האור הוא בשביל , ל"א וז"ו ע"כ צ"א על ספד"בהגר'  עי1072

לכן היתה הפרסה , שלכן היתה מיתת המלכים וביטול הארץ, ק"נ שאין יכולין לקבל אור של ע"זו
  . ל"עכ, שלא לקבל אור שלמעלה מטיבורו ששם קדש הקדשים

ה שנשארו מהסיגים שהם מ, ד מוזכר לשון כזה על אלופי עשו"ע'  יצ"א על ספד"בהגר 'עי 1073
  . ל"עכ, ולפני התיקון, וכאן שייך למלכים לפני השבירה, שלא נתקנו
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 וחילוקי ,ז" נבאר ענין הלבשת הפרצופים זא,ה" עומק דברי הרב הקדוש זללהולהבין
ם  שאחר התיקון ׂש,והוא שצריך שתדע, מ בדבריו בכל פרצופים דאצילות"הפרקים שנזכר בכ

י המדרגה "ש חק ההנהגה שיהיה כל פרצוף תחתון מלביש לעליון ממנו וישתלם ע"המאציל ית
 ויהיו כולם פונים אל ענין אחד , שבזה יתקשרו המאורות וסדרי ההנהגה זה בזה,היותר עליונה

 שכל מה שהוא ,והיינו )1074א"ע' ג( ד" בסוד לבושין דיקר אתקין שכתב בספ,כדי לגלות היחוד
 מכח גדול , רק מהעלם לגילוי,כ בתחתון"נמצא בעליון יהיו אלו המאורות אלו עצמם נמצאים ג

 כל פרצוף מלביש ,פ עומק המחשבה העליונה" הראוי ערגה לפי ענין ההד, פחות]ות[לכח
ה  הכל לפי השיעור ששיער,לחלקים תחתונים של העליון שבו נכלל כל הכחות של התחתון

 ויש עד , ויש שאינו מלביש רק עד החזה,ת של העליון"שיש שצריך להלביש כל הז, המחשבה
י עומק " לפי שיעור המדה על הכ,א"א את א"בחינת חצי העליון שלו כמו אורק  ויש ,הטבור

של ספירה של פרצוף עליון משלים בערך ' מ שפרק א" אומרים בכאנושה ס מ"וז, חכמה עליונה
 כי כל פרצוף עליונה שם ההנהגה מסודר ביותר שלמות ויותר ,1075התחתוןכל הספירות של 

 חות אלא כל מאור בכחות הפ, וכשהוא נותן מכחו בתחתון ממנו אינו נותן כפי כל כחו,הרחבה
  .נת התחתוןכ שיהיה מסודר לפי ערך ה,שבו

 שכל ספירה הוא כולל כל ההנהגה של כל , ענין התחלקות המאורות לשלישיםוזהו
 ,המתקלאפ סדר "י ע"ת נה"ד חג"ס בפרטות והם חב"ולכן נמצאים בו י, ם והוא אילןהעול

ומעתה , י שבו" והתחתון נה,ת שבו" והאמצעי חג,ד"ונמצא ששליש עליון שבספירה נקרא חב
 ,ד שבו"י שהוא חב" ששליש עליון של נצח דע,ז"א את עתיק יומין עד"תבין ענין התלבשות א

א הם "ב דא" כחאבל, י"וכן הוא בכל פרקים של נה, א"ס דחסד דא" יהספיק ליתן כח הארה לכל
,  מה שלא היה כן בכל התלבשות הפרצופים של אצילות זה את זה,י"ת דע"הלבישו את חג

כי כתר שבו הוא כולל כל , 1076ממש כעין פרצוף שלםהוא מהם ' א כל א"ב של א" כי כח,והטעם
א " הגרהגדולעל פי שיטת רבינו ( ,ס"בינה שבו מו ו, וחכמה שבו סוד אוירא, גלגלתאתיקוני' ז

ס " שמו,כולל כלל התיקון של כל האצילות' שכל א, ))'פתח ה( ד" לפנינו בסת"כשיה "זללה
'  ולפי שערכם רב מאד לכן הוצרכו כל א,1078א" וכן אוירא שם אור רדל1077ג תיקוני"משם סוד י

  .ד" בסת"כשיי ו"ת דע"מהם לקבל השלמות והכח מכל ספירה שלמה דחג
 שיסוד כל פרצוף 1079 דבר זה ידוע,יסודות דעתיק דכורא ונוקבא שבו'  התלבשות בוענין

 שכל הכחות שנמצאים בפרצוף שהם סוד האברים שבו ,הוא צינור מעביר ההנהגה מכל הפרצוף
 ותמיד יסוד של דכורא יש בו כח ,הם נותנים מכחם ביסוד כדי להעביר ההשפעה למטה

 ולכן אין הארת יסוד ,ביסוד דנוקבא שזה הוא חסדים וזה גבורות תר ביוההשפעההתפשטות 
 שכן תמיד גם למטה יסוד אימא ,ת שבו"א שהוא בת"דנוקבא מאיר אלא במאור העליון של א

 וכן הוא בשרשו ,ת של פרצוף התחתון שהוא סוד התקשרות הנשמה ברוח בלב"מסתיים בת
יד לבסם גם הנוקבא שהיא כולה דינים  שהולך תמיםאבל יסוד דדכורא שענינו חסד, כאן

וכן הוא כאן ,  לכן מתפשט הארתו יותר להאיר גם למטה מן החזה,שמקומה מן החזה ולמטה
תחתונות של ' א עם ז"ובזה מתקשר הנהגת א, א" מאיר יסוד דדכורא דעתיק ביסוד דא,בשורשו

הם נשרשים בשורש  שכולם ,לותימי בראשית וכל המאורות הנמצאים באצי' עתיק שכולל כל ז
 פרקין' ג ) תיקון,'ב( ובחינה, שנתבארגדול בבחינת עתיק בסוד מלכות העליון של הנצחיות כמו 

ה דידיה מאירים בבריאה שהם הנפרדים עצמם שבהם עצמם הוא הקלקול והרע "תתאין של נו
ע  ובזה הם מתקשרים בבחינת שורש הנצחיות בכדי שיהיה תיקון לעולם ולא יהיה לר,בפועל

  . רק עומד להתתקן לבסוף,שליטה גמורה
                                                           

 .א שזה מקורו"ש בגר" ע1074
 .'ח מוחין דצלם פרק א"ע'  עי1075
ג "ע' שם ג' ועי, היא מתקלא לעצמה) ס"שבמו(ה "ד שכל הוי"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי1076

  .שכל מוח הוא פרצוף שלם
  .ל דיקנא" נדצ1077
  .'קמן פתח זל'  עי1078
סודו היא , כי כל מקום שיש בקיעת הפנימיות, ל"וז, ל אדיר במרום עמוד רפד"ברמח'  עי1079

כי שם נעשים עשר ספירות בפרטיות אותו הענין , היסוד של הזכר הבוקע היסוד של הנוקבא
ואז נמצא הפנימיות בסוד עשר ספירות של הזכר וחיצוניות בסוד עשר ספירות , ואותו הפעולה

  . ל"עכ, הנוקבאשל 
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  פתח ג 
א עד סיום "ת דעתיק הם מתלבשים בכל פרצוף א"פ שאמרנו שכל ז" שאע, שתדעוצריך

תיקוני גלגלתא שעושה ' והם סוד ז ,א לבד"ת אלו הם רק ברישא דא"מ עיקר הארת הז" מ,רגליו
ק "ות ההפרש שיש בין אוענין זה להבין על בוריו צריך לבאר בפרט, ד" בסת"כשיבראשו 

ק אינו " שכבר אמרנו שענין א,והוא,  ומה ענין התקשרם זה בזה1080א דאצילות" ובין אקלעתי
,  אלא הוא נשגב ונעלם מהם,הולך אחר דרכי העבודה ליתן השגחה למטה בכל הנהגת הזמן

ל וכל עניני האורות ש, א ולמטה"ועיקר הנהגת הזמן שבו תלוי העבודה הוא רק באצילות מא
ל אחר אלף השביעי שגם בזה יש עליות " אינו אלא בסוד קיבול שכר לע,ק"פ שמדברים בא"אח

ז "ב לנצח נצחים שע" שאז מגיעים לאורות דע,העולמות ממדרגה למדרגה עד אלף העשירי
 ילכו מחיל אל ,ב שנאמר"ז ולא בעוה"ח אין להם מנוחה לא בעוה"ת )א"ד ע" סברכות (ל"ארז

 לא שאין שם עבודה ו,ליה מהארה להארה ושם אין שייך לא קלקול ולא תיקוןוהוא הע, 'חיל וגו
פ עבודה ומעשה שיש בו " באצילות הוא זמן ההנהגה של עתה שהולך עאך, בחירה ולא מעשה

י קלקול גורמים חשך כביכול בהשפעתם מאצילות לתחתונים " שע,בחינת קלקול ותיקון
ק " שהוא בחינה ממוצעת בין א)'הפתח פרצופים (  כבר כתבנוועתיק, ובתיקון מוסיפים הארה

שבו נסדר כל מה שעולה מהנהגה הזמנית בכל פרטיו מראשית סיבוב הגלגל והיינו , ובין אצילות
 ונקבע שם מאורות וכחות להעלותם באותם הפרטות ,1081עד תכליתו שהוא סוד יום הדין הגדול

 שכר נקב נגדוחלק בעבודה יהיה  שנגד כל תיקון מעבודה וכל מצוה ו,ק"עצמם למדרגות א
ידת  שהוא סוד מ1082ק"ולכן הוא נעשה מבחינות מלכות דא, ק"והארה נצחיות לפי מדרגות א

  . והיינו סוד יום הדין הגדול, של מעלההדין
ה הוא סוד התחלת בנין המלכות דאצילות בסוד הנסירה בסוד המלך "שכמו בכל ר

 ,צרת שהוא זמן שמחתנו עצרת תהיה לכםכ בהדרגה עד שמיני ע"המשפט כדי להעלותה אח
וכמו כן הוא ביום הדין הגדול , שרים' פרים נגד ע' כ בסוכות ע" חלק בהם משאה"לאוואין 

'  מכל והמעשים הכלליםק להעלות כל "תבנה בחינת עתיק שהוא מלכות דאתבאלף השביעי אז 
, שכר לקבוע בנצחיותז בבחינת נתינת ה" בכדי שיהיה המשפט עי, במדותמאצילותאלפי שנין 

 כך הוא בכלל כל הסיבוב ,ונמצא שמה שהוא בפרט בכל שנה המשפט בבחינת מלכות דאצילות
 כל העולה מן העבודה םוהוא סוד העליה שעולה המלכות ע, ק"באלף השביעי במלכות דא

 כך לצדיקים ,הזמניות ממדרגה למדרגה ליתן שכר לנשמות בנצחיות בסוד זמן שמחתנו
והוא העליה , 1083)א"ד ע"ל ('ה' ד פ"לספ' ש הגאון בפי"ככו נפשם לקדושה כמשבישראל שז

ר דיליה שהוא בסוד "א שהוא ג"ימי בראשית אל הרדל'  כל ז]שכולל[ )שבכלל(ת דעתיק "מז

                                                           

  .א דאצילות"ל לז" נדצ1080
כי אף על פי שהפרטים הם , אך זה צריך שתדע, ל"ל אדיר במרום עמוד קפח וז"ברמח'  עי1081

ולכן אפילו להתחלפות המאורות ימצאו שרשים שהם באמת , הנה השרשים אינם כל כך, רבים
ה השרשים האלה והנ, אשר מהם יסתעפו כל שאר החילופים הנמצאים בהם, שרשי ההתחלפות

כל , והבן היטב זה הענין, א שהיא מה שמתחברת הנהגת הנצחיות אל הנהגת הזמן"עומדים ברדל
כי הלא כבר שמעת כי , הלא כל מה שתאיר עתה בדרך התחלפות יאיר לעתיד לבא בדרך קבע

י והנה זה סוד יום הדין הגדול שעליו כתיב כ, הנצחיות נבנה על פי הכנות האלה של כל הזמנים
כי אז יתפשטו כל הדברים ) קהלת יב יד(' את כל מעשה האלהים יביא במשפט על כל נעלם וכו

ה דין פרטי על כל דבר ודבר "ולכן יעשה הקב, בכל הזמנים שנעשו לקבל בקבע המציאות הראוי
ואז יבוא אלף השביעי להסיר הצורה , מזמן בריאת העולם בכל השית אלפי שני, שנעשה בכל זמן

 . ל"עכ, והוא סוד אתחרב כלא בתריסר שעתי, גה הזמניתמכל ההנה
עתיק הוא הפרצוף הראשון הנחשב , ל"ד וז"ח פתחי חכמה אות ע"ל קל"ברמח'  עי1082

ומתלבשת באצילות לקשרו , ק מתפשטת בתיקונים הצריכים לזה"והוא מלכות של א, לאצילות
  . ל"עכ, ק"והוא מלכות של א', ק ולקיימו ולהנהיגו וכו"בא

דשירותא דינא , ש בזוהר"ל כמ"כ רמז לע"והוא ג, וכן בירחא שביעי מתגלה דיקנא, ל"ז ו1083
ל תחלה יום הדין "וכן לע, כ סוכות ושמיני עצרת ושמחתן"כ ואח"כ סליחת עונות ביה"ה ואח"בר

כי אסלח לאשר אשאיר ) ו"יחזקאל ל(' כ וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם כו"ואח, הגדול
זמן ' וסוכה תהיה לצל יומם כו) 'ישעיה ד(ש "כ בסוכות חופות שבע כידוע וכמ"ואח) 'ירמיה נ(

ה וישמחו "ע שיכלו א"כ ש"ואח) א"שם ס(' וגם האומות יתקיימו ורעו זרים צאנכם כו, שמחתינו
  .ל"עכ, ש בזוהר"נ ובינה כמ"ישראל לבדן עצרת תהיה לכם ויאכלו שלש סעודות של שבת שהן בזו
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 דעתיק ת"ז ואלו הם סוד הארת ,1084 שאחר אלף השביעיאלפים' קיבול שכר בסוד המוחין בג
תיקונים הולכים אחר '  שכל הז,פשטות בכל פרצופו ולא בבחינת הת,א"קדישא בגלגלתא דא

א " בסוד התכלית היוצא מן העבודה שהוא הכתר של אשניןאלפי ' ואלו ו, ימי בראשית' תיקון ז
' שבאמת כל הז )'הפתח א "א( ד" בסבמקומו' שכל כתר הוא הרצון והתכלית כידוע וכמו שית

  .ה"בשם הגאון זללה )'פתח ז(בסמוך  א לבד כמו שנבאר"תיקונים הם בכתר דא
' ימי בראשית שהם ז'  שמלבד מה שנותן תיקונים ומאיר בז, עוד יש בחינה דעתיקוהנה

 עוד הוא מתלבש באצילות עצמו ,תיקוני גלגלתא בבחינת העברתם לנצחיות בבחינת קיבול שכר
 לפי' הא, מדרגות' א שענינו מתחלק לב"פ הנהגת א"להנהגת העתה שיהיה מסודר עליתן כח 
א שהוא ענף ממנו לעשות דין "בבחינת ז' והב,  וביטול הדינים שהוא בערך עצמודיםגודל החס

 הכל לצורך תיקון ,א מעמידו שיהא הדין מתבסם קצת ולא יכלה העולם מפני זעמו" וא,ומשפט
 ,א"סדרים אלו שבא'  לבוכח קיום גם עתיק מתלבש בו ליתן לו שורש ,ולכן מצד זה, הנהגהה

ל מסודר לצורך תיקון המעותד שבכל רע "דרכים הנ'  הזמן על בת הנהגיהשיהוהכל בשביל 
 נמצא שבזה הוא מושרש ,ויחזור לטוב ויועיל תשובה לתקן הפגם ויהיה העולם נתקן בסוף

 לכן מצד זה אנו אומרים שעתיק מתלבש בכל ,ק שהוא הנצחיות"שפע מאנ הענףבעתיק שהוא 
נ הם ענפים שלו "א וזו" אצילות ואוכלנח הכללי של  שהוא המו, עד סופו1085א"זאורך פרצוף 

  .ד"ז בס"כמו שנתבאר אח
  

  פתח ד 
ענין הנהגתו לפי עצמו שהוא בחסדים '  א,1086ענינים' א יש בו ב"זה הנקרא אה פרצוף

 )'פתח א( פ שנתבאר"ואע, י ענפים במשפט ודין לפי ענין העבודה"בחינת הנהגתו ע' וא, גדולים
אבל הענין שגם , ת ושם ההנהגה לפי העבודה שהרי הוא הנהגה זמניתא הוא מכלל האצילו"שא

,  החסדים]התעוררות)[ארותתה(כפי מה שמצינו בכמה זמנים שהוצרך   הזמןלהנהגתזה צריך 
 )ב"ב ע"ל צ"ספד (ש בזוהר" כמ, מה תצעק אלי בעתיקא תליא,ש" כמ,ס"מ וקי"כמו שהיה ביצ

החריב   ובזה הועיל תפלתו של משה שלא,מיםג מדות של רח"וכן בעגל שפעל לפי ענין י
 שגורם ,שהרע מתגבר לפי רוב גודל העוןאו בעת והיינו , וכן הוא בכמה זמנים פרטים, העולם

העגל   כמו שהיה בעת,קיום גדול לפי ערך הזמן הפרטי שהדין נותן להחריב העולם לגמרי
 שאין פגם וקטרוג מגיע לשם ,א עצמו" דא]'מסט)[ת"מז( לזה הוצרך להאיר מאור גדול ומהוכד

  .א"ם להעביר הקטרוג והדין מזמי ואלו הם המאורות הגור,ש"שהרי בו לא היה שבירה כמ

שלא  שיהיה הכל בדין וביושר  לסדור ההנהגה שניתן לעולם]סתירה[ )מסורה( זה ואין
שלא היינו , י דין"כי זהו עצמו מתפעל ע,  לפי הבחירההוההנהגה יהי 1087יהא בושת למקבל

ושיהא העברת הקטרוג ברגע של החטא שלא  עונש מעט מעטה  אלא יהיה,לוותר לגמרי
וביום פקדי ) לדב שמות ל (כמו שנאמר בעגל  מעט מעטעונשה ה אלא יהי,להחריב העולם

, אין לך פורעניות שאין מן העגל מתערב בה) א"ב ע"סנהדרין ק (ואמרו, 'ופקדתי עליהם כו
 והוא סוד ,צרך להעביר הדין לגמריו אבל ברגע של החטא ה,ונמצא שהמשפט נעשה לאחר זמן

 ויהיה העולם קיים , בכדי להשקיט הקטרוגהיר משה בתפלעא שה"ג תיקונים של א" יהארת
יר אס היה צריך לה"וכן בזמן קי, בכדי שביני וביני יחזרו בתשובה ויקבלו עונשם מעט מעט

הכנתם לא היו ראוים לנסים הגדולים  כי אז עדיין לא היה תורה לישראל ולפי ,א"הארת א

                                                           

שהעולם מתנהג , ק"שית אלפי שנין הוו עלמא נגד ו, ל"ג וז"ד ע" לצ"דא על ספ"בהגר 'עי 1084
ש "כמ, ויתנהג עוד עד עשר אלפי שנין', א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי כו"ש בפ"כמ, בהן

ולכן , מוחין שנתחדשו לו אחר עולם התהו' אלפי שנין יהיו בסוד ג' דג) בהקדמה(בברית מנוחה 
  .ל"עכ, ל שם"כמשיהיו אחר התחדשות העולם 

  .א"ל א" נדצ1085
אחת הנהגתו בחסד , א"שתי בחינות יש בא, ל"א וז"ח פתחי חכמה אות צ"ל קל"ברמח'  עי1086

, עד שיחזור הכל לענינו ממש בסוף הכל, ואחת הנהגתו על ידי ענפיו בדרך משפט, לגמרי מעצמו
 . ל"עכ

ידע בחכמתו ,  שלמהכדי שתהיה ההטבה הטבה, ל"ל בדעת תבונות אות יח וז"ברמח'  עי1087
כי אז יהיו הם בעלי הטוב , שראוי שיהיו המקבלים אותה מקבלים אותה ביגיע כפם, הנשגבה

ירושלמי (ועל זה אמרו , ולא ישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב כמי שמקבל צדקה מאחר, ההוא
  . ל"עכ, מאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאסתכולי באפיה )ג"א מ"ערלה פ
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 ואין ,א בחסדים"פ הנהגת א" והוצרך לדון עמהם ע,ושידוד הטבע ולהנצל לקרוע הים לפניהם
,  בלאו הכי כי אם אין ישראל למי ינתן התורהי אפשרכאן העברת משפט ושורת הדין כי א

נה ואין עול צדיק ל אמו- וא,צרך לזה נמצא שהכל בדין וביושרוובשביל התיקון שאחר זמן ה
א בחסדים הגדולים " צריך הארת אשלפרקיםשאין וותרנות כלל רק  )דדברים לב (וישר הוא 

כ הוא מצד הארת "וכן ענין קבלת תשובת החוטאים ג, ז"שבו בשביל התכלית שיצא מזה אח
א מגיע שם בסוד "שכובשם במקום שאין קטרוג סט )יטמיכה ז (בסוד יכבוש עונותינו  א"א

 אבל נשלם הוא , בזמן הצריךקונמצא שהדין עם החסד משתנה יחד ואין הדין מתבטל ר, אהדיקנ
  .לבסוף

 שהנהגתם את התחתונים הוא בדין ,נ" השנית הוא הנהגתו לפי הענפים שהם זווהבחינה
 ליתן ,א לפי ענין עצמו ומניח אותו להנהיג לפי מדתו"א אינו מראה בז"בעת שאוהיינו , ברור

 שנתבאר אףו, 1088והטבה לזכאים לפי עומק שיקול הדעות שהוא סוד המתקלאעונש לחייבים 
א הוא כדי שיתבסם הדינים " והזיווג של הנוקבא עם הז, לנוקבאיםא הוא נותן חסד"מ שז"בכ

 אין זה דומה ,מ"מ,  הוא בחסד1089נ" שגם הנהגת זו,ונמצא, של הנוקבא עם חסדים דדכורא
 מה ,בטל הדינים והקטרוג לגמרי לפי העת הצריךא בגלויא הוא מ" שהארת א,א"להנהגת הא

,  שהמשפט הוא מתבסם]רק[ )וכן(,  ופועל במשפט, אינו מבטל הקטרוג1090נ"וכ הנהגת ז"שא
 ח דברים (יוכיח' אשר יאהב האת כי ) יבמשלי ג (ו אלא כענין "שאין המשפט עוד נקמה חהיינו 

 שנמצא שהדין ,ן סמים מרים לרפואתושהוא כמו הרופא הנות, 'כי כאשר ייסר איש את בנו כו) ה
 הוא בסוד ז א,ו כשעון גורם שהנוקבא בפירודא"כ ח" משא, וזהו עצם החסד,עצמו הוא הנותן

 בסוד ,ברשעים גמורים) כהויקרא כו (והיא חרב נוקמת נקם ברית ) ו ישעיה כט(אש אוכלה 
 אותם שהם ,םובאמת גם בזה יש שורש הטוב להעביר הרע מן העול, אבדון הנפש והכרת

בורים ופרטים רבים בענינים עמוקים בסתרי יויש בזה ד, א שגובר בהם שנוטל את שלו"מסט
ונמצא ששורש הדין הנמצא , ד" וכל פרטיהם בסנ" כאשר יבואר ביותר ביאור בענין זו,ההנהגה

 , שאף גם שאינו מעביר דינו לגמרי1091א"א בא" והוא סוד השתרש ז,י מיתוק"א גם הוא ע"בז
א בבחינת "שהדין הוא כדי שיבוא לשרשו לטוב שהוא סוד אוהיינו , המיתוק נמצא בומ "מ

  .עצמו
 ,א בסוד הדיקנא ובסוד כל הפרטים שבו" אלו הם פרטי המאורות שאנו מזכירים באוכל

 מדותיו של ]שמתקיים[ )שממתיק( ויש ,שיש הארות שמעבירים הדינים לגמרי בעתים מיוחדים
שיש מצות סגולות אשר הם גורמים העברת הדין כמו בשבת והיינו , תא בכמה מדרגות שונו"הז

 אחר המצוה ליתן לו ]הולכים[ )הטפל(שאין והיינו , א" גם בז1092שמתגלה מצחא דרעוא דרעוין
כל המעביר על מדותיו ) א"ז ע" יה"ר(ש " וכמו מ,כפי ערכו אלא גורם תגבורת הרחמים ביותר

  .א בדין וביושר שהרי העבודה גורם לזה שנמצא שהו,מעבירים לו על כל פשעיו
א שיש בזה כמה "י א"א ע" והוא סוד מיתוק דיני ז,מ אינו בדין אלא בהעברת הדין"מ

 אך צפה מתחילה ,פ שרצה הרצון העליון שיהיה הנהגת העולם במשפט" שאף ע,מדרגות שונות
רי ויעבור הדין  יתגבר החסד לגמשלפעמים , הבריות לעמוד בו ושם ענין זה בהנהגה1093שיוכלו

וגם זה הכל במשפט שאין וותרנות ,  אלא לזמן מיוחד ודברים מיוחדים, אך לא בכל ענין,גמריל
 ששם הונח ,1094ן שהוא נקשר בעתיק"ה וב" סידור מפ"מכוון עכלל והכל במתקלא ובמשקל 

  .י מדה זאת לצורך תיקון השלמות"ומשם נקשר הכל ע, ן"ה וב"תחילה בסוד ממהמתקלא 
  

  פתח ה 

                                                           

א שהעולם נברא בספר ספר "א מ"י פ"כ בס"מש[, ל"ג וז"ע'  אצ"על ספדא "בהגר 'עי 1088
דעת שוקל בין שני , ספר השני שהיא בינה דשקיל במתקלא] ספר הראשון היא חכמה, וסיפור

 . ל"עכ, הספרים
 .א"ל ז" נדצ1089
  .א"ל ז" נדצ1090
  . ל"עכ, זעיר אנפין בעתיקא קדישא תלייא ואחיד, ל"א וז"ב ע"ז רצ"א'  עי1091
 .א"ט ע"ר קכ"אד' חה דשבת עי במנ1092
  .ל שלא יוכלו" נדצ1093
 .א"ל בא" נדצ1094
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 נבוא אל הביאור בפרטות האורות שאנו ,א בדרך כלל" שביארנו ענינו של אאחר
 תלת רישין אתגלפין דא )א"ח ע"רפ( ז"רישין שבו שנזכר באד' ותחלה נדבר מסוד ג, מדברים בו

 ד"ש בכתבי הגאון בס" ומ)'אפרק ח עתיק "ע( ל"ש בו הרב הקדוש ז"ונזכיר מ, 'לגו מן דא כו
רישין והן '  בכמה ענינים הן בענין גהם שיש קצת הפרש ביני)ג"ז ע"לד "ס(  ובליקוטים)א" ע'ו(

דברי '  רק מחולקים בפי,ח וכמה בחינות יש" אלו ואלו דברי א,מ" מ,תיקוני גלגלתא' בענין ז
  .ד"בס' ל בזוהר וכמו שית"י ז"רשב

 והוא שכבר נתבאר שמהאצילות מתחילה, רישין'  תחילה צריך לבאר מה ענין הגוהנה
 ,ר שהם השרשים הראשונים של הנהגה"קוים של חד'  מתקלא שהוא סוד גל ידיהנהגת העולם ע

 1095ש"כמ' בשלשה ספרים נברא העולם כו) א"א מ"י פ"ס(ש "כמ, שכולם הולכים אחר ענין זה
 )שם( שלשה כתות ליום הדין )ב"ז ע" טה"ר( ה" ברתחו וכן שלשה ספרים נפ)ב" ע'א( ד"פבס

ובזה , 1096מכריע לכאן ולכאן' מחייב וא' מזכה וא'  א,למטה בשלשהוכן סדר המשפט גם 
  .המשפט יוצא על הסדר במשקל ובמדה

 1097א"ברדלוהיינו , 'האי מתקלא תלי באתר דלא הוי כו )ב" ע'ג(א "ד פ" בספומבואר
 מתקלא קאים )א" ע'ד( ש שם"א שהוא מחסד שבו ולמטה כמ"נ דרדל" אלא בסוד זו,ר"ולא בג

ימי ' לת הכל הוא ז שהתח1099ש"מכוהיינו , 1098)ג"ע' ד (ש בביאור הגאון שם"כמ, 'בגופא כו
מתלבש הוא  מחסד ולמטה ]ולכן[ )שכן( ,ת דעתיק" בזםוהם נשרשי, בראשית שהם כלל העולם

 שאינו לפי הנהגת הזמן אלא בסוד ,ר שלו שאינו מתלבש כלל"כ ג"מה שא, א"באצילות בא
  ).'פתח ב( ש למעלה"סידור הנצחי והיחוד כמ

 וענפים שלו 1100י הם תולדות" ונה,ת הם אבות ההנהגה" חג,ת"שתמיד בכל זנודע  והנה
ולכן נקראים אברהם יצחק ויעקב אבות  )פתח יז( ד"במקומו בס' שהם באים ממוזגים וכמו שית

 אבות הם'  אלו הג,כמו כן, ת הם האבות של כל מדות ההנהגות העולם"כמו שחגש ,העולם
הנהגה  ר פרטי ההנהגות שכל נשמה היא מדת שהם הכל לפי מספראלישושרשים לכל נשמות 

כ " והם ג,אין קוראים אבות אלא לשלשה) א"ז ע" טברכות(ולכן , ע"אחרת ועולם שלם בפ
ר השרשים "ת של עתיק שהם חד"ולכן אלו חג, ר כידוע"קוים של חד' נשרשים באלו ג

  .הראשונים של כל האצילות
 הם העושים ,סוד מתקלא להיות סיבה ושורש לאצילות למעלה שנסדר תחילה בושרשו

ר "י נקראים בשם רישין שהם שרשי הראשונים של חד" שע,א בהתהלכם בהם"ראשין בא' ג
 ,זהכ בשם "א ונקראים ג"והם סוד כתר חכמה ובינה דא,  שמשם מתחיל הנהגת הזמן,דאצילות

שכל מה שמסודר היינו ו ,א כידוע שבכל פרצוף יש בחינות ראש וגוף" דאבראששכולם הם 
' ולכן אלו ג,  נסדר תחילה בראש במוחין שלו בבחינת עטרות של הנהגה,בגוף בפרטות במעשה

כף זכות ) א"ב מ"י פ"ס( 1101 וכלל המתקלא הוא,א נקראים כולם רישין"ב של א"ראשונות כח
וא  וה,1102בןר ודעת הוא לישן ממלל רב,סד גבורהוכף חובה ולשון חק מכריע בינתים שהם ח

ולעולם ידוע שדעת , 1103ת דרגא דיעקב כידוע"ידים והוא בעצמו פנימיות של ת' מכריע בין ב
 'זוהוא סוד , 'אם אין דעת אין בינה אם אין בינה וכו) ז"י' ג מ"אבות פ (ש" כמ,קשור בבינה

  .1104)'פתח ז( ד"בס' ק וכמו שית"תחתונות דבינה שנעשה דעת בו

                                                           

 .צ"א על ספד"בהגר דהיינו 1095
ש יסודן כף זכות וכף חובה ולשון "מ"שלש אמות א, ל"ב וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר 'עי 1096

  .ל" עכ,חק מכריע בנתים
 .א"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  זהו עתיק לשיטתו עי1097
ת שהן "ג ות"ל שהן חו"כנ, לא קאים המתקלא אלא בגופיה) א"דאבמוחין (ואף בו , ל" וז1098

 .ל"עכ, א"ובגופא קאים המתקלא דהיינו או, ל"נקראין גופא כנ
  .ת כמו שאבאר"שזה כתוב בסוף הקטע ואולי זה ר' ש"כמ'למחוק דצריך  נראה 1099
 .י הם בנים"ונה, ת הם אבות"שחג' ח מוחין פרק ג"ע'  עי1100
 .1096 ב לעיל הערה"ע' א צ"א על ספד"בהגר'  עי1101
  .א שהדעת הוא הלשון המדבר גדולות"ש בגר"ב וע"ד ע" יצ"ספד מלשון 1102
 .יעקב מלבר משה מלגאו, ל"ב וז"ט ע"ז כ"תיקו'  עי1103
ענין , ל"ב וז"ד ע"א כ"יהל אור ח' ועי, א דהיינו דעת המתפשט"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1104

כי בתיקון השני שהוא , תיקונים דגולגלתא' והוא הדעת דז, א" הוא יסוד דבינה דרדלהגולגלתא
  . ל"עכ, וכן הוא ענין הדעת, ובו מתלבש יסוד דבינה ונעשה לו דעת, י"אוירא שם מתלבש חסד דע
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גלגלתא הוא כתר שלו , ס" גלגלתא ואוירא ומוא הם סוד"רישין דא'  אלו ג, כאןוכן
י " והוא הכולל כולם שהוא סוד תכלית הרצון המתגלה ע,שהוא למעלה ממדרגת המוחין

 ונקרא אוירא ,א"ואוירא הוא בין הגלגולת ובין המוח והוא סוד חכמה דא, 1105מחשבה וציור
ין מאירים המתקלא ריש'  ובאלו הג,1106א"ס הוא בינה של א"ומו )'פתח ז( בסמוך' לטעם שית

תיקונים בגלגלתא '  ומשם עושה ז,ת מאיר בגלגלתא" שבינה סוד הדעת שבה ז,1107של עתיק
הוא סוד '  הרי אלו הג,ס" וגבורה במו,וחסד דעתיק מאיר באוירא, ל"ת דבינה הנ"עצמה מסוד ז

עושה שורש גדול בהנהגה '  רישין שכל אונקרא, הרישין ושרשים לכל מאורות של אצילות
ואוירא שם מאיר  ג תיקוני דיקנא"ס בי"ומו, תיקונים שלו' בגלגלתא בזוהיינו , ללות אצילותבכ

 המקיים הכל כמו ]החסד[ )היסוד(,  ובו תלוי כל קשר האצילות1108א דפשיט חד טורנא"רדל
  .עוד בסמוך' שית

 1109ס" אוירא ומווהם ,א"בא'  אין בחשבון רק ב,מ" מ,א"רישין בא'  שאנו מוצאים גואף
 שלעולם ידוע ,1110א עצמו שהוא סוד בינה ודעת"הוא רדל' הג, א ורישא עילאה" דאב"חו שהם

א הוא " שירותא דא,וכן כאן, ת"בזר ומאיר " גשמתפשט רק ,ראשונות' שדעת נכלל בג
והוא נקשר עם , ו וכתר אינו מכלל1112 שהוא חכמה שבו שהוא תמיד ראשית הפרצוף1111מאוירא

 שלעולם בינה של פרצוף עליון נעשה ,א בחינת בינה שבו"רדלדר "בחינה שלמעלה והוא סוד ג
 חשיב רישא 1114ר"ולכן באד, א"ת שלה בכתר דז" בזאימא כמו 1113גלגלתא וכתר לתחתון

 סתימאה דכל ]עתיקא)[מתקלא(כ רישא עילאה "ואח, ס"והוא מו'  כוימתאחכמתא עילאה סת
שכל כתר נכלל  א"לל ברדלוגלגלתא נכ, כ רישא עילאה דלא אתיידע והם אוירא"ואח, סתימין

                                                           

 .ב הם מחשבה וציור"ד שחו"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי1105
  .א"ע'  וצ"א על ספד" בהגר' עי1106
' רבינו לקמן פתח ח' ועי, ת"שזה חג' א א"ח א"ע' ועי, א"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1107

  .שמתרץ הסתירה
היסוד , ל"וז' א ו"ח א"ע' ועי, א"ד ע"א קס"כ בזהר ח"שהוא יסוד כמש,  הוא לשון שר1108

א "גם חסד עלאה דרדל, ולכן תמצא כי כמו שהחסד הוא גנוז ונחית בפומא דאמא, מקומו במצח
ונקרא רצון כי , ששם הוא היסוד ושם מתגלה כח האי טורנא נאה בסימא,  במצחאנחית הכא

דהא האי , ק רצון עיקרי"מצחא דמתגליא בע) ב"ח ע"רפ(ז "ש באדר"וז, א"נמשך מן החסד דרדל
רעוא דכל רעוין ) א דההוא"נ(ובגין דאיהו , א פשיט חד טורנא בסימא יאה דאתכליל במצחא"רדל

וכד רצון דא , האי מצחא אקרי רצון) א אתגליף בפסיטא"ס( בבוסיטא אתתקן במצחא ואתגלייא
ת "ומן ז, ל"א וז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, רעוא דרעוין אשתכח בכלהו עלמין, אתגלייא

ושם פשיט חד טורנא עילאה וגנוז ', אור שנברא ביום א, שם יש יריעה חדא, א"דחכמה דרדל
  . ל"עכ',  קוטרא עילאה דאתעטר כוא"והוא קד, י"ברוחא דגניז בע

שלעולם אינו חושב אותם הגלגלת ואוירא רק , ל"ד וז"ח ע" קלז"א על תיקו"בהגר'  עי1109
א "אם כן אפשר לקרא לחכמה דא, א"ג שסיום גלגלתא הוא קד"ע'  הצ"א על ספד"בהגר' ועי, לאחד

  .ב"ע'  הצ"ספדא ב"כ הגר"א כמש"שאוירא אינו תיקון אלא רק קד, או גלגלתא או אוירא
שבה ברא שית , בראשית סוד בינה דעת) ת גלגלתא"הז(א והן "ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1110

ל מהיהל "ת דבינה שהוא הדעת המתפשט כנ"והיינו ז, ל"עכ, תיקונים שית יריען, שהוא כולל שית
  .1104 אור הערה
  .ב"ע'  הצ"א על ספד" בהגר' עי1111
 .א"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' עי, א האי חכמתא שירותא דכולה"צ ע"ז ר"א' עי 1112
הכלל כי סוד הדעת , תקוני גלגלתא' ליקוט בענין ז, ל"א וז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1113

ת "ובתוכה מסתתר ז, והיא שביעית להם, ת דבינה"הוא ז, ס"ת של כל הע"נ שהן ז"שמתפשט בזו
' טפין בב' ומהן באין ב, וזהו העיקרים, סוד חכם בבינה והבן בחכמהא ב"ב הם כ"שכלל חו, דחכמה

ת שלה וזהו "ב שבחכמה אבל הדעת הוא ז"ובתוכם חו, ב שבה"והוא מבינה מחו, א"ב דז"מוחין חו
ת "וז, י"ר דע"א הוא ג"רישין שרדל' וכן הוא בג', שית יריען לישן ו, בוצינא דגניז במעוי דאמא

, שגלגלתא הוא בינה בסוד עמר לגלגלת) לז(ש בתיקונים "לגלתא וזא מתלבש בגו"דבינה דרדל
' א והוא הדעת דז"ענין הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל, ל"ב וז"ד ע"א כ"יהל אור ח'  ועי,ל"עכ

ובו מתלבש יסוד דבינה , י"כי בתיקון השני שהוא אוירא שם מתלבש חסד דע, תיקונים דגולגלתא
  . ל"עכ, הדעתונעשה לו דעת וכן הוא ענין 

, ס"ב כתוב שחכמתא עילאה סתימאה היא אוירא ולא מו"ע'  הצ"ספדא "ג שהרי בהגר" צע1114
 . א"ז רפח ע"שכן הוא באד, ל חכמתא סתימאה"ואולי צ, ג"ג ע"ש כ"וכן הוא במבו
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כל ש ,ד"פ מה שנתבאר בכתבי קודש של הגאון בביאורו לספ"ע'  וזהו באופן א,בפרצוף העליון
  .דבריו כגחלי אש איום ונורא הוא

  
  פתח ו
 ם תיקוני'נקרישין ' הנה אלו הג , בפרטות)'בפרק א "ח א"ע(  נבוא לביאור דבריוועתה

וענין התיקון , 'אתתקן ואזדמן כו )ב"ע' ד( ד"וספ) א"ח ע"רפ(ז "ר ואד"ש באד"של אצילות כמ
ם שלא טעתיקונים לכל המלכים שנשברו בעולם התוהו מוהיינו , הוא במה שהיה קלקול בתחלה

,  בשביל שבאו האורות מגולים ולא היו יכולים לקבלםיה ועיקר הקלקול ה,היה בהם מתקלא
 הטוב והשלמות יותר ,אור יותר גדול מה שהכלשהרי למעלה ,  דבר מוקשה להביןהואולכאורה 

כ " שהנה מצינו ג,ובאמת הוא ענין עמוק, כ איך גרם ריבוי האור השבירה והקלקול"וא, מאיר
שהרי מי שהוא חלוש הראות ,  שמקבל זה אינו ראוי לכך,למטה שלפעמים רוב הטובה הוא מזיק

, ל בין האור למביט בו והוא מזיק לו אם לא כשיש מסך מבדי,אינו יכול להסתכל באור השמש
כ "ומצד זה מצינו ג, ומי שהוא זך הראות אדרבא גודל האור נותן לו השלמה ונהנה בו הרבה

כהמס ) גתהלים סח  (ש" כענין מ,א גילוי הקדושה מעבירו מן העולם"שמי שהוא שקוע בסט
א חמה ה מוצי"ל הקב"לע )ב" ע' חנדרים (וכן אמרו, דונג מפני אש יאבדו רשעים מפני אלקים

 נהדריןס(כ במפלת סנחריב "וכן אמרו ג,  צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בה,מנרתיקה
וזהו באמת אבדן הרשעים והעברת , 'אוזן פתח להם ושמעו שירה מפי החיות וכו )ב"ה ע"צ

שם (' וגועל הר הזיתים ביום ההוא ועמדו רגליו )  דזכריה יד( ש" כמ,ושהי גילוי הקד"א ע"הסט
  .מ"וכן מצינו בכ ,בגויםונלחם ' ויצא ה )שם ג

ז שהכלים היו בסוד התוהו בבחינת נקודות לבד שהוא " שכ,ס שבירת הכלים" זובאמת
א גובר עליהם ואינם שלמים "השיעור ששיערה המחשבה הנבראת בבחינת קלקול שהסט

חורבן והוא סוד הביטול ו,  אז היה השבירה,כוונת הבריאה צביונם כפי מה שהיהובתמונתם 
) כדדברים ד  (ש" וכמ,סוד עונש החטאים שכל עונש הוא בבחינת גילוי הקדושהוהיינו , העולם

 שהוא ,אש אוכלה אש) תתקנאדברים לג ילקוט ( ונקרא ,'אלקיך אש אוכלה הוא גו' כי ה
י " ולכן מצינו בחסידים הראשונים אשר ע,א"עיר אש של גהינם וסטבתגבורת דין דקדושה המ

, ' כויםאם ראשונים כבני אדם אנו נגדם כחמור) א"ב ע"קישבת (ל "עד שארז, דושתםרוב גודל ק
ח " נברכות(ל "ש רז" כמ,לרשעיםא ולהעניש " שלהם פועל להעביר הסט1115היה הבל הראות

ס שיצאו האורות בסטרא דדינא בלא ביסום "וז, 'נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות כו) א"ע
שניתן מתקלא ותיקון והיינו , מלכים עד שהיה התיקון' יטול הז והיה הגילוי גורם ב,החסדים

י תיקונים " בהדרגה ערותולכן הוצרך ההדרגה שיבואו האו, לכל קלקול שיהיה העולם מתוקן
  .1116ז יהיה תיקון העולם" ועי,יכולים לקבלושויהיה נשפע הדין באופן , ולבושים

 שמות כט (וכתיב )א" ע'נ ק"ב(ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה "ס מה שהקב"וז
כי הם מצד , וימותו' בנדב ואביהוא בקרבתם לפני ה )ב"ו ע"קטזבחים (וכן , ונקדש בכבודי) מג

ו אבדן "כי אין רוב גילוי הקדושה מזיק להם לגרום ח, גודל מעלתם ברוב גילוי הקדושה מתו
ולכן  , בנפשם ונתדבק נפשם בשכינהק שאדרבא בזה נטהר קצת החטא שהיה דבו,הנפש

 ,הצדיקים נענשים תמיד כי הם קרובים לשכינה והיא אש אוכלה בסוד האור הדבוק בפתילה
כ הבינונים שהטומאה רבתה בנפשם אם "מה שא )ב"ז ע"א ט"ח (להיכלות' ש הגאון בפי"כמ

 לכן הוצרך להתנהג ,ו ביטול הנפש בסוד שבירת הכלים" היה ח,היה גילוי הקדושה גובר בהם
 וזהו עצם המתקלא לבסם הדינים בחסדים כדי שיתקיים ,וד כיסוי הלבושים ברחמים בסעמהם
ע מהם מעט ופ מדת הדין הגמור והוצרך לדונם בהדרגה ולפר" כי אין יכולים להתנהג ע,העולם

  .מעט עד שהדין נגמר באורך הזמן
שבאמת לפי מצבם של , מי יקום יעקב כי קטן הוא) ב עמוס ז ( סוד זה אמר הנביאועל

שהם בסוד נקודות שאין הנפש מתבנה בסוד פרצוף  רצונו של מקום ל בעת שאינם עושיםישרא

                                                           

, על הפסוק רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה, ל שער הפסוקים תהילים"אריז'  עי1115
 . ג"ע'  אל"וכן שער מאמרי רז

כל התיקונים דרך נקבים ושערות להתמעט , ל"ג וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי1116
וזהו עיקר התיקון להתמעט האור שיוכלו התחתונים , ולהתצמצם האור שיצאו בדקות ובלבוש

 .ל"עכ, לקבל האור
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ה בגילוי הקדושה להענישם בבת " אלו היה גילוי הקדושה והדין נשפע לפי מדתו של הקב,גמור
' והוצרך הוא ית, ו כליה בסוד שבירת הכלים" היה ח,א המתדבק בהם"סטאחת בכדי לבטל ה

 ש" כמ,החטאס הסתרת פניו מן "וה,  זמן הגלות לפרוע מעט מעטי אריכת"לדחות העונש ע
 בסוד הביסום של ,יו עמו ותרועת מלך בוקאל'  כי ה,'לא הביט און ביעקב גו) כא כג במדבר(

 ,חסד' ולך ה) יגב תהלים ס (ש" המלך עהדש דו"והוא מ, ה אלקים"המתקלא חסד ודין ביחד הוי
י מסכים "אלא ע'  לפי גילוי כבודו יתהאדםן את ד' שאין ה, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו

ולא , ולפי הכנתו שיהיה יכול לקבלשל האדם שיהיה האדם נידון לפי מצבו , ולבושים רבים
ס "וז, וכל מי שהוא במדרגה יותר גדולה יוכל לקבל האור יותר מגולה, יהיה נשבר ומתבטל

 לזכך נפשם יותר ויותר כדי שלמותם שזהו אדרבא ,עם הצדיקים כחוט השערה' יתו דקדוקי
  .לקבל העונג הגדול

והוא יין ,  ודינין מתערין מסטרהא, שבינה עצמה רחמים)א"א ע"א קנ"חזהר ( ש"ס מ"וז
כי באמת שורש הדין הוא יותר גדול מן החסד בסוד  )יג ט שופטים( אלקים ואנשים 1117המשמח

נתיבות נתיב הצמצום פתח לעיל בבית ' עי (1119זהב התנופה) כד לח שמות(ש " כמ,1118זהב וכסף
, א גובר אז הדין הוא מזיק"ת שהוא תחת המקום שבו הסט"ורק שבהתפשטותה למטה בז, )ד

 אז הוא מדרגה גדולה מאד ,א אחר הזיכוך"ר שהוא רחוק מן הסט" לגלותואבל בבחינת הע
ס יום הדין הגדול שאז יהיה גמר "וז, 1120ה"ג שהוא גדול יותר ממ"ן שעולה לס"בסוד שם ב

כ שאור הנקודות היו מן העינים בהבל "ס ג"וז, ג"ן לס"תיקון יהיה הדין הגמור שאז יעלה בה
שהוא ונמצא שהדין כ ) יג פרקא"א( ה"ש הרב זלה" כממאגדול יותר מאור המצח שהיה זיו בעל

אבל כשהוא מתוקן אז הוא ,  אז הוא למטה מן החסדים,א גובר"משתלשל למטה שאז הסט
  .במדרגה יותר גדולה

, ויבא לו יין וישת) כהראשית כז ב( אז נאמר ,ס הגדול כשיעקב רצה להתברך מיצחק"וז
 בסוד ,א שליטה להיות שוטר ומעניש" משם למטה מקבל הסט,ת"כי יצחק שהוא מדת הדין בז

 הוא הצד ציד בסוד , בסוד קטרוגא דיליה,ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו) כחבראשית כה (
' ד הוא נורא מאד כי הוא נגד ד" ציוסוד )ב"ט ע"ג צ"חמ "רע( ק"בזוהש "עונות בני אדם כמ

כ "ולכן ביוה, א סוד מרכבה טמאה" שנגדו בסט,1121ה"במספר הוי' ל שכל א"אתוון דסמא
א בגילוי " שמשם הוא העברת הסט, בסוד יין המשמח אז נמתק הדין בשרשו1122שעולים לבינה

 יין סוד ב,לאביו והביא לו יין המשומרס שני השעירים שעשה יעקב מטעמים " וז,הקדושה
נ "בית עולמים ק( א"ש עוד במק" וכמ,והלך לוונכרת ובזה נדחה עשו מן הברכות , המשמח

ולכן בכל הנהגת שית אלפי שנין הוצרך הדבר לתיקון מטעם שלא היה עדיין , באריכות )ב"ע
 והוא ,ום לאורות הנהגהי לבושים ומסכים ובזה יש קי" והוצרכו האורות לבוא ע,הזיכוך הגמור

  .ה"ן במ"כ סוד ביסום הדינים בחסדים ב"ג
ס "וז,  וכולם הם חסדים גדולים,א הם הכל להלביש האור בהדרגה" כל התיקונים דאוכן

 ובזה ,י הדרגה"ג תיקוני דיקנא שהם השערות צינורות דקין שהאור בא משם ע"י י"התיקון ע
                                                           

. דאתיויבא לו יין דא יין דמנטרא יין דהוא חדו דלבא רזא דעלמא : א"ג ק ע"זהר ח' עי' עי 1117
אנפין ' קוד אלקים כי טובים דודיך מיין עה בני"ד יין המשמח הוי"ה ע" צז"א על תיקו"בהגר' עי

  .ל"עכ, והוא יין המשומר בענביו
ח לאה "ע' ועי, ל"עכ, וכור לזהב דא יצחק, ב מצרף לכסף דא אברהם"ח ע"ז קי"תיקו'  עי1118

  . ל"עכ,  הגבורות חשובים יותר מחסדיםה ידוע כי זהב חשוב יותר מן הכסף לכן" בהגה'ורחל פרק ג
 .749לעיל הערה '  עי1119
ן "ל הנכללים בזו"דע כי אלו אורות המקיפין כל הפרטים הנ, ל"וז' ח שער השמות ו"ע'  עי1120

ועתה אור מקיף הוא מצד , אור הבינה המקיף את הבנים בסוד פורס סוכת שלום' כולם הם בחי
ל "ר, א"חדשה בארץ כי נקבה תסובב גבר הוא הז' כ לעתיד לבא במהרה בימינו יברא ה"ואחהבינה 

כדמיון מה שעתה מסבבת אותו , א"תסובב גבר הז, א שהיא התחתונה הנקרא מלכות"שהנוקבא דז
ת בסוד צדיקים יושבים ועטרותיהן "הנקרא ת, א"והסיבה כי תתעלה המלכות למעלה מז, הבינה

לכן , החיצוניות גדול מהפנימיות' בערך א, ל"וז' ח פנימיות וחיצוניות ד"ע' ועי, ל"עכ, בראשיהם
לעתיד לבוא יהיה , ל"אדיר במרום עמוד קח וז' וכן עי, ל"עכ, ה"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"שם ב

ע " לקמן נתיב אבי'ועי, א"א ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, ג"ן במדריגת ס"התיקון שלם שאז יהיה ב
 .פתח יא
  .ה"פעמים הוי' ד' ד בגימ" צי1121
 . א"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1122
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ששערות דיקנא הם תקיפין שהם שרשי ) א"מ ע"ק ר"אד(ש "ס מ"וה, נעשה תיקון לכל העולמות
' ש הגאון בפי"ולכן יכולים לקבל החסד שבתוכם כמ,  הם רחמים גדוליםצמם אף שבע,הדינים

 ,שסוד ביאת האור בהדרגה נראה שהוא דין וצמצום שהוא בא במעוט גדולוהיינו , 1123ד"לספ
מדרגות מה שנראה מזה ויש בזה כמה , אבל באמת הוא עצמו החסד שבזה היה תיקון העולם

רק שכמה בחינות יש וחילוקי , ק בענין אלו התיקונים"מ בדברי הרב הקדוש ובזוה"סתירה בכ
  .ד"ש עוד בתוספת ביאור בס" וכמ,מדרגות הרבה

  
  פתח ז 

א שבהם מתלבשים דעת וחסד "ב דא"רישין הם כח'  לפי מה שנתבאר שאלו גוהוא
 הוא , שנקראים בשם דעת1125ת דבינה" היינו זשדעת שהוא בינהוהיינו , 1124א"וגבורה דרדל

ואלו  )פתח הבא( ש עניינם בסמוך"דגלגלתא כמ' מאיר בגלגלתא ועושה שם תיקונים של ז
 ושם הוא ,ס הוא בינה"ומו, ימי בראשית' א שהוא כלל הנהגת ז"זהתיקונים הם בשביל תיקון 

 ועצמה רחמים , הדיןס שם שורש"ולכן שם במו, ג תיקוני דיקנא"א ועושה י"גבורה דרדל
ג תיקוני דיקנא והם בשביל תיקון הנוקבא " ולכן משם סוד י,1126גדולים כי כן הוא מדרגת בינה

' אא "זהר ח(  דסחרין לשושנהליןג ע" והם י,1127ב שעות"והוא בסוד י, שגם בניינה מן הגבורות
  ). כו פתחע"אבי( ש במקומו" וכמ)א"ע

נ כמו בתחילת " שבו נתקנו שניהם דו, עילאהא סוד חסד" האוירא שם גנוז האי רדלוסוד
 ובו אתנסיבו דכורין ונוקבין ,ק מלך הדר"י הארת החסד ביסוד דא" שנעשה המתקלא ע,התיקון

י גילוי החסד "שע, 1128ואיש כי יקח את אחותו חסד הוא) יז ויקרא כ( בסוד ,דסלקין במתקלא
נ "רישין שהם שורש דו' ן באלו גוכן כאן בשורש השרשים כללות התיקו, נ" דזווגאהזה הוא זיו

, ס" והחסד הזה הוא גנוז באוירא שבין גלגלתא למו,ושורש החסד שהוא גורם זיווגא דלהון
ז "וע, נ"ו שהם דרגא דדו"הזה הוא כלל ד' וסוד י, 1129 ואשתאר אור,ד מאויר"והוא אור דנפיק יו

רישין לבד ' א רק ב"בין בא ולכן לפעמים אין חוש)א"ב ע" פז"תיקו( ר"ויה א"ר י"י או"נאמר יה
  .ש אוירא וגנוז בו"א שהוא נקרא ע" ורישא תליתאה הוא רדל1130ס"גולגלתא ומו
ס עמוק ונורא מאד " וה,1131 גניזתו בו הוא בסוד אור הגנוז לצדיקים צדיק וצדקוענין

 רק ,כי הוא מקום להבת שלהבת והדבור בו סכנה גדולה, ליבא לפומא לא גלי) א" ע' חח"ז(
כי עיקר התיקון הוא שיהיה האור נגנז מדכורא , 1132ש מלין לחכם ומבין מדעתולרמז ברי

                                                           

שעל ידיהם יוצאין , ג תיקוני דיקנא"הלבושין הן י, ל"וזג "ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי1123
, י התלבשות בשערות"י השערות צינורות דקין וע"ויוצאין ע, האורות לכל העולמות מן המזלא

 .ל" עכ,ז יוכלו כל העולמות להתקיים"ועי
'  דצ"א על ספד"בהגר' עי, ר שבו"ד לג"ול, א הכוונה הוא לעתיק"א לפי ביאור הגר" רדל1124

  .מ"ובכ, ב"ע
' א והוא הדעת דז"ענין הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל, ל"ב וז"ד ע"א כ"יהל אור ח'  עי1125

וד דבינה ובו מתלבש יס, י"כי בתיקון השני שהוא אוירא שם מתלבש חסד דע, תיקונים דגולגלתא
  .ל"עכ, ונעשה לו דעת וכן הוא ענין הדעת

דינין מתערין , אף על גב דבהאי נחל דינא לא אשתכח ביה, ל"ב וז"כ ע"א ר"זהר ח'  עי1126
 .ל"עכ, מניה

 .א"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי1127
, ת"י יום אחד שהוא ת"יום אחד שנתייחדו שניהם ע, ל"א וז"ז ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1128
לכן נאמר יום , כידוע) 'ויקרא כ(ל בסוד ואיש אשר יקח את אחותו חסד הוא "י חסד כנ" עוייחודם

  . ל"עכ, אחד שהוא חסד יום ראשון והוא יומא דכלהו יומין וזהו יום אחד
  .74לעיל הערה '  עי1129
הגלגלת ואוירא רק שלעולם אינו חושב אותם , ל"ד וז"ח ע" קלז"א על תיקו"בהגר'  עי1130

  . ל"עכ, א"ג סיום גלגלתא הוא קד"ע'  הצ"א על ספד"בהגר' ועי, לאחד
ד עילאה דאתעטר בקיטרא דעתיקא היא קרומא "יו, ל"ב וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי1131

אור שנברא ) א"ב ע"חגיגה י(ש "כמ, א להתגלות"כי החסד לבדו א, ושם מתגלה החסד' עילאה כו
ויום ראשון הוא , והוא החסד שנקרא אור כידוע', וגנזה לצדיקים כו' איר כוביום ראשון היה מ

צדיק , וגנזה לצדיקים ביסוד ומלכות, ימים קדמוניות, ימי בראשית' ת הן ז"כי ז, א"חסד דרדל
  . ל"עכ', כידוע דצדיק מבסם בהאי חסד לנוקביה והוא גניז בנוק, וצדק

 .ב"א ע"חגיגה י'  עי1132
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 רק מה שנהיר , נתקנים בשלמות ואין יכולים לקבל האור בגלויהמלכיםלנוקבא כי עדיין אין 
 1133ל הפורח באוירמגד )ב"ו ע" טחגיגה(ולכן הוא צריך להיות , י מסכים ומחיצות"דרך דופן ע

 בסוד ,בו ירוץ צדיק ונשגב' מגדול עוז שם ה) ימשלי יח (והוא , וןגנוז באור העלי' ויהיה הי
 וצריך ,כי כאיש גבורתו )כא ח שופטים( 1134ס ונשגב"וה,  ושוברצואוהחיות ) ידיחזקאל א (

 ,רישין' א נחשב בכלל הג"ולכן גם רדל,  כי אין יכולים לקבל רוב טובה,להיות בצמצום ובסיתום
 שהאוירא הנסתם בסוד הקרומא הוא עצם התיקון שלא ,באויראש גניזתו "אבל אינו נחשב רק ע

נ וכל התיקונים "רישין הם שורש המתקלא בחיבורא דדו'  הגואלו, יאיר מבלי לבוש ומחיצה
הקווין ' וגם הם שורש ג,  והתחברות התחתונים אחר שהם בתיקון עם העליונים,לכל הקלקולים
  .)א"ב מ"י פ"ס(  מכריע בינתיםר בסוד כף זכות וחובה ולשון חק"של הנהגה חד

 כי באמת שם )א"ח ע"רפז "אד( א הם דא לגו מן דא ודא לעילא מן דא"מ שם בא"ומ
 שכל , כי אין שם הנהגה לפי ענין הזמן רק בסוד תיקונים ושרשים להנהגה,1135אין מתקלא שייך

רק , אל ניכר ואין שם ימין ושמ,ולכן אנו מדברים בהם בסוד זה לפנים מזה, 'שורש לענין א' א
י " שהוא פעולתו והשגחתו ע,א מחסד שבו ולמטה" הוא בגופא דאמתקלאלת המקום התח

א הם המעבירים ההנהגה " שאו, ששם ניכר התחלת המתקלא,א המלבישים אותו"ענפיו שהם או
 )א" ע'ד( ד"ש בספ" והוא מ)א פתח טז"או (נ בסוד חסדים וגבורות כמו שיתבאר במקומו"לזו

  .'גופא כומתקלא קאים ב
  

  פתח ח 
 כי בכללות הם ,והוא, רישין באופן אחר קצת' ביאר אלו ג ל"י ז" הקדוש הארוהרב

א הוא "ס שבו הוא חכמה דא"ומו,  כתר שבו שהוא גלגלתא הוא רישא חדא,רישין' א ב"בא
 שיש בכל ,בחינות' מתלבש ממש בשל חבירו בב' שאוהיינו , והם דא לגו מן דא, רישא תניינא

 ואינו מתלבש בראש ,א שהוא ראש העליון הוא דא לעילא מן דא"אבל רדל,  וכליםותעצמ' א
כתר דיליה גלגלתא היינו , א"רישין בא' ובפרטות הם ג, 'מתלבש בראש הג' כמו שראש הב' הב

ס אוירא והוא "ס ה"ובין הגלגלתא והמו, 'ס ראש הג"וחכמה שבו הנקרא מו, הוא רישא עילאה
ק ואינו מכלל "א אינו מכללם שהוא מבחינת א"שרדלוהיינו , א" לבד רדלישיןר' והם ג, 'ראש ב

  .1136שם' נהורי'  שהרי אינו מתלבש שם כלל רק הוא גנוז באוירא לבד ואחזי,אצילות
א ולמעלה ממנו מוח סתום מאד "ס הוא חכמה דא"ל מו"י ז" שלפי שיטת הארונמצא

והמדקדק , א ואוירא חכמה שבו"ס הוא בינה דא" מו,אבל לפי שיטת הגאון, 1137והוא אוירא
א " שבא)א" ע'צ ו"ספד( ש הגאון שם"והוא כמ, בדבריהם הקדושים יראה שאין כאן סתירה כלל

א הוא בבחינת " שא)'פתח ד( ל" וכמש,שם אין בחינת נקבה נכרת כלל שהרי היא נקראת יחידה
 רק תמיד  ונמצא שאין שייך בו חסרון מצד המקבל,ההארה המתוקנת שאין פגם מגיע שם

ודבק באשתו והיו ) כדבראשית ב (והוא בסוד , המקבל מוכן לקבל הארתו ונכלל בשם המשפיע
 אך משם יש שורש ,1139ה כידוע"ה מילוי מ" הוא חו1138ם" כי לעולם מילוי אד,לבשר אחד

ב "ולכן שם נכללים חו,  שם נשרשים כחדא,א"ב דא"א שתחילת יציאתם מחו"ולכן או, לנקבה
מ "אך מ, 1140ש חכמה"ס נקרא ע" ונמצא שגם מו,ס שניהם כלולים זה בזה"מוזה בזה ואוירא ו

                                                           

  .א"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי',  אח צלם פרק"ע'  עי1133
 . מילה זו קשה להולמו1134
 אמר תלי לפי שאין –א האי מתקלא תלי באתר דלא הוי "ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי1135

 ז"א על תיקו"בהגר' ועי, ל"עכ, רק פשיטותא דאתפשט מיניה ואתנהיר במוחא, מתקלא בו בעצמו
) ב"ע'  גצ"א על ספד"בהגרוכן (נ רק למטה ממנו "וס אבל עיקר ז"נ מתחיל ממו"ד ששורש זו"ו ע"מ

  . א שם"ג שמה שכותב רבינו היא פירוש דברי הגר"ע'  הצ"א על ספד"בהגר' ועי
 .לקמן פתח יג' ועי', א פרק ו"ח א" לשון ע1136
א מתיחס ו ה,ב חכמתא עילאה סתימאה"ח ע"ר קכ"כתוב באדשה מג ש"ג ע"ש כ"מבו'  עי1137
 .לאוירא
 .ה"חו' א בגימ, ו, א, ד א"ה דהיינו ו"א פחות יהו"הו "א וא"ד ה" יו1138
 .'ח תיקון פרק ג"ע'  עי1139
י "א ס"בהגר' ועי, ל"עכ, לא חשיב מוחא שהוא חכמה, ל"ב וז"ע'  הצ"א על ספד"בהגר'  עי1140

ג "ח ע"ח י"וכן בתז, ל"עכ, והם בספירות החכמה קדומה שהוא מוחא סתימאה, ל"בהתחלה וז
 .ש" שכתוב התירוץ של הפתצ"א על ספד"בהגרבהמשך ' ועי, ל"עכ, ס היא חכמה ולא בינה"שמו
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חסדים בסוד '  ואבא מקבל מאוירא ה,פרצופים' בבחינת התפשטותם למטה אז מתחלקים לב
ונמצא שנוכל ,  ששם סוד גבורה דעתיק,ק דגנוז שם"ס בוצד"גבורות ממו'  ואימא ה,אוירא דכיא

א הוא בשם חכמה " בא,מ"אבל מ,  שורשה משםש שאימא"ס בבחינת בינה ע"לכנות מו
ג " והכוונה בזה שחו,ס חסד וגבורה דעתיק המאירים שם"וה, 1141'ס נכללים כא"והאוירא ומו

נ להיותם בכללא " ששם הוא החיבור החזק והמיתוק של דו,דעתיק שם שורש לכל התיקונים
 חיבורם מאיר ,לכן, ים שהרי עתיק הוא לפי העלות כל האצילות לנצחיות אחר כל התיקונ,חדא

  .'כ נכללים כא" שיהיו גא"ב דא"ס שהם חו"באוירא ומו
 והוא חסד 1142א נכלל באוירא שקרומא דאוירא הוא סיום הגלגלתא"וגם הגלגלתא של א

ש הגאון "מ' ע(תא ל שחסד דעתיק מאיר בגלג)'טפרק נסירה ( ל"י ז"ש האר"והוא מ, דעתיק
 שמאירה בגלגלתא ,א ובחינת דעת שבו"ה דרדלא הוא סוד בינ"ורדל )1143ב"ע' חשם ' בפי

קרומא דאוירא שהוא בחינת חכמה שבו שמשם ' א,  בגלגלתאינותבח'  שב,ונמצא, 1144עצמה
כ בבחינת פנותו אל האוירא "שכל פרצוף מתחיל מחכמה ובו נכלל הגלגלתא ג, א"שירותא דא

 הגלגלתא הוא אור אבל עיקר, שהוא סוד הגלגלתא המקיף את המוח שהוא מכלל בנין הפרצוף
 ושם בחינת בינה , בכלל הפרצוףשאינוהעליון שבו מלמעלה על הגלגלתא שהוא בסוד כתר 

רישין אלו נשלם שורש המתקלא ' י ג"והרי ע, 1145ת שבה שהוא סוד הדעת" והיינו ז,א"דרדל
  .א"ב דא"כ כח" והוא ג)'פתח ה( ש"ג כמ"בסוד דעת וחו
והוא אור , היחוד העליון מבחינת הנצחיות הוא בחינה עליונה שהוא מסוד ,א"ורדל

שמסוד היחוד העליון הזה , 1146באוירא' נהורי' הגנוז לצדיקים שלא נתגלה לשום נברא ואחזי
מתנוצץ לפעמים בהנהגה הזמניות איזה ענף מזה שהוא המעביר כל הדינים ומאיר הרצון 

 ומאיר ,ז באויראא דגנו" שבא מניצוץ הרדל1147 המתגלה בשבת בסוד מצח הרצוןהואו, בעולם
 לתוספת השגה ותענוג לצדיקים שהוא דבר 1148ס נשמה יתירה בשבת"וה, במצח בסוד זיו הפנים

, 'כי אות היא ביני וביניכם גו) יג שמות לא (נעלם מאד שלא ניתן לשום נברא רק לצדיקים בסוד
,  בשבת בעת גילוי הרצון הזה1150 סוד משה דאסתלק שם1149ן" סוד רצו,ם" הוא גנוז בקרואבל

ס שורש נשמת משה למעלה "וה, א"כי הוא רדל )וד דברים ל(ולכן ולא ידע איש את קבורתו 

                                                           

לכן שם הוא בוצינא , ס"א מתלבש במ"וגבורה דרדל, ל"ב וז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר 'עי 1141
והן מתכללין , י מתנהיר אימא"וע, ל דגנוז במעוי דאימא"השמרים כנ, דקרדינותא שורש הגבורות

כמו , א"ס שהוא בינה דא"ונכללין שני האורות במ, א"רדלג ד"ובהן חו, א"ב דא"שהן חו, זה בזה
ס נכללין "א בחינת נקבה נגלה לכן האוירא ומ"ומפני שאין בא, ב שנותן חכמה הזרע לאמא"בכל חו

  .ל"עכ, ל"ואוירא נקרא חכמתא עלאה סתימאה כנ', כא
מצייר ס כי מאבא נפיק בהעלם ו"א נפקו ממ"ש כי או"ג ומ"ע'  הצ"א על ספד"בהגר'  עי1142

  .א"וסיום הגלגלת הוא קד, באימא כידוע
 .1170  בהערה'עי 1143
ל שזה מאיר עד "כ באריז"היא לאפוקי מש' עצמה'כ "ומש, א"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1144

  . ל"עכ, איפה שהגלגלתא מאיר
ת דבינה שהוא יסוד "ולכן זה ז, ק"א וזה הדעת המתפשט בו"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1145

' והוא הדעת דז, א"ענין הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל, ל"ב וז"ד ע"א כ"ש יהל אור ח"כמ, דבינה
ובו מתלבש יסוד דבינה , י"כי בתיקון השני שהוא אוירא שם מתלבש חסד דע, תיקונים דגולגלתא

  . ל"עכ, ונעשה לו דעת וכן הוא ענין הדעת
  .מן פתח יגולק', א פרק ו"ח א"ע'  עי1146
 . ב"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, א"ט ע"ר קכ"אד'  עי1147
דא , בראשית באמצעיתא דהיכלא' ש בפ"והוא מ, ל"א וז"ד ע"ב כ"אריכות ביהל אור ח'  עי1148

והוא באדם , וזהו ענג ושעשוע כידוע', הוא אתר מתקנא לקבלא רוחא דליעאל בגו רוחא דא וכו
שלכן בבטן אמו הטבור פתוח ', נקודה האמצעית דסיהרא וכווהוא , ש שררך אגן הסהר"כמ, טבור

ושם הוא שכר טוב , והוא אמצעיתא דעלמא ומשם יוצא המזון לעולם, ואוכל ממה שאמו אוכלת
ס "וז, ששם השלחן כמו שמפרש והולך, שעליו אמר דוד תערוך לפני שלחן, ל"הצפון לצדיקים לע

,  השלחן באמצע הצפון שמחצי ההיכל ולכותלולכן היה, והוא נקודה האמצעית, השלחן בצפון
וזהו הענין שכל ימות ', תצוה וכו' ש בפר"כמ, ושם מקבל מעלמא דאתי סוד נקודה דאמצעיתא

  .ל"עכ', החול אסור להמשך אחר התענוגים ובשבת מצוה גדולה וכו
 .קרום'  רצון בגימ1149
  . 'שם'למחוק דצריך  נראה 1150
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אברהם ,  ששם יש כל הבחינות שבאצילות,רישין דאדם דנשמות'  שהם ג1151ממדרגת האבות
 היה ראשית גילוי שממנו ,1152 בסוד אוירא בקרומא שנכלל בגלגלתאא והו,בסוד גלגלתא חסד

 ושם סוד חמרא דמנטרא ,מוחא סתימאה יצחק, 'גו' א אברם בשם הויקר) דבראשית יג (האור 
 ויהי כי זקן יצחק )אראשית כז ב( ולכן כתיב, ק" ושם בוצד)ב"ח ע"קכר "אד( דיתיב על דורדיא

) כהראשית כז ב(לכן  ,ס הוא שורשו" ובמו,כי למטה שם גילוי הדינים, 1153ותכהינה עיניו מראות
ג נהרי " ושם י,טלא דבדולחא' מטל השמים גוהאלקים  לך יתן ו,'ויבא לו יין וישת גו

 ,ת דבינה" ז, ויעקב סוד בחינה עליונה שבגלגלתא,ס משמני הארץ"ה, 1154דאפרסמונא דכיא
  .ב"ת של יעק"הויו'  והם סוד ז,דעת דיסוד דבינה

ד שמות ל(ס "ומשם ה,  מבחינת האור הגנוז באוירא,א" שורשו למעלה בסוד רדלומשה
 ויתן על פניו מסוה בסוד קרומא דאוירא הסותם , פני משה וייראו מגשת אליוכי קרן עור) כט

 ,תיקוני גלגלתא' מז' והוא האור הנעלם ביום הראשון חסד שהוא תיקון הב, בעד האור הזה
ר "אד(' והאי קרומא אתחפייא על מוחא שהיא חכמתא סתימאה כו )פתח יג( ד"ש בסמוך בס"כמ
והם סוד , ימיות של התורה שנתגלה למשה שניתנה לו במתנהשהוא סוד חכמה הפנ )ב"ח ע"קכ
 ,ס" ומוציא נהירו ממנו ממו1155 ורק שהקרומא אזדכך,ש"ס הוא בינה כמ" שמו,ט שערי בינה"מ

ר "ולכן אמר באד,  גנוז ממנוא"ובו גנוז נהירו עילאה מה שגם הקרומא לא השיגו אלא שהרדל
ולא ידע איש ) וד דברים ל(ס "וה,  אתלבש ולא אמר,א גנוז בו"שנהורא דרדל) 1156א"ה ע"קל(

' ס שער הנ" שהוא עצמו לא ידע את קבורתו כי ה,והאיש משה) גבמדבר יב (ש " כמ,את קבורתו
ברא רק גניזתו נ שלא נתגלה לשום ,א"שהוא בכתר סוד בחינה עליונה שעל הגלגלתא שהוא רדל

חמה ' ש שאז יוציא ה" כמ,ד והוא קשור בו כדי שיתגלה לעתיצוןבנשמת משה בסוד עלותו לר
שהוא ) כוישעיה ל (שבעתים כאור שבעת הימים ' והיה אור החמה גו )ב" ע' חנדרים(מנרתיקה 

 ויתבאר ביותר ,והבן מאד, א"תיקוני גלגלתא אלא מבחינת בינה עילאה דרלד' למעלה ממדרגת ז
  .ד"תיקונים בס' ביאור לפנינו בענין הז

  
  פתח ט 

' ס התחלקותו לב" וה,א הוא שורש כל האצילות" שא)'ח הפרצופים פת(  כתבנוכבר
ומשם , לפי ענין עצמו שהוא המעביר כל הדינים ושם הוא הטוב הגמור' הא, 1157מדרגות

 שבעתים מיוחדים ,נ שהוא הנהגת הזמן"נשפעים תיקונים לכל פרטי מאורות ההנהגה של זו
וגם יש בו בחינת שורש להנהגת ,  ולעשות נפלאות בעולםםנימאיר לפי עצמותו להעביר כל הדי
ס השתרשו " וה, אך בסוד הביסום כדי שיתקיים העולם,הזמן עצמו ליתן שליטה לדינים

א שהם בסוד גלגלתא "י תיקון חסד וגבורה השרשים של א"וסוד התיקון הזה הוא ע, 1158א"בא
ל וכ,  גבורה המתלבש שםס" ומו, שגלגלתא הוא בסוד חסד דעתיק המאיר בו,ש" כמ1159ס"ומו

                                                           

דרגת האבות שראו בגוונין דלא מתחזיין על ידי גוונין מ, ל"ד וז"ו ע"א ט"יהל אור ח 'עי 1151
' ועי, ה הוא דלא מתחזיין כלל והוא בינה"ומדרגת משרע, א"והוא בדרגא דז, ת"והן בחג, דמתחזיין

גוונין הראשונים נראין בפתיחו ' לכן ב, י הן גוונין דמתחזיין"ונה, ל"ד וז"ב ע"א י"יהל אור ח
' ועי, ד אין שם גוונין כלל"אבל חב, לכן הן בסתימו דעיינין, תחזייןת הן גוונין דלא מ"וחג, דעיינין
  .ויז, א פתח טז"לקמן א
ס כי מאבא נפיק בהעלם ומצייר "א נפקו ממ"ש כי או"ג ומ"ע'  הצ"א על ספד"בהגר'  עי1152

  .א"וסיום הגלגלת הוא קד, באימא כידוע
 .שבסוף הגילוי דחסד יש דינים' א פתח עי"גדלות דז'  עי1153
הוא , ל"א וז"ג דדיקנא דא"ג שזה ההארה שבתוך התיקון י"ט ע" יצ"ספדא "בהגר' י ע1154

ואמר ' כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן כו) תהלים קלג ב(ש "ס שנקרא שמן כמ"שפעא דמ
  . ל"עכ, דאפרסמונא דכיא שהוא השמן הטוב מכל השמנים כידוע

 .א שזה תיקונו"ש בגר"א וע"ע'  הצ"ספד מלשון ה1155
והאי אוירא הוא טמיר דטמירין עתיק יומין ברוחא דגניז בהאי גולגלתא אתפשטו , ל" וז1156

  . ל"עכ, אשא מסטר חד ואוירא מסטר חד
, א כשלעצמו וכלפי ענפיו"בחינות בא' א שיש ב"ח פתחי חכמה אות צ"ל קל"ברמח'  עי1157

  . ס הם ענפיו"ת דגלגלתא ומ"ר דגלגלתא שהוא כשלעצמו וז"שזה ג' ונראה מדברי רבינו בפתח י
  . ל"עכ, זעיר אנפין בעתיקא קדישא תלייא ואחיד, ל"א וז"ב ע"ז רצ"א'  עי1158
וטעם הדבר שגלגלתא מתפשט , ס"שזה גם כן נקרא אוירא ומו' דברי רבינו בפתח ה'  עי1159

  ).ג"ע'  הצ"א על ספד"בהגר(א "עד קד
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 וגבורה המתלבש ,תיקוני גלגלתא'  שחסד דעתיק עושה הז,ע באצילות"עושה תיקונים בפ' א
וכלל , לפי עניינו'  וכולם הם תיקונים גדולים באצילות כל א,ס עושה תיקוני הדיקנא"במו

ס "הו, 1160י צינורות ומחיצות ולבושים וכיסויים"התיקונים כתבנו שהוא שיבואו האורות ע
 אלא ,היה כליהיו "כ בחטא קל ח"שא'  עם הנבראים לפי ערך המאציל יתההנהגה שלא לדקדק

 שמי שהוא ,'לפי מדרגתו ולפי התקרבו אל אור המאציל ית' כל א, יהיה לפי ערך האדם העובד
ז יתרבה שכרו " ועי, האור מתקרב אליו יותר בגלוי ויכול להיות נידון בדקדוק יותר,צדיק יותר

י שערות ונקבים במדרגות " שבאים האורות ע,א של גלגלתא" שבא הם סוד תיקוניםואלו, יותר
'  וכן הנקבים וכל ז,'לפי מדרגתו שהם סוד השערות הרבים שעל גלגלתא כמו שית' רבות לכל א

 שבו ההנהגה לתחתונים לפום ,1161א"של ז ת" שהם זי בראשיתימ' תיקונים הם תיקונים לז
 שיהיה לפי קיום ,ם גדולים לבסם הדינים שבווהם חסדי, לפי מדרגתו' עובדין דלהון ולכל א

עולם ) גתהלים פט (ש " וכמ, שהוא סוד חסד הראשון אשר הונח להיות יסוד לנבראים,הבריאה
' ש המתפרש לז" כמ1162ל של עתיק המתגלה בגלגלתא" ר,והוא חסד הראשון, חסד יבנה

 אנו ולכן, ד"וכה בסש באר" כמ,ב שית אלפי שנין עד סוף אלף הששי"ימ' תיקונים כולל כל ו
 תיקונים שיתבארו בפרטות'  העושה בו זהוא ,א שבו מתלבש חסד דעתיק"אומרים שגלגלתא דא

  .)פתח הבא(
 שכל , בשם גלגלתא שהיא גלגל המקיף לכל ההנהגה מראשית הזמן עד סופוונקרא

בו  שלפי שנין וכן כאן סוף ההנהגה של כלות שית א,1163גלגל הוא בהיקף נעוץ סופו בתחילתו
 קשור ונעוץ בראשית המחשבה ותחילת הנהגת העולם שהיה בשביל ,גמר הבירור והתיקון

ל הזה שהם סוד " כולל לכל נשמות של ישראל שהם קבועים בגלגוהוא, תכלית הטוב לנבראים
ק עם הדעת שהם "בו'  ס,תיקונים' ק שהם בחשבון הז"ששים ושש נפש יעקב שהם בסוד כלל ו

 נשמות שהם הפרטים ריבוא' ס שאלו הם כוללים כל ,זעירא'  בסוד ו'מלכים הראשונים ו' ו
 וכללותם בסוד אותיות התורה שהם סוד השערות שעל גלגלתא ,ניןהיוצאים בכל שית אלפי ש

וכן כלל יציאת , א"ת ל"ס גלג"וה' עד ת' ב אותיות מא"והם נכללים בכ, ד"בס' כמו שית
' ז תיבות בפ"ס הגדול שיש תס" וה,הזה שון מאברהם שהוא סוד חסד הראהנשמות של ישראל
 וכלל כל נשמות לפי שנין א'ז וכלל כל תורהב שהם כלל כל ה"ימ'  שהם ז,בראשית עד לעשות

ש " כמ, כל אלף שנים ביומו המיוחד לו, שהכל מבואר שם מתיבות בראשית עד לעשות,ישראל
  .ב"ימ'  שהיה בזא שהוא כלל גלגל ההיקף"ס חשבון גלגלת" וה,1164ד"לספ' הגאון בפי

 , הזה הוא העולה והיורד בכל עת למעלה ולמטה בסוד המתקלא של חסד ודיןוהגלגל
ותכלית הכל לחזור לנקודה הראשונה לסוד הכתר שהוא הרצון המקיף על החכמה העליונה 

 שהוא סוד החכמה הפנימית )פתח יג( ש עניינו בסמוך" כמ,ס המתעלם בבריאה"שהוא מו
והחכמה העליונה הזה הוא מוקף מן הרצון העליון ,  מושג לנוו שאינהמתפשט בנבראים מה

 'זעושה תיקונים אחרים ש' ולכן כל א, ס"ס הגלגלתא המקפת את המו" וה,הסובב לכל הבריאה
ש עניינם "ג תיקוני דיקנא מן החכמה העליונה כמ" והי,תיקוני גלגלתא הם מתגלים מן הרצון

  .)פתח כב וכט( ד"במקומם בס
  

                                                           

שעל ידיהם יוצאין , ג תיקוני דיקנא"הלבושין הן י, ל"וזג "ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי1160
, י התלבשות בשערות"י השערות צינורות דקין וע"ויוצאין ע, האורות לכל העולמות מן המזלא

  .ל"עכ, ז יוכלו כל העולמות להתקיים"ועי
  . ב"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1161
שהוא כתר , תקונין הן בגולגלתא' כי כל הז, ל"ב וז"ע'  הצ"ספדא ב" זה פירוש דברי הגר1162

ז חשיב גלגלתא לרישא "ר וא"וכן בכל א, ספירה אחרת, שהוא חכמה, ולא חשיב מוחא, א"של א
וידוע , א כידוע"ובו מתלבש חסד דרדל, ואמר לקמן ותליין בשבעה דגלגלתא, ס לרישא"חדא ומ

 . ל"עכ, לכן נכלל בו שבעה תיקונין, ס"ובו נכלל כל הז, שחסד הוא יומא דכלהו יומין
נעוץ סופן , ל עשר ספירות בלימה מדתן עשר שאין להם סוף"וז) ז"א מ"פ(י "ס'  עי1163

 .בתחילתן ותחילתן בסופן
הכל כלול בתורה מבראשית , והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם, ל"א וז"ד ע" ל1164

' וכללו נכלל בפ, ד"ש כאן בס"בראשית עד נח כמ' וכל זה נכלל כולו בפר', עד לעיני כל ישראל וכו
אלפי ' תיבות ז' וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון בז, ל" ברא אלקים לעשות כנהראשונה עד

ומקור כלל הכללים הוא בתיבת ' א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו"ש בפ"כמ, שנה
 .'אותיות ודגש של הב' בראשית ו
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   פתח י
' שאלו ז וצריך שתדע, תיקונים אלו בכלל נבוא לבארם בפרטות'  שביארנו סוד הזאחר

שבאמת הגלגלתא , 1165תיקונים שבגלגלתא הם גילוי המאורות שנתגלו ממנו מחסד ולמטה
ס "ף יש בו יוע וכל פרצ"רישא בפ' שלכן נקרא כל א, 1166ס"וכן המו עצמו הוא פרצוף שלם

שבגלגלתא  א שהוא על בחינה עליונה"עלם ונכללים ברדל הגלגלתא הם בהלר ש" וג,פרטיות
גילויו ' בחי ואנו מדברים מ,ר דעתיק"א סוד ג"ר שעליו רדל"כ ג"שהוא סוד הכתר שבו שכולל ג

דברים כט ( 'אלקינו גו' ר הם הנסתרות לה"שג, ת שבם"ולמטה שבכל פרצוף מתחיל הגילוי מז
 הגלגלתא עצמו ,בתחילהולכן , ' כו1167וניםכי שאל נא לימים ראש) לבדברים ד  (ש" וכמ)כח

 ואינו אלא שירותא , ששירותא מחכמה1168 בשם הגאון)'פתח ה( ל"א כמש"הוא חכמה דא
 וכמו ,ת נמשך מחכמה" שתמיד חסד דז, שבו1169דפרצופא אבל שירותא דגילויו הוא מחסד

  . שמשם מתחיל הבנין,שחכמה התחלת הפרצוף כמו כן חסד התחלת הגילוי שבו
ד " ונבארם בתחילה ע)ז-ה( ד" ובספ)א"ט ע"קכ( ר"תיקונים הם מבוארים באד'  הזוסדר

והוא גלגלתא מליא טלא ,  אשר כל דבריו קודש קדשים)ב" ע'ו צ"ספדב( הסדר שסידרם הגאון
רעווא , 'עמר נקי תליין בשיקולא תיקון ג, 'קרומא דאוירא הוא תיקון ב, 'דבדולחא הוא תיקון א

' שכוללים ב, 'וז' תרין נוקבין דפרדשקא תיקון ו, ' תיקון היחאנא פקעי, 'דרעווין תיקון ד
ב וכל מה שנאמר בהם וגם על פסוק ראשון בראשית ברא "ימ' פ ז" הם מסודרים עואלו, תיקונים

ג תיקוני דיקנא שהם " יל שםג ע"הוא י'  והארץ היתה גו,'שפסוק ב, 1170תיבות שבו' בז' גוו
  .ע"מיוחד בפס שהוא רישא אחרא ופרצוף "ממו

 כי ידוע שלעולם בינה הוא נעשה כתר ,הוא מבינה עד יסוד ועטרת היסוד'  אלו הזוסדר
, ל"א בגלגלתא כמש"ת דבינה דרדל" וכן כאן מתלבשים ז,1171ת והיא מתחברת עם החסד"לז
 ואלו הם המתגלים , כולםל והוא הכול,ת"א שכולל כל הז" דרדל1173 יסוד הבינה1172ס הדעת"וה
  . ' כמו שית1174לתא ובו נכלל גם הקרומאתיקוני גלג' בז

                                                           

א א הוא חסד ועמר נקי גבורה ורעו"קד(ספירות שם ' ב שהז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1165
  . ל"עכ, ת דגלגלתא"הם פרטות של הז) ת"דרעוין הוא ת

  .ב"ע'  הצ"ספדא ב" שהבאנו הגר1162 לעיל הערה'  עי1166
שם ח (וכתיב , על הרי בתר) שיר ב יז(כתיב , אמר רבי חזקיה, ל"א וז"ח ע"א קנ"זהר ח'  עי1167

ואינון , ן שית בנין דלאה דאכללן שית אחרניןאלי, מאן אינון הרי בשמים, על הרי בשמים) יד
אם הבנים ) תהלים קיג ט(בגין דכל חד כליל בחבריה ולאה עלייהו לקיימא , תריסר ואינון שית

לא תקח האם על הבנים בגין דאיהו עלמא דאתכסיא ) דברים כב ו(ועל דא כתיב , שמחה הללויה
בגין דאיהו עלמא דאתכסיא ולא ,  לךועל דא שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח, ולא אתגליא
' כי שאל נא לימים ראשונים וגו) שם ד לב(ואת הבנים תקח לך היינו דכתיב , אתגליא כלל

הוא דרגא ' ה וכו"הוי, ל"ב וז"ע'  כצ"א על ספד"בהגר'  ועי,ל"עכ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים
, הכל דרגין אליו, גין שקודם לוי מתגלה וכל הדר"ס וע"א שבו מנהיג העולם והוא שמו של א"דז

ס הוא שיתגלה שמו בעולם וזה כוונת בריאת העולם ולכן נחית "שיתגלה שעיקר הכוונה של א
, כידוע) 'דברים ד(א ושם נתגלה כי שאל נא לימים ראשונים "מדרגא לדרגא גילוי אחר גילוי עד ז

כ אסור "ם חסד יבנה שעק עול"א ולמטה שהוא ו"שסוד הצמצום הוא כאן מז, א" שם כו ע'ועי
ואי אתה שואל מה , ק"שאל נא לימים ראשונים שהן ששת ימי בראשית ו) 'דברים ד(ש "לשאול כמ
ר "ת שהוא ג"דהיינו למעלה מז) ב"חגיגה ריש פ(' שהוא קודם הצמצום וכל המסתכל כו' למעלה כו

  . אסור לשאול וזה לא עיקר הגילוי
  .א אבל כתר מעל הקומה"צ ע"ז ר" מחכמה מהאא שירותא"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי1168
' ספי' מהי' ס בשום א"אי אפשר שיתפשט ויתלבש אור הא, ל"וז' כ פרק ג"כ יוה"שעה'  עי1169

ס מתלבש בתוך החכמה ומתפשט בתוך "ואז אור א, אלא עד שיתלבש תחילה אור החכמה בהם
ס "י יכול להתלבש בו אור הא"ת נה"ק חג"מהו' ז אין שום א"וכעד, ס כולם בחכמה עשית"וז', הספי

 . ל"עכ, אם לא שיתלבש בהם בתחילה אור החסד
שהיא ) בינה(ב בתיקוני גלגלתא התחילו התיקונים ממנה "ע'  חצ"א על ספד"בהגר'  עי1170

  . ל"עכ, תיבות דבראשית' ל והן ז"י כנ"ת דע"גילוי ז
  .עקודים פתח כא'  עי1171
תקוני גלגלתא הכלל כי סוד הדעת שמתפשט ' זבענין , ל"א וז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1172

  . ל"עכ, ת דבינה והיא שביעית להם"ס הוא ז"ת של כל הע"נ שהן ז"בזו
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 ,ס בינה שבו" וגבורה במו,א"אבל חסד דעתיק עצמו מתגלה באוירא שהוא חכמה דא
א שהוא עתיק מתלבשים "י דרדל" ונה,בדיקנאא ומתגלה "א מתלבש בדעת דא"ת דרדל"ות

 מ נהירו שלהם מתפשט" ומ,1175 שעד כאן נקרא גופא ומכאן ואילך לבר מגופא,ת"עיקרם בחג
 ,תיקונים שבו' ת שהוא עתיק הוא רק בגלגלתא באלו הז" עיקרם של אלו הז,מ"ומ, א"בכל א

ת "מז' א ובחינה א"ת דבינה דרדל" שהם בזתמאורו' מהז' ונמצא שבכל תיקון מאיר בחינה א
 'א, תיקונים בפרטות'  הם הזואלו, ת עצמם כידוע"ת דבינה הם מאירים בהז" שז,עצמו דעתיק

שעיקר התיקון הוא הגלגלתא עצמו והיינו ,  טלא דבדולחא1176צמו ובו נכללס הגלגלתא ע"ה
 שהוא מקיף לבוא אל גמר התיקון של כלל כל ,לפי שניןא' שהוא סוד גלגל ההקפה של הנהגת ז

קון זה הוא  שתי,ונמצא,  שכל סיבוב ההנהגה בכל פרטיו הוא עצמו הגורם התיקון,הנבראים
א סוד " דרדל1177ולכן הוא מסוד בינה, ת ובכל סיבוב ההנהגהים באצילוצאכולל כל תיקונים הנמ

  .ב בסיבוב"ימ' ת שבו שכולל כל ז"כלל הז
דף (ר "ס נורא וביארו באד" ההוא טלא הוענין ,ובתיקון הזה נכלל מה שהוא מליא טלא

 ומההוא גלגלתא נטיף ,ש שם"מ כמ"שממנו הוא תחה'  א,1178עניינים'  שיש בו ב)ב"ח ע"קכ
ר ומלייא לרישיה בכל יומא ומההוא טלא דאנער מרישיה ההוא דאיהו לבר טלא לההוא דלב

 הוא דמההוא טלא מתקיימין 1179'והב, ' גוליתערון מתייא לעלמא דאתי דכתיב שראשי נמלא ט

                                                                                                                                                                      

' א והוא הדעת דז"ענין הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל, ל"ב וז"ד ע"א כ"יהל אור ח'  עי1173
ש יסוד דבינה ובו מתלב, י"כי בתיקון השני שהוא אוירא שם מתלבש חסד דע, תיקונים דגולגלתא

 .ל"עכ, ונעשה לו דעת וכן הוא ענין הדעת
  . א"סיום גלגלתא בקד, ל"ג וז"ע'  הצ"א על ספד"בהגר'  עי1174
  .ב"ע'  וצ"א על ספד"בהגר' ועי, ב"א ע"א כ"זהר ח'  עי1175
נכלל ) הטלא(הוא , ל"וז, א"ע'  הצ"א על ספד"בהגר מליא מוסבר צ"ספד מה שכתוב ב1176

והוא גנוז , כמו בכל התיקונים' ולא אמר טלא כו'  מליא טלא כוולזה אמר, בתיקון הראשון
 . ל"עכ, ומשם לחקל תפוחין קדישין, א"לגולגלתא דז, י גולגלתא"בגלגלתא ונטיף מטלא דביה ע

 .ל מיסוד דבינה" אולי צ1177
ס דרך "אמנם עוד אור אחד נמשך מן הח, ל"ל אדיר במרום עמוד קכב וז"ברמח'  עי1178

וזה אור שאינו יורד ממדרגה , א ומאיר בם"ומגיע אל המוחין האלה שבז, רףהשערות מאחורי העו
, א"ו אשר שם עם המוחין דז"א וא"ד ה"ס בסוד יו"אלא מחבר הח, למדרגה כמו אותו של המזלא

ל יורד מבחינת "והנה זה הט) משלי א כ(והוא סוד חכמות בחוץ תרונה , ו"שהם גם כן יה
, ל אלא מבחינת הגולגלתא"ס כנ"תפשטות האצילות הנמשך מחשאינו לפי הה, פירוש, הגולגלתא

והנה על כן אמר ומהאי גולגלתא , ולכן יורד מיד בלא התפשטות, ל"א כנ"שהיא שליטת הנהגת א
וזה יורד טיפין , כי הוא הטל היורד דרך השערות שהם בוקעין הגולגלתא ויוצאים' נטיף טלא וכו

מפני שהוא מסוד הגולגלתא ) ישעיה כו יט( טל אורות וזה הטל נקרא, טיפין דרך השערות האלה
כי אם היה ) שיר השירים ה ב(ועל זה נאמר שראשי נמלא טל , ומאיר מבחינת החוורתא, ל"כנ

אבל לשון נמלא , אומר מלאתי טל אז היה מדבר על הטל הנעשה מוחין בראשו מן הבחינה שלו
וסוד הענין הזה דע כי הנשמה , חיו המתיםובסוד זה י, רומז על המילוי הזה המגיע אליו מבחוץ

והנה באמת החיצוניות מסוף הפנימיות , והגוף הן יוצאין מן הפנימיות והחיצוניות של המאורות
והוא מה , ה ברא אותם בשתי בריאות נפרדות"אלא שהקב, וכן הגוף הוא סוף הנשמה, הוא יוצא

כי ביצירה הזאת נעשה הגוף ) שית ב זברא(' אלהים את האדם עפר מן האדמה וכו' שכתוב וייצר ה
וזה צריך לצורך הבחירה ) שם(וביצירה אחרת ניתנה הנשמה כדכתיב ויפח באפיו נשמת חיים 

ה היה חפץ שהאדם בכח מעשיו יחבר הגוף אל הנשמה שתהיה היא מתפשטת ומתדבקת בו "והקב
, ד להתדבק בו הנשמהואז אינו מוכן עו, וכאשר חטא האדם הנה הרע נתגבר בגוף, דביקות גדול

ובין כך ובין כך הגוף יהיה נסתר בארץ , וצריך שתפרד ממנו הנשמה והיא תעמוד במקום שתעמוד
ותוכל , ואחר כך יחזור הגוף ויבנה בנין חדש וטוב בלא רע, ואז הרע סר משם ואבד, וחוזר לעפר

וכן , הזה דנטיףאך הבנין הזה הוא נעשה בכח הטל , הנשמה להתקשר בו בקשר גמור אמיץ וחזק
  .ל"ר הנ"ב המסביר את הא"ע'  הצ"א על ספד"בהגרהוא 

ואמר עוד ומהאי טלא מתקיימין קדישי עליונין , ל"ל אדיר במרום עמוד קכה וז"ברמח'  עי1179
לא זה מה שניטף אלא מה שהוא בפנים , והוא מדבר מן הטל' והוא מנא דטחני לצדיקיא וכו

והנה ממנו יוצאת ההשפעה גם כן בדרך , ואר במקום אחרשבה יש הטלא דבדולחא כמב, בגולגלתא
וניזונין גם , א והם ניזונין"וסוד זה יורד אל או, ו"א וא"ד ה"בחינות טל בסוד יו' ויש בו ג, הדיקנא

ג "ב ס"ן בסוד ע"ושם הוא מ, שהם שחקים, ה שלו"ונתקן שם בנ, א"והוא יורד אל הז, כן המלאכים
ואחר כך יורדין אל , לה מאירים בנוקבא על ידי התיקון שהם נתקניןיודין וכל א' ן שבהם ט"ה ב"מ

  . ל"עכ, א"ת היורדין מהז"הויו' ם בסוד ג"ושם הם לח, הנוקבא
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 ונטיף ההוא טלא לחקלא דתפוחין ,קדישי עליונין והוא מנא דטחנין לצדיקייא לעלמא דאתי
  .ש"יעו' קדישין כו

 , שהנה כבר כתבנו שעיקר התיקון הוא במלכין דמיתו,ס עמוק ונורא"הוביאור ענין זה 
יוצא ביומו '  אלו המלכים כל אוד הם מסלפי שניןוסוד כל הנשמות הבאים בעולם בכל שית א

סוד וימלוך ב )דקהלת א (ז בכל דור דור הולך ודור בא "א הנמצאים בעוה" והם כל בנ,בשעתוו
 ,ן" שלהם ובסוד הרוח שהוא בבחינת בבהמייתפש המצד הקלקולים הגוברים בנ, וימות

י העבודה שעסק כל אדם בחייו הוא גרם לו " שע,והשבירה הוא המיתה והוא לצורך תיקון
 ,ן"ה עם ב" להאיר לנפשו בסוד חיבור מ1180ג איכות שברוחו"ה בכל תרי" הארת מעוררותהת

ה בכל "ו כל אורות של מ אז יתחבר,לפי שנין שיהיה בסוף שית אוהבירורואחר גמר הזיכוך 
ואלו התיקונים , מ" ויקום בתחה,ג איכות שבו"ג בחינות שבו ויתחברו עם הנפש בתרי"תרי

 והוא מבחינת בינה שית אלפי שניןהוכנו כאן בגלגלתא שהוא הסיבוב של גלגל הזמן של כל 
שכל , סוד התשובהב ושם הוא התיקונים כוללים לכל קלקולים בבינהמ הוא " כידוע שתחה,שבו

, זמן שהרע דבוק בנפש אין הרוח יכול להתחבר בו בבחינת התיקונים שמאירים בסוד המצות
, וזה דומה לחולה שכל זמן שמאכל מעופש באצטומכא שלו אין כל צרי גלעד יכולים לרפאותו

 כידוע שבדעת הוא שם ,א" דבינה דרדל1181ס הדעת מסוד"מ וה"ל הזה בו הוא תחה" הטוסוד
 א"פ( ש בספר יצירה"ק כמ"י אותיות שבהם נחתמו כל הו" צירופים והם ח שכולל ששה1182ו"יה
 שמיסוד שם הוא תחיית ,והוא חותם הברית, ים שמים וארץי וכן כאן הוא חותם המק)ג"ימ

 והוא הדעת סוד המתקלא שלא היה בעולם , מלך הדרוד בס)טופתח שבירה ( ל"המלכים כמש
ד " והוא יו,ש"ה כמ"ן מסוד שם מ"וא במילוי אלפיושם הזה ה, כ בסוד תוספות"התוהו ובא אח

, ה"מ, ג"ס, ב"עה "מילואי הוי' ל אותיות של ד"כ ט" וסודו ג,ל של תחיה" סוד ט1183א"ו ה"וא
מ "מלואים אלו שבהם הוא תחה' ח ניצוצין שנפלו מד" לתקן כל הרפ,ה כוללם" ששם מ,1184ן"ב

א בכל יום " הטל דנטיף לזס" וה)כטפתח שבירה  (ל באריכות" כמש1185בסוד הבלא דגרמי
 ורישא דיליה בסוד , אלפי שנין'זת שבו הם בסוד הנהגת "א ז" והוא כי ז,בגלגלתא דיליה

 שהם 1186ל" שאז ינער מרישיה הט,מ לעלמא דאתי"המוחין שהוא בסוד התיקון והוא בעת תחה
  .ן" להתחבר עם בה"סוד אורות של מ

 שמדבר ,'ודי דופק פתחי לי אחותי גואני ישנה ולבי ער קול ד) בש ה "שיה (ש" מוהוא
 ,ג של הרוח שזה גורם התחיה"י תרי"ג איכות שבנפש ע"י גילוי הארת תרי"מ ע"מסוד תחה

 ששים המה ,פ"מסכתות של תורה שבע' ס ס"י ה" ואנ,ת"ה ל" סוד שס,ה"ש אני ישנ"והוא מ
אנפין ' מצות עם עח "ר הוא רמ"י ע"ולב )שם ט('  היא יונתי גותאח )חש ו "שיה(' מלכות גו

 1188 כף זכות וכף חובה,ב" דעת עם חו1187ת"ס המתקלא בשלמות שהם חג"וה, בתורה שבכתב
 קול דודי הזהי המתקלא "וע, 1189ותורה סוד לישן ממלל רברבן, ת"ה ל"ע עם שס"ח מ"הם רמ

ס פתיחת " וה,'י את קברותיכם וגו" בפתח,'וידעתם וגו) יג לז יחזקאל( בסוד ,'דופק פתחי לי גו

                                                           

 .202לעיל הערה '  עי1180
  .ל מיסוד" נדצ1181
  . ג"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח מוחין פרק ז" ע1182
 .ו"א וא"ל ה" נדצ1183
מיני מילוייהם שהם ' גם יכוין אל שם ההויה בד, ל"וז', שער הכוונות עמידה פרק ה'  עי1184

 . ל"עכ, ל אותיות"ב ובהם ט"עסמ
  .'ח מוחין דקטנות פרק ב" ע'ועי, 'א פרק ה"ח טנת"ע 'עי 1185
כי , דאנער מרישיה, ותבין ענין הניעור שאומר, ל"ל אדיר במרום עמוד קכג וז"ברמח'  עי1186

, א נכנס בתוך המוחין ומתחבר עמהם עצמם"הנה צריך שתדע שזה הטל היוצא מפי השערות דא
אבל אינו באותו הכח של , א ונטיף לנוקבא גם כן למוחין שלה"ואחר כך יוצא דרך השערות דז

אבל כשירצה להחיות המתים הנה יגיע הטל , א"כי הרי נעשה כבר מבחינה של ז, א"הטל המגיע לז
כי טרם שיכנס בראשו מנערו למטה להגיע , וזהו אנער מרישיה, א אל הנוקבא"א בא לזבכחו שהו

 . ל"עכ, בכח זה לנוקבא
 .ר"ל חד" נדצ1187
 .ב שזה המתקלא"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, א"ב מ"י פ"ס'  עי1188
 .ב" יד עצ"ספד'  עי1189
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גן נעול ) יבד ש "שיה( אשר תחילה היתה בסוד )ו ט ישעיה( 1190רבה המשרהםסתומה של ל' מ
ס הזוהמא הדבוקה בנפש "וה,  כל זמן שהערלה היה חופף על הברית,מעין חתום' אחותי כלה גו

ר ונשאר יסוד "יסודות אמ'  ונסתלקו ממנו ג1191 נשאר מלא תרווד רקבז" שעי,שמזדכך בקבר
כ סוד שנשאר בחינת "והוא ג' ורבים מישני אדמת עפר יקיצו וגו) בל יב דניא (ש" כמ,עפר לבד

 ,ה שהוא דרגא דרוח ובו נכלל סוד סילוק הנשמה עם נשמה לנשמה" ונסתלק שם מ,ן לבד"שם ב
ז " ועי,אתוון במילוי אלפין בסוד היחוד'  אז יחזרו אלו ג,מ"ולכן בתחה, שהם סוד אש ומים

א מסוד הארת המוחין "שבכל יום מתמלא רישא דז ,מלא טל שראשי נ,ן"נפתחת בחינת שם ב
 , שאלו הם הבירורים העולים בכל יום ומתחדשים מוחין חדשים בכל יום,ו במלוי"שהם בסוד יה

י הבירורים " ע, המוחין שבווימ בגיל"בתחה' ל באלף הז"הכל לצורך התיקון וקיבול השכר שלע
 הקיצו ורננו שוכני עפר )יטישעיה כו  (ז נאמר"וע, י עבודת התחתונים"שנתבררו מן המלכים ע

, ג מצות"י תרי"ל המאירים מההוא טלא ע"ג איכות הנ"ת הם תרי" שסוד אורו,כי טל אורות טלך
ש "א שהם כולם סוד אותיות התורה כמ"ש קוצותי רסיסי לילה הם סוד השערות של ז"ומ

על כל קוץ וקוץ תלי תלים של  )ב"ט ע"כמנחות (שהם סוד  )א נה נו"גדלות דז( ד"במקומו בס
כל העוסק בטל של תורה ) 1192א"א ע" קיכתובות (ל"ש רז" כמ,ז הם קמים בתחיה"הלכות שעי

 והם נקראים רסיסי לילה סוד תורה ,מתי"ונתי ת"עיתי י"חותי ר"ת א" ר והוא,ה מחייהו"טל תור
 והוא ,סד ביוםשכל העוסק בתורה בלילה הוא מושך עליו חוט של ח )ב"ב ע"יחגיגה  (פ"שבע

  .מחסד עילאה שבו מתבסמין המלכים
  

  פתח יא 
שחקים  )ב"ב ע"יחגיגה  (ש" כמ,ס מזון הצדיקים" השניה שעושה הטל הזה הובחינה

' אכילך את המן גויויענך וירעיבך ו) ג ח דברים (ש"כמ ,שבו רחיים עומדין ושוחקין מן לצדיקים
 שהם 1193ר"סוד אמ' ס מאמר פיו ית"וה, אדםיחיה ה'  כי על כל מוצא פי ה,'למען הודיעך גו

 אומריםז " וע,א שבו זן בחסדו כל בשר" הגדול שמאיר באהחסדל הזה הוא "טה ו,ל"ו הנ"יה
 שהרי ברכה זו ברכת גבורה היא ,וצריך לבאר ענין זה, ' מכלכל חיים בחסד גו,בברכת גבורה

מ מבואר שהמזון לכל חי "שבכ ,וגם מצינו סתירה,  למה נזכר כאן מה שמכלכל חיים בחסד,ודין
 שאמרו , ומצינו להיפך,'ז הזן את העולם כולו בטובו גו"הוא בחסד גדול וכמו שתיקנו בבהמ

ג עלמין דבסטרא "ן הוא בסוד ק"וכן מזו, ס"קשים מזונותיו של אדם כקי )א"ח ע" קיפסחים(
הטל הזה  שבאמת המזון הזה הוא מבחינת ,ס גדול"אבל ה, 1194ה כידוע"דשמאלא בסוד מנח

 וכן חסד הוא ,א" והנה גם בטל הזה מצינו שהוא בבחינת חסדים גדולים דא,א"שבגלגלתא דא
  .1195בגלגלתא בבחינה אחת וכאן אומר דהוא חיזו דבדולחא דאתחזי סומקא בגווה

 א"הנה כתבתי מזה במ, ב"ס עמוק מסתרי הבריאה במע" לברר לך ענין המזון הובכדי
בראשית  (ש" הוא מ,מעשרה מאמרות שנברא בהם העולם' ר הי שמאמ, באריכות)שיח יצחק נו(

שמאמר הזה , ויאמר אלקים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע לכם יהיה לאכלה) כטא 
כי לא על הלחם ) ג ח דברים (ש" והוא מ, האדםיהי יח"השפיע כח המזון בכל דבר מאכל שע
 והוא קיומא ,ב"זה הוא חותם כל מע מרומא, יחיה האדם' לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה

 ,י מתקשר הרוח עם הנפש באדם" הזה הוא שעוהמזון, שכל הנבראים צריכים למזון והוא קיומם
ז שניהם קשורים " שעי, צריך שיהיה מבחינת הרוח וגם מבחינת הנפש,ולכן, כ לא היה חי"שאל

הקישור הזה שבכל מאכל וסוד ,  וקשור בגוף1196 והנפש הוא שיתופא דגופא,ביחד הרוח בנפש
                                                           

  .ג"ב וכ"א פתחים כ"דז' נוק'  עי1190
 .ב"ט ע"נזיר מ'  עי1191
  .כל המשתמש באור תורה אור תורה מחייהו: לנא הואס וי" לשון הש1192
א פרק "ח א"הסבר הזהר בע' ועי, ת אור מים רקיע"ר היא ר"שאמ, א"ז ע"ב קס"זהר ח'  עי1193

 .'ד פרק ה"ן ומ"ומ', ו
ויקח מן הבא בידו מנחה ' בענין תפלת המנחה מיוסד על פ, ל"וז' כ מנחה פרק ב"שעה'  עי1194

ש עלמין "ב ענין אותם הי"ו ע"ש בזוהר תרומה קס"הנה נודע מ, אחרים' ופסוקי' לעשו אחיו כו
  . ל"עכ', ג עולמות בסטרא דשמאלא כו"וק' ז כמנין אור בסטרא דימינ"דשריין תחות כורסיא ר

האי בדולחא דאיהו חיוור ואתחזייא גוונא סומקא בגוונא , ל"ב וז"ה ע"ר קל"אד'  עי1195
 . ל"עכ, חיוורא
 .ב"ג ע"ז י"תיקו'  עי1196
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'  ומאמר פי ה,יסודות שלו'  גוף כך הוא מאכלו לחזק דללפי מזג כ, ע"יסודות ארמ' יש בו ד
והוא ' ה שהוא מאמר פי ה"אותיות הוי'  והם מסוד ד,יסודות של הרוח' שבתוכו הוא סוד ד

י " אדנאותיות'  מסוד דהנפשיסודות של המאכל עצמו הוא מבחינת ' וד, רוחניות שבמאכלה
 ש" כמ,ם מכונה תמיד בשם זיווג"ולכן הלח, 1197י ביחד"ה ואדנ" שהוא חיבור הוי,ל"בסוד מאכ

ז מתקשר "ועי, ' אכלה ומחתה פיה גו)כמשלי ל  (1198א הלחם אשר הוא אוכל"כ) ו לט בראשית(
 וחיבורם הוא ,1199ן"ן שהוא בסוד זמ"ה עם ב"ס חיבור מ"וה, הרוח עם הנפש והוא חי על ידו

 והוא )א עה"גדלות דז( ל במקומו" כמש,ק מלך הדר" החסד המתגלה ביסוד דאי הארת"ע
  .1200ן"ן ונעשה ממנו מזו"ה עם ב"הגורם חיבור מ

ן "ה עם ב"ר חוטא והיה התיקון נגמר במהרה והיה חיבור מ" אם לא היה אדה,והנה
פשו  לא היה במזון הזה שום פגם כלל והיה המזון הזה של האדם מקשר רוחו עם נ,בשלמותו

 הואא ש"ר שבו היה אחיזת הסט"ד טו"י שאכל מעה"אבל ע, ל"כמו שיהיה לע ,ולא היה מת
א " אז נכנס הסט, לברר והונח בשביל הבחירה1202 בסוף הקדושה מה שלא נשאר1201קליפת נוגה

 שכל ,כ לפי סוג וענין נפשו"ז ממילא נתערב הרע בכל דבר מאכל שהוא ג" ועי,בנפש האדם
ש " והוא מ,ז נתערבו סיגים הרבה בכל דבר מאכל"ועי, הנפש ממשמאכל הוא משורש אותו 

וצריך האדם לטרוח הרבה להסיר הסיגים מן , 'ווקוץ ודרדר תצמיח לך וג) יח  גבראשית(
י החטא צריך האדם לטרוח הרבה לזכך נפשו מן המדות רעות שנתדבקו " כמו שע,המאכל

 כי אדם )כקהלת ז  (ש" כמ,שו מכל וכלא לו לזכך נפ" ובכל זה א,ר"י החטא של יצה"בנפשו ע
אין  )א"ה ע" נשבת(ש " כמ,שלכן נגזר עליו מיתה, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא

  .' בלא חטא כומיתה
ס הפסולת המאכל שיוצא לחוץ "וה, א להסיר ממנו כל הסיגים"ז גם המאכל שלו א"ועי

ס הסיגים של הכלים הנשברים שהם "הו, 'תזרם כמו דוה צא תאמר לו גו) ישעיה ל כב(בסוד 
ס "וז, ז ניתן שליטה לשוטרים" שעי,ד" והם סוד סיגי הגבורות הנמשכים ממדה,ממלכי אדום

 שאז ,'בעשירית סרח כו )ב"ח ע"סנהדרין ל (ל" כמשרז,ה"ר בזמן מנח"חטאו של אדה
תקן תפלת יצחק  )ב"ו ע" כברכות(והוא בסוד ,  ומתפשטין בעולםןמתעוררים כל סטרין בישי

ה שלכן חטא " ואז המזון הוא מסוד מנח,המנחה כדי לבסם הדינים השולטים מסטרא דיליה
 אני )וב תהלים פ (ש" כמ,ר"אדהה שחטא העגל היה מעין חטאו של "כ בזמן מנח"ל היה ג"העג

                                                           

  .ע מפאנו תיקוני תשובה יט"צירוף אותיות זה מובא ברמ 1197
  .ג"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי1198
 .ל אדיר במרום עמוד תמג"ברמח'  עי1199
  .ן"ל מז" נדצ1200
לא ) א"של הסט(ותדע שבאמת כל זה האילן , ל"ל אדיר במרום עמוד קצה וז"ברמח'  עי1201

ועל ,  חלקים כמו באילן הקדושאלא שיש בו כל כך, יצא אלא מספירה אחת האחרונה שבקדושה
, והבריאה פחות ממנה, והאצילות שלו היא יותר קרובה אל הקדושה, ע"כן הוא בעצמו יש בו אבי

ע הקדושים "ע מתאחזים בענפי אבי"ואחר כך אלו עולמות אבי, וכן על דרך זה שארי המדרגות
שבכולם , א"גות של סמדר' וגם האמת הוא שיש ד, לינק מהם ולפעול מה ששייך להם לפעול בהם

והענין הוא כי כשיצאה ההארה שהיתה , ל"ע והיותר קרובה מכולם היא קליפת נוגה כנ"יש אבי
אלא שהיתה טוב וכוללת בעצמה רע עד , הנה בראשיתו לא היתה רע גם היא לגמרי, א"חומר הס

 פירוש כי מה שיצא אפילו, שבהתפשטה תהיה רע מה ששום הארה אחרת לא היתה עושה זה
אך זאת כבר , ממדרגה אחת למעלה מן המקום שיוצאת זאת שום התפשטות ממנה לא יהיה רע

והוא כי כבר אמרנו איך , שהוא בהיקות האור, והנה זה הראשית הוא הנקרא נוגה, הוכנה בדרך זה
' והי, אך האילן הקדוש הוא אור והוא הנמשך מן החסד, זה האילן כולו הוא דוגמת אילן הקדוש

וזה היה יכול להיות חשך גמור אם , הדין מן הצמצום הוא הגורם שיצא זה האילן האחרשהוא כח 
ונמצא שיש בו , אבל אינו נמשך בדרך זה כי ראשיתו הוא טוב, באמת היו יוצאין מיד רע גמור

והוא הרע שהיה בכלל גוף הבהיקות הזה , וזה הטוב בהתפשטו נעשה רע, איזה בהיקות מן האור
שבאמת יש בו , והוא סוד טוב ורע, וכל זה נקרא נוגה, ך יצאו כלול מטוב ורעשכשיצאו כ, עצמו

והנה בהיות , קליפות קשות' והם הג, ואחר כך מתפשט במדרגת בחינת הרע לבד, טוב ויש בו רע
, כי ראשיתה נכנע אליה, א להתפרץ לגמרי מפני הקדושה"זה הטוב בקליפת נוגה הנה אינו יכול הס

ליפת נוגה הנה יש חלק האחרון ממלכות דעשיה מלובש בה להחזיקה תחת וגם בזה הטוב של ק
 ז"א על תיקו"בהגרגם מוזכר ענין זה ) תהלים קג יט(בסוד ומלכותו בכל משלה , ממשלת הקדושה

  .א"ה ע"פ
  .ל או מה שנשאר לברר" נדצ1202
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 זה קשין מזונותיו ומצד,  שלטעם זה נשברו הלוחות,אכן כאדם תמותון' ים אתם גוהאמרתי אל
דרך ) יטמשלי ל (ס היה הקטרוג גדול שאז היה "כמו שבקי )א"ח ע" קיפסחים(ס "כקישל אדם 

א לפי הנהגתו לעורר " שהוצרך לעורר רחמי דעתיקא לעשות נפלאות בסטרא דא,ר"נחש עלי צו
א דשמאלא שיש קטרוג גדול רן שהוא מסט" כמו כן בכל מזו,חסדים גדולים ולהעביר הקטרוג

ר "ך לעורר חסד עילאה בסוד אוי וצר,וא מסטרא דמותא שלטא ביהשלא ליתן חיים לאדם כי ה
 ,1203י כיסויים רבים שהוא עצם התיקון"מ בא ע" מאבל,  שאז האור מתחלש,ה"שהוא נגד מנח

ן להתלבש בקליפות ומחיצות " והוצרך המזו,כי אין יכול ליהנות מאור העליון כפי מה שהוא
ן שלו "כי המזו, ר עד שמצא פת לאכול"יגע אדהכמה יגיעות ) א"ח ע" נברכות (ולכן, ומסכים

כ הארה מן " בו רק שמאיר בו גים שהקלקולים גובר1204ן"ץ מסוד שם ב"הוא לחם מן האר
שהוא ' שמים גו'טל ה'ויתן לך האלקים מ) כחראשית כז ב (ש" כמ,השמים מסוד טלא עילאה

ז " בו צריך הוא למות עי כיון שפסולת מעורב,מ"אבל מ, י כל זמן חיותו" שיתקיים ע,ה"מסוד מ
ה " בזיעת אפך תאכל לחם עד שובך אל האדמ)יטבראשית ג  (ש" כמ,ן"בסוד הקלקולים שבב

 נתקן בברכת ולכן, ר"מסוד ישני אדמת עפ' כי עפר אתה גו) יטבראשית ג  ( אדוםרץס א" וה,'גו
לא י האי ט"מ היא ע" שכמו שתחה,מ בברכה אחת"עם תחה' גבורה מכלכל חיים בחסד גו

אבל הוא בא ,  כמו כן הוא סוד המזון שזן בחסדו כל בשר,1205א"עילאה דאנער מרישיה דז
מ הוא " תחהודוכן ס, ולכן נתקן בברכת גבורה, בטורח גדול בבירורי הפסולת שהם סיגי הדינים

כ בברכת גבורה והוא ברחמים רבים בסטרא "ס יום הדין הגדול נתקן ג" וה,כ בסוד הבירור"ג
  .ש"א כמ"דא

  
  פתח יב 

ר קודם החטא " זכו למדרגת אדה,י התורה שניתן להם" בהיות ישראל במדבר עוהנה
מ בזכות משה שעלה לשמים לקבל "ומ,  ורק שבחטא העגל חזרה זוהמתן,שהרי פסקה זוהמתן

לחם מן  )ד שמות טז(ן שהוא " ניזונו בזכותו כל ימי חייו בסוד המ,1206התורה שהוא המתקלא
, ה הוא" כי לא ידעו מ,ויקראו שמו מן) לא שמות טז(ש "ס מ"הו, ה" מסוד שם מ1207השמים

) לא שמות טז(ד " שהמן כזרע ג,1208א" טלא עילאה והוא מיסוד דבינה דרדל'ן הוא מבחי"והמ
 1211והוא בסוד גלגלתא, 1210ק"ן בסוד צדי"ולכן נקרא מ, תיקונים'  שכולל כל ז1209ד"כזרע דגי

תיקונים של הגלגלתא שהוא מבינה עד ' ז והוא כולל כל ה)טז שמות טז (1212עומר לגולגולת

                                                           

כל התיקונים דרך נקבים ושערות להתמעט , ל"ג וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי1203
וזהו עיקר התיקון להתמעט האור שיוכלו התחתונים , צמצם האור שיצאו בדקות ובלבושולהת

 .ל"עכ, לקבל האור
עליה אתמר ועשה לעבודת האדם כמו , ל"א וז"ט ע"ד וצ"ח ע" צז"א על תיקו"בהגר'  עי1204

ז בשביל להוציא "וכ' וכו' דצלותא בנוק, ועבודתה הוא צלותא' דהאדם הוא נוק' שמפרש והולך ה
מן השמים ניתן התורה כמו המטר ' ם מן הארץ כמו שמפרש והולך שהוא נהמא דאורייתא וכולח

, ובני אדם בארץ הם הלוחמים מלחמתה ומוציאין אותה לאורה, שכלולה מהכל להצמיח הכל
  . ל"עכ

 . א"ל דא" נדצ1205
' ועי', ושבמשה נגנז אור הגנוז וכ' תיקון פתח ו' עי, דהיינו לאפוקי תהו' תיקון פתח ז'  עי1206

ומשה הוא דעת , שעיקר ענין המתקלא הוא הדעת', ה אות ב"ב הגה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר
  . ד"ע' כ שם ב"כמש

, מן הוא הבינה להבין דברי תורה וזהו לבד הדעת, ל"א וז"ד ע" מז"א על תיקו"בהגר 'עי 1207
ר מסטרא ש דאתמ"וז, ש"בשלח ע' ש בפ"כמ, לחם מן השמים, והוא מסטרא דעמודא דאמצעיתא

  . ל"עכ, א"ש מן בזכות משה והוא מסטרא דעד"וכמ' כו
  .' הוא הטלא דבדולחא מוזכר לעיל פתח י1208
, והמן כזרע גד, ד"גיד ג, והגדה בצדיק דכורא', אמירה בנוק, ל"ג וז"ע' ב ז"יהל אור ח'  עי1209

ש ויגד "וזדרחמי חסד דכלול בפום אמה ' ושם הוא סט', ומשם שוחקין מן כו, ועם הזרע נעשה גיד
  . ל"עכ, לכם את בריתו

 . שייך ליסוד' ג שאות צ"ח פנימיות וחיצוניות פרק י"ע'  עי1210
  .שתמיד בינה דעליון נעשה גלגלתא לתחתון' לעיל פתח ה'  עי1211
ז "ז ל"ויתכן שכוונתו לתיקו, א שמזכירו בשם התיקוני זהר"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1212

תתא לגבי צדיק אתקרי שיעור וכד סליק לעילא לגבי אימא נחית ל) כד' א ו"ס(וכד , ל"א וז"ע
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מן בכל יום לבד הולכן ירד להם , 1213תיקונים ביחד תרין נוקבין דפרדשקא'  כולל ביסודו, יסוד
 רק ירד להם מן ביום ,תיקוני גלגלתא'  כי הוא מלכות הפרטי סוד פה שאינו מכלל ז,משבת

וכל יום ירד , ד"ש בס"יחד כמתיקונים ב'  ב, יסוד ועטרת היסוד,הששי לחם משנה לששי ולשבת
 ,ב"ימ' כי כל תיקון הוא יום מיוחד מז, ' תותירו ממנו גוולא) ייב שמות ( וכתיב ,ע"להם מן בפ

ת דבינה "שהוא סוד הדעת ז 1214וירד להם מן בזכות משה, בכל יום נעשים תיקונים חדשים
) 'תנחומא בשלח כ( ולכן )'ופרק ח זווגים "ע(  שמשה זכה לבינה,1215א"שהוא יסוד דבינה דרדל

  .לא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן
 , יסוד ועטרת היסוד1216'לד' ד פנימי שבין ג"יו, ד" באמצע הוא זרע דגי,ן" המוסוד

 בעטרת ,על הארץ'  א,ד"ד של יו"ן סוד ו"ד ומ"שלכן טל מלמעלה טל מלמטה שהוא סוד מ
של ' ל חסר תיבות ד"נ( )פתח יט( ד"ש בסמוך בס" כמ,היסוד הארץ בתרא של פסוק בראשית

 והמן הזה הוא נעשה ,באמצע'  יהוא והמן ,ד"של יו'  ו,השמיםמן  טל ,טל מלמעלה' וא )ד"יו
ם מן השמים שהוא "הנני ממטיר לכם לח )ד שמות טז (ש" והוא מ,ל"פעמים ט' ם בסוד ב"לח

יפין ט'  והם ג,ד"מוחין חב'  שבדעת לעולם כלל המתקלא בסוד ג,1217א" בינה דרדל,מסוד דעת
ולכן , 1218ם" שהם בסוד לח,ל"ו הנ"אתוון יה'  בסוד ג,ת"הויו'  והם ג,גווני הקשת'  ג,דביסוד

ח "ח אברים בסוד רמ"והוא נבלע ברמ, ה" פעמים הוי' י,ג"ח וה"ל סוד ה" לחם הקלקנקרא
  .1219ס" דק מחספ)יד שמות טז( ש" לחם אבירים אכל איש והוא מ)תהלים עח כה (ש" כמ,עלמין

 שבו כלל התיקונים לפי , שהוא המאור,א"וא בא מסוד הארת בינה דרדל הזה הוהמן
ן "ומשם הוא מזו,  ולכן היה נבלע באבריהם, שאין שם קלקול וסיגים,א בעצמו"בחינת הארת א

 דכולם תייבין , שהיא עלייהו,1220ת"שיעלו לבינה שהוא סוד בראשי' ל באלף הז"הצדיקים לע
כ בהנהגת הזמן לקיים "רק שממנו נמשך הארה ג )ח יטפת( ד"ש לפנינו בס" כמ,ב"והלבינה ע

מ שלעתיד שהוא זן "העולם בסטרא דחסד עילאה שהוא באמת איזה ניצוץ הארה מענין תחה
פוחין כ לחקלא דת"דנטיף ג) ב"ר קכח ע"אד(ש " והוא מ, והוא לחם מן הארץ,בחסדו כל בשר

 הסיגים שבו הסיר גדול לי טורח" שהוא המזון הבא ע,1221 שהוא בסוד מחצדי חקלאקדישין
א "ש במ" כמ,עד לא גליש למטרוניתא) א"ז ע"א רי"חזהר (ש " כמ,א הנאחז למטה"שהם הסט

כמה ) א"ח ע" נברכות(ש " כמ, שהם עשר מלאכות)ב"ה ע"סנהדרין צאפיקי ים ( באריכות
א מן ולזה הכל ב, כתרין דמסאבותא להסיר ממנו'  והם י,'זרע וחרש כו' ר כו"יגיעות יגע אדה

                                                                                                                                                                      

עלאה אתקרי קומה ורזא דמלה וימדו בעמר דא שכינתא עלאה דאיהי עומר לגלגלת דאיהי 
, גלגלתא דרישא ושכינתא תתאה איהי ספירת העומר דבה מני שבע יומין דאינון שבע שבתות

  . ל"עכ
ר שמהם חיין "א בשם האד"ע' שם ז' ועי, תא שהם יסוד ומלכו"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1213

  . וחיין דחיין
 .א" ע' תענית ט'עי 1214
 . א"ע' א ו"יהל אור ח'  עי1215
 .) לקמן פתח כה'עי (ל דליםומת ג"ל דל"גימ) א"שבת קד ע(' גמ'  עי1216
  .א"ע'  וצ"א על ספד"בהגרכ "א כמש"ת דבינה דרדל" דהיינו דעת המתפשט שיוצא מז1217
 .ה"פעמים הוי' ג' ם בגימ" דהיינו לח1218
  .ח"רמ'  גימ1219
, שהיא עלייהו, אלף השביעי תליא במלת בראשית, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1220

, והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי, ל"והיא בינה כנ, בראשית ברא שית עלייהו, ש לעיל"כמ
ש " סוד האש כמשהכל תשוב אל שרשו שהיא, ובינה הוא בסוד אחרית, שהוא דרגא דבינה כידוע

, הוא מלכות' וז, ק"והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו, והוא סוד וחד חרוב, י"בס
, וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל, וחוזרת אל שרשה, ומלכות תליא בבינה

ב "ועה, ש"ע) א"ח ע"תרומה דף קנ(מ "ש בר"כמ, רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה
וכלם חוזרים , אז ובינה שלטא, והיא אשת חיל עטרת בעלה, הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה

 .ל"עכ, לבטן אמם, לבינה
אינון מרי ' ומחצדי חקלא כו, ל"א שם בליקוט וז"גר' עי, ר כך נקרא הבעלי סוד" בריש א1221

מ נזדרע "שאף שנגנז מ' כוש אור זרוע לצדיק ו"והענין כמ' ש ויאמר בועז לקוצרים וכו"א וכמ"דרז
אבל בזמן הזה אין , ובזמן הבית היו קוצרים בכל יום וזורעים מחדש, בכל יום על ידי הצדיק

ואינו , העולם ניזון אלא מספיחים והשתא נזרע וגדל ונושר מאליו וחוזר ונשרש כדרך הספיחים
  . ל"עכ, נקצר אלא על ידי מארי דרזין
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ג "א שכולל חו" שהוא מיסוד דבינה דרדל,תאלהטל הזה שהוא מבחינת תיקון הראשון שבגלג
 הוא כגוונא ,מ" ומ,ולכן הטל בעצמו הוא לבן חסד עילאה, ן"ה וב" סוד תיקון מ,ביחד

ועינו ) במדבר יא ז( ולכן גם המן כתיב ביה ,דבדולחא דאתחזי סומקא בגויה בחינת שורש הדין
וכן הוא בכל מזון שזן , ל" ששורשם בבינה עילאה הנ,שערי בינה' והוא מסוד נ, ח"כעין הבדול
ס "קשים מזונותיו של אדם כקי )א"ח ע" קיפסחים (ש" אתחזי סומקא למטה כמ,שרבחסדו כל ב

  .ש באריכות"כמ
 שבינה שהוא בסוד דעת , שכן הוא בכל דבר,תיקונים שתחתיו'  זה הוא כולל כל וותיקון

 וכן ,וכן ברקיעים ברקיע ערבות, שתחתיו' ק כולל ו" היכל ק, כמו בהיכלות,תיוק שתח"כולל ו
ד "א י"ח( להיכלות' ש הגאון בפי" וכמ,כוכבים'  וכן בז,1222 תבל למטה שהוא בינה,ארצות' בז
, האחרים בפרט' כ ו" ואח, בכל דבר יש כלל ופרט וכן כאן תיקון הראשון הוא בכללכן ש)ב"ע

והוא , אותיות שבו' תיקונים והם ו'  כלל ו,ת"א שי"ברשהוא  ,שית"והוא תיבה ראשונה ברא
ב עד " תיבת בראשית כולל כל מעוכן, הגלגלתא שכל התיקונים נכללים שם ונקראים על שמו

והוא מאמר ראשון  )'פתח ט( ש"א כמ" ולכן נקרא גלגלת,ז תיבות שבו" בסוד תס,תיבה לעשות
' מאמרות שבז' שית נמי מאמר הוא ובו נכלל כל יברא) א"ב ע"ה ל"ר (ש" כמ,מאמרות' שבי

 שכל ,'לרבות תולדותיהם כו' ברא אלקים את השמים גו) אבראשית א י "רש (ש"והוא מ, ב"ימ
תא ל וכן כאן תיקון ראשון גלג,כ במעשה בדבור בפרט" ואח, נברא תחילה במחשבה בכללברד

   . והבן,ל"עצמו סוד בינה כנ
  

  פתח יג 
 , דלא פסק ולא שכיח ולא אתפתח1223אוירא דחכמתא עילאה סתימאהקרומא ד'  בתיקון

ולבאר ענין תיקון הזה מה עניינו ומה תיקונים ופעולות עושה  )ב"ח ע"קכ( ר שם"ש באד"כמ
 צריך להרחיב הדבור בזה לגלות סודות נוראים ועצומים למאד הגנוזים ,במאורות של האצילות

נובלות חכמה של מעלה ) ז"ד פסקה י"ה פרשה מבראשית רב(ל " כי ארז,והוא, ק"בעמקי תוה
 ,ב"ימ' ותיקון זה הוא מאמר השני שהיה ביום ראשון של ו, כ סוד עמוק מאד"תורה והוא ג

שהוא אור ) א"ב ע" יחגיגה(ל " שארז,ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור) גבראשית א  (ש"כמ
) דבראשית א (ש " והוא מ,'כו עמד וגנזו ד סופושהיה מאיר מסוף העולם וע' הראשון שברא ה

 שהקרומא דאוירא הזה הוא ,וצריך שתדע, ' ויבדל אלקים גוטובוירא אלקים את האור כי 
ש "כ ע" ונקרא ג,ס קרום של מוח ונכלל באוירא"וה, המבדיל בין האוירא ובין מוחא סתימאה

עט כמציץ  וההכרח לגלות מ,והכל סודות נוראים למאד, ל"תיקונים הנ'  בכלל הז1224הגלגלתא
  .)טב ש "שיה( מבין החרכים
 צריך שתדע ששורש כל האצילות וכל הנבראים שורש הראשון שבכל השרשים ,והוא

ת " ושורש השרשים מסוד ז,ס שורש האור והחשך"וה, 1225הוא ענין חיבורא דאוירא ובוצינא
ה א משורש אוירא עילא" ומשם סוד האוירא בא,א"ת דבינה דרדל"א הגנוזה בז"דחכמה דרדל

 1226ס"והקרומא מפסיק וסותם המו, א"ק בינה דא"ס ששם גנוז בוצד" מווצינא וב,א"חכמה דא
 ובזה ד סופו בסוד גניזת האור שלא יאיר מסוף העולם וע,כ בגלוי"שלא יגיע עליו אור האוירא כ

  .1227יהיה הבדל בין האור ובין החשך

                                                           

' והן ז, ל"י כנ"ת דע"התיקונים ממנה שהיא גילוי ז, ל"זב ו"ע'  חצ"א על ספד"בהגר'  עי1222
וכן , וכן בשבע רקיעין רקיע העליון הוא ערבות בינה כידוע' ש בראשית כו"וז, תיבות דבראשית

  . ל"עכ, השביעי הוא בינה' ה בכל ז"ימים שבת וכ' וכן בז, בארצות ארץ העליון תבל בינה
  .לאה סתימאה היא שם של האויראב שחכמתא עי"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1223
  .א"סיום גלגלתא בקד, ל"ג וז"ע'  הצ"א על ספד"בהגר'  עי1224
א יצאו אוירא ובוצינא ונגנזו "ב דרדל"והכלל מחו, ל"א וז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1225

ומזה תבין הסוד הגדול והנורא והעמוק הזה ' י וכו"ג דע"א והן בחו"ב דא"ס שהן חו"באוירא ומו
  . ל"עכ) א"ח ח ע"ז(עומקא לבא לפומא לא גליא ותבין ב
 שהוא סותם את - קרומא דאוירא אזדכך וסתים , ל"א וז"ע'  חצ"א על ספד"בהגר'  עי1226

  . ל"עכ, החכמה שלא יצא
ד עילאה דאתעטר בקיטרא דעתיקא היא קרומא "יו, ל"ב וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי1227

אור שנברא ) א"ב ע"חגיגה י(ש "כמ, א להתגלות"אכי החסד לבדו , ושם מתגלה החסד' עילאה כו
ויום ראשון הוא , והוא החסד שנקרא אור כידוע', וגנזה לצדיקים כו' ביום ראשון היה מאיר כו
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א דאצילות הוא כי באמת שירות,  צריך שתדע מה ענין החכמה סתימאה הזה, זהולבאר
 , שניתן מדה ושיעור לכל המאורות שיבואו בגבול1229 שמשם מתחיל סוד קו המדה,1228ס"במו

ש " כמ)ב"ח ע" נח"ז( ק דמדיד משחתין"וניתן לכל מאור מדה ושיעור להנהגתו ששם בוצד
 לכל נברא ולכל מדה עד כמה יגיע יתןס שורש הגבול שנ"וה )'אפתח פרצופים ( במקומו
'  שאין א,ז בהדרגה"א שהוא סוד הנצחיות אלא יאירו בזא"ירו כל המאורות בב שלא יא,שליטתו

 שכל אות הוא מאור ,מחבירוס שיעורי אותיות התורה שכל אות נבדל "וה, נכנס בגבול חבירו
גבול לכל  הזה שניתן ושיעור, מ מזה"ש בכ" כמ,ע"ע ועולם שלם בפ"אחד מיוחד והנהגה בפ

 שכך צריך להעמדת הנבראים והנהגתם בכדי להביא , בראשיתפ חכמה עליונה של יוצר"הוא ע
א " והוא תלוי בחכמה עליונה של א,ודבר זה אינו מושג כלל) ד"יפתח ף "אח' ועי(, תכלית הטוב

 ששם הוא הטעם לכל שיעור ,1230א" נהוריה האי רדליההאוירא שבו אחז והוא בכלל בסוד
  .)'חפתח  (ל"הבריאה וההנהגה בבחינת יחוד העליון כמש

 כידוע שתמיד ,א הוא בסוד הציור בפרט כל דבר בשורש חכמה העליונה"ובבינה דא
 ,ס שלא נתגלה לשום נברא"ולכן הוא בסוד מו, 1231בינה הוא ציור המחשבה וחכמה הכללית

 והיו ,בטל הבחירה מטעם מתיקות השגה הנפלאה הזאתתתגלה היה ממשבאמת אם היה דבר זה 
ולכן נסתם דבר זה ולא נתגלה חכמה , ר כלל"שלא היה שום יצהדבוקים ביוצר בראשית באופן 

והוא בסוד שורש , י קרומא דחפייא על מוחא"והסתימה הזה הוא ע, ובינה הזאת העליונה
והוא ,  בפרטות ובכלל בסוד היחודראיםפנימיות החכמה העליונה של התורה שהוא שיעור הנב

 ,שהשפיע מאורו בגבול ושיעור' חסדו יתי האי קרומא שזהו עצם "התיקון שנעשה בעולמות ע
  .כדי שלא יהיה ביטול לנבראים

 ואין , ובאמת אין גבול ושיעור כלל, כל הגבול והשיעור שניתן הוא רק בערכנוובאמת
ש "ס הכל הוא בלא גבול ושיעור כמ"כי מצדו של הא, שייך לומר שיעור קומה ליוצר בראשית

 ני הגבול עצמו הוא נעלם מאתנו האיך הוא דבר זה שולכן דבר זה של, באריכות בנתיב הצמצום
 ,'ו ית"ס שמ"וה,  כי הוא מפלאי יוצר בראשית שנתן גבול ושיעור מצדנו,הפכים בנושא אחד

א "ס נהורא דרדל" וה,1232ן"שרצה שנוכל לכנות בשמות ומדות וכנויים והוא דבר התלוי ברצו
 1234רש החכמה אוירא דלא אתפסוהוא שם באוירא בסוד שו,  דאוירא1233א" קרומידאחזי בהא

 ששם שורש הכל בציור פרטיו ובחכמה סתימאה ,ס"ם הזה בין האוירא ובין המו"י קרו"ונפסק ע
ק דגנוז בבינה שמשם קו " המבדיל בין האור ובין החשך שהוא בוצדוא סודהלכן ו ,לכל דבר

שבאמת מצדו  )דבראשית א (ויבדל בין האור ובין החשך  )ב"ח ע" נח"ז(המדה דמדיד משחתין 
 רק בסוד זיו הנמשך לתורה שהוא ,הוא אור ומצדנו בסוד חשך בצמצום ואין אתנו יודע עד מה

  .גילוי הרצון העליון
י " ורצונו ע,י העולם"והשגחתו ניכר ע,  השגחתו ורצונו, דברים אנו משיגים ממנוששני

שמשם קו המדה ס "י העולם ממו" סוד השגחה ע,דברים שאנו משיגים ממנו' והם ב, התורה
 שאין אנו 1235ר"ר ואשתאר או" דנפיק מאוי' והוא י,ורצונו מאוירא בתורה, להשגחה ולעולמות

משיגים עומק פנימיות התורה כפי שרשה בחכמה עליונה שהוא בשורש אוירא עילאה 
 וניתן לנו ,א בסוד שורש" אוירא דלא אתפיס רק נגנז האור הזה ונשאר באוירא בא,1236א"דרדל

 שבזה כלול כל ,'הדברות מפיו ית' ה קטנה מרצונו שהיא התורה שניתנה לנו בסוד ילהשיג נקוד

                                                                                                                                                                      

צדיק , וגנזה לצדיקים ביסוד ומלכות, ימים קדמוניות, ימי בראשית' ת הן ז"כי ז, א"חסד דרדל
 . ל"עכ', וא גניז בנוקכידוע דצדיק מבסם בהאי חסד לנוקביה וה, וצדק

 .א ששם התחלת המתקלא"ע' ד וב"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי1228
 .שזה פירוש שיעור קומה' עקודים פתח א'  עי1229
 . לקמן פתח טו' ועי', א פרק ו"ח א"ע' עי, ב"ז רפח ע"אד'  עי1230
 .ב הם מחשבה וציור"ד שחו"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי1231
  . שמו'  יתרו שרצון בגימפ"ל שעה"אריז'  עי1232
 .שמו'  גימ1233
  . שזה שם לאוירא, א"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1234
 .74לעיל הערה '  עי1235
 . א"סיום גלגלתא בקד, ל"ג וז"ע'  הצ"א על ספד"בהגר'  עי1236
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ך עמודי אור " שהם תר,1238דרבנן' ג מצות דאורייתא וז" והם תרי1237בהך אותיות ש"התורה בתר
 ,א רצון העליון" ששרשם באור הזה הנשאר גנוז באוירא בגלגלתא שהוא הכתר של א1239שבכתר

 שהוא הנהגות ,א"א למטה ברצון ז"ניתן לנו לגלות רק בזולא , א בעצמו"כפי שיעור א
קווצותיו ) יאש ה "שיה( כעורב ת שהם שחורו,א"התחתונים בסוד שערות שעל גלגלתא דז

 במי שמשחיר , במי אתה מוצא תילי תילים של הלכות)ט"ש תתקפ"ילקוט שיה ('תלתלים גו
 ולכן )ט"מפתח א "גדלות דז( כותד בארי"ש במקומו בס" וכמ,י טורח רב"עצמו עליהם כעורב ע

  . ניתן לנו התורה למטה1240נובלות חכמה של מעלה רק
י אור חסד דעתיק המתלבש ומאיר " ע1241 התיקון הוא מה שאזדכך האי קרומאועיקר

 ש" וכמ,מימינו אש דת למו) בדברים לג (מצד זה האיר בחסדו לעולם לגלות רצונו בסוד ש ,שם
ס הזיכוך של הקרום דיוצא ממנו נהירו "וה, 'זו תורה כו'  גובימינו' נשבע ה) א" ע'ברכות ו(

 ,ח ששרשו רם במקום נורא מאד" ביום ראשון שורש הכרפעמים אור שנז'  והוא ה,1242דקיק
 , וכתיב,ש יהי אור ויהי אור הוא צמצום וסילוק האור"חומשי תורה והוא מ' ס אור ה"ומשם ה

 שהאור נסתר ,ל"ג הנ"תרי עם ר"סתס "ב וה"טוי "כ, ג מצות"ר סוד תרי"ת האו"וירא אלקים א
 שתיקון הראשון הוא דרגא דמשה בדעת ,א תיקון השני"והוא מדרגת אברהם חסד דרדל, ונעלם
 אשר עד ,י התחיל גילוי החכמה סתימאה בבחינת נובלות שבה" ע,ואברהם )'פתח י( ל"כמש

מלכי '  בסוד ז)ג מ תהלים( 1243ן"ר שאו"ש אשר חפרו בו"ימיו היו הדורות מקולקלים מדור אנו
שהכחישו מציאות השגחה  ,1245אשר אין בהם מים רק נחשים ועקרבים 1244 בורות שבורים,אדום

י " והתחיל אברהם לבנות העולם מן התוהו ע,והבריאה יש מאין וענין התורה ושכר ועונש
בראשית (ש "כמ, ל" הנ1247ן"ר שאו" היפוך בו,1246ה"א סתימא"בסוד הארת מח' שפרסם שמו ית

הבארות ) טובראשית כו (ס "וה, א" דרדלעילאהל עולם שהוא חסד -א' ויקרא בשם ה) 1248לג אכ
ולכן , באר את התורה הזאת) ה דברים א(ש " וכמ,אשר חפרו עבדי אברהם בסוד באר מים חיים

 והתחיל האור )א"ע'  טז"ע(  וממנו התחיל שני אלפים תורה,הוא הראשון מגילוי התורה
  .להתפשט בעולם

בכלל אוירא שורש חכמה עליונה של הרצון ומוחא סתימאה שורש '  שאלו בונמצא
וכאן אנו חושבים הקרומא ,  וחכמת הנבראים וקו המדה שלהם ששניהם גנוזים ונעלמים,הבינה

 ומשם תיקונים אחרים שאין ,ס הוא פרצוף אחר ורישא אחרא"ומו, בכלל התיקונים דגלגלתא
'  א,בחינות' ס יש ב"כי במו )מה- מאיםפתח( ד"ומו בסש במק" תיקוני גלגלתא כמעםעניינם 

ס "סוד התיקונים של מווהיינו , בבחינת דיבוק שרשו למעלה באוירא' מצד הפנותו למטה וא
ע שהוא קו "ולכן נמנה בבחינה בפ,  הוא בהשפעה למטה בסוד אור ישר,ג תיקוני דיקנא"בי

בבחינה למעלה שהוא דיבוקו אבל , שם' שיתהמדה והשיעור שניתן משם למאורות כמו 

                                                           

אותיות ך "פירוש כי יש בהם בעשרת הדברות תר, ל"ב וז"ע' י ב"שער מאמרי רשב'  עי1237
ג מצות "ובאבדם רנה שהם תרי, ל" ספר משלי יא וז-ל "לקוטי תורה להאריז' עיו, ל"עכ, כמנין כתר

  .ל"עכ, ך כמנין כתר"מצות דרבנן כגון נר חנכה מקרא מגילה עירובין וכיוצא הרי תר' כנזכר ועם ז
, והללנר שבת מגילה חנוכה , ברכות, עירובין, י"ג שהם נט" מגלה עמוקות אופן ע'עי 1238

מוציא נר שבת והלל ובמקומם מנה אבילות ) א כוונת הברכות"מעין גנין ח(ע מפאנו "והרמ
 .'א פתח ג" לקמן גדלות דז'ועי, וצומות
 .ו"א מ"י פ"א ס" בהגר1239
 .ז"ד פסקה י"בראשית רבה פרשה מ'  עי1240
  .ב"ע'  הצ"א על ספד"בהגר 1241
 .ב"ב ע"א ע"זהר ח'  עי1242
  . אותיות אנוש1243
כי שתים רעות עשה עמי אתי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות , ה ב יג על פי ירמי1244

  .בארת נשברים אשר לא יכלו המים
 .א"ט ע"ג רע"זהר ח'  עי1245
  .ן"ר שאו"בו'  גימ1246
תא חזי ההוא בר נש דלא זכי לאשתדלא בהאי עלמא , ל"א וז"ה ע"א קפ"זהר ח'  עי1247

מא נטלין ליה ועאלין ליה לגיהנם אתר תתאה כד נפיק מהאי על, באורייתא ואיהו אזיל בחשוכא
 .ל"דלא יהא מרחם עליה דאקרי בור שאון טיט היון עכ

 .אל עולם' ויקרא שם בשם ה:  לשון הפסוק המדוייק הוא1248
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והוא הארת השערות שעל גלגלתא שהם נמשכים בסוד אור חוזר , הוא נכלל בגלגלתאו ,באוירא
ולכן מצד זה אנו חושבים קרומא דאוירא דמכסיא על  )פתח הבא( ד"ז בס"ש אח"ס כמ"ממו

 1249ראשון וקותיקון זה הוא בתיבה ברא שבפס, 'תיקוני גלגלתא כמו שית' ס בכלל חשבון ז"מו
 מה , שממנו התחיל תיקון הבריאה,ש" כמ1250ה"ר מ"ם אב"א דאברה"דבראשית שהוא בר

בארות ' עם התיבה עצמו הם ז' ר שית"ת בסוד בא"שתחילה היה גנוז במחשבה בסוד בראשי
  .ר מים חיים"ר סוד בא"י התחיל לבא" וע,ל"הנ

  
  פתח יד 

ס שיוצא "ם ממבועין דמו והם השערות שעל הגלגלתא שהם יוצאי,עמר נקי'  גתיקון
ס "פ שמו"שאע) בפתח הקודם(שכבר כתבתי מקודם ,  תוך השערות1251נביעו בסוד אור חוזר

 למטה מה שנמשך ממנו ' זה אינו אלא בבחי,ע"תיקונים שהוא פרצוף בפ' אינו נחשב בכלל הז
 הוא בכלל חשבון התיקוני , למעלה במה שדבוק באוירא ובקרומאו שורש' אבל בבחי,למטה

שאין זה  ס בכלל התיקונים"חשב מו) 'גפרק א "ח א"ע(ל "י ז"ובזה תבין מה שהאר, לגלתאג
 גדול כידוע שבינה היא בכלל וא סודוה, להים חיים ואלו ואלו דא,ה"סתירה לדברי הגאון זל

ת בסוד " וגם נכללת בכלל ז,1252ה בכתר ובבינה"היר ותמיד נכללת עם הכתר בסוד שם א"הג
ת דידה סוד הדעת "והוא בסוד מה שנמשך ממנה מבחינת ז, 1253 היכלות'רקיעים ז' חשבון ז

 בחינת בינה בעצמה במה שהיא פונה למטה בסוד אור ישר ,א"וכן כאן בא, ת" בזהמתפשט
 רישא הוא סוד ובחינה עליונה שבה ,ע והם תיקונים אחרים"בתיקוני דיקנא הוא פרצוף בפ

 ,א"ס חכמה דא"ל קרא למו"י ז"ולכן האר, א הוא בכלל גלגלתא ואויר,'הדבוק בי' עילאה דה
לעיל  (ש" והכל אמת כמ, כתב שהוא בחינת בינה שבו)א" ע' וצ"ספדבביאורו ב( ל"והגאון ז

 תליין , בגלגלתא דרישא, תאנא)ב"ח ע"קכ( ר שם"ש באד"וענין התיקון הזה הוא מ )'פתח ח
 כהאי עמר יחוור ונק, יאלף אלפין רבוא ושבעת מאות וחמש ושבעים אלפי רבוא קוצי דשער

 אלא כולא על בוריו דלא ,' דלא אסתביך דא בדא דלא לאחזאה ערבוביא בתיקוני,דאיהו נקי
וסוד ,  ודברים אלה הם עמוקים מאד בסתרי החכמה,כ"נפיק נימא מנימא ושערי משערי ע

 ותשמ(ש הפסוק " הוא ע)ש" יעו)ג" ע'ה( ד"כפי הגהת הגאון שם בספ(חשבון הזה של השערות 
 שהם השערות העשוים ,ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים) כולח 

ן באצילות היה סוד ו שעיקר התיק)'ופתח (  שכבר נתבאר, וביאור ענין זה הוא,ן"כדמות ווי
שלא  1254י צינורות ומסכים בגבול ושיעור כדי שהנבראים יהיו יכולים לקבלו"האורות שבאו ע

 סוד השערות הם אורות העליונים ,וכן כאן,  מחמת ריבוי האורקדמאיןבמלכין  ו שבירה"יהיה ח
ואין , א הגדולים שניתן להם שיעור ומדה להאיר לכל נברא לפי גבולו ושיעורו"של חסדים דא

ס שעשה קו המדה שמשם הוא קו המדה להכלים ועולמות עצמם ליתן להם שיעור "זה ענין המו
ה העליון בחינת חסדים שניתן גם לזה מדה "ות שהם מסוד מ בסוד האורדבר וכאן מ,מוגבל

 והם סוד )ד"יפתח ף "אח(ש "ס כמ"לכן הם בחשבון הגלגלתא שהוא ענין אחר מן המו ,ושיעור
לפי ' השערות שהם שיעורי רצון העליון ששיער ברצונו ליתן מאור ולהשפיע החסדים לכל א

                                                           

 .ב"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1249
שהוא כולל , סוד בינה דעת שבה ברא שית' בראשית'ל "ב וז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1250

, ל"וז' ח נסירה ח"ע' ועי, ל"עכ, ה"ר מ"א דאברהם אב"בר, א"קד' ברא, 'שית יריען, ניםשית תיקו
י האור ההוא "והענין כי ע, דכד אתי אבר מאברהם אתהדר ברא ונעשה אבר ואתגלייא האי אבר

לכן כח שניהן נרמז בו אבר , ה"שלקח אברהם נתקן האבר הקדוש המזדווג עם המלכות הנקרא מ
 . ל"עכ, וא המתקנםה אברהם כי ה"מ

ש "ס כמ"והן נפקין ממ, עמר נקי גבורה שהן אור חוזר, ל"ב וז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1251
, ז"ר ובא"ש בא"א ולכן השערות הן דינין כמ"ס גנוז גבורה דרדל"וכבר אמרנו שבמ, ז"ר וא"בא
 . ל"עכ

 .74לעיל הערה ' עי 1252
  . יב שהראשון בהם הוא בינהלעיל פתח'  עי1253
כל התיקונים דרך נקבים ושערות להתמעט , ל"ג וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי1254

וזהו עיקר התיקון להתמעט האור שיוכלו התחתונים , ולהתצמצם האור שיצאו בדקות ובלבוש
  .ל"עכ, לקבל האור



 פתחי שערים

256 

) א"ג ע" כתענית(ש "ים להתנהג בהם כמא לנברא"כ א"שבאמת החסדים הגדולים ג,  לויהראו
  .' גשמים רבים הם מטשטשים את הארץ כו,1255השפעת עליהם רוב טובה אינם יכולים לקבל

 ויוצא מבועין משם דרך הקרומא ,ס ששם הם נשרשים" השערות הם יוצאים ממוואלו
 שגבורה )'פתח ז( 'והם הכל דברים עמוקים ונפלאים שכבר נת, ג הגלגלתא"והאוירא ויוצאים ע

בבחינת ' א, עניינים' ק שמשם המדה ויש בה ב"ס בסוד בוצד"א היא גנוזה ומתלבשת במו"דרדל
בפתח (ל " כמש,הוא עיקר הארתה בגלגלתא עצמה'  והב,ס"ל שבמו" הנגבורההתפשטות ה

גבולות '  א,עניינים' והוא העושה ב, בשם הגאון וכל גבורה הוא שורש צמצום ודין) הקודם
 כפי עומק חכמה עליונה ,יהיה בשיעורו ומדתו וגבולו' בראים עצמם שהם כל אושיעורים לנ

ס " וה, החכמה הנעלמה מעיני כל חיפיס שמשם נמשך הגבול והשיעור במדה ל"שהוא הח
ס בבחינת השפעתו למטה בסוד "א שהוא העושה התיקונים במו"בחינה השניה של גבורה דרדל

הוא השיעור '  והב)' ג פתחא"או(ו ש במקומ" כמ, משםא הנמשכים"ג תיקוני דיקנא והארת או"י
 יותר שהוא האור הפנימי שבהם שלא יתגלה עליהם ,הניתן למאורות המשפיעים אל הנבראים

ס הסתר האור הגדול ואור הרצון העליון כדי שלא יתראה יחודו "וה, ממדתם כדי שלא יתבטלו
 והוצרך לבוא ,נין הבחירה והמעשה שלא יתבטל ע,יותר מן הראוי אל הנבראים' ושלמותו ית

  .1256 והוא בסוד אור חוזר וסילוק וצמצום,האור במדה ומשקל
ס " סוד השערות שיוצאים האורות בהם בבחינת אור חוזר מבחינה עליונה שבמווהם

 סוד החכמה והרצון העליון שיסתלק למעלה ולא יתגלה בתוקף ,שהוא שייך לאוירא וגלגלתא
והם , א שמאיר בגלגלתא"הוא מבחינה העיקרית של גבורה דרדלוהוא עצם התיקון ו, כוחו

 שנסתמו מעינות החכמה העליונה של התורה שהוא גילוי , עילאה סתימאהכמתאמבועין דח
 והם )א"ג ע"יר ב"חזהר (  כמבתר כותלא1257 ואינו מאיר ממנו אלא סוד נובלות לבד,רצונו

  .השערות שעל הגלגלתא
א בסוד "נשמות ישראל שלמטה הם נשרשים בז אותיות התורה ושורש וא סודוה

ג אש " ואמרו שהתורה למעלה היתה כתובה באש שחורה ע,'שחורות כעורב כו) יאש ה "שיה(
 שהגלגלתא עצמו שלו חיוורא והשערות הם ,א"והוא בסטרא דז) א"ב ע" קלר"אד(לבנה 

כולל עולם '  א אות הוא שערכלש ש" כמ,א הם אותיות התורה"ועניינו ששערות דז, 1258שחורים
ש " כמ,פ סדר התורה" שכל ההנהגה והבריאה הכל הוא ע,שלם והנהגה שלמה בנבראים

וההנהגה המתגלית , 'ה כו"אני הייתי כלי אומנתו של הקב )בראשית רבה פרשה א פסקה א(
 שהוא 1259 והשערות הם מותרי מוחא,מוחין מחולקים' מוחין שבו הם ג' א הוא מג"למטה בז

ולכן משם מסטרא , ן אלוקוי'  גלויה שם בגשההנהגה ,ר"מתחלק לחדפ המתקלא ששם "ע
 ובסוף הדין נמצא שוטרי המשפט והוא אחיזת )1260א"כ ע"א ר"חזהר ( דבינה דינין מתערין

צדיק וטוב לו ) א" ע' זברכות(קויין אלו בסוד ההסתר בסוד ' בג כ"גולפי שהדין הוא , א"הסט
 וא סודוה, ו"שאין שכר ועונש ולית דין ולית דיין חא לומר " נמצא קטרוג הסטולכן בזה ,'גו

 והם ,שרשי קווי ההנהגה במה שנראה כביכול עיוות המשפט' א שהם מותרי ג"השערות דז
 שהצדיק רע לו והרשע ,בגבול חבירו' ונכנס א) א"ג ע"רצז "אד(השערות דמסתבכין דא בדא 

                                                           

) 'ג א"תענית כ(ש "כמבחסד אין יכול העולם להתקיים , ל"ג וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי1255
  . ל"עכ, השפעת עליהם רוב טובה אינם יכולים לקבל

  . א פתח כא"א וכן א"ף פתח כ" זה עומק והסבר עצום באח1256
  .תורה, נובלות חכמה של מעלה) פרשה יז פסקה ה(בראשית רבה '  עי1257
  .'א פרק ה"ח א"ע' ה ואיהי ועי"א ד"א ע" קמז"א על תיקו"בהגר'  עי1258
השערות הם מותרי , ל"וז, ה"ע פתח כ"לקמן אבי' א ועי"ד ע"ר קל"האד מקור הלשון מ1259

כמו שאנו רואים , שהיינו כל הדרכים של פעולות פרטיות שבפרצוף נסדרים הם במוחין, מוחא
ג הלבושין הן "ע'  גצ"א על ספד"בהגר' וליתר עומק עי, ל"עכ, שהמוח בו מסדר האדם כל הדרכים

י השערות "ויוצאין ע, יוצאין האורות לכל העולמות מן המזלאשעל ידיהם , ג תיקוני דיקנא"י
ועוד שהשערות הן , ז יוכלו כל העולמות להתקיים"ועי, י התלבשות בשערות"צינורות דקין וע
ז "ג שהן בעצמן רחמים גדולים ועי"אע, ס והן קשישין ותקיפין והן שרשי הדין"עצמן מותרי המ

שהם , מ משקלוב דף מג"מים אדירים של הגרמ' ועי, ל"עכ, יכולין לקבל אור החסד שבתוכן
  .מעכירת ופסולת המוח

דתנינן , דאחידן בסטרא דנחלא ולא בסטרא דאבא, ערבי נחל דא יצחק בכל סטרי, ל" וז1260
 .ל"עכ, דינין מתערין מניה, אף על גב דבהאי נחל דינא לא אשתכח ביה
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ן ביה דכיין דומצד זה אחי, ם רעטוב לו ולפעמים להיפוך וכן הבינונים לפעמים טוב ולפעמי
ר מטעהו להפך לומר על רע טוב ועל טוב "ה שהיצ, שהוא סוד הבחירה שביד אדם,1261ומסאבין

 ומספר ,ואלו השערות הם שיעורי פרטיות ההנהגה לכל נשמה ונשמה לפי ערכו, ו"רע ח
י " עא"י הסט" חורבן וקלקול עו"ומצד זה בא לפעמים ח, השערות כפי שרשי נשמות ישראל

  .1262שיוצא נימא מנימא
ו אין שום רע וקלקול שהכל מסודר ביושר וטוב לפי " בשרשי ההנהגה שם חאבל

לזה , א שכך ראוי לכל נשמה להתנהג באופן זה"י גבורה דרדל"א ע"הסידור שנעשה למעלה בא
 )'זפתח  א"א( ל מזה באריכות" כי כך הוא תיקונו וכך יגיע לשלמותו כמש,יגיע טוב ולזה רע

ולכן , א עצמו"א ששם מאיר הארת גלגלתא דא" בגלגלתא דזבמקורם שורש השערות וא סודהו
תהלים ( שנשגב ונעלם ממנו ההשגחה זאת המגיע למטה בסוד ,שם הם השערות עצמם שחורים

 והוא הגלגל של הקפה ,אבל בשרשו הוא באור ושם הכל מושרש לטוב, ישת חשך סתרו) יביח 
א אינו " אבל בז,שלמותוי נראה טוב ההנהגה ו"לל כל העולם שעמתחלת ההנהגה עד סופו בכ

א בסוד " ששם הוא לפי ערך א,א" ואין שם גילוי לדרך זה אלא בגלגלתא דא,אלא בסוד שורש
 ולכן שם הוא סידור ההנהגה הכל בטובו , ושם אין פגע רע ואין קלקול,החסדים הגדולים

 ור בשיע,תו וסדרו וכל מאורעותיו ומקריוושלמותו ליתן לכל פרט מהנהגה ולכל נשמה הנהג
 ששם נראה ,ולכן שם השערות לבנים שהם חסדים גדולים ולא נפקין דא מן דא, מוגבל לטובתו

ל אמונה ואין - א)דדברים לב (  ושם ניכר שהוא,מסודר לפי ערכו ולפי התיקון המגיע לו' שכל א
 סוד הארת הנפלאות המתגלה לעתים  והוא,מסאבין ןיזולכן שם אין אחי, עול וצדיק וישר הוא

ס ובכמה "מנהיג את העולם בפרטות כמו שהיה בקיה ,רחוקים בעולם שמשם ניכר שהוא האל
ולכן כשמתגלה ,  ושם הוא הסידור ליתן לכל אדם לפי דרכו, ביושר ובדיןשהכל ניכר לכל ,זמנים

 וממילא נכפים ,שעים אז ניתן שכר טוב לצדיקים ונעשה דין בר,י נפלאות"א בעולם ע"הארת א
ס הגעת שערי דגלגלתא דנמשכים מאחורוי עד "וה, ר וכל רע"א ונכנע היצה"כל כוחות הסט

 והוא גילוי הנפלאות למטה בתחתונים בהנהגת הסידור ,1263א"זרישא דכתפין עד גלגלתא ד
  .י מתבטל הטבע ומתגלה שהכל בחסד ובטוב העולם נידון" שע,הטבעי

לפי ההשגה שניתן לנו הם אותיות התורה לפי '  א,מדרגות' כ בתורה יש ב" זה גומצד
ולכן , א"ס השערות של גלגלתא דז" וה,עניינה למטה שהוא בא בדברים גשמיים ומצות בפועל

ת להרחיק את האדם ממדות רעות וממעשים רעים "ה מל"ע ושס"ח מ"מצד זה יש בו רמ
א " קלר"אד(ידין דכיין ומסאבן  דאחמה והוא ,א" לנפשו ורוחו שהוא סוד הסטלקולהגורמים ק

כי התורה  ,'ו בין דם לדם כו"ו ושלא לטעות חוצריך טורח רב לברר כל הלכה על בורי )א"ע
ר יכול לפתות את האדם להראות על מצוה עבירה "ו היצה"וח, סתומה והם מתערבין דא עם דא

כי נמסר הכל ) ו משלי ה( תדעומה גם בתורה שבכתב אשר נעו מעגלותיה לא , ועל עבירה מצוה
 שמשם היה ,ס השבירה שיוצא האור בלא נוקבא"פ ה"ו בלא תורה שבע" וח,פ"בתורה שבע

                                                           

לף אלפי רבוא ורבוא רבבן קוצי תאנא בגולגלתא דרישא תליין א, ל"א וז"ו ע"ר קל"א'  עי1261
ולית חושבנא לנימין דכל קוצא וקוצא , ומתערבין דא בדא, ומסתבכין דא בדא, דשערי אוכמן

א על "בהגר' ועי, ל"עכ, ומכאן אתאחדן טעמי אורייתא בדכיא במסאבא, דאחידן ביה דכיין ומסאבן
כמה , דרגין כידוע' מתפרשין לכמוענין הסיבוך שבו אחידן דכיין ומסאבין והן , ל"ד וז"ע'  הצ"ספד

דכל , ולית חושבנא לנימין', ו א"ר שם קל"ש בא"ומארי מתקלא כמ, מיני רחמים וכמה מיני דינים
ומכאן אתאחדן טעמי אורייתא בדכיא ומסאבא בכל , קוצא וקוצא דאחידן ביה דכיין ומסאבין

תקיפין מנהון שעיעין מנהון דאינון מסאבין יתבין קוצי מסתבכן ו' אינון סטרין דאינון בכל סט
 . ל"עכ', תקיפין כו
  .ב"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1262
ק ואמר מעמר נקי "א אלו אתוון מע"מהיכן מקבל ז, ל"ג וז"א ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1263

א במזלא תליין "א מקבל במוחין שלו מעמר נקי כי או"וז, כשהם תלוין תלוין אלו אותיות שם
א "אבל ז', ק ותלייא במזלא כו"ב ודף רצא וכלא אחיד מע"ט ע"ז דף רפ"אש ב"ואתכלילן ביה כמ

ר "ש באד"כמ, ק"י שערות של ע"ל אדם לא כליל הכא ומוחיו מתתקנין ע"אינו אתכליל במזל כמש
ס דבתר כותלא ונהיר ונגיד בההוא נימא "א ובכל נימא ונימא אית מבועא דנפיק ממ"ט ע"דף קכ

ג דרישא אריכין על כתפין למיגד מרישא "ע, א"ש ובדף קל"ע' וחיה כוומהאי מתקן מ, א"לנימין דז
  . ל"עכ', למוחא דיליה כו' א כו"לרישא דז
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וגם הורו על , ל"ר 1264 אשר הוציאו דברי אלוקים חיים למינות,ש"טעות המינים ואפיקורסים ימ
ונמסר התורה רק , ס השערות דאחידין ביה דכיין ומסאבין" וה,איסור היתר ועל היתר איסור

לברר דבר מדבר ' סלסלה ותרוממך גו) חד משלי (בסוד  , שיהיו מסלסלים בשערות דיליהח"לת
) כחבראשית ל (פ שהיא הנקבה מלשון "פ תורה שבע"ולפרש כל מצוה שבתורה שבכתב ע

והיא גלגלתא סתימא דנוקבא סוד ,  שמפרשת ומבארת כל דרכי תורה שבכתב,'נקבה שכרך גו
 לברר כל )ו ישעיה כח(  שערההמה גברין תקיפין משיבי מלחמהסלע קרקפתא דמתכנשין עלה כ

 רק דינין 1266 בשערות דגלגלתא דנוקבא,ולכן שם אין אחיזה לחיצונים, 1265הלכה על בוריו
בית עולמים  ( וכתבתי מזה במקום אחר באריכות)ו"פתח כ( ד"ש במקומו בס"ין משם כמזאחי
  .א"מ וכל זה הוא בז" ואכ,לע שהוא סוד הסלע שבו היה חטא משה שהכה בס)ב"ו ע"רט

 ולכן לא ,ו" ושם אין רע ח, שם הוא התורה גלויה בטעמה,1267ק"ע בגלגלתא דאבל
 ואין ,ע במבועא דחכמתא סתימאה" שכל שער בתורה יש לו מקור בפ,1268נפקין נימא מן נימא

 כי לכל ענין בתורה יש טעם )א"ז ע" טב"ב(שני נימין יוצאים ממקום אחד שלא להחריב העולם 
 ב"א הם שחורות כעור" כי בז, ולכן שם השערות לבנים,שערי בינה' ער אחר מסוד נמיוחד וׁש

ולכפות התאוות ) ט"ש תתקפ"ילקוט שיה( שצריך אדם להשחיר עצמו עליה )יאש ה "שיה(
 ובזה עושה הבירור ומסיר הערלה החופף ,ן"הדבוקים בנפשו שהוא סוד הסרת הסיגין של ב

 1269'אל בע של ערלה ופריעה עשו וישמת"רועו' התורה שהם סוד במבחוץ וסותם בעד אור 
 ש" כמומים אש 1271התאוה והכעס) נקודות טזלעיל '  וע1270א"י ע"ק נ תולדות"מדה( לוטבנות 

 ואז יכול לכנוס לפנימיות ,כי שממית בידים תתפש) שם כח (' לעלוקה שתי בנות גו)טומשלי ל (
ב " כברכות( והוא סוד התורה שנמשלה לאש , המקיפה1272התורה אור מקיף שלה סוד אש לבנה

א שהוא נעשה מאשא דכיא ומאוירא " בסוד גלגלתא דז)1274א" ע' זתענית( ולמים )1273א"ע
 שערות דגלגלתא אבל )נהפתח א "גדלות דז( ד"ש במקומו בס" כמ,ז"ר ואד"ש באד" כמ,דכיא

 והוא ,במילויף הוא " שכל אל,1275ס"ן דבמו"אלפי'  סוד הארת גוהואא הם לבנים כצמר "דא
 כי שם הם נכללים במוחא , והם בסוד היחוד)פתח כב( שם' ס כמו שית"ת דבמו"הויו' שורש ג

  .חדא
' ן כו"אלפי'  השערות שעל הגלגלתא הוא סוד אור חוזר שהוא רק המילוי של גלכןו

 ששם יוצא האור דרך נקבים פתוחים באור ,1277כ בדיקנא הוא כשלג" משא,1276ר"והם בסוד צמ

                                                           

ו הנוצרי אשר הפכו דברי אלקים חיים "תלמידי יש) ה המינין"א ד"ז ע"ה י"ר(י "רש'  עי1264
 .ל"עכ, לרעה

 . ל"עכ, ב משיבי מלחמה שנושאין ונותנין במלחמתה של תורה"ו ע"מגילה ט'  עי1265
  .שאין לה פתחים רק שערות, סתומה' ב שגלגלתא דנוק"א ע"ר קמ"א'  עי1266
 . ל"א עכ"ק א"התחלת התיקון הכל מע, ל"ג וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגרא וכן כתוב " זה א1267
 .ב"ח ע"ר קכ"אד'  עי1268
  . א"ז ע"ג ופ"ז ע" עז"א על תיקו"בהגר 1269
לוקה שתי בנות הב הב אלו שתי בנות לע) משלי ל טו(רבי אבא אמר מאי דכתיב , ל" וז1270

  . ל"עכ, לוט דאמרן שהיא נפש המתאוה ונפש המשתתפת בגוף הרודפת אחר יצר הרע לעולם
מדות ' ושור וחמור הן ב' קליפות שור חמור כלב וכו' ג, ל"ג וז"ע' ג ח"יהל אור ח'  עי1271

לב היא תולדת הזיווג והכ, ל"עכ', ם ונחש וכו"הכוללות הכל תאוני וכעסני שהן עשו וישמעאל ס
  ).אור תורה אות נז(בין שור וחמור 

 .בנות שאומרות הב הב' ד שזה ב"ע' ב מ"וכתוב ביהל אור ח
 . 'א פרק ה"ח א"ע' וכן עי, א שם"א וביאור הגר"א ע"ז קמ"תיקו'  עי1272
מה אש אינו מקבל טומאה אף דברי תורה אינן ' הלא כה דברי כאש נאם ה', ל הגמ" וז1273

 . ל"עכ, אהמקבלין טומ
אמר רבי חנינא בר אידי למה נמשלו דברי תורה למים דכתיב הוי כל צמא לכו ', ל הגמ" וז1274

למים לומר לך מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך אף דברי תורה אין מתקיימין אלא 
  . ל"עכ, במי שדעתו שפלה

 .א"ו ה"א וא"ד ה" יו1275
 .ר"צמ' ף שלש פעמים בגימ" אל1276
נקרא עמר שהוא לבן ] שערות הראש[, ל"וז, ג"ע'  הצ"א על ספד"בהגרוק זה נמצא  חיל1277

הדיקנא ' כצמר לבן מאי צמר לבן כצמר בן יומו שמכבנין אותו למילת וכו) 'שבועות ו(ש "כצמר כמ
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כי על הגלגלתא הוא בסוד המידה שנתנה לאורות , ג"מתגלה בשלמותו בסוד שלישר הוא 
כ בשערות של הדיקנא שהוא בסוד קו המידה של " משא, חוזר בצמצוםרוחסדים שלכן הם באו

 , והקו המידה שבהם הוא להגדילם רק בגבול ושיעור,הכלים שיתפשטו יותר כדי לקבל האור
ר וכאן " ולכן כאן הוא בסוד צמ,משערות שעל הגלגלתא יותר רחמים ,ולכן שם הם באור ישר

 שנעשו ממחצית השקל בקע )כח לח שמות(  הם סוד הווין לעמודיםואלו, ג"בסוד של
 שבזה ניתן גבול הארה לכל נשמה ,י צינורות השערות" מה שנבקע על הגלגלתא ע1278לגולגולת
ולפי ששם הכל בטוב , כוכל אחד לפי ערל , בתורהווכן השגת,  לכל אחד לפי ערכו,מישראל

לכן הם , מעשה רק לפי שורשו בעלמין דלעילאהעולם נידון וגם שם סוד התורה שלא על פי ה
 ,קווין'  בסוד שורש לג1279 רק,קווי ההנהגה בבחינה אחת' יוצאים ממוחא חדא ששם נשרש ג

וא סוד ן שה" ואלו הם ווי,לכן אין שם עירבוב הסדר וכן שם המצות והתורה הכל ביחודא חדאו
 העולם שמשכן הוא כלל והם עמודים וסמיכה למשכן שהוא ,1280'האור בהמשכה בצורת ו

  וכל עמידתו על ידי נשמות ישראל שהם נכללים בסוד אלף ושבע מאות וחמשה ושבעים,ציורם
 ושבע מאות ,1281 שאלף הוא חכמה ששירותא מחכמה כידוע,ספירות'  בסוד כלל י)כו לח שמות(

ך "וחמשה הוא הדעת מנצפ, ת" כן בינה לזכמוספירות '  שכתר שורש לי שהיא שבע כמו,בינה
 ,וכל נשמות ישראל נכללים בהם, ת" ושבעים הם ז)1283א"ו ע" טצ"ספד( 1282לישן דסתים באימא

א הם במספר הגדול שהוא גדול לפי ערכו למעלה " ששם בא,ומתפרשין כל חד לאלף רבוא
 1284 שבפסוק בראשיתיםקן זה הוא בתיבה אלותיקו, והבן מאוד, א בהנהגת העתה"מהדרגת הז

  *. והבן,ש"י ניתן מידה ושיעור לכל שער ושער כמ" שע,א"שהוא גבורה דרדל
  בית נתיבות*

 וישב) יחבראשית כו (וד גבורה והוא אשר נאמר בו בס שהוא קחיצ בסוד הוא זה ותיקון
 עפר וימלאוםים ו ויסתמום פלישתאביאברהם  בימי פרוח אשר המים בארות את פורחוי קחיצ

 )'גפתח תיקון ( ל"כמש ש"אנו דור בסוד אברהם דע םימוסת יוה ראש ס"דמו מבועין סוד והם
 התחיל וממנו מעלה של ובלות חכמהנ) ה"ז פ"פי ר"ב( שהיא התורה בגילוי ילחהת שאברהם

 בשערות אבל ,תוגחוהש רצונו בגילוי לםולע ראיהל בכללות ךדאזדכי דאוירא קרומא בסוד הזיו
 מבדיל הוא וגבורה בכלל תמיד הוא סדחש כידוע רושיעו דהמי דבר כלל ליתן בפרטות באים הם
 רחא תיקון הוא נקי עמר ענין ןכול מצומצם בולגו שיעור דבר לכל ליתן ,בפרט לדבר דבר בין

 רק הילג לא שאברהם סתומים היו עדיין אשר הבארות סוד והוא 1285ארדאוי קרומא מתיקון
' בבחי ל"נה שערותה בסוד בפרטות ילהג קחיצ אבל כיךדאזד דקרומא ירונה בסוד בכללות

 ולהוכב דאזיל סדחה בסוד בשוה עולם באי לכל שהשפיע כאברהם לא מדתו כפי א׳ לכל שיעורו
 בכלל באברהם שנזכר ממה בפרטות יותר הבארות פירותח את אצלו מבואר ולכן 1286יומי

                                                                                                                                                                      

ויוצא מכל הנקבים שבראש ולכן בדיקנא , נקרא יקירו דיקירותא שיוצא דרך נקבים והבל ממש
  . ל"עכ, רכשלג ובשערות כצמ

ש בשקל " הוא ראשית התיקון של מתקלא וז-א בחד גולגלא "ע'  חצ"א על ספד"בהגר'  עי1278
 . ל"עכ, ר"ש בא"הקדש בקע לגלגלת מחצית השקל שהוא חוורתא דנפיק בפלגא דגולגלתא כמ

 .'רק'למחוק דצריך  נראה 1279
ח "א מ"י פ"א ס"הגרב' ועי, ל"עכ', א ו"ד וז"ק נקרא יו"א ע"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1280

והקול הוא באריכות ', ולכן הוא בצורת י' המחשבה הוא בבהילו וברגע א, ל"ה עשר ספירות וז"ד
' ו, נקודה' ל י"ר(ד הוא נקודה קו ושטח "יו, ד"ה ע"י כ"א ס"עוד בהגר' ועי, ל"עכ', לכן הוא בצורת ו

א ולית נימא ונימא דשערה "ז ע"ז ל"בתיקו' ועי, ל"עכ) ה"ו של הוי"וכן הוא יה, שטח' ד, קו
דסלקא באוירא עד ' מבועא דיליה י' דעתיקא קדישא דלא נפקא ממבועא עלאה והאי נימא איהי ו

  . כ"ע, אין סוף ונחתא עד אין תכלית
 .א אבל כתר מעל הקומה"צ ע"ז ר"א שירותא מחכמה מהא"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי1281
  .ל לאימא" נדצ1282
 .ג"ו ע"א ט"שם בגר'  עי1283
 .ב"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1284
 .ג"ע' ב ה"ע'  הצ"א על ספד"בהגר 1285
בינה , ת"ר וז"והוא ג, דברים ראש וגוף' קומת אדם הוא מב, ל"ג וז"ע' ב ד"יהל אור ח'  עי1286
ד "ע'  יצ"ספדא "בהגר' ועי, ל"עכ, ת יומא דאזיל בכולהו יומין והן מלך וכהן"ר וחסד ז"כוללת ג

שהוא יומא , שאדם רואה מסוף העולם עד סופו, ל והוא אור יום הראשון"חסד בפום אמה כנ, ל"וז
ואם כן משמע שהחסד כאן זה לא החסד , ל"עכ, ק שהן כל העולם"שכולל כל הו, דכלהו יומין
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 הבאר את פרתיח כי הדלע לי תהיה בעבור ו׳ג ההאל כבשות שבע את ויאמר) ל-כט בראשית כא(
 בפרטות נאמרו קחוביצ השבע ]וכולל כל[ )מכל וללוכ( יומי בכולהו דאזיל סדחה והוא הזאת

 מסוד שהוא ו׳ג שבעה אותו ויקרא ו׳ג פרוח אשר הבאר אודות על לו ויגידו) שם לב( כ"גוכתיב 
  .מאוד והבן ל"הנ תיקונים ז׳

  
  פתח טו 

 בכולהו רעוא שבגילויו אשתכח ,1287א"א דרעוין הוא סוד המצחא דארעו'  דתיקון
א לקבליה "מצחא דגלגלתא רעווא דרעווין רעותא דז) א"ט ע"קכדף (ר "ש באד"עלמין וכמ

 כולל בתוכו כל תקונים , והוא תיקון כללי, וענין הרצון הזה הוא תיקון גדול,'ההוא רעותא כו
 שצריך בר זה וביאור ד,יקונים הם ענפים ממנו וכל הת1288א" מתפשטים למטה בזהםא ש"של א

ושורש השרשים , הוא לפי עניינו'  וכל א,דע שבכל פרצוף נמצא ענין המצח ובו גילוי הרצוןתש
,  והוא מה שאנו מדברים בבחינת הרצון הנמצא לנו,ס"נמשך מסוד הרצון הראשון בצמצום א

כ " שהרצון גשאף, לפי מה שהוא הנבראים כל אחד בהדרגה כלשרצה בהאצלת עולמות ובריאת 
שרצה שנדע מרצונו לפי ערכנו בכדי להטיב '  אך לפי רצונו ית,ס והוא אחד עם בעל הרצון"א

ים פתח(ש בנתיב הצמצום " כמ, רצה כך שיהיה מושג לנו רצונו בבחינת צמצום והדרגה,לזולתו
 שבו נימיות הנהגה פ הגיע הדבר למדרגת הנהגת הגבול שהוא,וכאן באצילות, באריכות) 'גו 'ב

 שכל פרצוף הוא ענין , והם הפרצופים הנמצאים באצילות,מנהיג עולמו לפי הבחירה והעבודה
ונמצא שבכל , במקומו' ש ענין כל א" כמ,מיוחד בכללות הוצאות הנבראים והנהגתם אל הפועל

ט שיעור הזה לצורך פרבפרצוף יש בו מציאות רצון מיוחד שיהיה הגילוי בו בסדר הזה ו
 ,1290והדעת שהוא במקום הכתר, 1289ס מצח הרצון שבכל פרצוף שבו גילוי הכתר"וה, הההנהג

 שמן הרצון הנעלם נמשך המחשבה וציור ,ס הרצון הנעלם שבו"כי ידוע שכתר של כל פרצוף ה
כ " ואח,ס הדעת והוא גילוי הרצון של המחשבה"ולדה היוצא מבין שניהם הת וה,המחשבה

והוא ענין הדעת שמאיר במצחא שהוא הזיו הנמשך , ת"טות בז בפרועלמסתדר ענין זה בפ
ניכר ש ,והוא כמו באדם התחתון, י זיו" והוא בחינת הראות הרצון הפנימי מתגלה ע,מהגלגלתא

הוא סוד ו , וכל עומק מפנימיות מדותיו1291עניינו של האדם במצחא בשרטוטין דמצחא כל טבעו
 היו מכירים כל , הסתכלותם בזיו המצח שלוי" שע,חכמת הפרצוף שהכירו והשיגו הראשונים

  . קודם שבא אל גילוי מעשהמחשבתודרכיו ועומק 

                                                                                                                                                                      

ואם כנים הדברים אז זה , הפרטי אלא שזה השפע של זיווג עליון שמוריד את הדעת העליון למטה
אבל יתכן ששניהם כוונו , ל שזה כן חסד פרטי"י הנ"מרי רשבל בשער מא"לא כמו פשטות האריז

  .245לעיל הערה ' עי, ולא באנו להכריע אלא להוציא הדברים לפני הלומד' לדבר א
  . ב"ע' ו, ב"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי1287
ב "ע' שם דף ג' ועי, ב שבהרעוא דרעוין מתלבש כל האצילות"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי1288

א פתח נג שמסביר את זה עוד יותר שהמצח "לקמן גדלות דז' עי, שכאן התיקון הראשון, ה רישא"ד
  .ג שהוא התיקון של כל מקום ומקום"ע'  וצ"א על ספד"בהגר' ועי, היא רעוא דרעוין

כי ' סוד מצח הרצון הנז, ל"וז' ח שער התיקון פרק ב" מקורו שבמצח גילוי הכתר בע1289
הוא ' המוחין ומקומם הנז' ק שהם בחי"ב הוא בראש א"ע' והנה לפי שבחי, תרגום רצון רעותא

' א וא"ע'  סוף אצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, ושם נזדווגו המוחין, מבפנים כנגד מקום המצח
רישא דלאו רישא ) ב"ח ע"דף רפ(ז "ש בא"כמ, א"מה שמוצנע בספרא דצניעותא הוא הרדל, ב"ע

והוא ', דלא אתדבק לא בחכמתא ולא בסוכלתנו כו, ולא אתיידע מה דהוי ברישא דאולא ידע 
  .רעוא דכל רעוין שהוא מתגלי במצחא

ועיקר ענין , ל"ה וז"ב בהגה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח מוחין דצלם פרק ח" מקורו בע1290
, גיחין אפין באפיןולכן דעד דלא הוה מתקלא לא הוו מש, א"י הזיווג באו"המתקלא הוא הדעת שע

ולכן דעד דלא הוי , ש למטה"נ כמ"י נתקיימו מלכין קדמאין שהן זו"נ שע"וכן הוא מוחין דזו
והדעת נקרא מתקלא , י המוחין שהן הדעת"נ הוא ע"וכן הזיווג של זו, מתקלא מלכין קדמאין מיתו

וידע , וג בלשון דעתולכן הזיו', ש למטה לישן ממלל רברבין לישן כו"והוא לשון חק כמ, שקל הקדש
כי כל מה שלא היה , ולכן לא נחשב דעת בספירות, וסוד זה הדעת לא היה בעולם התהו', אדם כו

ג שלאחר "ק אע"א נקרא ו"שלכן ז, בתחלה קודם התיקון אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין
א "ת דאו"ן זוה, ז"ש בא"א כמ"עטרין דגניזין באו' וסוד הדעת הוא ב, ס שלימות"התיקון יש בו ע

  . ל"עכ, שלכן הדעת במקום הכתר, ק אוירא ובוצינא"והתרין עטרין באין מע, א"ר דז"והן ג
ל "ח הנ"ניצוצי זהר על הז' ועי, ב"מ ע"ובתיקונים ק, א"א ע" מוזכר בזוהר חדש פ׳ יתרו ל1291

  .שמביא תשובת הגאונים לגבי ענין זה
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 כן בכל פרצוף נסדר ענין כללות ופרטי אברים שהם שיעורי ההנהגות והאורות וכמו
 ומתגלים קצת גילוי במצח שהוא סוד בקיעת ,ד בכללות במחשבה"המסודרים במוחין שלו בחב

 ,נקרא עליך ויראו ממך' ה כי שם ה"וראו כל ע) ידברים כח  (אמרז נ" שע)1292במצח(התפילין 
 שבזמן שהיו ישראל עושים 1293)ז"טפתח ף "אח 'ע( שבראשאלו תפילין ) א" ע'ברכות ו (ואמרו

א "פילין שהמוחין הם מבטלים כל סטתהיה מאיר זיו המוחין שלהם בסוד מצות רצונו של מקום 
) בבראשית ט  (ש" כמ,הארה זאת היו מתייראים מהםי " וע,פ"ש כמ"וכל כחות המקטריגים כמ

 בזמן שהוא נשלם בצלמו ודמותו שהוא דמות ,' הארץ וגויתואימתכם וחתכם יהיה על כל ח
אותיות שהם ' ה בד"ס שם הוי"וה, ' אתם קרוין אדם כו,אדם אתם) א"א ע" סיבמות (ש"אדם כמ

והמורא הזה , חיות המרכבה'  דם שכולל" שבוקעים בהארת התפילין סוד דמות אד1294מוחין' ד
 , גאונו השורה עליהםהדרומ'  שמעצמם מתייראים ונופל עליהם מפני פחד ה,י העלם"הוא בא ע

 גילוי נעלם כל ,המוחין' ד והוא גילוי , מזליה חזי,ג דאיהו לא חזי"אע) א" ע' גמגילה (ש"וכמ
המחשבה מתגלה קצת  שגילוי , וכן הוא בכל פרצוף,ת"זמן שלא בא עדיין לידי מעשה בז

  .בהעלם במצח והוא גילוי הרצון
 )א"ט ע"קכר "אד(  בגילוי מצחא דיליה חוצפא אשתכח,א שעיקרו דין ומשפט" זולכן

א שכל ענינו סידור חסדים "וכן כאן בא, ד"ש במקומו בס" וכמ1295ומתעוררים הני כלבי דחציפין
 ההנהגה כדי שיכול העולם גדולים להעביר הדינים וליתן להם תיקון וביסום לצורך תיקון

 בהתגלות אור המצח ולכן,  שם גילוי הרצון הנעלם שבו שכולו חסדיםיה ובמצחא דיל,להתקיים
' א הוא המונח הכללי של כל אצילות רק שיש בו ב" שהרי א,אז נמצא הרצון בכל העולמות

שיהיה  וכמו ,לפי עצמותו שהוא להעביר הדינים לגמרי ולהראות הטוב הגמור'  א1296מציאות
 נקרא סוף הרצון והוא ,ל שהוא החזרת כל גלגל היקף ההנהגה בסוף השית אלפי שנין"לע

א דפשיט "האי רדלד ברצון הזה אחזיה נהוריה ,ולכן, המעותדס בשביל הטוב "שתכלית רצון א
פתח (ל " כמש, והיינו סוד העברת הנהגת הזמן אל הנצחיות)ב"ז רפח ע"אד ('שם חד טורנא כו

 סוף הזמן המתקשר עם התחלת ,א שהוא באצילות הנהגת הזמן היינו"ם רצון של אולכן ג) 'ח
  .א" בכתר של אגלתא הרצון הזה הוא בגל,ולכן, העברתם אל הנצחיות

ב שהם שית "ימ' זא ב"כ להנהגת הזמן של ז" הוא ליתן שורש ג,א"של א'  הבוענין
 שגם זה מושרש ברצון 1297 הרצון וזה נקרא אמצע,אלפי שנין שיהיה בו דין ומשפט לפי הבחירה

ס מצח " וה, כדי שיוחזר הכל לטוב לסוף הרצוןט שכך צריך להסתדר בדין ומשפ,הטוב הגמור
 שאמצע הרצון ,א נגד טיבורו"א בגלגלתא דיליה שהוא נגד אמצע פרצופו של א" של זןהרצו

 קודם  שכך רצה להניחו אמצע הגלגל של הקפת הזמן,1298א"הזה נשתרש בטוב ובחסד שהוא א
 נגד הקדושה ולפתות את ף להחצי]ות)[ה( ליתן תגבורת אל קליפ,גמרו שיהיה בדין ובמשפט

 ניתן הסדר מאתו ,מ"ומ, א חוצפא אשתכח" בגילוי מצחא דזולכן, האדם לחטוא ולמרוד ביוצרו
 אלא כמו כלב הקשור , שלא יהיה לו שליטה גמורה,א כפוף תחת הקדושה"שיהיה הסט' ית

 תאבל סוף כל סוף ראש השלשל, ם מרפה השלשלת ועוזבו לעשות את שלובשלשלת שלפעמי
  . לקדושהיוחזרו ו"קשור שלא יוכל להחריב הכל ח

                                                           

 .'ח נסירה ז"ע'  עי1292
 .מהדפוס הישןהציון  1293
נ "זו, מוחין' ג ב"מוח דעת חו, ה"ב הן י"מוחין חו' וד, ל"ב וז"ב ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 1294

, בתי דתפילן דנהרין ברהיטי מוחא' ד' ב ארבע גוונין כו"ב ע"ז רצ"ש שמביא א"וע, ל"עכ, ד"הן ו
 . מוחין' והן ד, ל"עכ

בזמר בני היכלא ' ועי, ל"עכ, דאינון מלאכי חבלה, ב כלבין דאינון חציפין"ו ע"ז ס"תיקו'  עי1295
ומכיון שאז נתגלה רעוא דרעוין לכן אפשר לשלוט , של סעודה שלישית שמוזכר שם כלבין חציפין

עקב שלהם והן דרגין דחציפין ' א בחי"א דס"א ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, על הכלבין חציפין
כ יכרתו הערלה "ואחבעקבות משיחא חוצפא יסגי ) סוף סוטה(ש "וז) א"ט ע"ר קכ"א(ש בזוהר "כמ

' ג, ל"ג וז"ע' ג ח"יהל אור ח' החציפין ולענין הכלבין עי' כאן רואים בחי, ל"עכ, ויתגלה החסד
מדות הכוללות הכל תאוני וכעסני שהן עשו ' ושור וחמור הן ב' קליפות שור חמור כלב וכו

  ). תורה אות נזאור(והכלב היא תולדת הזיווג בין שור וחמור , ל"עכ', ם ונחש וכו"וישמעאל ס
 .ח פתחי חכמה"בשם קל'  כדעיל פתח ד1296
 .אדיר במרום עמוד רל'  עי1297
  .זעיר אנפין בעתיקא קדישא תלייא ואחיד, ל"א וז"ב ע"ז רצ"א'  עי1298
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 ,א בעולם" יש עתים מזומנים שמתגלה ענף מרצון של הסוף שהוא מצחא דא,ולכן
 שאז רעוא ,ס גילויו בשבת במנחה"וה,  דחציפיןןומכניע כל הדינין ומתטמרין הנהו כלבי

 שיש מצות וזמנים מסוגלים לזה ,א" של ז'כ תלוי בעבודה הבחי"וזהו ג, כח בכולהו עלמיןאשת
והוא תיקון גדול שיהיה ,  שיתגלה גם בהנהגת הזמן, ענף מן השלמות המעותד לבסוףריםשמעור

א קשור בקדושה להראות שיש עליו ממשלה עליונה המהפך הכל לטוב ומבטל כל הרע "הסט
 שהנהגת העבודה )'דפתח צמצום (  שכבר כתבתי,ס עמוק מאד"שבת הומה שמתגלה ב, א"וסט

) א"ז ע"סנהדרין צ( יום שכולו שבת השביעי וזמן השכר הוא באלף ,הוא בכל שית אלפי שנין
 וכמו שבאלף ,ש" הגמור והוא סוף הרצון כמהשלמות כל העבודה אחר שנתקן אל תשהוא החזר

י "שכל ימות השבוע הוא זמן הבירור והתיקון ע , כמו כן הוא בפרט בכל שבת,הוא בכלל' הז
ולכן ,  ועולה הכלליות של הבירורים בשבת,ן"מעשה והעבודה שהוא תיקון הקלקולים של ב

ב " אז זמן המנוחה והעונג והוא מעין עוהולכן, ' באלף הזרנשפע אז איזה ענף הארה מאור המאי
שסוף והיינו , א"א במצחא דז" בכל שבת מתגלה אור הרצון הזה של מצחא דא,ולכן, ממש

י מתקיימים " זה מועיל שעותיקון,  ואז רעוא דרעווין אשתכח,הרצון מתגלה גם באמצע הרצון
ז נעשה תיקון בכל ימות השבוע " ועי,כל ימות השבוע שכולם הם מקבלים הארה מיום שבת

ס הציץ "הו,  רק יהיה נשאר קשור בסטרא דקדושה,לבסם הדינים שלא יהיה להם שליטה גמורה
 שהוא הרחקת ,'וגוונשא אהרן את עון הקדשים  )לח שמות כח(ש " וכמ,במצח של כהן גדול

פלתי תואני ) יד תהלים סט (ש"וכן בתפלה כמ, 'הטומאה מקדושה דלעילא להיות לרצון לפני ה
,  בשעה שהציבור מתפללין,אימתי עת רצון) א" ע' חברכות (ואמרו, 'עת רצון וגו' לך ה

ן שמתרחקים מן " והם בסוד הבירורים של ב)ב"ו ע" כברכות( ם במקום קרבנותשהתפלות ה
  . הטוב ולקבוע בנצחיותיתא ועולים לסוף הרצון בכדי לקבוע הכל אל תכל"הסט

 פקודי( ש בהיכלות" כמ, שהוא נקרא רצון1299א"ת דרדל" בתיקון הזה מתלבש תושם
ס הדעת "וה) ג ח דברים (' פי ה דהיכלא שתיתאה הוא היכלא דרצון דאקרי מוצא)ב"ג ע"נר

ק "ת הוא שורש לכל הו"וכמו שת,  מאיר במצחתש שדע" וכמ,1300ת דגניז בפומא"שורש הת
 תיקון זה כולל כל התיקונים וכמו היכל כן ,שכולם ענפים מתפשטים ממנו בכל צד והוא באמצע

י אור "עוכמו בעולם התוהו היה ביסום כל המלכים , היכלות שתחתיו' הרצון שכולל כל ו
א שבו מתבסמין כל הדינין "י אור מצחא דא" כמו כן באצילות התבסמות כל הדינין ע,המצח

ן המתבסם ברזא " בםה סוד ש" שכל קרבן הוא בהמ,ולכן הוא המקבל הקרבנות ברצון, א"דז
וכן כל , ה של המצח" בסוד מ,'אדם כי יקריב מכם קרבן וגו) בויקרא א  (1301ם המקריבו"דאד

מתבסם הכל וי התפלה " ועולה בכל יום ע,1302ה רביעה על אלף טורין" בהמהתפלות בסוד
                                                           

וכד צלותין סלקין כדין ', והכא איהו רעוא דרעוין כו, ל"ג וז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1299
ש בזוהר "ת כמ"והוא היכל משה ויעקב היכל ת', תי כוד ואני תפל"איהו עת רצון לאשתכחא הה

ש בזוהר "ת דעת גנוז בפומא כמ"ששורש ת', ולכן הוא מוצא פי ה, א"ה ע"בראשית דף מ' שם ובפ
ש "ולכן בו ששה היכלין כמ', דעת גנוז בפומא דמלכא דאקרי תפארת כו, א"ג ע"משפטים דף קכ

  . ל"עכ, ק"ת כולל ו"שם לפי שת
 .א"שפטים קכג עאדרא דמ'  עי1300
שאמר חד בכללא , ואמר בהמה בכללא דאדם משתכחא, ל"ד וז"ח ע" כצ"א על ספד"בהגר 1301

מן ' ומביא ראיה אדם כי יקריב מכם קרבן לה', ואיני יודע מי נכלל במי ואמר בהמה כו' דחברי
הבהמה אמר מן הבהמה ואמר מכם דמשמע דהקרבן יהיה מן האדם ועל זה אמר משום דאתכלל 

 . ל"עכ, א דאדם שהבהמה נכללת באדם והוא מן האדםבכלל
השתא אפיקת חילא באינון מיין ' ב תדשא הארץ דשא עשב וגו"ח ע"א י"זהר ח'  עי1302

ונגדין בגויה גו טמירו סתימאה ונפקין בגויה טמירין עלאין וחיילין קדישין די , דאתכנשו לאתר חד
ורזא דא , א בההיא פולחנא דמאריהוןכל אינון בני מהימנותא מתקנן לון בתקונא דמהימנות

דא בהמה דרביעא על אלף טורין ומגדלין לה בכל יומא ' מצמיח חציר לבהמה וגו) תהלים קד יד(
וחציר דא אינון מלאכין שליטין לפום שעתא דאתבריאו בשני וקיימין למיכלא דהאי , ההוא חציר

ויאמר עד , ל"ג וז"ח ע" כצ"א על ספד"בהגר' עיו, ל"עכ, בהמה בגין דאית אשא אכלא אשא
ה הוא נוקבא "ה למינ"ץ נפש חי"א האר"ע ואמר תוצ" כאן התחיל בבי-דאתכלל בכללא דאדם 

ועיקר נפש חיה , ה"וזהו בהמ, ל נפש חיה דא דוד מלכא ובה נכללת בריאה כסא הכבוד"כמש, א"דז
נו דכתיב אדם ש היי"וז, ש למטה"כמ' ומשם אתפרש בהמה ורמש כו, ש למטה"הוא על בריאה כמ

לבוש לעולם , ל אדם כללא דדכר ונוקבא דאצילות ובהמה הוא עולם הבריאה"ר', ובהמה תושיע ה
וכן האצילות , ל שנאמר אדם ובהמה נכללו ביחד"ואמר חד בכללא דאחרא משתכחא ר, האצילות

א וחכמה ובינה הן רעין דל, ואצילות סוד החכמה ובריאה היא סוד הבינה, ובריאה הם באחדות
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א לקבליה " אליו פונים שרעותיה דזהרצונות ששורש כל ,ולכן נקרא רעווא דרעווין, ברצון
כ אל סוף הרצון " שגם אמצע הרצון הנהגת הדין בשית אלפי שנין פונה ג,ש" כמ,דההוא רעותא

  .'ומרים בשבת במנחה אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך כוולכן א, ' אל גילוי יחודו ית,הזה
ת "שהוא ת, 'ת השמים וגו" אאלקים ת של פסוק בראשית ברא"ס א" הזה הותיקון

ב אותיות של התורה שכאן הוא " כי גם כאן במצח מאירים כל כ,1303ב אותיות"הכולל כל כ
שהוא הגורם ' נו ית והתורה הוא גילוי רצו,ששם שורש כל האתוון) ג ח דברים(' מוצא פי ה

  . אותיות התורההרכבתתיקון לכל הכלים שהם מחוברים מ
ך שהם השרשים "אותיות מנצפ'  אותיות עם הב" שהם כ1304ע עלמין" שם מאירים רוכן

 , ואלו האותיות מאירים בכל פרצוף במצח שלו, כידוע1305מוצאות הפה' ב אותיות סוד ה"לכ
,  של מאורות והנהגות ומתגלים בזיו המצחב קשרים"ב אותיות שהם כ"שכל פרצוף בנוי מכ

ומאור , י האותיות המאירים שם" ע1306 שעל המצח שבו ניכר האדם בכל פרטיויןס השרטוט"וה
ו " רנפקודי(ש בהיכלות "כ עולה ברצון כמ" והוא ג1307הזה הוא בסוד יעקב הבוקע בכל עלמין

ולכן מזכירין  )ב"ז ע"א קמ"זהר ח(ולכן הוא שלימו דאבהן , שיעקב נטל היכל הרצון )ב"ע
 מנוחה שלמה והיא ,אברהם יגל יצחק ירנן יעקב ובניו ינוחו בו, אבות' בשבת במנחה כל הג

  .'שאתה רוצה בה כו
  

  פתח טז 
מ שהשגחה מכונה " בכנתבאר כבר ,אשגחא פקיחא דלא נאים ונטיר תדירא'  התיקון

 בעינא ,ח" ת,אמרו) א"ל ע"ק(ר " ובאד, שהם משגיחים בכל פרטי התחתונים,מ"בשם עינים בכ
 לית עינא , אבל הכא, ואינון תרי בתרי גווני, ואית עינא דשמאלא, אית עינא ימינא,תתאה

 והוא מה ,' ולא תרין כו,כ עינא חד" ובג, בדרגא חד סלקין וכולא ימינאווייהו ותר,שמאלא
 וכתוב ,'איו וגואל יר' ן ה"כתוב הנה עי )יט' ח סי"ש רבה פ"שיה(ל במדרש "כ שארז"שמצינו ג

  .'כו רצונו של מקום  כאן בזמן שעושים,' וגואל הצדיקים' י ה" עינ,אומר' א
בבחינת כף '  וא,בבחינת כף זכות' א הוא על שני דרכים א" כי ההשגחה למטה בזוהענין

 ולעומת ,ו" או להכריע לטוב או לרעה ח,ס הבחירה והעבודה"כי שם ה )א"ב מ"י פ"ס(חובה 
 ,ת"הויו' ן הוא ה" שכל עי,עיינין' ג של ב"ח וה" והם סוד ה, הוא על אופן זה גם ההשגחה,כן

 כל 1308דמליא אלף אדרין ,ה שהוא הדעת" שהוא מרבע,ר לראות"כי ס'  היראו) דשמות ג (בסוד 
 ולבאר, )'לעיל בבית נתיבות נתיב הנקודות פתח ב' עי ('ת בכל א"הויו'  והם ה,ג"ח וה"מה' א

ס נורא בסתרי ההשגחה וצריך " וה, הוא ענין ארוך מאד, בשם עיניםענין ההשגחה המכונה
 שהרי ,לפרש מה הפרש יש בין העינים שהם פרטי מאורות ההשגחה לכל הכלים של הספירות

כ " וא,קווין' י שכולם הם מדות השגחה בג"ת נה" חג,ת" וכן ז,כולם הם מאורות ההשגחה

                                                                                                                                                                      

, ב"ח ע"ש בפרשת בראשית דף י"והבריאה נקראת בהמה דרביעא על אלף טורין כמ, מתפרשין
 ).ש בהמשך שמקשר את זה לקרבן"וע(ל "עכ

  .ב"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1303
בפלגותא דשערי אזיל חד ארחא דנהיר למאתן , ל"א וז"ט ע"ר קכ"א' ועי, לקמן פתח כו'  עי1304

שער מאמרי ' ועי, ל"עכ, א דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי"חא דזומניה נהיר אר, ושבעין עלמין
ך וכל "ז אותיות התורה עם מנצפ"ע עלמין אפשר שהם כנגד כ"ג ואמנם טעם מנין ר"ו ע"י כ"רשב

  . ל"אחת כלולה מעשר הרי רע עכ
 ב הוא"נש, ל"ג וז"ע' ב ה"יהל אור ח' ועי', א פרק ג"ח טנת" שהם פיתוחי חותם המוזכר בע1305

א שערים של "בסוד רל, שערים לאותיות' מוצאות הפה שהן נ' והן ה, א נחלק לעשר"ג שכ"סוד ה
 .ל"עכ, אותיות דנפקין מבינה

ל "ח הנ"ניצוצי זהר על הז' ועי, ב"מ ע"ובתיקונים ק, א"א ע" מוזכר בזוהר חדש פ׳ יתרו ל1306
 .שמביא תשובת הגאונים לגבי ענין זה

  .ת יבקעפ שמות שיעקב אותיו"שעה'  עי1307
מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא , ל"א וז"ו ע"ר קל"א'  עי1308

ה לאלף כל "ה ואמר הקב"ד בהגה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, שרייא עלייהו ודרי בהו
ה לאלף כל "ואמר הקב, ב"חו' והענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד ב, ייחודי לא יהיה אלא בך

א "ולא אלף אלפין וכנראה שהגר[אלף , פלא, והוא הכתר שהוא הדעת, ודי לא יהיה אלא בךייח
, קוין' והוא המתקלא בג' וא' י ב"ואמר שם שבריאת העולם ע, אדרין ואכסדרין] גרס כך בזהר

  . ל"עכ
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ת הם "כ ז"י הם עומדים בראש בגלגלת מה שא שהר, ובאמת הוא ענין אחר,'העינים הם דבר א
ש " כמ1309 כל העולםת שבו צור, שהעין הוא כלל הכל,מ" וצריך שתדע מה שמבואר בכ,בגוף

 ועל שם זה נקרא ,כדי שיקלוט את העין )ב"ז ע" ישבת(ש " ועין הוא בחינת גוון כמ,מ"ל בכ"רז
כן הוא עומד בין המוחין  ו, בין המחשבה ובין המעשהמוצע והוא כי העין הוא דבר מ,עין

י הוא כח הראות ובו " וכן הוא ענין העין שבו מתלבש אור המוחין שע,הגוףשבראש ובין כלי 
 )ב"ט ע"כק(ר "בוצינין דחשיב שם באד'  והם ז,'ת כמו שית"גוונין שהם שרשי ז' נרשם ענין ז

אל מול ) ב ח ברבמד ( וכתיב,'שלשה קני מנורה מצדה האחד וגו) לבשמות כה (ובסוד המנורה 
  . והשביעי מלכות דסלקא לבינה,י"ת נה"ג חד והם ממש בסו,'פני המנורה יאירו וגו

 )ב"ג ע"כדף (וארא ' ק פ"מדרגות כמו שכתב בזוה' מצינו ג  במראה הנבואהוהנה
 , גוונין דאתגליין רשימין ביה וכולהו לא מזדהרי בגין דקיימין בנהורא דלא נהיר תלתבעינא אית

 אינון ואלין אינון דאתחזיין לאבהן למנדע ,נון כגוונין דאינון סתימין דקיימי עלייהוואלין אי
 מגו אלין דלא מזדהרין ואנון דמזדהרין ואינון סתימין אתגליא ליה למשה ,סתימין דמזדהרין

 ואלין קיימין על אינון גוונין דמתחזיין ביה בעינא ורזא דא סתום עינך ,בההוא רקיעא דיליה
דרגין דנבואה שכל הנביאים השגתם באספקלריא דלא נהרא ' ש שביאר ג" וע,'גלך כוואסחר גל

י גוונין דמתחזיין " ע, שראו הנך גוונין דלא מתחזיין, ומדרגת האבות הוא,והם בגוונין דמתחזיין
 דגאון'  ועין בפי)1310ידפתח שבירה  ל"ע(' ה זכה להני גוונין סתימין עצמם כו"ומשה רבע

 ומדרגת ,י"היכלות התחתונים סוד נה'  שמדרגת הנביאים בג,היכלות' וד ז שהם בס1311להיכלות
ק שהוא " בהיכל ק,ה" ומדרגת משה רבע, אהבה וזכות ורצון,היכלות העליונים' האבות היה בג

 כל )ב"ט ע"מיבמות ( ל"כ משארז" וצריך לבאר ג, וביאור ענין זה הוא עמוק מאד,1312זכה לבינה
 וכל אלו ,מאירהה לאספקלריאה זכה " ומשה רבע, מאירהנהשאיהנביאים ראו באספקלריא 

  .סודות עמוקים ודברים נפלאים בסתרי החכמה
 וממנו נקח להבין המדובר , ענין זה הוא במה שנבין ענין העין באדם התחתוןוביאור

י קרומי המוחין " כי ידוע שכח הראות הוא בא מן המוח ע, והוא,במאורות האצילות דוגמתם
 וםד' א,קווין'  וכלל הראות הוא בג, ושם נרשם כח הראות,נמשכים בבת עין הפנימיוצינורות ה

ה דרגין דעיינין " שהם נו,ל תערוג על אפיקי מים"כאי) בב תהלים מ(והוא בסוד ( ,1313בן'רוק ל'י
 , וכשהם מתלבשים בעין עצמו נרשמים בו הגוונין בגלוי, אבל הם רוחניים עדיין,)ש בסמוך"כמ

ראיה הוא שבוקע הזיו דרך העין אל דבר המובט וחוזר ונרשם הדבר המובט בעין  ענין ה,והנה
 לא היה בו גבול ,לו היה כח הראות עובר דרך העין בלא לבושי ובאמת א, והוא ראייתו,עצמו

י " אבל ע, ולא היה יכול להחזיר הדבר המובט בו,כי היה הולך ועובר עד סוף העולם, וגוון כלל
  אז הניצוץ העובר דרך העין אל דבר המובט יש לו גבול וחוזר,ל הראותשנעשה מחיצה ומסך ע

  . עצמועין בבחינת אור חוזר ונרשם ב,כ"ע
 שכח הראות ביציאתו מן המוח הוא ,'הוא מג'  כל א,מדרגות'  מצינו שבעין הם גהרי

 ,' אך שם קודם שנתפשטו הם נכללים בא,' וכולל בו ענין הגוונין הג,רוחני מאד מכח הנשמה
 אבל עדיין ,גוונין חלוקים'  אז נעשה בו התחלת ג, וכשבא אל העין,שהרי אין שם חילוק גוונין

 זה וכעין ,אינו נרגש עד שעובר דרך העין וחוזר בו בדרך אור חוזר מן המובט אל העין עצמו
 כי בתחילה הוא עצם האור הראשון שנברא ביום ,מדרגות ממש' מצינו באור השמש אלו הג

א "ש במ"כמ) א"ב ע" יחגיגה(כ עמד וגנזו " ואח,ד סופווע בו היה מביט מסוף העולםראשון ש
 הוא כאשר השמש מאיר ,' והג,'שגניזתו הוא בשמש עצמו והוא מדרגה הב) 'ופתח תיקון (

 ואז , וחוזר אליו בדרך אור חוזר מצד המסך הנעשה מן הענןשמש ואז נרשם בו אור ה,בעולם
וראיתיה לזכור ברית ) טזבראשית ט (ש "גווני הקשת כמ'  והם ג,ש בגלויגוונין ממ' נרשם בענן ג

   .'עולם כו
                                                           

וכל אשר עושה רשם , שבעין רשום כל העולם וכל אשר בו, ל"ב וז"ז ע"א י"יהל אור ח'  עי1309
 . ל"עכ, באותו מקום שבעין טוב או רעהמקום 
 .ד"ל כ" נדצ1310
גוונין הראשונים נראין בפתיחו ' לכן ב, י הן גוונין דמתחזיין"ונה, ל"ד וז"ב ע"א י" ח1311
  . ל"עכ, ד אין שם גוונין כלל"לכן הן בסתימו דעיינין אבל חב, ת הן גוונין דלא מתחזיין"וחג, דעיינין

 .'ח זווגים פרק ו" ע'עי 1312
' ת אדום ירוק לבן תכלת ובדכורא ג"נ שהן ר"איל ואילת דו, ל"ג וז"ט ע"ב ל"יהל אור ח'  עי1313

  . ל"עכ, גוונין
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  פתח יז 
היכלות '  והם בסוד ז,ת כידוע" כי הנה ההנהגה הוא מז, נבאר ענינם אחת לאחתומעתה

י " נה,' א,מדרגות'  והם בג,ש"מדות הנהגה כמ'  ובאצילות הם בסוד ז, וכן בכל עולם,דבריאה
 כי שם עמידת הנוקבא שהיא מדת ההשגחה המוליכה ,ל ידיהם התחתונים הוא עשעיקר הנהגת

 בהיכל קדשו'  וה,ה"י שהוא גילוי לשם הוי" בסוד שם אדנ המאורות אל התחתוניםתכחו
 ששם בא ההשגחה ממוזג בסוד מעלה ,הם גוונין דמתחזיין למטה'  ואלו הג,1314)כחבקוק ב (

ז " ורשע וטוב לו בבחינת הוד עוה,ב למעלה"רו בעוהומטה בסוד צדיק ורע לו כדי להרבות שכ
י "שע ,1315א בירכין"ס אחיזת הסט" וה, למטהי" ויורד ע,והודי נהפך עלי למשחית) חדניאל י (

ס ההשגחה המכוסה בענן " וה, ואלו הם גוונין דמתחזיין למטה,ל"סתבך דא בדא כמשנההנהגה 
ת "וחג ,ה"ווני הקשת שהוא ביסוד דכליל נוג'  והם ג,1316' בענן לך וגוהסכות) כדאיכה ג (ש "כמ

ב "י פ"ס( יהםכף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינ הם מאורות ההשגחה העיקריים בסוד
ש הגאון "ב כמ" כי הם מסוד הנהגת עוה, ואלו הם גוונין דלא מתחזיין למטה)1317א"מ

 ב" מעין עוה' ובזה היה הנהגת האבות שהטעימן ה,י"י נה" רק הם מתגלים ע,1318בליקוטים
ז רק שעלו " שהרי מדרגתם היה בענין עוה,י"י נה" עי אםאבל לא נתגלה להם כ )ב"ז ע" טב"ב(

כ מדרגת " בזה נתחלק ג,ולכן )ב"ח ע"ג כ" חזהר(המרכבה הם  בסוד האבות הם ,ת"למדרגת חג
 והוא בסוד העינים עצמם שהם מסך ,י" שמדרגת הנביאים בנה,הנביאים ממדרגת האבות

 בסוד , וחוזר בדרך אור חוזר ונרשם בבחינת גוונין גלוייםמובטי בא האור אל ה" שעהמבדיל
 יקרא לפנים לנביא היום ,1319 ולכן נקראים חוזים ורואים שהם היכל נוגה וזוהר,מראה וחידות

 ,1320מ ביאורו" ואכ,שהוא ההפרש שבין נביאים ראשונים לאחרונים) ט ט' שמואל א(הרואה 
 ולכן , טרם עברם דרך העין אל המובט,ים של הראות בהגיעם אל העיןומדרגת האבות הם הגוונ

  .י גוונין דמתחזיין"הוא בסוד גוונין דלא אתחזיין דנתגלה להם ע
 ששם הנהגה מסודר לפי ענין הרוחניות ,ד"ר חב"למעלה מכולם הוא סוד ג'  הגומדרגה

אם אין בינה אין  )ז"י' ג מ"אבות פ (ש" כמ, רק הם נכללים בדעת בינה,בבחינת מחשבה
ס שורש כח הראות הנוגע "ר יחד וה"ק שכולל ג"ס היכל ק" וה,ק" המתפשט בווהוא ,1321דעת

 ה" והוא מדרגת משה רבע,שנכללים ביחד'  שהוא כלול מכח אור המוחין הג1322הפנימי בבת עין
 והוא אור הפנימי שנגנז בשמש שמאיר ,פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות) חבמדבר יב (

ק שהרי היה במדרגת אמצעי בין רוחני " היה למעלה ממדרגת ושהנהגתו ,ד סופוסוף העולם ועמ

                                                           

לא אשתמודע לנביא , ק"כגוונא דא עמודא דאמצעיתא דאיהו יקו, ל"א וז"ע' ז כ"בתיקו'  עי1314
 . ל"עכ, בהיכל קדשו' ורזא דמלה וה, י"דאיהו אדנ, וחוזה אלא בהיכליה

  .ג"ט ע" כצ" ספדא על"בהגר'  עי1315
 .ב"ע' ב ל"יהל אור ח'  עי1316
  .ב"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי1317
גוונין הראשונים נראין ' לכן ב, י הן גוונין דמתחזיין"ונה, ל"ד וז"ב ע"א י"יהל אור ח'  עי1318

ד אין שם גוונין "אבל חב, לכן הן בסתימו דעיינין, ת הן גוונין דלא מתחזיין"וחג, בפתיחו דעיינין
 .כלל

, דאינון סטרין עלאין, נביאין', ועמך כלם צדיקים וגו) ישעיה ס כא(ב "ז ע"ב רנ"זהר ח 'עי 1319
, דאינון נוגה וזוהר, אינון נטלין להיכלא דתרין רוחין ביה, תרין ירכין דסמכין לאורייתא קדישא

כמה דאית , דאקרון תורה שבעל פה, לסמכא לאינון היכלין דלעילא, ואינון תרין ירכין לתתא
 . ל"עכ, כך אית סמכין קיימין לאורייתא, סמכין לאורייתא דאיהי תורה שבכתב

נביאים הראשונים ראו באספקלריא המאירה , ל"א אדרת אליהו ישעיה א א וז"גר'  עי1320
אבל נביאים האחרונים ראו באינה מאירה שבאינה מאירה , ה"לבד משה רבינו ע, שבאינה מאירה

, ה"נביאים תרין נביאים וחוזים נו) ב"ע' ב(ז "ש בתיקו"כמ, אלכן נקרא חוזים שהוא פחות מנבי
 . ל"עכ

 .א"ע'  בצ"א על ספד"בהגר 'עי 1321
 ז"א על תיקו"בהגר' ועי, ג שעין ובת עין הם בינה וחכמה"ו ע" קנז"א על תיקו"בהגר'  עי1322

ן דהראיה בא מבת עי, בת מלך היושבת פנימה במוח יורדת לבת עין ורואה משם, ל"ב וז"ז ע"ק
א שיש "ע' ג ג"יהל אור ח' ועי, ל"עכ, ת וחוזרת הראיה למוח כידוע"והיא דרגא דבת מלך ורואה בד

 . חיצוני שהיא מלכות' פנימי היא חכמה וא' בתי עין א' ב
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 ,'מחציו ולמטה איש כו) ד פסקה יאפרשה דברים רבה  (איש האלקים) אדברים לג  (לגשמי
  .שהוא הדעת המאיר בגוף

, שכל הנביאים ראו באספקלריא שאינה מאירה )ב"ט ע"מיבמות (ש " מובן מומעתה
 שהושם מחיצה מבדלת מאחוריים שלא יבקע הראות מעבר אל ,כמו מחיצה של זכוכיתו והיינ

ל "י המחיצה הנ" וע, כיון שכח הראות בוקע להלןת עצמו שאז לא היה רואה א,עבר למרחוק
אם יהיה נביאכם ) ובמדבר יב (ז נאמר " וע, אלא במדרגת עצמוו ואינו מביט ב,חוזר הארה אליו

י חידה ומשל כמדרגת " ולכן השיגו ע, בלשון נקבה בסוד אור חוזר,עה אליו אתודבמרָא' ה
 אבל מדרגת משה היה אספקלריא המאירה מעבר אל עבר בסוד אור הראשון ,ז"עצמם בעוה

 והיה משיג כל ענין לפי ,ה ולא בחידות ולכן נאמר בו ומרֶא,ד סופושמביט מסוף העולם וע
  .א בבחינת מעבר בלבד" כמהותו ממש ולא היה אצלו במדרגות התחתונות

 ,מדרגות'  והיא כי בכל דבר שהאדם עושה יש בו ג, יתבאר לנו ענין העינים למעלהובזה
 , והתחלקות כל דבר על בוריו1323פ החכמה והבינה בציור"תחילה הוא מסודר אצלו במחשבה ע

כ " ואח,ומזה נולד לו הידיעה בדבר המוסכם אצלו מן החכמה והבינה והוא מדרגת הדעת
 , הוא רואה בעיניו לצייר המעשה שרוצה לעשות היאך לעשותו, לעשות איזה פעולההשרוצכ

ואם יכול לקבל הדבר המסודר אצלו במחשבתו והוא ענין ההשגחה של האדם להעלות המובט 
 כלל כל המעשה מצוייר אצלו 1324 ולכל,כ עושה הדבר"אל העין ולקשרו במחשבתו ואז אח

  . ובין המעשהמחשבהבין ה והוא דבר ממוצע ,בראיית העין
 והמעשה ,ר בסוד מוחין" שתחילה מסודר הכל בג, כמו כן הוא במאורות העליוניםוהנה

 'ארדה נא ואראה וגו) כא יח בראשית(ש " כמ.העולה מן התחתונים למעלה מכונה בשם עינים
עשה הוא שהמוהיינו , 'אלקיך בה וגו'  עיני ה)יביא דברים  ('לראות וגו'  הוירד) בשמות יט (

שיהיו מאורות '  שכך שם המאציל ית,המעורר לסדר ההשגחה לעומת המקבלים וכפי עבודתם
 וכמו שהשכינה מלכות היא המאור המעורר מעשה ,העליונים פועלים הכל לפי הכנת המקבלים

ס חזרת " העין ה, כמו כן,ת שבו"א בז"ן למדות ההנהגה שהם בז" מדהתחתונים למעלה בסו
 ,תחתונים אל המחשבה ששם מסודר ההנהגה לפי שרשו בסוד מוחין במחשבהדבר המובט מן ה

 , והוא פנימיות שלה בת עין,כ כידוע"ס מלכות ג" בת עין ה, ולכן,ליתן עטרות למאורות ההנהגה
ו "י עבודת התחתונים או ח" אם הם בשלמותם ע,א בעינים לפי ערכם"ת של ז"ס עלות ציור ז"וה

 אז ,א בסוד הגדלות" ואם הם במדרגת שלמותם שאז ז,א"ינים וסטבבחינת קלקולים וקטרוג הד
 וכך הם ,מאירים בסידורם'  שכל הז,1325)ב"ג ע" רצז"אד( הוא מכונה בשם עיינין פקיחין

י שבו "ת רק נה" ואין מאירים בז, אבל אם הוא בסוד קטנות, בסוד אור חוזרותנרשמים במאור
) כדאיכה ג (וא אור השמש המכוסה בעננים בסוד  אז גם אור העינים הוא בסוד סתימין שה,לבד

מיום שחרב  )א"ט ע" נברכות (ש" וכמ, והוא בבחינת הסתר פנים,1326' בענן לך וגוהסכות
הנה זה ) טב ש "שיה(ש " כמ, שהוא מאיר מבין חרכי עינא,ק לא נראה רקיע בטהרתה"ביהמ

' ה ב" והם בסוד נו,נאעומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים מבין חרכי עי
  .1327כרובי עינא כידוע

 שנראה ,כפי מה שהוא בגלות בסוד הסתר פנים'  א,מדרגות בהשגחה' כ ג" הם גואלו
 ש" כמ,ו כאלו נעזבו למקרי הטבע בדרך ארעי כאדם העושה מעשה בחושך בסתימת עינים"ח
ס " וה,' גבורותיו כוהן הן) 1328א"ט ע" סיומא( ורק ,'ואף אני אלך עמם בקרי וגו) כאויקרא כו (

 ואין ניכר , כמו אור השמש המאיר דרך העננים,הארתו מבין החרכים ובקיעות של העפעפים
 בבחינת ,מי יקום יעקב כי קטן הוא) ב עמוס ז ( והוא בסוד הקטנות,אלא באמונה בלב ישראל

                                                           

' דברים רצון ומחשבה וציור וכו' ג, ל"ד וז"ח ע" לצ"א על ספד"בהגרליקוטים בסוף '  עי1323
מקודם , דברים' ם ותכלית הענין ועיקר הענין שבמחשבה בחכמה הוא טע' וכתר הוא התכלית וכו

חושב ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול ) בינה(ואחר כך , חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי
  .ל"עכ, הכלי

 .ל ולכן" נדצ1324
  .א פתח נט"גדלות דז'  עי1325
בההוא זמנא , בת עין ביתא דילה, א אור דעינא הוא עמודא דאמצעיתא"ד ע"ז כ"תיקו'  עי1326

 . ל"עכ, דאיהי תבלול דעינא, דאתמר בה סכתה בענן לך וגומר, דיתפני עננא מן בת עינא
   .548לעיל הערה '  עי1327
 . זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים', ל הגמ" ז1328
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 ש" כמ, שאז היו העיינין פתוחים,הוא מדרגת הנהגת ישראל בעת שהם בארצם'  והב,י"נה
 והוא רגתם והיה ניכר מעלתם ומד,'נקרא עליך וגו'  כי שם המי הארץוראו כל ע) ידברים כח (

 שהאור , עצמוהשמש אבל עדיין היה מלובש בענין טבעי והוא אור ,ת"סוד גדלות בסוד חג
רק שנראה השגחתו עליהם בסוד הברכות  ז בשמש שהרי היה דרכם בענין טבעיהפנימי נגנ

 שיצאו ,ה בדור המדבר היה מדרגה יותר גדולה" אבל מדרגת משה רבע,םוהשראת הקדושה בה
 וענן )טו ח דברים(  שהרי היו אוכלים לחם מן השמים ומים מצור החלמיש,מענין טבעי לגמרי

  .ל" וזה לא יתגלה רק לע,והוא סוד אור הפנימי שנגנז בשמש )לד י במדבר( עליהם יומם' ה
הם סוד סידור ההשגחה והעולה מן התחתונים לסדר א ש" נתבאר לך ענין העינים בזהרי

 שהרי ,עיינין'  ושם הם ב,ש"א כמ"ת של ז" האיך יבואו לידי מעשה ממש בז,פרטי ההנהגה
הדרכים של הבחירה ' פ ב" ע, כף זכות וכף חובה,מדרגות חסד ודין' א ההשגחה בבחינת ב"בז
אתפקח ליה לטב ואית מאן אית מאן ד) א"ל ע"קר "א( ולכן שם ,ר"ט וביצה"ר ביצ"טוב

 והוא בחינה ממוצעת בין המוחין ובין , שהוא השכר והעונש הנראה למטה מיד,דאתפקח לביש
  .ת"כלי המעשה בז

 ומשם הוכן מדות ותיקונים לגלות הטוב ,א שם הכל בסוד הטוב הגמור" באאבל
 שיש לזה , אלא הכל טוב לפי ענינים המעוררים אלו המאורות,פ מעשה כלל"לפעמים שלא ע

משלי כב (ס " וה,א מגיע שם וכולו טוב" ולכן אין קטרוג הסט,זמנים מסוגלים ומצות מסוגלים
הנה לא ינום ולא ) ד תהלים קכא (ש" כמ, והוא עינא פקיחא תדיר,' וגוךטוב עין הוא יבור) ט

ו ושלא יגרום " שמשם בא ההשגחה תמיד לשמור לישראל שלא יכלו ח,יישן שומר ישראל
 ,א יהיו נפקחים" ולפעמים גורם שגם עיני דז,מסוד חסד העליון  והוא,להחריב הכלא "הסט

 דאתסחןש " והוא מ, המסוגל לזהןפ הזמ"שיהיה השפעת הטוב אף בזמן שאינם זכאין כל כך ע
 , שהמעשה הוא בגופא,ס החושים שבראש"וז ,1330)ב"לו עק( ר"ש באד" כמ,1329ק"דע בחלבא

 והאודנין שמיעת ,מקבל המעשה בהבטה בבחינת אור חוזר שהעין ,ובראש הם בבחינת חושים
 ונמצא שהחושים הם אמצעי בין )פתח הבא( ד"ז בס"ש אח" והריח סוד המחשבה וכמ,הדבור

  . עליונים בשרשםבפרצופים וכן הוא בסוד סידור מאורות ההשגחה ,המוחין אל כלי הגוף
דרגא דנבואה בסוד ה הוא " שנו,ל"א מתלבשים כמש"ה דרדל" הזה הוא נוובתיקון

א הם בסוד "ברדל ושם ,מדרגות הכלולים בעיינין' מדות מחולקים בג'  ובהם ז,רואים וחוזים
ר דיליה שהוא סוף הרצון של אצילות המקושר "שרשים לקשר הנהגת הזמן להביאו לנצחיות בג

 כדי להביאם אל ,א ליתן תיקונים לאלה הדרכים" שלכן גם הם בסוד גלגלתא דא,בנצחיות
פ עינא דחשיב "א ז"א וב,עיינין דאשגחותא' א הם ז"מאורות שבז'  ושם שרשי אלו הז,הנצחיות

א הם " ובא,1332א נוגה וזוהר"עיינין בז'  והם ב,1331ד שם"לספ' ש הגאון בפי" וכמ,ר שם"באד
' ם של פ" והוא רמוז בתיבת השמי, דשם לית שמאלא כלל אלא כולו טוב,כלילין בחדא

 השקיפה ממעון קדשך מן )טו דברים כו (ש"וגמת שמים כידוע וכמ שהעין הוא ד,1333בראשית
ה " וסוד השקיפ,'טוב עין הוא יבורך וגו) טמשלי כב (ס " כי שם ה,'השמים וברך את עמך וגו

                                                           

 . ל"א עכ"ק א"התחלת התיקון הכל מע, ל"זג ו"ע'  דצ"א על ספד"בהגרא וכן כתוב " זה א1329
 עינוי וחמאן ןמשנתיה ואתפקח בשעתא דסלקין אינון כסותא אתחזי כמאן דאתער, ל"וז 1330

רוחצות בחלב מאי בחלב בחוורא ) שיר ה(ד " הה,לעינא פקיחא ואתסחן בחד חוורא דעינא טבא
 א"צ כג ע"הספדי דבר על אמנם קשה שהרי דברי האידרא כאן קאי .ל"עכ, דלעילא קדמאה

 .)א"במהדורת ביאור הגר(
ר דף "פ עינא באד"ק ז"עיינין דאשגחותא וכנגדן אמר בעינא דע' א ז"בעין דז, ל"א וז"ע'  ז1331

עינא דלא ) ד(עינא דאשגחותא ) ג(עינא קדישא ) ב(עינא עילאה ) א(ל עינא פקיחא "ט וק"קכ
  . ל"עכ) ז(הוא קיומא דכלא עינא ד) ו(עינא דהוא נטורה דכלא ) ה(אידמיך ולא נאים 

ה שהן היכל שני ושלישי "ובפרשת פקודי בהיכלות דנו, ל"ד וז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1332
נביאן דאינון סטרין עילאין תרין ירכין דסמכין לאורייתא אינון נטלין , ב"ז ע"ש שם בדף רנ"כמ

א נהיר האי "ז ע"אמר שם דף רמו', וג' להיכלא דתרין רוחין ביה דאינון נוגה וזוהר והן היכלות ב
וכמו שהעינים ', נ כו"רוחא כגוונא דחיזו דעינא וכד מתגלגלא כדין אפיק נהורא דנציץ וזיהרא ה

ה שהם בין מלכות "וכאן דרגת נו, ל"עכ, הם מאורות האדם כן אלו שני רוחין נקראין נגה וזהר
  . ת"לחג

 .ב"ע'  וצ"א על ספד"בהגר 'עי 1333
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ג בעין "ן ימין וה"חסדין בעי'  והם ה,1334' שהדעת כולל אלף אדרין כו,ק שבמאור העין"ס ת"ה
ק ממאור עיניו של "מת'  ולכן פסיעה גסה נוטלת א)איפתח שבירה  (ל"ת כמש"הויו'  י,שמאל
 שיוצא לבר ,ויגע בכף ירכו) כהבראשית לב (ס "כי פסיעה גסה ה )ב"ג ע" מברכות(אדם 

שמות (ש " עין שמאל וכמ,כל היום דוה) יגאיכה א  ( אסתליק ואשתאר חדכרוב ואז חד ,ר"הבעו
 ברכות (ש" וכמ,זוהר ולטוהר נסתלקה נוגה ו"היכלות נו' וכעצם השמים לטוהר שהם ב) יד כ
א "ח (להיכלות' ש הגאון שם בפי" וכמ,ק לא נראה רקיע בטהרתה"מיום שחרב בהמ )א"ט ע"נ

   . והבן מאוד,א שם הם כלילין כחדא בעינא חד בסוד השמים" אבל בא,1335)ג"יד ע
  

  פתח יח 
 נוקבא  דמחד)ב"ל ע"ק( ר שם"ש באד" כמ1336הוא תרין נוקבין דפרדשקא' וז'  ותיקון

 ,א" נשיב רוחא דחיי לז, בנוקבא דפרדשקא דיליה)א"ט ע"רפ(ז " ובאד, ומחד חיין דחיין,חיין
 וענין התיקון הזה צריך להרחיב בו הדבור ,התיקונים הם כוללים כל התיקונים שלפניהם' ואלו ב

 הנה ,' יתוק אשר לא זכו אליה רק ישראל עם קדוש" נוראים ונפלאים מתוהתולבאר סודו
ימי '  ויסוד כל ז1337 הברית הוא חותם כל הגוףשיסודוטמא הוא כולל כל הפרצוף כמו הח

קהלת א  (ש" ובו נכללים כל האיברים כמ,1339 שלכן בו ניכר הפרצוף בין דכר לנוקבא,1338הבנין
 1340 החוטם הוא שפירותא דפרצופאלתא כמו כן בראש בגלג,'כל הנחלים הולכים אל הים גו) ז

) ה"תפילת ר(בסוד  ש אריכו דחוטמא"א נקרא כן ע" שא, זה ההפרש שלכן,וניכר בו כל פרטיו
ן "א הם ק" שלכן שם בז,'הקצר בזעם כו) שם(ש זעירו דחוטמא בסוד "א ע" וז,ומאריך אף
  .)ז"מ, ו" כיםפתח( ד"ש במקומו בס"ע כמ"א ש"נהורין ובא

ויהי ויפח באפיו נשמת חיים ) זבראשית ב  (ש" החוטם הוא קיום כל הגוף כמוענין
 ,1341פ"ל כמ" כי שם שורה רוח האדם שהוא עיקר מדרגתו כמש, והענין,האדם לנפש חיה

 וכן עיקר רוח החוטם הוא ששואב הרוח ,שהנפש הוא למטה ממדרגתו והרוח בא לתקן הנפש
י חום האש הטבעי שיוצא מן הכבד ששם " הלב שלא ישרף עלמאויר ונכנס בריאה ומנשב ע

 הוא גורם לו תנועה ,י הרוח שמנשב על הלב" וע,הדם אל הלב ומשם בא מובחר ,שורה הנפש
 וכן הוא בכל נשימה ,וסיבוב בכל רגע שמסבב הדם מן הלב בכל הגוף עד שחוזר אל הלב

  . ובזה מתקיים הגוף,ונשימה
 )'גפתח ף "אח(  שכבר כתבנו, אלו סודות נוראים בסתרי פעולות המאורות עליוניםוכל

 ושם הם בסוד החושים שהם ,ר הנהגת המעשה המסודר בגוףשהראש בכל פרצוף הוא סידו
 וכפי הסידור המחשביי ,המעברים אשר מקבלים כח הציור מכלי המעשה אל המחשבה והמוחין

 שהעינים הם )טופתח שבירה (  וכבר כתבנו,ת" אל כלי המעשה בזברכך הם אמצעיים להיות מע
 אבל הם ,ה דלהון"ת שהם נו" אל הז שהם הכלים המעבירים מן המחשבה,סוד רגלין דגלגלתא

 שכמו שהרגלים הם בסוד הכליות ,היסודנכללים שם בתרין נוקבין דפרדשקא בסוד יסוד ועטרת 

                                                           

מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא , ל"וזא "ו ע"ר קל"א'  עי1334
ה לאלף כל "ה ואמר הקב"ד בהגה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, שרייא עלייהו ודרי בהו
ה לאלף כל "ואמר הקב, ב"חו' והענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד ב, ייחודי לא יהיה אלא בך

א "ולא אלף אלפין וכנראה שהגר[אלף , פלא, תר שהוא הדעתוהוא הכ, ייחודי לא יהיה אלא בך
, קוין' והוא המתקלא בג' וא' י ב"ואמר שם שבריאת העולם ע, אדרין ואכסדרין] גרס כך בזהר

  . ל"עכ
ק לא נראו שמים בטהרתה דאשתאר חד כרוב והוא הוד אבל נצח "מיום שחרב בהמ, ל" וז1335
 . ל"עכ, נסתלק
 הוא -תרין נוקבין דפרדשקא ואתער רוחא לכלא , ל"א וז" ע' זצ"א על ספד"בהגר'  עי1336

תקונין האי חוטמא הוא ' ר דחוטמא מחד נוקבא חיין ומחד חיין דחיין והם ב"ש באד"חוטמא כמ
  . ל"עכ, א וקרינן ליה סליחה והיא נחת רוח דרוחא דנפיק מהכא"פרדשקא דביה נשיב רוחא לז

  .לעיל נקודות פתח יז'  עי1337
  . ל"עכ, ק ולכך נקרא כל"וידוע שיסוד כולל כל הו, ל"ב וז"ע'  זצ" על ספדא"בהגר'  עי1338
 .' לעיל פרצופים פתח ב1339
  .ל"עכ, א"האי דיקנא שלימותא דפרצופא ושפירותא בז, ל"א וז"ט ע"ר קל"אד'  עי1340
אבל , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי1341

 . ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, גה למטה ממנוהנפש הוא המדר
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 וידוע כי לעולם היסוד ,העינים'  כמו כן החוטם הוא יוצא מבין ב,1342שמשם המעבר אל היסוד
 ,שב באיתן קשתוות) כדבראשית מט  (ש" בסוד התעוררת כמ1343עולה אל מדרגה עליונה מאד

 ןא יום הראשו" ששם גנוז חסד דרדל,1344ל הפורח באוירא עילאה מגד)ב"ו ע" טחגיגה( ס"וה
  .סוד האור הגדול

 והם סוד אור ,ס" הם נגנזים באוירא ומו1345 כי אוירא ובוצינא)פתח יג(  נתבארוכבר
 בסוד ,בו ירוץ צדיק' מגדול עוז שם ה) ימשלי יח ( והוא ,שורש העליון נורא מאד 1346ומים

ב " מח"תז( ן"ב במטטרו"א בנוריאל ושו" רצו, ואמרו,ב"א ושו"והחיות רצו) ידיחזקאל א (
 כי אם היה יוצא האור היה ,ד לב1348 ובעטרה הוא בסוד מים, כי האור נשאר גנוז ביסוד,1347)א"ע

א "ס רצו" וה,1349)ג"ט ע"פ( לתיקונים' ש הגאון בפי" והאור נשאר גנוז כמ,מתבטל בנין העולם
'  והטעם שכל זמן שהעולם מתנהג בסוד הבחירה בו,ל חסד ואש" והוא בנוריא1350ם" ומיר"באו

קולים גוברים סוד אש של גיהנם והוא האש של הכבד לימי המעשה שית אלפי שנין שעדיין הקי
 אם ,'הלעיטני נא מן האדום גו) לבראשית כה (א והתאוה בסוד עשו " הסטתגבורת בסוד והוא

א לגמרי והיה " היה מתבטל הסט,ל מעלה בסוד אור העליון כפי שרשוהיה מתגלה בחינת אש ש
 שלא , ולכן הושם מחיצה, והיה מתבטל ענין הנהגת העולם כפי מה שהוא,מתבטל הבחירה

 ואור הוא אש ואחלפו ,1351ס מים שנתנו בגבורה" וז,יתגלה לעולם רק בבחינת מים לבד
א בעולם "כדי שיהיה בחירה וימצא הסט כי זהו מחסד העליון שיבא הכל בצמצום ב,דוכתייהו

 ,ימי המעשה כידוע' ן שהוא סוד ו" וזהו ושוב בממטרו,בסוד אש של מטה בכדי להרבות השכר
 שהוא הגלגל המקיף כל 1352ב"שאמר לעולמו די בסוד ושו) א"ב ע" יחגיגה(י "ס שם שד"וה

  .ל"ז כמש"לא בזא את שלא יבואו האורות בבת אח,סידור הנהגת שית אלפי שנין בסידור הזמן
ז " ועי,יאה שיהיה חוזר האש אל המים הרוח שבֵר,ס סיבוב הדם בגוף בכל רגע ורגע"וה

ס הרוח שבחוטם השואב הרוח מן האויר ומגיע אל הריאה בבחינת מים " וה,מתקיים הרוח בלב
 א ואלו לא היה הרוח ב, והוא בחינת יסוד ועטרת היסוד,י חזרתו לשאוב הרוח מסוד הגבול"ע
ה "ס החסד של שם מ"וה , כל הגוףושורף היה גובר האש הטבעי של הכבד ,לל אל הריאהכ

 ,א בסוד שבירת הכלים"י קטרוג הסט"ו ע" שלא יהיה גורם חורבן העולם ח,ן"המאיר אל הב
י המים שבאים " וע, אש הוא בנוקבא המשתוקקת,בחינות אש ומים ואור' שבאמת הם בסוד ג

א עומדת למטה בסוף "סט ה,א" וכן כאן למטה בהנהגת ז,אר גנוזלה נכבה חום האש והאור נש
י מימי " וצריך לבסמו ע,ו"הקדושה ומשתוקקת להאחז בסטרא דקדושה לגרום פגם גדול ח

 שמים הם , אבל הביסום הוא בצמצום בסוד גבורות של החסדים שנקראים מים כידוע,החסדים
  .כ בא בגבורה"בחסד ואעפ

                                                           

 תרין כוליין האופים ומבשלין הזרע דנחית מן מוחא ,ל" וזא"ה ע"מ פנחס רל"רע'  עי1342
  .ל"עכ, ומבשלין מיא דמקבלין מכנפי ריאה

 .'ח שבירה פרק ג" ע'עי 1343
  .א"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח צלם פרק א"ע'  עי1344
א יצאו אוירא ובוצינא ונגנזו "ב דרדל"הכלל מחו, ל"א וז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר' י ע1345

ב "א שהם חו"כ אתגניזו באו"ג ואח"ומשם חו, י"ג דע"והן בחו, א"ב דא"ס שהן חו"באוירא ומ
  . ל"עכ', דעולם האצילות וכו

ורש ק ש"ובוצד, ר שאוירא היא שורש לאור"א שמביא מקור לזה מהאד"ח ע"ע ק"ב'  עי1346
  .ש"ע, למים

והענין כי , ט"ש בזוהר רצוא בנוריאל ושוב במט"מ, ל"ג וז"ג ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1347
כמו כל ' ט הוא יסוד דיצירה כידוע וארבע חיות הן בנוקבא והוא יסוד דדכורא רק שכליל בנוק"מט

 . ל"כע, שהוא כלול בה' דנוק' דדכורא וא' יסוד דדכורא וכל יסוד יש בו שני בחינות א
 .ו"א פתח כ"גדלות דז'  עי1348
נ נבראו אבל סרס את הזכר והרג את "הנה לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זו, ל" וז1349

' לויתן לעילא דא צדיק כו' ב ב"ל נ"והענין כי לויתן הוא צדיק כמש, ל"הנקבה ומלחה לצדיקים לע
ג והיו ראוין להיות שם ולהזדווג "עיטרין דחו' ל והנה אור ומים הן ב"נ אמה ועטרה כנ"והוא זו

אבל באמת אינו יוצא אלא מים והאור ההולך בזיווג בכל האברים הוא התענוג ' וליתן שניהם לנוק
  . ל"עכ, בזיווג והולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינו בא אלא מים

 .ם"ר ומי"או' א בגימ"רצו 1350
 .' פתח מלקמן' עי,  דהיינו גבורות גשמים1351
  .י"שד'  גימ1352
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 שנקב השמאלי , ומחד חיין דחיין, שמחד נוקבא נשיב חייןא"ס התיקון חוטמא דא"וז
 והוא , בסוד גבורות בחינת מים,א שורש הנוקבא מלכות" שם הוא עטרת היסוד דרדל,שבו

י ביסום " ובזה נותן חיים להנהגת הזמן ע,תיקון שלא יבואו האורות יותר מגבול המשוער להם
שם גנוז האור מחסד עילאה שהוא סוד שורש ש חיין דחיין בנקב הימיני ומחד ,ן ביחד" ובה"מ

 אלף הששי שאז יתגלה האור גם בסיוםן וז יוחזר הכל לשורש הראש"י שע,הנצחיות דגנוז שם
 והוא החסד הגנוז ביסוד שעולה לאוירא ,1354 אש שלמטה1353ג" עד שיעלה למדרגת ס,ן"בב

 שלעולם יהיה ,םוהוא חיים הנצחיי )ב"ב ע" מז"תיקו( באוירא דפרחובוצינא עילאה מגדלא 
 ואדרבא יהיה בסוד עטרת בעלה מצד ,חיבור הרוח עם הנפש עד שהנפש יעלה במדרגת הרוח

  .שהוא קלקול שנהפך לתיקון
א שם הוא מתגלה " שחוטמא דז,א"א ובין חוטמא דז" ההפרש שבין חוטמא דאוזהו

מתגבר ז לפעמים " שעי,פ הבחירה לטוב ולרע"רוח שבו לפי עניינו שהוא אלקי המשפט ע
ד "רצז "א (נקבים'  ולכן גם שם ב,ה הוא התיקון"ן ולפעמים מסטרא דמ"הקלקול מסטרא דב

 הרוח מן הלב 1356סוד החזרת  נייחא ורוחא טבא שהואומחד , מחד נוקבא תננא ואשא1355)א"ע
ן כולו "והר סיני עש) יחשמות יט ( בסוד , ואז מתגבר האש שבכבד סטרא דשמאלא,והריאה

ובחזרת הרוח בשואבו  ,קרב'רף וע'חש ש'נ) טו ח דברים( והוא ,באש'  המפני אשר ירד עליו
 ובזה נכנע , הוא נייחא ורוחא טבא לכבות כח האש של הכבד העולה אל הלב,מאוירא עילאה

 , ויעקב סוד רוחא דחיי,הכבד שעשו הוא תננא ואשא מן , והוא בסוד יעקב ועשו,א"כח הסט
ורב יעבוד ) כגבראשית כה  ( וכתיב,ואחיד באילנא דחיי )ב" ע' התענית(שיעקב אבינו לא מת 

 הואם " וסוד לאו,ם יאמץ"ם מלאו"ולאו) שם( ש" כמ, לפעמים זה מתגבר ולפעמים חבירו,צעיר
 םאומין שבפנימיות' הם עוכוחות שבנפש '  ע1357ערקין שבכבד' נקודות בסוד ע' מלכין שהם ז' ז

 יעקב , וכן להיפוך בסטרא דקדושה,1358'למ' ל שבפנים בין ו"א והם ,מלכי אדום' הם סיגי ז
 אבל ,אומין'  שהם נגד ע1359כוחות בשמש' נפש ע'  וממנו מתפשטים ע,ת"ת ז"הויו' בסוד ז

א לגמרי או " ששם כולו חסדים ותיקונים להעביר הדינים של ז,הנקבים כולם לטוב' ק שם ב"בע
  .1360 של הנצחיותןין דחייז בגבול וחי" חיים סתם דעוה,חיים' לבסמו בסוד התיקון שהם ב

  
  פתח יט

 ש" כמ, ותורה חיי עולם, תפלה חיי שעה,נקבים הם בסוד חיי עולם וחיי שעה'  בואלו
ניחים חיי עולם ועוסקים מ) א" ע' ישבת (ל" וארז,'וחיי עולם נטע בתוכנו כו )ברכת התורהב(

                                                           

ן "ל הנכללים בזו"דע כי אלו אורות המקיפין כל הפרטים הנ, ל"וז' ח שער השמות ו"ע'  עי1353
ועתה אור מקיף הוא מצד , אור הבינה המקיף את הבנים בסוד פורס סוכת שלום' כולם הם בחי

ל "ר, א"חדשה בארץ כי נקבה תסובב גבר הוא הז' כ לעתיד לבא במהרה בימינו יברא ה"הבינה ואח
כדמיון מה שעתה מסבבת אותו , א"תסובב גבר הז, א שהיא התחתונה הנקרא מלכות"א דזשהנוקב

ת בסוד צדיקים יושבים ועטרותיהן "הנקרא ת, א"והסיבה כי תתעלה המלכות למעלה מז, הבינה
לכן , החיצוניות גדול מהפנימיות' בערך א, ל"וז' ח פנימיות וחיצוניות ד"ע' ועי, ל"עכ, בראשיהם

לעתיד לבוא יהיה , ל"אדיר במרום עמוד קח וז' וכן עי, ל"עכ, ה"ד יהיה גדול משם מן לעתי"שם ב
ע " לקמן נתיב אבי'ועי, א"א ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, ג"ן במדריגת ס"התיקון שלם שאז יהיה ב

 .פתח יא
  .ל שלמעלה" נדצ1354
חד נייחא ומ, מחד תננא ואשא, ובספרא דרב המנונא סבא אוקים הני תרי נוקבי, ל" וז1355

  .כ"ע, דאית ביה ימינא ושמאלא, ורוחא טבא
 .ל יציאת"נדצ 1356
כבד ויותרת , לקבל שבעין ממנן, שבעין ערקין אינון בכבדא, ל"א וז"ט ע"ז נ"תיקו'  עי1357

' ל אם רובן של ישראל אז שלטין כו"על שבעין נפש ר, ל"ד וז"ד ע" פז"א על תיקו"בהגר' ועי, ל"עכ
אבהן הן כלל נשמות ' של אברהם ויצחק שאלו ג' וב, נפש'  של עי'בחי' דבישראל אית בהו עי

ת שלטין בנפשא ונשמתא כבד וטחול ועל התורה "ע ול"על מ, ישראל וכן הן כלל התורה וכן באדם
  . ל"עכ, ערקין' עי

 . 'לאום'שבאמצע מילת ' ו'  דהיינו א1358
 .שזה כחו של משה רבינו, בבית נתיבות' ף פתח ח"אח'  עי1359
  .ק כלא ימינא וכלא נייחא"בע, ל"א וז"ע'  זצ"א על ספד"הגרב'  עי1360
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 כי התפלה הוא ,1361)א"ד ע" יחגיגה( לדוד' לו וא' כרסוון א'  והוא סוד עמוק בסוד ב,בחיי שעה
ס ביסום הדינים שלא " וה, היסוד מלכותתוהוא בעטר) דתהלים קט (בדוד בסוד ואני תפלה 

 ,א"שכן התפלה מועיל לחיי הזמן שהוא מסטרא דז )א"ב ע"ג קע" חזהר( עלמא בשלהובוי דיוקי
 , בסוד ביסום הדינים לבדא שהוא מתפשט"נקב השמאלי של אולכן הוא המעורר רק הארת 

 ת ולכן לפעמים תפל, כדי שיהיה נשאר הנהגת הזמן קיים,א מכל וכל"אבל לא לבטל הסט
 כי כך הוא משוער במדה ובמשקל לפי הצורך לתיקון ,הצדיקים אינו מועיל להם להפך הדין

 אבל התורה עניינה ,ש" בשמים כדי שיבוא הכל בשיעור וגבול וכמ ונשאר סוד התפלה,העולם
   .ון שעניינה לגרום חיים הנצחיים להעביר כל הנהגת הזמן למעלהסוד הפנימיות אור הראש

  כי תפלות במקום קרבנות תקנום,ס הריח של קורבנות ששניהם הם תורה ותפלה"וז
 כל ,'זאת התורה לעולה גו )א"י ע"קמנחות  (ש" כמ, וכן תורה במקום קרבן)ב"ו ע" כברכות(

קרבנות הבאים על חטא '  א,מדרגות' ות יש ב והענין כי בקרבנ,'צ לא עולה כו"העוסק בתורה א
 ויש קרבנות שהם רק לרצון ובנדבה כגון שלמים , ואשם, ועולה שמכפרת על עשה,כגון חטאת

ם "אד )זתהלים לו (ה בסוד "י מ"ן ומיתוקו ע" וסוד הקרבנות הוא בירורי שם ב,ותודה וכדומה
 1363א ותננא ואשא"שמתגבר הסטבעת '  הא,אופנים'  והבירור הוא על ב,1362'ה תושיע ה"ובהמ

י הקרבנות הם "וע ,ן"י החטאים וחרון אף בעולם והוא התגברות הקלקולים של שם ב"ע
ויקרא  (ש"כמ ,י תשובה" וסוד הבירור הוא ע,ה לתיקון העולם"י מ"מתכפרין שהוא הביסום ע

 המחשבה  ובכל קרבן הבא על חטא צריך ווידוי ותשובה הוא תיקון,'והתודו את עונם גו )מכו 
 שחוש הריח הוא העולה מן המחשבה הבא )פתח יז( ל" כמש,והוא העולה לריח ניחוח לחוטמא

ס הבירור שכל בירורים אתברירו " וה,1364 ועולה עד המוחיןוניםי המעשה של התחת"ע
 ,ק" סוד נקב השמאלי של חוטמא דעוהוא )'אפתח ן "ד ומ"מ (ד"ש במקומו בס"במחשבה כמ

ירמיה (' כי מצפון תפתח הרעה גו )א"ז ע" מזבחים(  שחיטתו בצפון,שכל קרבן הבא על החטא
 )דד ש "שיה('  כמגדל דוד גו1365י המזבח שהוא סוד החוטמא"וצריך אתבסמותא שם ע )ידא 

אפך כמגדל  )הש ז "שיה (ש" שהחוטם נקרא מגדל כמ,'ויבן מגדל בתוכו גו )ב ה ישעיה(ש "וכמ
 והוא צלותא דיתבא )ב"ו ע" כברכות( ם קרבנות תקנום הוא התפלה שבמקוה ונגד ז,'הלבנון גו

של קרבנות הוא שלמים '  וחלק הב,1366)ב"ב ע"מ(ש בתיקונים "על מגדלא ברתא דמלכא כמ
 והם הגורמים סוד העליה לחיי עולם לסוד אוירא עילאה מגדל ,ותודה שהם באים בנדבה ורצון

 בנקב הימיני שמשם עולה 1368 בחסד הגנוז ביסודוהוא )ב"ו ע" טחגיגה( 1367הפורח באויר
                                                           

וחד ' א כו"ב חד רוחא נפיק לז"ל ע"ר דף ק"אמר באד, ל"ג וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי1361
' כרסוון א) א"ד ע"חגיגה י(ש "ל וז"א ועטרת המלכות כנ"לפי שהן יסוד כלל הז' לבריה דדוד כו' כו

 .ל"עכ, לדוד' לו וא
, והיא יסודו, סוד בריאת האדם בגוף שבתוכו נפש הבהמית, ל"ב וז"א ע"ג ל"אור חיהל '  עי1362

ה בא בתוך "שהמ, ן"ה וב"והוא סוד מ, ם ידוע"אד, האדם באמת' שהוא נק, ונפח בו רוח האדם
ולכן ) ה"אותיות בהמה בה מ(והוא סוד אדם ובהמה , להוציא הברורין ולהשלים אותה, ן"הב

ויאמר אלקים תוצא ) ב"ח ע"כ(ל " וזצ"ספדומקורו מה, ל"עכ, ירורי הבןהקרבנות מהבהמה שהוא ב
 .א שם"ביאור הגר' ועי', היינו דכתיב אדם ובהמה תושיע ה' הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו

ולכן אמר כאן תלת דרגין דרוחין בישין ועלעולין , ל"ב וז"ז ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1363
ר "ש באד"נפקין מחוטמא תלת שלהובין תננא ואשא וגחלי דנורא כמוקטפורין והן תלת דרגין ד

 . ל"עכ, ל"ז כמש"ובא) ב"ז ע"קל(
ל כל האורות וכל הפרצופים " ר- סלקין ' ביה סליקו ובי, ל"ד וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי1364

ד וזהו ביה סליקו וכן הוא תמי, לאחר שבירת המלכים ונבררו בו כידוע) ס"במו(הכל נתעלו בו 
ב ובהאי כד סליק כלא "ז ע"וכן אמר בזוהר בראשית דף ט, כידוע דכולם סלקין ביה להשפיע להם

 . ל"עכ, ס"נ סלקין במ"וכן כל הבירורים של הסיגים בסוד מ' סלקין ואתאחדן ביה כו
  . ד שמזבח החיצון שייך ליסוד"ג ע"ב י"יהל אור ח'  עי1365
ואמר , ה כאלו בועל ארוסתו בפניו"בפני עכל הלומד תורה , ל"וזד "ב ע"מא שם "גר 'עי 1366

אלא ', אל תקרי מורשה וכו, ש תורה צוה לנו משה מורשה"כמ, ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני
כ היא "ואח' בתחילת תורת ה', כו' ש כי אם בתורת ה"וכמ, שאינה נשואה עד שילמוד אותה

אבל לברתא דמלכא לית דזכה , ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו"וכמ, תורתו
ח "ש תז"וכמ, ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע"ואפילו מרע, לה עד דיקטול לההוא חויא

ואיהי ארוסה למשה , אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה, שם
 .ל"עכ, הלכה למשה מסיני

  .א"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח צלם פרק א"ע'  עי1367
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ס " וה, והוא השורש העליון של החוטם הדבוק במצח,א בסוד הרצון"לאוירא ששם גנוז רדל
 )תנחומא תולדות א(שהם עושים שלום בעולם  )א"ה ע" נזבחים( 1369שלמים הנשחטים בדרום

ן  והוא מדרגת זמ,'וגר זאב גו )וישעיה יא  (ש" וכמ,שהוא הנצחיות שיעבור כל הרע לגמרי
והיתה מנוחתו  )יישעיה יא  (ש" כמ1371)א"ד ע"רצז "א( 1370טבא נייחאו שהוא שלום חמשי

כל העוסק בתורה עושה שלום בפמליא של  )ב"ט ע"סנהדרין צ(ל "ש רז" והוא התורה כמ,כבוד
 ,ל"הנ) ימשלי יח (ז " והוא מגדל עו,' שנאמר או יחזיק במעוזי יעשה שלום לי גו,'מעלה כו

  .'יעלו לרצון על מזבחי וכו )ז ישעיה נו(ש " וכמ,מנדיבת לב המביא הקרבןס הרצון העולה "וה
 שהמבול היה כעין ,את ריח הניחוח אחר המבול' וירח ה) כא ח בראשית(ש " סוד מכןו

 בראשית( וכתיב , והוא הקרבן שהביא,1373י נח נייחא ורוחא טבא" ונתבסם ע1372שבירת הכלים
 ולכן סוד עשן ,ל"י הארת חוטמא הנ" שהוא ע,'לא אוסיף עוד להכות את כל חי גו )כאח 

 , נצחה הרוח את עמוד העשןלאו) ה"ה מ"אבות פ (ש"הקרבנות היה עולה למעלה בשווה כמ
 והוא בסוד עלייתו ,כ לסטרא דשמאלא לצפון"שהלך ג) א"ל ע" קב"ח(ק "כ אמרו בזוה"ואעפ

ש "ס מ" וז,ש"עה כמ לבסם הדינים בסוד חיי ש,ק ולנקב השמאלי שבו"למעלה לחוטמא דע
 כיון דשמע דמקדמי ,' תמה כו, איכא סבי בבבל,י"אמרי ליה לר) א" ע' חדף(ק דברכות "בפ

ל שמשם נשיב " כי הוא בסוד עלייתו לחוטמא הנ, היינו דאהני להורי לבי כנישתא אמכומחש
 וכן ,'גועוד יוסף בני חי ) כח בראשית מה ( כי הוא ביסוד ועטרת היסוד בסוד החיים,רוחא דחיי

 תהלים כא ( הוא הארת מלך המשיחומשם, 1374 חי וקייםלך ישראלדוד מ) א"ה ע" כה"ר(אמרו 
ס גניזתו בהיכל " וה, ששם הוא תחיית המלכים בעטרת היסוד וביסוד, לותחיים שאל ממך נת) ה
ס "א שמשיח ה"ע נהורין דחוטמא דא" ובש,א"ן דחוטמא דז"ן נהורי" שהם ק1375ר"ן צפו"ק

זה  )דבראשית א ילקוט  (ל" וארז,ורוח אלקים מרחפת על פני המים )בבראשית א ( ש" כמ,הרוח
'  והם ב,' שהיה מרחף כו,כ" וכן אמרו ורוח אלקים מרחפת זה כסה, מלך המשיחשלרוחו 

א " ועכשיו הוא גנוז בסוד חוטמא דז,לדוד שהוא נגנז לתיקון העולם'  ואול'  א,ל"כרסוון הנ
ר ויתגלה " אבל בזמן ביאתו אז יתעורר בסוד צפו,וד הביסום לבד ורק בס,שהוא הנהגת הזמן
 ש"מ בסוד חיין דחיין כמ" ולכן יהיה אז זמן תחה, יהיה גמר התיקוןאז ש,א"בעולם בסטרא דא

ש הגאון "ק כמ"ה שבחוטמא דע"אותיות הוי'  בסוד ד,מארבע רוחות בואי הרוח) ט לז יחזקאל(
עני ורוכב ) ט ט זכריה( והוא ,מלכים את החמשה' חמת דבסוד מל )ג"ה ע"ל(ה "ד בפ"לספ' בפי

 והוא תפלה ,1376עניהבסוד דלה ו'  הוא ד)שעטרת היסוד( ,על החמור בגילוי יסוד ועטרת היסוד
 והוא בסוד עשיר ,ביסוד עצמו ,' יום הששי כו,' ותורה ו,'תפלה לעני גו )אב תהלים ק (ש"כמ
ם "ח דאברה"ר רמ" והוא רוכב על חמ,ות דתורהאין עניות אלא עני )ב"ט ע"מקידושין  (ש"כמ

גם כי  )1378י ח הושע (ש"יבוא כמ'  ובזכות אלו הב, ששם חסד עילאה,1377 דהאי אמה'ורכיא
  .ו בגוים עתה אקבצם"יתנ

                                                                                                                                                                      

  .לעיל פתח יח'  עי1368
 .ל גם בדרום שהרי הם נשחטים בכל מקום"צנד 1369
 .ל נייחא ורוחא טבא"נדצ 1370
 .ש שזה הנקב המתנגד לתננא ואשא" ע1371
ענין שבירת הכלים ממש שלא יוכל לסבול האור , א"ל אדיר במרום עמוד ל"ברמח'  עי1372

  . ונפלו והוא סוד המבול
ש כי אותך " וכן נח דרגא דצדיק כידוע וכמ- הגהה , ל" וזג"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי1373

) ב"ח ע"א נ"זהר ח(ואמרו נח נייחא לעילא נייחא לתתא ' ראיתי צדיק לפני וכתיב זה ינחמנו כו
  . ל"עכ

רגע בלא תורה ודעת הוא אבר מת ] האדם[כשהוא , ל"ב וז"א ע" נז"א על תיקו"בהגר'  עי1374
וכמו שכל האברים הם תמיד בתוקפם לבד הברית שאינו חי ' ש מה דגי הים כיון כו"כמ, מת' ונק

ולכן ' ובניהו בן איש חי כו' ה באדם הרשעים בחייהם כו"וכ, י התעוררות הדעת לזיווג"כי אם ע
ז שערלה חופפת על העטרה והוא כתנות עור של הגוף וצריך לפושטו עד "אינו נשאר הגוף חי כ

 . ל"עכ, כי אמילם דוד מלך ישראל חי וקיים' ה סבוני כושהוא זמן התגלות העטר' ל בזמן התחי"לע
 .ב"ו ע"ג קצ"זהר ח' ועי, א פרק יד"ח א"ע 'עי 1375
  .ה ואינון"ג ד"ז ע"ז י"א תיקו"בהגר' ועי', ח עקודים פרק ה"ע 'עי 1376
כשיורדים למטה בפומא דאמה , ח כמנין אברהם"רמ, ל"שער הפסוקים חיי שרה וז'  עי1377

חסדים אלו והנה אז נעשה היסוד ' ושם נתפשטו ה, נזכר באדרת נשאח עלמין כ"דאורכיה רמ
ותאנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן , ל"א וז"ב ע"ר דף קמ"אד'  ועי,ל"עכ, שהוא יוסף
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 והוא בסוד ,'ונים אובילם גו"י יבואו ובתחנ"בבכ) חירמיה לא  (ש" בזכות תפלה כמוכן
 כי ברחמים ינהגם ועל )א"א ע"א קפ"חהר ז( דלית לה מגרמה כלום 1379ל בעטרת היסוד"ד

 זה ,פ המים"ש ורוח אלקים מרחפת ע" והוא מ,ל"סוד מים הנ )י ישעיה מט(מבועי מים ינהלם 
קומי אורי כי בא ) א ישעיה ס (ש" כמ,רכ בסוד או" ואח, בתחילה בסוד מים,רוחו של משיח

 והוא חיין ,'לאור עולם וגו'  ה כי יהיה לך,'וחפרה הלבנה גו) כגד ישעיה כ(ש " וכמ,'אורך גו
  . 'ויאמר אלקים יהי אור גו) גבראשית א  (כ"ב אח" וכן כתוב במע,ל"דחיין הנ
 ,א"לביסום הנהגת הזמן בז'  א,דברים' תיקונים שהם משמשים ב'  הם נחשבים לבאלוו

 ,צדק ומשפט מכון כסאך) טותהלים פט (ש "כסאות כמ'  והם ב,בסוד התיקון לנצחיות' וא
ק סוד שית אלפי שנין שאז זמן הנהגת "א בו" שמשפט בז, וצדק לבחינת נצחיות,א" בזשפטשמ

ס " וה,1380 שאז מלכות עולה לבינה,'ב אלף הז" וצדק הוא סטרא דמלכות בחינת עוה,המשפט
ח "והיה אור הלבנה כאוה) כוישעיה ל (ש "כמוגילוי האור בנקב השמאלי גם בסטרא דנוקבא 

 ולכן בדניאל . כבר נש דאתתקן לשבתא. בעטרת היסוד בסוף אלף הששיס ימות המשיח"וז, 'ווג
 , כתיב,ֵתהָא וארו עם ענני שמיא כבר אינש )יגדניאל ז  (ש"אחר שמדבר מסוד זמן המשיח כמ

' לו וא'  א,כסאות'  שהם ב,' וקדמוהי הקריבוהי גו,'י יתיב גו"חזי הוית עד די כרסוון רמיו וע
  .לדוד

 ומחד חיין דחיין ,אלפין' א בו"נקבים מחד חיין מנקב הימיני לז' כ שהם ב" לפרש גויש
דוד ) א"ה ע" כה"ר( ששם ,ב לנצחיות"עוה' מנקב השמאלי עטרה בחינת שורש מלכות באלף הז

 ותיקון, כ במלכות"יתגלה ג'  ובאלף הז, שבשית אלפי שנין נשאר האור גנוז ביסוד,י חי וקיים"מ
ת יסוד שהוא זיו איקונין של " וא,תיקונים' שית שכולל ב דפסוק ברא1381ץ"ת האר"זה הוא וא

 והוא , התחלת החוטם יוצא מן המצח, וכן כאן,ת במצחא"ת הראשון בת"יעקב כמו תיבת א
ב " ויש כ,וןב אתו" והוא כולל כ,ה כידוע"עלה מנומ וכן יסוד שורשו ל,שרשו למעלה מן העינים

ק נותנים " וכן כל האברים נכללים ביסוד וכל הו,ק"ביסוד כולל ו'  ותוספת ו,במקום ההוא כידוע
 ,' וכן בתפלה ותורה וקרבנות לרצון לפני ה,ת ברית והוא דבוק ברצון"או ס" וה,בו הארתם

  .ץ הוא עטרת היסוד שורש המלכות"האר
א שהוא הנהגת "תיקונים הם תיקונים כוללים לכל מה שימצא למטה בהנהגת ז'  הזואלו

ב אלף " שהם הכנה לכנוס לעוה, שגם עטרת היסוד הוא ימות המשיח,העולם עד סוף אלף הששי
 א ושם בעטרת הו,ג התיקוני דיקנא"ש לפנינו בסוד י"ע והארץ תניינא כמ"שהוא פרצוף בפ' הז

 ולכן אמרו ,כ הארץ" ולכן נקראת ג)1382א"ח ע"ב רל"חזהר ( דילה' שורש המלכות ודבוק
 וכן כללות כל , שהם אלו התיקונים,בשיתא קדמאישית אלפי שנין תליין  )א" ע'ט(א "ד פ"בספ

 וכולם הם ,תיבות שבו'  בזראשון הם כלולים בפסוק ,ימים עד לעשות' ב בו"מה שנאמר במע
א התחלת הנהגת " שכולם עולים ברצון של א,א רישא קדמאה"תיקוני גלגלתא שהם מכתר דא

                                                                                                                                                                      

והאי הויא אמה דכיא ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין , בתיקונוי אתתקן תקונא דכסותא דכיא
ד פומיה דאמה אתגלי "ד וכיון דאתגלייא יו"דאתקרי יו, א דאמהוכלהו תליין בפומ, ותמניא עלמין

  . ל"עכ, חסד עלאה והאי אמה חסד הוא
אדנביאי דכתיב גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא , ל"א וז"ע' ב ח"ב'  עי1378

ואם מעט מהם , אי תנו כולהו עתה אקבצם, אמר עולא פסוק זה בלשון ארמית נאמר, מלך ושרים
  . ל"עכ,  ממשא מלך ושריםיחלו

  .'כ קדיש פרק א"שעה 'עי 1379
ן "ל הנכללים בזו"דע כי אלו אורות המקיפין כל הפרטים הנ, ל"וז' ח שער השמות ו"ע'  עי1380

ועתה אור מקיף הוא מצד , אור הבינה המקיף את הבנים בסוד פורס סוכת שלום' כולם הם בחי
ל "ר, א"דשה בארץ כי נקבה תסובב גבר הוא הזח' כ לעתיד לבא במהרה בימינו יברא ה"הבינה ואח

כדמיון מה שעתה מסבבת אותו , א"תסובב גבר הז, א שהיא התחתונה הנקרא מלכות"שהנוקבא דז
ת בסוד צדיקים יושבים ועטרותיהן "הנקרא ת, א"והסיבה כי תתעלה המלכות למעלה מז, הבינה

לכן , החיצוניות גדול מהפנימיות' רך אבע, ל"וז' ח פנימיות וחיצוניות ד"ע' ועי, ל"עכ, בראשיהם
לעתיד לבוא יהיה , ל"אדיר במרום עמוד קח וז' וכן עי, ל"עכ, ה"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"שם ב

ע " לקמן נתיב אבי'ועי, א"א ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, ג"ן במדריגת ס"התיקון שלם שאז יהיה ב
 .פתח יא
, מלכות שלו' הארץ'יסוד שהוא איקונין שלו ' אתו, 'ל"ב וז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1381

 . ל"עכ
 .ש שזה קשר של מלכות לבינה" ע1382
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 והבן ,של נצחיות כמבוארא שהוא הרצון העליון " ומשם עולים מסוף הרצון אל רדל,הזמן
  .מאוד

  
  פתח כ 

' פ הקדמות הנפלאות אשר האיר עינינו קדוש ה"תיקוני גלגלתא ע'  שביארנו סדר זאחר
 ,ל"י ז"האר'  עכשיו נבוא לביאור דברי הרב הק,ר"ד ואד"א בביאורו לדברי הספ"הגאון מוהר

א "רישין בא' כ ג"ג שהוא חושב )פתח ח(  כבר כתבנו למעלה, הנה,פ דרכו"ולבאר דבריו ע
ת " הויו,מהם עצמות וכלים' יש בכל א'  ואלו הג,ס" והם כתרא ואוירא ומו,א" רדלימלבד הא

' מהם בפרט יש בהם ג'  וכן בכל א,מ"מ על או" ואו,מ"פ ואו" והם בכלל סוד או,ה"ושמות אהי
' ג כ"כלים ג והם מלובשים ב,מדרגות' מהם ג'  ובכל א,רישין' ן דכללות ג"מדרגות אלו והם נר

' ן והג"ה דיודי"שמות דאהי'  ודכלים ב,ה" ודמ,ג" ודס,ב"ן ע"ת הם עצמות דיודי" והויו,גותמדר
 כבר כתבנו , וביאור הדברים,ה" אלו הם כללות דברי הרב זללה,שמות' ג' ן ובכל א"דאלפי

רישין שהם שרשים של כל אצילות וכל מה שנמצא ' אלה המדרגות המה נק'  שג)שם( למעלה
 כל אצילות , והנה,רישין'  נשרשים שם באלו ג, חלקי ההנהגהיותבפרט בחילוקי המאורות ופרט

 שכן הוא כלל כל הנבראים שמתחלקים ,נ"מדרגות והם סוד בינה וזו' ידוע שהוא מתחלק לג
 ,להםשן "ל בסוד נר"מדרגות הנ'  וכן אצילות נתחלק לג, ומלאכים ומשרתים, בנשמות,ע"בבי

פתח ד "ן ומ"מ( ד"ש במקומו בס" כמ, בעשיהת ומלכו, ביצירהת"ת ו,בבריאהשבינה מתלבשת 
 ,1385ק" סוד שם יב,1384י"ה אדנ"ה הוי" אהי,1383שמות הכוללים כל מהימנותא'  והם סוד ג)כא

'  כמו שמצינו באדם התחתון אשר הוא צלם ודמות של כל העולמות שהוא מתחלק לג,והענין
גויה הוא  ,ר דיליה נכללים בבינה"ס ג"וה )ה" מג"פ(י "בס ש" ראש בטן גויה כמ והם,מדרגות

ש "ראשונות אמ' מדרגות ג' ס התחלקות האותיות לג" וה,' ובטן סוד מלכות נוק,ק" שבו וא"ז
 וכל ספר יצירה ,מלכות' ב פשוטות בבטן נוק" וי,א"ת בגויה בז"ד כפר"כפולות בג'  ז,בראש

  .ל"מדרגות הנ' ל הם בסוד ג וכל העולמות וכל הנבראים הכ,הולך על נקודה זאת
ר " בראש ג,פרוכת מפסיק' ל ובין כל א"מדרגות הנ' ס בנין גוף האדם שמתחלק לג"וה

 , ממדרגתולמטה ומשם ואילך הוא , ובגוף עיקר הגוף עד הפרסה,וחאדמדיליה ושם קרומא 
'  ובין כל א,1386ק והיכל ועזרה" ק, והוא בסוד ציור המשכן, לגוף האדםים רק משמשוהוא

'  ובגוף ב,מוחין'  בראש ג,1387כלים'  ג,'חלוקות של הגוף יש בכל א'  ובאלו הג,פרוכת מפסיק
 ,כרובים'  ארון וב,ק" בק, וכן במשכן,י" נה,רגלים ויסוד באמצע'  ובבטן ב,ידים ולשון מכריע

 הנשמה מאירה בכל אלו , והנה, מזבח וכיור וכנו, ובעזרה, מזבח הפנימי ושולחן ומנורה,ובהיכל
ש " והוא למטה ממדרגות האדם כמ, ונפש בבטן, ורוח בגוף, שהנשמה בראש,ן"בסוד נר' גה

ב " והוא רק מחובר לנשמה בסוד חו, אבל נשמה לנשמה אינו מתלבש בכלי כלל כידוע,פ"כמ
 וכן הוא בסוד ,ן לבד שהם מתלבשים בו" אבל אין בחשבון הגוף רק נר,1388 מתפרשיןדלאריעין 

 , שמשם מתחילים הנפרדים,ע הם הגוף שבהם עיקר הבריאה במעשה"עלמין בי'  ג,העולמות
 וכן השראת , כמו הנשמה בגוף האדם,ן לבד"נ דאצילות מאירים בהם בסוד נר"אבל בינה וזו

                                                           

וענין מהימנותא כמו אמונת ישראל שבה משיגין את , ל"ד וז"ז ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1383
ודיקנא הוא , וכן כל האצילות בכללו שהן גילויו, נ נקראין בכל מקום מהימנותא"ולכן זו, ס"א

  . ל"עכ, ל לכן נקרא מהימנותא"לוי לבושין דיקר כנראשית הגי
, שמות' בכל הזוהר וספרי קבלה כולל כל האצילות בג, ל"ב וז"ג ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1384

  .ל"ר לא הזכירם עכ"א נכללין במזלא וכן באד"שאו, נ"א זו"פרצופים א' ג, י"ה אדנ"ק הוי"אקי
ואינון , כלל ופרט וכלל, י"ק אדנ"ק יקו"נון אקיתלת גוונין דעינא איב "ט ע"ז קמ"תיקו'  עי1385

דהכי סליק חושבן תלת שמהן אלין כחושבן , ראנו"יום ק"עננו ב"וסימן י, יחודא ברכה וקדושה
  . ל"עכ, י שכינתא תתאה"ק עמודא דאמצעיתא אדנ"ק כתר עלאה יקו"אקי, ק"יב

י "ל אעפ" ר- ש אתפרש ואתדבק לא אתפרש ממ, ל"ב וז"ג ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי1386
, א למעלה מהקרום"מ דבוק הוא בו רק שאינו דבוק ממש כמו או"מ, א"ק לז"שנתפרש המסך בין ע

וכנגד , ש למעלה"ש בזוהר הרבה פעמים וכמ"כמ, ואינן נחשבין לפרצוף אחר, א נכללין בו"שלכן או
 קרום ושם א לנוקבא"וכן הוא בין ז, זה המסך הוא הפרכת במשכן בין הקדש ובין קדש הקדשים

  . ל"עכ, י"ששם הוא נה, והוא המסך בין משכן לחצר אהל מועד, ל"עמידתה כנ
  .'א אופן ה"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי1387
אתר עלאה דאינון באחדותא בחדוותא דלא מתפרשין לעלמין , ל"א וז"ע' ג ד"זהר ח'  עי1388

  .'ח עקודים ה"ע' ועי, ל"עכ, אלין אקרון רעים
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 ,ן"חלקים בנר' כלים בגופא וט'  שבכל זה יש ט, ונמצא,גוףהשכינה במשכן בסוד הנשמה ב
 שהוא הרכבת ,עשה אחר התיקון בסוד פרצופים סוד המתקלא שנוהוא ,'הוא מתחלק לג' שכל א

 וכן הוא סידור כוחות פעולות מאורות ,ד דמות אדם ממש"האורות והכלים בהדרגה ראויה ע
פ ענין הראוי לאדם שיתנהג "ז בסוד הנהגת הגבול מסודר ע" הולכים עד,עליונים של אצילות

רישין עילאין שהם ' לו ג שורש המתקלא הוכן בתחילה בסוד א, והנה,הפ העבודה והבחיר"ע
 ,ס הוא חכמה"ל כתב שמו"י ז"ג שהאר" שאע,ס" והם סוד אלו כתרא ואוירא ומו,ב"בסוד כח

 חכמה סודא עילאין ושניהם "א הם או" שכמו באו,חכם בבינה) ד"א מ"י פ"ס(היינו בסוד 
ס "ומוא באוירא " כן הוא בשרשו באמו כ,ינהב הבן בחכמה וחכם ב,ס ותבונה בחינת בינה"ויש

ש " וכמ,ת בחינת בינה דכללות היא שירדה בגרון"ב עילאין ושניהם סוד חכמה וישסו"סוד חו
 והם שרשים ,הם שרשים לכל מה שנמצא במאורות'  ולכן אלו הג)פתח לח( ד"במקומו בס

 אנו , ולכן,ש"ל כמ"פ חלוקה הנ" שנמצא בכל הנבראים בסוד המתקלא עמהותיקונים לכל 
מקיפים שהם בסוד '  וכתרא ואוירא הם ב,אור פנימי סוד נשמה מבינהס הוא "אומרים שמו

 שנמצא מ הם שרשים לכל מה" ומ,מ כידוע" והם בסוד או,יחידה וחיה שאין מתלבשים בגופא
בכל אורות שרשים לכל מה ' כלים וט' ז והם ט"חלקים עד' ט' למטה ולכן גם בהם בכל א

  .ש"עולמות כמה

 שבאמת ,ה בכלים" ואהי,ה באורות" הוי,מדרגות השמות מה שאנו מחלקים בהם בוהוא
ש שעתיד " הוא ע,ה בכתר" שאף ששם אהי,ה"ה הוא יותר במדרגה משם אהי"שם הוי

 ם הוא השורש לכל שמהן וכינויי1390ה" אבל הוי,'ה הב"כ בבינה שהוא אהי" אח1389להתגלות
מתחלק '  וכל א,יאורםמ ב" ואכ,לפי ערכו ומקומו'  ורק מתחלק בכל א,שהוא חיות כל העולמות

 ומשתנים בסדר נקודות שהוא ,למטה ממדרגתו של חבירו' ה שהם כל א"ג מ"ב ס"בסוד מילוי ע
 שיהיו בכדי ,לפי ענין הרכבת המאורות אשר שם לפי עומק מחשבה עליונה ששיערה כפי ערכם

 1391י עולמים"י מדרגות בסוד ח" ואלו הם ח,שרשים לתיקונים של כל אצילות וכל הנבראים
 והוא גורם להם ,שכולם הם תיקונים וחיות לכל העולמות והמתקלא שנעשה אחר מיתת המלכים

   .מאוד והבן ,חיות וקיום
  

  פתח כא 
 הם אשר האירו בסוד אור חוזר על הגלגלתא ,ל"מקומות הנ' ת שנכללו בג"הויו'  גואלו

משמאל ' מימין וד'  ד,מדרגות' ג מתחלק לג" שאלו י,ג נימין דשערי"ג חיוורתי וי"ועשו שם י
 מיןג ני" וי,ג חיוורתי הם בגלגלת עצמו סוד הלובן המקיף" וי,באמצע נמשכים לאחור' וד

  .דשערי הוא בסוד האותיות שעל הקלף
 , צריך להקדים דברים נוראים ורזין סתימין,ג חיוורתי"ג נימין וי" ענין אלו היולבאר

 ,להבת שלהבת ולדבר במקום שסתמו מאד במקום סובאמת היה לי למנוע עצמי מזה שלא לכנו
 וכי ,ק" אך כדי להראות עומק דברי תוה, רזין דרזין,ק"כי הם דברים נפלאים מאד בסתרי תוה

 ולהלהיב הלבבות לחביבות התורה לקרבם לתורה , וכל חפצים לא ישוו בה,היא יקרה מפנינים
 שנקשרו בםתים הללו י בעובפרט, 'גו' עת לעשות לה) קכותהלים קיט ( אמרתי ,1392ולעבודה

                                                           

לבתר , אנא הוא מאן דאנא, היה בקדמיתא סתימו דכלא-א, ל" וז)א"א ע"ג י"ח(זהר  'עי 1389
 .ל"עכ, אהיה בתראה, אנא זמין לאתגליא לבתר, אשר אהיה

  . ל"עכ, ה"ה ב"כל השמות הכל בשם הוי' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי1390
י אותיות שבששה "וכל הח, ט ששה סדרי משנה"מט, ל"א משנה יג וז"י פ"א ס"בהגר'  עי1391

 . ל"עכ, י ברכות"י עלמין בסוד ח"שלכן נקרא ח, ל כלולין ביסוד" הנשמות
ק אשר השאירו "ש להשיג נסתרות תוה"ומי שזיכהו ית, ל"ח שער א פרק כב וז"נפה'  עי1392

' בדורו, י וחביריו ותלמידיו וששותין מימיו"כגון רשב, לנו ברכה קדושי עליונין חכמי התלמוד
אשר האירו עינינו בקצת טעמי וכונות , ל"ים נורא האריזהאחרונים כמו הרב הקדוש איש אלק

לפי שכלו והשגתו עד היכן מגיעים כל פרטי מעשיו ודבוריו ' הוא רק כדי שיתבונן כל א, המצות
' ויתפעל ויתעורר מזה לעשות ולקיי, ותחתונים' ומחשבותיו וכל עניניו בהעולמות והכחות עליוני

ש בתכלית הדקדוק ובאימה ויראה ואהבה עצומה ובקדושה "תכל מצוה וכל עניני עבודתו לבוראו י
מאם היה מקיים המצוה בלא קדושת , ז יגרום תקונים יותר גדולים בהעולמות"ועי, וטהרת הלב

דהיינו , ל"עכ, אמנם העיקר בכל המצות לעיכובא הוא פרטי המעשה שבהם, וטהרת הכוונה
' ועי, ת התורה לקרבם לתורה ולעבודהשסגולת לימוד הקבלה וטעמי המצות מביא לידי חביבו
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 וגינו חכמת האמת , והרחיקו דרך החכמה האמיתית, ונמשכו אחר האשה זרה,חכמים בעיניהם
 ,ה"ל מפי הנביאים אשר השיגו במראה נבואתם ואיש מפי איש עד משה רע"אשר קיבלו חז

 ועמדו מבחוץ ולא , בעומק דבריהעמדולהיותם רחוקים מאד מדרך החכמה האמיתית אשר לא 
 ואשר ,1393 רק לחכם ומבין מדעתו,ל דבריהם מאד"סו אפילו לפרוזדור אשר סתמו חכמינו זנכנ

ק וכי " עת לדבר ולפתוח כחודה של מחט למען הראות זיו יקר תוה, לכך אמרתי,הוא כדאי והגון
  .1394הוא זה

ק הוכנו תיקונים לכל המאורות וסדרי " דבר צריך שתדע כי כאן בגלגלתא דעראשית
'  א,דרכים'  ואלו התיקונים הם מתפרשים על ב,ל מזה"שנמצא למטה וכמשההנהגה בכל מה 

א שהוא משוער לפי ערך עבודת " בזדרותיקונים ליתן שרשים וגבולים למאורות אשר נס
הוא לקשר כל ההנהגה הפרטית הזאת בסוף הרצון אשר יושלם בכלות שית '  והב,התחתונים

כ " כדי להעלותם אח, בביאורו)'רצופים פתח הפ( ל"א כמש"אלפי שנין שהוא סוד הגלגלתא דא
   .א המאירה על הגלגלתא"לסוד הנצחיות שהוא רדל

 שכבר ידעת שכל שער הוא המשך הנהגה שלמה ,ס השערות שעל הגלגלתא"וז
 ולכן הם ממש בדמות ,ר מיוחד לכלול בו כל הפרטים הנמצאים בוַעַש והוא ֹ,מלמעלה למטה

 והוא המשכת ההנהגה בגבול ושיעור כמו השער שבו ,בסוד קוהוא מראה המשך '  שכל ו,ן"ווי
 שלא יתגלה אלא בשיעור , והשער הוא הצינור להמשיך המאור הפנימי שבו,נמשך מעין פנימי
שערות יונקים מגומא אחת מחשיכים '  וכל שער יש לו גומא מיוחד שאלמלי ב,הצינור ולא יותר

 והוא בסוד ,1395'והשער ו'  שהגומא הוא י,'ו' וד יוכן כאן הוא בס )א"ז ע" טב"ב(מאור העינים 
 הוא קבוע במקומו ואינו מתפשט אבל הוא יןשהמעוההפרש שבין מעין לצינור  ,מעין וצינור

 והנה , רק ששם נעשה בסיתום ונמשך בצינור והוא המתפשט בגבול,נובע בכל עת ואין לו גבול
 ושם על הגלגלת נעשה גומות שמשם ,1396 כי ידוע שהשערות הם יוצאים ממותרי המוח,'ו' ס י"ז

חלקי האורות שבו '  בכל יתששם המאור בשלמו'  המוח הוא בסוד י, והנה,ע"בפ' יוצא כל א
לבד שהוא רק ההנהגה '  יוצא בגבול ושיעור בסוד ו, אבל בסוד התפשטותו בשערות,ס"שהם י

  .הראויה לתחתונים כפי הנהגת שית אלפי שנין
 דרך האוירא 1397ס בסוד אור חוזר"גלתא הם באים ממו כאן בשערות של הגל,והנה

 אבל שערות הדיקנא הם מתפשטים ,כ למטה"כ מתפשטים ג" ויוצאים על הגלגלת ואח,למעלה
א ידוע שכל הבירורים " והוא כמו שבז)ופתח הבא, פתח יד( ד"ש במקומו בס" אור ישר כמדבסו

 הם עולים בסוד ,ן כל הקלקולים התחתונים שהוא סוד תיקוהי מעש"העולים מלמטה בכל יום ע
כ שפע למטה וכח קדושה לחזור ולהוסיף "ן ועולים עד המוחין לגרום אח"אור חוזר ונעשים מ

א "ס ירידת המוחין בז" וה,ת לבד" וכל מה שנשפע למטה הוא מה שראוי לז,בירורים חדשים
ל מה שנוגע  אב, ולתקנם לעבודהחתוניםת להתפשט בו להאיר כפי מדרגות הת"לפי הארת הז

                                                                                                                                                                      

תחילת נתיב הצמצום שזה לא כל התכלית של לימוד הזה אלא עיקר התכלית של הלימוד היא 
  .ל"אבל סגולת טעמי המצות היא כנ, 'להבין השגחתו ית

 .ב"א ע"חגיגה י'  עי1393
 .'וכי הוא זה'נראה דצריך למחוק  1394
ח "א מ"י פ"א ס"בהגר' ועי, ל"עכ', א ו"ד וז"ק נקרא יו"א ע"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1395

והקול הוא באריכות ', ולכן הוא בצורת י' המחשבה הוא בבהילו וברגע א, ל"ה עשר ספירות וז"ד
' ו, נקודה' ל י"ר(ד הוא נקודה קו ושטח "יו, ד"ה ע"י כ"א ס"עוד בהגר' ועי, ל"עכ', לכן הוא בצורת ו

א ולית נימא ונימא דשערה "ז ע"ז ל"בתיקו' ועי, ל"עכ) ה"ו של הוי"וכן הוא יה, שטח' ד, קו
דסלקא באוירא עד ' מבועא דיליה י' דעתיקא קדישא דלא נפקא ממבועא עלאה והאי נימא איהי ו

  .כ"ע, אין סוף ונחתא עד אין תכלית
שעל ידיהם יוצאין , ג תיקוני דיקנא"הלבושין הן י, ל"וזג "ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי1396

, י התלבשות בשערות"י השערות צינורות דקין וע"ויוצאין ע,  העולמות מן המזלאהאורות לכל
כל התיקונים דרך , ל"ג וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר' עיו, ל"עכ, ז יוכלו כל העולמות להתקיים"ועי

וזהו עיקר התיקון להתמעט , נקבים ושערות להתמעט ולהתצמצם האור שיצאו בדקות ובלבוש
והענין , ל"ב בליקוטים וז"ז ע"ג ל"עוד יהל אור ח' ועי, ל"עכ, ים לקבל האורהאור שיוכלו התחתונ

וכן השערות שבראש , מותרי מוחא וכפי מספר הכחות שבמוח כן מספר השערות) השערות(כי הן 
  . ל"עכ', אלא שהן מכחות שבאוירא משכן הנשמה והן גבוהין יותר וכו

' ועי, ל"עכ, ס" והן נפקין ממ-  שהן אור חוזר ב עמר נקי גבורה"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1397
  .ף פתח כא"אח' א פתח יד ועי"א
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ר בסוד השלמות והטוב " הוא עולה למעלה למעלה לסוד ג,לתיקון העליון מה שאינו מושג לנו
כ מוחין "ס סילוק המוחין בכל יום למעלה למעלה ובאים אח" וה,המעותד לאחר זמן

' ת והם בסוד ו" זה נחשב רק לז, אור המוחין למטה בסוד אור ישרשיורד נמצא שמה ,1398חדשים
 הוא בסוד , ומה שנסתלק ונשאר ועולה למעלה בסוד עטרות לקיבול שכר,תחתוניםכפי מדרגת ה

  .'ר והוא בסוד י"ג
 ויורדת למטה להאיר , הבנת מזה שירידת המוחין הוא בסוד בינה שהיא אם הבנים,והנה

י " ועולה עד ע, עולה עד הכתר שהוא סוף הרצון, ומה שהוא בסוד העליה ונשאר למעלה,להם
 כמו כן ידעת , והנה,בסוד חידושי תורה כמבואר שם )א" ע'ה(בהקדמת בראשית ק "ש בזוה"כמ

 ,ק כמו שיתבאר"ס ששם התחלת הבירור בסוד הבוצד" עולים לשרשם למורוריןשכל הבי
 וסוד עלייתם לשם ,ביה סליק וביה סלקין אינון דלא הוו והוו ויהוויין )ב" ע'ד(ד "ש בספ"וכמ

 והט אזניך ,ות אשר שם הוא דבר עמוק מאד מאד"הוי' ענין ג ו,ות אשר שם"הוי' הוא בסוד ג
   .ושמע דברי חכמים

  
  פתח כב 

י בירור "י הזמן שהוא התחלת התיקון ע" נתבאר שכל הנהגת שית אלפי שנין הוא עכבר
הם היה ובחינות '  והזמן הוא מתחלק לג,ז בהדרגה" שניתן גבול למאורות שיאירו זא,ן"ה וב"מ

 וחילוק הזמן הזה הוא באמת סוד המתקלא שנותן ,1399ה מלך מלך ימלוך וסוד,והוה ויהיה
 כי ,כ"ר ג"ל שהם בסוד חד"הנ'  וכללות השיעור הוא בג, וגבול לאורות להאיר בהדרגהקלמש
 ,עולם חסד יבנה) גתהלים פט (ש " כמ,'ילת הבריאה היה בחסד גמור מאתו יתח היה ת'בחי

 שהרי לכך היה , הוא בסוד הדין הגמור,ן הכל וסוף הזמן אחר שיהיה נתק,בשביל להטיב
) יגב קהלת ( בסוד ,י קלקול"בוא תיקון ע]י)[ת(ר ו" ויצהההבריאה על אופן זה כדי שיהיה בחיר

מקבל '  שאז כל א, וזה יהיה אחר שכבר יעבור גלגל היקף ההנהגה,כיתרון האור מן החשך
 אבל בחינת הוה שהוא ,דול שלעתידס יום הדין הג"וז , ויתוקנו כל הפגמים,עונשו על חטאיו

 שבו ממוזג חסד ודין כי הוא מאריך אף ואינו מעניש כפי החטא ,אמצע הזמן הוא ברחמים
 הרי זה , וכן הטוב יתוקן בהדרגה, אלא יבוא העונש בהדרגה,כ יתבטל בנין העולם" שא,תיכף

הוא התחלת קו המדה  ששם ,ס"ות במו"הוי' ס גילוי הג"וז ,ד ממוזג חסד ודין ביח,ממש רחמים
 אלא ,מוחין חלוקים ממש' מ אין שם ג" אבל מ,1400 והוא שירותא דאצילות,של הנבראים

 , בסוד היחוד ממש,חלקי הזמן בשרשם' ס התאחדות ג" וה,ות"הוי'  רק בג,נכללים בחד מוחא
 ויתגלה הטוב , שחוזר הכל אל השורש הראשון, סופודשהרי שם נשרש כל הגלגל מתחלתו וע

  .דיןי ה"ע
 התפשטות ' והיינו בבחי,ק וקו המדה לכל מאור לפי עניינו"ס נעשה הבוצד" שממוולפי

א שהם "ס המשכתו באור ישר דרך שערות הדיקנא לאו" וה,ות"הוי'  הוא נשרש בג,אורו למטה
 בסוד אבא נותן חסדים , שמשם מתחיל התחלקות ההנהגה לחסד ודין בשורש,נכללים בדיקנא

 ,א שמתפשט למטה בגופא"ס הוא בינה דא"ן בבחינה זו אנו אומרים שמו ולכ, גבורותאימאו
 אבל בבחינת תכלית הכוונה לתכלית הנצחיות ,שכן הדיקנא בסוף הראש ומתפשט על הגוף

ס למעלה לאוירא וגלגלתא שהם מאורות של סוף הרצון " ממועולה הוא ,ושלמותו העליון
 ועושה ,ס למעלה" שעולה ממו1401 חוזר והוא בסוד האור,א אל הנצחיות"העולים אל רדל

  .'שערות שעל הגלגלתא כמו שית
מ ובכתבי " תבין סודות נוראים ותבין מה שנראה לכאורה סתירה בדברי הרב בכומעתה

 משל ,א נתבאר ששערות הדיקנא הם יותר רחמים שהם בסוד אור ישר" שבמ,1402ה"הגאון זללה
 ,רות הדיקנא הם קשישין ותקיפין ששע,א מבואר להיפך" ובמ,הגלגלתא שהם באור חוזר

                                                           

ח "עוד ע' ועי' דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף'ב "ג ע"ח עמוד ל" זה מה שכתוב כאן בע1398
ן ומתעברת בתוך "נשמת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ, ל"וז' נסירה פרק ג

 .ל"עכ, ו נשמתו היושבת במוח שלומלכות עיבור גמור ומחדש ל
  .838הערה ' עי 1399
, א"א שממנו מתחיל האצילות שלמעלה ממנו רדל"א, ל"ב וז"ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי1400

  . ל"עכ
  .1397 ש הערה" ומקורות אחרות בפתצ"א על ספד"בהגרבפתח הקודם שהבאנו '  עי1401
 .ג"ע'  גצ"א על ספד"בהגר 'עי 1402
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 וכל , כי הרי בגלגלתא כל תיקוניו הם בסוד חסד שמתלבש בו, ועוד, שעיעיןלתאושערות דגלג
 כי שערות הדיקנא הם בסוד , אבל באמת הכל אמת,ס ששם גבורה דעתיק"הדיקנא הוא ממו

לכן הם  ,ס למטה לנבראים כפי הגבול הניתן להם בשיעור קו המדה אשר שם"השפעת המו
 אבל שערות הגלגלתא הוא בסוד העליה של ,מכונים בשם חסדים ורחמים שבאים באור ישר

 שלא ,ס ונסתלק לעילא לעילא לסוד הנצחיות להיות נשאר לעתיד"הבירורין שעולה ממו
והרי זה ממש דין  )ב"ט ע" לקידושין(להתגלות למטה בסוד שכר מצוה בהאי עלמא ליכא 

 שמה שנשפע למטה הוא מבחינת בינה , עומק הענין הוא בהיפוך לפיאבל ,וצמצום וסילוק
 אבל מה שמסתלק ,בעצמותה בגבול ושיעור כדי שיהיה העולם מתנהג בגבול בסוד הבחירה

למעלה הוא החסד הגדול אשר הוכן מתחילה כדי להטיב לברואיו בסוד שכר שלעתיד שמסתלק 
ס שהוא סוד "הוא ענין העלות אור המו ו,כ" ועתיד להתגלות אח,הזמןומתעלם עכשיו בהנהגת 

מה שבינה מקבלת מתחתונים ועולה בסוד סילוק המוחין למעלה למעלה אל החכמה והכתר 
  .ס האוירא וגלגלתא"וה

 ואין , היא נקודה מחשביית' שכל י, בסיתום' במקורם הם בסוד מבועין בסוד יותחילה
 הזה הוא בגלגלתא ' וסוד הי,חלקיהכ שלמה בכל " והיא ג,שייך בה בחינת מעלה ומטה וצדדים

 אך משם חוזרים ונצמחים השערות )'פתח ח (ל"א כמש"שהוא סוף הרצון המתאחד עם הרדל
שהארה זאת שעל הגלגלתא מראה סוד חזרת והיינו , ס הארה נמשכת דרך גבול" וה,ן"ויבסוד ו

גבול בסוד ס שמשם מתחיל ה" וכי האיך הגבול יצא משורש הדין שבמו,הגבול אל הנצחיות
 ולכן מצד זה חוזרים , עד שיצא מגבול אל בלתי גבול, אור חוזרבסוד ובוקע למעלה ,ק"בוצד

  .א לתקנא רישיה"זכ להאיר למטה לגלגלתא ד"ונכפפים השערות של הגלגלתא ג
א בסוד הסיבוך " שם יש אחיזה לסט,א" שכבר ידעת שבשערות דגלגלתא דזוהוא

ו העולם לגמרי ויתבטל ענין ההנהגה "תם כדי שלא יחריבו ח וצריך לכפו)לעיל פתח יד( ל"כמש
 ולכן נמשך מבחינת הטוב והחסד הזה שמסתלק ,א לצורך תיקון המעותד"זאת המסודר בז

' ס שכר הצדיקים שיורשים ת" וגם משם ה,1403ה לתקנא רישיטהכ איזה ניצוץ למ" ג,למעלה
 וסוד אלו )פתח כד (ד" בסש באריכות" כמ)א"ח ע"רפז "א( עלמין דכסופין לעלמא דאתי

העליות הם התיקונים שעשו הצדיקים על ידי פרטי המצות והעבודה וסוד התורה שעסקו 
פתחו לי שערי צדק ) יט תהלים קיח( בסוד ,ב"לפתוח לו לעוה' עושה ַׁשַער א'  שכל א,ז"בעוה

הרצון כפי  ואלו הם ריבוי השערות שעולים לסוף ,ס" והם שערי עדן העליון ממו,'אבוא בם גו
יש לו שער מיוחד '  שכל א, כל צדיק וצדיק לפי מדרגתו,ז"מספר פרטי התיקונים שעשו בעוה

 ויקרא(ש במדרש " כמ,'כי הולך האדם אל בית עולמו גו) הקהלת יב  (ש" כמ,ותיקונים אחרים
  .' וכשהם יוצאים כו,' נכנסים בשער אנכנסים כשהם ,'משל למלך כו) 1404א"פח "ירבה פ

קונים משתרשים בסוף הרצון שהוא סוד החיוורתי דגלגלתא עצמה המקיף  התיואלו
 ריבוא' סכ ל"ואח' כ מתפשטים לע"ג ואח"וי'  ולפי ששורש נשמות ישראל הם בג,אותם

כ משם עולים בסוד " ואח,ס"ות דמו"הוי' אבות ג'  וכן כאן בשורשם הוא בסוד ג,ולפרטים רבים
 שהם כלל כולם גופא ,ג" שבטים ושבט לוי הוא היב"ג חיוורתי שהם י" יעריג נימין דש"י

ס " וכן מתפרשים במו,ג"ב אותיות וכללותם הוא הי"ת שבהם י"הויו' ס ג" וכן במו,1405באמצע
ע "ועל הגלגלתא מתחלקים כל שער ושער בפ )ב"ד ע"לברכות (ן המשומר בענביו "יי' בסוד ע

 הם העולים כולם ,ותורה שלהם עבודה וכל עליות ממעשים טובים ו,שהם פרטי נשמות ישראל
  .בסוד החסד העליון והטוב הגמור' אל הגלגלתא והחיוורתי להשתרש כל א

 בסוד תיקון עמר נקי שתיקון זה הם השערות דגלגלתא )פתח יד(  כתבנו למעלהוכבר
 והוא ,ה"מש כאן שהחסדים הם מסוד "כ מ" והוא ג,כ"שנותן גבול אל החסדים שלא יתפשטו כ

 ,אים לתיקון הנהגת הזמן בסוד קיבול שכר שעיקרם הוא בסוד אור חוזר למעלההאורות שהם ב
 והוא ,א כמבואר"ונשאר מהם רק הארה בצמצום מסוד החסדים הגדולים לתיקון המדות דז

                                                           

 .ב"ח ע"ר קכ" אד'עי 1403
בית העולם לא נאמר אלא בית , כי הולך האדם אל בית עולמו, ל המדרש בשלימות" וז1404

משל למלך שנכנס למדינה ועמו דוכסין , מלמד שכל צדיק וצדיק יש לו עולם בפני עצמו, עולמו
כך , ף על פי שהכל נכנסין בפילון אחד כל אחד ואחד שרוי לפי כבודוא, ואיפרכין ואיסטרטיוטין

 .ל"עכ, פ שהכל טועמין טעם מיתה כל צדיק וצדיק יש לו עולם בפני עצמו"אע
 .ה אית כוכבים"א ד"א ע"א תיקוני זהר חדש כ"בהגר ' עי1405
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 שבת( ע"כי כל צדיק יש לו מדור בפ) א"ז ע" טב"ב(ע "הגבול שניתן לכל שער ושער גומא בפ
 ל" והוא תיקון ההנהגה שהוא סוד מאור של העינים כמש, אחריםתיקונים ועושה )א"ב ע"קנ

  . בביאור תיקון העיינין)'בית נתיבות נקודות פתח ב(
מדרגות של היה ' ת שהם ענין שורש הזמן המתחלק לג"הויו'  שהם באים מסוד גולפי

נימין הם בפנים מימין ' חיוורתי וח'  שח,מדרגות' כ מתחלקים לג" לכך הם ג,1406הוה ויהיה
הם '  וד,ןהתחלת האצילות וסוף התיקו,  שהם סוד היה ויהיה שהם חסד ודין בשרשם,ושמאל

שבו , וה בבחינת רחמים שהוא הנהגת העתה והם באמצע סוד הזמן הה,א"נמשכים לאחור לז
 אלא ,א"זמן ההיה ויהיה אינו שייך לז 'כ בחי" מה שא,א את העולם בשית אלפי שנין"מנהיג ז

א וגלגלתא "הנהגת א אל וגם חזרת גלגל הזמן ,התחלת הבריאהס חסד דעתיק שבו היה "ה
' כ הד" מה שא,א" לכן הם נשארים לפנים דא,חינת הדין הגדול שיוחזר לחסד הגדול לעתיקאבב

 שנמשך האור בצמצום ואחוריים לפי , וזה נקרא אחור,א לתיקונו"דאמצע הזמן הוא נמשך לז
  .א לבד"ערך הדרגת ז

א לדחות "מבחינת השערות עצמם לתקן השערות של ז'  א,תא בשתי בחינו" לזונמשך
 שהם אוחזים בשערות ,א הוא בשרשם" וידוע שכל כריתה של סט,החיצונים האוחזים שם

 שהוא בא ממותרי המוחין מסוד ,הן עשו אחי איש שעיר) יאראשית כז ב(א בסוד "דגלגלתא דז
שבסופם יהיה שליטה לשוטרי  , מה שחכמה עליונה מוציא בכח הדינים1407ניצוצין דאתדעכו

ס הסיבוך של " וה,הדינים לעשות את שלהם וגם לגרום פיתוי לאדם כדי שיתנהג העולם בדין
 אלו השערות שעולים בסוד אור חוזר , ולכן)לעיל פתח יד( ל"א כמש"שערות דגלגלתא דז

שהוא  קיבול שכר נתשהוא סדר הבירור המובחר שבמוחין שמסתלק לעילא אל סוף הרצון בבחי
א אשר עומד בסוף הדין " בזה נעשה כפיה לסטולכן ,י הדין" שיבא הטוב ע,שורש הדינים

 שהרי תכלית הרצון שיוחזר לטוב , כדי שלא יהיה מחריב העולם לגמרי,בבחינת קטרוג ופיתוי
 ולכן נמשכים אלו השערות מאחוריים ,י אלו השערות" וצריך שיהיה לו כפיה ע,לסוף ההיקף

ים הא לינק משם בסוד אל" ששם עומדים כוחות הסט,א"ד האחוריים אשר בזכ סו"לדחות ג
  . והבן הדבר מאד מאד,אחרים

 ,ד"ש באריכות בס"א ולצדיקים כמ"הוא מסוד החיוורתי עצמו שנמשך לז'  הבוהבחינה
 גם אותם , שהשערות כולם נמשכים דרך אחוריו,אך זה ההפרש בין החיוורתי ובין השערות

ס " והו,כ החיוורתי של הפנים נשארים בפנים" משא,1408ליק אחורי אודניןשלפנים דשערי ס
ס שיעורי " ששם ה,א שם הסיבוך דנפקין דא מן דא"ש שהשערות שבז" והוא כמ,עמוק מאד

 שהוא בסוד ,'פרטי ההנהגות בנשמות ישראל מעורב מסוד צדיק וטוב לו צדיק ורע לו כו
ב "לברכות ( בסוד ,תנהג לפי הזמן ההוה לבדהשיעור לפי מה שעבר ולפי מה שיהיה שאינו מ

 חי עומק הנהגה זו לפי מה ששיער מכל ודבר זה נעלם ,כי אין שכחה לפני כסא כבודך )ב"ע
 ,'לפי שיעורו לפי החסד המשוער בתחילת האצילות אשר ראוי לכל א'  כל א,מחשבה עליונה

פיתויו ורוע סידור ההנהגה א ו"ז נמצא קטרוג הסט" ולכן עי,פ דין"ולפי החזרתו אל הטוב ע
 אל , תראה במדינהוצדק אם עושק רש וגזל משפט )ז ה קהלת(ש " כמ,הנראה בתחילת ההשקפה

 וגבוהים ,ה דאמצע הזמן"בבחינת הוי' ס גבוה א" וה,'תתמה על החפץ כי גבוה מעל גבוה גו
' שכים מג ולכן לזה צריך מיתוק מן השערות הנמ,ת אחרות"הויו' עליהם סוד היה ויהיה דב

 ,באמצע בסוד גילוי קצת יחוד גם באמצע הזמן של שית אלפי שנין'  שיתייחדו בקו א,הצדדים
 אלא יהיה קשור אל היחוד ,א שלא יחריב העולם"לקבוע אמונה בלב ישראל ולדחות הסט

 אלא נמשך ,כ החיוורתי שהוא עצם הטוב שלעתיד אינו מתגלה בזמן העתה" שאמה ,העליון
 חיוורתי'  ורק שהארת הח,ד"ז בס"ש אח" כמ,עלמין דכסופין'  בבחינת תממנו מאחוריים

                                                           

  . ה"ד בהגה"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי1406
לכן הן , מלכין שהן דינין'  והן ז-' שאוחז כו, ל"זא ו"ע'  גצ"א על ספד"בהגרה "הגה'  עי1407

' הוא ב' ץ'וכן ג', ז'נ'ט'ע'בסוד ש' ז'ע' ן'ט'גבורות דינין קשין כידוע ש' שהן ה' ז'נ'ט'ע'אותיות ש
 . ל"עכ, האחרונים שהן כללות כל הגבורות הניצוצין דאתדעכו

שישן לאו חכמתא ומהכא אוליפנא מאן דשערוי דרישיה ק, ל"ב וז"א ע"ר קל"אד'  עי1408
למיעל על חוטא דשדרה , מאי לכלא, ד אינון אריכי למיתי תועלתא לכלא"וע, מתישבא עמיה

דשערא דרישא תלי וסליק על , ד לא תלי שערא דרישא על שערא דדיקנא"ובג, דמתשקיין מן מוחא
ן משום דלא אצטריך לאתערבא אלין באלין דכלהו מתפרש, אודנין לאחורוי ולא תלי על דיקנא

  . ל"עכ, בארחייהו
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 וענין ,ש עניינם בסמוך"א כמ"תיקונים של דיקנא בז' דנשאר בפנים הם גורמים תיקון ועושים ט
 ולמה לא נזכרו במנין התיקונים ,כ לפנינו בביאור ענין האודנין"הסתלקם מן האודנין יתבאר ג

  . 1409 ודי בזה לחכם ומבין מדעתו,ד"ש במקומו בס"א כמ"של א
  

  פתח כג 
פ הקדמות היקרות המבוארים בכתבי "ג חיוורתי מה ענינם ע" באנו לבאר ענין היועתה

 ,ק"י סודות נוראים ונפלאים מאד מאד מסתרי תוה" ויתבארו ע,ד"א בביאורו לספ"הגאון מוהר
א שהוא העולה "רדל כבר ידעת שהחיוורתי הם מגלגלתא עצמה ששם הוא מאיר בינה ד,הנה

 ,אור הראשון חסד הראשון א שהוא"י שבה הוא חסד דבינה דרדל והחיוורת,א" לרדלצחיותלנ
 ולכן שורש כל החסדים ,שעל נקודה זו היה מציאת כל העולמות וכל הנבראים אשר בחסד יבנה

 זה דומה להתיקונים שנמשכים מן השערות ואין ,1410הנשפעים גם בהנהגת הזמן הוא בא משם
 שאלו הם לדחות החיצונים ,ס ששם שורש הדינים"מם שהם באים בסוד אור חוזר ממותרי מועצ

כ החיוורתי הוא עצם החסדים בלי " משא,ולעשות בהם שפטים ולהמשיך האורות בגבול ושיעור
 היה כולו טוב וחסד והוא בא לבטל הנהגת הטבע אשר רק מבחינת חסד הראשון ,שורש דין כלל

 כי השערות עיקרם בסוד אור חוזר בסוד העולה ,ועוד ,נא משם אלקיםשהוא בא בסטרא דדי
א בסוד גילוי "א שהם הגורמים הארת אורות דא"י מעשה בנ"ן מבירורי המלכים ע"בבחינת מ

א " בסוד שערות דז) פתח ידלעיל (ש"א כמ" שלא יגרום פיתויי הסט,היחוד לסייע לעבודה
א " מה שלפעמים אין מעשה בנ, ישרורבבחינת איוורתי הם ח אבל הארת ה,דמסתבכין דא בדא

כ " ג,למעני אעשה) יא ישעיה מח(ש "יכול להועיל וצריך שיהיה סיוע מסטרא דלעילא כמ
 אלו וענין ,לצורך תיקון העולם לפי עומק חכמה העליונה לפי הזמן הצריך לזה כמו שיתבאר

זו דחויא אריך ומתפשטאן  גילופי דגילופין בחי)א"א ע"י( א"ד פ"ש בספ"החיוורתי הוא כמ
ניז חד לאלף יומין זעירין גלכאן ולכאן זנבא ברישא רישא אחזר אכתפין אעבר וזעיר נטיל ו

) יגתהלים עד (במיין דימא רבא דכתיב ' אתגלייא קולטרי בקוטפוי סנפירא בעדבוי אתבר רישי
 ,ם מאדיודות נוראש בביאורי הגאון ס" ע,'שברת ראשי תנינים על המים תרין הוי חד אתחזרו כו

מלך שהוא נקרא כ ותלי שהוא ,ב מזלות" שכמו שיש למטה במזלות הרקיע י,וכלל הדברים הוא
ג תיקוני " כמו בי,ג הגילופין" וכן הוא כאן בי, בונכלליםתנין ובו נאחזים כל צבא השמים ו

' ורתי א הוא כאן באלו הגילופין שהם החיווכן ,1411נ"מזלות נוצר ונקה דו' דיקנא שנכללים בב
 והוא מתפשט באורך הראש וממנו מתפשטין כל הגילופין לכאן ,כולל את כולם ונקרא תנין

לויתן  )ב"ד ע" עב"ב(ס " וה,1412 דוכרא הולך ונוקבא סובב,נ" והתנין הזה הוא כולל דו,ולכאן
  . ענינומה סוד הלויתן הזה )פתח הבא (ד"ש לפנינו בס" כמ,'נ נבראו כו"זו

הוא הנהגת הזמן בשית '  הא,אופנים'  שענין ההנהגה הולך על במ" כבר נתבאר בכוהוא
 אבל ,פ התורה ונרשם כל תיקון למעלה" והכל מתנהג ע, שהוא זמן העבודה והבחירהלפי שניןא

 , היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם)א"ב ע" כעירובין(ש " כמ,ז כלל"אין השכר מגיע בעוה
שאז יושלם גלגל ההיקף  )א"ז ע"סנהדרין צ(שבת יום שכולו '  הזףועיקר ביאת השכר הוא באל

                                                           

 .ב"א ע"חגיגה י'  עי1409
ל של "ר, והחוורתא הזה הוא החסד של הגלגלתא, ל"א וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1410

והוא אור , והוא ידוע, שלכן נקרא חוורתא בסוד החסד, והחוורתא הוא החסד, בינה דגלגלתא
, ש לעיל"י כמ"בו חסד דעש) 'ב א"חגיגה י(שבו אדם מסתכל מסוף העולם ועד סופו , הראשון

  . ל"עכ, ומשם מתפשט החסד בכולם והוא יומא דכלהו יומין
ג דגילופין יש שני גילופין שכוללים "ג כמו בי"בכל י, ל"ג וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1411

ב "י, כ במזלות הרקיע"והוא ג, כמו שני המזלות כידוע, נ"שהן זו' והן נכללין בא, את כל הגילופים
ה "וכ, ובו נאחזין כל צבא השמים ונכללין בו, ותלי שהוא כמלך שהוא נקרא תנין כידועמזלות 

וממנו מתפשטים כל , והוא מתפשט באורך הראש, שכולל את כולם ונקרא תנין' א, באלו הגלופין
חוורא דיליה אנהיר לתליסר עיבר גילופין ) 'ח ב"קכ(ר שם "ש באד"כמ, הגילופים לכאן ולכאן

, ולארבע עיבר בסטרא בסחרני אחרא, ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי, סטרא חדאלארבע עיבר ב
והוא , הפנים וחד על הראשדדי צ' ל ארבע לאחוריו וארבע וארבע לב"ר, וחד לעילא דגלגלתא

  . ל"עכ, התנין שכולל את כולם והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל הראש ולכן נקרא תנין
והוא , ל באמצע הראש"עיבר חוור הוא הלויתן הנ, ל"ב וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1412
ד "ב ע"ב(ואמרו ) א"ירמיה ל(בסוד נקבה תסובב גבר ', הזכר עובר והנקבה מסב, נ"והן זו, העובר

  . ל"עכ, לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון) 'ב
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 ואז יתגלה חסד עילאה דבינה , ויאירו כל התיקונים כולם,שית אלפי שניןשל כל המשכת 
  .ב"ס עוה"ימים למעלה בבינה בסוד שבת וה'  כל הות שהוא חזר1413 שבינה הוא שבת,א"דרדל

ילויים אל החסד הזה מ יש עוד שני ג" מ,' הגם שעיקר קיבול השכר הוא באלף הז,והנה
 שאז יהיה גמר התיקון להיות מוכנים כולם , בסוף אלף הששי בימות המשיח,' הא,אופנים' בב

 והוא בסוד , כבר נש דמתתקן ביומא שתיתאה לקבלא שבתא,ב"לעלות לסוד הנצחיות בעוה
כ " הוא מה שמגין ג,'והב .)ה שמות טז( והכינו את אשר יביאו , בסוף יום הששי1414 שבתספתתו

ס " וה,ו"א מתגבר ח" לזון העולם בחסדו ולקיים העולם אף אם הסטשית אלפי שניןבכל ה
מ ששבת הוא " כידוע בכ,י" שכל ימי השבוע נזונים ע,קדושת שבת המתפשט בכל ימי השבוע

 שחיוורתי , כאן בהחיוורתינשרשיםמדרגות הם '  וכל אלו הג,ק נמשכים ממנו"המרכז שכל הו
סוד היינו , א לתקנא רישיה" והוא אשר הולך מאחור לרישא דז,'ו בדמות והמתפשט הוא בסוד ק
  .שית אלפי שנין בכל 1415 יומא דכליל כולהו יומין,ק"החסד ההולך בכל הו

 שכל אור )א"ח ח ע"ז(  ותבין סוד נפלא ונורא מאד מאד ליבא לפומא לא גליותשכיל
 של הטיפה נשאר בראש  ועיקר שורש האור,1416נמשך מן המוח בסוד האחור בחוט השדרה

 ,בכל הגוף בהעלם גדול עד בואו בסוף היסוד בעטרת שבו'  ונמשך רק חוט א,מסבב כל ראשו
 ורק נהירו נפיק מיניה בעטרת , ששם נשאר בשלמותו, כמו בראשלה אבל אין מתג,ושם מתגלה

 כי שורש השכר המעותד הוא , וכל זה הוא כאן)פתח יח ( מזהל" וכמש1417היסוד בסוד מים
כאשר יושלם היקף גלגל ההנהגה והיינו , האור הגדול הזה אשר הוא בסוד הגלגלתא בהיקף

 ויתבטל הזמן שהוא 1418 בתחילתופו שאז יהיה כל הזמן נעוץ סו,'ויכנסו לסוד היחוד באלף הז
כ הארת " אבל נמשך ג, ואז שם גילוי האור הגדול שכר הצדיקים,בבחינת המשכה בהדרגה
מ " ומ,' לקיום העולם הוא בסוד המשכת הזמן בסוד וית אלפי שניןשהחסד בהנהגת הזמן של 

א " שהרי ישראל שפלים והשכינה בגלותא וסט,ז" ואין הטוב נשפע לעוה,החסד הזה גנוז למאד
 הנה זה עומד אחר )טב ש "שיה(ש " רק שהוא בסוד השמירה לבד דנהיר דרך דופן כמ,שולטת

 , שאז יתעלה הקדושה,סוף אלף הששי בעטרת היסוד ויתגלה ביותר בימות משיח ב,'כתלנו וגו
 שהרי עולם כמנהגו נוהג עד , אבל עדיין לא יתבטל הנהגת הזמן,וישראל יהיו נפקין מגלותא

 הנהגת הזמן ויהיה חורבן העולם ויתעלו כולם לבחינת יתבטל שאז ,שית אלפי שניןכלות כל ה
   .ב שהוא הנצחיות"בינה בסוד עוה

  
  פתח כד 

ס "המדרגות חלוקות הנהגת הזמן והנהגת הנצחיות שבהם מתגלה החסד ה'  בואלו
 כידוע שלעולם הפעולה הוא בדכורא שהרי הזכר הולך ,נ נבראו" לויתן זו)ב"ד ע" עב"ב(ל "מרז

כל כבודה בת ) יד תהלים מה (כתפארת אדם לשבת בית) יגישעיה מד ( והנקבה ,ומסבב להרויח
 וכן , בשביל הנקבה לעשות על ידה פירותאלית של זכר הו ובה אין מעשה רק התכ,מלך פנימה

 החסד ,לכן , ושבת הוא מנוחה ועונג בחינת נוקבא כידוע,ימי המעשה' המעשה והבחירה בו
 ולויתן נחש עקלתון היא ,ש"כמ'  שהוא מתפשט בסוד ו, נקרא לויתן נחש בריח,שמתגלה בזמן

 אלא בו הוא קיבוץ ,זמן שית אלפי שניןב שאינו מתפשט ב"הנקבה שהיא בסוד קיבול שכר עוה

                                                           

  .א"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1413
 . ח"א פתח ע"דלות דזרבינו בנתיב ג' ועי' ח אונאה פרק ג"ע'  עי1414
והוא אור יום הראשון שאדם , ל"חסד בפום אמה כנ, ל"ד וז"ע'  יצ"א על ספד"בהגר'  עי1415

ואם , ל"עכ, ק שהן כל העולם"שהוא יומא דכלהו יומין שכולל כל הו, רואה מסוף העולם עד סופו
 עליון כן משמע שהחסד כאן זה לא חסד פרטי אלא שזה השפע של זיווג עליון שמוריד הדעת

הובא (א "ח ע"י י"ל בשער מאמרי רשב"ואם כנים הדברים אז זה לא כמו פשטות האריז, למטה
  . 'אבל כאן ברבינו נראה ששניהם כוונו לדבר א, שזה כן חסד פרטי) 185 לעיל הערה

 . ד שזה דעת המתפשט"א פתח ל"גדלות דז'  עי1416
נ נבראו "הנה לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זו, ל"ג וז"ט ע" פז"א על תיקו"בהגר'  עי1417

ב "ל נ"ל והענין כי לויתן הוא צדיק כמש"אבל סרס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע
ג והיו "עיטרין דחו' ל והנה אור ומים הן ב"נ אמה ועטרה כנ"והוא זו' לויתן לעילא דא צדיק כו' ב

אבל באמת אינו יוצא אלא מים והאור ההולך בזיווג ' דווג וליתן שניהם לנוקראוין להיות שם ולהז
 .ל"עכ, בכל האברים הוא התענוג בזיווג והולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינו בא אלא מים

 .א"א מ"י פ" ס'עי 1418
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ושם עולים למעי הבינה בסוד  )א"ז ע" לצ"ספד(כל גלגל ההנהגה שכולם תייבין לאתרייהו 
  .א בסוד הנצחיות"ר של הרדל" לעלות משם אל הגלגלתאהג

ס השמחה והעונג " וה,לויתן זה יצרת לשחק בו) כותהלים קד (ש " אלו לויתן כמונקראו
 ,כמער איש ולויות) לו ז 'מלכים א( הצדיקים אל שרשם למעלה למעלה בסוד מחיבורא דנשמות

 כל רמו שהרי הוא החסד הש, אבל לא נתעלם לגמרי,וסירס את הזכר שלא יאיר אלא דרך דופן
 אבל בזמן ,* שאז יקבלו שכרם,ל" ומלחה לצדיקים לערגה אבל הנקבה ה,ש"הנהגת הזמן כמ

 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם )א"ב ע" כעירובין( ל"ש רז" כמ,הזה אין שכר מצוה כלל
 הוכן תחילה , ולכן שם בגלגלתא שהוכנו תיקונים לכל הבריאה)בפתח הקודם (ש למעלה"כמ

 ,סוד התיקון לצורך העבודה והבחירה בשמירת הקדושה ומשם יבואו בהדרגה לכלל תיקונם
סוד קיבול השכר שהוא בא ב ב"משם לעוהכ "אח ו,בתחילה באלף השישי בסופו בימות המשיח

  . כמו שבת אחר ימות המעשה,אחר העבודה
כ חוזר ומתעגל זנביה " ואח, הוא סוד התנין של המזלות שתחילה הוא שוכב כבריחוכן

כ מתעגל ומקיף את כל העולם ואוחז " שוכב לאורך הים כבריח ואח, וכן הוא בלויתן1419ברישיה
הלויתן המתפשט לאורך בכל שית אלפי שנין  תחילה הוא ,ק" וכן הוא בשרשו בע,הזנב בראש

 ,א סוד הנהגת ימי המעשה וזנבא דיליה בסוד עטרת היסוד בימות המשיח" הליכתו לזואשה
א דיליה הוא בסוד " וסוד זנב,ב"להעביר הכל אל הנצחיות לעוה' ומשם חוזר ומתעגל לאלף הז

 והוא בסוד עליית הנפש ,חיות העליון סוד הנצהיסודהזה אל ' באלף הז' ן שעולה ביום הז"שם ב
ק "פ דא" בסוד אורות אח, וסוד חזירתו אל הפה נורא מאד1420ג"ן לשם ס"ב שם ,אל הנשמה

 ושם בעקודים , ומשם יעלו ממדרגה למדרגה,שתחילת העליה הוא אל הפה סוד עולם העקודים
  ).'עקודים פתח ה( במקומו ל"ג כמש"ב אתוון עם שם ס" כרבסד' הם נקשרים בכלי א

א הוא לויתן הַתִניַנא "ה הדעת דז" וכן מרבע,1421 התנין הוא כי הוא הדעתסודו
ח " בסוד ה1424והוא כולל אלף אדרין ואכסדרין )1423א"ט ע"ג רע"ח(ש בזוהר " כמ1422דאורייתא

 וכן הוא כאן בשורש העליון בסוד הגלגלתא ,נ שהדעת כולל שניהם" בחינת דו,ג כידוע"וה

                                                           

 .בפתח הקודם' ועי, ג"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1419
ן "ל הנכללים בזו" אורות המקיפין כל הפרטים הנדע כי אלו, ל"וז' ח שער השמות ו"ע'  עי1420

ועתה אור מקיף הוא מצד , אור הבינה המקיף את הבנים בסוד פורס סוכת שלום' כולם הם בחי
ל "ר, א"חדשה בארץ כי נקבה תסובב גבר הוא הז' כ לעתיד לבא במהרה בימינו יברא ה"הבינה ואח

כדמיון מה שעתה מסבבת אותו , א"בר הזתסובב ג, א שהיא התחתונה הנקרא מלכות"שהנוקבא דז
ת בסוד צדיקים יושבים ועטרותיהן "הנקרא ת, א"והסיבה כי תתעלה המלכות למעלה מז, הבינה

לכן , החיצוניות גדול מהפנימיות' בערך א, ל"וז' ח פנימיות וחיצוניות ד"ע' ועי, ל"עכ, בראשיהם
לעתיד לבוא יהיה , ל"במרום עמוד קח וזאדיר ' וכן עי, ל"עכ, ה"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"שם ב

ע " לקמן נתיב אבי'ועי, א"א ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, ג"ן במדריגת ס"התיקון שלם שאז יהיה ב
 .פתח יא
) 'ט א"רע(תצא ' מ פ"ש בר"כמ, ל"א וז"ג ע" יצ"א על ספד"בהגר'  דהיינו דעת המתפשט עי1421

, א וצדיק דאיתמר ביה גוף וברית חשבינן חד"אמר ליה האי איהו דדרגיה עד, מאי ניהו לויתן
ועלמא קאי על , דא איהו לויתן דקאי על שפת הים', דא דאיהי אמא עילאה ים כו, ואיתרבי בימא

ל התנין הזה הוא דרגא דעמודא "ור, דא צדיק יסוד עולם דכל עלמא קאים עלוי, סנפירוי
וסנפירו , לגלת הוא ים עלאה בינהוג', שהוא הזכר של התנינים של החוורת, דאמצעיתא של בינה

, יומא דכולהו יומין, שעולם מתחיל מחסד והוא כולל כל העולם, וכל העולם כולו עומד עליו, יסוד
וכן הוא בכל הפרצופין שיסוד אימא מקיים כל , ועליו קאים, וסנפירו מתלבש בחסד שהוא אוירא

  . ל"עכ, העולם והתחלת התפשטו בחסד
 .ד"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1422
 .'אנת לויתן נחש בריח דימא דאורייתא מאריה דכל נונין וכו, ל" וז1423
מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא , ל"א וז"ו ע"ר קל"א'  עי1424

ה לאלף כל "ה ואמר הקב"ד בהגה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, שרייא עלייהו ודרי בהו
ה לאלף כל "ואמר הקב, ב"חו' והענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד ב, ייחודי לא יהיה אלא בך

א "ולא אלף אלפין וכנראה שהגר[אלף , פלא, והוא הכתר שהוא הדעת, ייחודי לא יהיה אלא בך
, קוין' והוא המתקלא בג' וא' י ב"ואמר שם שבריאת העולם ע, אדרין ואכסדרין] גרס כך בזהר

  . ל"עכ
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ק " והם ת,ג בסוד אלף אדרין"כ בחינת חו" גלל כו1425א" ודעת דרדל,שהוא החסד דבינה
 דאתגלי 'הוא האור שמתפשט בהם כמו י' שבכל א'  וי,ן"בסוד תני' ק בנוקבא כל א"בדכורא ות
 ,גילופין הנמשכים לאחור'  תחילה ד,ר הגילופין ממטה למעלה" חושב כאן באדוכן ,בפום אמה

מתפשט '  סוד התנין המקיף וראשו א וחד לעילא בגלגלתא,בסטרא דא' בסטרא דא וד' כ ד"ואח
ב " וי,ימים הם בדכורא'  שז,ב גילופין הוא כי הם בסוד הנוקבא כידוע" וענין הי,כולל כולם

כוכבי '  שכמו כן למטה הם ז,1427מזלות מזל יום ומזל שעה'  והם ב,1426שעות של היום בנוקבא
 )'פתח כ (ל מזה"ות כמשב פשוט"ת וי"ד כפר"אותיות כפולות בג' ב מזלות והם בסוד ז"לכת וי

ימים ' ימי בראשית הנכללים בו' תיקוני גלגלתא הם תיקונים לז' וכן כאן בשורש השרשים סוד ז
ב " וי, תיקונים להנהגת הזמן עצמווהם , בסידורם)'פרצופים פתח ח (ל"שמשית אלפי שנין כב

וקבא עטרת שהוא בסוד נ' זגילופין הם נמשכים מן החיוורתי שהוא הטוב המעותד באלף ה
 וכמו שיתבאר שהוא סוד חורבן )1428א"א ע" יצ"ספד(  שאז אתחרב כולא בתריסר שעתי,בעלה

 ם ולכן ש,לעלות לסוד הנצחיות )א"ז ע" לצ"ספד( דכולם תייבין לאתרייהו ,'העולם באלף הז
ימי בראשית שהם שית אלפי ' כ בז" משא,ב פשוטות ששם ההנהגה בסוד היחוד"הם בסוד י

ב בקר של " והם י)ה"בהגה' עקודים ג (ל" כמש1429דגש ורפה חסד ודין סוד המתקלא הוא ב,שנין
 והארץ היתה )בבראשית א ( ב תיבות של" והם י,1430ב שבטין דידה שכולם בנוקבא"המלכות י

  .' שהוא חורבן העולם באלף הז,'תהו כו
 ב מזלות בגלגל"כ הי" משא,גלגלים' בגלגל מיוחד בז' כוכבי לכת כל א'  כן הזכי

תיקוני גלגלתא הם '  כמו כן כאן הז,השמיני כולם באחד בסוד עיגולא מקיפים הגלגל כולו
 ,מלכים המשמשים בשית אלפי שנין'  והם בסוד הז)'פתח י (ל"בציור אדם זה למטה מזה כמש

כ " רק שמהם יוצא ג,'ב שעות של אלף הז"ב של הנוקבא הם בגלגלתא בהיקף בסוד י"כ י"משא
מתפשטין לאחורא דמיניה ירתין '  וד,א"חיוורתי לגלגלתא דז'  והם סוד ח,א"תיקון להנהגת ז

א הוא להאיר בסוד "דמאירין לז'  והט)א"ח ע"רפז "א( עלמין דכסופין לעלמא דאתי' צדיקייא ת
 שגם רצון הזה יהיה נמשך אחר ,א" דיליה שהוא הכתר רצון של זגלגלתאהחסד העליון גם ב

' יאורין ט' ס ט" וה, הרצון של הטוב הגמור הקשור בנצחיות דאצילות שהואהכתררצון של 
 אבל , שגם זה קשור ברצון בשביל תכלית הטוב,א"א שמשם אחיזת התנינים דסט"גילופין דבז

  .כ בחסדו" וניזונים ג,ואתה מחיה את כולם) ונחמיה ט (  והוא בסוד,לא ליתן לו שליטה גמורה
תם שהוא בהנהגה האמצעית מבחינת שמאחוריו נמשכים לצדיקים בשכר עבוד' וד

ב לנצחיות "חיוורתי הם עולים במדרגה אל עוה' י אלו הד" וע,שבאחוריים'  ולכן הם מד,1431הוה

                                                           

, א פתח לד כתב שזה דעת המתפשט"ובגדלות דז,  חוט השדרה לקמן פתח כד כתב שזה1425
ענין הגולגלתא , ל"ב וז"ד ע"א כ"יהל אור ח' עי, א"ולקמן פתח כד כתב שזה חסד יסוד דבינה דרדל

תיקונים דגולגלתא כי בתיקון השני שהוא אוירא שם ' א והוא הדעת דז"הוא יסוד דבינה דרדל
א על "בהגר' ועי, וכן הוא ענין הדעת, ה ונעשה לו דעתי ובו מתלבש יסוד דבינ"מתלבש חסד דע

כידוע שחוט השדרה הוא , ל"ל לגוף כמש"ר, ש לעיל מתפשטן אתוון לבתר"וז, ל"ג וז"א ע" כצ"ספד
 .ל"עכ, י מתפשטין המוחין"שקיו דכל גופא וע

 ב שעות"שנקראת שעה ובה י' ב שעות של הנוק"הן י, ל"א וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי1426
, ב תיקונים"ב הוא תיקון הפה ובו נכללו כל הי"ב בקר כידוע ולכן תיקון הי"י' ב שבטים דנוק"י

 . 'ג לנוק"שייך לדכורא וכל י' ה שם שכל ז"הגה' ועי, ל"עכ
איהו ' תא חזי גלגול דאת ו, ל"ב וז"ח ע"ח ל"וכן בתז) א"ו ע"קנ(שבת '  ענין מובא זה בגמ1427

אין מזל יום גורם אלא מזל ) מ"מ(עה גורם כמה דאוקמוה דנפיק בשעתיה דעליה אתמר מזל ש
, ל"עכ, ב אנפי חיוון"היכלות או לי' א שזה תלוי אם זה שייך לז"ו ע"ב כ"יהל אור ח' ועי, שעה גורם

ה אלא מזל שעה "וד',  שהוא ששת ימי המעשה כו-' ה אין מזל כו"ב ד"ח ע"ח ל"א תז"בהגר' עי
ל כמו יושב בשמים ישחק אדני ילעג "שע שהשעה משחקת לו ורד ר"ל וע" והוא השכינה כנ-גורם 

ז "ז קט"א תיקו"בהגר' ועי, ל"עכ, ז"ה עם רשעים בעה"משחוק שמשחק הקב' ש טוב כו"למו כמ
ב חדשים "ב בשנה דאינון י"ב מזלות שהן בעולם שולטין על י" די- ה מאי מזלא דילה בעלה "א ד"ע

ב שעות ביום ולכן מזל שעה גורם ולכן הכל תלוי " וכן בי'ב בשנה כו"י' ב בעולם כו"י י"ש בס"כמ
  . ל"עכ, בנפש שהיא כפי השעה שנולד

  .ה שביעאה עלייהו"א ד"ש בגר" ע1428
  .א שזה הכפולות שבאותיות שיש בהם דגש ורפה שהוא חסד ודין"ד מ"י פ"א ס"גר'  עי1429
  . 1426 ל הערה"א הנ"ע'  טצ"א על ספד"בהגר 1430
  . ב"ע'  גצ"א על ספד"בהגרויתכן שכל זה טמון , לעיל פתח כב'  עי1431
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 בקע )כו לח שמות( עלמין דכסופין הם נחלקים לשנים בסוד'  וסוד הת,לסוד תנין המקיף
תרס ונהיר לנוקבא  שהזכר נס,נ"ל שהם דו"תנינים הנ'  כללות הבואלגולגולת מחצית השקל שה

 שהם סוד , לשאר גולגלתין דלתתא דלית לון חושבנא1432 והם מאתן עלמין דנחתין,דרך דופן
 אלא שהוא בהסתר , שבו זן מקרני ראמים עד ביצי כנים,הנהגת התחתונים בסטרא דחסד הגנוז

ל " אבל אור הנקבה נתבטל לגמרי עד לע, אמהוםל שיתגלה בפ"פנים ואין נסים נגלים עד לע
חיוורתי '  ואלו ד, והם מאתן עלמין דכסופין בשביל תורה ומצות,והוא עיקר שכר המצות

ל "תנינים הנ'  כלל הבוהוא, מאה אלפי עלמין שנזכר שם'  הם סוד ד,המתפשטין לאחורי כתפין
 ,' ה'נוקבין ה'  וב1433'י' דכורין י'  הם ב,ל"ה כמש"אותיות הוי'  והם בסוד ד,נ"שהם דו

וזים ומתפשטים לכל גולגלתין דלתתא ליזון בחסדו כל בשר בסוד נסים והדכורים הם הגנ
  .ל" תורה ומצות שכר שלעבשבילן הם נוקבין "ההי'  וסוד ב,'הגנוז בו'  והוא בסוד י,נסתרים

 שהוא רחמים וחסדים , החיוורתי הזה הוא חסד עילאה דבינה המאיר בגלגלתאוסוד
 לכן גנזו בחסד ,ב"ולם הזמני שהוא בחינת עוה שאם היה מתגלה היה מתבטל בנין הע,גדולים

ש " וגם זה גנזו ביסוד שהוא מ,א שמשם מתחיל בנין העולם"ת דרדל"דאוירא שהוא חסד דז
 והוא הסנפירא 1435ז הגאון שם"ש כ" כמ, סנפירא בעדבוי1434 קולטרא בקוטפוי)ב"ב ע"י צ"ספד(

 ושם גנוז האור ,נוז באוירא והוא יסוד דחיוורא הג,דלויתן שעליו עומד העולם יסוד דלויתן
ח " הולך בכל חמש ספירות סוד ה,א"ן הוא שחסד הזה משיוצא מראש ז"וסוד תני( כמבואר שם
תגלה יכ הוא " ואח,כ נגנז ביסוד" ואח,1436ק שנה" והוא עץ החיים שהוא מהלך ת,ונגנז ביסוד

' שבצד הפנים מבחיוורתי '  אלו החוהנה ))א"ב ע"י(ז הגאון שם "ש כ"כמ' בפומא דאמה בסוד י
 ולכן , ושמאלא נכלל בימינא, שמחזיר הדין לחסד,צדדים הם סוד החסדים הגדולים אשר שם

חיוורתי הנמשכים לסוד שמירת '  שהד,ע נהורין שבפניו"ס אריכו דאנפין בסוד ש"משם ה
 וכן שכר הצדיקים הוא נמשך , הוא בהעלם בסוד הסתר פנים באחור,העולם ושכר הצדיקים

 ,חיוורתי הם להאיר חסדים גדולים בעתים מיוחדים'  אבל אלו הח, ואינו מתגלה מיד,לאחר זמן
  .ס שבו"ע בסוד י" והם ש,פניו אליך'  ישא ה)כובמדבר ו ( לעורר רחמים בסוד

                                                           

ל באמצע הראש "וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ, ל"ב וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1432
ב "ב(ואמרו ) א"ירמיה ל(בסוד נקבה תסובב גבר ' נ הזכר עובר והנקבה מסב"והן זו, והוא העובר

ח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין לויתן נחש ברי) 'ד ב"ע
והענין אם , ל"מה עשה סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע, את כל העולם כולו
כידוע , ל הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב"ר, היו נזקקים זה לזה

השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין ) א"ג ע"תענית כ(ש "ץ וכמשרוב גשמים מטשטשין את האר
והוא , ואינו יוצא ממנו, כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד, וחד חרוב' ס שית אלפי כו"וז, לקבל

, ל"ומלחה לצדיקים לע, והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה, סוד הסירוס שאין היסוד מוליד
י פי "פ שאין יוצא החסד הזה ע"כי אע, ין הסירוס לבין הריגהוהחילוק שב, שאז יתגלו שניהם

והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן , דרך דופן' מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק"היסוד מ
אלא שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד , מקרני ראמים ועד ביצי כנים, בחסדו כל בשר

ולכן הנקבה היא גבורה , ל"ר הנקבה נתבטל הכל עד לעאבל או, שאז יתגלה בפום אמה, לעתיד
ר קכח "אד(' ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו, ל"וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ, ל"כנ
 . ל"עכ, ל והוא בשמירת התורה ומצות"הוא כלו לע' והן מאתן עלמין ומאתן דנוק) ב"ע

  .'ל ו" נדצ1433
 .ל בקטרוי"צנד 1434
ח "ז דף רפ"ש בא" קולטרא הוא הגלגלת בכללו כמ-טרוי סנפירא בעדבוי קולטרא בק, ל" וז1435

מאה ' קלטרא דקטפוי אתפשיט ואתנהיר ומניה ירתון צדיקייא ד', א גלגלתא דרישא חוורא כו"ע
ש "הוא קרומא דאוירא כמ, ג חוורא קטרוי"והוא התנין שהוא קשר כל הי, עלמין לעלמא דאתי

ז דף "ש בא"וכמ, א דעתיקא היא קרומא עלאה דאזדכך וסתיםעלאה דאתעטר בקטר' י, ב"לקמן פ
 .ל"עכ', ב בהאי מזלא פשיטותא דקוטרא עלאה ההוא רישא דכל רישין דלא אתיידע כו"ט ע"רפ

א הולך בכל החמש "והחסד הזה משיוצא מראש ז, ל"א וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר'  עי1436
שהוא , ק שנה" עץ החיים שהוא מהלך תוהוא, ל"ח ונגנז ביסוד צדיק כנ"ספירות והוא סוד ה
ס "ק פרסה שהוא ה"ש בזוהר אזיל למטלנוי ת"וכמ, ז ידוע"עץ החיים וכ' מבינה הגלגלת שנק

 . ל"עכ, כידוע
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 לפי ,ק בשיעור וגבול ומדה" בו1437ן"א הוא בסוד ווי" שז,א"א לז" ההפרש בין אשזהו
 ויסוד כולל ,ס מחסד עד הוד הם בסוד עשיריות כידוע" שה,נ נהורין" לכן שם הם רק ק,ההנהגה

ג " בסוד י,ן כידוע"א הם בסוד יודי" אבל בא, בסוד מאה וחמשים לולאות כידוע,ג"ח וה"ה
 ש במקומו"א כמ"דז' א וט"ג תיקוני דיקנא דא" שהם נגד י,ן שבו"ווי' ן דברכת כהנים וט"יודי

י "א נחסרים לפעמים המוחין ע" שבז,ותוס בשלמ"א שם הוא בי" כי א)א פתח מט"גדלות דז(
'  וע,ר שהם בסוד מאות"בג'  ש,ע נהורין" ולכן שם הם בסוד ש,א כידוע"כ בא" משא,הפגם

   *.1438ועת שהם בסוד עשיריות כיד"בז
  בית נתיבות*

 דח צדוקי ירת הנהו וז״ל )ב"ח ע" מףד (סוכה במס׳ במ״ש רז״ל רמזו הזה הנורא וסוד
 ושמחה דכתיב ששון ,מינך עדיפנא אנא לשמחה ששון א״ל ,החשמ שמיה חדו ששון שמיה

 לשמחה ששון א״ל ,ליהודים וששון כתיב שמחהד ,מינך יפנאדע אנא לששון שמחה א״ל ,וגישי
 יומא דח לששון החשמ א״ל ,'וכו תצאו חהבשמ יככתיב ד ,פרוונקא ךוושוי שבקוך יומא דח

אבהו ' ששון לר'  ההוא צדוקי דשמיל" דכתיב ושאבתם מים בששון אמיא בך ומלו שבקוך
 ןולשש כתיב הו האי א״ל ,בששון מים דכתיב ושאבתם, לעלמא דאתי עתידיתו דתמלא לי מיא

  .כע״ מיא ביה ומליין ודאג לי׳ משוינן גברא דההוא י׳כשמ דכתיב בששון השתא תרקאמכד
 לא מליואל ,בשלמותו הזה המאמר לסוד שזכה בשמו הגאון תלמידי כתבו  כיוהנה הגם

 מ״מ ,אליו שנתגלה מה אלפים מאלפי א׳ לקח אפילו מה דע עדיו ונאת אין ובודאי ,'וכו ארנב
 והוא ,בכאן בו מדברים ונא אשר עמוקה סוד ג״כ הבז לרמז ויש ,סלע יפוצץ פטישכ תורה דברי

 לויתן סעודת אהוש 1439הגאון מ״שכ ״לנה לויתן ב׳ה סוד הם בכאן ריםכזנה והששון השמחה כי
 לגלתאגד הזה החסד מסוד שהוא בו ישמחו להכש ו׳כ בשמחתו לשמח )ב"ה ע"א קל"חר זה(
 י׳חב הוא החשמ ,וששון שמחה קראיםנ םהו ,הקבנ בחי׳ וא׳ זכר בחי׳ א׳ ,מדרגות ב׳ םהו
 1440טורח י"ע שלא באה ואה וששון ,טורח י"ע הבא הוא שמחה שכל ,' הזבאלף שיתגלה קבהנה

 עוה״ב של השכר ולכן )ב"ח ע"אפיקי ים סנהדרין צ (באריכות במ״א מזה וכמ״ש ,מציאה כמו
 ג"לס העולה ן"ב מסוד המעשה ע״י הנעשים התיקונים ואהש ,חהשמ בסוד הנקב בשם הנמכו
 בעטרת חהמשי ימות בסודו הזמן תגבהנה להגמתה הוא וששון ,ירהחוהב העבודה טורח ע״י

  .וןהתיק נשלם שיהיה כדי ,כ״כ זכאין ויהי שלא אף היסוד
 וששון ושמחה אורה היתה ליהודים ,ע״פ )ב"ז ע"ט( מגילה במס׳ רז״ל מ״שסוד  והוא

 העונג זמן שהוא ויו״ט שבת בסוד אהו ב"השעו ,'וכ מילה זה וששון יו״ט זו שמחה ,גו׳
 דאתגלי ההערל עברתהב המיל בסוד שהוא היסוד בעטרת משיחה בימות הוא וששון ,והשמחה

 ה״נשוש בסוד דז״א ותכמל נוקבאה שורש בסוד ששון ונקרא ,ניםבפ ש"כמ הדאמ בפומא דיו״
 דובס םהו )א" ע'א א"זהר ח( נוקבא הושושנ דכורא הוא ושושן ,שם תנשרשה דנוקבא ה׳ ואהש

 ,קהדצ לבינה הסלקא ותכמל בסוד הפרטית ונוקבא צדק נקרא היסוד ועטרת יסוד וצדק צדיק
 המינים סוד שמשם להרוהע הסט״א עברתה ואה כאן כי והענין ,צדוקי נקראים שניהם ולכן

 )ב"ט ע"מסוטה ( מ״שכ ,המשיח ימות קודם הששי אלף בסוף ריםגבהמת והאפיקורסים
 דשמיה דחו ששון דשמיה דח ,בעולם צדוקים ב׳ ויתגל אז ובהעברתם ,'כו אחמשי בעקבות

  .שמחה
                                                           

ח "א מ"י פ"א ס"בהגר' ועי, ל"עכ', א ו"ד וז"ק נקרא יו"א ע"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1437
והקול הוא באריכות ', ולכן הוא בצורת י'  אהמחשבה הוא בבהילו וברגע, ל"ה עשר ספירות וז"ד

' ו, נקודה' ל י"ר(ד הוא נקודה קו ושטח "יו, ד"ה ע"י כ"א ס"עוד בהגר' ועי, ל"עכ', לכן הוא בצורת ו
א ולית נימא ונימא דשערה "ז ע"ז ל"בתיקו' ועי, ל"עכ) ה"ו של הוי"וכן הוא יה, שטח' ד, קו

דסלקא באוירא עד ' מבועא דיליה י' י נימא איהי ודעתיקא קדישא דלא נפקא ממבועא עלאה והא
  . כ"ע, אין סוף ונחתא עד אין תכלית

  .ב"ו ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי1438
ל "א סעודת הצדיקים לע"אמר שם במדרש הנעלם דאר, ל"ב וז"ב ע" יצ"ספדבביאורו ל 1439

 אכילה ושתיה אלא זו אין', ודא הוא דתנן ניזונין כו, כהאי דכתיב ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו
לשמוח ' ל כו"ג סעודתן של צדיקים לע"וכה', ל הא ממשה כו"מנ, וזו היא הסעודה והאכילה

ש שם "לויתן זה יצרת לשחק בו כמ) ד"תהלים ק(ש "וז, ד ישמעו ענוים וישמחו"בשמחתו הה
 . ל"עכ, והכל ישמחו באותו שמחה', ה לשמוח באותו זמן עם הצדיקים כו"עתיד הקב, למעלה
שמסביר שמחה היא כאשר הולכים למצוא החפץ ) ח טז(א על מגילת אסתר "פירוש גר'  עי1440

  .וששון הוא אחר שכבר החפץ בידו
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 בימות יהיהש שגילוי ,בירוחמ יותר מעלה י׳חב לכב בהם יש מדרגות הב׳ באלו והנה
ויקרא רבה ( וכמ״ש ,נמצאת והבחירה העבודה ועדיין התיקון מרג לצורך היסוד בעטרת המשיח
 שמתקן עגר בכל יכ ,עוה״ב ייח מכל ,בעוה״ז ומע״ט בתשובה תחא שעה יפה) א פסקה גפרשה 
 עושה רגע שכל ,כמש״ל ,צחיותהנ בסוד עולמותה לכל ותיקונים שלימות גורם ״זהבעו האדם
 ,לעשותם מחרל ולא לעשותם יום ה)א"ב ע" כעירובין( מ״שכו ,עלמין והבכול כללים יםתיקונ

 מעולה יותר י׳חב יש זה דגונ ,בשבת לכיא הוא בע״ש שטרח מי) א" ע'בודה זרה גע( וכמ״ש
 ייח מכל בעוה״ב רוח קורת של אחת השע היפ ,כמ״ש ,הנשמות תענוג בסוד בעוה״ב'  הזבאלף
 בבת להכ אהו ״בהבעו משא״כ בירוח על מעכב א׳ שמאור הזמן בסוד הוא כאן שהרי ,עוה״ז
  .לפי שניןא שית כל של זמן לכ וללכ א׳ עגבר ולכן ,דחבי מאירים מאורותה כל אחת

 שמדברישיגו  ,ושמחה כתיב ששוןד מינך עדיפנא אנא ,לשמחה ששון א״ל כאן וז״ש
 ילויגב מילה זו ששון תגמדרב המשיח ימות בסוד אהו שתחילה ,לישראל מעותדה הטוב בסוד
 ששון קדיםהו ,נצחיה גנעובסוד  וי״ט שבת ז׳ה באלף השמח כ"ואח ,יסודה בעטרת האור

 ,לע״ל בטילות מצות )ב"א ע" סנדה( ומ״ש ,משיחה בימות גם העבודה זמן עדיין שאז ,לשמחה
 אנא ,לששון השמח וא״ל ,כידוע מריגל וףהג גתהנה ויתבטל ״מיתח זמן שאז 'זה באלף אהו

 ,סט״אה תגבורת היה אשר ימ״ש מןה שבזמן ,ליהודים וששון  שמחה,כתיבד ,ךנמי עדיפנא
 כידוע םתניניה בסוד באדר סנה והיה ,ח״ו הקדושה חריבולה העולם מן ישראל עבירהל הורצ

 לבינה סלקין םולדכ ,העיבור בסוד הי״ג חודשה אהוו ,נקבה וא׳ זכר א׳ תנינים ב׳ אדרים ב׳ שהם
 נחש שורשבסוד  ואה מןה כי ,1441שאח״כ השנ אלפין ׳ג ר"ג בסוד מוחין לקבל ב׳ יבורע בסוד
 בחודש ישראל על ברהתגל וחשב ,ותכירבא המז במ״א מ״שכ ,וזרש מןה נ"דו םהש א"דסט תנין

 שכן )1443מבויקרא יא ( חוןג על ולךה דכל 1442ו׳ דעתה סוד לויתןה סוד שהוא המש בו שמת
 שיוצאים מיםה סוד בסלע מיםה שנגנזנענש  מיםה בסוד'  כוריבהמ מי המה )יג במדבר כ(כתיב 

 וסוד ,אגבזיוו הדיבור בסוד מים י׳חבב יוצא אבל ,זנגנ שהאור הגם ,וקבאנה אל וראכד מלויתן
 סוד תעוררנ ומתועל בסלע הכשה י"שע הנ״ל גלגלתא סוד והוא ,ידועכ קרקפתא הוא הסלע

 הזיווג פסקנו ,בהמ״ק בןרוח שגרם במיתתו מיםה גם זנגנו ,צור עלי שנח דרך) יטמשלי ל (
 המטה סוד מטטרו״ןד זיווגא בסודו דיםחמיו בעתים טיפין טיפין אתכה ע״י אלא יוצא ונשאי

  .1444ולחד יומין בגלותא
 המים יבושת( גורםה והוא ,צו״ר סוד ן"רודמטט ן"מור בסוד שנחה גדונ וץחמב ושם

י תגבורות "י עלמין וע"ח בסוד ונוקבא דדכורא א״ש פעמים ב׳] ובכל תחום[ )בורותגת ע״י
 םפעמי ב׳ ״סה מטטרו״ןד ט״ט שב׳ ,ש"זר המ״ן בסוד שהם סט״אד זוגו ובת לויתן הנחש נשאר

                                                           

שהעולם מתנהג , ק"שית אלפי שנין הוו עלמא נגד ו, ל"ג וז"ד ע" לצ"א על ספד"בהגר 'עי 1441
ש "כמ, עשר אלפי שניןויתנהג עוד עד ', א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי כו"ש בפ"כמ, בהן

ולכן , מוחין שנתחדשו לו אחר עולם התהו' אלפי שנין יהיו בסוד ג' דג) בהקדמה(בברית מנוחה 
  .ל"עכ, ל שם"יהיו אחר התחדשות העולם כמש

, א"ק של א"ה כאן בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"וכ, ל"ד וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1442
ש בפרשת משפטים דף "ת בדעת הוא כמ"ולכן ת, ק" כולל ות"א כידוע שת"ת של א"לכן מלביש לת

ת שהוא המעיים והוא "דהיינו הת, א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו"ג ע"קכ
ת שלא תשתכח "דגחון שומר על הת' ולכן נשמת משה שהוא סוד הדעת ו, הטבור נתקן בדעת

  .ל"עכ, מכלל ישראל
לקמן פתח כו שזה שייך למשה ' ועי, ו חצי אותיות התורהא שזה"ע' קידושין ל' גמ'  עי1443

 . רבינו
דבכל אתר דבעי קודשא בריך הוא , שכינתא הוה נח על טנרא, ל"א וז"ד ע"ז מ"תיקו'  עי1444

וכיון דשכינתא הוה תמן לא הוה ליה למחאה בסלע , למעבד נס שכינתא אקדמת לההוא אתר
ודא איהו על אשר לא קדשתם , ילא למיהב מיאדקלנא הוות לשכינתא דהות תמן דלא הוה ליה ח

ן "מן מיטטרו' ובגין דא אסתלק שכינתא מן הסלע דאיהי י, יען לא האמנתם בי להקדישני, אותי
אחד איהי ', ורזא דמלה יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד וגו, ן יבשה"ואשתאר מטטרו

חת מצלעותיו ויסגור בשר דבגיניה אתמר ויקח א, ן"מלכות ותראה היבשה דא סלע מטטרו
ועד דנחית לה לא עלה הסלע ולא יהיב , ההוא דאתמר ביה בשגם הוא בשר, מאי בשר, תחתנה

 . ל"עכ, מימוי
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 ןולכ ,לבד רמו״ן בסוד שארנ הנחש תגבורת י"וע ,1445עלמין ח״י בסוד ונוקבא דדכורא מי״ם
 שבז׳ יאורל המש של שלכתוה סוד והוא ,המים בסוד יםגד מזל סוד שבו אדר בחודש התגבר

 אלרשי על יןגה הואש )א"ג ע"י( סוטה במס׳ ל"רז ש"מכ סיון בו׳ ליאור והושלך נולד אדר
 להתפשט והליכת סוד והוא ,אןדכ הגילופין הוא היאור וסוד ,מים בסוד שהיא התורה בזכות
 תנאי ,׳כו שיהש יום מ״ד) א" ע' גז"ע( רז״ל כמ״ש ,העולם רבחנ יהיה שלא ,הזמן תהגנבה לז״א

 דסוב המים על תנינים ראשי שבירת סוד היה שאז ,היה יסןנב ״אכב אמר דחו ו׳כ ה׳ הנתה
 הגין זכותו של משה ואז המן בזמן כאן וכן ,סוף בים טובעו' וכו ילוחו פרעה) שמות טו ד(

וקבלו התורה  ,א"דסט תנינים סוד וזרש החדש נהפך להם מיגון לשמחה שנכנע כוחו של המן
 דיכב לםובע וישראל הרהתו שיהיו ,ל"הנ תנינים ב׳ י"ע רבחי שלא לעולם תיקון הנעש ז"עיו

 להם ןכהו ,ודתו של אותו רשעמסע שנהנו בשכר ליהכ עליהם גזרנש ומה ,דמעותה רכשה לקבל
 וששון חהשמ )אסתר ח יז( מ״שב ,לששון החשמ הקדים ולכן ,הנ״ל יתןול תדסעו של סוד

  .'רוח כו קורת של חתא שעה יפה )ז"ד מי"אבות פ( כמ״ש ,ליהודים
 חדא יום) וזכריה יד ( סוד שהוא כתבתי כבר ,׳וכ ךשבקו יומא חד לשמחה ששון א״ל

 ותייבין סלקין ולםכש השביעי באלף םעולה חורבן ואהש ,' כולילה ולא יום לא לה׳ יודע ההוא
 הוא הזה שביעיה שאלף ,ונמצא ,הנצחיות ודס ר"ג לסוד משם לעבור כדי ,העיבור בסוד הלבינ

 ,ההוא ביום לבדו ׳ה נשגב ו)יאב ישעיה ( רנאמ ע״זש תויחהנצ להנהגת הזמן תהגנהמ מעבירה
א " יצ"ספד( אהשביע הבינ' בחי חהשמ שסוד ונמצא ,יעו״ש )א"ז ע"ל( פ״ה סוף ד"בספ כמ״ש

 י כ)יב הישעיה נ( רנאמ ז"וע ,צדיקיםה לנשמות קאנהפרוו הוא ,שעתי בתריסר רבחדאת) א"ע
 ״שוז ,למעלה הנפש ניותחהרו לסוד וףגמ יציאתם והוא ,יותחלנצ הזמן מסוד תצאו הבשמח
 ימות של וזמנ שהוא לייאגאת זעירין יום לאלף חד וה״ס ,' כושבקוך יומא חד ,לששון שמחה

 חמשי יתגלה שאז )א"ב ע" יצ"ספד( זעירין ליומין חד קראנש אחת שנה כלל שהוא המשיח
 רוהא אבל ,מים ויתמלא דונ בסוד שיהיה ששון סוד שהוא ,היסוד בעטרת המים גילוי סודב

ד "לברכות ( ו׳כ אתהר לא עין הוא ב"עוה ,וכמ״ש ,1446״בהלעו עד בשלימותו היתגל לא עצמו
 יאוריםה סוד שהם ,הישועה ממעיני בששון ושאבתם מים) גיב ישעיה ( רנאמ וע״ז )ב"ע

 מעינו״ת נפתח״ו גו׳ בשנת) יאבראשית ז ( מ״שכו ,מתאכדח מבועין סוד ,דא״א לתאגלגדב
 מעינות אתברו ששם ,שמים נקראתה הגלגלתא סוד שהם ,וחפתנ שמיםה וארובות ה"רב תהו״ם

פסחים (ל "ש רז"סתימתאה שיתגלה לעתיד כמ כמתאח סוד ,המים על תנינים ראשי שברת בסוד
 גבורה ע״י תימאהס חכמתא 'י שתחלה היתה בבחי"ולמכסה עתיק דברים שכיסה ע) א"ט ע"קי

 אלו יפתחואז  ,ולע״ל ,משם מיםהאלו  לוגית שלא וצמצום ויסיכ השעשת ,שם וזנגה 1447דעתיק
 העילא תהומות ב׳ וז״ס ,ששון בסוד המשיח בימות השיתגל דגלגלתא העילא סדח י"ע ארובות

 שהוא תעדה מן שבאים המים סוד והוא ,הנ״ל יבותתה ת של"בס וא׳ ,בפסוק מפורש א׳ ,אהתתו
 ביום )חזכריה יד ( זקאלחבי מ״שכו ,תתאה בפומא ויתגלה ,בפומא גנוז דדעת ,למעלהד בפה

 )יב יחזקאל מז( ואמרו ,האחרון הים אל ציםחו ינמודהק הים אל ציםח ,'גו ייםח מים יצאו ההוא
 שואבים שבו 1448וקאנזר הוא שוןשש מצאנו ,'כו מטה ושל מעלה של פה תירהל לתרופה ועליהו

 לכ על רוחי ושפכתי) 1449א יואל ג( סוד והוא ,וקבאנל למטה ליתן ,״לנה הישועה ינממעי םמי
יחזקאל ( יקויים ראשכ אבל ,שיתגלו למים א״א הברית על ופפתח השהערל זמן שכל ,'וג בשר

 בדיבור הסלע מן מיםה חותיפ אז ,בשר לב םכל ונתתי מבשרכם האבן לב את סירותיהו )יטיא 
  .במדבר הסלע בזמן אויר שהיה כמו בעלמא

                                                           

כל הוא צדיק דכולל כל האברים וכל הפקודים , ל"א וז"ט ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי1445
י חוליין והוא אבר "הן חי טורי אפרסמוני דכיא ש"י עלמין דכולל ח"מ וכן נקרא חי ח"ל וש"כמש

והוא על ידי בינה נשמת חיים ומניה פרחין נשמתין לכל חי וזהו ' חי דכל דאכיל מניה הוא חי וכו
 .א משלי י כה"עוד בהגר' עי, ל"עכ', י וכו"כל חי דכליל כל ח

  . ס ואור לאוירא"א שמסביר שמים שייך למו"ח ע"בית עולמים ק'  עי1446
ס והוא בוצינא "ג במ"מגבורה דעתיק מתפשט ה, ל"א וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי1447

 . ל"עכ, דקרדינותא
  . א"ח ע"ב נ"ב'  דהיינו נוד עי1448
אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנתיכם זקניכם חלמות יחלמון , ל הפסוק" וז1449

  . ל"עכ, בחוריכם חזינות יראו
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 ב"ב( מ״ש והוא ,ילנוכי מי ואיום וראנ סוד עוד רמזו כאן ,'כו א"לר צדוקי ההוא ל"א
 של עו״ר ותנתכ ,הערלה עור סוד והוא ,לויתן של מעורו סוכה לעשות ההקב״ דעתי )א"ה ע"ע

 דעה״ והוא ,רבעו כסהנ ״כחוא ,וזנהג אור והוא או״ר ותנתכ בסוד היה הילחשת ,1450אדה״ר
 )ב"ח ע"סנהדרין ל(ל "רז מ״שכ( ערלתו ונמשכת ,וגהנ קליפת מסוד אדה״ר אכל שממנו טו״ר

 ,סביב לו הגונו) דיחזקאל א ( בסוד ושהדלק כולו זרחיו ולע״ל ,)היה תווך בערלשמ אדה״ר
 ,' כוירושלים ומותח על פורסו) א"ה ע" עב"ב( שאז ,1451יצוניםחל שנמסרה התורה סוד והוא

 מ״שכו ,לטוב זרחיו נוגה של שהרע ,ךחזר לנוגה ומלכים לאורך ויםג והלכו )ג ישעיה ס( כמ״ש
 ו"ח חשיבות ליתן שבחש 'כו וקידצ ההוא שאמר מה הוא והנה ,מזה ותכירבא שם אוןהג

 ,1452מתאחכד רבא דימא המים מסוד ,ושהדדק המים מסוד יניקה לו יהיה הוא גם שהרי ,לסט״א
 הרע יכ ,בזה טעה באמת אבל ,הערלה בסוד הברית בעטרת הדבוק הרע הוא הזה וקידוהצ

 האבן לב את והסירותי ,1453הארץ מן הטומאה חרו וביער ,ש"כמ ,לגמרי רתכויו יבולע שבסט״א
 ס״מ( הידועים שרים הב׳ סוד והם ,'וג דעו דשרי יהיה ולא )יח עובדיה א( וה״ס ,'וג מבשרכם

 הידועים ב׳ שאלו ,י״ם שב״ר ו״רע פעמים ב׳ והם ,1455ופריעה דערלה עורות ב׳ שהם 1454)ורהב
 סוד שהם 1456תונלמי ד״ת ומוציאים ,בעו״ה הושדדק בבשר דבוקיםהו זיםחהאו הם ,ם״י בסוד

 סוד והם ,לסט״א התורה מן להמשיך שרוצים המים סוד והוא ,יםנלחיצו מסרהנש התורה
זהר  (ביסוד ״יח ץ"ק הוא שיצחק ועדשי ,קחיצ עבדי חפרו אשר הבארות )טובראשית כו (

 )כבראשית כו (כתיב  ,הראשונים בארות וב׳ )' ג פרקן"ח פרצופי זו" ע,ב"ב ע"רנהשמטות 
 ,1457נאףת לא חתרצ לא בסוד שהם ,ושטנה עשק שמה את ויקרא ,המים לנו ,לאמר עליה ויריבו

 השלישי ובאר ,חתרצ לא סוד ועשק ,זרה 1459איה 1458ויתבפי שחהנ שהוא השט״ן בסוד שניאוף
 1460ושהדלק למתקא דדמא אטיפו אלא צריך אינו ושם ,לבשר בוקהדה הגנו קליפת בסוד הוא

 עתידו ,צדוקי ההוא אמר אןכ וכן ,ל"לע ימתק אשר והוא ,ובותחר באר סוד והוא ,הברית בגילוי
 לקדושה טפל יהיה  שאדרבא,כתיב בששון מים ושאבתם ,'כוכתיב  מי א״ל ,' כומיא לי מלודת

 והוא ,א"דוג ליה משווינן'  כוגברא ההואד משכיה )ב"ח ע" מסוכה( וז״ש ,יהנמי יעביר והרע
 ,הלקדוש ישתמש הוא שגם המים יתגלה ושם ,ירושלים ומתח על העור פריסת והוא ,חומ״ה סוד

 לויתן של הסוכ״ה בסוד ואהש שם הז מאמר רכזנו ,ה"מיל זו בששו״ן מים ושאבתם ,נאמר וע״ז
 ,המשיח מלך בסוד מהיטבאל ואשתו דרה מלך תיקון בסוד ואדנ״י ה"ויה דדו״נ חיבורא ואהש

 .בןהו ,נ״לה לויתן ב׳חיבור  בסוד ושורשו

  

                                                           

ו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם לעיל מבשר] ש"ומ[, ל"ג וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1450
והוא בסוד כתנות עור של , ועורו הוא עור הערלה, ל"בשר ושם מתגליא החסד כנ' שמילה נק, מאד
והוא , ש בזוהר"ובתחלה היה כתנות אור כמ, מושך בערלתו היה) ב"ח ע"סנהדרין ל(ר שאמרו "אדה

  . ל"עכ, א"כ נכסה בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"ואח, אור הגנוז
ר נמסרה לחצונים "ר והתורה בעוה"ד טו"עה) ט"במט(ל "ג וז"ד ע"א י"ביהל אור ח ' עי1451

  . ל"עכ, ם"מקום הס' ר והוא בעשי"ד טו"בסוד עה
  . ב"ז ע"ר קל"א' ועי, ס"א שזה מה שנמשך ממו"ג ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1452
  .ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ, ל" על פי זכריה יג ב וז1453
 .א שנחש שהוא רהב"ה ע" סז"א על תיקו"בהגר' עי 1454
דהיינו (גזירו דערלה ופריעה לבתר , תרין אלין ערלה ופריעה, ל"א וז"ג ע"א י"זהר ח 'עי 1455
ב שהם נגד יסוד "ו ע"א כ"יהל אור ח' ועי, ל"עכ, ואינון דכר ונוקבא) 'ח אונאה פרק ג" ע-להסיר 

ה ודמא שזה "א ד"ז ע"וכן בדף פ, ה ועוד לבא"ג ד"ז ע" עז"א על תיקו"בהגר' ועי, א"ומלכות דסט
 .ר תאוה וכעס"חלקי יצה' ב, שייך לעשו וישמעאל

ו הנוצרי אשר הפכו דברי אלקים חיים "תלמידי יש) ה המינין"א ד"ז ע"ה י"ר(י "רש'  עי1456
  .ל"עכ, לרעה

 .א"ז ע" פז"א על תיקו"בהגר 'עי 1457
 .א"דסט' ג שזה נוק"א ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי1458
  .ל אשה" נדצ1459
כי הנה כמו , ואפרש לך עתה ענין הכסויים האלה, ל"וז' ל אדיר במרום עמוד י"ברמח'  עי1460

שלהעבירם , כסויים' כנגד זה יש ג, ת"שהם סוד התלת גוונין של הקש, ד כוללת תלת קוצין"שהיו
, אבות' ות לגוהם ממש מקביל, וסודם עשו וישמעאל וערב רב, צריך מילה ופריעה ואטיפו דדמא

  . א"ז ע" פז"א על תיקו"בהגר' ועי, א"ע' ג כ"יהל אור ח' וכן עי, ל"עכ
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  פתח כה 
א ומשם " שהוא מתפשט לגלגלתא דז)בפתח הקודם (נוב החיוורתי הזה כבר כתוהנה

 כי תשא את ראש )יב שמות ל( כי הנה כתיב ,ס עמוק" וה,כ לשאר גולגלתין דלית לון חושבני"ג
 זה יתנו כל העובר על )שם יג( וכתיב , ולא יהיה בהם נגף,'וגו' ופר נפשו להי ונתנו איש כ"ב

 וכל אלו ,' העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט וגו,' גרה וגושרים ע,' מחצית השקל וגו,הפקודים
 ומה הוא הסכנה בזה שלא יהיה ,ר המנין לישראלס שצריך להבין למה נא,הם סודות עמוקים

 שהשבירה )שבירה פתח טז ( והוא כבר נתבאר,סוד מחצית השקל והתיקון לזה ב,בהם נגף
שלא היה בהם בחינת סטרא דדכורא והיינו ,  היה שלא היה בהם מתקלא,במלכין קדמאין דמיתו

ן נודע שהוא בא משורש " וסוד הב, בחינת מלכות,ן לבד" רק היו כולם בסטרא דב,ה"סוד שם מ
 שכל עולם היותר תחתון הוא מתעבה , למאורותז ניתן הדרגה" שעי,הצמצום של שלמות היחוד

 ,כ" כהצמצוםשגובר בו כח הצמצום ביותר עד שסוף המדרגות נתגבר בה והיינו , ביותר עביות
א שיש בה כל הבנינים הנמצאים בסטרא " וזה הענף הוא הסט,עד שהוציאה ענף קשה מאד

ות שהם עשוים לפי מספר  שבזה הם גורמים קטרוג וחשך בכל המאור,דקדושה וכל הענפים שבו
 גורמים חשך בכל  ישראל אתא המחטיא" והסט,לפי ערכו'  לכל א,העבודות שניתנו לישראל

 אלא שנקשרה תחת ,א לגמרי" והתיקון היה לא שנתבטלה בנין הסט, ההםתפרטי המאורו
ק שהוא " הזה הוא יסוד דאוקשר ,הקדושה ככלב הקשור בשלשלת שיהיה סוף הכל חוזר לתיקון

 1463א" והשרביט הזה הוא מתלבש בבינה דרדל,1462י" שכל ישראל עוברים ע1461ד השרביטסו
וענין העברתו באמצע הוא בבחינת חוט  ,בחסד שבבינה שהוא מתגלה באמצע הראש

 ששם , הוא כאןכן ו,הצדדים תלויים עליו'  שב, המתפשט באמצע לקיום בנין הגוף1464השדרה
 והשרביט הזה מתפשט שם לחבר שני ,א"שבזבגלגלתא נשרש תיקונים וחסדים לכל המאורות 

ס " וה,ן"ה וב" והוא עצמו סוד חיבור מ,הצדדים לגלות היחוד והתיקון השלם מחסדים וגבורות
י " והיה מספר בנ)אב הושע ( ש"ס מ"וה ,ת"ת שיהיה מקושר בבחינת בע" האור הבבעגילוי

עושה '  שכל א,הנשמות שהוא סוד הנהגת הזמן המתחלק לפי פרטי ,כחול הים אשר לא יספר
 שיהיו ,בכל הנהגת הזמן' תיקון אחר בכל הבריאה לפי מספר הפרטים אשר שיער המאציל ית

 והוא הברכה אשר ניתן , הזמןחתס היחוד שאינו ת" וה,כ למקום שאין שייך בו מספר"עולים אח
וצא אותו  וי)ה בראשית טו( וכתיב , לכוכביםישראל ס מה שנמשלו" וז,לישראל שלא ימנו מרוב

 כה יהיה , ויאמר לו,החוצה ויאמר לו הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם
 וכתיב ,מונה מספר לכוכבים לכולם בשם יקרא )ד תהלים קמז(אומר '  וכתוב א,'זרעך וגו

 וכל אלו .'המוציא במספר צבאם וגו) כוישעיה מ  (' שאו מרום עיניכם וראו כו)כוישעיה מ (
  .)טב ש "שיה(  ועת דודים לגלות כמציץ מבין החרכים,ת עמוקים מאדסודו

ב מזלות "כוכבי לכת והי' ז שבעולם התחתון הם סוד )פתח כד(  כבר כתבנווהנה
 שהרי כפי הכחות המסודרים להשפעת , ובאמת שם יש להם מספר,וכוכבים הקבועים הרבה

כל  )א"ד ע"צפסחים ( שלכן אמרו , יש לו דבר פרטי להשפיע לכל העולם,הנבראים שכל כוכב
ב אותיות שהוא כל העולם " בנין שלם של כהואב " ובכל כוכ,עומד' העולם תחת כוכב א

ה " ובתוכם הארת שם הוי,ן"ב פשוטות בעש" וי,ת כפולות" וז,אמות'  ג,מדרגות' המתחלק בג
  .1465 ולכן נקרא כן,ב הזה"שהוא הנותן מציאות הרכבת המאורות לכוכ

 כן הוא בכל עולם עד שבשורש ,עולם התחתון סוד כוכבים ומזלות שהם בוכמו
 והם , נשרשים שם כל המאורות,א שהוא כתר הראשון של כל האצילות"השורשים בגלגלתא דא

 אבל שם הם נשרשים בעתיק ,ש"ב החיוורתי סוד מזלות כמ"תיקוני גלגלתא וי' כ שם בסוד ז"ג
 והם ,ולכן שם עולים הכוכבים עד אין מספר , סוף הרצון המקושר בנצחיותהואא ש"וברדל

כל ) א"א ע" יב"ב(ש " כמ,מישראל הוא עולם מלא' עצמם שרשי הנשמות של ישראל שכל א
 ושם הם נשרשים בסוד עלותם לבחינת בלתי , שעושה תיקון פרטי בבריאה,'כו' המקיים נפש א

                                                           

ה "א ד"ב ע"ח כ"א תז"וכן בהגר, קורא ליסוד שרביט' ח חזרת העמידה פרק ג"פע 'עי 1461
  . המלך

 .ר בסוף הפתח"כ באד"ל תחתיו כמש"נדצ 1462
  .פתח כג שזה תיקון של שבת'  עי1463
 .זה דעת המתפשטד ש"א פתח ל"גדלות דז'  עי1464
 .ג"ג לג ע" יהל אור ח'עי 1465
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 , חיוורתי דבגלגלתא, שכבר ידעת שאברהם הוא חסד הראשון,ש באברהם"ס מ"וז ,גבול ומספר
שהוציא אותו מחללו של ) י שם"רש(ל " וארז, ויוצא אותו החוצה)ה בראשית טו( ולכן נאמר

 ושם הוא ביטול הטבע ,שהראה לו סוד שורשו למעלה מהנהגת העולם והזמןוהיינו , עולם
א תס גלגל" ושמים הזה ה, הבטה הוא מלמעלה למטהכל ו, הבט נא השמימה,ל" ולכן א,והזמן

 ועל , כה יהיה זרעך,ל"ז א" וע, ושם באמת אין מספר לכוכבים,א"דרקיע דהדר סוד גלגלתא דא
 חסדים גדולים הם כי שם באמת ,ויחשבה לו צדקה' והאמין בה )ו בראשית טו(זה נאמר שם 
ס " ושם ה, שםהמתלבש והוא אמונה עליונה בסוד עתיק , ושם הוא שורש האמונה,בתורת צדקה

  .1466א" שהוא החסד דיסוד דבינה דרדל,ם" ישראל מסטרא דאברההשתלשלות נשמות
 כי זה מראה שנכרתים משרשם העליון שבגלגלתא , הטעם נאסר המספר לישראלומזה

 ,י הגבול וצמצום"ן אשר הוא ע"ז נתהוה הקטרוג מסוד שם ב" ועי,ששם אין להם מספר באמת
ס מה שמצינו שכל מספר " וז, בסוד מלכין דמיתו,א אשר הוא בסוד נגף"שמשם משתלשל הסט

 שהוא המחבר ,ה"ן לבד בלא חיבור מ" מלכות שהוא סוד הגבול מסוד שם בנתהוא בבחי
ונתנו איש ) יב שמות ל( ולכן נצטוו ,המספר לבחינה עליונה אשר הוא למעלה ממדרגת מספר

ם וכל  שבו דבוק כל החטאי,ן" שהוא ענין התיקון בבחינת הנפש שהוא מדרגת ב,'כופר נפשו לה
 והוא יסוד דבינה ,' מחצית השקל וגוודים שיתנו כל העובר על הפק, ותקנתם,הקלקולים

ן אשר בו " והוא העובר על הפקודים שהוא המתקן סוד הב,ל העובר באמצע הראש"א הנ"דרדל
ש הגאון " וכמ, דא יסוד,כל העובר על הפקודים )ג" ע'א(ש בתיקוני זוהר חדש " וכמ,המספר

עלמין '  שהוא מחצית מסוד ת)בפתח הקודם(ו  והעובר הזה כבר כתבנ,1467ד"פשם בפירושו לס
 והוא המתפשט ,ש הגאון שם" כמ, שבלא נוקבא הוא פלג גופא, שהוא בחינת דכוראסופיןדכ

י הארתו בהם הוא מקשר אותם בבחינה " שע,ש"לכל גולגלתין דלתתא דלית לון חושבני כמ
  . העולםלקייםקלים שלוקחים בהם קרבנות  והם הש,עליונה שאין שייך בו מספר כלל

בניסן מתחילים להביא '  ובא, שאז זמן שליטת התנינים,ס נתינת השקלים באדר"וז
שהוא ) 1468ג יחזקאל כט( שבניסן היה שבירת התנין הגדול הרובץ בתוך יאורו ,מתרומה חדשה

'  ה אמרז" וע,יןמלכ' ן וז"א דתנינא בזנב התלי ששם כל הכישופין שהוא סוד שם ב"אחוז בזנב
הוא ישופך ) טובראשית ג ( להחזיר הזנב לראש בסוד צריך ו,ו"אחוז בזנב) דד שמות (למשה 

שאדר הוא סוף החדשים  )ב" ע' ומגילה(סמיכת גאולה לגאולה  ס" וז,ראש ואתה תשופנו עקב
ב מזלות "ז ניטל הכח מי" ועי,' החדש הזה לכם ראש וגו)ביב שמות (ש " כמ,וניסן בראש

 ,ש"י השקלים כמ" ולכן מחברים אדר וניסן ע,א"ב מזלות דבגלגלתא דא"י הארת י"תחתונים עה
 שאז נתלה , ונכנע בניסן, שסבר לבלעם כדגים ותנינים, השליטה של המן היה באדרתחילתוכן 

 ותנין דקדושה , סוד שער החמשים שמשם הנפלאות המהפך כל המזלות,על העץ חמישים
  .שולט

 שבהם ,ב"כולל כל היש 1469ג"טורים ממחצית השקל שהם סוד הי שבט לוי פולכן
 ,נ" והתורה היא עצמה סוד המתקלא בדו,' יורו משפטיך ליעקב וגו)ידברים לג (ש "התורה כמ

 למה נמשלו )א"ב ע"ג מ" חמ"רע(ש " והוא עצמו סוד התנינים כמ,1470פ"תורה שבכתב ושבע

                                                           

' א והוא הדעת דז"ענין הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל, ל"ב וז"ד ע"א כ"יהל אור ח'  עי1466
ובו מתלבש יסוד דבינה , י"כי בתיקון השני שהוא אוירא שם מתלבש חסד דע, תיקונים דגולגלתא

 .ל"עכ, ונעשה לו דעת וכן הוא ענין הדעת
נ עד דרישא "ל זו"ר' ש לעיל דעד דלא הוה מתקלא כו"וענין השקל הוא כמ, ל"זוג "ב ע" י1467

ל וידוע שזכר בלא נקבה הוא "נ שהן כסופין דכל כסופין כנ"דכסופא דכל כסופין אתתקן והוא זו
ג כל העובר על "ב ע"ח דף ע"ש בתז"ל וז"פלג גופא לכן הוא מחצית השקל והוא בסוד היסוד כנ

ש והוא העובר באמצע הראש "ע' ולמה אתקרי כל כו' ואיהו העובר על כו' הפקודים דא יסוד כו
 . ל"שנקרא עובר לסוחר שהוא עם לסוחר שקל כסף כנ

הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול ' י ה"דבר ואמרת כה אמר אדנ, ל הפסוק" וז1468
  . ל"עכ, הרבץ בתוך יאריו אשר אמר לי יארי ואני עשיתני

ג טעמים "עכשיו מפרש י, ל"א וז"א ע"ח כ"ובעיקר בתז, ב"ו ע" סז"תיקוא על "בהגר'  עי1469
והתלי שליט על כולא ' ב שבטים וכו"ב מזלות הן בי"כי י, ז"ל בא"ב וחד שליט על כולא כמש"שהן י

ואמר שם בויחי וגופא קיימא עלייהו והוא באמצען כן , א משפטים"ש בסב"לוי הוא גופא כמ', וכו
  .ל"עכ',  עם הארון שהוא גופא וכוהיה שבט לוי באמצען

 ). א"ה ע"תיקון שתיתאה מודפס כדף קס(א "ח ע" קסז"א על תיקו"בהגר 'עי 1470
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 והם גידולם ,' מן המים מיד מתים כויםח לדגי הים לומר לך מה דגים שבים כיון שפורש"ת
   . לכן אין בהם חשש סכנה בבחינת המספר,ס"בימא רבא דאורייתא מבועין דמו

 ,1471ס כידוע"נ הוא פרצוף שלם מי"מבחינת דו'  שכל א, השקל הוא עשרה גרהומחצית
 כי צריך להיות בשיקולא , העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט,'ולכן אמר עשרים גרה השקל וגו

  . והבן מאוד,1472 גומל דלים כידוע,'וד'  שהם סוד עשיר ועני ג,נ"סוד מתקלא חיבורא דדוב
 ומהאי לשאר גולגלתין ,'ומהאי נפיק עיבר חיוור כו )ב"ח ע"קכ( 1473ר"באדש "וז

 כד עאלין בחושבנא תחות ,י" וכל גולגלתין יהבין אגר חיוורתי לע,דלתתא דלית לון חושבנא
י בסוד "ס התקשרם בע" וה, כד עאלין בחושבנא,גולת לתתא ולקבל דא בקע לגול,שרביטא

 את לאסתרויושט המלך ) ב ה אסתר(סוד ב ,ל" הנאת השרביט בחשבון תחסיןהתחיה כשנכנ
  בסוד,היוח'  לבד מאשר יושיט לו המלך וגו)יאאסתר ד (ש " והוא סימן תחיה כמ,שרביט הזהב

ג "ב ע"אפיקי ים ב (א"ש מזה במ" כמ,'ודרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל וג) יזבמדבר כד (
   ).א"ע

  
  פתח כו 

 בפלגותא )א"ט ע"קכדף (ר שם "ש באד" והוא מ, בסוד הגלגלתאד יש ענין אחעוד
רין ביה צדיקייא י ומיניה נהיר אורחא דנה,דשערי אזל חד ארחא דנהיר למאתן ושבעין אלפין

אורחא אתפרשא לשית מאה ותליסר  ההוא ,' ואורח צדיקים כאור נוגה וגו,ד" הה,לעלמא דאתי
 מזה שהוא עצמו סוד הלויתן נראה ,חסד ואמת' א דכתיב ביה כל ארחות ה" בזפליגעיבר ד

 שסוד השערות שעל הגלגלתא הם )'א פתח ט"א ( כבר כתבנו, שהנה,העובר באמצע הראש
שרשי  שהם עצמם ,עצמם אותיות התורה שהם סוד פרטי המאורות אשר הוכנו לפי ענין העבודה

 )1474מבויקרא יא ( גדולה דכל הולך על גחון'  באמצע התורה הוא סוד ו, והנה,נשמות ישראל
 שהוא התנין הגדול הכולל כל , לויתן נחש דאורייתא1475מ"ס הנחש דקדושה שבו גנוז רע"וה

כי לא תשכח מפי  )כאדברים לא (נ " ועז, נשמות ישראלכלה מאיר ב" שנשמת מרבע,1476התנינים
 נמשכים הכל אל שורש אור התנין ,וא המקשר היחוד בישראל שיהיו בסוד התיקון וה,'זרעו וגו

  .הזה
ק בסוד המים של הסלע שהוא " זה יש סודות עמוקים מאד מבוארים בתוהובכל

את והב בסופה ואת הנחלים ' כ יאמר בספר מלחמת ה" ע)ידבמדבר כא (ש " כמ,ל"קרקפתא הנ
 כי הנה התורה ,' וגוהשען לגבול מואב ומשם בארארנון ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער ונ

 כי משם ,א שם בגלגלתא דיליה בשערות הם מסתבכין דא בדא"בז שלמטה ,'הוא ספר מלחמת ה
'  דו, אסור מותר, כשר פסול, טמא טהור,ק שהם ששה" כי שם סוד ו,אחידין דכיין ומסאבין

כי שם סוד סלע המחלוקת  , להכות אותו במטהצריך ר אשר"ן שהוא הצו"אותיות דמטטרו
ו "מ(ש בתיקונים "דמתכנשין שם כמה גברין תקיפין לתברא האי סלע ומפקין מיניה פסוקות כמ

כי הם מסתבכין  )1478ב"ע' חגיגה ג( שאלו מטמאין ואלו מטהרין ,ושם צריך המלחמה )1477א"ע

                                                           

 .ב"ז ע"ב קפ" זהר ח'עי 1471
 .ת גומל דלים"ל דל"א גימ"שבת קד ע' וגמ,  לעיל פתח יב'עי 1472
  .ב"ב ע" יצ"א על ספד"בהגרעוד בענין '  עי1473
 .תורהא שזהו חצי אותיות ה"ע'  קידושין ל1474
, א"ק של א"ה כאן בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"וכ, ל"ד וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1475

ש בפרשת משפטים דף "ת בדעת הוא כמ"ולכן ת, ק"ת כולל ו"א כידוע שת"ת של א"לכן מלביש לת
ת שהוא המעיים והוא "דהיינו הת, א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו"ג ע"קכ

ת שלא תשתכח "דגחון שומר על הת' ולכן נשמת משה שהוא סוד הדעת ו,  נתקן בדעתהטבור
  .ל"עכ, מכלל ישראל

, ל באמצע הראש"וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ, ל"ב וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1476
  . ל"עכ) א"ירמיה ל(בסוד נקבה תסובב גבר ' הזכר עובר והנקבה מסב, נ"והוא העובר והן זו

דבכל אתר דבעי קודשא בריך הוא למעבד נס שכינתא , דשכינתא הוה נח על טנרא, ל" וז1477
דקלנא הוות לשכינתא , וכיון דשכינתא הוה תמן לא הוה ליה למחאה בסלע, אקדמת לההוא אתר

יען לא האמנתם , ודא איהו על אשר לא קדשתם אותי, דלא הוה ליה חילא למיהב מיא, דהות תמן
, ן יבשה"ן ואשתאר מטטרו"מן מיטטרו' דא אסתלק שכינתא מן הסלע דאיהי יובגין , בי להקדישני

מבועא מלגאו דא מוחא על אלין טפין ', ורזא דמלה יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד וגו
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ד לי מש(ש " כמ,א" דזתאס הסלסול בשערות דגלגל" וה, וצריך לברר הלכה על בוריו,דא בדא
  .'סלסלה ותרוממך וגו) ח

ת " ולכן שם א,1479 הם בסוד עמר נקי דלא נפקין דא מן דא,ק" בשרשם בגלגלתא דעאבל
ב הם "ת וה" א,ת"ב הוא ואהב"ת וה" א, בסוד חסד עילאה1480 ששם אהבה בסופה,ב בסופה"וה

ב " וכלולים בכ,1481א" שהם אותיות התורה בשרשם למעלה בא,ג נימין דשערי אשר שם"י
 תורה שבכתב עם תורה ,נ"ג מדות שהתורה נדרשת בהם בסוד חיבורא דדו"י וכללותם ,תאותיו
 ושם הם ,ל מזה" שהוא סוף הרצון כמש, בסופה הוא סופה דכל דרגין ממטה למעלה,פ"שבע

 , שהם מבועין דימא רבא סוד הנחלים,ל"ג חיוורתי הנ"ן סוד י"ואת הנחלים ארנ) ידבמדבר כא (
לנוטרים   האלף לך שלמה ומאתים)יבש ח "שיה( נןר"אר ד"חיוורין סוד אב "והם אלף ומאתים י

 לויתן נחש בריח ולויתן נחש ,נ" שהוא כולל שנים דו, וחד דכליל לון,ש הגאון שם"את פריו כמ
 1482ש בזוהר" והוא מ, שהם סוד התנינים נוני ימא,ן"פשוטה דארנ' כפופה ונ' ס נ" וה,עקלתון

נ "ל שהם דו"נתנינים ה' ס זיווג עליון של ב" וה,זיווגא עילאהן הוא " שארנ)א"ו ע"ב נ"ח(
   .ש"כמ) מבויקרא יא (דכל הולך על גחון ' באמצע סוד ו'  והו,ש"כמ

ואשד הנחלים שהוא העובר באמצע הראש אשר שם נשפכים כל ) ידבמדבר כא (ש "וז
 ,ר" נטה לשבת עאשר) שם(ש " וז, והוא דנהיר למאתן ושבעין אלף עלמין,ג ביחד"הנחלים הי
 כי אותיות התורה הם נשמות ישראל והם ,ס עמוק מאוד" וה,ך"ז אותיות עם מנצפ"והם סוד כ

הצמצום פתח  בית נתיבות נתיב לעיל ב'ע( 1483נחלק לשנים'  שהאאט ופלג"צתשהם ' ת ה"צבאו
ם ך ה"ת ועוד מנצפ"ו של צבאו" והם תצ,ס לויתן" וה,ו"הם במספר תצ'  כי האותיות עד ת)ב"י
ב "מיני אותיות א' פ צבאות בסוד ב"ת והם ב"הנשארים משם צבאו' א'  והם ב,אלפים ופלגא' ג

 ומשה , ופלגא לסטרא דאט" ותצ,ט ופלגא לסטרא דא" הם תצולכן ,ק בנוקבא"בדכורא ותשר
 , שזכה לאלף חולקין,ז אתוון שמשלים לאלף"ה הוא התנין הגדול שהוא סוד האלף שאחר כ"רע

ס אשד הנחלים שכל הנחלים של " וה,נ בסוד הדעת ובו מתייחדים שניהם"ווהוא הכולל ד
צבאות כי איהו '  והם סוד ב,ה אפיקי מים" וידוע כי סוד נחלים הם נו,מעיינות התורה נכללים בו

 ,באחור' בפנים וא'  ב,בחינות שבחיוורתי'  שהם גבאות- צ'הק "ס קק" וה,1484בנצח ואיהי בהוד
 ונשען )שםבמדבר (  ואמר)ד"ע' ב א"יהל אור ח (ש הגאון בליקוטים"ל כמ"קדושות הנ' שהם ג

                                                                                                                                                                      

, א שאלין טפין הם הלכות פסוקות"ש בגר"וע, ל"אתמר אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם עכ
  . ה מדבר אל הסלעולא היו יוצאים פסוקות אם הי

, דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות נתנו מרועה אחד', ל הגמ" וז1478
הללו מטמאין , בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה', וכו

ם היאך שמא יאמר אד, הללו פוסלין והללו מכשירין, הללו אוסרין והללו מתירין, והללו מטהרין
אל אחד נתנן פרנס אחד אמרן מפי , תלמוד לומר כולם נתנו מרועה אחד, אני למד תורה מעתה

 . ל"עכ, דכתיב וידבר אלהים את כל הדברים האלה, אדון כל המעשים ברוך הוא
  .ב"ג ע" כצ"א על ספד" בהגר' עי1479
ר אמר רבי חייא כי ידברו את אויבים בשער מאי את אויבים בשע, ל"ב וז" ע' קידושין ל'עי 1480

האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את זה ואינם ' בר אבא אפי
, זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה שנאמר את והב בסופה אל תקרי בסופה אלא בסופה

 . ל"עכ
 .עיל פתח טו ל'ועי, ב אותיות"ת כולל כ" ת'את'ל "ב וז"ע' ל ו" וזצ"א על ספד"בהגר 'עי 1481
אלא כל אינון חילין וכל אינון גבוראן דעביד קודשא בריך , מאן והב, את והב בסופה, ל" וז1482

וכד אגח קודשא בריך הוא קרבוי ) א ומתמן נפקן את והב בסופה וביה"נ(הוא בההוא ספר תליין 
, ת הב הבלעלוקה שתי בנו) משלי ל טו(כמה דאת אמר , בחד אתר דאיהו בסופה דדרגין ואקרי והב

, ואת הנחלים ארנון, ים סוף אתקרי ים דאיהו סוף לכל דרגין, בסופה בסוף דרגין אשתכח בסופה
מאי ארנון זווגא עלאה , ועם נחלייא דאשתכחו ואתנגידו לגביה מההוא אתר עלאה דאקרי ארנון

  . ל"עכ, ונהר יוצא מעדן) בראשית ב י(כמה דאת אמר , דחביבותא דלא מתפרשאן לעלמין
ש "וז, שהוא אחד' אלף והן א' ק גי"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ע' ב א"יהל אור ח' עי 1483

אלפים וחצי ' ץ מספרם ג"כפולות כמנפ' ה ועוד ה"ו חיילות משבחים להקב"שתצ) ויקרא ב(ר "במ
) ב"ז ע"ב כ"זהר ח(ל "ט ופלגא והן היאורים כנ"הן תצ) תצה' גי' עד ק' מא(ו "וחצי ועם תצ' שהם ג
ט "ש תצ"וז' ן והן אלף חסר א"ק בזו"תשר' כסדרן וא'  בחשבון ושני מיני אותיות הם אברכות

 .כ"ע', יאורין ופלגא בסטרא דא וכו
  .'כ פרק ט"ח אנ"וכן ע, ד"ע'  אצ"א על ספד"בהגר מובא 1484
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ש "ט כחות כמ" למקים הם מתחל,1485ע עלמין"ז אתוון שהם בסוד ר" כי אלו הכ,ב"לגבול מוא
 ושער ,ב מסוד בינה דבגלגלתא"ט שע" וענין זה כי הם סוד מ,בספר התמונה ובכתבי הגאון שם

 שהיא הנקבה הנשאר ולא נתגלה כלל לשום נברא ,1486ףללף המשלים לֶאס תנין בעצמו ַא"ה' הנ
  .1487' ולכן לא השיג משה שער הנ,ב"רק בסוד עוה
א אשר שם בשערות " כי זה החיוורתי הולך לתקנא גלגלתא דז, יש בזה סוד נפלאוגם

 תורה ,' ב,פ" תורה שבע,' א,1488חלקים'  כי בתורה יש ג, והענין,א"דיליה הוא אחיזת הסט
נ הם תורה שבכתב " כי זו,נ"א וזו" א,דרגין דמהימנותא'  והם בג,ת התורה פנימיו,' ג,שבכתב

כ בגלגלתא דנוקבא שם " משא, שם אחידין דכיין ומסאבין,א" ובשערות דגלגלתא דז,פ"שבעו
 כי בתורה שבכתב ,ס נורא" וה, כי הוא גלגלתא תקיפא שאין יכולים לאחוז בה,אחיזין הדינין

 אבל ,1490ת לדרכי מינות שלהם"לה בסוד מה שהוציאו ד יש אחיזה באחוריים די1489ה"עוב
עיין לעיל בנתיב עולם התיקון ( הם בורחים ממנה , דרכיהשנסתרו לרוב תוקפה ,פ"בתורה שבע

ס הדינין תקיפין " וה, והוא גלגלתא תקיפא,ס"א בסוד דברי אגדה שבש"ש במ"כמ )ב" כפתח
 אבל ,תא דילה סלע המחלוקת מקרקפ,שצריך לטרוח הרבה בה להוציא מים מן הסלע הזה

א בשערות שעליה שהם חוורין כמראה חמה "פנימיות של התורה הוא בסוד גלגלתא דא
 פנימיות של הואק בסוד הגלופין והחיוורא "ק עמו" כי הוא עמו)א"ד ע" פב"ב( 'העמוקה כו

 תשב(ס מה דדרש ההוא גלילאה "חלקי התורה ה'  ואלו ג, שאין אתנו יודע עד מה,הפנימיות
 ,שמות'  כי הוא כולל כל מהימנותא בג,'בריך רחמנא דיהיב לן אוריין תליתאה כו )א"ח ע"פ

 ,ד" בס)'א פתח ז"או (ש במקומו"א הם במזלא אתכלילין כמ"שאו ,1491י" אדנ,ה" הוי,ה"אהי
א בסלסול אותיות " בתורה שבכתב בגלגלתא דז,ט פנים שהתורה נדרשת בהם"ואלו הם סוד מ

ז דרש רבי עקיבא על כל קוץ וקוץ תלי " שע,'וכו קווצותיו תלתלים) יא ה ש"שיה(ש " כמ,שבה
ג " קמז"תיקו( ותמן אתפליג מוחיה לתלתין ותרין שבילין )ב"ט ע"כמנחות ( ותתלים של הלכ

ט " יש לעומתו מ,ט פנים טהור" ונגד אלו מ,שבסוף התורה' דבראשית עם ל'  בסוד ב1492)א"ע
ל "ס מה שארז" וה, וצריך להבדיל בין הטמא ובין הטהור,ל"פנים טמא שהם אחידין בשערות הנ

 ואמר רבינא ,ן טעמים" שהיה מטהר את השרץ בק,'מ כו"היה לר'  תלמיד א)ב"ג ע" יעירובין(
חיוורתי '  שבא מסוד ט1493א"ן נהורין דז"ס ק" וה,'אני אדון ואטהרנו ומה נחש שממית כו

 והוא מסוד הגלגלתא ששם ,אנפוין נהורין ב" שלכן משם נמשכים רק ק,א" מא1494דביה
 ומשם צריך לדחות הטומאה דאחיד בשערין דיליה שהוא סוד ,1495ג טעמים בכתר" י,הטעמים

                                                           

, בפלגותא דשערי אזיל חד ארחא דנהיר למאתן ושבעין עלמין, ל"א וז"ט ע"ר קכ"א'  עי1485
ג "ו ע"י כ"שער מאמרי רשב' ועי, ל"עכ, א דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי" דזומניה נהיר ארחא

ך וכל אחת כלולה "ז אותיות התורה עם מנצפ"ע עלמין אפשר שהם כנגד כ"ואמנם טעם מנין ר
 .ל"מעשר הרי רע עכ

ף בסופן להשלים לאלף "ז אותיות הם ועוד אל"כ, ל"וז' א אופן א"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי1486
לפיכך שיתא אלפי שנין הוי עלמא שהוא כמנין , ח ובהן נברא העולם"הרי כ'  נעוץ סופן וכוש"כמ

שכל האותיות יוצאים ממנה והיא מלכות של עולם , א שבה נברא העולם"ל עם ה"אותיות הנ
 .ל"עכ, דלעילא
רב ושמואל חד אמר חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן , ל"ב וז"ה כא ע"ר'  גמ'עי 1487

  . ל"עכ, ו למשה חסר אחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלהיםניתנ
 . א משלי כג ה"בגר'  עי1488
 .ה"ל לאו" נדצ1489
ו הנוצרי אשר הפכו דברי אלקים חיים "תלמידי יש) ה המינין"א ד"ז ע"ה י"ר(י "רש'  עי1490

 .ל"עכ, לרעה
ק עמודא " יקו,ק כתר עלאה" אקי,אשכחנא תקונא כגוונא דא: ב"ז קמב ע"יקות' עי 1491

 .ב"צ יג ע"א ספד"בהגר'  ועי.י שכינתא תתאה" אדנ,צעיתאדאמ

 .א"שם בגר'  עי1492
 . ב"ר קלה ע" אד'ועי, א פרק יד"ח א"ע 'עי 1493
 .א"ב ע"ד וי"א ע" יצ"ספדא "ובהגר, ב"ה ע"ר קל"אד 'עי 1494
 ).ד"ע' כ(ח "ש בתז"ג טעמים בכתר כמ"והן י, ל"וז' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"גר 'עי 1495
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 ,1496ד"ספל' ש הגאון בפי" כמ,מלכין דמיתו'  שהם שמונה שרצים המטמאים מסוד ח,השרץ
  .ל"י נחש עילאה הנ" והטהרה הוא מן הנחש סוד טהרתו של הנחש ע,'נכללים בז' שהח

 והם מיין בישין מיין ,ישרצו המים שרץ נפש חיה) כבראשית א (ש " הזה הוא משרץוה
ה "יטבת) ז י דברים( הבוקעים דרך השערות סוד ,ל" שהמים הם מעיינות שבחיוורין הנ,1497טבין

 ,ש בספר ברית מנוחה ובכתבי הגאון בליקוטים" שיטבתה הם השערות כמ,ארץ נחלי מים
ט "ל שהוא כחו" נע1499ך" שרווהוא , עלי אורח1498פון"שפי )יזבראשית מט (ס "ה ה"ויטבת
 כי יניקתו מסוד המים הבוקעים דרך שערות ,ן שמו ויונק ממים המגולים"ה ושפיפו"השער

ג נימין דשערי " שהוא עומד במקום מגולה אחר שנסתיימו החיוורין דגלגלתא וי,א"דגלגלתא דז
 ושם ,ל"ן נהורין בסוד נע" בסוד ק ששם הוא,א" ויניקתו מאחורי הארח דגלגלתא דז,א"דא

 שיהיו המים , לזהוהתיקון ,ל"ך נע" ולכן נקרא שרו,השערות הם נשרכים ומסתבכין דא בדא
  .1500א לתקנא רישיה" לז,' ומהאי נפיק כו)ב"ח ע"קכר "אד( ש"מכוסים בסוד מ

 על גחונך תלך )ידבראשית ג (ש " כמ,ש ונקרא שרץ"יה הוא הנח'פש ח'רץ נ'ת ש"ור
 ובכל ,כי באמת אין להם על מה שיסמכו )' פסקה ה'בראשית רבה פרשה כ(צו רגלי הנחש שנקצ

אורך החצר מאה ) יח שמות כז(ן טעמים בסוד "ש בק" והוא מ,1501'מקום שפקרו המינים כו
  .אוןש בשם הג" וכמ, ששם מונח רביע שנקצצו רגליו,'באמה ורוחב חמשים כו

  
  פתח כז 
בראשית א (כ "ש אח" והוא מ,י התנין דקדושה"הוא על הזה "ך נע" של השרוותיקונו

 והוא החיוורתי המתפשט ,ל" לויתן ובת זוגו כמש,'ים את התנינים הגדולים גוקויברא אל )כא
נ " ועז,1502ע עלמין"ל שהם ר"ז אתוון הנ"ת ובסוד כ"בסוד התנין דדכורא שהוא בסוד צבאו

 1503ן הוא המאסף לכל המחנות" שד,'גו שפיפון עלי ארח דרךיהי דן נחש עלי  )יזבראשית מט (
 ושם )בפתח הקודם (ל"ק כמש"ב ותשר"נ א"ז אתווין דדו"פעמים כ' ס ב"וה )כה י במדבר(

 שאחיזתו בסוד ,'ב בך כל הנחשלים אחריך גו" ויזנ)יח דברים כה( עומד לנגדו הנחש בסוד
 וירדפם )ידד יבראשית ( ולכן כתיב , כידוע שהוא הנחש דמזלות1504א דקדושה בסוד התלי"זנב

                                                           

 . ל"עכ, וכנגד הסיגים שיצאו מהם ומארעא שמנה שרצים שמטמאין במותן -א הגהה "ע'  ג1496
ל " ר-בכללא חדא אתעבידו חיה טבא חיה בישא , ל"ב וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1497

ואף באור של היסוד כיון שנסתלק נמצא , ל"והגבורות באין מסוד הצמצום וסילוק האור כנ, ג"חו
מוציא ' נקבים שביסוד א' והוא סוד ב, לכן בו מים טבאן מים בישן, כל סילוק הוא בסוד דין, בו דין

  . ל"עכ, ביניהם' ודופן א' זרע ושני כו
 .ע"נ וש"ק' ן בגימ"שפיפו 1498
 . ע"ן וש"ק' ך בגימ"שרו 1499
נ "יסוד לויתן שבו גנוז ובו יתגלה והלויתן הוא זו' נק, ל"ב וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1500

, וזהו עובר לסוחר כידוע לסוחר מלשון סחור, ל"ומסבב את הראש כנוהוא עובר באמצע הראש 
ואמר שם ומהאי נפיק חד עיבר חיוור ', י שאינו לעניינינו שהם דרשו לסוחר לכתר שמסבב כו"אעפ

ל חושבנא וכל "ל וזעיר ומהאי לשאר גלגלתין דלתתא דל"והוא כנ, א לתקנא רישיה"לגלגלתא דז
  . ל"עכ, י כד עאלין בחושבנא תחות שרביטא"גולגלתא יהבין אגר חוורתא לע

אמר רבי יוחנן לא שנו , ודע מה שתשיב לאפיקורוס, ל"ב וז"ח ע"עוד סנהדרין דף ל'  עי1501
אמר רבי יוחנן כל , אבל אפיקורוס ישראל כל שכן דפקר טפי, עובדי כוכבים) של(אלא אפיקורוס 

, ויברא אלהים את האדם בצלמו) ומרוא(נעשה אדם בצלמנו , מקום שפקרו המינים תשובתן בצידן
כי שם נגלו אליו האלהים לאל , לראות את העיר ואת המגדל' וירד ה, הבה נרדה ונבלה שם שפתם

  . ל"עכ, העונה אותי
, בפלגותא דשערי אזיל חד ארחא דנהיר למאתן ושבעין עלמין, ל"א וז"ט ע"ר קכ"א'  עי1502

ג "ו ע"י כ"שער מאמרי רשב' ועי, ל"עכ, למא דאתיא דנהירין ביה צדיקייא לע"ומניה נהיר ארחא דז
ך וכל אחת כלולה "ז אותיות התורה עם מנצפ"ע עלמין אפשר שהם כנגד כ"ואמנם טעם מנין ר

 .ל"מעשר הרי רע עכ
, ל"וז) א"ז ע"ג קצ"זהר ח(כ "אבל הוא כינוי למלכות כמש) במדבר י כה( כך נקרא שבט דן 1503

מאן דכניש לכל , א מאסף לכל המחנות"כד, הו עצרת כנישומהו כנישתא דא אי, כנישתא דישראל
  . ל"עכ, משריין עלאין לגביה

כמו , ג"ה בכל י"וכ, ל"מזל תחתון כנ) הוא(ג "י) תיקון(ל "ג וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1504
ת כמו שני המזלו, נ"שהן זו' והן נכללין בא, ג דגילופין יש שני גילופין שכוללים את כל הגילופים"בי

ובו נאחזין , שהוא כמלך שהוא נקרא תנין כידוע, ותלי, ב מזלות"י, כ במזלות הרקיע"והוא ג, כידוע
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ן באחוריים " בדדוישם את האחד בבית אל ואת האח) כטיב ' מלכים א(ס " וה,'ן גו"עד ד
 שמשם נמשכים , ושם הוא בסוד שפיפון,י נחש עילאה שהוא על הדרך" וביטולו ע,דקדושה

 וכמו ,1505 ושניהם הם בסוד שפיפון,סף"ע נהורין בפניו והחיוורתי הולך ונגנז ביסוד יו"ש
ב "ט שע" בסוד מהםא " כמו כן למעלה בגלגלתא דא, פנים של תורהט"וא בסוד מא ה"שבז

ואשד הנחלים אשר נטה  )ידבמדבר כא  (ש כאן" וז,ר עלמין"ל שהם ע" הנ1506ז אתוון"מסוד כ
 לדחות ,א לתקנא רישיה" והוא הגעת החיוורתי לגלגלתא דז,ב"ר ונשען לגבול מוא"לשבת ע

 שיהיה בסוד מים ,ט פנים טמא"חינת אחוריים דיליה בסוד מט שערי טומאה דאחידין מב"סוד מ
ס היחוד שכל דרכי התורה הם מתייחדים " וה,ל" הנ1507 משם הנחש שפיפוןקמכוסים שלא ינ
 , ולכן אמר)פתח כד (ל"ל בפנימיות הפנימיות שלה שהוא גילוי היחוד כמש"שם בחיוורא הנ
כ יאמר "ע) ידבמדבר כא (ש "א כמ" דא תחילה גלגלתא, וכן חושב שם כסדר,'ואשד הנחלים גו

 והם חילוקי 'ד 'פעמים ד' א שהם נחלקים לג"ב דבגלגלתא דא"ב תיבות נגד י" ולכן שם י,'גו
ס הבוקע שם "ע שהוא בסוד אור המו"תיבות הוא ענין בפ'  שכל ג,התיבות אשר בפסוק הזה

 ,1508ד"גאון בפירושו לספש ה"ס כמ"ות דמו"הוי' מג' ההין כו' יודין וג'  ג,ב"בסוד שם של י
'  הם טשם ו,א בגלגלתא דיליה"חיוורתי המאירים לז' ס ט" ה,' ואשד הנחלים גו,כ אמר"ואח

 ,כ אמר" ואח,ש"כמ' ט פנים כו" גבול מואב במהוא ששם ,'תיבות ואשד הנחלים אשר נטה גו
ה מי המ) יג במדבר כ (עפ שהוא הסל"ס גלגלתא תקיפא דנוקבא תורה שבע"ה' ומשם בארה גו

 )טזבמדבר כא ( למשה'  ושם הם מים סתומין אשר אמר ה,י סלע המחלוקת"מריבה אשר רבו בנ
ר " והוא הבא, היו המים נפתחים שם, שאם היה מדבר אל הסלע,אסוף את העם ואתנה להם מים

ל ברתא דיתבא במגדלא "ס אשת חי" וה,1509ק"סוד נוקבא אשר בניינה מן הגבורות סוד יצח
 ,ל" רבות בנות עשו חי)כט משלי לא(  ועלה אמר,1510 דיקטול להאי חיוויאדלית דזכה לה עד

 ואיהי ,סלע שגם משה לא זכה אליה להיות נשואה ליה בשביל חטא ה,ואת עלית על כולנה
ז נסתרה התורה בכל הולך " שעי,ר" וחטא דיליה בשביל ע1511 למשה מסיניהארוסה דיליה הלכ

ר "אשר נטה לשבת ע) ידבמדבר כא (ש " וז,ה"מרע ונגזר מיתה על )1512מבויקרא יא ( על גחון

                                                                                                                                                                      

והוא מתפשט , שכולל את כולם ונקרא תנין' א, ה באלו הגלופין"וכ, כל צבא השמים ונכללין בו
חוורא ) ב"ח ע"קכ(ר שם "ש בא"כמ, וממנו מתפשטים כל הגילופים לכאן ולכאן, באורך הראש

דיליה אנהיר לתליסר עיבר גילופין לארבע עיבר בסטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי 
' ל ארבע לאחוריו וארבע וארבע לב"ר, ולארבע עיבר בסטרא בסחרני אחרא וחד לעילא דגלגלתא

והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל , והוא התנין שכולל את כולם, הפנים וחד על הראשדדי צ
 . ל"עכ, א תניןהראש ולכן נקר

 .ן"שפיפו' ע גי"ף וש" יוס1505
ד "ג נגלים י"ה י"ז מילואי הוי"ז צינורות וכ"כנגד כ, ל"ספר מגלה עמוקות אופן מח וז 'עי 1506

ב אלקים "ז משמאל סוד רכ"ב אותיות דימינא כ"ט שערים כ"ד וסוד מ"נסתרים וסימן ופי יגי
 . ל"עכ, רבותיים
 .פיפון בצד שמאל של המרכבה הטמאה ונחש מימיןא שש"א ע" קז"א על תיקו"בהגר'  עי1507
וכן כל התיקונין והכל , ה"פ הוי"ס ג"וכבר אמרנו שכל התיקונין דמתקלא במ, ל"א וז"ע'  ד1508

 . ל"עכ, ס הוא זיווג סתום כידוע"וכן הבטישה דהאי רישא במ, מהאי רישא
  .הבאר'  יצחק בגימ1509
 דאתון מגיחין קרבא ביה איך אשתזבתון ההוא חויא, אמר לון, ל"ב וז"ב ע"ז מ"תיקו'  עי1510

, ולא עוד אלא דאיהו קטיל לאדם קדמאה ולכל דרין דקא אתיין אבתריה, מניה דאיהו בלע וקטיל
ומכריזין בכל יומא ברקיעא דכל מאן דקטיל להאי חויא , וברתא איהי על מגדלא דפרח באוירא

  . ל"עכ, דיהבין ליה לאנתו בת מלך
, ה כאלו בועל ארוסתו בפניו"כל הלומד תורה בפני ע, ל"וזד " עב"מ ז"תיקוא "גר ב'עי 1511

', אל תקרי מורשה וכו, ש תורה צוה לנו משה מורשה"כמ, ואמר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני
כ היא "ואח' בתחילת תורת ה', כו' ש כי אם בתורת ה"וכמ, אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה

אבל לברתא דמלכא לית דזכה , ה דיליה היא דכתיב ובתורתוש הדר אמר רבא אין תור"וכמ, תורתו
ח "ש תז"וכמ, ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע"ואפילו מרע, לה עד דיקטול לההוא חויא

ואיהי ארוסה למשה , אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה, שם
  .ל"עכ, הלכה למשה מסיני

ט "ב כ"יהל אור ח' משה רבינו עי' וזה בחינ, א שזהו חצי אותיות התורה"ע' קידושין ל'  עי1512
הבריח , לויתן נחש בריח, מה גדול והוא אמצע של תורה, גדול האיש, ו דגחון"ס וא"וז, ל"ב וז"ע

והוא הולך בגלותא , ח בשלח"ל בז"בנחש כנ, על חטא הסלע, ושם קבור בסלע, ל"התיכון כמש
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ש " כמ,דביה הוה קטיל להאי חיוויא'  היה זוכה לשער הנ, שאלמלא כן,ב"ונשען לגבול מוא
 הסלע נשאר א ועל חט, דאורייתא1513א"ס ימ" וה,ה ויך את המצרי"ה וכ"ויפן כ) יבב שמות (

א "ן לתיקונים תיקון כוהגא' בפי ועין מזה סודות נוראים ,ט שערי בינה לבד"ב במ"בגבול מוא
 ,ל"ח אותיות סוד אשת חי"הם מ' ומשם בארה גו) טזבמדבר כא ( ולכן בפסוק )1514ב"ג ע"נ(

ח מעלות שהתורה נקנית " וכן בתורה מ,ה"ח נביאים שכולם יונקים ממרע"והוא גניזתו בסוד מ
 והם ,לותב מז" של הי1515ח צורות"י שבמזלות המושל במ"תלס ה" וה)ו"ו מ"אבות פ (בהם

 ,'באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחוקק גו) יחבמדבר כא (ש " כמ,ב מעינות"למעלה סוד י
  .כל נשיא לשבטו

כ " והם אתגניזו ג, האלו הם סוד פנימיות התורה אשר שרשו מחכמתא סתימאהוהמים
כי  ,1516יפין לבדט ולא נפקין רק טיפין ,א ודנוקבא"פ בגלגלתא דז"בתורה שבכתב ותורה שבע

 אבל נשאר בימא )א"ט ע"ג רע"חזהר ( ה הוא הלויתן דשט בימא רבא ובלע כל נוני ימא"משרע
כ " ולכן אח)א"ה ע"לשבת (  של מרים שנשאר כמין כברה ביםארהס ב" וה,ולא אעל ליבשתא

 ,פ" שכאן נעלם משה ונגנז המים בסלע בתורה שבע,'אז ישיר ישראל גו) יזבמדבר כא (אמר 
 ,1517ט בסוד עבד"שה בשירה שעכשיו הבאר הוא בגלותא בהאי משנה במטולא נזכר כאן מ

ש " וז,1518והוצרך למחאה להאי טינרא תקיפא )יא משלי כא( בדברים לא יוסר עבד ,ששם
 וברתא ,ר"ד טו" שרוצים להעלותה מסוד האי עבד שהוא סוד עה,עלי באר ענו לה) במדבר שם(

כל ) יד תהלים מה( והיא , הבאר מים חייםדמלכא נקודה פנימאה היא עץ החיים והוא עליית
 ואמר ,1520ה"ו ל"ר ענ"י בא"תיבות על'  שהוא ד,ת" סוד דע1519כבודה בת מלך פנימה כלת משה

 והם ,1521מארי תריסין וגברין תקיפין דמתכנשין לתברא להאי סלע שהם' באר חפרוה שרים גו
סור שבט מיהודה  לא י)יבראשית מט (ש " וכמ,ד בתורה ובתפילה"נ ובהמ"מתכנשין בבהכ

 במחוקק )במדבר שם(ש " וז, ברביםתורהאלו נשיאים שמלמדים  1522 ואמרו,'ומחוקק וגו
מ יכולים להוציא " מ, שאף שאין יכולים להרויח ברתא דמלכא,במשענותם שהוא שבט ומחוקק

  .ממנה פסוקות למקבע הלכה כמותן
 ח שופטים(בסוד פ " שצריך לטרוח הרבה בתורה שבע, החפירה והכריה נורא מאדוסוד

ש "ת וז" אבהן בחג,1523י"ת ונה" והם סוד תנאים ואמוראים שהם חג, כי כאיש גבורתו)כא

                                                                                                                                                                      

שעל , ש הולך על הגחון"מ וז"משפטים ברע' ש בפ"וכמ, ל"ברמז כנוהכל , ח ומתגלה בהם"בת
 .ל"עכ, הגחון הולך בגלותא

אנת תניא דמסייע לך יתיר מכלהו בגין דאנת לויתן נחש , ל"א וז"ט ע"ג רע"זהר ח'  עי1513
א על "בהגר' ועי, ל"עכ, בריח דימא דאורייתא מאריה דכל נונין לויתן אתקרי על שם אורייתא

 . ג"ע'  לצ"ספד
 .ג"ב ע"ל מ" נצד1514
  .ג"ט ע"ז קי"א תיקו"ובהגר, ב"ז ע"א קע"באריכות בליקוטי הגר'  עי1515
 .ד"ח ע"ב כ"יהל אור ח'  עי1516
ה כליל שית סטרין כחושבן שית אתוון "ן עבד יהו"מטטרו, ל"א וז"ו ע"ב קט"זהר ח'  עי1517

  . ל"עכ, דדיליה שית סדרי משנה ובהון אית ליה לבר נש למפלח למאריה למהוי ליה עב
לקמן פתח מו איך שלומד הפסוק צור ' ועי) דברים ח טו( כך מתרגם התרגום צור החלמיש 1518
  .החלמיש
כלת ' כתיב כלת משה חסר ו, תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא, ל"ב וז"ע' ג ד"זהר ח'  עי1519

וכלא חד מלה ולמלכא עלאה , אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל, משה ודאי ואוקמוה
 ז"א על תיקו"בהגרעוד ' ועי, מלכות, דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל, אתמר

ולכן הוא זכה , פה אל פה אדבר בו, שהוא הפה, והוא הדעת דמשה, משה של כתר, ל"ד וז"ח ע"צ
  . ל"עכ, והוא הוריד השכינה לארץ, כלת משה, והוא אשה הכושית אשר לקח, לדיבור

 ). 'ע מפאנו תיקוני תשובה ז"מובא ברמ(ת "דע' גימ עלי באר ענו לה ב1520
 .ה ובגין ההוא"א שם ד"א ובהגר"ז מג ע" תיקו'עי 1521
לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל שרודין את , ל"א וז"ע' סנהדרין ה' גמ'  עי1522

  . ל"עכ, ישראל בשבט ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברבים
כתב ) ב"ח ע"י כ"שער מאמרי רשב(ל "הנה בשם האריז, ל"א וז"ו ע"ז מ"א תיקו"בהגר'  עי1523

ואין המאמר סובל דכלהו משתעי ) 'ת דנוק"דהיינו אמוראים בחג(א וכאן בדידה "ה דז"דתנאים בנו
ל לקרוב ולכן אורן מרובה תנאים אבל "י הן קרובין לה בגלותא כנ"בחד גוונא אבל הענין כי נה

  . ל"עכ, א"י במ"כ האר"חוק וכת הן ר"חג
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סדרים דתורה '  והם סוד ו,י תמכי אורייתא" ונדיבי העם הוא בנה,חפרוה שרים אלין אבהן
 כי הנחש )ב"ז ע" טב"ב(  ואילה זו רחמה צר,ט" שהסלע גנוז בצור במט,ק כידוע"פ ו"שבע

לטרוח הרבה בתורה ולהמית עצמו '  א,דברים' וצריך לזה ב( לי צור שלכן היא סתומהדרכו ע
ו לקנטור או " והוא מי שלומד ח,עליה להסיר הערלה החופף על הברית שהוא הנחש האוחז שם

 בה סמא אילים למשמ)ב"ח ע" פשבת(ש " כמ,בשביל להרבות תאותו שבזה הנחש אחוז בברית
ו לטעות " שיכול ח,ל" ר1524שמאלי מוציא מים והם מיין בישין'  א,נקבים'  שם בכי ,דמותא

 , אלא מהפך הימין לשמאל ששם אחיזת הנחש שגרם מיתה לעולם,ואינו זוכה להורות כהלכה
 )'עץ חיים היא גו) יחמשלי ג ( נקב הימיני שם מיין טבין בסוד , סמא דחיי,אבל למיימינים בה

 , מנקב הימיני חיין,א"נוקבין דפרדשקא דז' בסוד ב ) הזהנתיבט מה"ח וי" יפתחב(ל "עיין מש
וכל הבארות אשר חפרו עבדי ) טובראשית כו  (ס הנורא"וז( ,ומשמאלא תננא וגחלי דנורא

ות שבסוד מות אברהם "מם "ר שהוא סוד ס"לאום עפ"תים וימ"מום פלש" סת,'אברהם גו
 וא סודת ה" ולכן ר,חוז בה אז נסתם הבאר שסמא דמותא לא יא,'הצדיק אבד גו) א ישעיה נז(

 ולזה צריך חפירה וכריה בסוד ,ר האוחז בבאר הזה"ך דינים של נע"ת ש"ה וס"ק גבור"עמו
 וצריך להרבות בתפילה לעורר ,'י לימודי ה" ותורה בנה,צלותין'  תפילה באבהן ג,תורה ותפילה

 ,נחש עילאהס הארת התנין " וה,רחמי דעתיקא להסיר הנחש כדי לחפור הבאר הזה ולכרותה
 שמשענת ,ס מחוקק ומשענת" וה,ל"ב כמש"י'  והוא כולל כל ו,שהוא החסד המתלבש ביסוד

ש "כאי) כא ח שופטים(ט כי "ל בסוד שב"הוא השבט והוא כוכבא דשביט סוד שרביטא הנ
 והארה הזאת הוא הגורם כריית וחפירת ,1525 בכולהי יומיןדאזילם "ק הוא אברה" ומחוק,גבורתו

  1526.)ש"ק שהם שרים ונדיבים כמ"הבאר בסוד ו
 ,' חמוקי ירכיך גו)ב"ט ע"מסוכה (ש "פ שהיא סתומה כמ" החפירה בתורה שבעוענין

ובשלייתה ) יזדברים כח ( בסוד 1527 והם סוד רמיזין דמתניתין,ת בסתר"מה ירך בסתר אף ד
שלא פ מה " כי היא ניתנה בע)ומשלי ה ( ונעו מעגלותיה לא תדע ,' גו1528היוצאת מבין רגליה
 לזה סייעתא דשמיא צריך ו1529ס סתימת חומת ירושלים" וה)תהלים קמז כ ('עשה כן לכל גוי גו

                                                           

ל " ר-בכללא חדא אתעבידו חיה טבא חיה בישא , ל"ב וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1524
ואף באור של היסוד כיון שנסתלק נמצא , ל"והגבורות באין מסוד הצמצום וסילוק האור כנ, ג"חו

מוציא ' נקבים שביסוד א' בוהוא סוד , לכן בו מים טבאן מים בישן, כל סילוק הוא בסוד דין, בו דין
  . ל"עכ, ביניהם' ודופן א' זרע ושני כו

בינה , ת"ר וז"והוא ג, דברים ראש וגוף' קומת אדם הוא מב, ל"ג וז"ע' ב ד"יהל אור ח'  עי1525
ד "ע'  יצ"ספדא "בהגר' ועי, ל"עכ, ת יומא דאזיל בכולהו יומין והן מלך וכהן"ר וחסד ז"כוללת ג

שהוא יומא , שאדם רואה מסוף העולם עד סופו, ל והוא אור יום הראשון"חסד בפום אמה כנ, ל"וז
ואם כן משמע שהחסד כאן זה לא החסד , ל"עכ, ק שהן כל העולם"שכולל כל הו, דכלהו יומין

ואם כנים הדברים אז זה , הפרטי אלא שזה השפע של זיווג עליון שמוריד את הדעת העליון למטה
אבל יתכן ששניהם כוונו , ל שזה כן חסד פרטי"י הנ"רי רשבל בשער מאמ"לא כמו פשטות האריז

  .245רה לעיל הע' עי, ולא באנו להכריע אלא להוציא הדברים לפני הלומד' לדבר א
 . הוא תחילת פרק חדשי"כאן בכת 1526

יא מתמן לאפקא מ, האי אבנא דאיהו סלע דילך, ל"ד וז"ג ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי1527
ועלה אתמר , ל סוף"בהאי סלע דנביעו דילה ברזין סתימין דל, דאיהו מעין החכמה, דכלה דילך

, וכל תוקפא דלהון לאעברא קליפה דלעילא', ל ברתא דמלכא כו"והוא מש, והחכמה מאין תמצא
ן דאינו, ומחאן בה כל יומיהון כלהו בלישנהון, וכד מטו לקלפה תניינא דאיהי תקיפה קשיא להון

ל רשו לאקפא מינה מיא אלא אלין טפין דנפקין על ידך בזמנא דאתמר ביה ויך "ול, תקיפין כפטשין
', ומחאה תניינא נפקין טפין ואלין אינון רמיזין דחכמה רמיזין דקבלה כו, את הסלע במטהו פעמים

 . ל"עכ
 .אחרונה רחל' ח פורים שזה ה" כתב בפע1528
בה אני חומה שכך היא ' הרי שכינתך שנא, ל"ת וז"ל תפילה פד"ו תפילות להרמח"תקט'  עי1529

שלא להניח , בהם ששים גבורים סביב לה מגבורי ישראל' רוחותיה שנא' מוקפת גבורות ודינים לד
אבל למטה , סתומה דאלהים' וזה מ, גל נעול מעין חתום', כלל גן נעול וכו, א ליכנס בה"לס

' שרוחותיה פרוצים במ, ות ירושלים שנבקעהוזה חומ, בה טומאתה בשוליה' בירושלים שלמטה נא
, שהרי חשך למטה ירד, אלא שחת לו לא בניו מומם, ו לא כן"ת שכן הוא למעלה ח"וא, סתומה

  . 'ח שער הירח פרק ג" ע'עי, ל"עכ, ולמעלה נשאר הכל בקדושה
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' ס ס" והסלע הזה ה,ז חופר הבאר הזה" ועי,ק ברחמים רבים"לאוקמי גירסא והוא מסטרא דע
  .1531ג" ע1530מסכתות והלכה למשה מסיני

ח "ג ס" חזהר( והם ,'אחת היא יונתי גו'  ששים המה מלכות גו)חש ו "שיה(ש "וכמ
 וצריך חפירה וכריה )ב"ז ע" טב"ב(  ואילה זו רחמה צר,שתין איילתא דסחרני כורסייא) א"ע

ג "י ובבבל שהם כללות חו"ישיבות בא'  והם כלל ב,בסוד תנאין ואמוראים דמתכנשין עלה
במדבר (ש כאן " וז,1532 שבבבלגלותאי וריש "ק נשיא שבא"ט ומחוק" והם שב,החופרים הבאר

ל "ך כמשרז"רוה הוא בסוד בחש"רים כ"פרוה ש"אר ח" ב,ת" ור,'באר חפרוה שרים גו )יחכא 
 ולחשך , והוא סטרא דגבורה,זה תלמוד בבלי' פ במחשכים הושיבני גו"ע) א"ד ע"סנהדרין כ(

 והם ,י שהם מחקק" עם הם נשיא שבאונדיבי )א"ז ע"א י"זהר ח( קרא לילה דאשתאר בגריעו
 , שרודים את העם בשבט,לים" ושרים הם חוב,ם"ונדיבי העם הם נוע )זכריה יא(נועם וחובלים 

 ' וסוד החפירה והכריה הוא למטה ברמיזין דמתני,במחקק במשענותם) יחבמדבר כא (ש "וז
 סתומה מאד היא וכן בגלגלתא דילה שם בסוד הסלע רמיזין דקבלה ש,שהוא ביסוד דידה

  .ש"וכמ
  

   1533פתח כח
ר עלמין "רא דעוא הוא נה"בפלגותא דשערי דגלגלתא דאש שכאן " מבואר לנו ממוהנה

 שכל צדיק יש לו דרך ואורח מיוחד בתיקון )פתח כב ( והנה כבר כתבנו,ז אתוון"ת כ"מסוד צבאו
 ,ג איכות שברוחו"י תרי"ג מדרגות שבנפשו הנתקנים ע" והם סוד תרי,פ עבודתו"כל העולמות ע

 ,א ששם השערות שחורות"נשרשים בגלגלתא דז וכל אלו הדרכים הם ,1534ג מצות"י תרי"והוא ע
ואורח צדיקים כאור נוגה הולך  )יחד משלי (נ "ועז , נשמות ישראל לפי דרך העבודהיהם שרש

והיינו , 1535 שדרך הוא כלליי ואורח הוא פרטיי,שיש דרך ויש אורחוהיינו , ואור עד נכון היום
 אבל כל צדיק יש לו אורח ,צותג מ"נבראים הם התריתיקון הנים שהוכנו לושסוד כלל התיק

 וסוד האורח )א"ב ע" קנשבת(  לפי כבודומדור' ס שכרו שנותנים לכל א" וה,פרטי בתיקונים אלו
ג איכות "ן האוחזים בתרי"הזה תיקונו להרים כל המכשולות ואבני נגף מבחינת קלקולי ב

שבכל והיינו , עמי ואמר סלו סלו פנו דרך הרימו מכשול מדרך )יד ישעיה נז(ש " כמ,שבנפשו
כי נר ) כגשלי ו מ( בסוד , צריך להאיר שם בסטרא דקדושה,א"מקום שהיה החשך גובר מסט

והארץ היתה תהו ובהו וחשך ) בבראשית א  (ק"ן הם מסוד בוצד" קלקולי בכל כי ,א"מצוה ותו
  .1536א"יהי אור דאויר) 'שם ג(ה סוד "י מ" והתיקון ע,'גו

                                                           

א על "בהגר' ועי, ט"מסכתות הם יוצאים מהמט' שס, ד"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1530
ט "ל אדיר במרום עמוד תמ"ברמח' ועי, פ"כ ובע"ת תושב"ע ומל"דרגין מ' ג שהם ד"ג ע" קכז"תיקו

, ולבסוף לית הלכתא כפלוני', ז שנאמר עליהם וימררו את חייהם וכו"וזהו שאמרו בתיקו, ל"וז
בסוד כלת , בסוד הלכה למשה מסיני, שהשכינה בסוד בת זוג שזכרתי למעלה היא נקראת הלכה

ואז נקרא , ל"מי שהוא צדיק אז חכמתו עושה בה פירות ומולדת ההארה שמולדת כנו, ל"משה כנ
  . ל"עכ, אבל אלה לית הלכתא כוותייהו שהרי אינם מולידים בה כלל, שהלכה כמותו

ל שמשנה "ר    - - - - דא הלכה דאיהו קבלה דא הלכה דאיהו קבלה דא הלכה דאיהו קבלה דא הלכה דאיהו קבלה ה "ג ד"ז טו ע"א בתיקו" בהגר'עי, דהיינו על גביהם 1531
, ס הוא בשכינה"והלמ, הוא בבריאה' ת פסוקות של הגמשאין מורין ממנה היא ביצירה והלכו

 .'דהיינו שהלכה למשה מסיני היא דרגה מעל גמ, ל"עכ
 .א" ע' סנהדרין ה'עי 1532

 . אין כאן פתח חדש אלא הוא ההמשך של הפתח הקודםי"בכת 1533

  .202לעיל הערה '  עי1534
לכן כתיב , צדיקים דרכם ומעשיהם בדרך צר וקטן באתכסיא, ל" וזא משלי שם"גר'  עי1535

וכל מי שרוצה , ובהן נח לילך והם בגילוי, כי רבים דרכו בהם, דרכי הרשעים הם רחבים, ואורח
  . ל"עכ, לילך הולך
שזה זווג בין אוירא ' א פתח ז"לעיל א' ועי, ה אויר"שיהי אור היא י, א"ב ע"ז פ"בתיקו'  עי1536

 . א שורש התיקוןס שהו"למו
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 הנשאר בסיום 1537ה שהוא סוד הבהיקות"קליפת נוג הקלקולים שבנפש הם מסוד וסוד
 יצא מענף האחרון ,ק שעשה הגבול"י הבוצד" שמצד שירדו המדרגות זה אחר זה ע,הקדושה

ר שיש בה קצת בהיקות מן " שתחילה הוא קליפת נוגה שהוא טו,א"שבקדושה בחינת הסט
 ,ע" שמשם הוא רל"ז אותיות הנ"ס הקלקולים של הכלים מכ" וה, חשךוא אבל בעצם ה,האור

טופנה ת כי נופת )גמשלי ה (ש " קצת בהיקות מקדושה יש בה שבזה הוא מפתה האדם כמ,מ"ומ
ס " וה,'אור גוחושך ל שמים )כ ה ישעיה(ש " ואומרים על רע טוב ועל טוב רע כמ,'שפתי זרה גו

ות  ובזה נעשה כתנ, את כולםחיהואתה מ) ונחמיה ט (הזה שבתוכו מסטרא דקדושה בסוד ' ו
 מעבירים החשך ונהפכה קליפת נוגה רה אורי הנר מצוה ותו" וע,ע" אבל עיקרו הוא ר,ר"עו

נ " ועז,ר שהוא לבוש החיצון של גוף הקדושה שנכלל בקדושה" ונעשית בסוד כתנות או,לטוב
ס העבודה של כל צדיק שצריך להעלות הבירורים ממטה "וה ,ונוגה כאור תהיה )ד חבקוק ג(

 ומשם הוא עולה ,היות נכלל קליפת נוגה בסטרא דקדושה להיות הנוגה לאור תחילה ל,למעלה
י שעולה למעלה " ע,י התיקונים ומפלש הדרך מכל מכשול וכל קטרוג בסטרא דקדושה"ע

ג " ונכלל כל התרי,ר עלמין"א בסוד כללות ע" דאתאלשורש הנצחיות המתגלה למעלה בגלגל
א לסלסל בשערות דיליה להעביר "ן בגלגלתא דזג מצות שעשה לו אורחי"אורחין שלו של תרי

ל העובר באמצע הראש " הנ1538 ומשם עולה לסוד היחוד לחד ארחא,משם אחיזת החיצונים
ב " שהם סוד י, היוםכוןה הולך ואור עד נ"ר נוג"ה ואורח צדיקים כאו" וזש,א"דגלגלתא דא

 ושם תוקף ,חצי היום ושם בפלגותא דשערי הוא ,א"ב חיוורתי הנשרשים בגלגלתא דא"שעות י
ר "א(ש כאן דמשם " והוא מ,ג מצות שלו" ומשם יקבל הארה ושכר בעד תרי,ש"האור הגדול כמ

 ואורח צדיקים )יחד משלי ( דכתיב ,נהיר ארחא דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי) א"ט ע"קכ
 דכתיב )א"ח ע"קכשם ( א" לשית מאה ותליסר עיבר דפליג בזפרשאוההוא ארחא את' גו
ש שכל מצוה עושה דרך ושביל בסטרא דקדושה " כמ,חסד ואמת'  כל ארחות ה)י תהלים כה(

  .א כמבואר" ומשם עולה לשורש ההוא אורחא עילאה דא,א"להעביר משם הרע וסט
  

  פתח כט 
 נבוא לבאר ענין הדיקנא אשר הוא , שביארנו כל עניני תיקוני גלגלתא והשייך אליואחר

 , שגלגלתא הוא רישא חדא והוא פרצוף שלם)'א פתח ח"א (לה שכבר כתבנו למע,ס"בא ממו
  והם מבוארים בפסוק,ע ומשם נמשכים התיקוני דיקנא"ס פרצוף שלם בפ"וכמו כן הוא מו

תיקוני גלגלתא '  אחר שביאר הז,1539ב תיבות שבו"בי'  והארץ היתה תהו גו)בבראשית א (
  .תיבות שבו'  בז,'בפסוק בראשית גו

ג נביעין דמשח "ס בסוד י"ומות מה ענין הדיקנא אשר הוא יוצא מ נבאר בכללותחילה
 , וטרם שנבאר ענין הדיקנא בכלל, ובסוד השערות שהם עצמות וכלים בסוד אור ישר1540רבות

 ,והוא ,צריך להקדים הקדמה אחת שבזה יפתחו לך שערי אורה ויתגלו רזין סתימין עד מאד
י יהיה מתגבר " בסוד הצריך לעבודה שע,' הא,מיני תיקונים הוכנו לנבראים' צריך שתדע שב

 שצריך להעלות , הוא אחר גמר התיקונים,' והב,א שלא יגרום קלקול ושבירה"הקדושה על הסט
 שאינו ,יפהכל המאורות ממדרגתם אל מדרגה יותר עליונה אשר שם לא יהיה עוד אחיזה לקל

ס הנהגת שית אלפי שנין " ה וענין זה,א"לפי ערך המסודר בהנהגת העתה שיש בזה קטרוג הסט
 ,א לפתות ולהחטיא את האדם" וניתן רשות לסט,שניתן סידור למאורות להנהיג כפי הבחירה

ב בשית אלפי "ימ' מלכי אדום הכלולים בו'  ואלו הם סוד הנהגת ז,כ" ג]עונג) [עונש(ולגרום 
 ,ל באריכות"ה כמשימי המעש' א בו"ני גלגלתא אשר בו תלוי הנהגת זותיק'  ולהם הוכנו ז,שנין

                                                           

והוא הנמשך מן , אך האילן הקדוש הוא אור, ל"וז, ו"ל אדיר במרום עמוד קצ"ברמח'  עי1537
וזה היה יכול להיות , שהוא כח הדין מן הצמצום הוא הגורם שיצא זה האילן האחר' והי, החסד

, טובכי ראשיתו הוא , אבל אינו נמשך בדרך זה, חשך גמור אם באמת היו יוצאין מיד רע גמור
והוא הרע שהיה בכלל גוף , וזה הטוב בהתפשטו נעשה רע, ונמצא שיש בו איזה בהיקות מן האור

והוא סוד טוב ורע , וכל זה נקרא נוגה, שכשיצאו כך יצאו כלול מטוב ורע, הבהיקות הזה עצמו
 . ל"עכ, שבאמת יש בו טוב ויש בו רע

 .א"ג ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1538
  .ב"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1539
ג תקונין שבו נגדין "ל בדיקנא בי" ר-ב בתליסר עד מתפרשין "ח ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1540

 . ל"עכ, ג של התיקונים"כ לי"והמשח רבות מתחלק ג, ג נביעין דמשח רבות"בו י
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'  והוא בשיתא קדמאי בסוד ז,א בעתיקא תליא ואחיד"ז )א"ב ע"רצז "אד( בזוהר ל זה אמרווע
 ,ס העליה של כל הנהגת הזמן" ה,' אבל באלף הז,'ל הנרמזים בפסוק בראשית כו" הנ'תיקוני

 ,'בהו גוהיתה תהו ו )א" ע'ט( א"ד פ"ש בספ"והוא מ )א"ז ע" לצ"ספד(שכולם תייבין לאתרייהו 
 שביעאה עלייהו דאתתקף בלחודוי ,'תליסר תליין בתליסר דיקירו דיקירותא שיתא אלפי שנין כו

  שפסוק בראשית, אלו הם סודות עמוקיםוכל ,' היתה כו,ואתחריב כולא בתריסר שעתי דכתיב
 מדבר  אבל פסוק והארץ היתה,תיקונים שבו' א דתלייא ואחיד בגלגלתא בז"מדבר מסטרא דז

 כי תיבה הארץ של 1541 והוא והארץ תניינא דלאו בחושבן,ס" שהיא תלייא במודנוקבא אבסטר
 אבל והארץ ,פסוק בראשית הוא עטרת היסוד דדכורא בסוד ימות המשיח בסוף אלף הששי

 דקרא א שהארץ תניינ, והענין בזה,ס" שהוא תליא במו,1542תניינא מדבר בנוקבא מלכות הפרטי
 , אלא היא מלכות הפרטית שעליה אמרו,מלכים' המלכים זס מלכות הפרטי שאינה בכלל "ה

שלא היתה לה מלוכה כלל בעולם ) ח" לעיל בנתיב שבירת הכלים פתח י'ע(דארעא אתבטלת 
  .התהו

 כל התיקונים שעושים , כי בזמן הנהגת הזמן בשית אלפי שנין,ס עמוק ונורא מאד"וה
ה שנתחברו עם "דשים שיצאו ממי אורות ח"י העבודה והבחירה הוא לתקן הקלקולים ע"ע

 שאין מוסיפים אורות ,י תורה ומצות"ס כל הזיווגים שנעשים ע" וה,מלכים' ן של הז"אורות ב
 רק להעלותה מן הקליפה ולבנותה בסוד פרצוף לחברה עם , בבחינת הנוקבא עצמהיםחדש

י אין לה  כ1543ו חוזרת לקליפה" ולכן בעת הפגם ופירוד ח, וזהו כל תיקונה,החסדים דדכורא
ן למטה " בחינת ב, ולכן כל זמן שליטת השית אלפי שנין,תיקון רק באתדבקותא דדכורא

  . אין פרי בטנה של אשה מתברכת אלא מן האיש)ב"א ע" נברכות(ש "ה כמ"ממדרגת מ
 שגם אחר המיתה עיקר השכר הוא ברוח ,'ס שלמות הצדיקים קודם אלף הז" הוכן
ג מצות שמוסיף אורות חדשים "י תרי"ס עלייתו ע" וה,יםע שבו נתוסף אורות חדש"שעולה לג

 ,ע של מטה" רק בסוד התחברות הרוח אל הנפש שמאיר לו בג,ע" והנפש אין לה שכר בפ,ברוחו
 אבל , ולכן עדיין הגוף הוא בקבר וכן הנפש אין בה חיים מצד עצמה,מ" בכזוהרש ב"כמ

נים אשר הם מכונים בשם נוקבא פרטית  שסוד המאורות העליו,הוא ענין אחר' ב באלף הז"בעוה
ז מתבטל " ועי, היא עצמה נתוסף בה אורות חדשים,אשר היא בנויה מסוד תיקוני התחתונים

ס עליית מלכות לבינה קרן ביובל אתעטר " וה, אל הטוב הגמורכלהנהגת הזמן לגמרי וחוזר ה
 עם דכורא בסוד  ואז אינה צריכה לתיקונים להתחבר,והיא עטרת בעלה )ב"ו ע" לצ"ספד(

 ואין בה שימוש , עטרת בעלה1544ת"ב היא תגא בראש ס" שהרי בעוה,י תורה ומצות"הזיווגים ע
   .כלל

ימים '  כי בדכורא הם בסוד ו,1545)א"א ע" יצ"ספד( ס חורבן העולם בתריסר שעתא"וה
 שימים בדכורא ושעות הם ,ב שעות כידוע"הוא בסוד י'  אבל אלף הז,והם שית אלפי שנין

ב "ב שבטים דילה י"ב כמו שיתבאר סוד י"ב מדרגות שבנוקבא שהיא נבנית מי" והם י,באבנוק
 וכל הענינים ,י הבינה מעביר הנהגה הזמניית" שאז ע1546 הזה הוא סילוקה לבינהוחורבן ,מזלות

                                                           

 .ב" ע' חצ"ספד 'עי 1541
הארץ של ל תיבת ו" ר-ג והארץ תניינא לאו בחושבן והא אתמר "ע'  חצ"א על ספד"בהגר 1542

ש "וכ, כ בכלל התיקונים"אינו נמנה במנין תיבות של פסוק בראשית להיות ג, פסוק והארץ היתה
והענין כי , שהוא תיקוני דיקנא שאינו מהם', שאינו נחשב במנין התיבות של פסוק והארץ כו
ועדיין , א"ובו נכלל עטרת שהוא מלכות דז, א"הארץ ראשון של בראשית הוא נגד יסוד של ז

  . ל"עכ, כות העיקרית אינה נזכרתמל
  .ד"ע'  חצ"א על ספד"בהגר'  עי1543
  .583לעיל הערה ' עי 1544
ש "וז, ל"ב תיבות מן היתה עד המים כנ" והן כנגד י-שעתי , ל"ב וז"א ע"א י"שם בהגר'  עי1545

אבל ', א תיקון א"תיבות לפי שהן בכלל ימים וכ' ק הן בו"ימים של ו' י שו"ואעפ' דכתיב היתה כו
, ב תיקוני דיקנא שנכללין בפה"ב שעות והן כנגד י"י, ב תיקונים"ובה י, מלכות היא בסוד השעה

 . ל"עכ, ב שעות"בי' והן בסוד אלף הז
, שהיא עלייהו, אלף השביעי תליא במלת בראשית, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1546

, והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי, ל"והיא בינה כנ, שית ברא שית עלייהוברא, ש לעיל"כמ
ש "שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ, ובינה הוא בסוד אחרית, שהוא דרגא דבינה כידוע

, הוא מלכות' וז, ק"והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו, והוא סוד וחד חרוב, י"בס
, וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל,  וחוזרת אל שרשה,ומלכות תליא בבינה
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 היא נותנת שם בנוקבא עצמה אורות חדשים ,א כל זמן הנהגת הזמן"אשר שייכים לאחיזת הסט
 ונקרא על שם , עובר ירך אמו הוא)ב"ג ע"כגיטין (  שאז,עיבור בבטן אימאונבנית שם בסוד ה

 שבינה עצמה ' נק, נתינת התיקונים ואורות החדשים לכל פרטי בנין הנוקבאעת וכמו כן ב,אמו
 ואז בנין , שהם בסוד עיבור שני דמוחין1547ז"אלפים שנה שאח'  שהוא סוד ג,כ"שולטת עד אח

שאז זמן ' ס יום הדין הגדול באלף הז" וכמו כן ה,ים אלוהנוקבא כבר שלמה בכל התיקונ
י שניתוסף "שהוא סוד עליית הגוף ע )בדניאל יב ('  גופות אלה לחיי עולם ואלה לחר,מ"תחה

וביער רוח ) 1548( בסוד , ומעביר כל ענינים הגורמים קלקולים בנפש,אורות חדשים בנפש עצמה
לבדו ביום ' ונשגב ה )יאב ישעיה (א " ועז,ולםש אלה לחרפות ולדראון ע" וז,הטומאה מן הארץ

  .ב שעות שבו" בי, שלטא ביום1549 שאז בינה לבדה,ההוא
 אשר נעשה מעט מעט בסידור שית אלפי ,' הא,זמנים יש לתיקונים'  שבאמת בונמצא

 הוא ,' והב,ימים'  והוא תיקונים דדכורא בז, וגמר תיקונו בימות המשיח,י העבודה"שנין ע
י מעשה " שלא ע,'ב שעות באלף הז" וזה נעשה בי,בא להוסיף בה אורות חדשיםתיקונים דנוק

ן למעלה " שאלו היו עולים בסוד מ,י התיקונים שנעשה כבר בשית אלפי שנין שעברו"רק ע
 ואלו הם הגורמים )ב"ט ע" לקידושין( לבינה ונשארו שם בסוד שכר מצוה בהאי עלמא ליכא

   .' ומדה זאת שליטתה באלף הז,'ף הזתיקונים בעת עליית המלכות שם באל
  

  פתח ל 
ח שבעתים כאור שבעת הימים "ח ואוה"והיה אור הלבנה כאוה )כוישעיה ל (ז נאמר "וע

 ושלימותה היא כאשר היא באה בפניה ,י החמה" שעכשיו הלבנה אין לה אור מעצמה רק ע,'גו
 בכל שית אלפי שנין  וכן,י שהיא מתרחקת מן החמה" וחסרונה ע,נגד החמה במילוי הלבנה

 אור 1550א ומקבלת ממנה" בנוקבא עצמה רק במה שבאה בזיווגה עם זםשאין אורות חדשי
 במה שאור החמה סוד ,אז הנוקבא סוד הלבנה יהיה לה אור מעצמה'  אבל באלף הז,החסדים

 והם , יעלו למדרגת בינה,התיקונים שנעשו בשית אלפי שנין שהיא שליטת הדכורא בחינת חמה
 והוא אור )א"א ע" יצ"ספד(  בסוד הארת בינה שהיא שביעאה עלייהוורו בנוקבא עצמה איוסיפ

  .שבעת הימים
בחינת דכורא ' א ,1551לויתן הם'  שב,ל" הגדול הוא שהכל מושרש למעלה כמשוהסוד

מה שמתפשט '  א, שבה נשרשים אורות ותיקונים1552א"ס בינה דרדל" והו,בחינת נוקבא' וא
                                                                                                                                                                      

ב "ועה, ש"ע) א"ח ע"תרומה דף קנ(מ "ש בר"כמ, רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה
וכלם חוזרים , אז ובינה שלטא, והיא אשת חיל עטרת בעלה, הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה

  . ע פתח יא"נתיב אבי לקמן 'ועי, ל"עכ, לבטן אמם, לבינה
שהעולם מתנהג , ק"שית אלפי שנין הוו עלמא נגד ו, ל"ג וז"ד ע" לצ"א על ספד"בהגר 'עי 1547

ש "כמ, ויתנהג עוד עד עשר אלפי שנין', א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי כו"ש בפ"כמ, בהן
ולכן , ולם התהומוחין שנתחדשו לו אחר ע' אלפי שנין יהיו בסוד ג' דג) בהקדמה(בברית מנוחה 

  .ל"עכ, ל שם"יהיו אחר התחדשות העולם כמש
  .ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ, ל" על פי זכריה יג ב וז1548
חסד , י מלך השמיני"בסוף אלף הששי יתוקנו כלם ע, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר 'עי 1549

ש "וכמ, לאמהואתבטלת ארעא שתשוב , כ באלף השביעי יחזרו כלם לאמם"ואח, שיתגלה בעולם
ב "אבל העה', וכלא תייבין לאתרייהו כו', עשיראה באימא כו, ד בסופו קרן ביובלא אתעטר"בס

עטרת ) א"ז ע"ברכות י(ואז צדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן , כ ששבה אל אמה"דוגמת יה
  .ל"עכ, כ דרגא דבינה"כמו ביה' ו כו"בעלה ואז אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פ

 .ל ממנו"נדצ 1550
 .ב"ד ע"ב ע" ב'עי 1551
ל באמצע הראש "וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ, ל"ב וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1552

ב "ב(ואמרו ) א"ירמיה ל(בסוד נקבה תסובב גבר ' נ הזכר עובר והנקבה מסב"והן זו, והוא העובר
נזקקין זה לזה מחריבין לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא ) 'ד ב"ע

והענין אם , ל"מה עשה סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע, את כל העולם כולו
כידוע , ל הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב"ר, היו נזקקים זה לזה

ה אינן יכולין השפעת עליהם רוב טוב) א"ג ע"תענית כ(ש "שרוב גשמים מטשטשין את הארץ וכמ
והוא , ואינו יוצא ממנו, כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד, וחד חרוב' ס שית אלפי כו"וז, לקבל

, ל"ומלחה לצדיקים לע, והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה, סוד הסירוס שאין היסוד מוליד
י פי "ד הזה עפ שאין יוצא החס"כי אע, והחילוק שבין הסירוס לבין הריגה, שאז יתגלו שניהם
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 ונשאר ,נחש בריח בסטרא דדכורא וגנוז ביסוד' י שנין שהוא בסוד וז בשית אלפ"בהנהגת עוה
'  והב, רק שהנוקבא מקבלת ממנו בסוד הזיווג מפי היסוד בחינת מים, לבדבדכוראהאור גנוז 

 והם סוד האורות החדשים אשר הוכנו להנתן לנוקבא ,ב"הוא הנקבה שנשארת גנוזה לעוה
צדדים ' ות שלפניו בב"הוי'  חיוורתי ומייחד בחינת גב" ולפי שהוא המקיף וכולל כל י,העיקרית
 ובמקיף הוא בסוד , עבר ועתיד והוה,מדרגות' ס הבחנת הזמן המתחלק לג"וה , באמצעוהאי אור

אתחרב כולא בתריסר שעתי שהנקבה תהיה ) א"א ע" יצ"ספד( ולכן שם ,ב" כולל כל הי,היחוד
 שהאור עצמו יהיה , באורות חדשיםהיד שתתבנה על ,ב שעתין דילה"נתקנת מאור הבינה בי

תיבות של ' אחר שהזכיר ז' והארץ היתה תהו גו) בראשית א ב(  אמרז"וע ,בנקבה ויתגלה בה
 סידר ,ש באריכות"תיקוני גלגלתא כמ' י ז"מלכים דדכורא שהם ע' פסוק בראשית בסוד תיקון הז
י " דאתבטלת יהיה תיקונה ע ארעא, שאז והארץ נוקבא העיקרית,'ענין התיקון שיהיה באלף הז

י " הזמן בא עהנהגת  שהרי עיקר, הזמניתה העולם וביטול הנהגןשתעלה לבינה בסוד חורב
ר " והוא כל זמן שטו,חילוף יום ולילה וסיבוב השמש בעליה וירידה בסוד אור וחשך ביחד

ז "דת ועי שהנוקבא עולה ויור,בעולם ואז יש הנהגת הזמן וחילוף ההנהגה בין חסדים לגבורות
ח " אור הלבנה כאוההיהשאז ת'  אבל באלף הז,נעשה הזמן שאין האורות מאירים בבת אחת

   . וממילא יתבטל ענין הזמן,כ לא יהיה בחינת לילה ויום כלל"וא
 והיה ביום ההוא לא יהיה ,ש"מב) ח- וזכריה יד ( הנורא הזה מרומז בדברי הנביא וסוד

 , והיה לעת ערב יהיה אור,לא יום ולא לילה'  יודע לה והיה יום אחד הוא,אור יקרות וקפאון
 בקיץ ,והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חצים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון

ב "אלה שהוא מדבר מסוד עוההבוא וראה סודות נוראים ועמוקים בכתובים ו ,ובחורף יהיה
 ובנוקבא ,שיו האור הוא גנוז בדכורא שעכ,ב שעות"שהוא יום אחד בי' שהוא סוד אלף הז

 , שהוא הדעת המתחלק בבחינת חסדים לדכורא,1553ר"י או"ר ויה"י או" בסוד יה,נסתלק האור
 רק שמקבלת האור מה , ובנוקבא הוא בסוד הסתלקות בסוד חושך,ה"גניזר ב"ששם ההוא יהי או

 וגם ,'בדכורא בסוד ומה שהיה כבר '  ולכן ניתוסף בו ו, בדכורא בסוד מים בגניזוהיהשכבר 
' ופי ( שאינו בו בקביעות רק לפרקים בעת הזווג,אור יקרות) זכריה שם(בדכורא הוא בסוד 

 אבל בנוקבא הוא בסוד )ה"מלשון מקר' ך בדרך דפי"אשר קר) דברים כה יח(ת מלשון "יקרו
וברין ל בסוף פרק אלו ע"ש רז" וז,ב" שהמים אגלידו ונשאר למעלה בבינה לעוה,וקפאון) שם(
 ,ב"ז וקפוי הוא לעוה"זהו אור שיקר בעוה' ד לא יהיה אור יקרות גו" מ,על פסוק זה) א" ע'נ(

 ,ז בסוד דכורא בשית אלפי שנין הוא בבחינת יקרות בעתים מזומנים"ש שבעוה"והוא כמ
 ,ר"י או"ן סוד ויה"ס וקפאו" וה,אופן זהב לא יהיה עוד ואז ,ב"ובנקבה הוא נשאר קפוי לעוה

והוא לא ' יודע לה) שם(ש " וז,ל אז יתגלה הדעת" והוא יום אחד הנ,תבטל הנהגת הזמןשאז י
 אז יתגלה , ולעת ערב בסוף אלף הששי, שיתבטל הזמן לגמרי בסוד חורבן העולם,יום ולא לילה

ח " כאוההלבנה  והיה אור,'חינב אז הנוקבא תתבנה ב,ב" ובעוה,וראהאור בעטרת יסוד דדכ
א " יצ"ספד(ס תיבת המים " וה, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים)שם ח(ש "וז ,ש"כמ

 הנשמות )הם( וקמו כל אינון שיתא ,תליסר דיקים לון ברחמי ומתחדשין כקדמיתא) א"ע
 שבה לא היה בריאת נשמות , ולא חשיב נוקבא,שנבראו בשית אלפי שנין מסטרא דדכורא

התיקון שניתן לה מבינה באופן שלא יהיה עוד  שהוא א רק דנפקא מאתלטיי,'חדשות באלף הז
י " שע,ס העברת הזמן וכל הקלקולים בסוד העיבור בבטן אימא" וה,אחיזה לקליפה בבחינתה

 ,כ יצא הארה מסטרא דבינה בשוה אל דכורא ואל נוקבא" אז אח1554העיבור הזה וחורבן העולם

                                                                                                                                                                      

והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן , דרך דופן' מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק"היסוד מ
אלא שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד , מקרני ראמים ועד ביצי כנים, בחסדו כל בשר

בורה ולכן הנקבה היא ג, ל"אבל אור הנקבה נתבטל הכל עד לע, שאז יתגלה בפום אמה, לעתיד
ר קכח "אד(' ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו, ל"וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ, ל"כנ
  .ל"עכ, ל והוא בשמירת התורה ומצות"הוא כלו לע' והן מאתן עלמין ומאתן דנוק) ב"ע

) ב"ב ע"א כ"זהר ח(יהי אור אבא ויהי אור אמא , ל"ב וז"ג ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1553
אומר באבא , ז אומר ועושה"ש בתיקו"וכמ, יתיר וסתים מאמא דהיא קיימא לשאלהשאבא טמיר 
' בנוק' וכל תוספת ו, ולכן באבא כתיב יהי ובאמא כתיב ויהי, ובה אצטיירו כידוע, ועושה באמא

, ל"עכ, דדינין מתערין מינה, ויהי אינו אלא צער' מ שנא"כ) ב"ע' מגילה י(ש "ד וז"הוא וב' כמו וה
 .' פנימיות וחיצוניות פתח גלקמן' עיו

 .1549 א מוזכר בהערה"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1554
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יצאו ) חזכריה יד (ש " וז,ג" יןקו תים המיתס לידת המוחין אחר עיבור שני והוא התלוי בתיב"וה
 אלא גם בה יהיה ,ן" שלא יהיה אחיזת המיתה בסטרא דנוקבא בסוד מ]'וכו)[ז"כ(מים חיים 

שלא יכנוס '  נשבע ה)א" ע' התענית(ש " כמ,הבחינת מים חיים מירושלים דלעילא שהיא בינ
  .1555 כידוע שזה מדבר בבינה בזיווגה עם חכמה,'מעלה כו בירושלים של
נ הם אחור וקדם בסוד " כי זו,חצים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון )שם( ואמר

 והם בסוד חושן ,ו פרצופים נברא"ר ד"אחור וקדם צרתני אדה )א"א ע" סברכות(ש "מ
 וממנו ,חצאים שבדעת'  ב,חלקי מים' ג לדכורא ב" ועכשיו אימא נותנת חו, כידוע1556ואפוד

 אבל אז אחר )א פתח כד"דז' נוק(ו ש במקומ"כמ 1557להמקבלת נוקבא עטרת דגבורה תחי
 ולא תהיה צריכה לקבלת הדכורא , ילך המים בשוה חציו לדכורא וחציו לנוקבא,חידוש העולם

 כידוע שבחורף ,בקיץ ובחורף יהיה) חזכריה יד (ש " וז,'והיה אור הלבנה גו) כוישעיה ל (בסוד 
אין בה מים בעת שנפרדת מדכורא  שלפעמים ,מיא אגלידו שהוא בסוד הגבורות שבנוקבא

 הוא בסוד הנהגת וכן ,ל אחר חידוש העולם"כ לע" מה שא, להתתקן ממנוהיאמאחר שצריכה 
כ אז אחר " מה שא,1558ג מצות"י תרי"ג איכות שבה ע" שהנפש צריכה להתתקן בתרי,העתה

רו בה  והנפש בעצמה יאי,ר"ב בחינת קבלת המוחין ג"חידוש העולם שאין עבודה רק בסוד עוה
   .כל המדרגות בשלמות

  
  פתח לא 

תיקוני גלגלתא הם תיקונים לדכורא שהוא אורות '  נתבאר לך שענין ז, שכתבנוממה
ס שהוא סוד בינה " שהם ממו'ג תיקונים שית" אבל הי,ק שבו"הנהגות של שית אלפי שנין בו

ג " חזהר(  כידועהס התשוב" כי בינה ה, והענין,' משם הם תיקונים לנוקבא בסוד אלף הז,א"דא
 מה ,'מקוה ישראל ה )ב"ה ע" פיומא(ש בסוף מסכת יומא " כמ1559ה"המקוס " וה)א"ב ע"קכ

י " ע, והוא סוד העברת הקלקולים האחוזים בנפש שבה החטאים,'מקוה מטהר את הטמאים כו
 אז מעלה נפשו למעלה למדרגת הנשמה ,שהאדם החוטא כששב בתשובהוהיינו , התשובה

 יותר מכפי 1560 שהרי הוא צריך להתגבר על יצרו ולעשות גדרים וסייגים,הרוחשהיא למעלה מן 
ז " ועי,1561ג איכות שברוח"ג מצות שהם בסוד תרי"השיעור שנתנה התורה סדר העבודה בתרי

 ,1562 והוא הנשמה שמסייע לרוח בבחינת העבודה, הנשמה בסוד המחשבהתהוא עולה במדרגו
'  וכן התשובה הוא מסטרא עילאה שאלמלא ה,אותוהבא לטהר מסייעין  )ב"ח ע" ליומא(בסוד 

 אז היא במקום שאין , ובעת שהנפש עולה לשם שהוא סוד עליית מלכות לבינה,1563'עוזרו כו
  .ה בסוד המים מבינה"וס טהרת הנפש במק" וה,א"א וממילא סר ממנה כל הסט"אחיזה לסט
 ,ם יכולים לעמודת עומדים שם אין צדיקים גמורי" במקום שבע)ב"ד ע"לברכות (ש "וז

ת " בעאבל ,כי הצדיקים הגמורים הם בסוד מדריגת הרוח שתלוי בעבודה בסטרא דדכורא
כ מקום "שחותר חתירה מתחת כסה 1564ש"צריכים לעלות לבינה בבחינת סיוע עליון בסוד מ

                                                           

  .ב"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי1555
  . ב בליקוט"ע'  הצ"א על ספד"בהגר'  עי1556
 .'תחילה'נראה דצריך למחוק  1557
 .202 הערה לעיל 'עי 1558
כ "בינה שהיא מקוה ישראל שמטהרת ישראל ביוה, ל"ב וז"ז ע" לז"א על תיקו"בהגר'  עי1559

  . ל"עכ, וכן מקוה ישראל דלעילא כידוע' ש אשריכם ישראל מי מטהר וכו"כמ, שהיא בינה
 .ן"ה שבא לתקן הב"פתח כח שזה המ' לקמן נתיב הקלי'  עי1560
 .202לעיל הערה '  עי1561
ועיקר חיותו של , וכן באדם הנשמה נעלמת מאד, ל"וז' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי1562

, והוא כל כחותיו וחושיו, והוא המרגיש, והוא האדם המקבל שכר ועונש כידוע, האדם הוא הרוח
והיא בשמים רק , ועוהוא מזלו של האדם ומלאכו כיד, והנשמה הוא השכל המלמד לאדם דעת

  . ל"עכ, ניצוצות מתנוצצים ממנו על האדם להנהיגו ולהשכילו
ש בן לוי יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש "אמר ר, ל"ב וז" ע' קידושין ל'עי 1563

המיתו שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו 
 . ל"עכ, דושנאמר אלהים לא יעזבנו בי

ונתנו ) למנשה(ר לוי מולא של נחושת עשו לו "ל א"וז, ב"א ע"ירושלמי סנהדרין נ'  עי1564
, ז בעולם שלא הזכירה"שכיון שראה שצרתו צרה לא הניח ע, אותה בתוכה והיו מסיקין תחתיו
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שאז '  וכן הוא בסוד אלף הז, ומשם הוא תיקונו,ששם אין בחירה ועבודה ואינו תלוי ביד האדם
 ממנה כל ת ובינה מעבר,כ בסוד התשובה למקום שאין שם עבודה" הוא ג,סלקא לבינהמלכות 

 ונותנת בה אורות חדשים מה שלא היה ,הקלקולים שהיו דבוקים בה בסוד דנפקא מאתלטייא
ת מה שאינו לפי הגבול של התורה בחיוב "סוד הגדרים וסייגים שצריך בעוהיינו , בתחילה
  . והענין סוד נורא מאד,קוני גלגלתא ובין תיקוני הדיקנאס ההפרש שבין תי" וז,העבודה

 , והנוקבא גבורות מבינה,מ שדכורא הוא מקבל החסדים מאבא חכמה" שמצינו בכוהוא
 יסד דאבא ,בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה' ה) יטמשלי ג (ש " כמ,מ מצינו היפוך מזה"ובכ

 אבל הוא ענין ,וד נתינת המוחין בוואימא מתפשטת בדכורא בס) א"ח ע"ג רנ"חזהר (ברתא 
ת העולמות היה ומ שתכלית התגלות הרצון באציל" שבאמת כבר נתבאר בכ,עמוק מאד מאד

ל " והכל בשביל גילוי הטוב הגמור כמש,ס בבחינת מלכותו"ס צמצום א"בשביל המלכות וה
ום של  שהוא המק, והוא בשביל גילוי השלמות במקום שלא היה שלמות,מ באריכות מזה"בכ

זהר ( וכן עיקר התיקון בשביל המלכות דלית לה מגרמה כלום ,הצמצום שמשם נסתלק האור
בחכמה יסד '  ענין הו וזה,בינה' ב באלף הז" שהוא סוד עיקר השכר של עוה)א"א ע"א קפ"ח

 מקום אשר לית לה ,ץ היה בשביל ליתן יסוד וקיום לאר1565 שחכמה הוא תחילת המחשבה,ארץ
  .מגרמה כלום
 צריך תחילה לסדר העבודה , הדברים בהדרגהלבואבסוד האמצע שהוא הציור  אבל

תנים תיקונים בפרטות בכמה מדרגות לתיקון מקום יאשר נמשך בזמן השית אלפי שנין שבו נ
 אשר ,א שהם עיטורי הנהגה וכח פרטי מאורות ותיקונים"תנים בזיס המוחין הנ" וה,החסר הזה

ג אשר נותנת בינה שהיא המפרטת " ואלו הם החו,מה כלוםבזה יתקן את הנוקבא דלית לה מגר
 שלא יתן לנוקבא אלא ממנו והיא תהיה טפלה ,א"דרכי המחשבה העליונה בסוד הציור אל ז

 שהרי כך שיערה המחשבה שבנין הנוקבא שהיא בנין ,כ היה מתבטל ענין הבחירה" שאל,אליו
י "דה וצריכה להשתלם תמיד ע תהיה תמיד חסירה מצ,רםהנבראים התחתונים עצמם בסידו

 והיא אינה מקבלת בתחילת בנינה רק סוד גבורות ,ז הנוקבא טפלה לדכורא" ולכן בזה,העבודה
 רק שלפעמים בעת התיקון פרטי שנעשה ,שהם כוחות צמצומים וחשך דלילה הוא בגריעו תמיד

 שאין ,לבד אינו אלא בבחינת מים ז"כ החסדים מדכורא וג" מקבלת ג,י העבודה"בכל זמן ע
 וגם בדכורא אין האור , רק נשאר גנוז לימות המשיח,ז התחתון בשלימות"הטוב מתגלה בעוה

 שאז ניתנים בו תיקונים ואורות לשלימות התחתונים ,גנוז בו רק לעתים מיוחדים בזמן הזיווג
 , הוא בשביל הנוקבאה שעכשיו בהנהגת שית אלפי שנין תחילת המחשב, ונמצא,ן"שהם בסוד ב

 כונן אימא  וזה, וציור שהוא בפועל ליתן תיקונים ואור הוא בדכורא,אבא יסד ברתא ס"וה
 , שהוא האור העולה במחשבה,מ היא נותנת לו סוד החסדים שמקבלת מאבא" ומ,לדכורא

 שכן צריך בשביל ,ובנוקבא אינה נותנת בסוד הציור רק גבורות בבחינת חושך וחסרון האור
  .העבודה והבחירה

התיקונים שניתנים לדכורא הכל הוא בסוד העבודה של השית אלפי שנין שהוא כל  והנה
ס מה " וה,ז בשית אלפי שנין בדכורא"ז ניתנים תיקונים בזה" שעי,ן שעולה למעלה"סוד המ

                                                                                                                                                                      

בצר , כיון שלא הועיל לו כלום אמר זכור אני שהיה אבי מקרא אותי את הפסוק הזה בבית הכנסת
' אלהיך ושמעת בקולו כי אל רחום ה' ך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד הל

הרי אני קורא אותו , אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם
והיו מלאכי השרת מסתמין את החלונות שלא , אם עונה אותי מוטב ואם לאו הא כל אפייא שוין

ה רבונו של עולם "והיו מלאכי השרת אומרים לפני הקב, ה"ל מנשה לפני הקבתעלה תפילתו ש
אמר להן אם איני מקבלו בתשובה הרי , ז והעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו בתשובה"אדם שעבד ע

ה חתר לו חתירה מתחת כסא הכבוד "מה עשה לו הקב, אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה
' ועי, ל"עכ, תיב ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחינתו וישיבהוהדא היא דכ, שלו ושמע תחינתו

וחתר חתירה לעילא לגבי , דצלי צלותיה, ויעתר יצחק, דבר אחר, ל"א וז"ז ע"א קל"עוד זהר ח
וכדין ויעתר לו ', ותתפלל על ה) א א י"ש(דכתיב , דהא בההוא אתר תליין בנין, מזלא על בנין

וכדין ותהר רבקה , ה וקביל ליה"חתירה חתר ליה קב, יחתר לואלא ו, אל תקרי ויעתר לו, ה"יהו
אמר רבא חיי בני ) א"ח ע"ק כ"מו(כ "כמש, וידוע שמזלא היא מקום שאין בו בחירה, ל"עכ, אשתו

ה שזה שייך "לקמן פתח מ' ועי, ל"עכ, ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא
  . לדיקנא בפרט

 וד שמחשבה זה חכמה לאפוקי ציור שזה"ח ע" לצ"א על ספד"בהגרליקוטים בסוף '  עי1565
 .בינה
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 )פתח יד (ל" שכל אורות ותיקונים שלו הם בסוד אור חוזר כמש,א תליא בתיקוני גלגלתא"דז
ס לאוירא ומשם על הגלגלתא שהוא העולה לסוף הרצון "ממו של גלגלתא דנפיק שערותבסוד ה

א בסוד התיקונים שניתנו לו לצורך תיקון "מ חוזר ונמשך לז" ומ,העליון בשביל הנצחיות
 אבל תיקון הנוקבא שהיא תתבנה בנין שלם ,ש" להיות האור גנוז בו בשית אלפי שנין כמ,העולם

 ואז אין זמן העבודה רק ,תן לה אורות חדשיםבזמן חורבן העולם שאז יתוקן כל החסרונות ויו
פ מעשה " ולכן אז נמשכים האורות מלמעלה למטה שאינו ע,ב קבלת השכר"בסוד עוה

 ,ס למחשבה עילאה"התחתונים רק ממה שכבר הוכן בשית אלפי שנין שהם הבירורים שעלו למו
 אנו אומרים שבנין  ולכן, בבחינת אור ישראב מסטרא דלעיל"כ הם ניתנים בבחינת שכר עוה"אח

   .ק מגלגלתא"כ של דכורא הוא מע"ס משא"הנוקבא הוא ממו
  

  פתח לב 
 ,הם עצמם סוד הנשמות שיצאו בשית אלפי שנין' מ בנין הנוקבא שיהיה באלף הז"ומ

י שהוא בבחינת סדר העבודה שניתן "רק שתחילה היו נשרשים בסטרא דדכורא והנהגתם ע
שחלקי והיינו , ישתרשו בסטרא דנוקבא'  ובאלף הז,מדכורא בתורה ומצות לתיקון הנפש

 שבהם שהיו חסרים השלמות בתחילה יהיו עולים לבינה מקום שאין קלקול וניםמאורות התחת
 ויותן להם אורות חדשים שמצד זה יהיו רחוקים מכל קלקול , ויוסר כל חסרון וקלקול,מגיע

ל בסטרא דלעילא " ר,ים לון ברחמי תליסר יק)א"א ע"י צ"ספד(ש " וז,ויתחדשו בחידוש גמור
 ואז יתגלה תחילת , כל אינון שיתאקומו ויתחדשון וי,ולא בדין לפי הצמצום ומעשה כלל
  . והאור גם למטה בחלקים התחתונים שהם בסוד נוקבא,המחשבה שבסוד חכמה שהם החסדים

 ,יח כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המש)ב"ד ע"לברכות (ל "ס הגדול מה שארז"וז
ב " יב"ב( והענין כי אמרו ,' זו עדן שלא שלטה בו כו, ואמרו שם,' עין לא ראתה גו,ב"אבל לעוה

 אבל הכל , ומצינו לפעמים שהנביאים מדרגתם יותר גדולה מחכמים,חכם עדיף מנביא) א"ע
כ " מה שא, לנביאים נתגלה הדבר בפירוש לפי העת והזמןכ" משא, שחכמה הוא בהעלם,אמת

מ שורש החכמה הוא יותר גדולה ממה שנתגלה " ומ,מוק ולא ניתן להתגלות למטהחכמה הוא ע
 ושם הדבר בא בבחינת ציור מה שהיה ,1566ינה כידועש שנביאים הוא מב"ס מ" וה,לנביאים

) יטמשלי ג (א שהוא מבינה "זז שהוא סוד הנהגת " ולכן הם נתנבאו לעוה,בהעלם במחשבה
 ענין אבל ,יתגלה בו האור בסוף הזמן בעטרת היסוד שהוא לימות המשיח ש,'כונן שמים כו

