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מאיר האוצר 
 1למטה מזה הוא בעלייה וירידה ,ולא בקביעות.
 2עי' פרדס רמונים )שער יא פרק ב( :נקרא אור ,כי אין לנו דקות יותר בעולם הגשמי כדקות
האור להמשיל בו הרוחניות.
 3בלי שום ציור כלים ותמונה כלל ח"ו )נוסף בשעה"ק( ,ועי' בהגר"א בתיקו"ז צט ע"ג ד"ה באלין,
שזה אור חסדים ללא שום גבול או גבורה.
 4עי' ביאורים ח"א א ע"ב :אנו מבחינים בו ית"ש ג' הבחנות :אחד ,הוא עצמות אמיתתו
הנעלמה ית"ש וכו' ,וכמו קודם הבריאה וכו' הכל באחדות פשוט ,ולכן משולל מלתאר עליו שום
שבח ומעלה ,וכמו שהעמיק בזה הרמב"ם ז"ל במורה )ח"א פ' נא נב נג( וכתב הגר"א ז"ל בליקוטיו
)בספד"צ לח ע"ב( שגם ההרהור אסור בו וכו' ,ואין להסתכל בזה רק בדרך רצוא ושוב .בחי'
השנית ,הוא עליית רצונו ית"ש להתגלות ,ומציאות אותו הרצון אנו מתארים אותו וקוראין אותו
בשם גילוי ,וכו' ועכ"ז הנה הוא אינו עדיין באמת הגילוי עצמו ,כי הרי הוא רק הרצון להתגלות
והרי הוא קודם הגילוי ,ונקרא הוא בשם ותואר אין סוף וכו' .הבחינה השלישי ,הוא גילויו ית"ש
אשר נתגלה בשמו הגדול ,שם בן ד' ,שם הוי"ה ב"ה ,ובכל השמות והכינויים המסתעפים ממנו.
 5עי' הקדו"ש יח ע"א שהביא בשם הספה"ק גינת אגוז )לר"י גיטקילא( ואלימה )לרמ"ק( שאין
ריקות והעדר בעולם ח"ו ,ומה שמכנה אותו רבינו "מקום" הוא מכיוון שכאן הוא שורש לשפעת
כחו ית' הנושאת את כל המציאות כולה )וכן הוא בנפש החיים שער ג' פרק ז'( .ועי' שעה"ק י ע"ד
וז"ל ,ודע כי המקום בעצמו הוא יותר זך וגדול ומעולה מן העולם עצמו ,ולכן נקרא הקב"ה מקומו
של עולם ]ועי' הקדו"ש סא ע"ד שכל צמצום האמור כאן הוא של גילוי דא"ס ,ומה שנותר אחרי
אותו הצמצום אינו אלא תמצית מהאור שהיה שם ה"ה הרשימו )עי' הערה  158בענין הרשימו(,
ולכן מובן הלשון אויר ולא ריק[.
 6עי' דע"ה )ח"ב עא ע"ד( שהא"ס הממלא את החלל הוא השורש הראשון לכל שפע וחסד
)לאפוקי מהקו( באותה המידה שהצמצום הוא שורש לכל גבול וגבורה.
 7מקור לשון עלה ברצון הוא בזהר )ח"א פו ע"ב ועוד( כד סליק ברעותא דקב"ה למברי עלמא
]תרגום :כאשר עלה ברצון הקב"ה לברא העולם[ .והרצון הוא בחי' הכתר ,ועי' בספד"צ ד ע"ב ביה
סליקו וביה סלקין ,וגר"א שם ,שכל אורות עולים לתיקון בתוך הכתר ,שכל אור יוצא דרך זיווג של
העליונים ,וכל זווג של עליונים בא תמורת עליית מים נוקבין אל הכתר ,אבל בתחילת העולם לא
היה מי שיעלה מ"ן ,ולכן סליק לבד.
 8שיהיה שלם בכל פעולותיו ובכל שמותיו וכינויו )נוסף בשעה"ק(.
 9עי' ע"ח שער עגו"י א שהביא :זהר ח"ב מב ע"ב :קדם דברא קודשא בריך הוא דיוקנא בעלמא
וצייר צורה הוה הוא יחידאי בלא צורה ודמיון ומאן )נ"א ואית( דאשתמודע ליה קדם בריאה דאיהו
לבר מדיוקנא אסור למעבד ליה צורה ודיוקנא בעלמא לא באות ה' ולא באות י' ואפילו בשמא
קדישא ולא בשום אות ונקודה בעלמא והאי איהו כי לא ראיתם כל תמונה מכל דבר דאית ביה
תמונה ודמיון לא ראיתם אבל בתר דעבד האי דיוקנא דמרכבה דאדם עלאה נחית תמן ואתקרי
בההוא דיוקנא יהו"ה בגין דישתמודעון ליה במדות דיליה בכל מדה ומדה וקרא אל אלהים שדי
צבאות אהי"ה בגין דישתמודעון ליה בכל מדה ומדה איך יתנהג עלמא בחסד ובדינא כפום
עובדיהון דבני נשא דאי לא יתפשט נהוריה על כל בריין איך ישתמודעון ליה ואיך יתקיים )ישעיה ו
ג( מלא כל הארץ כבודו.
תרגום :קדם שברא הקדוש ברוך הוא דמות בעולם וצייר צורה היה הוא יחידי בלי צורה ודמיון
ומי )ויש( שנודע לו קודם בריאה שהוא מחוץ לדמות אסור לעשות לו צורה ודמות בעולם לא
באות ה' ולא באות י' ואפילו בשם הקדוש ולא בשום אות ונקודה בעולם וזהו כי לא ראיתם כל
תמונה מכל דבר שיש בו תמונה ודמיון לא ראיתם .אבל אחר שעשה דמות זה של המרכבה של
אדם עליון ירד לשם ונקרא באותו דמות יהו"ה כדי שידעו אותו במדות שלו בכל מדה ומדה וקרא
אל אלהים שדי צבאות אהי"ה כדי שידעו אותו בכל מדה ומדה איך יתנהג העולם בחסד ובדין כפי
מעשי בני האדם שאם לא יתפשט אורו על כל הבריות איך ידעו אותו ואיך יתקיים מלא כל הארץ
כבודו.
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מאיר האוצר 
עי' זהר ח"ג רנז ע"ב :אית למנדע דאיהו אתקרי חכם בכל מיני חכמות ומבין בכל מיני תבונות
וחסיד בכל מיני חסדים וגבור בכל מיני גבורות ויועץ בכל מיני עצות וצדיק בכל מיני צדקות ומלך
בכל מיני מלכות עד אין סוף עד )ס"א כתר( אין חקר ובכל אלין דרגין בחד אקרי רחמן ובחד אקרי
דיין והכי בכמה דרגין עד אין סוף אי הכי שנוי אית בין רחמין לדיין אלא קודם דברא עלמא אתקרי
הוא בכל אלין דרגין על שם בריין דהוו עתידין להבראות דאי לאו בריין דעלמא אמאי אתקרי
רחום דיין אלא על שם בריין דעתידין ובג"ד כל שמהן אינון כנויין דיליה על שם עובדין דיליה וכו'
בג"ד כד מארי דרא אינון טבין איהו אתקרי לגבייהו יהו"ה במדת רחמים וכד מארי דרא אינון
חייבין אתקרי אדנ"י במדת הדין לכל דרא ולכל ב"נ כפום מדה דיליה.
תרגום :יש לדעת שהוא נקרא חכם בכל מיני חכמות ומבין בכל מיני תבונות וחסיד בכל מיני
חסדים וגבור בכל מיני גבורות ויועץ בכל מיני עצות וצדיק בכל מיני צדקות ומלך בכל מיני מלכות
עד אין סוף עד )כתר( אין חקר ,ובכל אלו הדרגות ,באחת נקרא רחמן ,ובאחת נקרא דיין ,וכך
בכמה דרגות עד אין סוף .אם כך ,יש שינוי בין רחמן לדיין .אלא קודם שברא העולם נקרא הוא
בכל אלו הדרגות על שם בריות שהיו עתידות להבראות ,שאם לא בריות העולם ,מדוע נקרא
רחום דיין ,אלא על שם הבריות העתידות .ומפני זה כל השמות הם כנויים שלו ,על שם המעשים
שלו וכו' ומפני זה כאשר בעלי הדור הם טובים ,הוא נקרא אצלם יהו"ה במדת הרחמים ,וכאשר
בעלי הדור הם רשעים נקרא אדנ"י במדת הדין ,לכל דור ולכל אדם כפי מדתו.
ועי' עוד תיקו"ז א ע"א :כד אתכנשו למעבד האי חבורא ]הספר תיקו"ז[ וכו' יהיב רשו לכל
שמהן קדישין ולכל הויין ולכל כנויין לגלאה לון רזין טמירין כל שם בדרגא דיליה.
תרגום :כשנכנסו לעשות את החיבור הזה ]הספר תיקו"ז[ וכו' ניתן רשות לכל השמות
הקדושים ,ולכל ההויות ,ולכל הכנויים ,לגלות להם סודות נסתרים ,כל שם בדרגתו.
עי' ליקוטים שבסוף ספר ביאורי אגדות לגר"א )מג ע"ב( :עשרה שמות ]א"ל אלהי"ם הוי"ה[ של
הספירות שהם הגוף ,עשרה הויו"ת המנוקדין בט' מיני נקודות ]י ְְהוְ " ְה י ִִהוִ " ִה יֶהֶ ֶו"הֶ [ הם הנפש,
ועשרה מיני כינויין ]גדול ,נורא ,אדיר[ הם הלבוש ,עשר ספיות פנימיות ]במילוי אלפי"ן[ שהם יו"ד
ה"א וא"ו ה"א הם הרוח.
עי' ביאורים ח"א א ע"א :מ"ש )משלי טז ד( כל פעל ה' למענהו ,וכן מה שיסדו )ברכת אירוסין(
שהכל ברא לכבודו ,הנה אין הכוונה שהוא לתועלתו ולטובתו ח"ו ,אלא עומק הכוונה הוא כדי
שיתגלה אורו וכבודו להראוים לזה .כי הנה גילוי אורו וגילוי כבודו ית"ש ,הנה הוא עצמו ,הנה
הוא העונג והנועם והזיו והזוהר לכל הראוים להדבק בו ולהתייחד עמו.
 10בענין הקושי אין יש אמצע לגבי אין סופיות ,עי' אריכות במאיר העץ הערה  1והערה ,23
ואכמ"ל.
 11עי' מבו"ש א ע"ב וז"ל :הנקודה האמצעית של הא"ס שם היה כח שורש הדין שנתגלה אח"כ
למטה ,וממנה נעשה המקום שהוא דוגמת הכלי.
מאד חשוב לזכור האיסור להגשים שום דבר ברוחניות ,והוא בגדר ארור האיש אשר יעשה פסל
ומסכה מעשה ידי חרש ושם בסתר )גר"א ריש אד"ר( .וכאשר הרב מזכיר לשון של עיגול יושר וכו',
צריכים לזכור שזה משל לאמיתות הענין אשר שם ,ורק משל ,ומי שחושב ששם יש עיגול או יושר
או אבא או אמא עובר על איסור הנ"ל.
 12שתכליתו לגלות את אורות האדם קדמון )הקדו"ש כ ע"ג( .כל עולם ,חייב שיהא בו צמצום
של אורו ,לצורך יצירת עולם תחתון הימנו ,עי' לקמן שער הנקודות פרק ב' שיש צמצום בא"ק
לצורך עולם האצילות )ביאורים ח"א יא ע"ד(.
 13שכל העולמות תולדות הא"ק.
 14ואור א"ס יתברך ,הוא המקיף את כל מקום הפנוי הזה מכל צד בשוה .והוא ג"כ ענין עמוק
כמו שכתב בכמה מקומות בזוה"ק דא"ס הוא ממלא כל עלמין ,וסובב כל עלמין )זהר ח"ג רכ"ה
ע"א( ולית אתר פנוי מיניה )תיקו"ז ק"ה ע"ב( ואיהו מלגאו דכל ספירות ובין כל ספירה כו' )&(.
והכוונה בזה ,שכל מה שאנו מדברים מענין הצמצום וסילוק אור א"ס ומציאות הספירות
והעולמות וכל העניינים שאנו עסוקים בהם אינם אלא לפי ערכנו ומצדנו ,שהוא ית' בעוצם
גבורתו )ו(נתן לנו רשות להשיג ממנו בערכנו בבחינת גבול ושיעור ובחינת עולמות ,ע"פ כמה
מדרגות ועניינים שיהיה שייך לעבודה .אבל מצדו ית' ,הכל אחד ממלא כל עלמין ואין עוד מלבדו
כתיב )דברים ד לה( כמו קודם הבריאה ממש .והבריאה לא עשתה שום שינוי ח"ו בא"ס הממציאם
)פת"ש צמצום ו'( .מצדו ית' אין פירוד ואין מקום פנוי ,כמו שכתוב בזה"ק )תיקו"ז קמ"א ע"ב( לית
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.ãçé
16
æ"ëò ,äåùá åéããö ìëî åôé÷î ñ"àäå ìåâò úåìéöàä ìëù ô"òà àìà ãåò àìå
úåìéöàä ùàø '÷ð äæä å÷ä ùàø åðîî êùîðå ùîî åá ÷åáã øàùðä íå÷îä åúåà
'éçá ùéù àöîð ë"éòå ,úåìéöàä úéúçú àø÷ð äèîì èùôúðå êùîðù äî ìëå ,äðåéìòä
.úåìéöàá äèîå äìòî íéìâøå ùàø 'éçá äéä àì ë"ìàã ,úåìéöàá äèîå äìòî

מאיר האוצר 
אתר פנוי מניה .ועל ידי זה כל הנמצאים שהם בערכנו ומצדנו ,כולם מקבלים את אור הא"ס
בהשוואה גמורה מכל צד ,בבחינת אור המקיף )שם פתח ח'(.
ז"ל התיקו"ז בשלימות :ולית מלאכא דלא אשתכח ביה שם יהו"ה דאשתכח בכל אתר כגוונא
דנשמתא דאשתכחת בכל אבר ואבר ובגין דא אית לבר נש לאמלכא יהו"ה בכל ספירן ובכל
כורסיין ובכל מלאכין ובכל אבר ואבר דבר נש דלית אתר פנוי מניה לא בעלאין ולא בתתאין.
תרגום :ואין מלאך שלא נמצא בו שם יהו"ה שנמצא בכל מקום כמו שהנשמה שנמצאת בכל איבר
ואיבר ומשום זה יש לאדם להמליך את יהו"ה בכל הספירות ובכל הכסאות ובכל המלאכים ובכל
איבר ואיבר של האדם שאין מקום פנוי ממנו לא בעליונים ולא בתחתונים.
ועי' שם ו ע"א :מסטרא דאורייתא דבריאה אתמר בישראל כי לי בני ישראל עבדים )ויקרא כה
נה( ומסטרא דאצילות בנים אתם לה' וגו' )דברים יד א( ולעילא על כלא עלת על כלא דלית אלוה
עליה ולאו תחותיה ולאו לארבע סטרי עלמא ואיהו ממלא כל עלמין .תרגום :מצד של תורה של
בריאה ,נאמר בישראל "כי לי בני ישראל עבדים" ,ומצד של אצילות "בנים אתם ליהו"ה וגו'" ,ומעל
לכל ,עילת על הכל ,שאין אלוה עליו ולא תחתיו ולא לארבעת צדדי העולם ,והוא ממלא כל
העולמות.
 15א"ק בהעגולים ויושר שלו היה ממלא את כל מקום החלל והאויר הפנוי שבתוך האור דא"ס
)דע"ה ח"א מא ע"א( .כמ"ש הרב הלוצאטו ז"ל )קל"ח לב( ,שכל החלל הזה אינו אלא מציאות א"ק
שלם בכל ענייניו ,פירוש בנשמתו וגופו וזוהר שלו ,והוא כלל הנהגתו ית' הנכלל בשם הוי"ה,
ותחת זה לא יש עניינים אחרים )פת"ש אח"ף ה'( .אותו האור שמתפשט בהקו ,הנה מצד עצמו
בכחו להתפשט בלי גבול ושיעור ומדה כלל ,וכל צמצומו הוא רק ע"י הקו שהוא בחי' כלי אליו.
אמנם כל הכח דהקו המצמצמו הנה הוא עומד לעולם רק בבחי' רצון על הצמצום שבו וכו' הקו
הנה הוא ג"כ בבחי' אור וכלי ,כי הקו עצמו הוא הכלי ,ומֵ ימֵ י אור העליון ]כן הוא לשון בע"ח,
אמנם יש למש"כ אצלנו "אור" אותו משמעות[ המתפשט ונמשך דרך בו ,הוא האור והנשמה שבו
)ביאורים ח"א ט ע"א( .ועי' כללים ח"א עט ע"ב שהיות ואור א"ס אינו יורד אלא בקו דק ,הרי
שהוא בבחי' "סירס את הזכר" )הנזכר בגמ' ב"ב עד ע"ב( ,ועי' עניינו בבהגר"א על ספד"צ יב ע"ב
ד"ה והן זו"ן .ועי' בכללים שם פב ע"א ,ופב ע"ג ,שלעתיד לבא יתוקן סירוס זה ,והוא הכתוב
בהמשך.
 16מילה כאן אצילות היא פועל ולא עצם.
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ìëù àåä 'àä ,17'éçá 'áì ÷ìçð àåä äðä äæä ììçä êåú èùôúîä äæä øåàä äðäå
äæá ìùîäå ,åìà êåú åìà íéìåâò 'éçáá äéäéù àåä çøëåî äæä ììçä êåúáù úåøåàä
íéìåâò 'é íåìùú ãò äæá àöåéëå äîëç ìåâò äæ ìåâéò êåúáå 'à ìåâéò øúëä úøéôñ øåà
,18÷éúòã úåøéôñ øùò íäå íéøçà íéìåâò 'é ë"çàå ,ïåîã÷ íãàã úåøéôñ øùò íäù
íéìåâò 'é ïëåúá ë"çàå ,19ïéôðà êøàã úåøéôñ øùò íäå íéøçà íéìåâò 'é íëåúá ë"çàå
åìàî ìåâò ìëå .20úåìéöà éèøô ìë íåéñ ãò åìà êåú åìà àáàã úåøéôñ øùò íäå íéøçà
íìåëå óé÷î øåàå éîéðô øåà ùéù àöîð ,åäåîë øçà ìåâò ë"â åäåîë 21åéìà óé÷î øåà ùé
.22íéìåâò 'éçáá
'éçá øùé å÷ êøã èùôúî äæä ìåâòä úåìéöàä ìë òöîàá äðä éë àåä 'áä 'éçáäå
'÷åðå à"æå ,àîàå àáàå ,ïéôðà êéøà 'éçá åá ùéå ,øùåéá àåäù ÷ø ùîî ìåâòä úîâåã øåà

מאיר האוצר 
 17עי' ע"ח יא ע"ד :והנה בהיות אור הא"ס נמשך בבחי' קו ישר תוך החלל הנ"ל ,לא נמשך ונתפשט
תכף עד למטה ,אמנם היה מתפשט )לאט לאט( ]מעט מעט[ ,ר"ל כי בתחלה התחיל קו האור
להתפשט שם ,ותכף בתחלת התפשטותו בסוד קו נתפשט ונמשך ונעשה כעין גלגל א' עגול מסביב,
והעגול הזה היה בלתי דבוק עם אור הא"ס הסובב עליו מכל צדדיו ,שאם יתדבק בו יחזור הדבר
לכמות שהיה ,ויהיה מתבטל באור א"ס ולא יתראה כחו כלל ,ויהיה הכל אור א"ס לבד כבראשונה,
לכן העיגול הזה סמוך אל עיגול הא"ס ובלתי מתדבק בו ,וכל עיקר התקשרות ודביקות העגול
הנאצל ההוא עם א"ס המאציל הוא ע"י הקו ההוא הנ"ל ,אשר דרך בו יורד ונמשך אור מן א"ס
ומשפיע בעיגול ההוא ,והא"ס סובב ומקיף עליו מכל צדדיו ,כי גם הוא בבחי' עגול סביב עליו
ורחוק ממנו כנ"ל ,כי הנה מוכרח שהארת א"ס בנאצלים תהיה דרך קו ההוא לבד ,כי אם היה האור
נמשך להם גם מכל סביבותיהם ,היו הנאצלים בבחינת המאציל עצמו בלתי גבול וקצבה ,ולא עוד
אלא אפילו גם הקו ההוא דק מאד ולא בהתרחבות גדול ,כדי שיהיה האור הנמשך אל הנאצלים
במדה וקצבה אשר לסיבה זו נקרא הנאצלים י' מדות וי' ספירות וכו' ,והנה העגול הזה הראשון
היותר דבוק עם הא"ס הוא הנקרא כתר ,ואחר כך נתפשט עוד הקו הזה ונמשך מעט וחזר להתעגל
ונעשה עגול ב' תוך עיגול הא' וזה נק' עיגול החכמה ,עוד מתפשט יותר למטה וחזר להתעגל
ונעשה עיגול ג' תוך העיגול הב' ונק' עיגול בינה ,ועד"ז היה הולך ומתפשט ומתעגל עד עגול י' הנק'
עיגול מלכות ,הרי נתבאר ענין הי"ס שנאצלו בסוד י' עיגולים זה תוך זה.
וכ"ז הוא בחי' עשר ספירות הכוללות דרך סתם כל בחי' העולמות כולם ,אמנם מבואר ופשוט הוא
שכמה מיני עולמות נאצלו ונבראו ונוצרו ונעשו אלף אלפים ורבוא רבואות וכולם כא' הם תוך
המקום החלל הנ"ל ,ואין דבר חוצה לו ,והנה כל עולם ועולם יש בו י"ס פרטית ,וכל ספי' וספי'
פרטית שבכל עולם ועולם כלול מי' ספי' פרטי פרטית ,וכולם הם בצורת עיגולים זה תוך זה וזה
לפנים מזה עד אין קץ ומספר ,וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה ע"ד תמונת הגלגלים כנזכר בספרי
תוכניים.
גם מכל סביבותיהם  -מה שנמשך להם היא הארה בלבד ולא אור ממש )דהיינו לא גילוי דק וזך
כהשורש עצמו ,אלא הארה מצומצמת ומעובה של השורש( .והוא מכיוון שאור א"ס המקיף הוא
רק בבחי' הנהגתו הנעלמה ,שמנהיג עתה את העולמות כולם להכוונה התכליתית להחזיר את הכל
אליו )ביאורים ח"א י ע"א(.
בבחי' המאציל  -באומרו "המאציל" כוונתו לאור א"ס המקיף.
 18היינו דאצילות .עניני הפרצופים בע"ה יתברר בשער אבא ואמא פרק א.
 19היינו דאצילות.
 20עולם האצילות.
 21עי"ז הנה בוקע האור הפנימי של הא"ס מבפנים לעיגול הפרטי שלו כל עיגול ועיגול ויוצא
לחוץ אל העיגול ,והאור המקיף שמבחוץ בוקע ונכנם לפנים לתוך העיגול ,כי חשק האורות השווין
במציאותם הוא להדבק יחד ,ועי"ז נמצאים כל העולמות ,שמאיר בהם א"ס הן מבפנים הן מבחוץ
וכו' וכן הוא בכל הפרצופין כולם בפרט ,כי יש להם אור פנימי תוך הכלי ,ואור המקיף סובב
)ביאורים ח"א ה ע"א(.
 22עי' זהר ח"א כד ע"ב :חמש רקיעין דיליה ה' אלין אתקריאו ה'שמים ה' חמש רקיעין דכלילן
בשמים חמש עלאין שמי השמים ואינון ה"ה חמש בחמש ו' רקיע שתיתאה לון י' שביעאה לון י'
שבעה בשבעה וסלקין י"ד והכי אינון ארעין שבעה על גבי שבעה כגלדי בצלים.
תרגום :חמשה רקיעים שלו ה' אלה נקראו ה'שמים ,ה' חמשה רקיעים שכלולים בשמים,
חמשה עליונים שמי השמים ,והם ה"ה ,חמש עם חמש .ו' רקיע ששי להם ,י' שביעי להם ,שבעה
בשבעה ועולים י"ד .וכן הם הארצות ,שבעה על גבי שבעה כמו גלדי בצלים.
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à úéùàøá) ù"îë íéäìà íìöá åîìöá íãàä úà äøåúá åàø÷ åæ 'éçáìå ,23øùåéá íìåëå
ìë èòîëå 24íéå÷ êøãá èùôúîå øùé å÷ àåä éë ,'åâå åîìöá íãàä úà íéäìà àøáéå (æë
.25ä"òá ù"îë øùåéä äæá àìà íéøáãî íðéà íéðå÷éúäå øäæä øôñ
äúò ìéçúð ìáà ,íøåàéá äúò ïéàå õ÷ ïéàì úåîìåò éðéî úåìéöàä äæá ùé éë òãå
ù"îë úåîìåòä ìë íéèùôúî åðîîå ,äæä ììçä úåàéöî ìë ììåëä ãçà èøô (ãåò) øàáì
,(à"ò ì÷) íéðå÷éúå øäåæä 'ñá 'æðä íéîåã÷ä ìëì ÷"à úåàéöî {á"ò à} 'éçá àåäå ,ä"òá
åá ùéå íéîåã÷ä ìëì ÷"à ìöàð ììçä äæá éë òã .íìåë úåâøãîä ìë øãñ êùîð åéøçàå
êøã úåøéôñ øùò åàöé äìçúá íðîà ,26äæä ììçä ìë ïéàìîî íäå úåøéôñ øùò úåàéöî
ìë êøåàá 'à íãà øåéöë øùåé êøã êùîð íéìåâéòä êåúá ë"çàå ,åìà êåú åìà ìåâò

ììë íé÷åñò åðà ïéàå ,
äæä øåéöá ì"ðä íéìåâòä
äî øùåéäå íéìåâòä úåàéöî ãåò ä"òá øàáà ïî÷ìå ,ãáì øùåé 'éçáá ÷ø íéìåâò 'éçáá
.íðééðò
úåîöò 'éçá åá äéä ì"ðä íãàä äùòð øùà[ë] ì"ðä äæä íåöîöä é"ò äðäå
ïéàå .ä"òá ïî÷ì ù"îë 28íéìëä úåéååä úåàéöî íøåâ [åèåòéîå] øåàä íåöîö éë ,27íéìëå
ä"òá ù"îë åúéøçàî øáã úéùàø ïéáé ìéëùîäå ,äæë äåáâ íå÷îá øúåé øáãì úåùø åðì
'÷ð åëåúáù øåàä êøòáù àìà ,ùîî éìë åðéà íðîàå .åðéðôì íéàáä íéøçà íéùåøãá
.úåøéäáäå úå÷ãäå êåëæä úéìëúá øéäáå êæ àåä íðîà ,éìë

 מאיר האוצר
 שכן הרב לעולם, אמנם נראה יותר לומר שכוונתו לאצילות, על אף שבפשטות כוונתו לא"ק23
.(אינו מזכיר את פרטי הפרצופים שבא"ק )ביאורים ח"א יא ע"ד
. עי' ביאורים )ח"א יא ע"א( ואכמ"ל, וממשיך בדרך קוים בלשון רבים, צ"ע שמתחיל בקו ישר24
 ועל דרך הד' יסודות ארמ"ע, העיגולים הם בבחי' הד' יסודות: עי' לש"ו ביאורים ח"א ז ע"ב25
 על דרך מציאות, והי' ספי' דבחי' יושר הנה מהם הוא כל מציאיות הפרטיים.שהם בבחי' עגולים
, שאין מקום לתיקון ועילוי בד' יסודות, וא"כ מובן הדבר. ע"כ, והם כולם בבחי' יושר,הדצח"מ
.אלא רק בדצח"ם
.15  עי' לעיל הערה26
 עי' ביאורים ח"א כט ע"ב וכן ח"ב מח ע"ד שכל האורות מהצמצום ולמטה המה כולם בעלי27
 וכח זה הוא בחי' כלי לגבי אותו האור דאל"כ היה, שכן יש בכל א' מהם כח המגביל אותו,גבול
 ומאידך כל, שכל תחתון ביחס לעליון שעליו הם כולם בבחי' כלים, כך.מתפשט כל אור עד א"ס
 שכן אין התחתון משיג בחי' גבולי העליון,עליון חשוב בבחינת אין סוף ביחס אל התחתון ממנו
 עי' הקדו"ש ז ע"ד( ועכ"ז אין- שאין לו ערך עם העליון שעליו )והוא כעין יחס החומר אל הצורה
.נזכר שיש כלי כי אם מעקודים ואילך
 משא"כ למעלה, מהעקודים ולמטה ממנו נעשו הכלי והאור לשני מציאויות חלוקים28
.( שם הכלי והאור נמשכו כאחד )ביאורים ח"א יב ע"ד,מהעקודים
6