ב שהוא " אלא לעוה, זה לא נתגלה במדרגת נבואה שהוא לדכורא,'ב שהוא באלף הז"עוה
ס עדן עילאה " וה,י בינה גם למטה לנוקבא שתעלה לשם"משורש המחשבה שיתגלה ע

 דיתיב על  ששם הוא חמרא,ס"יין המשומר בענביו שהוא מו )ב"ד ע"לברכות ( 1567סתימאה
 ועיקר עדן ,ש" שהרי הוא מקום שאין קלקול מגיע שם כמ,א" שאין שם מגע הסט1568דורדייא

 שאז יתגלה אור החכמה בארץ ,בחכמה יסד ארץ' ה) יטמשלי ג (ס " וה, כידוע1569הוא חכמה
 , ולכן,בבינה י בינה בסוד הטיפה שנותן חכמה"י החכמה שנתגלה ע"ותתבנה בנין גמור ע

 שהוא בבחינה העליונה של בינה 1570 ולפעמים חכמה,ס בחינת בינה"אים מולפעמים אנו קור
  .ל"ת כמש" ולא בבחינת פנותה למטה לז,במה שמקבלת מחכמה

במקום שבעלי תשובה עומדים  )ב"ד ע"לברכות (כ "ש ג"ל הוא אחד עם מ" הנומאמר
רגה יותר  שהוא סוד עלייתם למד)בפתח הקודם( ל" כמש, יכולים לעמודצדיקים גמוריםאין 

כי '  אלא בבחינת עלייתם לבינה לעדן עילאה כו,ק"פ סדר ו"עליונה מהדרגת העבודה שניתן ע

                                                           

 .א"ה ע"ז נ"תיקו 'עי 1566
 . ל"עכ, ק"אקרי עדן סתימא והוא מוחא דע) ס"מו(והאי , ל"ג וז"ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי1567
שקיט ואשתכיך , והאי מוחא דאיהו האי חכמתא סתימאה, ל"ב וז"ח ע"ר קכ"א'  עי1568

' ועי, ל"עכ, והיינו דאמרי סבא דעתוי סתים ומוחיה סתים ושכיך, על דורדייהבאתריה כחמר טב 
שהוא , כחמר טב על דורדייא' ב והאי מוחא כו"ח ע"ר דף קכ"באד, ל"ג וז"ט ע" יצ"א על ספד"בהגר

, ר אין דין כלל"שבג, א נקראין אוירא דכיא ואשא דכיא"וכן מוחין דאו, צלול ואין השמרים יוצאין
  . ל"עכ

  . א"צ ע"ז ר"א' י ע1569
, א בהתחלה שזה חכמה"א מ"י פ"א ס"בהגר' ועי, ב שזה בינה"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1570

 . ג"ח ע"ח י"א תז"וכן בהגר
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 להתרחק יותר ויותר מכל קלקול הנטועה יםי גדרים וסייג"בעל תשובה צריך להמית נפשו ע
   .ס חורבן הנפש וסילוקה לאימא בינה בהארת הנשמה" וה,בנפשו ולהעלותה למעלה

 התשובה תס קבל" וה,כ בהנהגת הזמן איזה מדרגה מבחינת האור הזה" זה מצינו גומצד
 הארת הבינה להעלותה למעלה 'יריך לעורר על וצ, שצריך החוטא לתקן נפשו,של החוטאים

 שאז היה פגם ,ג מדות של רחמים שהזכיר משה בחטא העגל"ס ענין י"וז ,בסוד העיבור לתקנה
יום '  כי מ, והוא ענין עמוק,'ארבעים יום גו' פני הוהתנפל ל) 1571(ס עלייתו להר " וה,גדול מאד
 שהם ,1573נקודין לכל סטר'  והוא בסוד המקוה שהיא נקודה דמתפרשא לג,1572 הולדתהוא יציר

' ב דמתפרש לד"ת שהוא שם של י"הויו' ס ששם ג"ס הארת המו" וה,הסאה שיעור מקו' מ
 אז , ולכן)א" ע'ב( ד"און בפירושו לספש הג" כמ,'ן כו"ההי' ן וג"יודי' אתוון לכל צד ג'  ג,סטרין

לא ) א"ז ע" יברכות(ב שאין בו " כי הוא בסוד עוה,לחם לא אכל ומים לא שתה) כחד שמות ל(
 נשמות של דור ריבוא' ס ל כבו כי הוא היה כולל , וענין עלייתו של משה,'אכילה ולא שתיה כו

 שקול משה כנגד ,שראל עמולמשה ולי' וישמע יתרו גו) 'תנחומא בשלח י (ש"כמ( ,המדבר
 כי אז ירדו נשמותיהם לקליפה ,'לך רד גו) זב שמות ל( אז נאמר לו , וכאשר חטאו בעגל,)כולם

ז עלו כל שרשי " ועי, והוצרך הוא לעלות למדרגתו לסטרא דבינה,בסוד וארעא אתבטלת
 נשפע עליהם ז" ועי,ל" בסוד העיבור בסוד ארבעים יום הנבינהכ למעי ה"הנשמות הכלולים בו ג

 והוריד ,ס שהיא התשובה ששם בעלי תשובה עולים"חידוש הארה מסוד הבינה משורש מו
ס " וה, והיה ממש כעין חידוש העולם אחר התוהו,ס"ג תיקונים בסוד אור ישר ממו"אורות הי

   .יום האחרים' הלוחות השניות שפסל במ
  

  פתח לג 
 ,כ מסטרא דבינה בסוד קול השופר" כי קבלת התורה היה ג,כ ענין עמוק מאד" גוהוא

מ "ל בכ"והוא כמש )ב"ו ע" לצ"ספד( דקרן ביובל אתעטר )יהושע ו ה (במשוך בקרן היובל
י " אורות חדשים שנתנו לדכורא לצורך העבודה לתקן הנפש ע,ס המתקלא והתיקון"שהתורה ה

 ,א מאימא"לזלוחות שהוא סוד הדעת הניתן '  להר והוריד בהכ עליית מש" ולכן היה ג,הרוח
ס למעלה על "אבל שם היה בסוד תורה מסטרא דלתתא שהוא בסוד התעוררות העולה ממו

ג מדות של רחמים " שהוצרך לעורר י, אבל אחר חטא העגל שם היה בסוד תפילה,א"גלגלתא דא
 שלא , חדשים לנוקבא לצורך תיקונהת והוריד אורו,ג תיקונים"מסטרא דבינה לנוקבא בסוד י

אה ורחל לח "ע( ל"י ז"ש האר"ס לוחות השניות שהיו בסטרא דנוקבא כמ" וה,יתתבטל לגמר
כ בסוד בינה שהוא תשובה שאין בו " היתה ירידתו של משה בלוחות השניות ביוולכן )'ופרק 

פ "כי יוכ) כח כג ויקרא( בסוד ,כ מתעורר איזה ניצוץ והארה זו" שבאמת בכל יו,אכילה ושתיה
כ בסוד " ולכן צריך להתענות ביוה)בפתח הקודם( ל"בסוד המקוה הנ ,'לטהר אתכם גו' הוא גו

 וכידוע ,1574 וכן אסור בתשמיש כי היא בסוד תגא בלא שמושא,יהב שאין בו אכילה ושת"עוה
ס השופר " וה,1575ת"קולות של מ'  והם אותם ה,קולות' כ עולה הנוקבא לאימא בסוד ה"שבכל יו

 והוא בירחא שביעאה סוד ,א ואין קלקול"מגע לסט ששם אין )א"ו ע"ב קפ" חזהר( עלמא דחירו
 ירחין אלין י בזימנא דמטי ירחא שביעאה משתכח)ב"ט ע"י( ב"ד פ"ש בספ" וכמ,אלף השביעי

                                                           

ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום , ל" שמות כד יח וז1571
 . וארבעים לילה

ושם ניתן התורה מצד , ריאה שם עאל משהבהר סיני של ב, ל"ג וז"ע' ג א"יהל אור ח'  עי1572
, יום' יום ולכן ניתן תורה למ' ושם יצירת הולד במ, שהוא בינה כידוע', אימא דמקנן בכורסייא וכו

 . ל"עכ
  . וכנראה שכאן זה טעות דפוס, נקודין לכל סטר' א שכתוב ט"ז ע" לז"א על תיקו"בהגר'  עי1573
צדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן ) ל"לע(ל ואז "א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1574

, כ דרגא דבינה"כמו ביה', ו כו"ואז אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פ, עטרת בעלה) 'ז א"ברכות י(
שאין שימוש , וכל המשתמש בתגא חלף, עטרה בראש, ש בתיקונים שאז היא בסוד תגא"כמ

  . ל"עכ, כשמלכות בראש בעלה
, כ"תפלות שאנו מתפללים ביוה' י ה"ע, ל"וז' כ פרק א"כ יוה"השע' ועי, ב"ע' ברכות ו'  עי1575

קולות היוצאות ' אכילה ושתיה פנימיים מפנימיות אימא בסוד ה', בחי' אנו ממשיכין אליה ה
' קולות פנימיי' הם סוד ה' הנז' בחי' כי גם אלו ה, קולות תפילתינו' בסוד הבל כדמיון ה, מהפה

 . ל"עכ, היוצאים מפי אימא
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 וכן אלו ,בהמצאו'  דרשו ה,רעי דרחמי בההוא זימנאתתליסר בעלמא עילאה ומתפתחא תליסר 
והוא , נים מצטרפים לחדש העיבורש'  ובג,פ הם הנוספים בכל שנה"ה ליוכ"עשרה ימים שבין ר

  .1576ג נגד בינה"כנגד תיקון י
 ,י תשובה נפקא מאתלטייא" וע,י העונות הנוקבא יורדת לקליפות"ה בכל זמן שע"וכ

 אבל ההפרש ,ס תיקון הנפש באדם שנעשה בסוד פרצוף" וה,ג תיקוני דיקנא"ג מדות י"והם י
שים נכנסים בה בעצמם רק מועיל  שעכשיו אין אורות חד,'ב באלף הז"ז לעוה"שבין עוה

'  שהוא סוד זדדכורא א בזיווגא מסטרא"י ז"כ תיקונה ע" ואח,1577להוציאה מאתלטייא לבד
התיקון בכלל לכל הנשמות ממה שהיו מתחילת ' אבל באלף הז ,תיקוני גלגלתא המאירים בו

ך כלל ענין  הרי נתבאר ל,ס" ואז יכנסו בה אורות חדשים מעצמם של המו,הבריאה עד סוף הזמן
להסיר הקלקולים והיינו , ס שהם הכל תיקונים בשביל הנוקבא"ג תיקונים היוצאים ממו"הי

י מה שמתעורר "דיקנא דיקירותא שהוא הכבוד המתגלה ע 1578 ולכן נקרא,האוחזים בנוקבא
  .רחמים ונכפין כל הדינים והרשעים כלים ואז מתגדל שמו בעולם

 ששם הם בסוד התעוררות מה , הגלגלתא שערות דיקנא הם יותר רחמים משלולכן
 שזה ,ז מתעוררים חסדים גדולים לקשר הנצחיות"שעולה מן התחתונים בסוד העבודה שעי

כ הדיקנא הוא בסוד קבלת התשובה שהוא ברחמים " משא,עצמו הוא שורש הטוב והחסד
דיקנא  שערות דגלגלתא הם שעיעין ורכיכין יתיר משערות ה,כ"ואעפ ,לאגמורים מסטרא דלעי

 כי מצד ,1580ס הוא גבורה"ש שבגלגלתא הוא חסד דעתיק ובמו" כמ1579שהם קשישין ותקיפין
 ולכן הם ,'שאורות החדשים שראוים ליתן לנוקבא אין הזמן גורם להתגלות עתה רק באלף הז

ק " שהוא בוצד,1581ר דאשתאר בגריעו חשך דלילה"י או"ויהנעשים שם בסוד צמצום בסוד 
 ,כ" ואעפ,שערות הם תקיפין להיות מחיצה קשה בפני האור הגדול הזה ולכן ה,ס"שגנוז שם במו

 שהוא סוד התעוררות שלהם גם בזמן הזה לקבל 1582פ"הם יוצאים דרך נקבים פתוחים מאח
כ שערות דגלגלתא שהם בשביל הדכורא " משא,תשובה שהוא מסטרא דלעילא ולא באור חוזר

לכן הוא מאור דאוירא בסוד יהי אור חכמה  ,שהוא מתגלה בהנהגת הזמן אין בזה צמצום וסילוק
י נקבי השערות שהם בסוד אור חוזר " רק ע,מ אינם יוצאים דרך נקבים פתוחים" ומ,דגלגלתא

                                                           

ג תקונין נמצאין "ל בחדש תשרי כל הי" ר-בזמנא עד בהמצאו , ל"ד וז"ט ע"א י"ש בהגר" ע1576
שאז שערי , כ"ה לי"ג תיקונים באלו עשרת ימים שבין ר"ג תרעין שהן י"ומתפתחין י, באמא בינה

ג "ש לעיל שתיקון י"והוא כמ, והן שערי בינה שהיא נקראת תשובה כידוע, תשובה פתוחין כידוע
, כ כל התיקונים"לכן בה משתכחין ג, ובמזלא כלילן כל התיקונים, ק"כל השביעי בינה קהוא נגד הי

תליסר ', בתריסר שעתי כו', א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי שביעאה עלייהו כו"ל בפ"וכמש
וטעם לאלו עשרת , וכן כאן בחדש השביעי, ג תיקונים"ושלטא ביום השביעי י', יקים לון ברחמי כו

, תבאר למטה וכן היתה בעולם התהו שמלכו ששה מלכים וכשמלכה בינה שביעאה עלייהוימים י
  . ל"עכ

' ומההיא דאתלטיא נפקא דכתיב מן האדמה אשר אררה ה, ל"ד וז"ע' ח צ"ספדבא "בגר'  עי1577
, לא נפקא) 'נוק(אבל היא , ל"דחסד כנ' ק מסט"דו' ל שהתיקון היה שיצאו אורות חדשים מסט" ר-

והוא האורות שהיו בקליפות , ל"דנוקבא בחינת הגבורות כנ'  שהיו לה בתחלה בסטאלא האורות
ש ומההיא "וז, והן אורות חדשים, ל"דדכורא כנ' וכל התקונין הן בסט, ויצאו עכשיו, דאתבטלא

רק אותן אשר יצאו מן , שהיא אין לה אורות חדשים להיות בכלל התיקון, דאתלטיא נפקא
  .ל"עכ, פותהקליפות שהן אחד עשר קלי

ל עד דיקנא קדישא שנקרא " ר- דעד יקירו דיקירותא , ל"ב וז"ע'  חצ"א על ספד"בהגר'  עי1578
' יקירא דיקירין כו', דיקנא דסתים ויקיר מכל תקונוי כו) ב"ל ע"ק(ר "ש באד"כמ, יקירו דיקירותא

  . ל"עכ, ל"כנ
שעל ידיהם יוצאין , ג תיקוני דיקנא"הלבושין הן י, ל"וזג "ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי1579

, י התלבשות בשערות"י השערות צינורות דקין וע"ויוצאין ע, האורות לכל העולמות מן המזלא
  .ל"עכ, ז יוכלו כל העולמות להתקיים"ועי

 .ב"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1580
וימינא אחיד ליה ואשתאר , ההוא חשך עאל ואתכליל בימינא, ל"א וז"ז ע"א י"זהר ח'  עי1581
, וכמה דחשך תיאובתיה לאתכללא באור הכי לילה תיאובתיה לאתכללא ביום, האי לילהבגריעו 

ד שזה "ה ע"ז מ"א תיקו"בהגר' ועי, ל"עכ, ובגין כך אפיק דרגא בגריעו ולא בנהירו, חשך גרע נהוריה
  . וכל מציאותו בהתכללותו בימין, עצם המציאות של חסרון בצד שמאל

 . ל"עכ, ף"הדיקנא יוצא דרך נקבי אח, ל"זד ו"ע'  הצ"א על ספד"בהגר'  עי1582
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 שבזה יתבאר לך כמה עניינים הנראים סותרים בדברי הרב , דברים אלו מאדבן וה,מסטרא דילן
   . ודי בזה,ז יפתחו לך שערי אורה" ועי,הקדוש ובדברי הגאון

  
  פתח לד 

הוא ענין עליית הנוקבא לבינה ' ב באלף הז"פ שאנו אומרים שבעוה" שתדע שאעוצריך
תליסר יקים לון  )א"א ע"י(ד "ש בספ"מ גם הדכורא עולה שם כמ" מ,שניתן בה אורות חדשים

 והיינו ממש כמו באדם התחתון ברוח ונפש ,ברחמי וקמו כל אינון שיתא ומתחדשין כקדמייתא
י העבודה " ע1583ג איכות מן הרוח"ז אין בה שלמות מעצמה רק מה שמקבלת תרי"בעוה ש,שבו

מ " אז הנפש עצמה עולה למדרגת הנשמה ויתוספו בה אורות חדשים ומ,ב" ובעוה,ומצות ותורה
והיה ) כוישעיה ל  (ש" וכמו כן הוא בכללות העולמות כמ,גם הרוח יהיה לו עליה ויתוסף בו אור

לא יום ' והיה ביום ההוא גו) וזכריה יד (ש " וכמ,' יהיה שבעתים גוח"ח ואוה"אור הלבנה כאוה
 ושניהם ,נ שהם בסוד יום ולילה אלא רק בינה שלטא" שלא יהיה שליטת דו,ל" ר,'ולא לילה גו

 עיקר העליה יהיה ,מ" ומ,עובר ירך אמו הוא )ב"ג ע"כגיטין (יהיו עולים שם בסוד העיבור בסוד 
 גדולה ממה שהוא אור ותר שהוא מדרגה י,הפך לאורת חשך המבבחינת הנוקבא שהוא בסוד

כ " יהיה להם ג,א" שכמו כן האורות של הנהגה שניתנו לתיקון המקבלים הוא בסוד ז,בעצמו
 אבל עיקר העליה יהיה לבחינת המקבלים שבהם יהיה ניכר ,עליה בסוד העברת הזמן לנצחיות

  .1584הס מלכות שתעלה בבחינת עטרת בעל" וז, שהרי הם יתעלו מסוד חשך לאור,העליה יותר
 ובאמת , שהרי אמרנו שהדיקנא הוא רק בשביל תיקון הנוקבא, תבין ענין הדיקנאומזה

מזלות נוצר ונקה ' ג שלהם משורש ב"נ הם מקבלים חו" שהרי זו,י"מצינו שגם דכורא נתקן ע
א ואימא " אבא נותן חסדים לז,1585א דבמזלא אתכלילין" וכן או)פתח הבא (ש בסמוך"כמ

ש שענייני הדיקנא עיקרם בשביל תיקון הנוקבא להעלותה " הוא מבל א,גבורות לנוקבא
 שמצד , והוא תיקון הגבורות שבה, להעביר ממנה הקלקולים,מאתלטייא בסוד התשובה

 ומבחינת מזל ונקה מתנקים הכתמים וסיגי הדינים ,הגבורות נאחזים הדינין התקיפין בנוקבא
 אבל גם , ביסום הגבורות בשורשםוא וה, לכן נקרא ונקהותהטומאבסוד המקוה המטהרת 

 שלא , בסוד תוספת סיוע באורות ההנהגה למעלהוהוא ,הדכורא מקבל תיקונים גדולים משם
נוצר ) זד שמות ל (ש" והוא מ, והוא בסוד המשכת החסדים יותר מגבול העבודה,בגדר הדינים
ש במקומו לפנינו "כמ ,יו ולשומרי מצותיו לאוהב, שנמשך החסד לכמה דורות,חסד לאלפים

 דכורא ,נ שניהם מקבלים מן הדיקנא" שבהנהגת שית אלפי שנין זוונמצא )פתח הבא (ד"בס
 ובניינה בסוד פרצוף להיות יוצאת , ונוקבא לתיקון הגבורות שבה,תוספת הארה סוד חסדים

 ,ש"ב כמ"וד הנהגת עוה עיקר ענין הדיקנא הוא רק בשביל תיקון הנוקבא ובסאבל ,מאתלטייא
 כי כן ,קנאי ומשם ולמטה מתחילין שערות הד,ולכן שערות הגלגלתא מסתיימין עד האודנין

ש בסוד אורות האוזן " ונודע כי אודנין הם בחינת בינה כמ,מקום הנוקבא הוא למטה מן הדכורא
   . שכן נוקבא מקבלת מבינה,ד"ש בפתח שאחר זה בס" וכמק"דא

  
  פתח לה 

                                                           

 .202לעיל הערה '  עי1583
ל הנכללים "דע כי אלו אורות המקיפין כל הפרטים הנ, ל"וז' ח שער השמות פרק ו"ע'  עי1584

אור מקיף הוא ועתה , אור הבינה המקיף את הבנים בסוד פורס סוכת שלום' ן כולם הם בחי"בזו
חדשה בארץ כי נקבה תסובב גבר הוא ' כ לעתיד לבא במהרה בימינו יברא ה"מצד הבינה ואח

כדמיון מה שעתה , א"תסובב גבר הז, א שהיא התחתונה הנקרא מלכות"ל שהנוקבא דז"ר, א"הז
ת בסוד צדיקים יושבים "הנקרא ת, א"והסיבה כי תתעלה המלכות למעלה מז, מסבבת אותו הבינה

החיצוניות גדול ' בערך א, ל"וז' ח פנימיות וחיצוניות פרק ד"ע' ועי, ל"עכ, טרותיהן בראשיהםוע
, ל"אדיר במרום עמוד קח וז' וכן עי, ל"עכ, ה"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"לכן שם ב, מהפנימיות

יל  לעא"א ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, ג"ן במדריגת ס"לעתיד לבוא יהיה התיקון שלם שאז יהיה ב
  .1574הערה 

ומזל תחתון עד , מזל העליון עד החזה ובו נכלל אבא, ל"ד וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר'  עי1585
ובמזלא , שאבא מגיע עד החזה ומשם מתחלת אימא ומגעת עד טיבורו, טיבורו ובו נכלל אימא

א נקראו "ש א"א ע"ל שאו"נ כנ"א וזו"א אשלכן בכללות הפרצופים והשמות אינן נחשבין אל, כלילן
  .ל"עכ, ובמזלא תליין ואתכלילן
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ש " והוא מ, נבאר לך מקום יציאתם,נו לך ענין התיקוני דיקנא בכללות שביאראחר
 , דיקנא מהימנותא דיקנא לא אדכר בגין דהיא יקירותא מכולא)ב"ז ע"י( ב"ד ריש פ"בספ

 שבו , וכללות דבריו הוא שהדיקנא הוא נקרא מהימנותא,'מאודנין נפקא בסחרנהא דבוסיטא כו
 שמע 1587ש" כמ,ונים בסוד אמונת היחוד שכולל הכלג תיק" שהם י1586 ישראלתתלוי כלל אמונ

 כי כמו שהברית למטה הוא כלל והענין ,בארץ'  וכן כתיב ומי כעמך ישראל גוי א,'ישראל גו
נ ביחד שזהו תכלית העבודה של ישראל בסוד " והוא המחבר דו,1588הכל שהוא יסוד כל הבנין

ג איכות שברוח "סוד תרי מצות שהם באים מ1589ג"ת בסוד תרי" שלכן נקרא ברי,הזיווגים
ז נכרתו עליו " שע,וה בה אברהםטשנצשתחילה הם נכללים במצות מילה שהיא מצוה ראשונה 

ס " וה,'להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך גו) ז יז בראשית ( וכתיב,ד" בסוד אח1590ת בריתוג"י
יין וע(ו "ר ח"ד לאח" שבזה תלוי ההפרש שבין אח,1591ד"דאח' עטרת הברית שהוא קוצו של ד

נ "זיווג דדו פ"ס כללות תורה שבכתב עם תורה שבע" וה,)בזה בתולדות יוסף ריש מגילת איכה
' תיבות שמע ישראל גו'  שה,ברים תורה שבעל פהחזה מבג מדות שהתורה נדרשת בהם ש"י י"ע

 ,פ"שנדרשים מתורה שבכתב אל תורה שבע' ג מדות גו"ד י" ותיבת אח,חומשי תורה' הם ה
 ונמצא שכלל )ג"ו ע"ל( לתיקונים' ש הגאון בפי"ו כמ"שכמלבתיבות של ' וסדרים ' שהם ו

כ כללא דמהמנותא שהיסוד תלוי בדיקנא " וכמו כן למעלה בדיקנא הוא ג,האמונה תלוי ביסוד
שמות ( והוא הדרת פני זקן 1592 שלכן סריס אין לו זקן,)א" התיקון אות יעולםעיין לעיל בנתיב (

  .1593כמו יסוד מלך הדר) לביט 
א "י או"ג ומתייחדים ע" שבהם נכללים חו, נוצר ונקה,מדות הכוללים' כ כלל ב" גוהוא

 רק שלמטה הוא בסוד הגילוי כמו שניתן למטה התורה בבחינת ,נ"כמו ביסוד חיבורא דדו

                                                           

מהימנותא דמהימנותא ' ב דיקנא כו"ל ע"ר דף ק"ש באד" כמ-מהימנותא , א שם"ל הגר" וז1586
וענין מהימנותא כמו אמונת ישראל ', א דיקנא יקירא מהימנא שלימא כו"א ע"ושם בדף קל, דכלא

, וכן כל האצילות בכללו שהן גילויו, נ נקראין בכל מקום מהימנותא"ולכן זו, ס"שבה משיגין את א
  . ל"עכ', ל לכן נקרא מהימנותא כו"ודיקנא הוא ראשית הגילוי לבושין דיקר כנ

אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק מנין שהקדוש ברוך הוא , ל"א וז" ע' ברכות ו'עי 1587
רב חייא בר אבין הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב  אמר ליה רב נחמן בר יצחק ל'וכומניח תפילין 

בהו אמר ליה ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ומי משתבח קודשא בריך הוא בשבחייהו דישראל 
האמירך היום אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל ' וה) וכתיב (וםהאמרת הי' אין דכתיב את ה

אחת בעולם אתם עשיתוני חטיבה אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה 
אחד ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם ' אלהינו ה' אחת בעולם שנאמר שמע ישראל ה

 . ל"עכ, שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ
' ג, ל" מתקלא הוא מאזנים הנ- דעד דלא הוה מתקלא , ל"ד וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי1588
וצריך למכריע , אור וחשך, שהן יום ולילה, ר הוא חסד ונקבה דיןדדכ, נ"והענין הוא זו, ר"קוין חד

ג "ש לקמן פ"כמ, י נתקנו כולם"וע' והוא מבסם לנוק, והוא יסוד עולם צדיק, ביניהם כלול משניהם
מפורש , אתפשט דכורא ואתתקן בתיקונוי באמה בפומיה דאמה מלכין דאתבטלו הכא אתקיימו

  . ל"עכ, י שלא היה המתקלא"ע, המלכים דמיתוושם נתקנו כל , שתיקון הוא ביסוד
 .202 יהל אור בהערה'  עי1589
 .א" נדרים לב ע'עי 1590
אפילו ', כל זמן שמאמין באחדותו ית, ל"ה לא יפסיק וז"א ד"ב ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי1591

ונכלל ', פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו"ואע, עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה
ל הוא מבועא דלא פריש מבירא "והענין כי קוץ הנ, ל"תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ

כיון שתמיד , א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה"של ז' אחרונה מל' כי זאת בחי, לעלמין
גדולים אבל שאר ' והר' שלכן הד, אחרישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל 

דנחש ' וזה הוא סט, ו"ה מחמת עונות כשרובם ח"שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו' הבחי
וכן בבת אל נכר אז , אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר, בשאר עבירות

ל יוסף "ר',  פוסק וברח כוש ואיהו"וזהו פירוד הגמור וז, ו מסתלק מצדו"ח) דהיינו האמונה(הקוץ 
י "א ע"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"ומסתלק הקב, במדרגתו

  .ל"עכ, הזיווג
ק עמהם עד שיצא הדעת ואז אתכלילו "ולא נתייחד ע, ל"ג וז"ג ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1592

  . ל"עכ, ןושם תלייא זיווגם בסוד סריס אין לו זק, במזלא ששם שורש הדעת
  .א"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי1593
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 שהוא 1594 כמו כן הדיקנא הוא עושה זיווג רוחני בסוד מחשבה וציור,גשמיותה שהוא זיווג גופני
 ומשם ,'כי היא חכמתכם ובינתכם גו) ודברים ד (נ " שעז,פ" שבכתב ושבע של תורהפנימיותה

ד "עיין לעיל בבית נתיבות פתח י(הוא קיום התורה בסוד שבועת הר סיני שהוא הפה כידוע 
ב תיקונים של " ובו נכללים כל הי, הפההוא 'ב אשר נשבעת לאבותינו גו" וכן תיקון י,)ו"ופתח ט

 )א"ט ע" לשבועות (ל"ש רז" ולכן בו תלוי קיום העולם כמ,בועהב שבטים שקבלו התורה בש"י
י יסוד יומא " כמו שמעמד העולם הוא ע,'שכל העולם נזדעזע כששמעו דיבור לא תשא גו

דברות '  אחר ב,ולכן ,'פ יום הששי כו"ע) א" ע' גז"ע(ל "ש רז"שתיתאה שקבלו בו התורה כמ
דברות הראשונות הם נגד שורש כל '  כי אלו ב,' נאמר לא תשא גו,הראשונות אנכי ולא יהיה לך

 ולא יהיה לך ,ח מצות עשה" אנכי כולל כל רמ, והם כוללים הכל,1595'התורה שלכן נאמרו מפי ה
 שכן ,ב שהוא זיווג נעלם בסוד הדבור" ומפי הגבורה שמענום כי הם בסוד חו,ת"ה מל"כל השס

כ שאר הדברות מפי " משא,ת"ל וגבורות מאימא סוד ,חסדים שורשם מאבא והם מצות עשה
מזלות ' ס הדיקנא בב" וה,נ" והדעת הוא חיבורא דדו,ב"משה שהוא סוד הדעת אחר חו

  .י משה" ומשם ולמטה הוא זיווג גופני ע,א על ידו"שחיבורא דאו
דברות אנכי ' הם בו ,ס" בטישו דאוירא ומו, כל התורה הוא בסוד זיווגא קדמאהושורש

ח "ע( ך ניצוצין לכל סטר"ס דמשם זריק ש"מו'  ולא יהיה לך גו,דיםמסוד אוירא שורש כל החס
 , והוא הרחקת אלהים אחרים,ס"א סוד הבירורים דסלקין למו" והוא דחיית הסט)'הפרק ח "רפ

 ולכן השבועה הוא בדיקנא ,שקיבלו עליהם את התורה בשבועה' ז לא תשא גו"אחותיכף 
ל " והיינו בסוד שבועת שקר ר,'ידיה לדיקנא כוווי למאן דאושיט  )ב"ל ע"ק (1596ר"ש באד"וכמ

האמרת היום ' את ה) יז דברים כו(ש " כמ, ובשבועה זו תלוי כל קיום ישראל,לעבור על השבועה
 משם שורש ,מזלות' ס המתגלים בב"אוירא ומו'  שאלו ב,1597'ה כו" נשבע הקב,'האמירך גו' וה

 וכן קיום כל ,י כמו שיתבאר"עה "וואא " ונכפים כל הסט,כל ישראל להתקשר בסטרא דקדושה
וזכרתי את ) מבויקרא כו (ש " כמ,י תשובה" וע,ישראל תלוי בשבועת האבות וזכירת ברית אבות

מזלות '  והם ב,'אלקיך גו'  והיה באחרית הימים ושבת עד ה)לדברים ד  (וכתיב ,'בריתי יעקב גו
 והם המתגלים בסוף ,' כו1598ונקה בסוד התשובה ומעמיד עליהם' ל נוצר חסד לאלפים גו"הנ

 גוונין נהירין דביה ,גוונין דקשת'  המשיח שאז יתגלה ברית אבות בסוד גבימות אלף הששי
 )ב"ד ע"לק(ר "ש באד" והוא גילוי הדיקנא וכמ,וגם התשובה )א"ג ע"ב כ"ח(ק "ש בזוה"כמ

מין לאוקיר ד דביה ז" ההוא יתקרי יום אח,ובההוא זימנא דאתער עתיק יומין בתיקוני דלעילא
 ויתגלה ,ל שהוא כלל המהימנותא"ד הנ"ס אח" וה,'גו'  יום אחד הוא יודע לה,ד"דיקניה הה

 , תאנא אלין תיקונין אקרון ימי קדם,ש שם"ה לישראל וכמ"אמונת ישראל והיחוד ושבועת הקב
   .א אקרון ימי עולם"יומין קדמאין דקדמאי ואינון דאשתכחו בז

  
  פתח לו 

א הוא הנהגת שית " שכבר ידעת שז, הם עניינים עמוקים מאד מאד דברים אלווביאור
 ולכן הם נקראים ימי , אור וחושך, ולכן יש בו יום ולילה,ר"אלפי שנין שבו הבחירה בסוד טו

תיקוני '  ז1599תיבות של פסוק בראשית' בז) א" ע' טצ"ספד( והם תליין בשיתא קדמאי ,עולם
 כללי המאורות אשר הם למעלה מהנהגת השית ס" הדיקנא הל אב)'פתח ל (ל"גלגלתא כמש

 בסוד חורבן ,ג המים" אלא הם בסוד עליית פרטי הנהגת הזמן אל הבינה תיבה הי,אלפי שנין
 שהוא התוהו שקדם ,ג הנקרא מימי קדם" תיקון יוהוא )א"א ע" יצ"ספד( העולם בתריסר שעתי

                                                           

, 'דברים רצון ומחשבה וציור וכו' ג, ל"ד וז"ח ע" לצ"א על ספד"בהגרליקוטים בסוף ' עי 1594
 . ל"עכ

 .א"ד ע" מכות כ'עי 1595
ומאן דאושיט ידיה לאומאה כמאן דאומי , ל"א וז"ר קלא ע"ל אד"וצ, נראה שיש כאן טעות 1596

 . ל"עכ, בתליסר תקוני דיקנא
ה לעמו שלא יחליפם באומה אחרת ולא ישנם ולא "נשבע הקב, ל"ר כד וז"תדבא'  עי1597

 . ל"עכ', לא אעשה חרון אפי וגו) הושע יא(ימירם בעם אחר ולא יכלה אותם שנאמר 
רבי אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו , ל"ב וז"ז ע"סנהדרין צ'  עי1598

אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד ,  אם אין עושין תשובה אין נגאליןאמר ליה רבי יהושע, אין נגאלין
 . ל"עכ, להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב

 .ב"ע'  חצ"א על ספד"בהגר 'עי 1599
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 1600ת" שביעאה סוד בראשי והוא,)א"ז ז ע"תיקו' עי ( שסוף מעשה במחשבה תחילה,לבריאה
וכן כתב ( )ע פתח טו"ואבי' פרצופים פתח ח (א"ש במ" המחשבה כמשבושהוא מאמר ראשון 

 שאז ,)ש"בראשית נמי מאמר הוא ע) א"ב ע"ה ל"ר (ל"בפרשת בראשית במשרז' ך הק"האלשי
היו שי )כה לג איוב(ג בסוד ישוב לימי עלומיו "י הי"עויתחדשו ) ל" הנצ"ספד(אתתקף בלחודוי 

 תורה ,ב"הימי עולם עולים למדרגה יותר עליונה לסוד המוחין שהם קדמו לעולם בסוד חו
כי היא חכמתכם ) ודברים ד  (ש"ב כמ"ס חו"והו ,1602לפים שנה קודם לבריאה שני א1601קדומה

  .י המזלא"א שזווגם ע" ואלו הם סוד או,'ובינתכם גו
א "ים בסוד האחוריים אל זתיקוני גלגלתא שאורות שלהם יוצא' ס ההפרש שבין ז"וז

 ורק שהוא לקשר הנהגה זאת ,ליתן תיקונים להנהגת הזמן שיצאו האורות דרך נקבים סתומים
 אבל ענין הדיקנא , מזה באריכות)פתח לג (ל" כמש,בשורש הנצחיות בסוד התורה והעבודה

ברים  יעלו פרטי מאורות ההנהגה שהיו מצומצמים בסוד רגעים קטנים מחוז שא,שהוא בפנים
 שכל רגע הוא משמש מאור אחר ובסיתום מאד דמאיר מבתר כותלא ,ז בשית אלפי שנין"בזא

 כי )ותהלים ל (  ובו שליטת הדינים בסוד, שלכן הם רגעים קטנים מאד,בסוד שערות דגלגלתא
 שברחם מתגדלים האיברים , העיבורבסוד יהיו ,שאז יעלו לבינה'  אבל באלף הז,רגע באפו

 , שהם יעלו למדרגות גדולות למאד,ס התגדלות מאורות אלו של הרגעים" וה,ונמתחים יותר
 ומשם יעלו ,כל רגע שלכן יתבטל הנהגת הזמןבויהיו יכולים לקבל המאורות כולם ביחד 

 שהם העולים במחשבה , ולכן נקראים ימי קדם, שאחר עיבור שני כידועהמוחין סודמלנצחיות 
יום ) וזכריה יד ( אז יהיה , ולכן,פנים שנקראים קדם וגם נמשכים בסוד ה,בתחילת הבריאה

תנים י שיהיו נ,שגם לילה כיום יאיר) יב תהלים קלט (ש" כמ,'לא יום ולא לילה גו' ד גו"אח
  ).ב"צ ע"רז "אד( ' נפקין כואא דכחד"בנוקבא אורות חדשים כמו או

ז נמשך "זהמ גם ב" מ,פ שעיקרם לסוד חידוש העולם" אורות אלו של הדיקנא אע,והנה
ז נכפים כל הדינים כמו " ולכן עי,מהם לפעמים איזה ניצוצות הארה לפי הזמן המסוגל לזה

 כי שם אינו מדבר אלא בסודות סידור הנהגת הזמן של ,ר"א לא נזכר באד"ס דאו" וז,שיתבאר
 ומה )פתח לג (ש"תיקוני גלגלתא כמ'  בז,ק"א שהוא תלוי בע"ק וז" ומדבר רק מסוד ע,א"ז

ז לקיום " אינו אלא בכללות וגם בשביל שמשם נמשך הארה גם בזה,ג תיקוני דיקנא" ישמבאר
נ " רק המתקנים זו,א לא נזכר שם כי הם אינם לפי הנהגת הזמן" אבל או,העולם לפרקים

' ולכן הם גנוזין תחת ב )גישעיה סד ('  עין לא ראתה גו,ב"להעלותם לנצחיות שהוא סוד עוה
  .1603מזלות

'  לכן אימא תליא במזל הב,י הבינה"ליה לנצחיות ותיקונם הוא ע שעיקר העולפי
 שכל ,ישראל עלו במחשבה) ד"א פ"ראשית רבה פב(ס " וז,המכוסה להעלותם לימי קדם

 ,ה"ה הכל שהוא ונק"ז נכרת ברית בסוד וקנ" ועד,1604מהימנותא דלהון תליא באלו ימי קדם
  ).'כ עמידה פרק ב"שעה (ל"י ז"ש האר"כמ

 רק , ואמונת היחוד, סוד מצות מילה, דברים אינם נכרתים מישראל לעולם' אלו בוכן
 )ב"ו ע"ג קפ"זהר ח(ש "ס מ" וז, וברית באתגליא,ב"שזה הוא באתכסייא במחשבה ובלב סוד חו

 שהם כלל מצות עשה ,דברות אנכי ולא יהיה לך'  שהוא התלוי בב,דברית אתער באצבעות דידין

                                                           

, שהיא עלייהו, אלף השביעי תליא במלת בראשית, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1600
, והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי, ל"והיא בינה כנ, ית עלייהובראשית ברא ש, ש לעיל"כמ

 . ל"עכ, שהוא דרגא דבינה כידוע
ר שאלו הם הגילוים "א לאד"הקדמת הגר' ועי, ס"ב שזה תורה שיצאה ממו"ע' ע ה"ב'  עי1601

 .ב שהם גילוים דכתר"ט ע"ח מ"תז' ועי, י רצה לגלות באדרא"שרשב
 . ילקוט שמות רפו'עי 1602
ומזל תחתון עד , מזל העליון עד החזה ובו נכלל אבא, ל"ד וז"ו ע" טצ"א על ספד"גרבה'  עי1603

ובמזלא , שאבא מגיע עד החזה ומשם מתחלת אימא ומגעת עד טיבורו, טיבורו ובו נכלל אימא
א נקראו "ש א"א ע"ל שאו"נ כנ"א וזו"שלכן בכללות הפרצופים והשמות אינן נחשבין אלא א, כלילן

  .ל"עכ, תכלילןובמזלא תליין וא
 .1586  לעיל הערהצ"א על ספד"בהגר'  עי1604
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אחר כלות ממשלת ' י הוא תכלית עלייתם לאימא באלף הז" וע,1605 כולל כולםברית וכן ,ת"ומל
  . שיסוד נקרא מוסף כידוע,1606עטרת היסוד סיום אלף הששי בסוד תוספת שבת

 א"י הוא כס" ואנכ,1607י"ס אנ"תיבות אלו ה' ה שב"א יהי"י ל"דברות אנכ' ס ב"וז
י שם "בעליית אנ ו,1608ת"הוא כתר תגא בראש ס' י וכ" בינה ששם יעלה אנ)ב"ע'  טתיקוני זהר(

 שחצי 1609פ מה שידוע מענין עולם המלבוש" ע, וסוד נורא מאד יש בזה,י"אנכ היא נעשה בסוד
ס חורבן "שסוד ההתקפלות ה )ד"ב מ"י פ"ס(א פנים ואחור "התחתון נתקפל למעלה בסוד רל
דלא ' דאנכי ול'  והם א, סליק ונחית1610ם" והוא ברזא דאלב,העולם ועליית התחתונים למעלה

נ " שהם כלל דו,סליק ונחית )א"ח ע" יצ"ספד(ד " בסדיקנאש כאן ב"והוא מ 'ה לך גויהי
 כי הוא דבר נעלם ואינו לפי ענין הנהגת הזמן אלא בסוד , דיקנא לא אדכרולכן ,שנכללים שם

 כמו כן לא אדכר הדיקנא בפירוש ,ב לא נזכר מפורש בתורה רק ברמז" כמו ששכר עוה,ב"עוה
ג מדות של רחמים שהזכיר משה בתפלתו כדי " רק בסוד החיצוניות שהם י,בסוד הפנימיות שבו

   .ל"א בסוד התשובה כמש" רחמים לתקן הדינים שבזרלעור
  

  פתח לז 
 צ"ספד(ש " וז, משום ששרשו ויציאתו הוא מדבר שנעלם, הטעם למה לא אדכרואמר

ש הפרש בין כל החושים  והוא כי י, וענין האודנין הוא דבר סתום מאד, מאודנין נפקא)א"ח ע"י
 שקו הראיה יוצא הבל מן העין אל דבר , שחוש הראיה פועל באור ישר ואור חוזר,לחוש השמע

כ חוזר " וכן חוש הריח יוצא הבל מן החוטם למטה ואח, ומצטייר בעיןרהמובט וחוזר באחו
 הפה אם  שהבל היוצא מן, וכן הדיבור בפה הוא בדרך אור ישר ואור חוזר,לאחור ומרגיש הריח

 באריכות )'עקודים פתח י (ל" כמש,לא היה נפסק ושב לאחור לא היה הרגשת האותיות בדיבור
י הקול העולה באויר ונכנס באוזן " עא עיקר השמיעה הו, אבל באוזן,בענין עולם העקודים

  .ומרגיש במוח כידוע
כ "א מש,1611ק לא נזכר התיקון של אודנין" תבין עומק הסוד הגדול הזה למה בעובזה

הוא '  הא,'מדרגות של שמיעה מצינו כביכול אצלו ית' שבוהיינו , א נזכר שם אודנין בפירוש"בז
) טזמלאכי ג ( וכן כתיב ,ויחר אפו' וישמע ה) איא במדבר  (ש"ר כמ" והיינו בטו,מסוד העבודה

 ולכן ,א בו ההנהגה לפי הבחירה" והוא כי ז,'וישמע גו'  אל רעהו ויקשב הישא' אז נדברו יראי ה
 , שהדבור של התחתונים עושה רושם)א"ר קלח ע"אד (אודנין עקימין למשמע טב וביש' שם ב

סוד העליה והיינו , כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר) כקהלת י (ש "כמ
 ,א רוח"ק ז" שהוא סוד ואויר ועולה אל ה,ממטה למעלה מן הפה שהוא סוד הנפש במלכות

ן בסוד " והרי כאן עליית מ,וזן סוד הנשמה ומתבחין במוחא סוד חכמהומשם נכנס לא
 ,אזניים והוא בין לטב ובין לביש עושה רושם במאורות העליונים שהם מכונים בשם ,1612י"הוה

 ולכן , סוד בינהיעהה בראש ושמ"אותיות הוי' חושים הם ד'  שהד,והיינו סוד בינה שבראש
וכן נשמה ונשמה לנשמה הם  )ב"צ ע"רז "אד(דא שריין ב כח" וידוע כי חו,שמיעה לשון הבנה

 והענין כי ,י צינורות המוחין אשר שם" וכן כאן כשנכנס הקול אל האזנים שם מתבחין ע,ביחד

                                                           

 .202לעיל הערה '  עי1605
 .א פתח עח"לקמן גדלות דז' ועי', ח אונאה פרק ג"ע 'עי 1606
 .ה"א יהי"ל' גימ 1607
  .583לעיל הערה ' עי 1608
א "והוא הרל, ע מפאנו" סוד זה הוא מתורתו של הרב ישראל סרוג שממנו קיבל הרמ1609

לשם ' עי(שהוא רוחניות דאותיות התורה , א וכל הצרופי האותיות דכל התורה כולה"שערים פו
ש "הקדו' ועי', יפרק ' וזה מוזכר גם כן בנפש החיים שער ד) ג"ה ע"א פ"שבו ואחלמה ביאורים ח

ומקורם בעמק המלך שער שעשועי המלך ושער שבר מלך ) ו בהקדמה לשער פונה קדים"של הלש
  .ט"עוד מגלה עמוקות אופן רכ' ועי, בתוך ספר שער היחודים

' ועי, א"שוה לז' ם היא כאשר נוק"ב של אלב"ג בליקוט שצורת א"ע' ב ג"יהל אור ח'  עי1610
  . ש לעולם הזה"ת ב"לעולם הבא ואד שזה שייך "ו מ"י פ"א ס"בהגר

 ולא הזכיר האזנים בכלל ,ל"ב וז"ע'  חצ"א על ספד"בהגר' ועי, ב"ח ע"ר קל"אד'  עי1611
  . ל"עכ, התיקונים לפי שאזנים תיקונם למשמע טב וביש ולהבחין בין מתיקו למרירו

ה הפוך "א שהוי"ב ע"ח י"וכן כתוב בתז, ה והאי איהו"א שם ד"ב וגר"א ע"ז קס"בתיקו'  עי1612
  . 'היא נוק
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) יד זכריה  (ש" כמ,י העין שרואה כל המעשים" ולכן הם מתבחנים ע,המעשה הוא בגוף בכלים
 )א"זהר משפטים קכג ע (הדעת דגנוז בפומא דיבור הוא בסוד אבל ,' גושוטטותהמה מ' עיני ה

ש בסוד "כ הכלים תלוים בעינים כמ" משא,1613והוא עולה לבינה כי דעת הוא תמיד בבינה כידוע
 כי ,גדול האומר בפיו מן העושה מעשה) א"ו ע" טערכין( ולכן )'ף פתח י"אח (עולם הנקודים

 וכן הדיבור בתורה גדול )ב" עכ"א ר" חזהר (הדעת לעולם קשור בבינה ומסטרהא דינין מתערין
  . מן המעשהאדמ

א יש בחינת תיקונין דדכורא וגם דנוקבא שהיא " שבז)פתח לד ( כבר נתבארוהנה
א שהוא "אודנין של ז' ס בחינת ב" וה,י הקלקולים"נתקנית על ידו ולפעמים מתרחקת ממנו ע

' ה בדבור ב"וכ ,דרכים של העבודה בסוד עשה ולא תעשה במעשה'  והם ב,למשמע טב וביש
) א"ילקוט תהלים תשכ(  החיים והמות ביד הלשון, תורה ולשון הרעסוד והם ,ל"מדרגות הנ

האודנין הם בחינה אחרת שהוא בסוד שמיעה שם  ,א" באאבל ,שהוא עץ הדעת טוב ורע
ס ואינו חוזר ויורד בבחינת "סוד תכלית העליה של העבודה אשר נשאר גנוז במוהיינו , הנעלמת
 ושם הם מסתדרים לעלות אל ,1614ב עדן עילאה סתימאה" שהוא נשאר בסוד עוה,ראור יש

 שהרי העונש של הרע , בין טוב לרעות ושם אין התחלק, שם)ב"ד ע"צז ר"אד( ס לאתבחין"המו
 לא ולכן , ולכן שם כולו טוב ואינו פועל לפי העבודה למטה,ב"ניתן מיד ולא נשאר גנוז לעוה

כ אודנין " משא,1615עיקר התיקון הוא להתגלות לצורך הנהגת הזמן כי ,נזכרו תיקון האודנין
) יט לג שמות (ש" כמ,ג מדות סוד הרחמים והחסד"י י" ורק שלפרקים יורד ע,נשארים בהעלם

 ר רק למען כבוד שמו שלא יתגב,פ מעשה ודבור כלל" ואינו מתפעל ע,'וחנותי את אשר אחון גו
ק "ש בזוה" וכמ,מה תצעק אלי) טוד שמות י (ס"ש בקי"ס מ" וז,הרע למטה להחריב הקדושה

פ עבודת התחתונים "ס לא היה תלוי ע" והוא כי נס של קי,דבעתיקא תליא )ב"ב ע"ל צ"ספד(
 דבעי לאוקיר דיקניה'  רק למען שמו ית,'ז כו"הללו עוע )ב"ע ע"ב ק" חזהר(שהרי היה הקטרוג 

' ואתחנן אל ה) כג דברים ג( משה ש אצל" וכן מ,'ש ואכבדה בפרעה גו" כמ)ב"ד ע"לר ק"אד(
 ,שלא ינכו לו משכרו ושלא יהיה בזכות תפלתו )א"ב פ"רבה פדברים (' שביקש מתנת חנם כו' גו

' י היה מתגדל שמו ית" כי אם היה נכנס לא,כ למען כבוד שמו" של הדיקנא גאורות והיינו בסוד
ג מדות "טא העגל הזכיר י וכן בח, מזה באריכות)ב"א פתח ע"גדלות דז(א "ש במ"בעולם כמ

למה יאמרו מצרים ) יבב שמות ל(ש " כמ, שאף שאין ישראל כדאים יעשה למען שמו,בתפלתו
  .'גו

 ואין השמיעה של ,ס" שסוד האודנין עצמם הם דבר נעלם ונשאר בבחינת מוונמצא
ד מעצמו מעורר לעשות נפלאות למען כבו' הקול פועל לעורר נגדו אורות תיקונים רק שהוא ית

ג מדות של רחמים " ומזה נמשך הארת י, שעולה למעלהה"אושמו בסוד החירוף והגידוף של 
מ האודנין עצמם אינם " ומ, ולכן הדיקנא נפקא מאודנין, בעולם ולהראות כבודופלאותלעשות נ

 בסוד אור ישר לעומת כ" ולא לעורר אח,בכלל התיקונים רק נשארים בסוד אור חוזר לבד
  .ש"השמיעה כמ

  
  ח לח פת

'  דברי הרב הק סדרפ" נבוא לביאור פרטי דבריו ע, שביארנו כללות ענין הדיקנאאחר
כ הארת "ס שהוא חכמה דגלגלתא ובו נכלל ג" שהם יצאו מסוד אור המו, וכללות דבריו,ל"ז

 , והטעם כי היא מקבלת אור עתיק עצמו המתלבש בו,א הבינה שלו ירדה בגרון"הכתר כי בא
אינה יכולה לקבל אור עתיק כמו  )ב"כ ע"א ר" חזהר(מנה דינין מתערין  שמ,לכן בינה שבוו

 כי אור עתיק גדול מאד שבו לא היה שום בחינת שבירה , והטעם, ולכן ירדה בגרון,החכמה
שבירה  ( וביאור דבריו כבר כתבנו למעלה,א ולמטה"כ מא" משא,וקלקול מצד מיתת המלכים

כ עתיק " משא, הנהגת הזמןדק באצילות שהוא סו שענין השבירה והקלקול אינו ר)פתח יד
 ולכן אין שייך בו ,מתלבש באצילות לקשר הנהגת הזמן עם הנצחיותששהוא מסוד הנצחיות ורק 

  .ה ולעבודהרז אינו אלא במה ששייך לבחי" שכ,קלקול ופגם

                                                           

  .'לעיל פתח ה'  עי1613
  .ק"סתימא והוא מוחא דע] עלאה[והאי אקרי עדן , ל"ג וז"ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי1614
  . ל"עכ, נ"עיקר המתקלא הוא בשביל זו, ל"ג וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי1615
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 ,א עילאין ושניהם נקראים חכמה"בחינות או' א שם יש ב" נודע שכמו באו,והנה
 ובהם שייך בחינת ביטול אחוריים מצד שהם מתלבשים ,ניהם נקראים בינה דכללותת וש"וישסו

 דדינין ,1616ס ארץ אדום מבינה" וה, ולכן שם מתחיל קצת בחינת פגם,נ ליתן להם מוחין"בזו
ב דכללות "ס הם בחינות חו"א חכמה דגלגלתא סוד אוירא ומו"מתערין מינה וכן בשורשם בא

 , בשם הגאון)'פתח ה (ל"ס בינה לגבי אוירא כמש"טות נקרא מו רק בפר,ונקראים שניהם חכמה
) יט לג שמות( רק בסוד ,לכן משם יוצאים הארת הדיקנא שהם אורות שלמעלה מגדר העבודה

ת ששייך בהם בחינת פגם " שורש ישסושם אבל בינה שמ,ש באריכות" כמ,וחנותי את אשר אחון
 , לכן ירדה בגרון,עתיק שהוא מסוד הנצחיות לכן גם שם אינה שייכת ל,נ"מצד התלבשותה בזו

 ובזה תבין שאין ,ס"א עילאין שהם בסוד אוירא ומו"ל שמדרגתה יותר למטה משורש או"ר
א ואוירא " דאינהס הוא ב"ד שדעתו שמו"לספ' סתירה מדברי הרב הקדוש לדברי הגאון בפי

א עילאין " שאו,נהס שהוא בי" דאודנין הם מחכמה דגלגלתא ומו,1617ש הגאון שם" וכמ,חכמה
מזלות של הדיקנא מזל עליון נכלל '  כמו כן בב,ס" וכמו שאוירא נכלל במו,שניהם נקראו חכמה

ובינה ירדה בגרון שהוא שורש הגוף ומשם  , ולכן התיקונים דדיקנא נפקין מאודנין,בתחתון
רא כ עד טיבו" רק שמתפשטים אח,ס המשכת הדיקנא מן האודנין עד הגרון"וה ,נמשך הגוף

ש הגאון " שהתחלת כסא הדין הוא מן הגרון כמ1618 והוא כורסייא דשביבין,ד"ש לפנינו בס"כמ
י יתיב " עד די כורסיין רמיו וע,'חזי הוית גו) יגדניאל ז (ש בדניאל "ס מ" וז,1619בליקוטים

א "ס כס" וה,ל" שהוא הדיקנא שמסתיים עד הכורסיא הנ,' לבושיה כתלג חיוור גו,'כורסייא גו
  .ל דכללות" והוא בינה הנ)ב" עז" טתיקוני זהר( י"נכבבינה א

'  שהרי הוא נכלל בקרומא שהוא בכלל הז,כ האוירא בכלל הכתר" לפעמים נחשב גוהנה
ג "א משם נמשך הארת הי"ל שמאורות דכתר וחכמה דא" ולכן כתב האריז,תיקוני גלגלתא

 שגלגלתא )'פתח ה (ש"כמו והיינ,  אבל אינו נמשך רק מה שנמשך מן המצח עד הגרון,תיקונים
 ומה שמשם ולמטה הוא מתחיל מבחינת חכמה , והוא מסתיים עד המצח,א"דאס כתר "עצמה ה

תיקוני גלגלתא הם של הכתר והם למטה מן המצח כגון תיקון ' ג דכל ז" ואע,דתוך הגלגלתא
כמה ס המשכת אורו גם למטה נגד ח" וה, היינו שהם קבועים בגלגלתא עצמה,העינים והחוטם

 שזה היה התיקון מה שתחילה היה בסוד , שהגלגלתא עצמה הוא פרצוף שלם,ס שבו"ומו
 ונמצא ,ז נתפשטו בסוד פרצופים שכל מאור עליון כולל מה שתחתיו ומתלבש בו" אח,נקודות

 , הוא בסוד התכללות,פ שהכתר עצמה שהוא הגלגלתא מסתיים בפה שהיא סוף הדיקנא"שאע
ב האלו הם מתחילים מן " אבל החו,ס" שהם אוירא ומו,ב שבו"ד חושכולל גם המשכת האור נג

א " והוא ממש כמו א,ש"ב של גלגלתא עצמו ונמשכים עד הגרון כמ" והוא נגד חו,המצח
 ועיקרו עד הטיבור שבו ששם סיום ,דכללות שהוא כתר האצילות שמתפשט עד סוף האצילות

א " ואו,א"ש א" ולא נקרא עוד ע, הוא הצמצום וסילוק האורמטהשמשם ולוהיינו , א"או
   .מתחילין מן הגרון ונמשכים עד טיבורא

א " שאף שהגלגלתא שהוא כתר דא, כן בבחינת שרשם למעלה בגלגלתא הוא כןוכמו
ב שבו " ומשם ולמטה הם חו,מ עיקרו עד המצח" מ,ב שבו"נמשך עד הגרון שהוא נגד סיום חו

א דאצילות הם מכוסים תחת " שאווכמו ,הגרון ונמשכים עד ,ס"נגדו בפנים בסוד אוירא ומו
ב דגלגלתא הם מבפנים בתוך הגלגלתא בבחינת אוירא " כמו כן חו,א"הדיקנא הנמשך מא

 ולכן גם הדיקנא שהם אורות וכוחות עליונים של מדות , והגלגלתא חופף עליהם מבחוץ,ס"ומו
ת המצח ונמשכים עד  מתחילין מתחםס ה"הרחמים והארות גדולים שהם נמשכים מאוירא ומו

הכוחות אוירא '  ומאלו ב,ש"ב עליונים של הגלגלתא כמ"א עילאין חו" שהם מבחינת או,הגרון

                                                           

  . שיצאו מבינה שהוא ארץ אדום-ה ונפיק "ב ד"ח יח ע"א בתז"בהגר'  עי1616
  .ב"ע'  דף חצ"ספד 1617
ל סבא דסבין עתיק מעתיקין טמיר מטמירין ובתיקונוי ידיע ולא "ב וז"ח ע"ר קכ"אד'  עי1618

וחיזו בוסיטא דאנפוי יתיב על כורסייא שביבין די נור ) א בסומק"ס(ידיע מארי דחוור כסו 
  . ל"עכ, לאכפייא לון

חסר בהעתק (שא כי הוא א ואינו נקרא רי"בינה גרון דא, ל"א וז"ה ע"א כ"יהל אור ח'  עי1619
רק הוא התחלת הגוף כי יסוד דבינה ) 'א איתא כי הראשית מחכמה רק כו"תיבה אחת אבל בס

י ולכן כל הגבורות מגרון כידוע והוא כסא הדין והתחלת "נמנה עם הגוף ובה מתלבש גבורה דע
  . ל"עכ', הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו
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ג תיקוני " משם נמשכים כל הי,ב ובדברי הרב כתר וחכמה"ה קראם חו"ס שהגאון זללה"ומו
   .ד"ז בס"ש אח"דיקנא שהם מאירין לכל דרגין דמהימנותא כמ

  
  פתח לט 

ס והדיקנא אינם " כי עיקר הארת מו)פתח כב (שאמרנו למעלה שתדע שאף וצריך
 שהרי הם תיקונים דנוקבא לעלות שם בסוד ,המשכת אורות שנמשכים לקיום הנהגת הזמניות

 שהוא המעביר צורת הזמן ומתקנם ומגדלם לפי ענין )א"א ע" יצ"ספד( 'ב שעתי באלף הז"י
א דאחזי "ס רדל" וה,פנימיות שלהם זה אינו אלא ה,מ" מ,שיכולים לקבל הנהגת הנצחיות

כ תיקונים והמשכת אורות " מתיקונם נמשך ג,מ" ומ,ד" כמו שיתבאר בס,1620נהוריה שם במזלא
 רק שבזמן הזה הנוקבא מקבלת שלמותה , ואף גם זה בשביל תיקון הנוקבא,גם בהנהגת הזמניות

 שרשם מן הדיקנא  שהםמוחין והם סוד ה, באריכות) זהנתיבמ' בפתח ל(ל " כמש,י הדכורא"ע
 , ולכן איתכלילן שם,י המזלא"כ ע" וזיווגם ג,א"מזלות נוצר ונקה שמשם מקבלים או' מב

 שמשם נמשך ,1621ב דגלגלתא"ס חו"כ מבטישו דאוירא ומו" הוא ג,ושורש זיווג הראשון
 וכל ירידת המוחין עיקר בשביל הנוקבא בשביל הזיווג שיתבסם , הקודםפתחש ב"הדיקנא כמ

 ולבאר זה צריך לבאר מאמר אחד סתום מה , וענין זה הוא עמוק מאד, דדכוראי חסדים"ע
 כל הנהרות למטה , אמר רב יהודא אמר רב)א"ה ע" נדף(בכורות ' ל במס"שנמצא בדבריהם ז

 אמר רב משרשיא הנהו סולמי ,ייןדל והאיכא עינתא דמ,נהרות למטה מפרת'  וג,נהרות' מג
 , ושם תניא,הוא דפרת דמעיקרא' י כו"בנ אמר ר,ביעי הוא פרתוהנהר הר ,כתיב והא ,דפרת נינהו

 ולמה ,'ל ישלח שרשיו גו" ועל יובעל פלגי מים שנאמר והיה כעץ שתול ,מ אומר יובל שמו"ר
 כי הנה ,קים מאדו רמז סודות נוראים ועמוכאן, 1622' שמימיו פרים ורבים כו,נקרא שמו פרת

 ,' ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים גו,ת את הגןונהר יוצא מעדן להשקו )יבראשית ב (כתיב 
 הנה כבר הקדמנו , וגם זה ענין עמוק,ע לעבדה ולשמרה"ים את האדם ויניחהו בגקאל' ויקח ה

 , שהוא סוד בינה עילאה1623ס ששם הוא עידונא דצדיקייא לעלמא דאתי"למעלה שעדן הוא מו
 הוא כי כבר כתבתי ,דורדייאש דיתיב על " וענין מ,1624ושם חמרא דמנטרא דיתיב על דורדייא

ס שמשם ניתן גבול ושיעור לכל " ששורש קו המדה הוא מן המו)'פרצופים פתח א (למעלה
 ששם שיער כל מאור וכל נברא , כפי מה שהוא בעומק חכמה עליונההנבראים המאורות וכל

וא א לשום נברא להשיג הטעם של כל דבר למה ה" וא, שדבר זה נעלם מאד,בגבולו המשוער לו
 והוא לפי מה שראה המאציל שכך יפה ,בשיעור זה ולמה כל בריה שבעולם יצא בציור זה דווקא

  . לצורך הטוב המעותד,לו כל דבר בגבולו בשביל תיקון העולם ובשביל התגלות תכלית שלמותו
 לא תוכל ,' והשיב לו הוא ית,הראני נא את כבודך )יח לג שמות(ה "ז ביקש מרע"וע

 חיצוניותס בחינת ה" רק הראה לו סוד המדות הנמשכים מפנימיות המו,'לראות את פני גו
 ,י על פניךבל טו אני אעביר כ)יט לג שמות(ש " והוא מ,א והנהגת הזמן" שנמשכים לז,שלהם

 ואלו )לעיל פתח כב (ש" כמ1626ת אשר שם"הויו'  מסוד ג1625ס"ממוג תיקונים הנמשכים "ס י"וה
                                                           

  . יג, א פתחים ח"א' עי, ב"ב ע"א מ"זהר ח' ועי', א ו"ח א" לשון ע1620
הבטישה דחסד עליון דנהירו עילאה במוח וכאן הוא , ל"א וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי1621

 . ל"עכ, התחלת התיקון והמתקלא
פריה ורביה שהוא מעין הנובע ' פרת דאיהו מוחא דבי, ל"ב וז"ט ע"ב כ"יהל אור ח'  עי1622

  . ל"עכ,  דעלמא ושם נתבקע ימא דאורייתאלאין סוף והוא אור הגנוז ימינא
ק אתתקן בתקונא חד כללא דכל תקונין "תקונא דע, ל"ג וז"ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי1623

ותקונוי ' ק כו"והוא מוחא דע' והיא חכמה עילאה סתימאה כללא דכל שאר והאי אקרי עדן סתימא
 . ל"עכ, מוחין דכלילן בחד' הויות שהן ג' ג שהן ג"דמשתכח בי

מ שורש הדין הוא "ג דשם אין דין ניכר מ"ס אע"מ, ל"א וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי1624
והאי מוחא דאיהו האי חכמתא סתימאה שקיט ואשתכך באתריה ) ב"ח ע"דף קכ(ר "ש בא"כמ

ל השמרים הן תוקף הדין אבל כאן שקיט השמרים כיין צלול על שמריו "כחמר טב על דורדייא ר
  . ל"עכ,  וביורד למטה ניכריןשאין השמרין ניכרין

ר תקונין אלא "ק לא קראן באד"בכל התקונים דע, ל"ד וז"ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי1625
ל אי עתיקא דעתיקין "כמש, ל"והן תקונוי להתלבש בהן כנ, ולא קראן אלא בשם תיקונין, דדיקנא

ש "מדות הרחמים כמג "ובהן מתנהג העולם שהן י', קדישא דקדישין לא אתתקן באלין תקונין כו
ויעבור ' שעליהן בקש משה הודיעני נא את דרכיך למען אדעך ויאמר אני אעביר כל טובי כו, ר"באד

  . ל"עכ', כו
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' פחות מג' ל אוניות שהם בסוד מזולא נמשך רק החיצ ,ת עיקר הארתם נשאר בפנים"הויו' ג
 שבכל מקום שנחשבים מספר האורות הראשון הוא העיקרי )ס אבות"ליקוטי הש(  כנודע,ות"הוי

'  והוא בגי, וכן כאן,1627א"ב נתיבות שהראשון הוא פל" וכן בל,ב"שע' והוא יותר נעלם כמו בנ
 ,א להמתיקו"נמשכים לז  והם,ות טובותב וכל מד"ל טו"ג מזלות שהם כ" והם הי,י"ל טוב"כ

ה שהוא "ס בינ"ב ה"ל טו" וכן כ)פתח מא (ד"ז בס"ש אח" וכמ,'ך גו"על פני) שם(ש "והוא מ
 וסוד ,ל" סוד כ,שערי בינה'  הנמשך מנ1629ה הדעת"ס שם אהו" וה1628 ומשה זכה לבינה,ס"מו

 בחינת ,ור משם יצא בסוף הקדושה אחר העלם כל הא,1630קו המדה הזאת שעשתה הגבולים
א שהוא סוד שמרי היין והוא הסיגים הנמשך מענף "ההעדר הגמור שהוא החושך שהם הסט

י מציאות ההעדר של " שע, ותכלית הכל בשביל הטוב הגמור,הצמצומים שבכל המדרגות
ש ושמים חשך " בבחירתם מאירים במקום החושך ומהפכים ההעדר ליצדיקיםא אשר ה"הסט
 ,'ש גו"להנחיל אוהבי י) כאמשלי ח (כל הכבוד העליון שהוא סוד זוכים ל) כ ה ישעיה (לאור

  .1632 ששם עולים כל הבירורים1631ס"ב בנצחיות שהוא פנימיות אור המו"והוא בעוה
 שבאמת ההעדר כרוך ,1633בסוד חורבן העולם'  שם עולה הנוקבא באלף הזולכן

פרצופים פתח  (ל" כמש,1634 שכל בניינה מסוד הגבורות שהם בסוד חפירה וכריה לגיו,בעקביו
 שהסיגים הם מסתלקים ומאיר האור , בענביוהמשומר יין )ב"ד ע"לברכות (ס " וז, מזה)'ב

 והוא יין , שבסוף המדרגות נולד החושך ושם מתהפך לאור,ס"ק דגנוז במו" והוא בוצד,ביותר
ס "ם ה" ואנשי,י" שכל ביסום הגבורות הוא ע1635)יג ט שופטים( ים ואנשים"המשמח אלק

                                                                                                                                                                      

 .ב"ח ע"ז רפ" א'עי 1626
ב נתיבות דידיה אלא שאחד נעלם שם שלכן נקרא יש "לל "ב וז"ז פא ע"א בתיקו" בהגר'עי 1627

 . ל"עכ, אין דבוק באין' שא
 .'ים פרק וח זווג"ע' עי 1628
, ל"ג וז"ע' ח ז"ז' עי, א פתח יב שזה באמת יסוד דבינה שהוא הדעת המתפשט"א'  עי1629

, דביה אתבריאו שמיא וארעא, ה"ראשי תיבות אהו, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ
ל אדיר "ברמח' ועי, 'פ פרק ו"ח חו"פע' ועי, ה ביה אתבריאת ארעא"ו, ה בזה אתבריאו שמיא"א

ונקרא גושפנקא דחתים ביה שמיא , י"ו ה"י וי"ף ה"ע סודו אל"הנה אצב, ל"עמוד עד וזבמרום 
וסוד זה כי הנה היד היא כללות אחד ומתחלקת , ת את השמים ואת הארץ"ובאמת הוא ר, וארעא

והענין כי הנה כתיב ויעש ) תהלים ח ד(וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך , אצבעות' לה
וזה כי , ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש בן עזאי את העולם) בראשית א ז(אלהים את הרקיע 
והיינו כי מן , והיינו שבריאת העולם היה בסוד דבור) תהלים לג ו(שמים נעשו ' הנה כתיב בדבר ה
אך להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת , אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם, הפה יצאו הדברים

ובלא כן , והם באמת מגיעים הדברים לבחינת עשיה, ת" הידים שהם חגוזה נעשה על ידי, מעשה
והוא ממש חילוק של הדעת ', והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו', לא היו נעשים וכו

ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם נאמר מזה ומזה הם כתובים "וכן הידים חו, ג"ח וה"ה
וזה ממש , מתקשרות הבחינות זו בזו' בנוק' בחינה בזכר ובחיכי יש להם לכל אחד ) שמות לב טו(

ה שהוא בפרטות זה של בחינת קשר "וזה ממש החותם של אהו, הקשר של השמים והארץ ביחד
ומכל אחד מאלה ', נגד ה' וזהו הנחתם בה, ארץ'את ה'שמים ו'ת ה'ת א"ולכן הוא ר, השמים והארץ

חותמא , ל"ב וז"ג ע" עז"א על תיקו"בהגר' ועי, ל" עכ,האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה
והוא חותמא דגושפנקא דחתים , והיא טבעת המלך,  טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת-דגושפנקא 

ה בחכמה יסד ארץ כונן "ה אהי"בדעת יחודא דהוי, ת את השמים ואת הארץ"בר, שמים וארץ
  .ל"עכ, שמים בתבונה

 .בוצינא דקרדינותא שבה מדד משחתא ועשה הכל, ל"וז'  אא אופן"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי1630
 .1623  לעיל הערהצ"א על ספד"בהגר'  עי1631
ל כל האורות וכל הפרצופים הכל " ר-סלקין ' ד ביה סליקו ובי"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי1632

ליקו וכן הוא תמיד כידוע דכולם וזהו ביה ס, נתעלו בו לאחר שבירת המלכים ונבררו בו כידוע
ב ובהאי כד סליק כלא סלקין "ז ע"וכן אמר בזוהר בראשית דף ט, סלקין ביה להשפיע להם

  . ל"עכ, ס"נ סלקין במ"וכן כל הבירורים של הסיגים בסוד מ' ואתאחדן ביה כו
, שהיא עלייהו, אלף השביעי תליא במלת בראשית, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1633

, והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי, ל"והיא בינה כנ, בראשית ברא שית עלייהו, ש לעיל"כמ
  . ל"עכ, שהוא דרגא דבינה כידוע

 .'ן פרק ז"ח מוחין זו" ע'עי 1634
' ה בניקוד אלקים כי טובים דודיך מיין ע"ד יין המשמח הוי"ה ע" צז"א על תיקו"בהגר'  עי1635

 .ל"עכ, אנפין והוא יין המשומר בענביו
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ש " יוהבילהנחיל א )א"ח ע"א פ"זהר ח(נ " ועז,מלכין' ם ז"פעמים אדו'  שהם ז1636ש"אנו
) יחבראשית כו (ש " כמ, שיתמלא כל החפירות בסוד המים,א" אמלואוצרותיהם ,דעלמא דאתי

נתיב לעיל בבית נתיבות ' עי( ,'וישב יצחק ויחפור בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו וגו
שאברהם  )ב"ה ע"א קל"ח(ש במדרש הנעלם " כמ,)ירת הכלים בפתח טובנתיב שביד פתח א "א

 ואלה תולדות ,ש שם" כמ,' באלף הזחיה ויצחק על ענינו אחר הת,ז"נדרש על הנשמה בעוה
 )כותהלים קד ( שהוא הלויתן זה יצרת לשחק בו ,1637'יצחק אלה תולדות השחוק והשמחה כו

תיקונים שבו ' א חסד דגלגלתא שממנו הם ז וכן כאן אברהם הו, שהיא הנקבה)פתח כד (ל"כמש
ב שאז " אבל בעוה,ז שקיומו בחסד כל זמן שלא נגמר התיקון"תליין שית אלפי שנין הנהגת עוה

ס יצחק שהוא שרשו " וה, ישולם שכרם בדין גמור אחר שכבר נשלם העבודה, התיקוןמריוג
 ,ב הנצחי שיהיה בלי גבולס גילוי החסד הגדול והטו" עיקר השכר ה,מ" ומ,ס יין המשמח"במו

ס " וה,ר המקבל מה שגונזין בו"מה שעתה בהנהגת הזמן הוא בסוד חפירה וצמצום בסוד אוצ
 ששם ,1638ר"כ צוא" נקרא גשלכן, ) משער הזהח"לעיל בפתח י' עי(אל "הגבורות בסוד גברי

ד  בסוד חס,א" אוצרותיהם אמל,ואז )בפתח הקודם(ל " כמש1639כורסייא דשביבין כל הגבורות
 דארמי ליה מיא ,ויבא לו יין וישת) כהראשית כז ב (ס מיזוג היין במים" וה,עילאה דאוירא

ס האורות החדשים שיהיו ניתנים לנקבה "וה )א"ט ע" קפג"ח(ק "ש בזוה" כמ1640בחמריה
  . ונמצא ששם הוא שוקט על שמריו, באריכות)פתח לט (ל"כמש

 עת )טקהלת ח ( בסוד ,יון הרע בזמן הזה בשביל נקה" ולאו הטוב הניתן לרשעיםוכל
 ,' האכילהו לחם וגו,אם רעב שונאך) כאמשלי כה ( וכתיב ,'אשר שלט האדם באדם לרע לו וגו

 שלצדיקים ניתן היין , ויין חמר מלא מסך ויגר מזה,'כי כוס ביד ה) ט תהלים עה(ש "והוא מ
 קידושין ( ליכא שכר מצות בהאי עלמא, ולכן,ההמשומר למעלה אחר שירדו כל השמרים למט

הרואה  )א"ז ע"נ(הרואה ' ל בפ"ס משרז" וה, ישתו כל רשעי ארץימצו אבל שמריה )ב"ט ע"ל
 שהבארות אשר חפרו , היא כאןוכן ,' יש שותהו וטוב לו כו, יש שותהו ורע לו,'יין בחלום כו
 שאף שמתגלה לפעמים הטוב בסוד , שהוא הנהגת הזמן העתה)בראשית כו טו (בימי אברהם

ז " כ,א"י הקטרוג של הסט"מ אינם בקביעות וחוזר ונסתם ע" מ,מוחין שיורדים בדכוראה
וישב ) יחבראשית כו ( אז ,ב" אבל בזמן יצחק שהוא עוה,ר בעולם"שהבחירה מסורה ויצה

  ).שבירה פתח טו (ל"רחובות אשר לא רבו עליה כמש) שם כב( ונתמלא מים בסוד ,'ויחפור וגו
 שתורה באותיותיה הם ,פ"ש כמ"וא גילוי פנימיות התורה כמ ענין העדן הזה הועיקר

ציורי כל הנבראים וכל כחותיהם ומאורותיהם שהם האותיות שהם שיעורי הגבולים והכלים 
 ולכן המצות והתורה הם תיקונים לאלה הכלים והגבולים ,ק"י קו המדה בוצד"אשר נעשו ע

 חכמה עומקס שהוא "ס פנימיות המו" ופנימיות התורה ה, מים ולהעלותם לנצחיותםלמלאות
י המצות ועסק " והאיך ע,בגבול המשוער לו' עליונה אשר שם מסודר הטעם למה נברא כל א

 ,ולמכסה עתיק) א"ט ע"קיפסחים (ש " וז,התורה גורמים להם תיקונים ומעלים אותם לנצחיות
ת "י ז"ס שע"מו שהוא ה, עתיק יומיןשכיסהה לגלות טעמי תורה לצדיקים דברים "שעתיד הקב

ימים שהם שית אלפי '  שכל זמן הנהגת הז,א כיסה אותם בגלגלתא בסוד חכמה סתימאה"דרדל
הוא נוקבא  ,ן" שג,ן מקדם"אלקים גן בעד' ויטע ה) חבראשית ב (נ "ועז ,שנין לא יתגלו

                                                           

כי עד אנוש היה , ואנוש הוא הפחות', שמות לאדם וכו' שה, ל"א משלי ח ד וז"בהגר'  עי1636
כמו שאמרו במדרש רבה שלא נשאר אלא בחינה התחתונה , צלם אלקים ומשם ואילך נשתנו

 . ל"עכ, בחינה השניה שבנפש שהוא שתופא דגופא
  .א"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1637
  .'ל פרק א"ח חשמ"ע'  עי1638
ל סבא דסבין עתיק מעתיקין טמיר מטמירין ובתיקונוי ידיע ולא "ב וז"ח ע"ר קכ"אד'  עי1639

וחיזו בוסיטא דאנפוי יתיב על כורסייא שביבין די נור ) א בסומק"ס(ידיע מארי דחוור כסו 
א ואינו נקרא רישא כי הוא "בינה גרון דא, ל"א וז"ה ע"א כ"יהל אור ח' עי, ל"עכ, לאכפייא לון

רק הוא התחלת הגוף כי ) 'א איתא כי הראשית מחכמה רק כו"העתק תיבה אחת אבל בסחסר ב(
י ולכן כל הגבורות מגרון כידוע והוא כסא הדין "יסוד דבינה נמנה עם הגוף ובה מתלבש גבורה דע

  . ל"עכ', והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו
יבא לו יין וישת כותב שזה ביסום היסוד אבא  ו-ל פרשת תולדות "לקוטי תורה לאריז'  עי1640

 . ל"עכ, ליסוד אמא
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 כי היא בסוד החסרון ,ת" שלצורכה כל העבודה של הבחירה במצות עשה ומל1641תתאה
 וצריך להשקותה וצריך לעדר ולקשקש בה שהם בסוד מחצדי ,ת בלי מים ריקני,והחפירה

 אוחז בתחילה בסוד החפירה אשר הואי ההעדר הזה אשר "א הנמצא ע" להסיר הסט,1642חקלא
ן " וישם שם את האדם ויניחהו בג)חבראשית ב  (1643ן סדרים דאורייתא"סוד גב והם ,בה למטה

ז "ז הנהגת עוה" והוא כ)א"ט ע"ס ז"תיקו( ת" ולשמרה במל,ע" לעבדה במ,עדן לעבדה ולשמרה
ר "ת אדה" עדן הוא עין לא ראתה וא)ב"ד ע"לברכות (ל " כמשרז,ן"שלא זכה אדם לעדן רק לג

' ב באלף הז"ס עצמה ששם הוא עדונא דצדיקייא לעוה" הוא פנימיות המוועדן , בגן,היכן היה
 בענביו יין המשומר) שם(הוא  והיא חכמה סתימאה עצמה ש,שאז יתגלה להם פנימיות התורה

  .ש"כמ
ס המוחין הניתנים עתה בדכורא ליתן לנוקבא " ה, היוצא מעדן להשקות את הגןוהנהר

 והם המוחין , וגם אין לה אור מעצמה רק מה שמקבלת מדכורא,שאינו נותן בה אלא בסוד מים
'  כמו שיתג נהרין"מן העדן יך מזלות נוצר ונקה שהם הנהר הנמש' א מסוד ב"שמקבל מאו

 כמו שאנו ,לובש בבחינת גשמיותמ ד והוא ענין השגת התורה שניתן בעולם הזה"בסמוך בס
ש "כמ( כל פרטי החכמה בסוד ענינים גשמיים שהם רק משל ומליצה לכחות עליונים מציירים

ועיין לעיל בפתח  ()ש המקובלים" מלשון משל ומליצה כמ,ומלכותו בכל משלה) יטתהלים קג (
ס בסוד "ס המשכת חיצוניות המו" וה, כי אין לנו במה להמשילם רק לפי ערכנו) ראשוןנתיבמ' ג

 והוא יוצא להשקות את הגן , בסוד המחשבה בגבול ושיעורגתנוהשערות שהוא סוד שיעורי הש
   . לידע האיך לעשות בה תיקונים שתקבל המים מסטרא דדכורא,בשביל העבודה

  
  פתח מ 

הם חסדים '  וב,ב"מוחין חו'  ב,1644ראשים' א לד" בזס המוחין שמתחלקים" הוהנהר
'  והם סוד הד,הם ניתנים לבנין הנוקבא  של הדעתג"ההרביעי שהם  וחלק וגבורות של הדעת

 ומימיו פרים ,1645י שהוא הנוקבא"שהולך לא) ידבראשית ב ( והנהר הרביעי הוא פרת ,נהרות
, להעלי באר ענו ) יזבמדבר כא (  בסוד,ן" שהם הגבורות המעלים מ)ב"ה ע" נבכורות( ורבים

שסוד חלק הניתן לה בבחינת גבורות וסוד הצמצום שזה גורם להרבות שכר הצדיקים והיינו 
ן של " סוד עלית המוזה , ועושים מהעדר ליש ומחשך לאור,במה שממלאים החסרון והחפירה

וד מים ן הזה גורם למלאותה מס" שהמ,הצדיקים ליסוד דנוקבא למלאות החפירה אשר שם
 ,רת עלי עין"ת יוסף בן פו"בן פור) בראשית מט כב( בסוד ,רת"רת פו"מיסוד דדכורא נעשה מפ

  .1646רת"ף נעשה פו"שמסוד התור
הנהרות שהוא בסוד ' מ שורשו למעלה יותר מג" מ, אף שפרת זה הוא הרביעי,והנה
שהרי  , והיא העולה במחשבה תחילה,מוחין הם בשביל המקבל'  שעיקר הג,1647עטרת בעלה

                                                           

ונהר דא עמודא , להשקות את הגן', ונהר יוצא מעדן דא ו, ל"א וז"ו ע"א כ"זהר ח' עי 1641
 . ל"עכ, להשקות את הגן דא שכינתא תתאה, יוצא מעדן דא אמא עלאה, דאמצעיתא

אינון מרי ' ומחצדי חקלא כו, ל"ט וזא שם בליקו"גר' עי, ר כך נקרא הבעלי סוד"ד בריש א1642
מ נזדרע "שאף שנגנז מ' ש אור זרוע לצדיק וכו"והענין כמ' ש ויאמר בועז לקוצרים וכו"א וכמ"דרז

אבל בזמן הזה אין , ובזמן הבית היו קוצרים בכל יום וזורעים מחדש, בכל יום על ידי הצדיק
ואינו ,  וחוזר ונשרש כדרך הספיחיםהעולם ניזון אלא מספיחים והשתא נזרע וגדל ונושר מאליו

  . ל"עכ, נקצר אלא על ידי מארי דרזין
ד נצבים וילך "ג שיש באמת נ"ואע) ב"ד ע"א ק"זהר ח(ג פרשיות שבתורה שבכתב " זה הנ1643

ן "שכינתא תתאה דאתקריאת ג, ל"א וז"ח ע"ז ל"בתיקו'  ועי,)ג"ו ע" לז"א על תיקו"בהגר(' הם א
  . ל"עכ, דאורייתאכלילא מתלת וחמשין סדרין 

בחללא דגולגלתא נהירין תלת נהורין ואי תימא תלת ארבע אינון , ל"ב וז"ב ע"ז רצ"א'  עי1644
' עי, ל"עכ, כמה דאמינא אחסנתיה דאבוי ואמיה ותרין גניזין דלהון דמתעטרן כלהו ברישיה

 . ל" עכ,מוחין' א שאז לו ד"כשנהיר מוחא סתימאה למוחא דז, ל"ג וז"ח ע" יצ"א על ספד"בהגר
 .ק"במדבר כב ה מהדו) א"גר(באדרת אליהו  ' עי1645
 .ו"מ בליקוטים עמוד שצ" הגרמ'עי, דהיינו מקום התורף 1646
ל "ש ז"נהרות כמ' נהר פרת בינה הכולל כל ד, ל"וז' כ פרק א"כ בשער הכוונות יוה" כמש1647

 צ"א על ספד"בהגר' עי, ולגבי עטרת בעלה, ל"עכ, נהרות' ובנהר זה נכללים כל המים רבים שבד
בראשית ברא שית , ש לעיל"כמ, שהיא עלייהו, אלף השביעי תליא במלת בראשית, ל"א וז"א ע"י

ובינה , שהוא דרגא דבינה כידוע, והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי, ל"והיא בינה כנ, עלייהו
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 והיא , והוא עיקר כוונת הצמצום בשביל מלכותו,תכלית הכל היה בשבילה להפוך הרע לטוב
ס עמוק "וה ,תעלה במדרגה יותרתאז ' ב באלף הז" וכן בעוה,רישין' ג ג"א ע"להעולה בסוד רד

ג הוא העולה יותר למעלה שהוא תיקון " ותיקון י,ב"ג תיקונים שהם באמת י"ונורא שהם ענין י
 וכן הם בשרשם ,ב שעתי"קן כל הימת ש1648תליסר יקום לון ברחמי) א"א ע" יצ"ספד (מיםג ה"י
'  וג, מכולםה שהוא למעל1649)ב"ט ע" רפז"א( ס וחד דכליל לון"ת דמו"הויו' ב אתוון דג"י

 , וחד דכליל לון שורש הנוקבא שעולה יותר למעלה בסוד התכלית,מוחין' ת הם שורש הג"הויו
 סוד הנקבה 1650ג היא הנקבה המקפת שהוא היותר עליון"לגלתא שהיג חיוורין דג"וכמו בי

ג נהרי "ג תיקונים הם סוד הי" ואלו הי, באריכות)פתח מה (ל"כמש' ל באלף הז"שתתגלה לע
 ת"אשית בי"שהוא סוד בר ב אשר על הראש"ן הטו" משמשנמשכים ,1651דאפרסמונא דכיא

פ "שיורד ע' יורד על הזקן וגו כשמן הטוב אשר על הראש )ב תהלים קלג(ש " וכמ,1652ש"רא
ד משנה "אבות פ( 1653 וכתר שם טוב עולה על גביהם,מוחין' כתרים סוד ג'  והם ג,'מדותיו וגו

   .)ד"בסמוך בס' שמן ית' והטעם שנק ( הראשעל  שורש הנוקבא אשר למעלה,ת"שהוא בי) יג
' ות גנהר'  שכל הנהרות שהם התיקונים הם למטה מג,ל"בכורות הנ'  במסל"ש רז"וז

ישאו נהרות דכים מקולות מים רבים ' נשאו נהרות וגו) ג תהלים צג(נ " שעז,ס"ת דבמו"הויו
ובמים עזים ) טזישעיה מג (ס שהם סוד " שהם הצינורות הנמשכים ממבועין דמים דבמו,'וגו

 , וברחמים1654 והם סוד הגשמים שיורדים בגבורה,עתיקק גבורה ד"נתיבה ששם גנוז בוצד
דברים (א אז כתיב " שבהתגברות הסט,כ הם קשישין ותקיפין" ואעפ,ת הרחמיםבתפלה בסוד מד

 ונכפים כל הדינין ,י תפלה ברחמים הם יורדים" וע,ועצר את השמים ולא יהיה מטר) יזיא 
 השמש והירח כלל יכתס הל" וה,י הרעמים וברקים שהוא ממית כל המזיקין כידוע"בשורשם ע

                                                                                                                                                                      

, והוא סוד וחד חרוב, י"ש בס"שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ, הוא בסוד אחרית
, ומלכות תליא בבינה, הוא מלכות' וז, ק"והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו

רק שכמה דרגין הם , וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל, וחוזרת אל שרשה
ב הוא בסוד עטרה "ועה, ש"ע) א"ח ע"תרומה דף קנ(מ "ש בר"כמ, בסוד שמוש ומאנא ועטרה

, לבטן אמם, וכלם חוזרים לבינה, אז ובינה שלטא, יא אשת חיל עטרת בעלהוה, שחוזרת לבינה
  . ל"עכ

תליסר יקים לון ברחמי ומתחדשן כקדמיתא וקמו כל אינון , ל"ב וז"א ע"א שם י"בהגר'  עי1648
ק וכל הנשמות "י יתחדשו כל הו"ל וע"ג שבו חסד עלאה כנ"ל כלם יתחדשו בתיקון הי" ר-שתא 

  . ל"עכ, שבהן נבראו
, ק אתתקן בתקונא חד כללא דכל תקונין"תקונא דע, ל"ג וז"ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי1649

', ק כו"והוא מוחא דע' והאי אקרי עדן סתימא, כללא דכל שאר, והיא חכמה עילאה סתימאה
 . ל"עכ, שכל מוח הוא פרצוף שלם, מוחין דכלילן בחד' ת שהן ג"הויו' שהן ג, ג"ותקונוי דמשתכח בי

ל האי גולגלתא חוורא דיליה אנהיר לתליסר עיבר גלופין לארבע "ב וז"ח ע"ר קכ"אד'  עי1650
עיבר בסיטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי ולארבע עיבר בסטרא בסחרני אחרא וחד לעילא 

 צ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, ומהאי אתפשט אורכא דאנפוי) כלומר לסטרא דלעילא(דגולגלתא 
  .תפשט אמצע הראש שכולל כולםג שזה החוורא שמ"א ע"י

הוא , ל"א וז"ג דדיקנא דא"ג שזה ההארה שבתוך התיקון י"ט ע" יצ"ספדא "בהגר'  עי1651
ואמר ' כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן כו) תהלים קלג ב(ש "ס שנקרא שמן כמ"שפעא דמ

  . ל"עכ, דאפרסמונא דכיא שהוא השמן הטוב מכל השמנים כידוע
א "ש ואינון אבא ואימא ברא תרגום בר"ת רא"בראשית ברא בי, ל"ב וז"ע' ז ק"בתיקו'  עי1652

  . ל"עכ, איהו עמודא דאמצעיתא ועליה אתמר ונהר יוצא מעדן
ואמרו ' ש ויתנצלו בני ישראל את עדים כו"וכמ, ל"א וז"ע' ה ג"הגה צ"א על ספד"בהגר 'עי 1653

' א מישראל שני כתרים כו"ה וקשרו לכ"ר מ"בשעה שהקדימו נעשה לנשמע באו ס) א"ח ע"שבת פ(
והן המוחין שהן עטרות , ה להחזירן לנו שנאמר ושמחת עולם על ראשם שעל ראשם"ועתיד הקב

' ש בשעה כו"ואלו הכתרים זכו בלוחות כמ', בסוד חיי המלך כו, שלכן היו חיין לעולם, א"דאו
כתרים '  עטרין ב'והן ב, ודבור העשרת דברות בסוד סיפור, ב"בסוד חו, ספרים' והלוחות הן ב

ד "א פ"ובתד, א וזיוניהון"ונאמר את עדים ואמר בת, כי כתרין ועטרין הן אחד) ליקוט(ל "עכ, ל"כנ
ב ברכה נחית "והן חו, ממלכת כהנים וגוי קדוש' ש ואתם כו"כתרים הן מ' ב אמר שאלו ב"ח

 והייתם לי ש"א כמ"דא' כ לכתר הג"ורמיז ג', בימינא דכהנא וקדושה נחית בשמאלא דלויה כו
כידוע ' כ ד"והן ג, כתרים הן' והן שלשה אמרו ג, ש שהשלשה שנים הן"ח ועמש"ש בתז"וכמ, סגולה

ס "א ומתחבר עמהן מ"מוחין הן בז' ר שג"ש בא"והענין כמ', ש וכתר שם טוב כו"בסוד התפלין וז
 . ל"עכ, ט העולה על גביהן"וזהו כתר ש', א ונעשין ד"דא

 .א"ע'  תענית ב'עי 1654
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שמש ירח עמד זבולה לאור ) יא חבקוק ג(ש " כמ,י"הולכים ע הם ,ב"מזלות שכוללים כל הי' הב
 ,ס הקולות שעל המים" וז,ל"ג תיקונים הנ"י הי" שקיום העולם ע,חציך יהלכו לנוגה ברק חניתך

 וכל הנהרות אלו הם יוצאים , שהם הקולות שבו ניתנה התורה,'ש מקולות מים רבים וגו"כמ
נהרות הם יוצאים מפרת שהוא '  ואלו הג,ל"נהרות הנה'  והם סוד שורש ג,ת"הויו'  אלו הגודמס
  . סוד שורש הנוקבא שהיא למעלה מכולם,ת"הויו' ג הכולל כל הג"הי

 שהרי , שהם למעלה מפרת,והאיכא עינתא דמדליין) ל"בכורות הנ(ס "ז הקשה הש"וע
 א"ועז ,ג תיקונים" שהיא למטה מכל הי,ג ונקה"הנוקבא מקומה למטה שהיא בסוד תיקון י

והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע ) יבבראשית כח ( בסוד ,דהנהו כולהו סולמי דפרת נינהו
כ היא עולה במעלה יותר מכל " שגם הארץ התחתונה שהיא למטה מכל המדרגות אעפ,השמימה
י העבודה של הצדיקים " וכל הנבראים מקבלים ע, שהרי שורשה למעלה למעלה,הנבראים

פנימיות וחיצוניות  (א"ש במ" כמ, מלאכי אלקים עולים ויורדים בווהנה ,ש"כמ ו,הנמצאים בה
 שהוא בסוד הרע החוזר לטוב בסוד התשובה , וכן כאן תיקון ונקה שורשה למעלה יותר)פתח יג

 והוא תיקון המים שכולל כל )פתח לב (ל"כמש' ת עומדים כו"במקום שבע )ב"ד ע"לברכות (
 ונובע ממטה ,ן"הם בסוד סולם שהוא העולה בסוד מ ועולה עלי,י"המעינות וכולם נובעים ע

 העולה ן המים שהוא" מלשון עי,ן"ת עלי עי"בן פור) כבבראשית מט (ש " והוא מ,למעלה
 ששורשו , הוא פרת דמעיקרא,והנהר הרביעי הוא פרת) ידבראשית ב (ג דכתיב "ואע, למעלה

 ,בסוד עטרת בעלה' אלף הזכ למעלה ב" והוא בסוד עליית הנוקבא אח,ל"הנ' למעלה מכל הג
 ,מ אומר יובל שמו" תניא ר)א"ה ע" נבכורות(ש "והוא מ )ב"ו ע" לצ"ספד(שקרן ביובל אתעטר 

 שהוא הנוקבא רגל רביעי שבמרכבה ותנהר' ז שמו פרת והוא במדרגתו למטה מג"שעכשיו בעוה
שמקבלת רק מה ) א"א ע"א קפ"חזהר ( שלית לה מגרמה כלום ,ז הבחירה והעבודה"שהוא כ

 ואז מימיו פרים ורבים בסוד העבודה של הצדיקים שעולים תמיד בסוד ,נהרות' מדכורא בסוד ג
 ולכן נקרא שמו ,ן ומחדשים תמיד בירורים חדשים ועושים תיקונים חדשים העולים למעלה"מ

 אין ,שאז אין זמן עבודה והבחירה מתבטל' ב באלף הז" בעוהאבל ,פרת בהיותו למטה מהם
 רק אז זמן ,ן לא היה יורד בשבת" והמ,ש יאכל בשבת"מי שטרח בע) א" ע' גז"ע( כי ,שמו פרת

 )ב"ו ע" לצ"ספד(ל אתעטר "ל שמו סוד קרן ביוב" ואז יוב,העונג והימנותא דסלקא לבינה
ה שהם "צירופי הוי'  גשבו אותיות ח"בל הוא מ"וסוד יו )ה ו יהושע(בל "במשוך בקרן היו

ל "אשת חי) דמשלי יב ( ואז היא ,ג"ס שנכללים כולם בהי"ת דמו"הויו' ב אתוון דג"יוצאים מי
 והיה כעץ שתול על ,' ובתורתו יהגה וגו,'אשרי האיש וגו )א תהלים א(א דוד " ועז,עטרת בעלה
 אבהו שכרו לעתיד' ג נהרי דאפרסמונא דכיא שהראו לר" י,ל" שהם סוד נהרות הנ,'פלגי מים וגו

ן סדרים " עץ החיים אשר בתוך הגן שהוא התורה גוא וה)א" עה" קכ חיי שרהרש הנעלםמד(
ג שהוא נקרא " ששרשו הוא בסוד המים תיקון הי)ירמיה יז ח ( ועל יובל ישלח שרשיו,1655דילה

ז בעת "כ בעוה" משא, אשר פריו יתן בעתו)ג תהלים א (ש"והוא מ , שאז זמן קבלת השכר,ל"יוב
 והוא , עדיין לא נתמלא הפרי,ת מימיו פרים ורביםשהנוקבא למטה מכולם ואז זמן העבודה להיו

 והוא המעין אשר עתיד לצאת ,'ב באלף הז" וגמר פריו בעוה,ל"י המים הנ"זמן גידול הפרי ע
ועל ) ז יחזקאל מז(ל "המים הנ'  תי1656 הוא בינהק" שק)ב"ז ע"עיומא (ל "ש רז"ק כמ"מבית קה

 שאז גם הגוף ,ו למאכל ועליהו לתרופהוהיה פרי) שם יב( וכתיב ,'שפת הנחל מזה ומזה וגו
ועליהו לא ) ג תהלים א(ש כאן " והוא מ,הבהמיות למדרגת הנשמה סוד עליית הנפש ,יזדכך
   . והבן מאד,יבול

  
  פתח מא 

 שביארנו כללות ענין אלו התיקונים שהם באים מאור הכתר והחכמה שהם סוד אחר
 , ועתה צריך לבאר הפרטות שלהם,תונים שהם באים ליתן תיקונים למאורות התח,ס"אוירא ומו

 הוא מה שעשוים להמשכת השפע ולגלותו ,' הא,מדרגות'  כי התיקונים הם מתחלקים לב,והוא
הם שאר '  והב,נ לתיקונם"א ומשם לזו"ג לאו"מזלות שהם ממשיכים החו'  והם סוד הב,למטה

                                                           

ד נצבים וילך "ג שיש באמת נ"ואע) ב"ד ע"א ק"זהר ח(ג פרשיות שבתורה שבכתב "זה הנ 1655
ן "שכינתא תתאה דאתקריאת ג, ל"א וז"ח ע"ז ל"בתיקו'  ועי,)ג"ו ע" לז"א על תיקו"בהגר(' הם א

  . ל"עכ, כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא
  . ל"עכ, ק" היכל השביעי בינה קג הוא נגד"תיקון י, ל"ד וז"ט ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1656
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כ " שיהיו ראוים אח,התיקונים שהם לתת הכנות ותיקונים לשפע עצמו וליתן להם סדר פרטי
 והשאר , הם העיקרים באלו התיקוניםלותמז'  ולכן הב,מזלות' י הב"ר שלם עכלהמשך בסוד ד

  .הם פרטיים
ח "י( ב"ד פ"ש בספ" כמ,לנוקבא' א וד"תיקונים הם נמשכים לז' ג הוא שט" היוחשבון

 ,ד"של יו' ים בו והם נכלל,ק"מוחין ו'  ג,ספירות שלו'  והם בסוד ט, תשעה אשקיין לגינתא)א"ע
 )ט"פתח י' קלי (ל" כמש1657תיקונים שבלא שערות'  והם ד,'הם שייכים לנוקבא סוד ד' וד

 והם סוד תיקוני השערות שבו צינורות ,שבאמת בהנהגת הזמן עיקר האור נמשך רק לדכורא
 אבל הנוקבא היא חסירה בסוד דלה , שבהם נמשך שמן הטוב סוד המים,ההמשכה של השפע

 שהתיקונים שבה אינו אלא לצאת ,תיקונים שבלא שערות' והם ד' כן היא נקראת ד ול,1658ועניה
 ,' סלו סלו פנו דרך הרימו מכשול וגו)יד ישעיה נז( בסוד , ולפנות לפניה הדרך1659מאתלטייא

  .ולכן הם תיקונים דאתפנו בלא שערות
רת  נקודה בעט,' ב, בחינת מלכות בעצמה,' א,מקומות' ס שורשה של הנוקבא בד"וה

 ובחזה , בעטרת היסוד,1660 והם מקומות של נקבים, בדעת דיליה,' ד,ת בחזה" בת,' ג,היסוד
'  שמצד זה צריכה תיקון באלו הד, ובפה סוד הדעת שהוא סוד הצמצום והחסרון,בסוד הטבור

ס היא רביעאה לכל תלת "ת דמו"הויו' ב אתוון של ג" ביוכמו ,ש"שרשים לפנות הדרך לפניו כמ
ג כולם בסוד "ס מלכות בעצמה שעולה ע"ג ה" והי,ה"בתראה של כל הוי' ה )א"ע ' הז"תיקו(
הוא בסוד נקב פתוח '  וכל ה,ש" דכליל הכל כמ1661המים'  תי,עטרת בעלה הנקבה) דמשלי יב (

 נמשכים ,ג תיקונים שהם השערות"הי ובאלו ,ל"ג תיקונים הנ"כמו כן הוא בהמשכתם בי ,כידוע
 והשערות עצמם הם צינורות וכלים ,ס"ת הנמשך בהם ממעיני המו הפנימיווהוא ,ג נביעין"י

 ולכן נקראים שערות שהם , שהוא עצמו סוד קו המדה,הנותנים גבולים להמשכת המאורות אלו
 שהשערות הם המשכת המאורות לדכורא 1662' וכל שער הוא בדמות ו,בסוד שיעורים וגבולים

 רק שבהם נכללים ,ן של שית אלפי שנין המאורות הנמשכים להנהגת הזמוהוא ,'שהוא סוד ו
  .מוחין שהם עטרות של ההנהגה' כ הג"ג

ג חיצוניות " והי,1663ג פנימיים הם אותם שהזכיר מיכה שהם שבחא דעתיקא" היולכן
א בבחינת גבול למתק דינים שלא להיות "ה להורידם לז" הם אותם שהזכיר מרע,שהם הגבולים

 , הכתר והחכמה הנמשכים למטהלפנימיים ומקיפים ש וסוד המדות האלו הם אורות ,ו"כליה ח
 הפרש יש בין הפנימיים אמנם ,שהם הם הנותנים תיקונים וסדרים להמשכת השפע הזה

 ,1664 והמקיפים הם בהיפוך מלמטה למעלה, שהפנימיים באו כסדרם מלמעלה למטה,למקיפים
 מאור היותר גדול שכלוהיינו , שהמקיף היותר גדול הוא אשר נתגלה המדרגה היותר תחתונה

 , ולכן לפי שיעור הזה, כמה מדרגותשירד אחר ,הוצרך להתגלות בבחינה היותר תחתונה שבו
 כל מקיפים הנמשכים מן הכתר וכן , כפי ערך גדולת מאורם, לגילוייםתהוצרכו ירידת המדרגו

 כפי שיעור עומק ,הוצרכו להתגלות בבחינתם למטה ממדרגת המקיפים הנמשכים מן החכמה
 הפנימיים אשר אבל מחשבה העליונה אשר נסדר בחכמה סתימאה אשר נעלמה מעין כל חיה

                                                           

 .ג" יח עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1657
 .'כ קדיש פרק א"וכן בשעה', ח עקודים פרק ה"ש בע" כמ1658
 .ד"ע'  חצ"א על ספד"בהגר 'עי 1659
 .א שמוש מנא ותגא"מ תרומה קנח ע" רע'עי 1660
מו כל תליסר יקים לון ברחמי ומתחדשן כקדמיתא וק, ל"ב וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1661

ק וכל "י יתחדשו כל הו"ל וע"ג שבו חסד עלאה כנ"ל כלם יתחדשו בתיקון הי" ר-אינון שתא 
  . ל"עכ, ]המים[והוא תיבת ' הנשמות שבהן נבראו וכו

ח "א מ"י פ"א ס"בהגר' ועי, ל"עכ', א ו"ד וז"ק נקרא יו"א ע"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1662
והקול הוא באריכות ', ולכן הוא בצורת י'  וברגע אהמחשבה הוא בבהילו, ל"ה עשר ספירות וז"ד

' ו, נקודה' ל י"ר(ד הוא נקודה קו ושטח "יו, ד"ה ע"י כ"א ס"עוד בהגר' ועי, ל"עכ', לכן הוא בצורת ו
א ולית נימא ונימא דשערה "ז ע"ז ל"בתיקו' ועי, ל"עכ) ה"ו של הוי"וכן הוא יה, שטח' ד, קו

דסלקא באוירא עד ' מבועא דיליה י' אה והאי נימא איהי ודעתיקא קדישא דלא נפקא ממבועא על
  .כ"ע, אין סוף ונחתא עד אין תכלית

   .ב"ר קלא ע" אד'עי 1663
 .'א פרק ח"ח א" ע'עי 1664
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 ובזה ,מדרגתם למטה ממדרגת המקיפים שהם בגבול ושיעור נתגלו לסדר מעלתם זה תחת זה
  .נעשה סדר נכון לאלו התיקונים כמבואר

 ,ל"טעם הנמ גם בפנימיים הוצרך להתגלות מדרגת הכתר למטה ממדרגת החכמה ,מ"ומ
 המאורות כפי שראויים לקבל מן החסדים הגדולים ולא יתבטל הנהגת לתיקוןשיהיה הכל מוכן 

 שאף שאלו המאורות של הדיקנא הם כופים כל החיצונים ומבסמין ,הזמן והבחירה על ידם
 , רק נשארים כפותים במקומם עד יעבור זעם,מ אין מעבירים אותם לגמרי מן העולם" מ,הדינים

 חוזר להם ,כ"כ לאח" משא,וי לבטל שליטתם כדי שלא יחריבו העולם לגמרילפי הזמן הרא
  .השליטה

ס השקפת הרצון "מ שאור המקיף ה" כי כבר נתבאר בכ, בזה עוד ענין יותר עמוקויש
 הוא משקיף , ואינו לפי ערך ההנהגה,ת שאינו לפי מה שהכלים מקבלים מהם"העליון הבבע

 וכל שהוא למטה במדרגה ,י העבודה"עיקר העליה הוא ע וכבר נתבאר ש,ת"להביא הכל אל הבב
י ניכר " שע, שהאדם הושם במקום היותר שפל במדרגה בארץ התחתונה, בתכליתעיקרהוא ה

 שמן ההעדר האחרון מתגלה השלמות היותר ,'יותר גודל התיקון וגודל יכולתו ושליטת רצונו ית
 , וכן הפנימיים, ולכן נתגלו כאן להיפך, נמצא ששם הוא השקפת האור המקיף היותר עליון,גדול

 לכן סוף הרצון מתגלה יותר ,ת" והוא מקושר אל הבב,ידוע כי הכתר הוא סוף הרצון של הגבול
מ הרצון הזה הוא פנימי ויורד "אבל מ מן המדרגות התחתונות מן מה שמתגלה מן העליונות

תגלו אורות הכתר למטה  מכל מקום נאבל , ולכן באו כסדרם,מלמעלה למטה למדרגהממדרגה 
 והבן מאד , מן המעשה הנשפע ממנו,מן החכמה שהוא סוף הרצון מתגלה מן המחשבה ולחוץ

  . יותרבזהא להרחיב הדיבור " כי א,מאד
  

  פתח מב 
רישין דדיקנא דנמשכים מן האודנין ושם השערות קצרים '  ב:א,  אלו התיקונים הםוסדר

 שהשערות )בפתח הקודם ( כי כבר נתבאר,בים ביותר וכל מה שיורד יותר הם מתרח,ולא רחבים
 לכן מה שיורד יותר במדרגה הם יותר מתרבים , ונעשים בסוד קו המדה,הם צינורות וגבולים

 נפרט יותר לחלקים פרטיים , שכל מה שיורד יותר, כידוע בסוד כלל ופרטוהגבוליםהצמצומים 
וד הנקב הוא שורש הארת הבינה שהוא  שס, ותיקון זה הוא ממש נגד נקב האודנין,מ"ש בכ"כמ

ס " וה, ומשם ממש מתחיל ענין הגבול והשיעור,ק שמשם כל סילוק וצמצום"ראשית הבוצד
'  שתיקון זה ותיקון ב,1665ה"ג שהזכיר מרע"ל בי-  וכן תיקון א,כהל כמוך הנאמר במי- תיקון מי א

 ורק ,שלטון וסובל הכל דלא י1666 שתיקון זה לאכפייא דינין, כמו שיתבאר,'הם הזמנה לתיקון ג
 והוא כסא ,ם"ך הוא אלקי" כמו,א"ס כס"ל ה"י א" וכן מ,הוא במחשבה עדיין שביכולתו לסבול

 ותיקון ,ס ששומע וסובל" ששם גילוי המוודניןדין שסובל הדין בהמחשבה שהתחלתו מנקב הא
ם  שבפה הוא העברת הדיני)ג"ט ע"י( ב שם"בפ' זה נמשך עד הפה כפי שיטת הגאון בפי

 והם , אבל כאן הכל הכנות לזה)פתח מח (ד"ש במקומו בס" כמ1667באתגלייא דיימא סלחתי
 1668א קוצי דשערי" ושם הם ל,כפי המצטרך לו' פ השיעור והגבול לכל א"מדות בהדרגה ע

להנחיל אוהבי ) כאמשלי ח ( )פתח לט (ל" דעלמא דאתי כמש1669ש"ל שהם מסוד י"כחשבון א
                                                           

 . ג"ט ע" יצ"א על ספד"בהגר כל התיקונים מוזכרים 1665
וכד אתתקל ' תפארת הוא עובר על פשע דכתיב כו, ל"א וז"ט ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1666

, ב"א ע"ש שם דף קל"ג תקונין שנקרא ועובר על פשע כמ"שתיקון הזה הוא מי', ואמר עובר כו' כו
א ותאנא בתיקונא קדמאה דדיקנא "ג ע"ושם בדף קל, ועובר על פשע תלת' דתניא תליסר מכילן כו

שתיקון הראשון מי אל , הזה' תיקונים ראשונים אינן אלא הזמנה לתיקון ג' ל שב"ור', ותניינא כו
א וכן נשא עון תיקון "ב ע"ש שם דף קל"כמ, כמוך הוא חזק לאכפייא דינין דלא שלטין וסובל הכל

וכאן סובל וכולם הזמנה לתיקון , ביכולתו לסבול' שתיקון הא', השני שסובל והוא יותר מתיקון הא
 . ל"עכ, זה שכאן מוחל ועובר על פשע

ובגין כך , רחא אתתקן לאעברא ביהדהאי או) דכתיב ועובר על פשע(א "ג ע"ר קל"אד'  עי1667
א כובש עונות "נ(משום , ושערא לא אתרבי בהאי אורחא, יתיב תחות נוקבי חוטמא האי אורחא

  . ל"עכ, פומא קדישא דיימא סלחתי) א על"ס(דכתיב ועובר על פשע למיהב אעברא עד ) וכתיב
א וקוצא תלתין וחד בכל קוצ, ותלת מאה ותשעין נימין אשתכחן, ל"א וז"ב ע"ר קל"אד'  עי1668

  . ל"עכ, ל"קוצי שקילין דהוו בתקונא קדמאה תקיפין לאכפייא לתתא כחושבן א
ב נתיבות דידיה אלא "ל, ל"וזב "ז פא ע"א בתיקו"ובהגר, א"א מי"י פ"א בס"בהגר'  עי1669

 . ל"עכ, אין דבוק באין' שאחד נעלם שם שלכן נקרא יש שא
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 שכר כי, ז נמשך רק רשימו דלהון כפי המצטרך לסבול עון" ובעוה,ס" בסטרא דבינה מו1670ש"י
 רק נשארים גנוזין שם ברישא דדיקנא בסוד נקב )ב"ט ע" לקידושין (מצוה בהאי עלמא ליכא

 דכל קוצא וקוצא מתפרשא )א"ב ע" קלדף(ר "ש שם באד" וכמ, דשם סליק ולא נחית,האודנין
) יבש ח "שיה(ש " והוא כמ,'ישא דדיקנא כו וכולא סתים בר,לאלף עלמין דכסופין לעידונא רבא

ץ נימין דכלילין " והם ש,'דברך נצב בשמים וגו' לעולם ה) פחתהלים קיט  ('האלף לך שלמה וגו
  .)א"ב ע" קלר"א( ש שם"ם כמ"בכל חד כמנין שמי

 שערות שעל שפה העליונה , שכאן מתגלה יותר וסובל בפועל, הוא נושא עון,' בתיקון
   .כ רחום"ר אל הפה דימא סלחתי והוא גשהוא מתקרב יות

ש מיכה " והוא מ, שהוא יותר רחמים מרחום והוא העברת הפשע, וחנון,'כ תיקון ג"ואח
 והוא הארחא עילאה שעל שפה העליונה שמשם יורד הרוחא מחוטמא ,ועובר על פשע

ל הפה תיקוני גלגלתא א'  וגילוי יסוד ועטרת יסוד דז1671 שהוא סוד נחת רוחא טבא,דפרדשקא
 וכאן אינו ,ס פינוי השערות מן הארחא" וה, והוא לפנות המקום ולהסיר הקטרוג,שהוא הנוקבא

ז " ועי,א אל סיום יסודו" שהוא סוד המשכת השפע אל ז,מגיע אל הפה עצמו רק עד הפה
ואורח צדיקים כאור נוגה ) יחד משלי (ס " וה,י נקב היסוד"מתהדר לרחמים ליתן האור בגילוי ע

ק "ש בהקדמת הזוה" כמ, מתעכב ונותן מיד לנוקבאאינו ,שמיד שבא האור עד עטרת היסוד ,'וגו
 דהוא מפנה מקום ,ר שם"ש באד" והוא מ, וישם אותו דוד אל משמעתו,בסוד יהוידע )ב" ע'ז(

  .לפומא דימא סלחתי
בעת שמתעורר הדין ש והוא מדה אחרת שאף , שערות שעל שפה התחתונה,' דתיקון
 , השב החרב אל נדנה)כז כא' י א"דבה(  בסוד,מ אין מניחין אותו לגמור הדין" מ,וועושה פעולת

ש שם " כמ, שהם השארית הנמצאה אחר העונש שעבר עליהם,ית נחלתו"ש לשאר"והוא מ
א ונשאת "ד לשארית נחלתו כד" הה,' מתתקן שערי כוביעאהתיקונא ר) א"ג ע"קלדף (ר "באד

  .כ הכנה בכח עדיין" וכאן ג,תפלה בעד השארית הנמצאה
ס הארחא תתאה לפנות " וה, שמעביר האף ומפסיקו, הוא לא החזיק לעד אפו,' הותיקון

' הם במדרגה תחתונה מן תיקון ב'  ותיקון זה וד,ו"הקטרוג ולהדיחו ממקומו שלא יוסיף כליה ח
נין ס ע" וז, וכאן הוא לשום שארית בארץ, ששם הוא עובר על פשע שלא לעשות שום עונש,'וג
 וכן כאן , שהוא ירכא ימינא, והוד יותר דין מנצח,ה מעלה ומטה"שפוון שהם דרגא דנו' ב

וחמת ) י אסתר ז(ס " שכאן בתיקון זה ה,ש שם" והוא מ,בשורש השורשים באלו התיקונים
 כמה שאורחא דלעילא )ב"ג ע"קלר "אד(  ואמר,אחר שעושה דין במקצתוהיינו , המלך שככה

' ג שהזכיר משה הוא ארך אפים שהם ב" וכן כאן בי,'ך לתתא יהיב אתר כויהיב אתר לאעברה כ
  .ל"ארחין הנ' ק בב" שהוא נשיבו דרוחא דחוטמא דעבפועל  ארך בכח ואפים,מדות

לחיו כערוגת ) יגש ה "שיה(ש " שערות המכסים על הלחיים כמ, ורב חסד,' ותיקון
וחב עד מקום שנסתיים אורחא  ומתחיל מתחלת השפה התחתונה ומתפשט באורך ור,הבושם

 , שמתפשטים השערות באורך וברוחב)יותר( וכאן הוא גילוי הרחמים ,תתאה בשיבולת הזקן
 שעושה חסד לפנים משורת הדין ומשפיע רב , כי חפץ חסד הוא,ה וכן במיכ,ולכן נקרא ורב חסד

מק מחשבתו  והכל בשביל תיקון העולם כפי השיעור העולה בעו,טוב בעולם אף שאינם כדאים
 שגם סטרא דדינא מסכים לזה באופן ,הצדדים של מיימינים ומשמאילים'  והוא בהסכמת ב,'ית

הפנים והולכים ומתייחדים דדי צ'  מבשערות ולכן כאן הם נמשכים ה,שלא יהיה קטרוג כלל
   . והבן,למטה בשבולת הזקן בסנטר

  
  תח מג פ

ט "י(ד שם "ש בספ"ם מן השער וכמ שהוא הפנים החלקי, תרין תפוחין קדישין,' זתיקון
ש " כמ, שמשם הוא הארת פנים והשמחה לעולם,תרין תפוחין אתחזיין לאנהרא בוצינין )א"ע
והוא גושפנקא  תיקונים האחרים'  כי הוא כולל כל הו,'פניו אליך גו'  יאר ה)כהבמדבר ו (

                                                           

עתיד הקדוש ברוך הוא , ר רבי יהושע בן לויאמ, ל"ב וז"ג משנה י"משנה עוקצים פ'  עי1670
להנחיל אהבי יש ) משלי ח(שנאמר , להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות

  .ל"עכ, תיהם אמלאוצרווא
' דחוטמא מחד נוקבא חיין ומחד חיין דחיין והם ב, ל"א וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי1671
וקרינן ליה סליחה והיא נחת רוח , א" רוחא לזהאי חוטמא הוא פרדשקא דביה נשיב, תקונין

 . ל"עכ, דרוחא דנפיק מהכא
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ש "מת לקיים ההבטחה שהבטיח לאבות כ" סוד אמ,1673וארץ שבו נחתמו שמים 1672דמלכא
 ובהארת התיקון הזה מעביר השקר מן העולם שהוא סוד הסרת ,תתן אמת ליעקב) כמיכה ז (

וראיתי שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון ) יגב קהלת (ש " כמ,החושך והעורון וגילוי האור
 שהוא הסרת המכשול ,כ בלא שערות שהוא שייך לתיקון הנוקבא" הוא גולכן ,האור מן החושך

 צ"ספד( והוא הנחש אשר פיתה את חוה שהוא סוד ,א אחריו"השקר אשר מפתה בנממנה שהוא 
 שכמו שהנחש דקדושה כולל , שהוא כלל כל קומתו1674ע דילוגין"חיויא דרהיט בש) א"לו ע

 כמו כן הוא )ב"ח ע"קכר "א( ע רבוא עלמין אורכא דאנפוי"ע נהורין שממנו מתפשטין ש"ש
 שבנוקבא מפתה ובדכורא , בדכורין ונוקבין שבו1675ותארישין דמסאב' בסטרא נגדו שהם כלל ז

  .1677הם משחית אף וחמהש , והוא אתעביד לתלת גיסטרא1676עולה ומסטין
 שבו ניכר הארת ,ע נהורין אורכיה דאנפוי"כ ש"תפוחין ג'  כן להבדיל כאן בבכמו

' גדין גוונ' כולל ג' תפוחין כל א'  והם בב,ע נהורין דיליה בזיו הפנים"א בש"כללות ענין א
שלשה קני מנורה מצדה האחד ושלשה ) לבשמות כה (ש " כמ, ונכללים בבוצינא שביעאה,אבהן

ל "תפוחין הנ'  והם ב,'אל מול פני המנורה גו) ב ח במדבר( וכתיב ,' השני גודהקני מנורה מצ
ק באור דאוירא "ס בוצד" וסוד הבוצינין הוא ששם נמשך הארת המו,דכלילין בתיקון השביעי

' ג שבבינה שהם בגי"פ ס" והוא ז,באור פני מלך חיים) טומשלי טז ( ששם הוא , שםהגנוז
 שאינו יכול לפתות בנוקבא , ולכן בהתגלותם מתגלה האמת בעולם ומתבטל השקר,ת"ואמ

חמת ) שם יד(כ כשהוא בזעף אז " משא, כי אז באור פני מלך חיים,דיליה וגם אינו יכול להסטין
 ,ערוגות הבושם שמעברין כל סרחון מן העולם 1678 והם סוד,מקטרגמלך מלאכי מות ואז הוא 

ש " שמביאה סוד החטאים ומראה למעלה כמ,א נוקבא בישא דיליה"ן דסט"ס העלאת מ"וה
ראשית כז ב( ז נאמר" שע, ומשם מתבטל ומתבסם העולם,ועלה באשו ותעל צחנתו) כיואל ב (

                                                           

, ל תליסר עלין אלין רזא דתליסר בחושבנא גושפנקא דמלכא"ב וז"ג ע"ג רל"זהר ח'  עי1672
  . ב"ט ע"ע שם רכ"ב וב"א ע"ר קמ"עוד אד' עי, ל"עכ

ד היא "ג ת" של היותיקון האמת', לעיל תיקון פתח ז' עי,  התיאור הזה נאמר גם על הדעת1673
' ד עי"דהיינו חב(ל תו אמר תרין וחד אשתתף בהו "א א"ב ע"זהר שלח לך דף קס' ועי, התפוחין

ל אלין תרין שמהן דשמע ישראל "ואינון תלתא וכד הוו תלתא אינון חד א) א"ד ע" יצ"ספדא "בהגר
ינון חד אלקינו אשתתף ואיהו חותמא דגושפנקא אמת וכד מתחבראן כחדא א' ה' דאינון ה

  . ל"עכ', בייחודא חדא כו
,  הוא התנין נחש כידוע-ע דילוגין "חויא דרהיט בש, ל"ב וז"ו ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי1674

ר "ש באד"כמ, ע רבוא עלמין אורכא דאנפין"וכמו שהתנין העליון חוורא דרישא מתפשט ממנו ש
שלש ראשונות ,  דמסאבותאס"והן ע, ע דילוגין"כן הוא התחתון רהיט ש, ל"ב וכמש"ח ע"דף קכ

', מקפץ על גבעתא דכתיב מדלג כו, דליג על טורין, ל"האחרונות בסוד עשיריות כנ' בסוד מאות וז
  . ל"עכ, ש"ע' ב כד נחית חויא אתעביד מקפץ כו"ע' מ דף ס"ש בפרשת א"כמ

מבואר שרב אחא בר יעקב יזכה לתקן אותו נחש , ל"קץ וז' ענינו במגלה עמוקות ס'  עי1675
שרמז על , וכמו שהעיד עשו בעצמו וניבא ולא ידע מה ניבא באמרו יש לי רב אחי, ראשים'  זשל

ב " לצ"א על ספד"בהגר' ועי) משלי כד טז(כי שבע יפול צדיק וקם , ראשין דיליה' רב אחא שהפיל ז
לות היכ' והן ז' א וכו"דרגין של הס' והן ז' בפסוק הזה חשיב שבעה דרגין של רשעים וכו, ל"ד וז"ע

  .ל"עכ', דמסאבותא וכו
ז "ב ט"ב' גמ' ועי, מקטרגושל דכורא , מפתה' א דנוק"שהסט, ג"א ע" לצ"ספדא "בהגר'  עי1676

ל הוא שטן "אמר ר' א במתניתא תנא יורד ומתעה ועולה ומרגיז נוטל רשות ונוטל נשמה וכו"ע
ם "נ של אדם ס"צרין דוי' ב, ל"א וז"א ע" קנז"א על תיקו"בהגר' ועי, הוא יצר הרע הוא מלאך המות

והן ' ל א"ונחש רוצח ונואף ישמעאל ועשו זוהמא דאדם וחוה דאתערב בכספא ודהבא כמש
, יורד ומסטין ועולה ומקטרג עשק ושטנה' נפת תטופנה וכו' התאווני והכעסני דכורא בכעסני ונוק

  . ל"עכ
, משחית אף וחימה, ותלת ממנן עלייהו, דיינין ליה בגיהנם, ל"ב וז"ז ע"א כ"זהר ח'  עי1677

 ואמר -ש לאשתמודע "אריך אפין זעיר אפין וז' ב אפין ולכן נק"ג ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ
הוא עשן ואש וגחלי אש שכנגדן הן אף וחמה ומשחית שכולן הן באף וכולן הן ' תלת שלהובין כו

 דכתיב מפיו עקרא ג"עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו ואע) ח"תהלים י(בפסוק 
 . ל"עכ, דרוגזא בחוטמא

ואמר רבי יהושע בן לוי מאי דכתיב לחייו כערוגת הבושם כל , ל"ב וז"ח ע"שבת פ'  עי1678
 . ל"עכ, דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בשמים
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 1679 והוא חקלא דתפוחין קדישין,'ה גו את ריח בגדיו ויאמר ראה ריח בני כריח שדוירח) כז
ן " שתיקון זה הוא בשביל הנוקבא לבער הקוצים מן הכרם אשר מבאישים ריח השדה מ,ש"כמ

 באור פני 1680ל"ר פניא" והוא או,ש"ח נהורין בסוד מלבו" כי סוד הבגדים הם שע,דקדושה דילה
 וכל , רוגזא בעלמא דכל זמן דהני בוצינין נהרין לא אשתכח,ר שם"ש באד" והוא מ,' גוךמל

 והוא מדרגתו של ,ם שרו של עשו ויברכהו"ז נדחה קטרוג הס" ועי,'אינון דלתתא הם בחדוה כו
 רק , אינו מתגלה תמידוזה ,תתן אמת ליעקב) כמיכה ז (ש " כמ,יעקב שלכן קיבל משם הברכות

 ישוב ,ש ישוב ירחמנו" וז,בעת רצון כאשר מתעורר אותו ההארה אז מסתלקין כל המקטרגים
ותיקון ומדה זאת הוא יותר מן  )ב"א ע"צח "ז(מכלל דזימנין טמירין אינון וזימנין אתגליין 

 לגמרי לשלוטד " להניח למה1681 ששם הם או לסבול העון או לעבור על פשע או,הראשונות
 שאין המקטרג , אבל כאן הוא בהארת פנים ובשמחה,להחריב העולם או להשפיע רב טוב וחסד

 כידוע ,א" ובו ניכר מדרגת א,נין קדמאין איתכלילין ביהו ולכן כל השית תיק,כללעושה עניינו 
 וכן כאן מתגלה כאן ענינו ,1682 בזיו שלו, אם הוא בזעף או ברחמיםאו שכל דבר מתגלה בפנים

' ס שהם ש"ע עלמין בכללות כל הי" בסוד ש, אריך אנפין בהתפשטות המאורות למאדואשה
  ).פתח כו (ל"ק כמש"ן נהורין לבד בסוד ו" הם רק קא"כ בז" משא,ת"בז' ר וע"בג

 השערות של הדיקנא המתפשטים למטה עד , הוא מזלא והוא מזל העליון,' חתיקון
 ותיקון זה הוא הכולל הכל שכולם הם תיקונים וסידורי חסדים ומאורות ורחמים ,טיבורא דליבא

סתיים עד טיבורא דליבא שמשם  ולכן הוא מ,א" אבל תיקון הזה הוא הממשיך הכל עד ז,גדולים
ש " וכמ, שמסתיים פרצופו עד שם,א ומגיע עד שם וגם מתפשט בכל קומת אבא" קומת זמתחיל

א לפי מה שמקבל ממזל " שאבא הוא הממשיך החסדים לז)א פתח מא"גדלות דז (במקומו
יה א דאתחז" יסוד דרדל, ובו מתגלה חסד עילאה, שלכן נקרא נוצר חסד,העליון שהוא חסדים

 וגם חסד דאוירא ,כ בדיקנא בסוד נוצר" ומתגלה ג,1684ן" בסוד רצו1683נהוריה באוירא ובמצחא
 שחסד הזה הוא שורש כל החסדים הנמשכים , והענין,ד"חס 1685ר"מתגלה שם ולכן נקרא נוצ

 והוא הרצון הרוצה בקיום הנבראים ובהשפעתם בשביל תכלית הרצון העליון ,בכל הפרצופים
 ,יזל מים מדליו) זבמדבר כד (ל מלשון " ולכן נקרא מז,קור כל ההשפעות וכאן הוא מ,א"שברדל

תחתונים שברקיע נקראים כן מצד שהם המורידים השפע לעולם התחתון ה שמזלות שכמו
 , שהוא נחש בריח שהוא המהפך כולם לרצונו1686 ונכללים כולם בסוד התלי,בסידור הטבעי

                                                           

 .'נוק' שזה בחי' כ ערבית ליל שבת פרק ב" שעה'עי 1679
 .חרכ ברכות הש"שעה'  עי1680
  .לאאו ל " נדצ1681
ומלבד הנשמה , מלבד הדמות של הגוף בתבניתו, ל"וז, ל בדעת תבונות אות פו"ברמח'  עי1682

הוא זיו הפנים ותראי שזהו , הנה יש דבר אחד נמצא מהתחברות שניהם, שבו בצורה אשר לה
אי הלא תר, ולא זו בלבד כי אפילו השתנות ישוב הנשמה בגוף מתראה בו, המשתנה החי מן המת

הלא תראי פנים שוחקות פנים זועפות , ולא עוד אלא שמחשבת הלב נראית בו, החולה פניו רעות
ואין הזיו הזה נמצא לא , כולם עדיהם המה של המחשבות הנסתרות בקירוב הלב, פנים מסבירות

ולא לגוף בפני עצמו כי אין לגוף זיו זה בלא הנשמה , כי הרי זיו של גוף הוא, לנשמה בפני עצמה
ח פתחי חכמה אות לב "ל קל"ברמח' ועי, ל"עכ, אבל הוא הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד

ולכן , ומכל חוש יוצאות הארות מזה, הפנים עשויות להאיר מה שנסדר בפנים בתוך הגוף, ל"וז
  .ל"עכ, עולמות של ראיה שמיעה ריח דבור וגם מן המצח יוצא הארתו' יוצאים ד
מחסד דעתיק יוצאין חמש חסדים והוא חסד עילאה , ל"א וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי1683

ומתפשט בדיקנא במזל עליון שנקרא נוצר חסד נוצר הוא , לכן הוא רצון עליון, שמתפשט במצח
  . ל"עכ, רצון כידוע

 .לעיל תיקון פתח מב'  דהיינו רעוא דרעוין עי1684
  . דהיינו אותיות רצון1685
כמו , ג"ה בכל י"וכ, ל"מזל תחתון כנ) הוא(ג "י) תיקון(ל "וזג "א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1686

כמו שני המזלות , נ"שהן זו' והן נכללין בא, ג דגילופין יש שני גילופין שכוללים את כל הגילופים"בי
ובו נאחזין , שהוא כמלך שהוא נקרא תנין כידוע, ותלי, ב מזלות"י, כ במזלות הרקיע"והוא ג, כידוע

והוא מתפשט , שכולל את כולם ונקרא תנין' א, ה באלו הגלופין"וכ, ללין בוכל צבא השמים ונכ
חוורא ) ב"ח ע"קכ(ר שם "ש בא"כמ, וממנו מתפשטים כל הגילופים לכאן ולכאן, באורך הראש

דיליה אנהיר לתליסר עיבר גילופין לארבע עיבר בסטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי 
' ל ארבע לאחוריו וארבע וארבע לב"ר, וחד לעילא דגלגלתאולארבע עיבר בסטרא בסחרני אחרא 
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כאן כל התיקונים הם סידורי אורות המשפיעים  כמו כן ,ונמשכים אחריו כחיילין בתר מלכיהון
 ולכן משם , לעשות נפלאות בעולם,א" אלא ברחמים גדולים למעלה ממדרגת ז, הטבעיישלא לפ

 הכל תלוי במזל )ב"ח ע"קמ תיקונים ,א"ד ע"קלר "א(ל "ז ארז" וע,הוא שידוד כל המערכות
 רק הם תליין באלו המזלות ,אין מזל לישראל) א"ו ע"שבת קנ( שבאמת, ת שבהיכל" סוואפיל

 וכל זיוגא )א"ד ע" סיבמות(  שהאבות עקרים היו,פ הטבע אין מציאות לישראל" כי ע,דלעילא
 ,ל נוצר ונקה בסוד החסד והנפלאות"מזלות הנ' דלהון להוליד תולדות היה תלוי בסוד זיוגא דב

כי עד ימיו  )א"עז "פמ "ב(ל " הזקנה כמשרזילומאברהם התח ,ולכן עד אברהם לא היה זקנה
והיו ימיו מאה '  לא ידון רוחי באדם גו)ג ו בראשית(ש "א כמ"היה ההנהגה רק מסטרא דז

ד "ל(ה "ד פ"ש בספ" כמ,א"ונישארו בסטרא דז' פרדשקא כוד דלא נשיב רוחא ,ועשרים שנה
ת לעשות נפלאות בעולם " שהוצרך הי, ומאברהם ואילך)ב"ד ע"ל( ובפירוש הגאון שם )א"ע

א בחיין דלעילא הוצרך להשרישם " דנפלאות שיהיו מתקשרין באסטראא זרע ישראל בלהוצי
ברך את ' ואברהם זקן בא בימים וה) אד בראשית כ( והוא הזקנה שלו שנאמר ,במזל עילאה
 כי אברהם הוא הראשון , ומשם ירש כל הברכות1687א" והוא בסוד ימי קדם דא,אברהם בכל

בו  ולכן כתיב , במזלאםא דאתגלייא ש"סד דאוירא ודרדלס נוצר חסד ח"י נתגלה החסד וה"שע
 , שהגביהו למעלה מכל המזלות והשרישו במזלא עילאה,'ויוצא אותו החוצה גו) ה בראשית טו(

ולא ינחם אתה כהן ' פ נשבע ה"ע) ה פסקה מופרשה ר "ב(ל "ש רז"ס שאברהם נקרא כהן כמ"וז
 ,)ר"ג כאדה"פ ואעשך לגוי גדול לכה"ע) סגבראשית יב ילקוט (ל במדרש "ארז( ,'לעולם גו

' בגדים של שמן המשחה משח רבות שהם ח'  והם ח, דאתלבש בתמניא לבושיןרבא ס כהנא"וה
זקן אהרן ) ב תהלים קלג(ש " כמ, שבאים אל אבא כידוע1688תיקונים הנכללים במזל עילאה

קון יכבוש עונותינו  תיוהוא , כי אברהם הוא החסד דאתגלי כאן במזלא,'פ מדותיו גו"שיורד ע
' כ כו" חותר חתירה מתחת כסה1689ש" כמ,ל"שהוא סוד שמטמין העונות תחת הבגדים הנ

סובל ואינו  ושא עון ועובר על פשע ששם הוא או ואינו מדה של נ,ומטמין אותם תחת המזלא
 כלפי חסד אם הוא שקול ה וכאן הוא רב חסד מט,י תשובה וכדומה"מעניש או שמעביר לגמרי ע

 ' חערכין(  ואמר, כי כאן הוא חסד שהוא אבא שהוא כף זכות של המתקלא,ע לכף זכותמכרי
שנושא הוא שסובל ומניח העונש והיינו , א נושא"א כובש וח" ח, כיצד מטה כלפי חסד)ב"ע

 שסובל הוא שאינו ,ש הוא שמסתיר אותו לגמרי מן הקטרוג שהוא יותר מן נושאב וכו,לאחר זמן
כ " משא, ונשאר הדין במחשבה עבור חטא זה,מ אינו מאיר פניו אליו" אבל מ,עבורומעניש 
מ אין זה דומה למדת ונקה שהוא מקבל בתשובה ששם הוא "ומ( שהוא מסתיר לגמרי ,בכובש

                                                                                                                                                                      

והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל , והוא התנין שכולל את כולם, הפנים וחד על הראשדדי צ
 . ל"עכ, הראש ולכן נקרא תנין

 .ב"ד ע"ר קל" אד'עי 1687
דיקנא ומהאי , דיקנא דכהנא רבא עלאה, מה דיקנא אתגלייא, ל"ב וז"ב ע"ר קל"אד'  עי1688

ובגין כך תמניא , דיקנא דכהנא רבא בתמניא תקונין אתתקן, נחית לדיקנא דכהנא רבא דלתתא
', ד כשמן הטוב עלה ראש יורד על הזקן וגו"תקונין לכהנא רבא כד משחא נחית על דקניה הה

 וידוע שאבא נכלל במזל עליון שהוא בחינת דכר ואימא, ל"ג וז"ח ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ
  . תיקונים כידוע' נכללת במזל תחתון שהוא בחינת נקבה ומזל עליון כולל כל הח

ונתנו ) למנשה(ר לוי מולא של נחושת עשו לו "ל א"וז, ב"א ע"ירושלמי סנהדרין נ'  עי1689
, ז בעולם שלא הזכירה"שכיון שראה שצרתו צרה לא הניח ע, אותה בתוכה והיו מסיקין תחתיו

בצר , אמר זכור אני שהיה אבי מקרא אותי את הפסוק הזה בבית הכנסתכיון שלא הועיל לו כלום 
' אלהיך ושמעת בקולו כי אל רחום ה' לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה

הרי אני קורא אותו , אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם
והיו מלאכי השרת מסתמין את החלונות שלא , פייא שויןאם עונה אותי מוטב ואם לאו הא כל א

ה רבונו של עולם "והיו מלאכי השרת אומרים לפני הקב, ה"תעלה תפילתו של מנשה לפני הקב
אמר להן אם איני מקבלו בתשובה הרי , ז והעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו בתשובה"אדם שעבד ע

ה חתר לו חתירה מתחת כסא הכבוד " הקבמה עשה לו, אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה
' ועי, ל"עכ, הדא היא דכתיב ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחינתו וישיבהו, שלו ושמע תחינתו

וחתר חתירה לעילא לגבי , דצלי צלותיה, ויעתר יצחק, דבר אחר, ל"א וז"ז ע"א קל"עוד זהר ח
וכדין ויעתר לו ', ותתפלל על ה) יא א "ש(דכתיב , דהא בההוא אתר תליין בנין, מזלא על בנין

וכדין ותהר רבקה , ה וקביל ליה"חתירה חתר ליה קב, אלא ויחתר לו, אל תקרי ויעתר לו, ה"יהו
אמר רבא חיי בני ) א"ח ע"ק כ"מו(כ "כמש, וידוע שמזלא היא מקום שאין בו בחירה, ל"עכ, אשתו

  . ל"עכ, ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא
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 והכל בסוד החסד ,)ז"ש אח" שנעשה מעונות זכיות כמ,נקיון לגמרי בסוד תשובה מאהבה
  .המתגלה כאן

ד "לדף ק(ר "ש באד" וכמ,ערבים בין הארוכות והם השערות הקטנות המת,' טתיקון
כי מידה זו והיינו ,  תיקונא תשיעאה מתערבין שערי עם אינון דתליין ולא נפקין דא מן דא)א"ע

 אלא ממשיך החסד מן הצדיקים ,ע ככל התיקונים" כי אינו בפ,אינה מדה גדולה כשלפניה
ש נוצר חסד " וכמ,רעו אחריוכ גם לדורות ולז"פ מעשיהם להיות נמשך אח" אותו עהמשיכוש

 והם לא נפקין דא מן דא כי , רק שנמשך עוד יותר, ונמצא שהחסד כבר הוכן בתחילה,לאלפים
א אז אין קטרוג אף שהבנים " כי כאן בהתגלות הארת א,א"מצד זה אין שם קטרוג וסיבוך כמו בז

כאן השערות קצרות  ולכן ,לאלף דור' רק שומר החסד לאוהביו גו,  לחסד הזהכ"אין ראויים כ
 שמתערבין ומה ,ש" כי מדה זאת נמשכת מן המזל שהוא נוצר חסד כמ,ומתערבין בין הארוכות

 ואין שם , כי אינון דתליין הם האורות שנמשכו ביושר,כ שערות אחרות עם אינון דתליין"שם ג
ם יש  ובה,כ אינון דמתערבין הוא האורות הראוים להמשיך אל הדורות שאחריהם" משא,קטרוג

ש דמתערבין עם אינון "ומ , רק שניתן להם בזכות אבותיהם,בחינת קטרוג שאינם ראוים לכך
דאינון דמתערבי  )א"ד ע"לק(ר " ולכן אמרו שם באד, שהחסד של האבות מתגבר עליהם,דתליין

 כל מארי דתבעין חובא רמיו משום דנפקי ממותרי מוחא ומהאי אתרא ,הם אקרון מצולות ים
 זכות אבותיהם שאינם להם לשלםשאין ראוי  והם אותם דתבעין חובא ,תכפייןדבני נשא ומ

 שנמשכים , והם נקראים מצולות ים,י שמתבסמין עם אינון דתליין" ומתכפייא ע,כדאים לכך
' ב באלף הז" אבל עיקר המים הוכן לעוה,מימא עילאה מסוד המים התחתונים הנמשכים למטה

   .ולבעלי תשובה כמו שיתבאר
  

   מד פתח
 וכאן הוא פחד , שערות דחפיין על גרונא של צד של מעלה השייך אל הדיקנא,' יתיקון

דמאן ' מפני פחד ה'  ובאו במערות צורים גו, פתח ואמר,ר שם"ש באד" כמ,1690והדר גאונו' ה
 אמת תתן , אלין שערי דתחות דיקנא דאתקרון הדר גאונו, ומהדר גאונו,'דאיהו לבר אקרי פחד ה

ומשם ולמטה מתחיל קומת  1691)ב"ט ע"א ר"זהר ח(ואר הוא שפירו דכל גופא  שהצ,ליעקב
 אבל , שהוא כורסייא דשביבין)פתח לט (ל" כמש1692 וידוע כי הצואר שם כל הדינים,הגוף

ס השערות אלו "וה )1693ב"ח ע"קכר "אד( הדיקנא הוא יתיב על כורסייא דשביבין לאכפייא לון
 ומדה , בשורשםין כי כל הדינים מתבסמ,דינין דלתמןשעל הדיקנא השולטים על הגרון לאכפייא 

ס גדולת ישראל " כי ה, שלא ירעו לישראלה"על אועל החיצונים ו' זאת להפיל פחד ה
וראו ) ידברים כח  ( ובעת גילוי תיקון הזה של הדיקנא כתיב, האומותשמתגדלים ומתגברים על

ס "וז ,'תתן אמת ליעקב גו) כיכה ז מ( ויודעים כי אז ,'נקרא עליך גו' כל עמי הארץ כי שם ה
ר ומתטמרין הנהו "א מתכפייא תחת נוקבא דתה" שהסט,ובאו במערות צורים) יטב ישעיה (

י דיתיב על כורסייא " ע,'א ומגדולת שמו ית"מסוד גדלות ז'  מפני פחד ה1694כלבין בישין

                                                           

  .ב"ט ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1690
 .ל" הנצ"א על ספד"בהגר מובא 1691
דנפיק מגרונא הוא אשא כידוע שכל הדינין נפקין , ל"א וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1692

 . ל"עכ, מגרון
ל סבא דסבין עתיק מעתיקין טמיר מטמירין ובתיקונוי ידיע ולא "ב וז"ח ע"ר קכ"אד'  עי1693

וחיזו בוסיטא דאנפוי יתיב על כורסייא שביבין די נור ) א בסומק"ס (ידיע מארי דחוור כסו
א ואינו נקרא רישא כי הוא "בינה גרון דא, ל"א וז"ה ע"א כ"יהל אור ח' עי, ל"עכ, לאכפייא לון

רק הוא התחלת הגוף כי ) 'א איתא כי הראשית מחכמה רק כו"חסר בהעתק תיבה אחת אבל בס(
י ולכן כל הגבורות מגרון כידוע והוא כסא הדין " מתלבש גבורה דעיסוד דבינה נמנה עם הגוף ובה

  .ל"עכ', והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו
ותו הוא ירד , כל נהורין דהוו נהירין לישראל כלהו אתחשכו, ל"ב וז"ע' א ו"זהר ח'  עי1694

, וו קיימין ישראל בשלימוכד האי נהר הוה משיך מימוי לתתא ה, והכה את הארי בזמנין קדמאין
וכדין הוה נחית מלעילא דיוקנא דחד אריה והוו חמאן , דדבחין דבחין וקרבנין לכפרא על נפשייהו

ולא , וכל כלבין הוו מתטמרין מקמיה, ג מדבחא רביץ על טרפיה אכיל קרבנין כגבר תקיף"ליה ע
דלא בעא למיהב , ההוא אריהאיהו נחית לגו דרגין דלתתא וקטיל ל, כיון דגרמו חובין, נפקי לבר

ד שמחלק בין אש "ט ע" סז"א על תיקו"בהגר' ועי, ל"עכ, ליה טרפיה כדבקדמיתא כביכול קטיל ליה
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ם בסוד המשכת  ולכן הם שערות זעירין וקצרים שאינ,דשביבין לאכפייא לון שהוא הדר גאונו
 )א"ט ע"י(ב "ד פ"ש בספ"ש חפיין על גרונא כמ" וז,1695 רק על הדינים שבגרוןלהגן ,השפע

 ששם הוא ,' הכתוב במיכה בתיקון ב)וענין זה אינו כמו נושא עון( ,ש נושא עון" והוא מ,ש"יעו
ש " וכמ, וכאן הוא מלשון נשיאות והגבהה לסוד הצואר שהוא בגובה הגוף,פירושו שסובל העון

ש " וסוד הנשיאות הוא כמ,' ציון גונות יען כי גבהו ב)שם(נטויות גרון וכתיב ) טז ישעיה ג(
גילוי הקדושה על המקטרג והיינו ,  שהדינים מתבסמין בשורשם,זהב התנופה) כד לח שמות(

כהמס דונג מפני אש כן יאבדו ) גתהלים סח (ש " כמ1696ר"שבזה יורד ונטמן בנוקבא דתה
א "וסוד נוש( ,'חד אמר כובש כו )ב" ע' חערכין(ש " במ,ל"כ רז"ז כוונו ג"ל שע" וי,'רשעים גו

 1697ש"ת סוד לבו"ג הויו"ש הוא י" ויכבו,'ם כו"פעמים אדו' ם ז"מלכי אדו' הוא ביסום כל הז
   .)שהוא מזלא דכליל כל תיקונים

 רק שהראשון הוא זעירין ,כ שערות שעל גרונא תחת הדיקנא" הם ג,א" יתיקון
כ " משא, שהם בסוד המשכת השפע, וכאן הם רברבן ומתשערין בשיעורא שלים,רביןומתע

וסכסכתי מצרים ) ב ישעיה יט( ולכן שם הם מתערבין בסוד ,הראשון הוא להכניע החיצונים
 לכן הם אריכין יותר והם , וכאן הוא בהמשכת השפע,' גוו איש ביד אחי1698ונפלו' במצרים גו

א בסוד הטוב הראוי להמשך ביושר הסידור ולא בבחינת בשיעורא דלא נפקא נימא מנימ
י " ועוד שכאן הוא בעת שמתגברים הדינים ביותר ע, ולכן כאן הוא חסד לאברהם,ערבוביא

 , שזה נקרא מרד וזה מזיד,ן"עוע שגדולים יותר ממה שנקרא "עונות גדולים שהם נקראים פש
כ " ולכן ג,ז"כפייא דינין המתעוררים עילכן צריך כאן ביסום יותר והתגברות החסד יותר כדי לא

  . ושם חסד לאברהם, וכתיב כאן ופשע,חפיין על גרונא
כ בשביל תיקון הנוקבא לקיים השבועה " והוא ג, הוא הפה שפנוי משערות,ב" יתיקון

 היה  ואברהם, והוא הנוקבא שהתחילו האבות בתיקונה,שנשבע לאבות לתת להם את הארץ
 וכתיב ,'וילך אברם בארץ גו) 1699(ש " כמ,לטייא מיד בני חתהראשון שהוציא אותה מאת

לא ) טז דברים כ( שלכן נצטוו ישראל ,' כי לך אתננה גו,'קום התהלך בה גו) יזבראשית יג (
 והם אשר הסירו הקוצים ,'אבדון את כל המקומות גותאבד ) ביב דברים (תחיה כל נשמה וכתיב 

 )א"ע' א א"זהר ח(  דיתבא על תליסר עלין תקיפין שושנה,הסובבים את השושנה שהוא סוד הפה
 כשושנה בין החוחים כן )בב ש "שיה(וכתיב  ,ג תיקונים דסחרין לה מכל סטרהא"והם סוד י

 ' וביה אתרחיצו אבהן לאתלבשא בהאי רוחא דמתפשט לכמה עברין כו,'רעיתי בין הבנות גו
 הכל לפרסם כבוד ,אשר חפרו שכל עניינם בתיקון הנוקבא שהם הבארות )ב"ד ע"לר ק"אד(

 דא הוא דלא ,ר שם"ש באד" כי הפה לא היתה בכלל התיקונים דגלגלתא כמ,בעולם' מלכותו ית
 כי בעולם התיקון לא באו אורות חדשים רק )פתח כט (ל"אתתקן ולא הוה בה תיקונא כמש

ורות  אבל הפה הוא בנוקבא שלא היה בה תוספת תיקונים של א,בדכורא והם במלכין דמיתו
 וזה נמסר ביד הצדיקים שיהיו הם מפנים הדרך לפניה ולהיות ,מאתלטייא חדשים לאפקא לה

 מעשיהם יהיו גורמים לעשות שרשי תיקונים למעלה להיותם מוכנים ז"ועי ,1700ממחצדי חקלא
                                                                                                                                                                      

המזבח בבית ראשון שהיה כצורת אריה ושל בית שני כצורת כלב וזה ההבדל בין כגיבור תקיף לצד 
 . ההיפך שהוא כלב

 .ל רק להגן על הדינים שבגרון"נדצ 1695
, א"ג ע"ר קמ"אד' ועי', שכותב שתהום רבא הוא חכמה דבריאה דקלי' פרק ב'  קליח"ע' עי 1696

אם כן במקום הזה אין לה מקום , א שזה מקור הטומאה השייך לדכורא"א ע" לצ"א על ספד"בהגרו
  .להשתייך לקומה דקדושה

צמר שלג ו', אם יהיו חטאיכם כו) ישעיה א יח(ליקוט (ל "ד וז"ע'  הצ"א על ספד"בהגר'  עי1697
, ש"לבו' ג תיקונים כידוע גי"ת שבי"ג הויו"וי) דניאל ז ט(' ועתיק יומין כו, התקונים שכתב' הן ב

  . ל"עכ
 .ונלחמו איש באחיו:  הוא לשון הפסוק1698
אולי כוונתו לבראשית יב ו ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד , כזה  לא מצאתי פסוק1699

  .אלון מורה והכנעני אז בארץ
אינון מרי ' ומחצדי חקלא כו, ל"א שם בליקוט וז"גר' עי, נקרא הבעלי סודר כך " בריש א1700

מ נזדרע "שאף שנגנז מ' ש אור זרוע לצדיק וכו"והענין כמ' ש ויאמר בועז לקוצרים וכו"א וכמ"דרז
אבל בזמן הזה אין , ובזמן הבית היו קוצרים בכל יום וזורעים מחדש, בכל יום על ידי הצדיק

ואינו , פיחים והשתא נזרע וגדל ונושר מאליו וחוזר ונשרש כדרך הספיחיםהעולם ניזון אלא מס
  . ל"עכ, נקצר אלא על ידי מארי דרזין
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 עיקר התיקון בה הוא רק לנקות הרע ממנה ,ז" אבל עכשיו בזה,לבוא בה אחר חורבן העולם
 ,ת לאבות ליתן הארץ לזרעם"ס שבועת השי" וה, לה מדכוראלבסמא ות"בסוד שמירת הל
 ,תחטאני באזוב ואטהר) ט תהלים נא(ש וחטאה מלשון " וז,אומין דשלטין בה' ולנקות אותה מז

 כי רגליה יורדות מות ,'רחצתי את רגלי גו) גש ה "שיה(ששם הוא הנקיון והליבון מכל סיג בסוד 
  .)המשלי ה ( 'גו

ב " וכן י,ב שבטים דנפקין מינה" והם סוד י1701ב תיקונים"ללו כל הי בפה נכוכאן
כחוט השני ) גד ש "שיה(ס " וכאן ה,'לאלה תחלק הארץ גו) נג במדבר כו(ש "תחומין בארץ כמ

) יגדניאל ז ( והוא ,' כשלג ילבינו וגו, אם יהיו חטאיכם כשנים)יח ישעיה א( וכתיב ,'שפתותיך גו
 וידוע כי השבועה היא ,ש" לבומספרת כ"ג הויו" והם י,יקנאלבושיה כתלג חיוור שהם בד

 ידיה לאומאה כמאן דאומי טומאן דאושי) א"א ע"קלדף (ר שם "ש באד"בתיקוני דיקנא כמ
 כי לא )זשמות כ ( ולכן כתיב ,1702 כי כאן הוא כל מהימנותא דישראל,'בתליסר תיקוני דיקנא כו

 אבל הפוגם בשבועה ,'ס ונקה כמו שית"יקנא ה כי כאן בד,את אשר ישא את שמו לשוא' ינקה ה
נזדעזע העולם  )א"ט ע" לשבועות( ולכן ,אינו ראוי לעורר עליו הארת הדיקנא לנקותו בתשובה

 ,מאפו והם סוד הבלים ד, כי כל קיום העולם הוא בתיקוני דיקנא,'לא תשא גו' בשעה שאמר ה
   .)'ופ "ות אחעיין לעיל בבית נתיב(הבלים דעלמא קיימא עליה ' שהם ז

  
  פתח מה 

 והוא צד המכוסה ,ג הוא מזלא תתאה שערות של הדיקנא דנחתין עד טיבורא" יתיקון
ת "הויו' ס ג" כמו במו1703ס הארת הבינה עצמה" וה, ותיקון זה הוא הכולל כולם,שאצל הגרון

וורא  והוא נגד חי,ב תיקונים וחד דכליל לון" כמו כן כאן הם י,ב אותיות וחד דכליל כולהו"י
א וכאן בינה " רק ששם היא מבינה דרדל,ג שבגלגלתא שהיא הנקבה עצמה שנתעלם לעתיד"הי

דביה  )ב" ע' דצ"ספד( ושם תכלית כל הבירורים וכל התיקונים ,ס" המו1704שורשוהיינו , עצמה
 וזרקתי )כה יחזקאל לו(ש " כמ, והוא המתגלה לעתיד,'סליק וביה סלקין אינון דלא הוו גו

 והוא תיבת המים ,' אטהר אתכם גווליכםהורים וטהרתם מכל טומאתכם ומכל גילעליכם מים ט
דאתחריב בתריסר שעתי אחר שיוסר ממנה כל ) א"א ע" יצ"ספד(ב דנוקבא "דיוקים לכל י

יכניסו בה אורות '  ובאלף הז,ז"הדרכים הראוים שיתאחזו בה החיצונים כמו בהנהגת עוה
 והוא באמת סוד תשובה עילאה בסוד ,ה צד קלקול כללחדשים ותתבנה באופן אחר שלא יהיה ב

 ואז יתגלה בה סוד ימי קדם , והוא יציאתה מאתלטייא לגמרי,א ארורים"ה שהם י" ו1705ת"שב
כ סוד " וג, ולכן נקרא מימי קדם,שהם אורות שלמעלה מהנהגת ימי עולם בשית אלפי שנין

 וכן , שיצאו בה מים חיים1707ע" שהוא בסוד סל1706ן"ה דיודי"ה סוד גילוי מילוי שם אהי"ונק
א האחוז בנפשם וצריכים לטהר " משם הוא קבלת תשובת החוטאים אחר יציאתם מן הס,ז"בעוה

ס אימא " וה,' מה מקוה מטהר את הטמאים כו)ב"ה ע" פיומא(ש " כמ,ל"במים טהורים הנ
  .כ ממזלא תתאה"שהיא תשובה שמקבלת ג

                                                           

 .א"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי1701
' ב דיקנא כו"ל ע"ר דף ק"ש באד" כמ-מהימנותא , ל"ד וז"ז ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1702

וענין ',  יקירא מהימנא שלימא כוא דיקנא"א ע"מהימנותא דמהימנותא דכלא ושם בדף קל
וכן , נ נקראין בכל מקום מהימנותא"ולכן זו, ס"מהימנותא כמו אמונת ישראל שבה משיגין את א

ל לכן נקרא מהימנותא "ודיקנא הוא ראשית הגילוי לבושין דיקר כנ, כל האצילות בכללו שהן גילויו
  . ל"עכ', כו

  .א"ע'  כצ"א על ספד"בהגר'  עי1703
 . כדלקמן בפתח' שורש'ך למחוק נראה דצרי 1704
 .ק"היא בינה עם ו' א שכל ז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1705
  .ה"ונק' י בגימ"ד ה"י יו" אלף ה1706
 .ל עם הכולל ומקורו משער הפסוקים פרשת חוקת"הנ'  אותו גימ1707
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 והכסא ,1708כ"תור חתירה מתחת כסה שכאן צריך לח, הוא צד המכוסה של הזקןולכן
 וצריך )ב"כ ע"א ר" חזהר(  שמשם כל הדינין מתערין1709הזה הוא הגרון כורסייא דשביבין

 ולכן הוא הצד הפונה ,י האי מזלא בסוד התשובה שהוא מגין על דינין שבגרונא"לכסות מהם ע
ב " שי,ק"ס היכל ק"הו ,' יבוקש עון ישראל ואיננו גווא ביום הה)כ ירמיה נ(ש " וכמ,נגד הגרון

 ,ב" ששם הנשיקין בשפוון שהוא תיקון י1710היכלות עם היכל הרצון' תיקונים הראשונים הם בו
 , ואז הוא זמן כפרת העונות,ק" גדול בקכהן פ אז נכנס" ולכן ביוכ,ג"יק תיקון "כ היכל ק"ואח

 חטאותיכם כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל) ל ויקרא טז(ב תיבות בפסוק "ס י"וז
 שמשמש בהם 1711בגדי לבן'  והם סוד ד,ג"ל שנכללים בי"ב תיקונים הנ"תטהרו שהם י' לפני ה

אשקיין לגינתא לנוקבא  )א"ח ע" יצ"ספד(תיקונים אחרים דהם ' פ שהם הד"ג ביוכ"כה
ג "בפתח ל(ל " שלכן אין בו אכילה ושתיה כמש,ק" קהשתיקונה ביום הזה שהיא עולה לבינ

 והם סוד ,ס"ט שערי בינה שהם מבינה שהוא מו"ט אותיות נגד מ" הזה הם מסוקובפ ,)משער זה
נ ומשלים "דוב והוא כלול ,ג" שהוא הי1713 שהם נכללים בתלי1712ב מזלות"ח צורות של י"מ

 , בחינת חכמה דבגוה סוד נהורא דאוירא1714 ושער החמשים הוא נתיב פלא,לחמשים שערי בינה
 ט" והמ,ת אשר שם"הויו' ב אותיות מג"ה היוצאים מי"ויב צירופי ה" שביותיותח א"כ מ"והם ג

  .' שהוא נגד שבת אלף הז,'שבת שבתון גו) כג שמות טז( ולכן נקראת ,הוא הכולל כולם

                                                           

ונתנו ) למנשה(ר לוי מולא של נחושת עשו לו "ל א"וז, ב"א ע"ירושלמי סנהדרין נ'  עי1708
, ז בעולם שלא הזכירה"שכיון שראה שצרתו צרה לא הניח ע, תוכה והיו מסיקין תחתיואותה ב

בצר , כיון שלא הועיל לו כלום אמר זכור אני שהיה אבי מקרא אותי את הפסוק הזה בבית הכנסת
' אלהיך ושמעת בקולו כי אל רחום ה' לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה

הרי אני קורא אותו , א ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להםאלהיך לא ירפך ול
והיו מלאכי השרת מסתמין את החלונות שלא , אם עונה אותי מוטב ואם לאו הא כל אפייא שוין

ה רבונו של עולם "והיו מלאכי השרת אומרים לפני הקב, ה"תעלה תפילתו של מנשה לפני הקב
אמר להן אם איני מקבלו בתשובה הרי ,  אתה מקבלו בתשובהז והעמיד צלם בהיכל"אדם שעבד ע

ה חתר לו חתירה מתחת כסא הכבוד "מה עשה לו הקב, אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה
' ועי, ל"עכ, הדא היא דכתיב ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחינתו וישיבהו, שלו ושמע תחינתו

וחתר חתירה לעילא לגבי , דצלי צלותיה, עתר יצחקוי, דבר אחר, ל"א וז"ז ע"א קל"עוד זהר ח
וכדין ויעתר לו ', ותתפלל על ה) א א י"ש(דכתיב , דהא בההוא אתר תליין בנין, מזלא על בנין

וכדין ותהר רבקה , ה וקביל ליה"חתירה חתר ליה קב, אלא ויחתר לו, אל תקרי ויעתר לו, ה"יהו
אמר רבא חיי בני ) א"ח ע"ק כ"מו(כ "כמש, בחירהוידוע שמזלא היא מקום שאין בו , ל"עכ, אשתו

  . ל"עכ, ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא
ל סבא דסבין עתיק מעתיקין טמיר מטמירין ובתיקונוי ידיע ולא "ב וז"ח ע"ר קכ"אד'  עי1709

די נור וחיזו בוסיטא דאנפוי יתיב על כורסייא שביבין ) א בסומק"ס(ידיע מארי דחוור כסו 
א ואינו נקרא רישא כי הוא "בינה גרון דא, ל"א וז"ה ע"א כ"יהל אור ח' עי, ל"עכ, לאכפייא לון

רק הוא התחלת הגוף כי ) 'א איתא כי הראשית מחכמה רק כו"חסר בהעתק תיבה אחת אבל בס(
דין י ולכן כל הגבורות מגרון כידוע והוא כסא ה"יסוד דבינה נמנה עם הגוף ובה מתלבש גבורה דע

  .ל"עכ', והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו
  . ד"ה ע"ב כ"יהל אור ח'  עי1710
 שתפילין הם בהיכלות ובגדי אלאשהם דוגמת התפילין , ג"ז ע" פז"א על תיקו"בהגר'  עי1711

 א"ו ע"ג כ"יהל אור ח' ועי, רק בזמן הביתובגדי כהן , תפילין תמיד אפילו בגלות ולכן יםכהן בלבוש
 . ט"ן דאצילות ושל הדיוט במט"ג הם זו"זהב דכההשהבגדי לבן ו

  .ג"ט ע"ז קי"א תיקו"ובהגר, ב"ז ע"א קע"באריכות בליקוטי הגר'  עי1712
כמו , ג"ה בכל י"וכ, ל"מזל תחתון כנ) הוא(ג "י) תיקון(ל "ג וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1713

כמו שני המזלות , נ"שהן זו' והן נכללין בא, פיםג דגילופין יש שני גילופין שכוללים את כל הגילו"בי
ובו נאחזין , שהוא כמלך שהוא נקרא תנין כידוע, ותלי, ב מזלות"י, כ במזלות הרקיע"והוא ג, כידוע

והוא מתפשט , שכולל את כולם ונקרא תנין' א, ה באלו הגלופין"וכ, כל צבא השמים ונכללין בו
חוורא ) ב"ח ע"קכ(ר שם "ש בא"כמ,  לכאן ולכאןוממנו מתפשטים כל הגילופים, באורך הראש

דיליה אנהיר לתליסר עיבר גילופין לארבע עיבר בסטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי 
' ל ארבע לאחוריו וארבע וארבע לב"ר, ולארבע עיבר בסטרא בסחרני אחרא וחד לעילא דגלגלתא

א דמות הנחש מתפשט באורך על כל והו, והוא התנין שכולל את כולם, הפנים וחד על הראשדדי צ
  .ל"עכ, הראש ולכן נקרא תנין

המודפס אחרי '  סוף פרק ביםליקוטב צ"א על ספד"בהגר' ועי', ץ ה"כ חזרת הש"שעה 'עי 1714
  . ההקדמה
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 משפט רשעים בגיהנם )ב"ג ע" לשבת(ל "ש רז" כמ, כמו כן הוא בפרט בכל אדםוהנה
 ,ין דדכורא מתו וארעא אתבטלתמלכ'  כמו בסוד המלכים ז, והענין כי יש מיתה ויש גיהנם,ח"יב

 שאז נפרדו הסיגים מהם ונתבררו האורות ועלו ,י המיתה"כורא היה עדותיקון המלכים ד
דאתחריב בתריסר ' י אלף הז" תיקונה ע, וארעא דאתבטלת, גם הכליםררוכ נתב" ואח,למעלה

הדכורא  כמו כן המיתה מכפר ומתקן ,'תליסר יקים לון ברחמי כו )א"א ע"י(כ " ואח,שעתי
כ " ואח,ח בגיהנם דאתחרב בתריסר שעתי"י יב"כ הנפש מתכפר ע" ואח,שבאדם סוד רוח שבו

ק "ש בזוה"ב כמ"וי'  הם סוד זן וכ)פתח כד (ל"י הנהר היוצא מעדן כמש"ע ומתרפא ע"עולה לג
'  והם בסוד תיקוני דדכורא בז,מיני דינים דאתדני'  ז,עידנין יחליפו עלוי' דז) א"ז ע"קכ ג"ח(

 זה נמשך עד טיבורא דגופא שהוא עד מקום שאימא ותיקון ,ח בגיהנם"כ יב" ואח,מלכין
 ולכן נקרא , שמזל זה הוא הממשיך הגבורות לאימא והיא תליא ביה,א"מסתיימת להלביש את א

 כי , מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינם שבים)א"ט ע" לשבועות(ל "תיקון זה ונקה כמשרז
   .ס התשובה"כאן ה

ץ "כ חזרת הש"שעה(ל "י ז"ש האר"ג תיקונים בהם כל סוד ברכת כהנים כמ" היאלוו
 כי ,ן"ווי' ן וט"ג יודי" ובהם יש י,שהכהנים הם ממשיכים אורות החסדים ורחמים משם )'הפרק 
א "לז'  ומשם נמשכים ט,ספירות בשלמות'  שבו כל י,ן"א שהוא סוד יודי"ג תיקונים בא"הם י

כ " משא,ק בקביעות" כי הוא ו,ן" בסוד ווישהואתשעה אשקיין לגינתא  )א"ח ע" יצ"ספד(בסוד 
תיקונים עילאין אז מאירים בו המוחין עילאין '  וכשמאירים בו הד,המוחין שבו אינם בקביעות

שמות ' בג' ן בשאר תיבות וג"א הם ששה ווי"דז'  והט,ג כידוע" נשלם לי ואז גם,א"מסטרא דא
'  והם ג,ס"ת דמו"הויו' פסוקים אלו הם נגד ג' ת שבג"הויו'  וג,מוחין' שבהם שהם גה "הוי

 ,רישין שמאירים בו'  שהוא כולל כל הדיקנא ג1715ב" ומשם יוצא שם כ,פסוקים שבברכת כהנים
ב " וי)פתח מג (ל"כמש' פניו גו'  יאר ה)כהבמדבר ו (בסוד ' בוצינין בתיקון ז' ש וז"סוד אמב

   .תיקונים
 ששערות דנזיר הם בסוד שערות ,הנים אחר פרשת נזיר נסמך פרשת ברכת כולכן

ק פרשת "ש בזוה"וכידוע וכמ'  קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו גו)הבמדבר ו (ש " כמ,דגלגלתא
 והם סוד ,ולכן אחר שערות דגלגלתא משם מתחילים תיכף שערות דדיקנא )ב"ז ע"קכ (נשא

 ויהי ביום כלת משה )א במדבר ז(ש " כמ,ז כתיב פרשת הקמת המשכן" אחולכן ,ברכת כהנים
 שמשה הוא דכורא ,נ"וכתיב כלת שהיתה ככלה הנכנסת לחופה שאז היה זיווגא דדו' להקים גו

ים את קאל' ויבן ה) כבבראשית ב (ש " כמ,א"י או"נ תלוי ע"י הוקם המשכן כי זיווגא דזו"וע
ת המשכן היה תיקון  והקמ)'פתח ז (ד"ז בס"ש בנתיב שאח"א במזלא כלילין כמ"ואו' הצלע גו

כ " ואח,ל"הנ' ימי המלואים בסוד ז'  שלכן תחילה היה ז,ב דדיקנא"דגלגלתא וי' העולם בסוד ז
ג הוא אהרן בסוד המנורה " והי,ס"ב דדיקנא דמו"י' ב נשיאים הקריבו קרבנם לחנוכת כו"י

ב "או יביה ו, ומשם אדליקו כל הבוצינין,ק"ס עצמו ששם בוצד"ג שהוא כללות המו"שהוא הי
ב בקר שעשה שלמה "כ סוד י" שהם ג1716ב בקר של הנוקבא"בקר לשאת את המשכן שהם י

ב " וכן י,ש"המים כמוג הוא "ב תיבות ותיבה י" סוד י)כה ז 'מלכים א( והים עליהם מלמעלה
 לאבותינו בסוד הפה כמו שכתבתי נשבעת אשר) מיכה ז כ(ב שבטים דביה סוד "נשיאים הם י

  .)ש"השער הזה עה מ"בפתח ל(למעלה 
 ש"אה של " והוא סוד מנור,ס"ג שורש המו"ש שהוא הי"כ פרשת המנורה כמ"ואח

 שהפרחים , והמנורה היא כלל התורה,ק ששם גנוז גבורה"ה למשה שהוא בוצד"שהראה הקב

                                                           

ב אותיות "ל כנגדן כ"ב אתוון אתגליפו בגווניהון ר"כ, ל"א וז"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1715
וזהו שם ', א כידוע וכו"ב אותיות התורה שהן בז"וכנגדן כ, א"נין בזב תקו"הן כ, ג"וי' שבתורה ט

והן יוצאין מברכת , ל"שהוא בתפארת כנ, ב תקונים דדיקנא שלו"והן כ, ת"א כידוע בת"ב בז"של כ
ק "וידוע שע, ן"ותשעה ווי, ג תיבות"ד עד וישם י"ן שם בכל תיבה יו"ג יודי"והן י, כהנים כידוע

ב נחלק "וכן השם כ, ן"א הן ווי"תקונין דז' ונגד ט, ן"ג תקונין הן יודי"שלכן נגד י', א ו"ד וז"נקרא יו
  . ל"עכ, ג"וי' לט

 -תליסר תליין בתליסר דיקירו דיקירותא ' היתה וגו, ל"א וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי1716
יא והארץ שה', והן תיקונין של נוק, ג תיקוני דיקנא"תליין בי, ג"ל שלשה עשר תיבות אלו הן י"ר

ב "ל הן י"ר', ש למטה ואתחריב כלא בתריסר שעתי דכתיב היתה כו"כמ, תניינא של הפסוק ההיא
ב "ולכן תיקון הי, ב בקר כידוע"י' ב שבטים דנוק"ב שעות י"ובה י, שנקראת שעה' שעות של הנוק
 . ל"עכ, ב"ד ע"ר דף קל"ש באד"ב תיקונים כמ"ובו נכללו כל הי, הוא תיקון הפה
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וגביעים וכפתורים ונרות הכל הם מספר התיבות שבפסוקים הראשונים של חמשה חומשי תורה 
 ,)ה"ש בשם הגאון זללה"י מ"ל בכת"פר הדרושים של הגאון המחבר זעיין בס(א "ש במ"כמ

 ששם הכל בסוד זהב טהור כחמרא דיתיב ,ס בחכמה סתימאה"והיא כולה מקשה אחת גנוזה במו
  *. והבן מאד,1717על דורדייא

  בית נתיבות *
 )א"א ע"י( סוד והוא ,התשובה קבלת ענין הוא ונקה תיקון שסוד )פתח מג (ביארנו כבר

 תשובה לה גדו)ב"ו ע"פ( יומא מס׳ ל בסוף"ש רז"מ סוד והוא ,' כומיחבר לון יקים רליסת
 ל"מש פ"ע מבואר עמוק סוד והוא ,מיראה אןכ מאהבה אןכ ,ואמרו ,כזכיות לו נעשו שזדונות

 ,יותר גובר שהקלקול מקום לכ שבאמת ,הבעל עטרת בסוד הז׳ באלף ג"לס ן"ב עליית סוד השז
 שיהיה דיכב א"טסה מציאות וכל העולמות אצילות תכלית היה שזה ,ריות התיקון ניכר שם

 פ"ע )זבראשית רבה פרשה ט פסקה (ל "רז אמרו שלכן ,התיקון יהיה ועצמ לוקלקה מן ו,חירהב
 ,יותר חמשוב הוא לטוב הנהפך שהרעוהיינו , ט מאד זה יצר הרע" טוב זה יצ,ודמא טוב והנה

רגליה יורדות מות  שהרי ,יותר הקלקול ששם )ב׳ חבפת תיקוןה עולם בנתיב לעיל 'ע( 'ולכן בנוק
 ,כוראדה מן יותר למדרגה עולים ,נתקנים אשרכ ,1718בקליפה הם ילהס ד"וכל ט) המשלי ה (
 1719וסייגים דריםג שעושה במה התשובה י"וע ,בנפש בוקיםדהם  החטאים לכש ,בהותשה ס"זו
 גדולה יותר הגבמדר נפשו המעל ואה ,לו המותר בדבר עצמו ומקדש טאחה מןהתרחק יותר ל

 ונפש םג אז ,תריו בחסידות גנהמת אם אבל ,לבד התורהדרכי  פי על יונינע שכל ,וחהר מן
 גדולים סדיםח הם א"א עניני שכל ,סידותחב מתנהג ששם א"א מסוד שהוא ר"ג למקום מתעלה

  .ד"משוה יםנלפ
 בשיעור הוא הכל אצילותה שבעולם ,מ"כב תבארנש הממ עמוקה סוד תבין מכאן

 והרי ,יותחצהנ בסוד הם אצילותה מן שלמעלה בעולמות כ"משא ,יםנתוחתה ערך לפי ההנהגה
 שגם גדול ענין הוא אבל ,ומצות תורה בסוד נ"בזו ת"בזרק  הוא הדוהעבו הבחירה שעיקר ונמצי

 מקדש אדםה שאם ,ופרישות חסידותה תהנהג בסוד יינוהו ,עבודהה לעומת מתעורר הוא א"א
 כ"ג שהוא א"דא מסטרא  ההנהגהאורות עליו מתעוררים תוומלע אז ,לו מותרה בדבר עצמו

 ,עון ושאנ למי )א"ז ע" יה"ר(ש "מ והוא ,עבודהה לעומת מכוון זה שגם ונמצא ,ד"המשו יםנלפ
 עצמו השעוש למי ,חלתונ לשארית )שצח ילקוט שמות לד( ואמרו ,פשע על שעובר למי

 ץ"כש ה"קבה עטףנתש מלמד ,ויקרא יונפ על ׳ה ויעבור פ"ע )ב"ז ע" יה"ר( אמרו וכן ,כשיריים
 כל שבאמתוהיינו , םהותינעו לכ על םהל מוחל ינא ,הזה סדרכ ינב ינלפ שיעשו זמן לכ ,ואמר

ש "מ וסוד ,ל"הנ תיקונים ג"י מאלו א"א מסוד םהנהגת גם אז ,סידותח במדת גיםנהשמת זמן
 לבושין םה תיקונים ג"יהש ,'גו חיוור כתלג הלבושי )גידניאל ז (ש "מ הוא ה"הקב תעטףנש
 לבושיםה י"שע ',מכבדותי למאני׳ אריק י"ר )א"ג ע"ישבת ק(ל "משרזכ )ב" ע' גצ"ספד(ר יקד

 מלא כזקן מיםחר של ומדות התיקונים ואל י"ע להתגמ א"א כאן םגו ,ומעלתו םדהא ערך ניכר
מאירים בדקנא הל " ומקיפים שכתב האריזםפנימיי אורות סוד והם )ילקוט שמות רמו( רחמים

 גדנו )כגד ישעיה כ( ש" הוא כמ,]בית נתיבות שבירה פתח יבין לעיל יע[מסוד לבושין דיקר 
 ,שבילין ב"לל לקיןחמת א"שבז ,שבילין סתים ששם ס"מוד אורות סוד והיינו ,ד"וכב זקניו

 נאמר ועליו ,1720ב"להוא   הזכ א׳ שציור ,פלא אלף בסוד דחב נכללים םה ס"ובמו
 )זאיוב כח ( עיט ידעו לא נתיב הוא ושם ,דעתיק הגבור ששם הנתיב עזים ובמים )טזישעיה מג (

 אלו אותיותה כל יכ ,ב"נתי בסוד )ד"ב מ"י פ"ס( ורחוא פנים שערים א"להר כל שורש שמשם
 קו פ"ע ןתשני אותיותה של בולג הוא א׳ כל של ומדות ,הנבראים כל כללות םה שעריםה כל של

                                                           

שקיט ואשתכיך , והאי מוחא דאיהו האי חכמתא סתימאה, ל"ב וז"ח ע"ר קכ"א'  עי1717
' ועי, ל"עכ, והיינו דאמרי סבא דעתוי סתים ומוחיה סתים ושכיך, באתריה כחמר טב על דורדייה

שהוא , כחמר טב על דורדייא' ב והאי מוחא כו"ח ע"ר דף קכ"באד, ל"ג וז"ט ע" יצ"א על ספד"בהגר
, ר אין דין כלל"שבג, א נקראין אוירא דכיא ואשא דכיא"וכן מוחין דאו, וצאיןצלול ואין השמרים י

  . ל"עכ
 .ד"ע'  סוף חצ"א על ספד"בהגר'  עי1718
 .ן"ה שבא לתקן הב"שזה המ, פתח כח' לקמן קלי'  עי1719
 . ב"ל' ן וזה גימ"ווי' ן וב"יודי'  שיש בו ב1720
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י "סש ב"כמ וספור וספר בספר ספרים ׳גב העולם נברא פליאות נתיבות ב"ל י"וע ,ס"ממו המדה
 אמרו שעליו פליאות הם ששם ,ס"שבמו ה"ויה שמות ׳גמ מתקלאה שורש סוד םהו )א"א מ"פ(
 )כאמשלי ח ( נאמר ועליו ,1722הסתימא העילא ןדע שהוא כו׳ 1721ממך במופלא )א"ג ע"יחגיגה (
 ראשוןהו ,ד"מיו א׳ כל נתיבות א"ל מסוד צדיק לכל עלמין ש"י םהש ,ו׳ג ש"י יבהלאו ילחנהל

 ם"רבי ם"במי ך"ושביל )כ תהלים עז( נאמר ז"וע ,ל"שבי סוד והוא ,1723עיט ידעו לא נתיבהוא 
ש "וז ,ה"הבא בסוד 1724דכיא דאפרסמונא ריהנ ג"י םהו ,תיקונים ג"לי מאיריםה מיםהשהם 

 עובדהש המירא עובדהל בהמאה דעובה בין פרשהה והז מתשבא ,'גו ש"י ביהלאו נחילהל
 ,לבד א"בז רק נשרש והוא ,ד"המשו לפנים לעשות ופרישות סידותח בדרכי ולךה אינו ,המירא
 ,ש"כמ א"א ממדות עליו מאירים ואז , ופרישותסידותהח בדרכי ולךהש בהמאה עובדה כ"משא
ו " פיומא( אמרו ז"וע הנשמה דרגתלמ הנפש ועולה ,זכיות םעשי נה"הבמא התשוב םג ולכן

 כידוע )ב"ע'  טתיקוני זהר( בינה הוא שכסא ,ד"הכבו א"כס עד שמגעת התשוב גדולה )א"ע
 דיקרותא דיקנא ואהו ,תיקונים ג"הי כל נכללים ובה ,ן"יודיד ה"אהי שם מילוי ה"קנו סוד והוא
ר "אד( םדק מימי ודבס אלא ,א"שבז ות עולםימ ממדרגות למעלה  שהוא,ש"כמ ד"הכבו בסוד

  .מאוד והבן )ב"ד ע"לק
  

  פתח מו 
א הם סיום אורות הגלגלתא עצמה שהוא מלכות שבכתר "הפאות דבגלגלתא דא'  בסוד

 והם התחלה ,ץ" והם שני שמות מצפ,משמאל' מימין וא'  א,' והם ב,שמסתיימת עד המצח
של עליון נעשה שורש  וכידוע שכל מלכות ,ס"ג תיקוני דיקנא שהם באים ממו"כ לי"ושורש ג

ל -ג מדות שמתחילין מתיבת א"ה שנזכר בתורה קודם י"שמות הוי'  ואלו הם ב,וןוכתר לתחת
 והוא אלקים 1725יםקה הוא שם אל" וכל פא,ץ" שבחילוף הם בסוד מצפ)פתח מב (ל"כמש
פ שהיא באמת כולו רחמים גמורים והם רחמים יותר "כי הדיקנא אעוהיינו , ץ"מצפ' ן גי"דיודי

מ נמצא שם " מ)פתח יד (ל"כ דגלגלתא כצמר כמש"שערות דגלגלתא שלכן הם כשלג משאמ
 ומוכרח להעביר מהם , כי הרחמים היותר גדולים גורמים השפעת הטוב לצדיקים,שורש הדין

  .קטרוג הדינים
מה נשתנו אלו  )ב"ע ע"ב ק" חזהר( סוף שאז טען שרו של ים קריעת ים שהיה בעת וכמו

 כי , מה תצעק אלי בעתיקא תליא)ב"ב ע"ל צ"ספד(ש " כמ,עורר הדיקנא והוצרך ל,מאלו
 לא היו ראוים ישראל לעשות להם נס שיעברו בים ,פ המשפט"א שהוא ע"בבחינת הנהגת ז

 סוד אודנין פ" ע והוצרך לעורר, וצריך לזה זכות גדול לעשות נס כזה,בחרבה במקום סכנה כזה
ש " והוא מ)פתח יז (ל"נו למשמע טב וביש כמשא ששם אין קטרוג עולה כלל ששם אי"דא

א " ולכן הוצרך לעשות כפיה לסט, דבעי לאוקיר דיקנא שהוא יוצא מאודנין)ב"ד ע"לר ק"אד(
 הוא תמוה שלכאורה ,שנדמה על הים כגבור תקיף) 'מכילתא שירה ד(ש " והוא מ,המקטרג

א ששם הוא מלא "נא דאכ בדיק" משא,א ששם הוא לעשות קרבא בשנאין"שהרי זהו בדיקנא דז
 שהרי ,ח" אבל באמת אלו ואלו דא, סוף הרי אמרו דבעי לאוקיר דיקנאקריעת יםרחמים וב

ש יתרו " כמ, ובמשפטן להטביע את המצרים וזה היה בדי,' הא,עניינים'  סוף היה בקריעת יםב
הוא א לעשות קרבא ששם "י דיקנא דז" והוא היה ע,כי בדבר אשר זדו עליהם) יא יח שמות(

כ " הוא להציל את ישראל ולעשות להם נס אף שלא היה זכותם גדול כ,' והב,י המשפטקאל
 לכן הוצרך לעורר רחמי דעתיקא לעשות לפנים ,לעשות להם נס כזה מצד הקטרוג שהיה עליהם

   .א לקטרג" להניח לסטלאמשורת הדין וש

                                                           

  .ס" מוושזה, ד"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי1721
  . עדן עילאה סתימאה אוס ה"שמו, ג"ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי1722
ב נתיבות דידיה אלא "ל, ל"ב וז"ז פא ע" תיקוא"ובהגר, א"א משנה י"י פ"א ס"בהגר'  עי1723

  . ל"עכ, אין דבוק באין' שאחד נעלם שם שלכן נקרא יש שא
הוא , ל"א וז"ג דדיקנא דא"ג שזה ההארה שבתוך התיקון י"ט ע" יצ"ספדא "בהגר'  עי1724

ואמר ' כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן כו) תהלים קלג ב(ש "ס שנקרא שמן כמ"שפעא דמ
  . ל"עכ, דאפרסמונא דכיא שהוא השמן הטוב מכל השמנים כידוע

 . תמורת הרחמיםהואד ש"ע' שער הכוונות פ'  דין עיו הסיבה שזה1725
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 נא יתיב באתריהס ששם הוא שוקט על שמריו ודי"ס פנימיות הדין של הדיקנא במו"וז
 ולכן ,מ באריכות"ש בכ" כמ,ז" והיינו שורש הדין בשביל הטוב שיבוא עי1726)א"ט ע"קכר "אד(

 ששורש הדין , ונמצא,גם כאן היה בשביל תכלית הטוב שעתידים לקבל התורה וכל השלמות
 א"של ז' א וט"ג תיקונים של א"ץ שכאן שהוא י"ס שם מצפ" וז,הזה היה כופה את הדינין תתאין

 שורש הדיקנא שמתחילוהיינו ,  הפאות והוא בסוד, ששניהם הוצרכו לכאן,ה"ש הרב זלה"כמ
 ושם 1728 שכל העליות הכל שם,ס בנטיפו דביה" דשם אתבחין במו1727מקמי פתחא דאודנין

ס " וז,1729 שדבר זה נעלם שלכן אודנין לא אדכרוב הכל בשביל תכלית הט, הדיניםשורש כל
 וכן אלקים במילוי , אבל עצמותו רחמים,לוף הוא מסטרא דדינא שכל חי,ה דכאן"חילוף שם הוי

 רק ,א וכולו חסדים" כי באמת אין דין בא,ץ"מצפ' ם גי"ן הוא מילוי הדינים ברחמי"יודי
 אבל זהו עצם הרחמים ששם ,שהוצרך לפעמים להתחלף בדינים לאכפייא דינין דלתתא בהעלם

 ,ן" משם יונקים זו,ץ"מצפ'  בואלו ,ן" יודיא נעשה אלקים במילוי"ץ ובז"א הם בסוד מצפ"בא
ש " כמ,ז הם סוד שני המאורות הגדולים שניהם שוים" שעי, ונוקבא משמאלית,א מפאה ימנית"ז

ק לית שמאלא וכולא ימינא שגם הדין " כי בע,ץ"שמות מצפ' שהם ב) א" ע'א כ"ח(ק "בזוה
  . לכן גם היא מאירה כמו הדכורא,מתהפך לרחמים

 והם סודות ,ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה )כד שמות י( סוף יעת יםקרש ב"ס מ"וז
 ועמוד האש ועמוד הענן ,ויסע עמוד הענן ויעמוד מאחריהם) שם יט( כי כתיב ,עמוקים מאד

 כי עמוד הענן היה הולך לפניהם במדבר ומכלה הנחשים ושרפים , והענין,שניהם היו משמשים
 כי ידוע ,ל עניינים נפלאים ורזין עמוקים מאד מאד והכ, העמקיםהומנמיך ההרים ומגבי

 בסטרא דגבורה ששם במדבר הוא 1730ב מסעות" והם סוד מ,ב"י שם מ"שנסיעתם במדבר היה ע
) גתהלים סח ( והיה צריך לכפותם בשורשם בסוד ,א שהם בסטרא דחורבה"מקום הקליפות וסט

 ושם הם בסוד מים הדינים ס שמשם ניכפים כל" והוא משורש המו,'כהמס דונג מפני אש גו
 ואש בסוד , עזים נתיבהובמים) טזישעיה מג  ( שמים הם מבועין דשם מבועא דחכמתא,ואש

 ,ש"א שאות הראשון משם הראשון והשביעי הוא ,ב"שמות דשם מ'  והם התחלת הז,ק"בוצד
 השערות שבעצמם , והוא ביסום הדינים בחסדים,1731ן"שמות האמצעיים הם בסוד ענ' ושל ה

 וידוע כי חסדים , ולכן היו מכלים הנחשים השרפים,יקנא תקיפין וקשישין והם רחמים גדוליםדד
 ,'ר גו"ל משפטיך תה- צדקתך כהררי א) זתהלים לו  (ש" כמ, וגבורות עמקים,הם בסוד הרים

 להרים קים היו משתווים העמ,ל של מים ואש"י הביסום הנ" וע,נ"יסודות דדו' והם בסוד ב
ס שם "ש ה" ועמוד א, עמוד האש היה מאיר את הלילה, ולכן,רות הגדוליםבסוד שני המאו

נ הם " וידוע כי זו,ס" דמו1732א"ף פל" ושרשם מסוד אל,ל שהוא הדינים בהעלם"ץ הנ"מצפ
 ואז היה הזיווג מסטרא דעתיקא מסוד נחש ,פ" ובזיווגא הם פב1733א חושן ואפוד"בסוד פו

ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמוד ) יטד שמות י(כן  ול)ג"ו ע"פכ "שעה( ל"י ז"ש האר"עילאה כמ
                                                           

ד "הה,  משתככין קמיהכד אתגלייא האי עת רצון וכלהו, ל"ג וז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי1726
א "וכן בא, ק"ומניה נפיק התבסמות של עולם התהו כידוע בא', כלומר יתיב באתריה כו, דינא יתיב

כי כשהדין מתפשט הוא קשה וכשהוא , ש דינא יתיב באתריה"ואתבסם דינא וז, הנקודות' לצורך ז
  .מתקלא בהכוונה הוא' במקומו'כ "ד שמש"ע' שם דף ז' ועי, ל"עכ, במקומו מתבסם

 .ב"ח ע" יצ"ספד 'עי 1727
 .ד ביה סליקו"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי1728
אודנין והוא עקימא כדי למשמע ולהבחין בין טב , ל"ג וז"ג ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1729

ק "ולכן בע' וכו, שאם היה חלול ביושר אז היה יוצא בבהילו ולא היה מבחין בין טב לביש, לביש
 . עוד לעיל פתח לז' ועי, ל" עכ,לא נזכרו תקונא דאודנין

   .ב"ח ס ע"זבסוף ליקוט  'עי 1730
  .ן"ענ'  גימ)ת דאנא בכח"מר(חיד יסין חרכם בא נבל ק 1731
א שם "גר' ועי, ץ איהו כתר אמון מופלא ומכוסה"מן אבגית' א, ל"ב וז"ז ע"ז קל"תיקו'  עי1732

' וכו,  האמון דביה נעשה כלס הוא"מ, רישין דביה' אמון מופלא ומכוסא הן בג) א"ח ע"דף קל(ל "וז
' ועי, ל"עכ, ף מורה על כולם"ומופלא הוא רישא עילאה לכל רישין ואל, ומכוסה הוא אוירא עלאה

  .ל"עכ) א"דהיינו רדל(נקרא אין דביה תליא אין ) א"דהיינו א(ק "ג ע"ע'  אצ"א על ספד"בהגר
ורזא דא קול , ם ודא אחורדא פני, תומים דאשלימו במלייהו, ל"וז) ב"ל ע"ב ר"ח(זוהר  'עי 1733

ולא אתפרשן דא מן דא , ותדיר דא בדא סלקן, דבור אשלים מלה, קול אנהיר לדבור למללא, ודבור
' ועי, ל"עכ, וכלא רזא חדא בלא פרישו כלל, ובגין כך חשן ואפוד דא פנים ודא אחור, לעלמין

  .נ"ב בליקוט שזה זו"ע'  הצ"א על ספד"בהגר
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ס "ויהי הענן והחשך בסוד מים שבאים בגבורות מסטרא דמו) כד שמות י( ולכן אז ,מאחריהם
 ולכן , ויאר את הלילה לישראל ששם הוא בוצינא,א" ומשם נמשך ביטול לסט,ק"ששם בוצד

 , דדינאסטראורות הגדולים ורק בז כל הלילה ואז היו שני המא"ולא קרב זא) כד שמות י(ז "עי
 ,ד"פ מעשיהם אלא בסטרא דעתיקא לעשות לפנים משוה"שלא היה הזיווג מסטרא דלתתא ע
ה של "ס המט"וז ,ם"ל ששם מתהפך הדין ברחמי"פאות הנ' והוא מסוד שורש הדיקנא שהוא מב

'  נס ששם שורש"א מסוד הארת הדיקנא ממו"משה שבו היה עושה נפלאות במדבר מסטרא דא
 ח דברים(  ולכן בו הוציא מים מצור החלמיש,1734הוא שער החמשים כידוע'  וה,ט"שערי בינה מ

 בסטרא דגבורה מתערי חזי תא )א"ח ע"מ (בשלח' ק פ"ש בזוה" ובו בקע המים בים סוף וכמ)טו
 אלא הרם את מטך לנגבא מיא ונטה ,'ה לנגבא מיא כו" והשתא בעי קוב,מיא בעלמא ונפקי מיא

בחינות חסד ודין ' ש שהיה כאן ב" כמוהוא ,'לאתבא מיא לאתערא סטרא דגבורה כואת ידך 
'  כי הוא שם ב,מאורות הגדולים'  וכאן בהתחלת הדיקנא בפתחא דאודנין הם בסוד ב,יחד

ג תיקוני דיקנא הוא " שסוד י)בפתח הקודם (ל"כמש )ב" ע'סחולין ( 'מלכים משתמשים בכתר א
   .'אור הלבנה כאור החמה כו) כוישעיה ל (אז יהיה  ש,'תיקון הנוקבא באלף הז

  
  פתח מז 

חיוורתי של ' סוד החמע נהורין אלו הם " וענין הש,ע נהורין"א שם מאירים ש" דאפנים
א " מאירים אל פנים דא,בצד שמאל' חיוורתי בצד ימין של פנים דגלגלתא וד'  שד,הגלגלתא
 םפעמי' ע נהורין בכל פנים שהם ב"שם יש ש ומ,ואמת' תפוחין דיליה שהוא תיקון ז' שהוא ב

  .1735ק כולא ימינא לית שמאלא שם" כי ע,ע ונכללים שם בחד"ש
 שהראשון נחשב ,ב"ב אשר הוא כולל נש"ע נהורין הוא בסוד שם מ" חשבון השוענין

 כי הכתר הוא ,ס"נחלק לט'  וכל א,א הם הפרטים המסתעפים מן הכלל" והמ,לעצמו והוא הכלל
ב אשר שם " מם וענין ש,ע נהורין"א עם העליון הכולל הכל הוא ש"פעמים מ'  טוהם' שער הנ

 ל"כמש )ב"ט ע"כק(ר "ש באד"בוצינין כמ' ס המנורה שהם ז"הוא כי שם בתרין תפוחין אלו ה
ק אשר היא שורש הדינים " שהבוצד,'פניו אליך וגו'  יאר ה)כהבמדבר ו (ש " והוא מ)פתח טז(

י גילוי זיו המוח " שכל אור הפנים נמשך ע,תנת הארה בפנים שלווכל קו המדה משם היא נו
 1736ש הגאון בליקוטים"ן כמ"ווי'  המנורה הם זניק'  וז, חכמת אדם תאיר פניו)אקהלת ח (ש "כמ

ל הוא שם "ב הנ" ועם מ,א"הם כ' פעמים ג' קנים הם ז' מהז' ן נכללים בכל א"יודי'  וג,ב"שהם מ
ח " כ,ה"כ שם מ"ס ושם ג"ג הוא בבינה שהיא מו"ששם ס וכידוע ,ש הגאון שם"ג וכמ"ס
  .ואמת' ג גי"פעמים ס'  והם ז,ל"ב הנ"ן עם שם מ"יודי'  הם ג,1737ה"מ

 אם הוא , שאנו רואים גם באדם למטה שכל ענינו ניכר בפנים שלו1738 הפנים הואוענין
 וכן ,' מלך וגובאור פני) טומשלי טז ( וכתיב ,'חמת מלך וגו) י אסתר ז(ש "בכעס או ברחמים כמ

 , וכל הגוונין ניכרים בו בסומקא ובחיורא כי בו הזיו,ו"ניכר בו אם הוא בבריאותו או להיפוך ח
 והיה ניכר כל פרטי פנימיותו והנהגתו ,ר קודם החטא שהיה הזיו מאיר בו"והוא מה שהיה לאדה

כן הוא למעלה  וכמו,  ואין נשאר בו רק רשימו לבד, אך אחר החטא ניטל זיוו,)ף טז"אח' ע(
                                                           

  .ט דמטה"ט שערי בינה היא המ"שהמא "ו ע"ב קט"זהר ח'  עי1734
 .א"ר קכט ע" אד'עי 1735
ד "ן ויו"ווי' ז, קני המנורה'  הוא בסוד ז,ב בשם"סוד שם מ, ל"א וז"ב ע"ג כ"יהל אור ח 'עי 1736

, ה"ן דבו שם מ"יודי' ר שהן ג"ובפרטות ג, ר"ד הוא ג"והיו, ס הידוע"ד הוא ג"ועם היו, כללם
עם ' ה עי"ג וכ"הוא שם ס) ב"א ועם מ"כ' פ ג"הרי ז(המנורה נרות '  ז,'ד בכל הז"ובהתכללות היו

  . ל"עכ, ב"ב ומ"ד וביה ע"כללות היו
  .'א פרק ה"ח א"ע 'עי 1737
ומלבד הנשמה , מלבד הדמות של הגוף בתבניתו, ל"וז, ל בדעת תבונות אות פו"ברמח'  עי1738

ם ותראי שזהו הוא זיו הפני, הנה יש דבר אחד נמצא מהתחברות שניהם, שבו בצורה אשר לה
הלא תראי , ולא זו בלבד כי אפילו השתנות ישוב הנשמה בגוף מתראה בו, המשתנה החי מן המת

הלא תראי פנים שוחקות פנים זועפות , ולא עוד אלא שמחשבת הלב נראית בו, החולה פניו רעות
 לא ואין הזיו הזה נמצא, כולם עדיהם המה של המחשבות הנסתרות בקירוב הלב, פנים מסבירות

ולא לגוף בפני עצמו כי אין לגוף זיו זה בלא הנשמה , כי הרי זיו של גוף הוא, לנשמה בפני עצמה
ח פתחי חכמה אות לב "ל קל"ברמח' ועי, ל"עכ, אבל הוא הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד

כן ול, ומכל חוש יוצאות הארות מזה, הפנים עשויות להאיר מה שנסדר בפנים בתוך הגוף, ל"וז
  .ל"עכ, עולמות של ראיה שמיעה ריח דבור וגם מן המצח יוצא הארתו' יוצאים ד
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 בו ניכר בפנים שלו ,פ התורה והבחירה"א שהוא הנהגת הזמן והדין ע"בפרצופים העליונים שבז
 הוא בהנהגת החסד למעלה מהנהגת שםק " אבל בע,ן נהורין שהם כוללים כל דרך הנהגתו"ק

א שהוא קצר "כ ז" שאמה , ולכן נקרא אריכו דאנפין, ושם מאירים המדרגות ביותר,הבחירה
 ולכן שם הם , והם באים בקטנות ובצמצום יותר,כ"ל שאין אורות שלו מתפשטים כ"ה רקומ

ס מאירים "ק כל הי"כ בע" משא)פתח כו (ל" כמש,ק"ן לבד שהם רק ו"א רק ק" ובז,ע נהורין"ש
  .ת"בז' ר וע"בג' בו שהם ש

 הם ,1739א"ש רבינו במ"ב שערים שהם נכללים בכלים של המנורה כמ" כל המוכללות
 ולכן שם מתגלה כל אורות העליונים שהם אור המצח שבו נגנז האי אוירא ,ם השכלמאירי
 רק שבמצח הזיו נעלם ביותר שהוא רצון הכמוס ,כ הזיו" ששם ג1740א שהוא מצח הרצון"דרדל

 כאשר אנו ,כ בפנים" ומן הרצון הכמוס נמשך הזיו והשמחה ג, לעילאאמאד ששרשו לעיל
ש הרב " והוא מ, אז מאירים פניו, בטובו שנשלם רצונורואים באדם בעת שהוא ברצון ושמח

 שהוא יסוד ושורש , שהארת מצח הרצון מאיר גם בפנים מהארת יסוד דעתיק הגנוז במצח,ל"ז
חיוורתי של הפנים '  וכבר ביארנו למעלה ענין הח,השרשים המקשר הנהגת הזמן אל הנצחיות

וא יסוד בריאת העולם הכל בשביל  שעל נקודה זו ה,א"דבגלגלתא שהוא מחסד דבינה דרדל
כ הארה אל זיו הפנים לגלות טובו וחסדו " ולכן משם נמשך ג,להראות טובו לבריותיו' חסדו ית

'  יאר ה)כהבמדבר ו (ש " כמ,א ומשם למטה"לבריותיו שמשם נמשך הארת הפנים למטה לז
 כי ,רך הארתו למטה כך הוא ע,ק"א למעלה בפנים דע" ערך הסתכלות של זולפי ,' וכופניו אליך

ל שכל האורות " ר,נ הוא זיווגא שלים"א וזו"ק אז זיווגא דאו"לפעמים הוא מסתכל במצח דע
 אבל אם הם מסתכלים רק בפנים ,של כל הפרצוף שלהם מאירים זה לזה ונכללים בגוונא חדא

ורות ל שאין מאירים כחות הא" ר, אז זיווגא דלהון בבחינת קצרי קומה בחצי שלהם למטה,ק"דע
ש במקומו " כמ,שלהם בזיווג להשפיע שלמות למטה רק מבחינת חצי פרצוף התחתון שלהם

ה " שהזכיר הרב זללההמדרגות  ובזה נכלל כל חילוקי)'פרצופים פתח ג (ד באריכות"בס
 כך הוא ערך הכנתם בזווגם ,ל שלפי ערך קבלתם מזיו העליון" ר,בהסתכלות שלהם למעלה

   .י בזה וד,להשפיע למטה לנבראים
  

  פתח מח 
 ,ה"ג ומ"ה שהם אורות וחשבון אותיות של ס" כתב הרב זללה,א" ופה דאחוטם

'  והג,ם"חוט' ה פשוטים גי"שמות אהי'  וחיצוניות הוא ג,ג"שהפנימיות דחוטם הוא שם ס
 ,ג" והפה הוא הפנימיות שבו שם ס,ה"ה שבפ"ן דשם מ"אלפי' ה הם יוצאים מג"אהי

פ שכל החושים " בזה שכבר ביארנו כמוהכוונה ,ה"פ'  ושניהם גי,ה"והחיצוניות שבו שם אהי
 וכמו , ובראש הם במחשבה,הנמצאים בראש הם כוללים כל הכחות הנמצאים בגוף במעשה

ה "אותיות הוי' פרצופים וד' עלמין וד' דרגין שהם ד' שבגופא שהוא כלל כל הבנין מתחלק לד
כ כדמותם בבחינת אורות וכחות " השרשים גשר והם בשו,יסודות' שהם כמו למטה כלל הכל ד

'  ב,חושים שבראש'  כמו כן בד,התחתונים'  עליונים שרשים לבכחות ' וכמו שלמטה ב,הנהגה
חושים התחתונים שהם '  ובפרט הוא בב,חושים העליונים ראיה שמיעה הם השורש והכלל

 שהם שרשים ת האורו וכן כאן אותם, והדיבור בפה, שרוח החיים תלוי בחוטם,החוטם והפה
 , ושם הוא בכלל, שהרוח הוא מחוטם,ק בסוד חוטם ופה" הם בע,פרצופים תחתונים' נ ב"לזו

 והנקבה ,כורא הוא כולל כל האיברים בכללד כידוע שטיפת ד,כ בפה בסוד אותיות"ונפרטים אח
 שהם כלל חלקי הכחות ,ב" שם בפה הם אותיות נחלקים לכולכן ,מציירת אותם לפרטים

פ צירופיהם וגלגוליהם שכפי ערך " ע,מצאים שמהם הורכבו כל מאורות ההנהגה בכללהנ
 , כך הוא ערך הרכבת חלקי מאורות הנמצא בהם,צירופי האותיות של כל שם של אותו הנברא

דרגין '  והתחלקות האותיות הוא בה,י נבנה העולם" שע,1741כלשלכן אמרו שהנוקבא היא האדרי
 בחיך וגרון התחל ש,תפשטים ומתגלים כחות אלו מהעלם לגילוישמוהיינו , מוצאות' שהם ה

                                                           

 .1736 הערה'  עי1739
א אתגליף "ס(רעוא דכל רעוין אתתקן במצחא ואתגלייא בבוסיטא , ל"ב וז"ח ע"ז רפ"א 'עי 1740
 . ב"ע' א צ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, האי מצחא אקרי רצון) בפסיטא
  .ג"ח ע"א כ" מוזכר ביהל אור ח1741
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י הלשון " ע,כ" ואח,1742ב שבדבור"כ ולכן הם בסוד חו" שאין ההברה ניכרת כ,הם בהעלם קצת
 ולכן אמרו , שהם השניים והשפתיםםי הכלים החיצוני"יוצא הקול ומתגלה בדבור גמור ע

   .1744נ שבדיבור"כלים החיצונים הם זו'  ב,כ" ואח,ב" המזווג בין חו1743שהלשון הוא בחינת דעת
 ,סוד אור פנימי ומקיף מה ענינו) 'פתח ה( כתבנו למעלה בענין עיגולים ויושר וכבר

 לפי ערך הראוי לו לקבל ,שהאור העליון שבפרצוף העליון מתלבש בתחתון לפי ענין התחתון
בלו והוא למעלה  ומה שאין התחתון יכול לק, והוא נקרא פנימיות,לערך הנהגת התחתונים

 שהוא משקיף עליו וחופף עליו להביא התחתון למדרגה יותר ,ממדרגתו הוא נקרא אור מקיף
 וכמו כן כאן בפה ששם מתגלים האותיות בבחינת דיבור שהוא ,עליונה בסוף סיבוב ההנהגה

' כ ב" יש בהם ג,בגבול ושיעור הכחות הראוים להתפשט למטה לברוא נבראים ולהנהיגם
 המתפשט לתחתון ומצוה לו לעשות כפי השגתו של מי שהדיבור היוצא הוא הפני,לומדרגות א

 כמו שאנו רואים באדם המדבר אל חבירו לעשות איזה דבר , וזה נקרא דיבור ופנימי,התחתון
 ומה שאין משיגו זה נקרא הבל היוצא מן ,שהוא שומע דבורו ומשיג רצונו ומחשבתו ועושה כן

ג " והכל הם בשמות ס, הבל המקיףא ולכן זה נקר,דיבור ואותיות שאינו בא בכח ,הפה לבד
 , ואימא היא המשלימתו ומתקנת אותו,א הוא העיקר בהנהגה" שז,א"ה שהם שורש אימא וז"ומ

  ).א פתח לד"גדלות דז (ד"ש במקומו בס"וכמ
 שעד כאן הכל הוא בסוד ,א"לבאר סדר השתלשלות העולמות עד או'  כאן עזרנו העד
אילך ו ומכאן , מכפי סדר המוכן לתחתונים לפי הבחירה והעבודה,דרגות שלמעלהשרשים ומ

 ובזה נשלם החלק ,' וכמו שיתבאר באריכות בעזר הצור ית,מתחיל הסדר לבוא בערך התחתונים
  .ןהראשו

  . רחמנא דסייעןבריך
 

                                                           

שני מיני , ל"ד וז"ג ע" יצ"א על ספד"בהגרוגם מובא ', ן פרק א"א וזו"ח הולדת או"ע'  עי1742
ומשם יוצא רוח דנביע בחשאי תמיד דלא , בחיך וגרון והוא זיווג נעלם מאד' זיווגים יש בפה א

  . ל"עכ, פסק
 .ב"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי1743
  .ג"ע'  אצ"א על ספד"הגרב'  עי1744
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  'חלק ב
  א "נתיב או

  
  פתח א 

'  כי אלו ב,וטעמו, ז"רק באדר "י באד" שני פרצופים אלו לא הזכירם האלקי רשב,א"או
,  כמו שיתבאר1745נ" רק בגדר השלמה ותיקון בשביל זו,ע"אינם נחשבים לפרצופים גמורים בפ

 והנהגתו הכל לומ כמו באדם הגשמי אנו רואים שביאתו לעולם וגידו"והענין שנקרא בשם זה בד
 והאב ,'אמו כוה ואביו ו"שלשה שותפים יש באדם הקב) א"א ע" לנדה(ש " כמ,י אביו ואמו"ע

 והאם מציירת הטפה כל ימי העיבור ,נותן הטיפה בכלל ובו נכלל כל פרטי אבריו וכל ענייניו
כ יוצא מבטן אמו ויונק מאמו עד עבור " ואח,ע ונשלם בניינו"בפ' ומפרטת אבריו שניכרים כל א

  . ומנהיגים אותו עד שנשלם אותו ואז אביו ואמו מדריכים,נקהזמן הה
א שהוא " שעיקר באצילות הוא ז,1746הדברים נמצאים בפרצופים דלעילא כל אלה והנה

אך שלמותו והתגלותו בא , כולל כל פרטי הנהגה ונותן מציאות לכל הנבראים עליונים ותחתונים
 כמו שיתבאר באריכות כל פרטי העניינים ,1747א שהם המוציאים אותו לגילוי"י או"בהדרגה ע

ה שהוא הנותן " שבולד שותף השלישי הוא הקבוכמו, ד"של עיבור ויניקה וגדלות במקומם בס
 שהם ,א"י או" ע1748ק"מעהם נשפעים  א"כל ענייני זכאן  כמו כן ,י אב ואם"נשמה וחיים לולד ע

א הם "שאו ה"ולכן אמר הרב זלה, א כל שלמותו בדרך הדרגה" שעל ידם נותן לז,הענפים שלו
  .א חצי פרצופו של מעלה עד הטבור"מלבישים את א

 עד הפרסה הוא ,' ההתלבשות הוא שכבר אמרנו כמה פעמים שכל פרצוף נחלק לביןוענ
 והוא מצטרף לפרצוף שתחתיו להשלימו ,ות ומן הפרסה ולמטה הוא למטה ממדרג,עיקר פרצוף

 ונפש , שבאדם הוא עיקרו רוח שבו שהוא דרגא דאדם,1749ש רבינו הגדול בכתביו"ולהנהיגו וכמ
 שבאדם שניתן בו כדי להשלימו ולתקנו בהמייתוא נפש השבו הוא למטה ממדרגת אדם וה

ולכן הנפש הוא ,  להמשיכו אחר מדרגת הרוח שבאדם,במדות הבהמיית ותאוות הדבוקים בו
א הוא " כאן עיקר מקומו של זוכן, כ הרוח הוא בלב" מה שא,מקומו בכבד למטה מן הפרסה

י ערכו בשיעור הנהגת ק שהוא מתלבש בו להנהיגו ולהשלימו כפ"בחצי התחתון של ע
ז יתוקנו ויעלו למעלה ממדרגתם שהוא " כדי שעי,פ התורה והמצות" המסודר עהתחתונים

כ למעלה מן "א אח"ז יעלה ז"כ כאן שעי"והוא ג, ל באלף השביעי"שכר לע יבולבחינת ק
 שענין המוחין הם לעורר ,ק"א מע"א שהם הענפים המביאין מוחין לז"וזה ענין או, הפרסה
א "י עלייתם כמו כן יעלה ז" שע,י העבודה השלמה של ישראל" וכתריהם שיזכו לזה עתוהמדרג

ל " מהם ונגנזו עד לע1751 וניטל1750 סוד העטרות והכתרים שירשו בהר סיניוהם, כ למעלה"ג

                                                           

מזל העליון עד החזה ובו נכלל אבא ומזל תחתון עד , ל"ד וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר 'עי 1745
שאבא מגיע עד החזה ומשם מתחלת אימא ומגעת עד טיבורו ובמזלא , טיבורו ובו נכלל אימא

א נקראו "ש א"עא "ל שאו"נ כנ"א וזו"שלכן בכללות הפרצופים והשמות אינן נחשבין אלא א, כלילן
  .ל"עכ, ובמזלא תליין ואתכלילן

כל ' וכן נחלק הכל בג, ה"ן וקב"שותפין באדם זו' ג, ל"ג וז"ח ע" צז"א על תיקו"בהגר'  עי1746
' שנברא העולם בהן הבריאה בב' וא' ס ב"וז, ה המסייע לדבר"עניני העולם משפיע מקבל וקב

  . ל"עכ) ב"ע' א ג"זהר ח(ש כל יחודי לא יהיה אלא בך "וז', והיחוד בא
נותן אותם )ה ו"הזכר ממשיך אור וכלי מהמ(ל "ח פתחי חכמה אות סד וז"ל קל"ברמח'  עי1747

  . ל"עכ, נותנת חלק בנולד עצמו גם מציירת הכל אפילו חלק הזכר' שמלבד שנוק' וכו' בנוק
 . ל"א עכ"ק א"התחלת התיקון הכל מע, ל"ג וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגרא וכן כתוב " זה א1748
אבל , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי1749

  .ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הנפש הוא המדרגה למטה ממנו
ואמרו ' ש ויתנצלו בני ישראל את עדים כו"וכמ, ל"א וז"ע' ה ג"הגה צ"א על ספד"בהגר 'עי 1750

' א מישראל שני כתרים כו"ה וקשרו לכ"ר מ"הקדימו נעשה לנשמע באו סבשעה ש) א"ח ע"שבת פ(
והן המוחין שהן עטרות , ה להחזירן לנו שנאמר ושמחת עולם על ראשם שעל ראשם"ועתיד הקב

' ש בשעה כו"ואלו הכתרים זכו בלוחות כמ', בסוד חיי המלך כו, שלכן היו חיין לעולם, א"דאו
כתרים ' עטרין ב' והן ב, ודבור העשרת דברות בסוד סיפור, ב"בסוד חו, ספרים' והלוחות הן ב

  . ל"עכ, ל"כנ
  .ל ונטלו" נדצ1751
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 שבכל 1752השמיםז הם הולכים ומתגלים ונתקנים למעלה על "ובעוה, באלף השביעי שיזכו לזה
ש " כמ,כ תיקונים חדשים בכל יום"עומת המצות שבכל יום שהם גיום נכנסים תיקונים חדשים ל

א מבחינה " תמיד מוחין חדשים לז1753א נותן" למעלה אווכן, ד" בס)כופתח עקודים ( במקומו
א מקומם למעלה מן "ולכן אמרו שאו, א"מחצי פרצוף עליון של אוהיינו , שלמעלה ממדרגתו

 ,וללים אותו לקבל ממנו מחיצוניות שלול שחובקים וכ"א ר"הטבור ושם הם מלבישים את א
  .א כמו שיתבאר"הראוי להיות יורד לז

  
  פתח ב 

 שהם טפלים לבניהם וכל כוונתם ,א"ש התיקונים שנותנים לז"א נקראים כן ע"או
והענין נתבאר בכמה מקומות שהשמות של כל דבר מורה על , ש"א כמ"להשלים ולתקן את ז
 שזה היה חכמתו של , שאינו הסכמי,ת לשוננו הקדושה שזה ענין מעל,עניינו כפי מה שהוא

 ושם אב מורה על שכל עניינו על הטיפה שניתן )כבראשית ב  (ר שקרא שמות לכל דבר"אדה
 ,ד דאבא"קוצין של יו'  והם הג,המכריע' ימיני ושמאלי וא' דרגין ב' באימא שהיא כוללת ג

' העובר הנולד מן הטפה מתחלק לג וכן כלל ,ראש תוך סוף וכן סוד ,1754רישא וגזעא ושבילא
 כמו כן ,שתחתיו' א כולל ב"אהולפי ש,  באריכות)ה"ג מ"פ( ש בספר יצירה" כמאש בטן גויהר

ת שבאביו "ן נבנה מז"ס והב" שכל פרצוף הוא מי,ר"ש ג" ועיקרו ע)ה"י(] זה[נקרא אב בשם 
ן "והב,  באבשאריםנר ש"ד הם ג"אותיות דיו'  שג,י"ו ה"י וי"ד ה"ב דבחכמה יו"שהוא שם ע

  .לישעיה' בפי ש רבינו"ן כמ"ב' אותיות הנשארים שהוא גי'  ז,ת שבו"הוא ז
ט שערים של הבינה שבהם נכללים " שהאם מציירת הולד לפרטים שהם ענין המולפי

 הם בחינת 1755'וז, ב"ט שערים עיקרם מ"והמ, א"אים שהם כלולים בזרכל המדרגות של הנב
 ,'ובהו'ד'  ויוצא מפסוק בראשית עד ב1756ב נברא העולם" שבשם מס"וז, הנוקבין שבהם כידוע

א האחרים הם "כ מ" ואח,ושער הראשון הוא הכלל,  הנבראים נכללים בהםישכל פרט
 כללשל בראשית הוא בחינה בפני עצמה ונחשב בפני עצמו שהוא ' וכן אות ב, 1757הפרטים

  .דערים בפרטות בציור הולם ש" שהיא המציירת א,ם"ולכן נקרא א, א" ונשאר רק מ,1758כולם
'  והא,ם" דהואא דאימא "דאבא ומ'  כי בהצטרף ג,ם"א נקרא אד" הולד היוצא מאוולכן

נותן '  כמו באדם התחתון שותף הג,ק הניתן בו שהוא רוח חיים שבו"הוא שותף השלישי כח דע
של '  הא והוא,ק הוא בסוד היחוד שמצדו בחינת יחידה"וע )א"א ע" לנדה ('בו רוח ונשמה כו

 כשמסתלק רוח ולכן ,1759וה בציור"הוא כלל שם הוי'  והא,ם שהוא עיקר רוח חיים שבו"אד
 ,ם"נשאר דשבו וכמו כן באדם התחתון כשמת ומסתלק רוח חיים , ם לבד"החיים נשאר בסוד ד

                                                           

  . א פתח כו בסוף"לקמן ז'  עי1752
 .ל נותנים" נדצ1753
דהא רזא דיליה מראש ', אלקינו יי' כל יחודא שלים הכא איהו יי, ל"ב וז"ג ע"ג ר"זהר ח 'עי 1754

אלקינו דא גזעא ,  דא רישא עלאה אוירא דסלקא'יי, ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא, צורים איהו
ל "אריז' ועי, ל"עכ, ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא יאות, דא שבילא דלתתא' יי, דאתמר גזע ישי

חכמה ובינה , מוחין' שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן ג, ל"ב וז"ע' י ה"בשער מאמרי רשב
) א ושוריק"נ(ו "צא לעילא וקוצא לתתא וגיד עצמה קו"באדרא רבא ונרמזים ביו' ודעת הנז

יהל אור ' ועי, ל"עכ, ב"ג סוף ע"בלק בדף ר' בפ' והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז, באמצעיתא
, ד"גזעא גוף היו, ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ העליון"באות יו, ל"ב וז"ע' א ז"ח

ובקוצא נקשר , ד הוא חכמה"כי גזעא גוף היו, ר"ד התחברות כל ג"ולכן ביו, ושבילא קוץ התחתון
א שהוא "א של השם שהוא קוץ הימין של ה"והוא נעיץ בינה בה, ובשביל התחתון בינה, כתר עליון

 . ל"עכ, כידוע' י
  .שמות' ב אותיות וז"ג דהיינו שיש מ"א פרק י"ח א"ע 'עי 1755
ה כללי "ב ד"ע' ז כ"א בתיקו"גר בה'ועי, ד פרק יד"ן ומ"ח מ" ע'ועי, ב"ו ע"ג רנ" זהר ח'עי 1756
 .השמות
 .'ח זווגים פרק ב" ע'עי 1757
היא כוללת כל האותיות באות בית ' ה כללא וכו"ד, ל"ב וז"ה ע" לז"א על תיקו"בהגר'  עי1758

  . ל"עכ, של בראשית' ונמצאו הכל נרמז בב' וכל הנקודין בנקודה שבתוך הב
ד למטה "ד למעלה יו"יו' ל שנרמז באות א"ה הנ"הוי, ל"ב וז"ע' ב) לרבינו(בית עולמים '  עי1759

  . ל"עכ, באמצע' ו
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 ,ו דביה"דוא' א שא"ה שבז" והוא סוד שם מ,ת"דאמ' שמסתלק א' כלול מי' ת כל א"והוא סוד מ
  .ד" בס)'א פתח כ"דז' נוק (וח החיים שבלב כמו שיתבאר במקומושם הוא ר
ט שערים שבאימא שבה נכללים כל "שכבר הודעתיך שהמ, כ שבנוקבא"ן ג"ס שם ב"וז

ב ימים "שבתות דנפקין מינה שהם מ'  ז,ב"נוקבין כידוע בסוד שם מ' ב דכורין וז"הפרטים הם מ
א הם שם " השלישי אדשותף' שבאבא עם א' גב ו"ובדכורא הם מ, שבתות' ימי השבוע וז' של ו

ק "של ע'  רק שהא,ן"של אבא שמצטרפים לה הם ב' ט עם ג"ובנוקבא שמתגלים כל המ, ה"מ
רוח חיים הועיקר  )א"א ע"א קפ"חזהר (א לית לה מגרמה כלום ב כי נוק,כ"אין ניכר בשמה כ

א " לתענית (םא לבני שאין אשה אל, להוליד תולדות1760שבה בא לה מדכורא רוחא דשביק בגוה
 שמסתלק רוח ,הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי) אבראשית ל  ( ולכן אמרה רחל ליעקב)א"ע

ן "כ בשם ב"שנכנס ג' והוא הא, 'ויהי בצאת נפשה וגו) יח בראשית לה(ש "החיים ממנה וכמ
אחר ו דידה "ף שבמילוי וא"והוא האל, 'באתי לגני וגו) אש ה "שיה(ש " כמ1761ן"ונעשה בסוד ג

 1762ן"ם וג"ס אד" וז)יא ישעיה סא (שנותן בה הרוח היא שדה חרושה וכגנה זרועיה תצמיח
 ש רבינו" כמ, שהמקום של האדם הוא נוקבא שבו, יצראשרוישם שם את האדם ) חבראשית ב (

  .א"במ
  

  פתח ג 
 ומקומם ,ק"א הוא בחצי הפרצוף העליון של ע" שמקום עמידת או)'פתח א(  כתבנוכבר

של כל פרצוף הוא מגולה ואינו מתלבש   כי לעולם הראש,והענין,  עד טבורא דיליהמן הגרון
 וגם אין בא להתלבש ,נו לפי ערכונל שאין התחתון יכול לחובקו ולהשיגו שאי" ר,בתחתון

וכבר אמרנו ,  כיון שאינו לפי ערכו אלא הוא בבחינת שורש וראש לבדהתחתוןולהנהיג את 
תיקונים הכללים של הדיקנא נוצר ונקה שהוא ' הם באים מבא " שאו)לדפתח א "א( למעלה

ל שבהם נכללים כל התיקונים של כל המדרגות הצריכים לנבראים " ר,המתפשט עד הטבורהזקן 
וכן מוכנים שם תוספת , א"י קטרוג הסט"י עונות וע"להסיר מהם כל המקומות שנפגמים ע

ולכן הזקן מתפשט עד הטבור , ד"ן חבהארות ועטורי ההנהגות בתוספת שלמות שהם סוד המוחי
א "ולכן או, ל שעד כאן הם הכל מדרגות שלמעלה מערכו" ר,א"ששם התחלת מקומו של ז

 וקנים רק ששם הם מת,נ מקומם שם נגד מקום הדיקנא"שעיקרם הוא בשביל לתקן את בניהם זו
רגות אבא עיקרו מד'  והם ב,נ"כ להשתלשל ולירד לזו"פ סדר הנכון שיהיו ראוים אח"ונסדרים ע

ל שאבא "ולכן אמר הרב ז, נ" ואימא הדינים והגבורות של דו,נ"לתקן החסדים וצד ימינא של זו
 ותק בחינת התחלק"ואף שבאמת אין שייך בע, ק ואימא צד שמאל"מלביש צד ימינא של ע

ק כולא ימינא כי שם הוא בצד "לית שמאלא בהאי ע) א"ט ע"קכ (ר"ש באד" כמא ושמאלנאימי
ק הוא השורש לכל " שהרי ע,מ שורש הדינים נמצא בו" מ,וד ואין שם דין והוא כולו חסדיםהיח

  .א"המדרגות הנמצא בז
 אבל ,א שם הם דינים ממש גלוים מסודר להנהגת התחתונים" הכוונה בזה שבזאבל

ג " לברכות(ש " וכמ,ל שבאמת הדין שלמעלה הוא עצם החסד"ר, ק הוא מיתוק הדינים"בע
 ,טובהל אך למטה בגילוי הוא הדין ובו כוונת הפנימיות היא ,'מברך על הטובה כוכשם ש )ב"ע

אך שהטוב שבא ממנו אינו מתגלה למטה רק אחר כלות , שאחר הדין בא הטוב והדין גורם הטוב
ק שבו יתנהגו " שהוא בעולם הבא והוא סוד הנהגת ע,סיבוב זמן ההנהגה באלף השביעי

 ל"ש רז" מוהוא, ק"א למקום ע" שיתעלו כולם למעלה וזםבהעלותהנבראים באלף השביעי ש
 ועל ,'ז על שמועות טובות הוא אומר ברוך הטוב כו"עוה, ב"ז עוה"לא כעוה) א" ע' נפסחים(

                                                           

נ "צ שיעלו זו"התדיר א) בין אבא ואמא(זווג אחד , ל"וז' ח מוחין דצלם פרק ו" מוזכר בע1760
וכל , נ"אמנם ההוא רוחא דשביק אבא באמא בביאה ראשונה אשר ההוא רוחא שורש זו, נ"בסוד מ

ט "ז פ"א תיקו"בהגר' ועי, ל"נ עכ"וחא מספיק אז למא וההוא ר"שאר הנשמות הנמשכין מזווג או
  .ב"ע

 בתוספות )ליל שבת (ן נתוסף זאת הלילה"כי שם ב, ל"ג וז"ח שער השבת פרק י"פע'  עי1761
 .'ן אות א"שנכנס באמצע דווי, ן"ונשתנה שמה ג, ברכה

גן [אלקים גן בעדן מקדם ' ויטע ה, ל" פרשת בראשית וז-ל "לקוטי תורה להאריז'  עי1762
ת שלו שהוא "בי] בינה[שהיא חיצוניות עולם הבריאה ] מקדם קודם יצירה, בעדן בריאה, עשיה

דיצירה ] ה"מ[וישם שם את האדם אשר יצר שהוא אדם ] כ"אח[, ת אשר שם בחינת גן"בחינת הת
 . ל"עכ, ר"ש אשר יצ"וז
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א "י ז"ז ההנהגה ע"ל שבעוה"ור, ב כולו הטוב והמטיב"אבל לעוה, 'שמועות רעות ברוך דיין כו
 טובות וז שרואים שיש ב"ע בעוה"א בפ"ר כ וניכ,דרכים חסד ודין ימינא ושמאלא' שבו ב
ולכן , א"ק על ז" והוא בסוד השקפת ע,רק שהרעות הם בעצמם בפנימיות כוונתם טובות, ורעות

 ,ב"אבל בעוה,  שהברכה הוא בסוד התגלותם לנבראים,ע"ברכה בפ' כל א) על(מברכים 
 לכן אז ,מו להםי הרעות שקד"ק שבו מתגלה הטוב הפנימי שיוצא ע"י ע"שההנהגה תהיה ע

ב "ב הוא שם החסד שם כ"ב והמטי"ס הברכות מורים על עניינם הטו"וז, יהיה הכל ברכה אחת
י הכהנים שהם בסטרא " שכולל כל החסדים הנמשכים ע1763רכת כהניםב היוצא מב"כ, ב"וע

ת הוא "ן האמ" ודי,ב"ד חכמה שם ע"ב ידוע שהוא חס" ושם ע,דחסד כשמברכים את ישראל
   .1764י"ן דאדנ"ה דיבסטרא דגבור

  
  פתח ד 

 ,ג"חו א ויסוד הזה כולל"י הוא מתלבש בא"ק הוא כי יסוד דע"א את ע" הלבשת אוסדר
 החסדים ודחו וכ בא"הגבורות שבו ירדו תחילה ואח'  הה כיצד,מדרגות' ג נתחלקו לד"ואלו החו

ו  סביב היסוד ממטה למעלה להתחבר עם החסדים שהם נשארלמעלה ועלו ,הגבורות לחוץ
 כשיצאו גם החסדים אז דחו הגבורות לשמאל והחסדים הלכו אל ,כ"ואח, סתומים ביסוד הנזכר

הימין והגבורות נשארו חצים למעלה מן החזה וחצים למטה נגד מקום הגלוי וכן החסדים מימין 
 החסדים חצים ,אכן, ת"א וישסו"פרצופים שהם או'  דםחומדרגות והוציאו מכ' בסדר זה והם ד

וכל אלו , אבל חצים העליון נשארו סתומים ביסוד,  לגילוי מפי היסוד למטה מן החזההם שיצאו
  .הדברים צריכים ביאור והם דברים גדולים וסודות נעלמים

תחתונה של )ה(י שהוא בחינה " כי ע)'פרצופים פתח ה(  בזה כבר כתבנו למעלהוהענין
מקשר האצילות אל המדרגה ל שהוא ה" ר,א" הוא היורד להתלבש בא1765ק"ס שנקרא ע"עולם א

 והיסוד הוא החובק בתוכו כללות הדברים המסודרים במדרגת ,יותר עליונה של הנצחיות
שלעולם יסוד הוא ,  לקשרם במדרגה העליונההאצילות להביאם אל סדר הנהגת ,הנצחיות

 וכן כל האברים נכללים בברית , כמו שיסוד הבנין כולל כל הבנין1766הברית וקשר כל המדרגות
דרכי ההנהגה '  וכלל כל המדרגות הם חסדים וגבורות שהם התחלקות ב,1767ג איכות שבו"תריב

 ש" תיקוני הבריאה הוא שהגבורות באים תחילה כמוסדר, וכל שורש הנבראים בדבר והיפוכו
 שהטוב הגמור בא אחר ,'ד כו"בתחילה עלה במחשבה להבראות במדה) אבראשית א י "רש(

אל ותיקון העולם הוא בא לאחר זמן שהרע והעונש המגיע תחילה וכן שלמות ישר, הרע והדין
 )א"ע' א ג"ח( ק"ש בזוה" וכמ, הטוב הוא סתום ואינו מתגלהועיקר, הוא סיבה להבאת הטוב

שחסד הוא מתגלה למטה וטוב ,  וזה הפרש שבין חסד לטוב,1768שטוב הוא כד טוביה גניז בגויה

                                                           

ב אותיות "דן כל כנג"ב אתוון אתגליפו בגווניהון ר"כ, ל"א וז"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1763
וזהו שם ', א כידוע וכו"ב אותיות התורה שהן בז"וכנגדן כ, א"ב תקונין בז"הן כ, ג"וי' שבתורה ט

והן יוצאין מברכת , ל"שהוא בתפארת כנ, ב תקונים דדיקנא שלו"והן כ, ת"א כידוע בת"ב בז"של כ
ק "וידוע שע, ן"עה וויותש, ג תיבות"ד עד וישם י"ן שם בכל תיבה יו"ג יודי"והן י, כהנים כידוע

ב נחלק "וכן השם כ, ן"א הן ווי"תקונין דז' ונגד ט, ן"ג תקונין הן יודי"שלכן נגד י', א ו"ד וז"נקרא יו
  .ל"עכ, ג"וי' לט

, ן"אותיות האחרונות הם די' י מורה על הדין כנודע וכן ג"אדנ, ל"וז' ח פרק ה"ח רפ"ע'  עי1764
זה מורה '  הרחמים המשותפים עם הדין שבה ואות א'והוא בחי, ף"ונשאר אות ראשונה שהוא אל

  . ל"עכ, ה שהוא רחמים"ש אהי"ע
  .ק"אל " נדצ1765
' ל ג" מתקלא הוא מאזנים הנ-דעד דלא הוה מתקלא , ל"ד וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי1766
וצריך למכריע , דדכר הוא חסד ונקבה דין שהן יום ולילה אור וחשך, נ"והענין הוא זו, ר"קוין חד

  . ל"עכ, י נתקנו כולם"וע' והוא מבסם לנוק, והוא יסוד עולם צדיק, יניהם כלול משניהםב
 .202לעיל הערה '  עי1767
אמרה קמיה רבון עלמא ניחא קמך למברי בי עלמא דאנת בי , עאלת את ט, ל" וז1768

ד "הה, א דהא טובך סתים בגווך וצפון בגווךאמר לה לא אברי בך עלמ, אתקריאת טוב וישר
הואיל וגניז בגווך לית ביה חולקא לעלמא דא , מה רב טובך אשר צפנת ליראיך) תהלים לא כ(

 . ל"עכ, דאנא בעי למברי אלא בעלמא דאתי
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ז "וע, 'מברכין על הרעה מעין הטובה כו) א"ד ע" נברכות(ש " כמ,1769הוא הטובה הגנוז ברע
 הבא לאדם תוכחתל שה"ר, טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת )המשלי כז (אמר הכתוב 

' כי את אשר יאהב ה )יבמשלי ג (כענין , ותרת בוס אהבה הממצדבגלוי היא טובה מאחר שבא 
 זה הוא מושרש וכל ,ולכן הגבורות הם יוצאים בגלוי והחסדים נשארו סתומים, 'יוכיח וגו

א שהוא "א שהם עיקרים בשביל תיקון הז"י שהוא המוציא הארת פרצופי או"למעלה ביסוד דע
ולפי שאבא הוא שורש כל החסדים , לכן יציאתם תלוי ביסוד הזה, תיקון וסדר כל הנבראים

י וזה " דעיםכ זה מהחסד" לכן יציאתם ג,שבכל הנבראים ואימא שורש הגבורות שלהם
  .ת שבומהגבורו

ס ואימא "מדרגות שהם אבא ויש' לב' א הם מתחלקים כל א" בסמוך יתבאר שאווהנה
' ב' כמו כן כאן יש לכל א, נ לפי חילוק המדרגות"ותבונה שהוא לפי הסדר שמתקנים את זו

ז אנו אומרים שהחסדים שביסוד עתיק מתחלקים חצים למעלה מן החזה שהוא "שרשים וע
 וחצים למטה מן החזה שהוא מדרגה תחתונה יותר ,נ"המאיר לזוא "מדרגה יותר עליונה שבא

 שכן למטה בנבראים , ההפרש הוא שהגבורות כולם הם מגוליםאך, וכן הגבורות, המאיר למטה
 שמלך , שעיקר הנהגתם בתמידות הוא בצמצום ובדין לדקדק על כל דבר,הם נראים יותר בגלוי
רק , ים הם באים בסתימות ונגנזים לעתידכ החסד"מה שא )דמשלי כט (במשפט יעמיד ארץ 

ק מחשבה עליונה מה שצריך לשתף החסד עם מ כפי עו,כ למטה לזמן הצורך"לפרקים מתגלים ג
, פ העבודה" כדי שיוכל לעמוד ולתקן יותר ע,הדין להאריך אף או להשפיע טוב בשביל תיקונו
י המשקיף בשביל " דע וזה הכל בשורש יסוד,ונמצא שהחסדים חצים מגולים וחצים מכוסים

כ "מה שא,  מתגלה לעולם איןסה שבזה אין הטוב העליון הנשאר מכו,תכלית הבריאה ותיקונו
א לנוקבא ששם נסדר מה שצריך "בפרצופים התחתונים יוצאים החסדים כולם לגלוי כמו מז

י "כ ביסוד דע" מה שא,לכן צריכים שיצאו כולם)ו (להנהגת הזמן לפי העת ולפי הענין הצריך
  . אלא כלל הטוב המשקיף לעתידבפרטאינו 

י הוא דכורא "כ החסדים הוא בשביל שיסוד דע" יציאת הגבורות תחילה ואחוסיבת
והענין כתבתי , וגם זה הוא דבר עמוק מאד, ויסודו צר וארוך ואין מקום לסבול שניהם בבת אחת

 הבניןשעיקר והיינו ,  שעיקר מה שנפרש הזכר מן הנקבה הוא ביסוד)'בפתח פרצופים ( פ"כמ
וכן הזכר עיקרו להשפיע והנקבה עיקרה לקבל , ניכר ביסוד שבו שעליו עומד הבנין' כל א

והנה מן הזכר בא הכל בכלל שהטפה אין בה חילוק אברים , ולעצור בה מה שנותן הזכר לתוכה
ורו לפי שיע'  והנוקבא מפרטת אותו לחלקים ומגדלם ומגלה אותם כל א,והוא הכל כולל בשוה

 צריך שיהוי זמן שיהיה הטיפה עומדת ולכן ,1770 המחלקת דרכי החכמה הסתומהונהכענין התב
 שכמו שהאברים ,וענין הזמן הוא חילוקי המדרגות, שם ברחמה עד שיהיו כל אבריו מצויירים

 כמו כן הזמן הוא מתחלק לימים ,בגבול חברו' לבדו ואינו נכנס א' והמדרגות נפרשים כל א
 כך הם מספר הימים ,וכפי מספר ציור המדרגות, ע"הוא מדרגה בפ'  אל שכושעות ורגעים

ולכן , א" בענין עיבור דז)'א פתח ט"ז (ד" בסתבאר וכמו שי,והשעות שצריך העובר להיות בבטן
שיהוי הזמן שצריך העובר להשהות ברחם הוא בהעלם שאימא מעלמת אותו בתוכה ואין מגלה 

ונמצא שמקום זה הוא בחינת דין , פ הסדרים והמדרגות שלה"לחוץ מדרגותיו עד שיהיה נתקן ע
ש שיסוד דאימא "וז,  שכל דין וצמצום הוא בעומק שעניינו הסתלקות והעלם למעלה,וצמצום

כ החסדים שטבעם "מה שא, 1771 שהגבורות שבה עשו יסודה שקיע לגיו,הוא רחב ועמוק
 חלקותכ הת"י בחסדים אין כלהתפשט ויש להם כח הדוחה אותם לחוץ ואין לו שיהוי זמן כ

 ,ם יותר ומתרבה לחלקיםמצטמצ מה שכלו,  שהוא בסוד היחודדאחבהמדרגות רק הכל נכלל 
ש שיסוד דדכורא הוא צר ואין לו מקום וסיבה שיעצור בו "וז, הוא מצד הדין וסילוק הארה שבו

 סדר  לפי,כ החסדים" ואחהגבורות תחילה ,ג שלא לגלותם אלא תיכף מוציאם לחוץ"החו

                                                           

אי טוב למה חסד , אך טוב וחסד ירדפוני) תהלים כג ו(כתיב , ל"ב וז"ח ע"ב קס"זהר ח'  עי1769
אלא טוב כליל כלא בגויה ולא אתפשט לתתא חסד נחית , דהא בחד סגיא, ובואי חסד למה ט
  . ל"עכ, ואתפשט לתתא

תבונה היא בין בחכמה ובין בבינה כאשר יבין הדבר על , ל"א על משלי ב ב וז"בהגר'  עי1770
 . ל"עכ, בוריו נקרא תבונה

 דין שלכן כל כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא, ל"א וז"ז קמט ע"א בתיקו" בהגר'עי 1771
 .דינין בערוה דכלא שקיעה וכל רחמי באמה דדכורא
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 הכל בכתב רק לחכם לפרטםא "והבן דברים אלו מאד כי א, ש"ירידתם זה אחר זה בכלל כמ
  . ודי בזה,1772ומבין מדעתו
א כשיוצאים יוצאים "כ בז" הגבורות כאן הם עולים להתקרב אל החסדים מה שאואלו

נים ק הם קרובים אל השלמות ואין שם הפרש כלל בין הדי" והוא כי כאן בע,הגבורות מיד למטה
 ולכן צריכים , רק בסוד השורש לבד הם נקראים גבורות, ששם הכל בסוד חסדים,ובין החסדים

  .והבן ולא להיות נפרד מהם , להתקרב אל החסדים ולהיות במקומם למעלהשם
ג " הוא בסדר חו,ג שכתבנו שביציאת הגבורות עלו למעלה" החואלו) פתח ה(

א בנוקבא להוריד "משם ואילך כאשר מזדווג א אבל ,א"הראשונים שבאו בעת שנתקנו סדר או
ג הראשונים שהם " רק שאלו חו, הם יורדים למטה במרוצה ואין עולים למעלה,ג חדשים"חו

 הם ,ג אשר הם למטה"ג החדשים דרך מסך היסוד והחו" מחוהארהלמעלה תמיד הם מקבלים 
'  הא,דרכים' מות יש בבבנין העול שהנה  והכוונה בזה,מקבלים הארה מן החדשים בגילוי גמור

שהנבראים שהוכנו והיינו , הוא ירידת השפע המתחדש תמיד'  והב, אצילותם' תחינםבסדר בני
רק הוכנו בשביל ) גתהלים פט ( יבנה סדפ סדר העבודה בסוד עולם ח"תחילה לא היה ע

פ " שיהיו ראוים להנהיג ע,י הנבראים והנשמות"ל בסדר שיהיה ראוי שיצאו ע" ר,העבודה
 בזה ,ל שורשם וסדר בנינם"ש תחילת בנין העולמות ר" וז,פ הסדרים אשר הוכן להם"תורה ועה

 ולהג עומדים למעלה וחצים מכוסים וחצים גלוים כפי התכלית הע"היה ההכנה שיהיו החו
 אבל בפרטות היורד בכל עת וזמן לחיות הנבראים או בשביל תוספת שפע ,מכלל סידור הבריאה

 שצורךג כולם ומתגלים למטה מה " אז יורדים החו,כות התורה והמצותי ז"וטובה הנעשה ע
 אך לפי שעיקר גילוי , לכן כל עסקם לירד למטה ולא לעלות כראשונים,לנבראים לפי הזמן והעת

 לכן אנו אומרים שהראשונים , הנבראים היה בשביל סדור הזמן והעבודהיציאתהאצילות ו
 וזה גורם להתחלקות הפרצופים ,תחדשים בכל עתג החדשים המ"מקבלים שלמות והארה מחו

  .ש"מדרגות כמ' לד
 הקודם שעיקר הגילוי הוא בגבורות שבהם עיקר ההנהגה בזמן לפי בנתיב כתבנו וכבר

 ולכן הם במדרגה יותר גדולה מן החסדים והם נעשים עטרה ,עומק העבודה על כל פרט ופרט
 שהאשה היא התורה )דמשלי יב (  בסוד אשת חיל עטרת בעלה1773ב"לראש הצדיקים בעוה

 )ט ו י בראשית"רש( ט" ותולדותיהם של צדיקים תורה ומערותי האדם עושה פי"והמצות שע
ב " כברכות1774(והתורה נמשלה לאש  )ב"ח ע" פשבת(ולכן אמרו שהתורה מפי הגבורה נתנה 

קבא  ולכן בנו,שהם הגבורות שבחסדים שמהם בנין האשה) 1775א" ע' זתענית(וכן למים  )א"ע
י נמדד כל אבר וכל " שע1776ק" המדה שבא מבוצדוקוהכל בא בפרט ושם הוא התחלקות הזמן 

 לבעלה שהם הנשמות שעיקרם מן עטרת והיא נעשית ,מדרגה בשיעורו המוכן לפי הצורך
 והם מתעטרים משכר תורתם ,כדי להטיב להם'  שביאתם לעולם מצד חסדו ית,החסדים

  . כדרכיו וכפרי מעלליויש איש א,גמור בדקדוקומעשיהם הטובים לקבל שכרם בדין 
  

   )ו(] ה[פתח 
 אינם כיציאת ,א"י בא"ג דיסוד דע" המדרגות ופרצופים שיצאו מהארת חויציאת

וזה בא מצד  ,א שיתבארו במקומם"א שמתגלים בז"הפרצופים ומדרגות שיצאו מיסודות דאו
 , רק זה בימין וזה בשמאל,הם בוג שני"א החו"כי באוהיינו , א"א לז"ההפרש אחר הנמצא בין א

ף פתח "אח ( כי כבר נתבאר, והטעם,א הוא חסדים לבד והגבורות ניתנים לנוקבא"כ בז"מה שא
 ,ק נגד שית אלפי שנין"א שהוא ו"שעיקר ההנהגה בתחתונים המסודר לפי העבודה היא מז )יג

סוד והיינו , אירםועיקר הדבר הוא שתיקון העבודה והבחירה הוא לתקן המדרגות החשוכים לה
                                                           

 .ב"א ע"חגיגה י'  עי1772
  .א"ז ע"ברכות י 'עי 1773
מה אש אינו מקבל טומאה אף דברי תורה אינן ' הלא כה דברי כאש נאם ה', ל הגמ" וז1774

 .ל"עכ, מקבלין טומאה
 דכתיב הוי כל צמא לכו ,אמר רבי חנינא בר אידי למה נמשלו דברי תורה למים', ל הגמ" וז1775

לומר לך מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך אף דברי תורה אין מתקיימין אלא , למים
 . ל"עכ, במי שדעתו שפלה

' א פתח ח"א' ועי, שזה שיעור קומה קו ומדה של יוצר בראשית' לעיל פרצופים פתח א'  עי1776
  . שזה שורש לכל הפירוט
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 ,ע" נתנו לתחתונים שהיא הנוקבא הכוללת מדרגות בין שלכ,י החסדים"התבסמות הגבורות ע
ונבראים התחתונים צריכים תחילת בנינם להיות בגבורות לבד שהם המדרגות לפי החשך 

 וכפי ערך עבודתם בתורה ומצות הם מתקנים ומבסמים הגבורות עם ,והצמצום הנמצא בהם
 וכמו שלמעלה , והעבודהמן בכל עת לפי ערך הז,נ שנעשה על ידם"זה סוד זיווג זו ו,החסדים

 כמו כן יורדין תיקונים למטה ,נכנסים אורות הדכורא שהם החסדים בנוקבא שהיא מגבורות
 וזה ,כ מדרגות מאירות את התחתונות שהיה נמצא בהם החושך והצמצום בתחילה"ע ג"בבי

א הוא המסודר לפי השלמות האמיתי " אאבל , התיקון והזיווגאינו בתמידות ובכל זמן רק בעת
 לכן שם תמיד הגבורות עומדים מבוסמים ומאירים ,א"באופן שאין קלקול ואין קטרוג מצד הסט

 ,ל" ר, רק שזה ימין וזה שמאל,ג הם בו"שני המדרגות של חוא "א ולכן ,י החסדים"ע
 ,תן למטה ששם הם מתחלקים באמתע מטעם שהם עומדים לי"בפ' שהמדרגות ניכרים כל א

מ בדרך השאלה " מ)א"ט ע"קכר "אד( ק כולא ימינא לית שמאלא ביה"ולכן אף שבאמת ע
  .ושורש נקראים הגבורות שמאל נגד החסדים

א הפרצופים שיצאו מהארתו שניהם " כי בא,א"א ובין א" זה נמצא הפרש בין זומצד
א לאה ורחל "כ בז" מה שא,ה ותבונה בשמאלוס בימינו ובינ" רק שאבא ויש,עומדים בפנים שלו

 ת שהגבורו,א"שזה בא מצד ההפרש הראשון שזכרנו שבזוהיינו , נוקבין דיליה יוצאים מאחוריו
 השלמות והתיקונים כדי שתיקונם ריוחס שכך נסדרו בתחילה ,שבו הם בתחילה אינם מתוקנים

 שבנאה 1777הנשמות והאדריכל לכן גם הנוקבין שהם השורש של ,פ עבודתו"י האדם ע"יהיה ע
כ היא נבנית מאורות בלתי נשלמים שאין זה כוונתו והארת פניו " ג, המנהגת אותםדהאםאותם 

דברים (ש " וכמ, בתחילה הם עומדים באחור שהוא בחינת חזרת הארת פניו מנבראיםלכן, 'ית
מעשיהם וביאתם לפניו תלוי בעבודת התחתונים כשמתקנים ' והסתרתי פני מהם וגו) יזלא 

פ מסוד " הם מחזירים אותם בבחינת פב,י החסדים"וגורמים ביסום כל המדרגות החשוכים ע
 לכן ,א שהוא מסודר לפי השלמות המתוקן בלי שום קלקול כלל" באכ" מה שא,נ"הזיווג דו
  .פ"פבבתמיד הם 

במקום המכוסה ' הנוקבין שהם בינה ותבונה יוצא א'  שב, יש הפרש אחר ביניהםעוד
 , רק לאה ורחל נתחלקו בערך זה,א" אבל למטה בז, ותבונה למטה במקום המגולה,ו אימאוהיינ

 שניהם יצאו למטה ,א" שיצאו מהארת יסודות דאוארהאבל יעקב ודור המדבר שהם פרצופי הה
כ " אף שכלול ג,א כולו אחד" כי יסוד דעתיק המאיר בא, והטעם,מן החזה שהוא מקום המגולה

 יכול להוציא , ולכן הארתו גדולה, שהוא למעלה ממדרגת הגבול והזמן,אמ נקרא דכור"נ מ"מדו
כ מסכים ומחיצות וחילוק " שם כןכ במדרגה יותר גדולה שאי"ממנו הארה שיהיה מאיר ג

 שתבונה היא צריכה להיות למטה מצד שצריכה אימא ולפי ,י"מדרגות שהאור יהיה יוצא ע
 ששם האור מוגבל ומצומצם יותר ,טה מן החזה לכן יורדת למ,א"להתחלק במדרגות להאיר בז

א שהם " אבל ביסודות דאו,ל מה שמתגלה לפי מדרגת התחתונים" ר,והוא נקרא מקום המגולה
א שהם המגדלים אותו " הדבר להתקרב לפי ערך מדרגת זחילמדרגות נפרדים מצד שכאן הת' ב

נוז בהם הוא דרך שני  נמצא שהאור הפנימי הג,ד"בס' קים אותו כמו שיתיוהמולידים ומנ
כאן כבר היה הצמצום שהיה היכולת באבא ב כי ,'רק למטה מן החזה מסתלק מסך או ,מסכים

 המדבר לכן פרצופי יעקב ודור , מסך גבורות דאימא כמו שיתבאר במקומוי"להאיר שלא ע
שמקורם מהארת יסוד דאבא לא היו יכולים להתגלות בערך האור הגדול שהוא למעלה מן 

מדרגות המפסיקים בינו ובין ' ל ב" ר,מחיצות' שעדיין אור אבא סתום שם ויש לפניו ב ,החזה
   .ימא לכן הוצרכו לרדת למטה במקום שהאור נקטן ויכול להתגלות בלא לבוש א,התחתונים
  

   )ז(] ו[פתח 
 והפרסה מתחיל ,א עד טיבורא דיליה"א הוא מן הגרון דא" עמידתם של אומקום

 מן החזה והולך ומתעקם לאחור ויורד הקרום עד הטבור מצד ,גד פניוא מנ"להפסיק באמצע א
 וירכיים ,פ והבטן שלהם נגד החזה התחלת התפשטות הפרסה"א עומדים בסוד פב" ואו,אחור

 )'חפתח ף "אח( ש למעלה" והכונה בזה כמ, נגד הטבור בסיום הקרום והפרסהםשלהם מסתיי
 והפרסה הוא מחיצה ,חציו התחתון' יון ואבחציו העל' מדרגות א' שכל פרצוף מתחלק לב

י שהם הרגלים רק רשימו של האורות "מבדלת המסלק כל האורות למעלה ונשאר למטה בנה

                                                           

  . המלכותוג שזה"ח ע"כא " מוזכר ביהל אור ח1777
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 מבדיל בין הלב שבו רוח 1778ד וכמו שבאדם חצר הכב, שהוא בערך התחתון המלבישו,לבד
שמשים שלו  וכן הרגלים אינם עיקר האדם רק מ,בהמיית לכבד ששם נפש ה,חיים ועיקר האדם

א הם המקבלים ומלבישים עיקרי האורות " ואו,מה שצריך לילך חוץ למקומו ומדרגתו
ל " ר, אבל המחיצה הזאת הולכת באלכסון,א שהם למעלה מן הפרסה"והמדרגות המסודרים בא

 שם ,א שהוא עד הירכים" ולכן נגד עיקר בנין או, בשוה רק סוכך ויורד לפי ערך המדרגותנואי
 שהארה הנמשך מן ,כ כמו נגד הירכים שלהם"גה יותר גדולה ואינו סוכך כהמחיצה במדר

 אבל תהיה עבה ויורדת ,כ למחיצה"א צריכים ג"א שהם העקרים הנכנסים בז"הרגלים דאו
  . יוכל לקבל בערכוהיהא י"במדרגה יותר כדי שז

 מצינו בפרכת שהיה מבדיל במקדש ובמשכן בין ההיכל ובין קודש הקדשים שהיו וכן
 והוא מקום ההבדל בין נגד החזה שהוא ,אשהדדי  כמין שני 1779בדי הארון בולטין בפרכת

ק עומדים מימין ושמאל של " ושני הכרובים בק,בעליונו של הפרכת ובין הטבור שהוא למטה
ארון הברית ששם  ,ק כידוע שהוא נקרא ברית" הוא יסוד עתיק שבאמצע קרון שהא,הארון

א "יסודות כ'  ולפי שהוא כולל ב, והארון הוא מחיצת היסוד,הג שביסוד הז"ח וה"הלוחות ה
ארונות שעשה בצלאל '  והם ג, נוקבא דיליה סובב בסוד גבורות ודכורא בפנימי חסדים,נ"דו

ג שביסודו הם אשר הוציאו " ואלו החו, של עץ חסדיםימישל זהב סוד נוקבא ופנ'  ב,מסביב
 ,'שהם ד'  והם ב,א עומדים כן" שאו)שמות כה כ ( איש אל אחיוופניהם ,הכרובים' א שהם ב"או

ק ורגליהם בארץ והם " ועומדים באמצע ק,ס ותבונה"א ויש"כנפים שהם או' שלכל אחד ב
דדים הבולטים בחזה עד למטה לארץ שהוא סיום הירכים שלהם ' לעומת אמצע הפרכת מנגד ב

את הברכה על הררי '  ה ששם צוה1781 שהוא יסוד1780ך" כרובים בסוד ברויםונקרא ,כמו שנתבאר
' ה ב" ושם הם שניהם בסוד תנ, וידוע כי אבא מתגלה באימא ונכלל בה)1782ג תהלים קלג( ציון

  .1783ה דאימא"מלואים דאהי' ב שהם ג"פעמים כרו
 ושם נקבעים כל המדרגות של ,נ"א לזו" בין אורות או1784 הזה הוא המבדילוהפרכת

 והם כנגדז "ה הם תרפ"ב ותנ"א הם רל"אולואים די שמ1785 וידוע,נ דרך מסך"א להאיר לזו"או
 שבדכורא בחינת מלכות שבו ,דאימא כידוע' ס דאבא וי"א שהם ט"ט מדרגות כללות של או"י

ג " וגם נרמז בשם זה סוד תרי,ת"ש פרוכ" ולכן נקרא ע, שבו ונחשבים לחדטרהנכללת ביסוד בע
הוא נעלם בו '  והו,ג"וא שהם ח"ן שנבנים מהם או"ה וב"ה וסוד מ"ח ושס"ג רמ"נ חו"דדו

א המתחיל מתחת הפרסה שהוא נקרא "ר דז" וגם הוא נגד כת,שהוא יסוד דעתיק המאיר שם
כ " הדין מה שלמעלה היה בסוד שורש לבד והם גק שבו מתגלה עומ,1786ק"ם לקבליה דע"אלהי

 היסודות הנכללים בחד מיסוד' בדי ארון שהם בולטים בפרכת הם הארת ב'  וב,ת"אותיות פרוכ
 ,שהוא יסוד' ד הוא ו" וכל ב, שהם נמשכים דרך המחיצות של היסודות ומאירים בפרסה,דעתיק

  . והבן
  

                                                           

  .א"א ע"ירושלמי יומא מ'  עי1778
 הא ,רב יהודה רמי כתיב ויראו ראשי הבדים וכתיב ולא יראו החוצה) א"נד ע(יומא '  עי1779

אשה שנאמר דדי הא כיצד דוחקין ובולטין ויוצאין בפרוכת ונראין כשני ' כיצד נראין ואין נראין וכו
  .ל"עכ, צרור המר דודי לי בין שדי ילין

ב דאיהו "אלא קודשא בריך הוא רכיב על כרו, אין מזל לישראל, ל"א וז"ח ע"ז צ"תיקו'  עי1780
 . ל"עכ, דאיהו עבד עולם עבד דילה, ומתפרנסת על ידיה, ך"ן ואיהו ברו"מטטרו
 .ג"ע'  לצ"ספדא ב"בגר'  עי1781
  .ולםאת הברכה חיים עד הע' כטל חרמון שירד על הררי ציון כי שם צוה ה, ל הפסוק" וז1782
  .ה"תנ' ה גימ"ד ה"ה יו"ף ה" ועוד אל,א"ד ה"א יו"ף ה" ועוד אל,י"ד ה"י יו"ף ה" אל1783
י "ל אעפ" ר- אתפרש ואתדבק לא אתפרש ממש , ל"ב וז"ג ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי1784

, א למעלה מהקרום"מ דבוק הוא בו רק שאינו דבוק ממש כמו או"מ, א"ק לז"שנתפרש המסך בין ע
וכנגד , ש למעלה"ש בזוהר הרבה פעמים וכמ"כמ, ן בו ואינן נחשבין לפרצוף אחרא נכללי"שלכן או

ושם , א לנוקבא קרום"וכן הוא בין ז, זה המסך הוא הפרכת במשכן בין הקדש ובין קדש הקדשים
 . ל"עכ, י"ששם הוא נה, ל והוא המסך בין משכן לחצר אהל מועד"עמידתה כנ

 .'א פרק ב"דז' ח נוק" ע'עי 1785
ר דף "ש באד"כמ, ק"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ז, ל"ג וז"ע'  אצ"א על ספד"הגרב'  עי1786

 . ל"עכ', אלקים כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' א כו"ק ורזא דז"ב רזא דע"א ע"קמ
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  )ח(] ז[פתח 
מזלות הם '  שאלו הב,מזלות' א כי הם נכללים בב"א ראשם מגיע עד דיקנא דא"או

 ואין ,א הוא בשביל להשפיע לבניהם" וכל ענינם של או, של כל עלמין1787ג"שורש השפעות חו
 ענין שערות שעל הגלגלתא שהוא בחינת הסתלקות האורות למעלה שהוא נקרא אור מקיף להם

 שבראש הפנימיים יוצאים ובוקעים דרך מסכים ומחיצות והסתלקות האורותשעניינו ש
א " אבל כאן באו)ידפתח א "א( א" בענין השערות שעל גלגלתא דאבאריכותש " כמ,וצמצומים

מזלות של הדיקנא '  ולכן כל מה שמקבלים מב,נ"תקן את זואין הדבר כן מטעם שכל עניינם ל
ש " וכן כל הפרצופים כמ,ן"ה וב" ממסודפרצופים נבנו '  ואלו ב,נ"הם משפיעים תיכף אל זו
ן " ונתבאר שם שלא נסדרו הפרצופים ענין חלקי ב)'פרצופים פתח ד (בעניינו באריכות במקומו

ל ונה כו ולא כן היה הכ1788ר העולמות מתוקנים שאילו היה כן היו כב,ה"לעומת חלקים של מ
 קוםן זה כנגד זה כדי שיהיה מ"ה והב" לכן לא נסדרו המ,אלפי שנין'  שהבחירה שולטת בוזמן

ז גורם שינוים הרבה במצב פרצופים העליונים וסדר התיקונים של " שעי,א להמצא"למטה לסט
'  עומק מחשבה העליונה כל א ונסדרו כפי,ן"ה אשר הוכנו לעומת הקלקולים הנמצאים בב"מ

ן "ה ובב"א לקחו שניהם בינה דמ" שאו)'אפרק א "או(  והוא אשר כתב הרב,במצבים הראוים לו
נ "ן דזו"ה וב"כ שינוי מצב במ" וזה גרם ג,ן"ת דבינה דב"ן ואימא ז" דבמהת דחכ"לקח אבא ז

  .כמבואר שם
  

   )ט(] ח[פתח 
א הם תמיד שווים בקומתם מה " כי או,' הא,נ" לזוא"או מדרגות חלוקות יש בין חמשה

ש בכמה מקומות שזה " והכונה בזה כמ,נ שהנוקבא יוצאת מחצי פרצופו ולמטה"כ בזו"שא
אלפי שנין שלא נתקנו ' נ הגיע המדרגה שהם בסדר הנהגת התחתונים ממש בו"ההפרש שבזו

אינה מקבלת כ ו" לכן אין הנוקבא שהיא כוללת כל שלמטה נשלמת כ, בשלמותםדיןהנבראים ע
 רק ממה שהוא נשפע מחציו ולמטה ,כל התיקונים והאורות של הדכורא מראשית התפשטותו

א שהם מסודרים לפי ערך התיקונים הצריכים לירד "כ או" מה שא,שהם מדרגות יותר פחותים
 זה , לכן שם הנוקבא נשלמת בכל הדרכים של הדכורא לקבל מדרגות עליונות שבו,נ למטה"לזו

  .לעומת זה
ל שאור פנים דאבא מאיר " ר,פ"א הם תמיד בפב"שאו' כ עוד חילוק הב"וענין זה גורם ג

 ממדריגתהפנים שלהם למטה שהוא בהארה יותר מרובה '  והאור מתלהט מב,לאור פנים דאימא
  .אחוריים

א זיווגם מתמיד בלא הפסק כלל שהוא זיווג חיות העולמות "שאו'  גורם הפרש געוד
א אף שלפעמים אין העולם " והוא הארת החסד הנשפע מא,לקיים זולתושאי אפשר לנבראים 

ד אדם נדיב שמלוה לעני בשעת " והוא ע,ו"כדאי לכך בשביל העתיד כדי שלא יחרב העולם ח
א "א שהם הממשיכים מוחין מא" וענין זה בא מאו,ז" וישלם לו לאח, לו חיזוקיהיהדוחקו ש

ו "פ עומק הדין ח"ות העולמות נפסק לפרקים בעת שע גם זיווג חין"בזוכ " מה שא,במדרגה זאת
 שהוא למעלה רת הדין הוצרך לפנים משו,א מסכים לקיום הנבראים"אין המשפט שהוא ז

  .א כמבואר"א על ידי או"א אלא מא"מהנהגת ז
א לעולם רחמים שניהם שגם אימא עצמותה " שאו,שכתב הרב'  עצם החילוק הדוזה

 ששם הדין ממותק אחר ,והיינו )1789א"ד ע"ב ס" חזהר(א רחמים רק דינין מתערין מסטרה
 ,1790ב"ס שבינה נקראת עוה"שנתקן שהוא טוב יותר מן החסדים שהם בבחינת מתנת חנם שז

 שיהיה , שהטוב המעותד הזה גורם לדין למטהנמצא ו,והיינו שכר הנשמות בדין אחר שנתקנו
                                                           

א מתחת הראש עד הטיבור "מלבישין את א' א וכו"או, ל"ב וז"ג ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1787
שדיקנא , ]א בכלל"ולא מזכיר או[נ "כ דזו"א ואח"קוני דיקנא דאג ת"ב מפרש בפרטות י"בפ' וכו
' ב ממזלא יקירא אתנהירו ג"ט ע"ז דף רפ"ש בא"כמ, א את כל גופם ובו נכללין"א מכסה את או"דא

ולכן בכל הזוהר וספרי קבלה כולל , רישין עלאין תרין רישין וחד דכליל לון ובמזלא תליין ואתכלילן
ר "א נכללין במזלא וכן בא"נ שאו"א זו"פרצופים א' י ג"ה אדנ"ק הוי"קישמות א' כל האצילות בג

  . ל"עכ, לא הזכירם
 .' כדלעיל פרצופים פתח ד1788
 .שבירה פתח כח'  עי1789
 .'ח לאה ורחל פרק ג" ע'עי 1790
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א זה "פ שמאירים או"ארת פב וזה בא מצד ה,מעשה הטוב ולא בגדר נהמא דכסופאהפ "הכל ע
  .בכל התיקונים הצריכים להם

 והחיבוק הוא ,א יש תמיד חיבוק כתרין רחימין דמתחבקין" שבאו, יש חילוק חמישיעוד
 והוא ענין ביסום הגבורות ,ג זה בזה שלעולם ימינו תחת שמאלה וכן להיפך"סוד התכללות חו

  .1791קין דרחימותא שבמוחין הם במחשבה שהם בסוד נשי,עם החסדים במעשה
 ,1792זיווג העיקרי'  ג,חיבוק'  ב,נשיקין'  א,מדרגות' נ הוא בג" כי הזיווג בדו,והענין

י "ת ונה"ד וחג"שהם נכללים בראש בטן גויה והוא חב'  כי לעולם כל פרצוף מתחלק לג,והוא
 מחשבתו בקד הוא בנשיקין שמד"ל במוחין חב"חלקים הנ'  והזיווג הוא בג,ן"שהם בסוד נר

י "הרצונות של המשפיע והמקבל בתכלית המחשבה ע'  ושם מתדבקים ב,חשבתה באהבהבמ
 ,י הוא זיווג היסודות" ובנה,ת" ובידים הוא בסוד החיבוק חג,הדעת דסליק לרצון דעת בכתר

  .  והבן,א"הם בשלמותם באו'  וכל אלו הג,כר עם של הנקבהזובזה נכללים יחד כל מדרגות של ה
  

  )י(] ט[פתח 
 ואלו ,ת"מדרגות שמחצים ולמטה הוא ישסו' א מתחלקים לב" שאו)'פתח ד (בנו כתכבר

 וכן הוא בחכמה סוד , וזה נקרא תבונה ראשונה ושניה,התחתונים גם הם מתחלקים עוד' הב
נ בכל חילוקי "ת הזאת אינם נכנסים להאיר בזו" והיינו שישסו,כ כמו בתבונה"ס מתחלק ג"יש

 וגם אלו ,דרגות תחתונות שבהם שהוא מחצים ולמטה אלא במ,מדרגותיהם הנמצא בהם
נ אינו שוה לעולם אלא מאיר בכמה מדרגות זו "ב בזו" חות והיינו שהאר,ז"כ עד"מתחלקים ג

ב לפי העת והזמן ולפי ערך " כפי שהם מוכנים לקבל הארת חו,נ"למעלה מזו כפי ערך תיקון זו
גדלות  (ד"במקומו בס'  כמו שית,ם"מדרגות דצל'  גבסוד והם המתחלקים ,עבודת התחתונים

  ).א פתח יח"דז
 שהתבונה עולה ונכללת ,' הא,מדרגות' מדרגות לפעמים נכללים לאחד על ב'  הבואלו

 ולפעמים להיפוך שבינה יורד להיות נכלל עם התבונה וכן הוא ,ס באבא"בבינה וכן הוא יש
 ג אבל בזיוו,א עלאין"ת באו"א אז נכללים ישסו"כי בעיבור ראשון דזוהיינו , ס"באבא עם יש

ל שורשם וסידורם " שתחילת בנין העולמות ר, והכוונה,ת"א בישסו"שני דמוחין אז נכללים או
 כמו בעת העיבור שהולד הוא בבטן אמו וטפל ,הוא שיהיה התחתון גנוז בעליון וטפל אצלו

ה על ידה ונקרא על  כי הוא צריך שיבנ, עובר ירך אמו הוא)ב"ג ע"כגיטין (  כענין שאמרו,אצלה
נ שגם "א נותנים שלמות לזו"ל שאו" ר,כ בעיבור שני אז הוא זמן ירידת המוחין" מה שא,שמה

 ,א עצמם"במקומם למטה יהיה להם גמר תיקונם ושלמות וכל הסדרים הטובים הנמצא בהם באו
נ " שהם המתפשטים בזו,ת"א צריכים לירד למטה ולהיות נכללים בישסו"לכן אנו אומרים שאו

א "ש או" בינה עיקרו עולכן, שתבונה נקראת כד ינקא לבנין) 1793א"צ ע" רז"אד(ש בזוהר "כמ
ן "נ שהם ב"כ תבונה עיקרו על שם זו" מה שא,1794ה"ן י"שהבן נכלל בהם והם אותיות ב

                                                           

 .א"ז ע"ב צ" זהר ח'עי 1791
עין הוא תדיר וזה בחינת רי' א א"זיווגים בין או' ב שיש ב"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1792

, א בפה"ב שעיקר זיווגם של או"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, ויש בשעת הדיבור, דלא מתפרשין
נישוק הוא בשרשם , ששלש מיני זיווגים הן נישוק חיבוק וזיווג, ל"ג וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגרו

ל "מחבר' עי, ל"עכ, נ ביסוד"א ושם חיבוק וזיווג הוא בזו"ידים דא' ב בהלבש"בפה וחיבוק בחו
א וכלי "סוד הזיווג תלוי בשליטת היחוד שמתדבקים ממש כלי הז, ל"ח פתחי חכמה אות קלו וז"קל

והיו לבשר אחד מתחיל מזיווג  שכבר הוא אחד וזהו, להחשב כאחד ממש כמו הפנימיות' הנוק
שהוא הפנימיות המתחזק בסוד היחוד עד שמתדבקין גם , הנשיקין שהוא חיבור הרוחין ביחד

' מתחיל מזיווג הנשיקין כי בתחלה נעשים הנשיקין ואחר כך זיווג היסודות וכו', ות וכוהחיצוני
  .כ"ע, שהוא חיבור הרוחין ביחד שהוא הפנימיות

אלא תבונה אקרי בשעתא דינקא , בינה ואקרי תבונה אמאי אקרי תבונה ולא בינה, ל" וז1793
 . ל"עכ, ההיא שעתא אקרי תבונה, ה"ת דאינון ו"ן וב"ב, לתרין בנין

ן "ד דמתחברא באימא ומפקין ב"והא תנינן דבינה אתכליל מכלא יו, ל"ב וז"צ ע"ז ר"א'  עי1794
א הוא "א שה"ד ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, ה בן בגווייהו"ם דאינון י"ב וא"והיינו בינה א

  . ל"עכ, ז"ש בא"ה כמ"ן י"א בתוכה בסוד בינה ב"בינה וכוללת את ז
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 כי בבינה לא נזכר רק הבן לבד כי הוא על מדרגת עיבור ראשון שאז הנוקבא , ועוד,1795ת"וב
במקומו '  כמו שית1796 פסיעה לברבמדריגתאלא בסוד נקודה לבד והיא עדיין לא נבנית כלל 

 הנוקבא נגמר פרצופה ולכן נזכרים שניהם  כברכ בעיבור שני שאז" מה שא)א פתח יב"ז (ד"בס
  .בפירוש

 אינה ממש ,היא מחצי הפרצוף ולמטה מבינהש שתדע כי התבונה אף שאמרנו וצריך
ת פרצוף י ולפי שלעולם מלכות נעש,את תבונהנקרהחציה רק בחינת מלכות של הבינה היא 

 לכן גם כאן אנו אומרים שתבונה היא מחצי הבינה ,נ למטה"ועומדת מן החזה ולמטה כמו בזו
א אינה נכנסת בו אלא "שהאימא שהיא באה להתפשט ולתקן כל המדרגות של זוהיינו , ולמטה

 אך ,דרגות והשתלשלות כי כן שיערה מחשבה עליונה על פי סדר המ,בחינה התחתונה שבה
 שהוא ,בחינה תחתונה זאת נסדרת בכל המדרגות ותיקונים שמקבלת מן החזה ולמטה דאימא

  .פ"ש כמ" כמ,י הפרסה" בכל פרצוף עהאחר הצמצום והסתלקות האורות שנעש
א הוא " שסדר הארת התבונה בז, שכמה מדרגות יש בבינה ותבונה)'פתח ד ( כתבנווכבר

 שלפעמים מאירה בו במדרגה פחותה מאוד ולפעמים , בהם כמה שינויים ויש,לפי ערך הזמנים
י עבודת "א לפי תיקונו ע" כפי הכנת הז,במדרגה יותר עליונה ולפעמים עוד יותר במדרגה

 ערך זה מתחלקים גם בבינה עליונה ששם נסדרים אלו התיקונים שהם צריכים פי ל,התחתונים
 רק בבינה הם בבחינת שורש ומחשבה ובתבונה הם ,א לפי הכנתו"לירד לתבונה להיות בערך ז

 ולכן כל המדרגות המסודרים בבינה עליונה הם ,נסדרים בפועל בסוד התלבשות מוחין
 הבינה נתלבשו ונעשו פנימיות תוך התבונה כי של רק החיצוניות ,מתלבשים תוך התבונה

   .מחשבההתחתון מקבל החיצוניות ודבר המתגלה לבד אבל פנימיות הדבר נשאר ב
  

   )יא(] י[פתח 
' חכמות וג' מ בדרך כלל הם ג" מ,פ שהם הרבה מדרגות בתבונה וכן בחכמה"ואע

 , רק שחכמה הוא בכלל ובינה הוא בפרט, וכן בחכמה לעומתו,תבונות'  היינו בינה וב,בינות
ד שבשם "ב נתיבות בסוד יו"שהיא המחלקת ומפרשת דרכי החכמה שהם כלולים בחכמה בל

חכמות ' הם סוד ג'  ואלו הג,1798משחתין ביניהם'  וב1797אגזעא ושבילון רישא "ודיי' שהם ג
חכמה הנעלמת מעין כל חי והוא '  א, שהם1799)ח ב ( בפירושו למשלי)ל"הגדול ז(ש רבינו "כמ

הוא כלל החכמה הנגלה רק '  הב,ד"שורש החכמה הגנוז ברצון העליון שהוא קוצו של יו
י החכמה הגלויה "והוא שביל החכמה הנכנס בבינה שעהוא החכמה המתגלה '  והג,לחכמים

                                                           

אמאי אקרי תבונה ולא בינה אלא תבונה אקרי בשעתא דינקא לתרין , ל"ז שם וז"א'  עי1795
, ה"ת אינון ו"ן וב"ה וההיא שעתא אקרי תבונה דכלא כליל באלין אתוון ב"ת דאינון ו"ן וב"בגין ב

 . ל"עכ
א רק "כ עם ז"תתאה שנתעברה ג' וכן מרמז לה, ל"א וז"א ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1796

  . ל"עכ) ב"ג ע"ג ר"זהר ח( כידוע שנכללת בו בסוד פסיעה לבר
דהא רזא דיליה מראש ', אלקינו יי' כל יחודא שלים הכא איהו יי, ל"ב וז"ג ע"ג ר"זהר ח 'עי 1797

אלקינו דא גזעא , דא רישא עלאה אוירא דסלקא' יי, ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא, צורים איהו
ל "אריז' ועי, ל"עכ, ביה כדקא יאותועל רזא דא אתייחד , דא שבילא דלתתא' יי, דאתמר גזע ישי

חכמה ובינה , מוחין' שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן ג, ל"ב וז"ע' י ה"בשער מאמרי רשב
) א ושוריק"נ(ו "ד עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא וגי"באדרא רבא ונרמזים ביו' ודעת הנז

יהל אור ' ועי, ל"עכ, ב"סוף עג "בלק בדף ר' בפ' והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז, באמצעיתא
, ד"גזעא גוף היו, ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ העליון"באות יו, ל"ב וז"ע' א ז"ח

ובקוצא נקשר , ד הוא חכמה"כי גזעא גוף היו, ר"ד התחברות כל ג"ולכן ביו, ושבילא קוץ התחתון
א שהוא "ל השם שהוא קוץ הימין של הא ש"והוא נעיץ בינה בה, ובשביל התחתון בינה, כתר עליון

 . ל"עכ, כידוע' י
  .'א אופן ב"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי1798
ב נתיבות פליאות חכמה פליאות "ל) א"א מ"פ(י "דרגין של חכמה כמו שכתוב בס' ג, ל" וז1799

וזהו פליאות וזהו ' ב אותיות יסוד וכו"רוח מרוח חקק וחצב כ) י"א מ"פ(י "סוד הפלא ואמרו בס
החכמה הידוע לכל כמו ' חכמות הן א' ג' רישא וגיזעא ושבילא וכו) ב"ג ע"ג ר"ח(רו בזהר מה שאמ

חכמה נסתרת ואינה גלויה אלא לחכמים כמו הלילה שלפי הנראה אין ' ב, יום שהכל יודעים צרכו
  . ל"עכ) ק"א פתח ט שזה בוצד"גדלות דז' עי(חכמה הנעלמת מעין כל חי ' ג' בו צורך וכו
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 1800 והוא יסוד חכמה הגנוז בבינה,מפרשים חכמה הסתומה ומחלקים דרכיה מבחינת בינה
  .ש"תבונות כמ' בינות בינה וב'  ונגדה הם ג,ומזדווג עמה

 הבן בחכמה וחכם בבינה שכל אחד כלול זה )ד" מא"פ( ס מה שכתוב בספר יצירה"וז
 שחכמה הוא הכלל מה שמקבל מרבו ותבונה שבחכמה הוא ,1801רבינו בפירושו שםש " וכמ,מזה

 ובינה הוא הבנת דבר מתוך דבר ותבונה שבבינה הוא להבין איך יצאה ,להבין החכמה על בוריה
 מתוך החכמה ואיך תלוי דבר המובן מתוך הדקדוק של החכמה והיא מתחברת עם נההבי

ות שכל הדרכים המסודרים של כלל הנבראים וכל  הוא למעלה באצילוכן ,התבונה שבחכמה
' דרכי הנהגתם הם הכל מסודרים בכלל בחכמה עליונה שעל זה נאמר בראשית ברא אלוקים וגו

 ,ח אותיות שבפסוק זה" והם כ,' את השמים לרבות את תולדותיהם כו)יד אבראשית י "רש( ושם
כוללים כל פרטי הנבראים וכל  שכל אותיותיה הם ה והם כלל כל התור1802ה"ח מ"בסוד חכמה כ

 והם ,1803ד"ש רבינו בפירושו לספ" כמ,דרכי הנהגתם שמבואר בו מבראשית עד לעיני כל ישראל
והוא התבונה של החכמה ת דבראשיב אלקים דעובדא "ב נתיבות שהם ל"מתפרשים שם בל

 'במשלי בפיש " כמ)במשלי ח ( 1805ת"ת נתיבו"והוא בי 1804ת"ש של בראשי"ת רא"שהוא סוד בי
 ובינה ,ש"הוא התבונה של סידור הדברים הנכללים בחכמה עליונה שהוא הרא  ששם,רבינו שם

 והוא הפרט של ,עומק חכמה עליונה לידי ציורמהוא סדרם של פרטי הנבראים והיאך יצאו 
 ושם ,עד תיבה לעשות'  והארץ היתה תוהו וגו)בבראשית א ( כ מפסוק"ב שמפרש שם אח"מע

  . והבן מאוד, אלקים שהוא תבונה שבחכמה הקשור עם תבונה שבבינהב"ב נתיבות בל"הם הל
  

  )יב(] יא[פתח 
הוא זיווג של מקרה שהוא '  והב,כשהם שווים בקומתם'  הא,א" מיני זיווגים הם באושני

בפתח  (ל"ס ותבונה כמש" והוא בבחינת הרכנת הראש שלהם והוא סוד זיווג יש,לפרקים
י שלהם לבד שהם מקטינים ומצמצמים אורות שלהם שיהיו " שהיינו שהזיווג הוא מנה)הקודם

א שלם שצריך לאמו " והוא בעת שאין ז,י שלהם לבד" אור של נהערךמתלהטים יחד רק ב
שבעת שעונות והיינו , ' כנשר יעיר קנו וגו)יאדברים לב (  בסוד,וצריכה שתרביע עליו לשומרו

 וקטרוגו נוגע למעט ולגרום בלבול ,ו" חא תובע דין להחריב העולם"גורמים ונמצא קטרוג הסט
 וצריך שאימא תשפיע מכחה שהוא ,וניםי התחת"א שהם מתפעלים ע"בסידור המדרגות של ז

 והוא בסוד סוכת שלום ,א והוא מגרש אותם שלא יוכלו לקטרג"האור הגורם ביטול הסט
ריים שהוא  בפנים ובאחו1806ה אלקים" והוא שמא דבינה הוי,א חוסה בצלה"דפרישת גדפהא וז

 בביאור נוש מה שכתב" וע,וש רבינו בפירושו לפרשת האזינ"ר כמ"ח גימטריא נש"ק ותל"יב
 והוא ,ר"ל הוא נש"דרגין ועם כללות הנ' כולל י'  שכל אשערי בינה' כ סוד נ" והוא ג,1807דבריו

                                                           

  . משלי ב גא"בגר'  עי1800
שמרומז ' ח בנקודות א" הוא מביא מה שכתוב בעכי, א שם"אתי דברים אלה בגרצ לא מ1801

  .א במשלי טז כאוה' ומה שכתב לגבי תבונה שבחכמה וכו, הבינה בחכמהוכן , בחכמה הבינה
ה דאתמר ביה דמות כמראה אדם עליו "ח מ"ל חכמה עלאה כ"א וז"ע' ז ה"תיקו'  עי1802
ה מה שמחשבה פנימיות "ח מ"כ' חכמה נק, ל"א וז"ע' א ב"א יהל אור ח" גר'ועי, ל"עכ, מלמעלה

 . ל"עכ, וכח בעובדא
הכל כלול בתורה מבראשית , והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם, ל"א וז"ד ע" ל1803

' וכללו נכלל בפ, ד"ש כאן בס"בראשית עד נח כמ' וכל זה נכלל כולו בפר', עד לעיני כל ישראל וכו
אלפי ' תיבות ז' וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון בז, ל"שונה עד ברא אלקים לעשות כנהרא
ומקור כלל הכללים הוא בתיבת ' א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו"ש בפ"כמ, שנה

  .'אותיות ודגש של הב' בראשית ו
א "תרגום ברברא , ש ואינון אבא ואימא"ת רא"בי, בראשית ברא, ל"ב וז"ע' ז ק"תיקו'  עי1804

 . ל"עכ, ועליה אתמר ונהר יוצא מעדן, איהו עמודא דאמצעיתא
יסוד דאבא גנוז ביסוד דתבונה והן נעשין מוחין , ל"א שם וז"הגר' מ על פי"בהגהות רמ'  עי1805

ולכן אמר בראש מרומים לשון , ח מוחין ומקיפין שהם השערות"בחינות פו' ונתחלקו לב, א"לז
אך בבית שהוא הפנימיות הוא נתיבות , וזהו עלי דרך ובית, ל"נבחינות ה' רבים שמתפשט בב

  . ל"עכ, ות הוא דרך באתגליאיובחיצנ
  .ה בניקוד אלקים"ל הוי" נדצ1806
ק "בליקוטים יב, ל"דברי רבינו כאן קצרים וז, ל"וז' באר יצחק האזינו לב יא אופן ב'  עי1807

והיינו שם השילוב , ל"דאנכי עכהוא שם השילוב ובאחורים ועם הפנים הוא סוד נשר וסוד נשר 
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ואשא אתכם על כנפי ) דשמות יט (ז נאמר "א שע"נ מקטרוג הסט"השומר את גוזליו שהם זו
  . שאז ביציאת מצרים היה קטרוג על ישראל,'ם וגונשרי

, זיווגא דלאו שלים' נקרא זיווגא שלים וא'  א,מדרגות'  מתחלק זיווג שלהם לבועוד
נ מוחין גדולים שיהיה בכחם להוציא נשמות חדשות "כשהזיווג הוא ליתן מוחין לזווהיינו 
 לחיותנ "וא כדי ליתן מוחין לזוה'  והב, ואז הזיווג הוא מבחינת חכמה שבאבא עם אימא,בעולם

 והיינו , והוא רק מבחינת בינה שבו עם אימא,העולמות או לחדש הנשמות הישנות שכבר יצאו
כשחכמה נותן המוחין והטיפה לאימא בהארה מרובה זה נקרא שמאיר מחכמה שבו שהוא סוד 

 שהם ו אבל כשנותן הטיפה בהארה מועטת נקרא שמאיר מבינה שלו לבד,שמות מנוקדים
פ שהנקודות הם "ש כמ" כי האותיות הם מבינה והנקודות מחכמה כמ,והענין, אותיות בלי ניקוד

 שאין כמו , בלא נפש כגוף בלא נשמה1808הנפש והחיות של האותיות שאותיות לבד הם רק כלים
איכה (ל במדרש "ש רז"ס מ" וז,הברת האותיות ניכרת בלא נקודות כי אין דיבור בלא נקודות

ונגלה ) הישעיה מ (ל כתיב " ולע,ק יושב ודומם"שאחר חורבן בהמ) 1809א א פסקה רבה פרשה
א הוא בזיווגא דלא שלים שהוא בלא " כי עכשיו בגלות זיווגא דאו,דבר' כי פי ה' כבוד וגו

 ואלו ,ל שאז יהיה זיווגא שלים"כ לע" מה שא, אין בו דבורלכןנקודות בסוד זיווג בינה לבד ו
יש '  שבכל א,' בבחינת שווים בקומתם ובבחינת רביעא על בני,ל"רגין הנד' מדרגות הם בב' הב

  .ל"מדרגות הנ' ב
  

   )יג(] יב[פתח 
 ,מדרגות'  נמשכים מהם שינוים גם בעולמות שלמטה והם בב,הזיווגים שכתבנו'  באלו

י הזיווג שהוא כשהם שווים " וע,הוא כשמתלבשת בנוקבא'  והב,א"שאימא מתלבשת בז' א
ק לבד "גורם הארה מרובה בעולם הבריאה שגם פרצוף אבא שבו שהוא רק בשיעור ו ,בקומתם

 אבל כשהזיווג הוא בסוד רביצת אפרוחים אז נשאר אבא ,ס"מתגדל ונעשה פרצוף שלם מי
 כי כך שיערה מחשבה עליונה בעת שנעשה קו המדה שעשה גבול והענין ,ק"דבריאה רק בו

 שיהיו מדרגות ,שוערים בכסא שהוא ראשית הנפרדים שיהיו המדרגות המ,ומדה לכל העולמות
 שזה נשאר בסוד הבחירה ,םק ולא יתגלה כל מדרגות שלהם בשלמות"עליונות שבו רק ו
 ואין זה אלא , יהיו נשלמים ומאירים בכל פרטיהםהטוביםי מעשיהם "המסורה לאדם שע

א שיהיו "או שמעוררים מאורות עליונים שבאצילות ב,כשהמעשים גורמים תיקון גדול
 , לעומת זה גם בבריאה גורמים הארה שיתגלו כל מדרגותיהם,מתלהטים יחד בכל מדרגותיהם

' ע הם נגד ג"עלמין בי' שג ,ב דאצילות הם משתווים לעומת אבא דבריאה"א הם חו"כי או
מדרגות ' ן וג"מדרגות של נר'  ואבא נכלל באימא כידוע בסוד ג,נ"עלמין שבאצילות אימא וזו

א " וכאשר הזיווג באו,1810 של הפרצוף בכללות ואימא מקננת בבריאהש בטן גויהאשל ר
 מה, ז גם בריאה יאיר בכל מדרגותיו" מאבא אור גדול ויועיל שעיתבשלמותו אז אימא מקבל

 ,ק של אבא לבד" שאין מאירים באימא רק סוד ו,כ כשזיווגם הוא רק בבחינת הרכנת הראש"שא
 במקומו' ק כמו שית"כ בבחינת הארת ו" סוד יניקה לבד שהוא גנ דאצילות מקבלים מהם רק"וזו

ק לבד רק מדרגות " לכן גם בבריאה אין נשלם חכמה שבו רק בבחינת ו)'א פתח ז"גדלות דז(
י הזיווג הזה " וגם ע,תחילה בכל מדרגותיהםבנ דבריאה אלו יצאו " שהם זוותחתונות שב

  . מוחין גמוריםנ דבריאה ומקבלים שלמות גדול בסוד"מאירים זו
אין ' על ג' נ דאצילות הם עוד יותר במדרגה פחותה רק בסוד ג" הוא כאשר זווכן

 שבה מראהנ שבו אין מקבלים רק בבחינת יניקה לבד כי בריאה היא " שגם זו,הבריאה נשלם

                                                                                                                                                                      

ח "תל' הוא גימ' ו וכו"ל יאהל"ה יאה"א יא"י' ים כזה ירה אלקים ובאחו"אותיות הוא הוי' דט
 שעליו נאמר כנשר יעיר ,ר והענין כי נשאר הוא באמא"נש' ק ושניהם הם גימ"יב' ובפנים הוא גימ

אמר ואשא אתכם על כנפי נשרים  סוכם שלום דפרישת גדפהא ועלי ונ'כוויפרוש כנפיו ' קנו וכו
מ עלמא דחירו ואביא אתכם אלי להר סיני בקבלת התורה ביום החמישים "שהוא בינה ביצי' וכו

' נשרא ועטרה בפומה ודמות יונה בההוא עטרה וכו'  ובהיכלא זב" עז קו"תיקו' ב ועי"בסוד נש
  . ל"עכ', בינה וכו' שנשר הוא בהיכל ז' וכתב שם רבינו בפי

 .'א פרק ה"ח טנת"ע'  עי1808
ישב בדד ) 'איכה ג(מלך בשר ודם מה דרכו לעשות יושב ודומם כך אני עושה שנאמר , ל" וז1809

  . ל"עכ, וידום
 .ב"ד ע"ז כ"תיקו'  עי1810
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 וכפי ערך האורות בהתלהטם כך הוא לטישת המראה הזה ,מתראים מאורות עליונים דאצילות
 גם בחינת זיווג הרכנת הראש אינו שוה תמיד כי כאשר ,מ"ומ , עבודת התחתוניםוהכל לפי ערך

כ כשמתלבשת בנוקבא כי אז צריכה להקטין " מה שא,א אז מאיר בו יותר"אימא מתלבשת בז
כ אינו "א ג" ולכן אז בחינת יניקה שבז,א"אורותיה יותר בערך הנוקבא שהיא למטה ממדרגת ז

   . והבן,ל"ש הרב ז" כמ,ק לבד בלא גדפין" רק בבחינת ו,יקהבשלמותו בסוד מוחין דינ
  

  )יד(] יג[פתח 
ד שלו הוא "ד במלוי ו" והיינו כי יו,י של השם"ד ה"ת אלו הם נרמזים ביו"א וישסו"או

ת מדרגה תחתונה " אבל ישסו,ב עלאין חכמה יותר גלויה מבינה"שהיא בינה ושם בחו' צורת ה
 ,יה ושם החכמה נעלם והבינה יותר גלו,'השם שמלואה יי ראשונה של "שבהם הם בסוד אות ה

 כי חכמה עילאה הוא מה שקבל )כא טז( ש בשם רבינו בפירושו למשלי"פ מ"והדבר מובן ע
 ובינה עילאה הוא הבנת דבר מתוך ,ס להבין הדבר על בוריו"מרבו בכלל ותבונה שבו הוא יש

ב עלאין הם בכלל החכמה "ז חו" לפ והנה,דבר ותבונה שבו הוא להבין דבר הבינה על בוריו
 ,ודאי דהבינה יותר נעלם כי בעת שמקבל החכמה מרבו בו נכלל הבנת דבר מתוך דבר ,בינהוה

ד " ולכן הוא בסוד ו,ז שאין התלמיד מתייגע עצמו להוציא הבינה מן החכמה"אך הוא נעלם כ
מה הוא בכלל אחד  וכמו שהחכ,ד בהעלם במחשבה" הוא בכתיבה בגלוי והו'שהיד "הנעלם ביו

ד הם אותיות נפרדים והם "הוא ציור גולם אחד ובו'  כמו כן כאן בי,יםוהבינה מתפרד לחלק
הוא טיפה כוללת גולם כמו הטיפה מאבא שמצטיירת בבינה ' כ י" מה שא,בציור קוין נמשכים

ר כי  בזה של החכמה נעלם יות, על בוריוהבינה אבל להבין דבר החכמה על בוריו ודבר ,לאברים
 וגם היאך ,אי אפשר להבין דבר החכמה ועומקו כי אם אחר שידע כל פרטיו להוציא דבר מדבר

 ולכן הוא בסוד ,יוצא דבר הבינה מתוך החכמה אז ישיגו עומק החכמה שקיבל מרבו על בוריו
' ד שהם צורת ה"קדם הו'  ובה,ד"שהם ו' לה' ד קדם הי"נעלם וגם ביו' גלוי והי'  שה, שבשם'הי

  .הנעלם בו' להי
ב ששם מסודרים " שהוא בחכמה ובינה שלמטה כמו כן הוא באצילות בכלל חווכמו

 ,מדרגות הנבראים בחכמה עמוקה ובבינה סדר פרטיהם ויציאתם מתוך עומק חכמה העליונה
ב שהם המוכנים " ולכן שם הוא השגת החו,ת הם מתגלים יותר" בהעלם ובישסוהםושם 

מדרגות '  בשורשם למעלה הוא בבוכן , בגלוי כפי המושג לנוא ששם הכל מסודר"להתלבש בז
העטרה תמיד  והיינו כי הכתר הוא ,1811י"א ששם בינה דע" כי הכתר שלהם נגד הגרון דא,ל"הנ

 והוא הרצון התכליתי שבו שכל פרצוף יש לו תכלית ,והשורש של כל המדרגות של הפרצוף
 כמו כן הכתר , בין הראש לגוףובאמצעף  מן הגוה וכמו שהגרון הוא מעט למעל,ורצון מיוחד

ר של "א שהוא נעלם למעלה ממדרגת הזמן והבחירה שהם ג"א מדרגה אמצעית בין א"של או
 ,פ הבחירה"א שהוא מקום הזמן וע"א שהם המסדרים המדרגות בערך ירידתם לז" ובין או,א"א

כים של ההנהגה חסד הדר' הזרועות הם כללות ב' זרועות שלו שב' ולכן הם מתחילים להלביש ב
 ולכן שם בגרון הוא ,א נסבלים ונשענים כל המדרגות הצריכים לנבראים" ושם בזרועות א,ודין

 ולכן היא קיימא ,ת של הגוף"ר ובין ז"כ אמצעי בין הג" שבינה הוא ג,א"הארת בינה של א
  שם בגרון שהואולכן ,ר"ת ובעצמותה נעלמת כי היא מכלל ג" מצד התפשטותה בז1812לשאלה

 ומן הזרוע שהוא החסד שם נשרש ,א"למעלה מן הזרוע נשרש שם בינה עליונה של כללות או
ת הם נשרשים בזרועות " אבל ישסו,חכמה ולכן מצד זה הבינה עליונה יותר נעלמת מחכמה

 יותר תבונהכ " ולכן שם ג,א שהשמאל גבורה למטה במדרגה מן הימין חסד"ג דא"עצמם חו
   . והבן דברים אלו מאד,ש" שבחכמה כמס שהוא התבונה"גלויה מיש
  

  )טו(] יד[פתח 

                                                           

 .ק"ל דע"נדצ 1811
  .211לעיל הערה ' עי 1812
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 ועניינם הוא )א"א מ"פ(יצירה ש בספר "ב נתיבות הם בחכמה שבהם נברא העולם כמ"ל
 כי מצינו , זה הוא דבר עמוק מאד וסודות עמוקים דבר וביאור,1813ב אותיות"נקודות וכ' סוד י

'  בדבר ה)ו לג תהלים( ש"כמ'  ה)פי(י מאמר "שכל הדברים הנמצאים בעולם כולם נבראו ע
שכל הוא רות מוענין המא )א"ה מ"אבות פ( העולם נבראבעשרה מאמרות ' שמים נעשו וגו

 והיינו שכלל חומרי כל הנבראים ,י צירוף תיבות וכל תיבה מצירוף אותיות"דיבור הוא ע
' הם גב חפצים בגוף אחד ש"שהם כ) ו"ב מ"פ(ש בספר יצירה " כמ,ב"ויסודות שלהם הם כ

יסודות '  שהם כמו בעולם התחתון ג)א"ב מ"י פ"ס( ב פשוטות"כפולות וי' ש וז"שרשים אמ
 וכן )ב"ה מ"י פ"ס( ב גבולי אלכסון" וי)ד"ד מ"י פ"ס( ק" ו)ג"ג מ"י פ"ס(  אשםכלליים אויר מי

 )ז"ד מ"י פ"ס( כוכבים' ל וז"יסודות הנ' ש ג" שבעולם הם אמ,1814ולם שנה נפשבכל דבר בע
ימי '  וז)ה"ג מ"י פ"ס( זמנים קור וחום ורויה'  וכמו כן בשנה ג)ד"ה מ"י פ"ס( מזלותב "וי

) ו"ג מ"י פ"ס( אש בטן גויה וכן בנפש ר)ג"ה מ"י פ"ס( ב חדשים" וי)ו"ד מ"י פ"ס( השבוע
 כל יםשכולל) ו"ה מ"י פ"ס(ב אברים פנימיים " וי)ז"ד מ"י פ"ס( נקבים בראש' ן וז"שבהם נר

פ קו המדה "ע' ס ית"שבכל חומר היה צירוף כחות עליונות שהאציל אהיינו ו, משמשי הגוף
קוין למעלה ולמטה ' שהוא בציור ג'  כגון ב, משחתין כפי ערך הציור הנמצא בכל אות1815דמדיד
 וכל, 'ועל התפשטות באות ו' ן וקו שזה מורה על סיתום הארה באות י"יודי'  ב,' וכן בא,ובימין

הימין והשמאל הם בסיתום והאמצעי בהתפשטות והימין למעלה '  שבא,אות לפי עניינו
 והיינו צירוף , וצירוף כמה אותיות נעשה תיבות, וכן הוא בכל אות,והשמאל למטה במדרגה

 רוףשהם צי' מ' י' אותיות מ' ם ג" וזה התיבה הוא השם של כל דבר כגון מי,כמה כחות ביחד
ר שקרא שמות לכל "וזה היה חכמתו של אדה ,י"הכחות שבכל דבר שנברא בו והוא מתקיים ע

  . שידע כל דבר היאך נברא בשורשו למעלה,ב" כפי עומק וגודל חכמתו במע)כבראשית ב ( דבר
ש " כמ, הם המאמרים שבהם נברא כל העולם וכל הנבראים הם מסודרים בחכמהואלו

ש "וכמ' גוראשית חכמה ו) יתהלים קיא ( שהוא ,' וגו1816בראשית ברא אלקים) אבראשית א (
 ולכן שם כל כללות ,'חכמות בנתה ביתה וגו) א ט משלי('  וגוארץבחכמה יסד ' ה) יטמשלי ג (

שרשים הם של כל ' שהנקודות הם השרשים שי, המדרגות שלהם והם האותיות והנקודות
 ותחילה בשורש שלהם לא באו עדיין לידי ציור פרטי רק בכלילות ,מאמרות' ס וי"הנבראים נגד י

ב " והם כ, יותר לפרטים וציוריםונתפרטוכ נתגלמו "ח וא,מיות והעלם והם הנקודותוסתי
 והנקודות הם רוח שמאירים לגופים , וגופים1817 ולכן האותיות הם נקראים כלים,אותיות

  .שהשרשים הם מאירים לענפים
א "י כמה צירופים שהם רל" כי נצטרפו ונתגלגלו ע,ב אותיות נברא הכל" הכומאלו

 , והפנים הוא שלמותם וקיומם של הנבראים שהסדרים מתפשטים כראוי,1818ים ואחורשערים פנ
 ובזה תלוי כל הנהגת טוב ,אבל האחור הוא כשהסדרים מתהפכים וגורמים הריסה וביטול להם

פ הרוח שבהם כנשמה בגוף " הכל בסוד השערים של האותיות והסדרים שלהם ע,ולםורע שבע
 שמשתנה בכל 1819ה"ף צירופים של שם הוי"י גלגול תתר"שהם הנקודות המניעים האותיות ע

                                                           

ב "ול) ד"ע' כ(ח "ש בתז"ג טעמים בכתר כמ" יוהן, ל"וז' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בגר'  עי1813
ב "ששם רואים שהל, ה כד בעאן"ד ד"ט ע"ח י"תז' ועי, ל"עכ, ב אותיות"נתיבות הן עשר נקודות וכ

 .נקודות' ב אותיות והי"נתיבות החכמה הם השורש לכ
  .שזה כל ספר יצירה' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"גר'  עי1814
אי משחתא דרזא דאדם דקאמרן בוצינא קיימא ועביד בה, ל"וז) ב"ח ע"נ(זהר חדש  'עי 1815

וקשרא דא קיימא , ועביד מדידו דקשרא דקיימא דלא נטיל לעלמין, משחתא בגו אתפשטותא דא
ואתקין ומדיד משחתין מגו רעו , לתתא ועביד בהאי קשרא משחתא לההוא מדידו דקיימא בשפירו

  . ל"עכ, דגניז ומשיך ההוא מדידו לתתא
  .'רושלמי שכתוב בחוכמתא ברא התרגום י'  עי1816
 .'א פרק ה"ח טנת"ע 'עי 1817
א ואחר "עד ב' א וכו"א ש"ת ואחור זה ת"עד א' ג וכו"א, ב"שזה א, ו"ב מ"י פ"א ס"בגר'  עי1818

 כל הגילוים של שם םשה) כ"עה(ן "ה וב"ג ומ"ב וס"ע' מיא גוא ה"והרל, וכן להיפך' ד וכו"ג ב"כך ב
  .ה"הוי

ב שעות היום " י- ק "ד שמביא מהפרדס של הרמ"ג ע"י כ"א ס"בגר' עיו, ל בנקודותיו" נדצ1819
' ף חלקים שיש בשעה והם ו"ף תיבות נגד תתר"ה יש תתר"ה ובכל הוי"ב צירופי הוי"הם נגד י

ה מצרפים "ולכל אות משם הוי, א"ושב) קמץ צירי חולם חיריק ושורוק(תנועות גדולות ' ה, נקודות
ו "הרי ל) 'ואחר כך ִיִא ְיִא וכו, דהיינו ִיְא ְיְא ֵיְא ֹיְא ָיְא יְֻא(נקודות ' ף בכל האפשרויות עם ב"אות אל



 פתחי שערים

353 

א "ש במ" כמ,ז הוא התחלקות הזמן של כל השית אלפי שנין שבהם תלוי כל ההנהגה" ועי,שעה
ב נתיבות שהם דרכים " בלולים ולכן כל אלו הדרכים הם כל)'פרצופים פתח ז (באורך

 ולכן נקראים פליאות חכמה ,המשוערים במחשבה עליונה לצורך כל הנבראים וכל דרכי הנהגתם
 כי ,שערים שבבינה ששם מתפרשים לפרטים'  ומתגלים בנ,1820ששם הם פליאות ומכוסות

ב "ב אותיות הם בחשבון הל"פ שגם כ" אע, שבשם1821ד"בחכמה הם בסוד נקודות לבד יו
 עיקר גילוי האותיות הוא בבינה ששם הם בציור אברים ושם אבל , הם רק בשורש לבד,נתיבות

 ולכן שם , והוא ציור כל אות ואות, דגניז שם שעשה מדה לכל דבר1822ק"קו המדה מבוצדעיקר 
ר שהם הכוללים הכל ימין ושמאל "קווין של חד'  והם כללות ג,שבשם שהוא בציור קווין' הוא ה

 1824ך" וכן סוד מנצפ,1823מוצאות הפה' הוא כללות כל האותיות בה'  וסוד ה,והאמצעי על גביהם
ן " וטיפת מ1825ק שעשה מדות לאותיות וסוד החותם" וכח הדין מבוצדג שהם הטיפה"שהם ה

 ולכן התולדה ,ו"ה שהוא סוד רי"וגבורן "ך גימטריא די" ולכן מנצפ,דאימא שעל ידם נבנה הולד
 והוא , שהוא הדיבור הכולל אותיות ונקודות ביחד1826ב הוא הדעת גנוז בפומא דמלכא"של חו

בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו ' ה) יט משלי ג (ש"י נברא העולם כמ"המאמר שע
ב עם "שערים הם פ' נ ותיבותב נ" כי הל, פה העליון1827 והוא הפה חללא דאגוזא,תהומות נבקעו

  . ודי בזה,ה"הוא גימטריא פ' ד שהוא הדעת הכולל ג"כללות חב
  ששם זה,' ויאמר אלקים וגו,ב"ב אלקים הנזכרים במע"ב נתיבות הם ל" אלו הלוסוד

 וכידוע שהוא שם ,הוא שורשו בבינה ששם נצטיירו כל הנבראים במדתם ובצלמם כדמותם
 ובהיותם ,ג"עילאה שהוא קו המדה ה' אותיות שבשם זה נגד ה'  וה,1828ה בנקודת אלקים"הוי

                                                                                                                                                                      

סך ) 'ו כפול ד"ל(ד אלפין "ועוד קמ, ו"תתקל' ה שהוא גימ"ו פעמים שם הוי"ולכן יש ל) 'פעמים ו' ו(
  .ל"עכ, ף"הכל יש תתר

' עי[תחקור במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל , ל"ב וז"א ע"ח י"תיקוני ז'  עי1820
' עיו, ל"עכ, ס"א שם שמופלא זה אוירא ומכוסה זה מו"גרה' פו] א שזה מספר בן סירא"ג ע"חגיגה י

דף (ל "א שם וז"גר' ועי, ץ איהו כתר אמון מופלא ומכוסה"מן אבגית' א, ל"ב וז"ז ע"ז קל"תיקו
ומכוסה ' וכו, כלס הוא האמון דביה נעשה "מ, רישין דביה' אמון מופלא ומכוסא הן בג) א"ח ע"קל

א "בהגר' ועי, ל"עכ, ף מורה על כולם"ומופלא הוא רישא עילאה לכל רישין ואל, הוא אוירא עלאה
  .ל"עכ) א"דהיינו רדל(נקרא אין דביה תליא אין ) א"דהיינו א(ק "ג ע"ע'  אצ"על ספד
 .'ל י"נדצ 1821
וא בוצינא ס וה"ג במ"מגבורה דעתיק מתפשט ה, ל"א וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי1822

, ל"עכ, כ מתפשט במעוי דאימא וזהו הגנוז במעוי דאמא"ואח, דקרדינותא ומתפשט במזל תחתון
 .שזה מקור לכל גבול' פרצופים פתח א' ועי

ב הוא "נש, ל"ג וז"ע' ב ה"יהל אור ח' ועי', א פרק ג"ח טנת" שהם פיתוחי חותם המוזכר בע1823
א שערים של "בסוד רל, שערים לאותיות' שהן נמוצאות הפה ' והן ה, א נחלק לעשר"ג שכ"סוד ה

 .ל"עכ, אותיות דנפקין מבינה
 .שבירה פתח יא'  עי1824
התפתחות יסוד דבינה ששם , ל"א וז"ע'  כצ"א על ספד"בהגר' עי,  דהיינו גילויו לפועל1825
  . ל"עכ, הבריאה חותם האצילות, ל"א וז"ע' שם דף ל' ועי, ל"עכ, החותם
אלא דעת , מאי פומא, ופומא בהו תלייא פתיחותא דפומא, ל"זא ו"ג ע"ב קכ"זהר ח 'עי 1826

משלי (דכל אוצרין וכל גוונין אתאחדן ביה דכתיב , גניז בפומא דמלכא דאקרי פשיטותא דתפארת
משפטים ' ש בפ"גם נתבאר בזה מ, ל"וז' א פרק ג"ח טנת"ע' ועי, ל"עכ, ובדעת חדרים ימלאו) כד ד
ל "מוצאות הפה כנ' של דעת נגנזו בפה בסוד ה' גבורו' הכי , ג דעת גניז בפומא דמלכא"דקכ

 .ל"עכ, וכללות הפה נעשה מהם והם נגנזו שם
דאינון תהו , ארבע גליות הוו תלת לקבל תלת קליפין דאגוזא, ל"ב וז"ז ע"ג רכ"מ ח"רע 'עי 1827

עאה רבי' תניינא בהו אבנין מפולמין דאינון סלעים תקיפין וכו, קו ירוק קליפה ירוקא דאגוזא
סוד , ל"ד וז"ח ע"ב כ"יהל אור ח' ועי, ל"עכ, תהום חלל דאגוזא ביה קול דממה דקה תמן קא אתי

שהן ' ס וכו"והן הגדות שהן בש, משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני שהוא הסוד והוא גנוז ברמז
 וזה שבקש משה שלא יגנז' ו כמו דברים בטלים ובהן גנוז כל האורה והתורה וכו"לפי הנראה ח

וזהו מחולל מפשעינו שנעשה חול דברים של חול והוא מפשעינו , הסוד באלו הדברים ולא ניתן לו
  . ל"עכ) ב"ד ע"פקודי רנ(

ש בזוהר "ה אלקים כמ"וידוע ששמא שלים הוא הוי, ל"ג וז"ע'  כצ"א על ספד"בהגר'  עי1828
ד אלקים שהיא ה בניקו"שלכן בינה הוי, א באמא כשיוצא ממנה"והוא בשני פנים או ז, ר"ובא
ב אלקים הבין "ט ע"ר דף קכ"ש באד"כמ, א שנקרא אלקים"ה בעצמה רחמים ויוצא ממנה ז"הוי
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ב " ובל,ח אותיות" והם קכ)ליקוטי תורה ריש בראשית( ל"ש האריז"ת כמ"ב הויו"לבחכמה הם 
 ולכן האדם נברא ,ם" והוא גימטריא צל,ן"ה דיודי" כמנין מלוי שם אהיס אותיות"ם הם ק"אלהי
ב נתיבות ובאימא הם "ס אותיות שבל"ת שהוא כולל כל חלקי הנבראים שהם ק"ם ובדמו"בצל

ה " אהי1829גילופי' ת הוא כמנין ג"דמו ועם ,אותיות אלקים' ג שבה שהם כלל ה"ם בה"בסוד חות
  .שבאימא

 כי בחכמה הם נתיבות נעלמים ונכללים בתיבת ,כללה "ב לא נזכר שם הוי"ובמע
 ומה שנאמר בהם הכל נכלל בכלל ,ימי בראשית' אותיות שבו שהוא כולל כל ז' ת בו"בראשי

ב "הימים בסוד ל' כ נתפרשו בפרטות בז" ואח, שהוא חכמה בהעלם1830ת"בתיבה בראשי
ת ונתגלו "ד הויוב דחכמה בסו" וכאשר נתחברו ל,ב" ולכן שם הזה לבד נזכר במע,אלקים

שהם כוללים  ח דרגין"רפ ר" אותיות בסוד עיבו1831ח"ב אלקים הם רפ"ונתציירו באימא בסוד ל
' ח כמו שית" שלכן גם בולד כשהוא ברחם אימא משתהה כמספר הימים האלו רפ,כל המדרגות

 אז נזכר שם , אחר שנברא האדם ונשלם כל הבריאהולכן )'א פתח ט"ז (א"בסוד העיבור דז
  והוא ברא בוכרא דלהון ועליו נאמר,ב שנתגלו בו"ה אלקים ביחד שהוא מורה על חו"הוי

 , ביום ברוא אלקים אדם על הארץ בדמות אלקים עשה אותואדם זה ספר תולדות )אבראשית ה (
 שהאדם כולל ציור כל הנבראים וכל המדרגות ,כי הוא הספר שכולל כל האותיות והנקודות

ר כללות כל "חד'  שהם ג)א"א מ"פ(יצירה ש בספר "רא העולם כמספרים שבהם נב' ונחלק לג
ב אלקים " והוא כולל כל הל,ן שבו"דרגין שבו בראש בטן גויה וסוד נר'  והם באדם בג,המדרגות
א פתח "גדלות דז (ד" בסבמקומו' ב כמו שית"ב של אדם שבו מתגלים יסודות דחו"והוא הל

  .)ד"מ
  

  )טז(] טו[פתח 
 הוא מסוד ,1832א ושורשם הראשון לפי דברי רבינו הגדול"ת אא א" הלבשת אוסדר

 ובוצינא הוא ,דאוירא הוא סוד חכמתא עילאה סתימאה אוירא דגלגלתא, ק"וירא ובוצינא דעא
 הגתםא לצורך הנבראים והנ"כי כל מה שמסודר למטה בזוהיינו , ק"ב דע" והם בסוד חו,ס"מו

א למעלה בשלמות למעלה " הכל הוא בא,אלפי שנין' בגבול לפי הראוי שיהיה מתנהג בו
 ,מ"ש בכ" רק בסוד עטרות שלהם בבחינת קיבול השכר שיהיה לעתיד כמ,ממדרגת המעשה

 התפשטות ,דברים אלו שהם חסדים וגבורות'  כל המדרגות הם בושורש ,ולכן הכל נשרש שם
א הגנוזה שם " שהדין גורם צמצום וגבול והוא קו המדה והוא סוד גבורה דרדל,וסילוק וצמצום

 ,ל" ר,1833)ב" ע' דצ"ספד(  ושם סלקי אינון דלא הוו והוו ויהויין,ס שמשם נעשה קו המדה"במו
י עבודת "כל מה שהיה בעת השבירה עלו שם להיות נתקנים ומסודרים שיהיו ראוים להתקן ע

אלפי שנין וסדר תיקונם והעטרות '  וכן כל הדברים שהולכים ומתתקנים בעת ו,התחתונים
 ובכל זה מאיר שורש החסדים שבאוירא עילאה והוא חכמה ,עיביל באלף הש"נים להם לעהמוכ

                                                                                                                                                                      

ולכן בינה , ז"ר וא"ש לקמן ובא"ש למטה שבו דינים כמ"וכמ', א כו"דרכה דא עדן דלתתא דידע ז
  . ל"עכ, ש"א ע"ה ע"מ דף ס"א' ש בפ"כמ, א"ש דינין דמתערין מינה ז"נקוד בנקודת אלקים ע

ף "ועוד אל) ג"קמ(א "ד ה"א יו"ף ה"ועוד אל) א"קס(י "ד ה"י יו"ף ה"שוה אל' ת ועוד ה" דמו1829
  ).א"קנ(ה "ד ה"ה יו"ה

הכל , והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם, ל"א וז"ד ע" לצ"א על ספד"בהגר 'עי 1830
ש כאן "ראשית עד נח כמב' וכל זה נכלל כולו בפר', כלול בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל וכו

וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון , ל"הראשונה עד ברא אלקים לעשות כנ' וכללו נכלל בפ, ד"בס
ומקור כלל הכללים ' א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו"ש בפ"כמ, אלפי שנה' תיבות ז' בז

 .'אותיות ודגש של הב' הוא בתיבת בראשית ו
  .'ב כפול ט" ל1831
  .'א פתח ה" הובא בא1832
ל אותן אורות חדשים שלא היו קודם " ר-דלא הוו והוו ויהויין , ל"ד וז"ע' א ד"ש בהגר" ע1833
, ק של המלכים"והן ו', א ולא אתקיימו עד דנחית חסד עילאה כו"ב ע"ר דף קמ"ש באד"כמ, התיקון

הו ל אותן שהיו בעולם הת"ואמר והוו ר, וכידוע אורות החדשים שיצאו והתקינו את המלכים
', ל והוא סוד כל המצות והתפלות כידוע וכו"וכן סלקין תמיד ביה כנ, ונתקן אז בו וכלם סליקו ביה

ולא עוד אלא אפילו , אותן שלא הוו אפילו בעת התיקון כלם סלקין ביה' ל אפי"ואמר ויהויין ר
רשו ל כולם נש"כל הנשמות והאורות עד לע) 'קהלת א(סליקו ביה בסוד אין כל חדש תחת השמש 

  . ל"עכ, ביה בעת התיקון
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 והוא סוד התכלית של החכמה העולה לכתר רצון העליון , הנעלמת מעין כל חימהק חכ"דע
 ועיקר 1834 ולכן לפעמים האוירא נקרא בשם כתר ונכלל בגלגלתא,ק"שהוא גלגלתא וכתר דע

 ולכן משם ,ק ובאמת הוא סוד בינה שלו"פעמים נקרא חכמה דע ולכן ל,ס"כלל החכמה גנוז במו
ס והוא " ואימא מקבלת טיפת הגבורות ממו, דכיאאויראמאוירא מקבל אבא טיפת החסדים מ

 ,י כמה מדרגות"א ע" אבל הם מתגלים באו)ב"ב ע"ז רצ"א (י דאימאוק דגנוז במע"בוצד
 כפי ,א" בחיך וגרון ומשם לאוכ נכללים"מזלות של הדיקנא ואח' שתחילה הם מאירים בב

 לקבל מהם םא מוכני"הסדור שעלה במחשבה שכל כך מדרגות צריך להמצא עד שיהיו או
ב שתחילה עלה במחשבה "במע והענין כמו שמצינו ,א" זל ידיהםוראוים להבנות ע

ראשית ) יתהלים קיא (ש " כמ,'וגובראשית ברא אלקים ) אבראשית א (ש "כמ 1835להבראות
ויעש אלקים  כ במעשה" ואח)1836'ויאמר אלקים וגו(כ בדבור " ואח, והוא המחשבה,'חכמה וגו

כ "א בסוד הדבור ואח"כ באו"א הם בסוד המחשבה ואח" שבא,מדרגות הם למעלה'  ואלו ג,'וגו
 ,ד דחכמה" יומיריןא'  ועיקר הדיבור ואמירה בחכמה אבא שהם י,א שם המעשה בגלוי"בז

ל שכח האימא עשתה כל המדרגות שבו " ר,בבטן דילהא " ששם נצטייר ז1837והמעשה באימא
 שתחילה הוא בהעלם בחיך ,י כמה מדרגות" רואים שהדבור הוא עואנו ,במדתם ושיעורם הראוי

 וכן ,כ בלשון הוא הגומר ומחתך האותיות ונגמר בפה" ואח1838כ בגרון בסוד קלא פנימאה"ואח
א "י פ"ס( ז נאמר" שע,יון ורצוןכאן שורש הכל באוירא הוא מחשבה סתימא מאד רק בסוד רע

כ זיווג פנימי " ואח,ס שם המחשבה" ובמו,' כו1840קומךברח לך אל מ'  ואם רץ לבך כו)1839ח"מ
כ בלשון דעת " ואח,ב שהוא שורש בסוד קלא פנימאה"כ בחינת חו"דנשיקין בחיך וגרון שהם ג

 ובאימא ,מו וכאשר נגמר בפה אז הם בסוד הדבור ואמירה משם בחכמה במקו,דגניז בפומא
  . א" לידי מעשה וגבול בזבאו ,ציור

א שהוא יסוד חכמה ובינה "א בהוצאת או"ל שהיה בא"ב זיווגים שזכר הרב ז"ס מ"וז
י "א ויציאת נה" זה הזיווג דחיך וגרון הוצרך בשביל הולדת המוחין דאו,א בחיך וגרון שלו"דא

 וכן ,ם עד הטבור בפנים שלוק הנמשך בפני" כי עיקר פרצופם נבנה מהארת הדיקנא דע,שלהם
 ומשם נבנה פרצופם רק שהיה ,1841מאחור שערות ראשו היורדים דרך אחור עד נגד סיום הדיקנא

  .ל" הנשיקין הנ זיווגי" וזה היה ע,י"חסר להם המוחין ונה
י שבו אינם עקריים ונחשבים לבר " והוא כי בכל פרצוף נה, ענין עמוק מאדוזה

 כי מן הפרסה ,בו אינם בכללא דאדם רק משמשים לאדם וכמו באדם הרגלין ש,1842מגופא

                                                           

 . ל"עכ, א"סיום הגלגלת הוא קד, ל"ג וז"ע'  הצ"א על ספד"בהגר'  עי1834
 .י בראשית א א"רש 1835
 .י" נראה דיש לגרוס את זה על אף שנמחק מהכת1836
ומינה , ומאנא דנקודין איהו נפש נשמתא איהי כתר על כלהו, ל"ב וז"ה ע"ז קכ"תיקו'  עי1837

ואיהי תליא במחשבתא ונקודין תליין באמירה אתוון , ה דנקודין ואתווןכתרין דאינון טעמי תנוע
עמודא , ודא איהו אומר ועושה מסטרא דימינא אמירה מסטרא דשמאלא עשיה, בעשייה

ובמאי אומר ועושה בהויה דאתמר בה יהי אור ויהי אור , דאמצעיתא כליל תרוייהו אומר ועושה
 . ל"עכ, ד בתרוייהו בעמודא דאמצעיתאבאור ואתעביד אויר דאחי' יהי אור יהי י

יש זיווג אחר בפה והוא בסוד הדבור חיך ושנים , ל"א וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר 'עי 1838
לישן , ד"ש למטה בס"ולשון בסוד הדעת כמ, ושינים בסוד הבינה, ל"ולשון חיך בסוד החכמה כנ

לעילא ' חול ח' וסי, ן קשריןא בוצינא דקרדינותא אתפשט בכל אינו"ש שם ע"כמ' ממלל רברבין כו
ואלין חיך ולישן ומגדלא דשינין על אלין שריין כלא ואלין אינון דאתכסיין ', בכלהו כו' באמצע ל' ו

ל שחיך שורש קלא "ר, בקלא פנימאה ובקלא דאשתמע ובמילולא ואלין אינון תחומין לאלין
נהירו דחכמתא דלא ' א ח"ג ע"ש בזוהר משפטים דף קכ"כמ' ל והוא חכמה ברזא ד ח"פנימאה כנ

הוא קלא דאשתמע דעת ' אשתכח ולא אתדבק דכתיב לא ידע אנוש ערכה ולכן הוא קלא פנימאה ו
ל והוא הנגלה שיניים הוא מלולא "והוא הלשון כנ' ל הוא קול והוא ו"ת כמש"הוא ת' כידוע שדעי

  .ל"עכ, והוא בינה
  .נאמר והחיות רצוא ושוב שלכך ל ואם רץ פיך לדבר ולבך להרהר שוב למקום" וז1839
אבל , ב בקשר לחיות רצוא ושוב" כא עצ"ספדוהוא מובא ב) במדבר כד יא(מלשון הפסוק  1840

 .י"לא מובא בס
א יש לו שערות רישא שהם חוורתא והנימין הנמשכים מאחוריו "הנה א, ל"וז' א ה"ח א" ע1841

  . ל"עכ, טבורא דלבא כנזכראלו הם עד ' בחי' ויש לו שערי דיקנא הנמשכין מלפניו ומקום סיום ב
 . ב"א ע"א כ"זהר ח'  עי1842
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י הרוח שבלב "ולמטה הוא למטה ממדרגתו ושם נפש הבהמה שלו שבאתה רק להשתלם ע
הראשונות '  פרצוף העליון שמאיר בו עיקר הארתו רק לוכל והטעם כי ב,1843מ"ל ובכ"כמש

 לפי ערך הפרצוף י שלו שם נתצמצם האור ונסתלק ושם יסודר רק" ונה,שהוא עיקר הפרצוף
 שיוכל להאיר וליתן שלמות וכדי ,י של כל פרצוף הוא יורד להתלבש בתחתון"שתחתיו שלכן נה

י המוחין שנותן בו " והיינו ע,לפרצוף שתחתיו מוכרח הוא לקבל הארה מפרצוף שלמעלה ממנו
נבנו שבם  י"א עד נה" ולכן עיקר בנין פרצופי או,שהוא כח החכמה לסדר ולהנהיג את שתחתיו

א שהם "ל שמהם נבנו אורות הפנים ושל אחוריים דאו" ר,המזלות ומשערות האחור' מהארת ב
 ובכדי ליתן להם כח ,א לפי ערכם"א שהוא עיקר מה שמשם מקבלים או"נמשכים עד הטבור דא

א מזיווג הנשיקין דפה ו הוצרכו עוד להארה יותר גדולה שה,נ"להנהיג גם מה שתחתיהם שהם זו
י הם רק " ונה, האבותסודר שהם "דרכי ההנהגה שהם חד' א עיקרו ג"ם כי כללות ז והטע,א"דא

 ולכן בשבילם )ז"א פתח כ"גדלות דז (ד"במקומו בס' ענפים שלהם מדות הממוזגות כמו שית
 והוא היוצא ,ר"ת אמ"ש ר"יסודות אמ' דרכים שהם ג' היה זיווג הנשיקין שמשם שורש אלו הג

דרכים לידי גבול ' י מובאים אלו הג"א שהם הכלים שע"י דאו"מהם נה ולכן ,מחיך וגרון כידוע
 ובעת )א פתח לה"ז (ד"א כמו שיתבאר במקומו בס"י דאו"מוחין שנכנסין בנה' הגא בסוד "בז

דרכי ' המזלות הם משפילים עצמם כדי לצמצם ולסדר אלו האורות הראויים לג' הזיווג אז ב
א והוא סוד הרכנת "א ונכללים בגרון שהוא הכתר דאו"תחילה הם בסוד מוחין דאוב ש,ההנהגה
  .ל" לכלול הגרון בהם שזכר הרב ז1844הדיקנא

זרועות ה'  שאלו ב,פרקין שבהם' א מג"הזרועות דא' א נעשה מב" בנין אווכללות
 כי אלו ,א נשענים עליהם לקבל מהם מוחין שלהם" ולכן או, הסובלים כל המדרגות1845עולם

 רק ,י התחתונים"כים של חסד ודין לפי השלמות שאינו מתפעל עהדר' הזרועות הם כללות ב
א כדי "א שהם הנותנים שלמות לז" שלהם וקיבול שכר ולכן מזה בא בנין אותבבחינת עטרו

   .א לעתיד"כ ולעלות במדרגות א"שיהיה ראוי להתקן ולהשתלם ג
  

   )יז(] טז[פתח 
, זיווג נשיקין'  והב,יווג גופניז'  הא,מיני זיווגים הם'  הוא שב1846 זיווג הנשיקיןענין

מקבל כשהוא השהכח של היינו , שזיווג לעולם הוא התחברות ויחוד המקבל עם המשפיעהיינו 
 שיהיה מכוון כל כח של משפיע לנגד ,מוכן בכל המדרגות שלו לקבל כל המדרגות של המשפיע

דרגות הם  שהמ, ואלו הם סוד אברי הנקבה המתייחדים עם אברי הזכר,כח המקבל ממנו
כל המדרגות )ב(שהוא מוליך וכולל יחד ' י מאור א"האברים המשולבים זה בזה והם מתיחדים ע

 ודבק )כדבראשית ב ( ש" ושם הוא הזיווג שלהם כמ,שלהם וזה נקרא יסודות של הזכר והנקבה
 והם האורות והנשמות והשפע , מולידים תולדותורםי חיב" שע,באשתו והיו לבשר אחד

  .י זיווג זה"ד עהמתחדש תמי
זיווג הגוף שמתחברים אברי הזכר '  הא,מיני זיווגים'  באדם התחתון יש אלו בוכמו

 פנימיותהוא קשר האהבה והחיבה '  והב,י הטיפה היוצאת מכלל כל האברים שלהם"והנקבה ע
 שלכן נקרא נשיקין ,י נשיקין שלהם" וזה הוא ע,שמראים זה לזה שנפשו קשורה בנפשה

ישקני ) ב ש א"שיה(ש " כמ)ב"ו ע"ב קמ" חזהר, ג"ע ג"הר חדש שיר השירים סז( אדרחימות

                                                           

אבל , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי1843
  .ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הנפש הוא המדרגה למטה ממנו

  . 'כן נסירה פרק חו, לגבי כפיפת הראש' א פרק ד"ח הולדת או" זה מה שכתוב בע1844
 .פ דברים לג כז"כלה 1845
הוא תדיר וזה בחינת ריעין ' א א"זיווגים בין או' ב שיש ב"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1846

, א בפה"ב שעיקר זיווגם של או"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, ויש בשעת הדיבור, דלא מתפרשין
נישוק הוא בשרשם ,  נישוק חיבוק וזיווגששלש מיני זיווגים הן, ל"ג וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגרו

ל "ברמח' עי, ל"עכ, נ ביסוד"א ושם חיבוק וזיווג הוא בזו"ידים דא' ב בהלבש"בפה וחיבוק בחו
א וכלי "סוד הזיווג תלוי בשליטת היחוד שמתדבקים ממש כלי הז, ל"ח פתחי חכמה אות קלו וז"קל

והיו לבשר אחד מתחיל מזיווג  זהושכבר הוא אחד ו, להחשב כאחד ממש כמו הפנימיות' הנוק
שהוא הפנימיות המתחזק בסוד היחוד עד שמתדבקין גם , הנשיקין שהוא חיבור הרוחין ביחד

' מתחיל מזיווג הנשיקין כי בתחלה נעשים הנשיקין ואחר כך זיווג היסודות וכו', החיצוניות וכו
  .כ"ע, שהוא חיבור הרוחין ביחד שהוא הפנימיות
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כח של '  א,מדרגות'  וכמו כן הוא בפרצופים דלעילא שהמאורות יש בהם ב,'מנשיקות פיהו וגו
הוא כח הפנימיות שלהם שתחילה '  והב,המאורות עצמם וסידורם בהנהגה ובהוצאות הנבראים

כתרים של '  והם סוד ב, רצונות רצון המשפיע ורצון המקבל'הוא נעלם ברצון שלהם והם ב
 והרצון הזה מגלה הזכר ,ד" וזה הרצון תלוי בשכל ומחשבה שלהם שהם בסוד חב,פרצופיםה

 ולכן זיווג הנשיקין נקרא זיווג פנימיות של מוחין , וכן היא מגלה רצונה,לנקבה בנשיקין שלו
עת הוא חיצוניות של הכתר שהוא גילוי הרצון  שלכן הזיווג נקרא בשם דעת והד,והוא הדעת

 כמו כן הדעת , בו החיבור והזיווג גופנים שבו נכללים כל האברים שלהםיסוד וכמו ה,הכמוס
 1847ה" ולכן זיווג הנשיקין נקרא אהב,כולל כל כחות ומדרגות פנימיות שלהם שהוא המחשבה

 אבל בדעת , הוא היחוד בגלוי רק ביסוד,1848ג בריתות של היסוד"ד י"וזיווג היסודות בסוד אח
ד "ב קכ"ח(  והוא זיווג רוחא ברוחא שנזכר בזוהר,ה שמתייחדים רצונו עם רצונה"האהבהוא 

  .)ב"ע
נ הם כללות גופא " שזו,נ"א וזו"א הוא המונח כללי של כל האצילות שהם או" שאולפי
נ הם "כ זו"ה שא מ,נ וכל הנבראים"ב שלו שהם מכינים סוד הפנימיות לזו"א חו"דאצילות ואו

 ,שבוא דיסוד "י זיווג גופני דא"נ לידתם וגלוים היה ע" לכן זו,עיקרם בהנהגה הנגלית למטה
  .א"י זיווג הנשיקין דא" עיקרם ע,א"אבל או

 כמו כן ,י הטיפה היוצאת מכולם"נ ביחד ע" שבזיווג גופני נכללים כל האברים דדווכמו
 ,ורוצה לקשר נפשו בנפשה שיהיה להם רצון אחדהוא בזיווג הנשיקין שכולל כל אהבתו אליה 

ב "כולכן בנשיקין נכלל כל האותיות שהוא הקול היוצא מן החיך וגרון ולשון שכוללים כל ה
 )א" ע'א1849( ב זיווגים שנזכר בזוהר בראשית"כ סוד מ" וזה ג,אותיות שהם כלל כל המדרגות

 וכן בנוקבא ,ותיות הם הפרטים הוא הכלל ושאר האף"ל שהא,א" שעיקר האותיות הם כ,והיינו
ב ובהם נכללים כל האברים וכל המדרגות שהם סוד " ולכן הם מ,ק למפרע"א בסוד תשר"הם כ

' ב אותיות וי"ב נתיבות חכמה שהם כ"כ בסוד ל" והם ג,1850ב" מםכל מעשי בראשית שנברא בש
מה שנזכר  והכל נכלל בפסוק ראשון של בראשית שכולל כל )'עקודים פתח א (ל"נקודות כמש

 ,ק"ב ותשר"א בסוד א"נ שהם או"ב אותיות כוללים דדו"כוהיינו , ח אותיות" והם כ,הימים' בז
משלים בסוף לאלף הוא ' ואן דילה "ק טיפת מ"ג דאימא בוצד"ך הם ה"אותיות מנצפ' וה

 ובאבא הם בכללא ,גוונין דבוצינא' שהם ה'  שבבינה הם מתחלקים לה, דדכורא דאבא1851'הח
יריעות וחד יריעא '  שהם ה,1852מ"ש רבינו הגדול בכ"ה אצטבע גוונין כמחדא דמיני

 שהם ,'ח מעשיו הגיד לעמו וגו"כ) ותהלים קיא (ב בסוד " ולכן שם נכלל כל מע,1853דמרקמא
ימי בראשית שהם ' נגד וכן "אלפי'  הם ו1854 ובפסוק זה,א"הזרועות דא' ד ב"פעמים י' כוללים ב

אלפי שנין ' ב אותיות שהם כל המדרגות שמשמשים בו"כ ונשאר ,אלפי שנין' כוללים כל ו
ת הם " וקרש,ק"אלפים ות' ך הם ג"ה ומנצפ"ב אותיות הם תצ" פעמים אלף הם בכוששה, האלו
ש רבינו "ואלף המשלים לבסוף הם ששת אלפים כמ' שעד צל "ה הנ"אלפים עם תצ'  הם ה,אלף

                                                           

רוחין ' תרומה ד' ש בפ"ג וכן הוא בשרשם בסוד נשיקין כמ"ד ע" יצ"ספדא על "בהגר'  עי1847
  . ל"עכ, ש כתרין רחימין בסוד אהבה"דאכללו בנשיקין כמנין אהבה וז

רבי ישמעאל אומר גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה , ל"ב וז"א ע"נדרים ל'  עי1848
 . ל"עכ, בריתות
 .א"ע' ח שהביא ענין זה שם מציין לדף ט"בע 1849
 .ב"ו ע"ג רנ" זהר ח'עי 1850
  .ל החכמה" נדצ1851
ורזין דאורייתא הוא , פשוט דאורייתא הן הגוונין דבוצינא, ל"ד וז"ע' ב כ"יהל אור ח 'עי 1852

  . ל"עכ', ד דכל רז אור נתקרי לאנהרא וכו"ג ע"ח ע"ש בתז"כמ, אור הנביעו דמניה אצטבעו גוונין
יא בשית יריען אינון שית יריען אינון ההוא היכלא אתחפי, ל"ב וז"ח ע"ב ס"זהר ח'  עי1853

בגו אינון יריען קיימא חד יריעה מרקמא בההוא יריעה אתחפייא ההוא היכלא מניה , חמש לגו
, האי היכלא איהו פקיחא דעיינין דלא ניים איהו אשגח תדיר לאנהרא לתתא, אשגח וחמא לכלא

 . ל"עכ
 .דהיינו בראשית ברא 1854
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 שלכן התחיל ,ה והוא הקודם לעולם ואלף השביעי הוא נעלם ולא נזכר בתור,1855בכתביוהגדול 
  .שהוא בסוד תיקון העולם ועלה במחשבה תחילה' בב

תיבות '  ובפסוק בראשית ז,דברות' ת י"מאמרות ובמ' ב נזכר י" שבמע,ת"ב ומ"ס מע"וז
 תיבות' כ ז"הדברות ג' שקודם י' וידבר אלקים וגו) אשמות כ ( וכן הוא בפסוק ,ח אותיות"וכ
י זיווג גופני שבהם נעשו כל הכלים "ב היה ע"ל שמע"זיווגין הנ' סוד ב והם ב,1856ח אותיות"וכ

 רק שבו היה גנוז גם האמירה סוד ,' ולכן היה במעשה ויברא אלקים ויעש וגו,דכל העולמות
 זיווג הנשיקין יהת שבו ה" אבל נשאר גנוז בשורשו למעלה ולא נתגלה לנבראים עד מ,הנשיקין

ח "ס שהטיפה נקראת כ" וז,י התורה שניתן להם" הנבראים עלגלות לישראל שהם הרוח של כל
ב של יוצר בראשית שהם יוצאים " וכלל התורה הוא סוד חו,ל"ח הנ"שבו נכלל כל הכ ,1857הגוף

כי היא חכמתכם ובינתכם ) ודברים ד  (ש"י חכמה ובינה כמ"מתגלה עוזהו רצונו ש ,מן הרצון
  .תבונה בפרטות היא בחכמה עליונה ומתפרש בבריאה שכל ה,'וגו

'  והרצון הוא לכלול ב,א כתר דאצילות"נו הוא אוא שרצ"ג דא"א דתליין בחו"ס או"וז
 ,י התורה" אבל אי אפשר להיות כי אם ע,ג הכל בימינא שיהיה כולו טוב"הדרכים של חו

 אבל עיקר חכמת ובינת התורה ,פ" תורה שבכתב ושבע,נ שבו העבודה"והתורה עצמה היא בזו
א שהם " והם או,י מסודרים כל הנבראים בחכמה ובינה עליונה"כל העולם וע נבראי "שע

 והוא סוד זיווג ,פ התורה וכלליה ופרטיה"א לסדרו שיהיה מנהיג הנבראים ע"המשלימים ז
 והוא ,דרכים של משפיע ומקבל שבו הם בסוד השורש' א שהוא גילוי רצונו בב"נשיקין של א

 ששם הכל להשפיע רק להכין שורש ,רא שאין נוקבא שם דכודכל סוה ,זיווגא דמיניה וביה
י "י שלהם שהם הסידור של הרצון לגלות ע"א ונה"י זיווג הנשיקין נעשה מוחין לאו"המקבל וע

ס "וז , כפי שראוים להנתן לתחתונים,ב של התורה ולהכין אותה בסוד המצות הגלוים בה"חו
 ,א"א שקדמו לז" והם או, אלפים שנה'שהתורה קדמה לעולם ב) תתקפחש ה "שיהילקוט (ש "מ

 ,ק הגלגל פנים ואחור"ב ותשר" והוא בסוד א,ח אותיות שהם בסוד אלף"שכלל התורה הוא בכ
ימי בראשית שהוא ברא ' א בו"כ נתגלו בז" ואח,ן"מלואי אלפי' ב ב"אלפים סוד רכ' הם ב

ס " וז,א"גא דז והכל נכלל בישראל דר,ר"נעשה בכושב "היוצא מרכ' ובוכרא דלהון שהוא 
 טיפה ראשונה דסליק למחשבה ,ו"ו ואמ"ר לאבי"י ישראל שהוא הבכו"בני בכור) כבד שמות (

 .ורעותא עילאה והבן מאד

                                                           

ש "וז, שהוא אחד' אלף והן א' ק גי"יא מגינת אגוז שתשרד שמב"ע' ב א"יהל אור ח'  עי1855
אלפים וחצי ' ץ מספרם ג"כפולות כמנפ' ה ועוד ה"ו חיילות משבחים להקב"שתצ) ויקרא ב(ר "במ

) ב"ז ע"ב כ"זהר ח(ל "ט ופלגא והן היאורים כנ"הן תצ) תצה' גי' עד ק' מא(ו "וחצי ועם תצ' שהם ג
ט "ש תצ"וז' ן והן אלף חסר א"ק בזו"תשר' כסדרן וא' ם אברכות בחשבון ושני מיני אותיות ה

  .כ"ע', יאורין ופלגא בסטרא דא וכו
ח אתוון דעובדא דבראשית שבה עשייה של "כ, ל"וז' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי1856

  . ל"עכ', ח אותיות של בראשית ברא ושל וידבר אלקים ז"ש בזהר ובתיקונים והן כ"בראשית כמ
 .ד הלכה יט" דעות פם" רמב'עי 1857
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  א"נתיב פרצוף ז
  פתח א 
 ופרצופים הראשונים הם רק הכנה ,א הוא העיקרי באצילות מכל המדרגות" זפרצוף

שיהיה בגבול השיעור הראוי להנהיג ש כמה פעמים שכאן הגיע המדרגה " והוא כמ,בשבילו
 וכל המדרגות ופרטים של עמידתם ופרקיהם הכל נמצאים כמו כן ,פ העבודה"התחתונים ע

 ,פ סדר הזמן" וכן כל השינויים שנעשה למטה ע,כ שם" הנהגתם בכל הפרטים גכי וכל דר,א"בז
ר ולידה יניקה  בחינת עיבו, ולכן בו מדברים בכל הדברים,א"פ המסודר כאן בז"הכל הוא ע

 ונקרא בשביל זה ,כ בפרצופים עליונים שאין שם כל הסדרים האלו" מה שא,וקטנות וגדלות
והוא כלל לבדו  בגבול ושיעור הראוי לפי ערך התחתונים נתצמצםל מה שנתקטן ו" ר,זעיר אנפין

בו  ו,1858ימי בראשית ושל שית אלפי שנין' פ הנהגת הזמן של ו"ל שמסודר ע" ר,ק של אצילות"ו
שהם ' ימי שנותינו בהם שבעים שנה וגו) י תהלים צ(ש " כמ,תלוי חיות האדם וסדור זמנים שלו

ימים ושעות ורגעים ו וחדשים םמחוברים משניה וכל אלו השבעים שנה ,ק עם עטרת היסוד"ו
 וכפי מספר ,א"לפי שורש נשמתו המושרש בז' הם הכל מאורות פרטיים שנצטרפו לכל א

 מצד זה ,לגבול חבירו' כל אחד בגבול ושיעור ומידה מיוחדת שאין נכנס א ,המאורות שהם שם
  . בחברתהתנכנס' אנולד הזמן שאין הרגע 

 שהיא עשתה 1859)ב"ב ע"ז רצ"א (ק דגניז במעוי דאימא"י קו המדה מבוצד" נעשה עוזה
 וכמו שיתבאר בשערים הבאים ,א כאשר היה בבטנה"ברי פרטי מדרגות זיהציור והגבול לא

 ,א שם אין גבול כי הוא למעלה מסדר זמנים ואין תלוי בעבודה"כ למעלה בא" מה שא,ד"בס
 ולפעמים מתנוצץ , רק ליתן עטרות להם אחר שהם מתוקניםתחתוניםושם אין מגיע שינוי מצד ה

 ולכן שם ,ש למעלה במקומו" כמ,פ מדת טובו שלא לפי מעשיהם"הארה מהם לבסם העולם ע
 ולכן שם הוא הנהגת ,*רוימעכב על חב'  אמאור שאין 1860יכו דיומיןל אר"נקרא אריך אנפין ר

' א הוא נרמז בו" פרצוף זולכן ,עיל באלף השבי" מה שיתגלה לע,הנצחיות שלמעלה מן הזמן
 כי למעלה לא נתגלה עדיין שם ,ה"ה הכולל האצילות ובפרטות כאן הוא שם הוי"דשם הוי

 וגם השם הזה הוא )1862א"א ע"ג י" חזהר( דאה דזמין לאתגליא לאול" רק בסוד שם אהי1861הזה
 בכל רי והוא העיק,ד לפנינו"בס' אחר שנגמר ציורו בסוד הלידה כשיצא מבטן אמו וכמו שית

 ולכן בו נרמז , ונוקבא הוא המתפעלת ממנו,א באו רק בשביל להשלימו ולתקנו"כי או ,האצילות
דברים  (ש" וכמ,דבר בכל הפרטיםובו ניתן רשות ל ,פרצופי האצילות' כל השם שמורה על כל ד

 שכל בריאת האדם ,1863'כי שאל נא לימים ראשונים למן היום אשר ברא אלקים אדם וגו) לבד 
 וכל ,ימי בראשית שבהם התחילה התורה לדבר'  והם ז,א"פ המסודר בז"וכל הנהגתו הכל הוא ע

                                                           

ל ששת " ר-שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי , ל"ב וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי1858
ק "הוא נגד עולם התהו שמלכין קדמאין מיתו והן ו, אלפים שנה שהעולם עומד והשביעי חרב

  . ל"עכ, ק"אלפים שנה מתנהג בו'  כן ו,כ מת"ואח' שמלכו כל א
ס והוא בוצינא "ג במ"מגבורה דעתיק מתפשט ה, ל"א וז" ע' דצ"א על ספד"בהגר'  עי1859

, ל"עכ, כ מתפשט במעוי דאימא וזהו הגנוז במעוי דאמא"ואח, דקרדינותא ומתפשט במזל תחתון
 .ק שורש לכל גבול"שכתוב שבוצד' לעיל פרצופים פתח א' ועי

כגון אדם , גיאיןאמר רבי אלעזר אמאי הוו קדמאין חיין יומין ס, ל"ב וז"ס ע"ז ק"תיקו'  עי1860
וכן כלהו דרין , דאתמר ביה ויחי אדם תשע מאות שנה ושלשים שנה ונח תשע מאות וחמשים שנה

אמר ליה ברי רבוי , ואילך הוו מתמעטין בשנין) א ומנח"נ(ומאברהם , עד נח הוו חיין שנין סגיאין
  . ל" עכ,שנין ואריכו דיומין אינון מאריך אנפין ומעוטא דיומין ושנין מזעיר אנפין

עלאה ' תתאה ה' עלאה י' בצניעותא דספרא אוליפנא דהא י, ל"וז) א"ט ע"דף רפ(ז "א'  עי1861
כל אלין עלאין בעתיקא תליין תתאין בזעיר אנפין אינון לאו תליין , תתאה' עלאה ו' תתאה ו' ה

אבל , ובעתיקא קדישא תליין דהא שמא דעתיקא אתכסייא מכלא ולא אשתכח, אלא אינון ממש
' עי, ל"עכ, ן אתוון דתליין בעתיקא בגין דיתקיימון אינון דלתתא דאי לאו הכי לא יתקיימוןאלי

 .1863 הערהלקמן 
אנא זמין , לבתר אשר אהיה, אנא הוא מאן דאנא, אהיה בקדמיתא סתימו דכלא, ל" וז1862

 . ל"עכ, לאתגליא לבתר אהיה בתראה
ס הוא שיתגלה שמו בעולם וזה "עיקר הכוונה של א, ל"ב וז"ע'  כצ"א על ספד"בהגר'  עי1863

א ושם נתגלה כי שאל נא "ולכן נחית מדרגא לדרגא גילוי אחר גילוי עד ז, כוונת בריאת העולם
א הוא עיקר השם המיוחד וכל השמות שקודמין "ולכן שם של ז, כידוע) 'דברים ד(לימים ראשונים 

  . ל"עכ, פ שהן גבוהין יותר ממנו"ן לו אעק ושאר השמות הן טפלי"לו אקי
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ש " כמ1864ב בציור אדם ממש שהוא עולם קטן"המאורות אשר בו בכלל ובפרט נזכרים במע
 וכאן הוא סוד שיעור קומה של יוצר ,1865 בראשית'ה בפירושו לפ"א זללה"רבינו הגדול הגר

ש " וכן הם במצות כמ,ב כללים"ו פרטים וי" בסוד האברים שהם רל1866ו"בראשית שהוא רל
  .מ בזוהר"מ ובכ"ברע

  בית נתיבות *
 נשיבו  דלא נשיב,' לא ידון רוחי באדם וכו)א"ד ע"ל צ"ספד( 1867ר"ש באד"ס מ"וז

ת לא היה הנהגתם על פי התורה " שעד מ, כי דורות הראשונים, והוא,'ק וכו"עדרוחא דחוטמא ד
 שכל אלו באו לעולם רק ,ק"ע והיו תלוים בחסד עלאה ד, שעדיין לא נתנה תורה בארץ,ועבודה

ז שלא היה תורה היה " וכ, שהם תכלית הבריאה, וישראל שיצאו מהם,בשביל הכנת האבות
 ששם החסד לקיום העולם אף שאין ,ק"עמצד המדות המושפעים ממדריגה עליונה הנהגתם מ

 והוא רוחא דחיי דנשיב מחוטמא , ולכן היה להם אריכות ימים מסטרא דאריכא דאנפין,יםכדא
 ,קדם בסוד אלף שנהמק כ"ע לא נשפע רוחא ד, שקלקלו מאד, ורק מדור המבול ואילך,ק"עד

 סוד מאה שנה וא וה, שהחסדים נתצמצמו בערכם,א"לזא הנשפעים "ות אולבשי הת"אלא ע
ת ואילך אמר משה " וממ,1868ש והיו ימיו מאה ועשרים שנה" וז,ב" ועשרים שנה דחו,א"ס דז"בי

 שמאז התחיל ,א" כי הכל הוא בא מז,' בהם שבעים שנה וכוימי שנותינו) תהלים צ י(רבינו 
 ,נקודות' שהם סוד נקודות אלקים ז , על פי הדין והמשפט,העבודה וההנהגה על פי סדר זה

 ,ק"עא אקרי אלקים לקבליה ד" וז,ה רחמים"ק הוא שם הוי"ע שב)ב"א ע"קמ(ר "ש באד"וכמ
  .והבן' ברים האלה וכווידבר אלקים את כל הד) אשמות כ (ולכן קודם עשרת הדברות כתיב 

  
  פתח ב 

שעלו למעלה ונתקנו א וגילויו הוא מסוד הבירורים שעלו מן השברי כלים "ציאת זי סדר
 שהם המאורות המכוונים לתקן הקלקולים של שם ,ה"ונתחברו להיותם נכללים תחת סדר שם מ

ן "ן זולת הכתרים של שם ב"ת דב" מסוד זא נברר" וז)'תיקון פתח ט (ש במקומו"ן כמ"ב
פ "א הוא מן האורות המסודרים להשתנות ע" שבנין ז,ש" והיינו כמ,י" עלו לפרצוף עיםשהכתר

 אבל תכלית הרצון של אלו המדרגות הוא , וכל פרטיו וענייניו הכל במדרגה זאת,התחתונים
 ,י שמקשר הגבול עם הבלתי גבול לגילוי רצון העליון הכמוס מעין כל חי"המושרש למעלה בע

כ סדרים משם "והכתר הוא תמיד התכלית והרצון של כל דבר ונגד אותם הסדרים נתחברו בו ג
  .ה"ת דמ"והוא ז ,כ בערכו"ה ג"מ

א הוא " שא)טופתח א "או(ש למעלה "וכמ ,א מחציו ולמטה" מקום פרצוף זה באונקבע
 ומחציו ולמעלה הוא למעלה ,המונח הסובל וכולל כל האצילות שכל הפרצופים הם ענפים ממנו

 וחציו התחתון הוא המקום הסובל מדרגת התחתונים לפי ,ממדרגת הזמן שניתן לתחתונים
א עד הטבור שלו "י דא" ולכן נה, וסילוק המדרגות למעלהצום ששם היה צמ,רםגבולם ושיעו

י "נה' י אלו הג" שבו נסבלים ע,ספירות' א בשיעור י"הם כוללים כל הפרטים ומדרגות של ז
שלישים שבכל ' הגהם  ואלו ,א בפרט"א הם בכלל ובז"מדרגות שבא' שמידה אחת מתחלק לג

 ,י באמצע"ה בשמאל ודת" ובגבימיןן " שהם חח,בכל קומדרגות ש' ספירה שהם מתפרשים לג

                                                           

וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל ) בראשית א כו(ל "ב וז"ג ע"ג ל"זהר ח'  עי1864
כל צדיק וצדיק יש , ל"א וז"ז ע"ז קט"תיקו' ועי, ל"עכ, הארץ מאי ובכל הארץ דא גופא עולם קטן

  .ל" עכ,דא גופא דבר נש דאתקרי עולם קטן, לו עולם בפני עצמו
  .אדרת אליהו בראשית בהתחלה על פי הרמז באריכות'  עי1865
אותיות ' ב עם הד"עסמ' שזה גימ' ע ב"ח דרושי אבי"ישמעאל הובא בע' היכלות דר'  עי1866

  . ה"הוי
 .'ר"באד 'למחוקדצריך  נראה 1867
ן דכא' ל שי"בלחודוי מאה תרין אתוון תרין זמנין ר' י, ל"ב וז"ד ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי1868

ד "פ הוא עשרים שלכן נתחלק ו"ב' ד הוא שני אותיות ונכפל בהם הי"הוא מאה ו' פעמים י' הוא י
א כל "אבל בז', ש מאה ועשרים שנה וכו"ך וז"ה ק"וס' פ י"אותיות להורות על ב' לב' שהוא י

ש מכאן כתיב ותשת עלי "וז, ס נכללין ממאה"ד שהוא ע"ספירה אין נכללת רק בעשר שלכן יו
ה ידו עליו והעמידו על מאה אמה שנאמר "וכיון שסרח הניח הקב) 'ב א"חגיגה י(ש "ל כמ"רכפכה 

, ל"י מתנהג העולם וכל שבו דוגמתו באדם כנ"ל שע"א דמשיך לתתאי כנ"וכן בז, ותשת עלי כפכה
 . ל"עכ
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א נקרא ההוא דלבר " כמו כן ז, רק משמשים לגוף1869וכמו שהרגלין הם תמיד לבר מגופא
 ,ל שעומד חוץ למדרגת פרצופים שעליו והוא עומד מגולה לנבראים" ר,ר וזוטא"ק ובאד"בזוה

 נתגלה א הרצון הזה סתום ול אבל,א"והכתר שלו שהוא הרצון העוטר אותו מושרש בגופא דא
 ולכן מקומו מן הטבור ולמטה אחר שנתצמצם ונסתלק עיקר האור משם בסוד ,בכל פרטיו

 רבינו הגדול 'ובפיד "ש בספ"כמ' יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד וגו) טבראשית א (
רכו  הוצ, תחילת עליית הבירורים שעלו להיות נתקנים ולעלות למדרגת האצילותוהנה ,1870שם

 וכן היה בכל ,י שבבריאה" דע)י"דנה(] ה"דנ[פרקין תתאין ' בהמה שהם בדדי לינק מסוד 
 )'פרצופים פתח ה(  שכבר ביארנו, והכוונה בזה,הפרצופים דאצילות הוצרכו ליניקה זאת

 וכל ,א"ז היה עומק מחשבה עליונה של רדל"ת שע"י עניינו לקשר אל הבלתי בע"שפרצוף ע
פ הבחירה שיוכל " סוד שיעורי הנבראים והמאורות כשהם מקולקלים עהכלים שנשברו שהוא

דברים ( וירידתם לבריאה הוא ענין סילוק האצילות והשלמות מהם בסוד ,להגיע הקלקול בהם
 הוצרכו בחינה שלכן ,מ השבירה גופה היתה בשביל התיקון הגמור" מ,'והסתרתי פני וגו) יזלא 

 ,ונתו לקשר המדרגות בשלמותם העליון לירד לבריאהתחתונה של עומק המחשבה עליונה שכו
 ולכן כל תחילת התיקון ,ל ליתן שורש גם בירידתם וקלקולם שיהיו יכולים לעלות ולהתקן"ר

והבירור של כל פרצוף כשעולה במחשבה להוציאו מן הקלקול להכנס תחת סדר היחוד והחיבור 
 וזה ענין יניקתם מסוד ,תכלית הזה הוצרך להאיר בו מבחינה זאת המקשרת אותם אל ה,הראוי

  .ל"פרקין הנ' הב
ן שהוא בעת שעדיין לא נתקנו רק להיות מוכנים אל "ל סוד שם ב"ה ר"בהמדדי  ונקרא

 ,אדם שהוא שם המורה על תיקונם בגלוי ממשדדי כ בעת גידולם יונקים מסוד " עד אח,התיקון
 ,שהסוף קשור תמיד עם הראשא " שהם הסוף של הרצון הנעלם הזה של רדל1871ונקרא עקביים

ש העליון שנתקן בו " שתחילה היה הפרצוף נעלם ע,פרקין הוא אחר העיבור'  זאת מן הבקהויני
 הוצרך להתקשר תחת סוף , וכשהוצרך להיות נולד ולהיות גלוי לפי מדרגתו,והיה טפל אליו

   .הרצון הזה שלפי מה שהוא יהיה נקשר ברצון הזה
ל לקבל אותו הארה המתפשט " ר, שלהם הוצרכו לירד למטהא אחר העיבור" גם אוולכן

 המלך אחר כענין ,לנבראים עצמם לפי מדרגתם בכדי שיהיו מוכנים לסדר האורות לפי הנבראים
שנכתר בכתר מלכותו הולך וסובב בכל המדינה חוץ למקום משכן כבודו כדי לידע סדר 

ף הרצון הזה ואז עלו למקומם  ואז הוצרכו להתקשר תחת סו,התנהגות המדינה וכל פרטיה
 היה ן וכמו כ,א"ם שהוא מקומם למעלה מן הטבור דאמלהיות נסדרים בסדרים שלהם במקו

וטפל אצלה כשנסדרו מאורות שבו להיות בגלוי כפי אימא א אחר שהיה תחילה בבטן "בז
י כ למדרגת הבריאה ולהיות נכלל ונקשר תחת אותם השנ" הוצרך לירד ג,הסדרים הצריכים לו

   . והבן מאד,א" ואחר כך עולים ונסדרים במקומם מן הטבור ולמטה דא,י"דדים פרקין תתאין דע
  

  פתח ג 
 וכן עתיק ,ת שלו"בחג י שלו"נה א שנכללו רגליו" קיפול רגלי אי" עא היה" זעיבור

א "ת דא" והלבישו חג,ה"פרקין עליונים של נו' ה שלו נכללו בב"פרקין אמצעיים של נו' יומין ב

                                                           

 .ב"א ע"א כ" זהר ח'עי 1869
שאין יכולין , נ"וענין הפרסה והצמצום והסתלקות האור הוא בשביל זו, ל"א וז"ו ע" כ1870

לכן היתה הפרסה שלא לקבל אור , ק שלכן היתה מיתת המלכים וביטול הארץ"לקבל אור של ע
אבל , א"וזו תיקון ז' כלי הנשימ' וכן באד, ב"ש בפ"שלמעלה מטיבורו ששם קדש הקדשים כמ

כ במלכין "משא, כ עדיין שלכן בעולם התהו נתבטלה מכל"שהיא אינה יכולה לקבל ג' לנוקב
ס בשביל "ש שנצמצם א"וז, ל לכן צריך הצמצום בשבילה וכן למעלה למעלה"מאין כמשקד

ש יקוו "וז, כ תוכל להתגלה"ובצמצום שהוא סוד הדין ועביות הכלים של מלכות שעי, מלכותו
ל אל מקום אחד ליסוד "ק הפרסה שנקרא רקיע השמים כמש"ת דע"המים מתחת השמים שהוא ת

  . ל"עכ, ואז ותראה היבשה
ה בענין דרוש תיקון אריך "ר זלה"והנה פעם אחרת שמעתי ממו, ל"וז' י פרק ד"ח עגו"ע 'עי 1871

פרקין תתאין ' ושם ביארנו איך ב, פרקין תתאין דרגלי עתיק יומין' אנפין איך נולד ויצא וינק מב
א והם נכנסים בגבול עולם הבריאה "י הם מתפשטים יותר למטה מרגלי א"הנקרא עקביים דע

 .ל"עכ, םכנזכר ש
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 ועטרת היסוד את ,ת שלו"א לחג"י דא" דעתיק יומין ונה1872י"פרקין אמצעיים דנה' ת הבא
א "י דז"א ונה" ועטרת היסוד דא)י"לנה(] ה"לנ[א והלבישו "ת דז"כ עלו חג" ואח, שלוודהיס

'  והוא סוד העיבור ג, ונוקבא דיליה בסוד עטרת היסוד הלבישה היסוד שבו,ת שלו"הלבישו חג
א בא " והוא שגילוי פרצוף ז, אלו סודות גדולים בדרכי המאורות העליונים וכל,'כלילין בג

 כל הפרטים שלו בסוד נקודה אחת וכמו שהיה בעת שליטת התוהו ול שתחילה היה כל,בהדרגה
 כי כן ,1873 שלא באו כל המאורות שלהם בהתפשטות וגילוי בכל פרטיהם,ומלכין קדמאין

ק לא " והו, שגורמים חושך והסתר בדרכי המאורותשיערה אותם מחשבה עליונה בבחינת קלקול
י העיבור שהיה בבטן אימא " וע, הנקודהקיחל' ס רק ו"נתגלו אפילו בבחינת נקודה שלמה של י

 והוא הציור שהאם מציירת הולד בבטנה מה שתחילה הוא בסוד טיפה אחת כלולה ,שם נתקנו
  .1874ר פרצוף ושם הוא הולך ומתפשט לציו,ח אברים שבו בכח לבד"כל רמ

  שבבטן אמו הוא מקופל ראשו בין ברכיו, רואים שהולד הולך וגדל בהדרגהואנו
 ונמצא שמתגלה ממנו רק הרגלים שלו והידים בין הרגלים )ב" ע' לנדה(ואצילי ידיו על רגליו 

 אבל עדיין אין לו השכלה ,ע"ע ורגליו בפ"כ כשנולד אז נפשט ידיו בפ" ואח,והראש בתוכם
 זה וכל ,כ בגדלות נכנס בו דעה והשכל והוא כניסת המוחין בו" ואח,ק" של והיקוהוא סוד הינ

א שאבא "י זיווג או" שתחילה בעת התיקון בא בבטן אימא ע,כ בדרכי המאורות העליונים"הוא ג
 והיא המסדרת כל פרטי המאורות ,נתן טיפה כללית באימא ושם קיבל כל התיקונים הנצרכים לו

 ואז נקרא ,נבראיםמשכים זה מזה ומחוברים יחד כפי המצטרך להנהגת השלו שיהיו קשורים ונ
ע רק " ואז אין לו שליטה בפ,מאבריה'  הוא כא)ב"ג ע"כגיטין ( ש אמו כי עובר ירך אמו"ע

מה והיינו , שניזון ממה שאמו אוכלתשם  והוא המזון שלו ,מקבל השליטה ממדרגת אימא
  . תיקוניוצורךלשמקבלת ממאורות העליונים 

 )ב" ע' לדף(ל במסכת נדה "ש רז" התיקונים הם דרכים גדולים והוא ענין עמוק כמואלו
 שנר דלוק על ראשו וצופה מסוף העולם ועד סופו ,'פ מי יתנני כירחי קדם בהלו נרו וגו"ע

 כי אז בבטן , והטעם הוא,כ כשנולד משתכח ממנו הכל" ואח,ומלמדים אותו כל התורה כולה
י בחירתו לכל השלמות כפי שורש נשמתו "מה שיהיה יכול להגיע בטורחו עאמו ניתן לו הכנה 

ב אם יהיה "רו בעוהע ושכ"כ חלקו בג" ושם מראים לו ג,וכן בהשגת התורה כפי יכולתו להשיג
 כמו הגרעין כשנטוע בארץ נשרש ,ז ניתן לו כח שיהיה יכול להגיע לזה"ועי ,1875שלם כפי שורשו

 , אחר ביאתו ויציאתו מרחם אמוו כן לא היה יכול להשיגאלמלא ,בו כח הצמיחה והגידול
 זה הוא וכל ,י יגיעתו וטורחו"י בחירתו הטובה וע"כ משכחים ממנו כדי שישיג כל זה ע"ואח

י עבודת התחתונים שהם הגדלות "א כל השלמות המוכנים לו ע" שז,כ במאורות העליונים"ג
א "א כמו שהוא בסדר העבודה שעולה ז"עד אווגילוי המוחין שלו ועלייתו למדרגה יותר עליונה 

 הוא נכלל בבטן שאז וכל זה נשרש בו בעת העיבור ,ל"א כידוע בכתבי הרב ז"א וא"למקום או
 ,ש בזוהר"ע ומראים לה שכרה כמ"אימא כמו הנשמה קודם ירידתה לעולם שמוליכים אותה בג

א באימא וניזון " נשרש ז וכמו כן כאן,א"ר של ז"ב וג"ב הם במדרגת חו"ע ועוה"וידוע שג
 ולכן אין לו שם , שבזה ניתן בו הכנה שיהיה יכול לעלות למדרגה זו,ומקבל שפע האורות שלה

   .ש אימא"ע רק ע"בפ
 שמורה ,ה"ת למשה בסנה קודם שנתגלה לו שם הוי" שגילה השי)פ"ב(ה "ס שם אהי"וז

 כפי 1876ה"לה לו שם הויכ נתג" ואח,'ה הב"ה הראשון ובלידה בשם אהי"על העיבור בשם אהי

                                                           

 .ה"ל דנ"נדצ 1872
 .'נקודים פתח ד'  עי1873
זיווג בסוד טיפה , סוד זיווג עיבור יניקה ומוחין כידוע, ל"א וז"ט ע"ב ל"יהל אור ח'  עי1874

ש "ק כמש"ס תלת כלילין בתלת כי כל הגוף אינו אלא ו"וז' ספירה אחת ובעיבור מקופל ראשו וכו
ילך וליקח וכל איברי גופו ואחר כך מוחין ויניקה שנגמר כחו ל, והוא התפשטות הגוף בלידה

  . ל"עכ, נ שבתוכו"בכניסת הנשמה והשכל בו שהן אינן אלא רוחא והוא הנר
 .' מדרש תנחומא פקודי ג'עי 1875
ק השלישי " אקי,ק"ק אשר אקי"והענין בקיצור כי אקי, ל"ב וז"ע'  כצ"א על ספד"בהגר'  עי1876

י מתגלה וכל הדרגין "וע, ס"והוא שמו של א, םשבו מנהיג העול, א"הכל הוא דרגא דז, ה"והוי
וזה כוונת , ס הוא שיתגלה שמו בעולם"שעיקר הכוונה של א, שקודם לו הכל דרגין אליו שיתגלה

ושם נתגלה כי שאל נא לימים , א"ולכן נחית מדרגא לדרגא גילוי אחר גילוי עד ז, בריאת העולם
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 כמו העובר כשהוא בבטן האם 1877ה מורה שאני עתיד להתגלות"שאהיוהיינו , מה שהוא
ה " ששם אהיל שמה ונקרא ע, והוא ירך אמו, ניכר בה אבל אין מתגלהוברשיודעים שתלד והע

א שנתנו עליו מהודם "א ואו" נכללו בו כל המאורות העליונים שהם אואז ,הוא באימא כידוע
א תוך "א ודאו" והוא ענין כללות כל הפרקין דא,ש"כ למדרגתם כמ"יה יכול לעלות אחשיה

ונות שלהם ת אבל לא באו בעיבור לידי גילוי רק מדרגות התח,א שהם הלבישו אותם"הפרקין דז
ד "י וחב"ת שלו גנוזים בנה" וכל שאר המדרגות היו גנוזים בו שחג, לבדשלהםי "שהם סוד נה

 רק שהיה ,ן לא נסדרו בו כלל רק בבחינת צמצום מאד שהם סוד מוחין דעיבוריותר גנוזים ועדיי
 ולכן היה טפל לגבה כמו אור הנשמה שחופף על העובר ,ש אימא"המוחין מלמעלה ממדרגתו ע

ו מצומצם תוך גופו ואין לו נמאחר שאינ' כוורואה מסוף העולם ) נדה שם(בבטן אמו שמשם 
ל שסידורו ותיקונו " ור,א"א ובין או"א בין א" בפנימיות או וכל זמן העיבור היה,מסך מבדיל

א שמשם מקבל יניקתו וגודל המדרגות "י א"י המדרגה היותר גדולה שהוא ע"צריך שיהיה ע
ע קודם ביאתה לעולם " כמו הנשמה שמוליכים אותה בג,כ"שלו שיהיה לו הכנה לעלות אח

תדשא הארץ דשא ) יאראשית א ב(ש " דשמה אתנטע כמ1878ג"צ פ"ז אמרו בספד" וע,ל"כמש
ש רבינו "כמהוא הלידה ' ותוצא הארץ כו) שם יב(כ " ואח,שהוא סוד עיבורו בבטן אמו' כו

 וכמו הגרעין הנטוע בארץ שאז מקבל שם כח הצמיחה ונשרשים בו כל , שםבפירושוהגדול 
 וכן העובר ,כ" שאלו לא היה שם נטוע בתחילה לא היה נמצא בו כח הגידול אח,כחותיו וגידולו

 וכל ,בבטן אמו מקבל שם כל הכחות שלו וכל השלמות שימצא לו אחר הלידה בגדלות ומוחין
  .י שלו לבד"הפרטים שם נשרשים בו בכח רק שבגלוי אבריו שם קטנים ומתגלים רק נה

א ושם " עיבורו באימא מקבל שם הארתו והארת א)בתחילת(] 'בבחי[א " הוא בזוכן
פפים עליו ומגינים עליו שלא יתגלו בו בערכו רק בערכם לפי מה שהם א חו" רק או,א"נשרש בא

  .א"א לבין או" לכן אנו אומרים שהוא באמצע בין א,א"מסדרים בו כל האורות הבאים לו מא
 כי באמת מציאת ,ה הנוקבא שלו שם נשרשת בו בבחינתה היותר תחתונה שבוגם

ויקח ) כאבראשית ב (ש "וכמ) א"א ע"פא ק"חזהר  (הנוקבא הוא מדכורא דלית לה מגרמה כלום
 וכן בכל אדם הנקבה שלו ובת זוגו )'א א"דז' נוק (במקומו' וכמו שית' אחת מצלעותיו וגו

יום קודם ' שמ) א" ע' בסוטה(ל "ש רז" וכמ,האמיתי היא נשרשת בבחינה תחתונה שבנשמתו
 שלכן מי ,שבוג היסודות  וכן בגופא יש בה חלק מטבע גופו כפי מיזו,'היצירה בת קול יוצאת כו

בראשית ( ש" כמ, כל מדותיה עם מדותיושמשתוויםשזוכה לבת זוגו האמיתי היא נעשית לו עזר 
 ,'היא האשה אשר הוכיח וגו'  והיה הנערה אשר אומר אליה וגו, אליעזר עבד אברהם)ידד כ

מיזוג  שאינה מטבע 1879 היא כנגדו,כ אם לא זכה"שטבעה לגמול חסד כמדתו של יצחק מה שא
 תחתונה ' מיד בעת העיבור בבחית וכן הוא בשורש באצילות הנוקבא נשרש,יסודות גופו כלל

 ד"במקומו בס'  וכמו שית,יעה לברס והוא עטרת היסוד החופה על יסוד שלו בסוד פ,ומלבשתו
  ).פתח כה(

א הם קצרי קומה רק עד " שאו,ל"א למעלה שכתב הרב ז" ענין סוד הקיפול דרגלי אוזה
 ולכן ,א ונוקבא"א הוא המונח הכולל גם פרצופי ז"שאוהיינו , א"כ א" מה שא,ר שלוהטבו

 ולכן אין ,א כוללים רק מדרגות עליונות לבד"כ או" מה שא,אומרים שהוא ארוך הקומה
א "י מדרגות עליונות של או"א ונוקבא להבנות ע" ולפי שאז הוצרכו ז,מתפשטים רק עד הטבור

 'קנלהנהיג התחתונים בערכם ואז דיין לא יצאו לידי גילוי שראוי ולהיות נקראים על שמם שע
לעלות למעלה לכוללו כ "א חצי פרצופו התחתון שהוא הסובל אותו ג"א הוצרך גם א"ש או"ע

  . אלויוניםבאורות על
י מה "כדי לקבצו ולקשרו בסוד רה' כלילין בג'  היה קיפול העובר ביחד בסוד גגם

 שהמאורות שבו לא היו פונים אל התיקון והשלמות ,ר"וד רהשתחילה בעת השבירה היו בס
                                                                                                                                                                      

עיקר השם המיוחד וכל השמות שקודמין לו א הוא "ולכן שם של ז, כידוע) 'דברים ד(ראשונים 
  . ל"עכ, פ שהן גבוהין יותר ממנו"ק ושאר השמות הן טפלין לו אע"אקי

לבתר , אנא הוא מאן דאנא, היה בקדמיתא סתימו דכלא-א, ל"וז) א"א ע"ג י"ח(זהר  'עי 1877
  .ל"עכ, אהיה בתראה, אנא זמין לאתגליא לבתר, אשר אהיה

כ פירש תדשא הארץ שהוא על " ע-ותוצא הארץ עד אתנטע , ל"ד וז"ב ע"כ' ל פרק ב" נדצ1878
כ ויהי כן על העיבור ועכשיו מפרש פסוק ותוצא הארץ שהוא "ואח, זריעת ורחישת הזרע בגו אמא

  . ל"עכ, הלידה
 .א"ג ע"יבמות ס'  גמ'עי 1879
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 מתקשר וע ואינ" אלא משוערים בסוד קלקולים שכל מאור פונה בפ,להסכים ליחוד העליון
 וכאן בעיבור שלו הוצרך )ג"שבירה פתח י (ל במקומו באריכות" במקורו וכמשתייחדבסיבתו לה

 והוא סוד קשור ,ד"ת עם חב" וחג,ת"ם חגי שלו יהיה מקושר ע"לכלול יחד כל מדרגותיו שנה
  . שהוא הכנה לתיקונו,הנפש ברוח והרוח בנשמה

 נשרש ת שבעת העיבור אז נתחברו יחד כל המאורות וכל המדרגות שבו להיוולפי
 ואז ,גדולש בזה ניתוסף שם אור " שגם בחינות התחתונות שבו נכללו בעליונות כמ,למעלה

 כפי שורש ,י מחיצה"ל שיצאו האורות ונתגלו שלא ע" ר1880א"נבקע יסוד דעתיק שבחזה דז
ז " ולכן עי, קיבל שלמותו בסוד הכנה בעת העיבור1881ז"כ שכ"א אח"התיקון העתיד להיות לז

א "ז שאין ז" כי עיקר התחלקם היה לפי ערך ההדרגה כ,ת פרצוף אחד"א וישסו"נעשו או
 ש למעלה"כמתונה שבהם לבד  שאין נותנים בו כל שלמותו בבת אחת רק בבחינה תח,בשלמותו

כ "ב דיסוד דעתיק בא ג" וזה בא מצד שגם האורות השרשים שלהם מחו)א פתח יג"או(
 אבל בעת העיבור נכללו ביחד ,במקומו ש למעלה"כמ קצתם מכוסים וקצתם גלוים ,במדרגה

 ת" העיבור בבטן אמו הוא בחצי תומקום ,ש"א כמ"י גילוי האורות שהוצרכו להיות בשביל ז"ע
   . שאותה המדרגה שיערה חכמה עליונה ששם יצטייר ויקבל כל מדרגותיו,תחתון שבה

  
  פתח ד 
א ושורשם למעלה בזיווג חיך וגרון "י שורש זיווג או"א היה ע" עיבורו של זתחילת

ד והוא כולל " והוא מ,ב ותחילה ירד טיפה מן החיך"חיך וגרון הם שורש חוש וזיווג הזה ,א"דא
ד הוא "ו של המ"ה ויה"אהי' ן שהם בסוד ב"טפות מ' ומן הגרון עולה לנגדו בו "אותיות יה' ג

ו בטפת "יה'  ובאמת הם ג,ב זיווגים" והם סוד מ,ל"ה הנ"אהי' ב נגד ב"ן גמטריא מ"במילוי ההי
ו התחתון ונגדו " ויורד הטפה ונכלל ביה,י שלו"ת ונה"ד וחג"חלקים של החיך שהם חב' ד בג"מ
 הב של"ה העליונים שבחו"אהי' ן שעולה מן הגרון ועולים ונכללים בב" מה בטפת"אהי'  בכ"ג

  .ים זה בזה והוא זיווג הנשיקיןלונכל
זיווג גופני ליחד '  א,זיווגים הם'  שב)א פתח טז"או ( בזה שכבר כתבנו למעלהונהווהכ

המדרגות ופרטי הכוחות שהם האברים של הדכורא עם המדרגות וכלים של הנוקבא שיהיו 
ל שיהיה חובק וכולל בו כל המדרגות של כל "וחדים לענין אחד שהולד יהיה נבנה משניהם רמי

  .ב"הדרכים של חו'  מביםהפרטים שהם נבנ
 והרצון של 1882 הנשיקין הוא זיווג כחות הפנימיות שלהם לדבק רוחא ברוחאוזיווג

 , השלמות הגמורשל' שניהם ליחדם יחד שיהיו כל המדרגות בפנימיות עניינם פונים אל מרכז א
 ולפי שכל ,ב שלו"א בסוד חיך וגרון שלו שהם בחינות התחתונות של חו"וזה נשרש בא

אלו ' כ מג"ר וכלל חלקי הנבראים מורכבים ג"קווין חד' שהם הג'  בכלל נחלקים לגהםהמדרגות 
 כי יסוד התחתון העפר אין 1883ו של השם"יסודות של אש מים ורוח שהם בסוד יה' שהם סוד ג

אחרונה של '  וכן ה,היסודות שכולם מראים כוחם בו'  והמתפעל מג,התחדשות רק הכללותבו 
 והדכורא ,1884ן שבו"ווי' אותיות הקודמות לו בג'  מחודש כי הוא כפול וכולל בו כל גנוהשם אי

ידוע שעניינו להשפיע למטה והנוקבא עניינה בהיפוך להעלות תיקון התחתונים למעלה 
י היא מוכנת לקבל כל אורות "שהם כל התיקונים של התחתונים שעשמתקשטת בכל הקשוטין 

   .ומדרגות של הדכורא המשפיע
ן הזה כולל כל התיקונים שלהם והיא "ן שלה העולה למעלה והמ" סוד טפת מוהוא
 והיינו שכל הדברים ,דרכים ולמעלה בדרך אחד'  והיינו שלמטה הוא בב,ד" המתכפולה מטפ

ין ושמאל שבהם עצם השינוי ניכר ומובדל וכל מצוה ועבודה ימ' שלמטה הם מתחלקים לב
) א"ד ע" נברכות(כל לבבך בשני יצריך באלקיך ' ואהבת את ה ש"דרכים אלו כמ' שלהם כולל ב

                                                           

  .'א פרק א"ח או"ע' א עי"ל דא" נדצ1880
 .ת שכל זה"או ר, ז"ל שעי" נדצ1881
 .' וחיצוניות פרק וח פנימיות" ע'עי 1882
 .ב"ע'  אצ"א על ספד"בהגר 'עי 1883
  .'פרק ב' ק שער ה"פרדס להרמ'  עי1884
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שהרע מושרש למטה ושם הם טוב ורע והתיקון העולה הוא החזרת  1885לבחללים שב'  והם ב,'כו
ות היורדים מן הדכורא בזיווגא הוא החסדים כ למעלה כולו טוב וכל המדרג" מה שא,הרע לטוב

 והוא סוד ,'ן הם ב"ד הוא בחינה אחת והמ" ולכן טפת מ,פ תיקון של המלכים"והטוב שנעשה ע
הדרכים טוב ורע שהם ' ב קודם שניתנה התורה היו ב" שתחלת מע,של אנכי' של בראשית וא' ב

סוד התיקונים שנסדרו אחר י התורה שניתן לישראל מעלמא דמתקלא הוא "בשמים ובארץ וע
 והחזרת הרע לטוב היחוד והוא סוד ,התיקון שהם כפי המצות וכל פרטיהם המבוארים בתורה

' ס וירדו )ב" ע'ב( א"צ פ"שהם סוד הכתרים שניתן להם בהר סיני שהם הזיונין שזכר בספד
טא כ אחר ח" מה שא,שנעשו מיוחדים) א"ח ע" פשבת(כתרים ' קשר ב' ש וכל א" מהריבוא

א מזה "ש במ"וניטלו מהם שאז חזר הרע למקומו ונפרדו לשנים כמ' ך רבוא כו"העגל ירדו ק
  ).וכן שיח יצחק ריב, אפיקי ים שם (באורך

טפות שעלו מן הנוקבא מאחר ' מ הוא שקול כאותם הב" מ,'ד הוא א" אף שטפת מאכן
ו של " ולכן היה,שהוא מיחד שניהם ונותן להם התיקון והשלמות רק ששם הם בסוד היחוד

והם ' ו כולל כל המדרגות שנכללים בג" וזה היה,ה דנוקבא"אהי' ב כמו של ב"הדכורא עולה מ
 וכן בנוקבא ,אינו בחשבון והוא הכלל כידוע' א אותיות שהא" כל פרטי האברים שהם כיםכולל
 וכשיורד ,ק שהוא שורש הטוב והרע התפשטות והסתלקות"ב ותשר"א אותיות א"פ כ"הם ב

ת בבחינה תחתונה "ד וחג" מדרגות עליונות שבו שהם חבשלו "בחינות של יה' פה נכללים בהט
 אף שכל חלקי האברים 1886הכליות והיסוד' י שלו כידוע שבישול הטפה יוצא מב"שהוא נה

ל ששם הם נגמרים ונתקנים "מ אינו מתגלה רק ממקומות הנ"והכח שבהם נכלל בטפה זו מ
 כשעולה למעלה נכללים במדרגה עליונה שבהם וקבאן של הנ"מ וכמו כן הוא בטפת ,בבחינתם

שמתראה כפי התיקון היותר גדול שבו ובזיווג הזה נקשר הרצון של הדכורא עם הרצון של 
  . כ הוא זיווג גופני שבהם"ואחביחד הנוקבא 

  
  פתח ה 

א בבטן אימא היה לברר את חלקי הכלים הנשברים ולהסיר מהם " העיבור דזסוד
ש שהתיקון היה ששיערה המחשבה העליונה את כל פרטי המאורות "והוא כמ ,הסיגים

 וזה הוא ,פ העבודה הישרה של ישראל" כפי הראוי ע,והמדרגות בבחינת הסתלקות הרע מהם
 שאנו רואים כל הפגמים וכל , והענין בביאור הוא, בסוד התשובהשהואי גילוי אור אימא "ע

 כל המדות המגונות וכל התאוות הכל שם שהוא נפש העונות פוגמים בנפש האדם שבה שקועים
י המעשים "ז פוגמים גם ברוח שהוא המעורר ורוח החיים שבו שמתפעל ע" ועי,הבהמיית

 וסוד ,1887 מסתלקת בעת החטאנשמה אבל ה, והוא הקלקול שברוח,והמדות המגונות
רוחו  וחרטת האדם בלב שלם מעורר אור נשמתו להאיר על תי החזר" שע, הוא1888התשובה

 ובזה ,י חטאיו"תחילה היה יורד למטה עב ובזה מתעלה הנפש למעלה ומתגדל מה ש,ונפשו
 ם ויעשה גדרים וסיגיים וידוע כי התשובה הוא שישבר מדותיו הרע,נתקנים כל הפגמים שבנפשו

 ובזה יתרחק מן החטא ויתקן מדותיו ומעשיו שיוכלו , המצוה עליומן החיוב יותר ,לכל דבר
  .קו המיצוע אשר הוא מחוייב ומצווה עליהםהלעמוד על 

 שתיקון השבירה הוא כל המדרגות שהיו שקועים , כן הוא ממש בסוד העיבורוכמו
י מדרגה שלמעלה ממנו " צריכים להתקן ע,ן מדרגת נפש הבהמיית"בקליפות שהם בכחות שם ב

ה יותר  כמו הבעל תשובה שצריך לעלות למדרג,א לעלות שם"שהוא מדרגת אימא שצריך ז
 הוצרך , וכן כאן,א לתקן הקלקולים שהיה בו" שבלתי זה א,1889 וסייגיםבגדריםגדולה מערכו 

 ששם אין שטן ואין פגע רע ,א ממדת אימא שהוא סוד התשובה"להאיר על חלקי הכלים של ז
                                                           

אמר רב יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב , ל"א וז"א ע"ברכות ס'  עי1885
 . ב"ז נה ע" תיקו'ועי, ל"עכ, שנאמר זבובי מות יבאיש

ם ומבשלין הזרע דנחית מן מוחא  תרין כוליין האופי,ל" וזא"ה ע"מ פנחס רל"רע'  עי1886
  .ל"עכ, ומבשלין מיא דמקבלין מכנפי ריאה

' ר ממילא נכרת הנפש וכו"הכרת תכרת הנפש זה סילוק נו, ל"א וז"ט ע"א כ"יהל אור ח 'עי 1887
וכן , ל"עכ, והרוח הוא בכלל העונשים, אבל הנשמה אינה בכלל עונשין שמסתלקת מיד כשפוגם

  .ד"ע' ג ג"הוא ביהל אור ח
 .ה"ז בהגה"פרק ט' ח שער ב"נפה'  עי1888
 .ן"ה שבא לתקן הב"פתח כח שזה המ' לקמן נתיב הקלי'  עי1889
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 ת כי שם הוא למעלה ממדרגת הבחירה והמעשה שהוא סוד המצו,ואין הקלקולים מגיעים שם
  בסוד עטרות של ההנהגות ומילי דחסידותא שבהם בסודא אבל שם הו,דיןפ " עיםשמחוייב

 ובמקום ,ת מדרגתו למעלה ממדרגת צדיקים" ולכן בע, חסידה ברושים ביתה)יזתהלים קד (
 והוא סוד עליית הכלים למעי )ב"ד ע"לברכות ( ת עומדים אין צדיקים גמורים עומדים שם"שבע

תו מסלקת מכליו כל הפגמים במשך תשעה חדשי י אור שלה שמציירת או" עושם ,אימא
 שחשבון החדשים האלו הם כפי חשבון כללות המדרגות שבו שמשם מסתלקים הסיגים ,העיבור

 לא נתבררו , אבל הוד יסוד מלכות שבו, בכל חודש מדרגה אחת,מכתר עד נצח שבו ועד בכלל
  ).פתח יא (ד"במקומו בס'  וכמו שיתהעד זמן היניק

 דביה )ב" ע'ד( א"צ פ"ש בספד"ס כמ"הבירור הוא במחשבה עילאה במו שורש ותחילת
 ,'יתבאצילות ס היא מחשבה עליונה של יוצר בראשית הגנוזה " כי המו,'סליק וביה סלקין כו

שבמחשבה נעלמה זאת הכין כל התיקונים וכל הפרטים שצריכים להתתקן ולהסתלק מן הרע 
המתברר משאיר המדרגות שאחריו שעדיין לא  שכל דבר , זו אחר זודרגהשיוכל לאחוז בה

 שאביו ואמו ,ס הבירור של הנשמות"כ מדרגה זו מברר כל מה שתחתיו שז" ואח,נתבררו בו
 שכל מה שהוא טוב , ובניהם לבניהם עד דור האחרון,מבררין המובחר ומניחין המותר לבניהם

שסדר הבירור הוא היינו ו, 1890ל בליקוטים"א ז" הגרלש רבינו הגדו" וכמ,יותר מתברר בתחילה
פ סדר "פ זמן המתחלק וע"ס כל הבריאה בסדר שית אלפי שנין שיהיה ע"בהדרגה והזמן שז

ס הוא " ושם במו,הדורות לפניו כפי המדרגות שנסדרו המאורות זה אחר זה בשרשם באצילות
 הנהגה שלמטה מתברר סדורי העונשים ו" שע,ק שורש הדין שבזה הוכן סוד הבירור"הבוצד

י הדרגה " ונעשה זאת ע, וכן הקטרוג מסתלק מן המאורות,רע מן הטוב ומסתלק מן הנשמותה
  .1891 כל בירור זה אחר זה בסידורו,ומדה ומשקל

כ "ד שבו שמן המחשבה סתומה וגנוזה נמשך אח" והוא טיפת מ,ס מקבל אבא" המוומן
נותן כלליות  והוא ה,א הראוים לנבראים כפי מדתם"אל המחשבה המסדר את המדרגות של ז

י תברר ותסיר מן המדרגות כחות הרע הדבוקים בו "המאורות אלו אל הנוקבא שהיא אימא שע
והיינו ,  כמו הקיבה שמקפיא ובורר הטוב שבו והשאר נופל למטה והם סיגים,שבירהבתחילה ב

ן שמעלה הנוקבא הם הבירורים מן הכלים שהם האורות כפי שראוים לִהָסדר בתיקון ויהיו "שהמ
והיינו ,  הם בבחינת נשמות מה שלא נתברר עדיין, וכל זמן שבירורים עולים,השלמותונים אל פ

  .י תיקון העבודה"מה שניתן ביד התחתונים לברר ע
עשה נ ועדיין קצת סיגים מעורבים בהם שהבירור ,כ אין מתבררים לגמרי"ואעפ

 שכל אדם ,יעין לו הבא לטהר מסי)ב"ח ע" ליומא( ש" וצריך סיוע מן השמים כמ,בהדרגה
ז בירור ותיקון למאורות של איזה דבר הראוי לנשמה "שעושה איזו מצוה או דבר טוב שגורם עי

 והוא נשרש בשורש נשמתו והם התולדות ,שעדיין שקועה בקליפה ולא יצתה מן התהו עדיין
ו י התעוררותו לדבר הטוב גורם שיסתלק"שלו והם בירור הנשמות שהאבות מנחילין לבניהם ע

 תס הטיפ" וז, אבל צריך סיוע עוד לתקנו לגמרי,ן"מן התהו ולעלות למעלה אל התיקון וזהו המ
 והוא המברר הטוב מן הבירור , סיוע שיתקןים שבזה נותנ,ד מן הדכורא שמקבל מלמעלה"מ

י שיהוי זמן העיבור שהם המאורות שהולכים "סתלק ממנו עמ והרע ,ההוא המוכן להתקן
כל יום ניצוץ הארה חדשה בדבר הנברר שהוא העובר עד שנשלם סידורו ונתקנים ונכנסים ב

 שהם הרע הלידה ואז מסתלקים הסיגים והם סוד הדמים היוצאים מן האשה בעת ,ותיקונו
ש רבינו "מלכים כמ'  ולכן היא טמאה שבעה בסוד הז,האוחזים בסופם של הגבורות והדינים

  .)ב"ז ע" לצ"ספדסוף  (הגדול שם בליקוטיו
 כמו כן היה בתחילת האצילות ,פ עבודת התחתונים" שהוא בנשמות שתלוי עכמוו

י אצילות וגילוי העולמות " ורק שהיה משקיף הטוב והתכלית שיהיה ע,שהיה מסטרא דלעילא
 ,ע"א וכל העולמות בי" העולה מכלים הראוים לבנין זן"המ וזה היה ,והמדרגות וסדר הנבראים

 אבל זה לא נתקן לגמרי עד שאבא נתן באימא טיפת ,להיות נתקןן הזה " השקפה להמהכנהוהיה 

                                                           

ל כל דור מעלה המחבר ומורישין הנשמות לבניהן ובניהן "וז, ד"ז ע"ב ט"יהל אור ח'  עי1890
ל בספר "כעין זה באריז' ועי, ל"עכ, מעלין הנותר לבניהן עד הדור האחרון רגלין ברגלין בעקבות

 .ה אמר הכותב"לפני הגה' לגולים פרק אהג
, ל אותן שהיו בעולם התהו ונתקן אז בו"ואמר והוו ר, ל"ד וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי1891

  . ל"עכ, והוא סוד כל המצות והתפלות כידוע, ל"וכן סלקין תמיד ביה כנ) ס"במו(וכלם סליקו ביה 
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 ,ס" והוא סוד מחשבה של האצילות מה שנסדר בתחילה במחשבה הסתומה שהוא המו,ד"מ
 ,א וסידורו באופן שיהיו המדרגות שלו משולבים זה בזה ונמשך דבר מדבר"והוא שגרם בירור ז

   .ראים לשלמותם ולתיקון הנהגת הנבחודופונים כל המדרגות אל הי
  

  פתח ו 
ק זריק לכל עיבר והם הגבורות של הנקבה "ך ניצוצין דבוצד" הבירור היה בסוד שענין

 הקודם שתחילת הבירור היה פתחש ב"כמוהיינו , ך דדכורא"ר דמנצפ"י פ" ונתקנו ע,ן דילה"מ
 תו שבכח הזה ניתן שורש הבירור שהוא הסתלק,ק שורש הגבורות שמשם קו המדה"י הבוצד"ע

י דנודע לכל דאית דין ואית " ע, וכל המאורות פונים אל התיקון שהרע לא יחריב העולם,מן הרע
 וגם כל , שמזה בא העונש,דיין וכל דרכיו משפט ששרשו בא מצד הסתלקות השלמות וצמצומו

 וכל אדם , ונמדד לפי מעשיו,ההנהגה בגבול ושיעור לאיש איש כדרכיו בגבול ושיעור ממש
 להשפיע בגבול ושיעור לפי , וכן כל מאורות עליונים מסודרים בסידור זה,רגתודמקבל לפי מ

 הוא בלא ,כ שורש החסדים העליונים שאין תלוי בבחירה" מה שא,העבודה ולפי העת והזמן
ק שהוא שורש הדין נעשה מדה ומשקל "י הבוצד" ולכן ע, ולא לפי המעשה,מדה ובלא שיעור

ע וכל " משם בא קו המדה לכל המאורות שבאצילות וביכןל ו,לכל המדרגות ולפרטי ההשגחה
 והוא הגורם שיתקנו התחתונים מעשיהם ויעשו תשובה על דרכיהם הרעים ומכינים ,התחתונים

עצמם לסלק מהם כל המדות והמעשים המגונים הדבוקים בנפש הבהמיית שלהם שהוא סוד 
ך דרגין "וצין והסתלקות הרע מהם בש הניצורי והם סוד ביר,ן" ולכן הוא המעלה מ,ן"סיגי שם ב

ם שלם " וכל מלך הוא אד,מלכין שבהם כללות כל הסיגים' ם והם הז"פעמים אד' שהם כמספר ז
כ "ק שהוא ג"ג דאימא שהוא הכח הניתן מהבוצד" ושורש ה,שכולל כל החלקים וכל הפרטים

  . ניצוציןך" הם במספר ש,ג שהוא ממדרגתם" השהםן "תיקון כל הכלים של הב
ש שהוא מאור "הסיוע מסטרא דלעילא כמוהיינו , ג שלו שנותן בה"ר דדכורא הוא ה"ופ

כ בחינת דינים וגבורות בסוד " והוא ג,המסדר תיקונים שלהם ודרכים היאך יסתלק מהם הרע' א
 הוא למעלה בדרכי וכן , ועושה גדרים וסייגים1892איזהו גבור הכובש את יצרו) א"ד מ"פאבות (

ן להיות נתקן ולהעביר כל "כ מדרגות והכנות לסייע לחלקי הב"ם מדכורא גהמאורות שניתני
 כי כבר ,ך" והם בסוד מנצפ,א וכל רע"כ דינים המגרשים כל קטרוג של הסט" והם ג,קטרוג מהם

'  וה)ו"ב מ"פ( י"ש בס"כמב חפצים "ב אותיות הם חומר כל המדרגות שהם כ"ביארנו שהכ
  .מוצאות של הפה'  נגד הך הם חומרי הכוללים"אותיות מנצפ
ח ניצוצין שהם אשר גרמו להם " הניצוצות הם אותם שירדו בעת השבירה בסוד רפואלו

היה משקיף שהרע לא יהיה לו שליטה לגמרי '  מה שרצונו ית,כ אל התיקון"שיהיו מוכנים אח
 ממה שנשאר בו איזה , וכמו באדם אף שהוא חוטא גדול,ו אלא שסופו יוחזר הכל לטוב"ח
 מזה בא לו שורש לתשובה ולחזור לקדושה ולתקן את פגמי ,ארה בנפשו מקדושה עליונהה

 הם 1893ס"נכלל מי'  שכל א,ב נתיבות שבחכמה"ך ניצוצין הם בחינת ל" אלו השוסוד ,נפשו
 ולכן במחשבה זריק ,א שהוא הכוללם" והם כוללים כל מדרגות הבריאה ונכללים בז,ך"ש

ג והם מתמתקים "ן שהם מסוד ה"פעמים די' כ ה" והם ג)ב" עב"רצז "אד( ך עיבר"ניצוצין לש
   .ל"ש הרב ז"י כמ" דשם אדנן"פיאל' ג דדכורא סוד ה"י ה"ע

  
  פתח ז 

 וכולם נכנסים למעי ,מדרגות שהם אורות וניצוצין וכלים'  העיבור נתקנים כל הגבזמן
ן בינה לתבונה שם  והחתך שבי, והכלים ביסוד תבונה,אימא ונקשרים שם האורות ביסוד בינה

מ בדברינו שענין אורות וכלים יש בכל " והוא שכבר נתבאר בכ, והוא ענין עמוק,נכנסו הניצוצין
  .ע"פרצוף ובכל מדרגה באצילות וכן בבי

                                                           

וכל מאן דיתגבר על יצריה ,  יצר הרעל דאיהו"וגבורה תמן סמא, ל"א וז"ז ע"ז ס"תיקו'  עי1892
ובגין דא אמרו מארי מתניתין איזהו גבור , ל בדינא לגבי בנוי"כאלו הוה מתגבר גבורה על סמא

ככלבא דאיהו , מאי הכובש כמה דאת אמר וכבשוה דיהא כבושה תחות ידיה, הכובש את יצרו
  . ל"עכ, כבוש וקשור תחות ידי דבר נש

  . ג"ע'  בצ"א על ספד"בהגרוכן ',  הח מוחין דצלם פרק"ע'  עי1893
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 , כמו שאנו רואים באדם שיש בו נשמה וגוף שהם האברים,כ בנבראי מטה" הוא גוכן
 הנשאר בקבר על העצמות גם 1894דגרמיובחינה ממוצעת בין הנשמה ובין הגוף שהוא הבלא 

שהאברים הם כלי המעשה של האדם המשמשים לעניינו כפי מה והיינו , אחר פרידת הנפש
 , והשינוי אינו אלא באברים, ונפשו הוא רוח החיים שבו שמתלבש באבריו,שהוא נקרא אדם

 הנפש שבעין  כגון חלק, רק שפועל בכל אבר לפי עניינו,אבל בנפש ונשמה ורוח אין שם שינוי
 רק , והבלא דגרמי אין בו שום פעולה נפשיית כלל, וכן בכל דבר,י התלבשו בעין פועל הראות"ע

כ " השומר את העצמות כדי שיתקשרו בנפש ויוכלו לקום אחשהואבחינה תחתונה של הנפש 
  . וכן הוא בכל דבר לפי עניינו,בתחיה מה שנשאר חופף על הגוף בקבר

פ סדר העבודה "ם כחות המדות המנהיגים בפרטות ע שהכלים ה, באצילותוכן
 , והוא לפי ערכנו,לפי מה שהוא' ע וכל המדרגות כל א"והמוציאים כל הנבראים של בי

 והנהגה בפרטות לפי ערכנו שהוא סוד ]המהות[) המדות(שהמאציל נתן לנו השגה לקבל מהם 
וכמו  ,'נוי בערכו יתו ולא שום שי" בהם גבול ומדה חין אף שבעצמם א,הצמצום והגבול

ס המתלבש תוך הכלים המתלבש " והאורות הוא כח א, בנתיב הצמצוםשכתבנו באריכות למעלה
 והוא הנעלם מן הברואים רק פועל במדות ,ת"בהנהגת הזמן להביאו לשלמות הבלתי בע

 ובחינת הבלא דגרמי הם ,שישמשו במדרגתם בשביל תכלית הרצון שהוא מלובש בהם
י קלקול התחתונים יהיו גורמים להחשיך "ו אם ע"מה שניתן כח במדות אף שחנו והיי, הניצוצות

 אלא שסוף הכל יוחזר ,ו"יד לעולם חמ לא יהיה זה דבר המת,אורם ולהקטינם ולבלבל סדרם
 ובזה יהיו חוזרים ,י שיקבלו עונשם התחתונים" עוהקטרוגלתיקון אחר שיסתלק מהם הקלקול 

י אימא שהוא סוד "א בעיבור שלו ע"דרו בעת סידור תיקון ז וכל אלו המדרגות נס,לתקונם
  .ל" בחינת המאור הנותן תיקון לכל קלקול ומחזיר הכל לטוב כמש,התשובה

 , היינו לכלים עצמם שיהיו בסוד היחוד והקישור,מדרגות'  התיקון לכל אלו הגוהוצרך
ראים והמנהיגים אותם  שהמדות המוציאים הנב,מוכנים כפי ענין עולם התיקון וגילוי היחוד

ל הכחות הפנימיות המלובשים " ר,הוא במאורות שלהם'  והב,מסודרים יפה כראוי בתיקון
 במדרגות אלו מסודרים לכנוס בהם באופן זה שיהיו פונים אל היחוד והחזרתם הכמוסיםו

ו יהיה קלקול בסדור כלים " והניצוצות הם הכחות שנסדרו שגם אם ח,לתיקון הטוב הגמור
כ לשומרם שלא יתבטל סדר " שיהיו מעותדים ג,י עונות התחתונים"ת של המאורות עוכחו

ל נסדרו תחת " ר,מדרגות נכנסו באימא'  וכל אלו הג,א"י קטרוג הסט"ו ע"הקדושה לגמרי ח
  . שהוא סוד התשובה,המאור שהוא למעלה במקום שאין קטרוג וקלקול מגיע כלל

המאור שהוא במדרגת והיינו , ם לתיקון הזהמדרגות שהם מוכני'  הזה יש בו גוהמאור
 כי יסוד הוא הכולל כל כחות של ,ר האורות הפנימיים של הכליםוהיסוד של הבינה מוכן לסד

 וכן יסוד דתבונה ,א" ולכן הוא הנותן כח כללי אל כל האורות של כל מדרגות של ז,הפרצוף
 לכן ,הוא כד ינקא לבניןדתבונה  )1895א"צ ע"ר(ז "ש באד"א לפי ערכו כמ"שהוא המתלבש בז

 ובחינה הממוצעת בין בינה לתבונה זה נקרא בדרך משל מקום החתך ,הוא המסדר הכלים שלו
כ בחינה ממוצעת בין אורות שהיא הנשמה "כ לתיקון הניצוצות שהוא ג" הוא מוכן ג,שביניהם

  .א" שהוא כפי מדרגתו ושיעורו של זיםשהוא למעלה ממדרגתו ובין הכל
ב כפי ששיערה "ושל י' חדשים ושל ט' צריך שיהוי זמן חדשי העיבור של ז זה ולתיקון
כ " ומה שבגשמיים הם חשבון חדשים אנו מדברים בהם במאורות עליונים ג,מחשבה עליונה

'  שכל א,ל כמות מדרגות כלליים הנכנסים בהדרגה זה אחר זה שהם בסוד חדשים" ר,בחשבון זה
 תלוי בחילוק המדרגות המסודרים הואורש הזמן למטה  שש,נפרט לפרטים שהם הימים והשעות

 יש לומר בזה ,ב"וי' וט'  וענין התחלקות מספר הז,זה אחר זה במאורות וכחות העליונים
שהטעם הוא שכל מה שהוא במדרגה יותר למטה שם מתגלה חילוק הפרט יותר שהוא רחוק 

ק נחשבים " שהו,יםמלכ'  הזחדשים שהם כללות'  ולכן באורות היה התיקון בז,משלמות היחוד
 ושם ,ר בו" כמו במלכים הראשונים שבלע הוא הדעת היה כולל ג,ר נכללים ביחד"ע וג"בפ

 ובניצוצות שהם בחינה תחתונה ,' ולכן נחשבים לא,ר שבהם שם היחוד עצום"במאורות בחינת ג

                                                           

  .'ח מוחין דקטנות פרק ב" ע'ועי, 'א פרק ה"ח טנת"ע 'עי 1894
אלא תבונה אקרי בשעתא דינקא , אמאי אקרי תבונה ולא בינה, בינה ואקרי תבונה, ל" וז1895

ת "ן וב"ב, ההיא שעתא אקרי תבונה דכלא כליל באלין אתוון, ה"ת דאינון ו"ן וב"ב, לתרין בנין
 . ל"עכ, ה וכלא חד כללא והיינו תבונה"ון ואינ
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הגילוי  ובכלים עצמם שם הגיע ,חדשים'  לכן הם ט,ר נחלקים"שלהם נגלה הפרט יותר שהג
' ב של ג"ב כידוע בסוד שם י" ולכן נחשבים לי,שגם הנוקבא נתגלה שם בסוד פסיעה לבר

 , בעטרת היסוד,שרשים יש לנוקבא'  שג,1896)א" ע' הז"תיקו( ת שהיא רביעאה לכל תלת"הויו
' ועוד יתבאר לפנינו טעם חילוק העיבור בז( אחרונה של כל שם'  ובדעת אות ה,ת"ובחזה בת
   .))פתח י (ד"בס' ל כמו שית" באופן אחר שכתב הרב ז,ב"וי' חדשים וט
  

  פתח ח 
 והוא שזמן , העיבור הזה היה בהדרגה שהתיקון היה הולך ומסתדר עצמו בהדרגהסדר

חלקים והם ימי הקליטה וימי היצירה וימי גמר העיבור וגידולו בבטן ' העיבור נחלק בכלל לג
 שכפי ענין ,פ שורש סדר זמנים"א בהדרגה עשכך שיערה המחשבה שהתיקון יבווהיינו , אמו

 הוא למטה בגשמיות וכן , הפרטים במדרגתם כך הוא ענין שינוי הזמן בשורשם במאורותשינוי
שראשית ההדרגה הוא שיהיה סדורי והיינו , פ סדר המאורות העליונים" בא סדרם ע,ממש

 התיקון מה שתחילה  שזה נתחדש אחר,ר"א מאירים בסדר קווין של חד"הרכבת המאורות שבז
ל "פ שלשה דרכים הנ" עשגיחשיהיו מסודרים בעומק הדין להוהיינו , היו בסוד נקודות ועגולים

 ,קווין' כ בבחינת אלו ג" וכן גופי המאורות וכל הנבראים מהותם יצא ג,שבהם מתנהג העולם
 שהם ש של כלל האותיות"אותיות אמ' יסודות של כל דבר אש מים ורוח וג' שהם בסוד הג

 וממזגם מחברם הדין נגד החסד והרחמים ,דרכים זה למול זה'  ויהיו מכוונים אלו הג,אמות לכל
  .ומכריע בהם לפי הענין הצריך

 שאז ניתן כן בעובר בכללות מה שצריך 1897ימי הקליטה' מדרגות הם סוד ג'  גואלו
ן בהם אז כח החיבור  וכן נית,א"א שתיקנו אותו או" וכן הוא בכלל סידורי המאורות בז,לתיקונו

קשר נצח עם חסד וקשר והיינו ,  כפי התיקון הצריךלחבירו' אוהיחוד שיהיו פונים המאורות 
 לא כפי ,ת שלו ומלכות ביסוד כפי מקומם ויהיו נמשכים זה מזה"הוד עם גבורה שלו ויסוד בת

 ע ולא היה לו קשר עם חברו"מה שהיה בתחילה בעת השבירה שכל מדרגה היה משמש בפ
סותר חברו '  שבזה אין להם קיום ושליטה שא,שלכן היה בהם השבירה שהוא פירוד החלקים

כ " ניתן אח, ואחר שכל קו נקשר זה בזה)'בית נתיבות שבירה פתח ד (ש באורך במקומו שם"כמ
הימין עם השמאל שיהיה הסכמה בין המדות יחד בין ימין והיינו , הקווין שיתחברו ביחד' כח לב

 שביום ראשון הוא הדרגה ראשונה שבו נקשר כל קו הימין ,ימי הקליטה' ו הם סוד ג ואל,ושמאל
 והם מצד אבא נקשר קו ימין שממנו ניתן ,ז קו השמאלי" שנתקשר אחמה ויום שני נקרא ,ביחד

 ,'יחוד לצד השמאלי וזה נקרא יום בו ומצד אימא ניתן קישור ,הכח לזה שהחסדים הם מצדו
 ואז נכנס תחת המאור של אימא שהיא ,הצדדים ביחד'  לאימא כללות בהוא שאבא נתן' ויום ג

  ,קווין שבו'  אחר שכבר נתקנו בכללות הג,תעשה בו הציור של המדרגות שלו לפרטים
ח " ולכן לעומתם הם רמ,ח אברים של הולד"ח שהם רמ" המדרגות הם בחשבון רמוסדר

 וכולם כלולים יחד ,הארה מרובה שבכל מצוה מתקנים ומעוררים מדרגה אחת שתאיר ב,מצות
 ובו ,ס של הפרצוף"מדרגות י' שהוא כללות י' שהטיפה הוא יוהיינו , תוך הטיפה של הדכורא

'  שהם כלל ג1898רישא וגזעא ושבילאב' ן הנכללים בי"יודי' שרשים ויסודות שלו שהם ג' כלל ג
 ,קווין שבו'  כללות גן וגם סוד"מדרגות של נר'  שבהם מתפשטים גאש בטן גויהחלקי הפרצוף ר

ו אותיות " וכידוע מסוד רי,ב"ב מדרגות שבו מראה כל כחו של אבא שהוא שם ע"כולל ע' וכל א
                                                           

 .שבירה פתח טו'  עי1896
, ימים תחת אמו' וז, ב חדשי לידה"ימי קליטה י' שבעיבור יש ג, א"ע' ח כ"א תז"בהגר'  עי1897

 .ת ושאר האותיות"ד כפרו"ש בג"והם מקבילים לאמ
הא רזא דיליה מראש ד', אלקינו יי' כל יחודא שלים הכא איהו יי, ל"ב וז"ג ע"ג ר"זהר ח 'עי 1898

אלקינו דא גזעא , דא רישא עלאה אוירא דסלקא' יי, ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא, צורים איהו
ל "אריז' ועי, ל"עכ, ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא יאות, דא שבילא דלתתא' יי, דאתמר גזע ישי

חכמה ובינה , מוחין' שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן ג, ל"ב וז"ע' י ה"בשער מאמרי רשב
) א ושוריק"נ(ו "ד עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא וגי"באדרא רבא ונרמזים ביו' ודעת הנז

יהל אור ' ועי, ל"עכ, ב"ג סוף ע"בלק בדף ר' בפ' והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז, באמצעיתא
, ד"גזעא גוף היו, ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ העליון"באות יו, ל"ב וז"ע' א ז"ח

ובקוצא נקשר , ד הוא חכמה"כי גזעא גוף היו, ר"ד התחברות כל ג"ולכן ביו, ושבילא קוץ התחתון
א שהוא "א של השם שהוא קוץ הימין של ה"והוא נעיץ בינה בה, ובשביל התחתון בינה, כתר עליון

 . ל"עכ, כידוע' י
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 ועם כללות ,ו"קווין הם רי' מדרגות של הגה שהם כלל 1899סוקיםפ' ב היוצא מג"של שם ע
  .ח בחשבון"נקודות כלל כל המדרגות הם רמ' ב אותיות וי" נתיבות שהם כ1900ב"ל

ל גילוי המדרגות שהיה " ר, נגמר ציור האברים שלו,ימי קליטה שהם הכללות'  הגואחר
והיינו , ע" ובאימא מתגלים כל כח ומדרגה בפ,בכח במאור הבא ונמשך מאבא שהוא סוד הטיפה

ל כולל "ר' קווין כל קו הוא ו' ח ניצוצין כלולים שהם סוד ג"ימים של הקליטה נכנסו בו י' שבג
 והוא חיותו ,ט עם הכלליות"א והם י"ה שבז"ח בסוד מילוי של שם מ"הם יק ו"מדרגות של הו' ו

ז ימים האחרים "כ בל" ואח,ל עיקר הכח שממנו נמשכים הענפים לכל המדרגות"א ר"של ז
ל שלה "ג שבאימא והוא הב" והוא סוד מילוי שם ס,נותנת בו אימא כח שלה לגמור הציור שלו

  .1901ם כידוע קיום העולם בסוד שבעה הבליוישבו תל
 שעיקר הציור תלוי בשמא דידה שהוא סוד נקודת צירי ,יום'  נגמר ציורו במובזה

ק "מבוצדי קו המדה של אימא שקיבלה " שהוא ע1902 והוא מלשון חקיקה ושיעור,שבאימא
י מדד בשעלו מים "מ) יבישעיה מ (ע במדה בסוד " שנתנה גבול לכל מדרגה בפ1903דגנוז במעהא

 כמו יסוד דנוקבא שהוא שקוע ,ילוק של הארה וצמצום שנשאר חקוק שכל חקיקה הוא ס,'וגו
 ,ק נתן ולא יעבור"ח) ו תהלים קמח(ש "ג כמ"ה וס" מילוי מ1904ק"כ בסוד שם ח" והוא ג,לגיו
ו " ונשלם החשבון לפ,ו ניצוצות"ב לתוספת שלמות והם מ"כ נכנס בו סוד מילוי שם ע"ואח

בראשית א (ש " והוא מ,1905ק"לקים לקבליה דעא דאיקרו א"גימטריא שם אלקים שהוא כלל ז
חדשי ' תיבות שבפסוק זה נגד ט'  והם ט,שהוא סוד העיבור שלו' ויאמר אלקים תדשא וגו) יא

'  ולכן אז ניכר העובר בג,1906)א"ע' כ (םל ש"ג ובביאורי רבינו הגדול ז"צ פ" ועיין בספד,העיבור
ה דאנא זמין " בשם אהי שניכר בו שעתיד להתגלות מדרגות שלו שאז נקרא,חדשים

   . ולכן נקרא בשם זה שבאימא)'פתח ג (ל" אבל הוא טפל אז למדרגת אימא כמש,1907לאתגליא
  

  פתח ט 
 ש בנתיב שבירת הכלים" והיינו כמ,ן"א ימים כמנין הריו" העיבור בכלל הם רעוימי

ותנים ל הכלים שהם המאורות אשר נעח ניצוצין הם אשר ירדו ונשארו חופפים " שרפ)פתח כט(
שמות של שם '  והם מסוד ד,שמירה לכל המדרגות שיהיו מוכנים לעלות ולהתקן בסוד מתקלא

 ואלו ,ה שכוללים הכל"אותיות הוי'  הנמשכים מד,ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"עשמות ' ב מכלל הד"ע
ל "יום נגמר צורתו ר'  והוא שאף שבמ,הניצוצות הם הנותנים ציור והתפשטות אל אברי הולד

מ לא היו מוכנים לשלוט " מ,רים והמדרגות שלו שהיו בתחילה בכח לצאת אל הגילויגילוי האב

                                                           

 ).ב"ח ע"ז צ"תיקו( ויסע ויבא ויט 1899
, ד תקינו צלותא בחשאי והכי מעשה מרכבה בחשאי"ובג, ל"ב וז"ל ע"ג ר"זהר ח'  עי1900

בכל , ב אתוון"ה דאינון ע"י יהו"צלותין תקינו ובכלהו ח' ג, למללא תמן בחשאי בינו לבין עצמו
' חסרין ב, ן"ב נתיבות והיינו ר"ב עם ל"וכלילן בחסד בע, ו"צלותא בתמני סרי ברכאן דאינון רי

  . 'ח שער הצלם פרק ב"ע' ועי, ל"עכ, דמקרבנא אשתמע צלותאדכלילן בעמודא דאמצעיתא 
ל וכן "והדעת הוא מתפשט בפנים אור פנימי כמש, ל"ד וז"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1901

הוא אור מקיף לו מבחוץ כידוע והוא מקיף לו מן הפה ששם הוא שרש הדעת בסוד הבלים שיוצא 
' הבלים והן ז' ל וכולל ז"תקונין כמש' ן הוא כולל זא לכ"והפה הוא תיקון שביעי דז, מן הפה כידוע

מ "ש בר"הבלים מתקיים עלמא כמ' ועל הז, נ שהדעת כוללן"ס דזו"הבלים דקהלת שמקיפים לז
הבלים ' ש שם ז"כמ) ט"תהלים פ(נ שנקרא עולם עולם חסד יבנה "פרשת פנחס ובתיקונים והוא זו

 . ל"עכ, מחסד עד מלכות
' א אופן א"א מ"י פ"א ס"בהגר' ועי, ל"עכ, י אתעביד צייר"צר, ל"וזב "ח ע"ז ל"תיקו'  עי1902

 . ל"עכ, י"ציור הוא בבינה הנקרא ציר, ל"וז
 .ב"ב ע"ז רצ" א'עי 1903
 .'ה פרק ט"כ ר" בשעהאיתאכן , ג"ה ועוד ס"מ'  דהיינו גימ1904
ר דף "ש באד"כמ, ק"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ז, ל"ג וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי1905

 .ל"עכ', אלקים כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' א כו"ק ורזא דז"ב רזא דע"א ע"קמ
נ נקראין "שכל זו, ל ארץ עלאה בינה"ר' ש כתיב ויאמר אלקים תדשא הארץ כו"וז, ל" וז1906

תיקונים ' ותדשא הוא עיבור הזרע שהזרעים נשרשין בארץ וכן כאן עבור ט, שמים וארץ כידוע
  . ל"עכ, א בבינה אמא"דז

לבתר , אנא הוא מאן דאנא, היה בקדמיתא סתימו דכלא-א, ל"וז) א"א ע"ג י"ח(זהר  'עי 1907
 .ל"עכ, אהיה בתראה, אנא זמין לאתגליא לבתר, אשר אהיה
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א יכול " לא נסתלקו ממנו כל הסיגים וכל המקומות שקטרוג הסטין שעדי,א"פ מדרגתו של ז"ע
 שלכן הוצרך כל ,ש"ח כמ" עד שיקבל בו כל הכחות של השמירה שהם במספר רפ,להאחז בו

פ מדרגתו רק במדרגת אימא שהיא למעלה "לשלוט שלא על "זמן זה להיות בבטן אמו ר
 אינו ראוי לצאת מבטן אמו בסוד ה וכל זמן ז,א"מהבחירה וגדר המעשה ששם אין שליטה לסט

 שנכנסו בו כל המדרגות וניתן לו כל ,הלידה שיהיה שולט לפי ערכו עד כלות ימי העיבור
 מן זה הוא ניזון ממה שאמו אוכלת וכל ז,החלקים הגורמים לו שמירה מעולה שיהיה בתיקונו

 לפיל מקבל שפעו וקיום מדרגות שלו מן האורות עליונים שנשפעים לאימא " ור)ב" ע' לנדה(
ע ניצוצין הפרטיים ונשלם "כ נכנסים ר" ואח,ימים שאלו הם הכללים' ח ניצוצין בג" והם י,ערכה

פ "ע שלא ע"לשלוט בפ ואז כבר ניתן לו כח השמירה שיהיה יכול ,1908ן"החשבון לימי הריו
  . ולכן אז נולד ויוצא חוץ ממדרגתה,מדרגות אימא

 , כל מה שנתקן מדרגה אחת מן הכלים שעלו מן השבירה, זמן משך ימי העיבורוכל
 והיינו שכבר הוא מתוקן וראוי שישתוה ,מן אורות הפנימיים המתלבשים בו' נכנס בו מאור א

 ,נהיג אותו ונותן לו שליטה בשביל התכלית הנרצהויתייחד עם רצון הפנימי של הטוב הגמור המ
ד אותיות "ה יו"אותיות ומילואו מ' ה ד"ורחבו ארבעה סוד שם הוי' י גבהו י"ואז נעשה בסוד רה

ס שיהיה הולך ומסודר בשביל גילוי היחוד שזה " והיינו שיתקשר תחת יחוד א,ם שלם"כמנין אד
 והם נכללים ,ת"ה ל"ע ושס"ח מ" שהם רמה גידים שלו"ח אברים ושס"ברמתלוי בצורת אדם 

 השםאחרונה של '  שמדות הם בגוף ובנפש דרגא דמלכות ה,1909ת ותורה ומדות"ע ומל"מ' בד
קווין ' א נגמר בכל ג" וכן ז)א"ח ע" פשבת( אוריין תליתאהבסוד ו של הדכורא "ל הם יה"הנ' וג

  ).פתח יב (ד"ומו בסבמק'  נוקבא שלו שנקשרה בו בסוד פסיעה לבר כמו שיתסודשלו וב
ק שלו בסוד " כי בעת הזיווג והקליטה נגמר ו,'כלילין בג'  עיבור הוא בחינה גוסוד

 כמו שאברי הולד הם , והיינו שלא נגלה רק בחינה היותר תחתונה שבהם,בחינת מלכות שבהם
 ובאימא נקלטו לבוא ,אפשריהמצויים היטב בטיפה כידוע לחכמי הניתוח אבל הם בכח הפחות 

ן "ק דב"מלכיות של הו' קווין בבחינה תחתונה שבהם שהם ו' ימים נקשרו הג' אז בגו , ציורידיל
ה שהם המאורות של "ק משם מ"מלכיות של הו' כ ו" ונתחברו עמהם ג,שהם מהשברי כלים

  .כ כפי ערך הכלים לפי מדרגת גילוים" ונתגלו ג,עולם התיקון שבאו לתקנם
 בסוד בחינת פרצוף יטו המאורות לבוא לידי גילוכ בכל משך זמן העיבור נתפש"ואח

 והענין כמו ,י שלו" ורק שהיה במדרגה קטנה בסוד בחינה תחתונה של פרצוף שהוא נה,ממש
 רק ,שאנו רואים בעובר שבבטן אמו אינו משמש בחושים שלו ולא בכחות רוחו השוכן בלבו

ו לא נכנסו עדיין לתוך גופו רק  והרוח ונשמה של,וחי בסוד גילוי הנפש שבו לבד נועעשהוא מת
צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו  )ב" ע' לנדה( אז ולכן, 1910נשארו חופפים על ראשו

 שבעת שהרוח נכנס בגוף אז נעשה ,ומלמדים אותו כל התורה כולה כי אין לו מסך מבדיל
 ,גוףכ כשהרוח חוץ מ" מה שא,מצומצם ואינו מראה כחו רק כפי כחות האברים המשמשים להם

 להשיג בסוד עליית הנשמה מה שאין ויכולוהוא כמו בעת השינה שאז נפשו מסתלקת למעלה 
 ש" והוא מ, שאז הגוף מסך מבדיל אל רוחו ונפשו1911ביכולתו להשיג כשהוא ער בלי שינה

פפים מלמעלה מראשו ואין נכנסים ווח שהם ח'שמה ר'ת נ"ר דלוק על ראשו והוא ר"נש )שם(
 וכשנולד שאז נגמר ויוצא לחוץ בסוד ,השיג כל מה שבשורש רוחו ונשמתו ולכן יכול ל,בתוכו
  .י מסך המבדיל הזה" שהרוח נכנס בגופו ממש נשכח ממנו הכל ע,יניקה

 ,ל אמיתיים ומושגים למי שזוכה בהם ומאירים דבריהם כספירים" כל דברי חזובאמת
הוא שבאמת מה שדברו  ו,ולא נמסרו לאותם היוצאים מדרכם וחוקרים הכל בשכלם המזוהם

 רק בבחינת רוחו ונשמתו החופף ,מהשגת העובר בבטן אמו ובשלמותו אינו בגוף העובר עצמו
 וכל זה נמצא שורשו במאורות , כדמות השינה ממש באדם הזוכה לעליית נשמה,על ראשו

 ,י"א רק בחינת נפשו לבד שהוא נה" אז מתגלים בכחות ומדרגות של ז,העליונים ממש שבעיבור

                                                           

 .ד"א פתח מ"ל א"ח כנ"רפ' ר והוא גימ"ל עיבו"נדצ 1908
  .ו"רחהריש שערי הקדושה למ 'עי 1909
  .'ח מוחין פרק ה"ע'  עי1910
ה באדם בטבעו שישן כדי שתעלה נשמתו לישיבה "שנתן הקב) יט כג(א במשלי "בגר'  עי1911

מה שאי אפשר לאדם ללמוד בשבעים שנה לומד שם בשעה , ושם מגלים לה רזי תורה, של מעלה
 . ל"עכ, אך מאותו הלימוד לא בא לו שום שכר כלל אלא שזה הלימוד הוא השכר בעצמו, אחת
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כמו שבו ת ורוח " אז מתחיל להתגלות בחינת חג, ובלידה,שבו שוכן הנפש למטה כידוע
 ד"במקומו בס'  שלו בסוד הנשמה כמו שיתחיןד ומו"כ בגדלות בחינת חב" ואח,שנתבאר

   ).'א פתח א"גדלות דז(
  

  פתח י 
 ,מיני עיבורים הם'  שד,ח בבחינת חיצוניות שבו"כ בסוד יב" הזה הראשון היה געיבור
 ,בפנימיות'  וב,חדשים' ב חודש והשני של עיבור המוחין בסוד ט" הראשון של י,של חיצוניות

 )פתח כג ( ונבאר עתה סוד עיבור ראשון לבד ובמקומו,'חדשים והשני של ז' הראשון של ט
 שכבר נתבארוהיינו , ח יש בו עוד טעמים הרבה" והנה מספר יב,ד סוד עיבור השני"יתבאר בס

ת שלו בעצמם וגם סוד כללות "א בחג"י דא"י שנכללו נה"ד העיבור הזה היה ע שסו)פתח ג(
 והוא כמו שביארנו למעלה שלצורך תיקון וקשר הזה ,ב מדרגות"א הם י"ת באו"י בחג"נה

כ ענין התיקון " כל מדרגות האצילות להיות נשרש בו גבלא שהוא המונח הכללי הסו"הוצרך א
  .פיםכ אל הענ"הזה ומן השורש נמשך אח

י שלו אל "א התלוים בנה" שהוצרך להעלות כל מדרגות של ז)'פתח ז ( נתבארוכבר
 ,בחינות'  והם בב,ז ניתנים בו כל התיקונים"מדרגה יותר עליונה במקום שאין קטרוג מגיע שעי

הוא הארת '  והב,י שלו"א מלביש נה"א וז"ת דא"א שהם מלבישים חג" בחינת העלותם לאו,'א
א "א שרשו של ז"ת עצמו דא"א להעלות לחג"י שלו מקום וסיבת ז"יר לנהא שמא"אעצמו של 

 ולזה הוצרך ליתן שורש ,ות באלף השביעי שזהו תקונו ושלמותול כמו שעתיד לע,למעלה
,  ונמצא שהם ששה מדרגות וכן הם ששה מדרגות להיפוך,בתחילת אצילות וגילוי העולמות

 ,א למדרגה זו"והיינו שאחר שעלו הכלים של זל "בחינות הנ' י בב"ת בנה"כלילת חגוהיינו 
 ולכלול במדרגותיו העצמיים 1912ת שהם העולים עליו"הוצרך לכלול בו חלקים העליונים של חג

  . ונמצא הקשר והיחוד אמיץ וחזק,י"שהם בסוד נה
בסוד ( ]שמות' ג[דדיקנא שהם ' ב מיני הארות שנשפע בו ממזל ח"ח י" היה ענין יבעוד

קווין ' ב הם כוללים לעולם כללות הג"ע' ש שג" והיינו כמ,ן"יודי' בכל אחד דב ש" של ע)י"נה
 ,1913יסודות' ש וג"אמ'  והם חיות המרכבה וג,אבות' א דרגא דג"ה שזהו עצמו של זגשל הנה

נפש יעקב עם אברהם '  עמשפחות שבעים ,ב שבטים"ב ענפים של הי"ב נגד ע"הוא ע' וכל א
 הכל כמבואר ,קווין' כ הענפים המתפרשים מן הג" והם ג,ושןב אותיות של אבני הח" ע,ויצחק

ן שבו הם העיקר והכוללים הכל " ובכל שם דמילוי היודי)ב"ג ע"בית עולמים ר (א"אצלנו במ
ב " ונמצא הם י, במילוי1914'ד א"יו'  ולכן בכל אות י,ס שבכל מדרגה"כלל י' שלכן הם בסוד י

לכל סטר '  ג,1916ש בתיקונים" כמ,הנקודה הכלליתב נקודין הסובבים כלל " והם סוד י1915ן"יודי

                                                           

 . ל אליו" נדצ1912
שמות ' וג, ב שבטים"אבות וי' כמו ג, ב פרטים"כללים וי' ג, ל"א משלי א ו וז"בגר'  עי1913

  . ל"עכ, ב תיבות"בברכות כהנים וי
 .בציור כזה ' ד והוא א"במילוי יו'  כל י1914
 .ב"ן לכן יחד יש י"ב יש ארבע יודי" בכל שם ע1915
' ג תיקונין אינון דתליין משערא ג"י, ל"ב וז"ד ע"ז אלא רק בזהר חדש ל" לא מצאתי בתיקו1916

' א הכי אינון אתוון דמקוה קומה ואינון ם"ז ע"ז ל"בתיקו' ועי, ו"סטרין ואינון וא' לכל סטר לד
 תשע נקודין לכל סטר בנקודה דאמצעיתא אשתלימו לארבעים סאין איהו 'ם'סתימא ברזא דא 

שהן ' אינון ברזא דא וכו, ל"א שם וז"גר' ועי, ל"עכ, שעורא דמקוה דביה אתדכיאת אתתא לבעלה
דאינון ' ג' ח בראשית ה"א ובז"ע' פנחס ר' כ בפ"תתאה כמש' עילאה ובן לה' כין דילה בין להרתי

והאי נקודה האמצעית משלים , א לתלת"שנים עשר בקר דתחתה תלת לכל סטר מתחלקין כ
, כ קיימא על תריסר שבטין עלאין"א עילאה דאיהי ג"ה כאן למעלה בה"ש וכ"וע, לעשרה לכל סטר

ש וזאת הבחינה "אליעזר ואמר והוא ע' פתח ר' אבא ואמר ויעש וכו' א פתח ר" עא"ויחי רמ' ובפ
ם הכי הוא וכן שעוריה דמקוה "סטרין וגם חושבניה דמ' ם סתימאה דהכי היא צורתה לד"הוא מ

ש שם ושם וצריך מקוה מים "כ בארבעים הוא כמ"דשיעור דילה ג' ובהון אתדכאית אחתיה וכו
' ש דבהון אתדכאית וכו"כ ש וז"בתראה כמש' להו גופה דכלילין באת השכל גופו עולה בהם והן כ

ח שם והן מים "ש בז"ל ונקודה ההיא כמ"ב בקר הנ"הם תליסר מכילין דרחמי י' ואלו המ' כו
והוא במזל תחתון ונקה דשם וזרקתי עליכם ) ן באימא"ה דיודי"כלומר דמקוה הוא אהי(דמקוה 
ג "ג דכליל כל י"והוא מזל י' ש ביום ההוא וכו"רפאו הכל כמל וי"והן המים שיצאו לע' מים וכו

  . ל"עכ', ל וכו"כנ' מכילין דרחמי שהן מ
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ב " וסוד י,ב פנים של החיות" י,' שלשה פונים צפונה וגו1918ב בקר" י)1917א"ח ע" ניומא( בסוד
ש "מ שלו שבו הנפש כמ" כי עיקר העיבור הוא גילוי נהי,ח"ל טעם אחר לחשבון יב"ועי ,לחם

בבחינת ' ת והוצרך להכלל כל א"קווין של חג'  ועיקר בניינו מג, הקודם באורך1919שם בסימן
  .ד" ויתר פרטי חלקי סוד העיבור יתבאר עוד בנתיבות הבאים בס,מ שבו"נהי

  
  פתח יא 

ק היאך כל עניינים אלו כמו שהיה באצילות " אשכילך בינה ותראה נפלאות מתוהועתה
 ,ון והיאך יצאו מן השבירה והקלקול אל התיק, כמו כן הם בכלל בסוד נשמות ישראל,העולמות

שהם '  כי באמת מה שנתקן בתחילה היה רק במאורות וסדורי כחות מאצילות מדותיו ית,והוא
 אבל היה עיקר תיקון השבירה מה שנוגע אל , בבחינת כוונה להיות פונה לתקון הנבראיםיצאו

 שיהיה הכל מסור ,בבריאת עולמו והנשמות'  ולזה היה תכלית כוונתו ית,הנשמות זה לא נברר
ז יהיו גורמים פתיחת מקורות " ועי,י התורה והמצות"ל לתקן מה שנוגע להם עביד ישרא

 שזהו סוד הגדלות והתיקונים וזיווגים , להיות מראים כחם ביתר כח ועוזםהמאורות העליוני
 שהם כי עצם כלל נשמות ישראלוהיינו , ויחודים שאנו מדברים בכל פרט במאורות העליונים

א והקטרוגים שלא "א וגברו עליהם כחות הסט"קועים תחילה בסט היו שהעיקר בכוונת הבריאה
ר נכללו בו כל הנשמות העתידים להיות בעולם " ובעת שנברא אדה,היו יכולים לצאת מרשותם
  .1920ל"ש רז"כמ'  יש שתלויין בראשו ויש בשערו כו,בכח בנשמתו בפרטי אבריו

תגבורת לרע שלא  גרם ,ר אחר שחטא" הראשונים שקלקלו מעשיהם וגם אדהודורות
א " שתחילה היה הזיווג של או,יוכלו הנשמות לצאת אל הקדושה עד שהיה הבירור בסדר הדרגה

ח אברים כמנין שמו והוא הטיפה דדכורא שם "ויצאה נשמת אברהם שהיא טיפה כוללת כל הרמ
 שיקלט הטיפה אזשכל  1921ימי הקליטה' אבות והם ג' קווין שהם סוד הג'  וכלל בו הג,ב חסד"ע

ז " טברכות( שלשהל וכמו כן האבות שורש כל ישראל ואין קורין אבות אלא ,מתחיל ציור הולד
  ).ב"ע

שמות ' ב דג"ן דע"יודי' נפש שהם בסוד הד' ב שבטים וע"כ התחיל הציור מי"ואח1922
' סו שנה עד שנשלמו כל המדרגות שלהם שהם " והיו במצרים בסוד העיבור רד,ל"ב הנ"של ע
 פעמים שלשים 'זחדשים של העיבור שהם ' ו שנה בסוד ז" והיו שם רד, נשמות שלהםריבוא

 ,1923ש אימא דעתיד לאתגליא" שאז נקרא ע,ה שמורה על העיבור" אהייםד פעמ"ובסוד יו
ז העיבור היו " שכ, שעדיין לא נכנסו הנשמות להאיר בהם והיו למעלה,והעיבור היה בבטן אימא

 , ישראל בגלות במצרים בחומר ובלבניםשםן היו  שלכ,הסיגים עדיין דבוקים בנשמות שלהם
 שמות א(ש " כמ,עת אשר שלט האדם באדם לרע לו) טקהלת ח (וזה היה הבירור שלהם בסוד 

 ,א נוטלת את שלה מסתלק מן הקדושה"י שהסט" שע,'והיה כאשר יענו אותו כן ירבה וגו) יב
 שעדיין לא ניתן להם תורה ,םי שלה"ואז כל ימי העיבור לא נתגלה בהם כל כחם רק בחינת נה

                                                           

שלשה פונים , אמר רמי בר יחזקאל ים שעשה שלמה עומד על שנים עשר בקר, ל" וז1917
והים עליהם מלמעלה וכל , צפונה ושלשה פונים ימה ושלשה פונים נגבה ושלשה פונים מזרחה

 . ל"עכ, ה הא למדת שכל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין למזרחריהם ביתואח
 -תליסר תליין בתליסר דיקירו דיקירותא ' היתה וגו, ל"א וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי1918

שהיא והארץ ' והן תיקונין של נוק, ג תיקוני דיקנא"ג תליין בי"ל שלשה עשר תיבות אלו הן י"ר
ב "ל הן י"ר', ואתחריב כלא בתריסר שעתי דכתיב היתה כו, ש למטה"תניינא של הפסוק ההיא כמ

ב "ולכן תיקון הי, ב בקר כידוע"י' ב שבטים דנוק"ב שעות י"שנקראת שעה ובה י' שעות של הנוק
 . ל"עכ, ב תיקונים"הוא תיקון הפה ובו נכללו כל הי

 .נתיבבל " נדצ1919
מה ) קהלת ז(ד "ם בצלאל ההראה קראתי בש, ל"וז' פסקה ג' שמות רבה פרשה מ'  עי1920

מהו , ה מי שהתקנתיו מראש שיעשה המשכן כבר קראתי לו שם"אמר הקב, שהיה כבר נקרא שמו
ה כל צדיק וצדיק שעתיד לעמוד "ר מוטל גולם הראה לו הקב"עד שאדה, ונודע אשר הוא אדם

יש בעיניו יש שהוא תלוי בראשו של אדם ויש שהוא תלוי בשערו ויש שהוא תלוי במצחו ו, ממנו
  . ל"עכ', ויש בחוטמו ויש בפיו ויש באזנו וכו

  . ש"יסודות אמ'  הגשכתב שזהוא "ע' ח כ"א תז"בהגר'  עי1921
  .'כ פסח פרק א"כל זה בשעה'  עי1922
לבתר , אנא הוא מאן דאנא, היה בקדמיתא סתימו דכלא-א, ל"וז) א"א ע"ג י"ח(זהר  'עי 1923

 .ל"עכ, ראהאהיה בת, אנא זמין לאתגליא לבתר, אשר אהיה
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ומצות ולא שמשו עדיין רק בכחות הנפש הגשמיית לבד ובמדרגה שפלה להיות עבדים לבני 
וכן עיקר שם אדם לא , 1924 אלא משמש לו,י שהוא למטה ממדרגת אדם" כמו בחינת נה,אדם

א  שהו,'אדם אתם כו) לאד יחזקאל ל(ש "הונח רק על סוד מדרגתו בעבודה בתורה ומצות כמ
  . זה ניתן בו רוח ונשמהיל ובשב,תכלית ביאתו לעולם

בעולם עד שהרשיעו פריצי '  כי עד האבות לא היה גילוי שמו ית, הבירור הזהוענין
ל -א'  ויקרא בשם ה)לג בראשית כא(אבינו  עד שבא אברהם ,'הדורות להכחיש השגחתו ית

 ונתברר , סדר הנהגה הנסייתפ" ואז נשרש בו סוד העיבור והקליטה שהוא גילוי שמו ע,עולם
וארא אל ) ג ו שמות(ש " וכמ, לא נתגלה רק בכח לבד בסוד הטיפהלנסיונות אב' ונתבחן בי

'  מורה על סוד העיבור בד1925 ושם הזה,לא נודעתי להם' די ושמי ה-ל ש-בא' אברהם וגו
ומורה גם כן  )ד פתח יד"ן ומ"מ (ד" לפנינו בס'ת כמו שי1926ברכאין'  רקיע וק, מים, אור,בחינות

 שתחילה עד אברהם היה , והיינו)א"ב ע" יחגיגה( על סוד הציור והגבול שאמר לעולמו די
ומאברהם  ,1927ההנהגה בסטרא דלעילא מצד חסדו שאינו על פי מדת העבודה של התחתונים

  .פ העבודה"ואילך התחיל ההנהגה בגבול ושיעור ע
שמצוה זאת היא בכלל  ,די- היה בכללות בסוד מצות מילה שהוא שם שותחילה

 והם 1928ג איכות ברוח"ג איכות יש בנפש ותרי" שתרי,ג מצות"א לקיים כל התרי"שבלעדה א
י " ובתחילה צריך להכנס תחת מצוה זו שביסוד של הרוח שע,ג מצות"פ תרי"מאירים בנפש ע
  וניתן בתחילה לאברהם בכלל ובזה,ג איכות של הרוח בנפש שלכן נקרא ברית"מאירים כל התרי

ו " והם הבירורים שנתבררו במצרים בזמן רד,א"גרם שורש התיקון שיצאו כל הנשמות מן הסט
נקודות שהם בסוד ' הכלים של המלכים ז' נפש שבאו למצרים הם ז' וע ,שנה שהם ימי העיבור

ז " טמגילה( ן ישן שדעת זקנים נוחה הימנו"ש ששלח יוסף לאביו יי" והוא מ,1929נקודות אלקים
ש "כמ שבזה נבררים הסיגים ,ך"י והשיעבוד שהיה להם הם הגבורות של מנצפ והעונ,1930)ב"ע

 הלילה ויאמר לו אל תירא מרדה ת וירא אליו אלקים במראו)ג בראשית מו( ש" והוא מ,למעלה
  .'מצרימה וגו

'  שבכל ג,חדשים הראשונים ואמצעיים ואחרונים' מדרגות שהם ג'  העיבור הוא בגוזמן
חדשים הראשונים הולד דר ' ג) א"א ע" לנדה(ש " למדרגה עליונה כמחדשים עולה הולד יותר

                                                           

אבל , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי1924
 . ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הנפש הוא המדרגה למטה ממנו

ן "כבר אמרתי שהזו, ל"תניא אמר רבי שמעון וז, ל"ל אדיר במרום עמוד דף ב וז"ברמח'  עי1925
ל -וביסוד שלה יש שם א, ואימא היא המקור להם שמשם הם יוצאים, ז והנהגתו"וההם שורש הע

וכבר נתבאר ענין שם שדי במקומו שבו סוד אור , ן טרם צאתם"די שם מצטיירים כל ספירות זו- ש
ב וזה כי האיברים מתחלפין בציורם בכח גבולותיהם כי בהיות "בסוד עסמ, מים רקיע ומאה ברכאן
בכאן נשארת צורתם כמו שהיא ' בכאן ובמקום א' תפשט אלא במקום אחמרם נגבל שלא לה

והנה כמו כן למעלה בהיות יוצאים האורות להתפשט לעשות כל הספירות ופרטיות , לעינינו
מדרגותיהם אלמלא נצטיירו בחותם זה המגביל לכל אחד מהם נטיותיו היו האורות הולכים 

ובהצטיירם בחותם אז נשארים בציורם , וי להםומתרחבים תמיד ולא נשארים בציור הפרטי הרא
ן התפשטות האורות "נמצא שני דברים נעשים פה ביסוד אימא לצורך בנין זו, זה כראוי להנהגה

ואלה הדברים נעשים בכח שני השמות האלה אל ושדי וסוד , והצטיירם בגבול ושיעור הראוי להם
 בסוד חסד שהוא שם אל על כן כל שהתפשטות האורות הוא) תהלים פט ג(זה עולם חסד יבנה 

ואחר כך שדי נוטלם ומציירם בציוריהם וכל זה הדבר , האורות בהתפשטות מתפשטים בשם אל
 . ל"עכ, נעשה למעלה במקור שהוא יסוד אימא

 . 'ד פרק ה"ן ומ"ח מ"ע'  עי1926
ד אמר רבי יהושע בן לוי הני עשרים וששה הודו כנגד מי כנג, ל"א וז"ח ע"פסחים קי'  עי1927

, ל"עכ, עשרים וששה דורות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדו
בהבראם באברהם שהוא קיים העולם שהוא חסד עלאה ) ב"י' ר פ"ב(ב "ע'  יצ"א על ספד"בהגר' ועי

  . ל"עכ, ולכן לו נצטוה המילה ולכן בימיו נסתיים שני אלפים תהו
 .202לעיל הערה '  עי1928
 . וחיריק, חולם,  שבא סגול1929
נפש בסוד ' הוא בסוד היין עי] ק"דהיינו ו[ת "וידוע שת, ל"ג וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי1930

ענפין ' נהירו דעי' משפטים עי' ש בפ"וכמ, ה"שמות של הקב' עי) א"ה ע"ערובין ס(' נכנס יין כו
שמהן לקבלהון בארעא כל ' ש שם כדין עי"ת כמ"והוא ת, א דנפיק מן פומאדאתזנו מהאי רוח

  . ל"עכ', שלח לו יין ישן שדעת זקנים כו) ב"ז ע"מגילה ט(ש "ש וז"ע' הנפש כו
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 ,1931 הולכים ומתגלים ממדרגה למדרגה עד יסוד בינה עילאהשהמאורות ,'במדור התחתון כו
 וכן היה במצרים שכל שהיו ישראל מוכנים יותר למדרגה יותר ,ז נדחים הסיגים מהם"שעי

 ,זמנים של הגלות'  והם ג,קושי השיעבוד יותר אז לעומתו נתגבר הקטרוג יותר והיה ,עליונה
'  והזמן הב, שלא היה להם שום שיעבוד רק שהיו בארץ לא להםבטיםבתחילה עד שמתו הש

כ בסוף ימי " ואח, והוא עלייתם למדור האמצעי,אחר שמת כל הדור ההוא והוא זמן העבדות
וימת מלך '  בימים הרבים וגו ויהי)כגב שמות ( ש" כמ, אז היה זמן קושי השיעבוד ביותר,הגלות

ת לאברהם "ז אמר השי" שע, והוא נגד מדור העליון שעולה שם הולד,'ויאנחו וגו' מצרים וגו
וענו '  בחינה ג,ועבדום'  בחינה ב,ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם )יג בראשית טו(

  .'אותם וגו
 תשהוא סדר הנהג' י שמו יתסוד העיבור והלידה שהוא גילו'  ענין זה גילה הוא יתוכל

 והוא גילוי שם ,פ דרכי התורה והעבודה שהיה גילויו מעת מתן תורה ואילך"מסודר עדפרטיות 
 ,ה"ה אשר אהי"אהי' ויאמר וגו'  וגוו ואמרו לי מה שמ)יגשמות ג ( ז אמר משה" וע,ה"הוי

ש "יאת מצרים כמה אחר הלידה שהוא סוד יצ" גילוי שם הוי,כ" ואח,שהוא סוד העיבור והלידה
  .1932)ב"ז ע"ט (ד"לספ' באריכות בפירבינו הגדול 

ז היותם במדבר שאז היו מתנהגים " והוא כ, יציאתם ממצרים היה זמן היניקהואחר
 והוא סוד יניקתו ,'ויניקהו דבש מסלע וגו) יגדברים לב (ש " כמ,בנסים ונפלאות שלא כנהוג

 אבל ,הוג העולםים מסודרים לפי נא שה" דאימא שהם המאורות שלמעלה ממדרגת זמחלב
 וכן היה מזונם , מזה)פתח לא (א"ש במ"א הם בסוד הנפלאות שמשם כל הנסים כמ"או

אימא דדי והוא החלב מ )ב"ה ע"עיומא (' וכו לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו ,מרוחניים
  היו הולכים ומתתקנים שיהיוואז ,1933ףמבחינת אורות עליונים שהם למעלה ממדרגת הגו

 והוא סוד ,כ לקבל הגדלות שהוא סוד המוחין שלהם שיהיו ראוים לזיווג עם נוקבא"מוכנים אח
 והוא זמן הגדלות שלהם שאז )הדברים ד ( 'התורה שניתנה להם במדבר לעשות כן בארץ וגו

 )א"ח ע" פשבת(  תליתאהרייןד או" והתורה הוא סוד חב,נתגלה גדולתם של ישראל לכל העולם
ל "ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדו ,ש" וכמ,' כי היא חכמתכם ובינתכם וגו)וד דברים ( ש"כמ

י שהיא הנוקבא " והוא כניסתם לא, סוד זמן שהיו ראויים לזיווגוהוא ,'הזה כי מי גוי גדול וגו
 ,י" ושם עיקר קיום התורה והמצות לתקן כל הבריאה ע,י מוציאים ישראל תולדות"שלהם שע

 שלכן לא היה אומה ולשון , והזיווג מתמיד בבחינת התיקון הגמור,ל רעואז הם רחוקים מכ
 אך ,ד"בנתיבות הבאים בס'  מעשיהם וחזר הקלקול למקומו וכמו שיתלקלושולטת בהם עד שק

שורש לכל תיקונם של ישראל היה במה שיצאו ממצרים וניתן להם התורה שבזה נכרת להם 
חי אני אם ) לגיחזקאל כ (ש " וכמ,יוחזר הכל לטוב שסוף כל סוף ,ברית קשר אמיץ ולא יתפרד

' האמרת היום וה'  את ה)יז דברים כו( ש" וכמ,לא ביד חזקה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם
 והוא סוד הבירור הראשון ,1934'ה שלא ימירנו כו" הקבשבעשכבר נ ,' וגו)היום(האמירך 

   ).פתח יד (ד במקומו"עוד בס'  וכמו שית,א שבא בסוד העיבור והלידה"והתיקון של ז
  

  פתח יב 
 מצד ,מדרגות' ב מצד ג"וי' חדשים וט' זמנים של עיבור ז'  יש בחינה אחרת בסוד געוד

, ב" ומצד הנוקבא הוא של י,חדשים' א עצמו הוא עיבור של ט" ומצד ז,חדשים' א הוא ז"א
ת חצי "תכי והיינו , ת שלו"י שלו בחג"א הוצרך לכלול נה"א בעיבור ז"ש שא"כמוהיינו 

 לכן לא הוצרך לכוללו מכל , ולפי שחציו הוא מכלל העילאין,התחתון שלו נכלל בחציו העליון
'  ולכן הם ו,עליונים' מהם בכל הג'  הוצרך לכלול כל א,ה שלו" אבל נו,' ולכן די לו בחדש א,'הג

קן מה  שסוד העיבור היה כדי לת)א פתח לב"א (ש" והענין בזה כמ,חדשים' חדשים אחרים הם ז

                                                           

 .'ח מוחין פרק ב" ע'עי 1931
א ליה "ואז נפתח הה, מ"ש בפרשת א"א כמ"ה הוא נגלה אחר יציאת ז"ששם הוי, ל" וז1932

כ נפיק מנה "ואח', ניכר בתוך ה' חת ליה שהוא הלידה והוא גילוי יותר שודנפיק מנה וקודם אתפת
 . ל"עכ, גמור' ו

  . א פתח יב"א'  עי1933
ה לעמו שלא יחליפם באומה אחרת ולא ישנם ולא "נשבע הקב, ל"ר כד וז"תדבא'  עי1934

 . ל"עכ', לא אעשה חרון אפי וגו) הושע יא(ימירם בעם אחר ולא יכלה אותם שנאמר 
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' ל שכל המדרגות היו פועלים כל א" ר, שהיו הכלים נפרדים זה מזה,בירהשנתקלקל בעת הש
 ולכן הוצרך ששורש הזה , ואין פונים להשתלם זה מזה ולכוונה אחת של השלמות והיחוד,ע"בפ

 ששם הוא משפיע ,י יושרש בבחינה העליונה"א שזה הנה"י דא"של הנקודים שהיה בנה
 והוא מעלה ,ת שאין בהם שבירה וקלקול"חגא שהם נגד "מדריגת אוהשלמות והתיקון ב

 ולכן הוצרך , והוא סוד קיפול רגליו למעלה,כ בשורש הטוב הזה"א ג"השורש של הכלים של ז
קווי ' ת שהם ג"מדרגות של חג' יכלול מכל הג'  שכל א,ליתן בנצח והוד שלו כח הכללות

ה " הוא בנוהקלקולים ולפי שעיקר שורש ,לאלחברו שהוא המתק' ההנהגה שיהיו מסכימים א
'  ולכן בהם היה הפירוד יותר והיה צריך ו,ד"בנתיבות הבאים בס'  כמו שית1935שאחיזתם ברגלין

 ,א"א אף שהוא שורש לז"ת שבא"כ בחינת ת" משא,חדשים'  והם ו,'כלולות בכל א' מדרגות ג
ל מדרגות שלו אלא בחינת א וכתר לעולם אינו מכל"מ חציו התחתון הוא בחינת כתר לז"מ

 ,שכבר הוא מקושר ממילא' כ ואינו צריך להיות נכלל מכל הג" לכן אין שם קלקול כ,ג" עעטרה
  .חדשים'  הם ז,'ולכן נחשב לחדש א

י שלו " כללות נהעצמותחדשים כי הוא ' א עצמו הוצרך העיבור להיות בט" זובבחינת
 , הזההיחודשל ' ת ויסכימו בקשר א" חגדרכים של' יהיה כלול מכל הג'  שכל א,ת שלו"בחג

חדשים שכל חדש הוא כללות כל חילוקי מדרגות של הנהגת ' מדרגות שהם נכנסים בט' והם ט
 שהוא חזרת הגלגל ,1937ד בירידה"ד בעליה וי" י,'פעמים ז'  ד1936ח עתים"הזמן המתחלק לכ

'  שבי1938ח פרקין" וכ,ח מעשיו הגיד לעמו"כ) ותהלים קיא (ב "הם כלל כל מעופנים ואחור 
 והוא לקשר המלכים , כידוע1939ימים האחרים להשלים זמן מה שנתרחקה מן החמה' גאצבעות ו

ן שצריך " שהמלכים היו בבחינת מלכיות שבכל מדרגה בסוד שם ב,האלו אל השלמות והתיקון
  .ה דכורא"לחברם עם מ
שרשו ת כי היסוד הוא למעלה וא בבחינת עצמו לא נחשב היסוד בחשבון הכלל"ובא
א לא " ומצד שרשם בא,כ הרגלין הם לבר מגופא ושם הקלקול דבוק יותר" מה שא,מחובר בגוף
א עצמו הוצרך גם "כ בבחינת מדרגת ז" מה שא,ה"כ בשורש היסוד לכלילות רק לנו"היה צריך כ

  . והבן,יסוד שלו לכלילות הזה
 1940כל תלתב חדשים היה בשביל תיקון הנוקבא שהיא תמיד רביעאה ל" של יועיבור

הראשונים בסוד שיר משולש ' כוללת גם ג' ו בדכורא ובנוקבא אות ד"אותיות של יה'  שג,כידוע
לשל ערבית שהם ' ש של שחרית וד"ברכות לק'  שלכן תיקנו ג, וכן הוא בכל דבר,1941ומרובע

ת "מרכבות חג' אבהן ודוד רגל רביעי כולל כולם וכידוע בסוד ב'  ג, יום ולילה,דוענ כי"וד
יהיה בו כלילת ' מאלו הד'  שכל א,ב חדש" ולכן הוצרך לזה י, ואין כאן מקום ביאורם,ם"יונה

ה עמו שזה נולד אחר התיקון שהנוקבא יהיה תא יצבא גם הנוק" כי בעיבור ז,והענין ,ת"של חג
לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה ) כגבראשית ב (ש " כמ,דיבוקה ושרשה בו ויבואו תמיד ביחד

 והיא נכללה בו בסוד ,המתקלא דאתנסיבו דכורין ונוקבין שזה נולד אחר התיקון שהוא ,'וגו
א "הוא מורה על ז' שבתוך הד' והו ,ראשונה של השם שהיא באימא' שתוך הה' פסיעה לבר בו

 ורק ,'זעירא קצר במשכו כמעט כעין י' הוא ו' בתוך ג'  ולפי שאז הוא כלול ג,בהיותו בבטן דילה
 ובעת הלידה נפתח לצאת ,דחמץ'  חבסוד) ב"ו ע" טצ"ספד( 1942ים באימאבעת העיבור הוא סת

                                                           

 .ג"ט ע" כצ"א על ספד"הגר ב' עי1935
  .'לעיל תיקון פתח י' עי', קהלת פרק ג 'עי 1936
ח עתים שהן ביד ימינא "ל בקהלת שם אחר שפירש כ"א וז"ח ע"ז קי"א בתיקו"בהגר'  עי1937

ד עתים לימינא "ח עתים הם י"ל שכ"ד וז"ז ע"ח ל"א בתז"בהגר' ועי, ל"עכ, י"ה ואדנ"ושמאלא הוי
  . א"ט ע"י י"ד בס"הראב' בפירק ל הלשון של עליה וירידה מצאתי אב, ל"עכ, ד עתים לשמאלא"וי

יד עלאה מסטרא דימינא יד תתאה מסטרא , ל"א וז"ב ע" קז"א על תיקו"בהגר'  עי1938
י ודא כח מעשיו הגיד לעמו כח "ח פרקין דאתמר בהון ועתה יגדל נא כח אדנ"דשמאלא וכלא כ

  . ל"עכ, מעשה בראשית
 . ימים28 ושל לבנה , יום31חדשי חמה הם כי  1939
  .לעיל שבירה פתח טו' ועי, א"ע' ז ה"בתיקו'  עי1940
 אתמר בחיון ואשמע את ,כד נחית קודשא בריך הוא בקריאת שמעל "א וז"ע' ז ד"תיקו'  עי1941

 משולש ,ה חכמה ובינה" כפול דאיהו י,כתר'  בשיר פשוט דאיהו י,קול כנפיהם בעשר מיני הלולים
 . ל"עכ, ק דאיהו נצח הוד יסוד מלכות" מרובע ביקו,רתו דאיהו חסד גבורה תפא"ביק

  .ל לאימא" נדצ1942
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א דאי הדר ביה "ט תליא כרעא דה" מ)ב"ט ע"כמנחות ( ל"ש רז" והוא סוד מ,1943דמצה' בסוד ה
 שסוד העיבור הוא ממש בסוד התשובה שהכלים שעלו מן )פתח ז (ש למעלה"כמ' ליעיל בהך כו

 הוצרכו לעלות למדרגת אימא המעברת כל קטרוג ,ם לתקן ולסלק מהם הפגמיהוצרכוהשבירה ו
מה ' מקוה ישראל ה )ב"ה ע" פיומא(ש " כמ,וכל קלקול שהוא התשובה והריחוץ במי מקוה

מי מדד בשעלו ) יבישעיה מ (יום של היצירה בסוד ' סאה דמקוה נגד מ'  והוא מ,'מקוה מטהר כו
 1944)א"ז ע"ל( ש בתיקונים"כמ משלמת להם' נקודין לכל סטר ואימא ד'  שהם ט,'מים וגו

'  שכל חדש נכלל מד,חדשים של העיבור' כ בסוד ט" והם ג,1945ובביאורי רבינו הגדול שם
 ואז נקשרים )'תיקון פתח י (ש למעלה"כמח עתים "זמנים המתחלקים לכ' שבועות שהם ד

רצון  שצריך לקשר כל מדותיו ומעשיו שיהיו כולם פונים אל ל תשובהאיבריו זה בזה בסוד הבע
א בבטן אימא " שהיא תבונה דילה ששם הוא עיבור זסתומה' הזאת היא מ'  והד,ותורתו' ה

העובר ברחם ' שבה הו' של ה' ד הד"דאח'  והוא הד,סאה דמקוה'  והוא סוד המ,ל"ש הרב ז"כמ
חדשים של '  ולכן הם ט,דלכל סטר'  שהם הט1946ש רבינו הגדול שם"ח דאחד כמ"אמו בסוד א
 ,' מים טהורים וגוליכםוזרקתי ע) כה יחזקאל לו(כ בסוד מזל ונקה דשם "הוא ג ו,ש"העיבור כמ

לד היה ראוי להָוי וכל העיבור הוא התיקון ש,ל שם"ש רבינו הגדול ז"שבאימא סוד התשובה כמ
 והוא פתח ,'מן הד'  והוא יציאת הו,שנפתח רחמה'  והוא פתיחת הה,ולשלוט במדרגתו למטה

הזה ' והוא הפסיעה היוצא מן ה' נקודה זו של המלכות דכלילא בו ובחינת ,התשובה שכתבנו
 ,אשורנו ולא קרוב) יזבמדבר כד (על פסוק  )ב"ג ע" רג"ח( ועל זה אמרו בזוהר ,'שתוך הד

   .דאושיט פסיעה לבר
  

  פתח יג 

                                                           

ש בזוהר לכסאה "ד הוא כמ"א אל היו"מה שאחורי ה, ל"ב וז"ז ע" טצ"א על ספד"בהגר'  עי1943
' ד' ד ה"ש לקמן פ"כמ', כ נתעברה ממנו ואז נעשית ה"ואח, והוא סתים בהעלם גמור במילוי, כידוע

שבתוך שמתחלה הוא סתים ' והוא הו', כו'  ביה בגווה אפיקת וומדאתעברת, הוית בקדמיתא
, ו של השם"ויצא ממנה הוא' כ בהולדה נפתח רחמה בפטר רחם ונעשית ה"ואח', לאימא כמין ח

וזהו סוד חמץ שנהפך , ו נשאר בה כי בקדושה לעולם השורש נשאר"כ הרשימו של הוא"ואעפ
ץ ונעשה "נשבר חמ' פה חמץ שולט ובהפתח הההקלי' סתום הי' ביציאת מצרים למצה ובעוד שה

  . ל"עכ, א"ב ע"מ פרשת פנחס דף רנ"ש בר"ה כמ"מצ
תשע נקודין לכל סטר , סתימא ברזא דא ם' הכי אינון אתוון דמקוה קומה ואינון ם, ל" וז1944

, איהו שעורא דמקוה דביה אתדכיאת אתתא לבעלה, בנקודה דאמצעיתא אשתלימו לארבעים סאין
  . ל"עכ

ח "א ובז"ע' פנחס ר' כ בפ"תתאה כמש' עילאה ובן לה' שהן רתיכין דילה בין לה, ל" וז1945
והאי נקודה , א לתלת"דאינון שנים עשר בקר דתחתה תלת לכל סטר מתחלקין כ' ג' בראשית ה

כ קיימא על "א עילאה דאיהי ג"ה כאן למעלה בה"ש וכ"וע, האמצעית משלים לעשרה לכל סטר
אליעזר ואמר והוא ' פתח ר' אבא ואמר ויעש וכו' א פתח ר"א ע"ויחי רמ' ובפ, תריסר שבטין עלאין

ם הכי הוא "סטרין וגם חושבניה דמ' ם סתימאה דהכי היא צורתה לד"ש וזאת הבחינה הוא מ"ע
ש שם ושם "כ בארבעים הוא כמ"דשיעור דילה ג' וכן שעוריה דמקוה ובהון אתדכאית אחתיה וכו

ש "כ ש וז"בתראה כמש' ה בהם והן כלהו גופה דכלילין באת הוצריך מקוה מים שכל גופו עול
ש "ל ונקודה ההיא כמ"ב בקר הנ"הם תליסר מכילין דרחמי י' ואלו המ' כו' דבהון אתדכאית וכו

והוא במזל תחתון ונקה דשם ) ן באימא"ה דיודי"כלומר דמקוה הוא אהי(ח שם והן מים דמקוה "בז
ג "והוא מזל י' ש ביום ההוא וכו"ל וירפאו הכל כמ"צאו לעוהן המים שי' וזרקתי עליכם מים וכו

  .ל"עכ', ל וכו"כנ' ג מכילין דרחמי שהן מ"דכליל כל י
אפילו ', כל זמן שמאמין באחדותו ית, ל"ה לא יפסיק וז"א ד"ב ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי1946

ונכלל ',  וכופ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין"ואע, עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה
ל הוא מבועא דלא פריש מבירא "והענין כי קוץ הנ, ל"תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ

כיון שתמיד , א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה"של ז' אחרונה מל' כי זאת בחי, לעלמין
 שאר גדולים אבל' והר' שלכן הד, ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר

דנחש ' וזה הוא סט, ו"ה מחמת עונות כשרובם ח"שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו' הבחי
וכן בבת אל נכר אז , אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר, בשאר עבירות

ל יוסף "ר', ש ואיהו פוסק וברח כו"וזהו פירוד הגמור וז, ו מסתלק מצדו"ח) דהיינו האמונה(הקוץ 
י "א ע"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"ומסתלק הקב, גתובמדר
  .ל"עכ, הזיווג
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 כי פסוק זה אמרו בלעם בברכותיו שהתנבא על גדלותם של ישראל , ענין עמוקוהוא
 והיא המתפעלת 1947י היא הנוקבא שהיא כוללת כל נשמות ישראל" כי כנ והוא,לימות המשיח

 וכפי התיקונים של ישראל כך הוא בחינת מדרגתה בעליה וירידה ומיעוט וריבוי ,י העבודה"ע
 וכל סוד זמן גדלותם של ישראל וגלותם הכל תלוי )'א פתח ב"דז' נוק (באורך במקומו' כמו שית
 הוא מצד הקלקולים שאחזו ,ם שגרמו להםי מעשיה"ע שכל זמן שישראל בגלות ,בנוקבא

 הוא גורם גלותם של ישראל ,בנשמותיהם שהם סיגי המלכים של התוהו שהוא נפילתם בקליפה
  . בשלמותהנוקבאל הוא בנין ה"ויציאתם מן הגלות וגדלותם לע ,בין האומות
לכל  שבגלות הזה הוכנו , שגלות מצרים היה בסוד העיבור)פתח יא ( כתבנוכבר

ו "א לגמרי ח"השלמות והוכנו לקבל התורה שבזה יהיו נקשרים ביחודא עילאה לבל יפלו לסט
 והוא החבל ,אם לא ביד חזקה' חי אני וגו )לגיחזקאל כ (ש " וכמ,קלקול הגדולהאף בעת 

וקדשתי את שמי ) כג יחזקאל לו(ש "וכמ 1948מדרשש ב"הקשור בנשמותיהם של ישראל כמ
י שהיא הנוקבא דאזלא " ולכן אז נשרש בחינת כנ,הנקשר בישראל' ית שהוא שמו ,'הגדול וגו

 ת"כשי שנשארת בסוד נקודה לבד ,ראשונות דילה' סילוק טסוד תמיד בגלותא עם ישראל ב
כ תיקון גם בעת שיהיו בגלות " ונשרשת בעת העיבור שיהיו אח)'א פתח ג"דז' נוק (במקומו

 במה שאמר ,ל סוד העיבור והלידה והגדלותה למשה בעת שגילה לו כ"קבאדום כמו שאמר ה
 והוא סוד קישור ,'אהיה עמם בגלות כו )ב" ע' טברכות( ואמרו ,ה"ה אשר אהי"אהי) ידשמות ג (

ה שהם "ן הוא ונק"ה בגילופי יודי" ובה הוא סוד שם אהי,י באימא עילאה ששם העיבור"כנ
 וכל ,' מים וגום וזרקתי עליכ)כה יחזקאל לו( ש" כמ,המים שבו יטהרו ישראל בגאולה העתידה

מאד ולא נשאר ל כמו כן ישראל שפלים בין האומות ,י הוא בסוד נקודה לבד"זמן הגלות שכנ
' בהיותם בארץ אויביהם וגוגם זאת ואף ) 1949מדויקרא כו (ש " כמ,להם רק קיומם ושלמותם

לא ניכר רק י " שכמו שכנ1950י" והוא סוד הנקודה שנקרא אנ,יהםקאל' כי אני ה' לכלותם וגו
בעולם רק בסוד הסתר ' ית כן לא נתגלה פרטי השגחתו כמו , וממשלתם ניטל מהם,מציאותם
ותם של ישראל ל הכנה לגד' אבל הי,'הן הן גבורותיו כו) 1951א"ט ע" סיומא(ש " כמ,פנים לבד

  .אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב )יזבמדבר כד ( שכתוב מה והוא ,לעתיד
י " של כנזאתל שנקודה " ר,ואושיט פסיעה לבר )ב"ג ע" רג"חזהר ( מה שכתוב והוא

 והענין , והוא חיבור ישראל עם אביהם שבשמים,א להיות נקשר בדכורא"נשרש בעת העיבור דז
 פרשת בלקל' בפיש רבינו הגדול "כ ראיה חזקה כמו אשורנו דהוא חזק יותר כמ"יה אין כראכי 

 וגוונין דלא מתחזיין ,י דרגא דנביאים"ין הם בנה והוא כי גוונין דמתחזי1952)'כג ט מהדורא ד(

                                                           

א "כד, מהו כנישתא דא איהו עצרת כנישו, כנישתא דישראל, ל"וז) א"ז ע"ג קצ"ח(זהר  'עי 1947
  .ל"עכ, מאן דכניש לכל משריין עלאין לגביה, מאסף לכל המחנות

ה וביקש לכלותם והאריך אפו "בני דור המדבר מרדו בהקב, ל"ו וז"ה פ"במדבר רבה פ'  עי1948
אבל לא עשה כלה שנאמר ואומר לשפוך , ונשבע שיפרע עמהם בשעבוד מלכיות, עמהם למען שמו

כדי שלא , ותהלתי אחטם לך' וגם אני נשאתי את ידי וגו) שם(' והשיבותי את ידי וגו' חמתי וגו
וקדשתי את שמי ) יחזקאל לו(' שנא, ולה החתוםה בהם יביא להם קץ הגא"יתחלל שמו של הקב

  . ל"עכ', ולקחתי אתכם מן הגוים וגו' הגדול המחולל בגוים וגו
ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר , ל הפסוק" וז1949

 . ל"עכ, אלהיהם' בריתי אתם כי אני ה
ני ועלה שריא ההוא דסתים עלאה דלא וההיא נקודה אקרי א, ל"א וז"ע' א ו"זהר ח'  עי1950

  . ל"עכ, ה וכלא חד"אתגליא והיינו יהו
 . ל"עכ, זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים', ל הגמ" וז1951
אנכי ) שמות יז ט( הן האמהות ולכן אשורנו ראיה חזקה ביותר וכן נאמר - ומגבעות , ל" וז1952

ן "יודי' ואמהות ואמר ראש צרים רישא וגיזעא ושבילא והן גנצב על ראש הגבעה בזכות אבות 
ח והן "ן דאמא וזהו סוד דכתיב בן איש חי וקרינן חיל והוא מ"ווי'  ומגבעות הם גרכת כהניםשבב

ט ועוד "ז תיקון י"ש בתיקו"כמ' ד הוא ג"אמהות דאושיט פסיעה לבר שבתחילה נכלל בתלת וכל יו
' ומגבעות וכו, ל הבאר יצחק שם"וז, ל"עכ, ים נגד יעקב ורחלד משלמת לשש"ן שבפסוק יו"ווי' ב

ז אמר כי מראש צורים "ת וע"ראשין חג' של ג' ש למעלה שהאבות הם מרכבה עלאה ש"הוא כמ
יין ולכן אמר אראנו ראיה סתימא ונעלמה אבל ומגבעות הם זת הם גוונין דלא מתח"אראנו וחג

שם אשורנו ראיה יותר חזקה שהם גוונים ם "ראשין נהי' של ד' אמהות מרכבתא תתאה ש
  . ל"עכ, להיכלות' ש רבינו באריכות בפי"ן כמיזיחדמת
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 וכאן אמר ,1953היכלות באורךפירושו לש רבינו ב"ש בזוהר וכמ"ת דרגא דאבהן כמ"הם בחג
 אשורנו הוא ראיה יותר בבחינת שורשה ,ת ושורש הנוקבא שם בחזה"אראנו ולא עתה בסוד חג

בבחינת היותם '  א, של ישראלמדרגות'  ואמר על ב,י בעטרת היסוד והוא שורשה בעיבור"בנה
 אבל לא נשלם , בסוד אראנוהם ושם )פתח יא (ש למעלה"כמבמדבר שהוא בסוד היניקה 

על סוד הגלות שהם בסוד '  והב, וזה שכתוב לא עתה,י שהוא גדלותם"התיקון עד שנכנסו לא
 דוד אכ דרך כוכב מיעקב והו"ש אח" והוא מ,עיבור אמר אשורנו ולא קרוב רק לימות המשיח

 )יזבמדבר כד ( ש" וז,י המשיח" וקם שבט מישראל תכלית גדולתם שהוא ע,י"בזמן שהיו בא
שם (  ואז,בכללשיהיה לכל האומות י משיח " ע, וקרקר כל בני שת,י דוד"ומחץ פאתי מואב ע

כתרין ' ס דיליה ולעומתם יכניע כל י" שתתגדל הנוקבא בכל י,'היה אדום ירושה וגוו )יח
  .תיבות שבפסוק זה' הם נגד י ו,דמסאבותא

בראשית  (ה והוא בנין הצלע לסוד פרצוף"ה מילוי מ"ט תיבות נגד חו" אראנו יובפסוק
כי מראש ) ט כג במדבר(דאושיט פסיעה לבר בפסוק סוד  וכאן נרמז ,' לזאת יקרא אשה וגו)כגב 

הן ות עת וגב כי צורים הם האבו)1954א"י ע"ג ר"ח( ש בזוהר"צורים אראנו ומגבעות אשורנו כמ
של ' ברכות של קריאת שמע דשחרית וד'  ג)בפתח הקודם(ו שכתבנ' וד'  והם בסוד ג,אימהות

 אושיט פסיעה לבר בעת העיבור י"בנה ושם ,ם"ת נהי"אמהות חג' אבות וד' ערבית שלכן הם ג
'  מן ארם ינחני וגו)ז כג במדבר( ש" כמ,ז לא יוכל לשלוט בישראל לקללם" ואמר שעי,ש"כמ
מסטרא דמלכי י "כנא שיהיה להם שליטה על הנוקבא " שחשב להתגבר בסט,'ררי קדם וגומה

ה "ל הוי" והוא שם א,'וגו' ל ומה אזעום לא זעם ה- מה אקוב לא קבה א)שם ח( אמר ו,קדם
כ "אנ( ל"ש הרב ז"ט ניצוצות כמ"ז וי"ה ל"ג ומ" בו מילוים דסו שאז נכנס,א" זיצירתשרמז על 

א על הקדושה ועל "היה שליטה לגמרי לסטיי שלא " בו התיקון ולנקודת כנ שאז נשרש)'בפרק 
 אז נשרשו בסטרא דקדושה ,יום של היצירה' ד ישכן במ" הן עם לבד)שם ט( ש" וז,ש"י כמ"כנ

  .  והבן כל זה מאד, שנבררו בסטרא דקדושה לבדם,בואז ובגוים לא יתחש
  

  פתח יד 
 )פתח יא ( וסוד הלידה כבר אמרנו,לוא היה הלידה ש" שנשלם זמן העיבור דזאחר

ע וכל "שהוא בחינת גילוי מדרגות שלו המסודרים יחד בבחינה הראוי להוצאת הנבראים בי
י כלילותו " הוצרכו להסדר יחד ע,פרטיהם וכל הנהגה שלהם בפרט בכל הסדר זמנים שבתחילה

חותר  א בסוד"ט והוצרך להיות נעלם מן הס,נוו נשלם סידורו ותיקשלאז "במדרגת אימא כ
 והוא ,להעלותו למדרגה עליונה שאין הקטרוג מגיע שםוהיינו , 1955חת כסא הכבודתחתירה מ

  .ז העיבור שאינו מתגלה לחוץ ובטן אמו הוא שמירה לו והיא מעלימתו מהם"כ
 אז הגיע למדרגה שיהיו כחותיו , שנכללו בו כל כחות היחוד והקשרים הראוייםואחר

הוא סוד הלידה שיוצא ממנה ונפרד ממדרגתה להיות פועל לפי ערכו  ו,מתגלים לפעול פעולתם
ל מה שהיה גורם תחילה סיתום " ור,י פתיחת הרחם של אימא" ולידה זאת הוא ע,וסידורו

 זה נסתלק ונפתח המקור הגורם , שהיה אימא סוככת עליו ומעלימתו להיות נסגר בהלמותוהתע
 שלעולם היסוד כל המדרגות של )יה(ת כל מדרגות והוא יסוד שלה שבה כליל,לו יציאה וגילוי

 וסוד הולד ,א" ופרטי המדרגות של ז1957ח אברים"ם שבו מונחים כל רמ" הרחוהוא ,1956הפרצוף

                                                           

גוונין הראשונים נראין ' י הן גוונין דמתחזיין לכן ב"ונה, ל"ד וז"ב ע"א י"יהל אור ח'  עי1953
, ין כללד אין שם גוונ"ת הן גוונין דלא מתחזיין לכן הן בסתימו דעיינין אבל חב"בפתיחו דעיינין וחג

  . ד"ו ע"עוד שם דף ט' ועי, ל"עכ
ר יצחק מראש צורים אלין אינון אבהתא דכתיב הביטו אל "א' כי מראש צורים וגו, ל" וז1954

 . ל"עכ, צור חוצבתם ומגבעות אשורנו אלין אמהן
דבר אחר ויעתר יצחק דצלי צלותיה וחתר חתירה לעילא לגבי , ל"וזא "א קלז ע" זהר ח'עי 1955

וכדין ויעתר לו ' ותתפלל על ה) א א י"ש(דכתיב ,  דהא בההוא אתר תליין בנין,מזלא על בנין
ה וקביל ליה וכדין ותהר רבקה "אל תקרי ויעתר לו אלא ויחתר לו חתירה חתר ליה קב, ה"יהו

  .1708 ירושלמי סנהדרין הובא לעיל הערה' ועי, ל"עכ, אשתו
ש "ק ולכך נקרא כל וכמ"וידוע שיסוד כולל כל הו, ל"ב וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי1956

  . ל"עכ, ג"ר דף קמ"באד
 . ל"עכ, ח אברים"ם רמ"והם רחמים כמנין רח, ל"ל טעמי המצות ריש בראשית וז"אריז'  עי1957
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 שמצד ימין ,הוא רחם אמו'  שהד1958)פתח יב (שכתבנו למעלה' בהיותו ברחם הוא בציור אות ח
כן קו העליון הוא ל ו,א"סטהוא הקו שמגינה נגדו בסוד חסדים שלה שבזה הוא שמירה נגד ה

ך ומסוד "א עיקר בנינו מגבורות של המנצפ" שז,שבשמאל הוא הולד'  והו,הסוכה שסוככת עליו
הקווין האלו של ימין ואמצע סוד הרחמים והחסדים '  והוא נסגר בב,הבירורים שהם דינים

 נגד ,חותם צרסגור ) ז איוב מא( והוא בסוד ,א" שלא ישלוט שם הסט,שיגינו על הגבורות שלו
 בסוד פתיחת )ב יחזקאל מז(  הפונה קדיםה ובעת שנגמר העיבור אז נפתח השער הז,רחם דילה

' ע רק היה נכלל באימא בה"א בפ"שהוא ז'  שבתחילה לא ניכר צורת הו, והוא הלידה,'לה' ח
   .ש" ונקרא ע, עובר ירך אמו הוא)ב"ג ע"כגיטין ( עילאה ונסגר שם להיות

ל אני " שר,ה למשה" שאמר הקב1959ה השני"ע והוא סוד שם אהי"בפ'  נגלה הוובלידה
א שהיו " ואז נדחים כל הכחות של הסט,מתגלה עתה בעת הלידה ויוצאים כל כחותיו לידי גילוי

 והם , והם סוד הדמים שיוצאים בעת הלידה שהם סיגי הגבורות,מתבררים ממנו כל זמן העיבור
ש שתחילה היו מסבבים "ה על העיבור ועל הלידה כמה דשם הזה מור" אחוריים דשם אהיסודב

 ועתה בלידה ,ז שלא נגמר התיקון"את העובר שהם כל פרטי מדרגות שלו שהיו רוצים לקטרג כ
  . 1960ם רבאשנגמר הכל הם יוצאים ונדחים לחוץ לנוקבא דתהו

  
  פתח טו 

 ,1961י רוב האורות שנתקבצו שם בבטן דילה"א היה ע" הרחם דאימא להוליד זפתיחת
 והוא ,דאימאת "י שברגלין דידה נסתלק למעלה לת"כי אור נהוהיינו , ז נדחה הולד לחוץ"שעי
ואותם  )ב"א ע" יסוטה( וראיתם על האבנים שירכותיה מצטננות כאבנים )טז שמות א( סוד

י ריבוי האורות אשר "הוא שע'  והב,א לחוץ" העובר זאלהוצי'  הא,פעולות' האורות עשו ב
 כאשרא "ו במקום החזה דילה והוציאו סוד החלב מן הדדים לצורך יניקת ז בקע,נתקבצו שם

  ).פתח הבאב ('שית
י של פרצוף עליון הם למטה ממדרגתו "מ שכל נה" כי כבר נתבאר בכ, בזה הואוהענין

י דאימא הם אשר " נה, וכן כאן,והם נמשכים אחר הדרגת הפרצוף שתחתיו להנהיגו ולהשלימו
 וכל זמן )'א פתח א"גדלות דז (ד"במקומו בס' מוחין שלו כמו שיתא לצורך ה"מתלבשים בז

 רק היה ,פרטי מדרגות המאורות שבובא לפעול בכליו ו" לזיטההעיבור שעדיין לא ניתן של
  . באריכות)'פתח ג (ש למעלה"כמנכלל במדרגת אימא והיה בטל וטפל בערכה 

וכאשר הגיע זמן הלידה  ,א אלא בערכה"כ לא היו משמשים בערך ז"י דילה ג" נהלכן
י ולהיות שם " אז הוצרך להסתלק האור שהוא בערך אימא מנה,שהוא גילוי פרטי מדרגותיו

 כמו הצמצום ,א" שישאר רק כערך המדרגה הראוי לפרטי המדרגות המסודרים בז,בסוד צמצום
 יקוו המים) טבראשית א (א ובכל הפרצופים בסוד " וכן בא, הפרסה שלו,ק באמצע"אשהיה ב

י למעלה " וכן כאן נסתלקו האורות של נה,מ"ש בכ" כמ1962'מתחת השמים אל מקום אחד וגו
ד "בס'  כמו שית1963א ונעשה עצם מעצמיו"י דידה בז" שבזה נכנסו נה,ונשאר אור מועט בהם

ל לפי שאינם " ר,א לחוץ" את זחקו ולכן אלו המאורות שהם בערך אימא ד,הבאיםבנתיבות 
 ועוד עשו בקיעה ,מדרגה זאת וישמש פעולותיו לפי הדרגתו וערכובערכו והגיע הזמן שיצא מ