מאיר האוצר על אוצרות חיים
29

ïåúçúä äö÷ ãò ïåéìòä äö÷ ïî ,äö÷ä ìà äö÷ä ïî çéøáî äæä ÷"àä äðäå
,ä"òá ù"îë úåîìåòä ìë [ïéæçàðå ïéìúðå] ïéììëð íãàä äæáå ,30ì"ðä úåìéöàä ììç ìëá
(ïðåáúäì) [÷ñòúäìå åá øáãì] úåùø åðà ïéà äæ íãà ìù åúåîöòå úéîéðô 'éçáá ìáà
ïëì ãàî ìåãâ ñ"à øåà úåéäì äðä éë àåäå ,åðîî ìöàðù äîá øáãðå ÷ñòúð íðîà ,ììë
ïéìåëé åéä àì ÷"àä äæî 'éôàå .31äæä ÷"àä úåòöîàá àì íà [å]ìá÷ì ïéìåëé åéä àì
]íäù ,åáù úåðåìçäå íéá÷ðä êøã åì äöåç øåàä úàéöé øçà àì íà (åøåà ìá÷ì) [åìá÷ì
.ä"òá ù"îë íéðéò äô íèåç ïæåà

à ÷øô à"úðè øòù
.íðééðò äúò øàáðå
øùà 'éçá 'ã úåììë åá äéä àìù íìåòá íãà úîå÷ øåéö úåàéöî ïéà éë òã
ã"åé ,â"ñ .é"ä å"éå é"ä ã"åé ,äæë ,á"ò :íä åìàå ,íìåë úåîìåòä ìëå úåìéöàä ìë íéììåë
ú"åéåä 'ãä åìà äðäå .32ä"ä å"å ä"ä ã"åé ,ï"á .à"ä å"àå à"ä ã"åé ,ä"î .é"ä å"àå é"ä
,â"ñ íù úåãå÷ðä {â"ò à} ,á"ò íù íéîòèä ,åìà 'éçá 'ã íä åìàä ïéàåìî 'ãì íé÷ìçðä
ìëá ùéå ,íìåëî ìåìë ú"åéåä 'ãä åìàî ãçà ìëå .33ï"á íù úåéúåàä ,ä"î íù ïéâúä
.à"úðè 'éçá íäî ä"éåä
àø÷ð åìù íéðæàä íå÷î 'éçá ãò ùàøä àåäù ÷"àä äæ ìù àúô÷ø÷ úðéçá äðäå
à"úðè äìåìë äãáì åæ 'éçáá íâù úåéä íò .ì"ðë åáù íéîòèä ãåñ àåäå ,34á"ò íù 'éçá

מאיר האוצר 
 29עי' ע"ח עגו"י ד' שהא"ק נמשך רק עד עיגולי עתיק יומין ולא יותר למטה ,ועי' ביאורים ח"א
יד ע"ד ד' הבחנות בשיעור המשכת יושר דא"ק.
 30כוונתו לחלל הצמצום )ביאורים ח"א יג ע"א( ,והמילה "אצילות" הוא פועל ולא תואר של
עולם האצילות.
 31כאן רואים לראשונה שמיעוט האור הוא בעצם תיקונו לצורך התחתונים ]עי' ע"ח שער
השבירה פרק ב  -התעלמות האור וכיסויו הוא מציאות תיקונו ,כי עי"כ יש כח בכלי לסבול האור
להיותו בא מלובש[ )ביאורים ח"ב כג ע"א(.
 32עי' ע"ח שער פרקי הצלם פ"ב :אין דבר שאין בו נרנח"י ,והם בחי' ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ,עכ"ל.
למימרא שבאמת כל הבריאה כולה יש בה תכונת אדם ולכן יש בהם עסמ"ב )ביאורים ח"א מג
ע"ד(.
33
עי' תיקו"ז )כב ע"א( :טעמי אינון מן כתרא ואינון ברישא דעמודא דאמצעיתא נקודין מן
מוחא ואינון ברכאן על רישא דצדיק כמה דאת אמר )משלי י ו( ברכות לראש צדיק ואינון תלת
טיפין דאתמשכו מן מוחא לגבי ברית מילה אתוון מסטרא דאימא עלאה 33וכלהו אתכלילן
במלכותא ונקודי לאתוון כנשמתא לגופא דגופא איהו כסוס לרוכב ואתוון אינון פתיחין לנקודי
לקבלא לון ועלייהו אתמר וכנפיהם פרודות מלמעלה )יחזקאל א יא( לקבלא עלייהו נקודי ונקודי
בכל אתר בת קול] .תרגום :הטעמים הם מן הכתר ,והם בראשו של העמוד האמצעי .הנקודות מן
המח ,והם ברכות על ראש הצדיק ,כמו שנאמר "ברכות לראש צדיק" ,והם שלש הטפות שנמשכו
מן המח אל ברית המילה .האותיות מצד האם העליונה ,וכולן נכללו במלכות .והנקודות לאותיות
כנשמה לגוף ,שהגוף הוא כסוס לרוכב ,והאותיות הם פתוחות לנקודות לקבל אותן ,ועליהם נאמר
"וכנפיהם פרודות מלמעלה" לקבל עליהם נקודות ,ונקודות בכל מקום ,בת קול [.אינו חושב את
התגין מכיוון שהם בכלל האותיות ,ועי' לקמן הערה ) @@204ביאורים ח"א מג ע"ד(.
 34מוחא סתימאה הוא מוחא חדא דכליל תלת ,והוא כולו למעלה מהאזניים ,והוא שוכן בתוך
הקרקפתא גופא .אם כן עיקר הע"ב דאדם קדמון הוא המוחא סתימאה )ביאורים ח"א מד ע"ב(.
באמת הע"ב ממלא כל א"ק מראשו ועד סופו ממש ,אלא לפי שמאזניים ולמטה מלבישו הס"ג
ולא נגלה אורו משם ולמטה ,לכך אינו עולה בשם אלא רק למעלה מאזניים )לש"ו וכן הוא
בביאורים ח"א מד ע"ג( ,ועי' לקמן הערה .@@39
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ïåâë åìà íééåðë ïàë íéàøå÷å íéðëî åðàù ô"òà äðäå .35äæá øáãì úåùø åðì ïéàù àìà
íééåðë íéðëî åðà ïëì ,íéøáãä åðáåéùì 36ïæàä êëùì ÷ø åðéà ,àöåéëå íéðæà ùàø íãà
à"à ïî àåäù 37äèîìå úåìéöàä íìåòî íä åìà íééåðë ø÷éò íðîà ,äæë äåáâ íå÷îá åìà
óåöøô 'éçá íù ïéà äìòîìå à"àî ìáà ,óåöøô 'éçá ùé êìéàå íùî éë ,äèîìå úåìéöàã
.38åìà íééåðë íéðëî åðà ïæàä êëùì ÷ø ,ììë
äèîìå íéðæàäî éë òã .õøîð øåöé÷á øàáì ìéçúð äèîìå íéðæàä 'éçáî äðäå
íéîòèä íìåòì éë òãåðå ,à"úðèî ìåìë àåä íâ éë øàáúð øáëå ,39åáù â"ñ íù ìéçúî
ùé ïëå ,úåéúåàä â"ò äìòîì úåãå÷ðå íéîòè 'éçá ùé éë ,íé÷ìç 'âì íé÷ìçð úåãå÷ðäå
.úåàä úéòöîàá ùé ïëå ,úåéúåàä ïî äèîì
40
, ì"ðä íéá÷ðä(å úåðåìçå úåøåðéö) êøã õåçì àöé ÷"àä äæáù éîéðô øåà äðäå
åðà ïéàù ìéòì åðøîà øáëå ,41úåøòù éá÷ð êøã íéàöåé ùàøä ïî àöåéä ìáää äðäå
ìáää ,äèîìå íéðæàä 'éçáî àöåéä ìáä ïî øáãì ìéçúð ïëìå ,åá ÷ñòúäìå øáãì ïéàùø
úåéîéðôî øåà àöåé åáù íéðæà éá÷ð êøã äðä éë ,øîàðå .42â"ñ 'éçá àåäù ,íäî àöåéä
úåéîéðôá øàùðù øåà éë àöîð ,43úö÷ äáòúî õåçì åúàöáù àåä èåùôå ,äæä ÷"àä

מאיר האוצר 

 35עי' זהר )ח"א א ע"ב( :בראשית רבי אלעזר פתח )ישעיה מ כו( שאו מרום עיניכם וראו מי
ברא אלה שאו מרום עיניכם לאן אתר לאתר דכל עיינין תליאן ליה ומאן איהו פתח עינים ותמן
תנדעון דהאי סתים עתיקא דקיימא לשאלה ברא אלה ומאן איהו מ"י ההוא דאקרי מקצה השמים
לעילא דכלא קיימא ברשותיה ועל דקיימא לשאלה ואיהו בארח סתים ולא אתגליא אקרי מ"י דהא
לעילא לית תמן שאלה והאי קצה השמים אקרי מ"י.
תרגום" :בראשית" .רבי אלעזר פתח" ,שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה"" .שאו מרום
עיניכם" ,לאיזה מקום ,למקום שכל העינים תלויות אליו ,ומי הוא ,פתח עינים ,ושם תדעו שאותו
סתום העתיק שעומד לשאלה ,ברא אלה .ומי הוא" ,מי" ,אותו שנקרא מקצה השמים למעלה,
שהכל עומד ברשותו .ולפי שעומד לשאלה והוא בדרך סתום ולא גלוי ,לכן נקרא "מי" ,כי למעלה
אין שם שאלה ,וקצה השמים הזה נקרא "מי".
 36הא"ק כולו הוא מעולמות דא"ס וכל הבחינות שבו נעלמים מאד .כל מה שאנו מדברים ממנו
ומבחינים בו ,הוא רק על שם שהם השרשים לכל אותן השמות והאורות והפרצופים שבאצילות,
ומש"כ כאן שהוא "לשכך האזן" ,כוונתו מעולם העקודים ומעלה בלבד כמו שמפרש והולך
)ביאורים ח"א מד ע"ג( .שאפילו דרך דמיון אין משיגים כי אם עד האוזן ולא למעלה מכך.
 37שכן עיקר הכינויים המה רק באצילות ,כי שם הוא כל בחי' הכלים הנאצלים )ביאורים ח"ב ד
ע"א( .כמו כן אף הזהר אינו מדבר כמעט כי אם באצילות ,ולא למעלה מזה.
" 38וכמו שיתבאר לקמן בענין הכלים שבו שהם בחי' איברים הנזכרים שאינם כלים רק אורות
אלא שבערך אור שבתוכם שהוא יותר זך בתכלית לכן נקרא כלי בערכו ואפילו שם זה אינו אלה
בהשאלה לשכך את האזן" )נוסף בשעה"ק(.
 39עי' תיקו"ז קנב ע"ב :אמר ליה רבי אלעזר אבא מנא לך דאימא )נ"א דבינה( איהי לצפון ובה
תליא שמיעה.
 40ולמעלה מזה הכל הוא בתורת נעלם )ביאורים ח"א מה ע"ג( .ועי' בבהגר"א על ספד"צ ח ע"ג
ד"ה וז"ש :כל התיקונין יוצאין ע"י מ"ס כמ"ש בא"ז ,רק שז' תיקונין יוצאין ע"י הגלגלת ,והן
סתימין ,ודיקנא יוצא ע"י נקבים פתוחים ,ולבחינת הכתר אין מקום כלל בגלגלת ,כי הוא אין,
ושירותא מחכמה.
 41אין לבחי' ע"ב הכללי דמוחא סתימאה גילוי ממנו כלל ,והוא בחי' השערות האלה )דע"ה ח"א
י ע"ב(.
 42שם ס"ג הוא תחילת הגילוי ולכן תחילת ביאור העניין הוא דווקא בו ,שכן הס"ג הוא שורש
הגבורות ,בוצינא דקרדינותא ,וע"י נצטמצמו האורות ,ולכן יש אפשרות לתחתונים לקבל את
אורם )ביאורים ח"א מה ע"ג( ,והוא כעין בינה דאצילות שהיא "קיימא לשאלה" )עי' זהר בראשית
א ע"ב הובא לעיל הערה  (35העומדת להנהיג את זו"נ דאצילות ומתפשטת בהם )פת"ש אח"ף טו(.
 43כל התפשטות היא בחי' של יציאה וירידה ממדריגה קודמת ,והיא בחי' צמצום ועיבוי
)ביאורים ח"א ח ע"ד ,וכן מה ע"ג( והנה אין העביות ניכרת כל עוד שהיא מעורבת עם האור
)ביאורים ח"ב יד ע"ב( ,טעם הדבר ,שכן אור א"ס מתעלם קצת בהתפשטותה ,ועי"ז נעשית בו איזו
חשכה ועביות לצורך הכלי )ביאורים ח"ב מט ע"ב(.
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'éçáî ìåãâ øúåé àåä àöåéä øåàä äæù éàãå ìáà ,44åðîî õåçì àöåéä øåàä äæî ìåãâ ÷"à
.45èåùô äæå ,äæä ÷"à ìù óåâäå íéìë
åìàä úåøåàä åèùôúð ,úéìàîùå úéðîé íéðæàä éá÷ð êøã øåàä àöé øùàë äðäå
(êøã) [ãâðî] åúåèùôúäá êùîðå ,ï÷æä úìåáù íå÷î ãò íéðæàä íå÷îî õåçáî
øåà êùîðå {ã"ò à} èùôúð åãâðëå ,íéðôä éããöá íééçìá çîåöä ï÷æä øòù úåèùôúä
,íéðæàä éá÷ð 'áî íéàöåéä úåøåàä íéøáçúî íùå ,ï÷æä úìåáùá äèîì òéâîù ãò 46äæä
÷åáã åðéà äæä øåà éë òãå .47èòî ììç íäéðéá øàùð ìáà øåîâ øåáçá åøáçúð àì íðîà
íéðôä éøåçàì àì äæä øåàä èùôúð àìå ,48íäéìò êëåñå óôåç ìáà íîöò íéðôá òâåðå
.ì"ðë 49ãáì [ï÷æä úåøòù úçéîö íå÷î] íéðôä éããöá ÷ø íéðôä (éôìë) [ìëá] àìå
øåçà 'éçá íìåòì ïéøéëæî åðà ïéà ùàøä 'éçáá éë àåäå ,'à äîã÷ä ïéáú äæáå50
åéããö ìëî äåù øåàä àöåé æà 52úåðåìçå íéá÷ð íù ïéàù íå÷îáù éôì ,51íéðô 'éçáå
íéðô 'éçá ùé æà äèîìå íéðæàäî ïåâë íéá÷ðä 'éçá ìéçúîùë íðîà ,äåùá øéàîå
øåàä íéëéùîî íä íéá÷ðä ìëù éôì ,øåçà àø÷ð óøåòäå íéðô àø÷ð 53çöîä éë ,øåçàå
èùôúî äæä øåàä úøàä ïî æ"ëò ìáà .øåçà àø÷é íéá÷ð åá ïéàù äîå ,íéðôä êøã õåçì

מאיר האוצר 
 44כל אור היוצא לחוץ ,נשאר עיקרו מבפנים ,ורק הארתו מתפשטת ויוצאת לחוץ )דע"ה ח"א
כה ע"ב( )עי' ע"ח עגו"י פרק ג' שיש אותו ענין בקו א"ס עצמו( .מכאן רואים שבחינת אח"ף היא
משמשת כממוצע בין א"ק לאצילות )פת"ש אח"ף י ,ביאורים ח"א מה ע"ד(.
 45הבלי אח"ף אינם מבחי' הכלים החיצוניים דאדם קדמון )הרי הם כחות הרשימו שאחר
הצמצום לפי בחינה עליונה שלמעלה מגדר האצילות( ,אלא מהבחי' הפנימיות שבו )ר"ל הרצון
הפנימי של הא"ס הכלול בא"ק ,ותכליתו להכין הכנות לגילוי עולם האצילות בבחי' רצונו הנעלם(.
ובחינות אלו מתלבשות בלבוש דק ,הרי הם כוחות כלי האצילות המושרשים בהם )פת"ש אח"ף
טו( .כלים דגוף דאדם קדמון הם בבחי' או"א דאדם קדמון ,והם מקבלים את שפעם מהדיקנא
דאדם קדמון ,הרי הוא האח"ף )ביאורים ח"א מה ע"ד(.
 46וב' צנורות אורות אלו יצאו משני הנקבי' של האזנים ימין ושמאל ונתפשטו )נוסף בשעה"ק(.
 47אם היו ב' הבחינות של אורות האוזן מתחברים ,לא היו התחתונים יכולים לקבל את אורם
)פת"ש אח"ף יח(.
 48אורות אח"ף הם בבחי' דיקנא דאדם קדמון דוגמת י"ג ת"ד שבא"א דאצילות )עי' ע"ח אח"ף
ב' וע"ח טנת"א א' במ"ב וז"ל  -הוציא שערות הזקן וכו'( .וכעין הארת אח"ף היוצאת לחוץ כמו כן
יש אורות אח"ף בִּ ְפנִ ים והוא עיקר אורם ,ורק תמצית מהם יוצאת לחוץ דרך ג' נקבי אח"ף .ועכ"ז
האור שנשאר בִּ פְ נִ ים מאיר אל האורות היוצאים מהאוזניים דרך נקבי העור דרך צינורות השערות.
אמנם עיקר אור האח"ף המאיר למטה יוצא דרך האוזן וחופף על הלחיים )ביאורים ח"א מה ע"ד(.
 49אורות האוזן נמצאים בצדדי הפנים שכן כאן הוא מקום הבחינה המבדילה בין הארת פנים
להסתר פנים ,והאזניים עומדים לקבל את העבודה והמעשה מן התחתונים ,והוא כל ענין הבחירה
בין טוב ורע ,לכן הם עומדים באמצע בין פנים ואחור ,ע"מ להכריע ביניהם מתי יושפע באופן זה
ומתי יושפע באופן זה .אם כי נוטים הם יותר לצד הפנים ,שכן הם חסדים גדולים ,שהרי עיקר
כוונתו ית' הוא ההטבה )פת"ש אח"ף יט( .אמנם הלש"ו )ביאורים ח"א מו ע"ב( לקח לו דרך אחרת,
שכוונת הרב לבאר שאורות האוזן אינם מתפשטים ביושר )דהיינו בפנים ממש( ובאופן מכוון אלא
בריחוק מקום )דהיינו בצדדי הפנים ,הרי הוא בפנים לצד אחורי הראש( שם נתמעט ונצטמצם,
והוא יצא באופן זה כדי שיהא אפשר לתחתונים לקבל את אורו.
 50כל ד"ה זה הוא כעין מאמר המוסגר )ביאורים ח"א מו ע"א(.
 51דהיינו בגולגלתא ,הרי הוא מקום צמיחת השערות ,שכן כאן הוא לפי הרצון העליון שכל
תכליתו היא לגלות את היחוד הגמור ,משא"כ מהאוזן ולמטה שם הוא מקום הבחירה )פת"ש אח"ף
יח( ,ועי' לעיל הערה .40
 52ששם האור בוקע ויוצא דרך צנורות השערות מצד אחור ומצד פנים )נוסף בשעה"ק(.
 53ולכאורה צ"ע ,שכן אין נקב במצח ,אמנם לפי מש"כ בשעה"ק בהערה הקודמת הדבר א"ש,
שכן אכן יש הערה שיוצא דרך המצח ,עי' לקמן שער התיקון פרק ב.
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êøã (ãâðë) ïæàä ãâðëù äî ÷ø åðéà øåàä ø÷éò ìáà ,54äæä ÷"à úåáéáñ ìëá øéàîå
.ï÷æä úìåáù ãò íéðôä
55
úëùîð ïéîé ïæàî éë , äæ ïôåàá úåîéìù úåøéôñ øùò 'éçá ùé øåàä äæá äðäå
úåðéçá 'áå ,éîéðô øåà 'éçáî úåøéôñ øùò ìàîù ïæàîå ,56óé÷î øåà 'éçáî úåøéôñ øùò
.úåîéìù úåøéôñ øùò íä åìà
57
â"ñ íùä ìéçúî ïàëî éë , äðåøçà 'ä øñç â"ñ íù àåäù ç"ð àéøèîéâ ïæà äðäå
øùà 58íéðåéìò â"ñ íù ìù íéîòè 'éçá íä åìà úåøåàä äðäå .ä"òá øàáúé äæ ïéðòå ,ì"ðë
ììë éìë 'éçá íäá äìâúð àì úåøåàä åìàá ïééãò äðäå ,ì"ðë úåéúåàä ìò äìòîì íä
÷ø ïäî øëéð àìå úåøù÷úä úéìëúá íéøùå÷î åàöé åìà úåøéôñ øùò éë òã íâ .ììëå
'éôñ 'éä åìà éë úåøåäì] â"ñ àéøèîéâ 60ïæà íò øáçúùë 'ä úåà éë ,59úçà 'ä 'éçá ïìåëù
ñ"éä 'éçá àéä åæ 'ä úåàéöîå .[äæ ïáäå â"ñã 'à ä"éåä àìà íðéà íìåëå ,ïæàä ïî åàöé
àì ïééãòå ,'÷åðå à"æå ,àîàå àáà ,ïéôðà êéøà íéôåöøô 'ä äîä íùøùå ,'äá ïéììëðù
úåøëéð åéä àì 'ää åìà åìéôàå ,ãáì åìàä íéôåöøô 'ä 'éçá íúåéä ÷ø 'é 'éçá íäá øëéð
å"ã úøåö àéä åæ 'ä úøåö éë ,'ä àéäù úåàá íéøåù÷ åéä íìåë àìà åæî åæ úåãøôðå
'ä úåà àø÷ð íìåë ïééãòå ,ì"ðä 'äá íéìåìë úåøéôñ øùò íúåéä ìò úåøåäì ,'é àéøèîéâ
åìà éë] 61ìåãâ ÷çøä åìù óé÷îä øåà ïî éîéðô øåà íé÷çåøî åàá ñ"éä åìàå {à"ò á} .ãáì
íéìåëé åéä àì øúåé íéáåø÷ åéä íàù éôì íòèäå ,[úéìàîù ïæàî åìàå úéðîé ïæàî åàöé
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 54כשהתחתונים זוכים ,הם מקבלים את הארת אח"ף דאדם קדמון ,וכן את הארת דיקנא דא"א
דאצילות ביושר ,שהוא מאורות הפנים עצמן ,ואז מתבטלת הארת הצדדים באורות היושר
דהפנים ,והוא בחי' הארת פנים .אמנם כשאינם זוכים ,אזי אינם מאירים למטה אלא רק באורות
הצדדים לבד ,וזהו עניין הסתר פנים )ביאורים ח"ב ד ע"ג(.
עכ"ז שיש הארה לצדדים ,אמנם עיקר הילוכו וראשיתו הוא ביושר )ביאורים ח"ב פד ע"ד ,ועי'
שינו"ס( ,וכל מה שמתפשט בכל סביבותיו הוא רק הארתם ולא אורם ממש )ביאורים ח"ב פה
ע"ב( .אין זה עיגולים ,שכן אין לאח"ף עיגולים משל עצמו )דע"ה ח"א לד ע"ב(.
 55עי' & שבכל דבר ודבר יש עשר ספירות.
 56על אף שאין כלים במקום גבוה זה ,עכ"ז יש ב' מיני אורות שהמה שרשים למה שיהיה
באצילות ,ומשפיעים לאצילות ב' מיני השפעות :א' הפועל יותר מכפי ערך הכלי שיהיה באצילות,
ועכ"ז האור שאינו מתגלה מביט ומאיר אליו ע"מ להשלימו בבחינת אור המקיף ,וא' הפועל לפי
ערך הכלי והוא האו"פ )פת"ש אח"ף יח( .הנה על אף ששניהם יוצאים מאו"פ דאדם קדמון ,אמנם
כאשר מגיעים האורות לגבול החוטם מתלבש פנימיות אור אזן שמאל בתוך אור החוטם והוא
ממשיך בכך עד לשבולת הזקן ,ואז אור אזן ימין הוא בבחי' אור המקיף אליו .אורות האזן ימין
ושמאל הם בינה ותבונה ,ורק תבונה מתלבשת תוך ז"א )ובאח"פ הוא אור החוטם( )ביאורים ח"א
מו ע"ב(.
 57שכן האות ה' האחרונה מתפשטת בז"א) ,עי' ע"ח שער אח"ף א'( )ביאורים ח"א מו ע"ב(.
 58כוונתו לס"ג דמוחא סתימאה )דע"ה ח"א כב ע"ג( ,ופי' "טעמים" ,ע"ב דס"ג דמוחא סתימאה
)דע"ה ח"א כב ע"ד( .ו"טעמים העליונים" המה הס"ג הפרטיים שבע"ב דס"ג דמוחא סתימאה.
 59דהיינו ה' ראשונה של שם הוי"ה ב"ה והוא על שם ה' הפרצופים הכלולים בבינה הכוללת ג'
ראשונות ]שכן כל הג"ר המה בחי' א'[ ובאותה המידה כוללת זו"ן ]שהוא שורש אליהם[ )ביאורים
ח"א מו ע"ב( ,ובאופן אחר ,אפשר לומר שכוונתו לה' אחרונה דשם ס"ג והיא מלכות שבה
)ביאורים ח"ב טו ע"ד( ,וכמבואר לעיל אח"ף ג' שכל הגילויים של אח"ף הינם בחי' של אור נפש
)כללים ח"א יח ע"ב( .ע"ב ס"ג ומ"ה לעולם כלולים בב"ן וב"ן כלול מכולם דוגמת נוק' דז"א שבכל
עולם )כללים ח"ב כא ע"ג(.
 60הוי"ה הנזכרת שהיא גימ' אזן חסירה ה' )שעה"ק(.
 61דהיינו כל רוחב הפנים )ביאורים ח"א מו ע"ג(.
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]ïëì äæî äæ ÷çåøî óé÷îä øåàå éîéðô øåà àá éë úåéäìå ,62ììë øåàä ìá÷ì [íéðåúçú
.äôä úðéçáá äèîì ù"îë ,6463ììë éìë úåàéöî íäá äéä àì