ת " ות,א" של זראשובחזה דאימא שהוא מאיר אל כלל אימא שהוא תיכף בהדרגה למעלה מ
שגם אחר שנולד הוצרך לקבל והיינו , א" והוציאו סוד החלב ליניקת ז,לעולם כלל כל הגוף

                                                           

  .1943לעיל הערה '  עי1958
  .' כדלעיל פתח א1959
דתהומא ' ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק"עד דאתער בהאי קב ,ל"א וז"ר קמג ע" אד'עי 1960

  .ב"ז ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח קליפות ב"ע' עיו, רבא
  .ויד, ל פתח יב"הנ' לה' א שזה החילוק בין ח"ז ע" טצ"א על ספד"בהגר'  עי1961
א ובצמצום שהו, ס בשביל מלכותו"ש שנצמצם א"וז, ל"א וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 1962

ש יקוו המים מתחת השמים שהוא "וז, כ תוכל להתגלה"שעי, סוד הדין ועביות הכלים של מלכות
  . ל"עכ, אל מקום אחד ליסוד ואז ותראה היבשה, ל"ק הפרסה שנקרא רקיע השמים כמש"ת דע"ת

דהיא נחתא רביעא על , וזה יקרא בשם יעקב בינה, ל"ב וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר 'עי 1963
ש "כמ, י דילה נעשין גופא דיליה"כידוע שנה, ונעשית עצם מעצמיו, א"בראשו של זבנין ונכנסת 

א ואתעביד חד "ועייל ברישא דז, ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא) ב"ט ע"דף רפ(ז "בא
 . ל"עכ, ואשקי כל אינון נטיעאן' מוחא ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ
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 כדי להסיר ,א"שמגיע קטרוג של הסט מאימא שהוא למעלה ממקום ,מאורות ממקום עליון
 ורק שזה )פתח הבאב (ד"בסמוך בס' כמו שית שלו 1964הסיגים שהם עדיין אחוזים ברגלין

 הוצרך לקבל המזון בפנים ,כ" שבעיבור שעדיין היו הסיגים הרבה ולא כסדר תיקונו כ,ההפרש
א שדרכם " שהיה צריך האור שלה שתגין עליו מבחוץ שלא יהיה בו אחיזה לסט,בבטן אמו

 אז יכול לינק ממנה בהיותו החיצוניםכ מן " אבל בלידה אין פחד כ,להיות נאחז בחיצוניות הגוף
 אותם המאורות לכן ,י שלו לתקנו" ולפי שעיקר היניקה היה בשביל נה,בחוץ ואינו מסובב ממנה

ן  הם אשר גרמו תיקו,ת דאימא עצמה"ל שעלו למדרגת חג"י דאימא שנסתלקו למעלה ר"של נה
 וכאשר עלו ,י ושווים במדרגתם"כ בחינת נה" שהם ג, שהם יש להם שייכות להם,א"י של ז"לנה

 , לו שלמות ומזוןלהוסיףק שלו "א לכל ו" והועילו לז,ק שם"למעלה אז היה כללות כל הארת ו
שהדם הוא הגבורות הקשות שבסופם והיינו , 1965והוא סוד הדם שעלה מן הרחם ונתהפך לחלב

א והוסרו "נתבררו ונדחו מזאשר  והם ,1966א שזה סוד דם נדות של האשה" לסטכ"יש אחיזה ג
 והם עצמם נמתקו במה שעלו למעלה מן הפרסה שמשם הטהרה ונקיון לכל ,ממנו בעת העיבור

 שהם , ונקה,י החסדים דאימא שמקבלת ממזל התחתון" ובזה נתהפך לחלב שהוא ע,וליםהקלק
 הזה ם"סטרין והמ'  לד)פתח יב (ש למעלה"כמקודין נ'  דמקוה מ1967סאה' מים טהורים בסוד מ

  .ד"ן ונעשה בסוד ד"דלתי' נפתח באלכסון ונעשה ממנו ב
 קרן מזרחית צפונית וקרן ,1969קרנות של אלכסון'  והם בסוד ב1968ב"הוא בסוד חל' ומ

 שכל ,קרנות אלו לכפר על הנפש' ס דם עולה שעל המזבח שניתן על ב" וז,מערבית דרומית
ש " וכמ,ן שלו מתפשטין בראש בטן גויה שלו"א שנר"י דז"בנפש שהם בסוד נההפגמים הם 

שהם ' ויגע בכף ירכו וגו )כהבראשית לב (ש " וכמ,' כויהוהני כרעי דמנקפי מני) א" ע'ברכות ו(
 )א"ח ע" יז"ע(  עונות שאדם דש בעקבו,המדות הדבוקים בנפש המתאוה שהולך אחר תאוותו

 וצריך להעלות הדם למעלה שיתהפך לחלב ,'דם הוא בנפש יכפר וגוכי ה) יא יז ויקרא(ש "וכמ
שהוא ' הקרנות האלו ששם נפתח המ'  זריקתו על המזבח סביב בבוהוא ,שבזה נתקן רגלין דיליה

ם ומתהפך הדם "ה ברזא דאד" ואז נתקן הנפש של בהמ)בפתח הקודם( ש"ד כמ"החלב בסוד ד
 עליהם הרוח באלדד ומידד שהיו מתנבאים במחנה ותנח) כויא במדבר (ובסוד ' לרצון לפני ה

בסימנים הבאים ' וכמו שית שהוא בסוד היניקה שאז נכנס בו הרוח )פתח הבא (א"ש במ"כמ

                                                           

 . ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1964
  . דם נעכר ונעשה חלב, ל"א וז"ע' נדה ט' עי 1965
  . 'ח שער הירח פרק ג"ע'  עי1966
, סתימא ברזא דא ם' הכי אינון אתוון דמקוה קומה ואינון ם, ל"וזא "ז ע"ז ל"תיקו 'עי 1967

איהו שעורא דמקוה דביה , תשע נקודין לכל סטר בנקודה דאמצעיתא אשתלימו לארבעים סאין
תתאה ' עילאה ובן לה' שהן רתיכין דילה בין לה, ל"א שם וז"גר' יע, ל"עכ, אתדכיאת אתתא לבעלה

דאינון שנים עשר בקר דתחתה תלת לכל סטר ' ג' ח בראשית ה"א ובז"ע' פנחס ר' כ בפ"כמש
ה כאן למעלה "ש וכ"וע, והאי נקודה האמצעית משלים לעשרה לכל סטר, א לתלת"מתחלקין כ

אבא ואמר ' א פתח ר"א ע"ויחי רמ' ובפ, ין עלאיןכ קיימא על תריסר שבט"א עילאה דאיהי ג"בה
' ם סתימאה דהכי היא צורתה לד"ש וזאת הבחינה הוא מ"אליעזר ואמר והוא ע' פתח ר' ויעש וכו

דשיעור דילה ' ם הכי הוא וכן שעוריה דמקוה ובהון אתדכאית אחתיה וכו"סטרין וגם חושבניה דמ
 שכל גופו עולה בהם והן כלהו גופה דכלילין ש שם ושם וצריך מקוה מים"כ בארבעים הוא כמ"ג

ב "הם תליסר מכילין דרחמי י' ואלו המ' כו' ש דבהון אתדכאית וכו"כ ש וז"בתראה כמש' באת ה
ן "ה דיודי"כלומר דמקוה הוא אהי(ח שם והן מים דמקוה "ש בז"ל ונקודה ההיא כמ"בקר הנ
ל וירפאו הכל "והן המים שיצאו לע' והוא במזל תחתון ונקה דשם וזרקתי עליכם מים וכו) באימא

  .ל"עכ', ל וכו"כנ' ג מכילין דרחמי שהן מ"ג דכליל כל י"והוא מזל י' ש ביום ההוא וכו"כמ
 .ליקוטי תורה בהעלותך'  עי1968
וכן כי , ש כי לא סגר דלתי בטני"דלתות יש באשה כמ' צירין וב' ב, ל"וז' ח הירח ג"ע'  עי1969

והנה אלו ', ת וציר א"ל הם נעשין דל"ב אתוון הנ"הוא שאלו כוסוד הענין , נהפכו עליה ציריה
' דלתות וכשתחברם יחד יהיו צורתם ם' צירים וב' ולכן יש ב, ה"ש בע"האתוון הם כפולין כמ

וכאשר נקודת היסוד , יום של יצירת הולד' ואלו הם סוד מ, של לםרבה המשרה' סתומה כזה ם
' וכשיולדדת נפתח רחמה ואותן הב, סתומה' צורת משלה היא סתומה והולד הוא בתוכה אז הוא 
' ובהיותה ם, סתומה נפתחין ואז הולד יוצא משם' דלתות שהיו דבוקות זו בזו ונעשו צורת ם

  .ל"עכ, נ של המעיין חתומים שם וסתומים"והמ, סתומה אז נקרא גן נעול מעיין חתום
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' ד משמאלא וה"ל מימינא וד" א,ד של שם אלקים"י ד"ד ומ"ל ד" והיניקה הוא בסוד א,ד"בס
  .1970ל"ש הרב ז" כמ,הדדים דימינא ושמאלא' באמצעיתא שבו החלב לב

  
  פתח טז 

א העולה על "זאת תורת העולה הי) בויקרא ו (  כי הנה כתיב, ענין עמוק מאדוהוא
י של " והענין כי נה,' כו1971י"דזאת סלקא למ )ב"ב ע" סז"תיקו(ש בזוהר " וכמ,'מוקדה וגו

א " ולעולם אחיזת הסט,י בבטן" שתופסת מקום נה, בחינת מלכות שבו,פרצוף הוא בסוד נפש
 בסוד הנחש שתחילת ביאתו אל חוה נוקבא וא וה,שכן החטאים דבוקים בנפש 1972הוא ברגלין

 שבנפשו במקור יו ובאם רוצה אדם לתקן מה שפגם צריך להעלות הנפש ולדבק מדות,1973דאדם
י שהוא " והם אורות של בינה בסוד מ,הנשמה בקדושה עליונה יתירה ובשבירת המדות בהפוכם

ש בזוהר " לרוח כמהפךם רגלין דיליה וסוד הנפש ואת ובזה נתקני,י החסדים מקוה טהרה"מימ
ח "שמסתלק כמנין רו' ש' ן שהוא גי" וסוד הרוח הוא משם אלקים דיודי)א"ו ע"כ (פ צו"ר

י "ח נשברה שנתמתקים הדינים ע"ם רו" זבחי אלהי)יטיא תהלים ( ם והוא סוד"ונשאר אלהי
 והם נקשרים בסוד ,א"הסט שבזה מתקן המדות שבנפש שהיו שבורים מצד ,שבירת המדות

  .א ומתמתקים הגבורות" ובזה נשבר הסט, קונוצוןפ התורה ור"היחוד לעשות רק ע
אותיות ' ג של ה"של אלקים שהם ה' ב בסוד ה" הדם העולה למעלה ומתהפך לחלוהוא

' מימין ב' הדדים הם א'  וב,א העולה" הי)בויקרא ו ( ש"א וז"מילואים הי' הם ג'  ובה,שלו
 'ימ' ג כל א"י שהם ה"הוא משמאל גבורה דידה סוד מ'  והב,ל שהם חסדים דאימא"אאותיות 

 , באלכסוןם"י שנפתח הרחם שהוא המ"גבורות מה שנתברר ע'  בסוד ההעולהבאמצע הדם ' וה
 וכשיוצא מתהפך ראשו למטה ורגליו למעלה ונמצא ,והוא דרך יציאת הולד מלמעלה למטה

 כי יציאתו בסטרא דחסדים עליונים ,צפונית מזרחיתביו שראשו בצד דרומית מערבית ורגל
 וקו הזה שנפתח , והגבורות נשארים ברגליו שעדיין לא נתקנו עד אחר זמן היניקה,כידוע

  .ק שלו"בסוד גילוי ו' דנפיק מה' באלכסון הוא הו
 שענין היותו במעי אימא הוא כדי שתהא חופפת עליו לשמירה )פתח יד ( נתבארוכבר

 שלכן בעת הלידה שנפתח הרחם ונעשה גלוי ונפתח המחיצה אז הקטרוג ,א"סטמקטרוג ה
 והוא סוד סכנת הלידה שצריכה לשערי רחמים לדחות המקטרגים ממנה ומשם הם סוד ,מתגבר

 , זמן להיות ברחם דאימאאיזה לכן צריכים הם עוד , עדיין לא נתבררולין ולפי שהרג,חבלי לידה
 כי ,צא כסדרו אז הסכנה יותר גדולהוכ כשי" משא, הרגליםכ"ולכן הראש יוצא תחילה ואח

דלתות ' צירים וב' י המפתח כידוע שהם ב" והפתיחה נעשה ע,נאחזים תיכף ברגלין דיליה
' והוא זוטר מאד בסוד י' ה ויש עוד מפתח בחינת ,שברחם" ם"באשה שמהם נעשה סוד ציור 

במקומו והמפתח הזה מיסוד '  כמו שית וכן הוא בנוקבא תתאה,דאימא' י בסוד ה"והוא סוד מ
" ו" ולכן נעשה בסוד ,1975 והוא מפתח דכליל בשית ברא בוכרא1974 והוא בסוד הדעת שלו,אבא

 והוא ,'שערים של אימא שהם בה'  בנ)כ"ג( והפתיחה הוא ,הדלתות' קו הפותח באלכסון ב
  .1976דמצה' דחמץ בה'  חתיחתפ

לעומת המסגרת תהיינה ) כזות כה שמ(ש "הוא כמ" ם" הסגירה בעיבור בבחינת וסוד
 והם כלל כל ,ע שמהם כל הטבעיות ושינוי האיכות"יסודות ארמ'  כי כלל הכל הם ד,1977הטבעות

                                                           

 . ותךשער הפסוקים בהעל 'ועוד עי', ח שער הכללים פרק ג"ע'  עי1970
  .'י"במ'ז אצלנו היא " לשון התיקו1971
 .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי1972
סוד פיתוי הנחש את חוה , ל"ב וז"ל אדיר במרום עמוד תי"ברמח' עיו, ב"ז קח ע" תיקו'עי 1973

ההעלם וחוה יותר עיקרית בזה כי היא ' אמנם כבר שמעת איך אדם וחוה הם נעשים לפי בחי
 . ב"ט ע" כצ"א על ספד"בהגרוכן הוא , ל"עכ, ן הלך הנחש אליהזאת לכ' הסוף אפילו של בחי

ל הלישן סתים " ר-עד דנפיק מינה ' ג סתים לאימא וכו"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר'  עי1974
  . ל"עכ, ל"לאימא שהוא יסוד דדכורא דעייל בנוקבא וסתים יסוד דידה כנ

 .ג" טו עצ"א על ספד"בהגר 'עי 1975
  .1943הערה לעיל '  עי1976
לעמת המסגרת תהיין ) שמות כה כז(פתח קרא ואמר כתיב , ל"א וז"א ע"א ל"זהר ח'  עי1977

מאן ההוא מסגרת דא הוא אתר סגיר דלא פתיחא בר בשביל חד דקיק , הטבעות בתים לבדים



 פתחי שערים

383 

 והם ברחם ,ם"מדרגות כלליות שבו שהם סוד המרכבה של חגת' הרכבת מאורות של הפרצוף בד
 שלא נתגלה ם ורק בעיבור"א הם חגת" שבבחינת ז,ם" תתאה נהירכבהשל תבונה שהם מ' במ

היסודות '  ולפי שאז עדיין לא נגמר בירורו ותקונו היו צריכים ב,ם"י שלו הוא בסוד נהי"רק נה
 ונחש )כהישעיה סה ( א בגבורות ובסוד"של אש ועפר לשמירה מעולה ששם עיקר אחיזת הסט

ים יסודות של מ'  בי" וצריכים למיתוק ע)א"א ע"א קפ"חזהר (עפר לחמו דלית לה מגרמה כלום 

  .עילאה" "תתאה עם ה" ד" ולכן מחובר ה,ת"דימינא ורוח דאמצעיתא חסד ות
ש הוא " וא,1978נקודות דאלקים' ך וע"ר דמנצפ"יסודות הם הכל דינים בסוד פ'  הבואלו

היסודות אלו צריכים '  לא היו ב, ובלידה שאז הוכנו כל התיקונים הצריכים,ן"אלקים במילוי יודי
 ,ינאשהעפר עלה למעלה והאש נתהפך לימ" ד"ן זה ונתהפכו בסוד  ולכן נפתח באלכסו,שמירה

ו בוקע מים "ע תפארת" זרומשהמוליך לימין ) יבישעיה סג (ס "והוא בסוד הגדול הנזכר בקי
פרק כ פסח "שעה(של פסח ' ל בכוונות ז"ש הרב ז"ס היה בסוד הלידה כמ" כידוע שקי,מפניהם

' י המטה שהוא בנ"ס היה ע" וקי,ת"וד חסד זרוע ותונתהפך לימינא בס )'ח פסח פרק ח"פע, יב
האי י " והוא ע,1979כידוע' של מטה הוא שער הנ' י האי מפתחא שה"שערים שנפתחים ע

 ר"ש( מכות'  ולכן היה על הים נ, דמשה בחינת גילוי הדעת מיסוד אבאא שהוא דרג1980מפתחא
א "י נדחה הסט" וע,מאשערים דאי' אצבעות של היד שהוא כל הנ'  בסוד ה)טפרשה כג פסקה 

 והמובחר , לחוץ1981דמים טמאים'  ונדחו כל הסיגי ה,מכל השערים דילה והם בסוד חבלי לידה
דברים לב ( ש" וכמ,ב" חלבסודשנה ' ן שהיו אוכלים במדבר מ" והוא סוד המ,שבו נתהפך לחלב

 ם אותו שהוא מזון דאימא שהוא לחם שמלאכי השרת אוכלי,'ו דבש מסלע ושמן וגוה ויניק)יג
דבאמצע אלקים ' י ה" ולכן גם כאן ע,ב כידוע שמזונם משם" שהם מסטרא דחו)ב"ה ע"עיומא (

דדים דימינא ושמאלא ' מיני דמים ונתהפכו לחלב בב' ז נבררו ה"שערים שעי' שהוא פתיחת נ
ך "כמו' וגו' י כמוך באלים ה" מ)יאשמות טו ( ס"ש בשירה בקי"ש משה רעה"מ והוא ,י"ל ומ"א

י מפתחא "סתומה ע'  והוא פתיחת מ,שערים דילה' י הוא מפתחא דפתח נ"ם ומ"שם אלהיהוא 
ואומר לך ' ואעבור עליך וגו) ו יחזקאל טז(ש " והדם הזה נתהפך להם למזון כמ,י"דמ' שהוא י

   . והבן כל זה,ן שבמדבר שמשם היה חיותם" והוא מזון המ,'בדמיך חיי וגו
  

  פתח יז 
 שאז נתגלה בו ,י היניקה שיונק מאימא אחר שנולד"וא עא ה" של הפרצוף זגידול

 וכדי לבאר ענין זה על בוריו צריך לבאר ענין ,ק"נשלם בסוד וות וסוד הרוח שלו "מדרגות חג
'  כי הפרצוף נחלק לג, והוא, ובזה יתבאר סוד העיבור והיניקה והגדלות,ן של האדם"הנר
מיני פרצופים '  שכולל בו ג,והיינו )ה"ג מ"פ(י "ש בס" והם נקראים ראש בטן גויה כמרגותמד
 1982 והם המנהיגים את כל הגוף כמו השרים,הראש שבו ששם הם המוחין וכל החושים' הא

והיושבים ראשונה במלכות המנהיגים את המדינה להספיק כל צרכיהם ולתקן כל מעשיהם 
ק השני הוא עיקר  וחל, ולכן נקרא ראש בבחינת שר ומנהיג,י החושים והשכל שבו"ועניניהם ע

 שבהם עיקר חיותו והוא הרצון , הלב והחזה והריאה,הגוף שהם הידים ואברים פנימיים שבו
 ועד שם הוא ,והבחירה שבלב שממנו מקור החיים לכל אברי הגוף עד הפרסה המפסיק באמצע

 ולמטה תחת החזה ואברים ור וחלק השלישי שבו הוא הרגלים והגוף מן הטב,1983עיקר האדם
 והם אינם עיקר האדם רק משמשים ועבדים שלו לגמור כל מה שצריך ומה ,ים שבוהפנימי

מדרגות '  וכן הנשמה מתחלקת לג, ולכן הם נקראים למטה ממדרגת האדם,שנסדר ונגמר בלב

                                                                                                                                                                      

ן פירש הענין וכ, ל"עכ', ובגיניה אתמלי ורשים תרעין לאדלקא בוצינין וכו, דאתיידע בגניזו לגביה
  . ב"ו ע"ז ק"א תיקו"בהגר

  .'וכל נקודה י) 'כ ג"כ יוה"שעה(שוא סגול חולם וחיריק , נקודות'  בניקוד אלקים יש ז1978
  . ד"ע' ב ג"יהל אור ח'  עי1979
 .1974 לעיל הערה'  עי1980
,  דאינון כלהו דם טמא,דחמש דמים אינון דדם נדה מסאבין, ל"ב וז"ג ע"ב ל"זהר ח'  עי1981

  . ל"עכ
  . 'ף פתח ג"לעיל אח'  עי1982
אבל , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי1983

 .ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הנפש הוא המדרגה למטה ממנו
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 שהנשמה שורה במוח והיא למעלה ממדרגת ,ן" והיינו נר,חלקי הגוף' אלו שמתלבש בהם בג
 והם המתלבשים ,נה הם מתלבשים בראש במוחין שלואדם ועיקרה בשמים רק ניצוצות ממ

 ועיקרה לתקן האדם להעלותו במדרגה יותר גדולה מכפי מה ,חושים' באמצעות גידי המוחין בד
 והרוח משכנו בלב והוא המתעורר ובו תלוי כל הבחירה וכל פרטי המעשים הראוים לו ,שהוא

 ,בד והוא בחלק התחתון שבגוף והנפש משכנו בכ, עצמו וזולתוהגתלפי מה שהוא אדם בהנ
אדם הוא ה שעיקר מדרגת ,והוא הדם שבכבד שבו תלוי החיים הגופניים שהם משמשים לאדם

 והנפש הוא משמש ,הכל תלוי בבחירת הלב ,ו"ח שבו הבחירה ובו המעשים לטוב או לרע ,רוח
  .לו

 שהרוח הוא מתלבש בנפש לתקנו כי כל ,ן מתלבשים זה בזה"חלקי נר'  הגאלו
 מעלה והרוח , הכעס והחמדה וכל הדברים המשמשים בנפש הבהמיית, תלויים בנפש1984מדותה

 והנשמה מתלבשת ברוח ליתן בו השכלה ודעה לסייעו לדרך ,טובאל האותם להפך כל מדותיהם 
 עיקר כוונת בריאת והוא, הבא לטהר מסייעים אותו )ב"ח ע" ליומא(ש " כמ,הבחירה הטוב

י הרוח להעלותו " לתקן הנפש ע,ן שהוא סוד התיקון"לקים נרהח' האדם להרכיב בו כל ג
 וזהו שכרו ,1985'ה תושיע ה"ם ובהמ"אד) זתהלים לו  (ן"ה וב"במדרגה עליונה בסוד זיווג מ

 להב שאחר מיתה עולה הרוח עם הנפש להתקשר במדרגת נשמה העליונה שהוא למע"בעוה
  .1986נ לאימא" זוג וסוד עליית"ן לס" והוא סוד עליית שם ב,ממדרגת אדם
אין לו רצון ובחירה וגם אין לו השכלה פנימיית אז  בעיבור כשהולד בבטן אמו והנה

שאין מתגלה בו רק ' בג'  והוא סוד כלילת ג, ואין מתגלה ממנו רק החיים והתנועה שלו,בגוף
 וביניקה כשנולד אז מתחיל בו הרצון המתעורר והבחירה ,התחתון מדרגת נפש שבו לבדחלק 

 ואחר זמן היניקה שאז מתחילין לחנכו בתורה אז מתגלים , והוא גילוי הרוח שבו,תוהמדו
אשר פ התורה " וגם לתקן מעשיו ומדותיו להיות מתנהג ע,המוחין בראשו בחכמה בינה ודעת

  . והוא סוד גילוי נשמה שבו שאז היא מראה בו כחותיה,אביו ואמו מחנכים אותו עד גמר גידולו
א באצילות שהוא סוד " הכל אנו מדברים כן בפרצוף ז,למטה מה שהוא באדם וכפי

 שכל פרטי מדרגותיו ,נעשה אדם בצלמנו כדמותנו) כובראשית א (ז נאמר "ה שע"ם שם מ"האד
' א הוא ג" והוא כי עיקר מדרגת ז,פ דרכי האדם בכל פרטיו"ומאורות שבו הכל הם מסודרים ע

י ניתן מציאות לכל דבר "היסודות שע' כלליות ג םגודרכי הנהגה ' ר ג"ת שהם חד"קווין שבו חג
 ,י שלו הוא סוד נפש מדרגה שלמטה ממנו" ובחינת נה,ע והוא מדרגת רוח שבו"עלמין בי' בג

י הדכורא שלכן מקום הנוקבא "והם מאורות השייכים לנוקבא שנתחברו עמו שיהיו משלימים ע
 כפי סדור התחתונים ממש שהוא  והם מאורות ממוזגים,ובמקומ' י שלו כמו שית"הוא נגד נה
ת הם עצמם כללות הדרכים הפשוטים שהם בבחינת הנהגת "כ חג" משא,ז"הנהגת עוה

בנתיבות באריכות עוד '  כפי עיקר מציאות הראוי להנהגה אם הם בשלמותם וכמו שית1987ב"עוה
 ד שלו הם עיטורי" ובחינת חב,א" והוא מדרגות רוח שבו שהוא עיקר מציאת ז,ד" בסהבאים

 במדרגה יותר גדולה הי יתעל"ההנהגה והעטרות הניתנים לפרטי המדרגות שבנבראים שע
' י שהם הכלים ולבושי המוחין שלו כמו שית" והוא בחינת אימא המתלבשת בו בנה,מערכם

  ).פתח ל (במקומו
                                                           

 .שמדות רעות בנפש'  יף פתח"ובאח, שמדות טובות ברוח' ף פתח ז"לעיל אח'  עי1984
, והיא יסודו, סוד בריאת האדם בגוף שבתוכו נפש הבהמית, ל"ב וז"א ע"ג ל"יהל אור ח'  עי1985

ה בא בתוך "שהמ, ן"ה וב"והוא סוד מ, ם ידוע"אד, האדם באמת' שהוא נק, ונפח בו רוח האדם
ולכן ) ה"מאותיות בהמה בה (והוא סוד אדם ובהמה , להוציא הברורין ולהשלים אותה, ן"הב

ויאמר אלקים תוצא ) ב"ח ע"כ(ל " וזצ"ספדומקורו מה, ל"עכ, הקרבנות מהבהמה שהוא בירורי הבן
 .א שם"ביאור הגר' ועי', היינו דכתיב אדם ובהמה תושיע ה' הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו

' וז, ק"כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1986
וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה , וחוזרת אל שרשה, ומלכות תליא בבינה, הוא מלכות
) א"ח ע"תרומה דף קנ(מ "ש בר"כמ, רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה, וסוד היובל

וכלם , אז ובינה שלטא, והיא אשת חיל עטרת בעלה, ב הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה"ועה, ש"ע
  . ל"עכ, לבטן אמם, רים לבינהחוז

והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי1987
וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו

ולכן מתנהגים ,  להתנהג בהםא"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה
 .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע
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 כי בעיבור לא נתגלה רק מדרגה התחתונה של ,מדרגות של עיבור יניקה ומוחין' ס ג"וז
ל שמאורות ומדרגות שלו הם פועלים " ולכן הוא בתכלית הקטנות ר,נו לפי ערכוהפרצוף שאי

ז שאין המאורות מגלים " שכ,א"בכח מועט שלכן מצד זה צריך שמירה יתירה והסתר מן הסט
 ובכל מקום שיש מיעוט התפשטות ,א שהם בסוד החשך" כראוי אז נמצא כח לסטעולותיהםפ

מו בעת שישראל בגלות שאז כחות מאורות עליונים אין  וכ,מדרגות של קדושה הם נמצאים שם
 ואז אינו משמש רק ,משפיעים עליהם בגלוי רק כח הקיום והמהות בעולם שלא ִיְכלּו בגלות

 עין בעין לעומת העבודה כמו שהיה בעת שישראל היו מתראהבהסתר פנים ואין ההנהגה 
 חבקוק א('  וכומכתיר את הצדיקי שהמדות ממוזגים ומעורבים כי רשע " והם בסוד נה,בארצם

 ,א" ואין אמת ואין משפט בעולם והשקר גובר וצריכים ישראל שמירה מעולה מאד מן הסט)ד
 על עמך )ד תהלים פג( ש"לאבדם מן העולם כמה הגוזרים גזירות על ישראל ורוצים "אווהם 

 והוא ,'קב כי קטן הוא וגום יעו מי יק)ב עמוס ז(  ולכן אז כתיב,' ונכחידם וגולכו' יערימו סוד וגו
  .'מי כמוך באלמים כו' מי כמוך באלים ה )ב"ו ע" נגיטין(בסוד העיבור 

ר " שחד,ת"א מתראים במדרגה עליונה שבהם שהם חג" הוא כאשר כחות של זוביניקה
 כדרכיו כמו שהיה בזמן שהיו ישראל בארצם מושגחים  איששלו גלוים בעולם לתת לאיש

 ואז אין ,'נקרא עליך וגו'  וראו כל עמי הארץ כי שם ה)ידברים כח ( ש"בהשגחה גלויה לכל כמ
 ובחינת הנהגה זאת ,ש ויראו ממך" שליטה עליו כמ להםא אין"טכ כי הס"צריכים שמירה כ
ת " אבל גם חג,י שלו שהם מדות הטבעיים הפועלים לפי עולם התחתון"מתלבשת תוך נה
 והתגדלתי) כג לח יחזקאל(ש " יותר כממתגדל בעולמו'  ונמצא ששם ה,מתגלה מדרגתם

 אף שודאי הכל מתנהג ,כ בעיבור" משא,א" ולכן נקרא גידול של ז,והתקדשתי לעיני העמים
י בסוד תלת " הנעלם בנהת"גח והוא ,י" אבל אין מתגלים כי אם בנה,ת"פ חג"בצדק ובמשפט ע

  .ונקרא בחינת עיבור לבד 1988כליל בתלת
ד שבו שהוא בחינת שלמעלה "א שהוא בחינת חב"ל זש'  מתראה עוד חלק הגובגדלות

ממדרגתו אלא מבחינת עולם העליון שאינו פועל לפי ענין הגופים ועניינים המסודרים לנבראים 
ד " אלא בבחינה הראוי לנשמות שהם חב,ק"ימי בראשית שהוא בסוד ו' בטבע הבריאה של ו

 והוא החכמה ונבואה ,'תכם וגוכי היא חכמ) ודברים ד (ש "י התורה כמ"א שזה הוא ע"מאו
 ,א שהוא שורש של ישראל" שאז היה זמן גדלות של ז, שזכו ישראל בהיותם בארצם1989ק"ורוה

א פתח "גדלות דז (ענין הגדלות ביותר ביאור במקומו' ואז גם הם נתגדלו שמם בעולם וכמו שית
חרונות של שם אותיות א'  גודמדרגות הם קשורים ומתלבשים זה בזה והם בס'  ואלה הג)סד
הוא בחינה יותר עליונה שהוא אינו מתלבש כלל תוך הפרצוף רק נשאר חופף עליו '  והי,ה"הוי

   .ד"הבאים בסבנתיבות '  כמו שית,'בסוד אור מקיף עם בחינה עוד יותר עליונה שהוא קוצו של י
  

  פתח יח 
וד העיבור  ולבאר זה צריך לבאר גם ס, גידול היניקה הוא באורך ובעובי הפרצוףסדר

חלקים של ראש בטן ' ש שכלל הפרצוף נחלק לג" והוא כמ,וכל פרטי מדרגות של יניקה וגדלות
 שכל חלק מהם כולל ,מדרגות של סידורי פרטי המאורות והנהגתם בגילוי וסיתום' גויה שהם ג

חלקים בהם ' כי אלו הגוהיינו , ל כל הבנין עם כל הפרצופים שהוא אילן שלם"ס ר"כל י
' י וכל א"מדרגות של נרנח'  שבאמת הם ה,ן"ן שלו וכל בחינה מהם כוללת כל נר"ים נרמתלבש

 מה ,ן שהם המתלבשים בכלים ופעולתם ניכרת לנבראים"כולל כולם רק אין נחשבים אלא נר
 הוא אינו לפי פרטי הפרצוף אלא למעלה ממדרגתם רק בסוד יחידהבחינות של חיה ו' כ ב"שא

 ,ן מקומם במוח לב וכבד של הפרצוף" והנר,ד"נינו ובנתיבות הבאים בסלפ'  כמו שית,אור מקיף
של ראש בטן גויה יש לו אבר פרטי שהוא כמו מלך עליהם ומנהיג אותם ונותן ' שכל חלק מן הג

 וכן הוא למעלה במאורות ,להם סדר וקיום לכל החלקים הנפרטים באותו חלק של הפרצוף
כח הפחות שבהם שהם פועלים בעת שאין '  הא,מדרגות' העליונים שהם מתפרשים על ג

הוא בסוד '  והב,י שלו ובחינת עיבור"התחתונים ראויים לקבל מהם לפי מדרגתם שהם בחינת נה
פ " פועל עאשר ראש שלו הוא כ'בחי'  והג,ת שלו שהוא יותר בהארה ובגילוי במדרגתו"חג

                                                           

 .ב"ל ע"ר ק" אד'עי 1988
 . ד"אלה הם חב' ז שג"שבירה פתח י'  עי1989
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 חלק מהם גם מאור פרטי  ובכל,א"עיטורי המאורות המאירים בו ממדרגה שעליו שמקבל מאו
  .שהוא הכלל שממנו נמשכים כל הפרטים ומדרגות שבאותו החלק

 כמו הכבד באדם ,י שלו נקרא בשם כבד" המאור הראשיי שבחלק התחתון של נהוזה
י הגידים לכל אברים " וחיות נמשכים ע,שהיא בתחילת חלק התחתון של גופו שממנו יורד הדם

 שזה , לא במדרגת אדם משכיל בעל בחירה,ק במה שהוא חישבו שפועל בחינת חיות ותנועה ר
ב אותיות בלא "ב שבו הם סוד כ"ש זה כי כ"ד ע" ונקרא כב, רק הוא פועל החיות לבדואינו מכח

י "נקודות שהוא סוד הנפש שכולל כל כחות של הפרצוף שהוא כלל הבריאה וסידורו והנהגתו ע
 וכן למעלה במאורות ,יסודות שלו שהם הכללים' שבו על סוד חיבור ד' והד ,ב אותיות התורה"כ

 ושם בכבד הוא הדם והוא אחוריים של שם ,ה"אותיות הוי' יסודות בסוד ד' הם שורש הד
 והוא בחינת ,כ אבא שהוא טמיר באימא"ה הוא באימא וכולל ג" והענין כי שם אהי,1990ה"אהי

א בחינה אחרונה הנשפע  והנפש הו,א לקיומו וסידורו" שלה הנשפע בזותאחוריים וחיצוני
נפש '  כוללים בסוד ע1991עורקין'  הם עובכבד ,כי הדם הוא הנפש) יא יז ויקרא(ס " וז,ממנה
 כמו כן כל פרטי המאורות ,נפש'  נשמות של ישראל שרשים שלהם הם עריבוא' ס שכמו ב,יעקב

ילא ששים גבורים מגבורי ישראל דלע) ז ש ג"שיה( שהם ריבוא' סנכנסים תחת חשבון של 
 בכבד שמשם נשפע יםמיני גידים שיוצאים ממנו וכלול'  והם כחשבון ע,'ושרשים שלהם הם ע

ס כי הדם "וז,  והוא צינורי האורות הנותנים סדר לפרטי המדרגות שבפרצוף,החיות לכל האברים
ג שקיבל מאימא " ולפי שעיקר העיסה שממנו נבנו כל המדרגות של הפרצוף הוא מה,הוא הנפש
נקודות של '  לכן שם הדין שולט יותר והוא גוון האודם הנמשך מן הדם והם סוד ז,ך"פבסוד מנצ

 ומקום הכבד הוא תיכף למטה מן )ב"א ע" סברכות(  ולכן הכבד כועס,1992אלקים שבאימא
 ואין שם כחות עליונות לפי , המפסיק באמצע ששם היה הצמצום וסילוק האורות למעלהפרסהה

פ אלקים גימטריא " והוא בסוד הגבורות ה,ה לבד"בהממה שהוא אדם אלא בסוד נפש 
  .1993ש"נפ

והיינו , הגויה שהוא הידים וחצי גוף העליון שבושל הפרצוף האמצעי הוא '  הבוחלק
כחות ומאורות של הפרצוף בהארה גדולה יותר שבו בסוד בחירה ורצון כפי מה שהוא אדם 

א המסדר פרטי המאורות ב שהו" והמאור הראשיי הכללי שבה נקרא ל,בהשכלה ובינה
י ורידי הגידים הדופקים שנמשכים ממנו לכל " וחיותם עםהאמצעיים במדרגה ונותן להם קיומ

 ,שהוא הרוח והוא רוח החיים ובו עיקר מדרגת האדם בסוד בחירה'  ובו שורה חלק הב,הפרצוף
נקודות  שכאן נתגלו ה,נקודות' ב אותיות וי"ב על שם כ" ונקרא ל,1994והם שני חללים שבלב

כ " משא, כח המאורות לפי מה שהםלויי הם נרגשים במבטא והוא גי"שהם רוח שבאותיות שע
 כמו האותיות , כחם מתגלה רק בבחינת מציאותם לבדאיןכשפועלים במדרגה התחתונה שבהם 

 ושם הדם היותר זך ומובחר שהוא סוד קבלתו , הלב מקומו למעלה מן הפרסהולכן ,בלא נקודות
כ "ה הוא ג" והענין כי שם אהי,ה דידה"כ סוד אחוריים דשם אהי" והוא ג,תר עליוןמאימא כח יו

ה "י הוא אהי" שבנה,י"ת נה"ד חג"ן והם בסוד חב"ן ודההי"אלפידן ו"גילופין דיודי' בג
 והיותר זך ומובחר הוא בלב שהוא ,ן"ם התחתון דאחוריים דשל ההי" ולכן בכבד הוא ד,ן"הידה

ן "י מקום דנוקבא ודאלפי"ן הוא בנה" דההי,ן"ת דשם ב" כמו בהויון"בסוד שם דילה באלפי
ב הוא סוד " בלושם ,ל"ה הנ" וכמו כן הוא בסוד שם אהי,ב"ן במוחין חו"כורא ודיודידת ד"חג

                                                           

 .'ד פרק ה"ן ומ"ח מ"ע 'עי, ם"ד' ה בגימ"י אהי"ה אה"א' א 1990
, ב"כבד ויותרת ע, לקבל שבעין ממנן, א שבעין ערקין אינון בכבדא"ט ע"ז נ"תיקו'  עי1991

' ל אם רובן של ישראל אז שלטין כו"על שבעין נפש ר, ל"ד וז"ד ע" פז"א על תיקו"בהגר' ועי, ל"עכ
אבהן הן כלל נשמות ' של אברהם ויצחק שאלו ג' וב, נפש' של עי' בחי' דבישראל אית בהו עי

נפשא ונשמתא כבד וטחול ועל התורה ת שלטין ב"ע ול"על מ, ישראל וכן הן כלל התורה וכן באדם
  . ל"עכ, ערקין' עי

נקודות ' ז' שמות אלו הם בחי' ן שבב"יודי' ודע כי אלו הז, ל"וז' כ פרק ג"כ יוה"שעה'  עי1992
  . ל"עכ, ס דאימא והם שבא סגול חירק וחולם"אלהים הכוללת כל י' ה בניקו"שיש בשם הוי

פ אלקים "נפש כמנין ה' הוא בגי, ל" א וז פרק- מאמר תקוני תשובה - ע מפאנו "הרמ'  עי1993
  . ל"עכ, סוד הגבורות

אמר רב יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב , ל"א וז"א ע"ברכות ס'  עי1994
 . ב"ז נה ע" תיקו'ועי, ל"עכ, שנאמר זבובי מות יבאיש
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 כמו כן מה שנסדר ,ב נתיבות חכמה שהם כוללים כל היצור וכל הבריאה שנברא בחכמה"הל
  .ק שלו"א בבחינת ו"ב שהוא מאור הכללי של ז"הכל בשורש בחכמה עליונה ציורו היא בל

של הפרצוף הוא הראש שלו שהם השרים המנהיגים את כל פרטי המאורות '  הגוחלק
 , והם נותנים להם עטרות והשכלה ובינה שהמדרגות יתעלו למדרגה יותר גדולה ממנו,שבו

ותר זך ומובחר ד שלו ושם הדם הי" והוא סוד כללות חב,ומאור הפרטי שבאותו חלק הוא המוח
 וכן , ושם שורה הנשמה שבאדם,ן"ה דאימא דיודי" שמקבל מאחוריים דשם אהיובחרשהוא המ
 לו עליה למדרגה שיגרמוא שם השראת אור אימא המקשרת אותו והנותנת לו כחות "בפרצוף ז

 כי לעולם העליון כולל כל ,1995ף"חלקי הפרצו'  ושם כלל כל המאורות של כל הג,יותר עליונה
 והם סוד ,1996ח אותיות"ב צירופים והם מ"ה בו י" שם אהייח כ" ונקרא מ,גות שתחתיוהמדר

 )א"ה ע"קכ(ש במדרש הנעלם פרשת חיי שרה " כמ,ן"ח טפות דנטיף מעדן בכל יום על הג"מ
   .ן בינה"שעדן הוא חכמה וג

  
  פתח יט 

ם חלקים אלו הם כוללי' מג'  אבל בפרטות כל א, שתדע שכל זה הוא בכללותוצריך
 כמו כן הוא ,מקיפים של חיה יחידה' ן וב"נר' בהם בפנימיות גשחלקים '  שכמו בכלל הם ג,הכל

 וח וכן הוא בר,י שבנפש"מקיפים של חיה יחידה והם נרנח' ן וב" שהנפש כוללת נר,בכל דבר
 וכן בכלים שהם ,י"נרנח' מקיפים כלליים חיה יחידה שגם הם כוללים כל א' וכן בנשמה מלבד ב

מדרגות של חיצון ואמצעי ' מהם יש בו ג'  וגם כל א,כלים' מהם כוללים ג' ים שבגוף כל אהאבר
י בחינה "ן מתלבשים בגוף ע"נרה ו,'מדרגות של כל א' ן בג"ופנימיי ובהם מתלבשים נר

) ח שמות כא(ן בסוד " הניצוצות שבאו מאב ואם שהם נעשו לבושים אל הנרהם שתאמצעיי
  .ל"ש הרב ז"בבגדו בה כמ
ן שלו " וכמו כן מתפשטים בו הנר, מה שנתגדל הולד כל אבר מתגדל בעובי ובאורךוכפי

 כמו שאנו רואים באדם התחתון שכל מה שהולד יותר גדול מתראים בו כחות נפשו ,כ ביותר"ג
 יכולז שהגוף קטן אין הנפש " שכ, וכן הרצון והבחירה והשכל הולכים ומתפשטים בו יותר,יותר

  .בו רק בצמצום לפי ערך האברים של הגוף לבדלפרט כחות שלו 
 שהנפש הוא כח החיוני וההרגש שבאדם כמו שהוא בכל חי )'ף פתח י"אח ( כתבנווכבר
כ היאך " שאל,פ גם בנפש מוכרח להיות איזה כח המקבל גם לרוח ונשמה" ועכ,שאינו מדבר

ר הרגש האדם הוא  שעיק,יכול כח הרוח וההשכלה עליונה להתראות באדם בהרגש הגופני שבו
ש שגם בנפש הוטבע הכח לקבל ההרגש " אבל הוא כמ, שבו לבדיםבכלים חיצונים הנפשי

 והמוכן , וכח הזה שבנפש המוכן לקבל ההרגש מהרוח נקרא רוח שבנפש,כ"מהרוח ונשמה ג
  .לקבל ההרגש מהנשמה נקרא נשמה שבנפש

 מנשמה עליונה כ שיהיה בו כח לקבל הרגש" הוא ברוח עצמו שבהכרח הוא גוכן
כ היאך נרגש כח השכל והשגת הנשמה ברוח שבלב כי אם כשיש בה איזה " שאל,המלובש בו

 וגם יש בה בחינה המקבלת אל הנפש שבזה היא נותנת ,בחינה במה שהיא משתווית אל הנשמה
 וכן , ונשמה שברוחנפש וזה נקרא , אל הנפש שיקבל הרגש הזה מהרוחההרגש הרצון של

ינת השתוות אל הרוח ונפש שהם למטה ממדרגתה שבזה היא נותנת מכחם כ בח"בנשמה ג
  .אליהם להשכילם

 כמו כן הוא בכלים שהם ,ן הפנימי של הגוף" שיש כל המדרגות חלוקות בנרוכמו
ן וכל מה " שהגוף הוא צל ודמות של הנר,האברים עצמם מקבלים לעומת כל הכחות ההם

 וכל בחינות שנכנסים ,ן להתפשט יותר"כחות הנרי שנכנסים " הוא ע,שמתפשט הגוף ומתגדל
כשנכנס והיינו , כ והוא גידול האברים"לים יותר הפרטים של כחות הגוף ג מתגזן א"יותר מהנר

 שהוא צד החיצון של הגוף כמו הנפש שהוא חיצוני , מתגדל באורך יותר אזבו הרוח שבנפש
כן כשנכנס בו הנשמה אז מתגדל יותר  ו, וכשנכנס בו רוח העצמי אז מתגדל בעובי,לרוח ונשמה

 וכן באורך מתגדל כשנכנס הנשמה שבנפש ושברוח ,בעובי שהוא חלק הפנימי של כל אבר
  .ע של הגוף" וזה הוא בכלל וכמו כן הוא בפרט בכל אבר בפ,ושבנשמה

                                                           

 .ה"ד ה"ה יו"ף ה"ואל, א"ד ה"א יו"ף ה"אל, י"ד ה"י יו"ף ה"אל' ף גימ"פרצו 1995
  .ב"ז ע"א קע"ליקוטי הגר 'עי 1996



 פתחי שערים

388 

בנפש הפנימי ' מדרגות בגוף וג'  שהוא באדם בגוף ונפש שבו שהם מתחלקים לגוכמו
 , כמו כן הכל הוא במאורות העליונים שבאצילות,'כולל כל הה' הם וכל אמקיפים עלי' וב

   .מ"ש בכ"שהאדם הוא צל ודמות ממה שלמעלה כמ
  

  פתח כ 
 , ששורש הכל הוא הקו והרשימו)פתח יא ( שכבר כתבנו באריכות בנתיב הצמצוםוהוא

 הקו הוא  ומן,שמהרשימו שהוא הצמצום נמשך שורש הגבול והמדה בכל המאורות שבאצילות
ס שפועל במדות לפי עניינם כדי להשלים רצון הפנימי "ת שנמשך מא"סוד השקפת הבלתי בע

 וכן הוא במאורות שבאצילות שהספירות שהם , מאתנו דבר זהשנעלםת מה "של הבלתי בע
שמהם נמשך לנבראים להוציאם אל הגבול והשיעור וליתן להם מציאותם וכן ' מדותיו ית

 והרצון , והם סוד הכלים של הספירות,כפי ערכו' הגבול והמדה לכל אלהנהיגם לפי הזמן ו
ן של " הקו הוא העצמות סוד נרסודהפנימי שבהם שנמשך מרצון העליון הכמוס שהוא 

 שהרצון גופא פועל בכל מדה לפי עניינו ולכן מתחלק בשם בכל מקום לפי עניינו ,הספירות
 , נקרא בשם רוח ובעליונה נקרא נשמה ובמדרגה האמצעית,שבמדרגה התחתונה נקרא נפש

  . הוא בחינת חיה יחידה שעליהם, לקשרו ברצון היותר גבוהמדרגתםוהרצון המשקיף למעלה מ
א שכאן הגיע ההדרגה שיתפעל לפי התחתונים אם "מדרגות שבז'  הכלים הם בגוהנה

, ש" כמהזמנים של עיבור יניקה ומוחין'  הכל לפי העבודה שהם ג,בהארה מרובה או פחות
שבאם התחתונים אינם ראוים אין המאורות שבו מסודרים רק במדרגה יותר תחתונה והיינו 
מם לבד ולהשאיר י מתראה ומושפע מהם לתחתונים רק מדרגה פחותה שהוא לקיין וא,שבהם

ר פועלים רק בגדר "הקווין הכלליים של חד' ל ג"א ור"י שבז" והוא בחינת נה,מציאותם בצמצום
 כמו כן בערך זה נראה השפעת מאורות אלו , כמו שהנפש עושה בגוף האדםחיות ותנועה

 ונשפע לישראל כח מציאותם והשארתם בעולם בכח ,ס"יהמסודרים בסוד פרצוף של כללות 
'  וגם שמו ית,טבעיי בהסתר פנים כמו בעת שהיו ישראל במצרים ובגלות שהוא בחינת עיבור

  . אבל בכח פחות,הג בטבעו שאין בירה בלא מנהיגניכר בעולם רק מכללות סידור העולם הנו
 שהמאורות מסודרים להראות כח השפעתם בכח , ביניקה הוא מדרגה יותר גדולהאבל

 כדרכיו אישלאיש  י שנותן"כ סידור המאורות לגלות שמו ע"י שמתגלה ג"עוהיינו , יותר גדול
ש "הם מדות ממוזגים כמי ש"כ נה"משא( ר עצמם כפי מה שהם" חדהקוי הנהג'  שהם הג,'וגו
 ואז מתגלה ,תם של ישראלוכ בעת שמראה גדל" והוא ג))כד ולעיל פתח יזפתח שבירה (א "במ

י מתפרסם שמו וכחו וגבורתו בעולם שהוא גילוי שמו המיוחד "י ישראל שע"בעולם ע' שמו ית
ועל לפי  רצון הפנימי שבהם פגם ואז ,ק בשלמות" וזה בחינת יניקה שמתגלים הו,י מדותיו"ע

 ובעת שהמאורות מסודרים ,ערך הכלים במדה מרובה והוא סוד הרוח הפנימי המתלבש בכלים
 גם חלק התחתון של המאורות שנותן מציאות וחיות לנבראים בסידור הטבעי הנהוג ,באופן זה

 באורך רים וזה הוא בחינת גדלות האב, וכן בנבראי מעלה,כ מתגדל ומתרבה השפע למטה"ג
ל שמתגלה גם בהם הכח ביותר גדול לעומת מה שנתגלה חלק " ור,יסת רוח שבנפשי כנ"שהוא ע

 והוא הפועל גם , והוא גילוי הרוח הכללי,שבמאורות שפועל לפי ערך היניקה שביארנו' הב
 והוא ,במדרגה התחתונה של השפעת הנבראים להאציל ממנו הודו והיא בחינת נפש שברוח

 ,'ל שגם בפנימיות מתגדלים המדות לגלות כח מדותיו ית" שהם המדות בעובר רריםגידול האב
  .ושמו יתקדש בעולם ביותר

א " שהמאורות המסודרים בז, הגדלות הגמור הוא מדרגה עוד יותר עליונהובחינת
ימי בראשית ' וכחות המדות שלו פועלים בנבראים במדרגה יותר עליונה מערכם המסודר בו

 1997 פועלים לפי מעשה בני אדם אלא ברחמים גדולים ואינם,אלא לפי המסודר למעלה מהנהגה
 והוא אשר יתגלה עיקר ,1998וש רבינו הגדול בכתבי" כמ,בעולם לא לפי המעשה' תלפי רצונו י

                                                           

 . עקודים פתח יג ושבירה פתח יח על הפסוק ואף גם זאת'  עי1997
, שהיא עלייהו, אלף השביעי תליא במלת בראשית, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי1998

, והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי, ל"והיא בינה כנ, בראשית ברא שית עלייהו, ש לעיל"כמ
ש "שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ, ובינה הוא בסוד אחרית, בינה כידועשהוא דרגא ד

, הוא מלכות' וז, ק"והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו, והוא סוד וחד חרוב, י"בס
, וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל, וחוזרת אל שרשה, ומלכות תליא בבינה
ב "ועה, ש"ע) א"ח ע"תרומה דף קנ(מ "ש בר"כמ,  בסוד שמוש ומאנא ועטרהרק שכמה דרגין הם
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אלפי שנין אבל אלף השביעי ' ק פועלים בו" שהו,הסידור הזה של המאורות רק באלף השביעי
נה מאד שזה נקרא מוחין שלו  שמסודרים המאורות בהנהגה עליו,הוא בסוד כניסת אימא בו

ק והם "י הו"ד ע" רק בעתים מיוחדים יש גילוי של חב,ק לבד" ודז אינם אלא בסו" ובעוה,ד"חב
עוד ' י המצות וסוד הגדלות הנזכר בכמה מקומות וכמו שית" גם עתה עהמוחיןסוד כניסת 

ן במה "גות של נרמדר' כ ג" ובחינה זאת כוללת ג,ד" בס)'א פתח א"גדלות דז (באריכות במקומו
אלפי שנין '  ועיקרם הנהגה שאינו לפי הערך שמתנהג בו,המדרגות הראשונים' שמראה כחו בב

 אבל הוא כפי מה שיהיו ,ק פועלים" שאז רק הו,א והקטרוג"פ גשמיות וכל זמן שהסט"ע
 , ועוד מדרגה יותר,ר קודם החטא"הנבראים מסודרים באלף השביעי טהורים וזכים כמו אדה

 1999ב"ז אל הצדיקים הגדולים הראויים לכך שמטעימם מעין עוה" באים ניצוצות גם בעוהומהם
י הוא " נה, אבל כלל הדברים,2000ד" והוא בסוד חב,ק ופנימיות התורה" נבואה ורוהתבהשג

 ,2001ש"ן שבנפ"נר'  ובהם נכללים כל המדרגות הג,ז המסודר בכל זמן"בבחינת הנהגת עוה
   . והבן מאד,ד הנהגת אלף השביעי" וחב,ע" בגב לאחר המיתה"ת הנהגת עוה"וחג

  
  פתח כא 

 ,ל"פ סדר דברי הרב הקדוש ז" נבאר אותם בפרטות ע, שביארנו הדברים בכללאחר
 אבא נותן טיפה כלליות 2002י זיווגים" הוא שע,א אל הגילוי"א להוציא ז"בתחילה זיווג דאו

א המאור הכללי שממנו  שהו,י שלהם שהוא נקרא אבר הכבד"מבחינת התחלת עליון של נה
 וכן אימא נותנת טיפה , במדרגה קטנהשלםי שהוא כולל פרצוף " של נההמדרגותנמשכים פרטי 

מבחינת הנפש '  ובטיפה זאת נכנס כח פנימיי שהוא נקרא ניצוץ א,כלליית ממאור הזה שבה
ות ז גורמים שיתבררו מעט מעט הכלים וניצוצ" ועי,שלהם שהוא הרצון הפנימי המתפשט בהם

 ומצטיירים בציור פרצוף בחיבור סדורי המאורות הראוים ,ואורות של הכלים שעלו מן התהו
  .להנהגה כפי התיקון

 וכפי שנסדרו שמה כך ,א" הטיפות הם עצמם סוד הבירורים שעלו אל מחשבה דאוואלו
א " ומכח הנפש של או,הם מתחילים להצטייר בכח המאור שבאימא שבזה נותנת בהם כח הציור

א "פ כח של או"ל שהנפש הזה יהיה נמשך ע" ור,א"א נעשה לבוש אל הנפש שבז"טיפות דאושב
 שקישורם תלוי , ומסודרים לחבר הכלים שהם המדות עצמם עם רצון היחוד העליוןוכניםשהם מ

 בבגדו בה הנזכר בזוהר) ח שמות כא( והוא סוד ,א"א הנותנים הכח הזה אל המדות של ז"באו
א "ב זיווגים של או" והוא בסוד מ,2003ב"א לבוש הנשמה שהוא שם מ שהו)ב"ו ע"ב צ"ח(

 שאות ,נ"ק שהם כח דו"ב ותשר"א אותיות א"פעמים כ'  והוא כולל ב)'פתח ד( שכתבנו למעלה
' ה שהם כלל בנין הפרצוף מג"ו אהי"כ בסוד יה" והוא ג,הראשון אינו בחשבון והוא הכלל תמיד

  .ש בראש בטן גויה"אמות אמ
 וכל , המדרגות כלח אברים שהם פרטי"כל רמ' א הם כוללים כל א"טיפות דאו'  הבואלו

ת שהם "ל כי ישסו" ור,ס ותבונה"זמן העיבור הוא נבנה מבחינת חיצוניות של מלכות דיש
מדרגות של ראש בטן ' כ לג"ס שהוא מתחלק ג"א להגדילו הם פרצוף שלם מי"מתלבשים בז

 נפש שלו שהוא בחינתא שהוא "י דז"אז נבנה רק נה ובעיבור ש, ואימאק"גויה שהם מלכות ו

                                                                                                                                                                      

וכלם חוזרים , אז ובינה שלטא, והיא אשת חיל עטרת בעלה, הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה
 . ל"עכ, לבטן אמם, לבינה

, ה מעין העולם הבא אלו הן אברהם יצחק ויעקב"הטעימן הקב' ג, ל"ב וז"ז ע"ב ט"ב'  עי1999
עוד שבירה פתח '  ועי,ד"ב ע"א י"יהל אור ח'  ועי, גוונין דלא חזייןושבירה פתח כד שזה' יוע, ל"עכ
  . 'ה

וחכמה זה , ק"י שמות לא ג שדעת היא רוה"רש' ועי, א ומבינה נביאים"ה ע"ז נ"תיקו'  עי2000
 ,ל"וז) א"א ע"ג ס"ח(זהר ' עי,  נובלות חכמה של מעלה תורה)ה"ז פ"ר פי"ב(כ "כמש, חכמת התורה

ותנינן קמיה דמר מאי קדש שלימותא דאקרי חכמה עלאה ומהאי אתר ומתמן נפקין מבועין ונחלין 
כד מתברכא אקרי קדש ואקרי חכמה וקראן ליה רוח , לכל עבר עד דמטו להאי זאת והאי זאת

וכד נפיק מתמן בההוא דרגא דאקרי יסוד לההוא ', הקדש כלומר רוח מההוא קדש דלעילא וכו
  . בשלימות' א לד שזהו בנין הנוק"דז' נוק' ועי, ל"עכ, דין אתקרי לשון למודיםחכמה זעירא כ

  .הגרשייםלמחוק דצריך  נראה 2001
 .ל זיווגם"נדצ 2002
 .ח פנימיות וחיצוניות פרק יג"ע 'עי 2003
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 לכן גם בחינת אימא )פתח הבאב (ד"ז בס"אח' י וכמו שית"מדרגת מלכות שבו שתופס כל נה
י שלהם "כ במדרגה זו של מלכות שהוא תופס נה"שנכנסת בו עם הארת אבא הכלול בה הוא ג

חדשי ' בטזה בהדרגה עד שנשלם  זה אחר ,לבד וכל ימי העיבור נכנסים המדרגות של מלכות זו
   ).'פתח ט (ש למעלה"כמח ניצוצין דאתברירו " והם בכללות כל רפ,העיבור

  
  פתח כב 

חלקים ' כ כל האברים וכל הג" כי העובר גם בעת שהוא בבטן אימו יש לו ג, ידועאמנם
כל  כי כלל , והענין, בקטנות גדול הם רק,ראש בטן גויה ואברים הראשיים של מח לב וכבד

 אבל חכמה הוא ,נ" וזו2006 שהוא אימא2005י"ה אדנ"ה הוי"שמות אהי'  הוא ג2004מהימנותא
 כי חכמה הוא סידור כל פרטי הנבראים וכללות סדור המאורות ,הפרטיםל הם "הנ'  וג,הכלל

 וכן הוא ,המדרגות שתחתיו'  שבזה כולל ג2007קוצין דיליה' של השם בג'  והוא י,בכלל בחכמה
 אבל ,נ"דרגין דבינה וזו' ן ג" ובהם נר,ל"שמות הנ' גויה שלו הם בסוד ג שראש בטן ,בכל פרצוף

  .ד"חכמה הוא בסוד אור מקיף והוא כולל גם יחידה שהוא קוצו של יו
 , והם ראש בטן גויה שלו,ל"דרגין הנ'  כל פרצוף תיכף אחר המתקלא נשלם בו הגולכן

הכבד וכל איברים מגדל  הוא שהנפש שבנפש ,ן שבנפש" והם נר,אבל הם בכח פחות מאד
י והרוח שבנפש מגדל הלב עם איברים האמצעים והנשמה "י דנה"החיצוניים שהם סוד נה

כ אין מתגלה ממנו רק בחינת נפש שבנפש " ואעפ,המוח עם אברים הפנימייםשבנפש מגדל 
כ כח הלב " רק ביניקה מתגלה ג, כי הלב והמוח אין מגלים פעולתם כל זמן העיבור,לבד

ק " ולכן ו, ובגדלות גם המוח מגלה פעולותיו עם האברים התלוים בו,ם הנתלים בווהאברי
 ובזה מתגדל העובר , וכן רוח הכללי, וביניקה רוח שנפש מתגלה,שבעיבור הוא נפש שבנפש

כ מסודרים כל המדרגות שלו " העליונים שבעיבור גרות והוא הכל בפרטי המאו,באורך ובעובי
 ,הקלקולים והקטרוגים מהם) בהסתרת(] בהסרת[דרים בבחינת תיקון  והם מסו,ל"חלקים הנ' בג

 ושארי הכחות הם כמוסים בהם ורק ,י לבד"י שבנה"אבל אין מתגלה בעיבור רק הארת נה
כ אם לא היה " משא,י ההדרגה מעצמם יוציאו כחם אל הפועל"כ ע"י אימא שאח"מסודרים ע

  .כ"לוי אח לא היה אפשר לבוא לגי,מציאות העיבור בבטן האם
א שנותנים מציאות "י המאורות של או"א הוצרך להסדר ע" כאן כל מאורות של זוכן

 ואם לא היה תחילה ,כ בפרטות לפי סדר העבודה השלמה של ישראל"להם שיגלו כחם אח
 )ג איוב מא(ס הכתוב " וז, לא היה אפשר למדרגות אלו להאיר ולצאת אל הפועל,א"הסדור באו

א לגלות מדרגות "בז שכל העבודה של ישראל מה שמוציאים תיקונים ,'וגמי הקדימני ואשלם ו
 והוא ממש כענין הזורע גרעין בארץ ומצמיח אילן עם , כבר הוכנו ממקור עליון בתחילה,שלו

 שכבר בגרעין , שהאדם אינו עושה מאומה להמציא יש מאין אלא יש מיש,פירותיו וענפיו ועליו

                                                           

וענין מהימנותא כמו אמונת ישראל שבה משיגין את , ל"ד וז"ז ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2004
בכל מקום מהימנותא וכן כל האצילות בכללו שהן גילויו ודיקנא הוא נ נקראין "ולכן זו, ס"א

  . ל"עכ, ל לכן נקרא מהימנותא"ראשית הגילוי לבושין דיקר כנ
שמות ' בכל הזוהר וספרי קבלה כולל כל האצילות בג, ל"ב וז"ג ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2005

  . ל"עכ, ר לא הזכירם" וכן באא נכללין במזלא" שאו,נ"א זו"פרצופים א' י ג"ה אדנ"ק הוי"אקי
ב "יוצא האור והוא בינה כי בכתר שורש חו, ל"אויר וז' ד י"ה ע" לז"א על תיקו"בהגר'  עי2006

, ב ונקרא בינה אור ולכן נקרא בינה גלגלתא"כ יוצאין מהם חו"ואח, ד והאור"נ כידוע והוא היו"זו
' הכתר באור ובינה היא הה וכן כולם כידוע שעיקר התגלות "וכן נקרא בכל שמות שבה אהי

 . ל"עכ, עילאה
', אלקינו יי' כל יחודא שלים הכא איהו יי, ל"ב וז"ג ע"ג ר"זהר ח' ד ועי"נקודים פתח י'  עי2007

דא רישא עלאה אוירא ' יי, ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא, דהא רזא דיליה מראש צורים איהו
ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא , דלתתאדא שבילא ' יי, אלקינו דא גזעא דאתמר גזע ישי, דסלקא

שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים , ל"ב וז"ע' י ה"ל בשער מאמרי רשב"אריז' ועי, ל"עכ, יאות
ד עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא "באדרא רבא ונרמזים ביו' חכמה ובינה ודעת הנז, מוחין' מן ג

, ב"ג סוף ע"בלק בדף ר' בפ' ילא הנזוהם הם שרשא וגזעא ושב, באמצעיתא) א ושוריק"נ(ו "וגי
ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ "באות יו, ל"ב וז"ע' א ז"יהל אור ח' ועי, ל"עכ

ד "כי גזעא גוף היו, ר"ד התחברות כל ג"ולכן ביו, ושבילא קוץ התחתון, ד"גזעא גוף היו, העליון
א של השם "והוא נעיץ בינה בה, נהובשביל התחתון בי, ובקוצא נקשר כתר עליון, הוא חכמה

 .ל"עכ, כידוע' א שהוא י"שהוא קוץ הימין של ה



 פתחי שערים

391 

מתגלים ויוצאים מן הכח אל הם י מעשה האדם " שעדרק ,ירותיוכל פרטי האילן וענפיו ופנטוע 
 מגלה כחות ,י המצות והעבודה"א הנעשה ע" וכמו כן הוא כל העליות וגדלות של ז,הפועל

' כ ב"משא ,ן הם מתפשטים בכלים"נר'  וכל הג,א בעת העיבור"י או"המסודרים בו בכח ע
ים בכלים רק חופפים על הפרצוף בסוד  אין מתלבש,מדרגות העליונות שהם בסוד חיה ויחידה

 ,מדרגות אלו אינם משמשים לפי סדור הצריך לבריאה בהנהגת הזמן' כי בוהיינו , אור מקיף
 הגבול מדרגת רק שהם חופפים מלמעלה מ,י"ולכן אין להם מדות וכלים שיתגלה פעולתם ע

כי  )לבדברים ד (ש " עד בינה יש השגה כמולכן , להביא כל מדרגה מהם אל הנצחיות,והמדה
 עליהם נאמר ,כ חכמה וכתר" משא,2009בינה קיימא לשאלהב וכן ,2008שאל נא לימים ראשונים

א "שעיקר מה שמושג לנבראים הוא מה שנסדר בזוהיינו , 'במופלא ממך כו )א"ג ע"יחגיגה (
 אל סדרם וכן בינה בבחינת נשמה שמתלבש בכלים בהעלם ל,ימי המעשה' ק שלו שהם ו"בו

 אבל , אבל אינה השגה ברורה,מצד זה שייך שם בחינת שאלה שהוא התחלת השגהו, השלמות
 אין השגה כלל שם רק שזה מושג ,מדרגת כתר וחכמה שהם למעלה מגדר השגת הזמן והגבול

 , והוא מצד שאנו רואים שהנבראים עצמם מסודרים בחכמה,לנו שהכל מסודר בחכמה עליונה
 מעיני כל חי והוא סוד מדרגת מלכות שהיא חכמה נדע שהם תלוים בחכמה עליונה הנעלמת

 ,בחכמה יסד ארץ'  ה)יטמשלי ג ( ס" וז,ע"עולמות בי'  שהיא כוללת כל הסדרים של גתתאה
ד בסוף של " יו,ה"בראש של שם הוי'  והוא י,אבא יסד ברתא) א"ח ע"ג רנ"חזהר (שהוא סוד 

ספירות של ' הנכלל בסוד ישהם כללות הסדרים של כל דבר '  שהכל נכלל בי2010י"שם אדנ
 אבל כתר גם זה , יש מאיןשהוא , לבד2011 ולכן אומרים שחכמה אינו מושג רק מציאותו,כלליות

 מה שכיון בבריאת עולמו ובסידורי הנהגות ומאורות אלו 2012' כי הוא רצונו ית,אינו מושג
   . ולכן נקרא אין ומדרגת יחידה,הסדרים בחכמה

  
  פתח כג 

א היאך משלימים "ס ותבונה שהוא בחינת או" הם הכל ביש,נו אלו המדרגות שאמרוכל
בחינות ' ן וב" ופנימיות נר, שבהם יש סדר עיבור יניקה ומוחין,א במדרגה תחתונה שלהם"את ז

 הוא ורשבעיבוהיינו , ס ותבונה"ספירות של יש'  והם בפרטות נקראים י,של מקיפים חיה ויחידה
 ,ה שבהם"ק שלהם שם הוי" מאיר בהם בבחינת ו וביניקה,י שבהם"י מלכות שם אדנ"מנה

בחינות עליונות חיה ויחידה שהם כתר '  ובהם נכללים ב,ה שבהם"ובגדלות מבינה שם אהי
 ,א בהדרגה כפי מה ששיערה מחשבה עליונה"שהם בונים את זוהיינו , ס ותבונה"וחכמה של יש

 אלא התחלקות פרטי ,ו"מי ח הזמן הנזכר באצילות שאינו זמן גשענין )'פתח י (וכבר כתבנו
 והנה כל אלו ,מעכב על חברו כמו שכתבנו כמה פעמים'  שמאור א,המדרגות הוא חילוק הזמן

                                                           

שאו מרום עיניכם וראו ' אמרו שם על פ' א' בהקדמת הזוהר ד, ל"וז' י פרק ה"ח עגו"ע'  עי2008
כי בכתר ובחכמה לית תמן שאלה כלל ומבינה ואילך קיימא לשאלה אבל איהו ' מי ברא אלה כו

ה מה פשפשת ומה ידעת הא כולא "הנקרא מ' ייא כלל כיון דמטי עד מלבארח סתים ולא אתגל
פ כי שאל נא לימים ראשונים אמר שהם מחסד ואילך "סתים כדבקדמיתא ובמקומות אחרים ע

ק נקרא טמיר "ע, ל"ב וז"ח ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, ר"אבל למעלה משם אין שאלה בג
עולם ) 'דברים ד(ל הגילוי כי שאל נא לימים ראשונים א מתחי"א ובז"דטמירין והוא אתלבש בז

  .)ט"תהלים פ(חסד יבנה 
  .211לעיל הערה ' עי 2009
 .ד פרק טו"ן מ"ח מ"ע'  עי2010
, ק נקרא אין שאפילו מציאותו אין משיגין"שע, ל"ב וז"א ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2011

הוא ' ב אתר דשירותא אשתכח כו"ט ע"ז דף רפ"ש בא" שירותא לאשתכחא כמוהחכמה עלאה הוא
א והאי "צ ע"ש שם דף ר"וגם הוא אינו מושג כמ', נהירו דחכמתא ושירותא ממה דאתגלייא הוה כו

והחכמה מאין ) ח"איוב כ(ש "כמ, פ שמציאותו נגלה ובו מתחיל"כ לא אשתמודע ואע"ובג' אב כו
אבל ממנו , ל ולכן נקרא ראשית ונקרא יש"ק שנקרא אין כנ"ל מע"ר, ש מאין"תמצא והוא ראשית י

  . ל"עכ, ולמטה הוא יש מיש והוא תהו חומר הראשון שנקרא גולם שאין ניכר מהותו אלא מציאותו
דברים רצון ומחשבה וציור ' ג, ל"ד וז"ח ע" לצ"א על ספד"בהגרא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2012

ות ונקרא כתר מלכות אלא שמלכות הוא תכלית הפעולה וכתר וכתר הוא התכלית כמו מלכ', וכו
אין צריך לכל בריאה ולא לשום דבר ' כי ידענו שהבורא ית, והוא נעלם מאד' הוא תכלית הפועל ית

ולכן קוראים לכתר רצון כי אין רק רצון לבד וזהו התכלית , והבריות אין מוספים לו שום תועלת
 . ל"עכ, שאנו משיגים
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א מאירים "כשאווהיינו , א עילאין" והוא בסוד או,המדרגות ישנם גם כן בבחינה עליונה יותר
כלים של ' י וג"ח ובו נמצא גם כן כל אלו המדרגות של נרנ, שבהם יותרהנ העליומדריגהא ב"לז

ס ותבונה יש כמה מדרגות שהם " כי גם ביש, עד אין קץות וכן הולכים המדרג,ראש בטן גויה
 והמשכיל יבין בזה סוד המצות והעבודה ,א" וכן הוא באו,ס" וכן ביש,'וד' וג' בו' תבונה א

וב  הכל לפי ערך העבודה ולפי ר,א ממדרגה למדרגה"נותנים תיקונים ועליות לזהם והיאך 
 וכל אדם , וכמה מדרגות,ט" ושבת ויוחש הרב בכוונת פס"העוסקים בה ולפי שלמות הזמן כמ

 שאין צדיק דומה לחבירו ואין ,ע בתיקונים המאורות העליונים" יש לו דרך ומדריגה בפמישראל
 והוא ,א"ע בז"לפי שורש נשמתו יש לו מדריגה בפ'  רק כל א,לך יום ושעה דומה לחבירתה

 וגם משתנה לפי הזמן המתחלף בכל עת ,שלם שבו נמצאים כל המדריגות שכתבנוכולל אילן 
 שבכל רגע הוא צירוף ,2013ים שבכל שעהרגעף "שעושה תמיד תיקונים חדשים בסוד גלגולי תתר

א " הכל על פי צירוף הנקודות והאותיות של רל,ה שכולל כל האילן וכל המדריגות"משם הוי
ג מצות שהם כל כחות שבפרצוף "אדם מישראל מצווה על תרי וכל )ד"ב מ"י פ"ס(א "שערים פו

 כמו העין שהוא , דרך משל, שכל פרט מהם כולל הכל, וכל מצוה הוא כולל כולם,ה"ח ושס"רמ
 שלכן , וכן כל אבר ואבר,פועל לצורך כל האברים ונמשכים ההרגשות מכולם בו' אבר א

כן ברוח ונשמה וכן בעלמין דלעילא  וכן הוא פועל בנפש ו, כל הגוףשמרגי' כשכואב אבר א
'  רק שב,ה"ה הוא שם הוי" מצושלכן, 'ה א" לפי מקור נשמתו שכל פרט הוא שם הוי,א"ובז

 שעיקר כל מצוה צריך בה תורה ,2014ש"ת ב"אותיות ראשונים הם נעלמים ובאים בחילוף א
ם  שהם בנפש במחשבה שהם מחוברי2016 ודחילו ורחימו, של השם2015ה"לימוד ומעשה והם ו

 הם נפרדים עשהכ דבור ומ" מה שא,2017א לא מתפרשין לעלמין"ה של השם דאו"ב י"יחד חו
 והם רוח ונפש של ,נ" זיווג בזוה ובזה עוש,2018מ לעשות"עוצריך לעשות להם חיבור ללמוד 

 והנשמה במחשבה כולל שניהם ביחד , והמעשה באותיות, הדבור הוא הרוח בנקודות,המצות
 , וכן לפי ערך לימודו, לפי ערך עשותו המצוהוכל אדם ,2019 באהבהוהוא יראת הרוממות הקשור

 , אם בבחינת עיבור או יניקה ומוחין, הוא התיקונים שגורםן כ,ותו הטהוריתומחשבוכן לפי ערך 
  .א עילאין"ת או באו"ואם בישסו

ן שבכלים " שהם נר, דבור ומעשה, מחשבה,מדרגות'  כל מצוה הוא מתחלק לגוכלל
 שעיקר מה שתלוי ,2020 ואמרו שמחשבה אינו מעכב המצוה,המדרגות אלו' בגשמתלבשים בהם 

 אבל המחשבה הוא רק , רוח ונפש,ת תורה ומצו,ק שהם הדבור והמעשה"ביד אדם הם רק הו
ת " והם בסוד אחוריים בסוד א, והם המוחין שבהם,עטרות של המצות שמוסיף בהם שלמות

                                                           

ב צירופי "ב שעות היום הם נגד י" י- ק "ד שמביא מהפרדס של הרמ"ג ע"י כ" סא"בגר'  עי2013
תנועות ' ה, נקודות' ף חלקים שיש בשעה והם ו"ף תיבות נגד תתר"ה יש תתר"ה ובכל הוי"הוי

ף בכל "ה מצרפים אות אל"ולכל אות משם הוי, א"ושב) קמץ צירי חולם חיריק ושורוק(גדולות 
) 'פעמים ו' ו(ו "הרי ל) 'ואחר כך ִיִא ְיִא וכו, דהיינו ִיְא ְיְא ֵיְא ֹיְא ָיְא יְֻא(נקודות ' האפשרויות עם ב

סך הכל יש ) 'ו כפול ד"ל(ד אלפין "ועוד קמ, ו"תתקל' ה שהוא גימ"ו פעמים שם הוי"ולכן יש ל
 .ל"עכ, ף"תתר

אותיות ' ה רק שב"מצוה היא אותיות הוי, ל" פרשת בראשית וז-ל טעמי המצות "אריז'  עי2014
 . ל"עכ, ש"ת ב"ראשונות נתחלפו בא

', זעירא דאיהי מצוה שריא עליה תורה דאיהו ו' כד אקדים ה, ל"ב וז"ח ע"ג רע"זהר ח'  עי2015
 . ל"עכ

, חכמה ובינה אינון נסתרות במוחא ולבא ברחימו ודחילו, ל"ב וז"ו ע"ז כ"תיקו'  עי2016
ל "ג לא פרחת לעילא ר"ו ע"א שם כ"הגר' ופי, ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא

   .ל"עכ, 'א שהן לעילא וכו"לאו
  .שנשמתו של אדם שורה במוחו ורוחו' ף פתח ג"לקמן אח' ועי

אתר עלאה דאינון באחדותא בחדוותא דלא מתפרשין לעלמין , ל"א וז"ע' ג ד"זהר ח'  עי2017
  . 'ח עקודים פרק ה"ע' ועי, ל"עכ, אלין אקרון רעים

מ " ואף בתורה לבד יש מצוה ללמוד ע-' באתר דתורה וכו, ל"ד וז"ח ע"א כ"יהל אור ח'  עי2018
לעסוק כנגד מצוה ', ואשר בחר בנו וכו' ברכות לעסוק וכו' ולכן בתורה אנו מברכים ב, לעשות

' ועי, ל"עכ, בתורתו' ל קודם עשיית מצוה הריני עושה כאשר צוני ה"ולכן צ, ובמצוה יש תורה
  .ע"וצ, משמע שהרוח שבמצוה היא הרצוןשם ש' א פתח י"גדלות דז
  .בינה תמן אהבה' ד בחכמה ושם יראת הרוממות וה" כי יו,ל"זד "ח ע"א כ"יהל אור ח'  עי2019
 .'ח בפרקים פרק ה"נפה'  עי2020
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 שחיצוניות שלהם נעשה פנימיות ,ידועא כ"א הם המתלבשים בז" שאחוריים של או2021ש"ב
א " והם בסוד או,'הבא לטהר כו )ב"ח ע" ליומא(ש " וכל מצוה הוא בסיוע עליון כמ,נ"בזו

 הוא בנשמות של ישראל וכן , והכל נשרש בתחילה בעיבור ראשון,א בכל מדרגותיו"הבונים ז
 , שורשו ומקורו למעלהחלקו בתורה ובמצות לפי'  ושם קיבלו כל א,שכולם היו במעמד הר סיני

כ כשבא " ולולי כן לא היה יכול לקיים אח,2022' כי את אשר ישנו פה וגו)ידדברים כט ( ש"כמ
שאז ' גו יוצרי מבטן לעבד לו ו)ה ישעיה מט( ש" וכן כל אדם בעת שהוא בבטן אמו כמ,לעולם

 רק ,כ" מה שנוגע לשורשו וחלקו ושם מקבל כחו במעשה המצות ג2023מלמדים אותו כל התורה
  .י בחירתו הטובה"כ מתגלים בו בפרטות ע"שאח

 שאם עושה המצוה עצמה ,מדרגות של עיבור יניקה ומוחין' ת כל מצוה יש גי בעשיוכן
פ מה " ולא מצד שלומד התורה לעשות רצון קונו ע,בבחינת מצות אנשים מלומדה כפי הרגילו

 הוא בסוד ,2024 כךבתורה ואינו אומר בשעת המצוה שעושה כן לפי שכתוב ,שמצווה בתורה
 אפילו אכל )ב" ע' יהוריות( ל"ש רז" אך לא בשלמות כמ,כ המצוה קיים" ואעפ,בדעיבור ל

 ואם ,י של המצוה" והוא בסוד העיבור נה,'לפסח לשם תאוה נהי דלא עביד מצוה מן המובחר כו
 מתקן רוח  פרצוף האמצעי,כ" גיניקה אז הוא בסוד ,כ"קיים כפי המצוה בתורה בבחינת דיבור ג

 הוא בסוד , ואם בדחילו ורחימו הוא מתקן המצוה בגדלותה ובשלמותה,כ שבאותו מצוה"ג
 והם , וממילא מאירים עליו בחינות חיה יחידה, וזה תלוי ביד האדם,2025מוחין בחינת נשמה שבו

ששכר ) 'תנחומא ויקהל א(ש " כמ,תהעטרות של המצוה שמסייעים אותו לעשות מצוה אחר
כל דיבור  )ב"ח ע" פשם(עטרות שירשו בהר סיני ' ב) א"ח ע" פשבת(והוא סוד  ,מצוה מצוה

ן של הנפש "מדרגות הוא הכל בנפש נר'  וכל אלו הג,ה קושרים לו שני כתרים"שיצא מפי הקב
  .שהוא מעשה המצוה שהוא בגוף

 כשלומד תורה מן השפה ולחוץ בלא יגיעה כדי לידע פרטי ,מדרגות בתורה'  הם גוכן
 וכשלומד כדי לידע מה לעשות , והיא נפש של הרוח, הוא בחינה חיצוניות, לעשותםהמצות

 ואם לומד כדי למלאות רצון , יניקה, הוא בחינת רוח שברוח,ת" והוא עיקר מצות ת,ומתייגע בה
  . גדלות שלו, הוא נשמה שברוח,חימורקונו בדחילו ו

ן של "כ נר"חשבה שהם גכ בחלק השלישי בטהרת המ"מדרגות אלו ג'  יבין גוהמשכיל
 וטהרת , הוא סוד נפש שבנשמה,2026מתי יבוא מצוה לידי ואקיימנה  שמה שחושב,נשמה

 וסוד היחוד , הוא רוח שבנשמה,'המחשבה עצמה שחושב ומהרהר בתורה ובגדלות ה
 הוא נשמה שבנשמה והוא )להדברים ד (  עוד מלבדו כתיבשאין ,שמו' ס ית"והתקשרות בא

  .מדרגה עליונה מאד
 וכמה מדרגות בעשיית המצוה ,הוא כמה מדרגות הכל לפי מה שהוא אדם'  אובכל

 והם המדרגות שכתבנו שהם , וכן במחשבה, וכן בתורה,עצמה בזריזות וטהרה כמה מדרגות
 וסוד המוחין שמוריד הוא בסוד קדושה ,א עילאין"ת ראשונה או שניה או דאו"מבחינת ישסו

 הכל לפי ערך נשמתו וקדושת עבודתו אם ,גות עליונות לו משמים ממדרסיפיםוטהרה שמו
                                                           

ולכן היו אחוריים באחוריים מתדבקים הזכר פונה , ל"וז' פרק ז' פרדס רמונים שער ל ב'עי 2021
והאחוריים , פנים' ד וכו"צאו לפי זה סדר האותיות כך אבגנמ, למעלה אל שרשיו והנקבה למטה

 . ל"עכ, והזכר פונה למעלה בסוד האחוריים והנקבה פונה למטה הפך רדתם', ש וכו"ת ב"הם א
וכלהו דרין בתראין כלהו אזדמנו לתמן וכלהו קבילו אורייתא , ל"ב וז"ג ע"ב פ"זהר ח'  עי2022

, ואת אשר איננו פה עמנו היום'  אשר ישנו פה וגוכי את) דברים כט יד(דכתיב , בטורא דסיני
 . ל"עכ

 .ב" ע' נדה ל'עי 2023
  .2019 לעיל הערה, ל"ד וז"ח ע"א כ"יהל אור ח'  עי2024
, חכמה ובינה אינון נסתרות במוחא ולבא ברחימו ודחילו, ל"ב וז"ו ע"ז כ"תיקו'  עי2025

ל "ג לא פרחת לעילא ר"ו ע"א שם כ"הגר' ופי, רחת לעילאואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פ
' ועי, שנשמתו של אדם שורה במוחו ורוחו' ף פתח ג"לעיל אח' ועי, ל"עכ, 'א שהן לעילא וכו"לאו

ואם ' מדרגות מחשבה דבור ומעשה וכו' וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג, ל"א פתח כג וז"פרצוף ז
חימו הוא מתקן המצוה בגדלותה ובשלמותה הוא בסוד בדחילו ור] מקיים המצוה במחשבה שהוא[

  . ל"עכ, מוחין בחינת נשמה שבו
אמרו לו תלמידיו ) ע במסרקות של ברזל"כשהיו סורקים בשר ר(ל " וזא"א ע"ברכות ס 'עי 2026

, אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך, רבינו עד כאן
 . ל"עכ, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו, ואקיימנואמרתי מתי יבא לידי 
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 וכל , ובזה מתחלקים המדרגות של כל אדם מישראל,א או מעתיק" אם מא,א" אם מאו,ת"מישסו
ג מצות "כלולה מכל תרי'  שלכן כל א,ה גידים"ח אברים ושס"ע הוא פרצוף שלם מרמ"מצוה בפ

   .והבן
  

  פתח כד 
 ומה שמקבל ,אלו של עיבור יניקה ומוחין' ג אלו המדרגות שאמרנו שנמצאים בכל

 או בפנימיות שהוא , או בחיצוניות שהוא אחוריים,מדרגות'  הם בג,א עילאין"ת או מאו"מישסו
 ה והיינו סוד אורות המאירים בהאר,מדרגות אחוריים ופנים' א יש בו ב" שהכלים של ז,הפנים

ויקרא כו  ('ופניתי אליכם כו) טא כו ויקר(ש " כמ,מרובה בבחינת התפשטות וגילוי נקרא פנים
באור פני מלך ) טומשלי טז (ש " וכמ,'פניו אליך וגו' ישא ה) כובמדבר ו  ('ונתתי פני בכם וגו) יז

 כמו האדם שכועס על בנו ,והסתרתי פני מהם) יזדברים לא ( ובחינת אחוריים הוא בסוד ,חיים
 ,הדרכים'  כוללים בנים המאורות העליו וכן, והוא מקבל ממנו בהסתלקותו,ומסתיר פניו ממנו

  . או בסוד האחוריים בהסתלקות ובעצב,או להשפיע לנבראים בפנים המאירים ובשמחה
 ומה , אחוריים שלמעלה נעשה פנים בפרצוף שלמטה כי הוא למטה ממדרגתוולעולם
 ובכל פרצוף כשמקבל מלמעלה האור ,גדר חושך וצמצום למטה הוא בגדר אורבשלמעלה הוא 

מדרגות בבחינת פנים המאירים '  אז הוא מתחלק אצלו לב,בבחינת אחוריים וצמצום לבד
 אז בחינת חלק , אכן כשמקבל בחינת גדר הארת הפנים מפרצוף שלמעלה,יםובבחינת אחורי

 ואז , הוא בטל נגד הפנים החדשים שבאו לו,גדר פניםבהאחוריים שלו שהיה נחשב בתחילה 
ור שלו ונקרא בשם פנים ואור החדש הנקרא פנים נקרא אצלו נקרא שהפנים שלו הולך באח

  .בגדר פנים
דרגין דעיבור יניקה ומוחין דבחינת פנים '  אלו המדרגות של חיצון ותיכון ופנימי בגוכל

 שהוכנו המאורות שהם ,ה החדש המתחבר עמהם" וכן לעומתם הם בשם מ,ן"ואחור הם בב
 והעבודה של ס תיקוני המצות" וז,רו מהתוהובר המאורות אשר נן שהם"לתיקון למדרגת ב

ן " והוא סוד שם ב, שכל מצוה יש בה מעשה ודבר שעושה בו,ן"ה וב"מכ בבחינת "האדם ג
' ס ית"ה שהוא סוד רצון א"י שעושה בו רצון קונו הוא מחבר עמהם שם מ" וע,מבירורי המלכים

ן "כל התיקונים של בה שעושה " שמשם סוד שורש שם מ,הנמשך משורש הקו שתוך הצמצום
 וכן הוא בתורה ובכל דבר שיש בזה עצם המעשה והכוונה לעשות ,לקשרם בסוד יחוד העליון

  .ה" שהרצון הקשור בו הוא שם מ,רצון בוראו
 2027 והם בסוד שמים וארץ ואויר, והם תורה ומצות ומדות,' כלל העבודה נחלקת לגודרך

 והם המצות שעיקרם , ששם דרגא דנוקבא2028בטןה , סוד הארץ,י" נה,כלים של הפרצוף' שהם ג
 ,ת דכורא שהוא גויה" והם סוד חג, בהבל פיובדיבור ותורה באויר ,בארץ בדברים גשמיים

  .2029ד"ומדות הם בשמים בראש סוד חב
 שבמצוה באותו דבר שעושה כגון אתרוג ולולב ודומיהם ,קווים' נמצא כל הג'  אובכל

 , וכן בדיבור בתורה,ם"עפר בחינת מלכות הם סוד נהייסודות אש מים רוח שבו ויסוד ה' הם ג
 ,2030 המחשבה והציור והרצון, וכן במדות במחשבה,ר כידוע"יסודות של אמ' הבל הפה יש בו ג

                                                           

הוא ' שמים וארץ וא' העולם נחלק לג, ל"כב ה וז' אדרת אליהו פרשת בלק מהדורה ג'  עי2027
, ל"א ישעיה א ב וז"אד' ועי, ל"עכ) תורה בשמים ומצות בארץ(' וכו, כלול משניהם והוא אדם

 . ל"עכ, דות בין אדם לעצמובין אדם למקום ובין אדם לחבירו והמ' המצות נחלק לג
ונוקבא בבטן שהן , א בגויה"וז, ר בראש באדם"נכלל ג, ל"ב וז"ג ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי2028

 . ל"עכ, ש"ו ע"ג מ"י פ"ש בס"שמים ואויר וארץ כמ
ו "ז כ"בתיקו' ל עיבא, א ולא במוחין"שמדות טובות הן בז' ף פתח ז" זה סותר דבריו באח2029

ה אינון נסתרות במוחא ולבא ברחימו ודחילו ואורייתא בלא דחילו ורחימו חכמה ובינ, ל" וזב"ע
' ועי', א שהן לעילא וכו"ל לאו"לא פרחת לעילא ר, ל"א שם וז"הגר' ופי, ל"עכ, לא פרחת לעילא
ואם ' וכו, דבור ומעשה, מחשבה, מדרגות' וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג, ל"לעיל פתח כג וז

הוא , בדחילו ורחימו הוא מתקן המצוה בגדלותה ובשלמותה] אמקיים המצוה במחשבה שהו[
 שהמדות הם המידות העליונות וזה לא אהבה נראה מדבריוו, ל"עכ, בסוד מוחין בחינת נשמה שבו

 ומשם משמע, ואלה שייכים גם בלימוד תורה כדלעיל פתח כג, א"כ בגר"ויראה אלא מוחין כמש
  . יש לו מקום שהוא מתחבר לרוחמ"מ, חיןלימוד התורה אפילו שזה שייך בעיקר למוש

' דברים רצון ומחשבה וציור וכו' ג, ל"ד וז"ח ע" לצ"א על ספד"בהגרליקוטים בסוף '  עי2030
מקודם , דברים' חכמה הוא טעם ותכלית הענין ועיקר הענין שבמחשבה ב' וכתר הוא התכלית וכו
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 וכשעושה , כשעושה בכוונה לקיים המצוה כתיקונה סוד הפנים,בחינת פנים ואחור' ויש בכל א
 ק"ב(ש "כ סוד מ" גוזה ,צות והסתר פניםכדי לפטור ממנו כפורע חובו הוא בחינת אחור של המ

ק שבו תלוי כל העבודה " שעיקר המצוה הוא בסוד ו,2031דור מצוה עד שליש במצוהיה )ב" ע'ט
 והידור המצוה במה שמוסיף על , והוא חיוב עיקר המצוה כפי מה שהיא,והבחירה של האדם

 הם ,ונו בוראו ורצהחיוב רק להדרו זה בא מצד עשותו המצוה בדחילו ורחימו למלאות אהבת
   .ד שהם שליש העליון של הפרצוף"סוד העטרות של המצוה והם חב

  
  פתח כה 

 וכן הגוף כולל ,י" שיש בו גוף ונפש הכולל נרנח)'י פתח א"עגו ( פרצוף כבר נתבארכל
 לבוש 2032 והעור מדרגה רביעית,מדרגות והם בשר גידים ועצמות'  וכל גוף נמצא בו ד,חלקים' ג

 וכל ,2034 והבשר בהם ההרגשות,2033 שהעצמות הם עיקר האברים ובנין הגוף,נינם וע,אל הגוף
בחינות פנימיים '  ובהם ג, הם המקשרים העצמות עם הבשר, והגידים,י"שימושי הגוף נעשה ע

י גידים מיוחדים "שבעצמות מתלבש המוח מן הראש ששולח ענפיו עוהיינו , המקיימים אותם
 ,י בא ההרגשה"ובגידים הרוח מן הלב מתלבש שם וע , ובבשר הם הדם הנמשך מהכבד,לו

  .ומביא ההרגשה מן המוח שבראש אל האברים והבשר
 אלו המדרגות נמצאים במאורות העליונים שעיקר הכח שבמאורות וסידורי הדברים וכל

ח " עם מם" ולכן עצ, הם בסוד עצמות,ציא כל המציאותמבהם להנהיג בהם ולה הנמצאים
כולל כולם '  שכל א,ח פרטי המאורות" רמ,ח אברים" והם כלל הרמ,ח"שבתוכו הוא בסוד רמ

 נדה(ש " והענין כמ, הוא המאורות שנתפרשו לידי גילוי ופרטיםשר והב)פתח כג (ש למעלה"כמ
'  והם ב, ואמו מזרעת אודם ומשם נברא הבשר,אביו מזריע לובן וממנו נברא העצמות )א"א ע"ל

א הממציאים אותו שהם "י או" וכל פרצוף נבנה ע,דם ולובןג חסדים ודינים או"גוונים של חו
 והוא כח שמקבל ,א עצמו"א בז" נרשם כח המאורות של אוולכן ,מדרגות יותר עליונות שעליו

תהלים קד (ש " שהכל בא מצד החכמה כמ, והם עיקר בנין הגוף, והם העצמותלמאבא הוא הכל
 שהעצמות הם , ולכן הוא מתגלה יותר, ואימא עשתה רק הציור לבד,כולם בחכמה עשית) כד

ן בגילופין " דאלקים שהם אלקים דיודיות הוא סוד הגבור2035ר" ובש,מבפנים והבשר מבחוץ
 , ולכן בהם ניכר ההרגשה יותר,כלליות שלהם שהם מגבורות דאימא'  וב,ואלקים באחוריים

  .)2036א"א ע"ג י" חזהר( שאימא קיימא לאתגליא

                                                                                                                                                                      

 ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול חושב) בינה(ואחר כך , חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי
 .ל"עכ, הכלי

שלקח מבינה כי ' א, ס הגדיל שליש"א מי"א בכ"והנה נמצא כי הז, ל"וז' ח כללים ד"ע'  עי2031
ל כי "ז שאמרז"וס, ס שלו"והגדיל וכן בכל הי, כ"מאמא ג' ולוקח שליש א, שלו' שלישי' היה בו ב

ל הוא מלגאו "יש ובזה תבין אם שליש זה שארזא מגדילין בו של"הידור מצוה עד שליש כי כך בז
 . ל"עכ, או מלבר
' דגבורה וכו' בשר מסט, ל"וז) מודפס קסב בטעות(א "ה ע" קסז"א על תיקו"בהגר'  עי2032

, ופרנסה של הגידין מרוח כמו הנשר' גידים איהו נשר דבהון סליק רוחא דריאה ודופק בהן וכו
  . המלכותו וזהההשני' ההכ ממילא מובן שעור היא "א, ל"עכ, ו שבשם"ועצם בשר וגידים הם יה

חלקים בשר ובתוכה גידין ' החיצוניות הם ג, ל"עץ חיים פנימיות וחיצוניות פרק י וז'  עי2033
ובתוכה עצמות והנפש שורה בבשר והרוח בגידין והנשמה בעצמות בסוד כל עצמותי תאמרנה כי 

 . ל"עכ, הוא הכלי הפנימי מכולם
נ נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא "הענין של נר, ל"ד וז"ח ע" כא"יהל אור ח'  עי2034

, ל"עכ, והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם, והרוח הוא כח ההרגש שבאדם, מזלו ושורה עליו
ולכן נראה שהבשר היא ,  ועוד הרי לקמן כתב שבגידין יש הרגשה,ש כאן"ח והפת"וקשה לי מהע

א "דז' נוק' ועי, ץ שכל הדרך של הרוח לפעול היא רק דרך הנפשהרגשים מבחוההדרך איך להביא 
, נפש הכללי שבאצילות כמו הנפש שהיא המחיה הגוף וכל הרגשתו וחיותו הכל משם, ל"פתח כו וז

  . ל"עכ
ה "ל אל"א' ועוד אלקים בריבוע א, ם"ד מ"י יו"ד ה"ף למ"ן אל" דהיינו אלקים במילוי יודי2035

  .עבור המילים' ד בר ועו"ש' גימם "י אלהי"אלה
היה אנא זמין -היה בקדמיתא סתימו דכלא אנא הוא מאן דאנא לבתר אשר א-א, ל" וז2036

 . ל"עכ, לאתגליא לבתר אהיה בתראה
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 ,ב" והוא הדעת המתפשט ומחבר חו,שי המתחבר עמהם הוא בסוד שותף השליוהגידין
 ,א ביחד"ג דאו"א לקשר החו"והוא הכח הנמשך מא'  שהוא שותף הג2037והוא במקום הכתר

   .ולכן שם הוא הקשר והדבוק בין העצמות לבשר
 והיא השומרת , הוא בחינת מלכות שהיא החופה על כל המדרגות של הפרצוףוהעור

 כי היא ,'בזאת יבוא אהרן וגו) ג ויקרא טז (2038'וגו' ה השער להז) כ תהלים קיח(אותם בסוד 
 רק שכל האורות ומדרגות נרשמים )א"א ע"א קפ"חזהר (מדרגה אחרונה דלית לה מגרמה כלום 

 בשבעה רקיעים שאינו משמש ילון והוא הו,אדםה והוא סוד העור של ,אים בה כחםרבה ומ
 ונכנס ,ב"ש שמחדש בכל יום מע"הוא מ ו, נרשמים כחות של כל הכוכביםה רק שב2039כלום

 וכל פרטיו ומדותיו , וכן בעור האדם נרשמים בשרטוטין שלו כל מאורעות שלו,'שחרית כו
 לי רואים כ" והוא בחינת מלכות סוד המראה שע,2040 בסוד חכמת הפרצוף,ניכרים בו כידוע

  .המדרגות שבספירות
 , ונכנסים בהדרגה,י"ם סוד נרנח ובה,מ שכתבנו"דרגין של עי'  אלו המדרגות הם בגוכל

 , כבר ניתן בו כח נפש שבנפש שהוא המדרגה היותר תחתונה,כי בעיבור בעת תחילת היצירה
 ובעיבור עצמו נגמר כלי החיצון שלו שהוא מדרגת ,והוא בחינת מלכות שהוא למטה ממדרגתו

י נכנס בו "לסדרו ע ובחינת כלי החיצון דאימא שנכנס בו לתקנו ו, אז נכנס בו רוח דנפש,עצמו
  .ד"הבאים בסבנתיבות  ושם הם מוחין דעיבור שיתבאר ענינם ,נשמת הנפש
ל מה שנכנס בו המאורות מצד אבא לתקנו " ר,כ נכנס בו כלי החיצון מאבא"ואח

א שותף "כ בחינה עליונה שמקבל מא" ואח, והוא סוד חיה דנפש שנכנס בו אז,ולהשלימו
 , והם מסוד מדרגה עליונה יותר שלם)א"א ע" לנדה( 'ים כוהשלישי שנותן בו זיו וקלסתר פנ

) מדרגתב(א גם " וכח זה נשרש בז, אליו אחר גמר תיקונוותהשלמות הגמור שעתיד לעל
 ,א"כ מסוד כלי החיצון דא" והוא ג,עיבור שלו שיהיה לו שורש וסיוע לעלות שם ה]תומדרגב[

  . ואז הוא גמר זמן העיבור,ואז נכנס בו יחידה דנפש
 והוא בחינה אמצעית של הפרצוף , מדרגות אלוהכ ביניקה נכנס בו הרוח בחמש"ואח

 ובחינת ,א נפש ורוח שלווכ מצד עצמו ומצד מלכות הדבוקה בו שה" והוא ג,ת"שנקרא חג
  .א הם נשמה וחיה יחידה שלו"א וא"קבלתו מאו

 ,ופנימי שבוד "כ בגדלות שני הוא כניסת וגילוי חלק העליון של הפרצוף סוד חב"ואח
  . הכל כמו בעיבור ויניקה,י"כ בחמשה מדרגות אלו של נרנח"ג

 וכן הם כל המדרגות כשמקבל מבחינה עליונה ,ת" אלו הוא כשמקבל מבחינת ישסווכל
 והוא תכלית ,א עצמו" וכן עוד מדרגה יותר עליונה כשעולה לא,א עילאין"יותר שהם או

שאז מגיעים כל הנבראים למדרגה עליונה כמו  ,'פ רצונו ית"שלמותו כאשר נשלם העבודה ע
א " וזהו תכלית התורה והמצות להעלות הנבראים וכלל המדרגות לא,ר קודם החטא"השהיה אד

  . והבן כל זה מאד,למקומם העליון
  

  פתח כו 

                                                           

ועיקר ענין , ל"ה וז"ב בהגה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח מוחין דצלם פרק ח" מקורו בע2037
, הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפיןולכן דעד דלא , א"י הזיווג באו"המתקלא הוא הדעת שע

ולכן דעד דלא הוי , ש למטה"נ כמ"י נתקיימו מלכין קדמאין שהן זו"נ שע"וכן הוא מוחין דזו
והדעת נקרא מתקלא , י המוחין שהן הדעת"נ הוא ע"וכן הזיווג של זו, מתקלא מלכין קדמאין מיתו

וידע , ולכן הזיווג בלשון דעת', לישן כוש למטה לישן ממלל רברבין "והוא לשון חק כמ, שקל הקדש
כי כל מה שלא היה , ולכן לא נחשב דעת בספירות, וסוד זה הדעת לא היה בעולם התהו', אדם כו

ג שלאחר "ק אע"א נקרא ו"שלכן ז, בתחלה קודם התיקון אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין
א "ת דאו"והן ז, ז"ש בא"א כמ"באועטרין דגניזין ' וסוד הדעת הוא ב, ס שלימות"התיקון יש בו ע

  .ל"עכ, שלכן הדעת במקום הכתר, ק אוירא ובוצינא"והתרין עטרין באין מע, א"ר דז"והן ג
 .ב"ז יט ע" תיקו'עי 2038
וילון רקיע שחקים זבול מעון ,  ואלו הן,ריש לקיש אמר שבעה, ל"ב וז"ב ע"חגיגה י'  עי2039

חרית ויוצא ערבית ומחדש בכל יום מעשה וילון אינו משמש כלום אלא נכנס ש, מכון ערבות
 . ל"עכ, בראשית שנאמר הנוטה כדוק שמים וימתחם כאהל לשבת

ל "ח הנ"ניצוצי זהר על הז' ועי, ב"מ ע"ובתיקונים ק, א"א ע" מוזכר בזוהר חדש פ׳ יתרו ל2040
  .שמביא תשובת הגאונים לגבי ענין זה
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 שאף שבעיבור עלו ,י שלו"א יונק מחלב דאימא הוא כדי לתקן ולברר נה" מה שזענין
 שלכן גם ,הו ונבררו ונצטיירו בסוד פרצוף ונקשרו בקשר היחודכל חלקי הכלים שלו מן הת

 שלכן אינו משמש בכלים אלו ואין ניקההרגלים נמצאים שם אבל לא נשלם תיקונם עד זמן הי
י החלב שיונק מתחזקים רגליו וראוים לשמש " שע,יכול להלך ברגליו עד שנשלם זמן היניקה

 ששם רודף הנחש 2041א נמצא ברגלים"אחיזת הסט כי ידוע שעיקר , זה סוד עמוקוכל ,פעולתם
בראשית ג ( וכן בנחש ,וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו) כהבראשית לב (ש " כמ,להאחז בו

 כי , והטעם,2042'הני ברכי דרבנן דשלהי כו )א" ע'ברכות ו(כ " ואמרו ג,ואתה תשופנו עקב )טו
ניתן לה איזה ענף שתוכל לאחוז  ש,דושהא אין לה אחיזה כי אם בסיום המדרגות של הק"הסט

 ,ו בכל המדרגות" חולפגוםי שנמשך אחריו יכול לעלות למעלה " וע,שם והוא צד הקרוב לה
 וכן הוא ,כ הארס עולה למעלה ומתפשט בכל הגוף"כמו שאנו רואים שהנחש נושך בעקב ואח

  . בסוף הקדושה והוא נקרא סוף הרגליםתא נמצא"בהתפשטות המאורות שהסט
 שם ,'ם קדשו וגודלו יתת הקדושה הם בגלוי וניכר כבוד ֵׁשו שבכל מקום שמדרג,והיינו

 שלכן בשמים ,'א לפתות ולהכחיש השגחתו וכח יכולתו ית"הסטצד אין מציאות מקום אל 
 כי כולם עושים רצון קונם ומכירים ,ש בעלמין דלעילא אין חטא ואין שם מקום לרע"ממעל וכ

 ורק בארץ למטה ,ה" כי שם ניכר יותר גודל יקרו של הקב, כלל שום מכשול ופקפוקבליבוראם 
פ המזלות ורואים בלבול הסדר והנהגה מענין צדיק ורע לו רשע "מתנהג בטבע המסודר עאשר 

ר והשטן המפתה אל האדם " שם נמצא היצה,בתכלית ההעלם וההסתר'  וגדולתו ית,וטוב לו
היתר בדבר איסור במה שנסתר ממנו עונש העון  להמציא איזה צד ו א,לומר שלית דין ולית דיין

  . וזהו נשיכת הנחש בעקבים של האדם, וכן בכל דבר,ושורש איסורו
 שכל הנבראים וכל המדרגות , כל הבריאה כולו בסידורו הוא בסוד דמות אדם ממשכי

 והם ראש בטן ,חלקים' הקודמים שפרצוף האדם נחלק לגבנתיבות ש " והוא כמ,קשורים זה בזה
 שהראש הוא כמו המלך ושרי המדינה המושלים בכל ומסדרים ,קשור בחברו' יה שחלק אגו

 והגוף הוא המדינה בעצמה ואנשיו וכל ,חוקי המדינה ומנהיגים אותם ומשגיחים על תיקונו
 יצטרכו וכמו כן אשר והבטן עם הרגלים הם כמו משרתים שלהם העומדים לשמשם לכל ,פרטיו

 ונשמות באים משם , שבריאה שם כסא הכבוד,ע" עולמות והם בי'הוא כלל הבריאה נחלק לג
 , והוא נגד הראש של הכלל, ומשם ההנהגה והשפע יוצא לכולם,שהם העליונים מן הנבראים

 שם מלאכי השרת אשר שם מסודרים כל החוקים והפרטים והשפעות הצריכים ,ועולם היצירה
 שכולם ,ותר תחתונה נגד הרגלים ועולם העשיה מדרגה הי,ת" והוא נגד הגוף חג,למטה

  .משפיעים להם
 כי אין שם גוף ולא כל ,א נמצא בטבעו"עולמות העליונים אין הסט' ש שבב" כמוהוא

 ,כ בעולם התחתון הזה" משא, מאחר ששם גילוי הקדושה ניכר ביותר,תאוות ומדות מגונות
 ,א להחטיא האדם"כדי שימצא מקום להיפוכו לסט' נסתר כל השלמות בעומק כוונתו יתאשר 

א " לכן אנו אומרים שהסט, יתקן הכל ויעלה למדרגה יותר מכל הנבראיםבחירתוי טוב "וע
 רק , לא בכוכבים ומזלות ויסודות עליונים, וגם זה בסופו,ל בעולם עשיה" ור,אחיזתה ברגלים

 מצד אחיזת אך , והם בסיום עקביים דקדושה,בארץ השפלה המדרגה היותר תחתונה שבכולם
 ,ע" כשמחטיא האדם גורם בלבול וקלקול הסדר גם בעולמות בי,רע וקטרוגו למטהה

 מקבלים ,שהמשרתים ומלאכים וכל צבא מעלה שנבראו הכל בשביל להשפיע ולשמש אל האדם
 הפגם והוא סוד עליית הקטרוג ו, ומקבלים כח העונש והדין לפעול בעולם,שפע בצמצום יותר

 והוא מסוד השבירה ,ל"עולמות הנ' א עומדת נגד ג"לכן הסטע ש"עלמין דבי' הנוגע אל כל הג
 ויתבאר עוד במקומו )נקודות פתח יז ( וכמו שנתבאר שם,ע"עלמין דבי' שהיה נפילת הכלים בג

  ).'פתח ו' נתיב הקלי (ד"א ומרכבה שלהם בס"בביאור מציאות הסט

                                                           

 .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2041
 והדר ,ל"הדור בלבושו שהוא נצח כנ) ג"ישעיה ס(ל "וזד "ע'  טצ"דא על ספ"בהגר 'עי 2042

ס " וז,ואוריד לארץ נצחם' שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על בגדי כו) שם(לבושו פורה דרכתי 
 וההוא ירך הוה ,ויגע בכף ירכו וההוא ירך דרווח מיעקב) ב"א ע"קי (האמור בפרשת משפטים

 כד אתא שמואל נטל ההוא ירך , דלא משיך נבואה,בחלישו מאי ,עד דאתא שמואל' בחלישו דילי
 באלין לבושין דיליה גזל ,'ב מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו"ב ע"קי'  ושם בד,'וסלקיה וכו

ש " ע,'כ הני מאני דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו" ובג,'כו
 .ל"עכ, כ"בא ממנו שמואל כידוע ושם גוידוע שסוד הירך הוא נצח והוא שנ
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ל הם מושרשים "חלקים הנ' חלוקות שהנבראים הם בסוד דמות אדם בג'  כי כל הגונודע
י " ונה,ת שלו ביצירה" וחג,2043 בבריאהמקנניםר שלו "א כי ג" וכולם נמצאים בז,כ"באצילות ג

א הוא כלל סדר הרכבת המאורות המוציאים "שזוהיינו , ד"במקומו בס'  כמו שית,שלו בעשיה
 א מתחלק מדרגות שלו" ולכן גם ז, וגם מנהיגים אותםמציאותכל חלקי הנבראים ונותנים להם 

 שהמאורות שנותנים ,עלמין' כל הגל מאיר בהם ש,י" נה,ת" חג,ד"ל של חב"חלקים הנ' לג
 והמאורות שנותנים השפעה למלאכים ,ד שלו"השפעה וקיום לבריאה זה נקרא ראש חב

 והמאורות המשפיעים לנבראים התחתונים למטה , שלו גוףת"ומשרתים ביצירה נקראים חג
  .י דיליה"בעשיה נקראים רגלין נה

 גורמים שאותו הארה השייך להם ימצא ,ו מקלקלים מעשיהם" כשהתחתונים חולכן
א ברגלין " וזה נקרא סוד אחיזת הסט, שלא יאיר להם בשלמות הראוי,נגדו קטרוג ובלבול הסדר

 שנסתלקו כל האורות למעלה ,2044י הם למטה מן הפרסה"ש שנה" והוא הסוד כמ,א"י דז"נה
ש שלפי שבעולם התחתון "כמוהיינו , א אחיזה שם" יש לסט שלכן, דלהון לבדוונשאר רשימ

וגדולתו ונשאר '  ומסתלק השגחה עליונה שמראה מציאות ה,שפע אור הקדושה בצמצום מאד
יקוו המים ) טבראשית א (ש " והוא סילוק האורות למעלה מן השמים כמ,הנהגה הטבעית לבד

כ הצמצום הזה בסוד " שם ג,שיה העלא א" ולכן אותו הארה הנשפע מז,2045'מתחת השמים וגו
 שלכן אחיזת הקליפות ,מ בזוהר"ר ובכ"ש באד" והוא מ,השורש להשפיע להם במדרגתם לבד

ל במקום שנתצמצם האור ולא נשאר שם במדרגתו רק בסוד " ר,א כי הם לבר מאדם"ברגלין דז
אור  ביר וכמו שיתבאר עוד בית,ן דנוקבא שהיא מקננא בעשיה" בסוד שם בבהמייתנפש ה

   ).ע פתח יג"אבי (במקומו בסייעתא דשמיא
  

  פתח כז 
 רק בעת שהקדושה בתכלית ההסתר והצמצום ,א ביותר" נודע שאין מציאות לסטוהנה

 , מאדהוהשגחה הניסיית נתעלמ' ה והסתיר פניו ית"ו בעת שישראל בגלות שפלים בין או"ח
אחרא מתגבר יותר בעולם ז הסטרא "ועי ,' המכחישים שמו ית...ונתן השליטה לכל אותם 

 נמצא , ויותר ישראל שפלים, וכל מה שההסתר גובר יותר, והמינות גובר בעולם,התחתון הזה
בעקבות  )ב"ט ע"מסוטה ( שלכן , ביותר לקטרג ולפתות האדםוםר וכל כת דיליה מק"להיצה

ר בישראל המכחישים הניסים " ונתרבה האפיקורסות והמינות בעוה,משיחא חוצפא יסגא
ז נאמר " וע,א בעקביים בקדושה" והוא סוד אחיזת הסט,מביאים כל דבר תחת הטבע והמקרהו
 שאז מדרגות הקדושה מראים כחם , והוא בסוד העיבור,ואתה תשופנו עקב) טובראשית ג (

 ,י עדיין פגומים" ולכן אנו אומרים שבעיבור נשאר רגלין דיליה נה, שפלה ומעוטה ביותרבהארה
ש שבאמת גם בתכלית " כמ הוא,מ אין להם כח ההנהגה והפעולה" מ, התהושאף שכבר יצאו מן

 ויש סדור ,מ מציאותם בעולם קיים" מ, וישראל במדרגה יותר תחתונה,ההסתר היותר מועט
דברים (ש " כמ, וגם ישראל קיימים בעולם וכל התורה והמצות,קורא' לקדושה לשרידים אשר ה

' ך אין להם כח והנהגה להראות שלמותם ושלמותו ית א,'כי לא תשכח מפי זרעו וגו) כאלא 
 אבל בעת שמתגלים כחות הקדושה והנסים ,' לתקן גם זולתם להיות קוראים בשם ה,לזולתם
דברים (ש " כמ, בעת שהיו בארצםשהיהי ישראל כמו "בעולם ע'  וניכר ונתקדש שמו ית,נמצאים

כ להתגבר "א כ" ואז אין כח לסט,'ו כי מי גוי גדול וג,'ואמרו רק עם חכם ונבון וגו )וד 
 ,וגודל השגחתו ומעלת תורתו וישראל עם קדושו'  כי נודע לכל שם ה,והאפיקורסות מסתלק

 שפיעת שלו שהוא חלק המ"כאשר מתגלה כח חגוהיינו , י שלו"ס שביניקה מתתקנים נה"וז
כ למטה " ג אז אותו הבחינה הוא מתגלה,למלאכים למעלה ששם כולם מכירים כבוד שם קדשו

ר הם כסדרם ליתן לעושי רצונו כפי מעשיהם ולהיפוך "קווי ההנהגה של חד'  וג,בעולם התחתון
י "כ נה"משא(ת " ולשלם לעושי רשעה כרעתם שזה נקרא הנהגת חג על ישראל2046 ....להעניש

ש רבינו " כמ2047שני מדות דיליה דדוד ,' לו כווטוב ואדרבא הם בהיפוך בסוד רשע ,הם ממוזגים

                                                           

 . 'ח מיעוט הירח פרק ג"וע, ב"ד ע"ז כ"תיקו'  עי2043
  .ב"ע'  וצ"א על ספד"בהגר' ועי, ב"א ע"א כ"זהר ח'  עי2044
 .א" כו עצ"א על ספד"בהגר 'עי 2045
 . ל הקמים או השולטים או המקטרגים"צדי ונ" לא ברור הכת2046
 .ג" לח עצ"א על ספד"בהגרוף  ליקוטים בס'ועי, א"ג רמב ע" זהר ח'עי 2047
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ז מתגלה מדרגת "ל שגם בעוה" ר,י מתתקנים" ואז מסתלק הקטרוג ונה)2048ל בליקוטים"ול זהגד
  . כמו שביצירה המלאכים ומשרתיו עושי רצונו מכירים אותם,'ת להכיר שמו ית"חג

א מקבל תיקון וכח "שבמה שזוהיינו , י נתקנים הרגלים"ס היניקה מחלב דאימא שע"וז
כ בעיבור שאף שאז היה יונק " משא, הנהגתו לנבראיםממדרגה שלמעלה גם בעת שנולד וניכר

מ אז היה בהעלם וניכר עובר ירך אמו וכאבר " מ, וניזון ממה שאמו אוכלת, מאימאותכ השפע"ג
 אלא נתבטל הנהגתו ונתעלם למעלה באימא , שלא היה משמש כפי הדרגתו לנבראים,מאבריה

כ מקבל תוספת עוד " ג,נהגת העולם וביניקה גם בסדר שלו המסודר לה)פתח יד (ש למעלה"כמ
 ובזה מסתלק , להוסיף גילוי וכח להשפיע למטה גם בעולם השפל,ממדרגה שלמעלה ממנו

  .ש" קלקול כמגרוםכ להחטיא ול"ר אין לו כח כ" ויצה,א"הסט
, דם נעכר ונעשה חלב )ב" ע' ובכורות(ש " הזאת היא מחלב מדם הנברר כמוהיניקה

אורות של הגבורות והדינים שמצדם בא הצמצום וההסתר פנים כי הדם הוא סופי מוהיינו 
 והגבורות הקשים האלו הם מתבסמין ,ש"א כמ" שבזה נמצא מקום מציאות לרע ולסט,למטה

א לעשות את " והם מסתלקים עצמם מליתן מקום לסט,בשרשם בסוד החסדים שהם גוון הלובן
ס הבירור שהדמים טמאים " וז, ונדחה מסטרא דקדושה,א אין לו שורש" וממילא הסט,שלו

 והטוב הוא נברר ומתהפך ונעשה חלב שנותן כח הגדלה ,יוצאים בעת הלידה ומסתלקים משם
הצדדים '  שם אלקים שהוא גבורות בבויתהפך ,א"והתפשטות לאותם המאורות המסודרים בז

י אלקים  כ, וידוע,דאלקים' שהוא ה' י מיתוק הג" ע)פתח טז( ל"ד כמש"י ד"ד ומ"ל ד"בסוד א
קו הוא במה שגם בו מתגלה כח השגחה העליונה בעת ב השולט ומח2049הוא הנהגת הטבע

והיינו , 2051ה"ץ חילוף שם הוי" שם מצפ2050ן" והוא סוד מילוי אלקים דיודי,ותם של ישראללגד
 וארא )ג ו שמות (ה למשה"ש הקב"מ כמ"כמו שהיה ביצי' השגחה הנסיית שבו ניכר שמו ית

'  וא,ם" והוא גימטריא אלהי,'וגו' י ה"אנ' לכן אמור גו) 'שם ו (עתי להםלא נוד' ושמי ה' וגו
י שמראה שהוא השופט ושליט בעולמו "כאשר נמתק שם אלקים ע'  גילוי יחודו יתסודיתירה 

 והוא סוד היניקה ,'נאמן לשלם שכר כו'  אני ה)ב ו י שמות"רש( ש" והוא מ,לתת לאיש כדרכיו
  .'והוצאתי אתכם מתחת וגו )ו ו שמות(ש "כממ אחר הלידה "כמו שהיה ביצ

א בעת "ח דז" שהוא סוד גילוי הרו,2052ם"ח אלהי" השם הזה שהוא גימטריא רוומיתוק
 שנביאים הם , ותנח עליהם הרוח,'ד מתנבאים וגו"ד ומיד"אלד) כזיא במדבר (היניקה בסוד 

 2053ט"כי יר) לבב במדבר כ(ש המלאך לבלעם " וסוד הגדול הזה נאמר בפרשת בלק מ,י"בנה
 כי בלעם הוא סוד הנחש שרצה להיות לו ,ח"ח דאתהדר לרו" שהוא סוד הרו,'הדרך לנגדי וגו

ב י במדבר כ"רש(ל " וארז,' גדר מזה וגו,'ותט האתון וגו) כגב במדבר כ( וכתיב ,אחיזה ברגלין
ת "חגי ואבות הם "שהם נה' זה שלש רגלים וגו) כחב במדבר כ(ש " כמ,סימני אבות הראה) כו

מן ארם  )ז כג במדבר(כ לבלק "ש אח" והוא מ,שהוא סוד היניקה מחלבא דאימא שמתגלה הרוח
 שצורים הם ,'ד ישכן וגו" הן עם לבד,' כי מראש צורים אראנו וגו,' מה אקוב וגו,'ינחני וגו

) כב כג במדבר( אז כתיב , ואמר שעכשיו שיצאו ממצרים)ז פסקה טופרשה ר "ש( 'האבות כו
 ם"ח מי"ש רו"איסודות ' ת ג"גוונין דחג' ם לו שהם ג"כתועפת רא יאם ממצריםל מוצ"א

  ). פתח יג (ש למעלה"כמב דאימא "ד ישכן בסוד חל" שאז הם לבד,מ ביניקה"י יצי"שנתגלה ע
  

  פתח כח 

                                                           

והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2048
וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו

ולכן מתנהגים , להתנהג בהםא "ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה
 .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע

  .בחיי בראשית ב ד' ר'  עי2049
 .ץ"כמו מצפ' ש' ם גימ"ד מ"י יו"ד ה"ף למ" אל2050
  .'ח סליחות פרק ז"מקורו מפע, ש"ת ב" בא2051
יותר ברור (ער הפסוקים בראשית מובא בש, ן"ם דיודי"של המילוי של אלהי' ח היא גימ" רו2052

  ). 'ח זמירות שבת פרק ה"בפע
 .הרוח'  גימ2053
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א כבר נתקן גם בזמן " והיינו שבאמת נצח דז,ד חודש"י היניקה הוא בכ" הרגלים עתיקון
 ,2054משמש בלא חברו' פלגי גופא ואין א' ה הם ב" אך כי נו)פתח ה( ש למעלה"כמהעיבור 

 , בהדי הוצא לקי כרבא2055)א"ב ע"צק "ב(  ולכן,כ ברגלים"מהם משא' שהידים יוכל לשמש בא
'  וכל א,האחרונים הוד יסוד מלכות'  ועיקר היניקה לג,ניקהולזה גם נצח צריך תיקון בזמן הי

י מאחר "נה'  וגם נחשב הג,ל"ש הרב ז"מדרגות כמ' ח שהולך ,חדשים מכתר עד נצח' צריך ח
  .ע" והיא יש לה יניקה אחרת בפ, ובחינת מלכות אינו בחשבון,שגם נצח צריך תיקון קצת

א "ה הם מאורות האחרונים של פרצוף ז" והכוונה בזה כי נו,גדולות אלו סודות וכל
מ " מ)בפתח הקודם (הש למעל"כמא לקטרג "ז נמצא כח לסט"ים לעולם התחתון שעיפיעשמש

לאחוז כח כ " לכן אין בזה כ,נצח שהיא לימינא יש בזה צד קדושה יותר שמתגלה הארתו ביותר
 אבל הם ,הדרכים לצדיקים ולרשעים' ז בב"ה הם הנהגת עוה" נודותמ' שבוהיינו , שם הרע

ונאיו משלם לש) י דברים ז(ולרשעים  )ג תהלים נ(מתהפכות כי לצדיקים וסביביו נשערה מאד 
פ " שהרי עכ,כ"א אחיזה כ"ומצד זה הדין המגיע לצדיקים אין לסט ,'וכואל פניו להאבירם 

 אבל מצד ,' המדרךו להטותו "ר מסיתו ח" ואין היצה,הצדיקים דבוקים בקדושה בכל יכולתם
 וכן ,ז הרשעים גוברים יותר בעולם ומתחזקים ברשעתם"אחיזה שעילו  בזה יש ,ת רשעיםושלו

שהרשעים והיינו ,  אחת יש אחיזה בנצח'מ מבחי" ומ,ותם שולטים ביותר על ישראלה בשלו"או
 ,ומתחזקים ברשעתם מצד שרואים סידור הרע המגיע לצדיקים' כ מכחישים השגחתו ית"ג

 בזה יש לו , אל ההודהקבלתו ונמצא שנצח מצד ,'שוא עבוד אלקים וגו) ידמלאכי ג (ואומרים 
שהוא בעת ההסתר פנים הנמצא בזמן הגלות שהקדושה אינה ז העיבור "א שם כ"אחיזה לסט

רגלין  ותיקון , והבן מאד מאד,ה משמשים כאחת" שנו,ש בהדי הוצא לקי כרבא" והוא מ,מתגלה
בעולם ' א לגלות גדולתו ית"י היניקה מחלב דאימא שמתגלים מאורות של אימא בז"זה הוא ע

 והרע מסתלק ,יותר בעולם' תקדש שמו ית אז מ, וכל מה שמתגלה יותר)פתח כז (ש למעלה"כמ
מקבל '  שכל א,ד חדשים" והוא סוד ההדרגה של כ, והקטרוג מסתלק,ואין לו מקום לפתות

ה לצדיקים "הנהגות של נו' הדרכים של ב' ג והם ב, בהשתלשלות ממדרגה למדרגהזאתהארה 
  . וכן היסוד שהוא הנהגת העולם בכלל,ולרשעים

ועלו ) כא עובדיה א(וכתיב  ,' ועמדו רגליו על הר הזתים וגו)דזכריה יד ( ס הכתוב"וז
 משיח בן יוסף ומשיח בן דוד שהם ,משיחין' ה והם ב" שמושיעים הם נו,'מושיעים בהר ציון וגו

 שעדיין אין להם כח ,כוי שעכשיו הם בסוד נופלים בגלותא דרגלין לא אסתמ,2056ה"רגלין נו' בב
 ידוע כי משיח בן יוסף הוא ,שיח בן יוסף ומשיח בן דוד וענין מ,םלגלות כחם וממשלתם בעול

 והוא מסטרא דהוד לתקן אותו רגל השמאל שמשם נשפע העושר , ויכניעםהאומותיכבוש 
 עניינו , ומשיח בן דוד,י משיח יהיה נתקן ויתהפך לקדושה" וע,ז"והצלחת הרשעים בעוה

 , הוא נגד נצח,יר כח הקדושה ולהגבלםק להגדיל מעלתם בעו"ישראל בתורה וברוהעל למשול 
א יבוער מן " וכל הסט,י הממשלה לישראל ולהכרית הרשעים"מושיעים שיוחזר ע' והם הב
התנינים שחיותם במים אפיקי '  סוד ב,2057 והוא סוד שור וחמור שהם ימינא ושמאלא,העולם

  .2058מים
פת א מקבל הכח מאימא שמשם בא תוס"ל כשז" ר,י חלב דאימא" הרגלין הוא עותיקון

ז ממילא " ועי,שערים דילה' י גילוי אימא בנ"מ ע"הארה לגלות נפלאות בעולם כמו שהיה ביצי
ב " מעין גמול עוה,ב לשלם שכר לצדיקים ולהעניש לרשעים"ז בחינת הנהגת עוה"נשפע בעוה

הוא '  ומ,שהוא מאימא' וכולכל הנופלים ' סומך ה) ידתהלים קמה ( והוא סוד , בבינהואשה

                                                           

בלא חבירו אינו ' ג שרגל א"ה ע"ז צ"א תיקו"בהגר' עיוכן , ד"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי2054
  . משמש כלום

קוץ הגדל אצל הכרוב כשבא לעקרו פעמים שנעקר הכרוב עמו , ל"י שם וז"רש' פי 'עי 2055
 .ל"עכ, ו כלומר שכיני רשע לוקין עמוונמצא לוקה בשביל

' ותרין משיחין יתערון לגבייהו משיח בן דוד לקבל נצח וכו, ל"א וז"ג ע"ג רמ"זהר ח'  עי2056
 . ל"עכ, הוד בגבורה דביה משיח בן אפרים אחיד

כי האבות הן אדם כידוע ועשו וישמעאל הן ימינא , ל"א וז"ב ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי2057
ור וחמור עשו שור פרים אבירים וישמעאל שבו לכם פה עם החמור עם הדומה כידוע ש, ושמאלא
  . א"ט ע"ג רע"זהר ח' שייכות למשיחין עיהולגבי , ל"עכ) א"ט ע"ק מ"ב(לחמור 
 לשכינה ועוד מודא דאמצעיתאג שאפיקי מים הם מוצאי מים מע"ע' ג ה"יהל אור ח'  עי2058

  .ה"א שאפיקי מים הם נו"ח ע"ג ס"כתוב בזהר ח



 פתחי שערים

401 

ן "מה טעמא לא נאמרה נו )ב" ע' דתוברכ(ש " והוא סוד מ, בחזה דילה2059 בתבונהב שהוא"החל
 אז ,שערי בינה דילה מתעלמים' ז שהארת אימא ונ" והוא שכ,' מפני שיש בה מפלתם כו,באשרי

'  ושם גילוי הנ, בדדים באמצע בחזההוא והחלב ,הם בינה ותבונה' וס'  וסוד מ,הם בסוד נופלים
ש " וכמ,עופר האילים  והם סוד,הרגלין'  בנתקניםי "וע' וס' בין מ' ן הנ ולכ,שערים נגד הלב

משוה ) לדתהלים יח (ש " וכמ,'ברח דודי ודמה לך לצבי או לעופר האילים וגו) ידש ח "שיה(
 תגר על הנהגת רשע 2060שפסוק זה מדבר על ימות המשיח אחר שקרא חבקוק ,'וכורגלי כאילות 

 , בגלותשישראלז "ה שהוא בסוד העיבור והקטנות כ"ו הקב שהשיב, צדיק ורע לו)לו(וטוב 
 תרמסנה רגל רגלי )וישעיה כו ( ש" כמ,שהרגלין לא נתקנו עדיין עד ימות המשיח שאז יתוקנו

) א פסקה צהפרשה ר "ב(ז נאמר " וע,ש רבינו בליקוטים" כמ,' אז ידלג כאיל פסח וגו,'עני וגו
 ואז ,ד"הבאים בסבנתיבות ' ת אלם דאלקים כמו שיתם שהוא בסוד מוחין דקטנו"ותרון לשון אל

ה "קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו שהנביאים שהם נו) חישעיה נב (ש "למנצח בנגינות כמ
' בפיל "ש רבינו הגדול ז" כמצחלמנצח הוא הוד ונ ,ברגלין יתוקנו ואז ישרה נבואה בישראל

  .2061היכלותל
אלביש שמים ) גישעיה נ (ש " וכמ, בתיקון שהרגלין אינם, בגלות נפסקה הנבואהולכן

ק לא נראה רקיע בטהרתה "מיום שחרב בהמ )א"ט ע" נברכות(ש " כמ,קדרות ושק אשים כסותם
ש " כמ)טובראשית ג (  כי נתקלקלו הרגלין ואתה תשופנו עקב,שהם בסוד היכל לטוהר בנצח

ים אשר בים רומי רבתא ר תנינ"ק וקד" ששמעאלקליפות עשו וי'  והם בסוד ב, שם'בפירבינו 
י " תיקון הרגלין עוסוד )ב" ע'אפיקי ים מגילה ו (א בזה באריכות"ש במ" כמ,2062ורומי זעירתא

 וכשהוא יוצא ,ת"י נכלל ונעלם בחג" נה, הוא כי בעיבור הוא תלת כליל בתלת,חלב דאימא
 )תח כופ (מה שאמרנו למעלה והוא ,י שלו ויכול לילך"ממעי אמו אז יונק החלב ומתפשט נה

 גה אז מתעלם הנה,מראים השפעתם בקטנות ובצמצוםהם ז שמאורות עליונים "ז הגלות וכ"שכ
ת "ב שהוא חג" ונשאר עיקר השכר לצדיקים והעונש לרשעים בעוה,השלמה בעולם התחתון

ת עד שיונק מחלב דאימא שיתגלה גם "י מתעלמים בחג" ונמצא שנה,2063ב"שהם מנהיגים בעוה
 ,א"ש במ"ל כמ" ונמצא שאין כאן סתירה בדברי הרב ז,אז נתקנים הרגלין ,ב למטה"הנהגת עוה

 והבן , ובאמת הכל אחד,ת" וביניקה מתגלה חג,י"ת מתעלמים בנה" וחג,י"שהעיבור הוא סוד נה
   .דברים אלו
  

  פתח כט 
כל הנחלים הולכים אל  )ז א(ש "ש בקהלת במ" הגדול הזה רמזו שלמה המלך עהוסוד

 והוא ,' יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל וגו)ובראשית א (  כי כתיב,'לא וגוהים והים איננו מ
י ולית לה " שהנוקבא מקומה בנה,י"ת ונה"נ חג"חלקי הפרצוף שהם שמים וארץ סוד דו' בסוד ב

בראשית א (ש " כמ, האורות נסתלקו למעלה מן הפרסהשכל )א"א ע"א קפ"חזהר (מגרמה כלום 
ל "כמש'  וכן כאן בארץ נסתלק גילוי שלמותו ית)פתח כו (למעלהש "כמ' יקוו המים וגו )ט

  .על השמים כבודו) ד תהלים קיג( ונשאר )'תיקון פתח כ (באורך

                                                           

  .'ח זווגים פרק ו"ע'  עי2059
תפלה , חבקוק סדר תפלה' תפלה לחבקוק הנביא וכו, ל"ילקוט חבקוק רמז תקסג וז 'עי 2060

שראה חנניה מישאל ועזריה נכנסין , למה תראני און ועמל תביט, מה כתיב למעלה, לחבקוק הנביא
 כיון שראה כן קרא ,חנניה בן תרדיון וחבריו נשרפין באור' וראה את ר, לתוך כבשן האש ונמלטין

אלו נשרפין ואלו , ע אלו צדיקים ואלו צדיקים אלו טהורים ואלו טהורים"תגר אמר לפניו רבש
  . ל"עכ, על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט, נצולין

ה וכן נביאים וכתובים וכן נגון וזמר "הן נו' בתרין שפוון כו, ל"ג וז"ע' ב ט"יהל אור ח'  עי2061
  . ל"עכ, ה"ור לתודה נולמנצח בנגינות מזמ

ערלה ופריעה שמענא דאינון רומי רבתא ורומי זעירתא בזמנא , ל"ב וז"ח ע"ז ע"תיקו'  עי2062
א שערלה ופריעה הם עשו "ז ע"ז פ"תיקו' ועי, ל"עכ, דמתעברין מעלמא אתגליא אות הברית

 . וישמעאל
והן , הוא ברחמיםהנהגת העולם בכל זמן , ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2063

וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו
ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה

  .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע
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 שם כבודו בעולם ופרסמו אלהותו ]הכריזו[) והכיר(אשר  האבות שהם הראשונים ולכן
 ולכן נעשו ,י נתגלה גם בארץ" שע, שהוא כבודו המתגלה בשמים2064ת" הם בדרגא דחג,וגדולתו

ש " והם סוד הבארות אשר חפרו להמציא גם בארץ שפע מים העליונים כמ,ת"מרכבה לחג
,  והנחלים הם אורות דאימא שהם החלב שבדדים,' וגוםאותי עזבו מקור מים חיי )יגב ירמיה (

 שהוא סוד החלב דיניקה ,'י וגו"ל שד"בא'  אברהם וגולוארא א) ג ו שמות( נאמר באבות ולכן
 שאותיות 2066ם"ל דאלהי" והוא מיתוק הגבורות שם א,2065ת סוד ברכות שדים"ת אורות חגלגלו

כל הנחלים הולכים ) זקהלת א (ש " וז,ל הם נמתקים" אואותיות 'ם דאלקים הם גבורות הקש"הי
ם איננו " אז והי, בעיבוראבל ,ש"ם כמ"ספירות דהי' ג שהולכים לתקן ,ניקהם שהוא בי"ל הי"א

כ ביניקה מחלב " שהדיבור תלוי ג,2067ם"ם דאלהי" לא נשלם כי הוא בסוד אלל שעדיין" ר,א"מל
 ולכן גם ,ולבן שנים מחלב) יבבראשית מט ( בסוד ,ב שינים"דאימא שנגמר מוצאות הפה בל

 ,'גואלקים אל דמי לך ו )ב תהלים פג(ש "הנבואה נפסקה בפגם הרגלים שהוא בסוד הדיבור כמ
  .)יט ישעיה נז( 2068ניב שפתיים מלשון ,ונביאים הוא מלשון דיבור

כי אל מקום שהנחלים הולכים שם הם  )זקהלת א ( שלם ם" זמן העיבור אין היוכל
 ישעיה מא(ש " וכמ)טבראשית א ( ים ללכת בסוד סילוק המים מתחת השמים אל מקום אחדבש
 הם ה" ואז נו,2069ה אפיקי מים" שהם נו,העניים והאביונים מבקשים מים אזלו מים מיני ים) נז

  . כלוםרמייהולית להם מגדריקנים מן האור ונקראים עניים 
 , תנינים שחיותם במים)א"ב ע"ג מ" חמ"רע(  תלמידי חכמים נקראים דגי היםולכן

הוי כל צמא לכו למים ולכו  )א ישעיה נה(ש " וכמ,דבש וחלב תחת לשונך) יאד ש "שיה(התורה 
י הדיבור בתורה דרגא " והוא ע,ים מחלב דאימא הם יונקהתורהי " שע,' יין וחלב וגו,'שברו וגו

 שבזה ,י התורה שעוסקים בה" שמגלים כח הקדושה וגדולתו של יוצר בראשית ע,ת"דחג
ש "שיה( ל"ש רז"כ שדים כמ" ולכן תלמידי חכמים נקראים ג,ה בעולם"מתפרסם שמו של הקב

 שהם משה ,ה צבישני שדיך כשני עפרים תאמי )הד ש "שיה(ש " וכמ)להרבה פרשה א פסקה 
 שאז ,י אחר שיצאו ישראל ממצרים"ה שנתקן ע" נו2070 דאיילתאעוזליןתרין סוד ואהרון שהם 

                                                           

גוונין הראשונים נראין ' י הן גוונין דמתחזיין לכן ב"ונה, ל"ד וז"ב ע"א י"יהל אור ח'  עי2064
, ד אין שם גוונין כלל"ת הן גוונין דלא מתחזיין לכן הן בסתימו דעיינין אבל חב"בפתיחו דעיינין וחג

 .ד"ו ע"עוד שם דף ט' ועי, ל"עכ
 .'ח עיבורים פרק ב"ע'  עי2065
הנה , והנה צריך שתדע בכאן סוד גדול מאד, ל" במרום עמוד דף קסט וזל אדיר"ברמח'  עי2066

ק "כי כל חיי האדם בסוד שירותא מצד הו, כבר שמעת ענין שירותא וסיומא שפירשנו למעלה
, והמיתה היא המנוחה סיומא ביום השביעי תשבות) שמות כ ח(שהוא ענין ששת ימים תעבוד 

והיה ראוי לו למות ) בראשית ב יח(ך ממנו מות תמות ר כתוב בו כי ביום אכל"והנה תדע שאדה
ואז מה שבמדרגה העליונה , ה רצה לרחם עליו והורידו ממדרגתו"אלא שהקב, באותו היום עצמו

אך כשירד אז יהיה לו , לא היה יכול לחיות כלל כי היה פוגם מפני הרע שנתערב בו שגרם בחטאו
אבל כשיהיה נשלם זה , ד עבד לבד שהוא סוד החולק יוכל לחיות בסו"אריכות ימים כי כל זמן הו

א היא רוצה להתגבר על האדם ולהמיתו כי "והנה בכל יום הס, ויצטרך לחזור לעלות אז מיד ימות
ק האלה שזכרנו והנה באמת "ה מושיע אותו בסוד הו"אלא שהקב, ל"אין ראוי לו חיים כלל כנ

ק "ל הוא סוד הו"כי הא) תהלים סח כ (וזה סוד האל ישועתנו סלה, ם"ל דאלהי"ק סודם א"הו
ובכל יום צריך פעולה זאת חדשה וזהו יום , האלה ואז היא ישועה שמושיעה את האדם מן המיתה

  .ל"עכ, ל ישועתנו סלה"יום יעמס לנו הא
א בהיותו "ר דז"א נעשה ראש שהם ג"ת דא"מאותו חצי ת, ל"וז' ח עיבורים פרק ה"ע'  עי2067

והנה , ם לכן אין בו כח הדיבור בהיותו בבטן אמא"ם דאלהי"שלו הם אלואמנם מוחין , במעי אמא
א ואז הוא "ו הרי ע"ה והשם עצמו כ"מלוי דאלפין עולה מ) ה"הוי(א שהם שם "ם גימטריא ע"אל
 . ל"עכ, ם"אל

  .פ שופטים"שעה'  עי2068
 .א"ח ע"ג ס" זהר ח'עי 2069
' מצעיתא אתמר ביה קול הכד האי רוחא אחיד בעמודא דא, ל"א וז"א ע"ז קכ"תיקו'  עי2070

יחולל אילות דאינון תרי עוזלי ' י אתמר בהון קול ה"כד אחיד בתרין שוקין דאינון צר, בהדר
דידים יכולים לשמש זה , ל"א וז"שם בגר' ועי, ל"עכ, דאיילתא תרין אחים איש באחיהו ידובקו

נמנים והן אחים כ ברגלין דשניהם כחדא "משא, בלא זה ושם שמאלא נכלל בימינא והוא עיקר
ש משוה רגלי " וכמובקוש איש באחיהו יד"ל דלכן נאמר בהם לשון רבים איילות וז"ור, תאומים

  . ל"עכ, כאילות דהן אילות
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' י ב"היו בבחינת עיבור ואחר כך היה להם יניקה מחלב דאימא בסוד התורה שקבלו בהר סיני ע
ה " סשבת(ב חרובין "ק בסוד 2071)ד ש ז"שהי( ה" והם תאמי צבי,השדים שהם משה ואהרון

  . ונתקנו הרגלין,2072 שלובהקיטע יוצא בק )ב"ע
כ בסוד הגלות " היה ג)כהבראשית לב (  המלאך שנתאבק עם יעקב ויגע בכף ירכווסוד

במה שניתן כל היום דוה ) יגאיכה א  ( ועיקר הקלקול בהוד,שעדיין לא נתגלו האורות למטה
כ "ואח )חדניאל י (י נהפך עלי למשחית " והוד2073ה"ד נתהפך לדו"שהו ,ה"ממשלה לאו

 כי אימא סוכת שלום פרישת ,ויבא יעקב שלם )יחבראשית לג (כשנתרפא מצלעתו כתיב 
לם ילי נקם וש) להדברים לב (ש "וכמ , דילה והוא מורה על גאולתם של ישראלחלב ב2074גדפהא

ל הוא "ו כי חשמ"ש עתידות למ" וח)שם(  ואז, שעיקר אחיזתם ברגל השמאל,לעת תמוט רגלם
 , ובכמה מקומות)2075א"ג ע"רכ( מ פרשת פינחס"ש ברע"ל בהוד כמ" בנצח ומש" ח,ה"בסוד נו

 ונשאר כמוס ,ז" כי טובת הצדיקים אין ניתן להם בעוה,רובכשעכשיו בגלותא נסתלק חד 
ם "גוונין אדו' ת נודע כי הם ג" וחג,ל"ש עם מ"כרובים ח' יתחברו הבאז ל " אבל לע,ב"עוהל

ש רבינו הגדול " וכמ,ת בנוקבא שבה נתוסף גוון תכלת"ל בדכורא ואיל"ן סוד אי"ק לב"ירו
י היניקה " שבתיקון ע,משוה רגלי כאילות) לדתהלים יח (ש " וז,2076 בליקוטיו)ל"א ז"הגר(

  .ש"י כמ"ת בנה"מתגלה גוונין דחג
  

  פתח ל 
 שבעיבור , מוחין, יניקה, עיבור,א"דרגין של ז'  שזה ההפרש בין ג)'פתח י ( ביארנוכבר
 שהרי אנו ,מ שם הוא פרצוף שלם" ומ,ד שלו"ת ובגדלות חב" וביניקה חג,י שבו"הנתגלה בו נ

ל שאינם " ר, אבל הם נקראים מוחין דקטנות, וגם המוחין יש לו,רואים שכל הגוף נשלם בעיבור
 והם קטנים , אבל אין פועלים פעולתם בגילוי גמור רק נשארו כמוסים ונעלמים,רק במציאות

 והם ,יקר המוחין שבאים בגדלות אינם רק קרומי ולבושי המוחין לבד שנגד ע,מאוד בעיבור
 ונבאר תחילה ענין המוחין מה הוא ,ה" אבל בגדלות הם מוחין דהוי,יםקנקראים מוחין דאל

כי בצלם אלקים ) ובראשית ט (ש "כי הכל נבין מן האדם הגשמי כמוהיינו , ניםבמאורות העליו
י המוחין " והוא ע,ו בחכמהינוא להיותו משכיל ומסדר כל ענים ה ואנו יודעים כי עיקר האד,'וגו

 והבינה הוא לצייר ,שהחכמה הוא המחשבה בחכמה בכללוהיינו , ד"חב' שבראשו שמתחלק לג
 שנפרט לפרטיו ויצאו הדברים מה שחשב להויה אחר והדעת הוא ציור הדבר ,2077החכמה בפרט

הם '  ואלו הג)פתח לב (ד"תר לפנינו בסעוד יו'  וכמו שית,2078 הוא שומר אותם בציורם,וישות

                                                           

משמאלא דיליה , מימינא דיליה אתייהיבת אורייתא דבכתב, ל"ב וז"ע ע"ז ק"תיקו'  עי2071
, י שדיך כשני עפרים תאמי צביהובאן אתייהיבו בתרין לוחין דאתמר בהון שנ, אורייתא דבעל פה

  . ל"עכ
 .'כ פרק ב"ח אנ" ע'עי 2072
' כי השקר אין לו רגלים והוא סוד החיצונים הנקרא שקר ואין לו ב, ל"וז' ח ה"ח רפ"ע'  עי2073

, ש כל היום דוה"שהוא הוד לבד ושם יש לו אחיזה בסוד הוד דוה כמ' ה רק רגל א"רגלים שהם נ
  . ל"עכ

  ).א"ח ע"א מ"על פי זהר ח(נכנסים לכתר דרחל ה רגלי לאה וג שזה"א פתח כ"גדלות דז'  עי2074
יהל אור ' עיו, ל"עכ, ש הוד ונצח"ל מן ח"ל מן חשמ"ל עם נצח ודא מ"למנצח תמן מ, ל" וז2075

ודיבור , והענין כי כל שתיקה בסוד חסד, ל עתים חשות ועתים ממללות"חשמ, ל"ג וז"ח ע"ב ל"ח
  . ל"עכ, שורקת וגבורה לעולם נכללת בחסד' דוממת ש' י מ"ש בס"וכמ, בסוד גבורה כידוע

' ת אדום ירוק לבן תכלת ובדכורא ג"נ שהן ר"איל ואילת דו, ל"ג וז"ט ע"ב ל"יהל אור ח 'עי 2076
 . ל"עכ, גוונין

חכמה הוא טעם ותכלית הענין , ל"ד וז"ח ע" לצ"א על ספד"בהגרא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2077
ים מקודם חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי ואחר כך דבר' שבמחשבה ב, ועיקר הענין

  . ל"עכ, חושב ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול הכלי) בינה(
כי מקודם , ס הוא הכל ברצון האלקי"הע, ל"ב וז" לח עצ"ספדא בסוף " ליקוטי הגר'עי 2078
ואין ניכר , יןא, וזהו ספירה ראשונה, שמקודם מתעורר ורוצה לעשות הדבר, כמו באדם, כביכול

וזהו , שהם הבנים, אם הפרטים, וזהו בינה, כ מצייר האיך לעשות הדבר בפרטות"ואח, כלל בפעולה
כ כשיצאו "ואח, וזהו חכמה, אבל טעם הדברים שהן דווקא בציור הזה לא נגלה, ה"נגלה למרע

 הדברים וזהו דעת שיודע, וזהו חיות הדברים ושפעם, מ שומר הדברים בציורם"הדברים להויה מ
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 והם שורים ,באים מן הנשמה שעיקרה בשמים ושולחת ניצוצות באדם להנהיגו ולהשכילו
 ההרגשות והם המוחין שבראשו שמשם מתפשטים ,באברים הראשיים שבאדם והיותר זכים שבו

ם בו והנותנים  והמוחין הם השרים המושלי,ק" ונמצא שעיקר הגוף הוא רק ו,גוףהבכל איברי 
 להיות משכיל את בוראו ולסדר כל דבר ,בו כח השכלה לעלות במדרגה שהוא יותר גדול מהגוף

  .)ישעיה כד כא ('בחכמה כצבא המרום כו
מתגדל יותר הוא ש כל מה , אנו רואים שהשכל והחכמה באה לאדם בהדרגהוהנה

 רק נשמתו ,רים גופניםשבעיבור אין לו שום השכלה והרגש בדבוהיינו , משכיל וחכם יותר
מלמדים אותו אז כל התורה  )ב" ע' לנדה( שלכן ,חופפת עליו למעלה מראשו ומשכיל ברוחניים

 ולכן אז הוא אילם שאין יכול , באורך)'פתח ט (ש למעלה"כמ ,'ורואה מסוף העולם ועד סופו כו
שבזה הוא  ,י גילוי הנשמה שהוא כח האדם במה שהוא מדבר" והדיבור בא מהשכלה ע,לדבר

שמה שהיו המוחין והיינו ,  לכנוסהדעתי היניקה שאז מתחיל בו " וע,מובדל משאר בעלי חיים
כ בגדלות " עתה יוצא ומתגלה בגוף שהוא דעת המתפשט ואח,בראשו נשאר ההשכלה בו בכח

  . לידע ולהכיר את בוראו ובהשגת התורה וכל דבר,מתגלים המוחין עצמם בשלמותם זא
 רק ,זו נוכל לומר שבעיבור שאין השכל וחכמה ניכר כלל במוחו שבבחינה ,ונמצא

ל " ר, של המוחיןות הם בבחינת קרומ,כ"שהוא בחינת הכנה לחכמה ובינה שלו שיתגלה אח
 וכמו כן הוא בפרטי מדרגות של , שאז יתגלה כחם,כ"שהם שומרי החכמה ובינה שלו לזמן שאח

להם אין פועלים רק בצמצום וסילוק ל בזמן שכחות ש" ר,א שבעיבור הוא" דזתהמאורו
  .השלמות בעולם התחתון וכדי ליתן רק קיום של ישראל בעולם כפי ההכרח אז

 והם כלים וניצוצות ,מדרגות זה למטה מזה'  יש בו ג, כל פרצוף וכל מדרגה שבווכלל
 כל כח הוא מאור פרטי , והכלים הם המדרגות עצמם, בביאורם)פתח כא (ש למעלה"כמואורות 

ם "ח מדרגות כמנין אברה" כי כלל הבנין רמ, והטעם,ועל פעולה מיוחדת בעולם ונקרא אברפ
 וכאשר הם ,ם"ם באברה"בהברא )טבראשית רבה פרשה יב פסקה (ש " כמהשכולל כל הבריא

ה זיני " כי במ,2079ם" והפרט שבו נקרא אבר מאברה,ם"ה דאברה"ם שלם שם מ"בכללם הוא אד
 שהם 2080ג טעמים"נקודות וי' ב אותיות וי"שהם כ )ב"א ע"א נ"חזהר (נהורין אתפליג עלמא 

ה זיני נהורין בסוד " ונמצא שכל אבר כולל כל המ,ן שמתלבשים באברים והם חיותם"בסוד נר
 וכל אבר כולל ,א שערים של האותיות שבהם נברא העולם"מן הרל' ן שבו שהוא חלק א"נר

 שהם עיקר הכוונה , ולנשמות בפנימיות,ניותלכלל הנבראים בחיצווהיינו , פנימיות וחיצוניות
 והפנימיות שבהם הם , והחיצוניות הם הבשר וגידין ועצמות של האברים,פנימיית שבבריאה

  .'והלב והריאה וכליות כ
 הניצוצות הם אשר נבררו מן השברים שהיו קיימים עליהם ועומדים עליהם ובחינת

 שהשקפת הקדושה עליהם שלא ,לקול והוא סוד השמירה גם בעת שהם בשיעור הק,לשמרם
, 'כ בחיצוניות האברים בבשר גידין כו" הם אשר מתלבשים אח,ו בכללו"יגרמו חורבן העולם ח

 רק בשביל התכלית שהם נשמות מסודריםע שהם " בנין העולמות ונבראים שבכל בידסווהיינו 
סודרים כל  להיות מ, בהם מתלבש שמירה זאת של השקפת הקדושה,בשביל העבודהישראל 

ן עצמם הם "אבל הנר ,ישראל הכל בשביל נשמות ,המדרגות ונקשרים זה בזה כפי התיקון הצריך
מאיר אשר כח הקדושה והחיים והיינו , 'מתלבשים באברים הפנימיים שהם במוח לב וכבד כו

 ונמצא שדרך כלל ,' עיקר רצונו ית2081 היה,בפנימיות הנבראים שהם מדרגות הנשמות שלהם
 הם ,ע הכסא והמשרתים ושרפים ומזלות וכל צבא השמים והארץ"עלמין בי' אים שבגסדר הנבר

 והפנימיים שבהם הם הנשמות הנשרשים ,ע"חיצוניות הכלים בכלל האדם השלם שכולל כל אבי
 וכל אלו המדרגות ,ן הם כח השפע היורד מאצילות לחיותם" והנר,העולמות'  בגומשתלשלים

  . ושם נשרש כל דבר,וא האילן הכולל הכלא דאצילות שה"הם מסודרים בז

                                                                                                                                                                      

', ע כי הספירות הם הויותם ויציאותם בראשונה לגבול הויה וכו"ואינה ספירה בפ, אחר הוייתם
 .ל"עכ

 .'ח עיבורים פרק ח" ע'עי 2079
ב "ול) ד"ע' כ(ח "ש בתז"ג טעמים בכתר כמ"והן י, ל"וז' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בגר'  עי2080

ב "ששם רואים שהל, ה כד בעאן"ד ד"ט ע"יח "תז' ועי, ל"עכ, ב אותיות"נתיבות הן עשר נקודות וכ
  .נקודות' ב אותיות והי"נתיבות החכמה הם השורש לכ

 .ל שהם"נדצ 2081
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 אז , שהמדרגות של כל העולמות אינם בתכלית שלמותם כפי מה שצריך, ויניקהובעיבור
 כמו בכל דבר , שהחכמה ובינה של הבריאה לא נתגלה אלא בשלמותו,כ"המוחין אינם שלמים כ

 כי אם כשהוא ,ישה וצורך תשמזווכלי שעושה אומן מופלא שאין ניכר חכמתו של האומן בכלי 
 בין עיבור ף וגם זה מתחל,ב של יוצר בראשית נשאר כמוס" ואז חו, בשלמותו ותיקונונגמר

 , וכן הבריאה בכלל, אז מתגלה החכמה והבינה יותר, שכל מה שהבריאה הולך ונשלם,ליניקה
ר מ ניכ" מ,גם כשאינו בשלמותו כמו בעת הגלות והקלקול שאין מתראה כבודו וקדושתו בעולם

 והוא סוד חכמת הטבע וחכמת , אבל זה נקרא חכמה חיצוניות,שבחכמה נפלאה הם מסודרים
 אבל ,סדור הכוכבים ומזלות וכל מה שדברו חכמי האומות בטבע הנבראים כולם וכל פרטיהם

 ואלו הם סוד קרומית של המוחין והמוחין ,אין זה אלא חיצוניות חכמתו של יוצר בראשית
 שכל זמן ,ן העיקריים"כ חיצוניות נגד נר" גוא שה,ם של עצם המוחעצמם שהם גשמיים זכי

ב " אז אין ניכר בעולם רק חיצוניות החו,שישראל בגלות וכל הנבראים והעולמות אינם בתיקונם
   ,לבד

בפנימיות '  והב,בבחינת חיצוניות בסוד קרומי המוחין'  הא,מדרגות'  זה מתחלק לבוגם
ה ונקרא מוחין "הטבעית בסדור השגחת הטבע המסור גם לאו והוא סוד החכמה ,המוחין עצמם

 נקרא בלשון ן ולכ,ה שהוא שם משותף לכל שר ומושל" ששם זה היה נודע גם לאו,דאלקים
 , ופנימיות הוא חכמת התורה המסור לישראל,א דאלהיאקאל )ב"י ע" קמנחות( וקרו ליה ,רבים

 ושאין הדבר מסור למשטרי ,שלמותהמנהיג האמיתי בשביל תכלית ה' שבזה נודע שהוא ית
) זישעיה מג (ש "ה שנקרא על ישראל כמ" והוא שם הוי,רק הכל בהשגחה נפלאהו "ח ,השמים

 ,ת שבתוך שמות מוחין דאלקים" סוד מוחין דהויווהוא ,'כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו וגו
י הנהגתו בשם "וחכמתו והשגחתו ניכר ע ,שהכל נברא בשביל ישראלוהם השמירה לפנימיות 

   .אלקים
  

  פתח לא 
 ואז באים לו ,ן" שנכנס עיקר הרוחניות בכלים שהם הנר, בגדלות הוא באופן אחראבל

 וגם ממדרגות שהם ,א עצמם" אחרי שהם רוחניות גמור שנמשכים מהמוחין דאו,ה"מוחין דהוי
 ורוחניות ל הנשמה"מ מוחין דגדלות ר" והם הנקראים בכ,א ועתיק עצמם"יותר למעלה שהם א

י שלמות העבודה של "ל שבעת שהעולמות הם בגמר ותכלית תיקונם האמיתי ע" ר,בהםש
 יימי בראשית שהוא כפי ניהוג'  אז נשפע השפע ממדרגות יותר עליונות מסדור הנסדר בו,ישראל
ימי '  שהם למעלה מו,ר" אלא הוא מתנהג ומתפעל במדרגה גבוה יותר שהם נקראים ג,הטבעי

א " שהם או,א נמצא שם" שאין פגם וקלקול וקטרוג הסטותרגוא נמשך ממד וה,בראשית
א שמקבל מלמעלה שהם המוחין " והם כחות ההרגשה שנקראים מוחין דז,ועולמות שלמעלה

 ,הבריאה בפנימיותוכל  ונתגלה חכמתו של , שאז נתגלה יחודו ותכלית רצונו בעולם,האמיתיים
 ומתבטל הטבע לפרקים , שהוא הפנימיות לישראלוהוא סוד הנבואה והשגת התורה בשלמותה

 ואין ,א שהם חסדים גמורים" והם המוחין שמקבל מאו,י נסים ונפלאות שמגלה בעולמו"ע
 )ידברים כח ( ש"כמ'  והוא עיקר גילוי שמו ית,ההשגחה באה בצמצום וכיסוי כמו שהוא עתה

 יחזקאל ('וגו' ונודע יד ה) ידו ישעיה ס(ש " וכמ,'נקרא עליך וגו' וראו כל עמי הארץ כי שם ה
  .'וידעו כי שמי ה) כא ירמיה טז (' וגויוהתגדלתי והתקדשתי ונודעת) כגלח 

 , אף שאין הרוחניות של הבריאה מתגלה, גם בעיבור ויניקה שהוא זמן הקטנות,מ"ומ
 אבל )'פתח י (ש למעלה"כמ שהרי הנפש הוא בעיבור והרוח ביניקה ,מ בהכרח שנמצא גם אז"מ
 כמו בעובר וקטן שאין לו השגה , שאין הנפש והרוח מגלה פעולתו והוא מצומצם מאד,עניןה

 והנפש והרוח נשארים בו , ולא יודע בוראו ותורתו רק בדברים חומריים לבד,בדברים רוחניים
 בשפלות והבריאה איננה שישראל בעת , וכן הוא בגילוי כבוד שם קדשו וגדולתו בעולם,בהעלם

 שנפסקה הנבואה ,לת ההשגחה ניכר בעולם בדברים חומריים וטבעיים לבד פעו,בתיקונה
 וגם זה מאחרי כמה מחיצות ,קורא'  מעט לשרידים אשר השאר ונ, וננעלו שערי חכמה,ק"ורוה

 , וקדושת העבודה וטהרת המחשבה,י היגיעה בתורתו הקדושה"ע ממה שמשיגים ,מבתר כותלא
גה בעצם הדברים של כל הדברים שאנו מדברים  שאין לנו הש,כ במשלים וחידות"וזה ג

 , רק במשל גשמי לבד שהם המוחין, ומאורות עליונים, ופרצופים, ופרקי המרכבה,בעולמות
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 יודעים ומכירים שהם ,2083 ברצוא ושוב2082 דלבא לבדרהוראחומריים וקרומות המוחין ורק בה
 ולכן ,נשאר כמוס בפנים והם סוד הנפש והרוח ה,דברים יותר עליונים ממה שאנו מדברים בהם

ת לבד שהם ששת "י וחג" והוא בבחינת נה,ר מתגלים כלל"בעיבור ויניקה אנו אומרים שאין הג
 נא לימים ראשונים שאל כי )לבדברים ד ( ש" כמ, שלזה ניתן לנו להשיג בהם,ימי בראשית

   .2084'וגו
  

  פתח לב 
 וגם שם זה אינו ,קיםב ונקראים מוחין דאל"מוחין דחו' אין לו רק באז  העיבור בעת

 ונשלם ,כ ביניקה אז מתחיל הדעת להתגלות בו" משא,ם לבד"ם מאלהי"בשלמותו רק בסוד אל
מצד '  ב, והמוחין דעיבור הם כפולים,ה דאלקים"אותיות י'  ב גםי שמתגלים"בו שם אלקים ע

 , ומאבאכ כפולים מאימא" אז הם ג, וביניקה,פעמים שמות אלקים'  והם ד,מצד אבא'  וב,אימא
 שביניקה הדעת , וגם יש הפרש שני,ה"כ בגדלות אז הם בסוד שמות הוי" משא,כ שם אלקים"ג

 2085מוחין' כ בגדלות הם בסוד ד" משא, ואין מתגלה בו רק עטרת דגבורות לבד,אינו בשלמותו
  .ג של הדעת"עטרין חו' ב וב"חו

דרגין של ' ולל ב והיאך הוא כ, צריך לבאר תחילה ענין הדעת מה הוא, דבר זהולבאר
שכולל הפעולה והדברים והיינו , 2086ב"כי דעת הוא התולדה היוצא מן החווהיינו , ב ביחד"חו

בגבול ' הימים כל א' ב שנברא בו" שהם עצמם מע,ת"ק ז"היוצאים אל ההוה הם נקראים ו
ובחכמה , בגבול ושיעור הצריך לו'  כל א2087בבינה ציור הדברים ,ב הם במחשבה" וחו,דהומ

י " וע,שם הכל מסודר בחכמה בכלל,  כל דבר באיכות זהשיהיהטעם הציור למה צריך הוא 
 והוא כשמצייר בשכלו כפי התולדה ,החכמה זאת וציור הזה שבבינה מורכב תולדה מחודשת

 , והוא שמירת עצם הדברים בשכלם אחר שיצאו להויה,נההיוצאת כבר מצוייר בחכמה ובבי
'  וא,ש"דעת הנשאר בראש והוא מ'  א,2088דרגין בדעת'  בםוה, ק"ולכן הוא הפנימיות של הו

 פועל בהשכלה ,ק"י הו" והוא כשפועל איזה דבר בעולמות התחתונים ע,דעת המתפשט בגוף

                                                           

ו "א ל"זהר ח' ועי, הבאהח בהארה "נפה' עי' בשיעורא דלבא'ל "אולי צ, ג"ח כא ע" תז'עי 2082
ל האי ראיה "ל רבי יהודה והא כתיב ותפקחנה עיני שניהם א"רבי יוסי אמר ראייה הוה א, ל"א וז"ע

  . ל"עכ, דכתיב ותרא האשה דייקא) א שיעורא דלבא הות"נ(בשיעורא דאילנא נקטת ליה 
, ו שזה נאמר על השגתינו בספירות שאי אפשר להשיגם בעצמם"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי2083

אלא לחכם , אין הדבר אמור, ל"וז' פרק ג' ח שער ג"נפה' ועי, וזה מה שכתוב בזהר מטי ולא מטי
 . ל"עכ, דעתו פנימיות הענין בשעורא דלבא לבד ברצוא ושובומבין מ
שאו מרום עיניכם וראו ' אמרו שם על פ' א' בהקדמת הזוהר ד, ל"וז' י פרק ה"ח עגו"ע'  עי2084

כי בכתר ובחכמה לית תמן שאלה כלל ומבינה ואילך קיימא לשאלה אבל איהו ' מי ברא אלה כו
ה מה פשפשת ומה ידעת הא כולא "הנקרא מ'  מלבארח סתים ולא אתגלייא כלל כיון דמטי עד

פ כי שאל נא לימים ראשונים אמר שהם מחסד ואילך "סתים כדבקדמיתא ובמקומות אחרים ע
ק נקרא טמיר "ע, ל"ב וז"ח ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, ר"אבל למעלה משם אין שאלה בג

עולם ) 'דברים ד(ימים ראשונים א מתחיל הגילוי כי שאל נא ל"א ובז"דטמירין והוא אתלבש בז
  .)ט"תהלים פ(חסד יבנה 

נ "זו, מוחין' ג ב"מוח דעת חו, ה"ב הן י"מוחין חו' וד, ל"ב וז"ב ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 2085
, בתי דתפילן דנהרין ברהיטי מוחא' ד' ב ארבע גוונין כו"ב ע"ז רצ"ש שמביא א"וע, ל"עכ, ד"הן ו
 .מוחין' והן ד, ל"עכ

עיקר כל ההנהגה הוא בדעת שהוא , ל"ד וז"ח פתחי חכמה אות קכ"ל קל"ברמח'  עי2086
ולכן הוא יש לו להתפשט יותר , התולדה היוצאת מכח כל התיקונים שנתקנים מצד חכמה ובינה

א ולעמוד בקו "מכל שאר המוחין כי שאר המוחין עומדים בתוך כליהם כי די להם להמצא בז
חכמה מורה וכולל ', אר הקוים בכל המדרגות כולם וכואך דעת יש לו להתפשט אפילו בש, שלהם

ותראה שלפי , והתולדה היוצאת מכל זה הוא הדעת' כל מה שעושה אבא ובינה כל מה שעושה אי
א "וכל עניניהם בבינה ועניני ז' שכל מוחי אבא וכל עניניהם כולם נראים בחכמה וכל מוחי אי

  . ל"עכ, א הוא דעת"ז שז"אדרא נראים בדעת על כן אמרו ב"בתיקוניו שקבל מאו
חכמה הוא טעם ותכלית הענין , ל"ד וז"ח ע" לצ"א על ספד"בהגרא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2087

דברים מקודם חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי ואחר כך ' שבמחשבה ב, ועיקר הענין
  .ל"עכ, חושב ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול הכלי) בינה(

א אלא שדעת דאבא נשאר "דעת כלול מדעת דאו, ל"ב וז"ו ע" טצ" ספדא על"בהגר'  עי2088
  . ל"עכ, במוחין ודעת דאימא הוא דעת המתפשט
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 והוא שפעת וחיות כל הדברים ,ת" והוא דעת המתפשט בז,ש"ב כמ"פ הסדר המצוייר בחו"וע
 , חסדים ודינים,דרכים'  הם בבת"הפרטים המסודרים בזשכל  ,ג"הדרכים הכללים של חו' בב

 שחכמה ,ב"כ מדרגת חו" והם ג, ובצמצום וסילוק,שהם בהתפשטות השפעה וגילוי הארה
 שעיקר החכמה של הבריאה הוא כדי לעשות חסד , דבר שם מסודר בחכמהכלשכוללת חסדים 

 י כל פרט יתראה" הבריאה ועי" רק שם מסודר הדברים היאך ע,ש כמה פעמים"כמולזולותו 
 הוא דינים שהם , והבינה הנותנת הציור לכל דבר,הבריאה וזהו החכמה של ,טובו וחסדו

עטרים '  והם ב,ג" ונמצא שהדעת שהוא הרכבה שלהם כלול מחו,צמצומים וגבולים לכל מאור
הדברים אלו '  שזהו שורש התחלת הבריאה שיהיו ב,ג עיקרם ושורשם בא מלמעלה" שהחו,שבו

 וכמו ,ב כידוע"עטרין הם בחינה שלמעלה מחו'  לכן אלו הב,סתלקות וה, התפשטות,בנמצאים
  .הבאים ביותר ביאורבנתיבות ד "בסבמקומו ' שית

 , שגם בעת שהוא בבטן אמו כבר יש לו מוחין בראשו, אנו רואים באדם התחתוןוהנה
 אף כשנולד אז , וכשנולד אז מתחיל להתחכם,אבל הם שובתים ואין פועלים הרגש בגוף כלל

 אבל הוא ,כ בגוף"י היניקה אז מתחכם וניכר הרגשו ג"מ ע" מ,עיר פרא אדם יולד) יביא איוב (
 ,ב" נקרא הכל עטרת דגבורה לבד אף שבאמת יש בו כח הרכבה של החוולכן ,בצמצום מאד

 ואחר היניקה אז , נקרא הכל עטרה אחת, כיון שאין פועל רק בצמצום כמו ענין הגבורות,מ"מ
 עד שנשלם גידולו ומגיע לכלל איש , ומתחיל להתפשט בהרגש הגוף בהדרגה,נתוסף בו הדעת
  ).מא, א פתחים לז"גדלות דז ( לפנינוד"בס'  כמו שית,בפרטות השנים

 שבעיבור כבר כתבנו שהוא לפי ,כ בסדר המאורות העליונים" זה אנו מדברים גוכל
ו " ואז ח,ם היותר גדולא בנבראים כי אם בצמצו"הסדר שאין מראים האורות של אבריו דז

 כי אין מתגלה שהכל בעומק ההשגחה ,אין אמת ואין משפט ואין דעת אלקים בארץ) הושע ד א(
'  אלא נסתרה דרכיו ית,להעניש לרשעים כדרכיהםגם פ דרכיהם ו" עטוביםבחסד ודין לשלם ל

שעים הרה "אוו "ז ח" ועי,ינת השכרנתב ששם יתגלה " ונשאר כמוס בהנהגת עוה,מהשגתינו
 ונמצא שאף שמשיגים חכמת הבריאה וסדר הנהגתה בבחינה חיצוניות ,תולים ההנהגה במקרה

 ,עטרין של הדעת מתגלים' מ אין השכר והעונש שהם בסוד ב" מ)פתח ל (ש למעלה"כמהחכמה 
 והם נקראים מוחין דאלקים ,מוחין לבד'  ונמצא שאין כאן אלא ב,ז אין דעת אלקים בארץ"ועי

 לבד לישראל רק ,י מה שמשיגים בחיצוניות הבריאה"כלה חיצוניות המושג עשהוא סוד הש
 אבל אין , ורק מציאותו לבד נמצא, והוא סוד הדעת הנעלם אז בעיבור,בלבנשאר בסוד אמונה 

 שאין ,א" וזה בא מצד מיעוט ההארה שבז,ימי בראשית' מתפשט הרגשתו בסדור הפעולה של ו
ר שלו שהם העטרות של המאורות הם " וגם ג,צמצוםמתגלה המאורות שלו רק בקטנות ו

  .ה אין מתגלה בו" שי,ם"ים בשלמותו רק בסוד אלק וגם זה אין שם אל,בקטנות וצמצום גדול
ס של כל סדר "ם מורה על כלל המדרגות של כל הי" כי שם אלהי, בזה סוד עמוקוהענין

א הם " ואותיות מל,ה"סוד יב "ים הם חוקה דאל" כי י,ה שכולל הכל"הנהגה כמו סוד שם הוי
אחרונה שהוא הכולל מה ' ים הוא הקאותיות דאל'  וכלל ה,ק"ה שהם הו"של שם הוי' סוד ו

ב " ונמצא שבעיבור שאז אין החו)ג"ג ע"פ ( לתיקונים'בפיש רבינו "ו כמ"אותיות יה'  בגנכללש
ה קצת שלמותו  שאז מתגלוביניקה ,ק"ם לבד שהם הו" לכן נשאר רק אותיות אל,ש"מתגלים כמ
 אז ניכר ,ק בעולם" ואין נבואה ורוה, אבל אין מתגלה בפנימיות רק בדברים טבעיים,יותר בעולם

 ורק אין הדעת בשלמות עד , אבל הדעת מתחיל להתגלות קצת בעולם,ים לבדקבסוד שם אל
ביניקה  וגם , והשפעה מרובהבהארה שאז גם עטרת דחסדים שבו מתגלה לנביאים ,הגדלות

 ,ק"ימי בראשית שהם ו' י הדעת שעטרת דגבורה מתפשט בו" והוא ע,ם שולטים בעולםהדיני
   . והבן מאד,ש"דרכים כמ' אבל בגדלות מתגלה ההנהגה שלמה בב

  
  פתח לג 
 כי המוחין הם ,א" יש מצד זה יניקה לסט,אלקים'  דקטנות שהם בסוד בבמוחין

מדרגות '  ויסוד שלה יש בה ג,י שלה" ובעיבור מתלבשים בחיצוניות נה,י דאימא"מתלבשין בנה
 , אז מתגלה רק חיצוניות עור הרחם לבד שהוא פתוח, ובעיבור,עור ובשר הרחם ופנימיות הרחם

,  וכל הדברים האלו הם סודות רמים ועמוקים בסתרי ההנהגה, אין הדעת יכול להתלבש בולכןו
 וכל פרטי וכל דרכי א לצורך הוצאות הנבראים" הנה כל פרטי המאורות המסודרים בזכי

 נמצא ,כ" אעפ,כפי השלמות והתיקוןוהיינו ,  נסדרו בבחינת פרצוף,הנהגתם הגם שאחר התיקון
 להחטיאי פתויו " וניתן לו רשות לגרום קלקול ומיעוט הארה ובלבול הסדר ע,א בעולם"גם הסט
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 כך ,ליונים וכפי פרטי המדרגות של מאורות ע, כדי שיהיה הבחירה מסורה,י קטרוגו"האדם וע
ים קאת זה לעומת זה עשה אל) ידקהלת ז (ש " שסוד זה הוא מ,נמצאים מספר קלקולים כנגדם

 ,כ" עיקר אחיזת הרע וקטרוגם באורות שלמעלה הוא במקום שאין האור מתגלה כ, והנה,'וגו
 אבל במקום שהאור פתוח וגילוי הקדושה , זה נמצא שם קטרוג שלומצדויש שם איזה סיתום ש

  .' כהמס דונג מפני אש כן יאבדו וגו)גתהלים סח (  בסוד,א"י כח הסט" מתבטל ע,יתירה
 כי היא למעלה ממדרגת התחתונים שהם , כי נגד אורות אימא אין שם אחיזה לרעוידוע

י שמגלה אור דילה מתבטלים כל החיצונים שהיא בסוד התשובה " ואדרבא ע,ימי בראשית' ו
כ בבחינה " משא, אבל אין זה אלא בפנימיות של אימא,םהסיגישמכפר כל העונות ומסיר כל 

 ובסיום יסוד שבה הוא ,כ אחיזה נגדם" היה ג, אם היה שם קצת סיתום, תחתונה שבהרהיות
 ,2089 שכן הוא לעולם בכל יסוד,מקור שנפתחים שם ומתקבצים כל המדרגות הנמצאים בפרצוף

 ושיער חכמתו של יוצר ,לבטלם היה הדבר מקלקל מאד וקשה , אם היה להם שם אחיזה,ולכן
 שלא יהיה לו שליטה גמורה לבטל כח הקדושה , בשלשלתלב יהיה קשור ככא"שהסטבראשית 

 לא המציא שם ,א" להיותו קרוב למדרגת ז, לכן אותו בחינה תחתונה של יסוד דאימא,ו"ח
 ז לא יוכלו" ועי,ל שיהיה האור שבו גלוי" ר,סיתום בהארתו החיצונה אלא נשאר פתוח

ור החיצון של יסוד דאימא הוצרך להיות אל שה"ש הרב ז" וז, להסתכל ולהאחז שםהחיצונים
 אין ,א" שהם מרוממים וגבוהים יותר מכל מדרגות ז,כ במדרגות הפנימיים של יסוד" משא,פתוח

  .ה לא יהיה להם אחיזה שם" שבלא,חשש אם נמצא שם סיתום והעלם האור
 שאז הכלים ומדרגות שלו ,א בעיבור"גלות בז זאת לא היה יכול הדעת להתולסיבה

 ונמצא שאם היה נמצא בו מאור הדעת ,במדרגה קטנה מקבל רק מהארה חיצוניות של אימא
א להיותם באים ממדרגה גדולה " שהמאורות ומוחין של ז, היה נצרך לו לבוש מאימא,מאיר

להם מאורות  אין יכולים להתגלות בלי לבוש ומחיצה שאימא עושה ,ימאממנו שהם מא
 לא היה הדעת יכול , וכאן שהוצרך להיות פתוחה להארת חיצוניות היסוד דידה,החיצונים שלה

 שאין יכול לקבל הארה זאת במדרגתו מגולה כפי ,א" שאינו בערך ז,להמצא בלי לבוש ומחיצה
  רק ביניקה וגדלות שאז המאורות שלו, לכן אין הדעת נמצא בו כלל,מדרגתו העליונה העצמיית

ה אין החיצונים "מקבלים הארה מפנימיות המדרגות של אימא ושם יכול להיות סיתום שבלא
י מסך ומחיצה שעושה לו " יכול הדעת להמצא בו ולהאיר בו ע,יכולים להגיע שם בקטרוגם

  .אימא
 שהרי היא קיימא ,א" כל זה הם במוחין שמצד חלק אימא שקרובה יותר למדרגת זאמנם

 והוא טמיר ונעלם בסוד המחשבה ,אבא שהם מדרגה יותר גדולהכ הארת " משא,2090לשאלה
 אין החיצונים יכולים להגיע , אפילו יהיה שם סיתום בבחינה התחתונה של יסוד שלו,לבד

 ומצד זה יכול הדעת בבחינת ,ונה שלו הוא סתוםת לכן שם גם בחינה תח, הזהמאורקטרוגם נגד 
מוחין '  אין אנו חושבין אז רק ב,מ" ומ,עיבור יכול להמצא גם ב,המאור שמצד אבא הנכלל בו

 כי אין המחשבה ,י אורות אימא" כי אורות אבא אין יכולים להתגלות כי אם ע,כ מצד אבא"ג
 וכיון שאין נמצא ציור נגדו ליתן לו גבול ,י ציור המחשבה בפרטות"ע כי אם ,כלליית מתגלה

טי מאורות שלו אין יכולים להיות בלי  שעיקר פר,א" אין יכול לגלות מדרגתו בז,ושיעור ומדה
 להמצא ונמצא שמצד זה גם מצד אבא אין הדעת יכול ,גבול ושיעור וקו המדה שקדם לו מאימא

   .מוחין גם מצד אבא'  ולכן אין בו רק ג,בו
  

  פתח לד 
 נקרא מוחין ,יותרב שבקטנות ועיבור כל המדרגות שבו מאירים בהארה מועטת ומאחר

כ נקראים אלהים "א ממוחין אלו שהם ג" ומצד זה יש אחיזה לסט,חיצוניותים שהם בחינה קדאל
ז שההנהגה " שכ,ש" והוא סוד גדול מאד כמ,ש שהם מקבלים הארה החיצוניות הזאת"אחרים ע

' כל אאל  עליונה מסתתרת ומסודר הבריאה בהנהגת הטבע שנטבע בחלק המצומצם גחהוהש
 ולכן ,הקודמיםבנתיבות ש "קטרג ולפתות האדם כמא מוצא מקום ל"ז הסט" אז עי,לפי מדרגתו

                                                           

' ועי, ל"עכ, לולב יסוד דומה לשדרה דביה קיום דכל גרמין, ל"א וז"ו ע"ג רנ"מ ח"רע'  עי2089
, ג"ר דף קמ" באדש"ק ולכך נקרא כל וכמ"וידוע שיסוד כולל כל הו, ל"ב וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר

 . ל"עכ
  .211לעיל הערה ' עי 2090
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 מאחר שאין לו דעת להכיר את בוראו ,גם האדם בקטנותו נמשך אחר תאוות מגונות ומדות רעות
ר " ולכן אז היצה,מנהיג העולם ורוצה בקיום תורתו ועבודתו'  יתושהואולידע שיש דין ומשפט 

 ללמדו עיקרי התורה ולהשכילו ,'דרכי ה וצריך לחנכו מקטנותו בתורה ו,דבוק בו מאד בטבעו
אולת קשורה בלב נער ) טומשלי כב ( בסוד , שבזה מסירים ממנו פיתויי היצר,שיש מנהיג לבירה

 שמוחין דקטנות יורדים , זמן היניקהאחר והוא סוד הגדלות ,שבט מוסר ירחיקנה ממנו
' מתחיל להשיג אמיתות הל שהולך ו" ר,ה בהדרגה" ונכנסים בו מוחין דגדלות דהוי,ומסתלקים

 ומשטרי ושהוא סיבת כל הסיבות ומהוה הכל ואין הדבר תלוי במקרה ובטבע ,ועומק השגחתו
  .השמים שמקבלים מהארת שם אלקים

א יורדת למטה ומסתלקת ממנו למדרגה יותר תחתונה ונשארת רק בעקב של "והסט
שחוטא במחשבה ונכשל במה  , מצד הרגילו)א"ח ע" יז"ע(  והם סוד העונות שדש בעקבו,האדם

 ורק בהדרגה אם ,ו בכוונה בשכלו ומחשבתו שהם סוד מוחין שלו" אבל אין חוטא ח,שאינו זהיר
דרך רשעים כאפילה לא ידעו במה ) יטד משלי (ש " זהירות כמסרוןו נכשל בחטא מצד ח"ח

וכך דרכו  , ועבירה גוררת עבירה עד שמתרגל בחטא,א"ז נאחז בו כח הטומאה והסט" עי,יכשלו
 וזהו נשיכת הנחש )ב"ה ע"קשבת ( ' עד שאומר לו כו,'ר היום אומר לו עשה כך כו"של יצה

 שבו לחטוא גם ונותושורף כל גופו לקלקל כל מדרגות עליהארס כ למעלה "בעקב ועולה אח
מוחין שנדחו למטה '  מבדקטנותפ אלקים שהם הדינים "ב שהוא ב"ס עק" וז,במזיד ומחשבה

י מוחין דגדלות " ע, וכתיב הוא ישופך ראש,ב"ואתה תשופנו עק) טובראשית ג (ש " וכמ,ב"בעק
פ החכמה והבינה שהוא " כל מעשיו עולסדר לעשות ,כ מאירים בגופו"שנכנסים בראשו שאח

  .פ דביקות האדם לבוראו"פ תורתו וע"ע' יתמשיג בהויתו 
ז הוא " שכ)תח יאצמצום פ (ש למעלה"כמ הוא בכלל העולם שהוא דמות אדם שלם וכן

 נמצא קטרוג ,2091ים בארץק אז אין אל,'בקטנות שהנהגתו בצמצום ובטבע והסתר אור פניו ית
ס " וז,ו התורה והשגחה" וגובר המינות והאפיקורסות להכחיש ח,א והשקר גובר בעולם"הסט

  שהנה כתיב, סוד גדול מאדוהוא,  לו אמושהומעיל קטן תע) יטב ' שמואל א (מוחין דקטנות
 ונודע שהחטאים הדבוקים בנפש האדם ,' הן בעון חוללתי ובחטא יחמתני אמי וגו)ז תהלים נא(

גים שבדמים טמאים שדבוקים בו שהיא בתאוה יבטבעו מעת שיצא מרחם אמו הוא מצד הס
 והם סוד חיצוניות הגבורות ,ר כרוך בנפשו" שבזה יצה,2092 והם סיגי הגבורות,באש דאיש ואשה

ם הוא כל קומה שלמה " כי אד,ם" שהוא ד2093ה"אחוריים דשם אהי והם מ,שמשם אחיזתו
 ,ס"מי'  בכללות כל א2095ת" והוא סוד אמ,2094ם"ם נשאר ד"דאד'  אסודובהעלם היחוד 

 את 2096 שפיתה,ר"י חטאו של אדה" והוא סוד המיתה הכרוך בטבע ע,ת"נשאר מ' וכשנסתלק הא
ה " נשבת( ש" כמ, הדבוקים בנפשוי החטאים"ז נגזר מיתה ע" שבה ועיבורותחוה ואחז בסיגי הג

) יא יז ויקרא(ש "וכמ ,' כי אדם אין צדיק בארץ וגו)כקהלת ז ( ש" וכמ, אין מיתה בלא חטא)א"ע
 שנפש של האדם היא לבוש לנשמה סוד דרגא , שהוא אוחז בלבושין שלו,נפשבכי הדם הוא 

' בפיש רבינו הגדול " והם אדם ובהמה כמ,דיליה בבריאה שהיא נפש חיה ואדם דרגא דאצילות
 שהתורה , והם לבושין של התורה והמצות, שלכן כל התיקונים הם בלבושין,2097ד"ד פ"לספ

 שבזה הוא משכיל ,י המוחין דגדלות"ע והמלבושין האלו הוא מתקן ע"ומצות עיקר תיקונם בבי
ב בראשית (ש " כמ, שלבושים אלו נטלו מאדם אחר שחטא,' ומשיג בתורתו ית,ומכיר את בוראו

 ,כי נר מצוה ותורה אור) כגשלי ו מ(ש " כמ,2098 והם כתנות אור,'ויהיו שניהם ערומים וגו) כה
   .'וחכמת אדם תאיר פניו וג) אקהלת ח (ש "וכמ

                                                           

עם יושבי הארץ כי אין אמת ואין ' בני ישראל כי ריב לה' שמעו דבר ה, ל" וז הושע ד א'עי 2091
 . ל"עכ, חסד ואין דעת אלהים בארץ

 .'ח צלם פרק ב" ע'עי 2092
 .'ן פרק ג"א וזו"ח הולדת או"ומקורו בע, ם"ד' גימ, ה"אהי, י"אה, ה"א,  א2093
 .'כ פסח פרק ט" שעה'עי 2094
  .'א פתח ב"ל או" כנ2095
 .ל הנחש"נדצ 2096
ל אדם כללא דדכר ונוקבא דאצילות "ר' היינו דכתיב אדם ובהמה תושיע ה, ל"ד וז"ח ע" כ2097

 . ל"עכ, ובהמה הוא עולם הבריאה לבוש לעולם האצילות
לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם ] ש"ומ[, ל"ג וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2098

והוא בסוד כתנות עור של , ועורו הוא עור הערלה, ל"בשר ושם מתגליא החסד כנ' שמילה נק, מאד



 פתחי שערים

410 

' י דאימא שנעשו לבושין אל המוחין שלו וכמו שית" האלו הם בסוד נהוהמלבושין
הני מאני ) א" ע'ברכות ו( ה" כנודע שמלבושין הם בנו,ד" בס)'א פתח א"גדלות דז (במקומו

 'בפיש רבינו הגדול " כמ2100ל בהוד"ש בנצח ומ"ל דאימא ח" והוא בסוד החשמ,2099'דרבנן כו
 סוכת שלום ,ם"ל בשלו" והוא החשמ, מלבושי הנשמותם שהיכל נוגה וזוהר שם ה,2101להיכלות

ם ן שה" מהניצוצות שלמעלה מבירורי הכלים שהם נעשו מלבושים אל נרוהם, דפרישת גדפהא
אשר  , שכל עבודה של האדם הוא בתיקון ובירור הניצוצין אלו להעלותם לאימא,מוחין דגדלות

 2102א שהוא הטהרה במקוה דילה ונקה"שם הוא המדרגה שאין שטן ופגע רע ואין שליטה לסט
   .י דילה מוחין דגדלות ובסוד התשובה" שהם פנימיות של נה,ן"יה דיוד"י שם אהי"ע

  
  פתח לה 

 ,דרגין'  שהם נחלקין לג2103ע"עלמין בי' י דילה מקננין בג"כי אימא נה , בזהוהענין
 והוא בעולם , שהוא בעקב2104ל"ן גימטריא נע"ה דההי"י שלה הם בסוד שם אהי"שחיצוניות נה

 בימינא הוא ,ק בימינא ושמאלא"אותיות של ח' א סוד ב"העשיה ששם עיקר סדור הקליפות וסט
 ובחלקת לשונה היא מפתה האדם במה שמראה לו ,' וגוכי נופת תטופנה) גמשלי ה  (2105נףח' ח

ר במה "של שק' הוא קש בצד שמאל דילה ,ה בפרטות"ז ומכחשת השגחת הקב"מתיקות עוה
 וגם מטמטמת לבו של אדם במה שנסתר מפניו )פתח כו (ש למעלה"כמ' ששם נסתר כבודו ית

ם כאשר הוא במדרגה זאת  וכן האד,דימינא'  שהוא ח, ומראה לו קצת היתר בדבר,חומר העון

                                                                                                                                                                      

והוא , ש בזוהר"ובתחלה היה כתנות אור כמ, מושך בערלתו היה) ב"ח ע"סנהדרין ל(ר שאמרו "אדה
ידעו , ל"א וז"ט ע"שם כ' עיו, ל"עכ, א"גנז ולא יגלה עד שיוסר הסכ נכסה בעור ונ"ואח, אור הגנוז

כי ערומים הם והוא היה לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם 
ג כד מטא לעלמא דפרודא "ב וכ"א ופרשת בראשית דף כ"ו ע"ד ופ"ה ע"ח דף פ"ש בתז"חטאו וכמ

בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא למארי 
  . ל"עכ, ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל עתיד הוא למחטי קמך

 והדר לבושו ,ל"הדור בלבושו שהוא נצח כנ) ג"ישעיה ס(ל "וזד "ע'  טצ"א על ספד"בהגר 2099
ס האמור " וז,ואוריד לארץ נצחם' שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על בגדי כו) שם(פורה דרכתי 

'  וההוא ירך הוה בחלישו דילי,ויגע בכף ירכו וההוא ירך דרווח מיעקב) ב"א ע"קי (בפרשת משפטים
 ,' כד אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו, דלא משיך נבואה, מאי בחלישו,עד דאתא שמואל

כ הני " ובג,' באלין לבושין דיליה גזל כו,'ב מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו"ב ע"קי' ושם בד
ש וידוע שסוד הירך " ע,'מאני דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו

 .ל"עכ, כ"הוא נצח והוא שנבא ממנו שמואל כידוע ושם ג
ש הוד "ל מן ח"ל מן חשמ"ל עם נצח ודא מ"למנצח תמן מ, ל"ב וז"ג ע"ג רכ"זהר ח'  עי2100

ן מכל צדדיהם "ל הזה מלביש ומקיף לזו"הנה החשמ, ל"פרק יג וזע "ח אבי"ע' ועי, ל"עכ, ונצח
ומה שהוא מצדם נקרא מלבושים ומה שהוא מתחת רגליהם נקרא מנעלים , אפילו מתחת רגליהם

' כי כבר ידעת כי ג, ל גם נעל נקרא לסיבה זו"וכבר נתבאר כי מלבוש גימטריא חשמ, והבן זה היטב
ן "אמצעית שבה ושל מילוי ההי' ר שבה ושל מלוי אלפין בג" בגן"של מלוי יודי' ה יש בבינה א"אהי

ל כנזכר "אשר לבושם הוא חשמ' דבינ) יסוד(ן בנצח הוד "ה דההי"אחרונים שבה נמצא כי אהי' בג
, ל"ן גיטריא נע"ה במילוי ההי"והנה שם אהי, ל"ן כנ"נעל תחת רגליהן של זו' והנה ממנו נעשה בחי

  . ל"עכ
והענין כי כל שתיקה , ל עתים חשות ועתים ממללות"חשמ, ל"ג וז"ח ע"ב ל"יהל אור ח'  עי2101

שורקת וגבורה לעולם נכללת ' דוממת ש' י מ"ש בס"וכמ, ודיבור בסוד גבורה כידוע, בסוד חסד
  .ל"עכ, בחסד

 .1967לעיל הערה ' עי 2102
 .ב"ד ע"ז כ"תיקו'  עי2103
  .ע פרק יג"ח אבי"ע'  עי2104
ויצירה , בריאה כלו טוב, ע"עולמות בי' ש ג"ר י"ק ט"סוד ח, ל"ד וז"ע' ב מ"יהל אור ח 'עי 2105

' ג, הכללות' שהן ג, ה"ונו, ג"וחו, ב שניהם רחמים"ושרשן למעלה חו, ועשיה כלו רע, ר"ה טו"ע
ר עוד יהל או' ועי, ל"עכ, ובקריאתו, והשם בכתיבתו, ק"אקי', ונוק, א"ז, א"א, שמות שכוללן הכל

ע למעלה "עולמות בי' נ והן בג"א אית ימינא ושמאלא דו"בין בקדושה ובין בסט, ל"ד וז"ו ע"ב ט"ח
, א"כי ימינא הוא חנף ומרע שמראה טוב לב, שניהם טובים ובעשיה מדור הקליפות שניהם רעים

 ,דגיהנם' ק ומספרם גיהנם והן דכר ונוק"והן אותיות ח', ושמאלא בעל מחלוקת איש לשון בל כו
אבל בבריאה כולו טוב והוא בנשמתא כי אין , ר"אתוון ט' ושם ב, ר מטה ונחש"ה טו"וביצירה ע

  .ל"עכ, ה"ר ומנח"או, ש"אתוון י' ושם ב, בה חטא לעולם כי היא מסתלקת קודם החטא
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ש " כמ, אז נסתלק חכמתו ובינתו,נפתה אחר עצת הנחש הנושך בעקבו בסוף סיום הקדושה
 ונשאר ,כ נכנס בו רוח שטות והוא בסוד מוחין דקטנות"אין אדם חוטא אא )א" ע' גסוטה(

 ושם ננעל הפרגוד ונסתמו , לבד כמו העובר בבטן אמו ממשבהמייתבמדרגת העשיה בנפש ה
 שהנביא היה צריך ,' וגו כי המקוםך מעל רגליך"של נעלי) השמות ג ( ולכן כתיב ,רי קדושהשע

 , והוא תיקון המלבושים שלו,לפשוט ממנו מדות הדבוקים בנפשו כדי להשיג מדרגת הנבואה
 והם מדות הנפש הטבועים ,'ויפשט גם הוא את בגדיו וגו )כד יט' שמואל א(ש בשאול "וכמ

  . מדו כמדתו, מדו בד)ב"ה ע" סיםפסח( ש" כמ,בתאוה
ר שימינא טוב "טאותיות ' י דאימא מתלבשים ביצירה אשר שם ב" אמצעית דנהובחינה

 והוא מדרגת , והוא הבחירה הקשור בלב שהוא חלק האמצעי של האדם שבו הרוח,ושמאלא רע
 נכשל , אך מצד הרע שהיה דבוק בשמאלו,הבינוני שהוא באמת מכיר את בוראו ודבוק באמונתו

  . לפרקיםבחטאיםכ "ג
 אז ,כשהאדם משיגוש ,י דאימא בבריאה שהוא בסוד הנשמה" עליונה של נהובחינה

 שלא , רגלי חסידיו ישמור)טב ' שמואל א( ש" מדרגת הצדיקים כמ,הוא רחוק מן החטא לגמרי
  רק שמצד שאדם,ש שימינא ושמאלא שלו שניהם טוב"אותיות י'  בושם ,יאחז הנחש בעקב שלו

 והוא במדרגת הבריאה ששם ,נמצא לפעמים איזה חסרון וחטא בו ,' אין צדיק וגו)כקהלת ז (
כ ביצירה שם " משא, ששם הכסא והנשמות,והנהגה שלמעלה מן הטבע'  יתקדושתועיקר גילוי 

 ולכן בבריאה הוא סוד מוחין דגדלות והוא ,כ" כההמשרתים ומלאכים שאין ההשגחה מתגל
 ,ש" וטהרה ותשובה כמ2106ה" ושם סוד ונק,ן"ה דיודי"א שמתגלה שם אהיי דאימ"מפנימיות נה

שהוא ' ח בגדיו וגו"ח את רי" ויר)כזראשית כז ב(  ושם, דקדושה של הנשמהיןושם עיקר מלבוש
 זה )'כו( ממנו ה דבר שהנשמה נהנואיזה )ב"ג ע" מברכות(ש " וכמ,ע דאימא עילאה"ריח של ג

 המלבושין דרווח יעקב , דנשמתא2107 והם כתנות אורח"ה הוא סוד רי" ולכן בריא,הריח
 ,ר" אדהטאי ח"י השבירה וע" שהם הניצוצות שבירר מן השברי כלים שנפלו שם ע,2108מעשו

 משכא דחויא 2109ר" ונתלבש בכתנות עו)ב"ח ע"ב ר" חזהר(  לבושא דיליהטדחב אדם ואפשי
                                                           

 .1967 לעיל הערה'  עי2106
עיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם ל] ש"ומ[, ל"ג וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2107

והוא בסוד כתנות עור של , ועורו הוא עור הערלה, ל"בשר ושם מתגליא החסד כנ' שמילה נק, מאד
והוא , ש בזוהר"ובתחלה היה כתנות אור כמ, מושך בערלתו היה) ב"ח ע"סנהדרין ל(ר שאמרו "אדה

ידעו , ל"א וז"ט ע"שם כ' עיו, ל"עכ, א"יוסר הסכ נכסה בעור ונגנז ולא יגלה עד ש"ואח, אור הגנוז
כי ערומים הם והוא היה לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם 

ג כד מטא לעלמא דפרודא "ב וכ"א ופרשת בראשית דף כ"ו ע"ד ופ"ה ע"ח דף פ"ש בתז"חטאו וכמ
צלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא למארי בניינא נעשה אדם ב

  .ל"עכ, ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל עתיד הוא למחטי קמך
הני ) א"ע' ברכות ו(ש "כמ, א בלבושין"ס אחיזת ס" וז,ל" וזב"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2108

חמו חבריא מה כתיב ותקח ) ב"ב ע"קי(משפטים ' ש בפ"וכמ, מאני דרבנן דבלו מחופיא דידהו
והענין כי לקיחת הברכות ממנו בערמה היה , ש"ע'  בגדי עשו בנה הגדול החמודות כורבקה את

ח "ב נ"ב(שיעקב שופריה דאדם , כן רימה יעקב לעשו ונטל את דיליה, ר"כמו שרימה הנחש לאדה
ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת , ח מה כתיב"ה ת"בהג) א"א ע"קי(ש שם "כמ, ועשו של הנחש) א"ע
ר "ועשו נטל בגדיו של אדה, ולכן רמה עכשיו אותו עם עקש תתפל, ש"ה ע"ל הגעד סוף כ', כו

ולכן נטל יעקב ממנו ולקח , והוא עשו והוא בגדי החמודות, ם"שנתפתה אחר הנחש ולקח הס
' ועי, ל"עכ, ל"ל והוא נפש הנ"ש חיה טבא חיה בישא שניהם בבריאה והוא טוב ורע כנ"וז, הברכות

 והדר לבושו פורה ,ל"הדור בלבושו שהוא נצח כנ) ג"ישעיה ס(ל "וזד "ע'  טצ"א על ספד"בהגרעוד 
ס האמור בפרשת " וז,ואוריד לארץ נצחם' שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על בגדי כו) שם(דרכתי 

עד '  וההוא ירך הוה בחלישו דילי,ויגע בכף ירכו וההוא ירך דרווח מיעקב) ב"א ע"קי (משפטים
 ושם ,' כד אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו, דלא משיך נבואה,ו מאי בחליש,דאתא שמואל

כ הני מאני " ובג,' באלין לבושין דיליה גזל כו,'ב מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו"ב ע"קי' בד
ש וידוע שסוד הירך הוא " ע,'דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו

  .ל"עכ, כ"נו שמואל כידוע ושם גנצח והוא שנבא ממ
כ מלבוש אחר מקליפות נוגה והם "כ עשה לו ג"אח, ל"וז' ח קליפת נוגה פרק ד"ע'  עי2109

וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא כי הרי ', ע הארץ וכו"וכנגד הלבוש דכתנות אור ג, כתנות עור
ב " יצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה

בשר ושם ' שמילה נק, לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מאד] ש"ומ[, ל"ג וז"ע
סנהדרין (ר שאמרו "והוא בסוד כתנות עור של אדה, ועורו הוא עור הערלה, ל"מתגליא החסד כנ
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כאשר משלים האדם  ו,2110ערקין דכבד' כחות שבנפש ע' דבעשיה לבוש נפש הבהמיית בסוד ע
 אז משיג , האדםלה דכל"ן גוי"ש בט"ע שהם רא"עלמין בי' כל קומת נשמתו שהוא כלל כל ג

  .תכלית גדלות שלו
ע עליון דבריאה בסוד מלבושין דקדושה " האדם אחרי מותו נשמה שלו עולה לג,והנה

 החטאים  והם מצד, כל זמן שלא נתעכל הבשר2111 ונפשו נשאר בקבר,ע הארץ" ורוחו בג,דיליה
 אז ,ז שהגוף קיים" ולכן כ, מצד שהנחש כרוך בעקבו בנעל דעשיה,הדבוקים בנפש בהמיית שלו

ב חודש וכשנתעכל הבשר " ואחר י, ונפשו עליו תאבל)כבד איוב י( כ קשור בו בסוד" גשהנפ
 והוא , גם נפשו מתברר ועולה למעלה,ונזדכך הסיגים הדבוקים בו שהוא סוד חיבוט הקבר

 והוא שאז גם נפש , שבגדלות אז נתגדל גם הנפש ונכנס בו נשמה דנפש)פתח כה (להש למע"כמ
י הטהרה שנשפע " ואינו כרוך אחרי תאוות הגוף ע,הבהמיית שלו היסודי הקשור בגוף מתקדש

 ולא נשאר רק בחינה תחתונה , ולכן גם היא עולה למעלה אחר התיקון,עליו מן הנשמה עליונה
 להיות קשור בגוף מצד איזה פגם , על העצמות בקבראא דגרמשלה נפש דנפש שהוא הבל

 שאז יהיה תיקון כללי , התחיהזמן  באי עולם עדלכלר שגרם מיתה "הנשאר דבוק בחטא אדה
 אז יקום ,2112 וביער רוח הטומאה מן הארץ, ויוגמר הבירור בכל סטרא דקדושהותלכל הנשמ

 ויאירו כולם בגוף ,ן"ליונות של הנרל להתקשר במדרגות ע" ויתתקן גם נפש דנפש הנ,בתחיה
  .הקדוש שיזדכך ויקום בתחיה

  
  פתח לו 

ל " ומעי)יטב ' שמואל א( ל בסוד" יתבאר סוד הבעלת אוב שכתב הרב הקדוש זובזה
א בבחינה תחתונה "ש שמצד שדבוק איזה ניצוץ מן הסט" והוא כמ,'שה לו אמו וגותען "קט

 הוא לבוש ,'יחמתני אמי וגו) י תהלים נא(ובחטא  ,ר דאטיל בה זוהמא"י חטא אדה"שבנפשו ע
ל שהוא "כ סוד מעי" שהוא ג,2114ן"ה דההי"ל בשם אהי" הדבוק בעקב בסוד נע2113כתנות עור

  . והוא בסוד מוחין דקטנות דאלקים,מלבוש שבו דבוק החטא למעול במקום
 שמצד זה גם בעת הגדלות שנדחים הדינים ,בסוד השורשלמעלה  הוא למעלה וכן

ל במדרגה תחתונה שבהם " בסופם של המאורות הנ,מ" מ,ד"ז בס"ש אח"א וכמ"רות של זממאו
 שהרי עדיין לא נגמר תיקון הבריאה עד אלף השביעי ולא נתבטל ,א"נשאר איזה אחיזה לסט

סופא דכל דרגין בעקב ב 2115 רק שבגדלות אין לו שליטה והוא במצולת ים,א מכל וכל"הסט
ת ומוכן לכך באם יגרום החטא שיהיה ניתר משלשלא  כמו כלב הקשור בשלשל,דקדושה

                                                                                                                                                                      

כ נכסה "ואח, זוהוא אור הגנו, ש בזוהר"ובתחלה היה כתנות אור כמ, מושך בערלתו היה) ב"ח ע"ל
ידעו כי ערומים הם והוא היה , ל"א וז"ט ע"שם כ' עיו, ל"עכ, א"בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס

ה "ח דף פ"ש בתז"לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו וכמ
רדים אמר ג כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי עולם הנפ"ב וכ"א ופרשת בראשית דף כ"ו ע"ד ופ"ע

אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא ודאי טב הוא למיעבד ליה 
  .ל"עכ, אבל עתיד הוא למחטי קמך

, ב"כבד ויותרת ע, לקבל שבעין ממנן, א שבעין ערקין אינון בכבדא"ט ע"ז נ"תיקו'  עי2110
' ל אם רובן של ישראל אז שלטין כו"רעל שבעין נפש , ל"ד וז"ד ע" פז"א על תיקו"בהגר' ועי, ל"עכ

אבהן הן כלל נשמות ' של אברהם ויצחק שאלו ג' וב, נפש' של עי' בחי' דבישראל אית בהו עי
ת שלטין בנפשא ונשמתא כבד וטחול ועל התורה "ע ול"על מ, ישראל וכן הן כלל התורה וכן באדם

 .ל"עכ, ערקין' עי
חמש מאה ריחין סלקין בכל יומא מגנתא דעדן תאנא אלף ו, ל"ב וז"ד ע"א רכ"זהר ח'  עי2111

אמר רבי יהודה כמה , דמתבשמי בהו אינון לבושי יקר דההוא עלמא דמתעטרין מן יומין דבר נש
אמר רבי אליעזר טורי עלמא בדא פליגו אבל תלתא אינון חד דמתלבש ביה רוח , לבושין אינון

וחד , דחיי בין פורפירא דבי מלכאוחד דמתלבשא ביה נשמתא בגו צרורא , דבגנתא דעדן דארעא
ואזלא ושטא , בהאי מתלבשת ביה נפשא, אתחזי ולא אתחזי, לבושא דלבר דקאים ולא קאים

ובכל ריש ירחא ושבתא אזלת ואתקשרת ברוחא דגנתא דעדן דבארעא דקיימא בין , בעלמא
  .ל"עכ, ומיניה אוליף וידע מה דידע ושאט ואודע ליה בעלמא, פרגודא יקירא

  .ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ, ל"פי זכריה יג ב וז על 2112
  .2109 לעיל הערה'  עי2113
  .לעיל פתח לד'  עי2114
ס עזאזל שנותנין לו השעיר ונקרא מצולת ים שיורי בירורי "וז, ל"וז' נוגה ז' ח קלי"ע'  עי2115

 . ל"עכ, סיגי המלכים
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ן דקטנות י ולכן נשאר איזה בחינה ממוח,מסורה שעדיין הבחירה ,דפרזלא דיליה ויגרום קלקול
 המניח איזה צד אחיזה לדינים בסופא רגה שהוא המד,י החיצוניות דאימא"שהם באים מסוד נה

ל קטן תעשה לו " ולכן כתיב ומעי,נהשדינין מתערין מי) 2116א"כ ע"א ר"חזהר (ש "דדרגין כמ
 אז עדיין קרוב האדם , מוחין דגדלות האמיתיםוז שלא בא"ק כ" שגם ביניקה שהם ו,אמו

 ולכן גם הם בסוד מעיל קטן )בפתח הקודם(ש למעלה "כמר דיצירה " שהוא בסוד ט,לחטוא
ש "ה כמל הוא בסוד קטנות דעיבור בעקב העשי" עיקר המעיאבל ,ק הגוף"שהוא הלבוש לו

  . ל"בסוד נע
 ענינו להעלות הנפש הנשאר על הגוף בקבר שהוא , הבעל אוב המעלה את המתוהנה

 ואז יכול לדבר עמו מצד רוח ,ז שעדיין דבוק קצת זוהמא בנפשו שלא נזדכך עדיין לגמרי"כ
 והוא מה שאמרה לו , להודיע מה שנשמע מאחורי הפרגוד,הטומאה הדבק באחוריים דקדושה

ים דקדושה קים ראיתי עולים מן הארץ שהוא מאחורי אלק אל)יג כח' שמואל א( בעלת אוב
ל "ש רז"ס מ"וז ,ל"ן בסוד הנע"ה דההי"ל סוד שם אהי" והוא עוטה מעי,ממוחין דקטנות

 כי הוא בסוד אחוריים ,שבעל אוב אינו עולה כדרכו ואינו עולה בשבת )ב"ה ע"סנהדרין ס(
 ,ן עולים למעלה" ובשבת שאז נר,ה בהיפוכא דקדושהדקדושה ומתחיל מן העקב ממטה למעל
א ששם הוא למעלה מאחיזת "א ולא"א עולה לאו" שז,כי גם הפרצופים עולים במדרגה גדולה

לכן גם  )א"ט ע"בית עולמים רנ (ש במקום אחר"ב כמ" שהוא מקום מנוחה מדרגא דעוה,א"הסט
 , הבעלת אוב יכול להדבק בה לכן אין,הנפש הנשאר בקבר יש לו עליה שהוא עולה מגלותא

 שאין בו כח ,'והיה כאוב מארץ קולך וגו )ד ישעיה כט(כ סוד הכתוב " וזה ג,והבן כל זה מאד
   .ש"ים כמקם דאל" שהוא בסוד אל,כ בשלמותו"הדיבור כ
  

  פתח לז 
 , מוחין דקטנות למטהם אז נדחי,ת" הגדלות שאז באים לו מוחין אחרים דהויובעת

 וכפי סדר הדרגת , אלא בהדרגה זה אחר זה,מוחין דגדלות אינו בא בבת אחתאמנם סדר ירידת ה
ק "שתחילה נכנסים ווהיינו ,  כך הוא סדר ירידת המוחין דקטנות למטה,ירידת המוחין אלו

 ,ר דמוחין אלו" ואז עדיין אין נדחים המוחין דקטנות עד שנכנסו ג, דגדלות דאימא לבדמוחיןד
 שמוחין דקטנות נקראים )פתח לד ( כי כבר נתבאר,ור הענין הוא וביא,ואז נדחים אל הגרון

 ולפי השורש ,מ המוחין הם המנהיגים כל הפרצוף" שבכ,ל שהם דינים"ים רקמוחין דאל
 בעת , ולכן, מדות ההנהגה,ק שלו שהם עיקר הגוף" של והמאורות כך הם ,המסודר במוחין שלו

 גם המוחין שלו הם בסוד , וסילוק הארההקטנות שאז המאורות פועלים בצמצום שהם דינים
 , בעת שבא זמן הגדלות שיאירו המאורות בהארה מרובה ואז הרחמים מתפשטים, אכן,יםקאל

) חד תהלים פ( בסוד ,כ בהדרגה" גשפועלאבל התפשטותם הוא בהדרגה הכל לפי ערך העבודה 
  .'ילכו מחיל אל חיל וגו

 וגם זה אינו מקבל ,א"ר של ז"ק בגת ר" מתגלים הרחמים שהם מוחין דהויוותחילה
מ אינם " ומ,אמצעיות' כ מג" ואח,תחתונות שלהם' ממדרגות עליונות של המוחין דאימא רק מג

 ואז ,ר שלהם" אבל עיקר האור הוא בג,ק בבחינת הגוף" רק ענפים שלהם שהם ו,עיקרי המוחין
 ואז רק בגרון שהוא ,ים ונשרש הרחמים הגדול, נשקע שם הדין,ר שלו"א שהם ג" מראש זדחיםנ

שם קיבוץ כלל האורות וקשר המדרגות אשר  כי אלו המקומות הם בקו האמצעי ,התחלת הגוף
 שאלו המקומות הם הקשרים שכל , ובגרון הוא נגד הדעת, וביסוד,ת"כמו בחזה שהוא בת

 ובחזה , ביסוד בעטרת שבו,מקומות'  הוא כי הנוקבא שרשה בגוהענין, הענפים נמשכים משם
, אחרונה שבשם'  ה,2118 והיא רביעאה לכל תלת,ת"הויו'  ג2117ב" ובדעת שהוא סוד שם י,ת"בת

פתח  (במקומו'  וכמו שית,שצריך ליתן לה שורש בכל מקום שהוא קשר המדרגות כולםוהיינו 

                                                           

רי דאחידן בסטרא דנחלא ולא בסטרא דאבא דתנינן אף ערבי נחל דא יצחק בכל סט, ל" וז2116
 . ל"עכ,  דינין מתערין מניה,על גב דבהאי נחל דינא לא אשתכח ביה

ו דעתיקא דכליל לון הוא "ה"ד י"מוחין הן הן חב' הג, ל"א וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי2117
 שמלכות אינה רק ולפי, ש שליט על כלא בסוד ומלכותו בכל משלה"בסוד כתר מלכות כידוע וז

' לכן העיקר אינו רק ג, ע כוללת כל הפרצופים שנכלל באדם"כלל כולם שלכן היא פרצוף שלם בפ
ג נימין "ג תיקונין וכן בי"ב בי"וזהו סוד שם י, מוחין ואתפרש הכל לתלת תלת' ו ג"ה"אותיות י

  . ל"עכ, ג ארחין שהשלשה עשר אינה רק כלל כולם"ובי
 . שבירה פתח טו' ועי, ביעאה לכל תלתא ר"ע' ז ה"תיקו'  עי2118
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 שכל ,מקומות' כ באלו הג" נדחים ג, בירידת ושקיעת הדיניםכן ול,ד"בסדר בנין הנוקבא בס) יב
 וכן ,ה"רב נוקמת נקם ברית ודינא דקובח) כהויקרא כו (כים לנוקבא שהיא הדינים הם נמש

  .בניינה הכל מגבורות
 , נדחים תחילה מראש, בירידת הדינים למטה שהם נדחים ממאורות העליוניםולכן

 , מחשבה,הדברים הנמצאים בכל דבר'  והוא סוד ג,ר שלו הם מסודרים ברחמים גמורים"שג
 , וכבר עלה במחשבה הנהגת הרחמים הגמורים,דחים הדינים ממחשבה ותחילה נ,דיבור ומעשה

 והדיבור הוא בגרון , ונשאר הדין רק בדיבור ומעשה,ת שבראש של גדלות"והם מוחין דהויו
 והוא מקום התחלת התפשטות , ונגמר בפה שהוא מקום הדעת,שמשם התחלת מוצא הדיבור

ר סוד "המאור המקשר סדר הגהיינו ו,  שהגרון הוא באמצע בין הראש לגוף,הדעת בגוף
 שמגלה מחשבתו לזולתו ,כ מקשר שניהם יחד" הדבור גוכן ,המחשבה עם הגוף שהוא המעשה

 , שהוא כסא דין, וכן לעולם תחילת גילוי הדינים הם בגרון,שיבא הדבר לידי גמר מעשה
 שם גבורה ,א" וכן בשורש העליון שבעליונים בגרון דא,2119)טדניאל ז ( כורסייא שביבין דינור

 , מוצאים עדיין שם מקום בית אחיזה, בירידתםכן ול,2120ש רבינו הגדול בליקוטיו"י כמ"דע
מוחין ' ים שהם גקשמות אל'  ונשרש שם ג,שעדיין לא הגיע ההדרגה שיהיו נדחים משם

  .2121ן" גימטריא גרו,דקטנות
ין דגדלות  עדיין לא נכנסו מוח,ר דמוחין אלו מצד אימא"ז שלא נתגלו ג" שכ,והטעם

, ר דמוחין שמצד אימא כבר נכנסו בו"א כשג" להאיר בז2122 כי הם מכניסים,דמצד אבא כלל
 2123 כי מאימא משם דינין מתערין,שהמוחין שמצד אבא הם יותר חסדים משל אימאוהיינו 

 ,ק שמשם עיקר בנין העולם"ממה שנשפע ממנה לווהיינו ,  רחמים גמוריםעצמותה אף ש,פ"עכ
 לא האירו ,ר דמצד אימא שהם עיקר מדרגות שלה בעצמה שהם רחמים"כנסו גז שלא נ" כולכן

 דמצד אבא המוחין אז גם ,א"כ בז"ר ג" וכשבאו ג,החסדים שהם באים ממוחין דמצד אבא
 ונשרש גם שם עצם הרחמים , נדחים הדינים גם מן הגרון, ואז כשהגיע למדרגה זו,א"מאירים בז

שאין אחיזה לדינים והיינו ,  שמשם התחלת הבטן,ות בחזה ונדחים המוחין דקטנ,והוא הדיבור
והיינו ,  שבנינה מגבורותא והוא מקום עמידת הנוקב,רק בסיום הגוף בחציו התחתון לבד

 אותם המדרגות שעד החזה ישפיעו לנבראים ,א המסודרים לצרכי הנבראים"שמאורות שבז
 אבל ,ומשמש לדבר מיוחד שכל מאור משפיע ,בהארה מרובה ורחמים אותם המוכנים להם

כ כשמאירים "ואח,  עדיין הם משמשים בצמצום ודינים,המאורות שהם נקראים מן החזה ולמטה
 ונשארים רק ביסוד , אז נדחים מכל הגוף,ר דמוחין דמצד אבא" והם הג,מוחין דמצד אבא יותר

 וכל עוד ,ירה ומשם ליצ, ומשם לבריאה,א לנוקבא" הוא בסדר ירידת המדרגות מזוכן ,א לבד"דז
 יותר נדחים , נפתחים צינורי השפעה והמאורות בוקעים ומאירים,שמתפשטים המוחין דגדלות

 כל מה , ולעומתו, עד שנדחים למטה לגמרי,הדינים ונשקעים גם כן במדרגות התחתונות
 שאין בה כח לקטרג ולעלות קטרוגו ,א מתחלש ויורד יותר למטה" הסט,שיורדים למטה
  .זה מאד והבן ,נותבמדרגות העליו

  
  פתח לח 

 כי כלל המדרגות , והוא, הם מתמעטים ונשקעים יותר, מה שהמוחין דקטנות יורדיםכל
ס "ך צירופים הם ש" שכל אלקים יש בו ק,מוחין' אלקים דג'  והם בסוד ג,ה"שלהם הם שס

 וכאשר מתחילים לירד אז ,ה ימות החמה" שס,ה גידים"ה נגד שס"ג הם שס"וכללות הה

                                                           

ל סבא דסבין עתיק מעתיקין טמיר מטמירין ובתיקונוי ידיע ולא "ב וז"ח ע"ר קכ"אד'  עי2119
וחיזו בוסיטא דאנפוי יתיב על כורסייא שביבין די נור ) א בסומק"ס(ידיע מארי דחוור כסו 

  .ל"עכ, לאכפייא לון
חסר בהעתק (א ואינו נקרא רישא כי הוא "ן דאבינה גרו, ל"א וז"ה ע"א כ"יהל אור ח'  עי2120

רק הוא התחלת הגוף כי יסוד דבינה ) 'א איתא כי הראשית מחכמה רק כו"תיבה אחת אבל בס
י ולכן כל הגבורות מגרון כידוע והוא כסא הדין והתחלת "נמנה עם הגוף ובה מתלבש גבורה דע

  .ל"עכ', הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו
 .פ לך לך" שעה' עי2121
 .ל נכנסים"נדצ 2122
ערבי נחל דא יצחק בכל סטרי דאחידן בסטרא דנחלא ולא , ל" וזא"כ ע"א ר"זהר ח 'עי 2123

 . ל"עכ, בסטרא דאבא דתנינן אף על גב דבהאי נחל דינא לא אשתכח ביה דינין מתערין מניה



 פתחי שערים

415 

 שכל מדרגה היותר עליונה שבהם ,שהדינים עצמם כמה מדרגות יש בהםוהיינו , מעטיםמת
 ,ח"ד למדהר"גדולים צדיקים שמהפכים מדה ,2124ל"ש רז" וכמ,יכולה בעצמה להתהפך לרחמים

 אז לא נשאר , ולכן בעת שירדו אל הגרון,שהדברים עצמם שגורמים עונשים הם ישמשו הטוב
שלישי העליונים הם עצמם יצאו מן החושך אל '  וב,תון שלהם התחישבמדרגות הדינים רק של

  .' מאן מנכון די חשוכא מהפכין לנהורא כו)א" ע'א ד"ח( ש בזוהר" וכמ,האור
 גם שם נעשה הבירור יותר עד שגם המחצה עליונה שבהם ,א"כ כשיורד ליסוד דז"ואח

 והטעם שלא ,2125 הידועיםששים גבורים  והם,מדרגות לבד'  ונשאר רק ס,נבררו ונהפכו לרחמים
ימי בראשית ומקושרים ' ק כלל ו" לפי שהגוף מדרגה אחת שהם ו,נתמעטו בירידתם לחזה

 עד ,כ שיתהפכו מדין לרחמים" לא היה כח כ,ז שהיו הדינים שולטים בגוף" לכן כ,בקשר אחד
   .שנדחו בסוף המדרגות שהוא ביסוד שבו

 עד שנדחו ,ל"רגה כפי שביאר הרב ז היו הולכים ומתמעטים בירידתם ממדרגה למדוכן
 וזהו תכלית ,אותיות אלקים'  שהם ה, ונשארו בבריאה בסוד שורש הגבורות לבד,מכל האצילות

 שאז כל המאורות שבאצילות פונים ,הגדלות בעת שהעבודה של ישראל בתכלית השלמות
יהיה מקום  ונשאר הדין בשורשו בנפרדים ש, ומשפיעים הטוב והחסד לנבראים,רובהבהארה מ

כ " שמצד זה ניתן ג, וניתן שורש מקום לדינים לשלוט,ל" כי עדיין לא נגמר התיקון עד לע,לחזור
 , המקבלת הדינים האלו להמצא במציאות2126א שהיא רצועא בישא"שורש העמדה וקיום לסט

 ל"מ נשאר קיים כדי שיהיה מקום נשאר לבחירה כמש" מ, כללםאף שהם ניכפים ואין פועלי
  ).פתח לו(

 ותבער בם ,'ויהי העם וגו) איא במדבר ( ש" כמ,ש במתאוננים" הגדול הזה הוא מוסוד
ויקרא שם המקום ההוא תבערה ) גיא במדבר ( וכתיב ,ותשקע האש' ויתפלל משה וגו' אש ה

מ " שיצי)פתח יא (ש למעלה"כמי שהוא זמן הגדלות "ללכת לא'  המהר כי אז נסעו , והענין,'וגו
י הוא תכלית שלמותם " וביאתם לא,כתם במדבר וקבלת התורה בסוד היניקהי והל,היה הלידה

ה אני הייתי מתכוין " ואמר הקב, היה במה שהתלוננו על טורח הדרךוחטאם ,סוד הגדלות
ז גרמו התגברות הקטנות דאלקים "ולכן עי )ב י דברים א"רש(' לטובתם למהר ביאתם לארץ גו

 שהם בסוד מוחין דקטנות שמשם סוד ,ג דאלקים"הא "שהם גבורות הקשות שהם בחוטמא דז
 ששם תננא ואשא ,ז גורמים תגבורת הדינים בחוטמא" שעי)פתח ט (ש למעלה"כמה דרגין "שס

ה ימות "ה מנים בקטורת לשס"שלכן נגדו שס ,2127)ב"ז ע"לק(ר "ש באד"וגחלי דנורא כמ
) איא במדבר (ז  ולכן א, שהוא עולה לבסמא רוחא דחוטמא למתק הדינים אשר שם,החמה

 ,ז ותשקע האש" ועי,א"י תפלתו של משה הוריד מוחין דגדלות בז" וע,ויחר אפו' וישמע ה
 בכל , שמתמעטין והולך)א"ב ע"קיפסחים ( ל"ס הלחשים שזכרו רז" וז,טשירדה למטה ונתמע

 וכל מה , שכל החיצונים אחיזתם במוחין דקטנות,'כגון שברירי ברירי כו' מתמעט אות א' א
  .2128א הדבוק שם"ז נדחה הסט" ועי,ם יורדים הם מתמעטיםשה

י סיתום " כי השכחה הוא ע,ל שכח השכחה בא מצד מוחין דקטנות"ש הרב ז" מוהוא
ז שהדינים שולטים ומתמעט השפע " כ, וכן הוא בהנהגה, והוא סוד סילוק הקדושה,המוחין

בסוד ' ודו יתבגחתו וכא משכח מן האדם הש" הסט,ז הרשעים מצליחים והצדיקים שפלים"ועי
א גימטריא " והם בסוד אחוריים דשמות דאו,'צור ילדך תשי ותשכח וגו) יחדברים לב (

                                                           

,  צדיקים כעתרלמה נמשלה תפלתן של] אלעזר) [אליעזר(אמר רבי , ל"א וז"ד ע"סוכה י'  עי2124
לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום אף תפלתן של צדיקים מהפכת 

  . ל"עכ, דעתו של הקדוש ברוך הוא ממדת אכזריות למדת רחמנות
 .ש ג ז" שיה'עי 2125
  .  שפחה בישאוא שזה"ג ע"ז י"בתיקו' ועי, א" דכר של הסטושזה' קליפות פתח ה'  עי2126
אמר כאן תלת דרגין דרוחין בישין ועלעולין , ל"ב וז"ז ע" כצ"ספדא על "בהגר 'עי 2127

ר "ש בא"והן תלת דרגין דנפקין מחוטמא תלת שלהובין תננא ואשא וגחלי דנורא כמ, וקטפורין
 . ל"עכ, ר שם ותלת גווני דעיינין למרתת קמייהו"ש בא"והן אף וחימה ומשחית כמ, ל"ז כמש"ובא

ולכן כל ריבועי ' באחור הולך ומתרבה להיפך דשארי וכו, ל"ד וז"ב מ"י פ"א ס"בהגר'  עי2128
י וכן "י ר"י יר"י ריר"י בריר"וכל הלחשים הולכין ומתמעטין כמו שבריר, השמות נקראו אחוריים

שכל הלחשים שליטתן הוא באחוריים ולא בפנים וכשמזכירין הפנים הם מסתלקין , בכל הלחשים
 . ל"עכ, ורייםאותיות שהוא צירוף האח' ולכן מסיים בב
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 והזכירה בא ממוחין ,ל"י דידה כמש" שהוא סוד מוחין אלו שבאים מחיצוניות דנה,2129ח"תשכ
 ל במקום אחר"ש הרב ז" כמ,ר"א שהם בסוד זכו"ב קס"דגדלות מסוד פנים דשמות שלהם ע

'  וגוניח והיה בה,'ר את אשר עשה לך עמלק וגו" זכו)יז דברים כה( ש"ס מ" וז)יאפרק ים כלל(
 ,ז שלא ירדו ולא נתבסמו עדיין" כי עמלק כח יניקתו מאחוריים דמוחין דקטנות כ,ח"לא תשכ

 ל"ך צירופי אלקים שמתבסמין בירידתם לגרון שנשאר רק השליש כמש"פעמים ק' והם סוד ב
  .ז שלא נתבסמו"ק שהוא יונק משם כ"גימטריא עמל והם ב)ד"פתח כ(

  
  פתח לט 

 בירידתם בגרון , כיצד, בכל מקום שירדו עשו רושם, ירידת המוחין דקטנות אלובעת
שרים של פרעה שהם שר '  ומשם יניקת ג, וורידין, והקנה,מקומות אשר שם שהם הוושט' שם בג

 ,2130א"צ פ" לספד' בפירבינו הגדולש " והוא דבר עמוק כמ, ושר הטבחים, והאופה,המשקים
 ואז היה מדרגת משה בקדושה סוד ,א לעומת הקדושה שבאותו הזמן"שבכמה מקומות הסט

התנין ) ג יחזקאל כט(א באחוריים בעורף שהוא סוד " ונגדו הסט,הדעת בפנים ובהתפשטו בגרון
  באמצע'א ו,ט ופלגא מכאן" ותצ,ט ופלגא מכאן" והם סוד תצ,הגדול הרובץ בתוך יאוריו

ג "ח וה"ג ה"עטרין דחו'  ב2132 ואכסדריןין כי הדעת כולל אלף אדר,2131משלים לכאן ולכאן
ק הוא אלף " ותשר,'ה עד צ"סוד כלל האותיות בפנים ואחור שהם תצב והוא ,ק"ק ות"שהם ת
 והוא סוד הגלגל פנים ואחור שכולל כל ,2133ק שכל אלף נכלל באלף"אלפים ות' ך ג"ומנצפ

 ודעת כולל כל פרטי , שלוורק אח" ותשר, שהחסדים הם בפנים של הגלגל,ג"המדרגות של חו
א פתח "גדלות דז (במקומו'  וכמו שית,עטרין שלו' המדרגות של הנבראים וכל דרכי הנהגתם בב

י יצא " שע,ש שורש העליון מהתפשטות הקדושה" ותחילת גילוי הזה היה במשה רעה)יט
א שהיה רוצה לקטרג " ונגדו היה תגבורת הסט,גוף והוא בגרון בין הראש ל,מחשבה לגילוי

                                                           

ו "י וי"ד ה"ו יו"י וי"ד ה"י יו"ד ה"ד יו"יו, ששם אחורי אבא הוא כזה –' ח שבירה ב"ע'  עי2129
'  גיושניהם יחדי "ד ה"י יו"ף ה"ד אל"י יו"ף ה"י אל"ף ה"ף אל" אל,י באבא ואחורי אמא כזה"ה

  .ח"תשכ
ש "כמ, ב הקדושהוהם זנ' ולכן אורחא דחויא זנבא מחא ורישא כפיף כו, ל"ד וז"א ע" י2130

ה עכשיו בגדולה "ולכן או, בזוהר על פסוק קולה כנחש ילך דבגלות זנבא דקדושה מנהיג את העולם
ולכן , ולכן ישראל בתכלית השפלות לעפר יגיע, ששם אחיזתם ורישא דקדושה בגלות כפיף לעפרא

ר המשקים וסוד ש, ומצרים במצר הגרון, א מהעורף כידוע בסוד פרעה הערף"כל יניקתם של הס
הנני עליך פרעה מלך מצרים , ש על פרעה"הכל בגרון בסוד התנין כמ, ושר האופים ושר הטבחים

ש "וז, ש בזוהר"ולכן התחלת המופתים לפני פרעה היה בתנינים כמ) ט"יחזקאל כ(' התנים הגדול כו
 כח פרעה ובזה נחלש, למשה ואחוז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו שהיה לעץ יבש' ה

שכל המופתים היה , ולכן אמר לו לאחוז בזנבו ששם אחיזת פרעה ורמז לו שבידו יחלש פרעה
  . ל"עכ, בשליחת ידו וכאן התחיל להתחלש

מאינון נהרין מבועין תליסר מתפרשן תליסר יאורין עאלין , ל"ב וז"ז ע"ב כ"זהר ח'  עי2131
וארבע מאה ותשעין ותשעה , א דאארבע מאה ותשעין ותשעה יאורין ופלגא מסטר, ונטלי מיא

 אשתאר פלגא מכאן ופלגא מכאן ואתעביד חד דא אעיל בין ,יאורין ופלגא מסטרא דא בשמאלא
תקיפין כפרזלא גדפוי גדפין שטאן , אינון יאורין ואתעביד חויא רישא סומקא כורדא קשקשוי

נונין לית מאן דיקום מחי ובטש לשאר ) א לגביה"נ(ואתפרשן לכל אינון יאורין כד סליק זנביה 
, קמיה פומיה מלהטא אשא כד נטיל בכל אינון יאורין מזדעזען שאר תנינייא וערקין ועאלין בימא

, לשניהם' א לכן יש כותל א"אב' א ונוק"שזה מדובר על ז) א"ז ע"י(י "שער מאמרי רשב' ועי, ל"עכ
  . ל"עכ

דרין ואכסדראין דדעתא מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין א, ל"א וז"ו ע"ר קל"א'  עי2132
ה לאלף כל "ה ואמר הקב"ד בהגה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, שרייא עלייהו ודרי בהו
ה לאלף כל "ואמר הקב, ב"חו' והענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד ב, ייחודי לא יהיה אלא בך

א "ן וכנראה שהגרולא אלף אלפי[אלף , פלא, והוא הכתר שהוא הדעת, ייחודי לא יהיה אלא בך
, קוין' והוא המתקלא בג' וא' י ב"ואמר שם שבריאת העולם ע, אדרין ואכסדרין] גרס כך בזהר

  . ל"עכ
ש "וז, שהוא אחד' אלף והן א' ק גי"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ע' ב א"יהל אור ח'  עי2133

אלפים וחצי ' ץ מספרם ג"כפולות כמנפ' ה ועוד ה"ו חיילות משבחים להקב"שתצ) ויקרא ב(ר "במ
) ב"ז ע"ב כ"זהר ח(ל "ט ופלגא והן היאורים כנ"הן תצ) תצה' גי' עד ק' מא(ו "וחצי ועם תצ' שהם ג

ט "ש תצ"וז' ן והן אלף חסר א"ק בזו"תשר' כסדרן וא' ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א
 .כ"ע', יאורין ופלגא בסטרא דא וכו
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לא  ,'אשר אשמע וגו'  מי ה)ב ה שמות (ש פרעה" כמ, יתגלה שמו בעולםאולבטל דבר זה של
 שהם ,2134 כי היה כחו מאחוריים דאלקים מאחורי דזנבא שוליהון דכוכביא,'וגו' ידעתי את ה

לאה ורחל פתח ( א"ש בזה במ"ך מחלקות בהבטת הכוכבים כידוע בחכמת החזיון וכמ"בסוד ק
 צירופי אלקים ך" והם מסוד ק, שמשם בא כל השינוים המתהווים בעולם בהנהגת הטבע)'ו

' ש התחזק לנגדו לגלות גבורתו ית" ומשה רעה,הנשאר בגרון בעת ירידת המוחין דקטנות למטה
תנינים  ותחילת האותות היו ב,י הנסים ונפלאות והמופתים שעשה לפרעה ובמצרים"בעולם ע

  ).ב"ד ע"שיח יצחק קכ (א" והארכנו בזה במ, שם'בפיש רבינו הגדול " וכמ,שנהפך למטה
 ושר )ד הושע ז(  שר האופים בשמאלא תנור בוערה מאופה,מוחין' שרים שלו נגד ג' וג

ש " כמ, באש ומים שלהםג דדעת שהוא כבישול" ושר הטבחים בחו,המשקים בימינא מוזג במים
ק "ק והם סוד אלף ות"כולל ת' ר שכל א" והם בסוד ֹשַ,ש" יעו2135'ים תיקון ע לתיקונ'בפי רבינו

' ך ה" ומנצפ,ק הם אלף"ה ותשר"הוא תצ'  שעד צ,ך" סוד כלל האותיות עם מנצפ2136מפתחאן
א " השערים רללר שהם כלל כל המדרגות שהם מפתחות ש"פעמים ש'  הם ג,אותיות שרשים

 וכל ,וללים כל המאורות הנכללים בכל האותיות בפרטד שכ"דרגין של חב'  והם בג,פנים ואחור
 שבהם , והם מוחין כפולים מאימא ומאבא,מוח כולל כל הפרצוף שהוא נבנה מטפה דמוחא

  .ק" הם ת,ב בנוקבא"ח בדכורא ורנ" רמ,ק"נכללים כל אברים שלהם שהם ת
ם  שהמוחין ה,ממאור עיניו של אדם' פסיעה גסה נוטלת א )ב"ג ע" מברכות( ולכן
 הלך אחר )ב" ע' טסוטה( ש" כמ,ה" שהעינים תלוין בנו, והם בעינים,י דאימא"ברגלין בנה

 והוא הטיפה דמוחא שהוא מאור עיניו ,2137)ד"ע' ו (א"צ פ"ספדל' בפיש רבינו הגדול " כמ,עיניו
 שהם המושלים בכל אברי הגוף ומסדרים כל פרטי המדרגות , המוחין שריםונקראים ,של אדם

 כולם נצרכו בשביל יוסף שעלה ,חלום של שר האופים ושר המשקים ושר הטבחיםס ה" וז,שבו
 וירידת יוסף ,ת שהם מוחין דגדלות מאימא ומאבא"ף הוא ששה הויו" כי יוס,י" עהלגדול

 שכל ענין גלות מצרים היה בסוד ,ותם של ישראל שיוכלו לצאת משםל הכנה לגדהלמצרים הי
ש באורך בספרי בית "הם סוד שבע פרות הטובות והרעות כמ ו,התיקון והבירור ממלכין קדמאין

 , הוא בלילה בעת סילוק המוחין למעלה2138וענין החלום, ר"יאור על האד ב)א"ח ע"קל(עולמים 
 שלכן אז זמן שליטת הקליפות )ב"ז ע" נברכות( מיתהב' מס' שאז נשאר הנפש בקטנות שהוא א

  .הסובבים לנפש הנשאר בגוף במדרגות הקטנות
 יוסף למצרים היה הכנה לסוד גדלות שהמוחין יורדים ודוחים בגרון שהוא ידתויר

 כי אין להם ,2140ס"ה לש"ז יש ירידה להם שמתמעטים משס" שעי,2139מצרים במיצר הגרון
 שהגרון שם )לחפתח א "א(ש למעלה "כמל " ולכן נשאר רק השליש ור,יכולת להיותם כולם

 שלטי הגבורים שהוא כורסיא ל עליו כ אלף המגן תלוי)דד ש "שיה (שורש הגבורות
 שהקליפות , והצרות שלא יהיה מקום עמידה לדינים יחדהדוחק ונשרש שם ,2141דשביבין

                                                           

בעד החלון נשקפה ותיבב אם ] ית בלק בכישוףלגבי רא[, ל"ב וז"ד ע"ג קפ"זהר ח'  עי2134
חלון דחכמתא דזנבי שוליהון דככביא ואינון חלוני דחכמתא וחד חלון ) א ודא"ס(דא ) אלא(סיסרא 

  . ג"ח יז ע" תז'ועי, ל"עכ, אית דכל חכמתא ביה שריא ובה חמי מאן דחמי בעקרא דחכמתא
  .'כוה חד אופה ו"ג ד"ז ע"א קכ"גר' ועי, ל תיקון סט" נדצ2135
, למנדע אלף וחמש מאה מפתחן דלא אתמסרן לעלאי קדישי, ל"ב וז"ה ע"א נ"זהר ח'  עי2136

ידוע שסוד המפתחאן , ל"וז) ב"ב ע"א כ"ח(יהל אור שם ' ועי, ל"עכ, וכלהו אסתימו ביה בתיקונים
ה יש לו אורות ומפתחות כמנין אות ההוא "וכל אות של הוי, תרומה' ש בפ"ה כמ"הוא בשם הוי

', פ ה"ראשונה יש לה חמשים מפתחות שנפתחים חמשים שערים בה כמנין י' שה, ים זה בזהונכלל
' ללים בהכמפתחות אות דקשוט דאבהן וכשנ' ו הוא ש"ז וכשנכללים בוא"ש בזהר ובתיקו"כמ

ש "אחרונה כמ' ק מפתחאן שהוא משמש לה"ט אלף ות"ולכן ביד הנער מט, ק"אחרונה הוא אלף ות
  . ל"עכ, ה"ד פ"בס

' מ הלך אחר עיניו ונאמר עיניך בשדה כו"ש בכ" וז-הגהה (ה כידוע "העיינין הם נו, ל" וז2137
 . ל"עכ) 'כי עיניו על כל דרכי כו) ירמיה לב(ש "והלכת אחריהן וז

חלום הוא מצד הסתלקות הרוח ומרחף על האדם , ל"ג וז"א ע" קנז"א על תיקו"בהגר'  עי2138
  . ל"עכ, םג האד"בשינה והוא דוגמת החולם כתר ע

  .2130 ל הערה"ד הנ"א ע" יצ"א על ספד"בהגר 'עי 2139
  .לקמן שכתוב שנשאר רק שליש' ח כאן ועי"ש בע"כ כמ"ס לק"ל מש" נדצ2140
ל סבא דסבין עתיק מעתיקין טמיר מטמירין ובתיקונוי ידיע ולא "ב וז"ח ע"ר קכ"אד'  עי2141

וחיזו בוסיטא דאנפוי יתיב על כורסייא שביבין די נור ) ומקא בס"ס(ידיע מארי דחוור כסו 
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ל ששם נשרש שורש ביטולם שלא יהיה להם מקום עמידה ורווח רק שיהיה " ור,נכרתים בשרשם
 ,ה שלהם עד שנשאר רק מדרגה תחתונ, ולכן נתבסמו שם ביותר,סופם לירד למדרגה תחתונה

  .י כידוע" שהוא נה בבטן פרצוףלשאחיזתם בשליש התחתון של כ
 שהקול שבוקע באויר ,'ויצעקו בני ישראל וגו )יד שמות י(ש " כמ,ס התפלה וצעקה"וז

ר "נח) ד תהלים סט(ן ששם הם הדינים בסוד "כל הרקיעים וכל המדרגות בוקע עד הגרו
 תכון )ב תהלים קמא( ש" וכמ)ב"ו ע" כברכות(  כי תפלות במקום קרבנות תקנום2142י"גרונ

 עולה ריח )טויקרא א ( ודא לבסם הדינים בס"שבחוטמא דז'  ועולים עד הג,פלתי קטורת לפניךת
 כידוע שהתפילות הם מורידין מוחין ,ן וגם שם מתבסמין"ה לגרו" ויורדים משס,'ניחוח לה

למה נמשלה תפלתם של  )א"ד ע" יסוכה( ש" והוא מ,דגדלות ודוחים מוחין דקטנות למטה
, ד לרחמים"מהפך מדה'  תפלתם כו,' לומר לך מה עתר זה מהפך התבואה כו,צדיקים לעתר

כ בתפלה להסיר " והוא ג, התבואה להסיר ממנה המוץולזרות  התבואהשעתר עניינו להפךוהיינו 
  .י המוחין דגדלות שיורדים"הסיגים האוחזים בדינים דקטנות ע

שר הטבחים שהוא הדעת דמוחין דקטנות וגם לשר האופים  היה תחילה עבד לויוסף
 שאז היה להם שליטה ,'וישרת אותם במשמר וגו )ד מ בראשית(ש " וכמ,ב שלהם"והמשקים חו

כ לישראל "ז גרם אח" ועי,י בסוד החלום"ז נדחו למטה ועלה לגדולה ע" ואז עי,עד שירד לבור
 )כגב שמות (ש "י תפלה כמ"כ ע"ה ג והי,בגלותם שיהיה להם הכנה לצאת ולעלות לגדולה

ב שמות ( אז ,ג"פעמים אלקים שנזכר באותו פרשה נגד ה'  והם ה,'ותעל שועתם אל האלקים וגו
 והבן כל ,ש"י דחיית מוחין דקטנות כמ" שהוא הזכירה שבא ע,'ויזכור אלקים את בריתו וגו) כד
   .זה

  
  פתח מ 

 שם עושים פעולת ,א" אמצעיות דז'כ כשנדחין מוחין דקטנות עוד יותר למטה בג"אח
ם עשו הדינים מקום ושורש שבוהיינו , ג אותיות אלקים בגילופין"ד פרקין שהם י"הידים בסוד י

 המעשה ם שהוא סוד סיו, שלכן שם בסופי האצבעות נאחזים הקליפות,בעיקר קווי ההנהגה
 וכל ,2143 שהוא בטופרא דאצבעין,במקום שנגמר פעולת הידים והעשיה בסטרא דקדושה

 )ותהלים קיא ( כל יד בסודבד "בפרקי הידים שהם יהם המעשה ופרטי כל הנבראים נרשמים 
י "רש(ש " כמ, שכולל כל הבריאה2144ח אתוון דפסוק בראשית" והם כ,ח מעשיו הגיד לעמו"כ

                                                                                                                                                                      

א ואינו נקרא רישא כי הוא "בינה גרון דא, ל"א וז"ה ע"א כ"יהל אור ח' עי, ל"עכ, לאכפייא לון
רק הוא התחלת הגוף כי ) 'א איתא כי הראשית מחכמה רק כו"חסר בהעתק תיבה אחת אבל בס(

י ולכן כל הגבורות מגרון כידוע והוא כסא הדין "בורה דעיסוד דבינה נמנה עם הגוף ובה מתלבש ג
  .ל"עכ', והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו

, נחרו בי, אלין אינון דאתיין מסטרא דדינא קשיא, בני אמי, ל"ב וז"ה ע"ג מ"זהר ח'  עי2142
דכד הוו , רנו נרדפנועל צוא) איכה ה ה(הדא הוא דכתיב , נחר גרוני) תהלים סט ד(כמה דאת אמר 

ולא יכילו לאפתחא , וריחיין על צואריהון, הוו אזלי ידייהו מהדקן לאחורא, עיילין ישראל בגלותא
ואברהם , ה"עוד ירצה קרוב אל הנזכר כמש, ל" פרשת לך לך וז-שער הפסוקים ' ועי, ל"עכ, פומא

מוחין ' א נעשה מג"ן דזכי כבר נתבאר אצלינו כי הגרו, בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן
ן "שמות אלהים הוא גרו' דקטנות דאלהים שירדו בזמן הגדלות למטה עד הגרון ולכן בגימטריא ג

והנה , ס נחר גרוני"וז, כי כל אלהים דקטנות הוא דינא קשיא וחרון אף, ן"גם הם בגימטריא חר
ו מחרן ולפי ששם בגרון וזהו בצאת, אברהם הוא זרוע ימין הנקרא חסד ויוצא מן הגרון שהיא בינה

ה עם "ם שהוא בגימטריא ע"בצאת אברהם מתוכו נתחלף שם אלהים אשר שם באותיות אכדט
  . ל"עכ, הכולל לזה אמר הכתוב ואברהם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן

כי אין , כי לעולם החצונים כל יניקתן הוא מן הקצוות ומסיומן, ל"וז' ן ב"ח פרצופי זו" ע2143
והנה בקצוות ההם של , אבל יונקים ממקום סיומא, ות לעלות אל מקום הקדושהלהם רש

והנה אנו רואין בחוש הראות כי הבשר שבסוף האצבע , הזרועות ושל הירכים שם אחיזתן ויניקתן
ויונקים משם , ל"ודרך אותו בקיעה יוצאין האורות הנ, נבקע ומתוכו יוצא וגדל הצפורן ויוצא לחוץ

קליפות ' והנה הצפרנים עצמן אינם בחי, ו בישראל ולא תמיד"כשיש פגם חהחצונים לפעמים 
דלבושין קדמאין דאתלבש בהו אדם בגנתא דעדן הוי מאינון , ח"ש בזוהר ויקהל דרי"ו וכמ"ממש ח

הענין כי ' ופי', ואינון לבושין דאיקרון לבושי טופרא וכו, לבושין מאינון רתיכין דאיקרון אחוריים
, והרי לעולם הטומאה דבוקה באדם, ו טומאה וקליפה מה היה מועיל הנטילה" חאם הצפרנים היו

 . ל"עכ, אמנם הצפרנים הם מלבוש טהור וזך אלא שהוא קשה בטבעו
 .א"ה ע"ג רמ"חמ "רע'  עי2144
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 שכל מה שהוא בפרטות ,2145ש רבינו" וכמ,' לרבות תולדותיהם כו,את השמים )אבראשית א 
 ,ימי בראשית'  ראשונה עד ויכלו שהם ובפרשה בתורה וכלולים ם הם כתובי,אלפי שנין' בכל ו

 ' הכתובות( ה"ב בסוד מעשה ידיו של הקב" ולכן נקרא כל מע,והם נכללים עוד בפסוק ראשון
  .)א"ע

 שהגדלות של , שאז הוכנו בבחינת קטנות לבד,ב נזכר רק שם אלקים" מעובכל
ה " ולכן לא נזכר שם הוי,ם שהוא יגרום להם הגדלהי מעשיו הטובי"המאורות נמסר אל האדם ע

 ואז הוסיף תולדות במעשיו ,2146' ויכלו השמים וגו)אבראשית ב ( עד אחר שנברא האדם
 ,'אלקים וגו'  ביום עשות ה,' והארץ וגומיםאלה תולדות הש) דבראשית ב ( וכתיב ,הטובים

 ,כחברק בקטנות כלולים רק  שתחילה היו כל הפרטים ,התחיל מוחין דגדלות להתפשט בבריאה
 ש" וכמ,' ואדם אין לעבוד וגו,'וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וגו )הבראשית ב (ש "וכמ

 וגדלו האברים וכל , ובגדלות נתפשטו המדרגות,'על פתח קרקע עמדו כו )חבראשית א ילקוט (
  . וכל הדרגין,פרקי המרכבה

פ שלמות "כ עוד למטה ע" בהדרגה יורדים ג, אלו הגבורות שבידים במעשהוגם
'  ביום א, והם בסוד הפרים בחג הסוכות שהם שבעים פרים, עד שמתמעטים והולכים,העבודה

זמן ימות ) אלף( והוא על סוד , שסוכות אז זמן שמחתנו, ומתמעטים והולכים בכל יום,ג"י
 שיהיו חוסים בצלא דמהמנותא בהארת אימא לעשות ,תם של ישראלו שאז יהיה גדלשיחהמ

וראו כל עמי הארץ  )ידברים כח (ש "ה על ישראל כמ" ואז יהיה נקרא שם הוי,נסים ונפלאות
 והם , אוחזים שם יהיו יורדים וכליםשהםא " עד שהסט,ז ירדו הדינים למטה מאד" ועי,'וגו

 ,' שהוא גמטריא ע,ה"ך מאחוריים דשם הוי"ר דמנצפ"אומות שיונקים מן הגבורות פ' בסוד ע
  .ה"ב הוא שם הוי" שהיט,ב בשבעים לשון" באר היט)ח זדברים כ( ש"כמ

וידבר  )אשמות כ (ש " והוא בדיבור ובמעשה כמ, כי התורה נתנה בפה ובכתבוהענין
ש " וכמ,'והלוחות מעשה אלקים המה והמכתב וגו )טזב שמות ל(ש " ובכתיבה כמ,'אלקים וגו

י התורה "ריאה נברא בתחילה ע כי כמו שכל הב, והענין,כתובים באצבע אלקים) יח שמות לא(
 וכמו כן קיומו והנהגתו הוא ,'גוו' בדבר ה )ו לג תהלים(ש " כמ,ה"שהם המאמרות של הקב

 ובמתן תורה ניתן לישראל הכח ,'בתורה רק שתחילה היה בצמצום ושיעור מוגבל בחסדו ית
וא כולל דמות אדם שלם שהב וכלל הבריאה הוא ,שיהיו מוסיפים בהם שלמות ולהגדיל מעלתם

 ולכן כמו ,ת"ר וז" והם ג, ובגוף במעשה, והם בראש מתגלה בפה בדבור,חלקים ראש וגוף' ב
'  ה,לוחות'  והם במעשה בב,דברות'  כמו כן כאן י,מאמרות' י י"שבבריאת העולם היה ע

ח "עטרין ה'  וכן הם בדבור בדעת כולל ב, וכן הדברות מתחלקים כן,בשמאל' אצבעות בימין וה
) דש ו "שיה(פ "ר שהוא כלל תורה שבע"והוא התורה שנמסר לישראל בשלמות בדבור בג ,ג"וה

  . ובכתיבה על האבנים, וכן בדבור בהר סיני,ובכתב ,נדגלותכאיומה 
 והם ,'מי' ת כל א"אומות מז' שלכן הם עלבד  ,ת בגופא"בזרק  אחיזתם הוא ה"ואו

לשון שהוא '  והם סוד ע,ה"יים דהוי והוא מאחור,יונקים מאחוריים משם אלקים שהוא במעשה
ת באחוריים " ובהתפשטות הדעת בז, שהדבור הוא בדעת בפה ולשון,מאחוריים דלשון הקודש

כ על האבנים באר " ולכן נכתבה התורה ג,אומין' לשון לע'  מהרכבת האותיות עוצאים י,דלהון
' ב והם ע"ה הוא ע"הוי וכן אחוריים דשם ,'ב הוא ע"ט היט"י הי"ה'  שאחוריים שלו ה,ב"היט

יצב  )חדברים לב (ש " כמ,נפש יעקב עם אברהם ויצחק'  שנגדם ע,אומין עם עשו וישמעאל
ר " וכל האותיות הם באים מסוד פ,2147 הגדול בכמה מקומותבינוש ר" וכמ,'גבולות עמים וגו

  ומתמעטים והולכים בסוד,פרים בחג'  ולכן נגדם ע,2148הפהמוצאות ' ג בה" שהם ה,ך"דמנצפ

                                                           

הכל , והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם, ל"א וז"ד ע" לצ"א על ספד"בהגר 'עי 2145
ש כאן "בראשית עד נח כמ' וכל זה נכלל כולו בפר', יני כל ישראל וכוכלול בתורה מבראשית עד לע

וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון , ל"הראשונה עד ברא אלקים לעשות כנ' וכללו נכלל בפ, ד"בס
ומקור כלל הכללים ' א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו"ש בפ"כמ, אלפי שנה' תיבות ז' בז

 .'יות ודגש של הבאות' הוא בתיבת בראשית ו
  .שמיםהיכולו וששי הום י 2146
  .א יג' אדרת אליהו דברי הימים א'  עי2147
ב הוא "נש, ל"ג וז"ע' ב ה"יהל אור ח' ועי', א פרק ג"ח טנת" שהם פיתוחי חותם המוזכר בע2148

א שערים של "בסוד רל, שערים לאותיות' מוצאות הפה שהן נ' והן ה, א נחלק לעשר"ג שכ"סוד ה
 .ל"עכ, ין מבינהאותיות דנפק
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 שאז היה , וכן בביאת ישראל לארץ, ויורדין מוחין דקטנות למטה,ג"אתוון דגילופי אלקים י
 דברים כז(כ שם " וכתיב ג,'וכתבת על האבנים וגו )ח דברים כז(כתיב ו ,ש" כמ,התחלת גדולתם

 ,א" וזה גרם ירידתם של הסט, בחגכמו שהוא זמן שמחתנו ,'וזבחת שלמים ושמחת שם וגו )ז
 . והבן מאוד,ל"ת הנ"אומות שהם נאחזים בז' ים לכבוש את הזשהיו יכול
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  א"נתיב גדלות דז
  פתח א 

ר מוחין "א והוא כניסת הג" אז מתחיל הגדלות של ז, שנגמר זמן היניקה והקטנותאחר
ס " ועכשיו נכלל מט,ק לבד"כי תחילה היו ווהיינו ,  ואז כל אבר הוא מתגדל ומתפשט יותר,בו

 תנעשיי דאימא שמתחברים עמו ו"י נה" והוא ע, ואז נגדל קומת גופו,וד שנכנסים ב"שהם חב
 אין מאורות ,מהיז שאין העבודה של" כי כבר נתבאר שכ, ענין נפלאוהוא, עצם מעצמיו ממש

 והוא על כמה מדרגות בסוד ,העליונים מאירים בכל פרטי מדרגותיהם רק בענפים שלהם לבד
 ובעת התיקון השלם כמו שהצדיקים למטה , באריכותהקודמיםבנתיבות ש " כמ,עיבור ויניקה

 כמו כן משלימים מאורות העליונים ,ג מצות בכל ענפיהם" התריבכלמשלימים דרכיהם 
 והוא עומק הטוב , ומגלים כל פרטיהם)יטמשלי כז ( ' כמים הפנים לפנים וגו,המכוונים נגדם

 אין מגלה טוב ,לקבל חתוניםז שאין ראוים הת" ורק שכ,שרצונו להטיב' השקוע במחשבתו ית
 , דרכים הטובים המשוערים שםבכל מחשבתו הטובה נגלה , וכשהם ראוים,מחשבתו ורצונו

 מאורות אלו מתחילים לגלות ואין ,א כראוי"ד שמגלים ומשמשים בז"והוא כל מאורות של חב
 עד שיצטרף עליהם אורות דאימא שהם למעלה ממדרגת הזמן והפעולה המסודרת ,פעולתם

 אבל אין מאיר במדרגות עליונות של אימא רק ,ב שלעתיד" אלא מעוה,מששת ימי בראשית
 ונתצמצמו , האורותמשם וגם זה אחר שנסתלקו ,י דידה"מבחינה תחתונה של אימא שהם נה

 ונכנסו ,י מן האורות"ש הרב שנתרוקנו הנה" והוא מ,א הראוי לתחתונים"בסדר הראוי לפעול בז
 היו ראוים להיות לבוש וכלי ,שלפי הצמצום והשיעור שנעשה בהםוהיינו , א"בהם המוחין של ז

 הנבראים אשר כל שיהיו מאירים ב,י האורות של המוחין ולהכניסם בסדר ההנהגה"להביא ע
 שבכל סדר המדרגות של ,ש בכמה מקומות" והוא כמ,א בעצמו"שרשם וסידורם הוא ז

 ,ינה תחתונה נעשה עתיק בכתר של התחתון שבח, התחתון מקושר עם העליון, לעולם,העולמות
 עד שיהיו כל , שבזה מתקשר מדרגה במדרגה,א"בזי של התבונה נעשה כתר "וכן כאן נה

  .ס ביחוד העליון"המדרגות נקשרים בא
 ,י של תבונה"ה יותר מאד מהנהָגְרַד כי באמת המוחין מקומם ִמ,י אלו נעשו לבוש"ונה

ד שרשי ו והוא ס, למעלה למעלה,י"א וע"ם ומאא עצמ"כי מקורם מלמעלה ממוחין דאו
ס "מדרגות של הנהגה ששרשם מגיע עד א'  שהם ג,המאורות שנעשו תמיד בסוד מתקלא

 שמרצון הזה נמשך כל הדברים הצריכים לתיקון , שבעליוניםהעליון שורש רצון 2149א"ברדל
ילים להביאם י דתבונה נעשה בבחינת גשר ובית קיבול וכלים מכ" ונה,ושלמות כל הדברים

 ויש מהם מדרגות צינורות וכלים , עצם הדברים שהם כי כן סדר המאורות שיש בהם,א"לז
אשר י נתצמצמו באופן זה " ונמצא שמאחר שנה,אמצעיים שיביאו עצם הדברים מעליון לתחתון

 ונטפלים ונקראים 2150 לכן הם עצמם נעשים עצם מעצמיו,יהיה דרך ומעבר אל המוחין עצמם
הוא למעלה מערכו של אשר  מאחר שנסתלק מהם עיקר ההדרגה , הם שייכים אליוא כי"בשם ז

  .שייך בערכו לבד)ש( ונשאר רק מה ,א"ז
החכמה והציור והדעת העיקרי אז כל  שאחר שמאיר בו , עיקר גדולתו של הפרצוףוזהו

  וגם ניתוסף בו,סוד גדלו באורךמאור שבו מתפשט יותר למטה להתקרב אל התחתונים והוא 
 והוא סוד גידול , עתה יוצאים אל הגילוי,להתגלות הכחות הפנימיות שהיו בו בתחילה בכח לבד

 ,ד אלו לבד מה שהם בכלל בראשו"שחבוהיינו ,  שנתוסף בו בפנימיותו יותר]יבעוב[) בעובר(
 מאיר , גם בכל אברי גופו שהם מאורות ומדות עצמם הצריכים ליתן קיום לנבראיםפיםהם נתוס

 והוא סוד שליש , שהוא תכלית הפנימי של כל מאור והנהגה,ד שבו"בבחינת חב'  אכ בכל"ג
כ נשמה " ובנפש ג, נשמה שברוח,ז נתוסף ברוח" שעי,העליון הפנימי שנכנס בכל אבר ואבר

                                                           

', והמתקלא הוא ליתקן הכל בתלת תלת כף זכות כו, ל"ד וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי2149
דף (ז "ואמר בא, ש למטה"ק כמ"והתיקון של המתקלא מתחיל מע, ל"י המכריע יתקיים הכל כנ"שע
ק תלת רישין "כמה דע) ב"ט ע"רפ(ואמר שם ' ק אשתכח בתלת רישין כו"האי ע) ב"ח ע"רפ
  . ל"עכ', וכו' תעטרין בימ

דהיא נחתא רביעא על , וזה יקרא בשם יעקב בינה, ל"ב וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר 'עי 2150
ש "כמ, י דילה נעשין גופא דיליה"כידוע שנה, ונעשית עצם מעצמיו, א"בנין ונכנסת בראשו של ז

א ואתעביד חד "א דזועייל בריש, ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא) ב"ט ע"דף רפ(ז "בא
 .ל"עכ, ואשקי כל אינון נטיעאן' מוחא ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ
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 אלא , וגם זה הגדלות אינו בא בפעם אחת, שכל כח מגלה עצמו בכל פרטיו ומדרגותיו,שבנפש
   .ד"הבאים בס 2151בנתיבות'  שהולך ומתגדל כמו שית, זה אחר זההוא בא בהדרגה בסדר השנים

  
  פתח ב 

מתחלק ' ק כל א" ומצטרפים הו,חלקים' לג' י כל א"י התחלקות נה"א נעשה ע" דזגידול
י דתבונה ונעשו " ונצטרפו עם חלק עליון דנה,ת"חלקים עליונים דחג'  ואז עלו ב,חלקים' כ לג"ג

 נעשה ,י דאימא"י בצירוף חלק אמצעי דנה" חלק עליון דנהת עם"דחג'  ומחלק הג,א"ד בז"חב
 ,א"י דז"י דאימא נעשה נה"א עם חלק תחתון דנה"י דז"חלקים תחתונים של נה'  וב,ת שלו"חג

 כי צריך שתדע , הענין הואוביאור , וכל דברים אלו סודות נוראים,חלקים' מהם הוא מג' וכל א
 ס"ליכל מדרגה שבו הוא נחשב , ל כל הבריאהס שהוא בנין שלם כול"שכל פרצוף שכולל י

מאמרות '  שלכן נבראו בי,'שכלל כל הנבראים הם נחשבים במספר יוהיינו , שהוא בנין שלם
מ " מ, אף שהוא משמש דבר פרטיף שבכל פרצו,שהם כל הפרטים כוללים וכל מאור שבאצילות

 , וכן בכל דבר, בגבורה וכן, בחסד משפיע חסדים לכל הנבראיםרך משל ד,כולל כל הנבראים
 שמתחלק בכל דבר ,ולפי שבכל מדה יש בו כמה מדרגות לפי מספר ששיערה המחשבה העליונה

 , מדהכל כך הם מספר הפרטים שבכל חלק וב,לפי ערך כל זמן ועת המיוחד לו ולכל אדם בפרט
והיינו , עד אין חקר' מהם כולל כל הי'  וכל א,ס" שכל ספירה כלול מי2152ש המקובלים"והוא מ

מהם כולל ' מ כל א" מ,שכל פרט יש בו סוגים הנכללים תחתיו אף שבכלל הגדול נחשב לפרט
 והכל לפי מספר העתים והרגעים של אילן ,כמה סוגים וכל סוג ממנו מתחלק עוד לכמה מינים

פועל בזמן ורגע מיוחדת ולכל אחד ואחד בפרט וכלל כל הכללים נכללים '  שכל א,ההקדוש
' ומהאי טלא נטיף לגלגלתא כו )ב"ח ע"קכ(ר "ש באד" והוא סוד מ,אצילותבשם פרצוף ב

 , שכל מדרגה ומדרגה הוא קשר אחד של כל הדברים, לון חושבנאתולשאר גלגלתין דלתתא דלי
 ולכל אחד בחינת גלגלתא ומוחין ,המצותג שהם בסוד "המחובר מפרטים לפי מספר התרי

  .ואברים וכל הדברים שאנו מדברים בפרצוף
' ש וג"כ עצמות שורש של אמ" שהם ג,ר" שכלל הדברים הם שלשה הקווין של חדולפי

מדרגות '  פרצוף כולל גבשם יכ בערך פרטי" וכן כל פרצוף וכל פרט שהוא ג,יסודות של כל דבר
 והמשמשים , והדברים עצמם, שהם הראש ובטן וגויה שהם המוחין והנהגות,זו למטה מזו

ע "עולמות בי'  וגם שכל מאור מחלק אורו ושפעו לג,ש הכל למעלה"ן כמ" שהם בסוד נר,שלהם
 וחלק , של כל מאור בבריאהן לכן חלק העליו,שהם הלבושין והמקבלים של המאורות דאצילות

'  שכל שליש הוא ג,שלישים'  ולכן מתחלק הכל לג,לעשיה'  וחלק הג,האמצעי ביצירה למלאכים
 ולכן השלשה שלישים הם זה , והאמצעי מכריע ביניהם,קווין עומדים במדרגה אחת זה כנגד זה

  . אבל הקווין עומדים בשוה,למטה מזה במדרגה
 ומתגלה השלמות המאיר לנשמות , העולם מאיר במדרגה עליונה שבו, שבגדלותולפי

' ק שהם ו"ז גם מדרגות של הו" ועי,ד" לכן אז ניתוסף בו שליש העליון של חב,ובכסא בבריאה
ת "שלישים עליונים של חג'  והוא סוד עליית ב,ים במדרגה יותר למעלהימי בראשית עול

 כמו ,ד שהוא למעלה ממדרגתו"שמאירים באותו מדרגה של חבוהיינו , ד" חב בשםשעולים
י "עוהיינו , ד"ת נעשה חב" ונמצא שמחג, עולה נשמתו יותר למעלה,האדם כשמתקן מעשיו

 שבזה קונים גם הם מדרגת ,ד שלהם"היינו חבי דאימא ו"הכח שמאיר בו מחלק העליון של נה
 רק נתחברו עם חלק , לא הגיעו למדרגה זו,י שלהם"ת שהם נה"של חג'  חלק הגאבל ,ד"חב

 ,ת" ונעשה מהם חג,ת דאימא"א עם חלק האמצעי שהוא חג"י דז"ד דנה"י שהם חב"עליון שבנה
תחתונה שבו שלעולם  בחינה ,ת"ר לחגי מא2153ש"ת שנקרא ע"ל שמאור דאימא השייך לחג"ור

 אבל לא לכל פרטי מאורות ,ת"י שיתעלו במדרגת חג"כ עליה לנה" וגרם ג,ש התחתון"נקראים ע
פ קו המדה המסודר בחכמה עליונה של " כי כן היה השיעור במחשבה ע,ד שלהם" רק לחב,שלו

  .2154ס ששם הוא קו המידה"מו

                                                           

 .ל בפרקים"נדצ 2151
 .'ח פרקי הצלם פרק א"ע 'עי 2152
  . על שמה2153
  .ק שהוא הקו ומדה של כל הבריאה"לגבי בוצד' לעיל פרצופים פתח א'  עי2154
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י "ק התחתון של נה נשתתף חל,ק שלהם"י שהם הו" שלישים התחתונים של נהובשני
י דאימא שמשו "דנהד " שנמצא שחב,ז היה הגדלות" ועד,ד" ונעשה בהם בסוד חב,דאימא

ראש הסוד ב שכן הוא ההדרגה שבריאה הוא ,2155א שהוא הראש שלו דמקנן בבריאה"ד דז"בחב
 לכן גם הארה המובחרת שבאימא מתפשט למטה להשלים ,חלק העליון והמובחר שבנבראים

י שלה שמשו "ת שהוא הגויה דאימא מנה" וחג,ד שלו"שמש בחבכ "גא "זולתקן מאורות ד
 ,כ חלק האמצעי של האדם דכללות הנבראים" שהוא ג,2156א המאיר ביצירה" דזת"לצורך חג

 ,י דכללות"כ בחינת נה" שהוא ג2157 שהוא מקנן בעשיה,א"י דז"י דאימא שמשו לצורך נה"ונה
   .ל ממנו לצורך תיקון הנבראיםהרי שכל מדרגה דאימא השלים המאור הראוי לקב

  
  פתח ג 

 אבל הכתר שלו , שהם נחשבים מן הפרצוף,י" נה,ת" חג,ד" חב,ס שלו" זה הוא בטוכל
 שלכן נקרא 2158 שבכל פרצוף שירותא מחכמה,ש כמה פעמים" והוא כמ,הוא מדרגה אחרת

 בערכם 2160 ואינם, אבל הכתר שלו אינו מכלל הפרצוף, והוא התחלת היש מאין,2159ראשית
 ונעשה מבחינת מדרגה אחרונה , והוא בחינה עליונה עליו, רק הוא עטרה שלהם,ובסידורם כלל

  .2161 והוא כלל הרצון,של פרצוף שעליו
כ מצייר הדבר של " ואח, שכל מעשה הוא תחילה במחשבה לעשות הדבר בכלל,והענין

תחילה כ מענין המעשה שהוא מסודר ב" ולכן החכמה נחשב ג, והוא הבינה,החכמה בפרטות
 והרצון אין לו שייכות אל המעשה אלא נופל על , אבל הכתר הוא הרצון שרוצה לעשות,בחכמה

 אבל הוא בבחינת פנותו אל המעשה ומדבק רצונו אל הדבר שצריך לעשות ואל ,צההאדם הרו
 ולכן הרצון ,י התכלית" ואין הרצון נגמר אלא ע,התכלית שיבוא מזה המעשה שזהו עיקר רצונו

 רק במה , ואינו ציור של הדבר עצמו הנעשה, שהרי הוא מאדם עצמו הרוצה,ה עליונההוא בחינ
 ועולה ,2163י"ן ואנ" אי,2162ס מלכות דסלקא לכתר" וז, התכליתילשמדבק אליו רצונו ובשב

 ואינו , של עליון שהוא הפנימיות הגנוז ברצון, עתיק,א שהוא בחינה תחתונה"לעילא לסוד רדל
אם רץ לבך ש "כמ' ברח לך אל מקומך כו )יאבמדבר כד (ולכן שם  ,מושג אפילו אחר התכלית

 ,א נעשה מבחינה עליונה יותר" הכתר של זולכן )ח"א מ"פ( ש בספר יצירה" כמ,שוב למקום
י דתבונה כבר נתבאר שנעשו עצם מעצמיו "שנהוהיינו , ת דתבונה"והוא משליש תחתון דת

א לפי "אר רק בבחינת מדרגות השייכים לז ונש, ששם נתרוקנו הכלים מהאורות שבתוכם,א"דז
 ששם יש מחיצה מבדלת בין האורות של פרסה הגם שהוא תחת ה,ת" אבל שליש ת,סידורו

שכמו שהכתר והיינו , י"מ לא נסתלקו משם האורות לגמרי כמו בנה" מ,מעלה לבין של מטה
 ,לה ממנו רק הרצון שלו הקשור בסיבה שלמע,אינו לפי הדרגת הפרטים שבפרצוף התחתון

 ונמצא שהרצון הוא מצומצם , הרצון כבר הוא מצומצם ופונה אל הדבר שרוצה לעשות,מ"ומ
 שם המעשה אף צייר שהרי עדיין לא , אבל אין שם סילוק הארה,פ רצונו"כמו המעשה שיעשה ע

 ונמצא שהוא עדיין , שעדיין המעשה אינו אפילו במחשבה בכללות, ולכן נקרא אין ממש,בכלל
והוא סוד הכתר שנעשה משליש , לא במדרגת המעשה שיוצא מן הרוצה, הרוצהבמדרגת 

                                                           

 .'אפרק ח שמות "ע 'עי 2155
 .'גפרק ע עשיה "ח אבי"ע 'עי 2156
 .עקבפרשת י "שער מאמרי רשב 'עי 2157
  .א אבל כתר מעל הקומה"צ ע"ז ר"א שירותא מחכמה מהא"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי2158
דראשית עריסותיכם ) במדבר טו כ(רזא , ם"בראשית ברא אלהי, ל"וז, ב"ע' א ל"זהר ח 'עי 2159

 . ל"עכ, דא חכמה עלאה דאיהי ראשית, חלה תרימו תרומה
 .ל ואינו"נדצ 2160
כתר הוא רצון בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול ודיבור נגד , ל"ג וז"ע' ז כ"א תיקו"גרב'  עי2161

כמו באדם המחשבה שרוצה , ל"וז, ה בריש הורמנותא"א ד"ע' ח נ"א תז"גר' עיו, פרצופים' ה
' והן ג, וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב, לעשות הדבר והרצון הוא קודם למחשבה

 וזהו בריש ,והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו, תחלת הרצון כתר הוא ה,ראשונות
  .ל"עכ, הורמנותא
  .43לעיל הערה '  עי2162
י שלכן מלכות אני "ש בס"נעוץ סופן בתחלתן כמ, ל"א וז"ד ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2163

  . ל"עכ, א"ל ע"ר דף ק"ש באד"וכתר אין באותיות שוות כידוע וכמ
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 מתחלקים כל הי דיד" שהרי נה,י דידה"כ במדרגת כתר על נה"ת דתבונה שהוא ג"תחתון דת)ה(
 ושליש הוא סוד ,ת הוא הכתר שלהם" ושליש ת,י" נה,ת" חג,ד" חב,ס"שלישים שהם ט' לג' א

 כמו כן כאן ,י של תבונה שנעשה עצם מעצמיו"א כמו נה" לזי יש להם שייכות" שנה,ת"י דת"נה
 רק בלא ,י"כ סוד נה" הוא ג,בחינת פנות הרצון אל המעשה שהוא מצומצם לפי ערך המעשה

  .א לבארם בכתב" שא,ש והבן עומק דברים אלו" הארה וכמלוקסי
ש " כמ, והוא מלשון עיגול וסבוב, הכתר הוא סובב את הראש למעלה בעיגולוהנה

ש שהכתר הוא הרצון הכללי הסובב את המחשבה " והוא כמ,כתרו את בנימין )מג שופטים כ(
 והוא סובב ,2164 והתולדה היוצא אחר הציור שמירת הדברים בכלל,שבו החכמה והציור בפרט
כ " משא,ד שהוא מעצמות גדרי הפרצוף" הם מתחילים מחבשקווין ,בשוה שאין לו ציור קווין

 כולל בו כל מדרגות של ,מ"ומ,  אין בו שייכות ציור קווין כלל, מהםבכתר שהוא מדרגה למעלה
מצות '  ויש עוד ז,ג מצות"ה גידים בסוד תרי"ח אברים ושס"ג רמ"הפרצוף שהם בסוד תרי

חביבין דברי סופרים יותר  )2166א"ה ע"לז "ע(ש " והם בסוד מדרגה יותר עליונה כמ2165דרבנן
 , העולמותיאתי הפרצוף וכל פרטיהם הנצרכים לברג מצות הם אבר" התרי, כי,מיינה של תורה

 שהוא מבחינה תחתונה של עליון ,2167א"ת של רדל"הם בסוד עטרות עליונות בסוד ז' אבל הז
 ובזה משלימים רצון קונם גם מה שלא בא ,שנעשה עתיק לפרצוף תחתון כי הוא קשור ברצון

ש במצות מגילה שמצאו "ם כמ והוא בא בתורה בהעל, בכדי לעטר המצות,פ רצונו"בדבור רק ע
 כל המאורות הם בסוד ואלו , וכן כולם,'כתוב זאת זכרון וגו) ידשמות יז ( בפסוק רהסמך בתו

מהם הוא הרצון של אותו ' ך מדרגות הכלולים ברצון שכל א"ל תר" ור,ך אורות שבכתר"תר
טי הנצרך  שכל אבר הוא מאור פר,המדרגה של הספירות שבפרצוף ונגד המצוה המכוון אליו

' ך אותיות שבי" והם בסוד תר,ך רצונות" ונמצא שיש תר, ורצונו כמוס בכתר הזה,לבריאה
ח "שבת פ(ואמרו  , והם סוד העטרות שירשו ישראל בהר סיני,2169ך מצות" נגד תר2168הדברות

'  א,מיני כתרים של הפרצוף'  והם ב,'ה קשרו לו שני כתרים כו"כל דיבור שיצא מפי הקב )א"ע
 ,2171)א"ב ע"א כ"זהר ח (ש" כמ,כנגד נשמע' כנגד נעשה וא'  והם א,2170מצד אימא' ואמצד אבא 
   .ר ובינה עושה כידועמחכמה או
  

  פתח ד 
שבעת והיינו , י חדשים שלה"ת דתבונה ומנה"א נעשה מחצי תחתון דת" הזה דזכתר

  ומריבוי האורות,ת התחתון" נתקבצו למקום חצי ת,י דידה למעלה"שנסתלקו האורות מנה
א הכלים " שהמוחין דז,א ובין הכתר שלו" ויש הפרש בין המוחין של ז,י חדשים"הוציאו שם נה

 , הכל הם של אימא, אבל הכתר בין הכלים ובין המוחין, והמוחין עצמם הם שלואימאהם מ

                                                           

כי מקודם , ס הוא הכל ברצון האלקי"הע, ל"ב וז" לח עצ"ספדא בסוף " ליקוטי הגר'עי 2164
ואין ניכר , אין, וזהו ספירה ראשונה, שמקודם מתעורר ורוצה לעשות הדבר, כמו באדם, כביכול

וזהו , ם הבניםשה, אם הפרטים, וזהו בינה, כ מצייר האיך לעשות הדבר בפרטות"ואח, כלל בפעולה
כ כשיצאו "ואח, וזהו חכמה, אבל טעם הדברים שהן דווקא בציור הזה לא נגלה, ה"נגלה למרע

וזהו דעת שיודע הדברים , וזהו חיות הדברים ושפעם, מ שומר הדברים בציורם"הדברים להויה מ
', וכוע כי הספירות הם הויותם ויציאותם בראשונה לגבול הויה "ואינה ספירה בפ, אחר הוייתם

 .ל"עכ
, נר שבת מגילה חנוכה והלל, ברכות, עירובין, י"ג שהם נט" מגלה עמוקות אופן ע'עי 2165

מוציא נר שבת והלל ובמקומם מנה אבילות ) א כוונת הברכות"מעין גנין ח(ע מפאנו "והרמ
 .וצומות
מאי כי טובים דודיך מיין כי אתא רב דימי אמר אמרה כנסת ישראל לפני ', ל הגמ" וז2166

  . ל"עכ, דוש ברוך הוא רבונו של עולם עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורההק
 שבעשיית עוד מצוה ,יש בזה עומק בקיימו וקבלו,  דרך אגב,ו"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי2167

  . א שורש כל התורהוכי יש כאן גילוי הרצון שה, קבלת התורהענין דרבנן יש בזה 
ך אותיות "פירוש כי יש בהם בעשרת הדברות תר, ל"וזב "ע' י ב"שער מאמרי רשב'  עי2168

  . ל"עכ, כמנין כתר
 .ג"א פתח י" לעיל א'דרבנן עי' ג מן התורה וז"דהיינו תרי 2169
  . ג"ט ע" קנז"א על תיקו"בהגר'  עי2170
איהו ) שם לשון הזהר'  עי–אבא (מארי דבניינא , ם יהי אור" הוה אמר לאלהי,ויאמר, ל" וז2171

 . ל"עכ, עביד מיד) אמא(אומר ואומנא 
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 יאירו המוחין ל ידיהם שע,י דתבונה הם אשר נעשו כלים ומעברות" שנה,ש" בזה כמוהכוונה
י דתבונה הפנימיית שבה " אז נה,ד יאירו בו"דלות שעדיין לא בא ההדרגה שחב וקודם הג,א"בז

 ואמצעיות של ת רק בחיצוניו,א שהרי לא נכנסה בו להשלימו"לא היה להם שייכות קשר עם ז
 שעיקר , ונמצא,הקודמים 2172בנתיבותש " כמ,י" נפש ורוח של נה,ת"י וחג"י שהם נה"נה

ד בערך תבונה עצמה ולא " ואז האירו שם חב,א"כלל עם זי לא נשתתפו "ד של נה"הפנימיות חב
מאורות עליונים של ' א בג" אז נשתתפה אימא להשלים ז, אבל בעת שבא זמן הגדלות,א"בערך ז

 והוא ממש ,א"ד דז" שיהיו בערך של חב,י דידה"ד דנה" ונמצא שהוצרכה לצמצם חב,ד"חב
 להבינו בערך השכלת והבנת  שצריך לצמצם הדבר שרוצה,כמו הרב הלומד עם התלמיד

 להסתלק אותה ,ד שלהם"י שהוא מקום חב" ונמצא שהוצרך מפנימיות הכלים של נה,התלמיד
  .י דאימא" הם המוחין שנכנסו בכלים של נהואלו ,א"מדרגה של תבונה ולהכנס במדרגת ז

 להשלימו ,א מבחוץ" מדרגת תבונה עצמה היה כדי להיות בסוד עטרה על זוהסתלקות
ת דתבונה שהם נעשו כתר " שעלו לחצי תחתון דת,ש" וזהו מ,ת עליו בסוד הרצון שלוולשרו

 הוא רק שורה עליו ואינו מכלל ,א" שאותה מדרגה דתבונה עצמה שאינו לפי ערכו של ז,א"לז
 ולפי שהכתר כולל לעולם כל פרטי מדרגות של הפרצוף שהוא ,גופו ופרטי הדרגת הכלים שלו

 וכמו כתר של המלך שבו מתראה שהוא )'עקודים פתח ו (למעלהש "כמהרצון שלהם בכלל 
 וכמו , המדינהפרטי ונמצא הכתר כולל כל , מדינתו להנהיגם בכל פרטיהם2173מושל על כל כלי

א בכל פרטי הדרגות שלו אחר שנתצמצמו "י דתבונה שנעשו כלי עצם מעצמיו דז"כן כאן שנה
 חצי תחתון מכונה בשם ש,ר העליון שעליהם שהוא המאו, הוצרך להיות נכלל בכתר הזה,בערכו

י החדשים שלא נתגלו עד " ואלו הם נה,י"כ כל פרטי המדרגות הנכללים בנה" ג,ת דידה"דת
א בכל פרטי מאורות שלו בגדלות ומסודר בכל " שכן הוא אחר שנשלם ז,א"שנכנסו המוחין בז

א " אבל אינם מכלל הז,א" לכלול ברצון כל המדרגות של הז, אז שייך השראת הכתר עליו,דבר
 של ם הכל ה, לכן אנו אומרים שהכתר המוחין והכלים,ש" רק מדרגה שלמעלה ממנו כמ,עצמו
 אלא הוא בחינת השראה והשקפה ,א" שאינם מעצם אבריו שהם פרטי מדרגות עצמו דז,אימא
   .מאוד והבן , ובין על פנימיות המדות שהם המוחין שלו, בין על המדות עצמם שהם הכלים,עליו

  
  פתח ה 

 גם בתוכו נמצא בחינה עליונה של מוחין שהם למעלה ממדרגת כתר והם , הזהכתר
 , והחיצוניות שלהם הוא הגולגולת הסובב אותם,ד עליונים יותר"כ סוד חב" ובו ג,פנימיות שלו

 כי הרצון של כל פרצוף הוא כתר שלו שהוא הכולל כל  הוא והכוונה בזה,א"הוא השורה על ז
 ,אבל ודאי שברצון הזה כמוס שרשי העניינים המסודרים בפרצוף, ש"המאורות שבו כמפרטי 

  .ר"קווי ההנהגה חד' שכלל הכל הם ג
 כשנגמר המעשה , אנו רואים באדם כשעושה איזה דבר ובונה בנין בחדריו ותאיווהנה

משיגים  ומן התכלית אנו ,והבנין משיגים שזה היה רצון שלו בשביל התכלית היוצא מן המעשה
 , ותוך הרצון הזה היה חכמתו וציורו של הדבר הנעשה כמוס ברצונו,שכן עלה ברצונו בתחילה

 ואנו רואים שבהכרח קודם לרצון מוכרח להיות קודם לו ,שאין אנו משיגים רק רצון לבד
 אבל , ורק הרצון דבוק אל המעשה, אבל הוא נעלם מאד,החכמה והציור שבעבורו היה הרצון

  . רק הוא נעלם ונשגב ממנו,נה שלו אינו דבוק למעשההחכמה והבי
ד שלו שפועל בעת שרוצה לסדר " שחב, הוא בסדר פרטי המאורות שבאצילותוכן

 ושרשי הדברים ,ד של הפרצוף עצמו" הם חב,הדברים הצריכים בו לצורך הנבראים ולהנהיגם
ד " אבל חב,פרשים בו והרצון הוא דבוק אל המאורות המת,ד העליונים"הכמוסים ברצון הם חב

 ורק חיצוניות , ועיקר הכתר הוא למעלה על הגולגלתא,ס שבכתר" והוא בסוד מו,אינו דבוק להם
שבאמת הרצון הזה והיינו , ד שלו של הפרצוף עצמו"מתפשט גם למטה להקיף המוחין חב

 ומן הרצון הנעלם הזה , קשור ברצון הנעלם בטעם למה היה הרצון כך,הדבוק אל המעשה
 וזה הוא , נמשך הרצון המגולה והדבוק למעשה, הרצוןתוךסודר בחכמה עליונה ונעלמה שבשמ

 , וכמו כן הרצון הנעלם טפל אל החכמה הנעלמה שגנוז ברצון הזה,טפל אל החכמה שבתוכו
   .והבן דברים אלו מאד

                                                           

 .ל בפרקים"נדצ 2172
 .ל בני" נדצ2173
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  פתח ו 

י  כי החצ,א עד החזה שלו לבד"י החדשים האלו של התבונה הם נתפשטו מאחורי ז"נה
 , ממש2174ל נכפפים בעקום אחורי ראשו כעין ציור ' ורגלי,א"ת תחתון דידה הם על הראש דז"ת

 שכבר כתבנו , והוא,דיבר בזה נוראים ונפלאים מאדאשר  וכל הדברים ,ש הרב הקדוש"כמ
לפי שוהיינו , י דתבונה"י החדשים הם אשר נעשו מבקיעת האורות שנסתלקו מנה"שנה

א ולהיות "י שיהיו ממש בערך ז"ולצמצם כל המאורות של נהשהתבונה הוצרכה להשתלשל 
כי אנו רואים באדם למטה שבעת קטנותו שאביו ואמו הם מדריכים והיינו , חלק מחלקיו ממש

משלי א ( ש" כמ, כל דבר ולהדריכו במדות ישריםולהשכילומחנכים אותו ומשכילים אותו לידע 
 גם כי ,פ דרכו"חנוך לנער ע) ומשלי כב (תיב  וכ, שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך)ח

ז נשרש " ועי, שצריכים לחנכו לפי השגת הבן וגם להדריכו לפי כחו וטבעו,יזקין לא יסור ממנה
 והנה אנו רואים שבכל , ובזה הוא מתגדל לילך בדרכי הוריו,בו בטבעו טבע אביו ואמו ממש

 ,מ" ד, מדוע נוהג בדרך זה,מחשבה יש בו חכמה פנימיות ו,מדה ומדה שהאדם מתנהג בפועל
 וכן בכל , עושה כן לפי ששכלו מחייב שצריך לילך בדרך הזה לטוב לו,אם הוא גומל חסדים

, הם משל בן בעצמו,  והרי דרכי החכמה ובינה אלו הכמוסים תוך המדות שמתנהג בהם,המדות
 ,והו לילך בהם הם משל אביו ואמו שהדריכ,אבל עצם המדות והדרכים והנהגות שמתנהג בהם

 שהם נתרוקנו ונעשו ,ס"י דיש"כ נה" שבו ג,י דתבונה" ואלו הם סוד הנה,ונעשו בו טבע שני
 מה הוא רחום ,' וכווהלכת בדרכיו )ספרי עקב(ש " כמ,י שהם רגלין" ונקרא נה,2175עצם מעצמיו

 כי האב והאם שמדריכים אותו הוא שילך ,ד של הבן" ואלו הם שמתפשטים בהם החב,'כו
 שבתחילה עושה אותם אף שאין משיג טוב טעמם והחכמה ובינה שיש בהם רק מצד ,כיהםבדר

 חלק התחתון של ,א שהם כל המעשה"י לבד של או" והם סוד נה,א מתנהגים בהם"שרואה שאו
ס " מהם כל טשנעשהי " והם נה,ינהכ מתפשטים אלו הדרכים בבן בחכמה ובב" אבל אח,הגוף
  .תפשטים בכל גופא דיליהד מ" המוחין חבם ובה,א"של ז

א מדרגה עליונה המסודר " קנה ז,א" כן הוא במאורות העליונים שבעת גדלות הזוכמו
א "ם לפי ערכו של זמצטמצ אך ,ז"א שהוא שלמות היותר גדול להיות גם הוא מתנהג עד"באו

שבעת קטנותו היו מאורות שלו והיינו , ימי בראשית' שהוא מסודר לפי ערך הנבראים שבו
 רק לפי צמצום ובלבול ,ד השלמות העיקרי" והנבראים מקבלים ממנו שלא ע, בדיניםיםעלפו

 ובגדלות מקבלים הנבראים הנהגה שלמה וסדורה ,הסדר שלא כפי העת שהעולם מתוקן כראוי
י דתבונה לפי " והוא מה שמקבלים מנה,א מסודרים בהארה מרובה"לפי שהמאורות של ז

א לפי " והמאורות עצמם של תבונה הם אשר נסדרו גם בזתוהמדוהיינו , המעשה המסודר שם
הוא אשר א " אבל פנימיות הרצון אשר גנוז שם שהוא נשגב ונעלה מדרך הז,דרכם של התבונה

  .א בסוד אור מקיף" זה אשר נסתלק למעלה ונשאר חופה על ז,מסודר בערך הנבראים
א "נו על מאורות של ז נשפע מדות לפי ערך הרצון אשר יגי, הרצון הפנימי הזהומן

 מן הרצון הפנימי ,ת דתבונה שהוא הכתר שלו"י החדשים שנשפעים מת" והם סוד נה,מאחוריו
א האחוז " להגן על הסט,א"י אלו שהם נשגבים מן הקלקולים ומאחיזת הסט"שעולה מן הנה

  כדי שלא יהיה,א שיונקים מן המאורות הנשפעים ממנו בדרך אחוריים וסילוק" דזיםבאחורי
  . וסוף כל סוף יוכל להתקן מן הפגמים שלו,להם שליטה גמורה

י חכמה " שמתקן מדותיו המקולקלים ע,י התשובה" סוד תיקוני המדות של האדם עוהם
 ואין חטא פוגם 2176 שבעת החטא אז הנשמה מסתלקת,ובינה הנשפע עליו מאור נשמתו כידוע

                                                           

2174  
דהיא נחתא רביעא על , וזה יקרא בשם יעקב בינה, ל"ב וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר 'עי 2175

ש "כמ, י דילה נעשין גופא דיליה"כידוע שנה, ונעשית עצם מעצמיו, א"בנין ונכנסת בראשו של ז
א ואתעביד חד "ועייל ברישא דז, יק לאשקאה גנתאואפיק חד נהרא דנגיד ונפ) ב"ט ע"דף רפ(ז "בא

 .ל"עכ, ואשקי כל אינון נטיעאן' מוחא ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ
' ר ממילא נכרת הנפש וכו"הכרת תכרת הנפש זה סילוק נו, ל"א וז"ט ע"א כ"יהל אור ח 'עי 2176

וכן , ל"עכ, םוהרוח הוא בכלל העונשי, אבל הנשמה אינה בכלל עונשין שמסתלקת מיד כשפוגם
 .ד"ע' ג ג"הוא ביהל אור ח
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 שהוא 2177התשובה מסטרא דבינה והוא סוד , ובהאיר הנשמה בו אז הוא מתרחק מן החטא,בה
י החדשים הם המאורות " נה, כאןוכן ,ש בכמה מקומות" כמ,נ"ן הם בינה וזו"נר כי ,סוד נשמה

 ורק ניצוצות נשלחים ממנה אל האדם להשכילו ,הנשפעים מהנשמה עליונה שעיקרם למעלה
 שלא ,א"י דאימא עצמם הם המגינים עליו מאחוריים דז"נהא מאורות של " וכן בז,ולהדריכו

  .א ולהעבירו משם"יהיה שם אחיזה לסט
ז הזה בא " וכרו, שמשם באים הרהורי תשובה לאדם2178ס הכרוזים היוצאים בכל יום"וז

 והם מאירים במחשבתו של האדם ,ממאורות עליונים ממה שנשמתו מקבלת למעלה בשמים
בכלי המעשה  אבל אין מאירים , ומאירים אל הלב שבו מתעורר לעשות טוב,ובחכמתו ובינתו

ג דאיהו לא " אע2179 רק דמזליה חזי, האדם שומע אותו הכרוז בהרגש גופניין שהרי א,עצמו
י של הנשמה עליונה הבחינה ששומעת למעלה מן הפרגוד שאינו "והוא בסוד הארת הנה ,2180חזי

  . לבד שאין מתלבשים בהרגש המעשים שלו רק עד הרצון שבלב,בגדר השגת האדם
א "א מאחיזת הסט" שהשקפה זאת המגין על ז,אורות העליונים כן הוא שורשו במוכמו

 ,2181ת"ב שהוא בחג" והוא בסוד הנהגת עוה, אינו מתפשט רק עד החזה שהוא נגד הלב,ממנו
 שהרי כן הוא בשורש הנשמות של ישראל , הנהגה זאת מגיע השקף ההנהגה הזאתשסוד

י " מקורבים אל הקלקול עז הם"כ בעוה" משא,ב"שבהכרח שצריכים לבוא לידי תיקון בעוה
א שהוא "י דז" וכן למעלה בנה,י"ר האוחז במדות מעשיים שלו שהם נה"י היצה"החטא ע

ז הוא בסוד פנים " וידוע כי הכרו,י החדשים דאימא" שם אין מגיע הגנת נה,ז"הנהגת עוה
י " תחתונה של הנשמה המאיר בו בסוד נהחינה שהם מסוד ב,ל" ובסוד רג,א"ב קס" ע,ב"דחו
  .ש"כמ

 שהוא ,בו ירוץ צדיק ונשגב' מגדל עוז שם ה )ימשלי יח (ש " הגדול הזה הוא מוסוד
הלכות '  והוא ש,א" שבו מגינה על ז2184בבינה 2183שהוא מגדל הפורח באויר 2182'להממש בציור 
י הישנים דאימא שנסתלקו ועלו " וכל ריצה הוא ברגלין שהם נה,ש"דאמ'  ש,2185במגדל הזה

                                                           

 . ל"עכ', פקודא דא היא מצות תשובה ודא איהי בינה וכו, ל"א וז"ב ע"מ נשא קכ"רע'  עי2177
החרשים שמעו ) ישעיה מב יח(רבי יהודה פתח ואמר , ל"א וז"ד ע"א רכ"זהר ח'  עי2178

 אורייתא ולא פקחין החרשים שמעו אלין בני נשא דלא צייתין למלולי, והעורים הביטו לראות
והעורים דלא מסתכלין למנדע על מה אינון קיימין דהא בכל , אודנייהו למשמע לפקודי דמאריהון

ד פתח "ן ומ"מ' ועי', ף פתח ז"לעיל אח' ועי, ל"עכ, יומא ויומא כרוזא נפיק וקרי ולית מאן דישגח
 .יח

ה הזאת מקרים מיוחדים ואמנם יש לנשמה העליונ, ל"חלק ג שער א פרק ה וז' דרך ה'  עי2179
נשאר לה קצת ענין עם הרוחנים , ש"פ שהיא נקשרת בקישוריה בגוף כמ"ואע, ראוים לה כפי ענינה

אמנם אין נמשך ונולד מזה דבר מורגש וניכר בשכל האדם , מה שאין קשרה בגוף מונע ממנה
, י מזליה חזיל אף על גב דאיהו לא חז"אלא לפעמים על צד המיעוט והוא מה שאמרו ז, ומחשבתו

שכבר הגיע הענין לנפש הזאת העליונה ולא הגיע ממנה אל המחשבה והשכל ציור שלם אלא קצת 
  . ל"עכ, התעוררות ולא יותר

 .א" ע' מגילה ג'עי 2180
והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2181

וכן , ם שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמוריםמתנהג העליוני' ג', כלילין בג' ג, ק"ו
ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה

  .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע

2182
  

 .ב"ו ע" חגיגה ט'עי 2183
  .א"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר' עיו', ח צלם פרק א"ע'  עי2184
וכד אפיק קלא דאשתמע מגו דפשיטו דמחשבה האי , ל"א וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2185

' ובטש ההוא קלא ביה ואשתמ, ו דאיהו לישן"ברזא דוי' קשרא דחיק ליה ושדר ליה לקשרא ב
דאיהו לישן שדר האי קשרא , לישן' כ אקרי האי קלא ו"ובג, דלישן' ושריא על הא סט' מהאי סט

' וכדין ההוא קלא אשתכח לגו מלה כו, קשרא תקיפא מגדלא כללא דעשרין ותרין שורין, ליה לגו
וזהו , תחומין' ה והוא מגדל הפורח באויר שהן שלש אוירין בג"והוא מגדל השן הנאמר בש, ש"ע

כידוע ' הוא שובינה , מגדל הפורח באויר השלישי שהוא יוצא מגרון ולכן נאמר צוארך כמגדל השן
של מגדל הזה כידוע שכל ההלכות ' והוא הל) 'ו ב"חגיגה ט(ולכן שלש מאות הלכות במגדל הזה 
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 ובו ירוץ , בסוד מגדל להגין עליו מן האויבים שהם החיצוניםעשוונ ,למעלה האורות שבהם
לילך בדרכיו שהם '  להדריכו בדרכי ה,כ סוד הסיוע לצדיק מאור נשמתו"צדיק ונשגב שהם ג
' כלול מי' י שכל א"פרקין של נה' ם שהם הט"ק הוא צדיק דצל" וסוד צדי,'שמותיו ומדותיו ית

א "בו נכנס ראשו דזאשר ת דאימא " סוד חצי תהוא  וכן,ד"הבאים בס 2186בנתיבות' כמו שית
'  והו,י המגדל" וראשו הוא נשגב ומתחזק ע, וכולל אותוסובבת הזה הוא " וחצי ת,שהוא קצר

 ,ג הוא בתבונה"ידוע ששם ס)כ( ,ג"ו דשם ס"אחרונה של מילוי וא'  הוא סוד ו'להעליונה שעל 
 והוא ,ת כידוע"חתון שליש התחתון דתהת' ו הוא גופא דילה ו" וא,ה הם במוחין דילה"וי

 ורגלין דילה נכפפין כדי שלא יתפשטו יותר למטה עד סיום , ראשועלהנעשה מגדל ושורה 
 שיהיה הבחירה מסורה ,א"שברגלין דילה שם נמצא איזה אחיזה והנחה לסטוהיינו , רגליו

ולכן הוצרך  , מן הפרסה ולמטה תחת החזה שלו2187 שהם רדפין בתר רגלין,להחטיא את האדם
א להאריך " כי א, עומק דברים אלו מאדבן וה,לאסוף משם הגנה זאת בשביל הנחת הבחירה

   .בכתב בדברים הנוראים האלו
  

  פתח ז 
 כדי שתוכל ,א"י החדשים אלו נכפפים באחוריים דז" יש טעם אחר למה שהנהעוד

 אז ,רך הפנים אבל אם היו מתפשטים ד,א כאשר תכפוף ראשה"אימא להסתכל בפניה בפני ז
 ענין עמוק מאד בדרכי וזה,  וכשתכפוף ראשה היתה מסתכלת דרך אחוריו,היתה עומדת נגד פניו

 שהם ,א באחוריים שלו"י החדשים האלו עניינם להגין על ז" שכבר נתבאר שנה,ההנהגה
 אלא בדרך זעף והסתרת פנים שבעבור זה ,המאורות שאינם מאירים לנבראים בחיבה וגילוי פנים

 במאורות אלה המשפיעים ך לתבוע דין ולגרום חוש, להאי רצועא בישא,א"צא תוקף לסטנמ
 ממקום ,י אלו בסוד תבונה עצמה שהיא מנושאת מדרכים אלו"כן נמצא הארה מנהל ו,לעולם

י " ובמה שהאחוריים מתבסמין ע,ז נדחים החיצונים מלקטרג" ועי,שתמיד יש שם אהבה וחיבה
במדבר ו ( בסוד ,א בדרך חיבה יתירה"ות העליונים להאיר בפנים דז מתגלה חיבת המאור,י"הנה
 שמתלהטים אור ,א" והוא כפיפת קומת אימא להסתכל בפניה בפנים דז,פניו אליך'  הריא) כה

  .י אור הפנים דאימא"א ע"הפנים דז
 שהפנים עשוי לגלות מחשבה ,ש בכמה מקומות" סוד גילוי המחשבה כמוהוא

 שכל מה שנכלל במדות פנימיות של הגוף ניכרים המה בפנים ,ואים באדםהפנימיית כמו שאנו ר
 והם , שבפנים מאיר הזיו שהוא בוקע מאור המוחין שבפנים, אם הוא בזעף או ברצון2188שלו

א הוא " ובז,א שכולו חסדים"ם שבא" בסוד שלו2189ו נהורין" ושע, של הפניםןע נהורי"סוד שב

                                                                                                                                                                      

ועל בינה נאמר היתר נדרים פורחין באויר שנדרים בבינה , הפורח באויר' אלו הוא על גגו של ל
  .ל"עכ, מ פרשת יתרו"ש בר"כמ

 .ל בפרקים"נדצ 2186
ושם כתוב שמור רגליך , ה שהם לבר מגופו"נ, ל"וזל אדיר במרום עמוד צט "ברמח'  עי2187

ושם צריך ', א אל הנוק"כי הרגלים הם ההולכין מן הז) קהלת ד יז(כאשר תלך אל בית האלהים 
 עוד 'ועי, ל"עכ) ב"ע' ברכות ל(א הרודפת אחר הרגלים בסוד נחש כרוך על עקבו "שימור מן הס

 . ד"ע'  טצ"א על ספד"בהגר
ומלבד הנשמה , מלבד הדמות של הגוף בתבניתו, ל"וז, בונות אות פול בדעת ת"ברמח'  עי2188

הוא זיו הפנים ותראי שזהו , הנה יש דבר אחד נמצא מהתחברות שניהם, שבו בצורה אשר לה
הלא תראי , ולא זו בלבד כי אפילו השתנות ישוב הנשמה בגוף מתראה בו, המשתנה החי מן המת

הלא תראי פנים שוחקות פנים זועפות ,  הלב נראית בוולא עוד אלא שמחשבת, החולה פניו רעות
ואין הזיו הזה נמצא לא , כולם עדיהם המה של המחשבות הנסתרות בקירוב הלב, פנים מסבירות

ולא לגוף בפני עצמו כי אין לגוף זיו זה בלא הנשמה , כי הרי זיו של גוף הוא, לנשמה בפני עצמה
ח פתחי חכמה אות לב "ל קל"ברמח' ועי, ל"עכ, ביחדאבל הוא הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף 

ולכן , ומכל חוש יוצאות הארות מזה, הפנים עשויות להאיר מה שנסדר בפנים בתוך הגוף, ל"וז
 .ל"עכ, עולמות של ראיה שמיעה ריח דבור וגם מן המצח יוצא הארתו' יוצאים ד
' גי' ר חסר ו"כי צפ, מצאה ביתס גם צפור "וז, ל"ג וז"א י"ח א"ע' ועי, ב"ח ע"ר קכ"אד 'עי 2189

ע "ר ש"ע הכולל כל צפ"הכ) ם הכוללין"הג(ואבא לוקח , ל"ב שערים הנ"ע נהורין היוצאין מן מ"ש
ם מפני שחסר ממנה הכתר והיא נכללת "כי הבינה נקרא א, ם לבינה תקרא"ס כי א"וז, נהורין
ע נהורין של "ע הם ש"ו וש"עש' גי' גם צפור מלא ו, ולכן לעולם הבינה נקרא אם והבן זה, באבא

 .ל"עכ, ד"ג ת"מי' רמז אל הפנים עצמן שהם תיקון ז' ואות ו, החוורתא הנמשכין אל הפנים
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 ,2191ק"א עיקרו דינים דאיקרי אלקים לקבליה דע" שז,ס" בסוד כע2190ן נהורין בפנים שלו"ק
 ירמיה( ' וכו רק ליתן לאיש איש כדרכיו,שכל ענייניו להנהיג העולם בדין גמור שלא לוותר כלל

א ברחמים וחיבה " הפנימיות של זרות אז מתמלאים האו,וכשהתחתונים מתקנים מעשיהם )ייז 
מראה חיבתו אליו וניכר שמחתו  שאז ,לנבראים כאהבת האב לבנו כאשר הולך בדרך הישר

ו נהורין "א יש בפנים שלו שע" ואז גם בז, באור פני מלך חיים)טומשלי טז ( וחיבתו בפניו בסוד
 אז צריך , והנה,' אאריך אפי וגושמילמען ) ט ישעיה מח( ומתארך פניו בסוד ,ם"בסוד שלו

 על שונאו סו שהוא כוע כדרך האב האוהב לבנ,א ולא ליתן להם הארת פנים בחיבה"לדחות הסט
  .ומסתיר פניו ממנו ואין רוצה ליתן לו כח לקטרג עליו

א שהוא בעת שהתחתונים מטיבים מעשיהם וגורמים תיקונים " כאן בעת גדלות דזוכן
 אז צריך שהפנים ,א יהיו מתוקנים ומתפשטים בהארה מרובה"גדולים שכל המדרגות של ז

א האוחז במאורות שמאירים " ולדחות הסט,א"זדאימא תגלה חיבתה והארת פניה על פנים ד
א שניהם "הפנים של אימא ושל ז' כ שב" גוצריך , ולחזור פנים מהם, וסילוקםבדרך אחוריי

 אז היה נסתר הארת ,י שלה לנגד פניו" שאם אימא היתה פונה בנה, ונמצא,יאירו למטה לנבראים
 כי אין ,תחתונים בצד אחוריים שלה והיו המאורות של אימא פונה ל,א מנגד התחתונים"פניו דז

 ,א כי היא למעלה ממדרגתם"כח בתחתונים לקבל הארת אימא עצמה שלא באמצעות מדרגות ז
 וגם היה נסתר הארת , והיה צריך אימא להחזיר פניה מהםו" חוהיה גורם להם ביטול ושבירה

 לצד מאורות של ז היתה פונה אימא בהארת פניה" ועי,א המסוגלים לתחתונים כמדתם"פנים דז
 גדול לומר שאין ראוים להארה רוגשאז היה הקטוהיינו , א"א שמשם כח הסט"אחוריים דז

השפעת לנו רוב טובה  )א"ג ע" כתענית(ש " כמ, ורוב טובה גורם קלקול למטה,הגדולה הזאת
א "י ז"י לקבל מאימא בעצמה רק ע" שא,אין אנו יכולים לקבל לפי שאינה בהדרגה הראויה

  .דד הכל בשיעור הראויששם נמ
הוא '  והל,א"הוא סוד כתר של ז'  שהכ,"כל"ס ברכתו של יעקב שנתברך בסוד "וז

תו לו שאז הוא בתכלית גד, והוא כלל כל הברכות)ימשלי יח  (המגדל עז שבו ירוץ צדיק ונשגב
 כי חנני אלקים וכי יש לי )יאבראשית לג (ש " כמ, וזה אמר יעקב כאשר ניצל מעשו,ושלמותו

 כי ירידת ,ה"ג ושם מ"סוד שם ס'  פניו וגועלה "ותעבור המנח )כאבראשית לב ( וכתיב ,כל
 בהליכתו ולכן , שהוא סוד הקטנות שלהם,והליכת יעקב לחרן היה סימן לגלותם של ישראל

 כי השינה הוא סוד ,'וישכב במקום ההוא ויחלום והנה סלם וגו )יב-יאבראשית כח (לחרן כתיב 
 ,'עורה למה תישן וגו) כדד תהלים מ (ש" כמ, והוא השינה בגלות,2192 למעלהסילוק המוחין

תם של ישראל וסילוק אלקים דמוחין דקטנות עד היסוד לות בחלום הגאולה וגד" לו השיוהראה
ש הרב הקדוש " והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו כמ,' והנה סלם מוצב וגו,ז נאמר"שבו שע

 ,להת דגדלות שהוא בעת הגאו"סוד מוחין דהויוהם  ,נצב עליו' הוהנה  )שם יג( וכתוב ,2193ל"ז
 ולכן אז כשחזר מלבן ידע כי בעקבות ,שרמז לו גאולתם של ישראל שאז יהיה גמר התיקון

 ולכן שלח לו ,'והנה הולך לקראתך וגו )2194ובראשית לב (ש " וכמ,משיחא אז יתגבר קטרוג יותר
אם רעב ) כאמשלי כה  ( וכתיב,'באדם לרע לו וגועת אשר שלט האדם  )טקהלת ח (ש "מנחה כמ

 והוא ,ז נדחה מן הקדושה" ועי,2195 לךישלימנו' וה' כי גחלים וגו) שם כב ('שונאך האכילהו וגו
ה והסתכלה "ה סוד המנח"ג עם מ" והוא חיבור ס, עליו2196בסוד התשובה שאימא פריסת גדפהא

יש לי ) יאבראשית לג ( ואז אמר ,ניועל פ )כאבראשית לב (ש " וז,ש למעלה"כמ ,בפנים דיליה
   . והבן,ש"ל כמ"כ

  

                                                           

 .א פרק יד"ח א"ע' ועי, ב"ה ע"ר קל"אד 'עי 2190
ר דף "ש באד"כמ, ק"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ז, ל"ג וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי2191

  .ל"עכ', אלקים כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' וא כ"ק ורזא דז"ב רזא דע"א ע"קמ
  .'ח נסירה פרק א"ע'  עי2192
 .'ח מוחין דקטנות פרק ג"ע'  עי2193
וישבו המלאכים אל יעקב לאמר באנו אל אחיך אל עשו וגם הלך : או לשון הפסוק ה2194

 . ל"עכ, לקראתך וארבע מאות איש עמו
 .דורשת כך את הפסוק' א שהגמ"ב ע"סוכה נ'  עי2195
  .  רגלי לאה נכנסים לכתר דרחלו עניןג שזה"פתח כ' י ע2196
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  פתח ח 
 הוא סוד החיוורתי ,א עד החזה"י החדשים האלו שמתפשטים באחוריים דז"נה

שבאחורי העורף והכתפין דיליה וגם שבגלגלתא דיליה שהם נמשכים מחיוורתי דגולגלתא 
החיוורתי המתפשט מגלגלתא  מענין )פתח כד (א" שכבר ביארנו למעלה בנתיב פרצוף א,א"דא

 שהוא חסד הראשון שמאיר מסוף העולם ועד סופו כדי ,מטהדיליה באורך שמשם מתפשט ל
ו לבטל כל סדרי "א לא יתגבר ח" והוא השמירה לכל זמן שית אלפי שנין שהסט,לקיים העולם

ו הקטרוג " והוא החסד הגדול המקיים העולם אף בזמן שח, רק יהיה נכפף תחתיו,הקדושה
אלפי שנין שהעולם מתנהג עד סיום '  סוד כל הו, הוא הולך ומתפשט עד היסודולכן, מתגבר
 שאז יתגלה ,ל שהוא לימות המשיח" אבל שם הוא בהסתר גדול שלא יתגלה עד לע,היסוד

 שהם ,ם בחזרתו מעשו"ויבוא יעקב של) יחבראשית לג ( והוא בסוד ,העטרה בהעברת הערלה
א תנין נחש הקדמוני חיוויא " שנגד זה בסט, התנין הגדוליוורתי חע נהורין דכלילין בהאי"ש

בחרבו הקשה על ' ביום ההוא יפקוד ה) אישעיה כז ( שאז , דעשו'ש'  ע2197ע דילוגין"דרהיט בש
 ,2198ל"ש רז"י שהוא נחש כמ"י דוד בן יש" ויתבטל בביאת משיח ע,'ש בריח וגו"לויתן נח

י ת החיווראבל ,ויגע בכף ירכו )כהבראשית לב (ש "מ כ,2199א" דזוהענין כי עיקר אחיזתם ברגלין
א כח "ז שניתן לסט" שהוא סוד הנהגת עוה,ל שהוא מתפשט עד החזה וברגלין הוא נעלם"הנ

והודי נהפך עלי  )חדניאל י (ש "כמ'  כו2200ז מתהפכים המדות נצח לשמאלא" שעי,לשלוט
ת דיליה הנהגת "ף רק על חג ועיקר הארת החיוורתי שהוא הטוב הגמור הוא נשאר חופ,למשחית

ו "ח הוא לשמירה מרחוק שלא יכלו ,מ" ומ,2201' לצדיקים כוובמשלם שכר ט  שבו,ב"עוה
ל הוא אור הראשון שבלילה גנוז " שהחיוורתי הנ, והוא סוד חשכת הלילה,ישראל בגלות

 והוא , ויאבק איש עמו עד עלות השחר)כדבראשית לב ( ש" וכמ,ומסתלק למעלה על השמים
ש "כמ תוא מפתה האדם ומחטיא או"ז נמצא שהסט"העלם אור הקדושה העליונה שעיסוד 

 עד ימות המשיח בסוף א לקדושה"בין סט והוא המלחמה הגדולה )לד, א פתחים לג"ז (למעלה
 )יחבראשית לג  ( ולכן אז,חד לאלף יומין זעירין אתגליא) א"ב ע" יצ"ספד( שאז ,אלף הששי

) יזבראשית לג  ( ולכן אז)להדברים לב (  רגלםתמוט דיליה לעת  שיתרפא רגל,ויבוא יעקב שלם
  .2202 שהוא הסוכה שעתיד לעשות מעורו של לויתן,ויעקב נסע סוכתה

 הוא כמו ,א באחורי רישא דיליה"ל וסוד החיוורתי הזה שבא" בסוד החיוורתי הנוהם
מעלה חיוורתי  וכמו כן ל,י דתבונה החדשים שמתפשטים באחור דיליה עד החזה"א סוד נה"בז

 וכולם ,י החדשים" והחיוורתי הם כמו נה,א" שנעשה כתר לא2203א"דגלגלתא הוא בינה דרדל
 ועל ,ימי בראשית מסוד שבת עילאה'  שהיא אם הבנים מו, בינה לשמירה לעולםינתהם מבח

א אחורי כתפין " הנמשך מראשו דאאא מכסה עליו חד קוצי דשער"החיוורתי הזה דבאחורי ז
 ,ס שמשם קו המדה" בביאורו שהוא סוד הארת מו)ב"א פתח מ"א (ל"כ כמש"א ג והו,ליהיד

                                                           

,  הוא התנין נחש כידוע-ע דילוגין "חויא דרהיט בש, ל"ב וז"ו ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי2197
ר "ש באד"כמ, ע רבוא עלמין אורכא דאנפין"וכמו שהתנין העליון חוורא דרישא מתפשט ממנו ש

שלש ראשונות , ס דמסאבותא"והן ע,  דילוגיןע"כן הוא התחתון רהיט ש, ל"ב וכמש"ח ע"דף קכ
', מקפץ על גבעתא דכתיב מדלג כו, דליג על טורין, ל"האחרונות בסוד עשיריות כנ' בסוד מאות וז

  .ל"עכ, ש"ע' ב כד נחית חויא אתעביד מקפץ כו"ע' מ דף ס"ש בפרשת א"כמ
דכתיב '  אבי דוד וכווישי' ארבעה מתו בעטיו של נחש ואלו הן וכו, ל"ב וז"ה ע"שבת נ'  עי2198

וכי בת נחש הואי והלא בת ישי הואי דכתיב ואחיותיהן צרויה ואביגיל ' אביגיל בת נחש וכו' וכו
  .ל"עכ, אלא בת מי שמת בעטיו של נחש

 .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2199
  . מוזכר לעיל בשבירה פתח טו בקטע של מלך הששי2200
והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"זג ו"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2201

וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו
ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה

 .ל"עכ, בריאה והוא דמיון הכתרומלכות הוא תכלית ה, י כולם ממוזגים"י נה"ע
 .ג"צ יב ע"א בספד"ובהגר, א"ה ע"ב ע" ב'עי 2202
ת דבינה " זהואק ולכן " הדעת המתפשט בוושזה א שכותב"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי2203

א "ענין הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל, ל"ב וז"ד ע"א כ"ש יהל אור ח"כמ, שהוא יסוד דבינה
י ובו "לגלתא כי בתיקון השני שהוא אוירא שם מתלבש חסד דעתיקונים דגו' והוא הדעת דז

 . ל"עכ, מתלבש יסוד דבינה ונעשה לו דעת וכן הוא ענין הדעת
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והוא סוד עליית שיעורי הגבולים והמדות הניתן לנבראים כדי צורך העבודה השלמה שיעלו 
' הוא סוד שער א' יקונא דיליה שכל את מכל מדרגת צדיק וצדיק לפי ,חיותלמעלה לסוד נצ

א כמו "יית החיצונים האוחזים בשערות דגלגלתא דז ומשם נמשך למטה לשמירה לכפ,ע"בפ
 שעיקר השמירה בשביל תיקון העולם שיתקיימו הנבראים בשביל הצדיקים ,במקומו' שית

 והכל נמשך מכתר הזה שלמעלה עד ,מעלהשעתידים להיות בכל דור שתיקונם עולה למעלה ל
 והגנה הזו ,לו דתבונהי א" והוא הלבנונית שתחת נה,א" ומשם באה הגנה על ז,הכתר שלמטה

 ,א לעשות את שלו" ונעלם מכל רעיון היאך הוא הדבר הזה שניתן שליטה לסט,היא מכוסה
 והבן דברים אלו , כפוף ונשמר תחת הקדושההוא ו,מלכותו בכל משלה) יטתהלים קג (כ "ואעפ
   .מאד

  
  פתח ט 

 מדרגות  ואינו נחשב מפרטי,א כבר נתבאר שהוא מדרגה שלמעלה ממנו" הזה דזכתר
 וכתר הוא רק לשמירה עליו שהוא הרצון הסובב וכולל ,2204 דלכן שירותא הוא מחכמה,שלו

י " שהרצון דבוק אל הרוצה ואינו חלק מחלקי הדבר שנעשה ע,וחובק בו כל פרטי המאורות
 והמוחין יותר , בהתפשטות הכתר הזה נוכל לומר שהוא רק טפל אל המוחין שלוכ" ואעפ,הרצון

 , אבל הכתר הוא רק מאימא לבד,א נותנים בו" שהמוחין הם מה שאו,ל"הרב זש "גדולים כמ
שהמוחין הם עצמם עיקרי והיינו , כ כמו המוחין" ולכן אינו גדול כ,וגם בהתפשטותה למטה

 והם עצמם ,א שהם כוללים כל הקשרים שבו" להנתן בזבוסדורי המאורות שנסדרו והורכ
 רק ,כ הרצון הוא כמוס ונעלם ואינו מתגלה" משא,פועלים בנבראים בהארה מתפשטת וגלויה

  .שיש לכל דבר תכלית ושזהו רצונו
ששם והיינו ,  שלשניהם שם אחד, הוא באימא וכן בכתר2205ה" כי שם אהי, נודעוהנה

 כבוד שמו  על גילויה מורה"כ שם הוי" משא,2206ה מורה על שעתיד ועומד להתגלות"אהי
ת הם בחכמה סדורים הכל " והתחלת ההויו,ל הסיבות ושהוא סיבת כ, שהוא מהוה הכל,וגודלו

 ,ימי בראשית'  ו,ק" שבו הוא גילוי ההנהגה של הו,א"ה בז" הוישם ולכן ,בחכמה עמוקה בכח
של השם שהוא התחלת ההויה הכולל בכח שוה '  שלכן הוא י,תו"וחכמה שלו התחלת הויו

ה " שם אהי,ה"א למעלה מהוי אבל בינה הו,ס שלו"מדרגות י'  כולל כל י,'שהוא הנקודה י
 ,2207 מה שנמשך ממה שמסודר בחכמהואי הציור שה" ועיקר הגילוי בא ע,שעומד להתגלות

 אבל הציור הזה כבר עלה בכח באימא ,א שבה הציור הוא למטה מחכמה שלו" שבינה דז,ונמצא
 שהוא ,א"י בינה דז" שעתידה להתגלות ע,ה" ולכן נקרא אהי,עילאה שנותנת גבול הציור

 סדר נת שרשו בחכמה שלמעלה ממנו שנות,כ החכמה של הדברים" משא,התחלת ציור הדברים
 החכמה והציור ,ב" ולכן המוחין שלו חו, והוא אבא שמשם חכמה שלו,החכמה של הפרטים
 תלוי במה שנותן גבול הציור לבד , הכתר שלו שהוא הרצון שלואבל ,א"נמשכים משניהם או

ת שלו "ס ששליש ת" והוא יש,ושרש בחכמה עליונה רק בהעלם אבל אינו מ,שעתיד להתגלות
 אבל עיקר הכתר הוא מאימא לבד ,א" ונעשה לו כתר לז,ת דתבונה"מתלבש ונעלם תוך שליש ת

ת נמשכים " אבל עיקרי ההויו,א" לציור הוא הרצון של הפרטים המסודרים בזלשנתינת גבו
 אשר הם ,מזלות' ת של הבא מה שמקבלים מכלל המדו"מלמעלה למעלה שהם סוד או

                                                           

 .א אבל כתר מעל הקומה"צ ע"ז ר"א שירותא מחכמה מהא"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי2204
ר אור ויוד גנוז ל כי אויר נקרא כת"ר' ואינון חמש כו, ל"א וז"ו ע" לז"א על תיקו"בהגר'  עי2205

נ כידוע "ב זו"והיא בינה כי בכתר שורש חו, כ יוצא האור"ד חכמה ואח"כ נפיק היו"אח, ל"בה כנ
ולכן נקרא בינה גלגלתא וכן נקרא בכל , בינה אור' ב ונק"כ יוצאין מהם חו"והאור ואח, ד"והוא היו

פ אור "עילאה לכן ה' ה וכן כולם כידוע שעיקר התגלות הכתר באור ובינה היא ה"שמות שבה אהי
כל עניינה , ל"ד וז"ו ע" מז"א על תיקו"בהגר' ועי, ל"עכ', ס מחסד עד הוד וכו"והם מתפשטים בה

ג תיקונים בה משתכחין וכן כל הענינים כידוע והיא "ה וכל י"אהי' על שם הכתר ונק' נק) של בינה(
  . ל"עכ, א"כתר לז
לבתר , אנא הוא מאן דאנא,  סתימו דכלאהיה בקדמיתא-א, ל"וז) א"א ע"ג י"ח(זהר  'עי 2206

  .ל"עכ, אהיה בתראה, אנא זמין לאתגליא לבתר, אשר אהיה
חכמה הוא טעם ותכלית הענין , ל"ד וז"ח ע" לצ"א על ספד"בהגרא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2207

דברים מקודם חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי ואחר כך ' שבמחשבה ב, ועיקר הענין
 .ל"עכ, ב ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול הכליחוש) בינה(
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 ואף שהרצון של , ועוד למעלה עד שורש היותר עליון,2208ס"מושרשים כבר למעלה באוירא ומו
הפרטים מקושר עם הרצון היותר עליון המשקיף אל התכלית של כל הבריאה והשתלשלות 

 ונמצא שהוא רק , אין מתגלה שם אלא רצון זה לבד,פרטיםא שהם ה" בז,מ"מ ,העולמות
 ,ה" ומזה תבין למה בינה וכתר הם נקראים בשם אהי,יות מה שנמשך מאימא למטהחיצונ

 וכתר קודם לגילוי התחלת , רק שבינה קודם לגילוי המעשה המצוייר,ששניהם קודם הגילוי
  . הרצון הקדום לווא שה,ת שבחכמה"הויו

' היכ " ושם נתעלם ג,שלה' א הוא מרחם דאימא בסוד ה" שכתר של ז,ש הרב" סוד מוזה
 וסוד , המסדר ונותן גבול לציור,של חכמה והוא סוד חכמה עליונה של אבא המתעלם תוך אימא

 וחבקווין של אורך ור' קווין שהוא סוד המדה של כל דבר שנמדד בג' הציור הוא בכלל בג
'  שהנה ידוע בחכמת המדידה והשיעורים שלכל דבר יש ג, וענין זה הוא עמוק מאוד,וגובה
 והקו הוא , והיא נקודה מחשבית לבד שאין לה התפשטות כלל,ה הוא התחלת הקו ונקוד,קווין

 והשטח הוא התחלת המעוקב שהוא הגובה , אבל הוא רק התחלת השטח במחשבה,התפשטות
  .2209שלו

 שקו הוא סוד התפשטות מלמעלה , הוא במאורות העליונים שיש בהם אלו הדבריםוכן
 שהציור הזה בא מסוד החכמה ,מבינה שהוא הציור וניתן להתפשטות הזה מדה ושיעור ,למטה

 ששם במעיה , הגנוז במעי הבינה, אשר שם2210ק"הקדומה ונעלמה מעין כל חי שהוא בוצד
מהנבראים '  ושם ניתן גבול לכל מאור עד כמה יתפשט למטה לכל א,א" של זותנצטיירו המאור

 והרוחב ,ה מחשביית לבד מה שתחילה היו כל המאורות מצויירים בחכמה בסוד נקוד,בשיעורו
 שכל מאור מורכב מפרטים רבים והם סוד הרכבת שורש ,הוא הדברים המצורפים לכל מאור

 שבעולם התחתון הם גשמיים ובעולמות ,ע שבכל נברא לפי ערכו ושיעורו"היסודות ארמ
 )דתהלים קד (ש " כמ,יסודות שהוא לפי ערכם'  אבל כולם מורכבים מד,העליונים הם רוחניים

 וכן הוא בכל פרטים רבים וכחות מורכבים ביחד של כל ,'ושה מלאכיו רוחות משרתיו אש וגוע
 הוא זה אצל ,כ הרוחב" משא, הוא מה שנתחבר עם התפשטות הזה שהוא מלמעלה למטה,מאור

 , וגם לזה ניתן גבול כמה כחות יתרכבו ויתחברו לכל מאור,זה וכל הפרטים מתפשטים בשוה
 ,וי הוא מה שניתן כח להתפשטות כל המדרגות לבוא לידי גיל, והעובי,חבוהוא השיעור של הרו

 והוא , ואין מושגים לחוש הראות עד שניתן להם עובי,שהרי הקו והשטח אינם רק במחשבה
 ולזה ניתן מדה , והוא סוד הכח שנתנה אימא למאורות שיבואו לידי גילוי לתחתונים,המעוקב

עילאה שבבינה שמורה ' ס ה" וז,ים להשיג מהם שלמותםושיעור להשגה עד כמה יוכלו הנברא
  . הקווים האלושהעל המדה של של

ל אחר שהוציאה " ר, השלישי הזה שהוא הנותן הגילוי אין בא רק אחר הלידהוהקו
 אבל בתחילה היה גילוי הזה ,אותם אימא אל הפועל אחר שנגמר מדתם ושיעורם לכל הצורך

 , בהיותו בעיבור באימא2211א"א סוד אות ח שהוא מורה על ז והו,מקושר ונעלם עם הקוים ביחד
 ונקודה המחשבית הוא הכלל המקושר עם ,ש בכמה מקומות" כמ, בסוד ה בלידהפתחכ נ"ואח

 ,של בינה' של חכמה שנכלל בה'  והוא סוד י, שהמעשה קשור במחשבה בחכמה,כל הקווים
   .עומק דברים אלו והבן ,א"כ הכתר שהוא תכלית הרצון של ז"ומשניהם נעשה ג

  
  פתח י 
 אינם באים ביחד רק ,ד דגדלות" שגם בגדלות שלו שבאים מוחין חב, שתדעוצריך

 כי המוחין הם חיות כל , והטעם,ק"ר וו" ג,ס ממש"ד אלו הם נחלקים לט" והוא כי חב,בהדרגה

                                                           

 .א"ע'  וצ"א על ספד"בהגר 'עי 2208
וכן הוא , שטח' ד, קו' ו, נקודה' ל י"ר(ד הוא נקודה קו ושטח "יו, ד"ה ע"י כ"א ס"בהגר'  עי2209

 . ל"עכ) ה"ו של הוי"יה
תיבות ב נ"ל) א"א מ"פ(י "דרגין של חכמה כמו שכתוב בס'  ג,ל"זא משלי ח ב "גר'  עי2210

ב אותיות יסוד "רוח מרוח חקק וחצב כ) י"א מ"פ(י "פליאות חכמה פליאות סוד הפלא ואמרו בס
' חכמות הן א' ג' רישא וגיזעא ושבילא וכו) ב"ג ע"ג ר"ח(וזהו פליאות וזהו מה שאמרו בזהר ' וכו

 כמו חכמה נסתרת ואינה גלויה אלא לחכמים' ב, החכמה הידוע לכל כמו יום שהכל יודעים צרכו
א פתח ט "גדלות דז'  עי,ל"עכ, חכמה הנעלמת מעין כל חי' ג' הלילה שלפי הנראה אין בו צורך וכו

  .ק"שזה בוצד
  .1943לעיל הערה ' ועי, א פתח יד"לעיל ז'  עי2211
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 רק שבאברים הם בבחינת כלים חיצוניים והמוחין הם ,הגוף והם כוללים כל מדרגות שלו
 ומשם הוא סוד הניסים ,בנבראים שפועל בפנימיות הנהגתו'  ומהם בא גילוי כבודו ית,יםפנימיה

 , והטוב נשפע בעולם בהרחבה גדולה, וכל עלמין מתברכין,ונפלאות וסוד גדולתם של ישראל
י דמוחין " ואז נה,ד"ק של הגדלות הכלולים בחב"רק ונשפעים  שתחילה ,אבל זה הוא בהדרגה

י דמוחין "י שלו בלי מוחין דגדלות רק איזה הארה נמשכת מנה"הא ונ"ת דז"חגדגדלות הם ב
י "א נכנסים בהם נה"י של ז" אז גם נה,ר דמוחין דגדלות" עד שבאו ג,א"י דז"ת אל נה"שבחג

  .במקומו'  ומתיישבים כל א,של המוחין
 שכן שיערה מחשבה עליונה , שבאמת כל מה שנסדר במאורות הכל בא בהדרגהוהוא

  בסוד, שלא יאירו המאורות בבת אחת, שבזה תלוי כל הבחירה והעבודה,הכל ילך בהדרגהש
שהמוחין אלו דגדלות אין מאירים והיינו , ' ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור וגו)יחד משלי (

כ רק "ז עצם הטוב כ" עוהת שאז אין מתגלה בעולם התחתון בהנהג, שלהםפיםתחילה רק בענ
 ועיקר גילוי הטוב מתגלה בהנהגת ,גם זמן גדולתם של ישראל אינו שוה בכל עת שהרי ,בצמצום

 ,2213ז לישראל ולצדיקים" ורק הפירות משם נשפע מעט גם בעוה,2212ת"ב שהוא סוד חג"עוה
 ,ק דגדלות נכנסים בהדרגה" וגם הו,י שלו"ת אל נה"והוא מה שמאיר מן המוחין דגדלות שבחג

ד ואז נדחים "אמצעיות בחב' כ נכנסים ג" ואח,א לבד"דזד "י שלהם בחב"שתחילה נכנסים נה
 רק נשאר שרשם בדעת עד ,ב שבדעת אין מתפשטים בכל הגוף" ומזה בא שגם החו,ת"י בחג"נה

ענין '  כמו שית,א"ג בכל הגוף של ז"הח ו" אז גם הדעת מאיר בכל ענפיו ה,ר דגדלות"שנכנסו ג
 זה הכל לפי ערך עבודת התחתונים והמצות לוכ ,ד"ב של הדעת והתפשטות שלו לפנינו בס"החו

י דגדלות " אז אין יכולים להוריד רק נה, אם עושים רק בבחינת אנשים מלומדה בהרגלם,שלהם
כ כמו העבודה של " ואין מאירים ברצון ובהרחבה כ,שהם בסוד הרגלים שהולכים לפי תומם

 ואם העבודה הוא ,'ם וגו אלך עמכי אם תלכו עמי קרי אף אנ)כאויקרא כו ( ש" וכמ,ישראל
 אבל אם העבודה היא גם במחשבה זכה וטהורה , דמוחין אלו2214ת" אז מתגלים חג,ברצון בלב

 שאז הנבואה , והוא תכלית שלמותו,א"ד שלהם מאירים בז" אז גם חב,2215בדחילו ורחימו
יווג  הזשאין ,נ"ס זיווג זו" וז,אל והוא גילוי מחשבה וחכמה עליונה בעולםרק שורה ביש"ורוה

כ " משא,ל"ש הרב ז" שקטן אין לו זיווג כמ,א מוחין דגדלות"יכול להיות כי אם כשיש לז
'  והם הספיחים וכמו שית, שאז זמן הקטנות אין זיווג רק מסוד רוחא דשדי בגוה מכבר,בגלות

  .)פתח מה (ד" בסביאור'  בתוסבמקומו
  

  פתח יא 
 שם ,שמות כלליים'  יש לו ב,נורא כמו שבי, המאור הכללי של הנהגה עם כל ענפיו,א"ז

 והוא ,ה"ה ושם אהי"שמות אחרים שם הוי'  אכן הכתר שלו הוא כולל ב,ה ושם אלקים"הוי
א הגיע המדרגה " שהנה כבר ביארנו שכאן בז, בזהוהכוונה ,בסוד פנימיות וחיצוניות שלו

תם בפרטי שיהיה מסודר ממש כפי פרטי הנבראים וכל ענפיהם והנתלים בהם וכל סדר הנהג
 כאן הוא התחלת שם אלקים דאיקרי כן לקבליה , ולכן, הכל במדה ובשיעור מוגבל,פרטות

 שהדין אינו שייך רק לנבראים תחתונים , בזוהרומותז ובכמה מק"ר ואד"ש באד" כמ,2216ק"דע
 , שאז אין וותרנות כלל רק הכל לפי המעשה,אלפי שנין' פ העבודה בהנהגת הזמן של ו"וע

                                                           

הן ו, הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2212
וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו

ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה
  .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע

וכמו שאמרו הראשונים דכל דבר שיהיה , ל"ב וז"ב ע"א מ" גרז"א על תיקו"רבהג'  עי2213
  .ד"ז פ"א ויקרא רבה פכ"ד ע"ג ס"א רבה פ"וכן הוא בתדב, ל"עכ, לעתיד הוא עתה לפרקים

, המצוהאת פה שאומר שעושה הג שמשמע שהתיקון ברוח היא בדיבור "א פתח כ"ז'  עי2214
 .ע"ולא ברגש וצ

, חכמה ובינה אינון נסתרות במוחא ולבא ברחימו ודחילו, ל"וזב "ו ע"ז כ"תיקו'  עי2215
ל "ג לא פרחת לעילא ר"ו ע"א שם כ"הגר' ופי, ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא

  .ל"עכ, 'א שהן לעילא וכו"לאו
ר דף "ש באד"כמ, ק"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ז, ל"ג וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי2216

 .ל"עכ', אלקים כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' א כו"ק ורזא דז" דעב רזא"א ע"קמ



 פתחי שערים

434 

א שאינו לפי הנהגת הזמן "כ בא"מה שא )דדברים לב ( כי כל דרכיו משפט ,עלווהצור תמים פ
 ממנו ענפים מאירים וגם לפרקים ,רק כפי העליה שיהיה לו באלף השביעי בסוד קיבול שכר

 כפי מה שצריך להאריך אף , להעביר הדין לפי צורך השעה והזמן,לנבראים גם בהנהגת הזמן
 כעין הארכת הזמן ללוה ,פ בסיבובו יוגמר הכל בדין" שעכ,אהבכדי שיהיה תיקון ועמידה לברי

  . אבל אין מוותר לו לגמרי,בעת דוחקו
י שלוחים "פ עומק הדין ע" שהוא המנהיג בפרטים ע, נקרא אלקים הוא הזהושם

פ אמצעיות הכוכבים והמנהיגים אותם שגם " עד שלמטה מסודר ע,ומשרתים ואמצעיים רבים
ים ה אל)כזשמות כב ( ש" וכמ, שכל שופט ומנהיג נקרא בשם זה,זהים מטעם ההם נקראים אל

 ויסוד אינו רק ,ס מחסד עד הוד" שהם ה,ק שלו" מדותיו שבוי ושם הזה כולל כל פרט,לא תקלל
 שהוא שורש התחתונים כמו , ומסודרים ליתן לנוקבא2217הכללות לבד שבו מתחברים כולם

  .יות של אלקיםאות'  והם ה)'א פתח ג"דז' נוק (במקומו' שית
 ,ה"ה של שם הוי"ה שבו הם י" שי,ה"כ כולל כל מה שנכלל בשם הוי" הזה הוא גושם
א " הנהגת ז, אכן,2218אחרונה' אותיות הכללים ה'  וה,של השם' א שבו הוא נקרא ו"ואותיות מל

 והכל בשביל גילוי כבוד שמו , מה שמתגלה הוא עומק הדין,לברואים בכל פרטיהם החיצונים
 כוונתו בשביל התורה שעיקר , ונמצא, ובשביל העבודה והתורה,ית דין ואית דיין דאדעלי

 ,א" וזה נקרא פנימיות של ז,י כך מתגלה ההנהגה" ע,פ עומק התיקונים הנעשים"והמצות שע
פ התורה והמצות שהם הגורמים גילוי " והדברים הנעשים ע, הנגלית הוא שם אלקיםהשהנהג

 והם ,פ סדר העבודה" עםורות שלו שהם הולכים ומסתדרי הוא פנימיות של המא,ההנהגה
 ואלו , שזה נעשה פנימיות אל הנהגה הנגלית לנו,י העבודה"המוחין שמורידים מלמעלה ע

 )פתח כט (במקומו' ד כמו שית"ן ומ"התיקונים העולים מלמטה שמורידין הארת המוחין בסוד מ
ה הוא הכוונה הטהורה והמחשבה " י,םשל הש' ה'  ו,ה שהם בסוד תורה ומצות"נקרא בשם הוי

  .ש" כמ2219ה" הם י, וביראה של התורה ומצותבאהבההזכה 
 וירא )לט יח 'מלכים א(  כתיב,אחר שהוריד האש מן השמיםשש באליהו " הסוד מוזה
ז ונתנו הוד "עו מעשיהם ועבדו עי כי בעת שהר, והוא,'הוא האלקים וגו'  ויאמרו ה,'כל העם וגו

י נביאי השקר שהטעו אותם לומר שאין " ע,]ומשטריהם[) וכסיליהם(השמים ההנהגה לכל צבא 
 שלכן כל ,]וכסיליהם[) ומשטריהם(פ כוכבי השמים "עההשפעה תלויה בתורה ומצות רק 

 ונמשכו אחר רואם הנהגה ,ה הפנימי" לא ידעו משם הוי,עבודתם היה להוריד השפע מהם
ו אין ההשגחה "א להחטיא אותם ולומר שח"לסטז יש כח " שעי,חיצוניות לבד שהוא שם אלקים
 להם גודל ו עד שהראה אליה, והוא סוד שם אלהים אחרים,'תלויה בתורה ומצות מאתו ית

ז נתבטל " וכח של הע,י האש שהוריד מן השמים" ע,ושהכל תלוי בשלמות העבודה' השגחתו ית
ה הוא "ז הכירו שהוי" ועי,בשורשו בסוד האש שהוא הדינים היורדים מן השמים מחיצוניות

  .פ התורה והמצות"מן הפנימיית הכל עהוא אלקים שגם הנהגה החיצוניית נמשכה 
 שהוא המחבר 2220השמות הוא שם הדעת'  שבאמצע ב,אלקים'א ה"הו'  הוכתיב

 שהדעת הוא המסדר ההנהגה בכלים החיצונים לפי מה שנסדר ,2221הפנימיות עם החיצוניות
 זה דאלקים מתחיל ושם )כו, פתחים כה (ד"במקומו בס' ת וכמו שי,פ העבודה"בפנימיות ע
ה "כ שם הוי" ולכן נגדו ג, שמשם התחלת סידור ההנהגה,א ולמטה בחיצוניות"מחכמה דז

 שגם חיצוניות שלו אינו מכלל פרטי ההנהגה רק , אבל הכתר,של השם' כ מחכמה י"מתחיל ג
 יהיה בשביל הכוונה הכלהו הרצון ש שז, שהרצון אין תלוי רק בפנימיות,הוא כלל הרצון שלהם

 , הוא בגלוי,ה"ה רק שהוי"כ בשם הוי" לכן תלוי ג,ש"פ התורה כמ" שיהיה מסודר ע,הפנימיית

                                                           

ש "ק ולכך נקרא כל וכמ"וידוע שיסוד כולל כל הו, ל"ב וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי2217
 .ל"עכ, ג"ר דף קמ"באד

  .ג"ג ע"ז פ"א תיקו"בהגר'  עי2218
, רחימו ודחילוחכמה ובינה אינון נסתרות במוחא ולבא ב, ל"ב וז"ו ע"ז כ"תיקו'  עי2219

ל "ג לא פרחת לעילא ר"ו ע"א שם כ"הגר' ופי, ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא
 .ל"עכ, 'א שהן לעילא וכו"לאו

  ).ג"ע' ח ז"ז' עי(ה " דהיינו שם אהו2220
 .לעיל שבירה פתח יט שנקרא גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא'  עי2221
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 ולכן אנו אומרים שהכתר אינו )'פתח ט (ל" כמש2222ה הוא על מה שעתיד להתגלות"ובשם אהי
 שבזה מתגלה ,בוש החיצוניות ש"א עצמותו נקרא שהוא ע" שז,א אלא עיקרו מאימא"מכלל ז

 אלא שם מסודר לפי הפנימיות של ,כ אימא אינו מכלל זה" משא,יותר אל התחתונים בהנהגה
א "זנתיב פרצוף ד (ש למעלה"כמי דידה " והם המוחין שהם בנה,ר דאצילות"א שהוא מכלל ג"ז

   ).לה, פתחים לג
  

  פתח יב 
 ובחיצוניות ,תרש שהדעת הוא במקום הכ" מ,ל"ש יתבאר לך דברי הרב הקדוש ז"ממ

 ושם ,ן דמלכין דמיתו" כי בחיצוניות שם סוד ב,א"מתחילים מחכמה ולמטה ואין הכתר מכלל ז
 אבל ,ת שלו"שלישים עליונים דת'  כי הוא נעשה מב,והדעת משלים במנין ת דאימא"הכתר מת

 ושם אין הדעת בחשבון שאינו ,א ונחשב בכללו"ה החדש של ז" הכתר הוא משם מ,ימיותבפנ
  .ע"בר פרטי בפד

ן הוא שיעורי המאורות במחשבה ששם יכול " ששם ב,מ"ש בכ" בזה כמוהכוונה
 והוא תלוי בחיצוניות הנבראים והנהגה החיצוניות כפי ,י עונות התחתונים"הקלקול להמצא ע

י חיצוניות העולמות ואמצעיים רבים ומשטרי " שהוא בא ע,שיעורם וגבולם שניתן לכל דבר
 האדם ולהכחיש ההשגחה שאינו תלוי בתורה ומצות )את(א יכול לפתות "טז הס"י שע,השמים

ש שהם שלוחי ההנהגה "ה גם מ,2223 ושם נקרא בני האלקים,ש" והוא בסוד שם אלקים כמ,כלל
 ובחינת הנהגה זאת ,לפעול מה שניתן להם גבול להשפיע בטבעי הנבראים כפי חוקות שמים

 והם סוד , דאתברירו במחשבה2224ך ניצוצין" שודת שהם בס"מתחיל מחכמה שהוא התחלת הויו
'  וכל א,ב"נקודות המחשבה והציור שהוא עצם הנבראים וחיותם שהם חו' ב אותיות וי"הכלים כ
 שהם בכלים שמנהיגים בגבול ושיעור 2225ן"פ די"ג ה" ולכן הם סוד ה,ך"ספירות הם ש' כלול מי

 והוא , ומים בקרירות וכדומה,מות כגון אש פועל חמי,כל דבר לפי טבעו ואין דבר מבטל חברו
ת לבד שהם "מלכים בסוד ז'  והם ז,ן שבו הקלקולים"עצמו סוד הנהגת הטבע שהוא בסוד שם ב

 ולכן משם , שהוא הנהגה שאינו תלוי בתורה ומצות,ת עם עטרת היסוד"ימי בראשית בז' בו
והם שבעים ' כולל י אהו' כוכבים שכל א' ס ז" וז, שפעם ותלוים בשם אלקים לבדה"אומקבלים 

  . של אלקים2226 נקודות' והם ע,שרים המושלים עליהם'  וע,שמקבלים משםאומות 
 לחצוב , אותי עזבו מקור מים חיים,כי שתים רעות עשו עמי) יגב ירמיה ( כתיב ולכן

ז לעשות צורות " שהוא מה שטעו לילך בדרכי הגוים בע,'להם בורות בורות נשברות וגו
לו י שהם עצמם שברי כלים אשר לא יכ,שפע מחיצוניות הכלים שלהםלמשטרי השמים לקבל 

 שלא יהיה מתמיד ענין , גוברים וגורמים להם ביטול ושבירהלקולים שבהם הק,לקבל האור בהם
וחפרה ) כגד ישעיה כ (ב בגמר התיקון הגמור שאז"כ לעוה" משא,אלפי שנין' הנהגה זאת רק בו

' שהם י' כלים עצמם נחלקים לי'  ואלו הז,'פר השמים וגוונגולו כס) דד ישעיה ל ('הלבנה וגו
 ,ראשית'של ב'  שהוא בכמה ומתחיל מח,ת"ימי בראשית בז' מאמרות שנברא בהם העולם בו

  . שהוא חיצוניות הכלים,ב רק שם אלקים לבד" ולכן לא נזכר בכל מע,2227דשירותא מחכמה

                                                           

לבתר , אנא הוא מאן דאנא, קדמיתא סתימו דכלאהיה ב-א, ל"וז) א"א ע"ג י"ח(זהר  'עי 2222
 .ל"עכ, אהיה בתראה, אנא זמין לאתגליא לבתר, אשר אהיה

' ח שער הקלי"ע' ועי, א" שני זכרים של סטוא שכתב שזה"א ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי2223
  .'פרק ט

אה ד ר"בתחלה רצה לברוא במדה) ר"במ(ס שאמרו "וז, ל"ג וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי2224
) א" יד עחגיגה(ד דורות שאמרו "והן סוד תתקע, והוא סוד זה העולם' שאין העולם מתקיים כו

ע "ז נאמר על ר"וע, ך ניצוצין כידוע"והן סוד ניצוצין דאזדריקו במחשבה ש', שעלו במחשבה כו
' ח כו"ב ות"ד ע"ש בזוהר פקודי דף רנ"משום הניצוצין כמ, כך עלה במחשבה כידוע) מנחות כט(
ב "ב אלקים דינין ל"והן ל', כגוונא דא סליק במחשבה כו' סליק גו מחשבה ואפיק ניצוצין כוו

נקודות ' ב אותיות וי"ב נתיבות הם כ"הל, ל"עכ, ך ניצוצות"נתיבות שכל אחד כלול מעשר הן ש
  .'א אופן ג"א מ"י פ"סבא "גרהכ "כמש

 .'ח פרק ה"ח רפ" ע2225
נקודות ' ז' שמות אלו הם בחי' ן שבב"יודי' י אלו הזודע כ, ל"וז' כ פרק ג"כ יוה"שעה'  עי2226

  .ל"עכ, ס דאימא והם שבא סגול חירק וחולם"אלהים הכוללת כל י' ה בניקו"שיש בשם הוי
 .א אבל כתר מעל הקומה"צ ע"ז ר"א שירותא מחכמה מהא"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי2227
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ל מהם כתר מלכות בסוד  שהמלכים הראשונים נשברו וניט)'א פתח א"א ( נתבארוכבר
 כי בחיצוניות אין הכתר מכלל )ב"ט ע"סנהדרין צ(  כל אלוף מלכותא בלא תגא,אלופים

 והרצון אינו בהנהגה זאת שהוא , כי הכתר הוא הרצון והתכלית של הבריאה, והטעם,הספירות
ינה  ולכן בבח,עוד'  התיקון של הכלים וכמו שיתל שעיקר הכוונה היה בשבי,השבירה והקלקול

 , שהרצון הזה אינו בחיצוניות עצמו,א ונשאר באימא" והוא מסתלק מז,זאת אין הכתר בחשבון
שבירה  (ש למעלה"כמ שעיקר בשביל הבחירה ,רק צופה עליו מרחוק שמן הקלקול יבוא התיקון

 שהוא צופה לרשע וחפץ בהצדקו , והוא סוד התשובה מדרגת אימא, במקומו)'פתח ה
במקום שבעלי תשובה  )ב"ד ע"לברכות (ש " וכמ, שלו יבוא התיקון שמן הקלקולובתשובתו
 לומר ,' מהדר תגיה דקוף לגביה רלמה ,רשע' קדוש ר' ק) א"ד ע" קשבת(ל " וארז,'עומדים כו

 , והוא סוד הכתר שנסתלק מן המלכים שנשברו ומתו,'לך שאם חוזר בו אני קושר לו כתר כו
 הכתר להם שהרצון וזר ובתשובתו ותיקונו ח)ב"ח ע"יברכות ( שהרשעים בחייהם קרוים מתים

 והוא בסוד הפנימיות של הכלים שהוא הנהגה התלויה בתורה ומצות שבזה העולם ,דבוק בו
  .בתיקון

 כי מי ,'כי היא חכמתכם ובינתכם וגו )ודברים ד ( ש"ד כמ" המוחין של הכלים חבוהם
 הגזירותי משנים הטבע ומבטלים " שע,'אלקינו וגו' גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה

 ובזה תלוי הנהגתם של ישראל ,ר שהם העטרות של הכלים" שמורידים מוחין ג,י התפילה"ע
י גם הנהגת הטבע " וע, ימי בראשית'בו שמבטלים טבע שנטבע ,שהם פנימיות של העולמות

 בהם ר"ניסת גי כ"ס ע"ר של חיצוניות הכלים שנשלמים לי" והוא סוד השלמת ג,משתנה לטוב
י נתקנים כל " שע,ימי בראשית'  והוא סוד האדם שנברא בגמר ו,ל"ש הרב ז" כמ,שהם המוחין

 כי כל ,'אלה תולדות השמים וגו )דבראשית ב (ש "ה כמ" ולכן כשנברא נזכר שם הוי,הנבראים
 ש למעלה"כמ עד בזמן הגדלות , אז אין ראוי לזיווג ולהוסיף תולדות,זמן שלא באו המוחין

 רק מה שניתן להם בגבול , יכול להוסיף שום דברין שהנהגת הטבע א, והיינו)בפתח הקודם(
כ הנהגה " משא, שהוא מים מכונסים,ושיעור שלכן נקראת הנהגת השמים ומשטריהם רק בורות

בזמן  ,תנו עוז לאלקים )לגרבה פרשה א פסקה איכה (ש " וכמ,הפנימיית הוא באר מים חיים
 ל כביכול מוסיפים כח בפמליא של מעלה שהוא שם אלקים ש,נו של מקוםשישראל עושים רצו

 ואלו הם התולדות שמולידים ומוסיפים השפעה ממה שמקבלים מפנימיות ,ש"חיצוניות כמ
אלקים ' ביום עשות ה) דבראשית ב (ש " וז,ה"העולמות ממדרגות של מעלה והוא מסוד שם הוי

 ,ה"ם מ" והוא סוד שם אד,שהוא מתקן הכליםה החדש "י שם מ" זאת הוא עוהנהגה ,'וגו
 ולכן , כמו המוחין שהם הנותנים חיות לכל אברים החיצונים,שהפנימיות מנהיג החיצוניות

  . שבמדרגה זו הרצון דבוק במעשה ובהנהגה,בפנימיות מתחיל חשבון הספירות מכתר
עיקרו  והוא ,דרכים של חסדים וגבורות'  הדעת הוא העיקר בחלק ההנהגה בבוהנה

 ד"במקומו בס'  וכמו שית, והוא עצמו כולל כל המוחין,ימי בראשית' ת שהם ו"מתפשט בז
 והוא , החסד והדין, מה שנראה לנו הוא הטוב והרע, והנה בהנהגת החיצוניות)לקמן פתח טז(

 ומובן ,ן" את הבןה החדש שמתק" הפנימיית הזאת בסוד מה הנהגמתוךהדעת עצמו שהוא יוצא 
 , לנו שהוא בהשגחה עליונה לצורך התיקון הגמורהם מתוך הנהגת הטבע הנראלמשכילים ג

ימי בראשית ושל שית '  פנימיות המעשה של ושיודעים ,באמונה בלב לישראלאבל אין זה אלא 
ת ושהוא יוצא מכלל החכמה והבינה העליונה של יוצר " שהוא הדעת פנימיות של הז,אלפי שנין

 , החיצוניית הזהה שהרי הרצון רחוק מאד מן הנהג,במקום הכתר ומצד זה הוא משלים ,בראשית
 והדעת הפנימי הוא במקום ,כ ונכלל באימא" יוצא התיקון אחיהיהרק בסוד אור מקיף שמצד זה 

  . ולכן הדעת הוא בחשבון ולא הכתר,הרצון הזה שרוצה בהנהגה זאת כפי מה שהוא עתה
 הרצון עצמו ,ה החדש"תיקון של המ מצד גילוי הנהגה הפנימיית שהוא גילוי ה,אכן

ימי בראשית שהוא הנהגת '  שרצון של הו, ונמצא, שזהו תכלית רצונו בתיקון,דבוק אל המעשה
 שאנו אומרים ומה , ולכן אין הדעת בחשבון זה רק הכתר, אינו עולה בשם כלל,הטבע

את וכניסת י בי"ש שע" הוא כמ,ת"שלישי עליונים דת' שבחיצוניות הדעת בחשבון שנעשה מב
ש שאחר התיקון גם " והוא כמ,ס גמורות"ק נעשה י" ומו, אז גם החיצוניות נתגדל,ק"המוחין בו

'  גם בטבע פלאיו יתומתגלה , הטבעיית הולך אחר כוונת הנהגה הפנימיית שזהו תיקונוההנהג
 אז גם בחיצוניות מתגלה ,'וראו כל עמי וגו )ידברים כח (ש " וכמלישראלבהשפעת הטובה 

ת הוא " שת,ת נעשה מהם הדעת"שלישי הת'  ולכן ב,הכל בחכמה ובינה של יוצר בראשיתש
 ועתה עלה ,ימי בראשית'  והוא כלל כל הנהגת ו,ק"השורש שממנו מתפשטים כל ענפי הו
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 והבן עומק דברים אלו , שגם בחיצוניות ניכר הוא לישראל, גילוי המוחיןשהואר "למדרגת ג
   .מאד

  
  פתח יג 

ש " כמ, היאך כל הדברים האלו רמוזים בשירת הבאר,ק"וראה נפלאות מתוה בוא ועתה
 שאז שואבים , על זמן הגדלותמורה כי הבאר הזה , והענין,'באר חפרוה וגו) יחבמדבר כא (

י משה שהוא " וכמו שהיה לישראל הנהגתם במדבר ע,ישראל מבאר מים חיים ולא מדרכי הטבע
 ואז )פתח יא (ש למעלה"כמארץ שהוא הגדלות הגמור  והיה אז זמן הסמוך לביאתם ל,הדעת

ו "ר ענ"י בא"על) יזבמדבר כא (ש " והוא מ,ן"חלקי הפרצוף בנר' ס שהם ג"א בכל הי"נשלם ז
 2229כ אמר" ואח,2228ש רבינו הגדול בפירושו לתורה שם" כמ,ת בחושבנא" הוא בסוד הדע,ה"ל

'  סוד גהואת ש" אלו אבהן חג,י העם"כרוה נדיב )שם יח(ב "א חו" הם או,באר חפרוה שרים
ה שהם תמכי " נו, במשענותם,ח עלמין" יסוד רמ,ק" במחוק,י"ה ואדנ"אותיות ראשונות של הוי

 , בעיבור ולידה ויניקה וגדלות, ואז היה התיקון הגמור של הכלים שעלו במדרגה,אורייתא
  . עד שהגיע זמן כניסתם של ישראל לארץ,מתחלת ביאת אברהם אבינו ראש אמנה

י אברהם שהיה הראשון בגילוי הנהגה עליונה באר מים " תיקון הבאר היה עותחילת
 כולם היה תיקונם בסוד , וכן יצחק ויעקב ומשה,'וגו' ויקרא שם בשם ה) לג בראשית כא (חיים

) יחבמדבר כא (ש " והוא מ,שנה וזכו לשאוב מים מבאר הזה'  עד שנשלם במדבר במ,הבאר הזה
ה " מ,ה"פעמים מ'  והם י,ס"ם שנשלם בי"ה החדש אד" שם מיא סוד גילו והו,ה"וממדבר מתנ

י " שלא היו בעולם התהו ובאים במתנה בסוד תוספת ע,ר הם בסוד מתנה" וכן ידוע שג,ן"ות
 ,ם"א האלהי"ה הו" הוא סוד שמא שלים הוי,ל"וממתנה נחליא, התורה שקבלו במתנה במדבר

 )א"ה ע" נשבת(ס " וז, ומחברם יחדתת בחיצוניוי מתגלה הפנימיו" שע,2230ושם הדעת באמצע
ס " והם י,שמות אלו' פעמים ג'  י,2231שעים'אתים ות'לף מ' שהוא א,ת"ה אמ"חותמו של הקב

  .ג"ח וה"דרגין דדעת ה'  וי,דחיצוניות'  וי,דפנימיות
 והוא התורה שנקרא ,ץ דרכך"לדעת באר )ג תהלים סז(ש " כמ,ץ"ת באר" נתגלה אמואז

 שבתחילה היה ,2232 וחותם הזה הוא גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא, בארץ שנתנה,ת"אמ

                                                           

 .ש באריכות בבאר יצחק" וע2228
כרוה ) לעילא( באר חפרוה שרים דאולידו לה אבא ואימא ,ל"א וז"ו ע"ג רפ"זהר ח 'עי 2229

ובמה הוא זווגא , כרוה אתר לאזדווגא בה מלכא בברכן, נדיבי העם אלין אבהן דאקרון נדיבי עמים
 . ל"עכ,  מעילא לתתא, במשענותם דא נצח והוד,במחוקק דא יסוד

  .לעיל סוף פתח יא'  עי2230
מיה רבא בכל כחו קורעין לו גזר דינו של ב כל האומר אמן יהא ש"ע' ז ה"בתיקו'  עי2231

ואית דחשיב לון , דאינון שבעין שנין בתר אלף ומאתן שנין דאתחרב בי מקדשא, שבעים שנה
) 'מיכה ז(הדא הוא דכתיב , משבוטל התמיד בגין דבדרגא דיעקב תליא קץ דפורקנא דדרגיה אמת

  . ל"עכ) ניאל יב יאא בדווהמספר ה(תתן אמת ליעקב דאיהו סימן אלף מאתים תשעים 
, ה"ראשי תיבות אהו, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ל"ג וז"ע' ח ז"ז'  עי2232

פ "ח חו"פע' ועי, ה ביה אתבריאת ארעא"ו, ה בזה אתבריאו שמיא"א, דביה אתבריאו שמיא וארעא
ונקרא , י"ו ה"י וי"ף ה"ע סודו אל"הנה אצב, ל"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ברמח' ועי, 'פרק ו

וסוד זה כי הנה היד , ת את השמים ואת הארץ"ובאמת הוא ר, גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא
) תהלים ח ד(וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך , אצבעות' היא כללות אחד ומתחלקת לה

ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש ) בראשית א ז(והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע 
והיינו שבריאת העולם ) תהלים לג ו(שמים נעשו ' וזה כי הנה כתיב בדבר ה, עזאי את העולםבן 

אך , אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם, והיינו כי מן הפה יצאו הדברים, היה בסוד דבור
והם באמת מגיעים , ת"וזה נעשה על ידי הידים שהם חג, להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה

', והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו', ובלא כן לא היו נעשים וכו, ת עשיההדברים לבחינ
ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם "וכן הידים חו, ג"ח וה"והוא ממש חילוק של הדעת ה
' בנוק' כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי) שמות לב טו(נאמר מזה ומזה הם כתובים 

ה "וזה ממש החותם של אהו, וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד, מתקשרות הבחינות זו בזו
וזהו , ארץ'את ה'שמים ו'ת ה'ת א"ולכן הוא ר, שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ

' ועי, ל"עכ, ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה', נגד ה' הנחתם בה
והיא ,  טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת-תמא דגושפנקא חו, ל"ב וז"ג ע" עז"א על תיקו"בהגר
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ובארץ היה השקר גובר מסוד דורות שהרשיעו שהיו מסיגי עולם , רק בשמים' גילוי כבודו ית
 , והכחישו השגחתו)א"ד ע" קשבת(  דשקרא לא קאיארץהנפילים היו ב) ד ו בראשית (התהו
י "וע) יגב ירמיה  (ד בורות נשברים אשר לא יכילו המים בחיצוניות הנבראים לבמשתמשיםוהיו 

 כי ,'כי שמענו וגו) יב יהושע  ( רחב הזונהו שאמרה כמ,התורה וישראל נתגלה כבודו גם בארץ
 ,'ונתתם לי אות אמת וגו) שם יב ('ם הוא אלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת וגוכיקאל' ה

 ולכן בעת שגלו ,ימי בראשית'  עם הנהגת ו הנהגה שלמעלה,ת"ר עם ז"והדעת הוא המחבר ג
מלמד שעשתה ) א"ז ע"סנהדרין צ (ותהי האמת נעדרת) טו נט ישעיה(ישראל מארצם כתיב 

 ונסתלקה ,'ראיתי את הארץ והנה תהו וגו) כגד ירמיה (ש " שחזר העולם לתהו כמ,'עדרים כו
 )יאיב (ש בדניאל "וד מ והוא ס, ונשארו ישראל בגלותא תחת הטבע,םההנהגה העליונה ונתעל
 וגבר השקר והאפיקורסים בעולם ,שעים'אתים ות'לף מ' ימים א,'ומעת הוסר התמיד וגו

 ונשאר רק רשימו של המוחין ,ר"שמכחישים השגחה ושכר ועונש ותורה מן השמים בעוה
  .ד"בס'  וכמו שית,קורא' לשרידים אשר ה
'  גילוי היחוד הזה בכל ד,ם"היה אל"פעמים שמא שלים הוי'  הוא ד,ת"ל במו"ומנחליא

כ " והוא ג,2233'הוא אלקים גם על הארץ וגו'  שגם בעולם התחתון מתגלה שה,ע"עולמות אבי
 ,א" ומבמות הגי,נ שבכל מדרגה"ב וזו" חו,ה"אותיות הוי' סוד כל הפרצוף שהוא נכלל בד

ב "א אשר בשדה מו,ד"במקומו בס' ג תיקונים שבדיקנא כמו שית" עלייתו גם ליתתכלי
ג "ח אתוון ותיקון י" מ,ת"ב הויו"ב תיקונים י"ט שערי בינה שהם י"בסוד מ )להבראשית לו (

 ודי , אוירא דלא אתפס לעילא לעילא, ומשם ונשקפה על פני הישימון,ט כידוע"ונקה שער המ
 ושם מתחיל גילוי )בפתח הקודם (ל" כי בחיצוניות הוא מתחיל מחכמה כמש, הרבוכתב ,בזה

ש שבגדלות גם החיצוניות " והוא כמ,ך ניצוצין דאתברירו במחשבה" כי שם ש,שם אלקים
ז נדחים החיצונים וכל קטרוגו של " עד שעי,גם בעולם התחתון'  וניכר קדושתו ית,מתגדל

 והוא דחיית הסיגים ,ג"ם עם כללות ה"פ אד" של המלכים שהם זהניצוצין והוא תיקון ,ר"יצה
והקדושה  ,ך עיבר" וזריק ניצוצין לש, ועושה דין ברשעיםי שמגלה השגחתו" ע,מן הגבורות

   . והבן מאד,'הן עם לבדד ישכון וגו )ט כג במדבר(ש "שהם ישראל מתבררים כמ
  

  פתח יד 
 שתחילה , שהם בסוד עיבור יניקה ומוחין,ל"א שכתב הרב ז"ם דז" פרקי הצלענין

 פרק עליון שבו כולל ,קין נצחפר' שכל ספירה מהם כולל ג, י"י לבד דנה"בעיבור היה רק נה
 ופרק תחתון ,ן ונקראת חסד דנצח"כ חח" ופרק אמצעי שלו כולל ג,ן ונקרא חכמה דנצח"חח

 ,ת בסוד יניקה" וכן הוא בחג,ז פרקין" הם כ, וכן ביסוד, וכן בהוד,ן ונקרא נצח דנצח"כולל חח
ן " והם שמשו במקום חח,פרקי הנצח' בחינות נצחים שבג'  ובעיבור נתגלו ג,ד בגדלות"וכן בחב

'  וכן בגדלות וכמו שית,ז פרקין שבהם בהדרגה" וביניקה אז נכנסו הכ, וכן ביסוד, וכן בהוד,שלו
  .ד"בס

ז עם " כי הנה מצינו כלל האותיות הם כ, הענין צריך להקדים הקדמה יקרהוכלל
'  ומט, אחדיםהם' עד ט'  שמא,מדרגות בסוד אחדים ועשיריות ומאות'  והם נסדרים בג,ך"מנצפ
 והם אותיות ,מדרגות'  ויש בכלל האותיות ג,פשוטה הם מאות' ץעד '  ומק,עשיריות' עד צ

 והכל סודות נוראים וחכמות , כפי שהם מנוים במסורה2234גדולותאותיות  ובינוניות וותקטנ
מ למעלה שהאותיות " והוא שכבר כתבנו מזה בכ,רמות ונשגבות בבנין הבריאה ובסוד ההנהגה

 שכל אות בציורו מורה הכח שבאותו ,ורים על כחות והרכבת פרטי המדרגות שבנבראיםהם מ

                                                                                                                                                                      

בדעת , ת את השמים ואת הארץ"בר, והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ, טבעת המלך
  .ל"עכ, ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה"ה אהי"יחודא דהוי

רץ הוא האלהים בשמים ממעל ועל הא'  וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה)ד לט( דברים 2233
 . ל"עכ, מתחת אין עוד

מאתוון ' דאית א' לעילא מן א) 'א אות א"נ(עלאה ' אמר ליה א, ל"א וז"ד ע"ז קל"תיקו'  עי2234
אדם , אדם דיצירה, אינון אדם דבריאה, מאתוון בינוניים' ואית א, מאתוון זוטרן' ואית א, רברבן

 שהם אימא מפרשש, ב"ח ע"שם קנ' ועי, ל"עכ, ועלייהו אתמר כי גבוה מעל גבוה שומר, דעשיה
 .סוגי שערות' א שהן הג"א ע"שם קמ' ועי', א ונוק"ז
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 2235יסודות אש מים ורוח'  שהם שרשי הג, או מאמצעמאל אם הוא מקו הימיני או מש,המאור
 או בצמצום , וגם בכמה מדרגות אם בהתפשטות בסוד קווין,ר" בהנהגה סוד חדוכן ,שבכל דבר

 כך הם צירוף האותיות , וכפי מספר הכחות המצורפים בכל נברא,ן"וסיתום בסוד נקודות ויודי
 שכלל ,מדרגות'  ולכן נחלקים האותיות לג,של השם שנקרא כן אותו הכח ואותו הבריאה

ע שהם אדם "עלמין בי'  והם הג,האותיות הוא חיבור כל האברים וכל הפרטים של כלל הבריאה
חלקים '  והוא המתחלק בג,'מינו כדמותינו וגונעשה אדם בצל) כובראשית א (ז נאמר "שלם שע

' כ בג" הוא ג,ימי בראשית'  שכולל כל בנין של וא" זכ באצילות" ולכן נגדו ג,ראש בטן גויה
 ,2238ד בבריאה" וחב,2237ת ביצירה" וחג,2236י שלו מקנן בעשיה" שלכן אמרו שנה,חלקים אלו

 כי היא המאור הכולל ,בחשבון אינו כי מלכות ,י"ת נה"ד חג"מדרגות שהם חב' והם נחלקים לט
 שבכל עולם נמצאים במספר הזה בעשיה וביצירה ,במקומו' ומקבל מן הפרטים כמו שית

  .ובבריאה
 בהכרח שיהיה נמצא בו ,עולמות' א שהוא המשפיע ונותן כל הפרטים שבכל הג" זולכן

ותה  שהרי גם כשהנבראים הם במדרגה פח,גם בעת העיבור שלו' פעמים ט' ז מדרגות ג"כ
א הוא מאיר " ולכן גם ז, ורק שהם בקטנות ובמדרגה היותר שפלה,ע"עלמין בי' נמצאים כל הג

 שכל מאור שבו הוא מאיר במדרגה היותר , והוא בחינת עיבור שבו, מועטת ביותרבהארהבהם 
 שכל מאור שבו מאיר בבחינה , והם סוד מספר האחדים,י שבכל מדרגה" והם נה,שפלה שבו

 שגם ,ם"ה שהוא אד" והם עולים בחשבון מ,'עד ט' אותיות שמא'  והם ט, שבותחתונה יחידית
 שהרי כבר יצא מן התהו ונעשה מסודר כל , כל פרטי אברים שבווללבעיבור הוא בדמות אדם כ

א "א נ"ח(ש בזוהר " סוד מוהוא ,החלקים זה לזה לסוד היחוד וקשר שבין כל מדרגה ומדרגה
 שעולם התחתון עשיה מקבל , והם כל עולם ועולם,ג עלמאה זיני נהורין אתפלי"במ )ב"ע

ת שהם הפרקים אמצעיים של " ויצירה מקבל מבחינת חג,י התחתון של העיבור"מבחינת נה
ד " מחבקבל ובריאה מ,ששם הוא בהארה יותר מרובה' עד צ'  והם בסוד האותיות מי,העיבור

 שהוא הארה , שהם המאותשוטה פ'ץעד '  והוא מאות ק,שהם הפרקים העליונים של העיבור
 שהוא חיבור כל מדרגה 2239ר"כק ב"ב דאי" והוא סוד א,היותר גדולה במדרגת חלקי הנבראים

ף שהוא "ח פרקי האצבעות של הידים עם האל" והם בסוד הציור שבכ,עלמין זה בזה' שבג
פרקים שבו ' אותיות בכל אצבע כסדר בג'  והם ג,משלים לאלף שהוא הכתר של כל מדרגה

 כי אראה שמיך )ד ח תהלים (ח מעשיו הגיד לעמו"כ) ותהלים קיא ( והוא סוד ,ל"ש האריז"כמ
 ובעיבור הם בסוד אותיות קטנות ,' אף ידי יסדה ארץ וגו)יג ישעיה מח ('מעשה אצבעותיך וגו

 ארה וביניקה הם בסוד אותיות בינוניות שמאירים בה,בהארה היותר מועטת' שמאירים כל א
   .גדלות בסוד אותיות גדולות וכן ב,יותר

 שבחינת ,ז אותיות בהיפוך"אופן הכ) 'פרק ו קי הצלםפר(ל ביאר " הקדוש זוהרב
פשוטה הוא ביסוד התחתון '  שצ, ומאות בחיצוניות, ועשיריות בתיכונים,אחדים הם בפנימיות

מה שמתקרב שכל והיינו , ביסוד של הפנימיות'  וט,בתיכוניות ביסוד שבו כפופה'  וצ,דחיצוניות
 שבחיצוניות הוא הבדל המדרגות זו מזו ושם הפירוד ניכר , אל היחודיותרלפנימיות מתקרב 

 אבל מה שמתקרב יותר לחוט הפנימי של , כי בחיצוניות ניכר יותר הפרש בין טוב לרע,יותר
 וכן הוא בסדר ירידת , הוא קרוב יותר אל גילוי יחודו שהוא הטוב הגמור,ס המתלבש בכולם"א
  . שם מתרבה המספר והפירוד, שיורד יותרה שכל מ,מדרגות מלמעלה למטהה

ת "שהם חג י מתרבים המדרגות"אז גם בנה, ת" בעת היניקה שאז נכנסים חגוהנה
ת הכללי "דחג'  וט,י"דנה' ט, 'פעמים ט' החלקים כולל ב' מג' שכל א, י שבכל פרק ופרק"שבנה

ס "י בכל מדרגות ט" שאז האירו נה,ד"ות בחבוכן הוא בגדל, ל"כ בכל המדרגות הנ"שהאיר ג

                                                           

י "ש בס"כמ, בכף מאזנים, ב כל האצילות תולה במשקולת"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי2235
  .ל"עכ, ש"מ"ד והם שלש אמות א"בספר וספר וסיפור שהן חב) א"א מ"פ(

 .י פרשת עקב" שער מאמרי רשב'עי 2236
 .'עשיה פרק גע "ח אבי" ע'עי 2237
 .'ח שמות פרק א" ע'עי 2238
א כידוע "א ואו"זה כולל א(ר "ספירות מכתר עד יסוד בג' ד שזה ט"ב לט ע" יהל אור ח'עי 2239

וכלהו א "ע' ז כ"בתיקו 'ועי, במאות' ונוק, א בעשיריות"וז, שהוא יחידות) א נכללים במזלין"שאו
  .ל"עכ, ק"תליין מן אי
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 וכלל כל המדרגות הוא סוד הגידול באבריו באורכו ,בכל מדרגה' פעמים ט'  ג, אחדלשבכ
  .  וגם תוספת המדרגות שנתחברו עליהם,וברוחבו שהוא סוד התפשטות יותר

  
  פתח טו 

 ,מהם חיצון'  ובכל א, גידין ועצמות, בשר, והם עור,מדרגות'  אבר ואבר יש בו דבכל
מדרגות נמצאים בכל עולם '  שאלו הד,ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"עשמות '  בסוד דוהם , ופנימי,ותיכון

מדרגות ' מהג'  שבכל א)פתח יד(ש למעלה "כמ והענין ,ה"ועולם שנכנסים תחת סוג של שם הוי
 מדרגה  ועל כל,ר שהם כוללים הכל"ק בכ"ז מדרגות של סוד אי" הם כ, יניקה ומוחיןיבורשל ע

 שעל כל ,ף רגעים של השעה" הזה בתתר2240ף גלגולי השם"ה שהוא סוד תתר"הוא סוד שם הוי
 , השתנות וענין אחר בנבראיםה אחר שהוא שינוי הנבראים בכלל שבכל רגע יש" שם הוירגע יש

 השינוים שבהם מתחדשים הנבראים ספר כפי מ,שזה סוד הזמן ששיערה המחשבה העליונה
 כך הם מספר ,אלפי שנה'  וכפי מספר הרגעים שבכל ו,ב"חדש בכל יום מע בסוד המ,בהנהגתם

שיהיה נגמר ' אלפי שנה שהוא סיבוב א'  שכל הו,השינוים שבהנהגה הקבועים בגלגל הקפה
 שהשם עצמו הוא ,תז מדרגו"ה יש כ" ולכן גם בשם הוי,לבסוף עד שיהיה חוזר העולם לתיקונו

'  שהם נגד ד,ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"עסוגים של ' ן נכלל הכל בד ולכ,ז"ד הם כ"ו ועם קוצו של יו"כ
ן הוא העור המלביש החופה על כל " ששם ב,מלביש לחברו'  והם פרצוף א,ה"אותיות הוי

 ,ידים והם הבשר והג,ג"ראשונה ס'  וה,א שבהם"ק ז"ה ו" ושם מ,המדרגות בחינת מלכות שבהם
  .של השם' ב חכמה י"והעצמות הם שם ע

 , בצמצום,מיני הארות' גוהיינו , ד" וחב,ת" וחג,י"מדרגות יש בהם סוד נה אלה הוגם
שבעת הזרע קודם העיבור והיינו ,  ועוד בהרחבה יותר גדולה והוא סוד הגידול בעובי,ובהרחבה

הכח המקבל והיינו ,  נתגלה רק בחינת מלכות שבמלכות שבכל מדרגה ומדרגהאז ,בעת הקליטה
 ובעיבור שאז , רק היו כל הכחות בכלל,ה שום מאור שבהם בפרטות שעדיין לא נתגל,כל הכחות

 ,י" ושם נסדר בסדר קווין שהם נה,כל פרט מהם נפרש בסוד מאור פרטי במדרגה היותר פחותה
 שאין ,א להיות אחר הלידה" זה עשה העיבור כל מה שא,ונמצא שהוצאות המדרגות אל הפועל

א אינו יכול לחדש מאור "שזוהיינו , חב יותרמתר'  רק שכל א,כ"אחניתוסף שום אבר חדש 
 והיינו שמדרגת ,'תוך ג'  ורק שבעיבור היה מקופל ג,פרטי בנבראים כי אם מה שאימא נתנה בו

 ,ד שבו"ת גם כן נעלמים רק לא כחב" וחג,י היו נעלמים ואין מגלים פעולותיהם"ד שבנה"חב
ארים מאורות שלו נעלמים עד ד נש"ת שבו מתקפל ומתגלה פעולתו רק חב" חגזוביניקה א

  .הגדלות שכולם הם מתגלים
בעיבור נתגלה רק חיצוניות לבד והם היינו ,  זה נכנס בכל מדרגה פנימיות שבהםומלבד

' כ בסוד הג" והוא ג,ד דכללות" ובגדלות חב,ת דכללות" וביניקה נכנס חג,י דכללות"כלל נה
 העשיה הוא מקום מקום עד שבערך  שבמדרגת עיבור הם כולם יורדים במדרגה,ע"עלמין בי

 וביניקה עולים במדרגה ,י לבד גלוים לחוץ"שנה' תוך ג' הבריאה והוא בסוד העיבור שנכלל ג
כלים זה '  ובהם ג,ז"פעמים כ'  ג,א מדרגות" ובכלל הם פ,ד" ובגדלות עד חב,עד מדרגת היצירה

ח " הם רמ,ל"מדרגות הנ ועם שורש אימא שבה מתלבשים כל ה,ם"ג בסוד אבר" הם רמ,תוך זה
  . והבן דברים אלו מאד,אברים של האדם

  
  פתח טז 

 והוא התחלקות המוחין בו בכמה ,אותיות שבו' מדרגות שהם ג' א מתחלק לג" דזצלם
 לידת המוחין וסוד ,הם מקיפים שלו' מ' אותיות ל'  וב,דצלם'  והם כלל המוחין הם צ,מדרגות

והיינו , בתר דינקא להו הדרת ואתעברת מנייהו )ב"ה ע"ג ס"ח(ש בזוהר "א הוא כמ"בז
 שאז ,שבגדלות שבאו המוחין בו היה לידה ממש כמו בעיבור הראשון שהיה בסוד חיצוניות

כ " כמו כן בגדלות היה ג,נעשה סידור והרכבה להוציא פרטי המדרגות שבמאורות החיצונים
                                                           

ב צירופי "ב שעות היום הם נגד י" י- ק " מהפרדס של הרמד שמביא"ג ע"י כ"א ס"בגר'  עי2240
תנועות ' ה, נקודות' ף חלקים שיש בשעה והם ו"ף תיבות נגד תתר"ה יש תתר"ה ובכל הוי"הוי

ף בכל "ה מצרפים אות אל"ולכל אות משם הוי, א"ושב) קמץ צירי חולם חיריק ושורוק(גדולות 
) 'פעמים ו' ו(ו "הרי ל) 'ואחר כך ִיִא ְיִא וכו, ֵיְא ֹיְא ָיְא יְֻאדהיינו ִיְא ְיְא (נקודות ' האפשרויות עם ב

סך הכל יש ) 'ו כפול ד"ל(ד אלפין "ועוד קמ, ו"תתקל' ה שהוא גימ"ו פעמים שם הוי"ולכן יש ל
  .ל"עכ, ף"תתר



 פתחי שערים

441 

 ,בור אברים ומדרגות ממש שהיו צריכים לבוא מאורות הפנימיים לידי ציור וחי,עיבור ממש
 והוא סוד ביאת הנשמה ,שהמוחין כוללים פרצוף שלם שהם כלל הנבראים בפנימיות שלהם

ר שניתן בו בתחילת "ט שהוא עומד להלחם עם היצה" שאז נכנס בו יצ,באדם בעת הגדלות
 ,דיל הטוב מן הרעב וניתן בו הנשמה לה, להבחין בין טוב לרעדעת שכבר גדל בו ה,יצירתו

 שבעת שהגיע המדרגה , וכמו כן הוא ממש במאורות העליונים, ולדחות השקר,להכיר האמתו
א ולהסיר כל כח " אז ניתן כח למאורות לדחות קטרוג הסט,שיתגלה בהם הפנימיות שבהם

 ולכן צריך לכל המדרגות , וצדיקיםשראל ולהגדיל מעלת י, ולבער רשעים מן הארץ,הטומאה
 מוכרח להמצא נגדו ,א לכל מדרגה לגרום בהם קלקול"ש כח לסטהנמצאים בחיצוניות שבהם י

  . ולכן גם להם היה סדור במעי אימא,כ כחות כנגדם"בפנימיות כ
ר "יסודות אמ' ד שהם העטרות של ג"מדרגות של חב'  הפנימיות הזה הוא בגושורש

 כי כן קו ,ג"עטרין חו' שהדעת הוא מתחלק לב'  והם מתחלקים בסוד ד,ר" חדהקווי הנהג' ושל ג
ס שהרי כולל כל בנין "ג שהמוחין הם באמת פרצוף שלם של י" ואע,האמצעי כולל שניהם

 שזהו עיקר מחשבתו וציורו של יוצר בראשית שהפנימיות ,ד לבד"ש חב"מ נקרא ע" מ,וףהפרצ
כ במוחין ואינם " זה נשאר ג,שמה שמסודר בחכמה עליונה ובציור החכמהוהיינו , יגבר

 וכמו שאנו רואים שכל דבר שהאדם עושה שתחילת , הדעת הוא מתפשט אבל,מתפשטים
 ,כ כשעושה הדבר בחלקיו" ואח, במחשבהבפרטותהמעשה נכלל במחשבתו ומצוייר הדבר 

 והוא דעת המתפשט , פרט היאך לעשות בחכמהובכלכ בחכמה ומחשב בכל דבר "עושהו ג
 ונמצא ,ג שבו"עיטרין חו'  בהפכים ימין ושמאל והוא'  ולפי שכלל המעשה הוא בב,ת"בז

  . והדעת מתפשט,ב נשארים קבועים בראש"שחו
 אביו , ואמרו,ה ואביו ואמו" הקב,שלשה שותפים יש באדם) א"א ע" לנדה(ל " ארזוהנה

כ " ונותנת ג,' ואמו מזרעת אודם כו,דברים'  והם ה,'י נברא בו העצם והמוח כו"מזריע לובן שע
 הוא וכן, ' וחושב עשרה דברים כו,'ר פנים כות וזיו וקלס,'ה כוה מטיל בו נשמ" והקב,דברים' ה

והיינו , שותפים' י ג"כ ע" נבנה ג,א שהוא מסודר בדמות אדם" שז,הכל במאורות עליונים
כ חסד "ים בו שהם החכמה והציור שהם געל כחות שלהם נקב" ר,א נותנים בו חלקיהם"שאו
 מה כפיל שורש הנבראים " ר,מאורות בעצמם אבל הוא בנין ה, לובן ואודם, מים ואש,ודין

, א" והוא סוד הגוף והכלים ומדות שלו שנסדרו לפי הכחות ומדות שסידרו בו או,א"שהוא בז
 שבו ,א הוא שותף השלישי שהוא המאור שמשם נמשך עיקר הרצון של כלל הכל" אאבל

י "א שע" כח לז ומזה נמשך,נקשרים כל הנבראים וכל המאורות כפי שהם אחר התיקון הגמור
והיינו , חלקים ביחד'  והוא הדעת שכולל י,י יוחזרו הכל לתיקון"ימי המעשה שע' יתנהגו כל ו

 ימי המעשה ויסדרם באופן שינהיגו ,ת" שבהם יגדיל המאורות של המדות של ז,ג שבו"ח וה"ה
כ הבריות בסדר זה שימצא בהם כח הדעת הזה להכיר את בוראם ולהחזירם אל התיקון "ג
 שאינם רק הכנה ,א עצמם"ב שהם נמשכים מאו" ולכן שורש הדעת למעלה ממדרגת חו,גמורה

א הוא כח "ל שזרועות דא" ר,א"דא כתפין'  אבל הדעת נמשך מב,א ולסדור מאורות שלו"לז
 התכלית הוא עולם ועיקר, הסובל כל הנבראים שכולם נתמכים בו בשביל התכלית שיצא מהם

 , ונמצא,מדרגות הנשגבות שלמעלה מן המעשה רק הכנות להם שבשביל זה היו כל ,המעשה
 ונסבל מזרועות ,ימי בראשית הוא העיקר' שהדעת שהוא פנימיות של המעשה המסודר בו

ל "העטרות ר'  בד והם סו,כתפיים שנושאים כל המשא הזה'  והם הב,ובלים הכלסעליונים ה
גבורות ' ם חמשה חסדים וה שה,נכנס תחת סוג חמשה' א שכל ,עטרות של פרטי המעשים

ק שהם "הוא בסוד ת'  אוכל ,ד"בסמוך בס'  וכמו שית,ה"ת נ"ספירות של חג' שמתפשטים בה
ש רבינו הגדול בפירושו "ת כמ"ט ופלגא בסוד צבאו"ך הם תצ"בסוד כל האותיות עם מנצפ

ה "צק אלף עם ת"אלפים ופלגא ותשר' ך הם ג" שמנצפ)ג" ע' אב"חיהל אור ( למאמר היאורין
ש "וכמ ,ק" אותיות כסדר ולמפרע בסוד תשר,בגבורות' בחסדים וא'  א,צבאות' והם ב' שעד צ
 והם נקראים צבאות צבא , שכל פרטי הנבראים הם סוד כל האותיות)ט"א פתח ל"ז (למעלה

  התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו, וכלל הדעת הוא המשלים לכאן ולכאן,השמים והארץ
 אלקים באות- צ'ה והם בסוד ,ף"כת'  ולכן נקרא כל א,שלים לאלף ומ2242)2241ג יחזקאל כט(

  .צבאות

                                                           

הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול ' י ה"דבר ואמרת כה אמר אדנ: ל הפסוק" וז2241
  . ל"עכ, ו אשר אמר לי יארי ואני עשיתניהרבץ בתוך יארי
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  פתח יז 

 ,ל שנמשכים ממוחין שלהם בעצמם" ר,א"א הוא מאו"ב של ז"המוחין חו'  בוהנה
עטרות '  אבל הב,יסודות שלהם'  ונמשכים בב, ובינה שלו מבינה דאימא,חכמה מחכמה דאבא

ש "כמוהיינו , א"שכים עד העטרות של היסודות דאו ונמ,א"של הדעת נמשך מתרין כתפין דא
א שיהיה נשלם בכל "א הוא הסדרים והכנות שמתקנים את הז" שענין או)בפתח הקודם (למעלה

 ,א שהוא המונח הכולל כל הבריאה"שאוהיינו , מדרגותיו עד שיהיה ראוי למלאות מקומם ממש
 ,אלפים שנה' נהגתם עתה בוחציו התחתון הוא מה שנשרש בו הסדרים של הנבראים לפי ה

כ באלף השביעי בבחינה יותר שלמות "א לפי הנהגתם אח" העליון הם הסדרים שנשרש זווחצי
א הם " ולכן או,ב"א בעוה"ן או"ן וג"א לבינה בסוד עד" והוא סוד עליית ז,ומעלה נשגבה מאד

 ותחילת ,א" אכ במקום חצי העליון של"הם ג, א הכנות אלו שיהיה ראוי לעלות שם"העושים בז
ב של " והם חו, באורך)בפתח הקודם (ש למעלה"כמ בחכמה וציור שרשיםכל הנבראים הם מו

ל שחוק הזה " ר,ת"ב שלו ואין מתפשטים בז"א בחו" ואלו הסדרים נשארים קבועים גם בז,א"או
 בו )ו( הוקבע,א שכולל כל הנבראים"שניתן במחשבה וציור של המדרגה הנשגבה הזאת של ז

אלפים שנה רק בכח '  ורק שאין סדר זה משמש בעת הנהגת הזמן של הו,חשבה וציורבכח במ
ל שבשביל הסדר הזה " ר, הדעת הוא התולדה היוצא מסדר הנשגב הזהאבל, כ"במה שיהיה אח

 והוא , שזה הדרך להביאו לידי השלמות הנשגב הזה,צריך העולם להתנהג כפי מה שהוא עתה
 והוא ,א"ב שקבועים בו בז"פ לצורך השורש הנשגב שבחו" עהנרגש עתה בהנהגת הזמן שפועל

 ,ת"ע ול" שהם מ,ת שפועל עתה בסוד התיקונים הצריכים לזה בתורה ומצות" הזלות שיהפנימ
  .שהם מחסדים וגבורות

 ומסודרים 2243היסוד של כל פרצוף הוא מקום שנקשרים כל המדרגות יחדכי  ונודע
 והוא סוד מלכות ,רה של היסוד שורש למקבל ממנו והעט,להיות הולכים לעולם שלמטה ממנו

 לכן הסדרים של ,בתוספת ביאור) 'בפתח א "דז' נוק(עוד במקומו '  וכמו שית,המושרשת בו
 מתפשטים הם ,א כפי התיקון שיהיה לבריאה"ב דאו"חוב שהם כוללים הכחות שמסודרים ב"חו

א "דים להיות קבועים בז שמשם הם יור,א שהוא יסודות שלהם"עד מדרגה תחתונה של או
 שהם כלל כל הפרטים של הנבראים שהם , להיות שם בסוד שורש התיקון שלעתיד,ב שלו"בחו

 הסדר ל ונכלל כ,ל"א הם מסודרים בסוד השלמות שלע" ובאו,אלפי שנין' א במדרגתו של הו"בז
  .א"ב דז" ומשם נקבעים בחו,הזה ביסודות שלהם

 צריך שיקבל מן ,אלפי שנין'  בהרגש בהו הדעת שהוא הפנימיות הפועל עתהאבל
 ,נוקבא שורש התחתונים כפי מה שהם עתהוהיינו , א שהוא השורש של המקבל"העטרות של או

 ולכן שורש , שעיקר הכוונה היה בשביל עולם המעשה,מ סוף המעשה במחשבה תחילה"ומ
למטה  אף שבאמת כפי מה שהוא פועל עתה הוא ,ב" ממה שנקבע בחוההדעת הזה למעל

 והוא מקום הדעת באמת למטה , שהרי עדיין אינו פועל לפי השלמות שלעתיד,ממדרגה זאת
 ולכן אמר ,ש" מכל מקום עולה במחשבה יותר למעלה וכמ,ב שהוא דעת המתפשט"מחו

  . והבן,שהדעת הוא במקום הכתר שעולה לרצון
  

  פתח יח 
אים וסדר תיקונם מן  צלם הזה דמוחין כבר נתבאר שהוא כולל כל פנימיות הנברסדר

'  והם ג,ם"אותיות של צל'  והם סוד ג, והוא הנכנס בתוך פנימיות סדריהם בהדרגה,הקלקולים
 נעשה אדם בצלמנו )כובראשית א ( ז נאמר" וע,אחרונה שלו הוא נקרא דמות'  וה,ו"אותיות יה

צא שנקרא ה שהוא כולל כל הנמ"שכל הסדרים נכללים ונכנסים תחת שם הויוהיינו , כדמותנו
'  וג,ה" והחיצוניות כבר נתבאר שנקרא בשם אלקים והפנימיות הוא שם הוי,עליהם' שמו ית

  .ו של מדרגה זו"אותיות יה' ם הם ג"אותיות צל
 היא נכנסת בו בדרך ,א" כי כבר ביארנו שאימא הנכנסת לסדר התיקונים בז,והיינו

סת בו בבחינה תחתונה שבה והיא תחילה נכנב ש,'וב'  והיינו סוד התחלקות תבונה א,הדרגה

                                                                                                                                                                      

 .ט"א פתח ל"לעיל פרצוף ז'  עי2242
ש "ק ולכך נקרא כל וכמ"וידוע שיסוד כולל כל הו, ל"ב וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי2243

 .ל"עכ, ג"ר דף קמ"באד
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 מאירה בו ,כ בהדרגה" ואח,א"כ בסוד פרצוף כולל כל הדרכים של ז"תבונה שניה שנעשה ג
כ במדרגה עוד יותר עליונה והוא נקרא " ואח, יותר עליונה והוא תבונה ראשונה שלההבמדרג

 ורק ,ס"קרא ישל שנ"כ כפי ההדרגה הנ"א ג" וכמו כן הוא התחלקות אבא המאיר בז,בינה עצמה
 והציור שלהם נעשה ,שנקרא בשם אימא כי התיקונים שאבא נותן הוא בהעלם במחשבה לבד

  .ן"ה דיודי"ם שהוא סוד אהי"לש צ" ולכן נקרא ע,באימא
א "דצלם מורה על התפשטות הסדר הזה של המוחין בז'  כי הצ,ל הוא"אותיות הנ' וג

 רק ,אים ובשיעורם ובגבולם שניתן להםל בערך המדרגות המנהיגים עתה את הנבר" ר,עצמו
בהתפשטות כל ' ספירות שלו כל א'  והם כלל ט)פתח טז (ש למעלה"כמשהוא פנימיות שלהם 

י דתבונה שנתלבשו " והוא אחר יציאתם וגילוים מנה,ממש'  צבמספרעשרה מדרגות שבו הוא 
  . בביאורו)'פתח ו (ש למעלה"כמבו 

ל כאשר "י ר" והוא בעת שהם מלובשים בנה,ליונהם הוא מדרגה יותר ע"של צל'  לואות
 והוא כאשר נתעלמו המוחין ונתגלו רק בבחינת ,'נסדרו בבחינה תחתונה של התבונה הב

 אבל עדיין לא ,י דתבונה שנעשו לבושין אל המוחין להעלים אורם"לבושים שלהם שהם נה
 המאורות כפי מדרגתל שהוא מדרגה יותר עליונה שהוא מנושא מכפי " ר,א עצמו"נכנסו בז

 , שהם במדרגת אור מקיף ושמירה מעולה אל הסדרים ההם,הנהגתם עתה אלא בשלמות יותר
' וכמו הנשמה באדם שניצוצות ממנה הם מתפשטים בתוכו ומנהיגים אותו להשלימו בדרכי ה

'  הוא ממש כמו צאת ובחינה ז,ה"ב'  שיתנהג על פי התורה ורצון ה,לתקן כל מדותיו ומעשיו
ם "של צל'  והל,מדרגת נשמה הנשפע מבינהמא עצמו שהוא "ם שמתפשט בז"חתון של צלהת

תהלים  (ודהב רק היא על השמים כ,הוא כמו מדרגה עליונה של הנשמה שאינה נכנסת תוך הגוף
ן " שהאדם נר,ש בכמה מקומות" והענין בזה כמ, משקפת ומאירה למעלה בסוד אור מקיף)ד קיג

שבא  ועיקר האדם הוא הרוח , שהנפש הוא למטה ממדרגתו,י" נהת"ד חג"שבו הם בסוד חב
 רק , והנשמה היא למעלה ממדרגת האדם, ובו תלוי כל הבחירה וכל המעשים, הנפשלתקן

ספירות ראשונות של '  והו,2244י של הנשמה שהוא מתלבש ברוח שבו"ניצוצות שלה הם סוד נה
א לתקן " שבינה הוא נשמה לז,וניםי וכן כאן במאורות העל,הנשמה הם עליו בסוד אור מקיף

י שלה מתלבשים ונעשים עצם " ונה,סדרי המאורות שלו בשלמות כפי התיקון של הנבראים
להביאו עליו א אלא עומדת " והבחינה שלא מתלבשת בז,דצלם' א הם סוד צ" של ז2245מעצמיו

  . אבל הוא כפי מדרגת הבינה,של צלם'  הוא הל,ל"למדרגה עליונה כפי שיהיה לע
המוחין עומדים גלוים בלא לבוש והיינו , של צלם הוא עוד מדרגה יותר עליונה' והמ

מאי  )ב"ד ע"לברכות ( ואמרו ,ן"ן ויש עד" והוא כי מצינו שיש ג, והוא ענין עמוק מאד,דאימא
והיינו ,  בגן,ר היכן היה"ת אדה" זו עדן שלא שלטה בו עין כל בריה וא,'עין לא ראתה וגו

ש " והוא עליית כל המדרגות לבינה כמ,ל באלף השביעי"ושלמותו יהיה לע הבריאהשתיקון 
ב שיתעלו המדרגות כולם " והוא שכר עוה,2246ל שם באורך"ד ובביאור רבינו הגדול ז"בספ

 , ויש עוד מדרגה למעלה מזו והיא חכמה עצמה,ימי המעשה' למדרגת בינה שהיא למעלה מו
 למעלה מהשגה והחכמה מאין חכמה ש)גסד ישעיה (  אשר עין לא ראתה2247והוא סוד העדן

 הצדיקים ומשם יהנו ,וכל הנבראים מסודרים שם בסדר נעלם ונשגב מאד )יבאיוב כח (תמצא 
                                                           

אבל , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2244
  .ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, מדרגה למטה ממנוהנפש הוא ה

דהיא נחתא רביעא על בנין , וזה יקרא בשם יעקב בינה, ל"ב וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר 2245
ז "ש בא"כמ, י דילה נעשין גופא דיליה"כידוע שנה, ונעשית עצם מעצמיו, א"ונכנסת בראשו של ז

א ואתעביד חד מוחא "ועייל ברישא דז,  דנגיד ונפיק לאשקאה גנתאואפיק חד נהרא) ב"ט ע"דף רפ(
 .ל"עכ, ואשקי כל אינון נטיעאן' ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ

בראשית , ש לעיל"כמ, שהיא עלייהו, אלף השביעי תליא במלת בראשית, ל"א וז"א ע" י2246
שהוא דרגא דבינה , והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי, ל"והיא בינה כנ, ברא שית עלייהו

והוא סוד וחד , י"ש בס"שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ, ובינה הוא בסוד אחרית, כידוע
ומלכות תליא , הוא מלכות' וז, ק"והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו, חרוב

מה דרגין רק שכ, וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל, וחוזרת אל שרשה, בבינה
ב הוא בסוד עטרה "ועה, ש"ע) א"ח ע"תרומה דף קנ(מ "ש בר"כמ, הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה

, לבטן אמם, וכלם חוזרים לבינה, אז ובינה שלטא, והיא אשת חיל עטרת בעלה, שחוזרת לבינה
  . ל"עכ

 .א"צ ע"ז ר"א'  עי2247
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י " שהמדרגות הנשגבות האלו של החכמה יאירו ע, ונמצא,ן שהוא בינה עצמה"י הג"ל ע"לע
לוי העדן בלא לבוש כ עוד למדרגה יותר בבחינת גי" ומשם יעלו אח,אמצעות בינה שהוא הגן

  .של צלם'  והיינו בסוד חכמה בעצמה והוא המ,הגן
 ,ם הם מדרגות המוחין שהם פנימיות הנבראים בבחינת תיקונם"אותיות של צל'  שגהרי

 ,של צלם דאימא' אלפי שנין לצורך התיקון שהוא הצ'  כפי הפנימיות הפועל עתה בו,'הא
דצלם '  הוא ל,' והב,שפועל לפי ערך הזמןינו והי, א ועצם מעצמיו"שנעשה פנימיות עצמו בז

 הוא כפי העליה שיהיה להם עוד ,דצלם'  והמ, כפי עליות הנבראים באלף השביעי באימאשהוא
אלפי שנין המעלות '  אבל עתה בו,ל" וכל זה יהיה לע,בבחינת אור החכמה בלא לבוש הבינה

 רק עומדים להאיר ,דיין בנבראים שהרי אין מאירים ע,הנשגבות האלו הם רק בבחינת אור מקיף
   . של התורה ומצות שנעשה בהםיקוןי הת"עליהם ע

  
  פתח יט 

' דצלם הוא בסוד י'  שמ,ם"אותיות הצל' ל בסדר ג"ש הרב הקדוש ז" תבין מובזה
הוא מדרגת החכמה שהוא העדן שמתעדנים בו '  שכל י,ה זו הפנימיות של המוחין"דהוי

'  שהד,ב דאבא שהוא בבחינת גילוי המוחין בלי לבוש אימא" של ען"יודי'  והוא סוד ד,הצדיקים
מאיר '  וכל א,ת"ב וז" שכוללים כל המדרגות חו2248מוחין' ב דחכמה הם סוד הד"אותיות דע

 ,מדרגות שבכל מדרגה' ס י" מורה על כללות הי,ה זו במילוי"שבכל אות דהוי'  והי,ס שבו"בי
מוחין גמורים שהדעת '  ובמדרגה זו הם ד,מיות שלו והוא מורה על פני,'ולכן בכל אות הוא י

' ע כמו שהם באים מב"בפ' עטרות מיוחדות כל א'  באימא הם בתלבשם שקודם ה,נחלק לשנים
  .א"כתפין דא

 כי בעת , והטעם,העטרות ביחד' ת הוא כולל ב" כי הדעת המתפשט בז, סוד נשגבוהענין
א " כי בגבורות שם נאחז הסט,י החסדים"ות עאלפי שנין צריך שיתמתקו הגבור' א בו"הנהגת הז

א פתח "ז (ש למעלה"כמאים רלמטה בנב' י צמצום האורות וסילוק השלמות וגילוי כבודו ית"ע
 , עושה שלה,א אחר שהיא מפתה ומחטיא את האדם"כ שהסט"ז הדין שולט ג" ועי, באורך)טו

ן הנוקבא לית לה מגרמה  ולכ,ר" הוא השטן הוא היצה)א"ז ע" טב"ב( ש" כמ,ועולה ומקטרג
שנוקבא שהוא כלל והיינו ,  כי גם הגבורות שלה מקבלת מדכורא)א"א ע"א קפ"חזהר (כלום 

 שנותן תיקון כורא וצריכים תיקונים מן הד,בנין התחתונים שהם עצמם חסירי השלמות לגמרי
י "התקן על ל" הוצרכו גם הגבורות שהוא בנין התחתונים להיות נכלל בדכורא רולכן, לכל דבר

 שהוא סוד הזיווג ,י העבודה השלמה שלהם"כ ע" וליתן להם כח לקבל התיקון אח,חסדים שבו
 ,ז בהנהגת שית אלפי שנין" ולכן בעוה,במקומו' כ טיפה דחסדים וכמו שית"שנותן לה אח

 ימי 'זת שהם "ב להתקשר במוח אחת בסוד הדעת שהוא פנימיות הז"עטרין של חו' צריכים הב
 ,ת" שמושא תגא בראש ס2249)אין(] זמן[ב בבינה באלף השביעי שאז "בל בעוה א,בראשית

 אז כל המדרגות של התחתונים )א"ז ע" יברכות( צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם
 לזה הם למעלה , השלמותל אלא בעצמם יש להם כ, ואין צריכים תיקונים מן הדכורא,מתוקנים

 ואינו צריך להיות נכלל ,ע"בחינה בפ'  כל אשלוין עטר'  שגם הדעת ב,מוחין מגולים' סוד ד
' א שהוא הנהגת ו"בז ת" מה שאינו מסודר ליתן בז,ז בבינה עליונה" אך כ,בחסדים של הדכורא

דצלם שהוא הדרגה שלמעלה מהנהגת ' ראשונה של התבונה שהוא מ'  והוא בסוד י,אלפי שנין
שם הם מסודרים כפי הראוי ' בי שלה שהוא התבונה " בנהם בהתפשטאבל, הזמן של עתה

כאשר יתפשטו בהנהגת הזמן )ש( כדי ,ג ביחד" הוצרכו להיות נכלל החו,ז"לתיקון של עוה
דצלם שהוא אור מקיף הראשון שעומד על הנהגה זאת לתקן העבודה '  והוא הל,יתייחדו ביחד

 אבל , שיהיה נכלל הגבורות עם החסדים ביחד,של התחתונים במיתוק הרע ובחזרתו לטוב
ב "המקיף היותר עליון הוא כפי סדור הנהגה של אלף השביעי עצמו שהוא בסוד הנהגת עוה

 והוא סוד העדן שיהנו ממנו ,ל"מוחין נפרדים מטעם הנ'  שם הם ד,ד כידוע"ת וחב"שהם חג
 שלעולם ,ת דבינה"א ובין חג"ת דז" מה הפרש יש בין חג, תבין סוד הנורא הזהובזה ,הצדיקים

                                                           

נ "זו, מוחין' ג ב" מוח דעת חו,ה"ב הן י"מוחין חו' וד, ל"ב וז"ב ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 2248
, בתי דתפילן דנהרין ברהיטי מוחא' ד' ב ארבע גוונין כו"ב ע"ז רצ"ש שמביא א"וע, ל"עכ, ד"הן ו
  .מוחין' והן ד, ל"עכ

  .583לעיל הערה ' עי 2249
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א הוא הנהגת "ת דז" אך ההפרש הוא שחג2250ב"ת הנהגת עוה" וחג,ז"נהגת עוהי הוא ה"נה
 ,ב שלעתיד באלף השביעי"ת דבינה הנהגת עוה" וחג,אלפי שנין'  שאחר המיתה בו,ב"עוה
 וסידורם היאך יהיה ראוים , אלפי שנין2251'ז של הז"י דבינה הוא התיקון להנהגת עוה"ונה

  .לתיקון שלעתיד של אלף השביעי
ב שהוא דרגא דחכמה עיקר גילוי "ן דע"יודי' הם ד'  שהמ,ם"ם הסדרים של צל הואלו

ס " והוא מתלבש בי,' והוא עונג הנשמות בהתקשרם ביחודו ית,המחשבה שהוא סוד היחוד
ב באלף השביעי אחר שכבר נתקנו כל "ל שהם מאירים בהנהגת עוה" ר,ראשונות של התבונה

 ואין צריכים ,צמם כבר הם מתוקנים בסדר הראוי שהוא קשר הנבראים ע,2252וקבאהמדרגות שנ
 ובמדרגה זו כבר עלו כל הנבראים למדרגה ליהנות מאורם עם סדר ,ש"לקבל תיקון מדכורא כמ

' דצלם הוא הכולל ב' ל שמ"ש הרב ז" והוא מ,י דתבונה שסדרה שם התיקונים האלו"נה
ימא דשם סלקין כל ה שהוא בא"ס שם ונק" וז, עלייתם שםאדצלם שהו' ול' האותיות צ

 תליסר יקים לון ברחמי ומתחדשים כקדמייתא )א"א ע"י( א"ד פ"ש בספ" כמ,ל" לעהמדרגות
  .ם"שהוא סוד המים הטהורים המנקים כל טומאה וכל סיג וגימטריא צל

 שהוא , זו נקראת אויר שהוא במדרגה הגדולה שאין שייך שם גבול ומדה וגוףומדרגה
 סנהדרין(חלק ' ל בפ"ש רז" והוא סוד מ,יתם למדרגה העליונהלפי ערך תיקון הנבראים ועלי

ה עושה להם כנפים " הקב,'ת אותו אלף שנה כו" וא,'ה כו"צדיקים שעתיד הקב )2253א"ב ע"צ
ש שעליית הנשמות באלף השביעי הוא בסוד המוחין " והוא ממש מ,פ המים"וטסים באויר ע

דצלם כמו ' ם שהוא בסוד צ"ם על המי וטסי,דצלם שהוא סוד האויר' המגולים האלו בסוד מ
ד דצלם סוד מגדל הפורח " וטיסתם הוא בהאי מגדלא שהוא למ)פתח הבא (ד"למטה בס' שית

 זה והצדיק ה,בו ירוץ צדיק ונשגב' מגדל עז שם ה) ימשלי יח (ש " וכמ)ב"ו ע" טחגיגה( באויר
יית דרך המגדל שהוא הוא צדיק דצלם שהוא כלל פנימיות של הנבראים שעולים במדרגה הפנימ

ת " והם טסים בסוד הכנפים שעושה להם שעולים עד חג,'ם'הזה אל אויר העליון סוד ה' הל
 , דחסד'ב ועט"מוחין חו' ן הם ב"יודי'  שהג,ן"יודי'  ונקרא אויר בסוד הד,דתבונה ששם הכנפים

שבעלייתם  זו הוא קו המדה וגבולים של הנבראים ' שעט, דגבורה' כולם בעטרליםכ נכל"ואח
 הבגבור ושם נכללים , דחסד'המוחין ועט' ב של ב"פ ע"מדרגות ראשונות שהם ג' יאירו בהם הג

  .ר"ונקרא אוי
 והוא ,ל"דצלם שהוא המגדל הנ' י דתבונה זו בסוד ל" השניה הוא בהכנסם בנהומדרגה

גבורות עטרין באחד כדי ליתן מיתוק ל'  ששם נכללים הב,ז"הסדר שנתקן שם לתיקון הנהגת עוה
 כל דיבור ודיבור שיצא מפי )ב"ח ע" פשבת( ש" והוא סוד מ,ל"י החסדים כמש"של הנבראים ע

כי והיינו , ג ביחד"עטרות של החו'  והוא הדעת שנקשרים בו הב, שני כתריםלוה קשרו "הקב
 שבזה הוכנו לכל הנבראים ולכל פרטיהם ,י התורה שנתנה לישראל"סדר התיקון הזה הוא ע

' ל מפ"השלימם ולמתק הקלקולים שבהם הנשרשים בעטרא דגבורות וילפו לה רזתיקונים ל
ל "עטרין הנ'  ב,ם"ל אלהי" החסד והגבורה אשם והוא סוד ,ם אדבר"שמעו כי נגידי) ומשלי ח (

 ונראה ,ן של המוחין"יודי'  זו נעלם הדובמדרגה, י התורה" בזה עזהשנקשרים יחד ומתבסמין 
 ששם נסדרו כפי מה שהם 2254 והוא סוד התורה שעל השמים,בדי דאימא ל"רק הלבוש דנה

 שהחכמה , נובלות חכמה של מעלה תורה)ה"ז פ"פי ר"ב( ש" כמ,ראוים להנתן למטה לארץ
 כי היא )ודברים ד ( ש" כמ, ורק ניצוצות ממנה מאירים בתורה,העליונה נתעלם ונשאר גנוז

 שהם תיקונים , המבוארים בתורה והיא החכמה שבאה בלבוש המצות והדברים,'חכמתכם וגו

                                                           

והן , ולם בכל זמן הוא ברחמיםהנהגת הע, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2250
וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו

ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה
 .ל"עכ, יון הכתרומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמ, י כולם ממוזגים"י נה"ע

  . 'ל הו" נדצ2251
  .ל שבנוקבא" נדצ2252
שנאמר , ואם תאמר אותן שנים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש בהן את עולמו: 'ל הגמ" וז2253
לבדו ביום ההוא צדיקים מה הן עושין הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפים כנשרים ' ונשגב ה

ושמא תאמר יש , וט הרים בלב ימיםשנאמר על כן לא נירא בהמיר ארץ במ, ושטין על פני המים
  . ל"עכ, יחליפו כח יעלו אבר כנשרים' להם צער תלמוד לומר וקווי ה

  .ע"סוף פתח הבא שזה שייך לג'  עי2254
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' י )2255א"ז ע"א ט"ח(ק "ש בזוה"דאויר כמ'  שנתעלם הי, והוא נקרא אור,לכל מדרגות הנבראים
 ומשם בא מה ,' כי נר מצוה ותורה אור וגו)כגשלי ו מ( ש" וכמ,2256ר"דנפיק מאויר ואשתאר או

  .2257שמשיגים ממנה מעט כמבתר כותלא
 והחכמה מאין )יבאיוב כח ( ש" כמ,נתעלם עתה עיקר החכמה העליונה הגנוז בה אבל

 ואור הזה הוא מה שנותן גבול ומדה להשגה כל ,' ונעלמה מעיני כל חי וגו)שם כא ('תמצא וגו
 שלא יבואו רק ,י דתבונה שעשו מדה וגבול למוחין הפנימיים" והם סוד נה,לפי מדרגתו' א

 והוא פנימיות ,א"ך למדרגת זי השיי"א בחינת נהו שה, האדםלהשגתבגבול ושיעור הראוי 
 והוא ,ש הלבוש דבינה"ה שהוא נקרא ע"ראשונה דהוי'  זו הוא הובחינה ,התורה שנקרא אור

ב "כ עוה" משא,ז"נברא עוה'  בה,בראם' בה )מדרש תהלים קיד(ש " כמ,ז"סוד מה שניתן לעוה
 ש למעלה"כמב בסוד עדן "ה שיתגלה בעוה"דהוי'  והוא המוחין בלא לבוש שהם בסוד י,'בי

תנאי התנה ' ששי בה'יום ה) א" ע' גז"ע(ש " כמ, והוא התורה שניתן לישראל)בפתח הקודם(
ל " זו נקראת צובחינה ,ה"ן דאהי"יודי' בסוד ג'  וסוד חמשה חומשי תורה והם נקראים ל,'כו

 ,מ הוא רק בבחינת אור מקיף" ומ,'כ כמו שית"ג' ובו נכלל הצ' נתעלם ונתגלה רק הל' שהמ
 תהלים קכא( עדיין לא נשלם כפי עולם המעשה רק במעלה יותר נשגבה לשמור הקדושה בסודש
   . על הארץימינו ל" כי צ)ט ח איוב( ש"ל שבו תלוי חיות האדם כמ" והיא הצ,'צלך וגו'  ה)ה

  
  פתח כ 

ספירות '  והוא סדר התפשטות המוחין בט,דצלם' כ הוא מדרגה תחתונה בסוד צ"אח
 והוא עולם ,אלפי שנין' ימי המעשה ו' וא הנהגה הפנימיית המנהגת עתה את ו וה,א עצמו"של ז

 ,מעשיות ודברים גשמיים המבוארים בהסוד הלבשת פנימיות התורה במצוות  והוא ,המעשה
כ מכוון לפרטי תיקון הנבראים להוציאם " שהוא ג,' לתיקון האדם והנהגתו בדרכי העשוייםה

ז "פ המעשה המסודר עתה בעוה" שהרי הנהגתו הוא ע,מוא עצ"ש ז"כ ע" ונקרא ג,מקלקולם
ובפנימיות שבו ה "והוא לאו ,בחיצוניות שבו בהנהגה הטבעיית שאינו תלוי בתורה ומצות

 טמלך במשפ) דמשלי כט ( בסוד ,2258 זו נקראת מלךובחינה ,פ התורה ומצותיה"לישראל ע
 שבו תלוי כל , ומצותיהפ התורה" שהוא המנהיג העולם במשפט במדה ומשקל ע,יעמיד ארץ

 כי ,ם"דצל'  סוד צל שם ע)א"ב ע" סגיטין(  נקראים מלכיםצדיקים ולכן ,הבחירה והמעשה
 בידו לעשות ת שהרשו,ולכן נקרא מלך ,רק באדםמדרגות הבחירה אינו בכל נבראי מעלה ומטה 

  .פ הבחירה"ס שלו המנהיג ע"א בט" וזה הוא מדרגת ז,כפי רצונו ואין מוחה בידו
 והוא הנהגה הפנימיית )בפתח הקודם (ל"הנ' צ' ם גי"כ מדרגה זו בשם מי" גקראונ

ש "כמכ הנהגה החיצוניית הטבעיית שהוא בבחינת בור מים " מה שא,שנקראת באר מים חיים
הוא בגלוי '  רק שא,ם"ד מ"ם יו"ם מ"כ מי"ם שבמלואו הוא ג" והוא סוד מי)פתח יג (למעלה

 וכן התורה בבחינת לבושה החיצוני שנתלבשה במצות מעשיות ,ות פנימיות וחיצוני,בהעלם' וא
פ " וכל אדם שמתנהג ע,' וגו)לכו למים(הוי כל צמא  )א ישעיה נה(ש " כמ,כ מים"נקראת ג

א "ה שהוא עצמו מדרגת ז"של שם הוי'  ובכלל הוא ו,ק"התורה והמצות במעשה נקרא צדי
לדעת ) ג תהלים סז(ש "גילוי התורה בארץ כמ סוד והוא, ימי המעשה'  ו,אלפי שנין' והנהגת ו

 והוא סוד ,ל"ה כמש"ב י"דצלם הם בסוד חו' ול' מ שהםבחינות הראשונות '  כי ב,בארץ דרכך
 , והתורה עצמה, וסוד חכמת התורה ופנימיותה, חכמת התורההעליונה שמשם נמשכהחכמה 

ר "ש באד"מעים כמ בבטן בדעת היא נתנה לארץ מקום המעשה והוא גילוי ה,המעשה שבה
 היא ,דצלם חכמה העליונה הוא סוד העדן'  כי המ,אתתקנומעוהי בדעת  )2259א"ו ע" רצז"אד(

                                                           

  .74לעיל הערה '  עי2255
  .74לעיל הערה ' עי 2256
כמאן דחמי בתר , אן דזכי למיחמי יחמי גו ידיעה וסכלתנומ, ל"ב וז"ב ע"א רל"זהר ח'  עי2257
, בר מן משה נביאה מהימנא עלאה דהוה חמי ליה עינא בעינא לעילא באתר דלא אתיידע, כותלא

 . ל"עכ
 .'צ'  גימ2258
, א"ק של א"ה כאן בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"וכ, ל"ד וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2259

ש בפרשת משפטים דף "ת בדעת הוא כמ"ולכן ת, ק"ת כולל ו"דוע שתא כי"ת של א"לכן מלביש לת
ת שהוא המעיים והוא "דהיינו הת, א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו"ג ע"קכ
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 וחכמת התורה פנימיות שאינו במעשה ,ד שהוא הראש בינה"ב סוד חב" בעוה2260ן"מתגלה בג
ת "א שהוא חג" הוא מתגלה בשמים ז,רק בסוד זיו ונועם הנשמות המתענגים בגילוי פנימיותה

 והדעת המעשה , סוד גויה,ע על השמים" והוא תענוג הנשמות בג,ב לאחר המיתה"ת עוההנהג
 אשר שם אחיזת כל החיצונים דרדפין ,2261ז"י עוה" והוא הבטן נה,עצמה התורה בגילויה בארץ

דרכיה דרכי ) יזמשלי ג (י התורה נתקנים הרגלין " וע, בתר ענוגין דהאי עלמא2262בתר רגלין
והלכת ) טדברים כח (ש " וכמ,'האלקים אשר התהלכו אבותי וגו) טו בראשית מח ('נועם וגו

  .ובדרכי
 ולכן כתיב ,דרגין דצלם הוא סוד כלל קומת האדם בראש בטן גויה שלו'  שבגונמצא

נעשה אדם בצלמנו ) כובראשית א ( וכתיב ,'בצלם אלקים עשה את האדם וגו) ובראשית ט (
ם יתהלך "ך בצל"א )ז לט תהלים(ש "כמוצלם הזה  שהנהגתו הפנימיית תלוי ב,'כדמותנו וגו

דרגין דצלם הכל '  שכל הג,א" ובפשוטו הוא כ,2263ה בגילופין דאימא" שהוא סוד שם אהי,איש
 ,ם הזה הוא עוד מדרגה רביעית ונקראת דמות"מדרגות של צל'  הגותחת ,ש"הם בבינה וכמ

'  כי הצ,לין והוא בסוד לאהמוחין המאירים בעורף בסוד קשר של תפי' והוא אחוריים של הד
פ מים הוא סוד " וה,ך"נ דמנצפ" והם בסוד מ,בראשית' פעמים מים שבפ' דצלם הוא בסוד ה

ן שבהם "ו ווי"דצלם סוד ט'  ואות צ,2264ה"ן דאהי"דצלם הם מיודי' מ'  ליותאות'  וב,ת"דמו
פ "ורד ע שי)ב תהלים קלג( ש" וכמ,ת"כ סוד דמו" ומהם נעשו אח,ל"הנ' ם צ"גימטריא מי

אחד ' ן ו"ה דיודי" ונשאר האותיות שבגילופי אהי, והוא פרצוף לאה,ו"ת י"ו שהוא דמו"מדותי
ד "ב אחד בחב" מ,מדרגות' ב בכל ג" מפעמים'  והם ג,ו" והם גימטריא קכ,ן"דלתי' וב' פ' ל' וא
 ,י ומקומה תחת פרצוף לאה" ומשם נמשך הארה לכתר רחל בסוד אחוריים דשם אדנ,י"ת נה"חג

  .וכל אלו סודות נשגבות מאד
  

  פתח כא 
הראני נא את כבודך ) יח לג שמות (ה"ש שביקש מהקב"כתיב אצל משה רעה כי והוא

 וראית את אחורי ,והסירותי את כפי) שם כג ('ויאמר לו לא תוכל לראות את פני וגו) 'שם כ(' וגו
 והם דברים נפלאים ,יליןה קשר של תפ" שהראה לו הקב)א" ע' זברכות( ל" וארז,ופני לא יראו

 ל"ש רז" כמ,ה רצה לעמוד על עומק הנהגת הבריאה" והוא שמשה רבע,ק"ונוראים בעמקי תוה
 לידע מפני מה יש )משה(שביקש שאמרו  ,' הודיעני נא את דרכיך וגו)יג לג שמות(פ "ע) שם(

 מצדיק ,חוש כי הנהגה החיצונית של הבריאה הנראה לנו מדוע הסדור הנראה ל, והוא,'צדיק כו
עד ' כ צדיק וטוב לו ואין נודע לנו דרכיו ית" שלפעמים יש ג,במיזוג המדות זה בזה' ורע לו כו

  ישראל רק לנו,ר מפתה לומר שהעולם מתנהג בטבע והוא החיצוניות בסוד אלקים"ו היצה"שח
פ "ערק  שמתנהג ,שיש לעולם הנהגה מסותרת ופנימיות יותר' פ תורתו ית"נודע באמונה ע

ה "א שם הוי" שהוא סוד המוחין דפנימיות ז, אשר לא נודע לנו,התורה והמצוה בדרך נשגב
 ,אלפי שנין' הוא קשר אחד מהשתלשלות שלם מראשית הבריאה עד סוף כל הור שא ,דלותדג

 שקשור אבר באבר , והוא פרצוף שלם דמוחין שבו,וגם בתיקונו שיעלה למעלה באלף השביעי
   .ימי המעשה' ק ו"ם בכל האברים החיצונים שהם הו מתפשטי,ומדרגה במדרגה

                                                                                                                                                                      

ת שלא תשתכח "דגחון שומר על הת' ולכן נשמת משה שהוא סוד הדעת ו, הטבור נתקן בדעת
 .ל"עכ, מכלל ישראל

 .ן"ן וג"לעיל פתח יז עד'  עי2260
והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2261

וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו
תנהגים ולכן מ, א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה

 .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע
ושם כתוב שמור רגליך , ה שהם לבר מגופו"נ, ל"ל אדיר במרום עמוד צט וז"ברמח'  עי2262

ושם צריך ', א אל הנוק"כי הרגלים הם ההולכין מן הז) קהלת ד יז(כאשר תלך אל בית האלהים 
 עוד 'ועי, ל"עכ) ב"ע' ברכות ל(ת אחר הרגלים בסוד נחש כרוך על עקבו א הרודפ"שימור מן הס

 . ד"ע'  טצ"א על ספד"בהגר
  .בצלם'  בגימ162כ " עה161' י גימ"ד ה"י יו"ף ה" אל2263
 .'ה"והוי' ל דאהי"אולי צ'כתוב בגליון המודפס  2264
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 'ברכות ו(  הוא סוד תפילין דמארי עלמא, פנימיות הזה הנקרא פרצוף דמוחיןוהנהגה
) יט דברים כו ('ומי כעמך וגו )כג ז' שמואל ב(ש " כמ, שבהם כתוב שבחם של ישראל)א"ע

רק סוד הנהגה הזאת המסורה והיינו , 'אשריך ישראל וגו) כטדברים לג  ('ולתתך עליון וגו
 בימינו ,' וגוזובימינו ובזרוע עו' נשבע ה )חב ישעיה ס(ש " וכמ,פ התורה שניתן להם"לישראל ע

'  א,מדרגות'  התפילין הוא נחלק לגוענין )א" ע'ברכות ו( זו תורה ובזרוע עוזו אלו תפילין
 וכל ,פילין של יד בזרועקשר של ת'  והג,קשר של תפילין בעורף'  והב,התפילין עצמם של ראש

 כי כמו שאנו מניחים , והוא,דברים אלו דברים נשגבים וסודות נוראים בדרכי ההנהגה העליונה
בתורה ובמצות במחשבה ומעשה שתפילין הוא מלשון ' יתתפילין לאות על שאנו מקושרים בו 

 פנימיית א שהוא הנהגה"והם סוד המוחין דז) שם(ה מניח תפילין " כמו כן הקב,2265התקשרות
  . לבד שבזה מתקשר עם ישראל שהנהגה זאת מיוחדת להם,שלו

אלפי שנין ' ת של ו"הנהגה של המעשה דזוהיינו , ת"ר וז" המוחין הוא כולל גופרצוף
 והם ,של אימא'  שבזה מתעלה להנהגת אלף הז,ר של המוחין הם העטרות של הנהגה זאת"וג

ר שהם נשגבים " והוא סוד הג,יטול הטבעבסוד הנסים והנפלאות שמתגלים לפרקים שהוא ב
י " והוא מה שמתגלה ע,אלפי שנין' ימי המעשה ימי בראשית שהם ו'  הטבע שהוטבע בונתמבחי

 כי היא חכמתכם )ודברים ד ( ש" וניכר מעלתם כמ,י התפלה"תפלת הצדיקים שהם נענים ע
אלקינו בכל קראנו ' יו כהאשר לו אלקים קרובים אל' כי מי גוי גדול וגו) שם ז ('ובינתכם וגו

 ,'נקרא עליך וגו'  כל עמי הארץ כי שם הוראו )ידברים כח (ש " כמ, ואז ניכר מעלת ישראל,אליו
 הנהגה אבל ,ר של פרצוף המוחין" והם סוד הג,אלו תפילין שבראש) א" ע'ברכות ו(ואמרו 

סוד נסים  הם ,א"ת של גופא דז"ת של המוחין שמתלבשים בז"הפנימית של המעשה שהם ז
והיה לך לאות ולא לאחרים  , והוא סוד תפילין של יד שהוא באתכסיא,לישראלנסתרים שהוא 

 שמצד זה , אבל אין מתגלה לכל, באמונהאל ואינו אלא בלב ישר)ב"ז ע"למנחות  (לאות
 והן הן גבורות ,תולין הכל בטבע ובמקרים ובאמת הם נסים נוראים ה"ואוהאפיקורסים 

  ).ב"ט ע"סיומא ( 'א כן היאך שה אחת כו שאלמל,גבורותיו
 סוד לאה ,מדרגות שבה'  הם מאירים בנוקבא בסוד ב,מיני הנהגות שבפנימיות'  בוסוד

ניכר '  שמלכותו ית)ג"ז ע"ל( ד" בליקוטיו בספ)ה"א זללה"הגר(ש רבינו הגדול " והוא כמ,ורחל
כשנתגלה ' בה ובחינה ,דהמצד שאנו ממליכים אותו שהוא תכלית העבו'  א,דברים' י ב"לנו ע

כ ענו " ונקרא ג,ה" וזהו גאותו של הקב,מלכותו בעולם מצד אותות כמו במצרים ולימות המשיח
 שמצד נסים נסתרים ,ש" והוא כמ,'כל מקום שאתה מוצא גדולתו כו )א"א ע" למגילה(ש "כמ

ים נסים  והוא שאנו רוא, רק שאנו ממליכים אותו מצד אמונה בלב,אין גאותו ניכר בעולם
 , בחינה תחתונה שבנוקבא למטה בבחינת העלםחל והוא סוד פרצוף ר,נסתרים שעושה עמנו

 הוא , ואז ניכר מלכותו מצד זה, אז גאותו ניכר בעולם, ראששלוכשיש נסים נגלים סוד תפילין 
  .בחינה עליונה שבנוקבא בסוד תפילין של ראש

 הוא קשר ,בבחינת גילוי גבורתול שהוא "ר של הנהגה פנימיות הנ" שחותם הג,ונמצא
 כי עיקר ההנהגה הוא , ואינם רק בבחינת חותם לבד,2266מוחין' שהוא גילוי הד' של תפילין של ד

'  וד,ע"עולמות אבי' ה שהם כלל ד"אותיות הוי' פרשיות של התפילין נגד ד' בתים וד' בסוד ד
 ובכל דבר יש ,גלי הכסאר' ם וד" שמשם נשפע לכל הברואים ודצח,חיות המרכבה'  וד,יסודות

 כי חכמה , ועיקר הענין,פרשיות' בתים של תפילין וד'  והם סוד ד,גוף ונפש שהם אורות וכלים
 ושם הטעם של כל דבר למה צריך , שם נסדר כל הפרטים שבו בחכמה נפלאה,של כל פרצוף

מתו של  שאין לנו להשיג חכ, ולכן חכמה נעלם, ובינה הוא רק הציור של הפרטים,להיות כך
 וגם בזה לא , ואין לנו השגה רק מהות הדברים לבד,יוצר בראשית למה סודר באופן זה כל דבר

רק מה  ,2267סוד שביל דקיק דחכמה הגנוז בבינה שהוא ,בבחינת הוצאת החכמה אותם בחכמה
 כי שאל )לבדברים ד  (2268 והוא בינה דקיימא לשאלה, בראשיתיימ' שנשפע מצד הציור הזה לז

                                                           

  .'י פתח ח"בית נתיבות עגו'  עי2265
נ "זו, מוחין' ג ב"מוח דעת חו, ה"ב הן י" מוחין חו'וד, ל"ב וז"ב ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 2266

, בתי דתפילן דנהרין ברהיטי מוחא' ד' ב ארבע גוונין כו"ב ע"ז רצ"ש שמביא א"וע, ל"עכ, ד"הן ו
  בתים ' מאחוריו נגד ד'  פרשת בהעלותך ד-לקוטי תורה ' ועי, מוחין' והן ד, ל"עכ

 .ב"ג ע"א י"זהר ח 2267
  .211לעיל הערה ' עי 2268
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 שהפרשיות הם בסוד פנימיות החכמה ששם ,בתים' פרשיות וד' ס ד" וז,'אשונים וגונא לימים ר
' ה וד"אותיות הוי'  והם ד,2269ש"ת רא" בי,ת"בתים הם בבינה בסוד בראשי'  והד,טעם הדברים

  .ה"אותיות אהי
הוצאת  והוא סוד ,ט שערים דילה נתגלו לו" שמ2270ה זכה לבינה" משה רבעוהנה
הוא בחינת בינה '  אבל שער הנ,'פעמים ז'  ז,2271ית מזוקק שבעתיםימי בראש' פנייתה אל ז

'  הנעוץ בה,'קוץ התחתון די  והוא היאך יצאה החכמה ונתגלתה בציור שביל דקיק,בעצמה
ב "כי נשוהיינו , ב נתיבות חכמה הוא בחינה אחרת" אבל הל,2272זקאקוטרא בגולמא נעיץ בע

 והם הם עשוים ,צמם היאך יצא אל הפועלאים וחכמת הנבראים ערשם סוד הציור של כל הנב
 שם מבואר ,ב נתיבות חכמה" הלאבל, ביאור התורהל ול בהקדמת"ן ז"ש הרמב"בחכמה כמ

הראני ) יח לג שמות(ז ביקש משה " וע,הטעם של כל דבר למה הוצרך להיות כן ולא באופן אחר
 היה משיג טעם  ובזה, הכבוד הפנימיוהוא, ב נתיבות חכמה" שהוא סוד ל2273ך"נא את כבוד

 ,ן"ש מאי"ש שהוא סוד חכמה י" והוא בסוד י,'הנהגת הברואים ומפני מה יש צדיק וטוב לו כו
 שהוא היאך הרצון קשור ,2274ונתיב הראשון נעלם קשור ברצון' מי'  כל א,א נתיבות"סוד ל

לא תוכל  )כ לג שמות(' ז השיב לו הוא ית"וע ,בחכמת הבריאה והיאך עולה הכל אל התכלית
 שדבר זה לא ניתן להשגה היאך פנימיות ההנהגה וחיצוניותה מסודר ,'ראות את פני וגול

 ,ה שהוא הבריאה כח מעשיו"ח מ"ה כ" וטעם לכל דבר שהוא תלוי בפנימיות החכמ,בחכמה
 , ולא ניתן לו השגה רק בסטרא דבינה)ב"א ע"א נ"חזהר ( ה זיני נהורין אתפליג עלמא"י מ"וע

   .ה שזכה לה משה" בסוד לא,אחוריים שלה בסוד החותם והוגם ז
  

  פתח כב 
ם הוא כל בנין הנהגה " שצל,ש"ם כמ"ת של הצל" כי פרצוף לאה היא סוד דמו,והוא

 ב" שחו,תבונהבכ "י חכמה ובינה עליונה שמתלבשים אח"פנימיות וכל סדריו כפי שיוצא ע
סדרים היאך לצמצם  ומשם באים ה,א שהוא הנהגה הנצחיית"עליונים הם הענפים שבאים מא

 והוא סוד התבונה שנקרא כן שהיא כד ינקא ,כל הסדרים של הנצחיות בסוד הנהגת הזמן
פ הגבול " ולכן הצלם הזה שמצוייר בסוד דמות אדם שהוא ע,ימי בראשית' ל ז"ר ,2275לבנין
 בתיקון הגמור כמו שיהיה באלף השביעי שמשם יעלו ם ה אך שם, נעשה רק בתבונה,והזמן

 הוא הנותן טהרה לנבראים בהסרת , השביעי עצמוהאלף אבל ,חיות אחר אלף השביעיכ לנצ"אח
 ,ש כמה פעמים" כמ)2276א"א ע" יצ"ספד( ' תליסר יקים לון כו,הקלקולים מהם בסוד ונקה

 רק שם בפנימיות הם הסדרים היאך מנהיג , שם הם בגבול ממש,א" כשמתפשט בז,כ"ואח
  .שיצמח מזה התיקון לבסוף אלף השביעי

                                                           

 . ל"עכ, ש ואינון אבא ואימא"ת רא"בראשית ברא בי, ל"ב וז"ע' ז ק"בתיקו'  עי2269
  .א"ב שזהו יסוד דבינה דרדל"א פתח י"לעיל א'  עי2270
והאי איהו זהב מזוקק ' דוד שבעה מיני דהבא הוה בשערוי וכו, ל"א וז"ג ע"ז קמ"תיקו'  עי2271
 אינון שבעה מיני חוורו ושבע מיני סומקו כל ספירן אתקריאו שביעיות מסטרא והכי, שבעתים

 . ל"עכ, וכלהו שבעה שבעה' דצדיק וכו
', דאין סוף קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא לא חוור ולא אוכם וכו, ל"א וז"ו ע"א ט"זהר ח'  עי2272

  . ב"ח כד ע"א בתז" בהגר'ועי, ל"עכ
 .ב" ל'ד בגימ" כבו2273
ב נתיבות דידיה אלא שאחד נעלם שם "ל, ל"ב וז"ז פא ע"ותיקו, א"א מי"י פ"א ס"בהגר'  עי2274

  .ל"עכ, אין דבוק באין' שלכן נקרא יש שא
אלא תבונה אקרי , בינה ואקרי תבונה אמאי אקרי תבונה ולא בינה, ל" וזא"צ ע"ז ר"א 'עי 2275

א כליל באלין ההיא שעתא אקרי תבונה דכל, ה"ת דאינון ו"ן וב"ב, בשעתא דינקא לתרין בנין
 . ל"עכ, ה וכלא חד כללא והיינו תבונה"ת אינון ו"ן וב"אתוון ב
ל " ר- תליסר יקים לון ברחמי ומתחדשן כקדמיתא וקמו כל אינון שתא ,א שם"ל הגר" וז2276

, ק וכל הנשמות שבהן נבראו"י יתחדשו כל הו"וע, ל"ג שבו חסד עלאה כנ"כלם יתחדשו בתיקון הי
ש "וז, לא חשיב שבו לא נבראו נשמות רק יצאו כלם ונבררו מהקליפותאבל אלף השביעי מלכות 

וכל הנשמות של ששת אלפים שנה , לעיל והארץ תניינא לאו ממניינא ומההיא דאתלטיא נפקא
ב מזלות "והוא דוגמת אחר עולם התהו שארעא אתבטלת בי, ז כבראשונה"יתחדשו ויצאו אל העה

  . ל"עכ, ]המים [ל והוא תיבת"ג כנ"י תי"כ נתקנו ע"ואח
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 ומקבלת כל התיקונים , נוקבא הוא המאור הכולל כל התחתונים ובה עולים כולםוהנה
שהדברים עצמם וכל פרטי ההנהגה וכל מה והיינו ,  והיא המנהגת אותם,י הצדיקים"הנעשים ע

 םי התיקונים העולי" ונפעלים ע,א" הם המאורות שבז,שצריך ליתן לנבראים למהותם ולהנהגתם
כ להשפיע להם ממה " ואח,לקבל התחתונים'  שהנוקבא הוא השער לה ונמצא,מן התחתונים

 והוא סוד , התמידייתה והוא הנהג,בחינה תחתונה שבה'  א,מדרגות'  בה בויש ,א"סדר בזנש
 אם בחינת נקודה או פרצוף מחזה , וגם בה יש מדרגות הרבה,רחל עקרת הבית והיא נקראת רחל

 שאז ניכרת מלכותו ,ם הם בתכלית השפלות כמו בגלותהכל לפי מדרגת ישראל אוהיינו , ולמטה
 אז היו בסוד פרצוף שכל ,י" וכשהם בסוד גדלות כמו בא,בצמצום גדול באמת בלב' ית

 כשעולים , ועוד מעלה נפלאה,יותר' מדרגותיהם של ישראל נראים ונגלים וניכר מלכותו ית
 שנוטלת גם ,א" למעלה נגד כל ז אז הוא בסוד גדלות רחל,ומושלים בכל הארץ כמו בבית ראשון

 אבל הכל ,'ב בסוד צדיק וטוב לו כו"ת כמו בעוה" בסוד חגההנהגה יכר שאז נ,מחציתו העליון
 אבל הוא בהתגלות כבודו כמו מדרגת , שעולם כמנהגו נוהג,י" שהיה באכמוהנהגה טבעיית כ

  .א" ונגדלת בכל פרצוף ז,כ מקום לאה"ש שרחל נוטלת ג" וז,לאה
 אבל , הוא ענין הנהגת הנסים ונפלאות כמו שהיו במדבר במן ובאר וענני כבוד לאהאבל

 והוא סוד עלמא , ואינה עקרת הבית, ולכן אינה עיקר הנוקבא,זה אינו מתמיד רק לפרקים
 ,2278ס שזכה משה ללאה" וז,ד"ענינם במקומם בתוספת ביאור בס'  וכמו שית2277דאתכסיא

 ונמצא שהנהגה ,מעלה מסידור העולם הטבעי רק בדרך נפלאות לההנהגהשבימיו היתה 
 החיצוניות שהכל הא שהוא הנהג"י הכלים של הגוף דז"הפנימיית שאינה מתגלה עתה רק ע

 אבל ,ה היה מתגלה המוחין עצמם בלא כליםשלמ)ו (נראה מבחוץ בטבע ועולם כמנהגו נוהג
 , והמים בבאר,תגשם שהרי המן היה מ,המוחיןאינו בסוד מוחין עצמם רק בסוד חיצוניות של 

שהוא פרצוף לאה שהוא '  והוא סוד קשר של ד, רק שהיה בסוד הנהגת הנפלאות,וענני כבוד
שהוא מה , אחרונה' ה ם דמוחין"ה דצל"של כללות הוי'  והוא סוד ה,ם דמוחין"דמות של הצל

 ז נאמר"שע ה" מתנודבס ן" ת2279'ה בכלילות י"והוא בסוד מ 'כבוד ה שמתגלה למטה בארץ
בשלמות ' ם כל אות כלול מי"והוא סוד אד, ת"דמו' והוא גי, ה" וממדבר מתנ)יחמדבר כא ב(

ברכות (  והוא קשר של תפילין,וראית את אחורי) כג לג שמות( ש"וזה ניתן למשה כמ, מדרגותיו
' ין עצמם בסוד דח בסוד הדמות של המו,ר שבו" שהוא קשר הנהגה הפנימיית של ג)א" ע'ו

' ם דמוחין והיא נקראת ה"דצל'  של צגות מדר]'הצ[) 'הה(פי ששם נכלל כל  ול,ש"מדרגות כמ
  .ת"דמו' גי' פעמים צ'  לכן הוא ה,אחרונה

 ,א"דצלם הוא לפי מדרגות ההנהגה פנימיית כשעדיין לא נתפשטו בכלים דז' מ'  לוהנה
התפשטו דצלם הוא בבחינת '  אבל צ,ה"ן דאהי" לכן הם מסוד יודי,והוא בסוד אור מקיף שלו

 ,ה"ין של אה" לכן הם בסוד ווי,ימי בראשית' אלפי שנין ז'  והוא כפי הנהגת ו,א"כלים דז' בט
הימים שעיקרו בסוד ' ן שהם ו"אלפי שנין הכל הם בסוד ווי' ימי בראשית בו' זוהוא כי בסוד 

י " וע,'ר שהם מתפשטים בסוד ט"ק הם נעשו כלים אל המוחין ג" שהו,ל"ש הרב ז" כמ,ק לבד"ו
 והוא כפי ,ן" שהמוחין עצמם הם בסוד יודיונמצא, ' טבסודכ "נגדלים גם הכלים ונעשים ג

ן של "דצלם נעשה בסוד ווי'  אבל הצ,א בסוד אור מקיף על ראשו"עמידתם למעלה ממדרגת ז
   .ש"ימי בראשית כמ' ה שמורה על התפשטות וגילוי בסוד ז"אהי

  
  פתח כג 

הוא בהתפשטות '  כי הצ,ן"ן והווי"ו ביחד של היודיל של המדרגות האל" הוא הצודמות
 ההנהגה והוא בסדר הנהגה החיצונה הטבעיית שבו מתלבש ,ש"כ בכלים של הגוף כמ"ג

 שהוא סוד הנפלאות והנסים כמו ,ת"ר ובין הז" אבל לאה הוא בחינה ממוצעת בין הג,מייתיהפנ
 ,ש שהמן היה יורד משמים"מ כ, אבל באו מלובשים ונתגשמו למטה בסוד כלים,מדברשהיה ב

 היה דבר נרגש וטועמים בו כל ,מ"ומ )ב"ה ע"עיומא (לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו 
 וכן במים של הבאר וכל הדברים )2280רפושמות כ ילקוט ( מטעמים של המאכלים הטבעיים

                                                           

 .א"א קנב ע"זהר ח'  עי2277
 .בפתח הקודם'  עי2278
  .נ"ה ת"מפעמים ' י 2279
  . כל אחד ואחד היה טועמו לפי כחו,המן שהיה יורד לישראל, ל" וז2280
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  הרי שהיה נכלל בו בחינת המוחין עצמם העומדים בלי לבוש הכלים ובחינת,שהיו מתנהגים אז
ת של " והוא דמו,ם"אתוון דצל'  והוא כל הג,ן ביחד"ן ובחינת ווי" ולכן כולל בחינת יודי,הכלים
  .ת"ר לז" בין ג,בעורף ממש באמצע בין הראש לגוף'  ולכן מקום הקשר של ד,הצלם

 שכולם היו רואים בסוד , היה סוד נבואתו של משה נשגב ממעלת כל הנביאיםוכן
 אבל משה שימש ברוחא , וביד הנביאים אדמה)יאהושע יב ( ש"כמ ו,כלים החיצונים בגופא)ה(

ש " ובין הנהגת הזמן והוא מ,בפנימיות בלבוש זך ממוצע בין הנהגת הנצחיות שלמעלה מן הזמן
 אבל משה הסתכל , שאינה מאירהאספקלריאשכל הנביאים ראו ב )ב"ט ע"מיבמות (

פה ) שם ח(' לא כן וגו) שם ז ('כם וגו נביאהאם יהי) ובמדבר יב (ש " וז,באספקלריא המאירה
 והוא מראה אחוריים קשר של תפילין ,ט"יבי'  ותמונת ה,'ומראה ולא בחידות וגו' אל פה וגו
  .2281ט"ה יבי" הוי,ה"ה אהי"לא'  והוא גי,שזכה אליו

 כי רגלי לאה הם נכנסים תוך )' גאה ורחל פרקל( ל"ש הרב ז" שתדע סוד הנורא מוצריך
ה הוא "מ בזוהר ובתיקונים שמשה רבע" כי הנה מצינו בכ,דבר נפלא ונעלם מאד והוא ,כתר רחל

 , הכל היה הכנה למה שעתיד להיות להם, והענין כי כל מה שהיו ישראל במדבר,מאיר בכל דור
 כמו התורה שניתן ,ה והנהגתם במדבר" של ישראל הכל תלוי במשה רבעתיקוןוכל שלמות ו

 כל הנהגתם בנסים וכן, כל העדרים צאן קדשים בכל דור ודורלהם שהוא הבאר אשר ממנו ישקו 
 היה סיבה להשאיר שארית ישראל לעולם ,ונפלאות בדברים שהם למעלה מדרכי עולם הנהוג

  .  שיהיו קשורים בהנהגה הנפלאה הזאת,ובכל זמן
 אבל ,2282 עלמא דאתכסיא, והוא סוד לאה,כ נתעלם" שבזמן המדבר היתה גלויה ואחרק

 שיהיו ,ה זאת נשאר שורש למעלתם של ישראל שמתנהגים עתה בדברים טבעייםמסוף מדרג
 2283 שכן המים שהיו שותים מן הבאר היו סוד כלת משה,קשורים בדברים היוצאים מן הטבע

 והמן מזון , מזה נשאר שורש שארית התורה בישראל,פ" תורה שבע2284הלכה למשה מסיני
היה מזכך גופם מסוד זוהמא שהטיל הנחש  ש,הנפש לקדשם להיות קשורים ודבוקים בקדושה

 , שיהיו ישראל נשארים בקדושה וקשורים ודבוקים באמונתם,כ נשאר בשורש" זה ג,2285בחוה
 והרי זה סוד רגלי לאה , בגלותאותנווכן סוד ענני הכבוד הוא פריסת סוכת שלום השומרת 

 כפי דברים  שרחל הוא סוד הנהגת ישראל התמידיית בכל זמן,הנכנסים בכתר רחל ממש
  . הם קשורים בדברים הנפלאים והנשגבים שהיה להם במדבר,טבעיים

 והוא סוד אמונת ישראל הקשורה ,2286ס קשר של יד שהוא בלב נגד סיום רגלי לאה"וז
ש " והוא בסוד מ,ם"ם דעי" שיודעים שהנהגתם בהשגחה עצומה קשור בנפלאות תמי,בלב

                                                           

  .ה"ה ולא"אהי' ט יחד בגימ"ה ויבי" דהיינו הוי2281
תהלים (רבי אלעזר פתח ' ה כי שנואה לאה וגו"וירא יהו, ל"א וז"ד ע"א קנ"בזהר ח ' עי2282

דאיהי עקרא , מושיבי עקרת הבית דא רחל, מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללויה) קיג
של ' שפירושו שרחל הנוק' ן פרק א"ח פרצופי זו"ע' ועי, ל"עכ, אם הבנים שמחה דא לאה, דביתא

אשר היא בחינה נוקביית ' ה, ל"אדיר במרום עמוד קצב וז' ועי, ן"עיקר הגילוי דאצילות שהוא הזו
, והחיצוניות עושה ההנהגה הזמנית', והחיצוניות היא נוק, הפנימיות שבזאת הבחינה היא אימא

ל "ברמח' עי, ל"עכ, ולכן מובן שזה עיקר הבית בזמן העבודה, והפנימיות עושה הנהגת הנצחיות
  .ח לתוספת ביאור"ח פתחי חכמה אות קי"קל

כלת ' כתיב כלת משה חסר ו, תא למשכנאתא חזי כד נחתת שכינ, ל"ב וז"ע' ג ד"זהר ח'  עי2283
וכלא חד מלה ולמלכא עלאה , אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל, משה ודאי ואוקמוה

 ז"א על תיקו"בהגרעוד ' ועי, מלכות, דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל, אתמר
ולכן הוא זכה , אדבר בופה אל פה , שהוא הפה, והוא הדעת דמשה, משה של כתר, ל"ד וז"ח ע"צ

  . ל"עכ, והוא הוריד השכינה לארץ, כלת משה, והוא אשה הכושית אשר לקח, לדיבור
, ה כאלו בועל ארוסתו בפניו"כל הלומד תורה בפני ע, ל"וזד "ב ע"מ ז"א על תיקו"בהגר 'עי 2284

', וכואל תקרי מורשה , ש תורה צוה לנו משה מורשה"כמ, ואמר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני
כ היא "ואח' בתחילת תורת ה', כו' ש כי אם בתורת ה"וכמ, אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה

אבל לברתא דמלכא לית דזכה , ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו"וכמ, תורתו
ח "ש תז"וכמ, ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע"ואפילו מרע, לה עד דיקטול לההוא חויא

ואיהי ארוסה למשה , אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה, שם
 .ל"עכ, הלכה למשה מסיני

 .א"ו ע" שבת קמ'עי 2285
  .'ף פרק ה"ח אח"ע'  שהוא החזה עי2286
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 ,' עשתה ענוה עקב לרגלה כו,טרה לראשהמה שעשתה חכמה ע )טרבה פרשה א פסקה ש "שיה(
 אבל,  והוא חכמה תתאה, בחכמה נפלאהזמןשחכמה הוא רחל והוא סוד הנהגת ישראל בכל 

 שהוא ָגֹאה ָּגָאה בנפלאותיו ,' במקום שאתה מוצא גדולתו כו)א"א ע" למגילה( ש"ענוה הוא מ
 )יב י דברים(ש "כמ 2287היא ולגבי משה מלתא זוטרתי ,'כמו בים ובמדבר שמזה בא לידי יראת ה

 וכי מאחר שלגבי משה היה זה דבר , שתמהו כל חכמי לב בזה,'אלקיך שואל מעמך וגו' מה ה
 אבל הוא דבר עמוק , זה מישראל שלגבם לא היה זה דבר מועטשואלמ הא היה " מ,מועט

הם שוכן עלי'  וראו כי ה,שכוונתם לפי הנהגת משה במדבר לישראל שראו נפלאותיו עין בעין
 כי עין בעין ,דבר קל להשיגה'  היה יראת ה,בכבודו כמדרגתם אז למעלה ממדרגת מלאכי השרת

ש " וכ,י שהיה באמצעות דברים טבעיים" במדרגת הנהגתם באאבל, 'היו רואים כבודו וגדלו ית
 ,י חכמת התורה והסתכלות רב ובאמונה בלב" אין יראה זאת מושגת רק ע,בגלות שהוא סוד רחל

 ה קשר של תפילין"ש במשה אחר שהראה לו הקב" והוא מ,ים לידי יראת שמים באשמזה
 שהוא ,'הנה אנכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו וגו) יד שמות ל(

 שמשם באו ,' כי נורא הוא וגו,'וראה כל העם את מעשה ה) םש ( ימי בראשית'זלמעלה מהנהגת 
ימי '  מהנהגת ישראל במעלה עליונה אבל לפי בחינת ז רחל הוא הרצוןכתר ו,לידי יראה

 במדרגה אך, 'ואספת דגנך וגו )ידיא דברים (ש " כמ,נוהגהיה  שהרי עולם כמנהגו ,בראשית
 ,נקרא עליך ויראו ממך' וראו כל עמי הארץ כי שם ה )ידברים כח (ש " כמ,גדולה שקשור ביראה

 2289ם" והוא אוכל מן האג,תם של ישראלס הלוחם מלחמ" סוד סו2288י"והוא אחוריים דשם אדנ
שזה קשור וגדולתם  של ישראל מלכותם שמשם באה ,ה" רבוע שם אהי,אחורי מלכותא דרקיעא

  . בהנהגת ישראל במדברלאותבהנהגת הנפ
 ' דז"ע(ש אצל בלעם " מ2290)ל כב' ורא גדמה( פרשת בלקלבפירוש  ש רבינו" מועיין

 והוא סוד האותיות ,ש"ם יעו"י שהוא באגל ברטיבא שדא"ט לא רכבת אסוסיא א"מ )ב"ע
ף " וכידוע שאל,ה"ה ואהי"שמות הוי' דלתין של ב' ף וב"ואל' ה שהם ו"הנשארים מגילופי אהי

ר והוא "בכ ק"י בסוד א)לעיל פתח טו (ש למעלה"וכמ , ופנימי וחיצוןוןכלים תיכ' הוא בכתר בג
לאה הוא '  שקשר של ד,תפיליןבתים של ה' פרשיות וד' דלתין הם מסוד ד'  וב,בכתר רחל

' א שהם ו"הוא התפשטות התבונה עד חזה דז'  והו, ונמשכים עד כתר של רחל,ת שלהם"דמו
  . ודי בזה, ששם נקשרים רגלי לאה עם כתר של רחל,ת"ד חג"ספירות חב
  

  פתח כד 
ר " המדרגות של צלם דמוחין היו ישראל מתנהגים בהם במדבר שהם בסוד אויואלו

יר והם עצמם היו ו שעננים הם בא,ר"ר ואו" כי ענני כבוד היו בסוד אוי,ת" ודמו,ם" ומי,ר"ואו
 ושם היה ,שנים שהלכו במדבר היו הולכים לאורו' שכל מ )2291ב"ב ע"שבת כ(ל "ש רז"אור כמ

נראה בענן והכבוד הזה הוא פנימיות ' והנה כבוד ה )י שמות טז(ש "כמ' מתראה כבודו ית
י " ונראה ע,ר" שהם המוחין הגלוים בסוד אוי2292ם"דצל' שהוא מד "ר יו"החכמה סוד האוי

ד דנפיק מיניה " והענן הוא שבו נתכסה האור ונתצמצם יו,2293ד מאויר"הענן סוד אור דנפיק יו
ן "יודי'  והם בסוד ז,ש" האחוריים כמדבסו' י היה גילוי נפלאותיו ית" וע,ואשתאר אור לבד

ננים שהיו חופפים ע' והם ז, ל"ן כמש"יודי' גן מתלבשים ב"יודי'  שהד,ה"ה ואהי"דהוי
 הכל היה בענן שהוא בסוד גילוי כבודו ,וכל גילוי כבודו ודיבורו עם משה במדבר ,2294עליהם

  . ל"שלא באמצעות דברים טבעיים כמש
 ,א" סוד פנימיות המוחין שמתפשטים בזדצלם' ם צ"והבאר שהלך עמהם היה בסוד מי

ש "כמפ התורה "א הוא ע" שהנהגה פנימיית של ז,ישראלוהוא הנהגת התורה שנתגלה אז ל

                                                           

 .א"ה ע" מגילה כ'עי 2287
 .ס"סו' י בגימ"נ אדנ"ד אד" א א2288
 .ה"י אהי"ה אה"א' א' ם בגימ" אג2289
 .ר כאןההסבא כמו "הגראת מסביר הוא יצחק ששם בבאר '  ועי2290
 .'ש בתוס"ע 2291
 . כדלעיל פתח יט2292
  .74לעיל הערה '  עי2293
 .' מדרש תנחומא במדבר ב'עי 2294
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י יצא המים " שהוא המטה דמשה שע,ה"ה והוי"ן דאהי"ו ווי" והוא בסוד ט)פתח כא (למעלה
  ).יחבמדבר כא ( במחוקק במשענותם

' ע ( בלאההם והוא דרגא דמש"פ מי"ך ה"ן דמנצפ"ת שהוא מ"ן הוא סוד דמו"והמ
  .)פתח הקודם
 ,ד ישכון"הן עם לבד )ט כג במדבר(ש "רמזו בלעם בברכותיו במ הדרגין האלו וכל

'  ונשאר ה,ם"דצל' ן צ"ו ווי"ן הנשאר הוא ט" ומ,ם"דע' ן ע"יודי' ן וג"יודי' ם הוא בסוד ד"שצל
דתפילין ' י ד" מתגלה עמיד שכבוד הפני" בסוד לבדוהם ל"ת הנ"אחרונה שהוא דמו' בסוד ה

' ב נתיבות שבחכמה שהם ד"ד הם סוד ל"ב דלבד" ול,ש"דקשר של תפילין באחוריים כמ' וד
ן הנשארים "דלתי' ן הנשארים סוד ב"דלתי'  וב,ל כאן בסוד הצלם"ש הרב ז"כמ' פעמים ח

 מיוחדים בהנהגה הפנימיית הם וכוונתו בזה שישראל ,ה שהם מאירים בכתר רחל"ה ואהי"מהוי
 הם בחיצוניות הכלים ה"אוכ " מה שא, צלם דמוחיןסודפ התורה וב"הזה שהם מתנהגים ע

  . ובגוים לא יתחשב,ש"וז ,ובהנהגת הטבע ובמזלות
 ,'ם יתהלך איש וגו"אך בצל )ז לט תהלים(ש " כמ, בזה מתקיים האדם, ודמות הזהוצלם

 וכמו באדם ,' בצלם וגו2295ך"ו דכללות המוחין שהוא מה שכתוב א"והוא חיותו שהם בסוד יה
י הנהגה "ו כן כלל העולם שהוא אדם דכללות תלוי קיומו ע כמ,החיים שלו תלוי בצלם הפנימי

 שהוא בחינה ,כ המות כרוך בעקבו"ואעפ ,מתקיים העולםישראל י " שעישראלהפנימיית של 
י שמתעלם "עוהיינו , א לשלוט בעולם"התחתונה של הנהגה הפנימיית הזאת המשארת כח לסט

 והוא ,ר לתלות הכל בטבע"עת טור מוצא מקום לחטוא בסוד עץ הד" ואז היצה,הנהגה זאת
י הנחש להיות נמשך "ר ע" של אדהאו שזה היה חט,חכמה החיצוניית שמתנגד לחכמת התורה

ש " כמ,תו היהמושך בערל )ב"ח ע"סנהדרין ל( ש"בשכלו אחר חקירת שכל האנושי שהוא מ
  .)בית נתיבותבכד פתח א "א( א"במ

 והוא סוד המיתה ,ל הנבראים הנהגה הפנימיית נמשך מזה שגורם קלקווהתעלמות
 ל"הוא הרושם של המוחין דגדלות כמש'  שהד,ת"ת של דמו"והשבירה והוא סוד אותיות מו

 ואם היה גילוי המוחין בפנימיותם וגילוי שלמות הקדושה בעולם כמו שהיה קודם )פתח כב(
של י שגם בעתים רחוקים שמתגלה סוד גאותו " אך ע, לא היה קלקול ומיתה בעולם,החטא

' י סילוק הד" וע,ת"של דמו'  סוד ד,כ רק לפרקים ובסוד רשימו בעלמא"מלכות שמים הוא ג
 , נתעלם הארת לאה, והפנימיות מתעלם ואין נסים גלוים,שנשאר העולם מתנהג בחיצוניות

ת הוא עכירת ופסולת של מים שהם "ת דדמו"ל שמו"ש הרב ז" מוהוא ,ת לבד"ונשאר מו
יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל ) ובראשית א (ש "מדרגות של מים כמ'  והם בסוד ב,ותהקליפ

 שהנהגה הנשאה הזאת נתעלם מן הנבראים התחתונים ונשאר רק על השמים כבודווהיינו , 'וגו
 ,א באמצע שלמעלה מן החזה" מבדיל בזהפרסה ש, והוא סוד המים שעל השמים)ד תהלים קיג(

 ולמטה הוא סוד מים התחתונים והם ,כות שמיםוהפרסה שם מקום לאה סוד גאותו של מל
 והם ,'ישרצו המים וגו )כבראשית א (ש " כמ, מקום רחל שבה אחיזת הקליפה,י למטה"בנה

 מקום בורות נשברים אשר לא יכילו 2297 שאוחזים במיין בישין2296קליפות הידועים' התנינים ב
 מן למעלה מה שנסתלק המים  והם סוד עכירת המים, ותולים הכל בטבע)יגב ירמיה ('  וכוהמים

ז בבלבול הסדר הנראה בבחינת צדיק "י בצמצום בסוד הנהגת עוה"הרקיע ונשאר למטה בנה
של '  והוא ד)להתהלים סח (  והמים הטהורים נשארים למעלה בסוד גאותו בשחקים,'ורע לו כו

  אז,ל"ולע , בסילוק הצלם למעלה אז מיתה כרוך בטבעו כידוע, וכן הוא בכל אדם בפרט,דמות
ישעיה (  ולכן אז, ויתגלה גדולתו של יוצר בראשית,' ביום ההוא יצאו מים חיים וגו)חזכריה יד (

   . והבן דברים אלו מאד,' ובלע המות וגו)חכה 
  

                                                           

  .ו"יה'  בגימ2295
 , עמלק,ולעילא, כל אלופי עשו מעמלק הוו, ל"ב וז"א ע"ג רפ"זהר ח' עי, מ"נחש וסהיינו  2296

ם מן " ס,מן עמלק'  ק,ם" קס,עמל, ה"נ למחטי לקב"דמפתי ליה לב,  ומרמה, און,נחש , עמל,סמאל
 . ל"עכ, ל מסמאל" א,ש" נח,ל"סמא

ל " ר-בכללא חדא אתעבידו חיה טבא חיה בישא , ל"ב וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2297
שנסתלק נמצא ואף באור של היסוד כיון , ל"והגבורות באין מסוד הצמצום וסילוק האור כנ, ג"חו

מוציא ' נקבים שביסוד א' והוא סוד ב, לכן בו מים טבאן מים בישן, כל סילוק הוא בסוד דין, בו דין
  . ל"עכ, ביניהם' ודופן א' זרע ושני כו
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  פתח כה
הוא דעת המתפשט '  והב, דעת הנשאר בראש,' א,מדרגות' א יש בו ב" דזדעת

 ,ב שהוא ציור הדברים ושמירתם במוח" שדעת הוא התולדה של החו,ש" והוא כמ,2298בגופא
 שפועל כל ,כ הוא דעת השני המתפשט בשעת המעשה עצמו" ואח, החכמה והציור ביחדלוכל

דעת הנכלל שם הרי שדעת זה הוא קשור בפ החכמה והידיעה המסודר כבר במחשבה "דבר ע
לה עצמה א בנבראים שהפעו"שפועל ז בדעת עליון וכן הוא במאורות עצמם שההנהגה והפעולה

י "לכל דבר הוא נפעל עם מהות והנהגה ים שלו שהם המדות והמאורות הנותניגופניהם אברים ה
ר "הוא הרוח של האדם שגו חכמה בכל פרט ופרט לפי חכמה עליונה המסודר כבר במחשבה

 שכמו שיחידה וחיה ,שנשארים בראש הם כנגד יחידה חיה נשמה שלו שהם אור מקיף עליו
 וכן הנשמה אף שמאירה בגוף ,קיף של כל פרצוף שהם מדרגה נשגבה ממנודכללות הם אור מ

ת של הפרצוף " וכמו כן בז,מ"ש בכ"אינה רק בבחינה תחתונה שבה ועיקרה נשארה למעלה כמ
 הם יחידה חיה ,ב וכתר שבו"הימים בחינת חו' שפועל לפי ענין הצריך למעשה בראשית בו

ח של האדם והוא פנימיות של " הוא סוד רו, מדתםת ופועל לפי ערך"ונשמה ודעת המתפשט בז
 כלג ב"ב והוא המסדר החו"הדרכים של חו'  ולכן בו נכלל כל סדור הנהגה הפנימיית בב,ת"הז

א שהם פרטי המאורות וחלקי ההנהגה שכל פרט יהיה גובר בו החסד או הדין לפי "אברים דז
ג "עטרין אלו חו'  וב,ים וכדומה וכן באברים שיגבר בו האש או המ,ענין המיזוג של המדות

  .א"שנכללים בדעת הם מסוד העטרות של או
ג "ש רבינו הגדול בליקוטיו בענין מצות מילה שתרי" שתבין ענין זה צריך שתדע מוכדי

ג איכות של הרוח "ג אברים וגידים ותרי" שהם מתרי2299ג איכות ברוח"איכות יש בנפש ותרי
 םג מצות והם נכללי"י תרי"ברוח מאירים אל הנפש עג ש"ג שבנפש וכל התרי"מאירים אל תרי

 אין , מילהתז שאין מקיים מצו" וכ,ביסוד ומצות מילה בעטרת היסוד והיא נוקבא של הזכר
 וכמו כן הוא במאורות , יכולים להאיר בנפשו כלל כמו זכר שאינו פועל כלום בלא נקבהתהמצו

יתן לישראל והנהגה החיצוניית פועל העליונים שכבר נתברר שהמוחין הם הנהגה הפנימית שנ
ג איכות " שהנפש הוא שיתופא דגופא שתרי,כ בסוד רוח ונפש" גהם וה" הוא לאוי הכלים"ע

  .ל שם"ש רבינו הגדול ז"ג איכות שברוח וכמ"כ תרי" מה שא,כ לגוי"גשבנפש הם 
סוד שרוח ונפש הם ' כוה קרוים "ואין או אתם קרוים אדם )א"א ע" סיבמות(  אמרוולכן
 וכן כאן הדעת הוא סוד הרוח של ,ם" שנפש היסודית הוא למטה ממדרגת אד,2300אדם ובהמה

אדם דאצילות שהוא המסדר הנהגה הפנימיית הנשפע מן המוחין שהם הרוח שבו והדעת הוא 
 ולכן ,א" שברוח אל הכלים החיצונים של זתג איכו"העטרה של הפרצוף דמוחין שמביא תרי

י התורה "כ ע" והנהגתם ג, רק בסוד נסתרים,הנהנה זו גם בגלותתנהגים לעולם במישראל 
 הפנימיית ת אז היתה הנהג,י"ז שעושים המצות באהבה כמו בעת שהיו בא" וכ,ג מצותיה"ותרי

מ " ומ,מאהבה רצונו של מקום כ בגלות שהם בסוד הסתר פנים שאין עושים" מה שא,מאיר יותר
 ונמצא ,י מצות מילה שאינו סר מישראל לעולם" עג איכות שבפרצוף דמוחין"קשורים כל התרי

ג מצות הנכללים "א ששם נסדרים בסוד התרי"ב הם נכללים ביסוד דאו"שהמוחין עצמם חו
א " אבל הם מאירים לז,ת בבינה באימא"ה ל"ע בסטרא דחכמה באבא ושס"ח מ"ביסוד רמ

 והוא ,ש" וכמטי העטרות שלהם והוא הדעת המתפש" הארת הרוח לנפש עדלהתפשט בו בסו
וילון שאינו משמש כלום אלא יוצא שחרית ונכנס ערבית ומחדש בכל יום  )ב"ב ע"יחגיגה (סוד 

ה "חכמה הוא סוד "ה לבנ"א חמ"שהוא יסוד דאו' ב שהרקיע בו כוכבים ומזלות חמה כו"מע
של חכמה שנכלל בבינה ונעשה כאן '  והוא כ, שחכמה כלולה בבינה יסודו ביסודה2301ה"בינ
של חכמה ונכלל בבינה ' ב הוא כ"ד דגילופי ע"ן ויו"ב דיודי"ה הוא שם ע" כי חכמ,2302ה"לבנ

                                                           

 .ב"ד ודף טו ע" יד עצ"א על ספד"בהגר 'עי 2298
 .202לעיל הערה '  עי2299
, והיא יסודו, סוד בריאת האדם בגוף שבתוכו נפש הבהמית, ל"ב וז"א ע"ג ל"ל אור חיה'  עי2300

ה בא בתוך "שהמ, ן"ה וב"והוא סוד מ, ם ידוע"אד, האדם באמת' שהוא נק, ונפח בו רוח האדם
ולכן ) ה"אותיות בהמה בה מ(והוא סוד אדם ובהמה , להוציא הברורין ולהשלים אותה, ן"הב

ויאמר אלקים תוצא ) ב"ח ע"כ(ל " וזצ"ספדומקורו מה, ל"עכ,  בירורי הבןהקרבנות מהבהמה שהוא
 .א שם"ביאור הגר' ועי', היינו דכתיב אדם ובהמה תושיע ה' הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו

 .חכמה ובינה'  חמה ולבנה בגימ2301
 .ה"לבנ' ה בגימ"דחכמה עם בינ'  כ2302
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 שהוא ל והוילון הוא עטרת היסוד שלהם סוד הדעת ברית מילה הקבוע בישרא,'כידוע במילוי הי
י "וע, האמונה שבו סוד האירוסין שהוא העיזקא חותמא דגושפנקא טבעת של קדושין שם הדעת

 ,'ת את ה"וארשתיך לי באמונה וידע) כאב הושע (ש "ה בישראל כמ"ונ מילה קבוע אמתמצו
פרוכתא דפריסא על  ן"וילו'  והוא גי,ה הפנימית לישראל באמונהגשהוא הדעת שבו נסדר הנה

 שאין ,2303סכותה בענן לך מעבור תפלה) כדאיכה ג (והוא סוד הענן המכסה על השמש , היסוד
א שתלוי " העננים סוד הערלה המכסה על הברית הסטהמוחין יכולים להאיר בעולם עד שיעברו

 כבודו ותולין הכל תת מן העולם ואין מכירים א"י נתעלם השגחת השי"בהנהגת הטבע שע
ס דיליה " טםהח " שא,ד"דאח'  קוצו של דתר שהוא בהעבר" והוא בסוד אל אח,ו"במקרה ח

ל בביאורו "הגדול זש רבינו " וכמ,פשטת הדעת המ,עטרת היסוד'  וד,ם"של הצל' סוד צ
  .'אבל עקרב פוסק כו'  כוש"ל'  ואפילו נחש כרוך כו)ב" ע' לברכות( ש" במ2304לתיקונים

שאברהם אבינו יושב על פתחה של  ש"במ )א"ט ע" יעירובין(ל " סוד זה רמזו רזועל
 כי אברהם הוא בסוד , והוא, לבד הבועל ארמית דמשכא ערלתיה ולא מבשקר ליה,'גיהנם כו

 ונכרת לו ברית להיות לו לאלקים ולזרעו , שלו ניתנה מצות מילה בזכות האמונה,ראש אמנה
 )דמשלי יב (  והיא אשת חיל עטרת בעלה,פנימייתה  והתורה חכמייתאחריו בסוד הנהגה פנימ

ות  אבל הבועל ארמית שהוא מי שנמשך אחר חכמ,ת"ג איכות שברוח בסוד ברי"כוללת תרי
ז נמשך אחר הטבע " עי,'כי נופת תטופנה וגו) גמשלי ה  ( בה שהיא אשה זרה דכתיבחיצוניות
ד "דאח' דבעקר סוד קוצו של בית עקר דז עקרב נושכו ו" ועי,ו בהשגחה ובתורה"לכפור ח

 מאמונת ישראל ונעקר ,ונמשכה ערלתו שהוא חופה על עטרת הברית הענן המכסה על הוילון
בא חבקוק  )א"ד ע"מכות כ(ש " כמ,צותג מ"י תרי"ג איכות שמאירים ע"שהוא כולל כל התרי

  . וצדיק באמונתו יחיה, שנאמר,והעמידן על אחת
 כי הנהגה החיצונית התלוי בכלים הוא בכל ,ב בכל יום" הזה הוא המחדש מעוהוילון

 והרוח מתחדש בו בכל יום במדרגה , כמו באדם הגוף הוא אחד,יום בשוה ואינו מתחדש כלל
 וכן הנהגה הפנימיית מתחדש בכל יום שהוא תלוי , המתחדשיםפ שינוי המוחין" הכל ע,אחרת
ה "הוישם פ צירופי וגלגולי " הכל ע, ובכל יום יש תיקונים אחרים אל המצות, ובמצותהבתור

 מחדש בכל יום הכלים , ולכן וילון הזה שהוא הדעת,א בארוכה"ש במ" כמ,המתחדש בכל עת
   . והבן מאד,זאתימי בראשית בהנהגה פנימיית ה' ת שהם ו"של הז

  
  פתח כו 

 כי עטרת היסוד דאימא שבו נכלל ,א הוא באופן זה"ג של הדעת בז" התפשטות החוסדר
 ,ג ביחד" ועטרה זו היא סתומה שלא ירדו החו,א"כ עטרת יסוד דאבא הוא מסתיים בחזה דז"ג

ה היה  וז, ואחריהם יורדים הגבורות,ותחילה יוצאים החסדים ומרחיבים נקב עטרת יסוד דידה
כ " ויוצאים הגבורות בתחילה ואח, ואחר שחטא נתהפך,ר"בתחילת הבריאה קודם שחטא אדה

 ולבאר ענין זה צריך להאריך , והוא ענין עמוק,ד"ז בס" שאח2305 בסדר שיתבאר בשער,החסדים
בראשית ) אבראשית א  (ב כתיב" כי הנה מצינו במע,ק"בדברים נוראים לגלות עומק מצפוני תוה

 וכתיב ,'ויאמר אלקים יהי אור וגו) שם ג(כ "ואח ,' וגוהווהארץ היתה ת) שם ב ('וגוברא אלקים 
 וידוע כי ,ואור הזה שנזכר שם הוא עטרא דחסדים של הדעת, פ מים"פעמים אור וה' שם ה

 והכל בדעת שבהיותו ,'אף ידי יסדה וגו )יג ישעיה מח(ש " כמ,העולם נברא במאמר ובידים

                                                           

 .ב"ע' ב ל"יהל אור ח'  עי2303
אפילו ', כל זמן שמאמין באחדותו ית, ל"ה לא יפסיק וז"א ד"ב ע" מז"ל תיקוא ע"בהגר'  עי2304

ונכלל ', פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו"ואע, עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה
ל הוא מבועא דלא פריש מבירא "והענין כי קוץ הנ, ל"תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ

כיון שתמיד , א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה"של ז' חרונה מלא' כי זאת בחי, לעלמין
גדולים אבל שאר ' והר' שלכן הד, ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר

דנחש ' וזה הוא סט, ו"ה מחמת עונות כשרובם ח"שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו' הבחי
וכן בבת אל נכר אז , ודת כוכבים ומשתחוה לאל אחראבל עקרב הוא המודה בעב, בשאר עבירות

ל יוסף "ר', ש ואיהו פוסק וברח כו"וזהו פירוד הגמור וז, ו מסתלק מצדו"ח) דהיינו האמונה(הקוץ 
י "א ע"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"ומסתלק הקב, במדרגתו

  .ל"עכ, הזיווג
 .ל בנתיב"נדצ 2305
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 ותאצבע'  בי2307 ובידים2306 הוא בסוד הדיבור דגניז בפומא דמלכא שם,למעלה בפה ובגרון
ע הוא שם " וכל אצב,אצבעות של יד שמאל' ג ה"אצבעות של יד ימין וה' ח ה"עטרין ה' שהם ב

ה שם הוא במעשה "ת נ"ס חג"כ בה" והוא בסוד התפשטותו אח,2308ן"הדעת בגילופי יודי
  .באצבעות

) אבראשית א (ז נאמר " וע, והוא בדבורג ביחד בדעת"העטרין חו'  נכללו בותחילה
'  שב2309ת הוא שם הדעת חותמא דגושפנקא"ארץ ובר'את ה'שמים ו'ת ה'א' בראשית ברא וגו

 , ועטרת דגבורות בנוקבא, עטרת דחסדים בדכורא,נ שהם שמים וארץ"עטרין שבו הם הבונים זו
 ,2310ת בנוקבא לבנינהכ נותן עטרת דגבורו" ואח,ג ביחד"עטרין חו' אך דכורא מקבל תחילה ב

 שהשמאל נקרא יד ,2311מ" בכ)ל"הגדול ז(ש רבינו " והוא כמ,כ נותן בה עטרת דחסדים"ואח
שכח של יד השמאל הוא והיינו ,  כי לעולם שמאלא נכלל בימינא, והטעם)א"ז ע" למנחות( כהה

עטרין ה'  לכן בו ב,א הוא שמים בימינא" וכן כאן דכורא ז, ולכן נשאר השמאל כהה,בימין עקרו
 לכן בה רק ,אף ידי יסדה ארץ )יג ישעיה מח(ש " כמ,כ נוקבא ארץ הוא בשמאל" מה שא,ג"חו

   .עטרת דגבורות לבד
 ,והארץ היתה תהו ובהו וחשך) בבראשית א (ובארץ כתיב ,  בשמים שם היה האורוהנה

עטרת  שנתן בה ,ויאמר אלקים יהי אור) גבראשית א (כ " ולכן אח,שהנוקבא היא גבורות לבד
ה והתפשטות גילוי שלמותו " שהאור הוא כח הטוב מסוד שם מ, והכוונה בזה,ל"כנ דחסדים

ר "א ויצה"אין לסטאז  , כשמתגלה קדושתו בארץןא שכ"כחות הרע והסטכל שהוא המבטל 
 והחשך הוא סילוק ,ה בשפלות וישראל הם במדרגה גדולה" וכן או, להחטיא האדםמקום

ר להחטיא " וגם מקום ליצה,א למשול"מקום שימצא הרע וסטקדושתו והוא הצמצום שעשה 
 ומן ,ת סוד שמים" שעד הפרסה הוא דכורא חג,חלקים' א שמתחלק לב" וזה הוא ענין ז,האדם

 ,' ולכן שם התהו וחושך כו,י בחינת ארץ"הפרסה ולמטה שם סילוק האור ושם מקום נוקבא נה
 וכמו שהיה בזמן שהיו ישראל ,גם בארץמגלה קדושתו ' שהאור אינו שם בטבעו עד שהוא ית

  .'למלך על כל הארץ וגו'  והיה ה)טזכריה יד (  שאז נאמר,ל"בארצם ולע

                                                           

אלא דעת , מאי פומא, פתיחותא דפומא, ופומא בהו תלייא, ל"א וז"ג ע" קכב"זהר ח 'עי 2306
משלי (דכתיב , דכל אוצרין וכל גוונין אתאחדן ביה, דאקרי פשיטותא דתפארת, גניז בפומא דמלכא

משפטים ' ש בפ"גם נתבאר בזה מ, ל"וז' א פרק ג"ח טנת"ע' ועי, ל"עכ, ובדעת חדרים ימלאו) כד ד
ל וכללות "מוצאות הפה כנ' של דעת נגנזו בפה בסוד ה' גבורו' ומא דמלכא כי הג דעת גניז בפ"דקכ

 .ל"עכ, הפה נעשה מהם והם נגנזו שם
  .ב"ע' ה א" הגהצ"א על ספד"בהגר'  עי2307
 .י"ו ה"י וי"ף ה" אל2308
, ה"ראשי תיבות אהו, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ל"ג וז"ע' ח ז"ז'  עי2309

פ "ח חו"פע' ועי, ה ביה אתבריאת ארעא"ו, ה בזה אתבריאו שמיא"א, וארעאדביה אתבריאו שמיא 
ונקרא , י"ו ה"י וי"ף ה"ע סודו אל"הנה אצב, ל"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ברמח' ועי, 'פרק ו

וסוד זה כי הנה היד , ת את השמים ואת הארץ"ובאמת הוא ר, גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא
) תהלים ח ד(וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך , אצבעות' ההיא כללות אחד ומתחלקת ל

ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש ) בראשית א ז(והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע 
והיינו שבריאת העולם ) תהלים לג ו(שמים נעשו ' וזה כי הנה כתיב בדבר ה, בן עזאי את העולם

אך , אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם, יצאו הדבריםוהיינו כי מן הפה , היה בסוד דבור
והם באמת מגיעים , ת"וזה נעשה על ידי הידים שהם חג, להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה

', והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו', ובלא כן לא היו נעשים וכו, הדברים לבחינת עשיה
ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם "דים חווכן הי, ג"ח וה"והוא ממש חילוק של הדעת ה
' בנוק' כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי) שמות לב טו(נאמר מזה ומזה הם כתובים 

ה "וזה ממש החותם של אהו, וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד, מתקשרות הבחינות זו בזו
וזהו , ארץ'את ה'שמים ו'ת ה'ת א"ולכן הוא ר, שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ

' ועי, ל"עכ, ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה', נגד ה' הנחתם בה
והיא ,  טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת-חותמא דגושפנקא , ל"ב וז"ג ע" עז"א על תיקו"בהגר

בדעת , הארץת את השמים ואת "בר, והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ, טבעת המלך
  .ל"עכ, ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה"ה אהי"יחודא דהוי

 .ב"ר קמא ע" אד'עי 2310
  .ב"א ע"ח נ"תז'  עי2311
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ימי ' ק שהם ו"א ו"שבנין זוהיינו , ה"ת נ" חגס"ח שמתפשטים בה"ר הם ה"פ או"וה
 ולכן בכל מאור )פתח לא ( במקומו'תשיו  וכמ, ויסוד אינו אלא כללות,'בראשית עיקרם הם ה

 ושם , והאור הזה מתפשט בדכורא עד היסוד שבו,'וצרך להיות שם בחינת חסד וכמו שיתה
 ומה שנותן לנוקבא אינו יוצא רק ,ל בימות המשיח בסוף אלף הששי" לעיםנשאר גנוז לצדיק

 ,אור זרוע לצדיק) יא תהלים צז( אבל תענוג העקרי נשאר גנוז בו בסוד , והוא הטיפה,מים לבד
פ מים שהם עצמם " והם סוד ה,2312)ג"ט ע"פ( ל בביאורו לתיקונים"ול זש רבינו הגד"וכמ

ש " כמ,ב"פ טו" בסוד היסודר נשארים ב"פ או" ועיקר ה,פ אור של אור הראשון"היוצאים מה
כ "ה שבדעת בפה הם כלולים כולם ואח" ופ2313ה"מיל'  והם גי,את האור כי טוב )דבראשית א (

  .כ ביסוד"נכללים ג
 היו כל הנבראים , שאם היה מתגלה בעצמותו לנוקבא,הזה הוא גניזת האור וענין

ומשיגים עמקי תורה וטעמי המצות ורואים את גודלו בכל עת כי הנוקבא היא ' משיגים כבודו ית
 ולא היה )פנימיות וחיצוניות פתח יט (מקומוב' כוללת בנין התחתונים בכל פרטיהם כמו שית

ל " שיהיה לעוכמוה על ישראל "ה שליטה לאווגם לא היר להחטיא את האדם "מקום ליצה
והגיעו שנים אשר  )אקהלת יב (ש " וכמ,ר" ליצהשליטה שלכך אז לא יהיה ,לימות המשיח

 וכן ,אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה )ב"א ע" קנשבת( ל" ואמרו רז'תאמר וגו
האור שלא יתגלה לארץ למטה גבול אל ' ס ית" ולכן עשה א,'קומי אורי וגו) א ישעיה ס(כתיב 

 דופן ך ורק להוציא ממנו בדרך הארה דר, רק יהיה נשאר גנוז במאורות עליונים,בשלמותו
שאין מתגלה והיינו , למטה לארץ דרך מחיצות ומסכים' ל שמתגלה קדושתו ית" ר,2314לנוקבא

 וכן , ורק לפרקים מראה נסים ונפלאות,י דברים טבעיים"לפי גילוי הקדושה בשמים אלא ע
 והוא ,כ טעמי המצות ומתיקות התורה"גדולת ישראל והשגת התורה אינו בשלמותו ולא נתגלו כ

אותי עזבו מקור מים  )יגב ירמיה (ש "הנשפע כמ'  שפעו ית, לנוקבא לארץיוצאיםסוד המים ש
  .'חיים וגו

ת "ס חג" בה2315ק שנה" והוא הדעת עץ החיים מהלך ת,ה"ר הוא אלף ל"פ או" הוהנה
ב שהוא שם הדעת "פ טו" ונשאר גנוז ביסוד בכללות בסוד ה,ם מתפשט בסוד אורה שש"נ

                                                           

אבל סרס את הזכר והרג את , נ נבראו"הנה לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זו, ל" וז2312
והוא ' א דא צדיק כול לויתן לעיל"והענין כי לויתן הוא צדיק כמש, ל"הנקבה ומלחה לצדיקים לע

ג והיו ראוין להיות שם ולהזדווג וליתן "עיטרין דחו' והנה אור ומים הן ב, ל"נ אמה ועטרה כנ"זו
אבל באמת אינו יוצא אלא מים והאור ההולך בזיווג בכל האברים הוא התענוג ', שניהם לנוק

  .ל"עכ, בזיווג והולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינו בא אלא מים
כי יוסף , יובן במה שהודעתיך, סוד גביע הכסף) מזולתו( פרשת מקץ - ער הפסוקים ש'  עי2313

גם כל חסד נקרא , ולכן הגביע היה של כסף, כי הכסף הוא בחסד, ח"אשר בו ה, א"היא היסוד דז
, ע"הם בגימטריא גבי, פ טוב"והנה ה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי) 'ג ו"תהלים כ(בסוד , טוב
ליקוטי איתא בוכן , ל"עכ, ד"שהיא ביסוד כנלע, כי גם גביע עולה בגימטריא מילה, יםד חי"ונלע

  . ו"תורה מקץ בשם מרח
ל באמצע הראש "וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ, ל"ב וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2314

ב "ב(ו ואמר) א"ירמיה ל(בסוד נקבה תסובב גבר ' נ הזכר עובר והנקבה מסב"והן זו, והוא העובר
לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין ) 'ד ב"ע

והענין אם , ל"מה עשה סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע, את כל העולם כולו
וע כיד, ל הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב"ר, היו נזקקים זה לזה

השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין ) א"ג ע"תענית כ(ש "שרוב גשמים מטשטשין את הארץ וכמ
והוא , ואינו יוצא ממנו, כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד, וחד חרוב' ס שית אלפי כו"וז, לקבל

 ,ל"ומלחה לצדיקים לע, והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה, סוד הסירוס שאין היסוד מוליד
י פי "פ שאין יוצא החסד הזה ע"כי אע, והחילוק שבין הסירוס לבין הריגה, שאז יתגלו שניהם

והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן , דרך דופן' מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק"היסוד מ
אלא שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד , מקרני ראמים ועד ביצי כנים, בחסדו כל בשר

ולכן הנקבה היא גבורה , ל"אבל אור הנקבה נתבטל הכל עד לע, שאז יתגלה בפום אמה, לעתיד
ר קכח "אד(' ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו, ל"וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ, ל"כנ
 . ל"עכ, ל והוא בשמירת התורה ומצות"הוא כלו לע' והן מאתן עלמין ומאתן דנוק) ב"ע

א הולך בכל החמש "והחסד הזה משיוצא מראש ז, ל"א וז"ו ע" טצ"פדא על ס"בהגר'  עי2315
שהוא , ק שנה"והוא עץ החיים שהוא מהלך ת, ל"ח ונגנז ביסוד צדיק כנ"ספירות והוא סוד ה
ס "ק פרסה שהוא ה"ש בזוהר אזיל למטלנוי ת"וכמ, ז ידוע"עץ החיים וכ' מבינה הגלגלת שנק

 . ל"עכ, כידוע
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ם והם המים "פ מי"ל נשאר ה"ה ממספר הנ" וכשתסיר תקפ,ל"ה כמש"גושפנקא בסוד מיל
 והם סוד הגבורות של ,ם"פ מי" ויוצא רק ה, נשארים גנוזים ביסודםפ אור שה"היוצאים מה

 והוא סוד ,שיוצא החסדים בצמצום בסוד גבורותינו והי, החסדים שמים הם בסטרא דגבורות
ה "רשפי) שם ה (' כי עזה כמות אהבה וגו,'שימני כחותם וגו )וש ח "שיה(בשיר השירים ' הפ

 מבקשת שיתגלה בה האור בעצמותו א שהנוקב,' מים רבים לא יוכלו לכבות וגו,'רשפי אש וגו
 שהזיווג יהיה ,'לא יוכלו לכבות וגומים רבים   ואז,ל שאז יתגלה בה האור"כמו שיהיה לע

 והוא גילוי הקדושה שיתגלה ,ש רבינו הגדול שם" כמ,מתמיד ולא יכבה תשוקת הדכורא אליה
 והוא ,ז גילוי קדושתו הוא רק לפרקים בעת הזיווג"כ בזמה" שאמה, ל בארץ בלי הפסק כלל"לע
 ושם הם החסדים ,ה"לק שנה של עץ החיים הגנוז ביסוד מי" הוא סוד ת,'ה וגו"ש רשפי"מ

 והם רשפי אש סוד ,ד דאתגליא בפומא דאמה"ה שהוא יו"דרשפי' ג שלהם שהם סוד י"בחו
 אז מים ,ל" אבל לע, ויוצא רק מים, ממותקים שם בסוד האורהם שהגבורות ,2316תענוג הזיווג

  . ש"וכמ' רבים וגו
  

  פתח כז
א לא היה "ם לסט וג,ר בעולם"כ ליצה" לא היה שליטה כ,ר" לולי שחטא אדהוהנה

 , רק בגדר בחירה ורצון לבד,ר" כי לא היה הרע דבוק בטבעו בנפשו של אדה,שליטה גמורה
 ולכן היה שפע ,א באורך"ש במ" כמ,כאדם הרואה בור לפניו ובבחירתו יכול להפיל עצמו שם

 , ונמצא,ביותר'  והיה דבוק במצותו ית, בעולם במדרגה יותר מכפי שהוא עתהמתגלההקדושה 
 היה עיקר הנהגתו בצד הטוב והאיר לעולם הגם ,א בפנימיות שבו"הדעת שהיה מסדר הנהגת זש

מ היה הרע "מ , שהרי עיקר בריאת העולם היה בשביל הבחירה,שהיה נמצא גם הרע והחשך
 והיה אפשר המציאות שיהיה האדם נקי ,כ"כבקל  ואינו יכול להחטיא האדם ,י הטוב"ממותק ע

 שסידור הטוב היה נשרש ,א"ס ירידת החסדים תחילה בז" וז,יך למות ולא היה צר,מכל חטא
 ,א שהוא החשך"ר וסט"כ גם הגבורות יתגלו בו שנותן שורש ליצה" הגם שאח,בטבע בנבראים

י החסדים "י הטוב שהוא מיתוק הגבורות ע" והיה ממותק ע,היה תחילת ביאתו במציאות הטוב
ט המושל " והיה יצה,ר"ט בעולם לביאת יצה"צה והוא סוד קדימת י,ז" שאחפתחב' כמו שית

ר שתחילת ביאתו " וכמו כן היה באדה,כ"ר יכול להחטיאו כ" ולא היה היצה,באדם מתחילה
 עד ,ע בתכלית שלמותו"ר והיה בג"ט שבו מושל עליו קודם שבא אליו היצה" היה יצהלםלעו

 ,חסדים והטוב והאור ולא היה יכול לפתותו מאחר שבו קדמו ה,כ בא הנחש להחטיאו"שאח
 שהיא הנוקבא שבה קדמו הגבורות תחילה כמו ,2317והוצרך לבוא תחילה אצל חוה לפתותה

  .ד"ז בס"אח' שית
 תיכף ביאתו לעולם קדם , עד שכרוך עמו,ר בטבע" אז נכנס בו יצה, אחר שחטאאבל

רש מד('  משננער כו,כי יצר לב האדם רע מנעוריו )כא ח בראשית(ש " כמ,ר בתחילה"היצה
ר בטבע " כי כבר הורגל במדות היצה,' אין אדם צדיק בארץ וגו)כקהלת ז ( ז"לכן עי )תהלים ט

 והוא , מיתה על כל אדם לנקות הרע ממנוגזר ולכן נ,שקשה לפרוש ממנו בדברים אלו שהורגל
כ " ואז עדיין לא קבלו מיתוק עד שבאו אח,סוד ירידת הגבורות תחילה אחר שחטא האדם

 אז ,כ כשמתגדל" ואח,2318מלך זקן וכסיל אר קדם לו שהו" יצה,בכל אדם וכן ,החסדים
כ " וזה גרם ג,ר ולהפכו לטוב" למתק מרירות היצה,ט שבו" בו החסדים שהוא יצהמתפשטים

 רק הגבורות שבהם ,כשיוצא הטיפה מדכורא לנוקבא שאין החסדים מתגלים בשלמותם
) כחמשלי טז (ש "ס מ" וז,רק מים מן האור ויוצא , מאחר שגם בו ניתן קדימה לגבורות,בצמצום

ן המקטרג וגורם מריבה "ש הוא שט" שנח2319ש שהחטיא לאדם" שהוא הנח,ף"ונרגן מפריד אלו
כ החסדים מן " ומפריד ג,ף"אלו' ז למעלה גי" ונשאר קי,ר"ם מן או" מפריד המי,למעלה

                                                           

האור ההולך בזיווג בכל האברים הוא התענוג בזיווג , ל"ג וז"ט ע"פז "א בתיקו"בהגר'  עי2316
  . ל"עכ, והולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינו בא אלא מים

סוד פיתוי הנחש את חוה , ל"ב וז"ל אדיר במרום עמוד תי"ברמח' עיו, ב"ז קח ע" תיקו'עי 2317
ר עיקרית בזה כי היא ההעלם וחוה יות' אמנם כבר שמעת איך אדם וחוה הם נעשים לפי בחי

 .ב"ט ע" כצ"א על ספד"בהגרוכן הוא , ל"עכ, זאת לכן הלך הנחש אליה' הסוף אפילו של בחי
 . קהלת ד יג'עי 2318
) משלי טז כח(לא אתפגים סיהרא בגין חויא בישא דכתיב ביה , ל"א וז"ד ע"א ל"זהר ח'  עי2319

  . ל"עכ, ונרגן מפריד אלוף
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 ולזה ,ם כידוע"אלהיו "ל ופ"שמות א' ג הם ב"וחו , שיוצאים רק גבורות של החסדים,הגבורות
 ניתן שם מחיצה מבדלת שלא יצאו ,ג של הדעת כשהם בעטרת יסוד דאימא"אנו אומרים שחו

ר נעשה מחיצה שלא יבואו הגבורות עד שיהיה נשרש "קודם החטא של אדהוהיינו , ג ביחד"החו
א " באופן שלא יהיה שליטה גדולה אל הסט,קדימהא תחילה החסדים ויהיה להם דין "בז

 ויהיה להם דין , שירדו הגבורות תחילה,כ מחיצה" וכן אחר חטאו נעשה ג,קתו בגבורותשיני
י לצאת כאחת עד "ש שעטרת היסוד הוא צר וא" והוא מ,ש"ד כמ"י עה"קדימה לפי מה שגרם ע

כ " ואז אין חשש שאח,ל שהחסדים יהיו נקבעים במאורות תחילה" ר,שהמים ירחיבו פי הנקב
 ותחילת ביאתם במיתוק של החסדים , מאחר שכבר קדמו להם החסדים,יתפשטו גם הגבורות בו

   .ש"כמ
  

  פתח כח 
 ,ת שלו" עד הפרסה וחזה שלו הוא סוד חג,חלקים' א מתחלק לב" כתבנו שפרצוף זכבר

'  והב,בתוספת שלמות'  א,מיני סדרים של הנבראים'  והם ב,י שלו"ומן הפרסה ולמטה נה
 והוא , שלמעלה מסודרים המדות כפי מה שהם,2320ב"והז וע" והם בסוד הנהגת עוה,בפחות

 ולרשעים בגיהנם בגבורה ,ע להתענג בשכר מעשיהם והוא הטוב והאור חסד"לצדיקים בג
 ולכן שם גילוי ,אלו'  וכן הבינונים בב, ורשעים בחשך ידמו)טב ' שמואל א( ש" כמ,בחשך

 ו י שמות"רש( 'ונאמן לשלם כו ,'ה נאמן לשלם שכר טוב כו"י הוי" ושם סוד אנ,ההשגחה ביותר
ר "מדות חד'  והם ג,2321ה"והויו "ד וכוז"ה טדה" כי הם בסוד פנים ואחור דשם הוי, והיינו)ב

ך יבורך " ב)כ בראשית מח( ב אותיות והם מאורות החסדים ושם כל הברכות"ד כ" שטדה,ל"הנ
י "נבראים ע והם אשר נתנו מציאות לגילוי ה, בחסד2322בברכת כהנים ב"כשם  ובסוד ,'וגו

  . אותיות התורה
ט מלאכות שהיו " והם סוד ל,ה משמאל סוד גבורה וצמצום"ו אחורי הוי"ושם כוז

 הלא ,'מי נתן למשיסה וגו )כבב ישעיה מ( ועל סוד זה נאמר , גבול ומדה לכל נבראןב לית"במע
ל של "כ סוד ט" ובו ג, כידוע2323ל"ס ששם הוא ט"ק דבמו"כ סוד בוצד" והוא ג,'ה זו וגו"הוי

י הגבורות יתן דין ברשעים לבער רוח " שע, לכן קבעוה בברכת גבורה)ב"ח ע" פשבת( תחיה
  ).בזכריה יג ( 'ד וגו"ה אח"י כדי שיתגלה יחודו בעולם ויהיה הו,הטומאה מן הארץ

 ושבתם )יחמלאכי ג ( ת נאמר"ב שהיא חג" ובהנהגת עוה,ת"ה באמצע הוא ת"והוי
כ " שאמה ,כ בהגלות מעלתם של ישראל במדרגה עליונה" והוא ג,'וראיתם בין עובד אלקים וגו

 כי שם היה ,ז שבאים המדות במזוג ובהתחלפות"י למטה מן החזה הוא כפי סידורם בעוה"נה
  .'יקוו המים וגו) טבראשית א  (הצמצום וסילוק האורות

 חלקים של' ן הם בג" שנר,פ"ש כמ"חצאי הפרצופים הם בסוד רוח ונפש כמ'  בואלו
ף 'המה ט'ת ב" והוא ר,ן"י בבט" ונפש בנה,ת גויה" ורוח בחג,ד"הפרצוף נשמה בראש בחב

 וכן אדם בקטנות , שהוא הרוח2324שנפש הוא בדרגא דבהמה שהוא למטה ממדרגת אדם, שים'נ
 ולכך , מקום הנוקבאששםי " וכן נשים שהם בנה,שדומה לבהמה נמשך אחר תאות נפשו היסודי

                                                           

והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2320
וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו

ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה
  .ל"עכ,  תכלית הבריאה והוא דמיון הכתרומלכות הוא, י כולם ממוזגים"י נה"ע

 .ה ואמר איהו"א ד"ז עז ע"א בתיקו"וכן בהגר, כ בהקדמה"כ שער יוה"שעה'  עי2321
ב אותיות "ל כנגדן כ"ב אתוון אתגליפו בגווניהון ר"כ, ל"א וז"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2322

וזהו שם ', א כידוע וכו" בזב אותיות התורה שהן"וכנגדן כ, א"ב תקונין בז"הן כ, ג"וי' שבתורה ט
והן יוצאין מברכת , ל"שהוא בתפארת כנ, ב תקונים דדיקנא שלו"והן כ, ת"א כידוע בת"ב בז"של כ

ק "וידוע שע, ן"ותשעה ווי, ג תיבות"ד עד וישם י"ן שם בכל תיבה יו"ג יודי"והן י, כהנים כידוע
ב נחלק "וכן השם כ, ן"א הן ווי"תקונין דז' ונגד ט, ן"ג תקונין הן יודי"שלכן נגד י', א ו"ד וז"נקרא יו

 .ל"עכ, ג"וי' לט
א הוא ראשית בוצינא דקרדינותא "וכאן בגלגלתא דא, ל"א וז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי2323

וברדת הטל לילה סוד הגבורות שראשי נמלא , טל אורות עליך) ו"כ' ישעי(' בטלא דבדולחא שנא
  . ל"עכ, טל קווצותי רסיסי לילה

אבל , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2324
  . ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הנפש הוא המדרגה למטה ממנו
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ג איכות של "י עוברים תרי" שעטרה הוא המדרגה שע,ש"ם בחזה כמעטרת יסוד דאימא מסתיי
  .2325ג מצות"י תרי"ג איכות שבנפש ע"הרוח לתקן תרי

 צריך ,י התורה ומצות"א בפנימיות שבו ע"סדר הנהגת זהמ כן כאן הדעת שהוא וכמו
ג "י החו" ע,כ הכלים שהם מאורות ההנהגה"שיקבל תיקון זה מעטרת היסוד דידה לתקן ג

הדרכים של חסד ' פ סדר התורה ומצות בב"שיתגלה בהם ההנהגה עוהיינו ,  מעטרה זושמקבל
חגיגה (  שמשה הוא הדעת ושמים הוא וילון, סוד התורה שהוריד משה משמים לארץא והו,ודין

 ובאו בתחילה בסוד ,לדעת בארץ דרכך )ג תהלים סז(ש " וכמ, דאימא2326 עטרת היסוד)ב"ב ע"י
ג איכות " ושם כלולים כל התרי,2327ג של הדעת"ח וה"ל לוח שהם הדברות בכ' הדברות ה' י

כתרים '  סוד הבוכן , אותיות של הדברות2329ך" הם תר2328דרבנן'  ועם ז,ג אותיות"שהם תרי
קשרו לו שני כתרים ' כל דבור כו )א"ח ע" פשבת(ש "כתרים של כל דבור כמ' שירדו לישראל וב

  .)'פתח ג(ש למעלה "כמעטרין אלו של הדעת '  הם ב,'כו
 והוא קו המדה שעשתה אימא ,י דאימא"י נה"א ע"ר נתפשטו בז"המדות של חד'  גואלו
א " והם הזרועות של ז, לשלם לכל אדם ולכל דבר לפי עבודתו ולפי תיקונו,למדות אלו

 אבל תכלית הכל הוא , וכן לבינונים,ע ולרשעים בגיהנם" לצדיקים בג,ע"בפ' שמתפצלים כל א
 והוא הבירור , יהיו נכללים במחיצת הצדיקים, והבינונים אחר שיקבלו עונשם הרשעיםשגםכדי 

 שבהתחלת התפשטות ,2330ש הרב" והוא סוד מ, שלסוף כולם מתוקנים,של הנשמות אחר המות
 ,א" שם הם מחוברים יחד ומשם תחילת התפשטות הדעת לסדר הנהגת ז,הזרועות במקום הגרון

שלישים ' י דאימא בב" התחלת התפשטות נהכ" והוא ג,שבהשסוף המעשה תחילת המח
ב " הרי שסוף הנהגת עוה, שהוא עליית הנשמות עד למעלה בסוף התיקון,ת דידה"התחתונים דת
 והגרון הוא בין הראש ובין , שם הם המדות מיוחדים כולם לתכלית הטוב הגמור,ממטה למעלה

 והוא הדבור שמגלה , שסוף המחשבה הוא תחילת המעשה)א פתח לט"ז (ש למעלה"כמהגוף 
 אל בראש ולכן מקום מעבר המאורות ממה שנסדר במחשבה ,המחשבה ומביא לידי מעשה

 .כ התחלת הדעת" ושם ג,המעשה בזרועות נקרא גרון שהוא הדבור ששם מקורו

  
  פתח כט

 ,ה"ת נ"א בחג"ספירות של ז' ג של הדעת צריכים הם להתפשט בכל ה"ח וה" ההאלו
 , וענין זה עמוק מאד,י נגדל פרצופו" וע,ידור הנבראים והנהגתםשהם כללי המאורות של ס

 והוא המוח , צריך הדעת שיתפשט בו, כי מצינו באדם כדי שיהיה ראוי להוליד בדומה,והוא
 וצריך שדרך שם יהיה ניתן כח הזרע המזריע בכל אברים ,2331 תוך חוט השדרהיורד שיהשליש

 שלכן בטיפה הנמשכת ממנו נכלל כל , אברי הגוףכ בזיווג יוצא הזרע מכלל" עד שאח,של הגוף
 ,ן שלה צריך לצאת מכל האברים שלה" טיפת מ, וכן הוא בנקבה,ג אברים וגידים של הולד"תרי

ז שהדעת אינו בשלמות " וכ, באשתו והיו לבשר אחדדבקו) כדבראשית ב (ובזה נכללים שניהם 
 אז הוא מתגדל וראוי ,הכח הראוי בוי הדעת כשנותן בכל אבר " וע, אז אינו ראוי להוליד,בו

  . שלכן קטן שאין לו דעת אינו מוליד,להוליד

                                                           

 .202לעיל הערה '  עי2325
 .ב"ע'  יצ"א על ספד"בהגר'  עי2326
  .ד"ע'  אצ" על ספדא"בהגר'  עי2327
, נר שבת מגילה חנוכה והלל, ברכות, עירובין, י"ג שהם נט" מגלה עמוקות אופן ע'עי 2328

מוציא נר שבת והלל ובמקומם מנה אבילות ) א כוונת הברכות"מעין גנין ח(ע מפאנו "והרמ
 .וצומות
ות ך אותי"פירוש כי יש בהם בעשרת הדברות תר, ל"ב וז"ע' י ב"שער מאמרי רשב'  עי2329

ג מצות "ובאבדם רנה שהם תרי, ל" ספר משלי יא וז-ל "לקוטי תורה להאריז' עיו, ל"עכ, כמנין כתר
 . ל"עכ, ך כמנין כתר"מצות דרבנן כגון נר חנכה מקרא מגילה עירובין וכיוצא הרי תר' כנזכר ועם ז

 .'ח שער הזווגים פרק ה"ע 2330
חוט השדרה משוך מן , ל"ב וז"ג ע"רסזהר השמטות דף ' ועי', ן פרק א"ח פרצופי זו"ע'  עי2331

א על "בהגר' ועי, ל"עכ, המוח של אדם ובא לאמה ומשם הוא הזרע דכתיב ממזרח אביא זרעך
  . ל"עכ, י מתפשטין המוחין"חוט השדרה הוא שקיו דכל גופא וע, ל"ג וז"א ע" כצ"ספד
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 והוא ,2332 שהזרע הוא מאור העינים וכח הגוף,ם"ר ומי" הזה אנו רואים שיש בו אווהכח
כ בזיווג כשנותן בה הטיפה נמשך האור " ואח,האור המושרש במוח שמשם בא האור אל העין

מ קצת אור נכנס עם " ומ, ויוצא מים לבד,ביסוד בברית שלו ונשאר האור גנוז ,והמים ביחד
ג של "ל הם חו" ואור ומים הנ, והוא תענוג של האשה בזיווג דנהיר לה דרך דופן,יםהמ

  .2333הדעת
חלקים של '  צריך שהדעת יתפשט בו בב, שבתחילת בניינו וגדלותו של האדםונמצא

י "י קו המדה שקבל מנה"דתו ושיעורו ע והדעת הזה נמשך מן המוח וניתן בכל אבר כפי מ,ג"חו
 כמו כן והנה ,'כ בזיווג יהיה כל אבר נותן מחלקו כפי המדה הראוי לכל א" כדי שאח,דתבונה

א צריך שאימא תתן כח במאורות אלו " שתחילת גדלותו של ז,א"הוא במאורות עליונים של ז
ין הנבראים תוספת כ להשפיע לנוקבא שהוא כלל בנ" שיהיו יכולים אח,שיתפשטו בהרחבה

'  ולכן צריכה לחלק בכל מדרגה שבמאורות אלו ב, וגם להוציא נשמות חדשות)ן(מותישל
 השפע הניתן ועצם , ועצם השפע הצריך להם, והיא התענוג של הנבראים,ג"בחינות של החו

לך את אוצרו הטוב '  יפתח ה)יבדברים כח  (הוא סוד מים והוא בסוד ברכת הגשמים' לכל א
 לפי חילוק הזמן הנבראים והוא סידור , שהוא עת, שהוא הנוקבא,' בעתו וגו,' לתת וגו,'וגו

 והנה אם היו ,מ"ש בכ" שבכל שעה ובכל רגע הוא חידוש אחר כמ,והרגעים שבתחתונים
 ,ר קודם החטא" אז היו נהנים מזיו השכינה מתענוג עליון כמו אדה,הנבראים מתוקנים כראוי

י החטא נשאר האור " עאבל ,שהוא כדי להטיב לזולתו' ב וחסדו יתוהוא האור שהוא עצם הטו
 ואין נהנים מעצם התענוג רק , ויוצא רק השפע כפי מדרגת התחתונים,גנוז במאורות העליונים

י מסכים ומחיצות " רק עשייך אין , וכן בהשגת התורה שהוא תענוג הנשמות,דרך כותל ומחיצה
כ כל התיקונים שעושים הצדיקים " ואעפ, דרך משל וחידה שאין משיגים כלל על בוריו רק,רבות
 והוא השפע העליון , שיהיה נשאר בהם התיקון,א"ז הם מגדילים את אלו המאורות שבז"בעוה

' לעולם ה) פחתהלים קיט  (ל" והוא בסוד הנ,והתענוג העיקרי של הנשמות והנבראים כולם
ר שבו סוד "א ו"ר נשאר בשמים בז"ר שהנעלם של או"ר הוא סוד או"ודב ך נצב בשמים"דבר
 זה נשפע גם , במדרגה היותר תחתונה שמאיר דרך דופן ומחיצההאורעט מהוא ' והא דבר

  .למטה
ל " ר, רק שמים הם הגבורות של החסדים,ר ומים הם החסדים שלו"המדרגות או'  בואלו

 אבל .2334דים ואור עצמו הם החסדים של החס,שיוצאים רק צמצום ומדרגות תחתונות של האור
י היא נעשית כלי ומעלה " שע,א רק לצורך הנוקבא שנותן בה בתחילה"עיקר הגבורות אינם לז

ק ולהבין דברי " אך כדי להראות זיו ויקר נועם תוה,' והוא סוד נורא ועמוק ויראתי לגשת כו,ן"מ

                                                           

 .ב"ע' ב י"י ח"וכן הובא בשער מאמרי רשב, ם דעות פרק ד הלכה יט"רמב'  עי2332
האור ההולך בזיווג בכל האברים הוא התענוג בזיווג , ל"ג וז"ט ע"ז פ"א בתיקו"בהגר'  עי2333

, ל"ב וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר' עיו, ל"עכ, והולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינו בא אלא מים
' נ הזכר עובר והנקבה מסב"והן זו, ל באמצע הראש והוא העובר"וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ

לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ) 'ד ב"ב ע"ב(ואמרו ) א"ירמיה ל(בסוד נקבה תסובב גבר 
מה עשה סירס את הזכר והרג , ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין את כל העולם כולו

 ל הזיווג של החסד מתפשט"ר, והענין אם היו נזקקים זה לזה, ל"את הנקבה ומלחה לצדיקים לע
תענית (ש "כידוע שרוב גשמים מטשטשין את הארץ וכמ, למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב

כידוע סירס , וחד חרוב' ס שית אלפי כו"וז, השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין לקבל) א"ג ע"כ
והרג את הנקבה , והוא סוד הסירוס שאין היסוד מוליד, ואינו יוצא ממנו, את הזכר שגנזו ביסוד

והחילוק שבין הסירוס לבין , שאז יתגלו שניהם, ל"ומלחה לצדיקים לע, ין מתפשט כלל למטהשא
דרך ' מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק"י פי היסוד מ"פ שאין יוצא החסד הזה ע"כי אע, הריגה

אלא , מקרני ראמים ועד ביצי כנים, והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן בחסדו כל בשר, דופן
אבל אור הנקבה נתבטל , שאז יתגלה בפום אמה, וא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד לעתידשה

ומהאי , ל"וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ, ל"ולכן הנקבה היא גבורה כנ, ל"הכל עד לע
ל והוא "הוא כלו לע' והן מאתן עלמין ומאתן דנוק) ב"ר קכח ע"אד(' לשאר גולגלתין דלתתא כו

 .ל"עכ,  התורה ומצותבשמירת
נ נבראו "הנה לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זו, ל"ג וז"ט ע" פז"א על תיקו"בהגר'  עי2334

ב "ל נ"והענין כי לויתן הוא צדיק כמש, ל"אבל סרס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע
ג והיו "עיטרין דחו' הן בל והנה אור ומים "נ אמה ועטרה כנ"והוא זו' לויתן לעילא דא צדיק כו' ב

אבל באמת אינו יוצא אלא מים והאור ההולך בזיווג ' ראוין להיות שם ולהזדווג וליתן שניהם לנוק
  .ל"עכ, בכל האברים הוא התענוג בזיווג והולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינו בא אלא מים
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 חפר  הכח שלו שבוודא הוא ס"שנתנו בזאלו  והוא שגבורות , מוכרח אני לבאר אפס קצהו,הרב
וכל גבורות הם  )כא ח שוטפים( 2335 כי כאיש גבורתו,את הבאר יסוד דידה לעשות אותה כלי

ח ניצוצין שהם "ן מרפ" והוא בסוד הכח של הגבורות שמעלה מ,2336ה שקיע לגיו"בסוד חפיר
א " עושה מלחמה עם הסט,י הכח הזה שהוא סוד גבורות כי כאיש גבורתו" שע,סיגי הגבורות

 )במקומו('  ומסתלקים אל יסוד דנוקבא בסוד חפירה וכמו שיתעוליםוושואב הקדושה משם 
   .ד" בס)כבפתח ן "ד ומ"מ( בתוספת ביאור

א " והוא במאורות הכח הניתן בהם לעשות דין בסט, הזרע באדם הוא כח הגוףוכן
י התחתונים שגורמים להגדיל את " זה נעשה ע,ולסלק מהם כחות הקדושה שהם אוחזים בהם

 רצונו של מקום ז שישראל עושים" כ,תנו עוז לאלקים) להתהלים סח (ף בו כח בסוד א ולהוסי"ז
 וצריך תחילה ליתן בנוקבא סוד מים ראשונים , והוא לגבורות שם אלקים,2337'מוסיפים כח כו

י תהיה נקשר אהבת הנוקבא " שזה נמשך מצד הטוב העליון שע,כ"שהם גבורות של החסדים ג
 ונעשים , הבא לטהר מסייעים אותו)ב"ח ע" ליומא( דיקים בסוד והוא כח הניתן לצ,לדכורא

ן מתתא " מהעלות ל,ט"מוכנים יותר להתקשר באהבה אל קדושה עליונה ולהוסיף מצות ומע
  .א להאריך בדברים הנוראים האלה" והבן דברים אלו כי א,לעילא

  
  פתח ל 

 שלישים ' יורדים ב,א"ח האלו מפי היסוד דאימא ומתפשטים בז" הכשיורדים
ת "א ושליש עליון דת"ג דז"החסדים של חו'  אבל ב,ה"חסדים של נו' ת וב"התחתונים דת

 אבל , ואין מאירים אל הזרועות רק דרך מחיצות היסוד והזרועות,נשארים שם ביסוד אימא
 וכשיורדים הם הולכים ,א" והוא למטה מן החזה דז, הם מאירים בגוף בגלויםהחסדים התחתוני

א עד " ועולים ומגדילים כל פרצופו של ז, ומשם חוזרים ועולים דרך קווים,סודתיכף אל הי
י הדעת הוא הכח "א ע" שהגדלת ז)בפתח הקודם ( שכבר כתבנו, וכל זה ענין עמוק,הכתר שבו

 , שלמותו להשפיע לנבראים תוספת שלמותםכלשניתן בו שיהיה כל מאור שבו ראוי ומסודר ב
 ולכן , שהוא למטה מן החזה2338י"ז הוא בנה"נהגה הניתן לעוה שה)'פתח כ (והנה כבר נתבאר

 אבל ,ז להם ניתן להגלות" שאלו החסדים הראוים למדרגות אלו של עוה,שם החסדים מגולים
 לעתים ק אין להם גילוי ר,ב"חסדים ושליש שהם עד החזה שהוא בסוד הנהגת עוה' לא לב

 2339ז כמו מדרגת האבות" בעוהב"רחוקים לצדיקים גדולים שזוכים להטעימם מעין עוה
 והוא סוד אור ,ב" ועיקרו נשאר גנוז לעוה, וגם זה אינו בשלמותו רק הארה וזיו בעלמא,ודומיהם

 )יד  אבראשית(ש " כמ,' ונברא במקומו מאורות אחרים ביום ד,2340ה וגנזו"הראשון שעמד הקב

                                                           

 . אבר התשמישוא שזה"ד ע"מ פ"ב'  עי2335
כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא דין שלכן כל , ל"א וז"ז קמט ע"א בתיקו" בהגר'עי 2336

 .דינין בערוה דכלא שקיעה וכל רחמי באמה דדכורא
 בזמן ,ס אומר"ע בשם ריב"ר) 'וילכו בלא כח גו) איכה א ו(על הפסוק (איכה רבתי  'עי 2337

זמן  וב,א באלקים נעשה חיל" כד, מוסיפין כח בגבורה של מעלה,שישראל עושין רצונו של מקום
, ' כביכול מתישין כח גדול של מעלה דכתיב צור ילדך תשי גו,םושאין ישראל עושין רצונו של מק

  .ל"עכ
והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2338

וכן , םמתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורי' ג', כלילין בג' ג, ק"ו
ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה

 .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע
, ה מעין העולם הבא אלו הן אברהם יצחק ויעקב"הטעימן הקב' ג, ל"ב וז"ז ע"ב ט"ב'  עי2339

) י"נה(וכולם , ל" וזד"ב ע"א י"יהל אור ח'  ועי, גוונין דלא חזייןושבירה פתח כד שזה' ועי, ל"עכ
המשך ' היכלות השניים אינן מתגלין הגוונים רק לאבות ועי' ת שהן ג"גוונין דמתגלין לנביאים וחג

ונתגלו , י"ת בהתלבשות בנה"ושל האבות היא חג, י דרך המלכות"דבריו שגילוי הנביאים היה נה
 שזכו לגילוי מעין עולם הבא , אם כן הבינונים היא לאפוקי האבות, כ"ע, ץבאר

אמר רבי אלעזר אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון אדם , ל"א וז"ב ע"חגיגה י'  עי2340
כיון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה וראה , צופה בו מסוף העולם ועד סופו
ולמי גנזו לצדיקים לעתיד , שנאמר וימנע מרשעים אורם, ו מהןשמעשיהם מקולקלים עמד וגנז

 . ל"עכ, לבא שנאמר וירא אלהים את האור כי טוב
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 ולכן ,'דיל כו המב2341 שהוא במקום החזה ששם הפרסה רקיע,'גויהי מאורות ברקיע השמים ו
 ולא ,ת נשאר ביסוד אימא"הזרועות ושליש העליון של ת' אנו אומרים שהחסדים השייכים לב

  . ומאיר שם דרך מחיצות ומסכים,נפתח הפתח בהרחבה שיבואו לידי גילוי
לפי '  כל א2342ע העליון"מקומו בג' ז מראים לכל א" הנשמות קודם בואם לעוהוהנה

י הבחירה הטובה " וביאתם לעולם הוא כדי שע,שמושרש שםא כפי "שורש נשמתו ומקומו בז
 והוא סוד , יגדילו מעשיהם ומרחיבים אורות אברי נשמותיהם,ורב עוסקם בתורה ובמצות

 והוא שכר ,ז מרבים הארה במקורות העליונים" ועי,ממטה למעלה' הגדלת הפרצוף של כל א
 היו בצמצום ודרך ,ם לעולםנו מהם קודם ביאתהב שאותם האורות עצמם שנ"הנשמות בעוה

ש ואוצרותיהם "להנחיל אוהבי י) כאמשלי ח ( בסוד עתה הם מתרחבים ומתגלים להם ,מחיצות
ה "ר בימינא ומנח" או,ג" שהם בחו2343ש עלמין שעתיד להנחיל לכל צדיק"ש הוא י" וי,אמלא

י רוב מעשיהם שעולים "א שמגדלים החסדים אשר שם ע" והם הזרועות דז,2344בשמאלא
א הוא " אמלוסוד , וצדקק והם החסדים שעולים מן היסוד צדי,טה למעלה בסוד אור חוזרמלמ

 וגידול הזרועות הוא בסוד מצות ,ד שהם חסדים המתגדלים ועולים אל הזרועות להגדילם"חס
ש " כמ,י הלא תעשה שנזהרים מהם שנחשב כאלו עשו מצות" שע,עשה ומצות לא תעשה

 מקבלים הנאה ותענוג גם מן המאורות ,'ר עבירה נחשב לו כוישב ולא עב )ב"ט ע" לקידושין(
 ,א" וכן הוא בבנין הגדלת ז,'ד כו"גדולים צדיקים שמהפכים מדה 2345ש" בסוד משמאלאד

ז שמתגלה בהם "שבעת שמתפשטים החסדים השייכים לחצי פרצופו התחתון שהוא הנהגת עוה
ז "כ שמהנהגת עוה" זה גורם ג,יםכ לנברא"כח השפע והתענוג שיהיו ראוים להשפיע מהודם אח

 והוא בסוד ,כ"ת ג" להרבות האור במדרגות העליונות של חג,יהיה גורם עליה מתתא לעילא
ז " ונתגלה רק שכר הפירות של המצות בעוה,'אם בחוקותי תלכו וגו )גויקרא כו (ש בתורה "מ

 אלא לבשרם ז"שבאמת לא נזכר שכר עוהוהיינו , 2346ב לא נזכר כלל" אבל שכר עוה,בתורה
ז יהיה להם הכנה " שעי,ז בפירות מעשיהם" יברך אותם ויצליחם בעוה,'שאם ילכו בדרכי ה

 והוא סוד גילוי החסדים בחצי פרצוף התחתון שזה נתגלה ,ב"ויתרבה שכרם בעוה' לעבודת ה
 והוא סוד הארת ,מ"ב נשאר סתום רק בדרך רמז בתורה בכ" ושכר עוה,א"בתורה שהוא ז

  .רך מחיצות ומסכים בהרבה מקראות בתורההחסדים שם ד
 ,ש" כמ,ב"ז יגרום הגדלה לחסדים שבזרועות בעוה" הוא שעי,ז" שנתגלה שכר עוהומה

ב והנהגתו הוא עולה ממטה למעלה להגדיל כל מדרגה "ולא לבד שענין הנוגע אל שכר עוה
ים תחילה  שהחסדים המגולים יורד,כ הוא כן"ז ג" אלא גם הנוגע אל הנהגת עוה,ומדרגה

כ בעליתם חוזרים דרך " אלא אח, קו האמצעי עד היסוד בו ואינם יורדים דרך קוויןרךבמרוצה ד
ז "שבתחילה ניתן הכח בשוה אל הנהגת עוהוהיינו , ת"למקומו לנצח והוד ות' קווין כל א

 הזה שהוא והכח , כח בפמליא של מעלהלהוסיףכ במעשיהם "שישפיע למטה שיהיו מוכנים עי
 , שיש צדיקים שנשמותיהם מסטרא דחסד, ועולה בדרך קווין,ן התחתונים אינו שוהעולה מ

י עולה " ונמצא שההארת והגדלת המאורות שנעשה ע,ע"מעשיהם לגמול חסד ולהרבות במו
 דין עשותול'  ועבודתם לקנא קנאת ה, יש צדיקים שהם באים מסטרא דדינא,בסטרא דימינא

                                                           

  .א"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2341
 .' מדרש תנחומא פקודי ג'עי 2342
עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל , אמר רבי יהושע בן לוי, ל"ב וז"ג מי"עוקצים פ'  עי2343

, תיהם אמלאוצרולהנחיל אהבי יש וא) משלי ח(שנאמר , אות ועשרה עולמותצדיק וצדיק שלש מ
  . ל"עכ

, רצוני לבאר לך מציאות המנחה, ויקח מן הבא בידו מנחה, ל"ת פרק ו וז"ח קה"פע'  עי2344
ג "וק, ז בסטרא דימינא"ר, ש בזוהר תרומה מענין עולמות דשריין תחות כורסייא"כבר ידעת מ

' ג עולמות שהם בצד שמאל גי"י עולמות הנה אותם ק" ידוע ענין שוהענין כי, בסטרא דשמאלא
, כי אז שמאל של יצחק גוברת לכן נקרא תפילת מנחה, ה הם מתעוררין אחר חצות היום"מנח
  .ל"עכ

, למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר] אלעזר) [אליעזר(אמר רבי , ל"א וז"ד ע"סוכה י'  עי2345
אף תפלתן של צדיקים מהפכת , אה בגורן ממקום למקוםלומר לך מה עתר זה מהפך את התבו

  . ל"עכ, דעתו של הקדוש ברוך הוא ממדת אכזריות למדת רחמנות
ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא , ל"ב וז"ד ע"ברכות ל' גמ'  עי2346

  . ל"עכ, אבל לעולם הבא עין לא ראתה אלהים זולתך, נתנבאו אלא לימות המשיח
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כ בקו " וכן עולה מעשיהם להגדיל המאורות ג,ת"ברשעים ולהתגבר על יצרם בסטרא דל
 וכלל ,ע" שכל צדיק יש לו מדרגה בפ, וכן הוא באותם שבאים משורש קו האמצעי,שמאלי

 אברהם בסטרא , והם סוד האבות שהם שורש כל ישראל,קווין' המדרגות של צדיקים הם בג
קווין ' ישראל שהם בג ושורש הזה מתפשט בכל , ויעקב קו האמצעינאדחסד ויצחק בסטרא דדי

 שכבר נתבאר שהיסוד הוא מקום שיורד , ואלו הם החסדים שעולים מן היסוד למעלה,האלו
 וכן הוא כאן שבתחילה ניתן כח ,2347ג איכות שבנפש"ג איכות שברוח לתקן את התרי"משם תרי

 ועולה מעשיהם , לעשות רצונו של מקוםיםז מתעורר" שעי,עוז לישראל לצדיקים בדרך כלל
   . והבן זה מאד,טה למעלה בדרך קוויןממ

  
  פתח לא 

 שהם כללי המדרגות 2348א הוא המאור הכולל כל המדרגות של כל הגוף" דזיסוד
 ולכן בהכרח שיהיה בו מקום בית ,י יורד הארה ממנו אל הנוקבא בנין התחתונים"שבפרצוף שע

 ש למעלה"כמ 2349ה"מיל' ב גי"פ טו" והם ה,ה שהם כל הגוף"ת נ"ח של חג"קיבול אל כל ה
 ,ז"ב ולאורות של הנהגת עוה" לאורות של הנהגת עוהמגבילונמצא שיש בו מקום  )פתח כו(

כ " משא,ת הם היורדים ומתגלים"שלישי ת' ה וב"וכבר נתבאר בנתיב הקודם שהחסדים של נו
ת ושל "שלישי החסדים של ת'  לכן גם כאן יורדים ב,סתומיםת נשארים "ג ושליש ת"חו' של ב

 וכמו כן ,א ששם באים החסדים בגלוי"ה דז"ל לאותו מקום שנגד נו" ר, היסודבתחתיתה "נו
 היה מקום ,ת"ג ושליש ת" אבל במקום המקביל נגד חו,במאור המעביר המאורות למטה היה כן

  . ולא נתנו להגלות למטהסתומים למטה מאחר שאלו החסדים היו ,פנוי שלא ניתן שם כח לגלות
 ש למעלה"כמ ,פי הכנה שהיה לנבראים קודם החטא של האדם שירדו החסדים כואחר

כ ירדו הגבורות וירידתם היה קודם שעלו " אז אח,ט" שניתן כח לקדושה תחילה וליצה)פתח כז(
ל שהחסדים ירדו תחילה כדי " והוא כמש,א"כ תיכף ביסוד דז"החסדים ממטה למעלה וירדו ג

בר קדם להם החסדים שאין נותנים מקום  שכ, ימצא כבר מיתוקים שלהםת הגבורוביאתשבעת 
 ולכן ירדו הגבורות בעת שהיו החסדים בדרך ,ר"ט ליצה"כ בסוד קדימת יצה" כלגבורות שליטה

 ש" והוא סוד גדול כמ,כ גדול" שאז לא היה המיתוק כ,ירידה ולא בדרך עליה ממטה למעלה
ה עוזרו לא היה יכול לו "הקב א ואלמל,' יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום כו)ב" ע' לקידושין(

 והסיוע ,ר והרע מן העולם" והנה החסדים הוא כח הטוב הנותן כח וסיוע לדחות היצה,'כו
 הוא התעוררות ,כ העולה ממטה למעלה" משא,מלמעלה הוא בסוד אור ישר מלמעלה למטה

 רעכ לדחות ה" אבל אין בכח הזה כ,התחתונים שמתגברים לעומת הרע ולהגביר כח הקדושה
 בעת שהיו ולכן,  אם לא בדרך ירידת החסדים שהוא העזר מלמעלה,שלא יהיה לו שליטה

י של "ז בנה"החסדים מסודרים בסוף היסוד שהוא סוד מדרגות של מאורות הראוים להנהגת עוה
 והיה , שם היה מיתוק הגבורות בירידתם שם,מאור המעביר ההנהגה אל התחתונים מרוח לנפש

א רק להיות עיקרם " לא היה להם מקום בז, כדי שכשירדו הגבורות,ירידת החסדים תחילה
ר "ר קודם החטא לא היה יצה" שכמו באדה)פתח כז (ש למעלה"כמ והיינו ,מתפשט לנוקבא

 מאחר שבו בעצמו לא היה שום נטיה לרע כלל שהגבורות היו בו ,יכול לבוא אליו לפתותו
ש שמצד " והוא מ,מגבורותעיקרה יינה במיתוק גדול ולא היה יכול לבוא רק אל האשה שבנ

 לכן הגבורות שנתפשטו בו לא היה עיקרם ,א" המאורות שבזבניינישקדם החסדים בכל 
 שבה יש יותר , ולכן היה עיקר ירידתם בשביל הנוקבא לבד, שהרי בו צד החסד גובר,בשבילו

   .ד"בס) א פתח יג"דז' נוק(במקומו ' א וכמו שית"אחיזה לסט
שהחסדים כשירדו היו בדרך קווין וכן היו סדורים ,  בין החסדים לגבורות יש הפרשוהנה

 אבל ,דרכים מקצתם דרך קווין ומקצתם דרך קו האמצעי'  היו בב,כ כשעלו" אבל אח,שם ביסוד

                                                           

 .202לעיל הערה '  עי2347
ש "ק ולכך נקרא כל וכמ"וידוע שיסוד כולל כל הו, ל"ב וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי2348

 .ל"עכ, ג"ר דף קמ"באד
כי יוסף , יובן במה שהודעתיך, סוד גביע הכסף) מזולתו( פרשת מקץ - שער הפסוקים '  עי2349

גם כל חסד נקרא , ולכן הגביע היה של כסף, כי הכסף הוא בחסד, ח"אשר בו ה, א"ד דזהיא היסו
, ע"הם בגימטריא גבי, פ טוב"והנה ה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי) 'ג ו"תהלים כ(בסוד , טוב
ליקוטי איתא בוכן , ל"עכ, ד"שהיא ביסוד כנלע, כי גם גביע עולה בגימטריא מילה, ד חיים"ונלע

  .ו" מקץ בשם מרחתורה



 פתחי שערים

465 

  שםנעשו ורק כשנכנסו ביסוד , שבעת ירידתם ירדו בשוה שלא בדרך קווין,הגבורות היו בהיפוך
הט אזנך ושמע דברי ו וכל אלו סודות גדולים ,כ בדרך קווין"ו שם גי החסדים שהי"דרך קווין ע

  .חכמים וחידותם
  

  פתח לב 
 כתבנו למעלה בנתיב שבירת הכלים והתיקון שזה היה הפרש בין עולם התהו ובין כבר

 שלא היה בהם עדיין , שבעת התהו היה שיעור המאורות בדרך הוצאות הקלקולים,התיקון
ר בהשגחה פרטית לפי העבודה של "קווין של הנהגת חד' ל בדרך גהמתקלא שיהיה מסודר הכ

פ סדרה בכל " והוא הנהגת התורה ע,ובתיקון נסדר הכל בדרך קווין ,2350 הדיןליוםכתות ' ג
 וחסד הזה הוא , מלך הדר2351 עיקר התיקון היה סוד חסד דאתגליא בפומא דאמה, והנה,הפרטים

 בעולם התהו היתה אבל , מתוקן כראויהפועל בנבראים בשביל תכלית הטוב שיהיה הכל
 , שלא היו מסודרים בבחינת הטוב אלא במדרגת העלם הטוב,השליטה בסטרא דגבורה לבד

 והשגחה ,ו למקרה"שהרע עושה את שלו וגורם חשך במאורות וסילוק השגחה להיות נעזב ח
 אחר התיקון  גםולכן , וזה נקרא התפשטות שלא בדרך קווין,הוא בדרך כלל מעילה לעלול לבד

פ " והיינו שנשאר בהם עכ,2352 אבל לא הנשמות,ידוע שלא נתקנו אלא הפרצופים והעולמות
 ואין המאורות של אצילות הפונים אל הנשמות ונבראי מטה פונים אליהם כפי ,א"אחיזת הסט

 ביד התחתונים שאר שלכן זה מה שנ, אלא כפי שהקלקול עדיין גובר בהם,שהם כבר מתוקנים
כ תיקון המאורות של אצילות שיהיו מסודרים להשפיע לנשמות " והוא ג,דם דנשמותלתקן גם א

ש " כמ,ר שהיה הכל מתוקן" ולכן גם כשנברא אדה,ולנבראים כפי שהם מסודרים בתיקון
 נשאר כח במאורות ,מ" מ,וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד) לאבראשית א (

 והם ,ס הבחירה"ול לחטוא ולגרום קלקול שזי יצרו יכ"שע ,להשאיר כח הבחירה באדם
 והוא סוד מה שבאו בהתפשטות שלא בדרך ,א ונשרש בהם כח הקלקול"הגבורות שנתפשטו בז

 שלא היה הרע כרוך ,כ קודם שאכל מעץ הדעת"א כ" מצד שלא היה שליטה לסטאך ,קווין
 , קוויןרכ בסד"ג היה מיתוק אל הגבורות האלו שבקל יהיו יכולים להתמתק ולהעשות ,בטבעו

 ,כ בעת התפשטם ביסוד"ל שאח"ש הרב ז" והוא מ,ש"א כמ"והוא מצד קדימת החסדים שם בז
  .קווין נעשו גם הגבורות כן בדרך , בדרך קוויןחסדיםשיצאו שם ה
כ גבורת " ואח, תחילה ירד גבורת החסד למטה, ירידת הגבורות היה בהיפוכא,והנה
ת היו במקום חסדים של " שגבורות חג, ונמצא, עד הוד,'ת כו" ועליו גבורת הת,הגבורה עליו

 אבל גבורות הוד ונצח ושליש , ונתמתקו שם,ת המגולים שבתחתית היסוד"שלישי ת' ה וב"נו
 כי ידוע שעיקר ,כ ענין עמוק" והוא ג, כי שם לא היו חסדים במקומם בגלוי,ת לא נתמתקו"של ת

 והוא מטעם ששם ,2354'י ברכי דרבנן דשלהי כוהנ) א" ע'ברכות ו( 2353א היא ברגלין"אחיזת הסט

                                                           

 .ב"ז ע"ה ט" ר'עי 2350
דאמה והן עיקר ' ש ואתתקן בתקונוי באמה בפומי"וז, ל"ד וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2351
והמתקלא הוא , לאתבסמא נוקבא בדכורא שזה התיקון בעולם התהו שלא היה מתקלא, תקונין

זכר כף זכות ונקבה כף , שהמתקלא כף זכות וכף חובה והוא זכר ונקבה) א"ריש פ(ל "ביסוד כמש
לשון למודים בסוד ) 'ישעיה נ(ש "כמ, ג ולשון חק מכריע בינתים הוא היסוד שנקרא לשון"חובה חו
והמכריע צריך שיכלול שניהם , בסוד ברית הלשון וברית המעור) שם(ל "כמש, ה כידוע"נו' למודי ה

 . ל"עכ, נ והוא אמה ופומיה דאמה שהוא יסוד ומלכות כידוע"זו
, חיצוניותם' כי כל העולמות נתקנו בבחי, ונמצא עתה, ל"וז' ח תפילה פרק א"פע' עי 2352

, הנפש שלו' אך האדם בעצמו לא נתקן עדיין רק בחי, מ שלהם"העולמות בכללם עם א' שהוא בחי
, ואפילו הברכות שלהם הוא מצד מצוה מעשיות, לפי שכל אלו הם מצות מעשיות מצד הנפש

הוא כדי לתת קיום וחיות ומזון ' מיני זווגים הא' א יש ב"באו, ל"וז'  פרק וש"כ ק"שעה' ועי, ל"עכ
א "אל כל העולמות ולקיימם קיום ההכרחי להם אמנם זווג הזה הוא תדירי ואינו נפסק שום רגע כ

ן כדי "הוא כדי להמשיך ולתת מוחין לזו' והב, יתבטלו כל העולמות מקיומם והוייתם' יפסק רגע א
והוא , אם כן יוצא שבתיקון נתקן העולמות, ל"עכ, ז"בני אדם התחתונים בעוהלהוליד נשמות 

, וזה ההבדל שבין נשמות לעולמות, א ועלינו לתקן הזיווג הפנימי"הזיווג התמידי החיצוני בין או
 .ל"עכ

  .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 2353
 והדר ,ל" נצח כנהדור בלבושו שהוא) ג"ישעיה ס(ל "וזד "ע'  טצ"א על ספד"בהגר 'עי 2354

ס " וז,ואוריד לארץ נצחם' שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על בגדי כו) שם(לבושו פורה דרכתי 
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 ,ז ששם היה סילוק קדושה"פ שהוא בסוד הנהגת עוה"ש כמ" והוא כמ,י הפרסה"נסתלק האור ע
 וכל זה הוא בסוד , והכל כדי שיהיה הבחירה מצויה, כלעיןוהשגחתו ל' שאין ניכר יכולתו ית

 אז הכל מכירים ,ות ונסיםשכאשר יש נפלאוהיינו , הגבורות שהוא שם אלקים הנהגת הטבע
כ " משא, שרואים שמשדד דרכי הטבע כמו שהיה במצרים ובים וכדומה,'יכולתו והשגחתו ית
  .כשהוא מתנהג בטבע

 ,י התורה לישראל ולעולם" הדעת שהוא מסדר הנהגת המאורות בהנהגה פנימיית עוהנה
ד הגבורות של הדעת שם  והוא סו,פ התורה"כ מתנהג ע"בהנהגה טבעיית ג'  א,דרכים' יש בזה ב

בנסים נסתרים מלובש '  הא,מדרגות' כ ב" ובזה ג,י נסים חסדים של הדעת"ע'  והב,אלקים
 והם חסדים המגולים ,י שמתגלים בכל עת ובכל זמן" טבעיים והוא חסדים של נהבדברים

 בנסים ונפלאות גלוים כמו במצרים ועל הים וכדומה שהוא בחינת הנהגת ,' והב,למטה
 שאין מתגלים אלא , אבל הם נסתרים ונשארים סתומים למעלה,ת" חסדים של חג,2355ב"עוה

י שעולים " והוא הגדלת החסדים העליונים ע, שגורמים זהיםי הצדיקים הגדול"לעתים רחוקים ע
 להיות נפתח בהרחבה ,ת ביסוד אימא" ונפתחים מקורות של חסדים דחג,ממטה למעלה

ה ביסוד "ת ושל נו"שלישים של ת'  כסדרם ונשארים בש שהחסדים ירדו" מוהוא ,ובהתגלות
 אבל הגבורות סוד הנהגת )בפתח הקודם (ש למעלה"כמת "ג ושליש ת"כ בחו" משא,בגלוי
ונמצא  ,לבדלישראל   רקכם החסדים הנסים נסתרים או גלוים הם המתגלים ובתו,הטבע

 ,ל"א לקטרג וכמש"סט בהם יש מקום ל,ה"ז שהם של נו"שבהנהגה טבעיית השייך להנהגת עוה
י ורשעים "הם בגדולתם כמו באישראל  רק כאשר , אשר עדיין לא נתקנו ולא נתמתקווהם

ת שהם "ר לקטרג והוא סוד גבורות של חג"כ כח ליצה" אין כ,ה הגם שמתנהג בטבע,בשפלות
 ואין מקום מיתוק , שהחסדים הם המגדילים מעלת ישראל והקדושה,י חסדים שבהם"נתמתקו ע

א ולפתוח " רק בעת שהחסדים עולים למעלה להגדיל ז,ז"ה הנהגת עוה"גה טבעיית של נולהנה
 , אז מהפך גם הנהגה הטבעיית ומשדד המערכות,ת לגלות נפלאות בעולם"מקורי חסדים של חג

  .ז"ואז יש מיתוק גם למטה בעוה
  

  פתח לג 
י "ות עמיתוק הגבור ביןש למעלה שיש הפרש " צריך שתדע מ, הענין יותרולבאר

כ " שקודם חטאו ירדו החסדים תחילה ואח,ר לאחר חטאו"החסדים בין קודם חטא אדה
י עליית "ה ע" ושל נו,ת בירידה" בהיפוכא ולא נתמתקו רק של חג,הגבורות ואז ירדו הגבורות

כ ירדו החסדים " שהגבורות ירדו תחילה ואח, אחר חטאו היה באופן אחראבל ,החסדים למעלה
 אבל של ,ה בירידה"ת ושל נו"שלישי ת' ונתמתקו גבורות התחתונות של ב ,המגולים למטה

 ועולים דרך קו האמצעי עד שמגיעים ,י עליית החסדים למעלה"ת נמתקו ע"ג ושליש ת"חו
שאר המיתוק בחסד יפ ו"ה ב"כדי שלא יתמתקו של נווהיינו ,  דרך קוויןים אז מתפשט,ג"לחו

 ,ג"ת אל חו"ואין פונים בעלייתם לנצח והוד רק דרך ת , ולכן עולים דרך קו האמצעי,וגבורה
ר שיש לגבורות " שאף אחר חטאו של אדה,ו והיינ)'דרוש ב( ש הרב הקדוש בכוונת ציצית"כמ

כ ממותקים קצת "מ צריכים שיהיו ג" מ,קדימה וממשלה גדולה בעולם עד שהרע נאחז בו ביותר
כ "חזר העולם לתיקון וגם הרשעים אחז יו" גדולה ועי]ממשלה[) מעלה(כדי שלא יהיה להם 

 אבל ,י רוח הקדושה המתעורר בנפשם שהם מסוד חסדים האלו" והוא ע,יכולים לחזור בתשובה
לא ניתן להם כח גדול למתק הגבורות ביותר כדי שיהיה הבחירה קיימת וגם יהיה להם שליטה 

  .כ כפי אשר גרם חטאו כפי שיעור מחשבה עליונה"גדולה כ

                                                                                                                                                                      

 וההוא ירך הוה ,ויגע בכף ירכו וההוא ירך דרווח מיעקב) ב"א ע"קי (האמור בפרשת משפטים
א ירך  כד אתא שמואל נטל ההו, דלא משיך נבואה, מאי בחלישו,עד דאתא שמואל' בחלישו דילי
 באלין לבושין דיליה גזל ,'ב מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו"ב ע"קי'  ושם בד,'וסלקיה וכו

ש " ע,'כ הני מאני דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו" ובג,'כו
  .ל"עכ, כ"וידוע שסוד הירך הוא נצח והוא שנבא ממנו שמואל כידוע ושם ג

והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "וטי הגרליק'  עי2355
וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו

ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה
 .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, לם ממוזגיםי כו"י נה"ע



 פתחי שערים

467 

 במה שנמשך אחר מחקר ,ז"י שהוא הנהגת עוה"טאו גרם פגם גדול בנה שאחר חולפי
ו בהשגחה ובתורה בסוד חכמות חיצוניות " שמזה בא הכחשה ח,ר"טבעי בסוד עץ הדעת טו

שהגבורות של נצח והוד יהיו והיינו ,  לכן הוצרך שם מיתוק יותר גדול)פתח כה(ש למעלה "כמ
'  מצדו יתנמשךאשר שהקדושה והעזר והיינו , ר שהוא באור ישהחסדיםנמתקים בדרך ירידת 

 ,ה" הוא עשה מיתוק במאורות הגבורות הנוגעים אל נו,פ מעשינו רק בסוד עזר מלמעלה"שלא ע
ישראל שעמדו על הר  )א"ו ע" קמשבת(ש "ר כמ"והוא סוד התורה שניתן בארץ למתק היצה

ה "הם סוד הלוחות בנו ו,ר" פסקה זוהמתם מן הנחש שנשך בעקביו ברגלין של אדה,סיני
 וירד )כשמות יט (  והוא סוד)'יעקב ולאה פתח כ (עוד בסוד בנין הנוקבא'  וכמו שית2356דועכי
) טזשמות יט ( והם הגבורות ששמעו אז בסוד ,' וידבר אלקים וגו)אשמות כ ( 'על הר סיני וגו' ה

י " אבל נמתקו ע,קפםשאז נתעוררו הגבורות בת' ויחרד כל ההר וגו) שם יח(' קולות וברקים וגו
 והר סיני עשן כולו מפני אשר )יחשמות יט  ( תורת חסד על לשונה)כו משלי לא( הדברות בסוד

 והוא , וכן הוא בכל זמן,כ נתן תורה לישראל" שהגבורות ירדו תחילה ואח,'באש וגו' ירד עליו ה
 ש" כמ,םר מה" שבזה נדחה היצה,בסוד גילוי התורה ופנימיותה לצדיקים הזוכים אליה

פ " במעשיהם הטובים אעוהצדיקים ,ר בראתי לו תורה תבלין" בראתי יצה)ב" ע' לקידושין(
א לדחות ולמתק "ר וסט"י מעשיהם היצה" ע2357.....  אין מבטלים,י מתגבר הקדושה"שע

א לגמרי ולבטל הנהגת הטבע ולגרום להם "ה של ז"הגבורות פעם שניה דרך קווין לתקן נו
 ולכן הם עולים , שעדיין לא בא העת לבטל הרע מכל וכל,ז"ים בעוהשיתגלה מעשיהם הטוב

ב ששם יאירו מעשיהם דרך "ת להנהגת עוה" ואין פונים רק למעלה לחג,בקו השוה במישור
 שאם היו עולים ,ש הרב" והוא מ,ב"ז וינוכה להם בעוה" וגם שלא יקבלו שכרם בעוה,קווין

 2358םשאם היו מעשיהם גורוהיינו ,  הגבורותת של" לא היה מיתוק בחג,ה בדרך קווין"בנו
 ,פ"ה מתמתקים ב" וגם היה נו,ב"כ בעוה" לא היה שכרם גדול כ,ז" להם כמדתם בעוהועלפר

שאם היה כן היה ביטול לרע יותר מכפי הצריך להנהגת הנבראים כפי מה ' ושיערה חכמתו ית
  .ר"שגרם חטאו של אדה

ה של "כ בנו" לא היה אחיזה כ,ימה הסדר שקודם החטא שהחסדים היה להם קדוכפי
 ,החסדיםה של "ת למטה במקום נו" לכן היו יורדים הגבורות בהיפוכא של חג,הגבורות

ז שלא היה "ב מתגלה יותר בעוה"שהיה הנהגת עוהוהיינו , ומתמתקים דרך קווין ובדרך אור ישר
ב כמו הנהגת "והז היו מקבלים הארה מרובה יותר מעין ע" וכל הנבראים של עוה,מיתה בעולם

 לא היו ,ה" אבל של נו,'פניו וגו' יאר ה) כהבמדבר ו ( ובהארת פנים בסוד , ודומיהם2359האבות
י התחתונים לבד " שע, והיה די המיתוק שעולה ממטה למעלה,ש"כ מיתוק גדול כמ"צריכים כ

כ "כ ולא היו צריכים , מאחר שלא היה כרוך בטבע האדם ובנבראי מטה,היו יכולים לכוף יצרם
ר מסטרא דלעילא היה " ואם היה בזה מיתוק היצה,כ" שלא היה יצרם מתגבר כ,סיוע מלמעלה

   . והבן עומק דברים אלו, ומתבטל הבחירה מכל וכל,ר לגמרי"צהמתבטל הי
  

  פתח לד 
ס שהוא המסדר כל כללי "א הוא כולל פרצוף שלם של י" הזה המתפשט בזדעת

ש בסוד אור ישר " והוא כמ, חוזר להגדיל המאורות שלו והוא היורד ועולה בסוד אור,המאורות
י מעשיהם הטובים גורמים הגדלת המאורות "מסטרא דלעילא וגם מצד השקפת התחתונים שע

 ובתחילה כל מאורות של הדעת היו סתומים ביסוד דתבונה )פתח ל(ש למעלה "כמבכל ענפיהם 
ל מה שאימא נתנה בו כח " ר,נפיהם אז נתרחבו לכל ע,י שנתגלו ויצאו מן היסוד" וע,בכללות

, ב וכתר שבו" נעשה לבוש אל החו, וכשעולה הדעת בחזרה למעלה,הגלוי להתפשט למטה

                                                           

 .פ עקב" שעה'עי 2356
 .'ישראל'כ ברור ואולי יש להוסיף המילה "י לא כ" הכת2357
  .ל גורמים" נדצ2358
, ה מעין העולם הבא אלו הן אברהם יצחק ויעקב"הטעימן הקב' ג, ל"ב וז"ז ע"ב ט"ב'  עי2359

) י"נה(וכולם , ל" וזד"ב ע"א י"יהל אור ח'  ועי,ין דלא חזיין גוונושבירה פתח כד שזה' ועי, ל"עכ
המשך ' היכלות השניים אינן מתגלין הגוונים רק לאבות ועי' ת שהן ג"גוונין דמתגלין לנביאים וחג

ונתגלו , י"ת בהתלבשות בנה"ושל האבות היא חג, י דרך המלכות"דבריו שגילוי הנביאים היה נה
 .כ"ע, בארץ
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הוא ' ב וה,ב דאבא"שמכריע בין חו'  א,'הנשאר בפנים והוא כולל ב'  א,2360דעות הם'  כי ב,והוא
הוא ' ג וה,ה שבו והם בסוד חיה ונשמ, ושניהם הם דעת שנשאר בראש,ב דאימא"הכרעתו בין חו

 ושנים , והוא נעשה במדרגת רוח,ב שבו בעצמו"הדעת המתפשט שהוא מכריע בין חו
 והוא , והשלישי מחוץ להם ונעשה בסוד חזרת החסדים,א"י דאו"הראשונים הם נשארים בנה

 שכבר ביארנו שעיקר מדרגת אדם הוא רוח ,הגדלת הדעת לעשות דעת לבחינת רוח מבחוץ
 וכמו כן הוא ,א אצלו" והם בסוד או, הם מדרגות עליונים המשלימים אותו וחיה ונשמה,2361שבו

ר ובחינת דעת " וצריך שיהיה בחינת דעת בג,ת שלו"א לז" בגדר אוהםב שלו " שחו,א עצמו"בז
'  והוא כלל הב,' והאדם ידע וגו)אבראשית ד ( ש"נ כמ" שדעת הוא העושה זיווג בין דו,ת"בז

ר הם המאורות מסודרים במחשבה צריך שיהיה " והג,נ"ג בין דוג שבזה עושה זיוו"עטרין חו
 )פתח י (א" כתבנו למעלה בנתיב אובר וכ,ב שלו"נ שבמחשבה והם חו"ביניהם יחוד בין דו

 ונמצא שחכמה ,הבן בחכמה וחכם בבינה) ד"א מ"י פ"ס(ב צריכים שיכללו זה בזה בסוד "שחו
 וכן אימא ,ב" הוא כולל חו,בוע בו בראשושלו הוא מה שאבא הראה שם מכחו וזיוו להיות ק

ר יכריע בין כל " וצריך שהדעת הנשאר בראש בג,ב של הבינה" והם חו,נתנה שם בחינת זיו
'  והב,ב"ל שבו מתחברים כל המדרגות של חו" ר,מדרגות של הדעת הנשאר שם'  בוהם ,ב"חו

המתפשט בחוט  והוא המוח ,ימי בראשית ועושה חיבור ביניהם' הוא דעת המתפשט בז
 והוא עיקר ,ב שבו"י חו" ומחבר כל האברים ע, עד היסוד2363ק שנה"ח מהלך ת" עה2362השדרה
ב ודעת שבראש " כי חו,חלקי הדעת שבראש'  ונעשה מלבוש חופף על ב,ק סוד רוח"כלל הו

 רק ,ת"ר הם סוד המחשבה שאין לו גילוי בז" שלעולם ג,י דתבונה"נשארים סתומים בנה
 שניכר מסדר הנהגת העולם שיש לכל דבר סדר ,י הדעת המתפשט" שלהם עשמתראים ניצוצות

 ,י הדעת הזה"ב שלו ניכרים ע" שחוא ונמצ,נפלא וחכמה עמוקה וסתומה במחשבה עליונה
  . וגופו מכוסה מבפנים,י לבושו"כאדם המתראה לזולתו ע

 ואין ,'וגו'  אין קדוש כה)בב ' שמואל א( ש" העמוק הזה אמרה חנה בתפלתה כמוסוד
 שדברה שם ,'ולא נתכנו עלילות וגו'  הל דעות-א כי ,' וגוהצור כאלקינו אל תרבו תדברו גבוה

 ,הנהגה פנימיית הכמוס על פי התורה לישראל'  הא,דרכים'  עליונה שהוא נכלל בבהמסוד הנהג
 ואמרה זה נגד ,ם"ה אלהי"שמות הוי'  מבחוץ כפי הנהגת הטבע שהם בסוד בנראהמה ש' והב
 ואמרה כי אין ,' צדיק ורע לו כות בראותם רוע הסידור בהנהג,'שעים המכחישים השגחתו יתהר

 , ואין צור כאלקינו במדות וכלים החיצונים שם אלקים,בהנהגה פנימיית בסוד המוחין' קדוש כה
 כי באמת הכל , נגד השגחה עליונה ברוע הסדור הנראה בהנהגה,' וגווואמרה אל תרבו תדבר

ת בא הדבר " רק בז,ר הדבר מסודר כראוי ביושר"המסדר ההנהגה שבמחשבה בגתלוי בדעת 
'  שהם ב,'ולא נתכנו וגו'  הל דעות-אש כי " והוא מ,ימי בראשית' בהתהפכות לפי הראוי לקיום ז

ימי בראשית שהדעת הוא מתפשט ' והם ו'  והקרי בו,א"לשל ו'  והוא א,ת"בז' דעות בראש וא
  .בהם

  
  פתח לה 

                                                           

א אלא שדעת דאבא נשאר "דעת כלול מדעת דאו, ל"ב וז"ו ע" טצ"ל ספדא ע"בהגר'  עי2360
 .ל"עכ, במוחין ודעת דאימא הוא דעת המתפשט

אבל , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2361
 .ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הנפש הוא המדרגה למטה ממנו

ש לעיל מתפשטן אתוון "וז, ל"ג וז"א ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי, א פתחים כג וכה"א' י ע2362
  . ל"עכ, י מתפשטין המוחין"ל כידוע שחוט השדרה הוא שקיו דכל גופא וע"ל לגוף כמש"לבתר ר
א הולך בכל החמש "והחסד הזה משיוצא מראש ז, ל"א וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר'  עי2363

שהוא , ק שנה"והוא עץ החיים שהוא מהלך ת, ל"ח ונגנז ביסוד צדיק כנ"ספירות והוא סוד ה
ס "ק פרסה שהוא ה"ש בזוהר אזיל למטלנוי ת"וכמ, ז ידוע"עץ החיים וכ' מבינה הגלגלת שנק

  .ל"עכ, כידוע
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 והיינו שהוא כולל בתוכו ,2364ימים'  והוא מאיר בכל הו,א הוא יום הראשון"ז של החסד
ספירות ' ח שתחתיו מתפשטים בה" וה,נשאר בו בסוד שורש' ק וא"חסדים של כל הו' ו

הוא '  אף שכל א, והיינו שהושרש מדת החסד בכל המדות שכולם הם פונים לכוונה זו,שתחתיו
כ " שאל, וגם מתערב בכל מדה ובכל הנהגה מדת החסד,'מ הכל בשביל חסדו ית" מ,ע"מדה בפ

 והוא סוד כלל מעשה ,א ושם אימא עילאה" ובהם מתלבשת בינה דז,לא היה העולם מתקיים
ש " כמ, שחסד הוא טוב, שנזכר בהם2365 והם ששה פעמים טוב,ב"בראשית שנחתמו כולם בטו

 תולדות השמים והארץ האל) דבראשית ב (ש "כ מ" והוא ג,את האור כי טוב )דבראשית א (
) טבראשית רבה פרשה יב פסקה ( וכן ,בראם' בה) מדרש תהלים קיד( ואמרו ,ם"בהברא
 הם ,אורות של יום ראשון' חסדים שהם ה'  וה, שאברהם הוא יום הראשון חסד,ם"באברה

 כי אברהם היה הראשון שפתח מדת ,ספירות שתחתיו' הענפים של החסדים שמתפשטים בה
 וגם היה ,'ויטע אשל וגו )לג בראשית כא(ש " כמ,י שהיה עוסק במדה זו"החסד בעולם ע

 ,'י התחיל גילוי כבודו ית" וע,בעולם במה שהיה העולם הולך בחשך' יתפרסם כבודו שהראשון 
' י נפתח שער החסד להאיר בכל זמן של ו" ולכן ע,'אל אברם וגו' וירא ה )זבראשית יב (ש "כמ

 ולכן הוא ,ב" של מעאורפ "שהם ה ,ב"פעמים טו' ה ,ף לו במילהשנתוס'  והוא ה,אלפים שנה
   .ימיםת שהם ששה ה"שורש לכל החסדים שנתפשטו בכל ז

  
  פתח לו 

 נעשה במשך זמן אחר ,עם עליית החסדים להגדילוא "בז זה דמוחין שמתפשט פרצוף
 בכל ,כ" אבל אח,א" וזה היה בתחילת אצילות ובנין פרצוף דז,'ג שנה ויום א"היניקה והוא עד י

 והכוונה בזה כבר ,א" רק בב,יום שבאים מוחין חדשים בכל יום אינו בא בהדרגה בסדר זמנים
ו כפי שהוא למטה " אינו זמן ח, שענין הזמן שאנו מדברים באצילות ובפרצופים,מ" בכבתיכת

 שכל'  והוא סוד ההדרגה שעשה המאציל ית, וענין הזמן הוא דבר נעלם מאד,רק שורש הזמן
 שאם היה ,פרטי המאורות שמסודרים לתיקון הוצאת הנבראים ולהנהגתם לא יאירו כולם ביחד

ע כפי שיעור הדרגה שעשה " וצריך שיאיר כל מאור בפ, ובנין העולםהכן היה מתבטל הבחיר
ף רגעים הם " וכלל תתר, שכל רגע הוא מאור פרטי, והם סוד הרגעים המתקבצים,'המאציל ית

 ואלו הסוגים נכללים בסוג כללי יותר ,סוג של מאור כללי הנקרא שעההפרטים הנכנסים ב
ק קו המדה שעשה גבול "י בוצד" וזה נעשה ע,ם וכן הוא שבועות וחדשים ושני,הנקרא יום

י גבול לכל מאור " והם סוד הגבורות שנעשה ע,תוך גבול חברו'  שלא יכנוס א2366למאורות
 וכל ,ע"הוא מדרגה בפ'  שכל א,בכלים שלהםי נעשה השינוים בהנהגה ובנבראים "ע שע"בפ

 שכל רגע , שניםםלפיא' המדרגות קשורים ונמשכים זה מזה שהוא סוד קישור הזמן של כל הו
 העולם כפי הנהגת יכלה זמן ,מחובר לחברו ונמשכים זה מזה עד שבכלות הארת כל המדרגות

והיינו , א"מאורות יאירו בב שכל ה,כ לנצחיות" ומשם יעלה אח,אלפי שנין' סידורו עתה והם ו
 ,עלה אותו המאור הוא מתעלם ומסתלק למ,י התחתונים ונעשה"ז כל מדרגה שנתקן ע"שבזמה

 וכן כל המאורות , והוא הרגע שחולף ועובר)ב"ט ע" לקידושין( כי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא
 מספר שהם הימים והשנים שחולפים ועוברים עד שבהשתלם השנים שנקצבים לכל אדם כפי

 ושם , אז הוא מת ונפשו מסתלק ממנו,2367מדרגות המאורות שצריך לתקן לפי שורש נשמתו
  . ולכן שם אין זמן,א"נהנה מכולם בב

                                                           

בינה , ת"ר וז"והוא ג, דברים ראש וגוף' קומת אדם הוא מב, ל" וזג"ב ד ע"חיהל אור  'עי 2364
ד "ע'  יצ"ספדא "בהגר' ועי, ל"עכ, ת יומא דאזיל בכולהו יומין והן מלך וכהן"ר וחסד ז"כוללת ג

שהוא יומא , שאדם רואה מסוף העולם עד סופו, ל והוא אור יום הראשון"חסד בפום אמה כנ, ל"וז
ואם כן משמע שהחסד כאן זה לא החסד , ל"עכ, ק שהן כל העולם"שכולל כל הו, דכלהו יומין

ואם כנים הדברים אז זה , של זיווג עליון שמוריד את הדעת העליון למטההפרטי אלא שזה השפע 
אבל יתכן ששניהם כוונו , ל שזה כן חסד פרטי"י הנ"ל בשער מאמרי רשב"לא כמו פשטות האריז

 .245  הערהעילל'  ועי,ולא באנו להכריע אלא להוציא הדברים לפני הלומד' לדבר א
 .ב"כרים במע הנז2365
 .שורש לכל גבולהוא ק "שבוצד' לעיל פרצופים פתח א'  עי2366
 .2375 לקמן הערה 'עי 2367
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 ואחר כלות כל התיקונים אז , בכל יום נעשה תיקונים חדשים,העולם הוא בכלל ןוכ
 ושם יקבלו ,2368אלף השביעי לסוד הנצחיותב וכולם סלקין לאימא ,אלפי שנין' יהיה נשלם ו

 ששם אין גדלות שלו בדרך זמן ,א שהוא למעלה מן הזמן"שכרם ויעלו ממדרגה למדרגה עד א
 והוא ענין , רגעים ושעות וימים וחדשים ושנים, בחמש מדרגותהזמן והתחלקות ,א"כמו בז

ב שעות " שלכן הם י,נ"וד ושעות וימים הם ,2369ן"ה וב"נ סוד מ"ודן הוא ב" כי הזמ,עמוק
 חדשים בנוקבא , וכן חדשים ושנים,2371ב פשוטות"כפולות וי'  ז,2370ימים בדכורא' בנוקבא וז

 ש למעלה"כמ והוא , שזה בכלל וזה בפרטק ר,שנים בשמיטה'  ושנים בדכורא ז,ב חדשים"י
ענפים ממנו הם מתפשטים '  וה, שחסד יום הראשון שורשו נשאר למעלה בחסד)ה"לפתח (

ד "פ חס" והם ה,י מתחלק הזמן"ימים וע' מאיר בכל הוס שתחתיו שהוא סוד אור הראשון ש"בה
ה ימות השנה "ח הם שס" ועם כלל הה, שהחמה מהלכת בהם בשנה2372ס מעלות"ס סוד ש"ש' גי

 ולכן ,ח"ל שהם ה"הזמנים הנ'  שהשנה כולל כל ה,2373 הראשון נגנז שם בלבוש החיצוןרשאו
 ,כנסים בו כל הפרטים הצריכיםי שנ" שבכל שנה מתגדל מאור שבו ע,א תלוי גדולתו בשנים"בז

 ויש כח חמישי המחבר כולם והוא חומר ,יסודות' והוא כי כל אבר צריך שיהיה מורכב מד
 נכנס בו תוספת , ונמצא שכל אבר שמתגדל,'ה עם קוצו של י" הויותאותי'  והם ד, שבו2374היולי

ם הם שנה אחת והם חלקי'  וה,ן"ה וב"הוא מסוד מ' חלקי הזמן שכל א' ה והם ,ל"דברים הנ' מה
  .סוד הרגעים'  ושנה וחדשים וקוצו של י,נ והם הימים ושעות"ה דו"ה וכן ו" י,נ"בסוד דו

ל שנסדרו "פ סדר זמנים הנ" כל סדר גדלות הזה הוא בתחילת אצילות שהוא עוהנה
 והיה משער המאורות בהוצאתם מן הקלקולים והשבירה ,י התחתונים"המאורות שלא ע
 וגם המוחין היו בהדרגה ,נקודות לפרצוף ובסדר יניקה ומוחין)ו( משבירה ,הבהדרגה זה אחר ז

 שיש בזה מדרגות חלוקות אם יהיה גדלות ,כ הבחירה" שורש למה שיהיה אחםכדי ליתן בה
פ " הכל לפי המעשה ולפי הכנת הדור וע,המאורות הרבה והקלקול מתרחק לגמרי או מעט

 וגם ,י בבית ראשון או בשני ובגלות ראשון ושני"ובא ובמדבר כמו במצרים ,הזמנים המתחלקים
 בבחינת הורדת אבל ,בזה היה כמה מדרגות חלוקים לפי הכנת ישראל לפי הדור של אותו הזמן

 שזה הוא בעת שהמאורות , זה אינו תלוי בהדרגה,י המצות"מוחין חדשים שבכל יום הנעשה ע
ים וחידוש במאורות בכל יום ובכל זמן  ורק שנעשים תיקונ,כבר מסודרים לפי ערך הזמן ההוא

פ המצוה הפרטית " עעשה שהחידוש נ, זה החידוש שמקבלים אין תלוי בהדרגה,כפי מה שהוא
 שזה גורם חידוש מוחין חדשים מלמעלה לחדש המאורות בכללם של ,או התפלה של אותו הזמן

  . והבן דברים אלו מאד,א"כל פרצוף ז
א עצמו בגידול אבריו היא סוד הנהגת הזמן "גדלת ז שה, יש בזה ענין יותר עמוקועוד

 אז יאירו בהארה מרובה ,אלפים שנה' ז של ו"המושג לנו עתה בהיותנו עומדים במצב עוה
י " אבל חידוש המוחין שנתוספו בו הוא בסוד התיקון הנעשה ע,ז או במועט"להשפיע לעוה

א באריכות בסוד "ש במ" כמ והוא,ב באלף השביעי"תורה ומצות מה שנשאר עיקר שכרם לעוה
 ממנו למעלה בכל לילה )ת( שכמו שבכל אדם נשמתו מסתלק,ב"המחדש בטובו בכל יום מע

 וזה נשאר שם לשלם לו אחר מיתתו בשכר המצות ,ונותנת דין וחשבון על מעשיו שבכל יום
צות  שכפי מספר ניצו, בבוקר נכנס בו ניצוץ חדש מהנשמהך ואחר כ,ועונש העונות לתקן נשמתו

                                                           

  .א"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2368
 .'תיקון פתח י' ועי, ל אדיר במרום עמוד תמג"ברמח'  עי2369
ב "ב שעות י"קראת שעה ובה ישנ' ב שעות של הנוק"י, ל"א וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי2370

תיבות לפי שהן ' ק הן בו"ימים של ו' י שו"ואעפ, ל"ב וז"א ע"שם י' וכן עי, ל"עכ', שבטים דנוק
  .ל"עכ, ב שעות"ב תיקונים י"אבל מלכות היא בסוד השעה ובה י' א תיקון א"בכלל ימים וכ

  .א"ב מ"י פ"ס'  עי2371
ש בסוף "ך צירופים כמ"שארות שהן תשאותיות הנ' ו, ל"ח וז"ד מ"י פ"א ס"בהגר'  עי2372

ס מעלות הגלגל שהולך כל כוכב וכן החמשה "שהם ש, ס צירופי אחור"ס צירופי פנים וש"ש, הפרק
 . ל"עכ, כל יום

 .' מוזכר לעיל עקודים פתח ב2373
כתר לית , ל"ה מאן דרשים וז"ד ד"ה ע" קמז"א על תיקו"בהגר' ועי', ע י"ח קיצור אבי"ע'  עי2374

  .ל דוגמת חומר הראשוןביה גוון כל
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 עושה , ואז ביום השני כשעושה המצות,2375נשמתו כך הם מספר הימים שנקצב לכל אדם
כ למעלה כשעולה שם "כ בלילה מסתלק ג" ואח,תיקונים חדשים מה שלא עשה ביום שעבר

 , דבר יש גוף ונפשל והוא שבאמת בכ, וכן בכל יום,ב" ונשאר התיקונים שם לעוה,2376נשמתו
מ " ד,' וכן המצות עצמם הם דבר א,שמתו מתחדשת בו בכל יוםובאדם גוף שלו הוא אחד אבל נ

 היינו תיקוני , אבל פנימיות של המצות, וכמו כן כל המצות,תפילין מניח בכל יום בשוה
   . הוא מתחדש בכל יום,י"המאורות העליונים שנעשה ע

 וכאשר כבר הוא גדול אז , אנו רואים שהגוף הוא מתחילה גדל והולך בהדרגהוהנה
 וכמו כן הוא בכלל העולם והנהגתו גדל ,ש"רק נשמתו מתחדש בכל יום כמ' ד על מצב אעומ

 ' טז"ע(  בסוד השבירה בדורות הראשונים עד אברהם בסוד שני אלפים תהו' שתחילה הי,והולך
 והיה תחילה בסוד זיווג וטיפה , ואילך התחיל התיקון ויצא בסוד פרצוףהםכ מאבר" ואח)א"ע

 ,ר"אבות שהיו בסוד חד' י הג"קווין ע' ימי קליטה בסוד סדר ג' כ בג"ח וא,כללית באברהם
 ,כ היניקה במדבר" ואח,מ"כ הלידה ביצ" ואח,מצריםב נשמות ריבוא' סכ בסוד העיבור ב"ואח
ז בגדלות ישראל או " נראה חילוק השפעתם בעוההיה ואלו המדרגות ,י"כ הגדלות בא"ואח

 אז לא היה ניכר התיקונים שהיו ,ת בתכלית גדולתם כשהגיע זמן הגדלואבל ,ו"בשפלותם ח
ב " רק נשאר תיקונם למעלה לצורך העונג של אלף השביעי שהוא עוה,עושים בכל יום למטה

י " שכל יום נעשים חידושים בעולמות עליונים ע, וכן בכל זמן ובגלות,כללית לכל הנשמות
דברך נצב בשמים ' לעולם ה) חפתהלים קיט ( נשאר זה למעלה בסוד , ישראללתורה ומצות ש

 שאז יהיה )2377פתח כב (' וכבר נת,ל באלף השביעי" לצורך התיקון שלע)פתח כט (ל"כמש
מעכב על '  שכל המאורות מאירים כולם ואין מאור א,הנהגה למעלה מן הזמן רק בסוד הנצחיות

 והבן כל ,ן הזמתבכל יום ויום נעשה שלא בהדרגשל שחידוש המוחין "לכן כתב הרב ז)ו (חבירו
   .זה מאד מאד

  
  פתח לז 

 נכנס בו פרק תחתון , שנה ראשונה שאחר היניקה,' הגדלות הזה הוא כי בשנה גסדר
פרק תחתון דהוד דתבונה ובו הוד דצלם ונכנסו '  ובשנה ד,דנצח דתבונה ובו נצח של הצלם

רה דצלם ה דתבונה ובהם חסד וגבו" פרק אמצעי דנו,כ"שנים שאח' כ בב" ואח,א"ב דז"בחו
של שנה '  וביום א,א"ג דז"ה דצלם בחו"פרקים התחתונים עם נו'  ונדחו ב,א"ב דז" בחווונכנס

 כי עטרת יסוד , והענין, שנכנס בו קצת דעת,2378 נכנס עטרת יסוד דתבונה ואז הגיע לפעוטות'ז
'  שלעולם שורש קו האמצעי בג,ה דידה"פרקין תחתונים דנו' דתבונה הוא גבוה למעלה מב

ג ויסוד "ת למעלה מחו" וכן ת,ב" שדעת שרשו למעלה מחו, מן הקוויןלהמות שבו הם למעמקו
א " ונשלמים הקווין של ז,ה"פרקים עליונים דנו' כ ב"שנים שאח' כ בב" ואח,ה"למעלה מנו

 ועטרת יסוד שלה ,א"נכנס הדעת שביסוד דתבונה בדעת דז' ויום א'  ובשנה הט,בשלמותם
 בו הדעת שבו הזרע כללות קיבוץ הכחות של תגלה שכבר נ,2379 לביאה ולכן אז ראוי,ת שלו"בת

ח שהם כלל " שבדעת הזה יש כללות ה, באורך)פתח כט (ש למעלה"כמכל האברים שבו הזרע 
  ).בפתח הקודם (ל"הגוף כמש

ה "ת ושל נו"שלישים של ת' חסדים ב'  ירדו הג,'ויום א' עד ט' השנים מו'  בגואז
י דתבונה "שנים עדיין לא נתפשטו נה' ש שעד ו"כמוהיינו , גולים כי הם חסדים המ,במקומם

ה שלו יכולים לקבל הארת " ולכן לא היו המאורות של נו,ס ראשונות שלו"א רק בו"י דז"בנה
ל כי החסדים הם תמיד האור " ור, שעדיין לא נגמר התפשטות וגדלות שלהם,החסדים המגולים

                                                           

כבר ידעת מהתחלקות הנשמה , ל"וז' ח שער הצלם א"ע 'ועי, לעיל תיקון פתח טו'  עי2375
וכפי מספר הניצוצין של צלם ההוא הבא , ובכל גלגול וגלגול באים מקצת מהם, לכמה ניצוצין

דת ימי לכן הצלם הזה נקרא מ, כך הוא מספר ניצוצין שיש בצורה ההוא, להשתלם עתה בגלגול זה
  .ל"עכ, כי כמספר ניצוצותיו כך מספר ימי חייו) א"ד ע"רכ(האדם הנזכר בזוהר ויחי 

ח "עוד ע' ועי' דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף'ב "ג ע"ח עמוד ל" זה מה שכתוב כאן בע2376
ן ומתעברת בתוך "נשמת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ, ל"וז' נסירה פרק ג

 .ל"עכ, מור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלומלכות עיבור ג
  .תיקון פתח טו בשינוי לשון'  עי2377
  .הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין, ל"א וז"ט ע"גיטין נ'  עי2378
 .א"ח ע" יבמות ס'עי 2379
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ה הם המקבלים תיקונם באחרונה כי הם " ונו,א"טשמסיר החשך והממתק כל הדינים ומסלק הס
 ,י"ז בעשיה שהוא במדרגת נה" והוא סוד גילוי הטוב גם בעוה,א"יותר קרובים לאחיזת הסט

ז שהכלים " שכ,גדל מעלתם שיכולים לקבל בהם הטוב שהוא בגדלותםי שהוכאשר הגיע ההדרג
ו רוב טובה אין אנו יכולים קטנים במדרגה אין יכולים לסבול שפע מרובה בסוד השפעת עלינ

משלי ל (ש " וכמ,וכענין רוב העושר וההצלחה שמסית האדם מעבודתו )א"ג ע" כתענית( לקבל
 וכאשר מסוגלים התחתונים לכך שרחוקים מן הרע ונתקדשו בתורה ,' וגווכחשתיפן אשבע  )ט

רבא מרויחים  ואד, אז נקרא שמתגדלים ויכולים לקבל רוב טוב ותענוג בלי שום הפסד,ובמצות
  .בזה עוד שלמות והוא ענין גילוי החסדים בהם

כ יורדים החסדים עד היסוד שהוא המאור המוכן להוריד כל הכחות שלהם אל "ואח
כ חוזרים ממטה למעלה בסוד אור חוזר להגדיל אורות " ואח,הנוקבא שהוא כלל התחתונים

 באריכות שמצד )פתח ל (ש למעלה"כמ והוא ,העליונים עד הכתר ולגלות החסדים הסתומים
 ,ב"כ בעוה" הוא הכנה שיתגדל שכרם אח, התחתון לישראלעולםז ב"גילוי הטוב בהנהגת עוה

 שיהיה יכולת בידם להוסיף עוז בתורה ,' אם בחוקותי תלכו וגו)גויקרא כו ( ש"והיינו כמ
שהם ב "ז נפתח האור במקורות העליונים של הנהגת עוה" ועי,בשמחה' ובמצות לעבוד את ה

  . וגם להגדיל המוחין שלו תענוג הנשמות,ת"חג
א עצמו " שכאן אנו מדברים מהגדלת ז, שעדיין לא ניתנו האורות למטה לנוקבאואף

כ היאך אנו אומרים שענין הגדלת " וא,בהתפשטות החסדים עד יסוד שלו ומשם חוזרים למעלה
 וכאן אנו מדברים ,להם שהרי הנוקבא היא המשפעת ,ב"ז גורם תוספת אור בעוה"השפע בעוה

א שהוא הגדלת " אבל הענין שבאצילות ז, שלא נגמר עדיין בנין הנוקבאל זמןא כ" זתבהגדל
והתרחבות המאורות שבהם קודם שיורדים אל הנוקבא צריך שיסודר שם כל התיקונים הצריכים 

ר גם  יהיה סיבה לתוספת או, ונשרש שם הכחות שאחר שיהיה נשפע כל האורות למטה,לנבראים
 הכל ,י מעשיהם"י התחתונים ותוספת אור שגורמים ע" וכל התיקונים שנעשה ע,באורות עליונים

' שנים שמט'  וזה ענין ד, קודם שנותנם אל הנוקבא לגלותם לנבראים,א עצמו"נשרש בתחילה בז
 במוחין שלו לגלות פעולתם מה שהיו שנים ולמעלה שחוזרים האורות של החסדים למעלה

י " שתחילה היו סתומים בנה,בכתר ממטה למעלה'  וא,ד"בחב'  של ג,'ילה והם דסתומים בתח
 את כל , שלמות מאורות התחתוניםמצד ולא נתגלה כחם עד שבקע האור חוזר שבא ,דתבונה

   .המחיצות והמסכים שהיו סותמים וגונזים את מאורות הגדולים של המחשבה
 והוא ממש כענין ,ד שלו"פני חב האלה הם קו המדה שעשתה אימא לסתום בוהמחיצות

 אך לפי שעדיין הבן ,האב אל הבן שאוהב אותו אהבה שלמה ועזה וחפץ להטיב לו בכל מאודו
 נשאר הדבר כמוס במחשבת אביו ונרשם במוחו ובמחשבתו ,קטן ואינו ראוי לקבל כל הטוב

 הוא  שאז, אז מגלה האב האהבה הכמוס במחשבתו,כ כשמתגדל" ראוי אחוכשיהיה ,אהבתו
 שאז )ם( כשהתחתונים הם שלמים בתכלית,א" הוא בסוד גדלות זוכן ,ראוי לקבל כל הטוב

 אז האהבה הכמוס במוחין שלו ששם כל ,א נפתחים בהרחבה גדולה"לעומתו כל מאורות של ז
 ,ז שהם בקטנות אין מסוגלים לקבלם" אך כ,הטוב וכל השלמות גנוז להשפיע לתחתונים

אם תעירו ' השבעתי אתכם בנות ירושלים וגו )זב ש "שיה(ש "בסוד מ והוא ,ובגדלות נפתחים
כ "א בקטנות לפי שהתחתונים מעשיהם ג" שבגלות שאז ז,ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ

 והם סתומים , אין המאורות של האהבה הכמוס במחשבה עליונה מתגלים,אינו בשלמות כראוי
ב בדרגא דידה ואינה " לעוהז"של אימא הגונזת כ והם אורות ,וגנוזים במחיצה המפסקת ביניהם

  .א עצמו"ימי בראשית שהיא מדרגת ז' ז בז"יכולה לגלותם לעוה
י החסדים "א הוא ע"ד דז"י שבחב" שפתיחת האורות שבנה,ש הרב" מאד מוהבן

 קצתםמו ,י דתבונה" שמקצתם בסוד אור פנימי נכנסים תוך פנימיות הנה,אהעולים מתתא לעיל
י "שעוהיינו , חוץומ ובזה מתרבה אור המוחין מבית ,י"קיף מבחוץ למחיצת הנהבסוד אור מ

א עולים אל המוחין עצמם לגדל " מאורות של ז,טוב המעשה מה שהתחתונים הגדילו במעשיהם
 והאור המקיף הוא המסיר המחיצה המבדלת לפני ,אורם ולהוציא האהבה הפנימיית לחוץ

   .חים המאורות שלהם ובזה נפת,האהבה ומצחצח את המחיצה
  

  פתח לח 
שהחסדים והיינו , י עליית החסדים ממטה למעלה"א היה ע" המוחין שבראש זגדלות

שלישים של חסד ' שלישים וב' ו' ג נעשו כל א" נכפלו עתה וחו,ת"ג ושליש ת"הסתומים שבחו
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 וכן ,עתבד' שלישים עלו בבינה ושליש א'  ב, וכן היה בגבורה,בדעת' עלו לחכמה שלו ושליש א
שלישים '  וב,מהם שמשו במקומם'  ב,שלישים' שלישים תחתונים של הכתר נכפלו ונעשו ד' ב

' עלה לשליש המכוסה ונכפל גם הוא ונעשה ב'  כתר רחל ושליש אעשהנ' התחתונים משליש א
שלישים ועלו '  אלו בועם שליש הנוסף מן השליש המגולה שעלה נצטרפ'  ושליש א,שלישים

 ששם האורות גדולים מאד ושם האהבה ,ד הוא המחשבה"ש שחב"הוא מבואר כמ ו,לכתר שלו
 נפתחים מקורי האורות של ,ת שלו"י גדלות של חג" וע,שלו אל התחתונים שהיה כמוס תחילה

דברים במעשה '  שכלל העבודה הוא בב, והענין,י עבודת התחתונים" עלהושעב "הנהגת עוה
ת ותורה באמצע כולל "ושמאל מצות עשה ומצות לידים ימין '  שהמעשה הוא בב,בדבורו

כף זכות ) א"ב מ"י פ"ס(ת "דרכים של העבודה ובהם תלוי המתקלא של חג'  והוא ג,2380שניהם
 ,ת ומעסק התורה" ועולה תיקון התחתונים של הצדיקים ממעשה המצות ומשמירת הל,'כו

י פתיחת אלו " וע,ודהדברים של העבה' ת שהנהגתם לעומת אלו ג"לפתוח אלו המקורות של חג
 גורמים פתיחת המחשבה ,ב"ת שהוא תשלום שכרם של צדיקים בעוה"מאורות של חג

שלישים שעולים מהם '  ואלו הם הב,עליונה לגלות אהבתו ומחשבתו הפנימיית לנבראים)ה(
 נתעלות " עד שמחצית העליון של חג,שהמאורות נתעלו למדרגה יותר עליונהוהיינו , ד"לחב

  .ב שנים ויום אחד"שנים עד י' שנים האחרים מט'  וזה ההגדלה הוא בג,ד"במדרגת חב
 אז נשלם , כל האורות מתגדלים ומתרחבים וגם מקורות המחשבה נפתחיםוכאשר

 שהרצון של כל דבר נשלם בשלמותו ובגמר ,פ"ש כמ"א והוא הכתר שלו כמ"הרצון של הנהגת ז
 וכמו שהאדם למטה כאשר ,ז נשלם זמן גדלותוג שא" והוא גידול הכתר בשנת י,מלאכתו ועניינו

 אבריו מתרחבים ונעשה שלם בחכמתו כחות וכל ,ג שנים ויום אחד נתרחב הדעת שלו"ימגיע ל
י בעלמין " שאז ראוי הוא לכל התיקונים הנעשים ע,ובינתו ואז ראוי לעבודה ומחויב במצות

 ראוי , שבו בתכלית גדלותם כאשר נשלמים כל המאורות,א" וכמו כן הוא לעומתו בז,דלעילא
 כל תכלית גידולם ושלמותם הוא לעורר תחתונים שכמו שה,הוא לכל תיקוניו להשפיע לנבראים

 כמו כן להיפוך במאורות ,הגדלה למעלה בסוד אור חוזר ממטה למעלה והוא העבודה שלהם
  .ה למטה כל שלמותם וגדלותם הוא להיות מוכנים להשפיע למטה בסוד אור ישר ממעל,עליונים

ז "א הוא הנהגת עוה" שחצי פרצוף התחתון של ז)בפתח הקודם ( כתבנו למעלהוכבר
 וחצי ,ומשם מקבלת הנוקבא בחינת רחל שבה שהיא מסודרת להעביר הנהגה זו לתחתונים

 ולכן נגדו הנוקבא בחינת לאה סוד גאותו של ,ב הנהגתו מצד הנפלאות"העליון הוא הנהגת עוה
ז הוא "ת שהוא התחלת ושורש הנהגת עוה" שליש התחתון של תחינתב ונמצא ש,מלכות שמים
אלפים שנה הוא ' א שהוא הנהגת הזמן של ו" והרצון של מדרגה זו ותכלית של ז,כתר של רחל

 שהיו ,ב בעולם היה הבחירה מתבטל" שאם היה גילוי הנהגת עוה,ז"דוקא הנהגה זו של עוה
 ונמצא שעיקר הרצון של ,כ" היה שכרם גדול כאלכ " וא,רואים תיכף שכר המצוה ועונש העון

 כתר של רחל שהוא רצון של הנהגה זו הוא עצמו הרצון ולכן, 2381י"הנהגת הזמן הוא הנהגת נה
משליש והיינו , דא נעשה מדבר אח"ס מה שאנו אומרים שכתר רחל וכתר ז" וז,א בכללו"של ז

 'סחולין (ש " והוא מ,י"ז נה"והא שהוא בחינה עליונה החופף על הנהגת ע"ת דז"תחתון של ת
ז עם קו האמצעי " ונכלל רצון הזה של הנהגת עוה,'ששני מלכים הם משתמשים בכתר א )ב"ע

 שתכלית רצון הזה כדי שיהיה הבחירה יותר ,ת"קווין של חג' ב הכולל כל הג"של הנהגת עוה
  .ב יותר"ז יתרבה שכרם בעוה" ועי,ר ימצא מקום להחטיא"והיצה

לת חסד המגולה של שליש התחתון גרם פתיחת שליש המכוסה שהוא  שהגדונמצא
 והוא ,בראשיתימי '  וזה עולה לתכלית הרצון של הנהגת ז,ב"למעלה מן החזה סוד הנהגת עוה

השלישים עלו לכתר '  ואלו ב, ששליש התחתון עלה לשליש המכוסה והגדיל אותו,ש הרב"מ
ז הקשור "כ כתר רחל הוא רצון הנהגת עוה"משא , והוא הרצון העליון תכלית הנהגת הזמן,א"ז

שלישים שבו שני הרצונות '  שכתר שלו הוא מב, ולכן כתב הרב שכתרו גדול מכתרה,בתחתונים
כ כתר רחל " משא,ב"ז ועוה"מיני הנהגות של עוה' ל ב" ר,משליש המכוסה והמגולה' עולים כא

                                                           

ם ונחש ימינא "ת הן ס"ע ול"מ] מי שעבר על[, ל"ד וז"ד ע" פז"א על תיקו"בהגר'  עי2380
ועל לימוד ' נ מיצחק דאיהו כו"ה' וכמה דאברהם דאיהו ימינא יומא כו, א"ל בתמ"ושמאלא וכמש

 . ל"עכ, התורה שהוא דרגא דאמצעיתא
 .2383 לקמן הערה 'עי 2381



 פתחי שערים

474 

ן "י ואי" אנ2382ס" וז,והבן זה מאד ,' ונמצא שנעשה משליש א,ז לבד"הוא הרצון של הנהגת עוה
א "ת דז" שברחל הכתר שלה יורד למטה מת,שהם שווים באותיותיהם רק שהם מתהפכים

   . עולה ממטה למעלה,לכתרה אבל השליש שמשמש לכתר שלו
  

  פתח לט 
 ונעשית , דמוחין כולם הם בתבונה שניה שהוא בחינה תחתונה של מלכות דאימאצלם

 שכבר כתבנווהיינו , האותיות דצלם' המדרגות של ג' א בג"חין דזבסדר פרצוף שלם לסדר המו
 שהמוחין שלו הוא מה שניתן בו תוספת כח ממדרגות עליונות שלמעלה ממנו )'א פתח ג"או(

 באדם למטה  ונכנסים בו להשלימו כמו שהנשמה נכנסת,ימי בראשית'  זהנהגתשאינו לפי 
 שבזה יקנה מדרגה יותר גדולה שמעלה נשמתו ,ולהבינו סוד חכמה עליונה' להשלימו בדרכי ה

 מה שנכנס , וכמו כן הוא למעלה בשורש,ב להשביע בצחצחות נפשו"למעלה ממדרגתו לעוה
כ באלף השביעי לעלות " ליתן הכנה שיהיה להם עליה אח,א להשלים המאורות שבו"כח בז

פנימיים הוא מה  שמוחין , סוד המקיפים ומוחין פנימיים שבווהוא ,בסוד הנהגת הנצחיות
י הנהגה זו יעלה "שנכנס מאור העליון הזה לסדר הנהגת הזמן בדרך הפנימיות באופן שע

 והמקיפים הם ,ב"י שעושה מצוות מעשיות בדברים גשמיים שזוכה לעוה" כמו האדם ע,למעלה
 רק שמשקיף על הנהגת הזמן , לפי הנהגת הזמן אלא נשגב ונעלה מהםנוכחות עליונים יותר שאי

מקיפים הם '  ואלו הב,ל לעלות אל המדרגה של הנצחיותכ יו,י פנימיות הנהגה הזאת"אך עהי
כ " ואח,ראשונות דתבונה הוא מקיף העליון' דצלם והם עומדים למעלה ממדרגתו בד' ול' מסוד 

י דילה שהם "כ נכנסים בנה" ואח, ושם הוא מקיף השני,שלהת "יורדים המוחין ומתלבשים בחג
  .דצלם'  והוא הפנימיות צ,א"עם ז' נעשים גוף א

א ובערך הנהגתו כפי "י דתבונה הם ממש מסודרים בערך המאורות של ז" כי נה,והיינו
 והמקיפים הוא לפי הסידור לפי הערך ,אלפי שנין' עתה בו)ה(מה שהמוחין מסדרים את הנהגת 

ת " אבל חג,י דתבונה"י והם נה"ז הוא נה" שהנהגת עוה,ב"כ באלף השביעי בעוה"שיעלה אח
 ,אלפי שנין לאחר המיתה' ב דעתה בז"א הוא הנהגת עוה"ת דז"ל כי חג" ר,2383ב" עוההגתהנ

 עולה עוד ,כ" ואח,ב דבינה יובל עילאה"א באלף השביעי שהוא עוה"ת דתבונה עליית ז"וחג
 ,'א כמה מדרגות בתבונה ב" והם סוד העליות שעולה זדצלם'  והוא מ,ד שלה"מדרגה יותר לחב

ש " וכן בבינה ומשם לאבא ועד אין קץ בסוד מ, בתבונה ראשונה כפי אלו המדרגותכ"ואח
משלי (  סודוהוא, ' ילכו מחיל אל חיל וגו, שנאמר,'צדיקים אין להם מנוחה כו )א"ד ע" סברכות(

 ,י הצדיקים"א ע"דצלם הנהגת פנימיות של ז' הוא צ'  שצ,'בו ירוץ צדיק וגו'  מגדל עוז וגו)ייח 
'  והאויר הוא ם,2384המגדל הפורח באויר )ב"ו ע" טחגיגה(דצלם שהוא ' ם לעליה בלשבזה באי

 דבינה דכללות אשר ה"דצלם שעומדים המוחין גלוים באויר חוץ מיסוד בין פרקין קדמאין דנו
 כי אין למוחין ,ראשונות דתבונה נקרא אויר'  כי בד,2385ל"ש הרב ז"ראשונות דתבונה כמ' הוא ד

 ולא יכנף עוד )כישעיה ל (  והוא בסוד,כ בחינת מוחין" ראשונות הם ג'מחיצה מבדלת כי הד
  .' ולכן שם נכנסים ונקראים בשם ל, מכסים האור2386ת שם הכנפיים" כי החג,'מוריך וגו

 כי הכתר , לפי מה שבארנו נמצא שהמקיפים הם מדרגה גבוה מאד מן הכתר שלווהנה
 ,נהגת עצמו רק רצון המשותף אליו אף שאינו מכלל מדות ה,הוא משותף אל המדות שלו

מ יש הפרש בין המקיפים " ומ,כ המקיפים הם המעלים מדותיו אל מדרגות עליונות יותר"משא
 אבל המקיפים הכלים הם מן , כי הכתר שלו הכלי והאור הכל מן התבונה,ובין הכתר שלו

                                                           

ן עשרה "י עד אי"י מתתא לעילא מן אנ"שכינתא תתאה אדנ, ל"א וז"ע' ז ז"תיקו ' עי2382
, י"ש בס"נעוץ סופן בתחלתן כמ, ל"א וז"ד ע" כצ"א על ספד"רבהגעוד ' ועי, ל"עכ, מעילא לתתא

' ח כתיב אני ה"א ות"ל ע"ר דף ק"ש באד"וכמ, באותיות שוות כידוע, וכתר אין, שלכן מלכות אני
  .ל"עכ, ראשון ואת אחרונים אני הוא כלא הוא

והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2383
וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו

ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה
 .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע

 . א"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח כאן דרוש א"ע'  עי2384
 .'ח דרושי הצלם פרק א" ע'עי 2385
 .א"ח ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2386



 פתחי שערים

475 

ם כח ש שהמקיפים יש בה" והוא כמ,א" אבל האורות הם משותפים מתבונה ומז,התבונה
ב אל אלף השביעי שהיא "ימי בראשית אל הנהגת עוה' א של ו"להעלות את מדרגות מדות ז

  . שיתוף שניהםבזה נמצא שיש ,מדרגת התבונה
י " שהם הכלים של התבונה שע2387ק דגניז במעוי דבינה"י בוצד" יש בזה הגבלה עאבל

 שיש נשמות ,מדתו וכל צדיק לפי ,י הדרגה"א לשם יהיה ע"ת זא שהעל,נעשה ההדרגה הזאת
 ואלו ,ת"י התורה ומצות עשה ומל" והוא ע,ת"תבסטרא דגבורה וכן בשהם בסטרא דחסד ויש 

 ,א נעשים בסוד מקיפים" ולז,פנימיים שבהם המקיפים שבה הם מוחין דידה ת"הם כלים של חג
 במצות 2388צדיקים בדחילו ורחימו הד דידה הוא סוד פנימיות העבודה של"ומקיף הראשון דחב

 שעבודה זאת אינה ,ד דתבונה"י עולים עוד מדרגה יותר למעלה לחב" שע,ת ותורה"שה ולע
דצלם '  ולכן שם נקרא המוחין גלוים באויר בסוד םמחשבהמלובשת במעשה ובכלים רק ב

' מוחין שנכנסים בכלים של ד' מוחין וד' ד שבאמצע הם הג" הוא שג2389ל" וסוד מגד,ש"כמ
 ,מבחוץ' ול'  והמ,ר הם מבפנים" ולכן הג,' דתבונה שהוא הלאמצעית'  וג,'ראשונות שהוא ם

 ושם במגדל הזה בו ירוץ צדיק ,בתבונהס שמתלבש "כ סוד המוחין וכלים דיש"ז הוא ג"וכן ע
   . והבן,ש"דצלם להעלותו מעלה מעלה כמ

  
  פתח מ 

י דתבונה הם אשר ירדו למטה להתלבש עם המוחין " שנה)בפתח הקודם ( ביארנוכבר
כי הוצרכה אימא להשפיל עצמה במדרגתו להשלימו והיינו , 2390ונעשו עצם מעצמיוא "בז

 שצריך להשפיל , הרב הלומד עם תלמידו2391 והוא כענין,להביאו לידי מדרגה היותר גדולה
ז הוא מתחכם עד שלבסוף יגיע " ועי, מה ששכלו יכול לקבלפיעצמו ללמדו כפי הכנת התלמיד כ

 ומצד ,א"וצרכה אימא לסדר מדותיה כפי מדת הזמן המסודר בז ה, וכן כאן,כ"אל מדרגת הרב ג
 והיינו שכפי ירידת ,י חדשים לתבונה"כ לירד לפנות לעשות נה"ת שבה הוצרכו ג"זה גם חג

,  יהיו יורדים להתקרב למטה זה תחת זהשעליומדרגה אחת למטה בהכרח שגם מדרגות עליונות 
כ " א,א להשלים מדרגתו ולהיות מסודרים בערכו"ע לז"י דתבונה פנו א"שכמו שאורות נהוהיינו 
י חדשים " והוא סוד הוצאות נה,י שלה לעשות הכנה זו"ע לצד נה"ת שלה פנו א"גם חג

 ולפי מספר האורות , ונכפלולקות נח" והיינו שחג,י"ת יהיו בסוד נה"שמדרגות תחתונות של חג
ת "ם ושליש תחתון דת"היא שהם נ"של התבונה שירדו ממדרגתם ונעשים עצם מעצמיו של ז

כ צריך שיהיה נשלם אלו מדרגות " א,שנעשו כלים מכילים למוחין שלו ונסדרו בערכו ממש
 שיהיו יורדים ,שלישי של בינה שלה' ת לב" היינו חג, עליונות'א מבחי"באימא בסוד שורש לז

 ,מא וזהו כפילתם כדי להשלים החסרון של אי,א"כ לפנות למטה ממדרגתם הכל בשביל ז"ג

                                                           

 .ב"ב ע"ז רצ" א'עי 2387
, חכמה ובינה אינון נסתרות במוחא ולבא ברחימו ודחילו, ל"ב וז"ו ע"ז כ"תיקו'  עי2388

ל "ג לא פרחת לעילא ר"ו ע" שם כא"הגר' ופי, ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא
' וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג, ל"א פתח כג וז"פרצוף ז' ועי, ל"עכ, 'א שהן לעילא וכו"לאו

בדחילו ורחימו הוא מתקן ] מקיים המצוה במחשבה שהוא[ואם ' מדרגות מחשבה דבור ומעשה וכו
   .ל"עכ, המצוה בגדלותה ובשלמותה הוא בסוד מוחין בחינת נשמה שבו

וכד אפיק קלא דאשתמע מגו דפשיטו דמחשבה האי , ל"א וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2389
' ובטש ההוא קלא ביה ואשתמ, ו דאיהו לישן"ברזא דוי' קשרא דחיק ליה ושדר ליה לקשרא ב

האי קשרא דאיהו לישן שדר , לישן' כ אקרי האי קלא ו"ובג, דלישן' ושריא על הא סט' מהאי סט
' וכדין ההוא קלא אשתכח לגו מלה כו, תקיפא מגדלא כללא דעשרין ותרין שוריןקשרא , ליה לגו

וזהו , תחומין' ה והוא מגדל הפורח באויר שהן שלש אוירין בג"והוא מגדל השן הנאמר בש, ש"ע
כידוע ' ובינה הוא ש, מגדל הפורח באויר השלישי שהוא יוצא מגרון ולכן נאמר צוארך כמגדל השן

של מגדל הזה כידוע שכל ההלכות ' והוא הל) 'ו ב"חגיגה ט(כות במגדל הזה ולכן שלש מאות הל
ועל בינה נאמר היתר נדרים פורחין באויר שנדרים בבינה , הפורח באויר' אלו הוא על גגו של ל

  . ל"עכ, מ פרשת יתרו"ש בר"כמ
על דהיא נחתא רביעא , וזה יקרא בשם יעקב בינה, ל"ב וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר 'עי 2390

ש "כמ, י דילה נעשין גופא דיליה"כידוע שנה, ונעשית עצם מעצמיו, א"בנין ונכנסת בראשו של ז
א ואתעביד חד "ועייל ברישא דז, ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא) ב"ט ע"דף רפ(ז "בא

 .ל"עכ, ואשקי כל אינון נטיעאן' מוחא ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ
  .א פתח ד" בפרצוף דז איתא וכן2391
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'  שאם היה נעשה מב,ת דתבונה"א רק משליש תחתון של ת"ש הרב שלכך התחיל כתר של ז"וז
 מעלתהשלישים אז היה צריך השלמה יותר והיה הכרח שגם כל הבינה שלה יהיה נכפל והושפל 

 שאם גם שליש ,ש" והוא כמ,ב שלה צריכים להיות שווים במדרגתם" ובאמת חו,נגד חכמה שלה
כ היו המאורות עליונים צריכים עוד " א,א"דידה היה נשפל ונסדר בערכו של זת "למעלה מת' א

כ כל " וא, מאחר שכל המדרגות עלייתם וירידתם קשור זה בזה,השפלה יתירה לפנות למטה
 זיווגם וכללותם ואיןר דידה היו פונים למטה ולא היו שווים בערך החכמה שלה " גגםהבינה 

להשתוות יחד ב צריכים "ם שכך שיערה מחשבה עליונה שהחוב צריכים להיות שווי" וחו,שוה
 ולכן ,שלו אינה יורדת לעולם ממדריגת הדכורא'  שזה סוד זיוגם דלא אתפרש שנוק,במקומם

'  עוד טעם ב,ת"פונים לעומת מדריגת החכמה ולא למטה לחג' ר דבינה צריך שיהי"פ ג"עכ
חכמה עליונה שמקורות החסדים  שכך שיערה ,בשביל החסדים המגולים שמן החזה ולמטה

 שהבינה תוציאם ממה שהיו מכוסים בה אל ,א"שיהיו פתוחים בחצי התחתון של זצריכים 
 ן ולכ, כי בלעדי זה לא היה קיום לנבראים,ז צריך לחסדים שיתגלו"הגילוי לפי שהנהגת עוה

של ד "ת שלו והם חב"א שהיא שליש ת"סיימה אימא מחיצותיה והעלמה שלה רק בחזה דז
שלישי ' א מב" אמנם אם היה נעשה הכתר של ז,ת שם יתגלה החסדים"ק של הת" הואבל ,ת"הת

 ונמצא שהמחיצה היה , והיה יורד גם שליש האמצעי למטה לסתום האורות,ת של התבונה"ת
 שכפי מה שנעשה למעלה בשורש ,א"מתפשט יותר גם נגד אורות תחתונים שמחזה ולמטה דז

א " שאם השליש האמצעי היה יורד ממדרגתו ונעשה במדרגת ז,ים למטה בענפאכך הוא נמצ
כ לעשות מחיצה "ם יותר גמצטמצ גם יסוד שבה היה נשפל יותר ממדרגתו והיה ,לעומתם

 הוצרך שליש האמצעי ולכן ,ז"כ בעוה" ולא היה מתגלה החסד כ,א"וסתימה אל האורות של ז
א " לצחצח המדות והכלים של זת דידה לעמוד למעלה מראשו בסוד אור מקיף מגולה"דת

 וגם בשביל תיקון הנוקבא ,י" ואז מתגלים החסדים למטה במקום המדות של נה,שיגדל מעלתם
 , גם הנוקבא נבנית בהרחבה יותר,י ששם מתגלים האורות בהרחבה"שיוצא למטה מן החזה שע

צד אימא א רק צלם מ"ז בעת שעדיין לא נכנס בז" אך כ,כ אם היו האורות סתומים שם"משא
א מתגדלים " אז המאורות של ז, אבל כשנכנס בו גם צלם דאבא שהוא מדרגה גבוה מאימא,לבד

 א ונמצ,ת דאבא" שמקבל מדרגה יותר גדולה מצד שליש תחתון דת,יותר ואז הכתר שלו מתרחב
 שאורות שהיו ,א"ת דתבונה מתפשט בערך הרחבתו הראשונה למטה בז"ששליש התחתון דת

 ומדרגות ,ת דתבונה"גה נעשו בערך המדרגות עליונות שהיו מאירים מתא למטה במדר"בז
אומרים שהכתר שלו אנו  ואז ,ת דאבא"עליונות של הכתר שלו מאירים בערך שליש תחתון דת

 שהרי השפלת התבונה למטה ,ון לגילוי החסדים למטהר חסן ואין כא,ת"שלישים דת' נעשה מב
 והבן ,א נתגדלו במעלתם ביותר"ד שהכלים ומדות של ז רק מצ,אינו להקטין ולצמצם האורות בו

   .מאוד
  

  פתח מא 
תו לפי ולג שנים נשלם זמן גד"והוא כי עד י ,ג שנה ואילך נכנסים בו מדרגות אחרות"מי

 ולכן ,פי הצורך לנבראים התחתונים כבר נשלמוכשכל המאורות הראוים להנהגתו וסדרו , רכוע
 שלם האדם התחתון כשנשלמים כל הכחות שבו והדעת נכמו והוא ,אז נקרא גדול וחייב במצות

 כמו כן כשנשלמים , ראוי לעשות מלאכתו שנברא בעבורו והוא כדי לעסוק במצות מעשיות,בו
להנהיג הנבראים והיינו , א ראוי לפעול מדרגתו כפי מה שהוא"האורות בהרחבה הראויה בז

 והוא מה שגורם לו לעלות ,יותר ממדרגתו אז נכנסים בו אורות גדולים ,ג שנים" ואחר י,בפועל
כ להתעלות באלף " שיהיה ראוי אח, עליונה שצריך להאיר בו ולעשות בו דרכיםיותרלמדרגה 

 ואלו המדרגות נכנסים , וגם להשפיע לנבראים תוספת שפע למעלה ממדרגתם,ב"השביעי לעוה
 2392בנתיבותם שנתבאר "דצל' מ' שלוהיינו ,  כמו המוחין הפנימיים,כ בהדרגה זה אחר זה"בו ג

 שבאדם התחתון נשמתו נגמר ,ו"ד וט"שנים י'  הם נכנסים בב, שלוםהקודמים שהם סוד המקיפי
 באדם רק ת כי אין הנשמה עצמה נכנס, והיינו מה שיכול לכנוס להתלבש ברוחו,ג שנה"בו בי

תנת בו כח  שהיא נו)פתח לט (ש למעלה"כמדצלם ' י דידה סוד צ"בחינה תחתונה שבה שהוא נה
 ,י שהוא מאיר בעולם העשיה"ה שהוא בחינת נ,ט לעשות רצון אביו שבשמים במעשה"ויצ
 שהם רוח ונשמה שבנשמה שהם ,ד דידה"ת וחב" אז מאירה בו הנשמה מבחינת חג,ו"ד וט"ובי

                                                           

 .ל בפתחים"נדצ 2392
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ה "אבות פ(ש "מאירים באדם להחכימו בהשגת התורה שהוא למעלה מגדר המעשה והוא מ
 ש" כמ,י התלמוד יודע לעשות המצות בשלמות יותר" וע,2393למודו לת"בן ט) א"כמשנה 

ב להעלותו למעלה " והוא המביאו לחיי עוה,שה גדול תלמוד שמביא לידי מע)ב" ע' מקידושין(
  . ולכן הוא בסוד המקיפים שלו שמעלים אותו למעלה,ממדרגתו

 ,ליוניםשכמו שהוא באדם למטה כך הוא במאורות ע )כו איוב יט( אחזה אלוה ומבשרי
ש שהמקיפים הם המוסיפים כח " והוא כמ,כי כפי הסדור שם כך נעשה למטה בכל אדם בפרט

במוחין שנתפשטו בסוד הנהגה הפנימית של סדור הבריאה שיפעלו בנבראים כח שיהיה להם 
 פנימיים כבר המוחין ולפי שכבר בעת שנכנסו בו , מגדר הזמןלמעלההכנה לעלות עוד יותר 

 יכולים לקבל אור , והמדות של המאורות נעשו בהירים ורחוקים מן הרע,כליונתצחצחו גופו ו
 לכן בשנה ,כ הדרגות רבות כמו בסדור כניסת המוחין" ואין צריכים כ,של המקיפים במהירות

 אינם לפי גדר הכלים שהם יפים ומה גם שהמק,דצלם' כל המ' דצלם ובשנה ב' אחת נכנס כל הל
  .בצמצום ומדה
בו פנימיים ומקיפים דאימא שהוא סוד הכנת המאורות לעלות לבינה  שנכנסו ואחר

כ עוד למדרגה יותר גדולה לחכמה "כ לעלות אח" אחר זה ניתן בהם הכנה ג,באלף השביעי
 והיינו שהפנימיים , והם סוד פנימיים דאבא ומקיפים שלו,2394שהוא סוד העדן למעלה מן הגן

י "הם מלובש כח העבודה הזאת אשר יעלו ע במדות של הנהגת הזמן עצמם שבאירצריכים לה
 והם הפנימיים ומקיפים , והמקיפים הם המאירים מרחוק להעלותו שם כמו באימא,למדרגת אבא
צ " שמאחר שכבר האירו בו הארות רבות א,ח שנה"ו עד י"כ מט"שנים שאח' שנכנסים בג

 והוא למטה באדם ,שנים' ם שלו ונכנס בג"דצל'  הצאהדרגה גם למוחין פנימיים דאבא שהו
 והיינו להוליד , שראוי ליקח אשה להיות זיווג מתמיד,ח לחופה"בן י) א"כה משנה "אבות פ(

  .כ בסוד הקדושה"א להעלותם ג" ולהוציא נשמות חדשות מן הסט,בדומה לו
א למדרגות עליונות של "ב כשיעלה ז" כן הוא במאורות העליונים שהנה לעוהוכמו

למעלה ' י כל א"כ שיעלו ע"כל הנשמות בכלל ולכל בנין העולמות גז יגרמו עליה ל" עי,ב"חו
 שיהיה זיווגו מתמיד להוציא עוד ,א"י שנכנסו פנימיים ומקיפים דאבא בז" והוא ע,ממדרגתו

כ עמהם כל הנשמות "כ יעלו ג" זה גורם שאח, הנשמות מה שעדיין לא באו לכלל תיקוןירוריב
  .וכל הנבראים מעלה מעלה

ה "ן שיתחברו עם ניצוצי מ"ן הוא לחבר הנקבה עם הזכר סוד נצוצי שם ב התיקוועיקר
א כח " ולכן אין לז, שבזה נדחה הרע מהם,י חסדים דדכורא"ולמתק כל הגבורות של הנוקבא ע

כ " ג בו נתוסף,א בזיווגם בו"י החיבור שנעשה בו מאו"זה עד שיאירו בו גם הארות דאבא שע
 והוא סוד ,מוחין דאבא' גשנים נגד כללות '  והם ג, עת הזיווג הזה לחדש תולדות בכלחכ

 2395ק"א נקרא בשם אלקים לקבליה דע" והוא כי ז,החופה שאביו ואמו מכניסים אותו לחופה
א בשלמותם אז נכלל ברחמי " וכשעלה למדרגה העליונה שמקבל מוחין דאו,שבו הנהגת הדינים

' ה של חופה ח"א והם סוד ח"אוהמזלות שמהם תליין '  והם ב,ג מדות"ק שהם סוד י"דע
ז "שנים שאח' כ בב"י ואח"א מתבסם ע"ו אלקים דז"דאימא ובתוכם פ' תיקונים דאבא וה

  . ואז הוא שלם בכל מדרגותיו,נכנסים גם מקיפים דאבא
  

  פתח מב 
ים שהם הכל'  כי כלל הפרצוף מתחלק לג, של המוחין בהם תלוי כל תיקון העבודהצלם

 וצלם הם לבושין דמוחין מפסיקים בין המוחין ובין ,מוחין הם פנימיים וה,האברים החיצוניים
 שהם עצמם סוד כללי המדות ,כי הכלים הם החלקים שנתבררו מן השבירהוהיינו , האברים

 והצלם , המאורות שנסדרו בסוד התיקון בהוצאות הרע שמסודרים עתה כפי תיקון העולםופרטי
 והם שהיו משקיפים על הכלים שלא יתבטלו ,רהח ניצוצין שירד בעת השבי"הם מסוד רפ

 שאף ששיערה המחשבה הכלים והמאורות כפי )שבירה פתח כט (ש במקומו" והיינו כמ,לגמרי
א "כ ניתן כח לקדושה שלסוף יתגבר על הסט" אעפ,א בסוד הבחירה"י הסט"הקלקולים שהוא ע

                                                           

  .'חזרת העמידה פרק הבענין זה בשער הכוונות '  עי2393
 .א"צ ע"ז ר"א'  עי2394
ר דף "ש באד"כמ, ק"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ז, ל"ג וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי2395

 .ל"עכ', אלקים כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' א כו"ק ורזא דז"ב רזא דע"א ע"קמ
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שמות ' ח ניצוצין מסוד ד" ואלו הם הרפ,אלפי שנין' ויתבער הרע לגמרי בסוף הסיבוב של ו
 שהמוחין הוא סוד הפנימיות , ולכן הם היו נעשים לבוש אל המוחין2396,ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"ע

פ " כפי התיקון עיםשיורד לתקן הכלים החיצוניים ושרשם מלמעלה שהם הסדרים ההולכ
 אל  ולכן הם מאירים בכלים החיצוניים באמצעות אלו הניצוצין שהיו משקיפים להחזירם,התורה
ימי בראשית ' י דאימא שהיא המשקפת וסוככת על בניה שהם ז"י נה" ולכן הם נעשים ע,התיקון

  .שבהם היה השבירה
שמות של ' ל שהם בד"ח הנ"כ סוד רפ" והם ג,י"מדרגות של נרנח' צלמים נגד ה'  הוהם

ם לצרף כ סוד היחידה ובהם תלוי כל המצות שה" ובהם גנוז ג,ח" שהם נרנ,ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"ע
הכלים ולזכך אותם מן השבירה וגם לצרף אלו הניצוצין אחד לאחד שיהיו מחוברים בסוד 

סוד חיבורם שיהיו והיינו ,  לא בבחינת נקודות נפרדות זה מזה כמו שהיה בעת השבירהוףפרצ
ג מדרגות "ג מצות שהם תרי"י כלל התרי"י לגילוי היחוד ע"כולם פונים לכוונה אחת סוד רה

 ולכן באדם נעשה מן המצות לבוש אל הנשמה והוא ,ה גידים"ח אברים ושס"משבפרצוף ר
 וכאשר משלים ,מן הצלם שהם ימים הקצובים לו'  שבכל יום מתקן ניצוץ א,תיקון הצלם שלו

ע שהם אברי גופו בשיעור התיקון " מן הרע והוא לבוש האדם שבגשלוכולם אז מברר הכלים 
 כמו שהם למעלה בסוד האצילות בכללות כמו כן הוא ,לוי ש"ובהם נכנס הצלם הזה ובו נרנח

  .בכל אדם בפרט
לפי ' מש כל אר שבאדם שהם נבראים מ"ט ויצה" והם היצ, הזה תלוי כל הבחירהובצלם

דקדושה כולל ' שכמו שיש צלם בסטוהיינו , יצרים'  שלו כך הם הביןוצ הניצ ולפי ערך,שורשו
ם "כ קומה שלמה בסוד צל" והוא ג,א" צלם דסט כך יש,ה דבינה"קומה שלמה מסוד שם אהי

ג "ט שלו ותרי" ונכללים כולם תחת יצה,דקדושה' ג מלאכים בסט" נבוכדנצר והם תרילש
) ו פסקה לבפרשה שמות רבה (ש " והם מ,א"ר מסוד צלם דסט"מלאכים רעים ונכללים ביצה

י "כן לעומתו להיפוך ע ו,מצלם דקדושה' והוא תיקון ניצוץ א' שבכל מצוה נברא ממנו מלאך א
חלקי העבודה במעשה ובדבור '  המלחמה שבאדם כל ימי חייו בגוהוא, ע"עבירה וביטול מ

 ל"ם כמש"אותיות של צל'  והם ג,י"ת נה"ד חג"ובמחשבה שהם סוד ראש בטן גויה שלו חב
 ומה , שהדבר הגופני שנעשה בו המצוה הוא הכלי, ובכל מצוה יש בו גוף ונפש)'פתח כ(

 ורצון הטוב של האדם שעושה , שנכנס בצלם הזהנימיהוא סוד אור הפ' ה בו רצון השעוש
י רצון הטוב של האדם העושה המצוה מתלבש בו " וע,ניצוץ מן הצלם שמתקדשההמצוה הוא 

ע עד " ונתקן שם ונשאר שם בג,ע"מסוד גופו הקדוש שבג' של המצוה ומתקדש אבר א' רצון ה
ונים הצריכים לפי מספר ניצוצי נפשו וצלם שלו שהם ימים שנשלם בו כל המצות וכל התיק

ש "ע והוא חייו העקרי כמ" נשלם כל הגוף הקדוש הזה ויושב שם בגאז, הקצובים לו בימי חייו
י הניצוצין עלו "ש שע" כמ,'אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וגו' אלה המצות וגו )ה יח ויקרא(

יש לו מקום מיוחד '  שכל א,י"צלמים לנרנח'  ה והם,הכלים מן המיתה והשבירה אל התיקון
 לא נתנו )א פסקה מדפרשה בראשית רבה ( ל"ש רז" והוא מ,לאושורש מיוחד בעלמין דלעי

  .המצות אלא לצרף בהם את הבריות
והיינו ,  וגם מבחוץ להגן עליו בסוד מלבוש, הזה הוא תוך האדם בסוד פנימיותוהצלם

 )ב" ע' לקידושין( אך ,שות רצון קונו הוא פנימיות הצלםשהחכמה ומדע שהאדם מכיר האיך לע
 תהלים צא (ש" והוא השמירה מבחוץ כמ,'ה עוזרו כו"ולולי הקב'  של אדם מתגבר עליו כויצרו

שהביא הרב הקדוש  )ב"ד ע" עש"ח שיה"ז(ש בזוהר " והוא מ,'כי מלאכיו יצוה לך וגו) יא
או סוכלתנו ומנדע וחכמה לבר ההוא צולמא  לג,בצלמינו דא הוא צולמא דבר נש מלגו ומלבר

 הזה הכל תלוי לפי הכנת צלם, ' נש בנטירא למיהוי נטיר מכולא כוברדאזיל עלוי ומדברא ליה ל
י טהרת מחשבתם שגורמים שמירה וחכמה יתירה אל הולד לעשות "אביו ואמו בעת הזיווג ע

  . מאד והבן,א"י דאו" והוא סוד הצלם מנה,2397רצון קונו
  

                                                           

 .'ח ב" רפח"ע'  עי2396
ד "ע'  סז"א על תיקו"בהגר' וכן עי, ן"בחיי בראשית ל לח וכן אגרת הקודש להרמב' ר'  עי2397

והוא שאור , והוא התאוה שהאדם זורק הטפה בתאוה, טפה סרוחה זו המת הטחול הלילית
ואז הבנים לא ישלוט בהן , ה שצריך להתקדש מאד בזיווג"ולכן אמר במ, ר"שבאדם יסודו של יצה

 .ל"עכ, ר"יצה
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   פתח מג
' שקדמו הם בבבנתיבות מדרגות של עיבור יניקה ומוחין שכתבנו ביאורם '  הגאלו

 שעיבור ראשון הוא שנכלל ,עיבורים' דזמנים ו'  והם ו,בפנימיות' בבחיצוניות וה'  הא,דרכים
 לא אבל היניקה אינו נכלל בה א,כ בבטן אימא"א באימא וכן עיבור שני של המוחין הוא ג"ז

 החיצוניות והפנימיות הוא עצם וענין ,ז"כ בפנימיות עד" והם ג,חוץאימא משפעת לו מב
 והפנימיות , הכל הם נקראים חיצוניות של העולמות,העולמות ומלאכים וכל צבא מעלה ומטה

והיינו , כ באצילות"ע ולמעלה ג"כ כל המדרגות של כל בי"הם נשמות הצדיקים שהם כוללים ג
 שהתכלית הוא אחר גמר ,ב"לכן נברא בסוף כל מעשידוע שכל הבריאה היה בשביל האדם ש

 שלו ,כל הבריאה וכל בנין העולמות וחילופי מדרגותיהם הכל היה בשביל האדםש ,המעשה
י תלוים כולם להרבות אורם ולגדלם ולהעלותם או "נתנה התורה והוא בעל בחירה בטבעו וע

 שהאדם הוא פנימיות כל  ונמצא,י הנשמה שבו" וכולם הם משמשים לאדם והוא ע,ו"להיפך ח
 ולכן כמו שיש מדרגות עיבור ,י"הנבראים כמו הנשמה המנהגת אברי הגוף שכולם נמשכים ע

  . כמו כן ישנם בפנימיות,ויניקה ומוחין בחיצוניות
 , כי עיבור ראשון דחיצוניות כבר נתבאר שהיו סוד העלאת הכלים למעי אימא,והיינו

 והיניקה הוא שכבר נתגלה ,א שמרחקים ממנו כל קטרוגי אורות אימ"ששם הוסר מהם כל סיג ע
י שהוא "ת שלו שהם בסוד שם שד" וצריך שיקבל מאימא גידול לחג,א בסוד הלידה"מדרגת הז

ת ושם "ו בת"ה בפשוט כ"ת כלולים בשם הוי"שמות של חג'  שהם ג,2398 השדים דאימאןמ
'  ושלשה השמות גי,ה"גבור' ו גי"ב רי"פ ע" ובגבורה הוא ג,ב"ע' ד גי"ן חס"ה במילוי יודי"הוי
ת הם סוד האבות ויניקה "שחג' י וגו"באל שד' וארא אל אברהם וגו) ג ו שמות(ש "ס מ" וז,י"שד

 והיינו שהמוחין שלו עולים לאימא ,כ הוא סוד עיבור שני" ואח,' אםשנים ויו' זו נמשכת עד ט
' מוחין נמשכים מט'  והם ד,תא בסוד הנהגה פנימיו"כ בז"להיות נסדר שם להתגדל ולסדרם אח

מוחין ' כ ד" ואח,שנים' ק שלו הם ו"ג שנים בסוד ו" וכן עולה חשבון י,'ג ויום א"שנים עד י
  .ג"שהם י' ו'  הם ז,'י הם ג"כ בהכנסם בנה" ואח,מדרגות' י הם ד" בנההתלבשםקודם 

 בסוד ן שלו שהוא" שהוא סוד גידול הנשמה נר,ל בפנימיות"בחינות הנ' כ הוא ג"אח
ע "מדרגות הראשונות של עיבור יניקה מוחין הוא להוסיף גידול בעולמות בי'  שג,הפנימיות

 הפנימי של ושורשמ הוא להגדיל אור הנשמות " אבל בחינה השניה של עי,עצמם לכל צבאם
חדשים '  ותחילה הוא סוד העיבור של ט, שהוא בסוד אדם דנשמה שהוא פנימיותם,כולם

ד הם לעולם פנימיות של "ק שלו שחב"ד שלו יהיו נכללים בו"א שגם חב"אשבמדרגה זו הוצרך 
 הוצרך לגלות בהם מדרגה עליונה , כן כדי שיתגדל הפנימיות שלהם ולצאת מן התהווכמו ,ק"הו

' תיקוני עתיק שבז'  כי הוא הארה נמשכת מז,חדשים' הוא בסוד ז'  ועיבור ב,ד שלו"של חב
 כל לים והם כול,תיקונים הם הפנימיות של כל העולמות' אלו הז ש,תיקוני גלגלתא דרישא דיליה

 והוא סוד ,ב" שהם הפנימיות ועיקר המחשבה של כל מע2399ת שהם תליין בשיתא קדמאי"ז
   . ודי בזה, שהם בנשמות בסוד המוחין שלהם,ד שלהם"עיבור של הנשמה דנשמות בסוד חב

  
  פתח מד 

ש " כמ,ב"יאה ונרמז בתורה בסדר מעכ בבר"מ היה ג"מדרגות של עי'  אלו הגוסדר
 מן הקליפות בסוד 2400ן"ב בסוד מ"שתחילה עלו כל מע' בראשית ברא אלקים וגו )אבראשית א (

ש " והוא מ,ן במחשבתה אל הזכר"ן עולה למוחא דאימא שהיא מעלה מ" שהמ,העיבור ראשון

                                                           

ל דלתתא מתחברן דא "י וא"י אלין אקרון שד"ל שד"אקרון א, ל"א וז"ג ע"ב רנ"זהר ח'  עי2398
ל דאיהו מסטרא "והאי א, בגין דנפק מכללא דאלין שדים, י"ל שד"בדא ואעיל דא בדא ואקרי א

כל אינון רחמין דקיימי לאתזנא ההוא היכלא דלתתא דאקרי זכותא על , דימינא נטיל מאתר דא
) א"ה ע"ב כ"ח(יהל אור על הזהר שם ' וכן עי, ל"עכ, י יניק" דהאי רוחא דביה דקאמרן האי שדשמא

ש אני אל שדי אני "וכמ, ל והוא כאן שמספיק לכל"ש ז"לכן נקרא שדי שדי באלקותו כמ, ל"וז
שכאן הוא השדים שלכן נקרא , ז הוא מפרש הפסוק שני שדיך"וכ', שאמרתי לעולמי די וכו

  . ל"עכ, צ דבר אחר"ם שמספיקים לתינוק שאהמניקים שדי
 .א" ע' טצ"ספד 'עי 2399
  .שבירה פתח כב'  עי2400
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ת הזריעה היו ב ושם בע" חו2401ראשית'  והם ב,ראשית חכמה) יתהלים קיא (סוד ' בראשית וגו
' ימי בראשית שהם ו'  והוא כלל כל ו,בסוד הטיפה כלולים כל האברים בבחינת מלכות שבהם

א " ניצוצין שנגמרים ברע2403ח"ר רפ"ם הם סוד ימי העיבו"א אלהי"בר, 2402אותיות שבתיבה זו
א יום בהם נגמרים כל אברים של " ואלו רע)'טפתח א "ז( ש במקומו באריכות" כמ,ימי הריון

 ,ע יום"בסוד ר' מי' ך שהם נכללים כל א"אותיות מנצפ' ב אותיות וה"א שהם סוד כ"וף דזהפרצ
עד '  שמא, חשבון המאורות והפרטים כחות של האותיותוד בס2404ק מפתחאן"והם סוד אלף ות

ל בביאורו "א ז"ש רבינו הגדול הגר"ך כמ"אותיות מנצפ' ק אלף וכלל ה"ה ותשר"הם תצ' צ
 ועיבור הראשון היא של ,ל"ק הנ"אלף ות' ץ גי"ת האר"ם וא"ת השמי" והוא סוד א,2405להיכלות

 את ,2406ד שבו" ברא אלקים חבראשית ב,א"ס של א"חדשים בפנימיות שבו שהם סוד ט' ט
  .2407ק שבו"ו' השמים וגו

' תיבות של בראשית וגו' ת גלגלתא הם ז"א ז" רדל,ת"חדשים של ז'  שני בסוד זועיבור
תליין בשיתא ' דשיתא אלפי כו )ב" ע'ח( שם )ל"הגדול ז( רבינו א ובביאורי"צ פ"ש בספד"כמ

 הם בסוד עיבור ,ב תיבות עד תיבת המים" י,'כ פסוק והארץ היתה תהו וגו"ואח ,ש"קדמאי יעו
 ואז האירו בו ,ימי בראשית' ק בסוד ו"כ היניקה בו"ואח, 2408ח בעיבור ראשון דחיצוניות"של יב

כ עיבור שני בויכולו סוד עיבור "ואח, דעובדא דבראשיתב אלקים "ב נתיבות חכמה בסוד ל"ל
' פ שם אלקים שם סוד ג"וג, ה"שם אהי' פ ז"פ שביעי ג" והם ג,דמוחין באימא יום השביעי

                                                           

ראשית נקודה בהיכליה והאי נקודה איהי מחשבה ' בראשית ב, ל"א וז"ע' ז כ"תיקו'  עי2401
בינה דאיהי ביתא ' וזה ב, בהיכליה בינה, ל נקודה חכמה"ר, ל"א שם וז"גר' ועי, ל"עכ, סתימאה
ולגבי זה שכל הבחינות נותנים , ל"עכ', והוא נקודה בתוך הב, אשון ראשית חכמהבית ר, דלעילא

' נעשה'שפסוק ' ויברא אלקים את האדם כו, ל"ד וז"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר' עי, חלקם במלכות
, ל"בסוד המאור הקטן כנ' ל דאזעירת גרמ"כמש, כבר פירש על מלכות דאצילות והיא ראש לבריאה

וכמו שבחכמה , והוא באזעירת עצמה לירד שם,  שהיא חכמה זעירא כידועוהיא חכמת הבריאה
וכמו שחכמה הוא , כן בה נעשה כל הבריאה, דאצילות נעשה כל האצילות כלם בחכמה עשית

', כ בראשית ברא כו"ולכן נקראת ראשית ועלה נאמר ג, ראשית אצילות כן היא ראשית הבריאה
אמור לחכמה אחותי את אחות לנו ) 'משלי ז(נאמר ועלה , ראשית' ש בתקונים בראשית ב"כמ

  . ל"עכ', ש בזוהר אית חכמה ואית חכמה כו"קטנה וכמ
אב חכמה עילאה סתים והחכמה מאין , והוא אב ובן, ל"א וז"ג ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי2402

ות אותי' ק וברא ג"אותיות ו' ולכן כאן ו, א ובן גליא והוא בראשית גליא"והוא בר, ל"תמצא כמש
 .ל"עכ, מוחין ובהן כלל הספירות' ל ג"נ כנ"אותיות של החכמה שכולל דו' ד ג"נגד יו

  .כ"ח עה"רפ' ם בגימ"א אלהי" בר2403
, למנדע אלף וחמש מאה מפתחן דלא אתמסרן לעלאי קדישי, ל"ב וז"ה ע"א נ"זהר ח'  עי2404

 ידוע שסוד המפתחאן ,ל"וז) ב"ב ע"א כ"ח(יהל אור שם ' ועי, ל"עכ, וכלהו אסתימו ביה בתיקונים
ה יש לו אורות ומפתחות כמנין אות ההוא "וכל אות של הוי, תרומה' ש בפ"ה כמ"הוא בשם הוי

', פ ה"ראשונה יש לה חמשים מפתחות שנפתחים חמשים שערים בה כמנין י' שה, ונכללים זה בזה
' ים בהללכמפתחות אות דקשוט דאבהן וכשנ' ו הוא ש"ז וכשנכללים בוא"ש בזהר ובתיקו"כמ

ש "אחרונה כמ' ק מפתחאן שהוא משמש לה"ט אלף ות"ולכן ביד הנער מט, ק"אחרונה הוא אלף ות
  . ל"עכ, ה"ד פ"בס

ש "וז, שהוא אחד' אלף והן א' ק גי"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ע' ב א"יהל אור ח'  עי2405
אלפים וחצי ' ץ מספרם ג"כפולות כמנפ' ה ועוד ה"ו חיילות משבחים להקב"שתצ) ויקרא ב(ר "במ

) ב"ז ע"ב כ"זהר ח(ל "ט ופלגא והן היאורים כנ"הן תצ) תצה' גי' עד ק' מא(ו "וחצי ועם תצ' שהם ג
ט "ש תצ"וז' ן והן אלף חסר א"ק בזו"תשר' כסדרן וא' ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א

 .א פתח טז"לעיל או 'ועי, כ"ע', יאורין ופלגא בסטרא דא וכו
אלו שני תיבות '  וכו- בראשית ברא עד הארץ כבודו , ל"א וז"ג ע" לצ"ל ספדא ע"בהגר'  עי2406

שהן , ותיבה השלישי הוא אלקים בינה אלקים חיים, א שהוא דעת"הן חכמה עילאה ורישא דז
  . ל"עכ, ד"חב

ל "ר, דכתיב והתפארת והנצח, ואמר השמים ואת, ל"א וז"ג ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי2407
ולכן , ו"א אשתתפ"ן כחד"י אמר אינו"ועל נה, י"ת ונה"והן ת, ד בשמים ובארץכל הפסוק ע' כמו וגו

 . ל"עכ, י שהן נכללין כאחד כידוע"נה' ת ג"ג וא"דרגין חו' ת ב"ת א"נאמר כאן וא
ש "וז, ל"ב תיבות מן היתה עד המים כנ" והן כנגד י-שעתי , ל"ב וז"א ע"א י"שם בהגר'  עי2408

אבל ', א תיקון א"תיבות לפי שהן בכלל ימים וכ' ק הן בו"ים של וימ' י שו"ואעפ' דכתיב היתה כו
, ב תיקוני דיקנא שנכללין בפה"ב שעות והן כנגד י"י, ב תיקונים"ובה י, מלכות היא בסוד השעה

  .ל"עכ, ב שעות"בי' והן בסוד אלף הז
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ה " והם מוחין דהוי,י מוחין דגדלות שיורדים בו"מוחין דקטנות דאלקים שיורדים למטה בגרון ע
  .2409'שמים וכו'יכולו ה'ששי ו'ום ה'ת י"בר

בראשית י "רש( ' שתחילה עלה במחשבה להבראות כו,דרגין'  הוא בכלל העולם בגוכן
' ן לאימא כל הז" והוא סוד עיבור ראשון שעלו בסוד מ,'ש בראשית ברא אלקים וגו" כמ)אא 

 כי היה , ואז לא היה עדיין דבור רק במחשבה,תיבות של פסוק ראשון' ימי בראשית שהם ז
כ "ואח , ולא נזכר בו אמירה רק במחשבה,2410מי מאמר הוא נאשית ולכן בר,ם מאלקים"אל

ק "שהם ו) א"ז ע"סנהדרין צ( והם שית אלפי שנין דהוה עלמא ,סוד היניקה באמירה' ויאמר וגו
ר בעולם וצריך ליניקה מחלבא דאימא סוד " ואז הדינים שולטים והבחירה מסורה ויצה,דיניקה

  .תורה ומצות למטה במקומו במצות מעשיות
ב ישעיה ( לבדו ביום ההוא'  ונשגב ה2411 אז כולא סלקין לאימא,כ באלף השביעי"ואח

 ,אלפי שנין וכל הנבראים שבהם לקבל המוחין והוא עיבור דמוחין' ק שהם ו" שאז מתעלים ו)יא
' סעודות של שבת סוד ג' פ יום השביעי שהם ג"מוחין בסוד ג' ומקבל ג 2412ולכן אז העולם חרוב

   .2413ש"א יעו"צ פ"ש רבינו הגדול בפירושו לספד"המוחין כמ לידת שאחראלפים שנה 
  

  פתח מה 
 כי עיבור הראשון היה , ויש הפרש ביניהם,ן"י העלאת מ"כ ע" שני דמוחין הוא געיבור

א העלו בירורי הכלים שלו מן השבירה שעדין לא היה תיקונו "ן מעצמם שאו"העלאת מ
ל שעלו ונסתלקו " ר,ו מן הקליפות וזה היה התחלה הראשונה שעלו הכלים של,במציאות

 שלהם שהיה שיעור המאורות במחשבה בבחינת בלבול הסדר והפירוד כפי מה ונהממדרגה ראש
ן הם הכלים עצמם של " ונמצא מה שעולה בסוד מ,א גובר בעולם"שהם מוכנים להאיר כשהסט

  .א להסדר שם בתיקון" שהם שעלו במחשבה דאו,א וסדורי מדות שלו"ז
 שכבר אורותיו מסודרים וצריך לתקן הפנימיות ,א עצמו" שני דמוחין הוא מז עיבוראבל

 וזה תלוי בעבודת ,ר שהוא בסוד תוספת טובה מה שאינו כפי סדור ימי בראשית"שלו שהם הג
ימים '  כמו שהיו בעת הבריאה בכל הול ידיהםימי בראשית היו שלא ע'  כי סדור ו,התחתונים

 יבנה שהוא יומא דאזיל עולם חסד) גתהלים פט (ו בסוד  מעצמ' שהי, שנברא האדםדםקו
 כי טוב הוא מה שהוא טוב , ולכן נזכר בהם כי טוב ולא מאד, עד יום הששי2414יןיומבכולהו 

וירא אלקים את כל אשר עשה והנה ) לאבראשית א ( אבל אצל אדם נאמר ,בטבעו מצד הבריאה
י מעשיו הטובים " והיינו ע,לטובהרע י האדם שעושה ומהפך "ל מה שנעשה טוב ע" ר,טוב מאד

 ולכן זיווג ,ימי בראשית רק בסוד תוספת טובה' שאינו לפי מה שהוטבע בהם בתחילת בריאת ו
 ,ל שכאשר התחתונים ראוים לכך" ר,ן לאימא"א עצמו שעולה בסוד מ"י ז"זה של המוחין הוא ע

א "ן של ז" מלאתד הע זהו סו,א עד שיהיו מוכנים לקבל כל הטוב"שיגדילו מאורות של ז
  .למעלה

                                                           

 יום הששי' תי' וטעם מה שמקדימין לומר ב, ל"וז' כ קידוש ליל שבת פרק א"שעה'  עי2409
אבל , ת יום הששי ויכולו השמים"ה בר"אותיות הוי' קודם ויכולו כבר נודע לכאורה כי נרמזו ד

' ה שנים במילוי יודין וא"שמות י' ל כי הנה נתבאר שהמוחין הם ג"עיקר הטעם הוא לכוין אל הנ
 .ל"עכ, ל"פשוט וכמו שנרמזו בהכנת המעשה כנ

 .א"ב ע"ה ל" ר'עי 2410
  . א שם"ובגר,  ביובלא אתעטרא קרן"ו ע" לצ"ספדב'  עי2411
 .א"ז ע" סנהדרין צ'עי 2412
שהעולם מתנהג , ק"שית אלפי שנין הוו עלמא נגד ו, ל"ג וז"ד ע" לצ"א על ספד"בהגר 'עי 2413

ש "כמ, ויתנהג עוד עד עשר אלפי שנין', א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי כו"ש בפ"כמ, בהן
ולכן , מוחין שנתחדשו לו אחר עולם התהו' בסוד גאלפי שנין יהיו ' דג) בהקדמה(בברית מנוחה 

  .ל"עכ, ל שם"יהיו אחר התחדשות העולם כמש
בינה , ת"ר וז"והוא ג, דברים ראש וגוף' קומת אדם הוא מב, ל"ג וז"ע' ב ד"יהל אור ח'  עי2414
ד "ע'  יצ"ספדא "בהגר' ועי, ל"עכ, ת יומא דאזיל בכולהו יומין והן מלך וכהן"ר וחסד ז"כוללת ג

שהוא יומא , שאדם רואה מסוף העולם עד סופו, ל והוא אור יום הראשון"חסד בפום אמה כנ, ל"וז
ואם כן משמע שהחסד כאן זה לא החסד , ל"עכ, ק שהן כל העולם"שכולל כל הו, דכלהו יומין

ואם כנים הדברים אז זה , הפרטי אלא שזה השפע של זיווג עליון שמוריד את הדעת העליון למטה
אבל יתכן ששניהם כוונו , ל שזה כן חסד פרטי"י הנ"ל בשער מאמרי רשב"פשטות האריזלא כמו 
  .245 לעיל הערה' עי, ולא באנו להכריע אלא להוציא הדברים לפני הלומד' לדבר א
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ד הוא לפי ערך "י שלעולם המ" שזה נעשה ע)'דפרק ש "כ ק"שעה(ש הרב " מוהוא
ן הם הכלים " שבעיבור ראשון המ,'כמים הפנים לפנים וגו )יטמשלי כז (ש " כמ,ן שעולה"המ

א שהיו תחילה בקליפות והם סוד שיעור חיצוניות המאורות בהנהגה הטבעית "עצמם דז
י האי " והיו ע,ת"כ בסוד חיצוניות דישסו"ד ג" ולכן לעומתו נשפע מ,ימי בראשית'  מוהמסודר

 אבל בעיבור שני שאז ממשיכים , והיינו מסטרא דלעילא ולא מצידנו,2415רוחא דשביק בגוה
ד מסוד " יורד מלעומתו ולכן גם ,ן"א שעולה בסוד מ"ן בסוד הפנימיות והוא נשמת ז"המ

 , באריכות)פתח מג (ש למעלה"כמפ התורה "חין הראוי לצדיקים עהפנימיות שהוא הנהגת המו
  .ד במקומו"ן ביותר ביאור בס"ד ומ"ענין מ' וית

 אז ,א" שבעת שעדיין לא נשלמו המוחין להאיר בז, ההפרש שבין קטנות לגדלותוזה
ק שהם סדור " כי הוא נותן בה כח רק בבנין הו,ק שלו"רוחא דשדי בנוקבא אינו רק מבחינת ו

ג "ני "שער מאמרי רשב(ש הרב " והוא מ,י מעשינו"ימי בראשית שזה בא שלא ע' עשה ומ
ל שאין בו כח רק להיות " ר)ב"ד ע" סגיטין(  שקטן אינו זוכה רק לעצמו ולא לאחרים2416)ג"ע

 ואין בו כח ,ימי בראשית קודם מתן תורה' פ סדר הראשון של ו"מסודר כפי סדור שהוטבע בו ע
 עד ,א"ות שיתעלו במדרגה גדולה יותר ולברר נשמות חדשות מן הסטלחדש לתקן את הנשמ

 שבזה , הנבראיםשל והעטרות של ההנהגה והעטרות 2417םג שנה שאז ניתן בו העדי"שנשלם בו י
 והוא סוד זיווג פנימיות להוציא ,יכול להוציא מדרגות אחרות מה שלא נתקנו עדיין מן הרע

  .נשמות
ד שלו "ע שחב"עלמין בי'  הם בסוד הארתו בג,ם שבוחלקי' א ג"מ שז" ביארנו בכוכבר

 כשאין , ולכן,י בעשיה" ונה,ת ביצירה שבו מלאכים" וחג,מאיר בבריאה ששם הנשמות והכסא
 והם ,כ"ק ג" נבראו מלאכים דיצירה ועשיה שהם מו,ק לבד מהאי רוחא דשביק בגויה"בו רק ו

י עבודתם כי אין להם בחירה "ות עכ מחיצוניות העולם שאין יכולים להוסיף כלום במאור"ג
 אז יכול להאיר בבריאה ומשם שורש הנשמות שהוא ,כ בגדלות שיש לו מוחין" משא,ומעשה

נ לבינה וחכמה "ן להעלות זו" ולכן הם העולים בסוד מ,למעלה ממדרגת בריאה הראשונה
   .ה ממקור יותר עליון עד שורש השרשים למעלה למעלורדים והם י,להוריד משם המוחין

  
  פתח מו 
י הארת הדיקנא " ע,' ב,א" בהיותם במקומם באו,'בחינות הא'  האלו יש בהם והמוחין

 בהיותם מתפשטים ,' ג,א ניתוסף בהם הארה ומתנוצץ אורם בחוץ בסוד אור מקיף"א באו"דא
 והוא ,2418מ" בסוד או,' ה,י ריבוי הארה"י ע" בהיותם מתנוצצים מבחוץ לנה,' ד,י דאימא"בנה

  . התנוצצם לחוץ בסוד התפילין אור מקיף,' ו,חללי דגלגלתא' א בג"י בז"פשטים נה מתכאשר
 והיינו שכפי , הענין צריך לבאר ענין המוחין האלו שהם מתחדשים בכל יוםוביאור

ט שישראל עושים בכל יום גורמים התחדשות בנבראים להשפיע עליהם מעניינים "המצות ומע
 ש למעלה"וכמ יום כפי ענין כוונת המצות שבכל יום  שהם מתחדשים בכל,שהם נשגבים מהם

א כוללת כל התיקונים הצריכים לנבראים לתקנם מן " הדיקנא דאהנה ו, באורך מזה)פתח מב(
 ,ס"קיב ומשם כל הנפלאות כמו שהיה במצרים ו,א מהם" ולדחות הדינים ואחיזת הסט,הרע

                                                           

נ "וצ שיעלו ז"התדיר א) בין אבא ואמא(זווג אחד , ל"וז' ח מוחין דצלם פרק ו" מוזכר בע2415
וכל , נ"אמנם ההוא רוחא דשביק אבא באמא בביאה ראשונה אשר ההוא רוחא שורש זו, נ"בסוד מ

ט "ז פ"א תיקו"בהגר' ועי, ל"נ עכ"א וההוא רוחא מספיק אז למ"שאר הנשמות הנמשכין מזווג או
  .ב"ע

 ולכן איננו יכול, איננו יכול עדין לתת בה כי אם רוחא כליל משש קצוות שלו לבד, ל" וז2416
ל בגמרא "ש רז"כי זהו סוד טעם מ, להוליד כי עדין אין בו רק המוחין הצריכין לעצמו ולא לאחרים

 . ל"עכ, קטן זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים
 . מלשון הפסוק שמות לג ו ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב2417
יש באלו המוחין בחינות ש' והרי נתבאר ג, ל"ג וז"ד ע"י נ"מאמרי רשב' עי, פ"ל או" נדצ2418

אשר ' ואלו הם שלשה בחינות הנז, ל"בחינה החמשית מן ששת בחינות הנ' א הנקר"הפנימיים דז
, ל"כנ' המקי' האחת הם בחינת המוחין עצמם שהם הארות נמשכות מאו, בזו הבחינה החמישית

י דאימא אשר בתוכם מתלבשים האורות הנזכרים הנקראים "השנית הם בחינת שלשה כלים דנה
י "כלים דנה' כו מתלבשין הגוא עצמו אשר בת"השלישית היא בחינת ז, רבעה מוחין פנימייםא

בחינות האלו הם בחינה ' וכל ג' דאימא אחר היות מתלבשין בתוכן האורות הנקראים מוחין כנז
 . ל"עכ, אחת
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ג מדות " והם י,אוקיר דיקנא דבעי ל,'ואכבדה בפרעה וגו )ב"ד ע"לר ק"אד(ש בזוהר "כמ
 ולכן בכל יום ,2419ב"מזלות נוצר ונקה שהם כלל כל המוחין דחו' הרחמים שנכללים בב

 , אז הדיקנא נותנת בהם כח הארה כפי החידוש שצריך להיות בכל יום,כשיורדים מוחין חדשים
וא הנהגה שהמוחין הוהיינו , בבחינת בקיעה לחוץ'  וא,בבחינה פנימיית'  א,מדרגות' והם בב

 שלפעמים הוא במדרגת העלם ונסים נסתרים והוא ,פ התורה"פנימיית לישראל המסודר ע
 ולפעמים בוקעים לחוץ לגלות נפלאות ולהראות ,המוחין המכוסים תוך פנימיות המדות וכלים

 והוא , בוקעים לחוץהפנימיים שהמוחין , והם סוד זיו התפילין הבוקעים במצח,מעלת ישראל
 , אלו תפלין שבראש,'נקרא עליך וגו' וראו כל עמי הארץ כי שם ה )א" ע'ברכות ו(ל "ש רז"כמ
 , חותם מלכו של עולם בתורה ומצות, אנו מראים עלינו שאנו מראים עבודתינו והיאךכמוש

' את ה )ברכות שם' ע(ש " אהבתו קשור עלינו כמ והיאך,מראה יחודו עלינו' וכמו כן הוא ית
  .'ך וגוהאמיר'  וה,'האמרת וגו

 ,י שלהם"בנה'  והב,א עצמם במקומם"ד דאו"בחב'  א,מקומות'  המוחין הם בגוהנה
 מצוה ששכר ,ב באלף השביעי"שעיקר תיקון המצות הוא מוכן לעוהוהיינו , א"במקומם בז' והג

כ מדרגות רבות שתחילת עלייתם של הנבראים " ושם ג)ב"ט ע" לקידושין( בהאי עלמא ליכא
שכולם  )א"א ע"י( 2420א"צ פ"ש בספד" וכמ,שלהם שהוא מלכות דאימאי "לאימא הוא בנה

 ושם ,י" שבטן הוא בנה, והוא סוד עיבור שני סילוק הנשמה לבטן אימא,חוזרים לבטן אימא
 מתנהגים רק בהנהגה פנימיית לבד ויתבטל הנהגה חיצוניות שהם היונתקנים הנבראים כולם שי

 שהגוף מתבטל , חורבן העולם ומיתהוהוא, 'וגווחפרה הלבנה  )כגד ישעיה כ(ש "הכלים כמ
סידור הפרטים של הנהגה והיינו ,  ושם הציור של האברים ברחם,והנשמה מתחדשת שם

א הוא בסוד הטיפה של הזיווג שנמשך ממוחין " והמוחין בשורשם במוחין דאו,פנימיית הזאת
ד עליית הנהגה זאת  והוא סו, בנשמהואכמו שהוא בגוף של הולד כמו כן הוהיינו , א"דאו

כ הוא הלידה של " ואח,כ ברחם אימא מצטיירים בפרט" ואח,במחשבה עילאה ושם הם בכלל
ל שהנבראים עצמם יהיו מסודרים " ר,א" היינו מה שיוצאים מרחם אימא ומתגלים בז,הנשמות

'  יש כאן גוהרי , והוא אחר אלף השביעי שכולם מתחדשין כקדמייתא,בהנהנה פנימיית הזאת
 שעיקר תיקון העבודה נשאר שרשו למעלה בסוד ,כ עתה"מדרגות הם ג'  הגואלו, רגותמד

 והם הפירות של המצות ,אלפי שנין' כ בהנהגת הזמן של עתה בו" ומשם מתנוצץ ג,עלייתם לשם
 והוא בכיסוי ולפעמים בגילוי קצת בסוד התפילין ,'פ התורה כו"ז ע"שגורמים שיתנהגו גם בעוה

ב " וזה נמשך מצד שורשם של המצות הקרן הנשאר קבוע בעוה,ש"כמ לחוץ מתנוצציםש
 ,א נעשה כן" שאז בשרשם מתנוצץ לחוץ גם למטה בז,ל"המקומות הנ' א בב"במדרגת או

  .ומתגלה בסוד אור מקיף של התפילין
אלפי ' ז בו"במקומם בעוה'  א,בחינות פנימיים של המוחין' בחינות מקיפים וג' ס ג"וז

'  והב,י דידה"בסוד עלייתם לרחם אימא בנה'  א,מדרגות' ב בב"חרים בעוה והשנים א,שנין
אלפי שנין אין משיגים רק '  ועכשיו בהנהגת ו,ד שלהם"כ לשרשם העליון בחב"בעלייתם אח

 שהמדרגות עליונות ,א במקומם"בזבחינה תחתונה של המוחין שהם המוחין המתפשטים למטה 
  .ב"ל בעוה"ל ראשו בסוד הכנה מה שיהיה לע רק עומדים עליו ע,לא נתפשטו עדיין

  
  פתח מז 

                                                           

א יקירו דיקירותא סתימא דסתימין והו) הדיקנא(נקרא , ל"ג וז"ע'  חצ"א על ספד"בהגר'  עי2419
ל ולכן "ל והן לבושיו ולכן נקרא דיקנא לבושין כנ"ס מתלבש בחכמה וברא הכל כנ"שא, י"לבושי דע

א במזלא אתכלילן ולכן "א ולכן או"ב ויש בו שני מזלות בחינת או"ש בפ"לא אדכר באורייתא כמ
  . ל"עכ, הכל תלוי במזל

, ש לעיל"כמ, ושהיא עלייה, אלף השביעי תליא במלת בראשית, ל" וזשםא "בהגר'  עי2420
שהוא דרגא , והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי, ל"והיא בינה כנ, בראשית ברא שית עלייהו

והוא , י"ש בס"שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ, ובינה הוא בסוד אחרית, דבינה כידוע
מלכות ו, הוא מלכות' וז, ק"והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו, סוד וחד חרוב

רק שכמה , וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל, וחוזרת אל שרשה, תליא בבינה
ב הוא בסוד "ועה, ש"ע) א"ח ע"תרומה דף קנ(מ "ש בר"כמ, דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה

לבטן , וכלם חוזרים לבינה, אז ובינה שלטא, והיא אשת חיל עטרת בעלה, עטרה שחוזרת לבינה
  .ל" עכ,אמם
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 ,א"א המתלבשים בז"כי יסודות דאווהיינו , א"י הארת הדיקנא דא"א נשלם ע" דזיסוד
י כפיפת " ולכן ע, אמנם יסוד דאימא קצר ומסתיים בחזה,יסוד דאבא הוא ארוך ומתפשט יותר

 חסד הואז מתרבה החסדים ש"ועי , מאיר בחכמה שבו,א"הדיקנא שהוא מזל תחתון עד רישא דז
 וכל זה סוד עמוק , ומשם נמשך החסד הזה עד היסוד ומתגדל יותר,א שנעשה חכמה בגדלות"דז

א "מ שיסוד הוא המאור המעביר כל הדרכים המסודרים בכלים דז" כבר ביארנו בככי ,מאד
 לקבל אלו  שהיא נשלמת מכל התיקונים והכנות של הנבראים וישראל,ובמדות שלו אל הנוקבא

 ולפעמים , והנה מדרגה זאת של היסוד לפעמים הוא מגולה ועושה פעולתו,א"הסדרים של ז
 ולפעמים 2421 שלפעמים הוא בסוד אבר חי, שהרי אנו רואים כן באדם למטה, ושובתעלםהוא מת

 אז מתרבה תשוקתו בסוד ,כאשר רואה הנוקבא מסודרת ביופי ותיקון שלהוהיינו , בסוד אבר מת
  .2422 ואז יורד ממוח שלו אליו ונעשה חי ממש,'הסבי עיניך מנגדי וגו) ה ו ש"שיה(

 שאימא עשתה )פתח לז (' שכבר נת, כל זה הוא בסוד השורש במאורות העליוניםוהנה
 ועד כמה יתפשט הארתו ,כ מדרגות" שכל מדה יאיר כ,א"קו המדה בכל האברים ומדות של ז

י שלה שהם עשו מדות " והוא סוד נה,ל כל מדה ונתנה כח א,שהוא סוד המדה באורך וברוחב
א למעלה המה תמיד " המאורות אלו בז, והנה, המוחין דגדלותתפשטותס שלו בסוד ה"הט

 אבל שיאירו למטה ,דברך נצב בשמים' לעולם ה) פחתהלים קיט (מסודרים כראוי בסוד 
זה שעשוי במדרגה  שאז המאור ה, שאינו רק בעת הזיווג עם נוקבא שלו,לנבראים זהו לפרקים

כ " משא, חי עושה פעולתור אז הוא בסוד אב,זאת להעבירם אל הנוקבא כלל בנין התחתונים
  .כשאינו פונה להאירם אל הנוקבא

 ,2423 והיסוד הוא יתום מאמו, מה שאנו אומרים שיסוד אימא קצרה ומסתיים בחזהוהוא
 שאז בא הכח ,יווגל שקו המדה שלה לא נתנה בו כח הזה שיאיר בתמידות רק בעת הז"ר

מ נשאר היסוד במציאותו " ומ,ממדרגה עליונה שהוא המוח בסוד חכמה למעלה מבינה שלו
 אבא שהוא יסוד והוא סוד הארת ,וצדיק יסוד עולם) כה י משלי( עומדו בסוד עללקיום הבריאה 

 אינו רק 2424 אבל כח התפשטות והציור לפרטים, רק בכללותוהוא, ארוך ומתפשט לעולם ביסוד
 ואז צריכה אימא להאיר בו מצד שורשה , זה נפסק ממנו ואינו בא רק בעת הזיווג,מאימא לבד

 מזל נוצר לאבא ומזל ונקה ,א"מזלות הם המאירים לאו'  שב,העליון והוא סוד מזל תחתון ונקה
 שהחכמה שבו יאיר ,א להוסיף כח במוחין שלו" המזל עד רישא דזפיפת והוא סוד כ,לאימא

י גילוי החסדים " שכל בנין היסוד הוא ע,ו עד היסוד ואז מתרבים החסדים בוויתפשט מדרגת
סילוק ודין סוד כ הגבורות הם " משא,שהחסדים עניינם להתגלות ולהתפשט למטה בסוד מים

  .וצמצום בסוד אש שטבעו לעלות
ח " והם סוד רמ,ם שהוא חסד"י אברה"ר ע" סוד ברא מאברהם דאתגליא האי אבוהוא

 שכל הכחות וכל המדות הנכללים בו ,ל" ר,גליין בפומא דאמה שהם כלל האברים דמת2425עלמין
 ופרר דנוקבא וח"ר שהוא העושה בא" ונקרא אב,מגלים כוחם ביסוד הזה ליתנם לנקבה שלו

                                                           

  . א דהיינו בקישוי"ה ע"י סנהדרין נ"רש'  עי2421
רגע בלא תורה ודעת הוא אבר מת ] האדם[כשהוא , ל"ב וז"א ע" נז"א על תיקו"בהגר'  עי2422

וכמו שכל האברים הם תמיד בתוקפם לבד הברית שאינו חי ' ש מה דגי הים כיון כו"כמ, מת' ונק
ולכן ' ובניהו בן איש חי כו' רשעים בחייהם כוה באדם ה"וכ, י התעוררות הדעת לזיווג"כי אם ע

ז שערלה חופפת על העטרה והוא כתנות עור של הגוף וצריך לפושטו עד "אינו נשאר הגוף חי כ
 .ל"עכ, כי אמילם דוד מלך ישראל חי וקיים' שהוא זמן התגלות העטרה סבוני כו' ל בזמן התחי"לע

 .'ח שער הצלם פרק ג"ע 'עי 2423
' דברים רצון ומחשבה וציור וכו' ג, ל"ד וז"ח ע" לצ"א על ספד"בהגרוף ליקוטים בס'  עי2424 

מקודם , דברים' חכמה הוא טעם ותכלית הענין ועיקר הענין שבמחשבה ב' וכתר הוא התכלית וכו
חושב ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול ) בינה(ואחר כך , חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי

 .ל"עכ, הכלי
כשיורדים למטה בפומא דאמה , ח כמנין אברהם"רמ, ל" הפסוקים חיי שרה וזשער'  עי2425

חסדים אלו והנה אז נעשה היסוד ' ושם נתפשטו ה, ח עלמין כנזכר באדרת נשא"דאורכיה רמ
ותאנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן , ל"א וז"ב ע"ר דף קמ"אד'  ועי,ל"עכ, שהוא יוסף

והאי הויא אמה דכיא ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין , א דכיאבתיקונוי אתתקן תקונא דכסות
ד פומיה דאמה אתגלי "ד וכיון דאתגלייא יו"דאתקרי יו, וכלהו תליין בפומא דאמה, ותמניא עלמין

  . ל"עכ, חסד עלאה והאי אמה חסד הוא
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ן "עניינו בסוד מ'  וכמו שית,ם דילה כל המאורות"י שתקבל ברח"י שנעשה בסוד ח" ע2426אותה
) בבראשית א ( בפסוק 2427ם"ג הוא סוד תיבת המי"ל הי ומז)פתח כב (ד"ד במקומו בס"ומ

י " וע,י"ר ח" ואלו המים הם העושים אותו בסוד באר מים חיים ובסוד אב,'והארץ היתה וגו
כוס ) יג תהלים קטז(ג שהם " וניתן בה ה,2429 רוחא דשדי בגוה2428ו"נעשה חפירת הבאר בסוד רי

 שהמוחין המאירים בראשו ,ה" רוידשנת בשמן ראשי כוסי )ה כג תהלים(ש " והוא מ,ישועות
ה "ז כוסי רוי" עי,שמן הטוב על הראש יורד על הזקן) ב תהלים קלג(ומאיר שם מזלא ששם 

ש "מ)כ( והוא ,2430א לוגין" והוא כסא דדוד דמחזיק רכ,י" וגם היא נעשית כלי ע,י"ר ח"בסוד אב
ח " שבו ונתגלו ה אז האיר היסוד,א בגדלות"שנברא האדם בצלם דמוחין ונשלם זאחר  ב"במ

 ולכן כתיב אחריו , תולדותולהוליד ואז ראוי לזיווג , היה בריאתו ביום הששידאמה ולכן בפומא
 ונקרא היסוד ,ל"ה הנ"ר מ" סוד אב,'ם וגו"אלה תולדות השמים והארץ בהברא) דבראשית ב (

 ,2431יאג נהרי דאפרסמונא דכ" והם י,ג תיקונים נכללים במזלא תתאה" שי,י הדיקנא"י ע"ח
'  ונתפשט בסוד המאורו והוא מסוד חסד שלו שנתגדל ונתרבה ,י מאיר חכמה בראשו"כ ע"ואח

ג "י מבסם הדינים של ה" וע,2432י טורי דאפרסמונא דכיא" והם ח,י"חסדים ביסוד ונעשה ח
א " נברכות(ס " וז,2433י"כ בסוד ח"ג אותיות ג" ובמילוי הם י,אותיות דאלקים' בכלל שהם ה

   .'י כו"רכה צריך שיהיה חשכוס של ב) א"ע
  

  פתח מח 
ע "כ למעלה באריכות בסוד ש"ג'  והוא נת,ב שלו"א נמשך מהארת חו" הפנים של זזיו

ן שהוא " שהזיו הזה של הפנים הוא מתנוצץ מצלם של הנר)יד, יגפתחים א "א( א"נהורין של א
פנימיות הסדר  וכן מלבוש הזה מתנוצץ בפנים שהפנים הוא המאורות שמגלים ,לבוש המוחין

 באדם למטה שכאשר פניו מאירים ושמחים הוא ניכר שדעתו הפנימי ים כמו שאנו רוא,שבגוף

                                                           

שרשו של יעקב הוא מיסוד דאבא כנזכר אחר , ל" פרשת ויצא וז-שער הפסוקים '  עי2426
ושם יציאתו וגילויו מתוך יסוד דאימא הנקרא באר שבע כמו , א" יסוד דאימא בחזה דזתשלום
אבל , ר"ת אב"ר ס"ב מבא"א יעק"ת ויצ"ולכן נרמו בס, כי יסוד דאבא הוא זכר ונקרא אבר, שנבאר

חקוק וחלול שבו נכנס האבר הנזכר ולכן היסוד של הנקבה , יסוד דאימא נקבה מתהפך ונעשה באר
 . ל"עכ,  בשם בארנקרא לעולם

 .ב"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי2427
ו והטעם כי "ת רי"עלי באר ענו לה ס, ל" פרשת חקת וז- ל "ספר לקוטי תורה להאריז'  עי2428

 . ל"עכ, כ עלי באר ענו לה"הלא כבר נתקנת בסוד באר חפרוה שרים וא
, נ"נ בסוד מ"לו זוצ שיע"התדיר א) בין אבא ואמא(זווג אחד , ל"וז' ח מוחין דצלם ו"ע'  עי2429

נ וכל שאר "אמנם ההוא רוחא דשביק אבא באמא בביאה ראשונה אשר ההוא רוחא שורש זו
בשער ' שדי'ומוזכר בלשון , ל"עכ, נ"א וההוא רוחא מספיק אז למ"הנשמות הנמשכין מזווג או

  .ב"ט ע"ז פ"א בתיקו"בהגר'  ועי,'המוחין פרק ה
ל "ש רז"מ, ל" מסכת פסחים וז- ל "ס להאריז"שספר ליקוטי ה' עיו, א"ו ע"יומא ע 'עי 2430

ה "א לוגין כמנין רוי"דע כי הכוס מחזיק רכ', לעתיד אומרים לדוד שיברך ואמר לי נאה לברך וגו
ן "ע נהורין אין להם רק ק"אור הלבנה כאור החמה והנה מן ש' כי אז תהי, ה"ה כוסי רוי"כמש

י "רכה שהוא הנוקבא העומדת כנגד החזה עולעתיד יכנוס בכוס של ב, ש במקום אחר"נהורין כמ
כ דוד שהוא מנוקבא מברך על כוס זה לקבל אלו "וע, ע"א האורות להשלים מנין של ש"רכ

  . ל"עכ, ההארות בה
הוא , ל"א וז"ג דדיקנא דא"ג שזה ההארה שבתוך התיקון י"ט ע" יצ"ספדא "בהגר'  עי2431

ואמר '  על הראש יורד על הזקן כוכשמן הטוב) תהלים קלג ב(ש "ס שנקרא שמן כמ"שפעא דמ
  . ל"עכ, דאפרסמונא דכיא שהוא השמן הטוב מכל השמנים כידוע

' ועי, של גבורותהם ' ג הם של חסדים וה"יי "מתוך החא שכתב ש"ע' א א"יהל אור ח'  עי2432
דאפרסמונא דכיא דסלקין נשמתין דצדיקיא שם יבין וישיג כל ההשגות וזה , ל"וז' מגלה עמוקות עי

ולדעתי זה סוד , ח נסיעות של נשמות שנוסעים מיציאת זה העולם עד מקום מחצבה" סוד יהוא
שם (שאומרת הנשמה בשעת יציאתה מגוף דמסיים שם ) תהלים צב א(מזמור שיר ליום השבת 

י יודוך כמוני היום "י ח"ח, י נענועין שבלולב"תמר יפרח דייקא על ח"דיק כ"צ) תהלים צב יג
ח דרגין ירדה נשמתו לזה העולם "שדרך י) א"ז ע"כתובות דף י(ינתה כך נטילתה כנת) ישעיה לח יט(

י ברכאין דצלותא צריך למסור גרמיה "לכן אחר ח, ח טורי דאפרסמונא סלקא לעילא"כך דרך י
  . ל"עכ, למיתה בשעת נפילת אפים

 . 'ח קדיש פרק ד"פע'  עי2433
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 וכן להיפוך אם ,באור פני מלך חיים )טומשלי טז (ש " כמ,2434מיושבת עליו ושמח במעשיו
ויפלו  )הבראשית ד (ש " אז פניו אין מאירים וכמ, צער פנימי איזהדעתו אין מיושב יפה ויש לו

 כל פרטי ענייניו ניכר עד שהיה ,ר קודם החטא" וזיו הזה היה מאיר בפניו של אדה,'ניו וגופ
 מה , והוא צלם הנשמה שהיה מאיר בו עד שהיו מתייראים ממנו כל הברואים,מתוך הזיו הזה

 ולא , שאז נסתלק הצלם הזה,'אין חיה מושלת כו )ב"א ע" קנשבת(ש " כמ,כ לאחר חטאו"שא
  .הארה כללית בלבד כל ימי חייונשאר ממנו אלא 

י מעשה " שאם הם מתוקנים כראוי בגדלות גמור ע, הוא במאורות העליוניםוכן
 אז מהנהגה פנימיות הזאת של המוחין מסוד לבושו שהוא הארת אימא ,התחתונים הראוים לכך

 והוא צד הסתכלות לנבראים להאירם ולשמחם בזיו ,השומרת אותו מתנוצץ הארה זאת בפניו
 שלפעמים אינו ,מדרגות'  הזה הוא בבוהזיו, פניו אליך' יאר ה )כהבמדבר ו ( נאמרז " וע,זהה

ש שהוא קצר "א ע" ונקרא ז,כ" כאשר אינו במדרגה עליונה כ2435ן נהורין בלבד"מאיר רק בסוד ק
ן לבוש התחתון של אימא המאיר "ה דההי" והוא בסוד אהי,אפים והדינים שולטים בו עדיין

 וכד חייבין סגיאין תליין דינין )א"ה ע"רצ( ז"אדש ב"ן נהורין וכמ"ק' הוא גי ו,בצלם הזה
בעלמא ואשתכח סגירותא בכולא וסומקא אתפשט באנפין וחפיין כל חיוורא וכדין כולא 

 ,כולל' פרטים וא' ק ה"ן נהורין מסוד ו" והוא סוד ק,'ה כתיב כו"אשתכח בדינא וכדין בגדי קנא
 אז מתרבים המאורות , התחתונים ראוייםוכאשר, ניכרת בפניוה שהקנאה "דקנאה "והם א

ע נהורין שמורה " ואז מאירין בו ש, ואז הוא בהארת פניו,הפנימיים שבו ונמשך הזיו בשלמותו
 בחסדים הגדולים ובהארה הא נהיר בי" וא,ת"בז' ר וע"בג' על שלמות כל המדרגות שהם ש

ו דחיוורא דעתיקא חפיא ההוא חיוורא על ההוא  נהירמן כד אתנהיר ,ז שם"ש באד" וכמ,מרובה
 וישם לך ,'פניו וגו'  וכן כתיב ישא ה,'פניו גו'  וכדין כתיב יאר ה, וכולהו בנהירו אשתכח,סומקא

  .הו נהורין דמאירין בי" שע,ם"שלו
ב הם נשארים קבועים " שחו,ב לדעת" שזה ההפרש בין חו)פתח טז ( כבר נתבארוהנה

 אבל הדעת ,סדורים בלא התפשטות למעשה רק שהם נמצאים במדותיו ושם המאורות ,בראשו
להנהגה בפועל והיינו , ב בתוך גופו שהם כלי המעשה"הוא עשוי לגלות מה שנכלל בו מן החו

 וכן הזיו הזה הוא ,ב הסתומים" גם כאן הזיו של הפנים הוא נמשך רק מחוולכן ,ב"גמור בכל מע
ב "הגדרים של חו'  שהם ב,הזיו אם בזעף ואם בשמחה רק מציאות ,סתום ואינו ניכר בפנים

 והוא , כי הדעת אינו מאיר רק למטה בגוף, אבל אין ניכר היטב בפרטות,שורש הימין והשמאל
  .ק של הגוף"הו שהם 2436הממלא אדרין ואכסדרין

 שבעת ,נעלמים)ה( נודע כי הארת הפנים מרחיב החכמה באדם להשיג בדברים וכן
ב שמהם ניצוץ " והוא גילוי חו, ומתגלה החכמה ובינה בו2437רחבה עליושהוא בשמחה אז דעתו 

י שמאיר בו הזיו יכול להסתכל למעלה " שע,א" וכן הוא למעלה במאורות של ז,זיו הפנים
 ובזה מחדש זיו הנשמות להשיג דברים , ולהשיג מדרגות הנעלמות יותרילממדרגתו להשכ

                                                           

ומלבד הנשמה ,  של הגוף בתבניתומלבד הדמות, ל"וז, ל בדעת תבונות אות פו"ברמח'  עי2434
הוא זיו הפנים ותראי שזהו , הנה יש דבר אחד נמצא מהתחברות שניהם, שבו בצורה אשר לה

הלא תראי , ולא זו בלבד כי אפילו השתנות ישוב הנשמה בגוף מתראה בו, המשתנה החי מן המת
וחקות פנים זועפות הלא תראי פנים ש, ולא עוד אלא שמחשבת הלב נראית בו, החולה פניו רעות

ואין הזיו הזה נמצא לא , כולם עדיהם המה של המחשבות הנסתרות בקירוב הלב, פנים מסבירות
ולא לגוף בפני עצמו כי אין לגוף זיו זה בלא הנשמה , כי הרי זיו של גוף הוא, לנשמה בפני עצמה

תחי חכמה אות לב ח פ"ל קל"ברמח' ועי, ל"עכ, אבל הוא הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד
ולכן , ומכל חוש יוצאות הארות מזה, הפנים עשויות להאיר מה שנסדר בפנים בתוך הגוף, ל"וז

  .ל"עכ, עולמות של ראיה שמיעה ריח דבור וגם מן המצח יוצא הארתו' יוצאים ד
 .'ח זווגים פרק ב"ע 'עי 2435
) ההוא אחרא(אחרא ועייל ברישא דזעיר אנפין ואתעביד מוחא , ל"ב וז"ט ע"ז רפ"א'  עי2436

, ההוא נהירו דאתמשכא מניה אלין תרין משיכן אתגליפו מתחברן בחד רישא דעמיקא דבירא
ומתמן אתמשיך , נבקעו ועייל ברישא דזעיר אנפין ואתעביד מוחא אחרא, דכתיב בדעתו תהומות

 . ל"עכ, ד ובדעת חדרים ימלאו"הה, ועייל לגו גופא ומלייא כל אינון אדרין ואכסדרין דגופא
רבי זירא אשכח לרב יהודה דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה וחזייה , ל"ב וז"ז ע"שבת ע'  עי2437

ט "י עירובין כ"רש' ועי, ל"עכ, דהוה בדיחא דעתיה ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר ליה
 יומא בדיחא הוה ליה לרבא ואמר להו לתלמידיו השתא - ה הריני כבן עזאי בשוקי טבריא "א ד"ע

 . ל"עכ, לי דעתאי והריני מזומן להשיב בחריפות לכל מי שישאלני כבן עזאיצי
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ק כלי " אבל הדעת הוא מתפשט בו,שמותנעלמים ולהתקדש בקדושה יתירה שהוא תענוג הנ
' ז בו" והוא הגורם תענוג גופני לנבראים ולהגדיל מעלת ישראל בעולם והצלחתם בעוה,המעשה

מדרגות של חסדים '  כל פרטי הנבראים שבהם בבל" ר, והם האדרין ואכסדרין,ימי בראשית
ם אלף אדרין  ה,ג"עטרין חו' ס בב" בה2438ק שנה"ח ת" והוא מהלך עה,ודינים של הדעת

  .2439ואכסדרין
  

  פתח מט 
 וענין הדיקנא הוא גילוי המדות שלו והם כמו , שלו נעשה בעת גמר גדלותוהדיקנא

א לנקום נקם " כך הם המדות של ז,ג מדות של רחמים שמראים לפי עניינו"ק שהם י"הדיקנא דע
 ןתיקוני' הכא ט תנא ,' פתח ואמר מן המצר וגו)ב"ט ע"קל(ר "ש באד" וכמ,ולעשות דין ברשעים

 וכן ,'דבדיקנא דא להני תיקונין אצטריך דוד מלכא בגין לנצחא לשאר מלכין ולשאר עמין כו
ט כל " תאנא כל הני שערי דדיקנא כולהו תקיפין מ)א"מ ע"ק(ש שם "כ כמ"נכלל שם רחמים ג

ון ובין כך אינון דרחמי בעיין למהוי תקיפין לאכפיא לדינין וכל אלין דאינהו דינא הא תקיפין אינ
דרכים לשלם שכר טוב ' א שהוא אלקי המשפט בב" כי כן מדרגת ז,ש" יעו,'כ בעיין כו"וב

  .שזה ענין הדיקנא שמגלה כחות של הפרצוף לפי מה שהואוהיינו  ,'לצדיקים כו
 כל ,א הוא למעלה מסדר המשפט ליתן אף למי שאינו ראוי לכן" כלל הנהגת אוהנה

 ולפעמים מתנוצץ מהם גם בהשפעת , גמורים שלא לפי המעשהתיקוני הדיקנא שלו הם רחמים
 אבל ,כ"ד כדי שיהיה התיקון אח"אלפי שנין לפי העת שצריך לוותר לפנים משוה' ז בו"עוה

 או להעניש את ,מעט מעט 2440כ גבה דיליה"ריך אף בעת החטא ואח בדין רק להאאבאמת הו
 רק בשביל מה שצריך לקיומם כדי ,הרשעים ולהעבירם מן העולם אף שאין ישראל זכאים לכך

והם  ,2441ס באבודם של מצרים דבעי לאוקיר דיקניה"שיתקיים העבודה והתורה כמו שהיה בקי
  .ד"עוד בס'  של המשפט וכמו שיתמדותא לתקן "ק לז"ג שיורדים מע"המדות י

'  והוא מתחלק לב,פ התורה"א כבר נתבאר שהם לפי משפט הגמור ע" מדותיו של זאבל
ז "י הנהגת עוה" ונה, ששם משלם שכר ועונש לפי המעשה ממש2442ב"ת הנהגת עוה"גמדרגות ח

ז לפעמים כפי שכר המעשה " אבל הדיקנא הוא מה שמגלה גם בעוה,בחילוף המדות ומיזוגם
 לפי הצורך ולפי מה ששיערה מעשיהםפ " נקם ברשעים וליתן שכר לצדיקים עוםוהמשפט לנק
ז והוא "ת גם בעוה"ר שהם חג"קווין של חד' לם לגלות הג מה שצריך לתיקון העו,חכמה עליונה

 רק הם בגילוי להאיר גם ,ת שלו"סוד הדיקנא שלו שהוא מתפשט עד טיבורו והם לנגד חג
 שמסדר לפי החכמה והבינה ,2443ר מוחין שלו"ק וג"תיקונים שלו שהם ו'  סוד טוהם, י"בנה

נתרבו הרשעים בעולם וגם מה והדעת מה שצריך לעולם בכדי להראות עוצם השגחתו בעת ש
 'בפה "המעפ אדם שזכר דוד " והם ששה שמות וג,שצריך ליתן טוב לצדיקים לפי הזמן הצריך

                                                           

א הולך בכל החמש "והחסד הזה משיוצא מראש ז, ל"א וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר'  עי2438
שהוא , ק שנה"והוא עץ החיים שהוא מהלך ת, ל"ח ונגנז ביסוד צדיק כנ"ספירות והוא סוד ה
ס "ק פרסה שהוא ה"ש בזוהר אזיל למטלנוי ת"וכמ,  ידועז"עץ החיים וכ' מבינה הגלגלת שנק

 . ל"עכ, כידוע
מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא , ל"א וז"ו ע"ר קל"א'  עי2439

ה לאלף כל "ה ואמר הקב"ד בהגה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, שרייא עלייהו ודרי בהו
ה לאלף כל "ואמר הקב, ב"חו' בתחלה היה בלא מתקלא בסוד בוהענין כי , ייחודי לא יהיה אלא בך

א "ולא אלף אלפין וכנראה שהגר[אלף , פלא, והוא הכתר שהוא הדעת, ייחודי לא יהיה אלא בך
, קוין' והוא המתקלא בג' וא' י ב"ואמר שם שבריאת העולם ע, אדרין ואכסדרין] גרס כך בזהר

  . ל"עכ
 .ר פרשה סז פסקה ד" ב'עי 2440
 .ב"ב ע" לצ"ספד 'עי 2441
והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2442

וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו
 ולכן מתנהגים ,א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה

 .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע
ב שמקורו "ה ע"שם כ' ועי, חסר לו ספירת המלכותב למה "ע'  כצ"א על ספד"בהגר'  עי2443

  .משם
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מוחין שלו שבזה נשלם צורת ' פ אדם ג"ק וג" הם לפי הושמות'  שהו, מן המצר)תהלים קיח(
  .2444אדם שלו

 ,עיר חסד סתם ובז, דעילאה רב חסד איקרי)ב"ה ע"כ( 2445ב"צ פ"ש בספד" הסוד מוהוא
 שרב הוא תיקון ,תיקונים' א ורב חסד הם ב"ש בז" דמ,2446ל בביאורו שם"ש רבינו הגדול ז"וכמ

ק הם חסדים "ש שבע" והיינו כמ,וחסד הוא סתם) ה תהלים קמז( גדול אדונינו ורב כח ,'א
 ורב הוא ,א חסד שלו לפי המשפט לשלם טוב לצדיקים" אבל בז,גדולים יותר מכפי המעשה

 אשר להעניש הרשעים ,2448)כט משלי כ( ורב כח תפארת בחורים כחם ,ש" כמ,2447 שנאיןלנצחא
 מדות אלו נגד ,ש דוד" ונמצא שהעונש של רשעים לטובת הצדיקים כמ,מציקים לצדיקים

ורב ) וד שמות ל(ש " ולכן נכלל זה בחסד כמ,'כל גוים סבבוני וגו )י תהלים קיח(ש "שונאיו כמ
  .חסד

 , שהם מדות שבהם הוא מתראה לבריותיו,2449נקראים לבושים תיקוני הדיקנא ולכן
'  והם כסדר ב,מדות שלו' ד שהם ט" ונקרא בג,'מלך גאות לבש וגו' ה) א תהלים צג (ש"כמ

 וכאשר יש עת רצון אז נתלבש במדות של ,2450ה"פעמים הוי' פעמים אדם וד' ה וג"ישם פעמים 
ז מתראה במדות אלו כמו שהיה "בעוה שגם , חסדים גדוליםולוד כ"א לעשות לפנים משוה"א

ק "ששם נתגלה להם עניינים של ע ,2451 שנדמה לישראל כזקן מלא רחמים,ס ובמתן תורה"בקי
ג "שיורדים י) א"ט ע"קל(ר "ש באד" והוא סוד מ,שהוא בסוד הנצחיות ובהעברת כל קטרוג

ן "ג יודי"הם יכ ו" כל בדב אותיות של תורה והם סו"ב בסוד כ" והם כ,א"ק בז"תיקונים של ע
כ " מה שא,ס בגלוי"א ששם מתראים כל הי" דאדרגיןן הם בסוד " שיודי,2452כ"ן של ב"ווי' וט
  .2453ימי בראשית' ק ו"שהם ו' א עקרו בסוד ו"בז

                                                           

ל דממן המצר עד התחלת " ר-כתיב מן עד עלוי , ל"ג וז"ד ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2444
ולאלין אצטריך דוד להכניע כל הגוים בכל המלחמות , א"תקונין דדיקנא דז'  הן טהפסוק כל גוים

ש "תיקונין אלו וכמ' והוא ט, כי אמילם' כ כל גוים סבבוני בשם ה"ולכן אמר אח, שלכן היה אדמוני
א עד מאן "ושם וכל הני תקונין דבדיקנא יקירא דז', א ועל האי תאיב דוד כו"ה ע"ז דף רצ"בא

תקונים חוץ ' וחמשה פסוקים כל פסוק ב',  כד שריין שערי לאתערא אתחזי כגיבר כודאגליש ושם
פ אדם והאתנחתא "שתא שמות וג) 'ט ב"קל(ר "ש בא"וכמ', לי בעוזרי שהוא תיקון א' פסוק ה

, א פתח ואמר עד יקרא דדיקנא דא"ב קם ר"ש שם ע"ל כמ"חולק הפסוק לשנים חוץ פסוק הנ
  . ל"עכ

  .ג"ל פ" נדצ2445
וכד אצטריך , א נקרא חסד סתם"ק נקרא רב חסד ודיקנא דז"דיקנא דע, ג"ה ע"ל שם כ"ז ו2446

ז שם וכד אצטריך עלמא לרחמי אתגליא "ש בא"כמ, א"ק בז"עלמא לרחמי דאז נהיר תקונין דע
אז נקרא רב חסד ', א כלהו רחמי משתכחו כו"וכל הני תקונין דבדיקנא יקירא דבז, מזלא עתיקא

א חסד סתם עד לכלהו "ובז, י רב חסד"ד קרי ביה בחסד קדמאה דע" ובס,ב"מ ע"ר דף ק"ש באד"כמ
' וכאן הוא ורב תיקון א, א ורב חסד הוא תיקון אחד"ק לז"ג תקונין דנהרין מע"והענין כי בי, בוציני

ב דתנינן "ג ע"ר שם דף קל"ש בא"וז, וחסד תיקון אחד והוא חסד סתם, שהוא גדול אדונינו ורב כח
ל כי תיקון ששי דחפי בתקרובתא "ור, אית חסד עד דדיקנא יקירא דעתיק דעתיקיאית חסד ו

א הוא "תקונין דז' ובט, כ רב חסד"והוא ג, ק כי חפץ חסד הוא"דבוסמא הוא בלתתא ורב חסד ובע
  . ל"עכ, ל והוא חסד סתם"תיקון רביעי כמש

  .שכתב להכנעה שנאין, 2455 ב לקמן בהערה"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2447
, ל"א הן להלחם ולנצח כנ"כי בז, והכל תלוי בדיקנא, ל"א וז"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2448

, ל"א כמש"איש מלחמה והוא בז' שנראה על הים כבחור שנאמר ה) מכילתא(ש "וכמ, ק לרחם"ובע
וכל ' ובמלחמה כו, ה אלא זקןש שאין לך נאה בישיב"כמ, ק"ובסיני כזקן יושב בישיבה והוא בע

תפארת בחורים כחם ) 'משלי כ(ש "וז, ל"ק כמש"א וכל הרחמים בדיקנא דע"הכח תלוי בדיקנא דז
בחור כארזים ) 'שיר ה(ש "א נקרא תפארת ונקרא בחור כמ"וכן ז, א תפארת"שנקרא דיקנא דז

  .ל"עכ, ש"ע' ד כתיב תפארת כו"א וע"א ע"ר דף קמ"ש באד"כמ
 .ג לבושין דיקר"ע'  גצ" על ספדא"בהגר 'עי 2449
 צ"א על ספד"בהגר' ועי, פעמים אדם' ה וג"הוי' ה וד"י' שמות ב' שיש ו, ב"ט ע"ר קל"א 'עי 2450

  .2444 ג הובא לעיל הערה"ד ע"כ
 . ילקוט שמות רמו'עי 2451

 
ב "ל כנגדן כ"יהון רב אתוון אתגליפו בגוונ"כ, ל"א וז"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2452

', א כידוע וכו"ב אותיות התורה שהן בז"וכנגדן כ, א"ב תקונין בז"הן כ, ג"וי' אותיות שבתורה ט
והן יוצאין , ל"שהוא בתפארת כנ, ב תקונים דדיקנא שלו"והן כ, ת"א כידוע בת"ב בז"וזהו שם של כ

וידוע , ן"ותשעה ווי, ג תיבות"ד עד וישם י"ן שם בכל תיבה יו"ג יודי"והן י, מברכת כהנים כידוע



 פתחי שערים

489 

' מן המצר וגו) תהלים קיח( 'עצמם הם של פ'  שט,דרגין' א הם בב"תיקונים דז' והט
ד במדבר י( הם אותם שהזכיר בשלח לך א"דז' ק בט" דע2454 ונגידו דרבות קודשא,שהזכיר דוד

' א הוא בב"ש שז" והוא כמ,2455ג" פצ"ש רבינו הגדול בפירושו לספד" כמ,'ארך אפים וגו' ה )יח
 והוא ,א עצמו שהוא אלקים"דינא לעשות דין ברשעים ולנצחא שנאין ואלו הם של ז'  א,דרגין

 של ישראל ולהאיר מאיר מהמוחין שבו שהוא הנהגה הפנימיות להראות מעלתם וגדולתם
 ובשרים ה בכוכבים ומזלות"אוחיצוניות הכלים שהוא הנהגת הטבע של אלקים שבהם אחיזת 

י השערות בוקע אור המוחין והם כלי קרב " וע, אבל הנהגת פנימיות הוא המוחין בהעלם,שלהם
דול כי מי גוי ג )זדברים ד (ש " שמתגלה אור הפנימי של ההנהגה כמ,י תפלת ישראל"ומלחמה ע

 2456ה אצל פתחא דאודנין-ש מן המצר קראתי י" והוא מ,' וכואלקינו בכל קראנו אליו'  כה,'וגו
שמצירים להם   והיינו מצד העלאת התפלה של ישראל שצועקים מצרתם, הדיקנאתדמשם התחל

 לשמוע תפלת , והיינו)ב"ג ע"כ צ"ספד, א"ד ע"רצז "אד( אודנין למשמע טב וביש' והם ב ,ה"או
ז מתעורר אור המוחין " ועי, באודנא שמאלא ורשעתם2457האומותמינא וגם קול רגשת ישראל בי

תפארת בחורים כחם ) כט משלי כ(ש " והוא כמ,דרך צינורות מיוחדים לגלות כחו של ישראל
  .2458 ברוחב השערות שעל הלחיים,ה-ענני במרחב י) ה תהלים קיח(ש " והוא מ,'וגו

  
  פתח נ 

 להאי ולהאי מה , דרגא בעקימא,'אודנא דאתעבד כו) א"ח ע"קל(ר "ש באד" כמוהוא
א הוא לפי המשפט ולהבחין אם "ששם בזוהיינו , 'טעמא בעקימא בגין למשמע טב וביש כו

מוחא דחללי '  ושם נטיף מג,פ הדין שהוא בעקימו לעשות בעומק הדין"ראוים לקבל תפלתם וע
י חכמה ובינה ודעת שרשי "בחין ע שמ,' ומההוא נטיפו עייל קלא בההוא עקימא ואתצרף כו,'כו
 )טב( והוא בימינא ,' כי שומע אל אביונים כו,ש" וכמ,ר לעשות לאיש כדרכיו"דרכים של חד' הג

 ולפעמים התפלה עולה , ברשעת שנאין בסטרא דשמאלא,'ויחר אפו וגו'  וישמע ה,ביש דכתיב
 והוא ,של הרשעים שאינם נענים מיד עד שיתצרפו ישראל ויתמלא סאתם מןומתעכב איזה ז

 בגין למכנש קלא ולא יפוק לבר ויהא נטיר וסתים ,' דהאי אודנא סתים לבר ועקימא כו,ש שם"מ
 ומבחוץ נסתמו , תמיד רק נשאר שמור לאחר זמןרושם שבאמת התפלה של ישראל עושה ,'כו

סכותה בענן לך ) כדאיכה ג ( והוא סוד ,שערי תפילה לפי עומק חכמתו של יוצר בראשית
  .2460 דינים הגדולים הסותמים בפני שערי תפלה, והם השערות שמכסים על האודנין,2459'ווג

                                                                                                                                                                      

ב "וכן השם כ, ן"א הן ווי"תקונין דז' ונגד ט, ן"ג תקונין הן יודי"שלכן נגד י', א ו"ד וז"ק נקרא יו"שע
  .ל"עכ, ג"וי' נחלק לט

 .ל"עכ', א ו"ד וז"ק נקרא יו"א ע"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר' עי 2453
  .לקמן פתח נא' עי, ל"א הנ"ט ע"ר קל"א 'עי 2454
א הן מן "דז'  וט,'מי אל כמוך כו) בסופו(ק הן דמיכה "והתקונין עלאין דע, ל" וזב"ה ע" כ2455

' דשלח לך ה'  הן ט,א"דז' ק בט"דרבות קודשא דע] צריך להוסיף משחא[ ונגידו ,המצר קראתי יה
'  ה,ג דכי תשא"ל י"ג תקונים כנ"כ י"א ונהירין בו ג"ק בז"ג תקונין דע" ונהירו דנהיר י,'ארך אפים כו

ל בשביל כך שאמרנו דתליסר תקונין " ר,' ואמר על האי חלמא דאחיד כו,'אל רחום וחנון וכו' ה
ב "א ע"ר דף קל"ש באד" כמ,ד" ואז מתהדרן כלהו לרחמין ותברין כל גז,עלאין נהירין בתתאין

 ולכן מי ,'ד כו"ואינון תליסר תקונין דדיקנא עלאה קדישא טמירא דטמירין לתברא ולאכפייא כל גז
א הן לאכנעה שנאין ולכן שנאין " ותקונין דז,'רואה כן בחלום אז מובטח דשלים במאריה כוש

   .ל"עכ, ב"ט ע"ש שם דף קל"תחותיה יכנעון כמ
מן המצר קראתי יה מאתר דשארי דיקנא לאתפשטא דהוא אתר , ל"ב וז"ט ע"ר קל"א'  עי2456

  . ל"עכ, ה תרי זמני"ה י"כ אמר י"דחיק מקמי פתחא דאודנין מעילא תחות שערי דרישא ובג
  .למה רגשו גוים) ב א(פ תהלים " ע2457
ג תיקונים בכללות ואמר " וכלל כאן כל הי-ל הגהה "א וז"ח ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2458

ואמר בסחרנהא ' מקמי פתחא דאודנין שרי כו) ד" עיח(ש למטה "הוא תיקון הראשון כמ' מאדנין כו
  . ל"עכ,  בוסיטא הוא כולל כל מקום של הפניםכי' כולל כל התיקונים עד תיקון ו' כו

 .ב"ע' ב ל"יהל אור ח'  עי2459
) 'איכה ג(כל עננין דאינון מכסיין על צלותין הדא הוא דכתיב , ל"א וז"ז ע"ז נ"בתיקו'  עי2460

מתעברין ונהרין עיינין דאינון בית ראשון ובית שני דבהון סלקין , סכות בענן לך מעבור תפלה
דשערא דתליין מעל אודנין מימינא ומשמאלא הדא , ל"א וז"א ע"ז קמ" בתיקו'ועי, ל"עכ, צלותין

ובגין דא צריך לבערא , וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו) ב"כ' מלכים א(הוא דכתיב 
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 ואז מסתלקים המחיצות , שאם צועקים בצרתם מאד עד שמעוררים שערי רחמיםורק
 אז מסתלקים השערות מעל האודנין ומתעורר לעשות ,והקטרוגים הסותמים בפני שערי התפלה

ויזעקו ותעל '  ויאנחו בני ישראל וגו)כגב שמות (  וכמו שהיה במצרים,דין במציקים להם
ב שהוא סוד "שהוא מסוד הנהגת עוה'  אלקים את בריתו את אברהם וגוכור ואז ויז,'שועתם וגו

 ובעקישראל בשעתא דצווחין  ,שםש " והוא מ,'נאמן לשלם שכר כו' אני ה) ב ו י שמות"רש(
 ,' נוקמין כוועביד'  ונפיק בנוקבי חוטמא כו,' עייל קלא באודנין כו,ושערי מתגליין מעל אודנין

 ריבוא' ס והם ,ומבואר שם דשית מאה אלף רבוא אינון מאריהון דגדפין דתליין באינון אודנין
מישראל יש לו דרך מיוחד מסודר במאורות ' א שכל א" שהם מספר המדרגות שבז,של ישראל

 תפלותיהם ליאים ומעלים קוש מליצים שהם מב" מהריבוא' ס ותפלתם מעורר ,א"שלו שם בז
 כי עוף השמים יוליך את )כקהלת י ( ובקעין רקיעים ואוירים עד שעולים למעלה שעליהם נאמר

  .'הקול וגו
 של הדיקנא הוא ברחמי לישראל לקבלם בתשובה ולהסיר המקטריגים 2461' הבודרך

'  ה,לים והם אותם שזכר משה במרג, של הנפש2462כ לנצחא שנאין"שנבראו בעונותיהם והוא ג
ק הם בסוד " והיינו שהמדות של ע,2463ק"והם נגידו דרבות קודשא דע )יחד במדבר י(ארך אפים 

 והוא ,ב באלף השביעי שאז יבוער הרע מכל וכל" בעוהות אבל הוא בסוד הנצחי,התשובה
 שכולם נתקנים שם לעולם שיבוער הרע מכל וכל שהוא סוד יום הדין , אימא,חזרתם לתשובה

'  אבל בו,2464צ באריכות"ל בספד"ש בביאור רבינו הגדול ז" כמ,כ בינה ונקה" יוהכ" ואח,הגדול
ל התפשטם " ר,א"ק למטה בז" אלא בסוד הארת התיקונים דע,א במקומו"אלפי שנין אינו בא

ם ולבררם יה לתקן מעש,אלפי שנין שהוא לקבל בני אדם בתשובה עתה' עתה בזמן של ו
כ לא "ש אח" ומ,ג מדות"ק נחשב ונקה בי"ג דע"ל שבי תבין הסוד הגדוובזה ,א"מאחיזת הסט

   .ג"ינקה אינו בחשבון הי
ע " ולא ינקה כתיקון בפ,ע"שהזכיר משה במרגלים נחשב ונקה כתיקון בפ'  בטאבל

 )א"ט ע" לשבועות(ל "ש רז" כמ, והיינו)ב"ה ע"כ( ג"ל בביאורו שם פ"זש רבינו הגדול "כמ
' אלפי שנין המדות פועלים ב' א בהנהגת ו" כי למטה בז, ולא ינקה לשאינם שבים,ונקה לשבים

מדות לשבים ולשאינם '  הם ב, והוא בעת שהבחירה שולט,יםדרכים ימינא שמאלא דין ורחמ
 ,הוא רק רחמים לבד' ק באלף הז"כ של ע" מה שא,שבים והם הרשעים הגמורים לנצחא שנאין

  .כי שם תכלית התיקון ויבוער הרע לגמרי
' ולא מסט שבאלף השביעי התשובה הוא מסטרא דלעילא ,ש ביניהם זאת הפרועוד

ש "כמ ,דלעילא' ר לגמרי ויהיה העלאת הנבראים למעלה בסט" שהרי אם יבוער היצה,דילן
פ מעשינו " כי שם הרחמים הגמורים שלא ע,'ועשיתי את אשר בחוקי תלכו וגו )כז יחזקאל לו(

 מתעלמים אותם ,אלפי שנין'  הנהגת ו,ק"א שהוא ו" אבל בז,ב" יתגלה אז בעוהאשרוזה 
 לכן התשובה מסטרא דילן שצריך האדם עצמו ,שיהיה הבחירה מסורה'  שברצונו ית,התיקונים

' ג מדות למטה בט" והוא ירידת הי, הבא לטהר מסייעים אותו מלעילא2465 ואז,לעורר התשובה
 ש"מכ' דרכיו ית וכן הוא בכל אדם שצריך לילך ב,ל שמתלבשים בדרך הבחירה"רא "של ז

 א האדם מדות שלו בסטרא דדינילה שתח,' מה הוא רחום כו,'וכו) בדרכיו( והלכת )ספרי עקב(

                                                                                                                                                                      

שערא מעל אודנין דלא יהון סתימין תרעין דשמיעה דצלותא דבהון שמע צלותין ההוא דאתמר 
  . ל"עכ, בשר יבאוביה שומע תפלה עדיך כל 

 .א" לגבי דיקנא דזהקודם המוזכר בסוף פרק ש2461
א הן לאכנעה שנאין ולכן שנאין תחותיה "ותקונין דז, ל"ב וז"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2462

  . ל"עכ, ב"ט ע"ש שם דף קל"יכנעון כמ
  .ב"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר בשם 2455 לעיל הערה 'עי 2463
דשירותא , ש בזוהר"ל כמ"כ רמז לע"והוא ג,  וכן בירחא שביעי מתגלה דיקנא,ל"זא "ד ע" ל2464
ל תחלה יום "וכן לע, כ סוכות ושמיני עצרת ושמחתן"כ ואח"כ סליחת עונות ביה"ה ואח"דינא בר

כי אסלח לאשר אשאיר ) ו"יחזקאל ל(' כ וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם כו"ואח, הדין הגדול
זמן ' וסוכה תהיה לצל יומם כו) 'ישעיה ד(ש "כ בסוכות חופות שבע כידוע וכמ"ואח) 'יה נירמ(

ה וישמחו "ע שיכלו א"כ ש"ואח) א"שם ס(' וגם האומות יתקיימו ורעו זרים צאנכם כו, שמחתינו
  .ל"עכ, ש בזוהר"נ ובינה כמ"ישראל לבדן עצרת תהיה לכם ויאכלו שלש סעודות של שבת שהן בזו

 .ב"ח ע"ומא ל י'עי 2465
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י רחמים " שלו וצריך להגביר מדותיו ולהכניעם ע2466ד" והוא סוד בג,שכך הם קבועים בשורשו
רא העליונים מסט'  בנשמתו מדותיו יתאיר ואז הוא בתכלית גדולתו ומ,וחסד שעושה עם זולתו

  .ק"דע
תשעה אלין אתעקרו משמא שלים ואשתילו לבתר  )ב"ד ע"כ(ג "צ פ"ש בספד"ס מ"וז

 מרחם ציאתו שתחלה בי2467ש רבינו בביאורו שם" וכמ,'אלקים וגו'  דכתיב ויטע ה,בשמא שלים
ק "כ מתעקר משם ונשתל בע" ואח,ק שלו"שנים להגדיל ו' אימא הוא קטן שצריך לאמו עד ו

ק נקרא שמא "א הוא שם אלקים גבורות וכשנשתל בע" וז,חמים גמוריםה כולו ר"ששם שם הוי
ז שאין המאורות נשלמים במילואם אז אין הרחמים נשפעים "שענין הקטנות כוהיינו , שלים

א "כ בגדלות אז נשרש מדותיו של ז" אבל אח, רק מאימא לצורך תיקון העולם לבדיוןממקור על
א לפי מדתו לנקות הפושעים "מדות הרחמים בזש שמתלבשים " שהוא כמ,ק"במדותיו של ע

' אותיות בב'  והם ט,ז"ולגלות הנהגת הגדלות שלו לנצחא שנאין ולשלם שכר לצדיקים גם בעוה
   .ש" נגידו דמשח רבות כמלמדות שלו וש' השמות נגד ט

  
  פתח נא 

א יש בו כלים חיצונים " כי כמו בגופא דז, הוא עמוק מאד2468 הנגידו דמשח רבותוענין
מוחין כלולים בו בסוד ' ק והוא בסוד יניקה ורק שג"חיצונים הם בעצמם ו)ה( שכלים ,ופנימיים

 ,ה" הוי)ו( אבל אין מגלים פעולותיהם עד שבאים מוחין פנימיים דגדלות של,מוחין דיניקה
 ומוחין ,ז מתגדלים גם החיצונים" ועי,ס" מוחין הוא שלם מטלש וצלם , הם אלקיםוחיצונים

 והוא סוד הנהגת חיצוניות של הטבע המוחין ,שו קרומים וחללי דגלגלתא אל המוחיןדיניקה נע
ו " רק שאין החכמה מתגלה לנבראים ותולין ח,שלו סוד השגחתו בהנהגה זאת בחכמה ובינה

ומעלת ישראל '  עד שבאים מוחין דגדלות הנהגה פנימיית שמראה גבורתו ית, ובטבערהבמק
 וכך הם במדות ,' אז מתגלה גם בהנהגה טבעיית עומק חכמתו ית,והצדיקים ושהכל תלוי בתורה

'  וג,ק שלו"שהם ו) תהלים קיח( מן המצר 'שמות של פ'  שבאמת עצם המדות הם ו,של הדיקנא
 'דפ'  אך הט,2469 מוחין דיניקה שאין מתגלה פעולתםבסודפעמים אדם הם המוחין שלו והם 

 שהם משח 2470של מוחין דגדלות פנימיים' ט הם ,'ארך אפים וגו' ה )יחד במדבר י(שלח לך 
 ואז מתגדלים גם המוחין ,המזלות' ב מסוד ב" שהמוחין מקורם מלמעלה מחו,רבות דלעילא

 הטבעיי והוא דרךמ'  א,דרכים'  והוא כי לנצחא שנאין יש בזה ב,פ אדם"דחיצוניות שהם ג
מים לישראל לקבלם וכן לרח, פ נסים ונפלאות והוא בפנימיות המוחין"ע'  והב,בחיצוניות

בדרך נס '  והב, לקבל תפילתם ולהושיעם מצריהם בדרך טבעי,דרכים' כ ב"בתשובה ובזה ג
מדות חיצוניות לקבל תפלת ישראל להושיעם ' ה הזכיר הט" ולכן דוד המע,יוצא מן הטבע

לי '  ה,'לי וגו'  ה,'ענני במרחב וגו )תהלים קיח(ש " כמ,שונאיהם במלחמת שונאיהם ולהפיל
  .'עוזרי ואני אראה וגוב

                                                           

כתב  וכן ,מידות נקראים בגדיוהש) כ טז(א משלי "בהגר' ועי, א"ד דז"ת' כמנין ט' ט'  גימ2466
  ).ב"ו ע"ב צ"ח(בזוהר ' ועי, ש ה ג"שיהב

שבתחלה ביציאתו מאימא אימא רביעא עליו בסוד ' ואמר תשעה אלין אתעקרו כו, ל" וז2467
ש בפרשת "כמ, ק" מתעקר משם ונשתל בעכ"ואח, ק שלו"עד בן שש להגדיל ו, קטן שצריך לאמו

ה " לבתר עקרן קב,ח כלהו נטיען הוו סתימין רשימין דקיקין באתרא חד"ת, א"ז ע"בראשית דף ל
הות ' ד' ד ה"ש לקמן פ"כמ', שבתוך ה' והוא בתחלה בבטן אמו בסוד ו, ואשתיל לון באתר אחרא

שלכן , ל"ה אלקים כמש" הויושם הוא בשמא שלים', בקדמיתא ומדאתעברת ביה בגוה אפיקת ו
ק ששם שמא "כ עקרן מבטנה ואשתיל לון בע"ואח, אלקים באותיותיו ובנקודותיו' נקרא בינה ה

 ,אלקים את האדם בתרין יודין עד בדיוקנא' ב וכתיב וייצר ה"א ע"ר דף קמ"ש באד"כמ, שלים
 .ל"עכ', ב דכתיב וייצר כו"ט ע"עלאה ובדף קל

ג תקונין שבו נגדין "ל בדיקנא בי" ר-ב בתליסר עד מתפרשין " עח" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2468
  .ל"עכ, ג של התיקונים"כ לי"והמשח רבות מתחלק ג, ג נביעין דמשח רבות"בו י

' אלעזר פתח ואמר מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה וגו' קם ר, ל"ב וז"ט ע"ר קל"א'  עי2469
תקונין דאינון ' ובתקונא דדיקנא דא ט', וכותקונין דבדיקנא דא ' עד מבטוח בנדיבים תנא הכא ט

ותנא בצניעותא דספרא תשעה תקונין אמר דוד הכא שיתא אינון בשמא קדישא דשית ', וכו' שם יי
  . ד"ד ע" כצ"א על ספד"בהגר' פעמים אדם הוא המוחין עי' היות הג, ל"עכ, שמהן הוו ותלת אדם

 .ב"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר מקורו 2470
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 )ו"ח(נגזר עליהם כליה במדבר ו "ח כי היה לפי הזמן אשר , משה הזכיר הפנימיותאבל
 ,ק" ולכן הוצרך להוריד ניצוצין ממשח רבות דנגיד מע,שלא להכניסם לארץ כי חטאו במזיד

 2471 שצריך לחתור חתירה מתחת כסא הכבוד,והוא בדרך נסים לקבל תשובתם אף שחטאו במזיד
א לקבל תשובתם " הגדול אחטאם השטן לטעון שלפי מעלתם הגדולה ולפי טרוגלא יהיה קש
ולכן לא  )א"ז ע" יכתובות(' פ סדור הטבעי שהוא מלך המשפט ומלך שמחל על כבודו כו"ע

לפרשת שלח שם ש רבינו הגדול בפירושו " שחטאו במזיד כמ,הזכיר וחטאה רק נושא עון ופשע
 להעלותם לארץ בנסים ונפלאות שלא בדרך , וגם לנצחא שנאין)ג"ט ע" יג"חיהל אור ( לך

ש " כמ,האומות פשעיהם הראשונים מדורות שקדמו להם שנתמלא סאתם'  על זוד לפק,הטבע
ש " והוא מ,'כי אם ברשעת הגוים וגו' וידעת היום כי לא בצדקתך וגו )ה ט דברים(ה "משה רבע

ש רבינו בביאורו "מדות כמ' הם בחשבון הט ש,'לא ינקה פוקד עון אבות וגו) זד שמות ל(
מדות האחרונים שערות דחפיין קדלא וגם אותם דאתמשכן שערי '  בוהם )ב"ה ע"כ(ד "לספ

 שאותם שעל הגרון )א"א ע"קמ(ר "ש באד" מארי נצחן קרביא כמ2472בשיקולא כחד גבור תקיף
כל הגבורות בצואר  ש,'בזימנא דאגח קרבא אתחזי לאחזאה גבורתיה אלף המגן תלוי עליו וגו

ש " הצואר תלוי כל הגאוה כמבהארות ושם מראה גאותו ששם 2473שהוא כורסיא דשביבין
גאוה אפיקי מגינים ) ז שם מא(' ירוץ אליו בצואר וגו) כו איוב טו(ש " כמבורתו ומראה ג,מ"בכ
  .'וגו

ב " והם כ,ב תיקונים"א נעשה בסוד כ"ק בז"ג תיקונים דע" בעת שמאירים הי,והנה
ש רבינו " כמ2474ג טעמים"נקודות וי' ג הם סוד ט"וי'  ט,כ"יות התורה ובהם משח רבות גאות

נגבל ' ש שאותיות הם הכלים של המדות שכל א"כמוהיינו , בפירושו לפרשת שלח לך שם
 שכל מדה ,2475 והם סוד השערות עצמם שהם שערים המגבילים אור המוחין שבתוכם,רובשיעו

 וכן לישראל לפי זכותם ומעלתם בשיעור מוגבל לעומת ,כומתפשט בשיעורו לכל אדם לפי דר
 כמו ,של הפנימיות הם הנקודות והטעמים סוד רוח ונשמה של הכלים' ג וט" וי,העבודה שלהם

                                                           

ונתנו ) למנשה(ר לוי מולא של נחושת עשו לו "ל א"וז, ב"א ע" סנהדרין נירושלמי'  עי2471
, ז בעולם שלא הזכירה"שכיון שראה שצרתו צרה לא הניח ע, אותה בתוכה והיו מסיקין תחתיו

בצר , כיון שלא הועיל לו כלום אמר זכור אני שהיה אבי מקרא אותי את הפסוק הזה בבית הכנסת
' אלהיך ושמעת בקולו כי אל רחום ה' באחרית הימים ושבת עד הלך ומצאוך כל הדברים האלה 

הרי אני קורא אותו , אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם
והיו מלאכי השרת מסתמין את החלונות שלא , אם עונה אותי מוטב ואם לאו הא כל אפייא שוין

ה רבונו של עולם "מלאכי השרת אומרים לפני הקבוהיו , ה"תעלה תפילתו של מנשה לפני הקב
אמר להן אם איני מקבלו בתשובה הרי , ז והעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו בתשובה"אדם שעבד ע

ה חתר לו חתירה מתחת כסא הכבוד "מה עשה לו הקב, אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה
' ועי, ל"עכ,  וישמע תחינתו וישיבהוהדא היא דכתיב ויתפלל אליו ויעתר לו, שלו ושמע תחינתו

וחתר חתירה לעילא לגבי , דצלי צלותיה, ויעתר יצחק, דבר אחר, ל"א וז"ז ע"א קל"עוד זהר ח
וכדין ויעתר לו ', ותתפלל על ה) א א י"ש(דכתיב , דהא בההוא אתר תליין בנין, מזלא על בנין

וכדין ותהר רבקה , ה וקביל ליה"בחתירה חתר ליה ק, אלא ויחתר לו, אל תקרי ויעתר לו, ה"יהו
אמר רבא חיי בני ) א"ח ע"ק כ"מו(כ "כמש, וידוע שמזלא היא מקום שאין בו בחירה, ל"עכ, אשתו

  . ל"עכ, ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא
  .ה רברבן"ה זעירין וכן ד"א שם ד"א וגר"ד ע" כצ"ספדב'  עי2472
א דסבין עתיק מעתיקין טמיר מטמירין ובתיקונוי ידיע ולא ל סב"ב וז"ח ע"ר קכ"אד'  עי2473

וחיזו בוסיטא דאנפוי יתיב על כורסייא שביבין די נור ) א בסומק"ס(ידיע מארי דחוור כסו 
א ואינו נקרא רישא כי הוא "בינה גרון דא, ל"א וז"ה ע"א כ"יהל אור ח' עי, ל"עכ, לאכפייא לון

רק הוא התחלת הגוף כי ) 'כי הראשית מחכמה רק כוא איתא "חסר בהעתק תיבה אחת אבל בס(
י ולכן כל הגבורות מגרון כידוע והוא כסא הדין "יסוד דבינה נמנה עם הגוף ובה מתלבש גבורה דע

  .ל"עכ', והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו
דנפקא מאין סוף ועשרין ותרין אתוון דאורייתא ואלין מהאי נקודה , ל"ד וז"ע' ח כ"תז'  עי2474

ס ושליטין על כלא תליסר טעמי דאוריייתא אתפשטו "ואינון א, תשע ניקודין דשלטין על אתוון
  .ל"עכ, מנייהו וכלהו עשרין ותרין כחושבן אתוון דאורייתא

כל התיקונים דרך נקבים ושערות להתמעט , ל"ג וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי2475
 וזהו עיקר התיקון להתמעט האור שיוכלו התחתונים ,ולהתצמצם האור שיצאו בדקות ובלבוש

  .ל"עכ, לקבל האור
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י מתגלה המחשבה והחכמה "י הנקודות וטעמים שע"עהאותיות שאין להם ביאור רק 
  .ר בראשית פנימיית המגלה כבודו וחכמתו של יוצהנהגה והוא ,שבאותיות

ב "שהכוהיינו , ב אותיות" והם עצמן כ2476כ"ן שבב"ווי' ן וט"ג יודי" רבות הם יוהמשח
 שהם כלל )א"ב מ"י פ"ס( ב פשוטות"כפולות וי' אמות וז'  ג,ב"וי' וז' אותיות הם מתחלקים לג

 של םפסוקי'  והם ג,י באריכות"מ ובס"ש בכ" כמ,המאורות של כל הפרצוף ושל כל בנין העולם
ש " כמ,ברכות' בכל פסוק עם שלום הם ז' ברכות ב'  וז,הםבששמות ' ב אותיות של ג" וי,כ"ב

ש בזוהר " כמ,כ מתבסמין כל עלמין ומתברכי עילאי ותתאי"י ב" ולכן ע,2477ל בליקוטים"רבינו ז
ר " אמו,ש בזוהר שם" כמ,ח אברים של הפרצוף" והם כוללים כל רמ)א"ז ע"קמ(פרשת נשא 

 ,2478ב אותיות"אותיות במילוי כ' כ וס"אותיות בב'  וכן ס,'רים דבאדם כוח אב"מלהם חושבן ר
) כט משלי כ( שהוא בחור כארזים ,דלעילא) ז ש ג"שיה(והם ששים גבורים מגבורי ישראל 

  . בכדי לנצחא שנאין,'כולם אחוזי חרב וגו) ח ש ג"שיה (תפארת בחורים כחם
 ,ד"ת מתעלים למעלה לחב"א שחג" ידים למעלה נגד הראש הוא סוד גדלות דזונשיאות

ח פרקין של " ובנשיאות כפים אז נראים כ,י יוצא הדיקנא שלו"והוא הגדלות של המוחין שע
ך עם "אותיות מנצפ'  הם סוד ה2479כ"ן של ב"ההי'  ועם ו,ל"ב תיקונים הנ"האצבעות שהם כ

 , דבראשיתח עובדא"ח בחשבון כ"ויהי שירו חמשה ואלף הם כ) יב ה 'מלכים א (וףף לבס"אל
  .ם"חוהכל נכלל בדיקנא תפארת בחורים כ

ב "ב אתוון במילוי הם ע"ך הם י"אותיות מנצפ'  ובה,'ב אותיות במילוי הם ס" בכוהנה
 ,ד שהם המוחין" והכל נכלל בחב,ן"ף לבסוף הוא כמנין כה" ועם אל,2480ד דכהנא רבא"חס

ידים בהם ' עטרין שלו ב'  והם נכללים בב,ב אותיות של הגוף"ת הם כ"שדעת הוא המתפשט בז
ג "ך באימא בינה שבו ה"אותיות מנצפ'  וה,'שלשים בפיסת היד כו )ח אהלות א(ש " כמרקיןפ' ס

 חכמה הוא  ואלף,א"אותיות אלקים שממנה נבנה כל המאורות של כלל פרקין של ז' שהם ה
   .שבו

  
  פתח נב 

 )ידברים כח (ש " כמ והיינו,2481א ונקרא בשם תפלין" יש בקיעה אחת של המוחין בזעוד
 אלו תפלין )א" ע'ברכות ו( ל" וארז,נקרא עליך ויראו ממך' וראו כל עמי הארץ כי שם ה

פ התורה " שהמוחין הם הנהגה פנימיית שהוא ע)בפתח הקודם(ש למעלה "כמ והוא ,שבראש
 מורה על ביטול הטבע וכי הוא ה"נקרא עליהם ששם הוי'  וכי שם ה,י מתראה מעלת ישראל"וע

  . וזיו הזה מתנוצץ על נגד המצח להראות גודלו,המושל בעליונים ובתחתונים' תי

                                                           

ב אותיות "ל כנגדן כ"ב אתוון אתגליפו בגווניהון ר"כ, ל"א וז"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2476
וזהו שם ', א כידוע וכו"ב אותיות התורה שהן בז"וכנגדן כ, א"ב תקונין בז"הן כ, ג"וי' שבתורה ט

והן יוצאין מברכת , ל"שהוא בתפארת כנ, ב תקונים דדיקנא שלו"והן כ, ת"תא כידוע ב"ב בז"של כ
ק "וידוע שע, ן"ותשעה ווי, ג תיבות"ד עד וישם י"ן שם בכל תיבה יו"ג יודי"והן י, כהנים כידוע

ב נחלק "וכן השם כ, ן"א הן ווי"תקונין דז' ונגד ט, ן"ג תקונין הן יודי"שלכן נגד י', א ו"ד וז"נקרא יו
  .ל"עכ, ג"וי' לט

ג "ג יודין נגד י"ב יוצא מברכת כהנים שבו י"ושם כ, ל"ב וז"ע'  כז"א על תיקו"בהגר'  עי2477
ב אותיות התורה והוא "ב נגד כ"א וכולם נכללים בו כידוע והן כ"ד דז"ת' ן נגד ט"ווי' א וט"ד דא"ת

ל כנגדן "גווניהון רב אתוון אתגליפו ב"כ, ל"א וז"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר' עי, ל"עכ, ת"דת' מסט
', א כידוע וכו"ב אותיות התורה שהן בז"וכנגדן כ, א"ב תקונין בז"הן כ, ג"וי' ב אותיות שבתורה ט"כ

והן יוצאין , ל"שהוא בתפארת כנ, ב תקונים דדיקנא שלו"והן כ, ת"א כידוע בת"ב בז"וזהו שם של כ
וידוע , ן"ותשעה ווי, ג תיבות"ם יד עד ויש"ן שם בכל תיבה יו"ג יודי"והן י, מברכת כהנים כידוע

ב "וכן השם כ, ן"א הן ווי"תקונין דז' ונגד ט, ן"ג תקונין הן יודי"שלכן נגד י', א ו"ד וז"ק נקרא יו"שע
  .ל"עכ, ג"וי' נחלק לט
 .'ת וכו"ף בי"שזה אל, ב"ב ע"א כ"יהל אור ח'  עי2478
 .ג"ט ע"ג י"יהל אור ח'  עי2479
 .'א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי2480
הן כללות כל הגבורות הניצוצין ) 'ץ'ג' ז'נ'ט'ע'ש(הגהה , ל"א וז"ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי2481

כ "ואח, ש"ע' ואינון זיקין עלמין קדמאין אקרון ומיתו כו, ב"ב ע"ז דף רצ"ש בא"דאתדעכו כמ
, שאתפילין דרי) כאן נחתכו כמה תיבות וכך מתחיל(ש וזיוניהון "אתתקנו במוחין והן הזיונין וז

 . ל"עכ', ז דף רצא כלהו אקרון תפלין דרישא כו"ש בא"וידוע שהתפלין הן מוחין כמ
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כ " משא, שהדיקנא הוא קבוע לעולם בגוף, יש הפרש בין הדיקנא ובין התפיליןוהנה
 ובלילה ,התפלין הם דבר שחוץ מן הפרצוף כי אינו רק הארה בעלמא ואינו מאיר רק ביום

שבכל יום מתחדשים מוחין ) 'גפרק נסירה ', גק פרמ "מול(ל "ש הרב ז" והוא כמ,מסתלק
י המצות " שהוא בסוד החידוש שנעשה ע,פ"כמש " והוא כמ,כ מסתלקים בלילה"חדשים ואח
ב שהם " שבכל יום נעשה תיקונים חדשים והם המוכנים לתענוג הנשמות לעוה,של ישראל

י המעשה שעשו שמקבלים בכל עת תיקונים חדשים כפוהיינו , עולים שם ממדרגה למדרגה
  זאת אינה קבוע בזמןהשהאר , ונמצא,ילכו מחיל אל חיל )2482חד תהלים פ(ש " וכמ,ז"בעוה

 אלה המצות )ה יח ויקרא (ש" כמ, רק תענוג הנשמות,ימי בראשית כי אינה מענינם כלל'  והנהגת
ל "ש רז" וכמ,2484 שהם התפלין שהם חיי המלך2483אשר יעשה אותם האדם וחי בהם חיי עולם

והוא הבוקע , 2485עליהם יחיו' כל המניח תפלין מאריך ימים שנאמר ה )א"ד ע"מ(נחות מ' במס
 ובוקע למעלה ,בכל יום מפנימיות המוחין מה שנתברר תמיד בסוד עבור שני דמוחין בכל יום

 םל שאינם פועלים במדות הכלי" ר,ועומד בסוד צלם כל המאורות של ההנהגה ובסוד אור מקיף
כ ויהיה "א שלא יקטרג כ" רק שפועלים להפיל אימה על הסט,ענינםלפי מה שהם כי אינם מ

כ על " שלא יהיה להם שליטה כה ושריהם למעלה"או ומזה בא האימה על ,כפוף תחת הקדושה
 ובכל יום מסתלק צלם הזה ועולה למעלה שהוא מוכן לתענוג הנשמות לשכר המצות ,ישראל

' י דאימא שהוא ש" לבושיהם שהם בסוד נהמוחין עם' ד ואלו הם במספר ה,ז"ולא לגוף בעוה
 שאימא נעשה בית לאבא ,2486ביתא שהם בסוד ראש " וכן המוחין כפולים מצד או,של התפלין

  .פרשיות' בתים וד' והם הד
בזמן שהיו ישראל בגדולתם '  א,מדרגות' א הוא בב" הזה המפיל אימה על הסטוהזיו

 ,גם למטה בגלוי והם בסוד תפלין של ראששאז נראה לכל האומות מעלת ישראל ונתייראו מהם 
 והאימה , ורק שמתנהגים בנסים נסתרים,הוא בזמן הגלות שאז מעלת ישראל אין מתגלה' והב

בגלות ו "חו לכלות ישראל ולהאבידם " שלא יהיה להם שליטה חה למעלה"שרי או על פלתנו
 והוא ,א חזי מזליהו חזיג דאינהו ל"אע) א" ע' גמגילה( רק ,ה למטה אין יודעים מזה"אבל או

והיה לך  )ב"ז ע"למנחות ( 2487והוא בסוד תפילין של יד ,מה שניתן בלבם לשמור ישראל בגלות
  . ולא לאחרים לאות,'לאות וגו

 רק שתפלין של ראש בסוד ,כ בסוד תענוג הנשמות משכר המצות" עיקרם גאבל
 וכן ,ב"מוחין חו' וד ב והם ס,המחשבה הזכה של העבודה באהבה ויראה במצות התלויות בלב

עטרין של הדעת '  הוא המחשבה ב,המחשבה הטובה בעשיית המצות בפועל באהבה ויראה

                                                           

אמר רבי חייא בר אשי אמר רב תלמידי חכמים אין להם , ל"א וז"ד ע"ברכות ס' גמ'  עי2482
  . ל"עכ, מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון

הם המה המשפטים והתורות , על ידי מעשים שיעשו בני האדם, ל"וז' ת מדעת תבונו'  עי2483
כי שכר מצוה , אשר יעשה אותם האדם וחי בהם בחיים הנצחיים, אשר נתן לנו תורתו תורת אמת

תב שבזכות ההארה שכויתנצלו  ש"וכמה "דה "הגהא ב"ע' ג צ"א על ספד"בהגר'  ועי,ל"עכ,  מצוה-
  .שמקביל לתפילין יחיו לעולם

וזיוניהון לא , ל"וז) ה הקודםהערבה "שעליו הולך ההג(ד "ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי2484
והן תרין עטרין דאחסינו ליה , ק"ר שחסרו להן שלא יצאו אלא ו" זיוניהון הן המוחין ג- אשתכחו 

ז "ש בא"י המוחין כמ"ע) 'משלי ג(א והוא עדיו שמתפשט בכל הגוף בסוד כונן שמים בתבונה "או
והחכמה ) קהלת ז(ש "כמ, ב שנקראו חיים"וידוע שהמוחין הן חיי האדם בסוד חו' א וכודף רצ

ומה שמיה דההוא נהר חיים ) א"ח ע"פרשה אחרי נ(ש בזוהר "תחיה בעליה ובינה נקראת חיים כמ
א "מ פרשה יתרו דף צ"ש בר"כידוע כמ, שמיה ונקראת אלקים חיים וכן המוחין נקראין חיי המלך

  . ל"עכ, יי המלךב ואינון ח"ע
בתים ' א אזכרות כמנין אהיה וד"ר יש בהם כ"הנה בתפילין ש, ל"וז' ח תפילין א"פע'  עי2485

כי הם סוד חיי , שמות אלו הם גימטריא חיים' וג, ה"פרשיות נגד שם הוי' וד, ה"אותיות אהי' נגד ד
י עליהם יחיו "יס הפסוק "וז, וחכמה הנקראים חיים, וחייו נמשכין לו מבינה, א"המלך שהוא ז

  . ל"עכ, ל כל המניח תפילין מאריך ימים"ואמרו רז
לבתר , ל"ב וז"ו ע"א ט"זהר חשמציין ל, ג"ע'  קז"א על תיקו"בהגר 'עיו', א פתח י"או'  עי2486

, ש כליל דא בדא ברזא בראשית"אתחלף גוון ההוא היכלא ואקרי בית ונקודה עלאה אקרי רא
 .ל"עכ

  .כנגד רחלהוא י "שתש' ח לאה ורחל פרק ב"ע'  עי2487
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 וכלל המעשה ,פרשיות של תפלין של ראש'  ד2488מוחין' עטרין והם ד' ב והם ,ת"המתפשט בז
  . ולכן אינם קבועים בגוף ומסתלקים בכל יום,ב"הוא תפלה של יד ושניהם עולים בסוד עוה

א " שהם העדי כ)א"ח ע" פשבת(  הם העטרות שירשו ישראל בהר סיני2489תפליןה וואל
מוחין ' הארת הג' כלים שעלו מן התהו שנתוסף בכל א' סוד הזוהיינו , ץ"ז ג"זיונים של שעטנ

 ולולי חטא העגל היו שם קבועים לעולם ,ר ימין ושמאל ואמצע"חד' שהם החיים שלהם מסוד ג
 )א פסקה לבפרשה שמות רבה (מ ומשיעבוד מלכיות "חירות ממה היה להם 2490ו" ועי,התפלין

 והיה מדרגה זו מאירה גם ,כי העטרות האלו הם מסוד שכר ותענוג הנשמות ששם חיים הנצחיים
 א" והיה אימה ופחד על הסט, פנימיות הזאתהנהגת  הארתבגוף וכן בכלל הנבראים היה מאיר

ל במדרש "ש רז" וכמ,א" להלחם עם הסט2491י זיין נקראים זיונים שהם כלולכן ,וגם על האומות
 ובחטא , שהוא חרב שניתן להם,' ישראל את עדים וגו)בני(פ ויתנצלו "ע) א"ד ע"צקב "זהר ח(

ץ כמנין שם "ז ג"של שעטנ' פעמים ז' א אזכרות שבתפלין ג" והוא סוד כ,העגל נסתלק מהם
שיטין ' שיטין בשל ראש וז'  ד והם סוד,ב"כמנין חר' מהם כלול מי'  וכל א,2492ה דאימא"אהי

ת שהוא "עטרין ובשל יד בגופא ז' ב וב"מוחין חו' ר ושם הם בסוד ד" שהראש הם ג,2493בשל יד
א שלפעמים " סוד מדרגת זוהוא , ואחר חטא העגל נסתלקו העטרות ההם,המחשבה והמעשה

בסוד  והוא ,ק לבד הכל לפי המעשה"מאירים בו המוחין ולפעמים מסתלקים ונשאר בסוד ו
אכן כאדם תמותון בסוד מיתת המלכים ) וב תהלים פ( ולכן כתיב ,חזרת הרע שיש לו שליטה

 והם ,ש"והמוחין מסתלקים בכל לילה לשורשו שהחיים נסתלק למעלה לסוד אלף השביעי כמ
א "ל וכ"א זיונין הנ" ושהוא בשבת אלף השביעי שהם כ,2494פעמים שביעי הנזכר בויכולו' סוד ג

 שכל עיבור הוא שם 2496 דכולא סלקין לאימא2495כ בסוד עיבור שני דמוחין"אזכרות והוא ג
ש " שהוא התשובה והנקיון במים טהורים כמ2497ה"ונק' א גי"ה בגילופין הוא קס" ואהי,ה"אהי
   .פ"כמ

  
  פתח נג 

                                                           

נ "זו, מוחין' ג ב"מוח דעת חו, ה"ב הן י"מוחין חו' וד, ל"ב וז"ב ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 2488
, בתי דתפילן דנהרין ברהיטי מוחא' ד' ב ארבע גוונין כו"ב ע"ז רצ"ש שמביא א"וע, ל"עכ, ד"הן ו
 .מוחין' והן ד, ל"עכ

ש שבעה אותיות צריכין שלשה זיונין " וכמ- א בהגהה "ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי2489
וכל מוח ומוח מתפשט בכל , זיונין' לכך צריך ג, מוחין' מלכין שהן חסרים ג' והן בז', ץ'ג' ז'נ'ט'ע'ש
דבגדלות מסתלקין ומתכנעין , א"זיונין והן כלי זיין להלחם בס' מוחין הן ג' לכן הג, ז"ש בא"ת כמ"ז

מ אלין "ג ואמרו מ"ח ע"ח דף פ"ש בתז"וכמ, ד כידוע"ן חבמוחי' כמו הג', לימינו כו' והן א, א"הס
גבורות ' שהן ה' ז'נ'ט'ע'מלכין שהן דינין לכן הן אותיות ש' והן ז', תגין אינון זיינין כאדם שאוחז כו

האחרונים שהן כללות כל הגבורות ' הוא ב' ץ'וכן ג' ז'נ'ט'ע'בסוד ש' ז'ע' ן'ט'ש, דינין קשין כידוע
, ש"ע' ב ואינון זיקין עלמין קדמאין אקרון ומיתו כו"ב ע"ז דף רצ"ש בא"כמ, הניצוצין דאתדעכו

תפילין ) כאן נחתכו כמה תיבות וכך מתחיל(ש וזיוניהון "כ אתתקנו במוחין והן הזיונין וז"ואח
ש וכן "ע' א כלהו אקרון תפלין דרישא כו"א ע"ז דף רצ"ש בא"וידוע שהתפלין הן מוחין כמ, דרישא

ל שהם העדיים "ד הנ"ע'  בצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, ש"א ע"מ ע"ר ק"ב ובא"ב ע"שם דף רצ
  .שהיה להם בהר סיני

  .ז"ל ועי" נדצ2490
  .א"ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי2491
 .'א פרק ז"ח א"ע'  עי2492
' הנה היות ד, ל בסדר כוונת התפילין"ונבאר ענין הכוונה הנ, ל"ח תפילין יז וז"פע'  עי2493

מקיפים בלבד ' א אין לו רק ד"שבתפילין של ראש הוא כי הז' פרשה מדשיטות בכל פרשה ו
  . ל"עכ, מקיפים בראשה' שיטין נגד המלכות שיש לה ז' י יש ז"אבל בתפלה ש, בראשו
ואלו , ב כידוע"ויום השביעי רומז על אלף השביעי עה, ל"ד וז"ג ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי2494

וזהו שאל נא לימים ראשונים שהן ,  מתחיל האצילותא שמהן"ת של רדל"ששת ימי בראשית הן ו
א "ר של רדל"כ בג"משא, ומהן מתחיל האצילות וקצת גילוי, ימים ראשונים ימים קדמוניות כידוע

פ "א לכן נאמר בו ג"ב דרדל"ס כח"והוא כולל ג, ועליהן נאמר ויכולו השמים יום השביעי שבת', וכו
  . ל"עכ, יום השביעי

  .לעיל פתח מד'  עי2495
  .ב קרן ביובלא אתעטר"ו ע" לצ"ספד'  עי2496
  . 'ד פרק ה"ן ומ"ח מ"ע' עי, י"ד ה"י יו"ף ה" אל2497
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 )טופתח א "א( ש שם" והיינו כמ,ק ששם הוא מצח הרצון"א ענינו כמו בע" דזמצח
 כך נמצא בו הרצון שהוא הכלל של כל הפרטים של ,נו וסידורו שבכל פרצוף לפי עני,באריכות
 ורק שכתר הוא , והוא בחינת כתר שלו שהוא מתקשר במדרגה של פרצוף של מעלה,הפרצוף

 היאך סידורי האורות והגדרים וקשרים שנמצאים בפרצוף זה הם ענין ס הנעלם שבו כמו2498רצון
 שאין השגה לשום נברא היאך ,2499א" רדלמקושרים בדבר שלמעלה ממנו שזה ענין נעלם ונקרא

י התחתונים לשם והוא רצון " והיאך עולים ע,מקושרים כל הדברים בשורש העליון של הנצחיות
 2500הדעת שהוא במקום הכתרוהיינו ,  המתגלהון וכמו כן נמצא ממנו זיו שהוא הרצ,הנעלם

ל ענינו חסדים ק שכ" וכמו בע,ל שמראה רצון המתגלה בפרצוף הזה" ור,שהוא מאיר במצח
 וכמו ,2501 לכן נקרא רעוא דרעוין, זה מתגלה במצחו,גדולים ורחמים פשוטים שלא לפי המעשה

 הם מסודרים פרטי ך וכ,2502ק"א שעניינו הכל לפי המשפט דאקרי אלקים לקבליה דע"כן הוא בז
ש באריכות " וכמ,המדרגות שבפרצופו הכל לפי המעשה ולפי פרטי הדברים הנמצאים באדם

 לכן הזיו המתגלה במצחו מסוד דעת שלו שהוא במקום הכתר מראה שם במצחו , אלובשערים
י "ל שזה הרצון המתגלה בו והוא כמו באדם למטה שניכר כל עניניו ומדותיו ע" ר,דינים גדולים

אתפשט ד תאנא האי מצחא )ב"ו ע"קל(ר "ש באד"א כמ" וכן כאן בז,2503 שבמצחושרטוטין
 והוא, ' אית רשותא לכולהו לחרבא כו,א" וכד אתגליא מצחא דז,'במאתן אלף סומקי דסומקא כו

ד " שהם מסוד תתקע2504 והם עזי פנים שבדור,בעת התגברות הרשעים בעולם בלא בושת פנים
 והם סוד הני ,ן" שלהם מסוד שם בהסיגיםדורות סוד הנפשות מעולם התהו שלא נתבררו והם 

א שהוא לעשות משפט בהם לבערם "שבז ומתגלה אז רצון הזה 2505כלבין דחציפין בעובדייהו
 שיסתלק שם מהם , והוא חורבן שלהם בסוד מיתת המלכים שהיה בשביל התיקון, העולםןמ

  . וכן כאן מתגלה המצח לחרבא כולא,הסיגים והרע

                                                           

כתר הוא רצון בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול ודיבור נגד , ל"ג וז"ע' ז כ"א תיקו"בגר'  עי2498
כמו באדם המחשבה שרוצה , ל"וז, ה בריש הורמנותא"א ד"ע' ח נ"א תז"גר' עיו, פרצופים' ה

' והן ג, וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב, ות הדבר והרצון הוא קודם למחשבהלעש
 וזהו בריש ,והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו,  כתר הוא התחלת הרצון,ראשונות

  .ל"עכ, הורמנותא
 .א מתגלה במצח"ב שהרדל"ע' א וא"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי2499
ועיקר ענין , ל"ה וז"ב בהגה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, 'ח מוחין דצלם פרק ח" מקורו בע2500

, ולכן דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין, א"י הזיווג באו"המתקלא הוא הדעת שע
ולכן דעד דלא הוי , ש למטה"נ כמ"י נתקיימו מלכין קדמאין שהן זו"נ שע"וכן הוא מוחין דזו

והדעת נקרא מתקלא , י המוחין שהן הדעת"נ הוא ע"ג של זווכן הזיוו, מתקלא מלכין קדמאין מיתו
וידע , ולכן הזיווג בלשון דעת', ש למטה לישן ממלל רברבין לישן כו"והוא לשון חק כמ, שקל הקדש

כי כל מה שלא היה , ולכן לא נחשב דעת בספירות, וסוד זה הדעת לא היה בעולם התהו', אדם כו
ג שלאחר "ק אע"א נקרא ו"שלכן ז,  ולא נחשב במניןבתחלה קודם התיקון אינו אלא תוספת

א "ת דאו"והן ז, ז"ש בא"א כמ"עטרין דגניזין באו' וסוד הדעת הוא ב, ס שלימות"התיקון יש בו ע
  .ל"עכ, שלכן הדעת במקום הכתר, ק אוירא ובוצינא"והתרין עטרין באין מע, א"ר דז"והן ג

  .2499 ל הערה" הנצ"א על ספד"בהגר'  עי2501
ר דף "ש באד"כמ, ק"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ז, ל"ג וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי2502

  .ל"עכ', אלקים כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' א כו"ק ורזא דז"ב רזא דע"א ע"קמ
ל " הנח"ניצוצי זהר על הז' ועי, ב"מ ע"ובתיקונים ק, א"א ע" מוזכר בזוהר חדש פ׳ יתרו ל2503

  .שמביא תשובת הגאונים לגבי ענין זה
 
מתגלגלים כל ) 'והו' של אלף הה(ובאותן השנים , ל"ב וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר' עי2504
שתלן בכל דור והן ) א"ד ע"חגיגה י(ש "כמ, ר שהן הנשמות מעולם התהו"ד דורות שהן הע"התתקע

נשא דף ' מ פ"ש בר"וכמ'  יסגה כובעקבות משיחא חוצפא) סוף סוטה(ואמרו , הן עזי פנים שבדור
  . ל"עכ, ש"ע' ר רעיין על ישראל כו"ה ואתהדרו אינון ע"קכ

בזמר בני היכלא ' ועי, ל"עכ, דאינון מלאכי חבלה, ב כלבין דאינון חציפין"ו ע"ז ס"תיקו'  עי2505
ומכיון שאז נתגלה רעוא דרעוין לכן אפשר לשלוט , של סעודה שלישית שמוזכר שם כלבין חציפין

עקב שלהם והן דרגין דחציפין ' א בחי"א דס"א ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, על הכלבין חציפין
כ יכרתו הערלה "בעקבות משיחא חוצפא יסגי ואח) סוף סוטה(ש "וז) א"ט ע"ר קכ"א(ש בזוהר "כמ

' ג, ל"ג וז"ע' ג ח"יהל אור ח' החציפין ולענין הכלבין עי' כאן רואים בחי, ל"עכ, ויתגלה החסד
מדות הכוללות הכל תאוני וכעסני שהן עשו ' ושור וחמור הן ב' קליפות שור חמור כלב וכו

  ).אור תורה אות נז(והכלב היא תולדת הזיווג בין שור וחמור , ל"עכ', ם ונחש וכו"וישמעאל ס
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 כי שערות 'וכו) ביה(לא קאים שערא בהאי אתר בגין דאתגליא  )ב"ו ע"קלר "אד( ולכן
 ,ד ומכאן נמצא ביטולם" בס)ה"פתח נ( ז"אח' ות וכמו שיתא שם נאחזים הקליפ"של הראש דז

 והוא לנצחא ,ד" בס)הבפתח ז( ז"אח' ש שם וכמו שית" באתוון רצופין כמונצחוהוא בסוד מצח 
בסוד אחוריים ) ר שם"אד( 'והם מאתן אלף כו )גישעיה סג ('  ויז נצחם על בגדיו וגו2506שנאין

עטרין של הדעת ' ב וב"מוחין שלו חו' כללים בד וכלל הפרצוף ופרטיו כולם נ,2507ם"דשם אלהי
עטרין של ' ת שהם בב"מ ז"י בתו"ה אדנ" והוי,ב"ה בחו"ה אהי"שמות הוי' שהם סוד ב

' עמו וגו' ק ה"כי חל) טדברים לב (ז נאמר " וע,2509ח"שמות הם סוד מצ'  ואלו הד,2508הדעת
ץ "ומח' דרך כוכב וגו) יזבמדבר כד (שבו כלל הכל וכל המרכבה ועל סוד הגדול הזה נאמר 

' הפאות וכמו שית'  והם בב,א" כי הקליפות אחיזתם בשערות של הראש דז,'פאתי מואב וגו
  .)כאן בפתח( ד"בס

ורשעים בחשך  )טב ' שמואל א(ש " כמ,אשר במחשך מעשיהם'  א,מיני רשעים'  בויש
בדור ואין להם  אבל יש רשעים יותר גרועים שהם עזי פנים ש,ויש להם בושת פנים' ידמו וגו

ד "בס'  כמו שית2510קליפות עמון ומואב שתי בנות לוט'  ואלו הם בסוד ב, כלל)פנים(בושת 
 חוצפה במצח וקשה עורף ,2511 והם בסוד חוצפה וקשה עורף)'לפתח ' נתיב הקלי( במקומו
ואלקים פשוט '  שהם מסוד אחוריים דאלקים ר2512ר" בית פעומול והוא ,ף" המצח בעוריבאחור

ר הוא בגילויא וחוצפה " וסוד הפעו,2514פאות באמצע סוד פאה אלקים'  וב,2513יועם נקודות
 והוא ,ויצמד ישראל לבעל פעור' ויחל העם לזנות וגו )א במדבר כה(ש " וכמ,ב"קליפת מוא

 העמד להם ,ואמרו ,'קח את כל ראשי העם וגו) ד במדבר כה( ולכן כתיב שם ,2515נקודה דחורבה
 וכמו , שבגילויו מתבטלין הני כלבי דחציפין2516א"שבמצח דזד בתי דינים "בתי דינים שהם כ

א "ת במקום הגלוי וכוללת כל י" וסוד מואב הוא לילי)טופתח א "א( א"שהארכתי בזה במ

                                                           

 .לעיל פתח נא'  עי2506
  .'ר'  גימ2507
ז "ש בא"א כמ"יזין באועטרין דגנ' וסוד הדעת הוא ב, ל"ד וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי2508

  . ל"עכ, א"ר דז"א והן ג"ת דאו"והן ז
 .י"ה אדנ"ה אהי"ה הוי"הוי'  גימ2509
ידוע ששתי בנות , בשדה מואב' מלך הרביעי הדד כו, ל"ג וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי2510

שלכן , ת בחינת רחל כידוע"ובכירה שילדה מואב הוא מתחיל אחורי הת, לוט הן נגד נשי יעקב
וזה , ל"עכ, עמו' ק ושם יצאה נוק"ת וזהו בשדה מואב ששדה הוא נו"ואב מאב ודבוקה בתנקרא מ

הנקראת בינה כי שם אין , איננה נאחזת ממש באימא עילאה, זו הנקראת עמון, ל"פ וירא וז"בשעה
אשר ממנה נעשת , א"המתלבשת בז, האמנם היא נאחזה במלכות של התבונה, אחיזה אל הקליפות

יצתה הקליפה , תתאה' ומן רחל אשת זעיר הנקראת ה' וכו, ראת קשר של תפיליןהנק, לאה אשתו
  . ב"י ע"מדרש הנעלם תולדות ק' ועי, ל"עכ, הנקראת מואב

ואתה תשופנו עקב ודא גרם שכינתא בגלותא , ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר 'עי 2511
ש "והן דרגין דחציפין כמ, עקב שלהם' א בחי"והן דרגין תתאין דס', דאתמר בה עקב ענוה יראת ה

 ,ל"עכ, כ יכרתו הערלה ויתגלה החסד"בעקבות משיחא חוצפא יסגי ואח) סוף סוטה(ש "בזוהר וז
 בעורף ולכן תלאה עומדאילו ו, החוצפה שהוא כנגד העקב שהוא כנגד רחלשרואים אנו כאן מ
  .  עורףיותכנגדה זה קש' קליה

זה הנקב של האחור נקרא בתורה בית פעור הנה , ל"ד וז"א ע"י ל"שער מאמרי רשב'  עי2512
כי זו היא קבלת השפע שלה , שעבודתה בכך לפעור עצמו על פניה כנודע, ז של פעור"וזהו סוד ע

א "כי משה הוא מן היסוד דאבא שבתוך ז, וזהו סוד ויקבור אותו בגי מול בית פעור, והבן זה
יא נקודת האחור שמשם אחיזת וכנגדו ממש ה, א"והוא נמשך עד סיום פי היסוד דז, כנודע

והארת היסוד הזה דאבא מונע את החיצונים שלא יתאחזו שם ויקטרגו , החיצונים הנקראים פעור
כך יש אחיזה אל , ודע כי כמו שכאן למטה יש אחיזה אל החיצונים בסוד פעור, ו"על ישראל ח

פנו אלי עורף ולא פנים וזהו סוד כי , א"החיצונים מכוון כנגדו ממש בקו ישר במקום העורף של ז
 . ל"עכ, והנה עורף אותיות פעור

 .'וכל נקודה י) 'כ ג"כ יוה"שעה(שוא סגול חולם וחיריק , נקודות'  בניקוד אלקים יש ז2513
 ).ל פרשת בשלח"ליקוטי תורה להאריז(אלקים '  פאה בגימ2514
  .לקמן פתח עה' ועי', ן פרק ה"ח הארת מוחין דזו"ע'  עי2515
ד בתי דינין לכל אינון דחציפין בעובדיהון "בהאי מצחא תליין כ, ל" וזא"ג ע"ז רצ"א'  עי2516

  . 'א פרק ו"ח א"ע' ועי, כמה דכתיב ואמר איכה ידע אל ויש דעה בעליון
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 שיניקתה מסוד שערות 2517ת פתיא אוכמא"א ארורים והוא לילי"אלופים סיגי המלכים י
  . אז מתבטלים,עשות משפטא שהוא הרצון שלו ל" ובגילויא דמצח דז,א" דבראש זריםהשחו

 מדלג על ההרים )א" לו עצ"ספד (ע דילוגין" הקליפות בכלל הוא חויא דרהיט בשוסוד
ש רבינו הגדול " כמ,אבותא שהם דכורין ונוקבין שלוספירות דמס'  שהוא י)חב ש "שיה( 'וגו

 , והם בסוד כל מרכבה טמאה מאחוריים דקדושה,2518)ב"ו ע"ל (ה"ד פ"לספ ל בביאורו"ז
 והם באחוריים דלאה ורחל שלאה ,מרכבות' ב' וד' ם ג" ואמהות נהי2519ת אבהן"רים הם חגשה

, כבפתח א "ז( ד"במקומו בס' נ דנוקבא דקדושה כמו שית"ם שהם דו" נגד נהיורחלת "נגד חג
 ולאה , יעקב למטה ברחל וישראל למעלה עם לאה, והם נגד יעקב וישראל)'אפתח יעקב ולאה 

א עמון ומואב שהם בכירה "נוקבין דסט'  שאחוריים דלהון ב,במקום גלויבמקום המכוסה ורחל 
ומואב מרחל  ,2520ם עילאה"ו נוע"ג קס" דסאחוריים שלאה מבינה סוד ,ב"וצעירה אחורי חו

ף "ה בעור" ערפ,בנות לוט'  שהם ב2521ת"ה ורו" ומהם סוד ערפ,מסטרא דחכמה מאב דבשמיא
  .)כופתח ע "אבי( במקומו'  וכמו שית2522י כידוע"נת נגד רחל נעלם של גילופי אד"נגד לאה ורו
ם "ך וק" שדר,'דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל וגו) יזבמדבר כד ( כל זה אמר ועל

ע " והוא רהיט בש,ב"ט כוכ"שב' ש שהוא סוד גי"ע נהורין המבטלים כחו של הנח"הם ש
 והוא בעת ,א"ל ז ש2523הפאות'  ומכה הנחש האוחז בב,דילוגין והוא מיעקב וישראל דקדושה

' א לאתפקדא חייביא והם ב" ואז יתגלה מצחא דז,2524דקדושהש "ח שהוא נח"שיבוא משי
הפאות ' ומחץ פאתי מואב דאתברו משולשליהון מב) יזבמדבר כד ( ואז ,משיחין מלאה ומרחל

ר "שק) א"ד ע" קשבת( והוא סוד ,ר"ן הם סוד ת" ובמילוי יודי,פעמים אלקים' שהם בסוד ב
 ולימות המשיח אז יתגלה ,2526פעמים אלקים' ב ב" שהנחש נושך בעק,2525ד כרעא בהודדקאי אח

 'שמואל א( ועליו נאמר ,ח באתוון רצופין"ח שמאיר במצ"גם נצח חד כרוב דאסתליק והוא נצ
יעקר ) יזבמדבר כד (ז " ועי,ו"ר ח"וגם נצח ישראל לא ישקר דלא אחיד בסטרא דשק) כטטו 

  .י"ת נעלם של אדנ"ר הוא רו"הפאות וקרק' ל האוחזים בב"הנר כל בני שת שהוא שקר "קרק
 לא זכי , זכי מצח דעתיקא)א"ג ע"רצ(ז "ש באד" הוא כמ,'ש ומחץ פאתי מואב וגו"ומ

 המוחין וש שבמצח מאיר זי" והוא כמ,'א ומחץ פאתי מואב כו" כד,בין תרין אתוון' אשדי ח
 והוא שכלל הנהגתו מאיר ,2527ה"עטרין ו' ה וב"ב י"ה חו"אותיות הוי' ה שהם ד"והם בסוד מצו

                                                           

עיינין אוכמין חשוכין תמן לילית דאיהי חשוכא אפילה פתיא , ל"ד וז"ג ע"ח ל"ז'  עי2517
 . ב"ג ע"ז קמ"וזכר בתיקוגם מוזה  , פתיא אוכמא היינו כלי שחור,ל"עכ, אוכמא
וכמו שהתנין העליון חוורא ,  הוא התנין נחש כידוע-ע דילוגין "חויא דרהיט בש, ל" וז2518

כן הוא , ל"ב וכמש"ח ע"ר דף קכ"ש באד"כמ, ע רבוא עלמין אורכא דאנפין"דרישא מתפשט ממנו ש
 האחרונות בסוד 'שלש ראשונות בסוד מאות וז, ס דמסאבותא"והן ע, ע דילוגין"התחתון רהיט ש

ב כד "ע' מ דף ס"ש בפרשת א"כמ', מקפץ על גבעתא דכתיב מדלג כו, דליג על טורין, ל"עשיריות כנ
  .ל"עכ, ש"ע' נחית חויא אתעביד מקפץ כו

 .א" ע'תיקונים ז'  הק'עי 2519
 .פ וירא"שעה'  עי2520
שהיא לפי , ברות' ס והנה אשה שוכבת מרגלותיו הנא" וז- ד"ח על "שער מאמרי רז'  עי2521

כי ערפה למעלה כנגד העורף ורות למטה , כנגד רחל העומדת למטה בין הרגלים כמו שאמרנו לעיל
והנה אשה שוכבת ', ש ויהי בחצי הלילה וגו"ולכן היה הענין הזה בחצי הלילה כמ, כנגד הרגלים

  . ל"עכ, כנודע' כי לילה הוא סוד המלכות נוק' מרגלות
 .י"אדנ,  אותיות השרשיותבליד "ן יו"ת נו"ף דל" דהיינו אל2522
  .א בשערות הראש כדלקמן פתח נז" שם מקום אחיזת הסט2523
ל שתנין " כנ-זנבא ברישא רישא אחזר אכתפין , ל"ג וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2524

ונכלל בלויתן נחש בריח , ל"והוא נחש עקלתון שמקיף את כל הים כנ, השמים מתעגל זנבו לראשו
, שמקיפין את הראש בעיגול עד שמגיע לראש הגילוף של חוורתא הארוךוהוא כאן חוורתא , ל"כנ

 .ל"עכ, ר"ג גילופין בא"וראש הגילוף של התנין הארוך מתחיל מצד העורף ולכן חשיב הי
ק לא נראו שמים בטהרתה דאשתאר חד "מיום שחרב בהמ, ל"ג וז"ד ע"א י"יהל אור ח'  עי2525

 .ל"עכ, כרוב והוא הוד אבל נצח נסתלק
  .'ח ספירת העומר ז"פע'  עי2526
אותיות ' ה רק שב"מצוה היא אותיות הוי, ל" פרשת בראשית וז-ל טעמי המצות "אריז'  עי2527

  .ל"עכ, ש"ת ב"ראשונות נתחלפו בא
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 2528 והנה אנו רואים באדם שכל מעשיו נרשמים במצחו,שם בסוד הזיו הזה הכל לפי המעשה
ה " שלכן כל מצוה הוא הוי,ה באהבה ויראה" ומצות ויבתורהה "הזכיות והעונות שהם בסוד ו

שה עצמה היא בפועל  ולפי שהמע, כולל בנין שלם'א וכל ,שלמה עושה תיקונים במאורות בכלל
 והם מאירים ,ש"ת ב"ה הם מתחלפים בא"אותיות י'  לכן ב,והמחשבה בדחילו ורחימו בהעלם

כ " לכן לעומתו ג,א בראותם המצות נרשמים במצחו" הסטכלז מתכפיין "במצח שלו שעי
 שעיקר ,י התיקונים של התחתונים שמחדשים בכל יום מוחין חדשים"במאורות העליונים ע

 תי המצות הוא מסתלק למעלה לתענוג הנשמו"התחדשות המאורות הנעשה עהתיקון ו
י נכפים " הזיו ממנו מאיר במצח שעאבל )פתח לו(ש למעלה "כמב "והתחדשות הנבראים לעוה

 והוא סוד הרצון המתקשר ,א"ק למצח דז"א והוא הזיו היוצא ממצח דע"המקטריגים והסט
 מאיר ,ב"יות שהוא מעותד לנשמות בשכרם לעוהק הוא הנהגת הנצח" שרצון דע,ברצון העליון

אלפי שנין שמקושר בשביל רצון העליון ' א שרצון שלו הוא הבחירה והעבודה של ו"ברצון דז
 על ידי זה נדחים החיצונים שהם אוחזים בסוד הזמן והגבול , וכשמאיר מזיוו למטה,הנצחיי

   .2529מסוד מלכין קדמאין
  

  פתח נד 
 ,ה לאשתעשעא עם צדיקייא" ושעתא דמתער קוב)ב" עו"קל(ר "באדשם ש " מוהוא

 וכדין אתקרי ,נהירין אנפוהי דעתיק יומין באנפוי דזעיר אפין ומתגליא מצחיה ונהיר להאי מצחא
 ומצחא דיליה הוא ,ש אריכו דיומין בסוד הנצחיות"שעתיק יומין נקרא עוהיינו , 'עת רצון כו

ה " והוא השעשוע דקוב,קים בשכר מעשיהם שלו בשביל להשפיע בצחצחות נשמות הצדירצון
 שיונק ,2530'ק על חור פתן וגו"ע יונ"ושעש) חישעיה יא (ע נהורין "ע בסוד ש"עם הצדיקים בג

 ,אלפי שנין שיניקתו מסוד חלב אמו בתורה ומצות' ימי בראשית הנהגת ו' ק דיניקה ו"א ו"הוא ז
' ר שבאים לו בסוד תוספת על ע" גמוחין' ע נהורין שהם הג" שסודוהשעשוע הוא להאיר עליו מ

' ק ובאלף השביעי בנצחיות נעשה בסוד י"אלפי שנין הוא בסוד ו'  כי בו, שלו2531ת"נהורין דז
ק "ע דע" והם כפולים ש,מוחין' ב ג"סעודות של שבת עוה' פ יום השביעי ג" ג,ספירות שלמים

  . ומסתלק לסוד הנצחיות,א"ע דז"וש
 וכבר ,ז מתכפיין כל הדינים" ועי,עליון בהנהגת הזמןז לפעמים מאיר רצון ה" בעוהוכן

 ,הוא מוחין פנימיים של הנהגת הזמן'  בסוד הצלם דמוחין שהצ)בפתח הקודם( ביארנו למעלה
הרץ '  והם בסוד צ,דצלם הם המקיפים שלו שהוא להעלותו למעלה לנצחיות באימא' מ' ול

י עולה " שע,מא השייך להנהגת הזמןי דאי"דצלם שהוא נה' שהוא הל) ימשלי יח ( 2532במגדל עז

                                                           

 .א"א ע"ח ל" ז'עי 2528
ל שלא נהיר וכל דינין " ר-מצחא עד אשגח בה , ל"ב וז"ג ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2529

ק ששם כל רצון מתגלים "חוץ כשמתגלה מצחא דע, אי מצחאדעלמא משתכחין כד אתגלייא ה
י סתימאה "ט מצחא דגולגלתא עד ע"ר דף קכ"ש באד"אז מתהפך לרצון כמ, א"ונהיר למצח דז

ג מצחא דגולגלתא עד "ז דף רצ"ובא, ו מצחא דגולגלתא עד דבשאר תקוני גופא"ובדף קל, דכלא
  . ל"עכ, ק דאקרי רצון" עד ממצחא דעדאתכלילן באורייתא ובפרשה משפטים שם מצחא דמלכא

שהחומה , ס הסוכה ופריסתו על חומת ירושלים"וז, ל"ג וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2530
, ונאמר כמראה אש ונגה לו סביב, חומת אש לה סביב' ואני כו) 'זכריה ב(ש "הוא חומת אש כמ

לא ירעו ולא ישחיתו בכל ' כוואז ושעשע יונק על חר פתן , ר כידוע"ה טו"והוא ע, עיין ביחזקאל
והוא תורה שנמסרה לחיצונים שאז פורסו ) א"ישעיה י(' כו' הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה

שאז יהפוך ) 'ישעיה ס(ש שם שנאמר והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך "וז, על חומת ירושלים
ושעשע ] ס"וז[, נגה זרחךלפיכך ילכו מלכים ל, אל עמים שפה ברורה שהרע של נגה יחזור לטוב

ויונק נקרא , ל בסוד לויתן זה יצרת לשחק"והשעשוע שיהיה אז כנ, לשון שעשוע השחוק' יונק כו
א על חור פתן שהוא סוד התנין בסוד "ז' אבל בסוד גדלות אין נק, א כי הוא נקרא זעיר ביניקה"ז

 . ל"עכ, נקב בראשיהון
,  הוא התנין נחש כידוע-ע דילוגין " דרהיט בשחויא, ל"ב וז"ו ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי2531

ר "ש באד"כמ, ע רבוא עלמין אורכא דאנפין"וכמו שהתנין העליון חוורא דרישא מתפשט ממנו ש
שלש ראשונות , ס דמסאבותא"והן ע, ע דילוגין"כן הוא התחתון רהיט ש, ל"ב וכמש"ח ע"דף קכ

', מקפץ על גבעתא דכתיב מדלג כו,  טוריןדליג על, ל"האחרונות בסוד עשיריות כנ' בסוד מאות וז
  .ל"עכ, ש"ע' ב כד נחית חויא אתעביד מקפץ כו"ע' מ דף ס"ש בפרשת א"כמ

 .א"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2532
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 והוא אור העצמי של המצות ומעשים טובים שבהם ,ם"דצל' אל מוחין המגולים שהוא מ
דצלם מאיר ' ז שהוא צ" שגם בעוה,מדרגות קשורים זה בזה'  ואלו הג,ב"מאירים הנשמות בעוה

ח רצופים זה בזה "צדמ' צ'  ולכן אז מ,ל"מוחין הנ' הזיו של רצון העליון מסוד הנצחיות של הד
  .ת אשר חתו ונשברו" מסוד בנות ח2533דחמץ' ומתמתק הח
 כי כן הוא , ואז רצון שלו להעניש,2534ו נרשמים העונות במצח" אז ח, כד לא זכיאבל

 2535'לצ' דאשדי בין מ'  והוא הח,הדרכים של שכר ועונש לפי המעשה' א כולל ב"רצון של ז
הוא חטא שהוא מחיצה '  וח, ולכן דינא שליט,'דצלם מאיר בצ'  שאין המ,שהוא מחיצה מבדלת

כ " וכן הוא ג,' מבדילים ביניכם וגו)היו(כי עונותיכם  )ב"ה ע"סנהדרין ס(ש " כמ,מבדלת
 כאשר נעשה פירוד ביניהם , והוא צלם של נבוכדנצר,שערי טומאה' דנא "א סוד צלם טמ"בסט

  .'לצ' דאשדי בין מ'  והוא ח,אז מתבטלין ומתכפיין
תהלים עד ( נקב בראשיהם עשה ש,ץ ראש על ארץ רבה"מח )ו תהלים קי(ש " כמוהענין

 ,מלך זקן וכסיל) יגד קהלת ( מהם 2536 שהוא נטילת הדעת,'שברת ראשי תנינים על המים וגו) יג
 ,ר"ב שאז יהיה ההנהגה בסוד ג" אבל בעוה,אלפי שנין' ת בו"שלכן אין להם שליטה רק בז

א במעשה " והוא סוד כח הסט,ב שלהם" בין חווגכי אין להם זיו ,'וביער רוח הטומאה וגו 2537אז
ר הוא " וחכמות חיצוניות שלהם להכחיש חכמת התורה באמונת שק,ת"להחטיא האדם הוא ז

 ולכן אין להם זיווג ואין ישוב , ואין להם קיום נצחי2538ב שלהם מחשבה וציור של שקר"חו
 בדברים עליונים אין םה שמשיגים בחכמת והוא מ, רק מה שזה בונה זה סותר,לחכמתם ובינתם

  . ורואים באחוריים בעורף של הדעת לבד,משיגים האמת
 שמתחלה רוצה להחטיא ,2539ע דילוגין"חויא דרהיט בש) א" לו עצ"ספד( סוד והוא

ר להחטיא האדם בחכמה עליונה של "כ רהיט לג" ואח,כחות שלהם' ת סוד ע"האדם במעשה בז
ת "נפ) גמשלי ה ( כי , אשה זונה2540חיצוניות להיות בועל ארמיתהתורה ולהמשיכו אחר חכמות 

 שהוא תלוי בשערות המכסים האזנים ,ן חרש ואטם אזנו"פת) ה נח תהלים( והוא ,'תטופנה וגו
נמשך אחר חכמות חיצוניות של הנהגת הטבע כפי שחוקר בשכלו שי " וע,ז"ש בנתיב שאח"כמ

 והוא סוד ,שהוא הפנימיות של המוחין' חתו ית מזה בא להכחיש השג,מהנהגת הכוכבים ומזלות
ויחל העם  )א במדבר כה(ש " והוא סוד מ, שהוא התורה2541ף אחורי הדעת"ר בעור"בעל פעו

  . אל בנות מואב ויצמד ישראל לבעל פעורזנותל
 שהדעת ,ר"גיסטרא אתעביד שאין להם קיום והעמדה נגד ג )ב"ו ע"ל(ה " פד"ובספ

 והאבדתי חכמים )כז תהלים קז( וכל חכמתם תתבלע )א"ד ע" קתשב(ניטל מהם דשקרא לא קאי 
ב " חו2542ה בחילופי אתוון"הם י' וצ'  שמ,'לצ' ן מידאשדי ב' והוא הח )ח עובדיה א(מאדום 

 היה בהם מתקלא שהוא א כי ל,הוא מלשון שבירה שהוא סוד שבירת המלכים'  וח,שלהם

                                                           

  .ב"א פתח י"ז'  עי2533
 .א"א ע"ח ל" ז'עי 2534
  .א בפתח הקודם"רצג עז "א'  עי2535
מחץ ראש דדכורא והוא גחלים וזהו הסירוס שאמרו , ל"ב וז"ב ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי2536

ב הן במחשבה והדעת מתפשט בגוף ובא "שמוחין חו, והוא נטילת הדעת, אתה חותה על ראשו
  . ל"עכ, לידי מעשה כידוע

  .ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ, ל" על פי זכריה יג ב וז2537
' ר וכודברים רצון ומחשבה וציו' ג, ל"ד וז"ח ע" לצ"א על ספד"בהגרליקוטים בסוף '  עי2538

מקודם , דברים' חכמה הוא טעם ותכלית הענין ועיקר הענין שבמחשבה ב' וכתר הוא התכלית וכו
חושב ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול ) בינה(ואחר כך , חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי

  .ל"עכ, הכלי
  .בפתח הקודם'  עי2539
ולזה אברהם לא מוציא , ל ארמיתשדעות כוזבות היא העבירה של בוע' תיקון פתח ד'  עי2540
 ).א"ט ע"עירובין י(מגהנם 
  .2512רה עד בפתח הקודם ה"א ע"י ל"שער מאמרי רשב'  עי2541
אותיות ' ה רק שב"מצוה היא אותיות הוי, ל" פרשת בראשית וז-ל טעמי המצות "אריז'  עי2542

  .ל"עכ, ש"ת ב"ראשונות נתחלפו בא
  . הקודםל בפרק"כנ
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ומחץ ) יזבמדבר כד (ש " וז,2543)ד"ע' א (א"ד פ"ל בביאורו לספ"ש רבינו הגדול ז" כמ,הדעת
במדבר  (ט שערי בינה בחכמת התורה"ט שערי טומאה דלהון נגד מ" סוד מוהם ,ב"פאתי מוא

ל יתגלה חכמת התורה " והבן מאד כי אז לע,ל"ר הנ"ר כל בני שת היא שק"וקרק) יזכד 
'  דמתפשט בי והוא חד שערא דנפיק במצחא,שערי בינה'  המאיר במצח מסוד נםהפנימיות שלה

 מצחא דוכד אתפשיט אתעבי )ב"ו ע"קל(ר שם "ש באד"ממוחא דאפיק חמשים תרעין כמ
שהשערות הם סוד השערים והיינו , 'דלא מתכספי בעובדיהון כו אנוןדעלמא  חייבידדאשגחותא 

 שזיו הזה כאשר ,הנוצץ מבינה של החכמה העליונה הגנוזה בתורה'  והוא שער א,של בינה
 , מתבלע כל חכמתםזה ועומק חכמת התורה שמ)2544'שם ה(' רו כולם כבוד הגלה אז יכיתמ

 שלכן לא היו מתכספין ,'י חכמה חיצונית שלהם באו לידי כפירה בהשגחה ובכבודו ית"שע
ע "שעשו ואז ,ל אז יכירו כולם כבוד שם קדשו" ולע,בעובדיהון כלל כי חשבו שהאמת אתם

 ןו נהורי"שהם מכסים על נקב דבאודנין ויתגלה שען שהם האוחזים בשערות "ק על חור פת"יונ
 והוא סוד אור הגנוז בצדיק מסוד נחש דלעילא השגת פנימיות של ,דיסוד דעתיק המאיר במצח

   .והבן )א"ט ע"קיפסחים ( דברים שכיסה עתיק יומין ,התורה ולמכסה עתיק
  

  פתח נה 
דמסתבכן דא  בהם נאחזים הקליפות בשערות ,א" שעל הראש דגלגלתא דזשערות

 והם ,מ שאור המוחין בוקע למעלה דרך צנורות ושערים"ש בכ" וענינו הוא כמ,' כו2545בדא
פתח ( שהמוחין כבר נתבארוהיינו ,  הזה הבוקע שם2546השערות נעשו כלים וגבולים אל האור

 ורק ,פ התורה והבחירה של ישראל" שאינו תלוי בטבע ומתנהג עת שהוא סוד הנהגה פנימיי)נא
א " כל פרטי המאורות שבגוף ואברים דז, והנה,בא מלובש דרך אמצעות הנהגת הטבעז "שבעוה

 , הכל כלול בגלגלתא דיליה שהוא סוד כלל הרצון שלו,שהם שרשי כל הנבראים וסדר הנהגתם
ש " והוא מ,לפי דרכו'  הנבראים בפרטות כל אגתוהשערות הם דרכים ונתיבות פרטיות מכל הנה

שערות מגומא אחת '  שאלמלי יונקים ב,'ע כו"ושער יש לו גומא בפשכל שער ) א"ז ע" טב"ב(
ע שלא יכנוס "שאחר התיקון נסדר כל מאור וכל הנהגה בפוהיינו , היו מחריבים כל העולם כולו

 ובתיקון נעשה ,2547בר שזה היה סוד השבירה שכל מלך קיבל אורות כולם ונש,בגבול חברו' א
ע "מן המשתנה ולפי דרך כל צדיק וצדיק שיש לו שער בפ הכל לפי הז,סדר לכל דבר לפי עניינו

 אבל בא מלובש בסוד הכלים החיצונים של הנהגה חיצוניות שהם ,בהנהגה ובתיקון העולמות
 שכל כוכב יש לו הנהגה מיוחדת ,2548 והם כוכביא ומזלי דלית להון חושבנא,השערות עצמם

  .'הוא יושב כו'  אשכל העולם כולו תחת כוכב )א"ד ע"צפסחים (ש " כמ,עולםב
שבסוד הפנימיות של ההנהגה עליונה שהוא והיינו ,  השערות הם מסתבכן דא בדאואלו

י כל צדיק וצדיק בתורה "ע שהוא סוד התיקון והכל מה שנתחדש ע"נימא בפ'  יש לכל א,ממוחין
 ף"אח(ש למעלה "כמ כל יום ויום משתנה וכן ,ן העולםוע בתיק"יש לו דרך בפ'  שכל א,ומצות
מוחין ה ונמצא שהאור הבוקע מן , באריכות שהם בסוד המוחין שבאים בכל יום חדשים)'אפתח 

 ופרטי השערות שבגלגלתא הם כפי מספר נשמות ,כ בכל יום" הוא מתחדש ג,דרך השערות

                                                           

  . א"י הזיווג באו" ועיקר ענין המתקלא הוא הדעת שע-הגהה , ל" וז2543
  . י"ולא בכת,  המוסגר מהמחבר2544
תאנא בגולגלתא דרישא תליין אלף אלפי רבוא ורבוא רבבן קוצי , ל"א וז"ו ע"ר קל"א'  עי2545

קוצא ולית חושבנא לנימין דכל קוצא ו, ומתערבין דא בדא, ומסתבכין דא בדא, דשערי אוכמן
א על "בהגר' ועי, ל"עכ, ומכאן אתאחדן טעמי אורייתא בדכיא במסאבא, דאחידן ביה דכיין ומסאבן

כמה , דרגין כידוע' וענין הסיבוך שבו אחידן דכיין ומסאבין והן מתפרשין לכמ, ל"ד וז"ע'  הצ"ספד
דכל , נימיןולית חושבנא ל', ו א"ר שם קל"ש בא"ומארי מתקלא כמ, מיני רחמים וכמה מיני דינים

ומכאן אתאחדן טעמי אורייתא בדכיא ומסאבא בכל , קוצא וקוצא דאחידן ביה דכיין ומסאבין
דאינון מסאבין יתבין קוצי מסתבכן ותקיפין מנהון שעיעין מנהון ' אינון סטרין דאינון בכל סט

  .ל"עכ', תקיפין כו
ות להתמעט כל התיקונים דרך נקבים ושער, ל"ג וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי2546

וזהו עיקר התיקון להתמעט האור שיוכלו התחתונים , ולהתצמצם האור שיצאו בדקות ובלבוש
 .ל"עכ, לקבל האור

 .'ח נקודות פרק ה" ע'עי 2547
  .ג"ב ע" סוף כצ"א על ספד"בהגר 'ועי, א"ב ע"ז ל"תיקו'  עי2548
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 בהם והוא מסתלק בוקע המוח ה, רק בכל יום עושים תיקונים חדשים,הצדיקים וישראל בעולם
ז רק עולה למעלה להיות שמור לתענוג " שאין התיקון הזה בעוהמקיףלמעלה בסוד אור 

 אבל השערות עצמם החיצוניות שלהם הם קבועים בכל יום ,ב באלף השביעי"הנשמות לעוה
 שהגוף שלו הוא הראשון ,כ ובכל נברא" שכן הוא בכל אדם ג)כאן בפתח(ש למעלה "כמבשוה 

 ולמחר נכנס בו ,לה למעלה ונשאר שם בכל ליולה רק הנשמה שבו ע,ואינו מתחדש בכל יום
  .ניצוץ אחר מנשמתו

 ,2549 הוא סוד אור השמש וכוכבים שאור הפנימי שבו הוא אור הראשון הגנוז בווכן
 וגוף השמש עצמו הוא מה שנברא ביום רביעי והוא הכלי של האור אינו ,והוא מתחדש בכל יום

כידוע שאור השמש מאיר בהם  וכן הם הכוכבים , רק הוא אותו עצמו שנברא בתחלה,מתחדש
 , והוא סוד ההנהגה והפעולה שעושים הכוכבים בנבראים,כ" שבהם הוא מתחדש גנימיואור הפ

 אבל בחיצוניות שלהם מה שניכר ,בכל יום עושים פעולה אחרת בבחינה פנימיות שבהם
שהוא מה ) טקהלת א ( ואין כל חדש תחת השמש ,'פעולתם בהשפעתם לארץ הכל סדר א

 שמסתלק ממנו בכל פנימיות אבל יש חדש למעלה מן השמש הוא ה, מגופו למטהשנשפע
  .ב"חדש בכל יום מע למעלה ומ2550לילה

א " וכן הוא בשרשם למעלה בז, היא סוד הגלגל הכולל כל הכוכבים ומזלותוגלגלתא
 והשערות הם הפרטים והם בוקעים ,שרשי ההנהגות של העולמות גלגלתא דיליה סוד הכולל

פ חכמת ובינת "ב נתיבות חכמה שבהם תלוי כל הנהגה הפנימיית ע"שערי בינה ול' מסוד נ
 טבעיית של כוכבים בהנהגהשפע מהם הוא מה שמתראה למטה  החיצוניות הנאבל ,התורה
רשע   כי בטבעיית רואים רוע הסדור ובלבול הנהגה בסוד, שלכן הם מסתבכים דא בדא,ומזלות

ר "דאחידין ביה דכיין ומסאבין שמצד זה נמצא כח ליצה) שם(ש " וז,'וטוב לו צדיק ורע לו כו
 והם מסוד השערות של סיגי עולם התהו עשו איש ,ו שוא עבוד אלקים" לומר חםלפתות האד

  .שעיר ושם אחיזתם
ז " טה"ר(ש " והוא מ, סוד אחיזתם בזה הוא ענין עמוק בסדר הנהגה עליונהובאמת

 שלפעמים יש צדיק ורע לו בשביל , מתנהג לפי הכלל' שכל א,וכולם נסקרים בסקירה אחת )א"ע
 וכל ,וכן להיפוך ברשעים )א" ע' זברכות( הקודם או בשביל איש אחר בסוד צדיק בן רשע גלגול

 וזה ההפרש בין שערות ,מתנהג לפי כלל תיקון הבריאה כפי מה ששיערה חכמה עליונה' א
 כי שם הוא ההנהגה לפי 2551דאק ששם הם סוד עמר נקי שאין מסתבכין דא ב"דגלגלתא דע

 ואז יהיה ,'וביער רוח הטומאה וגו 2552 אחר אלף השביעי שאז כבריהיההנצחיות כפי מה ש
א "כ בז" משא, ולכן אין מסתבכין שם זה בזה,לפי דרכו שכבר נזדככו כולם' תשלום שכר לכל א

 עדיין אלפי שנה שעדיין הבחירה מסורה שלא נזדככו' ק שהוא בו"שהוא לפי הנהגת זמן ו
ז פן רוב הטובה יקלקל אותו או " לצדיק בעוההטובא לשלם " א,הנשמות ולא נתקנו הנבראים

 נג ישעיה(לפי גלגול הקודם או בשביל שצריך לקבל עונש של חברו התלוי במקור נשמתו כענין 
 ולכן ,בהנהגת עולמו'  הרבה דרכים כמוסים בדרכיו ית,והוא מחולל מפשעינו וכדומה) ה

 לכן הם ,עד דאחידין ביה דכיין ומסאבין שהוא סוד הנהגת הבחירה טוב ור שמצ2553אמר
  .מסתבכין דא בדא

פ מזלו שנולד בו ושעתא "מתנהג ע'  סוד הנהגת הטבע בכוכבים ומזלות שכל אוהוא
שלפי  ,2554ל שם"ובביאור רבינו הגדול ז )ב"ו ע"קט( ט"סש בתיקונים תיקון "קיימא ליה כמ

 כך היה לידתו וביאתו באותו ,ך להנהגתו באותו הזמן שבא לעולםלפי הצור' עומק חכמתו ית
ל בחורבן העולם באלף " כי אם בתיקון כלל הנבראים כמו שיהיה לעמזלוא לשנות " וא,מזל

                                                           

 .'לעיל תיקון פתח ו'  עי2549
ח "עוד ע' ועי' נשמה כשיוצאת מן הגוףדוגמת ה'ב "ג ע"ח עמוד ל" זה מה שכתוב כאן בע2550

ן ומתעברת בתוך "נשמת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ, ל"וז' נסירה פרק ג
 .ל"עכ, מלכות עיבור גמור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלו

 .ב"ח ע"ר קכ" אד'עי 2551
  .ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ, ל" על פי זכריה יג ב וז2552
 .א"א ע" קלר" אד'עי 2553
דכל העניינים הכל כפי הגוונין אלא , ב מזלות כלילן כל ענינים שבעולם"י, ל"א וז"ז ע" קט2554

ב שעות הוא בעולם אחר דכל יום אית ליה עולם אחר "דכל יום הי, שאין יום דומה לחבירו
  . ל"עכ', והשינוי הוא בנקודות והוא בעולם בנקודות ובשנה בשמות וכו
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 ובאמת ,'ינהו לעלמא כובניחא לך דאחר )א"ה ע" כתענית(א "ה לר"ש הקב" והוא מ,השביעי
 והוא ,כל אדם לפי שורשו ודרכו בתורה ומצותהוא לפי עומק השגחה הפנימיית לפי הדרך של 

ז הם בסוד " ורק שבעוה,אין מזל לישראל שהם בסוד המוחין פנימיים )א"ו ע"שבת קנ(ש "מ
   .החיצוניות בשביל תיקון הפנימיות

  
  פתח נו 

 קוצי ,' בגולגלתא דרישא תליין אלף אלפין כו,תאנא) א"ו ע"קל(ר "ש באד" מוהוא
 ומכאן אתאחדן טעמי אורייתא בדכיא ומסאבא בכל אנון )'כו(דא בדא דשערי אוכמן ומסתבכין 

ק וסתרי " ובוא וראה כמה עמוק דברי תוה, ותליין כגבור תקיף מארי נצח קרבין,'סטרין כו
א הוא " שז,ש" כי סוד המוחין ושערות של הגלגלתא הכל הוא בתורה כמ, והוא,בהאשר  ותפלא

 כלול ברישא דיליה כל וה,פ התורה"כל פרטיהם הכל עאלפי שנין ב' המסדר הנהגת העולם בו
 והנה המוחין הפנימיים שבראש ,ק"שהם המחשבה ששם הכל מסודר מה שצריך להתפשט בו

 והשערות , מהנהגה והיא חכמה הפנימיית של התורהפרטהוא עומק החכמה המסודר בכל 
 זאת המתגלה הבוקעים ממותרי מוחא הם אותיות התורה שהם הגבולים של פרטי הנהגה

 והם צירופי אותיות התורה ,ה שלפי פעולותיו כך הם שמותיו" והם השמות של הקב,בחיצוניות
 ורק שנצטרפו בסוד המצות שהשמות של פעולותיו הם הכל לפי ,2555ה"שכולה שמותיו של הקב

 , כשר ופסול, טמא וטהור, האסור והמותר,המצות הם בשני דרכיםו , וענינם בכל פרט,המצות
 וכן בהנהגת סוד ,ר ימינא ושמאלא"ט וביצה"הדרכים של הבחירה ביצה' ק שכוללים ב"הושהם 

 ,2556ע"ג לנג"מענבסוד אחור  שאם אוכל האסור או עושה עון אז הגלגל מתהפך ,חסד ודין
 והם הכל מסודרים בהנהגת , אז הגלגל בסוד פנים והוא בסוד ענג,וכשנזהר מאיסור ועושה מצוה

 שבירידת המזל הוא בסוד ,בים ומזלות הסדורים בגלגל בעליה וירידההטבע החיצוניית בכוכ
 ובזה תלוי כל מאורעות של האדם מיום הולדו עד מותו וכל גלגוליו ,אחור ובעליתו בסוד פנים

ש " כמ, והם מבוארים באותיות התורה מכל הנבראים מבראשית עד לעיני כל ישראל,וכל פרטיו
 שהכוכב והמזל הוא ,כ תלוי בכוכב ומזל שלו שנולד בו"ג והוא ,2557ד"לספ 'בפירבינו הגדול 

כ האדם " ואעפ,מסודר לפי האותיות והשמות המצורפים בשמו של האדם במקום שנזכר בתורה
כ " אעפ, במקומו בתורה כל עניניו ומעשיו ומה שיארע לוארהוא בחיריי בטבעו אף שכבר מבו

   .הבחירה מסורה וגם לשנות המזל על פי מעשיו
 כי הבחירה הוא בסוד השערות החיצוניות שאין הידיעה , סותר הבחירה2558 הידיעהואין

ואין כל דברים האלו רק  ,נגלים נסתמים הדברים , וכן באותיות התורה כפי מה שהוא,נגלית שם
ז " פיר"ב ( בהם והוא נובלות חכמה של מעלה,בפנימיות של אותיות התורה החכמה הסתומה

י משתנים הדברים ובהם הכל " שע,פנימיות שבכוכבים ומזלותכ סוד ה" והם ג, תורה)ה"פ
 ז נאמר" וע, הנהגתם מבחוץ הוא לפי הבחירהוסדור , ושם הידיעה,מסודר בחכמה עמוקה

תלי תלין של הלכות  )ב"ט ע"כמנחות ( שהם , קווצותיו תלתלים שחורות כעורב)יאש ה "שיה(
ם "כי הנהגה חיצוניות הוא בסוד אלהי ,ש" שהם השערות שעל הראש כמ,'על כל קוץ וקוץ כו

פעמים ' ס תלתלים י" וז,אותיות' נ ובהם ,ספירות כולם נכללים בגלגלתא'  והם י,2559הטבע
 והם ,שערי בינה שבהם כלל הנהגת העולם'  והם תלויים בסוד נ, עם האותיות2560אלקים

                                                           

 .א"עז "ב פ" זהר ח'עי 2555
שאין , ל"ד וז"ב מ"י פ"א ס"בהגר' ועי, ט"לעיל תיקון פתח י' ועי, ב"ו ע"א כ"זהר ח'  עי2556

  . ל"עכ, למעלה מענג ואין למטה מנגע
הכל כלול בתורה מבראשית , והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם, ל"א וז"ד ע" ל2557

' וכללו נכלל בפ, ד"ש כאן בס" נח כמבראשית עד' וכל זה נכלל כולו בפר', עד לעיני כל ישראל וכו
אלפי ' תיבות ז' וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון בז, ל"הראשונה עד ברא אלקים לעשות כנ

ומקור כלל הכללים הוא בתיבת ' א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו"ש בפ"כמ, שנה
  .'אותיות ודגש של הב' בראשית ו
 .'פרצופים פתח י'  עי2558
 .ם"אלקי' מע בגי" הטב2559
פלשתים הם במקום השערות קווצותיו , ל" פרשת בשלח וז-ל "לקוטי תורה להאריז'  עי2560

 .ל"עכ, אלקים דקטנות' תלתלים כמנין י
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 שהלבן ,2561 והם שחורות כעורב סוד האותיות שחורות על קלף לבן,הבוקעים בקוצי השערות
המקיפו הוא הגלגלתא עצמו שכל אלו פרטי הנהגת הנבראים כולם מסוד החסד בשביל להטיב 

 והוא גניזת אור תורה אור הראשון , אבל נסתרה מאור פנינו, והם בחכמה עמוקה,לברואיו
 והוא הנהגת הדין שמצד זה יש ,ונשאר חשך בכלים במאורות החיצוניות של הכוכבים ומזלות

  .דאחידין ביה דכיין ומסאבין )א"א ע" קלר"אד(ש " והוא מ,ר"ט ויצה"רה ליצהמציאות לבחי
 בכוכבים ומזלות יש להם מלאכים בסטרא דקדושה המנהיגים אותם ומלאכים וכן

 בקצה 2562ז דאחידין בזנבא דשוליהון דכוכביא" והוא סוד כל הכישופים ודרכי ע,א"מסט
 אורייתא בדכיא י והוא סוד טעמ,ע מהםז להוריד שפ" וכל שמות הטומאה ודרכי ע,השערות
 ,מלהטן ותליין כגבור מארי נצח קרבא) ר שם"אד( והם ,ש" שהם האסור והמותר כמ,ומסאבא

 והוא סוד הסיבוך בשערות שהם ,א בסוד הבחירה"ששם כל המלחמה סטרא דקדושה עם סט
שהוא בלילה  ,עד עלות השחר' ויאבק איש עמו וגו )כדבראשית לב (ש " כמ,נאבקים זה בזה

 )לאבראשית לב  (ל שאז" עד לעשולט שאין אור הראשון ,אלפי שנין' בחשך אוכמא בכל זמן ו
את עולמו '  שמנהיג הוא ית,י הדין" והכל ע, נהורא דאורייתאומתגלה ,'ויזרח לו השמש וגו
 והוא סוד האי ,א" ולא בבחינת חסד עילאה דא,א"פ המעשה שהוא בז"שיהיה הכל נידון ע

א רצועא "מסטכי מסופי הדינים נאחזים שלוחים  )2563א" ענדה יט(אדום הוא אלא שלקה שחור 
  . בהסתר השגחה עליונה, והם המפתים לאדם לכל חטא,בישא

 שהוא ,וירא והנה איל אחד נאחז בסבך בקרניו) יגב בראשית כ (ש בעקידה"ס מ"וז
חז בשערות דמסתבכין והוא נא, 2564י נאחז איל אחר דאלהים אחרים" שע,תוקפא דדינא דיצחק

 והם , שהוא הארס שבין שיניו, המפתה והמקטרג2565ש"ן דנח"ן וש"ן דשט" והם סוד ש,דא בדא
 , וכל קרני רשעים אגדע)יא תהלים עה( ז נאמר" השערות שעבמקוםן שהם בראש "פעמים קר' ב

 ל"ן היוב" וקר2566ן"ן השמ"ב סוד קר"ואז תרוממנה קרנות צדיק שהם הפנימיות של המוחין חו
כ " והם ג,י הקרנים האלו עושה מלחמה עם סטרא דמסאבא לנצח קרבא" שע)ב"ו ע" לצ"ספד(

ב " וחו,ערותן הפנימיות הבוקע דרך אחוריים בש"ן וש"קר' ו גי"ד קס"ב קפ"סוד אחוריים דחו
  .ן"פעמים קר'  הם ב)ד"א מ"י פ"ס(  הבן בחכמה וחכם בבינה,כלילין זה בזה
מ כבר ניתן כח לסטרא דקדושה " מ,בחירה מסורהפ שה"מ שאע" כתבנו בכוכבר

א נשרש " והוא סוד מה שז,שלבסוף יתגבר על סטרא דמסאבא ויחזור כולו לטוב בסוף הזמן
כ יוחזר "מה שאחוהיינו ,  ששם כולו חסד2567ה" דאשתיל בשמא שלים בשמא דהוי,ק"בע

 העקדה שאברהם עקד  והוא סוד,'ש וכל קרני רשעים אגדע וגו" וז,יות הזמן לסוד הנצחתהנהג
והאלקים נסה את  )אב בראשית כ(ש " וכמ,א שם אלקים"ד דז"את יצחק חסד עילאה למדה

 , שמזה היה הכנה לנסיונות של הצדיקים בסוד הבחירה להתגבר על סטרא דמסאבא,'אברהם וגו
 ,'ויראה וג' ויקרא שם המקום ההוא ה )שם יד(ש " והוא מ,ויעלהו לעולה תחת בנו) שם יג(ש "וז

ז נכנע האיל אחר תחת " שעי,א שם אלקים דיצחק"ק על הנהגת ז"ה דע"שהוא גילוי שם הוי
   . והבן מאד, שכל דבר נכרת בשורשו,הקדושה דיצחק

  
  פתח נז 

                                                           

  .לגבי חוורתא שבגלגלתא' א פרק ה"ח א" כן כתב בע2561
בעד החלון נשקפה ותיבב אם ] לגבי ראית בלק בכישוף[, ל"ב וז"ד ע"ג קפ"זהר ח'  עי2562
חלון דחכמתא דזנבי שוליהון דככביא ואינון חלוני דחכמתא וחד חלון ) א ודא"ס(דא ) אאל(סיסרא 

  . ג"ח יז ע" תז'ועי, ל"עכ, אית דכל חכמתא ביה שריא ובה חמי מאן דחמי בעקרא דחכמתא
 .א"ב ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2563
  .א"ז ע"א קט"זהר ח 'עי 2564
נ של "דמוץ ותבן הן זו,  נחש בין שיניושן דארס, ל"ד וז"ח ע" לז"א על תיקו"בהגר'  עי2565

והן בין , פנחס והן אותיות אמצעיות דנחש ושטן' מ פ"בלק וברע' ש בפ"כמ, ט דחטה"והן ח, א"ס
 .ל"עכ] ג והענין"א ע" לצ"א על ספד"בהגר' א מפתה ומקטרג עי"נ של הסט"וזה שהזו[, שן ושן
  .צ"ספד שם בא"כ בגר"ויובל בינה כמש) א"ד ע"ג ל"זהר ח( שמן חכמה 2566
שאז נאמר , ק"אינו שלים לכל סטר עד דאתיישב בע, ל"ג וז"ע'  כצ"א על ספד"בהגר'  עי2567

, ג"ש לקמן פ"דאז אתנטע שמא שלים כמ, ש למטה"אלקים גן בעדן כמ' ויטע ה) בראשית ב ח(
ל אתעקר ביציאתו מאמו דאז הוא שמא שלים "ר, דאתעקר משמא שלים ואשתיל בשמא שלים

  . ל"עכ, ק שאז שלים לגמרי"ר ואשתיל בשמא שלים בעולא לכל סט
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 ,' דמוחא דגולגלתא כוןחללי' וכולהו משיכין דאתמשכן מג )ר שם"אד( שם עוד ואמר
 ובהאי ,גין כך כתיב הטה אלקי אוזנך ושמע וב,וכל אינון קוצי תליין וחפיין לסטרא דאודנין

 וכל ימינא ושמאלא תלוי בהאי ולא בעתיקא , רחמי ודינא, נהורא וחשוכא,תליין ימינא ושמאלא
 והוא מתבחן , שכבר ביארנו שהאודנין הם המאור המקבל תפלת ישראל וכל מה שלמטה,'כו

 שהם ראשי , דמוחין דנטיף שםטיפין'  והבחנה זאת הוא בג,לטב ולביש הכל לפי כוונת המתפלל
 והתפלה הוא מעורר , אם לחסד או לדין או לרחמים, לאן הוא נוטה,ר" חד,ההנהגדרכים של ' הג

 שהמזל , ולכן על ידי תפלה משתנה המזל לאדם,הנהגה פנימיית הזאת המבטל הנהגת הטבע
ה למעלה ולא י עונות הקליפות מעכבים התפלה שלא יעל" ולפעמים עתחיצוניוהתלוי בשערות 

 והם השערות ,2568ר תפלהו סכותה בענן לך מעב)כדאיכה ג (  והוא סוד,יעשה רושם להפך הטבע
 ונשאר בהנהגת הטבע לפי מה ,אחללי דמוח'  והשערות הם חוצצים על ג,אודנין לעדמכסין 

 וכל הנהגה , שנגד כל מדרגה שבהנהגה יש כנגדו הנהגה טבעיית,שנגזר עליו במזלו שנולד בו
הפאות '  והם סוד ב, ולכן הם סותמים שערי תפלה,ר"מוחין חד'  בכלל נגד גוהם שער אחד הוא

ן לך " והוא סוד סכותה בענ,ב"הם סוד עק'  וב2569 שכל פאה הוא שם אלקים,המכסים האודנין
א "ת שהם סוד קוצי דשערי דז"פאות הם בסוד ציצי'  וב,'ן הוא ש" וכל אלקים במילוי יודי,'וגו
  .)'גפרק ח ציצית "פע( ל"ש הרב ז"כמ

א בסוד " ושם נאחזים הסט,ר אותיות"ך צירופים והם ת"ם יש בו ק" כי שם אלהי,והענין
 שהם סוד )בפתח הקודם(ש למעלה "כמ 2570 ושם סוד קרני רשעים הנאחזים בסבך בקרניו,ר"שק

  .ל הנאחזים בפאתי מואב"ן הנ"פעמים קר' ת ב"ר כל בני ש"קרק) יזבמדבר כד (
למה  )א"ט ע"כיומא (ל "ש רז" והוא מ,ריך לבער השערות מאחורי אודנין צובתפלה

 כך , לומר לך מה אילה זו קרניה מפצילות לכאן ולכאן,נמשלה תפלתם של צדיקים לאילה
  כי כמו שיש מלאכים ממונים להעלות התפלות למעלה בסוד, והענין,'תפלתם של צדיקים כו

 כמו כן יש , והם עופות טהורים,'ל ובעל כנפים וגוכי עוף השמים יוליך את הקו) כקהלת י (
 2571 והם בסוד אותם דלטורין בישין שהם המרגלים חרש לאמר, הסותמים שערי תפלהקליפות

ר של " וח,'אטם אזנו וגויש "כמו פתן חר) ה נח תהלים(ש בסוד " שהם נקראים חר,מאללי ארעא
 ,קב שבאודנין שלא ישמע התפלותר נ"ן והוא הסותם את ח"ר פת"ח) חישעיה יא (ש הוא "חר

ף והם סוד עופות טמאים שהם שני "פ כנ" והוא ב,'ן הוא ש"ושם סוד אלקים במילוי יודי
כנפים בסוד ימינא ' מהם יש לו ב'  שכל א,פעמים כנף' ד' פעמים ש' אודנין הם ב'  ובב,מרגלים

ה לקטרג על ב שנאחזים בשערות השחורות כעורב ששליטתם בליל" והם סוד עור,ושמאלא
  .האדם

 ושם ,פאות שלו שהם חוורין כתלגא' ק מסוד ב" בתפלתם מעוררים רחמי דעוהצדיקים
א ומסתלקין מעל האודנין כדי "פאות דז' י מתבסמין ב"דימינא וע'  והוא ש,2572ץ"הם בסוד מצפ

ר " ולכן הוא בסוד שח,שישמע תפלתם של ישראל בשחרית שאז חוט של חסד משוך בעולם
ק והם בסוד ציצית "דפאה דע'  והוא ש,שבאוזן ר"הוא בימינא ומגלה ח'  שהש2573הלשון תפל

ב בראשית כ(ך בקרניו "ל בסב"פ אי" והוא ב,ן שבציצית"ל שלכן הם בסוד לב"פעמים שם הנ' ב
שערי בינה שהם בימינא ' ב חוטין ונ"ב נתיבות חכמה ל"מוחין פנימיים ל' והוא הארת ב )יג

ל "ן קרן השמן וקרן היוב"פעמים קר'  בםתבערין מעל אודנין שהפאות ומ' ושמאלא מבסמין ב
ר "ת הדוחה שק"ת הוא סוד אמ" ואיל,ר"ת השח"והוא סוד איל )בפתח הקודם(ש למעלה "כמ

 ,ק דלא מסתבכין דא בדא"ל שהם מסוד המתקלא משערות דע"של הכנפים דעופות טמאים הנ

                                                           

 .ב"ע' ב ל"יהל אור ח'  עי2568
 .א פרק יא"ח א"ע' עי, ם"אלקי' ה בגימ" פא2569
 .א"ז ע"א קט" זהר ח2570
  .ג"א ע" לצ"א על ספד"בהגר' א עי" דהיינו הדכר של הסט2571
ת פאה זו והנה לפי שמציאו, כי אין הדין נמתק אלא בשרשו, ל"א פרק יא וז"ח א"ע'  עי2572

' בהוד ג' בגבורה ב' א, אלהים הם' כי ג, והמלכות הוא דין ונקרא אלהים כנודע, היא מלכות
רק שהוא במלוי יודין , ה"ס דרישא עלאה הוא אלהים גימטריא פא"לכן המלכות של י, במלכות

 . ל"עכ, ל"ץ כנ"א הפאה הוא שם מצפ"א אך בא"להיות בסוד ראש וזהו בז
 .בחיי לפרשת קרח' הקדמת ר' ועי,  אהביה אהב ומשחרי ימצאננימשלי ח יז אני'  עי2573
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 כלתאבהן ורגל רביעי שבמרכבה הוא גוון ת' גל "גוונין סוד אי' קווין של המתקלא ג' והם סוד ג
  .2574ל"גוונין הנ' ת של ד"ת ר"והם בסוד איל

 והקרבנות היו כדי לתקן בירורי המלכים )ב"ו ע" כברכות(  כנגד קרבנות תקנוםותפלה
א שיש להם אחיזה בסוד " ולכן היו מתוודים על הקרבן בין קרניו על ראשו שהם הסט,כידוע

א "י הוידוי היו נדחים משם והיו השערות דז" וע,ל"הם קרני רשעים הנהפאות ש' השערות של ב
 ולכן אמר )שם(  קרבןבמקום וכן התפלה הוא ,מתפרדים לכאן ולכאן שלא יהיה להם אחיזה שם

ז שצדיקים מרבים " וכן כ,שקרניה מפצילות לכאן ולכאן שנמשלה לאילה )א"ט ע"כיומא (
 ואמר ,'י אזנך וגוקהטה אל) יח ט דניאל(ז נאמר " וע,ל" תפלתם נשמעת באודנין הנ,בתפלה

א "ק דז" חשיב ששה דברים שהם בסוד ו,'ובהאי תליין ימינא ושמאלא כו) א"ר קלו ע"אד(
   .' ושמאלא כואג שהם ימינ"דרכים של חו' שהוא כולל ב

  
  פתח נח 
ש "ג אורחין כמ" המתחלק לתרי2575 השערות של הגלגלתא יש אורח אחדבאמצע

 ,י" דמתאחדא מההוא ארחא דע,בפלגותא דשערי אתחזי חד ארחא דקיק) א"ו ע"קל(ר "באד
 דכתיב ,ומההוא ארחא אתפרשן שית מאה ותליסר ארחין דאתפלגין בארחי דפיקודי דאורייתא

   .' וגותחסד ואמ' כל ארחות ה )י תהלים כה(
ל  שגלגלתא דיליה הוא הרצון הכולל כ)יגפתח תיקון (  דבר זה כבר אמרנווביאור

 וזה ,א שנותנים כח מהות והנהגה לכל הנבראים"הנתיבות והדרכים וכל הפרטים הנמצאים בז
הנהגה לנבראים בשלמות האמתי בסוד וא הוא הנותן מהות וכח " שא,א"א לא"ההפרש שבין ז

אלפים שנה ' א הוא לפי הזמן של ו"כ בז" מה שא,ל באלף השביעי"הנצחיות כמו שיהיה לע
 כל שער יש לו מאור וענין פרטי ,ות הם כחות ומאורות הנשפעים לנבראים והשער,ולפי הבחירה

וגלגלתא הוא סוד הגלגל  )2576א"ב ע" לז"תיקו(בבריאה בסוד כוכביא ומזלי דלית לון שיעורא 
 והם ששים ושש נפש יעקב ,גתם והוא כלל כל נשמות ישראל והנה,הכולל כל הכוכבים ומזלות

 וכל ,א שערים פנים ואחור" והגלגל הכולל הוא ברל,תורהא הם אותיות ה" ות,2577ל"כמנין גלג
 כידוע ,ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"עה המתחלק בסוד "ב אותיות והם נכללים בשם הוי"שער כולל כ

  .2579ב אותיות"ה וכ"ב שהוא הוי"כוכ'  ולכן נקרא כל א,2578בסוד עולם המלבוש
'  והם ב,ק"תשרב ו"דרכים שהם פנים ואחור א'  האלו הם כוללים טוב ורע בוהשערים

 ,2580ש רבינו הגדול בליקוטים" כמ,ט ופלגא מסטרא דא"צתט ופלגא מסטרא דא ו"ת תצ"צבאו
'  והא,ך"ט ופלגא עם מנצפ"תצ'  והם בגי,א"חוורתי דגלגלתא דז' יאורין ט' שהם בסוד ט

יכם הרבה קאל' ה )י דברים א(ה לישראל "ש משה רבע" מוהוא , לאלף מכאן ומכאןיםמשל
 והוא ,'אלקי אבותיכם יוסף עליכם אלף פעמים וגו'  ה,'ם היום ככוכבי השמים וגו והנכ,אתכם

 השערות דגלגלתא הם פרטי הנהגה חיצוניות בסידורי הטבעי שהם בסוד כי ,סוד עמוק מאד
 והכל לישראל שבהם תלוי כל ,2581 והחיוורתי שביניהם סוד הנהגה פנימית,כוכבים ומזלות

                                                           

 .א"ה ע"ג רע"זהר ח 'עי 2574
  .'א פרק ה"ח א" ע2575
  .ג"ב ע" סוף כצ"א על ספד"בהגר'  עי2576
 .ב"ז ע" קטז"א על תיקו"בהגר'  עי2577
א "והוא הרל, ע מפאנו" סוד זה הוא מתורתו של הרב ישראל סרוג שממנו קיבל הרמ2578

לשם ' עי(שהוא רוחניות דאותיות התורה , צרופי האותיות דכל התורה כולהא וכל ה"שערים פו
ש "הקדו' ועי', פרק י' וזה מוזכר גם כן בנפש החיים שער ד) ג"ה ע"א פ"שבו ואחלמה ביאורים ח

ומקורם בעמק המלך שער שעשועי המלך ושער שבר מלך ) ו בהקדמה לשער פונה קדים"של הלש
  .ט" עוד מגלה עמוקות אופן רכ'ועי, בתוך ספר שער היחודים

 .ג"ג לג ע" יהל אור ח'עי 2579
ש "וז, שהוא אחד' אלף והן א' ק גי"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ע' ב א"יהל אור ח'  עי2580

אלפים וחצי ' ץ מספרם ג"כפולות כמנפ' ה ועוד ה"ו חיילות משבחים להקב"שתצ) ויקרא ב(ר "במ
) ב"ז ע"ב כ"זהר ח(ל "ט ופלגא והן היאורים כנ"הן תצ) תצה' גי' עד ק' מא(ו "וחצי ועם תצ' שהם ג

ט "ש תצ"וז' ן והן אלף חסר א"ק בזו"תשר' כסדרן וא' ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א
  .כ"ע', יאורין ופלגא בסטרא דא וכו

  . לעיל פתח נו'ועי, שהוא הקלף שעליו כתוב בדיו' א פרק ה"ח א"ע'  עי2581
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 ר"אד(  שלכן התורה נכתבת אש שחורה על גבי אש לבנה,תיהפ התורה ומצו" והכל ע,הבריאה
 )שמות ז ד( ש" כמ, נקראים ישראל צבאותולכן ,2583 שהם השערות והחיוורתי,2582)א"ב ע"קל

ג שהגלגלתא "סטרין חו'  והם בב,ש"שהם האותיות כמ'  צבאות ה,'והוצאתי את צבאותי וגו
, ר שם"ש באד"עשה הגלגלתא כמ שמהם נ,2584הדרכים והם אוירא דכיא ואשא דכיא' כוללת ב

 שהם בוצינאק אוירא ו"ג הוא מקבל ממדרגות העליונות של ע"הדרכים של החו' שכח בוהיינו 
א הם בסוד "ק הם במדרגה נצחיית וכאן בגלגלתא דז" ורק דשם בע,דרכים ההנהגה' שרשי ב

תי אלף ברכם בסוד הפנימיות שהם החיוורי , ואמר שהם בסוד הכוכבים שהם השערות,הזמן
   .' וגו2586 יוסף,ש" וז,2585יאורין

כמו התיקוני ' א ט"ב ובז"ק הם י" שבע,ס שלו"חיוורתי דביה הוא כלל הט'  טוסוד
 ולכן , ובגלגלתא הם בסוד הרצון כולל, רק שבדיקנא הם מדות המתגלים לנבראים,דיקנא

יאה  כי הם בסוד כל הבר,בדיקנא השערות מתפשטים למטה ובגלגלתא הם בדרך אור חוזר
 ועולים אל הרצון התכלית שבו מתקשר אל , כל פרט ופרט בחכמה עליונה,ההמסודר בחכמ

 שהרצון של הנהגת הזמן עולה ,א"ק המאיר בחיוורתי דז" והם בסוד החיוורתי דע,הנצחיות
י "פ התורה שנתנה לישראל שע" וסוד ההתקשרות הזה נעשה ע,2587ומתקשר בהנהגה הנצחיית

  .ל" בסוד שכר שלעהנצחיותה הנהגת הזמן אל  בהם עול,התורה ומצותיה
הדרכים של חסד '  שהוא האמצעי בין ב, סוד החד ארחא דאזיל בפלגותא דשעריוהוא

 כלל השערים פנים ואחור עולים בסוד ,ט ופלגא מכאן"ט ופלגא מכאן ותצ" תצ,צבאות' ודין ב
 ונתיבות היאך יוחזר ג מצות שהם כולם דרכים"ג ארחין הם תרי" ותרי,י כלל התורה"היחוד ע

 )י תהלים כה(ש " מוהוא ,ת"ע ול" במהמצותהדרכים של שמירת ' י ב" הזמן אל הנצחיות עסוד
א מתאחד "א הסט" שבז)ב"מ ע"ב ק"זהר ח(  כי אמת בעתיקא תליא,חסד ואמת' כל ארחות ה

ה  כי אחורי חכמת התור, והוא סוד עמוק ונורא,בשערות דמסתבכין דא בדא שהוא סוד השקר
ק "ראשין דלהון עשו וישמעאל שסוברים להחזיק שקריהם בתוה' א שב"אזלין כל כחות הסט

 שהאורחין ,שנעו מעגלותיה לא תדע) ומשלי ה (י " ע2588 סוד גלות התורההוא ו,ר"בעוה
 אבל אין להם , ואין מתפרשין שבילין דלהון,שבגלגלתא הם מכוסים בשערות שהם מסתבכין

 שמתעלם שם אור התורה ולא נתגלו מצפוניה רק לישראל ,תיהאחיזה רק בחיצוניות אותיו

                                                           

לא , וכתיב ושער רישיה כעמר נקא, תיו תלתלים שחורות כעורבתניא כתיב קווצו, ל" וז2582
ד כד אתייהיבת אורייתא לישראל אתייהיבת באש "וע, קשיא הא בדיקנא עלאה הא בדיקנא תתאה

  . ל"עכ, שחורה על גבי אש לבנה
  .א שם"א וביאור הגר"א ע"ז קמ"תיקו'  עי2583
ימי בראשית ' ת הן ז"א כי ז" דרדליום ראשון הוא חסד, ל"ג וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי2584

כידוע דצדיק מבסם בהאי חסד לנוקביה , ימים קדמוניות וגנזה לצדיקים ביסוד ומלכות צדיק וצדק
לכן נקרא אבא אוירא דכיא , ואבא מקבל מחסד ואמא מגבורה בוצינא דקרדינותא', והוא גניז בנוק

א נאחזין "נות שמתפשטים בגופא דזונקראין דכיא לפי שבחסדים וגבורות תחתו, ואמא אשא דכיא
כ "ת משא"ג וידוע שיש להם אחיזה בז"הן חו, תתפש וידים' שממית בידי) 'משלי י(ש "א כמ"הס
 . ל"עכ, א עמר נקי שאין בהם אחיזה לחיצונים"ש שערות דא"דכיא כמ' ר לכן נק"בג

, ן נהרין עמיקיןבסטרא ימינא עלאה נפקין תליסר מבועין עלאי, ל"ב וז"ז ע"ב כ"זהר ח'  עי2585
חד גופא , חד אפיק רישיה ואעיל ליה בתרין גופין, עייל כל חד בחבריה, אלין סלקין ואלין נחתין

אלף יאורין נפקין לארבע סטרין מאינון נהרין מבועין , דנהרא נטיל מימין לעילא אפריש לתתא
רין ופלגא מסטרא ארבע מאה ותשעין ותשעה יאו, תליסר מתפרשן תליסר יאורין עאלין ונטלי מיא

בשמאלא אשתאר פלגא מכאן ופלגא , וארבע מאה ותשעין ותשעה יאורין ופלגא מסטרא דא, דא
רישא סומקא כורדא קשקשוי , ואתעביד חד דא אעיל בין אינון יאורין ואתעביד חויא, מכאן

 על 2580 העריהל אור בה' ועי, ל"עכ, תקיפין כפרזלא גדפוי גדפין שטאן ואתפרשן לכל אינון יאורין
  . הזההזהרדברי 

 .רבה אתכםהאלקיכם '  ה2586
 .ף פתח כא"ואח, א פתח יד"בא' וכן עי' פרצופים פתח ה'  עי2587
ק איך מיום שנחרב "רה' תכוין למה שנתבאר אצלינו בש, ל"וז' כ תיקון חצות א"שעה'  עי2588

' ועי, ל"עכ, ה"וזה נקרא גלות התורה בעו, וניםק ונשרפה התורה נמסרו סודותיה ורזיה לחיצ"בהמ
ולא ' ש כיון שגלו אין לך בטול וכו"בחרבן נתבטל העבודה וכן התורה כמ, ל"ר וז"א לאד"הגר' הק

ו "ש הני כ"וכמ, ש עולם חסד יבנה"שאין העולם חסר ממנו כמ' והוא עמוד הא' ח וכו"נשאר רק ג
כ התחיל "שאח, אלפים תהו' ש ב"וא עולם התהו כמו דורות שזן בחסדו וה"כי לעולם חסדו נגד כ

  . ל"עכ, אלפים חזר לתהו שסיימה התורה' ובחרבן אחר ד' אלפים תורה וכו' התורה ב
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 , סוד מה שמאיר דרך השערות2589א וגם זה בהעלם רק מבתר כותל,קורא' ולשרידים אשר ה
 שהרקיע הזה ,ק לא נראה רקיע בטהרתה" מיום שחרב בהמ)א"ט ע" נברכות( ש"והוא סוד מ

ש " וכמ,ן והרקיע מכוסה בעבים הם השערות שמסתבכישבוגלגלתא שהכוכבים ומזלות )ה(הוא 
ז " ועי,'שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם וגו) ייואל ב  ('חשך השמש וגו )יישעיה יג (
 דברים , הפנימי של התורה ולמכסה עתיקאור והחיוורתי הוא ,ותהי האמת נעדרת) טו נט ישעיה(

ל באלף "לו לעק שיתג" שהם חיוורתי דגלגלתא דע)א"ט ע"קיפסחים ( שכסה עתיק יומין
 ואין ,חסד ואמת'  ושם כל ארחות ה,ק והוא סוד חסד עילאה"י ע" שאז יהיה הנהגה ע,השביעי

ג אורחין שמתפשטין מהאי ארחא דבאמצע "ת הם תרי" שברי,מתגלה רק לנוצרי בריתו ועדותיו
י כל מצוה " שלכן ע, שכל מצוה הוא דרך שלם כולל ההנהגה של הנבראים,א"גלגלתא דז

 וכל ,' והלכת בדרכיו וגו)טדברים כח ( ז נאמר" וע,מקיים גורם חידוש בכל הבריאהשהאדם 
 שלכן ,ק"א אל ע" בשביל גילוי היחוד והחזרת הרע לטוב שהוא חזרת והעלאת זלהמצוה הכ

 והלכו עמים )גב ישעיה ( ש" וכמ, אז יתבטל השקר מן העולם,כאשר יתגלה ארחין דאורייתא
י " כמנין בנ,ג שרשין של נשמות ישראל"ו ונלכה באורחותיו שהם תרי ויורנו מדרכי,'רבים וגו

ח אופן ב ל( ל בפירושו על התורה בפרשת האזינו"ש רבינו ז" כמ,'ל עם הדגש של הב"ישרא
  .)2590'ב

 הכולל כל המזלות שעל ידו משתנים  שבאמצע השמים2591 הזה הוא סוד התליוהאורחא
 והוא ,ק" בסוד התנין עילאה דגלגלתא דעיםשהוא תנין השמ' כולם ומהפך אותם לרצונו ית

' א ט"ובגלגלתא דזשם ג יאורין " שהם י)2592ג יחזקאל כט( התנין הגדול הרובץ בתוך יאורין
י המצות משתנה הנהגת הבריאה הטבעיית שהוא תלוי בשערות " ולכן ע,ש" כמיאורין

ו האורחין הם נתיבות ואל ,ש למעלה"כמ ,'דמסתבכין דא בדא סוד צדיק וטוב לו צדיק ורע לו כו
הכללים של ' ביתירים הם '  וב,ג"תרי'  גי2593 וכן אורחות,ל"י התורה כמש"ודרכי הנהגה שע

 הם הכללים של ,הדברות אנכי ולא יהיה לך'  וכן בי, ימינא ושמאלא שכר ועונש,ת"ע ומל"מ
 ה"י עם ו"ה זכר"ה שס"י עם י" שמ,ש"ה כמ"ה ב" והם תלוים בשם הוי,ת"מצות עשה ומל

כל ) י תהלים כה(ש " וז)פתח נג(ש למעלה "כמ 2594ה"ה הוא בסוד שם הוי" וכן מצו,ח"רמ
   .'וגו' ארחות ה

  
  פתח נט 

 )'גפתח ף "אח(  והענין כי הפרצוף כבר נתבאר,א הם סוד מדות ההשגחה" של זעינים
 ובראש הם החושים שהם , שעיקר המעשה הוא בגוף, הראש והגוף,'שעיקרו מתחלק לב

 שבגוף , ונמצא שבכל דבר יש מחשבה ומעשה,פ הכוונה"המעשים בכל פרטיהם עהמסדרים 
ר של " ולכן נקרא הראש בחינת ג,של המוחיןפ המחשבה "ע ובראש מסודרים הכל ,הוא המעשה

                                                           

 .א"ט ע"ר קכ" א'עי 2589
'  כוונתו שגם שם נחשב הנקודה שבב-' ג שרשים וכו"י תרי"ה בנ"ש בבאר יצחק שם ד" ע2590

 .'וכוג "תרי' א גי"ב ועם ישראל שהוא תקמ"הוא ע
כמו , ג"ה בכל י"וכ, ל"מזל תחתון כנ) הוא(ג "י) תיקון(ל "ג וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2591

כמו שני המזלות , נ"שהן זו' והן נכללין בא, ג דגילופין יש שני גילופין שכוללים את כל הגילופים"בי
ובו נאחזין , ן כידועשהוא כמלך שהוא נקרא תני, ותלי, ב מזלות"י, כ במזלות הרקיע"והוא ג, כידוע

והוא מתפשט , שכולל את כולם ונקרא תנין' א, ה באלו הגלופין"וכ, כל צבא השמים ונכללין בו
חוורא ) ב"ח ע"קכ(ר שם "ש בא"כמ, וממנו מתפשטים כל הגילופים לכאן ולכאן, באורך הראש

אנפוי דיליה אנהיר לתליסר עיבר גילופין לארבע עיבר בסטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא ד
' ל ארבע לאחוריו וארבע וארבע לב"ר, ולארבע עיבר בסטרא בסחרני אחרא וחד לעילא דגלגלתא

והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל , והוא התנין שכולל את כולם, הפנים וחד על הראשדדי צ
 .ל"עכ, הראש ולכן נקרא תנין

 מצרים התנים הגדול הנני עליך פרעה מלך' י ה"דבר ואמרת כה אמר אדנ: ל הפסוק" וז2592
 . ל"עכ, הרבץ בתוך יאריו אשר אמר לי יארי ואני עשיתני

  . כוונתו ארחות חסר2593
אותיות ' ה רק שב"מצוה היא אותיות הוי, ל" פרשת בראשית וז-ל טעמי המצות "אריז'  עי2594

 .ל"עכ, ש"ת ב"ראשונות נתחלפו בא
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 שהרי אנו רואים שגם בתינוק יש לו ראש ,2595ק"הפרצוף אף שבאמת גם הראש הוא מכלל הו
 ששם ,ר הם מוחין הפנימיים" אבל באמת עיקר הג,ק"ד ו ואז הוא בקטנות בסו,וכל האברים שבו

 ודבר , שעיקר מחשבתו להטיב ולהשפיע בהרחבה גדולה,'פ עומק מחשבתו ית"סדור הנהגה ע
 אז כביכול נשאר מחשבתו , ובקטנות שאין המאורות משפיעים בהרחבה,זה מתגלה בגדלות

 ואלו הם סוד ,כה לפי הזמן ואינו מתגלה מהם אלא המחשבה החיצונה הצרי,כמוסה וסתומה
 שלם וףכ הוא בסוד פרצ" ורק שבהם ג,ק" וכל האברים חיצונים של הגוף הם ו,מוחין דקטנות

  .ש"ק הוא הראש ושם מסודרים כל הפרטים כמ"ר של הו"שג
ת "הויו'  ה,ן"פעמים עי'  שלכן הם ב,ג"ח וה"כוללים כל דרכי ההשגחה בההם  והעינים

מוחין שמאירים בהם שמהם כח הראות והשגחה ' רים על הארת הג וכן מו,בימין וכן בשמאל
'  עהענפין דבי' בדעת ע'  וע,שערי בינה' בבינה נ'  ונ,בחכמה'  והם י,ר"קווין של חד' המסודר בג

 ,' בחיוור וסומק ואוכם וירוק כו)ב"ז ע"לק(ר "ש באד"גוונין כמ'  ובהם ד,נפש יעקב כידוע
' רגלי המרכבה וג'  והם ד,ר ובחינת מלכות המקבל"ל חדמדות שכוללים הכ' כידוע שהם ד

 כאשר נשפע ק אבל כשהדין שולט בעולם אז גוון חיוור מתעלם ואין מתגלה ר,אבות ודוד מלכא
והיינו , 2596 ואז אתסחין עינוי בגוון חיוור,ק שמשם נשפע חוט של חסד בעולם"עליו הארת ע

  .שמדת החסד גובר יותר בעולם
סוד המחיצה המפסקת שלא ישגיחו והיינו , 2597ה והם גבות העינים על העינים מכסויש

 עד ,גלוים והוא סוד הסתר פנים שאין השגחתו נכרת בעולם ואין נסים ,כ על הנבראים"כ
א יכול לפתות האדם להכחיש השגחה עליונה לעשות עין של מעלה כאלו אינו רואה "שהסט

 והם סוד שערות אוכמין שעל ,ש"א כמ"י הנהגה הנסתרת נאחזים כל הכחות של הסט" וע,ו"ח
ז נעשה " והוא ענין מה שעי, האי שחור אדום הוא אלא שלקה)א"ט ע" ינדה( ש" כמ2598הגבינין

 וכאשר הגבינים מכסים העינים נקרא סוד שינה ,ז"א בבלבול ההנהגה בעוה"אחיזה לסט
 ו"אומרים ח שלפי הנראה למטה אז הרשעים , עורה למה תישן)כדד תהלים מ( ש" כמ,כביכול

  .רואה' את הארץ ואין ה' עזב ה) ט ט יחזקאל(
 והוא מה שנכנע ,ד"י שעקד אברהם סוד החסד את יצחק בנו מדה" סוד העקדה שעוהוא

ז נכנע איל אחר " ועי,מדת הנהגת הטבע תחת השגחה הנסיית שהוא גילוי חסדו וטובו לנבראים
, יראה' ה) בראשית כב יד(ז " ועי)פתח נו(ש למעלה "כמהנאחז בסבך בשערות שהם מסתבכין 

א נעלמת בשרשה בגבורות הקדושים שאז ניכר " הסטז וא,ק"רא דעונפקחין העינים בחיו
אחד ואין זולתו וביער רוח '  שאז יכירו כולם שה,ל"השגחתו בעולמו וכמו שיהיה לע

ם  שהגבורות של יצחק ימתקו ויוכללו תחת החסדי, שאז כל דבר יתעלה לשורשו,2599הטומאה

                                                           

א הם מוחא ולבא דאינון " כי אוב"ג ע"ובזה תבין בנשא דקכ, ל"וז' ח מוחין דצלם ז"ע'  עי2595
א עצמו הם המוחין והם הנקראו "ד דז"ר שהם חב"ונראה כי הג, ן הם גופא ורישא מלבר"מלגאו וזו

 . ל"עכ, א"ק דז"פנימית אך החיצונות אפילו בראש עצמו נקרא ו
, א"והענין כי שלשה גוונין תלויין בשלשה מוחין דז, ל"א וז"ב ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2596

פ שגם בלא מוחא "ואע, גוונין' וד, מוחין' ק מוחא עלאה בתתאה אז לו ד"כד נהיר חוורא דעו
מוח חכמה אין מאיר בגוונין רק כשמתגלה מוחא עלאה אז נהיר , מוחין' עלאה יש לו בפרטות ד

ה מוח דעת "ב הן י"מוחין חו' וד, גוונין הן דין' עלאה בתתאה ונהיר חכמה בגוון חוור שלכן כל הג
ובזמנא , ל"ב וז"ו ע"ל קל"ר הנ"ולשון אתסחין היא על פי הא, ל"עכ, ד"נ הן ו"מוחין זו' ג ב"וח

ד "הה, ואסתחר עינא ועביד נוקמין בשאר עמין, דיפקח עינוי יתסחן בעינא טבא ורחמי על ישראל
  .ל"עכ, העירה והקיצה העירה לאתסחאה בההיא חוורא

, ל אינן יכולין לעבור גבות עיניו"יקין לא עברי רשר, ל"ב וז"ב ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2597
כ יפתחו כדי שלא יסתכל למעלה למעלה לרישא דלא "שזהו הענין של גבות לתת גבול לגבינין שע

ב שרקותא דבגבתא "ו ע"ר דף קל"ש באד"וגבות עינים נקראין שרקותא כמ, ש למטה"אתיידע כמ
ואמר לא מתעכבין בדוכתא , רין שריקין דבגבתאש שריקין לא עברין שאינן עוב"וז' דעל עיינין כו

  . ל"עכ, ל שאינן מכוסין תמיד ולא מגולין אלא סתמין ופתחין"ר
ל עינוי דרישא משתניין משאר עיינין שרקותא דבגבתא דעל עיינין "ב וז"ו ע"ר קל"אד'  עי2598

א ומתאחדן מכחלן באוכמתא תליין תלין על תלין דשערי ואינון תקונין דעל עיינין ברישא דמצח
בכסותא דעיינין להטין אלף ) דעל תריסי דעיינין(מתרווייהו שבע מאה ואלפי מארי דאשגותא 

ב "ע ע"ע ק"ב' ועי, ל"עכ, וארבע מאה רבוא דמתאחדן בגבינין דאינהו כסותא ואשגחותא
  .שהכסותא דעיינין היא השערות שעל הגבינין

  . הארץואת רוח הטמאה אעביר מן, ל" על פי זכריה יג ב וז2599
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ש " והוא מ, הקדושיםת והטוב שבהם יהיה נבלע בגבורו,כ יתבררו"א ג" והסט,ק"בסוד הארת ע
  .ויעלהו לעולה תחת בנו) יגב בראשית כ(

 2600 כדי שיזכור עקידתו של יצחק שהשופר הוא מאימא עילאה,ה"ס תקיעת שופר בר"וז
 יעלה ויתבסם  ושם יעלו כל העולמות והגבורות מסוד הנהגת הזמן,שתתגלה באלף השביעי

 ומזכירין זה ,ק"י יהיו נתקנים כדי שיהיו בסוד הנצחיות של ע" שע,בסוד אימא תשובה עילאה
 שבכל שנה בראשו נזכרים כל המעשים במה שיהיו ראוים להתקן בסוד יום הדין הגדול ,ה"בר

  .ל"שיהיה לע
 אז עולה ,שאם העונות גורמיםוהיינו , למעלה'  אחד למטה וא, הגבינים הם שניםוענין

 והם ,ד הנשפע מלמעלה"י מדה"גורם שיתכסה השגחה העליונה עהוא  ו,א מלמטה"קטרוג הסט
 והעליון הוא הנוגע במצח הרצון שהוא רצון הדין שרוצה בהעלם הזה שהרצון ,גבינים' הב

א וקטרוגו מסתלק "שהסטוהיינו ,  אז אתפקחין עיינין, וכאשר יש זכות למטה,מתגלה במצח
 והוא הסתלקות , והדין העליון נעלם בשורשו ברצון,2601ר" למטה לנוקבא דתהוא"ויורד הסט

א מקבל כחו מן הדין מסופם "שהסטוהיינו ,  שהתחתון יורד למטה והעליון למעלה,הגבינים
 סופו נוגע בתחתון ונותן לו כח העליון ש,י הגבינים" והוא ענין סגירות העינים ע,היורד למטה

 הוא שאינו רוצה ליתן לו , ובהסתלקות העליון, קטרוגו למעלהא לעשות את שלו שיעלה"לסט
וכל זימנא  )ב"ו ע"קל(ר "ש שם באד" מוהוא , ואז העינים נפתחים, אז ממילא יורד למטה,כח

 שישראל ,ון דדינא כפיין להו לישראל ושאר עמין שלטין עלייהוהדעינוי לא מתפקחין כל מארי
ז " נגיטין(ל "ש רז" וכמ, והוא בת עין שבפנים,בעייהם תלוים בהשגחה פנימיית לא בסדור הט

 אז הנהגת הטבע , סתומיםם אבל כאשר העיני,'ת עינו כובכל הנוגע בהם כאלו נוגע ב )א"ע
אשר חלק  )כהדברים כט (ש " כמ,ז ממילא שאר עמין שלטין על ישראל" ועי,והמזלות שלטא

 ,ק" יתסחן בחיוורא דעינא טבא דע,נוי ובזימנא דיפקח עי, והם הגבינים,'אותם לכל העמים וגו
 יי גילו" שע, ולכן אז עביד נוקמין בשאר עמין,ש ואחמי על ישראל" וז,שמתגלה השגחה הנסיית

ל שנאמר " וכמו שיהיה לע,ה תלוים בהם"השגחה זאת מתבטל כח המזלות וכוכבים שאו
עיית היא בסוד שם  שהנהגה הטב,לאור עולם'  והיה לך ה,'וחפרה הלבנה וגו )כגד ישעיה כ(

גבינים דתליין תילין על תילין הג "ל שהם שערות שע"לת"שמות אלקים בסוד ת'  והם י,אלקים
ש "ן כמ"פעמים עי' ת ב"הויו' ה י" הוישמות בסוד הוא והנהגה הפנימיית ,ר שם"ש באד"כמ

  .)'דרוש הצלם פרק ב (ל"ש הרב הקדוש ז" כמ,ר לראות"כי ס' וירא ה )דשמות ג (
  

  ס פתח 
 שכל מה שמסודר בגוף שהם פרטי )'גפתח ף "אח( ש"כמהוא א עניינו " דזחוטמא

 כי 2602 והחוטמא הוא עיקר כולל כל מה שבראש, כך הם מסודרים בראש בסוד החושים,המעשה
ל שבו " ר, בחוטמא אשתמודע פרצופא)א"ל ע"ק( ר" ולכן אמרו באד,שם רוח החיים של הגוף

 והיינו ,2603ש זעירא דחוטמא" ע,א נקרא כן"שז ,ש"נקרא עה ניכר ענין הפרצוף כפי מה שהוא
א "כ א" משא,א שהוא הנהגת הדין" והוא כפי מדתו של ז,שאינו מאריך אפו אלא מעניש תיכף

ו נהורין בחוטמא סוד "א הם שע" ולכן בא,ש אריכו דחוטמא שבו מאריך אף"נקרא ע
א שממנו נבנה כל "ג שבז"ה וכל כללות ,2605ס"ן נהורין בסוד כע"א בסוד ק" ובז,2604ם"שלו

                                                           

אכתוב ' ובתחיל, סוד תקיעת שופר, ל" דרושי ראש השנה דרוש ז וז- שער הכוונות '  עי2600
, ה והוא בתבונה"שופרות הם שופר הקטן ביום ר' כי ב, ל והוא זה"ד ששמעתי ממוז"שנלע' ענין א

, ה והיה ביום יתקע בשופר גדול מכלל דאיכא קטן"כמש, בינה' עילאה הנק' ל באי"ושופר הגדול לע
  .ה בחודש"א ד"ז ע"ז י"א תיקו" וכן כתוב בהגר,ל"עכ, ל"וכן דרשו רז

דתהומא ' ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק"עד דאתער בהאי קב, ל"א וז"ר קמג ע" אד'עי 2601
  .ב"ז ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח קליפות ב"ע' עיו, רבא

ואמר שם וכולא , ופאש בחוטמא אשתמודע פרצ"וז, ל"ג וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי2602
ח איהו נטיל כלא "ש בפרשה פקודי דף רנ"כמ, והוא דרגא דיסוד דכלא תליא ביה, תליין בחוטמא

 . ל"עכ', ד כלהו קיימין בהאי כו"ובג' וכד אתחבר בהיכליה כדין מתערי כולהו כו
  .ד"ה ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי2603
א ולכן נקרא מצח הרצון והיסוד "אא פרק יג שהיסוד דעתיק גנוז תוך מצח ד"ח א"ע'  עי2604

 .'ל לעיל פתח ז"ו נהורין הנ"נקרא שלום כי הוא כולל כל שע
  .ד"א פרק י"ח א" ע2605
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ותאנא חמש  )ב"ז ע"לק(ר שם "ש באד" וכמ,ם הם בחוטמא"אותיות אלקי' פרצופו שהם ה
ך שהם באימא שממנו "פ מנצפ" שהם ה,'גבוראן כו' א ואסתלקו לאלף ות"גבוראן אנון בהאי ז

  .נבנה כל בנין פרצופו
 שכפי פרטי ,םי עבודת התחתוני" פרצופו כל אבריו הם מתגדלים עשבכלל וכמו

 כמו כן הוא בחוטמא שהוא ,ג הפרטים שבפרצוף"ג מצות כך ניכר הארתם בתרי"המעשים מתרי
 שטוב ,'את ריח הניחוח וכו'  וירח ה)כא ח בראשית( ש" כמ,ענין הריח שעולה אל החוטם

 וכן ,מ"ת רוח שמקבל מישראל כשעושים רצח והוא הנחוטםהמעשה מעורר רוח החיים שב
 שעולה הריח ,ויחר אפו' וישמע ה) איא במדבר (ם מקלקלים מעשיהם אז כתיב ו א"להיפוך ח

 ,'בדרך עקום לעורר הצינורות שבחוטמא שהם בסוד הגבורות דרך הצפון שהם נגד רצונו ית
  . ומרירו למתיקוובלהפך הרע לט'  ועיקר רצונו ית,2606שרצונו הוא הטוב והוא סוד ריח רע

א "א בסוד י"עלות ניצוצות הקדושה שהם בסטס הקטורת אחר עבודת התמיד לה"וז
 והוא צירוף ,י הקטורת" והוא סוד חלבנה שריחו רע שמתבסם ע,א סממני הקטורת"אלופים י

 שיתחדשו 2608ר שהם זיונין" הבירור תלוי בסוד הגוכל ,2607פושעי ישראל בתפלתם של הצדיקים
ג תיקונים שבהם "כתר יג ד"שערי בינה וי' ב נתיבות חכמה ונ" והם ל,פ"ש כמ"אחר התהו כמ

שבהם תלוים כל ' ת שהם לבושין דיקר מדותיו י,'תיקונים ואימא בה' ח אבא ב,א"תלוים או
' בבב שתלוים " והם סוד חו,ג מדות שנדרשת בהם" נאחזת בירה והתו,המצות וכל העבודה

ור ז הוא כל הביר" ועי,'בה' ונ' ב הוא בח"ה של" והם אותיות חלבנ,ג תיקונים" י,המזלות
ס ששם עולים " ומשם עד שורש מו, ועולה הריח מן החוטם אל המוח,'שעולים לריח ניחוח לה

  .והבן מאד )ב" ע' דצ"ספד(' כל הבירורים במחשבה עלאה אינון דלא הוו והוו כו
  

  פתח סא 
י דאימא והם מתחלקים "א הם מתלבשים בנה" שמוחין דז)פתח יד(  ביארנו למעלהכבר

ה וכן ביסוד "נוב'  ופרק ג,ג"בחו'  ופרק ב,ב דידיה"ה הם בחו" עליון דנו פרק,לכל הפרצוף שבו
 וכמו שביארנו ביאורם באריכות שבחינה התחתונה דאימא מה שהוא חוץ ממדרגתה רק ,דידה

י הם המספיקים ליתן חלק הארה לכל "נה'  שלכן ג,א" הוא העושה הסדרים של ז,הנמשך ממנ
  . ופרק תחתון ברגלים שלו,ידים שלו' לבשים בבה מת" ופרק האמצעי דנו,המדות שלו

ת עם " הידים והרגלים אינם מחוברים רק קו האמצעי שהוא הגוף מחובר יחד התוהנה
 וכל אלו הם דברים נסתרים בדרכי ,ת למעלה מן הפרסה ויסוד למטה ממנו" רק שת,היסוד

ר שהם " שהם עיקרי המדות של חד2609ב"ת הוא הנהגת עוה"מ שחג"ש בכ" וכמ,החכמה
 רק בסוד המיזוג ,ז כפי מה שהם" אבל אין הנהגתם בא לעוה, ממשהמכוונים לעומת המעש

ע ועונש הרשעים בגיהנם והם " שכר הצדיקים בגושםב " ועיקר גילוי המדות לעוה,ובהתהפכות
ב לבד ששם הוא "ז הוא בצדיקים ורשעים שעיקר הנהגתם הוא רק בעוה" והנה כ,ג שלו"חו

 אבל , ולכן אין הידים מחוברים עם הרגלים,ז"הכ למטה בעו"ן להם גילוי כ ואי,תשלום שכרם
ז הפירות של המצות וכן "כ בעוה"הדרכים שהם מקבלים ג'  שהם מתנהגים בב2610הבינונים

                                                           

והם , ל"והנה השקץ הם הנשמות כנ, ל"צבאות עמוד קכב וז' ל ספר קנאת ה"רמח'  עי2606
ן "לעומת ריח טוב שהם המ, ן טמאים עצמם"וריח רע הם בחינת המ, ן טמאים"המעלות את המ

ן "שכך הם המ, והנה זה הריח רע הוא מטונף ומסורח מבחינת השפחה בישא עצמה, הקדושים
  .א"ב ע"ג רפ" וזה על פי זהר ח,ל"עכ, טמאים עולים מבחינתה

ר שמעון חסידא כל תענית שאין בה מפושעי "ר חנא בר בזנא א"א, ל"ב וז"ע' כריתות ו'  עי2607
  . ל"עכ, מנאה הכתוב עם סממני קטרתשהרי חלבנה ריחה רע ו, ישראל אינה תענית

ש שבעה אותיות צריכין שלשה זיונין " וכמ-הגהה , ל"א וז"ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי2608
שם עוד זיוניהון ' ועי, ל"עכ, זיונין' לכך צריך ג, מוחין' מלכין שהן חסרים ג' והן בז', ץ'ג' ז'נ'ט'ע'ש

והוא עדיו , א" תרין עטרין דאחסינו ליה אווהן, ק"שלא יצאו אלא ו, ר שחסרו להן"הן המוחין ג
  .ל"עכ, שמתפשט בכל הגוף

והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2609
וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו

ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,םוגיהנ, ב בגן עדן העליון"בעה
 .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע

, ה מעין העולם הבא אלו הן אברהם יצחק ויעקב"הטעימן הקב' ג, ל"ב וז"ז ע"ב ט"ב'  עי2610
) י"נה(וכולם , ל" וזד"ב ע"א י"יהל אור ח'  ועי, גוונין דלא חזייןושבירה פתח כד שזה' ועי, ל"עכ
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 אז יגלה אוזן אנשים )טז לג( ש באיוב"ז כדי להורותם דרך הטוב כמ"נענשים לפעמים בעוה
 הם , להםהכ הרשעים שאין תקו" משא,קן מעשיהם כדי שירגישו לת,'ובמוסרם יחתום וגו

א בן דוסא וחבריו שגם ני וכן הצדיקים הגדולים כרבי חנ,ז"מקבלים מיעוט שכרם בעוה
 ולכן הגוף מחובר קו האמצעי העליון עם התחתון שמים ,2611ז"פירותיהם לא ניתן להם בעוה

 ,ע כל המדרגות ביחד שהיסוד הוא המאור המשפי,2612 והם גוף וברית דחשבינן חד,וארץ ביחד
  .ג"כ של חו"ת שהוא בחינה הממוצעת הכולל כל הדרכים ג"צריך להיות קשור עם ת

 כמו שאנו רואים באדם התחתון ,ג שבהם הם מתגלים באצבעות" אלו החווהידים
ג "והח מתגלים בימין " וכן הוא שם במאורות עליונים ה,י האצבעות"שעיקר מעשיו הוא ע

 כי בעלייתם הוא נגד המוחין שבראש שמשם נשפע ,יים לעלות ולירד הם עשווהידים, בשמאל
 , והוא עלייתם אל המחשבה, שאו ידכם קודש)בד תהלים קל( ג בסוד"להם העטרות של החו

ל "ש הרב ז" והוא מ,ז לפרקים"ב גם בעוה"וירידתם למטה הוא מה שנשפע מהנהגת עוה
 כי הצפרנים הוא לבוש חיצוני ,והענין,  האור אל הרגליםבוקעשמסופי האצבעות דרך הצפרנים 

ב בלבוש גשמי " והוא ענין התלבשות שפע עוה,ר"אל האצבעות והם בסוד כתנות אור של אדה
דברים (אחיזה לקליפות בצפרנים בסוד קצת  ומצד זה יש ,ז לפי הכנת התחתונים"הנשפע בעוה

י שמתלבש בעניינים " והוא ע,אדם כי רוב השלוה גורם חטא ל,'וישמן ישורון ויבעט וגו) טולב 
 וכן הדינים הנשפעים למטה ומתלבש ,ר יכול לפתות ולומר שהכל בטבע" שיצה,גשמיים

ריש ועושר  )חמשלי ל (ה "א שלכן אמר שלמה המע"כ צד אחיזה לסט" מזה ג,בעניינים גשמיים
  .'פן אורש וגו)ו (' פן אשבע וכחשתי וגו)שם ט ('אל תתן לי וגו
ה מקור "עות נטילה במים שהוא הטהרה מאימא עילאה מסוד ונק צריכים האצבולזה
 ,' והארץ היתה וגו)בבראשית א (  שבפסוק2614 מזל התחתון סוד תיבת המים2613מים טהורים

ו הסירו רוע כ רחצו הז)טז ישעיה א( ש" כמ, והוא סוד התשובה,י נדחים כל החיצונים"שע
א ניתן לה כח " והוא כי הסט, למעלה ועוליםים ואז מסתלקים הידים מן הרגל,'מעלליכם וגו

י " וע, והוא האור הבוקע דרך הצפרנים שמשם מקבלים איזה יניקה,לאחוז באדם ולהחטיאו
 וכן ,י שהם מסתלקים למעלה"סטרא דקדושה ע)ה(התשובה ניטל מהם הכח הזה ונכנע תחת 

 ,א"ט לסליטהמסתלקים לפעמים למעלה מצד שהתחתונים מריעים מעשיהם כדי שלא יהא ש
   . והבן מאוד,ש"והוא בסוד מיעוט השפע שלא ירד למטה להתלבש בענין טבעי כמ

                                                                                                                                                                      

המשך ' היכלות השניים אינן מתגלין הגוונים רק לאבות ועי' ת שהן ג"גוונין דמתגלין לנביאים וחג
ונתגלו , י"ת בהתלבשות בנה"ושל האבות היא חג, י דרך המלכות"דבריו שגילוי הנביאים היה נה

 . כ"ע, בארץ
,  כל העולם כולו נזונין בזכותם והם אפילו בזכות עצמן אין נזונין,ל"ב וז"ז ע"ברכות י'  עי2611

כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת כל 
 . ל"עכ, העולם כולו נזונין בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת

י "דאינון ח, ן"אית בה תלת ווי' ודאי ה, קם סבא חד פתח ואמר, ל"זב ו"ע' ז מ"בתיקו'  עי2612
, מאי ראש צדיק דא עמודא דאמצעיתא, דאתמר בהון וברכות לראש צדיק', כגוונא דא ה, ברכאן

ובגין דא גוף וברית , זעירא על ידא דצדיק' ומניה אתמשיכו לה, עלאה' י ברכאן דה"דביה שריין ח
ב "ז ע"בפרשת בראשית דף ט) כתוב בזהר(ל "ג וז"ז ע" כצ"א על ספד"גרבה' ועי, ל"עכ, חשבינן חד

קרא וזמין לאפקא מהאי אור שלים דקיימא באמצעיתא חד נהירו , מהו ויקרא', ויקרא אלקים וגו
י עלמין "אתפשט יסודא ח, א"וממהוא אור אשלים עד, דאיהו יסודא דעלמא דעליה קיימי עלמין

כ אקרי כל "ובג, א ואפיק יסודא דעלמא"דאתחבר כלא בעד, זא דאלית זרעא דאזדרע בר בר', וכו
ת והן "ה נכללין בחג"ת ונ"ח עיקרן שלשה שהן חג"כי ה, ח"ל שכולל כל ה"ור', דאחיד כלא כו

א "דכיון דההוא עד, דהוה ביה' א מההוא תוספת נהור"ואמר שם יסודא אחיד בעד', ענפיהם כו
ש גוף וברית כחד "וז'  יסודא דעלמין ואקרי מוסף כוומההוא תוספת דחדוה נפיק' אשתלים כו

וכל יסוד בפרצוף שלמעלה , ל"ב וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר' ולתוספת ביאור עי, ל"עכ, חשבינן
ו "ס גוף וברית כחדא חשבינן והן ו"וז, ל"הוא דעת בפרצוף שלמטה כידוע זהו והאדם ידע כנ

 דהיינו הדעת בפרצוף ,ל"עכ) ר וישב"ב(יוסף ק כל מה שאירע ליעקב אירע ל"שניהם כוללין ו
וזה מקביל ליסוד של מטה שהיא מלבש היסוד של , ק וזה שורש כל הגוף"היא נשמת הו, למטה
  .מעלה

והוא במזל תחתון ונקה דשם וזרקתי עליכם מים , ל"א וז"ז ע" לז"א על תיקו"בהגר'  עי2613
ג מכילין "ג דכליל כל י"והוא מזל י', א וכוש ביום ההו"כמ, ל וירפאו הכל"והן המים שיצאו לע' וכו

  .ל"עכ, דרחמי
  .ב"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2614
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  פתח סב 

ידים שהם '  שם הארה יותר מרובה מב,ת ויסוד שלו"א שהוא הגוף ת" האמצעי של זקו
 , ויסוד דאימא מאירה בדעת שבו,א הם מתפשטים בקו האמצעי שבו" והוא כי יסוד דאו,סתומים

   . ומשם ולמטה באים האורות מגולים,ת עד החזה שלו לבד"לה בשליש תאבל עטרת היסוד ש
 שבאבא הוא סתום ומכוסה כי כך ניתן , כי זה ההפרש בין יסוד אימא ליסוד אבאוהענין

 שאורות אבא לרוב החסדים שבו שלא יתגלו בשלמותם רק דרך מסך ,שיעור להנהגת הזמן
 שהמחשבה אינו ,גמור שלא יתראה בכל כחו בכדי שיהיה גבול להטוב ה,ומחיצה ודינין לבד

כ אורות אימא " משא,מתגלה לשרידיםאשר מתגלה למטה רק דרך מחיצות ומסכים רבים 
ז שהוא סוד המדרגה שמן החזה " וסוד הצמצום זה מתגלה למטה בהנהגת עוה,שעיקרם גבורות

כ " משא,קורו שעטרת יסוד דידה נפתח מ, וזה ענין רחובות הנהר,מ"בכש למעלה "כמולמטה 
 לכן הידים ,ב אינו מתגלה למטה כלל" שהוא לפי הנהגת עוההת עליונים שעד החז"ענייני החג

 אין מאירים ,ג הם ענפים שלהם"ב שהם מוחין עליונים שחו"ג הארת חו"הם סתומים שהחו
  .למטה בכל כחם

ל  אבל חלק העליון ש,ז למטה מן החזה" הדעת הוא מגלה כחו הראוי להנהגת עוהורק
' ק שכולל ב" שהדעת הוא הפנימיות של הו, הוא נשאר סתום ואינו מתגלה עד החזה גםדעת הזה

י שבו "ת של הדעת אינו מתגלה רק נה" וחג,י שבו בדרך הפנימיות"ת ונה"הדרכים שהם חג
 ענין התרחבות הגוף למטה מן החזה שכתב הרב שהוא ענין גילוי האורות שבו הוא ו,לבד

 רק הדעת , אמנם,מעוהי בדעת אתתקנו )א"ג ע"קכ( 2615ר"ש באד"א מ והו,בהרחבה גדולה
 אבל , ששם לא עשתה אימא לו מחיצה ולבוש מפסיק,שמצד אימא הוא מתגלה למטה מן החזה

 שאורות שלו אין , של אבא'הדעת שמצד אבא גם למטה מן החזה הוא מכוסה ביסוד ועט
י סוף המחשבה שהוא "ום ורק ע שהמחשבה נשאר סת,י מחיצה מפסקת"מתגלים לעולם רק ע

 באריכות מענין הדעת )פתח נג(  וכבר נתבאר למעלה,דבוק במעשה ניכר ראשית המחשבה
א הוא " וכן עיקר הרצון של התאצלות ז, שהוא הרצון העקרי של הפרצוףהכתרשהוא במקום 

 שלעולם , קו האמצעיוהוא, ק" ולכן הדעת הוא פנימיות הו,ק שלו"אלפי שנין שהם הו' הנהגת ו
 ,2616עיקר הדבר הוא האמצע והצדדים הם ענפים שלו שצריכים כדי לבוא אל קו הישר האמצעי

 ,ז"ולכן עיקר האמצע של רצון המתגלה שהוא הדעת הוא למטה מן החזה שהוא הנהגת עוה
 שהנהגת , הגוףןומשם מתפרדים הענפים מן העיקר שהידים למטה מן החזה הם נפרדים מ

ב שם הוא גילוי " ורק בהנהגת עוה,ר בשכר ועונש" גילוי הרצון של חדז אינו לפי עיקר"עוה
דרכים '  ולכן עד החזה הידים הם מחוברים אל הגוף שהם ב,הרצון והוא יורידם אל קו האמצעי

א שהם "י דאו" לכל זה יש שורש בנהולכן,  שם הם ביחוד באמצע הרצון,ג שכר ועונש"של חו
י " ולכן גם הנה, במקומו)א יג"או(ש למעלה "כמבו ק ש" הושלא "המסדרים דרכים של ז

ת "י הם מתלבשים בחג" שראשית הנה,כ מתפרדים"בראשם הם מחוברים עם היסוד שבה ואח
'  עטרת דחסדים שבו הם נשארים בה, המתגלה מן החזה ולמטהוהדעת, ונותנים להם סדר

פ שהיסוד אינו "כממעלה ש ל"כמ והוא ,ג הם נשארים ביסוד שלו"א וה"ה של ז"ת נ"ספירות חג
 אבל מה שיוצא ממנו הוא רק בסוד מים שהם גבורות של ,מאיר לנוקבא כי אם דרך דופן לבד

לצמצם ולהחזיק האור שיהיה נשאר בו ולא יתגלה רק  2617 גבורתוישהחסדים וצריך שיהיה כא
בכל זמן  ו,'מים רבים לא יוכלו לכבות וגו) זש ח "שיה( שאז ,ל"עד זמן המיוחד לכך והוא לע

 שאז כל אברים שלו ,ל" החסדים גנוזים בסוד העמדה למה שיהיה לע)ים(שית אלפי שנין נשאר

                                                           

  . א"ז רצו ע" או אדפטיםשל אדרא דמ" נדצ2615
אין האורות מאירין בתוקפם אלא בקו האמצעי , ל"ל אדיר במרום עמוד רנא וז"ברמח'  עי2616

' וכן עי, ל"עכ, א הארה לא עיקריתהצדדים אינם מאירים אל' ובב, כי הוא העיקר בהנהגה, שלהם
ושותף ' דברים וכו' אביו נותן ה) א"א ע"נדה ל(' ן ושותף הג"בכל דבר זו, ל"ב וז"ע' י ד"א ס"גר

ומילואן ', ה הוא שותף הג"אהי] י"ה ואדנ"הוי[שמות המיוחדין ' וכן בספירות ג', ת י"השלישי השי
כ במאמר כל העשר וסודן שנברא העולם "נו גספר וספר ונית' נגד ה' ה בלוחות ה"וכ, ל"ב כמש"ל

ושם ' ובך אתחיל אנכי כו' כל יחודי וכו) ב"ע' א ג"זהר ח(ש "כמ' ויחודן בא, ן"לכן הכל זו', בב
  . ל"והיא המתקלא עכ' היחוד וכו

 . שופטים ח כא'עי 2617
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א "ש במ" וכמ, הראשון שיתגלו בויוםפ אור של " והם ה,יתנו את שלהם ביסוד בסוף אלף הששי
  . באריכות ודי בזה

  
  פתח סג 

א "המוחין דאוא נמשכים ממנו כמה מיני הארות ופרצופים שונים המזהירים מן "ז
ש בביאור ענין " בעזהו והם סוד לאה ויעקב וענין פרצוף לאה יתבאר במקומ,שמתלבשים בו

 והנה יעקב , וכעת נבאר שארי הפרצופים והאורות המזהירים ממנו מצד הדכורא,נוקבא שלו
מדרגות ' א מתחלק לב" והיינו שז,א ולמטה עד סיום רגליו" שלם עומד מנגד חזה דזצוףהוא פר

פ שכל פרצוף עיקרו עד החזה שעד שם האורות באים " שכבר כתבנו כמ,ם ישראל ויעקבוה
כ מן החזה ולמטה שם הצמצום והאורות מסתלקים למעלה ונשאר שם " משא,בהרחבה בערכו

כ בחציו שלמטה "א ישנם ג" ולכן המדרגות שהם בז,יו שתחתףהארה מועטת בערך פרצו
ז שלא " שכ,מדרגות שלו' מטה שיעקב וישראל הם ב והוא כמו שמצינו ל,המכונה בשם יעקב

 וישראל ,מי יקום יעקב כי קטן הוא )ב עמוס ז(ש " כמ,נתגדל במעלתו העליונה נקרא בשם יעקב
כי שרית ' לא יעקב יאמר עוד שמך וגו )כחבראשית לב (ש " כמ,נקרא שמו כאשר נתגדל למעלה

  .'וגו
א מנהיג "נקרא ישראל שמורה שז אז ,א נכנעת תחתיו" הקדושה שולט והסטשכאשר

כ כשמנהיג במדרגתו התחתונה שהוא נקרא יעקב אז יש " משא,הנבראים במדרגתו העליונה שבו
ש של "הוא ישופך רא) טובראשית ג  (ה לנחש" שאמר הקב'כהסוד  והוא ,א"כ שליטה לסט"ג

 ,א"תוך הסט הוא המוציא ניצוצות מ2618י" ונודע כי שם יל,יעקבב של "ישראל ואתה תשופנו עק
 והוא סוד )2619מדף קג( ש רבינו הגדול בליקוטים" כמ,ל"השמות הנ' והם אותיות שנשארו מב

 ועיקר אורות שלהם הם בחציו ,מ"ש בכ"שערי בינה שמשם הטהרה לכל טומאה כמ' הארת נ
 אצל יעקב נשאר אות אחד והוא בל א,ל"אותיות משם הנ'  ולכן שם הם ב,העליון שנקרא ישראל

 והוא היד האוחזת בעקב עשו שלבסוף ,א שליטה גמורה"קדושה שלא יהיה לסטלשמירה ל
 ש" וז,ש בעקבות משיחא"יחזור הרע לטוב והקדושה תתעלה למעלה באחרית הימים כמ

 סגפרשה ר "ב(ש במדרש "ד של יעקב וכמ" אותיות יו,'ו אוחזת בעקב וגו" ויד)כובראשית כה (
ד "י היו"שע'  כתב לו וידו אוחזת וגו,' אחרינו כותלכומי תופס המ' שאל הגמון כו )טפסקה 

י הארת מוחין דאבא שהם " הזה הוא מתנוצץ עופרצוף ,א"ל יתפוס המלוכה מן הסט"הנ
כ למטה " משא,א" כי עד שם המוחין מלובשים בשני כיסויים של או,מתגלים מן החזה ולמטה

א הם מסדרים " שאו) יגא"או( שכבר כתבנו במקומווהיינו , של אבא לבד' הוא בלבוש א
 , שאימא מחלקת המוחין בפרטותמקום ולכך ב,האורות שלו ובאבא הם בכלל ובאימא בפרט

על כל שם הם האורות בהרחבה גדולה ויש שליטה לקדושה וישראל מתגדלים בעולם ומושלים 
 ולכן עד שם לבד באים האורות ,א מנהיג העולם במדרגה עליונה שבו" והוא בעת שז,האומות

כ מן החזה ולמטה ששם הוא ההנהגה בערך " משא,גולים בהרחבה ועד שם לבד מתפשטתמ
 רק , לא גילתה אימא אורותיה בו בפרטות,כ ונקרא בשם יעקב לבד"שאין לקדושה שליטה כ

  .כ"שאבא האיר שם במדרגותיו בכללות לבד ואינו בהרחבה גדולה כ
 אין העולם כדאי לכך לקבל  רק שבאם,א" פרצוף יעקב הוא עצמו המדרגות שבזוענין

 ולכן אנו אומרים ,י התלבשות ומחיצה והוא נקרא יעקב" הוא בא ע,ממנו בהארה גלויה
א עצמו רק מדרגה אחרת " אינו זשמה שנגלה לנו שעמידתו הוא נגד פניו מן החזה ולמטה

ו בא  אינ, אמנם חציו העליון כשהוא עצמו מתגלה לנבראים באור פניו, יעקבנקראולבוש שלו ש
י לבוש וכסוי כלל נקרא ישראל והוא בעת שגם למטה נקרא בשם ישראל כשעושים רצונו של "ע

 ,ל שפרצוף יעקב לא יצא מחציו ולמעלה כדי שלא יכסה פניו" כתב הרב זולכן, מקום כראוי
 והוא סוד עמוק וגנוז בסתרי ,י לבוש וכיסוי"ש ששם בא הארת פניו בגלוי שלא ע"והוא כמ

                                                           

קודם שתאמר פסוק יהיו לרצון ' אחר שתאמר אלקי נצור כו, ל"וז' כ עמידה ו"שעה'  עי2618
י "ת למען יחלצון ידידיך אל שם יל"ותכוין בר, מור פסוק למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענניא

ושם זה הוא המעלה ומברר ] ב"ח ע"א ק"ת ח"ס' עי[ב דויסע ויבא ויט "ע' משמו' שהוא שם א
 .ל"עכ, מלכי אדום' ניצוצין של ז

 .א"ו ע"ק, א"ה ע"ז ק"א בתיקו" עוד בהגר'עי 2619
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מציאותו שאנו דבוקים בו '  א,א"בחינות בז'  שב2620 רבינו הגדול בליקוטיםש"ההנהגה כמ
שמות (ש " והשני מצד הגלותו מצד אותות ומופתים והוא מ, וזהו נקרא יעקבותוומודים במציא

'  שבעת שהוא ית,ש" והוא כמ,ל" עכ,נוקבאשמו '  דכורא ישראל ה'בחיאיש מלחמה ' ה) גטו 
 אז נקרא בשם פרצוף יעקב שאין ,ותות ומופתים רק בסדור טבעיי גילוי א"מנהיג עולמו שלא ע

 והוא , האומות כבוד שם קדשו ויהיו נכנעים לקדושהםהארת פניו בא בגילוי לנבראים שיכירו ג
 שיעקב היה סימן לישראל לכל דרכי הנהגתם ,כ בעת שהיה יעקב אבינו קודם תכלית גדולתו"ג

ז סימן להנהגת ישראל בעת " וכ,יה בגלות אצל לבן שבתחלה היה נכנע לעשו וה,בכל הדורות
 אז ,'והסתרתי פני מהם וגו) יזדברים לא ( וכתיב ,א מושלת" והסטהגלות שהם שפלים וירודים

י הלבשה וכיסוי בענין " וגם זה ע,א"י דז" בסוד הנהגת העקב ברגלין נהשהואנקרא בשם יעקב 
חכמת התורה שנשאר לנו גם בגלות  והוא ,' רק שחכמה מאירה שם בכללות בסוד י,טבעי

 והוא השומר אותנו ,כי לא תשכח מפי זרעו )כאדברים לא (ש " כמ,בהעלם בכללות לבד
 ואז רק אמונה לנו להאמין ,ב"עק' יפ אלקים כפל הדינים ג" והדינים שולטים שהוא ב,בכללות

רו של עשו  וכשעלה יעקב לגדולה לשלוט על ש,שמו נקרא על ישראל' שאז ה' במציאותו ית
לא יעקב ) כחבראשית לב (ואמר לו '  אז נקרא שמו ישראל ונתגלה אליו ה,ונמלט מלבן ומעשו
 םלוחם מלחמותיהם ונוק'  והוא סימן לגדולתם של ישראל בעת שהוא ית,'יאמר עוד שמך וגו

 אז נקרא ישראל שההנהגה ,ל"נקמתם באותות ומופתים כמו במצרים ועל הים וכמו שיהיה לע
  .י כיסוי כלל"א ובהגלותו שלא ע"עליון של זבחצי 

 או יעקב , או ישראל ולאה,נ שהם מתחלקים על כמה מדרגות"וד ענין הזיווגים של וזה
 הכל לפי הנהגה המסודרת לפי הכנת הדור ולפי הזמן , או יעקב ולאה ושאר המדרגות,ורחל

   .ד"הבאים בסבנתיבות באריכות '  וכמו שית,הראוי לכך
  

  פתח סד 
 ושאר הפרצופים היוצאים ממנו הם ,א עצמו" שתדע כי העיקר בהנהגה הוא זצריךו

שכל שהוא יוצא מקו המישור האמצעי הוא והיינו , טפלים אליו והם נקראים הארת האלכסונות
 , אלא יוצא מסדורו הישר שניתן לנבראים, והיינו שאינו מתמיד בהנהגת העולם,נקרא אלכסון

 וכמו שהיה הנהגת העולם בעת ,דש לפי הזמן הצריך לזה לבד במדרגה אחרת מה שמתחלאא
 כך הוצרך להתחדש ,דור המדבר שאז היה הנהגה מחודשת מה שלא היה כן לפניו ולא לאחריו

ה שהיה מנהיגם וכפי הצורך אז לנתינת התורה והליכתם "לפי הדור ולפי מדרגת משה רבע
א ובין "א בין ז"כ בפני ז"יא עומדת ג וה, וזה נקרא פרצוף לאה החדשה שאחורי יעקב,במדבר

 והוא ענין עמוק מאד ובו נכלל כל ענין סוד מתן תורה והנהגת , ונקראת דור המדבר,פרצוף יעקב
 ויתגלו לך שערי אורה וסתרי תורתנו , ועתה עמוד ושמע דברי אלקים חיים,דור המדבר

  .הקדושה
 ויש בזה ,א וחדש לשעתו הנהגת דור המדבר היה דבר נפל ענין כי אנו רואים,והוא

 כי , והוא, וגם בערך אחר הוא מדרגה קטנה בערך הנהגת ישראל בארצם,מדרגה עליונה מאד
 ולא ניתן ,באמת בעת היותם במדבר לא ניתן להם עדיין ממשלה גדולה למשול בכל העולם

 ויענך )ג ח דברים( ש" גם היו מעונים ביסורים כמ, עדיין לישראלהמלוכהשבט הממשלה ו
 המוליכך )טו ח דברים ('למען תדע כי כאשר ייסר איש את בנו וגו) ה ח דברים ('וירעיבך וגו

כ כמו בעת שנכנסו לארץ בזמן דוד ושלמה " והרי לא היה להם גדולה כ,'במדבר הגדול הזה וגו
 ה 'מלכים א('  גפנו וגותחתשאז נתגדלו על כל האומות וניתן להם שבט המושל וגם ישבו איש 

  .'וכבודו ית' נגים על זיו המתע )ה
 מעלתם גדולה יותר מכל הזמנים במה שהיה הנהגתם שלא בשום ה הי, מצד אחראך

שמות  ('וגו' כי ענן ה )לח מ שמות(ש "ענין טבעי כלל במזונם ומלבושיהם ונסיעתם וחנייתם כמ
לאכי השרת חני לחם שמ וניזונו במזון רו,' ועמוד האש לילה וגו,'ויסע עמוד הענן וגו) כביג 

ש "כממתגלה להם בכל עת '  וכבוד ה,הוציא להם 2622 החלמישורומים מצ 2621אוכלים אותו

                                                           

  .ג"ז ע" לצ"א על ספד"בהגרא בסוף "י הגרליקוט 'עי 2620
 .ב"ה ע" יומא ע'עי 2621
 . דברים ח טו'עי 2622
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אל כל ישראל גם בעת '  הדוירא כבו) יטבמדבר טז ( וכתיב ,'וגו' פנים בפנים דבר ה )ד ה דברים(
  .שהיו חוטאים
 ריבוא' ס כי באמת נשמות של דור המדבר היו הגבוהים יותר במדרגה מכל ,והיינו

כי את  )ידדברים כט (ש " כמ, והם השרשים שלהם, שבכל דורלנשמות של כללות נשמות ישרא
 ושורש העליון , שכולם נכללו בהם בהר סיני במתן תורה,'אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה וגו

 ודור המדבר היו ענפים ,ה שהוא כלל כל בנין הקדושה ואדם דנשמות"שבהם נשמת משה רבע
  .שלו

התורה הוא חכמתו של יוצר בראשית שבו ברא העולם בשביל התורה  כלל ,והנה
בתי מדרשות חלק א סדר רבה מדרש ( ובשביל ישראל ובשביל משה שנקראו כולם ראשית

בראשית ברא ) אבראשית א ( וכתיב ,'ראשית חכמה וגו )יתהלים קיא (ש " כמ)דבראשית אות ה
מאמרות שבם נברא '  והם י,שבה נברא העולם'  וחכמתו של הבריאה נכלל וניכר בתורתו ית,'וגו
ק נתלבשה " שחכמה דא,2624ספירות שנקראו כולם בשם חכמה כידוע' הם י 2623ולםהע

 והוא סוד חכמת הבריאה הקשורה בחכמה עליונה מאד של הנצחיות ותכלית עומק 2625באצילות
 ,אהראשים של הברי'  הבריאה הם גתחכמר של " וג,במה שברא העולם' החכמה וכוונתו ית

 ,ימי בראשית בהם נברא הכל'  ו,'בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה וגו' ה )יטמשלי ג (ש "כמ
ק של חכמה זאת ונכללו כולם באדם שנברא ביום הששי שהוא כלל כל הנשמות "והם גילוי ו

 והוא ,ה הוא יסוד אבא"ל שמשה רבע"ש הרב ז" והוא מ,והוא בעצמו נשמת משה יסוד החכמה
 לדור ולכן נתגלה חכמת התורה על ידו לישראל ,וירא ראשית לו )כאדברים לג (ש " כמ,ראשית

, מאותיות התורה' הוא נשרש באות א'  שכל א,המדבר שהם שרשי הנשמות של כלל ישראל
בבריאה והם סוד פרטי האורות שיצאו מיסוד אבא שנסדרו ליתן הכנה ' שער חכמה אוהיינו 

  .פ התורה"לנשמות שיהיה הנהגתם ע
 והם המאורות שיצאו מיסוד , צריכים לקבל תיקונים כלליים שיספיק לכל הדורותוהיו

 שעדיין לא הגיעו ,א" וניתן להם מצב מחזה ולמטה דז, והם סוד לאה אשת יעקב הזה,אבא
 ולא ניתן להם ממשלה כלליית על כל דרגין ,לגדלות גמור בסוד אורות שלמעלה מן החזה

עוד לפנינו '  וכמו שית, להםשניתןהכנה לענין זה והם המתנות  רק שאז נעשה ,בפועלא "דסט
והיינו , א וקרובים אל אורות יסוד אבא המתגלה שם במצב הזה" אבל הם בפנים דז,ד"בס

 שהרי קבלו התורה פנים בפנים ,א עצמו בלא כיסוי"שבאמת הם קרובים מאד אל גילוי מצב ז
הוא '  אתה הראת לדעת כי ה)להדברים ד ( ש" כמ,ת ונתגלה להם מציאותו בפועל"מאת השי

 ת רק שהיה הצורך לזה לעשו,י נסים ונפלאות" ולא היו צריכים להכרת מציאותו ע,'האלקים וגו
 והיה הנהגתם מחציו , ולכן לא ניתן להם ממשלה גמורה,נקמה בפרעה ובים קודם מתן תורה

 כג ויקרא(ני דור המדבר בסוד  והכסוי הזה שהוא סוד יעקב היה בפ,י כיסוי"א שלא ע"ולמטה דז
 שלכך אחר שמת ,מקיפם מסביב שלא היו מתגלים לחוץ'  וענן ה,'כי בסוכות הושבתי וגו) מג

ת ויראו אלא "א) א" ע' גה"ר(ל " ודרשו רז,' וגוהויראו כל העד )כט במדבר כ(אהרן כתיב 
  .' שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד כו,'וייראו כו

והיינו ,  ופרצוף יעקב נגדו מרחוק,א בסמוך"לפנים נגד זס עמידת דור המדבר "וז
 בעניני ,שעיקר הנהגתם בגלוי היה במצב קטן מה שנתגלה בעולם שכל הנהגתם היה בהעלם

 היו במצב ,ז הגופני" אבל בענייני שלמות העוה,הנפש בזה היה מעלתם גדולה יותר מכל הדורות
 והם המתנות שנתנו להם , היה בעניני הנפש רחוק מן השלמות ואינו מגולה ועיקר מעלתםחותפ

 ולכן הם היו ,ד"בסמוך בס' פרצוף דור המדבר כמו שיתדדי והם סוד המאורות שהיו בוקעים בצ
 להשלים דור באו ונמצא שאורות יסוד אבא שהאירו למטה מן החזה שהם ,א"סמוכים אל פני ז
 ,מדרגות'  הוצרך להאיר בב, לכלל נשמות ישראל בנתינת התורה והשלמתםכנההמדבר וליתן ה

 במה שמתרחק מאור ,' והב,א ופנימיות שבו"אחת בבחינת שלמות הנשמות שהוא הסמוך לז
  .פניו והוא יעקב

                                                           

 .א"ה מ" אבות פ'עי 2623
 .ל"עכ', ס מסטרי" ועשר חכמות אתקריאו ע, חכמה,אדם הגדול) ב"ע' דף ב(ח "תז'  עי2624
האציל תחתיו , ק זה"ס בכח התלבשותו בחכמה דא"אור א, ל"וז' ח סדר אצילות א"ע'  עי2625

  .א"ע'  אצ"א על ספד"בהגרמובא , ס כולם בחכמה עשית"האצילות וזעולם 
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א שהם ענין המוחין " בענין תפלין של ראש של ז) ונב, כאיםפתח(  כתבנו למעלהוכבר
ל ישראל כשהם  וכן גדולתם ש,לנבראים שיראו ממנו' פנימיות ההנהגה המגלה כבודו ית

נקרא עליך ' וראו כל עמי הארץ כי שם ה) ידברים כח ( שאז ,א בחציו העליון"י ז"מתנהגים ע
 שהיה נראה מעלתם לאומות במה שניתן להם התורה במה וכן הוא בהנהגת דור המדבר ,'וגו

יעקב דכורא של  זה נקרא תפלין ,ש"שוכן עליהם במדרגות שלמות הנפש כמ'  כבודו יתוהיאך
 רק שתפלין של יעקב הוא בדרך אור ,ל" ותפלין של לאה שהוא דור המדבר שכתב הרב ז,ושל

כ חזר בדרך אור חוזר ונעשה תפלין בלאה דור המדבר " ואח,א"י הכאת קוצי דשערי דז"ישר ע
  .2626הינוקבא דיל

שמות (ש " כמ,בעולמו לישראל במתן תורה היה בסוד יעקב'  שענין הגלותו ית,והיינו
ה הכירו מבחוץ " שגילוי הזה לא היה רק לישראל בפנימיות ואו,אל הר סיני' ד הויר )ביט 

 שעדיין לא נתגלה גדולתם בפועל , והוא רק בכללות במדרגה קטנה,כבודם במה שקרבם אליו
 והוא סוד תפלין של , ומזה מקבלים ישראל שלמות נפשם)פתח כא(ש למעלה "כמז "בעניני עוה

 וגם יעקב הוא סוד שורש ,א נשמות שלהם שנכללו בכנסת ישראלל שהם בבחינת נוקב"לאה הנ
בעולם בכללות ' כי בחינת הגלות מציאותו יתוהיינו ,  והוא יעקב אביהם,של נשמות דור המדבר

 ובחינת לאה דור המדבר הוא נוקבא , בכללותכורא יעקב הוא בסוד פרצוף יעקב שהוא דזמןב
 ולכן היא טפלה ליעקב דכורא ,ר המדבר בזמנםבפרטות בדו'  הוא הנהגתו ית,שלו בפרטות

ש " מוהוא, 2627 רק שיעקב הוא אביהם בגוף ומשה אביהם בנפש,שהם ענפים של יעקב אביהם
 והוא סוד הארת יסוד אבא הבוקע בפנים של ,יעקב מלבר משה מלגאו )ב"ט ע" כז"תיקו(בזוהר 

ר המדבר הוא בחיצוניות כ הארת יעקב אל דו" משא,כ בדור המדבר בפנימיות"א ומאיר אח"ז
 שיעקב סיים בזאת ומשה ,ס ברכת יעקב אל השבטים וברכתו של משה" וז,בדרך חזרת אחוריים

'  והב,א"מה שיסוד אבא מאיר בפנימיות של ז'  א,אורות הם'  והענין כי ב,2628 בזאתחילהת
ארה  ונמצא שדור המדבר שהם נשמות ישראל קבלו ה,ביציאתו לחוץ אל דור המדבר הסמוך לו

 שבנסתרים הארת יסוד אבא ,כ הארת יעקב הוא בחזרה" משא,הארות' פ באור ישר בב"זאת פב
 )עקודים יג(ש למעלה "כמז כלי אל האור " אז חזר האור ונעשה עי, בסוד התפליןץביעקב מבחו

 שנעשה גבול ,י חזרת האורות למעלה בבחינת מטי ולא מטי" שנעשו הכלים ע,בסוד העקודים
 וכן הוא כאן שביעקב , והוא הכלי הנעשה,תפשטות המשכת הארת הפנימיותושיעור אל ה

 סוףז הוא נעשה ב" ועי,נסתרים המשך גילוי שלמות הארת יסוד אבא ונעשה גבול אל המשכתו
 ,ביעקב עצמו'  א,מדרגות' כ בב" והוא ג,גוף אל האור של הארת משה מלגיו שהוא יסוד אבא

 ובמשה הוא בהתחלה באור ,2629ת"פ אור הוא כמנין וזא"ב ו,בחזרתו אל לאה דור המדבר' והב
מסיני ' ה) בדברים לג  ( ולכן התחיל משה בברכותיו, והוא בסוף הברכה,ישר וביעקב באור חוזר

   .ש" שהוא פנימיות של הנשמות כמ,' וגוותורה צוה לנ) דדברים לג  ('בא וגו
  

  פתח סה 
 ,המטות'  והם ב,ל" שהוא לאה הנ ענין האורות הבוקעים בצדי פרצוף דור המדברוזה

ל שאינם ביושר ההנהגה שהוא בכל עת " ר, שהם הולכים באלכסון2630מטה האלקים ומטה משה
                                                           

דומה אל קשר ) של תפילין של רחל(כי אין קשר הזה , ל"ב וז"ז ע"י נ"שער מאמרי רשב'  עי2626
ועוד כי היה , כי אותו הקשר היה יוצא על ידי הכאת קוצא דשערי דאריך אפין, א"תפלה של ראש ז

' ועוד כי היו בחי, א העליונה"דאחד שהיא לאה אשת ז' ציא דא להו"בסוד אור חוזר בעורף דז
קשר ' אופן מאלו כי אין צורך ברחל להוצי' אבל אינו כאן בשו, ל"הארת האורות דרך חזרה כנ

ולכן הקשר שבה איננו אלא בסוד אור ישר דרך ',  שהיא נקבה ואינה מוציאה נקבה אחר'מאחורי
  . ל"עכ, חאשלא כדמיון התפילין שלה שהם במצ' פני

אבידת אביו ואבידת ) א"ג ע"מ ל"ב(ש "וכמ,  לפי זה מובן התואר יעקב אבינו ומשה רבינו2627
, ב"ז ורבו שלימדו חכמה הביאו לחיי העה"שאביו הביאו לחיי העה, רבו של רבו קודמת לשל אביו

שמחלק בין א "ז ע" מז"א על תיקו"בהגרכ ה"וענין זה שייך למש(עומק בזה ' א ח"לעיל א' ועי, ל"עכ
  ).בריתות' ב

שנאמר ויקרא , יעקב במה שפסק אביו משם התחיל, ל"מדרש תנחומא ויחי טז וז'  עי2628
ומשה כשברך את השבטים פתח ממקום שפסק יעקב שנאמר , יעקב אל בניו וחתם וזאת אשר דבר

 . ל"עכ, וזאת הברכה
 .מגלה עמוקות אופן רג'  עי2629
 .'ח כאן שמטה משה נקרא מטה ה" ע'עי 2630
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 שהרי לא היה כן ולא יהיה , אבל אלו המדרגות הם בבחינת יוצא מסדור העולם הנהוג,ובכל זמן
 והם ,היה בזמן הזהמושלים ש)ה(הנהגות ושבט ' המטות הם סוד ב'  וב, זאת בכל דורכהנהגהכן 

מיני הנהגות ' ועניינם הוא ב, ובשמאלו הוא מטה האלקים' בימין של דור המדבר הוא מטה ה
בסטרא דחסד לישראל כמו שהיה בים שהיה משמש לטובת ישראל לבקוע הים '  א,וממשלות

 ישעיה(ש " וכמ,'ואתה הרם את מטך ונטה את ידך וגו )טזד שמות י( ש"וכמ ,ויעברו בו בחרבה
 שלזה הוצרך לעורר רחמי ,' בוקע מים מפניהם וגו,מוליך לימין משה זרוע תפארתו) יבסג 

 , שלא היו ראויים לכך קודם מתן תורה,דעתיקא לעשות להם נפלאות למעלה מגדר מעשיהם
 והוא בסטרא ,'וגווישובו המים על מצרים '  נטה וגו,ש" כמ,הוא להעניש את המצרים' והב

  .דדינא
הנהגות אלו באותות '  והוא יסוד אבא שהאיר בדור המדבר בב,' ו מטה הואוכל

ר יהודא בעא " א)ב"ו ע"כ(בשלח ' ח פ"ש בז" והוא מ,ומופתים חדשים שלא היו כן מעולם
 עביד אתאין ותניא תרין אתון אתעבידו בימא בההוא סטר ראה דשמוי הוו גליפין בחוט"קוב

 שבילין ואתיב בדינא על מצראי ואטבע לון ב" ודינא בזע ימא לישראל ביברחמידסטא משה 
 וכן מלחמת ,'ונטה את ידך וגו) טזד שמות י( והמטות הם באלכסון כמו שכתב ,'בתהומא כו
 והוא בצד ,ומטה האלקים בידי' מחר אנכי נצב וגו )טשמות יז (ש "י המטה כמ"כ ע"עמלק היה ג

וי המטה היה במצרים שנהפך  גילחלת ות,השמאל של דור המדבר שהוא בדינא לאכנעה שנאין
 תנין 2631 שבזה היה מבטל כל כחות הטבעיות של המזלות שראשם הוא התלי,'לנחש ותנין כו

פ "ש כמ" כמ, והיינו)2632ג יחזקאל כט( 'שבשמים שמשם היה יניקת פרעה התנין הגדול וגו
'  ופנימיות המוחין הוא הנהגה עליונה שהוא מטה ה,שהנהגה חיצוניות הוא דרך הטבעי

 והוא מטה ,האומותמדרגות בהשפעת הטוב לישראל ובהכנעת '  והם בב,גלויההשגחתו הו
  . דלהוןוסטרין האומותהאלקים שמושל על הטבע שבו נקשרים 

 שבדור המדבר היה הנהגה זו , היה ההפרש בין הנהגת דור המדבר לשאר הדורותוזה
ים רוחנים לגמרי נסים י שום לבוש ענין טבעי כלל רק בדבר"גלויה ומפורסמת שלא היה ע

 ולכן גם המטה היה אז בגלוי ביד , שלכן נקראים נפלאות,י מוחין פנימיים הנעלמים"ונפלאות ע
א הוא חכמת הבריאה כפי מה שהוא בהנהגת " שחכמה דז,עליונהה והוא גילוי יסוד חכמה משה

שהיה בכמה  ורק לפרקים מתראה ניצוץ גילוי השגחתו כמו ,אלפי שנין המסודר בתמידיות' ו
  .זמנים שהם המוחין המתחדשים בכל עת לפי הזמן ולפי ערך הכנת הדור

א בביטול " חכמה דכללות אצילות הוא אבא שהוא הנכלל בדיקנא מבחינת הארת אאבל
כי היא  )ודברים ד (ש " כמ,א בבחינת ענף לבד" שמשם הוא גילוי זיו חכמה דז,הטבע לגמרי
חכמת ההנהגה עליונה של הבריאה בביטול טבעם שיסודו  אבל אבא הוא גילוי ,'חכמתכם וגו

 ,ל שכמו שיסוד הוא התחלה ושורש של כל האילן והבנין עומד עליו" ר,ה"נמסר למשה רבע
 וכן בבנין היסוד הוא המעמיד כל ,כמו שהכל כלול בשורש ומשם מתגדל האילן ומוציא ענפים

י התורה שנתן "ה פנמיית הזה עה שורש הראשון של גילוי הנהג" כמו כן משה רבע,הבנין
ש שנשמת " וכמ,שבכל דור ובכל זמן' ותו יתק אלתלישראל שממנו נמשכים כל הנסים והתגלו

) הקהלת א ( בסוד ,כ בהעלם" רק שבזמן דור המדבר היה בגלוי ואח,2633משה מאיר בכל דור
יתתו נגנז  ובזמנו היה בגילוי ובמ, ולכן נמסר לידו המטה,' ואל מקומו שואף וגומשובא הש

  .מטה הזה
 כל דור המדבר וכל עניניהם לא התמיד רק באותו הזמן לבד והיה רק כדי ליתן הכנה וכן

ל שאחר זמן נגנז ונתבטל הארת פרצוף דור המדבר וכל "ש הרב ז" והוא מ,לדורות העתידים

                                                           

) דהיינו מזל התחתון(וכלהו מתחברן בהאי מזלא , ל"ב וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי2631
 ,ב מזלות"והוא תלי שכולל כל הי', כ כל יקירו דיקירותא בהאי מזלא תלייא כו"ובג, ומשתכחין ביה

א שהוא "הגר' פי, תלי בעולם כמלך על כסאו, ל"ג וז"מו "פ) [י"בס(תלי בעולם כמלך על כסאו 
ג "בכל י, ל"ג וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, ] וכולם חוזרים ובאים אליו ומשתחים לוקבוע

כמו שני , נ"שהן זו' ג דגילופין יש שני גילופין שכוללים את כל הגילופים והן נכללין בא"כמו בי
 ובו ב מזלות ותלי שהוא כמלך שהוא נקרא תנין כידוע"כ במזלות הרקיע י"המזלות כידוע והוא ג

  .ד"ב ע" לצ"א על ספד"בהגרעוד ' ועי, ל"עכ, נאחזין כל צבא השמים ונכללין בו
הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול ' י ה"דבר ואמרת כה אמר אדנ: ל הפסוק" וז2632

 .הרבץ בתוך יאריו אשר אמר לי יארי ואני עשיתני
 .ו"ל' שער הגלגולים הק'  עי2633
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 ונשאר רק רשימו דלהון שהם ניצוצי נשמת משה ודור המדבר ,הארות האלכסונות שבצדם
 וכן ענין ,2634ד" כמו שביאר רבינו הגדול בפירושו לספ, ומאירים בכל דורגליםלשמתג

 ,כ בכל דור שבזה מתקיימים ישראל"הנהגותיהם בבחינת מן ובאר וכל פרטיהם מזהירים ג
 וכן בזמן ירמיהו ,' וגוהלחם למען הודיעך כי לא על ,'ויענך וירעיבך וגו )ג ח דברים(ש "כמ

  רק,'והוא צנצנת המן שנגנז כו) תנחומא בשלח כא ('ראו וגוהדור אתם ) לאב (שאמר להם 
י כמה " ומהם פרנסת ישראל ע,שבזמן דור המדבר היה בגלוי ועכשיו מאירים מבתר כותלא

י " ומקבלים מזונם ע,א"בסטר " עד שמתלבשים הארות אלו בעוה,מסכים ומחיצות גם בגלותא
  .אומות העולם

מלחמותיהם בעת שהיו '  שבזה היה לוחם ה,רכ בכל דו" ענין המטות מאירים גוכן
 ועושה להם נסים בכל הזמנים רק שלא היו בגילוי אור דיסוד אבא כמו שהיה בזמן דור ,בארצם

י נוקבא " והוא ע,י לבוש סידור הבריאה מלובש בדברים גשמיים" רק ע,י משה"המדבר ע
א יכלום אומות העולם  וכן בגלות משם הוא שמירת ישראל של,א" רחל בזיווגא דזתהעיקרי

 אבל הכל בא משורש הארת יסוד אבא שהוא נשמת ,'והן הן גבורותיו כו) 2635א"ט ע" סיומא(
   .משה הזה שמאיר בכל דור

  
  פתח סו 

 הדבר על בוריו צריך שתדע שזה ההפרש העצמי שבין דור המדבר לשאר ולבאר
 והיה מתגלה ,פ התורה"ע והוא שמצינו בעת שהיו במדבר היתה הנהגתם בדקדוק גדול ,הדורות

 שהרי תיכף שהיו חוטאים היו נענשים מיד כמו בעגל ,לפי המעשה ממש תיכף ומיד' כבודו ית
 וכן לטוב תיכף ,'וגו' וירא כבוד ה) יטבמדבר טז ( וכתיב מיד ,ובמרגלים ובעדת קרח ודומיהם

בדקדוק גדול היה '  ולא כן בכל הדורות שאף שהשגחתו ית,פ המעשה"ע' היה מתגלה שכרו ית
  .ש בגלות"מ היה בהארכת זמן קצת כמו שהיה בזמן מלכי ישראל ודומיהם ומכ" מ,פ המעשה"ע

פ " שעיקר הנהגתו ע,א עיקר הנהגתו בקו המיצוע הישר שהוא סוד הרחמים" שז,והיינו
ג שלו שהם השכר "וח ו,פ"ש כמ"י כמ"ז שהוא במיזוג המדות שהם בסוד נה"סדר הנהגת עוה

 שרק לפרקים מתגלה השכר והעונש ,א רק ענפים שלו סוד הזרועות" עיקר של זוהעונש אינם
 אבל ,ז לפי צורך הזמן כדי להודיע כבודו בעולם" המתגלה בעוה2636ב"תיכף שהוא הנהגת עוה

 ולכן הנהגת העולם בשית אלפי ,ב כדי שיהיה קיום אל הבחירה"עיקר שכר ועונש הוא בעוה
  .וקבא שהם עומדים בקו הישר והמיצועא ונ"י עיקר פרצוף ז"שנין הוא ע

כ בדור המדבר כל עצם הנהגתם לא היה בקו הישר שהוא מיזוג חסד ודין ובלבול "משא
הצדדים שהם החסד והדין שכר ' ימי המעשה רק בב' ומיזוג המדות כפי סדור הנהגת העולם בו

 תי הנהג"ם היה ע ולכן עיקר,ועונש שאינם לפי המיצוע אלא יוצא מסדור זה אלא בשני הצדדים
 וזה היה לפי שהיו ,המטות שכל עצמם הם פרצופים שלמים עומדים באלכסון בימין ושמאל' ב

' להשריש בהם אמונת שכר ועונש וידיעת עומק הנהגתו ית'  והוצרך הוא ית,ראש מקבלי התורה
 ואז שוב לא הוצרך לזה ,שנה' פ התורה ותכלית השלמות שלעתיד עד שנשרשו בזה כל מ"ע
  .המטות וכל המתנות שהיה להם במדבר'  ולכן נגנזו ב,הנהגה בכל ימות עולםה

היה חופף '  שלא זכו להארה זאת הגלויה כי אם דור המדבר לבד אשר כבוד הוגם
 שהיו ומצותי התורה " מצד הארת נשמת משה שהיתה בגלוי ע,עליהם בלי מסך מבדיל כלל

תורה אלו הם שיעורי הדברים הנחקקים  שאותיות ה,י בכל זמן היותם במדבר"מתחדשים ע

                                                           

ומשה וישראל כלם הן בכל דור ודור שכלם מתגלגלים ש באבות "כל מ, ל"א וז"ד ע" ל2634
  . ל"עכ, ניצוצותיהם בכל דור ודור כידוע

 .ל"עכ, זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים: 'ל הגמ" וז2635
והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2636

וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', גכלילין ב' ג, ק"ו
ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה

וכנראה שאחרי , ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע
יהל ' ה מעין העולם הבא אלו הן אברהם יצחק ויעקב ועי"הטעימן הקב' ג, ל"ב וז"ז ע"ב ט"ב' הגמ

היכלות השניים אינן מתגלין ' ת שהן ג"גוונין דמתגלין לנביאים וחג) י"נה(וכולם , ל"ד וז"ב ע"אור י
ושל האבות היא , י דרך המלכות"המשך דבריו שגילוי הנביאים היה נה' הגוונים רק לאבות ועי

 .כ"ע, ונתגלו בארץ, י"לבשות בנהת בהת"חג
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 וכבר כתבנו , שבהם תלוים כל העולמות וכל הנבראים וכל פרטי הנהגתם,בחכמה עליונה
פ מדרגותיהם והנקודות " שאותיות הם מבינה שהם ציורי כל הדברים ע)יאפתח א "או(למעלה 

 ,לא נקודות שהם הרוח והחיות של כל הפרטים כמו שהאותיות אין להם הברה ב2637ההם מחכמ
 הרי קבלו ,' כל המצות וכל התורה מפי ה,מדבר מתוך גרונו' ה שהיה כבודו ית"ובזמן משה רבע

י "י בינה שהם האותיות והוא גילוי יסוד אבא שהיה אז ע"ישראל עצם הארת החכמה גלויה ע
 אבל אחר מותו שנסתלק הארת הנקודות ולא נשאר רק התורה ,2638משה שהוא זכה לבינה

כ הארת החכמה "נגנז ג' ויתנה וגו' ויכתוב משה וכו) טדברים לא (ש "תיות לבד כמכתובה באו
 דור המדבר תכ האר"הזאת שהוא רוח החיים ונשאר גנוז מבתר כותלא באותיותיה לכן נתעלם ג

הזאת נסתרה ' נות שזכו אליהם ולכן גם ההשגחה הגלויתוהארות האלכסונות שבו וכל המ
  .שה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנהפני מ) א"ה ע" עב"ב(ש "וכמ

ה מורה על סוד התורה " וחכמ2639ה"ה בינ"ה הם סוד חכמ"ה ולבנ" כי חמוהענין
ד דברות " והם נכללים ביו2640ן סדרים שלה"שכוללת חכמת כל הבריאה וכל ההנהגה והם ג

ש "כמ' פ י"כ ב"ך אותיות שבהם והם ג"ם כמנין תר"הוא עשרי'  שכל כ2641ה"של חכמ' והוא כ
כ בבינה בסוד שביל דקיק קוטרא " אח2643 וזה נכללים2642מזה ומזה הם כתובים) טוב שמות ל(

 שהוא יסוד אבא הנשאר גנוז באימא ונעשה בסוד )2644א" ע' כז"תיקו( בגולמא נעיץ בעזקא
י אור החמה שמאיר בלבנה ומתלבנת שאימא עיקרה גבורות סומקא ומתבסמין " והיינו ע,ה"לבנ

י קנה " עהתיות התורה שנכתבים ונשארים קיימים לדורות וכל כתיבי חסדים דחכמה והם או"ע
 והוא )2645ג"ג ע"מ (ש רבינו בביאורו לתיקונים"ד דחכמה כמ"בדיו שהוא יסוד אבא שבו גנוז יו

נאמן לשלם ' י ה" אנ2646ה"ז שהם פנים ואחור דשם הוי"ראשו כתם פ) יאש ה "שיה(כ סוד "ג
ה באמצע סוד השורה דור "ים ימין ושמאל והויהצדד' שהם בב) ב ו י שמות"רש( 'שכר כו

המטות שבאלכסונות שבזמן משה היו גלוים ונגנזו אחר מותו ונשארים גנוזים ' המדבר עם ב
ך "מנצפ'  באימא שהיא הבלבנהבאותיות התורה בלבוש נגלה בגופא והוא אור החמה שנגנז 

  .מוצאות של האותיות' נגד ה
 שהם אותיות התורה על כל קוץ וקוץ תלי ,'ים וגווצותיו תלתלוז ק"ש ראשו כתם פ"וז

 שהוא 2648ה"ל פנים של הוי"שראשי נמלא ט) בש ה "שיה(ש "כ מ" והוא ג2647תלים של הלכות

                                                           

  .'א פרק ד"ח טנת" ע2637
לפי שהוא יסוד אבא ' משה זכה לבינה בהיותה בסוד ס, ל"ח שער הכללים יא וז"ע'  עי2638

' עי, ולפנים של יסוד דאמא,  שמשה זכה לאחוריים דיסוד אבא,ליקוטי תורה ויקרא' ועי, מלגאו
  .אביהם בנפשה שמ -ד "לעיל פתח ס

 .חמה ולבנה'  ביחד הם בגימ חכמה ובינה2639
ד נצבים וילך "ג שיש באמת נ"ואע) ב"ד ע"א ק"זהר ח(ג פרשיות שבתורה שבכתב " זה הנ2640

ן "שכינתא תתאה דאתקריאת ג, ל"א וז"ח ע"ז ל"בתיקו'  ועי,)ג"ו ע" לז"א על תיקו"בהגר(' הם א
  . ל"עכ, כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא

, ל"א וז"ה ע"בית עולמים קכ' ועי, ל"וזה מובן על פי הנ, מהלקמן שזה יסוד של חכ'  עי2641
ד "ד שהוא סוד ספר גילוי המחשבה חכמה יו"ש יו"כמו שיסוד אבא הוא גילוי כל הפרצוף ונקרא ע

 . ל"עכ, של השם
דאינו נטוי ' ין ו"דתרין יוד' תרין לוחות היו מסט, ל"ג וז"ג ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי2642

דמנהון ', י' בודאי אבני שיש טהור אינון י, ל"א וז"ע' ז צ"בתיקו' ועי, ל"עכ, החייםבינייהו איהו עץ 
מאן , דאיהו נטוי בינייהו איהו עץ חיים' ו', י' רישא וסופא י' ואינון רמיזין באת א, מיין דכיין נפקין

 . ל"עכ, דאכל מניה וחי לעולם
  . ' נכלליםוואל'או ' נכלל'ל " נדצ2643
  .ש בנוים עליו"רי הפתא שם שדב"בגר'  עי2644
כ "והוא מטה דהוא ג', א וכו"דרגא דעד' והוא ו, י"שבקולמוס נכתב התורה ונתגלה ע, ל" וז2645

ו "ן דנטיל די"יודי' והוא בין ב, ש בין השמשות"הוא הקולמוס שהוא המכתב שנברא בע' ו', וכו' ו
,  הבריח התיקון כידועד דלמעלה ויהיב למטה"דנטיל מיו' והוא ו, ד ויהיב על המגילה"שהוא יו

  . ל"עכ
' ועי, ז"פ' וביחד הם גימ, ה"ו האותיות לאחר הוי"וכוז, ה"ד הם האותיות לפני הוי" טדה2646

', ק נאמן לשלם כו"י יקו"כמנין אנ, ז"פ' ו גי"ק כוז"ד יקו"טדה) ביאורי הזהר ריט(מ משקלוב "הגרמ
 . ל"עכ

 .ב"ט ע" מנחות כ'עי 2647



 פתחי שערים

521 

 שהם צריכים תאותם שבשמאל הגבורו) שם(קוצותיו רסיסי לילה ' הימין באלכסון מטה ה
סוד האי אבנא דמתכנשין  ההלכות הם בוכן ,ים הבית רסיסתוהכה א) יא ו עמוס(להתפרד בסוד 

 2650 ובביאורי רבינו שם)ב"ב ע"מ2649( ש בתיקונים"עלה הני עדרין ועבדין לה פסקות כמ
ה מדבר אל הסלע היה גילוי התורה לישראל בסוד רוח חיים שבו "באריכות שאם היה משה רבע

 נתגלה פנימיות יסוד לאי שהכה במטה " אבל ע, בנקודות והוא גילוי החכמה עליונהדבורכ
חכמה כי אם באמצעות המטה ונשאר גנוז בסלע בסוד האותיות בלא נקודות שהוא הדבור ה

רת בסוד הגבורות דאימא שצריך לטרוח הרבה לשבר הסלע ולהפריד הגבורות ולמתקם בהס
שלשה ) יחמשלי ל ( אמר שלמה ולכן,  ונגנז אור החכמה)יטמשלי ל ( הנחש אשר הוא עלי צור

כ בגלוי כמקדם והוא " וכן ההנהנה לא היה כ,'נחש עלי צור וגודרך  ,'המה נפלאו ממני וגו
ט סיהרא "והוא במט'  בימי משה רבך כו2651עתה באתי' אני שר צבא ה) יד ה(ש ביהושע "כמ

בראשית ב (ש "וכמ) יש ו "שיה('  סלע עילאה יפה כלבנה וגוח"ר שנגנז סיהרא דעה"ד טו"דעה
פ שצריך לטרוח "בתורה שבע' ין דכשר פסול כו והם בשית סטר,' מצלעותיו וגותחויקח א) כא

הוא ' דחכמה שכ' דבינה וכ' של לבנה שהוא אותיות י' הרבה למצוא הלכה ברורה והוא סוד ל
 כחצי גורן עגולה שהם סנהדרין שבלשכת הגזית שמשם יוצא הלכה 2652דמות סיהרא אגן הסהר

 והוא גילוי יסוד 2653ח" משה סיהרא דעהת פנימאה כלדה דסיהרא הוא נקוד"ולכל ישראל שי
 ועוד )ב"ח ע"רמ(פנחס ' מ פ"ש ברע"ן הסהר וכמגד א"אבא והיא גנוזה בסלע סיהרא דעה

' ד כו"דסיהרא דעה' נקודה דנגיד עלה מלגיו היא חכמה וההוא חוט דאסחר עלה כו' ח כו"ובר
ה איהי ח ההיא נקודה דלגיו מינ"עה אבל סיהרא ד,'ולית לה מדילה אלא ההוא חוט דנהיר בה כו

' ש כו"פתח ר) א"ו ע"ק( בתיקונים וכן ,'כמבועא דלית ליה פסק דכתיב בה וכמוצא מים וגו
ש רבינו הגדול "וכמ'  ובגינה כודאיהו גופא דילה אמתא דילה דאיהו נקודה דילה כגוונא דא ּכ

ל סיהרא חיוורא " דנקודה פנימיית מסוגרת היא בת מלך וירח עצמה היא צלע הנ2654בביאורו שם

                                                                                                                                                                      

ו "י וי"ד ה"יו, ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, א"ו ה"א וא"ד ה"יו, י"ו ה" ואי"ד ה"יו(ב " מילוים של עסמ2648
 .ל אותיות"יש בו ט) י"ה

 ההוא חויא דאתון מגיחין קרבא ביה איך אשתזבתון מניה דאיהו בלע ,אמר לון, ל" וז2649
וברתא איהי על , ולא עוד אלא דאיהו קטיל לאדם קדמאה ולכל דרין דקא אתיין אבתריה, וקטיל

דכל מאן דקטיל להאי חויא דיהבין ליה לאנתו , ומכריזין בכל יומא ברקיעא, באויראמגדלא דפרח 
מן ' איהי ב' חמש אור ב' ימי בראשית ה' והאי זהב איהו ז, בת מלך פנימאה ממשבצות זהב לבושה

 כמה ,ובגין דא כרוזא כריז, עלה אתמר יפה כלבנה תורה שבעל פה קראן לה במתיבתא, בראשית
וכמה תריסין , י תריסין אתכנשו בבי מדרשא לאגחא קרבא עם חויא בגינהגברין כמה מאר

לית בהון דקטיל לחויא עד , ויפן כה וכה וירא כי אין איש, אתעבידו פסקות בגינה דברתא דמלכא
ה "שיל, ה"ובגין דא אתמר עד כי יבא שיל, דייתי ההוא דאתמר ביה ויפן כה וכה ויך את המצרי

ודאי ) א דילה"נ(ה דיליה "עד כי יבא שיל,  ובגין דא בגיניה אתמר ביהה דאיהי מורשה דיליה"מש
  . ל"עכ, איהו קטיל לחוייא

ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע "אפילו מרע, ל"וז' ה דיהבין ליה וכו"ד ד"ב ע" מ2650
 ועתה מתכסה', דמתרין לוחין דאתברו פרחה מיניה וכו, לא עאל לארעא קדישא עד דיזכה לה', וכו

שותפא דעבד גרם לך למחטי , ל"ה דא קולמוס וז"ד ד"ג ע"שם מ' ועי, ל"עכ', ט וכו"בסלע דמט
וכען דחזרת בתיובתא , ם רע"ט טוב ס"ר מט"בסלע בגין דמטה דאתמסר לך הוה דאילנא טו

תליא ) דמשה(דכל ענינו ', ה וכו"ואתדבקת באילנא דחיי הא נפקת מעבד ואתהדרת בן לקב
ה "דע' שונות ניתנו לו מעץ חיים וכיון שחטאו בעגל נשברו ואתיהיב לון בסטבישראל דלוחות הרא

ב שהדיבור היא "ו ע" סוף מז"א על תיקו"בהגרב' עי, ל"עכ, ל"ח עד לע"ולכן לא יגלה עה' ר וכו"טו
  .מימי הדעת

מ "ז משה רבינו היה קיים היו לומדים תורה הלל"א שכ"ט ע" צז"א על תיקו"בהגר'  עי2651
  .ואחר כך בבחינת לחם מן הארץ, ת לחם מן השמיםוהיה בבחינ

 .א"ה ע"ז ל" תיקו'עי 2652
 .ה דא נקודה"א שם ד"גר'  עי2653
ח "ועוד ובר', ח ב" פנחס רמ"מ פ"ש בר"דהנקודה הפנימית שבירח היא בת מלך כמ, ל" וז2654

 צלע כל כבודה בת מלך פנימה וירח עצמה היא' וההיא נקודה כו', ד כו"לזימנין סיהרא הות כג' כו
מצלעותיו דמאן אלא מאלין , מצלעותיו' ויקח א' ח א"פ בראשית כ"סיהרא חיוורא ועב, ל"הנ

ויסגור בשר תחתנה דא , א חד מינייהו ואיהו סטרא חיוורא יפה כלבנה"נטלו או' עולמין דמטרונית
ד יפה "בשגם הוא בשר בשר דמשה סומק ועליה אתמר פני משה כפני חמה ובג' בשר דאתמר בי

  . ל"עכ', ה ברה כחמה כוכלבנ
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 התורה  גנוזה בבינה לדורות הבאים תוך אותיותשאר והוא חכמה עליונה הנ,ש באריכות"יעו' כו
  .דילה ותגיןוקוצין 

) יח שמות לא(אבני גזית בסוד ) לא ה 'מלכים א( הסנהדרין בלשכת הגזית בסוד וכן
 והם לוחות שניות שנתנו מסטרא דעץ הדעת ,ל"לוחות אבן כתובים באצבע אלקים והוא סלע הנ

ד ש "שיה( באותיותיה שהוא 2655ן סדרים דאורייתא"ן הסהר היא ג" אג,מ"ש בתיקונים בכ"כמ
' ד פלא חכמה עילאה שגנוזה שם בסוד י"הוא יו'  והא,ן נעול אחותי כלה מעיין חתום"ג) יב

 ושם כלל כל התורה ופרטותיה וכלל כל חלקי הנבראים ופרטי הנהגותיהם שהם ,נקודה פנימאה
 שם מבואר כל , שמה שכתוב בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל,אשיתנכללים בתיבת בר

ל בביאורו " זולש רבינו הגד" כמ,הנבראים והנהגתם וכל פרטיהם וכלולים בתיבת בראשית
 מעיין )ב" ע'פ( ט"ש בתיקונים תיקון כ" וכמ,נקודה בהיכליה' דבראשית הוא י'  וב,2656ד"לספ

ך " והכל נכלל בתש)'ה סוד ה"ד (ש רבינו שם"מ וכ,'חתום דא ראשית נקודא בהיכליה כו
אותיות שבו הם '  והו,'ן וגו"ך אג"שרר) גש ז "שיה(ש " והוא מ,צירופים שבתיבת בראשית

 והם ,אלפי שנין' ק ו"ימי בראשית ו' ל שהם ו" הנעט שהוא סל"כ לשית סטרין דמט"רומזים ג
ע עלמין "ר' נכלל מי'  שכל א,חכמה ד]'בסוד י[) בכלליות(ז אותיות התורה שבהם "כ בסוד כ"ג

   . והבן,ר"ן הסה"ש אג" וז,2657הידועים
  

  פתח סז 
פרצוף יעקב בימין דדי א ולחוץ בשני צ" עשו אורות יסוד אבא שבקעו מחזה דזעוד

 והוא , והם מימין סוד נפשות של ערב רב ומשמאל סוד עשו שיצא בצדו של יעקב,ושמאל
 ,ונה אשר המציאה מאורות האלו לצורך תיקון הבריאהש שיסוד אבא הוא יסוד חכמה העלי"כמ

כ אורות של נשמות ערב רב " והם ג, משם לצורך ישראל ששרשם הוא יעקב אביהםשוהכל נשר
ש רבינו הגדול " וענין הערב רב הוא דבר עמוק כמ,אשר יש בהם הרבה מניצוצי קדושה

הם מאברהם ויצחק  והם אשר באו מישמעאל ועשו ש,כללות יש בקליפה'  שב,2658בכתביו
כחות הנטועים בנפש הבהמיית '  ב, תנאףאראשי המדות רעות לא תרצח ל'  ב2659ב"ל ורה"סמא

 שאלו כוללים כל המדות , בכירה וצעירה2661 שהם מכונים בשם שתי בנות לוט,2660תאוני וכעסני

                                                           

ד נצבים וילך "ג שיש באמת נ"ואע) ב"ד ע"א ק"זהר ח(ג פרשיות שבתורה שבכתב " זה הנ2655
ן "שכינתא תתאה דאתקריאת ג, ל"א וז"ח ע"ז ל"בתיקו'  ועי,)ג"ו ע" לז"א על תיקו"בהגר(' הם א

  . ל"עכ, כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא
הכל כלול בתורה מבראשית , מה שהיה והוה ויהיה עד עולםוהכלל כי כל , ל"א וז"ד ע" ל2656

' וכללו נכלל בפ, ד"ש כאן בס"בראשית עד נח כמ' וכל זה נכלל כולו בפר', עד לעיני כל ישראל וכו
אלפי ' תיבות ז' וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון בז, ל"הראשונה עד ברא אלקים לעשות כנ

ומקור כלל הכללים הוא בתיבת ' בשתא קדמאי וכוא שתא אלפי שנין תליין "ש בפ"כמ, שנה
  .'אותיות ודגש של הב' בראשית ו
, בפלגותא דשערי אזיל חד ארחא דנהיר למאתן ושבעין עלמין, ל"א וז"ט ע"ר קכ"א'  עי2657

ג "ו ע"י כ"שער מאמרי רשב' ועי, ל"עכ, א דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי"ומניה נהיר ארחא דז
ך וכל אחת כלולה "ז אותיות התורה עם מנצפ"ע עלמין אפשר שהם כנגד כ"ואמנם טעם מנין ר

 .ל"מעשר הרי רע עכ
מדות ' ושור וחמור הן ב' קליפות שור חמור כלב וכו' ג, ל"ג וז"ע' ג ח"יהל אור ח'  עי2658

והכלב היא תולדת הזיווג , ל"עכ', ם ונחש וכו"הכוללות הכל תאוני וכעסני שהן עשו וישמעאל ס
 ).אור תורה אות נז(חמור בין שור ו
 .א שנחש הוא רהב"ה ע" סז"א על תיקו"בהגר'  עי2659
  .א משלי א יא"בהגר'  עי2660
ידוע ששתי בנות לוט הן נגד נשי יעקב ובכירה שילדה , ל"ג וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי2661

, ל"עכ, ת"ת בחינת רחל כידוע שלכן נקרא מואב מאב ודבוקה בת"מואב הוא מתחיל אחורי הת
והנה הם נאחזות בסדר מורד הגבורות כי תכף ברדתם אל , ל" פרשת וירא וז-שער הפסוקים ' ועי

כ "ואח) פ" זה לשונו של השעה-ל עמון "ד שצ"נלע(מואב ' מקום לאה נאחזות שם ונעשות בחי
זו תקרא ' ובבחי) ל מואב"ד שצ"נלע(עמון ' ברדתם אל מקום רחל נאחזות שם ונעשית בחי

י "א ק"מדרש הנעלם ח' ועוד עי, ל"עכ, ז קדם קליפת עמון למואב"קטנה רחל וכעדהבכירה לאה וה
לעלוקה שתי בנות הב הב אלו שתי בנות לוט ) משלי ל טו(רבי אבא אמר מאי דכתיב , ל"ב וז"ע

יהל ' עיו, ל"עכ, דאמרן שהיא נפש המתאוה ונפש המשתתפת בגוף הרודפת אחר יצר הרע לעולם
מדות הכוללות הכל תאוני ' ושור וחמור הן ב' קליפות שור חמור כלב וכו'  ג,ל"ג וז"ע' ג ח"אור ח
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'  שהם בקדושה ב,2662א חמור ושור בימינא ושמאלא"הרעות שהם נקראות כללות חיילין דסט
 העונש כח העונג שהוא בסוד אהבת חסד וכח הנקמה ו,א"ג שהם ענפים של ז"מדות חו

המדות ' א הם ראשי ב" וכן להיפוך בסט,שבקדושה הוא לנקום מרשעים ולבער הרע מן הארץ
 , בהיפוכא הם עשו וישמעאל,ג שהם מדות של אברהם ויצחק"אלו חו'  שלכן לעומת ב,ל"הנ

  .בבים את החטהקליפות הסו'  ב2663והם בסוד מוץ וסובין
 שיעקב מטתו שלמה ואין בו סיג ויצאו ,2664 הוא ערב רב שהם מסטרא דיעקבוהשלישי

 שכבר , אך עדיין לא נגמר הבירור לגמרי עד ימות המשיח,ה כולם קדושים"ב שבטי י"ממנו י
 שהבחירה מסורה בסוד , שמה שנוגע לקומה דנשמות עדיין לא נברר)תיקון טו( כתבנו למעלה

 ,י שמראה קצת טוב שבו"ר שנשאר באדם לפתותו לחטא ע" סוד כח היצהוא וה,ר"עץ הדעת טו
ש אחר חטאו " והוא נחש האוחז בעקב כמ,'כי נופת תטופנה וגו )גמשלי ה (ש " כמ, מפתהשבו

  .ואתה תשופנו עקב) טובראשית ג  (של עץ הדעת
ר הבירור  שעדיין לא נגמ)על( ששם יעקב מורה ,שמות של יעקב וישראל'  סוד בוהם

א והוא "כ שם ישראל מורה על שניתן שליטה לקדושה על הסט" משא,והנחש יכול לאחוז בעקב
והוא ישופך ) טובראשית ג ( והוא בסוד ,'כי שרית וגו )כחבראשית לב (ש "אחר הבירור וכמ

ז שית אלפי שנין דהוה עלמא שהבחירה " ולכן כ)פתח סג(ש למעלה "כמש של ישראל "רא
 שבזמן שישראל עושים רצונו של ,שמות שלו'  עדיין יש מקום לב,נמצאוהרע עדיין מסורה 

א נכפף תחתיהם אז נקראים בשם ישראל ואז יש להם "מקום ומגיעים למדרגה עליונה שהסט
ירודים ונכנעים הם א גובר אז "כ כשיצרם מתגבר עליהם אז הסט" משא,ה"אושליטה על 

  .קב ואז נקראים בשם יע,לאומות
כל הקורא  )א"ג ע"יברכות (ל שהנה אמרו "ק ודברי רז"ן עומק דברי תוה תביובזה

ה " ומשני התם קוב,'לאברהם אברם עובר בעשה ופריך אלא מעתה הקורא לישראל יעקב כו
 אבל הוא ענין עמוק בסתרי ,ישראלמ וצריך ביאור למה באמת נשתנה שם אברהם ,'אהדריה כו

א שצריך שתדע שהדורות שקדמו לאברהם כולם היו  והו,ק ובוא ושמע דברי אלקים חיים"תוה
אלפים תהו '  והם ב,א" שעדיין היה שקוע כלל קומת אדם דנשמות ישראל בסט,בסוד התהו

 ותחלת הבירור היה סוד ,ח שנה ומאז התחיל הבירור"עד שנעשה אברהם בן מ 2665ל"שארז
הזה הוא  והשלשלת ,רשל במד"ש רז"ת משמו באברהם ובזרעו כמ"השלשלת שקבע השי

 אלא שבסוף הסיבוב ,א כפי הבחירה"התקשרות הקדושה באופן שלא יהיה שליטה גמורה לסט
משם ' והוא סוד ה ,2666'של שית אלפי שנין יוחזר הממשלה לקדושה וביער רוח הטומאה וגו

 ריבוא' ס שכוללת כל 2667אחרונה סוד כנסת ישראל'  והוא ה,ה שנקשר בשמו של אברהם"הוי

                                                                                                                                                                      

אור (והכלב היא תולדת הזיווג בין שור וחמור , ל"עכ', ם ונחש וכו"וכעסני שהן עשו וישמעאל ס
  .בנות שאומרות הב הב' ד שזה ב"ע' ב מ"יהל אור ח ' ועי)תורה אות נז

 .א"ב ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי2662
כד יפקון מגלותא הכי יהון תבירין עד דיתבריר אוכל מתוך , ל"ב וז"כ ע"ב ק"זהר ח'  עי2663
, עד דיתבררו וישתמודעו ישראל בינייהו כבר דאתבריר מגו מוץ ותבן, דהיינו קש ערב רב, פסולת

ה בשגם "ב ד"שם מא ע וע, א"נ דסט"ד שמוץ ותבן הם זו"ח ע" לז"א על תיקו"בהגר' ועי, ל"עכ
  .ע כאן"ר וצ"ין ומרסן הם עהוא בשר שסוב

שלהעבירם צריך , כסויים' יש ג] לברית מילה[, ל"ל אדיר במרום עמוד דף י וז"ברמח'  עי2664
, ל"עכ, אבות' והם ממש מקבילות לג, סודם עשו וישמעאל וערב רבו, מילה ופריעה ואטיפו דדמא

 רב נתערב בזרעו של וערב, א כי עשו וישמעאל באים מיצחק ואברהם"ע' ג כ"יהל אור ח' וכן עי
 .יעקב

ח שנה הכיר "בן מ, ובן כמה שנים הכיר אברהם את בוראו, ל"ר פרשה צה פסקה ג וז"ב'  עי2665
תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי העולם שני אלפים , ל"א וז"ע' ז ט"ע 'עיו, ל"עכ, את בוראו

ימת אי נימא ממתן שני אלפים תורה מא', תוהו שני אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח וכו
אלא , דכי מעיינת בהו תרי אלפי פרטי דהאי אלפא הוא דהואי, תורה עד השתא ליכא כולי האי

 . ל"עכ, מואת הנפש אשר עשו בחרן
  .ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ, ל" על פי זכריה יג ב וז2666
הדר ' כוואלה המלכים אשר מלכו ) א" ערצב(ז "בא, ל"א וז"ז ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 2667
, י חסד דאתגלי בפום אמה"וכתיב צדיק כתמר יפרח והוא בפומיה דאמה כאן נתקיימו ע' ודאי כו

, ולכן לא נתקיים העולם עד שבא אברהם חסד ואתגלייא האי פומיה דאמה ואז נתקיים העולם
 . ל"עכ, זעירא פומיה דאמה כידוע' ת בהבראם אלא באברהם ושם ה"בהבראם א
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, נקרא על ישראל' ששמו ית ש" וכמ)'אפתח א "דז' נוק( ד"במקומו בס' תנשמות שלהם כמו שי
 שהוא סוד כללות ,2668י המילה שנתנה לו לברית עולם להיות לו לאלקים ולזרעו אחריו" עוהוא
 שבזה מתקשר הנפש עם הרוח ואינו זז משם 2669ג שבנפש"ג איכות שברוח להאיר על התרי"תרי

שאברהם  )א"ט ע" יעירובין(ש " והוא מ,חזור למקורוו יוכל ל"לעולם אף אם ירבה לחטוא ח
 והוא סוד האמונה , ומוציא משם הרשעים שחתומים באות ברית קודשיהנםיושב על פתחו של ג

 ,ו שכפרו ביחודו"שקשור בלב כל איש מישראל לעולם אם לא הרשעים הגמורים ח' ביחודו ית
  .2670ו"ר ח"ד שהוא אל אח"דאח'  דוהוא סוד החזרת הערלה הנאחז באות ברית קודש קוצו של

 2672נפקת מאתלטיא והוא כד' הוית כו' ד'  ה2671)ב"ג ע"כמשפטים ק( ש בזוהר"ס מ"וז
י מצות מילה " שע,א" שהם כלל כנסת ישראל נשמותיהם בסוד הנוקבא שהיו שקועים בסט,'כו

זו  ולכן לא היה אברהם מוליד עד שניתן לו מצוה , אז הם יכולים לצאת משםלאברהםשנתנה 
בתחלת יציאתה  2673שתחלה היה בסוד דלה ועניה' נעשה ה'  ומאז מד,לאות ברית ולזרעו אחריו

ונעשה ' של השם ונכנס בד'  ואז נקשר הנפש ברוח בסוד ו,משם בסוד נקודה לבד בעטרת הברית
 )ב"ב ע"סנהדרין כ(ש " כמ, שבזה היא כורתת ברית לדכורא2675 והוא רוחא דשדי בגוה,2674'ה

י "ת עם אברהם שע" והוא הברית שכרת השי, ברית אלא למי שעשאה כליאין האשה כורתת
 לסטרא דקדושה באופן שבסוף הסיבוב יוחזרו  ישראלנעשית כלי לברר ולהוציא כל נשמות

י רוב "ו בשפל המדרגה ע" והוא נשאר קיים גם בגלות בעת שישראל ח,מבוררים בתכלית
ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם  )מדו ויקרא כ(ש " וכמ,חטאותיהם ואינו סר מהם לעולם

 ולכן מצוה זו אינו סר , שכבר נקשרו בשלשלאין תקיפין,'וגו' להפר בריתי אתם כי אני ה' וגו
   . ולכן אינו זז שם אברהם משרשם לעולם,מישראל לעולם

  
  פתח סח 

 בתחלה קודם שניתן מצות מילה לאברהם היה קליפת ישמעאל ועשו שהם התאוני והנה
ע ונצטרף סיגי הכסף " והתחיל הבירור שיצא ישמעאל בפ,סני שקועים בקדושה בכח גדולוכע

                                                           

 . בראשית יז ז'עי 2668
 .202לעיל הערה '  עי2669
אפילו ', כל זמן שמאמין באחדותו ית, ל"ה לא יפסיק וז"א ד"ב ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי2670

ונכלל ', פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו"ואע, עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה
ל הוא מבועא דלא פריש מבירא "והענין כי קוץ הנ, ל"תו היא בקוץ הנתפלתו בכלל ישראל ותפל

כיון שתמיד , א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה"של ז' אחרונה מל' כי זאת בחי, לעלמין
גדולים אבל שאר ' והר' שלכן הד, ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר

דנחש ' וזה הוא סט, ו"ה מחמת עונות כשרובם ח"ם בעושתלוים בשאר מצות מסתלקי' הבחי
וכן בבת אל נכר אז , אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר, בשאר עבירות

ל יוסף "ר', ש ואיהו פוסק וברח כו"וזהו פירוד הגמור וז, ו מסתלק מצדו"ח) דהיינו האמונה(הקוץ 
י "א ע"ין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לזה ממנו כלל וכלל וא"ומסתלק הקב, במדרגתו

  .ל"עכ, הזיווג
עוד '  ועי,'הות בקדמיתא ומדאתעברת ביה בגווה אפיקת ו' ד' ה, ל"א וז"ע'  לצ"ספדב'  עי2671

' עאל בד' נהר דאתמשך מעדן ו' ל וכד נחתא מליא לגבי בעלה דאיהו ו"ב וז"ה ע"ז ס"תיקו
 . ל"עכ', וכו' ואתעבידת ה

עוד ' ועי', ואחר כך ה' לפני קבלתה מהדכר היא ד' ב שהנוק"ע'  לצ"על ספדא "בהגר 'עי 2672
אורות חדשים להיות בכלל התיקון רק אותן אשר ) 'לנוק(אין לה , ל"ד וז"ע'  חצ"א על ספד"בהגר

ה של "מן ו' אחד עשר ארורי, שהן אחד עשר קליפות שנעשו בעולם התהו, יצאו מן הקליפות
ע רק "ואין לה תיקון בפ, ו"יצאה מן הארורים ואתחבר בוא' ים והבתיקונ' נתקן בו' ו, השם

  . ל"עכ, דאתבסמת בדכורא
 .'ח עקודים פרק ה"וכן ע', כ קדיש א"שעה'  עי2673
  .ה ואינון"ג ד"ז ע"ז י"א תיקו"בהגר'  עי2674
, נ"נ בסוד מ"צ שיעלו זו"התדיר א) בין אבא ואמא(זווג אחד , ל"וז' ח מוחין דצלם ו"ע'  עי2675
וכל שאר , נ"ההוא רוחא דשביק אבא באמא בביאה ראשונה אשר ההוא רוחא שורש זואמנם 

  .ב"ט ע"ז פ"א תיקו"בהגר'  ועי,ל"נ עכ"א וההוא רוחא מספיק אז למ"הנשמות הנמשכין מזווג או
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ע שלא יהיה לו שליטה גמורה על הקדושה והוא "י המילה יצא בפ"וע ,2676ח בסופו"ש בז"כמ
כ ובזה נשבר "וה אברהם לימול את ישמעאל גט ולכן נצ,2677י מצוה זו" שנשבר עיכח התאוונ

 ויצא 2678 ויצא עשו התוכא דדהבא,כ כח השני שהוא הכעסני"כ ביצחק אתברר ג" ואח,כחו
ז נפרדו שני כללי כחות המדות רעות " ועי,2679 גבר אשיד דמא)כהבראשית כה ( 'אדמוני וגו

מ אינם " מ, שאף שהבחירה עדיין מסורה, שלם איש תם נקי ומבוררעקב ויצא י,מסטרא דקדושה
י חטאו של עץ "ושה כמו שגרם עכ בנפש הבהמיית שיהיו אחדים ממש עם הקד"קשורים כ

 )טזכריה יג ( ש" וכמ,הדעת וניתן הכנה לקדושה שסוף הסיבוב יוחזר הכל לטוב הגמור
 ,ל שיתבררו לעתיד"א הנ"ראשין דסט'  שהם ב,2680וצרפתים כצרוף הכסף ובחנתים כבחון הזהב

  .י עץ הדעת" ע2681והוא זוהמת הנחש דאטיל בחוה
 ואז הוקבע הדבר שכל שית אלפי , שהוא עשוע" יעקב נתקן ויצא הנחש בפוכשנולד

' ו כב" שיוכל להיות שהקדושה תגבר כחה לגמרי או להיפוך ח,שנין יהיה הבחירה מסורה
 שני גוים ,'ויתרוצצו הבנים וגו) כגבראשית כה (ש " והוא מ,אנשים נפרדים הנאבקים זה בזה

שבין הנחש לאדם דקדושה כל  והוא המלחמה , צעיר ולאום מלאום יאמץד ורב יעבו,'בבטנך וגו
ר " שהוא יצה2682 הקליפה שקדמה לפריהואש ,'ויצא הראשון וגו )שם כה(ש " וכמ,זמן הבחירה

יצא אחיו וידו ) כובראשית כה (כ "כ ואח" ואעפ,הניתן באדם בתחלה בעת שיוצא מבטן אמו
א א הי" והסט,ושהאוחזת בעקב עשו שהוא השלשלת שכתבנו שבו נקשרו נפשות ישראל לקד

 גמורה ממשלה שראש השלשלת ביד המושל בו כדי שלא יהיה לו ,ככלב הקשור בשלשלת
מי  )ט פסקה סגפרשה ר "ב(ש במדרש "ל סוד הגאולה כמ" וכן לע,שלבסוף יטול ממשלתו ממנו

  .2683 הנחשאחיזת והוא העקב של יעקב שבו ,'תופס המלכות אחרינו כתב לו וידו אוחזת וגו
א לקדושה וסוד "ב ועשו הכל רומז למלחמה שבין סט מה שמבואר בתורה ביעקוכל

ויאבק איש עמו עד עלות ) כדבראשית לב (כ וסוד " והכל היה הכנה מה שיהיה אח,הבחירה
והיה לעת ערב ) חזכריה יד (ב של אלף השביעי " וסוד עוה,השחר שהוא סוד הגאולה העתידה

 לכן נקרא שמו ישראל שהוא ,2684' שאז יתבטל הבחירה וביער רוח הטומאה וגו,'יהיה אור וגו
ה "הדר קוב 2685כ"מ אח" אבל מ, ואין זה אלא הכנה לבד,רומז על שליטת הקדושה לסוף הימים

י "א ע" שהוא רומז על ירידת קומה דקדושה וממשלת הסט,וקראו יעקב בעת שירד למצרים
  ולכן2686ר" דתהבא והוא סוד מצולות ים שעולה מנוק,הבחירה המסורה שהנחש אוחז בעקב

 ,פ שהבחירה מסורה"הבטיח ליעקב וגילה לו סוד הזה שאע'  ולכן הוא ית2687נקרא מצרים

                                                           

מה דלית הכי באברהם דנפיק , ל"ג וז"ז ע" אבל מצאתי בסתרי תורה ל, לא מצאתי שם2676
 ויצחק ,םונח דנפק מניה ח, ואדם דנפק מניה קין, אינון סיגי הכסףד, מניה ישמעאל ובני קטורה
  . ל"עכ, דנפק מניה עשו סיגי דהבא

 .בחיי בראשית יז יג' ר'  עי2677
ויעל לוט מצוער וגומר מגו הורמנותא דמלכא אתפרשא , ל"ב וז"ט ע"א ק"זהר ח'  עי2678

 מסטרא דשמאלא בגו התוכא דדהבא, חד התוכא דקטורא דגולפא מתדבקא בגו, מסטרא דימינא
 . ל"עכ, ואתעביד קטורא חדא דאילנא, מסאבו
 . האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא, ל"א וז"ו ע"שבת קנ' גמ'  עי2679
ח כד אתלבש אדם דדכיו "ת, וכען צריך לפרש אדם דסטרא דכיא, ל"ג וז"ג ע"ח ל"ז'  עי2680

כסף ובחנתים כבחון את הזהב ד וצרפתים כצרוף את ה"הה, וביצחק אצטריף, באברהם אתלבן ביה
 . ל"עכ, ביעקב אחזי דיוקניה ועביד תולדין

 .א"ו ע" שבת קמ'עי 2681
  . ל פרשת וישלח"ליקוטי תורה להאריז'  עי2682
  .על דרך הרמזא א א מגילת אסתר " בגרפ"ע זה 2683
  .ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ, ל" על פי זכריה יג ב וז2684
 שאני התם דהדר ,ה הקורא ליעקב יעקב הכי נמיאלא מעת, ל"א וז"ג ע"ברכות י'  עי2685

 . ל"עכ, אהדריה קרא דכתיב ויאמר אלהים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב
 . ר"דתה'  נוקוש על המטה יא שכותב שמצולות ים זה"ח ק"פע'  עי2686
, א"והיא באחור הגרון דא, פרעה אחיזתו בעורף ולא בפנים, ל"וז' ח חג המצות ז"פע'  עי2687

ושם היה מעכב , ר ים"מצ, לכן נקרא מצרים, ושם סוד מקום צר, הנקרא גרון, א"ששם בבינה דא
, ופרעה עיכב השפע ההוא, א הנקרא ישראל"ויורד משם השפע לז, היורד לחוט השדרה, הטפה

' ועי, ל"עכ, וזה בעורף, ם"י דאלהי"אותיות מ' בהיות כי אחיזתו בב, והיינו משועבדים תחת ידו
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ואנכי ' אל תירא מרדה מצרימה וגו) ג בראשית מו(ש לו " וז,כ לסוף הכל הקדושה תשלוט"אעפ
עילאה ' שניתן לאברהם שהוא מקושר בה' משמו ית' ל שהוא ה"והוא סוד הקשר הנ ,'אעלך וגו

 והוא אנכי ,א"ז תצא הקדושה משליטת הסט"ימעלה מן הבחירה שעעלמא דחירו שהוא ל
 )יאדברים לב (ש " והוא מ2688האזינו' לפ' רבינו הגדול בפיש "ר שם של אנכי כמ"מ סוד נש"דיצ

 שהרי ,ל" להיות הכנה לע רק ולכן שם של ישראל אינו קבוע שלא ניתן לו,'נו וגוקיר עכנשר י
 התאווני ,ראשי המדות שבנפש' י שנפרדו ב" והיינו ע,םעדיין נשאר סוד הבחירה כל ימות עול

  .תו שלימהט ונשאר נקי סוד יעקב מ, של החיטה2689וכעסני שהם סוד מוץ וסובין
י שלא ניתקן עדיין חטא עץ " והוא ע,כ אל הרע"מ הבחירה מסורה להתקרב ג" מאבל

ות לישראל י גרמו כמה רע" והוא סוד ערב רב שהוא נגד יעקב שע,הדעת טוב ורע לגמרי
י כח הרע המעורב בטוב לפתות את האדם "והחטיאו אותם והם שגרמו חורבן בית המקדש ע

 והוא סוד ,ר מראה היתר בדבר" שיצה, כי נופת תטופנה)גמשלי ה ( ש" כמ,בסטרא דקדושה
 , שאינו בגדר מוץ ותבן שהוא הרע הגמור אלא נעשה מעצם החיטה הזכה2690שאור שבעיסה

 במדבר(ש " כמ, נפרדו מהםעצמםהקליפות '  שב,שארים מעורבים בישראלוהוא סוד ערב רב שנ
'  כל א,2691ב אומין עם עשו וישמעאל" שהם סוד ע,הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב )טכג 

כ ערב רב " אבל אעפ,ש רבינו הגדול בפירושו לפרשת בלק" כמ,ב"כמנין יתחש' כלול מי
שאף שלא ניתן והיינו , ין נבדלים מהם בכל דברנשארים מעורבים בהם שהם עצמם כישראל וא

בות הרע בטוב וי התער" אבל תחילת פיתויו ע,א לפתות נפש הישראל בעון גלוי"כח לסט
 מי מעכב שאור שבעיסה ,'שרצונינו כו' גלוי וידוע כו )2692א"ז ע" יברכות(ש " והוא מ,ש"כמ
   .'כו

  
  פתח סט 

) שם( שבמצרים ,'אתם מארץ מצרים וגווגם ערב רב עלה  )לחיב שמות (ש " ענין מוזה
ויוציא אתכם מכור  )כבראשית ד (ש " כמ, ונבחנורפו נשמות של ישראל ונצריבוא' ס לנבררו כל

 פסקה לבפרשה ר "ויק('  במה שלא נתערבו בגויי הארצות ולא שינו את שמם כו,הברזל ממצרים
 וכתיב ,' וגוהעםויאמן  )לאד שמות (ש "י אברהם כמ"והוא קשר האמונה שנקשר בהם ע )ה
ירידת אברהם למצרים ולקיחת שרה בבית ענין  שלכך היה ,'וגו' ויאמינו בה) לאד שמות י(

 , הכל הכנה למה שיהיה לעתיד כשירדו בניו שם,'את פרעה וגו' וינגע ה) יזבראשית יב  (פרעה
שר אשר ב) ב כג יחזקאל( בסוד ,א אשר שלט שם"ועשה שם שביל קדוש תוך זוהמת הסט

י " שרה ולא נטמאת שם עשנשמרה שבמה ,2693 והוא מסטרא דיליה לא תנאף,'חמורים בשרם וגו
 נשרש שורש שגם נשותיהם של ישראל היו ,2695נחש דאטיל זוהמא בחוה 2694פרעה התנין הגדול

שלכך  2696 ואחת היתה ופרסמה הכתוב,גן נעול אחותי כלה )יבד ש "שיה(ש " וכמ,גדורים שם
                                                                                                                                                                      

, והוא יסוד דבינה שנקראת תהום רבה', תהום הוא יסוד דנוק, ל"ד וז"ו ע" טצ"על ספדא "בהגר
  . ל"עכ, ושם מקום העורף שהוא מקום קליפת מצרים, ר היא באמת יסוד דבינה"דתה' ולכן נוק
זהר אמור ' ועי, ש בבאר יצחק תוספת ביאור"אבל ע, ללא תוספת' א אופן ב" כך כתוב באד2688

  . ב"ה ע"צ
 . בפתח הקודם מוזכר2689
, אדם דטחול איהו זחיל עפר ואיהו תקיף יתיר מאדם דמרה, ל"ב וז"ב ע"ג רל"מ ח"רע'  עי2690

יתיר מעכבין בגלותא ערב , ובגין דערב רב אינון שאור שבעיסה ואינון אומין דעלמא דמיין למוץ
  .ל"עכ, כמה דאוקמוה רבנן מי מעכב שאור שבעיסה מעכב, ם"רב לישראל מאומין עכו

  .א יג' אדרת אליהו דברי הימים א' י ע2691
רבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי רבון העולמים גלוי וידוע לפניך שרצוננו : 'ל הגמ" וז2692

ומי מעכב שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם ונשוב , לעשות רצונך
  . ל"עכ, לעשות חוקי רצונך בלבב שלם

מדות ' ושור וחמור הן ב' קליפות שור חמור כלב וכו' ג, ל"ג וז"ע' ג ח"יהל אור ח'  עי2693
והכלב היא תולדת הזיווג , ל"עכ', ם ונחש וכו"הכוללות הכל תאוני וכעסני שהן עשו וישמעאל ס

 .א על משלי א יא שישמעאל שייך ללא תנאף"בגר' ועי )אור תורה אות נז(בין שור וחמור 
הנני עליך פרעה מלך מצרים ' י ה"ואמרת כה אמר אדנדבר : ל הפסוק" וזיחזקאל כט ג 'עי 2694

 . ל"עכ, התנים הגדול הרבץ בתוך יאריו אשר אמר לי יארי ואני עשיתני
 .א"ו ע" שבת קמ'עי 2695
 .ב"כ פכ"ר פ" במ'עי 2696
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ששאלו אומות העולם מה ראו  )2697תרפד ילקוט במדבר א(במדרש ש "זכו לקבלת התורה כמ
ש במקום " וכמ,' כום הביאו לי ספר יוחסין שלכ,'ה את פיהם כו" סתם הקב,'אלה להתקרב כו

  .אחר
 אז נתגלה ,2698ר" נשמות ממיצר ים מנוקבא דתהוריבוא' ס יצאו שורש כל הוכאשר

סוד חכמה עליונה שהכוונה יה  שאז נתגל2699ש"עליהם אור יסוד אבא שהוא נשמת משה רעה
ר שהוא כח המפתה האדם "כ ערב רב שהם מסוד הדעת טו"בשביל ישראל והתורה ועלו עמהם ג

 ולפי שהרבה ,במעט הטוב שבו והם שאור שבעיסה שעדיין לא נגמר הבירור והבחירה מסורה
י היתה " ולפי דרכי התורה והחכמה העליונה שנתגלה ע,קדושה היה שם היה כוונת משה לקבלם

 ,ר שהוא שקר ורע"מחשבתו שיוכל להחזירם למוטב ולהראות לכל דבר מדרכי הפיתוי והיצה
ר להחטיא האדם ביודעו דרכי פיתויו " ליצהוםא לגמרי שלא היה עוד מק"ז היה נתקן הסט"ועי

  .ז היה גמר התיקון" ועי,והאיך הוא מרמה האדם בשקר ורוצה לאבדו מן העולם
 וגם החטיאו את ישראל ,ו שהרי עדיין נשאר הרע גובר בם לא הועילה מחשבתאבל

 בנשמותיהםר " ומזה נשרש שורש היצה,בעגל ובקברות התאוה ובכל החטאים שהיה במדבר
כ " ומהם ג, ומזה באו כל החטאים בכל הדורות עד שגרם להם גלות,בדורותיהם אחריהם

רמים בהם את ישראל בהראות  שהיו מ,הפושעים והחוטאים שבכל דור ונביאי הבעל בזמן הבית
  .' שמים חשך לאור וגו,'הוי האומרים לרע טוב וגו )כ ה ישעיה(ש " וכמ,להם על רע טוב

 ונמשכו 2700 בזמן בית שני הצדוקים והמינים שהיו הופכים דברי אלקים חייםוכן
 ומהם בדורות האלו אשר רבו , וכן בכל הדורות,'אחריהם הרבה בחושבם שזהו דרכי ה

יופי החכמה העליונה ומפילים זהרה במה שנמשכו אחרי מחקר אנושי חכמה המכחישים 
 ונמשכים אחר , התורה המקובלת לנו בכל פרטי המצות ועשייתםי והסרים מדרכ,המזוייפת

 רק שיוצא מגדר ,2701ת" והם ממש נשמותיהם של ערב רב שהם מסוד דע,'דעתם בעבודת ה
  .תתן אמת ליעקב) כמיכה ז (האמת והיושר בסוד 

 ,א" סוד הארת ערב רב בצד ימין של פרצוף יעקב שהוא אינו ביושר רק יוצא בסטוהוא
 שלכך נגזר על נשמת משה להתגלגל בכל , בצד ימין בסטרא דקדושהשהםונראה לעיני הבריות 

 והם התלמידי ,מ"מ ובתיקונים בכ"ש בזוהר וברע" ולהיות בגלותא ביני ערב רב כמ2702דור
 ועומדים בפרץ שהם ,י יהיו נשמרים ישראל והתורה"עשר א האמיתים שבישראל םחכמי

 והוא בעקבות משיחא ,מניצוצי נשמת משה הנקשרים באמונה שהוא יסוד החכמה העליונה
ש " וכמ,'ויאבק איש עמו כו) כדבראשית לב (רבו המתפרצים והם שבעקב דיעקב ששם אשר 

 שחובק את חבירו וידו אדם כ אמר קרא בהאבקו עמו,ל אמר" וריב)א"א ע"צ( גיד הנשה קבפר
 שהוא סוד פרצוף ערב רב שבצד ,'ם נדמה לו כו" כעכו,ג אמר" רשב,מגעת לכף ימינו של חברו

  .'כי נופת תטופנה וגו) גמשלי ה  (א לסטרא דקדושה"י הוא המלחמה בין סט"ימין של יעקב שע
גלה לכל  בסוף הלילה בעקבות משיחא עד עלות השחר שאז יהיה גמר הבירור ויתוהוא

 ויתבערו ערב רב ,'שפת אמת תכון לעד וגו )יטמשלי יב (ש " וכמ,אור התורה וחכמה העליונה
מ שעליהם אמרו "ות שחשבם בזוהר ובתיקונים בכת חמשה כ2703ע"ע ר" בסוד נגשהםמעלמא 

                                                           

בשעה שקבלו ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם בהן מה ראו : ל המדרש" וז2697
ה אמר להן הביאו לי ספר יוחסין שלכם שנאמר הבו "בסתם פיהן הק, להתקרב יותר מן האומות

  . ל"עכ, לכך מנאם בראש הספר הזה, ויתילדו על משפחותם, משפחות עמים כשם שבני מביאין' לה
  .בפתח הקודם'  עי2698
 .'ח הארת המוחין פרק א"ע'  עי2699
ים ו הנוצרי אשר הפכו דברי אלקים חי"תלמידי יש) ה המינין"א ד"ז ע"ה י"ר(י "רש'  עי2700

 . לרעה
 .ב"ב ר"ער'  גימ2701
ש באבות ומשה וישראל כלם הן בכל דור ודור "כל מ, ל"א וז"ד ע" לצ"א על ספד"בהגר 2702

  .ל"עכ, שכלם מתגלגלים ניצוצותיהם בכל דור ודור כידוע
בורים 'פילים ג'נ) ע"ע ר"נג' סי(דבזמנא דערב רב דאינון , ל"ב וז"ז ע"א כ"זהר ח'  עי2703

ב "ז ע"ז צ"בתיקו' ועי, ל"עכ, ה לקרבא בינייהו"לית רשו לקב', ה' בין ה, םנקי'פאים ע'מלקים ר'ע
בראשית שם דעמלקים רישין דבני ישראל בגלותא כלי חמס וגוזלים לעניי ' בפ' מפ, ל"א שם וז"וגר

וכד קביל לון , ר"דדור המבול ונשמתין דילהון ונצטרפו במצרים ונפרד הרע בע' והן מסט, ישראל
נפילין הן דאזלין בתר זנות והכן בתר ', ו נשמתן בישראל והוא הגלות הזה וכוה נתערב"משה ע
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ר " ושע,נגע לבן אדמדם) מב יג ויקרא( בסוד פחתקשים גרים לישראל כס )ב"ז ע"מיבמות (
א שהם סוד " הקליפות האוחזים בשערות השחורים דרישא דזשהם )'שם ג( ן"בנגע הפך לב

 והם ,קוצותיו תלתלים שחורות כעורב אותיות התורה שנסתמו ונסתרו דרכיה) יאש ה "שיה(
ק ומראים לבני אדם " ונאחזים ונקשרים בתוה,ר למינות"המהפכים דברי אלקים חיים בעוה

' ב נתיבות חכמה ונ" והוא האחוריים של ל,ךחששהוא הטוב בסוד הפיכת חשך לאור ואור ל
סודו '  וכמו שית,א" שכל דרך בנתיב חכמת ובינת התורה נמצא נגדו להיפוך בסט,שערי בינה
' נוקבין דקדושה כמו שית' הצפרים שנגד פרצוף לאה ורחל ב' בסוד ב) 'ח' קלי(באריכות 

   . ודי בזה,ד"במקומו בס
  

  פתח ע 
כ בא מהארת יסוד אבא שהוא יסוד " יוצא עשו והוא ג שמאל של פרצוף יעקבובצד

 להיות מסטרא דשמאלא דיעקב היפוכו , שכן שיערה חכמתו של יוצר בראשית,חכמה העליונה
ולאום מלאום  )כגבראשית כה (ש " וכמ,כאשר זה קם זה נופל ,2704אשר הוא רצועת מרדות אליו

 והוא בסוד הברכות שרצה ,ין והוא מסוד הגבורות שוטרי הד2705' לא נתמלאה צור כו,יאמץ
 והוא ענין עמוק בדרכי החכמה ובסוד , ויעקב בא במרמה ולקח ברכותיו,יצחק לברך את עשו

 והוא כי יצחק הוא ,י המחשבה"הנהגה הפרטית לצורך ישראל שהוצרך עשו להתברך מאביו ע
 סוד  ששם, הכמוסה מעין כל חייונהס חכמה על"ק אשר נשרש במו"ד בוצד"בסוד שורש מדה

 ,י שבט הנוגש ומעניש אותם" שנשרש שם כח הבירור ע,כל הבירורים דאתברירו במחשבה
 והוא ,2706ך ניצוצין לכל סטר" ולכן שם זריק ש,ז חוזרים בתשובה ומתנקים מעונותיהם"שעי

 ןבחלום חזיו)  יז-טו  לג איוב(ש " וכמ,האור המחשיך אחר ירידתו למטה בסוד חשכת לילה
 יחשוך נפשו מני שחת ,'ה אוזן אנשים ובמוסרם יחתום להסיר אדם מעשה וגו אז יגל,'לילה וגו

ש " כמ)'ן פרק ז"א וזו"ח הולדת או"ע (ל"ס שכתב הרב ז" והוא בסוד שורש הגבורה שבמו,'וגו
 ,' ויהי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו מראות וגו)אראשית כז ב(  והוא סוד)'חפתח א "א( במקומו

 שהדין ישלוט בסוף קו הקדושה בסיום קו ,2707שם סוספיתא דדהבאשהוא סוד סוף הדין שמ
 שבו מגיע עונש , והוא סוף הרשימו של העולמות בעולם התחתון,המידה שמדיד משחתא

 ונמצא , גדול מעלתם מאד, אבל למעלה בשמים,לישראל ולצדיקים ובו הם שפלים וירודים מאד
 ,תכלית מחשבה העליונה הגנוזהס שם הוא טוב מאד שהוא "ק במו"שבאמת בשורש הבוצד

 ולכן יצחק בסוף ימיו שם ,אור לי' כי אשב בחשך ה )חמיכה ז (ש " וכמ, נהיריןווניןושם הם ג
  .נאחז עשו לקבל הברכות שלו

                                                                                                                                                                      

גבורים הם אנשי השם דכל עובדיהון בשביל לעשות לון , דילין' בצעין דהאי עלמא אשה זונה מסט
 ענקים הם ,ח וצדקה והם בעלי תורה"רפאים שאינן רוצים לעשות ג, דדור הפלגה' שם מסט

 . ל"עכ, ח"מזלזלים ת
א היא רצועא בישא "שהדכורא דסט' נתיב הקליפות פתח ה' עיו, י בראשית כה כג"רש 'עי 2704
  .  שפחה בישאוא שזה"ג ע"ז י"בתיקו' ועי, לאלקאה
ישבו , אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן, קסרי וירושלים, ל"א וז"ע' מגילה ו'  עי2705

שנאמר אמלאה , ישבה קסרי תאמןחרבה קסרי וישבה ירושלים חרבה ירושלים ו, שתיהן אל תאמן
עשייה ', ח מיעוט הירח פרק ב"ע' ועי, אם מליאה זו חרבה זו, אם מליאה זו חרבה זו, החרבה

וזהו ענין אמלאה , שהוא כדוגמתה בעולם הטמא דאצילות, שבאצילות ונתלבשה בנוקבא דקליפה
  .ל"עכ, ל לא נתמלאה צור אלא מחרבנה של ירושלים"החרבה שארז

ל הם כולם בחינת גבורות "ח ניצוצין הנ"אלו הרפ' ודע כי בחי, ל"וז' ח פרק ה"ח רפ"ע'  עי2706
ח רישא דמהימנותא בטש "ת, פקודי' ואליהם רמזו בזוהר במקומות הרבה כנזכר פ, ודינין גמורים

ך עיבר ובריר פסולת מגו "בוצינא דקרדוניתא וסליק גו מחשבה ואפיק ניצוצין זריק לש) מחשבה(
מסטרא ' ה ניצוצין וכו"ב תנא מן בוצינא דקרדינותא נפקין שכ"ח ע"תזריע דמ' ובפ, 'מחשבה וכו

  . ל"עכ', דגבורה דאתקריאן גבורה כו
פ "ע(ושם נאחזת הקליפות ,  פסולת שבזהב דהיינו שבגבורותוא שזה"ג ע"ב ר"זהר ח'  עי2707

מדור ,  העשיהק של עולם"ד שזה האותיות ח"ו ע"ב ט"יהל אור ח' ועי) 'ח קליפות פרק ז"ע
  .הקליפות
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ו שליטה עולמית אל " שאם היה כן היה ח, לא ניתן לו הברכה העליונה בפועלאבל
 ,וב בדעתו שלעולם יהיה שליטתוא יחש" שהסט, ובאמת לא היה רק במחשבה לבד,2708א"הסט
ז יהיו ישראל " ועי, בישראל לעשות בהם שפטים ולא יתייראו מדין שלעתידה"אוז יתגרו "שעי

 זה שהיה ונמצא ,' תם עונך וגו,'ששי ושמחי בת אדום וגו )כב-כאד איכה (ש "מ וכ,נקיים
ז " שעי,בה ובאמת מחשבה זאת הוא לטו, שיתברך עשו במחשבה,'בכוונה עמוקה מאתו ית

י מעשים הטובים " והם סוד הבירורים שמעלה משם ע,עשה יעקב מטעמים לאביו יצחק
אשר במלחמת מצוה הזאת ובתוקף הגלות שהשכינה יורדת לשם שהוא כלל נשמות ישראל 

 והוא הערמה שעשה יעקב עם , והם נקשרים בתורה ובמצות מתוך הדחק,א סובבת עליהם"הסט
ז ומעלה ניצוצין משם להעלות למעלה "ל ומניח לו ברכת עוה"ות לעז נוטל את הברכ" ועי,עשו

  ).ב" ע'ד( א"ד פ"ש בספ" כמ,' דשם סלקין אינון דלא הוו כו,ס"לשורש דין העליון שבמו
 אז בראשו יש מעט ניצוצי קדושה ,א"ז שהבחירה מסורה ויש שליטה לסט" כוהנה

 והוא ,ומלכותו בכל משלה) יטם קג תהלי(וצה בקיומו בסוד רשהוא סוד רצון הדין העליון ה
 והוא עמידתו בשמאל דיעקב ונשרש ביסוד שורש חכמה , דיצחק2709ש דרישא דעשו בעטפיא"מ

  .ל" אבא הנדעליונה של הבריאה שהוא יסו
ז נמשך כל זמן שעדיין לא נגמר התיקון עד סוף אלף הששי שאז יתבררו כל "וכ

י המצות והתורה שעושים ישראל בכל "קון ע וכל המדרגות של הקלקולים יתהפכו לתי,הנשמות
 שבכל יום נעשים תיקונים חדשים וניתן שליטה לכל מאור אחר ששלט בו הרע ונתהפך ,יום

ס בסוד התיקון הראוי לקיבול שכר באלף " ואז נגמר תיקונו ועולה שרשו למעלה למו,לטוב
ין שהם מסתלקים  והוא בסוד המוח,השביעי להיות נקבע מדה ומאור זה בהנהגת הנצחיות

 להעלות ניצוצי ,ה" הארות אחרות מסוד שם מ2710למעלה בכל לילה ולמחר באים מוחין חדשים
  .ן שכנגדו"שם ב

א שאין עוד שליטה " שבכל זיווג מתבררים בירורים חדשים ומסתלקים מן הסטונמצא
 עכשיו הוא מסתלק , וכל מדה ומאור שמתברר שתחלה היה פונה אל הרע להחזיקו,עליהם

 סוד הנשמות שיוצאים בכל יום נולדים ומסתלקים בסוד א והו, ונשאר הרע שכנגדו שקוע,מנומ
 הטוב מתברר ,י שליטתו ועולו על ישראל" שע,עת אשר שלט האדם באדם לרע לו) טקהלת ח (

 וכן הוא ,ר" לנוקבא דתהולמטהא שהיה קשור בקדושה ומסתלק "ומסתלק ויורד כננדו הסט
 שהוא בעת ,'ויצא עשו אל השדה לצוד ציד וגו) הראשית כז ב( הרב בסוד ש" והוא מ,בכל זיווג

 ,א שכנגדו סוד עשו למטה אל הקליפות" שאז מסתלק בחינת הסט,הזיווג שהוא בסוד הבירור
 שמקום העונש והדין ,הואין לו שייכות וקשר אל הקדושה ואדרבא הקדושה נוטלת ממשלת

 ואדרבא מגיע לו הטוב מצד , מתהפך לטוב ליעקב עכשיו,ל"שהיה מחזק את הרצועה בישא הנ
 שאז ,ל"ש הרב ז"וז, מתוך הדחק' א לעשות רצונו ית"הדין אחר שקיבל עונשו ועמד לנגד הסט

א ויש "פ עם ז"נ שאז רחל עומדת פב"ז נעשה זיווג בזו" ועי,מצד השמאל יעקב יורש מקומו
הוא סוד עמוק מאד רמוז במליצת  ו, אחר שפנה יעקב ממקומו לשמאל,מקום לנוקבא לעמוד שם

  .דברים אלו
 אז אין יעקב יכול ,ז שעשו עומד בשמאל של יעקב והוא שולט בקדושה" שכ,והיינו

כ " וא, הדין יש קטרוג עליובצדש ,לעמוד במדרגה זאת שיתקיים בסטרא דשמאלא מצד הדין
ן הזיווג שהוא א עד שמגיע זמ"י ז"ה דדכורא ע"אין מקום לכלל כנסת ישראל להתקן בסוד מ

י המצוה ועסק "א ע"י ישראל וצדיקים שבדור איזה בחינה שיתברר מן הסט" עתקןבעת שנ
  . אז יוצא כרוז מסטרא דלעילא לראות בכבודו של מלך,התורה המסוגל לזה

 שהקדושה , הזה הוא הכח שניתן ממאורות שלמעלה להפריד הרע מן הטובוהכרוז
והוא אחר שכבר נתקן ואין לו צורך עוד בהנהגה זאת  ,תפנה עצמה למעלה והרע יסתלק ממנה

 ומתגלה עליו הארה למעלה מן מדרגת הזמן ולמעלה מגדר הבחירה שאין ,ק"של הבחירה של ו
                                                           

על דרך הרמז שכותב שראויים היו ישראל שלא יהיה להם א א א מגילת אסתר "בגר'  עי2708
  ). ל הברכה"ויש מגיהים נדצ(ז רק שקדם ולקח ממנו הבכורה "כלום בעוה

חושים בר דן ונטל סייפא וקטע רישיה דעשו רשיעא , ל"תרגום יונתן בראשית נ יג וז'  עי2709
  . ל"עכ, שו מתגלגל עד דעל לגו מערתא ואתנח בגו עיטפיה דיצחק אבויוהוה רישיה דע

ח "עוד ע' ועי' דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף'ב "ג ע"ח עמוד ל" זה מה שכתוב כאן בע2710
ן ומתעברת בתוך "נשמת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ, ל"וז' נסירה פרק ג

 .ל"עכ, יושבת במוח שלומלכות עיבור גמור ומחדש לו נשמתו ה
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 והוא ,א"ב קס"א ע" והוא בסוד פנים דאו, ואדרבא משם בא ביטולו וירידתו,לרעשם שליטה 
 דבעי )ב"ד ע"לר ק"אד( ש" כמ,דמזלות נוצר ונקה דשם הכבו' בהכבוד של מעלה שבא מסוד 

 , במקומו באריכות)פתח סא( ש לעיל" כמ שמשם הנקיון והטהרה במים טהורים,לאוקיר דיקנא
  .ד"במקומו בס' ומשם שורש סוד הזיווג כמו שית

 , והוא הליכתו לשדה מקום חורבה ושממון,ז ירד עשו ונדחה ממקום הקדושה" עיולכן
מלך זקן וכסיל  )יגד קהלת (ש " כמ,2712טל הדעת ממנו שני2711והוא סוד הסירוס של הלויתן

 והוא סוד הערמה , שניטל כחו סטרא דקדושה שבראשו, ראשי תניניםשברת) יגתהלים עד (
 ואז הכח שניתן לו מתחלה ניטל ממנו ,א שניטל הידיעה מסוד הזיווג העליון"שהולכים עם הסט

  .וניתן לסטרא דקדושה
א שנעשה מקומו "פ עם ז" יכולה נוקבא לבוא פב ואז,ש שיעקב יורש מקומו" מוהוא

כ בסטרא "ז שיעקב לא היה יכול לעמוד ג" שכ,ל שאין מחיצה וקטרוג מבדיל"של יעקב פנוי ור
 מצד עצמם רק מצד שורש יעקב  לא היה מקום לזיווג שלא היה שלמות לכנסת ישראל,דדינא

 שהוא מדרגתו גדוהעומד כנ רק מצד יעקב , מצד עצמם אינו מגלה הארותיוא"אביהם שגם ז
פ רק "א עצמו פב" והוא המחיצה העומדת שאין נוקבא יכולה לעמוד לקבל הארת ז,התחתונה

 שאז נדחה עשו למטה ואז כל מדרגות הקדושה נוטלים לעצמם האורות של ,בעת הבירור
   . והבן זה מאד,פ" ויעקב עומד בשמאל ונוקבא היא באה פב,א"הסט

  
  פתח עא 

ש בשעתא דאיהי אמרה "ת ב"ברזא דאתוון אל שם "וז) א"ז ע"ס(ירים ח שיר הש"ובז
 אדכרת דהא ערלה אתיא גו אינון אוכלסין לערבבא חדוותא בגין למיטל ,נזכירה דודיך מיין

דאחיד מסאבא בשיפולי מקדשא כדין איהי אזעירת גרמה בגין '  וכד איהי חמת לי,'חולקא כו
 בשעתא ,' ואיהי מסכנא כו,' עבידת גרמה כו,'כו' לאות קיהיב '  וכדין ד,' כוציתלמיהב לה תמ

 כדין אתפריש מגו מקדשא ועריק ,' כיון דזקיף כו,' כדין נפקית את תקיף כו,'דאמרה מישרים כו
וחדוה אשתלים מכל סטרין בלא ' ועיילא באות ה' ואתעברת מאת ד' דרחימ' וכלה נפקת לגבי

 דבכל עת ,ל"הנבמאמר רמזו ל סוד העמוק הזה וכ ,ל"עכ ,' ערבוביא כואקטרוגא אחרא ובל
 ששם ,ס" וכל זיווג הוא תחלה בסוד הבירור ממטה אל שורש מו,א נמצא לקטרג"זיווג אז הסט

ק עילאה שהוא " שהוא סוד שורש בוצד2714 יין המשמח המשומר בענביו2713חמרא דמנטרא
 שהוא עיקר  המעשהרובפ הבחירה ו"תכלית המחשבה העליונה שיהיה הכל בשורת הדין וע

 והוא סוד יעקב שנטל הברכות ,' אלה תולדות השמחה והשחוק כו,2715השמחה בסוד יצחק

                                                           

 .ב"ד ע"ב ע" ב'עי 2711
ש וילחך עפרא דרגליך וזהו סרסו לזכר שאין "וז, ל"א וז"ב ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי2712

' וה, כי גחלים אתה חותה על ראשו' ס אם רעב שנאך האכילהו לחם כו"וז, נעשה פרי מחשבתו
ובזוהר שהוא בהאי ) א"ב ע"סוכה נ(' ש בגמ"כמ, ת ישלם אלא ישלימנו לך"א) ה"משלי כ(ישלם לך 
עד ', ר יוסי תנן ונתן אהרן על שני השעירים כו"א א"ג ע"ב וק"א ע"ש בפרשת אמור דף ק"שעיר כמ

ס שאמרו מחץ ראש דדכורא והוא גחלים אתה חותה על וריוזהו הס, את כל עונותם אל ארץ גזרה
,  בגוף ובא לידי מעשה כידועוהדעת מתפשט, ב הן במחשבה"והוא נטילת הדעת שמוחין חו, ראשו

ב עד "ח ע"מ פרשת אמור דף צ"ש בר"וכמ', וכן הוא ביעקב בענין לקיחת הברכה שני גדיי עזים כו
  . ל"עכ, ש וזהו סרס את הזכר שעשו לא יכול לו"ב כל המאמר ע"ט ע"צ

, ן"ד ומ"הפכים מ' בזיווג לפי שהם ב' מלחמה נק, ל"א וז"ז ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי2713
והוא שלהובא דרחימותא וכל התעוררות והשמחה ' דינא דקדושא יראת ה' א, ושני דינים הם

בצפון תערוך שלחן לפני , ש מה רב טובך אשר צפנת"וכמ, והשכר העולם הבא וכל הטובה הכל שם
עין לא ראתה ויש יראת רעה רצועא ) שופטים ט יג(' והוא יין המשומר בענביו המשמח וכו', וכו

  .ל"עכ',  דמסאבותא על ראש רשעים יחול וכובישא דינא
' עה בניקוד אלקים כי טובים דודיך מיין "ד יין המשמח הוי"ה ע" צז"א על תיקו"בהגר'  עי2714

 .ל"עכ, פין והוא יין המשומר בענביואנ
אמר רב יהודה אמר רב עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוח , ל" וזא"ה ע"א קל"נ ח"מדה 'עי 2715

והכל ישמחו באותה שמחה הדא הוא דכתיב ,  להשרות שכינתו עמהםבאותו זמן עם הצדיקים
ושמחת הנשמה בגוף יתר מכלם על שיהיו שניהם קיימים ', ה במעשיו וכו"ישמח יהו) שם קד לא(

וזהו הטוב הגנוז לצדיקים לעתיד לבא הדא הוא , וידעו וישיגו את בוראם ויהנו מזיו השכינה
, אלו הם תולדות השמחה והשחוק שיהא בעולם באותו זמן, דכתיב ואלה תולדות יצחק בן אברהם
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 שהוא )ב"ד ע"לברכות (ל " וארז,'ויבא לו יין וישת וגו) כהראשית כז ב (ש"י יין כמ"מיצחק ע
  .2716'ש בשעתא דאמרה נזכירה דודיך מיין וגו" והוא מ,יין המשומר בענביו

ר הטהרה בסוד שבעת ימים נקיים להתנקות מסטרא דמסאבא א להיות כי אם אח" אוזה
מלכין קדמאין דאחידין בסיומא דקדושה ביסוד דילה ' דאחיד בשיפולי מקדשא להתברר מסוד ז

 ,2717ל"רד"ו טיפת דם כח"ר בדלת"ויקב ח) ייב ' מלכים ב(ששם הנחש אטיל זוהמא בסוד 
 והוא ,ז מעונותיהם"קותם עיא שליטה על ישראל לנ" לסטןומספר הנקיים הוא במה שנית

 והוא סוד קטנות דנוקבא שנעשית בסוד נקודה ,ז" ויסורי הצדיקים בעוהה"אושפלותם בין 
דיהיב '  והוא סוד אות ד,2718ז זנבא שליט"ס דילה שעי"ויורדת בין הקליפות בסוד דלה ועניה בט

 , דשמאלא בסטרא)יב תהלים קמ( שון והוא איש ל,2719א כקוף בפני אדם"הוא סט'  שק,'לק
ב "לרב "זהר ח(ש " וז,א" וכתבתי במ,ש"יר "ק ט" בסוד אתוון ח2720ש רבינו הגדול בכתבים"כמ

כמבואר ' ויאמר יעקב לבניו למה תתראו וגו) אב בראשית מ (ש" מסכנא כמיהגרמ' דאחז )ב"ע
 )כחבראשית כה (ש " כמ,ד"וצא השדה וצודה לי צי) גראשית כז ב(ש יצחק לעשו " והוא מ,שם

 נא שהוא סוד נשיכת הנחש לישראל בליש2721'יהיב לק'  והד,ל"לשון הנ'  שהוא ק,ד בפיו"יכי צ
ז "ועי ,2722 לון כלום וגם נוקבא היא באתלטיאבישא דיליה והם דלים וענים בגלותא דלית

) להקדושה( עשה את שלו וכבר ,י השליטה שניתן להם"מסתלק תמיד כל מאור שנתקן ע
ן דילה "ך שהוא מ" שהם סוד אותיות מנצפ,'נוקבא מישרים כו ואז אומרת ה,]והקדושה מתעלה[

'  והוא אות צ,ל" ואז יורד אור מאימא מעלמא דחירו שהוא סוד הכרוז הנ,הבירורים שמעלה
ד "לספ 'בפי לש רבינו הגדו"א כמ"שהם או' ונ' הוא י' פשוטה והוא זנבא דפשיט לתתא שצ

                                                                                                                                                                      

בן אברהם היא הנשמה הזוכה לכך ולהיות שלימה במעלתה אברהם הוליד את יצחק הנשמה 
  . ל"עכ, מולידה השמחה והשחוק הזה בעולם

והנה עתה יצחק שהם הגבורות דאימא היה רוצה לברך את , ל"פ תולדות וז"שעה'  ועי2716
כי מתמצית הגבורות יוצא הדם , ומיץ אף יוציא דם) ג"ל' משלי ל(בסוד , ותעשו שהוא שמרי הגבור

שהוא סוד המים , ואם היו הגבורות ההם לבדם בלי מיתוק החסדים, שהוא מזון עשו אדמוני כדם
ולכן , ודאי שהיו ברכות היין ההוא נתונות לעשו, שמוזגים בהם את היין החזק למתקו ולבסמו

י המים ואז נתמתקו ונמשכו "הנקראים יין כשהשקהו ליצחק אביו עיעקב המתיק את הגבורות 
 . ל"עכ, הברכות ליעקב ולא לעשו

  .א פתח יח"דז' לעיל נוק' עיו, א"ו ע"נדה ס 'עי 2717
השתא ', בכה רבי אלעזר פתח ואמר קולה כנחש ילך וגו, ל"ב וז"ט ע"ג קי"זהר ח'  עי2718

יהו כפיף רישא לעפרא סליק זנבא שליט ומחי חויא כד א, דישראל בגלותא איהי ודאי אזלא כנחש
  .ל"עכ, לכל אינון דאשתכחו קמיה

כי הנה כבר בארנו כי כל אחיזת , ועתה נבאר הענין, ל"וז' לשער שבת א' ח הק"פע'  עי2719
והוא , י בעונותינו"כי הקליפה שולטת בנה, והנה בארנו, להיותן לבר מגופא, י"הם בנה, החיצונים