á ÷øô à"úðè øòù
íèåçî àöåéä øåà 'éçá íäå ,[úåéúåàä òöîàáù] (íééòöîàä) íéîòèä åàá ë"çà
ïéîé íèåçä éá÷ð 'á êøã øåà àöåéå êùîð ïàëî íâ .â"ñ àéøèîéâ íèåçå ,ïåîã÷ íãàã
ìù äæçä ãò 67øùåéá åëùîðå ,ïæàá øëæðä êøã ìò 66éîéðô ìàîùå óé÷î ïéîé ,65ìàîùå
ìëá ááñîå øåçàä ãö ìà èùôúî àåä ë"â åúøàä íðîà ,øåàä ø÷éò åäæå ÷"àä äæ
.68÷"à úåáéáñ
éë ,íéðæàä úåøåàî øúåé íäìù íéôé÷îá íéîéðôä åìà úåøåàä åáø÷úð ïàë äðäå
úåøåàá íâ ïë ìòå ,ãçéá íéøáçúî ïéàå 'áì å÷ìçð æ"ëò ìáà ,íä íéëåîñ íèåçä éá÷ð
'å úåà úøåö éë àåä ,íéðæàä úåøåàáî øúåé åìàá åôñåúðù äîå .69íéìë 'éçá äéä àì åìà
äùòð 'ä 'éçá æà äúéäù äîå ,äúò äìâúð äîò äìåìë äúéä ïæàá øùà 'ä úåà êåúáù
ïàëáù à"æ ãåñ àåäå ,äééåìéâå õåçì 'å úåà úàéöé úåøåäì ,å"ã úåéúåà 'á 'éçá äúò
úåìåìë åéäù] íé÷ìç äùùì ë"â ú÷ìçð àéä 70íðîà ,äãáì 'å úéùòð àì íðîàå .äìâúð
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 62כלומר שלא היו התחתונים יוצאים במדרגה בה רצה המאציל שיהיו לבסוף )ביאורים ח"א
מו ע"ג( ,ועי' לעיל הערה .47
 63ומזה נמשך ענין אחר והוא כי הנה עיקר הוית הכלים הוא ע"י הכאת ובטישת שני אורות
אלו שהם המקיף והפנימי יחד זה בזה ומבין שניהם נולד הוית הכלים ,ולפי שכאן באו מרחוקים
זה מזה כנזכר ,ולא עוד אלא שאפילו בסיום התפשטותם בשבולת הזקן לא נתחברו יחד לגמרי
כנזכר לעיל ,ולכן נשארו אורות אלו בלתי כלים כלל )נוסף בשעה"ק(.
 64כל כלי נעשה על ידי שהאור העליון שואב את האורות הדקים יותר מתוך האורות העבים,
ובכך נעשה האור העב לכלי .והנה עי"כ שלא נתחברו אורות הפנימי והמקיף של האוזן ,ממילא לא
נעשתה בהם מציאות של כלי ,שכן העביות לא נפרדה מהאור ע"מ לצאת להיות לבחי' בפני עצמה
)ביאורים ח"א מו ע"ד( )וזאת על אף שמבואר שהיו באוזן ל' כלים(.
 65שכן בעולם העקודים שולט שם ס"ג כדרך ששולט אור מ"ה באצילות ,כי למטה מעקודים
שם ס"ג נעלם ונקרא "שם סתום" ]עי' תיקו"ז כח ע"ב וגר"א שם[ ,אבל בעקודים הוא נקרא "השם
המפורש" .ועכ"ז אין גילוי לשם ס"ג אלא ע"י שם מ"ה ,שהרי הוא הנשמה הפנימית של עולם
העקודים ]כעין מ"ה דאצילות שהוא הנשמה הפנימית ,ואינו מתגלה כי אם ע"י ב"ן[ ,לכן רק
בחוטם הוא שמתגלה שם מ"ה ולא באוזן עצמו )ביאורים ח"א נג ע"ב( .עי' עוד בענין בכללים ח"א
נו ע"ג.
 66כל עליון מתפשט ומתלבש בתחתון הן בפנימות והן בחיצוניות והיינו או"פ ואור המקיף
דכאן וכמו כן אור החוטם מאיר באור הפה )ביאורים ח"א נג ע"ב(.
 67כל אורות אח"ף הם יושר עי' ע"ח עגו"י ד'.
 68עי' לעיל הערה .54
 69ואם תקשה שלעיל כתב שיש י' כלים באוזן ובחוטם ובפה .בחי' כלים דאח"ף לא נעשתה
אלא כאשר הגיעה הארת ההסתכלות למטה כנגד הפה ,כלומר ,בסוף אורות הפה והוא בטבור
)ביאורים ח"א נד ע"א( ,והוא בחי' המלכות דמלכות דאח"ף הרי הוא מלכות דפה דאדם קדמון
)ביאורים ח"ב מט ע"ג( ,והוא המקום בו מתחברים כל אורות אח"ף יחד )ביאורים ח"א מז ע"א(.
והנה אפילו בכלי א' זה יש בחינה של י' חלקים )ביאורים ח"ב נא ע"ג(.
" 70יותר מבאורות האזנים הוא כי צורת אות ו' שבתוך אות ה' אשר באזן היתה כלולה עמה
נתגלה עתה ומה שהיתה אז בחי' ה' נעשה עתה בחי' ב' אותיות ד"ו להורות יציאת אות ו' לחוץ
וגילוייה והוא סוד ז"א שבכאן נתגלה ואמנם לא נעשית ו' לבדה אמנם" נמחק בשעה"ק ,ובמקומו
איתא "הוא כי אורות האזניים נתחברו ב' אותיות ד"ו הכוללים כל י' אורות ההם ונעשו אות ה' א'
וכאן נפרדו ונעשו ב' אותיות ד"ו כי אות הוא"ו שהיתה נעלמת תוך אות הה"א הנזכר אשר באורות
האוזן הנה נגלית עתה באורות החוטם ויצאה אות וא"ו לחוץ והוא סוד ז"א שנגלה ויצא ממעי
אמו לחוץ כנודע בציור ד' אותיות ההוי"ה ואמנם לא נגלה בבחי' אות א' הנקראת ו' רק".
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,ïéôðà êéøà íäù 'ä úåàá ïéììëðä íéôåöøô 'ää éë øáãä íòèå .*ïéôìà 'å íäå ['å úåàá
çåø 'éçá àåä à"æ éë àöîð ,ùôð çåø äîùð äéç äãéçé àø÷ð íäå ,'÷åðå à"æå ,àîàå àáà
éë úåøåäì ,åéôàá íééç çåø úîùð øùà ìë (áë æ úéùàøá) øîåà áåúëä äðäå .òãåðë
,åáù ÷"åì ÷ìçúðå à"æ 'éçá äìâúð íèåçä äæá ïëì ,íèåçä àåäù åôàá äìâúð çåø 'éçá
.úøáåçî úçà úåà úøàùð 'ã úåà ìáà
ä÷ìçð êë ,éðéîéä íèåçä á÷ðáù 'å úåà ä÷ìçðù åîëå ,ï"éôìà 'åì ÷ìçð 'å úåàå
.å"àå ïéðîë â"é íä íèåç íòå ,ï"éôìà á"é íä íìåë ïéáå ,éìàîùä íèåçä á÷ðáù 'å úåà
ï"éãåé 'á íä íèåçä éá÷ð 'á éë ,òãåðë 'à äúøåöù äîöò íèåçä íò åìà ï"éåå 'á ïëå
ì"ðä ï"éåå 'á íòå ,'à äúøåö éøä 'å úøåö àåä íäéðéá ÷éñôîä ìúåëäå [äàúúå äàìéò]
ä"éåä á"ò íù àåä ,ïéçåî íå÷î íùù ,ùàø 'éçáá äìòîì éë úåøåäì àåäå .å"àå éøä
'å úåàã éåìéîá ÷ø â"ñã ä"éåäì á"òã ä"éåä ïéá ùøôä ïéà éë ,71â"ñ íù àåä ïàëå ,ï"éãåéã
éë .òãåðë ó÷îå ÷ñô íäå äáéúä òöîàáù íéòöîà íéîòè 'éçá íä ï"éåå 'áä åìàå .òãåðë
øùàëå .÷ñô àø÷ð ïëìå ì"ðë 72ïéôìà 'å äùòðå ÷ñôðù ,'ää ìù 'å úàøåä ,÷ñôä úàøåä
.'ä úåà ìù 'ã úåà ìò äàøåä àåäå ,ãçà 'ã àåä ó÷îä íò ÷ñôä äæ øáçú
àåäå ,äéìà úøçà äàøåä ùé ìáà ,ú÷ñôð äðéàù ìéòì åðøîà øáë åæ 'ã äðäå
'é 'éçá àéä éøäå [å"ã ãåñá] ì"ðë úåøéôñ øùò äøôñîù ïéîé ïæàáù 'ää ç÷ú øùàë
íä ìëä éøä ,ì"ðë å"ã äúøåöù íèåç ìù éðéîé á÷ðáù 'ää íò äðøáçúå äðôøöúå ,úçà
ïæà á÷ðáù 'é ç÷ú íà íâ .äèîì 'ã àúéòöîàá 'å äìòîì 'é äæë øåéö àåäå ,ã"åé úøåö
'á éøäå ,ã"åé äúøåöù úéðù óìà éøä ,ìàîù íèåç á÷ðáù ã"å íò äðøáçúå ìàîù
íèåç ìù 'å íò ìàîù ïæà ìù 'é óøöúù àåäå ,'à øåéö øééöú íàå .ã"åé øåéöá ïéôìà
íèåç ìù 'å ïéîé ïæà ìù 'é óøöú íà íâ .73é"åé úøåö 'à éøä ïéîé (íèåç) [ïæà] ìù 'éå ìàîù
,[é"åé øåéöá íéðùå ã"åé øåéöá íéðù] ì"ðä íò ïéôìà 'ã éøä ìàîù (íèåç) [ïæà] ìù 'é ïéîé
úéìâð àì ìáà ,èòî úéìâðù íèåçáù 'ä ìù 'ã ìò éåìéâ úö÷ íéøåî íä åìàå {á"ò á}
.75ä"òá ù"îë äôä øåàá äèîì àåä 'ãä éåìéâ øîâ ø÷éò ìáà ,74'ää ìù 'åä åîë éøîâì
íèåçä ìåáâ ãò ïéëùîð íäù ïîæ ìë ,íéðæàä úåøåà ìù åìà úåøéôñ øùò éë òãå
úìåáù ãò ù"îë äèîìå íèåçä ìåáâî êùîðùë ìáà ,ò"ôá (úåøåà íä) [äãéçé àåä] æà
øåà ïëå ,åéìà úéîéðô äîùð 'éçá äùòðå íèåçä øåà êåúá ïæàä øåà ùáìúî éæà ,ï÷æä
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 ששם ס"ג מאיר65  וי"ל דכוונתו למש"כ לעיל. שכן לעולם הז"א הוא בחי' שם מ"ה, צ"ע71
.(בבחינת שם מ"ה בבחי' נשמה )ביאורים ח"א נג ע"ד
 להורות על כך שנתגלה בו שורש, בחינתו וגילויו הוא הו' של שם הוי"ה ב"ה במילוי אלפי"ן72
 אמנם כאן כל ו’ קצוות הם זה למטה מזה שכן הם בקו א' )עי' ע"ח מטי ולא.הו’ קצוות בפרטיות
,[מטי פ"ב( על דרך שהוא בקו דא"ס ]עי' כללים ח"א עד ע"ב שקו א' הוא עליון במעלה מג' קוים
 שכל א' מהם הוא, כל א' באורו וגילויו על דרך הג' ראשונות,והמה ו' פרצופים שלמים ומיוחדים
 הרי הוא צורת קו," וזהו מש"כ שהוא "פסק.פרצוף גמור בפני עצמו על אף שהם מיוחדים זה בזה
. שכל זה הוא רק מהפה ולמטה76  ועי' לקמן הערה.(ארוך מאונך )ביאורים ח"א נג ע"ד
.104  עי' לקמן הערה73
 אלא היו כלולים באות ד' עד, כאן בחוטם לא נגלית אות ד' בכל עשר ספירות הפרטיים שלו74
 ולכן מבואר כאן כי האות ד' נשארת, ושם נתגלה הד' בכל עשר ספירות שבו,שהוא הגיע לפה
.(עדיין בבחינת אות אחת מחוברת )ביאורים ח"א נג ע"ד
 "אבל לא נגלית לגמרי כמו הו' של הה' אבל עיקר גמר גילוי הד' הוא למטה באור הפה כמ"ש75
 ובמקומו איתא "ולא גלוי רב כאשר היה באות ו' של הה"א אבל באורות,בע"ה" נמחק בשעה"ק
."היוצאים מן הפה שם נסתיים גלויים לגמרי כמש"ל
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úåéîéðôå äîùð 'éçá íèåçä äùòðå äôä øåàá ùáìúî æà äôä ìåáâî êùîðùë íèåçä
.76äôä øåà ìà
éë ÷ø ,77äåù ãçà øåà åìåë àåä äðä ,äæä ÷"à êåúî àöåéä øåàä åúåà éë òã íâ
êøã àöåéå êùîðä øåàä ,ãöéë .éåáéò øçà éåáéò äáòúî àåä åúãéøéå åúå÷çøúä éãé ìò
àöéå íèåçä ìà åòéâä ãò ÷"àä úåéîéðôá äæä øåàä êùîð øùàëå ,ãàî êæ àåä ïæàä
÷æ"ëò ,äåù 'à øåà àåäù é"ôòàå .úåñâå úåéáò äæéà äðå÷å äáòúî àåä 78íù êøã úö
æ"ãòå .íùî åúàöá øúåé äáòúî äèîì øúåé êùîðå ÷çøúðù ÷åçéøä úîçî
åúàöá øúåé äáòúî ,íù êøã åúö÷ àöåéå äôä ãò (åúàöá) äèîì øúåé åúåèùôúäá
äåù åìåë éë åîöòá øåàä úðéçá úáéñì àì ìáà ,ïåéìòä øå÷îäî åúå÷çøúäá íùî
.80äæá éãå 79â"ñ àø÷ð äæå á"ò àø÷ð ïéçåî ìù øåà éë ïéáé ìéëùîä êà ,ì"ðë

מאיר האוצר 

 76כל א' מהאח"ף נחלקים לי"ס ,וכל אחד מהם נחלקים לג' וכל ג' תופסים מקום לעצמם:
אורות האזן הנמשכים עד גבול החוטם המה כח"ב שלו ,ומה שנמשך מהחוטם עד הפה המה חג"ת
שלו ,ומה שנמשך מהפה עד שבולת הזקן המה נהי"ם שלו ,והמלכות עצמה ממשיכה ויורדת
ומתפשטת משבולת הזקן ולמטה עד החזה ,ומלכות דמלכות דאורות האוזן מתפשטת מהחזה עד
הטבור.
אורות החוטם נחלקים כך :כח"ב נמשכים עד הפה ,חג"ת עד שבולת הזקן ,נהי"ם עד החזה,
והמלכות ממשיכה עד הטבור ,והמלכות דמלכות ממשיכה בעולם האצילות.
וי"ס דפה נחלקים כך :כח"ב נמשכים מהפה עד שבולת הזקן ,חג"ת משבולת הזקן עד החזה,
נהי"ם מהחזה עד הטבור ,והמלכות ממשיכה עד תחילת עולם אצילות ומתלבשת בג"ר דאצילות,
ומלכות דמלכות ממשיכה בזו"ן דאצילות .עולה אם כן ,שאורות החוטם מתלבשים על אורות
האוזן מהז"ת שלו ולמטה ,וכן אורות הפה על אורות החוטם מהז"ת שלו ולמטה .ומש"כ כאן
שאורות האוזן מתלבשים גם כן באורות הפה ,כוונתו לנהי"ם שלו.
גילוי אורות הפה מתחיל מתחת שבולת הזקן וממשיך למטה ,שכן עד לשבולת הזקן הם
מתבטלים באורות האוזן והחוטם .אמנם עיקר התגלות אורות הפה הוא רק מהחזה ולמטה ,שכן
שם מסתיימים לגמרי אף אורות החוטם ואורות הפה עומדים ומאירים שם בכל גילויים ,וכמו כן
אורות החוטם מתחילים רק למטה מהפה אשר שם הוא רק מקום הנהי"ם דאור האזניים ,שהם
לבר מגופא )זהר בראשית כא ע"ב( .לכן משם מתחיל הגילוי דאור החוטם ממש ,הרי הם הז"ת
שבה .ואלו הז"ת המה ו' האלפי"ן והאות ד' )שביו"ד( הנזכרים לעיל שמתגלים באורות החוטם.
אמנם עיקר גילויים הוא רק מתחת לשיבולת הזקן ,שכן שם מסתיים אור האזניים לגמרי )ביאורים
ח"א נד ע"א(.
התלבשות זו נחלקת לב' :א( פנימיות )ע"ב וס"ג ,כלומר מה שהוא בתוך גופו של א"ק ועי'
הערה  (48אורות החוטם מתלבשת על פנימיות )ע"ב וס"ג( אורות האוזן .ב( חיצוניות )מ"ה וב"ן,
כלומר מה שהוא מחוץ לגוף דאדם קדמון( אורות החוטם מתלבשת על חיצוניות )מ"ה וב"ן( אורות
האוזן ,וכן עד"ז מפה לחוטם )כללים ח"א נב ע"א(.
מכאן מתבאר שכל האח"ף נתייחדו ונתכללו זה בזה להיות לקומה א' )דע"ה ח"א פה ע"ד(.
כלומר ,על אף שכלל העקודים הם אורות אח"ף והם ג' מיני אורות נפרדים ,עכ"ז כולם נכללים
באורות הפה ,והוא עיקר העקודים )כללים ח"א כג ע"ג(.
צ"ע ,שהרי אורות האוזן נמשכים דרך צדדי הראש ואינם נוגעים באורות החוטם ,וצ"ע.
 77אורות האח"ף נמשכים ממקור א' הרי הם מהמוחא סתימאה דאדם קדמון )עי' הערה ,(80
ואין הפסק ביניהם כלל כמו שיש בין בינה וזו"ן דאצילות ,וכל החילוק ביניהם הוא רק בבחי'
ריחוק מקום לבד ,ואין פרסה ביניהם ולכן מתייחסים לכולם כאורות הא"ק ונקראים א"ס .ועי'
בבהגר"א על ספד"צ טז ע"א ד"ה וכן )ביאורים ח"א נד ע"ב(.
 78כלומר שעיקר האורות דאח"ף נותרו בפנים לא"ק .האורות המתפשטים מבפנים לא"ק
עומדים במקום האח"ף ולפנים )ושם נשאר עיקר אורם של האח"ף( ,והמה עומדים כנגד האורות
המתפשטים מחוץ לא"ק .האורות הפנימיים האלה משלחים את הארתם דרך נקבי העור ,ומהם
יוצאים שערות הדיקנא ,ועל ידי השערות האלה מתייחדות ההארות הפנימיות עם ההארות
החיצוניות )ביאורים ח"א נד ע"ב( ,ועי' לעיל הערה .48
" 79כי אור של מוחין נקרא ע"ב וזה נקרא ס"ג" נמחק בשעה"ק ,ובמקומו איתא "אשר למעלה
במקום המוחין יקרא הוי"ה דע"ב ושמן האזן ולמטה יקרא ס"ג".
 80המוחא סתימאה עצמו ,הרי הוא המוחין ,הוא מכללות הע"ב ,ואילו אורות האח"ף הם רק
מהס"ג דמוחא סתימאה .ומשום שנתרחקו ממקורם ונתעבו קצת ,נקראו בשם ס"ג הכללי
)ביאורים ח"א נד ע"ב(.
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à ÷øô íéãå÷òä øòù
êøã íéàöåéä úåøåà 'éçá íäå ,úåéúåàä úçúîù íéðåúçúä íéîòèä åàá ë"çà
íéàöåé íä éøä éë ,81øåîâ øåáéç úåøåàä åøáçúð ïàëá äðäå .õåçìå íùî ÷"à ìù äôä
êë ,äèîì ïéèùôúîå íé÷çøúî úåøåàäù äî ìë éë ,íòèäå .ãáì 'à (ïåìç) [øåðéö] êøã
.83ãçé íéîéðôä íò íéôé÷îä åøáçúð íà ùùç ïéà ïëì ,82íìá÷ìå íâéùäì úìåëé ùé
'éçá úååäúäì ìéçúä ïàëî ïëì ,ãçé íéîéðôå íéôé÷îä úåøåàä åøáçúð øáëù ïåéë äðäå
'éçá ÷ø ïàë äìâúð àì ïééãò êëéôì ,86ù"îë 85úåëæä úéìëúá íéëæ íäù àìà ,84íéìë
.88íéãå÷ò åàø÷ð úåøåàä åìàå ,'éì íé÷ìçð íä úåøåàä ìáà ,87ãáì 'à éìë

מאיר האוצר 
 81ודלא כבאורות האוזן והחוטם ,שלכל א' מהם יש ב' מקורות ,ולעולם אין מתאחדים ב'
האורות של כ"א להיות אור א' .והנה על אף שיש לאורות היוצאים דרך הפה ב' בחינות של אורות,
והמה שורש לאה ורחל )עי' עניינם בע"ח אח"ף א'( ,ונמשכת מכל א' בחי' נפרדת בעולם האצילות
באופן שבו מלאה נמשך אור מקיף ,ומרחל  -אור פנימי ]כדרך כל תיקון שהאור המקיף נכנס לתוך
הכלי  -ביאורים ח"ב א ע"ג[ .ענין מה שבפה מתחברים ב' האורות להיות א' הוא ,שכן לפי התיקון
האמיתי פרצופי לאה ורחל דאצילות אינן כי אם בחי' פרצוף א' בלבד .וכן יהיה לעתיד לבא ,ולכן
בעולם העקודים ,שם לא היה קלקול כלל ,הוו בחי' פרצופי לאה ורחל פרצוף א' לעולם .ועי'
הקדו"ש שער ז' פרק ה' )ביאורים ח"ב א ע"א(.
 82עי' לעיל הערה .31
 83עי' פת"ש עקודים פתח ה' וז"ל] ,הפה הוא מקום של הוצאת כל האורות לפועל ,בחי' יסוד
שבראש המקביל לבחי' יסוד דגוף שמיסוד דגוף ברור שהוא המוציא לפועל של כל הגוף[ ,והטעם
שכאן הגיע המדרגה שנתחברו אור מקיף ואור פנימי ביחד ,כמש"ל )צמצום פתח ה'( שעיקר הרצון
הפנימי הוא בשביל הצמצום וההדרגה אשר ניתן שיעור למאורות דאצילות הפועלים ומנהיגים כל
הנבראים ,והוא המנהיגם לפי ערכם ,ואור המקיף הוא משקיף עליו להביאו לידי תכלית שלמות
רצון העליון ,וכ"ז שלא הגיע למדרגה זאת ,אין שייך לומר שהמקיף הוא סמוך לו ,כי הלא כמה
מדרגות הבטת הרצון הזה הוא רחוק מלהשקיף ממש על ענין המובט כיון שלא הגיע עדיין למדרגה
זו ,ויש כמה מדרגות שצריכים לירד בדרך צמצום מהעלם לגילוי ,עד שיבואו לידי מדה ושיעור
הזה ,ולכן כאן שהגיע לידי מדה זו ,נקרא שאור המקיף מתחבר עם אור הפנימי ,אך כאן לא הגיע
המדרגה להיות הכלים מתגלים בכל פרטותיהם רק בדרך כלל לבד ,לכן לא נתגלה רק כלי א' שהוא
כולל כל הכלים וכל הנבראים ,וכו' ולכן נקרא כאן אורות הכלולים בפה בשם עקודים ,ר"ל שכל
הכלים קשורים שם בכלי אחד ,ושם הם י' מקיפים וי' אורות פנימיים מכים ומבטשים זה בזה ,ר"ל
שכאן הגיע החיבור של רצון המקיף העליון עם רצון הפנימי שאחד מקבל מחבירו ,שרצון הפנימי
מתפעל ע"י רצון המקיף כמו שהמעשה בא ע"י רצון התכלית ,וכן המקיף מתפעל מן הפנימי
שהתכלית בא ע"י רצון המעשה ,ועי"ז נגמר הכלי שהוא הפעולה.
 84כל כלי נעשה על ידי כך שהעביות של האור נפרדת מהאור על ידי בירור האור מהעביות
שלו .דבר זה נעשה על ידי חיבור האורות המקיפים עם האורות הפנימיים ,ובכך נגרמה הסתלקות
האור ]שכן החלק הזך שבפנימי מתחבר עם המקיף ועולה למעלה[ ,וממילא לא נשאר כי אם הכלי
]כלומר האור הפנימי היותר עב שהופך לבחי' כלי אחרי הסתלקות האורות הזכים ממנה[ )ביאורים
ח"ב א ע"ג(.
 85לכן אין בכחו להחזיק את האור שבו בקביעות אלא רק בתורת מטי ולא מטי )ביאורים ח"ב
נב ע"ב( .דהיינו שהאור לא הצטמצם צמצום אחר צמצום בכל אור ואור בפני עצמו ,שכן יש כאן
רק כלי א' לכולם )ביאורים ח"ב נו ע"ד(.
 86ע"ח עגו"י ד ,וכל שער מול"מ.
 87עי' לעיל הערה .69
 88ודע כי אע"פ שאמרנו שלא נתגלית בחי' הכלים עד המקו' הזה ,עם כ"ז לא נגלית לגמרי .כי
האורות נתחדש ונתוסף בהם עתה שיצאו כל י' ספי' בבחי' אורות עשרה ,וכל אור מהם נגלית
בחינתו בפני עצמו ,וניכר בהם היותם י' אורות שלמים ,מה שאין כן באור החוטם שלא נגלו כל
העשר אורות כל אחד לבדו ,רק יצאו בבחי' שתי אותיות ד"ו ,ומכ"ש באורות האזן שלא יצאו אלא
בבחי' אות אחת הנקראת ה' ,כי בכל מקום ומקום ניתוסף גילוי באורות .ואמנ' בבחי' הכלי' היה
באופן אחר ,כי באזן ובחוטם לא נגלו כלל ,וכאן בפה התחיל בחינתם להתגלות לסיבת קירוב אור
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ìò íéìåòä íéãåúòä äðäå íåìçá àøàå (é àì úéùàøá) áéúë äðä éë ,ïéðòä 'éôå
ïáì øùà ìë úà éúéàø éë (áé àì úéùàøá) áéúë íâå ,íéãåøáå íéãå÷ð íéãå÷ò ïàöä
,89ïåéìòä ïáåì ãåñ àåä ïáì éë .ïàëá íéøáãî åðàù åìà 'éçá ìë æåîø äæ 'ôáå ,êì äùåò
íéãå÷ð íéãå÷ò íäù 'éçáä åìà ìë äùåò äéä àåäå ,90äæä úåìéöàä ìë íãå÷ àåä øùà
.92á÷òé íùá àø÷ð àåä øùà ,íäéøçà ìéöàéù úåìéöàä êøåöì ,91íéãåøá
ìéçúä íäá øùà ,ïåîã÷ íãàã äôî íéàöåéä øåàä íä éë ,íéãå÷òá ìéçúäå
éìë êåúá ãçé íéøáåçîå íéøùå÷î íéôé÷îå íéîéðô úåøåà 'é úåéäì ,íéìëä úåéåä éåìéâ
øåù÷éå ì"ø ,÷çöé úà ã÷òéå (è áë úéùàøá) ïåùìî íéãå÷ò àø÷ð åæ äáñì øùà ,'à
ïééãòù ïåéë ,äæä 'ôá åøàáúð àì ,íèåçå íéðæà ìù íéðåéìò úåøåàä ìáà .93ä"òá ù"îëå
.íéãåøáå íéãå÷ð ä"òá øàáð ë"çàå ,94éìëä úåéåä íäá åìâúð àì
íúàöá ïëì ,95äôä êåú íéôé÷î úåøåàä íò íéîéðô úåøåàä úåøáçúäá äðäå
ãéìééúà íäìù úàëäîå ,96äæá äæ íéùèáîå äæá äæ íéëî íä ,ãçé íéøåù÷ äôì õåç ãçé