שבתוך ' שהוא הו, הנה לוקחת אותו עובר של מלכות לעצמה, ושה הקליפהכ מה ע"ואח, דשקר' ש
כנודע כי ', והנה תחלה סוד ר, הנה היא מתעברת ממנו, וכשהאשה המנאפת לוקחתו, דקדושה' ה
ומחברתו , של מלכות' שהוא העובר תוך ה', לוקחת אות ו' והנה זו הר, בקליפה' בקדושה ור' ד

שתחבר עמה בסוד הקליפה נחש ',  שפושטת אותו בסוד רגל הקאלא, ולא די זה, שלה' לאות ר
כ "ואח, וזהו אות שק מן שקר, כי הקליפה נקראת כקוף בפני אדם', ואז נעשית ק, כרוך על עקיבו

והנך רואה , ל"כבתחלה ומתמעטת כנ' ה ברחמיו חוזר ולוקח אותו ממנה וחוזרת להיות ר"הקב
' שהוא ר', נעשה ד', שהיא ק' ובקליפה מה',  נעשה האך בקדושה מדלת', ענין שקר ושדה הכל א

 . ל"עכ, הרי הולך ומתמעט, אצל הקליפה
ויצירה , בריאה כלו טוב, ע"עולמות בי' ש ג"ר י"ק ט"סוד ח, ל"ד וז"ע' ב מ"יהל אור ח 'עי 2720

' ג, הכללות' שהן ג, ה"ונו, ג"וחו, ב שניהם רחמים"ושרשן למעלה חו, ועשיה כלו רע, ר"ה טו"ע
עוד יהל אור ' ועי, ל"עכ, ובקריאתו, והשם בכתיבתו, ק"אקי', ונוק, א"ז, א"א, מות שכוללן הכלש
ע למעלה "עולמות בי' נ והן בג"א אית ימינא ושמאלא דו"בין בקדושה ובין בסט, ל"ד וז"ו ע"ב ט"ח

 ,א"כי ימינא הוא חנף ומרע שמראה טוב לב, שניהם טובים ובעשיה מדור הקליפות שניהם רעים
, דגיהנם' ק ומספרם גיהנם והן דכר ונוק"והן אותיות ח', ושמאלא בעל מחלוקת איש לשון בל כו

אבל בבריאה כולו טוב והוא בנשמתא כי אין , ר"אתוון ט' ושם ב, ר מטה ונחש"ה טו"וביצירה ע
  .ל"עכ, ה"ר ומנח"או, ש"אתוון י' ושם ב, בה חטא לעולם כי היא מסתלקת קודם החטא

   .ד"ק' ד בגימ" צי2721
 .ב" ע' חצ"ספד 'עי 2722
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כ "לא הוו משגיחין אפין באפין ואחא אז " שבעולם התהו קודם שהיה זיוגא באו,2723א"פ
א "א למטה לדחות הסט"לתתא שנמשך הארת או'  והוא פשיטותא דאות צ,פ"כשנתקנו חזרו פב
 בני המן ת והוא סוד עשר,י שכבר נסתלק ניצוץ הקדושה משם ונדחית למטה"דערקת מקמייהו ע

 ,2724'א אתר דהמן כו כגוונא דההו,ח שם"בזש "והוא מ, ל"הנ' ונ'  עץ חמשים שהוא ילשנתלו ע
מנוקבא '  שכל ניצוץ מנשמות של ישראל שיוצאים משם הוא חלק א,ואז נוקבא נפקא מאתלטיא

כיון דחמי האי ) ח שם"ז(ש " וז,'לה'  והוא יציאתה ממסכנו לעתירו וחוזרת מד,שנשאר בתיקון
' ושנכנס  ,'כו'  באות התועייל'  אתעברה מאות דקבא ואז נו,'נחש להאי זקפא כדין אתפרש כו

ש באדרא " וכמ,ן שעלו למעלה"ה עם אורות דב"והוא סוד התחברות אורות דמ' תוך הד
בראשית א (ב בסוד " והוא הפיכת הרע לטו,'הוית ומדאתעברת כו' ד' ה )ב"ג ע"כק(דמשפטים 

  . דנפק מחשך לאור,ב"האור כי טו) ד
'  א,בחינות' זה ב שיש ב,'ם וגו"ם טובי"וקח לי שני גדיי עזי )טראשית כז ב(ש "וז
' ב סוד ב"פעמים טו'  הם ב,מה שמתהפך מרע לטוב ועולה לקדושה'  והב,מצד עצמוהקדושה 
 ואת )שם טז(ש "והוא מ )יאראשית כז ב(י דנפיק מסוד מלכי אדום עשו איש שעיר "פעמים גד

  שבכל מצוה ברית, ועל חלקת צואריו בסוד דבור ומעשהדיועורות גדיי העזים הלבישה על י
'  אצבעין כו' דברית אתער בי,2726'ומעשה ידיו וגו )ב תהלים יט( ש" כמ2725 המעורובריתהלשון 
 ומקבל הברכות גם בסטרא דדינא מיצחק ,ז נעשה התיקון" ועי,נ"א וזו"זיווגים דאו' והוא ב

   . והבן מאד,אביו
  

  פתח עב 
לא  מדרגת דור המדבר שהיו סוד לאה אחורי יעקב ו)פתח סד(  נתבאר למעלהכבר

י רחל נוקבא מלכות השרשית "שהנהגה העקרית עוהיינו , רחל נוקבא העיקריתפרצוף מבחינת 
אלפי שנין שיהיה עולם כמנהגו נוהג ותחתונים ' פ הנהגת ו" שהיא מסודרת ע,של אצילות

ולא כמו במדבר שהיה הנהגה מחודשת  )גויקרא כו (' עוסקים בישוב הארץ ונתתי גשמיכם וגו
 ויש , הוא בקביעותשהנהגתה והיא נקראת עקרת הבית ,ש"ך למתן תורה וכמלשעתו כפי הצור
 לפעמים מן החזה ולמטה שהוא בעת שאין ישראל במדרגה עליונה וההשפעה ,בה כמה מדרגות
'  גבוה יותר וכמו שיתמדרגהא שהוא ב" בכל קומתו דזת ולפעמים הוא מתגדל,במדרגה פחותה

  .)'א ג"דז' נוק( במקומו
פ עבודת ישראל התחיל מזמן שבאו "פ התורה והמצות וע" העיקרית ע זאתוהנהגה

 , מסודרים כראויהפרטים שאז נקבע כל סדרי עלמין דלעילא על מכונם וכל ,ישראל לארץ
 ואז מכון לשבתך ,' תביאמו ותטעמו בהר נחלתך וגו)יזשמות טו (ש משה בשירת הים "וכמ

ארץ להיות מקיימים שם התורה והמצות אחר  נקבעו ישראל בכאשרל ש" ר,'מקדש וגו' פעלת ה
 ואז נסדר הנהגת ,2727י משה עבדו שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה"שנגמר סדורם ונתינתם ע

 שלכך בביאתם לארץ נפסקו כל העניינים שהיה להם במדבר שיהיה ,הנוקבא העיקרית בסדורה
 שזה היה הנהגה לשעתו , ושארי ענייניםטות ושני המדמזונם לחם מן השמים והבאר וענני כבו

  .ש"שאינו בסדור הקבוע כמ

                                                           

ש בהקדמת "וכמ, ל כידוע בסוד וחכם באחור ישבחנה"ספרים הנ' ב ב"ל חו"ר, ל"ב וז"ע'  ב2723
ה "ורזא דא כד ברא קב', אבל אנת צריך למיהוי טמירא כו, וצדיק אנת, צדי אנת, ל צדי"א, הזוהר
, ש"ע', הדרו אנפין באנפין כוד מהדר לאחורא ולא את"כ אנפוי דיו"ובג, ר דו פרצופין בראו"לאדה

' חכמה נ' ש שם י"נ כמ"י' וכן מרמז ה צ, א בעולם התהו"וכן היו או, נ קודם הנסירה"והוא בזו
 .ל"עכ, תרעין' בינה נ

כיון דזקיף האי נחש עינוי ' כגוונא דההוא אתר דהמן אזדקף ביה ודא איהי את ץ, ל" וז2724
 . ל"עכ, ועריקוחמא להאי זקפא דאתי כדין אתפרש מגו מקדשא 

זכאה איהו מאן דנטיר ברית מילה ואורייתא דאיהו , ל"ג וז"ג ע" נז"א על תיקו"בהגר'  עי2725
והן שתי בריתות ברית הלשון , חד בעלמא דא וחד בעלמא דאתי, דתרוייהו מגינין עליה, א"עד

 וברית ,תתאה העולם הזה' והוא בה, וברית המעור מוליד בגופני והוא העולם הזה, וברית המעור
, וזה מוליד בנים וזה תלמידים הנקרא בנים' עלאה וכו' והוא בפה ה, ב"הלשון מוליד ברוחני העוה

  . ל"עכ
  . מכאן משמע שיש קשר בין לשון לידים2726
 .ב"ע'  מגילה ב'עי 2727
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ה רצה במחשבתו להיות נקבע ענין הנהגה זאת שבמדבר גם בעת שנוקבא " רבעומשה
פ הארות של יסוד אבא "נהיג העולם בהיותם בארץ ורצה לבנות פרצוף רחל עתהעיקרית 

פ סדור "ל תנהיג ע והיינו שרח,פ שניהם" שגם סדר הנהגה הקבוע בארץ יהיה ע,שנתגלו בזמנו
ז תהיה הקדושה " כוונתו שעי2728 והיה,פ סדורה הקבוע" הגלוים במדבר וענוראיםהמאורות ה

 שהרי מאורות העליונים וגילוי כבודו ,א ויבוער רוח הטומאה במעט זמן"שולט במהרה על הסט
א להחטיא את ישראל בראותם כבודו "לסטור "כ היאך אפשר ליצה" וא,נמצא בכל עת' ית

 ,ל"ש הרב ז"ס מ" וז,א גלוי בכל עת ובכל זמן והשכר ועונש תיכף בא כמו שהיה במדברהנור
 היה לשלוח ניצוצי יסוד אבא גילוי שורש ויסוד חכמה מרגליםשענין כוונת משה בשילוח 

  .העליונה בארץ
 'י כו" עשרה קבין חכמה ירדו לעולם תשעה נטלה א)ב"ט ע"מקידושין (ש " כמוהוא

 , בחכמהת שהנהגת הארץ הוא מנוקבא רחל שהיא נשרש,י מחכים"אוירא דא )ב"ח ע"קנב "ב(
 ,2729'בחכמה יסד ארץ כי היא כלל הבריאה שנברא בראשית חכמה כו'  ה)יטמשלי ג (ש "כמ

 , ובזמן משה היה אור חכמת התורה גלויה ביותר,והוא ענין התורה ומצותיה שעיקרם בארץ
 הרי שאם היה משה ,'וגו' ו ואשמעה מה ידבר העמד) ח ט במדבר(שכל מה שנסתפק היה אומר 

  .נכנס לארץ והיה מעורר המשכת גילוי החכמה הזאת בארץ ביותר
 והיה נקבע ,ס דחכמה"שבטים כלל י' שרשים מי'  היה ענין שלוח המרגלים שהם יוזה

ל " ר,א" והיה רצונו לשלוח אל הנוקבא רחל שעמדה אז באחורי ז,ז גילוי החכמה בארץ"עי
פ להאיר על הארץ בזיווגא דדכורא ובסוד התיקון " לא נתקנה עדיין פבהזאתה העיקרית שהנהג

 ,ל נבלע בשרשו ואינה מאירה בהארת פנים"א ר"א עם ז" אלא עדיין היה אב, הזיווגהואש
 והיה ,ש"שעיקר ההנהגה היה בהארה המחודשת של לאה אחורי יעקב שהוא דור המדבר כמ

פ בחיבור גילוי אור יסוד חכמה העליונה גם בזמן שדור "פברוצה לבנות בנין זה להביאה 
 ,ל שיהיה קיים הנהגת דור המדבר להיות נקבע גם בהנהגת רחל נוקבא הקבוע" ר,המדבר קיים

אבל לא יצאתה מחשבתו לפועל שבלתי אפשר להיות נבנה בנין רחל עד שנתבטל אותו סדר 
 וכאשר נגמר ,בשביל נתינת התורהההנהגה המחודשת הזאת שלא היה רק לאותו הדור לבד 

  .ש" וכמזה אז צריך שיתבטל סדר ,ונמסר למשה כל התורה בשלימותה
 , הוא שהרי לפי הנראה מפשטות הכתובים, מה שיש להקשות בדבריו הקדושיםוהנה

מלא ל וא,הוא שהמרגלים שהוציאו דבת הארץ הוא שגרם מיתת דור המדבר שלא נכנסו לארץ
ל הוא סוד גדול שבאמת לולי חטא המרגלים היו נכנסים כולם לארץ בלא  אב,כן היו נכנסים שם

 והיה מתבטל הנהגה זאת והיה מתבנה בנין הנוקבא מסטרא , אלא כולם ביחדהמרגליםהליכת 
 ומצד הארת ,א"פ עם ז"א היתה חוזרת פבב שגם הנוק,י אימא שמשם עיקר בניינה"דלעילא ע

 והיה הבירור מתברר בהדרגה באופן ,יה בניינה קבוע שם הנכנסיםנשמות של כלל ישראל שהיו 
 ובאמת כל זמן שלא , מארצם2730 ולא גלו, ולא היה נחרב המקדש,א"שלא היה התגברות לסט

 כיון שעדיין הנהגת דור ,י המרגלים לבד"נכנסו כל ישראל לארץ לא היה אפשר לה להתבנות ע
 , לא היתה עדיין מתוקנת כראוי, מרגלים בעוד שהיו ישראל במדברח ולכן כששל,המדבר שולט

 שעדיין לא היתה ,' יושביה היא וגות ארץ אוכל)לב יג במדבר( ז הוציאו דבת הארץ לאמר"ועי
 כאשר ,א"א עם ז"א נגד רחל שלכך הוצרכה להיות אב" ועדיין היה אחיזה לסט,מתוקנת כראוי
  .ד" בס)כהפתח א "דז' נוק( יבואר במקומו
 כביכול אין בעל הבית יכול להוציא ,כי חזק הוא ממנו) א"ה ע"לסוטה (ש " סוד מוהוא

ו מצד " וחשבו שח,ן"ן שלא היה להם תיקון כראוי בסוד ב" שהוא סוד הכלים של ב,כליו משם
 שהרי כך ,הבחירה שניתן רשות ושליטה לרע אין הדבר ברור שיהיה הכל חוזר לבסוף לקדושה

ולזה  ,ש למעלה"כמר בקדושה עליונה  ובאמת הכל מקוש, תעשה את שלהעהיה הרצון שהר
נגזר מיתה על דור המדבר שכאשר יקומו בניהם אחריהם ואז יתבטל הנהגה המחודשת ותתבנה 

 והבן סוד העמוק הזה , אז יכולים לכנוס לארץ ולא יטעו עוד,הנהגת נוקבא העיקרית על מכונה
   . ודי בזה,א להרחיב הדיבור יותר"כי א

  

                                                           

 .ל היה"נדצ 2728
  . בחכמתא ברא- בראשית ברא , י בראשית א א" ת2729
 .ל ולא היו גולים" נדצ2730
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  פתח עג 
 , והוא סוד נורא ואיום,י"וכלב בן יפונה היו מן האנשים ההם ונכנסו לא בן נון ויהושע

 ולהבין דברי ,א"הנקבים של הטבור ויסוד דז' כי הם מסוד אורות אימא השייכים לרחל מסוד ב
א חציו "זפ ש" והוא כבר כתבנו כמ,הרב הקדוש בזה צריך לבאר הענין מסוד הנהגת העולם

 ולכן ,ז"י שבו הנהגת עוה" ומחזה ולמטה נה2731ב"עוהת שבו הוא הנהגת "למעלה סוד חג
עולם )ה( והנה ,הנוקבא עיקר בניינה מן החזה ולמטה שבאלו המאורות היא מנהגת העולם

 וכל הדברים ופרטי המאורות ,התחתון הארץ שלמטה היא בחינת נוקבא מלכות שלמטה
' א למעלה יש ב"ף ז וכמו שבכללות פרצו, והוא פרצוף שלםההנמצאים בנוקבא הם נמצאים פ

 ושם , והוא מקום שאורות הפנימיים יש להם גילוי יותר,נקודות שהם פי הטבור ופי היסוד
ש באריכות בענין "מתגלה הנהגה פנימיות שאין הכלים שהם האברים סותמים נגד אורם וכמ

  והוא סוד גילוי, שהוא באמצע הגוףחזה ונקב הטבור הוא למטה מן ה,הנקבים שבראש במקומם
ע "ב שהוא מתגלה למטה מן החזה שהוא בארץ בג"אורות של חציו העליון שהוא הנהגת עוה

ע "ב מסטרא דבינה שהוא ג" ולכן שם גילוי שכר ועונש שהוא מענין הנהגות עוה,התחתון
 ב"ב(עושר וכבוד אתי ) יחמשלי ח ( והוא סוד ,להנחיל אוהבי יש) כאמשלי ח (העליון בסוד 

 כג תהלים(ש " והוא שולחן בצפון כמ, ומתגלה במקום הטבור,יצפיןיר הרוצה להעש )ב"ה ע"כ
 והוא אמצעיתא דעלמא שחציו אינו ,2732ר"טבו' ה גי"בסוד גבור' תערוך לפני שולחן וגו) ה

ז ומוכנים להתגלות "א שלא באו לידי גילוי בהנהגות עוה"מיושב נגד אורות שלמעלה מחציו דז
 ישוב והיא היות שגם המדבר עתיד ל,מדבר ארז שיטהאשים ב) יט ישעיה מא(ש " כמ,לעתיד

 ולכך אז ,ז"יאירו למטה בעוההם  וגם ,ת שלמעלה מחצי פרצוף בהנהגה"י שיתגלו אורות חג"ע
ע " והוא סוד ג, והוא הטבור מקום העונג,ז"ז יתענגו על רוב שלום בטובת עוה"הצדיקים שבעוה

ילוי שכר ועונש בקו המדה ולא במיזוג  ששם עיקר ג,ת"שבו עונג נשמות הצדיקים בסוד חג
ע " שלכן ג, מסתיים הארת אימא בטבורושם ,מ"ש בכ"י כמ"ז בסוד נה"המדות כמו שהוא בעוה

 שהיא מעלמא ,'עין לא ראתה וגו) גישעיה סד (ש " והוא מ,ע שלמעלה"שלמטה מקושר בג
תוב בתוספתא בהן כמו שכת א"סתימא אורות שמחציו ולמעלה גוונין דלא מתחזיין שהם חג

 ואלו ,2733וכן מבואר בביאורי רבינו הגדול להיכלות )ב"ח ע"צ(ובסתרי תורה שם  פרשת וירא
י "ת שהם סתימין ואטמרו גו נביאי קשוט בנה"מדות הנהגת חג' הגוונין הם ראשי המדות ג

שאז עדיין זמן '  כל הנביאים לא נתנבאו אלא כו)ב"ד ע"לברכות (ל " ולכן ארז,ז"הנהגת עוה
י גוונין דלא מתחזיין "ת בנה" רק שאז יאירו חג,ז סוף אלף הששי דרגא דנביאים"הגת עוההנ

 ותחלת עלייתם למעלה , שאז יעלו לאימא,' עין לא ראתה וגו,ב" אבל לעוה,ייןבגוונין דמתחז
ע של מטה ומשם יעלו לאימא עצמה "א ששם אימא מאירה עד נקודת הטבור בג"מחציו דז

ת " ונמצא שפי הטבור הוא מקום פתיחת המאורות של חג,סתלקו שםבאלף השביעי שכולם י
 ' לנדה(ש " והוא סוד מ,י"ת לנה" ולכן הוא באמצע בין חג,ז"להאיר למטה גם לתחתונים בעוה

ש למעלה "כמ והוא , ואוכל ממה שאמו אוכלתחשהתינוק במעי אמו פיו סתום וטבורו פתו )ב"ע
א במעי אימא וטפל אצלה "ענין העבור הוא התכללות זש) פתח גא "פרצוף ז(א "בנתיב עבור דז

 ון ואז נזון ממז,ר בבטן אמו נכלל בה וירך אמו הוא וכמו כן העוב,להיות נכלל במאורות שלה

                                                           

והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדבסוף א "ליקוטי הגר'  עי2731
וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו

ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה
  .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע

בראשית באמצעיתא ' ש בפ"והוא מ, ל"וז א"ד ע"ב כ"יהל אור ח' עיו, ן פתח יב"ד ומ"מ'  עי2732
, וזהו ענג ושעשוע כידוע', דא הוא אתר מתקנא לקבלא רוחא דליעאל בגו רוחא דא וכו, דהיכלא

שלכן בבטן אמו ',  נקודה האמצעית דסיהרא וכווהוא, ש שררך אגן הסהר"כמ, והוא באדם טבור
ושם , והוא אמצעיתא דעלמא ומשם יוצא המזון לעולם, הטבור פתוח ואוכל ממה שאמו אוכלת

ששם השלחן כמו שמפרש , שעליו אמר דוד תערוך לפני שלחן, ל"הוא שכר טוב הצפון לצדיקים לע
ה השלחן באמצע הצפון שמחצי ההיכל ולכן הי, והוא נקודה האמצעית, ס השלחן בצפון"וז, והולך

וזהו הענין שכל ', תצוה וכו' ש בפר"כמ, ושם מקבל מעלמא דאתי סוד נקודה דאמצעיתא, ולכותל
  . ל"עכ', ימות החול אסור להמשך אחר התענוגים ובשבת מצוה גדולה וכו

נים נראין גוונין הראשו' י הן גוונין דמתחזיין לכן ב"ונה, ל"ד וז"ב ע"א י"יהל אור ח'  עי2733
, ד אין שם גוונין כלל"ת הן גוונין דלא מתחזיין לכן הן בסתימו דעיינין אבל חב"בפתיחו דעיינין וחג

  .ד"ו ע"עוד שם דף ט' ועי, ל"עכ
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בסוד ' שנר דלוק על ראשו וצופה מסוף כו) נדה שם(ש "שלמעלה ממדרגתו שהוא סוד מ
 וכן הוא בכלל ,שית שהוא מאימאימי ברא' ואור החמה יהיה שבעתיים כאור ז) כוישעיה ל (

 ושם יתתקנו כל המאורות לבוא לידי ,אז יסתלקו כולם לאימא בסוד העיבור' העולם שבאלף הז
 ,כ"אלפים שנה שאח'  בעולם התיקון שהם גומוחין שנתחדש' חדוש הנהגה נצחיית בסוד הג

הוא בסוד נקב ע התחתון ש" ולכן בתחלה יתעלו לג,2734ד"ל בביאורו לספ"ש רבינו הגדול ז"כמ
 מאי )ב"ד ע"לברכות (ש " והוא מ,ז שמשם יהיו יונקים מסטרא דאימא"פי הטבור מכללות עוה

 את ל שעתיד לעשות ביום הגמ2735ל" והוא סוד הסעודה שלע,' זה יין המשומר בענביו כו,עדן
 בחידוש בסוד עבור שני הגדלות שיסתלקו ממזון אימא לעלות לסוד )ח בראשית כא( יצחק

 זו שם שורש נשמת כלב בן יפונה שהארתו ונקודה ,ש"מוחין עילאין כמ' יניקה לקבל גשאחר ה
ז נסתם הנקב הזה שהוא בימי הלידה " כי בעוה)פתח הבא( מועטת מנקב יסוד שיתבאר למטה

 ,ב"ז מעין עוה" ונשאר רק נהירו דקיק שממנו ניזונים הצדיקים בעוה,אלפי שנין' בסוד הנהגת ו
ש "ע של מטה כמ"שמשם הוא שער לג 2736להי קברי אבות במערת המכפולכן נשתטח על גב

   .א" ויהושע בן נון הוא נגד נקב היסוד דז,ל"והוא נקב הנ) א"א ע"פא "ח(והר בז
  

  פתח עד 
ש שישוב העולם הוא נגד " כמ, נגד נקודה אמצעית של הישוב שהוא ירושליםוהוא

רכז של הנהגה זאת הוא בירושלים  ונקודת המ,ז"א שהוא הנהגת עוה"מחצית התחתון של ז
ש " ושם יורד השפע לעולם התחתון ומשם הולך לכל הארצות כמ,ק ושער השמים"ששם בהמ

 ולכן הוא נקרא נקודת היסוד ,'אלקיך דורש אותה וגו'  אשר הרץ א)יביא דברים (ש " וכמ,מ"בכ
 ,וד העולםכ מקום אבן שתיה יס"שהוא מקום מרכז ירידת השפע מכלל כל הפרצוף והוא ג

 והוא סוד ,'ף יפה תואר וגו"יוס) ו לט בראשית( סוד ,'ן מכלל יופי וגו" מציו)ב תהלים נ(ש "וכמ
  .'עשרה קבין יופי ירדו לעולם תשעה נטלה ירושלים כו )ב"ט ע"מקידושין (ש "מ

תהלים (ש " וכמ, כמו כן ירושלים כולל כל הארצות2737 שהיסוד כולל כל האבריםוכמו
ששלמה היה ) 'תנחומא קדושים י(ל "ש רז"כמ)ו ('אמר איש ואיש יולד בה וגו ולציון י)ה פז

 וכמו שיסוד שם כללות ,יודע הצנור שהולך מירושלים לכוש ונטע שם פלפלין וכן כל דבר
 כמו כן בירושלים מקום ,2738 שבנפשאיכותג "ג איכות שברוח שבזה מתקשרים תרי"תרי

 שלש פעמים בשנה יראה כל )יז כג שמות(ש "כמוה "י עם הקב"העבודה והתקשרות כלל כנס
י יסוד נפתחים כל המאורות על "שע 2739 ומשם היו שואבים נבואה ורוח הקודש,'זכורך וגו

ש " והוא סוד היופי לובן ואודם כמ,י חסדים דדכורא"א עבהנפש ושם מיזוג גבורות דנוק
ם "י אלהי" מכלל יופש" וז,ם"ה אלהי" והוא חיבור הוי,2740'דודי צח ואדום וגו) יש ה "שיה(

ש " כמ,ל והוא מדרגת יהושע בן נון משבט אפרים"שמות הנ' ד וב" שהוא גמטריא יסו,הופיע
  .' כי הפרני וגו)נב בראשית מא(

 והוא ,א מקושר ביסוד אבא"כי יסוד דז 2741ה סמך ידיו ונתן מהודו עליו" רבעומשה
 ויהושע בן נון מלא )טד ם לדברי(ש " וכמ,יסוד ההנהגה מקושר ביסוד חכמת הבריאה הנעלמת

 ,ומעשה ידינו כוננה עלינו) יז תהלים צ(ש " וכמ,'רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו וגו
 ולכן יהושע הוא הביא ,' הוא ברית קדישא דחתים כואד )א" ע'ח(ש בהקדמת זוהר בראשית "כמ

                                                           

שהעולם מתנהג , ק"שית אלפי שנין הוו עלמא נגד ו, ל"ג וז"ד ע" לצ"א על ספד"בהגר 'עי 2734
ש "כמ, ויתנהג עוד עד עשר אלפי שנין', מאי כוא שתא אלפי שנין תליין בשתא קד"ש בפ"כמ, בהן

ולכן , מוחין שנתחדשו לו אחר עולם התהו' אלפי שנין יהיו בסוד ג' דג) בהקדמה(בברית מנוחה 
  .ל"עכ, ל שם"יהיו אחר התחדשות העולם כמש

  .ב במדרש הנעלם"ה ע"א קל"זהר ח'  עי2735
 .ב"ד ע" סוטה ל'עי 2736
ש "ק ולכך נקרא כל וכמ"וידוע שיסוד כולל כל הו, ל"ב וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר' עי 2737

 .ל"עכ, ג"ר דף קמ"באד
 .202לעיל הערה '  עי2738
 . ח"ע פ" מדרש בראשית רבה פ'עי 2739
 .ב"ב ע"ז רצ"א'  עי2740
 . במדבר כז כ'עי 2741
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ח "י ה"ין היסוד ע וקנה הכל שבנ2742ן בסוד" והוא בן נו, ישראל אל הארץ אל הנוקבא רחל)את(
פ " ב,ג"ח וה" והם ה,ל בשמים ובארץ"י כ" כ)יא כט' י א"דבה(ש " כמ,ל"דאימא שלכן נקרא כ

 ' מה דגים שבים מים מכסים עליהם כו,2744 ובסוד דגים ונוני ימא2743זעירא'  בסוד ווהוא ,'נ
   .2745ג יסוד כידוע" והוא סוד ד)ב"ברכות נה ע(

יכים אל נוקבא העיקרית שהיא מאורות אימא הנקבים הם שי' ואלו שני המאורות של ב
 השנים הם שני ואלו,  ולכן הם נכנסו לארץ,הנקבים נפתחים אורות דאימא' ש ששם בב"וכמ

 , וכנגד עטרת היסוד, ובטבור שהוא בחזה,שרשים לנוקבא בפה' שרשים של הנוקבא כידוע שג
 והיא רביעאה לכל ,שבכל מקום שיש שם נקב ופתיחה שם יש לה שורש שלכן נקראת נוקבא

בפה ' א ,חלקי הפרצוף בראש בטן גויה'  והם בג,2747ה"פעמים הוי' ב ג" בסוד שם של י2746תלת
 שהם ת"תבחזה ובטבור נגד '  והב,פ קרינן לה"אחרונה תורה שבע' הההיא ו ו"בדעת שהם יה

ת  שבכל מקום שיש פתיחה וגילוי אל מאורו,י בעטרת היסוד"בבטן נגד נה'  והג,ת בגויה"חג
ה בפה הלכה למשה " והם בסוד משה רבע,י"הפנימיים שם נמצא שורש לנוקבא שמתגלים ע

בטבור הוא כלב בן יפונה ושם סיום פרצוף לאה נגד '  והב,2749 בדעתשה והיא כלת מ,2748מסיני
) א" ע' לצ"ספד( וכן כלב בנה של לאה מיהודה בסוד ,החזה ששם רגלין דילה נכנסים בכתר רחל

' ט (א"ד פ"ש רבינו הגדול בפירושו לספ" וכמ,'הפעם אודה את ה) לה ת כטבראשי(הוית ' ד' ה
 , פרצוף דידהום והשלישי הוא יהושע בן נון בעטרת היסוד והוא בנה של רחל ששם סי,2750)ג"ע

  .ש"שהיסוד כלל כל הפרצוף כמ
ולא ידע איש את ) וד דברים ל( והוא בסוד , נקודת הפה הוא שורש הנעלם שלהוהנה

 וכן מדרגתו הלכה , שלא בא לידי גילוי ההנהגה,י"לכן נגנז במדבר ולא נכנס לא ו,קבורתו
 ונגנז אורו ביהושע פני יהושע ,2751למשה מסיני נגנז ונעלם שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה

 והוא ,חומשי תורה' ב וה"שע' ב נתיבות חכמה ונ" לסודשהוא ) א"ה ע" עב"ב(כפני לבנה 

                                                           

  .'כ עמידה פרק ב"שעה'  עי2742
  . ל"עכ, רברבא עלאה' ו) ת"דהיינו ת(ה "זעירא הוא וקב' ד וב יסו"ד ע"ג ע"זוהר ח'  עי2743
'  וצ"א על ספד"בהגר 'ועי, ל לדגים ולנוני ימא" למאי הוא רמיזא א)ב"ט עקכ(ר " אד'עי 2744

 .ד"ע
והנה האדם יוצא מכללות ) מן החברים(ל "ל פרשת שמיני וז"טעמי המצות להאריז'  עי2745

כי ' ג עולה ז"ולכן ד, א"וחגבים ועופות יוצאים מיסוד דזודגים ', וחיה ובהמה מכללות הנוקב, א"ז
  . ל"עכ, ג"היסוד שביעי והוא גומל דלים וזו ד

 .א"ע' ז ה"תיקו'  עי2746
י "ת נה"ד חג"הספירות הן הולכין בתלת תלת חב, ל"א וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי2747

פירות אינון משולשין דתשע ס) ב" עדף ד(ח "ש בתז"ומלכות היא רביעית שכוללת את כולן וכמ
ב שמלכות היא "ס שם של י" ומלכות עשירין לון ורביעין לון וז"י"ת" כ"ה"ג" ב"נ"ח"ד ח"א כג"בעד

  . ל"עכ, כלולה בכל קו האמצעי שהוא המכריע וצריך להיות כלול משניהם
, ה כאלו בועל ארוסתו בפניו"כל הלומד תורה בפני ע, ל"וזד "ב ע"מ ז"א על תיקו"בהגר 'עי 2748

', אל תקרי מורשה וכו, ש תורה צוה לנו משה מורשה"כמ, ואמר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני
כ היא "ואח' בתחילת תורת ה', כו' ש כי אם בתורת ה"וכמ, אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה

אבל לברתא דמלכא לית דזכה , ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו"וכמ, תורתו
ח "ש תז"וכמ, ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע"ואפילו מרע, דיקטול לההוא חויאלה עד 

ואיהי ארוסה למשה , אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה, שם
 .ל"עכ, הלכה למשה מסיני

כלת ' כתיב כלת משה חסר ו, תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא, ל"ב וז"ע' ג ד"זהר ח'  עי2749
וכלא חד מלה ולמלכא עלאה , אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל, משה ודאי ואוקמוה

 ז"א על תיקו"בהגרעוד ' ועי, מלכות, דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל, אתמר
ולכן הוא זכה , פה אל פה אדבר בו, שהוא הפה, והוא הדעת דמשה, משה של כתר, ל"ד וז"ח ע"צ

  . ל"עכ, והוא הוריד השכינה לארץ, כלת משה,  והוא אשה הכושית אשר לקח,לדיבור
, ה"דהות בהדי ד' ה דא נוק"דא דכורא ד' ו'ק'י, בהדי דכורא מתדבקא' יהודה נוק, ל" וז2750

לאתבא ' אייתי ואצטרי, באתדבקו דרע בהדה איהי דלת מסכנא' אלא ד, אמאי דא בהדי דא
לעתירו ' דטוב ולנפקא ממסכנ' ולבתר לצמחא בסט, עפראבגלגולא לאתעכל ההוא רע ולאתבלי ב

עוד שער ' ועי, ל"עכ, דרע' והוא רומז על עולם הזה שאנחנו מדברים בו שהיתה בסט' וכדין ה
  .ל"עכ', וזהו הפעם אודה את ה, ת"בסוד הדל, בבינה, יהודה, ל" פרשת ויצא וז-הפסוקים 

 .א"ד ע" שבת ק'עי 2751
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פ " מתחבר תורה שבכתב עם תורה שבעבזהש ,שהתורה נדרשת בהםג מדות "י י"א ע"ביסוד דז
) כבמדבר כז (ש " והוא מ)ג"ו ע"ל( ש רבינו בביאורו לתיקונים"בסוד אחד דקריאת שמע כמ

 שרשים נגלים אל הנוקבא שהם בסוד לאה ורחל והם 'שב ונמצא , והבן מאוד,ונתת מהודך עליו
מרגלים יהושע '  וזה היה נמשך מב,ממלכות' לב ולכן בזמן הבית נחלקו ,בסוד יהודה ואפרים

 והם ,'קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה וגו) טז לז יחזקאל(ש " וכמ,וכלב שנכנסו עמהם לארץ
 ,א"ל אז תתעלה רחל בכל קומה דז" ולע, וממשלתםישראלי היה הנהגת "ל שע" הנ2752נוקבין' ב

 2753ב" הנהגת עוה,ת"עליונה של חגואז יהיו לעץ אחד ותהיה רחל נכללת בלאה בסוד הנהגה 
   . והבן כל זה מאד,מ"ש בכ"כמ

  
  פתח עה 

 הוא שכבר כתבנו בנתיב שבירת הכלים באריכות ,ל" נקודה דחורבה שכתב הרב זוסוד
 ולכן צריך ,א היה לצורך גדול לתיקון הבריאה בשביל הבחירה ושכר ועונש"שמציאות הסט

 והוא הנקב ופתח שדרך ,ומציאות הנבראים כולם תהנהגא שהוא כלל "כ בז"למצוא לזה שורש ג
 והוא סוד נקב האחור שמוציא הפסולת , איזה ממשלה וכח אל הרע לעשות את שלויתןשם נ

ר שהוא " סוד פעווהוא , והוא מסיגי וסופי הדינים שבצד האחוריים,לחוץ שמשם יניקתו
 ,רש בדעת למעלהשגם הרע נש אחורי דעת דקדושה  רק שעורף הוא בסוד המחשבה,ף"בעור

 והוא , ויודע דעת עליון)טזבמדבר כד (ש " וכמ,2754ה"ושם שורש בלעם נגד מדרגת משה רבע
 יכול לעמוד שם כי עיקר אחיזת נו אבל אי,ר" ולכן נקרא פעו,ו"ע יונק מסוד שם אלקים פ"ר

 ושם הוא מקומו של ,ז לבד" בהנהגת עוה2755י שלו ברגלין"א הוא רק למטה מן החזה בנה"הסט
 ולכן הוא נתן עצה לבלק להפקיר בנות מואב בכדי להכשיל את ישראל ,ל"עם נגד פעור הנבל

 אל המדבר ת ויש,'וירא בלעם כי טוב וגו) 'שם א(ס הכתוב " וז, והוא נקודה דחורבה,בעון פעור
 כי עמון ,א"ש במ"א והוא נגד רחל דקדושה כמ"ל והוא יסוד דנוקבא דסט"פניו נגד נקודה הנ

  . ומואב היא הבכירה בגילויא וחוצפא,נוקבין דקדושה' בומואב נגד 
 שהם ניצוצין דאתדעכו מעלמין קדמאין 2756 המדבר הוא מקום הקליפות והמזיקיןוענין

 ואין להם קשר זה בזה , שהם משברי כלים מסוד שיעורי הנהגה שלא בסדר הראוי2757דאתחרבו
אלפי ' רך תיקון הבחירה בכל וחיות וקיום לצולהם נותן אשר רק שהם תלוים בניצוץ הקדושה 

 , חכמה חיצוניות שניתן לאומות שמעט נהירו דקיק מחכמה האמיתית נמצא שםוד והוא ס,שנין
 ואין להם קשר כלל ביחוד העליון שזה )ח ישעיה כח( אבל השאר הכל פסולת צואה בלי מקום

                                                           

) צ"א על ספד"בהגרב ד"הנוגע לסוף פ (צ"א על ספד"בהגרה להקדמה בסוף יםליקוטב'  עי2752
נ "ועיקר הענין הוא כי זו', כי לאה מלכות דבינה כתר דרחל מלבד כתרה וכו, ענין לאה ורחל, ל"וז
מ והם "מ בכ"ש בר"א כמ"נ שבז"וכמו שיעקב וישראל הם דו, פ שמיני"ש בר"נ כמ"א כלול מזו"כ

  . ל"עכ, ותנ שבמלכ"כן לאה ורחל דו' פרצוף א
והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2753

וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו
 מתנהגים ולכן, א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה

 .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע
 והוא בלעם בן -' מחללא תליתאי נפקין אלף אלפין כו, ל"ד וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי2754

ואמרו ולא קם נביא , נגד משה שהוא מסוד הדעת כידוע, בעור כנגד הדעת שאמר ויודע דעת עליון
 בלעם נגד ,ד"א ע"וכן שם י, ל"עכ, ה קם ומנו בלעם"שה בישראל הוא דלא קם אבל באבישראל כמ

, )'ירמיה ב(ס כי פנו אלי ערף ולא פנים " וז,משה בדעת שהוא אחורי הראש ומשה בפנים כידוע
  .ל"עכ

 .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2755
  .ה וכל שיח"פ בראשית ד"שעה'  עי2756
דניצוצא אפיק זיקין בזיקין , ועל האי תנינא במתניתא דילן, ל"ב וז"ב ע"אדרא זוטא רצ'  עי2757

ואינון זיקין עלמין קדמאי אקרון , לתלת מאה ועשרין עיבר) א דבוצינא אפיק זיקין ניצוצין"נ(
לאומנותיה ואתתקן בדכר ונוקבא והני זיקין ) א מאנא"ס(לבתר נפיק אומנא , ומיתו לאלתר

מלכין שהן ' והן ז, ל"א וז"ע'  גצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"כע, דאתדעכו ומיתו השתא אתקיים כלא
וכן ' ז'נ'ט'ע'בסוד ש' ז'ע' ן'ט'ש, גבורות דינין קשין כידוע' שהן ה' ז'נ'ט'ע'לכן הן אותיות ש, דינין

ב ואינון "ב ע"ז דף רצ"ש בא"האחרונים שהן כללות כל הגבורות הניצוצין דאתדעכו כמ' הוא ב' ץ'ג
  . ל"עכ', ין אקרון ומיתו כוזיקין עלמין קדמא



 פתחי שערים

538 

 דמפתה בחלקת לשון  והיא אשה זונה, ואין להם קיום ועמידה בסוד וימלוך וימת,בונה וזה סותר
 לידי מינות להכחיש השגחה ושכר ועונש אומזה ב )גמשלי ה (' נכריה אשר נופת תטופנה וגו

ב ויצמד " העם לזנות אל בנות מואויחל) א במדבר כה( והוא בסוד ,וכל עקרי תורתנו הקדושה
ט שערי בינה שבדרכי חכמת "ט שערי טומאה היפוכא דמ"ישראל לבעל פעור שהם בסוד מ

 ובעקבות משיחא אשר פערו פיהם לבלי , ומהם סוד המינים והאפיקורסים שבכל דור,תורהה
כל המלעיג על ) א"ז ע" נגיטין(ל "רז ולכן א,חוק להלעיג על דברי רבותינו בחוצפא וגילויא

סנהדרין (ל "ש רז" ומסוד זה הוא מ,ל"דברי חכמים נידון בצואה רותחת והוא נקודה דחורבה הנ
ש " והוא סוד נורא כמ,ש דפקר טפי"תען כסיל כאולתו הוא באפיקורס ישראל כ אל )ב"ח ע"ל
ז הוא נותן להם מקום " כי עי,ג דמכוין לבזויו" הפוער עצמו לפעור אע)א"ד ע"סנהדרין ס(

  .ל"בוד הצואה הנכא " שפע לסטנותןלהתחזק יותר ו
ז שפעור " שכ,ורויקבור אותו בגיא מול בית פע) וד דברים ל(ל בסוד "ש הרב ז"ס מ"וז

 והוא סוד עמוק מאד כי קבורתו , רואה את משה קבור שם ונרתע ושב לאחוריו,עולה ומקטרג
בסוד הולך ) ה נג ישעיה( 2759 הוא בהגדות בלבושין נוכראין והוא מחולל מפשעינו2758של משה
 שבדור שנמסר להם סתרי התורה יקיםלמידי חכמים וצדתוהם  )2761מבויקרא יא ( 2760על גחון

 והוא סוד ,ילה אשר הלבישו בלבושין אלו והם אשר עומדים לנגד חכמה חיצוניות הזאתורזין ד
ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה ונשקפה על ) כבמדבר כא (הכתוב בשירת הבאר 

 והוא הבאר סלע אשר נלקה ,פני ישימון שהוא נקודה דחורבה אשר נגד שם כלת משה בת מלך
 בצולמא דלאו הגונה ,ולא ידע איש את קבורתו) וד דברים ל ( בנחשעליו משה ונגזר עליו קבורה

ש רבינו הגדול " וכמ,'ויתן את רשעים קברו וגו) ט נג ישעיה (' ולא הדר וגו, לא תואר לו,2762לו
ר  והוא סוד גלותא דיליה ביני ערב רב בדרא בתראה עד אש)ב"ח ע"ב כ"יהל אור ח (ל בכתביו"ז

   . דברים אלוק והבן עומ, ותתגלה הדעת בארץ)טוב  לישעיה( יערה עליו רוח ממרום
  

  פתח עו 
 והם מסוד אורות של רחל נוקבא , שמתו דור המדבר אז קמו בניהם אחריהםאחר

 והתחיל בנין זה מדור באי ,פ התורה והמצות"העיקרית שהוא הנהגה הקבוע לימות עולם ע
להכניסם שם לקיים '  היה כוונתו ית וכן, שענין כניסתם לארץ היה כדי לבנותה בנין גמור,הארץ
וראו כל עמי ) ידברים כח  ( ובזה יתעלה מדרגתם ויתפרסם כבודם בגוים, ומצותיהתורהשם ה

 והוא בנין , ובזה מתגלה שם מלכותו, ויתגלה כבודו בגוים והם יהיו לנס עמים,'הארץ וגו
 ,א"גדל בכל קומתו דז והוא סוד בנין הנוקבא להיות מת,הנוקבא בכל דרכי ההנהגה העליונה

                                                           

שהוא לפנים , שבו גנוז הסוד, הרמז שהוא קליפה תנינא, ל"ד וז"ח ע"ב כ"יהל אור ח'  עי2758
א לעמוד על הסוד שבתוכו שהוא הלכה למשה "וא, ל"והוא קליפה תניינא דאגוזא קשה כאבנא כנ

 . ל"עכ, וזהו קבורת משה שהוא הסוד הגנוז וקבור ברמז, מסיני דרגא דמשה
ולא , ה עם הלכה שיגלה הכל בפירוש" מרע- ה האדם ואשתו "ג ד"ע' ג ג"יהל אור ח'  עי2759

' עי', ר שלא ילמדו הפנים כמו שמפרש והולך וכו"ש התורה עכשיו בלבוש הסיפורים בשביל הע"כמ
וזהו גלותא דיליה בגלות , אינו מאיר לעולם] אורו של משה[, ל"ג וז"ג ע" מז"א על תיקו"בהגר
ושם מחולל מפשעינו ובחבורתו , ח"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ש בזהר ובר"וכל מ, רביעי

ב שמחולל מפשעינו היא הצער של "א ע"ז מ"א בתיקו"עוד בהגר' ועי, ל"עכ' לא תואר לו כו' כו
סוד משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני , ל"ד וז"ח ע"ב כ"יהל אור ח' ועי, ל"עכ, ח בעולם הזה"ת

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

  .ל"עכ, מחולל מפשעינו שנעשה חול דברים של חול והוא מפשעינו
והוא אמצע של , ו דגחון גדול האיש מה גדול"ס וא"וז, ל"ב וז"ט ע"ב כ"יהל אור ח'  עי2760

ח "ל בז"ל ושם קבור בסלע על חטא הסלע בנחש כנ"כמש, תורה לויתן נחש בריח הבריח התיכון
ש "מ וז"משפטים ברע' ש בפ"ל וכמ"ח ומתגלה בהם והכל ברמז כנ"והוא הולך בגלותא בת, בשלח

  . ל"עכ, הולך על הגחון שעל הגחון הולך בגלותא
 . חצי אותיות התורהשכאןא "ע' קידושין ל' י ע2761
לא , הכי אוקמוה מארי מתניתין דמתי חוצה לארץ אינם חיים, ל"א וז"פ ע"ג ר"זהר ח 'עי 2762

אלא הכא רזא רברבא קבורה , דאלמלי כך הוו כפרין בתחיית המתים, אמרי דאינם עתידים להחיות
ובה לא תאר , י מים ולית מים אלא תורהדאיהי ארץ ציה ועיף בל, דיליה בצולמא דלאו הגונה ליה

  . ל"עכ, לו ולא הדר ומאן דחזי ליה בההוא צולמא ונראהו ולא מראה ונחמדהו
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ש "כמ' את גבולך וגו'  ואם ירחיב ה)ח דברים יט(ש " וכמ,ולעומתו גם הארץ התחתונה תתרחב
 גיטין(ז אמרו " שענין הרחבת הארץ הקדושה היה כפי שלמותם של ישראל שע,א באריכות"במ

הארץ  וכל מקום שהיה גילוי התורה והקדושה ביותר היתה ,'ארץ צבי כתיב בה כו) א"ז ע"נ
  . והוא לפי ענין גידול והתפשטות רחל למעלה,פ נס"מתרחבת ביותר ע

 ,דור המדבר אחר שדור המדבר עצמו נבלע בשרשודדי המטות שבצ'  מאז נגנזו בולכן
 ואז התחילו לבנות ,גם הנהגת המטות שהוא מענין שלמעלה מהדרגת הנהגת הארץ נתבטל

 והבאר הזה איננו ,ל"ש הרב ז" כמ,ברפרצוף הנוקבא שהוא הבאר שעומד במקום דור המד
כ באר " משא,י המטה" שלכן היה יוצא המים ע, בעת דור שיצאו ממצריםמשהבאר שהיה מש

  .הזה שהיה מבחינת רחל
א עצמו השייך "כ מהנהגת ז" היה ג,המתנות של המן וענני הכבוד שהיה להם' וב

י יסוד אבא המאיר תוך הארת  והיינו כ,א"ימין ושמאל של זדדי צ'  והם בב,לנוקבא העקרית
י אורות "א שהוא מושרש ביסוד חכמה העליונה הוא נעלם ואינו מתגלה רק ע"הפנימיית דז

  . ואורות אימא הם השייכים לבנין הנוקבא שעיקרה מגבורות, אותו מבחוץסובביםאימא ה
 שעיקר ,א ששם המדות ממוזגים"ז הוא מחצי התחתון של ז" כתבנו שהנהגת עוהוכבר

 ולכן עשה יסוד חכמה ,ב ששם שכר ועונש"קווי ההנהגה הם בעוה' וי קו הישר מסוד גגיל
א " ואורות השמאלים מצד ימין דז,א"העליונה המיזוג הזה שאורות הימין יבקעו מצד שמאל דז

 אז היה מתבטל הבחירה כראות ,כסדרם יוצאים היו שאלמלי ,ז"ובזה לא יתבטל הנהגת עוה
 שאם היו ,ש הרב"ז כמ" והיה מתבטל הנהגה וסדור עוה,העבירהתיכף שכר המצוה ועונש 

 היה מתבטל יסוד אבא והיה נשאר ,יוצאים האורות כסדרם הימינים לימין והשמאלים משמאל
ל שהיה מתבטל כוונת שורש יסוד חכמה העליונה ששיערה הנהגת עולם " ר,ריקם מן האור

ילים נגד הדינים שמשמאל שלא יתגלו  ולכן הימינים היו מבד,התחתון בסוד הבחירה דווקא
 גנוז ונעלם בפנימיות הנהגת , נשארים בשרשם ביסוד החכמההיולגמרי להנהגת התחתונים רק י

 לא היו מניחים אל החסדים הימינים להתגלות לחוץ ואינו מתגלה , וכן הדינים שמשמאל,א"ז
ך לקיום הבחירה  והוא החסד והדין בשיעור מצומצם כפי הצור,ז רק הארה מועטת"בעוה

  .והעולם
 אבל תחלת ביאתו מסטרא ,משה בימין הזן בחסדו כל בשר 2763ס המן בזכות"וז
) ג ח דברים(ש " וכמ, הרוצה להעשיר יצפין שולחן בצפון)ב"ה ע" כב"ב(ש " כמ,דשמאלא

קשים  )א"ח ע" קיפסחים( ואמרו ,'כי כאשר ייסר איש וגו) ה ח דברים ('ויענך וירעיבך וגו
 לעשות דין אלא וכן ענני כבוד בסטרא דאהרן איש החסד והוא בשמ,'של אדם כומזונותיו 
  . והוא שכילה נחשים ושרפים שבמדבר שהם הקליפות שהם באים מסטרא דשמאלא,ברשעים

 שבזמן דור המדבר היו האורות אלו , היה ההפרש בין דור המדבר לדור הנכנס לארץוזה
 והיו מאירים ,ה"לאה שהוא בסוד גדולתו של הקבי אמצעות פרצוף דור המדבר שהוא "באים ע

 ה הי,ה קיים"ז שהיה משה רבע" כ,כ כשבאו דור השני" אבל אח,בגלוי המן וענני כבוד בעצמם
 ובסטרא )כ כשמת משה ונכנסו לארץ אז נגנזו אורות אלו"ואח( מאיר בסטרא דיליה בסוד לאה

 'א ו" חזהר( קים בעלה דמטרוניתאמשה איש האל) אדברים לג (הצדדים בסוד ' א עצמו מב"דז
 ,י"כ כשנכנסו לארץ נבלעו אלו המאורות ברחל ונתגלה למטה ע" אבל אח, ולכן הם גלוים)ב"ע

והוא מארץ ' וישבת המן ממחרת ויאכלו מעבור הארץ וגו) יב ח יהושע(ש "והוא סוד מ
  . הנהגה העקרית מלובש בענין טבעיי" שהמזון הוא ע, רחל,העליונה

) תנחומא בשלח כא(כ בגלוי כמו במדבר והוא סוד "ד החופף על ישראל אינו כ הכבווכן
י ובכל הזמנים המזון בא "כי גם בא' הדור אתם ראו וגו) לאב (' ש ירמי"גניזת צנצנת המן וכמ

כ בכמה מדרגות אם "כ נגנז ברחל נוקבא והוא ג" ורק שתחלה היה בגלוי ואח2764המןי הארת "ע
ה ולמעלה כמו שהיה בזמן בית ראשון אז היה מזונם ברבוי היא שלמה בפרצופה מן החז

  .' וישב ישראל לבטח איש תחת גפנו וגו2765ש" כמרבהובהשפעה 
כ בגלוי רק לא " ענין הענני כבוד שהוא נצחון ישראל את האומות ושליטתם עליהם גוכן

ת שנתמעט י התלבשות דברים טבעיים ובע"בענין ניסי גלוי כמו במדבר רק הנסים היו גלויים ע

                                                           

 .א" ע' תענית ט'עי 2763
 . א"ך עמוד ס"ל ביאורים על התנ"רמח'  עי2764
  .ה ה' מלכים א 'עי 2765
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 שלא מיםוד יותר מתעלבפרצופה מן החזה ולמטה כמו בזמן בית שני אז היו הארות המן וענני כ
נקודה אז הם '  וכן בגלות כשנעשית בבחי,כ" וגם לא ישבו לבטח ככ"היו שולטים על האומות כ

ל  וגם בגלות כשישרא,ד" בס)יחפתח ' קלי( ענין זה באריכות במקומו' יותר ירודים וכמו שית
כ " וכן שמירת ישראל בגלותם הוא ג,ן הזה"בתכלית השפלות גם מזונם בדרך נסי בסוד המ

ד באריכות "בס' סוד ענין הבאר והסודות הנוראים התלוים בו יתמסוד הארה זאת של ענני כבוד 
  .)פתח כד(במקומו ' בענין בנין הנוק

  
  פתח עז 

ח "ג והם ה"עטרין חו' ולל בא הוא כ" באריכות שהדעת דז)פתח כו(  כתבנו למעלהכבר
ר כפי "טוהלל הנהגת ו והיינו שהדעת הוא כ,ג שכל חלק מהם מאיר בספירה אחת ממנו"וה

 ,כחות האלו של החסד והדין' א צריך שיהיה נראה בו ב"אים וכל מאור ומאור שבזרהראוי לנב
רים שם  והיינו שנשא, שעד החזה הם סתומים,ים מגוליםי מכוסים וחצםיציואלו החסדים ח

ב ואין מתגלה רק המעט מה שצריך לקיום הבריאה בהנהגה הזמניית "גנוזים בסוד הנהגת עוה
חסדים גלוים כדי לבסם הדינים הבעולם התחתון והוא מן החזה ולמטה ובו צריך להיות 

ה שכל חסד הוא מתגלה "שמות הוי'  בסוד הםח ה" ואלו הה,השולטים בו ויוכלו להתקיים
ה שהוא כלל האילן "אילן שלם כולל כל הפרטים הנכנסים תחת סוג שם הוי שהוא תבספירה אח

  .המתפרד לענפים ופרטים רבים
'  ומתחלק לג,ל"חסדים הנ' שבה' ה שלמה חסד א"כ הוי"א הוא ג"ת שבז" תובחינת

ר שבו " אבל ג,ק שבו הוא מתגלה בהנהגת הזמן"שלישים ממנו שהם סוד הו'  שב,שלישים
שלישים התחתונים אף שגם הוא שייך '  וב,ב"וא ממדרגת הנהגת עוהשהוא שליש העליון ה

מ הוא הבחינה התחתונה שבהנהגה הזאה הנעשה בסוד כתר ורצון עליון " מ,ב"להנהגת עוה
א שהיא " והוא בסוד כתר רחל נוקבא דז,ב"ז עם הנהגת העוה"להנהגת הזמן לקשר הנהגת העוה

 שכפי הנהגת הזמן והכנת תיקון ,ב"גת עוההמנהגת התחתונים בהנהגת הזמן ומקושר בהנה
ימי ' ק שבו השייך לו" ולכן הו,ב"ת בהנהגת עוה"חגמעשה התחתונים כך נרשם הכל למעלה ב

ד בעולם הנשמות "ר שבו הם בסוד חב" וג, הוא מן החזה ולמטה שייך להנהגת הזמן,המעשה
 הרבה הוא מתחלק 'בבחי ש, והוא בכמה מדרגות,חלקים' כ לג"ה שבו מתחלק ג"ולכן הוי

 והיינו ,ל" ז ומנין שכתב הרבל והם נקראים מדה ומשק,לחלקים שוים והם בסוד המילוים שבו
מדות '  והם בסוד ג,ב"ו ומ"ב ורי"מדרגות שהם ע' גמילוי שבו מאיר ב' ה הזה בבחי"ששם הוי

  .ת"של חג
ידים ' ק הם ענפים שלו שהם ב" והו,א"ת הוא הכלל של ז" שצריך שתדע שתוהיינו

 בו נמצאת הוא הכולל שלהם ולכן צריך שיהיה " ות,ז"ה בעוה"רגלים נו' ג וב" חו2766ב"בעוה
 ,ה"הוישל אותיות '  ובחינת המקבל שהוא מרכבה שלמה של ד,ר" ההנהגה של חדחלקי' כל הג
 ,כללבב שמות בחסד " שע,ת"ב בת"ו בגבורה ומ"ב בחסד ורי"ת ע"בחגל "הנמילואים ' והם ג

י המדה והגבול שניתן "ו אותיות של השמות ששם הם מתפרשים לפרטים ע"סוד ריובגבורה הם 
ד כמו שנתבאר "פ י"ב כולל ג"ת הוא שם מ" ות,ק"לכל מאור בסטרא דבינה שהוא סוד בוצד

  .ה פשוטה" ובחינת המקבל שהוא מלכות שכוללת הכל הוא הוי,במקום אחר
 רק משתנה לפי הזמן ,ו שוהי החסדים הנשפע לעולם אינ" ביסום הגבורות שעוהנה

 אז , שאם החסדים מתגלים מאורות וחלקים שבהם ביותר פרטים,ולפי ענין העבודה של ישראל
 וכשהנהגה על סדור , ולפעמים בחלקים מועטים מהם,מתמתקים מדרגות יותר של פרטי הדינים

' רים שהג אז אנו אומ, יתגלה אלא מה שנוגע אל התחתונים לבד לפי מקומם וערכםשלאהשוה 
ק שבו מאירים ומגלים "שרק ווהיינו , ת הוא מתחלק בשוה ממש"שלישים של החסדים שבת

י "ב שהוא מתגלה ע"ו ומ"ב ורי"מילואים של ע'  והוא בסוד הג,ר שבו מכוסים"כחם למטה וג
ל כמו המוכר " ר, ולכן נקראים מדה ומשקל ומנין, התחתוניםתסדר המדות הראוים לפי מד

 וכמו כן הוא הנהגה ,מצמצם מקחו אין המוכר והלוקח רוצים לוותר כללולוקח כשהוא 

                                                           

והן , מיםהנהגת העולם בכל זמן הוא ברח, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2766
וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו

ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה
 .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע



 פתחי שערים

541 

 ולכן הוא בסוד מדרגת ,ז הוא בגבול ומדה מצומצמת"התמידית שמה שראוי להתפשט בעוה
  . שהם מדות המנהיגים ממש בגבול ושיעור הראוי לתחתונים,ת שבחסד הזה"חג

שיהיה ' יל מדת מלכותו ית או להגד, לפעמים אינו משגיח לפי הפרטים רק בכללאמנם
 והוא בבחינת , והוא אינו בשיעור התמידי,ו לפי העת והזמן"ניכר למטה או להקטין ולהסתיר ח

 למטה בהנהגה יותר ראויה שלפי ,ה פשוטה לפי מדת מלכותו שלפעמים מגלה מלכותו"הוי
א בסוד  והו,ב" ואז יגלה מעט איזה בחינה מהנהגת עוה,כ להתגלות"ראוי כ  לא היהנתםהכ

 והוא ,שלישים התחתונים לוקחים הארה ביותר חלקים מהראוי'  שב,שלישים' שמתחלק הב
 והוא , שזה דבר השכיח בזמן יותר ונקרא הנהגת המתקיימתמשתות או בפחות ,בכמה מדרגות

 ולפעמים לוקח יותר משתות שזה דבר שאינו מתקיים רק לזמן ,סוד קיום המקח שכתב הרב
בשער ' ת וכמו שית" עד שלפעמים מתגלה כל שליש העליון שבת,ורךמועט לשעתו כפי הצ

  . ולכן נקרא ביטול מקח, ואין דבר זה מתמיד,ד"ז בס"שאח
 הוא בשתות ממש שאינו מתגלה החלקים העליונים רק בהעברה בעלמא וחוזר ולפעמים

שעל ידי  , שזה התיקון שנעשה על ידו נשאר קיים, רק בגילויו עושה תיקון בתחתונים,לשרשו
 שהשלמות הזה נשאר קיים בהם אף אחר ,שנתגלה מאור הזה קבלו התחתונים איזה שלמות

י אליהו " וכמו שהיה ע,י הנסים שנתגלו לפרקים" וכמו שהיה בזמן הבית ע, הזהמאורשנסתלק 
מלכים ( 'הוא האלקים וגו'  ה,הנביא בהר הכרמל שירד אש מן השמים ויפלו על פניהם ויאמרו

 שהאור שמתגלה חוזר מיד , וזה נקרא שהמקח קיים רק שאונאה חוזר, וכדומה לזה)לט יח 'א
 לכך שירד אש מן השמים לקבל קרבנם כמו ראוי שאף שלא היה אותו הדור ,לשרשו ומתעלם

מ היה צורך לכך בשביל גילוי מלכותו כדי להשיבם מדרך " מ,ק"שהיה בזמן המשכן ובבנין בהמ
הוא ' ש ה" וז,' ואתה הסיבות את לבם וגו)לז יח 'מלכים א(ליהו ש א" כמ,הרע שהיו טועים בהם

 ומיד חזר הדבר כף ותי,ה"י החסדים של הוי" שהוא סוד ביסום הגבורות שם אלקים ע,האלקים
  .כ"מ נשאר האמונה קיים בהם לזמן גדול אח" ומ,לטבעו שלא היה עוד גילוי האש מן השמים

 יותר חלקים מתעלם מהם ,ם לגילוי חסדים הוא להיפוך אף שהתחתונים ראויולפעמים
 הכל לפי מה ששיערה מחשבה ,כ לזמן מועט ומתבטל מדרגה זו" והוא ג,כ כפי צורך השעה"ג

 שלפעמים אף , ובזה נבין ענין שינוי ההנהגה שהיה בבית ראשון,העליונה כפי הצורך לעולם
 ולפעמים ,'ב שלש שנים וגוויהי רע )א כא' שמואל ב( כתיב , שהיו צדיקים כמו בימי דודרבדו

 עד שהוצרך אליהו לאמר , השפעה גדולה כמו בימי אחאב)היה(אף בזמן מלכי ישראל הרשעים 
שהכל לפי צורך השעה המשוער לתיקון והיינו , 'אם יהיה טל וגו' וגו' חי ה) א יז 'מלכים א(

   .'הבריאה בעומק מחשבתו ית
  

  פתח עח 
י "י זמן המסוגל לכך או ע" והוא או ע,כוסה זמן שמתגלה גם שליש העליון המויש

 ,2767בסוד הדורמיטא'  הא,ל"אופנים שכתב הרב ז'  והוא בב,מצוה פרטית המסוגלת לזה הגילוי
 שתהיה מקבלת הארות אלו 2768והיינו בעת הנסירה שצריכה אימא ליתן תיקונים לבנין שלה

עניינו ' ורא וכמו שיתמאימא כדי שתוכל להיות מוכנת לזיווג לקבל אורות החסדים של הדכ
 ואז לצורך בנין הזה צריכה אימא לסלק הכיסוי שנותנת ,ד" בס)'כפתח א "דז' נוק( במקומו

 הם הבונים ת" שהרי אלו המאורות של חגת"א שעד החזה של חג"למאורות פנימיים של ז
ל " א,ת"שמות של חג'  והוא בסוד ג,פרצופה שהם האבות שעסקו בחפירת ותיקון הבארות

ה בסוד שם "סת שהם מוחין דגדלות אז נשאר מהם "הויו'  כשמסתלקים מהם ג,ה"ם הוי"יאלה
עומדת זקופה על נוקבא אימא  ולכן אז ,2769ש רבינו הגדול בביאורו לתיקונים" כמ,י"אדנ

 ,עולם חסד יבנה) גתהלים פט (ש " וכמ,י חסד"ע ומסלקת הכיסוי של החסדים למעלה ואז נבנית
 וכמו כן כאן שהנוקבא , ואחר שכבר נבנה הוא בדין,' בגילוי חסדו יתשתחלת בנין העולם היה

תחלת בנינה להיות שלם בסוד פרצוף ומוכנת להזדווג עם הדכורא כדי שיהיה תיקון לגבורות 
  .כ כשכבר היא בנויה ועומדת" משא, צריך שיתגלה החסד יותר,שלה להתבסם על ידי החסדים

                                                           

  .  הנסירה והדורמיטאדרכו בעניןג "ז ע" טצ"א על ספד"בהגר' י ע2767
 .'דהיינו של נוק 2768
 .א"ג יא ע" יהל אור ח'עי 2769
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ת שבו כמו בתוספת "א אל חג"י דז"שמתעלים נהשל גילוי החסדים הוא בעת '  הבוזמן
 והוא ,ב"י שהוא הנהגת עוה"ת בנה"ב שהוא חג" שאז מתנוצץ מעין אורות הנהגת עוה,שבת

 ואז ,ב" ששבת הוא מעין עוה)ב"ז ע" נברכות(ש " וכמ,סוד ביאת תוספת נשמה לישראל
 ולכן ,מות בזוהרש בכמה מקו" כמ,2770ר"א נטמנת בנוקבא דתה"מתבסמין הדינים ביותר והסט

  .ת"חסדים ושליש הסתומים בחג' אז מתגלה הב
 שמצוה זו ,י מצוה פרטית המסוגלת לזה והוא מצות מילה כידוע" השלישי הוא עוזמן

ן נפש הבהמית של האדם על ידי חסדים " ועל ידה הוא תיקון שם ב,ג מצות"שרשית לכל תרי
ק "י מלך הדר שהוא גילוי הארת יסוד א וכמו בעולם התהו שתחלת תיקונם היה על יד,ה"דשם מ

 וכמו כן הוא בכל אדם בפרט ,ן" בשם מונח הכללי של כל העולמות שנתחבר ונתקשר עם הואש
 להנהיג העולם ולתקנו והוא מלוכה שלו בסוד התיקון ,שביאתו לעולם הוא יציאתו מן התהו

עות וכל הקלקולים א שבה נשרשים כל המדות ר"ן שלו הבהמיית מן הסט"שתחלה יוצא נפש ב
 מדרגת הרוח הניתן באדם מסוד עם וצריך להתקשר ,שהוא סוד השבירה והסיגים של התהו

י " והוא הבא לתקן כל המדות רעות שבנפשו ע,ם"ה שהוא נקרא על ידו בשם אד"הארת שם מ
ה לא תעשה "ח מצות עשה ושס"ג כמנין רמ"הקדושה ומדות טובות שברוחו שהם במספר תרי

ג " בתריםג איכות שבנפש מתקשרי" והם תרי, וברוח בא לתקנם,יש מדה רעה נגדו' שנגד כל א
י מצות מילה שבאבר זה " כמו כן ע, וכמו באדם יסוד הברית כולל כל אברים שבו,איכות שברוח

כ כל המצות בנפש "י מצוה זו יכולים להאיר אח" ולכן ע,ג איכות שברוח"נכללים כל תרי
 שבזה כרת הוא ,ת" נקרא בריולכן, 2771ל בליקוטים"רבינו הגדול זש כל זה " כמ,בהמיית שלו

י " והוא ע)פתח עד(ש למעלה "כמברית עם נפש הישראלי שהיא השלשלת הקשורה בו ' ית
 וכן באדם מדות שבנפשו שהם ,שמסירים הערלה משם שהוא קליפת נוגה הסובבת הקדושה

 , וכדומה2772כמו כעס לנקום ברשעים ,כ מן הטוב" שכל מדה רעה יש בו ג,ר מסוד עץ הדעת"טו
א לו להיות נתקן "א שבנפשו מקושר מאד בו עד שא"ר והסט" אז היצה,וכל זמן שהערלה שם

 אז היה מתגבר ביותר כמו שאנו , ואדרבא אם היו מאירים שם בעת שהערלה שם,ה"י שם מ"ע
ן אין  ולכ,רואים ברשעים שכל שהם חכמים יותר הם מרשיעים יותר ומהפכים הטוב לרע

'  אז מתגלים החסדים בב, למטה עד שמסירים הערלה מן הבריתהתגלותהחסדים יכולים ל
י "י הפריעה אז מתגלה יותר החסדים שהוא ע"כ ע" ואח,ה שלו"ת ובנו"שלישים התחתונים דת

 מתגברת יותר ונותנת הכנה הקדושה ואז ,2773כ הקליפה הדקה הסובבת את הנפש"שמעבירים ג
 וזה נקרא ענין ,ת" ולכן מתגלה אז גם שליש העליון של החסד שבת, נתקןלנפש להתברר ולהיות

ל שאין מדרגת הארה קיימת אלא לשעתו בכדי להכין " ור,ל מקחטאונאה יותר משתות שב
 ,ג שבנפש" על תרי,ג מדרגות שבו"ריכ לגלות כחות ת"ז תוכל הרוח אח" שעי,התיקון העתיד

 ונשאר הדבר בהדרגה ,כ מסתלק אותו הארה" אבל אח,ג"ולכן צריך להאיר עליו בכלל כל התרי
   .לפי בחינת האדם ועבודתו

  
  פתח עט 

 שיוסף ידוע שהוא יסוד ,ל" תבין סוד גלות מצרים וענין מכירת יוסף שכתב הרב זובזה
של ישראל  ריבוא' ס וענין גלות מצרים היה בסוד הבירור מן התהו להוציא משם נשמות ,א"דז

א שלטה שהוא " ונתעלם אור השגחה עליונה והסט,סובבת על היסוד אז הערלה ,שבגלותא
ויתן ) יזבראשית א ( וכתיב , הכולל אותם2774 ופרעה הוא תנין השמים,המזלותבסוד הנהגת 

                                                           

דתהומא ' ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק"עד דאתער בהאי קב, ל"א וז"ר קמג ע" אד'עי 2770
  .ב"ז ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח קליפות ב"ע' עיו, רבא

 .202לעיל הערה '  עי2771
ל שהוא טוב לצדיקים וזהו צח "דודי צח ואדום ור, ל"א שיר השירים א טז וז"גר'  עי2772

וזה מעלה גדולה כי אף באדם אם הוא אינו מרגיש ואין לו , םלשהוא משלם לרשעים כפע, ואדום
 . ל"עכ', א וכוהדר הו' ש לעשות נקמה וכו"כעס כלל אינו מעלה כידוע כמ

 
ואלו , ל"ד וז"ו ע"א פ"ש בגר"וע, בפריעה' וא, קליפות בערלה' ב שיש ג"ו ע"ז פ"בתיקו' עי2773

' נגד ה' א וזאת היא נוק"ו שהם בז"אותיות השם יה' א שהן נגד ג"ל הן דכורא דס"הנ) קליפות(' ג
 . ל"עכ, תתאה רגליה יורדות וזהו המות

כמו , ג"ה בכל י"וכ, ל"מזל תחתון כנ) הוא(ג "י) תיקון(ל "ג וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2774
כמו שני המזלות , נ"שהן זו' והן נכללין בא, ג דגילופין יש שני גילופין שכוללים את כל הגילופים"בי



 פתחי שערים

543 

 הוילון שתחת הרקיע ושם הוא 2775א בסוד"השמים ששם כל המזלות והסטאותם אלקים ברקיע 
 והוא לקשר ,ש בזוהר"לשכינה כמתחלה להיות מרכבה ב והוצרך יוסף לירד שם ,מקומם

 שמל יוסף את המצרים ילה והוא סוד המ,כ נשמות ישראל לצאת משם"הקדושה שם שיוכלו אח
א "ש במ"ך כמ"ר דמנצפ"מלכין קדמאין מפ' פרות הטובות ורעות הם בסוד ז'  שז,בשנות הרעב

ויעבידו ) גי שמות א(ושם נתדבקו המצרים בישראל  )א"ח ע"קל בית עולמים(מזה  באריכות
  . ונסתמו כל החסדים,אותם בפרך בסוד הערלה הסובבת הברית

 צופרשה ר "ב(ל "ש רז" שנסתמו עיניהם של ישראל כמ, פרשה סתומה קודם ויחיולכן
ה שהם כפולים מחסדים וגבורות "ת ונו"שלישי ת' אורות המגולים של ב'  והוא בסוד ע)אפסקה 

 והוא נשמת משה שהיתה , סתומים בשרשם בדעת ונשארו החסדים,שנסתמו אז' פעמים ע' ב
 והגיע ריבוא' סא והוא לידת משה אחר שנשלמו ל"גנוזה עד שהתחיל אור הדעת לגלות כחו בז

 ויהי בימים הרבים ההם )כגב שמות (ש " וכמ,ת להסיר הערלה הדבוקה שם"הזמן לזכור ברי
 שולטים בלי ביסום גילוי  ונזכר שם הזה לבד שהם הגבורות שהיו,'וישמע אלקים וגו' וגו

 ,'את אברהם וגו' ו וגו"ויזכור אלקים את ברית )שם כד( וכתיב ,ה"החסדים שהוא גילוי שם הוי
ש " ואז הגיע זמן הסרת הערלה כמ,ת שגם הם יאירו ביסוד"שהם החסדים הסתומים שבחג

בריתך שלחתי  גם את בדם )יא ט זכריה(ש " וכמ,' היום גלותי את חרפת מצרים וגו)ח ה יהושע(
ג "י יהיה להם הכנה לקבל כל התרי" שע,' שאז ניתן להם מצוה זו להיות נקשר בו ית,'אסיריך וגו

י מצות "ס הפסח שהקריבו אז ע" וז,ש"י מצות מילה כמ" כמו באדם פרטי ע,רהמצות במתן תו
לה  ונתג2776ז שבידם" נמשכו מעשבזה ,'וכל ערל לא יאכל בו וגו )מחיב שמות ( וכתיב ,מילה

  .2777ד"דאח' עטרת הברית סוד קוצו של ד
 וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל , ולקחתם אגודת אזוב)כביב שמות ( ש"ס מ"וז

 , ששם החסדים הסתומים2778ת אבהן" שאגודה זו הוא בסוד חג,'המשקוף ואל שתי המזוזות וגו
ות של אור' ה שהם ע"שלישים התחתונים ובנו' והאיר שם למטה מן החזה בתחלה במקום ב

 ,'והגעתם וגו) כביב שמות (ש " וז,ל"ש הרב ז"ף מן יוסף כמ" סודשל גבורות שהם ס' חסדים וע
'  ופסח ה)שם כג( כ" ואח,ג"ת שע"שלישי ת' ף הוא בוה שערי צדק והמשק"המזוזות הם נו' שב

 ששם הוא פתח הגוף מקום כתר ,ת שנתגלו חסדים שבו" הוא שליש העליון של הת,על הפתח
ב הוא " וסוד אזו,'גולנגוף את מצרים ו'  ועבר ה)שם(ש " והוא מ, ואז העביר הערלהשל רחל

ף ובזה נשלם שם יוסף "וטבלתם בדם אשר בס ,ד שבו"ת והוא חב"שליש העליון שכולל כל חג
' פקוד יפקוד וגו'  וישבע יוסף וגו)כה בראשית נ(ש " כמ, ואז יצא יוסף ממצרים,ונתגלה הברית

 שנתגלה ,' ויקח משה את עצמות יוסף עמו וגו)יטשמות יג (  וכתיב,'תי וגווהעליתם את עצמו

                                                                                                                                                                      

ובו נאחזין , שהוא כמלך שהוא נקרא תנין כידוע, ותלי, ב מזלות"י, כ במזלות הרקיע"והוא ג, כידוע
והוא מתפשט , שכולל את כולם ונקרא תנין' א, ה באלו הגלופין"וכ, ין בוכל צבא השמים ונכלל

חוורא ) ב"ח ע"קכ(ר שם "ש בא"כמ, וממנו מתפשטים כל הגילופים לכאן ולכאן, באורך הראש
דיליה אנהיר לתליסר עיבר גילופין לארבע עיבר בסטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי 

' ל ארבע לאחוריו וארבע וארבע לב"ר, ד לעילא דגלגלתאולארבע עיבר בסטרא בסחרני אחרא וח
והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל , והוא התנין שכולל את כולם, הפנים וחד על הראשדדי צ

 . ל"עכ, הראש ולכן נקרא תנין
 וילון אינו משמש כלום רק יוצא שחרית וחוזר ערבית ומחדש ,ל" וזא"ב ע"חגיגה י 'עי 2775

 . ל"עכ, ה בראשיתבכל יום תמיד מעש
 .י שמות יב ו" רש'עי 2776
אפילו ', כל זמן שמאמין באחדותו ית, ל"ה לא יפסיק וז"א ד"ב ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי2777

ונכלל ', פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו"ואע, עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה
ל הוא מבועא דלא פריש מבירא "ץ הנוהענין כי קו, ל"תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ

כיון שתמיד , א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה"של ז' אחרונה מל' כי זאת בחי, לעלמין
גדולים אבל שאר ' והר' שלכן הד, ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר

דנחש '  וזה הוא סט,ו"ה מחמת עונות כשרובם ח"שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו' הבחי
וכן בבת אל נכר אז , אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר, בשאר עבירות

ל יוסף "ר', ש ואיהו פוסק וברח כו"וזהו פירוד הגמור וז, ו מסתלק מצדו"ח) דהיינו האמונה(הקוץ 
י "א ע"ה לזה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינ"ומסתלק הקב, במדרגתו

  .ל"עכ, הזיווג
 .א" ע'ז ז"תיקו'  הק'עי 2778



 פתחי שערים

544 

ז " ועי, ונתקשר היסוד בשרשו בדעת ונתגלה הנהגה העליונה הפנימייתסדיםהדעת והאיר בח
 ,ש" וכמ,2779שהוא תלי תנין השמים' הכה כל בכור וגו' וה) כטיב שמות (נתבטל כחות הטבע 

  .ו מאד והבן דברים אל,'מבכור פרעה וגו

                                                           

וזה האלף ' ש אלף בינה וכו"ל וכמ"משה זכה לבינה הוא כנ, ל"ד וז"ע' ב א"יהל אור ח'  עי2779
 . ל"עכ, הגדול הוא התנין והוא סוד שנקרא משה התנין הגדול לכן על ידו נלקה פרעה
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  א"נתיב פרצוף נוקבא דז
  פתח א 
 והוא ממש ,א היא העיקרית בסדור הנהגת הנבראים והשפעתם בכל פרטיהם" דזנוקבא

 וכפי ,'אשת חיל וגו) דמשלי יב (ש בפסוק "כמו האשה הגשמיית אשר היא מנהגת הבית כמ
 הכל בערך הזה , ולפי עושרו ורב כבודו, הרווחת הבית במה שבעלה מרויח ערךהסדר הראוי לפי

 , לפרנסת בני הבית ברב ובמעט לפי ענין הרוחתו והפסדו הנצרכיםהצרכיםהאיש הוא המכין כל 
 וכמו כן הוא ממש במאורות ,והאשה היא המחלקת מזון וכסות לבני הבית על פי ערך הזה

מכין כל הדברים הא הוא האיש אשר הוא " וז,עיקר בהנהגהה הםנ דאצילות "העליונים שזו
 ,ו" או בהרוחה גדולה או בהפסד חתחתוניםי מעשה ה"כים לנבראים לפי ענין התפעלותו עהצרי

 ונוקבא ,םודש באריכות בנתיב הק"שהוא סוד המדרגות של קטנות וגדלות וכל הפרטים שבו כמ
שהיא המאור והיינו , א"חסדים מבעלה זהשלו הוא מלכות דאצילות אשר היא המקבלת כל 

 וכך היא ,א לפי העת והזמן ולפי ערך העבודה ברב ובמעט"רו בזהמקבל הסדרים כפי שנסד
זהר (מלכות לית לה מגרמה כלום ש ולכן אמרו ,ע ומנהגת אותם"עלמין בי' משפעת למטה בג

שגדולתה וסדור פרצופה והמאורות והיינו , א" רק מה שמקבלת מבעלה ז)א"א ע"א קפ"ח
 וכמו באשה הגשמיית כל , על ידםתבניתמ והיא ,הסדורים בה הם הכל מה שכבר נסדרו למעלה

אחרונה של '  ולכן היא בסוד ה,2780צורכה הכל מקבלת מבעלה ואין קנין לאשה בלא בעלה
אותיות ראשונות שהם '  הוא ג2781 ועיקר השם,זה אינו מחודשה שאות ,ה הכללית דאצילות"הוי
ר והרביעי יסוד " אמיסודות'  ששורש כל דבר ג, וכן הוא בכל דבר בכלל ובפרט,ו"א יה"א וז"או

 ריבוא' סאבות שמהם נבנה כל '  וכן בג,היסודות ראשונים' עפר אין לו כלום אלא נכלל מג
 מלך עליהם ומנהיגם לפי הפרטים שנבנו רק והרביעי דוד מלכא הוא ,ישראל וכל מדרגותיהם

ה  וכתב לו את משנ)יח יז דברים(ש "מסוד והוא , פ משפטי התורה"אבות וע' י הג"הם עב
פ התורה שהוא " שכל קיום מלכותו הוא להנהיג ישראל ע,'והיתה עמו וגו' התורה הזאת וגו

ימי בראשית '  שהימים הם ו,' וגוממלכתו למען יאריך ימים על )כ יז דברים(ש " וכמ,א"דרגא דז
ר שהם המוחין דגדלות שהם בסוד "פ התורה ניתנים בו ג" וע,ק שהם עצמם סוד זעירא דיומין"ו

כ כל כך "א צריכים להיות בנוקבא ג" ולכן כל האברים והסדרים שהם בז,2782 דיומיןאריכו
כ צריכה להיות מסודרת בכל אלו " כי היא ג, שהם אברים שלה וכל הפרטים שהם בו,מדרגות

 ולכך כל מה שאנו מדברים בנוקבא ,המדרגות בכדי שתנהיג בהם הנבראים בכל הדרכים האלו
ת באריכות בשערים הבאים "פרצוף ונערות וקטנות וגדלות כמשי בנקודה ו, מדרגות שבהבחלקי

 הכל לפי הכנת , מועטתאוא לפי מצבו בהארה מרובה " הכל הם לפי ערך המדרגות שבז,ד"בס
  .התחתונים

  כי היא לית לה, אין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מאיש)ב"א ע" נברכות(ש "והוא מ
י של " מסוד אנ2783ן" בטמני ראל שהם העמוסים בטנה הם הנשמות של ישופרי, מגרמה כלום

'  אנ)ב ו י שמות"רש(ש "כמ' י ניכר הנהגתו והשגחתו ית" שהוא עיקר השם שבה שע2784י"אדנ

                                                           

 .ב"ג ע" קידושין כ'עי 2780
ולכן , הן כי מלכות נכללת בבינה' ן אלו א"שני ההי, ל"א וז"א ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2781

  . ל"עכ, ראשונה' אחרונה בכלל ה' ו שה"אותיות יק' א לא אשתכחו אלא ג"ק ובז"בע
ב אמר רבי אלעזר אמאי הוו קדמאין חיין "ס ע"ז ק"תיקו' ועי', א פתח א"נתיב פרצוף ז'  עי2782

ונח תשע מאות , דם תשע מאות שנה ושלשים שנהכגון אדם דאתמר ביה ויחי א, יומין סגיאין
ואילך הוו ) א ומנח"נ(ומאברהם , וכן כלהו דרין עד נח הוו חיין שנין סגיאין, וחמשים שנה

מתמעטין בשנין אמר ליה ברי רבוי שנין ואריכו דיומין אינון מאריך אנפין ומעוטא דיומין ושנין 
  . ל"עכ, מזעיר אנפין

, ה הבטיח לישראל למלכות"וללבנה אמר פירוש הקב, ל"וז' גח חנוכה ופורים "פע'  עי2783
א וקובע לה מקום עד "למקום שהוא עתה ז' פי, שהיא לבנה שתתחדש ותעלה למקום תפארת

ה "וזה וללבנה אמר שהיא נוקבא אמר הקב, א"שהוא לעמוסי בטן אמא עם ז, היכן שמגעת
רת ולהיות במקום שהוא עמוסי ל עד שזאת היא עטרת תהיה בתפא"שתתחדש ותעלה למקומה לע

  . ל"עכ, בטן
וההיא נקודה אקרי אני ועלה שריא ההוא דסתים עלאה דלא , ל"א וז"ע' א ו"זהר ח'  עי2784
ח " קמז"א על תיקו"בהגר' ועי, א"ג ע"מ פנחס רכ"רע' ועי, ל"עכ, וכלא חד, ה"והיינו יהו, אתגליא

  ). ג" עח" יצ"א על ספד"בהגר' עי(ב "י היא כח"י דאדנ"ב שאנ"ע
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 שצדיקים הם ,2785ה"נאמן לשלם שכר לצדיקים ולרשעים שהם פנים ואחור של שם הוי' ה
' פנים והם בסוד ב ולא לאחור ויהיו ל)כד ירמיה ז(ש " כמ,עומדים לפנים ורשעים באחוריים

 האחור שם וסוד, ד"ת באריכות בשערים הבאים בס"א כמשי"פ ואב"הזיווגים של בחינות פב
י הסרת הרע "ע'  לגלות יחודו יתהואמ שעונש הרשעים "ש בכ" כמ,2786ד"ה אח"ו שהוא הוי"כוז

ה בשירת "ש משה רבע" והוא מ,ל סוד יום הדין הגדול" שחוזר הכל ליחודו והוא לע,וביטולו
 והוא סוד הכתוב ,' אני אמית ואחיה וגו,י הוא"י אנ"ראו עתה כי אנ )לטדברים לב (האזינו 

 שכל עונשי ישראל ,'ו חטאנו לו וגו"ה ז" הלא יהו,'מי נתן למשיסה יעקב וגו )כבב ישעיה מ(
מדרגות שבה '  הם ד2787י"דאדנ'  והד, הכל הוא בשביל גילוי יחודו בהחזרת הרע לטוב,וגלותם

  .)'פתח ד(ד לקמן "ת בס"ה כמשי"בסוד נקב
  

  פתח ב 
 והיינו , והיא מתפעלת על ידם, היא עשויה להעלות מעשה התחתונים למעלההנוקבא

פ התורה אז אנו " שכאשר התחתונים מעשיהם רצוים ומסודרים ע,2788בסוד תכשיטין דילה
 תא מוכנאומרים שגם הנוקבא היא שלמה בסידור אברים ותכשיטים והוא שלמות בנינה שאז הי

חלק שלמותו '  ראוים לקבל כל א,פ התורה"שכל מדרגות התחתונים המסודרים עוהיינו , לזיווג
 כנסת ישראל שהיא הכנסיה של 'נק ולכן , כל מאור משפיע לעומת המקבלו,א שהוא הדכורא"מז

ש שהיא כונסת " וכן מורה ע, שהם מצטיירים בה כפי שלמות מעשיהם2789כל נשמות שלהם
 כל ,ש ישראל שלמטה"כ בשם ישראל ע"א שנקרא ג"ורות ומדרגות מבעלה זבתוכה כל הא

ספירות הוא ' ת של כל הי" וכן ר,מדרגותיו מכוונים המה נגד כל פרטי נשמותיהם וסדריהם
  . שהם כוללים כולם2790ישראל

 והיא נקודה ,ת בשערים הבאים"נוקבא היא נקודה אחת יצתה בתחלה כמשיה וכן
 ולכן ,דכלל אצילות כוללת בראשית של כולם שהוא נקודת כתר שבהנקודות ' האחרונה של ה

 )יז כג שמות(ש " וכמ, שהוא שעל ידה מתראים כל התחתונים למעלה2791היא נקראת מראה
 וכאשר כולם ,ק שלמעלה"במקום אשר יבחר שהוא בהמ' שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך וגו

י כל המדרגות שלמעלה מראים בה "ע ו,מסודרים בסדר הראוי היא מתוקנת בתכשיטין שלה
 ,הירא' יראה אשר יאמר היום בהר ה'  ויקרא למקום ה)ידב בראשית כ(ש " וכמ,השפעתם
ל הוא הנוקבא שהוא " שהמקום הנ,כדרך שבא לראות כך בא ליראות )ב" ע' דחגיגה(שאמרו 

  שכמו שבשורש השרשים למעלה נעשה צמצום ומקום,ע"עלמין בי' גדמקומו של עולם 
 כמו כן הוא במלכות שלמטה דאצילות שבה נעשה מקום ,'לעולמות באמצע נקודת מלכותו ית

 העלה אברהם את יצחק בנו שהוא סוד שורש כל נשמות ישראל ושם ,לתחתונים הנפרדים
 ואברהם הוא , והם בסוד יצחק,ת במקומו"ן אליה שהוא בסוד הגבורות כמשי"שעולים בסוד מ

 וכל זה עשה אברהם הכנה בעקידתו של ,תבסמין גבורות דידההחסדים של הדכורא שבהם מ
 המקום הזה בתיקון אל'  שיהיו כולם מוכנים לעלות להר ה,יצחק שממנו יצאו כל נשמות ישראל

יראה את '  ואז ה,במעשיהם הטובים'  לשעבד לבם למקום ולמסור נפשם לאהבת ה,מעשיהם
 שכל מדרגות שלו מתראים בה ,יראה'  אשר יאמר היום בהר ה,הנוקבא מוכנת בתכשיטין

  .להשפיע לתחתונים

                                                           

ו "ה וכוז"ד הם האותיות לפני הוי"שזאת אומרת טדה, ח"א פתח כ"לעיל גדלות דז'  עי2785
, ז"פ' ו גי"ק כוז"ד יקו"טדה) ביאורי הזהר דף ריט(מ משקלוב "הגרמ' ועי, ה"האותיות לאחר הוי

 . ל"עכ', ק נאמן לשלם כו"י יקו"כמנין אנ
 .ה ואמר איהו"א ד"ז עז ע"קוא בתי"וכן בהגר, כ בהקדמה" יוהעניןכ "שעה'  עי2786
  .ג"ח ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2787
הכלה העליונה תעדה כליה ותקשט עצמה ואז יזדווג עמה , ל"וז' ד ב"ן ומ"ח מ"ע'  עי2788

נ והם "מ' ונודע כי קשוטי כלה העליונה הם הנשמות הצדיקים העולין בה בבחי, ומשפיע בה
  .ל"עכ, גורמין לזווג עליון

א "כד, מהו כנישתא דא איהו עצרת כנישו, כנישתא דישראל, ל"וז) א"ז ע"קצג "ח(זהר  'עי 2789
  .ל"עכ, מאן דכניש לכל משריין עלאין לגביה, מאסף לכל המחנות

 .ו כמו ישראל"תקמ' ם בגימ"ת נהי"ב חג" כח2790
 . אור נערב שער הכינויים'  עי2791
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 שדורות הראשונים ,י נתגלה כבוד מלכותו בעולם"י האבות שע" בנין הנוקבא היה עוכל
נתעלם מן התחתונים עד '  ומציאות מלכותו ית,2792רקיעים' גרמו שנסתלק השכינה למעלה מז
מיום שנברא העולם לא היה  )ב" ע' זברכות(ל "ש רז" וכמ,'שהכחישו השגחתו וממשלתו ית

 והוא סוד הנוקבא שהיתה באתלטיא בעולם ,' עד שבא אברהם כוןה אדו"אדם שקרא להקב
 )הבראשית יב ('  ואת הנפש אשר עשו בחרן וגו,2793התהו שהם שני אלפים תהו עד שבא אברהם

 שהם סוד אמונת 2794 ואז נפקא מאתלטיא,שמאז התחיל לפרסם ממשלתו והשגחתו לבני אדם
'  בהין והאמ)ו בראשית טו(ש " כמ,' והתחיל לגלות אמונתו ית,ניות פילוסופיא הארורהחיצו

 והוא סוד הברכה ,'בחכמה יסד ארץ וגו' ה) יטמשלי ג ( התורה בסוד  חכמתי השגת" ע,'וגו
 שהיא התורה שנתנה לו ולזרעו , והיה ברכה)בבראשית יב (ש "ת את אברהם כמ"שברך השי

 ,תגדל האמונה בארץ והוא סוד הנקודה של הנוקבא כשיצתה מן התהו ובזה התחיל לה,אחריו
אחרונה של השם כמו '  בשמו שהוא השנוסף' ומאז התחילה להתגדל בסוד פרצוף והוא סוד ה

  . באברהם,ם" בהברא)טבראשית רבה פרשה יב פסקה (שכתוב 
ת י נכרת לו ברי" וע, מצות מילה בעטרת הברית ששם הוא שורש נקודה שלהוסוד

 שהוא סוד הארור של הנחש ,להיות לו לאלקים ולזרעו אחריו בהסרת הערלה הדבוקה בעטרה
 והוא בסוד ,2795' ושם בגילוי העטרה נעשה אחד בקוצו של ד,אל אחר הנמשך אחר חיצוניות

 שהאמונה קשורה בחכמת התורה ואין החכמה הזאת יכולה ,של השם'  י2796חכמהבנין הנוקבא ב
 'ג מ"אבות פ(ש " וכמ,עות המשובשות הנמשכים מחכמה חיצוניתלהתגלות אם לא בהסרת ד

 והוא חכמה , היסודבעטרת שיראה היא נקודת הנוקבא התלויה , אם אין חכמה אין יראה)ז"י
 , והיינו שיסוד היראה הוא האמונה הזאת,2797ה"דהוי' י בי"דאדנ' דידה הקשור בחכמה עילאה י

 ז"תיקו (מחלליה מות יומת ,ז נאמר"ונית שעו מחכמה חיצ"וצריך להזהר שלא להכניס שם ח

                                                           

כיון שחטא , יתהעיקר שכינה בתחתונים ה, ל"וז' ט פסקה ז"בראשית רבה פרשה י'  עי2792
דור ', דור אנוש לג, חטא קין נסתלקה לרקיע השני, אדם הראשון נסתלקה שכינה לרקיע הראשון

ואלו , צדיקים' וכנגדן עמדו ז', ומצרים בימי אברהם לז', סדומיים לו', דור הפלגה לה', המבול לד
' חק והורידה מן ועמד יצ', עמד אברהם והורידה לו, אברהם יצחק ויעקב לוי קהת עמרם משה, הן
', לב' עמד קהת והורידה מן הג', לג' עמד לוי והורידה מן הד', לד' עמד יעקב והורידה מן הה', לה

 . ל"עכ, עמד משה והורידה מלמעלה למטה', לא' עמד עמרם והורידה מן הב
תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי העולם שני אלפים תוהו שני , ל"א וז"ע' ז ט"ע'  עי2793

שני אלפים תורה מאימת אי נימא ממתן תורה עד ' ם תורה שני אלפים ימות המשיח וכואלפי
השתא ליכא כולי האי דכי מעיינת בהו תרי אלפי פרטי דהאי אלפא הוא דהואי אלא מואת הנפש 

  .א פתח סז"גדלות דז' ועי, אשר עשו בחרן
תיב מן האדמה אשר ומההיא דאתלטיא נפקא דכ, ל"ד וז"ע' א ח"ב ובגר"ע'  חצ"ספד'  עי2794
) 'נוק(אבל היא , ל"דחסד כנ' ק מסט"דו' ל שהתיקון היה שיצאו אורות חדשים מסט" ר-' אררה ה

והוא האורות שהיו , ל"דנוקבא בחינת הגבורות כנ' אלא האורות שהיו לה בתחלה בסט, לא נפקא
ש "וז, ת חדשיםוהן אורו, ל"דדכורא כנ' וכל התקונין הן בסט, ויצאו עכשיו, בקליפות דאתבטלא

רק אותן אשר יצאו מן , שהיא אין לה אורות חדשים להיות בכלל התיקון, ומההיא דאתלטיא נפקא
  .ל"עכ, הקליפות שהן אחד עשר קליפות

אפילו ', כל זמן שמאמין באחדותו ית, ל"ה לא יפסיק וז"א ד"ב ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי2795
ונכלל ', פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו"ואע, עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה
ל הוא מבועא דלא פריש מבירא "והענין כי קוץ הנ, ל"תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ

כיון שתמיד , א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה"של ז' אחרונה מל' כי זאת בחי, לעלמין
גדולים אבל שאר ' והר' שלכן הד, אחרישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל 

דנחש ' וזה הוא סט, ו"ה מחמת עונות כשרובם ח"שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו' הבחי
וכן בבת אל נכר אז , אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר, בשאר עבירות

ל יוסף "ר',  פוסק וברח כוש ואיהו"וזהו פירוד הגמור וז, ו מסתלק מצדו"ח) דהיינו האמונה(הקוץ 
י "א ע"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"ומסתלק הקב, במדרגתו

  .ל"עכ, הזיווג
 .אבא יסד ברתא, א"ח ע"ג רנ"זהר ח'  עי2796
דאיהי עשרה , קנני ראשית דרכו' ד דאתמר ביה ה"איהו יו, ל"א וז"ח ע"ז קי"תיקו'  עי2797

איהי ' והאי י, ומתמן זכה לאורייתא דאתייהיבת על ידיה, תקרי בראשיתא, דורות ותב לה לאתרה
 דיעקב - ' ד וכו"ה והאי יו"ל ד"א וז"ש בגר"וע, ל"עכ, ק"מיקו' י י"מאדנ' מישראל י' מיעקב וי

ה דכורא "יעקב וזה בראש הוי' י נוק"ן זה בעקב דאדנ"יודי' והן ב, י"ה ואדנ"וישראל הן דרגין דהוי
  . ל"עכ, ישראל
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 ערלתו שךז נמ" שהוא זוהמת הנחש דאטיל בחוה שעי,'מאן דעייל לחלל דילה כו) א"ה ע"כ
 לבד ,' דאברהם יושב על פתחו של גיהנם כו)א"ט ע" יעירובין(ש " והוא מ,והיה קוצץ בנטיעות

אפיקי ים  (א"ש במ" כמ,ה שהוא מה שנמשך אחר אשה זר,'הבועל ארמית דנמשכה ערלתו כו
 אברהם התחיל לגמור פרצופה ותחלה היה באתלטיא בסוד וכן , באריכות מזה)ב" ע'מגילה ו

אל הארץ אשר ' לך לך וגו) אבראשית יב ( עד שיצא מאור כשדים ונאמר לו ,שני אלפים תהו
' מין בהוהא )ו בראשית טו(ש " כמ, שהוא ארץ העליונה נוקבא ונתקשר בנקודה זאת,'אראך גו

 , בסוד פרצוףבנותה הכל היה ל, וכל ענין האבות בסוד הבארות)תיקון פתח כא (ל" כמש,'גו
אלקיך שואל מעמך כי אם '  מה ה)יב י דברים( ולכן כתיב ,ד"ת בשערים הבאים בס"וכמשי

י עבודת התחתונים שהוא כולל " שנקודה זאת העיקרית של הנוקבא שהיא נבנית ע,'ליראה וגו
   .ד"ת בס" כמשי, וכל התיקונים שהם אברים דילהכל המדות
  

  פתח ג 
 והוא קשר ,על ידה'  הזאת העיקרית נקראת מלכות שהוא סוד גילוי מלכותו יתנוקבא

 והוא חלק האחרון של כל ,של כל הנמצאים התחתונים וכוללת כל הכחות של כל המאורות
 האחרון הנמצא בכל ספירה  כי שורש התחתונים הוא חלק האחרון דהיינו הכח,א"ספירות ז

 וחק ,א" שהתחתונים כוללים כל הכחות וכל פרטי המאורות הנמצאים בז, בהקשריםשכולם מת
 שבהם מתגלה כבוד מלכותו ,הזה הממציא הנבראים של מטה והמנהיג אותם הוא נקרא מלכות

 רק ,ה"יאחרונה של הו' ס הנכללים בנקודה האחרונה של האצילות שהיא ה" והם סוד כל הי,'ית
י " שהוא ענין גילוי מלכותו שמתפרסם וניכר יותר לנבראים עלתכ במדרגה הולכת ומתגד"שאח

 תחלה היתה הנוקבא בעולם התהו נקודה אחת , והנה)פתח כט (ד"ת בס"כמשי' התגלות כחו ית
' ן וכל הי"ספירות דשם ב'  וביציאתה מאתלטיא להיות בגדר התיקון אז נתוספו בה ט,לבד

 שכל הכחות שהיו סתומים בה נתגלו ,שמנקודה נעשה בסוד פרצוףוהיינו , ה"שם מספירות ד
שתחלה צריך להבין בכלל שהוא מלך העולם ומנהיגם '  והוא ענין מלכותו ית,עתה בפועל

 ודבר זה אינו מתבטל לעולם שגם בעת שישראל בתכלית השפלות ואין השגחתו מתגלה ,בכלל
פ " נכון עבסדר וכשהארתו מתגלה בפועל ובגלוי ,אמונה לבד אנו ממליכים אותו ב,כ בפרטות"כ

 והוא סוד התפשטותה ,מצד הכרת השגחתו'  אז אנו ממליכים אותו ית,2798חיבור התורה והמצות
  .בבחינת פרצוף

א בין באחור ובין " או בכל קומת ז, או מן החזה ולמטה לבד, על כמה מדרגותוהוא
עת התהו לא היה בה רק בחינה תחתונה של  וב)פתח כה (ד"ת במקומו בס"בפנים כמשי

ל שלא יצא ממנה רק כתר שבה שהוא מבחינה תחתונה " ור,עשירית שבעשיריתוהיינו , הנקודה
וארעא  )א" ע'ג(ד " ולכן אמרו בספ, שאינו מגוף ענין הפרצוף שלה,מנהשל פרצוף שלמעלה מ

 ש שם במקומו" וכמ,ללל שמבחינת עצמה לא יצא כ" ר, שלא מלכה כלל בעולם התהו,אתבטלה
 עשירית מלכות בכלל בחינת וגם זה הנקודה לא נתגלה כתרה בכל החלקים רק )שבירה פתח יח(

 שהתהו הוא שיעור המחשבה כפי הנהגת הנבראים בזמן )שם (ש במקומו" כמ,והיינו לבד
 וכן הוא בסוד מלכות בעת שהרשעים גוברים בעולם כדור אנוש ודור ,שהקלקול גובר מאד

 ורק דקרו ליה , ונמצא שהיה מלכותו בעולם מתעלם מאד,'גה שהיו מכחישים השגחתו יתהפל
 סיבה ראשונה והוא סוד כתר של המלכות שהוא עילה לללהא דאלהיא בכ- א )ב"י ע" קמנחות(

 וכפי דעת , וגם זאת לא בבחינת סיבה גורמת כל הפרטים רק על עלול הראשון לבד,ראשונה
 וכל שאר ,האמינו רק מציאת עלול ראשון כללי מסיבה ראשונהאשר הפילוסופים הרשעים 

 רק את עצמו כפי זולתו)מ( וחשבו שסיבה ראשונה אינו משגת ,עלולים נמשכים מעלול הראשון
  . הרי זה סוד יציאת נקודת מלכות שבכתר שלה לבד,דעתם המזוהם

 ,נו וזרעוי אברהם אבי"בעולמו ע' כ אחר התהו שהתחיל להתפרסם מלכותו ית" אחאבל
שולט על כל הנבראים ומשגיח ' אז נשלם נקודה זו בשלמותה שהוא שורש האמונה שמלכותו ית

 אבל הוא בכלל ולא בפרט ,ספירות שבה'  והוא סוד מילוי הנקודה בכל חלקי י,עליהם בכללות
פ " שהנהגה כללית הוא מה שנוהג בטבעו שלא ע, בנתיב עגולים ויושר)'פתח ג (ש למעלה"וכמ
 וכן היה הדבר בתחלת ביאת , כמו הנהגת האומותי התורה ומצותיה רק לקיום העולםדרכ

 פרשה לט ר"ב(ש במדרש "בעל הבירה כמ' י האמונה בארץ שהוא ית" שאז נתפרסם ע,אברהם

                                                           

  .א חיבור של תורה ומצותון ה"ה וב"שחיבור מ, ג"א פתח כ"לעיל ז'  עי2798
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י התורה "ע שהרי עדיין לא היה גילוי השגחה , אבל בהנהגה טבעיית לבד בסוד עגולים)אפסקה 
ג מצות " שמצוה זו כוללת כל התרי,צות מילה שנתנה לאברהםמב רק בבחינה אחת ,ומצות

מאור '  וכמו כן נתפרסם השגחה בכלל במה שהוציאו ית)א פתח עט"גדלות דז (ש למעלה"כמ
 שמציאותו , שנקודה ראשונה של הנוקבא הוא בעטרת היסוד דדכורא,ש הרב"ס מ" וז,כשדים

 בבחינה נקודה הכללית בסוד אמונה  הנוקבאלכותוי ממשלתו ומ"א מתגלה ע"הוא סוד ז' ית
  .ז שהוא סוד העברת הערלה מעל הברית"בהכחשת וביטול אמונת ע' ביחודו ית

 , שבעה רקיעים הם)ב"ב ע"יחגיגה (ל " והוא כי ארז, הערלה הזאת הוא דבר עמוקוענין
ה  רקיע שבו חמ,' וילון אינו משמש כלום רק יוצא שחרית כו, ואמרו,'וילון רקיע שחקים כו

י כוכבים שברקיע "שהנהגה הטבעיית הוא עוהיינו , ' רחיים עומדים כוששם שחקים ,' כוולבנה
ז " וכן הע,ז וכל החכמות חיצוניות במה שתולים הכל בטבע" ושם הוא סוד כל הע,השני

הם ומזלות  והכוכבים ,בהשפעת הכוכבים שהיו חושבים שהממשלה נתנה להם בלא שינוי כלל
 כמו , וכמו שיסוד מקור המשפיע לזולתו,רגא דיסוד דכלל העולם התחתוןברקיע השני שהוא ד

 והערלה הסובבת על זה היסוד הוא הטבעי ,כן משם השפע לארץ התחתונה שהוא דרגא דנוקבא
 בחסרון וסילוק השגחה ההשגחההשולט בו יסוד כל הקליפות ודעות המשובשות התולים 

גיח בנבראיו והוא האוטם והכיסוי על מקום ירידת  ולא יש)ידאיוב כב (  לורעליונה שעבים סת
 , על ידי שעל ידו התחיל גילוי הנהגה פנימיית בביטול הטבע, אבל אברהם,השפע ושער השמים

 והוא הסרת ,' אז נראה לכל השגחתו ית,י שניצול מאור כשדים וכמה נסים ונפלאות שנעשו לו"ע
ה מן המזלות שמשם בא מזון  שלמעלקים והוא מסוד שח,הערלה ופתיחת שער השמים

מדות המנהיגים '  והם ב, כענין המן שאכלו ישראל במדבר וכדומה,הצדיקים למעלה מן הטבע
  .2799ה בחסד ודין במיזוג"ז נו"עוה

הוא בסוד עטרת היסוד '  שענין קשור האמונה הזאת ביחודו ית)'פתח ב ( נתבארוכבר
י קשר "חזרת הרע לטוב בסוף הסיבוב ע והוא הגורם ה,'שהוא מקור גילוי השפעתו ויחודו ית

 שלכן נשאר שרשה בעטרת היסוד לעולם מצד שעד שם מאיר ,ל"ש הרב ז" והוא מ,היחוד
 ,ימי בראשית' שאימא הוא התשובה למעלה מווהיינו , אורות יסוד דאימא וכל בנינה הוא משם

 ,א שולט"ם סטאלפי שנין אל הטוב שאין ש' כי שם חוזרים כל המאורות אחר סבוב הנהגת ו
ויסוד אימא הוא השורש ויסוד הבנין של ענין החזרת הרע לטוב שהוא מקושר עם שורש גילוי 

ד "ש בסוף ספ" ובזה תתעלה באלף השביעי למעלה לאימא כמ,י האמונה ביחודו"ע' מלכותו ית
  .2800ש בפירוש רבינו הגדול שם" וכמ,קרן ביובלא אתעטר )ב"ו ע"ל(

ש התשובה המשקיף להחזיר כל הנמצאים אל שורש העליון  שבסיבת יסוד ושור,והיינו
 שם לה אורות שדרך ,ש הרב" והוא מ, נמשכים לה תיקונים והארות המוכנים לזה העליה,הזה

בסוד ' כ סוד כלל תיקון כנסת ישראל נשמותיהם שהם מקושרים בו ית" והוא ג,ומתקנים אותה
 ,ל"אחרונה של השם נוקבא הנ'  ה,ם"של אברה'  שהוא ה)'פתח ב (השלשלת שכתבנו למעלה

 אחת קודה אפילו בהיותם בשפל המדרגה בגלות סוד נ,ו"י נשמרים שלא יתבטלו לעולם ח"וע
 , הוא בירידה התחתונה בעולם לבד ואף מציאותם רק כלל מציאותם,שאין ניכר בעולם מעלתם

ך הנקודה הקטנה  כל השלמות וכל המדרגות נשאר שם תו,מ" ומ,והוא סוד עשירית הנקודה לבד
 התורה ,כי לא תשכח מפי זרעו כלל )כאדברים לא ( שנאמר ,י התורה"הזאת בהעלם ובכח לבד ע

 וכל ,ג מדות שהתורה נדרשת בהם"התורות בי' פ שהוא בעטרת היסוד המייחד ב"שבכתב ושבע
  הוא עצמו סוד הנוקבא,מדרגות של כנסת ישראל בעלייתם וירידתם לפי הזמנים ולפי עבודתם

 וכן התיקונים הניתנים לישראל שיהיו ,ד"בס' כאשר ית ,עלייתה וירידתה בכל המדרגות שבה
 , הוא יסוד מקור התשובה מסיוע דלעילא,י אורך הגלות"לבסוף חוזרים בתשובה ומתנקים ע

   .והבן מאד
  

  פתח ד 
                                                           

והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר' עי 2799
וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו

ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,הנםוגי, ב בגן עדן העליון"בעה
 .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע

שקרן אתעטר , ל לכן נאמר בקרן היובל" ר- עד סוף הפרק ' קרן ביובלא אתעטר כו, ל" וז2800
  . ל"עכ, שה כידוע בהרבה מקומותדרגא דמ, ולכן זכה משה לקרן שזכה לבינה, ביובל
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, רונהחא'  ה, בוגרת, קטנה, נערה,ה"מדרגות שסימנם נקב'  בנין הנוקבא הוא בדסדר
כמו כן הוא עליית  , בנתיב הקודםוא והגדלתו בכל המדרגות שנתבאר"שלפי עליית זהיינו ו

 ור כמו כן הוא המא,א המסודרים להשפעת הנבראים" שכפי ענין סדר גילוי המאורות בז,הנוקבא
 שגילוי פניו , כפי ענין העבודה של התחתוניםי"כ ע"והוא מתפעל ג ,המביא הארות אלה אליהם

 ' דחגיגה(ל "ש רז" וכמ,וא ממש כפי גילוי התחתונים ופנותם לשעבד לבם למקוםבהארה ה' ית
כמים הפנים לפנים ) יטמשלי כז ( וכתיב , כדרך שבא לראות כך בא ליראות, יראה יראה)ב"ע

י "א היה עדיין בסוד התוהו בשיעור קלקולים הראוים להיות בהנהגה ע"שבעת שזוהיינו , 'וגו
 שנשאר שורש , אז הוא רק בסוד נקודה בעטרת היסוד לבד,תוניםקלקול היותר גדול שבתח

  .םוד הק2801ש באות" וכמ,כ"להיות מתגלה אח' למלכותו ית
א שהוא בבטן אימא ונתקשרו הנקודות שבו להיות "כ בעת מדרגת העיבור של ז"ואח
 אז הנקודה הזאת הלבישה יסוד שלו ויסוד שלו את ,י"ת שלו בנה" ונכללו חג,בסוד היחוד

 והכוונה בזה כבר ביארנו ,בסוד פסיעה לבר'  והנוקבא היא בסוף הו,'שתוך ה'  והוא הו,ת"תה
 שענין העיבור היה התיקון במאורות שלו במה שנכלל באימא )א פתח יג"גדלות דז (במקומו

י קיבל ממנה התיקון שנסדרו מאורות " וע,א מגיע שם" מקום שאין קטרוג הסטהשהיא מדרג
 מקושר יחד להביא אל ,שכל מאור יפנה אל חברו ויהיה להם שייכות זה לזה ,שלו בסוד היחוד

כ בעולם התהו שהיה בסוד שברי כלים שאין להם שייכות זה " שאמה ,עצם התיקון וגילוי היחוד
 ואין להם תכלית מיוחד ,ע"פועל בפ'  מאחר שאין הדברים הולכים בסדור נכון אלא כל א,לזה
י שלו שהוא מה שנוגע להנהגת "ור אז לא גילה ממנו אלא נה ותחלה בעיב, סוף השלמותאל

 אז ממילא ניתן תיקון לנוקבא שלו שיהיה לה התקשרות ,א" ולכן כשנתקן דבר זה בז,ז לבד"עוה
 שפיע שכל הנבראים יקבלו שלמות מן המ,י הדכורא"כ בטוב התיקון המעותד לה להתבסם ע"ג

  .להם
 הוא שורש עליון של הנוקבא ,א העטרה יסוד דדכורא חלק התחתון שבו שהווהנה

 ,א" ונמצא שבהתחלת התיקון של ז,כ יסוד הוא דרגא דדכורא עצמו" משא,ושייך לבחינתה
 והוא סוד התקשרה אל היסוד ,ממילא ניתן כח לנוקבא שתהיה מוכנת להשתלם מן הדכורא

ל כענין מי "ר , דאושיט פסיעה לבר,על פסוק אשורנו )ב"ג ע"רג "ח(והר ש בז" והוא מ,ועצמ
 , וכמו כן ניתן הכנה לנוקבא, ומכין עצמו לילך,שפוסע ברגלו כאלו רוצה לילך למחוז חפצו

 ופסוק זה אמר בלעם על ישראל שהתנבא על ,א יתן לה כח לעלות למדרגה העליונה שבה"שז
 כי )ט כג במדבר(ש " וכמ, שם לעםעשול שניתן להם הכנה במצרים שנ"תכלית גדולתם לע

 ושם במצרים היו בסוד העבור ,' הן עם לבדד ישכון וגו,רים אראנו ומגבעות אשורנומראש צו
גילוי החסדים ב ו, וניתן להם הכנה לגאולה העתידה שהוא ביסוד באלף הששי,ל"ש הרב ז"כמ

שהוא והיינו ,  שם מתחיל קומת הנוקבא,א" וידוע כי בסיום אורות של ז,בסופו בעטרת היסוד
 ולכן בסוד העבור שאז אין נראת רק ,א שהוא למעלה ממדרגתה"של זהמאור המקבל האורות 

ת " אבל ביניקה הוא מגלה אורות חג,י שבו לבד הנוקבא נראית שם בתחתית היסוד"הנהגת נה
 והוא סוד ,ת" ולכן צריך שיהיה שורש לנוקבא מתחתית הת,2802ב"שלו שהוא סוד הנהגת עוה

 והוא בסוד הנהגת ,א"זדמספירת '  שלה כא ואז נשלם הנקודה, נקב שבחזהגדעלייתה שם נ
כ " שאמה ,לבד בשלמותה'  שאז נגלה כבוד מלכותו ית, הטבעיוימים שהוא סדור' העולם בו

 והיינו שבעת העיבור ,כ" אז אין מלכותו ניכר כ,כשמנהיג העולם בצמצום גדול ובמעוט השפעה
 , התחתוניםהכנתפ סדר " עודרכ והיינו שאין מנהיג העולם לפי ,א אינו מגולה לחוץ"שאז ז

לעורר רחמיו '  ואז הוצרך הוא ית,ו כליה והסתר פנים"והיינו שלפי רוב עונותיהם חייבים ח
 שאז ההנהגה נקראת על שמה והוא סוד העיבור ,למעלה מגדר המעשה והוא מסטרא דבינה

ים ועבדו  שאז היו טפלים למצרמצרים וכמו שהיה ב, עובר ירך אמו הוא,ש אימא"א נקרא ע"שז
להנהיג בסטרא דבינה לפי הבטתו מה שיהיה '  שהוצרך הוא ית,2803מגויי הארץ' עבודה זרה כא

  . וניתן אז להם תיקונים לזה,אחר זמן יציאתם משם
ולא  )טמשלי כד ( שמלך במשפט יעמיד ארץ , שלא היה ההנהגה בבחינת מלכותוונמצא

פועל בעצמו לפי הראוי בהכנת א " שאז ז,היה ניכר מדת מלכותו בעולם עד אחר הלידה

                                                           

 .ל בפתח"נדצ 2801
 .2799לעיל הערה ג "ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2802
 .ל"עכ, ז"ז והללו עובדי ע"ב הללו עובדי ע"ע ע"זהר תרומה ק'  עי2803
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והמצות כי  לה מלכותו בסוד הנהגת פרטי התורהאז מלכותו נגלה אבל עדיין אינו נגהתחתונים 
א בחכמה ותבונה ודעת שהוא דרך " והוא סוד ביאת המוחין בז,י גילוי הנהגה פנימיית"אם ע

ת המצות שהם  ואז גם המלכות נגלה בעולם בכל פרטי מדרגו,הפנימי בחכמת ובינת התורה
 והוא סוד הנוקבא שנעשית פרצוף ,ת"ה ל"ח מצות עשה ושס"מסודרים בסוד פרצוף גמור ברמ

 ,אחרונה של השם'  ואז ביניקה היא נקראת ה,ד"ז בס"ת אח"א וכמשי"י ביאת המוחין בז"ע
 והנוקבא ,ם"ימי המעשה בסוד בהברא' י מעשה בראשית בו" שנעשה ע2804שהוא האדריכל
  שהרי היא דבוקה באחוריו עד אחר הנסירה שיתבאר ענינו בסמוך,ראת בשמוטפילה אליו ונק

א שלם במוחותיו שהוא סוד הנהגה פנימיית ועטורי ההנהגה אינה "ז שאין ז" שכ)פתח הבא(
ע " ולכן אינה נקראת בשם בפ)פתח הבא (ד"ת בס" וכמשי,נפרדת ממנו ואז עדיין אינה שלמה

   .ה" רק נכללת בשם הוי,י"שם אדנ
  

  פתח ה 
) כבבראשית ב  ( אז גם הנוקבא נגדלת בסוד,א בסוד הגדלות"כ כשנכנסו המוחין בז"אח

 ותראה רזין עילאין , ולהבין הענין על בוריו צריך להאריך קצת,' את הצלע וגואלקים' הויבן 
 והוא שאנו רואים בבריאת האדם למטה שנברא ,ק בסתרי סודות ההנהגה"ונפלאות מתוה

 ,'ויסגור וגו' ויקח אחת מצלעותיו וגו) כאשם (כ " ואח, זה בזהוקיםופים דבבתחלה שני פרצ
 וכל מה שאנו מוצאים בסדר המאורות העליונים כמו כן ,והענין כי האדם נעשה בצלם אלקים

 כי ששת )יאשמות כ (ש " כמ,ק" אנו רואים בסדור הבריאה שהעולם נברא בווהנה ,היה למטה
 אלה )דבראשית ב ( כתיב , ואחר שנשלם הבריאה ונברא האדם,'את השמים וגו' ימים עשה ה

 והיינו ,' ואדם אין וגו,' וכל שיח השדה וגו)הבראשית ב ( וכתיב ,'תולדות השמים והארץ וגו
 שהתחתונים מקלקלים ,בוריבסוד התהו או הע'  א,מדרגות יש בהנהגת וקיום הנבראים' שג

 ,עליהם כי גורמים פגם במאורות העליוניםמעשיהם שאין ההשגחה ושפע האלקי ראוי לחול 
ו כמו " או בסוד התהו ממש שגורמים במעשיהם ביטול ושבירה לגמרי ח,מדרגות' וגם בזה יש ב

בדור הגורם קיום '  אצדיק והיינו שיש , או בסוד העיבור,בדור המבול ודור אנוש וכדומה
ור מריעים מעשיהם והעולם  אבל כיון שכל הד,ו" חלבריאה שיצא מן התהו ולא יתחרב לגמרי

 שהוא סוד העיבור ,רת הדיןא ולכנוס לפנים משו" אז צריך להעביר ההנהגה מז,נדון אחר רובו
 ראויי שהיה צדיק בדור ו" שע, והוא סוד תיבת נח,א נכלל באימא מקום שאין קטרוג מגיע"שז

ש במדרש " כמ,דמ ברוב קלקול הדור גם הוא היה ראוי להיות נאב" מ,העולם להתקיים על ידו
אלא '  שאף על נח נגזר כו,' ונח וגו,על פסוק כי נחמתי כי עשיתים) ט פסקה כחפרשה ר "ב(

 והוא סוד ,הוצרך להכניסו אל התיבה דוקא ולא נעשה לו נס אחר'  והוא שהוא ית,'שמצא חן כו
ורת י אימא למעלה מש"א בסוד העיבור באימא להיות ההנהגה ע" שהוצרך לכלול ז,ש"גדול כמ

על פסוק ותנח התיבה  )ב"ח ע"רנג "ח(והר ש בז" וכמ, והוא סוד התיבה שהיא אימא,הדין
 ,ת להעלים את נח מן העין שלא יהיה קטרוג עליו"ך השיר והוא מה שהוצ,'בחודש השביעי וגו
 , אינו ראוי להנהגהעדייןמ " שאף שיצא מן התהו מ,א בסוד העיבור באימא"והוא סוד כלילת ז

קווין ' ל שאין נשלם מדותיו שיהיו ראוים להנהגת הג" ר,י לבד"ק שלו רק נה" כל הושלא נשלמו
 וגם זה בכלילות באימא ששם שערי רחמים ,י" רק בסוד המיזוג של נה,ת"ר שהם חג"של חד
 שמהם נבנה העולם שהם בסוד ,י"בני נח שם חם ויפת שהם בסוד נה'  והם סוד ג,נפתחים

ח "ושי' ב ש"ת ע"ב הוא חג"שעש )ב"ח ע"צ(ש בתיקונים "מ כ,ח השדה"שי) הבראשית ב (
  .2805)ל ברי"ה א"ד ד"ח ע"צ (ש רבינו הגדול בביאורו לתיקונים" כמ,י"בנה

ק שלו שכבר כלו דור המבול " שכבר נשלמו ו, שיצא מן התיבה אז היה סוד הלידהואחר
א " אברי ז והוא סוד זמן העיבור שאז נתקנים,2806ב חודש שהוא משפט רשעים"הרשעים בי
 עיבור של דרושל ב"ש הרב ז" כמ,ת שלו"א בחג"י דא" וגם נכללים נה,ת"י בחג"ונכללים נה

 שאז אותם הנשמות של ,והיינו )'יפתח א "ז(במקומו ש למעלה "וכמ )'בפרק עיבורים ( ח"יב
                                                           

  .ג"ח ע"א כ" מוזכר ביהל אור ח2804
של ' והוא ש, ימינא ושמאלא ואמצעיתא, ן שבו" ווי'בג, ר"חד', כולל ג' שכל ש: ל שם" וז2805

', בחי' לפי שיש לו ב, כ בשיח על אות ברית"ח ג"מ י"מ', ן כולל כל הג"ג ששי"והנה אע, עשב ושיח
' ת אות כו"ש צבאו"מ אות הוא בצבא שלו כמ"מ', ת כו"צבאו' ת ה"י בשם צבאו"שאף שנכלל בנה

 . ל"עכ', בחינות שבו וכו' והן ב
  .א"ז ע"ה י" ר'מסב'  עי2806
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בני נח שהם היו כוללים כל ' דור המבול שנתקלקלו נבררו בזמן הלז ונכללו כולם בשורש ג
 שיצאו מן התיבה אז התחילו להתגלות בעולם עד שבא אברהם ואחר ,ת בסוד העיבורהנשמו

מצות שהם לקיום ישוב המדינה '  שכבר ניתן להם ז,וזרעו והוא סוד הלידה שיצא מאימא לחוץ
ל בזמן שאין קלקול " ור,ק שהם מושלים בעולם" וזה ענין הו,שלא יגרמו קלקול וחורבן העולם

 רק שהיו על , שעדיין לא נתנה תורה למטה שיוסיפו באורות עליונים,טה מלמףואין תיקון נוס
הימים ' ב בו" כפי שהיה במע,' ואז ההשגחה מסטרא דלעילא בחסדו ית,משפטם הראשונים

שהנוקבא היא כלל והיינו , ע"א נכללת בדכורא ואין לה כח בפב ולכן אז הנוק,ק"שהם ו
 שכאשר התחתונים ראוים מצד מעשיהם ,מעלה לוביםן מעשיהם הט"התחתונים והיא המעלה מ

 ,'להוסיף עוד במאורות של מעלה יותר מכפי השיעור שניתן להם בתחלת הבריאה מצד חסדו ית
 וזה נקרא ,הרי נקרא שההנהגה הוא מצד התחתונים בצירוף התעוררות השפעה מלמעלה

ם לעורר למעלה  ראויםל שמצד התחתונים בעצמ" ר,ע"ע והיא פרצוף בפ"שהנוקבא נפרדת בפ
ד " והוא המהתחתונים רק שמצד מעשיהם לעומתם נשפע אור רב מלמעלה על ,ן שלה"והוא מ
  ).ד פתח יד"ן ומ"מ (ת במקומו"נ כשי" וזהו זיווגא דזו,דדכורא

 בעת שאין מעשים טובים נוספים בתחתונים שמצד עצמם יאירו למעלה רק שאין אבל
 ואין ,ן להעלות" ואין לה מ,מו שהוא סוד הנוקבא אז אין האור כלל מצד עצ,מקלקלים יותר

ל שאין לה הארה " ר, ולכן אנו אומרים שאז ביניקה היא נדבקת בדכורא,שייכות זיווג כלל
 שההארה בא מצד אחוריים ולא ,ת שלו באחור" אך דבוקה במקום ת, מצד עצמהוררותוהתע

 רק כעשיר הנותן ,ם העליונים כיון שאין מעשים טובים למטה שיגרמו הארת פני,בגילוי פנים
כ כמו כשנותן מצד שקיבל " שאינו מאיר פניו כ,מזונות לעני הסמוך על שולחנו במתנת חנם

  .איזה טובה מן המקבל
י מצות ומעשים " הוא כאשר התחתונים מוסיפים כח למעלה ע, בסוד הגדלותאבל

 שבאים בסוד תוספת  והם סוד המוחין,טובים שגורמים הארות חדשות מה שלא היה כן בתחלה
 נמצא שאז התעוררות של המאורות האלו הוא מצד הנוקבא שהיא כלל ,שהם עטורי ההשגחה

 שכל הכחות שהיו ,ע ומתגדלת בסוד פרצוף" הנסירה שהיא פרצוף בפסודהתחתונים הוא 
ק " וגם אז ההנהגה לא בסדור הטבעי כפי שהיה בתחלת הבריאה בו,כמוסים בה מתגלים בפועל

והוא ,  והוא גילוי מדות של הפרצוף, אלא בסדור התורה והמצות מכוון לעומתם,ומצד חסד
ל שמאז " ר,'אלה תולדות השמים והארץ וגו) דבראשית ב  (ימי בראשית' אחר שנשלם וש "מ

 מעתה ניתן לאדם הכח להוסיף תולדות ,ק מסטרא דלעילא"כשהוכן כל הבריאה בסוד הו
 והוא ,ן שלהם שהם מוסיפים מוחין לעילא"סוד המבנבראים מצד מעשיהם הטובים שהם ב

ל שלא " ר,' ואדם אין וגו,' טרם יהיה בארץ וכל עשב וגוהוכל שיח השד) הבראשית ב (ש "מ
 ,ב"ח ועש"ת שהם סוד שי"י ולא חג" לא נה,היה בנוקבא שהוא סוד ארץ עליונה רק נקודה לבד

 את הנוקבא לבנותה בסוד פרצוף ל שלא היה האדם עובד" ר,' שאדם אין לעבוד וגו,והטעם
 שבתחלה ,'ויקח אחת מצלעותיו וגו) כאבראשית ב (ש " והוא מ,עבודתוי "לגלות כחות שלה ע

 אז ,א בסוד היניקה לבד" עוסק בתורה ובמצות להוסיף כח למעלה שהיה זאדםכשעדיין לא היה 
א מסטרא היתה דבוקה בו מאחוריו כפי טבע הבריאה הראשונה שהיה רק מסטרא דדכור

 לעבדה זו מצות )א"ט ע"ס ז"תיקו(ש " כמ, עד שהכניסו לגן עדן לעבדה ולשמרה,דלעילא לבד
 ויבן )כבבראשית ב (ש " והוא מ,ע בסוד פרצוף" בפקבא אז הגיע המדרגה לבנות הנו,'עשה כו

   .ד"ת בס" וכמשי,' את הצלע וגו,'וגו
  

  פתח ו 
ב שנה ויום " שעד י,נה ונערה ובוגרת והם בסוד קט,פ המדרגה" פרצוף שלה היה עבנין

 שכל זמן ,אז נקראת קטנה עדיין שעוד לא נשלם כל תיקונה והמאורות מתגלים בה מעט מעט' א
 שבנין אףשוהיינו , ן" אז אינה ראויה עדיין לזיווג ולהעלות מ,שלא נשלם בנין אבריה בשלמותם

 )א"א ע"א קפ"חזהר (מה כלום מ לית לה מגר" מ,הנוקבא תלוי בתחתונים שהיא נשלמת על ידם
הבא לטהר  )ב"ח ע" ליומא( והוא בסוד ,א בעלה"וצריכים לקבל תיקונים וסדורים שלה מז

 שכל המצות שהאדם עושה כבר הוכנו , מי הקדמני ואשלם)ג איוב מא(ש " וכמ,מסייעים אותו
וכן טוב  ,'נתתי לו בית עשה בו מזוזה כו )ב פסקה כזפרשה ויקרא רבה ( כאמרם ,מלמעלה

 ,י הרוח שמאיר בו"הכוונה וטהרת המחשבה וכל המדות טובות כבר הוכנו בנפש האדם ע
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י " ונשלמים ע2807ג בנפש"ג איכות יש ברוח ותרי" שתרי)ח"א פתח ע"גדלות דז (ש למעלה"וכמ
 שהתעוררות איזה מצוה ומחשבה טובה של האדם היה בכח הקדושה הזאת אשר ,אותם שברוח

 אבל הנפש אין בה שום ,ל והאדם מוציאו מן הכח אל הפוע,המייתהרוח מעורר הנפש הב
 וכאשר האדם ,ה"בהמן לבד נפש " שהיא מסוד ב,ממדות הטובות האלומצד עצמה שלמות 

ר והסירו אותו "י הרגילו ושבירת היצה"בטוב לבו נוטע בנפשו הבהמיית כל המדות הטובות ע
 , וכמו שהוא בפרט כן הוא בכלל,מעצמו אז נפשו הבהמיית מתהפכת ונוטה אל הטוב ,מנפשו

  .א"י האורות שמקבלת מבעלה ז"והוא סוד בנין הנוקבא וגידולה ע
 והרוח הוא בלב ומשם ,מ שהנפש שבאדם הוא בחלקו התחתון שבגוף" כתבנו בכוכבר

 והוא סוד הנקב ,שולח רצון והתעוררות אל הנפש להסיר ממנו התאוה והמדות רעות שבו
 שעל ידי , והוא נגד הלב ששם הרוח,א אל הנוקבא מאחוריו"צא הארת זשבחזה שדרך שם יו

כ כחות הראוים לאדם לפי מה שהוא אדם להיות משכיל ודורש " בו גנמצא הנפש ,גידולו
 אז אין הנפש יודע רק מענין תאות בהמיות לבד כנפש ,י הרוח"ז שלא נשלם נפשו ע" וכ,אלקים
 , שהכחות הטובות כלולים בנקודה זאת רק בכח לבד, והוא סוד נוקבא שהיא נקודה לבד,הקטן

 כן הוא בכלל וכמו ,י הרוח הרצון הטוב שבלב המאיר בו"אבל אינם גלוים ויוצאים אל הפועל ע
 ולא נמצא בה , בתחלה משקפת עליהם כפי מדרגתם,הנוקבא שהיא המאור הכולל התחתונים

 הראוי להם אחר השלמתם שאז כחות עליונים בגלוי להאיר על התחתונים בבחינת המדרגה
 מעלה ינת אז היא שורה על התחתונים בבח,וכשהם נשלמים, נפש לבד נקראת עדיין בהמה

י תוסיף תת כח גם בתחתונים לחדש "א נתן עליו מהודה מסוד התיקון שע"י שז"יתירה שהוא ע
א ולהעלות " והוא סוד העשותה ראויה לזיווג עם ז,עוד מעשים טובים ולברר עוד נשמות חדשות

 ששכר מצוה )'תנחומא ויקהל א( ד"ן בכל בירור ובירור ע"ה וב"ד סוד חיבור מ"ן ולקבל מ"מ
  )ב"ד מ"אבות פ( צוה שמצוה גוררת מ,מצוה

א " שהנקב הוא מקום פתיחה לאורות של ז, ניתן לה אורות אלו דרך נקב שבחזהולכן
ש "יית בהשקפת היחוד כמהפנימיים שהוא הסרת המחיצה שיאיר בה בבחינת כוונה הפנימ

 והנקב הוא בחזה ששם סיום אורות ,ש"באריכות בסוד הרשימו והקו ובסוד הנקבים שבראש יעו
 וגם היה ענין ,מ"ש בכ" שמן החזה ולמטה הוא שייך לנוקבא תחת הפרסה כמ,א"העצמיים של ז

קון  שכן הוא ענין תי,ז"א אלא בהדרגה ראויה זאח"הנקב שלא יאירו בה כל האורות בב
 שכל שהאדם מכין עצמו ,הוא בא בהדרגה' התחתונים שנשפע עליהם אור עליון לסיוע עבודת ה

ל שהאורות "ש הרב ז" והוא מ, לסייע ולקדש אותו מלמעלהיותר כך מוסיפים ,לקדש את נפשו
   .ד"ז בס"ת אח" כמשי, השניםרדכנוס בנוקבא בהדרגה זה אחר זה בסעוברים דרך נקב הזה ל

  
  פתח ז 

 אז חוזרים , בויסודהא עד " אלו שנכנסים בה באופן זה שאחר שנתפשטו בזותאור
 , ונעשים צלם על ראשה2808 ויוצאים דרך הנקב מאחורו,ממטה למעלה מן היסוד עד החזה

 והוא שכבר ידעת שכל ענין הנוקבא הוא להיות מעלה התחתונים ,כ נכנסים בה זה אחר זה"ואח
ת " והנה מקומה הוא מן החזה עד היסוד שלו וכמשי,רן שלה ובסוד אור חוז"מלמעלה בסוד 

 הם הראוים למדרגת ,ששיעור המאורות אשר נתצמצמו מתחת פרסה שלווהיינו , ד"לפנינו בס
עולים כאשר  אם לא ,הנוקבא שהוא כפי הראוי לתחתונים שהם מקבלים כפי ערך ההדרגה הזאת

פתח  (ד"ת במקומו בס"צופו כמשימתגדלת עד נגד כל פר' הנוקבמדרגה עוד יותר גבוה שאז 
  ).כה

 ועלו מתחלה בסוד אור חוזר והוא , היה עליית האורות מן היסוד שלו עד החזהולכן
 וכמו ,כ באור ישר והוא הרצון העולה ממטה למעלה כדי להשלימה" ואח,ן מיניה וביה"בסוד מ

זהר (ש "כמן "ס בסוד הנקודה של הצמצום שהיה תחלה עליית מ"בשורש העליון במלכות א
כ היה " ואח,ת" שהוא שורש מלכות העליון הבלתי בע,' כוונו כשעלה ברצ)ב"ו ע"א פ"ח

 שהיה צריך להקדים עליית הרצון ,התפשטות הקו תוך הרשימו לבנות שם כל העולמות
 וכמו כן היה כאן במלכות ,כ סוד אור ישר שהוא הקו" ואח,והצמצום וסילוק ממטה למעלה

                                                           

 .202לעיל הערה '  עי2807
 .ל מאחוריו" נדצ2808



 פתחי שערים

554 

כ " ואח, תחילה ממטה למעלהים היו אורות שלה מסתלק,חלת הנפרדיםאצילות שהוא שורש הת
  .נכנסו בה בסוד התפשטות

 וכמו שהקו , עומק דברים אלו שהצלם הזה שעל ראשה הוא סוד הקו בהתפשטותוהבן
 שהקו לא יתפשט בו ,למעלה היה תוך צנור דק שהיה כלי אל הקו' שנתפשט בנקודת מלכותו ית

 כמו כן כאן ,כפי הכנת הרשימו ליתן שורש תכלית וגבול לנמצאיםבבחינת בלתי תכליתו רק 
י " ונה,א"י דז"י דאימא תוך נה" ונה,י דאימא"א לנוקבא היה תוך כלי שהם נה" המוחין מזתכניס

שהאור המשלים התחתונים יהיה לפי מדתם שהם מקבלים דרך והיינו , א האירו ונכנסו בה"דז
 רק שהלבשות אלו נתנו להם הכנה ,לו ממדרגתםאלו המסכים והמחיצות כדי שלא יתבט

 ,ז לפי עניינו"א הוא הנהגת עוה"י דז"שמחיצות נהוהיינו , ל"ז לע" אחהלהעלותם מדרגות אלו ז
ב " הוא סוד התשובה שהם עומדים להעלות התחתונים אליה באלף השביעי בעוהדאימאי "ונה

טרות של הנבראים התחתונים  עצמם הם עוהמוחין, בגמר התיקון לעלות משם אל הנצחיות
 ,צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם) א"ז ע" יברכות (ש"שהם שכר המצות והעבודה כמ

 שהרי בקיומם המצות ,שעטרות אלו כבר מוכנים הם ומאירים בנשמותיהם של הצדיקים
אלפי שנין רק '  בועת ורק שאין מתגלה עניינם כ,מוסיפים הארה בנשמותיהם ובכל הנבראים

 היום לעשותם ולמחר לקבל )א"ב ע" כעירובין(ש " כמ,תגלו בעת שיתעלו למעלה לאימאשי
 רק שהם , וכמו כן כאן המוחין עצמם מאירים בכל קומת הנוקבא ונמצאים בה בעצמה,שכרם

 ואלו ,י שלה שעומדים לתת תיקונים ולגרום העליה הזאת"גנוזים וכמוסים תוך מחיצות אימא נה
 והשרשים האלו מאירים במאור המביא ,א"בשרשי הנבראים שהוא ז יריםהתיקונים הם מא

  .אותם אל התחתונים והמעלה אותם למעלה שהוא הנוקבא עצמה
א עצמו בגוף על פי המדרגה שהם מספר השנים שכתב " האיר בה החסדים של זותחלה

 הוא  כל ספירה,ה שלה"ן ובג"ל שהם בכתר שלה ובשני הקווין של ימין ושמאל שהם חח"הרב ז
 בגלגלה מקפתנקרא שנה שלמה שהוא סיבוב הנהגה שלמה בהיקף כל הנמצאים כמו שהשמש 

ש במקום אחר שעניין הזמן הנזכר במאורות דאצילות הוא חיבור חלקי " וכמ,בשנה אחת
בכל רגע ש ,ף רגעים שבשעה"מתתר'  שכל כח ומאור הוא נקרא רגע א,המאורות וכחות עליונים

כלל צירוף ו , הצירופים והנקודות של האותיות)ת(פ התחלפו" ע2809ממוה אחר המקו"יש שם הוי
האותיות שחשבון כל ) טזפתח א "או(א "הכוחות הוא נקרא שנה שלימה וכבר ביארנו במכל 

 וחשבון ומספר של האותיות הוא כפי מספר שינוי ,בסוף משלים לאלף' ך וא"הוא אלף עם מנצפ
מדרש ( ולכן אמרו ,כלל הכל מכל חלקי ההנהגה ונמצא שאלף שנה הוא ,הרכבת הכחות שבו

אלפי ' א שבהם הנהגת כל הזמן הוא ו"ק של ז" שו,ה אלף שנה"שיומו של הקב) 'שוחר טוב צ
 שכל ספירה כולל כל חלקי המאורות רק שמשתנים לפי ענין הנהגת אותה הספירה ,שנין

א כן הוא " שהוא בז וכמו,2810אלפי שנין דהוה עלמא' השולטת יותר באותו האלף שנה והם ו
   . והבן כל זה מאוד,בנוקבא המקבלת ומסדרת אותם המדרגות בנבראים עצמם

  
  פתח ח 

הקווין ' שנים הראשונים נבנה הכתר שלה וב'  שבז,ל" שתדע מה שכתב הרב זוצריך
 ,שנים אחרים נבנה קו האמצעי שלה' כ בה" ואח,א"י החסדים דז" ובניינם ע,ימין ושמאל שלה

פ שהנוקבא " והענין הוא שכבר נתבאר כמ,י הגבורות שהיא מקבלת ממנו"וא עובנין זה ה
 והוא סוד המתקלא שנעשה אחר התיקון דאתנסיבו דכורין ,א עיקרו חסדים" מגבורות וזהעיקר

הנבראים עיקרם הוא בגבורות ודינים שלזה היה תכלית הכוונה כל שהתחתונים ווהיינו , ונוקבין
 וכן הנהגת הנבראים במדה ,שה גבול שיהיה הכל בגבול ושיעור שנע,ק"של הצמצום והבוצד

 ותכלית הכוונה היה בשביל , על פי העבודה שלא יהיה נהמא דכסופאןומשקל כפי עומק הדי
 והטוב המעותד הוא תיקון ,להטיב לזולתו שיהיה השכר בדין שלא יהיה בושת למקבלים

   . החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו' לך ה)יגב תהלים ס(ש " כמ,הנבראים שהוא עצמו חסד
 אין זה אלא מצד , שהרי כל עצם השכר הטוב אף שהוא בדין לפי המעשה,והיינו

 והדבר דומה לאיש נדיב ובעל חסד שרוצה להשפיע במתנה מרובה ,המקבל לא מצד הנותן
אשר  אומר לו שיעשה איזה מלאכה , ולפי שרוצה שלא יתבייש המקבל,לאיש עני שאין לו כל

                                                           

 .ל המקיימו" נדצ2809
  .א"ז ע" סנהדרין צ'עי 2810
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 רק שהמקבל לוקחו בשכר , לאותה מלאכה כלל ואין לו תועלת בדברריךאמת אין העשיר צב
 אבל ,הוא בגדר חסד' ל מצדו ית" ר,החסד'  ולך ה, ולכן אמר הכתוב,עמלו בדין ואצלו הוא בדין

 כי אתה תשלם ,ש" וז,גדר תשלומין בשכר עמלובבבחינת המקבל אין זה בגדר חסד ומתנה רק 
 שהנוקבא שהיא שורש הנבראים והתחתונים וכלל , תבין סוד הגדול הזהבזהו ,לאיש כמעשהו

 , שלכך היתה נקודה בתחלה חסירה כל שלמות,נשמות ישראל עיקר תיקונה בדין ובגבורות
 ונמצא שמצד עצמותה היא גבורות ,י תיקון הנבראים לפי המעשה בדין ובגבול"ושלמותה ע

ה "ת מן הדכורא שהוא בזיווג דידה סוד החסדים דמ הם התיקונים שמקבלטוב והשכר ה,ודינים
 והנה גם תחלת מציאת הגבורות והדינים והגבול ,ן דידה בעת הזיווג"שמקבלת לתקן גבורות דב

'  ולכן אנו אומרים שב, עולם חסד יבנה)גתהלים פט ( בסוד זה היה מצד חסד ,של התחתונים
י סיבה ראשונה "בנין הנבראים עוהיינו , י חסדים שניתן לה מדכורא"הקווין שלה הם נבנים ע

  .שלא קדם להם שום מעשה ודין כלל
 , והיינו שלעולם בכל פרצוף קו האמצעי הוא עיקר בניינו,י גבורות" האמצעי הוא עוקו

 כמו כן הוא בנוקבא ,א החסדים של הדעת הם עיקר בניינו והם כוללים כל אברים שלו"וכמו בז
 והוא מה ,מתקלא הוא בקו האמצעי ולכן תלוי בו עיקר התיקון כי עיקר ה,י הגבורות שבדעת"ע

' א(א "צ פ"ש רבינו הגדול בפירושו לספד" והוא דעת שלא היה שם כמ, בעת התהוסרשהיה ח
 ובו תלוי הזיווג שלהם שהוא עיקר ,נ"ודג נתחלקו ב"עטרין שבו שהם חו' וב )ה"בהגה, א"ע

  .להם ולכן הוא מאיר בשניהם בקו האמצעי ש,התיקון
'  שפרק א,ש כמה פעמים" והיינו כמ,ה דדכורא" הקווין של הנוקבא הוא מנוותיקון

 וכמו כן כאן נצח ,מפרצוף שלמעלה נותן כל הדברים המסודרים בספירה שלמה של התחתון
 , והאמצעי חסד שלה, ופרק עליון שבו בונה כל חכמה של הנוקבא,פרקים' א מתחלק לג"דז

עת  ויסוד שלו ד,י הוד שלו"ה שלה ע"ן הוא בקו השמאלי בבג וכ, נצח שלהתוןופרק התח
 שבחינה תחתונה של העליון חובק וכולל כל המדרגות של , שלה שכן הוא סדר ההדרגהתפארת

  .התחתון
ן של הנפש והם " שהנפש הזה כולל נר, התחתון מקבל מנפש של פרצוף העליוןולעולם

 שיהיה מהא לנוקבא "קבא הוא הסדרים שנותן ז ובנין הנו,ן כלליות של התחתון"בונים כל הנר
 , ולפי שעיקר העבודה הוא בנפש שבו כל המעשים וכל המדות,ראוי לתחתונים לצורך העבודה

 ולכן תיקונים אלו באים מנפש של ,והרוח אינו אלא מתקן את המדות שיפעלו לפי הטוב שבו
  .י"א שהוא חלק התחתון שבו שהוא נה"ז

ע שהם הנפרדים "עלמין בי' ל קו שבנוקבא הוא כללות סדר הגספירות של כ'  גוענין
ה שלה "ל ובג"עלמין הנ' ן של הנוקבא בונה קו ימין של ג" וחח,שהנוקבא נותנת להם הסדרים

   . וכן בקו האמצעי שלה,בקו השמאלי שלהם
  

  פתח ט 
 והיינו מן היסוד שבו ,א הם נכנסו בקו האמצעי של הנוקבא" שבדעת של זהגבורות

כניסת הגבורות '  היינו שנה ח,ל"שנים הנ' שנים שאחר ז'  והם ב,וא מכוון נגד דעת שלהשה
 שמן החזה שלה ולמטה ,ת וליסוד שלה"מדעת שלה לת'  ושנה ט,מיסוד שלו לדעת שלה

ת שלה "א הוא ארוך עד סיום ת" שיסוד ז,ל"ש הרב ז"צ לשיהוי זמן כמ" ואלוייםהגבורות ג
 וכל אלו הם דברים עליונים בסתרי החכמה וצריכים ,הוא בסמוך לוונמצא שירידתם אל היסוד 

מתחת '  והב,עד הפרסה'  א,חלקים' כ לב" והוא שצריך שתדע שהנוקבא מתחלקת ג,ביאור רב
 והוא שכבר ידעת שמקום ,ע" המתלבשים בנבראים שהם ביר לבהםי שלה ש" והיינו נה,הפרסה

ל הנפרדים ששם מגיע קלקול "למות הנעו' השבירה של המלכים היה רק מה שנוגע לג
אין ' ז ששמו של עמלק כו"כ )תנחומא כי תצא יא(ש " כמ,התחתונים ממש אל הנשמות והכסא

 ,' הן אראלם צעקו חוצה כו)ז לג ישעיה(ש " כמ, וכן במלאכים ומשרתים,הכסא קיים בשלמותו
 ואמרו ,ק קיים"ן שבהמ כאן בזמ,'כתוב אחד אומר שש כנפים כו )ב"ג ע" יחגיגה(מ "ש בכ"וכמ

 2811כאן'  אלף אלפים ישמשוניה כו,אומר'  וכתוב א,אומר אין מספר לגדודיו' כתוב א )שם(כ "ג
 )טוד יואל (ש " כמ,ש בעולם העשיה באופנים והמזלות ומשרתים" וכ,'כביכול נתמעטה כו' כו

                                                           

כביכול , כאן בזמן שאין בית המקדש קיים, כאן בזמן שבית המקדש קיים, שם'  הגמל" וז2811
 . ל"עכ, שנתמעטה פמליא של מעלה



 פתחי שערים

556 

ש "א כמ"ט ובהם אחיזת הס, הנוקבא שמתלבשת בהםשלי " והוא סוד נה,'ירח קדרו וגוושמש 
  .'רגליה יורדות מות וגו) המשלי ה (

י "ב ונה"ת הוא הנהגת עוה"פ שחג"ש כמ" והיינו כמ,ת דידה אין להם אחיזה" בחגאבל
 אבל ,ז ששם הוא קלקול ממש" ועיקר הקלקול הוא מה שנוגע בהנהגת עוה,2812ז"הנהגת עוה

ל אלא תיקון שהרי  אין זה קלקו,פ המעשה"ב אף ששם השכר ועונש ע"מה שנוגע להנהגת עוה
 וכמו כביסה לבגדים המטונפים שהטינוף הוא בבגד , הוא כדי לטהר ולזכך הנפשותנםגם הגיה

ת שהרי "א גם בחג"כ נוכל לומר שיש אחיזה לסט" ואעפ,אבל לא בדבר המעביר ממנו טינופו
  אינו אלאזהו, בהם אין אחיזה כללש ,ר הם" רק ג,ק הם בסוד מלכין קדמאין דמיתו"כל הו

מ אין זה " ומ,ב ליתן לו עונש וזיכוך וחשך ולא אור" בעוהגורםש שמצד הקלקול של העון "כמ
מ בזוהר ובכתבי " תבין הסתירה שנראה בכובזה ,מ לתקן" קלקול עאלאקלקול אמיתי ממש 

מ מבואר " ובכ,ק ופגם וקלקול"א בכל הו" שמכמה מקומות נראה שיש שליטה לסט,ל"הרב ז
 שהם לא אתכללו )א"ג ע"קמ( ר"ש באד" וכמ,ברגלין שהם לבר מגופאשאין להם אחיזה רק 

 נקרא קלקול הוא רק היה שימצד עצמו אבל הוא הדבר שכתבתי שבאמת הקלקול ,בכללא דאדם
ת אין קלקול אלא במה שדן בעונש " אבל בחג,ז ששם הוא רוע הסדור"י בהנהגת עוה"בנה

 כמו כן הם ,א בבחינת סדור ההנהגה"הוא בז וכמו ש,בבחינת כיבוס וטהרה כדי להסיר הקלקול
 ונמצא שבאמת ,ל"מדרגות הנ' כ בב"בנוקבא המוליכה ההנהגה והמאורות אל התחתונים שג

  .ז לבד"י לעולם בהנהגת עוה"עיקר הקלקול אינו אלא בנה
א " שדכורין ונוקבין דסט)2813א"ז ע"כ( צ" לספד'בפיל "ש רבינו הגדול ז" סוד מוהוא

א הוא המקטרג "שדכורא דסטוהיינו ,  ונוקבין ברגלהא, דכורין בידהא,הם בידהא ורגלהא
ונמצא שמה שנקרא  )גמשלי ה ('  כי נופת וגו,והמעניש והנוקבין הם המפתים בסוד אשה זונה

 )יטב ירמיה (ש " וכמ,א"י נוקבין של הסט" והפגם שבנפש שזה בא עאקלקול באמת הוא החט
כ היסורים והעונשים אין רע בהחלט אלא כמו " מה שא,'גוו' ודעי וראי כי רע ומר עזבך את ה

 תבין עומק ובזה ,ש שבאמת משם יצמח הטוב"א כמ" והוא בדכורא של סט,הרפואות המרים
ת דידה "ש שהגבורות מתפשטים בכל קומת הנוקבא רק שעד סיום ת"ל מ"דברי הרב הקדוש ז

א בגבורות שהם מסיגים "סט והיינו שאחיזת ה, ומשם ולמטה הם מגוליםסתומיםהגבורות 
בהוד ' בנצח וא' א א"הנוקבין דסט' ה שהם רגלין דידה ובהם אחיזת ב" ונו,שלהם סופי הדינים

 והוא ,2814ראשי המדות המגונות התאוני והכעסני שתי בנות לוט' ששם הוא הפיתוי בסוד ב
אין זה ב "ת דידה שהוא הנהגת עוה" אבל חג,ז"הקלקול באמת והוא מה שנוגע בהנהגת עוה

 , שאין שם אחיזה לרע באמת רק בסוד הקטרוג לבדסתומים אבל הם ,אלא בסוד העונש והדין
 משקיףע אלא נשארים באצילות רק "עלמין בי'  העליון שלה שאינו מתפשט תוך גקוהוא חל

 ,כ בסוד הקטרוג לבד"א ג"ת דז"כ בסוד חג" ושם עולה הקטרוג ומשם ג,עליהם בסוד ההנהגה
כ קלקול ופגם " שייך שם ג,ז ומתלבשים בנוקבא"ים סדר הנהגת עוהתנא שהם נו"י דז"וכן נה

                                                           

והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2812
וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו

ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה
  .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר,  כולם ממוזגיםי"י נה"ע

ולכן רגליה , מות נוקבא, צל דכורא, בסוד צלמות, א נקרא מות"ידוע שנוקבא דס, ל" וז2813
, אלא נגד שוקין דדכורא, דנוקבא' ואף שנאחזין בדכורא כולם נאחזים בסט) 'משלי ה(יורדות מות 

דכורין בידהא ) 'שם ל(שממית בידים תתפש , וקין דדכורא כידועשהן נגד ש, והוא בידין דנוקבא
מתחות סטרי אברהא והן ' ב תרין בנין כו"ע' ש בפרשת אחרי מות דף ס"וכמ, ונוקבין ברגלהא

והענין שדכורין , ל"ג וז"א ע" לצ"א על ספד"בהגרעוד ' ועי, ל"עכ, בידהא תרין בנות בתחות רגלהא
שהן דקיקין , ש בזוהר"כמ, א אינן מפתין לאדם"כידוע שדכורין דס, ונוקבין זונות, נקראין מרגלים

וכל הפיתויים הוא ) 'משלי ה(אלא נוקבין מפתין נפת תטפנה שפתי זרה , ואינן יכולין לפתות
אבל דכורין שלהן הן המקטרגים כידוע ', ולכן כל דברי שלמה בפיתויין הכל באשה זרה וכו, בנוקבין

  . ל"עכ, והן מאללי ארעא' ב על הויבאו בני האלקים להתייצ
לעלוקה שתי בנות הב ) משלי ל טו(מאי דכתיב , רבי אבא אמר, ל"ב וז"י ע"א ק"זהר ח'  עי2814

ונפש המשתתפת בגוף הרודפת אחר יצר הרע , שהיא נפש המתאוה, אלו שתי בנות לוט דאמרן, הב
מדות ' ושור וחמור הן ב' כלב וכוקליפות שור חמור ' ג, ל"ג וז"ע' ג ח"יהל אור ח' עיו, ל"לעולם עכ

והכלב היא תולדת הזיווג , ל"עכ', ם ונחש וכו"הכוללות הכל תאוני וכעסני שהן עשו וישמעאל ס
 .בנות שאומרות הב הב' ד שזה ב"ע' ב מ"יהל אור ח ' ועי)אור תורה אות נז(בין שור וחמור 
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 ענין וזה , והבן,ויגע בכף ירכו) כהבראשית לב ( דידיה בסוד 2815 והוא אחיזתם ברגלין,בעצמו
כ " משא,ל שאין להם הסתר הגנה ושם הבחירה מסורה שהוא עולם המעשה"גילוי הגבורות ר

א אלא בהתלבש " הסטתב ששם אין מעשה וחשבון שאין אחיז"ת דידה שהוא בהנהגת עוה"בחג
כ כשמסתלק ממנו אז אחיזתם בנפש הוא " משא,ר" של אדה2816הנפש בגוף שהוא כתנות עור

 עת אשר שלט האדם באדם לרע לו והוא )טקהלת ח ( ליטול חלקם משם בסוד ,בסוד העונש
   .עונשו בגיהנם

  
  פתח י 

ת "א שהוא ארוך ומתפשט עד סיום הת"וד דז סוד הנרתק שלוקחים הגבורות מיסוזה
 וכבר ,2817 שיסוד שלו הוא הגורם קיום הנבראים שלכן נקרא יסוד שעליו עומד הבנין,דידה

שלישים '  וב,ר שלו"והוא סוד ג' ת עד החזה הוא שליש א" שהת)א פתח סג"גדלות דז (כתבנו
 יסוד אימא הוא קצר א" שבז,א לנוקבא" וזהו ההפרש בין ז,ק שלו"התחתונים הוא גופא ו

 והוא , ולכן עד שם החסדים שלו סתומים ומן החזה ולמטה הם מתגלים,ומסתיים עד החזה
ש שם במקומו שגילוי החסדים שמן החזה ולמטה ענינו השפעת הברכה והטוב שנשפע "כמ

ז גורמים עליית " שעי,'אם בחוקתי תלכו וגו) גויקרא כו (ש "ז לסיוע העבודה בענין מ"לעוה
 והכתר שלו שהוא הרצון שיתרבה המאורות גם בענין הנהגת ,א"דים למעלה להגדיל את זהחס
 והידים והרגלים ,ת תמיד בפרצוף הוא עיקר הגוף" והנה הת,ב בשכר הנשמות כמבואר שם"עוה

 שלו ליון ולכן בשורש גוף הזה שליש הע,שהם הקצות הם רק ענפים שלו הנמשכים מן העיקר
 אבל ,ר למעלה מן הגוף" שהוא סוד שכר הנשמות שהוא הג,וא סתוםד שלו ה"שהוא ענין חב

  .ש"ז כמ"ק שבגופא צריכים להיות מגולים להשפעת ימי המעשה הצורך להנהגת עוה"הו
 בנוקבא שענינה מגבורות שהוא סוד הבחירה והמעשה של התחתונים שעיקרו בנוי אבל

התחתונים שהם '  שב, באופן אחר הוצרך הדבר להיות)פתח ח (ל"על קו הדינים והצמצום כמש
ר לפתותו "ה שם יהיו הגבורות מגולים והרשות והבחירה יהיה ביד האדם ויהיה כח ליצה"נו

 שהרי סוף כל סוף צריך שיחזור הכל לטוב ויתבטל , לא יהיה לו שליטה גמורהל אב,לכל חטא
 וגם , המעשהימי'  והוא ככלב קשור בשלשלאות שלא ניתן לו שליטה רק בו,הרע מן העולם

והיינו , ת דנוקבא שהוא השורש לכל הגוף" ולכן ניתן שורש לזה בת,שליטתו אינו גמורה
ק שהם ימי המעשה " שנוגע אל הומהשגם והיינו , שהגבורות שבו כולם יהיו סתומים עד סופו

 אבל לא ,ה התחתונים" בענפים שהם מסתעפים ממנו שהם נורקא אחיזה בשורש "לא יהיה לסט
  . ובזה הם כפותים תחת הקדושה שאין להם שליטה גמורה,ת"שבשורש בתה "בנו

א שהוא קשר הברית של הקדושה שניתן "י נרתק היסוד דז" הגבורות האלו עוסתימת
ואת בריתי אקים את  )כא יז בראשית( והוא סוד הכתוב ,לנבראים להיות יסוד עולם קיים לעד

שהיא הנוקבא ' ה וגו"אשר תלד לך שר) שם( ש" וז,ל" שהם הגבורות שכפותים ביסוד הנ,יצחק
 ,אותיות אלקים' ר וה" ואחוריים שלו הם ש,ן" בגילופי יודיאלקיםשבנינה מגבורות סוד שם 

ונמצא שמקומות הגלוים בנוקבא לגבורות אלו הם מדרגות מועטות רק בענפים שלה לבד שהם 
גות רבות ואינם נכנסים במספר כ מדר"ת ליסוד שלה אין צריך כ" ולכן ירידת הגבורות מת,ה"נו

   . והבן,שנה
                                                           

 .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2815
, כ מלבוש אחר מקליפות נוגה"ג) ר"לאדה(כ עשה לו "אח, ל"וז' ח קליפת נוגה פרק ד"ע'  עי2816

כי , וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא', ע הארץ וכו"וכנגד הלבוש דכתנות אור ג, והם כתנות עור
 צ"א על ספד"בהגר' עיו, ל"עכ, הרי היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה

בשר ושם ' שמילה נק, רו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מאדלעיל מבש] ש"ומ[, ל"ג וז"ב ע"י
סנהדרין (ר שאמרו "והוא בסוד כתנות עור של אדה, ועורו הוא עור הערלה, ל"מתגליא החסד כנ

כ נכסה "ואח, והוא אור הגנוז, ש בזוהר"ובתחלה היה כתנות אור כמ, מושך בערלתו היה) ב"ח ע"ל
ידעו כי ערומים הם והוא היה , ל"א וז"ט ע"שם כ' עיו, ל"עכ, א"בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס

ה "ח דף פ"ש בתז"לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו וכמ
ג כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר "ב וכ"א ופרשת בראשית דף כ"ו ע"ד ופ"ע

דמותינו אמר מארי בניינא ודאי טב הוא למיעבד ליה אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כ
  .ל"עכ, אבל עתיד הוא למחטי קמך

ש "ק ולכך נקרא כל וכמ"וידוע שיסוד כולל כל הו, ל"ב וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי2817
  .ל"עכ, ג"ר דף קמ"באד



 פתחי שערים

558 

  
  פתח יא 

כ אותם המגולים למעלה כדי להגדיל הכתר " החסדים של הדעת חוזרים אח,א" בזכמו
 , אך שיש הפרש ביניהם, אלו המגולים חוזרים למעלה להגדיל כתרה, כמו כן הגבורות,שלו
ולכן היה בכחם לעלות  ,א החסדים המגולים ירדו תחלה במרוצה מן החזה עד היסוד"שבז

 וגם ירידתם ,ה"גבורות שבנו' כ בגבורות שלא היה מספרם רב רק ב" משא,למעלה דרך קווין
 ודברים אלו עמוקים ,ל"ש הרב ז" ולכן כשעלו הוצרכו לעלות דרך קו האמצעי כמ,אינו במרוצה

 הוא  שלעולם הכתר של כל פרצוף,ש בכמה מקומות" והענין כמ,ל אלפים"מאד וכיסה הרב ז
 ולפי שנוקבא ענינה הנהגת , המאורות הפרטים והוא התכלית שלודור של ס2818הרצון הכללי

 נמצא שרצון ,התחתונים ומציאותם שעומדים על יסוד הדינים והגבורות שבהם אחיזת הקליפה
ש שהרי גם בנוקבא "כ חסדים והוא כמ"מ נמצא ברצון הזה ג" ומ,התכלית שלה עיקרם גבורות

 אבל החסד הזה , והוא סוד החסד המושקף בה,א לגמרי" לסטליטהלא יהיה שנשרש ענין זה ש
ל שבכתר שלה אינו רק חצי שליש של אור החסד " ולכן כתב הרב ז,הוא מעט רק בהעלם גדול

 הנוקבא שהיא כלל התחתונים עם הדכורא שהוא השפעה תשבזה נקשרוהיינו , א"ת דז"שבת
 והם שני מלכים משתמשים בכתר ,ן"ה וב" שהם מנ"עליונה מסטרא דדכורא לקיום חיבור זו

 שגם ענין זה של הנהגת הגבורות ,'ל ששניהם משמשים רצון ותכלית א" ר)ב"ע' חולין ס (אחד
א מקושר ליחוד עליון וקשר הקדושה הכל בשביל " ושליטת הבחירה והסט,והעלם הקדושה

  . ולשניהם רצון וכוונה אחת,הטוב המעותד
רים ברצון הזה והוא הטוב שעולה מן התחתונים שמגדילים א החסדים מתגב" בזאך

הדרכים של העבודה בימין ושמאל ואמצע שהם '  ועולים דרך קווין שהם הצדיקים בג,הכתר
 אבל בנוקבא התגברות )'תיקון פתח ז (ש במקומו באריכות" כמ,ת ותורה"מצות עשה ומצות ל

עלמין '  בכל קומת הגלעלותיכולת בידו  שיהיה ,א" ואחיזת הסטורותהרצון בו הוא שליטת הגב
 רק שמקושר ,ת כדי שיהיה בחינת תשלום שכר ועונש"ולגרום קלקול גם בהנהגה עליונה של חג

כ " ולפי שבאמת אין כ, והוא חצי שליש החסד שבכתרה,הרצון הזה בחסד הגנוז בו ברצון
ט שם שלא במרוצה  שנתפשוגם ,ה"א רק בענפים לבד שהם נו"שליטה גמורה אל הדינים והסט

 ,א הזה"כ מדרגות רבות בנתינת כח אל הדינים וכחות הסט"ל שלא יש כ" ר,שאין שם מרחק רב
ב שהם "כ שיהיה באמת קלקול בהנהגת עוה"לא היה ביכולתם להעלות קלקול וקטרוג רב כ

 והוא המרכז , שבאמת אין שם קלקול רק על מנת לתקן)'פתח ט (ש למעלה"כמ ,ת שלה"חג
 שעליית קטרוגם למעלה לא יהיה רק לעורר עונש על , של יוצר בראשיתנהוהכווהאמצעי 

 והוא , והיא עיקר הרצון של הנהגה זאת,י הזיכוך הזה"הרשעים ולנקות החטאים מבני אדם ע
 ועליית קטרוג זה ,ענין העלות הגבורות רק דרך קו האמצעי עד כתר שלה שהוא הרצון התכליתי

 וזה שכתוב שהגבורות עולים ,ה"ז שהם נו" בהנהגת עוהיטתםי של"הוא מן הקלקולים שגרמו ע
ר העושה ענין זה הוא יסוד ב שד)א פתח לג"גדלות דז ( וכבר כתבנו,ה למעלה עד כתר שלה"מנו

י הארת "ל שעליה זאת היה ע"ש הרב ז" והוא מ,א שהוא הברית שנכרת לקיום הנבראים"של ז
 יסוד חכמה העליונה ין והוא ענ,ם יסוד אימא הקצרא אחר שנסתיי"יסוד אבא שמאיר ביסוד דז

של ההנהגה והבריאה שגרם הארה לברית הזה של הנבראים במה ששם נסתלק שורש הגבורות 
  . כדי שהחסדים של אבא יאירו שם בברית הזה,של אימא ואינם שם

 , והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן)ידבראשית ט (ש " כמ,ס ברית הקשת"וז
 וצריך להבין ,'והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם וגו )טזבראשית ט (כתיב שם עוד ו

 ,נגלה' נעלם וא'  א,מיני קשת הם'  אבל הוא ענין עמוק מאד שמבואר בזוהר שב,כפל הדברים
 כי הגבורות ודינים , והוא,' בגווני נהירין כושתאבזימנא דתחזי ק) 2819א"ה ע"ל ז"תיקו(ש "כמ

 ,2821ש רבינו הגדול בכתביו"ן כמ"ש וענ" הם א2820שמות' ת הז" שר,ב" הענן בסוד שם מהם סוד
                                                           

' ודברים רצון ומחשבה וציור וכ' ג, ל"ד וז"ח ע" לצ"א על ספד"בהגרא בסוף " ליקוטי הגר2818
 . ל"עכ, וכתר הוא התכלית כמו מלכות ונקרא כתר

וברי כל זמנא , לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה עד דאתעברת האי קליפה מתמן, ל" וז2819
וסימנא דא יהא בידך עד דתחזי , דאלין קליפין לא מתעברין מקשת לא יהא קשת בגוונוי נהירין

דיהא נהיר בגוונין נהירין מיד וראיתיה לזכור ומיד , קשתא בגוונא נהירין לא תצפי לרגלי דמשיחא
  . ל"עכ, ומיד אתגליא ההוא דאתמר ביה וזה לך האות כי אנכי שלחתיך, ברית עולם

 .ב"שהוא שם מ, דאנא בכח 2820
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איכה ג ( וכתיב ,'ענן גדול ואש מתלקחת וגו) דיחזקאל א (א נקראים ענן בסוד "וגם הקליפה וסט
 , והענן הוא עולה מן הארץ עד שמים, ידוע שהיא נוקבא, והארץ,' וגו2822 לךבענןסכות ) כד
 ששמים הם ,י"ת נה" וידוע כי שמים וארץ הם בסוד חג,' ואד יעלה וגו)הבראשית ב (ש "כמ
  .י דילה נוקבא"ת דכורא שבה וארץ נה"חג

בחינת הרע עצמו ופיתוי '  א,ענינים'  שהגבורות בנוקבא הם ב)פתח ט ( כתבנווכבר
והארץ הדום רגלי והוא ) אישעיה סו (ש " דידה כמ2824והם בארץ ברגליןא " דסט2823הנוקבין
 שהקלקול והרע הזה נראה ממש ,הענן הנראה למטה א"דסט'  אבל הארץ נוק,תחתוןהענן ה

ו "מ נכרת ברית לזה שלא יהיה שליטה גמורה להם ח" ומ,שהם החטאים והפגמים הגדולים
 צדיקים גדולים העומדים בפרץ ואין מניחים יםמ בכל דור נמצא" שמ,להחריב העולם לגמרי

שלא יהיה ) יאבראשית ט ( והוא סוד הקשת הנראה למטה ,ו"א להיות לה שליטה גמורה ח"לסט
א " והתנינים השולטים בהם שהם נוקבין דסט2825י מיין בישין"ע' עוד מבול לשחת כל בשר וגו

  .נחש עקלתון
ת "א שהוא המקטרג ועולה למעלה לחג" יש ענן אחר והוא הדכורא של הסטועוד

 ודבר זה אין נראה ,ז הרע"קות עיב לנ"ניתן בהנהגת עוהאשר דנוקבא שהוא הדין והעונש 
 שלסוף גם הרשעים יהיה , וגם לזה יש קשת נעלם,אך הוא מקטרג ותובע דין למעלהילמטה ה

והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכור  )טזבראשית ט (ז נאמר " וע,ז"להם תיקון ועליה לקדושה עי
א הוא הנראה למטה " שיסוד ז,א ואבא"יסודות של ז' מיני הקשת הם ב'  וב,'ברית עולם וגו

 וקשת הנעלם הוא יסוד אבא שהוא ,י צדיקים שבדור"בנוקבא במה שרואין שהטוב שולט בהם ע
א "י קטרוג הסט"י העונש המגיע ע"יסוד חכמה עליונה מה שמקשר שיהיה הכל לטוב לבסוף ע

  ).פתח ט (ל"כמש'  עת אשר שלט וגו)טקהלת ח (בסוד 
גורם עליית הגבורות למעלה להגדיל כתרה ל שיסוד אבא הוא ה"הרב זש "והוא מ

 שמאיר נגד קו ,'בחכמה יסד ארץ וגו' ה) יטמשלי ג (ז נאמר " וע,ש"שהוא עיקר הרצון כמ
 והוא סוד עליית הנרות , שלה שהוא מרכז האמצעי ועיקר הכוונה בבנין זה של הנוקבאהאמצעי

ל המנורה הם הגבורות והם  ואש ש, שהמנורה הוא בדרום,ל"י אהרן שכתב הרב ז"של המנורה ע
 והוא הגבורות ומיתוקם עם החסדים קישורק ששם שורש העליון של "בסוד שורש אוירא ובוצד

 ופונים אל הימין בסטרא דחסדים של אבא כדי להעלות הכל ,באשעליית הנרות כאן כ "ג
ן " אהרה על ידי" והוא סוד מנור,י עלייתם למעלה" והוא סוד מיתוק הגבורות בשרשם ע,למעלה

 והבן ,ה וחסדים דאבא"ן על ידי מ"ה שהוא יסוד התיקון של ב"ר ונשאר מ"שהוא אותיות נו
 ,ת"הת והם מן היסוד אל ,מדרגות'  עליה זאת של הגבורות הם בגוסוד ,דברים אלו מאד מאד

 ש ענין מספר השנים למעלה" כמ,שנים'  ומשם אל הכתר שלה הם במספר ג,ומשם אל הדעת
ב שנים של זמן קטנות "שנים הראשונים הם מספר י' מדרגות שבכל מאור ועם טשהוא הרכבת ה

   .דידה
  

  פתח יב 
 בזה מה שהסתיר )'פרק ו( ל"ש הרב ז"ג של הנוקבא מ"של שנת י'  נבאר יום האועתה

 והוא שכניסת חצי שליש החסד שבכתר לא היה בפעם אחת אלא ,תוך מליצת דבריו הקדושים
הקווין ' ספירות שבב' חלקים מהם נכנסו בעת תיקון הג' שגוהיינו , םחלקי' גם הוא נתחלק לד

                                                                                                                                                                      

 .'אות וב "ברכות מג עא " ביאור אגדות של הגר'עי 2821
 . ג"א ע"ח ל"תז'  עי2822
כידוע , ורין נקראין מרגלים ונוקבין זונותוהענין שדכ, ל"ג וז"א ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי2823

, ואינן יכולין לפתות אלא נוקבין מפתין, ש בזוהר שהן דקיקין"א אינן מפתין לאדם כמ"שדכורין דס
ולכן כל דברי שלמה בפיתויין הכל , וכל הפיתויים הוא בנוקבין) 'משלי ה(נפת תטפנה שפתי זרה 

והן ' ויבאו בני האלקים להתייצב על ה, ם כידועאבל דכורין שלהן הן המקטרגי', באשה זרה וכו
  . ל"עכ, מאללי ארעא

 .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2824
ל " ר-בכללא חדא אתעבידו חיה טבא חיה בישא , ל"ב וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2825

ואף באור של היסוד כיון שנסתלק נמצא , ל"והגבורות באין מסוד הצמצום וסילוק האור כנ, ג"חו
מוציא ' נקבים שביסוד א' והוא סוד ב, לכן בו מים טבאן מים בישן, כל סילוק הוא בסוד דין, בו דין

  . ל"עכ, ביניהם' ודופן א' זרע ושני כו
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היה בסוד אור מקיף על ראש הכתר עד '  וחלק הד,א"ה דז"פרקין של נו' י כניסת הג"שלה ע
 ולא היה צריך שיהוי ,של חצי שליש החסד'  ואז נכנס גם חלק הד,שעלו הגבורות בכתר שלה

 דת דידה אל היסו"מן שהיה בעת ירידת הגבורות מת רק בהצטרפות מעט ז,זמן לכניסה זאת
  . ואז נשלם זמן הקטנות שלה,'שבה היה לזה זמן יום א

ש שכתר שלה הוא הרצון של מדות " והוא כמ, אלו דברים עמוקים בסתרי החכמהוכל
 כענין כל דבר שהאדם למטה ,המאורות שלה והרצון הזה אינו נשלם עד שנגמר כל תיקונה

 ובכל , אין רצון ותכלית שלו נשלם עד שנשלם הדבר בשלמותו וטובו,ה תכליתעושה בשביל איז
 וידוע שכל ,כ לעומתו הולך הרצון להיות נשלם" המדרגות של תיקון הנוקבא גלמיםמה שנש

אותיות השם '  וסוד ד,ר והמקבל"מדות חד' מדרגות שהם סוד כלל המרכבה ג' פרצוף נכלל בד
 והרביעי הוא מלכות והוא סוף התכלית המקושר ברצון בסוד , וכן בכל דבר,בכתיבתו וקריאתו
חלקים ראש בטן גויה שהם '  וכן כאן כלל כל פרצוף הוא בג,2826ת"ראש סבכתר מלכות תגא 

חלקי '  ונמצא שבעת שנתקן כל חלק מג, והרביעי מלכות,י"ת נה"ד חג"ן ובסוד חב"בסוד נר
  .ש למעלה"כמיר בה מן הרצון הזה שהוא החסד שמא' פרצופה נשלם חלק א

 ,התחיל זמן גדלותה ואז נקראת נערה' ב שנה ויום א" אז בי, נשלם קטנות שלהוכאשר
 )'פתח כ (ד"ת לפנינו בס"הוא נערה שלמה כמשי' והב' נער חסר ה'  א,מדרגות' והוא מתחלק לב

 שעדיין לא נפרדה ממנו ונכללת באחוריו בסוד שם ,ועתה בזמן הלז נקראת חוה אשת אדם
 זכר )בבראשית ה (ש " כמ,2827ה" והמילוי לבד הוא חו,ה" הוא שם מ, אלפיןילויה במ"יהו

 , שיום ולילה ביחד נקראים יום,ונקבה בראם ויקרא שמם אדם שתמיד הנקבה נכללת בזכר
 ,ע"בפ ובעת התחלקם אז יש ללילה שם , ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד)הבראשית א (ש "כמ

 שקודם הנסירה , וכן היה כאן,ע" ובהתחלקם נקראת נקבה שם בפוכמו כן שם אדם כולל שניהם
  .ע"ר בפי שאין לה הכ,נכללת במילוי שלו לבד ובהעלם

 ומשם ,מ אינו רק בקו האמצעי שלה" מ, הגם שעיקר בנין הנוקבא הוא מגבורותוהנה
 וגם החסדים הם מאירים תחלה בנוקבא ,הקווין שלה הם חסדים'  אבל בב,מאיר בכל הפרצוף

מ גם זה " מ,ש שהגם שהנוקבא שהיא שורש התחתונים עיקר הכוונה בשביל הדינים"והוא כמ
קווין ימין ושמאל שהם בסוד מצות '  והוא בשני הדרכים של הב, בשביל גילוי הטובסדמצד הח
 עיקר מדרגתה ,כ" ואעפ, ולכן בשניהם הקדימו החסדים,ת שהם כוללים כל העבודה"עשה ול

 שכן אנו ,םתפשט בקו האמצעי שלה שהוא השורש והקווין הם סוד הענפיהוא הדינים והוא המ
 וכולם פונים אל ,רואים שהידים ורגלים הם נמשכים מן הגוף והם טפלים אליו ומשמשים שלו

   . והבן,תכלית האמצעי
  

  פתח יג 
ש "כמוהיינו , א מן החזה ולמטה מסוד הכלים והאורות שלו" הנוקבא הוא מזבנין

ל שנוקבא היא רק כלל " ר)א"א ע"א קפ"חזהר (שנוקבא לית לה מגרמה כלום בכמה מקומות 
א שהוא העיקר בהנהגה "הנבראים וסדר הנהגתם כפי מה שהם מה שכבר נסדרו כל פרטיהם בז

 וכבר , והנוקבא היא השליח המסדר והמביא האורות לנבראים עצמם,ובהוצאתם אל הפועל
 ,ים הוא שיעורי הנבראים והנהגותיהם כפי מדתם שסוד הכל)'י פתח ו"עגו (כתבנו במקומו

 וזה נמצא ,והאורות הוא השקפת היחוד ופנימיות הגנוז בהם כדי להביא הכל אל השלמות
 שבאמת בנין ונמצא , שבכל דבר יש גוף ונפש והנפש הוא הפנימיות שבהם,בנבראים עצמם
שלישים ' ר שלה הוא מב שכת,א והתחלקות בנין המדרגות שבה הוא באופן זה"הנוקבא הוא מז

 ונשאר רק בערך , והוא תחת הפרסה שכבר נסתלקו האורות למעלה,ת שלו"התחתונים של ת
, ת שלו בעצמו"א השאיר חצי שליש לצורך ת"שז ולכן כתב הרב ,נוקבא שורש התחתונים לבד

כ להיות ראוי למדרגתה נחשב במדרגת "שמה שנשאר לבחינת עצמו שאין שם צמצום כוהיינו 
                                                           

 בסוף םליקוטיבונראה על פי דבריו , ת"א אבל לא כתוב ס"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2826
,  אבל הנפש הוא המדרגה למטה ממנו,והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספד

שהוא שייך לנשמה , וזה הכתר שמעל ראשו, ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע
ן "החיצוניות גדול מהפנימיות לכן שם ב' בערך א, ל"וז' ח פנימיות וחיצוניות ד"ע' ועי, ובינה

לעתיד לבוא יהיה , ל"מוד קח וזל אדיר במרום ע"ברמח' ועי, כ"ע, ה"לעתיד יהיה גדול משם מ
  ' מובא לעיל נקודים י, ג"ן במדריגת ס"התיקון שלם שאז יהיה ב

 .'ח תיקון פרק ג"ע'  עי2827
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א ולפעמים לנוקבא כפי המדרגה הראוי " ובאמת השליש האמצעי הוא משמש לפעמים לז,א"ז
ספירות שלה '  והשליש וחצי משמשים לג)יעקב ולאה פתח טו (ת במקום אחר"להנהגה כמשי

ת שהוא " שכך שיערה המחשבה העליונה שאלו המדרגות יהיו נקשרים בת,ת" ודעת ותכתר
  .עיקר הגוף וכולל כל הענפים

א " וחצי האחר הוא לכתר ז,ת" האור לקחה לכתר שלה חצי שליש תחתון של התןומ
ז עם רצון " שהוא ענין כלילת רצון הנהגת עוה)ח" לפתח(  בנתיב הקודםש למעלה"כמ, עצמו

 והוא בסוד אור הפנימי שהוא השקפת היחוד ,'א שורש כל הנבראים הכל א"העליון של כלל ז
י אלו "שנהוהיינו , י שבו"ת שהוא סוד נה"משליש תחתון דת והיה דווקא , יחדםהכולל שניה

י שהוא העיקר ותכלית הכוונה שבו "ז שהוא נה"נעשו כתר לרחל שהוא הרצון של הנהגת עוה
בעצם ההנהגה ובכלל הדברים המנהיגים שהוא ' י אלו נעשה רצון א" ונה,הבחירה וכל העבודה

 ת כבר נתבאר"ל שת" ר,ת דנוקבא"וף תכ ג"א נעשה ג"ת דז" של תומגוף , והבן,א"כתר ז
 ונוקבא צריכה שתהיה נכללת עם ,ק והם רק ענפים שלו" שהוא עיקר הכולל הו)שבירה פתח טו(

 ולכן אף בזמן שהיא רק מן החזה ולמטה קודם שנגמר תיקונה ,הדכורא להיות שוה אליו ממש
רק מה שנתצמצם מן א עצמם " שאז מעבר ההנהגה לנבראים אינו מכללות אורות דז,בשלמות

 ולכן ,כ שיהיו שניהם שווים ממש לאחר גמר תיקונה"מ צריך ליתן שורש ג" מ,הפרסה ולמטה
' וב ,ל"ש הרב ז"מלכים שווים בכל מציאותם כמ' ת דידה עם שלו משמשים יחד שיהיו ב"ת

 שהחסדים האירו תחלה בנוקבא ,ש" כמ,א"ה דז"י אור החסד וכלים של נו"הקווין שלה נבנו ע
 ואחר שנגמר בנין הכלים של הנוקבא אז התחילו הגבורות ,שעיקר השורש הוא בשביל הטוב

  . שנוקבא עיקר ענינה מגבורות שהוא העיקר בהנהגת התחתונים,ש" כמ,להתפשט שם
 ,ק" שהדעת בכל פרצוף הוא פנימיות של הו)סבפתח א "גדלות דז(  כתבנו למעלהוכבר

 וכן ,לפי זמנו'  כל א,אלפי שנין' צריך להמצא בכל ווהוא המסדר כל הפרטים של ההנהגות ש
 ושם נסדרו בכללות לכל מה שצריך לכל ,היה כאן בנוקבא שתחלה נכללו הגבורות בדעת שלה

כ אותם " ואח,ע שהם ענין אחד" כל חלק באותו אלף שנה בפפרטים ומשם נ,אלפי שנין' הו
 והוא מה שכתב , וכן בכל הזמן,פרטהפרטים הצריכים לאלף השני הם נסדרים באותו זמן בדרך 

ז והם מחסד עד "ק בדרך פרט זה אח"כ ירדו בו"ל שהניחו הגבורות שרשם בדעת ואח"הרב ז
כ כללי הכללות בעטרת היסוד " ואח,כ ביסוד שלה" של כל הגבורות מאירים אחוכללות ,הוד

 ,חלקים' לב והוא סוד אלף הששי שהוא נחלק ,ל"שבה בסוד חותם שבתוך חותם שכתב הרב ז
ב ביום זה היו שני בריאות בתחלה " שכמו כן במע, וסופו שהוא ימות המשיח,תחלת אלף הששי

'  וכן במלכים הראשונים בפרשת וישלח הם ב,כ בריאת האדם" ואח, החיות ובהמותאתברי
  ).ב"ע' א ודף י"ע' ידף ( ד"ל בבאורו לספ"ש רבנו הגדול ז"מלכים כמ

 זה אינו רק בחינת שליטת עצמה כפי ,תה באלף השביעי הנוקבא אף שעיקר שליטוהנה
י הנוקבא " עמתגלים אבל הם ,ימי בראשית' א ו"אלפים שנה עיקר ההנהגה מז'  אבל בו,ענינה

 ולכן יסוד ומלכות שלה הם נגד יסוד ,א לנבראים"שהיא המעברת המאורות אלו לפי סידורם בז
ימים הראשונים בעקבות משיחא שבו ' ה ובאלף השישי שליטת הגבורות בכללות ,ועטרה שלו

שהם נשמתין  2828ז חוצפא יסגא שלכן א, הבירורסודנגמר גלגול כל הנשמות וגמר תיקונם ו
 וכל ,פ ונמשכים לדרך אחרת" ואותם הכופרים בתורה שבע2829דערב רב והן הן עזי פנים שבדור

 ,וצצים באלף הזהאלפים הראשונים הם מתנ' ז ואפקורסות שבכל הדורות שבה"הדרכים ודרכי ע
 ולכן אז תוקף ,' וברותי מכם המורדים והפושעים בי וגו)לחיחזקאל כ (ש "וכן בזמן הקץ כמ

 ולכן , שהם כלל הגבורות כולם,מ ובתיקונים"ש ברע"הגלות ביותר דוחקא בתר דוחקא כמ
 ד"ת ענינו לפנינו בס" כמשי,צריכים שמירה ביותר מן החיצונים והוא סוד חותם בתוך חותם

 שזהו בנין פרצופה להיות ,א" אלו נשרשו תחלה בנוקבא בעת אצילותה באחור זוכל )פתח יז(
א מסודרים " וכן בכל עת שהיא במדרגה זו של אב,ראויה להנהגת הזמן בכל אלו הפרטים

י חסדים "ז שלא נתמתקו עדיין ע"המאורות אלו בה באופן זה שהגבורות אלו מסודרים בה כ

                                                           

 .ב"ט ע" סוטה מ'עי 2828
מתגלגלים כל ) 'והו' של אלף הה(ובאותן השנים , ל"ב וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי2829
שתלן בכל דור והן ) א"ד ע"חגיגה י(ש "מכ, ר שהן הנשמות מעולם התהו"ד דורות שהן הע"התתקע

נשא דף ' מ פ"ש בר"וכמ' בעקבות משיחא חוצפא יסגה כו) סוף סוטה(ואמרו , הן עזי פנים שבדור
  . ל"עכ, ש"ע' ר רעיין על ישראל כו"ה ואתהדרו אינון ע"קכ
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 ומה שאנו )פתח טז (ד"ת במקומו בס"י התפלה כמשי"י מצות וע"שהוא עפ " פבזיווגי "א ע"דז
 הוא על זמן המדרגה שהיא ,אלפי שנין' ק שלה שהם בו"מדברים בהתפשטות הגבורות בו

   . והבן עומק דברים אלו מאד,א"אב
  

  פתח יד 
 אלא בו נכלל כל ,ע"מ שבכל פרצוף היסוד שבו אינו דבר מחודש בפ" נתבאר בככבר

 שבו מתחברים ביחד להשפיע למקום שצריך אחר שנתחברו כל 2830ת של כל הפרצוףהמדרגו
י " וע,המדרגות ונעשה מהם בנין שלם כמו באדם הברית שלו שבו תלוים כל האברים

 , והוא הטפה שנכנס בו כלול מכל האברים שבאדם, להשפיע בוולםהתעוררותו מתעוררים כ
 שאם לא כן היאך היו ,רים וישתוה אליהםובהכרח שיהיה נמצא בו בעצמו הכח של כל האב

 וכמו שהוא ,2831 ולכן נקרא יסוד שעליו עומד כל הבנין,י הרגשתו"מתעוררים ומרגישים כולם ע
ג "ג איכות שבנפש כלולים בו וכן תרי" התריכל ש,בגוף וכלים של האדם כן הוא בפנימיות שלו

א שעיקר " כמו שבזולכן ,2832ש כמה פעמים בשם רבנו הגדול" וכמ,ת"שברוח שלכן נקרא ברי
ספירות מחסד עד הוד שלכן נקרא ' ח של ה"ענינו ובנינו הוא מחסדים שבדעת גם היסוד כולל ה

ג שמתפשטים "כמו כן הוא ביסוד דנוקבא כוללת כל בנין שלה והם ה ,2833ן"יודי' ל שהם ה"כ
שם א חוזרים ונכללים בעטרת היסוד ששם שורש הנוקבא ש" וכמו בז,מחסד עד הוד שבה

 כמו כן בנוקבא חוזרים הגבורות ,מתקבץ הטפה לירד לנוקבא והוא נקודה פנימאה דילה
 ונוקבא ,שכל ספירה שבפרצוף משמש ענין אחר בנבראיםוהיינו , ונכללים בעטרת יסוד שבה

 רםשהיא שורש התחתונים כל ספירה שבה כולל גבורות ודינים אחרים לצורך הנבראים שעיק
 , וכמו בכל פרצוף יסוד כולל כל האברים,סילוק הארת הטוב והשלמותתלוים בדין ובצמצום ו

  .כך נמצא בתחתונים ובנבראים ענין שכולל כל המאורות של הדינים יחד
 ורקיע הששי בו חמה 2834רקיעין'  שאנו רואים למטה בתחתית עולם העשיה שהם זוכמו

 רק ששם הם ,העליונים והיינו שכולל כל הפרטים שיש ברקיעים ,'ולבנה כוכבים ומזלות כו
 ,רוחנים למעלה מגדר הטבע וברקיע הם מסודרים כפי הראוי להשפיע לארץ בצמצום וטבע

 המסדר הדברים שהוא ,'ב כו" הוא וילון שאינו משמש כלום רק מחדש מעיעיורקיע השב
שבכל יום נסדרים סדורים אחרים של השפעות ברקיע הזה והיינו , שנסדרו ברקיע להשפיע לארץ

 הרי ,ב"ש במקום אחר והוא ענין חידוש מע" שאין לך יום שדומה לחברו כמ,וכבים ומזלותובכ
 הם רק נכללים וחוזרים רקיע וב,ס מחסד עד הוד"רקיעים שהם ה' שעיקר הדברים הם רק בה

 כן הוא בנוקבא שנותנת הסדר של כל וכמו, ונכללים בוילון שהוא בחינת מלכות עטרת היסוד
 וכולם בגבורות , וכללות שלהם ביסוד ועטרת היסוד,ס שלה"ברים הם בהעלמין עיקר הד' הג

  .ודינים כמו שנתבאר
א מגיע רק עד " שיסוד דז,א"ל שיסוד שבה אין לה על מה שתסמוך בז"הרב זש "והוא מ

 שכבר כל ,ש שנוקבא אין לה אורות חדשים וענינים חדשים" והיינו כמ,ת שבה לבד"סיום ת
 ואין ,ימי המעשה' א שהוא עיקר בהנהגה בו"י מדרגותיהם הם בזשרשי הנבראים וכל פרט

 רק שהנוקבא היא המעבר לכל המאורות , שליטה חדשה רק באלף השביעי לבדתלמלכו
ס שלה מחסד עד יסוד הם נבנו מעצמות הספירות " ולכן כל ה,להביאם למטה לפי הראוי להם

                                                           

 כ"ש שם ובג"ק ואז נתבסם הכל כמ"יסוד הוא כלל הו, ל"ד וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי2830
בהאי אמה ' ולא אתקיימו עד דנחית חסד עילאה ואתקיימו ואתבסמו תקוני נוק' בכלהו כתרים כו

  .ל"עכ', כו
ש "ק ולכך נקרא כל וכמ"וידוע שיסוד כולל כל הו, ל"ב וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי2831

 .ל"עכ, ג"ר דף קמ"באד
 .202לעיל הערה '  עי2832
וביה שבעה , ביה מתן תורה ואתקרי חמשים יום לעומר, ל"א וז"ה ע"ג רנ"זהר ח'  עי2833

כלילא משבע ספירן , שבועות מסטרא דההוא דאיתמר ביה שבע ביום הללתיך ואיהי מלכות כלה
' ל ה"כ, ה"כלול מאלין חמשין כל, יסוד כל, לחמשין, ספיראן' כלילא בבינה דאיהי אתפשטת בה

זמנין ' עלאה מובלעת בגו חמשין ה' חכמה דאיהי י, כלהו נבלעים בגו חמשים, שיםכלילא מחמ
, ם ואיהו ים התורה"ל ובחשבן י"היינו חמשין ובחושבן כ' עשר זמנין ה, חכמה' י, בינה' ה, עשר

 . ל"עכ
 .ב"ב ע" חגיגה י'עי 2834
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 אבל היסוד ומלכות שבה שאינם ,ל"ס הנ"א שהם עיקר הדברים של הפרטים שהם רק בה"של ז
ס " רק שאחר שנסדרו בה,א" אין להם סמך בז, לבדתדברים מחודשים רק הכללות של המאורו

 כמו שאנו , אז משם חזרו ונכללו ביסוד שיהיו כפי הראוי להשפיע לנבראים כפי כחם,שבנוקבא
 אבל אין ,2835ףרואים ביסוד דדכורא שכל כחות האברים נכנסים בו בסוד הזרע שהוא כח הגו

 , ששם כלול הכל בכחהיוצא כל הכח של האברים רק בחינה תחתונה שבהם שהוא הטפ
ת "ת שבה שת" כמו כן הוא בנוקבא שיסוד שלה נבנה מת,והעטרה של היסוד נותנו לנוקבא

כ "נתן הכללות ביסוד שבה וחוזר ונכלל אחאשר  והוא ,לעולם כלל הגוף והענפים נכללים בו
 , שחותם אין בו דבר מחודש רק רשימו של הדבר שנחתם,חותמות' סוד הב והם ,בעטרה שבה

   .ד" בס)פתח יז (חותמות במקומו' ת עוד ענין הב"יוכמש
  
  פתח טו  

במקום החזה '  והב,בעטרת היסוד'  הא,שרשים יש לנוקבא'  כתבנו כמה פעמים שגכבר
 שהיא רביעאה לכל )א" ע'ה(  והוא כי מבואר בכמה מקומות בתיקונים,בדעת בפה'  והג,ת"בת

חלקי הפרצוף ראש בטן גויה ' ה שהם בג"שמות הוי'  שהם ג2836ב" והוא סוד שם של י,תלת
י הוא הנפש הבטן " שנה, שכל חלק הוא ענין אחר,ן" מקומות שהם בסוד נרכמהשנתבאר ענינו ב

חברה הנפש לתיקון ז שבו שליטת הנפש והבחירה והעבודה הכל בשביל "שהוא ענין הנהגת עוה
ת של " וחג,ז כולל הכל" שהרי העוה,ע פרצוף שלם של כל המדרגות" והוא נעשה בפ,עם הרוח

 והוא התיקונים שברוח שהשלימו הנפש ושם הם ,2837ע"ב שכר הנשמות בג"א הוא הנהגת עוה"ז
 כולל ,כ פרצוף שלם כפי המספר של פרטי הנפש" והוא ג,מאירים בנפש וניכר שליטת הרוח

ד הם עטורי הנהגה בתוספת " וחב, וכן הוא לכל הנבראים,2838ג מצות"פר תריג איכות ומס"תרי
אותיות '  כולל ד הוא מהםק ולכן כל חל,כ פרצוף שלם" והם ג,שלמות יותר והפנימיות שלהם

אחרונה של השם והוא '  והמלכות שהוא הכולל של כל חלק הוא ה,ה שהוא הכולל הכל"הוי
  .שיש נקב שם היא מוכנת שבכל מקום ,ל"מקומות הנ' שורשה בג

 שהנקב ענינו גילוי אור הפנימי שבפנימיות הגוף שהוא התכלית המכוון מתגלה והיינו
מצות שאנו הי התורה ו"בנוקבא שהוא בשביל גילוי מלכותו שאנו ממליכים אותו עלינו ע

בנקב החזה שהוא תחת חלק '  והב,י בבטן"בעטרת היסוד תחת נה' שרשים א'  והם הג,מקיימים
 והוא מקום ,ד"בפה סיום הראש חב'  והג,אחרונה שבשם' ת שהוא הגויה והוא ה" חגצעיהאמ

 שעטרת היסוד הוא המעביר הזרע אחר שנתבשל בכליות ,ל"מקומות הנ' מעבר האורות בג
 והוא שורש מלכות ,י לנוקבא" ונמצא שהוא מעביר כל אורות של נה,2839ובאמה אל הנוקבא

 הפרסה ושם הלב שולח רוח חיים אל הגוף ושם מעבר יל מתח וכן נקב שבחזה שם הוא,ל"הנ
 , וכן הפה הוא המגלה החושים שבראש לפועל למעשה אל הגוף,האורות שלו למטה לבטן

 רק שבפה הוא מסוד המחשבה והוא סוד , שאלו המקומות הם ממש שרשים של הנוקבאונמצא
ה הוא שורש המלכות ביניקה ז ובח,ד" בס)ב"יעקב ולאה פתח כ (ת ענינה במקומו"לאה כמשי

 ובעטרת ,י היניקה"ת שלו שמתגלים ע" והוא בסוד גילוי חג,ת"שלו ששם נשתרשה הנוקבא בת
נקודות ' נקבים פה וטבור ופי האמה ג'  והם ג, תחתונה שבומדרגההיסוד הוא בחינת מעשה 

' ג והוא סוד ,ג האות בפה" וע, תחת האות ובאמצע הם עטרת היסוד ופי הטבור2840ח"חש
לא זז מחבבה  )'ב פסקה ה"מות רבה פרשה נש(ש במדרש " כמ, בת ואחות ואם,מדרגות שלה

                                                           

 .ט"ד הי"ם דעות פ"רמב'  עי2835
  .א"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי2836
והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "י הגרליקוט'  עי2837

וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו
ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה

 .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר,  ממוזגיםי כולם"י נה"ע
 .202לעיל הערה '  עי2838
 תרין כוליין האופים ומבשלין הזרע דנחית מן מוחא ,ל" וזא"ה ע"מ פנחס רל"רע'  עי2839

  .ל"עכ, ומבשלין מיא דמקבלין מכנפי ריאה
 .א"ע' ז ח"ומקורו מתיקו,  לאדרא שכותב שזה חולם שורוק חירק'א בהק"בהגר'  עי2840
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צאנה ) יא ש ג"שיה(ש " כמ,' עד שקראה אמי כו,' עד שקראה אחותי כו,'עד שקראה בתי כו
  .2841'בעטרה שעטרה לו אמו וגו' ווראנה וג

צום האורות ך ששם צמ" בפה בסוד מנצפ,ל הם שורש הגבורות"מקומות הנ'  הגובכל
 וכן בטבור שם השולחן בצפון ושם ,ע בגבול ושיעור"שיבואו למדרגות דבור כל אות בפ

קשים  )א"ח ע" קיפסחים ( ושם המזון בגבורה,2842י"סנהדרין בלשכת הגזית בטבורה של א
  . שם קיבוץ הגבורות כידועהיסוד וכן בעטרת ,'מזונותיו של אדם כו

 שלו ששם הוא קיבוץ הקווין והסכמה בין בקו האמצעירק  השרשים שלה הם ועיקר
 בנבראים היה בהסכמה זאת שהוא המתקלא בין ה וכל עיקר המכוון בהנהג,ג"המדות של חו

 ,כף זכות וכף חובה שיהיה מכריע כלפי חסד ובסוד החזרת הרע לטוב) א"ב מ"י פ"ס(ג "החו
לעולם כולל כל הפרצוף  ומה גם שקו האמצעי הוא ,' מלכותו יתיולכן שם היה שורש למדת גילו

 שהפה כולל כל המאורות שהם אותיות התורה שהם צירופי כל הכחות ,ספירות שבו כידוע' כל י
 וכן עטרת יסוד ,ת שבו הוא הגוף הכולל כל הענפים" וכן בנקב הטבור ת,ספירות' שנמצאים בי

 ,יפת הזרע שלכן שם הוא מקום קבוץ כל הכחות שבאברים ט,ידוע שכולל כל הספירות והכחות
 ,אחת' נקודות שכל נקודה הוא י'  ולכן הם מסוד ג,ל הוא מאור מוכן לזה"שהכלי העטרה הנ

והשאירה שרשה  2843 ואיהי שלימו דכל ספיראן,ל שיש לה שורש בכל ספירות"ש הרב ז"והוא מ
   . והבן,בהם

  
  פתח טז 

 במקומו וענין זה הוא שכבר כתבתי ,א עמו" זמן משך הקטנות שלה היא דבוקה אבכל
 שהאורות כשהם בשמחה והתלהטות רב , ענין פנים ואחור שבכל פרצוף הוא)ז"ף פתח י"אח(

 ואחור נקרא כשאין המאורות , הוא נקרא פנים,וגובר בהם האהבה לבריות בסבר פנים יפות
 ואדרבא נמצא בהם עוצב שאין יכולים להסתכל על ,בשמחה ואהבה אל המקבליםפונים 

דבר דומה לאב כשיש לו נחת מבנו יחידו ונהנה מזיו פניו ורוצה להאציל  וה,הנבראים בשפע רב
 , שאז פונה האב אליו פנים אל פנים ונהנים זה מזה מזיו הפנים,ולהשפיע עליו מהודו באהבה

 פניו ממנו ונותן לו חלקו רמחזי  אז האב,כ כשהוא בכעס עליו מאיזה סיבה הגורמת לזה"משא
 מלהסתכל בפני האב ומקבל חלקו דרך אחוריו ופונה להסתלק  וגם הבן מתבייש,בהסתר פנים

  .מאת פני אביו
בבחינת שמחה '  א,מיני מאורות' א נמצא ב" שבז, הוא ממש במאורות העליוניםוכן

 ואז המקבלים מוכנים לקבל השפעתם ואין ,ואהבה אל הנבראים כשהם מכשירים מעשיהם
 וזה נקרא ,ום הבדל ביניהם לבין המאורותא אינה יכולה לקטרג ולגר" כי הסט,הסתר ביניהם

 שהנוקבא היא כלל התחתונים וכשהיא מקושטת ומתוקנת בכל הפרטים הצריכים ,פ"זיווג פב
 2844 היא עצמה קישוטים,לה שהם עצמם תיקוני המעשים וסידור היפה והטוב של הנבראים

א נותן לה השפע "זואז  )א"ג ע"ג י"ח(והר ש בז" דאומרת חזי במאי ברא אתינא לגבך כמ,דילה
 שבאתה בכח ,בושת יפות בלי נים והיא מוכנת לקבל בסבר פ,בחלקי המאורות המאירים

ל שהתחתונים "א ר"ע אינה דבוקה עם ז" ואז נקראת שהיא פרצוף בפ,המעשים של התחתונים
                                                           

, בעטרה כתיב, מה דאמר צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה, ל"ב וז"ע' ב ק"זהר ח'  עי2841
, שעטרה לו אמו, חמי נעם מלכא דשלמה דיליה, דכל מאן דחמי ההיא עטרה, ולא כתיב ובעטרה

, מאן דיסתכל וינדע בהאי, וכלא איהו וכלא הוי, לה אםקרי , קרי לה אחות, הא תנינן קרי לה בת
  . ל"עכ, ינדע חכמתא יקירא

יהל אור ' עי, ן פתח יב"ד ומ"מ' עי,  דהיינו כאן בגבורה היא מקום הגילוי של העליונים2842
דא הוא אתר מתקנא לקבלא , בראשית באמצעיתא דהיכלא' ש בפ"והוא מ, ל"וז א"ד ע"ב כ"ח

ש שררך אגן "כמ, והוא באדם טבור, וזהו ענג ושעשוע כידוע', דא וכורוחא דליעאל בגו רוחא 
שלכן בבטן אמו הטבור פתוח ואוכל ממה שאמו ', והוא נקודה האמצעית דסיהרא וכו, הסהר
ושם הוא שכר טוב הצפון לצדיקים , והוא אמצעיתא דעלמא ומשם יוצא המזון לעולם, אוכלת

, ס השלחן בצפון"וז, ששם השלחן כמו שמפרש והולך, שעליו אמר דוד תערוך לפני שלחן, ל"לע
ושם מקבל , ולכן היה השלחן באמצע הצפון שמחצי ההיכל ולכותל, והוא נקודה האמצעית

וזהו הענין שכל ימות החול אסור ', תצוה וכו' ש בפר"כמ, מעלמא דאתי סוד נקודה דאמצעיתא
  .ל"עכ', להמשך אחר התענוגים ובשבת מצוה גדולה וכו

 .א" ע'ז כ" תיקו'עי 2843
  .ב"ז ע"ז פ"תיקו'  עי2844
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בלי הכנת '  אל אותו השפע ואין צריכים לאתערותא דחסדים לבד מצדו יתמצע עצמןמוכנים 
  .עצמם

 פניהם אל ריחזהל כשאין התחתונים ראויים לאותה מדרגה אז נקרא שאין יכולים לאב
 ואז ,א"א שאינו מניח לקרב אותם אל מאורות האלו של ז" שהרי נמצא קטרוג הסט,המאורות

 שהרי אין לה סדר לקבל השפע ,שורשם שהיא הנוקבא אינה יכולה להיות פרצוף בפני עצמה
 יהיה נקרא שם השפע מצד מעשה שלאל " ר,א" ודבוקה בז וצריכה שתהא נכללתעצמהבפני 

התחתונים ואין הנוקבא נקראת בשם בפני עצמה רק נכללת בדכורא צלע מצלעותיו שהשפע 
 ואז אינו נותן השפע ,הוא רק מסטרא דלעילא כאב הנותן לבנו בהסתר פנים שלא על פי מעשיו

  . שהוא בצמצום גדולורייםחאבשם בסבר פנים יפות רק בסוד אותם המאורות שנקראים 
א שהדינים דבוקים " והוא סוד דיבוק אב,א שלא יקטרג" שצריך הסתר מן הסטוגם

 ונמצא ,פניםהא ממשלתה בעת שהדבר גורם שלא יאירו למטה בהארת "ל שהסט" ר,באחוריים
ברחמיו הוא מסתיר הדבר שלא ליתן פתחון פה '  והוא ית,שהם יונקים מן האחוריים האלה

 שיהיו נסתרים שני האחוריים להסתיר , והוא התלהטות אחור דילה באחור דיליה,למקטרג
א " ואז הגבורות של הדעת דז,העונות מן התחתונים ושלא ליתן מקום יניקה מאחוריים דלעילא

שבאמת עיקר והיינו , לשניהם' ל שיהיה כותל א" ר,משמש לשניהם יחד באחוריים שלהם
שכלל העבודה של התחתונים וסדורם תלוי והיינו , כוראם לדהגבורות שייכים לנוקבא והחסדי

פ "י הדין שלהם כשהוא בשלמות ע"ועיקר הכוונה שע )א פתח לא"א (ש למעלה"כמבזה 
 אז ניתן להם תיקונים מצד החסדים ,שיהיו שלמים גם מצד הדין' הכוונה הטובה שהיה מאתו ית

 ,אבל כשהוא בעת הזעם )'פתח ח (עלהש למ"כמ' חסד וגו'  ולך ה)יגב תהלים ס( ה בסוד"דמ
 וצריך שהדין של , וגם במאורות השפעת הזכר הדין גובר,אין הדין הראוי לתחתונים נשלם בהם

כ סוד " גוהוא ,כ קטרוג בהם"ל שיהיה נמתק קצת שלא יהיה כ"התחתונים יהיה דבוק בדכורא ר
תחתונים גדולים הכל ש והיינו ש,כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו) א"ב ע" נסוכה(ש "מ

 אז נמצא בהם נסיונות יותר ומתרבה בהם הדינים כדי שכולם יקבלו המיתוק של ,במעלתם
כ והם "כ רצונו של מקום  אבל כשאין עושים, ונמצא שיש תיקונים יותר גדולים ורבים,החסדים

 יותר ברחמיו נותן בהם נסיונות'  אז הוא ית, ואין יכולים לעמוד נגד יצרםרתםחלשים בגבו
 וגם זה בסיוע קצת מסטרא דלעילא והוא סוד דבוק ,מועטים במדרגה והם דינים יותר מועטים

  . ויכולים להתקיים בעולם,א" מן הסטאלה ובזה נסתרים אחוריים ,'א שלהם בכותל א"אב
 יםהיו פניהם איש אל אחיו וכשאין עוש רצונו של מקום  כשהיו עושים,ס הכרובים"וז

) א"ד ע" ניומא(ל "ש רז"נ וכמ"שהם היו בסוד זו ,2845 חוזרים פניהם זה מזההיורצונו של מקום 
שהיו מגללין הפרוכת ומראין לעולי רגלים ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה כמער 

איכה (ש " כמ,'ו עוז לאלקים וגו"תנ) להתהלים סח ( בסוד אב הו"פעמים כרו'  וב,איש ולויות
 ושם היה חיבתם ,'מוסיפים כח כו רצונו של מקום  שישראל עושיםבזמן) לגרבה פרשה א פסקה 

 שהם ובעת ,'ודברתי אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים וגו) כבשמות כה (ש " כמ,של ישראל
 שענין ,' אחות לנו קטנה ושדים אין לה וגו)חש ח "שיה(ש " כמ, אז נקראת קטנה,א"דבוקים אב

 ואז אין ,שהוא נקודת שורק שבה באמצע האותיותעלה ש למ"כמדבוקה בחזה שם נקראת אחות 
ע שהוא בסוד תיקון יסוד ועטרה "לה שדים שהם סימני נערות ובגרות שתהא ראויה לזיווג מצ

בפתח פתח הבא וב (ד"ת ענינם בסמוך בס"י בסוד הצירים והדלתות כמשי"שבה שהוא שם שד
   .והבן מאד ,)ט"יפתח בפתח הבא וב (ד"לפנינו בס' וצריך לזה הנסירה שית )ט"י

  
  פתח יז 

 והוא זמן הנסירה ,ך"פעמים מנצפ'  והוא קבלתה ב, זה היה זמן נערות של הנוקבאאחר
 כי אנו רואים שבזמן הנערות אז מתחיל להתראות וסתה ואז מתחיל חמדה , והוא,ת"שלה כשי

נה מגבורות  שהנוקבא שבני, ולכל זה יש שורש במאורות העליונים,שלה לאיש ומוכנה לזיווג
י " אז מגיע הזמן שיהיה התיקון היינו להתבסם ע,כשנשלמים הדינים להיות מסודרים בה
 והיינו שכיון ,א" ואז צריכה שמירה יתירה מן הסט,החסדים וזהו ענין התאוה שלה לזיווג

א שאינו " אז נמצא קטרוג הסט,שהדינים נשלמים בה בכל הסדרים של התחתונים וראוים לזיווג
 ולכן צריך שיהיה נמצא לנגדם מאור , ובזיווגא דילה והם מתגברים יותרםאמת במיתוקרוצה ב

                                                           

 .א"ט ע"ב צ" ב'עי 2845
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ל בעת שהגבורות " והוא סוד החותם שכתב הרב ז,א ולא יניחם לקטרג"שיהיה סותם בפני הסט
 ,ש" שהיסוד הוא קיבוץ כל המדרגות שבפרצוף וכן בעטרת היסוד כמ,הם מתקבצים ביסוד שלה

 והיינו שכמו שהחותם אינו דבר ,כל האורותשל  חותם וא המקומות ה' שבאלו ב,ונקרא חותם
 וכמו כן אלו המדרגות אינם אורות מחודשים רק ,מחודש רק שבו נרשם וניכר מה שנחקק בו

 והם הסוגרים בפני הגבורות שלא יתפשטו חוץ מגבול ,כללות הספירות והמאורות שקדמו להם
 במדרגה תחתונה שבהם שהם יםהוא מסוף הדינא ששרשם "הקדושה שלא ליתן כח ביותר לסט

 נדה(ש " והוא ענין מ, סוד הסגירה בפני הגבורותוהוא ,שלוחי הדין והצמצום וסילוק הקדושה
כל הנשים מטמאים בבית החיצון שכשיוצא לפרוזדור שהוא חוץ לגבול הקדושה ) א" ע'מ

 )טזד משנה "אבות פ(ש " כמ,ז"א נמצא שם הוא מקום התחתון שבקדושה בעוה"למקום שהסט
'  סיגי השהם 2846באשהשדמים טמאים '  והוא סוד ה,'ב כו"ז דומה לפרוזדור לפני העוה"העוה

גן נעול אחותי כלה גל נעול  )יבד ש "שיה(ז נאמר " וע,גבורות כשיוצאים לחוץ שנאחזים שם
ם חותמות שהם סוד הצירים ודלתות שבאשה שהם שומרי'  שהגבורות הם נסגרים שם בב2847'וגו

  .את הולד
ן שלה שהם "י טיפת מ"ייר שם ברחם הנקבה עט כי הולד מצ, דבר עמוק מאדוהענין

דברים '  שלכן אביו נותן ה, אמו מזרעת אודם ואביו מזריע לובן)א"א ע" לנדה(ש " כמ,הגבורות
 והכל הם ,ייר הולד הוא הרחם עצמוט והכלי שבו מצ,גבורות' נגד ה' החסדים ואמו '  הנגד

ב אותיות הם כללות כל "ש כמה פעמים שכ" והוא מ,ראים בדרכי החכמה הנפלאהסודות נו
 שבכל אות שציורם מורה , והם צירופי כל הכחות,י נברא העולם בדבור"הכחות של הבריאה שע

ב אותיות הם העיסה שממנו מצטייר " ונמצא שהכ, הכח שבאותו המאור ומה הוא עניינולע
וכמו כן הוא בשרשו למעלה בנוקבא שהיא מציירת כל  , שהוא כלל כל האברים שבו2848הולד

הכחות שמשפעת לנבראים להיותם בציור אדם שלם שהוא סוד חיבור המאורות לפי דרכי 
ב אותיות שכל מצוה אותיות של המצוה מורה " נכללת בכה וכמו שהתור,ג"התורה ומצותיה תרי

 כן הוא סדור המאורות כמו ,ועל תיקון כללי המאורות המסוגלים לאותו מצוה ששמה מורה עלי
גבורות שהם נותנים הציור '  והם ה,מוצאות' ב אותיות בה" והם בסוד כל הכ,אבשנסדרים בנוק

 והמאור של הנוקבא עצמה הנותן סדר הציור ,ג"ק שכולל שורש ה"י בוצד"והמדה למאורות ע
 והיינו ,חב באורך וברושיעורוע לפי מדתו ו"בפ' בכל פרטי המאורות שיתגלו למטה כל א

 וגם שלא יהיו כלולים כולם ביחד ,שנותנת מדה להתפשטות כל מאור עד כמה מדרגות יתפשט
 , והוא סוד ציור האברים של הולד ברחם אימא,ישמש לפי עניינו לפי העבודה' וא' רק כל א

ח "ם בסוד רמ" ונקרא רח,'שהרחם הוא הכלי והמאור שנותנת המדה והציור הזה לכל א
ח שהרי בהכרח שימצא "ם סוד רמ"כ בשם רח" והוא נקרא ג,ולד המצויירים שם של ה2849אברים

  .ש"ב אותיות כמ" והם כלל הכ,בה הכח של כללות כל הגבורות
ן שבהם הם "ב אותיות עצמם והמ" הדלתות והצירים שהם כפולים הם הכוענין

 ן"הווי'  שמב,דאח' ן וי"ווי' ב אותיות הם ב"שהכוהיינו , ת" כמשיהכפוליםך אותיות "המנצפ
 )'א פתח כ"א ( שכבר נתבאר במקום אחר, והוא סוד עמוק,'ן הוא י"ווי' והציר שבין הב' נעשה ד

 , והם כוללים כל הפרטים של הפרצוף בראש בטן גויה,ב"וי' וז' ב אותיות מתחלקים לג"שהכ
 ובכל ברל ד וכן הוא בכ,ב פשוטות בנוקבא בבטן" וי,א בגויה"כפולות בז'  וז,ר בראש"ובסוד ג

ק כפולים " הו,2850ב גבולי אלכסון שבנוקבא"ב הם י" והי,ל"הנ' מצוה הכל מתחלק לג
' וז' היכלות היכל ו' כידוע בסוד ז' הם ו' שתמיד הז' ב רק שבדכורא הם בכלל א"מתחלקים לי
נקבים שבראש שני נקבים '  וכן בז,ק נכללים שניהם ביסוד ועטרת היסוד" וכן בו,'הכל נכלל כא

 ,ג" הכפולות הם חווענין ,2851ל בכמה מקומות"כל זה בכתבי רבינו הגדול זש "וכמ ,טםבחו

                                                           

, דאינון כלהו דם טמא, דחמש דמים אינון דדם נדה מסאבין, ל"ב וז"ג ע"ב ל"זהר ח'  עי2846
  . ל"עכ

  .מעיין חתום:  המשך הפסוק2847
  .'ח מוחין פרק ה"ע'  עי2848
, ח אברים"ם רמ"והם רחמים כמנין רח, ל"ל ריש בראשית וז"טעמי המצות להאריז'  עי2849

 . ל"עכ
 .ב"ה מ"י פ" ס'עי 2850
 .א"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי2851
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ע בסוד הנהגת "לדרכו בפ' ל והנוקבא מפרטת אותם כל א"ק נכללים משני המדרגות הנ"שהו
שעות בעליית השמש ' ב שעות ו" והם סוד י,ברוחב' באורך וא' א' ן של הד"ווי'  והם הב,ר"טו

 וששה שעות בסטרא דיצחק במנחה גבורות בירידת ,לותא דבוקרבסטרא דחסד לאברהם צ
כפולות הם בסוד ' ש וז"ר אמ"אותיות הנשארים שהם ג'  והי,ב אותיות הפשוטים"השמש והם י

 וכח הזה ניתן ביסוד דנוקבא לקשר המאורות ,ספירות מסטרא דדכורא שהם נקשרים ביחודא' י
   . יחדרםן המחב"ווי'  והוא הציר שבין הב,ובאל היחוד להיות נכלל שמאלא בימינא כולו לט

  
  פתח יח 

ל - אני א)יא בראשית לה(ש " כמ,י שבשם זה נצטייר הולד" נעשה שם סוד שם שדובזה
שבו נתן גבול  )א"ב ע" יחגיגה(ש שאמר לעולמו די " ואמרו שנקראת כן ע,'י פרה ורבה וגו-שד

ק הגבורות קו המדה שנעשה " בוצדי" והוא הציור ברחם האשה ע,ומדה לכל פרטי הנבראים
ס מסטרא דדכורא "ל שהוא קשר היחוד של הי"ר הנ"שהציוהיינו , גבול ושיעור לכל הפרטים

 כף זכות 2852ת"קווין של חג'  ומתקלא הוא ג,שהוא סוד המתקלא והתיקון הכל בשביל היחוד
  .ל"דשם הנ' קווין של הש' והם ג )א"ב מ"י פ"ס(' וכף חובה ולשון חק כו

, ו"ר בדלת" ויקב ח)ייב ' מלכים ב(  הוא הנכנס בחור שבאסקופת הדלת בסודרוצי
 כדי לקבל הולד בסוד הצמצום 2853ק שהגבורות עשו יסוד הנוקבא שקיע לגיו"ר הוא יצח"שח

ויחפור את ) יחבראשית כו (  כדי שיהיה נמצא הגבול והמדידה בסוד,וסילוק היחוד הגמור
ן שהוא מיתוק הדינים " והוא בסוד אלקים בגילופי יודי,ה שהם האבות שטרחו בז,'הבארות וגו

 ושם ,'אלין אבהן כו 2854)א"ח נג ע"ז(' באר חפרוה שרים וגו) יחבמדבר כא (י המתקלא "ע
ד אבהן דלעילא " חפרוה שרים אלין אבהן חב,ש" כמ,ס שעסקו בחפירת הבאר"נכללים כל הי

ש רבינו הגדול "י כמ"של אדנ' ה וג"ויאותיות ראשונות של ה'  והם ג,2855ת"כרוה נדיבי העם חג
 וכולם ,2857ה" במשענותם משה ואהרן נו, במחקק הוא יסוד,2856ש" לפרשת חוקת עושובפיר

 2858' והכ,י"ן נה"ווי'  וג,ת"ן חג"יודי'  וג,ד"ר חב"תגין שעליו הם ג' שג' מרומזים בצורת הש
'  והרי שסוד ש,2859'עד שתתמעך הכף שהוא עטרת דידה כו) א"ז ע" מנדה(ש " כמ,למטה מלכות

) ב בראשית כט (ש"כמ ,הדלת נפתח ונסתם י" וע,ן"הווי' שמחבר ב' ל י"ר הנ"הוא בעצמו צי
ן נעול ואינה " ג)יבד ש "שיה(פ הבאר שהיא סוד "ן גדולה ע" והאב,'וירא והנה באר בשדה וגו

 ,הת שחפרו ופתחו הבאר הז"עדרי צאן חג'  שהם ג,'נפתחת עד אשר יאספו כל העדרים וגו
  . בסוד עשיית כלי דידה בזיווג ראשון)פתח כא (ד"ת במקומו בס"וכמשי

 גם כאן בעת שדבוקה באחוריים שאז בזמן הנערות שנמשכים לה הארת המוחין ,מ"ומ
ת שלו שהוא "חגכ מסוד "הוא ג'  אז נעשה בה דלת וציר א,א אליה דרך אלו האחוריים"ג מז"וה

' שלו הם הב'  והד,י"של שד'  וזהו ש,ש הנוקבא"א עעיקר הדכורא עד הפרסה ומשם ולמטה נקר
' י א" והרי זה שם שד,ש"כפולות כמ' ש וז"אמ' של השם הוא ג'  והי,ב פשוטות"ן שהם י"ווי

ש "כמ עמו ונכללת שאז היא לוקחת אלו המאורות על ידו ,א"שנעשה שם בעת שדבוקה בז
  ).פתח טז (למעלה

                                                           

 .ב"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי2852
כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא דין שלכן כל , ל"א וז"ז קמט ע"א בתיקו" בהגר'עי 2853

 .דינין בערוה דכלא שקיעה וכל רחמי באמה דדכורא
 עילאין דכתיב בהו באר חפרוה שרים דאתקינו לה תשיתמו לשרים דאינון אבהן, ל" וז2854

  . ל"עכ, בכולא
כרוה ) לעילא(באר חפרוה שרים דאולידו לה אבא ואימא , ל"א וז"ו ע"ג רפ"זהר ח 'עי 2855

ובמה הוא זווגא , כרוה אתר לאזדווגא בה מלכא בברכן, נדיבי העם אלין אבהן דאקרון נדיבי עמים
  .ל"עכ,  מעילא לתתא,הוד במשענותם דא נצח ו,במחוקק דא יסוד

' ונאמר כאן ב, נ"ו בשילוב אד"היינו יה, אותיות דשני שמות דשילוב' חושבן ג, ל" וז2856
 . ל"עכ, פעמים באר

ובמה הוא זווגא במחוקק דא , כרוה אתר לאזדווגא בה מלכא בברכן:  המשך הזהר שם2857
 . ל"עכ, יסוד במשענותם דא נצח והוד מעילא לתתא

  .'ד פרק ה"ן ומ"ח מ"ע'  עי2858
 .''כו' נראה לי למחוק 2859
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והיינו , ז" שאח2860תוספת ביאור בשערכ הוא זמן הנסירה שיתבאר עניינו ב"ואח
שיכולים והיינו , א"י אימא עצמו ולא באמצעות ז"שמקבלת עוד אלו המאורות עצמם ע
 שהתחתונים עצמם הם ראוים לכך שאין צריכים לעזר ,המאורות אלו להנתן לה במדרגות עצמה

נים לנוקבא  שהם נות,ר"א שהם ג" וראוים בעצמם לעורר מקורות עליונים מאו,מסטרא דלעילא
אב ואם מכינים ש שהם תכשיטין דילה , כל הדברים הצריכים לה לתיקונה, התחתוניםלשהוא כל

לבת שתהא ראויה להנשא ותהא ראויה לישא חן בעיניו מצד תכשיטין ונדוניה שלה שמביאה 
 שאז אינה נושאת חן , נותן לה מלבושים ותכשיטיןמוכ אם היא עניה והבעל עצ" משא,עמו

  .כ"בעיניו כ
 שבעת התיקון הגמור שהתחתונים מסודרים בכל ,כ במאורות העליונים"ז נמצא ג"וכ

י "א שהיא מקושטת בהארת המדרגות שנעשה עבתיקוניהם ומעוררים שורש שלהם שהוא הנוק
הבא לטהר  )ב"ח ע" ליומא(א בסוד "מעשה התחתונים מה שהעירו מקורות העליונים של או

' ה עוזרו כו" ולולי הקב,' אדם מתגבר עליו כול יצרו ש)ב" ע' לקידושין(ש " כמ,מסייעים אותו
י הדרגה "א שלא ע" והם סוד או,א"והעזר הוא כשמאיר ממקור עליון שאין שם שליטה לסט

 עתה ת והוא שמקבל,א ועל ידם נתקנת"ולכן נמשכים אליה אלו המאורות שלא באמצעות ז
 )פתח הבא (דת עו"ך חדש כמשי" וגם מנצפב אותיות"הארות חדשות יותר גדולים וסוד הארת כ

ם נכונו "שדי) ז יחזקאל טז(י והוא גמר סימני נערות שלה בסוד "שמות של שד' ואז יש לה ב
דלתות ' צירים וב' י ב" ושם הזה ידוע שהוא ביסוד והם ברחם שלה שנבנה ע,'ושערך צמח וגו

   .ד" בס)פתח הבא (ת עוד בסמוך" וכמשי,ם סתומה"ל שנעשה מ"הנ
  

  פתח יט 
אלקים תרדמה על האדם ויישן ויקח '  ויפל ה)כאבראשית ב ( ש" הנסירה היא מענין

שכמו בעת השינה באדם התחתון הוא והיינו , 'אלקים את הצלע וגו'  ויבן ה,'אחת מצלעותיו וגו
 שכבר כתבנו כמה פעמים שכל המצות והתורה של האדם היא כדי ,בשביל תיקון הנפש שלו

י המצות מעוררים אור הנשמה להאיר ברוח " וע, שבו2861ג איכות"י הרוח בתרי"עלהאיר הנפש 
 אז ,י המצות המסוגלים לו"בכל יום כאשר נגמר תיקון הרוח עש ,והם סוד המוחין שלו

 והרוח , שבאמת עיקר הארת הנשמה ברוח,מסתלקים אותם המוחין והוא אור הנשמה למעלה
ז " ובעוה)ב"ט ע" לקידושין(  עלמא ליכאיצוה בהא ששכר מ,ב באלף השביעי" הוא לעוה,בנפש

 לסיוע ולקדש הנפש במעשה ,מה שמאיר ברוח הוא רק להשלימו ולתקנו לצורך העבודה
 ,2862ז הנזכר בתורה" והוא סוד שכר עוה,ששכר מצוה מצוה) 'תנחומא ויקהל א(ובמדות בסוד 

 למעלה במקום שורש י המצות ונקבע שם"ובכל לילה מסתלק אותו האור והמוחין שנתקנו ע
 העליה הזאת גורמת תיקון הנפש במה שעולה למעלה וענין ,2863דש ולמחר יורד ניצוץ ח,הנשמה

 והוא הכח שמחדש בנפש שנח ,לעורר שורש הנשמה והארתה להשפיע טהרה וקדושה על הנפש
 והוא סוד הנפש שנמשך לה ,ח"ף כ"מיגיעו כל היום ונעשה חזק יותר לעבודה בסוד הנותן ליע

 ,ח"כלל הכל שמשלים לאלף נעשה כ'  דאימא ועם האסטראמך חדש "ב אותיות ומנצפ"הארת כ
 והוא ,ז נעשה הנפש בחינה חדשה ושלמה" ועי,ף"יע' ן גי"ה דאימא ביודי"סוד שם אהימוהוא 

 שהוא כדי לברר ניצוצות ,בניינה שתהא למחר ראויה לזיווג עם הרוח בעבודתו ביום השני
ג " שבכל יום נעשה תיקון אחר שיאיר הרוח בנפש בסוד תרי,נים חדשיםחדשים ולעשות תיקו

  .י מוחין חדשים שנכנסים בכל יום"פ מחדש ע"נ פב" והוא סוד הזיווג דזו,איכות שבו
 ,ק והיאך כמוסים בה כל הדברים הנפלאים האלו" וראה כמה עמקו דברי תוהובוא

 סוד בנין והוא ,ה"וס' ה וה"הוא תצע "ת הצל"ם א"ה אלהי"ן הוי" תיבות של ויבפישהנה סו
ו חיילות "והם תצ' ק הם א"כ תשר" ואח,'ה עד צ" והם סוד תצ,ב אותיות"י כ"הנוקבא ע

                                                           

 .ל בפתח"נדצ 2860
 .202לעיל הערה '  עי2861
  .'לעיל שבירה פתח ה'  עי, היינו הנזכר בפרשת בחוקותי2862
ח נסירה "עוד ע' ועי' דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף'ב "ג ע"ח עמוד ל" זה מה שכתוב בע2863

ן ומתעברת בתוך מלכות "נשמת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ, ל"וז' פרק ג
 .ל"עכ, עיבור גמור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלו
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י האותיות " שבכל יום נעשה תיקון חדש בכלל המאורות ובנין הנוקבא ע2864שמשבחים בכל יום
ך " מנצפיותתאו' הנוספים הם ה'  וה,2866מלכות'  והם גי,2865ש רבינו בכתבים" וכמ,ו"שהם תצ
 שתחלה קודם הנסירה לא היה לה שם בפני עצמה רק ,י"ן של הנוקבא שהוא שם אדנ"שהם המ
 ואחר הנסירה אז נקראת בשם בפני עצמה בשם , בדכוראתה שנכלל"אחרונה של הוי' בסוד ה

 תיבות שהוא בסוד הנוקבא שהיתה פי ונרמז זה בסו)'דפרק ' תיקון הנוק( ל"ש הרב ז"י כמ"אדנ
 אחרונה של הספירות דדכורא שהיא שלימו דכל ספירין חינהה עמו באחור כוללת כל בדבוק

ב אותיות "כ כ"ל הם ג" ובראשי תיבות של התיבות הנ,ל"בשם הרב ז )פתח טו (ש למעלה"כמ
 ,ב אתוון שנבנה בהם הנוקבא"פעמים כ'  והם ב, תיבותפיל שבסו"ו הנ"יתירה משלים לתצ' וא
 וכתיב ,פ עמו ולכן הם בראשי תיבות" שלא על ידו כדי להביאה פב'א והב"י ז"בתחלה ע' א

 תיבות הם פי סו,ם"ל האד"ה א"ה ויביא"ם לאש"ן האד"ח מ"ר לק"אש) כבבראשית ב (כ "אח
פעמים ' הצירים הם ב'  שב,הצירים' הדלתות וב' י ב"ם שלה הנבנה ע" סוד רח והםח"רמ

 פי וסו)'פתח כ (ד"ת עניינו לפנינו בס" כשי,יםטהור' דמים טמאים וה'  ה,היתירים'  י,ך"מנצפ
י חסדים "ן שלה ע" שזיווגה הוא כדי למתק הגבורות דב,ה"ה הוא שם מ"ם לאש"תיבות האד

 תיבות הוא פי וסו,ל"ן סוד הדלת הנ"ווי' אדם הם ב"ל ה"יביאה א" וראשי תיבות ו,ה שלו"דמ
  .ל"ך הנ"נצפמפעמים ' ב' פעמים ה'  וב,י"שם אדנ

 ,א נזכר שם אלקים לבד"כשהיתה אבשתחילה  ,ם"ה אלהי"כאן שמא שלים הוי ונזכר
 ,לשניהם' שהיה בסוד גבורות לבד כותל א'  ויברא אלקים את האדם וגו)כזבראשית א (ש "כמ

 וכמו שהוא באדם למטה בכל לילה ,ובעת הנסירה נסתלקו הגבורות לנוקבא והוא קיבל חסדים
א במאורות העליונים שכאשר התחתונים כבר נתקנו והוכנו  כמו כן הו,ש"הוא סוד הנסירה כמ

א שהם מאורות " אז המוחין שבז,בשלמות העבודה הצריך להם הוא תיקון וגדלות הנוקבא
 והוא סוד , נקבע התיקון והיחוד הזה בשרשו,הבריאההעליונים בסוד היחוד הקבוע בתיקון 

 תיקונים חדשים ויהיו מוכנים יותר ז נעשה הכנה לנבראים שיעשו" ועי,עליית המוחין למעלה
 שבכל עת נקבע מדרגה אחרת מסוד הנצחיות וגילוי היחוד ,לקבל שלמות אחרים מסוד הנצחיות

 והוא סוד בנין הנוקבא בסוד הנסירה בכל לילה כדי ,י" נתקן עתלהיות נשרש בנבראים להיו
  ).'השבירה פתח  (ש במקומו"י התפלה כמ"להיות נתקן למחר ביום בזיווג ע

א שהם בסוד פרצופים העליונים שמביאים שלמות התיקון "י או" הזה הוא עותיקון
 והם בונין את )'פתח ח (ש במקומו"דרגת הזמן ומסוד היחוד העליון כממא שהוא למעלה מ"מא

 והוא סוד מנוחת הנפש מיגיעו שהוא בסוד ,ן שלה"הנוקבא שתהיה שלמה בכל מדרגות של ב
 וכמו כן בכל לילה , ושם ינוחו יגיעי כח)יזאיוב ג (ש "א כמ"שה לסטהמלחמה שבין סטרא דקדו

א ולהגביר כח "ניתן סיוע לנפש ולכל הנבראים וסטרא דקדושה לקבל כח חזק לעמוד נגד הסט
ד "פעמים י' ח הזה שניתן לנוקבא הוא בסוד ב" והכ,הקדושה לעשות עוד תיקונים חדשים יותר

לסייע '  הכח מסוד חסד עליון שזהו חסדו יתהואשא "א התלוים בזרועות של א"שהם או
ה כמו "י חסדים דמ"א וליתן כח למיתוק הדינים ע"לנשמות וסטרא דקדושה להתגבר על הסט

 ואותו הארה ,א מגיע" ששם אין קטרוג סט,2867א שזיווגם תמיד ולא מתפרשין לעלמין"באו
הם סוד הידים המתקנים  ו,ג זה בזה"נים לנוקבא למטה שתהא ראויה לזיווג ומיתוק חותונ

ל "ם הנ"ה אלהי"שמות הוי'  סוד בוהוא ,א"ומעלים הנוקבא למעלה והמביאים אותה לבעלה ז

                                                           

הראהו כל המרכבה אמר לו בן אדם זהו כבודי , ל"ח וז"ב פ"מדרש ויקרא רבה פ'  עי2864
) שם מג(שנאמר ,  לכםכלום פיחת כבודי ובית שכינתי, שהגבהתי אתכם למעלה מאומות העולם

שמא תאמר אין לי מי שעובד , ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו
מאות ותשעים וששה אלפים של מלאכי השרת שהם עומדים ומקדשים ' כבר יש לי לפני ד, אותי

מה ועד משקיעת הח' ק' ק' ואומרים ק, מיציאת החמה ועד שקיעתה, שמי הגדול בכל יום תמיד
 . ל"עכ, ממקומו' יציאתה ואומרים ברוך כבוד ה

ש "וז, שהוא אחד' אלף והן א' ק גי"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ע' ב א"יהל אור ח'  עי2865
אלפים וחצי ' ץ מספרם ג"כפולות כמנפ' ה ועוד ה"ו חיילות משבחים להקב"שתצ) ויקרא ב(ר "במ

) ב"ז ע"ב כ"זהר ח(ל "ט ופלגא והן היאורים כנ" תצהן) תצה' גי' עד ק' מא(ו "וחצי ועם תצ' שהם ג
ט "ש תצ"וז' ן והן אלף חסר א"ק בזו"תשר' כסדרן וא' ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א

 .כ"ע', יאורין ופלגא בסטרא דא וכו
 .ב"ד פרק י"ן ומ"ח מ"ע'  עי2866
  . רעין דלא מתפרשין לעלמין,א"ע' ג ד"זהר ח'  עי2867
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ה " והחסדים הוי, שהגבורות שרשם מאימא רק שם הם מתוקנים,הזרועות' ג שבב"סוד החו
פעמים ' וב )א" ע'א כ"ח(ש בזוהר " והוא שמא שלים בסוד שני המאורות הגדולים כמ,מאבא

 שני המאורות מסוד 2868ץ"פהם סוד מצ' פעמים ש'  וב,י"ד של שם שד"פעמים י' ל הם ב"ד הנ"י
 , רבים2869ם"ן ברחמי"כמו שהוא והשני בסוד חילוף ומיתוק אלקים דיודי'  א,ה"שמות הוי' ב

ל והוא סוד כניסת הכלה לחופה "י הנ"פעמים שד' הדלתות ב' הצירים וב' הרי שנרמז בזה סוד ב
 והחופה הוא סוד אימא דפרישת גדפהא ,2870א"שהם מוליכים אותה בידם אל זי אב ואם "ע

   .והבן ,סוכת שלום
  

  פתח כ 
 שענין הנסירה הוא שהגבורות שהיו בתחלה בדכורא )פתח טז ( כתבנו למעלהכבר

 ובמקומו נכנסו חסדים , עכשיו נסתלקו כולם רק לנוקבא לבד,'והנוקבא דבוקה עמו בכותל א
 וסוד הנורא הזה , ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתינה)כאראשית ב ב(ש " וכמ,בדכורא
' רקיעים מכון שבו אוצרות שלג כו'  במה דחשיב שם ז)ב"ב ע"י(אין דורשין ' ל בפ"רמזו רז

מן '  דכתיב הללו את ה, בארעא אתנהו והני, ושם פריך הני ברקיעא אתנהו,'ודלתותיהם אש כו
 , אמר לפניו, דוד ביקש עליהם רחמים והורידם לארץ,ודה אמר רב אמר רב יה,'הארץ תנינים וגו

  .ל" עכ,לא יגור במגורך רע'  צדיק אתה ה,רבונו של עולם לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע
 הוא גבורה , והוא שרקיע מכון, זה מגלה טפח ומכסה אלפים מסוד הנורא הזהומאמר

 שקודם הנסירה אז ,הוא סוד כלל הגבורות ו,2871ל בכתביו בכמה מקומות"ש רבינו הגדול ז"כמ
 אוצרות שלג ,ג דחשיב שם"והם ה' א משמש בסוד הגבורות ונוקבא דבוקה עמו בכותל א"היה ז
 ,' ה, וחדרה של סופה וסערה,'ד,  ועליות אגלים,'ג,  ועליית טללים רעים,'ב, ' הכל א,וברד

 2872ן"ש וענ"תיבות הם אב שהוא בגבורות וראשי " והם בסוד שם של מ,ומערה של קיטור
האדים בסוד שהם ' ן ומהם אוצרות שלג כו"ש והאמצעיים בסוד ענ"שהראשון והשביעי הוא א

 קרבן התמיד של שחר ותמיד של ,ת"ע ותולע" והם סוד תולש"ש ודלתותיהם א" והוא מ,ועננים
 ,יסוד ומהם נעשים הדלתות ב,'ואש המזבח וגו' היא העולה וגו) בויקרא ו (ש " והוא מ2873ערב

  .ש"ועטרת דנוקבא כמ
ז שהנוקבא אינה " והיינו שכ, היו בדכורא קודם הנסירה שנוקבא נכללת שםובתחלה

 שאין שם ביסום החסדים כלל ,כ" אז הדינים קבועים במאורות המשפיעים ג,מתוקנת כראוי
  ואז צריכים, ועיקר אחיזתם הוא באחוריים שהם מאורות שהם בהסתר פנים,א תובעת דין"והסט

 ובאמת מאורות ,כ"א שלא יתגברו כ" להיות נדבקים יחד ונסתרים מן הסטאחורייםה' ב
 רק שעונות התחתונים גורמים ,א"העליונים אינם רוצים בהשפעת הדינים וליתן אחיזה לסט

ז יהיה שליטת הרע והטוב " כדי שעי,א לתבוע דין"לסטשהבחירה מסורה וגם ניתן שליטה 

                                                           

  .א פתח נז"לעיל גדלות דז' עי ,ש"ת ב"ה בא" יהו2868
 .'ש' גימ 2869
  .א"ב ע"א כ"יהל אור ח ב'ועי, א"א מט ע" זהר ח'עי 2870
 .יד"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי2871
 .ן"ש ענ"א' בגימ) ת של אנא בכח"ר(ש "ב חי" אקנ2872
 אל מה ,תכוין במלת עולת' עולת תמיד העשויה כו' גם בפ, ל"וז' כ שחרית פרק ג"שעה'  עי2873

ץ "ס שם אבגית"וה, ס פסוק אל תיראי תולעת יעקב"וה, כי יש תולעת בקדושה, אצלינו' שנת
וכבר , כמבואר בזוהר, ס החסד המתגבר ומתגלה ומאיר בכל בקר ובקר"כי ה, תולע' שהוא בגי

' אלא שהוא בבחי, ב"אמנם להיות שרשו בגבורה שהוא שם בן מ, הוא בחסד' ידעת כי שם הנז
'  בפ,ותולעת שני,  ותכלת וארגמן,'עת שני וכמבואר אצלינו בפולכן נקרא תול, החסד שבגבורות

החסד ' אבל הוא בחי, לפי ששרשו גבורה, כי גוון אדום בסוד תולעת שני, א"ו ע"תרומה קל
ם "לפי שהם מכלים את העכו, תולעת יעקב, על שמו' ישר' לכן נק' ולהיותו משרש הגבו, שבגבורה

והנה כדמיון התולעת , קיב ומכלה את העץ הקשה והחזקכדמיון התולעת הרך המר', בסוד הגבור
, ו"וגם הוא מתעורר בכל בקר לכלות את העולם ח, א"בס' בקלי' הזה שבקדושה יש כנגדו תולע א

ס "וז, בסוד וישכם אברהם בבקר', שהוא אור החסד הנז, ת ברחמיו מגלה התולע שבקדושה"והשי
י עולת תמיד הנעשית "וע, ולת הם היפוך תולעכי אותיות ע, ענין התמיד הנאמר בו עולת תמיד

ותולע הוא , ל"ד וז"ע'  הצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, א"בכל בקר היה נכנע התולע הטמא דס
' ובין הערביים נגד תולעת נוק, ונגדו עולת תמיד בבקר בצפון, ב"שם ראשון של מ, ראשית הגבורה

  . ל"עכ, שם שביעי
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 ,בזמן דוד ושלמה שאז הגיע זמן המלוכה לישראל קון הגמור כמו הגיע זמן התיוכאשר ,ביחד
ת "פ שהוא התיקון הגמור כמשי"והיינו שאז הגיע הזמן שתהיה הנוקבא מוכנת לזיווג פב

 והוא סוד המלוכה שהתחיל מדוד שהוא גילוי מלכות )'יעקב ולאה פתח כ (ד"במקומו בס
ק "ש בפ" והוא מ,מות מלכות שמים של ישראל תלוי בשלם שמלכות,עילאה בכל מדריגותיה

 ואמרי לה מפני גאותם של ,' מפני גאותה של מלכות שמים כו,מאי מפני גוה )ב" ע'ה(דחגיגה 
 ואז נסתלקו הדינים מדכורא שאז אין מאורות העליונים , שבאמת הכל אחד,'ישראל כו

פעת אור  הגמור והשן שכבר הוכנו התחתונים אל התיקו,שבקדושה רוצים בהשפעת הדינים
ל "ר' ז הורידם לארץ כו" ועי,'לא יגור במגורך רע גו' צדיק אתה ה  שאמר דוד2874ש" וז,החסדים

 אבל אין להם שליטה ,ר בהם"שהדינים מושלים רק בתחתונים שהוא הבחירה ותגבורת היצה
  .י החסדים"בעליונים שכבר התחתונים מתוקנים ואין נשמעים לו והוא ביסום הגבורות ע

 והיינו למעלה ,א"י הדרגת ז"י שמקבלת מאימא המוחין שלא ע"את הוא ע הזוהנסירה
 שכל ,דמים טהורים' ג ממותקות והם ה" ולכך הם בסוד ה,א"מגדר הזמן ששם אין שליטה לסט

' א עצמו הם בסוד ה"גבורות הראשונים שקיבלה מז' וה ,ה דאימא"ם הוא אחורים דשם אהי"ד
 ,ו"שבוא' ה דדכורא בסילוק הארת א"סוד שם מא והם ב"דמים טמאים שבהם אחיזת הסט

חותמות שכל '  והם נקראים ב,א"הוא סוד היחוד שנגנז ומתעלם כדי שיהיה שליטה לסטש
גבורות שעל ' ם ה" והם בסוד פתוחי חות, דילהי"ה שהם נה"מלואים דאהי' ם הוא סוד ג"חות

 ולכן גם ,מו העליון והם בסוד החקיקה משורש הרשי,ק הנותן מדה וגבול"ידם הוא בוצד
ה שכבר יש לה סימנים " נשלם הנסירה אז נקראת נערוכאשר ,2875בנוקבא עשו יסודה שקיע לגיו

ג הראשונים " ותחלה כשקיבלה ה,ל על ידי הדמים"ם הנ"ת דילה בסוד חות"והם סוד זמן וסת נד
' ה בה"רג השניים אז נקראת נע"כ כשקיבלה ה" ואח,ך דינים"ר בסוד ש"א נקראת נע"מסטרא דז

' י גי"ן דאדנ"פ די"י שתחלה היו בסוד ה" נשלם בה שם אדנואזשהם הדינים הממותקים 
  .2876ה"נער

ה והוא ענין "תור' אלפין והוא סוד זמן בגרות שלה גי' ל והם ה"הנ' כ האיר בה הא"ואח
ך מסטרא "ר הם מנצפ"ה ופ"ר והם ו"ך דינים ופ" סוד ש2877ה"ש ופר"ה הוא כו"נפלא כי תור

נ בעת שנהיר בה בסטרא דאימא לבד אם היא "ה דו" והם בסוד ו,ך מסטרא דאבא"שדאימא ו
 ואז נשלמת ,ד"ז בס" שאח2878שערש ב"שנהיר בה אבא אז נפרדת ממנו כמכ אבל , עמוקהדבו

 )ז"פתח כ' קלי (ת"ה כמשי"נ ונעשה בסוד תור" ואז זמן זיווגא דדו,ר"ך ופ"בשניהם בסוד ש
   .ד"בס

  
  פתח כא 

' צ פרק א"ש בפירושו לספד"ל מ"פ דברי רבינו הגדול ז"סוד הנסירה ע נבאר ועכשיו
 ובתר כן ,ד בלחודוי" אתייחד יו, ונהיר ומעבר לנוקבא,ד בתרין"נהיר יו )א"ז ע"ט(ש שם "במ

ז "עוכתב '  ומתפתחא בתרעוי כו, אתחשכת נוקבא ואתנהרת אימא,סליק בדרגוי לעילא לעילא
ד ובבינה "ד בחכמה במלוי יו"נ בו"א בשניהם כלולין דו"ורבינו שם שסוד הנסירה הוא כי בא

ולכן שם נכללים בשניהם  )יטמשלי ג ( כונן שמים בתבונה 2879 ואימא יסד ברא,ו"שהוא ד' בה

                                                           

 .ס"ל וז" נדצ2874
כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא דין שלכן כל , ל"א וז"ז קמט ע"בתיקוא " בהגר'עי 2875

 .דינין בערוה דכלא שקיעה וכל רחמי באמה דדכורא
 .ר"ל נע"נדצ 2876
כי תורה ) ה המסדר"ו ופר"שכ' דתורה גי' פי(ס תורה "וז, ל"ג וז"ע' ג ו"יהל אור ח'  עי2877

אבל נערה בסוד זווג , ה הן קודם הזווגאלא דפר', והוא נותן שניהם לנוק, בגבורה נתנה כידוע
, א"ש במ"תורה הוא כוש ופרה כמ, ל"ב וז"ב ע"שם כ' ועי, ל"עכ, דאימא אין זיווג' כי מסט, מאבא

ן של פרה הוא "וההי, ש"א כמש"ה ופרה הם מאו"והנה שכ, פ"שבכתב ובע, נ"וכידוע שתורה הוא זו
אלפים ' ה הוא ה"ושל שכ, ה"ל שם סעפש' ה, ך"אותיות מנצפ' שכוללת ה, אחרונה של השם' ה

שממתקת כל , ה אחת"אדני והוי' א והוא ה"כוש בז, נ"ש ופרה הם דזו"אבל כו, אדני כי ידוע' דה
בסוד נהורין וניצוצין חמש , החמשה אדני כי של דכורא הוא אור אחד כולל כל החמשה כידוע

 . ל"עכ', נ וכו"ד ומ"זה מאבא וזה מאימא והן מ' יריעות דאינון שית ופרה הם בנוק
 .ל פתח" נדצ2878
 .א"ח ע"ג רנ" זהר ח'עי 2879



 פתחי שערים

572 

ד לכן הגבורות הולכים "ד שביו" אז נהיר בו, אבל כשאבא נהיר דאבא יסד ברתא,'באות אחד בה
 ואז ,ן דאבא מסתלקין להאיר לדעת ולנוקבא והנסירה הוא בסוד הדורמיטא שמוחי,ומתפרדים

 ואז כל הדינים ,כ מסתלקים לשרשם למעלה ומתוך כך נחשכת נוקבא ששרשה בחכמה"אח
 כך אין להם דיבוק יחד ואז ננסרו ביל ובש,שבדכורא ניתנים לנוקבא ובו נשארים כל החסדים

ס "א נכלל יש"דאוא שבעת הזיווג "ס שמתלבש בז" וסוד הסליקו הוא יש,לבוא פנים בפנים
רת אימא בסוד קבלת המוחין מאבא יז אתנה" ועי,באבא והיינו שעולה לקבל מוחין יותר עליונים

 ובין ,רתיהא שבו אימא דאתנ"ויבדל אלקים בין האור בין ז) דבראשית א (ז " ועי,א"והוא בז
  .החשך נוקבא דאתחשכת

ינו שבשני הזמנים צריך נ שניהם נשרשים בין באימא בין באבא והי" בזה שזווהכוונה
נ ראוים לזיווג " ובזמן שאין התיקון כראוי ואין זו,א עילאין"י או"שיהיה להם שורש וקיום ע

סוד הצמצום מצד חסדו ב ואז אין להם רק ,פ בסוד בנין נשמות בתוספת השפעה לנבראים"פב
נים גורמים  שאין עבודה בתחתו,'ואדם אין וגו) הבראשית ב  (כמו שהיה בתחלת הבריאה' ית

 ואז התחתונים צריכים להיות נכללים בהשפעה עליונה מסטרא דלעילא ,השפעת הטוב הראוי
 ואז הם בסוד הארת אימא לבד שהיא )'פתח כ (ל"שנ ביחד כמ"ולא מסטרא דילן והוא דבוק זו

י מעשינו רק בסוד השמירה "א והיינו השפעה מסטרא דלעילא אף שלא ע"המחזקת כח ז
 שהכתיבה באותיות לבד ואין , בסוד האותיות בלא נקודות בסוד כתיבה ודבור והוא,לנבראים

 והוא ,ש כמה פעמים" רק רשימו של המאורות שהם מצויירים בציור האותיות כמחייםבהם רוח 
ם לבד שאין שם "ך דידה בסוד חות"ג מנצפ"צאות הפה והם הומ' עילאה דאימא בסוד ה' סוד ה

  .נ"ו ביחד שהם זו"שם נדבקו ד ולכן ,ם של המאורות"רק חות
י "פ העבודה הנכונה ע"נ בהיותם במדרגה הראויה ע" באבא שם נשרש מדרגות זואבל

פ הדין מסטרא "איזה מצוה שגורם לזה שהתחתונים מצד עצמם יהיו ראוים לקבל שפע הטוב ע
'  ית ואז מתגלה עומק חכמה עליונה שכוונה לזה שעתה מתמלא רצונו,לאידילן ולא מסטרא דלע

 והם , ואז המאורות בתוספת השפעה יתירה בסוד רוח חיים ממש,בסוד החכמה של הבריאה
  .ה"שהם הנקודות המאירים באותיות והוא הדבור שיוצא מפי הקב' בסוד י

 ואז מצד ,ה"וידבר על לב הנער) גד בראשית ל (נ שמכונה בשם דבור"ס הזיווג של זו"וז
שהתחתונים יהיו מעצמם מוכנים לכל השלמות ואין ו והיינ, נ שיתפרדו"זה ניתן שורש לזו

 והם מקבלים הטוב שנשפע , והשפע מצד הדין נשלם בתחתונים,צריכים עזר מסטרא דלעילא
 ,ד שהוא באבא"ד שבמילוי יו" והוא סוד ו,א" שהם החסדים שבאים לזיםבמאורות העליונ

 שקודם , מולד הלבנהש וסוד הסתלקות מוחין דאבא לשרשם הוא בסוד"שמשם מתפרדים כמ
 ואז בעת המולד ממש כחות הדין ,2880המולד היא מתחשכת כשדבוקה עם השמש ממש

א תובע דין ואינו " אז הסט,בעולם' ית שכן הוא תמיד בעת שיש עת רצון וגילוי יחודו ,מתגברים
רוצה בהתגברות וגילוי הקדושה והוא סוד הדינים שכולם מסתלקים לנוקבא בעת הנסירה ואז 

 ,כ מביא מוחין חדשים" שאז מסתלקין מוחין דאבא שמשם החסדים למעלה עד שאח,כהאתחש
 המולד של הלבנה ד והוא סו,י חסדים שמקבלת מדכורא בעת הזיווג"והוא סוד ביסום הדינים ע

 וסוד בנין הנוקבא שתהיה נקראת בשם ,ש"בעת שמתפרדת מן השמש והוא הנסירה שלה כמ
ל "שמות א' אבות ג' ת שהם הג"ת מחג"הויו' מוחין שהם ג'  נעשה בהסתלקות ג,י"ע אדנ"בפ

ש רבינו הגדול "י כמ"ל נשאר שם אדנ" הנשמות' ה מג"פעמים הוי'  וכשתסלק ג,ה"ם הוי"יאלה
א עד החזה והפרסה ששם עיקר "ת נקרא ז" והיינו שחג)א"ג יא ע"יהל אור ח (ל בכתביו"ז

  .פרצופו
 שזה ,' וירא והנה באר בשדה וגו)ב שית כטברא(ש "מב הגדול הזה נרמז בתורה וסוד

י והוא בשדה מקום "א עד החזה נגד נה" ואז היתה עדיין אב,היה קודם שנזדווגה רחל ליעקב

                                                           

הלבנה נסתרת בכל חדש וחדש ואינה נראית ) ג"א ה"הלכות קידוש החודש פ(ם "רמב'  עי2880
כמו שני ימים או פחות או יתר כמו יום אחד קודם שתדבק בשמש בסוף החדש וכמו יום אחד 

ה בערב אחר שנסתרה הוא תחלת החדש אחר שתדבק בשמש ותראה במערב בערב ובליל שתרא
ומונין מאותו היום תשעה ועשרים יום ואם יראה הירח ליל שלשים יהיה יום שלשים ראש החדש 
ואם לא יראה יהיה ראש החדש יום אחד ושלשים ויהיה יום שלשים מחדש שעבר ואין נזקקין 

, ר על שלשים יוםלירח בליל אחד ושלשים בין שנראה בין שלא נראה שאין לך חדש לבנה ית
 . ל"עכ
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ל " הנ2882י"עדרי צאן רובצים עליה הם נה'  והנה ג,2881א ברגלין"חורבה שנגד שם אחיזת הסט
ת " תיבות אפיוהוא בסו ,י"ה שהם אחרי השם שד"ן הוא סוד תכ"י צא" עדר,ששם היא דבוקה

ש הרב " שאז מתחיל הנסירה לצורך הזיווג בעמידה דשחרית כמ)ה ו דברים( ך"ה אלהי"הוי
 ,אל לבו שהאהבה הוא בסוד החסדים' י שמקבל אהבת ה" והוא ע)ג"ב ע"לכ "שעה( ל"הקדוש ז

בל י היחוד שמק" וע,2883א"נ וצריך להיות בדחילו ורחימו סוד או"שכל מצוה ועבודה הוא בזו
 אז הוא ממתק הגבורות והם סוד הגבורות שנותנים 2884בפסוק ראשון ומוסר נפשו על יחוד שמו

 והוא מסירת נפשו שמעלה המוחין והמחשבה ,י הסתלקות מוחין דאבא למעלה"לנוקבא ע
 נבנה הנפש בסוד הדורמיטא ואז אתחשכה נוקבא כידוע שבעת שננסרת ז"ועי ,'בשביל יחודו ית

ואהבת ' כ בפ" ואח)פתח כג (ת ענינו במקומו"ד נקודה אחת לבד כמשיפ בסו" פברתאז חוז
שתחלה הוא בסוד שם והיינו , א"שעורר רוח שבו בסוד אהבה בלב והם החסדים שנכנסים בז

פ "ן גדולה ע" והאב)ב בראשית כט( וכתיב ,כ מתחיל הנסירה" ואח,ל"בציר ודלת הנ ,'י א"שד
וכתיב  )יבד ש "שיה(' ן נעול וגו" ג,ואיש לא ידעה בתולה , שהוא בעת שיסודה סתומה,הבאר

 שבונים אותה בסוד פרצוף 2885ת אבהן" והם חג,'ונאספו כל העדרים וגו) ג בראשית כט(
 וכן בעת שבאתה רחל אל יעקב ואז ויגל ,'א ואז וגללו את האבן וגו"ומביאים אותה לזיווג עם ז

   . והבן מאוד,'את האבן וגו
  

  פתח כב 
 הענין ,סתומה' דלתות בסוד ם' צירים וב' י ב"בא ששם מצטייר הולד ע הרחם דנוקסוד

ה " ביקש הקב,'ם כו"למה נסתמה מ' רבה המשרה וגוםד ל"מ) א"ד ע"צ סנהדרין(ל "ש רז"כמ
 וכל ,'ד מכנף הארץ זמירות שמענו וגו"הה' בשביל שלא אמר שירה כו' לעשות חזקיהו משיח כו

ז שעדיין לא נגמר " כי כ,והענין ,ין הגלות וסוד משיח בן דוד תלוי כל ענובזהזה סודות נוראים 
 וכל ,התיקון בישראל שיהיו מוכנים לקבל השפע בהרחבה גדולה כראוי אז הוא זמן הגלות

י מצות ומעשים טובים שהם עושים " וע,הצרות ושעבודים שעוברים עליהם הכל הוא לטובתם
 ונתקנים בהרחבה גדולה שהולכיםאורות בגלות הם עושים תיקונים למשיח והם המדרגות וה

לישראל קודם למטה  אבל הדינים סובבים אותם האורות בכדי שלא יתגלו ,למעלה בשמים
 , שעדיין לא נשלם התיקון ולא יהיה קיום נצחי לגילוי הטוב והשפע שעדיין הרע יש לו כח,הזמן

 לאין ישראל ראוים לכוה "של אוז שלא נתמלא סאתם "א לתבוע דין כ"ויש עדיין שליטה לסט
 וצריך לזה שיהוי זמן גדול כפי ששיערה המחשבה ,הטוב שעדיין לא קבלו אופיא על עונותיהם

 וכל הדינים , סוד קץ של משיח שלא נתגלה לשום נבראוהוא, העליונה כמה משך זמן הגלות
יא וגזירות ושיעבודם של ישראל בסוד הנסירה שנשפעים כל הגבורות והעונשים לנוקבא שה

ס " וז,וג שלהםוז מתקרבים לגאולה העתידה והוא סוד הזי" שעי,כלל הנשמות וכנסת ישראל

                                                           

 .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2881
 .'א פרק ב"ח ז"ע'  עי2882
, חכמה ובינה אינון נסתרות במוחא ולבא ברחימו ודחילו, ל"ב וז"ו ע"ז כ"תיקו'  עי2883

ל "ג לא פרחת לעילא ר"ו ע"א שם כ"הגר' ופי, ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא
' וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג, ל"א פתח כג וז"פרצוף ז' ועי, ל"עכ, 'א שהן לעילא וכו"לאו

בדחילו ורחימו הוא מתקן ] מקיים המצוה במחשבה שהוא[ואם ' מדרגות מחשבה דבור ומעשה וכו
ד "ח ע"י ל"מאמרי רשב 'ועי, ל"עכ, המצוה בגדלותה ובשלמותה הוא בסוד מוחין בחינת נשמה שבו

יוד יראה ודא איהי על , ל"ה וז"להרב הגדול זלה'  במאמר הנזאמר שמואל עוד מצאתי דרוש אחר
' הנה כאן משמע כי אהבה ויראה הם אימא ואבא וכן מצינו בס' אהבה כו' ה' רישיה דבר נש כו

ה בדחילו ורחימו ואמנם במאמר אחר כתיב הפוכא והקדים "התיקונין דאיצטרך ליחדא ליה לקב
הוא שאבא נקרא יראה שהוא יראה מן הכתר שגבוה רחימו לדחילו והענין ירצה דע כי האמת 

ממנו אבל אימא נקראת אהבה כי אין לה יראה מן אבא שהוא בעלה אבל יש לה אהבה עמו 
' כ תקדי"דחילו לרחימו ואח' ואמנם בענין הייחוד צריך לקיים שתיהן כי בראשונה תייחד ותקדי

  א"ה בשכינתיה שהם ז"ברחימו לדחילו וזה ביאור הענין כי הנה בתחילה תייחד להק
עוד זהר בלק ' ועי, י שם"ובגוב, ב"ד ע"כ כ"שעה' ועי', פרק ד' שערי קדושה שער א'  עי2884

  .ב"ה ע"קצ
 .א" ע'תיקונים ז'  הק'עי 2885
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י " בכל משך זמן הגלות שהוא סוד כל זיווג שנעשה למעלה ע2886שמשיח הוא סביל מרעין
 ונשאר התיקון למעלה רק שהוא הכנה למה שיהיה ,המצות ומעשים טובים אינו זיווג גמור

ש עומד "ואינו יכול להתגלות למטה שהנח) ז איוב מא( ר"ם צ"ר חות" ואז משיח הוא סגו,כ"אח
  .א"לנגדו שעדיין יש שליטה לסט

 והוא , נוקבא טפה דחסדים מדכורא נשאר ברחמה סגור כל זמן העיבורוכשמקבלת
ך סובבים הטפה " ואז הגבורות מנצפ,'הרינו חלנו וגו) יחישעיה כו (ש "משך זמן הגלות כמ
 שלא יהיה משיח בסוד נפל שלא יהיה לו קיום נצחי ,הולד למטה קודם הזמןלשומרה שלא יפול 

 ,מלך אסור ברהטים) וש ז "שיה( והוא בסוד )ב"ו ע"צ סנהדרין( ו שלכן נקרא משיח בר נפלי"ח
ך "פעמים מנצפ' הצירים האוחזים וסובבים את המשיח שלא יתגלה והם ב'  הדלתות ובשניוהם 

ימי המעשה מגיע לישראל ' א המנהיג בו" שמצד ז,דין מבוסם' והבהוא דין קשה '  רק שא,ל"הנ
 )ב"ה ע" פיומא( שהכל כדי לנקותם בסוד , אבל מצד אימא סוד התשובה הוא מבוסם,דין קשה

 ולכן קודם ביאת המשיח אז הם חבלי לידה בעת ,' מה מקוה מטהר כו,'המקוה ישראל 
 שאז יהיה ,' כמו הרה תקריב ללדת וגו)יזישעיה כו (ש " כמ,שהדלתות והצירים יהיו נפתחים

 ולכן מתחזק יותר ואז הוא הלידה שיתגלה משיח ,א תתבלע לגמרי"גמר הדין ועת שהסט
סתומה לסגור בפני הולד ' מההצירים והדלתות נעשים בסוד ' ל שב"ש הרב ז" והוא מ,לישראל

לא נשלמו מאורות ז ש" בסוד העיבור שכ)פתח טז (א"בנתיב זש למעלה "כמ והוא ,שלא יצא
העליונים שיהיו ראוים להשפיע כל טוב לתחתונים אז צריכים להיות נסתרים בסטרא דאימא 

  .2887ר"ן צפו"כ סוד משיח שהוא נעלם בהיכל ק" והוא ג,א"להסתיר בפני קטרוג הסט
י המצות של ישראל בכל זיווג אינם "ז שהחסדים הנשפעים לנוקבא ע" כ, כאןוכן
 הם צריכים להיות נשמרים בשרשם בנוקבא שהיא ,וי להתגלות למטהכ להיות רא"מסודרים כ

י קטרוג העולה מלמטה מן " ומניעת זמן הגילוי הוא ע, השומרת כל הטוב עד לעתידנואמ
ך "של מנצפ'  סוד הדוהוא , לא נתקנו ישראל ומוסיפים בכל עת עונות בגלותןא שעדיי"הסט

 והוא ,ש אחיזה לחיצונים בסוד דמים טמאיםז י"א בעת הנסירה שעי"הראשון שהיא מקבלת מז

 הוא משמאל והם מסטרא דשמאלא יונקים מן הגבורות הנשפעים 2888'ה שקו בציור זה 
 2889ש בגלות" וקו התחתון הוא אחיזתם שם והוא סוד הגלות והדורמיטא כמ,מלמעלה למטה

מוחין דאבא י שעולים " והיינו שע,שאז אתחשכת נוקבא' עורה למה תישן וגו) כדד תהלים מ(
י רוב יסורי הגלות " צריך לנקותם ע,לשרשם לקבל אורות חדשים להכין לישראל בזמן הגאולה

  .והם כל הדינים שניתנים לנוקבא
 והם המאורות הגורמים הכנעה ,כ מקבלת לנגדם גבורות ממותקים מסטרא דאימא"ואח

 האדם אשר שלט  עת)טקהלת ח ( והיינו בסוד העונשים המגיע להם לישראל בסוד ,א"לסט
 והיינו הקו הנמשך בסטרא דימינא מלמעלה ,שצורתו ד'  והוא בסוד דלת וציר הב,באדם לרע לו

 ,מאימא שהיא בגג סוכת שלום דפרישת גדפהא ושומרת אותנו בגלות ברוב היסורים והגליות
 זמן שיגיע עד ,סתומה לשמור הטוב המוכן והולך ומתתקן בסוד פרצוף שלם' ז נעשה ם"ועי

 וכל זמן הגלות הוא בסוד , כי חלה גם ילדה ציון את בניה)חישעיה סו (ש " כמ,לידה של משיחה
ש " כמ,הולד שהוא כלל הטוב המתוקן בסוד פרצוף אדם 2890....ז זמן העיבור א סתומה שם"מ
  .ֵתהָא וארו עם ענני שמיא כבר אינש )יגדניאל ז (

                                                           

בנאי ,  דבלבנה יהי גבר סביל מרעין]דנולד במזל [האי מאן, ל"א וז"ו ע"שבת קנ' גמ'  עי2886
' ועי, ל"עכ,  דלא דיליה ורזוהי כסיין אם גנב מצלחוסתיר סתיר ובנאי אכיל דלא דיליה ושתי

ומסטרא דא ולכל המורא הגדול לאתקפא ליה למלכא , ל"תיקון לז וז) ל"לרמח(תיקונים חדשים 
ובין האי , ואיהו קאים נמי תמן בהדיה, בגינייהו) א"ו ע"שבת קנ' עי(משיחא דאיהו סביל מרעין 

  . ל"עכ, והאי משתזבין ישראל בגלותייהו
  .א פתח יט"לעיל א' ועי, ב"ו ע"ג קצ"זהר ח' ועי, א פרק יד"ח א"ע' עי 2887
 .'ל הא"נדצ 2888
, תהלים מד(עורה למה תישן , והנה בגלות נאמר, ל"ל אדיר במרום עמוד קכה וז"ברמח'  עי2889

  . ל"עכ, פקח עיניך וראה, בסוד, ואז העינים סתומין) כד
 .ל ויצירת" ברור ונדצאינוי "כתב 2890



 פתחי שערים

575 

 עתידה אשה שתלד בכל )ב" ע' לשבת(ל " ולכן ארז,ל אז יהיה זיווג גמור תמידי"ולע
 כי לא יהיה צריך שמירה אל הטוב שלא יהיה עוד קטרוג מן , הרה ויולדת יחדיו, שנאמר,יום

 שבגלות שאין הזיווג גמור ואינו תדיר , ותיכף כשיהיה איזה תיקון יתגלה מיד לנבראים,א"הסט
  . וגם הטוב הנתקן בכל יום משתהא למעלה,א"אז תיכף חוזרת אב

פ כידוע " הגאולה בעת חבלי משיח אז אתחשכת נוקבא וחוזרת נקודה אחת פבוקודם
ז " טב"ב(ל " וארז,פ בסוד פרצוף גמור בזיווג מתמיד"כ תתבנה פב"ואח, תיכף אחר הנסירה

 ואז נפתח ,ה מזמין לה נחש ומכישה ברחמה" אילה זו רחמה צר וכשכורעת לילד אז הקב)ב"ע
א שעדיין היה לו " שהרחם היה סתום תחלה מפני הסט,ח"רחמה ויולדת והוא סוד חבלי משי

י "ח בסוד שד" והוא במספר משי,ש עומד לנגדה" כי הנחתשליטה ולא היה יכול הטוב להתגלו
 ובעת , שלכן היה צריך להיות סתום,ש"ם שאחיזתו בדמים טמאים שבציר ודלת התחתון כמ"ד

 ואז חבלי משיח ביותר ,צירים להפתח שיגיע זמן ה2891שמגיע זמן הלידה אז צירי יולדה יאחזון
   .' נהפכו כל פנים לירקון וגועשאלו נא אם יולד זכר מדו) ו ירמיה ל(ש " וכמ,דוחקא בתר דוחקא

  
  פתח כג 

י למה "י אל"אל' ת השחר וגו"ללמנצח על אי) תהלים כב(ש " ענין עמוק מאד כמוהוא
 ,בן'רוק ל'דום י'גוונין א'  והם ג,באראבהן שגוללין האבן מעל פי ה' גד סוד והוא ,'עזבתני וגו

 ובוא וראה ,2893 כולאים דשאצ"ת בתהו" דשם אחיזת המו2892כלת'ונוקבא היא בסוד גוון ת
א והלידה היא "נ אב" ותראה שסוד העיבור של הולד הוא ממש כענין דיבוק זו,ק"נפלאות מתוה

א "נ כשהם אב" וזו,פ"א עילאין שהם תמיד פב"י או"נ עצמם בנינם ע"שכמו זווהיינו , הנסירה
 אז מסתלקין מוחין דאבא לשרשם להביא ,כ בעת הנסירה" משא,א"אז אימא לבד נהירא ביה בז

 )פתח כא (ש למעלה"כמפ " לבוא פבתכ ננסר" ואח, נוקבאת אתחשכואזעוד מוחין יותר גדולים 
תן בה הטפה פ והוא נו"נ כשהם בתיקונם בזיווג פב" והנה כמו כן הוא זו,ל"בשם רבינו הגדול ז

 הא אל הולד שהוא סוד בנין הנשמות והשפע"ת אוונ הם במדרג" אז זו,והנוקבא מתעברת ממנו
פ "א בעת זיווגא פב"א שהם רחוקים מן הסט"נ במדרגות או" ואז זו,ש"הטובה לנבראים כמ

ז שלא נשלמו המאורות של הולד שהוא הטוב " כ,מ" ומ, שאין להם אז אחיזה בהם,שלהם
ז שלא נתגלו בהרחבה שהוא סוד בנין " ואין ראוים להתגלות להם כ, לתחתוניםהמעותד לבוא

 טהא יש לה שליטה שלא יהיה נשפע הטוב למ" שעדיין הסט,האברים שלהם בהתפשטות
ז רק יהיו נשארים למעלה כמו כל זמן הגלות שהתיקונים שנעשה בכל הזיווגים נשארים "לעוה

 שהרי בהכרח שבודאי ימצא שם ,א"לו הם בסוד אב ואז המאורות הא)פתח כד (ל"למעלה כמש
 ,'אמו מזרעת כו' אביו מזריע לובן כו) א"א ע" לנדה(ש "נ והם טפה דנוקבא ודדכורא כמ"סוד דו

ובתחלה נכלל טפת אודם של הנוקבא שנותנת בטפה דדכורא שהיא מציירת שם האברים שהם 
עם החסדים שבכל נשמה ובכל  והם הגבורות ,מטפה דדכורא והוא סוד דבוקם אחור באחור

פ מעשיהם והטוב הנשפע "השפעת כלל המאורות הראוים להיות ניתן למטה הם מצד הדינים ע
 הקליפות למטה היו נשפעים אז אם היו ,ז שאין נשלמים להיות נגלה למטה" וכ,הוא החסדים

להם  שהטובה היה גורם , יאה עניותא לישראל בגלות)2894א" ע' טחגיגה( מתאחזים שם בסוד
  . וצריכים להיות נגנזים בסוד טפה דחסדים,ר שולט"א נמצא בעולם ויצה"ז שהסט"קלקול כ

 לובן של הילד בפני  טיפת אז האברים הם מצטיירים וניכר כל חלק לעצמו, העבורובזמן
 ואז נכנסים בולד סוד האותיות שהם ,ג זה מזה" והוא זמן הנסירה של החו,ע"עצמו והאודם בפ

י הנקבה שהוא בסוד מוחין דאימא שמאירים בטפה הזאת " והציור הוא ע,עצמםציורי האברים 
ז " טצ"ספד( ש" והיינו מ,כ מאיר בה אבא" ואח,א ואז הם דבוקים יחד" התלבשות אימא בזואה

                                                           

ונבהלו צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל רעהו יתמהו פני ) ח  יגישעיה ('עי 2891
 .להבים פניהם

ת אדום "נ שהן ר"איל ואילת דו, ל"ג וז"ט ע"ב ל"יהל אור ח' ועי, א"ה ע"ג רע"זהר ח'  עי2892
  . ל"עכ, גוונין' ירוק לבן תכלת ובדכורא ג

אזדמן , מאן דאית ליה חרב בלישניהבגין דתדעון דהכי אתדן , ל"ב וז"ב ע"ג נ"זהר ח'  עי2893
 . ל"עכ, זאת תהיה תורת המצורע, הדא הוא דכתיב, דשצי כלא) א אתדן בההוא חרב"ס(ליה חרב 
, חזר הקדוש ברוך הוא על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניות: 'ל הגמ" וז2894

י כי ברזא סומקא לסוסיא אמר שמואל ואיתימא רב יוסף היינו דאמרי אינשי יאה עניותא ליהודא
  . ל"עכ, חיורא
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ש שבכל זמן " והוא סוד מ,ת אימא על ידי מוחין דאבא שנסתלקו למעלהירואתנה )2895א"ע
 והוא אור העננים שמסתלק לשרשו ,נהירו דאוירא' אשו כו על רדלוק נר )ב" ע' לנדה( העיבור

 ואז , העובר עצמו אין לו האור הזהבל א,מזלא דיליהוהיינו , 'ושם רואה מסוף העולם כו
 ונותנת כח לולד שיהיה יכול להשיג כל השלמות , ממוחין אלו העליוניםתהנוקבא אתנהיר

 ,ם האם הנפש והרוח קשורים זה בזה שברח, והוא נסירת הנפש מן הרוח,למטה להאיר בנפשו
כ בא הנפש בסוד "ואח ,'וכועיר פרא אדם יולד ) יביא איוב (ובעת הלידה אז הנפש הוא לבדו כי 

 2896ג איכות שברוח" שאז נקשרים תרי,י מצות מילה"א הרוח שהוא מאיר בנפש ע"פ עם ז"פב
 זמן גדלותו כשמגיע ר בתשלום"ט עם יצה"עם הנפש ומתחיל הרוח לכנוס בו בהדרגה בסוד יצ

  .ג שנים"לי
 ולכן אז , שמירה יתירה לנפש הולד שם אז צריך,ז שלא נשלם הנסירה בזמן העיבור"וכ

 מסוד אימא בעת ,הצירים שקבלה הנוקבא' דלתות וב'  והם הב,צריך שיהיה נשמר ברחם האם
בשת ל בעת שאימא מתל"א ר"ש שמקבלת מז" והוא מ,א הוא הדלת וציר הראשון"שהיתה בז

 ,א"י ז"ל מה דאתנהירה ממוחין דאבא שלא ע"כ דלת וציר השני שמקבלת מאימא ר" ואח,בו
ואלו הם העושים שמירה אל הנפש של הולד שיהיה מדובק ונכלל עם הרוח ולא יצא לחוץ בסוד 

 והוא סוד דבוק ,א היתה מתעצמת בנפשו עד שלא היה יכול לבוא לידי תיקון" כי אז הסט,נפל
 והוא ,כ בעת הלידה מקודם אתחשכה נוקבא"ואח , מן האחורייםניםלא ינקו החיצוא ש"נ אב"זו

 שבא מלאך וסוטרו על פיו ומשכח ממנו תלמודו והוא סוד )ב" ע' לנדה(ש "חשכת הנפש כמ
י המילה שמאיר בה הרוח נעשה בסוד פרצוף "כ ע" ואח,פ שחוזרת לנקודה"חזרת הנוקבא פב

 אדם ממש בסוד התורה בציורי הרוח שהם "ש שמאירים עג איכות שבנפ" והיינו תרי,פ"פב
  .והמצות

 והיינו סוד נפש של , ידוע שנקודה של הנוקבא הוא לעולם בחינת מלכות שבהוהנה
'  אז מאירים בה גם ג, אבל בעת שנבנית בסוד פרצוף,הנוקבא סוד גוון תכלת שהוא במלכות

ר שבקדרותא "ת השח"ס איל" וז,ןב'רוק ל'דום י'ל א" והם בסוד אי,ת"גוונין דאבהן חג
 ואז ,א בתפלת השחר"פ עם ז" נחשכת בסוד נקודה כשמגיע זמן זיווג פבאז ,2897דצפרא

  .י למה עזבתני"י אל"ש אל" וז,של תכלת לבד' תל ונשארת בסוד "מסתלקת אי
 שאז זמן העיבור ,ש" הוא בכלל סוד תיקון נשמות של ישראל בכל זמן הגלות כמוכן

א שלנו שהם " וסגור בסוד הצירים ודלתות של או,גנז ברחם אמנו למעלהשהטוב המעותד נ
ה "ג שבהם סוד מ"א החו" שעדיין כלל נשמות ישראל אינם מתוקנים והם בסוד אב,נ"בסוד זו

 ורק הדינים שולטים על הטוב הזה בסוד הגבול והסילוק שלא , גנוז והם החסדיםהטובן ש"וב
 אז הם בתכלית השפלות דאז מסתלקים ,בות דיליה ימות המשיח בעקוקודם ,יתגלו למטה

 ,2898ר"ן צפו"המאורות למעלה לשרשם לקבל מדרגות יותר גדולים והוא גניזת משיח בהיכל ק
והיה זרעך כעפר הארץ בבחינת ) ידבראשית כח (ז אתחשכה נוקבא שהם בתכלית השפלות "ועי

' י וגו"י אל"ש אל" והוא מ,ת"גגוונין דח'  והוא בסוד סילוק ג,םנקודה לבד שנשאר רק מציאות
  .עד אחר הלידה

 והחסדים מתגלים לישראל בסבר ,ג נהירין זה בזה"פ המאורות של חו" באים פבואז
 וזכרתי את בריתי )מבויקרא כו (ש " כמ,ת להאיר בישראל"גוונים דחג' פנים יפות וחוזרים ג

                                                           

ל על ידי " הוא כנ- אתחשכת נוקבא ואתנהירת אימא ומתפתחא בתרעוי ,א שם"ל הגר" וז2895
ובהסתלקותו לעילא , ד"ד למעלה אתחשכת נוקבא שבניינה הוא על ידי היו"הסתלקותו של יו

ז בזיווגא לתת "א עישזה סיבת עלייתו למעלה ואתנהירת אימ, ג יותר מאירים כידוע"מביא חו
וכשמביא מוחין מזדווג , ס כידוע"ולכך עלה למעלה שהמוחין הוא מלמעלה למעלה עד א, מוחין

כ סדר הנסירה בפסוק "ואח, ל"ג וז"ז ע"עוד שם י' ועי, ל"עכ, באימא ואתנהירת אימא והוא עיבור
, א"ק מרישא דזכ סליק ונפי"ד שאין נהיר בדעת ואח"בתחלה התייחדות היו', ויבדל אלקים כו

כ "ואח, י כך כל הדינין יורדין לנוקבא ואתחשכא"וע, כ יציאתו למעלה עד שמגיע לשרשו"ואח
' ש אתייחד כו"וז, כ ננסרה הנוקבא"מביא המוחין מלמעלה למעלה ואתנהרית אימא וזהו ויבדל ועי

  . ל"עכ, ובתר כן סליק בדרגוי לעילא לעילא אתחשכת נוקבא ואתנהירת אימא
 .202עיל הערה ל'  עי2896
וכד אתי צפרא ומתחבר קדרותא , וכלהו מזמרין ופתחין שירתא, ל"ב וז"ע' א מ"זהר ח'  עי2897

  .'פרק ב' ח קלי"ע' ועי, ל"עכ, כדין כלהו אחרנין אמרין שירתא, דצפרא בנהורא
  .א פתח יט"לעיל א' ועי, ב"ו ע"ג קצ"זהר ח' ועי, א פרק יד"ח א"ע'  עי2898
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י "מעל פי הבאר ונפתח הרחם עהעדרים אשר גללו את האבן ' והם ג' והארץ אזכור וגו' יעקב וגו
 )ב"ז ע" טצ"ספד(ש " כמ,המפתח והוא הדלתות והצירים כזה ' שהוא הקו המפסיק בין ב' הו

 והוא הארת ,א"דבריתי יעקוב יסוד אבא המאיר בז'  והוא בסוד ו,'אתי מפתחא דכליל בשית כו
והוא ' רזא דו שהגאולה ב,2899ה"כי יבוא שיל) יבראשית מט (נשמת משה בזמן הגאולה בסוד 
ואז בעת הלידה נפתח  )ב"ז ע"קט(ש בזוהר פרשת וירא " וכמ,בסוף אלף הששי בעטרת היסוד

) גישעיה סג (א מן העולם ולהפריד הסיגים בסוד " הדמים טמאים לחוץ לבער הסטוצאהמקור וי
ד מלכי אדום הסיגים שלהם בסו'  והם ז, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה,'פורה דרכתי וגו

 שהם ,ל"הנ' י הארת הו"ימי לידה שאז הדמים מסתלקים בפתיחת החותמות ופתיחת הרחם ע' ז
ש עילאה לויתן דגלגלתא שהוא מתגלה " נחמסודהחסדים הגדולים דיסוד אבא ששרשם 

ש רבינו הגדול " כמ,חד לאלף יומין זעירין בימות המשיח בעטרת היסוד) א"ב ע" יצ"ספד(
א "ס כי יב" וז,ש"ח שהוא הנח" והוא סוד גילוי משי,2900)א"ב ע"י ('ד פרק א"בביאורו לספ

  .ג גילופין" והוא החיוורתי הכולל כל הי,ה"לשי
 באמת אם היה חזקיה אומר שירה על מפלתו של סנחרב שהוא היה סוד הנחש והנה

י רוח חיים סוד הנקודות שהוא הדבור מוחין "ך ע" והיו נתקנים כל הגבורות דמנצפ,א"דסט
 והיה סוף זמן הבירור והלידה להיות ,י זכות התורה שהיה בדורו יותר מכל הדורות"דאבא ע
 והם אותיות ,ק"ף הארץ זמירות שמענו צבי לצדי"מכנ) טזד ישעיה כ(ש " וז,רחםנפתח ה

י סוד "י ל"י רז"י ל"ואומר רז )טזד ישעיה כ(כ " וכתיב אח,ך שהיו רוצים להיות נתקנים"מנצפ
   .ודי בזה' ל עד עת קץ שיהיה הלידה בא"סתומה הנם "ת שנסתם בסוד מ"דל

  
  פתח כד 

 שכבר ביארנו ,2901ל"ח שכתב הרב ז"ט ב"ב של א" נוקבא בסוד פרצוף הוא בסוד אבנין
 שצורת ,מ שסוד האותיות הם האברים והם כלל קיבוץ כל הכחות שבכל מאור לפי עניינו"בכ

 אם בסתימה והעלם בסוד נקודה , אם בפתיחה וגילוי,האות מורה עליו אם לחסד ואם לדין
ב יש בו צירוף " וכל א)ד"ב מ"פ(  הם השערים פנים ואחור שהזכיר בספר יצירהלה וא,2902וקו

ב זה הוא מורה על בנין הנוקבא לפי ענין צירוף " וא,אחר לפי ענין הרכבת הכחות ומאורות שבו
' את נתחלקה לינקודה הזהבמה שתחלה היתה נקודה אחת לבד ווהיינו , ש"הכחות שבה כמ

י החסדים שהם נותנים כח " והתגדלות פרצופה הוא ע,בהנקודות והוא נסדר מכתר עד מלכות ש
  .כ הגבורות הם ענין סילוק וצמצום" משא,הגילוי והתפשטות המאורות

א שהוא מכוון לעומת המאור שנקרא בשם "ת דז" בכתר שלה כשהאיר החסד שבתולכן
י כח "שנתוספו בה ונתגלו ע' עם הט' ודה ונעשה י נצטרף חלק העשירי מהנק,כתר שלה

ל שכח החסדים " ר, והחסדים אינם נעשים עצם הנוקבא רק גורמים כח ההגדלה,החסדים
 וזהו , היו בה בכח שיתגלו אל הפועל כמו מים שהם מגדילים האילןברגורמים להאורות שכ

  .ט"א
כמה נצטרף עם אור מהנקודה שבה שנקרא ח' שחלק אוהיינו , ח הוא חכמה דידה"ב

א כשנבנה נכללו בו גם "שזוהיינו , בנוקבא' א והוא נעשה חלק א"החכמה שמאיר בנצח דז
שנותן לה '  ויבן וגו,'ויקח אחת מצלעותיו וגו) כאבראשית ב (ש "אורות השייכים לנוקבא וכמ

ים  אבל החסדים אינם עצם אורות של הנוקבא ואינם שייכ, ובדרגתהלחלקההמאורות השייכים 

                                                           

  ).ב"ח כז ע"תז(משה '  גימ2899
וגילוי הזה , ל בפום אמה ששם נתגלה החסד הזה" ר- חד לאלף יומין זעירין אתגליא , ל" וז2900

ישעיה (' ש לעיל ואז מלאה הארץ דיעה כו"שאז יתגלה חסד בפום אמה כמ, יהיה בימות המשיח
) ד"שם ס(' הו עין לא ראתה אלקים זולתך כווז, וזהו האור שרואה מסוף העולם עד סופו) א"מ

ש במדרש "וכמ, ל"וזהו סעודת לויתן שהוא חוורתא הנ, שהוא האור הגנוז מששת ימי בראשית
ב זמינין אינון צדיקייא למינדע ליה בלבהון וכדין יסגי סכלתנו "ה ע"תולדות דף קל' הנעלם פ

ם ויהנו מזיו השכינה וזהו הטוב הגנוז וידעו וישיגו את בורא', בלבהון כאלו חזו ליה בעינא כו
 . ל"עכ, ל"לצדיקים לע

  .ב"ב ע"ב רי"עוד זהר ח' ועי, ח כאן" בע2901
ח "א מ"י פ"א ס"בהגר' ועי, ל"עכ', א ו"ד וז"ק נקרא יו"א ע"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר' עי 2902

באריכות והקול הוא ', ולכן הוא בצורת י' המחשבה הוא בבהילו וברגע א, ל"ה עשר ספירות וז"ד
 .ל"עכ', לכן הוא בצורת ו



 פתחי שערים

578 

 , ולכן בכל מאור שבה כשאנו חושבין העיקר, רק נותנים כח למאורות שבה שיתגלו כללאליה
  .אין אנו חושבין רק מה שהם שייכים למדרגותיה

א וחלק "ז הוא בבינה שלה דשם אנו חושבין חלק שבה וגם חלק בינה שבהוד דז" גוסוד
טרא ס שבניינה מקו שמאל כ שייכים לנוקבא" שזה ג,הוד פרק תחתון שבתחתון מהוד דאימא

 וגם אינם שייכים ,א ודבינה כיון שהוא מימין"כ בקו ימין אין חושבין נצח דז" משא,דגבורה
ה דנוקבא ששם יש " רק בנושם ואין אנו חושבין ,ה לבד"ג שלה כי הם סוד נו"ב וחו"לחו

  .ל"ש הרב ז"שייכות לאלו המאורות שיהיו נחשבים לנוקבא כמ
 והוא שבאמת הגבורות אינם ,הנוספים' קר ודיהם הע' והיינו שו ,ו הוא בדעת שלה"ד

 אך בדעת ששם קיבוץ כל הגבורות שהם עיקר בנין הנוקבא ,נכנסים בחשבון מדרגות שלה
כ הגבורות הענפים שלהם המתפשטים בקצות ובגופא דילה אינם " משא,נכנסים בחשבון

  . בהם רק כח ההגדלה לבדין כי א,בחשבון
 שהכל הוא ,ל באריכות"ש הרב ז"כמ' ע כו"ף ל"ץ כ"ל גופא דילה שהם י הם בסוד כוכן

  .ק לפי חכמה העליונה"לפי חשבון ההשערה בקו המדה מבוצד
ת שבה " שהוא מנקודת ת)א פתח סא"גדלות דז ( יסוד שבה כבר ביארנו למעלהובנין

 מחודשת א שהרי אינו הארה" שיסוד שלה אין לה סמיכה בגוף ז,2903נן חדישגוף וברית חשב
ת שהוא עיקר המאור של הקצוות שכולם הם רק ענפים " ולכן הת,כלל רק קיבוץ הכחות שבגוף

  .ה הנכללים בו"ת ונו"גבורות של ת'  שבה והם גדשלו הם המאירים ומגדילים היסו
א המאורות כשהולכים ומתפשטים בכל קומתו " שבז,א לנוקבא" יש הפרש בין זוהנה

 שכל מה שהמדרגות יורדים ,כ בגבורות דנוקבא הוא להיפוך" משא,הם הולכים ומתמעטים
 ,כ עד הוד הם עשיריות" ואח, שלכן בראש עד הדעת הם אחדים,למטה הם הולכים ומתרבים

 מאות והטעם שהנוקבא היא בסוד אור חוזר ממטה למעלה שהיא נבנית מן הםומהוד ולמטה 
ה שהמדרגות יורדים הגבורות הם  ולכן כל מ,ק"הגבורות שהם בסוד הגלגל באחור בסוד תשר

 כי עיקר הדינים הוא כשמתקרבים אל התחתונים ושם הם מתרבים ,מתגברים ומתרבים יותר
 אבל החסדים ,כ למעלה הדינים הולכים ונשקעים עד שהם מתבטלים לגמרי" מה שא,בערכם

ת  מתמעטים בסוד הקו הנמשך מלמעלה בראשי, שכל מה שיורדים החסדים,א הם להיפוך"דז
דינים דדכורא תקיפין  )א"ז ע"כ(צ "ש בזוהר ובספד"ס מ"וז ,הצמצום עד סוף כל המדרגות

 וכאן בנוקבא מהוד ולמטה הוא תגבורת הדינים ביותר ,ברישא ונייחין בסופא דנוקבא איפכא
 והוא בסוד הוד מלכות ,ויגע בכף ירכו) כהבראשית לב (ש " כמהשמאליששם בהוד הוא העקב 

ה הם בסוד המיזוג והתהפכות המדות " שנו,א"ז יש אחיזה יותר לסט"ז שעי"ההטוב הנשפע בעו
   . והבן מאד, והודי נהפך עלי למשחית)חדניאל י (בסוד 

  
  פתח כה 
 ,פ"מדרגות בהיותה פב' א וד"מדרגות בהיותה אב'  והם ג, יש בה כמה מדרגותהנוקבא

אם עושים רצונו של מקום או ' הוהכל הוא לפי מדרגת הכנת התחתונים לפי הזמן שהיו בעבודת 
 וא וה,כ בנין שלה אם להיות המאורות שבה שלמים בכל פרטיהם או לא" שבזה היה תלוי ג,לא

 שאז אינה מגלה כל כחות שבה לתחתונים כי אם בדרך ,ענין אם הוא בבחינת נקודה אחת לבד
ל כל המדרגות  ולפעמים במדרגות פרצוף שמגלה לישרא,כלל בסוד השראת מלכותו עלינו לבד

אורם רק בהארה פחותה ] 2904....[ והיינו בהמאורות אף שהם  אבל הוא רק עד החזה,שבה בגלוי
 ולפעמים מגלות גם , ולמטה ששם נתצמצם האורות שלוא מן החזה"ובצמצום וכפי השפעת ז

א " אבל הכל בסוד אב,א והוא התפשטות הנוקבא בכל קומתו" שבזןמדרגות פרצוף העליוכפי 
א "ינים ניתן להם שליטה בעולם וצריכים שמירה אחוריים שלהם שלא יהיה שליטה לסטשאז הד

 ושם ניתוסף עוד מדרגה ,פ"כ בהיותה פב"וכל אלו המדרגות הם ג )פתח כג (ש למעלה"כמי "ע
 יש בזה שני , בהארת פניםותשגם בעת שמתגדלת נגד כל קומתו ומגלה הכחוהיינו , אחת

 או ,ל שאין מתגלה בנוקבא בחינת מדרגת הארה שבכתרו" ר,רה או שכתרו גדול מכת,מדרגות
 וכל אלו המדרגות הם היו , שגם הארות אלו היא מגלה לתחתונים,שגם כתרה שוה לכתרו

 הנהגהמתחלקים לפי שינוי הזמנים שעברו על ישראל במשך זמן שית אלפי שנין שהוא סיבוב ה

                                                           

 .)א"עט "רע(תצא ' מ פ"ער 'עי 2903
 .ל שלמים"אולי צו, י לא ברור"הכת 2904
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 ,ריאה עד הסוף בסוד שירותא וסיומא מתחילת הב)לה-פתחים ל (ד"ת בס" וכמשי,של הגלגל
של ימי '  ועד יום ד,א"הנה בתחלת הבריאה בראשית אצילות היתה נקודה אחת תחת יסוד דז

 שהנה מצינו שתליית , והוא ענין עמוק,בראשית נתגדלה בסוד פרצוף שלם עד החזה באחור
א שהם "ק של ז"ימי בראשית היו ו'  והטעם שו, בראשיתמיי' המאורות היו ביום רביעי מו

ק ביומו "כל קצה מו, הוציאו פעולתם והראו כל הכחות ופרטי המאורות שבהם לנבראים
 ומשם ,מ"ש בכ"א עצמו שעיקרו עד הפרסה כמ"ת והם ז"ימים הראשונים הם בחג'  וג,ובשעתו

'  שאף שכתרה מתחיל מב,האחריםימים ' י והם ג"ולמטה הוא מדרגות נוקבא שעומדת בנה
מ הכתר " מ,'תדשא הארץ דשא וגו) יאבראשית א (ש ביום השלישי "וא סוד מת שה"שלישי ת

  .פ"ש כמ"אינו מכלל הפרצוף רק הרצון השורה עליו כמ
 שהחמה הוא מדרגת האור שמאיר ,היו תליית המאורות שהם חמה ולבנה'  ביום דולכן

מאיר היה ן  ולכ,2905ס אור שנברא ביום ראשון הוא החסד שלו דאזיל בכולהו יומי" וז,בלבנה
 שמאז התחיל שליטת הנוקבא ,מסוף העולם ועד סופו והיה משמש עד יום הרביעי ואז נגנז

 ,א" והוא סוד גוף החמה שבו גנוז האור העיקרי של ז,א דרך הפרסה שלו"שמקבלת אור דז
 לא ,ז שלא נתגדלה הנוקבא והיתה נקודה אחת תחת יסוד שלה" וכ,והלבנה הוא הנוקבא בעצמה

 ולא היו , שעדיין לא היה הלבוש הראוי לקבל אלו המאורות, המאורות אל הפועליצאו אלו
שתחלה היתה '  והארץ היתה תהו ובהו וגו)בבראשית א (ש " כמ,מאירים לארץ שהיא הנוקבא

'  וד,2907כ דנפקא מאתלטיא היתה בסוד בהו חומר היולי של הארץ" ואח,2906תהו באתלטיא
ה כד נפקא מאתלטיא "של הוי'  והיתה בסוד ה,קודה אחת גנוזים וכלולים בנשלוחלקי יסודות 

 גמור שנתגלו וףכ ביום רביעי נעשית בסוד פרצ" ואח,'הוית כו' ד' ה )א" ע'ל(צ "ש בספד"כמ
שם (וכתיב ' תדשא הארץ וגו ) יאבראשית א(' ש ביום ג" כמ,כל היסודות של הארץ אל הפועל

' י שהם כל הד"אותיות של אדנ' ה פרצוף בסוד ד ואז נעש,'ותראה היבשה וגו'  יקוו המים וגו)ט
ש " וכמ,א ונכללת בו"ז שהיתה דבוקה בז"מ עדיין לא גילתה פעולותיה כראוי כ" ומ,יסודות

 שעדיין לא היתה הנסירה ,'ואדם אין וגו'  טרם יהיה בארץ וגוהוכל שיח השד )הבראשית ב (
י עבודת האדם במעשיו שגורם "הוא ע והיינו שעיקר הנסירה ,ל"ה הנ"של הוי' ונכללת בסוד ה

ז שלא היה " ולכן כ, ולא מצד חסדו בבחינת נהמא דכסופא,שהתחתונים בעצמם יהיו נשלמים
 המאורות להוציא הנבראים בתחלת גילוי שהשפעת ,האדם היתה צריכה להכלל בדכורא

ים  ורק שהיו הנברא, עולם חסד יבנה)גתהלים פט (ש " כמ,מציאותם היה בסטרא דלעילא
 שעדיין עמדו על פתח הקרקע והם ,' וגוהשדהוכל שיח  )2908בראשית ב ה(ש " כמ,בצמצום גדול

ימי בראשית בגבול ושיעור מצומצם כפי מה שהיה צריך להוצאת מציאותם מן ' סוד הנבראים בו
י יוצאים כל המאורות של הנבראים אל "כ נמסר הכל אל האדם שע" אבל אח,האין אל היש

 ואמרו , השמים והארץ בהבראםת אלה תולדו)דבראשית ב ( בסוד ,ר מרובההפועל בהארה יות
  .א"ה בעת שהיתה תחלה אב"של הוי'  והוא ה,בראם' בה) מדרש תהלים קיד(

ס ראשונות האירו בה ממעלה "אז נשלמה בכל קומתה מן החזה ולמטה אבל ה'  דוביום
ש " כמ,'המאורות הגדולים וגוויעש אלקים את שני ) טזבראשית א ( והוא ענין הכתוב ,למטה

                                                           

בינה , ת"ר וז"והוא ג, דברים ראש וגוף' קומת אדם הוא מב, ל"ג וז"ע' ב ד"יהל אור ח'  עי2905
ד "ע'  יצ"פדסא "בהגר' ועי, ל"עכ, ת יומא דאזיל בכולהו יומין והן מלך וכהן"ר וחסד ז"כוללת ג

שהוא יומא , שאדם רואה מסוף העולם עד סופו, ל והוא אור יום הראשון"חסד בפום אמה כנ, ל"וז
ואם כן משמע שהחסד כאן זה לא החסד , ל"עכ, ק שהן כל העולם"שכולל כל הו, דכלהו יומין

ז זה ואם כנים הדברים א, הפרטי אלא שזה השפע של זיווג עליון שמוריד את הדעת העליון למטה
אבל יתכן ששניהם כוונו , ל שזה כן חסד פרטי"י הנ"ל בשער מאמרי רשב"לא כמו פשטות האריז

  .245 לעיל הערה' עי, ולא באנו להכריע אלא להוציא הדברים לפני הלומד' לדבר א
', ו ובהו כוש והארץ היתה תה"וארעא אתבטלת כמ, ל"ד וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי2906

  .ד"ע' שם ח' ועי, ל"עכ
חומר הראשון ונקרא היולי להיותו פשוט וחומר הארץ נקרא , ל"וז' ע י"ח קיצור אבי"ע'  עי2907

ש ואחר שקנה הצורה שהוא הנפש נקראים "תוהו כי אין ניכר בו ציור מה ענינו עד שיורכב כמ
 וצורה ואז נקרא בוהו יחד ע בחומר"יסודות ארמ' החומר והצורה יחד בשם בוהו ואז נתהו הד

ד אופן "א מ"י פ"א ס"בהגר' ועי, ל"עכ, ל"שניהן כי בהיות חומר הארץ לבד בלי צורה נקרא תוהו כנ
שם בהמשך שחכמה ' עי(' ב של כל דבר הוא חומר הראשון היולי שעליו נאמר גלמי כו"חו, ל"וז' ב

  ).ובינה היא בהו, היא תהו
 .י"ש ברש"ע 2908
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 ובודאי שאין הכוונה שהיתה ממש שוה אל ,' שווים נבראו אלא שקטרגה כו)ב" ע'סחולין (ל "רז
 אלא הכוונה בזה שעכשיו הלבנה איננה , בין יום ללילה כללשז לא היה הפר" שהרי לפ,החמה

ה היא חסירה  שעד שתתמלא פגימת,שוה באורה לעולם שהיא במיעוט וריבוי ירידה ועליה
 , שענין האור הוא קיבוץ כל המדרגות הטובים המשפיעים לנבראים,מחלקי האורות שבה

ל שנתמלא כל " ר, שהיא מלאהדשוכאשר מקובצים כולם ביחד אז נשלם עיגולה כמו בחצי הח
  . והוא שלמות פרצוף הלבנה שהוא כדור שלם,המדרגות המאירים שבה

 שמספר הרגעים של היום )א פתח טו"גדלות דז(  שכבר כתבנו, שולטת כל הלילהולכן
ז שהוא סוד הנהגת "הם קיבוץ פרטי המאורות שכל מאור מעכב על חברו ומתגלים בזה אח

 וכמו כן הם הרגעים של הלילה קיבוץ המאורות השולטים בלילה במספר ממש כפי כחות ,הזמן
 דנוקבא בכח פחות  הם מסטרא דדכורא ובלילה מסטראיום רק שב,המאורות השולטים ביום

 אז נתמעטו כחות חיילות , אבל אחר קטרוג הלבנה,במדרגה ובסטרא דחושך שהם הגבורות
 ולכן גם , הכחות שבה הולכים ומתחסרים, ובעת שהיא במיעוט אחר חצי החדש,המאורות שבה

 , ומתרבים בה וזהו גידולהורות ומתחלת החדש עד חציו הולכים הא,גוף הלבנה הולך ומתקצר
,  ועד סופו'י שבחצי החדש כשהיא במילואה אז כל הלילה מאיר מתח,פ ענין זה הוא הלילה"וע

 ומחצישכל הרגעים שהם פרטי המאורות המשמשים בלילה הם מאירים ומשפיעים לארץ והיינו 
 וזה נקרא מיעוט ,חדש ולמטה מתאחרת לצאת בלילה ומתמעטים הרגעים שבלילה להאיר

  .הלבנה אחר קטרוגה
  

   פתח כו
 שכל , הוא סוד עמוק שכבר נודע ונתבאר בדברינו בשערים שעברו* קטרוג הלבנהוענין

 ,א"העליה וירידה שבמאורות העליונים הוא על פי מעשה התחתונים שמגבירים בכחם הסט
 וכל הפגם שאנו מדברים במאורות עליונים עיקרם הם בנוקבא ,והיא הגורמת חושך במאורות

 וכמו שהוא באדם שעיקר הפגם הוא בנפש ,י מעשיהם"פעלת ע בתחתונים ומתוכנתשהיא הש
כ ברוח מה שאנו מדברים סוד עליה וירידה וסילוק המוחין שהם " משא,שהיא העולה ויורדת

ר מוחין שבו שהוא מאורות " והוא סוד סילוק ג,תחתוניםאל ה הוא רק מה שנוגע ,ר של הרוח"ג
 והוא, ש" עיקר הקלקול הוא רק בשכינה כמ אבל,הפנימיים שאין מאירים להתגלות לתחתונים

 כמו , כמו הנפש שהיא המחיה הגוף וכל הרגשתו וחיותו הכל משם,סוד נפש הכללי שבאצילות
ע כמו שיתבאר עוד באריכות בשערים הבאים "עלמין בי' כן השכינה הוא נפש הפנימי של ג

  .ד"בס
ונרגן מפריד ) כח טז משלי(דכתיב ביה  בישא אי האי חוי" סוד פגימת הלבנה עוהוא

  מארת כתיב חסר לאכללא חויא בישא)ב"ו ע"מ ושם ,א"ד ע"לבראשית (ש בזהר "אלוף כמ
א הגורמת "ש שהוא הסט"והוא מ ,ביד פירודא דלא משמש שמשא בסיהראעדאטיל זוהמא ו

 שהיא לנגד נוקבא דקדושה 2909ל סיהרא בישא"ש שקטרגה הלבנה ור" והוא מ,חושך בנוקבא
אז נברא כח ' ם דו הקטרוג הוא שביוענין ,'וחפרה הלבנה וגו) כגד ישעיה כ(שעליה נאמר 

ק לעשות " שכמו שיצאו מאורות שבו,א וניתן לה שליטה לפגום במאורות העליונים"הסט
א אל הפועל ביום הרביעי " כמו כן יצא אז כח הסט,ימי בראשית' פעולתם בסטרא דקדושה בו

בפתח  (ש במקומו באריכות"א כמ"טמשם יצא כח לסשהוא מה שהיה בכח השבירה בתחילה ש
א "י דז"מ שהתחלת אחיזתם הוא בנה"ש בכ" כמ, מארת חסר, ויצא לפועל ביום הרביעי)הקודם
 והיינו מקום הנוקבא ששם הוא עיקר התחלת ,ואתה תשופנו עקב) טובראשית ג ( 2910ברגלין

  .אחיזתם
 ודבריהם ,'הביאו עלי כפרה כו )ב" ע'סחולין (ש " כמ,ח" סוד השעיר שמביאים ברוזה

א "ש שענין קטרוג הלבנה הוא סיהרא בישא שהיא סט" כמ,ונוראים מאד ברורים ל כגחלי אש"ז
ימי בראשית אחר שהתחיל גילוי '  שלזה ניתן כח ביום רביעי של ו,י העונות"שמקטרג ומתגבר ע

                                                           

ומאדים , ומאדים איהו עשו, לקותא דסיהרא טבא דיעקב, ל"ב וז"עב "זהר חדש ל'  עי2909
, ל"ב וז"ז ע"ז נ"תיקו' עי, ל"עכ, דמונין לה אומה דישמעאל, לקותא לסיהרא בישא, דסטרא טבא

ם "דס' ה חמה בישא נוק"ד ד"ז ע"א שם נ"גר' ועי, ל"עכ, בישא' חמה בישא גיהנם סם המות נוק
' שמות לה והיא מושלת על עי' קם של ישראל אבל חמה עי שהלבנה חל-' ל וכו"סם המות כנ

  . ל"עכ, אומין
 .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2910
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ורם פגם בקדשי א הג"הסט והשעיר הוא על טומאת מקדש וקדשיו שהוא ,י"הארץ נוקבא בנה
  .שמים

כ עד שהנוקבא חוזרת לנקודה אחת ברוב העונות "א יכול להגיע הפגם כ"י הסט"וע
עשו איש שעיר ) יאראשית כז ב( והוא בסוד )'ן פתח ג"ד ומ"מ (ד"ת עניינו לפנינו בס"כמשי

י קטרוג הלבנה חזרה להיות נקודה אחת שהוא "ל שע"ש הרב ז" וז,מסיגי המלכים דמיתו
 היה שורש נתינת כח ורשות להרע שכנגד אן שמכ,ש"היותר גדול שאפשר להיות כמהמיעוט 

ז יגרמו סיתום כל המאורות שבה ושלא ישאר רק כלל " עד שעי,כ"נוקבא דקדושה להתגבר כ
 והוא סוד הלבנה בעת רגע ,א"ס שבה חזרו לשרשם בז" והט,ת" כמשי,השראת מלכותו עלינו

 וגם זה ,' כובטיהרא דשרגא ,ם לבד ואז אינה ניכרת כללשקודם המולד שאינה משמשת רק ביו
 שלכן אין נראה ממנה כלום עד שמתרחקת ממנו אחר ,אינו נראה בה רק דבוקה לשמש ממש

  .המולד
 וכאן לא היה , רומזים לעומק סתרי החכמה העליונה בסוד מאורות של הנוקבאוהכל

 שעניינו )פתח לב (ת" שני כמשיא כמו שהיה בעת חורבן בית"ס שבה אל הסט"הפגם שירדו ט
 שהרי עדיין לא נברא )שם (ת במקומו"א לפעול פעולתם בעולם כמשי"שנתגלו כל כחות הסט

א שלבסוף " רק שאז ניתן שליטה וכח לסט,כ בעולם" כגדוליםלא היו חטאים עדיין אדם ו
 קומת  נמצא שלא נבנה עדיין כל,כשיגיע הזמן יהיה ביכולתם להרע ולגרום חשך במאורות

 רק שהכח שניתן להם נשרש דבר זה שהנוקבא לא ישאר בה רק נקודה ,א בסוד פרצוף"הסט
   . והבן דבר זה מאד,ש"אחת לבד כמ

מלכים שישתמשו בכתר ' א לב"שקטרגה הלבנה ואמרה א )ב" ע'סחולין (ש "ה ומ"הג*
 השבירה א מסוד"י שנברא כח הרע והסט"רמזו בזה דבר עמוק מאוד והוא סוד הבחירה ע' א

להמציא רצון אחר מתנגד לקדושה אף ' שיהיה לרע רשות לעשות את שלו שכן היה רצונו ית
ודבר זה אי אפשר להשיג היאך יוצא רצון מתנגד לקדושה ' שזה עצמו יוצא מרצונו ית

ת "א לכתוב חללה של רשו"א' אלמלי כל הימים דיו כו) א"א ע" ישבת(ז אמרו "מהקדושה שע
רצון של  תמידמ שכתר הוא " וכבר נתבאר בכ)ב"ע פתח ל"אבי (א" במש"שהוא הבחירה כמ

ולב מלכים אין חקר ) גמשלי כה (ש " ואמרו שהבחירה והרצון הוא סוד מלך כמ2911הפרצוף
' א כו"שמלך אין עליו רשות אחר שמבטל בחירתו ורשותו וזה שכתוב שקטרגה הלבנה ואמרה א

א סיהרא בישא שלא יהיה נמשך רצון " הסטי"ל שכך עלה ברצון העליון שיהיה קטרוג ע"ר
כ כשישלוט רק רצון אחד של "א ומתבטל ונכפף תחת ממשלת ורשות הקדושה לעולם שא"הסט

כ יתבטל הבחירה שזהו היה "ר בעולם וא" הרע והיאך יהיה יצהכחהקדושה היאך יהיה נמצא 
ושה כל זמן שליטת כ שיהיה מתנגד לקד"אלא צריך שיהיה רצון אחר שולט ג' תכלית רצונו ית

פ וזה שכתוב "ש כמ"בסוף יחזור לקדושה ויהיה נכלל ברצון אחד כמלהנהגת שית אלפי שנין ו
  .א למעט את בנין הנוקבא ודי בזה"שאמר לה לכי ומיעטי עצמך והוא סוד הממשלה שניתן לסט

  
  פתח כז 

והיינו ,  פרצוףבסוד אז חזרה הנוקבא להיות ,שאז נברא האדם' כ כשהגיע יום ו"ואח
 ,הנשמות וכל דרגין דקדושהכל כיון שהגיע המדרגה להוציא האדם אל הפועל שהוא כולל 

שהרי עצם בנין פרצופה הוא כלל בנין נשמות  ,שבההוצרכה הנוקבא לגלות בו כל פרטי מאורות 
 ,' נעשה אדם בצלמנו וגו)כובראשית א (ש "כמ ,הנכללים באדםכלל כל הנבראים ו אלשל ישר

ז שלא היה עבודה למטה שיגרמו במלוי המאורות מצד " כאך ,ים נתנו כחם בושכל הנברא
 הוצרכה הנוקבא להיות , והוצרך להיות תחלת בריאותו בחסד עליון בסטרא דדכורא,מעשיהם

ה " עד שנתן הקב,'מה אנוש כי תזכרנו וגו , וגם שאז היה קטרוג מלאכי השרת ואמרו,א"אב
א להסתיר אחוריים " הוצרכה להיות אב)ב"ח ע"סנהדרין ל(ל "ש רז"כמ' ושרפם כו' אצבעו כו

  . ולא יתגבר הקטרוג,שלהם שלא יתאחזו החיצונים שם

                                                           

כתר הוא רצון בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול ודיבור נגד , ל"ג וז"ע' ז כ"א תיקו"בגר'  עי2911
רוצה כמו באדם המחשבה ש, ל"וז, ה בריש הורמנותא"א ד"ע' ח נ"א תז"גר' עיו, פרצופים' ה

' והן ג, וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב, לעשות הדבר והרצון הוא קודם למחשבה
 וזהו בריש ,והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו,  כתר הוא התחלת הרצון,ראשונות

  .ל"עכ, הורמנותא
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 ובגין ההוא חשך )ב"ב ע"כ(ק פרשת בראשית " תראה הסוד העמוק הזה בזוהועתה
 , לא בעי אבא לאשתתפא ביה ובגין דא אמר נעשה אדם בצלמנו,דהוה עתיד למחטי לההוא אור

בשם ) פתח כא(ש למעלה "כמ והוא ,' כדמותנו ההוא חשך דאיהו לבושא לאור כו,ההוא אור
 ,א"א אז אתנהרית רק בסטרא דאימא שהיא בז" דבוקה אבבא שכשהנוק,2912ל"רבינו הגדול ז

 והוא כאן תחלת בריאת האדם שנברא ,י מוחין דאבא שנסתלקו להאיר לנוקבא"והנסירה הוא ע
 )2913שםזהר (ש " וז, ולכן נברא שניהם דבוקים,דאימא היה רק בסטרא ,א"ו פרצופין אב"ד

 למנו בצ)ב"ג ע"א י"זהר ח2914(ש " וכמ,נ שניהם יחד" אור וחשך זושהם ,'בצלמנו נהורא כו
 עד אחר הנסירה 2916 דלית לה מגרמה כלום2915 כידוע שנוקבא היא דלה, כדמותנו מסכני,עתירי

היה צריך להיות נכלל באדם כל  שכן ,כ בריחוק מקום"ראשונות ג'  האירו בה ה,מ" ומ,ש"כמ
  .המדרגות אפילו אותם שהם בחצי פרצוף העליון

י מעשיו יגרום מיד התיקון הגדול והעליה היותר אפשרי " בריאת האדם היה שעתכליתו
 שכתרה יהיה שוה ,א"פ ממש בכל קומתו של ז"נ פב" והוא לעשות זיווג זו,במאורות העליונים

פרצוף  ולגלות בנבראים כפי הנהגת חצי ,שלמה בכל מדרגותיהשהנוקבא תהיה והיינו , עם כתרו
 ששם ,ע ממש"ר בעת שהיה בג"לאדה וכמו שהיה 2917ב"א שהוא בסוד הנהגת עוה" שבזיוןעל

 עד ,ב"הוא משמש הנהגת מאורות עליונים שבחצי פרצוף העליון כמו בשכר הנשמות לעוה
 כמו כן יהיה ,י שמקבל מאימאא אל הנבראים במדרגת מקומו כפ"שיהיה השפעת המאורות מז

 עכשיו שצריך שנוקבא תקבל הואנוקבא מביאה להם המאורות אלו באותה הדרגה ולא כמו ש
ל שיהיה מדרגה מפסיק ביניהם שלא ירד השפע לנבראים כפי " ר,א ולא מאימא עצמה"מז

  . ומשם לנוקבא ומשם לנבראים,א"כ בז"השפעתם מאימא אלא כפי שמתלבשים אח
י מעשיו "א ע" אז היתה נוקבא שוה לז,ל שאם לא היה אדם חוטא"רב זהש "והוא מ

הרצונות ' ל שכלולים ב" ר,בכל קומתו ומקבלת מאימא עצמה וגם כתרה היה גדול ושוה לכתרו
 שרצון כלל השפעת התחתונים שהוא כתר של נוקבא יהיה ממילא כפי רצון סדור ,במדרגה אחת

ג מצות כשהיה "י עבודתו בכל התרי" וזה היה ע,א"ז העליונים כפי שהם מסודרים ברותהמאו
ת שבזה היה משלים כל "ע ולשמרה זו מצות ל"לעבדה זו מ )א"ט ע" סז"תיקו(ש " כמ,ע"בג

 יהיו מאירים 2918ג שברוח" שתרי,ג איכות שבנפשו"ג שבנוקבא והיה משלים תרי"פרצוף תרי
ב כמו "שהוא סוד מדרגות עוה וזה היה ביום שבת ראשון של ימי בראשית ,בשלמותו תוך הנפש

 וכמו כן היה אז התיקון בכלל ,אלפי שנין' שיהיה באלף השביעי אחר גמר התיקון של כל ו
                                                           

 .א"ז ע" טצ"א על ספד"בהגר 'עי 2912
דמסטרא , אית פרודא בין אבא ואמאוכי , קמו כלהו חברייא ואמרו רבי רבי: ל הזהר" וז2913

אמר לון חברייא חברייא לאו הכי הוא דהא , ומסטרא דאימא בבריאה, דאבא איהו באורח אצילות
ם יהי אור ויהי אור "ודא איהו ויאמר אלהי, מסטרא דאבא ואמא, אדם דאצילותא דכר ונוקבא הוה

אבל להאי לית ביה , פרצופיןמסטרא דאמא ודא איהו אדם דו , מסטרא דאבא ויהי אור, יהי אור
וההוא כנוי איהו אור , ם"י דסליק לחושבן אלהי"אלא אמא עלאה הוה ליה חד כנו, צלם ודמות

א דבריאה "נ(אמר אבא דעתיד למחטי לאדם דאצילות , ובגין ההוא חשך דהוה בההוא כנוי, וחשך
ון דגנזו לצדיקייא ה ביום ראש"והאי איהו אור דברא קב) א עליון"נ(ה "דאיהו אור לבוש עלא

ורשעים בחשך ידמו ) שמואל א ב ט(וההוא חשך דאתברי ביומא קדמאה לרשיעייא כמה דאת אמר 
ובגין ההוא חשך דהוה עתיד למחטי לההוא אור לא בעא אבא לאשתתפא ביה ובגין דא אמר 
נעשה אדם בצלמנו ההוא אור כדמותנו ההוא חשך דאיהו לבושא לאור כגוונא דגופא דאיהו 

עור ובשר תלבישני חדו כלהו ואמרו זכאה חולקנא דזכינא ) איוב י יא(ד "ושא לנשמתא ההלב
  . ל"עכ, למשמע מלין דלא אשתמעו עד כען

דכתיב נעשה אדם בצלמנו , פקודא תשיעאה למיחן למסכני ולמיהב לון טרפא, ל" וז2914
דהא מסטרא , י כדמותנו מסכנ,דכר ונוקבא בצלמנו עתירי, נעשה אדם בשותפא כלל, כדמותנו

כמה דאינון בשתופא חדא וחס דא על דא ויהיב דא לדא , דדכורא עתירי ומסטרא דנוקבא מסכני
  . ל"עכ, וגמיל ליה טיבו הכי אצטריך בר נש לתתא למהוי עתירא

  .'ח עקודים פרק ו"ע'  עי2915
 .א"א ע"א קפ"זהר ח 'עי 2916
והן ,  בכל זמן הוא ברחמיםהנהגת העולם, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2917

וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו
ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה

 .ל"עכ,  הכתרומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון, י כולם ממוזגים"י נה"ע
 .202לעיל הערה '  עי2918
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ימי בראשית שבהם '  כמו ו,אלפי שנין' ר שהיה כולל כל הנשמות שהם באים באותם הו"באדה
 והבן ,ר" מאדהשיוצאיםאלפי שנין הם בפרט והם בפרטות הנשמות ' כ בו"נכללים הכל ואח

   .מאד
  

  פתח כח 
 ונתגבר כח הרע לגרום ,2919ר הנחש דאטיל זוהמא בחוה"י היצה"ד ע" כשחטא בעהאבל

 בזה ניתן להם כח לגרום כל הקלקולים שהיו בכל ,קלקול בנשמות שהם עתידים לצאת ממנו
שתחזור לסוד נקודה אחת לבד והיינו ,  עד שהקלקול גורם המיעוט היותר גדול בנוקבא,הדורות

ל שאותם המאורות הגדולים הראוים להתגלות בנבראים שהם " ור,ס שלה ירדו לקליפה"טכל ו
 ונגדם יהיה כח ,ס ראשונות של הנוקבא בסוד פרצוף גמור יהיו נגנזים ונסתרים"מכונים בשם ט

 שהם כל העונשים וכל הרעות ,א להחשיך הנבראים ולגלות כל כחות הרע שיש במציאותם"בסט
 והוא ענין גילוי ,א שהם השולטים בבריאה" שהכל באים מהסטבריאהש בוהמיתה והפסד שי

 אז ניטל ,כ בעת שהתחתונים הם מתוקנים כראוי"משא ,א נוקבא דיליה בסוד פרצוף גמור"הסט
א רק " וכל הטוב נראה בעולם ולא נשאר בסט,2920ר"כח הרע ונשקעים במקומם בנוקבא דתה

ציאותה וכלל בחינה תחתונה שבשליטתה ככלב ל שלא נשאר רק קיום מ" ור,נקודה אחת לבד
 ומציאותו נשאר כדי שיהיה בכחו , כח להרעלוהקשור בשלשלת שאינו מתבטל לגמרי רק שאין 

  .להתגבר אם התחתונים יקלקלו מעשיהם
 ,א"ס דנוקבא דקדושה יורדים לסט"ש שט" מ,ל" תבין עומק דברי קדשו של הרב זובזה

 ולעומתו נגלה ,ס דקדושה נעלמים כחם בלי גילוי"כוונה שט אלא ה,ו כמשמעו"שאין הכוונה ח
א "ו הקדושה נכנעת תחת רשות וממשלת הסט" זה כאלו חוהריס הנהגת הרע בעולם "כח הט
 אין והרי ,מ"שנזכר בכמה  והוא סוד השכינה בגלות ,בכל צרתם לו צר) טישעיה סג (בסוד 

א בפועל " עדיין לא היה שליטה לסט שאז,מדרגה זו דומה להמיעוט שהיה בעת קטרוג הלבנה
 והוא כמו , רק שניתן אז שליטה להם בעת שיגיע זמן החטא,מאחר שלא היה אדם לחטוא עדיין

 ולכן אז , לזהן והזמת כשיגיע הע,מלך שממנה סרדיוט ונותן לו רשות וכח להמית החוטא נגדו
לה כל הכחות שבה  שלא תג כחל שניתן" ר,א"ס דנוקבא נבלעו בשרשם בז"אנו אומרים שט

א המתקן הנוקבא אסף כח הזה המחזיק הקדושה והמכניע " אלא שז,לבטל ממשלת הרע לגמרי
 אז ,ר ממש"כ בעת שחטא אדה"משא ,א על ממשלתו כשיצטרך" נתמנה הסטובזה ,הרע בשרשו

א "מ גרם כח לסט" מ,כ"ר אף שלא היה גדול כ" ונמצא שחטא אדה,ש"נכנע הקדושה תחתיו כמ
ר כופר בעיקר " אדה)ב"ח ע"סנהדרין ל(ש " והוא מ,וכל להחטיא האדם בכל העונותביותר שי

י שגרם זוהמא והתגברות הרע בכל הנשמות שהיו נכללים "ל שע" ר,תו היהמושך בערל ,היה
 שכל הנשמות היו , נחשב לו כאלו הוא עצמו עשה הכל,בקומתו שיהיו הם החוטאים מאד

 והוא סוד שמשך בערלתו ,רות היה שקוע בו באדם ממש והרי הקלקול שבכל הדו,כלולים בו
ד לאל "ו לגרום כפירה בעיקר מסוד אח"א האוחזת בערלה המקפת את הברית ח"שהיא הסט

ל בביאורו "ש רבינו הגדול ז" כמ,שהוא סוד המשכת הערלה בעטרת היסוד' ר קוצו של ד"אח
  .מ" ובכ2921לתיקונים

                                                           

 .א"ו ע" שבת קמ'עי 2919
דתהומא ' ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק"עד דאתער בהאי קב, ל"א וז"ר קמג ע" אד'עי 2920

  .ב"ז ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח קליפות ב"ע' עיו, רבא
אפילו ', כל זמן שמאמין באחדותו ית, ל"ה לא יפסיק וז"א ד"ב ע"מ ז"א על תיקו"בהגר'  עי2921

ונכלל ', פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו"ואע, עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה
ל הוא מבועא דלא פריש מבירא "והענין כי קוץ הנ, ל"תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ

כיון שתמיד , א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה" של ז'אחרונה מל' כי זאת בחי, לעלמין
גדולים אבל שאר ' והר' שלכן הד, ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר

דנחש ' וזה הוא סט, ו"ה מחמת עונות כשרובם ח"שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו' הבחי
וכן בבת אל נכר אז , ם ומשתחוה לאל אחראבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבי, בשאר עבירות

ל יוסף "ר', ש ואיהו פוסק וברח כו"וזהו פירוד הגמור וז, ו מסתלק מצדו"ח) דהיינו האמונה(הקוץ 
י "א ע"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"ומסתלק הקב, במדרגתו

  .ל"עכ, הזיווג
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 וכתיב ,'וקוץ ודרדר תצמיח לך וגו) יח בראשית ג (כ"ה לאדם אח"ש הקב" סוד מוהוא
מדרגות ' שבוהיינו ,  שאדמה הוא סוד הנוקבא כידוע,' ארורה האדמה בעבורך וגו)יזבראשית ג (

כי '  ודבק באשתו וגו)כדבראשית ב (ש " כמ,בהיותה באצילות שאז נקראת אשה'  א,בנוקבא
 האדמה בסוד נוקבא  מקומו של אדם שהואהוא'  והב,א" שהיא עם ז,מאיש לוקחה זאת

ש רבינו הגדול " כמ, ששם נפש בהמה דילה שהוא הנפש כשנפרד מן הרוח,ע"בירידתה בבי
  .ש" יעו2922)ב"ט ע"כ (ד"ד פ"באריכות בפירושו לספ

י הקלקול היותר גדול שגרם חטאו בדורות העתידים כמו דור אנוש ודומיהם שכפרו "וע
 והוא ,'ד ונעשה ר"דאח'  הסירו קוצו של ד,'האז הוחל לקרוא בשם ) כובראשית ד (בעיקר בסוד 

ד ישעיה י('  וכו2923ע"ר משורש נחש יצא צפ"ל אח"ק שהוא א"ר שמצד זה יצא עמל"ר ד"סוד ד
ר והוא המלחמה שבין סטרא "ר ד"דבעמלק מ' מלחמה לה) טזשמות יז ( ולכן נאמר )כט

 המן מן התורה )ב"ט ע" קלחולין(  ולכן אמרו,א בכל הדורות שבשית אלפי שנין"דקדושה לסט
ה "ן ה" והוא מילוי המ,ד כמבואר" שהוא יצא מכח זוהמת הנחש בחטא עה,' המן העץ וגו,מנין

  .י היה מילוי שלו וגדולתו" שע,ץ"קו' ן גי"ם נו"מ
 והוא סוד עמוק מאד ,'ארור אתה וגו' אל הנחש וגו'  ויאמר ה)ידבראשית ג ( כתיב והנה

 במהרה א היה מתברר" אדם אז היה הקדושה מתגבר והסט שהנה אלו לא חטא,בסתרי החכמה
א עצמו " ונמצא שמן הסט,ל בגמר התיקון" וכמו שיהיה לע,שהרע עצמו היה חוזר אל הטוב

והיינו ,  שהנחש היה הולך בקומה זקופה)ב" ע' טי סוטה"רש( ש" והוא סוד מ,יתקלס עילאה
 , כלפי הקדושה כמו האדם עצמוי שהיה מתברר היה נשלם פרצופו לעלות למעלה להסתכל"שע

והיינו , 2924 אז ממשלתו בזוהמא דטופרין,א מושל"ז שהחטא נמצא והסט"י חטאו כ"אבל ע
שכח הממשלה שניתן לו הוא לעשות דין ומשפט ועונש בעולם שהם סופי הגבורות הקשים 

 על )טובראשית ג (ש לו " והוא מ,ר דינים בסוף הקדושה ממש"שהם בסוף האצבעות ובסוד פ
 2925נקודות דאלקים' ך וע"נצפר דמ"בסוד פ' ר תאכל וגו" ועפ,חונך תלך שהוא למטה בבטןג

שהוא הבחירה והמלחמה ' ואיבה אשית וגו) טובראשית ג  (ן גבורות הקדושים"מסוד שמרי היי
 ובין זרעך ובין זרעה הם ,בינך ובין האשה) שם(ש " וז,א"שבין נוקבא דקדושה ובין נוקבא דסט

) בזכריה יג ( העושים תמיד מלחמה נגד חיילין דילה עד שיגיע זמן הבירור הגמור נשמות ישראל
   . והבן מאד,' רוח הטומאה אעביר וגואתו' ובלע וגו

  
  פתח כט 

 חזרה הנוקבא ונתגדלה בכל פרצופה עד ,כ ביום שבת קדש של ימי בראשית"ואח
כידוע שבכל שבת אז יינו וה,  לבד שכתרו גבוה מכתרה,א"מדרגה הששית שהוא בכל קומתו דז

 שכמו ששבת הגדול שהוא אלף השביעי הוא זמן עליית נוקבא ,2926א"הנוקבא יוצאת מן הסט
אלפי שנין ' י כלל התיקונים שנעשו במאורות בכל הו"א מתבטל לגמרי ע"סט ואז ה,2927לאימא

                                                           

ל דנשמתא הוא דאצילות "ר,  טפילה לנשמהואורייתא, ואין ראשית אלא נשמה, ל" וז2922
ואמר שם בגין דאיהו מאילנא דחיי דלא תליא , ל"שבה שכר ועונש כנ, ואורייתא הוא דבריאה

ט "ם אתפש"ב אד"ה ולכן ח"עש', ר כו"ה טו"לא אגרא ולא עונשא דאינון ע, מיניה זכות וחובה
א "א גופ"אין מנפש הבריאה בלל כל הב"ר, ל ואתפשטו אינון בלא גופא"והוא נפש הנ, א"שמאל

ועכשיו נפרדה נפש בהמה , ל"שקודם החטא היה נכלל בהמה באדם כנ, לפי שנפקו מכללא דאדם
וזהו הפירוד דמטרוניתא מבעלה , וכן למעלה נתפרדה בריאה מאצילות, מאדם ואינן בכללא דאדם

לוי במעשה התחתונים ואין ת, מ מהזוהר ותקונים כי באצילות שם אין פגם ואין שם לא מיעוט"בכ
ל דהפגם הוא דאפשיט השכינה "ש בזוהר הנ"וכמ, ש בתקונים הרבה פעמים כידוע"כלל כמ

וכד חטא זיהרא עלאה פרחא מיניה קודם החטא כידוע וכן , מלבושהא דאדם דאצילות לא חטא
וכן למעלה פרחה נפש האצילות מבריאה והוא הפירוד ואינון , בכל נשמה דאצילות כידוע

  . ל"עכ, טו בלא גופא הן הרע שמהן שדין וליליןדמתפש
 . ל"עכ, דאיהו זוהמא דאטיל נחש בחוה, א משרש נחש יצא צפע"ה ע"ז קל"תיקו'  עי2923
וחמש זינין בישין מתאחדן בההוא זוהמא דאטיל חויא תקיפא , ל"א וז"ט ע"ג ע"זהר ח'  עי2924

  . ל"עכ, וכלהו מתערין בההוא זוהמא דטופרין
  .'וכל נקודה י) 'כ פרק ג"כ יוה"שעה(שוא סגול חולם וחיריק , נקודות' יש ז בניקוד אלקים 2925
  .א"ו ע"ל פרשת בהר כ"שער המצות להאריז'  עי2926
והיא אשת , ב הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה"ועה, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2927

ז "וד חורבן העהוהוא ס, לבטן אמם, אז ובינה שלטא וכלם חוזרים לבינה, חיל עטרת בעלה
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 ,לימות החו'  כמו כן בכל שבת נעשה רושם למעלה מקיבוץ התיקונים שבו,י התורה והמצות"ע
 והוא התיקון שהנוקבא ,לחי עולמים) א"ז ע"סנהדרין צ(ולכן שבת הוא זכרון ליום שכולו שבת 

 ולא בבחינת ירידה במדרגה ,ב" עוההנהגתא ממש ב"מאירה בכל המדרגות כפי שהם מאירים בז
 והוא סוד ,ב" ששבת הוא מעין עוה)ב"ז ע" נברכות(ש "והוא מ ,2928י"במקום הנוקבא בנה

  . שהיא מדרגת הרוח,א ממש" היא עולה במקום ז, מדרגת נוקבא,הנפש ש,נשמה יתירה
 שהרי רצון ,ר" לא הגיע התיקון עד שכתרה יהיה שוה לכתרו כמו קודם חטא אדה,מ"ומ

 שרצון הזה לא ,א"השגחת התחתונים אינו נשלם עדיין כפי רצון חכמת הבריאה שהוא כתר ז
 ועתה היא צריכה ,'אור הלבנה כאור החמה וגו והיה )כוישעיה ל (ש " כמ,ל"יהיה נשלם עד לע

 ובזה יורדים )פתח כז (ל"א ולא מאימא עצמה כמש"י הדרגה מז" עהמאורותעדיין לקבל 
כי מלכות שבה היא נעשה והיינו , א"המדרגות עד שמלכות שבה הוא למטה מכל מדרגות ז

אין היחוד מתגלה  אבל , ומקשרת הנפרדים בסוד היחוד דאצילות,ע"עתיק להנפרדים שהם בי
 וכן היה הנהגת ,ד"ת עוד בתוספת ביאור בסמוך בס" וכמשי,א"שהוא ז' ע כפי מציאותו ית"לבי

  .ש"ל כמ"כל ימי השבת עד לע
א "ר של ז" ואין ה,א מן החזה ולמטה" חוזרת אב,א" החול אז תגבורת הסטובימות

 ,שת בדמותו כצלמור בתשובה והוליד "שזה מה שנתקן אחר שחזר אדהוהיינו , מאירים בה
 כפיומלכותו בעולם ' ותו יתקומשם כל צדיקי הדורות שהיו מגבירים כח הקדושה ומפרסמים אל

 נשמות ישראל ריבוא' סז שלא נשלמו " כ,מ"ומ ,2929)פתח הבא (המדרגות שיתבארו בסמוך
 עד שלא היו המאורות יכולים ,א" עדיין היה כח גדול לסט,בגלות מצרים וקודם מתן תורה

 ולכן הוצרכו אחוריים שלהם )פתח כז ( ענינו למעלהשנתבארפ "פיע במדרגת זיווג פבלהש
 שמשם מקבלים ,א לקטרג"להיות דבוקים יחד ונסתרים הכחות של אחוריים שלא יהיה כח לסט

  ).ז"פתח כ (ש למעלה"כמכחם 
 , היתה הנוקבא באחור פרצוף שלם בכל ימות החול,ז שלא באו דור אנוש וחטאו"וכ

ר נסתלקה השכינה " אך בזמן אדה,א"המדרגות שבה היו מאירים למטה ורק במדרגות אבשכל 
ת טא מתפש" והוא שמלכות שלה שהיתה למטה ממדרגת ז,י חטאו" ע2930'רקיע אלועלתה 

 ,ל שאותו המאור ופרט השפעתה בחלק מלכות שבה" ור, ביסוד שבהללתע נתעלמה ונכ"לבי
 חטאו מיתה שהוא תלוי במדרגת מלכות שבה י"ע במה שגרםוהיינו , היה מתעלם מהנבראים

רגליה יורדת ) המשלי ה ( ושם נקשר סטרא דמותא בסוד ,שבזה משפעת רוח חיים לנפרדים
א שהוא במדרגת " דזמסטרא ואין לה רוח חיים ,2931 דמלכות דילה לית לה מגרמה כלום,מות

 ,ן נתעלם מן התחתונים לכ,א" וכיון שמלכות שבה לא נקשרה ברוח שהוא ז,הרוח המאיר לנפש
  .ונבלע הארת מלכות ביסוד שבה

בראשית ד (ש " כמ, דור אנוש שהתחילו להכחיש ההשגחה ופשטו ידם בעיקר,כ"ואח
שהוא מדרגת יסוד שבה שנתעלם '  סילקו השכינה עוד רקיע א,' אז הוחל לקרוא בשם ה)כו

                                                                                                                                                                      

ש לעיל וארעא אתבטלת שכל המלכין שמלכו מיתו ונשמתם "וז, י בינה עלמא עלאה"שמתנהג ע
  . ל"עכ', חזרה למעלה במקומם וכליהם וכו

לשרשה אל בינה אלא ) 'הנוק(שבת אינה חוזרת , ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי2928
  . ל"עכ,  לגביהק ששת ימי המעשה והיא שוה"י ו"בינה מאיר לה שלא ע

והנה , ונניח עתה מלבאר ענין קין ונבאר ענין הבל, ל" פרשת שמות וז-שער הפסוקים '  עי2929
כי כלם היו , ל שנים הראשונים"ר הוליד כל אותם נגעי בני אדם אחר שנולד הבל בק"כשאדה

ל אלא שהטוב היה מרובה ע, ר"ולהיות שהבל היה מעורב גם הוא מטו, נצוצות וענפים של הבל
ל שנים "ולכן גם ענפיו נתערבו ברע באותם ק, 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

 . ל"עכ,  בשתהבל להתקן בו
כיון שחטא , עיקר שכינה בתחתונים היתה, ל"וז' ט פסקה ז"בראשית רבה פרשה י'  עי2930

דור ', דור אנוש לג, חטא קין נסתלקה לרקיע השני, אדם הראשון נסתלקה שכינה לרקיע הראשון
 ואלו ,צדיקים' וכנגדן עמדו ז', ומצרים בימי אברהם לז', סדומיים לו', דור הפלגה לה', המבול לד

' עמד יצחק והורידה מן ו', עמד אברהם והורידה לו, אברהם יצחק ויעקב לוי קהת עמרם משה, הן
', לב' עמד קהת והורידה מן הג', לג' עמד לוי והורידה מן הד', לד' עמד יעקב והורידה מן הה', לה

 .ל"עכ, עמד משה והורידה מלמעלה למטה', לא' עמד עמרם והורידה מן הב
 .א"א ע"א קפ"זהר ח 'עי 2931
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 מאן דעייל לחלל ,ומתומקדשי תיראו מחלליה מות י) א"ה ע" כז"תיקו( והוא בסוד ,למעלה
ש אז "וז )א" ע'ה(ש בהקדמת זהר בראשית " כמ, שהיא נקודת ציון שבה,דילה דבה תליא יראה

 שכל הנבראים נקשרים בזה ,שהוא היסוד שכל בנין הנוקבא עומד עליו' ם ה"ל לקרוא בש"הוח
 ,2932וךא נקרא בר" שיסוד דז,'ם ה"ך הבא בש"ברו) כו תהלים קיח( והוא סוד ,בסוד ההשגחה

  .ל" והוא נכנס בשם הנ,'מציון וגו' ך ה" ברו)כא תהלים קלה(ש "כמ
י נתעלמה אותו המאור " וע, כולם סילקו למעלה, כל הדורות שהיו מכעיסים ובאיםוכן

 עד שסילקו השכינה ,המכוון לענין זה מה שפגמו בו לגרום שם חשך והעלם מן התחתונים
עד שבא  ,2933 שהוא בסוד שני אלפים תהות שבה נתעלמו"למעלה משבעה רקיעים שכל הז

 ,י ממשלתו ומלכותו"הנודע ע' מן העולם לגמרי ואפילו מציאותו ית'  יתואברהם ונשכח שמ
היה לקדושה שום שליטה כלל שהוא סוד י ולא ,א ליתן לו ממשלה לבד"ורצו להגביר כח הסט
 ,2934ל ובת זוגו"וא סמאשה'  וגוומגדלהבה נבנה לנו עיר ) דיא בראשית  (הבנין של דור הפלגה

ר " ולא נשאר רק ג,א"ל הוא בסוד נחש דסט"ר מגד"מ עי"ש בזוהר בכ" כמ,'וראשו בשמים וגו
ת שבה שבהם תלוי הכרת כבוד מלכותו וממשלתו "שבה ושם נגנזו ונעלמו כל המאורות של ז

קים  ונשאר רק בהעלם לצדי,ימי בראשית' ק ו"וכל פרטי הנהגותיו בנבראים בסוד הגוף של ו
  . אבל לא פרסמו כבוד מלכותו בעולם, כמו שם ועבר ודומיהם,שבדור ביחוד ורק במחשבה

המטיר גפרית ' וה )כד בראשית יט( שנאמר , היה העונש גדול כמו באנשי סדוםולכן
י שמתלבשים בנוקבא שהוא סוד " שדינין דדכורא נייחין בסופא ע,ל"ש הרב ז"כמ' ואש מאת ה

י "שנהוהיינו , 2936י"א שם אדנ" שהוציא חרבו מתערו שהוא תרע,ש" שהוא בנרתקו כמ2935החרב
ש " כמ2937'הני ברכי דרבנן כו) א" ע'ברכות ו(ז בסוד " בהנהגת עוהא"דדכורא שם אחיזת הסט

אז יש תיקון לבריאה ש היינו כשנוקבא גלויה במדרגותיהם , וכשהם מתלבשים בנוקבא,מ"בכ
 אין הרגלים ,ת שבה" אבל כשנסתלקו הארת ז,כ" אין להם אחיזה כ,י גילוי כבוד מלכותו"ע

 הגילוי שבמאורות יש חרבן וגודל ,י נוקבא בסוד קרי"נמתקים והוא בסוד הטפה היוצאת שלא ע
 מאחר שאין התחתונים יכולים לקבל ,י ריבוי האורות"ו לתחתונים כמו בסוד השבירה ע"ח

א לקבל השפע הזה להשפיע  ואין יכולים לתקן הנוקב,הטוב שאין מוכנים לכך ברוע מעשיהם
א להרחיב הדיבור בדברים הנוראים האלו " והבן עומק דברים אלו כי א,להם במיתוק כפי הראוי

   .יותר

                                                           

 .ג" ל עצ"א על ספד"בהגר 'עי 2932
תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי העולם שני אלפים תוהו שני , ל"א וז"ע' ז ט" ע'עי 2933

שני אלפים תורה מאימת אי נימא ממתן תורה עד ', אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח וכו
אלא מואת הנפש , אלפא הוא דהואידכי מעיינת בהו תרי אלפי פרטי דהאי , השתא ליכא כולי האי

 .ל"עכ, אשר עשו בחרן
שהן היו , שאמרו ונעשה לנו שם, ס דור הפלגה"וז, ל"ב וז"ה ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי2934

ג "קמ(ר "כמו שכתוב בא, ומסטרא דהבל הן אותן שתלוין באוירא, והן בארץ, דקין כידוע' מסט
ס עיר ומגדל "וז, ת מגדל גבוה עד ההוא אויראשלכן רצו לבנו, ורצו להתחבר יחד, ובזוהר) ב"ע

ורצו להביאו כל השם אלקים דקדושה להם כידוע דהן , והן קין והבל, כידוע' שהן דכורא ונוק
 כאן רואים שהחיבור של עיר ומגדל היה חיבור של ,ל"עכ', נכללין בשם זה וזהו סוד אתא חויא כו

דצריך לאנפא ליה חרבא לשית , ל"א וז"ע'  יז"א על תיקו"בהגר' ועי, א"נ דסט"קין והבל שהם דו
ש מנייהו "ל ונח"סטרין דאינון שמיא וארעא שמשא וסיהרא כסא דין וכסא רחמים לאעברא סמא

  . ל ובת זוגו"א הם סמא"נ דסט"כאן רואים שהדומ ,ל"עכ, ל ובת זוגו"דמסטרא דלהון שליט סמא
, ה"תרין פיפיות דילה ה', ופא דחרבא וג', דרישא דחרבא איהי י, ל"ב וז"ד ע"ז מ"תיקו'  עי2935

כד , ק בר משכינתיה איהו דין דחתיך מכל סטרא"וכד איהי יקו) ק"וחרבא יקו(י "נרתקא דילה אדנ
  . ל"עכ, י הכי ודאי"עאל בנרתקה אתעביד רחמי ולא חתיך דינין ורזא דחרבא בנרתקה יאקדונק

י "ל ודא איהו אדנ"ליק לחושבן היכי דהכי ס"תרעא דאיהו אדנ, ל"ב וז"ג ע"א כ"זהר ח'  עי2936
  . ל"עכ, שפתי תפתח

 והדר ,ל"הדור בלבושו שהוא נצח כנ) ג"ישעיה ס(ל "וזד "ע'  טצ"א על ספד"בהגר 'עי 2937
ס " וז,ואוריד לארץ נצחם' שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על בגדי כו) שם(לבושו פורה דרכתי 

 וההוא ירך הוה ,ההוא ירך דרווח מיעקבויגע בכף ירכו ו) ב"א ע"קי (האמור בפרשת משפטים
 כד אתא שמואל נטל ההוא ירך , דלא משיך נבואה, מאי בחלישו,עד דאתא שמואל' בחלישו דילי
 באלין לבושין דיליה גזל ,'ב מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו"ב ע"קי'  ושם בד,'וסלקיה וכו

ש " ע,' ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כוכ הני מאני דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני" ובג,'כו
  .ל"עכ, כ"וידוע שסוד הירך הוא נצח והוא שנבא ממנו שמואל כידוע ושם ג
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  פתח ל 
 , אברהם אבינו אז התחיל הדבר לבוא לידי תיקון אחר ששלמו שני אלפים תהווכשבא

ם "באברה) טסקה בראשית רבה פרשה יב פ(ם "ץ בהברא"ם והאר"ת השמי"לדוו אלה ת,ש"וכמ
 ואז התחיל , התחיל התיקון במה שנתקשר במתקלא סוד התורהוועל יד ,2938ת תהו"שר' כו

'  ויקרא אברם בשם ה)דבראשית יג 2939(ש " וכמ,לםלבנות הנוקבא ולפרסם כבוד מלכותו בעו
 והתחיל להוציא נשמות ישראל , ואת הנפש אשר עשו בחרן)הבראשית יב ( וכתיב ,ל עולם-א

 שהוא התחיל , עולם חסד יבנה)גתהלים פט (וכתיב  , שהוא עצם בנין הנוקבא ממשאל הגילוי
בראשית (ש " כמ,י מדת החסד שפתח שער למדה זו תחילה קודם לכל הדורות"לבנות הנוקבא ע

 והיה ,ל הוא מדת החסד"ל עולם כידוע שא"א'  ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה)לג כא
 להכניסם תחת כנפי הנשמות וכן לענין ,'ין הגוף ביתו פתוח כועושה חסד לבני אדם בין בענ

 והוא ,'לאחר שאכלו ושתו אמר להם ברכו כו' חד אמר פונדק כו ,2940ש במדרש" כמ,השכינה
י נתגלה " שע,ל"ש הרב ז"שהוריד השכינה רקיע אחת למטה כמ) זפסקה  יטפרשה  ר"ב(ש "מ

  .מדת החסד שבנוקבא
לעשות דין ברשעים ושיש דין ויש דיין ' פרסם גבורתו ית יצחק בשרשו מדת הגבורה וכן
  .י נתגלתה השכינה גם ברקיע השני בבחינת גבורה שבה" ונמצא שע,נאמן ליפרע
 )כזבראשית כה (ש " כמ,י תורה שלמד"ת שבה ע" יעקב ברקיע השלישי שהוא תוכן

 וכן ,ים ממנות הוא עיקר הגוף שכל הענפים מתפשט" שת,'ויעקב איש תם יושב אוהלים וגו
ב שבטים קדושים " ועל ידי י,התורה היא עיקר גילוי השכינה הגוף שמשם נמשכים הענפים

 , ונתרבה גילוי השכינה יותר בעולם על ידם,2941ב גבולי אלכסון שבה"שהוליד ואז נתגלו כל י
י התורה שנתן "ה וגילה השכינה בארץ לגמרי ע"וכן היה בכל הדורות עד שבא משה רבע

  ).פתח הבאב (ת עוד בסמוך"י הנסים ונפלאות שנעשו על ידו כמשי"וע ,לישראל
מ לא היה רק מן " מ,א" אף שעל ידם נעשה פרצוף גמור אב, אלו הדורות שעד משהוכל

שכל התיקונים שנעשה והיינו , א לא האירו בה עדיין בימות החול"ר של ז" אבל ה,החזה ולמטה
 רק שהתיקון נעשה ,ק ימות החול"ם שולטים ובמאורות לא נתגלו למטה בהנהגת העולם שבה

ל " בשרשם בסוד קיבול שכר גנוז לענשארול שכל התיקונים " ר,פ" בסוד שבת שחזרה פברק
מ וקודם " בימות החול קודם יציאבל ,אלפי שנין'  שזה ענין כל יום שבת שבכל ו,לאלף השביעי

חתונים בגילוי ממש שעדיין  שהרי התיקונים לא נתגלו בהשפעת הנוקבא לת,א"ת היתה אב"מ
לשניהם שהוא '  כותל א,היה כל ההנהגה הכל בסדור טבעי שהוא בסוד האחוריים בגבורות לבד

לא נודעתי להם ' ושמי ה' גו וארא אל אברהם ו)ג ו שמות(ש " וכמ,הנהגת הטבע סוד אלקים
 הוא סוד ר"ר לא האירו בה שה" והוא סוד שה)פתח הבאב (ד"ת עוד בסמוך בס" וכמשי,'וגו

 רק בסוד ,פ המתקלא בשכר ועונש למטה בגלוי" שעדיין לא נתגלה בחינה זאת ע,ב"הנהגת עוה
 והוא סוד גלות מצרים שהמצריים היו שולטים ,י שעדיין לא נתמלא סאתם"מיזוג ההנהגה בנה

  .י"בהם בסוד רשע וטוב לו צדיק ורע לו שהוא במיזוג הנהגה של נה
 והוא סוד ישראל בגלות ,א"רור והיה הקדושה נבלע בסט שעדיין לא נשלם הבי,והטעם

, ה נפרע מן האומה עד שתתמלא סאתם"שאין הקב) א" ע' טסוטה( ומצד זה אמרו ,בין האומות
 ולכן גם ההנהגה באה ,ז שיש בהם ניצוצות הקדושה ואז עדיין מעורב טוב ברע"שכוהיינו 

ר שיש לו אחיזה בהם כדי "י יצה" ע רע לצדיקים מצד הרע האחוז בהםגיע שמ,במיזוג המדות
שיהיה והיינו ,  והטוב נשפע לרשעים מצד שיש להם יניקה מסטרא דקדושה,לנקותם מחטאתם

קהלת ח ( שהוא הטהרה שלהם בסוד ,להם שליטה על ישראל להענישם ולהכביד עולם עליהם
' יין הת במצרים ולא נשלם עדראלז שהיו יש" ולכן כ, עת אשר שלט האדם באדם לרע לו)ט

ם שהיה מעורב בהם הרע של דור המבול ו שלא נשלם זמן בירור הנשמות של ישראל מש,שנה
ר " לא היו הצדיקים שבדור יכולים להמשיך עליהם אור הולכן ,ל"ש הרב ז" כמ,ודור הפלגה

                                                           

 .א"ז ע"ח כ" תז'עי 2938
 ,ל הפסוק"או אולי כוונתו לבראשית כא לג וז', ויקרא שם אברם בשם ה: ל הפסוק" וז2939

  .ל עולם-א' ויקרא שם בשם ה
 .א" ע'סוטה י' שכוונתו לגמונראה , לא מצאתי את זה במדרש 2940
  .ב"ה מ"י פ"ס'  עי2941
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שנים של גלות '  והוא סוד הת,ש" והיה צריך להיות המדות במיזוג כמ,ב"שהוא הנהגת עוה
 והם ,פר שיעורי המאורות שהם הרגעים שבאותם השנים שהיו צריכים תיקוןמצרים כפי מס

 ואז , של ישראל בשלמות תיקונםריבוא' ס עד שנשלמו ,ש"ר כמ"ס שלה שלא האירו בהם ה"זב
   ).פתח הבאב (ת"ה כמשי"י הארת יסוד אבא שהוא משה רבע"יצאו משם ע

  
  פתח לא 

 שאז ,ראשונות' תחילו להאיר בה אור ה אז ה, שהגיע זמן הגאולה בעשירי לניסןובעת
הגיע זמן פירעון של המצרים ושכר ישראל לקבל הטוב אחר שנשלם הבירור בסוד הנהגת 

ם התנין הגדול הרובץ בתוך  ולכן מאז התחיל זמן פירעון שרו של מצרים ואלוה שלה,ב"עוה
יעקב ולאה  (א"ש במ" כמ,ף"שהוא בעור' ה וגו"מבכור פרע) היא שמות (שהוא סוד  2942יאוריו
 ,' בעשור לחדש וגו)גיב שמות (ש "והוא מ )ב"ז ע"ל(ש בזוהר פרשת בא " וכמ)ז"פתח י

ר להאיר בהם אז היה זמן " שכאשר נשלם כל ה,ו"ל עד יום ט"ר על עשור הנ"שהמשיכו ה
א "פ שאז נפתחו מקורות העליונים ונשברו כל שלשלאין דסט" ואז חזרה פב,יציאתם ממצרים

 ,ל"ל הגמור שכתב הרב ז" והוא סוד הל,א להיות יונק מן האחוריים"ד מן הסט היה פחאול
בעליונים ובתחתונים כפי שורש ' י בשלמותו שנתגלה כח ממשלתו ית"ל הוא שם אדנ"שהל

 ואז ביום הראשון ,ב" רק שבשבת הוא נשאר למעלה גנוז לעוה,ל כמו בשבת"התיקון המוכן לע
 ואז האיר יסוד אבא בנוקבא שהיתה ,ז"ם למטה בעוה הזה גוןשל פסח נתגלה ענין התיק

שערי בינה '  שהם נ,2943)ב"ז ע"ט( ד"ש בספ" דאתנהרית אימא ומתפתחא בתרעוי כמ,הנסירה
ש "כמ הנוקבא ננסרהי " וע, והוא בעת שאימא נהירת ממוחין דאבא,מ כידוע"שנתגלו אז ביצי

יעקב  (מוש במקו"המדבר וכמה שהיה כלל הדור " והוא משה רבע)פתח כג (באריכותלמעלה 
  ).ולאה פתח יג

 עדיין לא היה תיקון גמור רק לכלל נשמות ישראל שנתבררו כדי שיהיו ראוים אמנם
 ועדיין לא נשלם בנין הנוקבא כי דור המדבר לא היה רק בסוד לאה אחורי פרצוף ,לקבל התורה

 ,משלה בזמן דוד ושלמהי באי הארץ שאז ניתן להם המלוכה והמ" ועיקר תיקון הנוקבא ע,יעקב
י שנגמר תיקון הנוקבא " שסוד המלוכה שניתן להם הוא ע)'פתח כ (במקומוש למעלה "וכמ

 ולכן אז נבנה ,א בזיווגא מצד שהתחתונים היו ראוים ונתקנים מצד עצמם"פ נגד ז"להאיר פב
 ,ךי כוננו יד-מקדש אדנ' תביאמו ותטעמו וגו) יזשמות טו  (ש משה בשירת הים"ק כמ"בהמ

א מצד שעדיין לא "שהמקדש הוא הנוקבא שתחלה היתה בהעלם וכל ימות החול היתה אב
 ולכן עדיין היו עושים מלחמות עם ,העליונהא מן הארץ "הורישו את יושבי הארץ לפנות הסט

רק אתה לא  )יט ח 'מלכים א(ש הנביא לדוד " וכמ,א"האומות והוא מלחמת הקדושה עם הסט
מקום לעמי ישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני ושמתי ' תבנה הבית וגו

 והוא מקום כנסת 2944 מקומו של עולםדל כאשר יהיה נקבע בנין הנוקבא שהוא סו" ר,'עולה וגו
 ואז יהיו יושבים ,ש ולא ירגז עוד" והוא מ,א לא יקטרג עליהם" ואז הסט,ישראל ושרשם

א תהיה נטמנת "בת המלחמה מלמעלה והסטבמנוחה ממלחמת האומות למטה כאשר יוש
ש " כמ,'הוא יבנה הבית לשמי וגו' כי ימלאו ימיך וגו) יב ז' שמואל ב(ש " וז,2945ר"בנוקבא דתה

ר ולא היה לה שום "א נטמנת בתהו" והוא יהיה איש מנוחה שבזמנו היה הסט)טב כ' י א"דה(
                                                           

הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים ' י ה" דבר ואמרת כה אמר אדנ,ל"וז יחזקאל כט ג 'עי 2942
 . ל"עכ, הגדול הרבץ בתוך יאריו אשר אמר לי יארי ואני עשיתני

 ידי ל על" הוא כנ- אתחשכת נוקבא ואתנהירת אימא ומתפתחא בתרעוי ,א שם"ל הגר" וז2943
ובהסתלקותו לעילא , ד"ד למעלה אתחשכת נוקבא שבניינה הוא על ידי היו"הסתלקותו של יו

ז בזיווגא לתת "שזה סיבת עלייתו למעלה ואתנהירת אימא עי, ג יותר מאירים כידוע"מביא חו
וכשמביא מוחין מזדווג , ס כידוע"ולכך עלה למעלה שהמוחין הוא מלמעלה למעלה עד א, מוחין

כ סדר הנסירה בפסוק "ואח, ל"ג וז"ז ע"עוד שם י' ועי, ל"עכ, תנהירת אימא והוא עיבורבאימא וא
, א"כ סליק ונפיק מרישא דז"ד שאין נהיר בדעת ואח"בתחלה התייחדות היו', ויבדל אלקים כו

כ "ואח, י כך כל הדינין יורדין לנוקבא ואתחשכא"וע, כ יציאתו למעלה עד שמגיע לשרשו"ואח
' ש אתייחד כו"וז, כ ננסרה הנוקבא"למעלה למעלה ואתנהרית אימא וזהו ויבדל ועימביא המוחין מ

 .ל"עכ, ובתר כן סליק בדרגוי לעילא לעילא אתחשכת נוקבא ואתנהירת אימא
  .'שזהו מלכות דאצי' לעיל פתח ב'  עי2944
דתהומא ' ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק"עד דאתער בהאי קב, ל"א וז"ר קמג ע" אד'עי 2945

  .ב"ז ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח קליפות ב"ע' עיו, רבא
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 ולכן אז היה ,ל" לגמרי עד לע שעדיין לא הגיע זמן ביטולה,שליטה כלל רק נשאר מציאותה לבד
  .ק"זמן בנין בהמ
 וגם ,מ ממש"ר יאירו בה כמו שהיה בעת יצי" ימות החול הגיע המדרגה שגם הובכל

במדרגת  האומות אך היו שולטים על ,א"פ שלא היה מציאות קטרוג לסט"בימות החול חזרה פב
 נשלם רצון תיקון  שהרי עדיין לא, וגם לא הגיע המדרגה שיהיה כתרה שוה לכתרו,פ"פב

  .ש"ל כמ"א בבריאה עד לע" שעדיין היה מציאות הסט, בשלמותוהנוקבא
י "ד ונה"ת עלו לחב" שחג,ק שלו עלו למעלה"א שהו" נתוסף הארה חדשה בזועוד

 והוא סוד הגדלות שלו שקיבל המוחין שיהיה בו בקביעות ,י חדשים" ונתוספו לו נה,ת"לחג
 והוא הצלחתם של ישראל ,ב"ר שהם מאימא מסוד שפע עוה"שהם סוד פנימיות ההנהגה מסוד ג

ק וחכמה עליונה שנתגלה "וסוד נבואה ורוה )ה ה 'מלכים א('  איש תחת גפנו וגוארץבהיותם ב
 וניכר גדולתם של ישראל לכל ,' כי היא חכמתכם ובינתכם וגו)ודברים ד (ש " כמ,2946לישראל
 אלו תפלין )א" ע'ברכות ו ( ואמרו,' וגו וראו כל עמי הארץ)ידברים כח (ש " וכמ,האומות

  .שבראש והוא זיו המוחין שהיה מתנוצץ במצח
 שבתחלה היתה אימא , זה היה ההפרש בין קודם שנבנה הבית לזמן שהיה קייםאך

 עד הוד מתפשטת ובזמן הבית היתה ,א"מתפשטת עד הוד הראשון שהוא עכשיו סוד גבורה דז
ק גרם תיקונים " שהעבודה שהיה בביהמ,ש" כמ,ימות החולפ גם ב" וגם היתה תמיד פב,האחרון

 וענין התפשטות אימא עד הוד ,א"האלה שגם בימות החול יהיה שליטת הקדושה על הסט
 בהז בהרח" ואז היתה ההנהגה בעוה,ז"י הוא הנהגת עוה"שנהש למעלה "כמהאחרון הוא 

שוט תרין ירכין  שהם סוד נביאי ק2947 דאימא עד הוד אתפשטה,ק"גדולה בנבואה ורוה
 והם בפרקין תתאין שבהם שגם שם האירה הבינה ,י החדשים" והוא התפשטות נה,2948כידוע

י נביאים " כמו שהיה בזמן הבית ע,' רוח דעת ויראת ה,ז רוח חכמה ובינה"להשפיע למטה בעוה
   .וצדיקים שבדור

  
  פתח לב 

 לבד 2949ותל מערבי ונשאר ממנה רק כ, אז גרמו העונות להחריב המקדש, החורבןובזמן
 הלוז 2950 כמו ענין, וזה היה סימן שעתיד לחזור ולהבנות,שלא היו יכולים האויבים להחריבו

 והוא סוד חורבן מקדש העליון נוקבא ,באדם שאינו כלה בקבר שממנו הוא עומד בתחיה
 שרק מדרגה תחתונה שבה נשאר והוא מציאות קשר מלכותו , בסוד נקודה לבדזרהדקדושה שח

 והוא ,' ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם וגו)מדויקרא כו (ש " כמ, לשומרינו בגלות'תעלינו י
 שדבר זה אינו סר מישראל לעולם אף ,במה שאנו מקושרים באמונת יחודו יתברך בכל הזמנים

 שהמצות והתורה הם , וחשך במאורות שבהלקוליםשאין עושים רצונו של מקום ומרבים ק
 שבזה הם נשמרים בגלות ,ם לעדימ האמונה נשאר קי" מ,שבההגורמים גילוי מאורות 

ש " כמ,ומובטחים לבא לידי תיקון לימות המשיח ולחזור ולבנות בנין הנוקבא פרצוף גמור
 אך , והיא נקודה אחת שבנוקבא שנשאר קיים,והאמונה אזור חלציו'  והיה צדק וגו)הישעיה יא (

  .א"ס ראשונות שלה נסתלקו לשרשם בז"ט
ס שלה לקליפה " שבבית שני ירדו ט,יה ההפרש בין חורבן בית ראשון לבית שני הוזה

י וגלו " והענין שכן מצינו הפרש ביניהם שבחורבן ראשון נחרבה א)פתח הבא (ת בסמוך"כמשי
ב שנים לא " נ)ב"ה ע"קמשבת (ל "ש רז" כמ, אבל גם אומות העולם לא ישבו בה,ישראל ממנה

                                                           

 . ד"אלה הם חב' ז שג"שבירה פתח י'  עי2946
 .ב"ג ע"ג רכ" זהר ח'עי 2947
ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו ולמטה אינון תרין שוקין , ל"א וז"ע' ז ז"תיקו'  עי2948

  . ל"עכ, תרין נביאי קשוט
ה שכבי עד הבקר "חי יהו) רות ג יג(אה דכתיב וביה אומ, ל"א וז"ז ע"ב קט"זהר ח'  עי2949

ו "ה כ"ל יהו"ו ת"כ, על שם דאיהו תל שהכל פונים בו, דשכינתא תתאה כותל מערבי דיורא דיליה
באדם נשאר עצם אחד , ל"ל עמוד רנא וז"אוצרות רמח' ועי, ל"עכ, ודאי שכינתא איהו תל דיליה

הבלא ' יש שם גם חלק מן הנפש והיא נקו, בקבר הנקרא לוז ועליו יבנה הגוף לתחית המתים
ל ואותה "ס זה לוז שעליו יבנה הבנין לע"כן הוא בבית המקדש נשאר הכותל המערבי וה, דגרמי

  . ל"עכ, הבלא דגרמי' הקדושה השורה עליו נק
 .ל עצם" נדצ2950
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 אבל בבית שני ,' מבהמה ועד עוף השמים נדדו וגוי כ)כת י קהל(ש " וכמ,עבר איש ביהודה
 נחלתינו )ב ה איכה(ש " וכמ,י אומות העולם שהיו מושלים בה" עה נתיישב,כשגלו ישראל

  . וניבא על חורבן בית שני,'נהפכה לזרים וגו
 ,' מה הצבי הזה אין עורו מחזיק כו,י ארץ צבי כתיב בה"א) א"ז ע" נגיטין(ל " ארזוהנה

 שהתפשטות הארץ היה לפי ערך התפשטות )א"ה ע"מ פ"אפיקי ים ב (א באריכות"תבנו במוכ
 ,כ בסוד בנין הנוקבא" והוא תלוי ג,הקדושה בה שהיתה לפי ערך המקום ולפי ערך המעשים

 וכשחזרה בסוד נקודה ונתמעטו , בסוד פרצוףבתז שהיו עושים רצונו של מקום היתה מתרח"שכ
 , ולכן גלו ישראל ממנה, בארץ למטה נתקצרה בסוד נקודה ונחרבה אז לעומתו גם,המאורות
 ,א שתהיה שלמה בכל מדרגותיה"כ לבנות בנין הסט" הראשון לא היה הפגם מגיע כובחורבן

מ לא גזרו על ביטול תורתם ולא גזרו על " מ,שהרי אף שגלו ישראל לבבל והיו נכנעים תחתם
 יה ולא ה,' ועבדו את מלך בבל וגו,'בנו בתים וגו )ה כט(ש בירמיה " והיו שם בשלוה כמ,המצות

 גם הקדושה לא נתגלו כל מדרגותיה בהארות העליונים אבל ,רק ממשלת האומות עליהם לבד
 וגם זה לא ,ש"א כמ"ס שלה בז" והוא סוד גניזת וסילוק הארת ט,י"וברוב השפע שהיה להם בא

ולאסוף כל כחות גילוי של הנוקבא  שהוצרכה הקדושה לגנוז ,ק ממש"היה רק בעת חורבן בהמ
ז חזרה הנוקבא בסוד פרצוף " אחאבל ,א להחריב המקדש"לסטלשרשם בכדי שיהיה שליטה 

י החרש והמסגר ותורה שעשו " והוא ע,ראשונות לא האירו בה' א מן החזה ולמטה ורק שה"אב
 )טזחזקאל יא י( ס" וגם הנבואה לא נפסקה לגמרי וז,פ"לה סמוכות בבבל בסוד בנין תורה שבע

 שהארץ עצמה  הביתי קודם שנבנה" ובזה היה הפרש בין זמן שהיו בא,ואהי להם למקדש מעט
ראשונות '  והם סוד ה,היתה מיושבת רק שנחסר להם המקדש ובחורבן הבית גם הארץ נחרבה

 אבל בגלות בבל שנסתלק ,ראשונות ומזה נמשך גדולה לישראל' שבזמן שהיו בארץ האירו ה
 פרצוף בסוד אבל התורה שהחזיקו בה בבבל הועיל שנבנה ,כ הארץ"ראשונות נחרבה ג' הארת ה

 רק שהיו ,י דניאל וחבריו" שקצת גדולה היה לישראל שם ע,א מן החזה ולמטה"באחור ז
  .בהסתר פנים בסוד האחוריים

 אלו האורות ,פ עד הוד שני שבה" אלו האורות דאימא שהאירו בנוקבא בבחינת פבאך
 , שכל הדינים שרשם מאימא ובעת התיקון אז הדינים הם מבוסמים, לקליפה כידועהם שירדו

 ולכן בעת , דכסופאא שהטוב נשפע בדין שלא בבחינת נהמ,ואדרבא הם מוסיפים הארה ושלמות
 אז ,כ בגלות" משא, ובזה נתוסף שלמות לישראל,פ שבה"התיקון האירו בנוקבא במדרגת פב

 ,א לאחוז בדינים אלו ששרשם מאימא"ישראל וניתן שליטה לסטנתגברו הדינים מאד ושלטו על 
 בסוד השמטות שלא שמטו והם, 2951שנה של גלות בבל שהם נקודות אלקים'  בסוד עוהוא

 שהשמטה בנוקבא ויובל , אז תרצה הארץ את שבתותיה כידוע)לדויקרא כו (ש " כמ,בארצם
א באלו הארות "ליטה לסטי שניתן ש" וע, והארת אימא בנוקבא הם בסוד השמטה2952באימא

 אז תרצה ,ש" וז,טותיא שנתגבר בה בעון השמ" נדחו ממנה הסט,אבהנמשכים מאימא לנוק
' י יין בלשצר בסעודתו שהוא סוד ע"שנה ע' ס מפלת בבל לקץ ע" וז,ץ שהיא נוקבא כידוע"האר

סוד א קיבלה " והסט,ל"י העונש של גלות הנ"נקודות אלו של אימא שהוא סוד דין מבוסם ע
) לטירמיה נא (ש "אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ וכמ) ט תהלים עה(ש "שמרי היין כמ

כללים הם עד הוד ' ג וב" עד הוד שהם המא והוא סוד התפשטות אי,בחומם אשית את משתיהם
   . והבן זה,שני

  
  פתח לג 

לה  שלא היה גאו, אבל לא בשלמות,כ כשנבנה בית שני חזר להיות תיקון לנוקבא"אח
 אבל רק מן החזה ולמטה שהרי פסקה ,פ"שגם בימות החול היתה בזיווג פבוהיינו , שלמה כלל

ב וגילוי שמו יתברך עליהם בנסים ונפלאות "הנבואה ואורים ותומים שהוא ענין הנהגת עוה
פ "מ היה בגילוי פב" ומ,א"רק בצמצום המאורות תחת הפרסה דזו , כמו בבית ראשוןדולותג

 והוא בסוד עליית ,ק"י עבודה בבהמ"ט שהיה להם לישראל וע" ידי תורה ומעמסטרא דילן על

                                                           

  .'וכל נקודה י) 'כ פרק ג"כ יוה"שעה(שוא סגול חולם וחיריק , נקודות'  בניקוד אלקים יש ז2951
עד תאות גבעות עולם מאן אינון ) שם כו(כמה דאת אמר , ל"א וז"ב ע"ב כ"זהר ח'  עי2952

יובל ושמטה דאקרון גבעות עולם כמה דאת אמר , אלין אינון תרין אמהן נוקבי, גבעות עולם
  . ל"עכ, מן העולם ועד העולם) תהלים קו מח(
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 כדרך ,יראה יראה )ב" ע' דחגיגה(ש " וכמ,'וגו' כל זכורך את פני ה יראה) יז כג שמות(רגלים 
 ,ה לישראל ורק במדרגה קטנה"פ מהקב" הארה זו פבוהיה ,'שבא לראות כך בא ליראות כו

בבחינה עליונה מאד בהשראת ' דברים שאלו הדברים היו גילוי השגחתו ית' שהיה חסר ה
י הפרגוד שהוא הפרסה המפסיק "א שלא נתלבשו ע"השכינה בגלוי במאורות הנכללים בז

א שבו התורה והוא יסוד " והוא בחכמה דז,' אובים ארון וכפורת וכר,דברים הם'  וה,באמצע
 רוח הקודש היא הנבואה בסטרא דבינה ,'בו , יוצר בראשית והתורה היא חכמתו של,אבא

 ,א והוא השורה על הארון"שכינה הוא כתר שהוא השראת רצון העליון על זו )'ג (שמשם נביאים
 עליונה חכמה וכן כתר הוא הרצון השורה על ,' ודברתי עמך שם וגו)יזיא במדבר (ש "וכמ

היה ' כ הארון כו" משא,' כי לא יראני וגו)כ  לגשמות(ש " וכמ, בסוד אין,והרצון אינו מושג
ב "ב דחסד בע"א כידוע בסוד שם ע" הוא אורים ותומים חסד דז,' הד,מושג ונראה מציאותו

 ,אש על המזבח בסטרא דגבורהו )'ה (מ"ש בכ" ולכן היה על לב אהרן כהן גדול כמ,אותיות שבו
 שמשם ניכר גדולתם של ישראל  שלא נתגלו מאורות אלו,ואלו הדברים היו חסרים בבית שני

 ולא ,ק שהיא נוקבא"כ אותם הדברים בבהמ" ולכן לנגדם חסרו ג,ז"שלא בענינים השייכים לעוה
  .האירו שם

 והענין כי , זאת היתה שם שבינה לא נתפשטה עד הוד שני רק עד הוד הראשוןועוד
 , אחיזהלהםאין ושם ' אימא היא המגרשת כל החיצונים שהיא סוכת שלום דפרישת גדפהא כו

 שבבית ראשון האירה אימא ,ז"ה האחרונים שנתחדשו הוא סוד הנהגה תחתונה שבעוה"ונו
 אבל בבית שני , וישראל היו שולטים עליהם,בהנהגה זו ולכן לא היה שליטה לאומות על ישראל

 ולכן היה ,י האלו"א בנה" ולכן היה שם קצת אחיזה לסט,ז"לא האירה אימא במדרגה זאת בעוה
 שעדיין היה להם קצת , אבל לא שליטה גמורה,שליטה קצת על ישראל שהיו נכנעים תחתם

 שפלה משועבדים לאומות שגם מלכות העליונה היתה שפלה מלוכה אבל היתה ,מלוכה
  .ש"בקומתה כמ

ר " שהיה החורבן בבית שני אז היה המיעוט היותר גדול בנוקבא כמו בחטא אדהואחר
 ,ספירות שלה ירדו לקליפות'  ועוד נוסף פגם אחר שכל ט, אחתשחזרה הנוקבא בסוד נקודה

שהכוונה הוא שאלו המאורות הגלוים של מלכות שמים שהם  )פתח לב (ש למעלה"כמוהוא 
 ולא נשאר כי אם סוד השקפת השכינה ,פועלים בעולם בעת התיקון נאספו ונתעלמו מן הקדושה
 ולעומתו נבנה בנין נוקבא ,ראל באמונהעל ישראל בבחינת שמירה בגלות והוא קשור בלב יש

 , שהיא מגלה כל כחותיה בעולם לשלוט על ישראל בגזירות ושעבודים,א בבחינת פרצוף"דסט
 ואדרבא שכחות הקדושה מתלבשת ,א הפועלים"שכל פרטי העונשים הם אברים של בנין הסט

מכוונים לנגדם א ה"בהם ונותנת לעומת כל כח ומאור שבהם כח לנגדו בפרטי המדרגות שבסט
את בת ' איכה יעיב באפו ה) אאיכה ב (ז נאמר " וע,ומלכותו בכל משלה) יטתהלים קג (בסוד 

ת היא נוקבא כשהיא בסוד נקודה תחת היסוד " שב)'נקודות פתח ד ( שכבר נתבאר,'ציון וגו
איכה ג (ש " כמ, שגרם במאורות שבה הם העננים המכסים את אורהשך והוא הח,שנקרא ציון

 שנפלה תחת רגלי ,' ולא זכר הדום רגליו וגו,' השליך משמים ארץ וגו,' בענן לך וגוה סכות)כד
 לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ,ז אמרו" וע,ל"ש הרב ז"א בעטרת היסוד שבו לבד כמ"ז

 ,ס של הנוקבא נתנה להם" טת שכל השלמות שהיה תחלה לישראל שהוא האר,2953ירושלים
ל " ששם שם א,ר שהם אחוריים דאלקים יונקים מסוף מלכות דעשיה"י בת צו"ר הוא כזב"וצו
ר הגובר בעולם מסוד חכמות חיצוניות "והוא סוד השק'  הוא רוהאחוריים ,ו" צשהואי "אדנ
ש "דרך נח) יטמשלי ל ( ושם הוא ,ל"לע'  והאבדתי חכמים מאדום וגו)ח עובדיה א( ז נאמר"שע
 דניאל( וכתיב ,מפתה וקצת הטוב שבו מעורב בשקר צור שהוא לשון שקר ותרמית בפומיה יעל
 ועיקר הפגם בתורה ,ר ירדה לעפר"עוה שהתורה ב,ל"ר הנ"ה סוד צו"ת ארצ"שלך אמת ו)יבח 

אחר אשה  פתותל הרשע 2954צץ הזדון ופרח מטה) י יחזקאל ז( ומשם ,פ שהוא הנוקבא"שבע

                                                           

ישבו , רבו שתיהן אל תאמןאם יאמר לך אדם ח, קסרי וירושלים, ל"א וז"ע' מגילה ו'  עי2953
שנאמר אמלאה , חרבה קסרי וישבה ירושלים חרבה ירושלים וישבה קסרי תאמן, שתיהן אל תאמן

עשייה ', ח מיעוט הירח פרק ב"ע' ועי, אם מליאה זו חרבה זו, אם מליאה זו חרבה זו, החרבה
ו ענין אמלאה וזה, שהוא כדוגמתה בעולם הטמא דאצילות, שבאצילות ונתלבשה בנוקבא דקליפה

  .ל"עכ, ל לא נתמלאה צור אלא מחרבנה של ירושלים"החרבה שארז
 .צץ המטה פרח הזדון:  לשון הפסוק היא2954
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ולהחשיך  2955עקרבים יש בוה נכריה אשר מים אין בו רק נחשים ו"בור צר) כז כג משלי(זרה 
 דרך ,ש" כמ,ר"י משה שדרך המטה בצו" שכל זה גרם הכאת המטה בסלע ע,פ"מאור תורה שבע
 והוא , ולכן נגזר עליו גלות בין ערב רב)2956 ( פרשת חוקת]ח"בז[) בזוהר(ש "נחש עלי צור כמ

אמרים  במ, דקבור בגיחון בצולמא דלאו הגונה ליה,משחת מאיש מראהו) ידיב ישעיה (סוד 
 שמזה בא שהוא ,2957ל בכתבים"ש רבינו הגדול ז"פ כמ"הסתומים בדברי אגדה בתורה שבע

 )א פתח נה"גדלות דז (א באורך"ש במ"מבוזה בין הערב רב כמ) ה נג ישעיה(מחולל מפשעינו 
 ,רישא כפיף לעפרא וזנבא שליט )ב" עט"קי ג"חזהר ( בגלותא בסוד ישראלומזה בא שפלות 

 האומות ושליטת ,ש" ירדו לקליפה שמשם בא גדולתם של ישראל כמס ראשונות שבה"שט
ז נתנה להם " ועי,בסוד הערלה החופה על עטרת הברית ששם הוא נקודה דילה רישא דילה

 פתוי חלקת לשון י"מישראל ע' ד להשכיח שמו ית" דאח2958'שליטה ורוצים לאחוז בקוצו של ד
 אם לא ,ל"ל שהם סמוכים לערלה הנ"נר בסוף אלף הששי בעטרת יסוד ה"נכריה שגבר בעוה

   .' כי לא תשכח מפי זרעו וגו)כאדברים לא (ש " כמ,י התורה הנשאר לנו"ע
  

  פתח לד 
 במה , כל הגלות האחרון הזה אז זמן הבירור בכל קומת הקדושה עד ימות המשיחוהנה

ברר כל  ואז מת, וסובלים יסורים ועניות ומקבלים אופיא על עונותיהםבאומותשגלו ישראל 
ל "ש רז" וכל הנשמות הנולדים במשך הדורות הולכים ומתבררים כמ,קומה ממעלה למטה

 כל מה שהדורות הולכים ולכן , בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףד אין בן דו)א"ב ע" סיבמות(
 , יורדים למטה במדרגה מרישא עד העקביים דקדושה שהוא בסוף קרוב למקום הקליפה,ז"זא

 שם ,שכל מה שהמדרגות דקדושה יורדים )ב"ט ע"מסוטה (חא חוצפא יסגי שלכן בעקבות משי
 בריאה שב,ל שהפגם בקדושה הולך ומתרבה"ש הרב ז" והוא מ,א"לעומתו מתגדל כח הסט

 והוא סוד הפגם ,ת"נעלם אור אבא והוא העלם חכמה הגנוז בכח הבריאה שהוא סוד בראשי
 )א"א מ"י פ"ס(ש " כמ,2959א"א פלף הוא בחכמה שהו" שאל,א שלם" שאין הכס,שבכסא

  .ה" כי יד על כס י)טזשמות יז (ש " כמ,פליאות חכמה
ן "ק שהם סוד מטטרו" ולא נשאר רק ו, הפגם יותר גדול שגם אימא נתעלם שםוביצירה

 ומשם סוד טוב ורע עץ , פסול וכשר, אסור מותר, והוא סוד טהור טמא,י הנהגת ימות החול"שע

                                                           

 .א"ט ע"ג רע"זהר ח'  עי2955
  .ב"ע' ח ל"ז, ל בשלח" אולי צ2956
ולא , ה עם הלכה שיגלה הכל בפירוש" מרע- ה האדם ואשתו "ג ד"ע' ג ג"יהל אור ח'  עי2957

' עי', ר שלא ילמדו הפנים כמו שמפרש והולך וכו"בוש הסיפורים בשביל העש התורה עכשיו בל"כמ
וזהו גלותא דיליה בגלות , אינו מאיר לעולם] אורו של משה[, ל"ג וז"ג ע" מז"א על תיקו"בהגר
ושם מחולל מפשעינו ובחבורתו , ח"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ש בזהר ובר"וכל מ, רביעי

ב שמחולל מפשעינו היא הצער של "א ע"ז מ"א בתיקו"עוד בהגר' ועי, ל"עכ' לא תואר לו כו' כו
סוד משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני , ל"ד וז"ח ע"ב כ"יהל אור ח' ועי, ל"עכ, ח בעולם הזה"ת

ו כמו דברים בטלים "שהן לפי הנראה ח', ס וכו"והוא גנוז ברמז והן הגדות שהן בש, שהוא הסוד
וזהו , וזה שבקש משה שלא יגנז הסוד באלו הדברים ולא ניתן לו', ורה וכוובהן גנוז כל האורה והת

  .ל"עכ, מחולל מפשעינו שנעשה חול דברים של חול והוא מפשעינו
אפילו ', כל זמן שמאמין באחדותו ית, ל"ה לא יפסיק וז"א ד"ב ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי2958

ונכלל ', שראל הוא ומצטרף למנין וכופ שחטא י"ואע, עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה
ל הוא מבועא דלא פריש מבירא "והענין כי קוץ הנ, ל"תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ

כיון שתמיד , א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה"של ז' אחרונה מל' כי זאת בחי, לעלמין
גדולים אבל שאר ' והר' ן הדשלכ, ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר

דנחש ' וזה הוא סט, ו"ה מחמת עונות כשרובם ח"שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו' הבחי
וכן בבת אל נכר אז , אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר, בשאר עבירות

ל יוסף "ר', רח כוש ואיהו פוסק וב"וזהו פירוד הגמור וז, ו מסתלק מצדו"ח) דהיינו האמונה(הקוץ 
י "א ע"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"ומסתלק הקב, במדרגתו

 .ל"עכ, הזיווג
א שם "גר' ועי, ץ איהו כתר אמון מופלא ומכוסה"מן אבגית' א, ל"ב וז"ז ע"ז קל"תיקו'  עי2959

' וכו,  האמון דביה נעשה כלס הוא"מ, רישין דביה' אמון מופלא ומכוסא הן בג) א"ח ע"דף קל(ל "וז
' ועי, ל"עכ, ף מורה על כולם"ומופלא הוא רישא עילאה לכל רישין ואל, ומכוסה הוא אוירא עלאה

  .ל"עכ) א"דהיינו רדל(נקרא אין דביה תליא אין ) א"דהיינו א(ק "ג ע"ע'  אצ"א על ספד"בהגר
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 ברוח ואז הד אז היה הנשמה מאיר" שקודם שאכל מעה,ר" אדהר שגרם בחטאו של"הדעת טו
 ואחר שחטא ,א" שהנשמה הוא מסטרא דאימא שאין שם אחיזה לסט,היה רחוק מן החטא

  .ר" והוא סוד יצירה שהוא מעורב טו,ר גובר בו מאד"נסתלק הארת הנשמה מרוחו ואז יצה
הם נותנים כח לכל  ש,א שלהם"א נתוסף ונשלם סוד או" לעומתם בבריאה דסטולכן

עבירה גוררת ) ד פסקה ופרשה דברים רבה (ר להחטיא האדם בסוד "כחות המסטינים ודרכי יצה
א נתגדל " וביצירה דסט,אדם מטמא עצמו מעט מטמאים אותו הרבה )א"ט ע" ליומא(עבירה 

פ שכל שליטת "ש כמ" כמ2960 בכתרוא והוא מה שנשלם רצון הרע שכל רצון ה,א שבו"בחינת א
 ובעשיה דקדושה נחשך , שכן ניתן לו רשות בשביל הבחירה,א הוא סוד רצון ורשות אחר"הסט

 ולא ,ז נעלם כח גבורתו וממשלתו" שכאן בעוה,א שבו ולא נשאר רק בחינת מלכות"כ אור ז"ג
א גם בחינה עליונה שבו " ולעומתו נתגבר בסט,ש"על ישראל כמ' נשאר רק קבלת מלכותו ית

 שכל , העושים רע בפועל לישראלהרעותא שהם השרשים של כחות "טהמקשר יצירה ועשיה דס
י חטא ישראל בגלות אז הוציאו כוחם אל " וע,א"ר לבנות כל בנין הסט"זה גרם חטא אדה

ד עליכם ו על כן אפק,' רק אתכם ידעתי וגו)ב עמוס ג(ש " כמ, והכל הוא בסוד הבירור,הפועל
  . כמו שנתבארחעד ימות המשי והוא הולך ומתברר באורך זמן הגלות ,'וגו

 כי , והוא,בעולם'  אז היה גילוי גבורותיו ונוראותיו ית,ז שהיה בנין הנוקבא בשלמות"וכ
 והוא ,נקרא עליך ויראו ממך'  וראו כל עמי הארץ כי שם ה)ידברים כח (ש "נוראותיו הוא כמ

'  נופל פחד ה שמזה היה, שהיה בישראל2961ק והחכמה"סוד גילוי הקדושה וסוד הנבואה ורוה
ת " והוא בסוד כתר דנוקבא הנמשך מהארת ת, שהיו מכירים מעלתם של ישראלמותעל האו

 והם בסוד המוחין של הנוקבא כתר של תפילין נגד הלב שהוא ,א והוא תפארת ישראל"דז
ז נאמר "ל שע"ש הרב ז" והוא מ,תפילין של יד דדכורא שנעשה בסוד תפילין של ראש דנוקבא

ק " ואז נסתלק הנבואה ורוה,מרקדים בהיכלוהיו  שגויםאיה נוראותיו בעת  )ב"ט ע"סיומא (
ס שלה שירדו לקליפה " ודניאל ראה את חורבן בית שני אמר איה גבורותיו שהם ט,מישראל

' וגו' חרב לה) וד ישעיה ל( שבנין הנוקבא הוא מגבורות סוד ,שמשם היה גבורה של ישראל
א שהוא רישא דילה שבזה " והיתה לוחמת עם הסט)כהא כו ויקר( והוא חרב נוקמת נקם ברית

 בסוד לאומות ובגלות נתנה הגבורה , הוא ישופך ראש)טובראשית ג (ש " כמ,היה מכה בנחש
 איה  גוים מתשעבדים בבניו)ב"ט ע"סיומא ( ש" וז,2962 דבזנבא דיליה מחי,זנבא דשליט

  . והבן,גבורותיו
י המצות והתפלות עושים "מ ע" מ,ודה לבד גם זאת שבגלות הזה הנוקבא בסוד נקואף

פ לפי המדרגות בשחרית ובמנחה "כ פב"כ ג"א ואח"י שחוזרת בסוד פרצוף אב"לה קצת סמך ע
 )ג"א פתח כ"ז ( כמבואר במקומו,ט כפי הזמן המסוגל לזה" וכן בשבתות ויו,ובתפלת ערבית

) פחתהלים קיט ( בסוד  רק נשאר כל התיקונים אלו גנוזים במקומו,פניםאבל אין זה בגלוי 
ל שיאירו כל התיקונים האלו עד שיגמור הבירור בקומה "דברך נצב בשמים גנוז לע' לעולם ה

 שראה נבוכדנצר עד הצלםא שהוא סוד " וכן לעומתו יתבטל כל קומה דסט,דקדושה עד העקב
שראל ן י" והוא סוד אב, לצלמא על רגלוהיתדי אתגזרת אבן די לא בידין ומח) מהדניאל ב (

 שהוא האי אבנא דאזדריקת ,אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה) כב תהלים קיח (נקודה דילה
  . ודי בזה)א"ז ע"מ( ש בזוהר ובתיקונים" כמ,לעילא

י המצות והתפלות הוא שהם גורמים להוריד מוחין " התיקונים שעושים עתה עוענין
כל קיומם בביטול התורה  ש,א" שהרי התורה והמצות הם מבטלים כח הסט,א"א לז"מאו

ר שמשם הוא ביטולם שהוא סוד התיקון "י המצות מורידין אור מג"והמצות וכל חשקם לזה שע

                                                           

ה והרהור וקול ודיבור נגד כתר הוא רצון בסוד רצון ומחשב, ל"ג וז"ע' ז כ"א תיקו"בגר'  עי2960
כמו באדם המחשבה שרוצה , ל"וז, ה בריש הורמנותא"א ד"ע' ח נ"א תז"גר' עיו, פרצופים' ה

' והן ג, וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב, לעשות הדבר והרצון הוא קודם למחשבה
 בריש  וזהו,והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו,  כתר הוא התחלת הרצון,ראשונות

  .ל"עכ, הורמנותא
  .ד" חבושזה' א פתח כ"לעיל ז'  עי2961
כפיף רישא לעפרא סליק זנבא ) א בדינא"ד(חויא כד איהו , ל"ב וז"ט ע"ג קי"זהר ח'  עי2962

אוף הכי השתא בגלותא כהאי גוונא רישא כפיף לעפרא , שליט ומחי לכל אינון דאשתכחו קמיה
' ועי, ל"עכ, רישא דאתכפיא לתתא, ושליט ומחיוזנבא שליט מאן עביד לזנבא דיסתליק לעילא 

  .ד"א ע" יצ"א על ספד"בהגר
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ז מתגרשים החיצונים ויכולה הנוקבא " ולכן עי,ר" שנתוספו ג,י המתקלא" עתהושנעשה אחר ה
אורות  שאז מתעוררים מ,ט" וכן הוא בזמן בשבת וי,פ"להבנות בסוד פרצוף וגם בבחינת פב

 ואינו מתגלה ,ז" אבל אין אותה הארה מתגלה בגלות בעוה,ק הנהגת הזמן"עליונים שלמעלה מו
פ עתה הוא מן החזה "ל שזיווג פב"ש הרב ז" והוא מ,אלא במדרגה תחתונה מן החזה ולמטה

   . והבן,ולמטה
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  נתיב פרצופי יעקב ולאה
  

  פתח א 
ש " ונקדים לבאר בכללות מ,ל"רב ז נבוא לבאר ענין פרצופי יעקב ולאה שהזכיר הועתה

 ומן , ישראל עד החזה,פרצופים' א מתחלק לב" שז,2963ד"לספ 'בפירבינו הגדול בליקוטים 
 קב ויע,נ"יש בו דו'  כי כל א, וכן הנוקבא מתחלקת כן והם לאה ורחל,החזה ולמטה הוא יעקב

החזה ולמטה פ שלעולם מן "ש כמ" והיינו כמ,הוא נוקבא שבדכורא ולאה דכורא שבנוקבא
 , הוא אחר שנתצמצמו המאורות ואינם מאירים רק בבחינת מדרגה תחתונה שבהם,תחת הפרסה

 וכן לעולם חלק עשירי הוא סוד מלכות שבפרצוף ומלכות ,ולכן נחשב לחלק עשירי נגד הפרצוף
' אחרונה הוא העשירי ומתחיל מן הו'  שה,ה"אותיות הוי'  בסוד דוהוא ,י"לעולם תופסת נה

 רק שכל 2964 שכמו שלעולם הנוקבא לית לה מגרמה כלום,ת תחת הפרסה ונקרא נוקבא" התסיום
 ,האורות ומדרגות שבדכורא מקבלתם ומסדרת אותם במדרגה קטנה כפי שראוי ליתן לתחתונים

 שבאמת אותם האורות עצמם שהם ,ולכן כל מה שתחת הפרסה נחשב לנוקבא נגד חציו העליון
א " ולכן תמיד אחיזת הסט,מים שםמצטמצ רק שהם ,מטה בבטןלמעלה הם שמאירין ברגלים ל

 , וכן כאן, שכל כחם הוא בנוקבא במקום ריק אחר שנסתלקו עיקר המאורות למעלה2965ברגלין
 מסודרים המה ,אותומצי'  סדור פרטי הנהגה וכלל הנמצאים ליתן לכל אלא עצמו שהוא כל"ז

 אבל הם עצמם ,דרגה יותר פחותהי מתחת הפרסה במ" ובנה,בחציו למעלה במדרגה גדולה
  .פרטי הכחות שלמעלה

 כי מצינו כן ביעקב שהיה נקרא כן כשעדיין לא עלה לגדולה , נקרא יעקב וישראלוזה
 )טובראשית ג (ש "ועדיין היה בירידה תחת ממשלת עשו ולבן בסוד הנחש שהיה אוחז בו כמ

בראשית לב (ש "ם ישראל כמכ כשעלה לגדולה אז נקרא בש" ואח,ב"ב מיעק"ואתה תשופנו עק
 היא וכן ,2966ל"ש דישרא"הוא ישופך רא) טובראשית ג ( וכתיב ,' כי שרית עם אלקים וגו)כח

 , וגם בזה יש מדרגות מתחלפות, שרחל הוא נוקבא שלה ולאה דכורא,בנוקבא בסוד לאה ורחל
א נותן " והיינו כשז,ולאה ולפעמים ישראל ,שלפעמים הזיווג יעקב ורחל ולפעמים עם לאה

 וגם נוקבא מגלה לנבראים בחלק העליון ,השפעת המאורות בחלק הגדול שבו במדרגה העליונה
 בחלק התחתון שבו ונוקבא וכשנותן שבה שהוא נקרא דכורא שבה זה נקרא זיווג ישראל ולאה

 גם מה שנוקבא נותנת לנבראים ואז  נקרא זיווג יעקב ולאה,מגלה אותם לנבראים בחלק העליון
  . נקרא זיווג יעקב ורחל,כ כפי ערך ירידת המדרגות שבה"אותם גנותנת 

 שאדם , רבינו שם2967 אלא שהוא במיעוט וריבוי וכמו, שבאמת הכל פרצוף אחדונמצא
ת ענינם " ראשונה ושניה כמשי2968חוה נוקבא שבהם והם בסוד תוחוה בחטאם נשארו בבחינ

 2969ב"ת הנהגת עוה"סוד חגע שהוא ב" וכן האדם שתחלה היה בג)ב"פתח י (ד"ם בסמבמקו
ז שאינם " בסוד הנהגת עוהשבוי נוקבא " שירד ממדרגתו לבחינת נה, נתגרש משםטאואחר שח

  .מקבלים עוד כפי המדרגות העלינות
 וכל מה , שכל ענינו עם עשו היה ענין האדם עם הנחש,ר"ה תיקן חטא אדה" אעויעקב

הגדול (ש רבינו " כמ,עם האדםשלקח ממנו הבכורה והברכות בערמה היה כמו שהנחש עשה 

                                                           

) צ"א על ספד"בהגרב ד"הנוגע לסוף פ (צ"א על ספד"בהגרהקדמה לה בסוף יםליקוטב'  עי2963
נ "ועיקר הענין הוא כי זו', כי לאה מלכות דבינה כתר דרחל מלבד כתרה וכו, ענין לאה ורחל, ל"וז
מ והם "מ בכ"ש בר"א כמ"נ שבז"וכמו שיעקב וישראל הם דו, פ שמיני"ש בר"נ כמ"א כלול מזו"כ

  . ל"עכ, נ שבמלכות"כן לאה ורחל דו' פרצוף א
 .א"א ע"א קפ"זהר ח 'עי 2964
 .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2965
  .א פתח סג"עוד לעיל גדלות דז' ועי, א"ו ע"א ק"ה ע" קז"א על תיקו"בהגר'  עי2966
 .כתבשל " נדצ2967
 .'אה ורחל פרק בח ל"ע'  עי2968
והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2969

וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו
 ולכן מתנהגים ,א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה

 .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע
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 שיעקב הוא כולל כל פרטי המאורות ,נשים לאה ורחל' כ ב" ולכן לקח ג,2970מ" בכ)ל"ז
 ונשיו הם בסוד הנוקבא שכל , שממנו יצאו כלל ישראל שהם כלל הכלא"שבנבראים כמו ז

 ולכן נקראו , והם השבטים שיצאו מהם, היא מסדרת אותם בפרטות,א הם בכלל"המאורות שבז
כ דוגמתם למטה ביעקב ונשיו " שכל הדברים שהם למעלה היה ג,ממש בשם המאורות העליונים

 שלו יעקב הוא הארה בעלמא ועיקרו דכורא קבאא הנו"אך ההפרש שבז, ד"ת באורך בס"וכמשי
שעיקר הנהגת הנבראים והיינו , ש רבינו הגדול שם" ובמלכות להיפוך רחל עקרת הבית כמ,שבו

   .שאר המדרגות הם רק לפרקיםו ,א וחצי התחתון דנוקבא"שבזהוא מחצי העליון 
  

  פתח ב 
 והוא ,ל"ש הרב הקדוש ז"פ מ"נבארם בפרטות ענבוא  , שביארנו ענינם בכללואחר

נ בעת השבירה כמו "א שנפלו למטה במקום זו"שפרצוף יעקב ולאה הם נבנו מן האחוריים דאו
 כי ידוע ,דאבא ולאה מאחוריים דאימא יעקב הוא מאחוריים )'שבירה י (שנתבאר במקומו

כ "א דכורא מקבל הארתו מאבא ונוקבא מאימא שהיא ג" שז,לםנ לעו"א הם שורש לזו"שאו
 ,נוקבאשבא ולאה דכורא " אמנם לפי מה שביארנו בשער הקודם שיעקב הוא נוקבא נגד ז,נוקבא
א מאבא "ש של ז שאף שעיקר שור)פתח כא (ש בנתיב הקודם באריכות"כ דבר עמוק כמ"הוא ג

' בחכמה יסד ארץ וגו' ה 2971א דאבא יסד ברת,מ סדר בנינו הוא להיפוך" מ,ונוקבא מאימא
א והיא הבונה "שאימא מתלבשת בזוהיינו , ש כונן שמים בתבונה"ואימא ברא כמ )יטמשלי ג (

ש " שמסדרת פרטי המאורות שבו בסוד הציור כמ,אותו בסוד פרצוף בסוד עיבור ויניקה וגדלות
י נעשה הנסירה דמוחין "י אבא שע" אבל בנין נוקבא הוא ע)א כג"דז' נוק (קומו באריכותבמ

 ואז אתנהירת אימא מהמוחין אלו ונבנה ,דאבא מסתלקים לשרשם להביא מוחין יותר גדולים
 וכן כאן פרצוף יעקב שיהיה )'א ה"דז' נוק (ש במקומו"ע כמ"י נוקבא להיותה פרצוף בפ"ע

 ופרצוף לאה שהיא דכורא שבנוקבא ,בא שבו נעשה מאחוריים דאבאע סוד נוק"פרצוף בפ
נ העיקריים שהם ישראל " שזו, ההפרש ביניהםאך ,י אחוריים דאימא"ע ע"נעשה פרצוף בפ

והיינו ,  אבל יעקב ולאה הם מן האחוריים שלהם,א"ורחל הם נבנו ושרשם מעיקר הארת או
להאיר ' בראים שהוא עצם כוונת רצונו יתשאורות הפנים הם תמיד העיקרים בהשפעה והארה לנ

כ אחוריים נקרא " משא,נ שהם העיקרים בהנהגה"כ לזו" ולכן הם מאירים ג,להם בהארת פנים
 לכן הם מאירים ליעקב ,מה שאינה הארה עיקרית אלא בבחינת טפל לבד ואינה הארה גמורה

  .ש" רק בהארה בעלמא כמ,ולאה שאינם העיקרים בהנהגת הנבראים

                                                           

הני ) א"ע' ברכות ו(ש "כמ, א בלבושין"ס אחיזת ס"וז, ל"וזב "ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2970
חמו חבריא מה כתיב ותקח ) ב"ב ע"קי(משפטים ' ש בפ"וכמ, מאני דרבנן דבלו מחופיא דידהו

והענין כי לקיחת הברכות ממנו בערמה היה , ש"ע'  בגדי עשו בנה הגדול החמודות כורבקה את
ח "ב נ"ב(שיעקב שופריה דאדם , כן רימה יעקב לעשו ונטל את דיליה, ר"כמו שרימה הנחש לאדה

ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת , ח מה כתיב"ה ת"בהג) א"א ע"קי(ש שם "כמ, ועשו של הנחש) א"ע
ר "ועשו נטל בגדיו של אדה, ולכן רמה עכשיו אותו עם עקש תתפל, ש"ה ע"ל הגעד סוף כ', כו

ולכן נטל יעקב ממנו ולקח , והוא עשו והוא בגדי החמודות, ם"שנתפתה אחר הנחש ולקח הס
' ועי, ל"עכ, ל"ל והוא נפש הנ"ש חיה טבא חיה בישא שניהם בבריאה והוא טוב ורע כנ"וז, הברכות

 והדר לבושו פורה ,ל"הדור בלבושו שהוא נצח כנ) ג"ישעיה ס(ל "וזד "ע'  טצ"א על ספד"בהגרעוד 
ס האמור בפרשת " וז,ואוריד לארץ נצחם' שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על בגדי כו) שם(דרכתי 

עד '  וההוא ירך הוה בחלישו דילי,ויגע בכף ירכו וההוא ירך דרווח מיעקב) ב"א ע"קי (משפטים
 ושם ,' כד אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו, דלא משיך נבואה,ו מאי בחליש,דאתא שמואל

כ הני מאני " ובג,' באלין לבושין דיליה גזל כו,'ב מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו"ב ע"קי' בד
ש וידוע שסוד הירך הוא " ע,'דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו

) ג"ישעיה ס(ל "וזד "ע'  טצ"א על ספד"בהגרו, ל"עכ, כ"נו שמואל כידוע ושם גנצח והוא שנבא ממ
שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על ) שם( והדר לבושו פורה דרכתי ,ל"הדור בלבושו שהוא נצח כנ

ויגע בכף ירכו וההוא ירך ) ב"א ע"קי (ס האמור בפרשת משפטים" וז,ואוריד לארץ נצחם' בגדי כו
 כד , דלא משיך נבואה, מאי בחלישו,עד דאתא שמואל' וא ירך הוה בחלישו דילי והה,דרווח מיעקב

ב מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו "ב ע"קי'  ושם בד,'אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו
כ הני מאני דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי " ובג,' באלין לבושין דיליה גזל כו,'כו

, כ"ש וידוע שסוד הירך הוא נצח והוא שנבא ממנו שמואל כידוע ושם ג" ע,'אי כומנייהו הוא וד
  .ל"עכ

 .א"ח ע"ג רנ" זהר ח'עי 2971
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 והוא חלק עשירי שבהם בסוד , אחוריים הוא תמיד מדרגה תחחונה שבמאורותוהארת
 במקום הפרסהא מן החזה ולמטה תחת " כמו נוקבא העיקרית שהיא באחוריים דז,מלכות

 כמו כן אחוריים דאבא ,אחרונה של השם' שנתצמצמו האורות בבחינה תחתונה שבהם בסוד ה
 שלאה היא ,ש רבינו הגדול שם" וכמ, מלכות שלהכ"הוא בחינת מלכות שלו ואחוריים דאימא ג

 ,ע" גמור בפרצוףי פ"כ נוקבא העיקרית היא שם אדנ" משא,ה"של הוי' מלכות דתבונה בסוד ה
ס השבירה של מלכין "וז ,וכמו כן מלכות דאבא הוא יעקב והוא בעקב בסוף גילוי הארה שלו

מדרגתם עד שהאירו במדרגה  והיינו שירדו מ,קדמאין שגרמו לכלים שלהם שנפלו בבריאה
 שהקלקול אינו שייך רק בעולמות הנפרדים ,א יהיה להם אחיזה לגרום קלקול במאורות"שהסט

 עצמם הם כולם טוב תכ בשיעור המאורו" משא,מה שנשפע לנבראים שבזה שייך החושך והפגם
ראים  ונראים לנב,י הקלקול הארה השלמה שבהם" ובאצילות אין פגם רק שנסתר מהם ע,גמור

ס הסתרת האצילות " שז,רק כפי מה שראוי להשפיע להם במדרגת קלקול ופגם לפי מעשיהם
  ).שבירה כא (ש במקומו באריכות" כמ,ע"ונפילת הכלים לבי

 שאף שמאורות אלו הם ההנהגה שלמעלה ממדרגת הבחירה והזמן ,א" כן היה באווכמו
נ "י הפגמים אינם פועלים בזו"שעו והיינ, מ שייך בהם בחינת ירידה" מ,ואין שייך שם קלקול

 ,א להמצא כלל"נ הפגם והקלקול ולא היה יכול הסט"ז היו מסירים מזו"לפי מדרגת עצמם שעי
 כמו ,א" שהיו משקיפים עליהם במדרגת הזמן ומסלקים מהם השקפת היחוד המעביר הסטאלא

ז יוכל " שעי,הגבור שנלחם עם החלש ואינו פועל לפי כחו וגבורתו רק בערך כחו של החלש
 אבל לא נפלו לבריאה רק ,א למטה" ענין ירידת אחוריים דאווזהו ,כ להתגבר לפעמים"החלש ג

 א תפגום"שבהם אין שייך לומר שנשאר בהם הארה בשיעור שהסטוהיינו , נשארו באצילות
 אך , שהרי הם מנושאים ממדרגה זאת שאינם לפי הנהגת הזמן שהבחירה שולטת בו,בהם

א והמבטלים " אורות העליונים המסלקים את הסטכיםמה שלא השפיעו על המלירידתם הוא 
 והניחו להם שליטתם העצמי אשר הוא מוכן להוציא , אלא השפיעו בהם רק לפי ערכם,אותם

א " בהם שלא במדרגת מקום אושהאירו ונמצא ,אלפי שנין' ק ו"הקלקולים בסוד הבחירה של הו
 כמו שהיה בעת השבירה ,ו בהם רק בבחינת מלכות לבד ומה גם שלא האיר,נ"אלא במדרגת זו

ק לא האירו בכל פרטי מדרגותיהם רק בסוד חלק מלכות שבכל מאור ומאור שלכן היו "שגם הו
 והם אשר גם אחר , מלכות דאצילותאא ירדו במקום נוקב"ש שאחורי או" וז,בסוד נקודות

  .כמו שיתבאר בסיעתא דשמיא ו,התיקון נעשה מהם סוד יעקב ולאה שהם פרצופי הארה לבד
  

  פתח ג 
 היו פני אחוריים דאבא נגד פני רחל ,א במקום נוקבא" שנפלו אחוריים האלו דאובעת

 ולאה , שיעקב אחוריים שלו הם נגד פני רחלנמצא , ואחוריים דאימא באחורי נוקבא,נוקבא
א למטה מן " שעדיין לא נתפשטו רגלי דז, ורחל היתה באמצע,אחוריים דאימא באחורי רחל

 שהשבירה )'נקודות י ( שכבר נתבאר, וכל אלו הם דברים עמוקים בסתרי החכמה,החזה שלו
 הפעולות ומאורות של הנבראים כפי הקלקול שבהונפילת המלכים היה בסוד שיעורי המח

 והמאורות עצמם אינם ,הגדול שיכול להיות בהם שהם גורמים ביטול סדור ההנהגה הישרה
' ק שהם כלל המאורות של ו" ואז ו,הנכון כפי הראוי בהנהגה הטובה והישרהמיושבים על סדרם 

  .רצוףאלפי שנין אינם רק נקודות ולא בסוד התפשטות קווין בגדר פ
ש שלא " וז,ז לא גילו פעולתם בשלמות" שרגלין שלו שהם עיקרים בהנהגת עוהונמצא

ז " וע,יה בעבודת ישראל ששם זה מורה בעת שהבריאה כתיקונה שתלו,נתפשטו בסוד ישורון
דברים (ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל אחר שאמר ) הדברים לג (נאמר 

י אחוריים דאבא שממנו נאצל פרצוף " שהוא ע, יעקבהלתתורה צוה לנו משה מורשה ק) דלג 
 ,התיקון והתורה הוא סוד ,ל"ש הרב ז"כמ )ה"פז "יפ ר"ב(יעקב נובלות חכמה של מעלה תורה 

 ויהי בישורון , ואמר)א לג"דז' נוק (ת"יאורות שנעשה ממנו פרצוף יעקב מהארת יסוד אבא כמש
 ,א בגלוי בסוד יושר ההנהגה ותיקוני התפשטות רגלין דיליה למטה"ל שהנהגת ז" ר,'מלך וגו

כ "נ אז נתקנו אחריהם ג" שעל ידי שנתקנו זו,א"ר מוחין של ז"הוא בהתאסף ראשי עם שהם הג
 שאז נתמתקו הדינים והמאורות שהם בסוד אחורים שהם מניחים שליטה ,א"אחוריים דאו

  .א שהם באחור"לכחות הסט
א הנותנים סדר לנוקבא " ושפע או, שנתקנו אז היו הדינים שולטים בהנהגהוקודם

כ דינים "כשאחוריים דאבא שאינם והיינו , להנהיג הנבראים היו בהשקפת אחוריים שלהם
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 ואחוריים דאימא שהם יותר דינים , של אימא היו נותנים כח לפנים של נוקבאגדולים כמו
 ונמצא שנוקבא רחל כשהיא במצב השבירה ,מחזיקים כח מאורות שנקראים אחוריים דנוקבא

 שהם ים היא מסובבת מכל צד מאורות שלה כולם מדינים גדול,שעדיין לא נתקנו הנבראים
ל שאינם "ד יעקב ולאה שהם יצאו מאורות אחוריים הנ ואלו הם סו,נקראים אחוריים כמבואר

 ופני לאה נגד אחורי , ואז היה אחורי יעקב נגד פני רחל,הארה עיקרית רק טפלה והארה לבד
שכפי שיעור מצב זה הארת העולמות ופניית הנוקבא אליהם היה בקבלתה מן והיינו , רחל

  .ראים ובהדרגה זאת היתה משקפת אל הנב, שלוחורייםהדכורא מא
 והיינו ממאורות שהם ,א הוא מצד אחוריים דנוקבא" כי כל עיקר אחיזת הסטונודע

 שניכר גדולתו , וסוד לאה הוא גאותו של מלכות שמים,בזעף ובהסתרת פנים שלה מן הנבראים
 בעת הקלקול אז גאוותו ,ר" ובעוה,ד" בס)'פתח ז (ת עוד במקומו"מצד אותות ומופתים וכמשי

 ש בנבוכדנצר" וכמ,ר לקליפה שידיהם רמה"יטל מצד הקדושה ונמסר בעוה נמיםשל מלכות ש
פן יאמרו ידינו '  לולי כעס אויב וגו)כזדברים לב (ש " וכמ,'אעלה על במתי עב וגו) ידד ישעיה י(

א שהם באחוריים "ש שפני לאה הוא באחורי רחל שהוא המחזיק כחות הסט"ס מ" וז,'רמה וגו
  .ש"דנוקבא רחל כמ

 , אז היה נשאר מקום הנוקבא באצילות פנוי,נ למטה בבריאה"נפלו הכלים דזוכ כש"אח
שבעת וזמן השבירה והיינו , ואז היו יעקב ולאה עומדים במצב זה שלאה פניה נגד אחורי יעקב

א אל הפועל "ל שעומדים במצב זה להוציא הסט"שהוא שיעור המאורות במדרגת הקלקול ר
ל " ר,נ"א שבמצב זה אין שליטה לסטרא דקדושה שהם זו נמצ,ע" לו שליטה ורצון בפהיהשי

 שזה נקרא נפילה וירידה ,שמסלקים השקפתם הטוב ומשמשים בנתינת הרמנא ורשות אל הרע
 ואז מאורות של הקדושים אינם משמשים בכחות העיקרים שלהם שהם ,למאורות של אצילות
 ואף גם זאת לא ,ש"לאה כמ פרצוף הארה לבד שהם יעקב ונת אלא בבחי,נקראים ישראל ורחל

 רק פניית הנוקבא לנבראים במה שמקבלת מאחוריים דדכורא ,פ בהרחבה" הארת פבבזיווג
 ,ל"נ העיקריים והם כאלו נכנסים כביכול לסטרא דרע ר" ובמצב הזה אין שליטה כלל לזו,שלה

  .שמניחים אותם לפעול פעולתם ושיצא שליטתם אל הפועל
א למטה אחר שהגיע זמן הגדלות שאז "תפשטו רגלי זכ כשהיה התיקון ונ" אחאמנם

 אז עלתה לאה למעלה באחורי ,ז הם מתפשטים ביושר ההנהגה"רגליו שהם בסוד הנהגת עוה
 שהיא רחל הז בסוד נוקבא העיקרית בהנהג"ל שיהיה הנהגת עוה" ור,א מן החזה ולמעלה"ז

ת שהם בסוד הנהגת  ובחינת לאה שהיא פרצוף הארה היא משמשת במאורו,שמחזה ולמטה
ש " והוא מ)'פתח ז (ד במקומו"ת בס"ב שהוא בסוד התגלות מלכותו מצד הנפלאות כמשי"עוה

והיינו , פרצופים במקום אחד' א למטה לא היה מקום לסבול ד"ל שמצד התארכות רגלי ז"הרב ז
תו שמצד גילוי הקדושה הגדולה לא היה מקום וסיבה שיהיה פרצוף לאה שהיא סוד גילוי מלכו

   .י" להיות במדרגה שפלה בהנהגת נה,בבחינת נפלאות
  

  פתח ד 
 והוא שיעקב היה מסוד ,מהם היה מעלה וחסרון'  שני הפרצופים לאה ויעקב בכל אאלו

 אבל לאה נעשית רק מסוד אחוריים דמלכות ,ס של אחוריים דאבא"אחוריים דאבא מכל הי
 שלאה עלתה למעלה מן החזה ויעקב , אבל בבחינה אחרת היה יתרון ללאה מיעקב,דאימא לבד

 ,א בבחינת פנים ואחור" והסיבה לזה היה שכאשר נתקן רישא דעתיק שאז חזרו או,מטהנשאר ל
 ואחוריים של , שהפנים של אבא היה נתקן יותר מפנים של אימא,פני אבא נגד אחורי אימא

 שרישא דעתיק )'פרצופים פתח ה (ש במקומו" והוא כמ,אימא נתקן יותר מאחוריים של אבא
 של הנהגת הזמן עם , התקשרות הנבראיםודא הוא שורש לכל התיקונים שהוא ס"הנקרא רדל

מצד זה נמשך התיקון ו, שרשים עליונים ועטרות של הנבראים' ר ג"הנצחיות שהם בסוד ג
 הם ,י המוחין שנותנים להם" שע,נ שהם עיקר פרטי הנהגת הזמן"א שהם המסדרים זו"באו

 זמן אלף גיעכ לנצחיות כשי"תיקון ועליה להיות הולכים ונתקנים לעלות אחגורמים להם 
נ כמו שיתבאר " שהם המצות שגורמים נתינת מוחין לזו,השביעי אחר סדור העבודה בתחתונים

  ).'שבירה ה (במקומו
י שנתקנו " ע,א לפרטי הנבראים והנהגתם בסטרא דלעילא" נותן סדר התיקון לזואבא

לנבראים עצמם והיינו ,  ואימא נותנת תיקונים לנוקבא, בסוד העבודההתחתונים מצד עצמם
 ,הבא לטהר מסייעים אותו )ב"ח ע" ליומא(שהם יהיו מתוקנים ויכולים לתקן מעשיהם בסוד 
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דאימא ) א" ע'א ב"ח2972(ש בזוהר " והוא בסוד מ, לתקן החוטאיםאימאוהוא בסוד התשובה מ
 הנוקבא הוא תיקון המעשים של התחתונים שבזה התכשיטין שלוהיינו , א לברתאהאוזיפת מנ

נושאת הנוקבא שהיא שרשם חן בעיני מאורות העליונים שהם פונים להשפיע למטה שהם בסוד 
  .הדכורא

 ולא נתפשט עדיין התיקון , בעת שנתקן רישא דעתיק לבד שהיא שורש התיקוניםוהנה
 שבזה ניתן ,א בבת אחת שבאמת היה התיקון בהדרגה ל,נ עצמם"ת שלו שהם שורש זו"בז

 ולכן אז לא היה , הכל לפי רוב המעשה,כ התיקון בהם בהדרגה"שורש לתחתונים שיהיה ג
 רק אבא נתקן , פנים לבדוהסתר שתקבל האורות בהארת פנים רק באחוריים אהתיקון באימ

ז שלא נתקנו עדיין "הפנים שלו שהוא סדור מאורות העליונים בסטרא דדכורא מצד החסד כ
 אבל מדרגות הפנים שלהם לא ,תונים לגמרי ואז ניתן התיקון רק לאחוריים של הנבראיםהתח

  . והוא סוד תיקון אחוריים דאימא,נתקנו עדיין
 יצא משם יעקב כלול מכל , הארת פנים דאבא שקיבלו התיקון בתחלה, זהומצד

קבלים  שגם במצב הזה אשר הנבראים מ,ס שכולם האירו ביעקב"המאורות שלו שהם כל הי
כ בלאה מצד " משא,ס מאירים בו"כ כל הי"א יהיה ג"הארתם רק מיעקב ולא מעיקר אורות של ז

 לא האירו בה כל המדרגות של אימא רק בחינה תחתונה , התיקון כראויקיבלהשפנים שלה לא 
 לכן , אבל מצד שאורות אחוריים של אימא קבלו אז התיקון,שבה לבד שהיא מלכות דתבונה

  .א היה לה עליה למדרגה עליונה שבו שהוא מן החזה ולמעלה"אה באחוריים דזמצד עמידת ל
 שהרי ,א" מצד שיניקת לאה מאימא ואורות שלה עיקר הארתם למעלה מן החזה דזוגם

 לכן ,ב באלף השביעי בסוד התיקון של הנבראים"אורות אימא הם התיקונים שהם מתגלים בעוה
' ב שמתגלה בעת הנהגת ו"וא בסוד הנהגת עוהא שה"הם משמשים להתגלות במאורות של ז

 לכן מקומה ,ב לבד" וכן לאה ענינה מצד הנפלאות שהם הענינים המשמשים בעוה,ןאלפי שני
י יסודו תלוי "ז בנה" אבל יעקב הוא המשמש בהנהגת עוה,א"ת דז"וסיבתה תלוי באימא ובחג

בחכמה ' ה) יטמשלי ג (בהארת אבא שהוא השורש לנבראים עצמם בבחינת הנהגתם עתה בסוד 
   ).'פתח ב (במקומוש למעלה "כמיסד ארץ 
  

  פתח ה 
א פתח "דז' נוק (ש במקומו"א כמ"נ למטה הוצרכו קודם הנסירה להיות שניהם אב"זו

חיצונים יש להם כח גדול והם המקבלים מאורות ה לפי שבמצב הזה קודם הנסירה אז )כז
ו שבירה " נסתרים מן החיצונים שלא יגרמו ח והוצרכו אלו האחוריים להיות,האחוריים שלהם

נ אז מקומם " ולפי שזו, בעת שהתחתונים אינם בסדרם השלםטאי רוב פיתויים לח"גמורה ע
 הוצרך להיות נסתר הכח הזה הנותן להם ,ז שבו הפיתוי של הנחש גובר"י בהנהגת עוה"בנה

כ לאה שאינה "ה שא מ, וצריכים להיות פונים לנבראים בפנים שלהם לבד,שליטה להתגבר
ב שהוא מצד " הנהגת עוהבסודעיקרית בהנהגה וגם איננה קרובה אל התחתונים שהיא 

 שעיקר הפיתוי הוא , שמצד זה נדחים הקליפות ואין להם כח לפתות האדם לחטוא,הנפלאות
 שהוא בסוד עץ ,פ טבע שאין עונש ושכר"ו וע"במה שמרמה האדם לתלות ההנהגה במקרה ח

ז בבחינת "י שהם המשמשים בעוה" נה2973א אחיזתה ברגלין"ש שהסט"הוא מ ו,ר"הדעת טו
                                                           

ולא אתבני , ה לא הוי הכי"דא אלהים עלאה דהא מ, ועל דא בראשית ברא אלהים, ל" וז2972
הא ה מלעילא לתתא ואימא אוזיפת לברתא מאנ"אל) מאילין(אלא בשעתא דאתמשכן אתוון אלין 

ואימתי קשיטא לה בקישוטהא כדקא חזי בשעתא דאתחזון קמה כל , וקשיטא לה בקישוטהא
גבורות שלה ירדו כלם ביסוד שבה ושם היו בבחינת ' ד, ל"פ בראשית וז"שעה' ועי, ל"עכ, דכורא

, אבל רחל לא היתה שלימה בפרצופה כי אין לה מקום לעמוד בעולם האצילות כנזכר, ן שבה"מ
, ן רחל להוציא קין והבל עליונים היה באופן זה"ונמצא כי כשנזדווגו זו, ן כלל"בה מולכן לא היו 

ן שלה בהלואה "ואז לקחה המ, כי עלתה רחל למעלה באצילות במקום שהיתה עומדת לאה
תהלים (ה בהקדמת בראשית בענין אימא אוזיפת מנהא לברתא בפסוק "ש בס"ובשאלה בסוד מ

' ד שהם ג"מ' ההוא בחי, א נתן בה בזווג"וז, א"אז נזדווגה עם זו, אלה אזכרה ואשפכה) 'ב ה"מ
לפי שאלו הם , אבל לא בשלימות רק שלשה פחות שליש, ל"י שבו כנז"גבורות שנתפשטו בנה

כי עד שם נתפשט עטרת היסוד , ל"מגולות אבל שליש הגבורה העליון שביסוד הוא אור מכוסה כנז
ח פנימיות "ע' ועי, ל"עכ, ה הם מגולות"רות שבנודאימא המלביש השליש ההוא וגם שתי גבו

  .'וחיצוניות פרק ג
 .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי2973
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ר מקום להטעות את " שמצד זה מוצא היצה, המדות בסוד צדיק ורע לו רשע וטוב לוףחילו
 וממילא נסתר ,'כ לאה הוא גילוי הנפלאות בעולם שמצד זה ניכר גבורתו ית" מה שא,האדם

 שאין ,א ואחוריים שלה מגולים"פניה באחורי ז לכן נשארה לאה ,ר וזהו ירידתם"טענת היצה
   .כ פחד מחיצונים"שם ג

 והיינו שגם בצד גילוי הנפלאות אין , קצת אחיזה נשאר להם באחוריים שלה,מ"ומ
מ היו " מ, שהרי ראינו גם בעת שהיו מתגלים הנסים ונפלאות בעולם,ר מתבטל מכל וכל"היצה

ן היה מן הצורך שיהיה מקום מציאות לרע  כי כ,ה נשארים בעבודתם"נמצאים רשעים ואו
מ הקוצי דשערי מכסה "ומ )'צמצום פתח ד (ש במקומו" ועונש והבחירה כמכרבשביל ש

 כדי להגן מן החיצונים שלא 2975א שהם כולם חסדים" ששם מכה הארת השערות דא,2974אותה
 לאה  וגם ענין הכיסוי הוא שהנהגת,2977עלמא דאתכסיא 2976 ולכן נקראת,כ"יהיה להם שליטה כ

 כפי הצורך לתיקון ם שאין הנהגת הנפלאות תדיר בהנהגה רק לפרקי,מתעלם מן התחתונים
 ולכן נקראים נפלאות שהוא , שנתרבו וגברו ידי עושי רשעהבעת' העולם להראות גבורתו ית
כ הנהגה העיקרית השכיח בעולם בסידור הנהוג כפי הטבע " משא,2978מלשון פלא וכיסוי והעלם

 והיא עקרת הבית וצריכה ,2979עלמא דאתגליא היא הגלויה בעולם ונקראת ו,הוא בסוד רחל
 וכל הדרכים בחזקת סכנה ושם סוד הנחש , לכל עוברלוימקום ג 2980שמירה יתרה שהיא בדרך

  .'ס וגו" סוי"הנושך עקב) יזבראשית מט  ('ש עלי דרך וגו" יהי דן נח)יזבראשית מט (ש "כמ
כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל ' ירא הו )דשמות ג ( ענין עמוק כי כתיב והוא

 ,שלאה היא במדרגה עליונה למעלה מן החזה שהיא היתה דינים קשים מאדוהיינו , 'עקרה וגו
 ולכן )פתח יט (ז"ת במקומו בנתיב שאח"שלכן היתה סבורה ליפול בגורלו של עשו כמשי

לכן רחמה פתוח שאין  ו, אין פחד מחיצונים שהוא במקום נסתרשםהוצרכה להתעלות למעלה ו
י נגד "ם שד" אבל רחל שהיא במקום גלוי בדרך ששם הנחש עומד נגד יסודה בסוד ד,שם קטרוג

סגור חותם ) ז איוב מא( בסוד ה ולכן נשארה עקרה ונסתם רחמ,2981הצירים והדלתות שברחמה
  .צר

ן ולכן אמרה "יהה' ה היה ב" ובבלה,בשמם לבד מרחל' ס שכל אמהות היה אות ה"וז
הוא סימן הלידה פתיחת '  שה,2982ל"ש האריז"ואבנה גם אנכי ממנה כמ) גבראשית ל (ל רח

                                                           

  .'ם פרק ד"ח מוחין דצל"ע'  עי2974
 .'ח תפילין פרק ח"פע'  עי2975
 .א"ד ע"א קנ" זהר ח'עי 2976
תהלים (רבי אלעזר פתח ' ה כי שנואה לאה וגו"וירא יהו, ל"א וז"ד ע"א קנ"בזהר ח ' עי2977

דאיהי עקרא , מושיבי עקרת הבית דא רחל, מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללויה) גקי
של ' שפירושו שרחל הנוק' ן פרק א"ח פרצופי זו"ע' ועי, ל"עכ, אם הבנים שמחה דא לאה, דביתא

היא בחינה נוקביית אשר ' ה, ל"אדיר במרום עמוד קצב וז' ועי, ן"עיקר הגילוי דאצילות שהוא הזו
, והחיצוניות עושה ההנהגה הזמנית', והחיצוניות היא נוק, יות שבזאת הבחינה היא אימאהפנימ

ל "ברמח' עי, ל"עכ, ולכן מובן שזה עיקר הבית בזמן העבודה, והפנימיות עושה הנהגת הנצחיות
  .ח לתוספת ביאור"ח פתחי חכמה אות קי"קל

  .י מנך פתגמא לדינאא ארי יתכס"ות, כ דברים יז ח כי יפלא ממך דבר למשפט" כמש2978
 .א"א קנב ע" זהר ח'עי 2979
כ סדר "שעה' ועי,  ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם-פ בראשית לה יט " מלה2980
גם , אבל רחל היוצאת מן החזה ולמטה הוא רחמים, לאה היוצאת למעלה היא דינין, ל"וז' שבת א

 לפי שעומדת במקום אורות ,ויצא דלאה איקרי עלמא דאתכסיא' ה פ"ש בס"זה עצמו הוא מ
ס קבורת רחל "וגם ז, כי היא במקום אורות המגולים, אבל רחל נקרא עלמא דאתגליא', המכוסי

כי שם , והענין הוא כי שם במקום החזה נקרא פרשת דרכים, בדרך באתגליא במקום פרשת דרכים
  . ל"עכ, השהוא מן החזה ולמט, יעקב' ישראל ובין בחי' הוא מקום נפרש ונחלק בין בחי

 .א פתח טז"לעיל ז'  עי2981
להורות על , נכתבת בסוף כל שם מהם' ס היות אות ה"וז, ל"שער הפסוקים ויצא וז'  עי2982

, שהוא המדרגה התחתונה שבהם, ן נגמר ביסוד שבהם"ה דההי"כי שם אהי, היותם ראויות לילד
האמנם רחל לא , ו עקרותכ לא הי"וע, המורה עליו נתן בסוף כל אותיות שמותיהם' ולכן גם אות ה

מורה על ' ולכן היתה עקרה כי אות ה, כלל בשמה לא בתחלה ולא בסוף ולא באמצע' נזכרה אות ה
כ "וע, המורה על היותה ראויה לקבל הזרע והעובר וללדת אותו, הלידה בהיותה פתוחה מלמטה

בר יש בה אות אמרה הנה אמתי בלהה בא אליה ואבנה גם אנכי ממנה כי להיות שפחתי ואמתי וכ
, א"אולי אבנה גם אנכי ממנה ומסבתה להיות בה אות הה, המורה על היותה ראויה לבנים' ה
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א להפתח " ורחל לא היה לה פתיחה זאת כי היא סמוכה למקום הנחש שא,2983'לה' הרחם מח
י מפתחא " שאז נעשה הנסירה ופתיחת הרחם ע,2984ביראי תפלה לעמיקא ד"רחמה כי אם ע

 שאין לה שם ,ה"דהוי' ש אות ה"א ונקראת ע"היא אב ותחלה קודם הנסירה ,שהוא יסוד דאבא
 מוחין שלהם 2985א דחפרו להאי בירא"י או"י והוא ע"ע עד אחר הנסירה דאז נקראת אדנ"בפ

' י שהם ראשי ב"י דאדנ" והם סוד א, דאתנהרית אימא מאבא ואתפתחא בתרעוי,י"שנבנית ע
 ,י גבורות דאימא" ובנינה עי שהוא עיקר פרצופה"ן דאדנ" ונשארו ד,ה"ה ואהי"השמות דהוי

 שאלו הגבורות דאימא הם דוחים את ,ם וגם שמע בקולי"י אלהי"דננ) ובראשית ל (ש רחל "וז
) יזבראשית מט (ש " והוא מ, להיות נכללים ביסוד דידההרוציםהחיצונים סוד אלהים אחרים 

הנפלאות שהוא  והוא בסוד נחש עילאה בסוד ,2986 שהוא כמין על שבילין,ן נחש עלי דרך"יהי ד
ס שהוא " הנושך עקבי סו)יזבראשית מט (ש " והוא מ,2987מפתח של חיה שלא נמסר לשליח

 דידה והוצרכה וריים שבתחלה היה פחד שלא יתאחזו החיצונים באח,י"אחוריים דשם אדנ
י שנבנית בנין "ן הוא המגרש החיצונים ע" אבל ד,ש"א ולהיות נכלל בדכורא כמ"להיות אב
 והבן , ויפול רכבו אחור,ז מתגרשים החיצונים"ך שעי"רות קדושים דמנצפא בגבו"חדש מאו

   .מאוד
  

  פתח ו 
א "שהמאורות של זוהיינו ,  שפרצוף יעקב הוא נוקבא דדכורא)'פתח א ( נתבארכבר

 ולכן נבנה ,פועלים במדרגה קטנה שבהם שהוא אחר הצמצום כפי שהם במצב שתחת הפרסה
 ליתן ,י דאבא שהם מתגלים למטה מן החזה"שמתגלים מנהא ומן האורות "י דז"פרצופו מנה

שלישים ' שכתר שלו נעשה מבוהיינו , שורש קיום לבריאה גם בעת שאינם במצב שלמותם
שרצון הכולל של פרטי המאורות המשקיפים על הבריאה והיינו , א עד סיום הגוף"תחתונים דז

שלו ופרטי המאורות שהם אברים הקווין כל  וכל הדרכים של ,בכללה הוא להיות רק בצמצום
 וגוף כלי , הגוף באמצע למעלה מן הירכיןו כמ,של הפרצוף נכללים ברצון הזה שהיא באמצע

א שמלובש ביסוד " והמוחין שבכתר הזה הוא נעשה מהדעת דז,ב דאבא"הכתר שלו נעשת מחו
  .ג"ב חו"דאבא שהוא כולל חו

 שכמו )פתח סד (א באריכות"לות דזש בנתיב גד" והוא כמ,כ סוד תפלין שלו" הם גואלו
 כמו כן יש מוחין יותר עליונים שהם בכתר שאלו הם בסוד אור מקיף ,שיש מוחין עצמיים בראש

 ,שהוא יותר ממדרגת הכלים המשוערים לצורך ההנהגה כפי מה שהםוהיינו , שאין מתלבש בכלי
טילים פחד ומורא על  בסוד עטרות עליונים עומדים בסוד השמירה כמו התפלין שהם מהםאלא 

 והוא כלל השמירה מכל דרכי , שהוא זיו הצלם המאיר במצח ששם מתגלה הרצון,שונאי ישראל
ג שהם בסוד המרכבה שלמה "ב חו"סוגים כללים של חו' ההנהגה של המאורות הנכללים בד

  והזיו,כ מתגלה זיוום בבקיעת התפלין לגלות מעלתם למטה" ואח,שתחלה גנוזים ברצון הנעלם

                                                                                                                                                                      

כ בכל האמהות להורות כי "משא, ן בבלהה"ההי' ל שלכך נכפלו ב"ד חיים ששמעתי ממורי ז"ונלע
י וזהו ואבנה גם אנכ, ונמצא היות בה חלקה וחלק רחל, א שחסרה מן רחל גבירתה נתנה בה"הה

כי בנין הבנים שלי ניתן בה להיותה אמתי וממנה אקח כח בנין הבנים הנתונים בה מחלקי , ממנה
 . ל"עכ) כ מזולתו"ע(

  .א פתח יב"ז'  ועי,1943לעיל הערה '  עי2983
יש לשביל העליון בחינה עליונה והיא הנקראת , ל"ד וז"ח ע"י כ"שער מאמרי רשב'  עי2984

, והוא הנקרא נתיב לא ידעו עיט, תחתונה בסוד מיין נוקבין' ל בסוד מיין דכורין או נתיב בבחישבי
והאי לא , דבירא) א"ט ע"ש דכ"ד(כמו שהיסוד נקרא מקורא , או שביל והוא הנקרא עמיקא דבירא

, תולדות' כדאמר בפ, לא מתפרש מן בירא לעלמין' כדרך שמקורא דביר, מתפרש מן בירא לעלמין
א נתיב לא "כד, ותתא' בההוא נתיב דלא אתידע לעיל, בראשית' אחרי מות ובפ' בפ' יינו דאמריוה

בתוך ' לומר דלא אתידע לעילא בבחינת מיין דכורין ולא לתתא בבחינתו השני, ל"ידעו עיט עכ
  . ל"עכ, הבינה בסוד מיין נוקבין כי נעלם הוא ועמוק עמוק מי ימצאנו

 .'גח תיקון הירח פרק " ע'עי 2985
דאיהו קיימא וכמין , היכלא לגו באמצעיתא קיימא חד רוחא, ל"ב וז"ו ע"ב רס"זהר ח'  עי2986

, כדי למיעל דבבו בין תתא לעילא, למחמי לכל אינון דעברין על פתגמי אורייתא, על ארחין ושבילין
  . ל"עכ

 .א" ע' תענית ב'עי 2987
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י כמה מסכים ומדרגות " שעצם ההנהגה הוא בא ע,הזה הוא שבא במיעוט לבושים וכיסוים
  . והם בסוד מוחין פנימיים שבראש,שיהיו ראוים כפי מצבם של הנבראים

ז מתגלה " ולכן עי,שמגלים כחם במיעוט הלבשה וכיסוימה  המוחין של הכתר הוא אבל
 שיש ,ב הפחות כמו בעת שהם בגלותמעלת הקדושה ומעלתם של ישראל גם בעת שהם במצ

 ואדרבא הם שומרים , ישראל ברוב השיעבוד והגליותו"חה במה שאין מכלים "כ על או"מורא ג
 ואלו הם סוד תפלין של , עליהםהמקיףוהוא רצונו '  וזה עצמו מסוד נפלאותיו ית,אותם מכל צר

 , יקום יעקב כי קטן הוא חדל נא מי)ב עמוס ז(ש " כמ,יעקב שהוא בעת שישראל במדרגה שפלה
 שהרי כל התורה עם כל הפרטים , גם זאת נמצא בישראל כל המדרגות שהיו להם בתחלהואף

ואהי להם ) טזיחזקאל יא (ש " כמ,ק" וגם איזו רשימו מסוד הקרבנות ובהמ,נמצאים גם בגלות
 אשר ק" וגם ענף מנבואה ורוה)ב"ו ע" כברכות(  ותפלות במקום קרבנות תקנום,למקדש מעט

 ונמצא שכל המדרגות מאירים בישראל רשימו שלהם ,קורא' אינו סר לעולם משרידים אשר ה
 והוא סוד פרצוף יעקב שהוא כולל כל ,א מתחת הפרסה"שהוא בסוד צמצום האורות של ז

 התפלין שלהם הוא סוד השמירה וצמצום , רק בסוד קטנות,א"האברים ומדרגות הנמצאים בז
 כי תפלין של יד ,'שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך וגו) וש ח "שיה(שלהם בגלות בסוד 

 בסוד )סד, נב, א פתחים כא"גדלות דז (א"ש במ"א הם במקום תפלין של ראש דיעקב וכמ"דז
ש " כמ, וישראל ניכר מעלתם לעין כל, שתפלין של ראש הוא החותם בגלוי בנסים גלוים,התפלין

 אלו תפלין )א" ע'ברכות ו(ואמרו  ,'נקרא עליך וגו' י שם ה וראו כל עמי הארץ כ)ידברים כח (
 ,ה בכיסוי והסתר פנים"כ תפלין של יד הוא החותם וקשר של ישראל בהקב" משא,שבראש

 ולא לאחרים לאות שבאמת ישראל בשפלות בין האומות אך , לך לאות)ב"ז ע"למנחות (ש "כמ
לא נשתנה אות ול פרטי מדרגותיהם כ הם נשמרים בכ"ואעפשל ישראל לפי מצב השפלות הזה 

 ושם ישראל לא נשתנה ולא נתערבו בין , מן התורה ומכל הגדרים שלה ביתר שאת ויתר עז'א
 ונמצא שבבחינת מדרגות , הרי זה נס נגלה ופלא יותר מכל הנפלאות שהיו בזמן הבית,האומות

מדרגות שהם נכנסים ל כלל כל ה"בתים ר'  הם בסוד תפלין גלוים של ראש שהם ד,פרצוף יעקב
 והוא סוד הדעת ,ה כלל כל אברי ופרטי מאורות של הפרצוף"אותיות הוי' סוגים שהם ד'  דתתח

אינו מגולה '  אמנם חותם הזה שמורה על מעלת ישראל והתקשרם בו ית,2988שהוא במקום הכתר
מרדכי י " וכמו בזמן אחשורוש והמן ע,י סיבות טבעיים" שהרי הכל בא ע,ומתכסה בכמה כיסוים

ב דאבא שמתלבש בכמה " והוא סוד הכלי של הכתר שנעשה מחו, דורכלואסתר וכמו כן ב
 והוא סוד מה , אל האור פנימי שבויוכיסול שכלי הוא תמיד לבוש "ש הרב ז" כמ,לבושים

ת התחתון שהוא למטה מן הפרסה שהוא סוד ההנהגה שאחורי "שלישי ת' שעיקרו נעשה מב
ק נפסקה מחיצה של ברזל בין ישראל " מיום שחרב בהמ)ב" עב"לברכות (ש " כמ,הפרגוד

א במקום תפלין של " דזועותב מתלבשים תוך הזר" ולכן הם האורות של חו,לאביהם שבשמים
 ,ל שניתן להם כיסוי ולבוש בסוד הסתר פנים שהאות יהיה במדרגת תפלין של יד" ר,יד שלו

  .גלותא למטה בצמצום גדול לשומרם ב"ת דז"והוא יתלבש בת
שבדעת שהם עיקר המוחין שבכתר שהוא עצם הדבר '  כלל המדרגות הם הדולכן

מוחין '  אבל הכלי שלהם שהוא כח הצמצום שלו הוא רק מב,ש"המאיר בישראל בדרך נס כמ
 והבן ,אלו המדרגות נעשה הכיסוי והצמצום אל כלל המדרגות'  שבב,ב שהם הימין והשמאל"חו

   .מאד
 שבהם מלובשים פרקין ,א"י דז"ה מהתחלקות פרקין דנה כל פרצוף שלו נעשוכן

מ שכל האורות של הפרצוף הם נכללים "ש בכ" וכמ,י דאבא עם המוחין שבתוכם"תחתונים דנה
י של פרצוף עליון הוא מתלבש בתחתון ונותן בו כל המדרגות ורק " שכל נה,י שלו"בצמצום בנה

                                                           

ועיקר ענין , ל"ה וז"ב בהגה" ע' אצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח מוחין דצלם פרק ח" מקורו בע2988
, ולכן דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין, א"י הזיווג באו"המתקלא הוא הדעת שע

ולכן דעד דלא הוי , ש למטה"נ כמ"י נתקיימו מלכין קדמאין שהן זו"נ שע"וכן הוא מוחין דזו
והדעת נקרא מתקלא , שהן הדעתי המוחין "נ הוא ע"וכן הזיווג של זו, מתקלא מלכין קדמאין מיתו

וידע , ולכן הזיווג בלשון דעת', ש למטה לישן ממלל רברבין לישן כו"והוא לשון חק כמ, שקל הקדש
כי כל מה שלא היה , ולכן לא נחשב דעת בספירות, וסוד זה הדעת לא היה בעולם התהו', אדם כו

ג שלאחר "ק אע" נקרא וא"שלכן ז, בתחלה קודם התיקון אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין
א "ת דאו"והן ז, ז"ש בא"א כמ"עטרין דגניזין באו' וסוד הדעת הוא ב, ס שלימות"התיקון יש בו ע

  .ל"עכ, שלכן הדעת במקום הכתר, ק אוירא ובוצינא"והתרין עטרין באין מע, א"ר דז"והן ג
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ס של "א אל כל י"י דז"כ הספיקו נה"אן ג ולכן כ, ובצמצום כפי הראוי אל התחתוןטנותשהם בק
   . והוא מבואר,פרצוף יעקב

  
  פתח ז 

 ענינה שהיא דכורא של )'פתח א ( כבר ביארנו, אשת פרצוף יעקב ונוקבא דיליהלאה
בבחינת ניהוג '  א,דרכים' לנבראים בממשלתו הוא על ב' כי גילוי מלכותו יתוהיינו , הנוקבא

ובו תלוי כל עבודתינו בסוד ' א שאנו ממליכים אותו ית והו,הטבעי שהוא הנהגה התדירית
 וזהו העיקר בכוונת רצונו , והוא התחלת פרצופה וכתר דרחל שמתחיל מן החזה,לבאמונה שב

 ,וממליכים אותו מצד האמונה אף שלא נתגלה מלכותו בעולם' שנהיה עובדים אותו ית' ית
 ולכן היא ,נוקבא עקרת הבית בהנהגה ולכן רחל היא עיקר ה,שבזה יתגדל השכר בטוב הבחירה

ת " כמשי,ה"פ הי" ד,2989אורות שבכתר דידה'  הם פ,ע" וי,ה"מונב היא א" שק,ב"נוקבא של יעק
 ,ל"מצד אותות כמו שהיה במצרים ולע'  אבל לאה הוא גילוי מלכותו ית)פתח יא (ד"במקומו בס

 ולכן אין )'פתח ה( ל"ש ודבר זה אינו אלא לפרקים בעת הצורך כמ,2990ל"ש רבינו הגדול ז"כמ
 כמו שיש להנהגה נכון וצריך שתדע שגם הנהגה הניסיית יש לה סדור ,זה נוקבא העיקרית

'  שכל ההנהגה קשור א,התמידית שהיא גלגל שלם מקיף מתחלת הבריאה עד סוף אלף הששי
' ף רגעים הנמצאים בכל שעה א" ויש המשך והחלות לכל רגע מתתר,בחברו כל פרט ופרט

 שהם הרכבת פרטי כחות מאורות העליונים המאירים זה אחר זה בהדרגה ולא בבת ,בחברו
 שהוא )'פרצופים פתח ז (ש במקומו באריכות" שמצד זה הוא סוד התחלקות הזמן כמ,אחת

 וכמו סוד כללות ,ג מדרגות"נקרא פרצוף שלם של הנהגה שהוא מסודר בדמות אדם בתרי
אה הוא דמות אדם שכל מאור וכל פרט יש לו דיבוק  וכן כל הברי,שלם' הנשמות שהם גוף א

 אתה זוכר מעשה ,ה"ג בתפלת ר"ש כנסה" וכן ההנהגה בהם שהוא סוד מ,בחברו' ושייכות א
וכולם נסקרים בסקירה ) א"ז ע" טה"ר(ש " וכמ,'צופה ומביט עד סוף כל הדורות כו' עולם כו

פ סדור פרטי "נהגת הבריאה על המ" והוא פרצוף רח)פרצופים פתח יב (א"ת במ"אחת כמשי
,  שאמרו מלמד שהיה סדר זמנים קודם לכן2991רחל' ר גי"י או" והוא בסוד ויה,א"המאורות שבז

פ סדור פרטי המאורות שכבר היו מסודרים " בסוד קשר פרצופה עהבריאה מנהגתשרחל והיינו 
   .ש" ורק בסוד צמצום וסילוק בהנהגה טבעיית מן החזה ולמטה כמ,א"בז

 ,' שכן נסדר בעומק מחשבתו ית,מו כן יש סדר שני בהנהגה והוא הנהגה הניסיית כוהנה
שגלגל זה של הנפלאות יתגלה בעתים מיוחדים לפי עת הצורך ולפי סדור הזמן שהיה משוער 

 ,לפי מה שהיה צריך לשעתו'  ואין הנסים ונפלאות דבר בא במקרה מאתו ית,בעומק מחשבתו
 אבל באמת יש לזה , לגילוי הנסים בזמנים מיוחדים זה בזהז לא היה התקשרות וחיבור"לפש

בפיו אמת '  ודבר ה)'ב' הק( 'ל מפראג בספרו גבורות ה"ש בזה מהר" וכמ,התקשרות וסדור נכון
כ בדמות פרצוף וקומה שלמה מחובר מפרטים ומדרגות "בזה שהוא סוד פרצוף לאה שהיא ג

אלפי שנין כי אם '  לא נתגלה כל זמן הנהגת ו פרצוף זה של הנהגה הנסייתוהנה ,תלוים זה בזה
 אבל , והיא סוד מלכות של אחוריים דאימא שממנה נבנה פרצוף לאה כולו,נקודה תחתונה שבו

 שאז יתגלו גודל ,ס עליונים של פרצוף הנהגה זאת לא ניתן להתגלות כי אם לימות המשיח"הט
ר " הוא זמן הבחירה ומציאת יצהאלפי שנין'  כי כל ו, והטעם, ונפלאותיו בעולםורותיוגב

ר " לא היה מקום פיתוי ליצה, ואלו היה גילוי להנהגה זאת בביטול הטבע לגמרי,א"וסט
 ולכן , כי מי הוא הפתי הרואה יקר גודל כבוד המלך בעיניו וימרוד נגדו בפניו,להחטיא האדם
תנוצץ איזה זיו  ורק בעתים רחוקים שהיה מ,להסתיר הנהגה זאת מן הנבראים' הוצרך הוא ית

 ותיכף אחר שנסתלק חזר הרע ,מהנהגה זאת אשר הבריק על פני תבל ואז הכירו כח כבודו
 ט שמות(ואמר '  וכמו שהיה בפרעה במצרים שבעת ששלטה המכה הודה בגבורתו ית,למקומו

 וכן הוא בכל זמן ,'ויחזק לב פרעה וגו) יג שמות ז( ותיכף בסורו אז כתיב ,' וגוצדיקה' ה) כז
 אז , ולכן כשיוגמר גלגל הנהגת הבחירה בסוף אלף הששי ויהיה גמר התיקון והבירור,ובכל דור

                                                           

  .'ח לאה ורחל פרק א"ע'  עי2989
נ "שהן זו' ענין לאה ורחל כבר כ, ל"ג וז"ז ע" לצ"א על ספד"בהגרא בסוף "ליקוטי הגר'  עי2990
, שזהו תכלית כל העבודה, מצד שאנו ממליכין אותו' א', במלכותו ית' והענין כי שתי בחי', שבנוק

ל והוא "כמו במצרים ולע, שנית כשנתגלה מלכותו בעולם מצד אותות' אבל בחי', נוק' וזהו בחי
  . ל"עכ', ה וכו"גאותו של הקב

 .'אנו יונת אלם פרק הע מפ"רמ'  עי2991
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 ולכן אז ,'וראו כל בשר יחדיו וגו'  ונגלה כבוד ה)הישעיה מ (ש " כמ,בקביעות' יתגלה כבודו ית
 )ג- בב ישעיה ( וכתיב ,' איש אלילי כספו וגווןימאס) ז ישעיה לא (,2992'וביער רוח הטומאה וגו

'  בית יעקב לכו ונלכה באור ה,'וגו לכו ונעלה ,'והלכו עמים רבים וגו ,'והיה באחרית הימים וגו
  .'וגו

ס עליונים דאחוריים דאימא לא נתבררו עדיין והם הולכים " שט,ל"ש הרב ז" סוד מוהוא
 וחזקתם באמונתם בעומק השפלות והסתר פנים הוא גורם ,י עבודת ישראל"ומתבררים ע

 ש" וכמ,ל ביותר מעלה עד אין קץ מאשר היה כל זמן העולם"הנהגה זאת שיתראה לעתיקונים ל
 והוא סוד אחוריים דאימא בסוד שם ,2993'אשר העלה וגו'  ביום ההוא לא יאמרו עוד חי ההוהי
 והוא בסוד הסתר פנים שעדיין אינו ראוי ,2994ה שמורה שעתיד להתגלות ועדיין לא נתגלה"אהי

 ,ש"ר בעולם כמ"א וליצה" שהרי מצד הסתר הזה נמצא מקום לסט,ןלהתגלות כי אין בו תיקו
 ואז יתגלה אורו ,ל שיתתקן" והקלקול שנותן לו מציאות קיום עד לעתהווהרי זה עדיין בסוד ה

  .בסוד הארת פנים
 שבאמת אימא היא הנותנת תיקונים לכל הקלקולים בסוד , תיקון אחוריים של אימאוזהו

בסוד ' והוא המגלה כבוד ה ,2995ם סלקין כולהו ותייבין לאתרייהודש'  וכן באלף הז,התשובה
 שמשם שורש הנהגה הטבעיית סוד רחל ,ד"ב נתיבות חכמה עליונה שהיא סתומה בסוד יו"ל

י הנהגה הטבעיית בסוד "וחכמה עליונה נסתרת ומלובשת ע'  שעכשיו כבודו ית, משםנהשבני
 וחכמה ,וקבא חכמה תתאה של הבריאה והוא נ,ל- ד א"השמים מספרים כבו) ב תהלים יט(

' פלאות נ"שערים שלה שהם בסוד נ' י אימא שנותנת ציור לחכמה בסוד נ"עליונה מתגלה ע
אלפין של '  נבנה פרצוף לאה בסוד דשם ולכן מ,ף חכמה פלא"ל והם בסוד א,פלאות חכמה

ם הכל אותיות שהם כוללי'  שכלל גלגל ההנהגה הוא בד)פתח ט (ת במקומו"ה כמשי"אהי
   .)'פתח ט( ת במקומו"מוחין כמשי' שמות מד'  והם ד,ה"אותיות של אהי'  והם ד,מ"ש בכ"כמ

  
  פתח ח 

 שבאמת מלכות ישראל תלוי בגילוי מלכות ,ס מלכות משיח בן דוד שהוא מלאה"וז
 ואמרי לה ,' מפני גאותה של ישראל כו, מאי מפני גוה)2996ב"ע'  החגיגה(ל "ש רז" וכמ,שמים

ה ומסתרים " מקום יש לו להקב,' ואמרו מאי במסתרים וגו,'ה של מלכות שמים כומפני גאות
 אלו סודות נוראים מאד שרמזו וכל ,' כאן בבתי גואי כאן בבתי בראי כו,'שמו ושם הוא בוכה כו

 והוא כי הנוקבא נקראת תמיד מקום שהיא מקומו של עולם שנותנת סיבה ,ל במתק לשונם"רז
 , וכמו סוד מלכות עילאה מקומו של כל העולמות בצמצום הראשון,יםומקום קיום לכל הנברא

 ,באתכסיא' באתגליא וא'  א,בחינות מקום'  ויש ב,ע"כמו כן מלכות דאצילות מקום לנפרדים בי
 שהנהגה הטבעיית שהיא תדירה נקראת ,והיינו )'פתח ה (ש למעלה"כמוהם בסוד לאה ורחל 

 אבל בחינה עליונה שנקראת בתי , עולם כמנהגו נוהג שהרי,בתי בראי ושם אין העצבות ניכר
'  יתלכותו שם הבכיה והעצבות מצד שנסתר כבוד מ,גואי סוד לאה גילוי מלכותו מצד הנפלאות

 גאותה של מלכות והוא, ומסתרים שמו' ש מקום כו" וז,ואינו רק לישראל בסוד אמונה לבד
כ " ובו תלוי ג,ד"ת עוד בסמוך בס"כי גאה גאה שהוא בלאה וכמשי) אשמות טו (שמים בסוד 

                                                           

 .ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ, ל" על פי זכריה יג ב וז2992
אשר העלה ' ולא יאמרו עוד חי ה', לכן הנה ימים באים נאם ה, ח-  ירמיה כג זלשון הפסוק 2993

אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ ' כי אם חי ה, את בני ישראל מארץ מצרים
  . ל"עכ,  הדחתים שם וישבו על אדמתםצפונה ומכל הארצות אשר

לבתר אשר , אנא הוא מאן דאנא, היה בקדמיתא סתימו דכלא-א, ל"א וז"א ע"ג י"זהר ח 'עי 2994
 .ל"עכ, אהיה בתראה, אנא זמין לאתגליא לבתר, אהיה

 .א"ז ע" לצ"ספד 'עי 2995
ניא  אמר רב שמואל בר אי,ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה', ל הגמ"וז 2996

 אמר רב שמואל בר , מאי מפני גוה,משמיה דרב מקום יש לו להקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו
 רב שמואל בר נחמני אמר ,יצחק מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לעובדי כוכבים

 והאמר רב פפא אין , ומי איכא בכיה קמיה הקדוש ברוך הוא,מפני גאוותה של מלכות שמים
 לא קשיא הא בבתי , שנאמר הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו,קדוש ברוך הואעציבות לפני ה

 . ל"עכ ,גואי הא בבתי בראי
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 שמצד גילוי כבודו ,ל"ש רבינו הגדול ז" דרחל כמ2997 שלאה הוא כתר מלכות,מלכות ישראל
  .כ מעלתם של ישראל"מצד האותות ניכר ג

בתים ראשון ' כ בסטרא דלאה שרחל ולאה הם ב"ז בית ראשון אף שהיה מאיר ג"וכ
ש רבינו " וכמ,'ת ישראל וגו"שתיהם את בי כרחל וכלאה אשר בנו )יאד רות (ש " כמ,ושני

ראשונה של ' דברים שהם בסוד ה'  שבבית ראשון היה גילוי שכינה בה,2998ל בליקוטים"הגדול ז
' נוק (ש למעלה"וכמראשונות ' תתאה רחל שלא האירו בה ה'  בסוד הה ובבית שני הי,השם

 רק ,ה מבית דוד בבית שניכ המלוכ"שלכן לא היה שם גילוי שכינה ולכן נטלה ג )א פתח לג"דז
תם וכ ולכן לא היה מל,ל" אבל היו בסוד בחינה תחתונה של אחוריים הנ,בבית ראשון מצד לאה

 , למשול בעליונים ובתחתוניםכ" ולא היה גדולתם כ,ש"א כמ"נמשכה שעדיין היה מציאות לסט
 וליה יהב ֵתהָא וארו עם ענני שמיא כבר אינש )יגדניאל ז (ש " משיח יגדל מעלתו מאד כמאבל

עד די כרסוון רמיו ) שם(ש "הכסאות כמ'  והוא ב, שיתתקנו כל האחוריים,די לא תעדי' שלטן וגו
 ,'ד יולד לנו וגו"כי יל) ה ט ישעיה(ז נאמר " וע,לדוד' לו וא' א) א"ד ע" יחגיגה( ואמרו ,'וגו

אחוריים '  סוד בד לנו"ד יל"פ יל" וכתיב ב,ד"יל' ה גי" אהישםשהוא בסוד אחוריים דאימא 
 ויקרא שמו פלא )שם( וכתיב ,ל"ש הרב ז"א ושל פנים באחור כמ"המדרגות של אב' דאימא ב
על כסא דוד ועל ' לםרבה המשרה וגו) שם ו( וכתיב , סוד גילוי הנפלאות שיהיה בימיו,'יועץ וגו
 משפט הוא לאה ,הפרצופים' שהם ב'  וגודקה להכין אותה ולסעדה במשפט ובצ,ממלכתו

  . ובצדקה הוא בסוד רחל כידוע,לעשות דין ברשעים ולגלות גבורתו וגדולתו בעולם
ה שם אתה " במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב)א"א ע" למגילה( ש" סוד מוהוא

 והוא סוד הענוה דרגא ,'י ניכר כביכול גדולתו ית" כי הגאוה הוא בלאה שע,'מוצא ענותנותו כו
 ,2999 כי הוא זכה אליו והוא כלת משה,' משה עניו מאד וגו והאיש)גבמדבר יב (ש " כמ,דמשה

 והוא ,ה"והוא כי בזמנו היה גילוי הנפלאות בעולם יותר מכל הדורות ולכן אליו נתגלה שם אהי
 לא יסור שבט מיהודה )יבראשית מט (ש " כמ,אשר יתגלה לימות המשיח במדרגה יותר עליונה

כאיש ) יגב ישעיה מ( וכן אז ,משיח' א גי" ועם יב3000ה"ה והוא מש"א שיל"עד כי יב' וגו
) גשמות טו (א שעליו נאמר " שהוא בסוד חצי פרצוף העליון של ז,'מלחמות יעיר קנאה יריע וגו

  .3001ל בליקוטים"ש רבינו הגדול ז" כמ,איש מלחמה' ה
ש "כמ , ורחל היא קשר של תפלין של יד,ס לאה שהיא קשר של תפלין של ראש"וז

שהנהגה הטבעיית התדירה הוא בסוד חותם הנסתר שאין גדולתו  )פתח כאא "גדלות דז (למעלה
 והוא תפלין של ,'ונגלה כבוד ה) הישעיה מ (כ לאה הוא סוד " משא,ניכר בעולם והוא רחל' ית

 שעיקר גילוי , אין נגלה מהם אלא רשימו לבדאבל ,י פרצוף לאה מצד האותות"ראש שמתגלה ע
ה להיות "עתיד הקב )ב"ו ע" טמגילה(ז אמרו " וע,המשיחכבוד מלכותו לא יהיה רק לימות 

' י וגו"באות לעטרת צב-צ' ביום ההוא יהיה ה) ה ישעיה כח( שנאמר ,עטרה בראש כל צדיק
 ,ל"י בסוד רח"צב' ה של ישראל גי" והוא בסוד זכות אמונ,לעושים צביונו ולמצפים תפארתו

סנהדרין (ש " וז, יתוקנו כל האחורייםאבל הם מצפים להארת לאה בשלמותו לימות המשיח שאז
 למי שמשים עצמו כשיריים שהוא בסוד ,' וכו תלמוד לומר לשאר עמו, יכול לכל)ב"א ע"קי

   .ה בלאה"דרגא דענו
  

  פתח ט 

                                                           

 .'מלכות'נראה דצריך למחוק  2997
  . ג"ה ע"ב ונ"ה ע" נז"א על תיקו"בהגר'  עי2998
כלת ' כתיב כלת משה חסר ו, תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא, ל"ב וז"ע' ג ד"זהר ח'  עי2999

וכלא חד מלה ולמלכא עלאה , אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל, ואוקמוהמשה ודאי 
 ז"א על תיקו"בהגרעוד ' ועי, מלכות, דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל, אתמר

ולכן הוא זכה , פה אל פה אדבר בו, שהוא הפה, והוא הדעת דמשה, משה של כתר, ל"ד וז"ח ע"צ
  . ל"עכ, והוא הוריד השכינה לארץ, כלת משה, ת אשר לקחוהוא אשה הכושי, לדיבור

  ).ב"ח כז ע"תז(משה ' גימה ב"שיל 3000
 .2990 ג הוזכר לעיל הערה"ז ע" לצ"ספדהא בסוף "ליקוטי הגר'  עי3001
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ש "כמ , והוא קשר של תפלין,א בעורף" עמידת פרצוף לאה הוא נגד הדעת דזמקום
 והוא בעור ,3002פרשיות' מוחין שהם בד' וענין הקשר הזה הוא רשימו של הד) בפתח הקודם(

 שזיו המוחין הם מתגלים במצח הרצון שהוא )'א פתח ח"א (ש" והיינו כמ,'מאחוריו קשר של ד
 והוא גנוז ונשאר בדכורא בסוד , ולהגדיל מעלתםלבהראות גדולתו על ישרא' גילוי רצונו ית

י "ר מעלתם של ישראל ע שלמעלה על השמים ניכ,דברך נצב בשמים' לעולם ה) פחתהלים קיט (
  בההוא מאן חשיב)ב"ו ע" נגיטין(ל "ש רז" כמ,י התורה והמצות"התיקונים הגדולים שעושים ע

שהוא פני אדם שהוא צלם  ,3003צורתו של יעקב החקוקה בכסא הכבוד והוא ,'עלמא ישראל כו
מדרגות של ישראל '  שהצלם הוא פרצוף המוחין המאירים במצח והם בד,אלקים של האדם

'  שהם בסוד ד,'וגו'  יראי ה,' בית ישראל וגו,' בית הלוי וגו,' בית אהרן וגו)י תהלים קטו(ש "כמ
ה משתבח בשבחייהו " דקוב,פרשיות של תפלין' ה ובסוד ד"אותיות הוי' רגלי המרכבה ובסוד ד

י התורה " והוא ע3004 והם תפלין דמארי עלמא,'ו ומי כעמך וג)יז כא' י א"דבה (ש" כמ,דישראל
 שנתן תורה 3005 והוא מדרגת משה, שהתורה היא מיסוד אבא יסוד חכמה עליונה,הם מקיימיםש

  . והוא הדעת,לישראל
 אבל בארץ אינו מתגלה אלא רשימו שלהם , הזה אינו מתגלה אלא למעלה בשמיםוזיו

 והוא נוקבא דמשה מה שמתגלה משמים ,ושבחם של ישראל לפרקים בסוד הנסים ונפלאות
 ובתחלה אין ,ל"מדרגות הנ'  בד, שאינה אלא רשימו של התפלין בסוד עור לבד והוא לאה,לארץ

'  ואז מאירים בה כל ד,י דילה"כ מאירה שם גם מנה" ואח, מלכות לבד של אימאחינתבה רק ב
 ה שכמו שהנהג,א"ספירות של ז' מוחין ונעשית בסוד פרצוף גמור מן הדעת עד החזה בד

 ת במקומו באורך" מתגדלת בהדרגה מנקודה לפרצוף כמשיהטבעיית שהוא סוד פרצוף רחל היא
  . כמו כן הוא בהנהגה זאת שמצד הנפלאות שיש בהם כמה מדרגות)א פתח כב"גדלות דז(

והתנין  כמו באות המטה , שהיו צריכים להכנה תחלה בכל זמן, בענין האותותומצינו
 וכן ,כ במעשה"אות אח שזה היה הכנה לגילוי הנפל, ובשפיכת המים והיו לדם,לפני פרעה

 ובאחז , וכן בכל דבר,' ירה ויור וגו)יז יג 'מלכים ב(  וכן באלישע,על הצור והים בהרמת המטה
 , כי תחלה היה צריך הכנה למטה בארץ שיהיה בו שינוי הטבעוהוא , ובחזקיה,צל המעלות

  .ראשית לשנות כל סדרי ב,כ מתעורר למעלה בשמים ובכל משטרי השמים וצבאיהם"ז אח"ועי
ל שתחלה בהיות "ש הרב ז"ס מ" וז, כי הארץ היא מדרגה תחתונה בחינת מלכותונודע

 ואז ,לאה למטה במקומה אז קבלה תחלה הארת מלכות דאימא לבד בחינה תחתונה שבכולם
 ,כ בכל העולמות"ז נעשה הכנה לגילוי הנפלאות אח"נעשה הכנה בשינוי הבריאה בארץ ועי

י גילוי " והוא ע,ם הדעת למעלה בשמים ולעשות בסוד פרצוף גמור לאה במקולייתוהוא סוד ע
מוחין בסוד כלל ' מוחין שבזה נעשה שינוי בכל הנבראים שהם נכללים תחת סוג ד' כל הד

' ן הוא גי"ה במילוי יודי" ושם אהי,ה שלוקחת"שמות אהי' אלפין דד'  והם סוד ד,המרכבה
  .ם"נסי

 שסוד המוחין הוא הנהגה פנימיית ושרשי )זפתח ט (א" נתבאר בנתיב גדלות זוכבר
 ,ז מתגלה כבודו בעולם"פנימיות של המאורות ופרטי הנבראים שהם תלוים בסוד הנפלאות שעי

 והמוחין הם היותר קרובים אל אור ,שהוא מסוד הנשמה המתלבש בכלים' והוא גילוי יחודו ית
א ואינם מתגלים "ין נשארים בז אבל עיקר המוח, משם מתנוצץ זיוום בפרצוף לאהן ולכ,הנשמה

 והוא ת"אלפין שלוקח מתמלאים בה בסוד מד' וד ,לנבראים רק רשימו שלהם כפי הנהגת העולם
י נכללים למעלה בסוד סילוק " שגם נה,ש בכמה מקומות"סוד אדם פרצוף שלם שעד החזה כמ

'  כל א,ותם בכלל" שכולם נכללים בלאה ואד,א"ה דז" והוא שם מ,האורות למעלה מן הפרסה
א באימא ששם ה הו" והענין כי מד,ת" בסוד מדשהס שנכללים בכל מאור ומאור נע"שהם י' מי

 ולכן ,ט שערי בינה"עילאה ובסוד מ' ולאה היא מאימא בסוד ה ,3006ק דמדיד משחתין"בוצד

                                                           

נ " זו,מוחין' ג ב"מוח דעת חו, ה"ב הן י"מוחין חו' וד, ל"ב וז"ב ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 3002
, בתי דתפילן דנהרין ברהיטי מוחא' ד' ב ארבע גוונין כו"ב ע"ז רצ"ש שמביא א"וע, ל"עכ, ד"הן ו
  .מוחין' והן ד, ל"עכ

 .ב"ו ע" סנהדרין צ'עי 3003
 .א" ע' ברכות ו'עי 3004
 .'ח הארת המוחין פרק א"ע'  עי3005
 .ב"ח ע"ח נ" ז'עי 3006
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 פתח )א"ט ע(ש בהקדמת זוהר בראשית "ה שהוא בעלה דלאה נקרא איש מדה כמ"משה רבע
 איש מדה כולא ,' וכולא רזא חדא איהו כו,ת איש מצרי איש מדה חמש באמה הוא הכה א,ואמר

) חבמדבר יב (ז נאמר " שמראה הוא כלת משה שע,' איש מראה ואיש מדה כולא חד כו,חד
 ,י התלבשות" שבימיו היה בגלוי לא ע3007 שהוא הלכה למשה בסיני' וכוומראה ולא בחידות

ת שהם גוונין "י והאבות לחג" הנביאים זכו לנהכי ,ןוהוא הנהגה העליונה זיו המאיר מן המוחי
ל בביאורו "ובכתבי רבינו הגדול ז) 3008(ש בזוהר פרשת וירא "דמתחזיין וגוונין דלא מתחזיין כמ

  .3009להיכלות
ש " והוא מ,ש"עילאה כמ'  והוא בסוד ה, זכה לדעת שהוא אספקלריא דנהראומשה

י "ן בסוד נה"יודי' ים והם שלשים טפחים גטפח'  וכל אמה הוא ו,חמש באמה) כגיא ' י א"דה(
' בסגול ג' ה וגוומרֶא) חבמדבר יב (ש " וז,3010ל"ש הרב ז"ד דלאה כמ"דאימא שהוא סוד למ

א ששם "י דז" שכולם היה נבואתם מנה,ס ההפרש שבין נבואת משה לשאר נביאים" וז,ן"יודי
ם במשלים וחידות  ולכן שם נבואת,ז הטבעיית"נוקבא תתאה רחל שהיא בסוד הנהגת עוה

 הס מרֶא" וז,כ נבואת משה מסוד הדעת מלאה שלא על ידי לבושים" משא,ז"הנמצאים בעוה
   ).'פתח א (ל" שבה כמשוקבא שלאה הוא דכורא דנוקבא ורחל נ,נ"ה דוומרָא

  
  פתח י 

י אור "ק שלה ע"א נעשו כל ו"ת דז" שמחג,א הוא" בנין פרצוף לאה עד החזה דזסדר
 שזה , שהוא בסוד הדין והסתלקות,י אור חוזר"מ שכל גידול הנוקבא הוא ע" בכ'חוזר כי כבר נת

' י צמצום וסילוק שלימותו ית"עצם בנין הנוקבא להיותה שורש התחתונים שכל בנינם הוא ע
י "בשלמות התחתונים ע' ר שזהו תכלית רצונו ית"א והיצה"ז נמצא כח מציאות הסט" שעי,מהם

 הוא גורם שיעלו מעשיהם ,גבורות וסילוק השלמות שהיה בהםמעשיהם בבחירתם ולכן אלו ה
ן "ס עליית מ" וז,'לרצון למעלה ושהוא תכלית הנרצה מן התחתונים לעלות לריח ניחוח לפניו ית

 אז היא המעלה , שבעת שהתחתונים מסודרים בכל חלקיהם כראוי, דילהותכשיטיןשל הנוקבא 
ד "כ בסוד מ"ותן הטוב והשפעה לנבראים אחא שהוא הנ"י לז"מעשיהם והתיקונים הנעשה ע

 שכמו שעולה ,י אור חוזר" ולכן אנו אומרים שבנין הנוקבא ותיקון פרצופה נעשה ע,אור ישר
 כמו כן בתחלת אצילותם , מה שנוגע אל הנבראיםהנוקבאן מן התחתונים בסדר תיקון "המ

 שכל מה שהיה ,האלהן "וסדורם של המאורות היה באופן זה שיהיה ניתן בהם כח העלאת מ
 ולפי ,י התחתונים במקומם"כ ע"בתחלת האצילות היה בסוד שורש והכנה למה שיהיה אח

 שלמעלה מן החזה רותשבנין לאה הוא בסוד המאורות במדרגה העליונה שבהם שהוא האו
' א שעלו למעלה בסוד אור חוזר מג"ת של ז" לכן אנו אומרים שבנינה נעשה מאורות חג,ש"כמ

פרקין כמו שאנו רואים באדם הזרועות והרגלים שבו ' הוא מג' כי כל אוהיינו , ת" חגפרקין של
 למעלה זהמדרגות ' לג' ג שהם מתחלקים כל א"הידים הם סוד חו'  שב,ושרשם הוא במאורות

 והם המדות המתחלקות ,ן וכן בזרוע השמאלי"ע ונחשבים חח" שכל פרק הוא מאור בפ,מזה
 מספיק ליתן סדור למדרגה שלמה של התחתון ,מדרגה קטנה עליונהבשיעור חכמה עליונה שכל 

א שימש לכל החסד דלאה " ולכן פרק השני שבזרוע ימין דז,ק"י הבוצד"שכך נעשה השיעור ע
א שהם "י פנימיות המדות המאיר בהמדות של ז" אור חוזר והוא עבסוד ונעשה ,בהפרקין ש' לג

 כח הפנימיות הזה האיר בסוד ,יות הכלי של החסד חכמה שמתלבש תוך פניממחוהיינו , המוחין
באדם התחתון יש הפסק בין ש והאור יצא מבין הפרקים שכמו ,אור חוזר ונעשה מזה חסד דלאה

 ובין פרק לפרק הוא מקום ,ע" שכל פרק היא מדרגה בפ,פרק לפרק כמו כן במאורות העליונים
 וכן נצח דלאה נעשה ,רות פנימיים והיינו מקום גילוי אל המאו,בקיעה אל אורות הפנימיים

                                                           

, הלכה למשה מסיני שהוא הסודסוד משה הוא תורתו , ל"ד וז"ח ע"ב כ"יהל אור ח'  עי3007
עתה אין אנו סומכין על פסק , ל"וז) ב"ו ע"מודפס קס(ב "ט ע" קסז"א על תיקו"בהגר' ועי, ל"עכ

אבל , ה"אבל פסקי הלכות אינן אלא לע, ס ופוסקים"אלא בראיות ופלפולא כמו שהוא בכל הש
 . ל"עכ, ל שילמדו מפי משה הלכה למשה מסיני ושם אין קושא ופלפול כלל"לע

 .א"ג ע"ל וארא דף כ" נדצ3008
גוונין הראשונים נראין ' י הן גוונין דמתחזיין לכן ב"ונה, ל"ד וז"ב ע"א י"יהל אור ח'  עי3009

, ד אין שם גוונין כלל"ת הן גוונין דלא מתחזיין לכן הן בסתימו דעיינין אבל חב"בפתיחו דעיינין וחג
 .ד"ו ע"עוד שם דף ט' ועי, ל"עכ

 .'ל פרק ד שער לאה ורח'עי 3010



 פתחי שערים

608 

 והוד דידה , וכן בקו השמאלי גבורה דלאה מפרק עליון דגבורה,מפרק השני שעד פרק התחתון
  .'מפרק ב

ל וגם לטעם שגבול יש ללאה להתפשטות שלה " עלו ממטה למעלה לטעם הנוהאורות
 ,רגת רחל לבד ומשם ולמטה הם שייכים לרחל כי משם ולמטה האור בצמצום לפי מד,עד החזה

ולכן גם לאורות הפנימיים של הזרועות שהם נתנו מקום להתפשטות הנהגת לאה הוצרכו 
 והוא , ולכן משם הוצרכו להסתלק למעלה, המדרגות שעד החזה ולא יותרערךכ ב"להסתיים ג

כ ממה שהיה תחת הפרסה ועלו למעלה "א שנסתלקו ג"ממש כמו אורות הפנימיים שבגוף ז
ד ובביאור רבינו "ש בספ" כמ,'יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד וגו) ט בראשית א(בסוד 

  .3011)א"ו ע"כ (הגדול שם
א בסוד נשיאת כפים למעלה נגד הראש "י הגבהת הידים של ז"ב שלה נעשה ע"וחו

ת הוא לאה בסוד "ל שא"ש הרב ז" כמ,'ת ה"שאו ידיכם קודש וברכו א) בד תהלים קל(בסוד 
 והיא ,א"לאה נוקבא דז'  וכן כאן את ה,ם תמיד את הוא הטפל לדבר אחר רבוים וגאתין וגמין

 כי הידים הם עשוים והענין ,ב" הידים לקודש שהוא נגד חויאתי נש"מתברכת במוחין דילה ע
לעלות ולירד בסוד הכנפים שהם מאורות העשוים לעלות למדרגה עליונה לקבל מאורות יותר 

 כמו הידים באדם שהם עשוים לקבל וליתן וכן הוא ,כ להוריד וליתן למטה"עליונים ואח
' אמצעיות וג' ר וג" ג,ן"חלקים ראש בטן גויה שהם בסוד נר' בשרשם שכל פרצוף מתחלק לג

 והראש שבו הוא , שבו הגויה3012ת"ש הרוח שבו שהוא חג" כמו באדם שעיקרו ע,תחתונות
 ,ותו למעלה עליונה ניתן בו להשלימו ולהעל,הנשמה שהוא מדרגה למעלה ממדרגת האדם

 ונתחבר בו כדי שגם הוא ישתלם ויעלה במדרגת , שבו הנפש הוא למטה ממדרגת האדםוהבטן
 ולכן הידים שהם באמצע נגד החזה והלב ,י הנשמה המאירה בו"הרוח שהוא האדם להבנות ע

כ יורדים נגד הרגלים שהוא הנפש "שבו הרוח עשוים לעלות לראש לקבל הארת הנשמה ואח
  .א מקום הידים"ת דז"כן כאן לאה שעיקר בנינה נגד חג ו,שבו

 , תתאין הם המאורות העשוים לקבל מלמעלה וליתן למטה כמו באדם למטהופרקין
ב "ב שלו הם מעוררים הארה מרובה שגם בלאה מאירים חו"י נשיאתם למעלה נגד חו"ולכן ע

  . בשלמות מסודריםשבה שהם ראש סדור הנהגה העליונה הזאת אשר שם הם
 שהקליפה יש להם אחיזה )'ן פרק ב"פרצופי זו (ל בסוד נטילת ידים"הרב זש "והוא מ

י "א מקומה נגד נה"הסטכי והיינו , בסופי האצבעות בציפרנים באורות הבוקעים משם
 ובעת שהידים למטה אז הגבורות ההם בהתפשטם נותנים להם כח כי הם מסוד סיגי ,3013ברגלין

בוק בגוף שהם ד שם דבוקים הצפרנים שהוא לבוש חיצון הכן ול,אצבעות' ג ה"הגבורות בסוד ה
 משם יש להם 3015 וכן למעלה בלבוש החיצון של הקדושה סוד החשמל,3014בסוד כתנות עור

                                                           

ובצמצום שהוא סוד הדין ועביות הכלים של , ס בשביל מלכותו"ש שנצמצם א"ז, ל" וז3011
, ק"ת דע"יקוו המים מתחת השמים שהוא ת) ט בראשית א(ש "וז, כ תוכל להתגלה"שעי, מלכות

אל מקום אחד ליסוד ואז ותראה היבשה ) ראש העמודב(ל "כמש, הפרסה שנקרא רקיע השמים
  . ל"עכ, יוזהו יום השליש

אבל , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי3012
  . ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הנפש הוא המדרגה למטה ממנו

 .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3013
והם , ליפות נוגהכ מלבוש אחר מק"כ עשה לו ג"אח, ל"וז' ח קליפת נוגה פרק ד"ע'  עי3014

וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא כי הרי ', ע הארץ וכו"וכנגד הלבוש דכתנות אור ג, כתנות עור
ג "ב ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה

ושם מתגליא בשר ' שמילה נק, לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מאד] ש"ומ[, ל"וז
) ב"ח ע"סנהדרין ל(ר שאמרו "והוא בסוד כתנות עור של אדה, ועורו הוא עור הערלה, ל"החסד כנ

כ נכסה בעור "ואח, והוא אור הגנוז, ש בזוהר"ובתחלה היה כתנות אור כמ, מושך בערלתו היה
וא היה לבוש ידעו כי ערומים הם וה, ל"א וז"ט ע"שם כ' עיו, ל"עכ, א"ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס

ד "ה ע"ח דף פ"ש בתז"בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו וכמ
ג כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא "ב וכ"א ופרשת בראשית דף כ"ו ע"ופ

למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל 
  .ל"עכ, תיד הוא למחטי קמךע

ש הוד "מן ח, ל"ל מן חשמ"ל עם נצח ודא מ"למנצח תמן מ, ל"ב וז"ג ע"ג רכ"זהר ח''  ע3015
ן מכל צדדיהם "ל הזה מלביש ומקיף לזו"הנה החשמ, ל"ע פרק יג וז"ח אבי"ע' ועי, ל"עכ, ונצח



 פתחי שערים

609 

בית עולמים  (א"ש במ" ולכן צריך ליטול הידים במים שהם סוד הגבורות שבחסדים כמ,אחיזה
 תשובה סוד המקוה המטהרת כל  וגם כי המים הם מסוד אימא, מזה והוא הטהרה)ב" ע'ו

  . וצריך לזה נשיאות הידים למעלה לקבל הארה מבינה,טומאה בסוד ונקה
ובמקום  )'פתח ז (ש למעלה"כמ פרצוף לאה הוא בסוד גאותו של מלכות שמים וכלל

 והיא ,הוא מלכות שלה'  וא,'י דתבונה שהוא ג"כי גאה הוא בסוד נה ,3016גאותו הוא ענותנותו
 וכל מה ,בשפלים'  שהענוה הוא ענין גילוי השגחתו ית, ושם נמצא סוד ענוה,עילאה' בסוד ה

 והוא מצד הנפלאות שרוצה להשגיח ולהראות , בסוד ענוה יותרהואשמגלה השגחתו יותר 
ש משה " והוא מ,י"א האוחזים באחוריים דאדנ"ז משפיל הסט" שעי,ש"שלמותו בתחתונים כמ

 והוא גאותו של , ורוכבו רמה בים3017ס"י גאה גאה סוכ' אשירה לה) אשמות טו  (בשירת הים
כ נוקבא רחל היא מלך על כל הארץ שהוא " משא,מלכות שמים שהוא אימא מלכות עילאה

 מפני גאותם של ישראל ,גוה מאי מפני )ב" ע' החגיגה(ש " וז,י והוא מלכות ישראל"בבטן בנה
   . והבן מאד,ן"ההי'  מקדשים בתיב'  שהוא בב,' ואמרי לה מפני גאותה של מלכות שמים כו,'כו

  

                                                                                                                                                                      

נקרא ומה שהוא מתחת רגליהם , ומה שהוא מצדם נקרא מלבושים, אפילו מתחת רגליהם
  . ל"עכ, גם נעל נקרא לסיבה זו, ל"והבן זה היטב וכבר נתבאר כי מלבוש גימטריא חשמ, מנעלים
 .א"א ע" מגילה ל'עי 3016
 ).י"נ אדנ"ד אד"א' א(י "אחוריים דאדנ' גימ 3017
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  נתיב פרצופים לאה ורחל
  

  א ]י[3018פתח 
'  א,נ שבה"מדרגות דו'  שהוא נוקבא דאצילות בב)'פתח א ( ורחל כבר ביארנולאה

ז בית ראשון שהיתה " וכ,י אותות"בהנהגה טפילה ע'  וא,בבחינת הנהגה עיקרית בנבראים
 , גילוי מהנהגה עליונה בגילוי שכינה בישראל היה קצת,מלוכה לישראל מדוד דאתי מיהודה

 ,ל שדוד היה עיקרו מנוקבא רחל וגם אתי מלאה" ולכן כתב הרב ז,אבל עיקר ההנהגה היה ברחל
ש בברית "על מ ש במדרש" והוא כמ,'ת ימי וגו"קיצי ומד'  הודיעני ה)ה לט תהלים(ש "והוא מ

וצה לכלות כל האומות וישב אותם אברם  שהיה דוד ר,' וירד העיט על הפגרים וגו,בין הבתרים
יהיה נתקן כל האחוריים ושהיה רוצה שיהיה בזמנו גמר התיקון שאז יתבטל הרע והיינו , 'וגו

  ).פתח חב (ש למעלה"כמ ויהיה הנהגה במדרגה עליונה של משיח ,ס שבה"דאימא בי
ל התיקון  שמאברהם אבינו התחי)'ותיקון פתח ד', י פתח ג"עגו ( ביארנו במקומווכבר

 והוא ,' להיות לך לאלקים וגו)ז יז בראשית(ש " וכמ,לכלל הבריאה מעת שנבחר אברהם וזרעו
א לברר ולתקן הרע "מברית בין הבתרים שמאז התחיל הגלות שהוא סוד ירידת הנוקבא לסט

ויבתר אותם '  קחה לי וגו)ט בראשית טו (ה"ש לו הקב" והוא מ,להחזירו לטוב והם השברי כלים
ש " כמ,הקווין'  ויתן איש בתרו לקראת רעהו שהם אוחזים בב, שהם השברי כלים,' וגובתוך

והנה תנור עשן ולפיד ) יז בראשית טו( וכתיב , בימין ושמאל, שממית בידים תתפש)כחמשלי ל (
 לברר הבירורים , והוא סוד הגלות ושכינה בגלותא העובר שם,אש אשר עבר בין הגזרים האלה

בודת ישראל שם וכבר ניתן זמן וקצבה אל הבירורים עד סוף אלף הששי שאז  עי"והתיקונים ע
 ולכן היה דוד רוצה למהר התיקון עד שבא אברהם ולא הניחו עד שיגיע ,יהיה ימות המשיח

  .הזמן
אחוריים דאימא שהוא ה זמן הגלות והבירור נמשך לפי ערך הזמן שצריך לברר ובאמת

שאז לימות המשיח  )'פתח יב (ש למעלה"כמבשלמותה ס ראשונות דילה שהוא תיקון לאה "ט
ס מדרגת דוד "וז ,י הנפלאות הגדולות" ויהיה ההנהגה ע, ונוקבא רחל תתעלה עד שם,תתגלה

הוא ענינו של משיח כ סוד עמוק ש" והוא ג,3019ר נתן לו משנותיו"שהיה ראוי להיות נפל רק אדה
 שעדיין , מוציאה אותו בשלמותואינה אבל השכינה ,שבכל דור נמצא ניצוצו 3020שנקרא בר נפלי

א שהוא עצם אורות אחוריים של אימא " לצאת מן הסט3021לא נגמר בירור כל המדרגות שלו
א מן " שבזה יכבוש כל האומות ויעביר הסט,שהם התיקונים והמעלות שעתידים להנתן למשיח

ת ולהתברר  לצאהאלו אחוריים שלא נגמרו הל זמן וכ,העולם שהם נמשכים מן האחוריים ההם
  . שהם אחוריים דילה שנפלו למטה במקום נוקבא דאצילות,ולהסתלק מן הרע אז נקרא בר נפלי

ל שנשאר נשמתו נשרשת למעלה באימא " ר,3022ר"ן צפו" הוא נשאר גנוז בהיכל קולכן
 ולא נתנו ללאה לבנין פרצופה להנהיג למטה בעולם ,א"עילאה במקומה ששם אין מגע לסט

 וכל זמן שמשיח אין יכול להתגלות שלא נשלמו אלו ,קן צפור הוא באימא וידוע כי ,התחתון
 אז הרע נמצא בעולם עד שהחטא גורם שגם נוקבא רחל תהיה לפעמים רק בסוד ,האחוריים

 ,' כי יקרא קן צפור לפניך בדרך וגו)וב דברים כ( נקודה אחת לבד שהוא גלותא דשכינתא בסוד
  .בסוד נפל שלא כלו לו חדשיו ולכן אז דוד ,מ"ש בתיקונים בכ"כמ

י " שעיקר ההנהגה היה ע,ז בית ראשון ניתן לו ממשלה בסוד רחל למטה מן החזה"וכ
 שהיה גילוי שכינה שם במקצת ,ס ראשונות האירו בה שהם ניצוצי הנפלאות" רק שגם ה,רחל

נתן שנים ש'  והוא סוד ע, אבל עיקר היה מלובש בדברים טבעיים בסוד רחל)'פתח ח (ל"וכמש
ש " כמ,'ת מן החזה ולמטה שהם במספר ע"שלישי ת' ה וב"ת שבנו"הויו' ר שהם ב" אדהול

                                                           

  . יעקב ולאה על אף שכתוב שזה נתיב לאה ורחל לנתיבי נחשב נתיב זה כהמשך" בכת3018
' עי, ל"א וז"ד פי"מדרש במדבר רבה פי' ועי, ב"ג ע"ז קס"יקווכן ת, א"ה ע"א נ"זהר ח'  עי3019

כי ) שם ג(שנאמר , לפי שראוי היה לחיות אלף שנים, שנה שחיסר אדם משנותיו ונתן לדוד בן ישי
כי אלף שנים בעיניך ) תהלים צ(' ה אלף שנים שנא"ויומו של הקב, ביום אכלך ממנו מות תמות

ר א פרק כ בסוף הפרק שזה החלק של מלכות דאצילות ח שע"נפה' ועי, ל"עכ, כיום אתמול
  .ק"המושרש במלכות דא

 .ב"ו ע" סנהדרין צ'עי 3020
  .ב"ע' ח ז"תז' ועי, ב"ע' א אגדות בכורות ח"בהגר'  עי3021
  .א פתח כב"דז' ונוק, א פתח יט"לעיל א' ועי, ב"ו ע"ג קצ"זהר ח'  ועי,א פרק יד"ח א"ע 'עי 3022



 פתחי שערים

611 

ה "א שם מ"ר הוא ז" ואדה)'אונאה פרק גח שער "ע( ל בסוד המילה במקומו"הרב הקדוש ז
 ואלו הם החיים של דוד וסוד ממשלתו ,ה שלו"ת ומנו"שלישי ת' שנותן לנוקבא הארות אלו מב

 )'גפתח תיקון ח שער ה"ע( ל"ש הרב ז"ה אדם כמ"ה מילוי מ" והוא סוד חו,ש"בבית ראשון כמ
תתאה וגם ' הוא נוקבא ה'  וה,ל"ט הנ"וי' ט על הפגרים שהם ע" וירד העי)יא בראשית טו(ש "וז

  .ראשונות בסוד לאה' רומז להארת ה
 ולא הניחו אברהם , רוצה שבזמנו יהיה נגמר התיקון לזכות לסוד ימות המשיחוהיה

קצי ' הודיעני ה) ה לט תהלים( ולכן שאל דוד ,שבחר בגלות כדי שברוב הזמן יהיה נגמר הבירור
כ שאל ומדת " ואח,ץ"הוא ק' כלול מי' ה כל א"שנה בסוד מילוי שם מ'  זמן ימי חייו בעבסוד

 כמה ,שרצה לידע שיעור המדה של אורות דלאה שהם אחוריים דאימאוהיינו , ימי מה היא
 יםים להתתקן עד שמזה ידע זמן קץ של משיח לפי מספר המאורות האלו שצריכמדרגות צריכ

ל " וארז, שיהיה נגמר חדשיו בעת הלידהעד והם מדות ימיו של משיח ,להתתקן בזה אחר זה
 שאין קץ ,'ד כו"ה גזירה היא מלפני שאין מודיעים קצו של בו" שהשיב לו הקב)א" ע' לשבת(

  .3023ומא לא גלי לבא לפ,של משיח יכול להתגלות
ה "שמות אהי' אלפין דד' ו אורות שהם ד"ל שלאה לוקחת לכתר שלה י" הרב זוכתב

 והוא ענין עמוק ,ל"שמות הנ' ה הנשאר מד"פ הי"אורות שהם כמנין ד'  ורחל לוקחת פ,דאימא
ה שהם בסוד "ה ויהי"הווה "מדרגות הי' א באריכות בסוד הזמן שמתחלק לג"ש במ"מאוד כמ

 שענין היה הוא במלכות ,נ שהם כלל הפרצוף בראש בטן גויה"למין ובסוד בינה וזוע'  גלן ש"נר
אלפי '  שהוא הנהגת הזמן של ו,ק הם בסוד הוה"ה והויבסוד הנהגת עולם התהו מה דכבר ה

 ואז סלקא מלכות ,3024'תליסר יקים לון כו ,ן ויהיה בסוד בינה באלף השביעי בגמר התיקו,שנין
  .3026ד באורך"ל בספ"ש בביאורי רבינו הגדול ז"כמ 3025אתעטרלבינה קרן ביובל 

 ,ל בסטרא דבינה באלף השביעי"ה שמורה על מה שעתיד להיות לע"ס שם אהי"וז
 ובתיקון סלקא מלכות לבינה בסוד ,ה בסוד מלכות מה דכבר הוה"הוא נשאר הי' וכשתסלק הא

' לכן לאה ורחל שהם ב ו,ה" והוא סוד כלילת מלכות נוקבא בבינה בשם אהי,אלף בגילוי היחוד
 אך לאה שהיא בסוד הנפלאות לוקחת אורות העיקרים של ,ה"נוקבין נכללים שניהם בשם אהי

   . והבן מאד, אבל נוקבא דרחל מסוד היה לבד,אימא שהם בסוד יהיה
  

  ב ]י[פתח 
 אך לאה היא דינא קשיא ורחל דינא , ורחל שניהם הם בסוד הדינים שהם מגבורותלאה

 ,א שהוא במקום הסתום שאין החסדים מתגלים שם" היא בחצי העליון של ז כי לאה,רפיא
 בסוד )א פתח לח"גדלות דז (ש במקומו" כמוהענין ,כ ברחל שהיא מן החזה ולמטה"משא

 לפי טב ששם עיקר המשפ"א שחציו העליון הוא בסוד הנהגת עוה"פרצופים של ז' התחלקות ב
ז המדות ממוזגים " ולמטה בהנהגת עוהכ מן החזה" משא,ש" כמ3027המעשה בדקדוק גדול

 הבריאה שהוא יסוד והוא ענין גילוי החסדים של אבא שהוא ,בהתחלפות לצורך קיום העולם
 ולכן לאה דינים קשים יותר והוא סוד גילוי , ולכן הנוקבין שלהם הם בערך מדות האלו,שם

                                                           

 .א" ע'ח ח" ז'עי 3023
 .א"א ע" יצ"ספד 'עי 3024
 .ב"ו ע" לצ"ספד 'עי 3025
, שהיא עלייהו, אלף השביעי תליא במלת בראשית, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3026

, והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי, ל"והיא בינה כנ, בראשית ברא שית עלייהו, ש לעיל"כמ
ש "יא סוד האש כמשהכל תשוב אל שרשו שה, ובינה הוא בסוד אחרית, שהוא דרגא דבינה כידוע

, הוא מלכות' וז, ק"והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו, והוא סוד וחד חרוב, י"בס
, וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל, וחוזרת אל שרשה, ומלכות תליא בבינה

ב "ועה, ש"ע) א"ח ע"תרומה דף קנ(מ "ש בר"כמ, רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה
וכלם חוזרים , אז ובינה שלטא, והיא אשת חיל עטרת בעלה, הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה

  .ל"עכ, לבטן אמם, לבינה
והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי3027

וכן ,  או ברחמים גמוריםמתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור' ג', כלילין בג' ג, ק"ו
ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה

  .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע
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היה גילוי הנפלאות  ולכן בכל עת ש,ב מבינה"הנפלאות שבעולם שהוא התנוצצות מהנהגת עוה
ב " לשבת(ש " וכן בכל זמן וכמ,3028ס שהיה קטרוג גדול כידוע"היה מתעורר דין קשה כמו בקי

ס אחיזת הקליפה " וז,' שאם עושים לו נס כו,'ע במקום סכנה כו"לעולם אל יכניס אדם א) א"ע
 מצד זה , בדקדוק הדין3029 שמצד שלמעלה בשרשה הוא דינים קדושים,בסטרא דלאה ביותר

  .א לקטרג"תעורר למטה הסטמ
נשים חוה ראשונה מסטרא דלאה וחוה ' ר שהיה לו ב"ל בסוד אדה" זש הרב"והוא מ

 והרי ,ר נברא בצלם אלקים והוא כולל כל הנשמות עד סוף העולם"שניה מסטרא דרחל שאדה
חלקי הפרצופים ' א בב"ק כלל פרטי המאורות שבז"אלפי שנין שהוא סוד ו' היה כולל כל הו

י היה ראוי להוציא תולדות "ה וחוה היא נוקבא דיליה שע"ם סוד שם מ" ולכן נקרא אד,שבו
י "א מגלה כל כחות פרטי מאורות שלו ע" כמו למעלה ז,לגלות כל הנשמות שעד סוף העולם

   .נוקבא
 שלכן ,ב" היה במדרגה גדולה כפי מצב האדם בהנהגת עוה, קודם שחטא אדםובתחלה

ר קומתו היה "אדה) א"ב ע" יחגיגה(ש " והוא סוד מ,ות לאחר מיתהע כמו הנשמ"היה יושב בג
 והוא סוד ,' שנאמר אחור וגו,ה ידו עליו ומיעטו" וכיון שסרח הניח הקב,מסוף העולם ועד סופו

ל שהיה " ור, מחציושלמעלהא גם מה "ר כולל כל פרטי מאורות שבז"עמוק שתחלה היה אדה
 ויהיה הנהגת הנבראים במדרגה העליונה ,א"ונים שבזי יתגלה כל פרטי מאורות עלי"ראוי שע

 שלא היה צריך למיזוג החסדים בשביל קיום העולם מאחר ,פ עומק הדינים"בסוד הנפלאות וע
מן העולם ) מח תהלים קו(ש "כמ' ש שהיה קומתו מסוף העולם כו" וז,שהיה רחוק מן החטא

' ש בפ" והוא מ,א"ל קומתו של ז שהוא כ3030ן"ההי' עלמין אימא וברתא ב'  שהם ב,ועד העולם
 )ב" ע'א א"ח (ש בזוהר" ולמקצה השמים ועד קצה השמים כמ, שנאמר,)א"יב ע (אין דורשין

  .שהוא קצה השמים דלעילא עד קצה השמים דלתתא
א "י של ז" אחר שחטא אז ירד ממדרגתו שיהיה הנהגת הנבראים למטה בסוד נהאבל

י זוהמת הנחש " ע)כקהלת ז ( ' צדיק בארץ וגו מאחר שאין אדם,לבד שהוא במיזוג המדות
ש שהניח ידיו " ומ,י עומק הדין בקו המשפט"א להתקיים העולם ע"ר הדבוק בו בטבע א"יצה

 ,ת"ב חג"ע שהוא הנהגת עוה" ולכן נתגרש מג,י שבו"א לנה"ת דז"חגעליו ומיעטו שנדחה מ
כ נשאר רק בארץ " ואח, הפרסה3031א עצמו עד"והוא מה שתחלה הגיע עד לשמים שהוא סוד ז

 ,פ"ש כמ"כמ י שלו"שהוא סוד חצי התחתון תחת הפרגוד שהוא שייך לנוקבא שהיא רק בנה
  .י צמצום וסילוק האורות למעלה" בערך פרצוף שתחתיו ע הםשאורות שתחת הפרסה

 ובגדולתו ,אמרו שהנחש שבא אל חוה לפתותה היה מצד שנתקנא במדרגת האדםל "ורז
פ כי הגדיל "ש ע" וכמ,כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו )א"ב ע" נכהסו(ש "והוא בסוד מ

 והוא , שמניח אומות העולם ומתגרה בישראל והוא בסוד הנהגת לאה שהיא דינים קשים,לעשות
 י" וע3032ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה"ב הק,ב" בהנהגת עוהיןש שמצד עומק הד"כמ

 שהיא נבראת לאשה לו קודם ,ם בחוה ראשונה ולכן מצד זה גרם פג,א לקטרג"נמצא כח לסט
   . ולפי ערך מעלתה כך היה הפגם ביותר, כפי מדרגתו העליונה שהוא בסטרא דלאה,החטא

 שלא יהיה עוד ,לסתור בנין זה'  הוצרך הוא ית,י שחטא ונכנס זוהמת הנחש בחוה"וע
 עד שיגיע ,המדותהנהגת העולם במדות העליונות בסוד הנפלאות בעומק הדין רק בסוד מיזוג 

 ויהיה )'א פתח ל"דז' נוק (ל"ל כמש"זמן תיקון הגמור אחר שיבער רוח הטומאה מן הארץ לע
 והנהגה העליונה נשאר שקוע ,י רחל נוקבא תתאה שהיא למטה מן החזה"הנהגת העולם ע

 היה נחרב , שאם היה הנהגת העולם כן בעומק הדין,א שמקטרג נגדו"ונעלם מצד מציאת הסט
ל " ר, חויא בישא בסוד לילית,ל שחוה ראשונה נשארת קליפה"ש הרב ז" סוד מוהוא ,לםהעו

                                                           

  .ז"ז והללו עובדי ע"ב הללו עובדי ע"ע ע"זהר תרומה ק'  עי3028
  .ל קשים" נדצ3029
ואמר בעלמא עלאה שהוא בינה שכל עולם הוא , ל"ד וז"ט ע" יצ"א על ספד"בהגר ' עי3030

ש "כמ, ב"ז ועה"עה, והן שני עולמות בינה ומלכות) 'משלי י(בסוד צדיק יסוד עולם , בנוקבא כידוע
ומלכות נקראת עלמא תתאה ובינה עלמא עלאה והוא ידוע בהרבה , מן העולם ועד העולם כידוע

 .ל"עכ, יקוניםמקומות בזוהר ובת
 .'גם מעל'ל "נדצ 3031
 .א" ע'ק נ" ב'עי 3032
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מצד ) המשלי ה (א שהיא מפתה האדם ורגליה יורדות מות "שכח אשה זונה נוקבא בישא דסט
 שאין הנהגה זאת יכולה להתגלות מצד ,הזוהמא שנכנס בזרע של אדם ובנשמות הכלולים בו

ח "סנהדרין צ(ש "ות בסוד ההנהגה בסוד משיח שהוא בגלות כמ עליונרגותשלא נתגלו אלו מד
  .' וגו3033 והוא מחולל מפשעינו)ה נג ישעיה(ש " שהוא יושב על פתחא דרומי כמ)א"ע

א הם בסוד רומי רבתא ורומי "נוקבין דסט'  סוד עמוק בסתרי ההנהגה שבוהוא
 שראויות להתגלות  והיינו שאלו המדרגות)ג"פתח י' קלי (ד"ת במקומו בס" כמשי3034זעירתא

 ,ז שלא נתברר"א שגובר בעולם כ" נשארים שקועים ונעלמים מצד הסט,ל"י משיח לע"בעולם ע
  .3035 גנוז בהיכל קן צפורשארוהוא סוד גלות של משיח שנ

 שענין הנהגה זאת של לאה נשאר גנוז ונעלם בשרשה , הוא במאורות העליוניםוכן
לאחר שחטא האדם לעשות בנין אחר בהנהגה ' והוצרך הוא ית )פתח יא (ש למעלה"כמבאימא 

 שיהיה יציאת ,ש שהיא חוה שניה שנתנה לאדם אחר החטא" והוא מ,והוא נוקבא תתאה רחל
ז " שיהיו מוכנים רק להנהגת עוה,הנשמות שנכללים בו לעולם בגילוי המדרגות השפלות שבהם

ת בשער "ות כמשיז התהו עד שנברר זוהמת הנחש באב" היה כוזה ,במאורות שתחת החזה
 ולא , שלא נתגלו מדרגות עליונות של הנשמות והיה הנהגת העולם רק בטבעו,ד"ז בס"שאח

באתלטיא כמו בעת התהו כביכול היה שם גילוי למדרגות אורות של פרצוף לאה שהיא היתה 
 הגדולים הקלקולים באתלטיא שהיה בסוד שיעורי היתה רק שבעת התהו גם נוקבא תתאה ,ממש

 ומעת שנברא האדם שהתחיל התיקון נפקא רחל ,י רוב החטאים"רמים חורבן העולם עשהם גו
 , שעד האבות שהיו ראשי הדורות צדיקים, והיינו בסוד דורות, אבל רק היא לבד,3036מאתלטיא
 היה מעט תיקון הואלפים של ת'  ונמצא שבאלו ב,י שיצא מהם כלל נשמות ישראל"ונתגלגל ע

 והוא בסוד תיקון פרצוף רחל מחזה ולמטה בהנהגה , שבכל דורבסוד שרשי הנשמות הקדושים
  ).א פתח עו"גדלות דז (ש במקומו" להוציא שרשי נשמות ישראל כמ,הטבעיית
  

  ג ]י[פתח 
אבות ' י הג"ונתקן חטאו ע 3037ר"ש שהיה מעין שופריא דאדה"נו עה יעקב אביוכשבא

וד הנחש עם אדם במה שלקח  וכל עניינו עם עשו היה בס,עד שיצא יעקב טהור מטתו שלמה
ובימיו התחיל  )3038ג"ו ע"כ(צ "ל בביאורו לספד"ש רבינו הגדול ז"ממנו הברכות והבכורה כמ

י לאה " לאה בסוד גילוי הנפלאות שממנו יהיה נולד מלך המשיח ערצוףלהתנוצץ מאורות של פ
                                                           

אינו מאיר לעולם וזהו גלותא דיליה ] אורו של משה[, ל"ג וז"ג ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי3033
, ח ושם מחולל מפשעינו"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ש בזהר ובר"וכל מ, בגלות רביעי

  . ל"עכ
ריעה שמענא דאינון רומי רבתא ורומי זעירתא בזמנא ערלה ופ, ל"ב וז"ח ע"ז ע"תיקו'  עי3034

א שערלה ופריעה הם עשו "ז ע"ז פ"תיקו' ועי, ל"עכ, דמתעברין מעלמא אתגליא אות הברית
  .וישמעאל
  .א פתח כב"דז' ונוק, א פתח יט"לעיל א' ועי, ב"ו ע"ג קצ"זהר ח' ועי, א פרק יד"ח א"ע'  עי3035
  .ד"ע'  חצ"א על ספד"בהגר'  עי3036
 .א"ד ע"מ פ" ב'עי 3037
הני מאני דרבנן דבלו מחופיא ) א"ע' ברכות ו(ש "כמ, א בלבושין"ס אחיזת ס"וז, ל"וז 3038

חמו חבריא מה כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול ) ב"ב ע"קי(משפטים ' ש בפ"וכמ, דידהו
כן , ר"והענין כי לקיחת הברכות ממנו בערמה היה כמו שרימה הנחש לאדה, ש"ע' החמודות כו

ש שם "כמ, ועשו של הנחש) א"ח ע"ב נ"ב(שיעקב שופריה דאדם , רימה יעקב לעשו ונטל את דיליה
ולכן , ש"ה ע"עד סוף כל הג', ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת כו, ח מה כתיב"ה ת"בהג) א"א ע"קי(

, ם"ר שנתפתה אחר הנחש ולקח הס"ועשו נטל בגדיו של אדה, רמה עכשיו אותו עם עקש תתפל
ש חיה טבא חיה בישא "וז, ולכן נטל יעקב ממנו ולקח הברכות, וא עשו והוא בגדי החמודותוה

ל "וזד "ע'  טצ"א על ספד"בהגרעוד ' ועי, ל"עכ, ל"ל והוא נפש הנ"שניהם בבריאה והוא טוב ורע כנ
שהוא סוד הרגלין וייז ) שם( והדר לבושו פורה דרכתי ,ל"הדור בלבושו שהוא נצח כנ) ג"ישעיה ס(

ויגע בכף ירכו ) ב"א ע"קי (ס האמור בפרשת משפטים" וז,ואוריד לארץ נצחם' נצחם על בגדי כו
 דלא משיך , מאי בחלישו,עד דאתא שמואל'  וההוא ירך הוה בחלישו דילי,וההוא ירך דרווח מיעקב

ב מה כתיב ותקח רבקה את "ב ע"קי'  ושם בד,' כד אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו,נבואה
כ הני מאני דרבנן דקא בלו מחופיא דדהו והני ברכי " ובג,' באלין לבושין דיליה גזל כו,'די עשו כובג

ש וידוע שסוד הירך הוא נצח והוא שנבא ממנו שמואל כידוע ושם " ע,'דשלהי מנייהו הוא ודאי כו
  .ל"עכ, כ"ג
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לאות י הנפ" שע,'הפעם אודה את ה) לה בראשית כט(ש " והוא מ,י יהיה גמר התיקון"שע
חסדו ונפלאותיו לבני '  יודו לה)ח תהלים קז(ש " כמ,'המתגלים בעולם נותנים הודאה לשמו ית

י מדרגה זו של פרצוף לאה עד ימות " אבל עדיין לא היה זמן גילוי הנהגת הנבראים ע,' וכואדם
 ורק שאז היתה הכנה ,י רחל" ועיקר גילוי ההנהגה ע3039 ולכן נקראת עלמא דאתכסיא,המשיח

  .ל"י יהיה התיקון הולך ומתגלה לע"י שנבחר יעקב ובניו לו לעם שע"ת משיח עלביא
 ,'ויאהב גם את רחל מלאה וגו) ל בראשית כט( וכתיב ,נשים לאה ורחל' ס שלקח ב"וז

 והוא סוד שם יעקב שעדיין לא הגיע לאותה ,שעדיין לא היתה לאה אצלו בסוד עקרת הבית
 שעדיין לא נגמר התיקון בשורש נשמות ישראל ,א"ון דזמדרגה והיה רק בסוד חצי פרצוף התחת

 ואז קרא שמו ישראל כי שרית עם , עשו עד אחר שנאבק עמו וגבר עליודמן הנחש שהוא סו
 בראשית לה(כ בשובו לבית אל וניצל מלבן ומעשו כתיב "וכן לאח )כחבראשית לב (' אלקים וגו

 שאז ,כי אם ישראל יהיה שמך' מר לו וגו ויברך אותו ויא,' וירא אלקים עוד אל יעקב וגו)ט
 ונתבשר בסוד דוד ומשיח ,נסתלק למדרגה העליונה בסוד לאה אשת ישראל למעלה מן החזה

כ נזכר מיתת " ולכן תיכף אח,ומלכים מחלציך יצאו )יא בראשית לה(ש לו "שיצאו מחלציו כמ
כנה לימות המשיח  והוא ה,רחל שנסתלק בשורש נשמתו אותו הנהגה ונעשת לאה עקרת הבית

  .ש"בגילוי הנפלאות כמ
 ולכן ,ם"ה נעשה אלהי"י דבינה שמתלבש בלא" לאה הוא בשם אלקים שהוא מוסוד

 ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר אתו שם )טו בראשית לה( וכתיב ,נזכר כאן שם אלקים
ם ונקראת ה שהוא אלקי" ומדבר כאן על סוד לא, כי ידוע כי מקום הוא נוקבא,אלקים בית אל

ש "כ בסטרא דלאה כמ"ש הוא ג" השגת משה רעהוגם )א" ע' ביומא(בית אל ביתו זו אשתו 
מלמד שהראהו קשר של תפלין שהוא ) א" ע' זברכות(ל " וארז,ל בסוד וראית את אחורי"הרב ז

 ז ביקש משה"קשר הנמשך מן המוחין שהוא סוד הנהגה הפנימיית העליונה שע' בסוד הד
 בסוד נפלאות שביקש שיהיה הנהגה עליונה בגילוי ה,ראני נא את כבודך ה)יח לג שמות(

 וראית את אחורי בסוד ,לא תוכל לראות את פני) כ לג שמות (ה" והשיבו הקב,פנימיות המוחין
א "גדלות דז (ש במקומו באריכות"ב כמ" שזכה בדורו שהיה הכל בסוד הנהגת עוה,הנהגת לאה

  ).פתח סד
הנה אנכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות ) יד ות לשמ (ה"לו הקבש "והוא מ

 ,'ד כל עמך וגו"ש נג" וז)א פתח סד"גדלות דז (ל" שהוא דור המדבר שהיה בסוד לאה כמש,'וגו
ש הרב "א ודלאה כמ" ודזאימאת בחזה ששם הארת היסודות ד"ד הוא שם השלישי בת"וסוד נג

ס " וז, גילוי הנפלאות מהארת יסוד אימא ושם הוא,ל שהוא יסוד"ש נגד כ" וז,3040ל"הקדוש ז
 ושם הוא מלך ,ה"ז הוא בינ" יסוד וס3041י" הוא נעלם של שד'ק"ת'ז ש"תקס' ת גי"נפלאו

 ושם סוד השדים ,ת"ה נפלאו"ש אעש" וז, דסוכות שלום פריסת גדפהא3042שהשלום שלו
של אורות  ומן הנעלם ,כ מסוד הצירים ודלתות דיסוד אימא" נעשה יסוד דלאה גמשםוהדדים ש

 , שיסוד לעולם מקום שנפתח משם האורות והמדרגות להאיר לנבראים,אלו נבנה יסוד דלאה
  .י מאור הזה שסגולתו להשפיע למטה"והוא ענין הנהגת לאה שמגלה כחותיה ע

 שעדיין לא נשלמו אורות שלה בגילוי הנהגה זאת ,' אשר לא נבראו בכל הארץ וגוואמר
א הוא וסוף "י נור"ה כ"ה הוי"העם אשר אתה בקרבו את מעש ואז וראה כל ,ש"עד משה רעה

 וכל אורות של לאה הם רק בסוד רשימו של אורות אימא בסוד קשר של ,ה"תיבות הוא שם אהי
 להתגלות פנימיות הנהגה זאת ניתןש שענין הנהגה זאת לא " והוא כמ,בבחינת עור לבד' ד

כ " משא)'פתח ט (ל"ל כמש"מו לבד עד לע רק בבחינת רשי,לנבראים כל זמן שלא נגמר התיקון
 לכן באו כל אורותיה ,ז" העיקר בהנהגה הטבעית בהנהגת עוהתהנהגת רחל שהיא עקרת הבי

 הם גלוים ועיקרים בהנהגה תיה שכל פרטי מדרגו,מגולים במקום גילוי המוחין מן החזה ולמטה
 שאורות לאה הם ,ל" הרב זש" וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו כמ, עור בעד עור)דב איוב ( בסוד

ו מאורות הבאים "א מעור לבד שהם מספר רע"רק בסוד חיצוניות של מאורות חצי עליון דז
  .ל מקבלת עיקר האורות"כ רח" משא,ה"בהכאה משם הוי

                                                           

 .א"ד ע"א קנ" זהר ח'עי 3039
  .ל"עכ) 'ץ וכו"מאבגית(ש "ד יכ"וא נגת שה"תכוין לשם ת, ל"וז' ח שבת פרק ח"פע'  עי3040
  .ד"ו ית"ל דן"י ש3041
  .ל"עכ, תנינן מאן מלך שהשלום שלו צדיק, מלך שהשלום שלו, ל"ב וז"ה ע"ח פ"ז'  עי3042
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  ד ]י[פתח 

 כי לאה מקומה עד סוף שליש , פרצופים האלו לאה ורחל משולבים ודבוקים זה בזהשני
 , ושליש האמצעי משמש לשניהם,ת"ה של רחל משליש התחתון דתת ועיקר מקומ"עליון דת

אלו הם '  כי ב,והוא , וכל אלו הם דברים עמוקים בחכמה,והם רגלי לאה הנכנסים בכתר רחל
 מה שעשתה חכמה עטרה לראשה )טרבה פרשה א פסקה ש "שיה(  ואמרו,בסוד ענוה ויראה

 הוא ,' עקב ענוה יראת ה, שנאמר, עשתה ענוה עקב לסוליתה,'שנאמר ראשית חכמה יראת ה
אם אין יראה אין חכמה אם ) ז"ג מי"אבות פ ( בביאור אמרם)גנזי מרומים (ש במקום אחר"כמ

יראה חיצונית מצד פחד העונש '  א,מיני יראות'  שהכוונה בזה שיש ב,אין חכמה אין יראה
 'ה(דמת בראשית ש בזוהר בהק" כמ,'מצד הכרת גבורתו וגדולתו ית'  והב,ב"ז ובעוה"בעוה

 ומצד יראה זו בא האדם לידי , קודם להשגת החכמה עליונהא והנה יראת העונש הו,מ"ובכ )ב"ע
 ומשם יבוא לידי ,חכמה שילמוד תורה וממנה ישיג החכמה של יוצר בראשית וגודל רוממותו

  .יראה העליונה
ויקרא כו ( אי וה,א המנהגת הנבראים" יראה הוא מצד רחל שהוא מחזה ולמטה דזוהנה

י "ז הוא ע" שעיקר הנהגת עוה,ה" שבניינה מצד הגבורות בסוד ירא,חרב נוקמת נקם ברית) כה
 ושלא גדו וצריך שם יראה לעמוד נ,א בעולם"הצמצום וכח הגבורות שמזה נמצא הסט

ש " דבה תליא יראה כמ, ומקדשי תיראו)ל ויקרא יט(ש "והוא מ ,ו"א ח"להתפתות אחר הסט
 כי , והוא סוד עמוק מאד,' כו3043 מאן דעייל לחלל דילה,מחלליה מות יומת) א"ה ע" כז"תיקו(

כי יסוד לעולם והיינו ,  בסוד החפירה3044י הגבורות שעשו יסודה שקיע לגיו"חלל דילה הוא ע
 וכיון שנוקבא עיקרה , הזה למטהורי מא"הוא מקור הנפתח לכל המדרגות שבפרצוף שיתגלו ע

 שעיקר כח הצמצום וסילוק גילוי הקדושה הוא ,על מדרגתו' להוציא הנפרדים ולסדרם כל א
כל הגוים כאין נגדו מאפס ותהו ) יזישעיה מ (א בסוד "ז נמצא כח הסט"ע שעי"בנפרדים בבי

 ולכן צריך שמירה יתירה שלא )'פתח ב (ש באריכות בנתיב שבירת הכלים" כמ,נחשבו לו
 שהוא בסוד הנהגה , ולית דייןלית דיןלאדם דא שאומר "ר וסט"ו אחר היצה"חלהתפתות 
א ביסוד " והוא מסוד כניסת הסט,בפרטות'  כח קדושה עליונה והשגחתו יתהעלםי "הטבעית ע

י מקור הנפתח מהנהגת נוקבא בנפרדים בסוד "א ע"דנוקבא בחלל דילה שהוא אחיזת הסט
 והוא ,הוו לאדם שנמשך אחר הת" ודבר זה גורם מיתה ושבירה וביטול ח,הסילוק וצמצום וחלל

ס מקומו של עולם " השרשים בסוד הצמצום והחלל בנקודה מרכזית של ארשממש כמו שו
ז יהיה נמצא במדרגה התחתונה כח הצמצום " שעי3045 שמשם נעשה שורש לגבול,מלכות עילאה

סילוק ה ששם נתגלה כח , וכן למטה במלכות דאצילות במדרגה התחתונה שבה,וסילוק הקדושה
  .א"ת מציאות לרע ולסטבגילוי בנפרדים להיו

 בעטרת יסוד דדכורא 3046ד"דאח'  צריך להתקשר באמונה שהוא קוצו של דותחלה
 והוא סוד חכמה דנוקבא והיינו גילוי חכמה עליונה של יוצר ,שהוא נגד נקודת ציון שבה

                                                           

, דעלה אתמר מחלליה מות יומת, דאיהי שכינתא, א שבת"יר, בראשית: ל בשלימות" וז3043
חלל ממלכה , טמא'  את מקדש הואתמר בהון, דאיהו קדש קדשים, דעאלו אויבים בחלל דילה

 אתרהא דתמן הוה ,דאיהי נדה שפחה גויה זונה וסאיבת, ושריה ושפחה עאלת באתר דגבירה
 . ל"עכ, וקלא הוה נחית ואמר ירא שבת ואיהי לא עבדת כך, נייחא דשכינתא

כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא דין שלכן כל , ל"א וז"ז קמט ע"א בתיקו" בהגר'עי 3044
 . בערוה דכלא שקיעה וכל רחמי באמה דדכוראדינין

  .'לעיל צמצום פתח ז'  עי3045
אפילו ', כל זמן שמאמין באחדותו ית, ל"ה לא יפסיק וז"א ד"ב ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי3046

ונכלל ', פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו"ואע, עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה
ל הוא מבועא דלא פריש מבירא "והענין כי קוץ הנ, ל"יא בקוץ הנתפלתו בכלל ישראל ותפלתו ה

כיון שתמיד , א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה"של ז' אחרונה מל' כי זאת בחי, לעלמין
גדולים אבל שאר ' והר' שלכן הד, ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר

דנחש ' וזה הוא סט, ו"ה מחמת עונות כשרובם ח"ושתלוים בשאר מצות מסתלקים בע' הבחי
וכן בבת אל נכר אז , אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר, בשאר עבירות

ל יוסף "ר', ש ואיהו פוסק וברח כו"וזהו פירוד הגמור וז, ו מסתלק מצדו"ח) דהיינו האמונה(הקוץ 
י "א ע"פלתו עולה כלל דהעליה משכינה לזה ממנו כלל וכלל ואין ת"ומסתלק הקב, במדרגתו

 .ל"עכ, הזיווג
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י האמונה בא האדם לידי " יסוד דנוקבא שע,בחכמה יסד ארץ'  ה)יטמשלי ג (ש " כמ,בראשית
 שיודע בדרך כלל שכל הבריאה תלוי בחכמה עליונה ושהכל ,הלה החכמה סתומ ובתח,חכמה

 וסוד ראשית ,' ראשית חכמה יראת ה)יתהלים קיא (  נאמרז" וע,בסטרא דקדושה ובשביל התורה
י שמתקשר בעמוד האמונה לידע שהכל בחכמה עליונה בסוד " שע,הוא נקודת המרכז חלל דילה

' ד שקשור ב3047י"י דאדנ"ה באנ" שהוא אמונ, לשלם שכרן"נאמ' י ה"אנ) ב ו י שמות"רש(
י הצמצום תלוים ביחוד שלסוף חזרת " שגם הנפרדים שנתגלו ע,דאחד בסוד קשר יחוד העליון
י הוא נקודת חלל דילה ששם " וסוד אנ,י" ובזה נשלם שם אדנ,'הגלגל יחזור הכל ליחודו ית

י הוא סוד הקדושה שהוא " ומקדש,'י ה" ומקדשי תיראו אנ)ל ויקרא יט(ש " כמ,תליא יראה
  .מתעלם מן הנפרדים

 ,'ויחלום והנה סלם וגו) יאבראשית כח ( מה שנתגלה ליעקב בלכתו לחרן בסוד וזה
י נוקבא תתאה הכל בהשגחה "שהוא פרצוף רחל שגם בהעלם הקדושה בסוד הנהגת הזמן ע

ירא ויאמר מה נורא יו )ם יזש( ולכן כתוב ,'והנה אנכי עמך וגו) טובראשית כח (ש " וכמ,פרטית
 , ציון שבה ששם היה שוכב במקום אבן שתיהת והוא מקומו של עולם נקוד,'המקום הזה וגו

ן נעול אחותי " ג)יבד ש "שיה(  שהוא בסוד,יהיה בית אלקים' ן הזאת וגו"והאב )שם כב(ש "כמ
  .כלה

וא תכלית מ שכל כתר של כל פרצוף ה"ש בכ" היראה הזאת תלוי בכתר דרחל כמוסוד
שתכלית רצון הנהגת נוקבא העיקרית הוא בהעלם כח יחוד העליון בשביל והיינו ,  שבו3048הרצון

 והוא בעטרת יסוד דדכורא שהוא במקום ,'ז באמונה שהוא יראת ה"הבחירה ושיתקשר האדם עי
ד שנותן לנוקבא ורק "א הוא בסוד גילוי הקדושה בסוד החסדים טיפת מ"שזוהיינו , כתר דילה

 וקשור בזה סוד האמונה לישראל ביודעם שהכל בחכמה עליונה ושקשור הכל ,תן בצמצוםשני
ג חכמה דידה שזהו עיקר החכמה בכלל בסדר " שכתר דנוקבא עונמצא ,ש"ביחוד העליון כמ

 , והוא תלוי ברצון שלה,הנוקבא שיהיה בנין הנפרדים בסילוק וצמצום להיות נקשר באמונה
ף בהתחלת סילוק גילוי היחוד והנהגה עליונה שהוא מיד תחת והרצון הזה הוא מתחיל תיכ

ב ולהיות הכל במיזוג המדות בכדי " האורות וסילוק הנהגת עוהצמצום ששם היה ,הפרסה שלו
ר ולסוד "א וליצה"ז נמצא מקום לסט" שעי,שיהיה נמצא סוד צדיק ורע לו רשע וטוב לו

א תיכף אחר החזה "ת דז"ש אמצעי של ת והוא סוד שלי, אבל הוא קשור במקום היחוד,הבחירה
   . והבן מאד,ז"שהוא כתר רחל שהוא הרצון של הנהגת עוה

  
   )ה](טו[פתח 
 שכל ספירה הוא כולל פרצוף שלם שהוא ,ש במקומו" שליש האמצעי הוא כמוענין

 3049ת שהוא עיקר הגוף"ת של ת" ונמצא ששליש האמצעי הוא חג,משקיף על כלל הנבראים
י "ת נה" ושליש תחתון דת3050ב"ת הוא הנהגת עוה"שחג'  וכבר נת,ענפיםשממנו מתפשטים ה

מ נעשה כתר לנוקבא " מ,ב"ת שהוא קו האמצעי של הנהגת עוה" אף שהוא של ת,ז"הנהגת עוה
 ,ב"ז בהנהגת עוה"שכל בחינה תחתונה של עליון נעשה כתר לתחתון ובזה מתקשר הנהגת עוה

ס רגלי לאה " וז,יחד סוד פרצוף לאה ורחלוהוא סוד שליש האמצעי שהוא מחבר שניהם 
  .ת"התת של "שנכנסים בכתר רחל בשליש האמצעי שהוא חג

                                                           

י "י מתתא לעילא מן אנ"שכינתא תתאה אדנ, ל"א וז"ע' ז ז"תיקו 'עיו, שבירה פתח יח'  עי3047
נעוץ סופן בתחלתן , ל"א וז"ד ע" כצ"א על ספד"בהגרעוד ' ועי, ל"עכ, ן עשרה מעילא לתתא"עד אי

ח "א ות"ל ע"ר דף ק"ש באד"וכמ,  באותיות שוות כידוע,וכתר אין, שלכן מלכות אני, י"ש בס"כמ
  .ל"עכ, ראשון ואת אחרונים אני הוא כלא הוא' כתיב אני ה

' דברים רצון ומחשבה וציור וכו' ג, ל"ד וז"ח ע" לצ"א על ספד"בהגרליקוטים בסוף '  עי3048
מקודם , יםדבר' חכמה הוא טעם ותכלית הענין ועיקר הענין שבמחשבה ב' וכתר הוא התכלית וכו

חושב ציור הכלי ואותו הציור הוא גבול ) בינה(ואחר כך , חושב הענין לעשות בכללות לעשות הכלי
 .ל"עכ, הכלי

אבל , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי3049
 .ל"כע, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הנפש הוא המדרגה למטה ממנו

והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי3050
וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', כלילין בג' ג, ק"ו

ים ולכן מתנהג, א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה
 .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע
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ס האחוה ואהבה " וז, ששליש האמצעי הם מאורות המקשרים יחד שני ההנהגותונמצא
והוא  3051 כי אבא יסד ברתא,שיש ביניהם ושניהם אחיות בנות לבן בסוד החכמה שמשם מקורם

י "ז ע"ב בהנהגת עוה" יוצר בראשית שיהיה מקושר יחד הנהגת עוהכי כך שיערה חכמתו של
 בראשית כט(ש " והוא מ, רק שזו מדרגת גדולה וזו מדרגה פחותה ממנה, הבחירהבהמעשה וטו

  . שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל)טז
י " כי ע,במקום גדולתו שם ענותנותו )א"א ע" למגילה(ש " הוא סוד ענוה כמולאה

לפי ' א משיגים גדולתו של יוצר בראשית וסוד גילוי השגחתו ית"ים של זמדרגות העליונ
 והוא מדרגת יראה עליונה שהיא יראת ענוה שמכיר האדם ,המעשה בסוד האותות והנפלאות

 והוא יראת הבושה שזה נקרא יראת שמים ,' ערך גדולתו יתגדמתוך החכמה שפלות עצמו לנ
כי לבעבור ) יזשמות כ  (ש במתן תורה" וכמ,ועא למעלה מחציו שנקרא שמים כיד"מדרגת ז

 כי אז היה גילוי ,נסות אתכם בא האלקים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו
 'ג מ"אבות פ(ז אמרו "וע ,בקולות וברקים וגילוי התורה שהיא חכמה העליונה' נפלאותיו ית

'  מי כה)ה תהלים קיג(ש "שית כמכ סוד ענוה של יוצר ברא" גוהוא ,אם אין חכמה אין יראה )ז"י
 להשגיח על התחתונים להראות עוצם ,ינו המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץקאל

 ומשם בא יראה העליונה , שזה עצם הענוה במה שמראה להם גדולתו,גבורתו לנבראיו
 ,ל של חכמה תתאה נוקבא רחרהשהוא העט' עקב ענוה יראת ה) דמשלי כב (ש " וז,לנבראים

   . אל היראה הזאתבאשמן החכמה הוא 
י נוקבא " לאה הוא התפשטות הנהגה העליונה הזאת המתגלת למטה בארץ עורגלי

השמים כסאי והארץ הדום ) אישעיה סו (ש " וכמ,שתגלה אותם לנבראים לעתים הראוים לכך
בכתר רחל  רק שלפעמים רגלים אלו מכוסים ,ס רגלי לאה שהם נכנסים בכתר רחל" וז,'רגלי וגו

 , אלא בשליש התחתון לבד כי הנהגת הנפלאות מתעלם ברצון ההנהגהתואין רחל עיקרה מתחל
 והוא בסוד התנוצצות אורות הנפלאות של בחינת , רחל לוקחת גם שליש האמצעיולפעמים

 , הכל לפי ערך הכנת התחתונים,ב שמתגלה ברצון ההנהגה"ת שהוא עוה"ת דת"הנהגת חג
 והוא סוד התארכות פרצוף רחל למעלה עד , כל הנהגת חצי פרצוף העליוןולפעמים רחל מקבלת

ל שלפעמים לוקחת "ש הרב ז" והוא מ)'א פתח ד"דז' נוק (במקומוש למעלה "כמא " זשלכתר 
 שלפעמים כתר ,3052ר"פעמים או' ר הוא ג" כי כת,שלישים של כתר דילה' פעמים אור שהם ב' ב

מדרגות של '  וכל פרצוף מתחלק לג,משקיף על הכלהוא המאור הכולל כל הפרצוף הרצון ה
ת לעצמה שהוא "תה לוקחת הראש של ה ולא,ן" נר,י"ת נה"ד חג"ראש בטן גויה שהם חב

 ושליש האמצעי הוא הרוח המחבר , ורחל שליש התחתון נפש שלו,פנימיות המאורות שלו
'  והם ב,ות שלוי שנשלם בכל מדרג" ולפעמים הנפש עולה במדרגת הרוח ע,הנפש עם הנשמה

  .השלישים של הכתר
ותגנוב רחל את ) יט בראשית לא( היא לוקחת שליש האמצעי בדרך גנבה בסוד ולפעמים

א "ת בדרך העלם מקטרוג הסט"שלפעמים מתגלה בה האור הזה של חגוהיינו , 'התרפים וגו
 בדרך א" והוא בסוד בריחתו של יעקב מלבן שיוצא מן הסט,בעת שאין התחתונים כדאים לכך

עם עקש ) כזב כ' שמואל ב(א בסוד "רמאות וגנבה כמו שהיה ענין שעיר המשתלח לרמות הסט
א פתח "ז (ש למעלה"כמכי עקביים דלאה הם דינים קשים ומשם יניקת החיצונים והיינו , תתפל

א להעניש " הם הגורמים ונותנים כח לסטו ועקביים של,שהנהגה עליונה הוא בדין גדול )כז
א להתעלם ברצון " שלכן צריך לזה שתתעלם הכח הנותן אחיזה לסט,עומק הדיןלאדם כפי 

 רחל לבל יהיו בכתר והוא סוד בליעת העקביים והתעלמם ,הנהגת הזמן שהוא במיזוג הדינים
ז אין החיצונים נאחזים שם שאין התפשטות הדינים הולכים בסוד נתינה כח " ועי,גלוים לחוץ

ל שכתב "א ועזא" והוא סוד עז,ל"ושה בהנהגת רחל כמש אלא בהתעלמות בסטרא דקד,לרע
ר "א בסוד עץ הדעת טו" שמשם מתחיל קומת הסט3053עקביים אלו'  שיניקתם מב,ל"הרב ז

                                                           

 .א"ח ע"ג רנ" זהר ח'עי 3051
 .'ח לאה ורחל פרק ז"ע'  עי3052
ליקוטי ' ועי, נשים זונות ולגבי עקביים' לגבי ב' פרק ט' ח שער הקלי"ע' ועי, ח כאן"ע'  עי3053

כי עזא ועזאל הם , זה נופל אלו עזא ועזאלל על מחזה שדי יח"ונבאר עתה מארז, ל"תורה בלק וז
' שלו בג' ה הה"והנה עז[, עזא מימין ועזאל משמאל, אורות הנעשים מעקביים דלאה' אותן הב

עזא מרגל ימין כי שם האור עז ועזאל ' ל והם אל דעזאל לפי ששניהם משורש א"א' מילואים גימ
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ר שהוא "י התחלפות הנהגת טו" ע3054נשים זונות המפתים את האדם'  ששם ב,למטה מן החזה
'  שב,ש"ע וטוב לו כמי דעת המתהפך שהוא מתגלה מן החזה ולמטה בסוד צדיק ורע לו רש"ע

   .א נגד לאה ורחל בסטרא דקדושה"נשים זונות אלו הם נוקבין דסט
  

   )ו](טז[פתח 
 שסוד , חוה ענבים סחטה ונתנה לו)ה פסקה יטפרשה ר "ב( ש"ס ענין עץ הדעת מ"וז

' ת בהם ההנהגה בז" והוא כי ז, דאימא3055 שיין הוא נקודות אלקים,ל"ב הנ"ם הוא סוד עק"ענבי
 והם ,ן סתומים" והדינים הם בסוד אורות סתומים שהם בקימוץ וסיתום בסוד יודי,שיתימי ברא

 רק למעלה ,ה שהיא נבנית מדינים קשים בסוד הנהגה העליונה" סוד לאאה שהו"אותיות אל' בג
ל " ור,יין המשומר בענביו )ב"ד ע"לברכות ( והוא 3056הם דינים קדושים בסוד יין המשמח

 וכשהבריאה ,א"וד סיגי הגבורות שהוא כח השליטה הניתן לסטשהשמרים של היין הוא ס
 הקשור ככלב למטה 3057ר"א שקוע במקומו בנוקבא דתה"בתיקון אז הסיגים שהוא הסט

 , והם השמרים שבשולי הכלים והוא בסוד תחתית קומת הקדושה בעפר שתחת העקב,בשלשלת
 שתרין אלו ,3058א ירתו עפראתרין מתחבקין הוו לעילא נחתו לתת )א"א ע"ל(ד "ד פ"ש בספ"כמ

המרגלין שהם עזא ועזאל שהם היו מקטריגים על בריאת האדם וירדו ' א ב"הדכורין דסט' הם ב
י " והם שהתחילו ע,ר" והם בסוף עקבי לאה שמשם התחלת עץ הדעת טו,למטה בתחתית העקב

ה להיות ה והוא פיתוי דילי"נוקבין דלהון לפתות חוה בעץ הדעת שהיא חוה ראשונה בסוד לא
 ומזה יצא שורש לרשעי הדורות להמשך אחר ,ז"נמשך אחר מחקר טבעי בסוד הנהגת עוה

ה "ש הקב" והוא סוד מ, והרע בשכלםטובלידע ה' פילוסופיא הארורה להכחיש השגחתו ית
 והוא בסוף הנהגה העליונה הנעלמת עלמא ,ב"שופנו עקתואתה ) טובראשית ג  (לנחש

 , ששם היא מתכסה ובסופה מתקשרת בהנהגה הטבעיית והוא חכמה עליונה3059דאתכסיא
  .והנחש נושך בעקב ועולה ומנפח למעלה בכל הגוף הארס של הנחש

 סוד סילוק השמרים מה שהיו תחלה שקועים למטה בתחתית הכלים דקדושה ועלו והוא
למעלה ונתערבו ביין המשומר שהוא סוד חכמה עליונה של ההנהגה שנשאר כמוסה ומכוסה עד 

 שלאה אינה רק בסוד רשימו של ,ש"בסטרא דאימא עצמה כמ' ל לימות המשיח ובאלף הז"לע
 מאי עדן זה יין המשומר )ב"ד ע"לברכות (ש " והוא מ, בסוד עור של קשר דתפליןותאלו האור

 ובחטא עץ הדעת עירב סוד חכמה אנושיית בחכמה עליונה לתלות ,בענביו מששת ימי בראשית
 עד שבאו האבות , ולהתערב בכל מדרגות דקדושהלעלותא "עליה לסטז נותן " ועי,הכל בטבע

                                                                                                                                                                      

יקת בלעם לכן היה הולך תמיד אצלם ומשם ינ] ל"משם הרב ז, מרגל שמאל וצריך שם אל להכניעו
  .ב"א ע" לצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, ללמוד עמם

כידוע , והענין שדכורין נקראין מרגלים ונוקבין זונות, ל"ג וז"א ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3054
, ואינן יכולין לפתות אלא נוקבין מפתין, ש בזוהר שהן דקיקין"א אינן מפתין לאדם כמ"שדכורין דס

ולכן כל דברי שלמה בפיתויין הכל , וכל הפיתויים הוא בנוקבין) 'משלי ה(ת תטפנה שפתי זרה נפ
והן ' ויבאו בני האלקים להתייצב על ה, אבל דכורין שלהן הן המקטרגים כידוע', באשה זרה וכו

 .ל"עכ, מאללי ארעא
  .'ל נקודה יוכ) 'כ ג"כ יוה"שעה(שוא סגול חולם וחיריק , נקודות'  בניקוד אלקים יש ז3055
' עה בניקוד אלקים כי טובים דודיך מיין "ד יין המשמח הוי"ה ע" צז"א על תיקו"בהגר'  עי3056

 .ל"עכ, פין והוא יין המשומר בענביואנ
דתהומא ' ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק"עד דאתער בהאי קב, ל"א וז"ר קמג ע" אד'עי 3057

  .ב"ז ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח קליפות ב"ע' עיו, רבא
, שהן מדור הקליפות התחתונים, ואמר ירתו עפרא, ל"ב וז"א ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3058

ואמר אבדו חולקא ) ה"ס' ישעי(ונחש עפר לחמו , בסוד העפר אשר יהיה בקרקע המשכן כידוע
ונעשו , ה טוב ורע ונחתו לתתא אבדו חלק הטוב"ל שהיו בע"ר, טבא דהוה בהו עטרא דכומלא

והן , והימים ימי בכורי ענבים כידוע, ש ענבים סחטה לו"כמ, אתעטרו בקוסטא דענבאכולם רע ו
כ שהן בדרגא "והן שני השעירים של יה, עזא ועזאל, נקראין עזים בפרשת תרומה שניהן לשון עזים

ש ואמר ויקח מאתם "פתח ר, א"ג ע"ב וס"ב ע"מ דף ס"ש בפרשת א"כמ, מאללי ארעא, דבני אלקים
רק , בני אלקים, והן אינן מאללי ארעא דלעיל, כלומר ישתארון כלהו עליו,  עד עליו'את שמעון כו
  . ל"עכ, שהן מסטרא דלהון בנים שלהן, ל"הן העזים הנ

 .א"ד ע"א קנ" זהר ח'עי 3059
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 נשמות ישראל ריבוא' סלהיות ) א פסקה עופרשה בראשית רבה (ונבחר יעקב בחיר שבאבות 
  .ב עליונים"ל בגילוי חו"ז בסוד אמונה ולע" שלהם נתנה חכמה העליונה בעוה,יוצאים ממנו
ב דלאה "שהיו שקועים בתחתיות עקל השמרים " ר,ם" אמרו שחוה סחטה ענביולכן

א מושלת בכל כחות הדינים דסטרא "י נתערבו השמרים ביין והסט" וע,'שהיה משומר בענביו כו
ת במקומו "כחות דנוגה כמשי'  ע3061ר" והם בסוד כתנות עו,3060ן המשכר"דקדושה בסוד יי

  ).פנימיות וחיצוניות פתח יח (ד"בס
 והוא סוד , בחכמה הגלויה למטה ממה שנמשך אחר שכלו, חטא עץ הדעתועיקר

ת ששם "עקביים דלאה שבשליש האמצעי דת'  והוא בב,החסדים דאבא שנתגלה למטה מן החזה
ס ענין לבן הארמי עם יעקב שכאשר תיקן יעקב חטאו "וז )בפתח הקודם (ל"גילוי היסודות כמש

) כזת ל בראשי(ש " ולבן הוא הנחש כמ)א פתח לה"ז (ל"ר רווח ללאה ורחל כמש"של אדה
 וסוד ,והנחש היה ערום) אבראשית ג ( והלך בערמה עם יעקב והוא בסוד ,'י ויברכני וגו"נחשת

ר וירדו " אדהטאי ח"הצאן עקודים נקודים וברודים הוא סוד התיקון של הנשמות שנתקלקלו ע
 והוא הליכתו של ,'ל בסוד עולם עקודים נקודים כו"ש הרב הקדוש ז"כ נתקנו כמ"בתהו ואח

ן " כי לב,'עם עקש תתפל בסוד המקלות אשר פיצל כו) כזב כ' שמואל ב (כ בערמה"ב עמו גיעק
א "והוא הערמה של הסט' ב ונ"ב ל"היסודות דחו'  ושם ב3062הוא במקום גילוי החסדים דאבא

ש " מראה לבני אדם שהוא טוב דאתלבין מטינופא דיליה כמ,'כי נופת תטופנה וגו) גמשלי ה (
  .ולכן נקרא לבן רמאה 3063ויצאבמדרש הנעלם פרשת 

ר "ך צירופים שהם ת" ובהם ק,עקב' ם גי"פעמים אלהי'  סוד העקביים הם בוהנה
 והוא אחיזתם בזנבי ,ת של הכוכבים שבהם שינוי הנהגת עולם התחתוןומחלק ך"אותיות בסוד ק

 ך צירופים היוצאים ממנו"ו וק"ם פשוט פ" שאלהי3064ף" ולכן הוא בסוד תור,דשולי דכוכביא
  .ם של לבן"ס התרפי"ף וז"פעמים תור' אלקים הוא ב'  ובר"הוא ת

ל חושבנא דמסתבכין דא בדא "א הם סוד כוכביא ומזלי דל" השערות דגלגלתא דזוסוד
 שהואא בערבוב סדור הנהגה הטבעיית " שמשם יש אחיזה לסט)'פתח ג' קלי (ש במקומו"כמ

' ויקח לו מקל וגו) לזבראשית ל (עקב  ולכן כתיב בי,פ משפט הכוכבים בסוד צדיק ורע לו"ע
ש " וכמ, שהוא סוד השערות שהם ברהטים בשקתות המים ברהיטי מוחא,'מחשוף הלבן וגו

 והם הצאן אשר בירר , שהוא בסוד הנהגה פנימיית לישראל)א"ה ע"בית עולמים מ (א"במ
תחלה  ובירר אותם מסוד הסיבוך שהיה ב,השערותלחלקי נשמות של ישראל שתלוים בסוד 

                                                           

אבל , יין המשמח והוא סוד היום, ל"וז' כ ברכת השחר הנותן לשכוי בינה וכו"שעה'  עי3060
י היין "שהוא ע, א להבחין בין יום ובין לילה"וזמש, הוא סוד הלילהו, היא יין המשכר' בעצמ' הגבו

ג "ד ע"י כ"שער מאמרי רשב' ועי, ל"עכ, והיא המבחין בין יום ובין לילה, המשמח הנמשך מבינה
וירית גוון דהבא , והוא גוון סומק' שהיה נעלם במלכו, וביום שני זה נתגלה גוון הגבורה, ל"וז

שזו , דכולא גוונא חדא, והיא הנקראת גם כן אלהים אלהים חיים, מאימא עלאה אשר שם הזהב
ויונקת , אלא שזה זהב בסוד היין המשמח וזה בסוד היין המשכר, גבורה עלאה וזו גבורה תתאה

א "ד ע"ג י"יהל אור ח' ועי, ל"עכ, היא התחתונה מהעליונה דהא מסטרא דאימא נפיק גבורה כנודע
  . ל"עכ, ב והענין כי אז יין המשכר"ו ע"ד דתענית כ"ש בפ"ל כי במנחה זמן השכרות כמ"וז

והם , כ מלבוש אחר מקליפות נוגה"כ עשה לו ג"אח, ל"וז' ח קליפת נוגה פרק ד"ע'  עי3061
וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא כי הרי ', ע הארץ וכו"וכנגד הלבוש דכתנות אור ג, כתנות עור

ג "ב ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, ה עם הקדושההיא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוק
בשר ושם מתגליא ' שמילה נק, לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מאד] ש"ומ[, ל"וז

) ב"ח ע"סנהדרין ל(ר שאמרו "והוא בסוד כתנות עור של אדה, ועורו הוא עור הערלה, ל"החסד כנ
כ נכסה בעור "ואח, והוא אור הגנוז, והרש בז"ובתחלה היה כתנות אור כמ, מושך בערלתו היה

ידעו כי ערומים הם והוא היה לבוש , ל"א וז"ט ע"שם כ' עיו, ל"עכ, א"ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס
ד "ה ע"ח דף פ"ש בתז"בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו וכמ

ודא דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא ג כד מטא לעלמא דפר"ב וכ"א ופרשת בראשית דף כ"ו ע"ופ
למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל 

  .ל"עכ, עתיד הוא למחטי קמך
, ונודע כי לבן הוא הקליפה שכנגד לבנון העליון, ל" פרשת ויצא וז-שער הפסוקים '  עי3062

ל כי לבן הוא בלעם והוא כנגד משה "ובפרט במש, א בנו"וז, בנותיו' אשר לאה ורחל ב, חכמה אבא
  . ל"עכ, א כנודע"שהוא יסוד דאבא שבדעת עליון דז, בקדושה
  .א"ז ע"ל תולדות קל" נדצ3063
 .'ר פרק ג"ח לו" ע'עי 3064
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 כי אין להם עסק במשפטי ,' כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל וגו)כג כג במדבר(ש "כמ
פ דרכי " והוא סוד התורה באותיותיה שבו תלוי כל חכמת הבריאה וכל סוד ההנהגה ע,הכוכבים

  .חכמה עליונה
 סוד לקיחת התרפים של רחל מלבן מאלו העקביים לשדד כל כחות הטבע והוא

א " והוא סוד הכישופים של הסט3065א נטילת הדעת ממנו" והוא סירוס הסט,ותוהכוכבים ומזל
 שהוא זנב הנחש 3066שהם יודעים ומשיגים מזנבי שליפין דכוכביא מאחורי הפרגוד מסוד התלי

 של הבירור מתבטל כחות הטבע ובזה מתבטל כח הכישוף והקסם יקוןי הת" וע,שבמזלות
   .מפיר אותות בדים וקוסמים יהולל) כה ישעיה מד(ש "כלום כמיודעים  שאינם ,שלהם

  
  ז ]י[פתח 

ס לאה מצד האותות והנפלאות שהוא הנהגת בטול "שז )'פתח ז (ש למעלה"כמ והענין
זאת ובו תלוים כל הקליפות שהם ה ועקבי לאה הוא סוף הנהגה ,הטבע וגילוי הקדושה בעולם

 כקוף בפני 3067נבי דכוכביא במה שיונקים מנחש השמים ז,עושים אותות ומופתים מצד הכישוף
ש " והוא מ, וזה היה סוד חרטומי מצרים, קצת בנפלאות אלויזה ונמצא שיש להם אח,אדם
ויאמר ) שם ד('  וינס משה מפניו וגו)שם( וכתיב ,'השליכהו ארצה וגו) גד שמות  (ה למשה"הקב

' אה מסוד נ כי המטה הוא שנעשה בו האותות והוא מסוד הארת פרצוף ל,' וגו3068לו אחוז בזנבו
 אוחזים היו שער החמשים ובמצרים 3070ה"של מט' ט שערי בינה וה" שהוא מ3069פלאות

בעקביים בזנב של המטה שהוא זנב הנחש בסוד הקסם שהוא הארת העקביים ההולכים אל 
 שמשה היה )פתח יג ( נתבארוכבר , שמזה היה כח הכישוף שלהם לעשות נפלאות,החיצונים

ל לקחת אורות העקביים אלו לסטרא דיליה " ר,'זנבו וגובה אחוז "ש לו הקב"בסוד לאה והוא מ
יר פז נתבטל כחות של הטבע והמזלות ובזה מ" ועי, שלא יהיה ניתן משם כח לקסם,בקדושה

שמות  (ש בתחלה" החרטומים מןי ניטל הכח מ" וע,ש ויאחוז בזנבו ויהי למטה בכפו" וז,עצתם
  .ודם שנתהפך הנחש למטה ק,רטומי מצרים בלהטיהם כןחויעשו ) כג ז

ה "שהוא אחוריים דאימא שם אהי) כדבראשית ג (ט החרב המתהפכת " סוד להוהוא
ה "שמות אהי'  וכן חרב הוא י, ומעקביים דילה שם נמשך למטה כח הכישוף,שמשם נעשה לאה

                                                           

 .ב"ב ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3065
כמו , ג" בכל יה"וכ, ל"מזל תחתון כנ) הוא(ג "י) תיקון(ל "ג וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3066

כמו שני המזלות , נ"שהן זו' והן נכללין בא, ג דגילופין יש שני גילופין שכוללים את כל הגילופים"בי
ובו נאחזין , שהוא כמלך שהוא נקרא תנין כידוע, ותלי, ב מזלות"י, כ במזלות הרקיע"והוא ג, כידוע

והוא מתפשט , ם ונקרא תניןשכולל את כול' א, ה באלו הגלופין"וכ, כל צבא השמים ונכללין בו
חוורא ) ב"ח ע"קכ(ר שם "ש בא"כמ, וממנו מתפשטים כל הגילופים לכאן ולכאן, באורך הראש

דיליה אנהיר לתליסר עיבר גילופין לארבע עיבר בסטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי 
' ארבע לבל ארבע לאחוריו וארבע ו"ר, ולארבע עיבר בסטרא בסחרני אחרא וחד לעילא דגלגלתא

והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל , והוא התנין שכולל את כולם, הפנים וחד על הראשדדי צ
 . ל"עכ, הראש ולכן נקרא תנין

בעד החלון נשקפה ותיבב אם ] לגבי ראית בלק בכישוף[, ל"ב וז"ד ע"ג קפ"זהר ח'  עי3067
אינון חלוני דחכמתא וחד חלון חלון דחכמתא דזנבי שוליהון דככביא ו) א ודא"ס(דא ) אלא(סיסרא 

  .ג"ח יז ע" תז'ועי, ל"עכ, אית דכל חכמתא ביה שריא ובה חמי מאן דחמי בעקרא דחכמתא
והם ', ולכן אורחא דחויא זנבא מחא ורישא כפיף כו, ל"ד וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3068

זנבא דקדושה מנהיג דבגלות , על פסוק קולה כנחש ילך) ב"ט ע"ג קי"ח(ש בזוהר "כמ, זנב הקדושה
ולכן , ורישא דקדושה בגלות כפיף לעפרא, ה עכשיו בגדולה ששם אחיזתם"ולכן א, את העולם

, בסוד פרעה הערף, א מהעורף כידוע"ולכן כל יניקתם של הס, ישראל בתכלית השפלות לעפר יגיע
ש "כמ, ניןהכל בגרון בסוד הת, וסוד שר המשקים ושר האופים ושר הטבחים, ומצרים במצר הגרון

ולכן התחלת המופתים לפני ) ט"יחזקאל כ(' על פרעה הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול כו
, למשה ואחוז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו' ש ה"ש בזוהר וז"כמ, פרעה היה בתנינים

ורמז לו , ששם אחיזת פרעה, ולכן אמר לו לאחוז בזנבו, שהיה לעץ יבש ובזה נחלש כח פרעה
בא ' בפ(ש בזוהר "כמ, וכאן התחיל להתחלש, שכל המופתים היה בשליחת ידו, שבידו יחלש פרעה

שלכן וינס משה מפניו דחיל ולא קריב בגין דחמא ליה משתרשא בשרשין עלאין והוא ) 'ד א"ל
  . ל"עכ, ל"כנ

 .ב"א ע" זהר השמטות רס'עי 3069
 . ל"עכ, ב"ן שהן נש"שער הנו' ט ה"וא מסוד המטה שה, ל"ד וז"ע' ב ג"יהל אור ח'  עי3070
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 וזה נעשה לשמירה ,ב"חר' א נמשך גי"ס דאימא שנפלו למטה שמשם הסט"והם אחוריים של י
י חטאו נפל " שע,ע הוא בסוד הנהגת לאה" שסוד ג)'פתח א (ש"ע כמ"ס האדם לגשלא יכנו

ב " ולא היה להשתמש במדרגה זו העליונה הנמשך מחו,ממדרגתו ונתקלקל בסוד חוה ראשונה
ל שהוא מקום התורף " ועמידתו נגד מקום פתיחת היסודות בעקביים הנ,א"ב קס"בסוד ע

ש " וז,יהי דן נחש עלי דרך) יזבראשית מט (וד  ושם נקרא דרך בס)בפתח הקודם (ל"כמש
ט הזה היו חרטומי מצרים משתמשים " ובלה,3071ם"ץ החיי"ך ע"דרלשמור את ) כדבראשית ג (

 ולא ,י שאחז משה בזנבו של הנחש ביטל כחם" וע,ף"ה הער"שם בסוד האחוריים בסוד פרע
 התחיל זמן שמאז ,א באורך"ש במ"ט ולא נזכר עוד בלהטיהם בתורה כמ"השתמשו עוד בלה

  .ביטול הטבע ושידוד המערכות בתלי של המזלות
 ונתחבר עם בלק בסוד 3072כ משתמש בסוד הנחש הזה בסוד התרפים" היה גובלעם

 ,3074 ולכן היה כחם בקסם ונחש במלולא ועובדא,3073ק"ם בל"בלע' ה גי"ל ולא"אחוריים דרח
'  בסוד ג, המעשה בנפש כידוע שרחל ענינה בסוד,והוא בסוד עקביים דלאה הנכנסים בכתר רחל

 ודבור בפה בדעת והוא ,י" והחזה בנה, שמעשה בנפש בנקב הטבור, מעשהרדרגין מחשבה דבו
רבה פרשה במדבר (ש "א בלעם כמ"מתו בסטו וכן לע,ה היה כחו בפיו" ולכן משה רבע,בלאה

' ר תברך וגוכי ידעתי את אש) וב במדבר כ ( והיה כחו בדבור,'בישראל לא קם כו )יטיד פסקה 
  .רגלים דלאה ימין ושמאל' צדדים ב'  בב,'ואשר תאור וגו

 בסוד חיבור הנהגה עליונה של הנפלאות עם הנהגת הטבע דכוכביא ומזלי בסוד והוא
ן "ר אתו"והוא רוכב על אתונו בסוד חמ) כבב במדבר כ(ש " והוא סוד מ, נחש שבשמים3075התלי

 ,ל" ויך את האתון במק)שם כז( ש"הוא סוד מ ו,כוכבי לכת' ת של ז"שהוא ראשי תיבות וס
ז אמר "ל דלאה שע"ב הנ" והוא סוד עק,דאטעין לה בדינא קשיא )ב"ט ע"רג "ח(והר ש בז"וכמ

 והוא אחוריים ,ל"ש הרב ז"ם שהם עזא ועזאל כמ"מהררי קד' מן ארם ינחני וגו) ז כג במדבר(
  .ן סוד רחל"של שם ב

הוא אחוריים ' ן א"שנשאר לו עי ,היה'  בעין אבלעם סומא )א"ה ע"סנהדרין ק( ואמרו
 כי לאה נגד אחוריים של ,ל"ה רח"לא' ם ושניהם גי"ן הוא קד" ואחוריים של ב,ה"של שם מ

 כי חצי התחתון לעולם נחשב ,א"ן חצי התחתון דז"א ורחל אחוריים של ב"ה חצי עליון דז"מ
  .מ"ש בכ" הפרסה כמשתחתבגדר נוקבא באורות 

 ובידו ניתן הנהגת ,ה שהיה נגדו בקדושה"י משה רבע"את כחו עה ביטל "והקב
'  והוא מטה ה,ה בידו" והוא הנחש הנהפך למט)פתח יג (ש במקומו"הנפלאות בסוד לאה כמ

ף בסוד התנין הגדול "שבט המושל בעליונים ובתחתונים שבו הכה את פרעה ומצרים שהיו בעור
                                                           

 . ל"עכ, ב העליונה של תורה"שדרך עץ החיים היא חו' ח קליפות פרק ג"ע'  עי3071
בלעם שהוא מדעת דאבא איך יוצא מאלו התרפים , ל" פרשת ויצא וז-שער הפסוקים '  עי3072

 חכמת הקסם וזה יובן בענין בלעם שהיה הולך לעזה ועזאל בהררי קדם ללמוד מהם, שהם דאימא
אורות שיוצאים מן אותם תרין עקביים דלאה ונתאחזו בהם ' ב' כי עזה ועזאל הם בחי, ונחש

 . ל"עכ, החיצונים ולקחום
ונמצא ', וירא בלק מלך מואב היה שהוא כנגד קליפת רחל וכו, ל"פ פרשת בלק וז"שעה'  עי3073
הבולקים ונכנסים תוך האורות דאימא שהם חלק המגיע אל שתי העקבים עצמם דלאה ' כי בחי

לשתי סיבות אחת כפי הבנת , מה שיוצא מהם לחוץ אל החיצונים הוא נקרא בלק, ראש רחל
י בליקה "הלשון כי העקבים ההם בולקים ובוקעים ראש רחל ונכנסים בתוכו ואינם יוצאים אלא ע

  .ל"עכ, הנזכר וזהו בלק
) והא אוקמוה(ובלעם בנחש , יןבקסם הוה בלק רב מכל חכימ, ל"ב וז"ב ע"ג קי"זהר ח'  עי3074

נחש לא תלייא בעובדא אלא באסתכלותא , קסם תלייא בעובדא, קסם ונחש תרין דרגין אינון
 . ל"עכ, ובמלה דפומא

כמו , ג"ה בכל י"וכ, ל"מזל תחתון כנ) הוא(ג "י) תיקון(ל "ג וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3075
כמו שני המזלות , נ"שהן זו' והן נכללין בא,  הגילופיםג דגילופין יש שני גילופין שכוללים את כל"בי

ובו נאחזין , שהוא כמלך שהוא נקרא תנין כידוע, ותלי, ב מזלות"י, כ במזלות הרקיע"והוא ג, כידוע
והוא מתפשט , שכולל את כולם ונקרא תנין' א, ה באלו הגלופין"וכ, כל צבא השמים ונכללין בו

חוורא ) ב"ח ע"קכ(ר שם "ש בא"כמ, ילופים לכאן ולכאןוממנו מתפשטים כל הג, באורך הראש
דיליה אנהיר לתליסר עיבר גילופין לארבע עיבר בסטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי 

' ל ארבע לאחוריו וארבע וארבע לב"ר, ולארבע עיבר בסטרא בסחרני אחרא וחד לעילא דגלגלתא
והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל , םוהוא התנין שכולל את כול, הפנים וחד על הראשדדי צ

 . ל"עכ, הראש ולכן נקרא תנין
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 ,סים ונפלאות בים ובמדבר הכל בסטרא דלאה כל הננעשהי "וע )3076ג יחזקאל כט(' הרובץ וגו
 כי ,ארוסה אליואז   שזכה לכלה דיליה שהיתה,' והאיש משה ענו מאד וגו)גבמדבר יב (ש "כמ

 ולא זכה עדיין לסוד , וראית את אחורי)כ לג שמות(ש "עדיין לאה נשארה בסוד אחוריים כמ
   ).ח לאע פת"אבי (ד"ת בס"ל כמשי"פ עד לע"נשואין להיות בבחינת פב

  
  ח ]י[פתח 
 ועתה בוא ,ח שהוא בסוד הנחש"ל לימות המשי" גילוי סוד הנפלאות יהיה לעועיקר

וראה נפלאות גדולות ועומק דברי חכמים וחידותם וסודות נוראים ועצומים שהסתירו בצחות 
שנכנס לטיטוס בחוטמו ונקר  )ב"ו ע"דף נ(  הניזקין שאמרוק והוא במעשה דיתוש בפר,לשונם
 כי , ועתה עמוד ושמע דברי אלקים חיים, והוא סוד עמוק מאד מאד,'כוו שבע שנים במוח

ש " יתו,'ה לא ברא דבר לבטלה כו"כל מה שברא הקב )ב"ז ע"ע( המוציא יין 'ל בפר"ארז
נ "ש עקלתון דו"ש בריח ונח"ש והוא בסוד נח"פעמים נח' ש הוא ב" כי יתווהענין ,ש"לנח
 , והם משיח בן דוד ומשיח בן יוסף זה מרחל וזה מלאה,ח"שיפ מ"כ בסוד ב" והוא ג,א"דסט

 נחש )ב" ע' חבכורות( ש" כתב במ,ל בביאורו לאגדת סבא דבי אתונא"והנה רבינו הגדול ז
שנים של חבלי משיח שהם חבלי ' שנין שהוא בסוד לידת משיח בז'  לז,לכמה מיעבר ומוליד

 מנקב ,ק" והנה מנקב דחוטמא דע,'בו כו שבוע שבן דוד בא )א"ז ע"סנהדרין צ(ש "לידה כמ
וחד רוחא לבריה דדוד ' חד רוחא כו) א"ל ע"ק(ר "ש באד"השמאלי יורד רוחא דחיי למשיח כמ

 מכון ט צדק ומשפ)טותהלים פט (ש "כמ) א"ד ע" יחגיגה(לדוד ' לו וא' כסאות א'  והם ב,'כו
ד "ל בביאורו לספ"ש רבינו הגדול ז"כמ' עד די כורסוון רמיו וגו) יגדניאל ז (ש " וכמ,' וגואךכס

  .3077)ג"ע' ז (א"פ
'  ו)א" ע' לקידושין( ש" ונרמז בשמו בסוד מ,א" טיטוס היה סוד כלל הנחש דסטוהנה

ר חציין של אותיות דספר "דיכרסמנה חזיר מיע' תלוי'  ע,דגחון חציים של אותיות התורה
 ,ורות שבהם תלוים כל הנבראיםא כל פרטי המא" והענין כי התורה כלל כל המדרגות דז,תהלים

ימי בראשית שבהם '  ו,א" כך הם מספר פרטי המאורות של ז,ורהשהם כפי מספר האותיות שבת
עולמות ' ספרים כמספר ה'  והם ה,ימי בראשית' אלפי שנין וכל הבריאה של ו' תלוי הנהגת ו

 שכולם נכללו ,ד"ה עם קוצו של יו"אותיות הוי' פרצופים דאצילות וד' ק ומספר ה"ע וא"אבי
 והוא ,דוד נעים זמירות ישראל) א כג 'שמואל ב( שהוא בסוד 3078 ותהלים הוא בנוקבא,א"בז

 ולכן הוא בסוד השיר וכולל כחות ,ן של הנבראים למעלה לקבל התיקונים מדכורא"המעלה מ
 קישוטין ,ן שלהם" ושירה שלהם הוא עליית מ,ל"כל הבריאה בסוד פרק שירה שחברו רז

 ,מלכין' ז פרטי המאורות שבהם הקלקולים מסיגי הםן " ב,ן"ה וב"והוא בסוד מ ,3079דכלה
ה שנותנים תיקונים לכל "ולעומתם הוכנו תיקונים להם כפי מספר אלו המאורות בסוד שם מ

  .ן" ב)שם(חלקי הבריאה ולכל פרטי מאורות של 
 משה י" שתחלת התיקון ע,ן הם משה ומשיח"ה וב" מרכז של אלו המאורות דמוהנה

 והוא משיח בן דוד שאז יתוקנו כל קלקולי ,י משיח בסטרא דנוקבא"בסטרא דדכורא וסופו ע
 הוא סוד ומשה ,ה שנתן תורה לישראל"י מתקלא הוא במשה רבע" והתחלת התיקון ע,ן"ב

                                                           

הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול ' י ה" דבר ואמרת כה אמר אדנ,ל הפסוק" וז3076
 .ל"עכ, הרבץ בתוך יאריו אשר אמר לי יארי ואני עשיתני

, חיין דחיין' ין ומאחי' מא, בחוטמא תרין נוקבין לפי שהנוקבין משמשין שני דברים, ל" וז3077
כ בעינים שהן "משא, ל יסוד ומלכות"בחינות כנ' לפי שהן ב, ל"נייחא כנ' תננא ובא' א בא"ש בז"וכ
ח בסופו כל "ש בתז"וכמ, שהן תרי פלגי דגופא, ק"ש בע"וכ', א דבר א"ה שמשמשין אפילו בז"נו

כל אשר נשמת רוח ) תבראשי(ש "ואמר ואתער רוחא לכלא כמ', דחבריה איהו עביד כו' אומנותי
לפי שהן יסוד ', לבריה דדוד כו' וחד כו' א כו"ל חד רוחא נפיק לז"ר דף ק"ואמר באד, חיים באפיו

 . ל"עכ, לדוד' לו וא' כרסוון א) 'ד א"חגיגה י(ש "ל וז"א ועטרת המלכות כנ"כלל הז
 הקדש שהוא בנוקבא הנקראת רוח, שהוא כתובים, בספר תהלים, ל"פ תהלים וז"שעה'  עי3078

 . ל"עכ, כנודע
 .ג"ז ע" פז"א על תיקו"בהגר'  עי3079



 פתחי שערים

623 

 והוא בסוד הלויתן דלעילא שמשם ,מ"ש בזוהר ובתיקונים בכ" כמ3080הנחש ַתִניַנא דאורייתא
וחד לאלף יומין זעירין אתגליא 3081,כ יורד" ואח,ק ששם התחלתו"גלתא דעהתחלת התיקון בגל

ג חיוורין "ס י" וז,אלפי שנין בימות המשיח שאז יהיה נתקן הכל' בעטרת היסוד בסוף ו
ג יאורין שמשם נמשכים כל "ק שכלולים בסוד הנחש שכולל כל החיוורין שהם י"דגלגלתא דע

 3082ה"א שיל" כי יב,ח"ה הוא משי"ג עם מש" וי,התיקונים לכל הקלקולים בסוד חסד עילאה
  .)יבראשית מט (

 שהוא אמצע אותיות )מבויקרא יא ( דכל הולך על גחון' ש בו" סוד גניזתו בנחוהוא
נ נבראו " שלויתן זו,3083ד"ל בביאורו לספ"ש רבינו הגדול ז" וכמ)א" ע' לקידושין( התורה

 והוא סוד השלמות המקיף , כל הראש והוא נחש עקלתון המקיף,ל"שהנקבה נתעלמה ונגנז לע
 וסוד נחש בריח הוא הזכר המתפשט , בסוף התיקוןתכל המאורות ומחזיר אותם לשרשם לנצחיו

 והוא ,אלפי שנין רק שנסתרס ומאיר מבתר כותלא' י מתקיימים הנבראים בהנהגת עתה בו"שע
נסתר ומאיר מבתר  והתורה עיקר טעמיה נגנז ו,י מתקיים העולם"סוד התורה שנתנה למשה שע

 התורה וגילוי אורות הנצחיות שכר ועיקר ,כותלא באותיות התורה ומצותיה בדרך נסתר ונעלם
' ל באלף הז" רק לע3084 ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא,י נתעלם לגמרי"ותיקונים שנעשים ע
 , נחש בריח ונחש עקלתון,נחשים אלו'  ונמצא שמשה ומשיח הם כוללים ב,ובסוף ימות המשיח

 התורה ות והוא מרכז האמצעי של אותי,דכל הולך על גחון שהוא הנחש' משה גניז בסוד וו
) וד דברים ל (ה קבורתו בגיחון דכל הולך על גחון" רבעומשה ,י"ומרכז כל הנבראים שנבראו ע

 והוא גניזת אור התורה בהגדות דברי ,ולא ידע איש את קבורתו דקבור בצולמא דלאו הגונה ליה
ש רבינו "משחת מאיש מראהו כמ) ידיב ישעיה (ם ומליצות דלאו הגונה ליה בסוד ל במשלי"רז

ה " של שם ממרכז והוא , והוא סירוס הנחש דכורא)ב"ט ע"ב כ" חיהל אור( הגדול בכתבים
 שכולל כל ,ש"כמ) גבמדבר יב (' ה בסוד והאיש משה ענו מאד וגו"ונחנו מ) ז שמות טז(ש "כמ

 במקום גדולתו שם אתה מוצא ,ענוה ה ובסוד לאה"נכללים במאורות שהם התיקונים של המ
  ).ב"ט ע" כז"תיקו('  והוא הפנימיות של יעקב דמשה מלגאו כו,3085ענותנותו

  
  ט ]י[פתח 

 ונגדו ספר תהלים שתיקן ,ן"י גמר כל התיקונים דב" שע3086 הוא ברזא דנוקבאומשיח
'  ומרכז שלו ע,ה שבתורה" מספרים לעומת חלקי מאורות של' כ ה"דוד בדרגא דיליה שהוא ג

 ,ן"ן שנשברו והיא המרכז של כל חלקי מאורות דב"נקודות של ב' הוא ז' ל שסוד ע"תלויה הנ

                                                           

ואנת תניא , ואמוראים וכלהו נחתין בגינך בתהומא לסייע לך, ל"א וז"ט ע"ג רע"זהר ח'  עי3080
א "בהגר' ועי, ל"עכ, דימא דאורייתא מאריה) נחש בריח(בגין דאנת לויתן , דמסייע לך יתיר מכלהו

 .ד"א ע" יצ"על ספד
 .א"ע יב צ"ספד 'עי 3081
  ).ב"ח כז ע"תז(משה '  גימ3082
נ "והן זו, ל באמצע הראש והוא העובר"וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ, ב"ב ע" יל"וז 3083

לויתן נחש בריח ) 'ד ב"ב ע"ב(ואמרו ) א"ירמיה ל(בסוד נקבה תסובב גבר ' הזכר עובר והנקבה מסב
מה , ריבין את כל העולם כולוולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מח

ל "ר, והענין אם היו נזקקים זה לזה, ל"עשה סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע
כידוע שרוב גשמים מטשטשין , הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב

' ס שית אלפי כו"וז, בלהשפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין לק) א"ג ע"תענית כ(ש "את הארץ וכמ
והוא סוד הסירוס שאין היסוד , ואינו יוצא ממנו, כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד, וחד חרוב

, שאז יתגלו שניהם, ל"ומלחה לצדיקים לע, והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה, מוליד
מ נהנין ממנו "וד מי פי היס"פ שאין יוצא החסד הזה ע"כי אע, והחילוק שבין הסירוס לבין הריגה

מקרני , והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן בחסדו כל בשר, דרך דופן' כידוע בסוד נהיר לנוק
שאז יתגלה בפום , אלא שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד לעתיד, ראמים ועד ביצי כנים

הזכר אינו נפסק וחסד , ל"ולכן הנקבה היא גבורה כנ, ל"אבל אור הנקבה נתבטל הכל עד לע, אמה
והן מאתן עלמין ומאתן ) ב"ר קכח ע"אד(' ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו, ל"אפילו רגע אחת כנ

 .ל"עכ, ל והוא בשמירת התורה ומצות"הוא כלו לע' דנוק
 .ב"ט ע" קידושין ל'עי 3084
 .א"א ע" מגילה ל'עי 3085
  .ב"ע'  יצ"א על ספד"בהגר'  עי3086
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) יטבמדבר כד ( שמשם כחו של עשו )מגבראשית לו (ם "ר אלוף עיר" סוד חזיר מיעאוהו
ש " עם נחי" והוא הנחש שגרם מיתה לכל הברואים ונטל חיותו של אדם ח,ר"והאביד שריד מעי

 והם הבירורים של ,תלויה שצריך להעלותה למעלה'  והע,ו שמשם נמשך לו חיות"נעשה עש
ן שעולים למעלה בכל יום עד ביאת משיח שבימיו גמר כל התיקונים ומשיח גנוז שם בסוד "ב

'  בע3087ר דנוגה"עטרת היסוד שהוא מכוסה כעת בסוד הערלה החופה על היסוד שהוא כתנות עו
דמשיח ) א"ח ע"סנהדרין צ(ש " והוא מ,אומין שנכללו כולם בעשו' ם כלל עכחות שלה שה

 ,מלכי אדום' א שכוללת כל הקלקולים של כל הז" והוא בסוד מרכז הסט,יתיב אפתחא דרומי
כן ) ידיב ישעיה ('  וגו3088והוא מחולל מפשעינו )ה נג(כ כל הפרשה בישעיה "ועליו נאמר ג

 על משה ומשיח ששניהם במדרגה אחת ונדרש ,'ברו וגומשחת מאיש מראהו ויתן את רשעים ק
 ושניהם בגניזה רק שמשה מאיר בכל , ומשיח בנוקבא והוא נחש עקלתון3089רק שמשה בדכורא

י " והוא ע,3091 והוא גלותו ביני ערב רב3090י תלמידי חכמים שבדור"דור מבתר כותלא ע
 עצמם אינם מתגלים כלל םהתיקוני אבל ,י ישראל בתורה ובמצות"התיקונים שנעשים בכל דור ע

 הרג את )ב"ד ע" עב"ב(  ונגנז לגמרי בסוד)ב"ט ע" לקידושין (ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא
  .3092'הנקבה ומלחה לצדיקים כו

 והוא מצד הקלקולים ,א" אז יש חיות עדיין לסט,הנחשים האלו נגנזו' ז שב"וכ
ס " וז, והוא שליטתו של עשוש"י עם נח" ואז נתחבר ח,ז שלא נגמר הבירור"שנמצאים עדיין כ

 והוא ,י"ט בסוד ח" ונשאר ט,של גחון' הוא ו'  ו,דיער' ס הוא ע" שי,ס שהחריב הבית"טיטו
ש " בסוד מ,3094בסוד ציון נקודה שבה מחלליה מות יומת 3093ר"בעוה ק"לק אשר הכניס זונה

                                                           

והם , כ מלבוש אחר מקליפות נוגה"כ עשה לו ג"אח, ל"וז' ח קליפת נוגה פרק ד"ע'  עי3087
וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא כי הרי ', ע הארץ וכו"וכנגד הלבוש דכתנות אור ג, כתנות עור

ג "ב ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה
בשר ושם מתגליא ' שמילה נק,  גדול ונעלם מאדלעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד] ש"ומ[, ל"וז

) ב"ח ע"סנהדרין ל(ר שאמרו "והוא בסוד כתנות עור של אדה, ועורו הוא עור הערלה, ל"החסד כנ
כ נכסה בעור "ואח, והוא אור הגנוז, ש בזוהר"ובתחלה היה כתנות אור כמ, מושך בערלתו היה

ידעו כי ערומים הם והוא היה לבוש , ל"א וז" עט"שם כ' עיו, ל"עכ, א"ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס
ד "ה ע"ח דף פ"ש בתז"בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו וכמ

ג כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא "ב וכ"א ופרשת בראשית דף כ"ו ע"ופ
נא ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניי

  .ל"עכ, עתיד הוא למחטי קמך
אינו מאיר לעולם וזהו גלותא דיליה ] אורו של משה[, ל"ג וז"ג ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי3088

, ח ושם מחולל מפשעינו"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ש בזהר ובר"וכל מ, בגלות רביעי
  . ל"עכ

 .דםל בפתח הקו"הוא נחש בריח כנ 3089
 . בהערה הקודםג "ג ע" מז"א על תיקו"בהגר' ועי', כ' ל שער הגלגולים הק" כן הוא באריז3090
  .א פתח לג"דז'  מוזכר לעיל נוק3091
ל באמצע הראש "וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ, ל"ב וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3092

ב "ב(ואמרו ) א"ירמיה ל(בר בסוד נקבה תסובב ג' נ הזכר עובר והנקבה מסב"והן זו, והוא העובר
לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין ) 'ד ב"ע

והענין אם , ל"מה עשה סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע, את כל העולם כולו
כידוע , החסד העולם חרבל הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב "ר, היו נזקקים זה לזה

השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין ) א"ג ע"תענית כ(ש "שרוב גשמים מטשטשין את הארץ וכמ
והוא , ואינו יוצא ממנו, כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד, וחד חרוב' ס שית אלפי כו"וז, לקבל

, ל"ומלחה לצדיקים לע, והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה, סוד הסירוס שאין היסוד מוליד
י פי "פ שאין יוצא החסד הזה ע"כי אע, והחילוק שבין הסירוס לבין הריגה, שאז יתגלו שניהם

והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן , דרך דופן' מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק"היסוד מ
נסים נגלים עד אלא שהוא בהסתר פנים ואין , מקרני ראמים ועד ביצי כנים, בחסדו כל בשר

ולכן הנקבה היא גבורה , ל"אבל אור הנקבה נתבטל הכל עד לע, שאז יתגלה בפום אמה, לעתיד
ר קכח "אד(' ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו, ל"וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ, ל"כנ
  .ל"עכ, ל והוא בשמירת התורה ומצות"הוא כלו לע' והן מאתן עלמין ומאתן דנוק) ב"ע

 .ב"ו ע" גיטין נ'עי 3093
דעלה אתמר מחלליה מות , א שבת דאיהי שכינתא"בראשית יר, ל" וזא"ה ע"ז כ"תיקו 'עי 3094

טמא חלל ממלכה ' ואתמר בהון את מקדש ה, דאיהו קדש קדשים, יומת דעאלו אויבים בחלל דילה



 פתחי שערים

625 

' כ ב" כולל ג והוא,ד בה"ו עד היסו"ו ער"האומרים ער' לבני אדום וגו' זכור ה) ז תהלים קלז(
 והם שאור ,3095 המקטרג והמפתהסודנ דנוגה והוא "א נחש בריח ונחש עקלתון דו"נחשים דסט

והם השעבוד והעוני בגלותא והחטאים שגורמים לישראל בביטול  ,3096שבעיסה ושעבוד מלכיות
  .תורה ומצות

א הוא בחזה בסיום יסוד אימא במקום " התורה הוא בדכורא ונקודת מרכז של זוהנה
 ומשם התחלת שליטת נחש ,3097 ולכן שם כל הולך על גחון,רף ששם מסתיימים רגלי לאההתו

א הם אוחזים " שדכורא דסט,3098)ד"ז ע"כ (צ"ל בביאורו לספד"ש רבינו הגדול ז"דדכורא כמ
ה דידה מן החזה ולמטה ששם רגליה " ונוקבין ברגלהא דנוקבא נו,אבידהא שהם ברגלין דדכור

ר דאמצע תהלים שהוא בנוקבא "יעד'  והוא בסוד ע,'אי אשה זונה כודה) המשלי ה (יורדות מות 
  .בחזה דידה למטה מן הפרגוד ברגלין דרחל

 והוא בתהילם נעים ,א בסוד יעקב" מחזה ולמטה דזת נוקבא רחל היא מתחלוהנה
ז מזמורים שם כמנין שנותיו של יעקב ותורה נגד "שלכן קמ )א כג 'שמואל ב(זמירות ישראל 

 המסתיים שם להגן נגד 3099ל ולכן משה קבור נגד בית פעור שגניזתו נגד יסוד דאימאא ישרא"ז
עני ורוכב על ) ט ט זכריה(כ בדרגא דענוה מלאה בסוד " הוא גשיח ומ,נקודה דחורבה לתתא

י יתבטל כל כח הנחש האוחז בזנבי שוליהן "ן שע"ר ואתו"חמור ועל עיר בן אתונות שהוא חמ
משיחין '  וכולל שניהם לאה ורחל והם ב)'פתח ז( ל"ת שלהם כמש"דכוכביא ראשי תיבות וס

זדון  )ג א(ש בעובדיה " כמה ועשו הוא היפוכא דענו,משיח בן יוסף ברחל ומשיח בן דוד בלאה
  .'גביה כנשר וגותאם ) 'שם ד(' לבך השיאך וגו

ול  ולכן יצתה בת ק,3100'ימו וגוק אי אל)לזדברים לב ( ק ואמר"כשנכנס לק ס" טיטווכן
 והם ,ש"ש שמה שהוא בסוד משה ומשיח ששניהם בסוד ענוה כמ"ויתו'  בריה קלה כווואמר ל

חיים שאל ממך ) ה תהלים כא(ש " כמ3101ל והוא רוחא דחיי דנשיב לבריה דדוד"פ נחש הנ"ב
 משה בסוד התורה בנשמות ,א בגלותא דלהון" של סטנחשים'  והוא הנכנס בסוד ב,'נתת לו וגו

                                                                                                                                                                      

הוה אתרהא דתמן , ושפחה עאלת באתר דגבירה דאיהי נדה שפחה גויה זונה וסאיבת, ושריה
 .ל"עכ, נייחא דשכינתא וקלא הוה נחית ואמר ירא שבת ואיהי לא עבדת כך

ל "ור, ל שמתעגל עכנא שזנביה בפומיה" כנ-ב זנביה בפומיה "ו ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3095
י "וע) 'משלי ה(שפתי זרה ' והיא בפומיה נפת תטפנ, זנביה הוא יותרת הכבד שהיא זנביה כידוע

עם חמת זחלי עפר ושן ) ב"דברים ל(ש "י נושך את האדם כמ"ל שע"ר -ואמר בשנוי , מקטרג
י מפתה "ה שע"יורד ומסטין הוא זנבי) א"ז ע"ב ט"ב(ש "ה וכמ"וכידוע שהיא חרביה דמ', בהמות כו

ה הוא שטן "ל הוא יצ"הנ' ש על ג"וכמ, י הוא יורד ונוטל נשמה"ה הוא עולה ומקטרג בשנו"בפומי
 . ל"עכ, ה נקיב בתרין גיסין"הוא מ

 .א"ז ע" ברכות י'עי 3096
 ולעיל פתח יח שזה' ועי, א שזהו חצי אותיות התורה"ע' קידושין ל' עיו, ויקרא יא מב 'עי 3097

  .נשמת משה
עד מעילא ותתא ומנייהו ידעי ', ש חמינא עלאין לתתא ותתאין לעילא כו"אר, ל" וז3098

נוקבין ' וב, ם שהן קין והבלא הן שני מרגלי"וכללא דס, ש כל המאמר עד סופו"ע, דקאמרי להו
והן נאחזין בשוקין , והן מראות נגעים שנים שהן ארבעה, מרוחא דשמאלא דלא אתכללו באדם

א נקרא מות "וידוע שנוקבא דס, דכורין בשוקין דדכורא ונוקבין בשוקין דנוקבא, דדכורא ונוקבא
 ואף שנאחזין בדכורא כולם )'משלי ה(ולכן רגליה יורדות מות , צל דכורא מות נוקבא, בסוד צלמות
, שהן נגד שוקין דדכורא כידוע, אלא נגד שוקין דדכורא והוא בידין דנוקבא, דנוקבא' נאחזים בסט

' ש בפרשת אחרי מות דף ס"וכמ, דכורין בידהא ונוקבין ברגלהא) 'שם ל(שממית בידים תתפש 
  . ל"עכ, רגלהא וכולן נאחזיןמתחות סטרי אברהא והן בידהא תרין בנות בתחות ' תרין בנין כו, ב"ע

הנה זה הנקב של האחור נקרא בתורה בית פעור , ל"ד וז"א ע"י ל"שער מאמרי רשב'  עי3099
כי זו היא קבלת השפע שלה , שעבודתה בכך לפעור עצמו על פניה כנודע, ז של פעור"וזהו סוד ע

א "דאבא שבתוך זכי משה הוא מן היסוד , וזהו סוד ויקבור אותו בגי מול בית פעור, והבן זה
וכנגדו ממש היא נקודת האחור שמשם אחיזת , א"והוא נמשך עד סיום פי היסוד דז, כנודע

והארת היסוד הזה דאבא מונע את החיצונים שלא יתאחזו שם ויקטרגו , החיצונים הנקראים פעור
ל כך יש אחיזה א, ודע כי כמו שכאן למטה יש אחיזה אל החיצונים בסוד פעור, ו"על ישראל ח

וזהו סוד כי פנו אלי עורף ולא פנים , א"החיצונים מכוון כנגדו ממש בקו ישר במקום העורף של ז
 .ל"עכ, והנה עורף אותיות פעור

 .ב"ו ע" גיטין נ'עי 3100
 .א"ר קל ע" אד'עי 3101
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 ונכנסו בחוטמו של נחש בריח ונחש ,3102'כ סובל מרעין כו" ומשיח ג, שבדורשל תלמידי חכמים
 )ב"ז ע"עשבת (ש " וז,שנים שהנחש מעבר ומוליד' א ליטול חייו ממנו בסוד הז"עקלתון דסט

 וגמר התיקון ,ר"ש שהוא רפואה לנשיכת הנחש בעקב דיעקב שהתחיל מחטא אדה"ש לנח"יתו
כ "י אשת אחשורש שהיתה ג"ומכאן תבין סוד ושת(ש "י משה ומשיח כמ"בימות המשיח ע

ד ישעיה י( ע"ד שהוא עמלק משורש נחש יצא צפ" וסוד הכנעני מלך ער,ל" הניםנחש' בסוד ב
 ולכן נכנס היתוש בחוטמו כי רוחא ,) והבן מאד, בלאה ורחלהאלו שהוא בסוד התרפים )כט

ט דטיטוס " והוא ט,ש"שאר נחו ונ"י מעש"יי נשיב מחוטמא למשיח בריה דדוד ונוטל סוד חחד
   . ודי בזה,ם שלו" וניטל חיי,ש"כמ

  
   )י](כ[פתח 
 והוא שקודם חטא העגל זכו ,ל" נבאר סוד הלוחות וסוד עון העגל שכתב הרב זועתה

 ואם לא היו חוטאים היה התיקון נעשה ,ה שלו"ישראל לקבל את הלוחות בסטרא דדכורא מנו
 )א פתח סד"גדלות דז ( והוא שכבר נתבאר,נתקנת לגמריפ ורחל היתה "נ פב" והיה זו,במהרה

 שעדיין לא נתחזקו ישראל , היה בסוד לאה בסוד הנפלאות כי כן היה ראוירשהנהגת דור המדב
 אבל רחל ,אליהם בסוד הנפלאות'  והיה צריך גילוי מלכותו ית,בקשר היחוד והאמונה כראוי

א עדיין שולט "מדרגת הנהגה זו היה סט וב,שהיא סוד הנהגת הזמן לא היה בתכלית התיקון
 שלא נתגלה יחוד השגחתו בכל העולם כמו , והממשלההכחבסוד הכוכבים ומזלות ליתן להם 

פ שהוא "ה בבחינת פב"א ולא האירו בה תיקונים של מ"ס שרחל היתה אב" וז,ל"שיהיה לע
בנתינת '  ית וכוונתו,א עדיין יש לה שליטה בעולם" אלא הסט,התיקון הגמור של המתקלא

ל שגם הנהגת הזמן יהיה " ור,פ"בא פ"הלוחות לישראל לעשות התיקון הגמור להחזיר רחל עם ז
וחפרה הלבנה ובושה החמה ) כגד ישעיה כ (ה"נשלם ונראה בו גילוי יחודו שהוא תיקונים של מ

ה והיה אור הלבנה כאור החמ) כוישעיה ל ( אלא 3103 וסיהרא בישא,א חמה בישא"נ דסט"זו' וגו
ג והם בימין "ח וה"עטרין ה' ג של הדעת ב" כי הלוחות הם מסוד חו, והענין,ל"כמו שיהיה לע

' י מתקלא שהוא גילוי הדעת בארץ ויכירו כל הנבראים כבודו ית" והוא סוד התיקון ע,ושמאל
ה "י הדעת שהוא תיקון חיבור מ"נ ע" והוא סוד חיבורא דדו,י גילוי התורה שהיה בעולם"ע

ר "ר בעץ הדעת טו"ה שהוא תיקון חטא אדה"י מאורות של מ"ן ע"קלקולים של ב כל ,ן"וב
 והם ,ן"ה וב"ר שנמשכים ממ"ט ויצה"יצרים יצה'  ששם ב3104חללים' לוחות שבלב ב' שהוא בב

לוחות אלו סוד האורות שבתוך הכלים שהוא בסוד הדברות של ' י האותיות שנחקקו בב"ע
ע אלקים שהוא " כתובים באצב)יח שמות לא(ש "ת כמה שהיו נחקקים בלוחות מסוד הדע"הקב

 ,ן"ה וב"מנ " דו3106 והוא גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא,3105ן"שם הדעת בגילופי יודי

                                                           

 .א"ו ע" שבת קנ'עי 3102
ומאדים , ומאדים איהו עשו, לקותא דסיהרא טבא דיעקב, ל"ב וז"ב ע"זהר חדש ל'  עי3103

, ל"ב וז"ז ע"ז נ"תיקו' עי, ל"עכ, דמונין לה אומה דישמעאל, לקותא לסיהרא בישא, טרא טבאדס
ם "דס' ה חמה בישא נוק"ד ד"ז ע"א שם נ"גר' ועי, ל"עכ, בישא' חמה בישא גיהנם סם המות נוק

' שמות לה והיא מושלת על עי'  שהלבנה חלקם של ישראל אבל חמה עי-' ל וכו"סם המות כנ
  .ל"עכ, אומין

אמר רב יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב , ל"א וז"א ע"ברכות ס'  עי3104
 . ב"ז נה ע" תיקו'ועי, ל"עכ, שנאמר זבובי מות יבאיש

  .ע"אצב' ג גימ"קס' י בגימ"ו ה"י וי"ף ה" אל3105
, ה"ראשי תיבות אהו, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ל"ג וז"ע' ח ז"ז'  עי3106

פ "ח חו"פע' ועי, ה ביה אתבריאת ארעא"ו, ה בזה אתבריאו שמיא"א, בריאו שמיא וארעאדביה את
ונקרא , י"ו ה"י וי"ף ה"ע סודו אל"הנה אצב, ל"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ברמח' ועי, 'פרק ו

וסוד זה כי הנה היד , ת את השמים ואת הארץ"ובאמת הוא ר, גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא
) תהלים ח ד(וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך , אצבעות' ד ומתחלקת לההיא כללות אח

ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש ) בראשית א ז(והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע 
והיינו שבריאת העולם ) תהלים לג ו(שמים נעשו ' וזה כי הנה כתיב בדבר ה, בן עזאי את העולם

אך , אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם,  כי מן הפה יצאו הדבריםוהיינו, היה בסוד דבור
והם באמת מגיעים , ת"וזה נעשה על ידי הידים שהם חג, להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה

', והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו', ובלא כן לא היו נעשים וכו, הדברים לבחינת עשיה
ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם "וכן הידים חו, ג"הח ו"והוא ממש חילוק של הדעת ה
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ת הוא כלל " וסוד צבאו,צבאות מעלה ומטה' ה שהם סוד שמים וארץ ב"ולוחות עצמם הם בנו
ק "ב כסדרן ובתשר"בא והוא ,ט ופלגא"ך שהוא כמנין צבאות תצ"אותיות התורה עם מנצפ

 אף ידי יסדה ארץ וימיני )יג ישעיה מח(ש "לוחות כמ' והם שמים וארץ שהם בב ,3107נ"בסוד דו
 ,3108י הדברות שבלוחות מחברים שמים וארץ" וע,דיד שמאל' אצבעות ימין וה'  ה, שמיםהטפח

א "ק בסוד גלגל האותיות רל" וכח ההפסד הוא מאותיות תשר,ן שבו הקלקולים"והוא סוד ב
'  והדבור שנחקק בלוחות הוא הדעת בב,א שערים פנים" ואותיות כסדרם הוא רל,שערים אחור

  .ן ונתקנים כל הקלקולים"ה וב" מחברים שבזה מת,ג"עטרין חו
 היה גילוי הדעת בארץ בגילוי אור התורה שבזה היה מתגלה , לא חטאו בעגלואלו

ל שהלוחות עצמם היו "ש הרב ז"וא מ וה, והיה מתבער רוח הטומאה מן הארץ,כבודו לנבראים
 ומצד הדכורא נקראים לוחות הברית שהוא ,ן"ן בסוד שם ב"בסטרא דנוקבא שהיא נקראת אב

ן בחיבורא "ה בב" שהוא הארת מ3109ג שבנפש" שברוח לתרי]איכות[) אורות(ג " תריתסוד האר
 והיינו ,י" שבנהת"ה דדכורא שהוא סוד הארת חג"פרקין אמצעיים דנו'  ניתנים מבוהיו ,דלהון

 והוא נגד גופא דנוקבא ששם מתחברים יחד בגוף ,ב"ז יתגלה סוד הנהגת עוה"שגם בהנהגת עוה
ה דנוקבא דרגליה יורדות מות " כי עיקר אחיזת הרע הוא בנו,אחד שאין שם סטרא דפרודא

  .הי אשה זונ"ע' ותפשקי רגליך וגו) כה יחזקאל טז(ולכן שם סטרא דפרודא בסוד  )המשלי ה (
ג " ולכן ניתנו מגופא דילה נגד חו,בנתינת הלוחות היה לגלות סוד היחוד'  יתוכוונתו

ז " ועי, ומשם היו עולים למדרגת הדכורא עצמה בסוד לוחות הברית,דילה למעלה מן הפרסה
פ ולא היתה מתפרדת ממנו "היה נעשה תיקון כללי בכל המאורות עד שהיתה נוקבא חוזרת פב

שגם שורש התחתונים היה מקבל התיקון והיינו , ה בפרצוף רחל העיקרי וההנהגה הי,לעולם
 העגל גרם קלקול בכל המאורות ממש וחטא ,ה"הגמור וראוים לקבל כל אורות השלמים דמ

מעין שבירת הכלים שכל המאורות חזרו לקלקולם ונסתלק הדעת שהוא המתקלא והוא סוד 
 וקלקול ,ן" עצמם נשברו שהם הכלים דב והלוחות, למעלהפורחותאותיות של הלוחות שהיו 

 שלא נתבררו כל הצורך מסוד בלע בן 3110ערב רב שהיו מסוד סיגי הנחשהי "הזה היה ע
 והם אשר עשו את העגל שהוא מסוד הגבורות , והוא אחוריים של הדעת מאחורי משה,3111בעור

תקיפא בלע בן בעור תאנא הוא גזירת דינא ) א"ה ע"קל(ר "ש באד"ושם עירו דנהבה וכמ
ן ואותיות "בגילופי יודיו והוא סוד אחוריים דאלקים , והוא שור בסטרא דצפון,' כוןדתקיפי

  .הפשוטים עם הכולל
 ,'האי רדיא דמיא לעגלא לתהומא עילאה כו )ב"ה ע" כתענית( הוא ביסוד למטה ועגל

 ,דנוקבין לאה ורחל בדעת וביסו'  והוא בב)'ע פתח כ"אבי (ש במקום אחר"שהוא יסוד כמ
                                                                                                                                                                      

' בנוק' כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי) שמות לב טו(נאמר מזה ומזה הם כתובים 
ה "וזה ממש החותם של אהו, וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד, מתקשרות הבחינות זו בזו

וזהו , ארץ'את ה'שמים ו'ת ה'ת א"ן הוא רולכ, שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ
' ועי, ל"עכ, ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה', נגד ה' הנחתם בה

והיא ,  טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת-חותמא דגושפנקא , ל"ב וז"ג ע" עז"א על תיקו"בהגר
בדעת ,  השמים ואת הארץת את"בר, והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ, טבעת המלך
  .ל"עכ, ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה"ה אהי"יחודא דהוי

  .ש מקורו"א פתח טז וע" מוזכר בגדלות דז3107
ספרים של המשקולת נברא העולם ' ד שהם ג"חב, ל"ב וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי3108

' ה, הן כעין שני לוחותששני הידים ', ספרים שהן כף כו' ב הן ב"שחו, י נתן התורה"וע, ל"כנ
י "והתורה נתנה ע, והן הכותבין מכתב אלקים חרות על הלוחות, כמו בלוחות, בזו' אצבעות בזו וה

, והוא הלשון ובו נכלל כל שבשני הלוחות, י דבור עשרת הדברות לישראל"וע, מכתב על הלוחות
) א"ח ע"שבת פ(ואמרו '  כוש ויתנצלו בני ישראל את עדים"וכמ, ל"א וז"ע' ה ג"שם הגה' ועי, ל"עכ

ה "ועתיד הקב' א מישראל שני כתרים כו"ה וקשרו לכ"ר מ"בשעה שהקדימו נעשה לנשמע באו ס
שלכן , א"והן המוחין שהן עטרות דאו, להחזירן לנו שנאמר ושמחת עולם על ראשם שעל ראשם

'  והלוחות הן ב'ש בשעה כו"ואלו הכתרים זכו בלוחות כמ', בסוד חיי המלך כו, היו חיין לעולם
 .ל"עכ, ל"כתרים כנ' עטרין ב' והן ב, ודבור העשרת דברות בסוד סיפור, ב"בסוד חו, ספרים

 .202לעיל הערה '  עי3109
ערום ', ועלייהו אתמר והנחש היה ערום מכל חית השדה וגו, ל"ב וז"ח ע"א כ"זהר ח'  עי3110

ואינון בנוי דנחש הקדמוני דפתי לחוה וערב רב ודאי אינון , ם"ן דאומין דעלמא עכולרע מכל חיוו
  .ל"עכ, הוו זוהמא דאטיל נחש בחוה

  .'ח הארת מוחין פרק ב"ע'  עי3111
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 ופגמו ,י השגחה הפרטית"נוקבין דקדושה שע' ומסרו ההנהגה למשטרי השמים ובזה פגמו בב
 )ה לג שמות( בסוד'  סוד גילוי נפלאותיו יתבלאהדאחד שהוא קשר של תפילין ' כ בסוד ד"ג

'  שהוא כתר של תפילין עד אחר שתיקן משה בתפלתו וחזר לו סוד ד,'הורד עדיך מעליך וגו
כ הלוחות " אחוניתנו )פתח יג (ש למעלה"כמוראית את אחורי ) כ לג שמות(ד ל בסו"דאחד הנ

 ,שאף שחזר ונתקן לא היה תיקון לגמריוהיינו , ה דילה ששם הפירוד"בסטרא דנוקבא לתתא בנו
 כמו שהיה בעת החורבן ובגלות ובכל ,א להחזיר העולם לתהו ובהו"שעוד יש כח גדול לסט

   .יםי התחתונ"הזמנים שהיה הפגם ע
  

   )יא(] כא[פתח 
 ,ש"להנחיל אוהבי י) כאמשלי ח (ש אורות הם בעלמא דאתי בסוד " כי י,ל הוא" עגוסוד

 כל )יזישעיה מ (ש " כמ,והוא סוד כלל התיקונים לכל הקלקולים שהם בסוד הבל תהו ובהו
וא  שכח ההעדר וסילוק הקדושה ה)'פתח ב (ש בנתיב שבירת הכלים" כמ,'הגוים כאין נגדו וגו

 לתקנם 3112 שלכן שם סלקין כולם באלף השביעימא וכל התיקונים הם באי,מציאת הרע
ש לכל בחינות העדר " ולכן שם מציאות י,3113מקלקולם בסוד ונקה סוד התשובה במים טהורים

י כללי מאורות שהם " שוהם ,ג"ן לס"ן שהוא סוד עליית שם ב"וכח ההפסד שבקלקולי ב
ג בשמאל כמנין "ר בימין וק" או,ג"קווי מדות ההנהגה חו' כ לימין ולשמאל ב"מתחלקים אח

, ה אור חוזר" אברהם בבוקר סוד אור ישר ויצחק במנח, והם בסוד אברהם ויצחק,3114ה"מנח
 גדול אדוננו ורב כח ,חסורודי מ' ל על כחו הגדול שמשפיע לכל א-שבבוקר הוא שם אוהיינו 

נים במעשיהם והוא אור חוזר שמקבל ש ההשגחה בתחתו" ואלקים הוא ע)ה תהלים קמז( 'וגו
כ בבקר בלא הביט אל " משא,ל לפי המעשים בדין" ר,מעשיהם ואז משפיע בסוד אור חוזר

  .3115)ד"ג ע"ג י"יהל אור ח (םל בליקוטי"ש רבינו הגדול ז"מעשיהם כמ
 והוא סוד עמוק ,' כי בא שש כו)א"ט ע"פשבת (ש "ס שעשו העגל בזמן מנחה כמ"וז

 שמא לפי מעשיהם לא יהיו ראוים אז יקבלו שפעם ,ד" מקום להסתר ממהשחשבו לעשות להם
 ,י עון גדול"אם לא ע'  בחשבם שלשנות הטבע קשה לפניו ית,פ המזלות"בהנהגה טבעיית ע

 ואין לטבע ,'כ הוא מאתו ית"פ הנהגה טבעיית ג"בפרטות ע'  יתחתו שבאמת השג,ובזה פגמו
 ולכן עשו ,ל פסיעה ופסיעה הכל בהשגחה פרטית וכ,שום התפעלות כלל רק ככלי ביד אומן

 שבאמת הנהגת המזלות הם בסוד ,י שור בצפון"ג אורות של הדינים ולהסתר ע"ל למתק ק"עג
 בורות נשברים אשר לא יכילו לחצוב להם' אותי עזבו וגו) יגב ירמיה (ש " כמ,כלים נשברים

נה ו תלוים בעוצם השגחה עלי אבל ישראל,מלכין דמיתו' כי הם מסוד שברי כלים מז ,המים
י חטא העגל גרמו " עולכן ,ל"ג הנ"עטרין חו' בסוד הדעת שהוא המתקלא המתקן הכלים בב

 כי , והנהגתם העליונה בסוד לאה ורחל נתעלם,שבירת הלוחות וסילוק הדעת וכלים נשברו
לו מחוץ ל ונטה " ומשה יקח את האה,הנפלאות והוא סלוק , וכן לאה,הנוקבא חזרה נקודה אחת

 הנה אנכי )כ כג שמות(ש " וכמ,ה והוא גניזת הדעת וגם כלת משה"סוד לא) ז לג שמות(למחנה 
ויתנצלו בני ישראל ) ו לג שמות(ר דדכורא בסוד " ונסתלקו ג,'כי לא אעלה וגו' שולח מלאך וגו

                                                           

, שהיא עלייהו, אלף השביעי תליא במלת בראשית, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3112
, והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי, ל"נה כנוהיא בי, בראשית ברא שית עלייהו, ש לעיל"כמ

ש "שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ, ובינה הוא בסוד אחרית, שהוא דרגא דבינה כידוע
, הוא מלכות' וז, ק"והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו, והוא סוד וחד חרוב, י"בס

, שבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובלוזהו סוד ה, וחוזרת אל שרשה, ומלכות תליא בבינה
ב "ועה, ש"ע) א"ח ע"תרומה דף קנ(מ "ש בר"כמ, רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה

וכלם חוזרים , אז ובינה שלטא, והיא אשת חיל עטרת בעלה, הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה
 .ל"עכ, לבטן אמם, לבינה

 .1967לעיל הערה  'עי 3113
אל יהרהר אדם ביום ויבא לידי קרי , ל" מסכת ברכות וז-ל "ס להאריז"ספר ליקוטי הש'  עי3114

ת הוא "והנה הת, ת"מהם בחג' ג לכל א"ק, חלקים' י עולמות הם מתחלקים לג"וענין ש, בלילה
הוא מנין ג הנשארים בגבורה "ואותן ק, ר"או' בגימג "ג ק"חלקים ק' מטה כלפי חסד ונעשה שם לב

 . ל"עכ, ל"עג
אור , תפלת שחרית דאברהם, חצות הראשון דאברהם מדת החסד, עתים שביום' ד, ל" וז3115

ומחצות היום והולך וחוזר למכונו , ונותן לכל דבר חוקו, שהחמה הולכת ומתפשטת בעולם, ישר
  . ל"עכ', מ מאיר לעולם אלא שבאור חוזר והוא מדת יצחק תפלת מנחה וכו"ומ, והוא אור חוזר
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לין  תפי, והם בסוד כתר, ממשםץ כמו בשבירת הכלי"ז ג"זיונין דשעטנ'  שהם ג,'את עדים וגו
  . וממילא נסתלק הארת לאה שהוא בקשר של תפילין,של ישראל

ל שרצה המאציל לסתור בנין רחל נוקבא העיקרית ולבנות פרצוף " זש הרב"והוא מ
כ עד "א הגיע כ"שקטרוג הסטוהיינו , כ"ס שלמות כדי שלא יגיע שם הפגם כ"לאה מסוד י

א היו ראוים הנבראים להתנהג ו בנינה דרחל לחזור בסוד נקודה אחת באופן של"שנתבטל ח
 אם לא שיהיה בנין מדה המנהגת את הנבראים , נוקבא הנהגת העתה הזמניתלבמדה זו ש

 שלא כפי הנהגת רחל שנבנית ,א"א שרחוקים מגדר אחיזת הסט"במדרגה עליונה בסטרא דאו
  .א"ק שבו הבחירה ואחיזת הסט"א שהוא ו"מז

א "כוונת הבריאה שיהיה הסטעיקר  שלא כן היה , הוא חורבן העולם ממשובאמת
 בכדי להרבות , רק שיתגלה בעתים רחוקים מיוחדים לו,נמצאת ויהיה הנהגת הנפלאות נעלמת

 שבודאי אין ,ל נעלמים ונסתרים כדרכו" ובאמת דברי הרב הקדוש ז,השכר ולהחזיר הרע לטוב
ש "שה רעהה נתן מקום למ"ל שהקב" שהרי להיפוך ארז, שכן היה ברצון המאצילתוכוונ

'  אלא כוונתו שראינו שהוא ית,3116' ועתה הניחה לי וגו)שמות לב י(ש "להתפלל על ישראל כמ
 שבירה גמורה וביטול סדור הנהגת ו" ח שגרמו,הודיע למשה עד היכן הגיע פגם עון העגל

ש יתקנם ויחזיר לסוד התיקון של רחל " רעהה והיה כוונתו שמש,ק בסוד הבחירה"י ו"הבריאה ע
 וכן חזרה ,'וראית את אחורי וגו) כ לג שמות(ש " וגם לתקן לאה כמ,תורה וגילוי הדעתי ה"ע

  .' פני ילכו וגו)יד לג שמות(ש "עליהם בסוד השכינה כמ' השגחתו ית
מ נשאר קשור " מ,א מתגבר" שבכל זמן שהחטאים גורמים והסט, הוא בכל דורוכן

 אל התיקון ומתקרב אלא חוזר ,קדושהו ביטול גמור למאורות ה"בסטרא דקדושה שלא יגרום ח
 ונמצא שכל ענין של דור ,3117ש"י תלמידי חכמים וצדיקים שבדור שהם בסוד ניצוץ משה רעה"ע

א לסטרא " והוא סוד הבחירה והמלחמה שבין הסט,המדבר עם משה הוא בכל זמן ובכל דור
 וכן ,הדור בבית שני ציל בבית ראשון ופרי" וכן סוד עובדי הבע,אלפי שנין' דקדושה עד כלות ו

ר הרוצים לבטל בנין " הכל הם ניצוצות של ע,בכל הדורות ברשעי ישראל המינים והאפיקורסים
 והם המחטיאים את ישראל ,ו לצאת מדרכי התורה"נוקבא דקדושה ולמסור ההנהגה לטבע ח
 ,ת חיצוניות"ר ממש שהחטיאו את ישראל בסוד דע"והצודדים נפשות יקרות ברשתם כענין ע

לעשות בנין העולם ממשה ה "הקבל שרצה " זש הרב"והוא מ ,מ"ש בתיקונים בכ"ב כמ"ב ר"רע
 , והיינו רק בסוד צדיקים שבדורות שהם מניצוצי משה שהם רחוקים מן החטא,שהוא בסוד לאה

א להתנהג במדרגה זאת אם לא בהנהגה עליונה יותר "והיינו שהראה לו שכעת לפי החטא א
   . והבן דברים אלו מאד,ש" וכמיםפי מדרגת הצדיקא ל"שהוא רחוק מן הסט

  
   )יב(] כב[פתח 

 ,ת ובעטרת היסוד" והם בדעת ובת,א יש שורש גילוי לנוקבא שלו" מקומות בזבשלשה
ל  והוא שבכ, ונקב הטבור תחת החזה ובעטרת היסודהפה והם ,מקומות שנעשה שם נקב' והם ג
 והענין שהנשמה מתלבשת בכל האברים ,רות שיש נקב מורה סוד חלל ושורש צמצום וגבומקום

י האברים שהם כלים מגבילים את אור הנשמה שלא יתגלה כחה אלא לפי פעולת " ערהונסתם או
כ " משא,לפי עניינו שמקבל מן הנשמה'  והוא ענין הרגשה ופעולה שבהאברים כל א,הכלים לבד

 מתגלה בסוד הדבור שהוא  בפה הוא,המקומות יש שם פתיחה ומתגלה כח הנפש ביותר' גבאלו 
 ,' וכו ותרגומו לרוח ממללא, ויהי האדם לנפש חיה)זבראשית ב (ש "גילוי כח הנפש שבאדם כמ

 ובעטרת היסוד ,ובטבור הוא מקום ששולח מזון לכל אברי הגוף ומשם שורש תחלת יצירתו
לק מ שהאדם מתח"ש בכ" והכל סודות נעלמים בעמקי החכמה כמ,מקום השפע להוליד בדומה

 מאיר בו להשפיע ק שבראש הוא הנשמה שהוא למעלה ממדרגתו ר,ן שבו"מדרגות בסוד נר' לג
אמצעיות עד החזה '  ובלב הוא רוח שבו והם ג,עליו ממדרגה יותר עליונה להעלותו למעלה

                                                           

 .א"ב ע" ברכות ל'עי 3116
אורו של [, ל"ג וז"ג ע" מז"א על תיקו"בהגר' ועי', כ' ל שער הגלגולים הק" כן הוא באריז3117

מ עליו הכל על "ש בזהר ובר"וכל מ, אינו מאיר לעולם וזהו גלותא דיליה בגלות רביעי] משה
  . ל"עכ, ח ושם מחולל מפשעינו"התפשטות אורו בת
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תחתונות שתחת '  ובכבד נפש שבו בג, והוא רוח חיים שבו3118והטבור שהוא עיקר מדרגת האדם
 וניתן בו כדי שהאדם ישלים מדרגה שתחתיו להעלותו , שלמטה ממנוהפרסה והוא מדרגה

  . והוא השקפתו חוץ ממנו כהשקפת העילה לעלול,למדרגתו
 שהפה הוא סוף ,בסוף החלק שבו' מקומות יש שם פתיחה וכל א'  בכל אלו הגולכן

ל  והוא בחינת מלכות שבראש ולעולם מלכות כוללת כ,הראש מדרגה ממוצעת בין הראש לגוף
 מגלה כח המחשבה ר ולכן הפה בו כח הדבו,המדרגות עליונות ומוליכה אותם למדרגה שתחתיו

 והוא , וכל הפרטים וכל החושים ושבמחשבה הם נכללים ומתרכבים יחד בדבור הפה,אל הגוף
 ולכן שם נעשה נקב ופתיחה ,ר שכל חלק שבו הוא פרצוף שלם"סוף מאור הנשמה מלכות דג

פ הגבול וקו " שמלכות מסדרת כחות עליונות ע,ל וגבורות בסוד הצמצוםשכל נקב הוא סוד חל
 לכן לא הוצרך שם לכלי , ולפי ששם צמצום וסילוק הארה,יההמדה לפי הראוי למדרגה שתחת

 ואין אור הפנימי יוצא בלי גבול אלא ,ם שםמצטמצ לפי שבלאו הכי , האור ההואבעדלסתום 
  .תוניםבערך המלכות שלו לפי סדור הראוי לתח

ת של "אמצעיות חג'  הוא בטבור סוף הגויה שהיא חלק האמצעי הוא מלכות של גוכן
כ כל אברי פרצופו " וכולל ג, ולכן שם רוח חיים ומזון שלו,האדם והוא מדרגת האדם עצמו

  .שמחלקת מזון לכולם
תחתונות שהוא סוף הבטן בנפש והוא למה שתחת מדרגת '  היסוד הוא מלכות דגועטרת

 והוא סוד כח ההולדה בדומה שהוא סוד בירור הניצוצות שלמטה ממדריגת האדם ,האדם
 ולכן שם הם נקבים פתוחים ,ד"ז בס" שאח3119ת בנתיב"ה כמשי"להעלותם למדריגת אדם סוד מ

  . שבהם שהיא נקבהמלכותסוד מדרגת ה
חלוקי ' א יש בו ג" שגם בז, אלו העניינים יש להם שורש במאורות העליונותולכל

 שהם למעלה ממדרגת ,א" מאו,ר"ן שהוא מה שמאיר בו מג"גות בסוד ראש בטן גויה ונרהמדר
א בסוד מוחין להשלים הנבראים ולתקנם להעלותם למדרגה "הנבראים והנהגתם ומתלבש בז

בחינת עצם המאורות ותיקונם לפי מקום מדרגת '  וא,י התורה ומצות"ב ע"עוהיותר עליונה ל
 במקומם ומעלה הניצוצות ,לו במה שמאיר ומשפיע אל הנבראיםי ש"הוא נה'  והג,הנבראים

אלו '  ולכן בג,ן"א למעלה והם בסוד נפש נוקבא למטה סוד ב"ממלכין דמיתו שהם בסט
  . לנוקבא שכוללת כל המאורות לסדרם ולהביאם אל מדרגה שתחתיושורשהמדרגות יש 
לאה שהוא מקום בפה בדעת בסוד כלת משה ב'  א,מקומות של הנוקבא'  הם גואלו

פה אל ) חבמדבר יב (ש במשה " והוא סוד מ,ב שבו"א מחו"ר מאו"גילוי הנפלאות ממדרגת ג
בסוד ' מדרגות שבה א' אחרים הם בטבור ובעטרת היסוד שהם ברחל בב'  והב,'פה אדבר בו וגו

א שבזה שורש התחתונים מתוקן "ה דז" תיקונים של הרוח דמבערךפרצוף נגד החזה שהוא 
בסוד נקודה שלה נגד עטרת היסוד שהוא '  והב,ה והוא סוד פרצוף שלה"ר כפי מדרגת מומסוד

 3120ת עוד בנתיב"ן לבד וכמשי"בערך התחתונים בתחילת עלייתם משפל מדרגתם בסוד ב
ה "דהוי'  סוד מלכות שבו האחרונה' ה' ת ובכל א"הויו'  שהוא בג3121ב"ס שם של י" וז,ז"שאח

נקב הטבור ות "וכן בחג,  בפה מלכות רגל רביעיאחרונה' ו וה"ד שהם יה"ר חב"ראשונה בסוף ג
סוד שורש ' אחרונה בעטרת היסוד מלכות למטה שכל ה' וה' ה ג"י הוי" וכן בנה,אחרונה' בה' ד

  .מלכות כוללת כל המדרגות כמו שנתבאר

                                                           

אבל , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדבסוף א "ליקוטי הגר'  עי3118
 .ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הנפש הוא המדרגה למטה ממנו

  .פתחבל " נדצ3119
  .פתחבל " נדצ3120
י "ת נה"ד חג"ל הספירות הן הולכין בתלת תלת חב"א וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי3121

דתשע ספירות אינון משולשין ) ב"דף ד ע(ח "ש בתז"כוללת את כולן וכמומלכות היא רביעית ש
ב שמלכות היא "ס שם של י" ומלכות עשירין לון ורביעין לון וז"י"ת" כ"ה"ג" ב"נ"ח"ד ח"א כג"בעד

ת "כלולה בכל קו האמצעי שהוא המכריע וצריך להיות כלול משניהם ביסוד היא עטרת היסוד ובת
תאנא האי ) ב"דף קמא ע(ר "ש בא"דבוקה עמו וכמ' כו] 'בכתר אמשתמשים [שם שני מלכים 

', ותקין מיעוי דנוקבא כו' תפארת כליל ברחמי וכליל בדינא ואתפשט רחמי בדכורא ואתעבר כו
  . לעיל שבירה פתח טו'עי, א רביעאה לכל תלת"ע' ז ה" תיקו'ועי, 'ב' ח תיקון נוק"ע' ועי, ל"עכ
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ר כוללת " שלאה הוא בדעת בפה מלכות דג, ענין התחלקות המדרגות בלאה ורחלוזה
 והוא מדרגת משה הלכה למשה 3122 שבמחשבה ולכן היא נקראת עלמא דאתכסיאכל המדרגות

 שכל התורה היא כוללת כל המאורות וכל , שהוא הלכה ברורה המחשבה של התורה3123מסיני
 ש במשה"ס מ" וז,המדרגות של כל התיקונים במחשבה עליונה חכמה ובינה של יוצר בראשית

 , בסוד לאה שהוא בפה באמירה,ל מועד לאמר"אהאליו מ' ויקרא אל משה וידבר ה) אויקרא א (
   .דרגין' פ ב" והיא בתורה שבע,דרגין ברחל בנקב הטבור ועטרת היסוד' וב

ולא רבו '  והג, והשני שטנה, שהראשון נקרא עשק,הבארות שחפר יצחק'  סוד גוהם
 )ב"עא " קע-  'תיקון ט(ש בתיקונים חדשים "וכמ )כבבראשית כו (עליה ויקרא שמה רחובות 

ויחפרו ) ושם ('פ כו" באר דרבו עליה דא אורייתא דבע,'דא באר ואינון תרין כו' וכובראשית 
 ואית שפחה בישא דאתקריאת שטנה ,' למשה מסיני כוהלכהבאר אחרת ולא רבו עליה דאיהו 

 והוא בסוד נקב ,'ק בשית סטרין כו"פ בו"בסוד מחלוקת דבתורה שבע'  שא, הדבריםוכלל ,'כו
 ושם נקרא ,שם התחלת הנוקבא ושם סוד גילוי הגבורות בסוד שולחן בצפון בטבורהטבור ש

 ואלקי לצור ,מטה ושם סוד הצור בהכאה ב,עשק כי משם בא סוד המחלוקת סלע המחלוקת
ט "ב כ"יהל אור ח ( ובביאור היכלות3124ל בליקוטים" הגדול זש רבינו"כמ )תהלים צד כב (מחסי

 והוא בסוד הברייתא ,לה המקפת היסודא בער"טנה הסט ובעטרת היסוד שם הוא ש,3125)ב"ע
 וכל הבארות הם , והוא להסיר הקליפה כידוע,וקושיא ומחלוקת שכל קושיא מצד הקליפה

  .בחפירה בסוד הנקבים כמו שנתבאר
  

   )יג(] כג[פתח 
'  שא,ל"מקומות הנ' ה שהוא בג"ן דמילוי שם מ"אלפי' ל בסוד הג"ש הרב ז" מוהוא

א "דה'  וא,טבורהה בחזה בנקב "ו דהוי"שבוא'  וא,ר בפה בדעת"אשונה בסוף גא ר"ראשונה בה
'  הא,שרשים של הנוקבא שעיקר בנינה במקום גילוי הגבורות'  ושם ג,אחרונה בעטרת היסוד

 )ב"ה ע" כב"ב( סוד 3127 וכן בטבור שם סנהדרין של מעלה,3126ך מישרים"בפה בסוד מנצפ

                                                           

 .א"ד ע"א קנ" זהר ח'עי 3122
, ה כאלו בועל ארוסתו בפניו"כל הלומד תורה בפני ע, ל"וזד "ב ע"מ ז"א על תיקו"בהגר 'עי 3123

', אל תקרי מורשה וכו, ש תורה צוה לנו משה מורשה"כמ, ואמר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני
כ היא "ואח' בתחילת תורת ה', כו' ש כי אם בתורת ה"וכמ, אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה

אבל לברתא דמלכא לית דזכה , ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו"וכמ, תורתו
ח "ש תז"וכמ, ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע"ואפילו מרע, לה עד דיקטול לההוא חויא

ואיהי ארוסה למשה , אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה, שם
 .ל"עכ, הלכה למשה מסיני

, והאי סלע לא נפיק מיניה אלא טפין טפין זעיר שם זעיר שם, ל"א וז"ו ע"ז מ"תיקו'  עי3124
דאתמר בהון כל המורה ) א"הגר'  בי–ר "ע(וכמה מחלוקות על אלין טפין ומאן גרים דא המורים 

ובגין דא שמעו נא המורים ובגינייהו ויך משה את הסלע במטהו , הלכה בפני רבו חייב מיתה
ותנאים ואמוראין באורייתא דבעל פה דאיהי ,  דאם לא דמחא בה לא הוו טרחין ישראל,פעמים

ויהיה , בלא טורח, אלא אתמר בו ודברתם אל הסלע ונתן מימיו) א"הגר'  בי–ט "שהוא המט(סלע 
  .ל"עכ, והוה נפיק מיא בלא קשיא ומחלוקת ופסק', מתקיים בהון ולא ילמדו עוד וגו

והוא אמצע של תורה לויתן נחש בריח הבריח , ן גדול האיש מה גדולו דגחו"ס וא"וז, ל" וז3125
ח "והוא הולך בגלותא בת, ח בשלח"ל בז"ל ושם קבור בסלע על חטא הסלע בנחש כנ"כמש, התיכון

ש הולך על הגחון שעל הגחון הולך "מ וז"משפטים ברע' ש בפ"ל וכמ"ומתגלה בהם והכל ברמז כנ
 .ל"עכ, בגלותא
ומאן , מישרים אינון שאר אתוון דאשתארו, מישרים אהבוך, ל"ג וז"ו ע"זהר חדש ס'  עי3126

' ואינון דאתכפלו מישרים אלין באלין מ, ך דלית בכל אתוון דאיקרון מישרים בר אלין"אינון מנצפ
  . ל"עכ,  ודא בדאןאלין מישרים אלין באלי' בך' כ' פ בף' בץ' צ' בן' נ' בם

דא הוא אתר , בראשית באמצעיתא דהיכלא' ש בפ"א מוהו, ל"א וז"ד ע"ב כ"יהל אור ח'  עי3127
ש "כמ, והוא באדם טבור, וזהו ענג ושעשוע כידוע', מתקנא לקבלא רוחא דליעאל בגו רוחא דא וכו

שלכן בבטן אמו הטבור פתוח ואוכל ממה ', והוא נקודה האמצעית דסיהרא וכו, שררך אגן הסהר
ושם הוא שכר טוב הצפון , זון לעולםוהוא אמצעיתא דעלמא ומשם יוצא המ, שאמו אוכלת
ס השלחן "וז, ששם השלחן כמו שמפרש והולך, שעליו אמר דוד תערוך לפני שלחן, ל"לצדיקים לע

ושם מקבל , ולכן היה השלחן באמצע הצפון שמחצי ההיכל ולכותל, והוא נקודה האמצעית, בצפון
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 וכן בעטרת היסוד כללות , מזונות בסטרא דצפון ושם,' הרוצה להעשיר כו,שולחן בצפון
א שאחיזתה במקום שיש נקב "מקומות יוצא כח לסט'  שם נגד הגולכן ,הגבורות כידוע

'  ולכן הוצרך שם להיות נגדו הארת כללות ה,ופתיחתה ששם הוא בסוד צמצום והסתלקות
ור הכל לטוב  שבזה נעשה קשר ויחוד שיחז,חסדים בכדי להגן על הדינים המושרשים שם

ל "מקומות הנ' חסדים שמאירים שם בג' ה והם כללות ה" דמיםי חסד"והנוקבא תהיה מאירה ע
 שנגד ,'פ ושקל בפלס הרים וגו" ע)יזרבה פרשה ב פסקה במדבר ( ל"ש רז"ל וכמ"ש הרב ז"כמ

  .כל חלל ובקיעה יסד לנגדו הר לפי ערך הבקיעה כדי שיתקיים העולם
ג "ל הם נקראים נגעים שהוא בסוד היפוכא דענ" מקומות הנ'א שיש לו אחיזה בג"וסט

ן 'הר ג'דן נ'ג שהוא ע" כי מקור השפע והתפשטות הקדושה הוא בסוד ענ, והענין,3128ע"לנג
ל שהם "מקומות הנ'  והוא בג,ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן) יבראשית ב (ש "כסדרם כמ

 ,א"ק בחזה ז" ונהר בו,ב"הדעת והוא עוה שעדן בבינה שם ,חלקי הפרצוף ראש בטן גויה' כלל ג
ע " אז האילנות של ג, וכאשר המאורות יוצאים כסדרם,ן בנוקבא מלכות בעטרת היסוד"וג

 אז ,א מתגבר"ו הסט" אבל כשח,ג נמצא בכל המדרגות" והענ,מאירים ומוציאים פירותיהם
שחוזר השפע ' גו וונהר יחרב ויבש) יאד איוב י( וכתיב )ואיכה ב ( 'כו וגושן "ויחמוס כג

  .ע בהיפוכא" והוא נקרא נג,ן למעלה"ומסתלק בסוד סילוק הנר
 והוא סוד , סילוק הנפש למקורו,שמצורע חשוב כמת )ב"ד ע" סנדרים(ש " סוד מוהוא

ש בסוד "במיתה כמ' מס'  השינה והוא א)ב"ז ע" נברכות(מוחין דאבא שמסתלקים והוא בסוד 
 וכאן הוא , רק ששם הוא בשביל צורך התיקון לנוקבא)טא פתח י"דז' נוק (הנסירה במקומו

נגעים שהזכירה '  והם הג,ל" הנםהנקבי' בהיפוכא פגם דילה בהסתלקות החסדים המגולים נגד ג
 וספחת הוא נגד החזה ששם רגלי לאה שנכנסים ,נגד רחל'  ב,נגד לאה' שהם א' כווהתורה שאת 

  .ש שספחת הוא תולדה לזו ותולדה לזו" מ והוא,אל תוך כתר רחל ולכן נחשב לכאן ולכאן
 זכה נעשית לו )א"ג ע" סיבמות(ל "ז ארז" שע3129א" נוקבין בישין של הסטכח סוד והוא

 שהנוקבא ,א"ר של ז"נוקבין דקדושה הם דבוקים בסוד עו'  והוא כי ב,ר לא זכה כנגדו"עז
 )'בפרק ר "לו( ל"ש הרב ז" וכמ,א בחינה עשירית שלהם"לוקחת קצה האורות והמדרגות של ז

ד פעמים "ה אותיות זה בזה יו" הכאת שם הוימסוד והוא )דב איוב ( 'ר וגו"ר בעד עו"בסוד עו
 שמהכאת האורות ופגישתם זה בזה יצאו מהם ניצוצות כמנין )שם( ל"ש הרב ז"כמ' א כו"ה

יקרא לזאת ) כגבראשית ב  (ת"י נקפו זא"ואחר עור) כו איוב יט(ש " וכמ,ר לבנין הנוקבא"עו
  .'אשה וגו

 רק 3130 והענין כי הנוקבא לית לה מגרמה כלום,ר"פעמים או' ל הם מסוד ג"אלפין הנ' וג
ב " סיבמות (' אני חומה וגו)יש ח "שיה(ש "לשמירה לבעלה ומקבלת ממנו כל המדרגות וכמ

ע רק בעת שהוא " והוא העור שאין לו חיות בפ,'השרוי בלא אשה שרוי בלא חומה כו )ב"ע
 אין פרי בטנה של אשה )ב"א ע" נברכות(ש " והדכורא נותן לה אור כמ,חובר אל הבשרדבוק ומ

פ "אלפין של ג'  והם ג, אבל הוא נותן לה רק בכללות לבד,'מתברך אלא מפרי בטנו של איש כו
ל נעשה "ר הנ"ה ועם עו"ן במ" ובזה מתקשרת אל סוד היחוד בסוד חיבור ב3131ר"ר של הכת"או

 הויסגור בשר תחתינ) כאבראשית ב ( בסוד 3132ימא דתרין סמכיןר לדכורא קי"בסוד עז
דעד שם לא נזכר אות ) 3134א"ה ע"לא "ח(והר ש בז" והוא כמ,3133דבאתרהא שקיעא רחמי וחסד

  .בתורה' ס

                                                                                                                                                                      

הענין שכל ימות החול אסור וזהו ', תצוה וכו' ש בפר"כמ, מעלמא דאתי סוד נקודה דאמצעיתא
  .ל"עכ', להמשך אחר התענוגים ובשבת מצוה גדולה וכו

  .'פרק ו' ח קלי"ע' ועי, ב"ו ע"א כ"זהר ח'  עי3128
ואית ליה תרין נוקבין בישין , ל אדם בליעל איש און"סמא, ל"ב וז"ח ע"ז צ"תיקו'  עי3129

ית אביו אלא קודשא בריך ול, לאביו ולאמו לא יטמא, ועלייהו אתמר על כל נפשות מת לא יבא
  . ל"עכ, הוא ולית אמו אלא שכינתא

 .א"א ע"א קפ"זהר ח 'עי 3130
', יש רק ב' שבנוק, וזה כתר דזכר, כתר' פעמים הוי גימ' ר ג"ש פרק כג שאו"ח ק"פע'  עי3131

 .אורות כאן היא הגילוי השלם של הכתר' אם כן הג
  . 'כרובים במקום א'  הגילוי של בוזהג ש"ד ע"א י"יהל אור ח' ועי, א"ו ע"ב רמ"זהר ח'  עי3132
 הוא - אתא מפתחא דכליל בשית ומכסייא פתחהא , ל"ד וז"ז ע" טצ"א על ספד"בהגר'  עי3133

ל והוא "וכמש, דהא אתפתחא ליה, ש לעיל"כמ, שנקרא מפתח שלה, בן הבכור פטר רחם שלה
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י " שהתורה אינה יכולה להתגלות כי אם ע,ת" סוד עור שנעשה קלף לכתיבת סוהוא
ס בנין הנוקבא עיקרה " וז,3135קבא כידועי נו"כתיבה בקלף והוא סוד גילוי אורות דדכורא ע

ר שהוא אור "ע הנעשה לה בסוד עז"י טיפת זר"בשביל קבלת החסדים ומאורות דדכורא ע
 אבל נהיר לה דרך ,והאור נגנז ויוצא מים )יא תהלים צז(' ע לצדיק וגו"רור ז" או,3136שלו
  .ר"י עו"דאור לבד ע'  ולכן לא נכנס בה רק א,3137דופן

ה דאזלא בגריעו כי אין לה כלום "וכא שהיא בסוד אשה רעא הוא בהיפ" הסטאבל
 שפתי תטופנה כי נופת , דרוצה להתקרב לקדושה3138ר קליפת נוגה"ואחיזתה בסוד כתנות עו

                                                                                                                                                                      

דגניז כלא תחות ההוא גליפו אגליף וטמיר ביה כמאן , ב"ע' ש בפרשת בראשית דף ג"כמ, הדעת
אית תרעין עובד סתימו ואינון חמשין , ההוא מפתחא סגיר ופתח בההוא היכלא', מפתחא חדא כו

ולא אתרשים אלא ' גו אינון תרעין אית מנעולא חדא וחד אתר דקיק לאעלא ההוא מפתחא בי
וא דא מפתחא דכלא סתים ביה וה', דמפתחא לא ידעין ביה אלא ההוא מפתחא בלחודוי כו' ברשי

'  כד סגיר אינון תרעין וכליל לון בגוויה כו,סגיר ופתח ושית תרעין כלילן ביה בההוא מפתח דסגיר
והן המוחין דכליל לון בגוויה וזהו כיסוי פתחהא שסותם את , ל"ת כמש"והוא הדעת והוא ת, ש"ע

רמיטא אפיל דו, ר שם"ש בא"התרעין בגוויה ומקבל החסדים ונוקבא הגבורות ונתקנים לזיווג כמ
מאחורוי דסטרוי ואתקין לה כל תקונהא ואצנעה ליומא דיליה למיתהא לדכורא ' א ופריש לנוק"לז
וסלקא ואתתקנא ובאתרהא שקיע רחמי וחסד ' ויקח אחת מצלעותיו מאי אחת דא היא נוק', כו

 . ל"עכ', ד ויסגור בשר תחתנה כו"הה
ובגין דינקא , ניק מתקא ומריראאלא בגין דינקא מתרין סטרין וידע לון כמאן די, ל" וז3134

וביה , מתרין סטרין וידע לון ושריא בגווייהו אקרי הכי טוב ורע וכל אינון נטיעין שריין עלייהו
מאן אינון ארזי לבנון אינון שית יומין עלאין , ואינון אקרון ארזי לבנון, אחידן נטיעין אחרנין עלאין

מכאן ולהלאה , יעות ודאי דאתקיימו לבתרששת ימי בראשית דקאמרן ארזי לבנון אשר נטע נט
  . ל"עכ, ך מאי היא ויסגור בשר תחתנה"סמ

  .א פתח כא"א'  עי3135
דא צדיק דאיהו קושר המרכבה דאיהי שכינתא עם ' שורק ה, ל"ב וז"ט ע"ז קכ"תיקו'  עי3136

, ודא דמתרגמינן דאחיד בשמיא ובארעא, הדא הוא דכתיב כי כל בשמים ובארץ, קודשא בריך הוא
דאתמר ביה תתן אמת , זרע אמת הוא ודאי, ליה אתמר ואנכי נטעתיך שורק כלה זרע אמתוע

' ועי, ל"עכ, אעשה לו עזר כנגדו) 'בראשית ב(הדא הוא דכתיב , ושכינתא עזר, איהו זרע, ליעקב
שהוא בזמן ', בעת החבט' תחבוט בהם על הקרקע ותכוין כונה א, ל"וז' כ סוכות פרק ח"שעה

', ן כנז"כלי במלכות לצורך המ' לעשות בה בחי', ג הנז"ד לקרקע והוא לתת בה ההורדת הערבות ע
י כן תהיה היא "ל כי ע"ר, עזר' גם הוא בגי, ן אשר בה"זרע שהם סוד מ' ותכוין כי הערבה הוא בגי

  . ל"עכ, ד שהוא נותן לה בזמן הזווג"ן כנגד המ"עזר כנגדו להעלות מ
ל באמצע הראש "וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ, ל"ב וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3137

ב "ב(ואמרו ) א"ירמיה ל(בסוד נקבה תסובב גבר ' נ הזכר עובר והנקבה מסב"והן זו, והוא העובר
לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין ) 'ד ב"ע

והענין אם , ל" והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לעמה עשה סירס את הזכר, את כל העולם כולו
כידוע , ל הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב"ר, היו נזקקים זה לזה

השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין ) א"ג ע"תענית כ(ש "שרוב גשמים מטשטשין את הארץ וכמ
והוא , ואינו יוצא ממנו, את הזכר שגנזו ביסודכידוע סירס , וחד חרוב' ס שית אלפי כו"וז, לקבל

, ל"ומלחה לצדיקים לע, והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה, סוד הסירוס שאין היסוד מוליד
י פי "פ שאין יוצא החסד הזה ע"כי אע, והחילוק שבין הסירוס לבין הריגה, שאז יתגלו שניהם

והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן ,  דופןדרך' מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק"היסוד מ
אלא שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד , מקרני ראמים ועד ביצי כנים, בחסדו כל בשר

ולכן הנקבה היא גבורה , ל"אבל אור הנקבה נתבטל הכל עד לע, שאז יתגלה בפום אמה, לעתיד
ר קכח "אד(' אר גולגלתין דלתתא כוומהאי לש, ל"וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ, ל"כנ
  .ל"עכ, ל והוא בשמירת התורה ומצות"הוא כלו לע' והן מאתן עלמין ומאתן דנוק) ב"ע

והם , כ מלבוש אחר מקליפות נוגה"כ עשה לו ג"אח, ל"וז' ח קליפת נוגה פרק ד"ע'  עי3138
כא דחויא כי הרי וזהו קליפת נגה הוא מש', ע הארץ וכו"וכנגד הלבוש דכתנות אור ג, כתנות עור

ג "ב ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה
בשר ושם מתגליא ' שמילה נק, לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מאד] ש"ומ[, ל"וז

) ב"ח ע" לסנהדרין(ר שאמרו "והוא בסוד כתנות עור של אדה, ועורו הוא עור הערלה, ל"החסד כנ
כ נכסה בעור "ואח, והוא אור הגנוז, ש בזוהר"ובתחלה היה כתנות אור כמ, מושך בערלתו היה

ידעו כי ערומים הם והוא היה לבוש , ל"א וז"ט ע"שם כ' עיו, ל"עכ, א"ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס
ד " עה"ח דף פ"ש בתז"בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו וכמ

ג כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא "ב וכ"א ופרשת בראשית דף כ"ו ע"ופ
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כתנות ' וגו' י ויעש ה" וע, והוא שפיתה לאדם בחטא עץ הדעת חויא בישא)גמשלי ה ( 'זרה וגו
לא  )א"ג ע" סיבמות( והוא בסוד ,ר עליו מיתה וניטל ממנו חייו ונגז)כאבראשית ג ( 'ר וגו"עו

 מאי ,ה צרעת לבעלה" אשה רע)ב" ע'סנהדרין ק ,ב"ג ע" סיבמות( ש" והוא סוד מ,'זכה כנגדו כו
 לוט הבכירה וצעירה עמון ומואב נגד לאה נות והם סוד שתי ב,' יגרשנה ויתרפא כו,תקנתיה

 , הוא הצעירה נגד רחל מאב דבשמיא ומואב,ג"ן הוא נגד לאה אחוריים דשם ס" שעמו,3139ורחל
ה "א נגד שם מ"ט הוא נגד דכורא דסט" ולו)א"ח ע"ג רנ"חזהר ( כמו בקדושה דאבא יסד ברתא

  ).שבירה פתח טו (א"ש במ"דקדושה כמ
החיים והמות ביד ) א"ילקוט תהלים תשכ( הנגעים באים בעון לשון הרע בסוד ושורש

 מרפא )ד משלי טו(  דשם הוא בדבור בתורה,שההלשון שהוא נגד הדעת בלאה נגד הפה דקדו
 , מצורע חשיב כמת)ב"ד ע" סנדרים(  והוא בסוד, ובהיפוכא הוא בסוד לשון הרע,לשון עץ חיים

 ,3140)ב"ז ע"א כ"ח( ש בזוהר"ע כמ"ע ר"מדרגות בסוד נג' ב שהם מתחלקים לה"ב ר"וכן סוד ער
  .3141 רבינו הגדול בזהש"קשים גרים לישראל כספחת כמ )ב"ז ע"מיבמות (ש "הם מ

אם בתורה משתעי כמה טובה אשה טובה שתורה  )ב"ג ע" סיבמות(ש " סוד מוהוא
 )כבמשלי יח (ש "ל בלאה כמ"שתורה היא בסוד נוקבין דקדושה והוא בסוד פה הנ ,נמשלה בה

פעמים '  והוא בסוד ה, שהוא בהיכל הרצון דרגא דמשה,'מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה
 ' כי לקח טוב וגו, שנאמר,אין טוב אלא תורה )ב"ט ע" יז"ע( ואמרו ,ית הלשוןה בר"ב פ"טו

והוא סוד  ,ם נמשל בה"ואי בגיהנם משתעי קרא כמה רעה אשה רעה שגיהנ )ב"ג ע" סיבמות(
 )יח ט משלי (בעמקי שאול קרואיה'  רגליה יורדות מות וגו)המשלי ה (ש "ל כמ"אשה זונה הנ

ויקרא (ז נאמר " וע, והוא סוד לשון הרע)יד ה ישעיה( ק" לבלי חופערה פיה ,3142ק"והיא סוד ח
ל " ועל סוד הגדול הזה ארז, עץ חייםון מרפא לש,ש"כמ' זאת תהיה תורת המצורע וגו) בד י
 שהם ,'פ את והב בסופה שני מצורעים היו מתהלכים בסוף מחנה ישראל כו"ע) א"ד ע" נברכות(

  .ב"ת וה"נקראים א
 ,ה בדרגא דילה"ת היפוכא דענו"בלאה בסוד שא' ל הם א"נגעים הנ'  כי אלו גוהענין

כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת  )ב" ע'ד(ק דסוטה "ש בפ"והוא גסות הרוח כמ
 ,'ת בל חזו שמש וגו"נפל אש) ט נח תהלים( והוא בסוד ,ל" והוא סוד אשה זונה הנ,'איש כו

 זונה אשה ושם מקום האי ,שאר שם בסוד חשך מוחין דחכמה ונרשהוא סוד הסתלקות האו
 והוא ענין ,'והנה אשה זונה לקראתו וגו) 3143י משלי ז ('בנשף בערב יום וגו) ט משלי ז(ש "כמ

נוקבין '  והם נגד ב, בחנופה וגסות הרוח,א והרע הוא בשני דברים" שכלל כחות הסט,עמוק מאד
 .ת"כמשי'  שברחל נכללים שתים כא,א נגד רחל ולאה"דסט

  

                                                                                                                                                                      

למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל 
  .ל"עכ, עתיד הוא למחטי קמך

ידוע ששתי בנות , אבבשדה מו' מלך הרביעי הדד כו, ל"ג וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי3139
שלכן , ת בחינת רחל כידוע"ובכירה שילדה מואב הוא מתחיל אחורי הת, לוט הן נגד נשי יעקב

  .ל"עכ, עמו' ק ושם יצאה נוק"ת וזהו בשדה מואב ששדה הוא נו"נקרא מואב מאב ודבוקה בת
, נקים' עפאים'מלקים ר'בורים ע'פילים ג'נ) ע"ע ר"נג' סי(דבזמנא דערב רב דאינון , ל" וז3140

 . ב"ז ע"ח דף ל"עוד בתז' ועי, ה לקרבא בינייהו"לית רשו לקב', ה' בין ה
, ל"ב וז"ז ע" צז"א על תיקו"בהגר' וכן עי', א אגדות ברכות פרק הרואה אות א"בהגר'  עי3141

והן קשין לישראל כספחת , זעירה' ה' ר לאו אינון מזרע דאבהן דאינון גרי צדק שהן בנוק"ע
ר וכל עזי "ה לע"י קיבול מרע"ק וכל הצרות הכל ע"וכל הגלות וחורבן בהמ' כושהזהירו מלקבל ו

  . ל"עכ, פנים ורשעים שבדור הן מנהון
ויצירה , בריאה כלו טוב, ע"עולמות בי' ש ג"ר י"ק ט"סוד ח, ל"ד וז"ע' ב מ"יהל אור ח 'עי 3142

' ג, הכללות' שהן ג, ה"ונו, ג"וחו, ב שניהם רחמים"ושרשן למעלה חו, ועשיה כלו רע, ר"ה טו"ע
עוד יהל אור ' ועי, ל"עכ, ובקריאתו, והשם בכתיבתו, ק"אקי', ונוק, א"ז, א"א, שמות שכוללן הכל

ע למעלה "עולמות בי' נ והן בג"א אית ימינא ושמאלא דו"בין בקדושה ובין בסט, ל"ד וז"ו ע"ב ט"ח
, א" ומרע שמראה טוב לבכי ימינא הוא חנף, שניהם טובים ובעשיה מדור הקליפות שניהם רעים

, דגיהנם' ק ומספרם גיהנם והן דכר ונוק"והן אותיות ח', ושמאלא בעל מחלוקת איש לשון בל כו
אבל בבריאה כולו טוב והוא בנשמתא כי אין , ר"אתוון ט' ושם ב, ר מטה ונחש"ה טו"וביצירה ע

  .ל"עכ, ה"ר ומנח"או, ש"אתוון י' ושם ב, בה חטא לעולם כי היא מסתלקת קודם החטא
  .והנה אשה לקראתו שית זונה ונצרת לב: ל הפסוק" וז3143
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   )יד(] כד[פתח 
ד "מ )ב"ט ע"מ(ג דקדושין "ל אמרו בפ" הנה רז, עמוד ושמע דברי אלקים חייםועתה

לבנות לה בית בארץ ' ולהם כנפים ככנפי החסידה ותשאנה את האיפה וגו' והנה שתים נשים וגו
 , ואמרו סימן לגסות הרוח עניות דתורה,' ואמרו זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל כו,שנער

 שלכן ,וגדלו' י התורה משיגים רוממותו ית" שע, היא בסוד ענוה בדרגא דמשהלאהש ש"כמ
 ה שהיה ענו יותר מכל האדם" שלכן מרע,מצד גילוי הנפלאות' הוא ראוי שיתגלה עליו כבודו ית

 וזכה )יד במדבר ל( ' ולא קם נביא עוד וגו, זכה לגילוי כבודו יותר מכל האדם)במדבר יב ג ('וכו
' ך אותיות שבי"ך אורות שבתר" והם תר,ר דתפלין"ר של תורה וכת" דלאה שהוא כתלדרגא

  . ולאה בכלל היא כתר של רחל,3144הדברות
ר לחקור בשכל אנושי "א הוא בהיפוכא ותחלת פיתויו בסוד עץ הדעת טו" הסטוהנה

 והוא גסות הרוח שמתגאה האדם לחשוב ששכלו רב ורם לחקור בגדולות ,נגד חכמת התורה
 ואין לך גסות יותר מזה להכחיש במה שאין שכלו מקיף וחושב שאין חכמה יותר ,פלאות ממנוונ
 והוא נמשך מזה לכל עון , וזה בא מצד ביטול תורה שרחוק מהשגת חכמת האמת,3145כמתוחמ

וחטא כי מצד שמעמיד הכל על שכלו מזה בא לידי כפירה בכמה גופי תורה ובהכחשה בהשגחה 
 והוא סוד החנופה דאשה ,הו הטוב במה שהולך בעצת שכלו המזוהם וחושב שז,ושכר ועונש

' לא מות תמותון כי יודע אלקים וגו )דבראשית ג (ש הנחש לחוה " כמ,א"זרה נוקבא דסט
 שלאה ,ר נגד לאה ורחל דקדושה"א ויצה"כללות של כוחות הסט' ס ב"וז ,'ונפקחו עיניכם וגו

א "נוקבין דסט'  ונגדו ב, במעשה בגופא ורחל,3146בתורה בדבור בפה בהלכה למשה מסיני
 וחנופה הוא במעשה ,בגסות הרוח בעזיבת למוד התורה ולחקור ולהמשך אחר חכמה חיצוניית

בסוד אתוון '  כי כולו חנף וגו)טו ט ישעיה(ש " כמ,ו" והיתר חטובממש במה שמראה לו קצת 
נוקבין ' שראה הנביא בנשים '  הם הבואלו ,3147ל בליקוטים"ש רבנו הגדול ז" כמ,ק בעשיה"ח

 , ואשת איש נפש יקרה תצוד)כושלי ו מ(ש " כמ,ל המצודדים נפשות לפורחות"א הנ"דסט
  .י פיתויים דאתתא בישא"עש "כמר נופלות ברשתם "שכמה נפשות יקרות בעוה

 שבתחלה מראה קצת טוב לבני אדם , ולהם כנפים ככנפי החסידה)ט ה זכריה(ש "וז
הטתו ) כא משלי ז(ש " וכמ,ר בדורות הללו"מו שאנו רואים בעוהוהחסידות כ' שזהו דרך ה

 ולא )כישעיה ל (ש " כמ, וכנפים הוא מלשון הסתרה וכיסוי,'הולך אחריה וגו' ברוב לקחה וגו
 ומראה מבחוץ קצת  מן האדםא היא מסתרת דרך הרע שיש בו" שהסט,'יכנף עוד מוריך וגו

 להשכיל ץונחמד הע' ותרא האישה כי טוב וגו) ובראשית ג  (ש בעץ הדעת" כמ,*חסידות וטוב
ר אשר ממנו שתי בנות שנתחברו "ן נחו"ן ב"ס מראה הנגעים שהוא לבן בסוד לב" וז,'וגו

                                                           

ך אותיות כמנין "פירוש כי יש בהם בעשרת הדברות תר, ל"ב וז"ע' י ב"שער מאמרי רשב' עי 3144
 .ל"עכ, כתר

 היינו צריכים לחסום פי המתחכמים בטבע הנמשכים ,ל"וז) טז ח(ן על ויקרא "רמבה'  פי'עי 3145
כי , והגיס דעתו לחשוב הוא ותלמידיו הרשעים, כל דבר זולתי המורגש לואחרי היוני אשר הכחיש 

 :כל ענין שלא השיג אליו הוא בסברתו איננו אמת
ח כד נחתת "ת, ל"ב וז"ע' ויקרא בדף ד' ושנינו בפ, ל"ד וז"ט ע"י כ"שער מאמרי רשב'  עי3146

א דמלה כלת משה אבל רז, כלת משה ודאי ואוקמוה, ו"שכינתא למשכנא כתיב כלת משה חסר וא
ירצה כאשר ירדה שכינה למשכן , ל"עכ' ולמלכא עלאה אתמר כו, א כנסת ישראל וכלא חד מלה"כד

נזדווגה עם משה ולפיכך כתיב כלת משה לומר שהיתה כלתו אבל רזא דמלה סוד אחד גדול לומר 
, כנודעשעלה משה בסוד הדעת ונזדווג עם הכלה העליונה שהיא נקראת כנסת ישראל וזכה לבינה 

ש ולמלכא עלאה "וזמ, בתיקונין' ולפיכך אנו אומרים ישמח משה במתנת חלקו דהיינו בינה כנז
  . ל"עכ, דהיינו דעת אתמר הנה גם כן כאן נתבאר כל מה שכתבנו דכנסת ישראל היא בינה

ויצירה , בריאה כלו טוב, ע"עולמות בי' ש ג"ר י"ק ט"סוד ח, ל"ד וז"ע' ב מ"יהל אור ח 'עי 3147
' ג, הכללות' שהן ג, ה"ונו, ג"וחו, ב שניהם רחמים"ושרשן למעלה חו, ועשיה כלו רע, ר" טוה"ע

עוד יהל אור ' ועי, ל"עכ, ובקריאתו, והשם בכתיבתו, ק"אקי', ונוק, א"ז, א"א, שמות שכוללן הכל
לה ע למע"עולמות בי' נ והן בג"א אית ימינא ושמאלא דו"בין בקדושה ובין בסט, ל"ד וז"ו ע"ב ט"ח

, א"כי ימינא הוא חנף ומרע שמראה טוב לב, שניהם טובים ובעשיה מדור הקליפות שניהם רעים
, דגיהנם' ק ומספרם גיהנם והן דכר ונוק"והן אותיות ח', ושמאלא בעל מחלוקת איש לשון בל כו

אבל בבריאה כולו טוב והוא בנשמתא כי אין , ר"אתוון ט' ושם ב, ר מטה ונחש"ה טו"וביצירה ע
  .ל"עכ, ה"ר ומנח"או, ש"אתוון י' ושם ב,  חטא לעולם כי היא מסתלקת קודם החטאבה
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' ל שמראים לבני אדם שזהו דרך ה"נשים הנ'  ובאחוריים דלהון ב,בסטרא דקדושה לאה ורחל
  .ץ שהוא גאוה"שח' דאתלבן מטינופו והוא בגי

וקה כשאול וכל מתי א שהיא עמ"ר ששם מקור הסט" הוא בארץ שנענשים'  הבומקום
א פתח "גדלות דז (א"ש במ"שהמבול היה בסוד הסיגים של עולם התהו כמ 3148מבול ננערו שם

נ כל "א שלכן ראה נ"שכוללת כל הדרגין דסט 3149א רישא די דהבא"והוא סוד כתר דסט )יג
ן "הדינים של אלקים במילוי יודי והוא הכל בסוד , פרצופוכלא מ"הדרגין של הצלם דסט

  .ר"שנע' ך צירופי אלקים הכל גי"ואחוריים דיליה וק
 ורוח שבכנפיהם הוא רוח סערה שבאה מן ,' ותשאנה את האיפה וגו)ט ה זכריה(ש "וז

 והוא הדברים נפלאים שמראה ,י מגיד עתידות מאחורי הפרגוד"הצפון והוא רוח הטומאה שע
 ובזה מרמה ומפתה בני אדם להמשך ,שהוא בסטרא דקדושהחושב וא "לבני אדם מצד הסט

' אלפין דד'  דמסודו אורות " שלאה לוקחת י, האורות של לאה ורחלאה הו" וסוד איפ,יהםראח
א שהם "נשים דסט'  ונגדם ב)'אפרק ר "לו( ל"ש הרב ז"אורות הם ברחל כמ'  ופ,ה"שמות אהי

 וידוע כי ,ש"ו לבבל חנופה וגסות כמל שירד"הנ'  והם ב3151ז" אלא ע3150ו" אין צ,ז"בסוד ע
 של אורשלישי ' א הוא נגד רחל דקדושה מן החזה ולמטה שהוא בסוד ב"הנוקבין דסט' מקום ב

לבנות לה ) ט ה זכריה(ש " וז, אין בית אלא אשה)א" ע' ביומא(ש " וכמ,ת"ת בסוד בי"הת
  .ש"ר כמ"ר שהוא כת" בארץ שנע3152ת"בי

ורעים שהם בסוד נגעי בני אדם שהם באין מנוקבין הם סוד שני אנשים המצ'  הבואלו
ש "ל כמ"ה ישרא" שהם מהלכים בסוף מחנ,3153ד"ל בביאורו לספ"ש רבינו הגדול ז"א כמ"דסט

ר עומדים שני " ומשם ולמטה סוד עץ הדעת טו,א עד החזה"שישראל הוא חצי פרצוף העליון דז
 אורות דסטרא ג"ל מק"ד עג ויניקתם מסוף הגבורות בסו, דלהון אחורי לאה ורחלןנוקבי

 ת"ל בסוד ואהב"ש הרב ז"ר שנגד רחל כמ"פעמים או' ב בסוד ב"ת וה"דשמאלא ונקראים א
  .)'גפרק ר "לו(

 ל"דרגין הנ'  אלו שני המצורעים אצל שירת הבאר שנדרש על סוד התורה בבונזכרו
ם בספר מלחמות  וה,ל" ואחוריים דלהון הם את והב הנ,' באר חפרוה שרים וגו)יחבמדבר כא (
ה בסוד " והוא חכמה חיצוניות שלהם והם בסופ, שהם עושים מלחמה עם סטרא דקדושה'ה

 וכן ,י במילואו"ל ואדנ"ת בסוד א"י ששם שא" אדנשם ועומדים נגד ,דושהה דכל דרגין דק"סופ
ו שם " ויניקתם מסוד הגבורות שבנוקבא שהוא פ,י בלא אותיות הפשוטים"בהרת סוד מילוי אדנ

 שבזה מתמתקין כל ,י אהרן הכהן בגילוי החסדים" ולכן הנגעים תלוים טהרתם ע,קיםאל
  . ודי בזה,ל"ש הרב ז"הגבורות כמ

ש ככנפי "ל בזה וכתבתי במ"ו הגאון ז"ה לדברי אאמ"ה בדרוש כוונתי בעז"א[*
 למה נקרא שמה חסידה שעושה חסידות עם חברותיה )א"ג ע" סחולין(ל "ש רז"פ מ"החסידה ע

א "ש הגר" וכבר ידוע שכל המינים טמאים הם בעלי מזג טוב ועושים חסד עם חבריהם כמ'כו
שמושכים לבם אחר ' בפה חנף ישחית רעהו וגו) טיא משלי (פ "ל בביאורו לספר משלי ע"ז

המצות השכליות ביותר כדי שיתגאה בעיניו במעלת החסידים ובגאותו וגודל לבבו ממציא 
  .לא ישמע לקול מורים ודי בזהיות ומקום לעצמו להקל בשמע

                                                           

 .ב"ג ע" שבת קי'עי 3148
 . דניאל ב לח'עי 3149
 .ה"איפ' גימ 3150
 .ב"א ע"ג קי" זהר ח'עי 3151
 .ר"פעמים או' גימ 3152
דאתרמיזו מהאי רוחין אחרנין דלא אתכללו בחכמה , ל"ד וז"ד ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3153
והן נגעי בני אדם שיוצאין מהתחברות הזונות בדכורין , ל דכתיב כאן ותענגות בני האדם" ר-עלאה 

ש בזוהר וזהו תענגות בני האדם שדה "ונפקין מינייהו שדין זכרים ונקבות כמ, א"ונוקבין של ב
 . ל"עכ, ושדות
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  ן"ד ומ"נתיב מ
  

  פתח א 
ד והנוקבא מזרעת "הזכר נותן טיפת מ 3154ן הוא שכמו שמצינו למטה"ד ומ" מענין

 וכמו כן הוא במאורות עליונים ממש ,י שניהם נוצר הולד ברחם האם"ן שלה וע"אודם והוא מ
 והיא מעלה אותם , תיקוןשהנוקבא מבררת כל הבירורים של המלכים שעדיין לא יצאו לכלל

 אז ,ן בא מן המוח דנוקבא כשעולה במחשבה שלה להתחבר עם הדכורא"שכל מוהיינו , למעלה
י "ש שכאשר נעשה תיקון ע"כמוהיינו , מתעוררים כל אברים שלה ויוצא מכחם כללות הטיפה

רות מן י איזה מצוה המסוגל לזה או לפי הזמן המסוגל שיהיו מתבררים פרטי מאו"התחתונים ע
 ,ש בכמה מקומות" כמוהיינו ,א אשר שלטה עליהם בתחלה"טא ולהיות מסתלק מהס"הסט

, י אותה המצוה" שבכל עת נעשה תיקון אחר ע,שאין יום דומה לחברו ואין שעה דומה לחברתה
שכל המאורות הראוים להאיר לנשמות וכל התענוגים עליונים בגילוי יחודו וקדושה והיינו 

י המצות המסוגלים " ואינם נקבעים בנשמות כי אם ע,ז למעלה במקור העליוןעליונה נשאר גנו
י המצות מתפשטים כל אברי ופרטי המדרגות של הנשמות ומראים כחם במה "שעוהיינו , לזה

א ונעשה פרצוף " נקרא שיוצא מן הסט,א שמתנגדת לזה"ר והסט"שמסתלקים מפיתויי יצה
נים המכוונים נגד מאורות של הנשמות שהם בסוד  ואז מאירים בנשמה כל מאורות עליו,שלם

  . ובכל יום נעשים בירורים חדשים,ן"ה שמתחבר עם ב"ס שם מ" וזםהעונג שלה
י כל הנהגת התחתונים היא " וע, היא כח המאור שמקבל מכל מדרגות הקדושהוהנוקבא

 ,ר" ויצהא"המסוגלת לזה ליתן תוקף לנשמות להיות נבנה בסוד פרצוף שלם ולהתגבר נגד הסט
 והנשמות נכללים , מעלה אותם אל אצילות כחות עליונות היא ובזה,והוא סוד הגבורות דנוקבא

ן שלה שבא מכל האברים דנוקבא ומעוררת האהבה של " והוא סוד המ, שלההמדרגותמכל 
 ואז הנוקבא מציירת הולד ברחם ,ד להתחבר יחד"א והוא סוד המ"מאורות העונג והתיקונים מז

שהנוקבא נמצא בה כח החיבור של המאורות של הזכר והנקבה יחד לעשות מהם ינו והי, שלה
 לתקן לנשמהז נעשה הכנה " ועי,ן"ה וב" ואז נקבע בנשמה כח החיבור הזה של מ,פרצוף שלם

 )ב" ע' לנדה(ש "ש במקום אחר בענין מ" כמ,ט"י המצות ומע"את עצמה אחר בואה אל הגוף ע
ז ניתן לו הכנה ותיקון אחר " שעי,'ורה ונר דלוק על ראשו כושבמעי אמו העובר לומד כל הת

 אין ין אבל עדי,א"נ לצאת מן הסט"י זיווג דו" וזה ענין בירור הנשמות ע,בואו לאור העולם
י מעשה "י חיבורה בגוף האדם לתקן את עצמה ע" כי אם ע, בכל תיקונה לגמריתהנשמה נשלמ

  .ל התיקוןי הבירור הזה נעשה הכנה א" ורק שע,בפועל
 3155 והוא סוד חכמה שלהם דבמחשבה אתברירו,נ"י מחשבה של זו" הבירור הוא עוכח

 ,שחכמה הוא כלל כל הבנין ושם נסדרים כל התיקונים כמו שהיה בכלל הבריאה בחכמה עליונה
י " נעשה ע,ע"וכן בירור ותיקון הנשמות הוא למטה ממדרגת האצילות והוא בסוד הנפרדים מבי

ה נעשה " וכן סדור התיקונים של מ,היא המסדרת כל העולמות וכל הנבראים דנוקבא שהחכמ
  .א שהוא יוצר בראשית"בחכמה של ז
יהי רקיע בתוך ) ובראשית א (ש " הוא מ3156 והקו באמצע,'ן של הא"יודי'  בסוד בוהם

א שעיקרו עד החזה ובין הנוקבא " שהוא סוד הפרסה שמפסיק בין ז,'המים ויהי מבדיל וגו
ד הוא חכמה נקודה סתומה כלל הטיפה שכוללת כל המדרגות שהם " שכל יו,למטהשמקומה 

י "ע'  היחוד שהוא תכלית התיקון לקשר הכל בסוד גילוי יחודו יתסוד והוא מורה על ,ס"בסוד י
ביום ההוא יהיה ) טזכריה יד  ('ה ית" וגילוי יחוד הזה הוא סוד גילוי שם הוי,החזרת הרע לטוב

  .'של הא' ן והו"יודי'  והוא סוד ב,אחד ושמו אחד' ה

                                                           

 .א"א ע" נדה ל'עי 3154
  .יקו ביה סלד"ע'  דצ"א על ספד"בהגר' עיו, א"ד ע"ב רנ"זהר ח 'עי 3155
' מים עליונים זכרים י, י"ורזא דמלה יאהדונה, ויהי מבדיל, ל"ב וז"ג ע"מ פנחס רכ"רע'  עי3156

א על "בהגר' ועי, ל"עכ', שית אתוון בינייהו כחושבן ו, תתאה' מים תחתונים נקבות י, עלאה
 .ד"ג ע" כצ"ספד
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ן שהם מצטיירים ברחם הנוקבא בסוד התפשטות "ד ומ"טיפין דמ'  מורה על סוד הבוגם
 ,י"ן נמשכים ע"היודי'  שב,באמצע'  ולכן הו, מסיתום והעלם אל ההמשכה והגילוי3157'לו' מי

' התחלקות הו והוא ,ן"ד ולטיפה תחתונה דמ" לטיפה עליונה דמ,ונחלק התפשטות הזה לשנים
 שבהם כלל הבריאה שנכלל הכל בנשמה 3158ב נתיבות פליאות חכמה" ונעשה בסוד ל,לשנים

 ובו ,א שערים פנים ואחור" ובהם נכללים כל הרל,3159נקודות' ב אותיות וי"בציור אדם שהם כ
' בג' ר שבי" טיפה במחשבה לבד שהם גבסוד שבתחלה הוא ,כ סוד כל הבנין של הולד"נכלל ג

   . והבן,ק"כ בעיבור מתפשטים בגילוי בסוד הגוף שלהם שהם הו" ואח,3160יהקוצין דיל
  

  פתח ב 
 ,3161ק"ס של ע"ן של כל הפרצופים ושל כל הזיווגים הוא מאוירא ומו"ד ומ" משורש

' אינון דלא הוו כו' סליקו כו' בי )ב" ע'ד(ד "ש בספ"ס הוא ששם עולים כל הבירורין כמ"שמו
ק קו "צדס שם בו"מווהיינו , נ שבכל עלמין" השרשים של כל זו והענין כי אלו הם,'יהוין כוו

ת " שסוד המדה בא מצד סילוק כח הבלתי בע,המדה של כל מדרגות המאורות ושל כל הנבראים
 ושם הם משוערים בסוד הטוב ,י התחתונים"שמזה בא שורש הבחירה ותיקון העבודה הנמסר ע

 מעיני כל חי לידע היאך נעשה מה הסתומהוהבירור כפי שהם מסתלקים מן הרע שזהו סוד חכ
 הזאת י כח הצמצום והסילוק הזה ולעולם שקוע בחכמה הסתומה"התיקון והחזרת הרע לטוב ע

ת ועצם הטוב על המאורות "שיתגלה כח היחוד וכח הבלתי בעהיינו , תכלית הטוב והתיקון
את להתחבר עם  וזה ענין כוונת מחשבה הסתומה הז,בהחזרתם לשרשם בסוד יחודא עילאה

 ושם האוירא ,ה מסוד כח היחוד הטוב הגמור" הוא שורש כל התיקונים דמוהאוירא ,האוירא
 שהרי באמת כוונת המחשבה עליונה שיהיה הכל ,ס מיוחדים בלי שום הפרש פירוד כלל"ומו

 , ומחשבה זאת קשור במחשבה עליונה הנותן הטוב בעצם שהוא אוירא,מתברר וחוזר לטוב
  .ן של כל העולמות"ד ומ" מרשווהוא סוד ש
י שחכמה הסתומה של כלל המדרגות שנעשו בסוד מדה וגבול מקושר עם שורש "וע

א דאחזי "היחוד העצום המעלה הכל אל תכלית הטוב להעבירם אל הנצחיות שהוא סוד רדל
 ,א אף שהבחירה נתונה"ז גורם שהקדושה באמת מושלת על הסט" עי,3162נהוריה בהאי אוירא

הבא  )ב"ח ע" ליומא( הבירורים מן המלכין דמיתו בסוד ,ן" מה שגורם תמיד עליית מוהוא סוד
ז "ל( ד"ל בליקוטים הנדפס בסוף ביאורו הקדוש לספ"ש רבינו הגדול ז" וז,לטהר מסייעים אותו

                                                           

' ועי, ל"עכ', א ו"ד וז"ק נקרא יו"א ע"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר' עיו, א פתח כא"לעיל א'  עי3157
', ולכן הוא בצורת י' המחשבה הוא בבהילו וברגע א, ל"ה עשר ספירות וז"ח ד"א מ"י פ"א ס"בהגר

ד הוא נקודה קו "יו, ד"ה ע"י כ"א ס"עוד בהגר' ועי, ל"עכ', והקול הוא באריכות לכן הוא בצורת ו
א ולית "ז ע"ז ל"בתיקו'  ועי,ל"עכ) ה"ו של הוי"וכן הוא יה, שטח' ד, קו' ו, נקודה' ל י"ר(ושטח 

' מבועא דיליה י' נימא ונימא דשערה דעתיקא קדישא דלא נפקא ממבועא עלאה והאי נימא איהי ו
  .כ"ע, דסלקא באוירא עד אין סוף ונחתא עד אין תכלית

 .'ף פרק ה"ח אח"ע'  עי3158
, ל"עכ, יותב אות"ב נתיבות הן עשר נקודות וכ"ול, ל"וז' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בהגר' עי 3159

ב "ב נתיבות החכמה היא השורש לכ" שמשמע שם שהל–ה כד בעאן "ד ד"ט ע"ח י"עוד תז' עי
 .נקודות' אותיות והי

אלקינו ' כל יחודא שלים הכא איהו יי, ל"ב וז"ג ע"ג ר"זהר ח 'עי, ל"ב וז"ג ע"ג ר"זהר ח 'עי 3160
דא רישא עלאה אוירא ' יי, ילאואתייחד ברישא בגזעא ושב, דהא רזא דיליה מראש צורים איהו', יי

ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא , דא שבילא דלתתא' יי, אלקינו דא גזעא דאתמר גזע ישי, דסלקא
שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים , ל"ב וז"ע' י ה"ל בשער מאמרי רשב"אריז' ועי, ל"עכ, יאות
 עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא ד"באדרא רבא ונרמזים ביו' חכמה ובינה ודעת הנז, מוחין' מן ג

, ב"ג סוף ע"בלק בדף ר' בפ' והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז, באמצעיתא) א ושוריק"נ(ו "וגי
ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ "באות יו, ל"ב וז"ע' א ז"יהל אור ח' ועי, ל"עכ

ד "כי גזעא גוף היו, ר"ות כל גד התחבר"ולכן ביו, ושבילא קוץ התחתון, ד"גזעא גוף היו, העליון
א של השם "והוא נעיץ בינה בה, ובשביל התחתון בינה, ובקוצא נקשר כתר עליון, הוא חכמה

  .ל"עכ, כידוע' א שהוא י"שהוא קוץ הימין של ה
  .ג הראשון שנתגלה"א שהוא החו"ג דרדל"ג ששרשם בחו"ע'  הצ"א על ספד"בהגר'  עי3161
 .ג"וי', א פתחים ח"א' עי, ב"ב ע"א מ"זהר ח' ועי', א ו"ח א" לשון ע3162
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ס הוא שורש המלכים " שלפי שהמו,ן הוא ברדיפו דרדיף לגביה עילאה מיניה" שכל מ)3163א"ע
 ,ס הוא מהמלכים ונמשך למעלה"המו ולפי ש,ים נמשכים אחר השורש לכן כל הענפ,ן"של ב

 ונמשך האור ,ס"ס דנהיר במו" שהוא א,א" מרדל, ואוירא שרשו מלמעלה,נמשך הכל אחריה
 שהמלכים הם כחות הגבוליים המשוערים במדה ,ש" והוא מבואר כמ,ש"מלמעלה למטה יעו

 שרשם ,ש במקומו"א שם השבירה כמת שמצד זה נמצ" אור שלמות הבלתי בעוסילוקושיעור 
  .לפי ערכו' ס שהוא כח חכמה הסתומה ששיערה המאורות בסוד מדה וגבול כל א"במו

ת בכדי להחזיר הכל אל " שבאמת מקושר מחשבה סתומה הזאת אל כח הבלתי בעולפי
 ,ס"ס שהוא מקושר באמת במחשבה של המו"ת שהוא נמשך מלמעלה מא"הטוב והבלתי בע

 והוא הסיוע ,ם הנמשכים משם שהם המדות והמלכים עצמם נמשכים אל השורשלכן גם הענפי
ן הוא בסליקו וכל " כל מולכן , מן הרע ולהיות נקשר אל היחודלהסתלקשניתן בהם לעלות ו

 וכן הוא בכל המדרגות וכל ,ל להאיר מכח יחוד העליון גם על התחתונים" ר,ד הוא בירידה"מ
 מחשבתה למדרגה עליונה שעליה ,ן"ונים מסוד מלכים דב שכל נוקבא שרשה מתחת,הפרצופים

ן הוא טיפת אודם " ולכן כל מ,ד"מ והזכר מחשבתו פונה לתקן נוקבא שלו בסוד ,שהוא הזכר
ד הוא לבן שהוא החסד והמשכת הטוב " וכל מ,שהוא כח הדין והצמצום של המדות והמלכים

  .ת המתקן המדות והגבולים"הבלתי בע

'  וי,עילאה עומד בקו האלכסון למטה'  שכתבנו שי,àציור אות כ ב" זה נרמז גוכל

כ " משא,ן רוצה לעלות למעלה ממדרגתו"שהמוהיינו , התחתון מחובר בראשית הקו למעלה
התחתון הוא בשמאל של הקו שהיא בסוד אודם '  וכן י,ד כוונתו לירד למטה ממדרגתו"המ

ן שבו "ה וב" שניהם הוא התיקון חיבור מ וקישור,שלמעלה הוא בימין לובן' כ הי"שא מ,ודינים
  .י חיבור זה"נבנה הולד שהוא הפרצוף והתולדה הנתקן ע

 שכל המלכים הראשונים קודם התיקון היו בסוד )שבירה פתח טו ( ביארנו במקומםוכבר
 כי לא נתגלה בהם רק כח הדין והסילוק וצמצום לבד בסוד ,נקודות בחינת מלכיות שבהם לבד

י מחשבה " ולכן גם כל הבירורים הם עולים ע,ה"יקון נתגלה בחינת דכורא שם מכ בת" ואח,ן"ב
 3164ר"ש באד"סוד המלכים הראשונים וכמ שמחשבה דילה הם עצמם , לבדשבהדנוקבא חכמה 

ב נתיבות " והם בסוד ל,'ך עיבר כהאי אומנא דאכתיש בפרזלא כו"דבמחשבה זריק ניצוצין לש
הוא בסוד '  וכל א,מדרגות באותיות ונקודות כידוע הכל שבהם היה ,שכלולים שם בחכמה

 ושורש הגבורות שהוא 3165ם"פ אד"מלכים בסוד ז'  ובהם נכללים כל הז,ך"ש' הם גי' נקודה י
  .העיסה וכלל המדרגות של המלכים

י "י עליית המחשבה שהאדם מקשר מחשבתו לקדושה ע"ס כל העליות ובירורים ע"וז
 לעשות עוד מצות ותיקונים ,ד"ארה יתירה בנשמתו בסוד מ מוריד עליו ה,ק התורהסהמצות וע

 וכן בעסק התורה כשמטריח מחשבתו להבין ,ששכר מצוה מצוה) 'תנחומא ויקהל א(בסוד 
 ואז נפתחים ,ן" ניצוץ זה במחשבתו ובנשמתו ונעשה בסוד מלה אז עו,ולהשיג איזה דבר בתורה

 ,ד" והוא בסוד מ,תורה כפי שורשולו שערי חכמה למעלה מגדר השגתו כדי שיבין ויחדש ב
ש בזוהר " והוא סוד מ,ל"ד הנ"ן ומ"י חיבור מ"והחידוש שמחדש הוא בסוד הולד הנולד ע

 והיינו סוד , וארץ חדשהשיםי חידושי תורה האמיתים בורא שמים חד"שע )א" ע'ה(בהקדמה 
   .ד כמבואר"ן ומ"י מ"הבירורים שבכל עת יציאת אורות חדשים שנעשה ע

  
  ג פתח 
 והיינו בנין העולמות עצמם ,י התחתונים" עליית הבירורים בתחלה היה שלא עסדר

 ,ס שצריך להוציא האדם אל הפועל" והיינו בסוד מה שצפה א,שנבררו ונתקנו בסוד חסד עילאה

                                                           

נ בעצמה "האשה קודם לידה הראשונה בהתעלותה במחשבתה אל הזכר מעלה מ, ל" וז3163
אז בהתעלותה אל הזכר מעלה נשמת , אבל כאשר יש לה ולד', מלכות נוק' כי היא בבחי', מהקלי

בחינה למטה והטעם שכל שיש לה , וכמו למעלה, נ"ונשמת הולד במוחו מעלה מ, הולד אליה
ג כהמשך לדבריו "ז ע"ב ט"יהל אור ח' ועי, ל"עכ', וכו' הוא המעלה מתוך הקלי' ממנה אותו הבחי

  . דפוס הישןצ"ספדוזה מודפס ב, צ"ספדליקוטים בסוף ב
 .ב"ב ע"ז רצ"ל אד"נדצ 3164
 .'ח מלכים פרק א"ג בכללות ע" עם הה3165



 פתחי שערים

640 

 שכל זה ,י מעשיו יגרום התיקון בכל המדרגות ומה שנמסר לאדם לתקן הוא בירור הנשמות"שע
 והיינו שכל מה שאנו מזכירים פגם , שית אלפי שנין עד ימות המשיח בהמשך הזמן שלעשהנ

א והחזרת הנוקבא לנקודה וגלות "בעולמות עליונים וכל המדרגות של הסתלקות מוחין מז
ו אלא בבחינת מה שנוגע " אינו בבחינת עצמם ח,השכינה וירידתה לקליפה וכן כל הקלקולים

ת וסגולות מלכים וכל תענוגים בביתו ובהיכליו  מלך שיש לו אוצרווכמוהיינו , אל הנשמות
 וכשהוא ראוי לכך אז הכל , מוכנים הכל בשביל בנו יחידו החביב עליו שיתענג בהם,ותאיו

 אז מגרשו מהיכלו ואינו , אבל כשאינו ראוי לכך,פתוחים לפניו והוא משתמש בהם כפי רצונו
 , אז נראה לעין כל,ים ונעלמים היקרות נסגרסגולותנהנה מן השלמיות ההם וכל החדרים וה

 וכמו כן הוא , ובאמת אין שם העדר רק מצד המקבל,כאלו נאבדו ונסתלקו לגמרי ואינם כלל
 לעולם )פחתהלים קיט ( וכתיב ,לא שניתי'  אני ה)ומלאכי ג (ש "בכל המאורות שבאצילות כמ

 ותאירים אל הנשמ רק במה שאין מ,ו בעצם המאורות" ואין הפגם ח,' וכודברך נצב בשמים' ה
 חגיגה( ואמרו ,עוז וחדוה במקומו )כז  טז' אי"דה(ש " והוא סוד מ,י מאורות ההם"שיתענגו ע

י "ו נוגע בעצם המאורות ע"א ח" שבאמת אין סטונמצא ,כאן בבתי גואי כאן בבתי בראי )ב"ע' ה
) גה נ ישעי( בסוד , רק שגורם חשך וכיסוי נגדם לבין המאורות עליונים,מעשה התחתונים

 כי עונותיכם )ב נט ישעיה(ש " וכמ,' בענן לך וגוהסכות) כדאיכה ג  ('אלביש שמים קדרות וגו
 הוא , עליוניםשבמאורותו וחשך " וכל מה שאנו מדברים בצער השכינה וגלותה ח,'מבדילים וגו

ת כמו המלך שמצער את עצמו במה שאין בנו הולך בדרך הישר ואינו ראוי לקבל כל העונג ולהיו
  .משמש בכליו של מלך כרצונו

נ " אצילות העולמות בסוד הנקודים שאנו מדברים שעצם הכלים דאצילות דזוובתחלת
 מוציאים שיהיול שאז שיערה מחשבה עליונה המדרגות כפי " ר,א"היו שבורים ושקועים בסט

כ קלקולים כפי מספר מדרגות היקרות והאורות "א כ"א אל הגילוי שיהיה נמצא בסט"הסט
א הרי שמשו אז האורות בבחינת נתינת " וכל זמן שהיו עסוקים בהוצאת הסט,נ"באצילות בזוש

 אל הפועל מאז א" אבל אחר שיצא הסט, וזה אנו אומרים שהם עצמם נפלו ונשברו,שליטה להם
ט "י מעשה התחתונים בסוד יצה"ל שיהיה נמצא כח המעביר כל קטרוג ע" ר,הוכן התיקון

ל מאחר שאין עסוקים " ר,ים שכל אצילות וכל הפרצופים נבררו ונתקנו ואז אנו אומר,והתורה
עוד בהוצאות הרע אלא אדרבא מסודרים בהוצאות וגילוי הטוב גם למדרגות שתחתיהם שהם 

א ולא היה עדיין " שהרי כבר יצא הסט,א" ונמצא שהנשמות עצמם עדיין נשארו בסט,הנשמות
ל להעביר " ר,דם אז התחיל התיקון גם בנשמות ומעת שנברא הא,האדם והתורה להעביר אותם

  . שגם הנשמות יתענגו בכל הטוב,א ולהסירם מכל וכל"הסט
 שבכל ,א רק מעט מעט בכל הדורות עד סוף אלף הששי" אין התיקון הזה בא בבאבל

 אז הם עצמם מוציאים עוד , וכאשר נתקנים לגמרי,דור נתקנים הנשמות שיצאו באותו הדור
י " והוא ע,שבנשמות' ר היה שורש השרשים הא" שנשמת אדה,ם שלהםנשמות שהם ענפי

 וכן הוא בכל דור שמעלה המובחר ומורישים הנשמות ,א נשמות בניו" בירר והוציא מסטומעשי
 שהנשמות עצמם שלא יצאו עדיין , ובניהם מעלים הנותר לבניהם עד הדור האחרון,לבניהם

 והם שקועים , מקטרג שלא יתגלו בעולםא"ל שהסט" ור,א"לעולם הם באמת שקועים בסט
ז שלא יצא בסוד טיפה אל הנוקבא להיות " במוח האב כשקועונעלמים כמו הבן שנשאר שרשו 

 כך הם מוציאים נשמת , ובעת הראוי לכך אז האב והאם כמו שמולידים גוף הבן,נולד בעולם
ע והבחירה "ת בפ ומאז הנשמה עומד,3166י מעשיהם הטובים וטוב הכוונה"א ע"בניהם מן הסט

 או להתקרב ולכנוס מחדש אל ,המסורה בידה אז לתקן את עצמה ולהעביר הרע לגמרי ממנ
'  כבר חשב הוא יתאבל , או לגרום פגם וקלקול לבד,י העונות שהוא בסוד כרת הנפש"א ע"הסט

 היא ,י גלגולים"י העונשים של גיהנם או ע" שסוף כל סוף ע,מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח
 ושיערה מחשבה עליונה שהזמן הצריך לזה לגמר ,א"כת ונתקנת ומתבררת לגמרי מן הסטהול

 שלא נתגלה 3167 בעתהשלעד ביאת המשיח שהוא הקץ ' תיקון כל הנשמות הוא עד סוף אלף הו
                                                           

ד "ע'  סז"א על תיקו"בהגר' כן עיו, ן"בחיי בראשית ל לח וכן אגרת הקודש להרמב' ר' עי 3166
והוא שאור , והוא התאוה שהאדם זורק הטפה בתאוה, טפה סרוחה זו המת הטחול הלילית

ואז הבנים לא ישלוט בהן , ה שצריך להתקדש מאד בזיווג"ולכן אמר במ, ר"שבאדם יסודו של יצה
 .ל"עכ, ר"יצה

י יהושע בן לוי רמי כתיב בעתה אמר רבי אלכסנדרי רב, ל"א וז"סנהדרין דף צח ע'  גמ'עי 3167
  .ל"עכ , זכו אחישנה לא זכו בעתה,וכתיב אחישנה
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ש "והוא מ 3168נשאר רק במחשבה לבא לפומא לא גלי ו,לשום נברא כדי שלא יתבטל הבחירה
  . עד שיכלו כל הנשמות שבגוףאין בן דור בא) א"ב ע" סיבמות(

ש שהעולמות עצמם וסדר פרצופי האצילות כבר נבררו בתחלה " מבואר מכל מונמצא
 שהם בסוד השתלשלות המדרגות זה ,ס עד סוף המדרגות מלכות"פ סדר המדרגות מן המו"ע

כ "א ואח" שהמובחר נתברר באו)'ד פרק ד"ן ומ"ח מ"ע (ש" והוא מ,למטה מזה מהעלם לגילוי
 וכן בכל המדרגות עד שנבנו כל ,נ דאצילות"בחר שבמדרגות האחרות נבררו בסוד דוהמו

 אדרבא יהיו עסוקים בתיקון לגלות היחוד ,א"העולמות ונסדרו בבחינת יציאה מן הסט
 כל מדרגות שאנו נמצא , וכל מה שמתקנים עתה הוא רק בסוד פרצוף הנשמות שבהם,והקדושה

י מעשה של " הוא במה שע, מדברים עתה בעולמותמדברים בכל העולמות והפגם שאנו
 רק האדם שהוא ,התחתונים הם מתקרבים כל עולם יורד לעולם של מטה ממנו אבל לא לקליפה

שעתה אין העולמות והיינו , מדרגה אחרונה שבקדושה סמוך לקליפה יורד לקליפה ממש
תן כח לקליפה לשלוט עסוקים בהוצאות הרע לפועל רק האדם בנשמתו הפגומה מוציא אותם ונו

ל שמניחים אותם לעשות את " ר, אבל העולמות עצמם אין עסוקים בזה רק שמתקרבים להם,בה
ל " ר, שכל מדרגה עליונה יורד למדרגה שתחתיו, וזה נקרא ירידה לכל מדרגות דקדושה,שלהם

א "י העונות והסט"א הם נשמות שהם נכנסים שם בעצם ונפגמים ע"שהמדרגה הסמוכה לסט
 ומדרגת הקדושה שהיא למעלה מנשמות מתקרב לזה במה ,רע שולט בהם שליטה גמורהוה

א כפי סדר " והמדרגה שעליו מניח מדרגה לתחתיו ליתן רשות לסט,שמניח לרע לעשות את שלה
   . להרחיב עוד הדבור בדברים הנוראים האלוא" והבן עומק דברים אלו כי א,השתלשלות

  
  פתח ד 
נ דאצילות עצמם שלא על ידי "י זו"ר היה ע"יאת אדה בירור הנשמות בברתחלת

בראשית (ש " והיינו שעדיין לא היה אדם שיגרום הבירור במעשיו הטובים כמ,אמצעות הנשמות
י הנשמות של " אבל מאז והלאה בירור הנשמות הוא ע,' ואדם אין וגו,' וכל שיח השדה וגו)הב 

 ומה שאנו , הקודם3169נתיבש ב" שלהם שהוציאו הענפים כמהשרשיםאביהם ואמם שהם 
 והיינו ,נ דאצילות היינו באמצעות הנשמות"י מצוה ומעשים טובים נעשה זיווג בדו"מדברים שע

 רק מצד מעשינו שגורמים הארת ,שכל הבירורים שאחר בריאת האדם אינו בסטרא דלעילא
יקונים האלה י ת" שע,ן שלה"ה לנוקבא בב"מא יתן תיקונים של " וז,המאורות דאצילות זה לזה

נ דאצילות להוציא נשמת " ולהיות שזיווג הראשון דדו,מעלים שרשי הנשמות את הענפים שלהם
א באחוריים "א כדי שלא יהיה אחיזה לסט" הוצרכו להיות אב,ר היה בסטרא דלעילא"אדה

 מעשה הגורם העברת היה והיינו שכיון שעדיין לא ,ש בנתיב פרצוף נוקבא באריכות"שלהם כמ
 3170ר שקטרגו עזא ועזאל" וכמו שהיה באמת בבריאת אדה,היה לה מקום לקטרגא "הסט

והיינו , א ולהיות הזיווג בסטרא דלעילא" והוצרך להסתיר ולהעלים הכח הניתן בסט,בבריאתו
ל שלפי מדרגת עצמם שהדינים " ור,פ בסוד הזיווג"בא ושם חזרו פ"נ לעלות לאו"שהוצרכו זו

 לא היה אפשר להיות זיווג ,ם שלהם בסוד הגבורות לבד בהם והיו מתלהטים אחוריילטוש
 ואז הוצרך ,נ סדרם הוא להיות משגיחים ומוציאים הסדרים רק לפי המעשה" שהרי זו,ביניהם
נ כפי " ואז שמשו מאורות של זו,עולם חסד יבנה) גתהלים פט (לעשות מצד חסדו בסוד ' הוא ית

שכר והעונג שיהיה לאחר כלות סדר הזמן  רק בסוד ה,עשהא שהם למעלה מגדר המ"מדרגת או
  .ר"נ את נשמת אדה" ובאותו בחינה היה תחלת הוצאות זו,שאין פגם מגיע שם

פ מעשה רק בסוד הארת "אלפי שנין שאין משמשים ע'  כמו שלאחר כלות ו,והיינו
הרב ש "וז ,ר" אדהת כמו כן היה תחלה במחשבה ראשונה בהוצאת נשמ,הטוב והעונג מלעילא

' י הב"נ נתמתק ע" והיינו סוד אלקים כח הדין שבזו,א בסוד החופה שלהם"נ לאו"עלו זול ש"ז
 שאלו התיקונים ,3171'תיקונים ואימא ה'  שאבא מקבל ח,א"מזלות נוצר ונקה שבהם מזדווגים או

                                                           

 .א" ע'ח ח" ז'עי 3168
 .ל בפתח"נדצ 3169
  .ב"א ע" לצ"א על ספד"בהגר 'ועי, א"ג ע"א כ"זהר ח'  עי3170
 , שהוא בחינת דכר,וידוע שאבא נכלל במזל עליון, ל"ג וז" יח עצ"א על ספד"בהגר 'עי 3171

 ולכן אבא ,תיקונים כידוע'  ומזל עליון כולל כל הח, שהוא בחינת נקבה,חתוןואימא נכללת במזל ת
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 ורק אבא בסוד נתינת התיקונים הוא סוד ,הם כח החסדים הגדולים בסוד העונג וקיבול השכר
 נותנת תיקונים אל הקלקולים שעברו בסוד ונקה שהיא המקוה המטהר באלף  ואימא,נוצר חסד

ר ודורותיו "י אדה"שצריך לגלות הטוב ע'  ובאותה המדרגה מה שצפה הוא ית,3172השביעי
ו אלקים "ה שפ"ס חופ" וז,א"אחריו שימש אז באלו המדות ונעשה הזיווג בהם כמו במדרגת או

ה זאת היא " וחופ,תיקון ונקה דאימא'  ובשמאל ה,דאבאתיקון נוצר חסד '  ובימין הוא חצעבאמ
פ בהארה מרובה ובאהבה פנים " ואז ננסרו שם וחזרו פב,א"נ מקטרוג הסט"הגנה שנעשת לזו

 ותיכף אחר הזיווג ,ויביאה אל האדם' את הצלע וגו' ויבן ה) כבבראשית ב (ש " והוא מ,אל פנים
והיינו שבאמת ציור הנשמה בכל פרטי  ,ר"א והולידו נשמת אדה"נ למקומם אב"חזרו זו

 שהרי כך היה ראוי ,נ עצמם"מאורותיה בסוד העיבור בהתרחבות האברים היו בערך מדרגות זו
 ולכן היה ,זמןנ שהם מסודרים לעומת הבחירה והנהגת ה"ר כפי המדרגות של זו"שיולד אדה

א כדי "במקום אוא הוצרך להיות " ורק תחלת יציאתו מן הסט,י מדרגתם במקומם"גידולו ע
א כל זמן שעדיין לא " ואז ממילא חזרו אב,ש"שלא יגרום קטרוג שלהם שלא להוציאו משם כמ

  .י המצות"תיקן האדם מעשיו ע
 ,פ במקומם" אז היה גורם במעשיו להחזירם פב, אם לא היה חוטא בעץ הדעתובאמת

תיקון פתח  (ם אחרש במקו"א כמ"והיה עושה בירור הנשמות במהרה ולא היו חוזרים עוד לסט
ר רחוק מן האדם וחוץ ממנו שלא היה נמשך מצד טבעו " שקודם חטא עץ הדעת היה היצה)כה

 הקדושה עומד שהיה ונמצא , היה בידו אם לשמוע ליצרו או לאה רק שהבחיר,לתאות רעות
כ אחר שאכל מעץ הדעת " מה שא,בפני עצמו והנשמות זכות ולא היה להם נטיה לרע כלל

 , לעכר גופו כגוף בהמות וחיות שמעצמו נמשך אחר תאות רעות וקשה לפרוש ממנושטבעו היה
 אדם כי) כקהלת ז  (א"ולכן גם הנשמות שלט בהם עצמם כח הרע והוא סוד כניסת הנשמות לסט

 וכן הוא , שלכן נגזר עליו מיתה לזכך גופו, ומוכרח לבא בטבעו לאיזה חטא,'אין צדיק וגו
 וצריך שיהוי זמן לבירור הזה מאחר , וצריכים זיכוך לצאת משם,ולבנשמות סוד השבירה וביט

 ושיערה מחשבה עליונה על זמן הבירור הזה ,י עונות"א ע"שבכל עת חוזרים להתערב עם הסט
 ,י מצוה או בזמן התפלה" שבעת המיוחד לו ע,כ אינו מתמיד" גוהזיווג ,ש" המשיח כמותעד ימ

כ " ותיכף אח,א" זה מסתלק אותו המדרגה מן הסט שבאופן,אז נעשה התיקון המיוחד לזה
חוזרת לשם מצד שהרע שולט עדיין בנשמות עד שתכלה זמן התיקונים לכל פרטי המאורות שוב 

   . ודי בזה, ואז יתבטל כיון שאין לו עוד צורך בו,א"סטלא יצטרך לנסיון ה
  
   )פתח ה3173(

ן הוא "א הכלי שהמהו'  א,דברים שנמצאים בנוקבא' י ג"ן הזה הוא ע" המעליית
'  וענין הג,3174רוחא דשביק בה בעלה'  והג,ן עצמו"הוא המ'  והב,מתקבץ שם והוא הרחם שלה

ן עצמו שהם חלקי המאורות של הנשמות " ענין המ)ה"א פתח מ"גדלות דז (אלו שכבר נתבאר

                                                                                                                                                                      

 ואמא ,נגד שמנה בגדים' דיקנא דכהנא רבא כו) ב"דף קלב ע(ר "ש בא"בתמניא תקונין אתתקן כמ
  .ל"עכ, מקבלת ממזל תחתון

אה תת' עילאה ובן לה' שהן רתיכין דילה בין לה, ל"א וז"ז ע" לז"א על תיקו"בהגר'  עי3172
דאינון שנים עשר בקר דתחתה תלת לכל סטר ' ג' ח בראשית ה"א ובז"ע' פנחס ר' כ בפ"כמש

ה כאן למעלה "ש וכ"וע, והאי נקודה האמצעית משלים לעשרה לכל סטר, א לתלת"מתחלקין כ
אבא ואמר ' א פתח ר"א ע"ויחי רמ' ובפ, כ קיימא על תריסר שבטין עלאין"א עילאה דאיהי ג"בה

' ם סתימאה דהכי היא צורתה לד"ש וזאת הבחינה הוא מ"אליעזר ואמר והוא ע' ח רפת' ויעש וכו
דשיעור דילה ' ם הכי הוא וכן שעוריה דמקוה ובהון אתדכאית אחתיה וכו"סטרין וגם חושבניה דמ

ש שם ושם וצריך מקוה מים שכל גופו עולה בהם והן כלהו גופה דכלילין "כ בארבעים הוא כמ"ג
ב "הם תליסר מכילין דרחמי י' ואלו המ' כו' ש דבהון אתדכאית וכו"כ ש וז"בתראה כמש' באת ה

ן "ה דיודי"כלומר דמקוה הוא אהי(ח שם והן מים דמקוה "ש בז"ל ונקודה ההיא כמ"בקר הנ
ל וירפאו הכל "והן המים שיצאו לע' והוא במזל תחתון ונקה דשם וזרקתי עליכם מים וכו) באימא

 .ל"עכ', ל וכו"כנ' ג מכילין דרחמי שהן מ"ג דכליל כל י" מזל יוהוא' ש ביום ההוא וכו"כמ
  .פעמים' י כתוב פתח ד" בכת3173
נ "צ שיעלו זו"התדיר א) בין אבא ואמא(זווג אחד , ל"וז' ח מוחין דצלם פרק ו" מוזכר בע3174
וכל , נ"אמנם ההוא רוחא דשביק אבא באמא בביאה ראשונה אשר ההוא רוחא שורש זו, נ"בסוד מ
ט "ז פ"א תיקו"בהגר' ועי, ל"נ עכ"א וההוא רוחא מספיק אז למ"שמות הנמשכין מזווג אושאר הנ

  .ב"ע
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א היה מושל עליהם וגורם קטרוג " מצד שהסט, הפועללשעדיין לא נתגלה כחם ולא יצאו א
 והם הכחות המשוערים ,ר ממש"להאיר ולצאת אל הפועל כמו שהיה הקטרוג בבריאת אדהשלא 

א כבר הם מסודרים יחד "במחשבה של הנוקבא שבעת שמחשבה שלה להוציא אותם מן הסט
ן כחות " המעצמם ונמצא שהם , והיא משערת אותם להסיר מהם הקטרוג הזה,שם כראוי

  .ן שבהם"הנקביות של הנשמות סוד ב
ד שהם "צריך להם מקום שיהיו מצויירים שם ולהתחבר עם אורות של המ אבל

 ומאור המסוגל לזה ששם יתקבצו ,ן הזה כחות הזכרים שבהם"התיקונים הניתנים אל חלקי הב
כולל כל המדרגות של ' שהוא מאור אוהיינו , ן הוא רחם הנוקבא"ד והמ"המדרגות של המ' ב

 וזה נקרא , פרטי המאורות כולם3175ח אברים"ד רמ ונקרא רחם בסו, יסוד שבהאהנוקבא שהו
א על "שמאור הזה נותן שמירה אל חלקים הנבררים שלא יקטרג הסטוהיינו , ן"כלי של המ

  והוא סוד רחם הכונס ושומר הטפה שלא יצא לחוץ,יצירתם והתפשטות כחותיהם אל הגילוי
  .ו"ח

א שהם דוחים כל רע "י או"א כבר נתבאר בכמה מקומות שהוא ע" השמירה מן הסטוכח
 ולכן אנו אומרים שעשיית הרחם הוא ,וכל קטרוג שהם למעלה במקום שאין להם אחיזה שם

 שכל ,אצבעות דילה'  והם נקראים י,ג דבינה שהיא סוכת שלום המגינה מכל רע"י חו"ע
 עושה וגם ,אצבעות' מספר י' ות כוירעשר ספ )א"א מ"פ(י "סש ב"אלו כמ'  ביליםהמדרגות נכל

' גן נעול וגו) יבד ש "שיה(שתחלה היא בסוד והיינו , ן"פירה שם שיהיה מקום לעמידת המהח
א "ן לעלות מסט"ורחמה סתום שעדיין לא היה כח למ )טזד בראשית כ(בתולה ואיש לא ידעה 

י המצות שאז ראויה נוקבא לזווג עם " עד שהגיע זמן המסוגל לזה ע,אל הנוקבא מצד קטרוגם
' זה השער לה) כ תהלים קיח( בסוד ,ן יעלו שם"נעשה מקום שער ופתח שהמ אז ,א"החסדים דז

שבת ( ואמרו ,פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים) בישעיה כו ( וכתיב ,צדיקים יבואו בו
י אימא " הזה נעשה עוכח ,3176י"ה ואדנ"נ הוי" זיווג זו,ן"בסוד אמ' ת אמונים כו"א )ב" עט"קי

 שמבטל 3177יך לזה התעוררות גבורות הממותקות דאימא יין המשמח וצר,ש"שדוחה הקטרוג כמ
ג שלה שדוחים "ידים דאימא חו' ך כפולים דב"ס המנצפ" וז,החיצונים שנמתקים תמיד בשרשם

  .ארן כמבו"קטרוג החיצונים ועושים הכלי והפתח הזה לצורך עליית המ
ש " והוא כמ,ן" מ שנותן דכורא לנוקבא שתעלה הכח היינו,'הוא רוחא דשביק כו' והג

מ נקשר קשר אמיץ כל המאורות ליחוד העליון שלא " מ, שאף שהבחירה מסורה,בכמה מקומות
'  והוא השלשלת שקשר הוא ית,יהיה לרע שליטה גמורה אלא שבסוף יוחזר הכל לטוב

 משל ,ה שמו בישראל"שיתף הקב )ב" ע'י(תענית ' ש בירושלמי מס" כמראלבנשמותיהם של יש
 אם אני מניחה כמו שהיא הרי היא אבודה אלא , אמר,ו מפתח של פלטרין קטנהלמלך שהיה ל

 והוא סוד הסיוע ,'הריני משתף שמי הגדול כו' ה כו" כך אמר הקב,'הריני קובע בה שלשלת כו
 והוא ענין הרוח מסוד החסדים ,משמים לאדם לסלק את עצמו מן הרע ולהעלות נשמתו למעלה

י תעלה "ן שע"נותן אל הנוקבא שהוא בנין הגבורות מסוד בשל הדכורא שהוא סוד התיקון 
י "ן ע" והוא הכח המעורר עליית המ, שמשם ניתן סיוע לנשמות לעלות ולהסתלק,הבירורים

  .מעשים טובים של האדם
 והוא זיווג הראשון של ,י זיווג הראשון שאז עושה אותה כלי" הזה הוא נעשה עורוח

 שמזה ,פ מעשינו אלא בסטרא דלעילא"וד החסד שלא ער שהיה בס"נ להוציא נשמת אדה"זו
י "כ עולים ע"ר שיהיו ג"נמשך שורש התיקון לכל הנשמות שהם הענפים הנכללים בנשמת אדה

 ורוח ,כ אל הענפים"י שנשרש השורש בתיקון הזה נמשך ממילא ג" כי ע, שלהםהטובהמעשה 
 ויתבאר ,ן שלה" המשלורות ן שהוא מכוון ממש בערך מדרגת א"ה דב"הזה הוא סוד שם הוי
אז היה התגברות ש , חורבן בית שניובעת ,ד באריכות" בשערים הבאים בס,עוד ענין ההוא רוחא

 שאז חזרה בסוד )ג"פתח ל (א באריכות"ש בנתיב נוקבא דז"א יותר גדול מכל הזמנים כמ"הסט
 אותו כח )לה(יה ן שלא ה" ולכן לא היה כח להעלות מ,ס דידה ירדו לקליפה"נקודה אחת וכל ט

 על קידוש השם שהוא במה נפשםהרוגי מלכות למסור '  עד שהוצרכו י,א מהם"לדחות הסט

                                                           

 . ל"עכ, ח אברים"ם רמ"והם רחמים כמנין רח, ל"טעמי המצות ריש בראשית וז'  עי3175
  .א"ט ע"ז קס"טעמי המצות סוף לך לך על פי התיקו'  עי3176
' עניקוד אלקים כי טובים דודיך מיין ה ב"ד יין המשמח הוי"ה ע" צז"א על תיקו"בהגר'  עי3177

 .ל"עכ, פין והוא יין המשומר בענביואנ
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ז נתגבר כח גילוי יחוד העליון שאין עוד " עי,'שמסרו עצמם להריגה בשביל יחוד שמו ית
הצדיקים האלו היו '  ובשביל שי,ל"א כמו שיהיה לע" ובזה הכח עצמו מתבטל הסט,מלבדו

 בירורכ שיהיה ה" לכן הועיל הדבר לענפים ג,בטים שהיו הם שרשים של כל ישראלנשמות הש
  .הולך ומתחזק כל זמן הגלות

והיינו , ן דבינה ירדו למטה לקליפה"חורבן גם המ)ה(ל שבשעת " זש הרב"והוא מ
גם זה נכנע  )א פתח כט"א (ש למעלה"כמא שהוא מבינה "שאותו כח המבטל התחזקות הסט

ו היה מתבטל בנין הקדושה "להעביר אותם מצד תגבורת עונות הדור שכמעט חולא היה פועל 
 ולכן הוצרך , כמו שהיה בשעת השבירה,' וגובהוראיתי את הארץ והנה תהו ו) כגד ירמיה (בסוד 

 זו תורה , שאמרו מלאכי השרת)ב"א ע" סברכות(ל "ש רז" והוא מ,הרוגי מלוכה' דבר זה של י
וחשב ) ידד י' שמואל ב(ש " והיינו כמ,' עלה במחשבה לפני כו כך, והשיב להם,וזו שכרה

 שלבסוף הכל יחזור כולו , שהוא מה ששיער במחשבה בתחלה,מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח
   .ש" הרע כמיתבטללקדושה ו
  

   ]ה[) ו(פתח 
שבירה  (ת במקומו"ח ניצוצין שנפלו בעת השבירה כמשנ" הבירור הזה הוא מרפסוד

 שהם כל פרטי 3178ה"מילואין דהוי' ב דד"פעמים ע' וללים כל המדרגות שהם ד שהם כ)פתח כט
ש שבמחשבה דנוקבא נתברר " וכמ, מחשבה,ב הוא בחכמה" וכל שם ע,המאורות שבמרכבה

 ומאלו הניצוצין כבר נתברר כל מה , בכל הזמניםשעולהן " שמחשבה שלה כוללת כל המ,הכל
שכבר הוכן כל הבנין בבחינת הסתלקות מן הרע  ,ששייך לבנין העולמות לכל המדרגות שלהם

 ומה שצריך להתברר הוא קומה דכלל הנשמות שבהם עצמם נמצאים ,רק להעבירם מעט מעט
 נעשה )כובראשית א (ש " כמ,הםע וכל הפרטים שאנו מדברים ב"עלמין אבי' כל המדרגות של ד

ם ליסוד הנוקבא להבנות  וכל הבירורים העולים הם הנשמות שהם עולי,אדם בצלמנו כדמותינו
 הכל הוא מה ששייך ,ס" ומה שעולה עוד למעלה בכל פרצופים עליונים עד מו,בסוד פרצוף

  .לנשמות
 סוד תענוג הנשמות ועטרות שלהם שיהיו מתענגים בהם לאחר כלות זמן ,והיינו

 הכל הוא בסוד תענוגים ,הבחירה והמעשה שיהיו עולים מדרגה אחר מדרגה עד לעילא לעילא
 ,י המצות והתורה" וזה מה שאנו מתקנים ע,נצחיים ואורות יותר עליונים שמאירים לנשמות

 והם , אורות בנשמה ממה שנמשך מכל המדרגות עליונות שבאצילות ולמעלהוסיףלחדש ולה
 כי שכר מצוה ,סוד הבירורים שעולים למעלה ונשארים שם עד שמגיע זמן ענג של הנשמות

  .ן עצמם"מסוד בירורי ב  שבאמת שכר הנשמות הוא)ב"ט ע" לקידושין( בהאי עלמא ליכא
התנינים '  בסוד ב3179)ג"א ע"י (ד"ל בביאורו לספ"ש רבינו הגדול ז" כמוהענין

ן "ה וב"נ שבכל העולמות ושורש מ" הם סוד שורש דו,ק שהם הזכר והנקבה"דעשבגלגלתא 
 ,3180א"דופן דרך יסוד דז אבל הנקבה נתעלמה לגמרי והזכר נסתרס ומאיר לנוקבא דרך ,שבהם

                                                           

  .'ח פרק ב"ח רפ"ע'  עי3178
שהוא שוכב לאורך הים ) ז"ישעיה כ(לויתן נחש בריח ' א, וידוע ששני תנינין הן, ל" וז3179

כן ו, שמתעגל ומקיף את כל העולם ואוחז הזנב בראש) שם(לויתן נחש עקלתון ' וא, כבריח כידוע
, ש הקדמונים"ששוכב באמצע המזלות כבריח וחוזר ומתעגל זנב בראש כמ, הוא בתנין השמים

, ל"הפנים כנדדי וממנו מתפשטים כל הגילופים לשני צ, ל נחש בריח"ר, ש בחיזו דחויא אריך"וז
ומהאי אתפשט אורכא דאנפוי לתלת ) שם(ר "ש בא"כמ,  ואמר אריך-ש ומתפשטן לכאן ולכאן "וז

והאי עתיקא דעתיקין , והאי אתקרי ארך אפים כלומר אורכא דאנפין, עין רבוא עלמיןמאה ושב
א "וז, א לקבליה דעתיקא סבא קדש קדשים דקודשיא"וההוא דלבר אתקרי ז, אתקרי אריכא דאנפין

אבל לא כל שעתא , כד אסתכל להאי כלא דלתתא אתתקן ואנפוי מתפשטין ואריכין בההוא זמנא
, ש אריך ואמר ומתפשטאן"וז, י הגליפין אתארך אנפוי ונקרא אריך אנפין"י ענמצא כ, כמה דעתיקא

ג גלופין והולך ומפרש כל הגילופין ומתחיל בתנין והולך ומפרש "כי גלופי דגילופין אומר על כל הי
  . ל"עכ, ג שמתפשטין לכאן ולכאן והן שורש של כל הגלופין"כל הי

ל בפום אמה " ר- לאלף יומין זעירין אתגליא חד, ל"א וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3180
ש לעיל "שאז יתגלה חסד בפום אמה כמ, וגילוי הזה יהיה בימות המשיח, ששם נתגלה החסד הזה

וזהו עין לא , וזהו האור שרואה מסוף העולם עד סופו) א"ישעיה מ(' ואז מלאה הארץ דיעה כו
וזהו סעודת לויתן ,  ימי בראשיתשהוא האור הגנוז מששת) ד"שם ס(' ראתה אלקים זולתך כו

ב זמינין אינון צדיקייא למינדע "ה ע"תולדות דף קל' ש במדרש הנעלם פ"וכמ, ל"שהוא חוורתא הנ



 פתחי שערים

645 

ד לנוקבא שהם התיקונים הכוללים לכל הקלקולים " הוא הנותן מא"והוא ענין גדול שיסוד דז
 כי מה שהרע ,ה"ן יותר גדולים משל מ" ובאמת מאורות של ב,ן"שיש להיות במאורות של ב

 )זבראשית רבה פרשה ט פסקה (ש " הוא יותר במעלה מטוב העצמו כמ,אוחז בו ומהפכו לטוב
  .ר"ט מאד זה יצה" זה יצהטוב

ג איכות "ג מצות הם גורמים להאיר תרי"ל שכל התרי" ביארנו בשם רבינו הגדול זוכבר
ג "י מצות מילה שכוללת כל התרי" ותחלת תיקונם ע, והוא תיקונם3181ג שבנפש"שברוח לתרי

 ,כוראד שנותן היסוד הוא מה שנמשך מכל האברים דד" וכמו כן טיפת מ,ת"איכות בסוד ברי
 הם התיקונים ,א מאיר לנוקבא דרך דופן" שורש חיוורתי תנין הזכר שגנוז ביסוד דזכןוכמו 

 אבל אורות הנפש עצמם ,ג איכות שברוח שמאירים אל הנפש"ן הם סוד תרי"שנעשים אל הב
ב "התיקונים שלהם מגיעים עד מדרגה יותר גדולה מן הרוח עד לנשמה שהיא סוד שכר עוה

שאז מלכות ' ג כמו באלף הז"ן לס" והוא סוד עליית ב, לנפשמהוא הארת הנשבסטרא דבינה שה
 הם הבירורים ואלו ,ב" ואורות אלו הם נעלמים וגנוזים לגמרי עד זמן עוה,3182סלקא לבינה

 ואלו הבירורים שעולים למעלה ,י המצות והתורה ונשארים גנוזים למעלה"שעולים בכל עת ע
רצוף בעליה ראשונה שעולים אלא נשארים עומדים שם עד נעשים בסוד פרצוף ואינם נעשים פ

 עד זמן זיווג נשאריםן התדירים " ואז הראשונים נעשים בסוד פרצוף והמ,זמן זיווג השני
  . וכן לעולם,שלאחר זה

 כי עשייתם בסוד פרצוף הוא שנעשה הנשמה סדורה בכל כחותיה כפי הראוי לה ,והענין
לדותיהם שכל אב ואם מורישים הכל לבניהם ועומדים להנהיג הענפים שלה שהם הנשמות תו

ע וגם לזרעם אחריהם שהם ענפים " והוא סוד ביאת הנשמה לעולם לתקן א,לברר נשמות בניהם
ג מצות והתורה שהיא בדמות "פ סדר תרי" וזהו סוד פרצוף כפי סדור ההנהגה הראויה ע,שלהם

 ולכן אין להם , וכמו כן הוא בנשמה,אדם ממש ראוי לפעול ולעשות כל הדברים בגופו ובאבריו
 והוא ממש כמו האדם בגוף שאין ,א"כ לצאת מן הסט"סדר זה עד שיהיה כח לענפים שלהם ג

 וכן הוא בעובר בבטן אמו ניתן לו הכנה הכל ,האב ראוי להוליד עד שהגיע זמן גדלות שלו
אז יש לו מוחין ששם  , וכאשר נגמר ציור העובר,ים כראויזודזבעיבור שיהיו כל הכחות שלו מ

 הענפים שאין נעשה פרצוף גמור עד שנכלל בו , וכמו כן הוא בנשמה,נשרש גם כח הבן במוחו
  .י זיווג אחר"שלו שהם הדיבורים החדשים שנעשים ע

 כל מי שנולד ראשון הוא שורש והבן השני ,י איש ואשה" כל תולדות שנולדים עוכן
 מצוה  כלי" וגם שע,את אביך לרבות אחיך הגדול) א"ג ע" קכתובות( שלכן אמרו ,הוא ענף שלו

 ונוסף אור גם בתיקון מצוה ראשונה שכבר עשה ,שעושה האדם מתחזק כח הקדושה ביותר
 וכן ,שמצוה גוררת מצוה) בד משנה "אבות פ(ש " לשניה כמסיוע שמצוה ראשונה נותן ,מתחלה

השניה למעלה ניתוסף אור  שבעת שמאיר המצוה ,הוא בשורש המאורות ותיקונים של המצוה
   . והבן,אל הראשנה ונעשית בסוד פרצוף גמור

  
   ]ו[) ז(פתח 

 ,הוא זיווג גופני ממש'  והב,זיווג רוחני נקרא זיווג נשיקין'  הוא בשני מדרגות אהזיווג
 וכל אלו דברים נוראים ,בשעת הזיווג ממש' שקודם הזיווג והב' מיני נשיקין א' ולכל זיווג יש ב

 הנוראים ההם ות ובאמת לא היה מן הראוי להרחיב הדבור בסוד,ק"סתרי תוהב מאד ונפלאים
להראות עומק ' וגו' עת לעשות לה) קכותהלים קיט ( אך ,ולהעלותם על הכתב רק מפה לאוזן

                                                                                                                                                                      

וידעו וישיגו את בוראם ויהנו מזיו ', ליה בלבהון וכדין יסגי סכלתנו בלבהון כאלו חזו ליה בעינא כו
  .ל"עכ, ל"השכינה וזהו הטוב הגנוז לצדיקים לע

 .202לעיל הערה '  עי3181
, שהיא עלייהו, אלף השביעי תליא במלת בראשית, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר' עי 3182

, והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי, ל"והיא בינה כנ, בראשית ברא שית עלייהו, ש לעיל"כמ
ש "שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ, בסוד אחריתובינה הוא , שהוא דרגא דבינה כידוע

, הוא מלכות' וז, ק"והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו, והוא סוד וחד חרוב, י"בס
, וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל, וחוזרת אל שרשה, ומלכות תליא בבינה

ב "ועה, ש"ע) א"ח ע"תרומה דף קנ(מ "ש בר"כמ, רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה
וכלם חוזרים , אז ובינה שלטא, והיא אשת חיל עטרת בעלה, הוא בסוד עטרה שחוזרת לבינה

 .ל"עכ, לבטן אמם, לבינה
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ניות ולהראות זיו ונועם ודברי חכמים וחידותם לסתום פיהם של הנמשכים אחרי חכמות חיצ
  .ק"תוה

בראשית א ( וכתיב ,לוה-מבשרי אחזה א) כו איוב יט(מקרא מלא  ונאמר שהרי ונקדים
 וכל הדברים הנמצאים באדם הכל הוא צלם ודמות לענינים פנימיים ,'נעשה אדם בצלמנו וגו) כו

 על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק )כדבראשית ב ( שהנה כתיב ,ומאורות וכחות העליונים
נ הוא לצורך הבנים הנולדים מהם שמהם " חיבור דונין שע והכוונה בזה,באשתו והיו לבשר אחד

 וכמו שהגוף של הולד נבנה מטיפה דדכורא ונוקבא ,כולל שניהם ביחוד עצום' יבנה גוף א
  .כ משני הנפשות דאב ואם" כמו כן צריך שהנפש שבו יהיה נכלל ג,ונעשה בשר אחד ממש

פעמים '  והיינו שב,' זכו כואיש ואשה זכו שכינה ביניהם לא )א"ז ע" יסוטה(ל "וארז
 שהטיפה ,י חימום והתקשרות כל האברים שלהם"הטיפות שיוצאים ע' ש שבהם הם ב"א

 וצריך לכלול רוחא דיליה ברוחא ,נ שהוא הגוף"נמשכת מכולם והוא הגוף וזה נקרא בחינת דו
סוד  וזהו ,אימא בנקבה' חכמה בזכר וה' ה שביניהם י" בסוד ישלהםב "דילה שהם בסוד חו

 ,'ישקני מנשיקות פיהו וגו) ב ש א"שיה(ש " שהנשיקין הוא מפה לפה כמ3183נשיקין דרחימותא
 והוא מה ,ב שלו"היסודות דחו'  של הזכר והנקבה שהם ב3184שהם זיווג פנימי של חיך וגרון

 , ברוחא דיליה עם רוחא דילהקשרז נעשה " ועי,שמראה אהבתו אליה והיא מראה אהבתה אליו
ז הם "י היחוד שנעשה ברוחין שלהם עי" וע,קה שביניהםחזהיחוד והאהבה השהנשיקה מראה 

הרוחין שלהם '  ואז יוצא הטיפה משניהם ומתערבים יחד וגם ב,כ לזיווג הגופני"מתעוררים אח
 מתבנה נכלל בו טבע האב והאם וגם המדות המושרשות ברוחין שלהם וכשהולד ,נכללים יחד

  .נקשרין ברוח של הבן
) ד"א מ"י פ"ס(רוחין בסוד '  שהם ד3185ה"אותיות אהב' ם כפולים בסוד ד הוהנשיקין

א עילאין " או,מדרגות' א הם נחלקים לב" ונודע כי למעלה באו,הבן בחכמה וחכם בבינה
א עילאין הם "כ או" משא,3186א ונעשים עצם מעצמיו"ת הם המתפשטים בז" וישסו,ת"וישסו

ב שלהם " שהמוחין שבהם הם במדרגת חו כן הוא בכל אדם למטהוכמו ,מדרגה בפני עצמה
י שרואה אותה " וכשחושב להזדווג ע,ששם כל הכחות בשכל ובחושים אלא לא בפועל גופני

י " אז נעשה יחוד במחשבה שלהם ומתגלה ע, אל הזיווגה לפניו ומעוררת מחשבתתוהיא מקושט
חיך וגרון שמהם י יסודות שלהם שהם "ב ע" והוא גילוי חו, שלהםבההנשיקין מה שהיה במחש

 והם נשיקין ,א עילאין" וסוד המחשבה שלהם הם חכמה דידיה ודידה שהם בסוד או,הנשיקין
  .הראשונים שקודם הזיווג שבזה מגלים יחוד המחשבה שלהם

 אז יוצא הטיפה מכלל גוף האברים שלהם בפועל גופני ובו ,כ בעת הזיווג ממש"ואח
יקין השניים שבשעת הזיווג שמתלבש בשעת  והם הנש,מתלבש האהבה ויחוד הרוחין שלהם

הבינות שלהם שהוא ציור המחשבה וגילוי אל ' ת שלהם שהם ב"הזיווג ממש הוא במדרגת ישסו
ס שבו שהוא " ובזה נמצא הולד מתבנה בכל הכחות של האב והאם ממש מכל הי,שהפועל ממ

  .כל פרצופו בגוף ובנפש
ונים שהם בסוד הכלים חיצונים ואורות  כל אלו המדרגות הם נמצאים באורות העליוהנה

נ הם עצם כחות ומאורות המוציאים כל " שכבר נתבאר במקומו שהכלים של זו,הפנימיים שלהם
 ,'וא' מדרגות הנבראים במקומם והמנהיגים אותם לכל פרטים שלהם לפי המדה של כל א

הכחות ' ור עצום מבנ להזדווג יחד כדי שיהיו הנבראים היוצאים מהם כלולים בחיב" זויםוצריכ
א וקלקול "ן שהוא עצם התיקון והבירור שיוחזר כל מה ששייך בו אחיזת הסט"ה וב"של מ
ג שלהם וזה נקרא "אלו שהוא סוד ביסום חו'  וכן ההנהגה היוצאת מהם תהיה מיוחדת מב,לטוב

נ " זוכ חיבור המוחין של" החיבור הזה צריך שיהיה גובתוך ,נ" של זוכליםזיווג גופני שהוא ה
המדרגות של ' זיווג רוחא ברוחא שהם העטרות של הנבראים של בוהיינו , וזיווג שלהם ביחד

                                                           

 .א"ז ע"ב צ" זהר ח'עי 3183
והוא זיווג , בחיך וגרון' א, ושני מיני זיווגים יש בפה, ל"א וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר'  עי3184

 . ל"עכ, ומשם יוצא רוח דנביע בחשאי תמיד דלא פסק, נעלם מאד
 .ג"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3185
דהיא נחתא רביעא על , וזה יקרא בשם יעקב בינה, ל"ב וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר 'עי 3186

ש "כמ, י דילה נעשין גופא דיליה"כידוע שנה, ונעשית עצם מעצמיו, א"בנין ונכנסת בראשו של ז
א ואתעביד חד "ועייל ברישא דז, ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא) ב"ט ע"דף רפ (ז"בא

 .ל"עכ, ואשקי כל אינון נטיעאן' מוחא ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ



 פתחי שערים

647 

 להוסיף במדרגת די כ,ן שלהם"ה וב"נ במ"ן שלהם שזה עצם הכוונה בחיבור הזה של זו"ה וב"מ
הנבראים ולקשרם בסוד יחוד העליון דדכורא שהוא בסוד חיבור הרשימו בקו הנמשך בכל 

  ).'צמצום י (ת במקומו"ו והצמצום כמשנ הרשימ,מקום
קודם הזיווג והוא בסוד '  א,ר שלהם"מיני נשיקין שהוא סוד חיבור ג'  נמצא בובזה

המדרגות שהוא סוד הקו עצמו '  ופנימיות הנהגה של ב,המחשבה בסוד פנימיות שרשי הנבראים
 שאף שמתפשט ,שנמשך ברשימו שהוא סוד האורות של כל המדרגות שבו גנוז סוד הנצחיות

מ עומק הכוונה " מ,הנהגת העתה שהוא הזמןבבתוך הרשימו שהם הכלים רק לפי ערכם הוא 
י "ן שנתקן ע" היינו הב,המדרגות' בשביל גילוי היחוד שמעלה אותם לנצחיות בחיבור ב

 וזה נקרא חיבור רעותא דדכורא עם ,י מעשה התחתונים"ה דדכורא שבא ע"התיקונים של מ
 מעורר מחשבה עילאה של ,י איזה מצוה" שתיכף שנעשה איזה תיקון למטה ע,רעותא דנוקבא

 להיות מתחבר יחד התחתונים עם העליונים המעשה העולה עם השכר והתיקון ,המדרגות' ב
 שהוא סוד מחשבה ברעותא יונותכ הוא הנשיקין שהוא חיבור העטרות על" ואח,המגיע לזה

 וזה נקרא נשיקין ראשונים דחכמה שלהם ,וקבאעילאה דדכורא עם מחשבה ורעותא עילאה דנ
  .ב עילאין"שהם חו

נ שמתחברים "כ בשעת הזיווג שהוא חיבור הכלים שהם שיעורי המדות של זו"ואח
כ פנימיות האורות שלהם " בזה מתחבר ג,להוציא הנשמות ונבראים אל הפועל כפי מה שהם

ת "נות שלהם שהם בסוד ישסוהבי' נ שהם סוד ב"שהוא גילוי וציור המחשבה הטובה של זו
 שגם ,ק שלהם שהוא כלל חיבור הגוף שלהם ונעשים עצם מעצמיו" שמתלבשים בגוף ו,שלהם

 והוא סוד ,ערכםסדור הזמן של עתה נעשה בסוד קשר של העטרות רק שאין מתגלה אלא לפי 
יקונים  להתדמות אל הת,הסיוע אל הנשמות ונבראים שיהיו נקשרים בסוד העטרות ויחוד העליון
פ רוב למדות וטבע אב "הגדולים ומדות הפנימיות העליונים כמו שטבע הבן ומדותיו דומים ע

 קשר מדות הפנימיות הוא שבאותה שעה הוא נשיקין שלהם ש,י הטיפה שיוצאת משניהם"ואם ע
נ בסוד "י זיווג זו" וכמו כן הוא בסוד הנשמות ונבראים שיוצאים ע,שלהם כמו שנתבאר

ר "ת הזיווג גופני שלהם נקשרים בסוד העטרות פנימיות שלהם שנמשך מסוד ג שבע,הנשיקין
   . והבן מאד מאד,י יעלו למדרגה העליונה"ב שע" שהם העטרות המוכנים לעוה,שלהם

  
   ]ז[) ח(פתח 
מיני נשיקין '  כמו כן הם ב,נ דאצילות"מיני נשיקין בזיווג זו'  שיש זיווג גופני ובוכמו

שזיווג והיינו , גים גופנייםוזיו' זיווגים דנשיקין וג'  והם במספר ז,עצמםא "וזיווג גופני באו
 ,' והב,'כלילין בג'  גבורנ בסוד עי"זיווג ראשון להוציא זו'  א,מדרגות' גופני שלהם מתחלק לג

'  א,מיני נשיקין' זיווגים האלו יש ב' מג'  ובכל א,זיווג חיות העולמות'  והג,זיווג מוחין דגדלות
 שאז היה ,נ עצמם" ועוד יש נשיקין עליונים מאד קודם שנבררו זו,בשעת הזיווג' זיווג ואקודם ה

   .א רק בסוד נשיקין לבד"זיווג דאו
 )שבירה יז ( והוא שכבר נתבאר במקומו באריכות, אלו דברים נפלאים ונוראים מאדוכל

דה שהם נתלים אלפי שנין לסוד הבחירה והעבו' נ הוא בשביל הנהגת הזמן של הו"שענין זו
א הם תלוים בחציו העליון " אבל או,ק בחציו התחתון שהוא הנושא וסובל הנהגת הזמן"בע

 רק בסוד החסדים , כל המדרגות למעלה ממדרגת העבודה והבחירהללשהוא המונח הכו
פ "א הם הענפים של הנהגה העליונה הזאת שע" ואו,ל בגן ועדן"הגדולים ושכר הנשמות שלע

 ולכן הם , והיינו שתכליתם בשביל העונג העליון הזה,נ שהם לפי הנהגת הזמן"הם מוציאים זו
י יהיו "נ שיהיו מוכנים להוציא הנבראים ולהנהיגם בדרך הזה שע"המסדרים מדרגות של זו

נ לפי הבחירה והעבודה הוא מסודר בשביל " שכל סדר הנהגת זו,ק עצמו"עולים למדרגת ע
א שהם ענפי מדרגה העליונה הזאת " ולכן או,א המביא לזהתכלית הטוב והעונג הזה וסדורם הו

שהם מוציאים אותם והיינו , נ" את זואא להוצי" והוא סוד זיווג גופני דאו,נ לגילוי"מוציאים זו
במדרגה זאת הוא כמו כן  ,ק"פ סדר המדה המכוונת לצורך הנהגת הזמן שהוא בסוד הגוף ו"ע

 ובזה מתלבש סוד הכוונה פנימיית שלהם ,א"ל אוק ש"כ בסוד ו"א הגופני שלהם ג"זיווג או
 בחינת בינה של בסוד והוא הנשיקין שבשעת הזיווג שהם ,לעליית המדרגה העליונה הזאת

כמה דאימא קשר חקודם הזיווג הוא סוד התקשרות ויחוד חכמה דאבא עם ש ונשיקין ,א"או
 ,רגה שלפי הזמןמחשבה ורעותא שלהם שאור הזה הוא עומד מלמעלה ואינו מתלבש בהמד

נ אל " והוא סוד מה שמסודר במחשבה עליונה סדור הוצאות זו,אלא הוא מרומם ומנושא מהם
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 האומן אופני עשיית הבנין ותאיו וחדריו במחשבתו והתכלית שיהיה לו דרהפועל כמו שמס
ן כפי שיהיה "ה שלמעלה מהזמן עם סדור התיקון של ב" והוא סדור העונג והתיקון של מ,מזה
 ששם ישוב 3187 שחכמה הוא ראשית ובינה אחרית, גמר התיקון שהוא סוד ראשית ואחריתאחר
 במחשבה סוד חיבור ראשית המחשבה עם סוף ה על,נ אל הפועל" וקודם הוצאות זו,הכל

נ אל "א הראשונים להוציא זו" והוא זיווג הנשיקין דאו,אלפי שנין' המחשבה מה שיהיה לאחר ו
   .גות שלהם סדור אורותיהם ומדר,הפועל

 או בהוצאות מדרגותם בסוד הקטנות ועיבור שלהם כפי שהם , בשני אופניםוהוא
נ כפי שהם " או בלידת המוחין שלהם שהוא הגדלות דזו,במדרגה שפלה לפי ערך התחתונים

 שלכל זיווג ,ל"הדרכים הנ'  על בשיקיןמיני נ' כ יש ב" בזה ג,במדרגה גדולה שנוסף להם עטרות
ת המוחין שהם מתחדשים בכל יום תיקונים ומוחין חדשים ואורות עטרות אחרות וזיווג של ליד

חיבורים ' כ ב" בזה יש ג,פ"ש כמ"לפי המצות והעבודה שבכל עת נעשים תיקונים אחרים כמ
  הפעולה של הוצאת העטרות האלוףא במחשבה עילאה שלהם ובמחשבה המתלבש בגו"באו
   .ש"כמ

א הארה הגורמת קיום ועמידה למדרגות "נשפע מאו דחיות העולמות הוא מה שוזיווג
ו אין מעשים למטה שגורמים תיקונים "נ וכל הנבראים התחתונים גם בעת שח"של המאורות דזו

שהוא קשר היחוד  )גתהלים פט (ק עולם חסד יבנה " והוצרך להיות בסוד החסדים דע,חדשים
 הוא למעלה ממדרגת עבודה  שקשר היחוד הזה,ו" ח בנין העולםלהחריבא "שאין מניח לסט

מיני חיבורים ההם של הנשיקין ' א בב"י ענפים שלו שהם או" והוצרך להאיר למטה ע,ק"מסוד ע
  .א"גופניים של או' זיווגים דנשיקין וג'  נתבאר סוד הוהרי ,י זיווג הגופני"וע

 ,נ אל הפועל" יש זיווג דנשיקין יותר עליון מאד שהוא מה שהיה קודם יציאת דוועוד
שבאמת עליית העולמות ומדרגות והיינו , ו"והוא סוד קדימת מעלה לא קדימה זמניית ח

 שמקודם יעלו אל אימא באלף השביעי ,ל הוא מדרגה למעלה ממדרגה"הנבראים שיהיה לע
ס "נ שהם סוד יש" בבחינה תחתונה שלהם שיש להם שיתוף והתחברות אל זואומשם לאב

א עילאין הוא מה שאין לו " ואו, ומשם למעלה עד אין קץ,א עילאין" ומשם למדרגת או,ותבונה
כ חיבור ראשית " ובזה יש ג,ק"נ לפי ערכם אלא לפי ערך השתתפם אל ע"השתתפות כלל אל זו

 שהרי ,'מיני נשיקין רק א'  ולכן בזיווג הזה אין שם ב,ת"המחשבה אל אחרית המחשבה כמשנ
 הנשיקין הם מדרגות זו למעלה מזו ואלו ,ת" כמשנן" דואין להם השתתפות בהוצאות מדרגות

  .ד"בס' כמו שיתשמקצת מהם הם שורש המלאכים ומקצת מהם נשמות של בני אדם 
  

   ]ח[) ט(פתח 
 שצריך שתדע ענין המלאכים ונשמות בני אדם שהם כלל הנפרדים שיצאו אל והוא

שהוציאו  ולכל אלה יש שורש במאורות עליונים דאצילות שהם המדרגות והאורות ,הפועל
י יצאו כל " והם הנשמות לצורך העבודה והמלאכים הם המשרתים שע,הענפים אל הפועל
ל הקדושים שמעלת " והנה מצאנו בכמה מקומות בתורה ומבואר בדברי חז,המדרגות אל הפועל

 מצד שכל המלאכים הם ,הצדיקים ונשמותיהם גבוה מאד יותר ממדרגת המלאכים ומשרתים
כ הצדיקים " משא,ר ואין שייכות להם לקיום התורה"ה ובחירה ויצהבלא גוף ואין בהם מעש

 ולכן הם עולים , בידם נקרא על שמםובםי בחירתם הטוב הגיעו לתקן הכל וכל ט"אשר ע
  .במדרגה יותר עליונה

 אז בערך ,אלפי שנין שעדין הבחירה והמעשה שולטים'  לפי העת והזמן בהנהגת ואבל
 שמצינו שיהושע משרת משה , יותר גדולים מן הצדיקים מלאכי השרת הם,המקום והמעלה

 ,' נהפכו צירי עלי וגו)טזדניאל י (  ודניאל אמר במראהבאות- צ'הה השתחוה למלאך "רבע
 היו מלובשים בגופים אז אין אורות הנשמה מאירים בכל נשמותוהיינו מצד שכל זמן שה

כמו במאורות העליונים שאור  ,מדרגותיהם כי הם משמשים לפי ערך כלי הגוף והמדות שלו
 ובכל העולמות וכלים של אצילות וכל הפנימי הנמשך מסוד הקו העליון המאיר בכל הרשימו

 ולפי ערך כל מדה ומאור לפי ערכו ומדתו בכדי שיהיה י ערך הרשימוהמדריגות הם פועלים לפ

                                                           

 עומק אחרית היא הבינה שהיא ,א שם"ל הגר"עומק אחרית וז' משנה ה' י פרק א"ס'  עי3187
שתחלתן , והיא אחרית כל דבר להגמר, ים של השבועוכן היא שבת אחרית הימ, אחרית כל דבר

 . ל"עכ, ב"והיא אחרית כל דבר שאליה ישובון הכל שהוא העוה', הוא מים וסופן להגמר באש וכו
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במקומו ת " זה תחת זה הכל בשביל הבחירה כמשנדרגותנמצא הנהגה הגבוליית וירידת המ
מת ומסתרת דרכי מצטמצ וכמו כן הנשמה המתלבשת באברי הגוף היא )'שבירה ב (באריכות

 , בכדי שהגוף יעשה כפי הבחירה ובזה ישתבחו הצדיקים במעשה ידיהם,אורותיה הגדולים
 ממדרגתונמצא שבאמת מעלת הנשמה כפי מקורה למעלה היא יותר גדולה ומאירה יותר 

 שהרי אין להם גוף וכלים להיות ,וף אז מדרגת המלאכים יותר גדול אך בעת שהיא בג,המלאכים
  .הנשמה מסתתרת בהם כי אין להם צורך מאחר שאין להם בחירה ומעשה כלל

 דיבר בו מפי אליהו שכל דבריו  אשר' ורוח ה,ל" תבין עומק דברי הרב הקדוש זובזה
' ה נברא מלאך א"א מפי הקבכל דבור ודבור שיצ) א"ד ע" יחגיגה(ל " והוא שארז,קודש קדשים

ה "אבות פ(ש " כמ, שהנה מצאנו במעשה בראשית שלכל דבר היה אמירה ועשיה, בזהוהכוונה
 וכן בכל מעשה ,'כ כתיב ויעש וגו" ואח,' ויאמר אלקים וגו, וכתיב,' בעשרה מאמרות כו)א"מ

, 'שמים וגו אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה )יג ישעיה מח(ש "כ במעשה כמ"בראשית שנברא ג
ימי בראשית שבזה יצאו כל הדברים ' ק שהם ו"י הגוף שהוא סוד הו"עשכל דבר נעשה והיינו 
ר הם המוחין של הבריאה שהם כוללים " שהג,ר" והמאמרות הם סוד המחשבה שהם בג,לפועל

 והוא אמצעי בין המחשבה ובין המעשה , והוא הדיבור שהוא מגלה כח המחשבה,כל הבריאה
 והיינו חיך וגרון ולשון ,3188 ולכן הדבור הוא בסוד זיווג הנשיקין,בה לידי מעשהשמביא המחש

 שכמו שיסוד הגופני הוא סיום הגוף המעביר הטיפה מדכורא ,ב"שהוא בסוד של המוחין חו
  .ב מעביר כל כחות המחשבה אל הגוף" כמו כן הדבור ביסוד דחו,לנוקבא שהוא במעשה

המשלים ' ך וא"ח אותיות עם מנצפ"רגין של הכח ד" שבמעשה הכל נכלל בסוד כוכמו
 כמו כן הם בדבור ,הידים שהם בימין ושמאל' אצבעות של ב' ח פרקין של הי" שהם בכ,לאלף

וכמו  ,)ותהלים קיא (' ח מעשיו וגו" כ3189ח אתוון דעובדא דבראשית"ח אתוון והם כ"כל הכ
ת הם בדבור בסוף גילוי  שכל המדרגומצא ונ)'מפתח א "זלעיל נתיב  (א"שהארכתי בזה במ

  .ק" ובמעשה בסוף המעשה ביסוד שהוא סיום הו,המחשבה
 המלאכים שורשם תלוי בזיווג הנשיקין שהוא הדבור שהוא האמצעי בין המחשבה ולכן
י יוצא כל פעולה " כמו כן המלאכים הם המשרתים שע,י מתגלה המחשבה" וע,ובין המעשה

 וכמו ,ת מחשבה בסוד חכמה דכללות העולמותהנרשמת במחשבה עליונה של האצילות שנקרא
 כמו כן המשרתים אין להם גמר עשיה בגוף בתיקון המאורות ,שהדיבור אין בו פועל גופני

י והם " רק משרתים לנשמות ולצוות עליהם שיהיה נגמר מעשה העבודה והתיקון ע,ושימושם
 ,ות הצדיקים לעבודה שהם באים לסייע נשמ,ל"ש הרב ז" וכמ,הענפין שיוצאים עם כל נשמה

' מלאכים לכל נשמה בסוד ב'  והם ב,'גו כי מלאכיו יצוה לך לשמרך ו)יא תהלים צא(ש "כמ
  .ת" עשה ובמצות לבמצותהדרכים של העבודה בימינא ומשמאלא 

דנשיקין שהם חיבור '  א,הזיווגים'  הנשמות שיש בהם מעשה הם יוצאים מבולכן
 ,חיבור המאורות שמוציאים הדבר לידי גמר מעשה וגם מ,ר שלהם"המאורות של המחשבה ג

 אבל במלאכים העבודה שלהם רק ,ולכן עיקר העבודה בנשמות בשני החלקים בדבור ובמעשה
 , שבזה הם מקבלים שפעם, השירה שהם אומרים ומקדשים שמו בכל יוםאבסוד הדבור שהו

כן הם בכמות גדולים  ל,ם ומסתיר את עצמומצטמצולפי שאין גוף למלאכים האור שבהם אינו 
 אבל באמת הנשמות מעלתם גדולה יותר באם יוסר הגוף והמחיצה מהם ,מן הנשמות והאדם

 כחותיה הם באיכות ובכמות גדולים יותר כל אז הנשמה מגלה ,לאחר פרידת הנפש מן הגוף
   . והבן מאד,ל על נכון" ובזה יבואו כל דברי חז,ממלאכי השרת

  
   ]ט[) י(פתח 
מאלו הזיווגים הם שזיווג נשיקין השניים הם יותר במדרגה מזיווג ראשון  המדרגות סדר

'  הא, כי הנה מצינו העבודה בתורה ובמצות הוא על שני דרכים, והוא סוד עמוק מאד,דנשיקין
המחשבה הטהורה של המצוה לעשותה '  והב,לעשות כל מצוה בפועלממש בסוד המעשה 

                                                           

א "כי שורש או, וענין רצוא ושוב שבדעת כאן, ל"ד וז"ג ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3188
בחיך וגרון והוא ' ני מיני זיווגים יש בפה אוש, לכן זיווגם העליון הוא בסוד נשיקין, והתחלתם בפה

ויש זיווג אחר בפה והוא ', ומשם יוצא רוח דנביע בחשאי תמיד דלא פסק וכו, זיווג נעלם מאד
  . ל"עכ, בסוד הדבור חיך ושנים ולשון חיך

 .א"ה ע"ג רמ" זהר ח'עי 3189
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 של גמור הוא פרצוף ה שכל מצו,ר"אלו הם בסוד ג ו, ולמלאות רצון בוראו3190רחימובדחילו ו
י אותו המצוה לפי ערכו ולפי מדרגת האדם "ג אברים ומאורות שלמים שנבנה ע"ס כולל תרי"י

 והוא ,י המצוה ובכל יום תיקון אחר" שכל צדיק יש לו תיקון מיוחד במאורות ע,העושה אותו
 שלו הוא המעשה 3191ה" ו,ש"ת ב"באה "דמצוה הוא י' צ' ס שמ"ה שלמה שכולל י"סוד שם הוי

ה הוא המחשבה הטהורה של המצוה והוא " אבל י,אותיות אלו באתגליא'  ולכן באו ב,בגלוי
 ומה ,ב" שאהבה ויראה הם חו,ר" ולכן בא בחילוף אותיות והם הג,בהסתר פנים במחשבה לבד

ש בכמה " כמשמכוון למלאות רצון בוראו הוא הכתר של המצוה שכל כתר הוא התכלית והרצון
ז מתקשר הנשמה ומתייחדת עם אורות " שעי, וחיבור3192ה הוא מלשון צוות" מצו,מקומות

 והיתה )כט כה' שמואל א(ש "ב כמ" והוא סוד שכרה בעוה,ה המאיר בה"העליונים של שם הוי
  .'וגו' עם ה' נפש אדוני צרורה וגו

 שדבר זה , ידוע מכמה מקומות שעיקר הדבר הוא המעשה של המצוה בפועלוהנה
 , רק שהוא בסוד תוספת עטרות ואורות אל הנשמות, אבל המחשבה הטהורה אינו מעכב,מעכב

ולהיפוך אם חשב כל המחשבות היותר עליונות שבעולם ועוסק ביחוד המצוה בשרשה 
 וכמו שהאריך בזה ,ע ולא יצא ידי חובה" עבר על מ, המצוה בפועליםובדביקות עצום ולא קי

 ש למעלה"והוא עצמו מ )כבפרק  אשער (ל בספרו הנחמד נפש החיים "יים זהגאון מורנו הרב ח
 במה שאין , שבזה מעלת הנשמות יותר גדולים ממדרגת המלאכים הגדולים)בפתח הקודם(

 אדם אשר ני אף שלמלאכים יש דביקות ומחשבה עליונה יותר מב,מעשה בפועל רק בנשמות
  .ימי בראשית' בוק "ביל המעשה בסוד הו כי עיקר הכוונה בבריאה היה בש,בעפר יסודם

ר והמוחין "א שהוא להוציא הג"דמוחין של או'  זה סוד זיווג תחתון של עיבור בוהנה
א שהם "י כל מצוה שעושה האדם בפועל הוא מוריד מוחין חדשים לז" שע,א כידוע"ק של ז"לו

פ " עשלאכפי שהם ק הם קבועים והם יסוד הנבראים "כ הו" משא,עטרות של מאורות העליונים
 האדם גורם להוסיף הארה  שלפ מעשה" וע,העבודה והבחירה כמו שהיה במעשה בראשית

 ,נ דאצילות" שהם מאורות של זו,במדרגות הנבראים ולעומתו מוסיף הארה בשרשי הנבראים
 והוא סוד זיווגם ,א"ק דאו"כ שיתרבה בהם הארה מסוד המעשה שורש המעשה שהם ו"וגורם ג

 טוב אבל , שבהם נכללים כל המאורות של הגוף שלהם,ק" של ומדרגותודות סיום ההתחתון ביס
א בתוספת שלמות "המחשבה הזכה של העושה המצוה הוא גורם הארת העטרות של המוחין בז
 והוא סוד הנשיקין ,יותר ובהארה יותר מרובה לעומת טהרת מחשבתו של הנשמה העושה אותו

 ראשונים אבל זיווג נשיקין ה,דת באהבה וחשק עצום נפלא שהטיפה יור,שבשעת זיווג הגופני
 שהאדם חושב ,דמוחין הוא בסוד המחשבה הטהורה שקודם לעשיית המצוה' של זיווג עיבור ב

כ חיבור מאורות המחשבה " בזה מעורר לעומתו ג,לעשות המצוה ומדבר בפיו שמזומן לעשותה
 והוא ,י זיווג שלהם"נ ע"ין של זוא להוציא המוח"ר של או"א ברעותא דלבא שהם ג"של או

 אבל ודאי שקשר היחוד של ,מעורר בחינת הארה אחרת'  הראשונים שכל אןזיווג נשיקי
 הוא יותר גדול מקשר היחוד של ,א שבשעת הזיווג הגופני שלהם"ר של או"המחשבה ג

וא  וה, שבשעת הזיווג האהבה והחיבה מתגבר יותר מקודם הזיווג,המחשבה של קודם הזיווג
 ודאי יותר , ורחימו בשעת המצוהבדחילו שהמחשבה שמחשב ,ממש לעומת העבודה של האדם

 ודבר זה מבואר הוא שלפי הכנת האדם ,גדול ודביקות יותר עצום מהמחשבה שקודם העשיה
 , כך הוא גדר תשוקת התעוררות מאורות העליונים לעומתו ממש,ואהבתו לעשות רצון קונו

  .'וגו הפנים לפנים  כמים)יטמשלי כז (ש "כמ
א בעיבור שני דמוחין גדול יותר מכל " שסדר המדרגות הוא שזיווג הגופני של אוונמצא

 ולמטה ממנו , ולמטה ממנו הוא זיווג דנשיקין השניים שבשעת הזיווג הגופני דמוחין,הזיווגים
נ " לזוניםו שמכל זיווג יוצאים עטרות ומאורות עלי,זיווג נשיקין הראשונים של זיווג דמוחין

                                                           

, ו ודחילוחכמה ובינה אינון נסתרות במוחא ולבא ברחימ, ל"ב וז"ו ע"ז כ"תיקו'  עי3190
ל "ג לא פרחת לעילא ר"ו ע"א שם כ"הגר' ופי, ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא

' וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג, ל"א פתח כג וז"פרצוף ז' ועי, ל"עכ, 'א שהן לעילא וכו"לאו
בדחילו ורחימו הוא מתקן ] מקיים המצוה במחשבה שהוא[ואם ' מדרגות מחשבה דבור ומעשה וכו

  .ל"עכ, המצוה בגדלותה ובשלמותה הוא בסוד מוחין בחינת נשמה שבו
אותיות ' ה רק שב"מצוה היא אותיות הוי, ל" פרשת בראשית וז-ל טעמי המצות "אריז'  עי3191

 .ל"עכ, ש"ת ב"ראשונות נתחלפו בא
 . ל"עכ, פירושו של מצוה מלשון צוותא שהוא ריעות, ל"ה עשרה מאמרות ג מז וז"של'  עי3192
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 ולמטה ,י פועל העבודה והמצות שמתקנים בכל עת"שהם בשביל הנשמות שהם עושים זה ע
   .ת"ל הם הנשיקין האחרים כמשי" הנ,מכל המדרגות

  
   )א(פתח י
ש שהם בסוד " שתדע שבכל זיווג הנשיקין האלו יוצאים משם מלאכים כמוצריך

 וגם ,להשפיע עליהם שפע עליון לסייע אותם בעבודתם וות משרתים לנשמ,המחשבה ודבור
 , ויש שני מיני מדרגות מלאכים,ו מוכנים אל העבודה השלמהילהשפיע לגופות שלהם בכדי שיה

 שעיקר בריאתם ,הם העומדים קבועים לעולם מתחלת הבריאה כמו מיכאל וגבריאל ודומיהם' א
 בכל יום לסייע הם המלאכים המתחדשים'  והב,היה בשביל הנהגת הבריאה בכלל כל ימות עולם

י התפלות "י הזיווגים החדשים שנעשים בכל יום ע" שגם הם מתחדשים בכל יום ע,הנשמות
 לכן מתחדשים ,מתחדש התיקוןהוא  בבריאה ובכל יום טי שכל נשמה יש לה תיקון פר,והמצות

 והם המלאכים שיוצאים ,כ המלאכים בעת יציאת הנשמות שיוצאים מכל תיקון ומכל זיווג"ג
 והם בסוד התיקונים של הנשמות ,כ מתבטלים"דינור בכל יום ואומרים שירה בכל יום ואחמנהר 

ש "ב כמ" שכר הנשמות לעוהכין שכל תיקון מתחדש ועולה לשרשו למעלה בכדי לה,החדשות
  .כמה פעמים

 והוא סוד , דינור הוא סוד החיבה והתשוקה של המאורות שיוצא באש החימוםונהר
עטרין ' ד שב"חיות חב' מוחין הם סוד ד'  שד,מוחין שהם חיי הגוף שהם ה3193זיעתם של חיות

ו "ב נ"ח(ק "ש בזוה"ש כמ"ב בסוד א" שהוא זיווגא עילאה דחו3194ן" והוא בסוד ארו,הם בדעת
  .3195ן"נוהם סוד נחלי אר )א"ע

נ שהוא סוד קשר היחוד "א שהיה קודם יציאת זו" זיווג הראשון של נשיקין דאווהנה
יף אל סוד התכלית של עליית העולמות אחר כלות הנהגת הזמן שזה עלה ורעותא דלבא המשק

 משם יצאו המלאכים , והוא רם ונשא מאוד)א יז"בפתח הקודם ואו (ל"במחשבה בתחלה כמש
 שכמו שהמחשבה , במדרגה מאוד מכל המלאכיםוליםהגדולים הקבועים שהם במקומם גד

 כמו ,אלפי שנין' ותיהם בכל הזמן של והזאת היה כולל כל הפרטים של הבריאה ושל כל מדרג
כן אלו המלאכים הם מנהיגים ומשרתים הקבועים לכל ימות עולם ולכן אלו הנשיקין גדולים 

דמוחין שהוא בסוד האהבה והקשר שנעשה במאורות '  הנשיקין השניים של עיבור באבל ,יותר
 ראשונה במחשבה  שזה עצם התכלית שנשרש,י מחשבה טובה שבשעת עשיית המצוה בפועל"ע

 אבל זיווג ,ל" הוא גדול יותר גם ממדרגת הנשיקין הראשונים הנ,ל שהתכלית לעולם העיקר"הנ
 שהוא התיקון הנעשה ממש בפועל המצוה ,דמוחין גדול עוד יותר' א דעיבור ב"גופני של או

  .ת" כמשנהמצושהוא העיקר המעכב וגדול יותר ממדרגת המחשבה שהם רק עטרות של ה
 שאינו בסוד תוספת , דזיווג חיות העולמות הוא עוד יותר למטה במדרגהןונשיקי

ש "כמפ מעשה "שאינו ע' השפעה לאורות רק בסוד קיום והעמדה לבד על עמדם בסוד חסדו ית
 וגם בהם נשיקין השניים לעולם הם משובחים יותר מנשיקין )בפתח הקודם (באריכותלמעלה 

 ולכן גם נשיקין ראשונים ,ש" מהמחשבה שקודם לו כמ במדרגהתר שהארה בפועל יו,הראשונים
 שזיווג דמוחין ,נ מעולים יותר במדרגה מנשיקין ראשונים דזיווג דמוחין"של עיבור ראשון דזו

  .י כל מצוה ומצוה בזמנו"הוא בפרט בכל תיקון ותיקון שנעשה ע
 שעיקר הבריאה בשביל המעשה לא בשביל המחשבה )בפתח הקודם(  נתבארוכבר

 לכן זיווג הנשיקין שבשעת מעשה המצוה גדול מכל ,דבור שדבר זה נמצא גם במלאכיםוה
 אבל זיווג נשיקין הראשונים שהוא בעת שהאדם מחשב לעשות המצוה ועדיין לא ,המדרגות

נ בעיבור שהיה כלל " ולפי זה המחשבה ראשונה של הוצאות זו,כ"עשה אינה במדרגה גדולה כ
 בודאי גדול במדרגתו ,שבירה שהוא הכנה לכל ימות עולםתיקון הבריאה בעת שיצאו מה

  .מהמחשבה שהוא בכל דבר בפרט בעת המחשבה של העושה המצוה
 נשיקין הראשונים קודם ,' ב, נשיקין שניים דמוחין,' א, עתה סדר המדרגות הםונמצא

 ,' ה,שון נשיקין ראשונים דעיבור רא,' ד,נ" נשיקין שניים דעיבור ראשון דזו,' ג,נ"שנברר זו
 דזיווג אשונים נשיקין ר,' ז, נשיקין ראשונים דמוחין,' ו,נשיקין שניים דזיווג חיות העולמות

                                                           

 .ב"ג ע" חגיגה י'עי 3193
  .ן"ל ארנ" נדצ3194
 .א פתח כו"לעיל א'  עי3195
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 ונמצא שמכל הנשיקין יצאו מלאכים שהם למטה ממדרגת ,ל"ש הרב ז" כמ,חיות העולמות
 בסוד המחשבה וסיוע למעשה הנשמות ומכל זיווגים גופניים יוצאים נשמות ממש אל ,הנשמות

  . והבן דברים אלו מאד,ש" הבריאה על עמדו כמלקיום לבד מזיווג חיות העולמות שהוא ,הפועל
נ "א ויש מסוד זו" שיש מסוד זיווג או, עצמם הם כמה מדרגות זה למעלה מזהובנשמות

א שהם הנותנים "ק וסוד או"נ ו"מהם יש סוד זו'  שבכל א,ישראל ורחל ויש מסוד יעקב ולאה
מהם '  אבכל ש,ויש שהם רק מעולם הבריאה ויש מיצירה ויש מעשיה ,הי קיום המצו"עטרות ע

נ " והיינו שבאמת המצות כולם מעוררים להוסיף עטרות ומוחין בזו,יש כל מדרגות הפרצופים
 אבל מתחלקים ,דאצילות של כל אדם מישראל אפילו מי שהוא במדרגה יותר מועטת

 משורש השרשים מאצילות כמדרגת  שיש מי שזוכה שנשפע עליו הארה בנשמתו,במדרגותיהם
 רק נשרש , ויש שאין זוכה לזה להאיר בנשמתו למטה ממש, ומשיח,טאר קודם הח" ואדה,משה

י קיום מעשיו הטובים שקדם לו "ב אחר שיעלה מדרגה למעלה ממדרגה ע"למעלה לסוד עוה
י "רק עכ אותם שכבר זכו לשורש הנשמה העליונה להאיר בנשמתם מאצילות ו" ויש ג,ז"בעוה

 ,רך לגלגולט ראשון שבא לעולם ולא יצבפעם וזה יכול לתקן עצמו ,איזה פגם ירדו ממדרגתם
א " כי א, והבן דברים אלו מאד,ל"ש הרב הקדוש ז"ויש עוד כמה מדרגות לאין קץ כפי מ

ל " עומק דברי הרב הקדוש ז3196להרחיב הדיבור בסודות הנפלאים האלו רק לחכם ומבין מדעתו
   .ודי בזה

  
   ]יא[) יב(תח פ

 ,א לנוקבא הוא בא מכלל האברים שלו" שהטיפה שנותן ז)א כט"גדלות דז ( נתבארכבר
 , כמו שאנו רואים באדם,והוא כולל כל פרטי המאורות הנמצאים בו רק שהם מתחדשים בכל עת

שבכל זיווג יוצא טיפה אחרת והוא כללות אחר של המאורות שהם מתחדשים בהנהגה ובהארה 
 כמו שהטיפה , לפי ענין העבודה של הנשמה לפי מקומו ומדרגתותשתנה בכל עמחודשת המ

 וכן הוא במאורות העליונים ,משתנה באדם לפי העת והזמן לפי האכילה שאוכל לפי מזג גופו
שסוד האכילה הוא המעשה הטוב של האדם למטה שהוא גורם תענוג אל מאורות עליונים 

'  כי ה)כדדברים ד ( וכתיב ,3197' קרבני לחמי לאשי וגואת) ב במדבר כח (ש בענין הקרבנות"כמ
 )ג"ז ע" ט- א"ז ע"א ט"ח( ל בביאורו להיכלות"ש רבינו הגדול ז" כמ,אלקיך אש אוכלה הוא

 האש דבוק ,ז שמוסיפין שמן"שהשכינה היא בסוד האש הדבק בנשמות כמו אש האחוז בנר שכ
 בכל עת יהיו בגדיך )חקהלת ט (ש "כמ ולכן צריך להוסיף מצות ומעשים טובים בכל יום ,בנר

 ולכן הזיווג מכונה בשם , צריך לאכילה בכל יוםםכמו שהאד, לבנים ושמן על ראשך אל יחסר
 שהטיפה יוצא מסוד מבחר המזון המזדכך מוורידי הכבד שהמובחר שבו שולח אל ,אכילה ממש

ה גורם מזון אל  וכן הוא למעלה שסוד המעשה ומצוה שהאדם עוש,המוח ומשם יוצא הטיפה
 גורם הוספת תענוג אל ומשם שמשם שולח אל כל הגוף ,כל הנבראים שהם סוד ערקין של הכבד

ז יוצא הטיפה " שעי, ואל השרשים העליונים,נ" מוחין של זו,ר"מאורות העליונים שהם הג
  .כלולה מכל המדרגות

 שהם בסוד מדרגות שבפרצוף'  שהם כלל הד,ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"ע מתחלקים בסוד והם
ר "ע עפ"ם רקי"ר מי"מדרגות של או'  והם הולכים ומתגלים ממדרגה למדרגה בסוד ד,נ"ב זו"חו

 בביאור 3198ל בליקוטים"ש רבינו הגדול ז" וזה ביאורם לפי מ,נ"ב וזו"ל דחו"הנ' כ נגד ד"שהם ג
                                                           

 .ב"א ע"חגיגה י'  עי3196
  .ג"ה ע"ג ל"יהל אור ח'  עי3197
ש לעיל וזהו סדרו "ל כמ"וזהו התלבשות הטיפה הנ, ל"ב וז"ע ע"א ק"ליקוטי הגר'  עי3198

, דמזל תחתוןא "יודין דקס' יודין משם ויורדים בג' כ עוד ד"ואח', ב שבמזל ח"יודין דע' מקודם ד
ג רק " ומתלבשת הס,א עצמו"ה דז"כ מתלבשין במ"ואח, א"ג דאו"יודין דס' כ מתלבשין בג"ואח
יודין ' ש שם כי אין מתלבש מד"וז, ש"ם כמש"פ ד"ו מתפשט ב"ואלף דוא, ה"א שבה במ"ו ה"וא
א "ביש הברכאן מל' ן שהוא ק"וב, ד אחת בלבד"ה רק יו"ג אין במ"כי גם בס, ד האחרון"ב רק יו"דע

הנה כבר , א כחדא שריין ואיך אמרת שאימא מלבשתו עד בינה"ג דאו"ואע, ה לבד"אחרונה דמ
אבל בין עולם לעולם הוא , ז הוא באותו עולם"וכ, אבא' א נק"ואו, אימא'  נקבונהס ות"ידוע שי

התחתונה של מלכות נעשה נשמת עתיק '  רק כלים של בחי,מסך ואין מלביש כלל לעולם שלמעלה
כי אינו יורד לעולם , ירידה לעולם שלמטה מיתה' ולכן נק, וזהו הבדל עצמי שבין עולם, ל העולםש

כי זהו המדרגות , תחתונה נעשה עתיק בעולם שלמטה' אבל כל בחי, שלמטה רק כלי בלא אור
ש לעקודים בשם כתר "וז, ל"ל אבל כלי לבד כנ"כנ', שכתר מלביש הכל וחכמה עד חכמה ובינה כו
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  שתחילת)א לה"א ( שכבר נתבאר, בדברי הרב ותוכן הדבריםוהגיה כאן ,ל כאן" הרב זדברי
 ,א"המזלות של הדיקנא שהם השרשים של או' המשכת האורות בסוד זיווג הוא מתחיל מב

 ושם נוצר החסד במחשבה , שורש כל החסדיםשהואנוצר חסד ' שחכמה שורשו ממזל הא
' מדרגות של שורש ד' ן שהם כלל כל הד"יודי' ן שבהם ד"ב דיודי" ומשם סוד שם ע,עילאה

 והנה נודע שחכמה הוא המחשבה ,ס"כולל כל י' כל אע וכלל כל המרכבה ש"יסודות ארמ
כ החכמה הזאת מתלבשת בבחינת חכמה גלויה שהיא יוצאת אל "ואח, הגנוזה מעין כל חי

 הוא נקודה סתומה ואין לה גילוי כלל רק כללות ד"ו שהי,ה"ה של שם הוי" והם בסוד י,הבינה
 הוא חכמה הדבוקה בבינה והוא כ" ואח,מציאותה לבד ואין לה המשכה בסוד קווין והתפשטות

 ,למעלה' בקצה הה'  אבל אינה מתלבשת בשלמות שנשאר זוויות א,שדבוקה שם' של אות ה' י
 שבינה מפרשת דרכיהם אל ,ת של חכמה זאת מתלבשת בבינה"והיינו שרק בחינת בינה וז

  . אבל לא בחינת חכמה שבה שהוא מדרגה עליונה שאין מתלבש כלל כידוע,הגילוי
ן "יודי'  ואלו הד,ב מסוד מזל העליון"ן נמשכים משם ע"יודי' ש שד" סוד מוהוא

ד השנייה "ן של יו"יודי'  והג,של בינה' הדבוק בה' ן אחרים שהוא סוד י"יודי' מושכים עוד ד
כ כשנמשכים באימא עצמה "ואח ,א דמזל תחתון שהוא שורש אימא"הם מתלבשים בשם קס

 והיינו שבתחלה הוא נקרא בשם אור ובאימא נעשה ,ת נתגלה הארה זא,ג שבה"בסוד שם ס
 שהטיפה עצמו הוא בחינת מים , והיינו כמו שהטיפה שיוצא מהאדם יש בו כל הדרגין,בסוד מים

 ,י המשכת הטיפה בגופו" עשךכ מדרגה שנקרא אור והוא סוד התענוג הנמ"אבל בה נגנז ג
 תהלים צז(  והאור נשאר גנוז בו בסוד,וכשהטיפה יוצא אינו יוצא רק בסוד מים לבד אל הנוקבא

 היה האדם הנולד במדרגה , שאם היה יוצא הטיפה לפי מדרגתו בסוד אור, אור זרוע לצדיק)יא
 ובביאורו 3199ל בליקוטים"ש רבינו הגדול ז"כמו רואה מסוף העולם ועד סופו ,גדולה למאוד

 והוא ,שבה שבמוח והיינו שהאור של הטיפה הוא עצם האור שבמח,3200)ג"ט ע"פ (לתיקונים
 שאז לא יהיה ,ל" והוא בסוד האור הגנוז לצדיקים לע,נתעבה בירידתו מדרגה אחר מדרגהאינו 

 וכתיב ,'וגולא יכנף עוד מוריך ) כישעיה ל (ש " כמ,האור מתעבה למטה בכיסוי המדרגות
ז לצדיקים וגילוי המחשבה שיתגלה א'  והוא השגת כבודו ית,' כי עין בעין יראו וגו)חישעיה נב (

גות הוא רק ר שכל ענין ירידת המד,'עין לא ראתה וגו) גישעיה סד (ש "בסוד העדן שהוא מ
ב מסוד "ס הארת שם ע" וז,פ מדרגות זה תחת זה"בהנהגת הזמן שהושם הגבול שירדו הכל ע

 שחסד הזה שמאיר מסוף העולם ועד סופו שהוא אור הראשון נשאר גנוז ושמור , חסדרנוצ
  .תגלה חסדו וטובו לנשמות הצדיקים שאז י,ל"לע

 ,ז" הוא כדי שיהיה נמצא הבחירה ולא יתגלה טוב העליון ושכר המצות בעוהוהגניזה
 ומה ,נוצר חסד לאלפים) זד שמות ל(ש "ש כמה פעמים וז"כ היה מתבטל הבחירה כמ"שא

 כל ז הוא מה שמאיר לנוקבא דרך דופן והוא החסד השומר הנבראים וזן בחסדו"שנשאר בעוה
 ,י מעשים הטובים" והכל בשביל הטוב המעותד מה שעתידין לתקן ע,םבשר אף בעת שאין זכאי

 והוא נמשך מהארת אימא שהיא ,וסוד הלבוש הזה נקרא בשם מים שהוא הנשאר מאיר בנוקבא
 ולכן שם נעשה לבוש אל האור הזה ,ק" שבה הוא גנוז בוצד,הנותנת מדה וגבול אל המאורות

כוללים ' ג וב"ן דס"יודי' וג' ד השני הדבוק בה"ן שניים של יו"יודי'  והם סוד ד,ונקרא בשם מים
  .ם"של צל' כלים של הפרצוף כידוע בסוד צ' ן שהם כוללים כל ט"יודי' וד טסנעשה ב

                                                                                                                                                                      

' ועוד יש בחי, ש כתר מלכות"וז, ל"תחתונה של כלי שבו נעשה עתיק בעולם הנקודים כנ' כי בחי
אבל ביצירה ' היינו בעשי, שרק מלכות של מלכות מתלבשת בכתר, ש למעלה"בין עולם לעולם מ

אבל היותר נראה והוא העיקר שאין ', ש בינה מקננא בבריאה כו"וז, ובבריאה מבינה ולמטה, ת"ז
אבל כולם ' ובריאה הנשמה כו, מלבשת החיה' אלא שאצי, לבש אלא עם הפנימיותהכלי לבד מת

שהכלי (ואז נאמר כדברי הכתבים , ל ועיקר"הכתר כנ' שזהו בחי, מלבישים כל המלכות של מעלה
דכלי הפנימי מתלבשת בבריאה והוא כלי , ש"והחילוק בין העולמות כמש) ל"לבד מתלבשת כנ

וכן , והיינו כלי האמצעי של מלכות דבריאה, וביצירה כלי האמצעי, 'ש בינה מקננת כו"וז, נשמה
והטעם כי אין , ש בכתבים"כ באצילות כי אין כלי נעשית נשמה לו כמ"משא, ז מיצירה לעשיה"עד

 . ל"עכ, כלי למעלה' כלי שמתלבש באצילות וגם אין בחי' לחיה בחי
בצדיק שבכל הגוף יוצא אור הזרע סוד אור הגנוז , ל"וזג "ז ע" לצ"א על ספד"בהגרבסוף  3199

' ואלו היה יוצא בבחי, ובאשה נעשה רקיע, ויוצא מים, עד שבא לצדיק נגנז, וזהו התענוג בזיווג
 . ל"עכ, כידוע' ס סירס כו"וז' אור היה האדם משכיל מאד ורואה מסוף כו

ם נגנז וש, והולך עד יסוד, האור ההולך בזיווג בכל האברים הוא התענוג בזיווג, ל" וז3200
 . ל"עכ, ובעטרה אינו בא אלא מים
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י המים מתגדלים כל הדברים כמו הזרע " של אימא הם נקראים בשם מים שעוהאורות
 כל האילן עם ענפיו ועליו ופירותיו אבל הם שמשליכים בבטן הארץ שנטוע בכח הגרעין

ש "י המים שנכנסים בבטן הארץ אז כל הכחות שבו מתגלים אל הפועל וכמ" וע,בהעלם
 וכן כאן כח הנטוע בזרע הוא סוד אור הגנוז ,'ואד יעלה וגו' ו וכל שיח השדה וג)הבראשית ב (

' והארץ היתה וגו) בית א בראש(ם שבפסוק " והוא תיבת המי,ובאימא באים לידי ציור נגלה
 והיא מציירת ,ששם חוזרים הכל לשרשם 3201א"צ פ"ש בספד"ה כמ"ג שהוא מזל ונק"תיקון י

ן השניים הם "יודי'  שד,א שהוא ונקה"פ והוא שם קס"ש כמ"אותם בסוד צורת הנצחיות כמ
   . שםל בליקוטים"ש רבינו הגדול ז"מתלבשים שם כמ

  
   ]יב[) יג(פתח 
בלבוש יותר גלוי והוא סוד מדרגה שנקראת רקיע והיא בסוד שם כ מתלבש עוד "ואח

 כמו שאנו רואים בטיפה שברחם אימא משם מצטיירים האברים בסוד בשר גידים ,ה שבו"מ
 , ואלו הם עיקר פרטי האברים שבו שנגמרו בשלמותם,ועצמות ושם בא הכל אל גילוי גמור

 כמו העובר ,יפה שהוא הנפש שבו נעשה לבוש אל מדרגה האחרונה של הטהואורקיע הזה 
י "בבטן אמו שלא ניתן בו רק מדרגת נפש בלבד ושאר המדרגות צריך האדם בעצמו להשיגם ע

  .מעשיו ועוסקו בתורה ועבודה
 והיינו שבאימא ,ה"אלפין דמ' ג בג"ן דס"יודי'  הרקיע הוא בהתלבשות גועשיית

פשטות קווין רק בנקודות סתומות  קודם כח הציור היה הארת המדרגות שלא בהת,בבחינת מים
 רק שכאן הוא ,ד"כ יו" שהוא ג,'ציור א' י הציור נעשה מי"כ ע" אבל אח,ן"שהם הכל ביודי

סתומה '  וכן מה שהיה בתחילה בסוד י, קווין שהוא בא לידי גילוי אברים ממשתפשטותבה
כשיו באו לידי ע'  שאותיות הנעלמות הם המאורות הסתומים בי,ד מלאה"עכשיו נעשה בסוד יו

  .גילוי
 והוא סוד כח הדינים , שמהדם נעשה בשר,י הדם" ציור הבשר שבאברים בא עוהנה

' ס א" וז, הוא עשה הציור והמדה של האברים,ק" בוצד,הסתומים באימא שהיא שורש הגבורות
 שציור )א"ה ע"פיומא ( ל"ש רז" והוא כמ,ה"ו דשם מ"דמילוי וא' ג שנתלבש בא"ו דס"דוא

 והוא סוד עמוק שגידול האברים של הולד בבטן , אילך ואילךרשיווא מטיבורו ומשלח שהולד ה
 וכמו ,'שטבורו פתוח כו )ב" על(נדה ' ש במס"י המזון שניזון ממה שאמו אוכלת כמ"אמו הוא ע

 והכל , כמו כן הוא בבטן אמו ממש,מזון שלוי "עי אכילה ו"שגידול הולד אחר לידתו הוא ע
 בבטן אימא ששם מתפשטים הואא כש"ליונים שהתפשטות מדרגות זשרשו במאורות הע

 שהיא נתנה גבול לכל מאור עד היכן יתפשט כחו ועד כמה יגיע שפעו ,ונמשכים מאורות שלו
ק " וזה עצם סוד הדין של בוצד,לכל העולמות ובאיזה זמן ובאיזה מקום כל מאור לפי מדרגתו

 במעוי דגניזק " והוא סוד בוצד,שטות המאורותז ניתן גבול ומדה להתפ" שעי,משורש הרשימו
 והוא סוד ,א וכל פרטיו"ז נתנה גבול ומדה למאורות של מדות ז" שעי,דאימא שהוא ברחם שלה

ג אורות דסטרא דשמאלא והוא סוד שולחן בצפון שמזונות של "ן שמקבל מאימא בסוד ק"המזו
 ,שררך אגן הסהר) גש ז "השי (ר סוד סנהדרין של מעלה" והוא הטבו,האדם בסטרא דדינא

תהלים ( מה רב טובך אשר צפנת ליראיך , ושם העונג מעלמא דאתי,3202אאמצעות נקודה דסיהר
ל באריכות "ש רבינו הגדול ז" כמ' וכו עומדים בפרץגבורים ושם ,3203פתורא דעלמא דאתי) כ לא

 התחלת  ולכן שם בנקודת הטבור הוא,ש" יעו)3204א"ד ע" כב"ח( בביאור היכלות בהיכל הזכות

                                                           

 ה תליסר"א ד"א ע" יצ"א על ספד"בהגר 'עי 3201
שררך דא ציון דאיהו טבור ', שררך אגן הסהר אל יחסר המזג וגו, ל"א וז"ה ע"ז ל"תיקו'  עי3202

ולקבלייהו , דאינון מזרח ומערב צפון ודרום, נקודה דמינה הושתת העולם לארבע סטרין, עלמא
כגוונא , אות ברית נקודה באמצעיתא, רגלין לצפון, דרועין לדרום,  גופא למערב,רישא למזרח

בת קול איהי ', והיא ראשית נקודה באת ב, כגוונא דא ּכ, דא נקודה דסיהרא, דטבור אגן הסהר
  . ל"עכ, ודאי כללא דנקודין ואתוון

א דאתי ואית לן אמר רבי חייא ודאי פתורא דא כגוונא דעלמ, ל"א וז"ז ע"ב קנ"זהר ח'  עי3203
  . ל"עכ, לסלקא האי פתורא ולאעטרא ליה במלין דאורייתא

דא הוא אתר מתקנא לקבלא רוחא , בראשית באמצעיתא דהיכלא' ש בפ"והוא מ, ל" וז3204
, ש שררך אגן הסהר"כמ, והוא באדם טבור, וזהו ענג ושעשוע כידוע', דליעאל בגו רוחא דא וכו

, לכן בבטן אמו הטבור פתוח ואוכל ממה שאמו אוכלתש', והוא נקודה האמצעית דסיהרא וכו
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הגידול וציור האברים של קו המדה במה שמקבל ממזון אימא מנקודה אמצעית שבה שהוא סוד 
  .טבורא דאימא
ת מקום נקודת "ו הוא ממש באמצע ת"ה שבתוך הוא"ג ומ"סשם של '  כי האוידוע

ו "של וא' ל שא" ולכן כתב הרב ז, והוא מרכז כל הגוף שממנו מתפשטים כל הענפים,הטבור
ם שבלב שבו תלוי מזון כל הגוף "ה ונעשה שם בסוד רביעית ד"ו דמ"דוא' ש באג מתלב"דס

 והוא בסוד אחוריים ,ש" בסטרא דדינא והוא מקור חיים שבלב באמצע הגוף כמוא ודם ה,וחיותו
 שבאימא הם גבורות ממותקות ,א"ם בז"ה המים שמתהפכים לד"ה שהוא סוד ונק"דשם אהי

שהדין נעלם שם רק בסוד השורש בהתפשטות  3205לקיםה בנקודת א"הוי בסוד יין המשמח
ם עצמם חסדים אבל הגבורות " שהמיידוע כ,ם" ולכן שם באימא הם בסוד מי,א"למטה בז

מזכירין גבורות גשמים ) א"ג ע"לברכות (נשרשים שם והם גבורות של החסדים שלכן אמרו 
והדין מתחיל להתפשט  )ב" ע' חתענית( קשה יומא דמטרא כיומא דדינא ,ונתקן בברכת גבורה

א ששם מתגלה כח הגבורות " והוא המים שנתהפכין לדם בז,א"י דידה למטה בטיבורה בז"מנה
שהוא  דינא כידוע סומקא ר" והוא נעשה בש,ה" הוא בסוד אחוריים של אהיולכן ,אל הפועל

בסוד א נתגלה " ולכן בז,ר"כוללים נעשים בש' ן ואחוריים שלו וב"בסוד אלקים בגילופי יודי
ם "ש כאן שבבחינת מי" והוא מ,ל כאן"ש הרב ז" וכמ,3206ק"שם אלקים דאיקרי כן לקבליה דע

ש שבאימא עיקרה חסדים שם " והוא כמ, וכאן בסוד רקיע הוא אלקים לבד,ה אלקים"ינקרא הו
 ועיקר גילוי אלקים , ולכן היא בנקודת אלקים,ה רק שהדין נשרש שם בסוד קו המדה"הוי

מדרגות של אור מים רקיע הם בסוד מוח דם בשר '  שגונמצא , בסוד בשר שבוא"באתוון הוא בז
ה שהם אור "ג מ"ב ס"מדרגות של ע'  הרי נתבאר ג,שבולד בהתפשטות המדרגות זה אחר זה

   .מים רקיע
  

   ]יג[) יד(פתח 
ברכאן וסוד ' ש בסוד בחינה הרביעית שהוא סוד ק"ל מ" נבאר דברי הרב הקדוש זועתה

שכאשר יוצאת הנשמה ) 3207א"ו ע"א ע"ח(והר ש בז" והוא מ,א סוד העור של הולדן שהו"שם ב
 והוא שצריך שתדע ,כ ענין עמוק" והוא ג,'ך מארצך וגו"ך ל"ברכאן בסוד ל' מברכין לה בק

 אינו ,ברכאן שהוא העור' מדרגות של אור מים רקיע ק' ד בטיפה בסוד אןשמה שאנו מדברים כ
 אבל ,ם בטיפה שהיא עדיין בדכורא ועדיין לא באתה לידי ציור שהרי כאן אנו מדברי,בגלוי

' הענין שבטיפה נכללים כל המדרגות בכח שהרי היא נמשכת מסוד המוח שהוא החכמה סוד י
 והגם שעיקר הציור הוא באימא , כולם בחכמה עשית)כדתהלים קד (ש " כמ,ששם כלל הכל

מא אינה עושה רק כח הציור והגילוי מ אי" מ,כ בסוד רקיע"ששם נעשה בסוד מים תחלה ואח
 ולכן שם נמצא בהעלם גם בחינת מים ורקיע , אבל כבר היו כל המדרגות שם בכח בתחלה,לבד

  .ברכאן' וק
ן שבו כמו "יודי' ב בד"ה דע"שהוא הוי' ה שכולם כלולים בי"אותיות הוי'  בסוד דוהם

אחרונה '  אבל אות ה,יקר השםו שהוא ע"מדרגות הראשונות הם בסוד יה'  וג)פתח יא (שנתבאר
ש " רק שהיא כפולה בסוד נוקבא שהיא נעשה חומה לדכורא כמ,3208לית לה מגרמה כלום

 והוא סוד השמירה למאורות העליונים ,' בלא חומה כושרוי השרוי בלא אשה )ב"ב ע" סיבמות(
 ובתיקונים ש בזהר" כמ,'בזאת יבוא אהרון וגו) ג ויקרא טז(י כולם עולים בסוד "פתח עינים שע
 והיא , והוא סוד שורש התחתונים דלית להון כלום רק מה שמקבלים מלמעלה,בכמה מקומות

                                                                                                                                                                      

, ל"ושם הוא שכר טוב הצפון לצדיקים לע, והוא אמצעיתא דעלמא ומשם יוצא המזון לעולם
והוא , ס השלחן בצפון"וז, ששם השלחן כמו שמפרש והולך, שעליו אמר דוד תערוך לפני שלחן

ושם מקבל מעלמא , כל ולכותלולכן היה השלחן באמצע הצפון שמחצי ההי, נקודה האמצעית
וזהו הענין שכל ימות החול אסור להמשך ', תצוה וכו' ש בפר"כמ, דאתי סוד נקודה דאמצעיתא

 .ל"עכ', אחר התענוגים ובשבת מצוה גדולה וכו
' עה בניקוד אלקים כי טובים דודיך מיין "ד יין המשמח הוי"ה ע" צז"א על תיקו"בהגר'  עי3205

 .ל"עכ, ענביופין והוא יין המשומר באנ
ר דף "ש באד"כמ, ק"א שהוא נקרא אלקים נגד ע"ז, ל"ג וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי3206

 .ל"עכ', אלקים כו' תרין שמהן דאתקרי שם מלא ה' א כו"ק ורזא דז"ב רזא דע"א ע"קמ
 . הובא לעיל נקודים פתח יא3207
 .א"א ע"א קפ"זהר ח 'עי 3208
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כ " ולזה ג)יעקב ולאה יח (המעלה כל התיקונים של המעשים כמו שנתבאר באריכות במקומו
ח "ג רנ"חזהר (בסוד  )א"ז ז ע"תיקו' עי(שורש במחשבה עליונה סוף מעשה במחשבה תחלה 

  פיה פתחה בחכמה3209' בראשית וגו, סוד הברכה שבו פתחה התורהוהוא ,ד ברתאאבא יס) א"ע
 שכל ברכה הוא תוספת אורה ,'וזאת הברכה וגו )אדברים לג ( וכן סיום התורה )כו משלי לא(

 והוא בעצמו בבחינת הטובה עושה ,וטובה שזה בא מצד האדם במעשיו דלית ליה מגרמיה כלום
ס הברכה שמברכין לנשמה בעת שיורדת " וז, ובכל העולמותרצון קונו מוסיף הארה בנשמתו

 ,'ואעשך לגוי גדול וגו'  לך לך מארצך וגו)אבראשית יב (ש " כמ, להתלבש בגוףהתחתוןלעולם 
 שהם תוספת האורות בסוד ואת הנפש אשר ,באריכות )ב"ו ע"עא "ח(ש במדרש הנעלם בזה "כמ

  .' וכועשו בחרן
 כי כל מעשה ,סוף כל מעשה בראשית בסוף יום הששי אנו רואים שהאדם נברא בוהנה

שכולם נתנו חלקם ' נעשה אדם בצלמינו וגו) כובראשית א (בראשית כולם נכללו בו שלכן נאמר 
 והנה כל מעשה בראשית נבראו ,' וירא אלקים את כל אשר עשה וגו)לאבראשית א ( וכתיב ,בו
ל בהקדמתו "ן ז"מו שהאריך בזה הרמב כ,'שערי בינה שלכל בריאה יש שער מיוחד כו' י נ"ע

 ונברא ,שערי בינה שהוא מרכז כל הנבראים'  ונמצא שנכללו באדם כל הנ,לפירוש התורה
שערי בינה ' ל שנ"ס מה שכתב הרב ז" וז,י מעשיו הטובים"להוסיף תוספת אורה וטובה לכולם ע

ימים ' הבריאה של ה והם כלל ,כ ביסוד" אחונכלליםא מחסד עד הוד "ס של ז"הם מתפשטים בה
 שכל הנבראים ,ג"ח וה"הבמדרגות ' ראשונים שנכללו כולם באדם שנברא ביום הששי והם בב

ך שהם "ך ל" וזה שכתוב ל,שערים כפולים' ג ולכן הם נ"מדות אלו של החו' נבראו בכלל בב
תן ברכאן שמברכין אל הנשמה לי'  הם הקו ואל,ג"הדרכים של חו' בב' ה כ"ונו' ת בסוד ל"חג

  .לה כח ועוז להתקשר בקדושה לעשות מעשים טובים להוסיף אור בכל הבריאה
ב "ו שהם אור מים רקיע בסוד מילוי ע"מדרגות של יה'  היה תחילה בכח בסוד גואלו

 שתחלה נטועים אלו ,כללים של היסוד' שערי בינה וב' פעמים נ'  בסוד ב3210ב"ה שהם ק"ג מ"ס
ז שהוא רשימו דכולא סוד מלכות מדרגה האחרונה "י מעשיו בפועל בעוה"הברכות בכח וע

ב " שרשו בסוד מילוי עותחלת ,ן"ברכאן בסוד שם ב'  בפועל מתגלים כל הקעשהשבה המ
ן "ן בההי" והברכות האלו נרמזים בשם ב, אבא יסד ברתא)א"ח ע"ג רנ"חזהר (ש "ו כמ"שהוא מ
, י- ן האחרונים הם בציור ד"י ובשני הה,ן ראשונים"ההי' ו שהוא בב- א הוא בציור ד"שבו שה

 והוא ,'כ בגדלות נעשה בסוד י" ואחדק לב"יותו בבטן אימא אז הוא בסוד והשתחלה בוהיינו 
ש "א כמ"י מעשה האדם בתורה ובמצות שמוסיפים עטרות ומוחין לז"עמורה על הברכות שהוא 

וקבא מלכות  סוד כח הנוהוא ,ב"ן עולה מספרו ק" ובציור הזה שם ב)א פתח יז"א (במקומו
ר של העובר שהיא הנוקבא הדבוקה " והוא בחינת עו,שהיא מדרגת המעשה הנטוע בנשמה

ש בנתיב פרצוף לאה " כמ,'עור בעד עור וגו) דב איוב ( שהיא בחינה חיצוניית שלו בסוד ובעור
 שהעור באמת אין לו ,ואחר עורי נקפו זאת) כו איוב יט(ש בסוד " יעו)יעקב ולאה פתח יג (ורחל

 3211 נעשה שומר אל הגוף ובו נרשמים כל כחות הגוף בסוד השרטוטין וציורים שבואכלום רק הו
ומחדש בכל יום ' וילון אינו משמש כלום רק יוצא שחרית כו )ב"ב ע"יחגיגה (שהוא בסוד 

                                                           

ותרין אלפין , כל אתוון הוו סתימין,  למעבד עלמאה"כד בעא קב, ל"ב וז"ע' א ב"זהר ח'  עי3209
כד בעא למברי עלמא אתו כל אתוון , ה ואשתעשע בהו"הוה מסתכל קב, שנין עד דלא ברא עלמא
אמרה רבון עלמין ניחא קמך למברי בי , שריאת את ת למיעל ברישא, קמיה מסופא ארישייהו

יאות למלכא למשרי באת , ת"ת ואנת אתקריאת אמ"עלמא דאנא חותמא דגושפנקא דילך אמ
רבון עלמא ניחא קמך למברי , אמרה ליה, עאלת את ב', ה וכו"אמר לה קב, ת ולמברי בי עלמא"אמ

ואנת תהא , ה הא ודאי בך אברי עלמא"אמר לה קב, בי עלמא דבי מברכאן לך לעילא ותתא
 אנת עאלת ף למה לית"אל, ף"ה אל"אמר לה קב, קיימא את א לא עאלת, שירותא למברי עלמא
אמרה קמיה רבון עלמא בגין דחמינא כל אתוון נפקו מן קמך בלא תועלתא , קמאי כשאר כל אתוון
ת נבזבזא רברבא דא ולא יאות למלכא עלאה "ותו דהא יהיבתא לאת בי, מה אנא אעביד תמן

ת בה אברי "ג דאת בי"ף אע"ף אל"ה אל"אמר לה קב, לאעברא נבזבזא דיהב לעבדו ולמיהב לאחרא
בך ישרון כל חושבנין וכל עובדין דעלמא , לית בי יחודא אלא בך, אנת תהא ריש לכל אתוון, למאע

  .ל"עכ, ף"וכל יחודא לא הוי אלא באת אל
 .ב"ק' שלהם הוי גימ' ו שבכל א"ה חסר הכ"ג ומ"ב ס" ע3210
 ל"ח הנ"ניצוצי זהר על הז' ועי, ב"מ ע"ובתיקונים ק, א"א ע" מוזכר בזוהר חדש פ׳ יתרו ל3211

  .שמביא תשובת הגאונים לגבי ענין זה
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י המעשה מתחדשים בכל יום כל "ן שע"ל שבשם ב"ב ברכאן הנ" והוא סוד ק,מעשה בראשית
  .הנבראים

א " ונודע שהטיפה מתגלית ביסוד דז,רגות כולם נכללים בכח הטיפה ההיאמד'  הדואלו
 ולכן צריך שיהיה נמצא שם מקום הסובל ,שהוא מאור הכולל כל המדרגות להורידם אל הנוקבא

'  והם בד,ונכלל הכל שם 3212 אמר לעולמו די שבו,י שביסוד"כל המאורות והוא בסוד שם שד
  . ודי בזה ,ל"ש הרב ז"דרגות כממ'  של השם שבו נרמזים כל הדריםציו

  
   ]יד[) טו(פתח 
 כן הוא ,ברכאן' דרגין של אור מים רקיע ק'  שטיפת הדכורא נכללת מכל הדוכמו

 מוכרח ,ל"ן של הנוקבא שהרי היא צריכה לעורר אהבה לדכורא ליתן כל הדברים הנ"בטיפת מ
 ראוים לקבל כל אלו ן המעורר לזה שהם סוד העלאת מעשים טובים של התחתונים"שיהיה המ

 כך הם ,א מסיגי המלכים"ן המתבררים מן הסט" שלפי פרטי תיקוני מאורות של ב,תהמדרגו
חסד כי '  ולך ה)יגב תהלים ס(ש " וכמ,ה של החסדים"פרטי התיקונים הניתנים להם בסוד מ

  ועוד כי סוד,'כמים הפנים לפנים וגו) יטמשלי כז ( וכתיב ,אתה תשלם לאיש כמעשהו ממש
 שהוא סוד בת זוגו של האיש שהוא דנ ביח" והנשמות יוצאים דו,נ להוציא נשמות"זיווגא דדו

י "דכורא שעשב ולכן צריך שימצא בנוקבא שלו כל המדרגות , עזר כנגדו)יחבראשית ב ( בסוד
ז " יברכות(ש "וכמ ,ורא הם בסוד חסדים ובנוקבא בסטרא דגבורהכ רק שבד,הוא נעזר ממנה

 ,ן" כי הנשים הם בסטרא דנוקבא שעיקרה בסוד ב,'במאי זכיין באתנויי גברייהו כו הני נשי )א"ע
נ הוא "ל שזיווגא דזו"ש בכמה דרושים בדברי הרב ז"והוא ענין עמוק במה שצריך להבין כמ

 ,ה" סוד מדכוראן בירורי המלכים ו" שהנוקבא נותנת סוד ב,ה"ן עם מ"בסוד מיתוק וביסום ב
  .א וגם נוקבא" ז,ן"ה וב"הוא מחובר ממ' אמ שכל "והרי מבואר בכ

נ דאצילות כבר נבררו הם בעצמם מתחלת האצילות בסטרא " הענין שבאמת זואבל
 )תיקון פתח טו (באריכותש למעלה "כמדלעילא ולא נשאר ביד האדם רק לברר סוד הנשמות 

סקים רק א כבר נסתלקו מזה ועו"והיינו שכבר מאורות העליונים אחר שהוציאו את הרע וסט
 ונשרש במאורות כח התיקון ,]מבוררים[) מבוסמים( םבסוד התיקון וזהו בירורם שכבר ה

 אבל מה שהם ,נ"ן בשניהם בזו"ה וב"ס חיבור מ"ה וז"המעביר הרע שהוא סוד אורות של מ
 ,י מעשיהם"י הצדיקים מבירורי המלכים בסוד הנשמות ע" הוא מה שמתברר ע,ז"עוסקים אח

 ,ה" סוד מהתיקוןיה של הבירורים להוציאו מן הרע והדכורא נותן בהם כח הנוקבא עושה העל
 ממנו הדברים המפסידים לגרש שבתחלה צריך ,י מאכלים הרעים"כמו החולה שנתקלקל גופו ע

כ סמים " ואז החולי סר ממנו אבל הוא חלוש מאד וצריך ליתן לו אח,שבו ולהוציא מגופו
 שהנוקבא היא ,נ" וזהו ענין זו,באבריו כאדם בריא ממשהמחזיקים את גופו שיהיה יכול לשמש 

 , אין הקלקולים נמצאים בהםושובן "מוציאה הרע מן הנשמות ומוציאה הנשמות מהם בסוד מ
ד "אבל עדיין אינם מסודרים בסוד פרצוף לפעול תיקונים בעולמות עד שהדכורא נותן בהם המ

  .לגמרישהם הסמים והתקונים שמרפאים אותם ומחזיקים אותם 
י סמים מרים והם הגבורות של " כי הסרת הרע והדברים המזיקים צריך שיהיו עוידוע

 ונמצא שמה שעולה הוא ,הנוקבא שבזה נדחים כחות הרעים ועולה הבירור ומסתלק מן הרע
 ועולה לנוקבא שהיא כבר מתוקנת ומסתלק מהוצאות הרע אל הפועל ואדרבא ,ן לבד"בסוד ב

כ " ואז נשלם הבירור ועולה בנוקבא להיות נקשר בה ג,ה שניתן בה" מי כח" עביטולועוסקת ב
 העלאת ו והיינ,ה" והיינו שמוכנת שינתן בה סוד אורות התיקונים של מ,בסוד סילוק הרע ממנו

ז נבנה הנשמה " ועי,ן של הנוקבא שמעוררת הדכורא אל הזיווג שיתן בה טיפה דדכורא"מ
 ,ן ביחד להשריש בו התיקונים"ה וב" קשר של מ שלה העושהאורונתחזק ברחמה שהוא המ

  .ובזה נבנה בסוד פרצוף והוא מתוקן כראוי
מ עיקר מה שגובר בנוקבא הוא " מ,ן"ה וב"מהם נבנה מסוד מ' נ כל א" שאף שזוונמצא

ן נכלל " ורק שב,ן שהוא הדינים והגבורות ועיקר מה שגובר בדכורא הוא החסדים שבו"סוד ב
ע ורק להיות נבלע ונעלם "קון לקלקולים שלא יהיה לו התגברות בפבו להשריש בו כח התי

 והנוקבא עיקרה גבורות שהוא בנין התחתונים ושרשם רק שהחסדים נשרשים , שבוסדיםבח

                                                           

 .א"ב ע" חגיגה י'עי 3212
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ה של " והדכורא נותן מ,ן של הנשמות"ן בסוד ב" ולכן היא המעלה מ,ש"ונבלעים בה כמ
  .הנשמות

נ שגם הנקבה נכלל "נשמות כפולים בסוד זו לכן יוצאים ה,ה"כ מ" שבנוקבא יש גולפי
 , בכולםחייביםג ובלא תעשה "כ במצות עשה שאין הזמ" ולכן הנשים חייבים ג,ה"בה סוד מ

 אבל החסדים ,ן לנוקבא"ת הם בסוד הסרת הקלקולים וכבר הוסר מהם בעלותם בסוד מ"שהל
ים רק במקצת מצות לא  ולכן אין חייב,ן"ה הם מועטים שהרי עיקרה גבורות של ב"שבה בסוד מ

כ מצות " משא,להה הנשרש בבנין הנוקבא מתח" והם מצות הקבועים תמיד שהם סוד מ,בכולם
ג הוא בסוד התיקונים הבאים בסוד התחדשות מירידת המוחין חדשים לפי העת "עשה שהזמ

  .והזמן שאינם רק בדכורא לבד
 אבל ,ש החסדיםשהוא שור' ב דמזל הח" גם טיפה דנוקבא שרשה יוצא משם עולכן

ב בפשוטו ומילויו ומילוי "ב של ע"אינו יוצא מעיקר החסדים רק מסוד גבורות שבו מסוד מ
 והמים ,ן דילה" של המשכת מ3213 והוא סוד האור שבטיפה סוד התענוג,ל"ש הרב ז"דמילויו כמ
  .ם"מי' ן גי"יודי' ס שלה בסוד ט" מסוד אימא עצמה מטהנמשכים ב

י שבה שכולם גבורות "דאדנ' דאלקים שבאימא אל א'  מא בחינת רקיע שבה נמשךוגם
 וכולם ,ה דאימא"שמות אהי' ברכאן שלה מג'  וכן הק,ד של מטה" בית דין של מעלה וב,גלוים

 שהם המאורות שבהם ,ל"ש הרב ז"י בציורים כמ"יש להם ציור ברחם שלה בסוד שם שד
   . והבן מאד,מצויירים כל המדרגות שלה

  
   ]טו[ )זט(פתח 
 והיינו שנותן בה רוחא , הזיווג הוא שבתחלה בביאה ראשונה הוא עושה אותה כליסדר

והיינו כמו '  אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי כו)ב"ב ע"סנהדרין כ(ש "דיליה כמ
 חלק הארה מנפש שבו להיות נקשר  בהי ביאה ראשונה נקשר אהבתה בו ונותן"באדם למטה ע

ז היא תמיד משתוקקת אליו ומתקשטת לפניו כדי "ממש שעי'  לגוף א ואז נעשים,עם נפש שלה
 וחלק הרוח שנותן בה הוא מבחינת שורש ,ן" והוא הרוח הגורם לה שתעלה מ,שיזדווג בה

 שהנקבה היא משורש הזכר שהיא בת זוגו הראוי לו ,ש בשער הקודם"הנקבה שלה עצמה כמ
 כמו כן שורש ,' וגוותיוויקח אחת מצלע) כאבראשית ב  (ר ממש"ימי בראשית כמו באדה' מו

ארבעים יום ) א" ע' בסוטה(  שלכן אמרו, הזכרשנפש הנקבה נלקח ממה שהיה נכלל תחלה בנפ
 ולכן הרוח הזה שנכנס בה הוא סוד התדבקות שורש נפשה ,'קודם יצירת הולד בת קול מכרזת כו

ד בראשית מ ( עם יעקבש בבנימין" ומזה בא אהבת אשה לבעלה כמ,שהיה נקשר תחלה בנפשו
 שורש הנוקבא כ" שג,נ" ולכל זה שורש במאורות העליונים בזו,3214ונפשו קשורה בנפשו) ל

 שבתחלה לא ניתן בה הגבורות בשלמותם רק הארה שלהם ,ובניינה מן הגבורות של הדעת שלו
  שהיה מאיר לה מבתר כותלא מאחוריים שלו שהיתה דבוקה עמו והוא,ל"ש הרב ז" והוא מ,לבד

 אחר הנסירה שראויה לזיווג והיא אכ בביאה ראשונה שהו" ואח,סוד שורשה שהוא בדכורא
שלמה בכל פרטיה מכללות תיקון התחתונים אז נותן הגבורות עצמם אל הנוקבא והוא סוד 

ל שנעשית בנין שלם בפני " כמו שהוא בכלים של הנוקבא שהיא גופה שננסרת ממנו ור,הנסירה
 ואז ננסר הרוח ,סירה ברוח שלה שהיה תחלה נשאר דבוק ברוחא דיליה הנה כמו כן נעש,עצמה

 והיינו שבזה נקבע בה כח העליה והתיקון של התחתונים ,י רוח הזה"ונשלמת בעצמה ע
י קבלתם התיקונים הגדולים של הארת "להעלותם ממדרגתם אל הדכורא שיהיו נשלמים ע

ז נקשרת בדכורא "בנין הנוקבא שעי ושורש הרוח הזה הוא המקיים כל ,ה שבו"החסדים דמ
ל שרוח הזה הוא שורש לכל הזיווגים וכל " זש הרב"והוא מ , הבירוריםכלן ב"להעלות לו מ

ן שנותן בה שהוא שורש " והוא סוד שם ב,י רוח הזה"תולדות הנשמות שיוצאת מנוקבא הכל ע
לד הוא מתחדש בה ן שממנו נבנה הו" ורוח הזה הוא נשאר לצורך בניינה אבל עיקר המ,בנינה
א ומשם למעלה עד " תמיד מה שלוקח ממאורות עליונים מאותחדשד בדכורא מ" וכן המ,תמיד

  . והם מוחין החדשים שבאים תמיד,ס"א

                                                           

האור ההולך בזיווג בכל האברים הוא התענוג בזיווג , ל"ג וז"ט ע"ז פ"א בתיקו"בהגר'  עי3213
 .ל"עכ, והולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינו בא אלא מים

 .לגבי בנימין' ד פרק ח"ן ומ"ח מ" ע'עי 3214



 פתחי שערים

659 

פ מעשה "א הוא בא שלא ע"עיטרין הראשונים של הדעת שניתן לז' ש שב" כמוהוא
 דגבורה הוא הנפש רוח 'ט וע,שהוא תחלת אצילות ובנין המאורות' התחתונים רק מצד חסדו ית

 שהרי תולדות המתחדשות הם תלוים ,עטרין אלו יתבנה הולד'  ואי אפשר שמב,ן של הנוקבא"ב
פ הבחירה שבזה הם מוסיפים הארה במאורות העליונים יותר מכפי בניינם " התחתונים עשהבמע

טה עד  והוא סוד המעשה שגורם תוספת אור מלמ,הראשון שלזה היה תכלית המחשבה עליונה
ן "ד ומ"ל שהמ" ולכן כתב הרב ז,שהוא סוד כל בנין הרשימו' ס ית"המדרגה יותר עליונה עד א

י האכילה שלו "א שהוא ע"ס ממה שנתרבה במוח דז" עד אלמעלההמתחדשים הם באים מ
במדבר (א הוא תענוג המעשה הטוב של התחתונים בסוד "שסוד האכילה של ז ,ש למעלה"כמ
י מתרבה ומתגדל מחשבה וחכמה עליונה להגיע טוב המעשה " וע,'שי וגוקרבני לחמי לא) ב כח

י " סוד תולדות הנשמות ואורות המתחדשים עוהוא ,עד למעלה ולהשפיע משם אל הנבראים
י המקורות הראשונות וסידור המאורות שנתאצלו בתחילה " אבל הם נעשים ע,נ"זיווגם של זו

 נעשה כלי ורוח אל , הראשונים רוחא דשדי בגוהן" ולכן גם מ,שהם המוציאים הכל אל הפועל
ן שהם גבורות המבוסמים שהגילוי " בגילופי יודייםק שם אל מילוי ורוח זה הוא בסוד,ן"כל המ

ים סוד הגבורות המאירים בכלים של הנוקבא בעת שהיתה דבוקה קשבו הוא כלל שם אל
   . והבן,ה ומילוי שלו הוא עצם הגבורות שנותן לה בביאה ראשונ,באחוריו

  
   ]טז[) יז(פתח 
 ,ן שעולים תמיד"ן הראשונים נעשים לבוש אל כל המ"ן דנוקבא שמ" שהוא במוכמו

ד החדשים "ד הראשונים שלו מעטרת דחסדים הם לבוש למ" שמ,ד דדכורא"כמו כן הוא במ
ד הראשונים הם עיקר שורש בנינו " שמ,ם הקוד3215 וכמו שנתבאר ענינו בשער,מידשבאים ת

 והוא ממש כמו האב שנותן לבנו ממון הרבה שיעשה משא , מצד המעשיםלאד עליון שהיה בחס
 , שיוכל להיות שהריוח שירויח יעלה הרבה יותר ממה שנתן לו אביו, וירויח בהםוסחורהומתן 

 כמו ,אבל אם לא היה נותן לו תחילה לא היה מרויח כלל שלא היה לו במה לעשות משא ומתן
י עבודה של " לכל תוספת המאורות המתחדשים ערשאשונה שוכן הם אורות הנאצלים בר

  .התחתונים
'  והיינו שב,אישה משכלת' ן נחלת אבות ומה"ת והו"בי )ידמשלי יט (ס מה שכתב "וז

 , של הנוקבאה שבית הוא עטרת דגבור,א שנתנו לו"נ הם מסוד או" הראשונים של זוג"חועטרין 
ן הוא עטרת דחסדים " והו,ד שלו"בית קיבול אל המשנעשה  )א" ע' ביומא(אין בית אלא אישה 

ג " ששורש הדעת נשאר במוח וענפים שלו הם חו,עם הכוללת "דע' גיב ושניהם הם ,שלו
'  אבל מה, שנשאר שורשו למעלה,' ולכן הם חסר א,ן"ד ומ"המתפשטים למטה ונעשים בסוד מ

יותר חדשים ות י מעשים טובים שלה גורמת הוספות אור"אשה משכלת היא הנשמה שע
  .ס כמו שקדם"א עד א"מלמעלה מאו

ג הראשונים הם נעשים לשמירה אל מאורות המתחדשים " הרוח הזה מסוד חוושורש
ה שהוא " והוא בסוד שם אלו,תמיד שהרי הם קבועים לצורך קיום כל הבריאה וכל המדרגות

 והוא כמו ,ישמרניה " מי יתנני כירחי קדם כימי אלו)באיוב כט (ש "לבוש הנשמה וחותמה כמ
 ,ימי בראשית שמאיר מסוף העולם ועד סופו שבו מתקיים כל תולדות הבריאה'  של וןחסד ראשו

א שנותן לנוקבא הוא מקיים כל הבריאה וכל "כמו כן הוא סוד עטרא דחסדים הראשונים של ז
  .אלפי שנין' הנשמות שמתחדשים בכל זיווג עד סוף ו

ד של "ן ומ"אלפי שנין הם כולם נבנים ממ' בכל ו שתדע שכל הנשמות שיוצאים וצריך
נ שהם "זועטרין הראשונים של ' ן של ב"ד ומ"מב המדרגות שנסדרו בכללות מספר וכפי ,נ"זו

 ומאור מיוחד שלכל נשמה יש לבוש , כך הוא מספר הנשמות הצריכים לצאת,בתחילת אצילות
שהם ' שנגנז בחמה ובלבנה ביום ד'  והוא סוד אור הראשון של יום א,ד הראשונים"בכלל המ' א
 , בכל כחוראהי לבוש שהוא הגבול והמידה שנעשה אל האור שלא ית"נ שאינו יוצא כי אם ע"זו

 ,י טורח רב והכל לפי מעשיו"והוא סוד מה שהנשמה הבאה אל העולם אינה משגת מיד כי אם ע
ש רבנו הגדול " כמ,י לבוש היה רואה מסוף העולם ועד סופו"שאם היה האור יוצא שלא ע

                                                           

  .פתחבל " נדצ3215
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 כך הם מספר הלבושים והם ימות , וכפי מספר המדרגות שנמצאים בחמה ולבנה,3216בליקוטים
 ולכן , שכל יום מתחדשים חמה ולבנה והם סוד לבושים חדשים,אלפים שנה'  של וולםע

רכו עוד ט שלא יצ,חפרה הלבנה ובושה החמה) כגד ישעיה כ( אז ,ל"כשיכלו נשמות שבגוף לע
  .ולא יכנף עוד מורך) כישעיה ל (ד לבושים בסו

נ בלבושים הראשונים שלו כך הם " שהוא בכלל הנשמות שהם מושרשים כולם בזווכמו
 והם מספר הבנים הנולדים מכל אב , שיש נשמות שכוללים ענפים רבים ויש לא כל כך,בנשמות

ספר הבנים שלו בזווג ראשון כפי מ' והוא נעשה רוחא אל נוקואם לפי ערך שורש נשמותיהם 
 ,ונעשה בסוד לבוש אל הנשמות היוצאות מהםשיוליד ממנה שהם נשרשים בשורש נשמותיהם 

שכאשר נשלם בנים  )יח בראשית לה('  בצאת נפשה כי מתה וגו,ל בסוד"ש הרב ז"והוא מ
  . אז נסתלק הנשמה לשורשה למעלה להתענג במאורות העליונים,וענפים שלה להיות נתקן

כ "הוא מקבל מיסוד דאימא שהוא רוחא דשביק בה אבא שהוא גן שנותן לה " בושם
כ הוא נותן " ואח,נ"וזת ביחד "הויו' ן ב" ולכן הוא בסוד ב,נ עם כל ענפיהם"שורש להוציא זו

 שהוא 3217ה"ם שהוא מילוי של מ"ה אשת אד"ה שניה שהוא מילוי שלו בסוד חו"לנוקבא הוי
 ,ת בנוקבא"הויו' כ ב" ולכן נעשה ג,נ"כ בדו" כדי להוליד נשמות שהם כלולים גוקבאשורש הנ
נ מאור "ן דאימא נתן במדרגה תחתונה שבה שהוא יסודה שהוא הרחם שמצייר זו"וכמו שמ

כ נתן במדרגה התחתונה שבה והוא "ן דנוקבא ג" כמו כן מ,העשוי להוריד כל המדרגות למטה
   . והבן מאד,אחרונה' בסוד ה

  
   ]יז[) יח(פתח 
 שבכל זיווג גופני קדם לו זיווג דנשיקין שהוא זיווג רוחא )'פתח ו ( ביארנו למעלהכבר

 וכמו שבזיווג גופני ,ב שלהם"היסודות דחו' ברוחא הפנימיים דמוחין בסוד חיך וגרון שהם ב
כ " כמו כן בנשיקין יש ג,קדם לו רוחא דשביק בה שהוא לבוש ושורש אל כל הזיווגים אחרים

ש "כמב שלו שהוא הלשון היוצא מחיך וגרון "ל הדעת דחו והוא הארה ש, ההוא רוחאחינתב
שבאמצע '  והלשון כולל כל המוצאות והוא הל,שזיווג זה הוא בסוד הדבור )'פתח ח (למעלה

 3220בחיך וגרון מגדל השן 3219הוא מגדלא דפרח באוירא ו, והוא מוצא האמצעי3218ת"דטלנ
 ובזיווג ראשון של ,ל האותיות כלל כהוא ולכן ,3221א"ד פ"ל בביאורו לספ"ש רבינו הגדול ז"כמ

כ בחינת רוחא ושורש אל כל הנשיקין של הזיווגים " היה ג,נ שקדם לו זיווג נשיקין"יציאת זו
 ,נשיקין שלו בפיו לפה דנוקבא ונקשר נפש שלו בנפשה'  א, והנשיקין הם כפולים,שבכל הזמנים

אותיות של ' כ תרין בסוד ד" כולל גר הוא נשיקין של הנקבה בזכ,' והב,נ"ונמצא שהוא כולל דו
ב הם " ונודע כי חו,ב"ר שלו בשלה חו" כי הנשיקין הוא אתדבקותא דג, והענין,3222ה"אהב

                                                           

סוד אור הגנוז בצדיק שבכל הגוף , ל"ג וז"ז ע" לצ"א על ספד"בהגרא בסוף " הגרליקוטי 'עי 3216
ואלו , ובאשה נעשה רקיע, ויוצא מים, עד שבא לצדיק נגנז, יוצא אור הזרע וזהו התענוג בזיווג

 .ל"עכ, כידוע' ס סירס כו"וז' אור היה האדם משכיל מאד ורואה מסוף כו' היה יוצא בבחי
  .'ק גח תיקון פר"ע'  עי3217
 .ג"ב מ"י פ" ס'עי 3218
 .ב"ב ע"ז מ" תיקו'עי 3219
 .ש ז ה" שיה'עי 3220
יש זיווג אחר בפה והוא בסוד הדבור חיך ושנים ולשון חיך בסוד , ל"א וז"ד ע"יש "ע 3221

' לישן ממלל רברבין כו, ד"ש למטה בס"ולשון בסוד הדעת כמ, ושינים בסוד הבינה, ל"החכמה כנ
' באמצע ל' לעילא ו' חול ח' וסי, תפשט בכל אינון קשריןא בוצינא דקרדינותא א"ש שם ע"כמ

ואלין חיך ולישן ומגדלא דשינין על אלין שריין כלא ואלין אינון דאתכסיין בקלא ', בכלהו כו
ל "ל שחיך שורש קלא פנימאה כנ"ר, פנימאה ובקלא דאשתמע ובמילולא ואלין אינון תחומין לאלין

נהירו דחכמתא דלא אשתכח ולא ' א ח"ג ע"טים דף קכש בזוהר משפ"כמ' והוא חכמה ברזא ד ח
' הוא קלא דאשתמע דעת כידוע שדעי' אתדבק דכתיב לא ידע אנוש ערכה ולכן הוא קלא פנימאה ו

, ל והוא הנגלה שיניים הוא מלולא והוא בינה"והוא הלשון כנ' ל הוא קול והוא ו"ת כמש"הוא ת
 .ל"עכ

 .'ן פרק ד"א וזו"ח הולדת או"ע'  עי3222
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ס ותבונה כמו "א ויש"א הכללים הם או" וכמו באו,3223הבן בחכמה וחכם בבינה כלולין זה בזה
  .א ולכן מבינה שבחכמה נשרש בנוקבא ומחכמה שלה בדכור,נ"ב של דו"כן הם בחו

'  והענין כי הנשיקין הם מסוד ז, ההם הם פנימיות האורות שלהם נדבקים יחדיקיןוהנש
 , וכלל הריאה3225אונות וורדא'  ה,ת" שיוצאים מן הריאה אל הגרון שהם כלל ז3224הבלים שבפה

ש בזוהר ובתיקונים "ת שבהם מתקיים כל הבריאה כמ"ואלו הבלים הם נעשים אור מקיף אל הז
 כי הנה מצאנו כלל העבודה בישראל הוא בדבור ובמעשה שהם ,מאד ויש בזה ענין עמוק ,מ"בכ

ק "א אל ו"ק דז" שהמצות בפועל הוא גורם המשכה מהו,תורה ומצות והכל מושרש במאורות
ן העולה מנוקבא הוא מגופא דילה והם תכשיטין שלה " שהמ,דנוקבא והוא זיווגא דגופא שלהם

 נמשכים עיקרם מן המוחין הוא מסוד ד"ן ומ" אף שהמ,חתוניםבמעשה מה שמעלה מן הת
י המעשה "הנמשך בפועל שע'  והיינו חכמתו ובינתו ורצונו ית, המתפשטים בגופאהמוחין

  .כ בפועל להוציא נשמות חדשות"כ במאורות של הגוף שלהם שהם ג"בפועל מאירים ג
 כי )ודברים ד (  בסוד,ר שלהם ממוחין"ז זיווגא דג" התורה שעוסקים בה גורמים עיאבל

 ולפי שבכל מצוה צריך עסק התורה מקודם לו שאם לא ילמוד פרטי ,'היא חכמתכם ובינתכם וגו
 והוא סוד ,' לא עם הארץ חסיד כו)ה"ב מ"פאבות (ש " כמ,ודיני המצוה לא ידע היאך לעשותם

 מה שלומד דיני המצוהבקודם הזיווג '  א,מיני נשיקין'  גופני והם בוגולזיזיווג הנשיקין שקודם 
 והנשיקין שבשעת זיווג ממש הוא בעת שעושה ,בכל עת ובכל זמן לידע לעשותם כשיגיע זמנם

ס שהנשיקין " וז, וכך למד בתחלה,המצוה שמחשב שעושה אותם בשביל מה שהתורה צותה כך
עיקר אלא  הוא הלא הלימוד) ז"א מי"פאבות (ש " כמ,םשניים הם מעולים מנשיקין הראשוני

 שהוא בסוד זיווג רוחני והם בסוד אורות ,תלמוד תורה גדול מן המעשהמ במקומו " ומ,המעשה
אני חומה זו ) א"ז ע"פפסחים (ש "ת של הגוף בסוד שמירה סוכת שלום כמ"המקיפים אל הז

ינה ומצלי בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא גתורה מ) א"א ע" כסוטה(ש " וכמ,תורה
  .עסיק בה

 שבת(ספרים שבתורה ' חצבה עמודיה שבעה אלו ז) א ט משלי(הבלים בסוד '  זוהם
כללים וכל ' קולות במתן תורה וב' קולות שאמר דוד על המים וסוד ה' כ סוד ז" והם ג)א"ז ע"קט

 הנך דקודם מתן תורה שהם עצמם )ב" ע' וברכות(ש "כמ) טושמות כ (העם רואים את הקולות 
 להיות נכלל זה ריכיםפ שצ"שבכתב ושבעס הנשיקין כפולים בסוד תורה " וז,ל"הבלים הנ' ז

פ " וכן תורה שבע,מ וכדומה" מה,ש מנלן"פ כמ" שצריך לכלול תורה שבכתב בתורה שבע,בזה
י עסקו בשניהם גורם זיווג " וע,פ"לכלול בתורה שבכתב לרמז שם כל הדינים של תורה שבע

נ " שבזה נכלל דו,ו"פיהישקני מנשיקות  )ב ש א"שיה(ז נאמר " וע,נ"ר דזו"דנשיקין כפולים בג
 והם , וכאן נרמזו שניהם, שפיו לשון זכר ופיה לשון נקבה,3226ל בכתבים"ש רבינו הגדול ז"כמ

                                                           

 .ד"א מ"י פ" ס'עי 3223
מן הפה ששם הוא שרש הדעת בסוד הבלים שיוצא , ל"ד וז"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3224

והן , הבלים' ל וכולל ז"כמש, תקונין' לכן הוא כולל ז, א"והפה הוא תיקון שביעי דז, מן הפה כידוע
מ "ש בר"עלמא כמהבלים מתקיים ' ועל הז, שהדעת כוללן, נ"ס דזו"שמקיפים לז, הבלים דקהלת' ז

 . ל"עכ, פרשת פנחס
) כל מאן דאעבר עלייהו(וחמשה דברים המפסידין את השחיטה , ל"א וז"ח ע"ז ע"תיקו'  עי3225

מאן , תמני סרי סרכות אינון, כנפי ריאה צריך דלא יהא בהון סרכות, ק"מן יקו' כאלו אעבר בה
דאיהו , סם דאל אחר, ם המותוסירכא איהו ס, י עלמין"דאעבר עלייהו כאלו אעבר ברית דאיהו ח

, וכנפי ריאה אינון כנפי חיוון, בכל אתר דאסתריך קטילת, עלה אתמר רגליה יורדות מות, ל"סמא
אם אינון , הדא הוא דכתיב ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה, וצריכין למהוי פרודות מלמעלה

ועלייהו נאמר ,  וורדאחמש אונות, ובהון שית גדפין, ותרי אומות אינון בריאה, בחבור טרפה
דאיהו ספר ', שית אינון מסטרא דאת ו, שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד

ג שכתוב שהריאה היא כלל הגוף שבו הרוח והוא "ז ע" קנז"א על תיקו"בהגר' ועי, ל"עכ, תורה
ה "ל תכ"ם כמשאונות הריאה דהן גדפין שש כנפי, ל"ג וז"ע' ז עי"א תיקו"בהגר' ועי, א יעקב"עד
' והוא לראיה דהוא בנשר דאין כנפים בטבע מד' א ובהון שית גדפין חמש אונות וורדא וכו"ט ע"ס

 . ל"עכ', והוא באמצע ממוצע בין מוח ללב והוא סולם ביניהם בקנה וכו' אלו אלא לנשר וכו
ה ה ה ה עילאעילאעילאעילא' ' ' ' ל בהקדמה הל בהקדמה הל בהקדמה הל בהקדמה ה""""בינה ימא דאורייתא כמשבינה ימא דאורייתא כמשבינה ימא דאורייתא כמשבינה ימא דאורייתא כמש, , , , לללל""""ג וזג וזג וזג וז""""ו עו עו עו ע"""" ל ל ל לזזזז""""א על תיקוא על תיקוא על תיקוא על תיקו""""בהגרבהגרבהגרבהגר' ' ' '  עי עי עי עי3226

' ' ' ' הקבלה הוא חיבור בהקבלה הוא חיבור בהקבלה הוא חיבור בהקבלה הוא חיבור ב', ', ', ', פרשיות וכופרשיות וכופרשיות וכופרשיות וכו' ' ' ' והן חמשה חומשי תורה שהן נוהן חמשה חומשי תורה שהן נוהן חמשה חומשי תורה שהן נוהן חמשה חומשי תורה שהן נ, , , , לללל""""ספירות כנספירות כנספירות כנספירות כנ' ' ' ' שמתפשט בהשמתפשט בהשמתפשט בהשמתפשט בה
ולכן כל עסקן של ראשונים במדרשי המקראות ולכן כל עסקן של ראשונים במדרשי המקראות ולכן כל עסקן של ראשונים במדרשי המקראות ולכן כל עסקן של ראשונים במדרשי המקראות , , , , פ במקראפ במקראפ במקראפ במקרא""""התורות שמביא סודות הקבלה שבעהתורות שמביא סודות הקבלה שבעהתורות שמביא סודות הקבלה שבעהתורות שמביא סודות הקבלה שבע

' ' ' ' אחד גיאחד גיאחד גיאחד גי, , , , ס אחד ביסוד שמחבר כאחדס אחד ביסוד שמחבר כאחדס אחד ביסוד שמחבר כאחדס אחד ביסוד שמחבר כאחד""""תיבות בהתיבות בהתיבות בהתיבות בה' ' ' ' הההה, , , , תיבות של פסוק שמע ישראלתיבות של פסוק שמע ישראלתיבות של פסוק שמע ישראלתיבות של פסוק שמע ישראל' ' ' ' והן נגד ווהן נגד ווהן נגד ווהן נגד ו', ', ', ', וכווכווכווכו
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ביבים דברי סופרים  ח, כי טובים דודיך מיין)שם( וכתיב ,סדרי משנה' חומשי תורה ו' בסוד ה
 בתורה  סמךלהםכ בסוד נשיקין כפולים שגם דברי סופרים יש "והם ג 3227מיינה של תורה

 אם לא בריתי יומם ולילה )כה לג ירמיה(ש " ואלו הם הבלים שהעולם עומד עליהם כמ,שבכתב
  .'וגו

 וכן התורה ,המכוונים זה לזה 3228 הם בסוד ברית הלשון וברית המעוראלו הזיווגים' וב
שמות (ש " כמ3229כ נתנו במעשה בכתיבה על הלוחות"ואח' נתנה בדבור בעשרה דברים מפי ה

 ולכן נאמרו שני ,ל"הזיווגים הנ' י ב" וזה היה ע,'וחות מעשה אלקים המה וגו והל)טזב ל
 והוא ,הנשיקין'  בסוד ב3230כ חזר ופירשם" ואח, כל הדברות ביחדכללבתחלה ב'  א,פעמים

' וא' ה היה נושקו לכל א"שכל דבור שיצא מפי הקב )ש תתקפא"ילקוט שיה(ל במדרש "ש רז"מ
 והם ,'ה קשרו לו שני כתרים כו"כל דבור שיצא מפי הקב )ב"ח ע" פשבת( ואמרו ,'מישראל כו

 שהם ניתנים קיןעטרין של הדעת שהוא ברית הלשון והם סוד המלאכים שיוצאים מזיווג הנשי' ב
 תהלים צא( וכתיב ,' בהתהלכך תנחה אותך וגו)כבשלי ו מ(ש "י התורה כמ"לשמירה לאדם ע

  .'מזימה תשמור עליך וגו) יאב משלי (ש " וכמ,' כי מלאכיו יצוה לך וגו)יא
נ קודם שנבררו הוא סוד התורה "א קודם יציאת זו" נשיקין הראשונים של אווסוד

 שזכו לכך צדיקי הדורות בהשגת חכמה ובינה עליונה 3231קדומה אלפים שנה קודם שנתנה
 אז ,כ כשהגיע זמן התיקון"ואח 3232אז היה העולם בסוד שני אלפים תהולמעלה מן השמים ש

שמות (וכתיב ' על הר סיני וגו' וירד ה) בשמות יט ( ולכן כתיב ,נ"לישראל בסוד הוצאות זוניתן 
 ,חלקי התורה נגלה ונסתר הם בסוד נשיקין של עיבור'  וסוד ב,כי מן השמים דברתי עמכם) יטכ 

בריך רחמנא דיהב לן  )א"ח ע" פשבת(ש "ס מ" וז,דמוחין שהם הפנימיות' ונשיקין של זיווג ב
  .בזה ודי ,ר שהוא זיווג דנשיקין"ן תליתאה שהם כללות גאוריי

 )א"כ ע"ק(ט "ש בתיקונים תיקון ס" שהנשיקין הם כפולים וכמ)'פתח ו ( נתבארוכבר
נחתין '  שבע סלקין מלבא לפומא וז,הבלים אינון כפולים שבע הבלים סלקין שבע נחתין' אלין ז

פ הוא בדבור " שבע,פ"ות שבכתב ושבעתור'  והענין כי לבא ופומא הם ב,'מפומא ללבא כו
לבא לפומא  )א" ע' חח"ז(ש בקץ של משיח " וכמ, בלב שכל התורה גנוז שםמחשבהושבכתב ב

הנשיקין '  והם בסוד ב,פ רק נשאר גנוז בתורה שבכתב" שלא ניתן להגלות בתורה שבע,לא גלי
   .נ"דדו

  

                                                                                                                                                                      

ק דילה אבל בתורה ק דילה אבל בתורה ק דילה אבל בתורה ק דילה אבל בתורה """"פ ששה סדרים ופ ששה סדרים ופ ששה סדרים ופ ששה סדרים ו""""נגד תשבענגד תשבענגד תשבענגד תשבע' ' ' ' ו במלו במלו במלו במל""""תיבות בשכמלתיבות בשכמלתיבות בשכמלתיבות בשכמל' ' ' ' כ וכ וכ וכ ו""""ח ואחח ואחח ואחח ואח"""" בתז בתז בתז בתזשששש""""ג כמג כמג כמג כמ""""יייי
' ' ' ' וווו' ' ' ' ל הל הל הל ה"""" ר ר ר ר- - - - מאי נשיקות פיהו מאי נשיקות פיהו מאי נשיקות פיהו מאי נשיקות פיהו , , , , לללל""""ב וזב וזב וזב וז""""ז כו עז כו עז כו עז כו ע""""א בתיקוא בתיקוא בתיקוא בתיקו"""" בהגר בהגר בהגר בהגר''''ועיועיועיועי, , , , לללל""""עכעכעכעכ, , , , שבכתב יסוד כליל משניהםשבכתב יסוד כליל משניהםשבכתב יסוד כליל משניהםשבכתב יסוד כליל משניהם

 . . . .  תרין שפוון תרין שפוון תרין שפוון תרין שפוון,,,,א נשיקותא נשיקותא נשיקותא נשיקות""""תן וכלה וכתן וכלה וכתן וכלה וכתן וכלה וכחחחחהן הן הן הן ' ' ' ' וווו' ' ' '  ומפרש שה ומפרש שה ומפרש שה ומפרש שה,,,, ונשיקות לשון רבים ונשיקות לשון רבים ונשיקות לשון רבים ונשיקות לשון רבים,,,,הן מיותרהן מיותרהן מיותרהן מיותר
 מאי כי טובים דודיך מיין כי אתא רב דימי אמר אמרה כנסת ישראל ,ל" וזא"ה ע"לז "ע 'עי 3227

  . ל"עכ, לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה
בנים והענין כי '  הם נק]התלמידים[, ל"א וז"ז מז ע"א בתיקו" בהגר'ועי, ז"ו מ"י פ" ס'עי 3228
 והן , והוא רוח הפנימי דבהן,בנים מצד החכמה שהוליד להם'  ותלמידים נק,ופיםמצד הג' בנים נק

 אלא שזה מוליד בגופני הזרע שהוא גופני מוליד , ששניהם הם דעת המוליד,ברית הלשון והמעור
 .ל"עכ,  והדבור שהוא רוחני מוליד רוחני,בגופני

ואמרו ' בני ישראל את עדים כוש ויתנצלו "וכמ, ל"א וז"ע' ה ג"הגה צ"א על ספד"בהגר 'עי 3229
' א מישראל שני כתרים כו"ה וקשרו לכ"ר מ"בשעה שהקדימו נעשה לנשמע באו ס) א"ח ע"שבת פ(

והן המוחין שהן עטרות , ה להחזירן לנו שנאמר ושמחת עולם על ראשם שעל ראשם"ועתיד הקב
' ש בשעה כו"חות כמואלו הכתרים זכו בלו', בסוד חיי המלך כו, שלכן היו חיין לעולם, א"דאו

כתרים ' עטרין ב' והן ב, ודבור העשרת דברות בסוד סיפור, ב"בסוד חו, ספרים' והלוחות הן ב
ד "א פ"ובתד, א וזיוניהון"ונאמר את עדים ואמר בת, כי כתרין ועטרין הן אחד) ליקוט(ל "עכ, ל"כנ
ב ברכה נחית "חווהן , ממלכת כהנים וגוי קדוש' ש ואתם כו"כתרים הן מ' ב אמר שאלו ב"ח

ש והייתם לי "א כמ"דא' כ לכתר הג"ורמיז ג', בימינא דכהנא וקדושה נחית בשמאלא דלויה כו
כידוע ' כ ד"והן ג, כתרים הן' והן שלשה אמרו ג, ש שהשלשה שנים הן"ח ועמש"ש בתז"וכמ, סגולה

ס "בר עמהן מא ומתח"מוחין הן בז' ר שג"ש בא"והענין כמ', ש וכתר שם טוב כו"בסוד התפלין וז
  .ל"עכ, ט העולה על גביהן"וזהו כתר ש', א ונעשין ד"דא

 .י שמות כ א"ברש ' עי3230
  .י גילה באדרא רבא"ר שזה מה שהרשב"לאד' א בהק" בגר'ועי, ב"ח פ"ר פ" ב'עי 3231
 .א" ע'ז ט" ע'עי 3232
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   ]יח[) יט(פתח 
ק ששם מאיר "יון מסוד אוירא עילאה דע שורשו בא מדעת העל, הזה שנותן לנוקבארוח

א הוא המעביר כל הנהגת " שרדל)'פרצופים פתח ה(  והוא כמו שנתבאר במקומו,א"דעת דרדל
י העבודה " שם נשרשים כל התיקונים של כל העבודה והיאך ע,ר שלו" וג,הזמן אל הנצחיות

 ולפי ,3233בהאי רישאלא נודע מה דהוי   שלכן, הכל אל הנצחיותולהפ ע"הזאת והנהגת הזמן ע
 ודעת שלו הוא ,א"ר ברדל" לכן הם ג,קווי ההנהגה' דברים של ג' שכלל הזמן והעבודה הוא בג

 ולכן סוד הרוח הזה שהוא נותן ,ר" זיווגא דג3234 שגם למטה הוא סוד ברית הלשון,ר"כולל הג
א " פד"ש בספ" וכמ, קדמאין נמשך שורשו משםלכיןשורש אל כל התיקונים ולכל הבירורים דמ

' א שמאירים בז"ת דרדל"ת שתלוים בז"דשית אלפי שנין תליין בשיתא קדמאי שהם הז )א" ע'ט(
ר שלהם אינם מתלבשים כי הם בסוד " והג)'א פתח ט"א ( כמו שנתבאר במקומו,תיקוני גלגלתא

 שהדבור המחשבה עם המעשה של הגוף כמו ,ר"ת מקשר הג" ודעת לעולם מתפשט בז,הנצחיות
כ בסוף התיקון " וכמו כן שם נשרש סוד עליית הבירורים ותיקונם לבא אח,יניהםכ ממוצע ב"ג

 ולכן שורש ,ת"ר עם הז" וכל דעת שבכל פרצופים הוא מעין זה שעשוי לקשר הג,אל הנצחיות
כ סוד " מתפשט אחר כך בדיקנא במזל תחתון שהוא ג,א"הרוחא שנמשך מדעת העליון שברדל

כ בדעת דאבא שהם המדרגות שיורדות " ואח,מזלות' הם ב ו3235א במזלא אתכללין" דאו,הדעת
  .ן"ב דיודי"ת דע"הויו' ר בסוד ג" ונקרא רוח בסוד אוי,זה אחר זהב

' ד גי" שבתיבות הוא בכלל בחס,ב שהוא בתיבות ובאותיות" כידוע בסוד שם עוהענין
סוד סיגי שכל הבירורים שעולים הם מוהיינו , ה"גבור' ו אתוון גי" ובאותיות הם רי,ב"ע

 שלא נתקשרו בסטרא ,ז שלא נתבררו היו בסוד הפירוד והשבירה" ששם למטה כ,הגבורות
 והוא סוד האותיות פורחות ואין להם דבוק זה )שבירה פתח יג (ש במקומו באריכות"דיחודא כמ

 שאין בהם מתקלא שהוא ,יתפרדו כל פועלי און) יתהלים צב (א מתגבר בסוד "ז הסט"לזה שעי
 להם קשר ויחוד רק אין עולים מאורות פרטיים שעדיין ,כשעולים הבירורים משם ו,היחוד

 אבל עדיין אין הניצוצות מתקשרים יחד בסוד ,א"שמסתלקים מן הרע שלא יתגבר עליהם הסט
  . ואז מתקשרים יחד,אז נותן שם טיפה דחסדים'  ובזיווג הב,פרצוף עד שנכנסים בנוקבא

 הפכם  הטובים שכל מדותיו,ה וקלקל מדות נפשו ממש כמו מי שהוא חוטא הרבוהוא
 וכשחוזר , רשעים בחייהם קרוים מתים)ב"ח ע"יברכות (ש "לרע שהוא סוד השבירה ומיתה כמ

 הוא בסוד עליית ,ע שלא לחזור לחטאיו"בתשובה בתחלה מתחרט על מה שעבר ומקבל ע
יקון בפועל עד שמשנה  ממנו אבל עדיין לא עשה תתלק שהרע מס,ניצוצי נפשו הקדושה מן הרע

 ונגד כל קלקול עושה תיקון בסוד תשובת המשקל ,מעשיו ממש ומהפך מדותיו הרעים לטובים
 ,ן"ה שניתנים בנפשו בסוד ב" והם סוד תיקונים של מ,ועושה גדרים לאסור עצמו בדבר המותר

  .ואז נעשה אדם שלם בסוד פרצוף
 שהבירורים העולים מן ,השכינה כמו כן הוא בכלל בסוד , שהוא בפרט בכל נשמהוכמו

 שבזיווג ראשון נותן לה דכורא רוח לעשותה כלי כמו בנפש האדם החוטא ,א אליה"הסט
'  לב טהור ברא לי וגו)יב תהלים נא(ש " כמ,כשמתעורר לעשות תשובה שמתחדש בו רוח חדשה

 מנשמתו  ושורש התעוררות הזה בא, הארה מן הרוח שבו אל נפשוהוא ו,ורוח נכון חדש בקרבי
א "ז הוא בסוד זיווגא דאו" שכל כרו, שיוצאים בכל יום3236המאירה עליו מרחוק ומסוד הכרוזים

  . וניתן בו מדעת קונו סוד שורש דעת העליון,א"ב קס"ע
 שרוח שנותן בה הוא שורש לכל הבירורים והתיקונים , כן הוא בכלל בשכינהוכמו

 ,תתאה ליסוד דנוקבא' ם שבים לה והוא בסוד תשובה תתאה שכל הבירורים ה,שיהיה בה
ובתחלה הם עולים בסטרא דפירודא שעדיין לא נעשו בסוד פרצוף שעדיין לא נתן בה כח הקשר 

 שאם היה היחוד ניתן , שהבירור צריך להיות בתחלה בסטרא דידן מצד התחתונים,ויחוד ממש
נותן בה רק בסוד  ולכן אינו ,פ הבחירה"כ לא היה נעשה ע"לנוקבא מדכורא מסטרא דלעילא א

א אף שעדיין " לתחתונים להתגבר על יצרם ועל הסטשניתן והוא כח הסיוע לבד ,הגבורות לבד
  .לא נתגלה יחוד העליון ממש

                                                           

 .ב"ח ע"ז רפ"א 3233
  .'ן פרק ד"א וזו"ח הולדת או"ע'  עי3234
 .ג"ע'  חצ"א על ספד"בהגר 'עי 3235
  .'א פתח ו"גדלות דז'  עי3236
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פ התחתונים אינו רק התחלת המעשה וגם זה מצד " כל התיקונים שנעשה עוהנה
ה ממילא  אבל גמר התיקון במאורות נעש,ש"שמעוררים אותו מלמעלה בסוד הכרוזים כמ

מצעדי גבר כוננו '  מה)כגתהלים לז (ש " שכח היחוד מתגלה על הקלקולים וכמ,בסטרא דלעילא
 אבל גמר , עושה רק הרצון והבחירה לבד לבחור בדרך הטובאינושהאדם והיינו , ודרכו יחפץ

 והוא מצד מדת ,כ הדכורא בנוקבא"הדבר הוא בסטרא דלעילא והוא סוד הטיפה שנותן אח
אבל תחלת הרצון , 'וגו אתה תשלם לאיש כמעשהו חסד'  ולך ה)יגב תהלים ס(ש "וכמ' חסדו ית

פ בחירת האדם עצמו הוא בסוד גבורה וצמצום שאין נעשה בסטרא דלעילא בבחינת "הוא ע
 שמתקשרים כל חלקי ,ב בתיבין" ורק הגמר הוא בגילוי יחודו והוא סוד שם ע, יחוד העליוןגילוי

   . עתה מתקשרים ביחודא עילאה,דים ואינם פונים אל היחודהמאורות שהיו תחלה נפר
  

   ]יט[) כ(פתח 
 ותחלת הרוחא הוא ,א"א נותן רוחא בנוקבא לעשותה כלי כמו כן הוא באו" שזוכמו
 שבכל אצילות שהם 3237נ"ס הם שרשים העליונים לכל דו" והענין כי אוירא ומו,מאוירא דכיא

ס ששם " וסילוק הארה הוא ממו,נים וכל המדותס שורש כל הדי" ומו3238א"ג דרדל"תליין בחו
 קו המדה לכל האורות ואוירא שורש כל התפשטות האורות החסדים שבהם שםק שמ"בוצד

 , מחשבה הגנוזה מאד3240הוא סוד חכמתא עילאה סתימאה'  שהי,3239ר"שהוא אור דנפיק מאוי
א מאיר עד " וכמו שחסד דז,3241ומאי דנפק הוא אור לבד אור המאיר מסוף העולם ועד סופו

ימי ' חכמה שהוא הטפה שנמשך עד היסוד שהם כל הנהגת העולם בוההיסוד בו ובו גנוז אור 
 כמו כן אור דאוירא שהוא שורש לחכמה דאצילות מאיר מחסד שבו עד ,אלפי שנין' בראשית ו

כ נותן " ואח,ב שמות באתוון לעשותה כלי" נותן בה חלק הגבורות שלו שהם עובתחלה ,היסוד
א שהם מדרגות "לות המאורות בחסדים שבו בסוד תיבין והם בסוד התיקונים של זבה כל

 והם סוד אוירא דכיא ואשא ,א"עליונות שעולה למעלה מהנהגת הזמן שהם נקבעים שניהם בז
שכלל והיינו ,  וכל גלגלתא הוא כללות הרצון של ההנהגה, נעשה גלגלתא שלונו שממ3242דכיא

 וכאשר יוצא הגלגלתא אז נסתם ,ג ונכללים שניהם ברצון"חו שלדרכים ' א הם בב"מאורות דז
 וצריך אבא לעשותה כלי ,3243א שהוא מפתחא דסתים בשית וסתים פתחהא"י ז"פתחא דאימא ע

  .א" לקחו זאמחדש כי האי אוירא דכי

                                                           

) עולם הנקודות(והעיקר כי בתחלה , מ בכתבים" כ- א הגהה "ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי3237
 .ל"עכ, ז"ר וא"ש בא"ולכך לא אתקיימו כמ, היה בסוד בוצינא קרדינותא עטרא דגבורה לבד

 .ב"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי3238
  .74לעיל הערה '  עי3239
 .ס" אוירא ולא מוב שזה"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי3240
סוד אור הגנוז בצדיק שבכל הגוף , ל"ג וז"ז ע" לצ"א על ספד"בהגרא בסוף " ליקוטי הגר3241

ואלו , ובאשה נעשה רקיע, ויוצא מים, עד שבא לצדיק נגנז, יוצא אור הזרע וזהו התענוג בזיווג
 .ל"עכ, כידוע' ס סירס כו"וז' ל מאד ורואה מסוף כואור היה האדם משכי' היה יוצא בבחי

ד עילאה דאתעטר בקיטרא דעתיקא היא קרומא "יו, ל"ב וז"ע'  דצ"א על ספד"בהגר'  עי3242
אור שנברא ) א"ב ע"חגיגה י(ש "כמ, א להתגלות"כי החסד לבדו א, ושם מתגלה החסד' עילאה כו

ויום ראשון הוא , החסד שנקרא אור כידועוהוא ', וגנזה לצדיקים כו' ביום ראשון היה מאיר כו
צדיק , וגנזה לצדיקים ביסוד ומלכות, ימים קדמוניות, ימי בראשית' ת הן ז"כי ז, א"חסד דרדל

 .ל"עכ', כידוע דצדיק מבסם בהאי חסד לנוקביה והוא גניז בנוק, וצדק
לא אתפתחת אלא , סתימא אתפתחת' ובזמנא דההיא ם, ל"ב וז"ח ע"ז ל"תיקו'  עי3243
' והאי פיוסא לגבי ו, כמה דאת אמר פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל, בפיוסא

ץ "דאיהי נקודה דקמ' לאת י, למאן, ובגין דא פתחי לי ביומא קדמאה, דאיהו מפתחא דסתים לה
ו טפה וזרע דאתמשך "ץ ואיהו י"כד סתים סתים בקמ' דאיהו ו, ח"כד אתפתחת אתפתחת בפת

ש בתיקון "ש בתקונים דהוא פתח וסגיר וכמ"כמ, ל"ג וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, מניה
ואמר שם ', מן המדה איהי אתפתחת כו' וכד אתפשט קו דאיהי ו, ם סתימא"בקדמיתא איהי מ' ה
ם סתימא "ט ובזמנא דההיא מ"וכן בתי', כו' מאי ניהו פתח ודא ו, ם סתימא מפתחא דילה"מ

ב גליפי אגליף "ע' ואמר בפרשת בראשית דף ג', איהו מפתחא דסתים לה כוד' ו', אתפתחת כו
, ההוא גליפו אגליף וטמיר ביה, דחד טמירא דנקוד בנקודה דנעיץ, ההוא סתימאה קדישא גו מעוי

ההוא מפתחא סגיר ופתח ' כמאן דגניז כלא תחות מפתחא חדא וההוא גניז כלא בהיכלא חדא כו
 .ל"עכ', כו
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א הם למעלה מהנהגת " שהנהגת או)א פתח טו"או ( בזה שכבר נתבאר במקומווהכוונה
 ןת שלו שלכן הם מכינים לעולם עטרות אל פרטי מאורות של הזמ ורק הם בסוד עטרו,הזמן

א הוא רק לפי ערך " ותחלת בנין ז,י מצות של התחתונים"שהם המוחין המתחדשים תמיד ע
 ונמצא שהכלי שנעשה ,י התחתונים"הזמן כפי מציאותם הראשון שהיו בסטרא דלעילא שלא ע

ס שיסוד אימא נעשה עצם " וז,אותו העיקריא כפי מצי"כ במדרגת ז"י אבא היה ג"ביסוד אימא ע
 למקורות הארות עטרות עליונות שיאירו פתיחה ונמצא שעדין לא היה ,א" של ז3244מעצמיו

 וזה הוא ענין חזרת פתח דאימא להיות נסתם ,י התחתונים" עהא לצורך התיקונים שנעש"בז
דבר וצריך מעתה כ כשנגמר ה" ואח,א כפי מדרגתו" שבתחלה היה הפתיחה להוציא ז,כבתחלה

 נקרא שנסתם פתחהא במה שנעשה יסודה עצם מןאימא לעשות בנין העטרות יותר ממדרגת הז
 ולכן בכל זיווג שנעשה אחר ,אלפי שנין שהם שית דרגין הכלולים במפתח הזה' מהנהגת ו

 שנותן לה רוח חדשה לעשותה כלי ,א הוא לצורך אלו העטרות עושה אותה כלי מחדש"יציאת ז
כ אל יסוד דנוקבא " ומרוח החדש הזה שבכל פעם בא ההשפעה ג, המדרגות העליונותאל אלו

 והטעם כי הנוקבא היא עשויה , כי גם היא חוזרת להיות נסתם פתחה,למטה לעשותה כלי מחדש
 ובכל זיווג נעשה תיקון חדש כמו ,לברר תמיד הניצוצין מן השברי כלים ולסלקם מן הרע

 ד והוא אחיזתו ביסו,קטרג מאד ואינו רוצה להניח תיקון זהא הוא מ" והסט,פ"שנתבאר כמ
בא נחש על חוה שהיא כלילת הגבורות זה בזה עד היסוד בה  )א"ו ע" קמשבת(דנוקבא בסוד 

 ולכן אז צריכים לסתום תרעין , ובפרט בעת שניתן שליטה אל הדינים כגון בלילה,לתבוע דין
 היה ,ה נפתח שפעה אז בזמן שליטת הגבורות שאם הי,דילה שלא לפתוח מקור אור היסוד שבה

 , בכל יום צריך לעשותה כלי מחדש מחצות לילה ואילךולכן ,להם אחיזה גדולה וחוזק גדול
י " והוא ע,שאז מתחילין ניצוצי החסדים להתגלות בעת שהחמה מתחלת לנטות לצד הארץ

 סוד תיקוני  שהם)'שבירה פתח ה (ש במקום אחר"הנשמות שעולים בכל לילה למעלה כמ
ה במדרגות עליונות להכין עונג לנשמי מצות יום שעבר שעולה "ניצוצי הנשמה שנתקן ע

 ולמחר כשמחזיר נשמות לפגרים מתים הם מדרגות וניצוצין אחרים ,ב אחר שכבר נתקן"בעוה
 שלכן נעשה האדם ,ב"של הנשמה שלא באו עדיין לעולם בסוד המחדש בטובו בכל יום מע

  .לילהבריה חדשה בכל 
א ולמעלה וגורמים להכין עוד תיקונים " שאלו הניצוצות שכבר נתקנו עולים עד זונמצא

 לשני לצאת כי אפשר שבאמת כל הניצוצין של הנשמה יש להם התחברות זה לזה ואי ,חדשים
 שכל אבר מתקשר ,י קדימת הראשונים שנמשכים זה מזה בסוד פרצוף שלם של הנשמה"אם ע

גורם לתיקונים ומצוות שעושה ביום שני ' המצות שעושה האדם ביום אבחברו והתיקונים של 
 אם , אם שמוע תשמעו)א" ע' מברכות(ל "ש רז" שמצוה גוררת מצוה כמ)ב"ד מ"אבות פ( בסוד

ש ומצא שלחנו "בזמן שאדם בא בע )ב" עט"קי(ש במסכת שבת " וכמ, בחדששמעשמוע בישן ת
ש שהנשמות העולים הם עושים " והוא מ,'כך כואומר יהי רצון שיהא לשבת אחרת ' ערוך כו

 שאבא עושה ,א"אותה כלי בכל לילה להכין תיקונים חדשים למחר וגם עולים התיקונים עד לאו
א לנוקבא לעשותה כלי "כ מז" הזה נשפע אחאור ומ,כלי לאימא להכין עטרות חדשות למאורות

  .ש"כמ
 כי באבא הם בסוד ,וקבא הואא לנ" ההפרש שבין רוחא שנותן אבא לרוחא שנותן זאך

א לוקח חציו לעצמו ולנוקבא נותן החצי ולכן " שז,ן"ה דההי"א בסוד הוי"ן ובז"ה דיודי"הוי
א "כ מז" משא,ש שבאימא הם מאירים יותר בסוד עטרות" והיינו כמ,ן"ההי' לב' מתחלק הי

ן בריבוע "ו שהוא שם ב"כ בסוד רי" ובנוקבא נעשה ג, הוא בערך הניתן לסדר הזמןאלנוקב
ף "ה בגילופין אל" והרוחא הוא סוד שם אלו,ם שהם בסוד אורות אחוריים"ב קד"ובמילוי ע

   .ש"ר שהוא מסוד אוירא דכיא כמ"אוי' ה גי"ו ה"ד וי"למ
  

   )אכ(] כ[פתח 

                                                           

דהיא נחתא רביעא על , וזה יקרא בשם יעקב בינה, ל"ב וז"ו ע" טצ"ל ספדא ע"בהגר 'עי 3244
ש "כמ, י דילה נעשין גופא דיליה"כידוע שנה, ונעשית עצם מעצמיו, א"בנין ונכנסת בראשו של ז

א ואתעביד חד "ועייל ברישא דז, ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא) ב"ט ע"דף רפ(ז "בא
 .ל"עכ, ואשקי כל אינון נטיעאן' גיד בכל גופמוחא ומתמן אתמשיך ונ



 פתחי שערים

666 

ן של "ן שהם נר"ה ב"ג מ" ראשון שעושה אותה כלי נמשכים בה סוד אורות של סבזיווג
 ואז מקבלת הטיפה ,ב ממש והוא מדרגת חיה שבה"ותן בה סוד עוג שני נוכ בזי" ואח,הנקבה

ן של " שנר)'י פתח ה"עגו ( והוא שכבר כתבנו, וזה ענין עמוק ונפלא מאד,ומולידה נשמות ממש
 והוא כי , תוך פנימיות גופו אבל מדרגת חיה הוא בסוד אור מקיף עליושיםהאדם הם מתלב

 אבל חיה לא ,ן"של הנר' מתלבש כח א'  שבכל אחלקים של ראש בטן גויה' הפרצוף מתחלק לג
ש בנתיב השבירה והתיקון שכל " כמוהענין , והוא מדרגה יותר עליונה,יש נגדה חלק בגוף

ו " והקלקול הוא רק בנבראים הנפרדים ולא ח,ע הוא השבירה"מלכין קדמאין שמתו ונפלו לבי
ו ב אם חטאת מה תפעל )ואיוב לה ( וכתיב ,לא שניתי'  אני ה)ומלאכי ג (ש " כמ,באצילות עצמו

 ומה שאנו אומרים פגם וקלקול במאורות דאצילות הוא בסוד החשך והמחיצה לנגדם שאין ,'וגו
 דכל מאן דנחית , והוא הסתלקות חיות שלהם וזהו סוד נפילתם,ע"עלמין בי' האצילות מאיר בג

 שקודם הקלקול היו , והיינו)ב"ה ע"קל( ש באדרא רבא" כמ,מדרגא דהוה ביה איקרי מיתה
מקושרים במאורות של האצילות שהוא רוח החיים שבהם ונקשרים בסוד יחוד כחות הנאצלים 

  .ע לבד"י הפגם נסתלק מהם מדרגת אצילות ונשארים במדרגת בי" וע,ס"מא
 שכל המאורות שגברו בהם קלקולים מצד חשך ,ס כל התיקונים ועליות ובירורים"וז

 )כהבמדבר ו ( ואז יחזור עולם אצילות להאיר בהם בסוד ,רוגא מסתלק מהם הרע והקט"הסט
כ " תחלה צריך להסיר מן המאורות הרע שבהם ואח,ז" והתיקון הוא עד,'פניו אליך וגו' יאר ה

 נירו לכם ניר )גד ירמיה (ש " וכמ)'א פתח ג"או ( למעלהש" ותיקונים כמותלהוסיף להם עטר
כ " בקרקע צריך לעקור משם העשבים הרעים ואח וכמו שהזרע הנזרע,ואל תזרעו אל קוצים

 וכמו כן הוא סוד עליית הבירורים למעלה לעשותם בסוד ,זורעים שם הזרע תוציא פרי למינו
ראשית כז ב(' ה אשר ברכו ה" צריך להשרישם בשדה העליונה שהוא יסוד דנוקבא שד,פרצופים

 צריך להסיר הסיגים תחלהו ,שהוא הרחם המאור שמוציא אורות חדשות ונשמות חדשות) כז
 והוא סוד , להסיר הקוצים הסובבים השושנה העליונה,3245ל בסוד מחצדי חקלא"מיסוד הנ

עשיית הכלי דנוקבא לתקן בנין המאורות עצמם להסיר מהם הרע שהיה אחוז בהם בעת שהיו 
 והוא סוד הרוח ,רהע עצמו ששם היה הקלקול והשבי" והוא בסוד תיקון בי,א"שקועים בסט

ן שהוא מתלבש " והוא תיקון נר,עלמין' ן שמאיר בג"ה ב"ג מ"עלמין שהם סוד ס' ונה הגשב
  . והם סוד הכלים עצמם שבהם הקלקול והשבירה כפי מה שהם בהסרת הרע מהם,בגוף עצמו

 שבזה נעשה יסוד דידה כלי מוכן לזיווג אחר  ראשונה שהוסר מהם הרע בביאהואחר
 אז בביאה שניה נותן בה סוד הטיפה עצמה שהוא ,יםשנחרשה השדה בהסרת הקוצים והחוח

'  והוא החזרת אצילות על ג, והוא סוד הזרע הנזרע בשדה להוסיף צמחים חדשים,ב"סוד ע
 ,ע שהוא החזרת החיים להם והוא סוד דרגא דחיה שהוא למעלה ואינו מתלבש בגוף"עלמין בי

 שאנו רואים באדם למטה ע הם סוד הכלים וגוף שבהם היה הקלקול כמו"עלמין בי' שג
ן שבזה " וכמו כן התחיה הוא החזרת אור חיה שמאיר בנר,שהמיתה היא בגוף ולא בנשמה

  .נתקנים
 ,ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"עח ניצוצין שהם " בסוד רפ)'א פתח י"א ( נתבאר במקומווכבר

ב "עפ "ן לבד הם ג"ה ב"ג מ" ולכן כאן שבתחלה נתן לה סוד ס,ב לפי מדרגתו"יש ע' שבכל א
 וכשנוסף ,ר"ח שהוא עיבו"ב העיקרי ונגמר בסוד רפ"כ נותן לה ע" ואח,ו שנותן בה"שהם רי

 אז הוא ראוי ,סוד חיה שהוא תוספת אור שלמעלה ממדרגתו והוא נוסף על בנין גופו העיקרי
ס " וז, מלבד הצורך לבנין גופו העיקרי, שכל הולדה הוא ממה שיש במוחו תוספת הארה,להוליד

 נסתלק )החטא(י "ר קודם החטא היה בו מדרגת חיה וע" שאדה)יטפרק ר הגלגולים ספ( ש"מ
ר " שבירת הכלים שנכנס יצהענין והוא ממש , ולכן נגזר עליו מיתה,ן לבד"ממנו ונשאר בסוד נר

ע וכמו "א בבי" והוא סוד נפילת המלכים בסט,ר חוץ ממנו"בגופו ממש מה שתחלה היה יצה
   .שנתבאר

  
   ]כא[) כב(פתח 

                                                           

אינון מרי ' ומחצדי חקלא כו, ל"א שם בליקוט וז"גר' עי, ר כך נקרא הבעלי סוד" בריש א3245
מ נזדרע "שאף שנגנז מ' ש אור זרוע לצדיק וכו"והענין כמ' ש ויאמר בועז לקוצרים וכו"א וכמ"דרז

אבל בזמן הזה אין , כל יום וזורעים מחדשובזמן הבית היו קוצרים ב, בכל יום על ידי הצדיק
ואינו , העולם ניזון אלא מספיחים והשתא נזרע וגדל ונושר מאליו וחוזר ונשרש כדרך הספיחים

  . ל"עכ, נקצר אלא על ידי מארי דרזין



 פתחי שערים

667 

 )שבירה פתח כא ( שכבר נתבאר,ע"עלמין בי'  העולים מן המלכים הם בגהבירורים
 והנה ,א שגורם קלקולים בכל הדרגין שלהם"ל הוא סוד הסט"עלמין הנ' שאלו הכלים שנפלו בג

 ולכן נמצא ,ל"עולמות הנ' נ והם המקננים בג"בסוד בינה וזו' הכלים לעולם מתחלקים לג
 ולכן הבירור הוא ,ע"עלמין בי' א בכל הג" והוא סוד בנין הסטמיןעל' קלקולים נגד כל הג

 , והרוח מיצירה, שהנפש מברר קלקולי הקליפה דעשיה,ן של אצילות"משלשתם והיינו סוד נר
 שבאמת בנשמה אין פגם והוא בסוד דרגא דבינה ,3246ר של הרוח" והיינו ג,ונשמה מבריאה

  .)יח ה 'מלכים א( 'ששם אין שטן כו
מדרגות במחשבה ודבור ' לו הקלקולים הוא שכמו שהעבודה בקדושה הוא בג אוענין

 דיבור בלשון , שמחשבה בראש,חלקי הגוף ראש בטן גויה' ן וג"ומעשה שהם עצמם בסוד נר
בפועל '  כמו כן יש לעומתו קלקולים א,י בנפש"ת ומעשה הוא בנה"שמכריע בין הידים שהם חג

 שבכל , במחשבה והרהורי עבירה הוא' הג,ר וכדומה"ן להבדבור כגו'  והב,עלהמעשה בעון בפו
 ולכן )'ע פתח ב"אבי (ד"ת במקומו בס"עלמין שלהם וכמשי' א והם הג"בונין מדרגת הסט' א

 והיינו נפשות הצדיקים בפועל המצות ,מברר את שלו' י תיקון העבודה כל א"ל שע"כתב הרב ז
 ובדבור תורה וכדומה מברר ,שיהדעשעושים מסלקין הרע במעשה ובזה מתבררים מקליפה 

  .א" ובמחשבה של המצוה מברר הנשמה בירורי בריאה דסט,א"הרוח שלהם בירורי יצירה דסט
 והיינו שנפש ,נ"ן של הצדיקים הם מבררים בירורים העולים לאימא וזו" הנרוהנה

ם י קיו"י מסירת הנפש למיתה ע" והוא ע,כ במדרגת נפש"ן לנוקבא שהיא ג"שלהם מעלה מ
ן לאימא " מעלים מצדיקים אבל נשמות ה,התורה והמצות בפועל שהמעשה מגיע לדרגא דילה

י מסירת נפש על קידוש השם שהוא על סוד טהרת המחשבה וקשורה ביחודא עילאה "ע
  .3247דקדושה

 ,י הארת אימא"א שתתבטל ממציאותה הוא ע"כ דבר עמוק שידוע שהסרת הסט" גוהוא
הטומאה וביער רוח יהיה ההנהגה והשליטה מאימא עילאה ואז ל באלף השביעי שאז "שלכן לע
 ,א"י קיום המצות בפועל אינו עושה אלא שאין נותן שליטה לסט"נ ע" אבל בזו,3248מן הארץ

א "מ מציאות הסט"שהרי אינו משעבד עצמו להם לשמוע לעצתם לילך בדרכי רשעים אבל מ
ז ממציאותה "שבזה מבטל כח ע םי שמוסר נפשו על קידוש הש" אבל ע,נמצא עדיין בעולם

 ,ן לאימא שתתגלה כחה" לכן גורם מ,ומגלה מחשבתו הטהורה באמונת יחוד הקדושה העליונה
   .והבן

  
   ]כב[) כג(פתח 
אצבעות ' ך כפולים בה"ידים דאימא שהם מנצפ' י ב"ן הוא נעשה ע" הכלי של המעשית

שמות של ' ך אלו ב"י המנצפ"ע ויורדים שם ,ן"ז נעשה הכלי שלה ששם ניתן המ" ועי,של היד
כתיב ש הוא והענין , ומשם ביסוד שבה,ו שמאירין במוחין דנוקבא"ה בוכ"אימא שהם אהי

 והוא שכבר ידעת שבנין הנוקבא הוא ,אשה משכלת'  בית והון נחלת אבות ומה)ידמשלי יט (
 ,'ם וגובאר חפרוה שרי) יחבמדבר כא (מגבורות ואלו הם שעשו יסודה בבחינת חפירה בסוד 

כשחופרים בור ומסירים העפר משם אז נעשה בית הנה וסוד חפירה הוא מקום העשוי לקבל כי 
כ אם לא היה חפירה לא היה מקום להכניס " משא, שרוצים להכניס שםאל מה ומקום )קיבול(

 שהוא נקרא מקומו של עולם )'פתח ה (זה בנתיב הצמצוםה והנה כבר נתבאר בראש חיבור ,שם
 שבסוף ,סיר כח הבלתי בעל תכלית בכדי שיהיה סיבה להוצאת נבראים בעלי תכליתשהוצרך לה

 ולזה היה תכלית מציאת העולמות , הקדושההעדרא שהוא ב"המדרגות יהיה יוכל להמצא הסט
 וגם במקום שיש הסתלקות הקדושה והעלמו יהיה מתגלה כח ,רע לטובמובריאת האדם להפך 

 שלפי מעלת האדם ולפי רוב ,ילוי הקו הנכנס ברשימומסוד  והוא ,י מעשיו הטובים"הקדושה ע
  .עבודתו כך מתמלא מקום החלל הזה יותר מאור היחוד

                                                           

 .ג"א ע"א י" יהל אור ח'עי 3246
יות האדם לה) ש"של ק(והנה מתנאי המצוה הזאת , ל"וז) הפרק ד שער ד חלק (' דרך ה'  עי3247

', ולקבל עליו כל יסורין ומיני מיתה על קידוש שמו ית', גומר בדעתו למסור נפשו על יחודו ית
ודבריו בנוים על פי השערי , ל"עכ, ונחשב לו כאלו עשה הדבר בפועל ונהרג על קידוש השם

לקדש את שמו יתברך במסירת נפשו להריגה בכח בפסוק שמע ישראל , ל"קדושה חלק א פרק ד וז
  .ל"עכ, )'ש פרק ז"ח שער ק"וכן הוא בפע (אחד' אלקינו ה' ה

 .ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ, ל" על פי זכריה יג ב וז3248
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ן הוא הטוב שעולה מן " שכל מ,ד שבכל העולמות"ן ומ" הם סוד שרשי מואלו
כ "התחתונים וזכות שלהם במה שהם במקום שאין הקדושה וגילוי היחוד נמצא כלל ואעפ

ן הוא מסוד " ונמצא שכל מ, זה גורם גילוי היחוד במקום הריק הזה,קוםעושים רצונו של מ
  .ד הוא מסוד הקו הממלא החלל והרשימו" וכל מ,שורש החלל והרשימוממקום הריק 

 כמו כן הוא בסוף האצילות ,ס" שהוא למעלה למעלה בסוד מלכות עילאה דאוכמו
בהעלם היחוד שבזה תלוי עבודת כ נעשה שם חלל וצמצום להמציא התחתונים "ביסוד דנוקבא ג

ן צריך שיעלה למקום החלל " ולכן המ,י המשכת הקו"התחתונים למלאות מקום החלל הזה ע
י מעשה התחתונים בגילוי " עלמלאות החפירה שנעשה שם כדי שיהיה מקום ואשביסודה וה

ן "המ שהגבורות שעשו חפירה ביסודה ומקום חלל הם הגורמים ונותנים מקום לונמצא ,היחוד
ק "י הבוצד" וכבר נתבאר בכמה מקומות שהמידה וסילוק כח הבלתי גבול נעשה ע,שיעלו שם

ידים שלה שחפרו הבאר '  ואלו הם סוד ב,ס מחשבה סתומה"דגניז במעוי דאימא משורש מו
  .ר"בא' ן גי"ן עם שם ב"ה דההי" בסוד אהיא והו,הזה

והוא בנין הנוקבא  י"ש בס"מב הם כלל בנין העולמות עצמם כ" כי האותיות כוהענין
ך הם העיסה שלהם אורות הכוללים של " אבל מנצפ,עצמה שהיא הכוללת כל הנבראים בתוכה

י נעשה הכלי ביסודה שלעולם יסוד הוא מדרגה תחתונה " ולכן ע,מוצאות' ב אותיות בסוד ה"הכ
  .ש"כמ וכל גבורות הם בסוד סילוק ושקיע וחלל 3249 הכולל כל אברים של הפרצוףפרצוףשב

ז ניתן כח ליסוד שלה לעשות ביסום " הכפולות הוא כללות שמאלא בימינא שעיוסוד
 והוא סוד הבית ודירה ,א להתדבק שם"א ולסובלם שלא יחזור הסט"לגבורות העולים מן הסט

 סוד החפירה והעלם היחוד הזה שבא מצד הגבורות הוא סוד והנה ,ן שיהיו מונחים שם"אל המ
ש מקום החלל והריק שצריך " שנקרא כן ע3250מגרמה כלום דרגא דנוקבאל ועני דלית ליה "ד

ש בהקדמת "מגדלא דשם מקום חד מסכנא כמהאי  והוא סוד ,י צדיק עילאה"להתמלאות ע
ן והוא " הצדיק דלתתא לעלות בסוד מקוםושם מ 3251שהוא מגדל הפורח באויר )א" ע'ו(הזוהר 

 שהואה "ו שנמשך משם אהי"שם בוכ והוא סוד ,נמשך מאימא שעשתה המדה והסילוק הזה
ל באלף השביעי שאז זמן שליטת אימא שאז "מורה שעתה אינו מתגלה רק עתיד להתגלות לע

 שמקום ,כמים לים מכסים בסוד) טישעיה יא ( ה ומלאה הארץ דע3252'וביער רוח הטומאה וגו
ץ בלי שום ד שהזיווג אינו נפסק וגילוי היחוד והדעת באר"י טיפת מ" עתמיד יתמלא רההחפי
י הצדיקים מסתלק " שנעשה עיחודא נמצא וכל גילוי "אלפים שהסט' כ בהנהגת ו" משא,הפסק

ד " הוא טיפת מה וגילוי הדע,תיכף וצריך לעשות זיווג אחר ואינו מתמיד רק בעת המיוחד לזה
 , בית והון נחלת אבות)ידמשלי יט (ש "וז ,א שבו מגולה"ה דז" שם הויהואשנותן לה הדכורא ש

שמות ' ל ששם סוד הארת ב"ן והוא סוד החפירה ומקום פנוי הנ"שבית הוא הכלי ששם מונח המ
כ " הוא רוח דשדי בגוה לעשותה כלי שהוא ג3254באמצע'  והו,3253ה"ו שהם בסוד נ"ה בוכ"אהי

 ,ד סוד החסדים שלו" נותן לה עצם המנוז שאי"כ מאימא כ" והרוח הזה בא ג,בסוד גבורות
ן שניהם נחלת "ש בית והו" וז,ן בכלי הזהול שהרוח נת"שמות הנ' אמצע בשב' והרוח הוא סוד ו

 ל"ן כמש"ה ב"ג מ"ן שלו בסוד ס" והם בסוד הארת נר,א שעשו אותה הכלי והמקום"אבות מאו
ש רבינו "כמ'  של נשמה ורוח באמצע הוא ונהאחרו'  והם אות ראשונה של נפש וה)'פתח כ(

אשה משכלת הוא סוד הארת חכמה מדרגת חיה שם ' מה אבל ,ל במשלי על פסוק זה"הגדול ז
  . והוא הממלא הארץ דעה והשכל,ב שהוא עצם הטיפה שלו שנותן בה"ע

 אין בית אלא )א" ע' ביומא(ש "ת כמ"בשם בירק  קודם הזיווג אז נקראת הנוקבא והנה
ן "מד ומתחבר עם " שעדיין לא נעשית עמו בשר אחד עד זיווג השני שנותן בה טיפת מ,אשה

בשר אחד אז נקראת אשה כי מאיש לוקחה ל נעשים  הם ואז,משניהםביחד שלה לעשות ולד 
 ,אשה משכלת' ומה) ידמשלי יט (ש " וז, להןד שלו שנות"והוא עצם המ) כדבראשית ב (זאת 

                                                           

ש "ק ולכך נקרא כל וכמ"וידוע שיסוד כולל כל הו, ל"ב וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי3249
 .ל"עכ, ג"ר דף קמ"באד

 .'ח עקודים פרק ו"וכן ע', כ קדיש פרק א"שעה'  עי3250
  .א"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח צלם פרק א"ע' עיו, ב"ו ע"חגיגה ט 'עי 3251
 .ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ, ל" על פי זכריה יג ב וז3252
 .ו"ה ובוכ"אהי' גימ 3253
 .ן"דהיינו באמצע הו 3254
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שתחלה אין בדעת דידה רק  )ב"ג ע" לשבת(ה " בסוד נשים דעתן קל3255ל"ש הרב ז"והוא מ
כ בביאה שניה שנותן בה עצם " אבל אח,ש שזהו קודם ביאה שניה"כמ  הואעטרת דגבורות לבד

ד שלו אז נעשית אשה משכלת בדרגא דחכמה שמשם עטרת דחסדים שהוא משם "החסדים דמ
   . ודי בזה,ה שבו"הוי

  
   ]כג[) כד(פתח 
ר וזיווג התחתון הוא זיווג " שזיווג הנשיקין הוא בסוד ג)'פתח ו ( נתבאר למעלהכבר

וידע אדם עוד את אשתו ) כהבראשית ד (והיינו שהטיפה נמשכת מסוד הדעת בסוד  ,ת שלהם"ז
דעת הנשאר '  א, שהדעת הוא מתחלק לשנים, כי הוא מסוד המוח המתפשט בחוט השדרה,'וגו

שכל זיווג צריך להיות בהכנה גדולה ובסדר הראוי כפי והיינו , 3256המתפשט בגופא' בראש וא
 ולכן צריך תחלה לעשות זיווג מיניה ,רך העבודה והתיקוןמה שראוי להשפיע לנוקבא לפי ע

 , שתחלה חושב בדעתו ובחכמתו להזדווג3257ב שלו והיינו הרהור ומחשבה"וביה בסוד חו
 והתולדה , הזיווג ובאיזו אופן והוא ציור המחשבה שבויהכ מצייר המחשבה היאך יה"ואח

ימי ' ק שהם ו"ם שהוא מסוד והמתחדשת הוא הדעת ומוציא הטיפה בסוד בנין הראוי לנבראי
פ "כ נעשה ע" שזה מה שנשפע ומתגלה למטה לצורך ההנהגה והוצאות הנשמות ג,בראשית לבד
  .ק לצורך העבודה שלהם"בנין זה של ו
כ מצרפת מחשבה דנוקבא " זיווג העליון שנעשה בסוד הרהור ומחשבה שלו ואחאבל

בסוד שכר הנשמות ומדרגות עליונות ר שהוא " זה נשאר למעלה בג,עם מחשבתו והם הנשיקין
 והם העטרות של הנשמות שלא יתגלו אלא אחר שיהיה נשלם זמן ,שלהם שאינם באים לעולם

שאז צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם והם ) א"ז ע" יברכות(ש "ב כמ" בעוהא והו,המעשה
אלו הם  ו,ת הם גופא של הנשמות"כ ז" משא,ר של הנשמה שנקראת ראש"העטרות שהם בג

 היום לעשותם )א"ב ע" כעירובין(ש "ז בסוד המעשה וכמ"החלקים של הנשמה שמתגלים בעוה
  .ולמחר לקבל שכרם

 וכתיב ,' זה יין המשומר בענביו כו, מאי עדן)ב"ד ע"לברכות (ש "ב כמ"ס תענוג עוה"וז
תפשט ז הזיווג בסוד דעת המ" שעכשיו בעוה, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן)יבראשית ב (

 והוא טיפה המתגלה ,ח אברים"ר הנמשך דרך חוט השדרה שכולל רמ"בגופא שהוא סוד נה
נוספים הוא '  וז, שהוא כלל כלים שבגוף,ח עלמין דביה" רמ,3258ם"ברהבפומא דאמה בסוד א

 ומילוי ,ר"נה' כללים דיסוד ועטרת היסוד הם בגי'  וב,ח שבו"ת שהוא הדעת עצמו ה"כלל ז
ר הוא מלשון אור אבל "ונה ,ר"נהת המתמלא מהאי "ב סוד ברי"תרי'  הוא גיש"א ר"ן ה"ר נו"נה

                                                           

 . ח פתח יב" לקמן נתיב פו'ועי', ח פרק ח"ח פו"ע 3255
כ מתפשט ענף בגוף "וע שהדעת שרשו בראש ואחויד, ל"ד וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר' עי 3256

א ואתעביד מוחא אחרא ומתמן אתמשיך ועייל לגו "ועייל ברישא דז) ב"ט ע"רפ(ז שם "ש בא"כמ
והשורש נשאר תמיד למעלה והענף מתפשט למטה ) א"ו ע"קל(ר "ובאד) ב"ג ע"רצ(ל וכן בדף "כנ' כו

שנקרא דעת , עת אינו מראשם רק מגופםא וד"ב הן מראש או"א חו"מוחין דז' וידוע שג, כידוע
כ בהתפשטותם בגופם של אב ואם "טפין ממוחין של אב ואם ואח' כי בזיווג נפקין ב, המתפשט

, ואותו שיוצא מגופו הוא הדעת טפה שלישי של זרע, שהזרע יוצא מכל גופו, מתמצה מגופם
א למעלה בכל זיווג וכן הו, שהדעת בראשם וענפיו בגופם, והיוצאת מגופם בסוד שרשם בראש

שדעת כלול ' ואמר יכתוב ידו לה, ל"ב וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגרעוד ' ועי, ל"עכ, בכל פרצוף
ש יכתוב ידו "וז, אלא שדעת דאבא נשאר במוחין ודעת דאימא הוא דעת המתפשט, א"מדעת דאו

 .ל"עכ, ובשם ישראל יכנה דעת דאימא שמתפשט בגוף, אל החכמה שנשאר אצל החכמה', לה
כתר הוא רצון בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול ודיבור נגד , ל"ג וז"ע' ז כ"א תיקו"בגר'  עי3257

כמו באדם המחשבה שרוצה , ל"וז, ה בריש הורמנותא"א ד"ע' ח נ"א תז"גר' עיו, פרצופים' ה
' והן ג, וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב, לעשות הדבר והרצון הוא קודם למחשבה

 וזהו בריש ,והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו,  כתר הוא התחלת הרצון,ראשונות
 .ל"עכ, הורמנותא
כשיורדים למטה בפומא דאמה , ח כמנין אברהם"רמ, ל"שער הפסוקים חיי שרה וז'  עי3258

חסדים אלו והנה אז נעשה היסוד ' ושם נתפשטו ה, ח עלמין כנזכר באדרת נשא"דאורכיה רמ
ותאנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן , ל"א וז"ב ע"ר דף קמ"אד' ועי ,ל"עכ, שהוא יוסף

והאי הויא אמה דכיא ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין , בתיקונוי אתתקן תקונא דכסותא דכיא
ד פומיה דאמה אתגלי "ד וכיון דאתגלייא יו"דאתקרי יו, וכלהו תליין בפומא דאמה, ותמניא עלמין

 . ל"עכ, סד הואחסד עלאה והאי אמה ח
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 שעיקר האור גנוז ואינו יוצא כי אם בסוד מים של ,ם ואחוריים" רק בסוד תרגו,אינו אור עצמו
ש שיוצא מעדן ממוחא מאימא שהוא תענוג ועדון הנשמות והוא סוד תענוג הזיווג " וז,ר"הנה

  .ן"שקות את הגשנשאר גנוז ויוצא מים לה
 חכו ממתקים שהוא בסוד )טזש ה "שיה(ש " כמ3259ק של החיך" הוא סוד גיכן"ועד

ל " ולע,ר בחכמה שלו" והחסדים יוצאים מחיך שהוא יסוד דזיווג ג,זיווג הנשיקין בחיך וגרון
ישקני ) ב ש א"שיה(ש " והוא מ,' זה יין המשומר כו,ש מאי עדן" והוא מ,יהיה גילוי הנשיקין

 שהוא זיו ,'עין לא ראתה וגו )גישעיה סד (ז נאמר " וע,' וכו מייןךת פיהו כי טובים דודימנשיקו
 שזיו הזה הוא בא מזיווג ,ימי בראשית' ק ו"ופנימיות האור שנשאר גנוז בדכורא שהוא בסוד ו

ש " אכלו רעים שתו ושכרו דודים כמ)אש ה "שיה( וכתיב ,הנשיקין מחביבותא ורחימותא דלהון
 שמים רשיןנ דמתפ" ודודים הם זו,א דלא מתפרשין"שרעים הוא באו )א" ע'ג ד"ח(בזוהר 

מים רבים לא יוכלו לכבות ) זש ח "שיה( אז ,ל" אבל לע,היוצאים הם מכבים סוד התענוג הזה
ל בביאור "ש רבינו הגדול ז" כי יתגלה בנוקבא פנימיות האור הזה כמ,'את האהבה וגו

 שטוב הוא אור הגנוז בשם הדעת ,כי טובים דודיך מיין) ב ש א"שיה(ש " וז,3260התיקונים
ש " וכמ,' שבע עשרה שנה וגובן ויוסף )ב לז בראשית (3261גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא

 נקרא טובים אזל " ולע3262' עמד וגנזו לצדיקים כו,ב" וירא אלקים את האור כי טו)דבראשית א (
ם שגם אור הנקבה "טובי' אלף השביעי גי מן האור הזה בסוד גילוי בינה בהנה הנוקבא תשגם

ונהנים מזיו השכינה שהוא אור הזה ) א"ז ע" יברכות(ש " והוא מ, וזה שכתוב מיין,תתגלה
   . והבן דברים אלו מאוד,שיתגלה בה

                                                           

ח "ע' ועי, שהם חיך וגרון, ק"ה וגיכ"ב שזיווג עליון הוא של אחע"ע' ג א"יהל אור ח'  עי3259
  .ק זה חכמה" שגיככאן

התעוררות הזיווג הוא , ל"וז) ב"ה ע"מודפס כקס(ב "ח ע" קסז"א על תיקו"בהגר'  עי3260
מ מחמת רוב החסד "וכן בבה, ד מתגברין ונפסק האהבה"כ מ"ואח, מהגבורות ושלהבת הרחימו

כ עד שמים רבים לא יוכלו "אבל בפורקנא בתרייתא תהיה האהבה גדולה כ', והשלוה מרדו וכו
 .ל"עכ, ואז האהבה לא יפסוק, ולכן יהיה זיווג תדיר דלא פסיק ובשפע תמיד, לכבות את האהבה

, ה"ראשי תיבות אהו, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ל"ג וז"ע' ח ז"ז'  עי3261
פ "ח חו"פע' ועי, ה ביה אתבריאת ארעא"ו, ה בזה אתבריאו שמיא"א, דביה אתבריאו שמיא וארעא

ונקרא , י"ו ה"י וי"ף ה"ע סודו אל"הנה אצב, ל"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ברמח' ועי, 'פרק ו
וסוד זה כי הנה היד , ת את השמים ואת הארץ"ובאמת הוא ר, גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא

) תהלים ח ד(וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך , אצבעות' א כללות אחד ומתחלקת לההי
ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש ) בראשית א ז(והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע 

והיינו שבריאת העולם ) תהלים לג ו(שמים נעשו ' וזה כי הנה כתיב בדבר ה, בן עזאי את העולם
אך , אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם, והיינו כי מן הפה יצאו הדברים, ורהיה בסוד דב

והם באמת מגיעים , ת"וזה נעשה על ידי הידים שהם חג, להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה
', והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו', ובלא כן לא היו נעשים וכו, הדברים לבחינת עשיה
ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם "וכן הידים חו, ג"ח וה"הדעת הוהוא ממש חילוק של 

' בנוק' כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי) שמות לב טו(נאמר מזה ומזה הם כתובים 
ה "וזה ממש החותם של אהו, וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד, מתקשרות הבחינות זו בזו

וזהו , ארץ'את ה'שמים ו'ת ה'ת א"ולכן הוא ר, והארץשהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים 
' ועי, ל"עכ, ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה', נגד ה' הנחתם בה

והיא ,  טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת-חותמא דגושפנקא , ל"ב וז"ג ע" עז"א על תיקו"בהגר
בדעת , ת את השמים ואת הארץ"בר, ץוהוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים ואר, טבעת המלך
  .ל"עכ, ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה"ה אהי"יחודא דהוי

 .א" חגיגה יב ע'עי 3262
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  נתיב פנימיות וחיצוניות
  פתח א 

הוא בסוד '  א,פנים'  המדרגות שאנו מדברים באצילות ובכל העולמות הם בבכל
כ " והענין בזה כי מציאת העולם התחתון הזה שאנו רואים הוא ג,בבחינת פנימיות' ת ואחיצוניו

 ,ח"העולם בעצמו שהם הארץ והשמים והיסודות וכל הנבראים של דצ'  הא,מדרגות אלו' בב
 שכל )ב" ע' וברכות(ש " שכולם נבראו לשמשו כמ, והעיקר בהם האדם,הוא האדם שבו' והב

 שבו הבחירה והוא העובד בוראו , והטעם שהכל נברא בשבילו,ת לזההעולם לא נברא אלא לצוו
 ולכן כל העולם , ונמצא שהוא עיקר התכלית מרכז האמצעי ופנימי לכולם,פ התורה והמצות"ע

הגוף הוא לבוש חיצוני ש כמו שבאדם עצמו ,הוא בחינת חיצוניות אליו והאדם הוא הפנימיות
 וכמו שהוא בעולם התחתון כן הוא בכל ,ימיית שהנשמה היא העיקר והפנ,אל הנשמה שבו

 והפנימיות שבהם , שבנינם העצמי שנבראו כולם בשביל האדם הם חיצוניות העולמות,העולמות
 והם הגורמים חיות וקיום , הוא בשביל הנשמותםהוא פנימיות כוונת ההנהגה והסדר שבה

 וכמו ,ת של כל העולמות שנשמת האדם הוא קו האמצעי הנמשך דרך כל המדרגווידוע ,לכולם
 ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש )זבראשית ב (ש "למטה האדם הוא נשמה לכולם וכמ

 , כמו כן שורשו למעלה הוא רוח חיים לכולם,ל שהאדם נעשה נפש חיה לכל הברואים" שר,חיה
   .שכל המדרגות היו הכל בשביל הנשמות

שהמאורות העליונים שהם כחות והיינו , ם הם בסוד חיצוניות הספירות ופנימיותואלו
 ,אופנים האלו'  הם עושים פעולתם בב,וכחות המוציאים העולמות וכל המדרגות' הנהגתו ית

 , להוציא עצם העולמות שהם המשמשים בשביל הנשמות והאדם וזה נקרא חיצוניות שלהם,'הא
בעצם הוצאתם כמו כן  שהוא וכמו , להוציא הנשמות לפועל והם פנימיות של הספירות,'הבו

הנהגה טבעיית '  א,סדרים יש להנהגה'  והיינו שב,מדרגות אלו' כ בב"הוא בסדר הנהגתם ג
ימי בראשית שהנהגה זאת אינו משתנה לעולם כי זה אינו תלוי במעשה ' המסודר לנבראים מו

 ,מושל בכולם ושופטם ומנהיגם'  והנהגה זאת הוא סוד שם אלקים שהוא מורה שהוא ית,כלל
 כי גבוה מעל גבוה שומר , מורה על סדר הנהגה זאת ממדרגה למדרגהרביםושם זה בלשון 
י אמצעות שרי " כמו מלך היושב על כסא מלכותו ומנהיג מדינתו ע,)ז ה קהלת (וגבוהים עליהם

 ומשם לשרי מדינותמלכותו שהם היושבים ראשונה במלכות ומהם ניתן הפקודה אל שרי ה
 וכמו כן הוא ענין שפע הטבעיית מתחלה בכלים של אצילות ומשם ,דרגתולפי מ' העיירות כל א

למרכבה ומשם לעולם היצירה שהם המשרתים ומשם לעשיה ומשם לכוכבים ומזלות ומשם 
ים יבוא דבר העד האל) חשמות כב (ש " ולכן שם זה משותף לכל שר ומושל כמ,לעולם התחתון

  .שניהם
 ,ה רק אלקים לבד"אדם לא נזכר שם הוי בכל מעשה בראשית קודם שנברא הולכן

נסדר ההנהגה אז  ואז נשלם הכסא ו,שעדיין לא היה גילוי להנהגה העליונה עד שנברא האדם
שהוא הנהגה ' ה ית" וזה נקרא בשם הוי,ש בכמה מקומות"פ מעשה ועבודה כמ"שיהיה ע

א בשם פנימיות  ודבר זה נקר, משתנה בכל עת ובכל זמן לפי הכנת האדםאהמושל על הטבע והו
 ,פ מעשיו"שבמה שבני אדם רואים שמשתנה ההנהגה ע' ההנהגה שהוא בא מצד גילוי כבודו ית

 ,' והוא גילוי הוייתו ומציאותו והשגחתו ית,ובזה יודעים שיש דין ויש דיין והכל יבא במשפט
בני כמו מלך שבעצמו משגיח ומנהיג כל משרתיו וכל והוא  ,הוזה נקרא ההנהגה שאינו בהדרג

  .מדינתו הכל בשוה
 שחיצוניות אינו תלוי ,ההנהגות הם בסוד חיצוניות ופנימיות העולמות'  שאלו בונמצא
 והנהגות ,ימי בראשית הטבעיית'  והם תלוים בשם אלקים בהנהגה הקבועה מו,באדם ונשמות

 י משתנה גם חיצוניות" וע,'ה בגילוי יחודו ית"פ מעשה העבודה בשם הוי"הנשמות תלוים ע
הם  שכל המרכבה והמלאכים ומשרתים וכל צבא השמים והארץ וכל תולדותיהם ,עולמותה

 אלה תולדות השמים )דבראשית ב (ש "תלוים בהם והם נקראים תולדות השמים כממשתנים ו
 והנהגה זאת ,ש"כ כמ"ה ג" הוישם שכאן נזכר ,'אלקים וגו' והארץ בהבראם ביום עשות ה

  . הכוונה והתכליתרה שהוא עיקש למעל"נקראת פנימיות לבד מ
 טעם לזה כי הנהגה זאת מתעלמת ועיקר הנהגה הקבועה הוא רק בשם אלקים לבד עוד

 והוא כדי שיהיה הבחירה נמצאת ויהיה שכר היראה לאדם שאם לא כן היה הבחירה ,הטבעיית
עליו  ,ידעתי כי כל אשר יעשה האלקים הוא יהיה לעולם )ידקהלת ג (ש שלמה " והוא מ,מתבטל

ש שהנהגה הקבועה " והוא כמ, והאלקים עשה שייראו מלפניו, אין לגרועוממנואין להוסיף 
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 ,הנקרא בשם אלקים הוא אינו תלוי במעשה ואין שייכות שינוי וגירעון ותוספת כלל בהנהגה זו
   .ש"שיהיה הבחירה ועבודה ושייכות יראה לאדם כמכן כדי והאלקים עשה 

  
  פתח ב 
ש כי בכל " במ,ל במליצת דבריו שהסתיר תחת לשונו"הרב הקדוש ז אלו רמזם ודברים

 והיינו ,ר"אמצעיות וג' ת וג" ג,בחינת הקטנות הוא חיצוניות שהם עיבור יניקה ומוחין דאלקים
מדרגות '  שגם הנהגה הטבעיית מתחלק לג,ש"ק שהם כלים החיצונים בשם אלקים כמ"סוד ו

 ,עלמין אלו תלויים במאורות דאצילות'  וג,יותר גדולהשפע הוא ' ע שבכל א"עלמין בי' שהם בג
 ואלו ,ר נשמה בבריאה" וג,ת רוח ביצירה"אמצעיות חג'  וג,ת שבהם הוא בסוד נפש בעשיה"וג
ה שהם " והוא סוד שם הוי, שהנשמה אינו מתגלה אלא בגדלות,ר של הרוח"ר הם בסוד ג"ג

 , עליונה המושל על הטבע ומבטלה והוא סוד גילוי הנהגה3263ת במקומו" דגדלות כמשיןמוחי
 שהם ,ת"אמצעיות וג' ר וג" ג,מדרגות'  וגם בזה יש ג,ה"י הוי"והוא סוד מיתוק שם אלקים ע

 כמו כן יש בהם אורות ,ל"חלקים הנ'  שיש כלים דחיצוניות בסוד גול וכמ"עלמין הנ' מאירים בג
 ,ומקיפיןן "דנראורות פנימיים כ סוד " וכן בכלים דפנימיות יש ג, דחיצוניותפיםפנימיים ומקי

 שהכלים הם כחות המדות בגבול ושיעור מה שנראה )צמצום פתח יא (ש במקומו"והיינו כמ
 והוא סוד , והאור שבהם הוא נשמה להם שהוא נמשך מסוד הקו שנכנס תוך הרשימו,לנבראים

נרצה  בשביל תכלית הכוונה האלוהשקפת הבלתי בעל תכלית מיחוד העליון השומר המדות 
 הנהגה הפנימיית וכן ,מן הפרטים יש לו כונה תכליתית אחרת לפי ערכו ומקומו'  שכל א,בהם

 והם ,ולפי שינוי הזמן' כ הוא בגבול ושיעור לפי חילוק המדרגות של כל א" ג,שהוא בסוד גדלות
 כח הבלתי בעל תכלית שמשקיף על כל הוא ואורות המקיפים ,ז"הכלים ובהם אור פנימי עד

 שהמקיפים , העולמותליית ממדרגה למדרגה בסוד ע,ות להביאם אל הבלתי בעל תכליתהמדרג
  .נעשים פנימיים
 שהרי ,י המעשה"דע כי גם החיצוניות שהוא הנהגה הטבעיית הוא משתנה עת שוצריך

 שבהם ,ג"פ דרכי התורה והמצות תרי"כל הבנין של המאורות נעשה בסוד דמות אדם שהוא ע
 ,מ יש הפרש בין הפנימיות וחיצוניות" מ, שאין לנו עסק בסוד העגולים,ושרכל עבודתינו בסוד י

 המדה שניתן בתחלת הבריאה כפי והיינו , עיקרה הוא בכלים החיצונים של הגוףהחיצוניותש
מ אחר שנברא האדם גם הטבעיית הזאת תלויה בעבודה שמשתנה לפי ערך " ומ,ימי המעשה' בו

כ הנהגה הפנימיית הוא בגילוי " משא,בהם' גילוי שמו ית רק שאין נגלה הנפלאות ו,המעשה
   .'כבודו ית

 הם פועלים ,ל שמעשה המצות בפועל כמו ציצית ותפלין ודומיהם"הרב זש "וז
 , וכל מצות שהם בדבור הם פועלים בפנימיות כמו תלמוד תורה ותפלה,בחיצוניות העולמות

ק שהם "ם ביסודות שכוללים הארת הוש שהמצות הם גורמים זיווג תחתון גופני שה"והוא כמ
ר שהם סוד מוחין " אבל תלמוד תורה הוא בזיווג דנשיקין בג,בסוד עיבור ויניקה דשם אלקים

 של המצות הם סוד אור מקיף בין בפנימיות והברכות , שאלו הם נקראים פנימיות הגוף,דגדלות
 , המשקיף על כל המדרגות כי אור מקיף הוא גילוי יחודו הבלתי בעל תכלית,ובין בחיצוניות

י המצות מגלה כח קדושה עליונה להעלות הכל אל " שע,ש אשר קדשנו במצותיו"והוא מ
 והוא תוספת ברכה אל מדרגות ואורות שהם בסוד מדות של אצילות שהם משגיחים ,הנצחיות

 בין בחיצוניות במצות 3264 שהם המוחין של המאורות,'כו' ש ברוך אתה ה" וז,אל הגבול
ה והם " והמוחין בכולם הם בסוד שם הוי, ובין בפנימיות במצות התלוים בדבורותמעשי

ש אשר " והוא מ,מתברכים מאור המקיף להתקשר בסוד הנצחיות שהוא מקור כל הברכות
 וצונו הוא הביאה בסוד ככלה תעדה , והם בסוד הקדושין והביאה,'ונו כויקדשנו במצותיו וצ

ק עם "ב ותשר"ח בא"פעמים כ' ה הם אתוון ב" כל,3265ודיןשהם אתוון ונק) י ישעיה סא(כליה 
אלקיך ' ן לה"ה) יד י דברים(ה בסוד "דמשלים בסוף משמש לכאן ולכאן הם נ'  וא,ך"מנצפ

הם  כמה , כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם,במדרשש "כמ ו,'השמים ושמי השמים וגו

                                                           

 .לח, א פתחים לז"וזה ז, ת"ל שזה כמשנ"נ 3263
  .ו מאמא"ואקב, י היא מוחין דיסוד אבא" שבא,'ח ברכות פרק ב"פע'  עי3264
  .חנות של הנקודותח מ"שיש כ' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי3265
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ש רבינו הגדול "ה ביאה בקדושין כמהם בסוד נקודות והוא הטיפ'  והי,גבוהים חמשים וחמש
   .ש" יעו,ל בביאורו לפרשת האזינו"ז

  
  פתח ג 
 יזהירו אלין ,והמשכילים אינון אתוון )ב" ע'ד(ש בתיקונים " הדברים הוא כמוביאור

א "י האותיות ברל"מ שבנין כל העולמות וכל פרטיהם נבנו ע"ש בכ" והיינו כמ,'נקודין כו
והם  3266ש בספר יצירה" כמ, שכל היצור יוצא משם אחד,רא שערים אחו"שערים פנים ורל

' י שכל וחכמה עמוקה בסוד נ" שכל פרט מהנבראים נבנה ע,ם"א שערים כמנין והמשכילי"תס
 והוא כי , הוא הפנימיות של המאורות, יזהירו הוא סוד הנקודות,ב נתיבות חכמה"שערי בינה ול

והר ש בז"שה באימא ואמירה בחכמה כמ והיינו שהמע,3267האותיות הם מבינה ונקודות מחכמה
עלמין '  של הנבראים של כל הגכלים שציור כל ה,חכמה אומר ובינה עושה ,3268)א"ב ע"א כ"ח(

ל כאן "ש הרב ז" וכמ, גדולים בינונים וקטנים,מיני אתוון' י אימא במעשה שהם בג"היה ע
ן בחיצוניות "הם נר ו,א והפנימיות הם בסוד אצילות שבו"ע שבז"שחיצוניות העולמות הם בי

 ולכן אמירה ,ותע וחכמה באציל" וידוע כי אימא היא מתפשטת בבי,ונשמה לנשמה בפנימיות
 ואין בהם דבור בלא , ואותיות הם בכתיבה במעשה,פנימיות הוא בחכמה באצילותבשהוא 
ש יזהירו אלין "דחכמה והוא מ'  אבל הדבור הוא בנקודות בסוד י, רק בכתב על הספר,נקודות

  .ה דגדלות" שהוא בסוד שם הוי, שהוא אור הפנימי דגדלות שבהם,קודיןנ
ש " וז,באלף השביעי בעליית העולמות לסוד הנצחיות יעלו לסוד המקיפיםאז ל "ולע

ר שיהי "י או"ר ויה"י או" והם בסוד יה,3269כזוהר הרקיע שכל רקיעים הם אורות מקיפים כידוע
 ,ה דאימא"שאז יתגלה האור לעתיד בסוד שם אהיב "לעוהל "לעאור הוא אור שנגנז לצדיקים 

ר "ר כזוה"י או"ו הוא ויה"ש יזהיר" וז,3270 בהנהגת הזמן של עתה שהאור גנוזהואי אור "ויה
  .ר"י או"יה

 והוא )'פתח ב (ל"ה דרגין של האותיות כמש" כל המדרגות הם בכלל בסוד נוהנה
י שהאור נגנז אין שכר "שע ,3271הנהגת עתה שהוא בסוד הנהגת צדיק וטוב לו רשע ורע לו

 והוא בסוד מזל יום , שהמצות הם בסוד חיצוניות העולמות שמתלבש בטבע,המצות מתגלה
 אלא במזלא תליא כי , ומזוני לאו בזכותא תליאחיי בני )א"ח ע" כק"מו(ש " כמ3272ומזל שעה

 ,מ"ש בכ" הוא חיצוניות ההנהגה ובו נתעלם שכר תיקון המצות כדי שיהיה בחירה כממזלא
פ העבודה אינו " אף שגם הם מסודרים ע,והוא סוד ההנהגה הנשפע בהדרגה לכוכבים ומזלות

 שיש מי שהעושר והטוב ,בבחינת קבלת השכר רק לתיקון העבודה כל אדם לפי שורשו ומקורו

                                                           

 .ד"ב מ"פ 3266
  .'א פרק ד"ח טנת"ע'  עי3267
איהו ) שם לשון הזהר'  עי–אבא (מארי דבניינא , ם יהי אור"ויאמר הוה אמר לאלהי, ל" וז3268

 .ל"עכ, עביד מיד) אמא(אומר ואומנא 
 .'ע פרק ג"ח אבי"ע'  עי3269
) ב"ב ע"א כ"ר חזה(יהי אור אבא ויהי אור אמא , ל"ב וז"ג ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3270

אומר באבא , ז אומר ועושה"ש בתיקו"וכמ, שאבא טמיר יתיר וסתים מאמא דהיא קיימא לשאלה
' בנוק' וכל תוספת ו, ולכן באבא כתיב יהי ובאמא כתיב ויהי, ובה אצטיירו כידוע, ועושה באמא

, ל"עכ, רין מינהדדינין מתע, ויהי אינו אלא צער' מ שנא"כ) ב"ע' מגילה י(ש "ד וז"הוא וב' כמו וה
 . אדרת אליהו במדבר ו כב'ועי

  .ל צדיק ורע לו רשע וטוב לו" נדצ3271
איהו ' תא חזי גלגול דאת ו, ל"ב וז"ח ע"ח ל"וכן בתז) א"ו ע"קנ(שבת '  ענין מובא זה בגמ3272

אין מזל יום גורם אלא מזל ) מ"מ(דנפיק בשעתיה דעליה אתמר מזל שעה גורם כמה דאוקמוה 
, ל"עכ, ב אנפי חיוון"היכלות או לי' א שזה תלוי אם זה שייך לז"ו ע"ב כ"יהל אור ח' ועי, שעה גורם

ה אלא מזל שעה "וד',  שהוא ששת ימי המעשה כו-' ה אין מזל כו"ב ד"ח ע"ח ל"א תז"בהגר' עי
ל כמו יושב בשמים ישחק אדני ילעג "ד רשע שהשעה משחקת לו ור"ל וע" והוא השכינה כנ-גורם 

ז "ז קט"א תיקו"בהגר' ועי, ל"עכ, ז"ה עם רשעים בעה"משחוק שמשחק הקב' כוש טוב "למו כמ
ב חדשים "ב בשנה דאינון י"ב מזלות שהן בעולם שולטין על י" די- ה מאי מזלא דילה בעלה "א ד"ע

ב שעות ביום ולכן מזל שעה גורם ולכן הכל תלוי "וכן בי' ב בשנה כו"י' ב בעולם כו"י י"ש בס"כמ
  . ל"עכ, השעה שנולדבנפש שהיא כפי 
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 ועיקר קבלת השכר הוא , יגרום לו חסרון בעבודה ויש להיפוך ויש בזה כמה דרכים שוניםהגדול
  .ש"לה הפנימיות וסוד המקיפים כמל שאז יתג"לע

אם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על  )ז ה קהלת(שלמה ש "וז
י מדרגות זה תחת "ל שעתה סוד ההנהגה ע" ר,החפץ כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם

ניות וש שהוא בסוד חיצ"ה כמ"זה בסוד מספר המדרגות של כחות האותיות שהם במספר נ
 שבהם כל 3273ח צורות שבמזלות"כוכבים ומ'  והם בסוד מספר ז,תאההנהגה דבמזלא תליא מל
 והוא בסוד ,ט"ומ' ח שערי בינה יובל ושמיטה שהוא אימא ונוקבא ז"ההנהגה החיצונה בסוד מ

 המהפך כל ,3275 תנין השמים,ט הוא תלי" אבל שער המ,3274ה"נ' ו גי"ה בוכ"שמות אהי' ב
  ).פתח כא (ש במקום אחר"הנפלאות כמ ומשם כל ,המזלות לרצונו

נ זה בזה ואינה " שקדושין הוא בחיצוניות הגוף שמתקשרים דו,ס הקידושין והביאה"וז
קוטרא בגולמא  )א"ו ע"ט(ש בהקדמת הזוהר "יכולה להפרד ממנו והוא סוד טבעת קדושין כמ

ם חיצוניות  שעזקא הוא סוד רשימו המקיף שהוא סוד הצמצום שמשם שורש הכלי,נעיץ בעזקא
 וגם עזקא ,ד סוד הפנימיות המאיר מן הקו הנמשך תוך הרשימו"ויל הוא " הנוטרא וק,העולמות

ניות בסוד דלתות וב אותיות שמהם נבנה כל החיצ" וסוד הכ,ך"הוא סוד החותם של מנצפ
 וצירים הם קוצין של ,3276 סתומהם"וצירים של רחם דאימא שמשם ציור כל הנבראים בצורת מ

דלתין הם האותיות כפולות '  וב,ן שהם הנקודות" והצירים בסוד יודי,ן הם האותיותדלתי' הב
נ " והביאה הוא פנימיות חיבור זו,ס הקדושין"ל הם הנקודות וז" וקוטרא הנ,ק"ב ותשר"בא

  .העליונה והוא הארת הפנימיות בהנהגה , שהוא הנקודות, טיפה,' והוא סוד הי,בזיווגא דילהון
ש " וז)י ישעיה סא( ה"נכנס שם בביאה אז תעדה כלי'  וי,דושיןה בק" סוד כלוהוא

ך " ועם מנצפ3277ו חיילין"ר הוא כלל האותיות שהם תצ" שאש,'ר קדשנו כו"בנוסח הברכה אש
 והוא במעשה שהוא סוד ,ו"קדשנ'  ומהם סוד כל השערים פנים ואחור גי3278ר"הם בסוד אש

 וצונו הוא באמירה ,אל בסוד אירוסין במעשה מתקדשים ישרצותי המ" במצותיו שע,הקדושין
המדרגות תורה ומצות '  וצריך בכל מצוה ובכל עסק תורה לחבר ב,בתורה שהוא סוד הפנימיות

   .ת"הדברים בכל ברכה להאיר בהם סוד המקיפין כמשנ'  ולכן נתקן ב,ביחד
  

  פתח ד 
בראים מ שתכלית העבודה של האדם הוא להיות מתקן את עצמו וכל הנ" ביארנו בככבר

הוא עליה '  הא,אופנים'  וענין עליה זו הוא בב,להעלותם למדרגות יותר עליונות מכפי שהוא
להעלותם למדרגות יותר עליונות מכפי מה '  והב,במה שירד מתחלה להחזיר אותם למקומם

 עליה במדרגה וענין , והוא בסוד עליית העולמות לסוד הנצחיות, בתחלת מציאותםושהי
שבירה  (ת במקומו" והיינו כמשנ, הוא במה שירדו בתחלה בעת השבירה,הראשונה שכתבנו

 שהשבירה היה כפי שיעור מחשבה עליונה במאורות לפי הקלקולים שהיה יכול למצוא )'פתח ט
כ היה השיעור בסוד " ואח,י הבחירה של האדם ונמצא שזה נקרא ירידה לעולמות"בהם ע

 וזה נקרא תשובה ,י החטאים" הקלקולים שנעשים ע היינו לפי סוד התשובה והתיקון על,יקוןהת
 ולכן היה כן ,אלפי שנין' י העבודה בכל הו"שמחזיר כל המדרגות למקומם והוא הנעשה ע

                                                           

  .ג"ט ע"ז קי"א תיקו"ובהגר, ב"ז ע"א קע"באריכות בליקוטי הגר'  עי3273
  .ד פרק יא"ח מן ומ"ד פתח כג וכן ע"ן ומ"לעיל מ'  עי3274
וזה האלף ' ש אלף בינה וכו"ל וכמ"משה זכה לבינה הוא כנ, ל"ד וז"ע' ב א"יהל אור ח'  עי3275

  .ל"עכ,  הגדול לכן על ידו נלקה פרעההגדול הוא התנין והוא סוד שנקרא משה התנין
 .א פתח טז"לעיל ז'  עי3276
ש "וז, שהוא אחד' אלף והן א' ק גי"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ע' ב א"יהל אור ח'  עי3277

אלפים וחצי ' ץ מספרם ג"כפולות כמנפ' ה ועוד ה"ו חיילות משבחים להקב"שתצ) ויקרא ב(ר "במ
) ב"ז ע"ב כ"זהר ח(ל "ט ופלגא והן היאורים כנ"הן תצ)  תצה'גי' עד ק' מא(ו "וחצי ועם תצ' שהם ג

ט "ש תצ"וז' ן והן אלף חסר א"ק בזו"תשר' כסדרן וא' ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א
  .כ"ע', יאורין ופלגא בסטרא דא וכו

, ולא אמר קדשתנו וצויתנו, עוד אשר קדשנו במצותיו וצונו, ל"ב וז"ט ע"ז ע"תיקו'  עי3278
ומסטרא דדכורא , מסטרא דנוקבא אתקרי אשר, ודא כתר עלאה, ה ודאי"יהו אשר אהיאשר א

וצונו , ם יהי אור"דאתמר ביה ויאמר אלקי) סבא(קדשנו דא אבא , רישא דכל רישין, אתקרי ראש
 . ל"עכ, ותרוייהו לימינא ושמאלא, ולית הוויה אלא על ידי עשיה, דאתמר בה ויהי אור, דא אימא
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כ יורדים ממדרגתם כדי שיהיה " ואח, העולמות והמדרגות במקומם,בשיעור המחשבה תחלה
מה שהיה הוא שיהיה ) י-טקהלת א  (ש שלמה" חדש לגמרי בסוד מר שאין זה דב,כח להעלותם

  .'יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא כבר היה וגו ,'ומה שנעשה וגו
קודם הבריאה ויציאת '  א, והם,מדרגות היה הוה ויהיה'  כי הזמן מתחלק לג,והענין

אלפי שנין בסוד הוה שהוא בסוד הבחירה ' הוא בהנהגת הו' בוה ,המדרגות קודם השבירה
 ,ט ובעת התפלות שבכל יום"לק לפי הזמנים כגון בשבתות ויודרך עולה ויורד שמתחבשהוא 

 שאז ,הוא באלף השביעי שאז הוא זמן העליה שאין בו ירידה' הגו , למקומםוזריםכ ח"ואח
י אימא שהוא סוד התשובה דשם כולם סלקין בה בסוד העיבור "נתקנים מכל הקלקולים שלהם ע

ונמצא  )ב"ה ע" פיומא('  מקוה מטהר כו מה,' מקוה ישראל ה3279להתברר מן התהו בסוד המים
 בסוד הנצחיות מה שיהיו המדרגות אבל ,שבעת הזה כל המדרגות הם כקודם השבירה ממש

  .מוחין ועוד מדרגות זה למעלה מזה עד אין קץ' עולים הוא לאחר אלף השביעי בסוד הג
דה ן של הכלים שהם בבחינת מ"נ שהם בסוד נר"ס התחלקות המדרגות בבינה וזו"וז

 קודםכ חיה ויחידה שאינם מתלבשים בגבול ומדה כלל והיינו שמה שהיה " משא,וגבול
ק "אלפי שנין הוא בסוד ו'  והנהגות הו,השבירה הוא בסוד מלכות שלכן נקראים מלכין קדמאין

  . ובאלף השביעי הוא בבינה בסוד יהיה בתיקון, שבהם עליה וירידה כפי שינוי הזמןבהוה
ן " ולכן הם בסוד נר, רק בסוד חזרתם למקומם במה שירדו,ות אינו בנצחיועדיין

שמתלבשים בכלים אבל לאחר אלף השביעי שהם בסוד הנצחיות הם בסוד חיה ויחידה מה 
 מה שהיה בתחלה קודם הקלקול הוא 3280ש" וז,שאינו מתלבש כלל בגבול וכלים של מדות

 והוא סוד ,יהיה הם שוים והההיה ונמצא ששם , שיחזרו לתיקונםחרשיהיה באלף השביעי א
 , היה ביהיה, חזרת מלכות נוקבא לאימא,'קרן ביובל אתעטר גו )ב"ו ע"ל(צ "ש בסוף ספד"מ

 אינו ,י העבודה והזמנים המסוגלים לזה"כל זמן עכשיו עבוגם כל התיקונים ועליות שנעשים 
א כבר היה  ראה זה חדש הוריש דבר שיאמ) יקהלת א (ש "דבר חדש אלא חזרת מה שנתקלקל וז

  . והם עלמין קדמאין כפי מה שהיו קודם השבירה,לעולמים אשר היו מלפנינו
נר דלוק על ראשו  )ב" ע' לנדה( זה הוא ממש כמו העובר כשהוא בבטן אמו שאז וענין

כ כשיוצא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכח כל " ואח,ולומד כל התורה כולה' כו
האדם יגע כל ימיו בתורה ולהשיג מדרגות גדולות אינו אלא חזרת  ונמצא שמה ש,'תלמודו כו

 ואם לא היה לו הכנה זו בתחלה בזמן העיבור לא היה יכול להשיגו , מקודםלוהדברים שהיה 
 ושוב , כן היה כאן שלכך היו תחלה כל העולמות של המדרגות במדרגה העליונהוכמו ,כ"אח

 אבל כל ,ן אותם להעלותם למקומם הראשוןכ כדי ליתן הכנה לאדם שיוכל לתק"ירדו אח
 אלא הוא בסוד ,י האדם"כ אחר אלף השביעי בסוד הנצחיות אינו נעשה ע"העליות שנעשו אח

מצד '  הב,מצד השבירה'  הא, וכמה מדרגות ירידה היה לעולמות,קבלת שכרו שזה נעשה ממילא
   .י העבודה"ם המה ע שכל אלו המדרגות ותיקוני,מצד פגם קטרוג הלבנה'  הג,ר"חטא אדה
  

  פתח ה 
אלפי שנין הם במספר מכוון '  שתדע שכל העליות שנעשה בכל הזמנים של הווצריך

כפי התיקונים והמדרגות שהם צריכים לעלות במספר המדרגות שהיה בהם הקלקולים של 
ט שחוזרים "תפלה ואחר שבת ויוה שאף שאחר כל עליה יש ירידה כמו שהוא אחר ,השבירה

 אלא שכל עליה ועליה נקבע שורשו למעלה באימא ,ו"מ אין זה לבטלה ח" מ,ומםלירד במק
ט שבכל הזמן ומספר כל התפילות ותיקונים "שכך שיערה מחשבה עליונה מספר ימי שבתות ויו

ש " והוא מ,של המצות שנעשה עד סוף אלף הששי כפי מספר המדרגות שהיה בהם הקלקול
 וכפי מספר העליות , שלא היה נעשה בזמן הראשוןשבכל תפילה וכל זמן נעשה תיקון אחר

אלפי שנין הם '  רק שבזמן הו,ותיקונים האלו כך הם מספר העליות שיהיו באלף השביעי

                                                           

כ "בינה שהיא מקוה ישראל שמטהרת ישראל ביוה, ל"ב וז"ז ע" לז"על תיקוא "בהגר'  עי3279
 .ל"עכ, וכן מקוה ישראל דלעילא כידוע' ש אשריכם ישראל מי מטהר וכו"כמ, שהיא בינה

ה "ידוע מ, ל"וז, ורק מצאתי כעין זה במגלה עמוקות אופן רכד, ל כזה" לא מצאתי חז3280
ונרמז ,  שהיה בתחילת הבריאה הוא יהיה לעתיד לבאל כל מה"ר) קהלת א ט(וא שיהיה "היה ה"ש

שרמז קהלת שמשה רצה לתקן כל מה שהיה קודם חטא ) לח' ג הק"וכן הוא בשעה(ת "שם משה בר
  .ל"עכ, הוא שיהיה בזמנו, אדם
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א יש לה מציאות כל זמן העבודה "בבחינת עליה וירידה מצד שעדיין הבחירה מסורה והסט
  .כ באלף השביעי"משא

 שכפי מספר המדרגות ,שה ימי החולש בכמה מקומות ששבת כולל כל ש" סוד מוהוא
 רק שאז זמן השביתה והמנוחה מיגיעת המלחמה הכבדה ,ימי השבוע כך הם בשבת' שבו

 ,ב ככרות בשבת" בי)א"ה ע"רמ( ש בזוהר פרשת פנחס" והוא סוד מ,א"שהאדם עושה עם הסט
ל בכ' ככרות ב'  שהם ו3281 וכפי שיטת רבינו הגדול בכתביו,שית באתגליא ושית באתכסיא

עלמא '  והוא סוד הארת אימא באלף הז,סעודה כפי מספר ימי השבוע ובשבת הם באתכסיא
  .דאתכסיא

 העליה הזה הוא תוספת חשיבות בנבראים כמו שאנו רואים באדם שבכל שבת וסוד
 , והחושים שבו מתגדלים ומתענגים ביותר, ורוחב לב למנוחה ותענוג3282נוסף לו נשמה יתירה

 , אבל הגוף עצמו אינו משתנה כלל,בו ביותר ורוחב לב להבין ולהשכילוגם רוח הקדושה גובר 
 והוא סוד העליה של המאורות דאצילות בכל ,וצריך שיהיה נמצא כל זה בשורשו למעלה

  .סעודות של שבת'  בסוד ג שהםן שבו" כמו באדם בסוד נר,המדרגות בכל התפלות של שבת
 ש" והפנימיות הוא סוד מוחין דגדלות כמ, שבכל המאורות יש פנימיות וחיצוניותוהיינו

ט " ובשבת ויו, והיינו סוד התרחבות החושים שבראש שהם באים מן המוח)'פתח ב (למעלה
בה כמו שהוא חי שהוא חושים יותר מאירים ומתלהטים יותר בהר" פנימיות אחרים ענכנסים

 שכפי ערך , שבון" והיינו שסוד המוחין והחושים תלוים בנר,במדרגת העולם שלמעלה ממנו
 והוא סוד עליות העולמות ,ן כך הם ערך המוחין והחושים שבהם הנשמה מגלה כחות שלה"הנר

 ,א"א ומקבלים כתר מאו"א עולה לאו"א בלילה וביום ז" שנוקבא עולה לז,שאנו מדברים בשבת
  .והיינו שנכנס בהם פנימיות אחרים ממדרגות שלמעלה

 שבימות החול אין ,ט" ובין עליות שבשבתות ויו ההפרש בין עליות של ימות החולוזהו
 שפנימיות , אלא סוד התקשרות והתכללות המדרגותא"מאונ פנימיות אחרים "נכנסים בזו

 שכל מדרגה עליונה החיצוניות ,א וכדומה"נעשה חיצוניות אל חיצוניות של אועולה והתחתון 
אמת אין זה עליה והעתקה  שב, ונמצא, הוא עולה ונעשה פנימיות אל פנימיות התחתוןושב

 רק הוא כעבד שעולה להיכל רבו לקבל פרס ממנו ואינו עומד במקום רבו ,ממדרגה אל מדרגה
 ,א ונוקבא חיצוניות שלהם עולה במדרגה יותר" אז ז,ט"כ עליות של שבת ויו" משא,ממש

תירה  והוא כמו נשמה י,א עצמם" להם אלא מסוד פנימיות אוששייךשהפנימיות שלהם אינו מה 
 וכל זה הכנה למה ,א עצמם"נ כשעלו הם במדריגת או"שנכנס באדם ממש למטה ונמצא שזו

 והיה אור )כוישעיה ל (ש " וכמ,ל שאז באמת כל העולמות יעלו למדרגות עליונות"שיהיה לע
נ " שהוא סוד עליית זו,'הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים וגו

   .ש במקום אחר"כמ
  

  פתח ו 
 צריך לפרש ענין הפנימיות והחיצוניות של המאורות מה , ענין זה על בוריוולהבין

 שכל אבר וכל , והוא שצריך שתדע שעצם הכלים של המאורות הם סוד חוקי ההנהגה,ענינם
 כגון נוקבא , וכל פרצוף יש לו חוקים אחרים,'פרט מהם הוא חק אחד אשר שם המאציל ית

ותקם ' אשת חיל וגו) דמשלי יב (ר הנהגת הבית כמו האשה בבית בסוד  הם לסדלהחוקים ש
א בעלה כך היא משפעת ומורדת אותם אל " והיינו שכפי הסדרים שהכין ז,'בעוד לילה וגו

 וכפי ענין הרווחתו כך הוא ,מ ומרויח" וכמו באדם למטה הבעל הוא העוסק במו,התחתונים
י עבדיו ומשרתיו " המביאה הריוח שעולה עיא וה,מסדר הנהגת ביתו ומוסר ההנהגה אל האשה

                                                           

' וכן צדיק ו, דרועין שית פרקין' כולל ב' ת הוא ו"דת, ל"ג וז"ד ע" צז"א על תיקו"בהגר'  עי3281
צ אלא תרין "מ פנחס אמר דא"אבל ברע', שוקיו עמודי שש עומדים של שש וכו, שוקין' כולל ב

ל שגם כאן מיירי "וי, ואמר דהן שית באתגליא ושית באתכסיא', לחמין בכל סעודה כדברי הגמ
י הן דשכינתא דאתגליין והן "ודנה, ת הן גוונין סתימין דלא אתגליין"א שהן דחג"ו דעד"ג דוא"כה

ב על "ב שהם נהיו י"א מב ע" ליקוטי הגר'ועי, ל"עכ, אן שית מהאי סטראש כ"וז, בפתורה דשבת
  . 'ידי שחותכים כל הו

ולכן אין , תיקון התפילה דחול הוא בשבת ממילא, ל"א וז"ט ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי3282
והוא הכנה לתפילת השבת והוא קבלת נשמה , וקבלת השבת הוא שכינה עלאה, תפילין בשבת

  . ל"עכ, וא מבינה ולכן אומרים נשמת כל חייתירה ונשמה ה
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כ לפי " ואח,ן לבעלה" וכמו כן הנוקבא היא המעלה עבודת התחתונים בסוד מ,בבית ובשדה
 או ,דרכים' ד שנותן לנוקבא על ב" הוא השפעת המ כךן ולפי הגדלתו או מיעוטו"ערך המ

 מה שכבר היה קןרתו לת או בחז,בתוספות אורות ותיקונים חדשים שהם בסוד נשמות חדשות
 ונמצא שחוקי השכינה אינו אלא לסדר ,ונתקלקל והוא בסוד זיווג דנשמות ישנות לחדשם
  .כ התיקונים העליונים להם"א ולהגיע אח"הרכבת החוקים להעלות מה שנתקן ונסתלק מן הסט

א הוא סדורי המשפטים והוצאות הנבראים והמגיע להם כפי המשפט והדין " חוקי זאבל
  . והוא עצם ההנהגה,חוקו' פ הוא נותן לכל א" בסוד הריוח שמרויח מעבדיו ומשרתיו שעשהוא

א כפי גילוי החסדים הגדולים "א מא"להאיר אל זוהיינו , ד אחר"א הוא ע" אווחוקי
א לפעמים למעלה מקו המשפט רק בשביל קיום " ולהשפיע לז,שהוא מתקרב אל הנצחיות

 וגם בזה יש כמה מדרגות במיעוט )א פתח טו"או (ריכותת במקומו בא" כמשנ, ותיקונוטהמשפ
  .א עילאין" ואמצעיים ועליונים ואוחתוניםת ת" כגון ישסו,וריבוי

כ " משא,א עצמם הם חוקי החסדים הגדולים ורב טוב הנשפע כפי מה שהוא" אוחוקי
 , ועד כאן הם חוקי האורות השייכים להנהגת הגבול הזמניי,ם מדרגתומצטמצא "כשבא לאו

כ על כמה מדרגות זה למעלה "ולמעלה הם בסוד חוקים אחרים שהם בסוד הנצחיות שהם ג
 אלו החוקים הם בסוד כלים של המאורות שהם בסוד מדה ושיעור לכל חק כפי הראוי וכל ,מזה

 ששורש כל החוקים האלה הוא בצמצום ורשימו ,ק הוא בסוד חקיקה וצמצום ומדה" שכל ח,לו
 ופנימיות כל המאורות הוא בסוד טעם החוקים שהם מסודרים , הכליםהעליון שמשם שורש כל

 שחושים , ובינה לצורך תיקון העולמות שהם החושים שבראש שמאירים מן המוחיןכמהבח
  .י הכלים ואברים שהם המדות"האלה הם משמשים ע

 והיינו שחוקים של הנוקבא הם , המאורות וחוקים האלה הם נמשכים זה מזהוהנה
 וכן ,א"א מא" וכן של או,א"א מחוקים של או" וחוקים של ז,א"משכים מחוקים של זנתלים ונ

 שהרי כל השתלשלות העולמות והפרצופים הם מקושרים ,כל המדרגות הם נקשרים זה בזה
 היה סוד התיקון לקשר המדרגות בסוד המתקלא ולהיות נמשך דבר ו שזההעליוןבקשר יחוד 

 ויעלה העבודה והתיקון מזה לזה להשלים רצון היחוד ,י התחתון"מדבר והעליון יתפעל ע
ל " ור,ש בסוד עליית העולמות שחיצוניות עליון נעשה פנימיות אל פנימיות תחתון" וז,העליון

 הם נמשכים ונתנים מעצמות החוקים , וחוקים של התחתוןותשפנימיות הכוונה והטעם של מד
 נקשרים התחתונים ועולים ,תפלה הראוים או בתי העבודה של התחתונים במצו" וע,של העליון
 והוא סוד , וכן זה לזה, העליון מהםהרצוןל שפונים אל כוונה העליונה להשלים " ר,אל העליון

 קירובא ויחודא דכל הדרגין זה מזה בסוד הוא כמו בקרבן ש3283התפלות שבמקום קרבנות תקנום
 בסוד כוונת התפלה ממש  וכן הוא,שאמר ונעשה רצונו' אשה ריח ניחוח לה) טויקרא א (

ט "רנ( ופקודי )ב"מד ע(ש בזוהר פרשת בראשית " כמ,שנכללים היכלין בהיכלין ורוחין ברוחין
   ).ב"ע

נ עצמם הם משתנים בערך הפרצוף " שחוקים של זו,ט הוא ענין אחר" בשבת ויואבל
תה ט הוא עוסק בשבי" שבימות החול הוא זמן המלאכה ובשבת ויו,שלמעלה מהם כמו למטה

נ פועלים כפי החוקים שלהם " שבימות החול זו, וכמו כן הוא במאורות העליונים,ועונג ומנוחה
 ליכא ועיקרו עלמא שכר מצוה בהאי )ב"ט ע" לקידושין(ש " הטוב והעונג כמבהסתרשהוא 

 וכמו כן בכל שבת מאיר ,א"א לגלות הטוב והחסד מא"ב שהם החוקים של או"מוכן לעוה
 )א"ב ע" כעירובין(ש " ולכן הוא זמן השביתה והעונג כמ,ות והעבודההתנוצצות משכר המצ

 ומעין זה הוא בכל שבת , היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם,היום לעשותם ולא מחר לעשותם
ס תוספת העונג והרחבת הנפש והשגת החכמה ובינה שהאדם מוכן לכך באלו הזמנים " וז,ט"ויו

 והוא ,ב ממש"ששבת הוא מעין עוה )ב"ז ע" נרכותב(ש "ס מ" וז,יותר מבימות החול כידוע
ל שחוקים " ר,נ"א הם פנימיות של זו" שפנימיות או,נ עולים שם בעצמם במקומם"ש שזו"מ

שלהם מסודרים מעין מה שישמשו באלף השביעי שאז כל הנבראים יעלו ממדרגתם ויתבטל 
  .המעשה ויהיו רוחניים משמשים בסוד העדון והעונג

 לכן ,ל"ה רק בסוד התנוצצות והארה לבד לא גילוי ממש כמו שיהיה לע לפי שאין זאך
ב באלף "כ בעוה" משא,ז אין גופי בני אדם משתנה רק בסוד פנימיות החושים שלהם לבד"בעוה

                                                           

 .ב"ו ע" ברכות כ'עי 3283
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 ו כמ,א"א להיות לעולם במדרגת או"השביעי שהגופות בעצמם יזדככו שאז יהיו נקבעים חוקי ז
  .נסו בהם נשמות חדשות שהוא פנימיות אחרכן יהיה קביעות גופי בני אדם ויכ

 שבכמה מקומות נראה ,ל שיש בזה סתירה לפי הנראה"ש הרב ז" תבין הדרושים מובזה
 ולפעמים כתוב שפנימיות העליון נעשה פנימיות ,שאין עליה אלא לפנימיות אל חיצוניות עליון

 ,במדרגה יותר גבוהר שהעולמות עצמם היו " וכמו שהיה קודם חטא אדה,בחיצוניות התחתון
ט נראה הסתירה בכמה " וגם בשבת ויו,ט"ש שיש הפרש בין ימות החול לשבת ויו" כמוהוא

 ונמצא שהוא ,ב" אבל הכוונה בזה שאינו רק בסוד הארה והתנוצצות לבד מעין עוה,דרושים
כ יכולים לומר שחוקים שלו עולים למעלה ממש שפועל " וג,באמת במקומו בכל החוקים שלו

ב בסוד השביתה והעונג מה שמשפיע לנשמות ישראל בסוד נשמה "ערך התנוצצות עוהלפי 
   . והבן מאד,יתירה

  
  פתח ז 

 שכבר ,ן שבכל פרצוף"ה וב"סוד מוהיינו ,  יש ענין אחר בסוד פנימיות וחיצוניותעוד
 שמה שיצא בתחלה בעולם התהו הם מאורות הנקראים בשם )'נקודות פתח ד (נתבאר במקומו

א על שליטתו בסוד " והיינו שהם מוכנים להניח הסט,בהם נמצאים כל הקלקוליםן ש"ב
 וחשך במאורות שכל חלק ומאור שבו מיוחד נגד איזה מצוה ליםז גורם קלקו" שעי,הבחירה

א שמאיר בו מאור " אז נותן כח בסט,ת" וכשאדם מבטל המצות עשה או עובר הל,ואיזה תיקון
ה הם מאורות של תיקונים והם במספר מכוון נגד "מ אבל שם , שהוא מכוון לנגדודאח

 והם בסוד רוח ונפש של , אותומבטליםא ו" והם המעבירים כח הסט,הקלקולים שיכולים למצוא
 והיינו שמוסיף בו האורות ,ן"שמתקן גם הב'  הא,דברים' ה הוא עושה ב" וכשנכנס המ,האדם

ן דנוקבא "ספירות של ב'  וט,ן שבו"בא ב"ר של ז"י הקלקולים והם בסוד ג"שנתעלמו ונחשכו ע
ה שלא "הוא עצם המ' והב ,א"י שליטת הסט"שהיו מתעלמים עוהיינו , שבתהו לא יצאו כלל

 גורם תוספת האור גם למאורות שיצאו ,היה כלל שהם אורות החדשים בבחינת פרצוף שלם
התוהו גם שהיו משמשים בעת   שתחלה,ס של הנוקבא"א וט"ק של ז"בעולם התהו שהם הו

חטאים ה והוא בסוד הנהגת העולם בעת שהרע גובר ו,מ היו קטנים מאד במדרגה שפלה"מ
א "ן בז"ר דב" שבתיקון נתוסף ג,ל"ש הרב ז" וז,ה הם מאירים יותר"י כניסת המ"ע ו,מרובים

  .ה"ן וכל פרצוף דשם מ"ס בנוקבא דב"וט
לה שהם מאורות כ בתח" שחיצוניות נקרא מה שיצא ג,מדרגות שזכרנו'  הם הבואלו

 ,כ לתקן הקלקולים" והפנימיות הוא מאורות שנתחדשו אח,א לפעול פעולתם"המניחים הסט
 שהרשימו הוא מה ,שרשים העליונים בסוד קו ורשימו' ושני אלו המדרגות הם נמשכים מב

 והקו הוא כח ,א לעשות את שלו" בעל תכלית שמזה היה שורש יציאת הסטהבלתישהיה סילוק 
 והם בעצמם סוד נפש , שנכנס שם לתקן כל המדרגות ולהחזיר הכל ליחוד העליוןס"יחוד הא

 והוא ,שקיו דאילנא מלגיו) א"ט ע" יז"תיקו( בזוהרה והוא נקרא " ורוח הוא שם מ,ורוח דכללות
  .מ"שמא מפרש שנזכר בכ

 , שדעת הוא מלגאו,3284ת"א משה ויעקב דעת ות"מדרגות בז'  שהם בש הרב"והוא מ
ן יש מוחין וכל " ואף שגם בב, מוחין הפנימיים שנמשכים בגוףודעת הוא מסוהיינו שהד

 ,ה שנכנס בו"י שם מ"ן אחר התיקון ע" והיינו בסוד תוספת המאורות שניתוסף בב,הספירות
 שיעקב ,ת יעקב ומשהו והוא עצם מדרג,י"ה שבאו ע" המוחין נקראים על שם מםר שה"ולכן ג

 והם היו תחלה במצרים בסוד השבירה שגבר בהם ,שלהםממנו שורש יציאת ישראל הגופים 
איש שקוצי ) זיחזקאל כ (ש " וכמ,'לקחת לו גוי מקרב גוי וגו) לדדברים ד (ש "הקלקולים כמ

ק "והיו בסוד ו' ז שבידכם וגו"משכו מע) ב"ז פ"מות רבה פטש( ואמרו ,'השליכו וגו' וכועיניו 
  .ה בכרס אחדשאשה ילדה שש) ח"א פ"פר "ש(ש " והוא מ,לבד

ה הוא סוד "א שלטה על הקדושה עד שבא משה רבע" שהסט, היו בשעבוד למצריםולכן
ה " והם מאנין תבירין דקוב,א"ה שנכנס לתקן הכלים הנשברים ולהוציאם מן הסט"הארת שם מ

'  הא,דברים'  והוא בב,'אעלה אתכם מעני מצרים וגו) יזשמות ג (ש "שנקראים עניים כמ
 והוא סוד החירות שלהם שיצאו מגלותם ,ר שלהם" עצמם סוד הגם כלין שהם"שהוסיף בב

 שהתורה ,ה והוא התורה שנתן להם משה"הוא הפנימיות של מ'  והב,ר מעלמא דחירו"שקבלו ג

                                                           

  .יעקב מלבר משה מלגאו, ל"ב וז"ט ע"ז כ"תיקו'  עי3284
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דברות '  והם בכלל בסוד י,והמצות הוא תיקון לנפשם לכל הקלקולים שהיו יכולים להיות בהם
 ונמצא שיעקב שורש ,ה" של פרצוף דמריםג אב"ה ותרי"ס דמ"ג מצות שהם כלל י"ותרי

  .חיצוניות וגופים של ישראל ומשה שורש הנשמות של ישראל
 , שכל בעלי מומין נתרפאו בגופם במעמד הר סיני)א"ז פ"במדבר רבה פ(ש "והוא מ

 שכל מום הוא פגם מן ,שכולם הם התיקונים לגוף שהם כלים החיצונים שהוא בסוד השבירה
 )כאב ויקרא כ(ב וס הקרבן שכת" וז,3285ם"מו' יגי הגבורות בסוד שם אלקים גיא שיונק מס"הסט

א ובהסרת " הם בירורים שעולים מן הסטרבנות שהק,תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו
י " והתורה הוא בסוד הפנימיות שהאיר בנשמותיהם בהשגת החכמה והבינה ע,הקלקולים מהם

 ,ה הפנימית" מהוא דשמו 'ה"מ' ש,כל נרמז בשמו וה,הדעת שהוא נשמת משה שהאיר בהם
ת "ת נגד ז"הויו' ז' ב שהוא גי" שם יעק3287ש" וז,3286ן"ר שנתוספו בב"דשמו הוא בסוד ג' והש

והוא  ,ש למעלה"כמר דמוחין "כ פנימיות הם ג" משא, והם בחיצוניות בגופא,שהיו גם בתחלה
שבירה  (ש במקומו"פנימית כמה ה"ל שזיווג דנשיקין הוא רוחא ברוחא בסוד מ" זש הרב"מ

 ה כמבואר במקומו"רוחין דאהב'  שהנשיקין היא זיווגא דמוחין שלהם והוא סוד ד)'פתח י
ה ברחימותא חסדים שהוא קשר היחוד מסוד " שסוד התיקון הוא בסטרא דאהב)א פתח יז"או(
   .ן"ההי'  בגופא מן הדעת הם בנמשכיםעטרין ה'  וב,ב"ר שהם א"ג

  
  פתח ח 
 והוא כמו באדם התחתון יש ,ל שחיות הפרצוף הוא בסוד הפנימיות" זש הרב"והוא מ

רו והם סוד כחות פנימיות ופעולת הנפש שבגוף שהם יבתוך חב' פרצופים שלמים א' בו ב
 וכשהאדם מת אז ,י החושים" שהנשמה כשמתלבשת בתוך הגוף פועלת בהם ע,במוחין פנימיים

 ואז ממילא הוא מת וכחות הנפש והחיוני ,שמה פרצוף הפנימי כשמסתלק הנומסתלק ממנ
ן לבד דלית ליה מגרמיה "ה ונשאר ב" והוא סוד השבירה ממש בסילוק הארת מ,מסתלק ממנו

ה שנקרא " שהמיתה הוא סילוק מ,אדם כי ימות באהל) יד במדבר יט(ס הכתוב "וז 3288כלום
ימים של '  והם ז,ן"א המתדבק בקלקולי ב" ואז ממילא שורה רוח טומאה בו בסוד הסט,אדם

  .מלכין קדמאין' טומאת מת נגד ז
כלים ' ן בג"הראשונים הם בסוד ב'  שג,3289אנוש גבר איש אדם שמות של אדם' ס ד"וז

 שכחות הגוף , שבחינת עיבור שבו נקרא אנוש מלשון חלישות,שלו בסוד עיבור יניקה ומוחין
 , והוא העקב של הגוף, מלכין'ם מז"פעמים אדו' שלו הם חלושים וקטנים בטבעם והם בסוד ז

 ,ש"נח' ש גי" שאז הנחש כרוך בעקבו בסוד אנו, שבו במדרגה היותר תחתונים שבהםרגותהמד
ש הוא בסוד " ואי,ובחינת יניקה שבו הוא נקרא גבר והוא אלקים דקטנות שהגבורות מושלים בו

דוע מסוד אתוון  וי, כי כאיש גבורתו)כא ח שופטים(ש "ן בגבורות כמ"גדלות שבו מסטרא דב
ש " נמצא שי,י"ת נה"ד חג"מדרגות חב' נ שהם ג" וזוא אימ,3290ע"ש שהם בסוד בי"ר י"ק ט"ח

  .ל"ש רז"ג שנה כמ" וכן נקרא איש בגדלות כשיגיע לי,ר במוחין"הוא בג

                                                           

  .עץ הדעת טוב בשלח'  עי3285
אדם ' דמשה וד' ת ש"בחג' הן ג) המרכבה(חיות ' ד, ל"א וז"א ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי3286

ג "ב ע"ב י"עוד יהל אור ח' ועי, י"א במלכות אדנ"והיא אינה ממותקת שהיא דינ' ה דמשה וכו"במ
 . ל"עכ, באסתלקותא לכתר' ה דמשה והוא מל"דמשה מצד כללותו באבות ועיקר שמו מ' ש, ל"וז

 .שער הפסוקים לך לך'  עי3287
 .א"א ע"א קפ"זהר ח 'עי 3288
 .א"ח ע"ג מ" זהר ח'עי 3289
ויצירה , בריאה כלו טוב, ע"ביעולמות ' ש ג"ר י"ק ט"סוד ח, ל"ד וז"ע' ב מ"יהל אור ח 'עי 3290

' ג, הכללות' שהן ג, ה"ונו, ג"וחו, ב שניהם רחמים"ושרשן למעלה חו, ועשיה כלו רע, ר"ה טו"ע
עוד יהל אור ' ועי, ל"עכ, ובקריאתו, והשם בכתיבתו, ק"אקי', ונוק, א"ז, א"א, שמות שכוללן הכל

ע למעלה "עולמות בי' נ והן בג"לא דוא אית ימינא ושמא"בין בקדושה ובין בסט, ל"ד וז"ו ע"ב ט"ח
, א"כי ימינא הוא חנף ומרע שמראה טוב לב, שניהם טובים ובעשיה מדור הקליפות שניהם רעים

, דגיהנם' ק ומספרם גיהנם והן דכר ונוק"והן אותיות ח', ושמאלא בעל מחלוקת איש לשון בל כו
 כולו טוב והוא בנשמתא כי אין אבל בבריאה, ר"אתוון ט' ושם ב, ר מטה ונחש"ה טו"וביצירה ע

' ועי, ל"עכ, ה"ר ומנח"או, ש"אתוון י' ושם ב, בה חטא לעולם כי היא מסתלקת קודם החטא
' א ח"ק בהם אוחזת הס"אותיות ח) כ טו] (חיל בלע ויקאנו מבטנו ירשנו אל[ל על הפסוקים "ברמח
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מדרגות הראשונות ביחד ' ה שכולל כל הג"ם הוא הפנימיות שלו בסוד שם מ" אדוסוד
 ואדם הוא בסוד ,חלקי הפרצוף בראש בטן גויה' מדרגות בג'  לגן שמתחלקים"וכידוע בסוד נר

 וכן הוא ,3291ה"ח מ"ה כ"ה חכמ" והוא בסוד מ,ן ביחד"ה סוד אור מקיף שכולל כל הנר"חי
  .ע"עלמין בי'  בפנימיות גמתפשטבסוד אצילות ש

כלים של הגוף שבהם כל הקלקולים ' כ במאורות שחיצוניות שלהם הוא בסוד ג" גוהוא
 החיים של רוח שהוא ,ה" חי,ה" והפנימיות הוא בסוד מ,ן"שייך מיתה ושבירה בסוד שם בובהם 
ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש  )זבראשית ב (ש הכתוב בבריאת אדם " והוא מ,הכלים

 שהוא סוד הפנימיות רוח החיה שבו שהוא זיווג פנימי דנשיקין ,ותרגומו לרוח ממללא ,'וכוחיה 
 , אז נשאר אלם שאין בו הדבור,ה הפנימי" ולכן כשמת האדם שאז מסתלק ממנו מ,שהוא בדבור

ר שלו בסוד "ה הם ג"ק שבו וי"ם הוא ו" כי שם אלקים הוא בסוד חיצוניות הפרצוף ואל,והענין
ה "ן שהם י"ר דב"ה וגם ג" וכשמת אז נסתלק כל שם מ,ה הוא פרצוף הפנימי"ן והוי"ר דב"ג

 אז ,שנים שהוא מתחיל זמן הגדלות'  וכן בתינוק אחר כלות הב,ם לבד" ואז נשאר אל,ל"דשם הנ
 ,' מי שם פה לאדם וגו)יאד שמות (ש " והוא מ,כ כשהוא עדיין בקטנות" משא, מתחיל לדברהוא

ה באים "ן עם כל פרצוף דמ"ר דב" שגדלות דג,ה דפנימיות דגדלות"שהוא הוי' הלא אנכי ה
דפנימיות שהם הכלים וחושים הפנימיים שבהם  ושניהם נקראים מוחין ,ש"ביחד כמ

  .ם" עיקר מה שנקרא בשם אדוהוא ,שמתנוצצים מסוד הנשמה שמתלבשת בהם
 שהם תלוים בסוד , קרוים אדםה"אואתם קרוים אדם ואין ) א"א ע" סיבמות(ש "ס מ"וז

נה בותתי חכמים מאדום וד והאב)ח עובדיה א(ש " כמ,ק לבד"ן לבד וגם בסוד הו"החיצוניות דב
) יז תהלים קטו(ב שלהם הם רק בסוד מוחין דעיבור ויניקה לבד בסוד "וכל חו ,'וכומהר עשו 

ה עדות "שבטי י) דב תהלים קכ(ש "ה כמ" בשם יו ולכן ישראל נחתמ,ה"לא המתים יהללו י
 ,ה דפנימיות הם תלוים זה בזה"ר דחיצוניות דאלקים עם הוי" כי ג,'וגו' לישראל להודות לשם ה

 שמה שזה ,החכמה ובינה דאומות העולם הם בסוד השבירה שאין להם קיום והעמדה כללוכל 
 וכל פנימיות ,ן" דבר"כ בישראל שהם בסוד התיקון בג" משא,בונה זה סותר בסוד וימלוך וימת

 ומזה נמשכים גם חכמות חיצוניות שהם השפחות של חכמת התורה אבל ,ה בסוד התורה"דמ
כי היא ) שם( וכתיב ,' ואמרו רק עם חכם ונבון וגו)ודברים ד (ש "ן כמ"ר דב"בסוד האמת בג

א " שזיווג אב)'דפרק  שער פנימיות וחיצוניות( ל"ש הרב ז" סוד מוהוא ,'חכמתכם ובינתכם וגו
 )ד ה דברים(ש " כמ,ה"פ הוא בסוד הפנימיות דמ" וזיווג פב,ן"נים דבוהוא בסוד כלים החיצ

 ת במקומו"ישקני מנשיקות פיהו כמשנ) ב ש א"שיה(ובסוד  ,'עמכם וגו' פנים בפנים דבר ה
יתן חכמה מפיו דעת ותבונה בסוד זיווגא ' כי ה )וב משלי (ש " והוא סוד מ)'יעקב ולאה פתח כ(

ן העולה הוא ענין תיקון " שסוד המ)א פתח מח"א ( וכבר נתבאר במקומו, ודבורקולנ "דזו
 שתיקונים האלה עולים בסוד קשר ,המעשים של ישראל שבהם מתקשטת השכינה למעלה

 והבן ,ן למעלה"ם בסוד מי הם עול,ה הפנימי"ן ושם מ"ר דב"ל שג"ש הרב ז" והוא מ,היחוד
   .מאד

  
  פתח ט 

ל הכלים בין דפנימיות בין דחיצוניות כ ש, יש מדרגה אחרת בפנימיות וחיצוניותעוד
 והיינו כמו שנתבאר ,אמיתין שבתוכם נקראים פנימיות ה" וכל האורות נר,נקראים חיצוניות

 וכלים מדותשוהיינו ,  שכל העולמות וכל המדרגות הם בסוד גוף ונשמה)'י פתח א"עגו (במקומו
ע על מקומם והם נקראים אורות שנתנו לראות "נקרא כחות ההשגחה והמוציאים כל מדרגות בי

רכם שהוא סוד ה המציא כח השגה לנבראים להשיג מהם כפי ע"ל למה שאין סוף ב" ר,לנבראים
ס הבלתי בעל " ובתוכם מתלבש כח א,הצמצום וכח הסילוק הבלתי בעל תכלית מצד הנבראים

 ומניח את הכלים , הכל להחזירם אל היחוד ולהעלות כל המדרגות אל הנצחיותמביאתכלית ש
צמצום פתח  ( כמו שנתבאר במקומו באריכות,וכחות הגבול לעשות שישיגו הנבראים כפי ערכם

שבאצילות הכל  )ב"ע' ד ז"תיקו(ן דאצילות ששם איהו וחיוהי חד בהון "לו הם סוד נר וא).'ב

                                                                                                                                                                      

' משלי שם ר' ועי' ת'  ש'אותיות האחרונות שהם ר' א נעשה מן הג"כי בנין הס' כי הוא הוד ק
  הרגלים זהו בנינה ' קוים ת' הגוף שהם הג' הראש ש
, ה"ח מ"כ, ח אתוון דקרא קדמאה דבראשית"כ, ובינה כח, ל"ב וז"ד ע"זהר חדש ל'  עי3291

 .ל"עכ, מחשבה, דאיהו חכמה
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אל הגילוי '  שעיקר החידוש הוא נטות רצונו ית,ו"ל שאינם מחודשים ממש ח" ור,ות גמורקאל
לותו במה גד מעצם שזהו ,שיתגלה לנבראים השגת מדותיו והנהגתו בערך הראוי לנבראים

 סוד הצמצום שהוא שורש הכלים והקו הנמשך בהם שורש העצמות הואו ,שהמציא כח הגילוי
ס הממציאם מקודם הצמצום לאחר כך ולא חידוש "ו בין א"ל שבאמת אין הפרש ח" ר,שבהם

 אבל לא , רק שהחידוש הוא מצדנו בנטות רצונו להיות ניתן להשגה,זמן ולא חילוק מדרגות כלל
 הוא נטיית הרצון אל הצמצום שהוא כח הניתן  והקו,מצדו'  נמצא שהקו והרשימו הכל א,מצדו

 , אחר הצמצום כמו קודם הצמצוםשהיהמה ' ס המקיף הוא מצדו שהכל א" וסוד א,להשגה
ונמצא שאצילות איהו  ,3293 ולא מחשבה תפיסה ביה כלל,3292שמצד זה לית אתר פנוי מיניה

 , האור הפנימי רק שהרצון הנוטה אל כלי המדות וכחות שנתנו להשגה הוא,וחיוהי חד בהון
 ,ע הם נבראים ממש וגם זה מצדנו ולא מצדו"עולמות בי' ג אבל ,וכחות העצמיים הם הכלים

ל בנפש החיים "ח מוולאזין ז"ש בזה מוהר" כמ,ס הבלתי בעל תכלית" אור הא,'שמצדו הכל א
 שגם נשמתם אינו מן ,ע אינם אלקות"ל שבי" זש הרב"והוא מ )ו- דפרקים ' גשער ( באורך
כ באצילות " משא,ע" אלא הכלים שלהם נעשים נשמה לכלים דבי,ות עצמם דאצילותהאור

 ף שאין כלים דפרצופים עליונים נעשים נשמה לכלים של פרצו)כן(בפרצופים שלהם אין הדבר 
 ומה , רק שבסוד האורות עצמם יש הפרש שמה שהוא רוח בעליון נעשה נשמה בתחתון,התחתון

 בזה שהאצילות עצמו הוא אלקות גמור שהם והכוונה ,תחתוןשהוא נפש בעליון נעשה רוח ב
 ואין הפרש בין המדרגות לומר שכח ,כחות מדות השגחתו וגילוי בדרך הארה להמציא הנמצאים

'  שהכל ענין א,זה יותר קרוב אל הרצון הפנימי שנוטה אל הגילוי מכח שתחתיו יורד במדרגה
 שם ,ע"עולמות בי' כ ג" משא, והנהגתו העצמי במדותיוגילויבכל הכחות ליתן כח ה' ורצון א

 אלא הם נפרדים ,םצבע' ע אינם כחות רצונו ומדותיו והנהגתו ית"אין רצון משמש בהם שהרי בי
ס הנוטה אל גילוי השגת " ונמצא שהרצון המתלבש בהם אינו רצון א,ממש ומשרתיו עושי רצונו

העומדים על המשרתים להמציאם  ההשגחה וכחותא רצון הכחות של הארה הזאת אל ,כחותיו
 הם , שכלים של אצילות שהם עצם הכחות אלקות, נמצא,השירות והעבודה הזאתכח וליתן להם 

  .ע"ש שכלים של אצילות נעשים נשמה בבי" וז,נעשים רצון נעלם מתלבש במשרתים
 אלא כח ,ו אינם אלקות שהרי הם כחות נבראים ממש"ע ח" שמצד הכלים של בי,ונמצא

 ורצונו של כחות דאצילות המנהיג אותם ומקיימם הוא אלקות והוא עומד ומקיים כל השגחתו
א וכל המרכבה שלהם אינם " ואפילו בנין הסט,הנבראים עד המדרגה התחתונה שבעשיה

ס שם "וז ,ואתה מחיה את כולם) ונחמיה ט ( והוא המקיימם בסוד ,'נמשכים אלא מרצונו ית
ויבואו בני ) ו איוב א(כים ומשרתים הקדושים בסוד אלקים שמשתתף בכל המדרגות במלא

 דאצילות חיצונייםשהם נמשכים מסוד אלקים שהם כלים והיינו , 'וגו' האלקים להתיצב על ה
 שאפילו האדם שהוא דיין ושופט נקרא ,שהוא סוד כחות ההנהגה שכל מנהיג נקרא בשם זה

'  והם עומדים להתיצב על ה,'וים יבא דבר שניהם וגה עד האל)חשמות כב (ש " כמ,בשם זה
 ,א נקרא אלהים אחרים"ה עד שגם הסט"לקבל כחם מאצילות ששם הפנימיות בסוד שם הוי

י "ל שהם אחוריים של כחות הנהגה שהם עומדים להיות שוטרי הדיינים להשלים המשפט ע"ור
ה "שי ,ה"ס שהם עשר כחות הנהגה בסוד שם הוי" ובשם אלקים נכללים כל הי,מכות ועונשים

' אותיות שבו ה' ק וה"של השם ו' א דאלקים הוא ו"ה ומל"ה דהוי"ב שבו י"דאלקים הוא חו
מדרגות בסוד ' כ כל הי"א ג" וכן בסט)ג"ג ע"פ (ש רבינו הגדול בתיקונים"אחרונה כמ

 וזה אחוריים ,'הקלקולים והעונשים מכללות כל הכחות מה שנעשה מצד הסתר פני השגחתו ית
תחתונות שבכל פרצוף שהוא מדרגת '  שהם בסוף גמר המשפט והדין בכח גוהם אלהים אחרים

   . והבן, פרצוףשבכלת "א אחיזתה בג"ל שהסט"ש הרב ז" והוא מ,מלכות שבהם
  

  פתח י 
ן של התהו והתיקון "ה וב" בסוד מ)'ב',  פתחים א,תיקון ( ביארנו במקומו באריכותכבר

 לא היה ,מ"מף שהיה בתחילה במלכין קדמאין  שא,ן עצמו"בב'  הא,דברים נעשה בתיקון' שב
 ובנוקבא לא יצאה רק חלק עשירי ,ר"ק שלו והיו חסרים ג"א רק ו" שהרי לא יצא מז,בשלמותו

 והוא הפנימיות ,ה שלא היה בתחלה" היינו כל המ, באו שניהם ביחדובתיקון, שבה כתר לבד

                                                           

 .ב"ה ע"ז ק" תיקו'עי 3292
 .א"ט ע"ז י" תיקו'עי 3293
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 והמיתה הוא רק בגוף 3294םי לעול"ם ממש שבו אין שייך מיתה כלל ואדם ח"שהוא נקרא אד
מי יודע רוח ) כאקהלת ג (ז נאמר " וע,ה"ן שלו בסוד בהמ"האדם חיצוניות שבו שהוא בחינת ב

ן "ר דב" וגם נתוסף בתיקון ג, הבהמה היורדת היא למטה לארץרוחהאדם העולה היא למעלה ו
  . בנוקבא שהם הקלקולים שהיו צריכים להיות נתקן3295ר"וטא "בז

 שכל זמן שלא נכנס הפנימיות בדכורא שהוא )'א פתח ה"דז' נוק ( כבר נתבארוהנה
 ,ע רק נכללת בו בהעלם"א ואינה נקראת בשם בפ" אז נוקבא היתה אב,ה שבו"ם מ"עיקר אד

  שעדיין לא נתקנו,ם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי"אד) כחקהלת ז (והוא בסוד 
 ואם , הזיווג לקיום המין שהוא שורש החייםאה ב" ולכן מסוד מ,פ" המתקלא בזיווגא פבבסוד

ה שהוא למעלה " כי הטיפה הוא מסוד חי,היה הזיווג מתמיד לא היה באמת מיתה לעולם
ימותו ולא בחכמה כי ) כאד איוב (ש " והוא מ,ממדרגת הכלים בסוד אור מקיף עליו מסוד חכמה

א שולט "ועכשיו שהסט , כחי ראשית אוני)גבראשית מט (ש "ם כמ"ה שהוא אד"ח מ"הוא כ
 ,3296 לכן אחר כל זיווג נפסק התאוה,פ המדרגות בעתים המיוחדים לכך" תיקון אלא עאיןן ו"בב

תש כחו ) א"ב ע" לברכות(כי אין הטיפה נמשכת מן המוח שהוא חכמה סוד כח אדם ואז נעשה 
כדי שלא א עמו " והנוקבא חוזרת אב,ן לבד" שנגנז אור העליון ונשאר בסוד גבורות דב,כנקבה

  .א מן האחוריים שלהם"יהיה יניקה ביותר לסט
א ושם הוא "א מסתלקים הפנימיות שלהם לאו"נ אב"ל שבהיות זו" זש הרב"והוא מ

ע ושם " ושם מזדווג עם הנפש בג, והוא בסוד מיתה של האדם שרוחו מסתלקת למעלה,זיווגם
לוק רוח הפנימי שבו אל  וכמו כן הוא בשרשי המאורות סי,ז" אבל לא בעוה,הוא החיים שלו

במדרגות אורות שלמעלה והיינו , נפש מזדווגים עם פנימיות הנוקבא שהוא בסוד םאימא וש
 וכמו באדם אחר ,שאימא אוזיפת מאנהא לברתא) א" ע'א ב"חזהר (ש " והוא מ,מגדר המעשה

ות ג איכ"מיתתו שזיווג רוח ונפש שבו אינו בסוד מעשה המצות רק בסוד העונג והשכר מתרי
  .ש" והאיכות הם סוד כחות הפנימיים של האברים כמ,3297ג שבנפש"שברוח לתרי

ז אחר מיתתו שהנפש ורוח הם "הוא בעוה'  הא,מדרגות בשכר האדם'  יש בובאמת
 ,לה ונרקבכ אבל הגוף שלו נשאר בקבר ו,ע"מסתלקים למעלה וצלם הפנימי שבו שמתענגים בג

והיינו , יעי שאז גם הגוף יתענג בעונג הנשמות הוא גם לגוף בעולם התחיה באלף השב,'והב
 והכל ,עלה במדרגה זכה כפנימי ממשת וגם גוף החיצון יזדכך וי, גוף פנימי בגוף החיצוןסשיכנו

אינו רק ואלפי שנין כשיש עליה לעולמות ' ז בהנהגת ו" כמו כן בעוה,תלוי בשורש המאורות
 ,פ במקומם שהפנימיות מאיר בהם" הם פבנ" או כשזו,מדרגות'  והוא בב,בסוד הפנימיות שלהם

א והם בסוד הקלקולים שגוברים בהם "נ אב" למעלה ונשארים זופנימיותאו שמסתלקים ה
 שהחיצוניות של ,יהיה עליית העולמות ממשאז ל באלף השביעי " לעאבל ,בכלים החיצונים

 כמו שהוא עתה נ לא ישתמשו" שהרי הכלים וחוקי ההנהגה של זו,תחתון יזדכך כמו הפנימיות
א " רק בחוקים עליונים נשגבים מהם כמו חוקי או,להשפעת התחתונים בסדר המעשה והעבודה

 ולכן יבוער לגמרי מן ,א ולבחירה" וכיון שאין מעשה אין צורך לסט,שמותממש בסוד תענוג הנ
פ החוקים " שכל פרצוף יהיה מנושא ע, ואז יהיה עליית העולמות ממש במקום עליון,העולם

 שעכשיו אין ,ל כאן" זש הרב"והוא מ ,יותר עליונים כפי מה שהוא בפרצוף העליון ממנוה
ש שאם היו " וכוונתו כמ,כ היינו רואים בעינינו עלייתם" דאל,חיצוניות העולמות עולים

נים בגופי בני אדם שהיו עולים חיים וקיימים בגופים וחיצוניות עולים היה ניכר מדרגה זו בתחת
פ סדור המעשה והעבודה "ש שכעת הוא הנהגה ע" כמוהטעם ,ל" כמו שיהיה לעזכים וטהורים

  . בבחינת תשלום גמוללא
 כי עכשיו הקלקולים שולטים ,ל" ההפרש בין הנהגת הזמן של עתה למה שיהיה לעוזהו

ן "ה וב"נכלל ממ' ן ולכן צריכים להתדבק עם אורות של הדכורא ולהיות כל א"במאורות של ב
 והוא בסוד הנקבה דלית לה ,ה"י ביסום של מ"ן אם לא ע"מציאות שלם ותיקון לב כי אין ,ביחד

 , וכמו שעכשיו הלבנה אין לה מעצמה שום אור כי אם מה שמקבל מן החמה,3298מגרמה כלום

                                                           

 . בראשית ג כב'עי 3294
  .תחתונות' ל ט" נדצ3295
 .ב"ז מה ע"א בתיקו" בהגר'עי 3296
 .202לעיל הערה '  עי3297
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 וחפרה הלבנה )כגד ישעיה כ( וכתיב , והיה אור הלבנה כאור החמה)כוישעיה ל (ל כתיב "ולע
ן יהיה לה אור מעצמה ויהיה מתוקן עד שלא יהיה צריך " ב והיינו ששם,'ובושה החמה וגו

 וחיצוניות יחזור לפנימיות שהוא , ממדרגתםעלהנ עולים למ"זויהיו  וגם אז ,ה"להבנות מאור מ
א " וכמו במדרגות או,מ"ש בכ"אור הראשון הגנוז תוך החמה שהוא פנימיות שלהם כמ

  .א"העליונים מסוד א
ת " והוא בסוד ז,החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ואור )כוישעיה ל (ש "והוא מ

 ,א ועתיק שניהם הם בתכלית התיקון" וכן א,א להעלות הכל אל הנצחיות"דעתיק המתלבש בא
הם וכן עתיק א שייכות ב" והעבודה שלפי החוקים שלו אין לסטא הוא מנושא מסדר הזמן"שא

 ששניהם הזכר שבהם )' ב פרקעתיק( ל"ש הרב ז" והוא מ, אל הנצחיותהוא בסוד העלאת הזמן
 ,ן ביחד"ה וב"מהם מעורב ממ' א ולמטה כל א"כ מאו" משא,ן"בה והנוקבא כל ה"לקח כל המ

 כי אין ,כ שלמים בלי שום חסרון וחשך כלל"ן ג" שם החוקים של ב3299ק"א וע"ש שא"והוא כמ
כ "משא ,ה" מי"ן להיות נכלל ונמתק ע" ואין צריך הב,שם מחיצה וחשך שיהיה מסתיר הארתם

א שהוא חשך ומחיצה המפסיק "א ולמטה שהם שייכים אל הנהגת הזמן שיש לנגדו סט"מאו
א "מ שאו" ואף שנתבאר בכ,ה"י תיקונים של מ"לנגד גילוי הארתם וצריכים להיות נמתקים ע

 ם נעשי,נ שהם בבחינה תחתונה שלהם"מ מצד נטותם אל זו" מ,א"הם מנושאים מקטרוג הסט
א שנפלו למטה כמו " והוא בסוד אחוריים של או,נ יש בזה צד קטרוג"של זו 3300עצם מעצמיו

 ולכן גם בהם צריך ,נ" שהם נחשבים לזו)'ושבירה פתח י, א"נקודות פתח י (שנתבאר במקומו
   .ה ביחד"ן במ"שיהיו נכללים ב

  
  פתח יא 

 שבעולם התהו לא , שהדעת הוא הנקרא מתקלא)'תיקון פתח ז ( נתבאר במקומוכבר
ג בסוד "עטרין חו'  והוא כלל הב,גם בלא דעת נפש לא טוב) במשלי יט (יה מאיר בסוד ה

 שעיקר השבירה והקלקול היה בהם )ב"נקודות פתח י ( שכבר נתבאר,3301ק"פנימיות של הו
ז " יברכות(ל "ש רז"בסוד הבחירה והוא רק במעשים של הגוף וכמו שהוא באדם למטה כמ

שרצון איש והיינו , שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות מעכב רצונינו לעשות רצונך רק )א"ע
 אתם קרוים )א"א ע" סיבמות(ש "ה שהוא עיקר האדם כמ"הישראלי הוא מסוד פנימיות של מ

   ).ה"א פתח כ"גדלות דז (ל"כמש' אדם כו
 וגילוי הרצון , והוא שורש הרצון התכלית שלו3302 הכתר הוא לעולם בסוד רצוןוהנה

 כמו כן הדעת הוא , שכמו שכתר הוא רצון כל הפרצוף בכלל,3303הכתרהוא הדעת שהוא במקום 
                                                           

 .י"ל וע"נדצ 3299
דהיא נחתא רביעא על בנין , וזה יקרא בשם יעקב בינה, ל"ב וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר 3300

ז "ש בא"כמ, י דילה נעשין גופא דיליה"וע שנהכיד, ונעשית עצם מעצמיו, א"ונכנסת בראשו של ז
א ואתעביד חד מוחא "ועייל ברישא דז, ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא) ב"ט ע"דף רפ(

 .ל"עכ, ואשקי כל אינון נטיעאן' ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ
ש " כמ,יכל התיקונין הוא להזריע זרע לעשות פר, ל" וזג"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3301

 והוא הדעת כידוע בסוד , וזקן הוא סימני גדלות כידוע, כי הסריס אין לו זקן,באלו הפסוקים
 ,ג מיין דכורין" כי הזרע הוא חו,וידע את אשתו) בראשית ד כה(ידע את חוה אשתו ) בראשית ד א(

ט משלי י(בסוד גם בלא דעת נפש לא טוב   ולכן אל אחר שאין לו דעת אסתרס כידוע,ג"נ הן חו"ומ
  .ל"עכ, נ"ג זו"ודעת כולל חו) ב

כתר הוא רצון בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול ודיבור נגד , ל"ג וז"ע' ז כ"א תיקו"בגר'  עי3302
כמו באדם המחשבה שרוצה , ל"וז, ה בריש הורמנותא"א ד"ע' ח נ"א תז"גר' עיו, פרצופים' ה

' והן ג,  הרצון כשמתעורר לחשבוקודם להם התחלת, לעשות הדבר והרצון הוא קודם למחשבה
 וזהו בריש ,והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו,  כתר הוא התחלת הרצון,ראשונות

 .ל"עכ, הורמנותא
ועיקר ענין , ל"ה וז"ב בהגה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח מוחין דצלם פרק ח" מקורו בע3303

, ה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפיןולכן דעד דלא הו, א"י הזיווג באו"המתקלא הוא הדעת שע
ולכן דעד דלא הוי , ש למטה"נ כמ"י נתקיימו מלכין קדמאין שהן זו"נ שע"וכן הוא מוחין דזו

והדעת נקרא מתקלא , י המוחין שהן הדעת"נ הוא ע"וכן הזיווג של זו, מתקלא מלכין קדמאין מיתו
וידע , ולכן הזיווג בלשון דעת', שן כוש למטה לישן ממלל רברבין לי"והוא לשון חק כמ, שקל הקדש

כי כל מה שלא היה , ולכן לא נחשב דעת בספירות, וסוד זה הדעת לא היה בעולם התהו', אדם כו
ג שלאחר "ק אע"א נקרא ו"שלכן ז, בתחלה קודם התיקון אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין
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 אז ,' והנה כשאדם פועל הרע שלא לעשות רצונו ית,ת שהוא רצון המעשה"רצון של הגוף ז
י של " והוא סוד התחלת השבירה שלו שהוא פגם נה,נסתלק ממנו תכלית הרצון שבעבורו נברא

כל אלוף  )ב"ט ע"סנהדרין צ(ס " וז, המחשבההכתר סוד בחינה תחתונה של הרצון המתקשר עם
 שמי שמושל ביצרו נקרא בן חורין והוא מלך ש" וכמ, בסוד מיתת המלכים,מלכותא בלא תגא