מאיר האוצר 
המקיף עם הפנימי כנזכר לעיל ,וא"כ די להם בהגלות בהם בחי' כלי אחד לא י' כלי' פרטיים.
ונמצא כי האורות הם י' פרטי' והכלי אינו אלא אחד בלבד ,ולכן נקראו אורות אלו בשםעולם
העקודים לסיבת עקידתם והתקשרותם כל הי' אורות תוך כלי אחד בלבד )נוסף בשעה"ק(.
 89לכאורה צ"ע ,איך יתכן שמעלה כזו קדושה תהא מרומזת ברשע ק"ו לבן הארמי .והעניין,
שלכל המציאויות כולם יש שורש למעלה למעלה .והנה כל רע בפועל יש לו שורש בבי"ע ושם הרע
הוא רע בעצם וכל עולם כפי מה שהוא ,אמנם בשרשו שלמעלה מזה ,דהיינו באצילות )וכ"ש
למעלה מזה דהיינו בלובן העליון( ה"ה חלק הסוד שבתורה ]כמש"כ בשעה"ק א ע"ב[ ,כל הבחי'
שבו המה קדושה ואלוקות וממילא אין שייך שם חילוקי טוב ורע שכן הכל טוב ואדרבא ,לבן
הארמי מרמז על החסדים הגבוהים ביותר) .ביאורים ח"ב ג ע"א(.
 90דהיינו דאורות אוזן חוטם ופה דאדם קדמון )ביאורים ח"ב ג ע"ב(.
" 91ברודים" הוא החיבור של מ"ה וב"ן .ונקרא כן על שם הברד דהיינו הפיכת דבר נוזל למוצק,
שכן יש שם צמצום הדינים ,ועוד יש בכינוי זה משמעות של זכות ובהירות )ביאורים ח"ב ג ע"ב(,
ועי' בגר"א בלס"י יא ע"ג.
 92יעקב זכה להיות מרכבה לאצילות והיא נקראת על שמו ,על דרך שרחל היא מרכבה לשכינה
הקדושה ,ולאה מרכבה להארת מלכות דבינה .אמנם מש"כ שהאצילות נקרא ע"ש יעקב )דהיינו
בחינת הקטנות דעיבור ז"א ה"ה נה"י( הוא רק בערך הא"ק ,שכן הוא נה"י דאדם קדמון ,ונה"י המה
בחי' קטנות דעיבור .אמנם בערך האצילות עצמה ,וכש"כ בערך העולמות שלמטה מהם נקרא עולם
האצילות בשם ז"א דהיינו ישראל שהוא בחי' הגדלות של ז"א )ביאורים ח"ב ג ע"ד(.
 93ומש' ואילך נגלית בחי' הכלים מדריגה אחר מדריגה עד שנגלו לגמרי בעולם האצילות
הנקרא יעקב כנזכר .נמצא כי כל הויית עולמות אלו היו כדי להאציל עולם האצילות אשר למטה
מהם ,ויהיה בו בחינ' כלים בגלוי גמור )נוסף בשעה"ק(.
 94אור ללא כלי אין לנו בו תפיסה ואין לו שום שם ומילה ואי אפשר לדבר בו .וכל מה שהרב
מדבר בהם הוא רק בדרך משל ודמיון לשכך האוזן ,שכן עיקר השמות הם באצילות כי השמות
המה בחי' הכלים הנאצלים )ביאורים ח"ב ד ע"א(.
 95כלומר לאה ורחל ,שהם בחי' זו"נ )עי' בבהגר"א על ספד"צ כד ע"א בהגה"ה( .וענין התהוות
הכלים על ידי זיווג ,כי כל בחי' זיווג נמשכת על ידי סדר דאמ"ר וק"ב )עי' לקמן מ"ן ומ"ד ה ו( ,שזה
בירר את העביות שבהם מהזכות שבהם על ידי הסתלקות הזכות למעלה .אמנם אורות האוזן
והחוטם ,בהסתלקותם למעלה נשארת העביות יחד עם האור ולכן לא נתהוה שם שום כלי
)ביאורים ח"ב ד ע"ב(.
 96עי' בבהגר"א על ספד"צ יג ע"א ,שכל בטישה היא זיווג נעלם .ונראה לבאר ,שבזיווג כזה
עליון משיגים בחוש רק הכאה ולא יותר ,וכן בנשיקין משיגים רק נשיקה .ורק בזיווג בין זו"נ
משיגים את הזיווג שבין היסודות .ועי' לש"ו ביאורים ח"ב פב ע"ג שבטישה אינו זיווג ממש אלא
רק כעין זווג ,אמנם עי' בבהגר"א תז"ח יח ע"ב ד"ה כד אתפשט ,שזיווג נקרא "בטש" כי ענין הזיווג
הוא לזווג ב' הפכים זו"נ שהם חו"ג אש ומים כדי שיתמתקו.
הגם שבחי' בטישה לא שייך אלא בבחי' הפכיים היינו בחסדים וגבורות וכאן האור הוא כולו
שוה כמש"כ לקמן פ"ב דע וכו' וכן כ' לעיל בשער ב' ענף ג' עכ"ז כתב הרמ"ז באוצ"ח ז ב' שסוד
המקיף הוא בחי' דוכ' לגבי הפנימי וע"ש ובאמת בעיקר הויות הכלים מבואר לקמן פ"ה מהיכן
שנתהוו וע"ש במה שטרח מהרח"ו בזה ועי' עוד בהגה"ת הרמ"ז באוצרות חיים ג ע"ב במה שכתב
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äðäå ,97ïååúà á"ëå â"ñ 'îéâ äô éë ,äô äæä íå÷îä àø÷ð ïëì {â"ò á} .íéìë 'éçá úåéåä
,ù"î ìò æåîøì úåéúåà á"ë ãåòå â"ñ íù äôá æîøð ïëì ,òãåðë íéìëä íä úåéúåà 'éçá
.98úåéúåà á"ëä é"ò ïàëá äìâúðù ,íéìëä úåéåä éåìéâ ïéðò äæä íå÷îá ùãçúðù
íéðôä ãâðî ïéëùîðå ,99íéôé÷î 'éå íéîéðô úåøéôñ øùò åàöé äæä äôä ïî äðäå
äæ úåáéáñ ìëì íéããö êøã øéàî ë"â ìáà ,øåàä ø÷éò äæå .÷"àä äæ ìù øåáèä ãâð ãò
íäå øåà ìù 'éçá 'á ÷ø äéä àì íèåçå ïæàá äðäå .íèåç ïæà úåøåàá ì"ðä ã"ò 100íãàä
úåøåà 'éçá íä äðä éë ,'ã ïäù 'á åéäå ,úåðéçáä åìôëð äôá ïàë ìáà ,óé÷îå éîéðô
.ïåöéçå éîéðô ë"â íéìëäå ,óé÷îå {ã"ò á} éîéðô ãåñá 'áì åìôëð úåøåàäå ,íéìëå
éë ,íèåçá åéäù ('á à"úðè) ì"ðä 101ïéôìà 'ã íúåà éåìéâ 'éçá íä ,'éçá 'ã åìàå
íøåéöù ï"éôìà 'áä äðäå .äôä êøã àöéå äæä íãàä úåéîéðô êøã êùîðå øáò øåàä
(ïåöéçå éîéðô) éìëä 'éçá 'á íä ã"åé íøåéöù ï"éôìà 'áäå ,óé÷î øåàå éîéðô øåà íä 102é"åé
]åìâúðù íèåçä éá÷ð 'áå íéðæà 'á 'éçá ïîöò íä 'éçá 'ãä åìàå .103[åúåéðåöéçå åúåéîéðô
ïéîé íèåçä ïîå ,104óé÷îä øåà ãåñá äôä êøã àöåéå øåàä êùîð ïéîé ïæà ïî éë ,äôá ïàë

מאיר האוצר 
שם שאין הכוונה לומר שהקירוב המקיף לפנימי גורם מציאות הכלי דאדרבא אין הכלי נמצא וכו'
ע"ש שדבריו שם נאותים מאד אבל ממ"ש כאן לא משמע כן ועי' עוד לעיל באח"ף פ"א ופ"ג מ"ש
בענין עשיית הכלים )לש"ו(.
עי' לקמן שער עתיק פרק ד' שכל כלי נעשה על ידי הכאה של אור המקיף ואור פנימי.
 97עי' ע"ח נקודות א' במ"ב ,שכל אורות האח"ף הם מהשם ס"ג דאדם קדמון לכן בכל א' מהם
מצאנו גימ' ס"ג )ביאורים ח"ב ד ע"ב(.
 98עי' פת"ש עקודים ה' ,שבפה הוא מקום ההתקשרות של כל קשרי המאורות ,וכל מה שהוכן
לשם הוצאת העולמות והנבראים הרי הם כ"ב האותיות הכוללים את הכל יחד עם שם ס"ג .ועי'
ס"י פ"א מי"א ,שכל תחילת הויות הכל הוא דרך הכ"ב אותיות ,וכן שם פ"ב מ"א.
 99פי' ,הפנימיים בתוך הכלי דעקודים ,והמקיפים מחוץ לכלי דעקודים .וכן הם משתמשים
בפנימיים ובמקיפים בעולם האצילות ,שכן אורות הפה מתלבשים בתוך אורות האצילות ,הן
הפנימיים והן המקיפים )ביאורים ח"ב ד ע"ג(
 100אמנם האור שמסביב הוא רק הארתם )ביאורים ח"ב פה ע"ב( .ועי' פת"ש עקודים פתח ה',
ז"ל ,עיקר המשכתם הוא נגד הפנים שהוא זיו הנמשך למטה לתוצאות הפעולות בגילוי פנים,
והאחוריים הוא סיבה נמשכת ממילא ע"י הבחירה ועבודה ,אבל עיקר הכוונה הוא אל גילוי פנים
להיות המאורות הולכים ופועלים בהארה מרובה ,ע"כ .ועי' לעיל הערה .83
 101עי' פת"ש עקודים פתח ו ,שדבר זה מרומז דווקא באות אל"ף ,מכיוון שזוהי האות שהברתו
נעלמת יותר מכולם ,שכן לשם הגייתה רק פותחים את הפה להוציא קול פנימי מהגרון ותו לא,
ואכן היא רמז לבחי' כתר )עי' בהגר"א בפי' ס"י ב ע"ב( .וכן בעולם העקודים כל כליו לא באו עדיין
לידי גילוי גמור בבחי' פרט גמור ,וכל שנתגלה שם הוא שהם כלולים בכלי א' בהעלם היותר גדול.
לכן הם מרומזים באות א' ,וכמו הכתר שהוא ראשית הכלים וכללות כולם.
 102עי' שעה"כ פסח ו' שיו"י הוא דכר ,ויו"ד הוא נוק' )ביאורים ח"ב ד ע"ד(.
 103עי' פת"ש עקודים פתח ו ,שאל"ף בצורת יו"ד מרמז לכלים בגלל ג' הבחי' שבו ה"ה נקודה,
קו ושטח )עי' ענינם בליקוטים שבסוף בהגר"א על ס"י כה ע"ד(.
 104אור המקיף הוא בחי' לאה כנ"ל הערה  ,Error! Bookmark not defined.95והיא נעשית
מהארת בינה .ולכן אמרו שהאור המקיף נמשך מהאזן ,אמנם או"פ הרי הוא בחי' רחל ,נמשכת
הארתה מהחוטם ,שכן בנין רחל הוא מז"א )ביאורים ח"ב ה ע"א( .מדברי הרב כאן משמע שב'
אלפי"ן בצורת יו"י נמשכו מאזן וחוטם ימין ,וב' אלפי"ן בצורת יו"ד נמשכו מאזן וחוטם שמאל.
ולעיל טנת"א ב' מבואר שב' אלפין דיו"י הם רק על ידי צירוף אוזן וחוטם שמאל ,והב' אלפין דיו"ד
שייכים לימין .ביאור העניין ,שכן או"פ ואור המקיף בשרשם הם דבר א' ,ורק לאחר שירדו ממקורן
ונתפשטו הם נהיים חלוקים זה מזה ,וכן פנימיות וחיצוניות הכלי ששרשם הוא למעלה מאותו
מקור של האורות ,שהרי כל בחי' הכלי היא אך ורק העביות שנשארה לאחר הסתלקות האור.
ועכ"ז הם מתלבשים זה בזה ,שכן שניהם באים ממקור א' .לכן שורש כולם הוא האות אל"ף ,ועל
ידי כולם יחד נוצר א' י' מהאוזן והו"ד נתגלו בחוטם כנ"ל טנת"א ב' .אמנם על ידי הגוף והכלי
נחלקים אורות האוזן והחוטם לשתי בחינות נפרדות ונעשו לד' אלפין ,שכן יש ב' אזנים
שמתחברים עם ב' נחירי החוטם ,כל א' בשני )ועל אף שהרב בטנת"א ב' אמר שכולם יוצאים מהד'
שבחוטם ,עומק הענין הוא כי גם באות ד' שבחוטם כלולה מציאות א' בצורת יו"ד ,שכן העוקץ
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øåà ïîå ,éìëä úåéîéðô äùòðå êùîð ìàîù íèåç á÷ðîå ,éîéðô øåà äôä êøã àöéå êùîð
.éìëä úåéðåöéç äùòðå êùîð ìàîù ïæà
äðäå ,øåáã 'éçáå ìáä {à"ò â} 'éçá ùé äôá äðä éë ,105äôá åñðëð 'éçá 'ãä åìàå
ïåéìòä éçìá ïåéìòä øåáãå ìáä ùé äðäå .106éìëä 'éçá àåä øåáãäå øåà 'éçá àåä ìáää
.107äðéáá àåäù ò"äçà ãåñ ïåúçú éçìá ïåúçú øåáéãå ìáäå ,äîëçá àåäù ÷"ëéâ ãåñ
øåáãå ïåöéç éìë ïåéìò øåáãå ,éîéðô àåä ïåúçúäå óé÷îä øåà àåä ïåéìò ìáä éë àöîðå
íä íéìëä íäù íéøåáãäå ,äôä ïéîéá íä íéìáää íäù úåøåàäå ,éîéðô éìë ïåúçú
.äôä ìàîùá

á ÷øô íéãå÷òä øòù
'ã íù íéùòðå ,äôá ïéñðëð íä ,íèåçá ìéòì åðøééöù ïéôìà 'ãä ïúåà äðä
ïúåà íéðçèð äôä êåúáù íéðéù á"ìä é"ò éë ,ç"î÷ 'îéâ ìáä íéîòô 'ã äðäå .108íéìáä
ïæà øåà ïî éë ,ìéòì ù"î êéðéòá äù÷é ìàå .ïúìåòô úøîâðå çî÷ íéùòðå íéìáä 'ãä
,éìëä úåéîéðô äùòð ìàîù íèåç á÷ð ïîå ,éìëä úåéðåöéç åðîî äùòð äôá ñðëðä ìàîù
úåéðåöéçî ìåãâ éìëä úåéîéðô äæ ìë íò ,éîéðô øåàî äìåòîå ìåãâ óé÷î øåà éë úåéä íòå
éìëä ìëåé àìù ìåãâä øåà éë ,úåøåàä úðéçá ïë ïéàù äî ,ïéòä ùåçá äàøðë éìëä
,íéðôá øàùð èòåîä øåàå ,óé÷î øåà ãåñá õåçáî øéàî [åìáåñìå] åìá÷ìå åìéáâäì
àåäù íèåçä ïîå ,éìëä úåéðåöéç äéäé ïåéìò àåäù ïæà 'éçáî êéà ë"àå .íéìëá ë"àùî
.éìëä úåéîéðô äéäé ïåúçú øúåé

מאיר האוצר 
שבאחורי הד' מצד ימין הוא בחי' י' ,והד' עצמו עשוי מחבור של ב' ווי"ן ,וכללותו ד' .אם כן כלולה
בחי' יו"ד באות ד'( .וב' האלפי"ן של יו"י שרשם בי"ו דהא' הכללי ,והם באים מהאור דאוזן וחוטם
מצד ימין דהיינו מצד החסד שבהם ,ושורש ב' האלפי"ן של יו"ד הוא בו"ד דהא' הכללי שהוא בא
מהעביות והדין שבאוזן וחוטם .אמנם כאן ,שעניינו אורות הפה ,יצאו ונתגלו וניתן מקום לכל א'
בפני עצמו ,שכן כל זמן שהם כלולים זה בזה ,אין גילוי לאף א' מהם ,שהרי בטנת"א ב' מבואר
שנקב האוזן הוא בסוד ג' אלפין ה"ה ב' יו"י וא' יו"ד ,אמנם כאן שנתגלו כל א' בפני עצמו ,לכן
האל"ף של יו"י המה בסוד ימין שכן זהו שרשם ,ויו"ד הוא בסוד שמאל שכן זהו שרשם )ביאורים
ח"ב ה ע"א(.
 105באמת ד' בחי' אלו לא נתחלקו ולא נעשו לד' כי אם באורות הפה ,שכן רק שם נתגלה הכלי
ונחלק האור לשתי בחינות דהיינו מקיף ופנימי ,וכמו כן נחלק הכלי לשתי בחינות דהיינו פנימיות
וחיצוניות ,וקודם לכן היו כולם רק בחי' אחת והוא אות א' הכללי שצורתו דהיינו צירוף צורת
האותיות י' ו' ד' )ביאורים ח"ב ה ע"ג(.
 106ההבל הוא "רוחא דלא שכיך לעלמין" ,וכן הוא "דרגא דבינה קלא פנימאה" )עי' תז"ח נ ע"ד
וגר"א שם( .והקול והדיבור שכאן המה בחי' לאה ורחל כנזכר לעיל אח"ף א' ,והן נמשכות ויוצאות
מהגרון והלב .לכן כתב הרב כאן שההבל הוא בחי' אור והדיבור בחי' כלי ,שכן ההבל ,הרי הוא
דרגא דבינה שהיא מהג' ראשונות ,הוא בחי' אור ,אך הדיבור ,הרי הוא המלכות הוא בחינת הכלי,
וכל האור והכלי כאן הם רק בבחי' זיווג נשיקין ,הרי היא זיווג דרוחא ברוחא )עי' עניינם בזהר
משפטים קכד ע"ב ,ובבהגר"א על ספד"צ יג ע"ד ד"ה וענין רצוא ,ופת"ש או"א טז ,וז"א ד'(
)ביאורים ח"א ה ע"ג(.
 107גיכ"ק בחיך ואחה"ע בגרון ,והם כנגד חו"ב ,שכן החיך הוא סיום דמוח חכמה ,ואילו הגרון
הוא סיום דמוח בינה )ביאורים ח"ב ה ע"ד( .עי' ס"י )פ"ב מ"ג( עשרים ושתים אותיות יסוד ,חקקן
בקול ,חצבן ברוח ,קבען בפה ,בחמשה מקומות ,אחה"ע בגרון ,גיכ"ק בחיך ,דטלנ"ת בלשון,
זסשר"ץ בשינים ,בומ"ף בשפתים.
 108בפה עצמו לא נעשה שום כלי כלל ,שכן אף הדיבור עצמו אינו כי אם בחי' הבל ,והוא
רוחני .וזהו המתבאר כאן ,שלא נעשו כלים אלא בהגיע אורות הפה למקום הטבור )ביאורים ח"ב
ה ע"ד(.
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úåéäìå ñåðëì äöø øùàëå ,'à äàååùäá äåù àåä åìåë øåàä éë òã ,äæá äáåùúä
109
õåçáî øàùð éìëá [øàùéì] (ñåðëì) ìåëé åðéàù àåää øåàä æà ,éìëä êåú ìáâåî
éáåò éöç ãò øåàä (øéàîå) [øáåòå] ,éìëá íéðôáî øéàî àåä éîéðô øåàå ,óé÷î 'éçáá
éðôåã éáåò éöç ãò øáåòå éìëì õåçáî øéàî àåä óé÷îä øåàå ,åúåéîéðô ãöî éìëä éðôåã
éìëä éöçù ïéëéøö åðà äðäå .êëãæîå éìëä øéàî ,åìà úåøåà 'á é"òå .åúåéðåöéç ãöî éìëä
åúøàä øáåò äéä àìå ,ãàî ìåãâ óé÷îä øåà äðäå ,óé÷îä øåà úîçî øéàé õåçáîù
ïëìå ,íäéðéá ìåãâ ìãáäå ùøôäå ÷çøä ùé éë ,éìëä ìù ïôåãä êåú øéàîå òìáð úåéäì
éìëä úåéðåöéç ïëå ,åá øéàéå ,òåøâä éîéðô øåà íò äååúùé ,òåøâä éìëä úåéîéðôù êøöåä
.äøàä éìá éìëä úåéðåöéç øàùð äéä ë"ìàã ,äìåòîä óé÷îä øåà åá øéàé äìåòîä
øåà äðä éë àåäå ,ùîî äðåùàøä äáéñ ìà äáåø÷ àéäå ,úøçà äáéñ ùé íâ
åãöî éìëä ìù ïôåãä éöç íà ïëìå ,éîéðô øåà íò øáçúäì àåä åðåöøå å÷ùç ,óé÷îä
øåà åá ìá÷ìî øñç éîéðô øåà äéäå ,óé÷îä øåà åá øáåò äéä àì ,øúåé êæ äéä àì ïåöéçä
ãò øåáòì óé÷îä øåàá úìåëé ùé æà ,êæ ïåöéçä ïôåãä ìù éìëä éöç úåéäá íðîà .óé÷îä
äéäé àì ïôåãä ìù éîéðôä åéöçù ô"òà .äæá äæ [íé]øéàî æàå ,ïôåãä ìù éîéðôä éáåò éöç
êæ åðéàù ô"òà ,éîéðôä åéáåò éöç ãò åá øéàîå øáåò éîéðô øåàä éë ,ùùç äæá ïéà êæ
.øúåé
úåéîéðôù ïéàåø åðà {á"ò â} äéàøä ùåçá éøäù ,øîåìå úåù÷äì ùé ïééãò éë ú"àå
,óé÷îä øåàî ïè÷ éîéðô øåàù ô"òà éë ,êë àåä äæá äáåùúä .úåéðåöéçî øúåé êæ éìëä
,óé÷îä øåà ìáà .åðîî äîìù äøàä ìá÷î éìëä ïëì ,éìëä êåú ìáâåî åúåéäì æ"ëò
åðéà ,éìëä (íò) [úåéîéðô êåú] íöîåöîå ÷åáã åðéàù ïåéë æ"ëò ,ìåãâ øåà àåäù ô"òà
.ïåëð ìò ìëä àáé äæáå ,éìëä úåéîéðôá éîéðôä øéàîù åîë éìëä úåéðåöéçá ë"ë øéàî
íéìåìë úåéúåàå ïéâúå úåãå÷ðä 'éçá 'â íâ íðîà ,íéîòèä 'éçá 'â øàáúð äðäå110
.ä"òá åîå÷îá ù"îë 111íéðéò úåøåàá äèîì ãò ïàë ììë íéìâð íðéàù àìà ,íäá
112
íéîéìù åàöé àì ,åàöéù úòá éë òã .íéãå÷ò àø÷ðä åìà úåøåà úàéöé øàáðå
['éçá éåìâ] úìçúä äúò úåùòì äéä ìéöàîä úðååë éë ,113àåä øáãä íòèå .ä"òá ù"îëå
éúìá åàöéù úåéäá ïëìå ,ìá÷ì åìëåéù íéìá÷îä êøåöì 114øåàä ùéáìäì ,íéìëä úåéåä