משלי ח  ( התורהש"מס " וז,ש" יתצילמשתמש בכתר מלך העולם שרצונו מתייחד עם רצון המא
 , והוא סילוק הדעת ממנו,וכ רצון של המעשה הטוב בשורש" ואז מתעלם ג,בי מלכים ימלכו) טו

   .ג שבדעת"עטרין חו' סור מרע ועשה טוב שהם ב ,הדרכים' שרצון הזה כולל ב
 שאינו אמת ואין לו רצון והוא , שהתאוה גורם לו רק, לעשות רע באמת אין לו רצוןאבל

 שלא ,ס מלכין דמיתו" וז, הוא מתחרט,3304אותו ונכבה תבערת יצרות שתיכף אחר שממלא ,קיום
 שבעשותו רצון ,'פ רצונו ית"פ התורה וע"בהם דעת שהוא המתקלא לשקול בפלס דרכו עהיה 
א נמצא בחינת דעת כידוע בסוד " שגם בסטואף , לו משקל בדעתו לעשות בישוב הדעתאיןיצרו 

ש רבינו " כמ, שלא יצא כי אם בבחינת עטרת דגבורות לבד, אינו דעת שלם,מלך בלע בן בעור
שאין בדעתו ישוב קיים והיינו , ש" בסוד ושם עירו דנהבה יעו3305)ג" ע'ט( ד"ל בספ"הגדול ז

 , כד אזיל יהיב כד יהיב אזיל, ולא בנוקבאדכורא שאין לו קביעות כלל לא ב,א"שהוא הסט
 והוא בסוד עטרת דגבורות שהוא ,ש" יעו)א"ה ע"קנ(' ל בתיקונים תיקון ע" זהגדולש רבינו "כמ

 וכן רצון ,3307כ חסדים מים הם במנוחה והשקט" משא,3306 ונחיתטאשא שאינו במנוחה להי
 והוא סוד , נמצא שאין לו קיום,כ מתחרט"התאוה אינו שוקט לעולם ורק בשעת המעשה ואח

שאינו עומד רק על חד סמכא עטרת   קאי שקרא לא קאירעאשקרא אחד כ) א"ד ע" קשבת(ש "מ
כ בתיקון "משא ,שקט לא יוכל כי ה,והרשעים כים נגרש )כ ישעיה נז( ועל זה נאמר ,דגבורות

 3308כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריעכ עטרת דחסדים ונעשה משקל שלם בסוד "שבא ג
דעד דלא הוה  )ב" ע'א(ד "ש בספ"ס מ" וז,שעושה הכל בפלס ובמשקל להכריע לכאן ולכאן

וד  שבס)'פתח ח (ש למעלה"כמפ " שהוא סוד זיווג פב,'מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין כו
 ולכן נקרא , וזה היה כשלא היה מתקלא שהוא הדעת,א"ן הם אב" הכלים בסוד בלהחיצוניות ש

 וכן כל מי שעושה דבריו ,3309מלך זקן וכסיל והוא הסירוס שלו שניטל ממנו הדעת) יגד קהלת (
) יהלכה  טפרק (עדות ' ם הלכ"ש ברמב" כמבבהלה שלא במיתון וישוב הוא נקרא שוטה וכסיל

  .ן מסוד התהו בלא מתקלא"רא דשם בכי הוא בסט
א "ז שאינם מאירים בכל פרטיהם שעדיין הסט" כ, הוא בשורש המאורות העליוניםוכן

 שהרצון של , נקרא שאין בהם דעת שלם,א להתחזק"יש לו שליטה ואז נותנים המאורות כח לסט
 רק ,צונות אינו בשלמות שהרי הרצון דקדושה אינו רק טוב וזה היפוך ר"הפעולות שהם הז

 ונמצא שאין הרצון מאיר בהם רק , לפי שעה להחזיק אותם כדי שלא לבטל הבחירהונושרצ
ש " וז, נמשך להם התחזקות,בסוד תוקף הדינים של הרצון שמתוקף דינים אלו וצמצום הרצון

מוחין  (ל"הרב זש "וז ,א בדעת רק עטרת דגבורות לבד כמו בעת התהו"שאז אין מאיר בז
 רכל זמן עיבור ויניקה אין בו דעת שלם שקטן אין לו דעת שלם ונמשך אח ש,)'דקטנות א

 ,ט" וכשהוא מגיע לכלל איש אז נכנס בו גם יצה,ר לבד"ג שנים אין בו רק יצה" שעד י,תאותו
' בב והם ,ג של דעת"עטרין חו' יצרים שבאדם הם בסוד ב'  שב,א"ש במ"והוא סוד עמוק כמ

                                                                                                                                                                      

א "ת דאו"והן ז, ז"ש בא"א כמ"ועטרין דגניזין בא' וסוד הדעת הוא ב, ס שלימות"התיקון יש בו ע
  .ל"עכ, שלכן הדעת במקום הכתר, ק אוירא ובוצינא"והתרין עטרין באין מע, א"ר דז"והן ג

  .ב"ז מה ע"א בתיקו" בהגר'עי 3304
ש "כמ, ג"כי המלך הראשון הוא דעת שכולל כל ה, ק"מלכים הן כולן כלילן בו' ח, ל" וז3305

א גזירת דינא תקיפא דתקיפין דבגיניה מתקטרן אלף תאנא הו, א בלע בן בעור"ה ע"ר דף קל"באד
והוא סוד דעת ' א כו"מאי דנהבה כלומר דין הבה כד, ושם עירו דנהבה, אלפין מארי דיבבה ויללה

  .ל"עכ, א"ו ע"ש שם דף קל"אלף אלפין אדרין ואכסדראין כמ' דנפיק מיני
יק ונפיק מסתימותא חוורא תליתאה להיט ונהיר ונחית וסל, ל"ב וז"ט ע"ר קכ"אד'  עי3306

  . ל"עכ, דמוחא ובטש בבוצינא אמצעיתא שביעאה
שורק הוא אש שורקת שורקת הריב אבל מים , ל"א וז"א ע" נז"א על תיקו"בהגר'  עי3307

 . ל"עכ, דוממת זיווג בחשאי וכן שלום הכל במנוחה ובחשאי
 .א"ב מ"י פ" ס'עי 3308
  .ב" לב עצ"א על ספד"בהגר 'עי 3309
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'  רצון הנעלם בלב שמשם נמשך בהואת "פנימי של ת ודעת ה,ת" שהוא ת,3310חללים שבלב
 בכל לבבך )א"ד ע" נברכות(ש "ט כמ"ר ביצה" התיקון לכלול יצהועיקר ,3311רצונות לטוב ולרע

 וזהו עצם התיקון שמגיע , מיתוק הגבורות בחסדים,ה"ן במ" והוא סוד מיתוק ב,'בשני יצריך כו
י "ח המיתוק לתקן המדות רעות שלו עלכלל גדלות שאז ראוי לזיווג אחר שכבר ניתן בו כ

 ובזמן הקטנות שאין בו , להוריש נשמה קדושה בולדדקדושה וראוי להוליד בסטרא ,ט"יצה
 והכל לפי השורש במאורות ,ר לבד" לכן אין בו רק יצה,דעת שלם רק בסוד עטרת דגבורות

א רק בסוד "ט שבזמן הקטנות עדיין לא נשלם המיתוק וניתן כח ושליטה לס,ש"העליונים כמ
  .ש" כי עדיין לא נשלם בו המתקלא כמ,עטרת דגבורות לבד

  
  פתח יב 

 ,בסדר המדרגות) 'פרק ב(ש בדרוש מוחין דקטנות "ל מ" תבין עומק דברי הרב זובזה
כ " וביניקה יש בו דעת ג,ב מצד אבא וכן מצד אימא"מוחין חו' שבעיבור אין בו דעת כלל רק ב

 ובגדלות , לכן אין בו דעת שלם,א בסוד מוחין דאלקים"וניות של אואבל אינו רק מסוד זיווג חיצ
 וכתוב שם שגם בקטנות יש לו בדעת ,א"ה מסוד זיווג פנימיות דאו" לו מוחין פנימיים דהוייש

דאלקים כי החסד שבו '  מבואר כי אין בדעת דיניקה רק שם אא"ג וכתוב שם שבמ"כללות חו
 וכל אלו ,ש" יעו,ג רק גבורה לבד"כ אין שם חו" א,הכיון שהוא שם אלקים נקרא הכל גבור

ז העיבור אין בו דעת מתפשט למעשה " שכ, הכל מהאדם התחתון למטהונביןדברים עמוקים 
 )ב" ע' לנדה( הגם שאמרו ,י אברים שבגופו ואין לו שום רצון כלל לא לטוב ולא לרע"ע

 שרשו ומזלו למעלה במה שהוא  היינו בסוד,'שלומדים עמו כל התורה וצופה מסוף העולם כו
 שם במתיבתין עילאין למי משיגחוץ מגופו כמו בעת שהאדם ישן שנשמתו עולה למעלה ו

 על ראשו בסוד דלוקר "נש) נדה שם(ש " והוא מ, והגוף עצמו אינו מרגיש כלום,3312שזוכה לכך
קומו ש במ" כמ,וח שלו שאין מאירים בפנימיות גופו רק בסוד אור מקיף על ראשו'פש ר'נ

  ).א פתח ט"ז (באורך
 ,לפתח חטאת רובץ) יבראשית ד (ש "ר כמ" שנולד אז בזמן היניקה נכנס בו יצהואחר

 ורצון המתפשט באברים שלו הם ,ויש לו נטיה לתאוות גופו ואין לו שום הכרה לדרך הטוב כלל
טוב א ורק ששם נשרש גם כח ה"ס הדעת שלו שנמשך מחיצוניות של או" וז,רק לתאות בהמיות

מ אין מתגלה רק בסוד גבורות וכח " אבל מ, אמו שמתחיל להתחכם קצתבי יניקה מחל"ע
  .כ אלקים גבורה שבו לבד"ש שהחסד שבו נקרא ג" וז,ר לבד"היצה

 אז מתחילים מוחין דגדלות שהם ,כ בזמן הגדלות שמחנכין ומלמדים אותו תורה"ואח
משלי (ש "ריכים אותו בתורה ובמוסר כמ שאביו ואמו מד,א להתגלות בו"ת מפנימיות או"דהויו

 והוא סוד גילוי פנימיות מחשבת אביו ואמו שמגלים לו כדי ,' שמע בני מוסר אביך וגו)חא 
 בהנאת גופו להחזיק גופו רקכ בזמן היניקה שאין מגדלים אותו " משא,' הרךלהדריכו בד

 וגם בזמן ,ונים לבדא מסוד הגוף וכלים חיצ"ס המשכת מוחין מחיצוניות או" וז,ובריאותו
א "גדלות דז (ת במקומו"ג שנים כמשנ"הגדלות אין נשלם בו המוחין בשלמותם רק כשמגיע לי

 שלים ואז אין צריך למוסר אביו ואמו להדריכו שכבר השלימו אביו ואמו לה)מא, פתחים לח
ג "ביש ש" וז,ט שנכנס בו"י יצה" ויש לו חכמה ובינה בעצמו לעבודת בוראו ע,חכמתו ובינתו

  .א עוסקים להמשיך לו מוחין שלו" ששוב אין או,שנים נשלם בו מוחין דגדלות
 וכי האדם עשוי בצלם אלקים ממש כמו שהוא ,ק" אתה רואה כמה עמקו דרכי תוהוהרי

 שכל אלו המדרגות ,נ למעלה בסוד המדרגות של עיבור יניקה ומוחין"בהמשכת האורות בזו
 ובגדלות נמשכים כחות פנימיות ,ור ויניקה שולטיםהם שבעיבמא "הוא בהסרת שליטת הסט

                                                           

אמר רב יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב , ל" וזא"א ע"ברכות ס'  עי3310
 . ב"ז נה ע" תיקו'ועי, ל"עכ, שנאמר זבובי מות יבאיש

  .א אדרת אליהו בראשית א כו על דרך הרמז"בהגר'  עי3311
ח "עוד ע' ועי' דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף'ב "ג ע"ח עמוד ל" זה מה שכתוב כאן בע3312

ן ומתעברת בתוך "מת האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מנש, ל"וז' נסירה פרק ג
שנתן ) יט כג(א במשלי "בגר' עי, ל"עכ, מלכות עיבור גמור ומחדש לו נשמתו היושבת במוח שלו

מה , ושם מגלים לה רזי תורה, ה באדם בטבעו שישן כדי שתעלה נשמתו לישיבה של מעלה"הקב
אך מאותו הלימוד לא בא לו שום , ומד שם בשעה אחתשאי אפשר לאדם ללמוד בשבעים שנה ל

 .ל"עכ, שכר כלל אלא שזה הלימוד הוא השכר בעצמו
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 ששם לא היה שום קטרוג שהרי גם מה שהיה ביטול ,א"א שהם מנושאים משליטת הסט"או
כ " משא,נ"בהם בעת השבירה לא היה רק בסוד אחוריים חיצונים שלהם שנמשכים לזו

 ואז יש , גדולתו מעט מעט עד תכליתהבפנימיות שלהם שהם הולכים ומאירים במאורות בהדרג
  . שאז דעתו שלם,ת"נבו פנימיות שלו בשלמות וראוי לזיווג כמש

ל שנוקבא דעתה קלה ואין מאיר בדעת שלה רק עטרת דגבורות "ש הרב ז" תבין מובזה
 והוא כמו שאנו רואים גם למטה שנשים דעתן ,ז מגדיל הדעת שבה"לבד עד עת הזיווג שאז עי

 שלכן הנחש בא בפיתויו תחלה לחוה כי ,ר יותר"פתות ליצהונוחים להת )ב"ג ע" לשבת(קלות 
 וכן הוא ,ן" מצד שאין בדעתה הארת החסדים שהם ממתקים הב3313א יותר"היא קרובה לסט

ן שבהם הקלקולים "במאורות שנוקבא הוא קשר ושורש התחתונים שעיקרה מאורות של ב
 , שלהםבהמייתוא נפש הגוברים יותר ובהם הבחירה חפשיית נוטים יותר אל הרע בטבעם וה

 אבל הנוקבא עיקרה לברר ,ט" יצהוהואה לתיקונם לשבר כח יצרם "כ כחות של מ"וניתן להם ג
כ היא בסוד שרשם "ז שאין התחתונים מתוקנים כ" וכ,ן שהם כחות הנוטים אל הרע"בירורי ב

 לתקןה " ובזיווגא דילה הוא בעת שנותן לה דכורא תיקונים של מ,בבחינת עטרא דגבורות לבד
 והוא כח ,ז עוד תיקונים אחרים חדשים לברר בירורים חדשים"הבירורים ולחזקם ולגרום עי

מצוה גוררת מצוה שהוא זיווג להוליד נשמות ) ב"ד מ"אבות פ(ט שניתן באדם בסוד "היצה
  .ג"העטרין של חו'  ונמצא שאז דעתה נשלם בב,חדשות או לתקן יותר הקלקולים הראשונים

' יניקה ואד' דעות והם א' א אין בו רק ב"ש שבז"ל כאן מ"דברי הרב זכ "ג תבין ובזה
 נמצא כי דעת דיניקה שבו הוא כמו ,א" ולפי שהנוקבא נקראת אחור נגד ז,דגדלות וכן בנוקבא

כ בשבת שעולה יותר במדרגה ולוקח דעת פנימי וחיצון כמו של אבא " ואח,דעת דגדלות שבה
ש שבעיבור אין בו דעת כלל אפילו עטרת " והיינו כמ,'בשבת כו הפנימי שלו דחול לנוקבא ותןונ

 ונוקבא שהוא שורש , ובגדלות גם עטרת דחסדים, וביניקה אז עטרת דגבורות מאיר בו,דגבורות
א נקרא שאין "התחתונים שבהם המעשה והבחירה וכל ימות החול יש שליטה לכל כחות הסט

א "כ בשבת שאז הסט" משא,להם כח ועוז של רצון הדעת הנותן ורות רק עטרת גב כחבהם
י " נקרא שגם מאורות התחתונים הם נמתקים ע, ואין להם שליטה3314ר"בורחת לנוקבא דתה

 והבן כל ,מ שבשבת יש לנוקבא דעת פנימי"ש בכ" וז,ה ונמצא שאז דעתה נשלם"החסדים דמ
   .זה מאד

  
  פתח יג 

ת המלאכים ומזיווג כלים נ יוצאים נשמו" שתדע כי מזווג כלים חיצוניות דזווצריך
 והנשמות האלו של החיצוניות נעשה נשמה תוך רוח ,הפנימיים שלהם נשמות של הצדיקים

 והנה לכאורה , או בבריאה או ביצירה או בעשיה,לפי מדרגתו ומקומו' ונפש של המלאכים כל א
 ומזיווג  שזיווג נשיקין משם יוצאים המלאכים)'פרק ד( ן"ד ומ"ש בדרוש מ" זה סותר למשדרו

 )'ופתח ד "ן ומ"מ( ת במקומו" אין כאן סתירה כלל כמשנובאמת ,גופני נשמות של ישראל
 שבאמת כפי המקום שעומדים שם המלאכים הם יותר גבוהים ,מהם יש מעלה וחסרון' שבכל א

 ולעומת זה אין מעלתם גדולה ,מכל קלקול ופגםרחוקים שהם רוחנים ורחוקים מכל מקרי הגוף ו
 וגם אינם ,ינם העיקר בכוונת הבריאה ולא יצאו רק להיות משרתים ושלוחים להנהגהכ כי א"כ

 שאין להם רשות לכנוס חוץ ,משרת ופועל במקומו' כוללים כל העולמות ומדרגות רק כל א
  .למחיצתו

 הם נראים יורדים במדרגה מן המלאכים שהרי יש 'ה א בנשמות בני אדם בבחינאבל
מ " אבל מ,ף הגשמי במה שהם נכנסים בגוף ומקושרים בו ממשלהם קשר והתייחסות אל הגו

מעלתם יותר גדולה שמקור מחצבתם ממדרגה גבוה ומקושרים במחשבה ורצון פנימי של 
 שהם עיקר התכלית בבריאה וגם הם מתפשטים מראש כל המדרגות אחר מ,ש שבו"המאציל ית

ז " וע,י עולים ויורדים כולם"ע והוא חבל המקשר כל המדרגות של הנבראים ש,עד היותר תחתון

                                                           

סוד פיתוי הנחש את חוה , ל"ב וז"ל אדיר במרום עמוד תי"ברמח' עיו, ב"ז קח ע" תיקו'עי 3313
ההעלם וחוה יותר עיקרית בזה כי היא ' אמנם כבר שמעת איך אדם וחוה הם נעשים לפי בחי

 .ב"ט ע" כצ"א על ספד"בהגרוכן הוא , ל"עכ, זאת לכן הלך הנחש אליה'  אפילו של בחיהסוף
דתהומא ' ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק"עד דאתער בהאי קב, ל"א וז"ר קמג ע" אד'עי 3314

  .ב"ז ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח קליפות ב"ע' עיו, רבא
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 שהראו לו מדרגתו שכולל כל ,'ויחלום והנה סלם מוצב ארצה וגו) יאבראשית כח (נאמר ביעקב 
 שסופו עומד במדרגה מדרגותנשמות ישראל יוצאי חלציו שהוא קומה שלמה כולל כל ה

ויורדים  מלאכי אלקים עולים וכל ,תחתונה שבעשיה וראשו מגיע השמימה בעליון שבנבראים
גדלות  ( למעלהש"ל שהם תלוים בשם אלקים שהם חיצוניות הכלים שנקראים אלקים כמ" ר,בו
 וירידתם להיפוך אם מקלקל מעשיו , עליתם במעשה הטוב שבו, שהם תלוים בו)א פתח יב"דז
ל שהוא עליון שבנבראים שרק " ר,נצב עליו' והנה ה) יגד תהלים מ(ש " וז,כ בנשמות" משא,ו"ח

  .הכליםה דפנימיות " וגם תלוי בשם הוי,עומד למעלה עליו' יתשמו 
 שמצד שהמלאכים הם רוחנים נקרא שהם יוצאים מזיווג הנשיקין שהוא פנימיות ונמצא

 אלא שזיווג ,ש שהם מזיווג גופא אין הכוונה שהם רק מזיווג זה" אבל הנשמות מ,רוחא ברוחא
ה המאציל וכחות הנשרשים בנשמה  והיינו שהוא סוד הקשר שעש,נשיקין לא הספיק להם

כ מזיווג דנשיקין המתקשר " ולכן שורשם ג,י המעשה" אל הגוף להיות נתקן עתתקשרשבהם 
זה  שמשורש קשר והתחברות הזה הנשמה היוצאת מחיבור ,כ בזיווג יסודות גופנים"אח

  .מתייחסת וראויה להתלבש בגוף
אה רק דבר שמבחוץ להיות ש כאן הכוונה שהמלאכים לפי שאינם עיקר בברי" מאבל

 אבל הנשמות , מסוד חיצוניות הכלים אנו אומרים שהם,בבחינת שמירה לנשמות ומשרתים להם
 וכלל הדברים , יוצאים מן הפנימיות אנו אומרים שהם,שהם תכלית רצון הפנימי שבנבראים

 פרצוף  וכבר מבואר שגם בחיצוניות יש,ר שבפרצוף"שהמלאכים הם מסוד זיווג נשיקין שהם ג
 אבל הנשמות הם מפרצוף ,ר שבו הם המלאכים שהם בחינת רוחניות שבפרצוף"מגשלם ו

 וגם הם יצאו ,הפנימיות שמדרגתו יותר גדול שהם עיקר כוונת המאורות ורצון הפנימי שבהם
ע " אינם פרטיים אלא כוללים כל המדרגות של ביוגם ,בשיתוף זיווג תחתון הגופני כמבואר

 שהתורה כוללת , ולכן נתנה תורה לנשמות ישראל,כ במלאכים" שלהם משאן"בסוד חלוקת נר
 ולא היה אפשר להנתן למלאכים מאחר שאינם רק פרטיים כל ,י"קיום כל העולמות וכולם נבנו ע

  . כל המדרגותלתקןא להם " וא,לפי מקומו וערכו' א
פ ואור "או ש)'פרק ג( ש בדרוש עגולים ויושר"ל מ"כ סוד דברי הרב ז" תבין גומזה

פ הוא דבוק בכלי הפנימי ואור מקיף הוא על חיצוניות הכלים "מקיף שניהם מזככים הכלים ואו
ש שבאמת בנין " ועצמות כלי החיצון הוא יותר זך מכלי הפנימי והוא כמ,ואינו דבוק עמו

 וגם הנשמה נקשרת בגוף , מה שהם הם יותר זכים מן האדם שהוא דבוק במעשהכפיהמלאכים 
דבוק יותר בנשמות שהם עיקר הכוונה בבריאה ובהם '  אבל עיקר רצונו ית,דומות לובכחות 

 ,י המעשה"משתוה להם לפי ערכם בגבול כדי שיהיו נשלמים ע'  רצונו יתשהריפ בגבול "או
 לכן אור ,כ המלאכים שאין בהם מעשה ואינם בגבול המעשה"א מש,ורצונו עומד עליהם בגבול

  .ש"אין רצונו דבוק בהם שאינם התכלית בבריאה כממקיף עומד עליהם מבחוץ ו
'  וכל המלאכים ושרפים שבג,ש שעיקר הכוונה בבריאה הם הנשמות" מבואר לך ממהרי

 והוא ממש כמו שאנו רואים באדם בבנין גופו שהוא נברא בצלם ,ע הם משרתים להם"עלמין בי
 ם ובתוכ,ם בשר גידים ועצמותכלים חיצוני' כ פנימיות וחיצוניות הם ג" שיש בו ג,אלקים ממש

   .מדריגות חיה יחידה'  ב ועליהם מקיף,ן שבו"כלים פנימיים ובתוכם נר' כ ג"ג
  

  פתח יד 
 הדברים הוא שהנה אנו רואים שאברים החיצונים שבאדם אין בהם הרגשה וביאור

 , שהבשר מחוץ ובתוכם הגידים ולפנים מהם העצמות,וחיות מעצמם כלל והם זה לפנים מזה
 ,י עורקי הכבד"י גידי הדם שמתפשטים בו ע"היינו שהבשר עצמו עיקר חיותו והרגשתו עו

 ובאמצעם הם גידים ,כי הדם הוא הנפש) יא יז ויקרא(ש "ועליהם שורה הנפש התחתון כמ
 וכל הבחירה שבו לבחור בזה ,שמלאים רוח שהם נמשכים מן הלב שממנו רוח חיים לכל הגוף

 ולפנים מהם העצמות שהם עיקר בנין הגוף ,תנועת הרוח שבאבריםי "ולהרחיק דבר זה הכל ע
 שורה הנשמה להשכילו בכל חכמה םוהם מקושרים אל גידים הזכים הנמשכים מן המוח שש

  .ל בזה"ש הרב ז" וכמ,ומדע
ז שהוא תחת הגבול ובסוד " כי בעוה, חיה ויחידה אינם מאירים תוך גופו ממשומדרגת

 לא היה אפשר לו לחטוא כלל , שאם היו מאירים בגופו,תיהם בוא להם לגלות כחו"הבחירה א
 והוא סוד השמירה , ולכן הם מסולקים ממנו ועומדים בסוד אור מקיף,ולא היה בו צד בחירה

ד י' שמואל ב(סוד הכתוב  והוא ,א"ו לגמרי ויפול בכללו בעומק הסט" שלא יהיה נדחה חעליו
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לבסוף אחר גלגולים רבים ויוגמר גלגל היקף  ש,חשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדחו) יד
 סוד אור מקיף שמקיף עליו בשוה מכל והוא , אז יחזור לתיקונו,ההנהגה של כל עולם המעשה

 שבמקום המובחר ,ן"כ אור פנימי שבו מתחלק למדרגות כפי ירידתם בגוף בסוד נר" משא,צד
 שלפי ענין התלבשותו ,פשכ שורה הרוח ובכבד הנ" ובלב שאינו במדרגה כ,שבו שורה הנשמה

ן מתקשרים בחלקי וכחות " מצד שהנר,שבובמקום בגופו כך משתנה הארת פנימיות הנשמה 
כ אור מקיף שהם חיה ויחידה שלו הם "גופו להיותם מנהיגים אותו כפי הבחירה שבו משא

  . אין הפרש כלל בין מקום למקום,באותו מדרגה שיהיה אחר התיקון כולו טוב
ור מקיף הוא על חיצוניות הכלי שהם על בשר וגידים ועצמות שבו שבהם  הארת אועיקר

כ כלים " משא,א" שבזה הוא נותן כח גדול והתחזקות לסט,הוא עיקר המעשה של האדם
 ולכן הם צריכים , מהם אין נמשך רק מה שגורם למעשה,הפנימיים שהם הגידים והעורקים

ש שהקליפה יניקתם מחיצוניות הגוף והם " מס" וז,א שלא יפול שם לגמרי" הסטמןשמירה יותר 
 וכמו ,וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא )א" ע'ו(ק דברכות "ש בפ" והוא סוד מ,סובבים אותו מבחוץ

 כמו כן מתלוים ,א בסוד השמירה"שאור מקיף דיחידה וחיה הם עומדים להקיף מבחוץ על הסט
א " שהשדים הם חיילין דסט,ים שלא יהיה ניזוק מן השדוץלאדם מלאכים השומרים אותו מבח

 וכמו כן בקדושה יוצאים מלאכים מסוד חיצוניות העולמות שהם ,ויוצאים מעלמין דלהון
 ,סביב ליראיו' חונה מלאך ה) חד תהלים ל(ש " והוא סוד מ,לשמירה לנשמות שהם מפנימיות

ידים  מן הגקבליםוכמו שבאדם הבשר וגידים ועצמות שבו אין להם חיות מעצמם רק מה שמ
 כמו כן המלאכים וכל העולמות עיקר חיותם תלוי בנשמות שהם ,שנמשכים ממוח לב וכבד

ה הפונה "ס ב"ז הם מקושרים ברצון א" שעי,י עבודה שלהם"הפנימיות שנותנים להם חיות ע
 והוא סוד ,ואתה מחיה את כולם) ונחמיה ט (להם ונמשך בפנימיות כל העולמות לקיומם בסוד 

 ונמצא , שמשם נמשך החיים אל הגידיםד הראשיים שהם מוח ולב וכבכלים 'ן השורה בג"נר
 שהבשר גידים ועצמות הם ,שבאמת האדם בכל חלקיו הוא ציור ממש דכל העולמות וכל הדרגין

 והעור החופה על כולם בסוד ,ע שהם השרפים ומלאכים וכל הדרגין דעשיה"עלמין בי' גוף הג
 לב וכבד מוח ו,הסובב אל הקדושה שהוא בסוד כתנות עורהרקיעין של העולמות וקליפת נוגה 

 מוח ,הם סוד נשמות פנימיים של ישראל שהם מרכז כל העולמות ושולחים רוח החיים בכולם
 והגידים שהם נמשכים מהם הם הצינורות השפעה שנמשך ,בבריאה ולב ביצירה וכבד בעשיה

בישראל וקשר הנשמות ביחוד ן שבהם סוד השראת השכינה " ונר,מן הנשמות לכל הדרגין
 שישראל הם מקושרים ,עמו יעקב חבל נחלתו' כי חלק ה) טדברים לב (ש " מסוד והוא ,העליון

ה "ה הוי"ה אהי" הוי3315שמהן' ה שהם כלל כל המרכבה ד"בפנימיות שהם מוחין דגדלות דהוי
שראשו מקושר  והם חבל הפנימי ,ק"חל' ע שהם גי"עלמין אבי' פרצופין וד' י שהם בסוד ד"אדנ

'  וכל חבל הוא מחובר מג,המדרגותכל  סיוםבמדרגה העליונה שבכל המדרגות וסופו למטה ב
   .כלים הפנימיים שכתבנו' חוטים שהם סוד ג

  
  פתח טו 

 שכלים , יש הפרש בין הכלים חיצונים לכלים הפנימיים בענין המוחין שבהםעוד
י דאימא "מוחין והם בסוד לבושין דנהמ וכל אלו יש להם "מדרגות עי' החיצונים יש בהם ג

 בסוד ובגדלות , וביניקה אלקים שלם, והיינו בעיבור בסוד אלם,ה ואלקים"בסוד שמות אהי
 אבל בפנימיות שהם סוד לב ריאה וכבד ,א והמוחין מאימא" נמצא שהכלים הם של ז,ה"אהי

צא שבהם הכלים  ונמ,ת"מ הכל של הויו"מדרגות עי' וכל אברים הפנימיים בהם המוחין דג
  .א עצמו"והמוחין הכל של ז

א הם חוקי ההנהגה ומאורות שהמציאו כל "ש שענין הכלים דז" בזה כמוהכוונה
 הכלים ,מדרגות'  ויש לומר שזה סוד הכלים והמוחין שהם ב,המדרגות של הנפרדים במקומם

 שבהם ן והמוחי,הם עצם המאורות וסדריהם שהוציאו הנבראים לפועל ממש ומקיימים אותם
הסיבה עליונה '  א,דברים' הם חוקי ההנהגה שבהם מנהיגים הנבראים שכל נברא צריך לב

 וכמו שהמוחין בגוף הם ,הוא כח המנהיגו והמשפיע לו'  והב,הוציאה אותו בעצמוהולידה וש

                                                           

וקרא ) ישעיה ו(ועלייהו אתמר , מא ושמאשמהן תליין מכל ש' ד, ל"א וז"א ע"ז י"תיקו'  עי3315
ועל כלהו פני אדם ותפילין הוא פני , ב גדפין דתלת חיון"אל זה י, ב אנפין דתלת חיון"זה לקביל י

  . ל"עכ, אדם
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 כן צנורות השפעת המאורות להנהיג כמומנהיגים את הגוף בסוד הגידים הנמשכים בהם ו
 הכלים תלויים בהם השרפים והיכלות שבבריאה ובחיצוניות ,ין שלהםהנבראים הם המוח

 שעצם יציאתם אל הפועל הוא ,3316ומלאכים והיכלין דיצירה וכן אופנים ומדורות דעולם העשיה
 ומוחין של החיצוניות בהם תלוי ,א שהם עצם המאורות האלו"מגוף הכלים חיצוניות דז

ת של "אמצעיות וג' ר וג"ע ג"עלמין בי' הם בגמ של הכלים ש" של עייםחלק' הנהגתם והם הג
ל אינם תלוים בעבודת עצמם ואין חיותם מצד עצמם שהרי " ולפי שהשרפים והיכלין הנ,הכלים

א חוקים שלו " שהרי ז,א" לכן אנו אומרים שהמוחין שלהם אינם מז,אין בהם בחירה ומעשה
הם הם מאימא שהיא למעלה  רק מוחין של, של ששת הימיםוהמעשהפ הבחירה "מסודרים רק ע

 רק בסוד שמירה אל חוקי ההנהגה להשלים אותם בסוד אימא דפרישת גדפהא סוכת ,המעשהמן 
א "דז' נוק (ל" וכן הנהגת המלאכים וכל צבא מעלה בשביל שמירת האדם והנשמות כמש,שלם

  ).פתח כב
פ בחירתם ולפי מעשיהם כך הוא " הנשמות שהם תלויים בעבודה ובמעשה עאבל

מדרגות ' כ בב" והוא ג,א עצמו"כ הם משל ז" לכן אנו אומרים שגם המוחין שלהם ג,נהגתםה
 הנהגה והנהגתם הוא מסוד חוקי ה, עצם יציאת הנשמות וציורם הוא מכלים הפנימיים,ל"הנ

 והם ,נאמן לשלם שכר' אני ה) ב ו י שמות"רש(ת בסוד " והם מוחין דהויו,המוחין של הפנימיות
 והיינו שהנהגת ,נימיים שמתפשטים בתוך הגידין שהגידים נעשים להם לבושיןבסוד מוחין הפ

מ תלוים במעשיהם של ישראל " מ,ע אף שאין תלוי במעשה שלהם"צבא מעלה וכל הדרגין דבי
נו של מקום מוסיפים כח ו שבזמן שעושים רצ,'תנו עוז לאלקים וגו) להתהלים סח (בסוד 

  .)לגפסקה רבה פרשה א איכה ( בפמליא של מעלה
 שהמוחין פנימיים מאירים בלבושין שהם מוחין חיצונים שמקיימים ומנהיגים ונמצא

שש כנפים לאחד ) ב ו ישעיה(את המלאכים והם נעשים בסוד לבושין אל הנשמות והוא סוד 
 ולכך , בשביל השמירה להגן3317ף"כנ' ן גי"ה דההי" שכנפים הוא לבוש והוא בסוד שם אהי,'וגו

 ,א עצמם"חלקים החיצונים דבשר גידין ועצמות דז' ניינם הוא מתחלה מבחוץ גסדר עמידתם וב
י דאימא "לבושין נה'  ובתוכם ג,א עצמו"דז' ה ולב וכבד כואחלקים פנימיים שהם רי' ובתוכם ג

ן " ובתוכם הנר, עצמוא"מוחין פנימיים דז'  ובתוכם ג,שהם מוחין חיצוניים דכלים חיצונים שלו
ע בשרפים והיכלין של הכסא ושל יצירה ועשיה שהם "שכן הוא בנין העולמות ביוהיינו , ...שלו 

מבחוץ ובתוכם בנין הנשמות ורוחות ונפשות של ישראל שהם לפנים ממחיצת מלאכי השרת 
ל שמלאכי השרת שואלים מהם - פעל אמהעת יאמר ליעקב ולישראל כ )כג כג במדבר(ש "כמ
שבתחלה באה השפע ממקור כל המאורות אל הנשמות  הנהגתם הוא וכן )תנחומא בלק יד(' כו

 ולכן הם ,י מקבלים כל צבא מעלה"כ ע" ואח,י מעשיהם הטובים"שהם מעוררים כל המקורות ע
י התפלות "ממתינים בשירתם ואין להם רשות לומר שירה עד שבתחלה אומרים ישראל שע

 ובתחלה בא , במקומו להוריד השפע וההנהגה השלמה כמבואריםשלהם מעוררים מוחין עליונ
 פנימיות של ,כ באופן זה שהמוחין" ולכן מסודרים חוקי ההנהגה ג,כ למלאכים"לנשמות ואח

 ונמצא שמקושרים המדרגות ,ה" הפנימיים הם תוך המוחין חיצוניים של לבושי אהי,כלים
 ומקושרים בגוף עצם מאורות חדים שגוף עצם של המלאכים וצבא מעלה מיו, הראויבסדורם

נשמות וכל חוקי ההנהגה ה וגם חוקי ההנהגה שלהם מקושרים של מלאכים בשל ,הנשמותשל 
הם בפנימיות של הכלים שהם המנהיגים אותם כמלח המנהיג הספינה שהוא בתוכו וכרוכב 

 יןה המנהיגים שמות אלקים שהם כינוים ולבוש" והוא בסוד שמות הוי,המנהיג את הסוס
  .ת"להויו

ב רק שם אלקים לבד שהוא "שלא נברא האדם לא נזכר במעז " שכ, שמא שלים3318ס"וז
ה אלקים שהוא פנימיות "כ כשנברא נשלם הכסא ונזכר שם הוי" ואח,בחיצוניות העולמות

 שבתחלה יצאו כלים חיצונים שלו ,ימי בראשית' א שהם ו"וחיצוניות ביחד שהוא שלמות הז
ר "סוד מוחין של חיצוניות שהם גמאמרות שבהם הם '  וכל הי,' אלקים וגוויעש ,ש"בעשיה כמ

'  ולכן הם ו,ק"כ הכלים הם רק ו"ס משא" והמוחין הם פרצוף שלם של י,ס"שהם משלימים לי

                                                           

  .ע"ח הקדמת שער ציור עולמות אבי"ע'  עי3316
 .'ח ציצית פרק א"פע'  עי3317
  .א"ע' א ד"זהר ח'  עי3318
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 ,ש ויאמר אלקים הם מוחין שלו" ומ,כ נברא אדם סוד חיצוניות שלו" ואח,אמירין' ימים וי
   .ש"ה כמ"וכשנשלם אז האירו בו מוחין דגדלות שהוא שם הוי

  
  פתח טז 

 )א"ו ע"ל( ה"צ פ"ל בספד"ש רבינו הגדול ז"ש יתבאר לנו סוד התפלין וציצית כמ"מומ
גוונים '  בהו צרירין כענבין באתכלא שהם בסוד ד,' ארבע מלכין נפקין לקדמות ד,ש שם"במ

 ,ציצית' בתים דתפלין וד' מוחים והם בסוד ד'  שגווני העין תלוים בד,מוחין' דעינא נגד ד
'  וד, והגוונים שבעין בחיצוניות)א פתח טז"גדלות דז (ש"ימיות הכלים כמשהמוחין הם בסוד פנ
'  והם ד,נ"זוב ו"ס שהם חו" שהם כלל כל הי,חיות' מוחין וד'  וד,אופנים' גוונים אלו הם סוד ד

 וכן הם סוד תפלין במוחין וציצית בלבוש ,י בחיצוניות"דאדנ' ה בפנימיות וד"אותיות הוי
 והענין כי הם בסוד זכירה , והציצית תלוים בתפלין,3319פות של הבגדכנ' החיצוניות שהם בד

א אחיזתם בלבושים " והוא כי הסט,' וראיתם אותו וזכרתם וגו)לטבמדבר טו (ש "כמ' במצות ה
י שאוחזים בלבושים " שע, שהם אוחזים במדרגות התחתונים שבהם,החיצונים בסיום הלבושים

 שהם כרובי עינא ,3320' סכותה בענן לך וגו)כדיכה ג א(הם גורמים כיסוי לגווני עינא בסוד 
י " והוא ע,עורה למה תישן) כדד תהלים מ(בסוד  )ב"ט ע"קכ(ר "ש באד" וכמ,3321ועפעפי עינא

 והציצית הם להגן על ,3322שמסתלקין מוחין הפנימיים למעלה כידוע בסוד השינה בלילה
 המוחין ז וא, החיצוניםז נתקנים כלים"מעשה שעיבהלבושים לזכור המצות לעשותם בפועל 

שהם צרירין בהו )  שםצ"ספד(ש " וז,מאירים בראש ומתגלה בגווני עינא שנפקחים העינים
 וציץ הוא במצח ששם בקיעת זיו המוחין בסוד ,ס ציצית מלשון הסתכלות"וז ,כענבין באתכלא

 והם 3323ה שציץ הוא לשון זכר וציצית לשון נקברק) טזשמות יג  (התפלין ולטוטפות בין עיניך
  .)כחבקוק ב ( ' וגו3324בהיכל קדשו'  וה,י"ה ואדנ"בסוד שמות הוי

'  שד,פנים ושש כנפים של השרפים בבריאה' ל כאן בסוד הד" נבין דברי הרב זובזה
כנפים הוא '  והו,מדרגות' ס שנכללים בד"פנים הוא הפנימיות של הבריאה שהם בסוד כללות י

 ס"כל ינכללים אותיות וגם בהם '  והםשבכל שם  ב"כלים חיצוניות שלהם והם בסוד שם של מ
ס באו שם יותר בגילוי כי הם העיקר "היס מכלל " והיינו שרק ו,ולפי הרכבת הכחות שבכל היכל

 שאף , וכמו שהוא למטה בהרכבת היסודות, ושאר הספירות הם נעלמים שם,שם בגילוי הארה
  . מיוחד שיסוד זה גובר בו ביותרכ כל אבר יש בו כח" אעפ,שכל היסודות נכללים בכל אבר

 שכל שם מורה , הם סוד כל השמות וכינויים שבעולמות כל עולם לפי מה שהואואלו
 שזה היה חכמתו של , שלפי פעולתו כך הוא שמו,על כח והרכבת הפעולות והמאורות שבו

לפי השגתו בשרשם והרכבת הספירות והמאורות  3325ר שקרא שמות לכל הנבראים"אדה
כחות של הספירות מאירים בו יותר ' אותיות שזה מורה שב'  רק מבהוא ויש שם ש,בושפועלים 

  .לפי עניינו' וכן כל א' או מה'  ויש מד,אותיות'  ויש מג,והשאר הם רק כענפים ממנו
 ,ה שהוא הפנימיות שלהם כענין הגוף הקשור בנפש" השמות כולם מקורם בשם הויוכל

א דאלקים הוא "ה ומל"ה של הוי"ה שבו הם י" כי י, וצלוה"ם שהוא נכלל בהוי"וכמו שם אלהי
 םו שהוא אחוריי"ה כמו כוז" וכן יש שמות שהם בסוד חילוף הוי,3326שניה' אותיות הוא ה' וה' ו

ש הכל לפי ערך הארת המוחין פנימיים של "ת ב"ץ שהוא חילופו בא" וכן שם מצפ,שלו
  .ה"וא התרחקות החילופים של שם הוי ולפי ריבוי הלבושים כך ה,י לבושים שלו"המאורות ע

                                                           

ת אבל ציצית תלוין "שטלית הוא לבוש לגוף והוא תב "ג ע" סז"א על תיקו"בהגר 'עי 3319
 .למטה מגוף נגד הברית

 .ב"ע' ב ל"יהל אור ח'  עי3320
   .548לעיל הערה '  עי3321
  .'ח נסירה פרק א"ע'  עי3322
 .'כ ציצית פרק ב" שעה'עי 3323
 הא מארי דרגלין קא אדהכי, ל"ב וז"ג ע"ז ל"תיקו' עי, י"ה מתגלה בהיכל שהוא אדנ" הוי3324

המלך , דפקין לפתחא מארי דעמידה דצלותא דאתמר בהון ואשר כח בהם לעמוד בהיכל המלך
י סליק "י שפתי תפתח אדנ"דאתמר ביה אדנ, י"היכל המלך דא אדנ, סתם דא קודשא בריך הוא

  . ל"עכ, בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ' לחושבן היכל ואתמר וה
 . בראשית ב כ'עי 3325
  .ג"ז פג ע"א בתיקו" בהגר'עי, א"ע' ג ד"יהל אור ח'  עי3326
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 שכל פעולה ופעולה יש לו מקום מיוחד , ענין פעולת השמות שזכרו המקובליםוזה
ש "י דבורו כמ"י וע" ולפי שהאדם הוא מקור לכולם שכולם נפעלים ע,בעולמות ובמלאכים

מה אנא  )א" ע'א ה"ח(ש בזוהר " וכמ,'לנטוע שמים וגו'  ואשים דברי בפיך וגו)טז ישעיה נא(
 והאדם , כחות המוחין של כל עולם ובזה הם נפעליםד שהשמות הם סו,'במלולא דילי כו

ז לקשר החצוניות עם "כשמזכיר השמות ומקשר כל המדרגות המלאך או המאור הממונה ע
 . וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו)יטבראשית ב (ש " וכמ,הפנימיות שבו שהוא שמו

ז "ה ועי"יכ מקשר אותו השם בשרשו בשם הו" ואח, חיים של אותו דברל שהשם הוא נפש"ר
  .נעשה כל פעולה

 שהאותיות בעצמם הם סוד ,י הנקודות שבו שהם בסוד נפש ורוח" שם משתנה עוכל
נ " בזוכמונ "י זיווג זו" שכל דבר נעשה ע,נ של כל מאור"נפש שלהם והנקודות רוח והם בסוד זו

עלמין '  כמו כן הוא בכל מאור ובכל מדרגה שבכל פרט מג,עולותדאצילות שהם כוללים כל הפ
ואינו משתנה רק הרוח שבו משתנה בכל יום נכנס בו '  וכמו באדם הגוף הוא תמיד א,ע"בי

 ,ש בכמה מקומות"י בכל יום תיקונים אחרים כמ"מדרגה אחרת לפי ערך התיקונים שנעשה ע
כ הנקודות משתנות " וג,דש ומשתנה תמידוכמו הנקודות של כל השמות שהם הרוח שבהם מתח

' ת בנקודות מתחלפים בי"הויו' ס דאצילות שהם י"בעולמות עצמם מספירה לספירה כמו בי
 שהוא 3327 נקודת כתר הוא בקמץ,מ" ד,נקודות כידוע שכל נקודה מורה על כח הפנימי שבו

חת גילוי הכחות  וחכמה בפתח ששם התחלת פתי, הכח כי הוא נקרא איןוסיתוםמורה על קימוץ 
   . והבן זה מאד, וכן כולם,בסוד יש מאין

  
  )סוד החשמל(
  

  אפתח יז 
ג "ג הגוף שהוא לבוש יותר חיצון ע" הוא סוד העור שע,ל"ל שכתב הרב ז" החשמענין

 ,א"קדושה הסמוך אל הסטה והוא בסיום כל המדרגות , ושם הוא רושם כל המדרגות,הלבוש
 ,אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם' ויעש ה) כא ג בראשית (ר"ש אצל אדה"והענין כמ

 כי האדם הוא והענין ,ר"כ נתחלף בעו"ואח' ר בא" החטא היה בסוד כתנות אוםובתחלה קוד
בצלם אלקים שבגופו ונשמתו הוא ציור כל המאורות העליונים בפנימיות וחיצוניות וכפי מה 

 וקודם החטא שאז נתברר נשמתו מן ,וי מעשה האדם כך נרשם בגופ"שהם למעלה מתפעלים ע
 בקדושה רק עומד חזא היה חוץ מגופו ולא היה או"א והיו נכללים בו הנשמות והסט"הסט
ן שבהם " שהנר)ן"נר( אז היו הכלים של מאורות העליונים מאירים מן הפנימיות שבו ,מנגד

ם וחוקים שהוא רצון היחוד העליון מתקשר ומגלה כחותיו על הכלים שהם שרשי הנבראי
ן שמאירים ומתלבשים בכלים של הגוף שהם מתחלקים לראש בטן גויה " והם בסוד נר,שלהם
 ולא היה מחיצה מבדלת בין אורות העליונים לבין הנבראים התחתונים ,ן" מאירים הנרשבהם

 שאף שהיה צריך לאדם להיות נברא במקום חשך ואפל בעולם התחתון ,אלא היו בסוד לבוש זך
  .הבחירה מצויה ויהיה הסתר יחוד העליוןכדי שיהיה 

 ,א" סוד לבוש היותר חיצון ומכסה על חוקי ההנהגה וכחות היחוד של מאורות דזוהוא
 והיינו שלא ,לבוש נקרא עור המכסה כל הגוף והפרגוד שבין אלו המאורות להנבראיםהוזה 

כ אלו " סותם כמ לא היה המחיצה" אבל מ,יתגלו כפי כחותיהם העצמי אלא בסוד הסתר פנים
ר קודם החטא " וכמו שהיה מדרגת אדה, אלא כמו מחיצה זכה שהאור מזהיר דרך שםורותהמא

למעלה '  והיה משיג כבודו ית,ע מקום הקדושה"שהיה שכינה מדברת עמו בכל עת ומקומו בג
  .ממדרגת מלאכי השרת מאחר שהיה נקי וזך מכל פשע

                                                           

  .'ח נקודות פרק א"ע'  עי3327
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) 'תנחומא אחרי מות ב(ש "ומזהיר כמ שלו שגם גופו היה זך 3328 סוד כתנות אורוהוא
ל שמאורות העליונים וכחות גילוי הנהגת " ור,מכהה גלגל חמההיה ר "תפוח עקבו של אדה

ש " כמ, ומכיר גבורתו של יוצר בראשית בכל המדרגות מראש ועד סוףאליוהכלים היה מתגלה 
סוף העולם ועד  מ בור משתמש באור הראשון שהיה צופה ומביט"שהיה אדה) א"ב ע" יחגיגה(

 ,ש בכמה מקומות" שהוא אור הפנימי שנגנז תוך גלגל חמה שהוא גוף ונרתק של האור כמ,סופו
 ואין הטבע , משיג היאך הכל הוא בהשגחתו הפרטיתיה שה,והוא סוד גילוי הנהגה עליונה

 שכחות הטבע שבא מצד נרתק גלגל חמה והמזלות לא היו סותמים בעד אור ,ו"עושה מעצמו ח
היה ' סוד יחוד השגחתו ית' ר שא" והוא סוד לבוש של או,הפרטית' ת כח השגחתו יתהשג

  .ותמתראה לו דרך מחיצות מנהיגים התחתון של צבא השמים והמזל
 והם סוד האותיות ונקודות וטעמים ,ש"ח נהורין המאירים במלבו" סוד שעוהם

בגוף הם האותיות הנכתבים  ששרטוטין וקווין הנרשמים ,ל"ש הרב ז"המאירים מבחוץ לגוף כמ
 וכל כחותיו וכל המקרים העתידים לבא עליו )ונפשו(] ושרשו[על העור שבהם ניכר האדם טבעו 

 )כא יח שמות( פ"ע )ב"מ ע"ק(ובתיקונים ) א"א ע" לח"ז(ש בזוהר " כמוףבסוד חכמת הפרצ
ות וצרופי  שהאותיות הם כח,ש בכמה מקומות" והיינו כמ,ש" יעו,'ואתה תחזה מכל העם וגו

או  שכל אות מורה על ציור הרכבת כחות ,מאורות שבהם נברא הכל ובהם מנהיג הנבראים
 םא שהם כחות הממציאים הנבראי" וכמו למעלה בכלים של ז,בסיתום או בהתפשטות והמשכה

 והוא סוד הנהגה הטבעיית של הכוכבים ומזלות ,והמנהיגים אותם היו מכוסים במחיצה זכה
 נמצא שהיו מאירים בהם האותיות ,בהם עוצם כח גבורתו והשגחתו הפרטייתשהיה מתראה גם 

   .ש"מבחוץ שהם כחות פרטי ההנהגה כמ
 ועור ,כ גופו זך" כן האדם שנברא בצלם אלקים צל ודמות למאורות העליונים היה גכמו

 היה מאיר באור עצום שהיה מתגלה בו כל פרטיו וכל ,המכסה הגוף הוא המחיצה הדקה והזכה
 י השרטוטין וקוין ונקודות שעל עורו במצח ובכל אברים בסוד"סדר הנהגתו מראש ועד סוף ע

 )א"ז ע"ע(יתרו ' ש בזוהר פ"ץ כמ"ה פס"ר תולדות אדם באתוון זר"ה ספ" ז)אבראשית ה (
והוא הספר שבו נכתבים האותיות שהם כחות הנהגה שלו שבהם מבואר כל תולדות באורך 

בדמות אלקים '  וגואלקיםביום ברוא ' זה ספר וגופ " ב)אבראשית ה (ש "זהאדם ומקריו ועניניו ו
ל שכמו שלמעלה במאורות העליונים וכל סדורי כחות הממציאים הנבראים " ר,'עשה אותו וגו

  .ר ממש" כמו כן היה בגוף אדה,י המחיצה הזכה הזאת"היה מתראה הכל ע

                                                           

לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם ] ש"ומ[, ל"ג וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3328
והוא בסוד כתנות עור של , ועורו הוא עור הערלה, ל"בשר ושם מתגליא החסד כנ' שמילה נק, מאד
והוא , ש בזוהר"ובתחלה היה כתנות אור כמ, מושך בערלתו היה) ב"ח ע"סנהדרין ל(ר שאמרו "אדה

ידעו , ל"א וז"ט ע"שם כ' עיו, ל"עכ, א"כ נכסה בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"ואח, אור הגנוז
כי ערומים הם והוא היה לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם 

ג כד מטא לעלמא דפרודא "ב וכ"א ופרשת בראשית דף כ"ו ע"ד ופ"ה ע" דף פח"ש בתז"חטאו וכמ
דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא 

ם בשמא דא "ג ואפילו עכו"ו ע"כ' עיו, ל"עכ, ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל עתיד הוא למחטי קמך
אבל בהיותה באצילות אז היא ה אחרונה , ר שמשותף בו אלקים אחרים"וה ט"ה והוא ע"אקרי עש

א ויעש אלקים את "ע' ש בפרשת בראשית דף כ"כ בירידתה בבריאה כמ"ה משא"שבשם בסוד הוי
ש שם "ר כמ"ר ושם חטא אדה"ה טו"ש וזהו ע"שני המאורות הגדולים עד אקרון ממשלת הלילה ע

עד עור ובשר תלבישני שהוא לבוש ' ה ליה כמה בניינין כוב פתח ואמר למלכא דהו"א וע"ב ע"דף כ
שהוא בריאה הלבוש ששם ' לאצילות ושם חטא לכן אמר לקמן וכד חב אדם אתפשט שמאלא כו

ר נתפתה "ס שאמרו שלבושיו של אדה"וז, חטאו ולכן וידעו כי ערומים הם שהפשיטו מלבוש
ריך המיתה להפשיט אותו המלבוש ולכן עשה לו כתנות עור דמשכא דחוויא וצ, ונשאר ערום

ל וזהו "ל בזוהר הנ"ובתחלה היה לו כתנות אור דבריאה ששם אור לבושו כנ, שהוא הגוף של נחש
' עיו, 'כו' שמים מהיכן נבראו מאור לבושו שנא) ג"א פ"פר(ש "וז) ד"תהלים ק(עוטה אור כשלמה 

ר אתפתה אחר "שא דאדהש שלבו"ל וכמ"ר כנ"והוא לבושא דאדה, א שבה חטא"א שמאל"ט ע"כ
, ובה כל התאוות והתענוגים וכל החטאים, ר"הנחש והוא נפש הבהמית שהיא נמשכת אחר היצה

והוא היה לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב , ולכן וידעו כי ערומים הם
טא לעלמא ג כד מ"ב וכ"א ופרשת בראשית דף כ"ו ע"ד ופ"ה ע"ח דף פ"ש בתז"קודם חטאו וכמ

דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי 
  בניינא ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל עתיד הוא למחטי קמך
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ת "ר תולד"ת ספ" כי ר,ים בהסודות הגדולים הנרמזהק ו" וראה עומק דברי תוהובוא
 והמשכילים יזהירו כזוהר )גדניאל יב (ש " והוא כמ,ר"ש תמ"שמ' ת גי" וס,א"תס' ם הוא גי"אד

שהם בסוד והיינו , ' אתוון כווןוהמשכילים אנ )ב" ע' דבתיקונים(ש בזוהר " וכמ,'הרקיע וגו
 פרטי הברואים וכל  שבאלו השערים נבראו כל,ם" והמשכיליכמניןא שערים פנים ואחור "רל

 )ד"ב מ"פ(ש בספר יצירה "פרטי הנהגתם מתחלת הבריאה עד סוף הגלגל סוף אלף הששי כמ
 והם נרשמים בסוף המדרגות ,שכל היצור וכל הדבור יוצא ממקום אחד בסוד צירופי האותיות

 , שנרשמים על העורמורותיהםש שהוא נרתק שלו בסוד האותיות בחילופיהם ות"בגלגל השמ
 שהוא העור המגין על ,אות- צב' ש ומגן ה" כי שמ)יבד תהלים פ(ש " וכמ,ר" בסוד תמוהוא

  . וחיצוניות שלו שנרשם הכל על העור בשרטוטין ורשימין שעליו,הגוף ומכסה את הפנימיות
ת " שמוחין הפנימיות דהויו, כן נרשמים כל כחות מאורות העליונים בסוד האתווןוכמו

 שהם כל השערים כולם 3329ל כידוע בסוד עולם המלבוש" הנמאירים באתוון בסוד השערים
ש " שהוא המרכז של כל השערים כמ,ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"עמילואין שלו ' ה בד"תלוים בשם הוי

ת שהם " וידוע כי כל האותיות הם בסוד צבאו,והארכתי שם בביאורו בפירושי שם ,בספר יצירה
'  והם פנים ואחור בסוד ב,המשלים' ואך "אותיות מנצפ' ב אתוון וה"ט ופלגא בסוד כ"תצ

ת ספר " והוא מה שרמז הכתוב כאן בראשי תיבות וס)א פתח כו"א (ת במקומו"ת כמשנ"צבאו
'  וכל תולדותיו היוצאים ממנו עד כלות ום שבעור שלו נרשמים כל הנהגת האד,תולדת אדם

 אלא ,ר"יה לו לאדה וכי ספר ה)ב"ח ע"סנהדרין ל(ל "ש רז"ר כמ"אדה שהכל השיג ,אלפי שנין
 והם כמספר הכחות של השערים ,'בשעה שהיה מוטל גולם היה מראה לו דור דור ודורשיו כו

 שהם מכוונים כפי מספר הכחות של כל בני אדם וכל פרטי הנהגתם בכל ,פנים ואחור שבגלגל
ל שהם האותיות הנרשמים על הקלף שהוא עור " הנריםר הוא כל השע"ה ספ" ז,הזמן וסיבובו

מילואין שלו שהם תלוים ' ה בד" ועם המרכז פנימי שלהם שהוא שם הוי,ל"ש הרב ז"האדם כמ
 והוא סוד ,ש שכולל כל השערים"ח שהוא סוד המלבו"שע'  הם ממש בגי,אותיות שבו' בד

   .ל שהוא מחיצה דקה וזכה"החשמ
  

  פתח יח 
 ,ן"וא סוד עדם ה"ת אד"ר תולד"ספ) אבראשית ה (תיבות אלו '  האמצעיים בגואותיות

 והוא סוד ,'אלקים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם וגו' ויטע ה) חבראשית ב (ש "והוא מ
 השערים שבגלגל שבהם נברא כל היצור וכל פרטי הנהגתם הם  אלו כי ידוע שכל,עמוק מאד

 3330ה באורך"ד פ"ל בספ"ש רבינו הגדול ז" לעיני כל ישראל כמדמבוארים בתורה מבראשית ע
 ובאם לא היה האדם חוטא היה משיג התורה כפי שהיא כתובה ,3331ן סדרים דאורייתא"והוא בג

 שכל שם הוא מורה על כח ופעולה ,ל פרטי כחותיו"ה ר"במרום שהיא כולה שמותיו של הקב
ש " וכמ3332 מסוף העולם ועד סופום והוא אור הראשון שבו צופה האד,ש בכמה מקומות"כמ

 שהם הגויל המתחלק לשנים 3333ג אש לבנה"ד אש שחורה ע והוא בסו, ותורה אור)כגשלי ו מ(
  ).כב, פתחים כ (ה באורך"ת אי" כמשי,פ"נ תורה שבכתב ושבע"בסוד זו

                                                           

א "והוא הרל, ע מפאנו" סוד זה הוא מתורתו של הרב ישראל סרוג שממנו קיבל הרמ3329
לשם ' עי(שהוא רוחניות דאותיות התורה , ה כולהא וכל הצרופי האותיות דכל התור"שערים פו

ש "הקדו' ועי', פרק י' וזה מוזכר גם כן בנפש החיים שער ד) ג"ה ע"א פ"שבו ואחלמה ביאורים ח
ומקורם בעמק המלך שער שעשועי המלך ושער שבר מלך ) ו בהקדמה לשער פונה קדים"של הלש

  .ט"רכעוד מגלה עמוקות אופן ' ועי, בתוך ספר שער היחודים
הכל כלול בתורה מבראשית , והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם, ל"א וז"ד ע" ל3330

' וכללו נכלל בפ, ד"ש כאן בס"בראשית עד נח כמ' וכל זה נכלל כולו בפר', עד לעיני כל ישראל וכו
אלפי ' תיבות ז' וכלל הכללי הכללים בפסוק ראשון בז, ל"הראשונה עד ברא אלקים לעשות כנ

ומקור כלל הכללים הוא בתיבת ' א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי וכו"ש בפ"כמ, נהש
  .'אותיות ודגש של הב' בראשית ו
ד נצבים וילך "ג שיש באמת נ"ואע) ב"ד ע"א ק"זהר ח(ג פרשיות שבתורה שבכתב " זה הנ3331

ן "ה דאתקריאת גשכינתא תתא, ל"א וז"ח ע"ז ל"בתיקו'  ועי,)ג"ו ע" לז"א על תיקו"בהגר(' הם א
  . ל"עכ, כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא

 .א"ב ע" חגיגה י'עי 3332
 .א"ב ע"ר קל" א'עי 3333
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 ,ן סדרים של אותיות התורה"נתון בתוך הג' ר משיג כבודו ית" זאת היה אדהובמדרגה
 האתוון  ונודע כי גן הוא אימא ששם,והיה נהנה מזיו הפנימי שבאותיות שהם הנקודות שבו

 ,כי האותיות הם כתובים ונגלים )גישעיה סד (' ן עין לא ראתה וגו"ונקודין מחכמה שהוא עד
ן " ונמצא שהנקודות היו מאירים באותיות שבג,אבל הנקודות הם בהעלם במחשבה לבד

 שהיה לבוש בכתנות אור ,ר בישיבתו שם צופה מסוף העולם ועד סופו" ולכן היה אדה,שבתורה
 וסידורי כחות שלהם היו מאירים ומזהירים בלבוש החיצון בגלגל ,נ"אורות של זוכמו למעלה מ

  .הקפה של הנהגת העולם
י פיתוי הנחש האוחז במלבוש החיצון שהוא סוד קליפת " כשחטא בעץ הדעת עאבל

ל במה " אז נתגשם יותר וניטל ממנו כתנות אור הנ)פתח הבא (ד"ת עוד לקמן בס"נוגה כמשי
 ונתעלמו ממנו מעינות , ואז נסתתמו ממנו שערי אור התורה,מחקר טבעישהיה נמשך אחר 
 וכתיב ,דאורייתאן "ע מסוד ג" של התורה ואז נתגרש מגת נקודו אורהחכמה שהוא סוד

 שבאו אותיות התורה ,ואת להט החרב המתהפכת'  וישכן מקדם לגן עדן וגו)כדבראשית ג (
תובים על הקלף של ספר תורה כפי מה שהוא  והוא האותיות הכ,ר חיצון"בהיפוכא בסוד עו

ז "הפרטית הנסתר שעי'  וכן אור העליון של השמש נגנז לגמרי והוא סוד גילוי השגחתו ית,עתה
ר להכחיש פרטיות השגחה ושכר " שלכן גבר האפיקורסות והמינות בעוה,א מתגבר מאד"הסט

 ש" סוד מוהוא ,'ודו ית לתלות הכל בטבע במה שאין משיגים בגלוי כח השגחתו וכב,ועונש
י כריתת הערלה " כי ידוע שע, והוא ענין עמוק,תו היהמושך בערלר " אדה)ב"ח ע"סנהדרין ל(

 ,במילה ופריעה מתגלים החסדים ביסוד שהוא אור הראשון שמאיר בכל הימים עד סוף הזמן
 ואסופם הא הם סדורי הכחות של הנהגה ו"ק של ז"ש שו" והיינו כמ,והוא גילויו בעטרת היסוד

 כמו שעטרת היסוד הוא בסוף הגוף וכמו שעטרת ,המקום שמשם נשפע ההנהגה לעולם התחתון
 כמו כן למעלה נקרא עטרת היסוד שהוא סיום ,היסוד הוא מקור נפתח לכל השפעת הגוף

  .'מאורות גילוי השגחתו ית
א הנמשך מכחות המזלות שבזה מפתים האדם " המקפת שם הוא סוד הסטוהערלה

 והם בסוד הנהגה טבעיית המכסה השגחה העליונה שמאירה ,ך אחר הכחשת ההשגחהלהמש
ל בסוף אלף " וסוד הסרת הערלה בעטרת היסוד הוא לע,י מחיצות הכוכבים ומזלות"לעולם ע

ל שעליו " והוא העור הנ, ונגולו כספר השמים)דד ישעיה ל( כתיב זהששי לימות המשיח שא
וחפרה הלבנה ) כגד ישעיה כ( ואז ,י"חה עליונה הנסתרת ענכתבים האותיות שהם ניצוצי השג

 שהוא גילוי השגחה ,לאור עולם'  והיה לך ה)שם(ש " וכמ,'אות וגו-צב' ובושה החמה כי מלך ה
שעתיד  )ב" ע' חנדרים(ש " כמ, ויתגלה אור הראשון הגנוז,העליונה שיהיה אז כמו קודם החטא

 שהוא ,ל"ש רבינו הגדול ז"עורו של לויתן כמהסוכה מ 3334 סודוהוא ,להוציא חמה מנרתיקה
ן " וסוד לוית,ש"יעו) 3335ג"ב ע"י(א "ד פ"ש בביאור ספ" כמ,סוד קליפת נוגה הנכללת בקדושה

 שבהם מאיר אור הפנימי בסוד )א פתח כו"א (ש למעלה"כמת "הוא האותיות בסוד צבאו
ין שבהם עיקר הנהגת אומ'  בסוד ע3336כחות של השמש'  עםר שה" ועכשיו נתכסה בעו,הנקודות

 ,'להיות לו וגו'  החאלקים אותם לכל העמים ואתכם לק' ה אשר חלק )יטדברים ד (ש "הטבע כמ
ומי כעמך ישראל גוי אחד ) כא יז 'י א"דה(ש "דיחודא כמ' ר שהוא א"והוא בסוד כתנות או

ונוגה כאור ) ד חבקוק ג(ז נאמר " וע,' והם קשורים ביחודא עילאה בגילוי השגחתו ית,'בארץ וגו
) כאבראשית ג (כ כתיב " ואח,באותה מדרגה שהיה קודם החטא שהיה לו כתנות אור' תהיה וגו

  .ל"נ שלמעלה נתלבשו בלבוש עור הנ" שכמו כן זו,'לאדם ולאשתו כתנות עור וגו' ויעש ה

                                                           

 .א"ה ע"ב ע" ב'עי 3334
בשר ושם ' שמילה נק, לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מאד] ש"ומ[, ל" וז3335

סנהדרין (ר שאמרו " אדהוהוא בסוד כתנות עור של, ועורו הוא עור הערלה, ל"מתגליא החסד כנ
כ נכסה "ואח, והוא אור הגנוז, ש בזוהר"ובתחלה היה כתנות אור כמ, מושך בערלתו היה) ב"ח ע"ל

ידעו כי ערומים הם והוא היה , ל"א וז"ט ע"שם כ' עיו, ל"עכ, א"בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס
ה "ח דף פ"ש בתז"או וכמלבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חט

ג כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר "ב וכ"א ופרשת בראשית דף כ"ו ע"ד ופ"ע
אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא ודאי טב הוא למיעבד ליה 

  .ל"עכ, אבל עתיד הוא למחטי קמך
  . צד הקדושהוא פתח יח שזה"אוכן , בבית נתיבות' ף פתח ח"לעיל אח'  עי3336
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ברכות ( ואמרו ,יכםק כי עונותיכם מבדילים ביניכם לבין אל)ב נט ישעיה(ש "והוא מ
והסתרתי פני ) יזדברים לא (ש " כמ,'ק נפסקה מחיצה של ברזל כו"מיום שחרב בהמ )ב"ב ע"ל

 ,3337כ סוד גניזת אור התורה בלבושין נוכראין" והוא ג, ונתלבש בלבוש הנהגת הטבע,'וגו
 שזיו שלו הוא אור המוחין , אחר החטאו וכמו כן למטה באדם ניטל זיו,ונסתמו שערי החכמה

 היה מכיר האדם בשרטוטין שלו שהם האותיות בסוד הנקודות הבוקע על עורו מבחוץ שבזה
 והוא חכמת ,'והיה צופה ומביט מסוף העולם כו) א"ב ע" יחגיגה(ניצוצי החכמה העליונה 

 ה והוא סוד סירוס הלויתן שהוא אותיות התור,הפרצוף שנשאר קצת הארה מזה למי שזוכה אליו
ל אז יחזור זיו האדם כמו שהיה קודם " ולע, שמאיר מבתר כותלא3338ו חיילין הידועים"שהם תצ

   .ל"ש רז"כמ
  

  פתח יט 
והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ) גדניאל יב (הכתוב ש "מ סוד וזה

 , יזהירו אלין נקודין,והמשכילים אנון אתוון )ב" ע' דז"תיקו(ש בזוהר " כמ,ככוכבים לעולם ועד
חלקי הגוף ' ן שהם מתלבשים בג"מדרגות הם בסוד נר' ג שאלו , והוא כידוע,כזוהר אלין טעמי

 שבהם ניכר חכמתו של יוצר בראשית וכל הבריאה וכל כילים ונקראו האתוון מש,ראש בטן גויה
 ,ג עור האדם שהוא סוד הרקיע"א שערים של האותיות שהם נכתבים ע"י התס"דרכי ההנהגה ע

ש ואמר " פתח ר,ל" וז)ב"ג ע"י(ז "ל בליקוטים בביאור תיקון כ"ש רבינו הגדול ז"וכמ
 מכל גווני דנורא חיוור וסומק וירוק קמןאנון אתוון דאנון לבושין דאורייתא מר' והמשכילים כו

 ומנהון אתפרשן לכמה גוונין וכולהו גוונין אנון מרקמן במשכא דגופא דבר נש דאיהו ,ואוכם
 יזהירו אלין נקודין ,הון אתברי דב דבגיןבגנתא דעדן ורקיע באלין אתוון איהו מצויר ומרוקם

דנהרין באתוון ובהון נהירין כוכביא ברקיע בגנתא דעדן וכולהו נהירין בעיינין דגופא בגנתא 
  .' כזוהר אלין טעמי אורייתא דבהון מתנהגין כו,דעדן

 וציור האותיות עצמם , על זה רבינו הגדול שהיריעות דמשכנא הם סוד עור האדםוכתב
 אבל הנראה ,כ בגוף האדם לפום שעתא"הו כלילא דאתוון והוא בולט ג ונפשא אי,הם בנפש

ע מצויירים גם האותיות וכן " אבל ברקיע דג,ש מרקמא במשכא דבר נש" וז,אינו אלא הריקום
כ לפרקים "מ הציור נראה לצדיקים ג" ומ,כ מצויירים"ן ולכן אמר ג" וזוהר כל הנרוכביםהכ
ע וגוף של הנשמה כל עובדא דלהון הכל לפי "של גש בפרשת ויקהל כמו באדם והרקיע "כמ

 ,ז שהנהגתה בטבע אם לא כשהעלמין שקילין כחדא" ששם הנהגתה שלא כמו בעוה,התורה
  .ל הזהב"עכ

פ "ע שם ההנהגה בגלוי ע" שברקיע דג למעלהש" מבואר מדבריו הקדושים כל מהרי
 ,י מחיצה כלל"לוי שלא ע ושם ההנהגה בג,ש שמבואר הכל בתורה באותיותיה" והוא מ,התורה

                                                           

ולא , ה עם הלכה שיגלה הכל בפירוש" מרע- ה האדם ואשתו "ג ד"ע' ג ג"יהל אור ח'  עי3337
' עי', ר שלא ילמדו הפנים כמו שמפרש והולך וכו"ש התורה עכשיו בלבוש הסיפורים בשביל הע"כמ

 גלותא דיליה בגלות וזהו, אינו מאיר לעולם] אורו של משה[, ל"ג וז"ג ע" מז"א על תיקו"בהגר
ושם מחולל מפשעינו ובחבורתו , ח"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ש בזהר ובר"וכל מ, רביעי

ב שמחולל מפשעינו היא הצער של "א ע"ז מ"א בתיקו"עוד בהגר' ועי, ל"עכ' לא תואר לו כו' כו
 הלכה למשה מסיני סוד משה הוא תורתו, ל"ד וז"ח ע"ב כ"יהל אור ח' ועי, ל"עכ, ח בעולם הזה"ת

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

  .ל"עכ, מחולל מפשעינו שנעשה חול דברים של חול והוא מפשעינו
אמר לו בן אדם זהו כבודי , הראהו כל המרכבה, ל"ח וז"ב פ"רש ויקרא רבה פמד'  עי3338

) שם מג(שנאמר , כלום פיחת כבודי ובית שכינתי לכם, שהגבהתי אתכם למעלה מאומות העולם
שמא תאמר אין לי מי שעובד , ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו

שהם עומדים ומקדשים , ות ותשעים וששה אלפים של מלאכי השרתמא' יש לי לפני ד, אותי כבר
משקיעת החמה ועד ' ק' ק' מיציאת החמה ועד שקיעתה ואומרים ק, שמי הגדול בכל יום תמיד

ד שמביא מגינת אגוז "ע' ב א"יהל אור ח' עיו, ל"עכ, ממקומו' יציאתה ואומרים ברוך כבוד ה
ה ועוד "ו חיילות משבחים להקב"שתצ) ויקרא ב(ר "מש ב"וז, שהוא אחד' אלף והן א' ק גי"שתשר

ט "הן תצ) תצה' גי' עד ק' מא(ו "וחצי ועם תצ' אלפים וחצי שהם ג' ץ מספרם ג"כפולות כמנפ' ה
' כסדרן וא' ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א) ב"ז ע"ב כ"זהר ח(ל "ופלגא והן היאורים כנ

  .כ"ע', יאורין ופלגא בסטרא דא וכוט "ש תצ"וז' ן והן אלף חסר א"ק בזו"תשר
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 אבל ,פ דרכי התורה והעבודה"ולכן שם נרשמים כל פרטי ההנהגה באותיות התורה שהוא ע
 נראה ציורי אין לכן ,פ התורה נסתרת" והשגחה שע, בדרכי הטבעובשז שהוא מל"בעוה

 ורק ,3339 והוא סוד עור האדם ושרטוטין דלהון,האותיות רק ריקום ורשימו דלהון בלבד
 , בשבילם סדרי בראשיתו בן דוסא וחבריו שנשתנאחנינ' ם נראים לפרקים כמו רשלצדיקי

כ לצדיקים " והוא הניכר ג,ע שיאיר לפרקים"שבמעשיהם הטובים הם גרמו גילוי אור הרקיע דג
  .טוטין וקווין שבעור האדםרי ש"ע

 הם רוחא דמאיר באתוון שהוא סוד שורש התיקונים של המצות ומעשים והנקודין
 שהאתוון הם בסוד נוקבא נפש שהיא כוללת כל פרטי כחות ההנהגה ,א"ם שהם בזטובי

 ולכן שם הם הנקודות ,א ששם מגיע העבודה וכל פרטיו"פ מה שנתקן בז"להורידם לתחתונים ע
ג "ג כך מתקן התרי" שלפי ענין המצות תרי3340ג איכות שברוח" שהם תרישרוח המאיר בנפ

  .ה עצמםאיכות שבנפש שהם פרטי כחות ההנהג
י " הם בסוד נשמה מאימא שמשם הוא בינת וחכמת כל תיקון היאך נעשה עוהטעמים

 וכולם ,ב בדרגא דאימא"ל לעוה" והוא בסוד טעמי המצות שלא נתגלו ונשארו לע,המצות
ל כאשר יוגמר התיקון וביער רוח " ואמר שלע,ש"ר משיג הכל כמ"ע ששם היה אדה"מאירים בג

ן שהם האתוון עם " ואז יתגלה אור הלוית,סר הערלה מעטרת הברית אז יו,3341הארץהטומאה מן 
) ט ישעיה נא(ש הנביא " והוא מ,ר"ר לסוד או" ויחזור עו,ל"הנקודין וטעמים והוא גילוי החשמ

 כי לא יוסיף לבא בך עוד ,עורי עורי לבשי עזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש
  . לקדושההל שקליפת נוגה תחזור כו,ערל וטמא

וארא והנה רוח סערה באה  )ד- ג א(ש במרכבת יחזקאל "ל הזה הוא מ" סוד החשמועל
 ,'ל מתוך האש ומתוכה דמות ארבע חיות וגו"ונוגה לו סביב ומתוכה כעין החשמ' מן הצפון וגו

' א וכל מרכבה שלהם שהם ג" בתחלה ראה בנין הסט,והוא מה שראה כל הדרגין ממטה למעלה
 ולפנים מהם קליפת נוגה שהיא סוד עץ 3342 בעור הערלה שעל עטרת היסודליםכלקליפות שנ

ל לבוש החיצון והוא סוד הכיסוי " ובפנים הוא החשמ,3343ר שהוא עור דפריעה לפנים"הדעת טו
המכסה גילוי '  ההשגחה המציאו מאור אפרטיא הם " שכל מאורות ז,לגילוי השגחה העליונה

 וכן , שמשם מקבלים הכוכבים ומזלות,נהגה טבעייתהזה שיהיה נראה לנבראים באמצעות ה
י " שיהיה מאיר ע,נ דאצילות כח הנהגה זו"ע מקבלים מזו"השרפים ומלאכים ואופנים שבבי

 גוונין דנורא דמרקמין ברקיע שהם בסוד םל שהוא מתוך האש שה"ל שהוא החשמ"המחיצה הנ
ל "ובביאור רבינו הגדול ז' יקון כש בתיקונים שם ובת" כמ,גוונין עם גוון תכלת הנכלל בהם' ה

ל " ולפנים מן החשמ,ם"גוונין לבד בסוד כללות המרכבה חגת' שיב שם דח ו,3344בליקוטים שם
פרשיות של תפלין '  בסוד דהםחיות ש' בלא אמצעות הטבע כלל בסוד ד' הוא גילוי השגחתו ית

   ).פתח כה (ד"ת למטה בס"כמשי
  

  פתח כ 
נ מפנימיות "ש שכללות פרצופי זו" והוא מ,ל"ש ז נבא לבאר דברי הרב הקדוועתה
 משם נמשכים הנשמות ומן החיצוניות שהם הכלים עצמם יוצא בנין העולמות ,הכלים שלהם

א הוא סוד הכותל המפסיק "ג הכלים בז"והעור שלמעלה ע )פתח יד (למעלהת באורך "וכמשנ
שם אלקים הוא סוד ש ש"והוא כמ ,3345 אלקים כורסיא דשביביןותביניהם והוא כולו משמ

                                                           

 .ב"מ ע"ובתיקונים ק, א"א ע" מוזכר בזוהר חדש פ׳ יתרו ל3339
 .202לעיל הערה '  עי3340
 .ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ, ל" על פי זכריה יג ב וז3341
 .ב"ז פו ע" תיקו'עי 3342
 .ה תלת" דג"ז פו ע"א בתיקו" בהגר'עי 3343
ורזין דאורייתא הוא , פשוט דאורייתא הן הגוונין דבוצינא, ל"ד וז"ע' ב כ"יהל אור ח'  עי3344

, ל"עכ', ד דכל רז אור נתקרי לאנהרא וכו"ג ע"ח ע"ש בתז"אור הנביעו דמניה אצטבעו גוונין כמ
  . ל"עכ, הראאור הגוונין הוא מאוירא ובוצינא עושה גוונין לאנ, ל"ג וז"ע' א ו"יהל אור ח' ועי

ל סבא דסבין עתיק מעתיקין טמיר מטמירין ובתיקונוי ידיע ולא "ב וז"ח ע"ר קכ"אד'  עי3345
וחיזו בוסיטא דאנפוי יתיב על כורסייא שביבין די נור ) א בסומק"ס(ידיע מארי דחוור כסו 

 הוא א ואינו נקרא רישא כי"בינה גרון דא, ל"א וז"ה ע"א כ"יהל אור ח' עי, ל"עכ, לאכפייא לון
רק הוא התחלת הגוף כי ) 'א איתא כי הראשית מחכמה רק כו"חסר בהעתק תיבה אחת אבל בס(
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 ,' ובהם נאחזים הקליפות שכחם בא מצד העלם גילוי השגחתו ית,ל" והוא החשמ,הנהגת הטבע
 והם האותיות המצטיירות בעור האדם ,ואורות הפנימיים בוקעים תוך נקבי העור בסוד ניצוצין

 3346רין שםע עלמין דנהי"הם סוד ר'  אכלנקודין ב' ז אתוון וי"כהם סוד ר כי " ונקרא עו,ש"כמ
 שהוא סוד אור הגנוז שמאיר 3347ק שמאיר תוך האותיות"הוא אור הפנימי של הגוף שהוא ו' והו

שרביטין שכלולים בקליפת נוגה שמהם '  והם ע,כחות של השמש' מבתר כותלא ונגנז בתוך ע
  .אומין' סוד ע

) לא מ איוב(ש "ל הזה הוא סוכה של לויתן כמ" שהחשמ)א פתח לד"ז ( ביארנווכבר
'  שד,נ והם בסוד תפלין ומזוזה"י שהם זו"ה ואדנ"שמות הוי'  והוא בסוד ב,מלא בסוכת עורוהת

 שהוא הפתח והשער 3348י"ה ומזוזה הוא בסוד שם אדנ"אותיות הוי' תפלין הם ד לפרשיות ש
 לפתח )יבראשית ד (ש " צריך שמירה מן המזיקין כמשם ו,3349א"י תרע"בסוד מילוי אדנ' לה

  .חטאת רובץ
) ח ו דברים(ש " התפלין במעשה בגוף כמ,לין ומזוזות שניהם הם לשמירה תפוהנה

 ובמעשה שלא יאחוז בו ,במחשבה' שלא לסור מעבודתו ית' וקשרתם לאות על ידך ולטוטפת וגו
 והמזוזה ,תיקון המדות והמעשיםבר ולהפכו לטוב " והוא סוד תיקון הנוגה שהוא טו,א"הסט

' א ג" והוא סוד העברת הסט,מד שם שלא יהיה ניזוק שהאדם עובמקוםהיא לשמירה בבית ו
ר ונאחזת בקדושה בצד הטוב שבו "ז שנוגה הוא בסוד עירוב טו" והיינו שכ,קליפות האחרות
חיצוניות שבה דבוקה אל '  ובצד הב,'כי נופת תטופנה וגו) גמשלי ה (ש " כמ,מפתה את האדם

  .הרע הגמור
 עד שאומר ,'ר היום אומר לו עשה כך כו" כך דרכו של יצה)ב"ה ע"קשבת (ש "והוא מ

 משלי ז(' ואחריתה מרה כלענה וגו) המשלי ה (ש " וכן דרכה של אשה זונה כמ,ז"לו לך עבוד ע
 והוא להשמר ,' אל תחמוד יפיה בלבבך וגו)כהשלי ו מ(וכתיב  ,'דרכי שאול ביתה וגו) כז

) א"ד ע"קישבת (ל " וארז,מפתויים שלה ממה שממתקה דרכי העבירות ומיפה אותם לבני אדם
י " והוא סוד היפוך המדות המגונות לטוב ע,' כל שמדקדק על חלוקו להפכה כו,ח"איזהו ת

                                                                                                                                                                      

י ולכן כל הגבורות מגרון כידוע והוא כסא הדין "יסוד דבינה נמנה עם הגוף ובה מתלבש גבורה דע
  .ל"עכ', והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו

, תא דשערי אזיל חד ארחא דנהיר למאתן ושבעין עלמיןבפלגו, ל"א וז"ט ע"ר קכ"א'  עי3346
ג "ו ע"י כ"שער מאמרי רשב' ועי, ל"עכ, א דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי"ומניה נהיר ארחא דז
ך וכל אחת כלולה "ז אותיות התורה עם מנצפ"ע עלמין אפשר שהם כנגד כ"ואמנם טעם מנין ר

 .ל"מעשר הרי רע עכ
ותדע באמת , בפלגותא דשערי אזל חד אורחא, ל"ם עמוד ח וזל אדיר במרו"ברמח'  עי3347

ה היה רוצה מתחילה לתקן הנוגה "כי הקב) ט"כפכ "פר "ב' עי(שזהו ענין כתנות עור וכתנות אור 
והסוד כי הנוגה , ונשאר בבחינת כתנות עור, אבל מפני חטא האדם לא היה כך, הזה על ידי הגוף

ז "והענין הוא כי הנה כ, ר לאדם"ובחינה זו היא עו, ק הרעלמיתו' ויש בה ו, ע"מתפשטת בסוד ר
ב "מוצאות הפה שהוציא מהם כ' ך הם ממש ה"אותיות מנצפ' וסודם ה, אותיות הם בנין הכל

ומן בחינתם היו ) ישעיה מ יב(והענין כי הגבול והשיעור הוא בסוד מי מדד בשעלו מים , אחרים
' והנה מן אלה הה, ל"גבורות שהם שיעור הנ' הם ההכי , כמו שפירשתי במקומו, המלכין קדמאין

מן ' נחסר י, ל"ר כנ"של אוי' נעשה זה הנוגה וסודם מן הי] 'ח ה"רפ[ר "ך שעולה פ"אותיות מנצפ
ע "ויש בחינת ר, ע"והקליפות האחרות יצאו כולם מן זה הרע וכן הם נקראים ר, ע"ר' ר עולה גי"פ

היה ' ע הא"ומה שבר, ע"ז עולה ר"פעמים כ' וי' יז אותיות כל אחד כלולות מ"אחרת הוא הכ
וגם , ב האחרים"אדרבה הם נכללים עם הכ' הב, ע הזה"ך לבדם ומתפשטין בכחותיהם בר"המנצפ

ב אותיות הנוגה תקבל "ך כלולין בכ"וזהו באמת תיקון הנוגה כי בהיות המנצפ, אינם מתפשטים
, א"שעולה רע' ר נוגה מלא בו"וזה סוד או) ג דחבקוק (ואז יהיה סוד ונוגה כאור תהיה , יותר הארה

ח צדיקים "ע שתיקן הנוגה וזה הרע נשרש כאן בזה האורחא שעל כן נאמר בו ואור"והוא זה הר
 . ל"עכ, כאור נוגה
באדרא דנפקי ' כנז, עפר הארץ' הנק' נוק' ההוא יוצאת מדת מל, ל"וז' ח כללים ד"ע'  עי3348

וראוי ליתנה , י"אדנ' כי מזוזה גי', ס המזוזה שהיא המל"וז, המבין חדוהי מבין תרין דרועין דילי
בסוד והיה שדי , א"ת דז"שיצאה בשליש עליון של ת' לרמז אל המל, בסוף שליש עליון של הפתח

שהיא המזוזה באחורי ' כי לכך יצאה המל, ך"שהוא שם שדי המגין מהקליפות הנקרא צרי, בצריך
לכן יש כח בשם שדי להבריח הקליפות , ל"ות באחוריו כנכדי שלא יהיה אחיזה אל הקליפ, א"ז

 . ל"עכ) ת שומר דלתות ישראל"שדי ר(ך "שהם צרי
י "ל ודא איהו אדנ"י דהכי סליק לחושבן היכ"תרעא דאיהו אדנ, ל"ב וז"ג ע"א כ"זהר ח'  עי3349

  . ל"עכ, שפתי תפתח



 פתחי שערים

698 

י שיודע דרכי "שע ,' הפך בה והפך בה כו)ב"כה מ"אבות פ(ש "ר כמ"התורה שהיא תבלין ליצה
 והוא ,3350הל בליקוטים בז"ש רבינו הגדול ז"התורה על בוריה יהיה ניצול מפיתויי היצר וכמ

קליפות האחרות ' ז לא יהיה חיבור לג" ועי,ש של הנוגה כולו לטוב"ל והמלבו"סוד תיקון החשמ
  .3351ר" ואז לא יהיה להם מקום אחיזה ויהיו נדחים בנוקבא דתהו,עם הנגה

א הם בסוד מרגלים ונשים זונות "נ דסט" כי נודע שדו, בזה עוד סוד נסתר מאדויש
 , שהמרגלים הם המקטריגים ונוטל רשות ויורד ונוטל נשמה,3352ל באורך"ש רבינו הגדול ז"כמ

ד שהנוקבא " ומבואר שם בס,'כי נופת תטופנה וגו) גמשלי ה (והנשים זונות הוא המפתה 
 אשר יבואו בני )ד ו בראשית(ש " כמ, והדכורא בנוקבא דקדושה3353אא דבוקה בדכור"דסט

ותרין  )ב"ו ע"ע(בזוהר פרשת אחרי ש " והנוקבין מזנים עם האדם כמ,האלקים אל בנות האדם
נחש שבא על  )א"ו ע" קמשבת( והדכורים הם בסוד ,'רוחין נוקבין הוו אתיין ומזדווגים עמיה כו

 שכל העבודה הוא ,א בו הם כחות ההנהגה לפי ענין העבודה" כבר נתבאר שזוהנה ,ש"ע' חוה כו
 ולכן שם צריך ,י בסוד הנקבהה שבו ולכן שם הפיתו"א ולסדר החסדים ותיקונים של מ"לתקן ז

 ,ל עור דדכורא"התפלין הארת המוחין אור הפנימי בסוד ניצוצין המאירים ברקיע שהוא חשמ
 אבל בנוקבא הוא סוד ,והוא אות שממשלת קונו עליו במחשבה ובמעשה והוא סוד עור דדכורא

וד השמירה שהיא המשפעת ההנהגה והקיום ושפע הטוב לנבראים עצמם במקומם שהוא ס
ש " כמ, והנקבה מנהגת הבית ומפרנסת בני ביתה, שהאדם הוא העובד והמרויח,האדם והבית

י מזוזה לגרש המקטריגים " לשמירה עריך ולכן שם צ,' ותקם בעוד לילה וגו)דמשלי יב (
 , והוא בסוד עור הנוקבא,והמזיקים שרוצים לגרוע שפע הקיום מן העולמות שהם בסוד הבית

 שתפלין ,ל הזה הוא העור הנחלק לשנים בסוד קלף ודוכסוסטוס"שחשמל " זש הרב"והוא מ
ה של עור "סוכ) א"ה ע" עב"ב(ס " וז,י"אדנ' ה על דוכסוסטוס גי"נכתבים על הקלף ומזוז

 ,ר"ל שעכשיו הם בסוד עו"נ הנ"זוי מבחוץ "ה בפנים ואדנ" הוי,שמות' הלויתן שהוא ב
 שם ואינו , בעטרת היסוד אור הגנוז3354 הזכר והוא סוד סירוס, נסתרת מאדיונהשההנהגה על

 שהם ניצוצות הכוכבים המאירים ברקיע לפרקים ,מאיר לנוקבא רק דרך דופן לבד נהירו דקיק
  .בכוכבים ומזלות בהנהגה טבעיית והוא סוד גלגל הרקיע הסובב ,לצדיקים

  
  פתח כא 

ומים ל ומה עמקו דבריהם הסת" בוא וראה נפלאות מחכמת רז, קורא נעיםואתה
מברך עושה מעשה ' על הזיקין כו) א"ד ע"נ(הרואה ' ש בפ" והוא מ,וחתומים באלף עזקאין

                                                           

  .מ שם"א משלי לא יא בליקוטי רמ"בהגר'  עי3350
דתהומא ' ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק"עד דאתער בהאי קב, ל"זא ו"ר קמג ע" אד'עי 3351

  .ב"ז ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח קליפות ב"ע' עיו, רבא
כידוע , והענין שדכורין נקראין מרגלים ונוקבין זונות, ל"ג וז"א ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3352

,  יכולין לפתות אלא נוקבין מפתיןואינן, ש בזוהר שהן דקיקין"א אינן מפתין לאדם כמ"שדכורין דס
ולכן כל דברי שלמה בפיתויין הכל , וכל הפיתויים הוא בנוקבין) 'משלי ה(נפת תטפנה שפתי זרה 

והן ' ויבאו בני האלקים להתייצב על ה, אבל דכורין שלהן הן המקטרגים כידוע', באשה זרה וכו
 .ל"עכ, מאללי ארעא

 .ל דקדושה"נדצ 3353
ל באמצע הראש "וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ, ל"ב וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3354

ב "ב(ואמרו ) א"ירמיה ל(בסוד נקבה תסובב גבר ' נ הזכר עובר והנקבה מסב"והן זו, והוא העובר
לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין ) 'ד ב"ע

והענין אם , ל" סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לעמה עשה, את כל העולם כולו
כידוע , ל הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב"ר, היו נזקקים זה לזה

השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין ) א"ג ע"תענית כ(ש "שרוב גשמים מטשטשין את הארץ וכמ
והוא , ואינו יוצא ממנו, כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד, וחד חרוב' ס שית אלפי כו"וז, לקבל

, ל"ומלחה לצדיקים לע, והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה, סוד הסירוס שאין היסוד מוליד
י פי "פ שאין יוצא החסד הזה ע"כי אע, והחילוק שבין הסירוס לבין הריגה, שאז יתגלו שניהם

והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן , דרך דופן' היר לנוקמ נהנין ממנו כידוע בסוד נ"היסוד מ
אלא שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד , מקרני ראמים ועד ביצי כנים, בחסדו כל בשר

ולכן הנקבה היא גבורה , ל"אבל אור הנקבה נתבטל הכל עד לע, שאז יתגלה בפום אמה, לעתיד
ר קכח "אד(' ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו, ל"נוחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כ, ל"כנ
 .ל"עכ, ל והוא בשמירת התורה ומצות"הוא כלו לע' והן מאתן עלמין ומאתן דנוק) ב"ע
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וילון הוא דמקרע ומחזי  )ב"ח ע"נ( וקאמר שם , ומפרש מאי זיקין כוכבא דשביט,בראשית
 וילון אינו משמש כלום אלא ,הם רקיעין' שז )ב"ב ע"יחגיגה (ש " והענין כמ,'נהורא דרקיע כו

'  והענין כי ו,'ב רקיע שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות כו"ומחדש בכל יום מע' ת כונכנס שחרי
 3355הוא בינה'  ורקיע הז,אלפי שנין' ק שבהם סדור הנהגת העולם בו"רקיעים התחתונים הם ו

 פרטי ההנהגה  כל האברים ומשםל ורקיע הששי הוא יסוד ששם נכלל כ, בכמה מקומותכמבואר
 ואם היה ,א הם גלויים"ק דז"ה הנהגה העליונה כפי שהם מסודרים בו והנ,יוצאים אל הנוקבא

 והיו , היה ניכר גודל השגחתו הפרטית,אור ההנהגה יוצא ונראה לנבראים כפי שהוא מסודר שם
 שהיה ,ולהחטיאור לפתות האדם "עושה זאת ולא היה מקום ליצה' מכירים ורואים הכל שיד ה

ר הוצרך לעשות מחיצה " אבל בשביל הבחירה ויצה,'תו יתיוצא הכל ממש לפי גילוי כחו וגבור
 שאור 3356ש" והוא מ,ו הכל במקרה גמור"שיהיה נראה לבני אדם כאלו ח' לגילוי כבודו ית

 והוא ,הראשון נגנז ביסוד ואינו יוצא לנוקבא שהיא כוללת בנין התחתונים רק בסוד מים לבד
ש והוא סוד הוילון שהוא הפרגוד "ל כמ"ל הנ" ערלה הסותם בעטרת היסוד שהוא חשמודס

  .הסותם נגד השכינה
 והרקיע הוא העור של הקלף שנכתבים , הכוכבים ומזלות הם סוד האותיות ונקודותוכל

 והיו לאותות ,' יהי מאורות ברקיע השמים וגו)יד  אבראשית( ש" והוא סוד מ,עליו האותיות
ב אותיות שהם הכלים חיצונים " כא שערים שהם"מהרל'  וכל אות כולל שער א,'ולמועדים וגו

 ,ת" מאירים הנקודות בסוד רוח חיים שבהם מפנימיות שהם בסוד הויונימיותם ובפ,של הגוף
  .3357ב אתוון מבחוץ"ה באמצע וכ"ו הוי"ב שכ"כוכ' ולכן נקרא כל א
 מיום שחרב )א"ט ע" נברכות(ש " כמ, הוא מחיצה הסותם בעד זוהר הרקיע הזהוהוילון

ק היה " שבבהמ,3358'סכותה בענן לך וגו) כדאיכה ג ( רקיע בטהרתה שנאמר ק לא נראה"בהמ
 יראה יראה )ב" ע' דחגיגה(ש " הנפלאה בנסים ונפלאות שהיה שם וכמוהשגחתו' גילוי כבודו ית

ומיום  )כגד דברים י(' וגו' ק למען תלמד ליראה את ה" ולכן היה ענין עולי רגלים בבהמ,'כו
נסתמו מאורות הרקיע ונראה השגחתו בכסוי הנהגה טבעיית ק וישראל בגולה "שחרב בהמ

 סוד חושך הלילה של הגלות שאז וילון א והו,'והסתרתי פני וגו) יזדברים לא (ש "ו כמ"לגמרי ח
  .יוצא ומכסה אור הרקיע והמאורות שבהם ובבוקר נכנס

דש  גילוי אור הרקיע לפרקים בסוד ניצוצין של הכוכבים מהנהגה העליונה המתחוהוא
 והם סוד הזיקין ,י המוחין שהם מתחדשים והם מתגלים לצדיקים מבתר כותלא"בכל יום ע

 שמתגלה , והוא הסרת עור הערלה ופריעה,שנראה לפעמים מסוד גילוי אור הרקיע שמקרע וילון
 ולכן מברך עשה מעשה ,ימי בראשית'  שהוא אור הראשון שמאיר בו, היסוד החסדים שבותעטר

שנראה הזיקין בעולם שהוא כוכבא דשביט אז נודע שמתחדש אות ופלא  שבשעה ,בראשית
ש " לכן מורה התחדשות בעולם כמ,בשמים בסוד חידוש בהנהגה עליונה לפי הזמן הצריך לזה

  . ההשגחהתרי ובאמת הוא מפלאי וס,הטבעיים
דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל שהוא כוכבא ) יזבמדבר כד (כ "גז נאמר "וע
אתוון ' הם ד' ע נהורין וח"ל שהם ש"ע נהורין שבתוך החשמ" והוא בסוד גילוי ש,ל"דשביט הנ

ש "ע נהורין בגווני דאנפוי כמ"ע נהורין הוא מסוד לויתן דמיניה נהיר ש" וש,י"דאדנ' ה וד"דהוי
ש שהוא העומד "נח' ן וגי"שט' ט הוא גי"ב ושב" כוכ,ם"ך וק" דרדוהוא סו )ב"ח ע"קכ(ר "באד

 שלויתן בפנים הוא נחש עילאה וכן במזלות סוד תלי תנין ,ל"ל הנ"סוד חשמנגד הערלה ב
 והם כלולים ,ט"ח צורות והתלי הוא המ" שהוא מהפך כל המזלות לרצונו ובהם מ3359השמים

                                                           

 .ב"ע'  חצ"א על ספד"בהגר'  דהיינו ערבות עי3355
  .ג"ז פז ע"א בתיקו" בהגר'ועי, ח עמידה פרק יד"פע 3356
 .ג"ג לג ע" יהל אור ח'עי 3357
 .ב"ע' ב ל"יהל אור ח'  עי3358
כמו , ג"ה בכל י"וכ, ל"מזל תחתון כנ) הוא(ג "י) תיקון(ל "ג וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3359

כמו שני המזלות , נ"שהן זו' והן נכללין בא, ג דגילופין יש שני גילופין שכוללים את כל הגילופים"בי
ובו נאחזין ,  תנין כידועשהוא כמלך שהוא נקרא, ותלי, ב מזלות"י, כ במזלות הרקיע"והוא ג, כידוע

והוא מתפשט , שכולל את כולם ונקרא תנין' א, ה באלו הגלופין"וכ, כל צבא השמים ונכללין בו
חוורא ) ב"ח ע"קכ(ר שם "ש בא"כמ, וממנו מתפשטים כל הגילופים לכאן ולכאן, באורך הראש

רא דאנפוי דיליה אנהיר לתליסר עיבר גילופין לארבע עיבר בסטרא חדא ולארבע עיבר בסט
' ל ארבע לאחוריו וארבע וארבע לב"ר, ולארבע עיבר בסטרא בסחרני אחרא וחד לעילא דגלגלתא
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 והם הכוכבים וניצוצין ,3360ל בליקוטיו"ט כחות שבאותיות כמו שחשבם רבינו הגדול ז"במ
ט שערי "ב מ"י מוא"ץ פאת"ומח) יזבמדבר כד (ש " וז,ל"שברקיע האותיות ושרטוטין שבחשמ

  .טומאה שלהם
ל שנאחזים "וילון שהוא החשמ' תיבות אלו הם גי'  תיבות של גפי וראה שסווהבט

 יהי )יזבראשית מט (ש "י כמ"אחוריים דאדנ'  וראשי תיבות גי,בסופא דיליה בסוד קליפת נוגה
 ונשאר אותיות , עור של הנוקבאשהוא בסוד' ס וגו"הנושך עקבי סו ש עלי דרך"נחדן 

ט שערי " ומ3361רישין של הנחש'  ז,היכלין דמסאבותא דלהון' והם סוד ז' ט וז"ומ' האמצעיים ת
א " שבמצח דז3362בתי דינים' א האוחזים בת"איש של עשו כידוע שהם חיילין דסט' טומאה ות

פאתי   והם בסוד,'ומצח אשה זונה היה לך וגו) ג ג' ירמי( גילויא וחוצפא דלהון בסוד שהוא
  ).ב"ט ע"אפיקי ים קידושין מ (א"ש במ"ב שהיא הצעירה בחוצפא וגילויא כמ"מוא

א "בקטורת סוד ישח מנים "ר הם סוד שס"ל עם סוד עו"ה שהם בחשמ" סוד סוכוהנה
ל והוא סוד ריח "ל הם סוד חשמ"ז הנ"א עם שס" וי,סממנים שהוא הבירור מקליפת נוגה

) תנחומא תולדות יא(ל " וארז,'וירח את ריח בגדיו וגו) כזאשית כז רב(ש ביעקב "הבגדים כמ
ע ששם האור מתגלה ומשם הוא סוד מלבושי "ל רקיע דג" והוא החשמ,ע"שנכנס עמו ריח ג

י גילוי הברית בכריתת "י עטרת היסוד המתגלה ע"ט שהם מאירים ע"הנפשות של הצדיקים ממע
ג "ג איכות שברוח שמאירים לתרי"צות הם תריג מ" שתרי,3363ל"ש רבינו הגדול ז" כמ,הערלה

ג איכות " לכל התרירש ולכן נקרא ברית והוא יסוד ושו,איכות שבנפש ומצות מילה כוללת כולם
ט " יעירובין(ש "ס מ" וז,י המצות"כ לא היו יכולים להאיר בנפש ע" שאל,שברוח שיאירו בנפש

רמית דממשכא ערלתיה ולא  לבד הבועל א,שאברהם יושב ומוציא הרשעים מגיהנם )א"ע
ם " ואברה, והוא שנופל בקליפת נוגה ונכסה בסוד הערלה שאין הרוח מאיר בנפשו,מבשקר ליה

 והבן )תיקון פתח כא (ש" בפומא דאמה בסוד האור הנגנז בעור כמגליאח עלמין דמת"הוא רמ
   .זה מאד

  
  פתח כב 

 הקלף ודוכסוסטוס ש בסוד"ל בכאן במ" שכתבנו יתבאר לך דברי הרב הקדוש זובמה
א שלא נתגלו עדיין "א עם ז" כי בתחלה בעת שהיתה הנוקבא אב,שהוא העור הנחלק לשנים

 אז היה אור הפנימי נעלם לגמרי שאינו מאיר אפילו ,החסדים והיו שניהם נבנים מגבורות לבד
ראל  ואז צריכים יש, והוא סוד הסתר פנים כמו שהוא בגלות, דופן שאז אינו ראוי לזיווגרךד

 ולכן היא דבוקה עמו ,' ואף גם זאת בהיותם בארץ וגו)מדויקרא כו (ש "לשמירה גדולה כמ
 הן הן גבורות גבורותיו )ב"ט ע"סיומא (ש " והוא מ,א"העורות מן הסט' א שנסתרים ב"בעור אב

 שמירת התורה והמצות וגם לשמור הגופים ם שהוא באמת מפלאי השגחה עליונה לקיי,'כו
 שתפילין )'פתח כ ( שכתבנו,הענינים של תפילין ומזוזות'  והם סוד ב,ראל בגלותוקיומם של יש

 בו והוא המקום שישראל עומדים , ומזוזה על שמירת הבית,אות על קיום התורה והמצות
 של ראש לין ורק בעת שהיו ישראל בארצם היו בסוד תפי,בגלותם שיהיה להם קיום והעמדה

ז "למנחות (  לך לאות ולא לאחרים לאות,ל יד בהסתר פנים ובגלות בבחינת תפילין ש,בגלוי
 ונכתבים במקום ,ש שקלף הוא החצי של צד השער ודוכסוסטוס חצי שכלפי בשר"ס מ" וז)ב"ע

 והיינו שהעור הוא מתחלק , קלף במקום בשר ודוכסוסטוס במקום שער,שנחלקים זה מזה
 ,הנסירה אז נחלקים זה מזה בסוד הזיווגי " וע, הגבורות לבדבסודלשניהם ' נ כותל א"לשנים לזו

                                                                                                                                                                      

והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל , והוא התנין שכולל את כולם, הפנים וחד על הראשדדי צ
  .ל"עכ, הראש ולכן נקרא תנין

  .ג"ט ע"יז ק"א תיקו"ובהגר, ב"ז ע"א קע"באריכות בליקוטי הגר'  עי3360
מבואר שרב אחא בר יעקב יזכה לתקן אותו נחש , ל"קץ וז' ענינו במגלה עמוקות ס'  עי3361

שרמז על , וכמו שהעיד עשו בעצמו וניבא ולא ידע מה ניבא באמרו יש לי רב אחי, ראשים' של ז
ב " לצ"א על ספד"בהגר' ועי) משלי כד טז(כי שבע יפול צדיק וקם , ראשין דיליה' רב אחא שהפיל ז

היכלות ' והן ז' א וכו"דרגין של הס' והן ז' בפסוק הזה חשיב שבעה דרגין של רשעים וכו, ל"ד וז"ע
  .ל"עכ', דמסאבותא וכו

נהרין ארבע מאה בתי דינין כד ) א דלתתא"ס(מהאי מצחא , ל"א וז"ט ע"ר קכ"א'  עי3362
 . ל"עכ, אתגלייא האי עת רצון כלהו משתככין קמיה

 .202לעיל הערה '  עי3363
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ונרשמים ניצוצי האורות של ההנהגה שהוא מכוון לעומת המעשים של המצות על העור מבחוץ 
 והוא מה שפונה לצד הנוקבא שהם התחתונים וקשריהם לסייע )בפתח הקודם (ש למעלה"כמ

ה לישראל  וכן הנוקבא נרשמים האותיות בעור שלה מבחוץ לשמיר,להם לשמירת התורה
 ,פ אז מתגלה כתיבת האותיות בשניהם מבחוץ" וכשהם בנסירה בסוד זיווג פב,ולגילוי הנהגתם

  .ל"המדרגות הנ' א אז דבוקים זה בזה ונסתרים כתיבת האותיות בב"כ כשהם אב"משא
ק " שהאותיות הם כחות הנהגה וסדורי מאורות וכחות שבנבראים שהם באים מווכמו

 נרשמים הנשמות כמו כן המעשים ותיקונים של ,א"ר החיצון של ז והם נרשמים בעו,3364א"מז
ז " טה"ר( ואמרו , וכל מעשיך בספר נכתבים)א"ב מ"אבות פ(ש "כ באותיות זה לעומת זה כמ"ג
 ותפילין ,ח אותיות הנרשמים בפרקי האצבעות"כ בסוד כ" והם ג,'ספרים נפתחים כו' ג )ב"ע

 )א" ע'ברכות ו(ש "ישראל והשראת כבודו עליהם כמל' דמארי עלמא הוא סוד גלוי השגחתו ית
 ולכן הם סוד התפילין ,א"והם סוד מאורות של ז'  אשריך ישראל כו3365'תפילין דמארי עלמא גו

  .א"הנכתבים על הקלף שהוא של ז
ג עור "כ בסוד אותיות ע" של המעשים העולים ממטה למעלה נרשמים גוהתיקונים

 והוא סוד המזוזה הנכתב על ,3366א"טין דילה לבעלה ז ובזה מראה תכשיטין וקישו,השכינה
ו "ז מקבלת השפע ושומרת לבל יצא ח" שעי,א"כ במקום שער לצד שכלפי ז"דוכסוסטוס וג

א " נוקבא לצד חוץ והוא סוד השמירה של המזוזה מסוד לילית נוקבא דסטלאבסוד טיפת קרי ב
  .ו הטיפה מדכורא"שלא לכנוס לבית לקבל ח

ל שהחיצונים אינם נאחזים בכל המלבוש רק באחוריים וכן בסיומי " זש הרב"והוא מ
אצבעות שם נרשמים כל ' כי ביוהיינו , אצבעות דרגלים וידים ובעטרת היסוד' קצוות של הי

 והוא סוד פרישת הידים למעלה ,ח פרקין שבהם"ח אותיות התורה בכ"מעשה בני אדם בכ
 ובפרישכם כפיכם )טו ישעיה א( נאמר ו,ן של המצות שמעוררים למעלה" המשהם 3367בתפלה

 ולכן הם נאחזים שם וכן ,כ העונות"כי שם נרשמים ג'  ידיכם דמים מלאו וגו,אעלים עיני מכם
) העון(נאחזים בדכורא בעטרת היסוד שהוא מקור נפתח לגילוי השפע והנהגה עליונה שהוא 

קבא מלמטה ובדכורא  בנועב נעשה אור זה המכסה אורות מצד קטרוג רוע המעשים שמ]ןנהע[
  .למעלה

 שהצדיקים ,וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום) יחד משלי (ז נאמר "וע
 והוא אור הפנימי ,במעשיהם הטובים הם מעבירים הערלה מן הברית ואז מיחזי נהורא דרקיע

סה ל והוא סוד מעשיהם של ישראל בגלות אף שהוא מכו"ה הנ"המאיר בעור החיצון שהוא נג
 ובכל יום ,מ נרשמים התיקונים למעלה" מ,' בענן לך וגותה סכו)כדאיכה ג (ש " כמ,בנגה

 ואור הפנימי מאיר ביותר עד ימות המשיח בסוף אלף הששי בעטרת היסוד ,התיקונים נוספים
 ועטרת היסוד היא ,ל" יסוד שם יגוהוא , שיגלה פדיון זרע קדושים3368ק"ל פז"שהוא סוד שם יג

לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ) כגד ישעיה כ( ואז נאמר ,ם"ן היו"ש עד נכו"זק כידוע ו"פז
 ששמש וחמה הם סוד אור הפנימי הוא סוד ,לאור עולם' ולנוגה הירח לא יאיר לך והיה לך ה

 3370ש הוא הנרתק שלו" ושמ,ן עדן" שהיא האור המשמש בג3369ן סדרים דאורייתא"ה הג"חמ
  .צריך למתקה ו,3371ר בתמרירותה עומדת"בסוד תמ

                                                           

 .א"ל דז" נדצ3364
 .'מה כתיב בהם': ' המשך הגמ3365
 .ב"ז ע"ז פ"תיקו'  עי3366
 למה אין 'אסעיף פט ' סח "א או"רע' ועי, א ועוד כמה מקומות"ה ע"א ס"זהר ח'  עי3367

  .לעשות כך
, רץ היתה תהו ובהווהא', בראשית וכו, ל"א וז"ט ע"ז י"בתיקו' עי,  מתפילת אנא בכח3368

ברוך שם , ת"ו צי"שק, ק"ל פז"יג, ע"ב טנ"חק, ג"ר צת"בט, ש"ד יכ"נג, ן"ע שט"קר, ץ"ג ית"ואינון אב
 . ל"עכ, כבוד מלכותו לעולם ועד

ד נצבים וילך "ג שיש באמת נ"ואע) ב"ד ע"א ק"זהר ח(ג פרשיות שבתורה שבכתב " זה הנ3369
ן "שכינתא תתאה דאתקריאת ג, ל"א וז"ח ע"ז ל" בתיקו' ועי,)ג"ו ע" לז"א על תיקו"בהגר(' הם א

  .ל"עכ, כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא
 .ל"עכ, לבנה נוקבא לגבי ירח, חמה איהי נוקבא לגבי שמשא, ל"א וז"ו ע"ז ט"תיקו'  עי3370
ד "ירושלמי מגילה כ(ל "ס משחז"וז, היא דינין וגבורות' המל, ל"וז' ש פרק ו"כ ק"שעה'  עי3371

תמר לפי ' והענין הוא כי המלכות נק', תמר בתמרוריתה עומדת ובקשו חכמים למתקה כו )ב"ע
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 שלבנה הוא הפנימיות סוד ,בחינות שבנוקבא חיצוניות ופנימיות'  לבנה וירח הם בוכן
' ה גי"י הוי" והוא סוד אנ,מ"ש בתיקונים בכ"סלע דמשה כלתו הפנימית סלע חיוורתא כמ

ש בהקדמת " ששם סוד ומקדשי תראו דביה שריא יראה כמדילהה שהוא נקודה הפנימיית "לבנ
ריחא טבא   שלה ששם המלבושים בגדי ישע ששםחיצוניותוירח הוא ב )ב" ע'ה(  בראשיתרזוה

ובושה וחפרה הלבנה ) כגד ישעיה כ(ל " ואמר שלע)בפתח הקודם (ל" כמש3372ע"דבוסמא דג
 ולא יהיה אור העולם מסוד )ב" ע' חנדרים( ויוציא חמה מנרתיקה , חיצוניות שלהם,'וגוהחמה 

פנימיות האור של מסוד לך לאור עולם '  אלא והיה ה, שמש ונוגה הירח)יט ישעיה ס3373(
   ).בפתח הקודם (ל"כוכבים כמש

  
  פתח כג 

 והוא על עור ,א הוא בין הכלים ובין אור מקיף שלהם" שתדע שאחיזת הסטוצריך
 שבין כלים דעשיה ובין אור ,ע"עולמות אבי' ג הכלים מבחוץ והוא בכל הד"ל הזה שע"החשמ

 וכן , וכן בין הכלים דיצירה ובין אור מקיף הוא קליפה דיצירה,שיהמקיף שלהם הם הקליפה דע
ל אשר דיבר ברוח " והוא ענין עמוק מאד מאד רמוז בדברי קדשו של הרב ז, ובאצילותיאהבבר

 והיינו ,ש שכל העולמות בחינה תחתונה שבעליון מתלבש בתחתון" מ,ל"קדשו מפי אליהו ז
 צון ושם דבוק עור חי,עשיה וכל היצירה מעולהשבחינת מלכות דיצירה הוא אשר מתלבש ב

א " ושם עומד הסט,כ ועומד קצת מרחוק"דיצירה עם אור מקיף שעליהם רק שאינו דבוק כ
  .בקליפה שלו'  וכן הוא בבריאה ובאצילות כל א,דיצירה

א מקפת אותו " שהסט, במה שנקדים הקדמה אחת ממה שמצינו באדם התחתוןוהוא
ר המסיתו לכל " והיינו בגופו בסוד היצה,בנפשו הפנימי'  בגופו והב' א,מבחוץ בשני מדרגות

 כל העושה עבירה כורכתו , ואמרו, קשורה בו ככלב)ב" ע' גסוטה( ש"חטא ועון בסוד מ
 ,ר כורכו מבחוץ בכל אברי גופו להחטיאו"ז שהוא חי יצה"שכוהיינו , ומלפפתו לגיהנם

 ,י עונות שלו שהם משחיתים נפשו"שבורא עא "ולעומתו גם נפשו הפנימי מסובב מכחות הסט
 , אוחזים בלבוש החיצון שבגופו בעורו הם ושניהם,מצרי שאול) ג תהלים קטז(והם נקראים 

 , וכן בנפש הם מסבבים בלבושו,והוא אחיזת בצפרני הידים ורגלים שהם עיקר אברי המעשה
י עונות " כן הוא ע כמו,3374י המצות עושים לבוש קדוש לנפש בסוד חלוקא דרבנן"שכמו שע

 וכתיב ,' ויהושע בן יהוצדק היה לבוש בגדים צואים ועומד לפני המלאך וגו)ג זכריה ג(ש "כמ
 ראה העברתי מעליך ,' והלבש אותו מחלצות וגו,' וגו מעליך הסירו הבגדים הצואים)'שם ד(

ם הצואים  ובאלו הלבושי, שנשאו בניו נשים נכריות ולא מיחה בהםעון שזה היה ב,'עונך וגו
  .אוחזים כחות המסטינים ומקטריגים המענישים נפשו בכל מצירי שאול

 שהגוף , אין להם יכולת להענישו ולאחוז בו,ז שהאדם חי ונפשו מתלבשת בגופו"וכ
שהוא חי אז הקדושה העליונה מגינה בעדו שלא ימות אולי ישוב ז "והוא שכהוא מגין בעדו 

 סוכת שלם דפריסת ,ד הארת אימא עילאה דרגא דתשובה והוא מסו, כדי להחזירו לטובבתשובה
ז שנפשו היה מלובש בגופו לא היו יכולים לאחוז בו " שכ, ולכן המת מטמא באהל,'גדפהא כו

 מן שכאשר יוצא 3375 נשמות דאזלין ערטילאין,ש בכמה מקומות" והוא בסוד מ,עד שיצא מגופו

                                                                                                                                                                      

מ "ב שמביא מרע"ה ע"עוד באפיקי ים לרבינו סנהדרין צ' ועי, ל"עכ, ך דינין כפולים"הש' שהיא בחי
  .ש"ע) א"ג ע"ג קנ"ח(

 .א"ט ע"ב ל" זהר ח'עי 3372
לאור ' גה הירח לא יאיר לך והיה לך הלא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנ: ל הפסוק" וז3373

 . ל"עכ, עולם ואלקיך לתפארתך
ה "שכל לבושין הן בסוד נו, מלך חמשי שמלה נצח, ל"ג וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר' עי 3374

אלין ] ת"ה הם הלבושים של חג"דהיינו נו[הוד והדר לבשת ) א"ח ע"דף צ(ש בפרשת משפטים "כמ
וכל ) ישעיה נד יג(ה כידוע בסוד "ח הם נו"ח כי ת"בטלית של תס חלוקא דרבנן "וז, תרי בדי ערבות

 .ל"עכ', בניך למודי ה
ע הכל בסוד המצות שהן בעולם "וכן סוד הלבושין בג, ל"ג וז"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 3375

כי , ס נשמות דאזלין ערטילאין"וז, ושם שכר ועונש, הבריאה לבושא דשכינתא ולבושין דאדם
, ל"ל בפרשת בראשית הנ"כמש, ט הכל תלוי בלבושין אלו"וכל התורה ומע, הלבוש שלהן בקליפ

ולכן אמר ומעיל קטן כי שם הוא המאור , כי באמא תליא מלתא, ס ומעיל קטן תעשה לו אמו"וז
 . ל"עכ, הקטן
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והנה גם בחיים אף שנפשו קשורה  ,הגוף אז מתלבש בלבושים צואים שלו שבהם מקבל עונשו
א מסבב אותו " אבל למעלה הוא ערום ושם באמת הסט,בגופו אינו אלא מדרגות תחתונות שבו

 ,א המסבבים אותו" שבאמת נפשו ורוחו של הרשעים בגיהנם גם בחייו והם כחות הסט,מכל צד
 אינו ,גין נגדם וכל זמן שהוא חי אז הגוף מ, שכחות הנפשיות שלו שמתלבשים בגופודורק שמצ

  .מרגיש בזה כי אם אחר הפרד נפשו מגופו
מתלבש בתחתון ' כ כל א" כמו שהוא באדם למטה כן הוא בכל העולמות שגוהנה

 שכל מדרגה תחתונה שבעליונה יהיה פועל , והיינו לקשר עולם בעולם,בחינה תחתונה שבו
 כי , להיות ניתן לתחתוןא עומדת לנגדו למנוע השפע" ובזה אין סט,בתחתון מה שבכח העליון

 רק מדרגות העליונות שאין מתלבשים ,כן נקשרים העולמות זה בזה לצורך קיום הנבראים
 בזה יש אחיזה וקטרוג ,בתחתון רק מוכנים להאיר בו כאשר יתוקן על ידי התחתונים בעבודה

 א אוחזת בלבוש החיצון שאינו" ונמצא שהסט,ז שתחתונים מקלקלים מעשיהם"א כ"של הסט
  .מתלבש בתחתון
שאור המקיף והיינו , שעומדים בין כלים החיצונים לבין אור מקיף שעליהםש "והוא מ

 הבלתי בעל תכלית הסובב כל הבריאה המשקיף עליו להחזירו לטוב ןהוא כח יחוד העליו
תיקון פתח  ( כמו שהארכנו במקומו,ולתכלית שלמותו אחר סיבוב גלגל ההנהגה של העבודה

 ,ל שעומד ומצפה למה שיהיה בסוף" ר, אור הזה עומד מרחוק ואינו דבוק בכליםבי אבל סב)כג
 והיה חוזר הכל אל יחוד העליון , היה מתבטל הכלים וענינם,ואם היה מקיף על הכלים ממש
 והיינו , ובשביל צורך הבחירה והתיקון עומד מרחוק מן הכלים,הבלתי גבול והבלתי בעל תכלית

ר ששולח עבדו ו והוא כמו הגב,ז ההנהגה הזאת"כתלק מהם שכח הבלתי בעל תכלית מס
 הוא מתקרב אל עבדו לא היה יכול שכנגדו להתגבר עליו היהלמלחמה עם שכנגדו ושאם 

 וכאשר , אך לבסוף לא יניחנו ביד שונאו, ולכן עומד מרחוק ומניח עבדו על כחו,ולהלחם עמו
 שאור מקיף , וכן הוא במאורות עליונים,ר יתקרב אליו ויפיל שונאו אחו,יוגמר הזמן שנתן לזה

הבלתי בעל תכלית אינו מתקרב אל הכלים שהם מאורות של כחות הגבולים שהם לעומת 
א לגמרי ושלסוף " רק עומד מרחוק מהם להשקיף שלא יתגבר הסט,העבודה שלא לבטל ענינם

גל ההנהגה  ובין הזמן הזה של עתה עד שלבסוף סביב גל,יחזור הרע לטוב והקדושה תתגבר
 ,י כח העון של התחתונים" ולמעטם ערםא ואוחז בכחות מאורות אלו להחשיך או"עומד הסט

  .א עומד בין הכלים לאור מקיף שעליהם"ל שהסט"ש הרב ז"וז
שקליפה דעשיה חופה על כלים חיצוניים דעשיה והיינו ,  בסוד כל עולם לפי ענינווהוא

 אבל מה שבא מהם להתפשט תוך ,מגולות שבובין הכלים לאור מקיף שלהם אבל בבחינות ה
 שהגוף של האדם מגין ,ולהענישו ....  שם אין להם אחיזה ליטול,גוף האדם כחות הנפש דעשיה

ר הוא חופה על גוף האדם מבחוץ שהוא המדרגה היותר תחתונה " והיצה,ש"בעדו כמ
  .שבקדושה להחטיאו במעשים

ירה ובין כלים חיצוניים שלו שעומדים  קליפה דיצירה הוא בין מקיף דקדושה דיצוכן
 והוא , והוא סוד הקטרוג שלא יאירו אלו המאורות שם,מגולים מה שלא נתפשט בעשיה

 רק מה שנשפע בו לקיומו ,המחיצה המבדלת שאין עולם העשיה יכול לעלות למעלה ליצירה
 אז ,כ אם התחתונים מטיבים מעשיהם וגורמים עליה לעולמות" משא, לבדאכפי מה שהו
 ואז יכולים מדרגות העליונות שביצירה להאיר ,גםוא משם והיינו שמסתלק קטר"מסתלק הסט

א באורות של " קטרוג הסטת אחיז, וכן הוא בבריאה ובאצילות על אופן זה,בעשיה בעלייתם שם
  .טההכלים המגולים מה שאין מתלבשים למ

לא נזדכך נפשו מן ז ש"ח הראשונים כ" שכל יב,ן שלו"כ שהם בנר" הוא באדם גוכן
 ואז אין ,תאבל ונפשו עליו )כבד איוב י(ש " נשאר חופה על הגוף בקבר כמ,החטאים שעשה

 ,א לדונו למעלה"א מסבב הנפש לדונו בגיהנם וגם ברוחו נאחז הסט"הרוח מאיר בנפשו שהסט
למדרגה עליונה '  ועולים כל א,וכאשר נזדכך אז יכול הרוח להתלבש בנפש והנשמה ברוח

 ן והב,'ש ילכו מחיל אל חיל וגו"ב כמ" צדיקים אין להם מנוחה בעוה)א"ד ע" סברכות(ש "כמ
  .מאד

 יניקת הקליפה שבכל עולם הוא מקליפת נוגה שבאותו עולם שהוא עור החיצון וכל
 שהוא מה שניתן 3376ר"שקליפת נוגה בכל מקום הוא בסוד עץ הדעת טווהיינו , שבאותו עולם

                                                           

 .'ח קליפת נוגה פרק ב"ע'  עי3376
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 ,ה ממדרגה היותר תחתונה שבהם במה שהטוב נראה מעורב ברעלהם כח ועוז מסטרא דקדוש
 ,לפי ענינו'  קלקולים בכל העולמות להחשיך אורם שלא יאירו לנבראים כל אגורםשבזה מפתה ו

ל - והוא בסוד א,י קליפת נוגה הזה מתכסים כל מאורות של העולמות החיצוניות שלהם"שע
סוד א שהוא סוד קליפת נוגה דפתי לחוה ב"ז נמצא הפיתוי לסט"שעי) טו ישעיה מה(מסתתר 

 3377ר" שכך דרכו של יצה, ברע הגמורכ"ז נופל אח" ועי,ש בזוהר בכמה מקומות"עץ הדעת כמ
קליפות '  והם סוד ג,כ במה שהוא רע גמור" ואח,פתה אותו במה שקצת טוב נראה בומבתחלה 

 ויתבאר שם ,א"טת באורך בנתיב בנין הס" וכמשי,'רוח סערה כו) יחזקאל א ד(האחרות 
   . ודי בזה,עולמות וכל הדרגין שלהם' בתוספת ביאור ענין הקליפה שנגד ד

  
  פתח כד 
 והוא לבוש החיצון דאימא ,3378ר היה בסוד כתנות אור" הזה קודם חטא אדההחשמל

 שמוחין )'א פתח א"גדלות דז (ת במקומו" והיינו כמשנ,כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף 3379שהוא
 מאיר על כלים חיצונים  הואי דאימא ולבוש הזה"ם שהוא לבוש נה"בו בסוד הצלא נכנסים "דז
 והוא כמו ,א לא יהיה לו אחיזה שם" שהסט, על מאורות שלוימא והוא סוד הגנת א,א מבחוץ"דז

 שצלם אלקים היה מאיר על פניו ועל גופו מבחוץ שלכך היה מושל ,ר קודם החטא"באדה
 ,כ נדמה לו כבהמה" אין חיה מושלת באדם אא)ב"א ע" קנשבת(ש "בעליונים ובתחתונים כמ

 שלו להשכילו ןוהיינו שסר ממנו צלם אלקים שהוא אור הנשמה שנכנסת בו בפנים במוחי
כ הארה משורש הנשמה על גופו להטיל אימה על כל " ומזה נמשך ג,בחכמה ובינה עליונה

 וכל ,א" שהם באים מן הסטא וכל המזיקין שנמשכים ממנו שהם חיות ובהמות הטורפות"הסט
 ולעומתו היה במאורות העליונים , הזה היה מאיר בו היו יראים ממנו ומסתלקים ממנו שזיוזמן

 להאיר כח הנבראים שיוצאים ממנו ולסדר ההנהגה  בוא"א כניסת המוחין מסוד או"דאצילות בז
  .א לא היה לה שום קטרוג ואחיזה במאורות" ואז הסט,במדרגה עליונה מאד

 )פתח יח ( למעלהש"נתא דלעילא כמיר מג"כ לאדה" סוד כתנות אור שהיה גהואו
 שהיו מאירים בו אותיות העליונים יריעות ,ע שהיה שם קודם החטא"שהוא סוד לבוש האדם בג

 והוא סוד אימא עילאה , שכחות המוחין היו מוציאין זיו הנשמה לחוץ מגופו,דמשכנא דמרקמן
ן "א שהוא סוד ק"ן נהורין שמאירים בפנים דז" והם בסוד ק,ו קנעירדפרישת גדפהא כנשר י

  .ל"ח חשמ"מוחין הם שע' ה נהורין עילאין ועם כללות ג"ר מסוד שע"צפו
 ,3380ח"ק ובאחוריים הוא תל" בפנים הוא יב,ם"ה ואלהי"ר הוא שם שלים הוי" נשוסוד

 ובביאור )א" עד"לא ק"ליקוטי הגר( ל בליקוטים"ש רבינו הגדול ז"ר כמ"ושניהם הוא נש
ה בנקודת אלקים שלבוש " והיינו כי אימא הוא הוי,ש" יעו)'פסוק יא אופן ב( האזינו' התורה פ

 בשרשם שהיא עצמה חסדים בורותי מתמתקים הג"החיצון שלה הוא אלקים קדושים שע
 והוא אור ,3381ה דאימא"ם על פני האדם מסוד גילופי אהי"ם אלהי" צלמאיר ובזה ,גדולים

ש "ג פעמים כאור של עכשיו כמ"ע קודם החטא שהיה שמ"ר בג"יה משמש בו אדההראשון שה
) 'תנחומא אחרי מות ב( שלכן ,3382 ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים)כוישעיה ל (

פתח  ( למעלהש" שלו כמרתקר מכהה גלגל חמה של עכשיו שהוא נ"היה תפוח עקבו של אדה
ן עור פני משה " כי קר,ה"ומזיו הזה היה מדרגת משה רבע ,ג"ר שמ"ר שהוא סוד או"ס נש" וז)יז

                                                           

 .ב"ה ע" שבת ק'עי 3377
 מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם לעיל] ש"ומ[, ל"ג וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3378

והוא בסוד כתנות עור של , ועורו הוא עור הערלה, ל"בשר ושם מתגליא החסד כנ' שמילה נק, מאד
והוא , ש בזוהר"ובתחלה היה כתנות אור כמ, מושך בערלתו היה) ב"ח ע"סנהדרין ל(ר שאמרו "אדה

ידעו , ל"א וז"ט ע"שם כ' עיו, ל"עכ, א"ר הסכ נכסה בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוס"ואח, אור הגנוז
כי ערומים הם והוא היה לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם 

ג כד מטא לעלמא דפרודא "ב וכ"א ופרשת בראשית דף כ"ו ע"ד ופ"ה ע"ח דף פ"ש בתז"חטאו וכמ
נו כדמותינו אמר מארי בניינא דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמ

  .ל"עכ, ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל עתיד הוא למחטי קמך
 . דברים לב יא'עי 3379
 .'ל וכו"ה יאה"א יא"י' שהוא י, ם באחוריים" יאהלוההי3380
  .י"ד ה"י יו"ף ה"אל' שהיא גימ, א"עם הכולל קס, ס"ק' ם בגימ" צל3381
 .ג"ט היא שמ"פעמים מ'  ז3382
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 ך ידעתי)יב לג שמות( וכתיב ,ם זה משה"בשג )ב"ט ע" קלחולין(ש "ס מ"וז )כטד שמות ל(' וגו
  .3383ל"ם זה הב"ם שג"בש

ב בסוד חלוקא דרבנן שהוא תיקון "ל הזה הוא מאיר לנשמות הצדיקים בעוה"וחשמ
דברים (ש " והוא מ,ג מצות"י התרי"ת שעושה לנשמתו עם שלו והוא סוד טלית של ציצי"הצל
 והוא )'אופן ב( האזינו' ש רבינו הגדול בפ"ת כמ" שהוא סוד ציצי,'ש כנפיו וגו"יפר) יאלב 

 כמו כן היה לבוש , וכמו שהיה הנשמה שלו מלובש במלבוש דאימא,ש של הנשמה"מלבו
  .ר שהוא צלם הזה של אלקים" בגופו של אדה3384כתנות אור
 ונשאר מנומ  ואז נסתלקה הארת הנשמה, חטאו אז נסתלקו המוחין ממנו למעלהחרוא

ח "ן לרו"אלקים מתהלך בג' וישמעו את קול ה) חבראשית ג (ש " והוא מ,בו רק סוד רוח לבד
.... י שמסלק ממנו הנשמה " והיינו ער שהם כתנות עור"עו'  והוא גי,ם בסוד רוח שבו לבד"היו

 והוא , ונשארו ערומים, ונסתלק ממנו כתנות אור,ם אלקים חוץ מגופולא היה מאיר הזיו וצל
 שכאשר , עלי תאנה ויעשו להם חגורותויתפרו' וידעו כי ערומים הם וגו) זבראשית ג (ש "מ

 אז נאחז בו קליפת נוגה שבו חטא בסוד נחש , ונסתלק הגנת אימא3385נעשו בסוד ערטילאין
 ותרא האשה כי טוב העץ )ובראשית ג (ש " כמ,דפתי לאתתא במה שהראה לה קצת טוב שבו

 עור של הנחש 3386 והוא משכא דחויא,' כורכתו ומלפפתו כו)ב" ע' גסוטה(ש " וכמ,'למאכל וגו
ש " עד שממילא נמשך אחר כל תאוה כמ, לא מבחוץ,ר נשאר דבוק בגופו" שיצה,שנתלבש בו
לא להתפתות אחר עצת  שנסתלק ממנו חכמת ובינת התורה שמשם היה כחו חזק ש,כמה פעמים

 בדבר שחטאו ,ויתפרו עלי תאנה) א" ע' מברכות(ל "רזש "והוא מ ,הנחש ומחקר שכל האנושי
ם אלקים דאימא בסוד " שבתחלה היה לבוש בלבוש צל,ר תאנה היה" שעץ שאכל ממנו אדה,'כו
ו ה הודך על השמים שהוא הוד וזי"אשר תנ) ב ח תהלים( בסוד גילופין' ה בג"שמות אהי' ג

כל המוסיף גורע  )א"ט ע"כ סנהדרין(ה בסוד " ועכשיו נעשה בסוד תאנ,הפנים שהיה לו מקדם

                                                           

אמרתי אני בלבי כמקרה הכסיל גם אני יקרני ולמה חכמתי אני אז יתר קהלת ב טו ו'  עי3383
תשכח תמן חמשה חומשי , ל"וז, י"מגלה עמוקות אופן ר' ועי, ל"עכ, ודברתי בלבי שגם זה הבל

לפי שהיתה הנהגת משה על ידי מטטרון כמו שהאריך , ט שערים שזכה בהם משה"תורה על ידי מ
אבל לעתיד , ט"שלא תצא עוד כצאת העבדים ויתנהג על ידי מלכן אמר , בזה בציוני פרשת שמות

ג פעמים כל "דמתרגם יונתן שם שהוא גם כן שמ]) לא[שופטים ה (ואהביו כצאת השמש בגבורתו 
רצה לומר שגם הוא משה ]) טו[' קהלת ב(ל "ם זה הב"וזהו סוד שגילה קהלת אמרתי שג, כך גדול

 . ל"עכ, ם"שגולא אמר ב, ואמר שגם, הוא גלגול של הבל
לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם ] ש"ומ[, ל"ג וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3384

והוא בסוד כתנות עור של , ועורו הוא עור הערלה, ל"בשר ושם מתגליא החסד כנ' שמילה נק, מאד
והוא , זוהרש ב"ובתחלה היה כתנות אור כמ, מושך בערלתו היה) ב"ח ע"סנהדרין ל(ר שאמרו "אדה

ידעו , ל"א וז"ט ע"שם כ' עיו, ל"עכ, א"כ נכסה בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"ואח, אור הגנוז
כי ערומים הם והוא היה לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם 

רודא ג כד מטא לעלמא דפ"ב וכ"א ופרשת בראשית דף כ"ו ע"ד ופ"ה ע"ח דף פ"ש בתז"חטאו וכמ
דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא 

  .ל"עכ, ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל עתיד הוא למחטי קמך
ע הכל בסוד המצות שהן בעולם "וכן סוד הלבושין בג, ל"ג וז"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 3385

כי , ס נשמות דאזלין ערטילאין"וז, ושם שכר ועונש, הבריאה לבושא דשכינתא ולבושין דאדם
, ל"ל בפרשת בראשית הנ"כמש, ט הכל תלוי בלבושין אלו"וכל התורה ומע, לבוש שלהן בקליפה

ולכן אמר ומעיל קטן כי שם הוא המאור , כי באמא תליא מלתא, ס ומעיל קטן תעשה לו אמו"וז
 . ל"עכ, הקטן

והם , כ מלבוש אחר מקליפות נוגה"כ עשה לו ג"אח, ל"וז' ח קליפת נוגה פרק ד"ע'  עי3386
וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא כי הרי ', ע הארץ וכו"וכנגד הלבוש דכתנות אור ג, כתנות עור

ג "ב ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה
בשר ושם מתגליא ' שמילה נק, גדול ונעלם מאדלעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד ] ש"ומ[, ל"וז

) ב"ח ע"סנהדרין ל(ר שאמרו "והוא בסוד כתנות עור של אדה, ועורו הוא עור הערלה, ל"החסד כנ
כ נכסה בעור "ואח, והוא אור הגנוז, ש בזוהר"ובתחלה היה כתנות אור כמ, מושך בערלתו היה

ידעו כי ערומים הם והוא היה לבוש , ל"א וז"עט "שם כ' עיו, ל"עכ, א"ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס
ד "ה ע"ח דף פ"ש בתז"בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו וכמ

ג כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא "ב וכ"א ופרשת בראשית דף כ"ו ע"ופ
א ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינ

  .ל"עכ, עתיד הוא למחטי קמך
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 כי )דד שופטים י(ש " והיא קליפת נוגה שנקראת כן כמ,א יריעות עזים"י 3387א כנודע בסוד"בסט
  .ר"ר בסוד עירוב טו" שהוא הפיתוי של יצה,תואנה הוא מבקש

משלי (ן בסוד "ם דההי"קים והוא סוד אלהי הזה נמשך מסוד מוחין דקטנות דאלולבוש
ס כתנות " וז,ם דקטנות דאלקים" והיינו צל,ה"תאנ' ם הוא גי"ר ועם צל"ש עלי צו"דרך נח) יטל 

שכל הבנים הנולדים מן האשה והיינו , ס הזוהמא שהטיל נחש בחוה" וז,3388עור משכא דחויא
 הן בעוון )ז תהלים נא( ש" מקליפת נוגה הזה הנמשך מסוד צלם דקטנות כמםנתערב בגופ

ש " והוא מ)כקהלת ז ( שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ,חוללתי ובחטא יחמתני אמי
 שכמו שנעשה למטה , שפיתוי הנחש לחוה הוא מזיווג יסוד דקטנות שהוא סוד נחש3389ל"הרב ז

גדלות בסוד  מפנימיות מוחין דאימאא צלם אלקים ד"כמו כן היו במאורות העליונים שנסתלק מז
 ונמשך הצלם מסוד הקטנות לבד ,א"ן שהוא השמירה למאורות שלא יקטרג הסט"ה דיודי"אהי

 והוא סוד הצפרנים הנשארים ,ו"לשמירה שלא נתבטל בנין הקדושה ח' ונשאר רק ניצוץ א
 ואז ,נהכ בכל לילה שאז מסתלקים המוחין בעת השי" והוא ג,בסופי האצבעות ששם יניקתם

 ובבקר אז חוזרים המוחין להאיר בו ואז 3390ש בזוהר"נ כמ" מסבבים לגופא דבא"חיילין דסט
יפנה ויטול ידיו ומברך מלביש ) א"ו ע" טברכות( והוא סוד , מלבוש העליון על גופוהארהנמשך 

   . והבן מאד,ערומים
  

  פתח כה 
  והענין,ג זה שהוא העור והשערות" זה ע,לבושים'  ב,דרגין' ל הזה הוא בב" החשמעור

 שקליפת נוגה הוא היונק מסוד מוחין דקטנות דעיבור ויניקה )בפתח הקודם ( למעלהש"כמ
כ כשבאים מוחין דגדלות אז נדחים החיצונים לגמרי ואין להם יניקה רק " משא,מדרגות' שהם ב

א אינו מתבטל "מ הסט" והיינו שאז אף שהקדושה גובר מ, חיותם לבדיל כד"מאחוריים דחשמ
 ונמצא שיניקת ,ל"ז שלא נגמר הבירור לגמרי עד לע"ר מציאותם לבד כ רק נשא,מכל וכל

המדרגות של השערות והעור והוא סוד '  והם ב,בחינות של עיבור ויניקה' א עיקרו מב"הסט
 בקדושה השערות הם שיעורי פרטי המאורות שדרך שם שכמו ,עשו איש שעיר) יאראשית כז ב(

 שבוקע , כידוע שהשערות נצמחים מהבל הפנימי,ן שבו"בוקעים פנימיות האורות שבגוף מן הנר
ג הקלף שהוא העור והם " והם בסוד אותיות התורה הנכתבים ע,ס שבעור"דרך נקבי הפארו

ג העור או בשערות " או בקווין ושרטוטין שע,דרכים'  בבדםפרטי ההנהגה והמדות שניכרים בא
 ש בתיקונים"ה שלהם בגוונין כמ וכן במרא,שלו בקשושין או בקמיטין באריכות או בקצרות

   .באורך) א"א ע" לח"ז(יתרו '  ובזוהר פ)ב"מ ע"ק(
 כן הוא במאורות העליונים כחות השפע הנראה בחיצוניות הכלים שהם המדות וכמו

 שכמו ,א מאלו הכחות"וכמו כן נמצא יניקת הסט 3391והם כוכביא ומזלי דלית לון חושבנא
צון והוא מלבוש הכללי של המאורות והשערות מתגלה בקדושה הוא כלל ופרט והוא העור החי

 ,א כלל ופרט" כמו כן הוא בסט, כל שער יש לו מקור מיוחד בדבר פרטי בבריאהותבהם בפרטי
 והם 3392 שהשערות הם מותרי המוחין,כולו כאדרת שער) כהבראשית כה (בעשו ש "והוא מ

                                                           

  .'ח מלכים פרק י"ע'  עי3387
  .3386לעיל הערה '  עי3388
ה שחטא בסלע הוא "ענין חטא מרע, ל"ל פרשת חקת וז"ספר לקוטי תורה להאריז'  עי3389

, טנות עם השכינה שמכונה בסוד נחשר שנזדווג קודם שבת וגרם להזדווג יסוד דק"ממש חטא אדה
וכן הוא הענין בהכאת הסלע ממש שהוא רחל , וזה ענין חטא שבא נחש על חוה, בכונות הפסח' עי

וכתיב דרך נחש ', בכונות הפסח וכו' עי, במטה שהוא יסוד דקטנות עם השכינה שמכונה בסוד נחש
לכן , שהוא בגדלות הנוקבא, סלען ולא כתיב דרך נחש עלי "עלי צור שהוא ביסודות דקטנות דזו

  . ל"עכ, פ בסוד אין האשה מתעברת מביאה ראשונה"הכה ב
 .ב" ע'בראשית דף י 3390
  .ג"ב ע" סוף כצ"א על ספד"בהגר' עיו, א"ב ע"ז ל"תיקו 'עי 3391
ג הלבושין הן "ע'  גצ"א על ספד"בהגר' וליתר עומק עי, א"ד ע"ר קל" מקור הלשון מהאד3392

י השערות "ויוצאין ע, ידיהם יוצאין האורות לכל העולמות מן המזלאשעל , ג תיקוני דיקנא"י
ועוד שהשערות הן , ז יוכלו כל העולמות להתקיים"ועי, י התלבשות בשערות"צינורות דקין וע
ז "ג שהן בעצמן רחמים גדולים ועי"אע, ס והן קשישין ותקיפין והן שרשי הדין"עצמן מותרי המ

שהם , מ משקלוב דף מג"מים אדירים של הגרמ' ועי, ל"עכ, יכולין לקבל אור החסד שבתוכן
  .א בליקוטים"ז ע"ג ל"עוד יהל אור ח' ועי, מעכירת ופסולת המוח
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שעיקר כחם כאשר הנוקבא אינה  ,י בגילופין" והם בסוד נעלם של שם אדנ,הסיגים שיצאו לחוץ
 שהיתה בקליפת מואב 3393ת"א בסוד רו"ס שלה שקועים בסט" וט,שלמה בגילוי כחותיה

פתחו לי שערי צדק ) יט תהלים קיח(באתלטיא עד שיצתה משם ונשלם מלכות בית דוד בסוד 
ש "ר המעביר את השער כמ" והוא התע,3394י בגילוי מילואין שלה"א אדנ" סוד תרעוהוא ,'וגו

א אזיל "ת שער שהסט"ש אדר" והוא מ,'ר השכירה וגו"בתע' ביום ההוא יגלח ה) כ ישעיה ז(
) יאראשית כז ב(ש "ק מנוצה של עזים כמ"איש של עשו שהוא לבוש ש' ס ת" וז, כידועבגריעו

א "כי אין לבא אל שער המלך בלבוש שק שהוא תרע )באסתר ד (ז נאמר " וע,עשו איש שעיר
' ר שהם סוד ד" והנה עם אחוריים דאלקים דקטנות נעשה בסוד שק,יןי בגילופ"דמלכא אדנ

 והם המדות המגונות שבנפש שהם נמשכים ,ר"שק' ף הוא גי"פעמים כנ' כנפות של המלבוש ד
גוונין שהם כלל מרכבה ' מדות דד' ל בסוד ד"ל הנ"א שהם בקצוות המלבוש החשמ"מן הסט

 שמדות של ,'ל ואש מתלקחת ונוגה לו סביב וגו רוח סערה וענן גדו)דיחזקאל א  (טמאה שלהם
האדם ניכרים בשערות שלו מדות טובות הם בסוד שערות דקדושה ולהיפוך מראה השערות 

וידוע כי השערות בוקעים בעור מרוב  3395 והם לבושים שלו מדו כמדתו,מדות רעות שבנפשו
 ולכן עשו שיצא מתוקף , שכל מי שחומו מתגבר יותר יש לו ריבוי שערות על גופו,החום שבגופו

  .ני היה כולו כאדרת שערוהגבורות ויצא הראשון אדמ
מדרגות שלו עור ' מצות לישראל תפלין וציצית להגן על הנוגה בב'  לנגדו נתנו בולכן

 והם הבירורים של ,ז יתקן האדם לבוש נשמתו"שעי'  שהוא אות וזכרון למצות ה,ושערות
ל דקדושה להלבישו " שהוא חשמ)בפתח הקודם (למעלהש "כמ התפלין בסוד עור ,קליפת נוגה

ה שהם "אותיות הוי' ע נהורין וכללות ד" הפנים המאיר במצח בסוד שובסוד כתנות אור שהוא זי
י כתיב "ל שהוא צלם אלקים שע"ה נעשה חשמ"אותיות אהי' בתים לבושין דד' פרשיות וד' ד
'  וראו כל עמי הארץ כי שם ה)א" ע'ות וברכ(ש " וכמ,' ואימתכם וחתכם יהיה וגו)בבראשית ט (

' בדכ " על עור האדם גיצון וציצית הוא לבוש הח,א אלו תפלין שבראש" אר,'נקרא עליך וגו
 והם ,'ויקחני בציצית ראשי וגו) ג ח יחזקאל(ש " והם בסוד השערות כמ,ציצית' ף גי"פעמים כנ
ש רבינו "צרירין בהו כמ' לקדמות דמלכין נפקין ' ד )ב"ה ע"ל(ד "ש בספ"דתפלין כמ' תלוים בד

  . כמו שהם השערות קשורים בעור האדם3396הגדול בביאורו שם
מ שעיקרי המדות הרעות והמעשים הם פוגמים בנפש שהוא נפש " כבר כתבנו בכוהנה

 והרוח נתנה בו ,'כי יצר לב האדם רע מנעוריו וגו) כא ח בראשית ( שבאדם שנולד עמובהמייתה
 והנשמה נתנה ,3397ג איכות שברוח שמאירים לנפש"ג מצות שהם תרי"י תרי" הנפש עלתקן

 ולכן המצות הם בציצית ,ע"עלמין בי' באדם מדרגה למעלה ממנו לסיוע העבודה והם בסוד ג
' חוטין וה' ציצית עם ח' ג גי" והם תרי,'וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה) לטבמדבר טו (

 והתפלין הם בסוד המוחין ,יקר בנין האדם וגופוקשרים והם נגד היצירה ששם הרוח והוא ע
 ולכן הוא נגד בריאה בראש ,ואהבתו' לשמירה בעבודה בטהרת המחשבה ולהתקשר ביחוד ה

 לכן שם נאחזים החיצונים וצריכים , אך בעשיה שהוא בסוד הנפש שם אין כנגדם במצות,ר"בג
  .ש" כמ3398 לית לה מגרמה כלוםא שנוקב,לתיקון להיות נכלל עם הרוח

                                                           

 . מגלה עמוקות אופן קצז'  עי3393
י "ל ודא איהו אדנ"י דהכי סליק לחושבן היכ"תרעא דאיהו אדנ, ל"ב וז"ג ע"א כ"זהר ח'  עי3394

  . ל"עכ, שפתי תפתח
 .ב"ה ע" פסחים ס'עי 3395
הן ארבע ציצית שתליין בעינים בסוד , ע"ת ארב"ן לקדמו"ן נפקי"ע מלכי"ארב, ל" וז3396

, וכל סוד הציצית הוא בסוד העינים, שלכן נקרא ציצית לשון הסתכלות, וראיתם אותו כידוע
' והעינים נפקין לקדמות ד, ל"וכמש, מוחין כידוע' שהן ד, בתים דתפלין' ע הוא ד"ת ארב"לקדמו

ראשין ' כנפות הטלית שהן ד' רן שהן קשורין בד"ו צרי"ל בה"ן כנ"ן תליי"ואמר בהו, ל"מוחין כנ
' ז, ם"ש ברמב"שחוט תכלת חופה עליהן כמ, ן הן שבעה חוטין של לבן"ה רהיטי"שבע, דמוחין

ש "הו שהן פתיל וז"ן בדוכתיי"א קיימי"והן ל, של תכלת שהוא נגד כסוי עין' חוטים של לבן וחוט א
ושם הכל ברזא ' תאנא ברזא דבספרא דצניעותא ארבע מלכין כו) א"ה ע"דף קע(ח בפרשת של

  . ל"עכ, דציצית
 .202לעיל הערה '  עי3397
 .א"א ע"א קפ"זהר ח 'עי 3398
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 שעיקר הפגם והשבירה בפועל אינו אלא )פתח ד ( ביארנו בנתיב שבירת הכליםוכבר
כ באצילות אין שייך שבירה " משא,ע שהוא סוד נפילת המלכים שם"עלמין בי' בנפרדים שהם ג

 ובזה אנו מדברים בבחינת שבירה ,ופגם רק בסוד הסתלקות שאין אור האצילות מתגלה עליהם
 שבאצילות ,ל כאן"ש הרב ז" והוא מ, הנמצא שם להסתיר אורות שלהם החשךהוא ש,ופגם בהם

ששם הכל בסוד יחוד העליון  3399הדין קמצא דלבושיה מיניה וביהכאין כנגדם רק עור האדם 
 רק שבבריאה הוא ,כ בבריאה ויצירה הרע אחוז בלבושין שלהם" משא,ו" חואין רע נפרד שם

 אבל ביצירה ששם ,ו צריך הגנה בסוד תפלין לבד ולכן נגד,בסוד עור לבד שהוא רק בדרך כלל
 וגם בהם , תפלין וציצית,הגנות'  לכן צריך שם ב,כ סוד השערות"הרע מגולה בפרטות שהם ג

א רק בלבושין החיצונים שלהם שהרי שם הם השרפים ומלאכים וחיות שאין "אין אחיזת הסט
י קלקול התחתונים " אורם ערעשנג ונמצא שאין בעיקר בנינם צד רע רק מה ,ר וחטא"בהם יצה

 לכן בעשיה שם , שקוע בהם בעצמושהרע אבל בעשיה שם נפשות בני אדם ,שהם לבושין שלהם
  .ל"שכתב הרב ז' אחיזה שלהם בכלים עצמם וצריך תיקון בסוד יפנה כו

 והם ,ן שבאדם"חלקי נר' ל שהם לבושין לג"חשמלים שכתב הרב ז'  הם סוד גהואל
) ז לט תהלים( והם מאימא בסוד ,א כל ימי חייו"ם על האדם מאחיזת הסטבסטרא דקדושה מגיני

ן "נר' ך ובהסתלק ג"ה ופשוטו הוא סוד א" והוא סוד גילופי אהי,'ם יתהלך איש וגו"ך בצל"א
כ מבחוץ הצללים האלה שבהם תלוי כל חיות האדם וקיומו מסוד אימא בסוד "גממנו מסתלקים 

 בסוד החשמלים ובסוד יריעות דמשכנא בביאור 3400הר ויקהל ודי בזה ועיין זו,ש"התשובה כמ
  .ל פרשת תרומה"רבינו הגדול ז

  

                                                           

 .ר פרשה כא פסקה ה" ב'עי 3399
 .ב"דף רג ע 3400
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  ע"נתיב אבי
  

  פתח א 
מה שניתן רשות ' ע הם סוד מאורות וכחות אצילות אלקותו ית" עולמות אביארבעה

 מה שהמציאו הנבראים והמשגיחים ומסדרים אותם לכל פרטיהם זה ,'להשיג בהם כפי רצונו ית
 ויצירה הם המלאכים והיכלות , ובריאה הם השרפים והכסא ומחצב הנשמות,אצילותנקרא 

 ועשיה סוד האופנים ומדורין דלהון וכל פרטיהם וצבא השמים וגלגלים , הקודשותשלהם וחי
'  עולם ועולם הוא נחלק לדוכל ,ע וכל פרטיהם"יסודות ארמ' ם וד"וכוכבים ומזלות וגם כל דצח

ש " והכל נבנה ע,מדרגות' הוא מד' ופים ומלבושים והיכלות וכל אמדרגות שהם הנשמות וג
 כל הנקרא בשמי ולכבודי )זישעיה מג (ש "כל המציאות כמהנושא ש שהוא "ה וב"ה ב"הוי

 ויחידה הוא מדרגה יותר עליונה אינו ,ח" והיינו הנשמה הוא נרנ,בראתיו יצרתיו אף עשיתיו
 והוא בסוד ,חופף עליו לקשרו בעולם שלמעלה ממנו אלא בסוד רצון ה,מכלל בנין אותו מדרגה

 והוא כמו חומר היולי )'פרצופים פתח ה (ת במקומו"א שהם נכללים ביחד כמשנ"עתיק וא
 נעוץ סופם 3401י"ן ואנ" והוא סוד אי,יסודות כולל כל הצורות שבהם' שהוא שורש הד

  .שו והוא חזרת הגלגל אל שר3402בתחלתם
 מדות ההנהגה והמאירים לנבראים להמציאם כליםה הגוף של המאורות הם וכן

 והם סוד שיעור ,במקומו' ת כל א" כמשנ,נ"ב וזו"חלקים חו' כ מתחלקים לד" והם ג,ולהנהיגם
קומה של יוצר בראשית שכל מה שנזכר בפרקי היכלות בשיעור המדה הכל בכלים שהם כחות 

 דגניז במעוי דאימא והם ק"י בוצד" והוא נעשה ע, שניתן לכל מאור כמה יתפשטההגבול והמד
 כמו ,ב כלליים"ו הם פרטיים וי" ורל,ח"כי האברים נחלקים לרמוהיינו , ו אלפים פרסאות"רל

  .)א"א ע"צ( ש בזוהר פרשת יתרו"ו ענפים כמ"ב שרשים ורל"שהם במצות י
 שהם בסוד היושר דעולמות סוד אורות פנימיים וכלים שהם כחות ההנהגה וכמו

 כמו )'א פתח א"ז (ת במקומו"ס המתלבש בהם כמשנ"ח יחוד הרצון של אוממציאי הנבראים וכ
 והכלים דעגולים הם הנקראים היכלות כמו למטה שאדם ,כ כלים ואורות"כן הם בסוד עיגולים ג

 היושב בתוכו מסדר שהאדם הוא העיגול הסובב את האדם בכלל היכל ש,דר בבית ובהיכל
 וכמו כן הוא ,ם בו בכללדר בו כולל כל עניניו ושומריכל שעניניו בפרט והוא העיקר והבית וה

 כלים של היושר הם פרטי המאורות ומדות ההנהגה בציור אדם ,בכל העולמות כמו באצילות
 והעגולים ,' אצילות כחותיו יתונת והוא העיקר בכו,פ דרכו בסוד העבודה בתורה ובמצות"ע

 ולכן הוא הסובב ,ור הבריאה בכללפ דרך התורה והמצות והוא לשמ"הוא כלל ההנהגה שלא ע
 השרפים ורוחין , וכן הוא בבריאה, והם נקראים היכלות דאצילות,כל מאורות אצילות דיושר

 )ב"ט ע"רנ( ופקודי )ב" עמד(ש בפרשת בראשית " והיכלות שבהם השרפים והרוחין כמ,עילאין
 וכן הוא ,ם בכלל והם מאורות הסובבים וכוללים כל השרפים ומשרתים עליונים שבה,ש"יעו

 שהשרפים ומלאכים עצמם הם ,ביצירה במלאכים וחיות ומדורין שלהם הם סוד עגולים ויושר
 והיכלות ומדורין שלהם הם הכלים ,פ ענין עבודתו בפרטות"משרתים אל ההנהגה בציור אדם וע

ים  הם הכלהלבוש ש, ובכוכבים ומזלות ורקיעין הסובבים, בסוד אופניםבעשיה וכן הוא ,בכלל
 שאור מקיף הוא מה שאינו יכול להאיר אל )'י פתח ה"עגו ( שכבר נתבאר,אל אור מקיף דיושר

 לת אלא הוא בסוד כח הבלתי בע,הכלים שהוא למעלה ממדרגתם המסודר לעומת כלי המעשה
 ים ופעולות ומדות המסוגלים לזה הם נקרא,תכלית המשקיף עליהם להחזירם אל היחוד הנצחיי

 שכל מדה ופעולה ,ה"עשרה לבושים שנתלבש הקב) ילקוט ישעיה תקו( לבושים והם סוד
 נרשם שרשו בסוף כח המקיף המעלה הכל אל הנצחיות ואל ,י התחתונים בסוד הגבול"הנעשה ע

  .3403ה ולבוש גאות"לבוש בגדי נקם של הקב) יז נט ישעיה(ס " וז,סוד היחוד

                                                           

ן עשרה "י עד אי"י מתתא לעילא מן אנ"שכינתא תתאה אדנ, ל"א וז"ע' ז ז"תיקו ' עי3401
, י"ש בס"נעוץ סופן בתחלתן כמ, ל"א וז"ד ע" כצ"א על ספד"בהגרעוד ' ועי, ל"עכ, מעילא לתתא

' ח כתיב אני ה"א ות"ל ע"ר דף ק"ש באד"וכמ, באותיות שוות כידוע, וכתר אין, שלכן מלכות אני
  . ל"עכ, ראשון ואת אחרונים אני הוא כלא הוא

 .ז"א מ"י פ" ס'עי 3402
 . פסיקתא רבתי לז'עי 3403
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 והוא ,כמו הגוף אל הנשמה הלבושים הם דבוקים אל הגוף רק אינם מחוברים בו ואלו
 שאור המקיף אינו דבוק אל הכלי שהוא למעלה )פנימיות וחיצוניות פתח יג (ש במקומו"כמ

כ לעתיד כאשר יהיה עליית העולמות "ממדרגת הגבול רק חופף עליו מרחוק למה שיהיה אח
ם  המסוגלים לכך שהוא מה שנקח מן הגבול ונרשעייםי האמצ" שזה נעשה ע,למעלה ממדרגתם

 ולכן הוא דבוק ואינו דבוק אל , ולכן הוא סוד לבוש שבין אור המקיף ובין הכלים,בבלתי גבול
מ הם בפנים " כמו כן הכלים דאו, שההיכל הוא סביב הלבוש מבחוץוכמו ,הכלי רק סמוך לו

 שאף שמדרגת ,מ דיושר"מ דעגולים הם מקיפים סביב האו" והכלים ואו,סמוך אל הכלים דיושר
 היינו שמצד היושר כל )'י פתח ג"עגו (ת במקומו"ר גבוה ממדרגת העגולים כמשנהיושר יות

 והיינו שהיושר הוא הבא בדמות אדם שכל , ומלביש לפנימייצוןשהוא יורד במדרגה הוא יותר ח
 שכל מדרגות שלו הם ,שהוא יותר עליון הוא יותר נעלם כיון שהפנימי עצמו נכנס בתחתון ממנו

 ,פ העבודה" על סדר דמות אדם עשאינםכ בעיגולים " משא,יותר מגולהכ בתחתון רק בכח "ג
הם בדרך עילה ועלול סיבה ומסובב שאין התחתון סובב העליון לכוללו בתוכו אלא העליון 

 ומקיפו , וסיבה לתחתיו, ונמצא שכל שהוא יותר עליון הוא כולל יותר,עומד עליו מרחוק
ל שבאמת " ור, הוא יותר פנימימדרגתווא יורד ב לכן בעיגולים הם בהיפוכא שכל שה,מסביב

מ " ד, שהרי בערכנו התחתון יותר קרוב לנו מן העליון,הוא יותר נגלה ויותר עב מן העליון
מ נקרא פנימי " ומ,כ עליון"הרקיע המסבב הארץ התחתון המוקף מן העליון הוא נראה לנו משא

   . אלו מאודם והבן דברי,לפי שהעליון הוא מקיפו מסביב ואינו נכנס בתוכו ממש
  

  פתח ב 
 שמעמד בנין הקליפה הוא באמצע בין הכלים )פתח כג ( ביארנו בנתיב הקודםכבר

 ולפי מה שביארנו בשער הקודם שהלבוש דאותו עולם ,החיצונים של העולם ובין אור מקיף שלו
א מקומו "ט לכן הס,הוא הכלי של אור מקיף והוא יותר יורד במדרגה ומתקרב אל הכלים דיושר

 ,ל בסדר הלבשת הפרצופים" והוא על סדר שכתב הרב ז, דאותו עולםלבושיםבין הכלים ל
עד ' כ בעתיק דאצילות כו"ס שלו ואח"ק ויחידה שלו בי"ס הוא מתלבש בבחינת יחידה דא"שא

כ "א שנגד אצילות ג" ומבחוץ לכלים חיצונים דנוקבא דאצילות עומד הסט,נוקבא דאצילות
 והוא שורש כתר דקליפה על גוף חיצון דנוקבא דקדושה ועליו כתר ,ות הקדושהבבנין שלם כדמ
א קליפה דאצילות ועל כולם חופה " וכן כל פרצופים שלו עד נוקבא דסט,ס"שלו ועליו כל י

 שלבוש נוקבא דקליפה על גוף נוקבא דיליה ועל הלבוש ,א בהיפוכא מפנימיים"לבושין דסט
ז עד " ועליהם היכלין דיליה וכן עדיפהא דקל"ועליהם לבוש דז ,בחינת היכלין דנוקבא דקליפה

א דאצילות הם לבושין דנוקבא דקדושה ועליהם היכלין דנוקבא " ובסיום כל דרגן דסט,למעלה
  .ז עד סוף המדרגות" וכן עד,'א דקדושה כו"דקדושה ועליהם לבושין דז

ל לחשוב שממש "ו בדברי מרן הרב ז" דברים אלו צריך להקדים שלא תטעה חולבאר
ע "עלמין בי' א דאצילות שלו קודם בנין ג"בסיום מדרגות דכלים דאצילות שם עומדים סט

א עיקר מקומה בתחתיות כל מדרגות דקדושה בסוף העשיה " שהסט,ו" שזה אינו ח,דקדושה
מ " וכמו שמבואר בכ,3404ואתה תשופנו עקב דלחיך עפר דרגלין) טובראשית ג ( בסודממש 

 אבל כוונתו בזה הוא שצריך שתדע שכל חילוקי העולמות והמדרגות , עצמול" זהרבבדברי 
 ,א שהוא הרע המתנגד"כ מסט" יש כנגדו בנין שלם ג,ע"עולמות אבי' שיש בקדושה בד

קהלת ח (ש " והוא סוד אדם בליעל כמ,כ כל אלו המדרגות ממש כקוף בפני אדם"ונמצאים בו ג
 ,'את זה לעומת זה עשה האלקים וגו) ידקהלת ז (ש " וכמ,' עת אשר שלט האדם באדם וגו)ט

וכחות הנבראים ' והיינו שלפי מדרגות הקדושה שהוכנו בשביל הנהגת העולם כחות אצילות ית
פ מספר התיקונים של המצות ולפי חלקי "ועוהמשרתים שהם מכוונים לפי ענין העבודה 

 והם , מסוד העדר הקדושה נמצא לנגדו כח הרע שהוא בא,האורות המורכבים באותיות התורה
 שנגד כל מאור נמצא מקטרג הגורם ,פ הרע הגובר באדם"הקלקולים והפגמים שנעשה בהם ע
 שנחשך מאור פרטי הנוגע באבר כמו ש,י חטא האדם"חושך בעדו והוא הנברא ונתקן ע

 כמו כן נמצא קלקול במאור שבאותו עולם שמשם מחצב ,י אותו עון"שבנשמתו שמתקלקל ע
  .נשמתו

                                                           

 .א"ג ע"סג "ח 'עי 3404
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 פוגם במאור שממנו מקור נפשו ,י עון מעשה בפועל"מ אם פוגם בנפשו שבעשיה ע"ד
י נפגם שרשו בעולם " ואם פוגם בדבור פוגם ברוחו וע,לפי מקורו ומקומו' בעולם העשיה כל א

 וכן אם פוגם במחשבה שהוא פגם ,י הקליפה שמתגבר נגדו בעשיה או ביצירה" והוא ע,היצירה
 ומתקומם נגדו קליפה שהוא נגד עולם הבריאה והוא , בעולם הבריאה נעשה פגם נגדובנשמתו

 שבמעשה הוא ,'גדול האומר בפיו יותר מהעושה מעשה כו) א"ו ע" טערכין(ל "ש רז"סוד מ
ו " ובמחשבה רעה ח,כ בדיבור פוגם ביצירה" משא,א שבעולם העשיה"מגביר ובונה כח הסט

קים  ולכן הצדי, מבריאה או מיצירה או מעשיהשמתו וכן כל אדם לפי מדרגתו אם נ,פוגם יותר
  . שחטאם פוגם יותר למעלה,יותר 3405ה מדקדק עמהם כחוט השערה"הקב

כ " הגם שנגד אצילות לא שייך פגם שהרי החיה שבאדם אינה מתלבשת בו כלל ואוהנה
 והם אזלין כחדא , הם ריעין דלא מתפרשין3406ב"מ הלא ידוע שחו" מ,אין שייך שם קלקול וחטא

י הפגם שנמצא בנשמה במה שאינה מאירה בכוחו " וע,ה מאיר בנשמה ומחוברת לו לעלמיןוחי
 הזיווג  חזרת והם בסוד,כ קצת המשכת הארה מחיה לנשמה מה ששייך להארת הרוח"מסתלק ג

 ורק זיווג דחיות העולמות לא נפסק מהם כידוע וכן ,י העונות"א לחדש הנשמות שנפסק ע"דאו
 והוא סוד הקלקול בעולם התהו דלא הוו משגיחין ,נשמה עם הנשמההוא בסוד הארת נשמה ל

'  וכמו כן הוא בסוד אצילות שעיקר הפגם אינו אלא בג, בזיווג פנימי שלהם3407אפין באפין
 והפגם שאנו מדברים באצילות הוא שאינו מאיר בבריאה ,ע שהם הנבראים ממש"עלמין בי

 ,לבריאה והוא סוד נפילת הכלים מאצילות ,והבריאה נפרדת מאצילות בסוד זיווג פנימי שלהם
 שהוא סוד נפש חיה מלבושהא דכד חב אדם אפשיט לשכינתא )ב"ג ע"א כ"ח( ש בזוהר"והוא מ

 וכד חב ,3408 שקודם החטא היה נכלל בהמה באדם סוד אצילות ובריאה בצלמינו כדמותינו,שלו
 והוא סוד השבירה ,ליו והוא סוד המיתה שנגזר ע,פרחא מיניה זיהרא עילאה נשמתא לנשמתא

  .שנפלו הכלים בבריאה ונסתלק הארת האצילות מהם
 שבאמת אין שום פגם באצילות , שהיה באדם כן למעלה נפרדה בריאה מאצילותוכמו

 התחתונים כלל וכל מה שאנו מדברים שם בבחינת פגם הוא ה ואינו תלוי במעש,ולא מיעוט
 ד"צ פ"ל בספד"ש רבינו הגדול ז"בבריאה כמבסוד המאורות שנעשה חושך נגדם ואינם מאירים 

 שאין הלקוי והחשך בהם ,3410 והוא ממש כענין ליקוי המאורות,אורךש ב" ע3409)ב"ט ע"כ(
ש שהוא " וז,עצמם אלא צל הארץ או של הלבנה שעומדת נגדם ואינם מאירים לארץ למטה

יאירו ל כח המקטרג ותובע דין שמאורות דאצילות לא "הקליפה דנגד עולם האצילות ר
 ד"ת במקומו בס" וכמשי,ע לבד"יעלמין ב' א הוא רק נגד ג" אבל באמת עיקר הסט,בעולמות

   ).'נקודות פתח ז(
  

  פתח ג 
ש שהקליפות מקומם בין הכלים "ל במ" נבוא לבאר דברי מרן הרב הקדוש זועתה

החיצוניים דמדרגה התחתונה שבקדושה ובין הלבושין שהם כלים של אור מקיף דבחינה 
 והיינו שמקום הוא לעולם המונח והסיבה הכוללת ומקיים אותו שהוא נקרא ,תונה דקדושההתח

 והיינו שכמו בשורש השרשים למעלה למעלה סוד הצמצום שהוא מקומו של ,מקומו וסיבתו
י שנעשה שם מקום ריק ופנוי נמצא "עולם העליון וכל התחתונים הוא מקום החלל והרשימו שע

 שהוא סוד סילוק כח הבלתי תכליתי במה )'צמצום פתח ה (וכתבנו שם ,מקום לעמידת העולמות
 היה זה סיבה ומקום לנבראים בעלי , לנבראיםהשנטה רצונו בבחינת גבול ותכלית לפי הנרא

                                                           

 .א" ע'ק נ" ב'עי 3405
 .א" ע'ג ד" זהר ח'עי 3406
 .א" ע' בצ"ספד 'עי 3407
אדם הראשון שהוא בצלם אלקים דיוקנא הוה , ל"ד וז"ח ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3408

והן שני רוחין נ "שהן זו, ועל שניהן אמר בצלמנו כדמותינו, שהם כללא חדא, באצילות ובריאה
  .ל"עכ, דאצילות נשמתא קדישא דבריאה נפש חיה

, ואין תלוי במעשה התחתונים כלל, ואין שם לא מיעוט, באצילות שם אין פגם, ל" וז3409
, דהפגם הוא דאפשיט השכינה מלבושהא, ל"ש בזוהר הנ"וכמ, ש בתקונים הרבה פעמים כידוע"כמ

וכן בכל נשמה , חא מיניה קודם החטא כידועוכד חטא זיהרא עלאה פר, דאדם דאצילות לא חטא
  . ל"עכ, וכן למעלה פרחה נפש האצילות מבריאה והוא הפירוד, דאצילות כידוע

 .ד"א ע"ח ל"תז'  עי3410
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היינו מה שהמציא מקום ' כוו כמו כן אנו מדברים שבמקום שנסתיים הקדושה ,גבול ותכלית
ו ורצה במציאות העדר וקיום כח קלקול ומפסיד את במה שהעמיד רצונ' סילוק כבוד קדושתו ית

ל " ר, נקרא העדר ממשהואא וכל דרגין ומדורין דיליה ש"הנבראים להמציא כח בנין הסט
שמציאותו תלוי בסילוק והעדר השגחתו הקדושה להניח לרע לעשות את שלו בסוד הבחירה 

טוב כמו שביארנו במקומו כלית הת והכל בשביל , ושיהיה רצון נמצא המתנגד לרצונו,הנמצאת
 נמצא שזה נקרא מקום פנוי וריק מהקדושה אשר שם נמצא כל בנין )'צמצום פתח ד (באריכות

 )גתהלים סח (ש " כמ, שיש קצת גילוי לאור קדושתו שם אין להם מציאותבמקום אבל ,א"הסט
ם העשיה מציאותם בסוף עולמקום  עיקר ולכן ,כהמס דונג בפני אש יאבדו רשעים מפני אלקים

ו העולם נמצא במקרה ולית דין " שיהיה נראה כאלו ח,גילוי כחו וגבורתו' שבו הסתיר הוא ית
 ובזה נמצא התגברות לצד הרע שהוא מחטיא האדם ,ולית דיין ואין השגחה ולא שכר ועונש

 עליהם ומסתלק מהם עד שיהיה נשלם משקיף והוא כביכול עומד מרחוק ו,בבחירחו ומענישו
שבכל עולם אור הקדושה מקיף עליו שכל מדריגה  , והוא סוד האור מקיף, ההנהגהזמן סיבוב

ונמצא שהמקום דעשיה ' עומד מרחוק מן הכלים דנוקמרחוק כמו אור מקיף דנוקבא דעשיה 
 ועד , הנהגת הזמן שהוא זמן גילוי הכלים והפעולותתחלתל הוא הזמן הנמצא בין "שביניהם ר

אז התחלת גילוי אור המקיף שהוא גדול ממדריגת פעולת הכלים אלפי שנין ש' סוף הזמן של ו
א בזמן ובמקום שכח קדושתו יתברך וגבורתו נסתר " נמצא מציאת שליטת הסט,בין כך ובין כך

  .מן הנבראים
א הוא למטה בסוף מדרגות " מבואר לנו שבאמת מקום ומציאת הסטש"ממ ונמצא

 כל הגוים )יזישעיה מ (ש " והוא מ,קומםהקדושה בסוף העשיה במקום חלל וריק ששם הוא מ
 )ונחמיה ט (  ורק ניצוץ קטן פנימי דקדושה מתלבש בהם בסוד,כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו לו

 כיון אך , להיות נמצא רצון מתנגד בשביל הבחירהציאותםואתה מחיה את כולם שהוא רצונו במ
ע דקדושה "עלמין אבי' שהם דא " בנין מהסטכך כחשנגד כל עולם ועולם לפי מדרגתו נמצא 

 שכל עולם הוא מדרגה ,א בסוד הקטרוג והפגם כמו שביארנו"ע בסט"עלמין אבי' כ ד"לנגדם ג
 ,ממש שבעשיה למטה הוא עצם הקלקול בעונש וחטא ,אחרת והפגם והקלקול אינו שוה בהם

 וכן ,תםי עונות בני אדם שיורדים ממדרג"וביצירה הוא רק בסוד הפגם שנוגע אל המשרתים ע
 לכן אנו מדברים בערך , ובאצילות בסוד הסתרת השגחה לבד,בבריאה באופן אחר נשגב ממנו

א שכנגדו הוא בין כלים היותר תחתונים שבו לסוד הלבושים כלים של אור "כל עולם שהסט
 א"ל במ"ש הרב הקדוש ז"מ עיקר מקומם הוא למטה בתחתית העשיה כמ" אבל מ,מקיף שלו

  .ואין הדברים סותרים זה את זה )ג"ה ע"מש "מבו(
 שאז אין חיבור בדרגין ,י קלקול העונות" כל זה הוא כאשר העולמות הם בפגם עאך

 , שברי כלים שרחוקים מיחוד העליון שאינם נמשכים אל יחוד רצונובסודדקדושה זה בזה שהם 
 ק ר,ן ממנול שאין התחתון יכול להתחבר ולהכלל בעליו" ר,אז כאלו יש הפסק בין עולם לעולם

 קטרוג המפסיק ביניהם שאין איזה ואז יש ,לדרכו פונה ואינם מכוונים אל התיקון והיחוד' כל א
ש שקליפה דאצילות " וז,' כי עונותיכם מבדילים וגו)ב נט ישעיה(ש " כמ,יכולים להתיחד

ן ן תתאיאי המאורות אל השרפים ועלמפסיק בין אצילות לבריאה הוא הקטרוג שנגדו שלא יאירו
 בריאה ביצירה וכן בין יצירה דבריאה מפסיק בין בריאה ליצירה שנותן קטרוג שלא יאיר' וקלי

 דרגין דקדושה בסוד ןי מצוה ועבודה שנעשה קשר ויחוד בי" אבל כשיש איזה תיקון ע,לעשיה
 אז מסתלק הקטרוג הגורם הפסק ופירוד בין ,התכללות היכל בהיכל שכולם פונים אל היחוד

א "עולמות דבוקים ומיוחדים זה בזה והסט'  ואז כל הקדושה וכל הד,רגין דקדושההעולמות וד
 לב ונמצא רק מציאותו לבד ככ,נופל למדרגה תחתונה שאין יכול להרים ראש לקטרג למעלה

ע שלו "דרגין אבי'  ואז כל הד,כ עד שיבוער לגמרי מן העולם"הקשור בשלשלת לצורך זמן שאח
א להרחיב " והבן דברים אלו כי א,ונה נוקבא דעשיה דקדושההם מקיפים רק למדרגה התחת

   .הדיבור יותר
  

  פתח ד 
 שתדע שמה שאומרים שהקליפות שבכל עולם הם מסבבים אותו אינו סוד וצריך
 , שהרי אין להם אחיזה בכל המדרגות שבכל העולם אלא ממדרגות תחתונות שבו,הלבשה ממש

א " כמו נוקבא דז, העליון אלא מחציו ולמטהוהוא כמו בכל פרצוף שהתחתון אינו מלביש
מ שבכל פרצוף יש פרסה המפסיק באמצע שמשם " וכתבנו בכ,ולמטהשעומדת מן החזה 
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 וכמו כן הוא בקליפה ,מסתלקים האורות ונשאר רק רשימו לבד מה ששייך לתחתון לפי הדרגתו
לות שאין להם שכנגד כל העולם שהוא עומד אחורי אותו העולם מן החזה ולמטה כמו באצי

א כמו שנתבאר "נ שהם עומדים מתחת הטבור והפרסה של א"אחיזה וקטרוג אלא כנגד זו
פ "ע'  א,המדרגות' א הוא המונח הכולל כל הנהגות הנבראים בב" שא)'נקודות פתח ז (במקומו

 ,י כיסוי וצמצום האור הגדול שבו"נ שהוא ע"אלפי שנין והוא מדרגות דו' העבודה של הו
 הואגדולים שבו נעלמים ואינו נשפע לנבראים אלא לפי ערך הראוי לתיקון העבודה ווחסדים ה

י הפרסה שהוא פרכת המבדיל בין הנהגה שלמעלה מן ערך העבודה "סוד הצמצום בחזה שלו ע
א הם " שאוואף ,נ שעומדים שם מן הפרסה ולמטה" והוא סוד זו,3411לבין ערך הראוי לעבודה

 ,נ במקומם"כ בסוד תיקון העבודה לבד והוא מה שיורדים לזו" ג הוא,נ"נותנים לו מוחין לזו
א עצמם הם עומדים למעלה מן הפרסה שהם מוכנים ליתן עטרות להנהגת הנבראים "אבל או

 ונמצא , שכרול שאז יהיה להם עליה למעלה ממדרגתם בבחינת קיב,לאחר זמן כלות העבודה
 ונמצא שאחיזת ,רך לבחירה ועבודה כללא מאחר שאין צו"שבמדרגה זו אין שייך למציאת הסט

א שהוא בכלל האצילות מחציו "א קליפות דאצילות וקטרוגם הוא למטה מן הפרסה דא"הסט
 ומשם מתחיל קומת אדם בליעל דאצילות כמו בקדושה נוקבא עומדת מן החזה ולמטה ,ולמטה

  .א"דז
נ "מטה שהם זו כגון בבריאה עומדת אדם בליעל דבריאה מחציו ול, הוא בכל עולםוכן

 שהם דבריאהו פרצופים " ד3412ל"ט וסנד"דבריאה שהם תרין רביין דתחות נוקבא דאצילות מט
א אינו בבחינת קטרוג ותביעת דין כמו " מאחר ששם אחיזת הסט,מוכנים להנהגת עולם התחתון

 אין שייך שם מיעוט רק במה שנמנע שפע למשרתים ,באצילות אלא בבחינת פגם ומיעוט לגמרי
 אבל , העולםהגתל שעומדים בכלל להנ"רביין הנ' שהם ממונים להשפיע לנבראים שהם בבמה 

  .א דבריאה"לא במאורות העליונים שבהם שהם או
ם מצטמצא דבריאה והיינו מה ש"כ בסוד האורות שלמטה מן הפרסה דכלל א" גוהוא

 ,נוע אורם ונמצא שבעיקר עולם הבריאה אין להם אחיזה למ,ויורד הארה מה ששייך ליצירה
ש " וז,שהרי המאורות שלמטה מן הפרסה אינו נחשב לאותו עולם כלל אלא למה שתחתיו

 ועוד שהרי בריאה הוא בסוד )שבירה פתח כח (ד"ת במקומו בס" כמשיובשבריאה כולו ט
 והפגם הוא מה ,3413י חטא הם מסתלקים מן הרוח" רק שע,י חטא"הנשמות שאין שם פגם ע

א בבריאה שלא יהיה "ז הוא אחיזת הסט" ועד,י העבודה"לנשמה עשאין מתוסף הארה ותיקון 
 רק , תוספת חידוש נשמותינתב בבח"לו קשר עם אצילות בסוד תוספת הארה שהוא סוד זיווג חו

'  ולכן אנו אומרים שבאמת בריאה כולו טוב בסוד ב, העולמות3414נשארים בבחינת זיווג חיותו
  ).פתח כחשבירה  (ד"ת במקומו בס" כמשי3415ש"אתוון י

                                                           

י "ל אעפ" ר-אתפרש ואתדבק לא אתפרש ממש , ל"ב וז"ג ע" לצ"א על ספד"בהגר' עי 3411
, א למעלה מהקרום"ק ממש כמו אומ דבוק הוא בו רק שאינו דבו"מ, א"ק לז"שנתפרש המסך בין ע

וכנגד , ש למעלה"ש בזוהר הרבה פעמים וכמ"כמ, א נכללין בו ואינן נחשבין לפרצוף אחר"שלכן או
ושם , א לנוקבא קרום"וכן הוא בין ז, זה המסך הוא הפרכת במשכן בין הקדש ובין קדש הקדשים

 .ל"עכ, י"ששם הוא נה, ל והוא המסך בין משכן לחצר אהל מועד"עמידתה כנ
נ "הן זו, יכין ובועז, עמודים שהבית נכון עליהם' סוד ב, ל"ב וז"ע'  לצ"א על ספד"בהגר'  עי3412

ט "נ דבריאה מט"והן זו, רביין' והיא קביע על ב, שהיא נקראת בית כידוע, שתחת המלכות
  . ל"עכ, ש"ע' ב רביין קביען תחותה כו"ע' ח צ"ש בתז"נ דבריאה כמ"שהן זו, וסנדלפון דבריאה

' ר ממילא נכרת הנפש וכו"הכרת תכרת הנפש זה סילוק נו, ל"א וז"ט ע"א כ"יהל אור ח 'עי 3413
וכן , ל"עכ, והרוח הוא בכלל העונשים, אבל הנשמה אינה בכלל עונשין שמסתלקת מיד כשפוגם

 .ד"ע' ג ג"הוא ביהל אור ח
 .ל חיות" נדצ3414
ויצירה , בריאה כלו טוב, ע"ולמות ביע' ש ג"ר י"ק ט"סוד ח, ל"ד וז"ע' ב מ"יהל אור ח 'עי 3415

' ג, הכללות' שהן ג, ה"ונו, ג"וחו, ב שניהם רחמים"ושרשן למעלה חו, ועשיה כלו רע, ר"ה טו"ע
עוד יהל אור ' ועי, ל"עכ, ובקריאתו, והשם בכתיבתו, ק"אקי', ונוק, א"ז, א"א, שמות שכוללן הכל

ע למעלה "עולמות בי' נ והן בג"א ושמאלא דוא אית ימינ"בין בקדושה ובין בסט, ל"ד וז"ו ע"ב ט"ח
, א"כי ימינא הוא חנף ומרע שמראה טוב לב, שניהם טובים ובעשיה מדור הקליפות שניהם רעים

, דגיהנם' ק ומספרם גיהנם והן דכר ונוק"והן אותיות ח', ושמאלא בעל מחלוקת איש לשון בל כו
בבריאה כולו טוב והוא בנשמתא כי אין אבל , ר"אתוון ט' ושם ב, ר מטה ונחש"ה טו"וביצירה ע

  .ל"עכ, ה"ר ומנח"או, ש"אתוון י' ושם ב, בה חטא לעולם כי היא מסתלקת קודם החטא
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י "י דאימא ונה" גם מדרגת פגם זה אינו אלא מחצים ולמטה שהוא כמו בסוד נהואף
י " ונמצא שגם בנה,א"כ בחצים למעלה שבאו" משא,נ בסוד נתינת המוחין"דאבא שמאירים בזו

 ,נ"א ששייך שם פגם אינו אלא בסוד הסתלקות תוספת אור בסוד המוחין שהם נותנים לזו"דאו
ות הנשמה מן הרוח שרק בחינה תחתונה של הנשמה מתלבשת ברוח של  סוד הסתלקאוהו

  .האדם
ר " ששם הפגם הוא פגם ממש בסוד עץ הדעת טו, הוא ביצירה באדם בליעל שבווכן

 הן )ז לג ישעיה(  ובסוד,שנמנע חוקם של המשרתים בסוד כביכול נתמעטה פמליא של מעלה
כ מסוד חצי "ש להשפיע למטה הוא ג וגם זה במה שמקבלים כח העונ,אראלים צעקו חוצה

 העליון הוא טוב והם בסוד בתי גוואי ששם עוז וחדוה ציוהתחתון של כלל היצירה אבל ח
 ומקומם בסוף העשיה למטה , וכן הוא בעשיה דקליפה ששם עיקר הפגם ממש,3416במקומו

דות יסו'  ובאויר ובדהאדם ובארץ על 3417בארץ ובשמים בסוד אחורי זנבא דשוליהון דכוכביא
  ).שבירה פתח כא (ת במקומו"כמשי

עולמות שלו מתחילים מחציו דאצילות ' א בכלל כל ד"פ תראה שהתחלת בנין הסט"ועכ
 ורק באחוריים של כל מדרגות הקדושה שהוא בסוד ,ע" והיינו מה שנשפע אורם לבי,ולמטה

בשביל ' ונו יתא ובניינו אינו בכוונה מכוונת מעצם רצ" והיינו שקיום כל הסט,'הסתר פניו ית
 ונמצא שעיקר כוונת רצונו הפנימי ,י החזרת הרע לטוב" רק בשביל תכלית הטוב ע, הרעקיום

 אדרבא עיקר פנימיות כוונתו לבטל הרע שבני אדם יתגברו על ,א"של המאציל אינו לקיום הסט
 פני הקדושה הוא שיהיה נמצא מציאות  והסתר רק שדרך אחוריים,יצרם לבער הרע מן העולם

 והוא חוזר , והוא כמו האב הכועס על בנו ומוסרו לשוטרי הדין, הבחירהבילא לשעתו בש"הסט
פ דרכו ויסור " ועיקר כוונתו כדי לחנכו ע,ז נמסר בידם לעשות בו כרצונם" שעי,פניו ממנו

ם כדי לנסות בנו ולברר י וכן לפעמים מוסרו לעבדים ומשרתים לפתותו לחטא,מדרכיו הרעים
ל שכל קומת הקליפה הוא כדמיון אדם בליעל "ש הרב ז" וז,ו כדי להרבות שכרוטוב לבו ודרכ

   . והבן מאד מאד,'שעומד אחורי אדם דקדושה כו
  

  פתח ה 
א " לפרש לפי מה שנתבאר שכל קומת הסט,ש"ל במ" נבאר דברי הרב הקדוש זועתה

דים בין הכלים ע שלו הם עומדים ומתלבשים זה בזה ומקושרים יחד ועומ"עולמות אבי' בכל ד
 ורותא כיון שהלבושים וא"עולמות ובין הלבושים ואורות המקיפים שלהם שזה א' דקדושה ד

 הלבושין ומקיפים של עולם רך משל ד,קצוות הראש של עולם ההוא' המקיפים סובבים מב
 והיאך יכול ,הבריאה דקדושה סובבים על ראש הבריאה נמצא שהם מפסיקים בין הפרקים

א שעומדים בין הכלים ולבושים דאצילות בתוך חלק הבריאה "צילות דסטלהתלבש חלק א
ז שהענין שיש חלונות " וכתב ע, וכן ביצירה ועשיה,א שעומדים בין לבושין וכלים דבריאה"דסט

 ודרך אותם החלונות ופתחים יכולים להתחבר יחד כל החלקים דבנין ,ופתחים מעולם לעולם
עולמות שלו וכל דברים אלו צריכים ביאור להבין ' כל הדא שיהיה בדמות אדם שלם כולל "הסט

  .משל ומליצת הדברים
 שסוד אורות המקיפים שעל הכלים הוא השקפת  למעלהש" הכוונה בזה הוא כמאבל

 שאף שניתן רשות ובחירה וניתן כח לרצון המתנגד לטוב ,בקיום בנין הקדושה' רצונו ית
מרי אלא הוא כמו הכלב הקשור בחבל ארוך מאד מ אינו מניחו לג" מ,ולקדושה לעשות את שלו

 , והכלב הולך לדרכו עד כלות מקום הקצה השני של החבל, המנהיגוהאדםשראש החבל ביד 
 ואז האדם ,כ בכלות המקום אין לו שליטה כלל" אבל אח,ובכל מקום הליכתו יכול להזיק כרצונו

                                                           

אמר רב , ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה, ל"ב וז"ע' חגיגה ה' גמ'  עי3416
 מפני גוה אמר מאי, שמואל בר איניא משמיה דרב מקום יש לו להקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו

רב שמואל בר , רב שמואל בר יצחק מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לעובדי כוכבים
והאמר רב , ומי איכא בכיה קמיה הקדוש ברוך הוא, נחמני אמר מפני גאוותה של מלכות שמים

יא הא שנאמר הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו לא קש, פפא אין עציבות לפני הקדוש ברוך הוא
  . ל"עכ, בבתי גואי הא בבתי בראי

בעד החלון נשקפה ותיבב אם ] לגבי ראית בלק בכישוף[, ל"ב וז"ד ע"ג קפ"זהר ח'  עי3417
חלון דחכמתא דזנבי שוליהון דככביא ואינון חלוני דחכמתא וחד חלון ) א ודא"ס(דא ) אלא(סיסרא 

  . ג"ח יז ע" תז'ועי, ל"כע, אית דכל חכמתא ביה שריא ובה חמי מאן דחמי בעקרא דחכמתא
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ן הוא ענין זה שסוד אור ניצוץ  וכמו כ, ונוטל שליטתו ממנו,שבידו את החבל' מושך בקצה הא
 ,ומלכותו בכל משלה) יטתהלים קג ( הקשור בו בסוד החבלא הוא סוד "דקדושה שתוך הסט

 ,מחברו'  ונמצא שבאמת קשר הקדושה וכל העלמין אינו נפרד א,ומניחו לשלוט כל זמן הבחירה
בחבל מ קשורים הם " מ,א בחוזק גדול"שגם התחתונים היותר במדרגה שבהם אחוז הסט

ה עד "בס "הקדושה המתפשט בשלשלת כל העולמות עד ראש המדרגות להתקשר ביחוד א
 מה שקשה קושיא וזה ,כ הרע מן העולם"י קשר ויחוד הזה חוזרים הכל לשרשם ויתבטל אח"שע

 רך משל ד,א סובב כל עולם ועולם בכל צד גם למעלה בראשו"עצומה שהוא שמאחר שהסט
ום גם במדרגות עליונות שבו ועולה עד למעלה ממדרגת ראשו א לפג"בעולם העשיה מקיף הסט

 כל עולם ף וכן עולה ומקי,לגרום מחיצה מבדלת בין עולם היצירה לעשיה שלא יאיר בעשיה
 וכן בין אצילות ,ר שלו וגורם פגם להיות מבדיל בין בריאה ליצירה"היצירה עד למעלה מג

ו "קדושה להיות בבחינת שברים חו הפסק הקשר בסטרא ד"כ ממילא גורם ח" א,לבריאה
כ "ה ליתן שליטה לרע כ"ס ב" שהרי כך היה הרצון של א,שנעשה פירוד בין המאורות והחלקים

 אומרים שהמדרגות של הקדושה מקושרים זה בזה ו ואם כן היאך אנ, חפשייתהולהיות הבחיר
שאף שמניח  ,' הענין שבאמת זהו מעצם נפלאותיו יתאבל ,להחזירם ליחוד העליון לבסוף

מ זה עצמו הוא לרע לו ומן " מ,אלפי שנין' ז הו"א לשלוט ולעשות כל מה שברצונו כ"לסט
בדרך הסתר נעלם מעיני '  וכך נעשה כל הבנין להיות נשפע יחודו ית,הקלקול יבוא התיקון

 קשור ביחוד עצום בוקע דרך כל קטרוג , מראש לסוףשטהנבראים היאך הקדושה עצמו מתפ
 והוא סוד החלונות ופתחים שבין עולם לעולם ,א שלא היה נפסק הקשר הזה"ואחיזת הסט

  .שדרך שם מתייחדים יחד
 כיון שהעגולים והאור מקיף הם מקיפים ,ש לפרש להיפוך" יתבאר גם דבריו במובזה

א זה בזה קליפה דאצילות עם קליפה "כ היאך יתקשר קומת הסט"מסביב כל עולם ועולם וא
 והיינו ,ל"כ שהם מתקשרים דרך החלונות הנ" והתירוץ על זה ג,עשיהדבריאה וכן ביצירה ו

כ כיון " א,א שליטה גמורה" שאור מקיף הוא השומר מסביב שלא ישלוט הסטתבארשכבר נ
 ואם כן קשה היאך אנו אומרים ,שיש שמירה לעשיה וכן ליצירה ובריאה מסוד אורות המקיפים

דרגה למדרגה לקלקל גם בעולמות שלמעלה שהבחירה חפשיית והרע יכול לשלוט לעלות ממ
 העשיה במקום היותר שפל במקום חלל וריק תחתית שהרי מקומם הוא ב,ממקומם האמיתי

 והשמירה סובבת מעל מדרגות העליונות של ,שבין כלים דעשיה ובין לבושים ואור מקיף שלהם
ל הוא דרך ז כתב שהכ"וע ,כ במה יעלו למעלה" וא,העשיה שלא יהיו יכולים לעלות שם

 והיינו שההגנה של אור מקיף והלבושים הוא שלא יהיה הפגם בעולם העליון ,ל"החלונות הנ
 שבעשיה למטה הוא )בפתח הקודם (ש"כדרך שהוא בתחתון רק על אופן נשגב ממנו כמ

 ןכ ביצירה ששם הם מלאכים שאי" משא,הקלקול בעצם בעונש הרשעים ובחטא ופגם הנפשות
 רק הוא בסוד מיעוט הארה וירידתם ממדרגה למדרגה במה שהם ,ר וחטא כלל"בהם יצה

 וכן בבריאה הוא סוד חסרון זיווג הנשמות ולא בבחינת ירידה בעצם כמו ,משרתים לתחתונים
ש " וז, וכן באצילות הוא באופן אחר בסוד קטרוג ותביעת דין מן המאורות,שהוא ביצירה

'  אבל באמת יש פתח וחלון בין כל א,עולם מפסיקין בין עולם להשהלבושים ועגולים דקדוש
 שהקלקול ,ז נמשך דבר מדבר"א לעשות את שלו שעי"שהוא ירידת רצונו ליתן רשות לסט' וא

 וזהו ,י קלקול שביצירה וכן כל המדרגות" וכן שבבריאה ע,י קלקול שבעשיה"שביצירה נמשך ע
  .העולמות שלהם זה בזה עד למעל' א שמקושר ד"סוד קישור בנין הסט

כ ענין התקשרות אדם דיושר של כל העולמות זה בזה אף שהעגולים מפסיקים " גוזהו
פ סדר דמות אדם לפי עבודתו " והיינו שסוד היושר הוא מה שמסודרים המאורות ע,'בין כל א

כ העגולים הם בסוד יציאתם הראשונה שאינו תלוי בעבודה שהם כל " משא,ומעשה המצות
מ אין מדרגת העגולים דוחה " ומ,לה ועלול לא בסוד התלבשות לחברו בדרך עייבההעולם ס

פ עבודה דוחה ענין הנהגה "מדרגת היושר ואין הנהגת העגול המקיים הבריאה בטבעו שלא ע
 והוא ענין קשר של היושר זה ,ע"מהם הוא השתלשלות שלם בפ'  רק שכל א,פ עבודה"שתלוי ע

 , מרכז האמצעי בכוונת מציאות העולמות שהוא עיקרהעגוליםבזה דרך החלונות שבוקע דרך 
   . ודי בזה,פ דרכו"הכל בשביל האדם שיתנהג כל העולם ע

  
  פתח ו 
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  הואל שהוא עור החיצון של הכלים ששם"נתבאר בסוד החשמ) פתח יז( הקודם בנתיב
 כח הרע המפתה ד והוא סו, והענין כי קליפת נוגה הוא הקליפה היותר דקה,אחיזת קליפת נוגה

ו כי לא ישמע " ובתחלת אחיזתו לאדם אינו מפתה אותו למרוד נגד בוראו ח,ל החטאהאדם א
ש " וכמ, במה שמראה לו שיש בדרך זה מצוה או שמסתיר ממנו הרע שבוו רק מרמה אות,לו

 לאור שמים חשך )כ ה ישעיה( וכתיב , דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו)יטד משלי (
שמה שאינו אור בעצם רק שקצת מזהיר בו מן והיינו , ליפת נוגה ולכן נקרא ק,'ואור לחשך וגו

 מאור קדושה עליונה והוא רחוק ובאמת עצם העון והרע נקרא חשך ש,האור הגמור נקרא נוגה
 זו מעשיהם של ,' והארץ היתה תהו ובהו וחשך וגו)ח" פג"פר "ב(ש "העדר כרוך בטבעו כמ

  .רשעים
 לא היה יכול ,תיבותיה גלויים כפי מה שהם באמת אם היו דרכי התורה וכל נוהנה

 וגם ,ר לפתות האדם ולרמות אותו שהיה רואה ומכיר מיד מה שהוא רע ומה שהוא טוב"היצה
 לא היה לו כח לפתות ,אם היה ההשגחה גלויה לעין כל על כל ההנהגה תיכף המשפט הראוי לו

דרכי התורה ' סתיר הוא ית ה, אבל לפי שהיה עצם הרצון העליון שיהיה הבחירה נמצאת,האדם
 וצריך טורח רב ופלס ואבני משקל לידע כל דבר ,'נעו מעגלותיה לא תדע וגו) ומשלי ה (ש "כמ

 , וכן דרכי ההשגחה הם נסתרים מעיני האדם בשביל הבחירה,ר"על בוריו ולהנצל מעצת היצה
ר שכנגד מדת  וכן הוא במאורות באצילות ההסת, שבגוףצוניותוהוא סוד עור האדם שהוא החי

 ,השגחה והסתר מאורות התורה שכל דרכי התורה ופרטיה הם עצם מאורות העליונים בפרט
 והיינו קצת הטוב שבו ,שבהם' ר שהוא סוד הו"ולכן שם יניקת קליפת נוגה ממעט הארה שבעו

 כדי שלא יהיה לו שליטה גמורה הגן ומלבוש החיצון דאימא חופה עליו ל,מרמה את האדם
 שמי שהוא צדיק בדרכיו ואוחז בדרכי המאורות , רגלי חסידיו ישמור)טב ' ל אשמוא( בסוד

ח ניצוצין של המלכים שנשארו " סוד רפוהוא ,העליונים שלא יהיה נכשל בפיתוי הנוגה בשגגה
 שבנפש , והוא כל ענין העבודה של האדם לברר מדותיו הטוב מן הרע שבכל מדה ומדה,לברר

 מדת הגבורה לעמוד , לנקום מרשעים ומעושי עול וכדומהוהנקם ר כגון הכעס"האדם יש בו טו
 וכן להיפוך במדות טובות יש בו מן הרע כגון הרחמים והחמלה על ,לימין אביון משופטי נפשו

 ורחמי רשעים )ימשלי יב ( וכתיב , לא תחמול ולא תכסה עליו)ט יג דברים(ש "הרשעים כמ
 וכן בדרכי התורה להבדיל האמת מן , הרעןוב מ והוא סוד הבחירה והעבודה לברר הט,אכזרי

דבהאי נוגה פתי חויא לאתתא ) ב"ב רג ע"ח(ש בזוהר " והוא מ,השקר לברר כל מצוה בפרטותיה
  .' ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וגו)ובראשית ג (ש "כמ

י חטא הנחש שבזה נפגמה נוקבא דאצילות " סוד כלל בנין התחתונים שנתקלקלו עוהוא
 והוא , והוא הקשר שביניהם ובין המאורות,פ המעשים של התחתונים"ולה ויורדת עשהיא הע

י קלקול החטאים גם מה שקבלה הנוקבא מן המאורות עליונים בתחלה אינו בא לכלל ברכה "שע
 )ב"ז ע" יה"ר( 'יך בה מראשית השנה וגוקאל' עיני ה) יביא דברים ( פ" ע,ל"ש רז" כמקוןותי

כ קלקלו " ואח,היו ישראל צדיקים בתחלת השנה ונגזר עליהם רוב גשמים הרי ש,'עתים לרעה כו
  ,'ה מוריד אותם בהרים כו"מעשיהם הקב

נ דאצילות " שלפעמים העונות גורמים פירוד בין דו, ענין החסרון והפגם במאורותוזה
 ולפעמים שתחלה היו ,שהנוקבא אינה מקבלת כלל הברכות וההשפעה לצורך התחתונים

כ גרם החטא אין " ואח,תוקנים כראוי וקבלה הנוקבא הברכות בסוד טיפת הזיווגהתחתונים מ
 שהוא סוד ציור הטפה ברחם נוקבא ששם , בסידור נכון לכל מקום הראוי לולמטההשפע בא 

י " שע,כפי הראוי לו' מסודר בסוד פרצוף שהוא סדור הברכות והמאורות על מכונם לכל א
ל שאין הטפה נגמרת "ז שכתב הרב ז" והוא סוד פליטת ש,ויהעונות יוצא הטפה שלא בציור הרא

פע שקבלה הנוקבא בשביל ישראל יוצא למקום ש וכן ה,א"ברחמה ויורד למקומות החורבה לסט
 )ב"ו ע"צ סנהדרין( ענין משיח שנקרא בר נפלי וכן ,ישראלאת ה המצירים "אשפה וחורבה לאו

ונים לשכינה שהיא תקבל השפע הראוי ח וצדיקים שבדור הם עושים תיק"י ת"שבכל דור ע
 בכל זמן שהיה ראוי ,י עונות הדור אינו נשלם ונעשה בסוד נפל"כ ע" ואח,לגילוי המשיח

 על ישראל שהוא בסוד פליטת ו" חעה נתהפך לר,למשיח שיתגלה בעולם ולא נשלם גילויו לבא
ר כמה "ו שראינו בעוה כמ,'היו צריה לראש וגו) האיכה א ( ואז ,ראויז שיורד למקום שאין "ש

  .ירחם' הפעמים 
  

  פתח ז 



 פתחי שערים

717 

 והם ,מ"מ כמו שנתבאר בכ" הכלים של כל המאורות הם נחלקים לשלשה בסוד עיכל
כמו '  אינו נחלק לג, אבל הפנימיות שבהם הוא סוד נשמה לנשמה והוא מדרגה אחת,ן"בסוד נר

הוא '  שכל א,בטן גויהראש '  והוא כמו שאנו רואים בגוף האדם למטה שהוא מתחלק לג,הכלים
 ומה שאנו קוראים אותו בסוד ,כ הנשמה שבו הוא אחד" משא,ע ומיוחד בפעולותיו" בפקחל
 שבראש הם מאירים בחושים ונקראים בשם ,לפי ערך המקומות שהם מאירים בגוףשן הוא "נר

 ובכבד בסוד נפש החיוני בטן ,ת גויה שלו" ובלב ברצון המתעורר בסוד רוח שהם חג,נשמה
  . כך משתנה פעולתו שם ונקרא בשם אחר, אברתו לפי ענין התלבשו באו,שלו

 אבל האור ,ע"הוא פעולה מיוחדת בפ'  שכל א,חלקי הכלים במאורות'  הם בסוד גוכך
ס המתפשט בהם בסוד שורש הקו הנמשך תוך "שבכלים אין בו שינוי כי הוא מסוד יחוד א

 שאין השינוי ,א בחינת נשמה לנשמה נגד הכלים ולכן הוא נקר,הרשימו והחלל של כל העולמות
 והוא סוד מדרגת חיה שבכל , רק בכלים לפי הארתו בהם ולפי הכנת הכלים עצמםותבעצמ

יות מס הפני" וז,חלקי הכלים והחיה הוא מאיר בכולם בשוה' ן מתחלקים בג"פרצוף כידוע שנר
 ,באימא'  וה,וא בכתר וחכמהה'  שהי,ה אחד" ונכלל בשם הוי,ת שבתוכם"של אצילות שהם הויו

  . וכן הוא בכל עולם ועולם ובכל פרצוף ופרצוף בפרטות,נ"ה בזו"ו
ן ובהם סוד עיקר " נרםע ה" שבי,ע"עולמות אבי'  שכמו כן הוא בכלל בדנמצא

כ " משא,לפי מה שהוא שהם עצם הנבראים שנבראו ממש' השינויים וכל הפעולות נגלים כל א
 והוא נקרא ,נראה בדרך הארה והתנוצצות בפועל ממשי כפי רצונואצילות הוא כחות אלקות ה

רק לפי ערך הארתם והבטתם '  שבאמת אין הפרש מדרגות באצילות כחותיו ית,ע"חיה לנגד בי
 חר היה דפר" ופגם אדה, וזה שכתוב למעלה שבריאה הוא סוד לבוש אל האצילות,אל הנבראים

אצילות עצמו  אבל ב,ירוד הבריאה מן האצילות פסוד מדרגת חיה שהוא 3418מיניה זיהרא עילאה
 שגם הכלים הם נקראים אורות ולא ,ו" חואין שם פגם וקלקול כלל 3419איהו וחיוהי חד בהון

גבול ושיעור לפי ערך התחתונים ב בסוד כחות רק שכלים הם ,כלים שהם עצם כחות אלקות
 שפועל ,מתלבש בהםהס "א סוד היחוד הוא אבל האורות ,שמתחלק על פי ערך בעלי עבודה

   . והבן,הכל לפי התכלית העולה לסוד יחוד הרצון שהוא הקו הנמשך ברשימו
  

  פתח ח 
 הוא מבואר ,בין הכלים דעולמות דקדושהוא שהוא בין הלבושין " הקומה דסטענין

 והוא מה שכתוב ,בדניאל בחלומו של נבוכדנצר שראה ארבע מלכויות השולטים על ישראל
להא מברך מן - שמיה די אהוא ל,ענה דניאל ואמר )כדניאל ב (ע החלום בדניאל קודם שהודי

 והוא מהשנא עדניא וזמניא מהעדה מלכין ,עלמא ועד עלמא די חכמתא וגבורתא דיליה הוא
 והענין כי הצלם שראה ,וכא ונהורא עמיה שריהש הוא גילא עמיקתא ומסתרתא ידע מה בח,'וגו

עולמות שלהם שהוא דמות אדם שלם שהוא אדם ' א בכל ד"נבוכדנצר כולל כל קומה דסט
 ישראל לירד שם בגלות לברר את כל צרכווהוא קליפת נוגה של כל הדרגין שלהם שהו ,בליעל

רוצים לבטל תורה ומצות אומות אשר י הנסיונות במה שהיו סובלים עול " ע,הבירורים שבו
 בזה נמשך , בהם ביותרתכ בקושי השיעבוד מקיימים מצותיו והתורה מתפשט" ואעפ,מישראל

 והסייגים שהיו 3420 סוד הגדריםוזה , ומבדילים הרע מן הטוב,שורש הקדושה שבנוגה אל שורשו
                                                           

, ואורייתא טפילה לנשמה, ואין ראשית אלא נשמה, ל"ב וז"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 3418
ואמר שם בגין דאיהו , ל"שבה שכר ועונש כנ, ל דנשמתא הוא דאצילות ואורייתא הוא דבריאה"ר

ה ולכן "עש', ר כו"ה טו"לא אגרא ולא עונשא דאינון ע, מאילנא דחיי דלא תליא מיניה זכות וחובה
ל כל הבאין מנפש "ר, ל ואתפשטו אינון בלא גופא"והוא נפש הנ, א"ט שמאל"ם אתפש"ב אד"ח

, ל"שקודם החטא היה נכלל בהמה באדם כנ, א לפי שנפקו מכללא דאדם"א גופ"הבריאה בל
וזהו , וכן למעלה נתפרדה בריאה מאצילות, ועכשיו נפרדה נפש בהמה מאדם ואינן בכללא דאדם

, מ מהזוהר ותקונים כי באצילות שם אין פגם ואין שם לא מיעוט"הפירוד דמטרוניתא מבעלה בכ
ל דהפגם "ש בזוהר הנ"וכמ, ש בתקונים הרבה פעמים כידוע"ואין תלוי במעשה התחתונים כלל כמ

וכד חטא זיהרא עלאה פרחא מיניה , הוא דאפשיט השכינה מלבושהא דאדם דאצילות לא חטא
וכן למעלה פרחה נפש האצילות מבריאה והוא , וע וכן בכל נשמה דאצילות כידועקודם החטא כיד

  .ל"עכ, הפירוד ואינון דמתפשטו בלא גופא הן הרע שמהן שדין ולילין
 .ב"ע' דז " תיקו'עי 3419
בכל דור ודור עבדין גדרות חדשים לפי שהדורות מתמעטין , ל"א וז"ד ע"ח ל"א תז"גר'  עי3420

  .'ר וכו"ין צריך לגדר חדש לגדור הפרצה שפרצו העוהולכין והערב רב מתגבר



 פתחי שערים

718 

 ,א"חכמי ישראל מוסיפים על התורה והמצות להגן מן הנחש שהוא דבוק בכלים החיצונים של ז
יה שהכלים הם סוד פרטי המצות ודרכי התורה שהם עצמם חלקי מאורות עליונות שבהם ה

ש כמה "י המצות כמ" שנפעלים עת והכלים הם פעולות המאורו,הבריאה וכל הנהגתם תלוי בהם
  .פעמים

 ,חלקי הפרצוף'  שבתוך הכלים הוא בסוד חיה בחינת החכמה שבהם הכולל גואורות
והוא סוד פנימיות התורה וטעמי המצות שהוא סוד רצון הפנימי של הקו הנמשך בכלים שהם מן 

 שהם ראש ,דרגין תורה נביאים וכתובים' ה בעצמה חיצוניות שבה נחלקת לג והתור,הרשימו
  .ג אברים של הפרצוף"ג לעומת תרי"והם תרי 3421חלקי הפרצוף אוריין תליתאה' של גבטן גויה 

ל דאימא המגין על הכלים שלא יהיה שליטה " של המצות הם בסוד החשמוהגדרים
והצורך  ,היא למעלה מגבולם מגדר החיוב והוא בסוד תוספת הארה על הכלים ש,א שם"לסט

 ,נ" והענין כי המצות בעצמם כפי חיובם הם גורמים תיקונים למאורות של זו,לבריאה ולהנהגה
 והם סוד חילו ורחימו זה למעלה מגדר החיובאבל המחשבה הטהורה מה שעושה אותם בד

 וזה ענין ,3422 ששם המחשבה וסוד אהבה ויראה כידוע,א"הפירות של המצות שמגיע לאו
 , לא על צד החיובהמצותל על המצות שבזה מראים שישראל מקיימים "הגדרים שהוסיפו חז

  . שלכן מוסיפים על החיוב,אלא מצד אהבה ויראה
 וסמיך ,'קדושים תהיו וגו'  וידבר וגו)ג-ב ויקרא יט( ס מה שכתב בפרשת קדושים"וז

ל להוסיף פרישות בכל דבר לאסור " ר, שענין הקדושה דכאן,'ליה איש אמו ואביו תראו וגו
 והוא בסוד היראה העליונה המתיירא שלא יחטא בעיקר ולא מצד יראת ,עצמו גם במותר לו

י הגדרים האלו מורידים " לכן ע,'ש איש אמו ואביו תראו וגו" וז,אימאהעונש והוא דרגא ד
אין שייך פיתוי  העבודה על אופן זה באם שהרי ,א"א מקום שאין קטרוג לסט"תוספת הארה מאו

 מצד יראתו בעונש ורוצה באמת העון העון מאחר שאין פורש מן ,ר לומר שיש היתר בדבר"יצה
ל להגן מן " ולכן נעשה מזה חשמ, אלא פורש מצד יראה עליונה,ם לא היה עונש בדברא

  .החיצונים
ישקני ) ב ש א"שיה(ש " וז,ר"ר לאו" שמהפך העו3423ר"ר סוד גד" סוד כתנות אווהוא

 חביבים דברי סופרים יותר מיינה )3424א"ה ע"לז "ע(  ואמרו,יקות פיהו כי טובים דודיך מייןמנש
 3425נ דביקות רוחא ברוחא"ב הוא זיווג דנשיקין שהוא סוד החיבור של זו" שסוד חו,של תורה

                                                           

 .א"ח ע" שבת פ'עי 3421
דבור , מחשבה, מדרגות' וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג, ל"א פתח כג וז" פרצוף זעילל' עי 3422

הוא מתקן המצוה בגדלותה , בדחילו ורחימו] מקיים המצוה במחשבה שהוא[ואם ', ומעשה וכו
חכמה ובינה אינון , ל"ב וז"ו ע"ז כ"תיקו' ועי,  נשמה שבוהוא בסוד מוחין בחינת, ובשלמותה

א "הגר' ופי, ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא, נסתרות במוחא ולבא ברחימו ודחילו
דהיינו הדרך היחידה לעשות מצוה ', א שהן לעילא וכו"ל לאו"ג לא פרחת לעילא ר"ו ע"שם כ

' שער הגלגולים הק' ועי, ואז היא פרחה לעילא, תבגדלותה ובשלמותה היא בידיעת חכמת האמ
' הנה הוא זוכה אל הנפש הנקרא עשיה ולא יותר וכו, האדם מתעסק בעשית המצות לבד, ל"ח וז"י

פ ועוסק "ואם ישתדל עוד האדם הזה לעסוק גם בתורה ולומד והוגה ושונה בה תמיד בתורה שבע
ואם ישתדל עוד האדם הזה ויעסוק ', ה וכואז יזכה גם אל הרוח שהוא מן יציר, תמיד לשמה בה

ותאיר הנשמה ברוח , בחכמה הנעלמת ובסודות התורה אז יזכה גם אל הנשמה שהיא מן הבריאה
ואז נקרא אדם שלם אשר עליו נאמר ויברא , שבו ותוסיף מעלה על מעלתו וחכמה על חכמתו

 .ל"עכ, אלהים את האדם בצלמו
ה כי "שאין מזכירין ו, וזה ממש בחינת זמן הגלות, ל"זל אדיר במרום עמוד שמ ו"ברמח'  עי3423

אך האב , ג שנה"ותראה שהבן פטור מן המצות עד י, ה פועל בסוד יניקה מבחוץ"כי הי, ה"אם י
וזה מכינו אחר כך , ה שבו באה היניקה כל הזמן ההוא"והיא בסוד י, חייב ללמד את בנו תורה

תלמוד גדול שמביא לידי , וזה סוד, ה ולמצותלקבל התלבשות המוחין בו בזמנו ויהיה לעבוד
ואחר כך התחיל האור , ותראה כי בסוד העיבור היה הכל בסיתום גדול) קדושין מ ב(מעשה 

ר שעולה "וזהו ענין גד, ת"ה מצות ל"בסוד השס, א"ואז הגבורות נעשו גדירות לפני הס, להתקרב
כי , ה"קודם שיפעול הו, יר ברשימוה שהוא סוד תורה אור היה מא"כי זה היה בזמן שהי, ר"או

א הולך מעט מעט "שהאור דאו, א בזמן עיבורו"כמו שהוא הז, ה מאיר"ה היה הי"בחיצוניות של הו
  . ל"עכ, ומברר הדין ומבסמו

מאי כי טובים דודיך מיין כי אתא רב דימי אמר אמרה כנסת ישראל לפני : 'ל הגמ" וז3424
  . ל"עכ, עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורההקדוש ברוך הוא רבונו של עולם עריבים 

 .ב"ד ע"ב קכ" זהר ח'עי 3425



 פתחי שערים

719 

 הוא נעשה מסוד כוונת פנימיות המצוה במה שעושה אותה קין וזיווג דנשי,בחביבותא עילאה
 ואלו הגדרים הם מגינים ,'ם דודיך וגו"ש כי טובי" וז,ה"והוא סוד הארת בינ ,בשמחה ובאהבה

קהלת ( ולכן ,בהיות ישראל בגלות שקועים בקומת אדם בליעל שהוא הנחש שלא לטמא המקדש
  .ופורץ גדר ישכנו נחש) חי 

א ושכח החלום והפתרון " נבוכדנצר ראה בדרגא דיליה סוד הקומה שלמה דסטוהנה
 עד שבא דניאל והשיג כל ,3426ח"כ בשבירת הכלים בסוד תשכ"ב שנפלו ג" דחובסוד אחוריים

י החלונות הפתוחים מעולם "א ע"הענין של שלשלת הקדושה שהוא עובר דרך כל הקומה דסט
תהלים יח ( ך בסוד"חש בוקע האור דרך כל העיגולים ומחיצות שהם בסוד ם שדרך ש,לעולם

 ,א"ד וגחלי אש סוד מלחמת הקדושה עם הסטרברו בת מים עבי שחקים מנוגה נגדו ע" חשכ)יב
כי תצא ) א דברים כ(א בסוד "והוא סוד גלות ישראל באדם בליעל לעשות מלחמה עם הסט

על דניאל אחר שהשיג כל מראה החלום ופתרונו ש "והוא מ) פתח ט (ושבית שביו' למלחמה וגו
   .אמר ,מכונו

  
  פתח ט

 הוא סוד היחוד והתיקון ,'ך מן עלמא וגולהא מבר-ליהוי שמיה די א) כדניאל ב (
 , והוא בשם אלקים שבכלים,עולמות מן עולם העליון עד התחתון' הנעשה בכל הכלים של הד

 שהנה כח הגבורה ,י התלבשות אדם דקדושה באדם בליעל בסוד חכמה וגבורה"והברכה הוא ע
 , הצמצום והגבורותמסודוהם הם בכלים החיצונים בשם אלקים שבהם תיקון המצות והעבודה 

 והוא סוד חכמה ,ה"ח מ"והחכמה הוא סוד מאורות פנימיים שבכלים שהם בסוד חכמה כ
 רא והם בסוד קשתא וגי,י עושים מלחמה"עליונה הגנוזה בטעמי המצות ותיקונם היאך ע

ח מצות וסוד תיקון עטרת הברית להעביר הנוגה האחוז בעור הערלה " שהם רמ3427ורומחא
ח " וכן סוד גילוי רמ,א" של הסט3428 חץ כבדוח וזורק חץ לפל,נהירין של הקשתתגלה גוונין מש

 שהרי הבחירה ,א נמצא חכמה וגבורה" ואמר שאף שגם לקומת הסט, בפומא דאמה3429עלמין
 והנחש )אבראשית ג (ש " על הקדושה וגם סוד החכמה כמגברכ להת"א יכול ג"חפשיית והסט
 אבל באמת אין החכמה והגבורה שלו ,ויין דיליה שבו מרמה את האדם בפית,'היה ערום וגו

 והוא סוד מה ,'הן גוים כמר מדלי וגו) טוישעיה מ (ש "בעצם שהרי הוא עצמו סוד העדר וכמ
 שניצוץ הבלא דגרמי של הנפש מדם האדם הוא ,שנמשך מסוד אחוריים דנפש האדם בעור שלו

 ,שך משם אלקים באחורייםי ניצוץ הקדושה שבתוכה הנמ" חיות הקליפה ע הואבעור ומשם
ך צירופים הם סוד "בסוד ק'  וכל א,ב"ואתה תשופנו עק) טובראשית ג (ם בסוד "פ אלהי"והם ב

ל "ה שהוא בין הלבושים דאימא חשמ" ואחוריים דשם אהי3430ע"ק משורש נחש יצא צפ"עמל
גדים  והוא סוד ב,ק מאזנים נחשבו"י וכשח"ר מדל"ש כמ" וז,שלה ובין עור החיצון של הגוף

 אבל לא מוחין ,בלוים ושחקים ישנים שבהם נאחזים במלבוש החיצון של בחינת יניקה ועיבור
  .ל דאימא"חדשים דגדלות שבו סוד בגדים חדשים חשמ

א הוא " אבל הסט, הם בסוד מאזנים שהם המתקלא שנתוספו בעולם התיקוןוהמוחין
 וכבגד עדים כל )ה סד ישעיה(  והוא בסוד3431השחקים של המאזנים טקלא דעשיקת נשמתין

                                                           

 ואחורי , באבא אחורייםי"ו ה"י וי"ד ה" יו,ו"י וי"ד ה" יו,י"ד ה" יו,ד" יו- ' ח שבירה ב"ע'  עי3426
  . ל"עכ, ח"תשכ' י אשר שניהן גי"ד ה"י יו"ף ה" אל,ד"י יו"ף ה" אל,י"ף ה" אל,ף" אל,אמא כזה
 .א"ב ע"ג רע"מ ח"עוד רע' ועי, א שם"וגר, א"ה ע"מז "תיקו'  עי3427
 . משלי ז כג'עי 3428
כשיורדים למטה בפומא דאמה , ח כמנין אברהם"רמ, ל"שער הפסוקים חיי שרה וז'  עי3429

חסדים אלו והנה אז נעשה היסוד ' ושם נתפשטו ה, ח עלמין כנזכר באדרת נשא"דאורכיה רמ
ותאנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן , ל" וזא"ב ע"ר דף קמ"אד'  ועי,ל"עכ, שהוא יוסף

והאי הויא אמה דכיא ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין , בתיקונוי אתתקן תקונא דכסותא דכיא
ד פומיה דאמה אתגלי "ד וכיון דאתגלייא יו"דאתקרי יו, וכלהו תליין בפומא דאמה, ותמניא עלמין

  . ל"עכ, חסד עלאה והאי אמה חסד הוא
 .ישעיה יד כט 'עי 3430
 האי טקלא לא שכיך לעלמין ונשמתין סלקין ונחתין עאלין ,ל "ב וז"ב צה ע" זהר ח'עי 3431

 באדם עת אשר שלט האדם) קהלת ח ט( ואית נשמתין עשיקין כד שלטא אדם באדם דכתיב ,ותבין
יש א לא "דע כי באו, ויקר אלהים אל בלעם, ל"ל פרשת בלק וז"לקוטי תורה להאריז' עיו, לרע לו
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 וכיון שכן שאין החכמה והגבורה , שהוא מסוד הטוב שבקליפת נוגה דפתי לאתתאצדקותינו
תהלים קג (הוא המקיימם בסוד ' א שהם באמת סוד ההעדר הגמור ורק שרצונו ית"בעצם בסט

רה  שבודאי לא ניתן לו שליטה גמו, נמצא שלבסוף יחזור הרע לקדושה,ומלכותו בכל משלה) יט
 כי הקדושה הוא עצם ,ו רק בשביל הטוב דעתידין לאפכא מרירו למתיקו וחשוכא לנהורא"ח

והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר ) ח עובדיה א(ש "א כמ"כ הסט" משא,החכמה והגבורה
וחתו ) ט עובדיה א( מלך זקן וכסיל )יגד קהלת (  בסודשלהם הוא הסרת חכמה ובינה ,עשו

  . גבורתםיהיו מתבטלים ויהיו ניקח שלבסוף גלגל ההיקף מהםת הגבורה  הוא הסר,גבוריך תימן
ן הוא "מ שסוד הזמ" שכבר נתבאר בכ,והוא מהשנא עדניא וזמניא )כאדניאל ב ( ואמר

אלפי שנין בסוד התיקון הנעשה ' ן של ו" שעל ידם נעשה שינוי בכל הזמ3432ן"ה וב"הרכבת מ
נעשה תיקונים חדשים שהם זיווגים חדשים  שבכל רגע ורגע ,י התורה והמצות"מעט מעט ע

 והוא סוד הבירור כל זמן ,אין שעה ורגע דומה לחברתהו דומה לחברו יוםן שאין "ה וב"בסוד מ
 שכפי ירידת ,הגלות עד ימות המשיח שהוא הבירור מכל קומת אדם בליעל מראש ועד העקב

ים הראשונים היו טובים אל תאמר שהימ) יקהלת ז (ש " וכמ,המדרגות כך הוא שינוי הזמנים
 שאנו רואים שהנשמות יורדים מהעל  המ והוא שלא נת,'וגומאלה כי לא מחכמה שאלת 

 עד שבעקבות משיחא הדורות שהם בעת ההוא ,ממדרגתם ובכל דור מתמעט החכמה והיראה
ז והיאך " לא תאמר היאך יהיה התיקון עי,גובר בעולםוהרע והאפיקורסים והמלשינות  המינים

 מצלם ר כי באמת כן צריך להיות לפי המדרגות בסוד הבירו, על זמן התיקון וימות המשיחנצפה
 שהנשמות שבאים אז הם מסוד העקב דקדושה ולכן אז מתרבה העזות והמינות ואז ,אדם בליעל

 כמו שאנו רואים בסוד צלמו של נבוכדנצר שיורד ,קרוב לימות המשיח שיהיה נגמר הבירור
ש " כמ3433לוהי הוא חסף די פחר והוא עפר דרגלין דלחיך האי נחשממדרגה למדרגה וברג

 הם מלכי קדמאי סיגי עולם התהו מהקם מלכין בסוד מלך הדר , מהעדה מלכין,ואמר ,בזוהר
 ,נעשה הבירור והתיקון בהדרגה להכין כסא למלך המשיח בסוד עטרת היסודהגלות י "שע

 והיינו ,'אנון דלא הוו כו 3434ן סלקיןס שמשם כל הבירורי"סוד מובאמת הוא חכמה עמוקה ב
 ושם הוא ,ס"א שהוא בא מסוד הגבורות ששרשם במו" ענין שליטת הסטכלס שם מסודר "שמו

 ושם ,ו לכל כח הרע"קו המדה שנתן מדה וגבול לכל שליטה של מאור דקדושה ולהיפוך ח
ון הרע לשלוט מניח לרצ' ס ית" והיאך רצון א,י הבחירה"מסודר שורש התיקון והטוב שיהיה ע

 לטוב שזה נעלם מעין כל חי היאך יכול להיות ורקדושה שלבסוף יחזבכ קשור השלשלת "ואעפ
 וכל ,עמקים מסטריה' ס דאצילות נקרא י" שכל י,3435ס הוא נקרא עמיקתא ומסתרתא" והמו,כן

ש "שהוא בסוד הרשימו וצמצום סילוק כח הבלתי בעל תכלית כמ 3436ה"ק הוא בסוד גבור"עומ
 גבולי קו המדה ב" שנעשו ע,ה"ס מדותיו של הקב" ולכן נקרא י)'צמצום פתח ה( במקומו

 וכל כח פעולות המאורות הם ,ושיעור לכל איש ולכל נברא לפי הראוי לו ולפי ערך העבודה
 ידע מה ,ואמר , בדרך נסתר והעלם, כולם בחכמה עשית)כדתהלים קד ( ס בסוד"נשרשים במו

י הגלות " ומן החשך יצא האור כמו שע,וא סילוק והעדר האורא שה"בחשוכא היא כל בנין הסט
   .ונהורא עמיה שריה) כבדניאל ב (ש " וז,יהיה תיקון למשיח

  
  פתח י 
ה "מתחלקים במדרגתם זה מזה שאלו בכלל הם בסוד שם הויהם ע " עולמות אביארבע

ד שורש ק הוא מסו" וכלל א,נ דכללות העולמות"ב וזו" והם בסוד חו,אחד הכולל כולם
יות כפי העליה שיהיה חהעולמות בסוד הנצחיות שלהם ועד עולם האצילות הוא בסידור הנצ

                                                                                                                                                                      

ר "נ בעה"אבל בזו, וכל הנשמות היוצאות מאבא מקבלתם אמא, פרודא דלא איתפרשין לעלמין
אותה הנשמה אינה נכנסת בנוקבא ויוצאה , בשעה שיש זווג והעון מפריד אלוף' ואפי, מבדילים

וזהו ענין טקלא , ש והנה דמעת העשוקים"וז, ה"והולכת לגרים או לחסידי א, לקליפת נוגה
ונקרא דיבור בטל כי גם פה המדבר , י הקליפה"כי היה מדבר עמו ע, בלעם נאמר ויקרוב, דעשיקיא

 . ל"עכ, דברים בטלים הוא בטל וחמור מקרי לכן אמר ויקר
 .ל אדיר במרום עמוד תמג"ברמח'  עי3432
 . דניאל ב מא'עי 3433
 .ב" ע' דצ"ספד 'עי 3434
 .א שזה שם של סודות התורה"ח ע"א צ"זהר ח'  עי3435
  .א שם"ה ובהגר"א מ"י פ"ס'  עי3436
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ל שאור העליון מהמאציל הוא מתפשט עד אבא שהוא " זהרבש " והוא מ,תידלכל העולמות לע
 והיינו שהמסך הוא כח הגבול והזמן שניתן לנבראים שזה מתגלה ,'חכמה דאצילות בלא מסך כו

א הוא סוד בחינה עליונה " אבל כתר שבו שהוא א,טה והיינו מחכמה דאצילותמאצילות ולמ
 כמו שמלכות , המעביר כל הנהגת הזמן אל הנצחיותהואשבו תכלית הרצון שבו מקושר עתיק ש

י "דאצילות היא עשויה לעלות ולירד ולהעלות כל התיקונים וקישוטין של הנבראים שנעשה ע
ס הוא מעלה תיקוני המאורות של "כ מסוף עולמות א"א גק שהו" כמו כן מלכות דא,העבודה

ק בסוד הנצחיות שהוא סוד "אי שלמות העבודה אל מדרגות עליונות שב"אצילות שנעשה ע
 והיינו שאבא מאיר ,פ הזמן"ש שמאבא ולמטה הולך האור במדרגה שהוא ע" וז,שכר העבודה

 שמתקרב יותר בגבול ,תר במדרגה שבכל פרצוף יורד האור יו,א בנוקבא"א וז"באימא ואימא בז
 שהם יותרב מקבלים האור בהרחבה "ר חו"ש ביניהם שגומדה לפי ערך התחתונים ורק שההפר

 לכן האור ,נ שהם לפי העבודה ממש"כ בזו" משא,א מגיע שם"גדולים במעלה שאין קטרוג הסט
 למאורות של ל שיסוד שלה הוא הרחם שנותן סדרים" ור,יורד בהם דרך חלון שהוא יסוד אימא

 שהיא המודדת כל אברים , כמו העובר שהוא מצוייר ברחם אמו בערכו בקטנות,נ כפי ערכם"זו
מ אין שינוי בפרצופים " ומ,נ" וכמו כן הוא בסדור מאורות של זו,לפי המדה הראוי'  אלשלו כ

מות כ עול" משא,רק שזה במיעוט וזה בריבוי'  שכולם כחות פעולותיו ית,דאצילות במהות האור
 שהרי הם נפרדים ונבראים ,ע שהם נפרדים ממש אין בהם האור הפנימי כמו שהוא באצילות"בי

כ " והמסך הזה ג,י מסך"ל שעולם הבריאה הוא מקבל הארותיו ע"הרב זש "וז ,ממש חוץ ממנו
 והמסך הוא סוד מחיצה מבדלת שאין כחות ,י אימא שהיא קו המדה לכל הנבראים"נעשה ע

 ומסך הזה הוא נקרא , אלא בערך מה שהם נבראים,תראה בהם כפי מה שהםפעולות המאציל מ
 והיינו סוד המאורות שלהם שיורדים להאיר בבריאה ,נ" הרגלים של זותנעל שהוא למטה תח

 שהוא מסוד שם ,ש"שאינם מאירים כפי מדרגתם העצמי רק בסוד מסך שעשתה אימא כמ
  .ני המאורותהוא הנועל וסותם בפו ,ל"נע' ן גי"ה דההי"אהי

 המדה הזה שעשתה אימא לעשות מחיצה מבדלת שלא יתפשטו פעולות מאורות וקו
 הוא עצמו עשה מסך מבדיל נגד המאורות ,האצילות כפי מה שהם רק בערך הראוי לבריאה

א אף "מ שהסט"ש בכ" והיינו כמ, שלא יהיה להם כח גדול,ל"א בסוד החשמ"נ בפני הסט"דזו
מ מציאותו הוא מרצון הקדושה שהוא המקיימו ונותן לו כח " מ,דושה לקמתנגדשהוא רצון וכח 

כ " גוהוא ,א"זמן מוגבל למציאת הסטגם  אבל ניתן לו הכח במדה וגבול עד כמה יגיע כח ו,הזה
 והוא סוד ,מה שיש כח במאורות עליונות להעלים פגם העונות מן המקטריגים שלא יתבעו דין

ה כובש עונות של ישראל תחת מעטה " שהקב,ל"ש רז"כמתינו ויכבוש עונ) יטמיכה ז (ש "מ
ל שמסתיר מאורות עליונים מפניהם שלא יגיע שם קטרוגם "ל הנ" והוא לבוש החשמ,לבושו

  .כ"כ
 שאין יכול להסתכל ,פ ואחוריהם אל המקיף"א אל האו"ל שפני הסט" זש הרב"והוא מ

וא רם ונשא מערך המדות שניתנים  וכוונתו בזה שאור המקיף ה,נגד אור מקיף שכחו ואורו גדול
 אבל המקיף הוא כח המנושא ,א" שמצד זה יש מציאות לסט,להנהגת התחתונים לפי המעשה

 ונמצא שפניהם עומד רק נגד ,ל" ואדרבא הוא מבטל מציאותם כמו שיהיה לע, הנהגה זוךמער
 שאם רק ,ש" אבל לא ניתן להם שליטה גמורה כמ,פ המוגבלים לפי מדות הזמן" ואו,הכלים

י ריבוי הפגמים כמו שהיה בזמן חורבן "א לתבוע דין ע"ו גורמים וניתן רשות לסט"העונות ח
 אז הם , כח ההסתר הזההמאורות אז נסתלק מחיצה זאת ואימא מסלקת מן ,ק וכדומה"בהמ

 והוא סוד הסתלקות האם מעל הבנים שזכר בזוהר ובדברי הרב ,תובעין דין ועושים את שלהם
  .ל"ז

א הוא נעשה "נ להיות מחיצה נגד קטרוג הסט" הזה שכתבנו שאימא עושה לזושומלבו
 שאף שבעולם הבריאה ,מסך ובחינת נעל שעולם הבריאה מקבל הארה ממסך הזה הוא מועיל

 , שהרי בריאה רובו טוב ואין הרע שם רק במקרה, אין זה פגם גמור,י הקליפות"יש פגם ע
שבירה פתח  (ד"ת במקומו בס"עשיה רובו רע וכמשנ וב,ר בשוה" ששם הוא טוירהכ ביצ"משא

) לבד(י מסך "ל שהבריאה מקבלת הארתה ע"ש הרב ז" הוא מ,ק"ר ח"ש ט" בסוד אתוון י)כח
י "כ יצירה מקבלת ע" משא,א" בבחינת קירוב מקום שקרובה להארת אימא שדוחה הסט]להם[

 ובעשיה מקבל , וכדומהיןא בסוד הסתלקות המוח"ת בו יש אחיזה לסט"ת דבריאה שת"מסך ת
 שלעולם הנוקבא הפגם ,י נוקבא דיצירה"י מסך וריחוק ומיעוט שהוא מקבל הארתו ע"הארתו ע

 ולכן כח הזה נמשך )שבירה פתח יח (ת במקומו"ס דילה יורדים לקליפה כמשנ"בה ביותר שט
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א "סט ויתבאר עיקר ענינם לפנינו בנתיב מקום בנין ה,דור הקליפותמכ בעשיה ששם עיקר "ג
   .ד"בס

  
  פתח יא 

 שדבר ,ע" בסוד נפילת המלכים לבי)פתח יב ( נתבאר למעלה בנתיב שבירת הכליםכבר
 שאף שגם אחר התיקון נמצא כח ,זה היה ההפרש בין שעת השבירה ושליטת התהו לזמן התיקון

 ואדרבא עיקר השבירה היה להמציא ,א שגרם פגם וקלקול וירידת האורות ומיעוט וחסרון"הסט
 שבעת השבירה היו מאורות וכחות פעולות אצילות ,מ יש הפרש גדול ביניהם" מ,א"ח הסטכ

 ובבחינה זאת היה שיעור ,כ היו כולם פונים רק לענין הזה" וא,עסוקים להוציא הרע' מדותיו ית
י " שעיקר הוצאות הרע הוא ע,המאורות במחשבה בסוד הסתלקות אצילות כחותיו מן הנבראים

 וזה נקרא ,א הוא רק בנין העדר ותהו ממש" שהסט,שהוא עצם הקדושה' ו יתסילוק והעדר כח
  .ע שאצילות נסתלק מהם"נפילת הכלים לבי

 והיינו שהרי כוונת הוצאות הרע , אז אדרבא היה התיקון, כיון שיצא הרע אל הפועלאבל
מות כ מעתה עסוקים המאורות בתיקון העול" וא,היה בשביל התיקון ותכלית הטוב שיצא מזה

 ואדרבא ,יכול להתבטלו "ח שאף שיש לפעמים פגם וקלקול במאורות אין הקדושה ,והנבראים
 שגם כל ,אלפי שנין' י חזרת הרע לטוב בסיבוב גלגל הנהגת ו" יוצא התיקון עקלקולמן ה

הקלקולים יהיו מתוקנים בסוד התשובה מאימא עילאה שהיא נותנת תיקונים לכל כלל המאורות 
 ואור אימא קשור לעולם בפעולות מאורות האצילות שבקשר הזה ,העולמותדאצילות ולכל 

ב יחזקאל (ש " וכמ, גמורה וסוף כל סוף יחזרו ישראל בתשובההא שלא יהיה שליט"נקשר הסט
כהמן  מלך עליהם שמעמיד )ב"ז ע"צ סנהדרין(ש " וכמ,'אם לא ביד חזקה וגו'  חי אני וגו)לג
 ,ז נעשה הבירור והתיקון" ועי,ם הם מנקים אותם מעונותיהם וכן יסורי הגליות והשעבודי,'כו

י עונש " שע,וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח) ידד י' שמואל ב(ש "וכן בכל אדם בפרט כמ
 הולכים הנשמות ומתבררים מכל סיגים שלהם עד שלסוף סיבוב ההנהגה יהיו והגלגוליםהגיהנם 

  .מות עד העקב דעשיהכל הנשמות זכים וטהורים בכל קומת אדם דנש
 שהרי עדיין מאיר בהם ,ע" שעכשיו אין כאן נפילה מאורות דאצילות למטה לבי,ונמצא

 והם ,ו" חמהםדבוק בנבראים לעולם ואין מסתלק '  יתו והקדושה מאצילות,אצילות כחותיו
 והכל בכח אימא שהיא עשויה בתיקון הזה לבוא לידי תכלית התיקון באלף ,עסוקים רק לתקנם

 ,קרן ביובל אתעטר )ב"ו ע" לצ"ספד(ג בסוד "ן לגמרי ויעלה לאימא לס" שאז יתברר שם ב,'הז
 ,העצמי שהרע החוזר לטוב הוא במעלה יותר מהטוב ,דנוקבא סלקא לאימא עטרת בראש בעלה

  .3437ן למעלה"והוא סוד עליית שם ב
 בין ל שנעשה" תבין סוד המעקה שכתב הרב הקדוש ז, שהבנת דבר זה על בוריוואחר

 והיינו ,כמו בעת התהוו "ח שלא יהיה שבירה גמורה ,אצילות לבריאה שלא יפול הנופל ממנו
א שלא יהיה לו "ל והמסך שנעשה מאורות מלבוש חיצון דאימא להגן בעד הסט"מסוד הנע

ע "א האוחז בנבראים שהם בי" שהמחיצה הזאת עושה שהסט, ואחיזה גדולה במאורותגקטרו
 והוא ,ו" כחות פעולות אצילות מנבראיו להחריב העולם לגמרי חו" חלק לס,לא יעלה לאצילות

 הגביהו למעלה בסוד כותל נגד ,ש שכח נעל הזה שהיה ראוי להתפשט למטה עד סוף העשיה"מ
אינו ' ותו יתקע שכח אל" שנעשה מחיצה בין אצילות לביףל שא" ר,טפחים' אצילות גבוה י

א יכול לשלוט שהוא מקומם "כדי שיהיה הסטמתגלה בנבראים רק בבחינת הסתר והעלם 
א מראשו עד סיום " וכח הזה היה מתפשט עד סוף המדרגות שהוא סוד בנין כל צלם דסט,ע"בבי

ל " ר, הוא מסתלק תמיד למעלהבא אלא אדר,מ אין בנין זה עשוי שיהיה לעולם כך" מ,רגליו
 לתקן הרע ולהעלותו שהמאורות עוסקים עתה תמיד להעלות הניצוצות שנפלו למטה למעלה

 ,ש שנסתלק הנעל הזה למעלה ונעשה הגנה וכתלים שלא יפלו מאורות האצילות" והוא מ,לטוב
ה "ג מ"ת דס"הויו'  המעקה הזה מסוד גונעשה ,ל שלא יהיה בהם נפילה וחסרון והסתלקות"ר
פ "מש כ" והיינו כמ)שבירה פתח כט (ח ניצוצין במקומו"ת בענין רפ"ב כמשנ"פ ע"ן שהם ג"ב

ע "ל הם בבי"שמות הנ'  ונמצא שג,ע"עולמות אבי'  הם בד,ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"עגילופין ד' שד
 והם שעלו ,י העונות וקלקולים" ואלו המאורות הם בסוד ירידה ע,ששם עיקר הקלקול והפגם

  . שהוא סוד התיקון הנעשה תמיד והוא מאימאלאצילותלמעלה ממקומם 

                                                           

 .א" יא עצ"א על ספד"בהגר 'עי 3437
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דברים (  והובטחו ישראל,אלפים שנה תהו' חר הב סוד התורה שנתנה לישראל אוהוא
 , שבזה נעשה התיקון וקשר הקדושה שיהיה גאולה לישראל, כי לא תשכח מפי זרעם)כאלא 

 , גורם עליה לישראל למעלה,ה אור קדושת התורה לישראל למטה"ונמצא שבמה שהוריד הקב
ב "פיר "ש(ש במדרש " וכמ, ומשה עלה אל האלקיםיניעל הר ס' וירד ה) בשמות יט (והוא סוד 

 וכן כאן ירידת המסך דאימא שהוא המסך אור ,'בני רומי לא ירדו כו' משל למלך כו )3438ג"פ
 ונעשה מזה , גרם להם עליה מתתא לעילא,א שנתפשט למטה"הגורם תיקונים ודוחה את הסט

ד  בסוחוזרה שהוא בסוד אור "כ מעק" ונקרא ג,תיקון שהוא המעקה שלא יפול הנופל ממנו
   . והבן, והוא כלי זיין ושמירה למאורות העליונים,ה"גבור

  
  פתח יב 

ן "ה ב"ג מ" כי אורות דס,ן"ל בסוד המעקה שהוא מאורות של שם ב" זהרב כתב עוד
ה מלבוש " חזרו האורות למעלה ונשאר שם מ,ע"עולמות בי' הם שנתפשטו מן האצילות אל הג

 והוא ,כ דבר עמוק" וכיוון בזה ג,סוד מעקהן עלו למעלה לאצילות ב"לבריאה ואורות של ב
ן שהוא המדרגה התחתונה " הקודם שעיקר התיקון והעליה הוא לאורות דב3439שערש ב"מ

 שלכן בו העלם , שהוא מאיר בעולם העשיה3440בקדושה בחינת נוקבא דלית לה מגרמה כלום
פעל כל ' הרים ידיהם רמה ולא ז מתרבים הרשעים והסיגים שאומ"עד שעי' כחו וגבורתו ית

 וזה צריך תיקון , וכל כחות פיתוי היצר הוא בוםא וכל המסטיני"ולכן עיקר מקום הסט 3441זאת
 ולזה היה ,'י ישראל בתורה ומצות שמראים גם במקום הזה המשכת כחו וגבורתו ית"ביותר ע

ולכן בגמר התיקון  3442כלות והאור מן החשךסלהיות יתרון החכמה ממקום ה' תכלית כוונתו ית
  .ג" בסוד עטרת בעלה לשם ס,ה"ן יעלו למדרגה יותר עליונה מאורות של מ"ת של באורו

 וידוע כי ,א יהיה לו שליטה בנבראים" עיקר הכוונה במציאות העולמות היה שהסטוהנה
 שעיקר הקלקול בעצם וראשונה ,נ"עיקר השליטה שלו בסוד נפש ורוח של האדם שהם בסוד זו

 וברוח הוא פגם וחסרון בסוד ,ו"וד הכרת ואבדון הנפש חבנפש שהיא יורדת לקליפה ממש בס
 אבל בנשמה אין פגם רק שהנשמה מסתלקת בעת החטא ואינו מאיר ,ר שלו" גסתלקותה

  .3443ברוח
כ ביצירה הוא " משא,א בעשיה ולכן רובו רע" הוא בעולמות שעיקר מקום הסטוכן

ה אין הפגם רק בסוד  אבל בריא,כ"ר שניהם מושלים בו שאין הרע פוגם בו בעצם כ"טו
עולמות יצירה ועשיה הם מגולים נגד ' ד ונמצא שב"ת עוד במקומו בס" וכמשי,3444הסתלקות

 רק ,א" אבל עולם הבריאה נשאר מכוסה שהוא נסתר מפגם הסט, בהםפגוםא שיכול ל"הסט
ן שנתפשטו גם ליצירה ולעשיה היה בשביל השמירה "ה ב"ג מ"תחלת התפשטות של אורות ס

ן הם " ואורות של ב,ש"ו כמ"להם שליטה גמורה להחריב גבול הקדושה לעולם חשלא יהיה 
                                                           

עשה ' כל אשר חפץ ה) תהלים קלה(ד "הה, אל משה נטה ידך על השמים' ויאמר ה, ל" וז3438
ד "משל למה, והארץ נתן לבני אדם' השמים שמים לה) שם קטו(ה "פ שגזר הקב"אמר דוד אע', וגו

ה את "כך כשברא הקב, ריא לא יעלו לרומיבני רומי לא ירדו לסוריא ובני סו, למלך שגזר ואמר
 . ל"עכ, והארץ נתן לבני אדם' העולם גזר ואמר השמים שמים לה

 .ל בנתיב"נדצ 3439
 .א"א ע"א קפ"זהר ח 'עי 3440
 . דברים לב כז'עי 3441
 . קהלת ב יג'עי 3442
' ר ממילא נכרת הנפש וכו"הכרת תכרת הנפש זה סילוק נו, ל"א וז"ט ע"א כ"יהל אור ח 'עי 3443
וכן , ל"עכ, והרוח הוא בכלל העונשים, נשמה אינה בכלל עונשין שמסתלקת מיד כשפוגםאבל ה

  .ד"ע' ג ג"הוא ביהל אור ח
ויצירה , בריאה כלו טוב, ע"עולמות בי' ש ג"ר י"ק ט"סוד ח, ל"ד וז"ע' ב מ"יהל אור ח 'עי 3444

' ג, הכללות' ן גשה, ה"ונו, ג"וחו, ב שניהם רחמים"ושרשן למעלה חו, ועשיה כלו רע, ר"ה טו"ע
עוד יהל אור ' ועי, ל"עכ, ובקריאתו, והשם בכתיבתו, ק"אקי', ונוק, א"ז, א"א, שמות שכוללן הכל

ע למעלה "עולמות בי' נ והן בג"א אית ימינא ושמאלא דו"בין בקדושה ובין בסט, ל"ד וז"ו ע"ב ט"ח
, א"ע שמראה טוב לבכי ימינא הוא חנף ומר, שניהם טובים ובעשיה מדור הקליפות שניהם רעים

, דגיהנם' ק ומספרם גיהנם והן דכר ונוק"והן אותיות ח', ושמאלא בעל מחלוקת איש לשון בל כו
אבל בבריאה כולו טוב והוא בנשמתא כי אין , ר"אתוון ט' ושם ב, ר מטה ונחש"ה טו"וביצירה ע

 .ל"עכ, ה"ר ומנח"או, ש"אתוון י' ושם ב, בה חטא לעולם כי היא מסתלקת קודם החטא
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היה '  המאורות של אצילות כחותיו יתשכוונת והיינו ,שעולים עוד יותר למעלה עד לאצילות
ג "ה עולים לס" ולכן כתב כאן שאורות מ,ה" מאורות של מלמעלהן למעלה "בשביל עליית ב

  .ה" למעלה ממן עולים יותר"שבבריאה ואורות ב
 כמו כן יש בין עולם לחברו והיינו בין בריאה , שיש מעקה בין אצילות לבריאהכמו

 ,ש"א שאין השליטה בכולם בשוה כמ" שכל עולם הוא נבדל מחברו בענין מציאות הסט,ליצירה
וזה ענין המסך שבין עולם לעולם בהדרגת המאורות שנעשה בכל מעקה ושמירה שלא יפלו 

 והכל ,א שם כמו בעולם שתחתיו"ל שלא יהיה שליטת הסט" ר,לעולם שתחתיו שלשם ותהמאור
 המעקה וענין ,ש"י העבודה ומצות של ישראל כמ"בסוד העליה של המאורות ממטה למעלה ע
 שלא יהיה גילוי גדול ,א בשליטתו"ש בכח הסט"והמסך הזה שגבול ומדה נתן המאציל ית

 היה כח יותר , שאם היה השפע היורד יותר מדאי,למאורות עליונים שבאצילות למטה לנבראיו
 , כענין רוב שלוה לרשעים שגורם להחריב העולם כמו שהיה בדור המבול,א לפגום יותר"לסט

זמן שליטתם כל ימי ' ס ית"וגם הכח שניתן להם לא ניתן רק בצמצום וכח מועט כפי ששיער א
ו " היה להם קיום עולם ח,משיעור זה ואם היה ניתן להם כח מקדושה יותר ,אלפי שנין' עולם בו

 היה ,לגמרי מהנבראים'  נסתר כח שפעו וגבורתו ית היה וגם אם,לעלות למעלה ממדרגת הזמן
 לזה ,כ חורבן העולם שהיו הרשעים מתגברים בעונותיהם ואין מתייראים מן הדין והעונש"ג

ול והפלגה ואנשי להראות גבורתו בעתים מזומנים כמו שהיה עונש של דור המב' הוצרך ית
 והיה מתראה כמה נסים ונפלאות בעולם , וכן בעת שהיו ישראל בארצם,סדום ולפרעה במצרים

 רק ,ז נשתרשו ישראל באמונת התורה והמצות" בעולם עד שעידולז נתקדש שמו הג"שעי
ז נמצא "מצד שאין גילוי זה מתמיד רק לפרקים ועי' הרשעים הגמורים הכופרים בהשגחתו ית

 שבכלל ישראל אוחזים בתורה ובמצות ודבוקים ,א ופיתוי היצר אבל לא לגמרי"לסטשליטה 
  .ז נעשה הבירור" ועי,'באמונתו ית

ב ש "שיה( רק שיש בו נקבים נקבים בסוד ,ל שהמעקה אינו מחיצה גמורה"הרב זש "וז
 ינוא , אף שהוא עומד אחר כתלנו ואף שהוא עובר שם,משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים) ט

 ואם היה ,לפרקים גם דרך המחיצה'  שהרי מחיצה יש כאן רק שנראה גבורתו ית,בדרך נפילה
 לא היה ,א שגם בעת גילוי נפלאותיו וקדושתו יהיה להם שליטה"לסט' ניתן כח מאתו ית

 ,קולםי גילוי הזה כעת הרשעים חוזרים בתשובה וחוזרים מקל"מציאות תיקון לעולם שהרי ע
 ,י אורות אימא שמשם הנפלאות וסוד התשובה"גבול לשליטתם ע'  הוא יתוהיינו במה שעשה

ר רק בהסתר הנפלאות וכח " שכך ניתן הגבול שלא יהיה קטרוג ופיתוי יצה,ושם אין להם אחיזה
כ אם היה ניתן להם השליטה גם בעת הגילוי שאז היה נקרא שיש להם אחיזה " משא,הקדושה

  . למעלה מהנהגת הזמןואגם באימא שה
 , שאם לא היה המעקה כלל והיו אורות דאצילות מגולים לגמרי היה בסוד נפילהונמצא

 וגם אם היה נסתר גילוי ,כ עכשיו שנעשה מסך שלא יהיה להם שליטה בגילוי נפלאותיו"משא
 רים ודי בדב,בגבול ומדה שנתן למאורות'  וזהו מעומק חכמתו ית,כ לא היה תיקון"הזה לעולם ג

   .3445מדעתואלו לחכם ומבין 
  

  פתח יג 
א ואבא שבו " כי בבריאה א,ע בחילוק הפרצופים שלהם" הפרש בין העולמות אבייש

 וביצירה גם ,ס"כ מאימא ולמטה נגלים שם כל הי" משא,ק לבד"ס רק ו"אין נגלה בהם כל הי
 ובעשיה אבא ,א ואבא שבו אינם אלא בבחינת תלת כלול בתלת"ק וא"בינה שבו אינה אלא מו

 והם בחינת מלכות שבכל ,נ שבו"וכן אימא וזו' כלול בג' א ג"בבחינת נקודה אחת וא אשבו הו
  .י למטה מן החזה"י הוא סוד מלכות שהוא תמיד בנה" נהתחתונות' שג ,מ"ש בכ"פרצוף כמ

 ,ע הם יורדים במדרגה זה מזה"עולמות אבי' שד) 'פתח י ( בזה שכבר נתבארוהכוונה
כ הם " ואח,הוכנו לצורך הבריאה וההנהגה נסדרו באצילותשבאמת כל הפעולות וכל הדברים ש

 שלכן נקרא בריאה חותמא דציירא ,כ ביצירה וכן בעשיה" ושוב אח,עצמם נצטיירו בבריאה
מהם יש בו כל הפרצופים וספירות וכל הפרטים '  ולכן כל א, ועשיהרה וכן יצי3446דמלכא

                                                           

 .ב"א ע"חגיגה י'  עי3445
ואי תימא דרזא דא חזא יחזקאל לא הוה אלא דמות דאלין חיוון , ל" וזא" ע'ז ד"תיקו 'עי 3446

, ולא דחזא חיוון אלא כמלכא דשלח שטר בחותמיה ודיוקנא דמלכא רשימא על שעוה מחותמיה
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תמעט בהם הארה ושלמות גילוי  נ, רק שכל מה שיורדים העולמות במדרגה,שנסדרו באצילות
 כל הפרצופים הם שלמים בכל מדרגות אורותיהם שהוכנו לפי הצורך שבאצילות ,הקדושה

 ורק שכל מה שאנו מדברים בסוד סילוק המוחין ,לנבראים גם בתכלית שלימותם ועלייתם
כ בעולמות עצמם שם יש " משא, הוא בבחינת הסתלקות הארתם לנבראים,ומיעוט האורות

 , רק שהפגם וחסרון בכל עולם יותר מתרבה כל שמתקרב יותר אל התחתונים,צםן ופגם בעחסרו
 כי באצילות נמצא גילוי והטעם ,ולכן בבריאה לא באו כל אורות של הפרצופים כולם לידי גילוי

חכמתו של יוצר בראשית שהם כחות פעולותיו המסודרים בחכמה עליונה ובכחות אצילות 
לות והוא יש שחכמה מאיר באצ" והוא מ,מדות הפעולות כפי מה שהםמתראה בהם החכמה של 

בבחינת סדר '  יתתכ בנבראים אין מתגלה בהם אלא פעולות אצילו" משא,ד של השם"יו
 שהרי הם מקבלים הפעולות לפי ערכם והשגתם לא כפי , אבל לא החכמה הגנוזה בהם,הפעולות

  .סדורם במחשבה וחכמה עליונה
כפי ' ן אצילות לבריאה שאין נגלה שם כחות פעולות אצילותו ית סוד המסך שביוהוא

 שהוא בפרטות ואינו מאיר בבריאה רק ציור המחשבה ,מה שהם רק בשינוי לפי ערך הנבראים
ש שאימא מקננא " וז,י אימא שהיא נתנה גבולם ומדותם כפי מה שהם ראוים לנבראים"נעשה ע

ר שהם עטרות של הפעולות רק אחר "ה בהם הגא ואבא דבריאה אינו נגל" ולכן בא3447בכורסייא
 כל יכולים שם ,נ שלה"היותם יורדים במדרגה בסוד הפעולות עצמם שהם סוד אימא וזו

 שהם בסוד ,א ואבא מדרגתם גדול מאוד גם באצילות" כי מאחר שא,המדרגות לבוא לידי גילוי
 הוא אין וחכמה אינו  כי כתר,התיקונים הגדולים ומאורות עליונים שלמעלה מהשגת הנבראים

 לא היו יכולים להוציא מדרגתם לגילוי ,3448מושג רק מציאותה לבד בכלל ולא בציורה הפרטי
כ " משא,ק לבד"רק במדרגה פחותה שבהם שהם בסוד הו' בנבראים שהם בריאה ויצירה כו

 ומתפשטת במעשה 3449מאימא ולמטה ששם נתגלה יותר באצילות שהרי אימא קיימא לשאלה
נ " שבבריאה נתגלה באימא וזו, לכן היו יכולים לחתום דוגמתם בציור גם בנבראים,ק"בסוד הו

ל רק " ר3450נ היו בסוד הרכנת הראש"א לזו" אוארת וכמו שבאצילות ה,כל פרטי מאורותיהם
 כמו כן למטה בבריאה לא האיר ,נ"ר שבהם לא בא לידי גילוי בזו"ק שלהם אבל ג"בבחינת ו

  .ק לבד"נ רק ו"באימא וזו
 לכן , ירד האור יותר במדרגה שאימא דאצילות לא גילתה כחה רק בבריאהיצירהוב

 לכן גם אימא אין כל 3451א מקנן שם"כ ביצירה רק ז" משא,נשלם שם גם פרצוף אימא שבו
 ,ק דאצילות מתגלה בהם"נ שלהם כי רק אור הו"ק שלה לבד וכן זו"כחותיה גלוים שם רק הו

ק "ט הוא שר העולם שהוא בסוד ו" ומט,לם התחתון המלאכים המשרתים לעוהםוהטעם ששם 
ק "ימי המעשה שאין מתגלה בהם רק אור הו' מ בזוהר ששליטתו בימות החול שהם ו"כידוע בכ

ב מסוד "כ בשבת שהוא סוד הארת הבריאה שבו מתגלה מעין אור עוה" משא,לבד זמן העבודה
ר "נ כל הג"ן ששם בבינה וזו ולכ, המאירה בשבתיתירההתיקונים שיהיו לעתיד ובסוד נשמה 

כ ביצירה שהוא בשביל שימוש "ט משא" כדי להאיר לישראל בשבתות ויובהםכ מתגלים "ג
 שאם היו מגלים ,שלוק "א ואבא שבו אין יכולים להוציא כל אור הו" ולכן גם א,ימות החול לבד

 המאיר ביום נ של יצירה נתקנים יותר בכל אורותיהם כמדרגת האור"ק שלהם היו זו"כח כל הו

                                                                                                                                                                      

פירן דיצירה דבספירן דאצילות איהו דיוקנא דמלכא ממש ובספירן דבריאה חותמא דמלכא ובס
 . ל"עכ, ובמלאכין דאינון חיוון ציורא דחותמא בשעוה

 .'ח מיעוט הירח פרק ג"ע' עיו, ב"ד ע"ז כ"תיקו 'עי 3447
, ק נקרא אין שאפילו מציאותו אין משיגין"שע, ל"ב וז"א ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3448

הוא ' כח כוב אתר דשירותא אשת"ט ע"ז דף רפ"ש בא"והחכמה עלאה הוא שירותא לאשתכחא כמ
א והאי "צ ע"ש שם דף ר"וגם הוא אינו מושג כמ', נהירו דחכמתא ושירותא ממה דאתגלייא הוה כו

והחכמה מאין ) ח"איוב כ(ש "כמ, פ שמציאותו נגלה ובו מתחיל"כ לא אשתמודע ואע"ובג' אב כו
בל ממנו א, ל ולכן נקרא ראשית ונקרא יש"ק שנקרא אין כנ"ל מע"ר, ש מאין"תמצא והוא ראשית י

 .ל"עכ, ולמטה הוא יש מיש והוא תהו חומר הראשון שנקרא גולם שאין ניכר מהותו אלא מציאותו
  .211לעיל הערה ' עי 3449
 .'ח מוחין דצלם פרק ג"ע'  עי3450
 .'גפרק ע עשיה "ח אבי"ע 'עי 3451
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סעודות ' ככרות של הג'  שהם סוד הו3452נ"ק שבה לזו"השבת כידוע ששבת הוא הארת בינה בהו
 שהיא עומדת רק ות ואין מתגלה בהם רק מדרגה התחתונה שבהם שהוא בחינת מלכ,3453דשבת

  .ת שבהם"בג
א והוא במדרגת נפש לבד " שירד האור יותר במדרגה ששם עיקר משכן הסטובעשיה

י משכן המלכות הם " נהת"הג ולכן רק ,איר בהם והוא מלכות דמקננא באופןמאצילות שמ
א סוד " כי הוא משכן הסט, ושם בעשיה חכמה העליונה דקדושה נעלם מאד,מאירים בעשיה

ז באו בהכחשת השכר "בדרכי הטבע שעיבאומות  חכמה ה משם נמשכשרחכמת חיצוניות א
 ומשם היה חכמת חרטומי ,3454בי שוליהוןועונש הנמשך מסוד הנהגת הכוכבים ומזלות מזנ

ם "ב קד"ן שבעשיה ובסוד ע"בסוד שם ב 3455ם"י קד" ומשם חכמת כל בנ,מצרים ולהטיהם
 שהוא רק רשימו אחוריים דחכמה עליונה שהוא נתעלם ,ן"ה פשוטה דב"שהוא אחוריים דהוי

  .מלך זקן וכסיל) יגד קהלת ( שלכן נקרא ,מהם לגמרי
 וזה לא ניתן בגלוי רק ,ית המאיר באצילותקה עליונה אל היצירה תלויה בחכמוחכמת

ל שביצירה לא "ש הרב ז" וז,י חכמת התורה"קורא בבחינת אמונה לישראל ע' לשרידים אשר ה
עולמות '  וכמו שנתמעטו אורות הפנימיים בג,נתגלה בחכמה שבה רק סוד נקודה אחת לבד

 כל שירד במדרגה אורות המקיפים , כמו כן בערך אורות המקיפים שעליהם, אחר זהזהל "הנ
   .ל"ש הרב ז"שלהם כמ
  

  פתח יד
 וישא יעקב )א בראשית כט(ש " הגדול הזה רמזה התורה בהליכת יעקב לחרן כמוסוד

ב שבטים וכלל נשמות ישראל " שהליכתו שם היה לברר נשמות י,'רגליו וילך ארצה בני קדם וגו
 וידוע שיעקב הוא ,א"קר מקום של הסט והכל בעולם העשיה ששם עי,א"שהיו שקועים בסט

 ורגלין ,י תלוי כל בירור הזה"ק שבהם הבחירה והעבודה שע" שהוא הותא דאצילו"בסוד ז
י הליכתו שם " וע, ושם הוא נחש הכרוך בעקב דיעקב,דיליה הוא סוד נוקבא דמקננא בעשיה

 3456י קדם כבר נתבאר וסוד בנ,'ש וישא יעקב רגליו וגו" וז,צין דקדושה מהם למעלהוציהעלה נ
 וירא והנה )ב בראשית כט( וכתיב , ממלכין קדמאיןהםם ו"ן ואחוריים שלו סוד קד"שהוא שם ב
 כי בתחלה היתה ,באר חפרוה שרים) יחבמדבר כא ( באר הוא חכמת התורה שהוא ,באר בשדה

וחל אז ה) כובראשית ד (ש ולמטה אשר "י קלקול הדורות מדור אנו"באר חכמה עליונה גנוזה ע
ם "פ אדו"ן ז"בור שאו) ג מ תהלים( והוא סוד ,ונמשכו אחר חכמות חיצוניות' לקרוא בשם ה

דרך נחש ) יטמשלי ל (ה נכריה אשר שם "ר צראב) כז כג משלי( והוא ,מלכין קדמאין' שהם ז
והבור רק אין בו ) כד לז בראשית (בורות נשברים אשר לא יכילו המים) יגב ירמיה (ר "עלי צו

   .3457וא התורה רק נחשים ועקרבים יש בומים שה
ן "והאב) ב בראשית כט( והוא סוד , החכמה עליונה גנוזה בסוד נקודה אחת לבדובאר

ב "ח ש" אחוריים של מ3458ח צורות שבמזלות"א סוד מ"י קלקול מהסט"גדולה על פי הבאר ע
חיי (הנעלם ש במדרש "ח נביאים כמ"ן עדן העליון שמהם היה יניקת מ"שהם טיפין היורדים מג

                                                           

קרן ביובלא אתעטר עשיראה , ד בסופו"ש בס"וכמ, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר 'עי 3452
אלא ששבת אינה חוזרת לשרשה אל , וזהו סוד השבת, ש"ע' וכלא תייבין לאתרייהו כו' באימא כו

, לכן זמן הזיווג בו, והיא שוה לגביה, ששת ימי המעשה, ק"י ו"בינה אלא בינה מאיר לה שלא ע
) 'ז א"ברכות י(בים ועטרותיהן בראשיהן ואז צדיקים יוש, כ ששבה אל אמה"ב דוגמת יה"אבל העה

  .ל"עכ, עטרת בעלה
  .'לעיל פנימיות וחיצוניות פתח ה'  עי3453
בעד החלון נשקפה ותיבב אם ] לגבי ראית בלק בכישוף[, ל"ב וז"ד ע"ג קפ"זהר ח'  עי3454
חלון דחכמתא דזנבי שוליהון דככביא ואינון חלוני דחכמתא וחד חלון ) א ודא"ס(דא ) אלא(סיסרא 

  .ג"ח יז ע" תז'ועי, ל"עכ, ית דכל חכמתא ביה שריא ובה חמי מאן דחמי בעקרא דחכמתאא
 .ה י'  מלכים א'עי 3455
 בפתח הקודם 3456
 .א"ט ע"ג רע"זהר ח'  עי3457
  .ג"ט ע"ז קי"א תיקו"ובהגר, ב"ז ע"א קע"באריכות בליקוטי הגר'  עי3458
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ן שלכן " וחכמה עליונה גנוזה שם בסוד אב,3459יתאן סדרים דאורי"והם בסוד ג) א"ה ע" קכשרה
ו ולא יוציאו דברי אלקים חיים " הללו שלא ישתמשו בהם לרעה חבדורותלא נתנה תורה 

 3461 והוא סוד חותם ציון וירושלים,'ן נעול אחותי כלה וגו"ג) יבד ש "שיה( בסוד 3460למינות
כל הלומד למי שאין הגון כאלו ) א"ג ע"קלחולין (ש "ס מ" וז,ו" החיצונים ממנה חשלא ינקו
בסוד ו "חל שיהיו יכולים להתקרב שם "ן מן הבאר הנ" שמסיר האב, למרקוליסן"זורק אב

 מאן דעייל לחלל דילה נקודה עילאה חכמת התורה שהיא ,מחלליה מות יומת) א"ה ע" כז"תיקו(
 היה גילוי לתורה ולא ,ז"ז שלהם עי" שמגדל בנין ע,ת"מו' ס גי"יס מרקול" וז,'בסוד אני ה

קווין שמהם נבנה כל בית ' בעולם התחתון עד שבאו האבות שהם היו שורש המתקלא בג
והנה שלשה עדרי צאן רובצים עליה ונאספו שמה כל העדרים ) ב בראשית כט(ש " וז,ישראל

 זכו ולזה , אלין אבהן שהוא באר מים חיים באר חפרוה שרים3462ש" והוא מ,'וגללו את האבן וגו
 היתה חכמה עליונה נתגלה לישראל בסוד , ואלו לא היה חטא מי מריבה,ישראל בקבלת התורה

 והיו כל העולמות מתוקנים שגם עולם העשיה היה ,הדבור אל הסלע והיה נתקן כל הפגמים
י "י טורח רב ע" רק ע,ל" הנן"י שהכה בסלע חזר ונסתם בסוד אב" וע,מתוקן בגילוי כל אורותיו

   .)א"ד ע"מ( ש בתיקונים" שבדורות שהם מוציאין טיפין טיפין ממנה כממיםתלמידי חכ
 שבאצילות נתגלה ,ש"ל כמ"עולמות הנ'  תדע ענין ההפרש בירידת המדרגות בדועוד

ית שאין שייך שם מסך ק כי הם עצמם כחות פעולות אל,אור חכמה העליונה בכל הפרצוף שבו
 רק שהפעולות יורדות במדרגות שכל פרצוף מתקטן גילוי הפעולה בו וכח ,יצה מבדלתומח

 והוא סוד , מתראה גם בפרצוף התחתון ורק שהשינוי ביניהם בבחינת ריבוי ומיעוטמוהאור עצ
י "א ע" וז,י חלון"י הרחקה אבל לא ע" שבינה מקבלת האור ע,ל"החלונות והנקבים שזכר הרב ז

נ רק בבחינת חלון " והוא משל ודמיון שאין כל כחותיו מתגלים בזו,נקבי " ונוקבא ע,חלון
  . המאיר דרך חלון ונקב צרהשמשם האור כמו מצטמצש

ר שהם כחות שלמעלה ממדת הזמן הראוי לתחתונים אין " החלון והנקב הוא שגוענין
 רק ,ב באלף השביעי" ושם מתגלה כחו וגבורתו כפי עליית הנבראים בעוה,שם צמצום והארה

 ,3463כ לאבא באלף השמיני כידוע" שתחלה עולים לאימא ואח,שגם העליה הוא מדרגות רבות
 בא גילוי האור בגבול ומדה של הנהגת הזמן שהוא סוד החלון שעשתה אימא םנ ש"אבל זו

 ונוקבא שהיא המביאה כל הכחות לתחתונים מצמצמת האור כפי ירידתו ,א שמקבל ממנה"לז
 עד ימות המשיח שאז יתגלה האור בהרחבה ,סוף נקב צר מפי היסודא לבד שהוא ב"מיסוד דז

 ,' ובכל עולם נתוסף מסך א,י מסך"ע ששם הם נפרדים ממש אנו אומרים שבא ע" בביאבל ,יותר
 ,י מסך שלה שהוא עולם הנשמות כפי מדרגתם העצמי"שבבריאה מאירה שם בינה דאצילות ע

א מאיר ביצירה והוא סוף " וז,א"י ז"אירה עשבינה דאצילות מ' אבל ביצירה נתוסף מסך א
י "ר של הרוח ע"י תיקון המצות מוסיפים ג"ק שלו הם השולטים ורק ע" הרוח שרק וגותמדר

 והוא , עוד מדרגה אחת שרק מלכות דאצילות מקננת שםה ועשיה ירד,הנשמה שמתלבשת בו
ס שלה יורדים " ט אבל,שבה' מדרגת הנפש שעיקר מה שנשאר בה תמיד הוא בחינה נקודה א

   . והבן דברים אלו מאד,ס" נשלמת בכל היהמעשיםי תיקון " וע,י פגם"לקליפה ע
  

                                                           

ד נצבים וילך "אמת נג שיש ב"ואע) ב"ד ע"א ק"זהר ח(ג פרשיות שבתורה שבכתב " זה הנ3459
ן "שכינתא תתאה דאתקריאת ג, ל"א וז"ח ע"ז ל"בתיקו'  ועי,)ג"ו ע" לז"א על תיקו"בהגר(' הם א

  .ל"עכ, כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא
ו הנוצרי אשר הפכו דברי אלקים חיים "תלמידי יש) ה המינין"א ד"ז ע"ה י"ר(י "רש'  עי3460

  .ל"עכ, לרעה
 .ג"א פתח י"דז' לעיל נוק' חותם עי דהיינו חותם בתוך 3461
אינון אבהן , תחת אבותיך, ה לכנסת ישראל"אמר לה קב, ל"א וז"ג ע"זהר חדש נ'  עי3462
דאינון אבהן , תשיתמו לשרים, על כולא יהיו בניך, ואתקינו לך, דאודיעו לך בעלמא, עילאין
, כנסת ישראל אתקרי, דכתיב בהו באר חפרוה שרים דאתקינו לה בכולא וכולא להאי באר, עילאין

 . ל"עכ
שהעולם מתנהג , ק"שית אלפי שנין הוו עלמא נגד ו, ל"ג וז"ד ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3463

ש "כמ, ויתנהג עוד עד עשר אלפי שנין', א שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי כו"ש בפ"כמ, בהן
ולכן , ו אחר עולם התהומוחין שנתחדשו ל' אלפי שנין יהיו בסוד ג' דג) בהקדמה(בברית מנוחה 

  .ל"עכ, ל שם"יהיו אחר התחדשות העולם כמש
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  פתח טו
 שבאצילות רובו טוב ומיעוטו רע ,3464ל"ש הרב ז"עולמות מ'  יש הפרש בין הדעוד

כ חציו " וביצירה ג, ובבריאה חציו טוב וחציו רע ואינו מעורב יחד,והרע אינו מעורב עם הטוב
 וכל אלו , ובעשיה רובו רע ומיעוטו טוב ומעורבים יחד,ציו רע אבל מעורבים יחדטוב וח

מ שיצירת "ש בכ" והוא מ,ט שבאדם"ר ויצה" הם סודות נסתרים בסוד הבחירה ויצהריםהדב
ר לא היה דבוק בגופו בטבעו להיות נמשך " והיינו שיצה,האדם קודם החטא היה זך וטהור

ר היה עומד חוץ ממנו כמו מי שרואה " אלא היצה,ו" ביוצרו חמעצמו אחר תאות מגונות ולמרוד
כ אחר שאכל " משא,אש בוער לפניו והבחירה בידו להפיל עצמו בתוך האש ולהיות ניזוק

ד שהמשיך עליו כח הרע שהיה דבוק בנפשו בטבע להיות נמשך אחר תאות ומדות "מעה
שהוא הרע הדבוק  3465 בלא חטא ולזרעו אחריו שאין מיתה שלכן נגזר עליו מיתה לו,מגונות

 והוא זיכוך הנפש , שהמיתה הוא לטובתו להיות הרע נפרד ממנו,בנפשו שהוא מעלמין דמיתו
  .בגיהנם והגוף בקבר

י השבירה נפרד " וע, זה היה בשבירת הכלים שתחלה היו הסיגים מעורבים בהםוסוד
רות בסוד הקלקולים שתחלה היה שיעור המחשבה כל המאווהיינו , הרע ונתברר הטוב לעצמו

ר עצמו בקדושת הנפש כמו שהיה באמת אחר " שיתערב היצה,היותר גדולים שיכול להיות
 השיעור כן בחכמה עליונה לא היה יכול להיות כן ולא היה חטא עץ הדעת )היה( לא ואם ,החטא

 , אבל רצון העליון היה בזה שיהיה יכול להיות כן שהבחירה יהיה חפשית גם בזה,פוגם כלל
 והיינו שהטוב יהיה מבורר מן ,כ בסוד התיקון היה שיעור המאורות שמן הרע יצא התיקון"ואח
  .הרע

 לא יגורך רע )ה ה תהלים(ש " המאורות של אצילות הם בעצם הטוב הגמור כמושיעור
פ נמשך מרצון הטוב הגמור שיהיה הרע " רק שעכ,לא יגור במגורך רע )ב"ט ע"משבת ק(ואמרו 

 אבל עיקר הכוונה היה שלא יפעול הרע כלל רק בני אדם יתגברו על יצרם ,ותנמצא כן במציא
 באופן כשהםכשהוא בגלוי לנבראיו '  הם אצילות כחותיו יתה נמצא שבגדר ז,ולא ישמעו להם

' ל שכן היה כוונת אצילות כחותיו ית" ר, לכן אנו אומרים שאצילות רובו טוב ומיעוטו רע,הזה
 וגם , ולא יהיה נשאר רק מציאותו קיים בשביל הבחירה וקיבול השכרשיהיה הרע בטל נגד הטוב

 שהיה ראוי להיות אילו לא ול שמאורות האצילות הם כפי סוד הבירור וכמ"אינו מעורב בטוב ר
 שהוא סוד חיבור אצילות 3466 שאז קודם החטא היה לו נפש חיה זיהרא עילאה דביה,חטא האדם

יה מושג לאדם קודם החטא וחטאו גרם שלא יאיר אור ה'  שכחות פעולת אצילותו ית,בבריאה
 שרוצה צון אבל באצילות עצמו הוא רק טוב ואין שייכות לרע כלל רק בסוד הר,אצילות בבריאה

  .ש"בקיומו כמ
 והיינו בסוד הפגם שהוא , שם נמצא רע בעצם, עולם הבריאה שהוא מהנפרדיםאבל

 ולכן אנו אומרים ,ם או התיקון או הקלקולדרכי'  ונמצא שיש שם ב,במאורות של הבריאה עצמה
 )'י פתח ב"עגו ( אבל אין הרע מעורב שם עם הטוב שכבר נתבאר,שהרע שוה עם הטוב

 בעצם אינה מקבלת קלקול כלל רק שאם האדם חוטא הנשמה ו,שהבריאה היא בסוד הנשמות
ודה ואין לה י העב" ומה שאנו קוראים בה פגם היינו במה שאינה נתקנת ע,היא מסתלקת ממנו

                                                           

בבריאה הקליפה מועטת מן הקדושה ונפרדת , ל"לשער ציור העולמות וז' ח הק" ע'עי 3464
ואינן מתערבים ובעשיה הקליפה מרובה על ' והקדושה בשיקול א' ואינה נדבקת וביצירה הקלי

 סדר 'ועי, ל"עכ, ו" בבחינת הכלים והעצמות חר בבחינת הלבושים ולא"הקדושה ומעורבים טו
 ,אותו רע אינו מעורב עם הטוב'  ואפי,האצילות רובו טוב ומיעוטו רע, ל"וז' ע פרק ד"אבי

 וביצירה חציו טוב וחציו רע והם מעורבים ,אבל אינן מתערבין יחד והבריאה חציו טוב וחציו רע
כי הנה , ל"וז' פרק ג'  שער הקלי' עי'ועי, ל"כע,  והעשיה רובו רע ומעוטו טוב ומעורבים יחד,יחד

בעולם אצילות של הקדושה הטוב מרובה על האצילות של הטומאה ואינם מעורבים כלל הקדושה 
דבריאה אמנם הם מעורבים ' ובה על הטומאה של הקליריאה הקדושה מר ובעולם הב,עם הטומאה

מרובה על '  ובעשיה הקלי, ורע וביצירה הוא מחצה על מחצה וגם הם מעורבים יחד טוב,יחד
, ר"העשיה של טהרה וגם הם מעורבים יחד ואין שום דבר בעולם העשיה שלא יהיה מורכב מטו

 .ל"עכ
 .א"ה ע"שבת נ 'עי 3465
  .ספר גלגולים פרק יט' ועי, ב"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר' ב ועי"ג ע"א כ"זהר ח'  עי3466
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 והוא 3467 וגם אין יכולה לקבל אור האצילות שהוא סוד מה דפרח ממנה זיהרא עילאה,עליה
 שלא ,ר" אבל שבירה בעצם לא היה בג,ן הוו משגיחין אפין באפידלאא "בסוד חסרון הזיווג באו

י החטא שעיקר הנפילה והפגם ברוח ונפש " וכן הוא בנשמות ע,ת"נפלו למטה לקליפה כמו הז
 ולכן אנו אומרים שהרע אינו יכול , בנשמה הוא בסוד ירידה לבד שנפרדת מהארת האצילותאבל

  .לכנוס בנשמות עצמם לפגום בהם
ר "כ הרע מעורב עם הטוב שהוא בסוד הנהגת העולם אחר שחטא אדה" שם גוביצירה

 שהרע מעורב עם 3468ט ביצירה שהוא מטה הנהפך לנחש ומנחש למטה"בעץ הדעת שהוא במט
 והוא כפי ,ר מראה לאדם על מצוה שהיא עבירה ועל עבירה שהיא מצוה" והיינו שיצה,הטוב

ש דוד " שכל הנולדים נולדים בחטא כמ,י זוהמא שהטיל נחש בחוה"הכנת בריאת האדם ע
ט בעולם "י מט"אלפי שנין ע'  והוא הנהגת העולם עתה בו,'הן בעון חוללתי וגו) ז תהלים נא(

 מעולם הבריאה ששם הרע נפרד מן הטוב העולם חוטא היה הנהגת כ אם לא היה" משא,היצירה
  .ש"כמ

 לכן כאן הוא , ששם עיקר מדור הקליפות וכח הרע שליטתו בעולם המעשהובעשיה
 שזהו עיקר העבודה להוציא יקר מזולל ולגלות הקדושה אף במקום ,רובו רע והטוב שבו מעט

כ "שורש יצירתו שניתן בו כח הקדושה גכ ביצירה משם הנהגת אדם ו" משא,שהוא בהסתר גדול
 וכן עיקר הפגם הוא בנפש והוא מדרגה , לכן אנו אומרים ששם הם בשוה,ר ביחד"ויצהט "ויצה

ט " ותיקונו הוא במה שנשתתף בו הרוח והוא יצה,למטה מן האדם שהוא נפש הבהמיית שלו
 ואז הנהגתו מעולם  ואז שני הדרכים אצלו בשוה בסוד הבחירה,ג שנה"שניתן בו כשמגיע לי

כ כשנולד דאז יהבין ליה נפשא מסטרא " משא, בידו בשוה לשני הצדדיםשהבחירההיצירה 
עיר פרא אדם ) יביא איוב (ט אז " שכן האדם כשנולד שאין בו עדיין יצה,דבעירא ואז רובו רע

ת הרוח ז מכניסים בו האר" שלכן צריך חנוך וליסרו בשבט מוסר שעי,יולד ואין בו נטיה רק לרע
   . והבן דברים אלו מאוד,מוצ לסיוע אביו וא"ג שנה שאז א" עד שנשלם לי,מעט מעט
  

  פתח טז
עולמות ' נ ומשם נמשך ההפרש בין ד"א דאצילות ושנים בזו" מיני זיווגים הם באושני

בבחינת '  והב,א עילאין"א הוא כשהם שלמים בקומתם בסוד או"באו'  שבחינה א, והוא,זה מזה
פ "בבחינת פב' נ א" וכן בזו,ת"ה והוא מן החזה שלהם ולמטה שהם נקראים ישסוקצרי הקומ

 ובאצילות מאיר מסוד זיווג ,א"בסוד זיווג דמן החזה ולמטה ובסוד אב'  וא,בכל גובה קומתם
נ להוציא נשמות חדשות של הצדיקים ומסוד "א עילאין שמשם נמשך הארה לזו"העליון דאו

נ שלהם "א דשם ליתן מוחין לזו"ת נמשך הארה לבריאה לאו"סוזיווג תחתון שלהם בבחינת יש
 ,נ הוא לצורך עולם היצירה לצורך עצמו" וזיווג עליון דזו, חדשיםלאכיםלהוליד נשמות המ

  .ומזיווג תחתון שלהם לצורך עולם העשיה לצורך עצמו
פ שהנשמות מעלתם גדולה מאוד מכל הנבראים " בזה כי הנה כבר כתבנו כמוהכוונה

ר "ב(ש " והוא מ, והמלאכים הם משרתים לנשמות, שהם תכלית כוונת הבריאה,המלאכיםומ
כל דבור ודבור שיצא מפי  )א"ד ע" יחגיגה( ובמלאכים אמרו ,ישראל עלו במחשבה) ד" פא"פ

פנימיות וחיצוניות פתח (ר  שכבר נתבא, הנשיקיןזיווג והוא סוד ,'גו' ה נברא ממנו מלאך א"הקב
 ,ל שכתב שזיווג הנשיקין משם המלאכים ומזיווג הגופני הם הנשמות"י הרב ז הסתירה בדבר)יג

 שהענין כי זיווג הנשיקין הוא ,ולפעמים כתב שמפנימיות הוא הנשמות ומחיצוניות המלאכים
 והדבור הוא ממוצע בין המחשבה למעשה , שבכל דבר יש מחשבה ודבור ומעשה,אופנים' בב

'  א,זיווגים'  הפה הוא כולל בוזיווג ,המחשבה לפועלשמשמש למחשבה כדי לגלות ולהביא 
 והוא ,בתחלת יציאתו בחיך וגרון ששם מסתיים כח המחשבה שרוצה להכניסו אל הדיבור

' ב והם בגי" ולכן אמרו שהם סוד יסודות דחו,ק"ע גיכ"ראשית מקור מוצאות הדבור באחה
כ בדבור ממש " ואח,לת הדבור המחשבה ותחום סי, עדיין בכח אויר והבל לבדשהםה "ר ע"אוי

  .כ הוא המעשה" ואח,י לשון ופה שיוצא הדבור לפועל"נעשה זיווג ע
 שהנשמות הם הראשונים תכלית במחשבה עליונה , הוא בשורש מאורות העליוניםוכן

כ " משא,הפנימי ולכן יציאתם בסוד זיווג חיך וגרון שהוא תחלת שורש זיווג ,להוציאם לפועל

                                                           

 .ב"ג ע"א כ" זהר ח'עי 3467
  .א"ה ע"ג רנ"זהר ח 'עי 3468
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 הם בסוד זיווג הדבור שבפה ולשון והוא גילוי המחשבה כבר ,ם להםהמלאכים הם משרתי
 שהמלאכים אין גומרים מחשבתו של יוצר , אבל עדיין אין הדבר בא לידי גמר מעשה,לפועל

נ " שהם בזוגופניה' כ בזיווג הב" והם סוד הנשמות שנגמרו אח,בראשית שעיקר כוונתו בעבודה
  . היה המעשה ובהם ההנהגה בעולם המעשהימי בראשית שבהם' למטה שבו המעשה בו

'  כמו כן הם ב,בפה ולשון' בחיך וגרון והב'  א,זיווגים בראש'  שהוא בסוד בוכמו
ת בחינה תחתונה "בישסו' א עילאין והב"בבחינה עליונה שבהם שהם סוד או' א א"מדרגות באו

ת בביאור רבינו באריכו' ועי(זיווגים שבפה שלו '  בבא"אדשרשים בזיווג ' שבהם שלהם ב
 וכמו ,למלאכים' ליציאת נשמות והב' שרשים א' שהם ב)  בענין זה3469א"צ פ"ל לספד" זגדולה

שהוא '  וזיווג הג,כ למלאכים"ואח, זיווגים בפה נגד שורש הנשמות' נ בב"כ בזו"כן נעשה אח
מות י זיווג זה התחתון ניתן כח אל הנש" והיינו שע,הגופני הוא לנשמות להביאם לידי מעשה

  .י המעשה" התחברות בגוף המעשה שיהיה להם תיקון עכותשיהיה להם שיי
 אמרו שישראל הם נשרשים במחשבה שהוא זיווג הראשון דחיך וגרון סיום ולכן

 ולכן נרמז בתורה בריאת ,חיצוניות דנשיקין'  והמלאכים יוצאים בסוד הדבור זיווג הב,המחשבה
 והיינו שביום ראשון נבראו הנשמות ,וף ימי המעשהבס' קודם המלאכים וא' פעמים א' האדם ב

 והם ,'בשביל ישראל שנקראו ראשית כו' בראשית וגו) בבראשית א ילקוט (ש במדרש "כמ
ה "ר ( ואמרו,י זיווג פנימי דמחשבה בחיך וגרון ולכן לא נזכר בהם מאמר"הנשמות שנאצלו ע

מדרגות ' ל ב"ראשית ר'  והם ב,אבל אינו רק במחשבה לבד  בראשית נמי מאמר הוא)א"ב ע"ל
 שעדיין לא , יציאת הנשמותירוש ולא נזכרו בפ,חיך וגרון שהם סוף המחשבה ותחלת הדיבור

ל "ש רז"נזכרו בריאת המלאכים כמ'  הויום' כ ביום ב" ואח,ש"הגופני כמ' נגמרו עד זיווג הב
לבד עד שנתגלה י מאמר ראשון שלא נתגלה עדיין רק במחשבה "שהם לא היו יכולים לצאת ע

 )זבראשית ב (ש "כ ביום ששי נזכר בריאת האדם בפועל וגם הנשמות כמ" ואח,בבחינת מאמר
נ שהוא יום " ביסוד דזוגופניי זיווג "ויפח באפיו נשמת חיים שהוא גמר בריאת הנשמות ע

   .ל אמת"המאמרים של מרן ז'  ונמצא שב, שבזה נעשה התחברות לנשמות עם הגופים,הששי
  

  זפתח י
א "ש שזיווג עליון דאו"במ) 'ן פרק א"א וזו"הולדת או(ל " תבין כאן דברי הרב זומעתה

נ דאצילות עצמם להוציא " הוא לצורך זו,עילאין ששרשם בסוד זיווג עליון דנשיקין בחיך וגרון
 ולכן ,ת"שלהם שהוא בחינה שניה של זיווג הדבור הוא שורש לישסו' כ זיווג ב" משא,הנשמות

הבן ) ד"א מ"י פ"ס( והענין בזה כידוע שהוא בסוד , נשמות המלאכיםלצורך לבריאה הוא מועיל
ת הוא " אבל ישסו,א עילאין שניהם הם בחינת חכמה דכללות" שאו,3470בחכמה וחכם בבינה

דחכמה ' נעלמת בי' ד הוא צורת ה" שו,י"ד ה" והם בסוד יו,חכם בבינה שניהם בינה דכללות
'  שד)'פתח י ( ביארנווכבר ,ש" עונקראי חכמה הנעלמת בבינה " הדמילוי'  וי,ש חכמה"ונקרא ע

ד חכמה דכללות והוא סוד כללות " שאצילות יו,ה"אותיות הוי' ע הם בכללות ד"עולמות אבי
 ושם ,עיקר מחשבתו של יוצר בראשית וסדרי פעולותיו שהם בשביל העבודה ונשמות ישראל

 אבל , ישראלדנשמות ולכן בו זיווג עליון ,ההמאורות בסוד התכלית סוף המעשה במחשבה תחל
 והוא סוד הדבור שממנו יוצאים מלאכים שהם שלוחים ,בינה דכללות העולמות' בריאה הוא ה

  .י הגופים שבהם נקשרים הנשמות"אמצעים מהמחשבה לבא לידי פועל מעשה הנגמר ע

                                                           

א "כי שורש או, וענין רצוא ושוב שבדעת כאן, ל"ד וז"ג ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3469
בחיך וגרון והוא ' ושני מיני זיווגים יש בפה א, לכן זיווגם העליון הוא בסוד נשיקין, והתחלתם בפה

ויש זיווג אחר בפה והוא ', ומשם יוצא רוח דנביע בחשאי תמיד דלא פסק וכו, זיווג נעלם מאד
זיווג יותר חיצון , ל"ב וז" יד עצ"א על ספד"בהגר 'ועי, ל"עכ, וד הדבור חיך ושנים ולשון חיךבס

 הבן בחכמה ולכן הוא נעלם וכאן )ד"א מ"י פ"ס(בסוד הדיבור וזיווג העליון הוא בסוד חכמה בסוד 
 יןהוא בסוד הבינה בסוד וחכם בבינה ולכן הזיווג הראשון לא פסק תדיר שהן ריעין דלא מתפרש

 אבל זיווג הזה אינו אלא בשעת הדיבור וכידוע שזיווג הבינה אינו תדיר ומסוד זה )א"ג ד ע"זהר ח(
ה יוצא ממנו מלאך "כל דיבור ודיבור שיוצא מפי הקב) א"חגיגה יד ע(ש "הזיווג יוצאין מלאכים כמ

  .ל"עכ, ומזיווג הראשון יוצאין ממנו נשמות שהן בבריאה שורש המלאכים שהן ביצירה' כו
 .ל הערה הקודם"ב הנ" יד עצ"א על ספד"בהגר 'עי 3470
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ם הבריאה  ועול, כי כל זיווג של כל עולם הוא בשביל התולדה לעולם שתחתיווידוע
שהם נשמות  3471ב שדינן כחדא ולא מתפרשין לעלמין" והוא סוד חו,הוא עולם הנשמות

ש "כמ' הצדיקים שבכסא הכבוד הקשורים במחשבה עליונה פעולות המאורות מאצילותו ית
 ולכן זיווג זה עליון הוא ,יךקאל'  בצרור החיים את הצרורה והיתה נפש אדני )כט כה' שמואל א(

ו " כי כלל האותיות הם תצ,ם הוא"ר החיי" וסוד צרו,ד נשמות שמקומם בבריאהבאצילות להולי
ב עילאין " והם האותיות שהם עדיין בשרשם הראשון בחיך וגרון סוד זיווג חו,3472חיילין

והחכמה תחיה ) יבקהלת ז (ש " החיים כמרם שהוא עיק"החיי' ה גי"ששניהם נקראים בשם חכמ
אבל זיווג  3473ק מגדל הפורח באויר"ע גיכ"אחה' יא עילאה ג" והם נשמות דפרחין באויר,בעליה

 הוא כדי להוליד ,ת שניהם נקראים בחינת בינה דכללות שמאיר בבריאה"א שהם ישסו"של או' ב
  . המשרתיםהמלאכיםבעולם שתחתיו ביצירה ששם משכן 

 ,חלקי הפרצוף ראש בטן גויה' מעשה הם בגודברים של מחשבה דבור '  שכלל הגונודע
 ושם מדור הנשמות שיצאו מזיווג המחשבה דמאורות 3474ר דמקנן בבריאה"חשבה בראש גשמ

והוא סוד ) ז"ו מ"פ(י "ש בס"הידים כמ' ת שהוא ברית הלשון בין ב" וגויה הוא בחג,האצילות
 ברכות(ש "הידים כמ'  והם הגדפין ב, ששם מדור המלאכים3475 מקנן ביצירהת" וחג,זיווג הדבור

 והם הראשים ,זה מיכאל וגבריאל מיכאל באחת וגבריאל בשתים' וגו ועוף יעופף )ב" ע'ד
ג שהם "מדות של ההנהגה חו' והשרשים של כל המלאכים ומשרתים הסובבים את הכסא בסוד ב

  .י רגלין דמקננין בעשיה"נה וזיווג תחתון גופני הוא בבטן ,משרתים אל פעולות האלו
עולמות ' נ הם בב"זיווגים דזו'  שב)'ה', דפרקים ע "סדר אבי( ל"ש הרב ז" סוד מוהוא
נ כשהם שווים בקומתם הוא לצורך חיצוניות עולם " והיינו זיווג עליון של זו,יצירה ועשיה

א הם סוד מוחין " והיינו שלעולם או,מן החזה ולמטה לחיצוניות של עשיה'  וזיווג ב,היצירה
א הם לצורך פנימיות "וגים של אוהזיו'  ולכן ב,נ הם הגופים שלהם" וזוותפנימיות דכלל העולמ

נ שהם בחינת גופים "זיווגים של זו'  וב,של הנשמות ופנימיות של מלאכים דבריאה ויצירה
  .החיצוניות של יצירה ועשיה'  הם לצורך ב,חיצוניים

י " שסוד פנימיות של המלאכים הם סוד המלאכים חדשים הנבראים תמיד עוהיינו
 כי מוחין פנימיים ,המצות מורידים מוחין חדשים בכל זמןי " שע,המצות של ישראל ועבודתם

 , ועיקר פנימיות כוונתו בשביל התורה והמצות,'הם גילוי כחות פנימיות של אצילות כחותיו ית
 אבל ,א"י המצות הם באים מן פנימיות המוחין שהם מאו" גם המלאכים חדשים הנבראים עלכןו

 הם משמשים לצורך חיות העולמות לבד שהם יצירה  לכן,ק שלהם לבד"נ שהם בסוד ו"זיווג דזו
 רק לצורך קיום הבריאה ,ועשיה שהוא לקיומם כפי עיקר בריאתם קודם שניתן תורה לישראל

ז שאין העבודה נשלמת אז קיימים " וכ,כ"שקיימים בשביל ישראל ובשביל העבודה שיעשו אח
 ,עולם חסד יבנה) גתהלים פט ( בראשית לבד בסוד ימי' ת חיצוניות כפי הבריאה של וינבבח

מן החזה ולמטה שהם ' ת שבהם ובחינה ב"ובחינה עליונה שבהם הוא יצירה שהוא בסוד חג
ת ועשיה שהיא בסוד "של גוף דכללות וחג'  לכן הם משמשים ליצירה שהוא בסוד חלק הב,י"נה

ק בבחינת "סוד ונ מועיל ליצירה ל" ראשון דדוגל שזיוו"ש מרן הרב ז" וז,י ברגלין"חלק שני נה
   . והבן,לעשיה לבחינת תלת כלול בתלת'  וזיווג ב,יניקה

  
  פתח יח

ק נעשית עתיק לאצילות " שכמו שמלכות דא,עולמות אלו הם קשורים זה בזה'  דכל
 היינו נקודה אחרונה של מלכות דידה , כמו כן בחינה תחתונה של אצילות,ומתלבש בכתר שלו

                                                           

 .א" ע'ג ד" זהר ח'עי 3471
הראהו כל המרכבה אמר לו בן אדם זהו כבודי , ל"ח וז"ב פ"מדרש ויקרא רבה פ'  עי3472

) שם מג(שנאמר , כלום פיחת כבודי ובית שכינתי לכם, שהגבהתי אתכם למעלה מאומות העולם
שמא תאמר אין לי מי שעובד , ית ותכונתו ומוצאיו ומובאיוואם נכלמו מכל אשר עשו צורת הב

מאות ותשעים וששה אלפים של מלאכי השרת שהם עומדים ומקדשים ' כבר יש לי לפני ד, אותי
משקיעת החמה ועד ' ק' ק' ואומרים ק, מיציאת החמה ועד שקיעתה, שמי הגדול בכל יום תמיד

  .ז"א ט"לעיל או' עי, ל"עכ, ממקומו' יציאתה ואומרים ברוך כבוד ה
  .א"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח צלם פרק א"ע' עיו, ב"ו ע"חגיגה ט 'עי 3473
 .'אפרק שמות שער הח "ע 'עי 3474
 .'גפרק ע עשיה "ח אבי"ע 'עי 3475
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 וכן מלכות דבריאה נעשית , ונעשית שם בסוד עתיק3476יםיורדת לבריאה ונעשית ראש לשועל
 )'בית נתיבות צמצום פתח ט ( וענין הקשר הזה כבר נתבאר, וכן מיצירה לעשיה,ירהעתיק ליצ

שכל תכלית כוונת מציאות העולמות היה בשביל גילוי יחודו וטובו לזולתו ובשביל הבחירה 
' צילות שבו מסודרים כחות פעולותיו ית וענין זה היה סוד עולם הא,והעבודה להפך רע לטוב

 אבל , הרע לצורך הבחירה והעבודהאות ובסוד שורש הוצ,כפי הראוי לנבראים בגבול ושיעור
ז יעלו מסוד " שעי,ק הוא סדור המאורות בבחינת נצחיות בסוד התשלום שכר לעומת העבודה"א

כ בסוד פרצופים "מסודר ג ולכן הוא ,גבול לבלי גבול ומבחינת זמן לבחינה שלמעלה מן הזמן
 העבודה לפי שכל השמות הללו הם כחות הראוים ,וספירות בדרך השאלה אף שאין שם ענין זה

 אנו ,י ערך העבודה כך נרשם למעלה בסוד הנצחיות"כ לפי שע" אעפ,השייך לתחתוניםו
  .כ בסוד פרצופים וספירות וכחות פעולות"מדברים בו ג

נה תחתונה של סדור הנצחיות הזה שהוא מתקשר אל  עתיק של אצילות הוא בחיובחינת
הגבול והנהגה הזמניית כדי לקשר הזמניית עם הנצחיית שהוא השייך לאצילות בסוד בחינה 

 כן יש וכמו )'פרצופים פתח ה( ת ענינו במקומו"א כמשנ"ק והוא הרדל"אחרונה של מלכות דא
 שרצונו ,ות אל הנבראים עצמםשייכות והתקשרות למאורות האצילות שהם כחות פעולות אלהי

י כפי מה שהם "ופעולתו מקושר בהם להיות נרשם כל עניניהם במאורות האלהיים לפעול ע
 אל והוא בחינה אחרונה של המלכות שהוא המאור העשוי להוריד כל ההנהגה ,ראוים

 שהיא בקעה המסך ונכנסה בעצמה אל )'ופרק ע "אביסדר ( ל" ולכן כתב הרב ז,התחתונים
  . רק זיום האיר דרך מחיצות המסך, אף שכל אורות האצילות לא בקעו המסך עצמם,יאההבר

 ובחינת כח , שהבריאה אינם אלקות רק כחות נפרדים ונבראים מן האין אל היש,והיינו
 אלקותו כחות ולפי שנטות ,עצמו שוכן בנבראיו לקשרם אליו בשביל קשר היחוד' אלקותו ית

 לכן אנו אומרים שרק נקודה תחתונה של ,ונה מאד הראוי להםאליהם אינו אלא בבחינה תחת
פ " שדבר זה הוא מתמיד אף בעת שאינם ראוים התחתונים ע,מלכות דאצילות שוכנת בבריאה

 פונה הנבראים שכל הגלגל של כל ,'מ קשר הנבראים אין נפרד מיחוד אלקותו ית" מ,עבודתם
י " עבודה בתחתונים וע....השלם אבל '  שלבסוף יתקן הכל ויתגלה יחודו יתאל תכלית הזה

כ "שעה( ל"ש הרב ז" הקשור בבריאה עולה למעלה בסוד פרצוף כמה"יחוד הויה.... חוטאים אז 
י תפלת שחרית היא עולה ונעשית פרצוף למעלה ומתגלה היחוד " שבכל בוקר ע)'בפרק עמידה 

 ,מ אף שעולה" ומ,יווגיםביותר ופועל תיקונים במאורות העליונים בסוד ירידת המוחין והז
 ושם , בשביל תיקונים אחרים העתידים להיותלקיימםנשאר בחינה תחתונה זו מקושר בבריאה 

ז שלא נשלמו כל התיקונים הצריכים בכל " כ3477ר שהיא שושנה בין החוחים"נסתרת בסוד אסת
ש  ולפי ערך התיקונים האחרים שלא נתקנו עדיין היא בסוד רא,הזמן של שית אלפי שנין

 בחינה תחתונה דבריאה נעשה עתיק ליצירה שהם עולם הנשמות וכן ,לשועלים נקודה אחת
 והוא עתיק ,מקושרים במשרתים שהם משועבדים לנשמות וכן המשרתים עם עולם התחתון

  .דעשיה שנעשה מבחינה תחתונה של מלכות דיצירה
התחתונים  אופן הזה כל העולמות מקושרים יחד בקשר אמיץ שלכן העבודה של ועל

 ומזה נעשה שורש גם לתחתונים שהם צל ודמות ,ש"ו בכולם כמ"גורם שינוי תיקון או קלקול ח
' וא'  שיש בחינה ממוצעת בין כל א,ם"של כל העולמות להיות מקושרים זה בזה והם בסוד דצח

 , שהקוף אמצעי בין מדבר לחי)'אפרק ע "אבידרושי ( ל"כ מרן הרב ז"ש ג"ש הטבעיים וכמ"כמ
' ע וד"עולמות אבי' דאלו הם נגד ' הד כי , ואלמוג בין דומם לצומח,אדני השדה בין חי לצומחו

ו גורם "ם ולהיפוך ח"י האדם המדבר ועבודתו גורם תיקון לכל הדצח" ולכן ע,'ה ית"אותיות הוי
  .קלקול בכולם
 ,העולמות וביניהם' הדק שהוא מדרגה למעלה מסדר " שיש בחינה ממוצעת בין אוכמו

 והוא , זמןובליכמו כן יש בחינה ממוצעת בין הנשמה שהוא נגד הגופים סוד בחינה בלי גבול 
 ,ם"בחינה תחתונה שבנפש האדם שמתלבשת בגוף האדם שהוא במדרגת אצילות נגד הדצח

                                                           

ואת המאור הקטן סיהרא , את המאור הגדול שמשא, ל"א וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3476
א אחרונה של "דבאצילות נקראת ה, נקראת שם אלקיםו, שנעשית ראש לשועלים, במיעוטה

ששם שועלים מחבלים , ע"ובירדה בבריאה נעשית ראש לשועלים לעולמות בי, זנב לאריות, ה"הוי
  .ל"עכ, ח בכמה מקומות"ז ובתז"ש בתיקו"דבאצילות לא יגורך רע כמ, כרמים

 .א" ע'א א" זהר ח'עי 3477
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' ה בד"אותיות הוי' ק וד"נגד א' ה שלמה הכולל כל העולמות קוצו של י"והוא סוד שם הוי
 שנקשרים המצותבחברו בסוד התפלות ו' שר הזה עולים ונכללים עולם אי ק" וע,ע"עולמות אבי

   . והם סוד העמודים שבין היכל להיכל ובין עולם לעולם כידוע,היכלין בהיכלין
  
  פתח יטב

 והם סוד ,ע וכל אשר בהם"עלמין בי' א דאצילות הוא הנושא וסובל כל הג" דזנוקבא
חלקים פנים ואחור ' ם שלה שמתחלקים לגע שהם הכלי"כלים שלה שהם מתלבשים בבי' הל

החיצונים '  וי,האמצעים ביצירה'  וי,ס דבריאה"כלים הפנימיים ירדו ונתלבשו בי'  שי,ואמצעי
'  וי,ן"ה בלי ניקוד שמאירה בהם ונעשה שם בסוד נר"ה של הוי"אותיות הו'  והם ג,יהבעש
לות הם משתנים לפי הנקודות ס דאצי"ת שבי" והענין כי הויו,ה זאת היא הנשמה לנשמה"דהוי

 והוא הכח החדש שבכל ספירה ,פ"ש כמ" שהנקודות הוא רוח החיים של האותיות כמ,שבהם
 רק 3478ה כוללת כל הכחות ולית לה מגרמה כלום" ונוקבא היא הוי,ע" והוא כח חדש בפ,וספירה

אין  ולכן , וגם מתחדש בה השפע בכל זמן לפי ענין העבודה,א"מה שמקבלת מפעולות שבז
  .3479שייך בה נקודה קבועה כלל

ס שהם כל כללי הכחות שבאצילות "כלים שבנוקבא הם כללות כל הי'  הלואלו
 שעד , והם נעשים כחות אלקות בכל העולמות,ע"עלמין בי' מדרגות של הג' שמתחלקים על ג

 והיינו שכל ,מדרגת הנשמה שבהם הוא אלקות גמור ומנשמה ולמטה הם נבראים נפרדים ממש
 )ונחמיה ט (  שבעולמות אלו ניכר בהם כח אלקי שבלתו אין לו קיום בסודהא וכל מדרגנבר

 שזהו 3480כלים הם סוד שלשים מעלות שהמלכות נקנית בהם'  ואלו הל,ואתה מחיה את כולם
ומלכותו ) יטתהלים קג (ש "י כח אלקות כמ"א קיומו ע" בעולם ואפילו בנין הסטוגילוי מלכות
 תבין כל סוד השמות שזכר מזה והנה ,ז העבודה והבחירה"בקיומם כ' ית שכן רצונו ,בכל משלה

 שענין השמות הם מורות על כחות ,ל בכל המדרגות שבכל הפרצופים ובכל העולמות"הרב ז
 ומקור כל השמות הוא שם ,לנבראים כפי נטות רצונו אליהם' ס ית"פעולות שבהם מתראה א

 שבזה משתנה ,ס כחות פנימיות שבהם"י שמורה על כלל הבנין של 3481ש"ה וב"ה ב"הוי
 ושם בפנימיות נכלל הכל בהוה שהוא ,ה"ה ויהי"ה הו"חלקי הזמן הי'  ברצונו בגתנוהשג

 , ובחיצוניות משתנה לכמה דרכים בסוד מילוי של השמות או בריבוע ואחוריים,למעלה מן הזמן
 ובפרטות ,א בכלל וכל זה הו,וכן מתחלקים לשמות אחרים שהוא עשר שמות שאינם נמחקים

 וכן הוא בנבראים , השמות עד אין מספר כל מאור וכל פעולה לפי עניינו משתנה שמומתחלקים
 3482ר שקרא שמות לכל דבר" היה חכמתו של אדהווזה , כך הוא שינוי שמם,כפי שינוי פעולתם

ה הגיע למדרגה זאת רק שהשיג " וכן משה רבינו ע,שהשיג כל חכמת הבריאה בכללו ובפרטו
) כ לג שמות(ז נאמר "וע ,שבהםוד אחוריים וכלים החיצונים של המאורות אבל לא הפנימיות ס

 והוא כלל ,' בשם וגוך ואתה אמרת ידעתי)יב לג שמות( וכתיב ,וראית את אחורי ופני לא יראו
י על פניך "אני אעביר כל טוב) יט לג שמות (ה"ש לו הקב"כל השמות של כל המדרגות וכמ

 והוא כלל הבריאה שבמעשה בראשית שנאמר בהם כי טוב וכולם ,' לפניך וגו'וקראתי בשם ה
ז אותיות שבתורה שמהם יצאו כל היצור " והם נכללים בסוד כ,'ה ית"חיים וקיימים בשם הוי

  .ה"ה ב" שכולם יוצאים משם אחד שהוא שם הוי,וכל העתיד לצור
כל דבר וכל פעולה  ש, סוד כל שמושי השמות שכתבו המקובלים שפועלים בהםומשם

 וכן בכל פעולה ופעולה לפי ,יש לו מאור מיוחד שממונה עליו אם לחסד אם לדין או לרחמים
שאין לך עשב למטה שאין לו כוכב הממונה עליו  3483 ומשם חכמת העשבים,המזוג המדות שבו

ה הוא מרכזו שהוא " ושם הוי,ב אותיות התורה"ב כולל עולם שלם נבנה מכ"כוכ וכל ,'כו
 , וכל עשב הוא מסוגל לדבר פרטי,3484ב"תו הפנימי המחיה ומקיים אותו שלכן נקרא כוכנשמ

                                                           

 .א"א ע"א קפ"זהר ח 'עי 3478
 .א שאין למלכות ניקוד"א ע"ז קנ"תיקו'  עי3479
 .ו"ו מ" אבות פ'עי 3480
 .ה"ה ב"כל השמות הכל בשם הוי' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי3481
 . בראשית ב כ'עי 3482
 .ו"י פ"פר "ב 'עי 3483
 .ג"ג לג ע" יהל אור ח'עי 3484
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 והכל ,ה"ה ב" השמות צריך לקשרם במקורם מעולם לעולם עד מקור כל השמות הויושימושי
 שכל שם מורה על ענין הרכבת הכחות שבו שהוא מצוייר בציור ,לפי שינוי הנקודות שבהם

ל העולמות וכל המאורות תלוים בנשמת האדם שהוא מרכז  ולפי שכ,האותיות שבשם ההוא
 ולכן כולם נשמעים לדבריו באם הוא צדיק בדרכיו ,ן"הפנימי היורד דרך כל המדרגות בסוד נר

ע "עלמין בי' ן מאירים בו ויכול לקשר כל המדרגות שבכל הג"חלקי נר'  שכל הג,ותמים במעשיו
) יא תהלים צא(ש " והוא מ,ששם הוא שמו הגדול' וליחדם במקור הפעולות באצילות כחותיו ית
' רגלי חסידיו ישמור וגו) טב ' שמואל א(ש " כמ,'כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך וגו

 ,ת שהם הידים" ויצירה הוא בסוד חג, העשיהבעולם והוא ,3485א הוא ברגלין"שאחיזת הסט
 , צור נגף3486הוא אבן מכשול ו,על כפים ישאונך פן תגוף באבן רגליך) יב תהלים צא(ש "וז

 כי בי חשק )שם יד(ש " והוא מ,א"ש במ"וכמ' ש על שחל ופתן וגו"א במ"וחשב כל הדרגין דסט
 ולאיש כזה מותר לו ,'ה ית" שיכול לכלול כל השמות בשם הוי,'אשגבהו כי ידע שמי וגו' וגו

 זה שראוי הניחו לזקן )ב"ו ע" טחגיגה(ל על רבי עקיבא "ש רז"לשמש בשימושי שמות כמ
כ מי שאינו במדרגה זו ומשמש בשמות נכשל באבן נגף שהוא מתדמה אל " משא,לשמש בכבודי

לעלות  )ולהכשל בם(ו " ויכול לטעות ח,הקדושה כקוף בפני אדם כמו כל הדרגין דקדושה
   . ואין להאריך בדברים הנוראים האלו יותר)ווישמרנ(יצילנו '  הלעורר בה טומאה שלהם

  
  פתח כ

א "א ודאו" דא]הספירות[) הפרצופים( שכל ,ל הוא"ש הרב ז"שמות עניינם כמ הכלל
ח אחד "כ בנוקבא יש נרנ" משא,ן"חלקי נר' מקיפים לג' ח וכן ג"בחינות נרנ' א יש לכל א"ודז

מהם יש לו כחות פרטיות '  שכל הפרצופים כל א, והטעם,ן"ס שלה גם מקיף לכל הנר"לכל הי
ח פרטי וכן "מוגדר בנרנ'  ולכן כל א,י משמש לצורך הבריאה ספירה הוא כח פרטלע שכ"בפ

כללי לבד והוא סוד הנהגה בכלל פירוש ' כ ענין הנוקבא הוא כח א" משא,באור מקיף פרטי
 שבהיות המאציל פועל בבחינה זאת , וזה נקרא שכינה,השגחתו על התחתונים ושכינתו בקרבם

ח לצדיקים לשלם שכר טוב כמו על הרשעים  שכך ישגי, כללבדרך והוא ,נקרא ששוכן בברואיו
 וכן יקבל התעוררות ממעשה הצדיקים והתעוררות ,להפרע מהם ואין בזה שינוי מענין לענין

 גם יש , שבבחינת קבלת ההתעוררות אין חילוק בין זה לזה,ממעשה הרשעים בהשואה אחת
 כולם הם מאימא ן שלו" של נרמקיפים וכן כל ה,א מסוד אימא"מקיף כללי לכל מאורות דז

שפועל '  שסוד אור פנימי שבכלים הוא השקפת רצונו ית)א פתח מא"גדלות דז (ל"כמש
 , ומצמצם רצונו כפי גבול הנבראים,בפעולותיו ומדות לפי ערך העבודה הראוי לתחתונים בזמן

אבל אור המקיף הוא המשקיף הטוב היוצא מן העבודה שהוא בבחינת קיבול שכר שלעתיד 
ה שמורה על מה שעתיד " ולכן כל המקיפים הם בסוד שמות אהי, שהוא בינהיעבאלף השבי

 ,ה"אלפי שנין הוא בהוה ולכן הם בסוד שם הוי' כ הנהגת הזמן של ו" משא,3487כ"להתגלות אח
 שהזמן נעשה בסוד הקשר ממה שהיה כבר בעולם התהו ובמה ,ורק שבו נכלל גם ההיה והיהיה
 ולכן עיקר , עניינו כפי מה שהוא עתה בזמן בהוהעיקרל  אב,שיהיה אחר התיקון בסוד יהיה

חדשה בארץ נקבה ' וברא ה) כאירמיה לא (אז ' ל באלף הז"ולע ,ה הוא בהוה"הוראת שם הוי
צדיקים ) א"ז ע" יברכות(תעלה נוקבא לאימא להיות עטרת בעלה בסוד '  שבאלף הז,תסובב גבר

י "ן שיהיו מתוקנים ע"ם בסוד אורות דב שה,ש כמה פעמים"יושבים ועטרותיהם בראשיהם כמ
בראשית (ש " כמ, שייך בו קלקולההתחתונים שזהו במעלה יותר ממה שהיה בתחלה טוב ולא הי

  . והארכתי בזה בכמה מקומות,ר" יצהזהט מאוד " טוב זה יצה)זרבה פרשה ט פסקה 
ויים נ בכל מדרגות שלהם אין בהם סוד מיל"ה שבזו"ל שהשמות שבנו" כתב הרב זעוד
 כי ידוע , והוא סוד עמוק,ערבי נחל שאין בהם לא טעם ולא ריח) ב"י פל"פר "ויק( כי הם בסוד

צבאות ' ה שהם בסוד ב"י נו"ז הוא ע" שהנהגת עוה,כ בחיבור זה בכמה מקומות"ונתבאר ג
                                                           

 .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 3485
ש היכלא "ן מכשול כמשהוא היכל רביעי שנקרא אב, ל"ב וז"ב ע"ב כ"יהל אור ח'  עי3486

והוא , והוא היכל רביעי, ואמר צור שהוא בסטרא דגבורה כידוע, דאקרי אבן מכשול' רביעאה כו
  .א"ב לח ע"ח'  ועי,ל"עכ, ש שם"מפתה למאן דעסיק באורייתא כמ

, כ ולא עכשיו"ק שאהיה אח"אקי, וכן השמות מורין כן, ל"ב וז"ע'  כצ"א על ספד"בהגר 'עי 3487
, אנא הוא מאן דאנא, היה בקדמיתא סתימו דכלא-א, ל"וז) א"א ע"ג י"ח(דברי הזהר על פי , ל"עכ

 .ל"עכ, אהיה בתראה, אנא זמין לאתגליא לבתר, לבתר אשר אהיה
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 והנה )טויחזקאל א ( ש" שהם בשמים ובארץ כמ3488ל"ט וסנד"כרובים מט'  והם ב,מעלה ומטה
 בסוד דעת ,' שבהם צריך המדות להיות ממוזגים בסוד צדיק ורע לו כו,ארץאופן אחד ב

 ועיקר גילוי , שכן ראוי לפי ענין ההנהגה שלא יתבטל הבחירה,המתהפך שהוא בבטן במעיים
 ונמצא שאין ,'משלם לאיש כדרכיו וגו) י יז ירמיה(ב ששם "ת הנהגת עוה"המדות הם בחג

  .3489מלאים בפעולה הראוי לפי בחינת תשלום שכרה נשלמים כראוי ואין מת"המדות דנו
 והם כוללים כל , בשם צבאות בסוד צבא מעלה וצבא מטה המכוונים זה לזהונקרא

 בסוד היאורין שכתב ,ט ופלגא מכאן"ט ופלגא מכאן ותצ"הפרטים שבכל האותיות שהם תצ
ן הוא לויתן המשלים לכאן ולכא'  והא,מ" בכ3490ל בליקוטים"ש רבינו הגדול ז"בפרשת וארא כמ

דרגין של '  והם בסוד ב,הצבאות ביחד'  סוד נשמת משה שכולל ב3491דאורייתאנחש ַתִניַנא 
כולל אותם '  ולכן הרגלין הם נכללים ביחד כידוע ששם א,ק"ב ובסדר תשר"האותיות בסדר א

בלא ' כ ברגלין אין קיום לא" משא,בלא חברו'  כי הידים יכול לשמש בא,והם תרין פלגי גופא
  .רוחב

ק "שהיה בסוד תשר קיימא דחד סמכא )'גפרק ח שבירה "ע(ס עולם התהו שנקרא "וז
 והיו בסוד נקודות כלליות , שהאורות היו הולכים ומתמעטים שהעליון כולל כל התחתונים,לבד
 , והוא בסוד חזרת הגלגל באחור שמשם הוא נמשך כל הקלקולים וסוד ההפסד והכליון,לבד

כ בעת התיקון שהיה " משא,'יתה ושבירה שאין יכול לעמוד על רגל אולכן היה בהם בחינת מ
צבאות בסוד חיבור האותיות והרכבת השערים של הגלגל בפנים ' ן בסוד ב"ה וב"חיבור מ

 האותיות מכללש הנארג " והוא כלל המלבו3492ך"ן מושבי"אית) כאבמדבר כד (ובאחור בסוד 
 ששם הם סוד המלבושים הנעשים ,בהיכלותה וכמבואר "כידוע והוא סוד המלבושים שהם בנו

 3493 וזה אמר בלעם על הקיני שנפרד מקין שהיה קינא דמסאבותא,י תורה ומצות אל הנשמות"ע
 )כהבראשית לב ('  ויגע בכף ירכו וגו,י הנחש שקלקל העקב"מסוד זוהמת הנחש שהטיל בחוה ע

 והיה בסוד ,כל היום דוה) יגאיכה א (למשחית עלי  והודי נהפך )חדניאל י (ונשאר אחד בסוד 
דברים ( והטוב נברר ביתרו שנכנס בצלא דמהימנותא בסוד אור מקיף דאימא ,קיימא דחד סמכא

ע קנך בסוד אור "ושים בסל) במדבר שם(ש " וז,'פרש כנפיו וגויו' כנשר יעיר קנו וגו) יאלב 
 ישראל שהם מסוד  נשמתל כמו כל,ז נשמר מן החיצונים"ן שעי"ה בגילופי יודי"מקיף דשם אהי

   .סות בצל אימא עילאה דשלטא ביומא שביעא כידועחהתיקון ומעותדים להתקן לגמרי לעתיד ול
  

  פתח כא 
ב והוא " והוא שם הששי שבמ,ק"פז' ב גי"ג ע"ן ס"כלים שבו שמות ב' א בג" דזדעת

וד שלכן  כי הדעת מתגלה ביס,דושים'רע ק'דיון ז'ל פ"קץ הגאולה שבו יגסוד ביסוד ובו תלוי 

                                                           

דכליל ' ט הוא ו"מט, ל"נ דבריאה כנ"ט וסנדלפון זו"מט, ל"ג וז"ע'  לצ"א על ספד"בהגר'  עי3488
וכן ', כליל שית סטרין כו' ט עבד ה"מט, א"ו ע"מ פרשת משפטים דף קט"ש בר"שית סטרין כמ
והן , והן בנוקבא כידוע, חיות' רגלין ד' ד, והארץ הדום רגלי, ל הוא נוקבא"וסנד, בהרבה מקומות

  . ל"עכ, ט וסנדלפון שבבריאה עצמה"מט
והן , הנהגת העולם בכל זמן הוא ברחמים, ל"ג וז"ח ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר' עי 3489

וכן , מתנהג העליונים שם בחסד גמור או בדין גמור או ברחמים גמורים' ג', ין בגכליל' ג, ק"ו
ולכן מתנהגים , א להתנהג בהם"ז א"אבל התחתונים בעה,  ובינונים,וגיהנם, ב בגן עדן העליון"בעה

 .ל"עכ, ומלכות הוא תכלית הבריאה והוא דמיון הכתר, י כולם ממוזגים"י נה"ע
ש "וז, שהוא אחד' אלף והן א' ק גי" שמביא מגינת אגוז שתשרד"ע' ב א"יהל אור ח'  עי3490

אלפים וחצי ' ץ מספרם ג"כפולות כמנפ' ה ועוד ה"ו חיילות משבחים להקב"שתצ) ויקרא ב(ר "במ
) ב"ז ע"ב כ"זהר ח(ל "ט ופלגא והן היאורים כנ"הן תצ) תצה' גי' עד ק' מא(ו "וחצי ועם תצ' שהם ג

ט "ש תצ"וז' ן והן אלף חסר א"ק בזו"תשר' כסדרן וא' ות הם אברכות בחשבון ושני מיני אותי
 .כ"ע', יאורין ופלגא בסטרא דא וכו

ואנת תניא , ואמוראים וכלהו נחתין בגינך בתהומא לסייע לך, ל"א וז"ט ע"ג רע"זהר ח'  עי3491
א "רבהג' ועי, ל"עכ, דימא דאורייתא מאריה) נחש בריח(בגין דאנת לויתן , דמסייע לך יתיר מכלהו

 .ד"א ע" יצ"על ספד
 .ב"ח ע"ג רע" זהר ח'עי 3492
 .א"ח ע"ב קע" זהר ח'עי 3493
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 3494 והוא סוד ברית הלשון והמעור,' וידע אדם וגו)כהבראשית ד ( הזיווג הוא מכונה בשם דעת
נקודין דביה ' בג' ד שמתגלים בי"טפין חב'  והוא סוד הטפה דדעת כולל ג,מכוונים זה כנגד זה

 שבחסד תלוי חיבורא ,ה" החסד בו שם אלו,ל"בעטרת היסוד שהוא חצי השני של השם הנ
פ " שאחר הנסירה באה פב,י חסד ופריש גזעיןתדא )ב"ז ע"עג "ח(והר ש בז"ה כמ"שהם ונ "דדו
 , אור של יום ראשון שמאיר בכל הימים עד היסודוחותמא מהכ סוד לבוש הנש" והוא ג,עמו

ז " טב"ב( שסגירת הרחם הוא בסוד ,ו"המסוגל למקשה לילד סוד קפ' ובדעת שורש שם נורא א(
משלי ל (י נחש דקטנות יסוד הגבורות הקשות הסוגרים הרחם בסוד "אילה שרחמה צר ע )ב"ע

י החסדים העליונים רחמי דעתיקא " ונפתח ע,ן"ר שהוא אלקים דההי"דרך נחש עלי צו) יט
 שהוא סוד לויתן ,שמשם נמשך אור דרך מחיצה לחסד הראשון המקיים העולם המאיר בדעת

ס יציאת מצרים " וז,י נפתח הרחם" וע3495 והוא מפתחא דכליל בשית,דלעילא ומתגלה ביסוד
כ " וכן גאולה העתידה ג,י משה שהוא הדעת שיציאת מצרים היה בסוד הלידה פתיחת הרחם"ע

 כמו הרה )יזישעיה כו ( וכתיב , חלה גם ילדה ציון את בניהי כ)חישעיה סו (ש "סוד הלידה כמ
 כי יבא )יבראשית מט (ש " כמי משה"י גילוי הדעת ע"כ ע"ל וג" והוא בשם הנ,'תקריב ללדת וגו

   .)'ומלאה הארץ דעה וגו) טישעיה יא ( וכתיב ,3496ה"שיל
ה בגילופין שהם בסטרא "ג ואהי"כלים שלו הם שמות ס' א בג" שמות הכתר של זוהנה

 ,א וגילוי אורותיה הם בכתרו" שבינה נעשה כתר לז)א פתח נב"גדלות דז (ש במקומו"דבינה כמ
ובביאורי  )א"ז ע"ל(ש בתיקונים "וד עומר לגולגלת סלע דאימא כמוכן לעולם גלגלתא הוא בס

א דבינה שלה " יסוד דרדללמעלה וכמו בשרשם ,3497)ה אתקרי קומה"ד (רבינו הגדול שם
ה וכולם מורים על סוף התיקונים "של אהי'  ולכן בינה וכתר שניהם שם א,א"בגלגלתא דא

 והוא תכלית הרצון שלו ,א"הזמן של זן וכלות הנהגת "שלעתיד אחר תיקון כל מאורות של ב
  .3498ג"ן יעלה לס" וב, להתגלותשעתידבמה 

ה זה " וכן בינה הכל שמות אהי,ה"ה בסוד חכמה כח מ"ה דהוי" החכמה מילוי מושמות
 ובאחוריים הפנימי סוד שם ,ן" ושמות הגבורה בסוד שם אלקים בנקודות או בגילופי יודי,ידוע

כחותם על זרועך כי עזה כמות אהבה קשה ' ימני כחותם וגו ש)וש ח "שיה(ש " והוא כמ,ה"י
 כי עיקר האהבה הוא דביקותא דרוחא ברוחא בסוד ,ה" קנאה רשפיה רשפי אש שלהבת יולכשא

 שמצד הדין הנמצא במאורות שהוא גורם חסרון ,ה"אותיות י' אש ואש דבאיש ואשה שבהם ב
ואל ) טזבראשית ג ( והוא סוד ,חסרונםבתחתונים תשוקת הנבראים ומאורות התחתונים למלאות 

 והוא סוד , שביסודה שרצונה להתמלאות מיסוד דדכוראחפירהאישך תשוקתך בסוד הצמצום ו
כוונה פנימיית של הגבורות כדי שיתגבר התשוקה בתחתונים להתמלאות מאור עליון מבאר מים 

  .חיים
לים ביחד כי משם ת שנכל" שהוא צבאו)'יעקב ולאה פתח כ (ה כבר ביארנו" נושמות

 שעד שלא באתה חנה לא היה אדם )ב"א ע" לברכות(ש " וכמ,מעלה ומטה' יצאו צבאות ה
 כי היא היתה מתפללת על הבנים שהוא במקום הזה ששם בישול ,'ה צבאות כו"שקרא להקב

                                                           

מצד ' בנים והענין כי בנים נק'  הם נק]התלמידים[, ל"א וז"ז מז ע"א בתיקו" בהגר'עי 3494
 והן ברית הלשון , והוא רוח הפנימי דבהן,בנים מצד החכמה שהוליד להם'  ותלמידים נק,הגופים
 , אלא שזה מוליד בגופני הזרע שהוא גופני מוליד בגופני, המוליד ששניהם הם דעת,והמעור

  .ל"עכ, והדבור שהוא רוחני מוליד רוחני
 .ב"ז ע"ד ט" ספ'עי 3495
  .ב"ח כז ע"תז'  עי,משה'  גימ3496
וכמו שמפרש והולך והוא , שהיא גלגלת הראש כידוע, קומה בראש והיא הבינה, ל" וז3497

  . ל"עכ, אותיות מקוה כמו שמפרש והולך
, שהיא עלייהו, אלף השביעי תליא במלת בראשית, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3498

, והיא סוד השבתת עולם בסוד שבתאי, ל"והיא בינה כנ, בראשית ברא שית עלייהו, ש לעיל"כמ
ש "שהכל תשוב אל שרשו שהיא סוד האש כמ, ובינה הוא בסוד אחרית, שהוא דרגא דבינה כידוע

, הוא מלכות' וז, ק"והענין כי שית אלפי שנין הן ששת ימים שמתנהג בו,  וחד חרובוהוא סוד, י"בס
, וזהו סוד השבת ושמיטה שאסור במלאכה וסוד היובל, וחוזרת אל שרשה, ומלכות תליא בבינה

ב "ועה, ש"ע) א"ח ע"תרומה דף קנ(מ "ש בר"כמ, רק שכמה דרגין הם בסוד שמוש ומאנא ועטרה
וכלם חוזרים , אז ובינה שלטא, והיא אשת חיל עטרת בעלה, ת לבינההוא בסוד עטרה שחוזר

  .ל"עכ, לבטן אמם, לבינה
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ימי בראשית ונמזגים '  של ואורות שהדעת הוא כל פנימיות של פעולת המ,3499כליות' הזרע בב
ז שאין העולם " שצריכים להיות ממוזגים למטה כ,ז"ה שהם בהנהגת עוה"יחד בנוכל המדות 

 אבל פנימיות )בפתח הקודם (ש"ז שהבחירה שולטת בסוד דעת המתהפך כמ"בתיקון הראוי וכ
 עצם א והרע הנשפע לצדיקים הו, שהטוב הנשפע לרשעים הוא לרע להם,לבדו' שלהם הם כל א

ק "כלים התיכון והחיצון שבהם שהם סוד ו'  לכן בב,ז"בעוה רק שאין מתגלה כן למטה ,טובתם
 אבל הפנימיים שבהם שהם ,אלפי שנין' ימי המעשה שהם ו' ז בו"שלהם שבהם מנהיגים עוה

הוא רק בשביל התיקון כמו  ז" שבהנהגה זאת של עוהונהד שמורה פנימיות הכו"בסוד חב
דיקים וישראל יתענגו על רוב שלום  לשלם שכר טוב לצבפני עצמו'  המדות כל א,כ"שיהיה אח

  .ע"בפ' ה ולכן הפנימיים שלהם כל א"והדין הגמור לרשעים ולאו
במתיחת הרקיע שהוא יסוד  3500י בגילופין ובו אמר לעולמו די"שד היסוד החיצון ושם

 שלכן נקרא , הטבעהנהגת וגם הוא מורה על כח השידוד של המערכות וכל ,שכולל כל הרקיעים
 ובו נקשרו ישראל שהם למעלה מן המזל ובו ,ת שהוא על סוד אות ברית שבוכל הנסים אותו

י הוא זיווגא דלהון "י שע"ה אדנ" והפנימי שבו הוי,גילוי האור של יום הראשון בעטרת הברית
 הסוכה מעורו 3501ס" וז, בשילובהשם ולכן שם ,וגולכן הוא בכלי הפנימי שלהם שבו תלוי הזיו

קה והוא חמה מנרתישמוציא  שאז יתגלה פנימיות אור היסוד ,ל"של לויתן שעושה לצדיקים לע
  .ל"וסוכה הוא שילוב השמות הנ 3502יושב פתח האהל כחום היום

 החיצון דיסוד דדכורא הוא עצמו הפנימי דיסוד דנוקבא שמאיר לה שם דרך דופן ושם
 כי ,ת"וברכ' ל גי"י הנ"פ שד"ם שהם ב"ם ורח"ת שדי"ברכו) כהבראשית מט (וממלא לה בסוד 

בראשית מט (ש "ולכן בברכה זו בירך יעקב את יוסף כמ )ג תהלים קלג(את הברכה ' שם צוה ה
 האי רידיא דמיא )ב"ה ע" כתענית(ש "ברכות שמים מעל ברכות תהום רובצת תחת כמ) כה

' תהיינה לראש יוסף וגו) שם כו( ובסוף אמר ,'לתהומא עילאה כו' לעגלא שהוא בכור שורו וגו
   . והבן,יסוד שבו ממלא לנוקבא באלו הברכותבעטרת ה
  

  פתח כב
בסוד אור חוזר '  ואר ישרבסוד או'  א, מיני מקיפים יש באצילות ובכל העולמותשני

 ואור מקיף השני הוא מה שנכנס , ואור מקיף הישר הוא מקיף לכל אצילות בכלל,ממטה למעלה
כ חוזר המותר לאחוריו "ם ואחבתחלה בספירות שאינם יכולים לסובלם אז נשאר מקצת בתוכ

מ " והם בפרטות לכל ספירה או,מ הזה הוא מקיף רק לאותו ספירה שנכנס בו" ואו,למעלה
 )'י פתח ה"עגו ( שכבר נתבאר במקומו, אלו דברים נפלאים בסתרי החכמהוכל ,החוזר מיוחד

תראה ה שבהם מ"ענין הכלים ואורות הוא שהכלים הם עצם המדות וכחות פעולות המאציל ב
 ממש כפי המדה והשיעור שניתן לכל פעולה ולכל מאור כפי ,לנבראיו בדרך הארה והתנוצצות

ב " שהנה בא,כ סוד עמוק"ם הוא ג" וענין מה שנקראו כלי, הזיו הזהבהםהראוי לנבראים לקבל 
מים והוא סוד המדות של יל הם מרכז האמצעי שלהם שבו הם מסתי"ם כ"י' ש כו"ת ב"דא

ס שהיא "ק שורש המאור הראשון הנעלם במו"י אימא שבה גנוז הבוצד"עהמאורות שעשה 
 עד כמה צריך להגיע כל מדה ליונה ששם מבואר בחכמה ע,עליונה הסתומה וגנוזההחכמה 

 וכמה פרטים והרכבת כחות צריך שיהיה בו וכמה דרכים ,ומאור שיעור התפשטותו לנבראים
 ,בתכלית ההעלם בסוד טעם המדות האלו ושם הם ,שישמשו להנהגת העולמות בכל הזמנים

 ,'י מדד בשעלו מים וגו"מ) יבישעיה מ (כ באימא שם ציור המדות ברחם שלה בסוד "אבל אח
 שהאורות הם ,מוצאות' ך שמשם שורש האותיות בה"ג דמנצפ"דברים בסוד ה'  השםשחשב 

לי בצירוף כ בכל כ"עצם פרטי הכחות כולם שמהם יצא כל היצור וכל הדבור ומתחברים אח
  . לאותו כלי כפי שיעור הכחות הראוי לו ולפי ענינוםאותיות הראוי

                                                           

 תרין כוליין האופים ומבשלין הזרע דנחית מן מוחא ,ל" וזא"ה ע"מ פנחס רל"רע'  עי3499
 .ל"עכ, ומבשלין מיא דמקבלין מכנפי ריאה

 .א"ב ע" חגיגה י'עי 3500
 .ג" יב עצ"א על ספד"בהגר 'ועי, א"ה ע"ב ע" ב'עי 3501
 .ב" ע' נדרים ח'עי 3502
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י קו המדה "ק שע" שהם בשורש בוצד3503גוונין' שהם בסוד ה'  המדות הם הוכלל
 ואלו הגוונין ,לפי מדתו אם לחסד אם לדין או לרחמים או בהתמזגות' מתגלה בהם הגוונין כל א

 והוא טיפת ,י אור מאוירא עילאה"ק שהם מאירים עת מים ור"הם חשוכים בעצמם בסוד חשכ
 ם" וברחם הם בסוד מבטיפההם בכלל '  שבי,י נעשה הציור ברחם שלה" אימא שעחםאבא שבר

ש " וכמ,ם"ר למי" ושם הוא הטיפה יוצא מאו,3504באריכות ז"ש בתיקון ל"סתומה ברבוע וכמ
יום '  שם ברחם שלה בסוד מ שהם מכוסים,ם מכסים"ם לי"ומלאה הארץ דעה כמי) טישעיה יא (

 שכל )ב" ע' דעירובין(ש "סאה דשיעור מקוה כקומת כל הפרצוף כמ'  והוא מ,של יצירת הולד
  . בהםעולהגופו 

 ,ה שיסוד אינו רק כללות המדות לבד"ת נ"ספירות חג' ל בה" המדות הם סוד כועצם
ג שהם משורש " כח חויש בו'  וכל א,ס של הפרצוף"כלים של י' ולכן הם נקראים כלים והם י

והגבורות דאימא ' ב כו" וידוע כי החסדים הולכים ביושר א,ק"ם מסוד אוירא ובוצד"ב וא"א
 ואלו הכלים אין מתגלים לנבראים כי אם ,ש"ת ב"ב דא" ומזה סוד חיבור א,ק" בתשרהיפוכאב
היא סוף י הנוקבא ש" שמתגלים ע,אלינו' י מדרגה תחתונה שבהם לבד בסוד גילוי מלכותו ית"ע

  . ולכן נקרא כלים,כל המדרגות וכח האחרון שבכל המאורות
הנעלם ' ס ית" שהוא סוד רצון א)'י פתח ז"עגו ( הפנימיים שבכלים כבר אמרנואורות

 והשינוי אינו אלא בפעולות עצמם לפי הנראה לנו ,'בכל כח פעולה ומדה שפועל לפי יחודו ית
יותר רק להשאיר כח כל ' המדה שלא לגלות רצונו יתלפי ' פועל בהם כל א'  ורצונו ית,בערכנו

 והוא ממש כנשמה ,'ז נעשה יחוד ומתמלא רצונו ית" לנו בדרך גבול והשגה ועיאותמאור להתר
כ בגבול לפי ערך " ואור פנימי הזה הוא ג,המתלבשת בגוף ופועלת כל כח אבר ואבר לפי עניינו

  .המדה ההיא שהוא רצונו המקיימו
 כח העליון שהוא למעלה מגדר המאורות שהוא סובב עליו שישקיף  המקיף הואואור

 וכל עולם יש לו אור ,עליו בכח הזה לנשאו למעלה למדרגתו כפי ענין העליה שיהיה לעולמות
ק שהוא במקום החלל של הצמצום שהוא מה שנטה רצונו בסוד הגבול "מ א" ד,מקיף לפי ערכו

ס שהוא כח בלתי בעל תכלית "ו אור המקיף הוא א עלי, והנמצאים במקום חלל הזהנבראיםאל ה
 ואור מקיף של ,המשקיף אל כל המדרגות של העולמות להביאם אל היחוד הבלתי בעל תכלית

 המאורות הפועלים לפי הנצחיות כפי השכר של העבודה סודק שהוא "האצילות הוא מאור של א
כ "פי העבודה להביאם אחמ הזה הוא המשקיף על האצילות שהם פועלים ל" ואו,מ"ש בכ"כמ

 שכתר שלו , וכן הוא באצילות עצמו בחילוק הפרצופים שלו,למדרגת הנצחיות בסוד קיבול שכר
א כדי לתקנם " הוא משקיף על או, הגדולים והטוב הגמוריםא שפעולתו בסוד החסד"שהוא א

וכן הוא  ,נ"א לזו" וכן או,שיהיו ראוים לעלות לעתים המיוחדים לכך אל גילוי החסדים ההם
 ששם הוא בגילוי ,פ"מ שלו הוא מה שהוא בעליון בסוד או" שאו,בכל העולמות ובכל המדרגות

ז שאינו עולה שם אין יכול לקבל מדרגת גילוי " שכ,בסדר פעולה נגלית הוא מקיף על התחתון
 ואז נתגלה בו כח העליון ורצונו ממש בסוד ,אור ורצון הזה עד שיעלה שם בעת עליית העולמות

   .פ"וא
  
  פתח כג ג

 ענין המקיפים על בוריים נראה הדברים מהאדם הגשמי וענין כניסת אור הנשמה ולהבין
'  ויש לו שני מקיפים עליונים א,חלקים שבו בראש בטן גויה' ן הם מתלבשים בגופו בג" שנר,בו

לפי  לים אין להם אורות מקיפים שהם מוגב,ן שבו" והיינו שהנר,בחינת חיה' בחינת יחידה וא
 רק לפי ערך המעשה ולפי עבודתו שהם פועלים באברים ,ערך הגוף להראות כחותיהם בגוף

 אבל בחינת חיה שבו לא נכנסה באדם כלל ,ובחושים לפי כחם ולא לפי ערך הנשמה עצמה
 כי אם היה מתלבש בו היה מתבטל עניינו ולא היה פועל בדרך גוף וכחות ,ואינה מתלבשת בגוף

כ שיתבטל " וכמו שיהיה באלף השביעי לאח,חני בהזדככות החומר לגמרי רון רק בעני,שלו

                                                           

והאי נקודה בתר דאתפשט מהאי אור אתלבשת בגוונין ארבע , ל"ב וז"ז ע"ז ל"תיקו'  עי3503
ועלה אתמר בחכמה יבנה בית ורזא דהאי נקודה איהי ', ב) א ניהי"נ(בהיכלא עלאה ומאי איהי 

 . ל"עכ, ועלייהו אתמר מי מדד בשעלו מים, מדיד חמש גוונין
ה "ב ד"א שם לז ע"א ובהגר"או תיקון יט דף לז ע, א"ח ע"דף קנ' ל תיקון עי" נראה שצ3504

 .אינון
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 הוא 3505כ בחינת חיה זיהרא עילאה דיליה"ר שהיה בו ג" אך שקודם שחטא אדה,המעשה לגמרי
סוד יסוד דחכמה '  שמאיר בה3506ד"שהוא סוד קוצו התחתון של יושבו רק מדרגה תחתונה 

 והנהגתו היה בסטרא דבינה בנשמה ורו צי אבל עיקר,3507 קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא,בבינה
ז שבחינה תחתונה של החיה היה " וכ,'אלקים את האדם וגו'  וייצר ה)זבראשית ב (ש " כמ,שבו

  ).'ד פתח ד"ן ומ"מ (ל באורך"ר היה חוץ ממנו כמש" שיצה,בו היה זך וטהור ורחוק מן החטא
שו וצופה מסוף העולם נר מאיר על רא )ב" ע' לנדה( באדם כשהוא בבטן אמו אז וכמו
 וחוזר ומסתלק ממנו כשנולד כדי שישאר על בחירתו ובזה ,ולומד כל התורה כולה' ועד סופו כו

 שהיה לו ]ומה[) ממה(יהיה לו הכנה להגדיל עצמו ולהשיג כל מה שחסר בתחלה בעת לידתו 
היה  מה שהיה הוא שי)טקהלת א (ש "כ לא היה יכול להשיגו כמ"ל שא,בתחלה בעת העיבור

  .'ואין כל חדש וגו
 שאין הנשמה כולה מתפשטת בו רק בחינה , שהוא עתה באדם במדרגת נשמה שבווכמו

ר קודם החטא " כמו כן היה באדה, ותחלה בעיבור היתה מאירה כולה בגופו,תחתונה שבה
וכל מה  3508' שקודם בעת שהיה מוטל גולם הראה לו דור דור ודורשיו גו,במדרגת חיה שבו

 והוא סוד צמצום אור החיה להאיר בו מה , סוד כניסת החיה בכל גופווא וה,תשעתיד להיו
כ כשקם על רגליו היה בסוד הלידה נסתלקה " ואח,עט מעטמכ להשיגו "שיהיה יכול האדם אח

 , אור מקיף והוא הזיו שהיה לו קודם החטאבסודממנו מדרגת חיה שבו והאירה עליו למעלה 
כ כשחטא שפרח " ואח,ב"ר קשורה בנשמתו בסוד זיווג חוורק בחינה תחתונה של החיה נשא

 ונמצא שמדרגת חיה , ימותו ולא בחכמה)כאד איוב ( נגזר עליו מיתה בסוד ממנו זיהרא עילאה
כ בגופו "ע יזכה שתאיר ותכנוס אח"בגי עבודתו " היה כדי שע,שנשאר מקיף עליו מלמעלה

 , בגן ולא בעדן,ר" היכן היה אדה)ב"ד ע"לברכות (ל "ש רז"ע כמ"ס כניסתו לג" וז,ממש
 שגן הוא דרגא דבינה ,'עין לא ראתה וגו) גישעיה סד (ב זוכים הצדיקים לעדן שהוא "ובעוה

 ,ע"ר בג"ה לאדה" והוא סוד החופה שעשה הקב, שהיה בסוד אור מקיף עליו3509המועדן הוא חכ
  .דחכמה שהוא מקיף דחיה'  בסוד י3510תוהם עשר חופו
 ,ם במעשיו לזכות לשכרו בתענוגי הנשמות אינו שוה בכל הפרטים כי עליית האדונודע

ע התחתון והרוח במדרגה יותר " שהנפש הוא בג,ן שלו אינם מקבלים העונג בשוה"שהרי הנר
 וכמו , כי הכל לפי הסדר והגבול שנעשה לכל מאור,עליונה והנשמה שלו עולה עוד יותר למעלה

 כמו כן ,ע" כל צדיק וצדיק נותנים לו מדור בפ)א"ב ע" קנשבת(ש "שהוא לצדיקים בפרט כמ
א לפי מדרגתו "ן שלו מקבלים העונג והעליה כ"הוא בפרטות בכל אדם כל אבר וכל מאור שבנר

 והכל היה מצד כניסת החיה להאיר בהם בעת העיבור כפי שיעור התפשטות ,ולפי עבודתו
 שיהיה חופף עליו ,מ"או כן נסתלקה למעלה בסוד ו כמ,לפי מה שהוא' ן כל א"הארתה בנר

 וכל זה במדרגת חיה ,כ למדרגה זו שכבר היה בו מקודם אחר שיתקן מעשיו"ומשקיף שיגיע אח
  . ולא בכולם בשוה,מ לכל מדרגה כפי מה שהוא"שבו שהיא או
שיג עונג שלה לעלות ת שהנשמה , שבחינת חיה נעשה אור מקיף אל הנשמה לבדוהיינו
מ שמה שהתינוק במעי "ש בכ" וכמ,אירה החיה רק בנשמה וכמו שגם תחלה ה,במדרגת חיה

 כמו אדם הישן שנפשו עולה , אינו השגה בגוף רק השגת הנשמה לבד,אמו משיג השגה יתירה

                                                           

  .ספר גלגולים פרק יט' ועי, ב"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר' ב ועי"ג ע"א כ"זהר ח' עי 3505
ש בזוהר ויקרא "וכמ, בקוצו התחתון כלול בינה' בי, ל"ג וז"ד ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3506

קשרין בגין דהאי יוד קוצא חד לעילא וקוצא חד לתתא ' א קדישא אתקשר בגד דשמ"יו) ב"ע' דף י(
  . ל"עכ, קשרין אשתלשלו בה חד קוצא לעילא' בגין דג, וחד באמצעיתא

דאין סוף קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא לא חוור ולא אוכם לא , ל"א וז"ו ע"א ט"זהר ח 'עי 3507
  . ל"עכ, סומק

 .ב"ח ע" סנהדרין ל'עי 3508
 .א"צ ע"ז ר" א'עי 3509
, ומאן דלא אמר הכי, אמר רבי אבא ודאי כך הוא ויאות מלה, ל"ב וז"ד ע"א צ"זהר ח'  עי3510

, וכלהו מתקשרן בהאי, ה למעבד לצדיקיא בעלמא דאתי"אפיק גרמיה מעשרה חופות דזמין קב
 . ל"עכ', אשרי תבחר ותקרב וגו, ובגיני כך עשרה מלי דמהימנותא אית בהאי קרא
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ר בהארת החיה " וכמו כן היה באדה, ואין הגוף מרגיש כלל3511 שם דברים נפלאיםיגלמעלה ומש
 נעשה אור מקיף אל והנשמה , שרק הנשמה שלו השיגה זה,בנשמתו בעת שהיה מוטל גולם

מ אל הנפש בסוד " וכן הרוח נעשה או,י עבודתו" שהרוח יעלה למדרגת הנשמה אחר כך ע,הרוח
 אבל היחידה עליונה ,ן לתקן נפש הבהמיית להעלותה אל מדרגת רוח האדם"ה וב"תיקון מ

 מקיף  כלל אלא הוא בסודו שאינה לפי ערכ,חלקי הנשמה לא נכנסה מעולם תוך האדם' שבה
 שבזה אין הפרש בין ,כללי לתקן כל החלקים שבו בסוד היחוד הגמור שהוא תכלית התיקון

 והוא סוד היחידה שהיא אור מקיף ,'ח יעלו כולם בשוה אל גילוי יחודו ית" שכל הנרנ,המדרגות
   .על כולם בשוה

  
  פתח כד

ל מה שהוא  נבין מזה המש, שביארנו לך סדר מדרגות החיה ויחידה באדם התחתוןואחר
 שהכלים הם אברים )'י פתח ח"עגו ( למעלהש"במאורות העליונים בפרצופים שבאצילות כמ

ש הפועלים בנבראים בדרך התנוצצות "וגוף הפרצופים שהם כחות פעולות ומדות המאציל ית
מדרגות '  שכל פרצוף מתחלק לג,חלקי הפרצוף'  בגשמתלבשיםן "פ שבהם הם נר" ואו,והארה
המתעלם בפנימיות כחות המתגלים שהם ' ס ית" והם כחות א)'א פתח ח"או (ות במקומ"כמשנ

  .י העבודה לצורך גילוי היחוד"פועלים בדרך שאינו נראה ומושג לנו מה שנתקן ע
מקיף תחתון סוד חיה שבהם שהוא אור גילוי הרצון הראוי ' מקיפים א' כ ב" להם גויש

י מעשים טובים של "התיקון שיהיה להם עפ סדר העליה ו"להתגלות בפעולות ובכלים אלו ע
 והוא סוד סוף מעשה במחשבה , וכבר ניתן הכנה להם להאיר כמו שיאירו אחר התיקון,ישראל

 שאם ,כ נסתלק" אבל אח,מ זה בתחילה בכלים" והוא סוד כניסת או,)א"ז ז ע"תיקו' עי (ילהתח
כך נסדרו שעלייתם יהיה  שהרי ל,היה נשאר בכלים בהארה זו לא היה ענין הבחירה והמעשה

פ בהם כפי העליה " אבל מחשבה זו ששיערה גילוי או,פ מעשה התחתונים ולא מעצמם"ע
מ זה בפנימיות " אווכניסת ,כ היא עשתה הכנה ותיקון שלסוף הכל יעלו אל מדרגה זאת"שאח

י המעשה אינו " שהרי עליית המאורות אחר התיקון שע,הכלים היה כפי שיעור לכל מדה ומדה
כ בסוד " ולכן גם מה שנעשה עליהם אח,שוה בהם שהוא כפי המדרגות שלהם שזה למטה מזה

מ רק "כ או" נעשה אחהכלימ דיחידה שנכנסה תחלה בכתר של "מ או" ד,כ אינו שוה"מ ג"או
מ שיהיה לפי פעולות המאורות התלוי בעבודה " והיינו במה שתחלה ניתן גבול אל או,לכתר לבד

ל שאם לא "מרן הרב זש "וז , הבלתי בעל תכלית שאינו לפי ערך העבודהס"ולא לפי ערך כח א
 , ולא היה חילוקי מדרגות כלל,מ בכלים היה נשאר מקיף לכל האצילות"היה נכנס תחלה או

פ מעשה "ש שענין כניסתו בתוך הכלים היה הכנה שיהיה נתקן העליה הזאת ע"והוא כמ
 רק בסטרא תחתוניםי ה"לא היה יכול לעלות עבכלים תחילה  שאם לא היה הכניסה ,התחתונים

ל "ש הרב ז" וז,פ מעשה" ולא בסדר המדרגות שהוא תלוי עהתחתונים ולא היה בערך ,דלעילא
 ושוב בחזרתו וסילוקו לא נשאר מקיף רק כפי ערך ,מ תוך הכלי נתצמצם אורו"י כניסת או"שע

פי מדרגתו ואינו מקיף כללי לכולם ל' ן כל א"מ דחיה שמאיר לנר" והוא בסוד או,כניסתו בו לבד
  .בשוה

 עליונות שבמאורות הוא מה שאינו תלוי במעשה התחתונים ובעליה שלהם והמקיף
המקיף לכולם בשוה ואינו ' ל כח יחודו ית" ור,פ קיבול שכר רק בסטרא דלעילא"בסוד תענוג ע

במדרגה '  שכך קשור יחודו ית, הוא שוה בכל המאורות בשוה,בסדר המעשה והיחוד הזה
 וכך היה רוצה במציאות מאורות התחתונים על מדרגתם כמו , שהוא בעליונהמוהתחתונה כ

מ "כ או" משא, ולכן אור מקיף זה הוא בשוה לכל המאורות שתחתיו,שהיה רוצה בעליונה
לכן בכל ספירה , 'החוזר שהוא מה שעולה מסוד תיקון המעשים שהוא מצדנו ולא מצדו ית

  .וזר מיוחד אליו לבדמ ח"ומאור נעשה או
 , שכל שהוא יותר עליון הוא יותר כולל, הפרש יש בין אורות המקיפים העליוניםאך

 ,המקיף את כל הצמצום והחלל של מציאות כל העולמות הוא מקיף על כולם' ס ית"מ אור א"ד
 כל העולמות סובלק " שהרי א,ק שהוא ממלא את כל החלל"ש שמקיף על כל קומת א"והוא מ

                                                           

ה באדם בטבעו שישן כדי שתעלה נשמתו לישיבה "שנתן הקב) יט כג(י א במשל"בגר'  עי3511
מה שאי אפשר לאדם ללמוד בשבעים שנה לומד שם בשעה , ושם מגלים לה רזי תורה, של מעלה

 .ל"עכ, אך מאותו הלימוד לא בא לו שום שכר כלל אלא שזה הלימוד הוא השכר בעצמו, אחת
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 והיינו כל מה שנמצא תוך הצמצום וכל )'י פתח א"עגו (ת במקומו" וכל פרטיהם כמשנע"אבי
מ שעליו הוא השקפת יחודו " ואו,' בלתי תכליתו ית צמצוםהמדרגות הפרטיים של מציאות

מ אינו מסלק " מ, שאף שצמצם כח כל יכלתו ורצה בצמצום מציאת גבול,ת שכוללם"הבלתי בע
אין הפרש ואין גבול '  ומצדו ית,' יחודו יתיי כולם הם בשביל גילו שהר,ת מהם"רצונו הבלתי בע

ל בנפש "ח מוולאזין ז"הגאון מוהרבאריכות  בזה ש"כמ ,אפס זולתו כקודם הצמצום ממשאין ו
  .ס המקיף כל הרשימו"מ של א"וזה הוא מדרגת או )ו-פרקים ד' שער ג( החיים

ק הוא "פ שיוצא מיסוד דא"או שהרי ,ז"מ של העולמות התחתונים אינו עד" אואבל
נ "א ולזו"לאוא מקיף " וכן בפרטות בכל פרצוף שאור היוצא מיסוד דא,מ על אצילות"נעשה או
כ מכח הקו הנכנס תוך הרשימו שהוא כח "מ זה העליון שבהם הוא ג" אבל ענין או,וכן כולם
דו הנשגב  והוא עצמו פועל דרך יחו,הנראה במאורות בבחינת גבול לפי ערכם' יחודו ית

 עולם ופרצוף מכל ו, אבל הוא פועל ומתגלה בהם בערכם לבד,ומתעלם מן הפעולות הנראים לנו
 ,שאף שהוא בבחינת גבול ושיעורוהיינו , מ על התחתונים"פ שלו להיות בסוד או"עליון יוצא או

מ מה שנכנס ממנו להשלים העולם שתחתיו הוא חלק הפחות שבו שהוא ראוי לעולם "מ
מ אף שנשגב זה מן " אבל מ, אבל רוב ההשקפה נשגב מן התחתונים,פי הדרגתושתחתיו ל

 והם תיקונים שנשגבים ממנו היאך הם ,מ מקבל שלמות ממנו בסוד השמירה" מ,התחתון
 וזה , ולכן נקרא אור מקיף הישר,'מתקנים המאורות ודבר זה מה שנעשה במעשנו רק מצדו ית

 ,מאחר שאינו לפי המעשה שיהיה לכל מאור לפי עניינו ,מ הוא כולל כל מה שתחתיו בשוה"האו
מ כאשר " ד,פ" יהיה להם עליה יהיו הם נכנסים בהם בסוד אושאם ,והפעולה הזה ניתן למאורות

ל שמתגלה תיקונם " ר,פ"א נעשה בו או"מ שלו שבא מפנימיות או"א אז או"א לאו"יעלה ז
 ורק שקודם עלייתם הם עליהם ,ם וכן הוא בכל הפרצופי,א"ושלמותם בעצם המאורות של ז

ש " כמ,'מ ליתן להם תיקונים לעליה זאת שהוא בסוד הסיוע לישראל לקיים מצותיו ית"בסוד או
 והבן ,'מי הקדימני ואשלם נתתי לו בית כו) ג איוב מא(ש " וכמ,' הבא לטהר כו)ב"ח ע" ליומא(

   .דברים אלו מאד
  

  פתח כה 
 נעשה בסוד שערות על הגלגלתא , וחזר ממנו מקיף השני הזה שנכנס תחלה בכליאור

 שהיינו כל הדרכים של פעולות 3512 שהשערות הם מותרי מוחא,מ"ש בכ"של הפרצוף כמ
 כמו שאנו רואים שהמוח בו מסדר האדם כל הדרכים וכל ,פרטיות שבפרצוף נסדרים הם במוחין

אלו הכחות הם  ו, בחכמה בשביל איזה תכלית נכבד שיודע שיהיה לו מזהואמה שמסדר שם ה
 , שכל שער הוא מורה על כח פרטי שהוא כלול במוח,כ בשערות שלו"עולים ומתראים אח

י " ולכן ע,של חכמה' ע והוא מעיין א"שכל שער ושער יש לו גומא בפ) א"ז ע" טב"ב(ש "וכמ
' ובתיקון ע) א" ע'ע( פרשת יתרו רש בזוה"השערות ניכר אדם בטבעו ומדותיו וכל דרכיו כמ

כולל '  שכל א,ער ולכן נקרא ֹש,'ואתה תחזה וגו) כא יח שמות(על פסוק ) א"ג ע" קמז"תיקו(
  .בחכמה עליונה' ער אׁש

פ שיוצא לחוץ מה שאין החכמה " הם צינורות וכלים שדרך שם בוקע אווהשערות
 , והשאר לא ניתן לכח השגה, והוא בסוד החכמה שתופס בקצת ממנו כמבתר כותלא,משיגו

 שלפעמים מאיר במחשבתו ,ים באדם שאם מעיין באיזו חכמה או באיזה מחשבהוכמו שאנו רוא
 ושוב מתעלם ממנו ואינו נשאר במחשבתו רק , והמחשבה שרוצה לציירחכמהכלל הדבר של ה
מ החוזר שלפעמים מאיר נשמתו בו בהשגה זאת ליתן לו "כ בסוד או" והוא ג,רשימו שלו לבד

 ולכל אלה הדברים יש שורש במאורות ,על בוריוכ ישיגו " כאשר יטריח עצמו אח,הכנה
 ממדרגה שלמעלה כדי ליתן להם הכנה לעלות ולתם אור גדוהעליונים שגם בהם נכנס בפנימי

  .י הטורח ועבודה של התחתונים שיכניס הארה זאת ויהיה קבוע בפנימיותם"כ ע"אח
אבל  ,מ הזה שתחלה בעת שנכנס אל הכלים נכנס בכלל" ההפרש שנעשה באווזהו

 שהם הכלים של )'י פתח ח"עגו ( והיינו שהגוף כבר נתבאר,כשיצא יצא בחילוק מדרגות
 שכל כח וכל ,ע שהם חילוקי האברים וחילוק האיכיות שבגוף"הוא פרט בפ' המאורות כל א

                                                           

מותרי מוחא וכפי מספר ) השערות(והענין כי הן , ל"ב בליקוטים וז"ז ע"ג ל"יהל אור ח'  עי3512
וכן השערות שבראש אלא שהן מכחות שבאוירא משכן הנשמה , הכחות שבמוח כן מספר השערות

 . ל"עכ', והן גבוהין יותר וכו
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 כל מאור וכל כח לפי העבודה והמצוה ,ע לנבראים"בפמאור יש לו פעולה מיוחדת והארה 
 לא היה בו סידור ,מ קודם שנכנס שלא היה בערך הכלי כלל"ו האו וכשנכנס ב,המסוגל לזה

 אור חוזר בסודכ כשנכנס ושוב יצא " משא,חילוק פרטים לפי ערך כחות הפעולות של הכלים
 והיינו שגם במה שמאיר על הכלים יהיה , קנה בו כח חילוק המדרגות,אחר שנתצמצם בכלים

כ " יהיה ג,נין העליה של הפרצוף למעלהכ בחילוק הפרטים שהוא לפי ע"מ ג"הארתו באו
ל על "ש רז" מסוד והוא ה,עלייתו בדרך חילוק מדרגות לכל צדיק וצדיק ולכל מצוה כפי ענינו

כשהם ' משל למלך כו )ארבה פרשה יח פסקה ויקרא 3513(פסוק כי הולך האדם לבית עולמו 
 ,והם סוד השערותבשער מיוחד ' וכשהם יוצאים הם יוצאים כל א' נכנסים נכנסים בשער א

ע דרך שער מיוחד הכל לפי מה שעשה הכנה בעת היותו "מ הזה בוקע כל הארה בפ"שאו
 ,ז הם כל המקיפים בכל הפרצופים"ועד ,ש"פ הפרש הפרטים כמ"בפנימיות שהיה מסודר ע

חלקים בימין ' פ שלו ומתחלק לב"מיסוד שבו מאיר אווהיינו , א"א יוצא אור מקיף לאו"שמא
י המקיפים האלו נקשרים כל " וע,ל באורך"ש הרב ז"נ וכמ"א לזו"מאוכן  ו,א"ושמאל לאו

 לבד  שבות"ר שבו הם לבד וז" בכל פרצוף גלם ולעו,הפרצופים להיות נכללים ועולים זה בזה
ק "מדרגות בסוד ו' כללי המתחלק לז' ת כולם הם גוף א"זה שהרי ,לכולם' מ א" יש או)שבהם(

   . והבן זה,' אבל כולם משמשים ענין א,דרגה יותרבמ'  רק שיורדים כל א,שבו
  

  פתח כו 
 הבריאה נקרא כסא הכבוד וכאן מתחיל הנפרדים והם הנבראים היותר עליונים עולם

 נחקקו בדיוקנם ממש  כולםכחות שבאצילותה וכל ,שיצאו מכח פעולות אורות האצילות
 רק ששם באצילות ,מו שבאצילות ויש בהם כל המדרגות וכל ענייני פרצופים וספירות כ,בבריאה

הוא אלקות והם כחות פעולות המאירים בדרך הארה בערך הנבראים ובאמת אין בהם פירוד 
 מתגלה כבוד המאציל ושם , וכאן בבריאה הם נפרדים ממש,ע רק בערכינו לבד"ושינוי כלל מצ

במלכות והם  ושם הם השרים היושבים ראשונה ,בגילוי פעולותיו כמלך היושב על כסא מלכותו
 ששם מתגלה כחו וממשלתו 3514ם"א בסוד אלהי" ונקרא הכס,המאורות שבאצילות' משמשים לי

שהוא בהיכל  3516 בחדר המטות3515ים סביב למטתו שלשלמהששים גבור  וגם כי שם הם,'ית
א "ה כ" סוד שם אהי3517 ושם אימא מקננא,מ"ובכ  הנחשבים בזוהר פרשת וירא]וגם[) והם (ק"ק

  .3518 ולכן נקרא כסא,ל"גבורים הנהסובב אותם הששים 
עורה כבודי ) ט תהלים נז(ש " הוא מקום מחצב הנשמות שהם נקראים כבוד כמושם

א לא מתפרשין "ולמות כי או דכללות הע3519ב" וגם כי אצילות ובריאה הם בסוד חו,'וגו
 רק מה ,כ כי הוא כולו טוב" שבאמת אין רע מגיע לבריאה כ,וכן הבריאה באצילות 3520לעלמין

 אינו רק בסוד שאין מקבלים תוספת שלימות ,א נגדו" וסטהנו אומרים שיש פגם בבריאשא
 ש"כ דחיות העולמות אין בהם פירוד כלל וכמ" משא,מאצילות והוא בסוד זיווג הנשמות

ב "ד שהוא חכמה שנקרא כן בסוד ל" ולכן נקרא כסא לכבו)'פרצופים פתח ג ( באורךלמעלה
  .נתיבות

 ,ו"עילאה שצורתו ד'  והוא סוד ה,ש"סיא שהיא במדרגת בינה כמ בינה מקננא בכרוהנה
'  שד,ל"ש הרב ז"סמכין ושית דרגין כמ'  והם ד,ו"כ בסוד ד"והוא שהאיר בבריאה שמתחלקת ג

היכלות '  והם נכללים כולם בסוד ז,ק שלה"ד ושית דרגין הם ו"ראשונות שלה כחב' סמכין הם ד
                                                           

בית העולם לא נאמר אלא בית , כי הולך האדם אל בית עולמו, ל המדרש בשלימות" וז3513
משל למלך שנכנס למדינה ועמו דוכסין , ש לו עולם בפני עצמומלמד שכל צדיק וצדיק י, עולמו

כך , אף על פי שהכל נכנסין בפילון אחד כל אחד ואחד שרוי לפי כבודו, ואיפרכין ואיסטרטיוטין
 .ל"עכ, פ שהכל טועמין טעם מיתה כל צדיק וצדיק יש לו עולם בפני עצמו"אע

 .ב" ע'ז ד" תיקו'עי 3514
 .ש ג ז" שיה'עי 3515
 .יא ב' ים ב מלכ'עי 3516
 .'ח מיעוט הירח פרק ג"ע' עיו, ב"ד ע"ז כ"תיקו 'עי 3517
 .א"ל כס"נדצ 3518
ואצילות סוד החכמה , ל האצילות ובריאה הם באחדות"ד וז"ח ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3519

 .ל"עכ, ובריאה היא סוד הבינה וחכמה ובינה הן רעין דלא מתפרשין
 .א" ע'ג ד" זהר ח'עי 3520
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ק הם " קבהיכל ,באריכות )ב"ט ע"רנ( ופקודי )ב" עמד(ש בזוהר פרשת בראשית " כמ,שבבריאה
הם '  ואלו הד,שהדעת לפעמים נחשב ולפעמים אינו עולה בחשבון'  ונחשבים לד,ר שבבריאה"ג

 הוא תחלת גילויו של השם אנכי כי סוד ,דברות' בישי "אותיות אנכ' כלל כולם והם בסוד ד
 והטעם כי שם ,3521ייתא דבריאה וכל התורה שנתנה לישראל נקראת אור,שתחלה בבריאה

איוב (לא שניתי ' אני ה )ומלאכי ג (כ אצילות שם נאמר " משא,התורה והמצות פועלים בעצם
 ורק מה שאנו אומרים בהם עליה וירידה פגם וחסרון אינו רק ,'אם צדקת מה תתן לו וגו) זלה 

 ,כנו הנבראיםמ האב הרוצה בטובת בנו ומצטער אם אינו מוכן לקבל הטוב ורק בער"כמו ד
 דשם כל הפגמים בסוד לבושא )3522ב"ט ע"כ( ד"צ פ"ל באורך בספד"ש רבינו הגדול ז"וכמ

דברות ' י שבו כלל כל הי"ס אנכ" וז,דאדם דאפשיט לשכינתא מלבושהא והוא נפש החיים
' י גי" וכולם נכללים בתיבת אנכ,3524מצות דרבנן' זג מצות ו" נגד תרי3523ך אותיות"שבהם תר

הוא כתר וכן '  וכ,ב"נ חו" וי3525'שכולל אלף אדרין כו' ן הם דעת בא"אותיות אי'  והם ג,א"כס
'  בההיא שעתא נחתא מן קדמוהי את כ)א"ע' ג(ש בהקדמת הזוהר "שלו הוא כלל הכסא כמ' כ

 שהיא יורדת שם 3526י"י דאדנ"ק והם בסוד אנ"קב והם בהיכל "ן הם כח" ואי,'מעל כורסיא כו
  .ד" בס)פתח הבא (ת בסמוך"ר דבריאה כמשי"בג

 שכמו ,3527ל בביאורו שם"ש רבינו הגדול ז" ירידתה שם להיות ראש לשועלים כמוענין
 כמו כן בה נעשה כל הבריאה ,3528כולם בחכמה עשית ,שבחכמה דאצילות נעשה כל האצילות

 הם ,ותיותב א"ב אותיות ולכן כ"י כ" וכל הבריאה של כל העולמות הוא ע,והיא ראשית הגילוי
 ,ב אותיות"ס בלימה וכ" והם י,'ב נתיבות פליאות חכמה כו"בל )א"א מ"פ(י "ס בש"בחכמה כמ

ט "כ(צ שם "ש בספד" והוא מ,ב נתיבות שבהם נבראו הנפרדים"כ ל"וכן בחכמה תתאה נוקבא ג
 ,ש" ע3529ש רבינו הגדול שם באורך" כמ,גליא' סתים י' ב אתגליין י"ב אתוון סתימין כ"כ )ב"ע

                                                           

ב "ט ע"ח מ"תז' ועי, ל"עכ, ואורייתא דאצילות,  ואית אורייתא דבריאהב"ע' ז ה"תיקו'  עי3521
ל ונשמה "ר כמש"ה טו"שאורייתא הוא בבריאה שלכן בה שכר ועונש ע' ואורייתא טפילה כו, ל"וז

ז הכריח התורה בין לטוב ובין לרע אבל לא הכריח שיזכו לנשמה אם לאו כמו "וע', מאצילות וכו
  .ל"עכ', שמפרש והולך וכו

והענין כי גם הבריאה כוללת דכר ונוקבא טוב ורע דכורא טוב ונוקבא רע אור וחשך , ל"וז 3522
י הנקבה חטא ונמשך הטוב אחר הרע ובאותן לבושין חטא ובאותן "נ ולכן הנקבה נתפתה וע"זו

 .ל"עכ, לבושין תליין כל החטאים והמצות ושכר ועונש
ך אותיות כמנין " יש בהם בעשרת הדברות תרפירוש כי, ל"ב וז"ע' י ב"שער מאמרי רשב' עי 3523

 .ל"עכ, כתר
משום שבו , ג"ת עם הכולל כמנין תרי"עולה ברי, ל"וז, ספר משלי, ל לקוטי תורה"אריז'  עי3524

, י"ג שהם נט" מגלה עמוקות אופן ע'עיו, ל"עכ, ל"ת כנ"ע ומל"ג יחד דהיינו מ"מתקבצים חו
מוציא ) א כוונת הברכות"מעין גנין ח(ע מפאנו "והרמ, נר שבת מגילה חנוכה והלל, ברכות, עירובין

 .נר שבת והלל ובמקומם מנה אבילות וצומות
מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא , ל"א וז"ו ע"ר קל"א'  עי3525

ה לאלף כל "ה ואמר הקב"ד בהגה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, שרייא עלייהו ודרי בהו
ה לאלף כל "ואמר הקב, ב"חו' והענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד ב, יהיה אלא בךייחודי לא 

א "ולא אלף אלפין וכנראה שהגר[אלף , פלא, והוא הכתר שהוא הדעת, ייחודי לא יהיה אלא בך
, קוין' והוא המתקלא בג' וא' י ב"ואמר שם שבריאת העולם ע, אדרין ואכסדרין] גרס כך בזהר

  . ל"עכ
ן עשרה "י עד אי"י מתתא לעילא מן אנ"שכינתא תתאה אדנ, ל"א וז"ע' ז ז"קותי ' עי3526

, י"ש בס"נעוץ סופן בתחלתן כמ, ל"א וז"ד ע" כצ"א על ספד"בהגרעוד ' ועי, ל"עכ, מעילא לתתא
' ח כתיב אני ה"א ות"ל ע"ר דף ק"ש באד"וכמ, באותיות שוות כידוע, וכתר אין, שלכן מלכות אני

  .ל"עכ,  אני הוא כלא הואראשון ואת אחרונים
ואת המאור הקטן סיהרא , את המאור הגדול שמשא, ל"א וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3527

א אחרונה של "דבאצילות נקראת ה, ונקראת שם אלקים, שנעשית ראש לשועלים, במיעוטה
לים ששם שועלים מחב, ע"ובירדה בבריאה נעשית ראש לשועלים לעולמות בי, זנב לאריות, ה"הוי

  .ל"עכ, ח בכמה מקומות"ז ובתז"ש בתיקו"דבאצילות לא יגורך רע כמ, כרמים
 . תהלים קד כד'עי 3528
' סתים י' מלכות י' ב אותיות בחכמה תתא"ב אותיות בחכמה עלאה כ"כ, ל"א וז"ע'  ל3529

ש "ד של השם ע"וכמו שחכמה נקרא יו, ס במלכות חכמה תתאה"ס סתים בחכמה ע"ל ע"ר, גליא
עשיראה ' ד דהי"ד אשתכללו ונפקו מהאי יו"תנן יו, ב"ע' ש בפרשת ויקרא דף י"מס שכולל כ"ע
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 וכל התורה ידוע שבה נבראו כל ,' נוקבא שנקראת כבוד השהיאד "ולכן נקרא כסא לכבו
 ,ל"ד הנ" והם בסוד ו,הדברות' ב אותיות והכלל שלהם הם באותיות שבי"הנבראים ונכללים בכ

  .ס שבו"סמכין ושית דרגין שהם כלל י' ד
 שבבריאה לא ,ש שבינה מקננא בכרסיא" כמ)פתח יב ( נתבאר למעלה במקומווכבר

ראשונות שבה הם נכללים '  ולכן כל הד, המאורות כי אם מבינה ולמטה לבדנתגלו כל פרטי
א "י דנוקבא דז"ותנה ,ראשונות' ק שהוא עצמו בינה וכולל כל הד" והוא היכל השביעי קבבינה

 כנודע שכל בחינה תחתונה שבפרצוף עליון מתלבש ,הם נעשים בסוד נשמה פנימית בבריאה
 והם ,ונה שבנוקבא שהוא מן החזה ולמטה שלה מאיר שם וכן כאן בחינה תחת,כ בתחתון"אח

א שהוא "ג הכתר בסוד רדל" צחצחות שע'וגס שבו "ג וכמו למעלה באצילות י"נחשבים לי
 ,ם שמאיר בכסא"ג אתוון דמילוי אלהי"ס י" וז,א כמו כן הוא כאן"בחינת מלכות העליונה דרדל

א "נה תחתונה שבנוקבא מסוד תרער בחי"שהיא בחינת אסת ה"ג עלין דסחרין לשושנ"והם י
ובה  )א"ע' א(ש בהקדמת הזוהר " שיורדת בבריאה שושנה בין החוחים כמ3530י"דגילופי אדנ

 תתאה והוא התחלת אורייתא מהשהיא ראשית לנפרדים חכ' התחילה התורה בראשית וגו
 תיבות ג"כ חושב י" ואח,ל"הנ' ראשית ברא אלקים נגד גבתיבות '  ולכן הקדים תחלת ג,דבריאה

   .א כידוע" והם עלין תקיפין מסוד אלקים הכס,ג עלין דסחרין לה"נגד י
  
  פתח כז ד

 הוא באופן אחר קצת בביאור ,)ב"ע' ל (ד"צ פ"ל בביאורו לספד" רבינו הגדול זולדעת
 ,'ו תרין קפלין כו" ד)צ"ספד (ש שם" והוא במ,ח" ואלו ואלו דברי א)א"ב מג ע"ח(דברי הזוהר 

 מלכות יסודד " ויו,בבריאה' ד הוא באצילות וה"ע ויו"עולמות אבי' ה בכלל ד"הויאותיות ' כי ד
ד הזאת " שכל בחינה תחתונה שבעליון יורד אל עולם שתחתיו ויו,דאצילות הוא שירדה לבריאה

 הכסא כי ,סמכין'  והכסא יש לו שית דרגין וד, כסא הכבוד,היא חכמה תתאה מתלבשת בבריאה
דרגין '  ו,ש" ולכן נקרא כל הבריאה ע3531אה שבה מקנן אימא דאצילותה שבבריעצמה היא בינ

 תרין רביין דקביעין תחות , שבבריאהן"ט וסנדלפו"ד שהם מט" ו,נ שבבריאה" הם זומכיןס' וד
' ד 3532ל הוא נוקבא והארץ הדום רגלי"סנד ו,דכליל שית דרגין' ט הוא ו"נוקבא דאצילות מט

  .חתונות של הדכוראת'  שנוקבא לעולם בד,חיות' רגלין ד
נ שלו לבד " רק סוד זו,ס דבריאה" שיטתו לא חשיב כלל ברעיא מהמנא כאן היולפי

עלמין יצירה ' ל הם ב"ט וסנד" שאף שעיקר מט,שהם משמשים לאצילות שבהם הנהגת העולם
 ,א אבל בריאה הוא בסוד אימ,נ דכללות"ל הם בסוד זו"עולמות הנ' ועשיה הוא בכללות שב

 כי ,שבאימא' ו פרצופים באות ה"נ היה תחילה ברחם אימא בעיבור בסוד ד"לות זווכמו שבאצי
 ,ב" שמצד אימא הוא הנהגת עוה,ש בכמה מקומות"ג דכורא עטרת בעלה כמ"שם הנוקבא ע
ן שיעלה " תהיה מדרגת הנוקבא למעלה מדכורא שהוא סוד תיקונים של ב3533באלף השביעי

  .ה"ג עטרת על גבי שם מ"לס
ברחם אמו שאז  כמו בעת עיבור באדם התחתון שבהיותו ,ריך הכנה בתחלה דבר צולכל

הוא סוד הנפש שבו למעלה מן הרוח והוא  3535ר דלוק על ראשו"ונ 3534ע"מראים לו שכרו בג
שמות בסוד נישוק '  דג3536שילובין'  והוא סוד ג,וח ולעולם נוקבא נקראת נר כידוע'פש ר'ת נ"ר

אמצעיות ' ר וג"חלקי הפרצוף ג' י בג"ם אדנ"ה אלהי"אהישמות ' ת וג"הויו'  ג, וזיווגוחיבוק
 והנפש יורד ,כ כשנולד אז נשכח ממנו" ואח,' והיא דולקת ומאירה בעטרת על ראשו כו,ת"וג

                                                                                                                                                                      

ד ושם למעלה וחמא דכלהו עלמין "ועשרה שמות כלהו סתימין בחד וכלהו סתים ביו', דאתוון כו
בתראה ' א י"ל פ"ס שכוללת כמש"ש ע"ד ע"כ יו"וכן היא נקראת ג', קיימו כלהו כו' על י' כו

 . ל"עכ, שכינתא לתתאה
 .ד"ן יו"ת נו"ף דל" דהיינו אל3530
 .'אפרק ח שמות "ע 'עי 3531
 . ישעיה סו א'עי 3532
  .א"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3533
 .' תנחומא פקודי ג'עי 3534
 .ב" ע' נדה ל'עי 3535
 .'ח זווגים פרק א" ע'עי 3536
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 ומה שהיה ,ה"ן על ידי מ" בסוד תיקון בהרוחי "ממדרגתו למטה מן הרוח וצריך להיות נתקן ע
נ באימא בסוד "יה במאורות עליונים שבהיות זו וכמו כן ה,כ"בעיבור היה הכנה למה שיהיה אח

כ לעלות למדרגת אימא בסוד הנהגת " שם ניתן להם תיקונים והכנות שיהיו ראוים אח,העיבור
  . דכוראמדרגתאלף השביעי שתהיה הנוקבא למעלה מ

אלפי ' נ בו" היה שורש למה שיהיה הנהגת זו,כ בחכמה שהיו כלולים בכח בטיפה"משא
 ,נ"ה זו" וכן בלידה נפיק דכורא מקודם והם ו,'קודם לד' ד שהו"ד במילוי יו" ולכן שם ו,שנין

 פיאל'  שחכמה הוא המסדר הנהגת שליטת הדכורא בו,א ובינה לנוקבא"ס שחכמה שורש לז"וז
 , אבל אימא היא המסדרת עניינם כמו שיהיה באלף השביעי בזמן קיבול שכר,שנין זמן העבודה

 כל כבודה בת מלך ,3537 כתפארת אדם לשבת בית,קבא במנוחה שבתכי העבודה הוא בדכורא ונו
 וכמו שהיה באצילות בסוד השיעור וסידור פעולת המאורות בכחות גילוי )תהלים מה יד (פנימה

 שבבריאה שהוא הארת אימא דכללות שם הם , גילוים לפועלכ" כמו כן היה אח,'אלקותו ית
כ "סמכין ואח'  והם ד,ט"מט' קודם לו' ל ד" ולכן שם סנד, בסוד העיבור לבד3538ל"ט וסנד"מט

כ " ואח,ו פרצופים כחדא"נ באימא שהם ד"כמו זו'  ושם הם נכללים כחדא בעולם א,דרגין' ו
 ובזה ,נ דכללות"ל בעשיה שהם זו" וסנדרהט ביצי"עולמות נפרדים מט' בסוד הלידה יצאו בב

 ובמקום אחר משמע ,רה ועשיההם ביצי' ש בכמה מקומות בזוהר ובתיקונים שאלו הב"מתורץ מ
ש אמם לבד " בשורש ונקראים ע,ש ששם הם בסוד העיבור לבד" אבל הוא כמ,שהם בבריאה

  .עולמות הנפרדים' ועיקר גילוי הנהגתם הוא בב
 והנה אופן אחד בארץ זה סנדלפון )ב"ג ע" יחגיגה(ל " סוד הנורא הזה הוא שארזועל

ן "ש שסנדלפו" והוא כמ,ונו מתפלתם של ישראלשעומד אחורי המרכבה וקושר כתרים לק' כו
 בעשיה ששם הוא עיקר משכן הנוקבא שכינה 3539דלית לה מגרמה כלום' הוא דרגא דנוקבא ד

 עולם אחורי והוא עומד ,ן"י עבודה שלהם בסוד תיקוני ב"השורה בישראל להיות נתקן ע
ריים דדכורא דבוקה  וכן הנוקבא עיקר מקומה באחו,היצירה ששם המרכבה בסוד החיות כידוע

י עבודתם עושים הנסירה להביאה "נה בישראל שעו ותלוי תיק,ספירות תחתונות שבו' א בד"אב
 עד שבסוף כל ,אן דרגא דנוקב"י התיקונים הם עושים תיקונים לב" וע,פ בסוד הזיווג"פב

 דאין , שאז אין זמן עבודה3540ת"כורא תגא בראש סדהתיקונים תעלה בסוד עטרה על רישא ד
 ,שקושר כתרים לקונו סוד הנפש שעולה אל הנשמה בבריאה) שם(ש " והוא מ,שתמשין בתגאמ

   .ודי בזה במקום שאמרו לקצר
  

  פתח כח 
 שאף שלא היה עדיין אדם )שבירה פתח טו ( מיעוט הירח כבר נתבאר במקומוסוד

מ היה זה הכנה ושורש שמאורות הנוקבא לא יצאו " מ,שיגרום קלקול המאורות בחטאו
י ישראל שהם ימלאו פגימתה " והשלמת החסרון יהיה ע,שלמותם רק במדרגה תחתונה שבהםב

 ישראל יהיו נקראים ,ה"ש שאמר לה הקב" והוא מ,' הביאו כפרה עלי כו)ב" ע'סחולין (ש "כמ
 הם תיקונים של השכינה והוא 'וכו שכל המועדים , ונתנה לישראל למנות בה המועדים,'ש כו"ע

ק " וכן בכל העולמות מלכות דבריאה בהיכל ק,ק"א דאצילות בבריאה בהיכל קענין ירידת נוקב
 הוא שורש מאורות שנתנו עצמהשנוקבא בוהיינו , ק דעשיה" ומלכות דיצירה בהיכל ק,דיצירה

 ולכן היא ירדה תמיד למטה לשכון עליהם ,ביד ישראל למלאות חסרונם ותלוים בעבודה
קשורים כל המדרגות זה  א בנשמות ישראל כדי שיהיו והכל שורש למה שהו,וקשורה בעבודתם

  .י התחתון" כל עליון נשלם ע,בזה
 כמו כן הוא נותן להיפוך תיקונים לתחתון בסוד הסיוע מלמעלה ,י" שהוא נשלם עוכמו

 והיינו שעיקר , והוא כמו באדם שהרוח קשור בנפש והנשמה ברוח והחיה בנשמה,לתקן
                                                           

ש כתפארת " כמ–לשבת יצרה ' ה לא תהו כו"דא "ח כז ע"תזא " בהגר'ועי,  ישעיה מד יג'עי 3537
 .ל"עכ, ת לשבת בית שכינה אז לא תהו" תאדם

דכליל ' ט הוא ו"מט, ל"נ דבריאה כנ"ט וסנדלפון זו"מט, ל"ג וז"ע'  לצ"א על ספד"בהגר'  עי3538
וכן ', כליל שית סטרין כו' ט עבד ה"מט, א"ו ע"מ פרשת משפטים דף קט"ש בר"שית סטרין כמ
והן , והן בנוקבא כידוע, חיות' גלין דר' ד, והארץ הדום רגלי, ל הוא נוקבא"וסנד, בהרבה מקומות

  .ל"עכ, ט וסנדלפון שבבריאה עצמה"מט
 .א"א ע"א קפ"זהר ח 'עי 3539
  .583לעיל הערה ' עי 3540
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מ עיקר " ומ,נ"ן דו"ה וב"אדם לתקן הנפש בסוד זיווג מהקלקולים הם בנפש והרוח ניתן ב
 , ונמצא שאף שהרוח הוא מתקן הנפש, שבו עיקר העבודה וכל המעשה והמדותבנפשהתיקון 

י המעשה שבנפש נתקן גם הרוח " והיינו ע,י"כ בבחינה אחרת אנו אומרים שהרוח נתקן ע"אעפ
ע את הרוח להיות נמשך אחר יי וכן הנשמה קשורה ברוח שהוא המס,ר שבו"בסוד הארת ג

כ בנשמה אין בה רע רק " משא, הפונה לשני הצדדיםהרצוןר "דרכים טו'  כי ברוח הם ב,הטוב
 ונמצא שבבחינה אחת אנו אומרים שהנשמה נותנת תיקונים ברוח ונפש ,מסתלקת קודם החטא

הבחירה י " והיינו ע,י הרוח"ובבחינה אחרת אנו אומרים שהנשמה מקבלת תוספת תיקון ע
 , מה שלא היה לה בתחלהליונות עטרות ומאורות ממדרגות עההטובה והעבודה נתוספו בנשמ

 ,י" נתקן עלהיות שהנשמה יורדת להאיר לרוח ,והוא מה שאנו אומרים שכל מדרגה יורד למטה
  .והרוח בנפש וכן החיה בנשמה

 הרוח כי  כי ידוע שהנשמה עצמה כולה אינה מתחברת עם, יש הפרש בין המדרגותאך
 וכן הרוח בנפש אינו מתלבש בו ,היא נשארת בשמים רק בחינה תחתונה שבה מתלבשת ברוח

כ " משא, אבל עיקר הרוח נשאר במקומו בלב ברצון,רק בחינה תחתונה לבד מתלבש במעשה
 וכל מדרגות החיה מקיפים 3541 הם אזלין כחדא שהם ריעים דלא מתפרשיםמההחיה עם הנש

 שאם השכינה נוקבא דאצילות שהיא ,כמו כן הוא בסדור העולמות והנה ,ומאירים לנשמה
 ובבחינה אחת אנו אומרים להיפוך ,י התחתונים"במדרגת חכמה יורדת לבריאה לקבל תיקונים ע

 , והיינו בסוד סיוע עליון, סוד ירידתה לברר בירוריםוא וה,שהיא יורדת כדי ליתן להם תיקונים
הם מוסיפים הארה לשכינה שתאיר בכל מדרגותיה ותוכל אבל עיקר התיקון ניתן לתחתונים ו

 ולפי שהשכינה דאצילות עם בריאה הם ,כ לתחתונים"ן למעלה ולהוריד השפע אח"להעלות מ
 ולכן אנו אומרים שכל ,פעמיםש כמה "אזלין כחדא שהרי הבריאה בעצמה היא טוב וכמ

כ בשאר " משא, בבריאהס שבה מאירים"ל שכל כחות י" ר,מדרגות הנוקבא יורדות לבריאה
 הדרכים לסיוע לעולם שתחתיו 'לבעולמות אין יורד רק בחינה תחתונה שבמלכות שבו למטה 

 שברוח והוא כמו בחינה תחתונה שבנשמה שמאיר לרוח ובחינה תחתונה ,י"וגם להיות נתקן ע
  .שיורד להתלבש בנפש

 )'ע פרק ב"בידרושי א (ש במקום אחר"ל למ" לכאורה יש סתירה בדברי הרב זוהנה
כתבתי למעלה  וכן ,שרק בחינה תחתונה שבמלכות דאצילות היא שירדה ונעשית עתיק לבריאה

 אבל שני הדברים הם אמת כי ,שבחינת יסוד דנוקבא הוא שירד למטה 3542ל"בשם רבינו הגדול ז
מה שנעשה עתיק שדבר זה אינו אלא לקשר עולם בעולם וכמו שהוא בכל '  א,מדרגות הם' ב

 אבל כאן מדבר ממדרגה אחרת בסוד השכינה שיורדת בסוד ,ת שהם עולים בסוד היחודהעולמו
גלות לצורך בירורי המלכים שצריכה כל המדרגות שלה לצמצם בערך הנבראים לקבל מהם 

 והבן זה ,כ בסוד פרצוף לאצילות כמבואר בכוונת התפלה" והוא מה שמעלים אותה אח,התיקון
ל "הפרטים שבהם מבוארים שם בזוהר ובביאור רבינו הגדול ז וכל ההיכלות אלו ן ועני,מאד

  .באריכות
  

  פתח כט 
 וכן הוא בכל דבר גם בנבראים ,כ עצמות וכלים"ע יש בהם ג"עלמין בי'  הגבכל

 נפש הדוממת בדומם ונפש הצומחת בצומח ,נפש פנימי' ם שיש בכל א"התחתונים כמו בדצח
' ו הבוקע מן הקו הנכנס אל הרשימו שהוא רצונו ית כי הוא סוד התנוצצות הזי,וכן בחי ומדבר

  . והוא המקיימם, אל הנבראיםףהמשתת
ה "ה הוי"שמות אכתריאל י' ר שבו והם הכלים שלהם הם סוד ג" בעולם הבריאה גוכן

ב כידוע ששם זה הוא שם בסוד "מ'  גי3543 ששם הראשון הוא בכתר שבו ונשאר בו,צבאות
שמות ' ב שמתחלק לז" שהוא שם מ3544' כנפים לאחד וגושש כנפים שש) ב ו ישעיה(השרפים 

                                                           

 .א" ע'ג ד" זהר ח'עי 3541
 .ג" ע' לצ"ספד 3542
  .ל"ל חוץ מכתר שהם איא" דהיינו אכתריא3543
ארבע אנפין וארבע , חוטין לכל סטר לקבל' אולפין רזא דאינון ח, ל"א וז"ו ע"ז כ"תיקו'  עי3544

כל , ואמרו מארי מתניתין, אז ישיר בכל אתר, י"ז איהו שד"א, ובחושבן זעיר דחנוך, גדפין דכל חיה
ואינון שבע לקבל שבע ימי , ג"וכל מאן דאוסיף לא יוסיף על י, מאן דפחית לא יפחות משבע
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 ,3545ו"דובה' של בראשית עד ב' ב מב" ולכן נרמז שם זה בתחלת הבריאה במע,אתוון' מו' וכל א
שתיבה בראשית דכאן הוא חכמה תתאה דנוקבא דאצילות שנעשה ראשית לבריאה בסוד עתיק 

 ששם ,י יתלונן"בצל שדש "והוא מ ,ר עליון"יושב בסת) א תהלים צא(ומתלבש בכתר שלו בסוד 
 וגם , וחותם שלה נחתם שם בבריאה והוא צל ודמות שלו3546י הוא ביסוד דנוקבא דאצילות"שד

 ,שמות דמרגלאין' ששם זה שולט בשבת שמשם יוצאים ז ו"ה יה"שם סוד שם המרגלא אהי
 אשר ה"וגם בסוד אהי )א"ב ע"צ(ש בזוהר ורעיא מהמנא פרשת יתרו "והוא מאיר בשבת כמ

 רק שבשבת , והוא מאיר ביום שבת וכן בשבת הגדול באלף השביעי,ה בינה דמקננא שם"אהי
 הוא 3547ד גדולה"דאח'  וד,ש"ב בפרשה ראשונה בק" והוא בסוד שם מ,מאירה למטה במלכות

ש "י ושם יורדת בלילה וז"ל שד"ת במילואו הוא סוד צ" ודל,כתרא דמלכותא שיורדת שם
  .יתלונן

וראיתי '  פעם אחת נכנסתי כו,ג"ישמעאל כה' אמר ר) א" ע' זרכותב( סוד זה ועל
  למעלהש"ראשונות שלו כמ'  שכסא עצמו הוא ד,'יושב על כסא רם ונשא כו' ל כו"אכתריא

' אתוון דברכת כהנים ס'  והם ס,בסוד ברכת כהנים'  ואמר לי ישמעאל בני ברכני כו)פתח כה(
  .ג מדות שבכתר"בסוד י' יכבשו רחמיך כור ש"הואמר י 3548ליתין דסחרין לכורסיאאיי

ל "ש רבינו הגדול ז" צבאות בדעת כמ,ה הוא בנקודת אלקים בבינה" הוי,ה היא חכמה"י
' ת סוד הדעת שכולל ב" וצבאו,3549ש בביאורו למסכת ברכות" ועיין מ,)א"ז ע"כ (בליקוטים

 והוא , הבניםשהתפללה על' עד שבאתה חנה כו )ב"א ע" לברכות( ולכן , ומשם הזרעעטרין
 3551 מכאן ומכאן שנכללים בדעת דרגא דמשה שהוא הדעת אלף אדרין3550ט ופלגא"בסוד תצ

שמות ' ב ביחד שהם ב" וכן כאן בכתר נכללו חו,המשלים לכאן ולכאן'  שמשה הוא א,ק"ק ות"ת
 שכל המוחין נכללים ,שמקודם הוא הדעת דסלקא לכתר'  וא,ל"ל דשם הנ"ה וא"ה הוי"י

 לכן נרמזו כאן באותיות , ששם הם מוחין עילאין מאד והם שרשים דלהון,בגלגלתא כידוע
  .הנשארות בשם כתר

                                                                                                                                                                      

שש כנפים , ועלייהו אתמר שרפים עומדים ממעל לו', ץ וכו" שמהן אבגיתבראשית דרמיזין לשבע
ב אזכרות דאינון בתפלין "ב לקבל מ"ואינון תמן מ, דבהון פרחת צלותא לעילא, שש כנפים לאחד

  . ל"עכ', וכו' ועלייהו אתמר וראו כל עמי הארץ כי שם ה, דיד ותפלין דרישא
ב אתוון בעובדא "אזדרע שמא גליפא מפרש במכד , ל"ד וז"ע' י ג"שער מאמרי רשב'  עי3545

יוד ואו , יוד הא ואו הא' שהרי ה, משם ההויה' הענין הוא שהם מיין דכורין המתפשטי, דבראשית
עם מלויו ומילוי דמילויו ונזרעים בתוך , ב אותיות"הרי מ, הא אלף, ואו אלף ואו, הא אלף, דלת

  . ל"עכ, ו"דובה' ב היוצא מבראשית עד ב"במע' ב הנז"שם מ
 .'פרק ג' ח קלי" ע'עי 3546
ונמצא כי כל קבלת , שמות אהיה' הלבושין של המוחין הם ד, ל"וז' ש פרק ו"כ ק"שעה'  עי3547

אלפין אשר ' ובתחלה היא מקבלת כללותם בלבד ולוקחת הד, שמות אהיה' לאה הוא מאלו הד
וזה תכוין ,  שלהומשם נעשה כתר, אותיות הם היותר מעולות' בארבע שמות אהיה אשר אלו הד

מוחין כולל ' כי כל מוח מאלו הד' פי, גדולה' אבל תכוין כי היא ד', אלפין הנז' שהם ד, דאחד' בד
  . ל"עכ, כולם כמבואר אצלינו בדרוש הציצית

 .א"ח ע"ג ס" זהר ח'עי 3548
, והוא שם הדעת,  ששם מקום הבנים- ות -לא היה אדם שקראו צבא, ל"וז', אות ו'  פרק ה3549

והוא , ה"ששם מקום הבנים נו, ל"א שם וז"פירוש ר' ועי, ל"עכ, נ"ק פרסה אברים של זו"דמהלך ת
ת 'כי שם הדעת מחבר שמים וארץ א, ת עם התיבה"כמנין צבאו, ק פרסה"שם הדעת דמהלך ת

  . ל"עכ', ת הם צבא מעלה וצבא מטה וכו"ארץ וצבאו'את ה'שמים ו'ה
ש "וז, שהוא אחד' אלף והן א' ק גי" שתשרד שמביא מגינת אגוז"ע' ב א"יהל אור ח'  עי3550

אלפים וחצי ' ץ מספרם ג"כפולות כמנפ' ה ועוד ה"ו חיילות משבחים להקב"שתצ) ויקרא ב(ר "במ
) ב"ז ע"ב כ"זהר ח(ל "ט ופלגא והן היאורים כנ"הן תצ) תצה' גי' עד ק' מא(ו "וחצי ועם תצ' שהם ג

ט "ש תצ"וז' ן והן אלף חסר א"ק בזו"תשר' כסדרן וא' ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א
 .כ"ע', יאורין ופלגא בסטרא דא וכו

מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא , ל"א וז"ו ע"ר קל"א'  עי3551
ה לאלף כל "ה ואמר הקב"ד בהגה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, שרייא עלייהו ודרי בהו
ה לאלף כל "ואמר הקב, ב"חו' ענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד בוה, ייחודי לא יהיה אלא בך

א "ולא אלף אלפין וכנראה שהגר[אלף , פלא, והוא הכתר שהוא הדעת, ייחודי לא יהיה אלא בך
, קוין' והוא המתקלא בג' וא' י ב"ואמר שם שבריאת העולם ע, אדרין ואכסדרין] גרס כך בזהר

  . ל"עכ
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רביין '  שהם ב)פתח כו ( למעלהש"נ דבריאה כמ"ן הם הכלים דזו"ט וסנדלפו"ומט
 בסוד 3552 והם שני כרובים שעל הארון כידוע,ק"דקביעין תחות נוקבא דאצילות שמקומה בק

 3554ט שר הפנים" שהוא מט,3553דחד כרוב אסתלק' רוב וגווירכב על כ) יאב  כ'שמואל ב(
 ,ז"ן של הבריאה שהוא הפנימיות שלהם הוא עד" נרובחינה , בסטרא דנוקבא לבדהונשאר

 שהרי מאורות פעולות של האצילות שהם בבחינת ,כלים דאצילות' שהנפש הוא מהתנוצצות י
ם נפש ופנימיות לכלים  לכן הם נעשי,גבול ושיעור הם מאירים בדרך התנוצצות לנבראים

  . חיצוניות ופנימיות של בינה דאצילותוד ורוח ונשמה שלהם הם מס,דבריאה
 ,ט המושל בכל אשר לו" ושם הוא מט3555ק מקנן שם" היצירה כבר נתבאר שוועולם
 והיינו כאשר עולה לסוד ,ן"בשם זק' ר וא"בשם נע'  ונקרא בשני שמות א3556עבדו זקן ביתו

ש רבינו "ם שנעשה משמש לכסא כמ"ויתהלך חנוך את האלהי) כד בראשית ה(ש "הבריאה כמ
  .ר"ק וראשו בבריאה בסוד הג"ט בעצמו הוא במדרגת ו"שמט כידוע ,3557ה"ד פ"ל בספ"הגדול ז

'  ואלו הג,3558ל בליקוטים שלעולם האמצעי הוא העיקר"ש רבינו הגדול ז" כמוהענין
מדרגות ראש '  למטה שמתחלק לגע הם גוף אחד שלם כולל כל הנבראים כמו האדם"עלמין בי

 ונפש שלו הוא למטה ממדרגתו שבא להשתלם , והרוח הוא עיקר האדם,ן"בטן גויה שבהם נר
עלמין שבהם '  הם הגכן וכמו ,גת האדם ובאתה להשלים אותור ממדמעלה ונשמתו הוא ל,י"ע

 ורוח ,ן שרגליו בעשיה למטה בסוד בטן שלו והוא סנדלפו,ל"הנ' ט כולל כל הג"ממשלת מט
י עיקר הנהגת העולם " וע,ט כליל שית סטרין"הוא העיקר והוא מדרגת עצמו ביצירה ונקרא מט

 ,ר"ד טו" ודין שהוא סוד עהחסדהדרכים של ' אלפי שנין שהוא בב' ימי החול ובו' התחתון בו
ת " ששם לעומתו שליטת הנחש בסטרא דרע כמשי,3559מטה הנהפך לנחש ונחש הנהפך למטה

 ושם הוא נקרא נער בסוד ,להט החרב המתהפכת) כדבראשית ג ( והוא )'פתח ל (ד"במקומו בס
ר שלו בבריאה שהם במדרגת אימא שנעשה עצם " ובגדלות אז עולה בסוד ג,ק"היניקה בו

 כמו באצילות 3560א נקראים זקנים" שאו, ושם הוא נקרא זקן ביתו,מעצמיו בסוד המוחין
   .שנכללים בסוד הדיקנא

  
  פתח ל ה

 שהמלאכים הם ,ט הוא כוללם ולכן נקרא שר העולם"מלאכים הוא ביצירה שמט העולם
' ך בסוד ב"מהם מלא' נ ולכן נקרא כל א"משרתים להוציא פעולות מאורות העליונים של זו

פרצופים נגד ' פנים שלהם שהם כלל ד' חיות המרכבה בד'  ושם הוא סוד ד,י"ה אדנ"שמות הוי
מלאכים הכוללים הידועים בסוד ' כ כלל ד" והם ג,יעי המקבלר והרב" של הפעולות חדקווין' ג

                                                           

דכליל ' ט הוא ו"ל מט"נ דבריאה כנ"ט וסנדלפון זו"מט, ל"ג וז"ע'  לצ"א על ספד"בהגר'  עי3552
וכן ' כליל שית סטרין כו' ט עבד ה"מט, א"ו ע"מ פרשת משפטים דף קט"ש בר"שית סטרין כמ
והן , והן בנוקבא כידוע, חיות' רגלין ד' והארץ הדום רגלי ד, ל הוא נוקבא"וסנד, בהרבה מקומות

ג הארון הן "הכרובים שע, ל"ג וז"ע' ח ד"תזא ב"בהגר' ועי, ל" עכ,ט וסנדלפון שבבריאה עצמה"מט
עלמין והכרובים הם ' כוללים השרפים וחיות ואופנים דלכן הן מרכבה לשכינה דאיהי מתפשטת בג

עלמין ראשם בבריאה שרפים וגופם ביצירה ורגלם בעשיה ' ל והן מתפשטין בג"ט וסנד"נ מט"דו
  . ל"עכ', וכו

 .בבית ראשוןה "ג ד"ז כז ע"וא בתיק" בהגר'עי 3553
 .א"ט ע"ג רי" זהר ח'עי 3554
 .'גפרק ע עשיה "ח אבי"ע 'עי 3555
 .ב"ו ע"א קכ" זהר ח'עי 3556
ש חנוך " הוא עולם היצירה והוא חנוך כידוע וז-כתיב ויתהלך עד בשמו , ל"ג וז"ו ע" ל3557
האלקים עד בגין ג כתיב ויתהלך חנוך את "ו ע"ועיין בזוהר רות דף ס', לנער הידוע כו' לנער כו

, ל שנעשה משמש לעולם הבריאה שנקרא אלקים"ר', את האלקים ולא את ה, דאתמשכא לתתא
ל שנקרא בשמא דמטרוניתא כידוע וזהו כי "ר' ל ואיננו בשם זה כו"כנ', ולא לאצילות שנקרא ה

 . ל"עכ', לקח כו
אבל , וא האדםוהענין כי הרוח באדם ה, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי3558

  .ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הנפש הוא המדרגה למטה ממנו
 .א"ג רנה ע" זהר ח'עי 3559
 .א"ע'  הצ"א על ספד"בהגר'  עי3560
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 רק שאותם של ,מ גם בריאה ויצירה הם בכלל" מ, ואף שעיקר שם מלאכים הוא ביצירה,ן"ארגמ
  .הבריאה נקראים שרפים ושל יצירה חיות ושל עשיה אופנים

ים תהל(ז נאמר " וע, ושם אש שלמעלה, הכסא,ם" שבבריאה הוא סוד שם אלהיוהיינו
 אבל משרתיו הם אותם ,ק באמצע"עושה מלאכיו רוחות הם ביצירה שהוא בסוד רוח ו) דקד 

הם ' מיני עבדים הא'  והענין שכמו במלכותא דארעא יש לו ב,שבבריאה שהם אש לוהט
הם אותם שמנהיגים '  והב, פניו היושבים ראשונה במלכותםיהמשרתים אותו בבית מלכותו רוא

 והם נקראים שלוחים ,בר אשר יצוה עליהם המלך לבני מדינתוהמדינה ונשלחים לכל ד
ק " וכן הוא למעלה במלכותא דרקיע שהשכינה היא אשר יורדת לבריאה בהיכל ק,ומלאכים

ל אשר שם שהם " וסנדט"כרובים עליונים מט'  שם הם משרתיו והם בסוד ב,בסוד הכסא
  .וירכב על כרוב) יאתהלים יח (משרתים לשכינה בסוד 

 ,'יך אש אוכלה הוא וגוקאל'  כי ה)כדדברים ד (ש " כמ, היא בסוד אש אוכלהינהוהשכ
 והיא אוכלת קרבנין שהם סוד התפלות במקום ,וח'פש ר'ר שהם בסוד נ"שהוא האש האוחז בנ

 ושם ,ל באריכות בסוד התפלה"ש האריז" שהם הכל בסוד היכלות דבריאה כמ3561קרבנות תקנום
 וצריך להוסיף שמן בנר שהם התורה ,בהם אחיזת השכינה נר וקרוייםכ סוד הנשמות ש"ג

 והם ,3562ל בביאורו להיכלות באורך"ש רבינו הגדול ז"והמצות בכל יום שלא ישרוף הנר כמ
 לחבר 3563ן"ה וב"ל מ"שמות הנ' ל השכינה בסוד זיווג ב"העולים בסוד הבירורים שהם מאכ

ד "ש בספ"דם אשתכח כמבהמה בכללא דא 3564'ואצילות ביחד אדם ובהמה תושיע הבריאה 
 ולכן נקראו , ששורף הקרבןהמזבחג " והוא אש של מעלה שע, ובביאורו שם)ב"ח ע"כ( ד"פ

  .שרפים
 וישמע את הקול )פט במדבר ז(ש "הכרובים שביניהם הוא מקום השכינה כמ'  בוהם

 והוא סוד 3565ה היה בבריאה כידוע" שהשגת משה רבע,'מדבר אליו מבין שני הכרובים וגו
 שהיא נקודת 3567 חכמת שלמה3566ב"אש ושם ותר' א בסוד ב"דבראשית שהוא שב' ה אות בנקוד

ד בביאור "ש בספ" לעשות משפט כמ3568ם בקרבו"ת אלהי" כי חכמ,מלכות היורדת לבריאה
' דבראשית חכמה תתאה נקודה שהיא יורדת להתלבש בין ב'  והוא סוד ב,3569רבינו הגדול שם

 והם ,ג ובו התחילה התורה שהיא אורייתא דבריאה"ע והם נושאים נקודה זו ,ל"הכרובים הנ
ב שהם השרפים " מם ושם הוא סוד ש,ו פרצופים דבריאה"בסוד את השמים ואת הארץ ד

 והם בסוד גומרין דאשא הנזכרים בזוהר פרשת ,3570'שש כנפים שש כנפים לאחד וגו) ב ו ישעיה(
ל בליקוטים והם "בינו הגדול זש ר"ה נכללים בחד כמ" ונו,ה"ת נ"ג דבחג" והם ה)א"ע' ל(צו 

  .'כורסיא שביבין די נור וגו) ט ז(ש בדניאל " והוא מ,אותיות אלקים שבכסא' בסוד ה
 והנה אופן אחד ,אופנים הכלולים בסנדלפון'  הם נקראים אופנים שהם דובעשיה

 ושם הם מים שמגלגלים האופנים בסוד מים שתחת לרקיע תחת הפרסה בסטרא ,3571בארץ

                                                           

 .ב"ו ע" ברכות כ'עי 3561
  .ד"ז ע"א ט"יהל אור ח'  עי3562
  .ע מפאנו תיקוני תשובה פרק יט"רמ'  עי3563
 . תהלים לו ז'עי 3564
 .שמשה זכה לבינה' וגים וח זו"ע'  עי3565
 .'א אופן ד"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי3566
 .ה י'  מלכים א'עי 3567
 . ג כח' מלכים א'עי 3568
ל "וירש סיהרא וזכה לחכמה זעירא חכמה הנ' זכה שלמה לישב על כסא ה, ל"ב וז"א ע" ל3569

'  וגו-ו ש בגינהון כתיב כי ראו כי חכמת אלקים בקרב"לכן אתבסמו הנוקבין שהן רוחין דבריאה וז
 .ל"עכ, שהוא חכמה דבריאה שנקראת אלקים

לקבל ארבע אנפין וארבע , חוטין לכל סטר' דאינון ח, אולפין רזא, ל"א וז"ו ע"ז כ"תיקו'  עי3570
כל , ואמרו מארי מתניתין, אז ישיר בכל אתר, י"ז איהו שד"ובחושבן זעיר דחנוך א, גדפין דכל חיה

ואינון שבע לקבל שבע ימי , ג"וסיף לא יוסיף על יוכל מאן דא, מאן דפחית לא יפחות משבע
ועלייהו אתמר שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים ', ץ וכו"דרמיזין לשבע שמהן אבגית, בראשית

ב אזכרות דאינון בתפלין "לקבל מ, ב"ואינון תמן מ, דבהון פרחת צלותא לעילא, שש כנפים לאחד
  . ל"עכ', וכו'  הארץ כי שם הועלייהו אתמר וראו כל עמי, דיד ותפלין דרישא

 . יחזקאל א טו'עי 3571
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ם מקומו של עולם התחתון אשר נעשה בסוד הצמצום בסילוק "ם הוא סוד מקו וש,דמלכות
' ד ה"ך כבו"ברו) א"ב ע"צחולין (ש "ס מ" וז,אופנים' האורות למעלה מן הפרסה והוא גי

  .ל"ת של הפסוק הנ" ר3572ם"יִכ ושם הם בסוד מים ֹּב, ואמרו שאופנים הוא דאמרי ליה,ו"ממקומ
ר דמקנן "ק שהוא כולל ג"בסוד היכל ק' ק וגו"ים קקהשרפים הם אומר) חולין שם( אבל

 ושם היא כתובה באש ,3574 מימינו אש דת למו, מבריאה,ס התורה שנתנה באש" וז,3573שם
' דברות וכלל הי' ך אותיות שבי"ם שהם תר"כ בסוד שרפי"והוא ג ,3575ג אש לבנה"שחורה ע

ריאה ששם גנוז חכמתו ל כתר דב" דאצילות שירדה לאכתריאמהחכ'  והוא סוד נקודת י,דברות
י אותיות שאחריהם ובסוד "כ חיות והם אחורי שם שד" הם נקראים גוביצירה ,של יוצר בראשית

, ן"ל ושוב במטטרו" רצוא בנוריא)א"ב ע" מח"תז(ש "והחיות רצוא ושוב כמ) ידיחזקאל א (
'  וד,וט הוא יסוד דיצירה דדכורא שב" כי מט,על זה 3576א"צ פ"ל בספד"ש רבינו הגדול ז"וכמ

ב "ש ושו" וז, ואינו כלול בחיות,ט"מט' י גי"שד ומצד היסוד דדכורא הוא שם ,חיות הם בנוקבא
י הוא " ואותיות שאחרי שד,א"רצו' ל גי" וכשהוא עייל לנוקבא אז נקרא נוריא,ט"י במט"שד' גי
 קווין 'ו שהם ד"פעמים ק' ד' חיות גי' כנפות הארץ שהם ד'  סתומה דם" והוא בסוד מת"חיו' גי

   . סתומה דנוקבאם"של מ
  

  פתח לא 
ט "ת תצ"צבאו'  שהוא בסוד ב3578אלף חסר חד'  גי3577ם"ר הפני"ן ש"כ מטטרו" גונקרא

 , מעלה ומטה,ה" שהם נו3579התנינים שביאורין' ט ופלגא מכאן והם בסוד ב" ותצ,ופלגא מכאן
י "כ 3581ט הוא יסוד" ומט,3580שמלאכים בשמים נקראים בשם צבאות וכן ישראל למטה בארץ

ד " מן הארץ ונהפך ללפי3582ך" נשאר בארץ ונפשו בשמים שהוא חנוגופו ש,ל בשמים ובארץ"כ
  .ל"ת הנ"י בסוד חיו"אותיות שאחרי שם שד' ש גי"א

דשלמה כל יומוי הוי משתדל למיתי  )ב"ה ע"קמב "ח(והר ש בז"ס הגדול והנורא מ"וז
ך והם "ז אותיות עם מנצפ" כ כי ידוע שהם,'ה בחותמא דגושפנקא טמירא כו"אלף לגבי כל

נ איהו בנצח ואיהי "ז והם בסוד דו"כ כ"ק ג" וכן בהיפוכא בסוד תשר,ט ופלגא"בחשבון תצ
 לאלף משמש לכאן ולכאן הוא בדרגא דיסוד המחבר כל היאורין יחד םבסוף משלי' וא ,3583בהוד

 'פיקי מים וגו כאיל תערוג על א,ה הם אפיקי ים" כי נו,ר שנמשכים בו כל היאורין"בסוד הנה
ה " וסוד כל,)שם יח לד (' משוה רגלי כאילות וגו,3584וזלין דאיילתאע והם תרין ,)תהלים מב ב(

                                                           

  .'ח כללים פרק ב"וכן ע, בחיי ויקרא ב יג' ר'  עי3572
 .'אפרק ח שמות "ע 'עי 3573
 .י שם" רש'ועי,  דברים לג ב'עי 3574
 .א"ז קמא ע" תיקו'א ועי"ר קלב ע" אד'עי 3575
ט "והענין כי מט, ט"ש בזוהר רצוא בנוריאל ושוב במט"כמ' ואמר והחיות כו, ל"ג וז"ג ע" י3576

כמו כל יסוד ' והוא יסוד דדכורא רק שכליל בנוק, וארבע חיות הן בנוקבא, הוא יסוד דיצירה כידוע
  . ל"עכ, שהוא כלול בה' דנוק' דדכורא וא' וכל יסוד יש בו שני בחינות א, דדכורא
 .א"ו ע"א קכ" זהר ח'עי 3577
 .'ח שמות פרק ז" ע'עי 3578
ש "וז, שהוא אחד' אלף והן א' ק גי"יא מגינת אגוז שתשרד שמב"ע' ב א"יהל אור ח'  עי3579

אלפים וחצי ' ץ מספרם ג"כפולות כמנפ' ה ועוד ה"ו חיילות משבחים להקב"שתצ) ויקרא ב(ר "במ
) ב"ז ע"ב כ"זהר ח(ל "ט ופלגא והן היאורים כנ"הן תצ) תצה' גי' עד ק' מא(ו "וחצי ועם תצ' שהם ג

ט "ש תצ"וז' ן והן אלף חסר א"ק בזו"תשר' כסדרן וא' ם אברכות בחשבון ושני מיני אותיות ה
 .כ"ע', יאורין ופלגא בסטרא דא וכו

 .'אות ו'  ברכות פרק הא" להגרביאור אגדות'  עי3580
 .כט יא' י א"דה 'עי 3581
 .ב"ט ע"ג קפ" זהר ח'עי 3582
  .'כ פרק ט"ח אנ"וכן ע, ד"ע'  אצ"א על ספד"בהגר מובא 3583
' כד האי רוחא אחיד בעמודא דאמצעיתא אתמר ביה קול ה, ל"א וז"א ע"ז קכ"תיקו'  עי3584

יחולל אילות דאינון תרי עוזלי ' י אתמר בהון קול ה"כד אחיד בתרין שוקין דאינון צר, בהדר
דידים יכולים לשמש זה , ל"א וז"שם בגר' ועי, ל"עכ, דאיילתא תרין אחים איש באחיהו ידובקו

כ ברגלין דשניהם כחדא נמנים והן אחים " משא,בלא זה ושם שמאלא נכלל בימינא והוא עיקר
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כ בביאה שאז נותן " ואח,להה והוא בקדושין לבד שאז היא נקראת כ"ת נ"ה שהוא ר"הוא בנו
ות  והם סוד הנקוד,י"ת נה" ר3585והוא) י ישעיה סא(ה "ה כלי"ה תעד"לכבה הטפה מיסוד או וכ

 , סוד הארת הדעת בהוהוא , שנמשך מחכמהדהמאירים באותיות שהוא הטפה פנימיות דיסו
 והוא נקרא 3586 והוא סוד דרגא דמשה שהוא הדעת,)ישעיה יט א ('ומלאה הארץ דעת כמים וגו

 והוא האלף שזכה ,3588 שהוא חותמא דגושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא3587טמירו דגושפנקא
 בין מיחדעלמין וה' ט הוא כולל ב" והנה מט,ל"צבאות הנ' ם לב שמשלי3589דויקרא' לה בסוד א

 שהוא אלף חסר 3590פנים'ר ה'טט ש'ת מ"ה הוא ר"הצבאות ומש' צבאות שמים וארץ כולל ב' ב
 וידוע שהוא היה סוד המטה ,ף דמשלים לאלף" והוא שרשא דיליה הדעת אל,ת"צבאו' חד דב

 ובקדש ,ר" סטרין שהוא עץ הדעת טו' שהוא בב3591' מטה הנהפך לנחש כו,שנשתמש בו משה
  .3592אם היה מדבר אל הסלע היה מגיע למדרגה עליונה מאד

לוחות אבן והמכתב ) טזב שמות ל(בסוד  כי תחלה נתנה התורה , סוד נורא ועצוםוהענין
' וס' ה והם סוד מ"הלוחות הם בדרגא דנו'  וסוד ב,' וכומכתב אלקים חרות על הלוחות

הצבאות שהם בסוד אותיות לבד בלא '  שהם ב3594כרובים' ל ב"נדט וס"מט שהם ,3593שבלוחות

                                                                                                                                                                      

ש משוה רגלי " וכמובקוש איש באחיהו יד"ל דלכן נאמר בהם לשון רבים איילות וז"ור, תאומים
  .ל"עכ, כאילות דהן אילות

 .י"ת נה"ר' ה גימ"כלי 3585
 והוא בלעם בן -' מחללא תליתאי נפקין אלף אלפין כו, ל"ד וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר'  עי3586

ואמרו ולא קם נביא , נגד משה שהוא מסוד הדעת כידוע, ור כנגד הדעת שאמר ויודע דעת עליוןבע
 בלעם נגד ,ד"א ע"וכן שם י, ל"עכ, ה קם ומנו בלעם"בישראל כמשה בישראל הוא דלא קם אבל בא

, )'ירמיה ב(ס כי פנו אלי ערף ולא פנים " וז,משה בדעת שהוא אחורי הראש ומשה בפנים כידוע
 .ל"עכ

  .פתח הבאב'  עי3587
, ה"ראשי תיבות אהו, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ל"ג וז"ע' ח ז"ז'  עי3588

פ "ח חו"פע' ועי, ה ביה אתבריאת ארעא"ו, ה בזה אתבריאו שמיא"א, דביה אתבריאו שמיא וארעא
 ונקרא ,י"ו ה"י וי"ף ה"ע סודו אל"הנה אצב, ל"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ברמח' ועי, 'פרק ו

וסוד זה כי הנה היד , ת את השמים ואת הארץ"ובאמת הוא ר, גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא
) תהלים ח ד(וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך , אצבעות' היא כללות אחד ומתחלקת לה

ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש ) בראשית א ז(והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע 
והיינו שבריאת העולם ) תהלים לג ו(שמים נעשו ' וזה כי הנה כתיב בדבר ה, אי את העולםבן עז

אך , אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם, והיינו כי מן הפה יצאו הדברים, היה בסוד דבור
והם באמת מגיעים , ת"וזה נעשה על ידי הידים שהם חג, להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה

', והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו', ובלא כן לא היו נעשים וכו, עשיההדברים לבחינת 
ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם "וכן הידים חו, ג"ח וה"והוא ממש חילוק של הדעת ה
' בנוק' כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי) שמות לב טו(נאמר מזה ומזה הם כתובים 

ה "וזה ממש החותם של אהו, וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד, מתקשרות הבחינות זו בזו
וזהו , ארץ'את ה'שמים ו'ת ה'ת א"ולכן הוא ר, שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ

' ועי, ל"עכ, ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה', נגד ה' הנחתם בה
והיא ,  טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת-א דגושפנקא חותמ, ל"ב וז"ג ע" עז"א על תיקו"בהגר

בדעת , ת את השמים ואת הארץ"בר, והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ, טבעת המלך
  .ל"עכ, ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה"ה אהי"יחודא דהוי

  .א"ו ע"א ט"יהל אור ח'  עי3589
 .פ פרשת בהעלותך" שעה'עי 3590
 .א"ה ע"ג רנ"זהר ח 'עי 3591
, והאי סלע לא נפיק מיניה אלא טפין טפין זעיר שם זעיר שם, ל"א וז"ו ע"ז מ"תיקו'  עי3592

דאתמר בהון כל המורה ) א"הגר'  בי–ר "ע(וכמה מחלוקות על אלין טפין ומאן גרים דא המורים 
ובגין דא שמעו נא המורים ובגינייהו ויך משה את הסלע במטהו , הלכה בפני רבו חייב מיתה

ותנאים ואמוראין באורייתא דבעל פה דאיהי , ם לא דמחא בה לא הוו טרחין ישראלדא, פעמים
ויהיה , בלא טורח, אלא אתמר בו ודברתם אל הסלע ונתן מימיו) א"הגר'  בי–ט "שהוא המט(סלע 

  .ל"עכ, והוה נפיק מיא בלא קשיא ומחלוקת ופסק', מתקיים בהון ולא ילמדו עוד וגו
 .ח"א פתח כ"לעיל ז 'ועי', ח זווגים פרק ו"ע'  עי3593
דכליל ' ט הוא ו"מט, ל"נ דבריאה כנ"ט וסנדלפון זו"מט, ל"ג וז"ע'  לצ"א על ספד"בהגר'  עי3594

וכן ', כליל שית סטרין כו' ט עבד ה"מט, א"ו ע"מ פרשת משפטים דף קט"ש בר"שית סטרין כמ
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עלמין ' א הם ג" והנה סוד כס,3595חכמה כליות יועצות' ם סוד ב" והם בסוד והמשכילי,נקודות
ט שהוא כרוב קל "א מט"של כס' ל וכ"א הוא סנד"של כס' ל בליקוטים שס"ש רבינו הגדול ז"כמ

 לכן אינם שלמים עד שיתעלו ,רו של עשו הידוע ולפי שמחוץ להם ש,ם חיים"שלו והם בסוד ס
א "סשבכ'  וא, שבלוחות בינה ותבונה שהם עומדים בנס'וס' מלבריאה שם עלמא דחירו ושם 

 ,דאנכי שבו נתבסם העולם עלמא דחירו'  אלף בינה א,3596ה"הוא בריאה ששם מקנן שם אהי
  .ריו שהארכתי בביאור דב)בהערותי(ש "ע

ל דו פרצופים שבבריאה "ט וסנד" מט'וס' ו להם מסוד מ לוחות הראשונות נתנוהנה
עלמין ' ם שמחוץ לב"שהוא נחשא דמותא ס ,3597 ולכן זכו לחירות ממלאך המות,דאנכי' בסוד א

 ה שבבריא,3598 והיה כל הנשוך וראה אותו וחי,ם חיים שהוא על נס" וזכו לס,שהם יצירה ועשיה
א הם ריעים דלא " שאו,כמה שמאיר בבינה והם סוד הנקודות דח,כולו טוב שאצילות נהיר ביה

 ושם ,3600מים עליונים ומים תחתונים' ן שבא"יודי' לוחות שזכו לב'  והם סוד ב,3599מתפרשין
א "אבני שיש טהור שאין שם אחיזה לסט )ב"ד ע" יחגיגה( והם ,הוא בחיבורא דלא מתפרשין

 ולכן זכו כולם ,' וגו שנאמר דובר שקרים,אל תאמרו מים מים )שם(עקיבא לתלמידיו ' ש ר"כמ
 'צ( ועיין בתיקונים ,ה בעצמו שהם בסוד נקודות האותיות בדבור"הדברות מפי הקב' לשמוע י

נטוי בינייהו איהו '  ו,'רישא וסופא י'  רמיזין באות אאנון ו,'כו' י'  בודאי אבני שיש אנון י)א"ע
שה נחית לון לישראל ולא זכו  בגין דאורייתא מתרין לוחין אלין היה מ,'עץ החיים מאן דאכיל כו

ר דמתמן אתייהבית אורייתא באיסור והיתר "ויהיב לון אחרנין מסטרא דעץ הדעת טו' ואתברו כו
' ח כו"ואי תימרו דהא אסתלק עה'  כשהגיעו לאבני שיש כודיועקיבא לתלמי' ד אמר ר" ובג,'כו

לוחות ראשונות נתנו  ש)ה ואינון"ד א" עצ(  רבינו הגדול שםופירש ,ש"ע' דובר שקרים כו
בינייהו הוא הכתב '  ו,'ן של הא"יודי'  והם סוד ב,מסטרא דבריאה דשם עץ החיים כולו טוב

 ושם מבחוץ הוא ,ר"ט ששם עץ הדעת טו" בסטרא דיצירה במטהיו ולוחות שניות ,שעליהם
 ,ר" והוא נחש עקלתון דהוא דובר שקרים שהוא אוחז בעץ הדעת טו,השקר דשם אית פרודא

ש "ן יעו"ההי' לוחין הם בסוד ב'  ובעץ הדעת ב,'כ בבריאה שם דובר שקרים לא יכון וגו"אמש
   .באריכות

  
  פתח לב 

 היו זוכים למעלתם הראשונה שקודם חטא העגל לסוד , לולי חטא מי מריבהוהנה
ש באריכות בביאורי רבינו " וע)א"ד ע"מ( בתיקונים מ" בכש"התורה בבריאה עץ החיים וכמ

תהלים מה  (כל כבודה בת מלך פנימה ,שהיא ברתא דמלכא סיהרא דעץ החיים ,3601ל"הגדול ז
 והוא סוד גילוי כבוד נוקבא בבריאה שהיא ,' כוכבוד ההוא נקודה דלגאו שהיא נקראת ,)יד

 ונקודה ,ש"ו פרצופים כמ"לוחות הראשונות ד' ם דבריאה ב"ד שהם תרין רביין ס"שוכנת על ו

                                                                                                                                                                      

והן , והן בנוקבא כידוע, חיות' רגלין ד' ד, והארץ הדום רגלי, ל הוא נוקבא"וסנד, בהרבה מקומות
ג הארון הן "הכרובים שע, ל"ג וז"ע' ח ד"תזא "בהגר' ועי, ל"עכ, ט וסנדלפון שבבריאה עצמה"מט

 והכרובים ,עלמין'  דלכן הן מרכבה לשכינה דאיהי מתפשטת בג,כוללים השרפים וחיות ואופנים
ם ביצירה ורגלם עלמין ראשם בבריאה שרפים וגופ'  והן מתפשטין בג,ל"ט וסנד"נ מט"הם דו

   .ל"עכ, 'בעשיה וכו
 .א"א ע" ברכות ס'עי 3595
 .'אפרק ח שמות "ע 'עי 3596
 .א" שמות רבה פרשה לב פ'עי 3597
  . במדבר כא ח'  עי3598
  .'ח עקודים פרק ה"ע' עיו, א" ע'ג ד"זהר ח 'עי 3599
 .ב"ג רכג ע"מ ח" רע'עי 3600
אליה בשביל חטא הסלע ה עדיין לא זכה "אפילו מרע, ל"וז' ה דיהבין ליה וכו"ד ד"ב ע" מ3601

ועתה מתכסה ', לא עאל לארעא קדישא עד דיזכה לה דמתרין לוחין דאתברו פרחה מיניה וכו', וכו
שותפא דעבד גרם לך , ל"ה דא קולמוס וז"ג ד"ג ע"ז מ"א תיקו"בהגר' ועי, ל"עכ', ט וכו"בסלע דמט

 וכען דחזרת בתיובתא ,ם רע"ט טוב ס"ר מט"למחטי בסלע בגין דמטה דאתמסר לך הוה דאילנא טו
תליא ) דמשה(דכל ענינו ', ה וכו"ואתדבקת באילנא דחיי הא נפקת מעבד ואתהדרת בן לקב

ה "דע' בישראל דלוחות הראשונות ניתנו לו מעץ חיים וכיון שחטאו בעגל נשברו ואתיהיב לון בסט
  . ל"עכ, ל"ח עד לע"ולכן לא יגלה עה' ר וכו"טו
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נקודות שהם בבחינת ' ב אותיות עם י" כ,ד" שהם סוד כבו,3602בריאה אצילות ו,ב"זאת כוללת חו
 בדבור שהשכינה מדברת מתוך 3603 שלכך זכה להלכה למשה מסיני בגילוי כלה דיליה,דבור
 ,3605 בסוד המרגלא בבריאה3604של כסא שהם בסוד אלף טורין'  ואז היה זוכה לסוד א,גרונו
ט בשית סטרין " במט3606 הוא ביצירהר"וידבר על לב הנערה שנע) גד בראשית ל( בסוד והוא

 והוא בסוד מיתוק הגבורות בסטרא ,אלפין דילה' ה ה"דנער' י ומיתוק סוד ה"ן דאדנ"פ די"ה
 ,3607אישה כושית אשר לקח) אבמדבר יב ( והוא סוד ,ה דמקננא בבריאה"דאהי' דאימא בשם א

 והוא ,ואין שלה היה זוכה לנש,ן"ה דיודי"ואם היה מדבר אל הסלע שהוא בסוד גילופי דאהי
 והיו ישראל זוכים )בפתח הקודם( ל"י כמש"ה שהם נה"דנותן לה בזיווגא בסוד כלי' סוד י

להשגת התורה בבחינת כלת משה הפנימיית הלכה למשה מסיני כמו שהיה בלוחות הראשונים 
  .ה"שהיו שומעים הדברות מפי הקב

א הוא בסוד אימא  שעזק,קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא )ב" ע' כז"תיקו( סוד והוא
' ה בב"שהם בסוד כלבעת הקידושין ט ושם האותיות בסוד הקידושין 3608דאפרסמון' דבריאה ס

כלת משה הפנימיית בבחינת נשואין בסוד הדבור ' ל הוא י" וקוטרא הנ,ת של האותיות"צבאו
בזיווגא שהם הנקודות של האותיות בסוד '  יהוא ו,ש"ב כמ"שהיא קשורה בכסא הכבוד בסוד חו

 שהמגדל ,3609 והוא בטמירו בסוד ברתא דמלכא דיתבא על מגדלא,הדיבור שהוא הטיפה בזיווגא
                                                           

ואצילות סוד , ל האצילות ובריאה הם באחדות"ד וז"ח ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3602 
 .ל"עכ, החכמה ובריאה היא סוד הבינה וחכמה ובינה הן רעין דלא מתפרשין

, ה כאלו בועל ארוסתו בפניו"כל הלומד תורה בפני ע, ל"וזד "ב ע"מ ז"א על תיקו"בהגר 'עי 3603
', אל תקרי מורשה וכו, הש תורה צוה לנו משה מורש"כמ, ואמר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני
כ היא "ואח' בתחילת תורת ה', כו' ש כי אם בתורת ה"וכמ, אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה

אבל לברתא דמלכא לית דזכה , ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו"וכמ, תורתו
ח "ש תז"וכמ, הסלעה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא "ואפילו מרע, לה עד דיקטול לההוא חויא

ואיהי ארוסה למשה , אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה, שם
 .ל"עכ, הלכה למשה מסיני

השתא אפיקת חילא באינון מיין ' ב תדשא הארץ דשא עשב וגו"ח ע"א י"זהר ח'  עי3604
רין עלאין וחיילין קדישין די ונגדין בגויה גו טמירו סתימאה ונפקין בגויה טמי, דאתכנשו לאתר חד

ורזא דא , כל אינון בני מהימנותא מתקנן לון בתקונא דמהימנותא בההיא פולחנא דמאריהון
דא בהמה דרביעא על אלף טורין ומגדלין לה בכל יומא ' מצמיח חציר לבהמה וגו) תהלים קד יד(

וקיימין למיכלא דהאי וחציר דא אינון מלאכין שליטין לפום שעתא דאתבריאו בשני , ההוא חציר
ויאמר עד , ל"ג וז"ח ע" כצ"א על ספד"בהגר 'ועי, ל"עכ, בהמה בגין דאית אשא אכלא אשא

ה הוא נוקבא "ה למינ"ץ נפש חי"א האר"ע ואמר תוצ" כאן התחיל בבי-דאתכלל בכללא דאדם 
פש חיה ועיקר נ, ה"וזהו בהמ, ל נפש חיה דא דוד מלכא ובה נכללת בריאה כסא הכבוד"כמש, א"דז

ש היינו דכתיב אדם "וז, ש למטה"כמ' ומשם אתפרש בהמה ורמש כו, ש למטה"הוא על בריאה כמ
לבוש לעולם , ל אדם כללא דדכר ונוקבא דאצילות ובהמה הוא עולם הבריאה"ר', ובהמה תושיע ה

וכן האצילות , ל שנאמר אדם ובהמה נכללו ביחד"ואמר חד בכללא דאחרא משתכחא ר, האצילות
וחכמה ובינה הן רעין דלא , ואצילות סוד החכמה ובריאה היא סוד הבינה, ה הם באחדותובריא

, ב"ח ע"ש בפרשת בראשית דף י"והבריאה נקראת בהמה דרביעא על אלף טורין כמ, מתפרשין
 ).ש בהמשך שמקשר את זה לקרבן"וע(ל "עכ

 .'כ קבלת שבת פרק א"שעה'  עי3605
 הוא עולם היצירה והוא חנוך - ב ויתהלך עד בשמו כתי, ל"ג וז"ו ע"ל צ"א על ספד"בהגר 3606
ג כתיב ויתהלך חנוך את "ו ע"ועיין בזוהר רות דף ס', לנער הידוע כו' ש חנוך לנער כו"כידוע וז

ל שנעשה משמש לעולם הבריאה "ר', את האלקים ולא את ה, האלקים עד בגין דאתמשכא לתתא
ל שנקרא בשמא דמטרוניתא "ר' ו בשם זה כול ואיננ"כנ', ולא לאצילות שנקרא ה, שנקרא אלקים

 .ל"עכ', כידוע וזהו כי לקח כו
לאפוקי אבות שהם בטבור ולכן זכו (משה של כתר , ל"ד וז"ח ע" צז"א על תיקו"בהגר'  עי3607

והוא אשה , ולכן הוא זכה לדיבור, פה אל פה אדבר בו, והוא הדעת דמשה שהוא הפה) י"לא
 . ל"עכ, ל"הוריד השכינה לארץ כנוהוא , כלת משה, הכושית אשר לקח

  .'וה' ח זווגים פרק ד"ע' ועי, ב"ז ע"ב קכ"זהר ח'  עי3608
 ההוא חויא דאתון מגיחין קרבא ביה איך , אמר לון,ל"זב "ב ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי3609

ולא עוד אלא דאיהו קטיל לאדם קדמאה ולכל דרין דקא אתיין , אשתזבתון מניה דאיהו בלע וקטיל
דכל מאן דקטיל , ומכריזין בכל יומא ברקיעא,  וברתא איהי על מגדלא דפרח באוירא,אבתריה

ימי ' והאי זהב איהו ז, להאי חויא דיהבין ליה לאנתו בת מלך פנימאה ממשבצות זהב לבושה
עלה אתמר יפה כלבנה תורה שבעל פה קראן לה , מן בראשית' איהי ב' חמש אור ב' בראשית ה
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י הערב רב " חטא במי מריבה עוכאשר , והיא בת מלך פנימה,הוא הכסא כידוע שהוא באימא
 לא זכה לנשואין דילה רק היא ארוסה בסוד הקדושין לבד בסוד האותיות שהם בסוד ,דפגמו ביה

 בסוד האותיות הכתובים בלוחות ולא בסוד רק שמה שנשאר לנו ) הקודםבפתח (ל"ה כמש"כל
 כי דרכי התורה נעלמו מאתנו ,ר" בסוד לוחות השניות בסטרא דעץ הדעת טורק וגם זה ,הדיבור

והוא  )ב" ע' גחגיגה(' פ בסטרא דמחלוקת הללו מטהרין כו"ולא נשאר רק בסוד תורה שבע
 תמיד על האי סלע לתברא אתכנסובעלי תריסין ד ,3610הםט בסוד נער בלי מיתוק ש"רה במטביצי

  שגם משה שזכה לסוד ארוסין נגנז בסוד כל ההולך על גחון,לה ולהוציא מינה פסוקות פסוקות
 ולכן שם אתהפך ,ט"א דמותא שהוא סביב מבחוץ למט" שהוא הנחש סמ)3611מבויקרא יא (

של '  וא,ותם מעיינות החכמה ואין מוצאין הלכה ברורה מצד השקר של הנחש הס,ממטה לנחש
איוב יד  ( ונהר יחרב ויבש, סוד חותמא דגושפנקא סוד הדעת דממלא לה נסתלקהואא ש"הכס

  .'דובר שקרים וגו) ז תהלים קא( ואז ,)יא
ה שרצה לתקן זה ולזכות לדרגא דמשה להלכה " היה כל ענינו של שלמה המלך עווזה

 וזה שכתוב ,מרתי אחכמה והיא רחוקה ממני א)כגקהלת ז (ש " ולא השיגו כמ3612למשה מסיני
קוטרא דנעיץ ש " וז,טהירוא שהוא "פנימאה שבכס' ה שהוא סוד י"לגבי כל' שרצה להוריד א

ה " והוא בסוד אהי, שהוא חותם של אמת שהוא עץ החיים,'בעזקא שהוא בטמירו דגושפנקא כו
  .ביא מיתה לעולםנשאר מת בסוד נחש שה'  ובסילוק א,שבכסא' ה דאימא א"פעמים אהי

י "ה ושט בח"ל שלו שבו רוכב הקב"ב ק" בסוד כרו3613ט בבריאה הוא נחשא דחיי"ומט
ו פרצופים " ד'וס' נחש שהוא עומד על נס מ'  דמטטרון גי,ט" שהם מט3614אלף עלמין

'  ב,'ן של הא"יודי' פנים ב' שהוא בסוד ב) א"ט ע"ג רי"זהר ח( והוא נקרא שר הפנים ,שבבריאה
אבני שיש  )ב"ד ע" יחגיגה(ש שהם "כמ'  הפנים לפנים וגומיםכ) יטמשלי כז (בסוד ל "לוחות הנ
 וכאשר עולה לבריאה אז הוא משמש לו ונכלל במדרגתו ,ששם המים ביחודא חדא' טהור כו

' טמירו דגושפנקא א'  והא,ל"צבאות הנ' נ בסוד ב"ל עמו בזיווגא דדו" וכולל גם סנד,העליון
כליות '  בסוד ב3615הדעתצבאות בסוד אלף אדרין של '  שמיחד ב,ף"דכסא משלים אותו לאל

  . טיפה דחכמה עילאה,'י הי"ב שמתמלאים ע"פעמים כרו' שהם ב

                                                                                                                                                                      

 כמה גברין כמה מארי תריסין אתכנשו בבי מדרשא לאגחא קרבא ,זא כריזובגין דא כרו, במתיבתא
ויפן כה וכה וירא כי אין , וכמה תריסין אתעבידו פסקות בגינה דברתא דמלכא, עם חויא בגינה

ובגין דא , לית בהון דקטיל לחויא עד דייתי ההוא דאתמר ביה ויפן כה וכה ויך את המצרי, איש
עד כי יבא , ה דאיהי מורשה דיליה ובגין דא בגיניה אתמר ביה"ה מש"לשי, ה"אתמר עד כי יבא שיל

  .ל"עכ, ודאי איהו קטיל לחוייא) א דילה"נ(ה דיליה "שיל
  . שםא"בגרו א"ג ע"ז מ"תיקו'  עי3610
ו "ס וא"וז, ל"ב וז"ט ע"ב כ"יהל אור ח' עיו, א שזהו חצי אותיות התורה"ע' קידושין ל 'עי 3611

ל ושם "כמש,  והוא אמצע של תורה לויתן נחש בריח הבריח התיכון,דגחון גדול האיש מה גדול
ח ומתגלה בהם והכל "והוא הולך בגלותא בת, ח בשלח"ל בז"קבור בסלע על חטא הסלע בנחש כנ

 .ל"עכ, ש הולך על הגחון שעל הגחון הולך בגלותא"מ וז"משפטים ברע' ש בפ"ל וכמ"ברמז כנ
  .3603 הערהד לעיל "ב ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי3612
ט "היצרים כידוע שיצ' ב, ל"ה יתיב בגווייהו וז"ב ד"ז ע"ר קכ"האד' א להק"פירוש הגר'  עי3613

  . ל"עכ, ש וראה אותו וחי"הוא חוויא דחיים סם חיים והוא מ
, מיןן דיוקנא דצדיק חי על"ודע דהאי נונא מטטרו, ל"א וז"ה ע"י כ"שער מאמרי רשב'  עי3614

שהוא ' וממנו היצי, בשית דרגין לכרסיא, ונמצא שהוא בבריאה, דאיהו הוא דאפיק האי גוון תכלא
, ן"זה הבא לה על ידי מטטרו, והיא מתכסה בתכלת, כי סמוך לו הקליפות, עץ הדעת טוב ורע

 סטרא, ש דיוסף חפי על אימיה שלא יסתכל בה עשו"וזמ, כדכתיב והוא נער, דיוקנא דיוסף הצדיק
והוא בחלק זבולון שהוא , ותכלת זה נמצא בדג שבים כנרת, ונתכוונו למה שכתבנו, אחרא בישא

ולפיכך היה דוד אדמוני בסוד , ובה היה אוחז דוד והיה הכנור מנגן מאליו, הוד, ירכא שמאלא
, שהיה קם דוד בסוד שמאלו תחת לראשי, לזווג בחצי הלילה' וממנו התעוררו, שהוא דין, ההוד
דוד חי ' ולפיכך הי, כי על ידו מתעורר צדיק חי העולמים, ח אלף עלמין"ה שט בי"דו הקבועל י

והוא ' ן בבריא"ובדיוקנא דיליה מטטרו, וקיים כי על ידי ההוד מתעורר היסוד שהוא חי העולמים
 . ל"עכ', ההוא נונא דנפיק על ידי ים כנרת והוא התעוררות ההוד שבבריא

 מחללא תליתאה נפקין אלף אלפין אדרין ואכסדראין דדעתא ,ל"א וז"ו ע"ר קל"א'  עי3615
ה לאלף כל "ה ואמר הקב"ד בהגה"ע'  אצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, שרייא עלייהו ודרי בהו
ה לאלף כל "ואמר הקב, ב"חו' והענין כי בתחלה היה בלא מתקלא בסוד ב, ייחודי לא יהיה אלא בך

א "ולא אלף אלפין וכנראה שהגר[אלף , פלא, וא הדעתוהוא הכתר שה, ייחודי לא יהיה אלא בך
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 והוא ,ל"ו פרצופים הנ" ד3616מא דגושפנקא דחתים ביה שמיא וארעאת הוא חוודעת
 הדעת ושם ,ב" שהם חו3617ם בבריאה"אלהישם ה באצילות ו" שהוי,ם"ה הוא האלהי"בסוד הוי

 הוא שהמתנה ,ל"ה נחליא"וממדבר מתנה וממתנ) יטבמדבר כא (ש "באמצע בסוד הבאר כמ
 3618הוא שמא שליםל " ונחליא,הבין ליה ברתא דמלכאי דמאן דקטיל להאי חויא ,ברתא דמלכא

חלי נ והם ,שערי בינה' ב נתיבות חכמה ונ"ה עם ל"ה אהי"בסוד זיווגא דהויכן  והוא גם ,ל"הנ
א נתיבות והראשון הוא "בסוד נחלים והם לשם ת החכמה שבאימא נעשו ל הנובעים ממעינו"א

' ת הוא שמא שלים ד"ל במו" ומנחליא,3620ה" ולא שזפתו עין אי3619 לא ידוע עיטתיבשביל גנוז נ
 ועיין מה שכתב רבינו , פרצופין דאצילות ודבריאה]'ב[) 'ד(פעמים בסוד קשירו דכל דרגין 

  .הגדול בביאורו לשירת הבאר
הדרכים והם סוד ' ר ב"ן במקומו ביצירה הוא כולל טו"ש תבין שסוד מטטרו"מ מוהנה

 3621)א"ב ע" מח"תז( ן"ב במטטרו"ל ושו"א בנוריא" רצו,החיות רצוא ושוב) ידיחזקאל א (
 שכאשר מסתלק משרשו מבריאה ופונה למטה ,3622שהוא מתהפך ממטה לנחש ומנחש למטה

י שבטוב כי סטרא "ט ממנו שהוא סוד ח" אז מסתלק ט,ש בסטרא דרע"לעשיה אשר שם הנח
ש עלי "דרך נח) יטמשלי ל (ל והוא בסוד " והוא נוריא3623ן לבד"דמותא שלטא ונשאר בסוד רמו

 אבל כאשר שב לשורשו לבריאה ששם הטוב הגמור ואז הוא בסוד נחשא דחיי שחוזרים ,ר"צו
ב "ת עם טו"א סוד חיו והו)פתח כט (ל"י כמש"שד' ב גי" אז הוא בסוד ושו,ט שבפנימיות"בו ט

   .ש"ת שבכסא ששם החיים כמ" שהוא חותמו אמת"אמ' גי
  

  פתח לג 
                                                                                                                                                                      

, קוין' והוא המתקלא בג' וא' י ב"ואמר שם שבריאת העולם ע, אדרין ואכסדרין] גרס כך בזהר
  . ל"עכ

, ה"ראשי תיבות אהו, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ל"ג וז"ע' ח ז"ז'  עי3616
פ "ח חו"פע' ועי, ה ביה אתבריאת ארעא"ו, מיאה בזה אתבריאו ש"א, דביה אתבריאו שמיא וארעא

ונקרא , י"ו ה"י וי"ף ה"ע סודו אל"הנה אצב, ל"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ברמח' ועי, 'פרק ו
וסוד זה כי הנה היד , ת את השמים ואת הארץ"ובאמת הוא ר, גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא

) תהלים ח ד(אה שמיך מעשה אצבעותיך וסוד זה כי אר, אצבעות' היא כללות אחד ומתחלקת לה
ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש ) בראשית א ז(והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע 

והיינו שבריאת העולם ) תהלים לג ו(שמים נעשו ' וזה כי הנה כתיב בדבר ה, בן עזאי את העולם
אך ,  שזהו לראשית מציאותםאך האמת הוא, והיינו כי מן הפה יצאו הדברים, היה בסוד דבור

והם באמת מגיעים , ת"וזה נעשה על ידי הידים שהם חג, להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה
', והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו', ובלא כן לא היו נעשים וכו, הדברים לבחינת עשיה

 עשרת הדברות ובהם ג וזה ממש ענין של"וכן הידים חו, ג"ח וה"והוא ממש חילוק של הדעת ה
' בנוק' כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי) שמות לב טו(נאמר מזה ומזה הם כתובים 

ה "וזה ממש החותם של אהו, וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד, מתקשרות הבחינות זו בזו
הו וז, ארץ'את ה'שמים ו'ת ה'ת א"ולכן הוא ר, שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ

' ועי, ל"עכ, ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה', נגד ה' הנחתם בה
והיא ,  טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת-חותמא דגושפנקא , ל"ב וז"ג ע" עז"א על תיקו"בהגר

בדעת , ת את השמים ואת הארץ"בר, והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ, טבעת המלך
  .ל"עכ, ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה"אהיה "יחודא דהוי

 . ג"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3617
  .א"ע' א ד"זהר ח'  עי3618
כל נתיב כלול מעשר ונתיב אחד לא ידעו עיט והנמצאים , ל"א וז"א מי"י פ"א ס" בהגר3619

  .ל"עכ, ש"בשכל הן במנין י
 . איוב כח ז'עי 3620
א כמו שיסוד "א והוא צדיק בין או" מייחד או שהואשכתבג "ג ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3621

ש אמרו צדיק כי "ועליו נאמר וירא אלקים את האור כי טוב ואין טוב אלא צדיק כמ, ל"נ וז"בין זו
ש בזוהר רצוא "כמ' ד ואמר והחיות כו"ושלשה אור שבכאן הוא חב' ש אמרו צדיק כו"טוב וז

והוא , וארבע חיות הן בנוקבא, ירה כידועט הוא יסוד דיצ"והענין כי מט, ט"בנוריאל ושוב במט
' דדכורא וא' כמו כל יסוד דדכורא וכל יסוד יש בו שני בחינות א', רק שכליל בנוק, יסוד דדכורא

 . ל"עכ, שהוא כלול בה' דנוק
 .א"ה ע"ג רנ"זהר ח 'עי 3622
  .א באריכות"א ע"ג ל"יהל אור ח'  עי3623
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ם שהוא "ר הפני" ש,3624ן"מטטרו' י במילואו גי"ל שד" בבריאה הוא סוד שם אוהנה
ן "ל שהוא סוד לוית"ת של שם הנ"משה שהוא ר'  ובפשוטו הוא גי,ל" הנ3625אלף יאורין חסר חד

 נשאר בו סוד ,ה"ת שהוא מש" וכשתסיר מהם סוד ר,ן לכאן ולכא3626הכולל דמשלים לאלף
י שהוא "ל שד" אע שנכללים בו שראשו הוא בבריאה בסוד"עלמין בי'  הגכלל והם ,ר"ש וצו"נח

' ר דחיי ודמותא ב"ש ביצירה שהוא כולל טו"ואמצעיתו סוד נח 3627ה שזכה לבריאה"מש
מאיר '  ור)ב"ו ע" טחגיגה(ל " ועל סוד זה ארז,ל בעשיה"ו בנוריא" והנשאר הוא רצ,הנחשים

כי אחר '  אכל קליפתו זרק כוכון מצא תו"מאיר רמו'  ר,'היכי גמיר תורה מפומיה דאחר כו
מ " אמר ש,'ט דיתיב כו" חזה למט)א"ו ע" טחגיגה(ש "ט כמ"טעותו היה בסוד עץ הדעת במט

עקיבא הזהירם '  שר)ב"ד ע" יחגיגה(ש " והוא כמ, אחר קצץ בנטיעות, ואמרו,שני רשויות הם
 שלהבת וראוי ת והוא סוד גדול ונורא מקום להב,'בסוד אבני שיש טהור שלא יאמרו מים מים כו

 כי לפי העת והזמן שרבו ,עת לחשות ועת לדבר) זקהלת ג ( אבל כתיב , זהברהיה להעלים ד
 תיפח רוחם ונפשם של הרשעים ,דיבר בם' המלעיגים על דברי חכמינו הקדושים אשר רוח ה

 אבל קצת , וכדי להראות עומק דברי קדשם, בחשכה יתהלכו,אלו אשר לא ידעו ולא יבינוה
  .כמציץ מן החרכים

ת שאלמלי כל הימים דיו "מ שסוד הבחירה הוא חללה של רשו" שכבר כתבנו בכ,והענין
 והוא סוד הממשלה והרשות הנתונה שיהיה רצון מתנגד לקדושה והיאך )א"א ע" ישבת( 'כו

והוא מדברים הנעלמים '  ובאמת הכל נמשך מסוד רצונו ית,'רע מתנגד אל רצונו יתנמצא רצון 
אבני שיש טהור   והוא בסוד, קשור ברצון העליון ושם בשרשו כולו טובהזההיאך רצון הרע 

 וכח הדכורא רצון העליון ,נ שהם כח התחתונים בסוד הבחירה שלהם הוא נוקבא"שבבריאה דו
בעיגולא בסוד '  והתחתון הוא סוד ס,ס לנסיון"לוחות שהם עומדים בנשב' וס'  מוהם ,ה"בסוד מ

כ בערך " שניתן בארץ ג,3628ם ישוב" ישאמרו סוד מה ,והחלל שמשם הרשות והעליוןהצמצום 
ר שבאדם שניהם "ט ויצה" ומשם שורש יצה,שהוא הקו המתלבש בו בערכוהבל של הצמצום 

 וכמה , רק העליון הוא בריבוע,רחן להם הכתלוים בבחירה ושניהם אין להם מקום אחיזה שאי
ן "ע בסוד נר"עלמין בי' שצד הרע אין לו אחיזה כי אם בג ,3629ע רבי, יתר על העיגולמרובע

 ובשרשם ,ש בסוד שבירת הכלים ובסוד התיקון"ע כמ" אבל הטוב מחבר אצילות על בי,שבכלים
 ון שהרי זהו ברצ,ן"ה וב"נ מ" ושניהם בחיבורא בסוד זיווג דזו,הוא טוב' בבריאה גם הס

 שצד הטוב יגבר עליו ובזה יתמלא , רק שלא יהיה לו שליטה,הקדושה שיהיה נמצא צד הרע
 חירות , ולכן שם הוא סוד עץ החיים, ונמצא ששם אין פירוד ואין התנגדות ביניהם,'יותר רצון ה

  .3630'ממלאך המות כו
ט "בסוד ט )ב"ו ע" טחגיגה(' עקיבא כשעלה במרכבה נכנס בשלום כו'  רוהנה

י שבו יסוד " נחשא דחיי בסוד ח,ל ששם שניהם טובים"הדרכים הנ' ן שהוא בסוד ב"דמטטרו
 והוא בשלום והוא יסוד הבריאה התלוי בקדושה ,הפנימי דאצילות דנוקבא שמתקשר בבריאה

 , והיאך הרע הוא קשור בקדושה ושם הוא בסטרא דטוב,' אשם והכיר היאך הכל יוצא מ,עילאה
 והוא בסוד המטה אשר ניתן למשה אשר תעשה בו את , אות הוא בצבא שלו, צבאות3631ש"וז

 ושם אין ,ת הברית"ת והוא או"או' י גי"א עם שד" והוא סוד צב,ס"האותות בסוד נחש התלוי בנ
עקיבא '  והוא דרגא דר, בקדושהנכללת והוא סוד קליפת נוגה ש,הערלה חופה על אות הברית

ל פנימאה בסוד "ם חשמ"פעמים בשלו'  והוא סוד ב,קרא עקיבא בן יוסףשהיה בן גרים ולכן נ
ויצא בשלום בסוד ' ש נכנס בשלום בסוד מ" וז,ל" הנ'וס' מ והם ,ה כידוע"ש שהוא בנו"המלבו

  .'ס

                                                           

 .א"ד ע"ז ע" תיקו'עי 3624
  .ה"מספרו אלף ע, ן שר הפנים"שמטטרו' ח ציצית פרק ו"פע' עי ,ב"ז ע"ב כ"זהר ח 'עי 3625
  .א פתח כא"של ויקרא לעיל א'  משה הוא הא3626
 .'ח זווגים פרק ו" ע'עי 3627
 .י לא ברור"הכת 3628
 .א" ע' סוכה ח'עי 3629
 .א" שמות רבה פרשה לב פ'עי 3630
 .א"ז ע"חגיגה ט'  עי3631
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 ולא ידע היאך בקדושה ,ר" אחר נמשך אחר הערלה שהציץ בסוד עץ הדעת טואבל
 , תשלום שכר לישראל שהוא הבחירה חפשית ואמר כיון שהיה בבחינת,שניהם כאחד טובים

ת "ט דאתייהב ליה רשו"מטדיתיב ש חזי " וז,ע וקצץ בנטיעות"הבין שהרע הוא רשות בפ
 ,3632' דאין למעלה לא עורף ולא עיפוי ולא תחרות כו, אמר גמירי,ראללמכתב זכותא דיש

כ היאך יכול "ואו "ח ,שבקדושה אין שייך רע כלל ואין שם מדרגת אחוריים ולא חלישות כח
 והוא ממש ,ע" שהרע רשות בפוחשב ,רשויות הם' בשמ " ואמר ש,להיות לרע שורש בקדושה

ל "ר שנמשך אחר עץ הדעת ונמשכה ערלתו בסוד קליפת נוגה בסוד נחשא דמותא א"חטא אדה
מאיר שלמד תורה ' ז אמר שר"וע ,ש הקדמוני שעומד אחורי הכסא"ק נח"ר שהוא עמל"אח

ט שבו " אבל הוא תוכו אכל סוד ט, שבו היה חטאו של אחר3633ל"א בסוד נוריאן מצ" רמו,מפיו
עקיבא שנככס '  והוא ממש מדרגתו של ר,ן" אבל קליפתו זרק סוד חיצוניות הרמו,נחשא דחיי

  .ל"ט כמש"בשלום ויצא בשלום בסוד מט
אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים  )ב" ע' טחגיגה(ש "ס מ"וז

 ושם עמלק בסוד השכחה שהוא ,עלמין יצירה ועשיה ששם יש טוב ורע' הם בב' ומ'  כי ס,ואחד
 )בפתח הקודם ( למעלהש"ב כמ" שבכסא הוא סוד חו,3634ח"א בסוד תשכ"ב קס"מאחוריים דע

לא ' תמחה וגו'  בהניח וגוהיהו) יז דברים כה( ולכן כתיב ,א קיימא"ושם באחוריים הסט
  שחסר,3635 ששמו של עמלק קיים אין הכסא שלםז" וכ,ש"רי הכסא כמ שהוא עומד אחו,ח"תשכ

 ולכן השונה פרקו מאה פעמים ואחד ,ל"הנ'  ביחודא והוא סוד אםשהיא בבריאה ששם ה' הא
   .הוא בסוד הזכירה בכסא בסוד עץ החיים ששם מעיין החכמה

  
  פתח לד 

דרך נחש ) יטלי ל מש( ששם ,'והכית בצור וגו) ושמות יז ( ברפידים ששם כתיב ולכן
שמות ( וכתיב שם )יטמשלי כט (  הכאה במטה ששם בדברים לא יוסר עבדך היה צרי,עלי צור

 והוא בסוד ,בקרבנו אם אין' לאמר היש ה' ועל נסותם את ה' ויקרא למקום מסה ומריבה וגו) שם
אם  ו,ו או לא"ע ח" אם הוא רשות בפרל שעמדו על סוד הבחירה שכתבנו לחקו"עץ הדעת הנ

כ " כתיב אחולכן ,ש דעלמא דאתי בבריאה"קשור בלב ששם שני היצרים שהם בסוד י' רצון ה
ויאמר משה אל ) טשמות יז ( וכתיב , שתיכף נתעורר הנחש הקדמוני,ויבא עמלק) חשמות יז (

 ,3636 והוא בדרגא דיליה בבריאה בסוד אלף טורין,'מחר אנכי נצב על ראש הגבעה וגו' יהושע וגו
נסי ' ויקרא שמו ה' ויבן משה מזבח וגו) טושמות יז  ( להפך הנחש למטה,ים בידיומטה האלק

ז ששמו של "שכ' ה וגו- כי יד על כס י )טזשמות יז ( ואמר ,שבנס עומדים' וס'  שהם מ,'וגו
  ).בפתח הקודם (ל"שבכסא כמש'  ונסתלק א,עמלק קיים אין הכסא שלם

                                                           

 .א"ו ע" חגיגה ט'עי 3632
 .'ח כסא הכבוד פרק ז"ע'  עי3633
 , באבא אחורייםי"ו ה"י וי"ד ה"ו יו"י וי"ד ה"י יו"ד ה"ד יו" יו-' ח שבירה פרק ב"ע'  עי3634

  .ח"תשכ' י אשר שניהן גי"ד ה"י יו"ף ה"ד אל"י יו"ף ה"י אל"ף ה"ף אל" אל,ואחורי אמא כזה
 . תנחומא כי תצא יא'עי 3635
נון מיין השתא אפיקת חילא באי' ב תדשא הארץ דשא עשב וגו"ח ע"א י"זהר ח'  עי3636

ונגדין בגויה גו טמירו סתימאה ונפקין בגויה טמירין עלאין וחיילין קדישין די , דאתכנשו לאתר חד
ורזא דא , כל אינון בני מהימנותא מתקנן לון בתקונא דמהימנותא בההיא פולחנא דמאריהון

ל יומא דא בהמה דרביעא על אלף טורין ומגדלין לה בכ' מצמיח חציר לבהמה וגו) תהלים קד יד(
וחציר דא אינון מלאכין שליטין לפום שעתא דאתבריאו בשני וקיימין למיכלא דהאי , ההוא חציר

ויאמר עד , ל"ג וז"ח ע" כצ"א על ספד"בהגר' עיו, ל"עכ, בהמה בגין דאית אשא אכלא אשא
ה הוא נוקבא "ה למינ"ץ נפש חי"א האר"ע ואמר תוצ" כאן התחיל בבי-דאתכלל בכללא דאדם 

ועיקר נפש חיה , ה"וזהו בהמ, ל נפש חיה דא דוד מלכא ובה נכללת בריאה כסא הכבוד"משכ, א"דז
ש היינו דכתיב אדם "וז, ש למטה"כמ' ומשם אתפרש בהמה ורמש כו, ש למטה"הוא על בריאה כמ

לבוש לעולם , ל אדם כללא דדכר ונוקבא דאצילות ובהמה הוא עולם הבריאה"ר', ובהמה תושיע ה
וכן האצילות , ל שנאמר אדם ובהמה נכללו ביחד"חד בכללא דאחרא משתכחא רואמר , האצילות

וחכמה ובינה הן רעין דלא , ואצילות סוד החכמה ובריאה היא סוד הבינה, ובריאה הם באחדות
, ב"ח ע"ש בפרשת בראשית דף י"והבריאה נקראת בהמה דרביעא על אלף טורין כמ, מתפרשין

 ).קרבןש בהמשך שמקשר את זה ל"וע(ל "עכ
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ט ומחיוהו "אפקוהו למט )א"ו ע" טחגיגה(ר אז " כאן באחר שטעה בעץ הדעת טווכן
פ "כ בסוד ששים מסכתות בתורה שבע" והם ג,בסוד הכאת המטה בצור ,שיתין פולסי דנורא

 מא וידוע כי סוד התשובה הוא באי,3637שבו מתכנפין כל בעלי תריסין למחאה להאי סלע
כולו י יוחזר "א שע"והוא סוד הקשר שברצון העליון דקדושה שבתוך הסט ,3638דמקננא בבריאה

ת אחר "י שטעה וחשב שיש רשו" אבל ע,של הכסא'  והוא בסוד היחוד בא,לטוב בסוף התיקון
 חגיגה(ש " והוא מ, לכן נמנע ממנו דרכי התשובה,שולט שאין לו שורש וקשר ביחוד העליון

  . בנים שובבים חוץ מאחרבו שו,שיצאתה בת קול ואמרה) א"ו ע"ט
 שבתחלה זכה בחייו ,י מיתת משה"ורה ע תבין סוד השכחה שבאתה בתוממה שכתבתי

 ,קוטרא נעיץ לעזקא )ב" ע' כז"תיקו( הפנימיית בסוד האירוסין שהיא בבריאה בסוד 3639לכלתו
באר סוד  לא היה שכחה ולא היה מחלוקת וריב בתורה שזכו ל,ב שמאיר שם"שהוא פנים דחו

 שהיו משיגים ,דיםפ היו מיוח" עם תורה שבעבכתב ותורה ש,רחובות שאין שם שטן ופגע רע
 והוא סוד ,א"דכס' פ מתוך תורה שבכתב שהאירה חכמה עליונה בהם שהוא א"כל תורה שבע

 זקן שקנה חכמה , ביתוזקן 3640 ואז נקרא,ן"י מטטרו"א הוא סוד שד"ר ועם כס"א זכו"ב קס"ע
מסוד מעיין  3641'ליעזר שדולה ומשקה מתורת רבו כו והוא דמשק א,המושל בכל אשר לו

  .ל"ר הנהחכמה הבא
 שהוא יסוד דאצילות שמאיר ,' שים נא ידך תחת ירכי וגו)בד בראשית כ(ש "והוא מ

ואשביעך ) גד בראשית כ(ש " והוא מ,'כי בן זקונים הוא לו וגו) ג לז בראשית(ט סוד יוסף "במט
 שאשה הוא סוד כלה ,'י השמים והארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני וגוקאל' בה
 והוא אשה ,' וכומעין סתום 3642 ידעהא היא בת מלך פנימה בתולה ואיש לל שבבריאה"הנ

נ "א ששם הם נכללים דו"של הכס' א בא" וסוד השבועה הוא בכס,ל" סוד נערה הנ3643ת"כושי
ס " כי יד על כ)טזשמות יז (ש " וכמ,ל שהם בסוד שמים וארץ" הנ3644כרובים' ל ב"ט וסנד"מט

ר "מלק שהוא הכנעני מלך ערד נחש דעץ הדעת טו שנשבע למחות שמו של ע,'ה מלחמה וגו"י
ן בידו מאזני "כנע) חהושע יב ( וכתיב ,ץ כל בשר"ק) יג ו בראשית( לעולם בסוד השגרם מית
והנחש היה ) אבראשית ג (ש "ר וכמ" שהוא החכמה לאדם בשני הדרכים של טו,'מרמה וגו
ל לכלה " ויזכו לה לע3645 והשבועה הוא סוד החזרת הרע לטוב דסלקין לבריאה,'ערום וגו

                                                           

 .ה ובגין ההוא"א שם ד"א ובהגר"ז מג ע" תיקו'עי 3637
 .'ח מיעוט הירח פרק ג"ע' עיו, ב"ד ע"ז כ"תיקו 'עי 3638
, ה כאלו בועל ארוסתו בפניו"כל הלומד תורה בפני ע, ל"וזד "ב ע"מ ז"א על תיקו"בהגר 'עי 3639

', רי מורשה וכואל תק, ש תורה צוה לנו משה מורשה"כמ, ואמר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני
כ היא "ואח' בתחילת תורת ה', כו' ש כי אם בתורת ה"וכמ, אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה

אבל לברתא דמלכא לית דזכה , ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו"וכמ, תורתו
ח "ש תז"מוכ, ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע"ואפילו מרע, לה עד דיקטול לההוא חויא

ואיהי ארוסה למשה , אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה, שם
  .ל"עכ, הלכה למשה מסיני

 .ב"ו ע"א קכ"זהר ח 3640
 .י בראשית טו ב"רש 3641
 .בראשית כד טז 3642
כלת ' כתיב כלת משה חסר ו, תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא, ל"ב וז"ע' ג ד"זהר ח'  עי3643
וכלא חד מלה ולמלכא עלאה , אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל, אי ואוקמוהמשה וד

 ז"א על תיקו"בהגרעוד ' ועי, מלכות, דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל, אתמר
ולכן הוא זכה , פה אל פה אדבר בו, שהוא הפה, והוא הדעת דמשה, משה של כתר, ל"ד וז"ח ע"צ

 . ל"עכ, והוא הוריד השכינה לארץ, כלת משה, ושית אשר לקחוהוא אשה הכ, לדיבור
דכליל ' ט הוא ו"מט, ל"נ דבריאה כנ"ט וסנדלפון זו"מט, ל"ג וז"ע'  לצ"א על ספד"בהגר'  עי3644

וכן ', כליל שית סטרין כו' ט עבד ה"מט, א"ו ע"מ פרשת משפטים דף קט"ש בר"שית סטרין כמ
והן , והן בנוקבא כידוע, חיות' רגלין ד' ד, ץ הדום רגליוהאר, ל הוא נוקבא"וסנד, בהרבה מקומות

ג הארון הן "הכרובים שע, ל"ג וז"ע' ח ד"תזא "בהגר' ועי, ל"עכ, ט וסנדלפון שבבריאה עצמה"מט
 והכרובים ,עלמין'  דלכן הן מרכבה לשכינה דאיהי מתפשטת בג,כוללים השרפים וחיות ואופנים

עלמין ראשם בבריאה שרפים וגופם ביצירה ורגלם ' ג והן מתפשטין ב,ל"ט וסנד"נ מט"הם דו
   .ל"עכ, 'בעשיה וכו

 .א"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3645



 פתחי שערים

759 

 חודאי' א בסוד הא" ויהיה נשלם הכס,הפנימיית שזכה לה משה בתחלה שאין שם רע כלל
חן קרבא גריסין דאת שהם סוד בעלי ,בעמלק מדור דור' מלחמה לה) טזשמות יז (ש " וז,דלהון

ש " כמ,' שמעו הרים את ריב וגו)במיכה ו (ש "פ ששם סוד הריב כמ"גם ההוא חויא בתורה שבע
 והוא סוד הסלע שהכה משה ,ל שם" באורך ובביאורי רבינו הגדול ז)א"ג ע"מ( שם בתיקונים

ר והוא האשה אשר " הנחש בעץ הדעת טושליטתשנזדמנה לו סלע אחרא נוקבא דיצירה ששם 
  .ן"בסוד כנע

 ואז ,א מן העולם"ב שיעביר הסט" יצחק ידוע שהוא מדרגת הנשמות לעוהוסוד
ל שבבריאה שהיא בסוד " רק בת מלך הנ,'קח אשה לבני מבנות הכנעני וגולא ת) בד בראשית כ(
י שהכה בסלע ונגזר עליו מיתה שנזדמן לו נוקבא " עאבל ,ר"א סוד זכו"ב קס"ם ע"ץ החיי"ע

ץ החיים ונשאר רק אחוריים בלבד " נגנז ע,דיצירה ששם הריב ומחלוקת ושם הוא פירודא
 ואין ,פ"שה פירוד בין תורה שבכתב לתורה שבע כי נע,דחכמת ובינת התורה בסוד תשכח

'  ולכן תיכף בימי אבלו של משה נשתכחו ג,פ מתוך תורה שבכתב"יכולים להשיג תורה שבע
ל " וארז,'קום עבור וגו' ויהי אחרי מות משה וגו) א יהושע א(ש " והוא מ3646 הלכותאלפים

 ולכן כתיב ,ט" חויא במט והוא קרבא דהאי, שאמר לו צא וטורדם במלחמה)ב י יהושע א"רש(
ט "א במט שהו,'והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו וגו' וירא וגו) יג ה יהושע(שם 

 )יהושע ה יג(  לכן אמר לו,3648 למטהשממטה לנחש ומנח ,3647דיצירה להט החרב המתהפכת
בימי  ,'עתה באתי וגו'  כי אני שר צבא הלא) יד ה יהושע( ואמר לו ,'הלנו אתה אם לצרינו וגו

ח הוא " וסוד תשכ, שבימי משה נשתמש בסוד הבריאה כלתו בסוד אירוסין,3649'משה רבך כו
ל " אבל לע,' ויריבו עליה וגו)כבראשית כו (ש "ק כמ"ה ועש"הבארות שטנ' ן בסוד ב"פ השט"ב

  . והבן דברים אלו מאד,' ועל לוח לבם אכתבנה וגוםנתתי תורתי בלב) 3650לבירמיה לא (כתיב 
  

  פתח לה 
הואל בעשיה והוא 'רון ביצירה יטט'מעאל בבריאה מ' ש,שמות' ע הם ג"עלמין בי' גב

 שבבריאה הוא חותמא )פתח לא ( וכבר נתבאר,י"אשגבהו כי ידע שמ) יד תהלים צא(סוד 
ל השולט שם והוא "שם הנ'  והוא גי,3652ה דמקננא שם"ים אהימה פע"ת אהי" אמ3651דגושפנקא
שמות ' מדות ההשגחה לנבראים ושם יהם  ששם צילות בא שראיה הוא,ה"ם פ"ן חוט"בסוד אוז

                                                           

 .ב"ו ע" תמורה ט'עי 3646
 .בראשית ג כד 'עי 3647
 .א"ה ע"ג רנ"זהר ח 'עי 3648
 . תנחומא משפטים יח'עי 3649
תתי נ' כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם ה: ל הפסוק" וז3650

 . ל"עכ, את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם
, ה"ראשי תיבות אהו, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ל"ג וז"ע' ח ז"ז'  עי3651

פ "ח חו"פע' ועי, ה ביה אתבריאת ארעא"ו, ה בזה אתבריאו שמיא"א, דביה אתבריאו שמיא וארעא
ונקרא , י"ו ה"י וי"ף ה"ע סודו אל"הנה אצב, ל"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ברמח' ועי, 'פרק ו

וסוד זה כי הנה היד , ת את השמים ואת הארץ"ובאמת הוא ר, גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא
) תהלים ח ד(וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך , אצבעות' היא כללות אחד ומתחלקת לה
ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש ) בראשית א ז(הים את הרקיע והענין כי הנה כתיב ויעש אל

והיינו שבריאת העולם ) תהלים לג ו(שמים נעשו ' וזה כי הנה כתיב בדבר ה, בן עזאי את העולם
אך , אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם, והיינו כי מן הפה יצאו הדברים, היה בסוד דבור

והם באמת מגיעים , ת"ה נעשה על ידי הידים שהם חגוז, להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה
', והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו', ובלא כן לא היו נעשים וכו, הדברים לבחינת עשיה

ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם "וכן הידים חו, ג"ח וה"והוא ממש חילוק של הדעת ה
' בנוק'  להם לכל אחד בחינה בזכר ובחיכי יש) שמות לב טו(נאמר מזה ומזה הם כתובים 

ה "וזה ממש החותם של אהו, וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד, מתקשרות הבחינות זו בזו
וזהו , ארץ'את ה'שמים ו'ת ה'ת א"ולכן הוא ר, שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ

' ועי, ל"עכ, עניני ההנהגהומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים ב', נגד ה' הנחתם בה
והיא ,  טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת-חותמא דגושפנקא , ל"ב וז"ג ע" עז"א על תיקו"בהגר

בדעת , ת את השמים ואת הארץ"בר, והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ, טבעת המלך
  .ל"עכ, ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה"ה אהי"יחודא דהוי

 .'ח מיעוט הירח פרק ג"ע' עיו, ב" עד"ז כ"תיקו 'עי 3652
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ה השגתו " שמשה רבע,ר לראות"כי ס' וירא ה) דשמות ג (נקודות הידועים והוא סוד ' ה בי"הוי
היכלות אשר שם '  ואוזן הוא בבריאה שם קבלת התפלות בסוד ז)פתח לג (ל"בבריאה כמש

 תהלים קיח (ח"מזב יצירה ששם הוא  וחוטם הוא בריחא בסוד,כידוע שמקשר היכלין בהיכלין
 ,פ קרינן לה" בעשיה ששם מקננא נוקבא תורה שבעופה ,אסרו חג בעבותים' ה כו"ל הוי" א)כז

ר ששם תוקף כל הדינים סוד "ן שר היע" והוא סוד סנדלפו,ן"ל סוד אליהו שם ב"והוא שם יהוא
תשת חשך ויהי ) כם קד תהלי(ושם ) 3653א" ע' לקידושין( ר" ושם הוא חזיר מיע,ך"ר דמנצפ"פ

, 'יימו סוד ו דקדושה שמקטאד עם סוד חו"הכנעני מלך ער  ושם,ר"לילה בו תרמוש כל חיתו יע
ג "לברכות (ש "ד כמ"אות אמת נעשה ערו'  והוא ו,3654כל שקר שאין אמת בתחלתו אינו מתקיים

 ם הוא סוד וש,ל"הנ' י אחיזתו בקדושה בסוד ו" אין ערוד ממית אלא החטא ממית שהוא ע)א"ע
 שהוא בסוף הקדושה ,3655 הבור ריק אין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בו)בראשית לז כד(

יקוו המים מתחת ) טבראשית א ( והוא סוד , מן הפרסה ולמטהנוקבאלמטה מן הפרגוד שדרגא ד
ד דאברי לין עינא "ברחב) י ברכות שם"רש(ש " וז,'השמים אל מקום אחד ותראה היבשה וגו

ל על " והוא סנד, ונמצא הערוד מת שהוא היה מוריד המים למטה מן הרקיע, רגליודמיא תחת
 והוא , עקבופנוואתה תש) טובראשית ג (העקב ששם הם עקביים דקומת כל הקדושה בסוד 

 ,ך העלם האור"ם ממלכין קדמאין ששם הוא סוד חש"י קד"ן ששם חכמת בנ"אחוריים דשם ב
את וישא יעקב ) א בראשית כט( בסוד )פתח יג ( למעלהש"ם וכמ"י קד"בנ' ר לבד גי"ונשאר ו

  . ששם הם רגלים שלו בסוד עקב דיעקב,'רגליו וילך ארצה בני קדם וגו
עלמין ' ש שהם בג"ר י"ק ט" בסוד אתוון ח3656ל ובליקוטים" בכתבי רבינו הגדול זועיין

כי  , חנףינאימק שניהם בסטרא דרע " שבעשיה הוא ח,דרגין ימינא ושמאלא שבהם' ל בב"הנ
 לשון 'ק ובשמאלא הוא ,במעט הטוב שבו מפתה לאדם) משלי ה ג(נופת תטופנה שפתי זרה 

 ובבריאה ,ע שחציו טוב וחציו רע"ב ור"ר שהם שני הדרכים טו" וביצירה הם ט,שקר המקטרג
) ה ה תהלים( ושם שניהם טובים כי הוא סיהרא דעץ החיים אשר שם ,ש דעלמא דאתי"בסוד י

ז עלמין בימינא סוד "ש ושם ר"ת י" ורק שנחלקים שזה נקרא ימינא וזה שמאלא ר, רעךלא יגור
 ,'ש וגו"להנחיל אוהבי י) כאמשלי ח (ז נאמר " וע,3657ל"ה ועג"ג בשמאלא בסוד מנח"ר וק"או

   . ודי בזה ליודעים,שהוא בינה בעלמא דאתי דמקננא תמן
  

                                                           

  .לעיל יעקב ולאה פתח יח' ועי,  שזה אמצע התהלים3653
 .י במדבר יג כז" רש'עי 3654
 .א"ט ע"ג רע"זהר ח'  עי3655
ויצירה , בריאה כלו טוב, ע"עולמות בי' ש ג"ר י"ק ט"סוד ח, ל"ד וז"ע' ב מ"יהל אור ח 'עי 3656

' ג, הכללות' שהן ג, ה"ונו, ג"וחו, ניהם רחמיםב ש"ושרשן למעלה חו, ועשיה כלו רע, ר"ה טו"ע
עוד יהל אור ' ועי, ל"עכ, ובקריאתו, והשם בכתיבתו, ק"אקי', ונוק, א"ז, א"א, שמות שכוללן הכל

ע למעלה "עולמות בי' נ והן בג"א אית ימינא ושמאלא דו"בין בקדושה ובין בסט, ל"ד וז"ו ע"ב ט"ח
, א"כי ימינא הוא חנף ומרע שמראה טוב לב, ם רעיםשניהם טובים ובעשיה מדור הקליפות שניה

, דגיהנם' ק ומספרם גיהנם והן דכר ונוק"והן אותיות ח', ושמאלא בעל מחלוקת איש לשון בל כו
אבל בבריאה כולו טוב והוא בנשמתא כי אין , ר"אתוון ט' ושם ב, ר מטה ונחש"ה טו"וביצירה ע

  .ל"עכ, ה"ר ומנח"או, ש"אתוון י'  בושם, בה חטא לעולם כי היא מסתלקת קודם החטא
אל יהרהר אדם ביום ויבא לידי קרי , ל" מסכת ברכות וז-ל "ס להאריז"ספר ליקוטי הש'  עי3657

ת הוא "והנה הת, ת"מהם בחג' ג לכל א"ק, חלקים' י עולמות הם מתחלקים לג"וענין ש, בלילה
ג הנשארים בגבורה הוא מנין "קואותן , ר"או' בגימג "ג ק"חלקים ק' מטה כלפי חסד ונעשה שם לב

 .ל"עכ, ל"עג
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  נתיב הקליפות ומרכבה טמאה
  

  אפתח 
 בנתיבות הקודמים באריכות השתלשלות העולמות והפרצופים ךיאחר שביארנו לפנ

שזה לעומת זה  ,ומרכבה הטמאה' ש בסוד הקלי"מכל "דקדושה נבוא לבאר דברי הרב הקדוש ז
כי הוא סוד הרצון המתנגד לקדושה  , וכל הדרגין אשר בקדושה נמצאים שם,3658עשה האלקים

אשר יצא מן החלל שורש צמצום רצונו  3659ת"רשו' לצורך הבחירה ונק' אשר המציא המאציל ית
אשר נשברו ומסיגים שלהם ' נ דאצי"מלכין קדמאין דזו'  שמזה נתהוה שורש לז,ת"הבלתי בע

ראשים של '  והם ז,וישלח' בתורה בפ' א שהם נקראים בשם מלכי אדום שנז"נעשה בנין הסט
שבהם ' ל אצית ש"שכמו שכל הנבראים וכל הנהגתם תלוי בז ,שרשים שלהם' ל ז" ר3660הנחש

כמו כן שליטת  )'הפתח  השביר(במקומו '  אלפי שנין כמו שנת'וימי בראשית ב' העבודה בכל ו
  .א שהם הגורמים חושך במאורות"ת של הסט"כ בז"הרע המתנגד תלוי ג
מדריגות הם גורמים ' ובב ,ד"באריכות בס'  כמו שית3661נ סמאל ובת זוגו"והם כלל דו

כמו הנחש  ,3662 בסוד הפיתוי לאדם בנוקבא שלו,'הא ,ושהקלקול בסדור הנהגה הטובה בקד
נ "שהם דו ,בסוד הקטרוג במה שתובע דין, 'והב ,'שפיתה לחוה ואדם לעשות נגד רצונו ית

באמא ' היו תחי' ת דאצי"וכמו בקדושה ז ,'ר כו"הוא השטן הוא יצה) א"ז ע" טב"ב(ש "כמ
וי פרטי המאורות להיות בסוד פרצוף  סדור אברים שלהם וגלהבסוד העיבור בבטן דילה ושם הי

אתר דכל  ,בסוד העיבור בארץ אדום'  תחיהנ שלו הי"א דו"כמו כן הסט ,שלם ראוי להנהגה
שם נעשה שורש  ,3664בסוד ארץ ,בסופה דלהוןוהדינים הגדולים הקשים  3663דינין תקיפין תמן

י "ם הוא עוכן סוד הפיתוי שלהם ושליטת רצון וממשלה שלה 3665א רצועא בישא לאלקאה"לסט
   .צמצום המאורות למטה בבטן ארץ העליונה

ואמרו  ,'את והב בסופה כו' על כן יאמר בספר מלחמות ה) ידבמדבר כא (ועליהם נאמר 
והוא סוד המלחמה שבין  ,'שני מצורעים שהיו מהלכים בסוף מחנה ישראל כו) א"ד ע" נברכות(

שהוא מסוד  ,'בעמלק כו' לחמה להמ) טזשמות יז (ש "א בכל ימות עולם כמ"דקדושה לסט' סט
ב "ת וה"והם א ,ונשאר בסוד נוגה לבד 3666)ן באור"אלפי' שהם ב(תוקף הדינים בהעלם האור 

                                                           

 . קהלת ז יד'עי 3658
 .ע פתח לב" ואבי,א פתח כו"דז' ונוק', בית נתיבות צמצום פתח ט'  עי3659
מבואר שרב אחא בר יעקב יזכה לתקן אותו נחש , ל"קץ וז' ענינו במגלה עמוקות ס'  עי3660

שרמז על , באמרו יש לי רב אחיוכמו שהעיד עשו בעצמו וניבא ולא ידע מה ניבא , ראשים' של ז
ב " לצ"א על ספד"בהגר' ועי) משלי כד טז(כי שבע יפול צדיק וקם , ראשין דיליה' רב אחא שהפיל ז

היכלות ' והן ז' א וכו"דרגין של הס' והן ז' בפסוק הזה חשיב שבעה דרגין של רשעים וכו, ל"ד וז"ע
  .ל"עכ', דמסאבותא וכו

שהן היו , שאמרו ונעשה לנו שם, ס דור הפלגה"וז, ל" וזב"ה ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3661
ג "קמ(ר "כמו שכתוב בא, ומסטרא דהבל הן אותן שתלוין באוירא, והן בארץ, דקין כידוע' מסט

ס עיר ומגדל "וז, שלכן רצו לבנות מגדל גבוה עד ההוא אוירא, ורצו להתחבר יחד, ובזוהר) ב"ע
ורצו להביאו כל השם אלקים דקדושה להם כידוע דהן , והן קין והבל, כידוע' שהן דכורא ונוק

 כאן רואים שהחיבור של עיר ומגדל היה חיבור של ,ל"עכ', נכללין בשם זה וזהו סוד אתא חויא כו
דצריך לאנפא ליה חרבא לשית , ל"א וז"ע'  יז"א על תיקו"בהגר' ועי, א"נ דסט"קין והבל שהם דו

ש מנייהו "ל ונח"סא דין וכסא רחמים לאעברא סמאסטרין דאינון שמיא וארעא שמשא וסיהרא כ
  .ל ובת זוגו"א הם סמא"נ דסט"כאן רואים שהדומ ,ל"עכ, ל ובת זוגו"דמסטרא דלהון שליט סמא

כידוע , והענין שדכורין נקראין מרגלים ונוקבין זונות, ל"ג וז"א ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3662
, ואינן יכולין לפתות אלא נוקבין מפתין,  דקיקיןש בזוהר שהן"א אינן מפתין לאדם כמ"שדכורין דס

ולכן כל דברי שלמה בפיתויין הכל , וכל הפיתויים הוא בנוקבין) 'משלי ה(נפת תטפנה שפתי זרה 
והן ' ויבאו בני האלקים להתייצב על ה, אבל דכורין שלהן הן המקטרגים כידוע', באשה זרה וכו

  .ל"עכ, מאללי ארעא
 .א"ה ע"ר קל"אד 'עי 3663
 .ה ויישם"ד ד"ז צט ע"א בתיקו" בהגר'עי 3664
 .א"ב ע"ז י" תיקו'עי 3665
  .למחקוהיתה י וכנראה שכוונתו " הסוגריים כתובים בכת3666
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ה "והם בסוף מחנ 3668ם"י ואלקי" מסוד אדנ3667ה דכל הדרגין"ר והם בסופ"או' נוגה של ב
ו "ב הוא תה"ת וה"א ,נ שלהם" והם דו3669ג עלמין דשמאלא"ישראל בסיום הקדושה מסוד ק

ג בסוד "ת' נ דקדושה ונשאר גי"ה נגד דו"א אלופים של עשו שהם אותיות ו"ו וגם בסוד י"ובה
א "נ מסתלקים מאו"וכל שליטתם הוא בעת שזו )ב"ט ע" צהדריןנס(כל אלוף מלכותא בלא תגא 

שכבר  ,ה"ה לו"שגויים מפסיק בין י) יאיכה א (ה "ו מקדש"ם בא"ה גויי"י ראת"כ ,ה"שהם י
נ והם "א הם הנותנים תיקונים למאורות של זו"שאו)  יזפתחא "גדלות דז(מו נתבאר במקו

הם ' א ואז השם בשלימות שמאורות האצי"עטרות שלהם בעת שישראל מושלים על הסט
י עונות ישראל שגרמו קלקול "אבל ע ,א"במקומם בלי פגם ליתן חיות ושליטה לקטרוג הסט

 וואז פנ ,ו"ת ראשנ"ה עטר"נפל) טז ה יכהא(ת של הנהגה נסתלקו מהם העטרות בסוד "בז
והוא בסוד נפילת המלכים כמו בעת  ,המאורות למטה ליתן תוקף לצד הרע המתנגד לקדושה

 ,3670ל"ת של פסוק הנ"והוא נרמז בס ,'ראיתי את הארץ והנה תהו כו) כגד ירמיה (ש "התוהו כמ
  .א אלופים שלהם"והוא סוד נתינת כח לי

ו שהרי שם "נ ולמטה ואין הדבר כמשמעו ח"א מזו"זת הסטאחי' ש הרב שבאצי"והוא מ
בקיטרוגם שאין ' אבל הוא בסוד תביעת דין מה שתובעי ,לא יגורך רע) ה ה תהלים(נאמר 

 ,ך אשר גרם להם"המאורות מאירים בכל פרטיהם ונעשה מחיצה מבדלת ביניהם והוא החש
 ש למעלה"ם רע בעצם כמשאף שבבריאה אין ש ,ע יש קלקול גמור"עלמין בי' כ בג"משא

והוא כמו הנשמה  ,ותיקונים' עלי' מ יש שם קלקול במה שאין להם תוס"מ )שבירה פתח כח(
 וזהו קלקולה במה שאינה יכולה להתחבר עם הרוח לתקנו ולהתקן 3671שמסתלקת מן החוטא

 שמהם יש להם 3672ולמטה' נ דאצי"ך צירופי אלקים שהם משתלשלים בזו"וזה סוד ק ,י"ע
 והם 3675ואתה תשופנו עקב ,3674ב" ונודע כי הם כפולים בסוד עק3673ך"ג של מנצפ"ם האחיזה וה

בעולם אין השם שלם ז ששמו של עמלק " שעומד אחורי הכסא שכן כ3676ק"ך סוד עמל"פ ק"ב
   .גמר התיקון וישלם השם והכסא' עד שיהי 3677ואין הכסא שלם

  
  בפתח 

קין זה לזה היו מטשטשים נ נבראו ואלמלא נזק" לויתן דו)ב"ד ע" עב"ב(ל "ואמרו רז
 הם כגחלי אש ההנה דבריהם אל ,'וסירס את הזכר כו' את כל העולם כולו הרג את הנקבה כו

' כתיב בי שהרי אדון הנביאים, בוערות ויראתי לגשת אל הקודש לדבר מזה הסוד הנורא והעצום
בשביל תיקון ' ז עת לעשות לה"פ שבזה"אך כבר כתבתי כמ ,3678'וינס משה מפניו כו) גד שמות (

                                                           

 .א"ו ע"ב נ"זוהר ח 'עי 3667
 . ליקוטי תורה פרשת חוקת'עי 3668
  .3657לעיל הערה  ס" ספר ליקוטי הש3669
  .ו ראשנת עטרה נפל3670
' ר ממילא נכרת הנפש וכו"הכרת תכרת הנפש זה סילוק נו, ל"א וז"ט ע"א כ"ל אור חיה 'עי 3671

וכן , ל"עכ, והרוח הוא בכלל העונשים, אבל הנשמה אינה בכלל עונשין שמסתלקת מיד כשפוגם
  .ד"ע' ג ג"הוא ביהל אור ח

 .ק שער א פרק ו"שעה'  עי3672
, ך"והוא עולה ק, ך"רגוד הוא מסהנה תראה כי פ, ל"ל אדיר במרום עמוד צז וז"ברמח'  עי3673
בסוד המלכין קדמאין כמו שתשמע , ם להתגלות"שבכאן התחילו האלהי, ם"ך צירופי אלהי"והם ק

ג "ובמלואו הוא י, ם"אותיות אלקי' והם ה, ך"ר מנצפ"והסוד פ, ג"ר י"וגם פרגוד הוא פ, עוד
  . ל"עכ, ם ומכאן יוצאין המלכין קדמאין"ד מ"י יו"ד ה"ף למ"אותיות כזה אל

 .'ח מוחין דקטנות פרק ב"ע'  עי3674
 .בראשית ג טו 'עי 3675
כ "פעמים ק' כבר אמרנו איך ביניקה מתגלין ג, ל"ל אדיר במרום עמוד שמז וז"ברמח'  עי3676

אין לו ' אך בצירוף הג, מהם שהם אותן שהיו כבר בעיבור אוחז עמלק' ובב, צירופי דאלהים
אך נאמר במשה במלחמת , ך"פ ק"ק עולה ב"ולכן עמל, ושם מתחזק המשיח ונכנע עמלק, שייכות
', ך הג"והוא הק, ך"שעולה פעם אחד ק) טו, שמות יז(י "נס' ויבן משה מזבח ויקרא שמו ה, עמלק

  . ל"עכ
 . תנחומא כי תצא יא'עי 3677
  .כ פסח פרק יב"שעה'  עי3678
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הדור ולסתום פיהם של הרשעים הגדולים אשר גברו בעיתים הללו בעקבות משיחא והם הם עזי 
 שבאים מן הנחש האחוז בעקב ועומדים לצודד נפשות יקרות להמשיכם אחרי 3679פנים שבדור

והם הרשעים  , והם אשר באו על התורה שלא כדרכה,הבליהם ולהטיל מום בקדשי שמים
' ויצא בן אשה הישראלית כו) יד ויקרא כ(בזמן דור המדבר שכתוב בו ' שהיששרשם מן המגדף 

' שהוא הי ,3680'על אמילאגנא ' מהו ויקוב כו )א"ו ע"קאמור (ש בזוהר "כמ ,'ויקוב את השם וכו
 ,ונקב שם ,תתאה'  ולייט לה3681מן הנחש שהטיל זוהמא בחוה ,קינא דמסאבותא ,דקין' מסט

 ,'ואיש לא ידעה כו) טזד בראשית כ(בתולה  3682ין חתוםמות יומת שהיא מע' בסוד מחללי
ל "שראתה טיפת דם כחרד) א"ו ע" סנדה(והוא סוד  ,ויקוב חור בדלתה) ייב  'לכים במ(ש "כמו

פ ברזא דנוקבא שהיא מפרשת דרכי "כי הנה כל דבריהם הקדושים בתושבע ,לסאבא מקדשא
דכורא הוא המחבר תורה שבכתב עם ויסוד ד ,ה"ת נ"קצות חג' ה ,ספרים' תורה שבכתב שהם ה

 ,י מוציאים פרטי פירושי המצות של התורה" שע3683ג מדות שהתורה נדרשת בהם"פ בי"שבע
ד דחכמת התורה אבל אור " ובו נתגלה טיפת יו3684ג בריתות"והוא ביסוד אשר נכרתו עליו י

 למליא ויוצא בסוד מים ,3685התורה נשאר גנוז בתורה שבכתב ואין מאיר לנוקבא רק דרך דופן
ג מדות אלו שהם מבוארים בתורה "י י"שהם הדרשות שהוציאו ע ,יסוד דנוקבא 3686להאי באר

ד הוא ביסוד "ואח 3687יחודא עלאה ,'דשמע ישראל כו' תי' סדרים שלה והם סוד ו' ובפ "שבע
' תי' והוא בסוד ו ,פ"והוא תורת כהנים שהוא בכלל תורה שבע ,דדכורא שנכנס לתוך הנוקבא

 ,צדיקים יבואו בו' ה השער לה"ז )כ תהלים קיח( והם בסוד 3688ודא תתאהיח ,ו"דבשכמל
עץ חיים היא ) יחמשלי ג  (בנוקבא והוא התורה' בדכורא וצ' ץ ע"ם הוא ע"ל ב"ובחלופא דא

ז "שכ ,דעור דערלה הוא המכסה עטרת הברית'  ע,ר"י עו"שאור התורה נשאר גנוז ע ,'כו
' ם סוד צ"מי' של התורה להתגלות ויוצא רק בבחיא לאור הפנימי "א יש לה שליטה א"שהסט

                                                           

גלים כל מתגל) 'והו' של אלף הה(ובאותן השנים , ל"ב וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר 'עי 3679
שתלן בכל דור והן ) א"ד ע"חגיגה י(ש "כמ, ר שהן הנשמות מעולם התהו"ד דורות שהן הע"התתקע

נשא דף ' מ פ"ש בר"וכמ' בעקבות משיחא חוצפא יסגה כו) סוף סוטה(ואמרו , הן עזי פנים שבדור
  . ל"עכ, ש"ע' ר רעיין על ישראל כו"ה ואתהדרו אינון ע"קכ

ויקוב בן האשה ) דף קו(ש בפרשת אמור "כמ, ל"א וז" עה" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3680
והענין כי היה מסטרא , ש"עד בעלמא דין ובעלמא דאתי ע' מהו ויקוב כו, הישראלית את השם

' וה, ר דכאן"ה טו"והוא בע', שלכן הרגו משה על דאטפת כו, בסוד המצרי שהוא קין, דקין כידוע
, ואיש לא ידעה, שהיא מעין חתום, ש שם"ב כמונק, תתאה' ולכן לייט לה, ל"תתאה מתלבש כנ

' אתא חויא כו, ג"ל בפ"והוא היה הרע של קין ורצה להקרב הרע לשם כנ, וערות אמך לא תגלה
 . ל"עכ, דאתלבש בשם' שם ה' ל ה"וזהו השם סתם כנ' וקינא דזוהמא כו

 .א"ו ע" שבת קמ'עי 3681
 .א"ה ע"ז כ" תיקו'עי 3682
 .ג"ו ע" לז"א על תיקו"בהגר'  עי3683
  .ב"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי, ב"א ע"נדרים ל'  עי3684
ל באמצע הראש "וההוא עיבר חוור הוא הלויתן הנ, ל"ב וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3685

ב "ב(ואמרו ) א"ירמיה ל(בסוד נקבה תסובב גבר ' נ הזכר עובר והנקבה מסב"והן זו, והוא העובר
לתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין לויתן נחש בריח ולויתן נחש עק) 'ד ב"ע

והענין אם , ל"מה עשה סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע, את כל העולם כולו
כידוע , ל הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב"ר, היו נזקקים זה לזה

השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין ) א"ג ע"כתענית (ש "שרוב גשמים מטשטשין את הארץ וכמ
והוא , ואינו יוצא ממנו, כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד, וחד חרוב' ס שית אלפי כו"וז, לקבל

, ל"ומלחה לצדיקים לע, והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה, סוד הסירוס שאין היסוד מוליד
י פי "פ שאין יוצא החסד הזה ע"כי אע, הריגהוהחילוק שבין הסירוס לבין , שאז יתגלו שניהם

והוא החסד שמנהיג את כל הדורות וזן , דרך דופן' מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק"היסוד מ
אלא שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד , מקרני ראמים ועד ביצי כנים, בחסדו כל בשר

ולכן הנקבה היא גבורה , ל"כל עד לעאבל אור הנקבה נתבטל ה, שאז יתגלה בפום אמה, לעתיד
ר קכח "אד(' ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו, ל"וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ, ל"כנ
  .ל"עכ, ל והוא בשמירת התורה ומצות"הוא כלו לע' והן מאתן עלמין ומאתן דנוק) ב"ע

 .א"ב ע" זהר השמטות רס'עי 3686
 .ב"ח ע"א י"זהר ח 'עי 3687
 .ם זהר ש' עי3688
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 ,'ישרצו המים וכו) כבראשית א (ש " כמ3689מיין טבין ומיין בישין ,והנה יש שני מים ,לנוקבא
הם תורה שבכתב  ,בקדושה' א, דרגין' והם בב ,'אשר שרצו המים כו' והם התנינים הגדולים כו

ותורה  ,ן והם בכתב"ב הם לוית"ה כבסוד אותיות התור ,נ נבראו"ן זו"פ שהם לוית"ושבע
פ נתעלמה לגמרי ולא ניתן לכתוב "ותורה שבע ,כ באותיות בדבור אבל אינו בכתב"פ ג"שבע

ולא ' ביום ההוא ישוטטו רבים לבקש דבר ה) יב ח עמוס(ש "ואין מוצאים הלכה ברורה וכמ
והזכר  ,לו טעמי תורהל שאז יתג"ונגנז עד לע )ב"ח ע"קלשבת (' זו הלכה כו' דבר ה ,'ימצאו כו

ג מדות אבל אין "י אותיות התורה שמאירה בי"שנסתרס ואינו מאיר רק דרך דופן ע' תורה שבכ
 אך ,'אות א' מתגלה עיקר אורה והיא לא נתעלמה לגמרי ולא נשתנה מכפי נתינתה בסיני אפי

 , התורהומתיקות ,3690נגנזו ונסתתרו בה מעיינות החכמה סוד טיפה דמוחא בסוד יאור התנינים
   .והוא בסוד מים טבין

שמהם  ,א"נ דסט"דו ,3691הבור ריק) כד לז בראשית(אבל יש כנגדו מים בישין מסוד 
 ,באלקות ,' והוא בסוד חכמה חיצונית בכל דרכי)פתח הבא (ד"בס' תנינים כמו שית' כ ב"יוצא ג
 , תהו ובהו וארץ)א" ע'א ה"זהר ח (שהם בסוד שמים וארץ והם אשר בנו שמים של שוא ,ובטבע

 בטיפת מוחם המזוהם שהם מיין בישין אל אלקי ישראל והוציאו ,3692ויחפאו דברים אשר לא כן
 שלהם בסוד עשו וישמעאל בכל אמונת כוזבות בסוד נעץ קנה 3693למינות' דרכי תורה שבכ

 נגד התורה שכתוב )'פתח ז (ד"בס' א כמו שית"ב דדכר דסט"מוחין חו'  והם בסוד ב3694ם"בי
   .'קנה חכמה קנה בינה כו) הד משלי (כ "וכמש ,'כי הוא חכמתכם ובינתכם כו) י דברים ד(בה 

 והם רשעים שבדור שנדבקו בישראל ,והשני הוא אותם הנמשכים אחר חכמת הטבע
ל " והמכחישים דברי חז,ל והמכחישים האותות והניסים" המלעיגים על דברי חז,דערב רב' בסט

 שהם ביסוד דנוקבא שהם סתומים וחתומים בסוד ,גדהפ ועל דבריהם הסתומים בא"בתורה שבע
 והם ,3695ואיש לא יבא אל החצר הפנימית אשר לא כדת ,'ויסך בדלתים ים כו) ח לח איוב(

העומדים בפרוזדור בחכמה חיצוניות ורוצים להמשיך חכמה הפנימית הגנוזה בדבריהם ביסוד 
ם ועושים "פכים המים לדהפנימי שלה לחוץ לעשות בהם כחפצם ודימו אותם כפשוטם ומה

ן דלית לה "והוא בסוד שליטת מלכי אדום בשם ב ,פ"פירוד בין תורה שבכתב לתורה שבע
ה אשר משם נמשך " ואין חכמה ובינה בעולם בלי חכמת התורה שהוא משם מ,3696כלום' מגרמי

 בסוד ,ס טומאת המקדש והנקב שעשה בשם"כ הנהגת הטבע שתלוי בהשגחה העליונה וז"ג
פ "ושבע' ה שלה הם תורה שבכ"שו ,ה והטיל בה זוהמא" בא נחש על חו)א"ו ע" קמשבת(

וכל הנשים מטמאות בבית  ,על המשקוף ועל שתי המזוזות ,הוא בפרוזדור' ל והח"כמש
'  וח3699ן של נחש"סוד ש ,3698של חוה והוא נשיך לה בשיניו בערייתא דילה' והוא ח ,3697החיצון

   .3700ו עומדה ארס נחש בין שיני"של חו' שבו הוא ח

                                                           

ל " ר-בכללא חדא אתעבידו חיה טבא חיה בישא , ל"ב וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3689
ואף באור של היסוד כיון שנסתלק נמצא , ל"והגבורות באין מסוד הצמצום וסילוק האור כנ, ג"חו

מוציא ' נקבים שביסוד א' והוא סוד ב, לכן בו מים טבאן מים בישן, כל סילוק הוא בסוד דין, בו דין
  . ל"עכ, ביניהם' ודופן א' זרע ושני כו

 .ובתוכם התנינים, ב שכל השערות הם נהרות"ג ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3690
 .א"ט ע"ג רע" זהר ח'עי 3691
 .יז ט'  מלכים ב'עי 3692
ו הנוצרי אשר הפכו דברי אלקים חיים "תלמידי יש) ה המינין"א ד"ז ע"ה י"ר(י "רש'  עי3693

 .ל"עכ, לרעה
ירד גבריאל ונעץ , אמר שמואל בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ל"ב וז"ו ע"שבת נ'  עי3694

רבי , ל"ב וז"א ע"ג רנ"זוהר ח' ועי, ל"עכ, ]של רומי[קנה בים ועלה בו שירטון ועליו נבנה כרך גדול 
, גער חית דא חיה דאתאחד בה עשו, גער חית קנה עדת אבירים בעגלי עמים, שמעון פתח ואמר

אתבני ' ועלי, נעץ קנה בימא רבא' סב שלמה מלכא בת פרעה בא גבריאדביומא דנ, קנה תנינן
, מאי קנה דא דכורא דהאי חיה בישא דאית ליה סטרא זעירא באחדותא דקדושה, קרתא דרומי

כ איהי שלטא על עלמא ועל שולטנו דא כתיב קנה וסוף "ובג, ודאי איהו קנה דנעיץ בימא רבא
  . ל"עכ, קנה שולטנותא וראש לכל מלכוון, קמלו

 . אסתר ד יא'עי 3695
 .א"א ע"א קפ"זהר ח 'עי 3696
 .א"ע' נדה מ 'עי 3697
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  גפתח 

' שיצא ממחנה ישראל שהי ,'ויצא בן אשה ישראלית כו) יד ויקרא כ(ש הכתוב "והוא מ
 שהוא 3701ב"ן שהוא שם מ"ש וענ"ם סתומא מרובעת בפנימיות יסוד דידה מוקפים בא"בסוד מ

 והם ,משם הקודש'  ה,ם סתומה"פ מסיים במ" ותורה שבע,'כלל תורה שבכתב שמתחיל בב
) ח לח איוב(ש "פעמים הסותמים רחם דילה בשני צירים ובשני דלתות כמ' ך ב"פהגבורות דמנצ

ן נעול "ג) יבד ש "שה(ש "כמ , הסתומה3702ז"ת אגו" גנ)יאש ו "שיה( שהיא ,ויסך בדלתים ים
ב אתוון ושם "פעמים כ'  הם ב)כבפתח א "דז' נוק( ל"דלתות הנ' צירים וב' וב ,'אחותי כלה כו

 שאין אשה מגלה בשרה ,3703נימי שלה ואוגדות פתחיהם לבעליהם הפם טהור בבית"הם בסוד ד
ת "א ,' תורה ציוה לנו משה מורשה כו)ב"ט ע"פסחים מ(ש " והוא סוד מ,3704 לבעלהאלא

פ " והוא תורה שבע3705'וכל הלומד תורה לכותי וכו) א"ז ע" נברכות(' מורשה אלא מאורסה כו
מזוהמא  ,ן"דקי' מסט ,ם"י בסוד ש"מצרבן איש '  והמגדף הי,שלא ניתן להם רשות להכנס שם

אחר מחקר שכל אנושי ונמשכה י שנמשך האדם "ץ הדעת שהוא ע"דאטיל נחש בחוה מסוד ע
לשמור את דרך ' את להט וכו' וישכן כו) כדבראשית ג (ן עדן "וכמו שנתגרש אדם מג ,3706ערלתו

ת כדמותו "ליד שכ והו"עד ששב בתשובה אח ,ה עליונה של התורה"ה ובינ"חכמ ,ם"ץ החיי"ע
והסיגים ' וקין יצא מזוהמא דילי ,עד התהום' השיתין מחוללי) א"ט ע"מסוכה (כצלמו בסוד 

ן נעול " ולכן כמו כן נתגרש ממחנה ישראל מג3707שלו נכנס במגדף והטוב נתקן ביתרו כידוע
 לחבר שמים וארץ של תוהו 3709 וביתא באוירא דעלמא,3708ל ובזה רצה לבנות לו עיר ומגדל"הנ

שרצה לפתוח  ,'ם וכו"ויקוב את הש) יד ויקרא כ( ובזה )'פתח ב( ל"הנ ד שני דרכי מינותבסו
) דיא בראשית (ש "פ וכמ"חכמה של תורה שבע ,ל שביסוד"של הדלתות הנ' ר של המ"צי

                                                                                                                                                                      

כדין אתייא ושויאת , וכד בעיא לאולדא היא סתימא מכל סטרין, ל"ב וז"ב ע"ב נ"זהר ח'  עי3698
וזמין לקבלה חד נחש ונשיך , ורמת קלין וקודשא בריך הוא חייס עלה, רישה בין ברכהא וצווחת

  . ל"עכ,  וקרע לה ההוא אתר ואולידת מידופתח לה, בערייתא דילה
נ של "דמוץ ותבן הן זו, שן דארס נחש בין שיניו, ל"ד וז"ח ע" לז"א על תיקו"בהגר'  עי3699

והן בין , פנחס והן אותיות אמצעיות דנחש ושטן' מ פ"בלק וברע' ש בפ"כמ, ט דחטה"והן ח, א"ס
 .ל"עכ] ג והענין"א ע" לצ"על ספדא "בהגר' א מפתה ומקטרג עי"נ של הסט"וזה שהזו[, שן ושן
 .ב"ג ע"ק כ"ב 'עי 3700
 .'אות וב "ברכות מג עא " ביאור אגדות של הגר'עי 3701
, ולכן צריך שיכוין באופן זה, י עונותינו"כל זה נעשה ע, ל"וז' כ לילה פרק ד"שעה'  עי3702
' ה זו הוכרחולסיב, ויתערבו טוב ברע כנודע' י עונותינו גרמנו שיפלו הנשמות למטה בקלי"שהנה ע
ס אל "כדי ללקט ולהוציא משם אותם הנשמות וז' לירד למטה בגלות ולכנס בין הקלי' רחל הנז

  .ב"ט ע"א י"זהר ח' ועי, ל"עכ', גנת אגוז ירדתי כו
 .ב"א ע"עירובין כ 'עי 3703
 .א"ח ע"ג כ"זהר ח'  עי3704
רה לעובד המלמד תו) דף יג(ת והא אמרינן בחגיגה "וא, ל"א וז"ח ע"ק ל"ב' תוס'  עי3705

 . ל"עכ) תהלים קמז(כוכבים עובר בעשה דמגיד דבריו ליעקב 
 .ב"ח ע"סנהדרין ל'  עי3706
', גם נקרא יתרו יתר ו, יתרו הוא קין ולכן נקרא קיני, ל"ו וז"ל' שער הגלגולים הק'  עי3707

, והנה קין נתערב מטוב ורע, א"ח ע"כנזכר בתקונין דף קי', לקין אות יתירה זו ו' בסוד וישם ה
מדה כנגד מדה כי גם הוא הרג , זה הבל על דבר שלומית בת דברי, י משה"והרע בא במצרי ונהרג ע

ונתן בתו למשה לתקן ענין התאומה הנזכר , והטוב של קין בא ביתרו, על התאומה יתירה, להבל
  . ל"עכ, וכשהרג משה את המצרי נתקן

שהן היו , מרו ונעשה לנו שםשא, ס דור הפלגה"וז, ל"ב וז"ה ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3708
ג "קמ(ר "כמו שכתוב בא, ומסטרא דהבל הן אותן שתלוין באוירא, והן בארץ, דקין כידוע' מסט

ס עיר ומגדל "וז, שלכן רצו לבנות מגדל גבוה עד ההוא אוירא, ורצו להתחבר יחד, ובזוהר) ב"ע
דקדושה להם כידוע דהן ורצו להביאו כל השם אלקים , והן קין והבל, כידוע' שהן דכורא ונוק

 כאן רואים שהחיבור של עיר ומגדל היה חיבור של ,ל"עכ', נכללין בשם זה וזהו סוד אתא חויא כו
דצריך לאנפא ליה חרבא לשית , ל"א וז"ע'  יז"א על תיקו"בהגר' ועי, א"נ דסט"קין והבל שהם דו

ש מנייהו "ל ונח"סמאסטרין דאינון שמיא וארעא שמשא וסיהרא כסא דין וכסא רחמים לאעברא 
  . ל ובת זוגו"א הם סמא"נ דסט"כאן רואים שהדומ ,ל"עכ, ל ובת זוגו"דמסטרא דלהון שליט סמא

 .א על האגדות שם" בהגר'ועי, ב"ע' בכורות ח 'עי 3709
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ם מבני אלקים אשר באו אל בנות "והם הנפילים אשר היו בארץ אנשי הש ,'ם כו"ונעשה לנו ש
הוציא את ) ויקרא כד(' ולכן כתי ,ד" הבאים בספתחיםב' כמו שית )ד ו בראשית(' האדם כו

פתח  (במקומו'  כמו שית,3710רן אשר על פי הבא"שהוא האב .'ן כו"ורגמו אותו אב' המקלל כו
ר בדור האחרון הרשעים הגמורים אשר הוציאו שם רע על בתולת ישראל והם "ומשם ניצוץ ע )יג

ויבאו מרתה ) כגשמות טו (' ת ועל סוד הזה כתי אשר שאבו ממקור משח3711מסוד מיין בישין
כי חכמות חיצוניות בלא תורה הם מיין בישין  ,'עץ כו' ויורהו ה' ולא יכלו לשתות מים ממרה כו

ק אשר אין בו מים רק נחשים "ר רי" בו)כד לז בראשית(התנינים אשר שם מסוד ' בסוד ב
אשר בו ' והי ,3713'ק' שיה אתוון רעלמין יצירה וע' דשמאלא בב' שהוא מסט ,3712'ועקרבים כו

פ רק "פ תורה שבע"י שלא ע"דשמאלא בסוד טיפת קר' הוא מסוד חכמה אשר ממשיכים לסט
היסוד דדכורא שהוא המחבר שמים וארץ '  אשר בו מים בישין והנה עט3714בסוד צנור השמאלי
סתלק סוד וכשמ ,'בעט' ביסוד וד' ו ,ו"כידוע שהם בסוד ד' פ הוא בסוד ת"תורה שבכתב ושבע

ולכן  ,ק"ם ממנו נשאר רי" בסוד ערלה המקפת היסוד והוא סוד הסתלקות מירקם והוא "מי' צ
' ויורהו ה' ולא יכלו לשתות כו) כג ט שמות(שם נמצאים התנינים נחשים השרפים ולכן כתיב 

ולכן מסוד זה הוא  ,וימתקו המים) שם כה(בסוד מים טבין ואז  ,פ"שבכתב ושבע ,תורות' ב ,עץ
ובאו ' והיתה אם נטמאה האשה וכו) כז ה במדבר(מים המרים שנשים הם נבדקים בזה לבעליהם 

והטיל בה ' א אשר בא עלי"דסט' ן נחש בריח דכו"וסוד לוית ,ם למרים"בה המים המאררי
ז הסתומה אשר "ת אגו"ע המשכן בסוד גנ"בקרק' ומן העפר אשר יהי ,ל"זוהמא מיין בישין הנ

של חוה '  שנשך בח3715ן של נחש"והוא ש) כהישעיה סה ( עפר לחמו מבחוץ הוא נחש אשר
לצבות ' ובאו בה כו) כב ה במדבר(י שהטיל בה זוהמא ולכן יש בזונה הזאת "גרם מיתה לחוה עו

ואחריתה מרה כלענה ' כי נופת תטופנה כו) ה-גמשלי ה (בסוד האשה זונה  ,'בטן ולנפל ירך כו
ץ כי הוא נוטל את חלקו "ך בסוד אר"ן ויר"זה ולמטה בבטוהוא מן הח ,יורדת מות' רגלי' כו

אומות אשר ' ן לילית והם ז"ץ כנע"כ בסוד חוה ראשונה שנדחה לחוץ בסוד לילית אר"והוא ג
בדיקת ' אשר שלטו בה עד שנכנסו לארץ ואז נבדקה הנוקבא וכן הי ,3716ראשין דחויא' ז ,שם

שמות (ש " לארץ וזםת קודם כניסת"ם משבועות במרה קוד' ישראל כשיצאו ממצרים בספירת ז
   .שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו) כהטו 

                                                           

 .ב בראשית כט 'עי 3710
בכללא חדא אתעבידו חיה טבא , ל"ב וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר' עיו, בראשית יא ד' עי 3711
ואף באור של היסוד כיון , ל"והגבורות באין מסוד הצמצום וסילוק האור כנ, ג"ל חו" ר-א חיה ביש

נקבים ' והוא סוד ב, לכן בו מים טבאן מים בישן, כל סילוק הוא בסוד דין, שנסתלק נמצא בו דין
  . ל"עכ, ביניהם' ודופן א' מוציא זרע ושני כו' שביסוד א

 .א"ט ע"ג רע" זהר ח'עי 3712
ויצירה , בריאה כלו טוב, ע"עולמות בי' ש ג"ר י"ק ט"סוד ח, ל"ד וז"ע' ב מ"ור חיהל א 'עי 3713

' ג, הכללות' שהן ג, ה"ונו, ג"וחו, ב שניהם רחמים"ושרשן למעלה חו, ועשיה כלו רע, ר"ה טו"ע
עוד יהל אור ' ועי, ל"עכ, ובקריאתו, והשם בכתיבתו, ק"אקי', ונוק, א"ז, א"א, שמות שכוללן הכל

ע למעלה "עולמות בי' נ והן בג"א אית ימינא ושמאלא דו"בין בקדושה ובין בסט, ל"ד וז"עו "ב ט"ח
, א"כי ימינא הוא חנף ומרע שמראה טוב לב, שניהם טובים ובעשיה מדור הקליפות שניהם רעים

, דגיהנם' ק ומספרם גיהנם והן דכר ונוק"והן אותיות ח', ושמאלא בעל מחלוקת איש לשון בל כו
אבל בבריאה כולו טוב והוא בנשמתא כי אין , ר"אתוון ט' ושם ב, ר מטה ונחש"ה טו"וביצירה ע

' ועי, ל"עכ, ה"ר ומנח"או, ש"אתוון י' ושם ב, בה חטא לעולם כי היא מסתלקת קודם החטא
' א ח"ק בהם אוחזת הס"אותיות ח) כ טו] (חיל בלע ויקאנו מבטנו ירשנו אל[ל על הפסוקים "ברמח

' משלי שם ר' ועי' ת' ש' אותיות האחרונות שהם ר' א נעשה מן הג"י בנין הסכ' כי הוא הוד ק
  הרגלים זהו בנינה ' קוים ת' הגוף שהם הג' הראש ש

 .ב"בכורות מד ע'  עי3714
נ של "דמוץ ותבן הן זו, שן דארס נחש בין שיניו, ל"ד וז"ח ע" לז"א על תיקו"בהגר'  עי3715

והן בין , פנחס והן אותיות אמצעיות דנחש ושטן'  פמ"בלק וברע' ש בפ"כמ, ט דחטה"והן ח, א"ס
 .ל"עכ] ג והענין"א ע" לצ"א על ספד"בהגר' א מפתה ומקטרג עי"נ של הסט"וזה שהזו[, שן ושן
מבואר שרב אחא בר יעקב יזכה לתקן אותו נחש , ל"קץ וז' ענינו במגלה עמוקות ס'  עי3716

שרמז על , מה ניבא באמרו יש לי רב אחיוכמו שהעיד עשו בעצמו וניבא ולא ידע , ראשים' של ז
ב " לצ"א על ספד"בהגר' ועי) משלי כד טז(כי שבע יפול צדיק וקם , ראשין דיליה' רב אחא שהפיל ז

היכלות ' והן ז' א וכו"דרגין של הס' והן ז' בפסוק הזה חשיב שבעה דרגין של רשעים וכו, ל"ד וז"ע
  .ל"עכ', דמסאבותא וכו
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) יאראשית כז ב( בסוד 3717א"הוא בשערות דרישא דז' אחיזת הקלי' וצריך שתדע כי תחי
 הנדחים 3718כי השערות הם מותרי מוחא ,'כולו כאדרת שער כו) כה שם כה ('עשו איש שעיר כו

מלך  ,3719ד כי אל אחר אסתריס" הם עצמם אין להם חבכי ,אחוריים שלהם ,ד"לחוץ מסוד חב
והם אוחזים בחכמה הנדחת לחוץ בגלגלתא שהוא גלגל היקף המזלות וכוכביא  ,3720זקן וכסיל

ולכן אין להם השגה בפנימיות רק  ,3722תנין השמים ,ובסוד הנחש תלי 3721דלית לון חושבנא
פ "ם בשכלם ע" שמשערימ ובכל דבר"וזהו ענין כל חכמת הפלוספיא בכוכ ,בחיצוניות לבד

גשמיות הענין והם השערות עצמם ולא בפנימיות המוחין אשר בהם כי השערות הם סוד הכלים 
 מעיין חכמה הנובע שם מן המוח שהוא 3723ופרטי הנהגה הטבעית שכל שער יש לו גומא

ש "המשפיע לארץ כמ' פנימיות הגנוז בכל פרט ופרט מהנהגה הטבעית וכל שער הוא כח א
והם אוחזים  ,שאין לו כוכב המכה בו ואומר לו גדל' אין לך עשב כו) ו"י פ"רבה פבראשית (

ה ותמורת "כי חכמה הוא הוי ,ר"ד בסוד שע"בכלים שלהם לבד שאין שם רק רושם של חב
 שהם בשני מאורות הגדולים 3725ת בשם אלקים"פאו'  שהוא בסוד הב3724ץ"ה בסוד מצפ"הוי

ה מן הגלגלתא סוד גלגל המזלות שהם יודעים רק הכוללים כל המזלות וכוכבים והוא למט
ובינה בסוד נקודת  ,ואלי דבר יגונב ותקח אזני שמץ מנהו) יבד איוב (ש "מאחורי הפרגוד כמ

כידוע ולכן השערות עצמם אין בהם חיות ' נקודות ע' והדעת בסוד ז ,'אלקים באחורים הוא ר
דעשו הוא הוא בדרגא דמותא ' ולא הרגשה כלל כי אינם נחשבים רק לבר מגופא וכן סט

י שנוטל חיים מן האדם והוא "ש הוא ע"ש כי חיותו של נח"ו הוא נח"י מעש"וכשתסיר ח
ויעש ) טבמדבר כא (ש "ס גדול מ" וז3726מוחין' חיות ד' ממותרי מוחא שבהם תלוי החיות והם ד

בר זכו למזון כי דור המד ,'משה נחש נחושת וישימהו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי כו

                                                           

  .תח נוא פ"ת בגדלות דז'  עי3717
) השערות(והענין כי הן , ל"ב בליקוטים וז"ז ע"ג ל"יהל אור ח' ועי, א פרק יא"ח א"ע'  עי3718

מותרי מוחא וכפי מספר הכחות שבמוח כן מספר השערות וכן השערות שבראש אלא שהן מכחות 
  . ל"עכ', שבאוירא משכן הנשמה והן גבוהין יותר וכו

נהר דא לא , ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, בתא חזי כתי, ל"א וז"ג ע"ב ק"זהר ח'  עי3719
ולא , ולית ליה תיאובתא לעלמין, ואל אחר אסתרס, שכיך לעלמין מלאפשא ולמסגי ולמעבד פירין

ה " כצ"א על ספד"בהגר' ועי, ל"עכ, דאלמלי עביד פירין יטשטש לכל עלמא, אפיש ולא עביד פירין
בסוד ידע את חוה , והוא הדעת כידוע, גדלות כידועוזקן הוא סימני , הסריס אין לו זקן, ל"ג וז"ע

, ולכן אל אחר שאין לו דעת, ג"נ הן חו"ג מיין דכורין ומ"כי הזרע הוא חו, וידע את אשתו, אשתו
 . ל"עכ) ט"משלי י(כידוע בסוד גם בלא דעת נפש לא טוב , אסתרס
 . קהלת ד יג'עי 3720
  .ג"ב ע"כ סוף צ"א על ספד"בהגר' עיו, א"ב ע"ז ל"תיקו 'עי 3721
כמו , ג"ה בכל י"וכ, ל"מזל תחתון כנ) הוא(ג "י) תיקון(ל "ג וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3722

כמו שני המזלות , נ"שהן זו' והן נכללין בא, ג דגילופין יש שני גילופין שכוללים את כל הגילופים"בי
ובו נאחזין , תנין כידועשהוא כמלך שהוא נקרא , ותלי, ב מזלות"י, כ במזלות הרקיע"והוא ג, כידוע

והוא מתפשט , שכולל את כולם ונקרא תנין' א, ה באלו הגלופין"וכ, כל צבא השמים ונכללין בו
חוורא ) ב"ח ע"קכ(ר שם "ש בא"כמ, וממנו מתפשטים כל הגילופים לכאן ולכאן, באורך הראש

א דאנפוי דיליה אנהיר לתליסר עיבר גילופין לארבע עיבר בסטרא חדא ולארבע עיבר בסטר
' ל ארבע לאחוריו וארבע וארבע לב"ר, ולארבע עיבר בסטרא בסחרני אחרא וחד לעילא דגלגלתא

והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל , והוא התנין שכולל את כולם, הפנים וחד על הראשדדי צ
  .ל"עכ, הראש ולכן נקרא תנין

 .ד"ף פתח י"לעיל אח' עי, א"ז ע"ב ט" ב- בפני עצמו 3723
והנה לפי שמציאות פאה זו היא , כי אין הדין נמתק אלא בשרשו, ל"א יא וז"ח א" ע' עי3724
, במלכות' בהוד ג' בגבורה ב' אלהים הם א' כי ג, ונקרא אלהים כנודע, והמלכות הוא דין, מלכות

ן להיות בסוד "רק שהוא במלוי יודי, ה"ס דרישא עלאה הוא אלהים גימטריא פא"לכן המלכות של י
הראש והם דדי צ' פאות הם בב' והנה ב, ל"ץ כנ"א הפאה הוא שם מצפ"אך בא, א"בזוזהו , ראש

ג "שמות קודם י' והם ב, ב"ץ כנזכר זוהר בראשית דכ"ץ מצפ"מצפ, סוד שני המאורות הגדולים
ץ הימיני ונוקבא "א יצא ממצפ"הענין הוא כי ז' ופי', אל רחום כו' ה' שהם ה, מכילין דרחמי

 . ל"עכ, ץ השמאלי"ממצפ
  .א פתח נז"גדלות דז'  עי3725
מוחין ' ל ושם ד"המוחין נקראין חיות ששם חיה כמש, ל"ב וז"ע'  כצ"א על ספד"בהגר'  עי3726

 . ל"עכ, חיות' שהן ד
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ם "ע קודם החטא והוא לח"ן שלא היה פסולת כמדריגת אכילת אדם בג"דאילנא דחיי והוא המ
 המוחין שבו נתגלם י לבוש3729ם"דצל' ן הוא צ"והמ ,3728מוחין' ת דג"הויו'  ג,3727מן השמים

ו והוא מעשר "א וא"ד ה"והוא סוד יו )יד שמות טז(' ל כו"בעלות שכבת הט' והי ,מזון העליון
) יג תהלים קלג(ש "כמ ,'הנני ממטיר לכם לחם מן השמים כו) םש(ש "ם כמ"ן סוד שמי"משמ

י שחטאו "עאבל  ,את הברכה חיים עד העולם' כטל חרמון שיורד על הררי ציון כי שם ציוה ה
  שבזה שהוא בסוד הדעת ובקשו מאכל גשמי שיש בו פסולת,3730ל"במה שדברו בלחם הקלק

במדבר כא (י הכוכבים ומזלות לכן באו "הנשפע ע ,3731ן ומסאביןדכיי' שערות דאחידין ביסוד ה
דמותא והנה אחיזת עשו ' דאחזו בסט ,וימת עם רב מישראל) שם(ואז  ,'הנחשים השרפים כו) ו

סתומה אשר ' ומ'  דס, וגם בסוד אחוריים,ל"ל דסמא" שהוא א3732א קוצי דשערי"ונחש בסוד ל
ן רדפין אבתרייהו לינק משם אבל נסתמו שערי הם עומדים בנס ואין להם על מה שיסמוכו ולכ

ש " החכמה והבינה בציון וירושלים כמ כי,3733לים ואבד העצה מבנים נסרחה חכמתםציון וירוש
י "אין השערים נפתחים כי אם עו 3734ס סתימת השערים"וז ,'כי מציון תצא תורה כו) זב ישעיה (

כימי צאתך ) טומיכה ז (וא בסוד  עיגולא וריבועא ששם ה,סתומה' ומ'  ס,גלוי בינה ותבונה
ואז נמחק  , שבלוחות בנס הם עומדים'וס'  מ)ב"ע'  במגילה(ש "וז ,מארץ מצרים אראנו נפלאות

במדבר כא (ש "וז ,ב"ט ש"הוא בסוד גילוי מול "י א"סתומה סוד ח' ומ' ל ונעשה תמורת ס"סמא
עד דלא מריט רישא ) א"ז ע"א רי"ח(ש בזוהר "ס מ"וז ,והיה כל הנשוך וראה אותו וחי) ח

כי הוא בסוד העברת השערות שעל הראש הדוכרא שהם מותרי  ,דמלכא ולא גליש למטרוניתא
שם הוא שליטת שאחידין דכיין ומסאבין וכן לשערות דנוקבא בציון וירושלים דבה ' מוחא דבי

ירם ם שנגדם הם סוד אלוף מגדיאל אלוף ע"ן ירושל"ציו' ת אשת עשו גי"בשמ הנחש והוא סוד
שהם עיר ומגדל אשר בנו דור הפלגה אנשי השם באוירא דעלמא בפרוזדר ) מגבראשית לו (

 ךאם תגביה כנשר ואם בין הכוכבים שים קינך משם אוריד) ד א(ז ניבא עליו עובדיה "החיצון וע
   .שם אחיזתם והבןמש 3735שהם כוכביא ומזלי דלית לן חושבנא ,'נאום ה

  
  דפתח 

יהי רקיע ) ובראשית א (ש "הוא כמ) בפתח הקודם(ל "שין הנוסוד מיין טבין מיין בי
כי הנה סוד בנין  ,'יקוו המים מתחת השמים כו) שם ט(וכתיב  ,'ויהי מבדיל כו' בתוך המים כו

י נעשה כח הצמצום והגבול והסתלקות "ק שורש גבורה עלאה אשר ע"י הבוצד"נעשה ע' הקלי
 הנהגת צדיק ורע לו  מסודשר נראה לבני אדםגלוי הקדושה בסוף המדריגות למטה מן השמש א

הכל ' וזה הי ,א לפתות האדם"ו אין השגחה ואין שכר ועונש שבזה כח לסט"רשע וטוב לו שח
   .לטובה בשביל הבחירה כמו שהארכנו בכמה מקומות

ע אבל עיקר מקומם הוא למטה בסיום כל דרגין "עלמין בי' הוא נגד ג' והנה בנין הקלי
ם ושמי " שמי,והנה שמים הם שני מדריגות ,וגם והקלקול עולה גם למעלהדקדושה רק שקטר

                                                           

 .ד שמות טז 'עי 3727
 .'כ קידוש פרק א"שעה'  עי3728
  .א פתח יא ויב"לעיל א'  עי3729
 .במדבר כא ה 'עי 3730
 .א"א ע"ר קל" א'עי 3731
תלתין וחד , ותלת מאה ותשעין נימין אשתכחן בכל קוצא וקוצא, ל"א וז"ב ע"ר קל"אד'  עי3732

א פרק "ח א"ע' עי, ל"עכ, ל"קוצי שקילין דהוו בתקונא קדמאה תקיפין לאכפייא לתתא כחושבן א
  .א"י

 .ז מט' ירמי 'עי 3733
בה אני חומה שכך היא ' הרי שכינתך שנא, ל" תפילה פדת וז-ו תפילות "ל תקט"רמח'  עי3734
שלא להניח , בהם ששים גבורים סביב לה מגבורי ישראל' שנא, רוחותיה' בורות ודינים לדמוקפת ג

אבל למטה , סתומה דאלהים' וזה מ, גל נעול מעין חתום' גן נעול וכו, א ליכנס בה כלל"לס
' וזה חומות ירושלים שנבקעה שרוחותיה פרוצים במ, בה טומאתה בשוליה' בירושלים שלמטה נא

ו לא כן אלא שחת לו לא בניו מומם שהרי חשך למטה ירד "ן הוא למעלה חת שכ"וא, סתומה
' שחומות ירושלים הם בחי) מ"להגרמ(עוד מים אדירים ' ועי, ל"עכ, ולמעלה נשאר הכל בקדושה

  .ציון
  .ג"ב ע" סוף כצ"א על ספד"בהגר' עיו, א"ב ע"ז ל"תיקו 'עי 3735
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רקיעים תחתונים יסוד ' וב ,שמים' ה והם נק"ת נ"ע חג"רקיעים בפ' רקיעים הם ה' שז ,ם"השמי
ע שבהם שמעאל מטטרון "עלמין בי' ם הוא כלל הג"וסוד שמי ,3736שמי השמים' והם נק' ועט

 סיום דרגין דקדושה והוא הפרסה המפסיק באמצע ם סתומה ששם"כ הוא מ"ואח ,3737יהואל
ת "ם סתומה העליונים הם חג"קווין של המ' וג ,'הפרצוף שהוא בחזה דמלכות שמקננת בעשי

שלה וקו התחתון הוא הפרסה ובזה נפסקים כל האורות דקדושה ושם למטה מן הפרגוד הם כל 
ה של "והם בסוד נו ,3738ומזלותרי שוליהון דזנבי דכוכבים שהם שוכנים אחו' החיצונים והקלי

 ה"שהם בנו ,3739קין והבל ,לויתן ובת זוגו ,ששם הם תנינים הגדולים' מלכות דקדושה שבעשי
ה נסתלקו "והנה עיקר האורות של נו ,ד"עוד בשערים הבאים בס'  כמו שית3740יורדת מות' רגלי

המים מתחת  יקוו )טבראשית א (ש "שמים למעלה מן הפרסה וז' למעלה מן הפרסה ונשארים ה
ונשארו מים תחתונים והם בסוד הנהגת המזלות וכוכבים בסוד  ,'אל מקום אחד כו' השמים כו

ה דקדושה שהם תנינים שבמים " שהוא המקיף והמתפשט והם בסוד רשימו דאורות נו3741התלי
ודרגין ' הקלי' כל ,אשר שרצו המים למיניהם) כבראשית א  (התחתונים ושם הם מיין בישין

היסוד והם ' יקר מקומם באחוריים דכוכבים ומזלות שברקיע הששי ביסוד ובוילון עטשע ,דלהון
ם "ל ונחסר מהם המ"שמות הנ' ע שהם ג"עלמין בי' י השמים שהם עומדים נגד ג"שמ' נק

ם סתומה "וסוד המ' סתומה שהם במקום החלל הפתוח ששם סלוק גילוי כח אור קדושתו ית
  .3743י"ש ואנ"דלתין וסוד י' י שהם ב"י ואדנ"שד בסוד 3742צירים' דלתות וב' הוא בב

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא שלכך נגנז אור השגחתו  )ב"ט ע" לקידושין(והענין כי 
נאמן לשלם ' י ה"אנ) ב ו י שמות"רש(ז ובסוד "למטה בשביל הבחירה שלא לשלם השכר בעוה

עטרת בעלה בבינה ואז היא  ,ב" כיו3744ן"ר בסוד אי"שכר בעת דסלקא נוקבא לעלמא דאתי בג
' דלתות הנשארים והם בסוד ב' ולמטה הם נגנזים בסוד ב ,ש מעלמא דאתי"ושם נהנים מסוד י

י בכוחו " ושד3745י מורה על שפעת שדיים המשפעים ומניקים לכל העולמות"ששד ,ל"שמות הנ
 הכוחות נסתרים בעולם' ואלו ב ,שהוא אדון על כל המעשים' י מורה על השגחתו ית"ואדנ ,'ית

של ' ז להנהיג עולמו בסוד הש"כ רישומא דלהון ניכר גם בעוה"דלתות ואעפ' התחתון בסוד ב
י זכירת "ולפעמים נפתחים הדלתות ע ,אבהן שמנהיג עולמו בחסד ודין ורחמים' רישומא דג

ולכן  ,במצרים ובכל הזמנים' ברית אבות ונעשים ניסים ונפלאות בעולם לצורך ישראל כמו שהי
והם שני  ,י לידה"י תוקף השיעבוד בסוד ציר"היתה בסוד הלידה ונפתחים עגאולת מצרים 

שכל זמן שנסתם המקום למטה שאין  ,בקוצו למטה ,'וא ,למעלה'  בקוצו של ד,'א ,צירים
ויהי בימים הרבים ) גכב שמות (גם למעלה נסתמים ולכן  ,מעוררים ישראל לפתוח שערי רחמים

י שנפתחו "שע ,'ויזכור אלקים את בריתו את אברהם כו' וותעל שועתם כ' ויזעקו כו' ההם כו
  .שערי רחמים בתפילת ישראל נפחת גם ציר של מעלה

                                                           

  .והן שמים ושמי שמים'  ונוקד שגם בשמים יש דכר"ו ע" נז"א על תיקו"בהגר'  עי3736
  .א"ב ע"ז ק"תיקו' עיו, ע פתח לה"אבילעיל ' ועי' ע פרק ו"ח סדר אבי"ע'  עי3737
 .ב"ד ע"קפג "זהר ח 'עי 3738
ה סוד לויתן "ס בתרעומת איוב וגלה לו הקב"וז, ל"ב וז" לב עצ"א על ספד"בהגר'  עי3739

 . ל"עכ, ין והבלנ הן התנינים ק"ל כי לויתן זו"ובהמות בהררי אלף והענין כמש
 . משלי ה ה'עי 3740
כמו , ג"ה בכל י"וכ, ל"מזל תחתון כנ) הוא(ג "י) תיקון(ל "ג וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3741

כמו שני המזלות , נ"שהן זו' והן נכללין בא, ג דגילופין יש שני גילופין שכוללים את כל הגילופים"בי
ובו נאחזין , שהוא כמלך שהוא נקרא תנין כידוע, יותל, ב מזלות"י, כ במזלות הרקיע"והוא ג, כידוע

והוא מתפשט , שכולל את כולם ונקרא תנין' א, ה באלו הגלופין"וכ, כל צבא השמים ונכללין בו
חוורא ) ב"ח ע"קכ(ר שם "ש בא"כמ, וממנו מתפשטים כל הגילופים לכאן ולכאן, באורך הראש

רא חדא ולארבע עיבר בסטרא דאנפוי דיליה אנהיר לתליסר עיבר גילופין לארבע עיבר בסט
' ל ארבע לאחוריו וארבע וארבע לב"ר, ולארבע עיבר בסטרא בסחרני אחרא וחד לעילא דגלגלתא

והוא דמות הנחש מתפשט באורך על כל , והוא התנין שכולל את כולם, הפנים וחד על הראשדדי צ
 . ל"עכ, הראש ולכן נקרא תנין

 .ב"א פתח כ"דז' לעיל נוק'  עי3742
 .א"ע'  צז"א על תיקו"בהגרא ו"א ע"א קי"ליקוטי הגר'  עי3743
 .א"א ע"צז "תיקו 'עי 3744
  .א פתח מג"לעיל גדלות דז'  עי3745
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'  אילה זו רחמה צר כו)ב"ז ע" טב"ב(ש " כמ3746'ס אות המטה שנהפך לנחש כו"וז
שכולל כל  ,תנין השמים ,והנחש הזה הוא התלי ,'ומכישה ברחמה כו' ה מזמין לה נחש כו"והקב

ז שאין מזל "שבגלות נסתם הרחם ונשארו בהנהגת הטבע למטה מזה ברקיע ווילון ועי ,המזלות
לישראל גרם להם תוקף השעבוד והנשיכה הגדולה עד שצעקו ישראל למעלה ונפתחו שערי 

הדלתות והוא ' הצירים וב' י נפתחו ב" שע3747מפתחא דכליל בשית ,'רחמים והוא המטה סוד ו
ז שבר מטה רשע "ה וירדו מים העליונים שעל השמים ועימה שנהפך הנחש למטה בידו של מש

יחזקאל (' י שליטת הטבע והוא פרעה שנק"כח התנינים אשר שרצו מים התחתונים למיניהם ע
מכה הראשונה ' ס אחר אות התנין שנהפך למטה הי"וז .תנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו) 3748ג כט

ד של " ב,והוא נהר ,ם"על נהרותם ועל אגמיה' ונהפכו המים אשר ביאור כו) יט-יז שמות ז (בדם
שמשם שורש  ,א"ם שמשם ביטול כוחות של הסט"מעלה מאחוריים דאימא שהוא הסוד ד

ד של "ם אחורי ב"שמים העליונים והוא סוד אג'  בה,3749הנפלאות כי אימא עד הוד אתפשטת
אשר ביאור והדגה ) כא שמות ז(שם ' י מכה זו כתי"וע ,מטה שנתגלה למטה ושבר כל כוחם

 שהוא מה שיצא )'ח מצות פרק ז"פע (ל בכוונות"ש הרב ז"א כמ"שהוא נוקבא דסט ,מתה
י " וע,3750א"נ דסט"כידוע שדג ודגה הם דו ,'ממלכות דקדושה והכה את כתר דנוקבא דקלי

 ,ש"והם בסוד מיין בישין כמ ,א ובמכת דם נוקבא שלה"התנין שנהפך למטה נכנע דכורא דסט
ביום , 'והב ,'יהי רקיע בתוך המים כו) ובראשית א (ביום שני , 'א ,נזכר בתורהפעמים ה' ס ב"וז

הוא בגבורה ושם ' שיום ב ,ל"מיני מים הנ' והם בסוד ב ,'ישרצו המים כו) כבראשית א (חמישי 
י הפרסה שבין "ק אשר עשה קו המדה וההבדל בסוד הצמצום בתוך הפרצוף ע"הוא גלוי בוצד

הוא בהוד שתחת הפרסה במקום שנסתיים קו המדה של ' ויום ה ,וניםמים עליונים למים תחת
ועיקר אחיזתם  ,ה" בנו3751א ברגלין"ז יש אחיזה לסט"ל ומקום פנוי שעימא ונעשה שם חלאי

ושם הם מיין בישין וסוד התנינים אשר שרצו למיניהם כמו  ,)איכה א יג (כל היום דוה ,בהוד
   .'שנת

  
  הפתח 

ק "ב(ש " במ)ו"טפתח שבירה ( א"ש במ"ן כמ"ש ושט"ד נחואלו שני תנינים הם בסו
 ,3752שהוא הממית' ט' ן ונשאר ח"פעמים ש'  ארס נחש בין שיניו עומד שהם בסוד ב)ב"ג ע"כ

' ש הנ"ובנח ,ן נון פשוטה והוא נחש בריח"ובשט ,כפופה והוא נחש עקלתון' והנה בנחש הוא נ
נשים ' א ב"נ דסט" שהם דו)שבירה שם( ש"ן הוא בשמאלא והוא סוד גדול כמ"בימינא ובשט

דנוקבא שהם מפתים האדם לכל חטא ועון ' שהזונות הוא בסט ,3753אנשים מרגלים' זונות וב
כי נופת תטופנה שפתי זרה ) גמשלי ה (ש "דימינא במה שמראה לו עצת טוב כמ' ומתחיל בסט

                                                           

 .א"ה ע"ג רנ"זהר ח 'עי 3746
ל ואמר דהא אתפתחת ליה דנפיק "ג וז"ו ע"שם ט' ועי, ד"ז ע" טצ"א על ספד"בהגר'  עי3747

כמו ' שם וההוא דעת גניז באימא כומשפטים ' ש בפ" שדעת גנוז באימא וממנה יצא כמ-מינה 
ל והוא פטר רחם דילה והוא המפתח "י אתפתחת שהוא בוכרא דילה כמש"עובר בבטן אמו וע

כ (' ש בתיקון ה"ש בתקונים דהוא פתח וסגיר וכמ"דפתח לה וסתים לה והוא ענין יעקב ולאה וכמ
ואמר שם '  אתפתחת כומן המדה איהי' ם סתימא וכד אתפשט קו דאיהי ו"בקדמיתא איהי מ) ב"ע
ם "ובזמנא דההיא מ) ב"לו ע(ט "וכן בתי' כו' ם סתימא מפתחא דילה מאי ניהו פתח ודא ו"מ

  . ל"עכ', דאיהו מפתחא דסתים לה כו' ו' סתימא אתפתחת כו
הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים ' י ה" דבר ואמרת כה אמר אדנ,ל"וז יחזקאל כט ג ' עי3748

 .ל"עכ,  אשר אמר לי יארי ואני עשיתניהגדול הרבץ בתוך יאריו
 .ב"ג ע"ג רכ" זהר ח'עי 3749
 .ב" ע'ז ס" תיקו'עי 3750
 .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3751
אותו ערוד נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש אמר , ל"א וז"ג ע"ברכות ל'  כלשון הגמ3752

  . ל"עכ, להם ראו בני אין ערוד ממית אלא החטא ממית
כידוע , והענין שדכורין נקראין מרגלים ונוקבין זונות, ל"ג וז"א ע" לצ"דא על ספ"בהגר'  עי3753

, ואינן יכולין לפתות אלא נוקבין מפתין, ש בזוהר שהן דקיקין"א אינן מפתין לאדם כמ"שדכורין דס
ולכן כל דברי שלמה בפיתויין הכל , וכל הפיתויים הוא בנוקבין) 'משלי ה(נפת תטפנה שפתי זרה 

והן ' ויבאו בני האלקים להתייצב על ה, אבל דכורין שלהן הן המקטרגים כידוע, 'באשה זרה וכו
  .ל"עכ, מאללי ארעא
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ר " כך דרכו של יצה)ב"ה ע"קשבת (ש "כמ ,יורדת מות'  רגלי)המשלי ה ( כ"ואח ,'וחלק כו' כו
' ל לאדם דרכי ה"ק אשר מעק"ז והוא עמל"עד שאומר לו לך עבוד ע' היום אומר לו עשה כך כו

והשני  ,ק יושב בארץ הנגב"עמל) כט יג במדבר(ש "דימינא כמ' ועומד על פרשת דרכים בסט
ות עלה ונוטל רשהוא דכורא שהם המרגלים ומשגיחים על מעשה בני אדם ועולים ומסטינים למ

בארץ והוא נחש בריח ' בשמים וראשו א' ן פשוטה ראשו א"ולכן הוא נו ,3754ויורד ונוטל נשמה
 שאלמלא נזקקין זה )ב"ד ע" עב"ב(ש "וז ,3755דשמאלא שהוא רצועא בישא לאלקאה' וגם בסט

  .'לזה כו
והיה כי ירעב ) כאישעיה ח (ה שבהם כתיב "בין ישראל לאושהענין כי זה ההפרש 

אבל בישראל גם  ,ונמצא ששניהם שולטים ביחד המחטיא והמעניש ,'כו כווהתקצף וקלל במל
המקטרג שולט והיו נענשים אז לא שלט בהם ' בעת שהי רצונו של מקום בעת שלא היו עושים

להם קצת מנוחה היו '  ושוב כאשר הי3756עשתה זאת וחזרו בתשובה' המפתה כי הכירו שיד ה
 , ובזמן מלכי ישראל הרשעים וכן בכל הדורותבזמן השופטים' חוזרים וחוטאים וכמו שהי

א "דקדושה ונעשה פירוד בסט'  לסט3757שבאמת נתקדשו ישראל במתן תורה בסוד אירוסין
 ,יתפרדו כל פועלי און שאין לשניהם שליטה ביחד על ישראל) יתהלים צב (נ שלהם בסוד "בדו

 והוא ,א" לסטדאימא מדריגת התשובה ששם אין אחיזה' והפירוד הזה הוא ניצוץ מסט
 ,י היסורים והעונשים מצד שורש האמונה הקשור בלבם"שמתלבש בישראל לעוררם לתשובה ע

והוא סוד הארת , ו להכחיש ההשגחה וקדושה עליונה"א נאחז בנפשותם לגמרי ח"שאין הסט
 שהם אוחזים ,נ דקדושה שבהם נדחים סמאל ובת זוגו"הנשמה שמתלבשת ברוח ונפש שהם דו

ז אור הזה שמאיר בהם הרג את הנקבה שאינה יכולה לפתות עוד לחטוא וסירס "עי ו,ברוח ונפש
  .'דודי שלח ידו מן החור כו) ד ה ש"שה(ו לכלות לגמרי רק בסוד "את הזכר שאין העונש ח

ר שהם בעשיה ויצירה שבהם הרע "ק ט" ח3758ש בסוד אתוון"ל הוא כמ"ר הנ"וסוד ח
הוא בימינא בנפש שהוא התאוה הדבוקה '  והח)ע פתח לד"אבי (ש למעלה"כ בבריאה כמ"משא

דמקננא ' ל ובזה גורם לסאבא מקדשא סוד הרוח דנוקבא דקדושה דאצי"דאשה זונה הנ' בו מסט
וניתן ' דקדושה דאצי' ז תובעים דין מדכו" ועי,י דידה"תמן בסוד המשקוף ושני המזוזות והם נה

) ב ה ש"שה(' והוא סוד הכ ,ר" דט'דשמאלא דביצירה שהוא הר' רשות להאי רצועה בישא סט
 חותמא ,'נ שלהם מסוד ו"שהוא סוד הפירוד שעשה בין דו ,'אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק כו

ה בנשמותיהם של "י שלשלת שקבע הקב"ע' לר'  סימנא דחיים שנכנס בין הח,3759דגושפנקא
                                                           

 .א"ז ע"ב ט" ב'עי 3754
 .א"ב ע"ז י" תיקו'עי 3755
  .ק"ך ניצוצין שיוצאים מהבוצד"שזה הש' א פתח עי"גדלות דז'  עי3756
, בועל ארוסתו בפניוה כאלו "כל הלומד תורה בפני ע, ל"וזד "ב ע"מ ז"א על תיקו"בהגר 'עי 3757

', אל תקרי מורשה וכו, ש תורה צוה לנו משה מורשה"כמ, ואמר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני
כ היא "ואח' בתחילת תורת ה', כו' ש כי אם בתורת ה"וכמ, אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה

לכא לית דזכה אבל לברתא דמ, ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו"וכמ, תורתו
ח "ש תז"וכמ, ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע"ואפילו מרע, לה עד דיקטול לההוא חויא

ואיהי ארוסה למשה , אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה, שם
 .ל"עכ, הלכה למשה מסיני

ויצירה , בריאה כלו טוב, ע" ביעולמות' ש ג"ר י"ק ט"סוד ח, ל"ד וז"ע' ב מ"יהל אור ח 'עי 3758
' ג, הכללות' שהן ג, ה"ונו, ג"וחו, ב שניהם רחמים"ושרשן למעלה חו, ועשיה כלו רע, ר"ה טו"ע

עוד יהל אור ' ועי, ל"עכ, ובקריאתו, והשם בכתיבתו, ק"אקי', ונוק, א"ז, א"א, שמות שכוללן הכל
ע למעלה "עולמות בי' נ והן בג"אלא דוא אית ימינא ושמ"בין בקדושה ובין בסט, ל"ד וז"ו ע"ב ט"ח

, א"כי ימינא הוא חנף ומרע שמראה טוב לב, שניהם טובים ובעשיה מדור הקליפות שניהם רעים
, דגיהנם' ק ומספרם גיהנם והן דכר ונוק"והן אותיות ח', ושמאלא בעל מחלוקת איש לשון בל כו

ה כולו טוב והוא בנשמתא כי אין אבל בבריא, ר"אתוון ט' ושם ב, ר מטה ונחש"ה טו"וביצירה ע
  .ל"עכ, ה"ר ומנח"או, ש"אתוון י' ושם ב, בה חטא לעולם כי היא מסתלקת קודם החטא

, ה"ראשי תיבות אהו, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ל"ג וז"ע' ח ז"ז'  עי3759
פ "ח חו"פע' ועי, ה ביה אתבריאת ארעא"ו, ה בזה אתבריאו שמיא"א, דביה אתבריאו שמיא וארעא

ונקרא , י"ו ה"י וי"ף ה"ע סודו אל"הנה אצב, ל"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ברמח' ועי, 'פרק ו
וסוד זה כי הנה היד , ת את השמים ואת הארץ"ובאמת הוא ר, גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא

) תהלים ח ד(וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך , אצבעות' היא כללות אחד ומתחלקת לה
ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש ) בראשית א ז(והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע 
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י סוד "שאף שאנ ,ןפושעי ישראל מלאים מצות כרמו' שאפי) א"ז ע" נברכות(ישראל עד שאמרו 
' ו בבחי"אין זה אלא בגדר שינה אבל לא ח ,ת"ה ל"הנפש נוקבא היא ישנה בעונותיהם בסוד שס

ה שהם בסוד מלכי אדום אבל נשאר ניצוץ הקדושה קבוע בלבם בסוד הרוח "מיתה ממש כאו
 י תשובה וכמו שהוא בכלל ישראל"לו תיקון לבסוף ע' שאיזה ניצוץ מן הנשמה קבוע בו שיהי

ח מצות "ר בסוד רמ"י ע" ולב)בש ה "שיה( ש"וז ,'אם לא ביד חזקה כו) לגב יחזקאל (ש "כמ
י דופק לעוררם בתשובה בסוד אימא עלאה שם "ל דוד" קו)שם( ש"פנים של תורה והוא מ' וע

ל שהוא "ר ,'ה כו"אהי) ידשמות ג (ה למשה "ן שהוא אשר הבטיח הקב"יודי' ה בגילופי"אהי
וסוד  ,א בהבליהם ובפתוים שלהם"י הסט"ו ע"כלים ח' ראל בגלותם שלא יהיקשור עם יש' יהי

  ).א פתח יג"גדלות דז (ש למעלה בנתיב עיבור יניקה ומוחין"ח כמ" הזה הוא קשור תמיד ברו'וה
מ יש בהם רשימו של "ענין התיקון שאף בהיות המאורות בשפל המדריגה מ' שזה הי

 3760ק"מ רשימו שלהם מאירים בו"ן נסתלקו למעלה מהמוחין וכמו בלילה בעת השינה שהמוחי
ו בסוד "לה שליטה גמורה ח' א לא יהי"והוא איזה ניצוץ מהתיקון שנשאר קשור בישראל שהסט

וכן איזה ניצוץ מהנשמה נשאר  ,י התשובה לבסוף"מיתה ושבירה לגמרי כן יוחזר הכל לטוב ע
ב " מסוד ע3761ז"בה בסוד הכרו תשויז בא לו תמיד הרהור"ח של האדם שעי"קבוע תמיד ברו

א דנפיק "ז' ה כידוע שהוא ו"דנשמ' של הרוח דנפיק מה' ב שהוא הנשמה והוא ו"א דחו"קס
ש "ל והוא כמ"שהרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לע )ב"ד ע" עב"ב(ואמרו  ,אימה עלאה' מה

ה א הוא בשביל תכלית הטוב לשלם שכר לצדיקים ולכן הוצרך להרוג את הנקב"שעיקר הסט
י הקדושה שקשור "ו אלא שבסוף יתבטל ע"להם קיום נצחי ח' דילה לא יהי' ר ופיתוי"שהיצה

ונגה כאור תהיה קרנים מידו ) ד חבקוק ג(ז אמר חבקוק "ש שהרע עצמו יוחזר לטוב וע"בהם כמ
דפתי לאתתא שמראה לו קצת אור ובאמת הוא '  כו3762שנוגה הוא אשה זונה ,לו ושם חביון עוזו

) קג יטתהלים (י שלשלת הקדושה בסוד "יתוקן הרע אז תחזור לאור ממש וזה בא עחשך וכאשר 
ש "ם מידו לו בזה ישבר שיני רשעים שהם של נח"קרני) ד חבקוק ג(ש "ומלכותו בכל משלה וז

   .ל ודי בזה במקום שאמרו לקצר"ך הנ"הקדושה הגנוזה במקום חש )שם( ן ושם חביון עוזו"ושט
  

  ופתח 
כ כדמות "א הוא ג"והוא כי כלל קומת הסט ,ל"ור דברי הרב הקדוש זועתה נבוא לביא

שבקדושה כל מה  ,ע אך יש הפרש ביניהם כיתרון האור מן החושך"עלמין בי' הקדושה בג
שהעולמות הולכים ויורדים במדריגה האור מתמעט בהם שהקדושה מסתיר כוחו בהדרגה כדי 

א שהוא הרע "אבל הסט ,מ"ארנו בזה בכלהמציא הגבול והמדה וכח הרע על מקומו כמו שבי
היוצא מכח הקדושה הוא בהיפוכא ממש שהרי בכל מקום שהאור מתמעט שם החושך מתגבר 

 במקומו' נ לבד כמו שנת"אין להם אחיזה רק נגד דו' יותר ויש לו כח יותר גדול ולכן נגד אצי
                                                                                                                                                                      

והיינו שבריאת העולם ) תהלים לג ו(שמים נעשו ' וזה כי הנה כתיב בדבר ה, בן עזאי את העולם
אך , אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם, והיינו כי מן הפה יצאו הדברים, היה בסוד דבור

והם באמת מגיעים , ת"וזה נעשה על ידי הידים שהם חג, הוצרכו להגיע לבחינת מעשהלהשתלם 
', והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו', ובלא כן לא היו נעשים וכו, הדברים לבחינת עשיה

ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם "וכן הידים חו, ג"ח וה"והוא ממש חילוק של הדעת ה
' בנוק' כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי) שמות לב טו(הם כתובים נאמר מזה ומזה 

ה "וזה ממש החותם של אהו, וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד, מתקשרות הבחינות זו בזו
וזהו , ארץ'את ה'שמים ו'ת ה'ת א"ולכן הוא ר, שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ

' ועי, ל"עכ, לה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגהומכל אחד מא', נגד ה' הנחתם בה
והיא ,  טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת-חותמא דגושפנקא , ל"ב וז"ג ע" עז"א על תיקו"בהגר

בדעת , ת את השמים ואת הארץ"בר, והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ, טבעת המלך
  .ל"עכ, בונהה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בת"ה אהי"יחודא דהוי

  .'ח נסירה פרק א"ע'  עי3760
החרשים שמעו ) ישעיה מב יח(רבי יהודה פתח ואמר , ל"א וז"ד ע"א רכ"זהר ח'  עי3761

החרשים שמעו אלין בני נשא דלא צייתין למלולי אורייתא ולא פקחין , והעורים הביטו לראות
אינון קיימין דהא בכל והעורים דלא מסתכלין למנדע על מה , אודנייהו למשמע לפקודי דמאריהון

ד פתח "ן ומ"מ' ועי', ף פתח ז"לעיל אח' ועי, ל"עכ, יומא ויומא כרוזא נפיק וקרי ולית מאן דישגח
 .יח

ולכן מפתה , ונחש היא לא סמאל, ב שהנחש פיתה לחוה"ה ע" נז"א על תיקו"בהגר'  עי3762
 . שנחש היא זונה,ה ויותרת הכבד"א שם ד"גר' ועי, מקטרגולא 
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שבהם יש שליטת  שהם מאורות ההנהגה המכוונים לעומת העבודה והבחירה )'ע פתח ד"אבי(
אבל  ,א ומאורות יותר עליונים שהם מנושאים מערך העבודה והבחירה"הרע אבל לא באו

 והיינו שכח ,בבריאה שם מתחיל הפירוד והנבראים עצמם יש להם אחיזה גם באימא שלהם
ב ולא הוו משגיחין אפין באפין "החכמה וחיה עליונה מסתלק ואינו מאיר לנשמות בסוד חו

מדרגת בינה שלהם וזהו הפגם בשלמות '  שזה נק3763 זיווג חיות העולמות לבדונשארים בסוד
וביצירה שם הרע מתגבר יותר כי הם בסוד  ,הארה וחיות מסוד חיה העליונה' שאין להם תוס

' כ בכתר שהוא בחי"חכמה שלו משא' הרוח שבו עיקר הפגם יש להם אחיזה יותר גם בבחי
א ורק "רע הוא אוחז בכל דרגין דקדושה שבו גם באששם עצם מקום ה' ובעשי ,עליונה יותר

עליונה מהרוח ' עתיק שבו אין להם אחיזה והוא סוד קשר הקדושה שכתבנו שהוא בחי' בבחי
עלמין כמו כן הם ' דקדושה בכל הד' וכמו שיש היכלות בסט ,ו"שנקשר בנפש בל יאבד לגמרי ח

נ דקדושה כי "יכלות התחתונים דזוה' א אין עומדים רק נגד ו"היכלין דסט' ורק שז ,א"בסט
   .מ"ש בכ"ק הוא מדריגת בינה שהוא עלמא דחירו כמ"היכל ק

א אין בהם "כ בסט"ד משא"מוחין חב' ועוד יש הפרש שבקדושה בכל פרצוף יש בו ג
ר ועטרות שלהם וכולם פונים אל "ד הם שרשי מדות ההנהגה של חד"דעת והענין בזה שחב

סוד ההכרעה של המדות לכל צד כפי הזמן הצריך לזה ולפי הטוב והתכלית הגמור שהוא ב
ב הגמור שהוא סוד " שהכל פונה אל כוונה אחת לגלוי הטו,מדריגת כל אדם וכל עולם במקומו

 שהוא ענין קיום וחוזק ולכן הדעת הוא 3764ה של הדעת שהוא חותמא דגושפנקא אמת"שם אהו
ה "ר הוי"א או"ב קס"ב והוא ע"חום שמיחד "ץ החיי" לקיים המין וההולדה שהוא ע3765קיום

א הוא מצד הרע הגורם סתירה וביטול לכל המדריגות "אבל הסט ,ולכן הזיווג הוא נקרא דעת
 בשביל תכלית טוב ולכן אין להם קיום והעמדה 3766 אורע"והוא סוד השבירה וכל מדה פונה בפ

א יש "גם בסט ש3767ל"וסוף כל סוף יתבטל הרע ולכן אין להם דעת ואף שמבואר בדברי הרב ז
אינו דעת אמיתי רק סוד חשך המסתיר דעת דקדושה הגורם  ,דעת שהוא מלך בלע בן בעור

פירוד בין הדבקים לשעתו אבל אין להם דעת עיקרי לקיום המדריגות שלהם והוא סוד עולם 
 )א"א מ"פ(י "סש ב"בו דעת שהוא המתקלא המכריע לכאן ולכאן והענין כמ' התוהו שלא הי
בקריאת , 'והב ,בכתב האותיות על הספר ,ספרים' והם ב ,' בשלשה ספרים וכושהעולם נברא

הוא בסוד ספר השלישי שהוא הדבור , 'והג ,האדם בכתב והוא גלוי המחשבה בציור בסוד בינה

                                                           

  .' זווגים פרק אח"ע'  עי3763
, ה"ראשי תיבות אהו, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ל"ג וז"ע' ח ז"ז'  עי3764

פ "ח חו"פע' ועי, ה ביה אתבריאת ארעא"ו, ה בזה אתבריאו שמיא"א, דביה אתבריאו שמיא וארעא
ונקרא , י"ו ה"י וי"ף ה"ע סודו אל"הנה אצב, ל"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ברמח' ועי, 'פרק ו

וסוד זה כי הנה היד , ת את השמים ואת הארץ"ובאמת הוא ר, גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא
) תהלים ח ד(וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך , אצבעות' היא כללות אחד ומתחלקת לה

ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש ) בראשית א ז(והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע 
והיינו שבריאת העולם ) תהלים לג ו(שמים נעשו ' וזה כי הנה כתיב בדבר ה, י את העולםבן עזא

אך , אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם, והיינו כי מן הפה יצאו הדברים, היה בסוד דבור
והם באמת מגיעים , ת"וזה נעשה על ידי הידים שהם חג, להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה

', והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו', ובלא כן לא היו נעשים וכו, שיההדברים לבחינת ע
ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם "וכן הידים חו, ג"ח וה"והוא ממש חילוק של הדעת ה
' בנוק' כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי) שמות לב טו(נאמר מזה ומזה הם כתובים 

ה "וזה ממש החותם של אהו, זה ממש הקשר של השמים והארץ ביחדו, מתקשרות הבחינות זו בזו
וזהו , ארץ'את ה'שמים ו'ת ה'ת א"ולכן הוא ר, שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ

' ועי, ל"עכ, ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה', נגד ה' הנחתם בה
והיא ,  טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת- דגושפנקא חותמא, ל"ב וז"ג ע" עז"א על תיקו"בהגר

בדעת , ת את השמים ואת הארץ"בר, והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ, טבעת המלך
  .ל"עכ, ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה"ה אהי"יחודא דהוי

ן ראה שאין העולם מתקיים בדי) י בראשית א א"רש(ל "ג וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי3765
) משלי ל(ש "ושניהם אינן טובים לעולם כמ, ודין נותן ריש, שחסד נותן עושר יותר מדאי', שיתף כו

ז נתקיים "ועי, ה בכל המדות"וזה חק כדי צרכו וכ, ריש ועושר אל תתן לי הטריפני לחם חקי
 . ל"עכ, וזהו כל התיקון כמו שמפרש והולך והוא כלל כל האצילות והדעת הוא המכריע, העולם

  .'אור'ל למחוק המילה " נ3766
  .'ח נקודות פרק ד" ע3767
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והם בסוד נפש ורוח שהאותיות הם בנפש והנקודות הדבור הוא  ,3768הספרים ביחד' שמחבר ב
) יחזקאל לז ח(ורוח אין בהם  ,אלמים ,לוהי העמים אליליםכי כל א) ה תהלים צו(רוח וכתיב 

   .אל אחר אסתריס ולא עביד פירין) א"ג ע"ב ק"ח(והר ש בז"והוא מ
מצוה יש לה קרן ויש לה ) א"ע'  מקדושין(ל "ש רז"ויש בזה עוד סוד כמוס והוא מ

 שהענין )ין שםבאפיקי ים לקדוש( א"וכתבנו במ ,'פירות עבירה יש לה קרן ואין לה פירות וכו
שנשמות ישראל נשרשים בקדושה והמצוה שעושים הוא בישוב והסכמה שתחילה מחשב בכלל 

 ,כ עושה כהסכמה לעשות רצון קונו"כ מצייר בפרטות המצות בכל דיניה ופרטותיה ואח"ואח
י הדעת העולה לרצון העליון בסוד הכתר שהוא התכלית אבל עבירה "ב ע"והוא סוד חבור חו

אין ) א"ע'  גסוטה(ש " כמ, אלא לפי תגבורת יצרו בשעתו בלא הסכמת הרצון האמיתיאינו עושה
ולכן מצוה  ,גם בלא דעת נפש לא טוב) במשלי יט (בסוד  ,כ נכנס בו רוח שטות"אדם חוטא אא

י המצוה במאורות העליונים שבהם תענג הנשמה "יש לה קרן שהם התיקונים שעושים ע
כ "י הדעת משא"המחשבה הטובה שלו שבזה עושה פירות ע והפירות הוא ההסכם ו,ב"בעוה

   .עבירה שאין בו הסכמה ורצון אמיתי אין לה פירות
  

  זפתח 
מוחין של ' ל שהם ב"ואלו הם סוד שנים אנשים מרגלים ושתים נשים זונות שכתב הרב ז

 והם שהשני זכרים הם המרגלים לראות בכל מעשה בני אדם ,שלו' מוחין דנוק' א וב"דסט' הדכו
והם בימינא ושמאלא בשני דרכים של הנהגת האדם  )פתח ה( ש למעלה"המסטינים שלו כמ

שהם  ,'שממית בידים תתפש כו) כחמשלי ל ( 3769הידים' בחסד ודין והם בסוד אחיזתם בב
ם שהוא "ל ואלקי"שמות א' בסוד ב ,חמור ושור ,באברהם ויצחק שיצאו מהם ישמעאל ועשו

שזה  ,3771ף הוא מלכותא בלא תגא"כל אלו , בסוד אלופי עשו)3770'פתח א( ש"ף וכמ"סוד אלו
ועיקר  , שהוא עולה בכתר3772היה מיתתם שניטל מלכותם מהם שלא היה להם דעת קיום

מ ששם "ש בכ"אחיזתם בסופי הידים בצפרנים שבאצבעות כשהם יורדים למטה נגד הרגלים כמ
 והם 3774רגליים תלויים בהםוהם בסוד העינים ש ,3773דרדפין בתר רגלין' הוא מקומם של הקלי

י " שע3775המשגיחים על מעשיהם והם בסוד העננים שמכסים השמים כרובי עינא ועפעפי עינא
ואלו שני המרגלים הם קין והבל בסוד בני  ,קטרוגם גורמים חושך וסילוק השגחה העליונה

 3777כי הם מסוד קין נחש שבא על חוה ,3776)בראשית ו ד (ים אשר באו אל בנות האדםההאל

                                                           

 .א"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי3768
  .ד"ז ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3769
 .לעיל שבירה פתח יד'  עי3770
 .ב"ט ע" סנהדרין צ'עי 3771
א סמני קטרת שהן "והן י, א אלופים של בני עשו"י, ל"ד וז"ע'  יצ"א על ספד"בהגר'  עי3772

, ובתחלה היו בסוד מלכים בהיות האורות בתוכם, שנתקנו במלך השמינינשארו מבירורי המלכים 
כ נתקנו האורות ונסתלקו למעלה "ואח, כ כשנסתלק האור היה מאיר להם בבחינת תגין"ואח

  . ל"עכ, כל אלוף מלכותא בלא תגא) חלק צט(ש "ונשארו הסיגים וז
ושם כתוב שמור רגליך , ה שהם לבר מגופו"נ, ל"ל אדיר במרום עמוד צט וז"ברמח'  עי3773

ושם צריך ', א אל הנוק"כי הרגלים הם ההולכין מן הז) קהלת ד יז(כאשר תלך אל בית האלהים 
 עוד 'ועי, ל"עכ) ב"ע' ברכות ל(א הרודפת אחר הרגלים בסוד נחש כרוך על עקבו "שימור מן הס

 . ד"ע'  טצ"א על ספד"בהגר
, ית לה עיינין ומקרה הרגלים יקרה לעיניםדל' שפירת, ל"ג וז"ע' י א"שער מאמרי רשב'  עי3774

כי גם הוא יגיענו פגם , ק ממאור עיניו של אדם"כי פסיעה גסה סוד הקליפה נוטלת אחד מת
  . ל"עכ, ברדתה לקליפות

   .548לעיל הערה '  עי3775
, ל"ן והבל כנהן קי' בני האלקים דאטמרו כו, ל"ב וז"א ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3776

אשר יבאו ' ש הנפילים היו בארץ כו"כמ, והנפילים הן בני של בני האלקים שבאו אל בנות האדם
, א"ז ע"ש בפרשת בראשית דף ל"וכמ', בני האלהים אל בנות האדם וילדו להן המה הגבורים כו

ן הוו שתי, ואמר שם המה הגבורים, עד נפילים הכי אקרון', ר יצחק עזא ועזאל כד נפלו כו"א
והן ', ל דהיא אולידת כהאי חיה דאולידת רוחין סגיאין כו"והוא כמש, עד סביב לה' בארעא כו

 . ל"עכ, ל"ב ימא רבא ותהומא רבא כנ"דבני אלקים שהן בחו' ל והן מסט"ששים כמש
 .א"ו ע" שבת קמ'עי 3777
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ב "ה והם תרין דמעין דנפלין לימא רבא ותהומא רבא חו" והם נאחזים בנו3778דנוקבא' מסט
שדרכם  ,3780מרגלים חרש' והם נק) 3779א"א ע"ל(ד "ד פ"רבינו בס' ש באריכות בפי"דבריאה כמ

' של מרגלים בשתיקה שהוא סוד הסתר גילוי השגחה מעיני האדם שאם היה האדם יודע שעיני ה
ש " חוטא והם הולכים בשתיקה כאילו אין רואים מעשה בני אדם כמלא היהבצידו המה הולכים 

א קוצי "וסוד חרש הוא כי התחלת שורש מקורם בראשין הוא בסוד אחוריים דל ,רבינו שם
 דאודנין וצריך  פתחי שהוא נמשך מקמי,3782רי האודנין בתיקון הראשון דדיקנא שאחו3781דשערי

 ,3783יםוג לשמוע תפילת ישראל לעורר הרחמקטר' לבער השערות מאחורי אודנין כדי שלא יהי
 שלא יתגלו הרחמים למטה יןאבל המקטרגים האלו הם באים מסוד השערות שהם מכסים האודנ

   .ולכן נקראים חרש
כי שם  ,'וישלח יהושע בן נון מן השטים שנים אנשים מרגלים כו) אב יהושע (' ס הכ"וז

עניינם בסמוך '  כזבי בת צור כמו שיתבשטים שלטו בהם הנשים זונות בפיתויים דלהון בסוד
צרור ) יז במדבר כה(כ "ש אח"י שלטו הדוכרים המקטרגים והוא סוד מ"ולכן ע )פתח יט (ד"בס

ים הן שהם בני האל"ן בסוד שתי פעמים ב"ראש אומת בית אב במדי' דהוא הי ,'את המדינים כו
 ,3784וריים דאלקים כידוען אותיות דאח"ב ,שהם מעוררים מדנים בין ישראל לאביהם שבשמים

בסיהרא בא ' ויהושע שהי ,ם" והוא סוד השטי)פתח ה( ש למעלה"ן נחש בריח כמ"והוא השט
זונות תיקן ' מן הב' וגם א ,ם שלא להשטין עוד"מיוסף דכורא תיקן המרגלים ושלחם מן השיטי

נקרא והוא סוד ש , בסודות נוראים עד מאוד3785ש רבינו הגדול שם באריכות"דימינא כמ' בסט
' אבל בדכו ,אבל לא השמאלא ,נחש עקלתון בימינא תיקן לבד ,התנינים' ן שהם ב"יהושע בן נו

יהושע (והימינא תיקן בסוד  ,ן פשוטה דבשמאלא"תיקן שניהם גם השמאלא שהוא נחש בריח נו
ש רבינו שם " כמ3786 תקות חוט השני שנתן לרחב הזונהה" דשם הוי'וסימנא ד ,אות אמת) יבב 

ולכן לקחה  ,'ו סוד תקות חוט כו"ק' ל והוא בגי"נונין הנ' שבין הב' והוא סוד הו )ג"א ע"ל(
 שמשם יצתה חולדה )ב"ד ע" ימגילה(ל "ש רז"לאתתא כמ' יהושע לרחב וגיירה ונסבה לי

 ,ו"ופנחס זה אליה ,ב"והשני מרגלים הם כל )ידב כ' מלכים ב( 'ס כו"ה בן חרח"הנביאה בן תקו
וכן  ,'בקנאו את קנאתי כו) יא הכבמדבר (ם " שהוא תיקן חטא שטי3787ן"ששניהם בסוד שם ב

י האלקים מאללי "י נתגרשו בנ"וע ,' שפנה מעצת מרגלים כו)ב"א ע" יסוטה(כלב בן יפונה 
ל בסוד "עיניים של דמעין הנ' ן שהם ב"פעמים עי' ב' ס שניהם גי"פינחב "וכן כל ,ל"ארעא הנ

   .'פ ע"ב' ה שהם גי"ה בינ"מוחין חכמ'  ב כןוהם גם ,ת"ר לראו"כי ס) דשמות ג (
 ,יותרבשהבל בימינא נמתק  ,שהם בסוד קין והבל' הדכורי' ואלו שניהם הם נגד ב

ורחב  ,בסוד הרג את הנקבה וסירס הזכר )ב"ב ע"י צ"ספד(ש רבינו הגדול שם "כ קין וכמ"משא
 ,כ כלב"נחס זה אליהו משאוהוא פ ,'ותצפנו כו) דב יהושע (ולכן כתיב ' לא יכלה לתקן רק הא

                                                           

 בה ל אחר שבא נחש על חוה הטיל"ארז, ל"ל פרשת בראשית וז"לקוטי תורה להאריז'  עי3778
 . ל"עכ, זוהמא וילדה קין והבל

קין שורש הקליפות , והן תרין דמעין) ג"סוף פ(ש לעיל "ה כמ"קין והבל הן נאחזין בנו, ל" וז3779
ועינים הן ) ב"פ(ש לעיל "והן נופלין לימא רבא שהן שני גווני עינא כמ, והבל שורש הדינין כידוע

בבינה תהום ' בימא רבא חכמה וא' א) שם(עיל ושרשי הגוונין אמרנו ל, ה"ה ולכן הן נאחזין בנו"נו
  . ל"עכ, רבה

  .ג"א ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3780
תלתין וחד , ותלת מאה ותשעין נימין אשתכחן בכל קוצא וקוצא, ל"א וז"ב ע"ר קל"אד'  עי3781

א פרק "ח א"ע 'ועי, ל"עכ, ל"קוצי שקילין דהוו בתקונא קדמאה תקיפין לאכפייא לתתא כחושבן א
  .א"י

 .א"מ ע"ר ק"אד 'עי 3782
 .ב"א ע"ר קל"אד 'עי 3783
  .'ח מוחין דקטנות פרק א"ע'  עי3784
ס וישלח יהושע שנים אנשים "וז, ל"והמרגלים נמתקו בימי יהושע כנ, ל"ג וז"א ע" ל3785

וישכבו שמה והוא מזונות , ויבאו בית אשה זונה ושמה רחב, קין והבל, ל"מרגלים הן בני אלקים הנ
כ הזונות "לכן וישכבו שמה ואז התחילו ג', ם את בנות האדם ויקחו כוויראו בני האלקי, ל"הנ

 . ל"עכ, רק שאחת בלבד התחילה להתתקן לכן לא נגמרה התקון עד שלמה, להתתקן
 .ב יח יהושע 'עי 3786
  .'ח קליפות פרק ד" ע3787
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וחמור הוא  ,שלכן הכניעו אותם ,3788עשו וישמעאל ,ימינא ושמאלא נגד שור וחמור' שהם הי
כ "ר והוא ג"והשור מעשו בסוד שו ,ה"ה שהוא ראי"ם והוא סוד ארי"דאברה' בימינא מסט

 ,לאדשמא' סט ,ה"ורק שהוא תרגום של ראי ,ר"על העין בדרך שו) ז בראשית טז ('מלשון ראי
ה " קסנהדרין(ש "כ בקדושה כמו הימיני שהימיני נתבסם יתיר והוא סוד מ"שאין לו שורש כ

אחורי דעת דקדושה וכבר ' שבלעם הי ,'מעיניו הי' סומא בא ,' בלעם חגר ברגלו אחת הי)א"ע
אין לו דעת כי הוא נסתרס ולא עביד פירין שאינו וא אין שם מתקלא " שבסט)בפתח הקודם( 'נת

עת אשר שלט האדם ) טקהלת ח ( גמר מעשה שאין הקטרוג שלו פועל בעצם רק בסוד בא לידי
כי גחלים אתה חותה על ראשו ' אם רעב שונאיך האכילהו לחם כו) כאמשלי כה  (באדם לרע לו

מחץ ) ו תהלים קי ('שברת ראשי תנינים כו) יגתהלים עד ( 3789והוא נטילת הדעת מראשו ,'כו
) כב ויקרא טז(והוא סוד השעיר ששולחין לו דורון  ,ר ובטל מן העולםז הוא עוב"כי עי ,'ראש כו

 'והוא סוד הפיכת קללת בלעם הרשע מקללה לברכה כו ,'ונשא השעיר עליו את כל עונותם כו
דימינא שבו נתבסם ונכלל בקדושה בסוד ' והנקבה סט ,והוא הסירוס של הזכר )ו כג דברים(
וכן כל הליכת יעקב לחרן הכל סוד  ,'ובעין א' ן נשאר ברגל אולכ ,'כו' לה' שעיר א) ח ויקרא טז(

ישלימנו לך שנעשה ' וה) א"ב ע" נסוכה(ז "וסוד הדורון ששלח לעשו ועי ,גלותם של ישראל
אז אהפך אל עמים שפה ברורה יחד לקרוא כולם ) ט צפניה ג(בסוד  ,כ מליץ על ישראל"אח

ה והוא המלמד קטגוריא "שפ' ד גי"ף למ" אלם"ך מ"ל בגילופין שלו סמ"כי סמא ,'כו' בשם ה
ד "ם יו"ריא והוא בגילופין מועל ישראל ולהיפוך מיכאל אפטורופסא רבא דישראל מלמד סנג

אתוון שבו כל ' דשמאלא וד' מ מסט"דימינא וס' ה רק שמיכאל בסט"כ שפ"ד ג"ף למ"ף אל"כ
   .ל"י אלקים כנ"ן שהם בנ"פעמים ב' ו בסוד ב"מספר כ' א

  
  פתח ח

היקרים  אלקים חיים ותראה נועם זיו תורתנו הקדושה והמרגליות דברי ושמע בוא ועתה
כליל תכלת  ועשית את מעיל האפוד) לב- לא חכשמות (תצוה '  כי הנה כתיב בפ,הגנוזים בה

הענין ו ,'והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג כפי תחרא יהיה לו לא יקרע כו
והנה סוד בהמה דרביעא  ,3791מ קטיגור של ישראל" והוא הס3790 לשון הרעכי המעיל מכפר על

כ זכר ונקבה "שג ,)תהלים נ י ( בהמות בהררי אלףא שהם" הם נוקבין דסט3792על אלף טורין
והנה סוד אלף  ,באריכות שהם בבריאה) 3793ב"ב ע"ל צ"ספדא ב"בהגר(ש רבינו שם "נבראו כמ

                                                           

, עשו וישמעאל הן ימינא ושמאלא כידוע שור וחמור, ל"א וז"ב ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3788
 . ל"עכ

והוא גחלים , וזהו הסירוס שאמרו מחץ ראש דדכורא, ל"ב וז"ב ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3789
ב הן במחשבה והדעת מתפשט בגוף ובא לידי "שמוחין חו, אתה חותה על ראשו והוא נטילת הדעת

מ פרשת אמור דף "ש בר"וכמ' וכן הוא ביעקב בענין לקיחת הברכה שני גדיי עזים כו, מעשה כידוע
  . ל"עכ, ש"ב כל המאמר ע"ט ע"ב עד צ" עח"צ

 .ב"ח ע"זבחים פ 'עי 3790
 .ל הוא המקטרג" שסמאז"תיקוא ב" שכתוב בהגר3762רה עלעיל ה'  עי3791
השתא אפיקת חילא באינון מיין ' ב תדשא הארץ דשא עשב וגו"ח ע"א י"זהר ח'  עי3792

מירו סתימאה ונפקין בגויה טמירין עלאין וחיילין קדישין די ונגדין בגויה גו ט, דאתכנשו לאתר חד
ורזא דא , כל אינון בני מהימנותא מתקנן לון בתקונא דמהימנותא בההיא פולחנא דמאריהון

דא בהמה דרביעא על אלף טורין ומגדלין לה בכל יומא ' מצמיח חציר לבהמה וגו) תהלים קד יד(
טין לפום שעתא דאתבריאו בשני וקיימין למיכלא דהאי וחציר דא אינון מלאכין שלי, ההוא חציר

ויאמר עד , ל"ג וז"ח ע" כצ"א על ספד"בהגר' עיו, ל"עכ, בהמה בגין דאית אשא אכלא אשא
ה הוא נוקבא "ה למינ"ץ נפש חי"א האר"ע ואמר תוצ" כאן התחיל בבי-דאתכלל בכללא דאדם 

ועיקר נפש חיה , ה"וזהו בהמ, א הכבודל נפש חיה דא דוד מלכא ובה נכללת בריאה כס"כמש, א"דז
ש היינו דכתיב אדם "וז, ש למטה"כמ' ומשם אתפרש בהמה ורמש כו, ש למטה"הוא על בריאה כמ

לבוש לעולם , ל אדם כללא דדכר ונוקבא דאצילות ובהמה הוא עולם הבריאה"ר', ובהמה תושיע ה
וכן האצילות , כללו ביחדל שנאמר אדם ובהמה נ"ואמר חד בכללא דאחרא משתכחא ר, האצילות

וחכמה ובינה הן רעין דלא , ואצילות סוד החכמה ובריאה היא סוד הבינה, ובריאה הם באחדות
, ב"ח ע"ש בפרשת בראשית דף י"והבריאה נקראת בהמה דרביעא על אלף טורין כמ, מתפרשין

 ).ש בהמשך שמקשר את זה לקרבן"וע(ל "עכ
ל "והענין כמש, ה סוד לויתן ובהמות בהררי אלף"קבוגלה לו ה, ס בתרעומת איוב"וז, ל" וז3793

רוחין דשמאלא , ובהמות בהררי אלף הן הנוקבין, בני אלקים, נ הן התנינים קין והבל"כי לויתן זו
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והוא סוד  ,א הם אלף"ה דאלפין קנ"ד אהיוסו ,3794ת"תכל' שמות דמרגלאן גי' טורין הם ז
ז גורם "נשים זונות עי' א שהם ב"י שהאדם נמשך אחר פיתוין דנוקבין דסט"והנה ע ,ל"מעי
א ועיקר "נ דסט"המרגלים הם נעשים מקטרגים עליו והוא סוד חיבורא דדו' כ שהדכורי"אח

) יבקהלת ט  (ושים לולו תקומה שהם הרשתות שע' ו לאבד את האדם שלא יהי"כוונת קטרוגם ח
  .ד" הבאים בס3795ש בשערים"כמ ,'כצפרים האחוזות בפח כהם יוקשים כו
והוא האש  ,'גוון תכלא דשאצי כו) א"א ע"נא "זהר ח(ד "וידוע כי תכלת הוא סוד מדה

יומא כא  (והוא אש אוכלה אש ,)דברים ד כד (אלקיך אש אוכלה הוא' הסובב את הפתילה כי ה
מן הרגלים כמו '  האדם ומטהרו והוא סוד השלהוביתא המגרש הקליז מזכך את"שעי ,)ב"ע

הוא  )ו ח ש"שה( ה רשפי אש" רשפי'וכי עזה כמות אהבה כ )פתח כד (ד"בסמוך בס' שית
ה והוא סוד שורש האש שיוצא "רשפי' ה גי"ת של שכינ"ב נוקמת נקם ברי"חר) כהויקרא כו (

' והוא סוד הסירוס של הדוכ ,ז"ם מתעורר עיסוד התשובה שהאד ,ק שגנוז במעוי דאימא"מבוצד
והוא סוד וידוי דברים  ,י להזדווג עם נוקבא שלו להוציא פרי מחשבתו אל הפועל"א שא"דסט

א ועושה פירוד "נ דסט"ז נסתרס והוא שנכנס בין דו"של השפה כמו בשעיר המשתלח שעי
טרג והוא הסירוס שלו שהוא יכול לק' והיה פי ראשו בתוכו שלא יהי) בל חכשמות (ס "וז ,בינהם

נ "ת שהם דו"ל לילי"ת סמא"ר' ה יהיה לפיו סביב כו"שפ )שם( נטילת הדעת ברית הלשון
כפי שהוא באמצע שעיקר הוא שמירת הלשון שהוא בדעת  א ונעשה פירוד ביניהם בתיבת"דסט
 על של הנחש שהם בני האלקים קין והבל שבאו מנחש שבא' כ דלטורי"ר גורם ג"י עון לה"שע

בחיה רביעית ) ח ז(ש בדניאל "י דיבור רע של האדם כמ"שבאמת אין לנחש דיבור רק ע 3796חוה
לשון מדברת גדולות ) ה-דיב תהלים (ש "כמ ,ואלו עיינין לה כעיני אנשא ופום ממלל רברבן

מכחיש השגחה ' דקין שהי' והוא בסט ,'אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו כו
 3797ע עלמין"ז אתוון בנקודות הם ר"ת דין ולית דיין שבזה עושה דבור לנחש בסוד כואמר לי

   .)בפתח הקודם (ל"ל במלוי שלו כמש"סמא ,ה"ז נעשה שפ"ש וכ"ע והם נח"ולכן נקרא לשון הר
 ,נים הגדולים שחיותם במיםי והם התנ3798ה שהם ערבי נחל"השפתיים הם נו' בוהנה 

 ,'ר יעסוק בתורה כו"ן עץ חיים מה תקנתו שלא יבוא לידי לה מרפא לשו)ב"ו ע" טערכין(ואמרו 
שהדעת  ,3799'ח לדגים שבים כו" למה נמשלו תתנינים' ח שנק" הלשון הדעת והם תשהוא ברית

 ש למעלה" דמתמליין מן הנהר בסוד אלף יאורין חסר חד כמ3800ה שהם היאורים"הוא בבטן בנו
אלף אדרין ' מליא אדרין כו) א"א ע" קלר"דא(והם בסוד הדבור באתוון שהוא  )לגפתח ע "אבי(

שהוא המפתה  ,'לשמרך מאשה זרה כו) ה ז(ש במשלי "והתורה היא שמירה מאשה זרה כמ ,'כו
 והם נגעי בני אדם 3801א דאתייא מרוחא דשמאלא דאתפשט כד חב אדם"לאדם והם נוקבין דסט

                                                                                                                                                                      

א בחינת "ובכ, ל"ל במאמרים הנ"שנקראת בהמה בהררי אלף דרביעא על אלף טורין כמש, דבריאה
סירס את הזכר , המות בהררי אלף זכר ונקבה נבראואף ב) ד"ב ע"ב(ש "ש לעיל וז"כמ, זכר ונקבה

  . ל"עכ, ל"כ כנ"וצינן את הנקבה שלא יזדווגו זה לזה ג
  .א"ב ע"ב צ"זהר ח'  עי3794
 .ל בשערים"נדצ 3795
 .א"ו ע" שבת קמ'עי 3796
, בפלגותא דשערי אזיל חד ארחא דנהיר למאתן ושבעין עלמין, ל"א וז"ט ע"ר קכ"א'  עי3797

ג "ו ע"י כ"שער מאמרי רשב' ועי, ל"עכ, הירין ביה צדיקייא לעלמא דאתיא דנ"ומניה נהיר ארחא דז
ך וכל אחת כלולה "ז אותיות התורה עם מנצפ"ע עלמין אפשר שהם כנגד כ"ואמנם טעם מנין ר

 .ל"מעשר הרי רע עכ
 .א"ב ע"השמטות רס זהר 'עי 3798
 .א"ב ע"ג מ"מ ח" רע'עי 3799
 שדעת גנוז - הא אתפתחת ליה דנפיק מינה ואמר ד, ל"ג וז"ו ע" טצ"א על ספד"בהגר'  עי3800

י "כמו עובר בבטן אמו וע' משפטים שם וההוא דעת גניז באימא כו' ש בפ"באימא וממנה יצא כמ
ל והוא פטר רחם דילה והוא המפתח דפתח לה וסתים לה והוא "אתפתחת שהוא בוכרא דילה כמש

ם "בקדמיתא איהי מ) ב"כ ע('  הש בתיקון"ש בתקונים דהוא פתח וסגיר וכמ"ענין יעקב ולאה וכמ
ם סתימא מפתחא דילה "ואמר שם מ' מן המדה איהי אתפתחת כו' סתימא וכד אתפשט קו דאיהי ו

דאיהו ' ו' ם סתימא אתפתחת כו"ובזמנא דההיא מ) ב"לו ע(ט "וכן בתי' כו' מאי ניהו פתח ודא ו
 .ל"עכ', מפתחא דסתים לה כו

' א שני דכורין ושני נוקבין וכו"והענין כי בס, ל"א וז"א ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3801
, קין שורש הקליפות, והן תרין דמעין' דנחש שבא על חוה וכו' והדכורין הן קין והבל שהן מסט
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 ,קטרגים והמענישיםמרגלין שהם המ' הם ב ,והוכחתיו בשבט אנשים) יד  ז'מואל בש(ש "כמ
ומתעברין ' כו'  שהם תרין רוחין נוקבין דהוו אתיין ומזדווגין עמיהם בנות אדם ,ובנגעי בני אדם

הצפרים שהם ' והם סוד ב , באריכות3803ש רבינו הגדול שם"כמ ,3802'מנייהו ואולדין רוחין כו
ת יוצא והם בסוד טומאת קרי שהדע )פתח יד( ד"בסמוך בס' באים לטהרת הנגעים כמו שית

א "דסט' ז עושה דבור לדוכ"ה שעי"ה שהוא שפ"דנוקבא דקדושה בסוד השכינ' שלא בסט
  .ת"שפו' ר בסוד ב"ן עו"נ שלהם בסוד תני"ו זווג לדו"לקטרג עליו וגורם ח

ה יהיה לפיו "ר התיקון לזה שפ"פי ראשו בתוכו לשמור מלה' והי) לב שמות כח(ש "וז
 ,השפתיים' ו לאתרא בישא והם ב"ה ולא בסוד קרי ח"נסביב לשמור טיפה דדכורא ליתן לשכי

ל שהוא "בסוד חשמ ,3804איהו בנצח ואיהי בהוד ,פ"תורות שבכתב ושבע' בב ,ערבי נחל
והם סוד מלבושים דאימא שהלבישה את יעקב בנה  ,ש דקדושה שפשטו מאדם כד חב"מלבו
לבושין בציצית בבריאה והם בסוד המצות מ ,)ב יט' שמואל א (ומעיל קטן תעשה לו אמו ,הקטן

' שפה וכו) שמות שם(ש "וז )א פתח לו"ז (ל"ת כמש"ל תכל"ל שהם מעי"בסוד אלף טורין הנ
א פתח "ז (ל"ר כמש"י ובסוד קריעת המלבושים כמו בחטא אדה"בסוד קר' לא יקרע שלא יהי

ריך כמו כן צ ,ו"וכמו שצריך שמירה לברית המעור ליתן לנוקבא דקדושה ולא בסוד קרי ח )לה
 הפנימית בתורה וגם שלא לגלות רזי 3805ה כלת משה"כ בסוד השכינ"שמירה לברית הלשון ג

 דלא לגלי רזין לאנון דעקימין )ב"ד ע"צר(ז "ש באריכות באד"תורה למאן דלא אצטריך כמ
ר דאיקרי רע "וכן בסוד דיבור לה ,'ליראיו כו' ד סוד ה"באורחייהו אלא לאינון דלא עקימין הה

ז אותיות התורה שהוא "א נגד כ"ע עלמין בסט"והם ר ,ע"נצור לשונך מר) ידד  לתהלים(ש "כמ
וכמו  ,דקדושה' לפיו סביב בסט' ה יהי"שפ' ה ולכן כתי"ל שפ"ז שהוא מילוי סמא"ש וכ"נח

כ "ם סתומה כמו כן הוא בפה שורש עליון של נוקבא ג"בסוד מ' שיש שמירה למטה ברחם דנוק
ם סתומה מאמר פתוח מאמר "ם פתוחה מ"מ) א"ד ע" קשבת(ל "ש רז"ם סתומה כמ"בסוד מ

ג המעיל "ס חשן ואפוד הנתונים ע" וז,דקדושה' שצריך לסתום הפה ולא להפתח רק בסט ,סתום
י " כידוע שחיבורם תלוי ע3806נ"שהם זו ,'וירכסו את החשן בטבעות האפוד כו) כח שמות כח(

ס תיבת כפי המפסיק ביניהם "א וז"נ דסט"ז נעשה פירוד בין דו"המעיל שהוא שמירת הלשון ועי
   .י שמירת הפה שברית הלשון נגד ברית המעור מכוונים זה נגד זה והבן דברים אלו"ע

  
  טפתח 

                                                                                                                                                                      

' בינה דבריאה עי(ה לקין בנוקבא דתהומא רבא "שקעום הקב', והבל שורש הדינין כידוע וכו
) צ"א על ספד"בהגרחכמה דבריאה לקמן (ולהבל בשקועא דימא רבא )  לקמןצ"א על ספד"בהגר

וקין , לכן הבל דאתבסם יתיר הוא בימא רבא, כ בחכמה"משא, וידוע שבינה מינה דינין מתערין
 .ל"עכ, בתהום רבה משפטיך תהום רבה

 .ב"ד ע" נא"זהר ח 'עי 3802
   .3801 א לקמן הערה"א ע" לשם' ועי, 3793 ל הערה"ב הנ"ב ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3803
  .אבל בזהר לא מצאתי', כ פרק ט"ח אנ"וכן ע, ד"ע'  אצ"א על ספד"בהגר מובא 3804
כלת ' כתיב כלת משה חסר ו, תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא, ל"ב וז"ע' ג ד"זהר ח'  עי3805

וכלא חד מלה ולמלכא עלאה , שראלאבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת י, משה ודאי ואוקמוה
 ז"א על תיקו"בהגרעוד ' ועי, מלכות, דהיינו שכלת משה היא המציאות של כנסת ישראל, אתמר

ולכן הוא זכה , פה אל פה אדבר בו, שהוא הפה, והוא הדעת דמשה, משה של כתר, ל"ד וז"ח ע"צ
  . ל"עכ, ארץוהוא הוריד השכינה ל, כלת משה, והוא אשה הכושית אשר לקח, לדיבור

 .ב"ב רל ע" זהר ח'עי 3806
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 והם 3807א הם סוד בנות האדם מרוחא דאתפשט מאדם כד חב"ושני מוחין דנוקבא דסט
הצעירה  ,3808והם סוד שתי בנות לוט' נקראים נגעי בני אדם שהם הזונות דאתדבקין עמי

ואלו הם מדות הדבוקות בנפש  )פתח הבא ('שהם נגד רחל ולאה דקדושה כמו שית ,והבכירה
ש "כמ ,בתאוני וכעסני ,ימינא ושמאלא ,שהם שרשי כל המדות הרעות שהם בסוד אש ומים

בני  ,ש"כמ) יא- י א(והם שני הדברים שהזהיר שלמה במשלי  ,לך לך באריכות' במדרש הנעלם פ
 ,'לשמרך מאשה זרה כו, 'והב ,'ם כודאם יאמרו לך לכה אתנו נארבה ל' ים כואם יפתוך חטא

ם בעת "כי הם סוד בנות אד ,והוא התאוני והם בסוד בנות לוט שמהם יצאו עמון ומואב
ר "ארו) ידבראשית ג (ם בסוד "אבל הם אחוריים דאד ,בלבושו דאפשיט כד חב' דאתדבקו בי

ט קללות שנתקללו הנחש וחוה " שהוא באתלטייא והם לט"לו' והוא נק ,'אתה מכל הבהמה כו
שבאמצע הוא ' והו ,'בזיעת אפך כו) יטבראשית ג (ש "ט מלאכות בימות החול כמ"ואדם והם ל

  .ואתה מחיה את כולם) ונחמיה ט ( בסוד 3809נהירו דקיק מן הקדושה שבהם
בכירה אחורי ומואב סוד ה ,ג"בסוד אחוריים דשם ס ,אחורי בינה ,ן הוא נגד לאה"ועמו

ת בחזה "שהוא אחורי ת ,הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב) לבראשית לו (ש "דרחל כמ
שלאה היא  ,והם כמו בקדושה ,3810שם' ש רבינו הגדול בפי"ששם מקום רחל נוקבא תתאה כמ

והבכירה סוד רחל שהיא למטה במקום  , ולכן קראה אותו בצניעות בן עמי3811עלמא דאתכסיא
) יג משלי ז(ש "א קראה אותו בגילויא ובחציפה מואב והוא בסוד התאוה כמ"סטגלוי ונגדה ב

א בימינא שהיא "דסט'  היא מסוד חכמה דנוק3812כי הצעירה נגד לאה ,'העיזה פניה ותאמר לו כו
א "רק דשם בסט ,ל"רח' ה גי"בכיר ,כ הבכירה בסוד בינה דידה בשמאלא"משא ,כ"אינה קשה כ

טחול שהוא  ,א חשך אוכמא"כ בסט"משא ,ר"י או"ויה ,ל"מרח' הוא בגריעו לכן הוא פחות א
 שבזה היא מפתה את האדם והוא קצת הטוב 3814ז"הצלחת הרשעים בעוה ,3813שחוק הכסיל

) שם יז (ז בלילה אוכמא"והוא בעוה ,לכה נרוה דודים עד הבוקר) יח משלי ז(ש "שמראה לו כמ
יש שותהו ) א"ז ע" נברכות(ש "כמ'  כונשקנו יין) לד בראשית יט(ש "והוא מ ,'נפתי משכבי כו

                                                           

ה דאצילות יורדין בסוד "ושם נו, משפטיך תהום רבה, ל"א וז"א ע" לצ"א על ספד"בהגר 'עי 3807
ט "ואלו הן בני אלקים שנפקו מאלקים מס, ר"ה טו"ז הוא בבריאה בסוד ע"וכ, ורגליה יורדות מות
עד ומינייהו ,  אתבסם באדםותנא כלהו מרוחא דשמאלא דלא: ואמר שם, ל"דנוקבא ומנחש כנ
, והוא נפש חיה דבריאה נוקבא, והן מרוחא דשמאלא דאתפשט מאדם כד חב, ידעי דקאמרי להו

ש "וכמ, ל"והן מזנין ומתדבקין עם אדם ואתיילדן נגעי בני אדם כנ, והן שני רוחין, והן בנות האדם
עד ומתעברן מינייהו ', אולידו כוותרין רוחין נוקבין הוו אתיין ואזדווגן עמיה ו, עו' מ ד"בפרשת א

אחת אל , והן יורדין לתהומא רבא ולימא רבא, ולכן נקראו זונות דאתדבקו באדם, ואולידן רוחין
ועיילין בנוקבא דתהומא רבא לאתדבקא בההוא דינא קדמאה , ר שם"ש בא"קין ואחת אל הבל כמ

  . ל"עכ, דנפיק בכללא
ע ששתי בנות לוט הן נגד נשי יעקב ובכירה שילדה ידו, ל"ג וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי3808

, ל"עכ, ת"ת בחינת רחל כידוע שלכן נקרא מואב מאב ודבוקה בת"מואב הוא מתחיל אחורי הת
והנה הם נאחזות בסדר מורד הגבורות כי תכף ברדתם אל , ל" פרשת וירא וז-שער הפסוקים ' ועי

כ "ואח) פ" זה לשונו של השעה- עמון ל"ד שצ"נלע(מואב ' מקום לאה נאחזות שם ונעשות בחי
זו תקרא ' ובבחי) ל מואב"ד שצ"נלע(עמון ' ברדתם אל מקום רחל נאחזות שם ונעשית בחי

י "א ק"מדרש הנעלם ח' ועוד עי, ל"עכ, ז קדם קליפת עמון למואב"הבכירה לאה והקטנה רחל וכעד
 הב הב אלו שתי בנות לוט לעלוקה שתי בנות) משלי ל טו(רבי אבא אמר מאי דכתיב , ל"ב וז"ע

יהל ' עיו, ל"עכ, דאמרן שהיא נפש המתאוה ונפש המשתתפת בגוף הרודפת אחר יצר הרע לעולם
מדות הכוללות הכל תאוני ' ושור וחמור הן ב' קליפות שור חמור כלב וכו' ג, ל"ג וז"ע' ג ח"אור ח

אור (יווג בין שור וחמור והכלב היא תולדת הז, ל"עכ', ם ונחש וכו"וכעסני שהן עשו וישמעאל ס
  .בנות שאומרות הב הב' ד שזה ב"ע' ב מ"יהל אור ח ' ועי)תורה אות נז

 .'ל פרק ג"ח חשמ"ע'  עי3809
 .ג"ע'  טצ"א על ספד"בהגר 3810
 .א"ד ע"א קנ" זהר ח'עי 3811
  .פ פרשת וירא"שעה'  עי3812
ל "ונמשסם ונחש הן ישמעאל ועשו רוצח ונואף , ל"ג וז"ה ע" נז"א על תיקו"בהגר'  עי3813

 . ל"עכ', דנחש זונה שחוק הכסיל וכו' ז ואיהי יותרת נוק"בתל
אמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו , ל"ב וז"ע' ברכות ז'  עי3814

' ועי, ל"עכ, שנאמר יחילו דרכיו בכל עת ולא עוד אלא שזוכה בדין שנאמר מרום משפטיך מנגדו
  .ג"ה ע" נז"א על תיקו"בהגר
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אך שמריה ימצו ושתו כל רשעי ' כו' כי כוס ביד ה) ט תהלים עה (וטוב לו יש שותהו ורע לו
והוא כעס של הצדיקים  3815ערקין דכבד' ן ע"בד הוא סומקא יישכ ,והוא סוד כבד וטחול ,ארץ

והשמרים הם  ,ז"כוס של פורעניות שלהם בעוה ,יין חמר) תהלים שם(והוא  ,שרע להם
שנוטלת שיורין של הכבד והם תמצית הדמים שהוא הטוב של הרשעים שבהם  3816בטחול

טוב כעס  , טוב כעס משחוק)קהלת ז ג(ז נאמר "ב וע"ז כדי לטורדם מעוה"ה בעוה"משחק הקב
ש בתיקונים "כמ ,)ב"שבת ל ע ('ה על הצדיקים משחוק שמשחק עם הרשעים כו"שכועס הקב

ובאלו שני הדברים מפתה את האדם לומר  )ב"ה ע" נז"תיקו' וע, א"ב ע" רלג"ח(מ "מ בכ"ובר
ה שהמדות מהופכים "תנינים נו' כ בסוד ב"והם ג ,י בלבול ההנהגה"ו דלית דין ולית דיין ע"ח

  .כי אין האיש בביתו הלך בדרך למרחוק) יט משלי ז( 3817 שםש"והוא מ
ח בביאורי רבינו שם " בתיקון מועיין ,כוחות של הנוקבין כעס ושחוק הכסיל' והם ב

וכבד הוא דרגא  ,ע"ג דאתהפיכו לנג"דרגין דענ' בארוכה דכבד מרה וטחול הם נגד ג) א"ו ע"צ(
א "ש שכבד הוא דכורא דסט"וע ,עילאה ותתאה' נוקבין נגד ה' דאמצעיתא ומרה וטחול הם ב

ש "וע , ונוטל נשמהעולה ומסטין ויורדש  השטןשהוא ,דכורין שבו' שהם ב' ת ו"באמצעיתא בת
 ,ל דכורא שבו"כבד הוא א ,ל"נ שבדכורא סמא"דכבד ומרה הם דו , קצת באופן אחר3818בדף מג

 ,נ שבנוקבין שטחול הוא דכורא שבה"וטחול ויותרת הכבד הם דו ,מ מרה נוקבא שבו"וס
דכורים '  שב)פתח ז( ל"והכוונה בזה כמש ,והם בסוד מחלת ולילית ויותרת הכבד נוקבא שבה

 ,' א,דרכים' הנה העונשים הוא על בשהם העונשים של החטאים ו ,מאללי ארעא , המקטרגיםהם
 ל"שבו שהם לטובת האדם כמש' א דכו" היא מיתה ושניהם הם בסט,' והב,ז"ביסורים בעוה

אבל יסורים הם יותר טובים ממיתה ולכן הם  )כאמשלי כה  (' כי גחלים אתה חותה כו)הפתח (
 עוד' מ וית"ש בכ"א הנוקבין יותר גרועים כמ" כי בסט,הוא נוקבא שבדוכרא ומיתה ,דכורים' נק

ומרה הוא  ,ז ביסורים"כבד הוא כעס שכועס על הצדיקים בעוהש , והוא סוד כבד ומרה)יאפתח (
ופקדתי בשבט ) לגתהלים פט (ז נאמר "שבו וע' והוא נוק ,' שממנה מת כו3819מ"חרבא דמה

והוא  , אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עון)א"ה ע"נ שבת(ש "כמ ,פשעם ובנגעים עוונם
והוא  , מצורע חשוב כמת)ב"ד ע" סנדרים(ש "ונגעים הוא מיתה כמ ,שבו' שבט יסורין דכו
   .)ב"יבמות סג ע (אשה רעה צרעת לבעלה ,נוקבא שבדכורא

  
  יפתח 

 ,דרגין' והם בב ,נוקבין שהם המפתות לכל עון וחטא' ויותרת הכבד עם הטחול הם ב
לית דין  ,ו אין שכר ועונש"י הם זורקים ארס לומר שח"ז שע"בסוד יסורי הצדיקים שבעוה, 'א

בסוד שחוק הרשעים , 'והב )פתח ח( ל"כ ענין השגחה כמש"דקין שהכחיש ג' בסט ,ולית דיין
 )שם יד ('נפתי משכבי כו) שם יז (לכה נרוה דודים) יח משלי ז(ז והוא פתוים דזונה "בהבלי עוה

קהלת  (דהבל' והוא המתאוה שבאדם למשוך אחר תענוגי הזמן והוא מסט ,'זבחי שלמים עלי כו
 ,אש ומים ,ימינא ושמאלא ,והם סוד גאוה וכעס ,ז"והם הבלי עוה ,'הבל הבלים וכו) אא 

תהלים עג (ו להכחיש השגחה ואומר "להעמיד בשכלו ח' שיותרת הכבד הוא גסות הרוח דבי
ז "הבלי עוה , טחול שוחק)ב"א ע" סברכות (וטחול הוא שחוק הכסיל ,'מי לי בשמים כו) כה

כ "משא ,ו לידי כפירה גמורה"כ כענין גסות הרוח שמזה בא ח"והוא דכורא שבה שאינו קשה כ
שהיא יהבית שיורין לבעלה בתר דעבדית  3820רבינוש שם "והם בסוד מ ,בתאוני בתענוגי הזמן

שלה בסוד היסורין ' ש שלוקחת מדכו"והוא כמ , טחולניאופין עם הכבד יהבית שיורין לבעלה
השגחה ושיורין דילה הם פיתויים בשבכבד של הצדיקים שבזה מפתה את האדם להכחיש 
כ רע כמו הראשון "אבל אינו כ ,כ"משלות הרשעים שהוא שחוק שבטחול שבזה מפתה ג

  .א קשה יותר מן הדכורא שבו"שלעולם הנוקבא בסט

                                                           

 .א"ט ע"נז "תיקו 'עי 3815
 .א"ה ע"ג רל" זהר ח'עי 3816
 .'שם'ל למחוק המילה " נ3817
  .ב"ה ע" נזה דףא "ז עם בהגר"בדפוס תיקו 3818
 .ב"ע' ז ב"ע 'עי 3819
 .ג"ה ע"ז נ"א בתיקו"בהגר 'עי 3820
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לא תרצח  ,ז רוצח וישמעאל ניאוף"שו וישמעאל שעשו הוא בעע' ובזה תבין סוד קלי
שעשו הוא שור בצפון והוא סוד השגחת העונש  ,3821שור וחמור ,והם ימינא ושמאלא ,ולא תנאף

 וישמעאל 3822ג דשמאלא"ל ק"ז בהכחשת השגחה בסוד עג"ו לידי ע"של הצדיקים ומשם בא ח
' וכתי ,בשרם וזרמת סוסים זרמתםאשר בשר חמורים ) ב כג יחזקאל (חמור בימינא בדכורא

ג "לברכות (ש "והם בסוד נחש ועקרב כמ ,ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים) כט בראשית כא(
רבינו הגדול שם ' ופי ,ש אלא נחש אבל עקרב פוסק" ל,נחש כרוך על עקבו לא יפסיק' אפי) א"ע
בראשית ג  ('יין דילינחש הוא מה שנמשך בתר ענוגין דהאי עלמא והוא פתוה) א"ב ע" מז"תיקו(
' ז שהיא קוצו של ד"א סוד ע"ועקרב הוא עקר בית ,'ותרא האשה כי טוב העץ למאכל כו) ו

 שהוא מעשו שקשה יותר ,3823ע"משורש נחש יצא צפק "עמל ,ו"ר ח"ל אח"דאחד ונעשה א
 ,'אלקיך ולא פחדתי אליך כו' ר עזבך את ה"ע ומ"ודעי וראי כי ר) יטב ירמיה (ש "והוא סוד מ

שמכחיש  ,' אליך כוישלא פחדת ש"מר כמ רע והשני יהא שהראשון בתר ענוגין דהאי עלמא הוא
ח "יסנהדרין (ש "שור באש משמאלא כמ ,וכן שור וחמור ,'מי לי בשמים וכו בהשגחה ואומר

כ חמור במים הוא קר "והוא חם בטבע משא ,'כו' כ שלח משכי"ואח'  בצפר בתלגא כו)ב"ע
וכן עקרב באש דעוקציה מנח בנהר דינור  ,'חמרא בתקופת תמוז קריר לי) א"ג ע"נשבת (מאוד 

בשמאלא ' ע וא"בעצלות בביטול מ' יצרין בימינא ושמאלא א' וכן בכלל הם ב )ב"ח ע" נברכות(
  .עשהות בקום "בחמימות אש התאוה למהר לשפוך דם ולעבור על ל

מים הוא מדבר מ בענין זה רק שלפע" וברע3824ז"מ בתיקו"ובזה תבין הסתירה בכ
' דדכורא ודכו' נ ולפעמים מדבר בפרטות שהוא נוק"ש דו"ל ונח"בכללות כבד וטחול שהם סמא

בסוד מוריד שני דמעות לים הגדול )  אות לבנטדף (ברכות ' למס' ש רבינו בפי"ועיין מ ,דנוקבא
ש " וכמעל שאין מניחין אותן לעסוק בתורה, 'והב ,על שמצערים ישראל בגלות, 'א ,שהוא ,'כו

נוקבין בישין והוא ' ש שהם סוד ב"יעו ,'א לו כו" על שאפשר לו לעסוק ועל שא)ב"ע'  החגיגה(
וימררו את ) יד שמות א(ש "מ וכמ"ש שזה בסוד נוקבא דדכר והוא סוד מרה חרבא דמה"כמ

והוא סוד  , דמרה איהו גיהנם)א"ו ע"צ( ח"מ'  ובתי)א"ו ע"נ( ז שם"ש בתיקו"כמ ,'חייהם כו
 ברכות(ס כבד כועס ומרה זורקת בו טיפה ומניחתו "וז 3825ת שבירר אברהם במקום גהינםהגלו

הוא המקטרג ותובע דין על ישראל והגלות שנגזר עליהם הוא מבטל הקטרוג ' שדכו )ב"א ע"ס
שאשה טובה דקדושה מתנה טובה אבל אשה רעה ' והוא הדורון שנותנים לו בסוד נוקבא דילי

ר "דע' והוא בסט, 'כי גחלים אתה חותה כו )כאמשלי כה ( )ב"עג " סיבמות(צרעת לבעלה 
 קשים גרים לישראל )ב"ז ע"מ יבמות(צרעת ' בגלותא בתראה דדחקין לישראל שהם נק

ז "צ( ובתיקונים )ב"ז ע"א כ"ח(כתות שבהם שחשבם בזוהר ' ע ה"ע ר"והם סוד נג ,3826כספחת
דמעות ' ה שהם קין והבל שהם ב"ודגג "התנינים והם ד' ל הם בסוד ב"ושני דמעין הנ )ב"ע

 הרואה' לפ' ועיין עוד בפי )א"א ע"ל(ד "לס'  בשם רבינו בפי)'פתח ז( ש למעלה"דבעיינין כמ
שם שחמור ושור הם ימינא ושמאלא וחמור קשה יותר שהוא אבות הטומאה ועשו '  שכ)'אות א(

שחמור  , יותר מן ההורגושגדול המחטיא לאדם) 'חומא פנחס גנת(ש "והוא מ ,שור אבות נזיקין
) א"ב ע"ק(משפטים ' מ פ"ש ברע"התאוני לטמאות האדם בחטא ושור הוא כעסני המקטרג וכמ

 ,'ובבהמה אלין בני עשו דשלטנותיה בכל הארץ כו' דנחש כו' ורדו בדגת הים דא ישמעאל מסט

                                                           

מדות ' ושור וחמור הן ב' קליפות שור חמור כלב וכו' ג, ל"ג וז"ע' ג ח"יהל אור ח'  עי3821
והכלב היא תולדת הזיווג , ל"עכ', ם ונחש וכו"ני שהן עשו וישמעאל סהכוללות הכל תאוני וכעס

 .)אור תורה אות נז(בין שור וחמור 
אל יהרהר אדם ביום ויבא לידי קרי , ל" מסכת ברכות וז-ל "ס להאריז"ספר ליקוטי הש'  עי3822

הוא ת "והנה הת, ת"מהם בחג' ג לכל א"ק, חלקים' י עולמות הם מתחלקים לג"וענין ש, בלילה
ג הנשארים בגבורה הוא מנין "ואותן ק, ר"או' בגימג "ג ק"חלקים ק' מטה כלפי חסד ונעשה שם לב

 .ל"עכ, ל"עג
 .ישעיה יד כט'  עי3823
  .ב"ה ע"א נ"גר'  עי3824
 .א"ד פכ"ר פמ" ב'עי 3825
שהן , ר לאו אינון מזרע דאבהן דאינון גרי צדק"ע, ל"ב וז"ז ע" צז"א על תיקו"בהגר'  עי3826

ק וכל "וכל הגלות וחורבן בהמ', שהזהירו מלקבל וכו, והן קשין לישראל כספחת, רהזעי' ה' בנוק
  . ל"עכ, ר וכל עזי פנים ורשעים שבדור הן מנהון"ה לע"י קיבול מרע"הצרות הכל ע
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ישמעאל ד' בכירה בסט' ולכן נק ,דיבשה' תנין אשר בים ולויתן נחש כו) אישעיה כז (והם 
   .ש"כ כמ"והצעירה עשו ואינו קשה כ ,התאוני שהוא קודם לעשו

  
  פתח יא

 ,נ"וזו בינה ,'דאצי' עלמין שהם שרשים לג' ש בסוד הג"ל במ"ונבוא לביאור דברי הרב ז
ראש בטן גויה שהוא גוף שלם והם בסוד ' מ שכל דבר נחלק לג"ש בכ"הם כלל הכל כמ' שאלו ג

ה אינה מתלבשת בגוף רק עומדת לסוד השלמת המאורות בסוד ן שבהם אבל חכמה סוד חי"נר
שאימא  ,ע שהם כלל כל הנבראים"עלמין בי' כ שרשים לג"והם ג ,נ דלא מתפרשין"זיוגא דזו

א "י פ"ס(ש "כ במ"ס ג"וז ,ן כפי שרשם"שורש להם והוא בסוד הארת החיה לנר' נ דאצי"וזו
 ,חכמה ,'ן של החי"סוד נר ,'ה באצי" הויה שבשם"שהם הו ,'ב נתיבות חכמה חקק כו"בל) א"מ

 3827ו למטה"ו למעלה י"ל הם בסוד י"אתוון הנ' כ ג" שהם ג,ע"עלמין בי' דג ן"שמאיר לנר
בסוד חכמת ' שבחינת חכמה עליונה איננו מתלבש בנבראים ונשאר באצי' ושורש העליון חי

'  וציור א, ' צורתה באד"וכל יו ,'ה דאצי"עליון של הוי' הבריאה וסוד המחשבה שלהם והוא י

ת "נתיבות פליאו' ולכן נק ,פלא ,בחכמה' שהם נכללי  ו למטה כידוע"ו למעלה י"כ י"ג
  .ה"חכמ

 דתיקון 3828א קוצי דשערי"ל שהם מסוד ל"עלמין מבוארים בדברי הרב ז' וסוד אלו הג
 3829יאג מדות שהם מתחילין מן האודנין והם מסוד אלף עלמין דחתימין בעזקא דכי"ראשון די

א ומשם "שורש לקו המדה להוציא בסוף המדריגות כח הסט' ס שמשם הי"שורש גבורה דבמו
 שהוא כח קיומו והם סוד אחוריים 3830ל"ל דסמא"והוא סוד א ,הוא קיומם בסוף כל האחוריים

א "ע וכן קיום הסט"י קו המדה יצאו הנבראים הנפרדים שהם בי" וע3831ן"דמילוי אלקים דההי
ל לשון "ס א"ל וכן ביטולם אחר היקף גלגל הזמן תלוי בשורש הזה וז" הנעלמין' שהם אחורי ג

 ,'אל קשה ואלה קשה מאל קשה עונשם של מדות כו) א"א ע" כיבמות(ש "חוזק וקשה כמ
שהם  ,'ואלה המלכים כו) לאבראשית לו (ו שבירה בסוד "שגורם קלקול לסוד המתקלא וגורם ח

נמשכים מן האודנין עד רישא דדכורא והם ' ו בסטכ אחר התיקון נתקנ"משא' דנוק' היו בסט
ל ותיקון זה שורש "ע הנ"עלמין בי' נ ג"ה הם בינה וזו"ם פ"ן חוט"כידוע שסוד אז 3832דפומא

ל "שא ,ל"הנ' שהם בג ,י"ל אדנ"א ,ה"ל הוי"א ,י"ל שד"א ,ל שהם"פעמים א' והם ג ,ש"להם כמ
 3835זעירא דויקרא' והוא א 3834דועה שזכה לבריאה כי"ר דרגא דמש" נגד ג3833י הוא בדעת"שד

 'והם אלף אלפין מארי תריסין כו ל"שמות הנ'  כמנין מילוי ב3836והוא סוד אלף טורין בבריאה
אתוון '  בסוד ג)פתח לע "אבי(ה ש למעל"עלמין כמ' שבריאה כולל כל הג )א"ב ע" קלר"אד(

                                                           

 .'א אופן א"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי3827
ין וחד בכל קוצא וקוצא תלת, ותלת מאה ותשעין נימין אשתכחן, ל"א וז"ב ע"ר קל"אד'  עי3828

  .ל"עכ, ל"קוצי שקילין דהוו בתקונא קדמאה תקיפין לאכפייא לתתא כחושבן א
ותאנא כל , תקונא קדמאה תקונא דשארי מרישא דשערי דרישא, ל"א וז"ב ע"ר קל"אד'  עי3829

והכא לא פריש ) א מתקוני דרישא"ס(ממוחא דרישא ) מחומא דלב(תקוני דיקנא לא אשתכח אלא 
ומהאי ) חסר כאן(ונא דא דנחית מן רישא דשערי דרישא הכי אשתכח אלא תק, הכי דהא לא הוי

בעזקא ) א אלף עלמין חתימין"ס(דיקנא אשתמודע כל מה דהוי ברישא דאלף עלמין דחתימין 
  . ל"עכ, אורכא דכל שערא דנחית מקמי אודנוי לא הוי אריכא, עזקא דכליל כל עזקין, דדכיא

ולעילא עמלק סמאל עמל נחש , י עשו מעמלק הווכל אלופ, ל"ב וז"א ע"ב רפ"זהר ח'  עי3830
ל "ש א"נח, ל"ם מן סמא"מן עמלק ס' ם ק"עמל קס, ה"נ למחטי לקב"דמפתי ליה לב, און ומרמה

  . ל"עכ) כאן חסר(מסמאל 
 .ב"צ ע"א ק"ליקוטי הגר'  עי3831
 .א"ד ע" כצ"ספד 'עי 3832
 .'ח שער הצלם פרק ג"ע'  עי3833
 .'ח זווגים פרק ו" ע'עי 3834
א על "בהגר' ועי, ל"עכ, לאחזאה דאשתלים ההוא אלף, ל"א וז"ו ע"א ט"ל אור חיה'  עי3835

  .א"א ע" קלז"תיקו
 .'לעיל פתח ח'  עי3836
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 עיבור במעי נ הם בסוד"שזו , דשם כידוע3837ל"ט וסנד"ים מטבכרו' א שהוא כסא עצמו וב"כס
רביין דקביעין תחותה ושם אימא מקננא בסוד הגנה ' שהם ב' עלמין יצירה ועשי' אימא וכן ב

ל והם מתאחדין בקיסטא בעזקא "עלמין הנ' ל דבג"פ א"ג' גי ,ן ותריס"והם מג ,'סוכת שלם כו
 והוא החותם ומדה שנתן 3839 נעיץ בעזקאמאקוטרא בגול ,ק"הוא בוצד ,ל" סוד עזקא הנ3838רבא

 ,3840ע שהוא סוד הדעת"בול וציור לכל העולמות ולכל הנבראים וטבעת הזה הוא נתן על האצבג
אם אין ) ז"י' ג מ"אבות פ(ש "וכמ ,3841שמיא וארעא' חותמא דגושפנקא דחתים בי ,י"ל שד"א

ונתן מדה  3842י שבזה אמר לעולמו די"ל שד" שם אס"וז ,והוא שם הדעת בגלופין ,בינה אין דעת
ש "כ אלף כמ"ה בגלופין הוא ג"שם אהי ,3843שמות דמרגלאן' ת וז"ת הוא דע"וסוד טבע ,לכולם

   .מ"בכ
 ,אלף דרגין והם מארי דיבבה'  נז3844ולכן שם ,'ל הוי"ועלמא תניינא הוא ביצירה סוד א

א " סברכות(שיצאו מאחורי עלמא תניינא שהם המקטרגים והם סוד ' והם סוד שני אנשים מרגלי
   ).פתח יט (עוד'  וכמו שית)הקודםבפתח ( ש"וכמ כבד כועס )ב"ע

ו "ששם מקננא נוקבא ולכן שם מתאחדין צ' י בעשי"ל אדנ"ועלמא תליתאה הוא א
 והוא 3845ת שמביא יללה לעולם" והוא בסוד טחול לילי)ר שם"אד(' וכו אלפין מארי דיללה

ביא  שיין מ)ב"ו ע"עיומא (ואמרו ' נשקנו יין כו) לב בראשית יט(ש הבכירה "שחוק הכסיל מ
דמהאי תיקונא מתבסמין כולא ) ר"באד(ואמר שם  ,מרה שחורה ,והוא סוד עצבין ,יללה לעולם

' שהם בסוד ב) פתח ז( ל"והוא כמש ,'ומתכפיין במרירא דדמעין דמתבסמין בימא רבא כו

                                                           

דכליל ' ט הוא ו"מט, ל"נ דבריאה כנ"ט וסנדלפון זו"מט, ל"ג וז"ע'  לצ"א על ספד"בהגר'  עי3837
וכן ',  סטרין כוכליל שית' ט עבד ה"מט, א"ו ע"מ פרשת משפטים דף קט"ש בר"שית סטרין כמ
והן , והן בנוקבא כידוע, חיות' רגלין ד' ד, והארץ הדום רגלי, ל הוא נוקבא"וסנד, בהרבה מקומות

ג הארון הן "הכרובים שע, ל"ג וז"ע' ח ד"תזא "בהגר' ועי, ל"עכ, ט וסנדלפון שבבריאה עצמה"מט
 והכרובים ,עלמין'  דלכן הן מרכבה לשכינה דאיהי מתפשטת בג,כוללים השרפים וחיות ואופנים

עלמין ראשם בבריאה שרפים וגופם ביצירה ורגלם '  והן מתפשטין בג,ל"ט וסנד"נ מט"הם דו
   .ל"עכ, 'בעשיה וכו

 .ר שם" אד'עי 3838
 .ב" ע'ז כ" תיקו'עי 3839
  .ב"ה ע" צז"א על תיקו"בהגר'  עי3840
, ה"הוראשי תיבות א, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ל"ג וז"ע' ח ז"ז'  עי3841

פ "ח חו"פע' ועי, ה ביה אתבריאת ארעא"ו, ה בזה אתבריאו שמיא"א, דביה אתבריאו שמיא וארעא
ונקרא , י"ו ה"י וי"ף ה"ע סודו אל"הנה אצב, ל"ל אדיר במרום עמוד עד וז"ברמח' ועי, 'פרק ו

 וסוד זה כי הנה היד, ת את השמים ואת הארץ"ובאמת הוא ר, גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא
) תהלים ח ד(וסוד זה כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך , אצבעות' היא כללות אחד ומתחלקת לה

ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש ) בראשית א ז(והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע 
והיינו שבריאת העולם ) תהלים לג ו(שמים נעשו ' וזה כי הנה כתיב בדבר ה, בן עזאי את העולם

אך , אך האמת הוא שזהו לראשית מציאותם, והיינו כי מן הפה יצאו הדברים,  דבורהיה בסוד
והם באמת מגיעים , ת"וזה נעשה על ידי הידים שהם חג, להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה

', והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד וכו', ובלא כן לא היו נעשים וכו, הדברים לבחינת עשיה
ג וזה ממש ענין של עשרת הדברות ובהם "וכן הידים חו, ג"ח וה"של הדעת הוהוא ממש חילוק 

' בנוק' כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי) שמות לב טו(נאמר מזה ומזה הם כתובים 
ה "וזה ממש החותם של אהו, וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד, מתקשרות הבחינות זו בזו

וזהו , ארץ'את ה'שמים ו'ת ה'ת א"ולכן הוא ר, ים והארץשהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמ
' ועי, ל"עכ, ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה', נגד ה' הנחתם בה

והיא ,  טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת-חותמא דגושפנקא , ל"ב וז"ג ע" עז"א על תיקו"בהגר
בדעת , ת את השמים ואת הארץ"בר, וארץוהוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים , טבעת המלך
  .ל"עכ, ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה"ה אהי"יחודא דהוי

 .א"ב ע" חגיגה י'עי 3842
  .א" עא קפט"ליקוטי הגר' ועי, א"ב ע"ב צ"זהר ח'  עי3843
 .ר"באד 3844
 .א"ו ע" סז"א על תיקו"בהגר'  עי3845
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נוקבין וכמו ' וב' הדכו' והם כוללים ב ,3846התנינים דקין והבל דנחתין בימא רבא ותהומא רבא
  .עוד' שית

א אחורי זלפה "נוקבין דסט' ל שעולם העליון ותחתון הוציאו ב"ש הרב ז"הוא מו
, 'וא ,ז שחוק הכסיל"בעוה, 'א ,עונשים' והם ב , שהם סוד מרה וטחול)'פתח ט( ל"כמש ,ובלהה

פרצופים ' כולל ב' כל א' נ דאצי"והענין בזה שכמו בקדושה דו ,ו"ב מיתה חרבא דמהמ"בעוה
נ "לאה ורחל שהם דו' כ ב"נ שבו וכמו כן נוקבא כוללת ג" דוהוא ישראל ויעקב' שדכו

) אשמות טו ( וכמו ששם לאה נמשכה מסוד אחוריים דמלכות דתבונה שהוא בסוד 3847שבנוקבא
מצד הנפלאות ורחל הוא מצד מלכותו וממשלתו בהנהגה ' כי גאה גאה הכרת השגחתו ית

א הם "וכמו כן בסט )ב ולאה פתח ידיעק( שם במקומו' טבעיות והם בסוד ענוה ויראה כמו שנת
' והם בב ,כבד ומרה ,נ שבו"והם דו ,מרגלין' ב ,כ"ג' שבדכורא הם ב ,ז"כ עד"בהיפוכא ג

ז "שבו בסוד כבד כעס ביסורים של הצדיקים בעוה' והם בהיפוכא דכו ,מיני קטרוגים' ב ,עונשים
מ שהוא הנהגת " סוד סומרה במיתה בנוקבא שבו ,ז"י למטה שהוא הנהגת עוה"שהוא בסוד נה

' א ,כ בהיפוכא"א ג"נוקבין הם בסוד פיתויים דסט' וכן הב ,ת"ב בסוד גיהנם ומיתה נגד חג"עוה
יותרת הכבד בסוד נוקבא דידה נגד רחל היא למעלה בהכחשת השגחה עליונה מצד עונש 

ז בענוגין דהאי עלמא והוא "וטחול בסוד שחוק שמשחק עם הרשעים למטה בעוה ,הצדיקים
 ובאמת כשיש גלוי מצד הנפלאות בעולם מסוד הנהגת )פתח י(ה ש למעל"דכורא שבה כמ

ז "ר ואין להם מקום רק מסוד הנהגת עוה"ב טוב לצדיקים ורע לרשעים אז אין פיתוי ליצה"עוה
לכן אנו אומרים שצפור העליון  ,במה שרואים בלבול סדר ההנהגה ומזיווג והתהפכות המדות

ש "והוא מ ,ז"י שהוא הנהגת עוה"רד למטה נגד עולם התחתון נהשנגד לאה באחוריים י
ל בסוד בלהה וזלפה "ש הרב ז"ומ ,פ"ש כמ"ת כמ" לבד ולא בחג3848א אוחזת ברגלין"דהסט

הם נוקבין ' שב ,ע הם בסוד אמה ועבד ושפחה"עלמין בי' כי הנה ידוע שג ,שהוא ענין עמוק
 ועבד הוא דכורא ,לאה ורחל , ומלכותבינה ,אמהות' בסוד ב ,'בריאה ועשי ,3849אמה ושפחה

   .3850ן יצירה עבדו זקן ביתו"במטטרו
  

  פתח יב 
כי ) ז שמות כא(ש "כ שייך בבת ישראל כמ"ובוא וראה דברי אלקים חיים כי אמה היא ג

כ עבד ושפחה "משא ,'לא תצא כצאת העבדים כו) ז שמות כא(' וכתי ,ימכור איש את בתו לאמה
כ "כ עבד עברי בשם זה משא"ג' ולפעמים נק ,'ען עבד עבדים וכוכנ) כהבראשית ט (הם בסוד 

 בשם רבינו )'פתח ה( ש למעלה"בשם זה רק בשם אמה והוא כמ' שפחה אין בת ישראל נק
ימינא ושמאלא שניהם רע כי שם ' שבעשי ,עלמין' ש שהוא בג"ר י"ק ט"אתוון ח' הגדול בסוד ג

ד ימינא טוב ושמאלא רע והם "ר עה"שניהם טוכולל  יצירה כ"משא ,א ומשכנו"עיקר מקום הסט
והטעם כי  ,ש"ובריאה שם שניהם טובים בסוד נשמה רק שזה ימינא וזה שמאלא בסוד י ,ר"ט

 רק בסוד זיוג הנשמות 3852ובריאה הם תמיד ביחד'  ואצי3851ב הם ריעים דלא מתפרשין"חו
ה בין "שושנ) 3853בב ש "שה(לבריאה בסוד ' חדשות זה נפסק והוא בסוד ירידת נוקבא דאצי

' כי השגחה והנהגה עליונה הוא מסוד אצי ,והוא ענין נפלא ,ר נקודה אחת"אסת ,החוחים
וממשלתו ' רק באם השגחתו גלויה וישראל הם במעלה העליונה אז ניכר קדושתו ית' כוחותיו ית

אבל אם  ,גלויים בפרטות' בסוד פרצוף שכל כוחותי' שנוקבא במקומה באצי' היחידה ואז נק
                                                           

קין שורש הקליפות ,  והן תרין דמעין)ג"סוף פ(ש לעיל "ה כמ"קין והבל הן נאחזין בנו, ל" וז3846
ועינים הן ) ב"פ(ש לעיל "והן נופלין לימא רבא שהן שני גווני עינא כמ, והבל שורש הדינין כידוע

בבינה תהום ' בימא רבא חכמה וא' א) שם(ושרשי הגוונין אמרנו לעיל , ה"ה ולכן הן נאחזין בנו"נו
  .ל"עכ, רבה

 .צ"דא על ספ"בהגרב " ליקוט בסוף פ'עי 3847
 .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3848
  .'פ פרק ו"ח חו"פע' ועי, ב"ד ע"ב צ"זהר ח'  עי3849
 .ב"ו ע"א קכ" זהר ח'עי 3850
 .א" ע'ג ד" זהר ח'עי 3851
ואצילות סוד החכמה , ל האצילות ובריאה הם באחדות"ד וז"ח ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3852

  .ל"עכ, שיןובריאה היא סוד הבינה וחכמה ובינה הן רעין דלא מתפר
  .א"ע' זוהר א' הק'  עי3853
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שראל אינם במעלתם הוא סוד מיעוט גלוי כבוד השגחתו ומלכותו מתגלה רק בסוד נקודה לבד י
ק "ר יורדת בהיכל ק"והוא סוד אסת ,מתעלם ונסתר' כבודו ית' והיא ירידתה לבריאה שגילוי אצי

בת והוא ' הוא נק' ונוקבא דאצי ,ר עליון" שהוא יושב בסת3854ל"בכתר דבריאה סוד אכתריא
 ,בת ואחות ואם' מקומות שורש הנוק' מ שהם בג"ש בכ"היסוד כמ' טה בעטבסוד נקודה למ

שהוא  ,וכי ימכור איש את בתו לאמה) ז שמות כא(ש "והוא מ ,3855ובחזה ובדעת בפה' בעט
כמו ' ה שאינה בגילוי כבוד מלכותו ית"ל שיורדת לבריאה ושם נעשה בסוד אמ"הנקודה הנ

ה "והוא בסוד מא' והוא הסתרת פניו ית ,מלך פנימהכל כבודה בת ) יד תהלים מה(' דכתי' באצי
עילאה דמקננא תמן ושם אין פגם רק ' ם ה"כ בסוד א"והוא ג ,3856רביין שתחת הכסא' מ דב"בסו

ש "ולא נשאר רק בסוד זיוג חיות העולמות כמ' סוד מיעוט גילוי כבודו בסוד פרידותו מאצי
   ).'ע פתח ד"אבי (למעלה

 ,מלאך הברית ,3857י שליח ששמו כשם רבו"השגחה עד ששם הוא "וביצירה הוא עב
דרגין ' והם ב ,3858א"לפעמים בסוד מטה ולפעמים בסוד נחש הסט ,ר"ד טו"י והוא עה"בסוד שד
דנחש רע שבו משמאלא בסוד ' ועבד כנעני בסט ,דטוב שבו' או עבד עברי בסט, של עבד

כנען ) חהושע יב (כתיב ו ,'ארור אתה מכל הבהמה כו) יד שם ג (ארור כנען) כהבראשית ט (
ץ כל בשר "ק) יג ו בראשית(והוא  ,והנחש היה ערום) אבראשית ג (ש "כמ ,'בידו מאזני מרמה כו

ד "וכן עב ,דכורין' מקטרגים מאללי ארעא בצד הרע שבו ב' ושם הם בסוד ב 3859שגרם מיתה
ור העינים רק שהם מחשיכים א ,קין והבל ,העיניים'  שהם בסוד ב3860ר של הנחש"י סוד עו"כנענ

וסוד  ,3861דסומקא ואוכמא שהם תרין דמעין דנפלין לימא רבא ולתהומא רבא' לאשגחא בסט
  .דטוב שבו' בסט ,ש הנהפך למטה ונפקא מאתלטיא"י הוא נח"ד עבר"עב

ושפחה כי ) כגמשלי ל (ושליטתם בסוד ' ושם עיקר מדור הקלי' ושפחה הוא בעשי
) היא שמות (דרע והוא שם ' לם ושם שניהם בסטוהוא הנהגת הרע ושליטתו בעו ,תירש גבירתה

והם אחוריים ' י הם בעשי"ש שנה"כמ ,ה"שהם סוד שחקים נו ,בכור השפחה אשר אחר הרחיים
ה שהם שתי בנותיו שבאחוריים שלהם "ע רע"ר הוא סוד נג"ן נחו"ן ב"ה הוא לב"השפח ,שלהם
  והוא סוד פיתויים שלהם3862ם"אלקי' יא שהם נגעי בני אדם ונחור הוא ג"נוקבין דסט' הם ב

, ק"דח' מראה קצת טוב ומרמה את האדם בימינא שבו סוד ח ,'כי נופת תטופנה כו) גמשלי ה (

                                                           

  .ע פתח כח"לעיל אבי' עי', ח זמירות פרק ד"פע'  עי3854
 .א שמוש מנא ותגא"מ תרומה קנח ע" רע'עי 3855
עמודים שהבית ' ן כידוע שסוד ב"ן קפלי"ואמר תרי, ל"ב וז"ע'  לצ"א על ספד"בהגר'  עי3856

, רביין' והיא קביע על ב, ת בית כידועשהיא נקרא, נ שתחת המלכות"הן זו, נכון עליהם יכין ובועז
ב רביין קביען "ע' ח דף צ"ש בתז"כמ, נ דבריאה"ט וסנדלפון דבריאה שהן זו"נ דבריאה מט"והן זו

  . ל"עכ, ש"ע' תחותה כו
 ב"ח ע"סנהדרין ל 3857
 . א"ה ע"ג רנ"זהר ח 'עי 3858
 .ב"ה ע"א ל" זהר ח'עי 3859
והם , כ מלבוש אחר מקליפות נוגה" גכ עשה לו"אח, ל"וז' ח קליפת נוגה פרק ד"ע'  עי3860

וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא כי הרי ', ע הארץ וכו"וכנגד הלבוש דכתנות אור ג, כתנות עור
ג "ב ע" יצ"א על ספד"בהגר' ועי, היא הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה

בשר ושם מתגליא ' שמילה נק, דלעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם מא] ש"ומ[, ל"וז
) ב"ח ע"סנהדרין ל(ר שאמרו "והוא בסוד כתנות עור של אדה, ועורו הוא עור הערלה, ל"החסד כנ

כ נכסה בעור "ואח, והוא אור הגנוז, ש בזוהר"ובתחלה היה כתנות אור כמ, מושך בערלתו היה
ו כי ערומים הם והוא היה לבוש ידע, ל"א וז"ט ע"שם כ' עיו, ל"עכ, א"ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס

ד "ה ע"ח דף פ"ש בתז"בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם חטאו וכמ
ג כד מטא לעלמא דפרודא דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא "ב וכ"א ופרשת בראשית דף כ"ו ע"ופ

 למיעבד ליה אבל למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא ודאי טב הוא
  .ל"עכ, עתיד הוא למחטי קמך

והן ) ג"סוף פ(ש לעיל "ה כמ"קין והבל הן נאחזין בנו, ל"א וז"א ע" לצ"א על ספד"בהגר 'עי 3861
והן נופלין לימא רבא שהן שני גווני , קין שורש הקליפות והבל שורש הדינין כידוע, תרין דמעין

' א) שם(ושרשי הגוונין אמרנו לעיל , ה"ן נאחזין בנוה ולכן ה"ועינים הן נו) ב"פ(ש לעיל "עינא כמ
  .ל"עכ, בבינה תהום רבה' בימא רבא חכמה וא

 . ל"עכ', והנה נחור יש בו אותיות חרן וכו, ל"פ פרשת וירא וז"שעה'  עי3862
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) מב יג ויקרא(הוא סוד  ,ק"ופערה פיה לבלי ח) יד ה ישעיה(בגיהנם בשמאלא  יורדת מות' ורגלי
 אחוריים דאחוריים שהם מסוד ,ושער בנגע הפך לבן) ג יג ויקרא(' וכתי ,ם"ן אדמד"נגע לב

נוקבין ולכן הם ' והם אחוריים דזלפה ובלהה שהם ב ,ל מארי דיללה" הנ3863א קוצי דשערי"דל
) יבקהלת ט (והם שני  ,ימינא ושמאלא לובן ואודם' דקלי' ב דנוק"והם במוח חו ,שערות בנגע' ב

ן הוא "לבו ,ם" ולכן נקרא אדמד)פתח יז (בסמוך'  כמו שית3864ם"פ ד"ב ,ח"צפרים האחוזות בפ
א הם אחוריים "ובסט ,שערי בינה בקדושה שמשם הם שתי בנותיו לאה ורחל' ב נתיבות ונ"ל

הנהגות ' סוד ב' נוקבין דקדושה דאצי' בסוד ל עצמם הם "ה ורח"והיינו כי לא ,שפחות' בסוד ב
 והנהגה הזאת היא ,בהנהגת העולם' ם בעשימתלבשימצד הנפלאות ומצד הטבע שהם עצמם 

' ל הנגלים והם בסט"נוקבין הנ' נהגת העולם והם סוד זלפה ובלהה שהם אחוריים דבנעלמת בה
ה והוא "זלפ' ה גי"ם עם לא"א שם אלקי" באחוריים דלאה שהוא הכסבבריאהזלפה  ,דקדושה

ה הוא "ובלה ,ל שבכסא"ט וסנד"רביין מט' הנהגה העליונה בסוד הנפלאות הנגלה לנו ב
נמצא  ,דכורין' והם נוקבין של קין והבל שהם ב ,עיית הנגליתהנהגה הטב' אחוריים דרחל בעשי

ה "בינה שם אהי ,דלאה' וקין בסט ,בלהה' דנוקבה ונק' ל ונוסף בה ה"שבלהה נוקבא של הב
י "א שהם באים לפתות האדם ע"נוקבין דסט' ל יוצאים ב"הנ' ולכן מאחוריים של ב ,ן"דיודי

ב "סוד יסורי הצדיקים להרבות שכרם בעוהשהוא ' י שבעשי"סידור ההנהגה הטבעית שבנה
ש "והוא מ ,דהבל' ז בסט"ז שהם בעינוגי עוה"ובסוד שלות הרשעים בעוה ,דבינה לאה' בסט

היינו ששניהם הם  ,מוחין דנוקבא וצפור העליון ירד נגד התחתון' ציפרים ב' ל שהם ב"הרב ז
דרע ' שפחות ששניהם בסט' ושם הוא בסוד ב' ז והוא מקומם בעשי"שולטים בסוד הנהגת עוה

   .שני צפרים' ל והם נק"כמש
  

  פתח יג
שוחה  ,3866מחי'  ובזנבא דילי3865מפתה' ר שהם נוקבין בפומי"כי הם בסוד עון לה

, שבקדושה ,3867כי ידוע שנוקבין הם בסוד בור ,)משלי כב יד (יפול שם' עמוקה פי זרות זעום ה
נוקבא הם בסוד הגבורות שעשו מ ש"ש בכ"כמ ,תהומא עילאה ותהומא תתאה ,הם בסוד באר

 ,)משלי כג כז (הוא באר צרה נכריה, א"ובסט ,3869 בסוד הצמצום והסילוק3868יסודה שקיע לגיו
' והם ב ,'כי יכרה איש בור ונפל שמה שור או חמור וכו) לג שמות כא(' והוא סוד הכ ,בור שחת

בסוד שור  ,ע" וגז"עון ע' והענין כי בבית ראשון הי )א"ט ע"ג רע"ח(מ "ש ברע"משיחין כמ
ר "ר בסוד כלב שנפיק משו"עון לה' ובבית שני הי ,ל"תנינים הנ' שהם ב ,ישמעאל ועשו ,חמור
וגרמו  ,'ע כו"ז וג"ר כע"שקול לה) א"ע'  דירושלמי פאה דף(ש " וכמ3870ר וכולל שניהם"וחמו

י " בד הוא בלאה ומשיח"ומשיח ב ,תהומות' והם בסוד ב ,ל"ר הנ"משיחין בבו' כ דנפלו ב"ג
ה "ן הוא אהי"ל וק" שהוא בבריאה בסוד צפור הנ3871ן צפור"ולכן משיח גנוז בהיכל ק ,ברחל

מקרא ) א"ז ע" צסנהדרין(ש "ד גנוז וסתום כמ"ולכן קץ של משיח ב ,דההין אימא דמקננא שם
שצריך ) ה תתן להם"דא " עד"מ(לתיקונים ' ש רבינו הגדול בפי"כמ ,זה נוקב ויורד עד התהום

                                                           

בכל קוצא וקוצא תלתין וחד , ותלת מאה ותשעין נימין אשתכחן, ל"א וז"ב ע"ר קל"אד'  עי3863
  .ל"עכ, ל"תקונא קדמאה תקיפין לאכפייא לתתא כחושבן אקוצי שקילין דהוו ב

 .'ן פרק ז"ח מוחין דזו"ע'  עי3864
 .ב"ח ע"ב רס" זהר ח'עי 3865
כפיף רישא לעפרא סליק זנבא ) א בדינא"ד(חויא כד איהו , ל"ב וז"ט ע"ג קי"זהר ח'  עי3866

יף לעפרא אוף הכי השתא בגלותא כהאי גוונא רישא כפ, שליט ומחי לכל אינון דאשתכחו קמיה
' ועי, ל"עכ, רישא דאתכפיא לתתא, וזנבא שליט מאן עביד לזנבא דיסתליק לעילא ושליט ומחי

  .ד"א ע" יצ"א על ספד"בהגר
  .פרדס שער כג פרק ב'  עי3867
כל בליטה הוא רחמי וכל שקיעה הוא דין שלכן כל , ל"א וז"ז קמט ע"א בתיקו" בהגר'עי 3868

 . דדכוראדינין בערוה דכלא שקיעה וכל רחמי באמה
  .א"ז ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3869
מדות ' ושור וחמור הן ב' קליפות שור חמור כלב וכו' ג, ל"ג וז"ע' ג ח"יהל אור ח'  עי3870

והכלב היא תולדת הזיווג , ל"עכ', ם ונחש וכו"הכוללות הכל תאוני וכעסני שהן עשו וישמעאל ס
  ).אור תורה אות נז(בין שור וחמור 

 .ב"ו ע"ג קצ"זהר ח' ועי, ק ידא פר"ח א"ע'  עי3871
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רק  ,ט ביצירה"פ במשנה במט"לע דיצירה עד הבריאה כי אינו מגולה בתורה שבעלנקוב הס
  .לבא לפומא לא גלי) א" ע' חח"ז3872(ש "והוא מ ,בבריאה

עד כי ) יבראשית מט  (וסוד תהום הוא ביסוד אימא דבריאה והוא שם בדרגא דלאה
ות הם בפה וידוע כי כל תהומ )פתח יא( ל"י עלמא עלאה כמש"ל שד" שהוא א3873ה"יבוא שיל

' וכן ברחם דנוק 3874ך"מוצאות בסוד מנצפ' ג בפה בה"וברחם ששניהם הם בסוד נקב ושם הם ה
כ סוד " ג3876וכן הפה חללא דאגוזא ,3875צירים' דלתות וב' ם סתומה בב"ך מ"כ בסוד מנצפ"ג
סתום ולפעמים פתוח ' ובקדושה הם בסוד באר שלפעמים צריך שיהי 3877והוא מאמר סתום ,ם"מ

כלת משה  ,והוא בדבור בפה ,'ונאספו כל העדרים כו' והאבן גדולה כו) ג-ב  כטבראשית(ש "כמ
וכן למטה ברחם  3878'י תריסין דאתכנשו על האי סלע כוי מאר"בסוד לאה ע ,הפנימית בתורה

ושלא בשעת  3879ואז הוא מאמר פתוח ,'באר חפרוה שרים וכו) יחבמדבר כא (י "י נה"בזיוגא ע
) א נח תהלים(ש "וכן למעלה בפה בדבור כמ ,'גן נעול כו) יבד  ש"שה (סתום' הזיוג צריך שיהי
ז יעשה עצמו כאלם אבל צדק "מה אומנותו של אדם בעוה) א"ט ע"פחולין  ('האומנם אלם כו

  .'תדברון כו
 ,3880'א הם בסוד בור מסיגי הגבורות שאין בהם מים רק נחשים ועקרבים כו"ובסט

והם סוד  ,עליון ונחש למטה בבור התחתוןז בבור ה" שעקרב בע)'פתח י( ל למעלה"כמש
 הם עשק 3881הראשונים' רות והם שלוחי הדין וכק בנחל שהם הגבו"הבארות שחפרו עבדי יצח

 ,תהומא עילאה' ז דכו"שהעליון בסוד ע 3882תתאה' עילאה וה' ה ,ושטנה והם בית ראשון ושני
כולל ' וכל א ,' זרה כולשמרך מאשה) ה שם ז ('פי זרות כו) ידמשלי כב (ר "והתחתון בסוד לה

כ "אינו קשה כ' א שא"נ של נוקבין דסט"בור חסר שהם דו'  וא,בור מלא' א ,בור' שנים והם ב
 ,' בירה תוכיח שחזרה לראשונים כו)ב"ע'  טיומא(ש "והוא חכמה שלהם צפור העליון וכמ

את הגמל ) ז-ד ויקרא יא(פ " ע3883ומבואר בכתבי רבינו ,'ראשונים שנתגלה עונם כו) שם(ואמרו 
והם  ,כי הגמל יש לו סימן טהרה בפנים והחזיר מבחוץ ,'ואת החזיר כו' כי מעלה גרה הוא כו
כי יפתח ) לג אכשמות (וזהו ענין  ,ישמעאל בבית ראשון ועשו בבית שני ,בסוד ישמעאל ועשו

איש בור מלא שהחפירה מבפנים ורק מבחוץ סתום בכיסוי והוא בבית שני בסוד האשה זונה 
בפיו שלום ידבר את רעהו ובקרבו ישים  ,והוא בבית שני ,ל"מה האדם בפיתויין שלה כנשמר

' ק דעשי"דח' והוא ק ,' חלקות כוישפת' יכרת ה) דיב תהלים (ש "וכמ )ז ט ירמיה(' ארבו כו
כי יפתח איש  )לג שמות כא(ז אמר "ש רבינו בליקוטיו וע"שהוא צפור השמאלי איש לשון כמ

חסר שבפנים הוא סתום ואינו מלא רק  ,או כי יכרה איש בר ,ימן טהרה מבחוץמלא שס ,'בור וכו
' וסי ,והוא סימן טהרה בפנים ,'להביא כורה אחר כורה כו) א"א ע" נק"ב(ש "כרהו מעט וכמ

                                                           

ל לבא לפומא "וזה שאחז, תורה שבעל פה מפרשת תורה שבכתב, ל"א משלי כ ל וז"גר'  עי3872
א על "בהגר' ועי, ל"עכ, כלומר שלא ניתן לתורה שבעל פה לגלות מה שבתורה שבכתב, לא גליא

  .א"ע'  וצ"ספד
  ).ב"ח כז ע"תז(משה '  גימ3873
 .'א פרק ג"ח טנת" ע'עי 3874
 .ב"א פתח כ"דז' לעיל נוק' י ע3875
דאינון תהו , ארבע גליות הוו תלת לקבל תלת קליפין דאגוזא, ל"ב וז"ז ע"ג רכ"מ ח"רע 'עי 3876

רביעאה ' תניינא בהו אבנין מפולמין דאינון סלעים תקיפין וכו, קו ירוק קליפה ירוקא דאגוזא
סוד , ל"ד וז"ח ע"ב כ"אור חיהל ' ועי, ל"עכ, תהום חלל דאגוזא ביה קול דממה דקה תמן קא אתי

שהן ' ס וכו"והן הגדות שהן בש, משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני שהוא הסוד והוא גנוז ברמז
וזה שבקש משה שלא יגנז ' ו כמו דברים בטלים ובהן גנוז כל האורה והתורה וכו"לפי הנראה ח

ם של חול והוא מפשעינו וזהו מחולל מפשעינו שנעשה חול דברי, הסוד באלו הדברים ולא ניתן לו
  .ל"עכ) ב"ד ע"פקודי רנ(

 .א"ד ע"שבת ק 'עי 3877
  . שםא"בגרו א"ג ע"ז מ"תיקו' עי 3878
 .א"ד ע"שבת ק 'עי 3879
 .א"ט ע"ג רע"זהר ח'  עי3880
 .אן בראשית כו "רמב'  עי3881
 .ב"א ע"ז ע"תיקו 'עי 3882
 . בפירוש על סוף סבי דבי אתונא3883
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כ בסוד פתיחת הפה "והוא ג ,ר חסר"ולכן הוא ב ,כ"טומאה בחוץ בבית ראשון שאינו קשה כ
ומעת חדלנו לקטר למלכת השמים ) יחד ירמיה מ(ש "ב בזה כמר להראות קצת טו"פיתויים דיצה

לכה נרוה ) יט- יח משלי ז(ז להשפיע להם עושר ותענוגי הזמן בסוד "י ע"שחשבו ע ,חסרנו כל
ש "זנות כמ' ז נק"שנמסר ההשגחה למשטרי השמים וע ,'כי אין האיש בביתו כו' דודים כו

) טו ט ישעיה(ק "דח' והוא בסוד ח ,'ר הארץ כווקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכ) טזדברים לא (
לא תרצח לא  ,ד"ע וש"ז וג"בבית ראשון ע ,נוקבין' כולל ב' כ כל א"ואעפ ,'כי כולו חנף וכו

וכן בגלותא בתראה מוסרים ומלשינים  ,ר שקיל כנגד כולם"ובבית שני לה ,ישמעאל ועשו ,תנאף
 השגחה עליונה ובו שליטת עשו והמינים ואפיקורסים שנתרבו בעקבות דמשיחא להכחיש

באמצע סוד כלב  ,ר"ובו ,ת של שור חמור"ת וס"ת הם ר" שח,ר"בו, בורות' וישמעאל והם ב
' ל שהם מב"משיחין הנ' ונפל שמה שור או חמור ב) לג שמות כא(ולכן  ,ל דנפיק מנייהו"הנ

 ,שהוא סוד נקבה ,דמשיח יתיב על פתחא דרומי) א"ח ע" צסנהדרין(ש "ס מ"וז ,נוקבין דקדושה
' כ סוד ב"משיחין הם ג'  וב,3884תהומות רומי זעירתא ורומי רבתא'  והם ב,תהום תהומא רבה

 או )ב"ט ע" צסנהדרין(ש "כמ )הישעיה כז (' ם יעשה לו כו"ם שלו"שלו ,ר"פ צפו"ציפרים ב
' דקדושה ב' שהם בסט ,משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה' יחזיק במעוזי וכו

) ה ט ישעיה(ש "כמ 3885ת פה אלמים פה עקרו,להתיר פה של מעלה ופה של מטה ,ומותתה
 ,ד"משיח ב ,שהוא גלוי השגחה מצד הנפלאות בסוד לאה ,'דבר כו' כי פי ה' כו' ונגלה כבוד ה

כי חלה גם ילדה  ,ופה עקרות דקיבוץ גליות ,'כימי צאתך מארץ מצרים וכו) טומיכה ז (ש "כמ
   .י ברחל"י משיח ב"שהוא ע )חישעיה סו (' ציון את בניה כו

  
  ידפתח 

אזי ' לנו כו' שהי' לולי ה )תהלים קכד(ה ברוח קדשו "ועל סוד הנורא הזה דבר דוד המע
נ "ה דו"ג ודג"ל והוא סוד נפילת יונה במעי ד"והוא סוד נפילתם בבור הנ ,'וכו חיים בלעונו

והם סוד מיין  ,' כופונואזי המים שט, תש בפירושי על יונה באריכו"ל כמ"תנינים הנ' א ב"דסט
ה עבר על "נחל ,ש"אזי עבר על נפשנו המים הזידונים וכמ ש" ששם התנינים וכמ3886בישין
אבל הקדושה שקשור בנו בסוד  ,ל"פ א" ג)פתח יא( ל"עלמין הנ'  מסוד אחוריים דג,נפשנו

סוד  ,' טרף לשיניהםשלא נתננו' ברוך ה' ,ן בעדם ואמר"השלשלאין תקיפין דקשורים בו הם מג
נפשנו כצפור נמלטה ' ,ואמר ,ן"ת שט"ת שלא נתננו טרף ר" וכן ר3887ן"ש ושט"ן דנח"פ ש"ב

לפנינו '  כמו שית3888ר"ח דנלכדים בנוקבא דתה"בסוד כצפורים האחוזות בפ ,'מפח יוקשים
ואתה תשופנו ) טובראשית ג (א לרגלי בני אדם "דסט'  והוא הרשת שעושה נוק)'פתח ח (ד"בס

  .'כו' הפח נשבר ואנחנו נמלטנו'ל אז "ולע ,קבע
 שהם נגעי בני אדם והם )'פתח ח( ש"ס צפרים שמביא המצורע אחרי טהרתו כמ"וז

' וא' לה' השעירים א' כמו סוד ב ,נשלח על פני המדבר' נשחט וא' א ,'ומביא ב ,בסוד הלשון
' ש רבינו הגדול באריכות בפי"כמ ,נסתרס' נהרג וא' א ,תנינים' ב ,שהם בסוד קין והבל ,לעזאזל

 3890משיחין שכל גלות ישראל הוא בערב רב שהם סוד הנגע רע' כ בסוד ב"והם ג ,3889ד שם"לס
                                                           

שמענא דאינון רומי רבתא ורומי זעירתא בזמנא ערלה ופריעה , ל"ב וז"ח ע"ז ע"תיקו'  עי3884
א שערלה ופריעה הם עשו "ז ע"ז פ"תיקו' ועי, ל"עכ, דמתעברין מעלמא אתגליא אות הברית

  .וישמעאל
 .א"ח ע"מנחות צ'  עי3885
ל " ר-בכללא חדא אתעבידו חיה טבא חיה בישא , ל"ב וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3886

ואף באור של היסוד כיון שנסתלק נמצא , ל"צום וסילוק האור כנוהגבורות באין מסוד הצמ, ג"חו
מוציא ' נקבים שביסוד א' והוא סוד ב, לכן בו מים טבאן מים בישן, כל סילוק הוא בסוד דין, בו דין

  . ל"עכ, ביניהם' ודופן א' זרע ושני כו
נ של "ן זודמוץ ותבן ה, שן דארס נחש בין שיניו, ל"ד וז"ח ע" לז"א על תיקו"בהגר'  עי3887

והן בין , פנחס והן אותיות אמצעיות דנחש ושטן' מ פ"בלק וברע' ש בפ"כמ, ט דחטה"והן ח, א"ס
 .ל"עכ] ג והענין"א ע" לצ"א על ספד"בהגר' א מפתה ומקטרג עי"נ של הסט"וזה שהזו[, שן ושן
 .ב"ה ע"א קצ" זהר ח'עי 3888
ל באמצע הראש "א הלויתן הנוההוא עיבר חוור הו, ל"ב וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3889

ב "ב(ואמרו ) א"ירמיה ל(בסוד נקבה תסובב גבר ' נ הזכר עובר והנקבה מסב"והן זו, והוא העובר
לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר ונקבה נבראו ואלמלא נזקקין זה לזה מחריבין ) 'ד ב"ע

והענין אם , ל"צדיקים לעמה עשה סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה ל, את כל העולם כולו
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וראה הכהן והנה ) ד-ג ,דויקרא י(ש "וז ,משיחין' י ב"התיקון והוא ע' וכאשר יכלו מעלמא אז יהי
א שם "שבסט ,חיןמשי' ב ,ואז ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות ,'נרפא נגע הצרעת כו

, נשלח' וא ,י שנהרג"משיח ב, נשחט' וא ,אבל הם בסוד החיים )המשלי ה ( יורדות מות' רגלי
ה "י השד"ם שביסוד דנוקבא שהוא פנ"נפתח הרחם חות' י יהי"שע ,ה"י השד"נשאר חי על פנ

ח ושם "משי'  גי3891ש דמכיש ברחמה"בסוד נח ,ד הוא מפתח דילה שפותח רחמה"שמשיח ב
ם "דלתות והוא פותח מ' צירין וב' י בב"ושם סוד שם שד ,חקל תפוחין ,3892ה חרושהסוד שד

' י הי"ר שע"ר חמו"ס שו"וז )ו ט ישעיה(' ם סתומה דלםרבה המשרה כו"סוד מ ,סתומה דילה
ר "שו' ת גי"כי נרפא נגע הצרע) גד ויקרא י(ש "וז ,ש"גלות האחרון שהם נגעי בני אדם כמ

עלמין ' בג ,נ"בינה וזו ,עלמין עדן נהר גן'  שהם בג3893ג"הפך מענע הוא מה שנת"ונג ,ר"חמו
 ,ל"ה ורח"ת באחוריים דלא"ת ובהר"נוקבין שא' ל ב"נגעים הנ' שאחוריים דלהון הם ב ,ע"בי

וספחת הוא באמצע  ,והם עשו וישמעאל )יעקב ולאה פתח כד( במקומו באריכות' כמו שנת
כי עשו  ,'המרגלי'  בישראל שהם בסוד בב שנתערבו ונדבקו"ב ר"בעלמא תנינא שהם ער

שלכן הם מעורבים  ,דיעקב' ר בסט"כ ע" משא,וישמעאל הם נגד אברהם ויצחק שור וחמור
' ש רבינו הגדול בפי"ת כמ" קשים גרים לישראל כספח)ב"ז ע"מיבמות (ועליהם אמרו  ,בישראל

 ,והם משה ויעקב ,א"ת דדכורא ז"ת ות"והם שני מרגלים שהם יצאו אחורי דע ,3894ברכות' למס
ח שבדור שהם "ת ,ר"ב שהוא קיבלם שלכך נגזר עליו גלותא בע"ב ר"ער' ת גי"משה בדע

וכן נגד יעקב שנתערבו בישראל והם  ,3895מ"מ בכ"ש בתיקונים ורע"מבוזים בעיניהם כמ
  .ונספחו על בית יעקב) אד ישעיה י(ש "מתדמים להם ונכנסו לברית התורה כמותם וכמ

פ "ח שבישראל במה שמבזים אותם ומבזים תורה שבע"על ת ,'א, גיןדר' ר הם בב"וע
 והוא גלותא דמשה דלבוש 3896ל באגדות שהם סתומים וחתומים ברזין עילאין"ועל דברי חז

                                                                                                                                                                      

כידוע , ל הזיווג של החסד מתפשט למטה היה מחמת רוב החסד העולם חרב"ר, היו נזקקים זה לזה
השפעת עליהם רוב טובה אינן יכולין ) א"ג ע"תענית כ(ש "שרוב גשמים מטשטשין את הארץ וכמ

והוא , אינו יוצא ממנוו, כידוע סירס את הזכר שגנזו ביסוד, וחד חרוב' ס שית אלפי כו"וז, לקבל
, ל"ומלחה לצדיקים לע, והרג את הנקבה שאין מתפשט כלל למטה, סוד הסירוס שאין היסוד מוליד

י פי "פ שאין יוצא החסד הזה ע"כי אע, והחילוק שבין הסירוס לבין הריגה, שאז יתגלו שניהם
ג את כל הדורות וזן והוא החסד שמנהי, דרך דופן' מ נהנין ממנו כידוע בסוד נהיר לנוק"היסוד מ

אלא שהוא בהסתר פנים ואין נסים נגלים עד , מקרני ראמים ועד ביצי כנים, בחסדו כל בשר
ולכן הנקבה היא גבורה , ל"אבל אור הנקבה נתבטל הכל עד לע, שאז יתגלה בפום אמה, לעתיד

ר קכח "אד(' ומהאי לשאר גולגלתין דלתתא כו, ל"וחסד הזכר אינו נפסק אפילו רגע אחת כנ, ל"כנ
  .ל"עכ, ל והוא בשמירת התורה ומצות"הוא כלו לע' והן מאתן עלמין ומאתן דנוק) ב"ע

בורים 'פילים ג'נ) ע"ע ר"נג' סי(דבזמנא דערב רב דאינון , ל"ב וז"ז ע"א כ"זהר ח'  עי3890
 ב"ז ע"ז צ"בתיקו' ועי, ל"עכ, ה לקרבא בינייהו"לית רשו לקב', ה' בין ה, נקים'פאים ע'מלקים ר'ע

בראשית שם דעמלקים רישין דבני ישראל בגלותא כלי חמס וגוזלים לעניי ' בפ' מפ, ל"א שם וז"וגר
וכד קביל לון , ר"דדור המבול ונשמתין דילהון ונצטרפו במצרים ונפרד הרע בע' והן מסט, ישראל
ר נפילין הן דאזלין בתר זנות והכן בת', ה נתערבו נשמתן בישראל והוא הגלות הזה וכו"משה ע

גבורים הם אנשי השם דכל עובדיהון בשביל לעשות לון , דילין' בצעין דהאי עלמא אשה זונה מסט
 ענקים הם ,ח וצדקה והם בעלי תורה"רפאים שאינן רוצים לעשות ג, דדור הפלגה' שם מסט

 .ל"עכ, ח"מזלזלים ת
נחש ה מזמין לה "אילה זו רחמה צר וכשכורעת לילד אז הקב, ל"ב וז"ז ע"ב ט"ב'  עי3891

 . ל"עכ, ומכישה ברחמה ואז נפתח רחמה ויולדת
 .'א פתח ב"לעיל או'  עי3892
ד שאין למעלה "ב מ"י פ"א ס"בהגר' ועי, ט"לעיל תיקון פתח י' ועי, ב"ו ע"א כ"זהר ח'  עי3893

  .מענג ואין למטה מנגע
ר לאו אינון מזרע דאבהן "ע, ל"ב וז"ז ע" צז"א על תיקו"בהגר' ועי',  הרואה אות אפרק 3894

וכל הגלות ', והן קשין לישראל כספחת שהזהירו מלקבל וכו, זעירה' ה' אינון גרי צדק שהן בנוקד
, וכל עזי פנים ורשעים שבדור הן מנהון, ר"ה לע"י קיבול מרע"ק וכל הצרות הכל ע"וחורבן בהמ

 . ל"עכ
] ל משהאורו ש[, ל"ג וז"ג ע" מז"א על תיקו"בהגר' ועי', כ' ל שער הגלגולים הק"באריז 'עי 3895

מ עליו הכל על התפשטות "ש בזהר ובר"וכל מ, אינו מאיר לעולם וזהו גלותא דיליה בגלות רביעי
  . ל"עכ, ח ושם מחולל מפשעינו"אורו בת
,  סוד משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני שהוא הסוד,ל"זד "ח ע"ב כ"יהל אור ח 'עי 3896

ו כמו דברים בטלים ובהן גנוז כל "ה חשהן לפי הנרא', ס וכו"והוא גנוז ברמז והן הגדות שהן בש
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' לא תואר לו כו) ד- ג נג ישעיה (במאמרים שבפשוטם הם מגנים אותם' בצולמא דלאו הגונה לי
ה שהם "הוא בישראל בע, 'והב ,ל"סוד נגע הנ ,' כוע"ואנחנו חשבנוהו נגו' נבזה וחדל אישים כו

, 'והב ,ח שבאורייתא לסוד הנשמה"בת, 'א ,מסטינים' והם ב ,המוסרים ומלשינים גופם וממונם
ועתה בוא וראה גנזי תורתנו הקדושה  ,3897יעקב בגופא משה בנשמתא ,ת"ת ות"בגופא שהם דע

) אד ויקרא י(כתיב  , טהרת המצורענגעים וסוד' היאך כל סוד הגלות והגאולה נגנז כאן בפ
הנני נותן לו את בריתי ) יב במדבר כה(ש " כמ3898ו זה פנחס"והוא אליה ,'והובא אל הכהן כו

 ל"ל כמש"ר הנ"פעמים צפו' י שלום סוד ב"ר ושנאת חנם והגאולה ע"י לה"שהגלות ע ,ם"שלו
 ,'והשיב לב אבות כו' הנני שולח לכם את אליהו כו) כגמלאכי ג (ולכן כתיב  )בפתח הקודם(

ולכן  ,'ם כו"כי אם לעשות שלו' אליהו אינו בא לרחק ולקרב כו) ז" מה"פעדויות (ל "ש רז"וכמ
י "וע ,ל"משיחין הנ' שהם ב ,'וציוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים כו) דד ויקרא י(כתיב 

פ "ברים עד' לפ' ש רבינו הגדול בפי"בתורה שעתיד לבארה כמ, 'א ,ל"הדברים הנ' יתוקנו ב
בגופא שיעשה שלום , 'והב ,ש"יעו ,ו"שהוא סוד אליה ,'ל משה באר כו"הואי) ה דברים א(

 ,בגילוי כלת משה ,מחלוקת עוד' בתורה שלא יהי, 'א ,שלומות' והם ב ,ר מעלמא"ויבער הע
ר המסטינים "לבער הע, 'והב ,י"ר שנלקה משה ע"בא ,3899בדעת נגד לאה ,הלכה למשה מסיני

' עץ ארז ואזוב ושני תולעת שמביא המצורע שהם נגד ג) ו במדבר יט(ס "וז ,ש"מוהמקטרגים כ
 ,ושני תולעת בפה 3900שם נוקבא תתאה' ואזוב ביסוד עט ,ת כידוע"עץ ארז נגד ת ,ל"עלמין הנ

הוא  ,'מים חיים כו) הד ויקרא י(וסוד  ,3901תהומא עלאה בלאה נגד דעת דגניז בפומא דמלכא
המינים והאפקורסים , 'א ,ר"דרגין של ע' ל והם בב"תנינים הנה 'לדחות מיין בישין שמשם ב

 , חכמת חיצוניות שבזה הבאישו מים קדושים של התורה, מים סרוחים,השואבים ממקור משחת
האי תגרא ) א"ע'  זסנהדרין(ש "כמכ מיין בישין "ג' בסוד המלשינים והמסטינים שהם נק, 'והב

' שהם בסט ,ם"בקום עלינו אד' כו' לולי הדבריו ואמר שלכן כפל דוד ב ,'דמיא לבדקא דמיא כו
כ עשו "משא ,'אתם קרוים אדם כו) א"א ע" סיבמות(ש "דיעקב וישראל כמ' דערב רב בסט

 ,שהם המלשינים והמוסרים ,'אזי המים בלעונו בחרות אפם בנו' ,3902וישמעאל שהם שור וחמור
פקורסים שהם מזיקים בנפש מלגאו המינים והא ,'אזי עבר על נפשינו המים הזידונים' ,'והב

   .ודי בזה בדברים הנוראים האלו ,ש"אחורי דעת בפה נגד משה כמ
  

  פתח טו
' והם ב ,נוקבין' דכורים וג' ל בסוד הציפורים הוא שיש ג"ואופן השני שכתב הרב ז

 ונגד ,א המתלבש בנוקבא"י דז"נגד נה, 'והב ,א"ד דז"י דבינה המתלבש בחב"נגד נה, 'א ,ציפרין
ש באופן הראשון "ובאמת יש ליישב בזה הסתירה למ ,י דרחל למטה יצא לילית חוה ראשונה"נה

א ושם ציפור "ד דז"י שלה המתלבש בחב"כי נודע שלאה היא מאחוריים דתבונה מנה ,'שהכל א
עלמין ' א כולל ג"שז ,ל"עלמין הנ' כ בסוד ג"והם ג ,א"י דז"רחל היא עומדת נגד נה, 'והב ,'הא

ובטן  ,ד שלו הוא ראש והוא מאיר בבריאה"שחב , חלקי הפרצוף שהם ראש בטן גויה'בסוד ג
                                                                                                                                                                      

וזהו מחולל , וזה שבקש משה שלא יגנז הסוד באלו הדברים ולא ניתן לו', האורה והתורה וכו
  .ל"עכ, מפשעינו שנעשה חול דברים של חול והוא מפשעינו

  . ל"עכ, יעקב מלבר משה מלגאו, ל"ב וז"ט ע"ז כ"תיקו'  עי3897
 .י שמות ו יח" ת'עי 3898
ח כד נחתת "ת, ל"ב וז"ע' ויקרא בדף ד' ושנינו בפ, ל"ד וז"ט ע"י כ"מרי רשבשער מא'  עי3899

אבל רזא דמלה כלת משה , כלת משה ודאי ואוקמוה, ו"שכינתא למשכנא כתיב כלת משה חסר וא
ירצה כאשר ירדה שכינה למשכן , ל"עכ' ולמלכא עלאה אתמר כו, א כנסת ישראל וכלא חד מלה"כד

תיב כלת משה לומר שהיתה כלתו אבל רזא דמלה סוד אחד גדול לומר נזדווגה עם משה ולפיכך כ
, שעלה משה בסוד הדעת ונזדווג עם הכלה העליונה שהיא נקראת כנסת ישראל וזכה לבינה כנודע

ש ולמלכא עלאה "וזמ, בתיקונין' ולפיכך אנו אומרים ישמח משה במתנת חלקו דהיינו בינה כנז
 .ל"עכ, תבאר כל מה שכתבנו דכנסת ישראל היא בינהדהיינו דעת אתמר הנה גם כן כאן נ

 .ב"ג ע"ג נ" זהר ח'עי 3900
אלא דעת , מאי פומא, פתיחותא דפומא, ופומא בהו תלייא, ל"א וז"ג ע"ב קכ"זהר ח'  עי3901

משלי (דכתיב , דכל אוצרין וכל גוונין אתאחדן ביה, דאקרי פשיטותא דתפארת, גניז בפומא דמלכא
 .ג"ע'  וצ"ספדא "בהגר' ועי, ל"עכ, וובדעת חדרים ימלא) כד ד

כי האבות הן אדם כידוע ועשו וישמעאל הן ימינא , ל"א וז"ב ע" לצ"א על ספד"בהגר'  עי3902
 . ל"עכ, ושמאלא כידוע שור וחמור
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י "ועלמא דאתגליא בנה ,ד מחשבה"עלמא דאתכסייא בחב, והם ,י הוא מאיר בעשיה"שלו נה
כברת ) ז בראשית מח(והוא סוד  ,בפרשת דרכים שרחל היא בדרך ,והם סוד לאה ורחל ,ברגלין

ה "ב ותנ"א שהם שמהן דלהון רל" שמתגלים כל המוחין דאושהם במקום ,ה"ארץ לבוא אפרת
ת "ס כבר"וז ,ל"שמות הנ' י דאתנטילת מז"ומשם הוא בנין דרחל מתחת החזה סוד שם אדנ

ך "ן ויר"ץ הוא מן החזה ולמטה בבט"ואר ,ה"ת הוא סוד אפרת"י כבר"שהוא אדנ 'ץ כו"אר
נוקבין ' ובאמת אין כי אם ב , בבריאהוהיא ,חוה ראשונה ,ת"הוציא סוד לילי' והג ,ץ"שהוא אר

י דנוקבא שהיא מתלבשת "ע והשלישית שהוא מנה"עולמות בי' רק שהם בכל הד ,א"בסט
ונמצא שבאמת אין  ,ש הבריאה והיא העליונה שבבריאה ונחשבת לכאן ולכאן"בבריאה נקראת ע

תהומות עילאה ' שהם ב ,נגד מלכות שבו, 'וא ,בבינה שבו, 'א ,כאן כי אם שנים נגד כל עולם
   . באופן הראשון)פתח יג( ש למעלה"ותתאה כמ

' והג ,ל"שהם שני מרגלים הנ' כ באופן זה שנים אחורי הדכורים באצי"דכורים הם ג' גו
כ בבריאה בבינה תהומא עילאה שנקרא "הוא אדם קדמאה בעלה דלילית חוה ראשונה שיורד ג

   .ר"נוקבא דתה
בנפש ' ר הי"ה בשם רבינו הגדול שחטא אדהש למעל"וענין אדם ולילית הוא כמ

ה שלו "ת שלו שהוא נפש מסטרא דבריאה מן הנפרדים שהיתה דבוקה תחילה בסוד חייהבהמי
כל ' ע ומשיג כוחות אצי"בג' כשהי' דבוק באלקות וגילוי שכינה שהיה לו תחי' שהי' דאצי

 בראשית רבה(ל "רזש "כמ ,שהוא סוד השמות שקרא לכל דבר ,הנבראים ושרשיהם ופעולתיהם
והוא כי המלאכים הם מסוד  ,'ה למלאכים חכמתו מרובה משלכם כו"שאמר הקב) ד"פז "יפ

 ,'כוחות פעולותיו ית' להם דבוק והשגה באצי' ולא הי ,שרפים וחיות ואופנים ,דרגין' ע בג"בי
 ונתגרש 3903' וכשחטא אז אפשיט מלבושא דילי,רק אדם שאצילותו הוא סוד חכמה העליונה

' וזה הי ,3904'לו השגה הראשונה והוא זיהרא עלאה דפרח מיני' ולא הי' ע והוא פרידתו מאצי"מג
 דכל מאן ,לבריאה כמו בסוד מלכין קדמאין שנשברו ונפלו בבריאה' סוד מיתתו שנפל מאצי
י "נה' וזה הוא ענין עולם הג )ב"ה ע"קל(ר "ש באד" קרי מיתה כמ,'דנחית מדרגא דהוה בי

ר "נעשה בסוד נקודה בבריאה ונסתלקו ט' והוא בסוד ירידתו שהנוק ,ריאהדנוקבא שירדה לב
א שנדבקו בנפשו "והסט ,ובמקומ' י שלה כמו שנת"והוא סוד נה ,י חטאו"א ע"דילה ונפלו לסט

 וכן היא ,ר בבינה שבבריאה"דתה' שהוא בנוק'  הוא סוד הג,הבהמית שנפשט מדרגא דאדם
   .רילגמ' לילית חוה ראשונה שנפלה לקלי

 ,א הם קשים יותר מן דכורים" באריכות שנוקבין דסט)'פתח י( וכבר ביארנו למעלה
והוא כי מצד הדינים הגדולים  , גדול המחטיא לאדם יותר מן ההורגו)'חומא פנחס גנת(ש "כמ
שהם נותנים כח לשוטרי הדין והם כוחות המסטינים והמענישים לאדם שבזה הם ' בדכוש

                                                           

ה דאצילות יורדין בסוד "ושם נו, משפטיך תהום רבה, ל"א וז"א ע" לצ"א על ספד"בהגר 'עי 3903
ט "ואלו הן בני אלקים שנפקו מאלקים מס, ר"ה טו"בבריאה בסוד עז הוא "וכ, ורגליה יורדות מות
עד ומינייהו , ותנא כלהו מרוחא דשמאלא דלא אתבסם באדם: ואמר שם, ל"דנוקבא ומנחש כנ
, והוא נפש חיה דבריאה נוקבא, והן מרוחא דשמאלא דאתפשט מאדם כד חב, ידעי דקאמרי להו

ש "וכמ, ל" ומתדבקין עם אדם ואתיילדן נגעי בני אדם כנוהן מזנין, והן שני רוחין, והן בנות האדם
עד ומתעברן מינייהו ', ותרין רוחין נוקבין הוו אתיין ואזדווגן עמיה ואולידו כו, עו' מ ד"בפרשת א

אחת אל , והן יורדין לתהומא רבא ולימא רבא, ולכן נקראו זונות דאתדבקו באדם, ואולידן רוחין
ועיילין בנוקבא דתהומא רבא לאתדבקא בההוא דינא קדמאה , םר ש"ש בא"קין ואחת אל הבל כמ

  .ל"עכ, דנפיק בכללא
, ואורייתא טפילה לנשמה, ואין ראשית אלא נשמה, ל"ב וז"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3904

ואמר שם בגין דאיהו , ל"שבה שכר ועונש כנ, ל דנשמתא הוא דאצילות ואורייתא הוא דבריאה"ר
ה ולכן "עש', ר כו"ה טו"לא אגרא ולא עונשא דאינון ע, מיניה זכות וחובהמאילנא דחיי דלא תליא 

ל כל הבאין מנפש "ר, ל ואתפשטו אינון בלא גופא"והוא נפש הנ, א"ט שמאל"ם אתפש"ב אד"ח
, ל"שקודם החטא היה נכלל בהמה באדם כנ, א לפי שנפקו מכללא דאדם"א גופ"הבריאה בל

וזהו , וכן למעלה נתפרדה בריאה מאצילות, בכללא דאדםועכשיו נפרדה נפש בהמה מאדם ואינן 
, מ מהזוהר ותקונים כי באצילות שם אין פגם ואין שם לא מיעוט"הפירוד דמטרוניתא מבעלה בכ

ל דהפגם "ש בזוהר הנ"וכמ, ש בתקונים הרבה פעמים כידוע"ואין תלוי במעשה התחתונים כלל כמ
וכד חטא זיהרא עלאה פרחא מיניה ,  חטאהוא דאפשיט השכינה מלבושהא דאדם דאצילות לא

וכן למעלה פרחה נפש האצילות מבריאה והוא , קודם החטא כידוע וכן בכל נשמה דאצילות כידוע
 .ל"עכ, הפירוד ואינון דמתפשטו בלא גופא הן הרע שמהן שדין ולילין
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אחר  ,'כי גחלים אתה חותה על ראשו כו) כבמשלי כה (ש "כמ 3905יהוןלנופלים ואתברו משולשו
כ הנוקבין "משא ,שקיבל האדם עונשו נמצא שלא נשאר לו שורש בקדושה כלל והוא כלה ומת

י החטא נותנים "בזה הם נשרשים בקדושה שע ,שהם בסוד פתויי האשה זרה להחטיא האדם
ל "ש הרב ז"והוא מ ,'יביע שמן רוקח כוזבובי מות יבאיש ) אקהלת י (להם כח יותר בסוד 

 ,ל לא נשאר להם שורש בקדושה וירדו למטה"מרגלים ואדם קדמאה הנהשהדכורים שהם 
' לא יגורך רע'שם ' שאצי' אף שנת ,'ש שהם הציפרים שנגד אצי"והוא סוד מ ,כ הנוקבין"משא

יטרוג שלהם לתבוע אבל הכוונה הוא בסוד ק ,ע"א ופגם שלהם הוא רק נגד בי"ועיקר מקום הסט
ל בקנה "ונמצא עולים דברי הרב הקדוש ז ,'נ דאצי"דין שזה עולה עד מאורות ההנהגה שהם זו

   .אחד ואין בהם סתירה כלל
  

  פתח טז
בהמה שביסוד נוקבא דדי א הם עולים ביום ויונקים מ"דסט' שני מרגלים שהם הדכו

 והוא ,והוא ענין עמוק ,ם משםושתי הצפרים שהן הזונות עולים שם בלילה ויונקי ,דקדושה
 והנה ידוע שיום ,ש שהזכרים הם המקטרגים ומזכירים עונותיו של אדם למעלה ותובעים דין"כמ

 יום ולילה )ד"ג ע"ג י"חיהל אור ( רבינו בליקוטים' וכ ,נ של הקדושה"ולילה הם סוד דו
חוקו וזן ' יע לכל אמן הבוקר עד חצי היום הוא משפ ,עתים שביום' חלקים והם ד' מתחלקים לד

ל אלקים שהם "שמות א' והם ב ,ומחצות היום עד הערב הוא בסוד אור חוזר ,בחסדו כל בשר
ואלקים הוא  ,די מחסורו בלי הביט אל מעשיהם' ל הוא כוחו הגדול שמשפיע לכל א"שא ,ג"חו
מ גם בעת ההיא הוא "ש השגחה בתחתונים במעשיהם והוא אור חוזר שמקבל מעשיהם ומ"ע

א ונשאר השפעתו בו והוא קבלת הנוקבא השפע "שמהוה בכ ,ה" והלילה הוא שם הוי,פיעמש
 ,י"והוא הלידה והוא שם אדנ , ומחצות ואילך מוציאה גידולה והשפעתה,בה והוא סוד העיבור

   .ש באריכות"יעו ,'אדון הכל כו
יעקב  ,אדרגין של דכור' דרגין של היום שהם ב' נגד ב ,א"בסט' יש ב' ולכן נגד כל א

 ,מקטרגים לקבל שפע עונשים או חסרון השפעתה' א ב"נמצאים בסט ,שהם המשפיעים ,וישראל
ל "שהם א ,ף"ונרגן מפריד אלו) כח שם טז (שממית בידים תתפש) כחמשלי ל (והוא סוד 

   .ם"אלקי
זונות המפתים הם שולטים בלילה שאז זמן התגברות כח הדין ' ציפרים שהם ב' באבל ה

דרגין בסוד יסורי הצדיקים וגדלות הרשעים ' והם בב ,פע מה שניתן כבר לנבראיםוגילוי הש
אמור לחכמה ) ד משלי ז(ל "זונות הנ' ה בסוד הב"ש שלמה המע"והוא מ ,שהם פתויים דילה

מוחין ' שנגדם הם ב ,'ב דקדושה דנוקבא דאצי"שהם סוד חו ,אחותי את ומודע לבינה תקרא
שאשה זרה  ,לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה) ם הש(ש "וז ,א"ב בנוקבא דסט"חו

 ,כוחות הטבע והכוכבים ומזלות ,ו השגחתו וליתן הממשלה לזרים"היא פתויים להכחיש ח
' והם השולטים בב )פתח י( ש למעלה" וכמ,ז במה שאמריה החליקה"והשני בתאות והבלי עוה

 ,והם בסוד המחשבה והמעשה ,שעד חצות הוא יותר קשה ממה שהוא אחר חצות ,חצאי לילה
ז וכפירה בהשגחה הוא "שעון ע ,והרה עמל וילד שקר )טותהלים ז (ש "בסוד עיבור ולידה כמ

שבו מצרף מחשבה  ,'למען תפוש את בית ישראל בלבם כו) הד יחזקאל י(ש "בסוד המחשבה כמ
 קלוסנאוותרגם  (' כו3907לא הביט און) כא כג במדבר(ש "כמ ,עמל ואון' והוא נק ,3906למעשה

הוא  ,שחוק הכסיל ,ז"השניה בסוד ניאופים בתענוגי הבלי עוה' ובחי ,'לית פלחי גילולים כו) שם
עושה עושר ולא במשפט בחצי ) יא יז 'ירמי (שקר שאין לו רגלים וקיום' הלידה במעשה שנק

שלאה שליטתה  , שהם בסוד אחוריים דלאה ורחל)בפתח הקודם( וכבר נתבאר ,'ימיו יעזבנו כו
   .3908בחצות הראשון ורחל בחצות השני כידוע

                                                           

 .ב"ז ע"ב ל" זהר ח'עי 3905
 .ב"ט ע"קדושין ל 'עי 3906
 . ביעקב ולא ראה עמל בישראל3907
והנה בתפלת ערבית אז חוזרת רחל להקטין עצמה , ל"וז' כ סדר שבת פרק א"שעה' עי 3908

ולכן אז הוא שליטת דינין גמורים ואז הוא לילה , א עם יעקב בלבד למטה מן החזה"ולהיות אב
 . ל"עכ, וענין החשך והדינין התקיפין האלו נמשך עד חצות לילה, וחשך ממש
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ונחיה מאבינו ' לכה נשקנו יין הלילה כו) לב בראשית יט(וזהו שאמרו שתי בנות לוט 
והוא בעת תחילת  ,'און יחשוב על משכבו כו) התהלים לו (ש "וכמ ,סוד העיבור והלידה ,זרע

ן "וסוד או ,נתו במעשהבקומו מש ,יתיצב על דרך לא טוב )שם(כ "ואח ,השינה בחצות הראשון
ז " קין הכחיש השגחה והבל הוא הבלי עוה,ל"עניינים הנ' ל שהם ב"ן והב"ל הם קי"ועמ

כי בחלון ביתי בעד אשנבי ) ו משלי ז(ואמר  ,' בקר ושחוט צאן כוגהרו) יגישעיה כב  (ותענוגיו
 בסוד קין ה ששם העיניים"והם בסוד נו ,'משגיח מן החלונות כו) טב ש "שה(בסוד  ,נשקפתי

ש "ב דבריאה ששם נשקעים וכמ"תרין דמעין דנחתין לימא רבא ותהומא רבא שהם חו ,3909והבל
ותורידם בחבל  ,ל"בשני אנשים מרגלים שבאו לרחב הזונה שהיא בסוד הזונות הנ) טוב יהושע (

 שבהן 3910ר"דתהו' ה ובהם נאחזים קין והבל והורידתם לנוק"שהם היכלות דנו ,בעד החלון
ובריאה הוא  )ג"א ע"ל( ד שם"ד פ"לס' ש רבינו הגדול בפי"כמ) המשלי ה (רדות מות רגליה יו

 ,'כו' וישב על כסא ה) כג  כט' אי"דה(דשם הוא מדריגת שלמה  ,ב"ק בחו"היכל ק ,'בית של נוק
 ונתבסמו )ב"א ע" לצ"ספד( ש רבינו שם"כמ ,'אז תבאנה כו) טזג ' מלכים א(והוא תיקן הזונות 

 3911א אוכמא"בסוד פתי ,'ם כו"וארא בפתאי) זשלי ו מ(וכתיב  ,ז" הזהיר כאן עולכן ,בימיו
) זבראשית ד (ש "כמ ,עובר בשוק אצל פנה) ח שם (הנמשכים בסוד לילית טחול שחוק הכסיל

כי  ,ת שלו שהוא למטה במקום הגלוי בפרשת דרכיםיוהוא בסוד נפש הבהמי ,לפתח חטאת רובץ
כ "משא ,'חמוקי ירכיך כו) א ש ז"שה (ה בת מלך פנימהכל כבוד) יד תהלים מה(הקדושה 

והוא זוהמא  ,שהיא תובעת בפה ,'ומצח אשה זונה כו) ג ג' ירמי(ש "א הוא בחציפו כמ"בסט
ש שהזונות שולטים "כמ ,'בנשף בערב יום כו) ט משלי ז (ת שבאדםישנדבקה בנפש הבהמי

ם שאז יסתלק הרוח "ב יו" בערף"נש' בחצי לילה הראשונה הוא נק, 'א ,דרגין' בלילה בב
בסוד נקודה לעולם הבריאה ' ת שהוא סוד ירידת נוקבא דאציילמעלה ונשאר רק נפש הבהמי

ר "ר שו"חמו' קלי' ך שהוא סוד שליטת הג"ם הוא חש"ב יו"בער ,ששם בהמות בהררי אלף
ו שית והנה אשה לקראת) י שם (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

עלמא סתימא בסוד  ,שהוא החטא במחשבה בסוד אחורי לאה' ונצורת לב' ,)א"סוכה מט ע(
הומיה היא וסוררת ) יא שם (ו שהם נצורים בלבו ומחשבתו"ודרכי המינות חגחה השהכחשת 

ש "שהיא מורדת על בעלה דבתר דעבדת ניאופין עם הכבד יהבית שיורין לבעלה טחול כמ ,'כו
שהיא מזנה תחת בעלה והוא סוד דיבוקה  ,בביתה לא שכנו רגליה) שם(ש "וז )'פתח י( למעלה

פעם בחוץ ) יא שם (ז" כל הכועס כאילו עובד ע)ב"ד ע"לפנחס רמ "רע(ש "בפתויים דכבד וכמ
מדכר לנוקבא ומנוקבא לדכורא ) בראשית ג כד(שהוא להט החרב המתהפכת  ,'פעם ברחובות כו

שהם השרצים  ,כד אזיל יתיב וכד יתיב אזיל) א"ה ע" קנז"תיקו(' ש בסוד תיקון ע"וכמ
   .רבינו' ש בפי"המתנענעים תמיד יעו

  
  פתח יז

 שביסוד נוקבא )'בפתח א "זו ,'בפתח א "א( ש במקומו"הוא כמ ,'בהמה כודדי סוד ו
פעמים ' ם סתומה שהם ב"י בסוד מ"פעמים שד' צירים שהם בסוד ב' דלתות וב' הוא ב' דאצי
ב אתוון שבהם נתן מדה וציור לכל הנבראים ולכל הפעולות שבזה אמר "פ כ"ך וב"מנצפ

הדרכים בחסד ודין מה שקיבלה ' וא כלל הנהגת העולמות בבוה )א"ב ע" יחגיגה( לעולמו די
דיצחק ' דאברהם ובסוד אור חוזר בסט' דרגין בסוד אור ישר מבוקר עד חצי היום בסט' מדכר בב

ל "ן הנ"דלתי'  שהם ב3912ק סוד הגלגל פנים ואחור"ב ותשר"אוהם בסוד  ,מחצי היום עד הערב

ן "ן בסוד שם ב"דלתי' ל ב"ר ,בהמהדדי '  נק שהתחתון בהיפוכא באור חוזר והם בציור זה

                                                           

  .ד"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי3909
דתהומא ' ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוק"עד דאתער בהאי קב, ל"א וז"ר קמג ע" אד'עי 3910

  .ב"ז ע" כצ"א על ספד"בהגר' ועי', ח קליפות ב"ע' עיו, רבא
עיינין אוכמין חשוכין תמן לילית דאיהי חשוכא אפילה פתיא , ל"ד וז"ג ע"ח ל"ז'  עי3911
ז טז "ע'  גמ'ועי, ב"ג ע"ז קמ"מוזכר בתיקוגם וזה  , פתיא אוכמא היינו כלי שחור,ל"עכ, אוכמא

 .ב"ע
 .ד"ב מ"י פ" ס'עי 3912
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פ "ב ,ם" בסוד ד3913שבה והוא בסוד היסוד בפרוזדור ששם כל הנשים מטמאות בבית החיצון
 ,'בני האלקים אשר באו כו) ד ו בראשית(כאשר יונקים משם החיצונים שהם  ,ל"ב אתוון הנ"כ

ך "ם דמנצפ" חותת שהוא" שמשם נמשכה סוד טומאת נד3914השהוא נחש דאטיל זוהמא בחו
הדרכים ' שלא ישפיע הדכורא השפע שלו בב ,מרגלים ,ל"והוא סוד קטרוג הנ ,מסיגי הגבורות

ונרגן מפריד  ,ס טומאת נדתה שגורם שלא יזקק לה בעלה" באור ישר ואור חוזר שז,שבו
  .3915ף"אלו

מרגלים עולים שם ביום והם עולים בחשאי שהקטרוג הוא בלא הרגש ' ש הרב שהב"וז
 ,3916ותאמר לו' העיזה פני ,כ הנוקבין פיתויי דילה הם בקלא בעזות בחציפו"משא , למטהלאדם

והזכרים הם הרואים מעשה בני אדם בשתיקה שאין  ,לו פתויין דילה ודבוקין בנפשו' שמתגלי
 בשם רבינו שזה הוא לטובת הנבראים שיתעלם ענין )'פתח ז (ש למעלה"האדם מרגיש בזה כמ

וגם הכח שניתן להם אינו בגלוי פנים בהשפעה  , מסורה ויקבלו שכרםזה מהם שיהיה הבחירה
כאדם הבא  ,פ ויקר אלקים אל בלעם"ע) ג"י פא"פר "ויק(ל "ש רז" כמ,גדולה רק במקרה והזדמן

שהרי יום הוא דרגא דדכורא שהוא  ,'כ כו"ש שיום שאין הדינים מתגברים כ"והוא מ ,על פלגשו
א רק בדרך גניבה בצנעא שלא " ולכן אין ניתן מהם הכח לסטסוד החסדים ותיקונים של הבריאה

עת ) ט ה קהלת(ש "א אינו יודע שקטרוג הזה הוא לרע להם כמ"הסט להם כח גדול וגם' יהי
 שאזן חוטם פה )פתח יא( ש למעלה"ש הוא כמ"וסוד חר ,'אשר ישלוט האדם באדם לרע לו כו

אבל אימא הוא סוד התשובה  ,נפש לבדנ ברוח ו"נ ועיקר אחיזת הרע הוא בזו"הם בינה זו
י העונש המגיע " שע3917והוא סוד דין המשמח ,הדוחה את החיצונים מקוה המטהר את הטמאים

 שמצד ,ונמצא שהם חרשים שאין להם הארת האזן ,א"בעד העוונת הם מזדככים והוא לרע לסט
 ,'יאטם אזנו כוכמו פתן חרש ) ה נח תהלים(' והוא סוד הכ ,הארת בינה שבאוזן הם מתבטלים

י הקטרוג "ן וע"ר שהוא סוד התפילה של ישראל לעלות אל האודני"ש היפוך שח"כ חר"ג' ונק
 שלא יתקבלו תפלות ישראל והם ,שלהם הם מכסין האודנין אשר לא ישמע לקול מלחשים

אתבחין בין ' ב הם מאינון אודנין בימינא ושמאלא דבי"מוחין חו' כי ידוע שב ,בשחרית ומנחה
והם שערות ' ב דדכו"והמרגלים הם אחוריים דחו ,3918 דשם נטיף נטיפו דמוחין,לבישטב 

יבוא דבר ) א"ד ע"מיומא (ש "כמ ,ר"ס הקטורת המכפר על לה"וז ,המכסין על האודנין
שהוא קטורת  ,'הא בצנעא כו) א"ז ע" טערכין(ואמרו  ,'שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי כו

ר "שבהם שליטת המרגלים המדברים לה ,אברהם ויצחק ,שחרית ומנחה ,בשחרית ובין הערבים
ה משמאלא מיצחק והם בסוד "ח מימינא מאברהם ושס"ג מצות רמ"והם תרי ,על האדם בחשאי

  .ש כידוע"ת ב"בא' מתחלף בד' קטרת שק
, 'א ,א"א שליטתם בלילה בסוד הפתויין דסט"נוקבין דסט' אבל התרין צפרים שהם ב

דילה שהוא סוד ' נוק 3919לאהד' בינה שבה בסט' שני שהוא בחיבחצות הראשון שהוא צפור ה
סוד , 'וצפור הא ,הפתוי בהכחשת השגחה נגד קין בסוד קלקול המחשבה כוחו בחצות הראשון

שבה סוד פתוי שחוק הכסיל בענוגין דהאי עלמא שהוא סוד העצלות וכבדות ' ימינא דכו
 'ת תסוב על צירה ועצל על מטתו וכוהדל) יד משלי כו(ש "וכמ ,הוא בחצות השני' בעבודת ה

והוא כוחו בקדרותא דצפרא עת העמידה  ,עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך) טשלי ו מ(
מרה  ,בבטלה יסוד העפר ,שבתאי ,והוא בטחול ,'להיות גבור כארי לעורר השחר לעבודת ה

וקצת מצוה ופתויים שלה בתחילה הוא מסטרא דטוב שבה שמראה היתר לאדם  ,שחורה וכבדות
כ היא מפתה אותן לרע הגמור והוא סוד חצי "אבל אח ,'בדבר לפי דעתו בחלקת לשון נכרי

' אבל לבסוף רגלי ,ל שמראה לו טוב"ר ,'א העליון שבה שעולה עד האצי"ק דסט"קומת הו
 היום אומר לו )ב"ה ע"קשבת (ש "שרגלין דילה הוא סוף המעשה כמ) המשלי ה (יורדת מות 

                                                           

 .א" ע' נדה מ'עי 3913
 .א"ו ע" שבת קמ'עי 3914
 .משלי טז כח 'עי 3915
 .יג משלי ז 'עי 3916
' עה בניקוד אלקים כי טובים דודיך מיין "ד יין המשמח הוי"ה ע" צז"א על תיקו"בהגר'  עי3917

 .ל"עכ, פין והוא יין המשומר בענביואנ
 .ב"ד ע"ז רצ" אד'עי 3918
  .י לא ברור" הכת3919
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ל שרגלין "ש הרב ז"והוא מ ,ם"ת תהו"והוא סוד המו ,'עד שאומרת לו כו'  כועשה כך ולמחר
בנשף ) ט משלי ז( והוא סוד ,ששם הם שברי כלים ,דילה אתלכדן בנוקבא דתהומא רבא בבריאה

  .ם"ך על פני תהו"ם שהוא חש"ב יו"בער
 ,פא דינין דדכורא תקיפין ברישא ונייחין בסי)א"ז ע" כצ"ספד( ש בזוהר"וזה סוד מ

א לקטרג על האדם להענישו והוא "דז' מרגלים כוחם מדכו' ש שהב"והוא כמ ,דנקובא באיפכא
י העונש טוב לו לבסוף שמתנקה מחטאיו ונדחה ממנו טומאתו והרי "אבל ע ,'קשה בתחי

אבל  ,י העונש שעובר מן העולם"הוא מתגבר ולבסוף נחלש כוחו ומתבטל ע' א בתחי"שהסט
הוא מתוק ' בתחי ,ת המפתים המחטיאים האדם שאחיזתם בנוקבאדנוקבא שמשם הם הזונו

י שנמשך אחר "מחטיא אותו ביותר וגם שע) משלי ה ה(יורדת מות ' אבל לבסוף רגלי ,קצת
ק בבריאה הוא בסוד "שכמו היכל ק ,ל"ם הנ"הזונה היא מלפפתו וכורכתו לגיהנם שהוא תהו

 ,המאיר בבריאה' אצי ,ה"ם סוד חכמ"ייע העליון לנשמות הצדיקים ששם צרורים בצרור הח"ג
ם של "ל שהוא בינה שהוא תהו" גיהנם של מעלה הוא נגד היכל הנ,א בהיפוכא"כמו כן בסט
וענין מה שמתלכדים רגליהם  ,ל"ציפרים הנ' ם של מטה הוא גיהנם של מטה והם ב"מעלה ותהו

ך הנשמות לבלתי מ שבאמת הגיהנם וכל עונשי הרשעים הוא לטובתם לזכ"ש בכ"כמ ,שם הוא
 שלסוף כל הסיבוב יתבטל הרע ויחזר ,א" שהוא שלשלת הקדושה שנתקשר בסט,ידח ממנו נדח
וזהו סוד מה שרצונם  ,א הוא להיפוך לבטל כל בנין הקדושה"והנה תאוות הסט ,הכל לקדושה

אבל אין עולה מחשבתם לצאת אל הפועל דלבתר אתלכדן  ,בכל קומתם' של הזונות לעלות לאצי
ו לבטל "אין יכולת בידם חול שהוא מה שלבסוף הסיבוב יתבטלו "ר ,ר"ייהו בנוקבא דתהרגל

 3920שקרא לא קאי ,שהם חגרין ואין להם קיום) 'זפרק  נגה' ח קלי"ע(ש "ס מ"וז ,בנין הקדושה
   .והבן ,3921שפת אמת תכון לעד) יטמשלי יב  (אמת מארץ תצמח) יבב תהלים פ(ל אז "כי לע

  
  פתח יח

' א לא הי" והסט,בריאתו היו כל מדריגות הקדושה מתוקנים' ר בתחי"הקודם חטא אד
ש "פ והוא מ"ש כמ" כמ, רק יצא מציאותם לבד שהוצרכו להיות בסוד הבחירה,לה שום תיקון

ק ונוקבא שלו "נקודות דו' שלו בסוד ו' היינו דכו ,רק בסוד נקודות' לא הי' נ דקלי"ל שדו"הרב ז
הראשון שלהם כפי בנין מציאותם ונוקבא שלו שהוא המפתה לא והוא שורש  ,נקודה אחת' בחי

 שלו למשוך בהמייתבנפש ה' בתכלית הטוב ולא היה לו נטי'  שהרי האדם הי,בה כח כלל' הי
בנפש שלו רק כח הכנה לבד באם יפתנו ' רק שהי ,בתר פתוים דילה ובתר עינוגין דהאי עלמא

והוא סוד נקודה אחת דנוקבא  ,ר בחירה כללבגד' כ לא הי"שאל ,יכול לחטוא' יצרו אז יהי
 והוא ,ר דנוקבא לא יצאו אל הרע" של האדם אבל טבהמייתא שהוא אוחז בו בנפש ה"דסט

עיקרו ' והיינו שהי ,3922בקומה זקופה' הולך תחי' ש שהנחש הי"והוא מ ,מובלע בכח הקדושה
' ש רבינו הגדול בפי"כמ ,בעולם'  חבל על שמש גדול שהי)ב"ט ע"נסנהדרין (ש "טוב והוא כמ

יצר האדם תקוע ' מ שקודם החטא שלו לא הי"ש בכ" והיינו כמ)אות כב (הרואה' ברכות פ' למס
ש "טובתו לסיוע בתורה ומצות יעו'  ונמצא שזה הי3923'בניקל להזהר מפתויים דילי' בנפשו והי

  .באריכות

                                                           

 .א"ד ע" שבת ק'עי 3920
  . ועד ארגיעה לשון שקר3921
 .ב" ע'י סוטה ט" רש'עי 3922
עם כי ודאי שהיה בעל , כי קודם החטא, והענין, ל"ה וז"בהגה' פרק ו' ח שער א"נפה'  עי3923

, נת כלל הבריאהכי זה תכלית כוו, ו"בחירה גמור להטות עצמו לכל אשר יחפוץ להטיב או להיפך ח
כי , אמנם לא שהיה ענין בחירתו מחמת שכחות הרע היו כלולים בתוכו, וגם כי הרי אחר כך חטא

הוא היה אדם ישר לגמרי כלול רק מסדרי כחות הקדושה לבד וכל עניניו היו כולם ישרים קדושים 
ם לצד וענין וכחות הרע היו עומדי, ומזוככים טוב גמור בלי שום עירוב ונטיה לצד ההיפך כלל

ו כמו שהאדם הוא בעל בחירה ליכנס "והיה בעל בחירה ליכנס אל כחות הרע ח, ע חוץ ממנו"בפ
, א להחטיאו הוצרך הנחש לבא מבחוץ לפתות לא כמו שהוא עתה"לכן כשרצה הס, אל תוך האש

הוא הרוצה , שהיצר המפתה את האדם הוא בתוך האדם עצמו ומתדמה להאדם שהוא עצמו
' ח קליפת נוגה ב"ש שמקורו מע"וע, ל"ולא שאחר חוץ ממנו מפתהו עכ, ת העוןונמשך לעשו

  . 'גלגולים אבו
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קדושה ודרגין של ה ,א למאוד"הסט' ד שאז נתגבר בי" אבל אחר שחטא ואכל מעה
והוא לאור  ,והיינו שגרם חשך כנגד מאורות העליונים שלא יאירו אל הנבראים ,נעשה בהם פגם

 ,דטוב' והוא סוד הנהגתו העליונה בסט ,ישת חשך סתרו) יבתהלים יח (' א דאצילות דכתי"א
א הוא מנושא מכל " שהנהגת א,א"א ובין ז" שזה הפרש בין א)'אפתח א "ז( ש במקומו"כמ

מיתה ושום רע ' י מאורות שלו לא הי"הנהגת הבריאה ע' ואם הי ,ם ושם כולו טובקלקול ופג
שאינו לפי הבחירה והנהגת  ,כ"הנהגת הבריאה באלף השביעי ואח' והוא כפי מה שיהי ,בעולם

 ,א"י גילוי מאורות של א"השפעת הנבראים כולם ע' ר הי"וקודם החטא של אדה ,אלפי שנין' ו
' ר הי" ואדה,בגלוי' מאיר באצי' א הי"ש שא" והוא מ,התיקון והטובכולם בתכלית ' ולכן הי

נשפעים ' בהם שום סיג ופסולת כי כולם הי'  היו מתוקנים ולא היבעלי חייםע וכל הצמחים ו"בג
כ אחר שחטא שאז נכנס פגם בנפשו ונגזר מיתה לו "משא ,י גלוי כח פעולת האורות שלו"ע

ש "כמ ,וסיגים' ם שהם מעורבים בקלי"י וכל הדצח" עולדורותיו וגם נתקלקלו כל הנבראים
 ,שינוי במזוג האוירים וביסודות ובגרמים השמיימים' וכן הי ,'וקוץ ודרדר כו) יחבראשית ג (

שבהם הוא שינוי לטוב ולרע  ,נ" וניתן כח ההנהגה לזו,א"של א' שנתעלם אותה ההנהגה הגלוי
י התורה והמצות "ומדים להיתקן והוא עמ המאורות ע"ומ ,פ עבודת האדם"פ הבחירה וע"ע

ש הרב " והוא מ,ימי המעשה' א בו"שנתנו לישראל לעשות התיקון בהדרגה בהתלבשות הנהגת ז
ז אין מתגלה " שבעוה,ל שמגלה כוחו בהדרגה ובהעלם"ר ,'א כו"א מתעלם ומתלבש באו"שא

א "י או"ו בכל זמן עי המוחין חדשים שנכנסים ב"נ ע"כוחם כלל רק מוכנים ליתן תיקונים לזו
ס שלה נסתלקו "היינו שכל ט ,'ודבר זה גרם פגם בנוקבא דאצי ,ב"כ בעוה"בהעלם ומתגלים אח

ונשאר רק נקודה אחת לבד והוא שנוקבא היא המאיר המנהיג הנבראים ומגלה בהם כח פעולות 
ה לעת שאינה מגלה בנבראים רק בכח היותר תחתון שב ,א"המסודרים שם בז' כוחותיו ית' אצי

י כח "שע ,הפגם הגדול שמתרבים החטאים והם הרעות שהגיעו בכל הדורות ובגלות ישראל
י רוב "כ ע"ד יכול להגיע כח הפגם כ"י שורש הראשון מאכילת עה"א שנעשה ע"התגברות הסט

בתכלית ירידת '  וישראל יהי,בעולמו' החטאים להגלות ישראל ולהחשיך גילוי מלכות ית
מתעלם רק נשאר בסוד אמונה קבוע ' וכן גילוי מלכותו ית , מציאותם לבדהמדריגות נשארים רק

מתבטל כח הנהגת הזמן ' הוא מתגלה הי' א שאם הי"וכל זה מצד העלם אור א ,בלב ישראל
 ,הדבר' אבל לא כן הי ,בעולם' גלוי' א והקדושה הי"מתבטל הסט' והי ,שהרי אינו תלוי במעשה

ד ויגרום הקלקולים "י עה"באמת יכול להחטיא האדם ע' שהי' א הי"שהרי עיקר מציאות הסט
   .ש"הגדולים ויתעלם הנהגה השלימה הזאת עד לעתיד וכמ

  
  פתח יט 

 והיינו שנתחזק ,ס"א שנעשית פרצוף שלם מכל י"ולעומת זה נבנה קומת נוקבא דסט
גילוי  והיינו שכל כח ,םכוחה בפיתויים דילה להחטיא את האדם בחטאים היותר גדולים שבעול

י העוונות הגדולים כביכול נשפל מלכות שמים "ע ,ראוי להתגלות בעולם' מלכות הקדושה שהי
 והוא ,ז שמתגבר בעולם"והוא כח הע ,ומתגבר ממשלת מלכות הרשעה שהיא עושה את שלה

כמו בדור הגלות האחרון שגברה המינות ואפיקורסת בעולם ליתן ממשלה לכוחות הטבעיים 
על בית '  א)ב"ע'  החגיגה(ל "דמעות שאמרו רז'  והם סוד ב,מלכות שמיםולהכחיש באותה של 

 ,'על גלות ישראל כו' וא' שלש דמעות הללו כו) שם(כ "ואמרו ג ,'על בית שני כו' ראשון וא
הם באחוריים דלאה ורחל שהם בית ' ב ,א"נוקבין דסט'  שהם בגלל ג)פתח טו( ש"והוא כמ

' דמעות מסוד העננים המחשיכים מאור ב' שהם ב ,אהתת' עלאה וה' ה ,ראשון ובית שני
 והם בסוד עשו וישמעאל )פתח יא( ש למעלה"כמ ,התנינים' ב ,קין והבל ,ה"העיניים בסוד נו

והם עננים דמחשיכים העיניים רומי רבתא ורומי זעירתא  )א"ב ע"רנ(פנחס ' מ פ"ש ברע"כמ
משיח בן דוד ומשיח בן  ,)ישעיה כז י ('שם ירעה עגל ושם ירבץ כו ,ואסייתא דלהון מרה דעגלא

שהוא  ,חוה ראשונה ,והשלישית הוא לילית )פתח יג( ל"שהם נגדם כמש ,שור וחמור ,יוסף
שהוא גלות ישראל בבית הסוהר שבתאי אוכמא ' הטחול שהוא בתהום בינה דבריאה דקלי

 ,וחורבן בית שניחורבן בית ראשון  ,ל"ה ורח"דקדושה לא' והוא כוללת ב ,ת"דטחול והוא המו
וה מפני גאותה של מאי מפני ג) חגיגה שם(ואמרו  'ר ה"כי נשבה עד) יז יג ירמיה(ש "והוא מ
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ש "כמ , לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים3924סוד ,ה"מלכות שמים שנטלה ונתנה לאו
והוא  ,י"א שנתגדלה ע"דסט' ס דקדושה דמלכות שמים שנפלו ונתלבשו בנוק"ל שט"הרב ז

גלוי בזמן שליטת ישראל שהכל הכירו כבוד שם ' שהי' ש שכח גילוי קדושת מלכותו ית"כמ
למען שמי ) הישעיה סו  (א עד שאומרים"לעומתו נתהפך וניתן גדולה וממשלה לסט ,קדשו

שאמר ההוא מינאה ) א"ח ע"ב קפ"ח(והר ש בז" וכמ3925ואומרים שהאמת אתם ,'כו' יכבד ה
) יטמשלי ל (ל הוא כזבי בת צור שהוא לשון שקר בסוד "ר הנ"וצו ,'פ שפת אמת תכון לעד כו"ע

 ישעיה(ש "כמ ,ר"ד בפיתוי הנחש והוא עון פעו"י חטא עה"שכוחה נמשך ע ,דרך נחש עלי צור
י כזבי והוא השקר הגובר "שנמשך ע ,ם בעשיה"גיהנק "חשהוא  ,ק"ופערה פיה לבלי ח) ידה 

ש "כמ 3926שעשתה אמת עדרים והלכה לה ,תותהי האמת נעדר) טו נט ישעיה(' בעולם וכתי
   .3927נוקבן דקדושה לאה ורחל ,'ר ה"כי נשבה עד) ירמיה שם(

 לבד ונעשה ודהבסוד נק' הי' ד שבתחי"י חטא עה"כ תיקון ע"א נעשה ג"דסט' ובדכו
פתח ( ש"והוא כמ ,ק לבד"ס בכלים שלו רק האורות שלו לא נשארו רק ו"כ פרצוף שלם בי"ג
אבל אין זה הכח  ,י העונות נתגבר כוחם לשלוט"הם המרגלים והמקטרגים שעשבו '  כי הדכו)'ה

י "שהעונש המגיע לאדם ע' אבל כבר נת ,רק בכלים שהוא הפעולות שלו מה שעושה בקטרוגו
והוא לרע לו לאדם  ,שהרי בהיפוך הוא שהעונש טוב לאדם ,ו"החטא אינו בכוונת הרע הגמור ח

מלך זקן וכסיל ) 3928יגד קהלת (' ולכן נק ,)משלי כה כא (שוכי גחלים אתה חותה על רא ,בליעל
אינו רע  ,שהם אורות שלו ,ס כוונה הפנימית שבהם"וז ,י שהוא לרע לו"והוא שאין לו מוחין שא

הנוקבא ' לכן נקו ,ר מוחין שלו אין לו"כ במחשבה שהוא ג"משא ,ק"רק בסוד הפעולה של הו
 שהנוקבא הוא )פתח טו( ש"ע מדכר שלה כמשהיא במדריגתה יותר ר 3929א יותרת הכבד"דסט

כבד  ,ס"סוד הפתוי והמחטיא האדם שהוא באמת רע הגמור גם במחשבה והדכורא הוא סוד כע
א לא היה בהם שום "א וא"כ באו"נ שלהם משא"א לא ניתן רק בזו"אבל התקון בסט 3930כועס

 , שנין זמן הבחירהאלפי' ק שהם ו"א בעולם רק בו"והיינו שלא ניתן הממשלה לסט ,תיקון כלל
יהיה תיקון הבריאה בכלל ויתבער רוח הטומאה כי לסוף הכל יוחזר  ,כ"אבל באלף השביעי ואח

כ "הרע ג' ר שלהם שהם בסוד הנצחיות אז הי" ניתן התיקון גם בגהכ אם הי"לקדושה משא
גם א "א ואו"ומה שנמצא מציאות א ,ו" נחרב בנין הקדושה לגמרי חההנצחיות והי' שולט בבחי

אלפי שנין מאירים איזה '  של ו3931ן"שגם בהנהגת הזמ ,היינו בסוד הקטרוג בינה' דאצי' בקלי
נ שהם המוחין שנותנים לו בכל עת שהוא לצורך תיקון הנהגת "בזו' א דאצי"א ואו"תיקונים דא

' אבל לא בבחי ,ק בהנהגת הזמן"הזמן עצמו ובזה הם גורמים חושך ומיעוט גילוי הארתם בו
כ בהנהגת נצחיות שלאחר אלף השביעי נגד "א מה שיאירו לנבראים אח"א ואו"אעצמם של 

אבל לא ' דאצי' א הוה בקלי"א ואו"ש הרב שרק מציאות א"וז ,אותם המאורות אין להם קטרוג
   .בתיקון

אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קינך משם ) עובדיה פסוק ד(ז אמר הכתוב "וע
) שם ג(ש "כמ ,לנצח על ישראל' א על אדום שחשב שממשלתו יהיהו' כי פשט הכ ,'אורידך כו

י שמלכות שמים "שע ,'זדון לבך השיאך שוכני בחגוי הסלע מרום שבתו אומר מי יורידני ארץ כו
) א"ע'  ומגילה(ש " נתעלה הוא להיות מרום שבתו כמ,דקדושה וגאותם של ישראל נשפל למטה

שהרי כל מה שישראל  ,א עוד להורידו לארץ"שב שאז חו"ועי ,'אמלאה החריבה כשמליאה זו כו
י "א מתגבר להחטיאם הם מתחזקים יותר וכמו כן הוא בשרשם למעלה שע"יורדים יותר והסט

                                                           

ישבו , אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן, קסרי וירושלים, ל"א וז"ע' מגילה ו'  עי3924
שנאמר אמלאה , חרבה קסרי וישבה ירושלים חרבה ירושלים וישבה קסרי תאמן, שתיהן אל תאמן

עשייה ', ח מיעוט הירח פרק ב"ע' ועי, אם מליאה זו חרבה זו, ליאה זו חרבה זואם מ, החרבה
וזהו ענין אמלאה , שהוא כדוגמתה בעולם הטמא דאצילות, שבאצילות ונתלבשה בנוקבא דקליפה

  .ל"עכ, ל לא נתמלאה צור אלא מחרבנה של ירושלים"החרבה שארז
 .י"ש רש"ע 'עי 3925
 .א"ז ע"סנהדרין צ 'עי 3926
 .ר"עד' ל בגימ"רחה ו"לא 3927
  .י"שם ברש'  עי3928
 .ב"א ע"ג רל"זהר ח 'עי 3929
 .ב"א ע"ברכות ס 'עי 3930
 .ל אדיר במרום עמוד תמג"ברמח' ועי' תיקון פתח י' עי, ן"ה וב" שהוא חיבור של מ3931
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א עלתה בסוד פרצוף גמור חשב "שמלכות שמים דקדושה נתמעטה בסוד נקודה אחת לבד והסט
ר "גביה כנשר שהוא נשש אם ת"וז ,א שבו"א ואו"א' לקחת לו ממשלה נצחית לתקן גם בחי

א שהם כוכבים ומזלא דלית לון "סוד השערות דגלגלתא דא ,'ואם בין כוכבים כו ,3932דאימא
שענין השערות האלו הם שיעורי אורות חכמה עליונה הסתומה מעין כל חי שהם  ,3933חושבנא

ישעיה  (א"ומשם הוא ירידת הסט ,נותנים תיקונים לנשמות ישראל בסוד היקף החוזר לנצחיות
 ,'משם אורידך נאום הש "וז ,'מחץ ראש על ארץ רבה כו) ו תהלים קי (בלע המות לנצח) חכה 

ואלו התיקונים של השערות הם הנותנים נצחיות לכל המדריגות והם נשארים כמוסים ונעלמים 
נ הם נשארים "אבל זו ,א"א שהם נכנסים תחת שערות דגלגלתא דא"והוא סוד או ,ב"לעוה

 ,ל"אלפי שנין עד לע' אין אלו התיקונים נמשכים בעת הנהגת הזמן של וחלקים בלא שערות ש
נ שלהם " אלפי שנין לכן הם בסוד השערות זו'וא כל ממשלתם הוא רק באותם "כ בסט"משא

ר שלו בסוד אלו "ג' כ בחי"והיה רצונו להיות בתיקון ג ,)בראשית כה כה (כולו כאדרת שער
קטנות חלק ' שהוא בבחי ,'קטן נתתיך בגוים כו) 'סוק בעובדיה פ(ש "כ סוד מ"והוא ג ,השערות

 ורצונם ,ק לבד" והשערות שלו הם ענין חכמות חיצוניות הנמשכים מענייני הטבע למטה בו,לבד
 ,א"א ואו"לעלות בשכלם גם בעניני אלקות מה שאחורי הטבע והם סוד השערות של גלגלתא דא

ולבסוף כתיב ' ז כתוב משם אורידך כו"וע ,'והאבדתי חכמים מאדום כו) שם ח(' אבל בזה כתי
   .והבן ,שיתבער לגמרי ,'לא יהיה שריד לבית עשו כו

  
  כפתח 

' ד ,מדריגות' ד ,מדריגות והוא נקרא מרכבה טמאה כמו בקדושה' א הוא ד"כלל הסט
ואראה ' ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמים וכו)  אא(ש ביחזקאל "והם מ ,חיות

ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב ) ד שם( והנה רוח סערה באה מן הצפון מראות אלקים
 3934י"דאדנ' שד ,י" השכינה שהוא סוד אנגלותוהוא כי יחזקאל ראה  ,'ומתוכה כעין החשמל כו

י נשאר בגלותא נקודה דילה מלכות שמים "וסוד אנ ,מורה על המרכבה דקדושה שנתעלם
ושם ראה כל  ,מונה בלב ישראל וצדיקים שבדורר ונשאר רק מציאותה בא"שירדה בעוה

ש נפתחו השמים ואראה מראות "וז ,א"המרכבה דקדושה באמצעות המרכבה טמאה דסט
 , מלכות הרשעה,ת חייבתא"ת הוא לילי"ת וס" ראלהתיבות ' והנה תראה נפלאות שב ,אלקים

שהוא  ,3935ראיןם שהוא מכוסה בלבושין נוכ"ר אד"או ,ה שהוא הקדושה"ר מ"ובאמצע נשאר או
וארא והנה רוח  ,ש"והוא מ ,קליפה דקה החופה על הבשר'  וא3936עורות' שהם ג ,ר"סוד עו

ע בעולם "יסודות ארמ' דרגין שהם ד' מ ששורש הכל הם ד"והענין כי כבר כתבנו בכ ,'סערה כו
רק שכל עולם  ,יסודות אלו' וכן הוא בכל עולם ועולם וכל פרט שבו ענין ד ,מ"השפל וכן דצח

ה "אותיות הוי' ושורש השרשים ד ,חיות שבמרכבה' ושורש הכל ד ,יסודות שלו לפי מדריגתוה
   .3937כידוע

                                                           

 .'ח פנימיות וחיצוניות פרק ח"ע'  עי3932
  .ג"ב ע" סוף כצ"א על ספד"בהגר' עי, א"ב ע"ז ל"תיקו 'עי 3933
 .ב"י היא כח"ן דאדנ" ואי, מלכותוג שזה"ח ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3934
ולא , ה עם הלכה שיגלה הכל בפירוש" מרע- ה האדם ואשתו "ג ד"ע' ג ג"יהל אור ח'  עי3935

' עי', ר שלא ילמדו הפנים כמו שמפרש והולך וכו"ש התורה עכשיו בלבוש הסיפורים בשביל הע"כמ
וזהו גלותא דיליה בגלות , אינו מאיר לעולם]  משהאורו של[, ל"ג וז"ג ע" מז"א על תיקו"בהגר
ושם מחולל מפשעינו ובחבורתו , ח"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ש בזהר ובר"וכל מ, רביעי

ב שמחולל מפשעינו היא הצער של "א ע"ז מ"א בתיקו"עוד בהגר' ועי, ל"עכ' לא תואר לו כו' כו
סוד משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני , ל"ד וז"עח "ב כ"יהל אור ח' ועי, ל"עכ, ח בעולם הזה"ת

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

  .ל"עכ, הוא מפשעינומחולל מפשעינו שנעשה חול דברים של חול ו
כי הנה כמו , ואפרש לך עתה ענין הכסויים האלה, ל"וז' ל אדיר במרום עמוד י"ברמח'  עי3936

שלהעבירם , כסויים' כנגד זה יש ג, ת"שהם סוד התלת גוונין של הקש, ד כוללת תלת קוצין"שהיו
, אבות' ת לגוהם ממש מקבילו, וסודם עשו וישמעאל וערב רב, צריך מילה ופריעה ואטיפו דדמא

  .א"ז ע" פז"א על תיקו"בהגר' ועי, א"ע' ג כ"יהל אור ח' וכן עי, ל"עכ
 .'ע פרק א"ח אבי"ע'  עי3937
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ע והוא מן הצפון שהם באים מסיגי הגבורות "מדריגות של ארמ' כ ד"א ג"וכן הוא בסט
מסוד הסתרת הקדושה מה שנגנז כל מאורות עליונים ונשאר מקום וחלל וריק שבהם מציאות 

 ,'ורוח וכו' והארץ היתה תהו ובהו וחושך וכו) ב בראשית א(ש "ואפס וכמא שהם אין "הסט
 רק בצפון , שהעולם מסובב3939ש"והוא מ ,3938ריסודות שלהם כמבואר במקום אח'  דשהם סוד

א הוא חורבה " והסט,בישובה בית ,'ל שהקדושה הוא בסוד ב"שהוא חלל הנ ,הוא פרוץ
י מוציאים הסיגים ויוצא "ל שע"ר הברז"הוא כוומציאותה בשביל הבחינה לנסות בהם בני אדם ו

ואמר שם  ,' כו3940הגו רשע לפני מלך' הגו סיגים מכסף כו) ה-דמשלי כה (ש "הכסף נקי כמ
א משורש "שהוא ענין העמוק הזה היאך יצא הסט ,'כבוד אלקים הסתר דבר כו) 'פסוק ב(

הבחינה כסף ' י יהי"כדי שע ,ואמר שזה הוא הטוב ,הקדושה להיות מתנגד נגד רצון הטוב
הכסא שלם והוא כסא ' שהוא כאשר ימחה שמו של עמלק ויהי ,מסיגים ויכון בחסד כסאו

 ,'לאכפייא לון נהר דינור נגיד ונפיק מן קדמוהי כו ,3941יושב על כורסייא דשביבין ,המשפט
שמצד הגבול והמדה וצמצום המדריגות  , מסוד היראה וגבורה,3942תם של חיותשהוא יוצא מזיע

ומן הצמצום הזה נמשך יראה תתאה  ,והוא יראה עילאה ,יכול לכנוס לפנים ממחיצתו'  אאין
והוא נהר דינור  ,א"שהוא הסט , יראה רעה מהאי רצועא בישא לאלקאה חייביא3943שהוא

והוא כמו נהר פרת המפסיק  ,המפסיק בין מדריגות הקדושה למקום החלל ששם מציאות הרע
והוא סוד נהר כבר שהוא נהר שכבר היה מעולם  ,3944ש רבינו הגדול"י לבבל כמ"בין א
   .3945התוהו

וסוד הנוגה  ,נוגה' ר והוא נקרא קלי"והרביעית היא טו ,רעות לגמרי' ג, א הם"וכלל הסט
דרגין ' ר מד"י או"שאור הוא מציאות הטוב בעצמו בסוד יה ,הוא הממוצע בין אור לחושך

כל הגוים כאין ) יזישעיה מ (ש "האור כמוחשך הוא העדר , ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"עדקדושה שהם 
'  שהם נגד ג3946דרגין חמור שור וכלב' והם כלל ג ,'דרך רשעים כאפילה כו) יטד משלי  ('נגדו כו

ג אברהם "שחמור ושור נגד חו ,ת"אבות חג' דרגא דג ,אריה שור נשר ,חיות' ג ,קווין דקדושה
) זיא שמות (ש "כמ , המכריע בנתייםוכלב בלשון ,הידים'  והם ב)ידפתח ( ש למעלה"ויצחק כמ

שבעצם ' והרביעית הוא נוגה שפי )פתח כב (ד"וכמו שיתבאר ענינם בס ,'לא יחרץ כלב לשונו כו
ה שהוא "ונקרא נג ,אין לו אור רק שמקבל אור החוזר והוא מתהפך מחשך לאור ומאור לחושך

ן "שג ,החרב המתהפכתוישכן מקדם לגן עדן את להט ) כדבראשית ג (ש "ן כמ"בהיפוכא דהג
וכאשר נתגרש משם הושם  ,מלכות שמים בגלוי בהשגת כבודו יתברך ,הוא נוקבא דקדושה

נוגה הזה שתיטול ממנו חכמתו העליונה בהשגת כבודו ונשאר בסוד חכמה חיצוניות ' לנגדו קלי
ק  ומתות נמשך אחריו כי בתחילתו הוא טובשבטוב שבו מפתה את האדם להיו ,שיש בו טוב ורע

ונחמד העץ '  כו3947ותרא האשה) ובראשית ג ( שבזה חטא ממש ,)קהלת יא ז (האור לעינים

                                                           

 .א"צ ע"שיח יצחק ר'  עי3938
 .ב"ה ע"ב כ"ב'  עי3939
  . ויכון בחסד כסאו3940
ל סבא דסבין עתיק מעתיקין טמיר מטמירין "ב וז"ח ע"ר קכ"אד' עיו, י-דניאל ז ט' עי 3941

וחיזו בוסיטא דאנפוי יתיב על כורסייא ) א בסומק"ס( ולא ידיע מארי דחוור כסו ובתיקונוי ידיע
א ואינו נקרא "בינה גרון דא, ל"א וז"ה ע"א כ"יהל אור ח' עי, ל"עכ, שביבין די נור לאכפייא לון

רק הוא ) 'א איתא כי הראשית מחכמה רק כו"חסר בהעתק תיבה אחת אבל בס(רישא כי הוא 
י ולכן כל הגבורות מגרון כידוע "ד דבינה נמנה עם הגוף ובה מתלבש גבורה דעהתחלת הגוף כי יסו

  .ל"עכ', והוא כסא הדין והתחלת הכסא בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו
 .ב"ג ע"חגיגה י'  עי3942
 .ב"א ע"א י" זהר ח'עי 3943
י "ם שבאין לאהוא נהר דינר שצריך לעבור בו קוד' ירדן וכו, ל"ד וז"ב ע"ג י"יהל אור ח'  עי3944

 . ל"עכ, ב"ארץ החיים עה
, ט כלול כל החיות"נהר הוא מט, ל"ד וז"ז ע"ח כ"תזא ב"בהגר' עיו, א"ה ע"א פ"זהר ח 'עי 3945

  . ל"עכ, א נהר כבר"דעד' דשמאלא נהר דינור ומסט' דימינא נקרא נהר פלגיו ומסט' מסט
מדות ' ושור וחמור הן ב' קליפות שור חמור כלב וכו' ג, ל"ג וז"ע' ג ח"יהל אור ח'  עי3946

והכלב היא תולדת הזיווג , ל"עכ', ם ונחש וכו"הכוללות הכל תאוני וכעסני שהן עשו וישמעאל ס
 .)אור תורה אות נז(בין שור וחמור 

 . כי טוב העץ3947
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 3948ן סדרים"שהוא ג ,אשת חיל דקדושה) דמשלי יב  (ן"וחכמת התורה הוא הג ,'להשכיל וכו
בטח בה ) יא משלי לא(ש "כמ ,)בראשית א ד (את האור כי טוב ,חומשים שהוא טוב האמיתי' וה

י האמונה וקשר הנפש בתורה אינו יכול ליפול ברעה "שע ,' טוב ולא רע כוגמלתהו' לב בעלה כו
מ אם הוא מקשר נפשו "חכמה חיצוניות דאשה זרה אף שיש בה קצת טוב מ ,נגה' אבל קלי ,ו"ח

אבל באם  ,ה לאור ואז מתהפך מנחש למטה" יכול להיות נכשל ואז מהפך הנגנובתורה אז אי
 ומן החקירה יכול לבוא לידי כפירה ,ו"כול ליפול ברעה חדקדושה אז י' כ בסט"אינו קשור כ

להט החרב ) כדבראשית ג (והוא  ,'קליפות האחרים כמו שית' ז ממש שהם ג"בתורה וע
חרב  ,והוא אשת חיל ,'חגור חרבך על ירך כו) ד תהלים מה(ש "המתהפכת שחרב הוא התורה כמ

ל שנראה לבני אדם קצת אור והוא "ה הנחרב הוא נגהולהט של  ,)ויקרא כו כה (נוקמת נקם ברית
שמי שנמשך  ,ן שעל פי הבאר"האב) ג בראשית כט(והוא סוד  ,מתהפכת לשני צדדים לטוב ולרע

י אינו "שהוא להט החרב שע ,אינו יכול לשאוב מים מבאר מים חיים ,ה הזה"נג ,ן"אחר האב
ח שבדור "ם מארי תרסין תשה ,ן עד אשר יאספו העדרים וגללו את האבן"יכול לכנוס אל תוך הג

שהוא סוד החזרת הנגה לקדושה  ,והשיבו את האבן למקומה ,העומדים בפרץ להסיר כל מכשול
  ).פתח כבב (ד"והוא הסרת הערלה וגילוי הברית כמו שיתבאר בס ,לכלול הכל בחכמת התורה

  
  פתח כא

והיא בתיה  ,'ותרד בת פרעה כו) הב שמות (ה אשר הושלך ליאור "וזה סוד ענין משה רע
כי הנה  ,שכאן מבואר כל סוד הנורא הזה ,'ותרא אותו כי טוב הוא כו) 'שם פסוק ב (בת פרעה

 והוא אור הגנוז ששרשו מחיוורא דגלגלתא 3949ה הוא לויתן ַתִניַנא דאורייתא"משה רבינו ע
וארח צדיקים ) יחד משלי (נאמר ' א שעלי"י הסט"שורש כל התיקונים לכל הקלקולים שנעשה ע

שכל התורה והמצות הם הכל תיקונים אל הרע ולהפך החשך  ,ור נגה הולך ואור עד נכון היוםכא
ג " שהם שורש חו3950ק"כי שורש הכל הם אוירא ובוצינא דע , והרע לטוב, מרירו למתיקו,לאור

י קו המדה "ק ושיעורי הכוחות אשר נעשה ע"והשערות הם הגבורות מבוצד ,של כל העולמות
 ,ורה עילאה והם שורש אותיות התורה שערי חכמה עליונה הגנוזהס ששם גנוז גב"ממו

והחיוורתי דגלגלתא הוא בקיעת האוירא עילאה שבוקע דרך הגלגלת והוא אור פנימי של התורה 
 3952ו חיילין"ב אותיות שהם תצ" והוא גנוז בכ3951ר"דנפיק מאוי' ר י"הגנוז באותיותיה והוא או

א שמשם ניתן " נהירו דקיק בוקע ומתפשט עד יסוד דזרק ,ן והוא נשאר גנוז"שהוא בסוד לוית
בחודש   והוא ביום ששי בסיון,י"ל שד"ה שהוא בדרגא דיסוד א"י משה רע"תורה לישראל ע

התנין הגדול הרובץ  ,שהוא בהיפוכא ,)שמות יט א (השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים
 ופרעה הוא הכולל ,ט שלהם" שט"יום לצאת ממ' אחר שספרו נ ,)יחזקאל כט ג (בתוך יאוריו

' ה הי" ומשה רע,והשגחתו' והכחיש במציאות ה ,)שם ('אשר אמר לי יאורי וכו א"גולגלתא דסט
ובת  ,ל"שהוא סוד אויר הנ ,היאורה תשליכוהו) כב שמות א(ש "כלל תיקון כל העולמות והוא מ

' הברית כמו שית' טוהיא הדבוקה לבשר ע ,נגה שהיא מסוד לילית דפתי לחוה' פרעה היא קלי
ולכן רצה  ,'בשגם הוא בשר כו) ג ו בראשית(ש "ומשה הוא בשר הפנימי כמ )פתח הבאב (ד"בס

                                                           

ד נצבים וילך "ג שיש באמת נ"ואע) ב"ד ע"א ק"זהר ח(ג פרשיות שבתורה שבכתב " זה הנ3948
ן "שכינתא תתאה דאתקריאת ג, ל"א וז"ח ע"ז ל"בתיקו'  ועי,)ג"ו ע"ל ז"א על תיקו"בהגר(' הם א

  .ל"עכ, כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא
ואנת תניא , ואמוראים וכלהו נחתין בגינך בתהומא לסייע לך, ל"א וז"ט ע"ג רע"זהר ח'  עי3949

א "בהגר' ועי, ל"כע, דימא דאורייתא מאריה) נחש בריח(בגין דאנת לויתן , דמסייע לך יתיר מכלהו
 .ד"א ע" יצ"על ספד
, ת דחכמה"וההוא אוירא עילאה אוירא דלא אתפס ז, ל"א וז"ע'  וצ"א על ספד"בהגר'  עי3950

א שהוא אור דנפיק "שהוא בקד, א להתלבש כלל רק באוירא תניינא"וא, ח"ממנו התחיל שורש ה
החכמה אבל כתר שבו כי הראשית הוא בכל פרצוף מ, ש החכמה שבו"א הוא ע"וכל רדל, מאויר

  . ל"עכ, א לדבר בו אפילו דרך רמז ומחשבה כלל"א
  .74לעיל הערה ' עי 3951
ש "וז, שהוא אחד' אלף והן א' ק גי"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ע' ב א"יהל אור ח'  עי3952

אלפים וחצי ' מספרם גץ "כפולות כמנפ' ה ועוד ה"ו חיילות משבחים להקב"שתצ) ויקרא ב(ר "במ
) ב"ז ע"ב כ"זהר ח(ל "ט ופלגא והן היאורים כנ"הן תצ) תצה' גי' עד ק' מא(ו "וחצי ועם תצ' שהם ג

ט "ש תצ"וז' ן והן אלף חסר א"ק בזו"תשר' כסדרן וא' ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א
 .כ"ע', יאורין ופלגא בסטרא דא וכו
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 ה" בתיה בת פרעה בתו של הקב)ג" פא"פר "ויק( ' ולכן נק,ר שקיבל"י ע"לתקן את הנגה ע
י חטא הנחש נעשה לילית שנתגדלה "שהיא היתה יצירה ראשונה מסוד נוקבא דקדושה שע

) א"ד ע" ימגילה(ואמרו  ,ותרא אותו כי טוב הוא) בב שמות (ם מלכות דקדושה ולכן כתיב במקו
שהוא היה בסוד אויר העיקרי בדרגה דטוב והוא המקום שכל האורות  ,שנתמלא כל הבית אורה

והוא בשר החופה על  ,והיינו שהאור נשאר גנוז בצדיק ומאיר מבתר כותלא ,נפתחים ונכללים בו
והם  ,ר"ל שהוא עו"והוא סוד החשמ ,י"מדריגת משה שכל אור התורה נתגלה עוהוא  ,העטרה

באמצע ' והו ,3953ע עלמין"ז אותיות בכלל ר"והם כ ,ש"אותיות התורה הנארגים בסוד המלבו
ש "והוא בסוד היכל לבנת הספיר כמ , שהוא משה לויתן,3954דכל הולך על גחון' הוא ו

נוגה שהוא סוד האשה זונה שלקח ' דו עומדת קלי ושם לנג,היסוד'  שהוא יסוד ועט3955בהיכלות
   .ל" והיא הנגה הנ3956ש בהיכלות" כמ,הושע הנביא בהאי היכלא

אור  ,ומשה תיקן הנגה והפכה לאור והוא סוד שנתגיירה בתיה והוא סוד מדרגת משה
 והוא 3957שהוא לויתן דימא רבא דחכמתא ,כי מן המים משיתהו) יב שמות (ש "הגנוז במים כמ

 עומד הנוגה להמשיך לסוד מיין 3958ונגד הנקב השמאלי ,סוד יוצא מים ושתה העםהי' בעט
והוא סוד האותות שעשה במטה הנהפך  , שמשם התנינים סוד פרעה וחרטומי מצרים3959בישין
מלאך מגורש מן ' שבהם סמאל ולילית פנימיים שהי ,ל" ומנחש למטה שהוא נוגה הנ,3960לנחש

 תהלים צז('  סוד הגרים וסוד עקיבא בן יוסף שהוא בפומשם הוא ,שהוא טוב ורע ,'השמים כו
ש "פ כמ"שעקיבא בן יוסף הוא כלל תורה שבע ,ה"ב שמח"י ל"ק ולישר"ע לצדי"ר זרו"או) יא

שהם מסוד אור הנשפע מחיורא דגלגלתא  ,דורש כתרי אותיות'  שהי)ב"ט ע"כ(מנחות ' במס
רתי דכתר עילאה והוא חסד עילאה  והכתרים הם מאור החוו,דרך השערות שהם אותיות התורה

ע " ונשאר גנוז שם ויוצא בסוד המים ושם הוא דרגא דר,אור והוא זרוע לצדיק' דגלגלתא שנק
והוא  , כי מן המים משיתיהו,י"והוא בדרגא דמשה שנתנה התורה ע ,ל"הנ' ת של הפ"והוא בס

' נו באריכות בפיש רבי"ע יצתה נשמתו באחד ונתקשר באהבה וכמ"וכן ר ,היכל אהבה ,בחסד
ל " שהוא סוד החשמ)א דף צב"ליקוטי הגר( כ בליקוטים"ש ג" וכמ)ג"ט ע" כב"ח( להיכלות

 ,גר צדק מקליפת נוגה שחזרה לקדושה וחזר מנוגה לאור' ם שהוא הי"ל ב"א בא"אותיות עקיב
 אות הוא 3961ואמר ,בשר עטרת הברית ,ל"והוא בחשמ ,ם"ם ויצא בשלו"ע שנכנס בשלו"והוא ר

ואמרו  ,'בן יוסף בדרגא דילי' מהטוב של הנוגה שנתהפך לקדושה ולכן נק' והוא הי ,א שלובצב
מאיר ' ן שהישהוא אור הראשו ,ששמו הולך מסוף העולם ועד סופו) א"ז ע" טיבמות(ל "רז

ולכן  ,פ"הברית ששם שורש הנוקבא תורה שבע' שהוא מאיר עד עט 3962מסוף העולם ועד סופו
פ לכוללה "ועשה יסוד לתורה שבע ,'ע כו"העולם שמם עד שבא ר'  שהי)ב"ב ע" סיבמות(אמרו 

                                                           

, תא דשערי אזיל חד ארחא דנהיר למאתן ושבעין עלמיןבפלגו, ל"א וז"ט ע"ר קכ"א'  עי3953
ג "ו ע"י כ"שער מאמרי רשב' ועי, ל"עכ, א דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי"ומניה נהיר ארחא דז
ך וכל אחת כלולה "ז אותיות התורה עם מנצפ"ע עלמין אפשר שהם כנגד כ"ואמנם טעם מנין ר

 .ל"מעשר הרי רע עכ
ו "ס וא"וז, ל"ב וז"ט ע"ב כ"יהל אור ח' עיו, זהו חצי אותיות התורהא ש"ע' קידושין ל 'עי 3954

ל ושם "כמש, והוא אמצע של תורה לויתן נחש בריח הבריח התיכון, דגחון גדול האיש מה גדול
ח ומתגלה בהם והכל "והוא הולך בגלותא בת, ח בשלח"ל בז"קבור בסלע על חטא הסלע בנחש כנ

  .ל"עכ, ש הולך על הגחון שעל הגחון הולך בגלותא"מ וז"משפטים ברע' ש בפ"ל וכמ"ברמז כנ
 .א"ז ע"ב י" יהל אור ח'עי 3955
 .ג"ז ע" ויא"ז ע"שם י יהל אור 'עי 3956
 .ס"א שזה המו"ג ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי3957
 .ב"בכורות מד ע'  עי3958
ל " ר-בכללא חדא אתעבידו חיה טבא חיה בישא , ל"ב וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3959

ואף באור של היסוד כיון שנסתלק נמצא , ל"והגבורות באין מסוד הצמצום וסילוק האור כנ, ג"חו
מוציא ' נקבים שביסוד א' והוא סוד ב, לכן בו מים טבאן מים בישן, כל סילוק הוא בסוד דין, בו דין

  . ל"עכ, ביניהם' ודופן א' זרע ושני כו
 .א"ה ע"ג רנ"זהר ח 'עי 3960
 .א"ז ע"חגיגה ט'  עי3961
 .א"ב ע" חגיגה י'עי 3962
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והם כתרי אותיות שדרש בהם על  ,ג מדות שהתורה נדרשת בהם"י ,3963ד"בסוד אח' בתורה שבכ
רבינו באריכות ' בפי) בהיכלות פקודי שם(ועיין שם  ,3964כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות

 ,ע ברביעית"ור , מתלקחתואש ,ורוח ,ענן ,'קלי' ם בגהראשוני' שנכנסו לפרדס שהם ג' בסוד הד
' זך ודק שמפסיק בין גהשנוגה הוא עור  ,ל"ל הנ"בחשמ ,ם"כ יצא בשלו"ואח ,ונוגה לו סביב

והוא  ,נ"ז שנוגה מפסיק ואינו נכלל בקדושה הוא גורם פירוד בזו"ל וכ"האחרות ובין חשמ' קלי
פ היא רמוזה בכתרי אותיות " וכל תורה שבעפ דלית פירודא בנייהו" שבכתב ושבעהסוד תור

 ,שהיא מפרשת כל פרטי מאורות דדכורא' דנוק' ת וכל פרטי המצות הם בסט"שהוא תגא דס
נוגה לקדושה לעשות שמירה '  שעשו חכמים לתורה הם בסוד החזרת קלי3965וסוד הגדרים

) חקהלת י (ולכן  ,ר"או' ר גי"והוא סוד גד ,האחרות' קלי' לתורה שבכתב שלא יתאחדו בהם ג
שהנחש הוא הנוגה שנהפך לרע דפתי לאתתא והצדיקים הם המהפכים  ,3966פורץ גדר ישכנו נחש

וארח ) יחד משלי (י שמירת הגדרים ולכן אמר "פ וע"י תורה שבכתב ושבע"הנוגה לטוב ע
   .והבן ,'צדיקים כאור נוגה כו

  
  פתח כב

נוגה ' שאין בהם טוב כלל וקליהראשונים הם עצם הרע ' קלי' שג) 'פתח כ(כבר כתבנו 
ך חמור שור "הראשונים הם סוד חש'  שג3967ש רבינו"דרגין כמ' והם בסוד ד ,כלול טוב ורע

והם  ,והרביעית הם ישראל שלמדו ממעשיהם ,דיעקב' וערב רב בסט ,ג"עשו וישמעאל בחו ,כלב
 שנדבקו ר" שבחטה עצמה שנדבק בה והם ע3969והשלישית סובין ומורסן ,3968מוץ ותבן' קלי' ב

 , הוא שאור וחמץ שנתחמץ מחמת דבר אחר ישראל שלמדו ממעשיהם3970והרביעית ,בישראל
שהם עצם הרע הם ' ואלו ג ,ל"והוא נוגה הנ) 'פרק הרואה אות א(ברכות ' למס' ש רבינו בפי"כמ

כי מילה ופריעה  ,3971ואטיפו דדמא ,ופריעה ,מילה, דברים' והם ג ,הערלה המקפת את הברית
 ,דקה יותר' מהול אבל לא בפריעה והוא קלי' הוא ערל והב' שא ,עשו וישמעאל ,הם מוץ ותבן

ק הם התפשטות כל דרגין של הקדושה עד וילון "והם העומדים מבחוץ שו ,ע"ז וזה בג"זה בע
א ולהם ניתן הממשלה בעולם כל זמן הגלות "שהוא הפרגוד המפסיק בין הקדושה ובין הסט

בסוד  ,נ שלהם"דו 3972דיבשא, 'וא ,דים, 'א ,תנינים' הישוב בא שלטא ופושטים ברוב "שאז הסט
ר שבאצבעות הרגלים בצלם והם ברזל ועפ ,ן למשיסה יעקב"י נת"מ) כדב ישעיה מ(

  .3973נבוכדנצר
אומין באחוריים ' דע' והשלישי הם ערב רב שהם הגרים שנספחו על בית יעקב מסט

ע "ע ר" ומצירים אותם הם סוד נגכ המושלים על ישראל"והם ג ,דיעקב נגד שבעים נפש שלו
והוא סוד אטיפו דדמא שצריך  )ב"ז ע"צ( ובתיקונים )ב"ז ע"א כ"ח(חמש כיתות שחשבם בזוהר 

                                                           

 .ג"ו ע" לז"א על תיקו"בהגר'  עי3963
 .ב" עירובין כא ע'עי 3964
בכל דור ודור עבדין גדרות חדשים לפי שהדורות מתמעטין , ל"א וז"ד ע"ח ל"א תז"גר' עי 3965

 .'ר וכו"והולכין והערב רב מתגברין צריך לגדר חדש לגדור הפרצה שפרצו הע
ברת על דברי חביריך שהיו אומרים ופורץ גדר ישכנו אמר מר לא ע, ל"ב וז"ז כז ע" ע'עי 3966

 . ל"עכ, נחש
באמצע ' ה בבא כ'ח'כ'קליפות שור חמור כלב ומהן באה ש' ג חשך ג"ע' ג ח"יהל אור ח'  עי3967

  . ל"עכ, אותיות האמצעיות כידוע' שמחצי פומא וכו
נ של " הן זודמוץ ותבן, שן דארס נחש בין שיניו, ל"ד וז"ח ע" לז"א על תיקו"בהגר'  עי3968

והן בין , פנחס והן אותיות אמצעיות דנחש ושטן' מ פ"בלק וברע' ש בפ"כמ, ט דחטה"והן ח, א"ס
 .ל"עכ] ג והענין"א ע" לצ"א על ספד"בהגר' א מפתה ומקטרג עי"נ של הסט"וזה שהזו[, שן ושן
  .ב"א ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי3969
 .ג"ז ע" נז"א על תיקו"בהגר'  עי3970
כי הנה כמו , ואפרש לך עתה ענין הכסויים האלה, ל"וז'  אדיר במרום עמוד יל"ברמח'  עי3971

שלהעבירם , כסויים' כנגד זה יש ג, ת"שהם סוד התלת גוונין של הקש, ד כוללת תלת קוצין"שהיו
, אבות' והם ממש מקבילות לג, וסודם עשו וישמעאל וערב רב, צריך מילה ופריעה ואטיפו דדמא

  .א"ז ע" פז"א על תיקו"בהגר' ועי, א"ע' ג כ"ור חיהל א' וכן עי, ל"עכ
 .אישעיה כז '  עי3972
 .דניאל ב מב'  עי3973
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' י ישראל למדים ממעשיהם שהוא קלי"וע ,להוציא הדם הרע שבערלה שהדם ההוא נבלע בגוף
ש נעשה "אה עם " ואז נגתהפך אל הרע והוא השלישית שנקרא אש מתלקחתנוגה שיכול לה

 ,ונגה לאש ומן האש יוצא ברק) יגיחזקאל א (ז נאמר "וע ,ן"ש הדבוק בערלה והוא שט"נח
שהם  ,קין והבל ,שהם עשו וישמעאל ,י יוצא הברק מן העננים"שהוא סוד אש ומים ביחד שע

כי העננים הם המכסים על  ,ל"התנינים הנ' יצאו מאש ומים של הנחש דאטיל זוהמא בחוה ב
והוא לויתן דקדושה  ,וראיתיה לזכור ברית עולם) טזבראשית ט ( שהוא הקשת עטרת הברית

בית ' והי) עובדיה פסוק יח(ש "ת כמ"ש וקש"ת שלו סימן טהרה נדחה לחוץ שהם ק"שקש"וק
ן ונשאר "והם שמסירים אותו מן הלוית ,ת"ויהי רובה קש) ב בראשית כא (וישמעאל ,ש"עשו לק

ב "ו חיילין דכ"שהם סוד תצ ,ורה לדרכי המינות שלהםוהם הדבוקים באותיות הת ,טהור
ונרגן ) כחמשלי טז (נ סוד "פ שהם משימים פירוד בין דו"והמלעיגים על תורה שבע ,3974אותיות

   .ף"מפריד אלו
דקה למאוד וצריך לזה שמירה גדולה כי הוא מדמה עצמו ' והרביעי סוד נוגה הוא קלי

ובאמת  ,'דרך וחושבים שכן דרך התורה ורצון הלכל דרגין דקדושה והם אותם התועים מן ה
שעיקר אש הוא היורד מן השמים שהוא בתורה שנתנה באש  ,'הוא אש זרה אשר לא ציוה ה

אבל מי  ,ג ביניהם כי אין למצוה קיום בלא תורהווהמצות הם בסטרא דנוקבא וצריך לעשות זיו
ש "ש שמתחבר עמו סוד נח"ה וא"שרוצה להדבק במצות בלא תורה הוא סוד אש זרה שהוא נג

ש שממציא דרכים "י דוכרא רק בסוד פיתויים של נח"שמקבלת הטיפה שלא ע ,3975שבא על חוה
 והוא גורם להחמיר במה שהקילו חכמים ,פ התורה רק שמדמה עצמו לקדושה"חדשים שלא ע

 והם סוד בגדי עשו בגדים אשר ,3976ולהקל במה שהחמירו חכמים והוא להט החרב המתהפכת
ל פנימאה "חשמש דקדושה והוא ה"שהתורה הוא מלבו ,3977חש מן האדם ונתלבש בהםלקח הנ

ופרשת ) ט רות ג(שגורמים חיים לכל הנבראים והוא סוד כסותה  3978שהם חיות אש ממללות
י "ש דנחש סוד בגד"א ומלבו"והם בהיפוכא בסוד חט ,כי טוב ,והם כתנות אור ,כנפיך על אמתך

ת הכבד דעבדת ניאופין עם "ותרישמעאל ועשו שהוא יק של "ת וש"ו שהם לבוש קדרו"עש
ת " טחול שחוק הכסיל והיא מחל,כ יהבית שיורין לבעלה"ש זרה שבכבד ואח" בסוד א3979כבד

י "אחות) יבד ש "שיה(שהיא היפוכא דסוד  ,3980א אוכמא"פתי ,ת"בת ישמעאל והוא סוד לילי
ק לבשת "צד ,ה"ד ה"ף למ"ה כ" ה,3981כף למד ,ה"שהם תכשיטי הכל ,ד"ה סוד תלמו"כל

ב שהוא אחורי "ב ר"דער' וכל זה בסט ,י"ל ה"ן גמ"נו ,ה"ונגדו סוד נג )ידאיוב כט (וילבשני 
ח וצדיקים שבדור והם כמה מדריגות והוא תהום חללא "ת והם השונאים ומבזים לת"הדע

ל והוא גלות "הראשונים והרביעית הוא תהום הנ' קלי' קליפין דאגוז הם ג'  שג3982דאגוזא
                                                           

ש "וז, שהוא אחד' אלף והן א' ק גי"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ע' ב א"יהל אור ח'  עי3974
אלפים וחצי ' ץ מספרם ג"כפולות כמנפ' ה ועוד ה"ו חיילות משבחים להקב"שתצ) ויקרא ב(ר "במ

) ב"ז ע"ב כ"זהר ח(ל "ט ופלגא והן היאורים כנ"הן תצ) תצה' גי' עד ק' מא(ו " ועם תצוחצי' שהם ג
ט "ש תצ"וז' ן והן אלף חסר א"ק בזו"תשר' כסדרן וא' ברכות בחשבון ושני מיני אותיות הם א

 .כ"ע', יאורין ופלגא בסטרא דא וכו
 .א" שבת קמו ע'עי 3975
 .בראשית ג כד 'עי 3976
 שהיו חקוקות בו כל מין חיה - ה בגדו של אדם הראשון "ד, ל"ב וז"ד ע"י פסחים נ"רש'  עי3977
לפיכך היה , ועשו הרגו ונטלו) בראשית י(והוא נמסר לנמרוד על כן יאמר כנמרוד גבור ציד , ובהמה

ואני שמעתי בגדיו של אדם הראשון ) שם כז(והן שכתוב בהן החמודות אשר אתה בבית , איש ציד
  . ל"עכ, היינו כתנות עור שהיו לו

 .ב"ג ע"חגיגה י 'עי 3978
 .ב"א ע"רלג " זהר ח'ועי, א"ה ע"ז נ"תיקו 'עי 3979
עיינין אוכמין חשוכין תמן לילית דאיהי חשוכא אפילה פתיא , ל"ד וז"ג ע"ח ל"ז'  עי3980
 .ב"ג ע"ז קמ"גם מוזכר בתיקווזה  , פתיא אוכמא היינו כלי שחור,ל"עכ, אוכמא
 .'כף למד'נראה למחוק  3981
דאינון תהו , ארבע גליות הוו תלת לקבל תלת קליפין דאגוזא, ל"ב וז"ז ע"ג רכ"חמ "רע 'עי 3982

רביעאה ' תניינא בהו אבנין מפולמין דאינון סלעים תקיפין וכו, קו ירוק קליפה ירוקא דאגוזא
סוד , ל"ד וז"ח ע"ב כ"יהל אור ח' ועי, ל"עכ, תהום חלל דאגוזא ביה קול דממה דקה תמן קא אתי

שהן ' ס וכו"והן הגדות שהן בש, ו הלכה למשה מסיני שהוא הסוד והוא גנוז ברמזמשה הוא תורת
וזה שבקש משה שלא יגנז ' ו כמו דברים בטלים ובהן גנוז כל האורה והתורה וכו"לפי הנראה ח
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ש בזוהר "זעירא דאברהם כמ' ר שמשה הוא בגלותא דשם נפלת ה"דע' רביעי הזה הכל בסטה
   .)א"ה ע"כא "ח(

  
  פתח כג

נגה הזה שנתערבה בקדושה ובה סוד כל הבירורים וסוד מלבושים ' וצריך שתדע כי קלי
ש "מ שהנחש שפיתה אדם וחוה הלך עמהם ברמאות כמ"ש בכ"ל כמ"של הנשמות בסוד חשמ

כי יודע ) שם ה(ש "במה שדימה לו גוונין כעין הקדושה כמ ,'והנחש היה ערום כו) א גבראשית (
והראה לו טוב בזה במה שטוב העץ ונחמד להשכיל שטבעו  ,'והייתם כאלקים וכו' אלוקים כו

 ,ליתן תשוקה לאדם לחקור בשכלו במה שהוא למעלה ממדריגתו בענייני האלקות והשגחה' הי
 והם ,קליפות האחרות' ז גמורה שהם ב"כ לידי כפירה וע"י טעות ואחו ליד"שמזה בא האדם ח

ומזה צץ כל  ,שבא סמאל ורכב על הנחש) ב"א פי"פרקי דר(ש "נגה כמ' נ דקלי"סמאל ולילית דו
עון וחטאת ברשעי הדורות שטעו בה וכל אותם ההולכים אחרי שכלם ונוטים מדרכי תורתנו 

 הם בסוד נגה הזה להעמיד על שכלם אף שמכוונים  הכל,המסורה לנו מפי חכמינו הקדושים
 יורדות מות' רגלי) שם ה(כ "ואח ,'כי נפת תטופה כו) גמשלי ה (ש "כמ ,לשם שמים לפי דעתם

   .קליפות האחרות' בסוד ג
ש לפי דעתם "תחילת כוונתם לש' כ הי"ר ג"י הע"וכן סוד העגל שעשו ישראל במדבר ע

ואתה ) ינחמיה ט (ש " הלא אלקות נמצא בכל דבר כמ לומר3983כבוד חונה בצורת גויה בסוד
ומקשרים מחשבתם לקדושה אשר  ,ך"ן במקום חש"ל צפו"והוא בסוד בע ,מחיה את כולם
שער ( ח בספרו נפש החיים"ש הגאון מור" כמ,ז גמורה"הטוב שבנגה שהוא עומתלבש בו הוא 

למשוך  ,)יוב לז כבא (צפון זהב יאתה , והוא השור שגנבו ממרכבה מהשמאל)'טפרק ' ג
 דשמאלא בסוד 3984ג עלמין"ך אשר שם מקום הפרצה בשמאל והוא ק"האלקות גם במקום חש

בכח ' אומר אנכי כו' שהי 3985ר עושים בכישופים"ע' והי ,ה"ל שלכן עשו אותו במנח"ה עג"מנח
ז וחשבו "ובזה הטעו את ישראל לומר שאין בזה ע ,מתלבש בו' הקדושה אשר הי ,הטוב שבנוגה

ר לעשותו אלוה "באופן זה על השכינה שהיתה שורה בקרבו וחשבו הע'  מדריגת משה הישגם
אשר העלנו ' כי זה משה האיש וכו' ים כוהקום עשה לנו אל) אב שמות ל(ממש ולכן אמרו 

וכן כאן  ,'ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך כו) דה של פסחבהג(אף שנאמר  ,מארץ מצרים
ונטו מדרכי התורה אשר  ,'אשר העלוך כו' יך ישראל כוהלה אלא) דב שמות ל(בעגל אמרו 

וכן בכל הדורות בזמן מלכי ישראל ובבית שני  ,לא תעשה לך פסל וכל תמונה) שמות כ ד(ציותה 
   .פ וכפרו בה"הצדוקים והבייתוסים שנטו מדרכי תורה שבע

משה וכן בעקבות משיחא בסוד המינים ואפיקורסים אשר מצאו לבוש הקדושה אשר 
וצריך לברר האור  ,3986נחש ההולך על גחון ,והוא קבור בגיחון' ה קבור באתר דלאו דילי"רע

והם דבקו בלבוש והמשיכו האור אל הלבוש  ,התנין הגדול ,שבו שהוא מה שנשלך משה ליאור
ב "ומעמידים הכל על דעתם והם עצמם הער 3987ואין נוגה להםה והם ההולכים חשכים "בסוד נג

והם סוד השערות וצפרניים שאוחזים  , התורה ותופסים דבריהם כפשוטם3988ת"ב אחורי דע"ר

                                                                                                                                                                      

וזהו מחולל מפשעינו שנעשה חול דברים של חול והוא מפשעינו , הסוד באלו הדברים ולא ניתן לו
  .ל" עכ)ב"ד ע"פקודי רנ(

 . אבן עזרא שמות לא יח'עי 3983
אל יהרהר אדם ביום ויבא לידי קרי , ל" מסכת ברכות וז-ל "ס להאריז"ספר ליקוטי הש'  עי3984

ת הוא "והנה הת, ת"מהם בחג' ג לכל א"ק, חלקים' י עולמות הם מתחלקים לג"וענין ש, בלילה
ג הנשארים בגבורה הוא מנין "קואותן , ר"או' בגימג "ג ק"חלקים ק' מטה כלפי חסד ונעשה שם לב

 .ל"עכ, ל"עג
 . ליקוטי תורה כי תשא'עי 3985
ו "ס וא"וז, ל"ב וז"ט ע"ב כ"יהל אור ח' עיו, א שזהו חצי אותיות התורה"ע' קידושין ל 'עי 3986

ל ושם "כמש, והוא אמצע של תורה לויתן נחש בריח הבריח התיכון, דגחון גדול האיש מה גדול
ח ומתגלה בהם והכל "והוא הולך בגלותא בת, ח בשלח"ל בז"נחש כנקבור בסלע על חטא הסלע ב

 .ל"עכ, ש הולך על הגחון שעל הגחון הולך בגלותא"מ וז"משפטים ברע' ש בפ"ל וכמ"ברמז כנ
 .ישעיה ו י'  עי3987
ש בזוהר "וכמ, למה נקראו ערב רב, ובזה תבין, ל"שער הפסוקים פרשת שמות וז'  עי3988

מן החסדים , כי יש נשמות דהשחתת זרע, והענין הוא, רב זעירוע, פרשת תשא כי יש ערב רב
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 האי אתתא 3989ש" במ)ב" ע'סאפיקי ים גיטין (א "ש במ"ר וכמ"בהם שהוא לבוש שנתלבש אדה
   .'דמקני בה חויא תשקול ממזיא וטופרה כו

ל שבתיה בת פרעה לקחה למשה מן התיבה שהיא " ז)'בפרק נוגה ' קלי( ש הרב"ס מ"וז
נוגה והוא הצרעת ששבה כבשרו ואמרו ' ר ובסנה חזר ותיקן קלי"ז נדבקו בו הע"ה ועי"נוג' קלי

וכל אלו  ,'שנידון בצרעת על שאמרו על ישראל והן לא יאמינו לי כו) וד י שמות " רש'ע(ל "רז
 שמות א(והוא כי ענין מה שנגזר על משה ועל ישראל  ,סודות נוראים בדרכי החכמה הנפלאה

סוטה (ש "בגלות האחרון וכמ' רמז למה שיהי' הכל פי ,ן הילוד היאורה תשליכוהוכל הב) כב
' ז במשה שיהי" שראו שמושיעם של ישראל ילקה במים והוא חטא מי מריבה שנגזר עי)ב"ב ע"י

כ " משא3991אור התורה מתגלה' שאם היה מדבר אל הסלע אז הי ,3990בגלותא ביני ערב רב
א ונתלבש "ט שמבחוץ הוא הנחש וסט"ר במט"ד טו"הכשלקה במטה אז נגנזו המים בסוד ע

והתיבה הוא  ,ונגנזו טעמי תורה בסוד הגדה המושכת לבו של אדם כמים אבל בסוד התיבה
 ,' כו3992בשגם הוא בשר ,בסוד נח' שמשה הי ,ממש דרגת תיבת נח' שמירה גדולה למשה שהי

הוא השכינה שהולכת בכל נח צריך שמירה בתיבה ש' וכמו שהי ,ל בשר הידוע"והוא בסוד חשמ
א שהוא התפשטות "והוא מקום מנוס ומסתור מן הסט ,א כענין מחיצה מבדלת"דרגין דסט

א ובזמן הגלות תפרוש מן האחרים מי שיזכה להיות חוסה "בתוך הסט' אחת שאפי' נוקבא בבחי
ארץ ז שהמבול היה על ה"ולכן כ ,יקרא שהם חוץ מן הקליפות' י שהם בתוך הקלי"ואעפ ,בצילה

א בארץ נעשה התיבה שמירה לנח שהוא השכינה בלבוש חיצון שלה "שהוא התפשטות הסט
ל "ה הנ"ה שהוא בתי"ס תיב"וז ,בעדו' ויסגור ה) טזבראשית ז (ש "ל להגין עבורו כמ"סוד חשמ

 שנאסר )ב"ח ע"קהדרין נס(ש "ס מ"וז ,ל והיה צריך נח להיות נגנז"נוגה שמבחוץ לבשר הנ' קלי
גווני '  רק נח ובניו סוד ג,שהיה זמן השבירה ,ולא שמשו המאורות אז ,ה"בתיבש ינח בתשמ

כ כשנולד משה "אבל אח ,י נוגה"הקשת הם היו בסוד המתקלא אבל עדיין גנוזים ונסתרים ע
כידוע שנתקנו  ,ר דור המבול"במצרים שבא לתקן הנשמות של ישראל שהם היו נשמות של ע

ה שעשתה לו אמו "והוא סוד התיב ,ליכוהו אבל משה הצילםולכן נגזר עליהם היאורה תש ,אז
שמות (ש "ה כמ"שהוא מאחוריים דשם אהי ,ל עלאה"חשמ ,ש פנימי"מהארת אימא שהוא מלבו

 ,ף"ותשם בסו) שם(ש "כמ ,ם אחורי מלכותא עילאה"והוא סוד אג ,3993א"ותקח לו תיבת גמ) גב 
ל והוא ממש "ש הרב ז"י כמ"ה אדנ"יותחמרה בחמר ובזפת שהוא שם השילוב דהו ,ם"שהוא אג

רק  ,'שלש מאות אמה אורך כו) טו ו בראשית(ש "שמהן כמ' בסוד שילוב ב' כעין תיבת נח שהי

                                                                                                                                                                      

ואז אוחזים בהם , זעירא' ויוצאים דרך יסוד הנקרא ו, התחתונים המתפשטים בגופא דזעיר
היו מן הדעת העליון , ואלו שבדורו של משה, ונקרא ערב זעירא, ומתערבים טוב ברע, הקליפות
, ולכן היו נקראים ערב רב, זעירא' והיסוד ו, בינונית' ת ו"והת, רברבא' והנה הדעת ו, ל"עצמו כנז

  . ל"עכ, ולכן ערב רב הם בגימטריא דעת
האי איתתא דחזיא חיויא ולא ידעה אי יהיב דעתיה עילוה אי לא , ל"א וז"י ע"שבת ק'  עי3989

ואי לא לא יהיב , אי מכרך בהו דעתיה עילוה, תשלח מאנה ונשדייה קמיה, יהיב דעתיה עילוה
אלא תשקול , איכא דאמרי כל שכן דתקיף ליה יצריה, מאי תקנתה תשמש קמיה,  עילוהדעתיה

 . ל"עכ, ממזיה ומטופרה ותשדי ביה
וזהו גלותא דיליה , אינו מאיר לעולם] אורו של משה[, ל"ג וז"ג ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי3990

ם מחולל מפשעינו וש, ח"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ש בזהר ובר"וכל מ, בגלות רביעי
ב שמחולל מפשעינו היא "א ע"ז מ"א בתיקו"עוד בהגר' ועי, ל"עכ' לא תואר לו כו' ובחבורתו כו
סוד משה הוא תורתו הלכה , ל"ד וז"ח ע"ב כ"יהל אור ח' ועי, ל"עכ, ח בעולם הזה"הצער של ת

ו כמו "ראה חשהן לפי הנ', ס וכו"והוא גנוז ברמז והן הגדות שהן בש, למשה מסיני שהוא הסוד
וזה שבקש משה שלא יגנז הסוד באלו הדברים ', דברים בטלים ובהן גנוז כל האורה והתורה וכו

  .ל"עכ, וזהו מחולל מפשעינו שנעשה חול דברים של חול והוא מפשעינו, ולא ניתן לו
, ה כאלו בועל ארוסתו בפניו"כל הלומד תורה בפני ע, ל"וזד "ב ע"מ ז"א על תיקו"בהגר 'עי 3991

', אל תקרי מורשה וכו, ש תורה צוה לנו משה מורשה"כמ, מר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיניוא
כ היא "ואח' בתחילת תורת ה', כו' ש כי אם בתורת ה"וכמ, אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה

אבל לברתא דמלכא לית דזכה , ש הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו"וכמ, תורתו
ח "ש תז"וכמ, ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע"ואפילו מרע, קטול לההוא חויאלה עד די

ואיהי ארוסה למשה , אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה, שם
 .ל"עכ, הלכה למשה מסיני

  . ל"עכ, משה מן התורה מנין בשגם הוא בשר, ל"ב וז"ט ע"חולין קל'  עי3992
 .'ללים פרק גח כ"ע'  עי3993
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דאימא ' בסט' כ במשה שהי"ר משא"נוגה שהוא מבית ומחוץ בכפ' מבחוץ סוד קלי' ששם הי
   .שהיא דוחה את החיצונים

  
  כדפתח 

הדעת פנימי  , הוא סוד פנימיות אור התורהוכל זה היה בסוד הגלות האחרון שמשה
 ,ר"י שהכה בסלע נגנזו טעמי תורה בסוד אותיות התורה מבפנים שהוא חמ"שע ,ב עילאה"דחו
פ בצולמא דלאו הגונה "ובזפת מבחוץ הוא סוד הגדות בתורה שבע ,ם"ח אור דאברה"רמ

 ,'ו ולא הדר כולא תואר ל) א נג שם (משחת מאיש מראהו) ידישעיה נב (ש כי "כמ ,3994ליה
 תנחומא 'ע(ש "במ א"ש במ"והתיבה הוא השמירה מאימא שלא יאחזו בו החיצונים והענין כמ

כי הוא  ,פ לא ניתן ליכתב כדי שלא ידעו בה אותם שאינם ראוים אליה"שתורה שבע) 'וירא ה
ובשביל אריכות הגלות  ,'נוקבא שאין מגלה בשרה אלא לבעלה כו) א"ח ע"ג כ"זהר ח(סוד 
ו התירו לכתוב בסוד אותיות ותיבות אבל עשו לה הגנה במה שהלבישו "גורם שכחה ח' שהי

ז הם מגנים אותה וממילא היא בורחת " שעי,'אור הפנימי בלבושים חיצונים דלאו הגונה לי
והוא הזפת שמבחוץ  ,דשקלה ממזיא וטפרה ותימא דשתנא אנא) א"י ע"קשבת (ש "מפניהם כמ

 את משה שהם לבושין שחורים שלו המגינים ומכסים אור תורה 3995שיןשמגין שלא יזיקו מיין בי
  .לה אחיזה לחיצונים' הפנימי שלא יהי
ה שהם "נג' והם בסוד קלי ,'ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור כו) הב שמות (וכתיב 

 שנמשכו אחר תנין נחש הטמא הרובץ , אחורי הדעת3996ף"ה הער"ר הנמשכים מסוד פרע"הע
ז סתמו מיניה זיהרא "ה אותו מן התיבה ובאו על התורה שלא כדרכה ועיבתוך יאוריו ולקח

ונספחו על  ,והוא סוד הצרעת ,ר"י הע"והוא שערי חכמה עליונה שנסתתמו ע ,עלאה דהוה ביה
כי אמונה הוא סוד  , שאין להם אמונה)פתח יד( ש למעלה"ספחת כמ ,)ישעיה יד א (בית יעקב

ושם שורש הנוקבא והוא חיבור תורה  ,ל עלאה"חשמ דהיסו' שהוא עט ,3997דאחד' קוצו של ד
י "ה אדנ"שמהן הוי' שנקודה זאת אינו סר מישראל לעולם והוא סוד חיבור ב ,פ"שבכתב ושבע

והם  ,3999ן בם"עם לא אמו ,ר"אבל ע ,חומשי תורה' סדרים עם ה' ה ו"ו ,3998ל"ל הנ"שהוא חשמ
והוא  , כי מילה דוחה צרעתל שצריך לקוץ הצרעת"בסוד הצרעת על בשר הברית עטרה הנ

אשר גם בביאת  ,בסיום אלף הששי אשר אז מתגברים בעקבות משיחא המינים והאפקורסים
והם בסוד עקרב  ,תיפח רוחם ונשמתם ,פ"משיח הם מכחישים והרבו לדבר על תורה שבע

א "ח(ש בזוהר "ר מעלמא כמ"הברית אז יקוץ הבהרת דימחו ע' ר ביתא ובעת קץ בסוד עט"דעק
  .)ב"ח ע"כ

' ת מה זה בידך וכו"והשיב לו השי ,'והן לא יאמינו לי כו) אד שמות (ועליהם אמר משה 
 ,שחזר לקדושה ,כ ויהי למטה בכפו"שהוא נוגה שמתהפך לטוב ולרע ואח ,'ויהי לנחש כו

ר "הראה לו גלותא דיליה בין ע ,והנה מצורעת כשלג' כ אמר לו השב ידך על חיקך כו"ואח
                                                           

 .א"פ ע"ג ר" זהר ח'עי 3994
ל " ר-בכללא חדא אתעבידו חיה טבא חיה בישא , ל"ב וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי3995

ואף באור של היסוד כיון שנסתלק נמצא , ל"והגבורות באין מסוד הצמצום וסילוק האור כנ, ג"חו
מוציא ' נקבים שביסוד א' הוא סוד בו, לכן בו מים טבאן מים בישן, כל סילוק הוא בסוד דין, בו דין

  . ל"עכ, ביניהם' ודופן א' זרע ושני כו
 .'נגה פרק ב' ח קלי" ע'עי 3996
אפילו ', כל זמן שמאמין באחדותו ית, ל"ה לא יפסיק וז"א ד"ב ע" מז"א על תיקו"בהגר'  עי3997

 ונכלל ',פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו"ואע, עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה
ל הוא מבועא דלא פריש מבירא "והענין כי קוץ הנ, ל"תפלתו בכלל ישראל ותפלתו היא בקוץ הנ

כיון שתמיד , א אות ברית של ישראל דבוק תמיד בה"של ז' אחרונה מל' כי זאת בחי, לעלמין
גדולים אבל שאר ' והר' שלכן הד, ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר

דנחש ' וזה הוא סט, ו"ה מחמת עונות כשרובם ח"שתלוים בשאר מצות מסתלקים בעו' בחיה
וכן בבת אל נכר אז , אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר, בשאר עבירות

ל יוסף "ר', ש ואיהו פוסק וברח כו"וזהו פירוד הגמור וז, ו מסתלק מצדו"ח) דהיינו האמונה(הקוץ 
י "א ע"ה ממנו כלל וכלל ואין תפלתו עולה כלל דהעליה משכינה לז"מסתלק הקבו, במדרגתו

  .ל"עכ, הזיווג
  .א"ו ע" כז"א על תיקו"בהגר'  עי3998
 . דברים לב כ'עי 3999
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בעת קץ שהרע יתבער מעלמא ונגה  ,כ ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו"ואח ,בגלותא בתראה
י התיבה שהוא "והוא בסוד התשובה שלו ע ,ונגה כאור תהיה) ד חבקוק ג(ש "יחזור לקדושה כמ

ש "תוקן כל הרע וכמל עילאה הארת אימא שבזה הובטחו ישראל שלבסוף כל המדריגות י"חשמ
 ,'דחה דחיתני לנפול כו) שם יג(כ נגד הרביעית "אשונים ואחהר' קלי'  נגד ג,4000פ סבוני"דוד ג

 שמראה לאדם שהוא ,ו כי הוא הולך בערמה וקשה לשוב ממנה"שהוא התהום שאין לו קץ ח
ניתן תיקון לזה שהוא '  אבל בתחי,ק קשה הדבר לתקן"פ גדר הבחירה של הו"דרך הטוב וע

ה ואמרו "ה אשר אהי"בסנה בשם אהי' ת תחי"הארת אימא שהוא התשובה והוא מה שגילה השי
 אם )ב"ז ע"צסנהדרין (ש "כמ ,עזרני' ש שם וה"והוא מ ,'עמהם בגלות כו'  אהי)ב"ע'  טברכות(

י זכות האמונה שנשאר בישראל בעת "ע ,'חוזרים בתשובה מוטב ואם לאו מעמיד מלך כהמן כו
 ,'רת בתיובתא כו על משה קדם דחז)ב"ד ע"ב קי"ח(מ "פ ברע"ש כמ"תוקף הגלות והוא מ

כ דבגלותא הוא כאלם לא יפתח פיו "והוא סוד ברית הלשון ג ,ר"שהוא בעת שהוא בין הע
 ובתיקונים) א"ח ע"ג כ"ח(מ "ש בזוהר וברע"כמ ,ואני ערל שפתים) יב ו שמות(ש משה "וכמ

והוא סוד גניזת  ,פ"וכבד לשון באורייתא דשבע , כי כבד פה בתורה שבכתב4001)ב" ע'ח ח"תז(
וכן אמרו שם ' ר דאתיין מסטרי"שהם ע ,' לא ישמע אליו פרעה כו)שמות יא ט( ז" תורה שעיאור

ו עתיד לבאר "ר מעלמא ואז אליה"והוא בעת קץ קודם שיתבער ע ,' כו4002דעתיד לקום כבד פה
כי אליהו הוא מלאך הברית  ,'ה באר את התורה כו" מש4003ל"הואי) ה דברים א(דבריו בסוד 

דנחש ' י יתבערו אותם דאתיין מסט" וע4004והוא נחשא דחיי ,'כו' תי להקנא קנא) י א יט"מ(
   .סוד ערלה ,הברית' בעט ,הקדמוני הנושך בעקב

אלא לעשות  ,'שאליהו אינו בא לא לרחק ולא לקרב כו) ז"ה מ"פעדיות (ש "והוא מ
י הנני נותן לו את ברית) יב במדבר כה(ש "הברית כמ' ם בעט"ל בשלו"שלום בעולם שהוא חשמ

 4005גוונין' נוגה הרוצה לעלות למעלה בסוד ע' ש שהוא קלי"ס השלהוביתא דאשא בע"וז ,שלום
 דרושי סדר שבת דרוש א כ"שעה(ל "ש הרב ז"בו ויורד אש מלמעלה ודוחה אותו כמ' הכלולי

ר של הנחש שהם מתעוררים "הוא בסוד כתנות עו' בכוונת רחיצת חמין שע) ענין קבלת שבת
קדושת שבת לפני אלף '  במנחה קודם שיתגלה משיח שהוא סוד תוסש"בסוף אלף הששי ע

ה "והשלהוביתא הוא כח הדין וסוד הארת תשובה עלאה מאימא שהוא שלהבת י ,השביעי
ל שמשם "ל הנ"י בשילוב שהוא חשמ"ה אדנ"שמות הוי' ה שהם ב"מלואים די' א והם ג"מאו

 ,'וחרפת עמו יסיר כו) חישעיה כה ( ש"י שיסיר הערלה מן הברית כמ"א ע"בא סוד זיווגא דאו
והוא סוד הבירור ותיקון של חטא הנחש  4006ל"ן והב"דמעות של קי' שהם ב ,'דמעה כו' ומחה ה

שמות שלו ' ה ג"י שת שנולד בדמותו כצלמו שהוא דרגא דמש" וע,י טוב שבהבל שנתקן"ע
זים ש במנחה הם אוח"וכן בעקבות משיחא בסוד ע ,4007ל"ת הב"ת ש"והוא סוד שלהב

                                                           

 .יב-יא תהלים קיח 'עי 4000
, פ נקרא פה שכינה"ל שתי התורות תורה שבע"ר' ה דתרווייהו כו"ד, ל"א וז"ע' א ח"גר'  עי4001

ובגלות הזה הוא בבעלי התורה , לשון' א נק"ותורה שבכתב עד, ז" של תיקוש בהקדמה שנייה"כמ
ל ובתורה שבכתב ספר הזהר הכל ברמז קשה להבין "פ בקושיות כנ"בתורה שבע, בשניהם בכבדות

  . ל"עכ, ש וחכימא ברמיזא"וז
שעתיד משה לעמוד כבד פה בתורה ) א"ג כח ע"ח(ל כתב בזהר "א דברים א ה וז"אד'  עי4002
  . ל"עכ, ואליהו עתיד לבארם שלא יאמרו אחר הוא, וכבד לשון הוא תורה שבכתב, השבל פ

 .ו"ל מרמז לאליה"אדרת אליהו שם שהואי'  עי4003
ט "היצרים כידוע שיצ' ב, ל"ה יתיב בגווייהו וז"ב ד"ז ע"ר קכ"האד' א להק"פירוש הגר'  עי4004

  .ל"עכ, ש וראה אותו וחי"הוא חוויא דחיים סם חיים והוא מ
 .ב"ז ע"א ק" זהר ח'יע 4005
 .' לעיל פתח ז'עי 4006
, ה"והם מש, אותיות שמו' גלגולי משה שנרמזו בג' כבר הודעתיך ג, ל"פ שמות וז"שעה'  עי4007

ואמנם לא נתקן עדיין במשה , והם ממטה למעלה בסדר תולדותם, הבל'שת 'משה 'והם נוטריקון 
ן היו אותיות תבל מן שת והבל ועדיי, ה שבמשה"והם ש, אותיות ראשונות של שת והבל' רק ב

לרמוז כי אלו האותיות של , ולכן נגלה אליו בלבת אש מתוך הסנה, עד הזמן הזה, חסירי התקון
ואז , על שם כח הדין כי לא נתקנו בו עדיין, ת אש"תבל שהם בלתי מתוקנים ונתחלפו בצרוף לב

, הוא גלגולו השלישינתבסם משה ונתקרב אליהם ולקחם ונשלם תקון שת והבל לגמרי במשה ש
 . ל"עכ
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 בסוד הרשעים הגוברים ,'י פתויין דילי"א רוצה לעכב ביאת משיח ע" דקדושה והסט4008ברגלין
י מים "הראשונים והשלהוביתא מטהרת הרגלים ע' קלי' בעולם שרוצים להתחבר עם נוגה ג

ח שבדור שמתחזקים באמונה לעשות רגלים לתורה "י ת"חמין שהם אש ומים דקדושה ע
ל שהוא הנגה "שכתב הרב ז ,'של נעליך מעל רגליך כו) השמות ג (פ והוא סוד "שבכתב ושבע

   .ודי בזה במקום שאמרו לקצר ,הנהפך לקדושה
  

  פתח כה
' קליפת נגה הזה הוא כולל קומה שלימה והוא סוד צלמו של נבוכדנצר שבה ראה כל ד

 שיש בה קצת ,זאת' שליטתם על הקדושה הוא באמצעות קליש ,מלכיות השולטים על ישראל
 והוא סוד קצת מדות טובות שנמצא ,קליפות הראשונות' טוב ומשם נמשך חיות ומזון לג

דהוא גוון ) א"ט ע"ב קל"ח(והר ש בז" והוא מ,י השכינה שהוא עם ישראל שם בגלות"באומות ע
 ' דהב טב וחדוהי וידוי די כסף ומעוהי די נחש כוראשו כי הצלם ,נחשת דאצטבע בהו למיזן לון

עד החזה הוא דכורא שבו ומן החזה  ,כי כמו שבקדושה נחלק כל פרצוף לשנים ,)דניאל ב לב(
ג דקדושה אברהם ויצחק " סוד הטוב שבו שהוא יונק מחו4009והם כסף וזהב ,ולמטה נוקבא שבו

 ,ויצירה' ר שהוא בעשי"ק ט" בסוד ח)פתח ה( למעלה' ומן החזה ולמטה הוא נחשת שכבר נת
ר שהוא האמצע "ש שהגוף הוא ט"והם כמ ,ר"דט' בו רשניהם רע וביצירה השמאל ש' שעשי

דקדושה דנפלת תמן ' הוא נוק' ש ונ"ושניהם הם סוד ח ,דרע' ולמטה בבטן בסט ,והוא טוב ורע
 והוא ,ש"דנגה נעשה נחשת והקליפה עצמה הוא סוד תח' הוא נוק' ות ,ש"בגלותא ונעשה נח

 ,כינה היא השומרת הקדושה שםדש' ל שהוא הערלה החופה על הברית אבל הנ"ל וחשמ"ער
י שמירת התיבה מאימא עלאה שגם היא עוזרת אל השכינה שהיא " והוא ע,שיצאו משם לבסוף

 )ב"ע'  דברכות(ל "ש רז"כמ ,לכל הנופלים' דסומך ה' ממקום שאין להם שליטה שם והוא ס
א נחש והו ,כ חזר וסמכם ברוח הקודש"ואעפ' ן באשרי מפני שיש בה כו" לא נאמרה נוט"מ

ס "שהם בסוד נ ,'ן גבורותיו כו"ן ה" ה)ב"ט ע"סיומא (ש "ומשם הוא סוד מ ס"העומד על הנ
  ).ע פתח לב"אבי( ל"הנ

ח צורות "והם מ' נוגה שהוא הרקיעין דעשי' והיינו כי סוד השליטה בגלותא על קלי
יר נימנים בהיכל לבנת הספה הם כוכבים ומזלות ,דקדושה' כוכבים שבסט' שבמזלות עם ז

ל "והוילון הוא חשמ ,'ויתן אותם אלקים ברקיע השמים וכו) יזבראשית א (ש "כמ' ביסוד ועט
אבל כוחות הנגה ושליטת האומות בערלה שעל  ,ל"היסוד והוא סוד אמונה הנ' דקדושה בעט

 שעליהם נאמר 4010הברית הוא מכוכבים ומזלות חיצוניים שהם חמה בישא וסיהרא בישא
ל הכל בסוד "אבל מה שדברו רז ,שהם בחיצוניות שלהם ,'לבנה כווחפרה ה) כגד ישעיה כ(

ז הרבו לדבר הרשעים על " שע4011ל" חכמת התכונה האמיתית שדברו רזפנימיות שלהם וזה ענין
ועל '  ולא ידעו ולא יבינו עומק דבריהם שהם דברו הכל בפנימיות שלהם כו,ל"גודל חכמתם ז

כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים ' ושק רש כואם ע) ז ה קהלת(אותם חיצוניות אמר שלמה 
 והוא בסוד ממשלת ,4012ש"לשה' ש רבינו הגדול בפי" כמה" נואמרו כמה הם גבוהים ,עליהם

                                                           

 .ג"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי4008
באברהם אתלבן , ב הרוצה להחכים ידרים דאיהי חכמה ואיהי מחשבה"ח ע"ז קי"תיקו 'עי 4009

וכור לזהב דא , מצרף לכסף דא אברהם, ורזא דמלה מצרף לכסף וכור לזהב, וביצחק אצטריף, אדם
 ל"עכ, יצחק

ומאדים , ומאדים איהו עשו, לקותא דסיהרא טבא דיעקב, ל"ב וז"ב ע"זהר חדש ל'  עי4010
, ל"ב וז"ז ע"ז נ"תיקו' עי, ל"עכ, דמונין לה אומה דישמעאל, לקותא לסיהרא בישא, דסטרא טבא

ם "דס' ה חמה בישא נוק"ד ד"ז ע"א שם נ"גר' ועי, ל"עכ, בישא' חמה בישא גיהנם סם המות נוק
' שמות לה והיא מושלת על עי' ראל אבל חמה עי שהלבנה חלקם של יש-' ל וכו"סם המות כנ

  .ל"עכ, אומין
 .י יב"לעיל עגו' עיו, א"ד ע"פסחים צ 'עי 4011
' בפי, ל"א קעג וז"בבאר יצחק ליקוטי הגר' אבל עי, ש אצלנו"א בשיה"הגר'  לא מצאתי בפי4012

' ר כופ כי גבוה מעל גבוה שומ"והנה אמרו ע, ל"פ שמוני נוטרה את הכרמים וז"ש ע"א לשה"הגר
א "ב מזלות וכ"ח צורות בשמים המנהיגים את העולם והם י"והענין כי יש מ, ה"כמה גבוהים נ

ש "ן על כל המעשים וז"ש אל אד"ה והוא ית"כוכבי לכת הם נ' ח וז"ו משמאלים הם מ"מיימינים וט
ם  וכר,שמים' י והם בחי"ר דשמא אדנ"ם אותיות השימוש כי כן ג"נוטרה את הכרמים ויש בהם הי

נ "ת והם אד"ה הם נגד דרגא דשמים שהם חג"וביאור דבריו כי אלו נ, אות רביעי שלי לא נטרתי' י
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אבל הפנימיות הוא בסוד  ,ן"והם בסוד ה ,4013'הנגה והוא עושק טיקלא דעשיקת נשמתין כו
' שהוא בעט ,רסהמאו ,' תורה ציוה לנו משה מורשה כו)ב"ט ע"פסחים מ(ה בקדושין "כל

 והיא השומרת ישראל שהם תוך הערלה תחת ,טבעת קדושין שבה עשה אותה כלי ,עזקא ,הברית
 רק בסוד ,4014 טבעיים ואין מזל לישראלבים ומזלותי כוכ"ממשלת האומות שמתנהגים ע

ן "נו ,והוא מה שמתלבש במלוי נגה ,'ק כו"מי העיר ממזרח צד) א ישעיה מא(ש "הפנימיות כמ
י "נ דאדנ"ו והוא סוד אד"י נשמרים שהמזל והטבע לא משליט עליהם לכלותם ח"וע ,י"ל ה"גמ

הוא שמי וכבודי לאחר לא ' אני ה) חב ישעיה מ(פנימי דילה שם נאמר '  אבל י,שמתלבשת בהם
ר והרביעית אין להם שם "ב נמ"ה דו"חיות ארי' י שהם ד"דאדנ' כ נגד י"ואף שיש בהם ג ,אתן
החיצונה ולא הפנימית שהוא כלת '  אינו אלא בחי,ל"הנ' י ,נין עשר להקר) זדניאל ז (רק 

) א"ז ע" יברכות(ש " המאורסת לו והיינו שהם יכולים לשלוט על ישראל ולהחטיאם כמ4015משה
אבל נקודה הפנימית דילה בסוד אמונה וסוד ברית וסוד  ,'שאור שבעיסה ושיעבוד מלכיות כו

אין להם  ,'כי לא תשכח מפי זרעו כו) כאדברים לא (ש "מכלל התורה שנכלל הכל בנקודה זאת כ
ה בין "שושנ) אב ש "שה(ר שנתנה לאחשורוש סוד "שם אחיזה ולכן הוא בסוד אסת

ועל סוד זה אמרו  )א"ו ע"רעג "ח(והר ש בז"ר לה מאחשורוש כמ"ה אסת"אבל קוב ,4016החוחים
'  שב)פתח יט ('כי כבר נת ,ותיון נורא"ן ה"פעמים הן הן גבורותיו ה'  ב)ב"ט ע"סיומא (ל "רז

 רות א(ש "כמ ,ן אימא וברתא"ההי' והם ב ,על מקדש שני, 'וא ,על מקדש ראשון, 'א ,דמעות הם
כי מקדש שני נוקבא בה סוד היראה  )א"ד ע"פ( ש תיקונים"כמ ,בגלותא ,'ותלכנה שתיהם כו) יט

 ששם שורש הגבורות ,באימא וסוד גבורותיו הוא )א"ע' ו(ש בזוהר בהקדמה "ומקדשי תיראו כמ
 נכרים משעבדים בבניו ,דניאל לא אמר הגבור 4017 ומשם סוד הנפלאות ולכן,לעשות דין ברשעים

ג אמרו הן הן "ואנשי כנה ,אמר נכרים מקרקרים בהיכלו איה נוראותיו' וירמי ,איה גבורותיו
 ובין הקדושה נוגה' ל דאימא המכסה הקדושה ומפסיק בין קלי"והוא סוד חשמ ,'גבורותיו כו

   . והבן כל זה)פתח כג( ש למעלה"ל כמ"שהוא סוד תיבה הנ
  

  פתח כו
ענין ' מ שזה הי"ש בכ"נגה כמ' כל ענין עבודת האדם יסוד הבחירה הכל הוא בקלי

 והוא סוד כל המדות שצריך האדם ,י מעשיו יהפך הרע לטוב"א כדי שאדם ע"הוצאת הסט
ח המקפיד על לבושו "איזה ת) א"ד ע"קישבת (ש " בביאור מ4018ש רבינו הגדול"כמ ,לתקן

צדק לבשת ) ידאיוב כט (ש "וכמ ,מדו בד) גויקרא ו (ש "שהמלבושים נקראים מדות כמ ,להפכו

                                                                                                                                                                      

ז שמתנהגים בטבע מסטרא דשמים כי לית להם מגרמם "י ומשם אחיזת הנהגת עכומ"דשם אדנ
ולכן מצידם ישראל , י שהם בארץ"י היא דרגא דכנ"דאדנ' כלום שאין להם תורה ועבודה אבל י

, ש רבינו שם באריכות"כמ, ה משמים"כ נפש של או"ל האומות שהם בארץ נפשם משאשפלים מכ
ג אבהן תגא "י זרקא שעולה ע"דאדנ' י מעשיהם עולים למעלה מן השמים שהיא סוד י"אבל ע

  . ל"עכ, ת אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה"בראש ס
ן סלקין ונחתין עאלין  האי טקלא לא שכיך לעלמין ונשמתי,ל "ב וז"ב צה ע" זהר ח'עי 4013

 באדם עת אשר שלט האדם) קהלת ח ט( ואית נשמתין עשיקין כד שלטא אדם באדם דכתיב ,ותבין
א לא יש "דע כי באו, ויקר אלהים אל בלעם, ל"ל פרשת בלק וז"לקוטי תורה להאריז' עיו, לרע לו

ר "נ בעה"זואבל ב, וכל הנשמות היוצאות מאבא מקבלתם אמא, פרודא דלא איתפרשין לעלמין
אותה הנשמה אינה נכנסת בנוקבא ויוצאה , בשעה שיש זווג והעון מפריד אלוף' ואפי, מבדילים

וזהו ענין טקלא , ש והנה דמעת העשוקים"וז, ה"והולכת לגרים או לחסידי א, לקליפת נוגה
דבר ונקרא דיבור בטל כי גם פה המ, י הקליפה"כי היה מדבר עמו ע, ובבלעם נאמר ויקר, דעשיקיא

 . ל"עכ, דברים בטלים הוא בטל וחמור מקרי לכן אמר ויקר
 .א"ו ע" שבת קנ'עי 4014
כלת ' כתיב כלת משה חסר ו, תא חזי כד נחתת שכינתא למשכנא, ל"ב וז"ע' ג ד"זהר ח'  עי4015

וכלא חד מלה ולמלכא עלאה , אבל רזא דמלה כלת משה דא כנסת ישראל, משה ודאי ואוקמוה
 ז"א על תיקו"בהגרעוד ' ועי, מלכות,  היא המציאות של כנסת ישראלדהיינו שכלת משה, אתמר

ולכן הוא זכה , פה אל פה אדבר בו, שהוא הפה, והוא הדעת דמשה, משה של כתר, ל"ד וז"ח ע"צ
 . ל"עכ, והוא הוריד השכינה לארץ, כלת משה, והוא אשה הכושית אשר לקח, לדיבור

 .א" ע'א א" זהר ח'עי 4016
 .ב"ט ע" יומא ס'עי 4017
  .מ"משלי לא יא בליקוטי רמ'  עי4018
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והוא סוד בגדי ישע  ,ה" שהוא מלוי דנג)בפתח הקודם( ק כבר כתבתי"וסוד צד ,'וילבשני כו
 4019י בהכאה"ה ואדנ"וא סוד הויוה ,כי הלבישני בגדי ישע' שוש אשיש כו) י ישעיה סא(ש "כמ

והיינו שכל המדות שנמצאים  ,ע"הוא סוד יש' שמהן ה' ל עם ב"ל וכן חשמ"ל כנ"שהוא חשמ
טוב ורע ובהם הנגה מפתה לאדם ' יש בכל א ,וכדומה ,ורחמים ,ואכזריות ,וחמלה ,כעס, באדם

ת "ה ל"סע וש"ח מ"וכן בסוד רמ ,וצריך לברר המדות לטוב ובהם עושה מלבושים לנשמתו
הכל  )ב"א ע"ב י"ח(ש בזוהר " כמ4020ת"ר ובזפ"ותחמרה בחמ) פתח כג( ל"שהוא תיבת גמא הנ

   .בסוד הטוב מן הרע שבנוגה
 שהם לבושי )ב"יפרק ד "ן ומ"מ( ל"ש הרב ז"והענין לבוש הנשמה הוא מאימא כמ

ר "דהבא) זבראשית ג (ש " וכמ,4021המוחין כי הנשמות קודם שבאו לעולם הם אזלין ערטילאין
ולבושהא מבריאה שהוא נפש חיה ' לו נשמה מאצי' הי' שבתחי ,כשחטא וידעו כי ערומים הם

ואינה יכולה להאיר בנפש ' שלו וכשחטא אפשיט מלבושהא והיינו שנסתלק ממנו נשמה דאצי
 ונמשך אחרי תאוות ומדות רעות שהנגה עשתה לו ונבלע , שלו מאחר שנתקלקל נפשובהמייתה

ר והלאה כל הנולדים "ולכן מן חטא אדה ,4022מצד הטוב והרע המעורב בובנפשו בכח גדול 
והיינו ליטול אלו הלבושים מן הנגה ולבררם בסוד הטוב  ,בעולם צריכים לתקן את אשר נתעות

' ונעשה הטוב שבירר ממדות שבנפשו לבוש לנשמתא דאצי ,כדי לחבר הנשמה להאיר בהם
י התורה שנתנה "ותיקון אלו המדות הוא ע ,)ם לו זתהלי ('אדם ובהמה תושיע ה ,ן"ה וב"בסוד מ

 שהנגה אינה יכולה ,י עסקו בתורה הוא יודע להפריש בין הטוב ובין הרע" והאדם ע,לישראל
ת ועושה לבושא "ה ל"ע ושס"ח מ"ז מקיים כל הרמ"לפתותו ולרמות אותו בסוד השקר ועי

והם בסוד  ,'תכם ובינתכם כוכי היא חכמ) ודברים ד  (ב שלמעלה"לנשמתא והתורה הוא מחו
שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך ) חמשלי א (ש "א המדריכים האדם בקטנותם כמ"או
א ואין להם אחיזה בו והוא "ב הם הדוחים את הסט"כי חו ,פ"ושבע' שבכ ,תורות' והם ב ,'כו
ב "ליונים מחום הע"ש ומי"שהם א ,ר בראתי לו תורה תבלין" בראתי יצה)ב"ע'  לקדושין(ש "מ

אם ) קדושין שם(ז אמרו "וע ,ע"ת ולקיים מ"להזהר ממצות ל ,ג של הדעת"עטרין חו' שמשם ב
 שהוא אבן המכביד את האדם למשוך בתר ענוגין 4023 בעצלות מסוד הנגה מסוד טחול,אבן הוא

 בסוד כבד א ואם ברזל הו,של הדעתי מים חסדים " נימוח ע,ע"דהאי עלמא ומתעצל בקיום מ
 ,'הלא כה דברי כאש כו) ירמיה כג כט(' דגבורות שנא' י אש התורה עט" מתפוצץ ע,4024כועס

                                                           

' ועוד ה' פעמים נ' ועוד ו' פעמים ד' ועוד ה' פעמים א' והיינו י, א"ו ע"ז כ"תיקוב'  עי4019
  .'פעמים י

 . שמות ב ג'עי 4020
ע הכל בסוד המצות שהן בעולם "וכן סוד הלבושין בג, ל"ג וז"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר 'עי 4021

כי , ס נשמות דאזלין ערטילאין"וז, ושם שכר ועונש, אדםהבריאה לבושא דשכינתא ולבושין ד
, ל"ל בפרשת בראשית הנ"כמש, ט הכל תלוי בלבושין אלו"וכל התורה ומע, לבוש שלהן בקליפה

ולכן אמר ומעיל קטן כי שם הוא המאור , כי באמא תליא מלתא, ס ומעיל קטן תעשה לו אמו"וז
 . ל"עכ, הקטן

, ואורייתא טפילה לנשמה, ואין ראשית אלא נשמה, ל" וזב"ט ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי4022
ואמר שם בגין דאיהו , ל"שבה שכר ועונש כנ, ל דנשמתא הוא דאצילות ואורייתא הוא דבריאה"ר

ה ולכן "עש', ר כו"ה טו"לא אגרא ולא עונשא דאינון ע, מאילנא דחיי דלא תליא מיניה זכות וחובה
ל כל הבאין מנפש "ר, ל ואתפשטו אינון בלא גופא"והוא נפש הנ, א"ט שמאל"ם אתפש"ב אד"ח

, ל"שקודם החטא היה נכלל בהמה באדם כנ, א לפי שנפקו מכללא דאדם"א גופ"הבריאה בל
וזהו , וכן למעלה נתפרדה בריאה מאצילות, ועכשיו נפרדה נפש בהמה מאדם ואינן בכללא דאדם

,  שם אין פגם ואין שם לא מיעוטמ מהזוהר ותקונים כי באצילות"הפירוד דמטרוניתא מבעלה בכ
ל דהפגם "ש בזוהר הנ"וכמ, ש בתקונים הרבה פעמים כידוע"ואין תלוי במעשה התחתונים כלל כמ

וכד חטא זיהרא עלאה פרחא מיניה , הוא דאפשיט השכינה מלבושהא דאדם דאצילות לא חטא
ילות מבריאה והוא וכן למעלה פרחה נפש האצ, קודם החטא כידוע וכן בכל נשמה דאצילות כידוע

 .ל"עכ, הפירוד ואינון דמתפשטו בלא גופא הן הרע שמהן שדין ולילין
 . לעיל פתח יז'עי 4023
 .ב"א ע"ברכות ס 'עי 4024
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' ב והוא סוד חיבורא דאצי"י התורה שהם מחו"שנתקיים ע ,הכעסני והתאוני ,בנות לוט' והם ב
  . 4025'אדם ובהמה תושיע ה ,בהמייתובריאה נשמתא ונפש ה

 שנכנס ומכסה על ל דאימא"י אימא נעשה לבוש לנשמה והוא סוד חשמ"ולכן ע
 ובאמת הוא סוד ,לה שליטה עליו' הקדושה להפסיק בין הקדושה ובין נגה הזה שלא יהי

 וכן כל הבירורים של הנשמות ,התשובה שכל דבר שנתקלקל וחוזר ונתקן הוא בסוד התשובה
ש "ר וחוזרים ונתקנים צריך סיוע מאימא בסוד התשובה כמ"י חטא אדה"כל מה שנתקלקל עה
 שכל ,'והוא המברר מלבושים שלו שאבדו תחי ,הבא לטהר מסייעים אותו) א" עד" קשבת(

 וידוע ,4026א היו נכללים בגופו" כמו שכל הגופים של ב,בנשמת אדם' נכללים תחי' הנשמות הי
 והוא כלל ,4027א שערים פנים ואחור"כי התורה הוא כלל המלבוש שנארגת מאותיות בסוד רל

 ,מזלות של הדיקנא'  וכלל המלבושים הוא בב,ל" הנשמהן' פ שהוא ב" ושבעתבתורה שבכ
 בסוד 4028בגדים'  ובמזל עליון הם ח,ב ושם המדות מתוקנים להעביר כל רע"שהוא שורש חו
בגדים באימא במזל תחתון ' כ ד" ואח,ל"שמות הנ' אתוון דב' ג שהם בסוד ח"בגדי זהב של כ

 ואלו , שהוא ונקה הכולל הכלק ביום הכפורים בסוד התשובה"ה שבו נכנס לק"בסוד שם אהי
חלקי הפרצוף ראש בטן גויה והם ' ל שכוללים ג"שמהן הנ' כל המדריגות שהם ג' הם הכוללי
 ,ש"לבו' ת גי"ג הויו"ג תקונים הם סוד י"ואלו י ,ד" שאחר זה בספתחב' ן כמו שית"לבושין דנר

והוא סוד שם  ,ולבושין האלו הם מתפשטים לעולם הבריאה ששם הוא לבושא דאדם דנשמתא
ע והוא הסיוע לנשמות "ל הוא סוד בגדי יש"ש הנ"ק ועם לבו"ק אשר אקי"ב דשם אקי"מ

   .לעשות ולברר מלבושים שלהם מן הנגה
  

  פתח כז
סוד הבירור הזה ניתן לישראל לתקן כל הצלם דנגה והוא הולך ומתברר מעט מעט עד 

שהוא  ,ד שיכלו נשמות שבגוף אין בן דוד בא ע)ב"ב ע" סיבמות(ז אמרו "ימות המשיח שע
הראשונות הם הרע ' קלי' כי ג ,ה הזה"ר שנפלו בנג"קומה שלימה דנשמות שהיו נכללים באדה

הראשונים ' ה הם מג"ונפשות או ,4030 והרביעית ונגה לו סביב,ענן ,רוח ,אש 4029הגמור והם סוד
דושה שנבלע בו י הק" אז ע,ז שלא נתברר הנוגה"וכ ,הרביעית ,ונשמות הקדושות דישראל בנגה

י זה מתנקים " שע,י"בנגה ויש להם שליטה שהם הרצועא בישא לענוש ע' קלי' דבוקים הג
והם  ,ת נגה אש רוח ענן"שהוא ר ע רשעים"א ר"יגמר נ) יתהלים ז (' והוא סוד הכ ,מעונותיהם

 וקצת *חיות המושלים באדם והרביעית אין לה שם' והם ד ,כ בסוד קומת הצלם דנבוכדנצר"ג
בו ' והוא הרביעית שהי ,)דניאל ז ח (עינין כעיני אנשא ופום ממלל רברבן ,ש לה צורת אדםי

האחרות וישראל שהם ' קלי' והוא בסוד הנגה שנתדבק אל הג ,קצת טוב בסוד אחינו שנשתמד
   .בגלותא ביניהם הנשמות שנולדים בכל דור הם מה שמתבררים מן הנגה

מצות שעוסקים בהם הם מתקנים הלבושים י תורה ו" וע,יוצאים ערומים' ובתחי
ר "ך ופ"ר שהם מסוד ש"ר שהיה בתחילה לאדה"ת או"ומבררים אותם מן הנגה והם כתנו

) גדניאל יב (א סוד " ומהם נעשה מלבוש נארג מסוד האותיות שהם מתחלקים לתס,ניצוצין
ך "ת הם ש"א בסוהו )יזפתח  פנימיות וחיצוניות( במקומו' כמו שנת ,'ם יזהירו כו"והמשכילי

ב "א פעמים כ"גלגלים בסוד כב שערים המת"ובאמצע הם תס ,ת כלל האותיות"ור ,ר"ופ
במדבר טו (י המצות "כנפי בגדיהם שהוא מלבוש הנשמה ע' ת בד"ס לבוש ציצי" וז,4031כידוע

ף "והוא סוד הכנ ,ל"ר הנ"ך ופ"והם סוד ש ,'כו' וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה) לט

                                                           

ל חד בכללא דאחרא משתכחא בהמה בכללא דאדם אדם כי יקריב "ב וז"ח ע" כצ"ספד'  עי4025
 )ד"ח ע"כ( א"ש בגר"וע, ל"עכ, משום דאתכלל בכללא דאדם) ויקרא א ב(מן הבהמה ' מכם קרבן לה

ואצילות סוד החכמה ובריאה היא סוד הבינה וחכמה ובינה הן , ל האצילות ובריאה הם באחדות"וז
  .ל"עכ, רעין דלא מתפרשין

 .'י פתח א" לעיל בית נתיבות עגו'עי 4026
 .ד"ב מ"י פ" ס'עי 4027
 .ג"ח ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי4028
 . יחזקאל א ד'עי 4029
 .' פרק בנוגה' ח קלי"ע'  עי4030
 .ד"ב מ"י פ" ס'עי 4031
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ש "והוא מ )'יפתח ע "אבי( במקומו'  בבריאה ששם הם המלבושים כמו שנתת שהוא"תכל
 )יד שמות כ(ש "ודומה לספיר כמ ,ורקיע לכסא הכבוד'  תכלת דומה לים כו)ב"ג ע" ממנחות(

והוא סוד היכל לבנת הספיר שנגד שם עומדת הנגה והוא טיקלא דעשיקת נשמתין שהוא 
 4032ג תיקונים"ש מי" ששורש הלבו)א פתח מד"א ( וכבר כתבנו,ל"מתדבקת שם בהיכלא הנ
' והם סוד ח ,4034ג בריתות על המילה"והם י ,4033ל בסוד וקנה הכל"שהם המאורות בהיכל הנ

ג אברים תליין "ולכן תרי ,ש"בסוד אחד דק ,במזל תחתון' במזל עליון וה' שח ,קשרים' חוטין וה
שבלעדי המילה אין  ,4036ריתי קיום הב"ג איכות ברוח המאירים בנפש ע" וכן תרי4035'ביסוד ועט

כי צריך  )'תיקון פתח ג (במקומו' כלל בנפש כמו שנת' הרוח מאיר בנפש ואין המצות פועלי
הראשונים והנגה לכלול בקדושה שהוא סוד הפריעה שפורעים ' קלי' להסיר הערלה שהם ג

   .ל"ר הנ"ג עם ת"והעור נכלל שם בקדושה הם י' האור ומגלים העט
שכל  ,ע שבאדם"יסודות ארמ'  קצות המידות הטובים הכלולים בדכנפות הם' וסוד הד

ר "והם כלולים בטו ,ותאוה ממים וכדומה ,כעס מיסוד האש, כגון ,יסוד מוליד מדות אחרות
כולם ' אדם כולו טוב וכל המדות שבו הי' הי' ומקצוות של אלו המדות שהם המלבושים שבתחי

להמשיכם לצד הרע והוא  ,בסופי המדות ,בבטוב הגמור ואחר החטא שהוא נחש הנושך בעק
ר ובזה הוא מחטיא "לאדה' סוד אחיזתם בצפרנים שהוא הנשאר בסיום הלבוש הראשון שהי

ולכן צריך לעשות  ,חטאת יהודה כתובה בעט ברזל בצפורן שמיר) א יז 'ירמי(ש "האדם כמ
שבהם  ,ל"ת הנ"ציצי ,ר"ך ופ"ף הוא סוד ש"פ כנ"יסודות וד' כנפי הבגדים שהם ד' ציצית על ד

א של בריאה ולמטה שהם כלים החיצונים "ך צירופי אלקים מז"הבירור והרע של נגה הוא סוד ק
שלהם וחוץ מהם החשמל שהוא הסיוע דאימא שמשפעת שם להפסיק בין כלים דקדושה לבין 

ר אותיות סוד "ל שבהם ת"ך הנ" והנגה הוא אלהים אחרים נגד ק)פתח כו( ש לעיל"הנגה וכמ
ר תורה "ך ופ"כ סוד ש"וצריך לזה לבוש דקדושה בתורה שהוא ג ,ר מעורים ביחד"טו ,ר"שק

ש רבינו הגדול "ה כמ"חומשי תורה הוא תור' סדרים וה' ו ,'ה' ב ועם ו"פ מחו"שבכתב ושבע
י התורה יכול לברר הטוב מן הרע ולהבדיל האמת מן " וע4037)ב"ב ע"ב כ"חיהל אור ( בליקוטים

הראשונות הם אש רוח ' הקלי'  שג)בפתח הקודם(  המדות שלו וכבר כתבנוהשקר והוא בירור
כוחות ' ר דינים וע"ך פ" ששם הם סוד מנצפ, והרביעית נוגה הוא יסוד עפר,מ"יסודות אר'  ג,ענן

ש "ל כמ" והוא נחש הנ,ר"בנגה שנעשים חד מדורא שהוא מה שנתחלף כתנות אור בכתנות עו
ש "בעפר שחרות הצפורנים משם הבירור ממלכין דמיתו כמ ,'ועפר תאכל כו) ידבראשית ג (
ל "והוא סוד המיתה של האדם שגופו הוא חשמ ,'ורבים מישיני אדמת עפר כו) אדניאל יב (

כ את "שצריך לאתבלא הזוהמא בעפר והרע יקח את שלו ומלבישים אח ,כתנות עור ,דנגה
י המצות והוא הנגע "לו עע מסוד עפר דקדושה מהטוב שבו שבירר "הנשמה בלבושין דג

ועפר אחר יקח וטח את ' וחלצו את האבנים אשר בהן הנגע וכו) מב-מד ויקרא י( וכתיב ,שבבית
ש "נגה יסוד המיתה הוא דורון שנותנים לו כמ' שהצרעת הוא קלי) פתח כד( שכבר נתבאר ,הבית

פרה אדומה שהוא וזה ענין  ,גרמא לכלבא ולחיך עפר דרגליך'  ארמי לי)א"ג ע"סג "ח(והר בז
שהשריפה שלו הוא  ,'ולקח מעפר שריפת החטאת כו) יז במדבר יט(ש "לטהרת טומאת מת כמ

 והרע שבו נשרף ונבלע באש מתלקחת שהיא ,ל"ש הרב ז"סוד הבירור הטוב מן הרע דנגה כמ
וכן כתיב  )כהישעיה סה (ש עפר לחמו " ונח,4038ה"ש נג"א הקרובה לנוגה ולוקחת דילה בסוד

והוא באמת דוגמת מיתת המלכים שהרע שבהם נתברר  ,ועפר תאכל כל ימי חייך) יד ג בראשית(
ורבים מישיני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ) אדניאל יב (ז נאמר "לעצמו והטוב לעצמו וע

                                                           

 .ש"לבו' ג תיקונים גי"ד שי"ע'  הצ"א על ספד"בהגר'  עי4032
  .'כ עמידה פרק ב"שעה 'עי 4033
 .ב"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי4034
' וחד כו' א כו"ל חד רוחא נפיק לז"ר דף ק"אמר באד, ל"ג וז"ע'  זצ"א על ספד"בהגר'  עי4035

לו ' כרסוון א) א"ד ע"חגיגה י(ש "וז, ל" ועטרת המלכות כנא"לפי שהן יסוד כלל הז' לבריה דדוד כו
 . ל"עכ, לדוד' וא

 .202לעיל הערה '  עי4036
והנה , פ"נ שבכתב ובעל"וכידוע שתורה הוא זו, א"ש במ"תורה הוא כוש ופרה כמ, ל" וז4037

אותיות ' אחרונה של השם שכוללת ה' הוא הן של פרה "וההי, ש"א כמש"ה ופרה הם מאו"שכ
  . ל"עכ', ל וכו"ה הן כללות הנ"ר הן האורות עצמן ו"וזהו תורה ת' ך וכו"מנצפ

 .א" ע'ז ח" תיקו'עי 4038
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ותחיית המתים הוא בסוד גוף חדש מזוכך כמו מלבוש הראשון  ,ואלה לחרפות ולדיראון עולם
 עתידים צדיקים שיעמדו )ב"א ע" קיכתובות(ז אמרו " וע, שלושהיה לאדם כתנות אור

   .' וכובלבושיהם
והוא עיקר הנגה , ה וסוד הנגה כבר כתבנו שהוא חיה הרביעית שאין לה שם"הגה*

והוא ושמו נרמז בסוד , והוא אחינו שנשתמד, 4039הנחש שהיה מרמה לאדם ונטל הבגדים שלו
' עיינין לי שלכן היה לו קצת דרגין מאדם, דה השת מכל חי4040ם"והנחש היה ערו) בראשית ג א(

ולכן היה משתדל יעקב ליטול ממנו , שכן הנחש היה מדבר, )דניאל ז ח ('ופום כו' כו
כ ממנו הבגדים "ונטל ג', ארור אתה מכל הבהמה כו) בראשית ג יד( ונשאר בסוד 4041הברכות

הלבישה על ידיו ועל חלקת בגדי עשו בנה החמודות ואת עורות גדיי העיזים ) טז- שם כז טו(
 וטופרי די נחש בידי שבהם אחיזתו ,שנין די פרזל שלו בפה בדבור) דניאל ז יט(והוא , צוואריו

  .ז לקח ממנו הברכות והבן זה"כ בשני דברים אלו בערמה ועי"במעשה ובדיבור שהלך עמו ג
  

  פתח כח
ד קומה שלימה ל דאימא בסו"ע שבכולם מתפשט החשמ"עלמין בי' ובירור הזה הוא בג

 ,ע ומברר הטוב מנגה שבכולם"עלמין בי' ן שמתפשטים בג" שהם לבושי נר,דראש בטן גויה
חלקי ' וג ,ן"דברים במחשבה ודבור ומעשה שהם נר' והיינו שכלל עבודה של ישראל הוא בג

 ,ומעשה בגוף בבטן ורגלין ,בידים ולשון חק מכריע בהם' ודבור בגוי , מחשבה בראש,הגוף
י המחשבה טובה של האדם בתורה ומצוות הוא מברר הטוב שבנגה של עולם " שעוהיינו

ב דהם "והמחשבה הזה באמת הוא כלול משנים שהם בסוד חו ,הבריאה ועושה לבוש לנשמה
ולכן אהבה  ,ה של השם"י ,4043והוא סוד דחילו ורחימו של תורה ומצות 4042ריעין דלא מתפרשין

והוא נשמה וחיה ששניהם  )ב" ע'אפיקי ים קידושין ל (א"ש במ"ויראה הם משולבים זה בזה כמ
י מצות מעשיות " וע,לבוש הרוח ,י הדבור בתורה מברר הטוב שבנוגה דיצירה" וע,נכללים בחד

שדבור בתורה הוא בתורה  ,כלול משנים'  וגם הם כל א,לבוש הנפש' הטוב שבנוגה דעשי
עלמין שהם ' ש שבג"ר י"ק ט" ח' והם בסוד ג,ת"ע ומל"ובמצות מעשיות במ ,פ"שבכתב ושבע

  .4044ש רבינו הגדול בליקוטים"ימינא ושמאלא שבכל אחד כמ

                                                           

 שהיו חקוקות בו כל מין חיה - ה בגדו של אדם הראשון "ד, ל"ב וז"ד ע"י פסחים נ"רש'  עי4039
לפיכך היה , ועשו הרגו ונטלו) בראשית י(בור ציד והוא נמסר לנמרוד על כן יאמר כנמרוד ג, ובהמה

ואני שמעתי בגדיו של אדם הראשון ) שם כז(והן שכתוב בהן החמודות אשר אתה בבית , איש ציד
 .ל"עכ, היינו כתנות עור שהיו לו

 .ו"יש' גימ 4040
הני מאני ) א"ע' ברכות ו(ש "כמ, א בלבושין"ס אחיזת ס"ב וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי4041

חמו חבריא מה כתיב ותקח רבקה את ) ב"ב ע"קי(משפטים ' ש בפ"וכמ, דרבנן דבלו מחופיא דידהו
והענין כי לקיחת הברכות ממנו בערמה היה כמו שרימה , ש"ע' בגדי עשו בנה הגדול החמודות כו

ועשו ) א"ח ע"ב נ"ב(שיעקב שופריה דאדם , כן רימה יעקב לעשו ונטל את דיליה, ר"הנחש לאדה
עד סוף ', ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת כו, ח מה כתיב"ה ת"בהג) א"א ע"קי(ש שם "כמ, חששל הנ
ר שנתפתה אחר "ועשו נטל בגדיו של אדה, ולכן רמה עכשיו אותו עם עקש תתפל, ש"ה ע"כל הג

ש חיה "וז, ולכן נטל יעקב ממנו ולקח הברכות, והוא עשו והוא בגדי החמודות, ם"הנחש ולקח הס
א על "בהגרעוד ' ועי, ל"עכ, ל"ל והוא נפש הנ"בישא שניהם בבריאה והוא טוב ורע כנטבא חיה 

) שם( והדר לבושו פורה דרכתי ,ל"הדור בלבושו שהוא נצח כנ) ג"ישעיה ס(ל "וזד "ע'  טצ"ספד
א "קי (ס האמור בפרשת משפטים" וז,ואוריד לארץ נצחם' שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על בגדי כו

 מאי ,עד דאתא שמואל'  וההוא ירך הוה בחלישו דילי,בכף ירכו וההוא ירך דרווח מיעקבויגע ) ב"ע
ב מה "ב ע"קי'  ושם בד,' כד אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו, דלא משיך נבואה,בחלישו

כ הני מאני דרבנן דקא בלו " ובג,' באלין לבושין דיליה גזל כו,'כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו
ש וידוע שסוד הירך הוא נצח והוא שנבא " ע,' דדהו והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כומחופיא

 .ל"עכ, כ"ממנו שמואל כידוע ושם ג
 .א" ע'ג ד" זהר ח'עי 4042
, חכמה ובינה אינון נסתרות במוחא ולבא ברחימו ודחילו, ל"ב וז"ו ע"ז כ"תיקו'  עי4043

ל "ג לא פרחת לעילא ר"ו ע"א שם כ"הגר' ופי, ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא
  .ל"עכ, 'א שהן לעילא וכו"לאו

ויצירה , בריאה כלו טוב, ע"עולמות בי' ש ג"ר י"ק ט"סוד ח, ל"ד וז"ע' ב מ"יהל אור ח 'עי 4044
' ג, הכללות' שהן ג, ה"ונו, ג"וחו, ב שניהם רחמים"ושרשן למעלה חו, ועשיה כלו רע, ר"ה טו"ע
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ה הוא תיקונו "ן והמ"ן שהרע עיקר אחיזתו בב"ה וב"והענין בזה כי בכל דבר יש מ
תהלים (והוא ענין  ,והוא הכל בסוד הבחירה שבשבילו נברא האדם , אורות חדשיםן"בבומוסיף 

כ מוסיף "ן ולהוציאם מן הרע ואח"שתחילה צריך לנקות אורות דב ,סור מרע ועשה טוב) לד טו
ן שלא יחזור לקלקלו ויהיה נתקן "זה גורם לבשבו אורות חדשים מה שלא היה לו בתחילה 

ת להיות סור מרע ולהפריד כל מדה רעה ובזה יוצא נפשו "והם סוד השמירה במל ,בטוב הגמור
וכפי חלקים שבנפשו שצריך לברר  ,הארה בנפשוע בפועל מוסיף "כ בקיום מ"ואח ,א"מן הסט

 ,מ"ש בכ" שנקצבו לו שבכל יום מברר בירורים חדשים כמ4045מן הנגה כך הם מספר ימי חייו
ז לתקן מה שנתקלקל וגם להוסיף תיקונים אחרים כדי שלא "ונמצא שכל ענין ביאת אדם בעוה

   .א"יוסיף ליפול בסט
והיינו שעושה תשובה מאהבה  4046ות סוד התשובה שזדונות נעשות זכיוהוא ממש

ן שבמה "ה ב"והוא ממש סוד מ ,נכשל בחטא' שהוא מוסיף גדרים וסייגים לכל דבר שלא יהי
והגדרים  ,ן שיוצא מהשבירה"א והוא ב"שחוזר מחטאו ומתודה בפה הוא מוציא מן הסט

ל "מי אור אימא שהוא חש"א להיות כי אם ע"וסוד התשובה א ,ה"שמוסיף הוא בסוד הארת מ
 4047ניןוה דדכורא הם בסוד הזי"ן שנותן לו מ" שהרי תיקוני ב,המגין עליו שהוא לבוש המוחין

י המוחין שנתנו בו והמוחין באים מלובשים באורות אימא והוא הסיוע לאדם לברר "שהוא ע
' ע הם ג"עלמין בי' י בג"אדנ ה"שמות הוי' ל ב"ח נצוצין שהם מחשמ" והם בסוד רפ,ן שלו"הנר

י "ה אדנ" ויחוד הוי,ח"ה ריעין דלא מתפרשין הם רפ"ב שהם י" ועם שורש חו,א"פעמים צ
י כתיב "ם אלקים של האדם שע" והוא צל,ן שבו מברר הלבושין"ה ב"שבכל עולם הוא חיבור מ

' שהוא המגין על הקדושה מסוד ד ,'ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ כו) אבראשית ט (
ח הטוב "ה דאימא וכאשר מתחבר הצלם עם הרפ"צלם זה הוא אהי ש,ל"קליפות הנ' מלכיות ד

   .ח"א ורפ"קס ,ת"המתברר הוא נעשה סוד דמו
 וכאשר מתחברים ,ש"ם שהוא נח"ד מ"ק למ"צדי' ם טמא גי"ל דנוגה הוא צל"וחשמ

 שניטל צלם אדם ונדמה ,ש"כ נח"גוונין שנעשים מדורא חדא נעשה ג' דנגה דהם ע' ח עם ע"רפ
 והוא הצלם ,4048ב אומין עם עשו וישמעאל" ע,י"פ ח"חיות והם ד' לכן שם הם ד ו,לו כחיה

נפש עם יעקב ואברהם ויצחק הם ' שראה נבוכדנצר והרביעית הוא כנגד כולם וכנגדם בקדושה ע
   .4049ב שנפלו מסוד שבירת הכלים"פעמים ע' ח ניצוצין שמחברים ד" והם סוד רפ,ב"ע

) ל יח ויקרא(ש "ל המצות שבתורה כמ לכ4050ואלו הם סוד הגדרים שעשו חכמים
 שהחיוב הוא לפי גבול האורות , שבתורה4051שהוא למעלה מגדר החיוב ,ושמרתם את משמרתי

' ש הכ" אבל הגדרים הוא מ,נ לפי התחלקות אברים שלהם שבהם נתקנים המאורות שלהם"שבזו
א שהם למעלה להוסיף קדושה יותר והוא בסוד אורות דאימ ,'קדושים תהיו כו) א ויקרא יט(

זהירות ופרישות ומילי ' צדקה שמוסיפים על החיוב בתוס'  וזה נק,נ"מגבול החיוב שבזו
י "ה אדנ"ינ הו"הם אורות של זו ,ע"כי הלבישני בגדי יש) י ישעיה סא(ז נאמר " וע,דחסידותא

י שלה "הוא לבוש נהוז מוריד הארת אימא "הוא סוד הגדרים שעי ,מעיל צדקה יעטני ,בהכאה
                                                                                                                                                                      

עוד יהל אור ' ועי, ל"עכ, ובקריאתו, והשם בכתיבתו, ק"אקי', ונוק, א"ז, א"א, שמות שכוללן הכל
ע למעלה "עולמות בי' נ והן בג"א אית ימינא ושמאלא דו"בין בקדושה ובין בסט, ל"ד וז"ו ע"ב ט"ח

, א"כי ימינא הוא חנף ומרע שמראה טוב לב, שניהם טובים ובעשיה מדור הקליפות שניהם רעים
, דגיהנם' ק ומספרם גיהנם והן דכר ונוק"והן אותיות ח', איש לשון בל כוושמאלא בעל מחלוקת 

אבל בבריאה כולו טוב והוא בנשמתא כי אין , ר"אתוון ט' ושם ב, ר מטה ונחש"ה טו"וביצירה ע
  .ל"עכ, ה"ר ומנח"או, ש"אתוון י' ושם ב, בה חטא לעולם כי היא מסתלקת קודם החטא

ובכל גלגול , ר ידעת מהתחלקות הנשמה לכמה ניצוציןכב, ל"וז' ח שער הצלם א"ע 'עי 4045
כך , וכפי מספר הניצוצין של צלם ההוא הבא להשתלם עתה בגלגול זה, וגלגול באים מקצת מהם

לכן הצלם הזה נקרא מדת ימי האדם הנזכר בזוהר ויחי , הוא מספר ניצוצין שיש בצורה ההוא
  .ל"עכ, כי כמספר ניצוצותיו כך מספר ימי חייו) א"ד ע"רכ(

 .ב"ו ע"פ יומא 'עי 4046
 .א וזיוניהון לא אשתכחו"ע'  גצ"א על ספד"בהגר'  עי4047
  .ג"א פי"פ' אדרת אליהו על דברי הימים א'  עי4048
  .'ח פרק ה"ח רפ"ע'  עי4049
בכל דור ודור עבדין גדרות חדשים לפי שהדורות מתמעטין , ל"א וז"ד ע"ח ל"א תז"גר'  עי4050

  .'ר וכו"לגדר חדש לגדור הפרצה שפרצו העוהולכין והערב רב מתגברין צריך 
 .'ע פתח ח"לעיל אבי'  עי4051
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ל קטן "מעי) יטב א "ש(ל בסוד "מעי' ה דההין גי" והוא באורות אהי,עשה שמירה למוחיןשנ
ל "חשמ ,ר"גד ,ר"כתנות או' וזה נק , שעושה צדקה עם קונומעיל צדקה'  ונק,תעשה לו אמו
ופורץ ) חקהלת י ( ולכן , שמגין ומפסיק בין אורות הקדושה לבין חשמל דנגה,עלאה דאימא

י הגדר מזדכך הנגה ונדבק בקדושה שאורות אימא מטהר ומעלה הטוב "שע ,ר ישכנו נחש"גד
כ כשמסתלק הארת אימא בסוד סילוק המוחין למעלה ונשאר "משא ,שבו ודוחה הרע לחוץ

ולכן בעל תשובה צריך  ,ש"ש מתלקחת ונעשה נח"ה לא"ש דקטנות ומתדבק הנג"בסוד נח
א אין לה שליטה שם כדי "קום שהסטלהוסיף עוד גדרים שהתשובה הוא שצריך לעלות לאימא מ

ל דאימא לשמירה "ר חשמ"ר להמשיך או" וצריך להוסיף גד,א"לתקן את אשר הגביר כח הסט
   .שלא יוסיף עוד לחטוא והבן דברים אלו מאד

  
  פתח כט

 ,עגלים שעשה ירבעם' נ דנוגה והם בסוד עגל שעשו במדבר וסוד ב"פסל ומסכה הם זו
 ואין בזה , שנוגה הוא המרמה את האדם ומראה לו טוב בזה)פתח כזב (שכבר כתבתי למעלה

פ "פ וע"פ חכמת התורה שבכתב ושבע" והיינו שבכל מעשה צריך האדם לחקור הרבה ע,עון
ובאופן זה לא יבוא לידי  ,ואחר ההסכם וישוב הדעת אז יעשה ,ל"הכללים והגדרים שעשו חז

א "י נתקנו המלכים ולכן הסט" שנתחדש אחר התוהו שע4052 שהדעת הוא מסוד המתקלא,חטא
והם אותם שעושים מעשיהם במהירות  ,מלך זקן וכסיל) יגד קהלת (ש " כמ4053הוא בלא דעת

ר שמראה לו היתר בדבר שהוא אחוריים "והוא פתוי היצה ,ובהלה רק תיכף שנופל לו במחשבתו
השורץ והוא סוד שרץ  ,גם בלא דעת נפש לא טוב) במשלי יט (ש "ב ואין בהם דעת כמ"דחו

ד " קשבת(ש "כמ ,אוכמא בלא רגלין' א נק"ורוחש על הארץ ואינו עומד בישוב הדעת ולכן הסט
דכל מה שהוא בלא ישוב הדעת  ,כ אמת"משא ,שהוא קיימא דחד סמכא ,שקרא לא קאי) א"ע

 )כדבראשית ג ( להט החרב המתהפכת ,א שאין לו מנוחה וישוב הדעת" והוא הסט,אין לו קיום
' ש רבינו הגדול בפי"כמ ,בא ומנוקבא לדכורא כד אזל יתיב וכד יתיב אזלמדכורא לנוק

והכל לרע שאינו  ,כ באדם ממדה למדה"שהוא מתהפך ג) א"ה ע"קנ( 4054ט" סןלתיקונים תיקו
 והוא ,עושה בישוב הדעת להבדיל בין אמת לשקר ובין טוב לרע לפי מה שנופל לו בדמיונו

   .אוכמא בלא רגלין' הרעים ולכן נק' לקליהולך בחשך ואין נוגה לו שמהפך הנגה 
שהם עצמם סוד ' והוא סוד פסל ותמונה שעושה דמות לפעולת מאורות דקדושה דאצי

י דמיון שקרי מענייני תאות "המצוות ועניני השגחה ויציאת הנבראים והשגחתם בפרטות ע
השורה בהם י הכבוד "וחשבו להוריד השפעה עליונה ע ,ז והבליו להיות נמשך אחריהם"עוה

 ,ז שחשבו להוריד שפע מהם" שהוא סוד כל עניני ע,ומלכותו בכל משלה) יטתהלים קג (בסוד 
ז עצמה הוא בחיצוניות הכלים " שע,ז ממש לענין העגל ועגלי ירבעם"רק שזה ההפרש בין ע

ך צירופי " בסוד ק,עצמם של הנבראים שדבקו באלהים אחרים שהוא אוחז בכלים חיצונים
 והוא מה שעבדו למלאכים אשר בשמים וכוכבים ומזלות שהם ,א דיצירה ולמטה"אלקים שמז
 ,בפנימיות הקדושה אשר בהם' אבל ענין העגל שעשו במדבר הי ,א דיצירה ולמטה"מתחילים מז

ס מה שאמרו "וז ,שבזה פיתה אותם הנוגה שאין בזה חטא שעושים תמונה רק לדמיון בלבד
 וכן בעגלי ירבעם שחשב להטעות ,ה פנימיות שבהם"וד הויבס ,מחר' חג לה) וב שמות ל(בעגל 

ש " וזה נקרא פסל ומסכה וכמ,ת"ישראל ונמשך אחר פיתוי הנגה שאין בזה חטא כלל כמשנ
ושם בסתר '  ארור האיש אשר יעשה פסל וכו)ב"ז ע"קכר "אד(י בעת שגילה להם האידרא "רשב

אף שגדול כח הנביאים שמדמים צורה ש ,ל בנקודה פנימיות הקדושה שמתפשט בכל דבר"ר ,'כו
י שדבר בתמונת אדם בכל ענינים שדברו המקובלים אינו אלא בסוד שיעורא " וכן רשב,ליוצרה
'  כמו שנת,'ית'  בסוד שרשי דמות אדם וכח פעולותיו אשר שרשים האלה הם כוחות אצי,דליבא

                                                           

י הזיווג " ועיקר ענין המתקלא הוא הדעת שע-הגהה , ל"ד וז"ע'  אצ"א על ספד"בהגר'  עי4052
 . ל"עכ, א ולכן דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין"באו

, וזקן הוא סימני גדלות כידוע, זקןהסריס אין לו , ל"ג וז"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי4053
נ "ג מיין דכורין ומ"כי הזרע הוא חו, וידע את אשתו, בסוד ידע את חוה אשתו, והוא הדעת כידוע

) ט"משלי י(כידוע בסוד גם בלא דעת נפש לא טוב , אסתרס, ולכן אל אחר שאין לו דעת, ג"הן חו
 .ל"עכ

 .'ל ע" נדצ4054
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יצוניות הדבר בכדי ו במעשה לעשות ולהתדבק בח"אבל לא ח ,בחיבור הזה בכל דבר באריכות
   .ז יתקשרו בפנימיות"שעי

כי  ,פסל ומסכה בסוד עמוק מאוד' א מפתה האדם הוא נק"וענין התמונה הזאת שהסט
י יצאו הנבראים בגבול ושיעור וסוד " ששורש קו המדה שע)'צמצום פתח ט( למעלה' כבר נת

ם וסוד הגבורות ק ושורש הצמצו"י הבוצד"לפי מדת הנבראים הוא ע' כוחות העולמות ואצי
כמו  ,'פסל לך כו) אד שמות ל(וכח הצמצום הוא סוד  ,שעשו גבול להתפשטות כוח המאורות

ומסכה  ,האומן העושה כלי שפוסל ומחתך וזורק הפסולת כדי שיצא הכל לפי מדתו הראוי לו
שמשם  ,מצפון זהב יאתה) בכ לז איוב(ש " שכח הגבורות הוא זהב כמ4055הוא התוכא דדהבא

י הצמצום בסוף המדרגות יצא עולם "ול והמדה ומשם בסוף הגבורות והתפשטם עיצא הגב
' ק ה"ג דבוצד"התוכא דדהבא ששורש הגבורות הוא ה'  וזה נק,הגשמי בתמונה ודמות ממש

ר בכח "ז הטעו ע"ה ועי" ומזה סוד מסכ,ך צירופים"כ בהתפשטם הם ק" ואח,אותיות אלקים
 כבוד חונה 4056סוד שור מהשמאל לעשות עגל בסודהנוגה את ישראל לעשות עגל של זהב ב

   .שהוא הפנימיות שמתגלה בכח הצמצום הגדול' בצורת גוי
שוקע וכן פסל הוא צורה ' שדכורא הוא בולט ונוק ,והם סוד פסל דכורא ומסכה נוקבא

שחרט הוא הכלי המקבל  ,ויצר אותו בחרט) דב שמות ל(ש "הבולטת ומסכה הוא שוקעת כמ
 ,4057בנות לוט' ע שהם ב"ז וג"והוא סוד ע ,פסל' יתן בו הוא יוצא בולט בבחיהשוקעת ומה שנ

ש "ע בענוגין דהאי עלמא והוא כמ"ותאוה למלאות תשוקת הזונה בנוקבא ג' ז בדכו"והם הע
ז צריך להקדים לו סוד " שכל ע,ס" בשם הגאונים שאחרי הש4058רבינו הגדול וגלה לתלמידיו

ר והוא בנין של דור הפלגה עיר ומגדל "ט שהוא אוי"רס ח"וז ,א"ד דסט"ן ומ"ע והוא מ"ג
והוא  ,4059ם חללא דאגוזא"והוא סוד תהו ,א דעלמא" בני לן ביתא באויר)ב"ע'  חבכורות(ש "כמ

ש " של נח4060ט"ט ח"ט של חר"וסוד ח ,יורדות מות' רגלי) המשלי ה (ת של האשה זונה "המו
ר בכדי להתיר להם עריות וענוגין " של העל"וכן היה סוד העג ,הוא אחוריים דאלוקים' ן ור"ושט

) וב שמות ל( ולכן כתיב ,י ציורין דהאי עלמא" שחשבו להמשיך הקדושה ע4061דהאי עלמא
 ,והוא שחוק הכסיל טחול ,וירא את העגל ומחולות) שם יט (והוא שחוק הכסיל ,ויקומו לצחק

                                                           

 .ב"ב ע"סא "זהר ח 'עי 4055
 .עזרא שמות לא יח אבן 'עי 4056
ידוע ששתי בנות לוט הן נגד נשי יעקב ובכירה שילדה , ל"ג וז"ע'  טצ"א על ספד"בהגר'  עי4057

, ל"עכ, ת"ת בחינת רחל כידוע שלכן נקרא מואב מאב ודבוקה בת"מואב הוא מתחיל אחורי הת
רדתם אל והנה הם נאחזות בסדר מורד הגבורות כי תכף ב, ל" פרשת וירא וז-שער הפסוקים ' ועי

כ "ואח) פ" זה לשונו של השעה-ל עמון "ד שצ"נלע(מואב ' מקום לאה נאחזות שם ונעשות בחי
זו תקרא ' ובבחי) ל מואב"ד שצ"נלע(עמון ' ברדתם אל מקום רחל נאחזות שם ונעשית בחי

י "א ק"מדרש הנעלם ח' ועוד עי, ל"עכ, ז קדם קליפת עמון למואב"הבכירה לאה והקטנה רחל וכעד
לעלוקה שתי בנות הב הב אלו שתי בנות לוט ) משלי ל טו(רבי אבא אמר מאי דכתיב , ל"וזב "ע

יהל ' עיו, ל"עכ, דאמרן שהיא נפש המתאוה ונפש המשתתפת בגוף הרודפת אחר יצר הרע לעולם
מדות הכוללות הכל תאוני ' ושור וחמור הן ב' קליפות שור חמור כלב וכו' ג, ל"ג וז"ע' ג ח"אור ח

אור (והכלב היא תולדת הזיווג בין שור וחמור , ל"עכ', ם ונחש וכו"שהן עשו וישמעאל סוכעסני 
 .בנות שאומרות הב הב' ד שזה ב"ע' ב מ"יהל אור ח ' ועי)תורה אות נז

 .מ מים אדירים רסז"הגרמ'  עי4058
דאינון תהו , ארבע גליות הוו תלת לקבל תלת קליפין דאגוזא, ל"ב וז"ז ע"ג רכ"מ ח"רע 'עי 4059

רביעאה ' תניינא בהו אבנין מפולמין דאינון סלעים תקיפין וכו, קו ירוק קליפה ירוקא דאגוזא
סוד , ל"ד וז"ח ע"ב כ"יהל אור ח' ועי, ל"עכ, תהום חלל דאגוזא ביה קול דממה דקה תמן קא אתי

שהן ' ס וכו"והן הגדות שהן בש, משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני שהוא הסוד והוא גנוז ברמז
וזה שבקש משה שלא יגנז ' ו כמו דברים בטלים ובהן גנוז כל האורה והתורה וכו"פי הנראה חל

וזהו מחולל מפשעינו שנעשה חול דברים של חול והוא מפשעינו , הסוד באלו הדברים ולא ניתן לו
  .ל"עכ) ב"ד ע"פקודי רנ(

  .בית נתיבות שבירה פתח כט'  עי4060
ו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש ולא עבדו יודעין היל "ב וז" סנהדרין סג ע'עי 4061

 .ל"עכ, עבודת כוכבים אלא להתיר להם עריות בפרהסיא
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והם לא  ,ד"בסוד ש' דכווה ,א"ת נוקבין דסט"ת ולילי" והוא סוד מחל,כ סוד מרה שחורה"ושם ג
   .ש"נ כמ"ויעשהו עגל מסכה דו) שם ד(ש "וז 4062בעגל בחור כידוע' וכן הי ,תרצח לא תנאף

  
  לפתח 

' י וא"בדרום א' והם א ,בדן' בבית אל וא' א ,וכן היה סוד שני עגלים שעשה ירבעם
ור שורו כ בסוד נגה בפנימיות והוא שחשב לעשות צורה למלכות יוסף בכ"והוא היה ג ,בצפון

כ "וחשב ג , שידעו שממשלתו עליהם....ממלכות בית דוד שחשב לעשות למלכא ולהיות נמשך 
פ "ע' ובאמת שם הי , בבית המקדש..... שהשכינה תשרה בצורה הזאת כמו בסוד הכרובים

אלהי ) שמות כ כי "רש(פ "ל ע"ש רז"כמ ,ז ממש"ק הוא ע"כ חוץ למקום בהמ"הדבור משא
נ "משמאל שהם דו' מימין וא' ק א"הכרובים בבהמ' וכמו שהי ,תעשו לכםכסף ואלהי זהב לא 

עגלים שהם '  שם ב4063א שאין בו דעת"ובסט ,הדעת המכריע ,אבל שם הארון באמצע ,כידוע
בבית אל שחשב ששם מקום ' ולכן שם א 4064 שהרי יחזקאל הפכו לכרוב,ת כרוביםכ דוגמ"ג

והנה ) יבבראשית כח (הסולם שראה יעקב בבית אל במראה ' מוכן להשראת השכינה כמו שהי
מצפון זהב ) כב לז איוב(ש "ז כמ"בדן בצפון להשפעת עושר ותענוגי עוה' וא ,'מלאכי אלקים כו

יב  'לכים אמ(ש "וז ,'ויהי דן נחש עלי דרך וכ) יזבראשית מט  (גילוי עריותוהוא  ,'יאתה כו
ז וחיצוניות שהוא "ביל עושר עוהשכל ענינם היה בש , וילכו כל העם עד האחד אשר בדן4065)ל
 ,4066ב חרובין"ל שעשה אחאב הכל בסוד ק"ז של מלכי ישראל וסוד הבע"וכן היה כל ע ,ע"ג

שהם היו כוונתם לקשר סוד פנימיות  ,שהוא אוכמא בלא רגלין ,4067ב שלו"הקיטע יוצא בק
כוון לבו ובאמת צריך להסיר החיצוניות וצריך ל ,דמות ותמונה' הקדושה עם החיצוניות בבחי

ז וכישופים "ובזה מתבטל כח ע' ואין עוד מלבדו מצדו ית ,למקום בסוד ביטול כל המדריגות
ב חרובין הוא "ל וק"וסוד בע )ב"יפרק ' גשער ח "נפה(ח בספרו שם "ש הגאון מור"שלהם כמ

שמות ' שד ,ב אותיות שבהם"ה שהם ק"שמות הוי' התמונה מה שנמשך מאחוריים דאחוריים דד
 )א"ט ע"קי( ז הסוד כיוונו בתיקונים" וע,לים כל הדרגין שהוא בציורין דהאי עלמאאלו כול

 'א ו"זהר ח(ז בהתלבשות גוף חומרי בסוד "בסוד בעלי קבין שהם נשמות הצדיקים שבאו לעוה
ד דורות שקדמו " תתקע)ב"ג ע" יחגיגה(וכל הרשעים שבכל הדורות הם בסוד  ,טעין חמרי) א"ע

ש "כמ ,א"נ דסט"דו ,4068והם בסוד קשה עורף ועזי פנים ,מסוד שברי כלים ,אשר קומטו ולא עת
ומצח אשה ) ג ירמיה ג(ש "שבמצח הוא עזות כמ ,וגיד ברזל ערפך ומצחך נחושה) ד ישעיה מח(

וקשה  ,'העיזה פניה ותאמר לו כו) יג משלי ז(ש באשה זונה "והוא המפתה כמ ,זונה היה לך
 )ב"א ע"א י"ח(ז רשתין שנתבארו בזוהר "טינים שהם סוד יעורף בדכורא והוא המקטרגים והמס

 ,וקשר של תפילין ממול עורף ,ולכן נגדם הגנה בתפלין על המצח ,'ד ברזל כו"והוא סוד גי
וכל המצות והתורה הכל הוא  ,ה"שתפילין הוא אות על התקשרות ישראל ביחודא עלאה דקוב

 ,י התורה שבזה יודעים היאך לברר"ל עוהכ ,לאפכא מרירו למתיקו ,כדי לברר הטוב מן הרע
ואעשה אותם מטעמים לאביך ' שאמרה רבקה ליעקב כו) טראשית כז ב(והוא סוד שני גדיי עזים 

                                                           

וירא אהרן ויבן מזבח לפניו מה ראה אמר רבי בנימין בר יפת אמר , ל" וזא"ע' סנהדרין ז 'עי 4062
 .ל"עכ ,רבי אלעזר ראה חור שזבוח לפניו אמר אי לא שמענא להו השתא עבדו לי כדעבדו בחור

, וזקן הוא סימני גדלות כידוע, הסריס אין לו זקן, ל"ג וז"ה ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי4063
נ "ג מיין דכורין ומ"כי הזרע הוא חו, וידע את אשתו, בסוד ידע את חוה אשתו, והוא הדעת כידוע

 )ט"משלי י(כידוע בסוד גם בלא דעת נפש לא טוב , אסתרס, ולכן אל אחר שאין לו דעת, ג"הן חו
 .ל"עכ

 .ב"ג ע"חגיגה י 'עי 4064
  .וילכו העם לפני האחד עד דן: או לשון הפסוק ה4065
א לפני "ה שהיה חסר לז"ג מ"ב ס"מילוים של ע'  גשל' ו גימשזה' כ פרק ג"ח אנ"ע'  עי4066
  .התיקון
 .ב"ה ע" שבת ס'עי 4067
ם ואתה תשופנו עקב ודא גר, ל"א וז"א ע" יצ"א על ספד"בהגר, א פתח נג"גדלות דז'  עי4068

והן , עקב שלהם' א בחי"והן דרגין תתאין דס', שכינתא בגלותא דאתמר בה עקב ענוה יראת ה
כ יכרתו הערלה "בעקבות משיחא חוצפא יסגי ואח) סוף סוטה(ש "ש בזוהר וז"דרגין דחציפין כמ

  . ל"עכ, ויתגלה החסד
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 )'טפרק נגה ' קלי( ל"ש הרב ז"נ דנגה כמ"והם דו ,כ"בסוד שני שעירים של יוה ,כאשר אהב
   .והבן מאוד ,שהטוב שבהם נעשה מטעמים למתק כח דין של מעלה
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  ע"תיב קיצור אבינ
  פתח א 

 וניתן בעולם העשיה בסוף כל , והוא התכלית4069 הוא חותם של כל הנבראיםהאדם
 ,)א"ז ז ע"תיקו' עי ( והוא סוד סוף מעשה במחשבה תחלה, והוא מרכז הפנימי,המדרגות

ס הוא סיום האחרון מה ששיער בו הגבול והתכלית הוא "ששורש הראשון של הצמצום מלכות א
ש בחיבור "ר אותו לטוב כמי והוא יחז, בסוף המדרגותעם והבחירה שיהיה יוצא הרבשביל האד
העליון מורה על נקודה העליונה מרכז העליון '  שי,' נרמז בסוד ציור אות אוהוא ,הזה באורך
 והוא נקודה מחשביית ואינו נתפס בהשגה ,שרצה במדת הגבול והשיעור' ס רצונו ית"במלכות א

 ה ונקוד,ן נתפס ברעיון איך יצא מדת הגבול מרצונו הבלתי גבול ותכלית וכמו כן אי,חושיית
כ בסוד חלל וצמצום " והוא ג,הוא עולם העשיה סוף כל מדרגות הקדושה' התחתונה של הא

 וכמו שבצמצום העליון ,א שמקומם כאן"שנסתלק הקדושה בכדי שיהיה מקום למציאת הסט
 כמו ,כ לבלתי תכלית"ת בו שיחזור אח"לתי בעס שהוא סוד התקשרות הב"נשאר רשימו מאור א

כ רשימו של הקדושה בהם " חלל ומקום ריק לגמרי נשאר גשהואא "כן במקום מציאות הסט
ם בשביל תכלית הטוב שיצא ו שנותן להם מקום קי,ומלכותו בכל משלה) יטתהלים קג (בסוד 

ך החלל שהוא ענין קשר ס בתו"מא'  וכמו שבצמצום העליון יוצא קו א,מזה לתקן הכל לקדושה
 פועל לפי שורש הבלתי יית ובפנימ,הפועל בשיעורי מאורות הגבוליים לפי ערכם' יחודו ית

כ סוד הקו " כמו כן האדם הניתן פה בעולם התחתון הוא ג,תכלית להחזיר הכל ליחוד העליון
 י מעשיו הטובים ותורה"א והמגלה האור במקום חושך ע"הממלא כל מקום חלל מקום הסט

'  והוא הו,א ולהפכו לטוב הגמור" שהם הכל לפי ערך מה שצריך לתקן כל מדרגות הסט,ומצות
  .ן"יודי' שבין הב' שבא

 שמדרגת האדם כולל וחובק בו כל העולמות העליונים ותחתונים משורש ונמצא
 שהרי כולם תלוים בו להמשיך סוד ,השרשים שמן הצמצום ולמטה עד סוף כל מדרגות דעשיה

ש בזוהר " כמ,י"דאנכ' בנתינת תורתו לישראל בא'  ולכן התחיל השם ית,ס בהם"צא מאהקו היו
י תורה ומצות מגלה " עהאדם שהוא , לה כל יחודי לא יהיה אלא בךאמרש )ב" ע'ג(בהקדמה 

 וכמו שהאדם הוא מדרגה נפלאה ,ס בסוד קו הנמשך בעולמות להחזיר הכל אל היחוד"יחוד א
כ צל "ז השפל שהוא ג" כמו כן ניתן מקומו בעולם התחתון בעוה,ותשכולל וחובק בו כל המדרג

 הוא בסוד החיצוניות והאדם הוא הפנימיות יז העצמ" רק שעוה,ודמות מכל העולמות והמדרגות
  .שבו

' ע וד"עולמות אבי' ם שהם נגד ד"שהם דצח'  המדרגות שבעולם התחתון לדונחלקו
 ,ע" שעיקר הנבראים עצמם הנפרדים הם בי)' פתח זנקודות ( והיינו שכבר נתבאר,ה"אותיות הוי

שהם בדרך הארה להשפיע ' ן ואצילות הוא השלמת הנפרדים שהוא כחות אצילותו ית"וסוד נר
מ סוד אצילות המתקן הדומם והצומח " וכמו כן הוא האדם הוא בד,תקנםלנבראים ולחיותם ול

 כמו כן האדם ,ל"עלמין הנ' בגן שבו " וכמו שאצילות מתחלק בסוד נר,ע"והחי שהם נגד בי
, נפשות של דומם צומח חי'  והוא שהאדם יש בו ג,מדרגות' מתפשטים כחות נפשו באלו הג

 ונפש הצומחת שבו מתגדל ונפש , שבו הוא הדומםדותיסו' נפש המקיים כחות הרכבת דוהיינו 
 ,'ים לאלו הגנפשות הראשונות שבו נותן חי'  ועל כולם יש בו נפש המדברת ובג,החיוני שבו

ז נאמר " וע, שבו הוא בסוד נשמה לנשמה אור מקיף עליהם שהוא למעלה ממדרגתםוהמדברת
 ואמרו ,' תוצא הארץ נפש חיה למינה וגו)כדבראשית א (כתיב '  הא,מדרגות' בבריאת האדם ב

 )זבראשית ב (כ בבריאת האדם כתיב " ואח,ר"זו נפשו של אדה) 'תנחומא תזריע א(במדרש 
נפשות הראשונות שבו הם מחלק '  שגהיינו ו,אפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיהויפח ב

כ ניתן בו נפש עליונה במה שנבדל בזה מכולם והוא " ואח,הנבראים התחתונים שהם מן הארץ
ה שהוא "ש ויהי האדם לנפש חי" וז,ן" והוא נעשה בסוד נפש חיה לנר,נפש המדברת שבו

  .מתקנם
ע הוא לתקן השבירה שתחלה נסתלק אצילות מהם שהוא "בי שאצילות המאיר בוכמו

ז " כמו כן האדם נברא בעוה,כ חזר אור אצילות והאיר בהם" ובתיקון אח,ע"ענין נפילתם בבי

                                                           

מלכא , ןדנהיר בהו, ק"אלין ארבע אתוון דשמא קדישא יקו, ל"ב וז"ט ע"ז י"תיקו'  עי4069
דמות אדם דא שכינתא , דסליק בחושבן חד, א"ו ק"א וא"ד ק"דאיהו יו, דכלהו חיוון דא אדם

  . ל"עכ, ועלה אתמר שימני כחותם על לבך) דמות דיליה(איהי חותם דיליה , דאיהי דיוקניה, קדישא
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 ארורה )יזבראשית ג (ש "ר שנתקלל הדומם כמ"י חטא אדה"ח ע"לתקן הקלקולים שהם בדצ
 והאדם ,וכן החי' דרדר תצמיח לך וגו וקוץ ו)יחבראשית ג (ש " כמח וכן הצומ,האדמה בעבורך

 וכמו שיהיה אחר התיקון הגמור ,בתורה ובמצות הוא מעלה אותם כידוע בסוד הגלגולים שבהם
וגר זאב עם ) וישעיה יא  ( וכן הבעלי חיים,'י שתוציא כו" עתידה א)ב" ע' לשבת(ש "ל כמ"לע

  .'ואריה כבקר יאכל תבן וגו' כבש וגו
ע הוא בסוד " שבי)'פנימיות וחיצוניות פתח א ( למעלהש" נקרא בשם אדם כמולכן

 שהוא נפש הבהמיית שהיה תחלה בכלל ,4070 שבריאה נקרא בהמה בכללא דאדם אשתכח,ח"דצ
 ויצירה הוא , אלף טורין,בהמות בהררי אלף) ינ תהלים (באצילות לבושא דאדם ושם בבריאה 

 בבריאה בסוד ללוכשנכ ,4071ט הנהפך לנחש ומנחש למטה"ר מט"צומח שהוא עץ הדעת טו
ן שבו " אבל חיצוניות רמו,4072י עמדי" שדזט שבו הפנימיות וזי"י והוא ט"א חראש שלו הוא נקר

ם הוא במדרגת אצילות המאיר " אבל אד,ן" ועשיה הוא הדומם והוא אבן שם ב,הוא צומח
  .ש" נפש חיה העליונה וכמ,בכולם

  
  פתח ב 

 ובחינה התחתונה שבו הוא ,ס"כ י" גל שהוא" העשיה כבר מבואר בדברי הרב זעולם
 ,ק"ת ו" שדכורא הוא ז,כידוע' ד' נ שהם ו" והם בסוד דו,שמים וארץ שנזכרו בפרשת בראשית

רקיעים '  ולכן בשמים הם ז,י שלו מן החזה ולמטה"נהת שהוא נגד ,'ועטרת היסוד ונוקבא ד
כל המדרגות וכל האברים  וכמו שביסוד הוא קיבוץ , וילון הוא השביעי עטרת היסוד,ק"שהם ו
 וכן למעלה קיבוץ כל פרטי המאורות הם , שהטיפה שבו נמשך מכל הגוף4073ג"ת תרי"בריבסוד 

 שהם כל הכחות ,4074 כמו כן כאן ברקיע הששי שם כוכבים ומזלות,בו ומשם נותן לנוקבא
 שאין לו כוכב מטהשאין לך עשב ל) 'פסקה ו' בראשית רבה פרשה י (המשפיעים לארץ הזו

 ובאמת אם היה מתגלה כחם למטה היה נשפע , והם המשפיעים ומנהיגים הארץ,'ה בו כוהמכ
 אבל כשחטא ,ר שהיו כל הדברים שבארץ מתוקנים" וכן היה קודם חטא אדה,אור גדול בעולם

 ואין הכוכבים ומזלות משפיעים , ונעשה כיסוי ואוטם על היסוד שהוא הרקיע,4075נמשכה ערלתו
ל שאז יעביר הערלה ויתגלה שפעם "קלו כל הדברים שהם בארץ עד לע ולכן נתקל, לארץויבגל

  . ולכן יחזרו כל הדברים שבארץ לתיקונם הראשון,ביתר שאת
ל " שוילון הוא חשמ, החופה על היסוד הם השדים שהם למטה מן הוילוןוהערלה

 והשדים הם שומעים מאחורי הפרגוד מה , דקדושה והוא הפרגוד המפסיק4076בעטרת היסוד
וילון נכנס  )ב"ב ע"יחגיגה (ש " וזה ענין מ,זר למעלה מה שניתן כבר לכוכבים ומזלותגשנ

 שבלילה )ב"א רג ע"ח (ש בזוהר" והיינו כמ,'ב כו" מעםשחרית ויוצא ערבית ומחדש בכל יו
 , וביום, והוא כי יום ולילה הם דכר ונוקבא,'נסתמים כל השערים וחשוכא פריס גדפוי כו

 , ובאור חוזר מחצות ואילך,רקיע משפיעים לארץ באור ישר עד חצותהכוכבים ומזלות שב
ש " כמ, ואילךת ובסוד הלידה מחצו,ובלילה הארץ מקבלת השפע בתוכה בסוד העיבור עד חצות

 ואז , ולכן אז שולטת הנוקבא ומסתלק שפע השמים וחשוכא פריס,4077רבינו הגדול בליקוטים
שבאויר מתפשטים תחת הוילון ושומעים מאחורי  ואז השדים ,י הוילון"נסתמו שערי שמים ע

 ואינה יכולה לבקוע האוירים למעלה והם החלומות של האדם בעת שנפשו עולה ,הפרגוד

                                                           

 . ב" כח עצ"ספד 'עי 4070
 .א"ה ע"ג רנ"זהר ח 'עי 4071
 . תהלים נ יא'עי 4072
 .202לעיל הערה '  עי4073
 .ב"ב ע" חגיגה י'עי 4074
 .ב"ח ע"סנהדרין ל 'עי 4075
  .א"לעיל פנימיות וחיצוניות פתח כ'  עי4076
תפלת , חצות הראשון דאברהם מדת החסד, עתים שביום' ד, ל"וזד "ג ע"ג י"יהל אור ח 'עי 4077

ומחצות היום , ונותן לכל דבר חוקו,  בעולםשהחמה הולכת ומתפשטת, אור ישר, שחרית דאברהם
מ מאיר לעולם אלא שבאור חוזר והוא מדת יצחק תפלת "ומ, והולך וחוזר למכונו והוא אור חוזר

 .ל"עכ', מנחה וכו
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 אז השדים נוטלים אותה ומראים לו מה ששומעים מאחורי הפרגוד ,ולדחות כחות הטומאה
  .ממה דאתי לזמן קרוב

 אז זמן השפע ואז נקרע ,יסוד אור החסדים שב,כ ביום הבוקר אור מתגלה" אחאבל
י תפלות ישראל שעולים באויר " ונדחים החיצונים השדים ע,ל ונכלל בקדושה"הוילון החשמ

י מלאכים קדושים " ועולים ע, ודוחין את השדים אשר שם ועושים מקום פנוי באויר,השמים
בכל יום מעשה מחדש ) חגיגה שם(ז " ועי,'כי עוף השמים יוליך את הקול וגו) כקהלת י (בסוד 

 כי עיקר האור נשאר גנוז ביסוד ברקיע ,כ אינו משפיע לארץ השפעה שלמה"ואעפ ,בראשית
י מתברכים " והוא סוד הגשמים שיורדים לארץ שע,4078ואינו מאיר רק מבתר כותלא בסוד מים

 תענית(ש "ן עולה מלמטה מן התהום כמ"ד ומ" והוא בסוד מ,ל"ש רז"כל הדברים שבארץ כמ
אפיקי ים בכורות  ( ונתבאר במקום אחר,'טיפין כו' אין טיפה יורדת מן השמים עד שב )ב"ה ע"כ
  ).ב"ה ע"נ

 הוא עטרת הברית עצמו דקדושה שבו הטיפה 'יי ש"ד משד"ל הוא סוד ש"ה הנ"וערל
ע "יסודות ארמ' שהם ד'  והם השולטים באויר ובארץ שהיא דרגא דנוקבא סוד ד,ד דמוחא"יו

 ששם היה סילוק האורות ,ולמטה י מן החזה"הקליפה הוא בנוקבא בתנה כי עיקר אחיזת ,שבה
 והפרסה מפסיק בין אורות העיקרים של הדכורא ובין אורות ,י הפרסה למעלה מן החזה"ע

  .כ הוילון המפסיק בין שמים לארץ" והוא כאן ג,השייכים לנוקבא
ליסוד האש  שיש שהם קרוב ,4079מדרגות' ש ויש בהם ד" למטה מן הפרגוד כמוהשדים

 ויש בארץ בעפר במקום ,ס"ש בכמה מקומות בש"ויש באויר ויש שדים ששוכנים במים כמ
בסוד דוכרין והם המזיקין '  הא, ויש בהם כמה מדרגות,דרגין של הנוקבא' החורבות שהם בד

 ויש בנוקבין ,בסוד נוקבין שהם המפתים ומזנין עם בני נשא ומחטיאים אותם' הב ו,לבני אדם
'  והב, והם המזנים עם אנשים בסוד טומאת קרי,נ דנוקבין נגד שתי הזונות" מדרגות זוכ שני"ג

 ובהם יש להם שליטה בילדים הנולדים ,בנשים לטמאות אותן והוא בהרהורי מראות הלילה
משלי ( והוא בסוד רגליה יורדות מות ,4080ת"ת ולילי"מהם דחייכאן בהו וקטלין להו בסוד מחל

  .כידוען דשדים בסטרא דלילית אמ) הה 
סתומה ' בעיגול והארץ סוד מ'  השמים בסוד ס,ס שמים וארץ שהם דו פרצופים"וז

ש רבינו הגדול "וכמ 4082 והארץ לעולם עומדת4081 שלכן עיגולא רהיט רבועא לא רהיט,מרובעת
בעטרת '  והוא בסוד ד, ובכמה מקומות)ה מבועא דמיא"א ד"ח ע"קנ (בזה בביאורו לתיקונים

ר והם "ה וערבות בינה וכוללת כל הג"ת נ" הם חגליוניםרקיעים הע'  וה,ם ביסודהיסוד והרקיעי
 והארכתי ,ע העליון בסטרא דבינה" ולכן שם גנזי ברכות ונשמות של צדיקים בג,ר של שמים"ג

  ).'שבירה פתח ה (בזה במקום אחר
  

  פתח ג 
ס " וז,יןעלמ' ע שבעת השבירה נסתלק אצילות מג"עולמות אבי'  שהוא בכלל הדוכמו

ע "מיתתם ושבירתם שנסתלק מהם חיותם שהוא פעולות השלמות מאצילות ונשארו בגדר בי
 שאם הוא צדיק אז נפש העליונה המדברת שבו ,עלמין'  כמו כן הוא באדם שהוא כולל הד,לבד

 שהוא יינו וה,נפשין האחרים המקיים והצומחת והחיוני'  מאירה בו בכל הגקדושהמסטרא ד
 ואז נקרא חי ,פ התורה והמצות" הכחות בסטרא דקדושה לצורך העבודה ועפועל בכל אלו

 שמסתלק מדרגת האצילות ממנו שהוא נפש , אבל אם הוא רשע אז הוא בסוד השבירה,ממש
 רק בגדר בהמה חי ,פ התורה"ל ע"נפשות הנ'  בגיר שהרי אינו מא, ממעלקחיה שבו חלק אלו

 )ב"ח ע"יברכות ( ולכן ,ע לבד"דר מת ממש שנפל לבי והרי הוא בג,ז"מרגיש בעניני תאוות עוה
 ,' אתם קרוים אדם כו)א"א ע" סיבמות(ש " ואינו בגדר אדם כמ,הרשעים בחייהם קרויים מתים

                                                           

האור ההולך בזיווג בכל האברים הוא התענוג בזיווג , ל"ג וז"ט ע"ז פ"א בתיקו"בהגר'  עי4078
  .ל"עכ, ו בא אלא מיםוהולך עד יסוד ושם נגנז ובעטרה אינ

 .ע"שהם ארמ' ע פרק א"ח קיצור אבי" ע'עי 4079
  .ג"ה ע" נז"א על תיקו"בהגר'  עי4080
 .'בבית נתיבות שבירה פתח ד' ועי, ספר הבהיר אות קיד'  עי4081
 . קהלת א ד'עי 4082
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 זוהרש ב" והוא מ,ן לבד"ה מעולם התיקון ונשאר בסוד ב" והוא סילוק מ,ה"ונשאר בסוד בהמ
  .יית דבריאה מן נפש האדם דאצילותדאפשיט לבושא דיליה שהוא נפש הבהמ )ב"ג ע"א כ"ח(

ש " והיינו כמ,י חטא האדם" תיקון האדם הוא לברר המלבושין שלו שאבד עוכל
 שחטא עץ הדעת שגרם זוהמא בנפש הבהמיית שלו )ח"פנימיות וחיצוניות פתח י (במקומו

 ולכך צריך ,נפשות תחתונות שלו' להיות נמשך בטבעו אחר תאוות מגונות ונתקלקלו כל הג
 התורה והקדושה שיהיה רגיל ונמשך חינוךי "אדם לטרוח הרבה ולתקן מדות הנפש שבו עה

י ההרגל ושבירת מדותיו מזדככים " וע,ז הם עצמם נעשים מתוקנים"אחר נפשו העליונה שעי
נפשות נעשו מלבושים אל נפש העליונה ' ז בירור ג" וה,כמו האדם קודם שחטא בעץ הדעת

  .ע ומהפך הרע לטוב"בור אצילות עם בי והוא חי,שהוא מדרגת האדם
'  ובאדם הם ג,ע"עלמין בי' ן שהם בג"ה ב"ג מ"שמות ס' ם שלו שהם ג"ס בירור צל"וז

ב דאצילות נפשו "ם אל מוחין הפנימיים שהוא סוד ע"נפשות שהזכרנו שהם נעשים לבוש וצל
 והם ,ם"רא אד שלכן נק4083ה"ח מ"ד של השם והוא כ"העליונה שהוא בא מסוד חכמה עליונה יו

ג "נקודות וי' ב אותיות וי"ב כ"משהם הפנימיות של  ,4084ה זיני נהורין שבהם נברא העולם"מ
 ובזה הוא מתקשר אל , והם מאירים בנפש העליונה של האדם,ר"טעמים שהם סוד המוחין ג

שהוא הכתר שלו תכלית העולה ברצון העליון ' מדרגת הנצחיות להיות חי לעד בסוד קוצו של י
 )'פרצופים פתח ה ( במקומותבארשנמו ק ששם הנהגת הנצחיות כ"א עולה בשורש עולם אשהו

 שלכן ,והוא שורש רצון הראשון של האדם שבשבילו היה כל אצילות העולמות וכל הנבראים
  . ונגד זה סוד אדם הראשון מדרגתו קודם החטא,נקרא אדם קדמון

וא הפנימיית של מלכות ק וירושלים שה" המובחר לעבודת האדם הוא באהומקום
 ולציון יאמר )ה תהלים פז(ש " והוא מרכז כל הארץ וכולל כל הדרגין כמ,נוקבא תחתונה דעשיה

כ " והיא ג, שכל הדברים הנמצאים בארץ הם כלולים שם,איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון
' ד שבה יסו יק במקום אבן שתיה הוא נקודת" ובהמ,כוללת כל דרגין דקדושה של כל העולמות

 עשרה קבין )ב"ט ע"מקידושין (  ולכן אמרו,והיא חכמה תתאה דידה 4085 ומקדשי תיראוי"דאדנ
  .'נטלה ירושלים כו' חכמה ירדה לעולם ט

 ולכן שפע כל ,נפשות התחתונים'  ממש מדרגת אדם נפש חיה שגורמת חיים לכל גוהיא
 ,י היא שותה" מתמצית של אארצותה כל )א" ע'תענית י(ש "י וכמ"י ירושלים וא"הארצות הוא ע

ולכן שם מקום ישראל שנקראו אדם ושם עיקר קיום התורה ומצותיה והעבודה בירושלים 
) א"ז ע" נגיטין( ולכן נקראת ,ה"י אדם שם מ"ן ע" בסוד בירור במייתק לברר נפש הבה"בבהמ

אבות (ש " וכמ,ארץ צבי שאיננה תחת המקום רק מתרחבת ומתגדלת לפי שיעור הקדושה שבה
ק מקום "ש בק" וכ,'ובעזרה עומדים צפופים גו'  לא אמר אדם לחברו צר לי המקום כו)ה"ה מ"פ

 אבל ,ן הם מלובשים בגוף והם מוגבלים במדת הגוף ממש" כי נר, כלל4086ארון אינו מן המדה
 ולכן אינו תחת הגבול ,מדרגת חיה דרגא דאצילות הוא בסוד אור מקיף ואינו מתלבש כלל בגוף

פר  מדה ומסד שאינם נכנסים בסו,)הושע ב א (אשר לא ימד ולא יספר  וכן מדרגת ישראל,מדהוה
 והיה במקום אשר )ב אהושע (ש " כמ,שהם במדרגת חיה 4087כלל בעת שעושים רצונו של מקום

 שתחית ,י גלגול מחילות" סוד תחית המתים יקומו שם עוכן ,' אל חי וגונייאמר להם ב' יאמר וגו
 ושם , למעלהש"ן ויתעלו במדרגת אדם נפש חיה כמ"סוד תיקון הלבושים דנרהמתים הוא ב

ע "ל הוא בסוד אצילות שהוא מתלבש בבי"י נגד חו" וא,בירושלים יקבלו נפש חיים שלהם
 רק שהארץ עצמה ,ע נגדה"ק מתפשט בכל הארצות שהם בי" וכמו כן השפעת אה,ומקנן שם

  . הם הפנימיות שבכלים]וירושלים[) ם"דצחוה (ע שבה"הוא הכלים חיצונים דכללות אבי
 שיש בחינה ממוצעת בין עולם לעולם שהוא בחינת מלכות של עולם העליון וכמו

 שבין ,ם בין זה לזה" כמו כן יש בחינה ממוצעת בדצח,שנעשה עתיק וכתר לעולם התחתון

                                                           

ה דאיהו "ח מ"כ, ח אתוון דקרא קדמאה דבראשית"ובינה כח כ, ל"ב וז"ד ע"זהר חדש ל'  עי4083
  .'א פרק ה"ח א"ע' ועי, ל" עכ,חכמה מחשבה

 .ב"א ע"א נ" זהר ח'עי 4084
 . ויקרא יט ל'עי 4085
 .א"א ע" יומא כ'עי 4086
 .ב"ב ע" יומא כ'עי 4087
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ח "ע ובין הב, והוא נגד עתיק דבריאה שנעשה ממלכות דאצילות4088ח הוא הקוף"המדבר לבע
 , ובין הצומח לדומם הוא אלמוג נגד עתיק דעשיה, נגד עתיק דיצירההשדהלצומח הוא אדני 

י עבודתו מעלה אותם " שע,ם זה בזה כדי שיהיו נכללים באדם"ובזה מתקשרים כל הדצח
ח הם המלח שעל הקרבן " שדצ, היו נכללים שם אלולקדושה עליונה בסוד הקרבנות כידוע שכל

ע " והאדם המקריבו ומביאו הוא האצילות המתקן את בי,ע" הם בי,בהמהוהמנחות ונסכים וה
 וכל המצות שאדם עושה הוא ,אתוון' ה קריבו דכל ד" ונקרא קרבן להוי,בסוד תיקון השבירה

 ובזה מברר ,ת להתרחק מהם"מהם יש מצות פרטיות בקום ועשה ול'  שבכל א,ם"מתקן הדצח
   .י זהירת הלא תעשה"הטוב שבהם בסוד הנגה ומסיר הרע מהם ע

  
  פתח ד 

 והוא כמו שבכלל העולם , הבירור והתיקון בעבודת האדם הוא העיקר בנפש שבוענין
ע והיא דבוקה בהם שהיא שורש התחתונים והיא "השכינה דאצילות היא מתפשטת בבי

 והיינו שכשהם מתוקנים אז נרשמים כל התיקונים בפרצופה בסוד קומה שלימה ,י"מתפעלת ע
ו " ואם ח,ת במקומו באריכות" בנין שלם בתכשיטהא ותיקונהא כמשיית שנעש,ס"בכל י

 אז האורות מתקטנים ואין השכינה יכולה להראות תכשיטין דילה ,התחתונים אין מתוקנים
 והיא ,'אחות לנו קטנה וגו )חש ח "שיה(ש " בסוד מ,ד" שאין מעשים במה לעורר מ,למעלה

יהל אור ( ש רבינו הגדול"כמ' אש אוכלה כו) כדדברים ד (  והיא נקראת,נעשית נקודה אחת לבד
 וכמו האש הדבוק , שמעשים הטובים של התחתונים הם נקראים מאכל השכינה)ג"ז ע"א ט"ח

 וכמו כן הוא בנפש , שאם כלה השמן הוא שורף את הפתילה,בפתילה שצריך להוסיף בו שמן
נ דאצילות והנפש "הוא כמו אימא וזומקומות במוח לב וכבד ' ן שבו שבג" כי הנר,האדם ממש

 והכבד שולח ,י גידים אל הכבד" שמבחר המאכל המתברר נשלח ע,השורה בכבד הוא האוכל
 והוא כמו למעלה שהשכינה , מתברר המובחר שבו אל המוח,המובחר שבו אל הלב ומן הלב

ו  והוא מעלה מובחר שב,ט מן התחתונים ומעלה המובחר מהם לדכורא"היא מקבלת המע
 ,הוא במדרגה יותר כידוע'  שכל פרצוף הוא מקבל לפי ערכו מן המעשה הטוב וכל א,לאימא

  . ומחשבה הטובה לאימא, ותורה בדכורא, הם עולים לנוקבא, המצות,שהמעשה עצמו
יסודות '  והוא כולל ד, כל החטאים הם בנפש שבכבד שבו הם המדות והתאותובאמת

כללות המדות '  אדומה לבנה ושחורה שהם נגד ד ירוקה,מרות' ליחות ונקרא ד' שהם ד
חיות אלו השפעות כל '  וכמו שמד,חיות המרכבה' ת ומלכות המקבל והם נגד ד"שבאצילות חג

 כמו כן אלו ,ספירות שבאצילות שורש כל המאורות והשגחת כל העולמות'  מדוכןנבראי מטה 
 ,ות אלו לפי ערך המרה המתגבר בומר' פ ד" הוא ע,מרות כוללים כל כחות הגוף ושינוי הגוף' ד

 ומרה ירוקה , וכבד מרה אדומה יסוד האש, לבנה יסוד המיםמרה ריאה בו ,אברים שבו' והם בד
 והוא נגד מלכות , וטחול שם מרה שחורה והוא בתחתית הגוף שואב מותרי דם שבכבד,נגד רוח

  .4089גוון חשוך דלית ליה מגרמה כלום
א " שנוקבא שרשה ובניינה הוא מגבורות וז)'פתח חא "דז' נוק (ה נתבאר במקומוכבר

י "ז נתקנת הנוקבא והגבורות מתמתקים ע" וצריך זיווג ביניהם שעי,הוא עיקרו מחסדים
  שהכבד שהוא עיקרו גבורות גוון אדום והדם שבו שורש, וכמו כן הוא באדם ממש,החסדים

 חסדים הוא מנשב על  ולכן הריאה שהוא יסוד המיםכורא והלב שם הרוח דרגא דד,הנפש
 וצריך שיהיה מיזוג וזיווג ,י הריאה" והלב בניינו מן החסדים שמקבל ע, וגורם לו קיום4090הלב

י הרצון הטוב שבלב ואחר ישוב "שכל המדות שבנפש יהיו פועלים עהיינו , בין הכבד והלב
 , במהירות ומזה כל הקלקוליםמתלהב כי טבע האש שלא יהיה שקט רק ,הדעת לא במהירות

פ שכל שבמוח " ורצון שבלב צריך שיהיה נידון ע,כ טבע המים הם בהשקט ובמנוחה"משא
  .א לצורך תיקונו"ששם הנשמה שהוא סוד המוחין דאימא שמאירים בז

                                                           

 .'ע פרק א" אבי'עי 4088
 .א"א ע"א קפ"זהר ח 'עי 4089
 .ה וההוא נורא"א ד"ח ע" עז"א על תיקו"בהגר'  עי4090
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 4091 כמו בכללות העולמות השכינה שהיא בגלותא מתלבשת בלבושין נוכראיןוהנה
י " וע,לביש שמים קדרותא) גישעיה נ (שהוא הנגה שמבחוץ שהשכינה מתלבשת בה בסוד 

 כמו כן באדם ,4092ע לברר הנשמות מן התהו דאצטבע בגוון נחשת למיזן להו"מתלבשת בבי
י קליפת נגה בתוך נפש הבהמיית " שמתלבשת עהעיקר נפש האדם הוא נפש ממלכות דעשי

של ' אופנים דעשיה סוד ד' ע שהם ד"יסודות ארמ'  והיינו שנפש הבהמיית היא כלולה מד,שלו
ר שהוא עץ הדעת "ט ויצה" ונגה מתלבשת בנפש הבהמיית בסוד יצה,בא כמבואר במקומונוק
  .ר"טו

 והוא ,ר הוא מקרב השמרים והזוהמא מנפש הבהמיית אל נפש העליונה דעשיה"ויצה
 כמו כן ,כמו הנפש הבהמית כשהיא ניזונית ממאכל רע מזיק אל הגוף וגורם לו חלאים רעים

ר שהוא הרע שבנגה "י פיתוי היצה"הנמשכים מנפש הבהמיית עמדות המגונות ותאוות רעות 
ט מתגבר " ואם יצה, חולי הנפשנקראי וזה " אל נפש העליונה והיא מתקלקלת ערבהוא מתק

 , אז הוא מברר מבחר הטוב שבנפש הבהמיית ונעשה מזון טוב אל נפש העליונה דעשיה,באדם
 וחולי פרטי לשעתו או לגרום ,תו לגמריוכמו שיש בגוף חולי הכולל כל הגוף עד שיכול להמי

 שיש מאכל הממית כמו סם המות ויש ,לי המאכל שהוא אוכ"קלקול באבר אחד פרטי והכל ע
 שיש מדות ,נפש העליונההכמו כן הוא ממש בחולי ו ,שגורם חולי לכל הגוף ויש לאבר פרטי

ורם אבדן הנפש  שבנגה שהוא ג הרע,ר"י יצה"ועבירות גדולות הנמשכים מנפש הבהמיית ע
 והוא בסוד נוקבא ,לגמרי והוא כרת הנפש שנפסק הקשר שיש בינו ובין רוח העליונה שבלב

שגורם לה קלקול לבד על איזה זמן עד שתשוב הרוח מה  ויש ,ס שלה באתלטיא"שיורדים ט
א במשך ימי הגלות " והוא כמו בכלל הנוקבא שנפרדת מז,כ להתחבר עמה כפי ערך החטא"אח

 ויש שגורם קלקול לאבר פרטי ,ז היא מזדככת" ואז נידונית הנפש בגיהנם ועי, הקצובכפי הזמן
  .ז וכדומה"י יסורים בעוה"י העברה בנהר דינור או ע" עטהרושבנפש וצריך ל

י הארת הנשמה בטהרת "י מדרגה יותר גדולה ע" התשובה הוא בנין הנפש עוסוד
פ החיוב "מן החיוב המוטל על האדם עהמחשבה ולעשות גדרים וסייגים ופרישות רב יותר 

אלוקים את הצלע '  ויבן ה)כבבראשית ב (ש "י אימא כמ" והוא סוד בנין נוקבא ע,בדרכי התורה
 וכמו כן הוא ,י שנבנית במוחין דאימא ואז ראוים לזיווג" עהנסירה שהיא ,ויביאה אל האדם

היצר מגדרים וסייגים י שבירת "ז נתקטנה הנפש צריכה להתגדל ע"שהנפש ומדות שבו שעי
כל הבא  )ב"ח ע" ליומא(ש "י הארת הנשמה יותר מכחו בסוד מ"ובקדושה וטהרה יתירה ע

   . עם הרוחברי התשובה אז ראויה להתח"כ שנתקנת ע" ואח,לטהר מסייעים אותו
  

  פתח ה 
 ,ר לאחר חטאו"בין קודם חטא אדהשהוא  שזה ההפרש )'שבירה פתח ג ( כתבנוכבר

 רק ,כ זכה וטהורה ואינה נמשכת מעצמה אחר תאוות מגונות"ו הבהמיית גשתחלה היה נפש
כ לאחר " משא,ר היה חוץ מגופו ולא היה לו רק בחירה ורצון חפשי לבד לעשות רע"שיצה

 שנפשו הבהמיית נתקלקלה ונוטה , בגופו ממשלער ונב"שאכל מעץ הדעת שאז נכנס יצה
  .מעצמו אחר תאות רעות

ר בסוד התפשטות " מה שגרם חטא אדה)א פתח כו"גדלות דז( ש במקומו" ממש מוהוא
 ואז היו ,כ הגבורות"תחלה ואחב שבתחלה היו החסדים יורדים ,א דאצילות"ג של הדעת בז"חו

 והיינו שכח הטוב והתיקון היה מקדים לעשות ,י החסדים שהיו שם כבר"הגבורות מתמתקים ע
 ואז ,אין להם שורש בחסדים רק בגבורות כיון ש, לקטרג שםכלא לא יו"הכנה במאורות שהסט

                                                           

ולא , שיגלה הכל בפירושה עם הלכה " מרע- ה האדם ואשתו "ג ד"ע' ג ג"יהל אור ח'  עי4091
' עי', ר שלא ילמדו הפנים כמו שמפרש והולך וכו"ש התורה עכשיו בלבוש הסיפורים בשביל הע"כמ

וזהו גלותא דיליה בגלות , אינו מאיר לעולם] אורו של משה[, ל"ג וז"ג ע" מז"א על תיקו"בהגר
לל מפשעינו ובחבורתו ושם מחו, ח"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"ש בזהר ובר"וכל מ, רביעי

ב שמחולל מפשעינו היא הצער של "א ע"ז מ"א בתיקו"עוד בהגר' ועי, ל"עכ' לא תואר לו כו' כו
סוד משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני , ל"ד וז"ח ע"ב כ"יהל אור ח' ועי, ל"עכ, ח בעולם הזה"ת

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

  .ל"עכ, מחולל מפשעינו שנעשה חול דברים של חול והוא מפשעינו
 .א"ט ע"ב קל" זהר ח'עי 4092
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עט ו לא ניתן להם כח להתגבר על הקדושה רק בכח מ,א"גם כשנתפשטו הגבורות וניתן כח לסט
כ אחר שחטא " משא, אבל לא להתגבר עליו בתוקף ועוז,בסוד הערה בלבד להסית לאדם לחטוא

 כורכתו  אזשבא עליהכה  זונה באש)ב" ע' גסוטה(ש " וכמ,א לתקוף בו"ז ניתן כח לסט"שאז עי
ש " וז,י שורש הגבורות" ושליטתם הוא ע, שליטה אל הרעתתן קדימו ונ,וקשורה בו ככלב

 וצריך לזה טורח רב בחסדים ,ל קדימת מעלה והתגברות"א ור"שהגבורות ירדו תחלה בז
 ש" וז,א יהיה נדחה ממנו" ותיקונים גדולים צריך האדם לעשות עד שהסט,כ"שיוצאים אח

 משעה שננער )ב"א ע"סנהדרין צ(ל " וארז, לב האדם רע מנעריוצרכי י) כא ח בראשית( הכתוב
ר שאף שהתינוק כשנולד ואין בו דעת בבחירה ורצון " והיינו שניתן קדימה ליצה,ממעי אמו

הרי שהתאוה שגובר  4093 ועיר פרא אדם יולד,כ הוא נמשך אחר תאוות גופו הרעים" אעפ,חפשי
 בפנימיותו וקשה לפרוש בור נכנס " הרי שכבר יצה,ק מצד טבעו ממשבו אינו מצד הבחירה ר

ר היה לטובת האדם נחשא "ל שיצה"ר שניהם טובים ור"ט ויצה"שבתחלה היה יצהש "וז ,ממנו
 , אבל לא היה בחפצו להכריח האדם ולהמשיכו אל הרע רק לומר לו לבד, בשביל הנסיון4094דחיי

כ אחר חטאו שכמעט היא " משא,4095 לו בגדר שונא ורע ולא היה,ואם ימאן בזה לא יכריחנו עוד
 בגדר שונא ורע נקרא אז ,)קהלת ז כ (ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא רחמוכ

  .י הטוב שהוא כח הקדושה שהם החסדים" שיצרו לא נמתק ע,גמור
כשרצונו לעשות גם  ,ט" שגם הטוב שבו ויצה,כ גבר הזוהמא וכח התאוה באדם"וכ

 לפעמים יש בו קצת מן הרע שאינו עושה המצוה בשלמותו או לאיזה פניה משום , וטובהמצוה
י "ל שגם החסדים היה בהם קצת אחיזה ע"ש הרב ז" והוא מ,כבוד וכדומה מצד שהרע גובר בו

ל שלא יהיה איזה " ר, אשר יעשה טוב ולא יחטא,כ כוונת הכתוב" והוא ג, תחלהרותשירדו הגבו
והייתי אני ובני שלמה ) א כא' מלכים א(עושה מלשון הוא והמצות שחסרון ופגם בהטוב 

י מלשון שודד "ד משד"ר רע והוא נקרא ש"ש שאחר חטא עץ הדעת נעשה יצה" וז,חטאים
י חטא " וע, הגבורותת שהם ממתקים א4096י הוא טיפת החסדים שביסוד"דשד' וחומס שהי

  .ש"שהגבורות לא היו ממותקים כמ' ר נסתלק הי"אדה
 שהערלה היא מגברת כח התאוה , ענין הערלה הדבוקה בברית כשנולד האדםאוהו

 ובזה , דאמהאי בפומ"דשד'  והוא סוד גילוי הי,י המילה מחלישים כחו"באדם כידוע וע
 שאזג שנים " ומוחין דגדלות נכנסים בו עד י,מתמתקים הגבורות ונכנס בו הרוח לתקן הנפש

 והיינו שהמלאכים ,ט נכנס בו"ה מאיר ברוח ואז יצהנגמרים החסדים להתפשט בו ואור הנשמ
) טבראשית א ( והוא נרמז בפסוק ,ר שהוא הרע"הטובים שהם בטוב שבנגה מתגברים על היצה

 שהמים שמתחת השמים הם מיין ,'יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה וגו
בארץ שהם כחות התאוה  השדים וכחות הקליפות שהםבישין אשר שרצו המים למיניהם ש

הדבוקים בנפש שהיא בעת הלידה בסוד נקודה קטנה בקצה הרוח שהוא עטרת היסוד שהוא 
ז נחלש כח " שעי,ב"ר טו"יצ' ה גי"י המילה מסירים המים רעים ואז ותראה יבש" וע,הארץ
 ,ד למלאך"ר ולהפכו מש"ט יכול להתגבר על יצה"ז היצ"י עד שעי"דשד' גלה יתר ומ"היצה

ג בריתות שנכרתו על "ד שהוא גילוי עטרת הברית י" אל מקום אח)בראשית שם( ש"וז

                                                           

 . איוב יא יב'עי 4093
ט "היצרים כידוע שיצ' ב, ל"ווייהו וזה יתיב בג"ב ד"ז ע"ר קכ"האד' א להק"פירוש הגר'  עי4094

  .ל"עכ, ש וראה אותו וחי"הוא חוויא דחיים סם חיים והוא מ
 .א"ב ע" סוכה נ'עי 4095
ד מניה ולא "וחסרא יו, ה"תא חזי באנפוי דאינשא שמא דקב, ל"ב וז"ד ע"א רי"זהר ח'  עי4096
ד "ים שמא ביוואתגזר ואשתל, ואמר ליה בך אשתלים שמא, ה"אתא אברהם וחבב לקב, אשתלים

ל אדיר "ברמח' ועי, ל"עכ, ד דמילה"ד אשתלים ביו"חסר יו' י וד"ן דשד"דמילה באנפוי דאנשא שי
ג של "הנה התרי, י שהוא ציור הדמות שזכרנו"ונפרש כל זה בסוד השם שד, ל"וז' במרום עמוד ו

 מצוה הם ג של"והתרי, י"דשד' והאחרון שבהם הוא העטרה בסוד י, י"ד משד"לחם עוני בסוד ש
כי אדרבה בעבור כן , ד נמצא עדיין בחינת הרע"והנה בציור של ש, י"זאת דשד' תלוים כלם בי

ד "אך היו, וזהו גם כן לאומות העולם כי זה הדמות ניתן להם, ר"הונח בדרך זה לתת מציאות ליצה
 ובה ,במצות הברית מילה, ד"י אינה מתגלית בציור הזה אלא בדרך מצוה ניתן גילוי היו"דשד

ואי אפשר להשיג כל השלימות הזה של המצות אלא מי שיש בו , נתלים אחר כך כל המצות
ולכן לאומות העולם כתוב לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום , השלימות הזה של המילה

 . ל"עכ) תהלים קמז כ(
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 שהם ,ר הזה נעשה מלבוש נפש הבהמיית שהוא נמשך מטבע היסודות ארבעה"ויצה ,4097המילה
 וגם מסוד מחשבת אביו ואמו ,עושים בו אלו המדות המגונות כגון כעס מיסוד האש וכדומה

 כמבואר ,' וגו4099ן בעון חוללתי ובחטא יחמתני אמי ה)ז תהלים נא(ש " כמ4098בשעת הזיווג
א כמו בגדלות שמוחין שלו נכנסים בלבושי " שלבוש הנפש נעשה מאו)א פתח כא"ז (במקומו

י אביו ואמו במה שמחנכין "כ ע"ט שבאדם שנכנס בו ג"י שלהם וכן יצה"א בנה"הצלם דאו
 שמע בני מוסר אביך ואל )ח משלי א(ש "ג שנים בחכמה ובמוסר כמ"אותו ומייסרים אותו עד י

 ומי שגובר ,וט שב" ובזה ממשיכין לו נשמה ונפש מסטרא דקדושה ובהם נעשה יצה,'תטוש וגו
ט "כ מי שכח אביו גובר בו יצה" משא,ר מתגבר עליו ביותר" יצה, כח האם שהם הגבורות אזבו

 בזוהר בראשיתש " וכמ, בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו)א י משלי(ש " וכמ,מתגבר בו
   .4100' דאמרה אימא בתר דעבדית ליה בדיוקנא דילי כו,)א"כב ע(

  
  פתח ו 
 ,ג של הדעת"ה גידים והם חו"ח אברים ושס" שתדע כי כלל גוף האדם נבנה מרמוצריך

 שאבא נותן טיפה דחסדים ואימא ,א"ג דאו"טיפות דחו' י ב"א דאצילות הוא נבנה ע"כמו שז
אביו מזריע לובן שבו ואימא   כמו כן האדם,ד" בס)'א פתח ג"או (ת במקומו"גבורות כמשנ

 שכל האברים היו כלולים כולם בטיפה , ואבריו הם מאבאגוף ועיקר בנין ה,)א"נדה לא ע (אודם
 וכשהוא ברחם אמו אז מטיפת אודם שבה נעשה בו ,דאביו כידוע בחכמת הניתוח ורק שהם בכח

נים לכן בו יכ ד" שמהדם נעשה בשר והוא ג,יםי מתגדלים האבר"הגידין שבהם מעבר הדם שע
 , ונשאר עצמות ויש להם קיום יתר,רקב שהבשר מת,שולט כח הכליון יותר במהרה אחר המיתה

אבא יתיב   וכמו שבשרשו,א"כי עיקר הכליון והקלקול הוא בסיגי הגבורות שמהם נפקא הסט
 וא ואימא מלבשת אות שחכמה גנוז באימ,ומתכסיא מכאן ומכאן) ב"צ טו ע"ספד(ברישא 

 כמו כן באדם העצמות הם מבפנים והבשר מלבישו מבחוץ ,י הבינה"מבחוץ שהחכמה מתגלה ע
ח כמו " והאברים נחלקים לרמ,4102קיימא לשאלה  ואימא4101 כי אבא טמיר יתיר,והעצם נכסה

ח מצות " והם לעומת רמ,ח כחות פרטיים שכל כח מתפשט באבר אחד"שהם בנפש ממש רמ
 והם החסדים הנותנים תיקונים להגבורות בסוד ,בנפשו'  מצוה מתקנים אבר אי כל"עשה שע

ה לא תעשה שהם השמירה אל החסדים מבחוץ "שסים הם במספר דיג וה,ן"ה המתקן את הב"מ
 והיינו לדחות הרע האחוז בגבורות ולהשמר ,תוכחת מגולה ואהבה מסותרת) המשלי כז (בסוד 
  .ובב כל האברים ונותן להם חיות ושמירה שלא יתקלקלו והוא כמו הגידים שמהם הדם ס,מהם

 ובמצות עשה אינן חייבות כי אם במצות 4103 הנשים חייבות בכל הלא תעשהולכן
שמעט החסדים שקיבלה הנוקבא מדכורא בעת שנבנית והיינו , פרטיות ואותם שאין הזמן גורם

כ מצות עשה " משא, לכן גם המצות שהם בקביעות חייבת בהם,ממנו שזה נשאר בה בקביעות
 והם , בסוד מוחין המתחדשים בדכורא בכל עת וזמן שעושה המצות ההםםשהזמן גרמא ה

 והיא ,עיקרם בדכורא ואינו נותן לנוקבא רק בסוד מיתוק לבד לגבורות שבה לכן היא פטורה
ומנטרו '  באתנויי בנייהו כו,זכיין הני נשי במאי )א"ז ע" יברכות(ש "נכללת בדכורא כמ

 אין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של )ב"א ע" נברכות(ש " וכמ,'ייהו כולגבר

                                                           

 .ב"א ע" נדרים ל'עי 4097
ד "ע'  סז"א על תיקו"בהגר'  עיוכן, ן"בחיי בראשית ל לח וכן אגרת הקודש להרמב' ר'  עי4098

והוא שאור , והוא התאוה שהאדם זורק הטפה בתאוה, טפה סרוחה זו המת הטחול הלילית
ואז הבנים לא ישלוט בהן , ה שצריך להתקדש מאד בזיווג"ולכן אמר במ, ר"שבאדם יסודו של יצה

  .ל"עכ, ר"יצה
אלא באותו , צא מן החיצוניםלא י, ה"וכן דוד המלך ע, ל"ח וז"ל' שער הגלגולים הק'  עי4099

והיתה אשתו , שחשב ישי אבי דוד שבא אל פילגשו, ל על פסוק הן בעון חוללתי"מעשה הנזכר לרז
לא הניחוהו , כי אלולי כך, ה ובחטא יחמתני אמי"וזש, וכן אשתו ראתה טפת דם בסוף הזיוג, ממש

  . ל"עכ, החיצונים לצאת לעולם
איהי אמרה בתר , ם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמובן חכ) שם י א(ד "הה, ל הזהר"וז 4100

  .ל"עכ, אנא בעינא למברי ליה בדיוקנא דילי, דחוביה תליא באמא ולא באבא
 .א"ז רצא ע" אד'עי 4101
  .211לעיל הערה ' עי 4102
  .ה ואיהי שעתא"ד ד"ו ע" קטז"א על תיקו"בהגר'  עי4103
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 שהרי עיקר האור , אלא רשימו שלהם, ומה גם שחסדים שנותן לנוקבא אינם חסדים גמורים,איש
 כמו שביארתי ,נשאר גנוז בו ואינו יוצא ממנו אלא בסוד מים לבד שהם הגבורות של החסדים

 ולכן גם המצות שהזמן גרמא מקבלות הנשים שכר ומברכות 4104ולמ בשם רבינו הגד"בכ
  .)א"קידושין לא ע (אינו דומה מי שאינו מצווה ועושה למי שהוא מצווה ועושה  אבל,עליהם

 כי ,יש בו מעלה על חברו'  כל א,ן"ה וב" מצינו שהחסדים וגבורות שהם סוד מוהנה
 אז החסדים יותר , לא נגמר תיקון שלהםן"אלפי שנין כל זמן שהגבורות של ב' בזמן הזה כל ו

ן " אז יעלו הגבורות של ב,ל באלף השביעי שאחר גמר התיקון"כ לע" משא,גדולים מן הגבורות
 ,מ" שאינו דומה מה שהוא טוב בעצמו למה שיש בו רע ונתהפך לטוב כמו שנתבאר בכ,יותר

ג לאימא "לה לסן יע"בש 4106 בסוד תגא בראש ספר תורה4105ל אז נקבה תסובב גבר"ולכן לע
 שמצות עשה גדול , וזהו הענין שמצינו כמו כן במצות עשה ולא תעשה,ה"למעלה ממדרגת מ

 ולפעמים מצינו להיפוך שלא ,ל דעשה דוחה את לא תעשה"יי שהרי ק,יותר ממצות לא תעשה
עבר אדם על מצות עשה ושב אינו זז משם עד  )א"ו ע"יומא פ( שהרי אמרו ,תעשה יותר חמורה

 שכעת בזמן התיקוןוהיינו , כ בלא תעשה תשובה תולה ויום הכפורים מכפר" משא,ין לושמוחל
 שהוא הארת תשובה אבל בסוד ה,ן"ה על ב" מצות עשה יותר במעלה שהם סוד מעלת מאז

 , צריך יותר טורח לתקן הלא תעשה והגבורות בהסרת הרע משם,אימא ותיקון הרע להפכו לטוב
ג באלף השביעי שהוא בסוד יום הכפורים שאין "סוד אימא שם סכי צריכים להעלותם למעלה ל

 ואין בו אכילה ושתיה רק צדיקים יושבים ועטרותיהם ,תגא בריש ספר תורה, בו שימוש
  .4107שיהםברא

 כי ,ח"ה רמ"י עם ו" זכר,ה"ה שס"י עם י" שמ)ב"ח ע"כרג "זהר ח( ס מה שכתוב"וז
 ,ה של השם" שהם בסוד י4108א גן ועדן"הלא תעשה הם הגבורות שעולה למעלה למדרגת או

 זה )א" ע' נפסחים(ש " וכמ,ה"ן ו"ה על ב"א שהוא מ" הוא למטה בסוד זעשהכ מצות "משא
 ,ב"ז עוה" לא כעוה)שם(ש " וכמ,'ה כו" נכתב אני בי, לא כשאני נכתב אני נקרא,שמי וזה זכרי

י "ורא נעלם יותר ומתגלה עז דכ"שבעוהוהיינו , 'ב כו" אבל לעוה,'ה ונקרא באד"ז נכתב בי"עוה
 אז ,ב" אבל לעוה4110בהיכל קדשו' י וה" שם אדנ4109 דיליה חרבא בנרתיקהאנוקבא שהיא לבוש

ה " ואז יוציא חרבא מנרתיקה ויתגלה שם הוי,אימאה "לאהיב "מעלה לעוהלתתעלה נוקבא 
כ מעלת החסדים " משא,י"ן הוא נרמז בשמ" ולכן הלא תעשה בסוד התיקון של ב,בעצמו

  .י"ה בשם זכר"ורא מדדכ
א " א,א שולט"ר גובר והסט"אלפי שנין שיצה' ז בו" כי בעוה, יש בזה סוד כמוסועוד

ש " כמ,י הנהגת הגבורות וצריכים מיתוק והוא סוד הסיוע משמים לאדם"להתקיים העולם ע
ה עוזרו לא היה יכול " יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב)ב" ע' לקידושין(ל "רז

ש " כמ, לא יהיה האדם צריך סיוע מלמעלה4111ב שאז וביער רוח הטומאה"עוהכ ב" משא,'לו כו
ש " וז,' והסירותי את לב האבן מבשרכם וגו,' ועשיתי את אשר בחוקי תלכו וגו)כז יחזקאל לו(

 ,נ"ה זו" שהחסדים עיקרם למטה מן החזה במקום המגולה ששם ו,ה"י עם ו"שלכך זכר ל"הרב ז
ש שמקום המגולה הוא "והוא כמ ,ה" המכוסה שהוא יקוםת נשארים במוחין במכ הגבורו"משא

א שולט " שלכך הסט,י ששם הוא החלל וצמצום האורות של הקדושה"ז בנה"סוד הנהגת עוה
י "רש( ואמרו ,עולם חסד יבנה) גתהלים פט (ש " כמ,' ולכן צריך שם חסדים למתקם כו,בו

                                                           

 .ג"ט ע"ז פ" תיקו'עי 4104
 . ירמיה לא כא'עי 4105
  .583לעיל הערה ' עי 4106
 .א"ז ע" ברכות י'עי 4107
עוד שמעתי בזה כי הנה האדם בעשותו המצות גורם , ל"ג וז"ע' י ב"שער מאמרי רשב'  עי4108

האמנם זווג אבא , א בנוקביה"והשני זווג ז, האחד הוא זווג אבא ואימא, שני זיווגים עליונים
י קיום האדם מצות "א ונוקביה נעשה ע"וזיווג ז, י קיום האדם מצות לא תעשה"ואימא נעשה ע

ה "הורו בזה כי מצות לא תעשה שהם שס', ה כו"ה שס"ל באומרם שמי עם י"ואל זה רמזו רז, עשה
ה "ים בשתי אותיות וח תלו"אבל מצות עשה שהם רמ, שהם אבא ואימא, ה"י' תלוים בשתי אותיו

 . ל"עכ, ן"שהם זו
 .ב"ד ע"ג רע" זהר ח'עי 4109
 . חבקוק ב כ'עי 4110
  .ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ, ל" על פי זכריה יג ב וז4111
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ר " שיתף מדה, ראה שאינו מתקיים,ד"ת במדהבתחלה עלה במחשבה להבראו) אבראשית א 
א להתקיים הנהגת הנבראים בגבורות לבד וצריכים "ז שהוא עולם המעשה א"שבעוהוהיינו , 'כו

א "ב באלף השביעי ששם אין מגע לסט"ר שהוא בעוה" אבל במקום המכוסה בג,מיתוק החסדים
   . והבן מאוד,ה"ה הם שס"ם יי ע" לכן שמ, אז הגבורות יכולים לגלות כחם ושליטתם לבדם,כלל

  
  פתח ז 
יום קודם '  מ)א" ע' בסוטה(ש " יוצא ובת זוגו עמו כמ אז כשנולד ובא לעולםהאדם

ג " והוא בסוד הנפש שלו שיוצא מן השכינה כלול מחו,'יצירת הולד בת קול מכרזת בת פלוני כו
והיינו , וד פסיעה לבר שהנוקבא עמו בס,'של הה' נ שיוצאים מאימא בסוד ו"נ כמו דו"שהוא דו

 נקשר נפש הנוקבא בנפשו בבחינה תחתונה שבו בסוד נקודה תחת עטרת האדםשגם בנפש 
 והיתה כלולה ,ו פרצופים נבראו"ד )א"א ע" סברכות(ר שאמרו "ת אדהרי וכמו שהיה ביצ,היסוד

פרצוף א "י או"כ ננסרה מעמו ונבנית ע"ואח' עצם מעצמי וגו) בראשית ב כג(בו בסוד צלע אחת 
 , ומגדלים אותה אביה ואמהנוכ היא נפרדת ממ" אדם נוצר נפש אשתו עמו ואחכל וכן ב,שלם
 )א"ג ע" סיבמות( ואמרו ,אעשה לו עזר כנגדו) יחבראשית ב (ש " כמ,כ מביאים אותה אליו"ואח

 שזה היה ההפרש מה שקודם )'פתח ה( ש" והענין בזה כמ, כנגדו, לא זכה,זכה נעשית לו עזר
א הנמשך " שהרי הסט, שקודם חטאו היו הגבורות ממותקות וטהורות,ר לאחר החטא"דהחטא א

כ קדושים " ולכן היו הגבורות ג, בנפש האדם רק עומד מבחוץוקמסיגי הגבורות לא היה דב
 והיו הגבורות לשמירה לקיום המצות ,ן במתקלא בחיבורא חדא"ה וב"וטהורים בסוד זיווג מ

 ומזה היה נמשך שגם , שעומד לנסיון4112 בסוד נחשא דחייעשה שהם החסדים ולעזר ממש
 ואם ,דרך נסיוןב רק לפתותו ,החטיאוכ בנפשו ל"ר שבאדם שבא מהגבורות לא היה כרוך כ"יצה

ס " וז,)א"ב קסג ע"ח ( כמשל הזונה עם בן המלך שכתוב בזוהר,ישמע ישמע ואם יחדל יחדל
, 'ר ע"ר והוא בסוד או"תיבות הוא עזב שסוף "ה טו"ע ועש"ר מר"סו) תהלים לד טו(הכתוב 

ה לבוש " והם לבוש החסדים והוא סוד שם אלו, שהיה אדם מלובש בו4113שאור הוא כתנות אור
כחות ' ה ע"הוא מסוד הנג'  והע,ר"או' ה גי"ו ה"ד ו"ף למ" בגילופין אלדיםהנשמה מחס

  .ר"וד עזר שלו ונעשה בס"כחות שבנפש שהם היו נמשכים וטפלים אל האו'  שהם ע4114שבה
י החטא שנתגבר יצרו ונתקלקל עד שנעשה רע גמור ושונא אל האדם להמשיכו " עאבל

 ונעשה כתנות דנגה' ר עם ע"ר ונשאר ו"דאו'  ונסתלק עיקר כתנות אור שלו שהוא א,לטומאה
 שנסתמו עיניהם מלראות , ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם)זבראשית ג (ש " כמ,ר"עו

 ,רֵו ונסתכל בסטרא דטומאה ונעשה בסוד ִע,4116' אור הע4115ד עננים המחשיכיםבקדושה בסו
 גוונין אבל ה,גבורות' גוונין ה' ך שהם הוק גוון חש"והענין כי הגבורות עצמם בסוד בוצד

ג משורש אוירא "י אור דאוירא עילאה שהוא סוד שורש עליון של חיבור החו"סתימין ומאירים ע
 ואין הגבורות ,ק ונעשים חשוכים"בורות לא האיר אוירא בבוצדי שנתקלקלו הג" וע,ובוצינא

 ולכן גם למטה נוקבא שלו היא ,א שולט שם"י החסדים כי הסט"נמשכים ורוצים להיות נתקן ע
 ולכן מי שהוא צדיק בארץ ובירר הטוב שבנגה וסילק כחות מדות הרעות הנטועות בנפשו ,וכנגד

                                                           

ט "היצרים כידוע שיצ' ב, ל"ה יתיב בגווייהו וז"ב ד"ז ע"ר קכ"האד' א להק"פירוש הגר'  עי4112
  .ל"עכ, ו וחיש וראה אות"הוא חוויא דחיים סם חיים והוא מ

לעיל מבשרו וכאן מעורו הוא סוד גדול ונעלם ] ש"ומ[, ל"ג וז"ב ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי4113
והוא בסוד כתנות עור של , ועורו הוא עור הערלה, ל"בשר ושם מתגליא החסד כנ' שמילה נק, מאד
והוא , זוהרש ב"ובתחלה היה כתנות אור כמ, מושך בערלתו היה) ב"ח ע"סנהדרין ל(ר שאמרו "אדה

ידעו , ל"א וז"ט ע"שם כ' עיו, ל"עכ, א"כ נכסה בעור ונגנז ולא יגלה עד שיוסר הס"ואח, אור הגנוז
כי ערומים הם והוא היה לבוש בכתנות אור שהן לבוש הבריאה ורע אתכליל שם בטוב קודם 

רודא ג כד מטא לעלמא דפ"ב וכ"א ופרשת בראשית דף כ"ו ע"ד ופ"ה ע"ח דף פ"ש בתז"חטאו וכמ
דאיהי עולם הנפרדים אמר אומנא למארי בניינא נעשה אדם בצלמנו כדמותינו אמר מארי בניינא 

  . ל"עכ, ודאי טב הוא למיעבד ליה אבל עתיד הוא למחטי קמך
 .פנימיות וחיצוניות פתח יח'  עי4114
  .פתח כב' נתיב הקלי'  עי4115
 .ל העין"נדצ 4116
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ר שבו נסתלק וזכה " שצד הרע יצה,ו חלל בקרבונפשו) 4117כבתהלים קט (אז כתיב  ,הבהמיית
  .' בכל לבבך בשני יצריך כו)א"ד ע" נברכות(ש "ר הטוב כמ"לגבורות ממותקות שהוא יצה

 צדיקים )ב"א ע" סברכות(ל "ש רז" כמ, צדיק ובינוני ורשע,מדרגות באדם'  כי גוהענין
'  סוד עמוק ונורא בענין ג והוא, בינונים זה וזה שופטם,ר שופטם" רשעים יצה,ט שופטם"יצה

 כי בבריאה הוא ,4118ל"פ בשם רבינו הגדול ז"ש שכתבנו כמ"ר י"ק ט"ע ח"עלמין בי' מדרגות דג
ל "ט וסנד"כרובים דתחות נוקבא דאצילות מט' ש ימינא ושמאלא שניהם טובים והם סוד ב"י

 ,4120למטה כי היא מטה הנהפך לנחש ומנחש ,ר ימינא טוב ושמאלא רע" וביצירה הם ט,4119'כו
  .ק שניהם רעים"ובעשיה ח

ר שבהם "ל שהצדיקים שזככו נפשם הבהמיית עד שחזר יצה" מכוון במאמרם הנוהוא
 והוא ,עבדו זקן ביתו) בד בראשית כ (4121ט שעולה לבריאה" הם עולים לבריאה בסוד מט,לטוב

כנעני  אשר לא תקח אשה לבני מבנות ה,'שים נא ידך תחת ירכי ואשביעך וגו) שם(ש אברהם "מ
 שנוקבא שלו אינו מסטרא דארור ,זכה נעשית לו עזר )א"ג ע" סיבמות(ש בסוד " שהוא מ,'וגו

 ,ט נכלל ביסוד דאצילות ששם מתגלה אברהם בפתח האהל" כי אז מט,4122'כנען חויא בישא כו
 והוא בסוד יצחק גבורות ירכו והוא שנכלל תחת ,והחסדים ממתקים הגבורות בהסרת הערלה

  כןר גם" שמתברר ומהפך היצה,ט שופטם" ולכן אמרו שצדיקים יצה,4123 המשמחממותקות דיין
  .לטוב

 להט החרב המתהפכת ר שולטים ביחד" הבינונים הם בסוד יצירה ששם טואבל
 כי יעמוד לימין )תהלים קט לא(ש " וזה צריך סיוע משמים להתגבר על יצרו כמ,)בראשית ג כד(

  .נפשואביון בסטרא דטוב שבו להושיע משופטי 
ר נתגבר עליהם וחזרו כולם רע והוא סוד "ק בעשיה שיצה" הרשעים הם בסוד חאבל

ר ששם הוא " שהוא מן החזה ולמטה בסוד עץ הדעת טו4124ש"ד יכ"ס שם נג" וז,ם"ק גיהנ"ח
 חיי ימינאעץ הדעת מ )ב"ע' צ(ש בתיקונים " כמ,כנגדו ובו מלחמה מימינא טוב ומשמאלא רע

  .ש" ששם הנחש הנהפך ממטה והוא נושך את האדם והוא סוד יכ, והוא נגד,ומשמאלא מותא
 )א"ג ע"קי( ש בביאור דברי התיקונים"ל מ" שכתבתי תבין דברי הרב הקדוש זובמה

 שאין הכוונה שהמלאכים הם בימין ,אלין שדים מסטרא דשמאלא ואלין מלאכים מסטרא דימינא
ת ומהחסדים נעשו מלאכים ג מתפשטים בכל עץ הדע" אלא שחו,ממש ושדים בשמאל ממש

                                                           

 .פ ונפשי חלל בקרבי"לשה 4117
ויצירה , בריאה כלו טוב, ע"עולמות בי' ש ג"ר י"ק ט"סוד ח, ל"ד וז"ע' מב "יהל אור ח 'עי 4118

' ג, הכללות' שהן ג, ה"ונו, ג"וחו, ב שניהם רחמים"ושרשן למעלה חו, ועשיה כלו רע, ר"ה טו"ע
עוד יהל אור ' ועי, ל"עכ, ובקריאתו, והשם בכתיבתו, ק"אקי', ונוק, א"ז, א"א, שמות שכוללן הכל

ע למעלה "עולמות בי' נ והן בג"א אית ימינא ושמאלא דו"בין בקדושה ובין בסט, ל"ד וז"ו ע"ב ט"ח
, א"כי ימינא הוא חנף ומרע שמראה טוב לב, שניהם טובים ובעשיה מדור הקליפות שניהם רעים

, דגיהנם' ק ומספרם גיהנם והן דכר ונוק"והן אותיות ח', ושמאלא בעל מחלוקת איש לשון בל כו
אבל בבריאה כולו טוב והוא בנשמתא כי אין , ר"אתוון ט' ושם ב,  מטה ונחשר"ה טו"וביצירה ע

  .ל"עכ, ה"ר ומנח"או, ש"אתוון י' ושם ב, בה חטא לעולם כי היא מסתלקת קודם החטא
דכליל ' ט הוא ו"מט, ל"נ דבריאה כנ"ט וסנדלפון זו"מט, ל"ג וז"ע'  לצ"א על ספד"בהגר'  עי4119

וכן ', כליל שית סטרין כו' ט עבד ה"מט, א"ו ע"טים דף קטמ פרשת משפ"ש בר"שית סטרין כמ
והן , והן בנוקבא כידוע, חיות' רגלין ד' ד, והארץ הדום רגלי, ל הוא נוקבא"וסנד, בהרבה מקומות

ג הארון הן "הכרובים שע, ל"ג וז"ע' ח ד"תזא "בהגר' ועי, ל"עכ, ט וסנדלפון שבבריאה עצמה"מט
 והכרובים ,עלמין'  דלכן הן מרכבה לשכינה דאיהי מתפשטת בג,כוללים השרפים וחיות ואופנים

עלמין ראשם בבריאה שרפים וגופם ביצירה ורגלם '  והן מתפשטין בג,ל"ט וסנד"נ מט"הם דו
   .ל"עכ, 'בעשיה וכו

 .א"ה ע"ג רנ"זהר ח 'עי 4120
ן זעירא וכ' ק ו"ק והוא כלול מכל הו"שית יסוד שהוא שית בו, ל"ג וז"א ע"ח מ"תז'  עי4121

ש בראשית "ט וז"ש דא מט"ן וז"אותיות של מטטרו' ק של יצירה ו"ט בדרגא דצדיק וכלול ו"מט
  .ו"א מ"י פ"א ס"בהגר' ועי, ל"עכ, שהוא קדם לכל בריה והוא זקן ביתו קודם לכל

 .ב"א עט ע" זהר ח'עי 4122
' עין ה בניקוד אלקים כי טובים דודיך מי"ד יין המשמח הוי"ה ע" צז"א על תיקו"בהגר'  עי4123

 .ל"עכ, פין והוא יין המשומר בענביואנ
 
  .'אנא בכח'שבתפילת 4124
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כ נתקדש בסטרא "ר שבו ג" יצה אזשהכוונה מי שהוא צדיק ש" והוא כמ,'כוומגבורות שדים 
כ בשדים " משא,ט שופטם" יצה)ב"א ע" סברכות(ש "י החסדים שבימין כמ" שנמתק ע,דימינא

ברשעים שכולו גבורות דשמאלא השולט על החסדים דימינא שהרי גם המלאכים הם בסוד 
   .'זכה נעשית לו עזר כו )א"ג ע" סיבמות(ש בעצמו שהוא בסוד " כמ,בורות שלוהג

  
  פתח ח 

 כמו ,מבשר' מבחינת עצם וא' א )א"ח ע"א כ"ח(נשים שהזכיר בזוהר '  סוד בוהוא
ש " והוא כמ, והשניה נמתקה קצת,ת"ר שחוה ראשנה היתה מעצם ונעשית לילי"שהיה באדה

טרא דרע שהוא מדין קשה מנחש דשדי בה זוהמא והוא ר בס" ניתן בו יצה אזשבעת שחטא
 ואחר שחזר בתשובה תיקן קצת ,ם אחרים"ם בסוד אלהי"ם שהיא מאחוריים דאלהי"בסוד עצ

ב "מר ק"א(ש "הגבורות ואז נתנה לו חוה שניה בסוד מיתוק הגבורות קצת ונקראת בשר כמ
' דמילוי אלקים ור'  שוהוא בסוד , ויסגור בשר תחתנה דבאתרהא שקיע רחמי וחסד)ב"ע

  .ן נמתק קצת כידוע"י אלקים בגילופי יודי" שע,כוללים' דאחוריים וב
 שני גידים הם פנימי , בענין גיד הנשה)ב"ג ע"פסחים פ(ל " סוד הנורא הזה רמזו רזועל

ה " והענין כי שס, חיצון סמוך לבשר אסור ואין חייבים עליו,סמוך לעצם אסור וחייבים עליו
ר שהוא נושך "א יצה" ובסוף הגבורות הוא הסט, שהם בסוד הגבורות)'פתח ו (נתבארגידים כבר 

ל שרו "י סמא" שנאסר לאכילה לישראל שהוא עצם הרע והוא נעשה ענשה והוא גיד ה,בעקב
יעקב  (ש במקום אחר באורך"ר ועשו הנחש כמ" שיעקב הוא סוד אדה,של עשו שנאבק עם יעקב

א שבזה פורש " של הסט4126ז רשתין"ד הוא י" וסוד גי,4125ל"ל ז בשם רבינו הגדו)'ולאה פתח א
של ' ט'  והוא ח,ל"נ הד"גישהוא  ,4127 איש שעיר,י" ולכן נקרא גד,ר"י יצה"ת לרגליו ע"רש
  .4129' ארס שבין שיניו כו4128ן"ש ושט"נח

ה גידין שהוא סיומא "ד הנשה וכולל בו כל השס"י גי"ר ביותר ע" כי כחו של יצהוידוע
ז נקשר ככלב "אין לו שליטה כלל ועי'  רק שבגיד א,הכי הוי' רא השטן בגי ולכן נק,דלהון

 רת והוא בסוד הא, ולבסוף יוחזר לטוב,הקשור בשלשלת שלא יהיה יכול להחריב העולם לגמרי
כי גחלים אתה  ,ב ששם הוא מפלתו"כ מסוד עוה"אימא שעושה לבוש להגין בעדו בסוד יוה

כ לית ליה " דביוה,ד"שס' ן בגי"השט) א"ע' יומא כ(ל "ז ולכן אר,)משלי כה כא ('חותה וגו
'  ולכן הם ב,ז מתבטל"ל שעי"ד הנ"י גי" והוא השעיר ששולחין לו דורון סוד גד,רשות לאסטוני
 , ולכן אסור וחייבים עליו, מעצם מסוד הרע הגמורשךהנמ'  א,ר"דרגין של יצה' גידים בסוד ב

ע פתח "אבי ( והמיתוק כבר כתבנו,עליו ואין חייבים סמוך לבשר שהוא נמתק קצת לכן אסור' וא
 ,לכל הנופלים'  סומך ה)ידתהלים קמה (ש "ך דבה כמ" שהוא בסטרא דאימא בסוד אות סמ)לא
) ד ו בראשית(ותקע כף ירך יעקב בסוד ) בראשית לב כה(ל בגיד הנשה כתיב "י אחיזת סמא"שע

) לאבראשית לב  (4130ע נהורין"ם בסוד ש"לויבא יעקב ש) יחבראשית לג (כ " ואח,'הנפילים וגו
ש בזוהר " וז,ו"ש של עש"ז נתבטל כח ע" ועי,4131ר דאימא" מסוד קן צפו,'ויזרח לו השמש וגו

ר "ך דא עז"באורייתא אבל סמ' ויסגור בשר תחתנה דעד כאן לא אדכר אות ס) א"ה ע"א ל"ח(
  .ר"ר שנמתק ונעשה עז"בשבסוד  והוא ,'כו

                                                           

ועשו של הנחש ) א"ח ע"ב נ"ב(יעקב שופריה דאדם , ל"ג וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי4125
עד סוף כל ' ח מה כתיב ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת כו"ת, ה"בהג) א"א ע"דף קי(ש שם "כמ
  . ל"עכ, ש"ה ע"הג

 .ב"א ע" נא" זהר ח'עי 4126
 . בראשית כז יא'עי 4127
  .בית נתיבות שבירה פתח כט'  עי4128
 .ב"ג ע"ק כ"ב 'עי 4129
 .ז"ו ומ"א פתחים כ"א'  עי4130
  .א פתח יט"אלעיל נתיב ' עי, ב"ו ע"ג קצ"זהר ח' א פרק יד ועי"ח א"ע'  עי4131
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 ומשם ,ז אותיות שבתורה" מכ4132ע עלמין"וע שהם בסוד ר כי הגבורות יד,והענין
 ,ר"ע ונעשה סוד עז"שנכנס תוך ר' י הארת אימא שהוא בסוד ז" ומיתוקו הוא ע,ע"אחיזת הר

 ,ל"ש הרב ז"כמ )ב"א ע"קע(שפחות שפחה בישא ושפחה טבא שכתוב בתיקונים ' והם סוד ב
ש ביעקב " וכמ,ב"ט לטו"ך מסוד ח להפ,' טוב וגוהסור מרע ועש) תהלים לד טו( ז נאמר"וע

היצרים לטוב ' ל להפך ב" ר,וקח לי שני גדיי עזים טובים) טראשית כז ב(כשנתברך מיצחק 
ר בחטאו והרויח " ובזה תיקן מה שפגם אדה,לעשות מטעמים ליצחק שורש הגבורות העליונות

  .מ"ש בכ" כמ4133 והם הבגדים שלקח ממנו,י הנחש שהוא עשו"הברכות שאבד ע
 מיתת האדם הוא נמשך מסיגי הגבורות שהוא אש היסודי שבנפש הבהמיית דוסו

 שכח , והוא סיגי הגבורות שבאש,שהולך ושורף ליחות הטבעי שבאדם בכל יום ומשם הוא מת
והסנה בוער באש ) שמות ג ב (ה למשה"ס מראה הסנה שהראה הקב" וז,הזה הוא שורף הנפש

ה "שתמה משה מדוע לא יבער הסנה והשיב לו הקב) ה"ב פ"ר פ"ש(ל " וארז,והסנה איננו אוכל
א שהוא מסיגי " והוא כי אש שלמטה שבו הכליון הוא מצד הסט,'כך דרכו באש של מעלה כו

) קהלת ז א(ס "כ צריך בטבע הנפש באדם שז"ן של הגבורות והוא אש של גיהנם והוא ג"שם ב
 והראה לו ,החייםות שבהם סוד  אבל אש של מעלה הם הגבורות ממותק,ויום המות מיום הולדו

ך מעל רגלך כי המקום י של נעל)שמות ג ה(ש "ה שמשה תיקן קליפת נגה שהוא הסנה וכמ"הקב
 בסוד בתיה )'הו, 'בפרקים נגה ' קלי( ל"ש הרב ז"ש הוא כמ"אשר אתה עומד עליו אדמת קוד

   .בת פרעה
  

  פתח ט 
ע כמו באצילות שהם " אביעלמין' חיות שבמרכבה הם בכל עולם מד'  כי כמו שדודע

 כי ,אופנים' ן ובעשיה ד"חיות שנא'  וכן ביצירה ד,רגלין'  וכן בכסא ד,ם מדות ההנהגה"חגת
 ומהם נשפע ,ן"מלאכים הנושאים את הכסא שהם ארגמ' כ סוד ד" והם ג,אלו הם שרשים דכולא

ות דדכיו יסוד' מלאכים קדושים אלו הם ד'  ומד,ע"יסודות ארמ' ם שבארץ ולד" לדצחהכח
 כמו ביסוד האש התשוקה ,שבאדם שמהם נמשכים כל המדות טובות שבו לצורך העבודה

 ,' הלא כה דברי כאש וגו)ירמיה כג כט(ש "והאהבה ליוצרו ולקיום מצותיו ולעסק התורה כמ
 וכן ענין הכעס וקנאה , להורתחיאורייתא הוא דמ )א" ע'תענית ד(די חכמים יכ בתלמ"ואמרו ג

 ומיסוד המים להשמר מתבערת יצרו שהם המים המכבים האש ,ם ולבער החוטאיםלנקום מרשעי
יסודות מטבעיים רעים '  הם באדם דולעומתו ,לפי ענינו' הרע שבו וכן בכל היסודות כל א

' כ ד" וכן לעומתם יש ג)תיקון פתח יב (ת למעלה"שמהם נמשכים כל המדות רעות כמשנ
מיני '  ולכן נגדם ד,מה'ף וח'שחית א'ון מ' והם ע,ן"משחיתים כמו בסטרא דקדושה סוד ארגמ

                                                           

, בפלגותא דשערי אזיל חד ארחא דנהיר למאתן ושבעין עלמין, ל"א וז"ט ע"ר קכ"א'  עי4132
ג "ו ע"י כ"שער מאמרי רשב' ועי, ל"עכ, א דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי"ניה נהיר ארחא דזומ

ך וכל אחת כלולה "ז אותיות התורה עם מנצפ"ע עלמין אפשר שהם כנגד כ"ואמנם טעם מנין ר
 .ל"מעשר הרי רע עכ

הני מאני ) א"ע' ברכות ו(ש "כמ, א בלבושין"ס אחיזת ס"ב וז"ו ע" כצ"א על ספד"בהגר'  עי4133
חמו חבריא מה כתיב ותקח רבקה את ) ב"ב ע"קי(משפטים ' ש בפ"וכמ, דרבנן דבלו מחופיא דידהו

והענין כי לקיחת הברכות ממנו בערמה היה כמו שרימה , ש"ע' בגדי עשו בנה הגדול החמודות כו
 ועשו )א"ח ע"ב נ"ב(שיעקב שופריה דאדם , כן רימה יעקב לעשו ונטל את דיליה, ר"הנחש לאדה

עד סוף ', ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת כו, ח מה כתיב"ה ת"בהג) א"א ע"קי(ש שם "כמ, של הנחש
ר שנתפתה אחר "ועשו נטל בגדיו של אדה, ולכן רמה עכשיו אותו עם עקש תתפל, ש"ה ע"כל הג

יה ש ח"וז, ולכן נטל יעקב ממנו ולקח הברכות, והוא עשו והוא בגדי החמודות, ם"הנחש ולקח הס
א על "בהגרעוד ' ועי, ל"עכ, ל"ל והוא נפש הנ"טבא חיה בישא שניהם בבריאה והוא טוב ורע כנ

) שם( והדר לבושו פורה דרכתי ,ל"הדור בלבושו שהוא נצח כנ) ג"ישעיה ס(ל "וזד "ע'  טצ"ספד
 א"קי (ס האמור בפרשת משפטים" וז,ואוריד לארץ נצחם' שהוא סוד הרגלין וייז נצחם על בגדי כו

 מאי ,עד דאתא שמואל'  וההוא ירך הוה בחלישו דילי,ויגע בכף ירכו וההוא ירך דרווח מיעקב) ב"ע
ב מה "ב ע"קי'  ושם בד,' כד אתא שמואל נטל ההוא ירך וסלקיה וכו, דלא משיך נבואה,בחלישו

 בלו כ הני מאני דרבנן דקא" ובג,' באלין לבושין דיליה גזל כו,'כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו כו
ש וידוע שסוד הירך הוא נצח והוא שנבא " ע,'מחופיא דדהו והני ברכי דשלהי מנייהו הוא ודאי כו

 .ל"עכ, כ"ממנו שמואל כידוע ושם ג
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 לנקותה מן החטאים פשטאת שהם באים על חטא לטהרת הנ'שם ח'נחה א'ולה מ'קרבנות ע
  .שנדבקו בה
 מים באריה אש בשור ,יסודות' חיות שבמרכבה הם פני אריה פני שור פני נשר נגד ג' וד

אלקים את '  וייצר ה)זבראשית ב (ש " כמ ופני אדם הוא בעפר והוא תכלית כולם,ונשר באויר
תהלים קיח  (אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה  והוא העולה על כולם,האדם עפר מן האדמה

 וכל היסודות של בעלי חיים יש בהם ,ח" הנותן חיות לכל הדצהוא וידוע כי נפש האדם ,)כב
חיות '  ולכן גם בד,עגולה והם כמו הקווין הנמשכים ממרכז שב,ממדות הנטועים באדם' בכל א

  .פני אדם כולל כולם
אותיות ראשונות ' מר והם ג'וב נ'ריה ד'הראשנים א' חיות ג' כ ד"א ג" לעומתם בסטוכן

 שאינו צורת אדם גמור רק קצת עיינין , והרביעי הוא סוד אדם בליעל ולכן אין לו שם,י"דאדנ
ל שהוא המקטרג ורואה בעינים "ד סמא והוא סו,)דניאל ז כ (ליה כעיני אנשא ופום ממלל רברבן

  .לחמו ונחש עפר )כהישעיה סה (ש " והוא נחש ביסוד העפר כמ,כ מקטרג בפיו" ואחושל
חיות של מרכבה ' יסודות שבאדם ומד' חיות שבמרכבה דקדושה נמשך הטוב שבד' ומד

 כמו ו כקוף בפני אדם" וכל אות שבו הוא כ,ל"אותיות של סמא'  והם סוד ד,טמאה הרע שבו
ל "סמא'  ושניהם בגי,ם" והוא סיגי הגבורות שם אלקים והרע של אד,ת"הויו' בקדושה הם ד

   . אחרים ואדם בליעלאלוהיםוהוא 
  

  פתח י 
 כמו , עוד שכל הנבראים וכל העולמות הכל הם מחומר וצורה שהם עצמות וכליםותדע

ו הם שורש כל הכלים  שמן הרשימ,שורש הראשון שנעשה בסוד הצמצום שהם בסוד קו ורשימו
 ומן הקו הם שורש כל פנימיות הפועל בכלים שהוא התכלית שלהם הכל לצורך ,והגבולים
 שכן הכסא , והנה כמו כן הם בכל עולם ועולם, שביארנו במה שיש די בחיבור זהמו כ,העבודה

 וחומר של המלאכים הוא לבוש שלהם שבזה מתלבשים כשהם ,כ חומר וצורה"והמלאכים הם ג
 )דתהלים קד (ש "יסודות כמ'  וגם בהם ד,שים שלוחים לפעול שליחותם בעולם התחתוןנע

 היסודות שלהם הוא לפי ערך חומרם שהוא ל אב,'עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט וגו
יסודות שבו לפי ערכו כמו באצילות ששם אנו מדברים בענין '  וכן בכל עולם הרכבת ד,רוחני

ר והמקבל "כ מדות הנהגה חד" שבו הם ג,ם"יסודות חגת' ה וגילוי הד בדרך הארההנהגהמדות 
 , ואין בו משל עצמו כלוםיםיסודות הראשונ'  שלעולם יסוד עפר הוא מתפעל מג,הכולל כולם

 שבאש , והיינו שכל יסוד כולל כולם,דות הראשונותויס' רק הוא הנשאר בסיום המדרגות של הג
 והוא סוד ,היסודות' וד העפר הוא קיבוץ חלקי העפר שבג ויס,יש מים ורוח ועפר וכן בכולם

'  שהם געת שהם אבהן כידו"מדות חג' מדרגת מלכות שבאצילות שהוא חלק האחרון שבג
ש "י כמ" הוא אדנ,הנשאר שבהם' ת שבכל א"הויו' ה כשתסיר מהם ג"ם הוי"ל אלהי"שמות א

  .ת"הויו' ב הידוע שהם ג"וד שם של י והוא ס,)א"ג יא ע"יהל אור ח (ל בליקוטים"רבינו הגדול ז
' שהם בסוד ג 4134שמות שהיא רביעאה לכל תלת' של הג הוא אות הרביעית ונוקבא
 שהיה במה שכבר היה בעולם התהו שהוא סוד ,ת" שהם חג4135ה"ה יהי"ה הו"חילוקי הזמן הי

 והוה הוא ,שורש המלכות למטה בעטרת היסוד שלא היה בה רק נקודה אחת והיתה באתלטיא
שאין שני מלכים  ,ת"אלפי שנין שבו הנוקבא בסוד פרצוף עד החזה בת' בהנהגת הזמן של ו

ויהיה הוא הנהגת אלף השביעי שאז תעלה הנוקבא לבינה כתר על  ,4136משתמשים בכתר אחד
 ,אחרונה' ד ונוקבא ה"ו הם בחב"אתוון יה'  שג,ראשונהה "אחרונה של הוי'  והוא ה,4137הראש

                                                           

 .א" ע'ז ה" תיקו'עי 4134
 .'א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בהגר'  עי4135
לת ל הספירות הן הולכין בתלת ת"א וז"ע'  בצ"א על ספד"בהגר' עיו, ב" ע'חולין ס 'עי 4136

דתשע ספירות ) ב"דף ד ע(ח "ש בתז"י ומלכות היא רביעית שכוללת את כולן וכמ"ת נה"ד חג"חב
ב "ס שם של י" ומלכות עשירין לון ורביעין לון וז"י"ת" כ"ה"ג" ב"נ"ח"ד ח"א כג"אינון משולשין בעד

רת שמלכות היא כלולה בכל קו האמצעי שהוא המכריע וצריך להיות כלול משניהם ביסוד היא עט
) ב"דף קמא ע(ר "ש בא"דבוקה עמו וכמ' כו] 'משתמשים בכתר א[ת שם שני מלכים "היסוד ובת

ותקין מיעוי ' תאנא האי תפארת כליל ברחמי וכליל בדינא ואתפשט רחמי בדכורא ואתעבר כו
  .'ב' ח תיקון נוק"ע' ועי, ל"עכ', דנוקבא כו

 .א"א ע" יצ"א על ספד"בהגר'  עי4137
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 ונמצא שלעולם ,מ"י כמו שנתבאר בכ"בהיה בנה' ה ג" והוי,ת" בחג4138ה"ה שניה בהו"וכן הוי
אחרונה אין בה '  וה,ו"ה הם רק יה" ולכן עיקר שם הוי,היסודות' יסוד העפר הוא השיורים שבג

  .4139 מהםלת רק כפולה ונכל)כלל(חידוש 
יסודות אש מים רוח '  מיכאל וגבריאל ואוריאל הם נגד ג,מלאכים שתחת הכסא' דב וכן

ך "ר דמנצפ" והוא פ4140 שעפר נקרא אפר, ורפאל הוא יסוד העפר מלכות,ר"מדות חד' ם גשה
 שמתלבשת בהם נהל שבכולם הוא הקדושה העליונה מניצוץ השכי" ושם א,ן"שבעשיה סנדלפו

  .ל"שהוא נקרא א
 וכל מלאך שמו מורה , הם מלאכים הקבועים שהם המדות הקיימים בהנהגה לעולםואלו

סוד השמות מקדושת לשוננו הקדוש שאינו הסכמיי אלא אותיות שבו הוא  שזה י,על פעולתו
ל מורה על חסד יסוד המים שהוא בהשקט " ולכן מיכא,מורה על הרכבת הכחות שבו לפי ערכו

 למטה לנבראים והם תם שהמים יורדים למקום נמוך והוא מורה על השפע,ומנוחהבשלוה 
ר "ל עיקר השם שבו גב" וכן גבריא,ס שבו"ת יהיתירה מורה על הרכב'  והי,ך שבו"אותיות מ

 בסוד הציור בנוקבא , שהוא מלאך הממונה על הריון,ר" ולילה אמר הורה גב)איוב ג ג(ש "כמ
 והוא , שאז שליטת הגבורות4141ר תרנגול הקורא בלילה שנקרא גב, והוא שכוי,י כח הגבורות"ע

'  וכן הי,ורר בני אדם לעבודהש בזוהר לע"סוד השלהוביתא שמעורר התרנגול תחת כנפיו כמ
 4142ר בסוד יום" והוא או,ת"ר רוח שבו ת"ל מורה על יסוד אוי" וכן אוריא,ס שבו"שבו על כח י

כי לית ליה מגרמיה '  העפר ואין בו יוד ורפאל יס,ס"שבו על כח י'  וי,ת"שבו אור דרגא דת
  .הראשונים'  רק הכללות מג4143כלום

י חידושי " שם מיוחד שהם נבראים בכל עת ע המלאכים שאינם קבועים אין להםאבל
 שבזה עושים תיקונים חדשים בכל עת שאינו לפי הנהגה ,המצות וחידושי תורה של ישראל

 ולכן הפעולה והתיקון שעושים אינו קבוע אלא משתנה לפי ענין ,טבעיית הקבועה בכל זמן
 והם סוד המלאכים ,ים הצדיקשכר וגם אינו מתגלה רק נשאר למעלה בסוד ,הפעולה של התיקון

למה זה ) שופטים יג יח(ששמם פלאי ומכוסה כמו שמצינו במלאך שנראה למנוח שאמר לו 
 שבשבילו זכה שיצא ממנו , שהוא היה נברא מאיזה מצוה שעשה,תשאל לשמי והוא פלאי

 של רי דבו" וכן הם כל המלאכים הנבראים ע,שמשון שיהיה נזיר אלקים להושיע את ישראל
י מעשיהם כך הם ברישומי האותיות של השם " כפי המאורות שמאירים ע,שה שלוהאדם ומע

  .שלהם
י טוב הכוונה בהם כפי " שע,י הקמיעות ולחשים" תבין סוד פעולת השמות עומזה

 הוא מעורר המלאך והעולם ,שורשם ומקשר מחשבתו הזכה לפי קדושת האדם המזכירו
פ נקודותיו הידועים לכל פעולה "ה ע" הוי ומחשב השם בשורשו בשם,והמדרגה שממונה עליו

ש " וכמ,ז פועל בשמות" ועי,ן שבכלים" המתלבש בהם בסוד נרהעצמותופעולה שהוא סוד 
  .מותמות אלא ֵש ַש' אל ת,אשר שם שמות בארץ' עלות הלכו חזו מפ )ב" ע' זברכות(ל "חז

 הכל הם  שכל הפעולות)'פרצופים פתח א ( שהרי נתבאר, בזה סוד עמוק מאדורמזו
בכלים שהם חלקי הגבולים וכן המלאכים וכל הנבראים כולם הם יצאו בכח הצמצום ומקום 

 ואלו הם סוד האותיות המתחברים ונעשים ,חלל וריק בהסתלקות הבלתי בעל תכלית שבהם
י השמות שהוא " ונמצא שע, וגבול משוער בפני עצמולה שכל אות מורה על חלק פעו,שמות

שהוא ' ה ית" וכל השמות נקשרים בשם הוי,שו שמות של כל הפעולות משם נע,חלל הריקני
 והוא סוד עצמות מסוד הקו הנכנס ברשימו הזה שהוא פועל בכל עולם ובכל ,4144מקור לכולם

אותיות '  והיינו שד, וכפי צירופםתי הנקודו"ת ע"מדרגה ופעולה לפי ענינו שהוא סוד שינוי הויו
 שיש , וכמו שלמטה משתנים הדברים,כל עולם ועולםע שב"יסודות ארמ' אלו הם שורש לד

                                                           

 .ל בהוה"נדצ 4138
ולכן , הן כי מלכות נכללת בבינה' ן אלו א"שני ההי, ל"א וז"א ע" כצ"א על ספד"בהגר ' עי4139

 .ל"עכ, ראשונה' אחרונה בכלל ה' ו שה"אותיות יק' א לא אשתכחו אלא ג"ק ובז"בע
 .א"ח ע"שבת י'  גמ4140
 .ב" ע' פסחים ב'עי 4141
  .ה יום דא צדיק"ג ד"ה ע" עז"א על תיקו"בהגר'  עי4142
 .א" עא"א קפ"זהר ח 'עי 4143
  .ה"ה ב"כל השמות הכל בשם הוי' א אופן ג"א מ"י פ"א ס"בהגר' עי 4144
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 כך ,' ולפי מיזוג היסודות ומה שמתגבר בהם כל א,שכח האש גובר בו ויש מים ויש רוח ויש עפר
'  שיש שורש ראשון לדוכמו ,ה"אותיות הוי'  וכמו כן הוא בשורש סדור ד,הוא שינוי סדרם

 וכן ,ל היסודות נקשרים ביחד בהעלם שבו כ4145יסודות לצורה וחומר שלהם והוא חומר היולי
' ה והוא קוצו של י"אותיות הוי'  כן יש שורש ראשון לד,יסודות צורה כללית' בציורה של הד

 ובזה נקשר עולם בעולם ,ליוןכתר יחידה שבו נכללים לסוד היחוד לקשרם בשורש יחוד הע
י יחידה " שע,' זה וגו וקרא זה אל)ישעיה ו ג(ש " כמ,ומדרגה במדרגה וכן בהיכלות ומלאכים

   . מתקשרים זה בזה,שבהם חומר היולי של המלאכים וצורה הכלליית שלהם
  

  פתח יא 
 ,ה המקיימם"ה ב"יסודות בכל נברא ובכל מדרגה וכולם נקשרים בשם הוי'  שיש דוכמו

 רק שהם בסוד ,א שהוא בציור כל מדרגות הקדושה"כן יש כח ההפסד בכל דבר והוא סוד הסט
 וכן ,י אדם למטה בעבודתו ליוצרו" ושורש קיום שלהם ע, שבהם והגורם קלקוליםכח ההפסד

ו בסוד " שכל אות הוא כ,אותיות שבו' ל בד"י אדם בליעל שהוא סמא" של כולם עההפסדכח 
ש בסוד "י המאציל ית"א הוא ע"שגם כח הקיום של הסטוהיינו , ה כקוף בפני אדם"שם הוי

ה המאיר בו אינו " ולכן שם הוי, רק שאין בו רק רושם בלבד,םואתה מחיה את כול) ונחמיה ט (
 ,אשר בכל משלה' מלכותו ית) יטתהלים קג ( בבחינת וא וה,אלא בסוד חשבון ומספר בלבד

ל הזה משתלשלים כל כחות ההפסד שהם שמות הטומאה של השדים ומזיקים וכל "ומסמא
'  ויש להם לכל אחד כח הד,לוהקליפות שיש להם לכל אחד שם מיוחד כפי כח ההפסד שיש 

שיש שהם רק מיסוד ) 'ע פרק ח"קיצור אבי(ל " שכתב הרב הקדוש זומה ,יסודות וכן השדים
 אין כוונתו ,לות עפר ויש ביסוד האשיהאש ואויר לבד ויש שנפשם נפש דומם ושוכנים במח

' ל הד אבל מעט נכלל בהם מכ, אלא שעיקרם מיסודות אלו,שאין בהם רק יסודות אלו לבד
  .יסודות

כ בבחינת פנימיות והם סוד הפנימיות " ויש ג, המזיקים ושדים הם בחיצוניות הכליםוכל
 וכידוע שכוכב ,'ל למאדים כו"ל שיש בהם מלאכים טובים ורעים כגון סמא"ם חנכ"של שצ

ל ממונה עליו עשו אדמוני שופך " ולכן סמא,מאדים מורה על שפיכת דמים ומלחמות ופורעניות
 האי מאן דבמאדים יהא גבר אשיד )א"ו ע"שבת קנ(ל "ש רז" והוא מ,ז" עדהרע שבהם סו ו,דם

 )שם(ש "והוא מ , יכול לברר הטוב שבו מן הרע, אך שהאדם הישראלי בסוד הבחירה שבו,דמא
פ השעה ושליטת הכוכב אשר בו " שתולדת האדם ע,או טבחא או מוהלא שהוא הטוב שבנגה

וקבא שבו שהיא שעה העומדת לאדם ובו תלוי כל בחירתו וכל הוא לפי שורש נפשו בחינת נ
 אינו שבו אבל הרוח שבאדם בחינת דכורא ,הנהגתו וכל סיבותיו ומאורעותיו הכל לפי שרש הזה

 ועין ביאורי , יום גורם אלא מזל שעה גורםמזללא ) שם( ולכן אמרו ,לפי השעה אלא לפי היום
  ).ה מאי מזלא"א ד"ז ע"קט (אריכותט ב"ל לתיקונים תיקון ס"רבינו הגדול ז

 ובאמת אין מחלוקת ,ש יש מזל לישראל"אין מזל לישראל ומ) שבת שם(ז אמרו "וע
 אבל מצד הנפש , שבסוד הרוח שבו אין למזל שליטה עליהם,ח"ביניהם אלא אלו ואלו דא

 ,ן"ה המתקן את הב" והכל תלוי ברוח שהוא עיקר האדם והוא סוד מ,נוקבא יש שליטה למזל
שכל עניני האדם תלוי לפי הבירורים של נפשו שיצא מן התהו ונתברר ובו תלוים כל קורותיו 

  . הוא מהפך המזל,ה שבו שמתקנו" ורוח סוד מ,והוא מזל שלו
 כמו כן נדבק , שהאדם הוא חובק וכולל בתוכו כל העולמות וכל מדרגות הקדושהוכמו

'  והם בסוד ג,אה שלהם בכל דרגין שלהםם שכולל כל בנין מרכבה טמ"ר וס"בו כח הרע מיצה
ש "ר טוב ורע וי"ק כולו רע וט" שח)'פתח ז (ש שנתבאר למעלה"ר י"ק ט"ע בסוד ח"עלמין בי
  .כולו טוב

 , כשנולד אז נכנס בו נפש התחתון מסוד עולם העשיה ששם כולו רע, הוא באדםוכן
 יער  וחיותמבהמות' יית כאולכן אין לו אז רצון טוב וקדושה רק כולו נמשך אחר תאוות בהמ

י "ר שבו הוא הדבוק בו שהוא נכנס באדם ע" ואז יצה,4146ר אשר שם"ן מעשיה מפ"והוא סוד ב
ג שנה שהוא נפש הזן "כ הולך ונכנס בו מעט מעט עד י" וחלק הנפש דעשיה ג,תחטא עץ הדע

                                                           

  .77לעיל הערה ' עי 4145
  .'ח כסא הכבוד פרק ז" ע-ן "סנדלפו' ר בגימ" פ4146
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אופנים ' דרגין ד' ז שכולם ד" והכל בעניני עוה,כ שכל המעשה"כ נפש החי ואח" ואח,והדומם
  .ם שבו"יסודות דצח' דעשיה ושורש ד

ר "ט ויצה"ר והם יצה"ג שנה מתחיל לכנוס בו הרוח מעולם היצירה סוד ט" ליוכשהגיע
 ,ר אחר שהוא מה שהיה בתחלה קודם החטא שעומד בחוץ ומפתה האדם" והוא יצה,שבאים אז

לב חכם ) קהלת י ב(ש " כמ,חללים שבלב אם לעשות או לא' הכחות שברצון הקשור בב' והם ב
ר הראשון שבאדם הוא נטוע בנפש האדם עצמו לעשות " אבל יצה,לימינו ולב כסיל לשמאלו

 אבל ברוח הוא רצון בחיריי שהוא כח ,ש"ט שכולו רע כמ" ולכן אז אין לו יצ,מעשה בהמה
ם סוד " והוא סוד עיקר מדרגת האד,והרע ויש בו כח הטוב ,האדם שאין דבר זה נמצא בבהמה

 שנכנס בו הנשמה מסוד ,פ התורה וקדושה שבו"י מעשיו הטובים וע" כשזוכה עאבל ,4147ה"מ
 ,ט שופטו"לבו חלל בקרבו ויצה) 4148כבתהלים קט ( ואז ,ש הוא כולו טוב"עולם הבריאה סוד י

' שמואל א( ועליו נאמר ,ג דאימא שמרחיק הרע"שהנשמה הוא למעלה ממדרגת אדם סוד שם ס
   .רגלי חסידיו ישמור) טב 

  
  פתח יב 

' י ד" שהאדם כולל כל הנבראים והוא ע)'בית נתיבות צמצום פתח ד ( ביארנוכבר
א עד "מתלבש בחברו כמו בעולם האצילות שנוקבא מלבשת ז'  וכל א,ם שבו"מדרגות של דצח

 )ב" ע'ח( א"ד פ"ל בספ"ש רבינו הגדול ז" כמ, ואימא לאבא עד טיבורו,א לאימא" וז,החזה
'  שהדומם הוא כולל כל הדוהיינו ,'ע בכל א"יסודות ארמ'  וד,הכל הם באדם וכמו כן ,ש"יעו

 והוא בחינת מלכות שנוטלת ,יסודות שהם חלקי העפר שבכולם ויש בו נפש הדוממת המקיימו
יסודות שהם החומר '  שיש בו כח הרכבת הד, והצומח הוא כולל שניהם,מכולם והוא נגד עשיה

 , הדוממת ועומד למעלה ממנובנפשצומחת והוא מתלבש כ נפש ה"של הצומח ובו נתוסף ג
 ,נפשות'  והחי הוא יסוד הרוח שבכולם ויש בו ב,א המתלבש בנוקבא עד החזה"והוא נגד ז

נפשות הראשונים והוא ' הראשונים חומרו וגידול שבו ובו נתוסף רוח החיוני שמתלבש בב
יסודות וכח ' דשהרי יש בו חומר ה ,נפשות הראשונים'  והמדבר הוא האדם יש בו ג,למעלה מהם
נפשות הראשונים נגד '  והוא מתלבש בג, ונתוסף בו כח השכל והמדבר שבו,הצומח והחי

שיסוד האש טבעו להגביה  , והוא יסוד האש שבכולם ולכן האדם הולך בקומה זקופה,אצילות
  . והוא כח השכלי שבו,ולעוף למעלה

תוסף בו נפש עליונה מאופנים דעשיה שבו  ונ, אלו הדרגין הם בעניני עולם השפלוכל
יסודות '  וגם הוא כולל ד,פ התורה והמצות ובו הוא מכיר את בוראו"ע' משכיל לעשות רצון ה

 מעלהש בזה ל" כמ,יסודות אלו' י הד"במדות הנמשכים ע' יסודות הוא עובד את ה' י כח הד"שע
 המלאכים הם ושם , היצירהכ קונה הרוח מעולם" ואח,הנפש העליונהסוד  והוא )'פתח ט(

 וגם ,'כי מלאכיו יצוה לך לשמרך וגו) יא תהלים צא(ש "המתלוים עם האדם ושומרים אתו כמ
רגת נשמה דכ יכול לזכות למ" ואח,יסודות רוחניים והוא עיקר מדרגת האדם' הם נכללים מד

 זקן ביתו עבדו) בד בראשית כ(ז נקרא עבד בסוד "מעולם הכסא והוא מדרגה עליונה מאד שעי
 4149משם יכול להגיע להארת האצילות להיות נקרא בשם בןו )'פתח ז ( למעלהושנתבאר ענינ

  .היתן חלקנו עמהם ויאיר עינינו בתורתו אמן סל ' ה,בסוד כח מאורות אצילות כחותיו יתברך

                                                           

אבל , והענין כי הרוח באדם הוא האדם, ל"ד וז"ז ע" לצ"ספדא בסוף "ליקוטי הגר'  עי4147
  .ל"עכ, והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע, הנפש הוא המדרגה למטה ממנו

תניא רבי יוסי הגלילי אומר צדיקים יצר טוב שופטן שנאמר , ל"ב וז"א ע"ברכות ס'  עי4148
  . ל"עכ, ולבי חלל בקרבי

וד בגין דא כבוד חכמים ינחלו ואוקמוהו רבנן דמתניתין אין כב, ל"א וז"ע' ז ו"תיקו'  עי4149
אתמר בישראל כי לי בני , אלא תורה ואית כבוד נברא ואית כבוד נאצל מסטרא דאורייתא דבריאה

  .ל"עכ, וגומר' בנים אתם לה, ומסטרא דאצילות, ישראל עבדים
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 ל"ח וסוד החשמ"מכאן עד סוף הנתיב כתוב בכותרת נתיב פו א
 ע וסוד השמות" נתיב האביו שזהי"א בכתאיתמכאן עד פתח כב  ב
 .ע וסוד המקיפים" נתיב אביוי שזה" בכתאיתאמכאן עד פתח כו  ג
 .וסוד הכסא, ע" נתיב אביוי שזה" בכתאיתאמכאן עד פתח כט  ד
 .ע ללא תוספת" נתיב האביוי שזה" בכתאיתאמכאן עד סוף הנתיב  ה