 מאיר האוצר
.( אינו נכנס ממנו אלא השיעור שיכול הכלי לסבלו והנותר ישאר בחוץ )שעה"ק109
.' ע"ח עקודים ג110
 לשון זו נותנת מקום לטעות ולהבין כאילו שנקודות אלו שיצאו מהם עולם הנקודות היינו111
 ועי' ע"ח שער אח"ף פרק א' דאליבא דאמת אורות העיניים הם גבוהים מאורות.אורות העינים
 אלא הינם בבחינת פליטת זרע בעלמא, ואילו הנקודות דכאן אינם הארה כדרך אורות אח"ף,אח"ף
.שיצאו דרך העיניים כמו שיתבאר בשער הנקודות
 וזה רק בגילוי המוחא סתימאה הרי הוא בסוד נפש )כללים ח"ב, כלומר יצאו רק בסוד נפש112
.(כט ע"ד
 שתחילת יציאתם היא, שכך הוא הסדר לעולם בכל האורות הנאצלים, האמת לאמיתה היא113
 וכן הוא בכל המציאויות המתחדשים, והולך וגדל לאט לאט,רק על ידי המיעוט היותר אפשרי
 כדי שמציאותו תתקשר עם המציאות הכללית של העולם בו נברא ונהיה, וטעם הדבר.בעולם הזה
. לא היה לו כ"כ שייכות עם העולם, אמנם אם היה מגיע בשלימותו.חלק מהעולם הזה גופא
 שכן רצה המאציל שכל המציאויות כולם יתאחדו זה עם זה וכולם באדם,ועומק הטעם הוא
 ויש עוד. וכל זה נעשה על ידי כך שהאדם מתנהג ומתקדש בקדושה של מעלה.והאדם עם כולם
 ואעפ"כ ישאר במדריגת העולם שתחתיו, והוא כדי שהחומר יקלוט את האור,טעם לסדר הנ"ל
.()ביאורים ח"ב יב ע"ג
 ובמקומו איתא "האורות בתוכם לכשיוכלו, מוחק מכאן עד סוף הפיסקא נמחק בשעה"ק114
המקבלים לקבלם ולכן אם היו יוצאים האורות בשלימותם לא היה יכולת בכלים להתהוות ולכן
יצאו בלתי שלמים ואז הוצרכו לחזור ולעלות אל שרשם לגמור תקונם ובעת חזרתם נעשת ונגלית
18
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åîë éìë äùòð ë"éòå ,115íìúùäìå ï÷úúäì ïùøåùì úåìòì åøæç ,íéøåîâå íéîéìù
.116øàáúéù
,øåàä êåúá ìòåôá äéä àì éë óà çëá äéä íéìëä 'éçáù éàãåá éë ,àåä ïéðòäå
äìâð àì ïëìå ,áèéä íöòá øáåçî åá äéäù ÷ø ,ñâå áò øúåéä øåàä 'éçáá äéä éë
úåìòì åøæçùëå .118ãçé áøåòî ìëä àöé ,õåçìå 117äôä êøã øåàä àöé øùàë éë åúðéçá
øúåé àåäù íéìëä 'éçá øåà åúåà äðä äôì õåç øåàä úàéöé é"ò éàãå æà ,ì"ðë íìúùäìå
øåàä èùôúðå ,äðåùàøáë åøå÷îì àåä íâ øåæçì ìëåé àì ë"éòå ,øúåé úåéáò äúò äð÷ áò
øîâð æàå ,åéáåò ìò øúåé úåéáò ì"ðë áò øåàá óñåúð æàå ,ì"ðë 119åøå÷îì äìòå åðîî êæä
.120éìë 'éçá øàùðå
éìëä êëãæéå øåæçé ,éìëá èùôúäìå ãøéì êæä øåàä øåæçé øùàë øîàú íàå
ìë åøæç àì éë ,à"îá ù"îë àåä äæá äáåùúä .éìë 'éçá úåéäìî ìèáúéå äðåùàøáë
äðåéìòäå ,121åãøé íãáì íéðåúçú 'èä íðîà ,íìåë ãøéìå øåæçì íøå÷îì åìòúðù ñ"éä
מאיר האוצר 
בחינת הכלים כמו שיתבאר למטה בע"ה ונחזור לענין הראשון איך יצאו בלתי שלמים דע כי ה'
בחינות יש בענין האורות והם יחידה חיה ונר"נ".
 115צ"ע ,שכן תשוקת אור תחתון הוא לעלות ולידבק למעלה לקבל תוספת אור וברכה מא"ס.
אם כן ,אינו מובן מ"ט אמר הרב שטעם הדבר הוא מכיוון שהיו בלתי שלימים ,הרי בכל אופן היה
האור עולה .ועוד קשה ,הרי תכלית יצאיתם כאן בלתי שלמים הוא כדי שיצא מזה בחי' כלי ,וא"כ
שוב יוצא שאין העלייה מחמת חסרון שלמות האור .והעניין ,שיש ב' טעמים לירידת האורות
למטה וליציאתם בלתי שלימים :א( מחמת העביות ,שכן על ידי כך נתגלתה העביות שבהם ,ב(
מחמת האורות עצמן ,שכן על ידי כך נצטמצמו האורות ונעשו שורש לעקודים .והנה כמו כן יש ב'
טעמים לעלייתן למעלה :א( מחמת העביות ,שכן על ידי כך נוסף בעביות עיבוי על עיבוי ונעשו
לבחי' כלי ,ב( מחמת האורות ,שכן מקומם האמיתי והעיקרי של האורות הוא רק למעלה .והנה
זולת כל הטעמים הנ"ל ,האורות עולים למעלה ע"מ לקבל שם תוספת .אמנם כאן היתה עלייתם
בהכרח ,לשם עיקר בנין העקודים גופא .ומש"כ שהמה עלו לשרשן ליתקן ולהשתלם ,מרמז לטעם
שני ,לתועלת האורות עצמם ,שכן מאחר והאורות הללו נעשו שורש לעקודים ,המה עולים למעלה
כדי לקבל שם את שלימותם והוא נשאר שם לעולם במקום עליון להיות שורש לעקודים )ביאורים
ח"ב יד ע"א(.
 116שהוא נעשה כלי על ידי כך שיצאו האורות בלתי שלימים ,והאורות עצמם היו ממועטים
שכן יצאו רק בבחי' נפש ,והאור הממועט נצטמצם עוד יותר על ידי ירידתו למטה )ביאורים ח"ב יד
ע"ב(.
117
עי' פת"ש עקודים י שהפה הוא הממוצע בין המוחין למעשה.
 118בפשטות כוונתו לכך שכל אור כלול מחו"ג ,והעביות ,הרי היא הגבורות שבו ,אינה ניכרת
כל זמן שהיא מעורבת עם הזַכות ,והעביות הרי היא שורש לבחי' הכלי .אמנם עומק הדברים הוא,
כי כל אור שנתגלה הוא על ידי בחי' זיווג האורות העליונים ,וכל זיווג היא ע"י בחינת אמ"ר וק"ב,
כאשר אמ"ר הוא בחי' אור וק"ב הוא בחי' כלי .אמנם אין האור העליון נבחן בערך התחתון ,שכן
כל עליון לגבי התחתון הוא בגדר א"ס )מבו"ש יג ע"ד( .וכן הדבר כאן ,שא"ק ביחס לעקודים הוא
בגדר א"ס ,ולכן היו הכלים רק בכח ולא בפועל ,שיצאו כאור וכלי יחד ,ואז האור עלה למעלה
)ביאורים ח"ב יד ע"ב(.
 119בתורת מ"ן עלה האור הזך עד מקורו ה"ה מוחא סתימאה דאדם קדמון ,ונזדווג עי"ז המוחא
סתימאה עם הקד"א )כללים ח"א סב ע"ב(.
 120כל זה שייך רק מכיוון שהעביות דהאור היתה לבחינה נפרדת בפני עצמה מהחלק הזך
שבאור ,שכן הם באים ממציאות הגבורות שבאור )ביאורים ח"ב יד ע"ג(.
 121פי' דברי הרב כאן שההתפשטות הראשונה היא של אותם הספירות של ההתפשטות
השניה ,אלא שחסרה מהם בחי' הכתר ,אינם כפשוטם ,שכן כל התפשטות היא קומה שלימה בפ"ע
של עשר ספירות ,וממילא צ"ל שי"ס דההתפשטות הראשונה נשארו למעלה )ביאורים ח"ב ב ע"ב(,
ונחשבת ככתר לגבי ההתפשטות השניה .והנה עי' ע"ח מטי ולא מטי פרק א' שב' ההתפשטויות
וההסתלקויות המה כנגד ד' אותיות דשם הוי"ה ב"ה ,כאשר ב' ההתפשטויות המה י' וו' ,ושתי
ההסתלקויות המה ב' הההי"ן .והרי האות י' הינה שורש לאות ו' ,והוא כדברינו שההתפשטות
הראשונה היא עומדת ככתר ביחס להתפשטות השניה הנולדת ממנה )ביאורים ח"ב ב ע"ג ,כללים
ח"א ס ע"ב( .ההתפשטות השניה יצאה מט"ס תחתונות של שרשו ומתלבשת עליה ודלא כהבחינות
שבעולם האצילות שכל אחת מהן יוצאת תמיד מז"ת של שרשה )כללים שם וח"ב כו ע"ד(.
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ùáìúäì øæçù àåä äîëçä øåàù àöîð äæáå ,ìéöàîä íò ãéîú äøàùð øúëä àåäù
äîî äúò åðîî èòåîîä øåàä ìá÷ì íéìëä ïéìåëéå ,122úåøéôñä øàù ìë ïëå øúëä éìëá
.äìçúá íäì äéäù
124
123
'ä òáùð ( ç å ñåîò) 'ô ñ"æå . ãáì ùôð 'éçáá åàöé íìåë éë òã äðäå
[úåìéöàä íìåò äùòð íäîù íéãå÷ðä íìåò 'éçá] (íéãå÷ð àø÷ðä úåìéöàä éë) ,125åùôðá
åàöé øùà ,íéãå÷òä íìåò àåäå 126åðîî ìåãâù éîá òáùð ,ä"éåä àø÷ðä àåäå ù"îë
ìù ïåéìò íìåò 'éôà éë êøáúé åéúåáùçî å÷îò äîë äàøúå ÷éîòú äæáå .ãáì ùôð 'éçáá
.127ãáì ùôð 'éçáá ÷ø åðéà íéãå÷òä
úåëìî 'éçá äàöé äìçú ÷ø ,íìåë ãçé åàöé àì ìáà ,128åàöé ñ"éä ìë äðäå
åæ úåëìîå .ä"òá 131åîå÷îá ù"îëå ,130íéãå÷ðä íìåòî êôéä {â"ò â} 129íéãå÷òä íìåòî
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 122רק בהתפשטות השניה נעשות הספירות להיות י' אורות נפרדות ,משא"כ בהתפשטות
הראשונה .אמנם גם שם נקרא הדבר שיש לו י' בחי' ,על שם י' החלקים שבו )ביאורים ח"ב נב
ע"ב(.
 123כלומר מהמלכות דהי' ספירות שבפה ,שהם מהמלכות דהי"ס דראש )ביאורים ח"ב טז ע"א(,
ובאופן יותר עמוק ,כל ספירות דעקודים הם מהב"ן דס"ג דמוחא סתימאה )דע"ה ח"א כו ע"ב(.
 124לשון הפסוק בעמוס הוא "נשבע אַ ֹ -ד ָני י ֱ-ה ִ ֹוה בנפשו" ,ואילו בירמיה )נא יד( "נשבע הוי"ה
צב-אות בנפשו" .וצ"ע ,שכן שם הוי"ה צבקות הוא שם המבטא את מידת נצח ,ואילו השם אדנ"י
יהו"ה הוא שם להתגלות האימא בז"א ,וצ"ע גדול.
 125גילוי שם הוי"ה ב"ה הוא באצילות ,שכן שם נתגלה המאציל ליקרא בשם ,לכן דווקא שם
יש שבועה ,שכן עיקר האצילות הוא הז"ת שבהם ,הרי הוא בחי' הכלים והגוף לעולמות דאור א"ס,
ומשם נמשכת ויוצאת כל הנהגת העולמות בי"ע בכלל ובפרט .וכל שיצאו מז"ת נקראו שבועה,
שכן כל ז' המידות הסכימו בזה )ושבועה מלשון שבע( .אמנם לא נעשה בהם דבר אלא מאור א"ס
השורה בתוכם .וכאשר מתגלה אור הא"ס בהם לפי הרצון וההסכם דכל הז' ,אזי הוא נקרא ונאמר
"נשבע ה' בנפשו" ,ר"ל בעצמותו ,דהיינו עצמות האור א"ס השורה בו ,והנפש היא אור דעקודים
השורה באצילות שהוא פנימיות האצילות והוא א"ס לגבי אצילות )ביאורים ח"ב טז ע"א(.
 126כל האצילות תלוי רק בו ,וכל תשוקת ודבקות האצילות היא רק בו ,ובו הוא שנשבע לקיים
כל דבר על דרך הכתוב "ובשמו תשבע" )דברים ו יג( ,שכן בזה מגלה את דעתו הרי הוא האמת
היותר עיקרי שאין למעלה הימנו )ביאורים ח"ב טז ע"א(.
 127ממילא פשוט שלא יתכן להשיג ולדמות מאומה באורות שלמעלה מהעקודים ,שכן אפילו
עולם העקודים עצמו ,שהוא גבוה ונעלם ,הוא רק הבחי' האחרונה והקטנה מהשתלשלות האור
)ביאורים ח"ב טז ע"ב(.
 128דהיינו התפשטותה הראשונה שהיא עולם שלם בפני עצמו ולכן יש לה עשר ספירות
)ביאורים ח"ב טז ע"ב(.
 129תכלית כל זה הוא כדי שיצטמצם ]דהיינו ע"מ שתהיה הויית כלים אפשרית[ )ביאורים ח"ב
כח ע"ב( שכן תכלית הבריאה הוא עבור התחתונים .והנה כאן הוא שורש גילוי המלכות ,ולכן הכל
הוא בבחי' אור חוזר וממילא כל התיקון נעשה בסדר הפוך מלמטה למעלה )פת"ש עקודים ט'(.
 130כי העקודים יצאו ממטה למעלה מלכות ואח"כ יסוד וכו' ,והנקודים יצאו ממעלה למטה
כתר ואח"כ חכמה וכו' )נוסף בשעה"ק( .דברי הרב כאן קשים להולמן ,שכן כאן הוא בא להשוות
את ההתפשטות השניה של הנקודים להתפשטות הראשונה של העקודים ,ומה מקום יש להשוות
ביניהם ,הרי אם היה משווה בין ההתפשטויות המקבילות לא היה מוצא חילוק ביניהם כלל,
בשניהם בהתפשטות הראשונה הסדר הוא ממלכות עד כתר בבחינת אור חוזר ובשניהם
ההתפשטות השניה הסדר הוא מכתר עד מלכות בבחינת אור ישר .והנראה ליישב הוא )עי' כללים
כלל טו ענף ט'( שדברי הרב כאן הם רק על פי אורם וגילויים .פי' ,יש חילוק גדול בין יחסי
התפשטויות של שני העולמות :בעולם העקודים ההתפשטות הראשונה משותפת עם ההתפשטות
השניה תמיד בהארתו וגילויו ,שכן ההתפשטות השניה לעולם עולה אצל התפשטות הראשונה
במטי ולא מטי וממילא מצד עצם קיומו התמידי נחשב תחילתו בהתפשטות הראשונה ]והוא כתרו
כנ"ל הערה  ,[121משא"כ הנקודים והאצילות ,שהתפשטותו הראשונה נעלמת מקיומו התמידי
ולאחר שהוא עולה הוא נעלם לגמרי )שכן התפשטות הראשונה דאצילות היא מה שיצא אורות
א"ק מטיבורו ולמטה )נקודות פ"א( והיינו המ"ה וב"ן הפרטיים דע"ב וס"ג דאדם קדמון ולא המ"ה
וב"ן עצמו שהוא עצם העולם דאצילות( ואין לו שום שייכות להתפשטותו השניה דהוא עצם
מציאותו .ועתה יתבאר ,שמה שמשווה רבינו את מציאות ההתפשטות הראשונה דעקודים למה
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äúò åàöé àì íðîàå ,132òãåðë ï"øð 'éçá äì ïéàù 'éôñ êì ïéà éë ,ãáì ùôð 'éçáá äàöé
.133*ãáì ùôð 'éçáá ÷ø
,â ,á ,à ó"çà ç"ò 'éò] ïî÷ì åðáúëù øçà ùåøã íò äæ ïéðò øù÷ì íééç ã"ðòìðå *
åàöéù øùôà ïëìå ùôð äôä øåàå çåø íèåçä øåàå äîùð àåä ïæàä øåà êéà ['á à"úðèå
íéãå÷òã úåøåà 'éä åìà éë ì"æ éøåî éôî éúòîùù éàãåá áùåç éðàå ãáì ùôð úðéçáî
àìù àåä ïéðòä ìáà øëæðë ï"øð äéç äãéçé íäù íäéúåðéçá 'ä ìëî íéìåìë åéä åàöéùë
ïåúçúä íãàä ùôð ïéðòá åðìöà øàáúðù äî úîâåãë ãáìá ùôð 'éçá ÷ø íäá äìâð
ìáà íéøëæðä 'éçá 'ä ìëî ìåìë àöåé åîà ïèáî íìåòä øéåàì åúàöáù äæä íìåòá
éîé êùîäá äâéøãî øçà äâéøãî øàùä úéìâúî ë"çàå äãáì ùôðä äìâúî äðåùàøá
.ë"ò ,òãåðë åééç éðù
äìâúð àì ãåñéä 'éçá äàöé øùàë ë"çàå ,ùôð 'éçáá úåëìî äàöé äìçú äðäå
íòèå .çåø 'éçá äá äìâúðù úåëìîá äøàä óñåúð ìáà ,åîöòì ãáì ùôð 'éçá ÷ø ãåñéá
'éçá 'ìîá úåìâúäì ìéçúä ãåñéä àáá ïëìå ,òãåðë ÷"åî àá çåøä ãåñù éôì ,àåä øáãä
çåøä 'éçá øîâð æàå ,ãñçä ãò ãåñéî àåäù ÷"åä ìë åàöéù ãò éøîâì íìùð åðéàå ,çåøä
éë òãåð øáëå .çåø 'éçáî 'à äö÷ úåëìîá äìâúî äéä ,íäî 'à ìë àááå .úåëìî ìù åìåë
ãñç ç÷åì åðéà ãåñéä êà ,ãåä ãò ãñçî ,íéãñç 'ä ÷ø íðéà éë ,÷"åä ììëî åðéà ãåñéä
äæ çåøä ìù úåììë 'éçá éë (ìëù) àöîð ,134åá úååö÷ 'ää ìë ïéììëðù ÷ø åîöòì éèøô
æà ,'éôñ øàùî àöåéëå çöðä åà ãåää úàöá ìáà ,ãåñé àá øùàë 'ìîá äìâúðù àåä
.úåëìîá çåøä ìù ùîî úååö÷ä 'éçá äìâúî äéä
àåä à"æã ÷"åä ìà òâåðù äî íðîà ,'ìîä 'éçá ìà òâåðù äî àåä äæ ìë äðäå
êà ,ãáì ùôð 'éçáá à"æã úåö÷ 'ä úåììë 'éçá äìâúî æà ãåñéä úàöá éë ,äæ ïôåàá
ïéá 'à ùøôä ùé ãåò .÷"åä ìë åîìùðù ãò ïëå ,à"æã ùôðã 'à äö÷ äìâúî æà ãåää àáá
ùôð 'éçá ãåñéá ùãçî åúåììë çë ïúð ãåää àá øùàë àåäå ,íéøçà úååö÷ 'äì ãåñéä
øàùá ë"àùî .135ãåñéá åúåììë çë åúàöá ïúð àåä íâå ,ãñçä àöéù ãò íìåë ïëå ,ãáì

 מאיר האוצר
,שקורה בהתפשטות השניה דנקודים הוא בדווקא שכן מדבר בשניהם בשורש מציאותם התמידי
 ואילו בנקודים הוא באמת רק,ובעקודים הוא מושרש בהתפשטות הראשונה שכן שם הוא הכתר
בהתפשטות השניה שכן אין שיתוף ושורש לה בהתפשטותה הראשונה כי אם רשימו בלבד
 האמת לאמיתה היא שאין חילוק בין עולמות העקודים, סופו של דבר.()ביאורים ח"ב טז ע"ב
 לשניהם ישנם ב' התפשטויות באותו,והאצילות לעניין אופן התפשטותם מהיכן הוא תחילתם
 אלא שבעולם האצילות מדבר הרב על ההתפשטות הראשונה שלו ואילו באצילות מדבר,האופן
.(בעיקר מההתפשטות השניה שלו )ביאורים ח"ב לח ע"א
.( נקודות ד' )ביאורים ח"ב טז ע"ב131
.( עי' שעה"ק יב ע"ד דרוש העקודים )לש"ו132
 אמנם מאחר שתחילה יצא,( אע"ג שלקמן מבאר שהם נשלמו לנרנח"י )אצל הנפש ורוח133
,בבחי' נפש בלבד הרי שנתעבו ויצאו על ידי זה למדריגה בפני עצמה דהיינו מדריגת העקודים
 עד שכל הנרנח"י המקבלים מצטמצמים אף הם להאיר,שהוא למטה ממדריגת הא"ק העיקרי
 וכן אחר שנסתלקו למעלה ונשארה העביות שבהם.ולהתגלות באורם רק כפי כח הנפש שבתחילה
 לא נתבטלה מדרגתו, עכ"ז כל אור שנצטמצם פעם אחת ויצא להיות למדריגה בפני עצמה,למטה
 וכן מה, וכל מה שנשלם בהם עצמם.לגמרי אפילו לאחר שנתעלה בכל העילויים האפשריים
 הכל הוא רק כפי כח המדריגה הזו, ועולים עילוי אחר עילוי,שנוספו בהם אור וברכה מלמעלה
 ולכן אמר לעיל על מאמה"כ "נשבע ה' בנפשו" שעולם העקודים הוא בבחי' נפש.שבבחי' הנפש
.()ביאורים ח"ב טז ע"ד
.Error! Bookmark not defined.  עי' לקמן הערה134
 וצריך הוא להם וכלם נותנים בו תוספת אחד לבד )נוסף, כי הוא נעשה מכללות כלם135
.(בשעה"ק
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øùàë ÷ø ,íéåù íìåë éë ø÷éòå ììë åøéáçá 'ñåú íåù óéñåî äéä àì ,ãçà àáá éë ,÷"ä
.ùôð 'éçáá à"æä ìë øîâðù àöîð æà ,äùùä ìë åîìùð
äîùð 'éçáå ,à"æì çåø 'éçáå ,äîöòì ãáì ùôð 'éçáá äðéáä äàöé ë"çàå
.úåëìîì
,à"æì äîùð 'éçáå ,äðéáì çåø 'éçáå ,äîöòì ùôð 'éçáá äîëçä äàöé ë"çàå
.úåëìîì äéç 'éçáå
'éçáå ,àîàì äîùð 'éçáå ,àáàì çåø 'éçáå ,äîöòì ùôð 'éçá øúëä äàöé ë"çà
éë äàöé àì ,íìåëî äðåøçà àåäù øúë àåáá éë éøäå .136úåëìîì äãéçé 'éçáå ,à"æì äéç
ìù åæ 'éçá 'éôàå ,137ì"ðä ã"ò åùôðá 'ä òáùð (ç å ñåîò) ÷åñôä ñ"æå ,ãáì ùôð 'éçáá íà
äîå÷îá ä÷åáã äøàùðå íìòúäì äøæç éë ,ì"ðë íéãå÷ò íìåòá äøàùð àì øúëä ùôð
.äìéöàîá

'â ÷øô íéãå÷òä øòù
äúòå .é"çðøð íäù ,íéîéðô úåøåà 'ä ìëî äîéìù 'ìîä àöîð ,øúë àåáá íðîàå
äéäå ,[íúâéøãî éôë 'à ìë] (ïéîåìùú éìá) íéøñç åàöéù ì"ðë 'éôñä ìë ïééãò íéøñç åéä
ìá÷ì ìéöàîä ìà úåìòìå øåæçì åëøöåä ïëìå ,ì"ðë 138äøåîâ äðååëá {ã"ò â} ùîî äæ
.[íéìë 'éçá äååäúéå äùòé ë"éòå] 139ïäéîåìùú åðîî
ñðëðå ïåøçà àöéù àöîð ,140íìåë úìçúá øæåç øúëä äéä äøæçá äúò íðîàå
(å ãî äéòùé) ÷åñôä ñ"æå .äðåøçà äñðëðå äðåùàø äàöé éë ,êôéäì äéä úåëìîäå .ïåùàø
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 136אם כן במלכות דעקודים יותר מתגלה בחי' הגבול והמדה הקרובה יותר למקום שהגיע לידי
כך .ממילא יש בה את כל ה' הבחי' נרנח"י ,אמנם בחי' הרוח שבעקודים ,להיותה במעלה גבוהה
יותר ורחוקה ממדריגת הגבול בבחי' העליונה שבה ,הרי הוא הכתר ,לא יכול היה להיות גלוי בבחי'
כלי ,ולא נשלמו כי אם ד' חלקים בלבד )פת"ש עקודים יא(.
 137כלומר שכאן "ה'" הוא שם המכוון על עולם העקודים ולא על עולם האצילות כנ"ל ,והוא
ית' "נשבע" בכתר הנשאר למעלה ,הרי הוא "נפשו" של העקודים .אם כן אפשר כמו כן לומר
שהפסוק "נשבע ה' בנפשו" קאי על כלל אור ההתפשטות השניה )ביאורים ח"ב יז ע"ד( .וזה פירוש
שני בפסוק נשבע ה' בנפשו ע"ד שביארנו לעיל כי עולם העקודים נקרא נפשו לפי שהכתר שבהם
לא יצא רק בבחי' נפש בלבד )שעה"ק(.
 138ד"ז שיצאו בבחי' הנפש הכללי בלבד ,וכל מה שנתקנו מהרוח הכללי הוא רק בהארתו,
וכוונתו היתה לגלות את העביות לצורך הכלי דעקודים .ובאמת כל הסדר של החסרונות האלה
נמצאים בהתפשטות הראשונה של כל עולם ועולם )ביאורים ח"ב כ ע"ב(.
 139עניין זה שתחילה יצאו בחסרונות ומיעוטים היה בכוונה תחילה כדי שתתגלה העביות
שבהם כדי להמציא את הכלי .ולאחר שנעשתה פעולתם הוצרכו לחזור ולעלות למעלה כדי לקבל
שם את כל השלימות שהיתה חסרה להם .אמנם מש"כ "לקבל ממנו תשלומיהן" משמע שהאור
שבפנים היה חסר אף הוא ,ולא שיצא רק אור ממועט ממה שבפנים .ודבר זה מובן על פי דברינו
)לעיל הערה  (118שעיקר האור שיצא מהאח"ף הוא אור חדש שנולד זה עתה לצורך ההתפשטות
הראשונה דעקודים ,והיתה לידתו על ידי בחי' זיווג עיבור ולידה ותחילת לידתו היתה בבחי' נפש
בלבד .לכן ברור שהם היו צריכים לעלות כדי לקבל את תשלומיהן.
וכן הוא הסדר בהתפשטות השניה ,שכן הוא נולד מתחילה כאור ממועט בלבד ,ואח"כ חוזר
ועולה בסוד מ"ן כדי לקבל עי"ז את השלמתו .אלא שמקומה של ההתפשטות הראשונה הוא
למעלה ,ולאחר הסתלקותו הוא נשאר למעלה לעולם .ואילו לאחר השלמת ההתפשטות השניה
היא יורדת חזרה למטה ושם היא נעשית בשלימות ,שכן כל א' אינו נעשה שלם כי אם במקום
שהיא נשארת )ביאורים ח"ב כ ע"ב(.
 140גם זה הוא מטעם הצורך בגילוי העביות והתהוות הכלים ,לכן בתחילה צריכים להעלים את
האורות היותר עליונים )ביאורים ח"ב כ ע"ג(.
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úåëìîä úøéôñá ïéá øúëä 'éôñá ïéá ÷ãöé ÷åñôä äæ øåàéáå ,141ïåøçà éðàå ïåùàø éðà
éåðë ï"éà åëåôäáå ,142úåëìîä ìà éåðéë àåä é"ðà éë òãåðù åîë àåäå ,äæ êôéä äæù àìà
íå÷îá äðéáå øúëä íå÷îá äîëçä äúìò ,åøå÷îá øúëä íìòúäá äðäå .143øúëä ìà
íå÷îá åæ äéìò é"òå .144ãåñéä íå÷îá úåëìîä àöîðù ãò íìåë äæ êøã ìò ïëå ,äîëç
äìò à"æ íâ .äéç 'éçá ãâðë øùà ,'à óé÷î 'éçá äì äéäå ,145øåàä äá óñåúéð ãåñéä
,íéîéðô úåøåà 'ä åì íìùð äúòå ,íéîéðô úåøåà ïî äãéçé 'éçá åá óñåúéðå ,'à äâøãîá
.146äîùð 'éçá äá óñåúéð äîëçå ,éîéðôä äéç 'éçá äá óñåúéð äðéáå
'éçá äá óñåúéðå ,øúëä íå÷îá äðéá äúìòå ,ìéöàîá äîëçä äúìò ë"çàå
úåëìîå ,äéç ãâð 'à óé÷î åá óñåúéð à"æå ,íéîéðô 'ä úåøåà ìëá äîìùðå ,éîéðôä äãéçé
'éçá ìëá úåëìîä äîøâð äúò éøäå] .147äãéçé ãâðë øùà ïåéìò øúåé óé÷î äá óñåúð
ïàëî ïëìå ãáìá íéôé÷î úåøåà 'áå íééîéðô úåøåà 'ä íäå êìéàå ïàëî úåéäì øùôàù
[.úåëìîá úôñåú íåù ãåò óñåúð àì êìéàå
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 141הפסוק מלמדינו כי סדר ההשתלשלות הוא תחילת המציאות ,הרי הוא עולם העקודים
שהיה גילויו בסדר דראשון ואחרון גם בכתר וגם במלכות ,שכן המלכות יצאה ראשונה ונכנסה
אחרונה ,ואילו הכתר יצא אחרון ונכנס ראשון ,וע"י זה נצטמצמו האורות ונעשתה האפשרות
לגילויו )ביאורים ח"ב כ ע"ג(.
 142עי' תיקו"ז ז ע"א :שכינתא תתאה אדנ"י ,מתתא לעילא מן אנ"י עד אי"ן ,עשרה מעילא
לתתא.
 143מלכות וכתר המה בעצם א' ,שכן שורש המלכות הוא בהכתר והוא גילויו ,ואילו הכתר הוא
שורש לכל הספירות ,והמלכות כלל כולם בסוף ,עד שהמלכות דעליון נעשה כתר לתחתון ,והוא
הכתוב בס"י פ"א מ"ז "נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן" .אמנם כל זה הוא רק במה ששייך
ליחודו ית' בי' הספירות שהוא מתייחד עמהם ,אמנם כאן המדובר הוא בענין התהוות עולם
העקודים ,ובאמת כל זה אינו שייך כי אם להתפשטות הראשונה ,אמנם בהתפשטות השניה לעולם
הכתר הוא ראשון הן ביציאה והן בעלייה ,והמלכות אחרונה )ביאורים ח"ב כ ע"ד(.
 144ובהכרח הוא שע"י עלייתם במקום גבוה ממדריגתם שיתוסף תוספת הארה בכולם )נוסף
בשעה"ק(.
 145הספירות אינם מקבלים את תוספת האורות בדרך עלייתם אלא רק כאשר מגיעים ליעדם
)ביאורים ח"ב כ ע"ד( .ועי' לקמן פרק ד'.
 146כל א' היה חסר כפי ריחוקו מהמקור ,לכן ספירת החכמה שהיתה רחוקה מרחק א' ,היה
חסר אור א' ,ובינה ב' אורות וכו' .ועתה ,כאשר עלה הכתר למעלה ,נתמעט כל א' הפסק א'.
ועכשיו ,שחזרו למאציל ,הם לא מפסיקים כלל ,שכן כוונתם היא להאיר .אבל כל זמן שעוד לא
יצאו בכלל ,אזי לא היתה כוונתם כי אם להעלים ולא להאיר למטה ,והיו בבחי' הפסק .ועתה
שיצאו כל י' הספירות דהנפש הכללי ונתגלו ,אזי מקבל כל תחתון מהספירות העליונות את כל
הראוי .שכן כוונת עלייתם היתה כדי להתייחד בכל האור שלמעלה ולקבל מהם ,ולהשפיע כל עליון
לתחתון ממנו .לכן לעולם אינו מפסיק וממילא נעשה יחוד אף בתחתון )ביאורים ח"ב כא ע"א(.
עליית הכתר היתה במלכות דרוח ,שכן כוונתו היתה להתייחד למעלה ,ולכן עלה במלכות גופה.
והוא בחי' המאציל הנ"ל ,וממילא נתקן הפסק א' ,וכאשר עלתה החכמה במלכות דרוח ,אז עלה
הכתר בז"א דרוח ,ונתמעט עוד הפסק א' שהיה קיים בין הא"א או"א דנפש הכללי לבין שרשם
שברוח הכללי .ואז לא רק שאין מפסיק ,אלא הוא מסייע להאיר .וכאשר עלתה המלכות לשרשה,
אזי עלו כולם בשרשם ממש ,ונשלמו כל הנרנח"י העצמיים והעיקריים של הרוח נשמה ח"י
הכלליים )ביאורים ח"ב כא ע"ב(.
 147לפי דברינו לעיל הערה  ,146אז עלה הכתר בז"א וחכמה במלכות .אם כן ,אין זו"ן מפסיקים
בין בינה דרוח לבינה דנפש ,וממילא נתקנו בזה כל ההפסקות .אם כן ,מ"ט אין לבינה וז"א את
תשלום כל חסרונותיהם ,אלא אפילו אם אין חסרון של הפסק ,עכ"ז לא נשלם עדיין החסרון
דההפסק לגמרי ,והיה עדיין החסרון בזה בב' בחי' ,שהרי הם רחוקים משרשם ב' בחי' ,וכן לא
נשלם החסרון מהיחוד לגמרי .והיה חסר בג' בחינות שכן היחוד הוא רק כאשר עלתה המלכות .וב'
החסרונות האלה שייכים גם לכתר ולחכמה ,וזה מה שהיה חסר לבינה ולז"א דנפש הכללי .אמנם
אינו דומה החסרון שיש בכתר וחכמה לחסרון הקיים מבינה ולמטה באותה העת ,שכתר וחכמה
היו בפנים ,וזכו לאורותיהם באמת ,ואילו בינה וזו"ן לא זכו כי אם להארת הרוח הכללי שכן הם
מחוץ לפה דאדם קדמון )ביאורים ח"ב כא ע"ג(.
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'éçá íâ à"æá óñåúéð æàå ,äìéöàîá äúìò äðéá éë øúë ,íå÷îá ãñç äìò ë"çàå
óñåúéð àìå úåëìîå à"æ åçéåøä àì êìéàå íùîå ,148éîéðôä äãéçé ãâðëù ïåéìò 'á óé÷î
.øåà 'ñåú ãåò íäá
ìëî 'éçáå 'éçá ìëá éë ì"úð éøä éë ,àåäå ,òãúù êéøöù 'à äîã÷äá àåä ïéðòäå
äøùò éîéðô øåà íäå ,øúåé àìå úåçô àì úåøéôñ øùò åá ùé óåöøô ìëáå íìåòå íìåò
íäì ùéù íéôåöøô 'éçá 'ää ãâðë íäù ,ãáì 'äá ïéììëð íéîéðô 'é íðîà .äøùò óé÷îå
úåììë ìù é"çðøð àø÷ð ïîöò íäå ,'÷åðå 149à"æå ,àîàå àáàå ,ïéôðà êéøà íäå ,à"îá 'æðë
.ì"ðë 'äá ïéììëðå 'é íäù óé÷îá æ"ãòëå .åãáì íìåòå íìåò ìë ìù
,äìòîìå ÷"à ìù íèåçä ïî ùéù íéôåöøôäå úåîìåòäå úåøåàä ìëá éë ,òã íðîà
úåéèøô ñ"éî íéìåìëä éîéðô øåà 'ä íäù ,úåîéìù åìàä 'éçáä ìë ãéîú ùé óåöøô ìëá
äèîìå ïåîã÷ íãàã äôî êà .ì"ðë úåéèøô úåøéôñ øùò ïî íéìåìëä íéôé÷î 'äå ,ì"ðë
äãéçé ãâðë íäù ,íéðåéìòä íéôé÷î 'áå éîéðô øåà 'ä ÷ø ùé àì ,úåîìåòä ìë óåñ ãò
úåøåà íäù ,äæä íéãå÷òä íìåòá ïëì ,äàìäìå íùî èòîúð øåàä éë .150ãåò àìå äéçå
ïéàå ïéôé÷î úåøåà 'áå íéîéðô úåøåà 'ä ÷ø åá äéä àì ,õåçìå ïåîã÷ íãàã äôî ïéàöåéä
.åæ äîã÷ä øåëæå ãåò
152
151
åéä à"åàå ô"áô åéä ï"åæ éë , à"åàî íéìåãâ ï"åæ åéä íéãå÷òä íìåòá ïàë äðäå
,ïéôé÷î 'áå éîéðô øåà 'ä íäù ,íäì êéøöä íëøö ìë åîéìùä ï"åæ äðä éë ,ïéðòäå .à"áà
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 148מכיוון שהכח"ב היו קרובות בפחות מג' לשרשם העיקרי .ועוד טעם יש ,שכן חכמה עלתה
ברוח דרוח הכללי ,והחכמה הוא ראשית הפרצוף ,לכן נעשתה על ידו תחילת היחוד העיקרי גם
מז"א דנפש הכללי עם ז"א דרוח הכללי ,והוא מקיף יחידה.
יוצא אם כן לפי דברינו ,שכל תוספת שנוסף למטה בכל הספירות התחתונים מחוץ לפה דאדם
קדמון ,נעשתה על ידי עליית הספירות העליונים שעלו מבפנים .ומפשטות לשון הרב משמע
שהעלייה היא מחמת עליית הספירה התחתונה עצמה ,שכן אז נתקרב אל המאציל .אמנם אם זהו
עומק דברי הרב ,מ"ט כאשר יצאה המלכות תחילה כאשר היה קרוב יותר אל המאציל לא היה
יותר שלם ,ועוד ,דאם כן )כמש"כ הרב בפשטות( יש חילוק בין העלייה והירידה שבעקודים מכל
העליות והירידות האחרות .אלא צ"ל שכל ההתפשטויות הראשונות דאח"ף אינן במקומן הראוי
להן ,שכן עיקר מקומן הראוי הוא מבפנים לא"ק ,וירדו רק כדי להצטמצמם להיות ראוי ליעשות
שורש לעקודים ,הרי היא ההתפשטות השניה .לכן כל ספירה כאשר יצאה ,הגם שהיתה אז קרובה
אל המאציל ,עכ"ז היתה יציאתה בתכלית המיעוט .אמנם לאחר שנעשתה באותה ההתפשטות כל
הכוונה שכיוון בהם ,חזרה והעלתה אותן אל מקומן הראוי להם .אמנם עלייתם היתה בהדרגה ,כדי
שישארו על המדרגה שכיוון בהם ,ועל ידי זה התחיל להאיר בהם את האור המאציל ,וזו התוספת
באה מאור עצמותם שהיה חסר בהם .וכאשר עלו ,נתקן ההפסק שהיה בינם לבין שרשם ,ויציאת
האור עליון לא גרם שום הפסק ,שהרי כל הי"ס דנפש הינם קומה א' ופרצוף א' ,וכל הפסק לא
נגרם כי אם על ידי אותם ספירות שבתוך הפה דאדם קדמון שלא יצאו ,והגם שכל אור תחתון
קבלה תוספת בירידתה אחרי הכתר אמנם כל אותה התוספת היא רק לפי ערך מקומה ומציאותה
שמחוץ לפה דאדם קדמון )ביאורים ח"ב כב ע"א(.
 149הכולל חג"ת נה"י.
 150כוונתו באומרו כאן "ב' מקיפים" לשפעת האור המאציל הנמשך בכל אחד ואחד בתמידות,
שכן על ידי זה אין מקבלים כי אם את השפע של ב' המקיפים העליונים דחיה ויחידה .והנה אין
מקבלים את שפעת אור מקיפי נר"נ ,שכן הנר"נ מתלבשים בגוף וכלי ,אבל חיה ויחידה אינם
מתלבשים בגוף .אם כן אין לחיה ויחידה השתוות עם הגוף כלל ,ופעולת האור המקיף הוא לזכך
את הכלי מבחוץ .ממילא שפעת אור המאציל למקיפים נר"נ אינו מתגלה בכל העולמות מאורות
הפה ולמטה בהם נעשה בחי' כלי ,כדי שלא יתבטל הכלי עי"ז )ביאורים ח"ב ז ע"ג(.
 151שלימים וגדולים בשלימותם יותר )שעה"ק(.
 152כ"ז מיירי בהתפשטות הראשונה ,שכן כל יציאת תחתון מעליון שורשו הוא דווקא בבחי'
היותר תחתונה שבעליון ,כי רק שם נתגלה השורש לתחתון .ולכן בהתפשטות הראשונה הושלמו
רק זו"ן ,שכן רק בהם נתגלה השורש הראוי לעקודים העיקרי ,הרי הוא ההתפשטות השניה ,וכן
הוא בכל התפשטות הראשונה דכל עולם ועולם אמנם בהתפשטות השניה היה הסדר כמו
באצילות ,שאדרבא ,או"א שלמים יותר )ביאורים ח"ב כד ע"א(.
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{à"ò ã} éøäù ,íéîéìù åéä àì ïééãò éë ,à"åàá ë"àùî .íìéöàîá úåìòì åøæçù íãå÷
íéîéðô ('ã à"ð) 'ä ÷ø äéä àì àîéàìå ,óé÷î íåù éìáå ãáì íéîéðô 'â ÷ø åéä àì àáàì
äî äéä øáë ,äìéöàîá úåìòúäì 'éôñ íåù øåæçúù íãå÷ 'éôà éë ãåòå .óé÷î íåù éìáå
ïî êùîð àåä âååæä [úôéè] éë ,úòãé øáë éë àåä ïéðòäå .âååæä êøåöì ï"åæ ìà íäì êéøöù
íãå÷ úéîéðô äéç àåäù äîëç úðéçá à"æì äéä øáëå .äèîìå äîëçî àåäù ,ïéçåîä
ô"òàå .['÷åð íò ô"áô øæç ïëìå] íìåë íãå÷ øæçù ïåùàøä àåäù ,ìéöàîá øúë äìòúéù
,àáàá ë"àùî .ùùç äæá ïéà ,úéîéðô äãéçé äì äéäù ,åðîî äìåãâ äúéä úåëìîäù
íò øåçàá øåçà øàùð ïëìå] ìéöàîä ìà øúëä äìòúîù øçà 'éôà ,äéç 'éçá åì ïéàù
.[àîà
íúåéç ìë éë äáåùúäå ,íéîéìù åéä øáëù øçà íìéöàîá ï"åæ åìò äîì ú"àå
,íäî ãøôäì ïéöåø ï"åæ ïéà ,äìòîì à"åà å÷ìúñðù ïåéëå ,154à"åàî àåä [ïúøàäå]
éë ì"ðë úøçà äáñ íâå .íäî ìá÷ì ïäéøçà ïéìåòå ,íäá øù÷úäìå ÷áãäì íé÷ùåçå
.úàæ äáñì åìò íä íâ ïëì íéìë 'éçá úåùòì éãë àåä äøæç ø÷éò

153

'ã ÷øô
äéäù ïîæä êùîäå øåòéù åúåàá æà , ìéöàîä ìà øúëä äìò øùàë éë òãå
ïî äì êùîð äéäù øåà àéäù ,157äãéçé éåìéâ 'éçá äðîî ä÷ìúñð úåëìîä æà ,156äìåò
íðîà ,[íéðåúçúá] (äá) øéàäì åúðååë äéä àì ÷ìúñîå äìåò äéä øúëù ïåéëù ,øúëä
íåéñ ãò úåìòì úåëìîä äîééñå íìòúäì øúëä íééñ øùàëå .158ãáì åîéùøä äá øàùð
äìòù øçà éë .äáù äãéçé 'éçá äìçúáë (øúëä) [íöòá] äá øéàäì øæç æà ,ãåñéä
,ìéöàîä ìà øúåé äáåø÷ úçà äâéøãî äúéäå ,ãåñéá äúìò àéä íâ ìéöàîá øúëä
ïîæ ìë êà ,øúëä ïî íãå÷î úìá÷î äúéäù äî åîöò ìéöàîäî äúò úìá÷î äúéäå
àì ë"â åîöò øúëäå ,159äðéáå äìéöàî ïéá ÷éñôî øúëä äéä æà ,úåìòì øúëä íééñ àìù
.160äá øéàî äéä
.íäá àöåéëå á"åçä æ"ãòëå ,øúëä ïî ìá÷îù äéç 'éçáá à"æä íâ æ"ãòëå
155
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' כל זמן שהאבא נמצא מחוץ לפה דאדם קדמון כדי שיתאפשר הזיווג אין לה כי אם ד153
.()ביאורים ח"ב כד ע"א
 אמנם אחרי, וממילא בע"כ שזו"ן יצאו לפני או"א, על אף שלכאורה יצאו ממטה למעלה154
.(שיצאו או"א הרי שכל מה שמקבלים הזו"ן אין מקבלים אלא דרך או"א )ביאורים ח"ב כו ע"ג
.( הכתר מתחיל לחזור לעלות להתעלם במאציל )שעה"ק155
.( נסתלקה הארתו הראשונה שהיה מאיר ומוסיף בכל הספירות שתחתיו )נוסף בשעה"ק156
 כדי שתהיה ראויה, כל ענין ההסתלקויות האלו הוא כדי שתצטמצם העביות הנותרת למטה157
 ואם כן מ"ט נוספו לה כל, שהרי תחילה יצא רק הנפש דנפש, אמנם ד"ז קשה.ליעשות לבחי' כלי
 אלא שמכאן מתבאר שכולם לא עמדו בהם.העילויים הרי עדיין לא חלה כאן שום התמעטות
.( והאירו בהם על דרך מטי ולא מטי )ביאורים ח"ב כו ע"ד,בקביעות אלא רק ברצוא ושוב
 כי הנה האורות העליונים הם לגבי האורות התחתונים כעין בחי' יחס, ענין הרשימו הוא158
 ועל ידי אותו הניצוץ הנשאר, שניצוץ א' נמשך מהאב לבן ואינו זז ממנו לעולם,האב אל הבנים
 והוא שורש, והוא הכח וההכנה לקבל על ידו את האורות והמוחין,שם יקום הבן בתחיית המתים
 ועוד, שעי"כ קשורה ההתפשטות השניה להתפשטות הראשונה, ועוד.לאור ההתפשטות השניה
 מאחר ועיקר העולם, ואין מעלת הרשימו ניכרת כל כך,שהוא מקומה של ההתפשטות השניה
.(עומד בתוכו ואין לרשימו עצמו גילוי כלל )ביאורים ח"ב כז ע"א
.( ולא היה אור המאציל מגיע אליה )נוסף בשעה"ק159
.( לסיבת היותו מסתלק מן התחתונים כנזכר לעיל )נוסף בשעה"ק160
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òéâî äéäù ÷ìçä úåëìîä ïî ä÷ìúñð 161äìéöàîá äìòîì äîëç äìòùë ïëå
,äìéöàîì úåìòì äîëçä äîéìùäù ãò 163ãáì åîéùø ÷ø äá øàùð àìå ,162åðîî äéìà
éë .íéáø úå÷åìç íä éë ,øàùä ìë ìà äæî ùé÷ú ïëå .164(íäéìà) äìçúáë øåàä øæç æàå
äøàùðùëå ,äðîî äèîì øùà ìëî äúøàä ä÷ìúñð øúëá úåìòì äîëçä äìéçúäùë
øåàä ÷ìúñð ,ìéöàîá úåìòì 'á íòô øæçùëå ,äìçúáë øæç æà ,øúëá äúìò øáëù ,íù
äðåùàøáë èùôúäì] øåàä øæç úåìòì øîâðùëå .[äéúçú øùà úåøéôñä ïî] éðù íòô
íéç÷åìù ï"åæã íéôé÷îä ïéðòá æ"ãò íé÷åìéç øàù ïéáé åîöòî ïééòîäå ,(åðúéàì) [äèîì
.äìòîì ïúå÷ìúñäå ïúøæç úòá
'ä íéãå÷ò
ïéðòäå .íéìëä åùòð ë"éò êéà {á"ò ã} äìòîì íúå÷ìúñäå íúøæç ïéðò äúò øàáðå
éìëä 'éçá àåäù ,ñâäå áòä øåàä äèîì øàùð ,äìòîì úåøåàä åìòúð øùàë éë ,àåä
,äðåùàøá íù åéäù íå÷îá äèîì íäìù íùåø øéàùäì úåøåàä òáèá ùé äðäå .165ì"ðë
,ãöéë .äðåùàøá íù åéäù íå÷îá äèîì åîéùø åçéðä íúåìò úòá ,åìàä úåøåàä ìë ïëìå
.àá÷åðì à"æå ,à"æì äðéáå ,äðéáì äîëç ïëå ,166äîëçä ìà øéàäì åîéùø çéðä øúëä äðä
,167íéðáì áà ÷ùç åîë åá øéàäì ÷ùç åì ùéå ,ïåúçúì øéàäì ïåéìòä òáèá íìåòì éë
'éôñ ïéà éë ,úåëìîä ïî õåç åîéùø ïéçéðî íìåëù àöîð .åá åîéùø øéàùîå çéðî ïëìå
.168äèîì åîéùø úøàùî úåëìîä ïéà ïëìå ,äá øéàäì äéúçú úøçà
åúééìò úòá éë øîàðå .åîéùø íéçéðîä ïî ïåøçà àåäù ãåñéä ïî íøàáì ìéçúðå
êøåöì ãåñéáù åîå÷îá åîéùø çéðî ,äìòîì (íùîå) [ãò] ãåää íå÷î ìà ãåñéä ìù
äìåòå úøæåç úåëìîä øùàë 'éôà ,íùî íìåòì ÷ìúñî åðéà åîéùøä åúåàå ,úåëìîä
åîéùøä äæ äðäå .ì"ðë úåëìîä ïî õåç [íúééìòá] 'éôñä øàù ìë ïéùåò ïëå .ìéöàîäì
àáä øåàäå ,íéîçø àåä øùåéá àáä øåàå ,øùåé êøã ãøåé äéäù ïåùàøä øåàä ïî àåä
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 161אורות העקודים לא עלו יחד במאציל בבת אחת ,שכן אם היו האורות עולים כך היה הכלי
נחשך ומתעבה יותר מדאי] ,כלול בהנ"ל שלא רק שעלו מעט מעט אלא גם בכל עליה חזרו פניהם
להאיר לכלי[ למטה להאיר בכלי והיתה עלייתם בבחי' מטי ולא מטי .ועוד ,שאם היו עולים כולם
יחד היו חלקי העביות שבאור נשארים מאוחדים באור הזך ועולים עמהם ג"כ .ועוד ,שאם היו
האורות עולים באופן זה לא היו האורות נחלקים לי' בחי' .ועיקר הטעם הוא ,שכל עלייתם
למאציל הוא בבחי' עליית מ"ן ,ועל ידי זה נוסף עליהם אור וברכה ,ונזדווגו והולידו את האור
שיצא מהם אח"כ של ההתפשטות השניה ,ולכן צריך דווקא י' עליות שכל א' מהם )אפילו מהו’
קצוות( נוצר כמציאות בפני עצמה )ביאורים ח"ב לו ע"ד(.
 162וכן מה שהגיע אליה מן הכתר ,שאין סברא כלל שישאר בה האור העליון כאשר התחתון
מסתלק .והנה המלכות ,שזכתה מהחכמה לאור החיה הפנימי ומהכתר ליחידה ,אין סברא לומר
שתישאר בה היחידה הפנימית והחיה המקיפה כאשר מסתלקת ממנו החיה הפנימית בעת עליית
החכמה ,שכן כל תחתון אינו מקבל מהכתר כי אם על ידי אור החכמה )ביאורים ח"ב לז ע"ג(.
" 163נסתלקה מן המלכות החלק שהיה מגיע אליה ממנו ,ולא נשאר בה רק רשימו לבד"  -נמחק
בשעה"ק ,ובמקומו איתא "הפסידו כל הספירות אשר תחתיה בחי' הארה שנתוספה להם על ידי
החכמה ולא נשאר בהם אלא רשימו של האור ההוא".
 164חזרו כל האורות למקומם הראשון להאיר בספירות אשר תחתיה )שעה"ק(.
 165ריש פ"ג )לש"ו(.
 166עיקר תכלית הרשימו הוא לצורך העביות והכלי שלו גופה ,שלא ישאר ריק מאור ,אמנם
ישנם ג' תועליות מהרשימו :א( לאור שלו )עי' ע"ח מטי ולא מטי ג' שהרשימו של הכתר היא
בבחינת זכר לגבי ההתפשטות השניה( ,ב( לכלי שלו ,ג( לאור שתחתיו )ביאורים ח"ב לו ע"ג(.
 167אפילו בשעת עלייתם שאז הם לא מאירים למטה )ביאורים ח"ב כז ע"ב(.
 168אמנם יש רשימו לעצמו ,ואכמ"ל ,והרוצה לעיין יסתכל במאיר העץ ח"א הערה .865
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àåäå øùåé êøã àåä äæ åîéùøä äðäå ,ïéã àåäå ,169øæåç øåà àåä äìòîì äøæç êøãá
.íéîçø
äéä ïúàéá úðååë éë ,äèîì íäéðô åéä ,íéãå÷òä ìù 'éôñä åàáùë éë ,òãåð äðäå
,[íãé ìò ñ"àä ïî íéðåúçúì êùîðä øåàä íäì êéùîäìå íéðåúçúä ìà] äèîì øéàäì
äìòîì íäéðô åëôä 171æà äìòîì úåìòì ïúøæçá ìáà ,170íéìá÷îä êøã åéä íäéðô ïëì
.173äèîì íäéøåçàå 172ìéöàîä ãâð
'éôà ÷ñôð 174ìéöàîä øåà ïéà íìåòì éë ÷ôñ ïéà ,ìéöàîä ìà øúëä úåìòá äðäå
äìåò äéä øúëä øùà àéää úòá éë àåä ùøôää ÷ø ,íéìöàðä íéìá÷îä ïî 'à òâø
àåä éøäù ,175åéøåçà êøã 'éôñä ìà åðîî ãøåé ìéöàîäî ãøåéä àåää øåàä æà ,äìòîì
ìà àáä 177øåàä åúåà ë"àå à"ð) ,ì"ðë ïéðéã 'éäå 176íéìöàðì åéøåçàå äìòîì åéðô êôä
ïéøæåç åéäù úòá 'éôñ øàùá æ"ãòå 178(ïéã àåäå øúëä éøåçà êøã àá àåä 'éôñä
.179ïéìåòå
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 169עניין אור חוזר הוא ,שכוונת המאציל בכל המציאות כולה במדרגותיה השונות ,הוא
להביאם לבסוף לידי תיקונם ,ולהעלותם מעלה מעלה ובכך יתיחדו כולם זב"ז להיות אחד
)ביאורים ח"ב מב ע"א( .כל תיקון ועליה שיהיה לבסוף לתחתונים הקיימים במציאות של חסרון
ובחירה ,הוא רק לאחר שתתבטל זוהמתם ,ועלייתם היא על ידי י' הספירות דאור החוזר מלמטה
למעלה )ביאורים ח"ב מב ע"ב(.
 170הכינויים "פנים" ו"אחור" כלפי מעלה תלוי באם הוא ית' פונה לברך את התחתונים בחיבה
יתירה או לא ואזי מאיר הוא רק בבחינת הסתר פנים )ענינו מבואר בע"ח פרק ח'( ,ודבר זה תלוי
בעליה וירידה של התחתונים )פת"ש עקודים יג(.
 171כוונתם לקבל הם עצמם הארה מן המאציל )נוסף בשעה"ק(.
 172לקבל אורו ממנו )נוסף בשעה"ק(.
 173ביציאת האורות היו פניו שבאור המלכות למטה ,אמנם אחרי הגיעו למקום כלי המלכות
הפכו פניו למעלה לקבל הארה ,עד שעלתה ונסתלקה .אמנם ביציאתה מהמאציל עד הגיעו למקום
הכתר היו פניה למטה ,וכשהגיע למקום הכתר היו פניה למעלה .וכן הדבר בכולם ,שבעת ירידתם
היו פניהם למטה ,וכאשר הגיעו ליעדם חזרו פניהם להיות למעלה )ביאורים ח"ב לח ע"א(.
 174כלומר בחי' כתר ,שהוא המאציל לכל יתר הספירות )ביאורים ח"ב כז ע"ד(.
 175וקשה ,איזה הפרש יש בין הסתלקות להתפשטות ,הרי לעולם אין העדר אור שאפשר לומר
בו הסתלקות .אלא החילוק הוא לעניין איזה אור זה ,אם זה אור ישר או אור חוזר .ממילא יתבאר
כיצד ההסתלקות גורמת לאור להתעבות וממילא עי"כ למציאות הכלים )ביאורים ח"ב כז ע"ד(
 176אין פנים ואחור באורות אלא רק בכלים .וכל החילוק שיש באורות הוא ההתפשטות
וההסתלקות .ממילא בע"כ שכוונת הרב היא שעל ידי הסתלקות ועליית האורות למעלה נבחנים
האורות באור הנמשך בהם מהמאציל שבסילוקו הוא בבחי' דין והפיכת הפנים )ביאורים ח"ב מד
ע"ב(.
ובאמת יש להעיר כי נזכר פנים ואחור באורות כמה פעמים בדברי הרב )עתיק ב' אנ"כ ז' ופו"ח
טו( ,ועניינו הוא שמאחר הצמצום ומטה לכל אור יש כלי הרי הוא ה"צלם" שלו .והוא רק בבחי'
אור בערך הגוף העיקרי .אמנם בערך הנר"נ הם בבחי' כלי ,וממילא שייך לכנות אור בפנים ואחור
)ביאורים ח"ב מה ע"ב(.
" 177היורד מהמאציל יורד ממנו אל הספי' דרך אחוריו ,שהרי הוא הפך פניו למעלה ואחוריו
לנאצלים והי' דינין כנ"ל) ,נ"א וא"כ אותו האור" מוסגר באוצ"ח.
 178אוצ"ח גורס את המוסגר.
 179פיסקא זו נמחק בשעה"ק ,ובמקומו איתא :והנה אין ספק כי אם יפסק רגע אחד מלהמשיך
המאציל אור בתחתונים היה העולם חרב ,ולא היה מתקיים אפילו רגע א' .ונמצא כי אפילו בעת
עליית האורות למעלה הם ממשיכים למטה אור היורד מן המאציל אל התחתונים על ידם
ובאמצעותם כנזכר ,אמנם הוא נמשך אז דרך אחור שלהם ונודע כי הפנים הם רחמים והאחוריים
הם דינים והאור היורד עתה נקרא אור חוזר לפי שיורד בזמן שהאורות העליונים חוזרים לעלות
בשרשם ובאצילם ולכן האור הזה הוא דין .נמצא כי כאשר הכתר חזר ועלה אל המאציל טרם כל
הספירות כנזכר לעיל ,הנה אותו האור היורד מן המאציל אל הספירות שלמטה מן הכתר נמשך
ועובר דרך אחוריים של הכתר והנה הוא דין כנזכר ,ועד"ז הוא בזמן עליית שאר הספירות.
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,ãçà íééøåçàî àìà úìá÷î äðéà äîëçä éë àåäå ,ïäéðéá 'à ùøôä ùé íðîà
.ïéã øúåé àåäå äîëçãå øúëã åðééäã ,íééøåçà 'áî úìá÷î äðéáäå .ãáì øúëä ïî åðééäã
ãáìî éë 'à ùøôä ùé ãåòå ,180íééøåçà 'èî äìá÷ úåëìîäù àöîð ,'ìîä ãò æ"ãòå
ìá÷î ú"úä äðä éë àåäå éåðéù ãåò íäá ùé ,íééøåçà 'éçá èåòéî åà éåáéø 'ñåú 181÷åìéç
åðîî äìòîìù {â"ò ã} 'éôñä íðîà ,ãàî ãò íéù÷ íééøåçà íäù ,äøåáâã íééøåçà ïî
åà øåîâ ïéã åà íäì êùîðä øåà åúåàá éåðéù äéäé ïë úåðéçáä éôëå ,äæ ïôåàá åðéà
ìéëùîäå íéáø íä éë åìà íé÷ìç úåèøôá áéçøäì ñåîìå÷á çë ïéàå ,ùåìç åà òöåîî
.ïéáé
183
182
íéãå÷ò àø÷ð àåäå íìåëáù ïåùàøä øåàä ,'à : úåøåà éðéî 'â ïàë ùéù àöîð
àáä øåàä àåä ,'â .íéîçø àåäå øùåé êøã àáù øåàä äæî øàùðù åîéùøä àåä ,'á .ì"ðë
àåäù ,'âä øåà àáá äðäå .184ïéã àåäù íééøåçà êøã àåä æàù ,úåøéôñä úééìò êøã åéìà
øàùðä åîéùøä øåàá òâåô ,[úåøéôñá øéàäì äèîì ãøåéå êùîð øæåç øåà àø÷ðä] ïéã
àåäå øùé øåà äæ ,íéëôä 'á íäù íåùî äæá äæ 185íéùèáîå íéëî æàå ,íéîçø àåäù
øåà àåäù] (åîéùøä øåà àåäå) 186åøå÷î ìà úåìòì õôç äæå ,ïéã àåäå øæåç øåà äæå íéîçø
,åðîî ìá÷ìå ÷áãäì àåä åöôçå å÷ùç æ"ëò 187,ùîî äìåò åðéàù ô"òà ,['æðë ïåùàøä
.ãøéì õôç àåä øæåç øåàäå
úåàëä 'éçá ìë éë òãåðë ,äæá äæ íéëî ïëì, íòáèá íéåù íðéà íäéðùù àöîð
àåäù ãøåéä øåàî 189ïéöåöéð ïéìôåð æàå .188ïéåù ïðéà øùàë àåä äæá äæ úåøåà úåùéèáå
.éòéáø øçà øåà åäæå ,åîéùøä øåàî òåøâ àåäå ïéã
190
ïàë ïéììëð íìåë åéäù , ì"ðë à"úðè 'éçá 'ã ãåñ íäå ,øåà 'éçá 'ã àåä éøäå
íìåòì íä úåãå÷ðä éë ,úåãå÷ð íééøåçà øåà ,íéîòè 'à øåà ,ïèøô äæå .íéãå÷òä ïéðòá
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 180ולכן הוא יותר דין מכל שאר הספירות שעליה )נוסף בשעה"ק(.
 181כלומר ריבוי בחי' אחוריים.
 182וג' אלה הם טעמים נקודות ותגין )ביאורים ח"ב כח ע"א(.
 183שירדו ונתפשטו מן הפה ולחוץ ולמטה עד החזה )נוסף בשעה"ק(.
 184הנקרא אור חוזר נמשך ויורד למטה להאיר בספירות )נוסף בשעה"ק(.
 185עי' לעיל הערה .96
 186וכן האור החוזר חפץ לירד .אמנם הלשון הזו למעשה צריכה ביאור ,שכן בד"כ האור הישר
חפצו הוא לירד ואור חוזר חפצו לעלות ,וכאן הדבר הפוך .אמנם דבר זה שהרשימו הוא מאור ישר
ורחמים הוא מאחר שהאור העיקרי שלו עלה למעלה .אם כן ,תשוקתו של הרשימו אף היא לעלות
למעלה ,אמנם מאחר שהוא מאור ישר ורחמים שתכונתו להאיר למטה ,ממילא בע"כ שאינה עולה
כלל ,וכן הוא באור חוזר דכאן ,שעל אף שהוא דין ותכונתו להסתלק ,מאחר שכל ירידתו לא היתה
כי אם להמשיך לכל אותן י' הספירות שפע של חיות ,עכ"ז הוא חוזר ומסתלק אחר כך ,שכן כל
ירידתו לא היתה כי אם לצורך אותן י' הספירות דההתפשטות הראשונה ,והם הרי עלו למעלה,
ממילא גם האור החוזר עולה עמהם .ומה שכתב הרב שחפץ אור חוזר הוא לירד כוונתו היא לכל
חלקי האור החוזר אשר באותן הספירות שעדיין לא עלו .עוד יש לומר שהרשימו הרי כלול מחסד
ורחמים ,וכן ההסתלקות ,ממילא לא ימלט שימצאו בהם ב' התכונות ,האחד שחפצו לירד ואפילו
שעיקרו להסתלק ,וכן להיפך )ביאורים ח"ב כח ע"א(.
 187כי הרשימו נשאר קיים לעולם למטה )נוסף בשעה"ק(.
 188עי' ע"ח מטי ולא מטי פ"א ,שהם בחי' אותיות י' וה' של שם הוי"ה ב"ה ,והם בחי' אבא
ואמא )ביאורים ח"ב כח ע"ד(.
 189נולד מביניהם ע"י הכאתם זב"ז )נוסף בשעה"ק(.
 190כוונתו לשער טנת"א פרק א' ,שם מבאר שישנם בא"ק ד' בחינות טנת"א ,ומהם נבנו כל
העולמות כולם ,וכן הדבר בעקודים עצמם ובאצילות ,שלכ"א מהם יש טנת"א פרטי שלהם,
ובפרטי פרטות כן הוא בכל פרצוף ופרצוף ,הן בהתפשטות הראשונה שלו ,והן בשניה )ביאורים
ח"ב כט ע"ב(.
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,ì"ðë äæá äæ ïéâúäå ïéãå÷ðä úåàëä é"ò ïéìôåðä ïéöåöéð ìù øåàå ,ïéâú åîéùø øåàå ,ïéã
íéìëä 'éçá åùòð êéà øàáúð éøäå .191íéìëä 'éçá (íä) [äùòð íäî] øùà ,úåéúåà àåä
.ì"ðë úåøåàä úùéèáå úåàëäî àåäå
192
÷ø , íéãå÷òä íìåòá íéìë 'éçá åéä øáë éë ,ä"äìæ éøåîî éúòîùù ã"òìðå
ìù íéìëá åøàùðù 193ïéöåöð ç"ôøä úîâåãá àåäå ,ïäîò åáøòúð ì"ðä ïéöåöéðä åìàù
éë äìòîì øàáúð éøä éë äæì äéàøå .ä"òá åîå÷îá ù"îë ,[åøáùðùë] íéãå÷ðä íìåò
.195ñâå áò øåà 'éçáá éìëä øàùð äéä 194äìòîì äìåòå øæåç øåàä äéäùë
ä÷ìúñð 'ðéçá ìëå åîéùø øéàùä àì úåëìîä øåà äðä ,ïéðòä ùøôì ìéçúðå
äîøâî äì úéìã ,196äøéàî äðéàù àéøì÷ôñà úåëìî '÷ðù íòèä äæå ,äúìòå äìåë

מאיר האוצר 
 191והם ד' בחי' ,דהיינו נר"נ והגוף וכמו שמבואר בשער טנת"א )פרק א ופרק ה( שכל טנת"א
הם נר"נ וגוף .לכן מובן ,אור הראשון אחר שעלה הנה הוא חוזר תיכף פניו למטה להאיר להם
מלמעלה בבחי' אור דנשמה ,וזהו דוגמת נשמה שנמצאת למעלה מהפרצוף ומאירה למטה .ואור
האחוריים ,הרי הוא אור חוזר ,והוא הנקודות ,והוא בחי' הרוח שמעל לאותיות ועל ידיהם
מתנועעים האותיות .וכאן ,לאחר שעלו האורות העיקריים למעלה וירד אור חוזר להחיותם ,הוא
עומד בבחינת העביות והניצוצין שהמה הכלים לבחי' רוח החיים שלהם .ועל אף שעיקרו עולה,
עכ"ז נותרה ממנו הארה למטה להיות לבחי' רוח חיים ,והרשימו דאור ישר הוא בחי' תגין הרי הוא
כנגד הנפש שותפא דגופא .ועל אף שהוא בחי' גדולה יותר מהאור דאחוריים עכ"ז הוא רק בבחי'
תגין ,אך היא הנותנת ,שכן משום שהוא גדול יותר אין לו השתוות כל כך עם העביות עד שיאיר בו
בכל תוקף אורו ומאיר רק מבחי' נפש שבו )עי' ע"ח מטי ולא מטי ג' שאור הרשימו נחלק לב' שכן
המובחר נעשית נשמה לאור דההתפשטות השניה והאור היותר חשוך משתתף ומתערב עם הכלי(
)ביאורים ח"ב כט ע"ב(.
עי' שער עתיק פרק ד' שכל כלי נעשה על ידי הכאה של אור המקיף באו"פ.
 192אלא שהם היו בכח ולא בפועל ,ועי' דברינו לעיל הערה  ,87ולכן מובן מ"ט נקט בכ"מ בלשון
'כלים' בלשון רבים ,ולא נקט בלשון 'כלי'.
 193צ"ע ,שכן לכאורה הם אינם דומים כלל ,שכן הרפ"ח נותרו שם מהאור הראשון עצמו,
אמנם כאן הם מתולדת האור דאחוריים שירד אליהם מהמאציל בעת עלייתם .ונראה לבאר ,שרק
הרשימו שנשאר מהאור הראשון הוא בדוגמת רפ"ח הניצוצין אשר שם ,והניצוצין שנעשו כאן הם
רק בבחי' אור שנוסף אח"כ בעת הסתלקות האורות למעלה )ביאורים ח"ב כט ע"ד(.
 194נפשטו מתוך האורות הגסים העבים המחוברים בהם ונשארו האורות הגסים למטה ונעשו
כלים )נוסף בשעה"ק(.
 195ונעשו כלים ממש אבל גם אפשר לומר כי הכל דבר א' ואלו האורות הגסים הם הניצוצות
עצמם שנתפשטו וירדו למטה על ידי בטישת והכאת אור הרשימו באור החוזר כנז' ואין בידי
להכריע איך שמעתי ועי' במה שיתבאר לקמן כי יש רפ"ח ושכ"ה והנלענ"ד כי יש נצוצי אורות
ונצוצי כלים וכל בחי' משניהם היא שכ"ה ורפ"ח כי זה לעומת זה הם ,ונחזור לענין הנז' לעיל ובו
נכריע כי כבר היו כלים בעולם מלבד הניצוצות )נוסף בשעה"ק(.
 196עי' זהר ח"א קפג ע"א :תא חזי כל נביאי דעלמא כלהו ינקי מסטרא חדא מגו תרין דרגין
ידיען ואינון דרגין הוו אתחזיין בגו אספקלריאה דלא נהרא דכתיב במראה אליו אתודע מאן הוא
מראה כמה דאתמר )דמראה( חיזו דכל גוונין אתחזיין בגווה ודא היא אספקלריאה דלא נהרא.
תרגום :בא וראה ,כל נביאי העולם ,כולם יונקים מצד אחד מתוך שתי דרגות ידועות ,ואותן
הדרגות היו נראות בתוך האספקלריה שאינה מאירה ,שכתוב "במראה אליו אתודע" .מה היא
"המראה" ,כמו שנאמר )שמראה( המראה שכל הצבעים נראים בתוכה ,וזוהי האספקלריה שאינה
מאירה.
מגו תרין דרגין ידיען  -הוא אור אמא המתגלה בנו"ה דז"א ,והן הם דרגין ידיען ,שהם גלויים
ונודעים ,כי למעלה בחג"ת האורות סתומים אבל בנו"ה הם מגולים והיינו ידיען )רמ"ז(.
בגו אספקלריאה דלא נהרא  -ר"ל שנו"ה דז"א מתנוצצים בחו"ב דנוק' העומדת אחריו והיא
נקראת אספקלריא דלא נהרא ,מפני שהיא גבורה הנקראת חשך ,אבל מתגלה באור החסדים דנ"ה
דז"א )רמ"ז(.
דכל גוונין אתחזיין בגווה  -ה"ס המלכות הידועה ,וכו' היא מקבלת מאחרים ומכל המדות
העליונות לכן אמר שהיא חיזו דכל גוונין וכו' )רמ"ז(.
כוונתו של הרח"ו למלכות דאצילות ולא למעלה מזה ,שכן שרשה ,הרי היא מלכות דעקודים,
נסתלקה למעלה ולא נשאר ממנה אפילו רשימו .אין למלכות דאצילות שורש מיוחד בפני עצמו
בעולם העקודים וקבלתה היא רק מט' הספירות העליונות שעליה .שכן רק על ידי רשימו שנשאר
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[åîöòì] (åãáì) ãåñéá øàùðù åîéùøä ïî êà ,íùåø íåù äá øéàùä àì éë ,197íåìë
.198äéìà ë"â øéàî
øúë øàùð ãøéì úåøåàä åøæç øùàë éë ,ì"ùî àåäå ,øëæðä ìà øçà íòè ùé ãåò
íå÷îá úåëìîå 'åë øúëä íå÷îì äøæç äîëçù àöîð ,199ììë ãøé àìå ìéöàîá ÷åáã
àéøì÷ôñà 200úåëìî ìù éìë àø÷ð ïëìå ,ììë øåà éúìá úåëìîä ìù éìë øàùðå ,ãåñéä
úåëìîä äúìòùë äðäå .201íéãå÷ò ùåøãá êøåàá à"îá äæ øàáúð øáëå ,àøäð àìã
{ã"ò ã} ãåñéä øåà åúåà æàå ,ì"ðë øåçà êøã äá øéàî äéä ãåñéä àìä ,ãåñéä íå÷îá
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מכל בחינה ובחינה מורה על כך שעיניה וליבה למטה להשפיע גם שם אפילו לאחר שנסתלקה
למעלה )ביאורים ח"ב ל ע"א( .עי' לעיל הערה  ,166וכל זה לצורך הנקודות )ביאורים ח"ב סו ע"ד(.
 197עי' זהר ח"א קפא ע"א :כד ברא קב"ה עלמא עבד לה >ל<סיהרא ואזער לה נהורהא דהא
לית לה מגרמה כלום ובגין דאזעירת גרמה אתנהרא בגין שמשא ובתוקפא דנהורין עלאין.
תרגום :כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם ,עשה את הלבנה והקטין את אורה ,שהרי אין לה
מעצמה כלום ,ומשום שהקטינה את עצמה ,האירה בגלל השמש ובחוזק האורות העליונים.
ועי' זהר ח"א לג ע"ב :רבי אלעזר אמר יהי מארת אספקלריאה דלא נהרא מגרמה אלא על ידא
דנהורין עלאין דנהרין לה כעששיתא דלקטא נהורא דנהיר.
תרגום :רבי אלעזר אמר" ,יהי מארת" ,אספקלריה שלא מאירה מעצמה ,אלא על ידי אורות
עליונים שמאירים לה ,כמו עששית שמקבלת אור שמאיר.
עי' תיקו"ז ריש תיקון מ' פט ע"ב :ובגין דא מסטרא דיהו"ה אתקריאת אספקלרייאה דנהרא וכד
איהי אדנ"י בלא בעלה אתקריאת אספקלרייאה דלא נהרא ונביאיא מסטרא דיהו"ה אינון
מאספקלרייאה דנהרא ונביאיא מסטרא דאדנ"י אינון מאספקלרייאה דלא נהרא דאלין מתנבאין
רחמי ואלין מתנבאין דינא דנבואה איהי שקילא לאורייתא דבכתב ולאורייתא דבעל פה
ובההוא זמנא דמתפתחין היכלין דנבואה כמה מארי דעתידות יתערון בעלמא הה"ד )יואל ב'(
ונבאו בניכם ובנותיכם וכו' וכמה מארי דאותות ומארי דעתידות ממה דהוו ועתידין למהוי ממה
דהוו מסטרא דמחשבה דאתמר בה ישראל עלה במחשבה ומה דעתיד למהוי מסטרא דאימא עלאה
ורזא דמלה מה שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה
תרגום :ומשום זה מצד של יהו"ה נקראת האספקלריה המאירה וכשאדנ"י היא בלי בעלה
נקראת אספקלריה שאינה מאירה והנביאים מצד של יהו"ה הם אספקלריה שמאירה ונביאים מצד
של אדנ"י הם מן האספקלריה שאינה מאירה שאלו מתנבאים רחמים ואלו מתנבאים דין שהנבואה
שקולה לתורה שבכתב ולתורה שבעל פה.
ובאותו זמן שנפתחים היכלות הנבואה כמה בעלי עתידות יתעוררו בעולם זהו שכתוב ונבאו
בניכם ובנותיכם וכו' וכמה בעלי אותות ובעלי עתידות ממה שהיו ועתידים להיות ממה שהיו מצד
המחשבה שנאמר בה וישראל עלה במחשבה ומה שעתיד להיות מצד האם העליונה וסוד הדבר מה
שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה.
ועי' לש"ו כללים ח"א פה ע"ב שהמלכות מושרשת במלכות דא"ס שבה היתה הצמצום.
 198הנה לעיל כתב שתכלית הרשימו הוא להאיר לתחתון ממנו ,ואין למלכות רשימו שכן אין
למטה הימנה .וקשה שהרי כאן מדובר לאחר שעלתה המלכות ,ואם כן למי מאיר הרשימו ,אלא
פשוט הדבר שכוונתו לכלי ולעביות ,שכן מאחר שעלה כל האור ונשארת העביות למטה בלא אור,
נשאר מכל בחינה רשימו להאיר לעביות .והנה נשאר רשימו מכל א' לב' תועליות :א( להאיר
לתחתון שעדיין לא עלה ב( להאיר לעביות שנשארה למטה )עי' לעיל הערה  .(158אם כן אף כאן
לא הותיר אור המלכות אחריו רשימו כלל להאיר לכלי שלו ,אלא שמהרשימו שנשאר בעביות )הרי
הוא הכלי( דהיסוד ,נמשכה הארה ממנו לכלי והעביות דמלכות גם כן ,ומשמש הרשימו דהיסוד
לשניהם ,הן לעביות דיסוד והן לעביות דמלכות )ביאורים ח"ב לא ע"א(.
 199הטעם הראשון הוא מחמת הרשימו שלא נותר בה ,והטעם השני הוא מחמת האור
דההתפשטות השניה שלא נכנס למלכות אור כלל ,והאמת היא שאלו ב' הטעמים א' הם ,שכן הם
תלויים זה בזה :עיקר הרשימו שנשאר שם לעולם גם לאחר הסתלקות האורות הוא רק כמה
שצריך ע"מ שיהיה שורש להתפשטות השניה ,ומאחר שבהתפשטות השניה לא נכנס שם אור כלל,
לכן גם רשימו לא נשאר שם )ביאורים ח"ב לא ע"ב(.
 200וצ"ע ,שכן יש רק כלי א' בעקודים ,והיאך אמר כאן שיש כלי פרטי לכל ספירה וספירה שבו.
ויש ליישב שאמרו כאן "כלי" כוונתו לחלקי הכלי) ,כללים ח"א צח ע"ב( ועי' לעיל הערה .87
 201כוונתו לע"ח שער מטי ולא מטי )ביאורים ח"ב לא ע"ב( ,ועי' ליקוטי נוסחאות.
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.203úåëìîä éìë ìà ïéöåöéð íééøåçà êøã ãøåéä øåàä ïî ìôðå 202'ìîä ìù äæä øåàá äëä
åìôðå åîéùøä äæá äëä åéøåçà êøã åì øåàä àáùëå ,åîå÷îá åîéùø çéðä ãåñé äìòùëå
)äéä åîéùøä åúåà æàå ,ãåñéä ìù íéìë 'éçá åðîî äùòðå ïéöåöð [øæåçä øåàä äæî] (åðîî
)ùåøãá ä"òá ù"îëå ,ïéâúä ãåñ íäå ,åëåúá ñðëð àìå ÷åçøî äæ éìëá [äéçî] (øéàî
.204[ùîî íëåúá àìå úåéúåàä ïî äìòîì ïéâúä êéà] ù"ò íéãå÷ðä
'éçá äùò àì ìáà ,äîëçä êøåöì åîéùøä çéðäù øúëî õåç ,'éôñä ìë åùò ïëå
äéä 205íäî äìòîìù äîá äàëä é"ò ,äìòîì íúåìòäá ,'éôñä øàù àîìùáù éôì ,éìë
éî ùé àì øúëä êà ,[äùéèáä éãé ìò íéãøåéä íää úåöåöéðäî] íéìëä 'éçá úéùòð
éë éøäå .206åìù éìëä ['éçá åðîî äùòð] (ïééãò øîâð) àì ïëì ,åúééìòá åìù åîéùøá äëéù
.åîéùø àìå éìë çéðä úåëìîå ,éìëå åîéùø åçéðä 'éôñä øàùå ,éìë àìå åîéùø çéðä øúëä
,ì"ðë øúëä ïî õåç 208íîå÷îì åøæç ,207ìéöàîä ïî 'éôñä åìà úìá÷ øçà íðîà
øåà äëä æà ,åá äñðëðå äîëç äøæçùë éë .äøæçá ÷ø äùòð àì øúëä ìù éìëä æàå
åîéùøù éôìù ,210úåìåôë úåàëä åìà åéäå ,209åîå÷îá øúëä åá çéðäù åîéùøá äîëçä
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" 202ואז אותו אור היסוד הכה באור הזה של המל'" נמחק בשעה"ק ,ובמקומו איתא "ואז האור
החוזר היורד בכלי של המלכות פוגע באור עצמו הראשון של המלכות העולה למעלה ובטש דא
בדא".
 203אמר הכותב חיים הנה ראיה כי הניצוצות הם בחינה אחרת זולת בחי' הכלי כנז"ל )נוסף
בשעה"ק(.
 204הוא על פי מה שאמרנו )לעיל הערה  (186שעל ידי האור חוזר שהוא בבחי' גבורה ודין
נפרדת העביות מהאור ,והוא מה שאמר כי הרשימו היה מאיר בכלי זה מרחוק שכן היה האור
מרוחק מהכלי ,אמנם צ"ע ,מאחר שאמר ג"כ שהם בסוד התגין ,אם כן לכאורה הוא אינו מרוחק
כלל ,כי התגין מחוברים ודבוקים עם האותיות לעולם .אלא בע"כ שאין כוונתו שהוא מרוחק
ממש ,אלא שעיקר אורם הוא מבחוץ ולא בתוכם ומאיר להם רק מלמעלה ,ורק הארה מועטת
מתפשטת בתוכם ,כי כן הוא הוראת התגין )ביאורים ח"ב לב ע"א(.
 205כלומר שהכאת הרשימו הוא באור החוזר היורד מלמעלה )ביאורים ח"ב לג ע"א(.
 206דייק בלשונו לומר ש'לא נגמר בחי' כלי' ,שכן באמת היה קצת בחי' כלי גם בכתר והוא
בעביות אשר אף הוא ישנו בו ,וכן היה גם בכתר בחי' אור החוזר הרי הוא האור היורד דרך אחוריו
וכמו כן גם בו היתה בחי' ניצוצין .אמנם כל אלו הענינים היו בכתר במיעוט ובהעלם גדול ,עד
שאפשר לומר שהם היו בו בכח ולא בפועל ,שכן הוא עומד בסמוך למאציל ,וכל עלייתו וסילוקו
הוא רק כרגע ותיכף חוזרים פניו למטה ,ואין מי שיכה ברשימו שלו .שכן כל ההכאה היתה על ידי
כך שהיו שם אורות הפכיים דהיינו חסד ודין ,ובכתר היה הדין ממועט מאד .אמנם בחי' הכלי
נגמרה בהתפשטות השניה )ביאורים ח"ב לג ע"א(.
 207כלומר ,לאחר שעלו למעלה ונשלמו שם )ביאורים ח"ב לג ע"א(.
 208דהיינו ההתפשטות השניה )ביאורים ח"ב לג ע"א(.
 209כאשר התחיל אור החכמה לירד ולהכנס בכלי הכתר ,ואז היה בזה שנוי וחלוק מה שאין
כן בכל הט' ספירות האחרונות כי בכלם היה בטישה והכאה אחת לבד וכולן לא נעשה בכל אחת
מהם רק כלי א' )נוסף בשעה"ק(.
 210אור הרשימו דכתר הוא הנשאר בעת ההסתלקות הראשונה אז נעשתה בו בחי' עביות.
אמנם מאחר שהעביות שבכתר היתה זכה ודקה מאד ,היו הרשימו והעביות כלולים זה בזה .אבל
כאשר ירד האור דההתפשטות השניה ,ונכנס שם אור החכמה ,אזי נחלקה כללות הרשימו דכתר
)שהיה כולל גם כן מאור ועביות( לשנים על ידי דביקותו באור החכמה ,שכן האור הזך שבו נכנס
בתוך אור החכמה דההתפשטות השניה ונעשה לבחי' זכר ביחס אליו ,ואור החכמה נעשה לבחי'
נקבה ביחס אליו ,וכן עד"ז נחלק אף אור החכמה לשנים על ידי דביקותו באור הרשימו דכתר.
על ידי האור הזך דהרשימו שבכתר ,שהוא בחי' זכר ,נעשית הכאה ובטישה עם אור החכמה
שהוא בחי' גבורה ונוק' אליו ,ועל ידי הזיווג נפרדות אותן חלקי העביות מהאור הזך דהחכמה )הרי
הם הניצוצין שהזכיר הרב( ,ומאלו הניצוצין נעשה כלי א' הרי הוא הכלי של החכמה .ומש"כ שבא
אור החכמה מלמעלה ומכה ברשימו ומוציא ניצוצין אחרים ,והיינו כלי הכתר .מה שאמרנו שהכתר
הוא למעלה מחכמה ,הוא פשוט ,שכן הכתר הוא מההתפשטות הראשונה ,ואילו החכמה היא
מההתפשטות השניה .אמנם מש"כ שהחכמה היא למעלה מהכתר מבואר בשעה"ק שהחכמה היא
אור שלם ,והכתר הוא רק רשימו )ביאורים ח"ב לג ע"א(.
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 מאיר האוצר

 שכל הסדר כאן הוא כסדר מיתת המלכין הקדמאין שבעולם הנקודות204  עי' דברינו לעיל211
 אמנם כאן בעולם העקודים היה ביטול אורות ולא שבירת כלים )דע"ה ח"א,()ביאורים ח"ב לג ע"ג
.(פו ע"א
 היה כדי לייסד עי"ז, ה"ה השורש למציאות הרע, תכלית ביטול המלכים בעולם הנקודות212
 אמנם בביאת משיח בסוף ו' אלפי שנין.את ענין הבחירה שיהא כח ביד האדם להטות לכאן ולכאן
 אמנם. אם כן כל משך זמן ו' אלפי שנין בחי' הביטול שבמלכים הוא רק לרעה,יוחזר הכל לטובה
 שכן דבר זה נתן אפשרות לגלות את,הסתלקות האורות דעולם העקודים היה כולו לטובה מיד
 ולולא זה לא,אור קדושתו למטה על ידי הסתלקות האורות שע"י נעשתה העביות לעשות כלים
.(היה מקום למציאות העולמות )ביאורים ח"ב לג ע"ג
 ונראה כוונתו, עי' כללים כלל י"ח ענף י' סימן ד' אות יג סעיף יא )לש"ו( ]אין שם סעיף יא213
.[לסימן יא אות מ"ב עמוד סא ע"ג
 כפי שמדוייק בלשונו שהדבר היה "דרך נקבי עיניים" ולא, אורות אלו אינם אורות העיניים214
 אמנם.(' שכן עצם אורות העיניים הם מהחכמה )עי' ע"ח שער אח"ף פרק א,יציאה מהעיניים עצמן
"אורות הנקודות" הנזכרים כאן הם אורות תחתונים אשר שרשם הוא מנה"י דאדם קדמון שעלו
.(למעלה ויצאו דרך העיניים )ביאורים ח"ב עט ע"א
 והוה, ומהאזניים ולמטה מתלבש הס"ג על הע"ב, הע"ב מתפשט בכל א"ק מראשו ועד רגליו215
 וכוונתו לס"ג דמוחא סתימאה דאדם קדמון ולא.(הע"ב נעלם והס"ג נגלה )ביאורים ח"ב עט ע"ב
לס"ג דאדם קדמון ]שהרי הס"ג דאדם קדמון מתחיל מהגרון ולא מהאזניים[ )דע"ה ח"א ט ע"ב
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äìçúá äéä äæ ïéðò íðîà .216åìù íéìâøä íåéñ ãò â"ñ 'éçá àåä ÷"à íåéñ ìë íåìùú
÷ãò åìù øåáéè íå÷îî ï"áå ä"î 'éçá äéä 218ë"çàå ,217íéãå÷ðä íìåòá íéëìî úúéî íãå
.219ä"òá ù"îë íéìâøä íåéñá äèîì
íäù úå÷åìç 'âì íé÷ìçð íéîòèäå ,à"úðè ùé â"ñ íùá éë åðøàéá øáë äðäå
äðä éë àåä ïéðòäå ,221åìù íéðéòä ïî íéëùîðä úåøåà 'éçá íä úåãå÷ðä íðîàå .220ô"çà

מאיר האוצר 
וע"ש ח ע"א וע"ב כמה ראיות לזה( .ראיה לזה ,עי' דע"ה ח"ב קסג ע"ג שמוכיח מדברי הרב בשער
טנת"א רפ"א שם איתא שאין המדובר בע"ב הכללי דאדם קדמון ,ועי' תיקוני זהר דף קמא ע"ב
שהמוחא סתימאה עצמו נקרא ס"ג .ממילא יתבאר שע"ב דמוחא סתימאה היא ע"ב דס"ג ולא ע"ב
עצמו דאדם קדמון ולכן דיבר בו ,וע"ש מש"כ בבהגר"א קלח ע"ב.
 216לעיון יתר  -יש ג' הבחנות בא"ק :א( עד הטבור ,שהוא עיקר מציאותו ,ב( עד סוף רגליו,
שהוא בסוד תוספת ]על עיקר הא"ק[ וההתפשטות הראשונה דאצילות ]וכל זמן שלא נפרס הפרסא
הוא עדיין בתורת א"ק ולא דרגה תחתיו )ביאורים ח"ב טז ע"ג ,וכן כללים ח"ב מא ע"א([ ,מאחרי
פריסת הפרסה )דהיינו גילוי הזו"ן הרי הוא האצילות( ועד להתפשטות הראשונה דאצילות מתחת
לטבור דאדם קדמון היה מקום פנוי כמו כל הצמצום )כללים ח"א כא ע"ב( .דהיינו שעיקר שם ס"ג
הם פרטי הע"ב וס"ג שבו .ותחת הטבור נמצאים מ"ה וב"ן הפרטיים דע"ב וס"ג דס"ג ]והמה בתוך
רגלי א"ק[ )כללים ח"ב מז ע"א( .אם כן ,לא נתגלו בחי' מ"ה וב"ן דמוחא סתימאה דאדם קדמון
עצמו עד לזמן הוצאת הנקודות מחוץ לרגלי א"ק )כללים ח"ב קג ע"ד( .כאן הוא מקור לכך שא"ק
ואצילות הינם למעשה עולם אחד ,אלא שא"ק הוא למעלה מהפרסא והוא בחי' ע"ב וס"ג שבו,
ואצילות הוא מ"ה וב"ן שבו והוא מתחת לפרסא ,ועי' לקמן שער עתיק פרק א' )ביאורים ח"א מח
ע"א(.
217
לשון זו היא לישנא קלילא ,שכן היה לו לומר קודם יציאת המלכים שהוא קודם שנעשה
עולם הנקודות ,שכן המלכים יצאו על ידי גילוי דשם ב"ן )עי' ע"ח טנת"א א' ושבירה ו'(] .ואין
לומר שלא היתה אז בחי' שם ב"ן אלא בבחי' אחרונות דס"ג ,ומיתת המלכים היתה רק באותן
הבחי' האחרונות דס"ג ,שהרי ברוב הדרושים מכנה הרב את המלכים "ב"ן"[ )ביאורים ח"ב עט
ע"ב(.
 218דהיינו לאחר התיקון ]כן הוא בשעה"ק כא ע"א[ )ביאורים ח"ב עט ע"ב(.
 219דהיינו שמ"ה וב"ן מלבישים את ע"ב וס"ג ועל ידי כך נעלמו הע"ב וס"ג ,וממילא כל הגילוי
שמהטבור ולמטה הוא רק מהמ"ה וב"ן ,וזהו הנקרא בשם עולם האצילות .ולמעלה מהטבור הוא
הנקרא בשם א"ק אמנם למעשה על ידי הע"ב והס"ג דאדם קדמון היורדים ומתלבשים בפנימיות
האצילות כולל הא"ק גם את כל האצילות ,כדרך א"א הכולל את כל האצילות .ועי' לקמן פ"ב שכל
האורות מהטבור למטה נסתלקו ועלו למעלה ולמטה נשאר ריקן מאור ,ולכן הוא שיצא במקום זה
עולם הנקודות והאצילות ,ואם כן אין למטה מהטבור אלא מ"ה וב"ן בלבד ,ולכאורה סותר
המתבאר כאן וצ"ע .אלא צ"ל כי לצורך יציאת הב"ן והתהוות דעולם הנקודות אכן מתחילה
נסתלקו ועלו האורות בסוד ההסתלקות הראשונה אשר לאצילות והיינו מה שיצאו דרך העיניים
ונשברו ,ואילו בעת התיקון חזרו אור דע"ב וס"ג ונתפשטו בפנימיותם בנוסף למ"ה וט"ר דב"ן
)ביאורים ח"ב עט ע"ב(.
 220עי' הערה  215מש"כ בשם לש"ו שכוונתו כאן לס"ג דמוחא סתימאה דאדם קדמון ולא ס"ג
דאדם קדמון.
 221לכאורה צ"ע ,הרי הנקודות הם בסוד ס"ג ,ומקום התגלות ס"ג הוא דווקא מן האזניים
ולמטה ,ואם כן כיצד יתכן שיצאו מהעינים שהוא בחינה גבוהה יותר .ועוד קשה ,הרי הטעמים
המה בבחינה גבוהה מהנקודות ,שכן הטעמים הם בסוד כתר ונקודות בסוד חכמה .והרי האח"פ
הם הטעמים ואם כן ,הכיצד יצאו הנקודות בבחינה הגבוהה מהם .ועוד קשה ,כתוב שהנקודות הם
"מהבחי' אחרונות דס"ג" והרי "הבחי' אחרונות" אינם נקודות אלא אותיות.
וצ"ל שמהעיניים יצאו רק הבחי' אחרונות דס"ג שמקומם האמיתי הוא מהטבור ולמטה ,אלא
שעלו מלמטה למעלה .ונקראו נקודות מכיוון שכל זמן שלא נפרס הפרסא ולא נתגלו המ"ה וב"ן
הכלליים )הרי הם האותיות והתגין הכלליים( ,הרי שלא נתגלו עדיין המ"ה וב"ן הפרטיים אשר
בס"ג עצמו ,וממילא כולו נקרא בשם ס"ג ונקודות .ועלייתם ממטה למעלה היתה בבחי' עליית מ"ן
כדי לקבל שם תוספת של אור וברכה ,וכל עליית מ"ן היא למוחא סתימאה )עי' ספד"צ ד ע"ב ביה
סליקו וביה סלקין ,ודברי הגר"א שם ומאיר הספרא שם הערות  ,(519 ,518והמוחא סתימאה כלול
מעסמ"ב ,ועליית המ"ן היא לע"ב שבו כי שם הוא ראשית הגילוי דאור א"ס .כך ,שע"ב דמוחא
סתימאה הוא שורש לאור העיניים והס"ג דמוחא סתימאה הוא שורש האור דאח"ף ,ומ"ן דאח"ף
עלו בשלום וירדו בשלום .אמנם עליית אורות הנקודות )שהם מהבחי' האחרונות דס"ג( לא היתה
כראוי כלל ,שכן לא היה אז יחוד בין או"א כראוי ,וכל א' העלה מ"ן בפני עצמו .והנה הנקודות
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íåúñéå ïæàä á÷ð ìò òáöà íãà çéðé íà éë ,èòåî ìáä àåä íéðæà éá÷ðî àöåéä ìáää
úàöì äöåøù åëåúáù ìáää úòåðú úîçî äæå ,222åëåúá äøáä ìå÷ ùéâøé ÷æåçá åúåà
úåøéôñ øùò åàöé äæä ìáää ïî äðäå ,ùâøð åðéà òáöàä øéñäá íðîà ,ìåëé åðéàå õåçì
.äìòîì øàåáîë íéðæàä úðéçáî
223
. ì"ðë íèåç ìù úåøéôñ øùò 'éçá åàöéå ,ùâøåî øúåé ìáä ùé íèåçá ë"çàå
øëéð àåä äèîì ãøåé øåàäù äî ìëù éôì íìåëî ùâøð øúåé ìáä ùé äôá ë"çàå
úðéçá íä úåîå÷î äùìùä åìàå .íéãå÷òã 'éä åàöé íùîå ,íù äìâúîå øúåé ùâøðå
.â"ñã íéîòèä
224
úåîå÷î 'âá åîë ïéòá ìáä êë ìë ïéà ïëìå , â"ñã úåãå÷ðä åàöé ïéòä ïî ë"çàå
çë úö÷ åðéöî æ"ëò ìáà ,226íéîòèä åîë ïè÷ä íéãå÷ðä øåà äîåã ïéà éë ,225ì"ðä
{á"ò ä} ãìåðù äðòéä úá úöéá ïéðòë ,òáèá ïéòä ùåçá äàøðë ïéòä úåìëúñäá
,úåôåòä øàù åîë íîîçì íéöáä ìò áùúù éúìá äî ïîæ äúåìëúñä éãé ìò çåøôàä
åàöé íéðéòä ìù äæä úåìëúñä 'éçáî äðäå .íéðéòä úåìëúñäá úéùîî çë úåéä äøåé äæå
ìù ä"éåä úøåö øééöîù (à"ò èî÷) å"ë÷ óã 'ò ïå÷éú íéðå÷éúá ù"î ïéáú äæáå ,úåãå÷ðä
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דענינינו המה בעצמן מ"ן דאימא ,ומאחר שעלה המ"ן שלא בדרך זיווג )כלומר ,לא ביחד עם מ"ן
דאבא( ,לכן הם אינם בשלימות ,וכאשר עלו אותן המ"ן דאימא בע"ב דמוחא סתימאה ,הוציא
אותן הע"ב דמוחא סתימאה ממקומו אל החוץ ,והיינו יציאתן דרך נקבי העיניים .אם כן ,בע"כ
שדרך יציאתם מהעיניים אינה על דרך שבח ומעלה .אמנם אח"ף זכו לעלות ולקבל אור וברכה
וירדו למקומם ,ואכן יצאו דרך שבח ומעלה דרך נקבי האח"ף )ביאורים ח"ב עט ע"ב(.
 222הקול הזה הוא בסוד בינה שהתפשט בכל הגוף ,והוא המכונה "קלא דלא אשתמע" )עי'
תז"ח נ נא( .ועליו נאמר "קול גדול ולא יסף" )דברים ה יט( ,כי אין לקול הזה הפסק ,והקול יוצא
דרך האזניים ,והוא שואב וממשיך אליו את הקול הנשמע שהוא בסוד ת"ת )ועי' זהר בראשית נ
ע"ב( )ביאורים ח"ב עט ע"ד(.
 223הבל החוטם הוא בסוד ת"ת שהוא רוח ,והוא מתחבר עם הרוח הכללי שהוא האויר העולם,
והאדם שואב וממשיך אותו לתוך עצמו ,וע"י פעולה זו מתחבר עם זולתו .לכן עשר ספירות
דאזניים הם ת"ד )עי' ספד"צ יח ע"א( ,וי"ס דאור החוטם הם אורות הפרדשקא )מז' תיקוני
גלגלתא( )עי' בהגר"א על ספד"צ ז ע"א( )ביאורים ח"ב פ ע"א(.
 224לכן נקרא "עולם הנקודות" על שם שהם הנקודות דס"ג .ולכאורה צ"ע ,הרי שורש העקודים
הוא בטעמים דס"ג ומ"ט אינו נקרא "עולם הטעמים" .אלא צ"ל כנ"ל ,שהוא נקרא עולם הנקודות
על שם היות עצם מציאותו רק נקודות קטנות וכקרני חגבים )ביאורים ח"ב פ ע"ג( .והנה במקום
אחר מבואר שהם ג"כ ב"ן ,פי' שהם הב"ן דס"ג דס"ג )דע"ה ח"א יב ע"ג ,פא ע"ד( ,וזהו הנקרא
נקודות דאמא )דע"ה ח"א יד ע"ב( .כאשר הרב מזכירם כס"ג ,כוונתו שזוהי ההתפשטות הראשונה
שלהם ומה שנכלל ממנו בהתפשטות השניה .וכאשר מכנם ב"ן ,כוונתו ביחס לנכלל בהתפשטות
השניה בלבד )כללים ח"ב פט ע"ג(.
 225מההסתכלות העין אינו יוצא הבל ממש ,והוא משום כי עיקר הראיה וההסתכלות נמשך מן
המוח היותר עליון שאינו יכול להתגלות למטה )עי' ע"ח אח"ף א'( ,ואין יוצאת ממנו כי אם תמצית
הארה בלבד .לכן אין בעינים נקבים פתוחים כמו שיש באח"ף .ואפילו אותה תמצית הארה
היוצאת מלובשת באורות דתנה"י שעלו באור חוזר ממטה למעלה ,ויצאו דרך העיניים הרי הם
הנקודות העיקריים .ועל זה הדרך הוא כל ראיה ,הרי היא תמצית הארת המוחין המתלבשים במ"ן
שעלה מתנה"י ,אשר אף הוא אינו כי אם תמצית אורה )ביאורים ח"ב פ ע"א(.
 226מש"כ רבינו "אור הנקודים הקטן" אין כוונתו לומר שהוא קטן באיכות ,שכן כל דבר ככל
שאיכותו קטנה יותר כך הוא יותר מוחשי .אלא בע"כ שהכוונה היא שהוא קטן בכמותו ,שכן הוא
רק תמצית הארה .אמנם עכ"פ יש חילוק גדול בין אורות העיניים לבין אורות האזניים ,שאורות
האזניים אין המיעוט בו גופה אלא רק לגבי זולתו ,שכן י' הספירות דאורות האזניים עומדים בפני
עצמם בכל הכח האפשרי ,אלא שמתמעט גילויים מלמטה ,כי אין התחתונים יכולים לקבל את אור
האזניים כמו שהם במקומם ,ואילו המיעוט שבאור העיניים הוא בו ובמקומו גופה )ביאורים ח"ב פ
ע"ב(.
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,äæë íéðéò úåàìî íúåáâå (çé à ìà÷æçé) ãåñá ,íéãå÷ðá íéðéò øåéöá úåéúåà 'ã ïá

.228ì"ðë úåãå÷ð íä íéðéò 'éçá ìë éë 227
äðåùàø 'ä úåà â"ñå ,ä"éåä ïî 'é á"ò 'éçá ìë äéäé 230á"ò ïî äðîúùë 229äðäå
äéäé ,åãáì 231â"ñ 'éçáî íùä äðîðùëå .äðåøçà 'ä úåà ï"áå ,'å úåà ä"îå ,ä"éåä ìù
.äðåøçà 'ä úåéúåàå ,'å úåà ïéâúå ,äðåùàø 'ä úåà 233úåãå÷ðäå ,232'é úåà â"ñ ìù íéîòèä
,äôá 'å úåàå ,íèåçá äðåùàø 'ä úåàå ,ïæàá 'é úåà äéäú ,íéîòèä úà íâ ÷ìçð øùàëå
ù"î ñ"æå ,235äðåùàø 'äå äðåøçà 'ä 'éçá åì ùé ïéòä éë éøä .234íéðéòá äðåøçà 'ä úåàå
ãåñá äðùé éðà íéãå÷ðä øåà ìåèéáá éë ,äðåøçà 'ä ãâð äðùé éðà (236á"ò âë÷) íéðå÷éúá
òãåð éë .øúëì äéðù àéäå äðåùàø 'ä àéä äîëç éë ,äéðù úåéúåà äðùé éðà íâ .äðéùä

מאיר האוצר 
 227והענין כי כל ההויו"ת שהם בבחי' עינים ,הם בצורות אותיות מצויירות בנקודים עגולים,
כצורות העיניים שהם עגולים ,ונמצא כי אלו הנקודות הם הנקודות דשם ס"ג )נוסף במבו"ש(.
 228ואין הוי"ה דטעמים בעקודים והוי"ה דתגין באצילות ,שכן הם הושלמו וכלולים מהכל ולכן
לא נמצא בהם שם מיוחד אלא כפי מאמר חז"ל "לפי מעשי אני נקרא" )שמות רבה פרשה &(,
אמנם בעולם הנקודות ,שם לא הושלם דבר ,והיה כולו רק בבחינת שרשים קטנים לכן מיוחד בו
שם הוי"ה דעיינין המרמז על הנקודות )ביאורים ח"ב פ ע"ג(.
עיניים הם סוד כללות ההנהגה שהיא מסוד המחשבה עילאה סתימאה ,ולכן הם נקודות והם
שרש הכל בבחי' שרשים קטנים ,וכל התפיסה שנמשכת משם היא רק מעט מן המעט ,וכ"ד עיינין
הם כ"ד צירופי שם אדנ"י ,ומשם הם נמשכים למטה בתורת י"ב ת"ד דא"א וי"ב ת"ד דז"א .ויש
בהם ע"ב תגין ע"ש שהוא החסד עלאה ,ה"ה שורש כל החסדים ,וחסד הוא בגימ' ע"ב ,והם תגין
על שם צפייתם ותלייתם למעלה ,שהוא באור א"ס אשר ברדל"א )ביאורים ח"ב פא ע"א(.
 229כאשר נתחיל למנות שם הוי"ה בקומת א"ק יהיה אות י' במוחין והוא שם ע"ב ,ואות ה'
ראשונה הם כל אלו הבחי' של שם ס"ג מאזן א"ק ולמטה עד רגליו כנ"ל ,ואות ו' הוא שם מ"ה
שיצא מן המצח לתקן הנקודות ,ואות ה' תתאה הוא שם ב"ן שהם הנקודים אחר התיקון )מבו"ש(.
 230הא"ק הוא בכללותו הוי"ה אחת ,ויש לנו לרשות לדבר עליו רק מן הס"ג שבו ולמטה )עי'
ע"ח טנת"א א'( .ולכן כאשר מונים מהע"ב ,היינו מהנעלם ולא מהגלוי ,שכן הגלוי מתחיל מס"ג
)ביאורים ח"ב פא ע"א( .עי' כללים כלל ה ענף ב' )לש"ו( .דהיינו שהעקודים הוא בסוד שם ע"ב,
ואילו שם ס"ג הוא שורש לעולם הנקודות )כללים ח"א כא ע"א( ,ועי' הערה .215
 231שהוא תחילתו שבגלוי )ביאורים ח"ב פא ע"א – עי' הערה הקודמת(.
 232אח"ף שהם ג' מיני טעמים כנודע )נוסף במבו"ש(.
 233היוצאין מן העין )נוסף במבו"ש(.
 234נקודים של העין )נוסף במבו"ש( .ועי' בהגר"א על ס"י ח ע"ג ,שעקודים ונקודות עומדים זה
לגבי זה בבחינת זכר ונוק'.
" 235בחי' ה' אחרונה וה' ראשונה" נמחק במבו"ש ,ובמקומו איתא "ב' בחינות בשם ס"ג הפרטי
כי הוא בה"א שניה ובה"א אחרונה".
 236וז"ל :ועוד אני ישנה ,שניה ודאי לחכמה ,דאיהי י' כד אתרחק מיני רחימאי דאיהו ו' ,ורזא
דמלה )משלי ג יט( ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,בחכמה דאיהו אבא י' ,יסד ברתא
דאיהי ארץ ה' זעירא הארץ ודאי ,כונן שמים דא ו' בתבונה דא אימא עלאה ,דבינה אתקריאת
לעילא כד איהי עם בעלה ,תבונה אתקריאת לתתא כד איהי עם ו' ,דאיהו בן ו' ,ות' דאיהו תפארת,
אשתארת איהי ה' עמיה ,ובההוא זמנא דאת י' איהו עם אימא ואיהו מרחק מינה אתמר בה אני
ישנה )ואיהי שניה לה( ,עכ"ל.
תרגום :ועוד אני ישנה שניה ודאי לחכמה שהיא י' ,כשהתרחק ממני אהובי שהוא ו' וסוד הדבר
יהו"ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בחכמה שהוא אב י' יסד הבת שהיא ארץ ה' קטנה
הארץ ודאי כונן שמים זה ו' בתבונה זו האם העליונה שבינה נקראת למעלה כשהיא עם בעלה
ותבונה נקראת למטה כשהיא עם ו' שהוא בן ו' ות' שהוא תפארת נשארת היא ה' עמו ובאותו זמן
שהאות י' היא עם האם והיא מרחקת ממנה נאמר בה "אני ישנה" )והיא שניה לה(.
ועי' ע"ח שער הזווגים פרק ד.
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ïéòä éë àöîð .237ú"æ úåéúåàå ,äðéá íä ïéâúäå ,äîëç íä úåãå÷ðäå ,øúë íä íéîòèäù
ù"îë ,äãòä éðéò åàø÷ð äãòä éîëçù íòèä åäæå ,úåãå÷ðä íäù 238äîëç 'éçá àåä
)õøàá åëìîù íéëìîä 'éçá íä úåãå÷ðä åìàáå .'åâå äãòä éðéòî íà äéäå (ãë åè øáãîá
'ä àéä õøàä éë ,åäáå åäú äúéä õøàäå (á à úéùàøá) 239ñ"æå .ä"òá ù"îë åúîù íåãà
,240íéëìîä úúéî ïéðò àåäù åäáå åäú äúéä øùà àéäå ,ì"ðë ïéòä 'éçá àåäù äðåøçà
(çé è ìàéðã) åäæå ,241øåà éäéå øåà éäé (â à úéùàøá) øîàð æàå íäìù ïå÷éúä àáù ãò
.åðéúåîîåù äàøå êéðéò ç÷ô
,õî÷ :íäù 'è íä úåãå÷ðä äðä éë ,øîàðå ïéðòä úåàéöî øàáð äæ ÷åñô ïéáäìå
243
úåðåéìò 'éçá íäá ùé ë"â íðîà .242õåáé÷ ,÷øéç ,÷øåù ,íìåç ,àáù ,ìåâñ ,éøéö ,çúôå
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 237קשה ,הרי לעיל בסמוך אמר שתגין הם כנגד אות ו' שבשם ואילו אותיות הם כנגד ה'
אחרונה שבשם .והעניין ,כי בס"ג עצמו נעשהו הנקודות ,ובפרט מהבינה ומלכות שבה ,כי הם
הבחי' האחרונות דמ"ן דאימא ,לכן הם הה' ראשונה והה' אחרונה ,כלומר ,הה' אחרונה דאימא
שבס"ג ,שהוא המלכות דאימא .והכל הוא בכלל הה' ראשונה דשם ס"ג והו' והה' אחרונה שלו המה
התגין והאותיות שבה .ולכן הי' דס"ג הוא טעמים דס"ג ,והוא בחי' האח"ף ,והה' דס"ג הוא בחי'
הנקודות .אמנם כאן חושב כי הנקודות המה בחי' החכמה ,משום שתמצית אור הראיה משתתף
בהם ,ובבחי' זו אורות האח"ף הם בבחי' כתר והנקודות חכמה .סופו של דבר הכל נידון בערכין,
דהיינו שכל הכינויים תלויים בבחינה שעליה מדברים באותה הסוגיא )ביאורים ח"ב פא ע"ב(.
 238דמוחא סתימאה )דע"ה ח"א פז ע"א(.
 239כי ביטול המלכים היה באורות העינים לזה אמר הכ' )מבו"ש(.
 240וחשך על פני תהום הם אותיות המות דמיתו ונחשכו העינים ואח"כ תיקונם היה על ידי
פתיחו דעיינין )מבו"ש(.
 241דהיינו אור דשם מ"ה אשר נתגלה ויצא בעת התיקון לצורך מעשה בראשית וממנו נתקנו
כל המלכים ,ושרשו הוא באוירא עלאה אשר בא"א וכן הוא למעלה מזה ברישא תנינא דאדם
קדמון .אמנם אחרי יום ג' נתגלה רק אור המ"ה שכן אור האוירא נסתם .ולכן "יהי אור" קאי על
הארת האוירא שהוא עיקר האור הגנוז ,ואילו "ויהי אור" קאי על אור המ"ה שהוא רק תולדת
האור הגנוז )עי' בהגר"א על ספד"צ יג ע"ב יהי אור ויהי אור( )ביאורים ח"ב פא ע"ב(.
והוא האור דשם מ"ה שהוא אור התיקון והגם דבגמרא ובזוה"ק ובמדרשים מבואר שהאור
דיום ראשון הוא האור הגנוז והוא נגנז תיכף גם קודם החטא )עי' בזהר תרומה קמח דע"ב( ועי'
דע"ה ח"ב דרוש ד' ענף טו ס' ג' ]וז"ל סה ע"ג ,ביום הראשון עצמו הגם שנתגלה אז אותו האור כי
הוא היה באמת היסוד והשורש דכל הבריאה כולה ,עכ"ז לא האירה בהם בכל הראוי ג"כ אלא רק
אחר שנברא אדה"ר ועד החטא וכן האירה ג"כ עד מוצאי שבת בראשית אך עיקרה רק לעתיד לבא,
ע"כ[ אך האור דמ"ה אינו אור הגנוז עצמו אלא שנמשך ממנו ,ועיקר אור הגנוז הוא אור דאוירא
עילאה דאדם קדמון שהוא יצא והאיר ביום ראשון והוא נגנז בהקד"א וממנו נמשך האור דשם מ"ה
ע"י הזיווג דע"ב וס"ג דהא"ק שהוא הקד"א ומוחא סתימאה ומשם לאו"א שבהא"ק שהם הע"ב
והס"ג העיקריים שבו ומהם נולד השם מ"ה דתיקון המדובר לקמן בשער התיקון ומ"ש שנגנז ר"ל
שנגנז בקד"א וכן הוא עתה תמיד גם בא"א דאצילות שהאור דאוירא עילאה שבו הוא עצמו אינו
מאיר כלל עתה עד לעתיד ורק תמצית הארה ממנו הוא נמשך למטה על ידי הקד"א עי' כללים טו ז
א ]שם מבואר החילוק בין אצילות ,שם שולטים מ"ה וב"ן ,לבין עקודים ,שם שולטים ס"ג ומ"ה[
והבן זה היטב ועי' עוד בספד"צ )יא ע"א( גלופי דגלופין )לש"ו(.
 242והם מכתר עד יסוד )שעה"ק כא ע"ב( ,ומלכות אין לה ניקוד כי היא כלילא מכלא ]עי'
בהגר"א על תיקו"ז טו ע"א ,ז"ל" ,בת עין"  -עשירית לוןַ " ,כּ ָלה"  -דכלילא מכלהו – שאין ניקוד
למלכות ,ע"כ[ )ביאורים ח"ב פא ע"ג( .עי' פת"ש נקודות פרק ד' וז"ל ,נגד מלכות לא יש כלל נקודה,
כי בעולם התוהו לא היה להם מלוכה כלל ,ולא יצאה ענינה אל הפועל ,בסוד וארעא אתבטלת
)ספד"צ ג ע"א( ,ולכן גם באורות העינים לא יש נגדה נקודה כלל ,כי היא נשארה במקומה ,בסוד
אישון בת עין ,בסוד נקודה אחת לבד )עי' שער הנסירה פרק א'( ,כתר שבה ,עכ"ל.
ועי' תיקו"ז קנא ע"א שכתר בקמץ ,ועי' גר"א קמז ע"ג שזהו רק כאשר הכתר נחשב במניין
הספירות ,והוא אינו נחשב אזי הדעת באה במקומו והיינו הצירי ,ועי' בהגר"א על תיקו"ז ט ע"א
ד"ה מ"ב וז"ל ,כאן חושב הנקודות מחכמה עד מלכות וסדרן קמץ פתח צרי שבא סגול חולם חירק
שורק שורק גדול כסדר מחכמה .ואל תיקשי ,שבתיקון ע' קא חשיב מכתר עד יסוד ,כבר תירץ
האר"י ז"ל וכן שם מונה סגול קודם לשבא וכולא חשיב כאן כסדר רק הפתח שמתחיל משום
דמפרש בי' קרא ,עכ"ל.
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,úåéúåàä úçú íä íîå÷îù íéðåúçú íä øàùä ìëå ,÷øåù ïåâë òöîàå ,íìåç ãå÷éð íäù
'áî õåç ,ï"éãåé úøåö íä úåãå÷ðä ìù úåðåøçà 'æä ìë äðäå .ä"òá äæ ìë øàáúé ë"çàå
.244ã"åéå ï"éåå 'á íäù çúô õî÷ íäù íéðåùàøä úåãå÷ð
ì"÷ àéøèîéâ ï"éãåé â"é íä åìà úåãå÷ð 'æá ùéù ï"éãåéä ìë äðîð øùàë éë ïéðòäå
íäù ï"éåå 'áå 'é íäù 245çúô õî÷ øàùðå ,úåãå÷ðä åàöé ïéòä ïî éë úåøåäì ,ï"éò ïéðîë
.246íéãå÷ðä ìù íéìëä åùòð íäîù úåéúåà á"ë ãåñ {â"ò ä} àåäå ,á"ë 'èîéâ
íðîà .úåìåòîäå íìåëáù íéðåùàøä úåãå÷ð 'áá íéìëä åæîøðå åîùøð äîì ú"àå
åùòð íäî] ,òãåðë úåãå÷ðä ìù äîëç øúë íäù íéðåùàøä úåãå÷ð 'á åìàî éë àåä ïéðòä
.247ïäéúçú øùà 'éôñì íéìë åàéöåäå åãéìåä øùà íäå ,øàùä ìà (åìà íéìë åàöé) [íéìë
ìáà ,åúîù íéëìî 'æ íä íéðåúçú úåãå÷ð 'æä éë òãåðù éôì ,'á íòè ãåò
úåðåøçà úåãå÷ð 'æä ïëì ,éìëä úøéáù àéä äúéîä 'éçá éë òãåðå .åúî àì íéðåùàøä
åøàùðå åúî àìù íéðåùàøä ìáà ,248úåãå÷ðä 'éçá àåäù åãáì øåà ÷ø ,éìë àìá åøàùð
)ù"ò àø÷ðå íéìëä êåú íéùáìúîå íéîìòð úåøåàä äðä ,249íäìù íéìëä íò (úåøåàä
.'æðë çúôå õî÷á ïéæåîøä úåéúåà á"ëä íäù ,íéìëä
251
ìò äøåî çúôäå , íéîòè àåä øúëäå ,250òãåðë øúëä ìò äøåî õî÷ä äðäå
,ì"ðä ïéðò ìò íéøåî íä éë ,çúôå õî÷ åìà úåãå÷ð 'á íéàø÷ð ïëìå .úåãå÷ðä íäå äîëçä
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 243עי' לקמן פ"ג ששורש כולם הוא בחכמה ,עכ"ז איתא בתיקו"ז )קמט ע"ב( שרובם )אלה
שמתחת לאותיות( מבינה ]ז"ל התיקו"ז :וגביהן דא אימא עלאה וכו'[ .טעם הדבר ,שהרי לא יתכן
שאור החכמה יתגלה למטה אלא על ידי הבינה כנ"ל  .237אמנם נקודת החולם ,שהוא ת"ת ,מקומו
למעלה ,שכן הת"ת הוא הקו האמצעי המבריח מן הקצה אל הקצה )ביאורים ח"ב פא ע"ג(.
 244ענין הנקודות הוא שהאורות באו בכלים סתומים שלא היו יכולים להתפשט בהם בפרטות,
בסוד ציור קווים ובבחינת פרצופים ובגילוי פנים לפי מצב הכלים שלא היו ראויים לכך .לכך נרמז
האור בהם בציור יודי"ן ,שכל י' הוא בבחינת נקודה סתומה שהאור מקובץ בו ואינו מתפשט
לחלקים ,והוא כלל י' האורות שבכל כלי כנגד כל עשר ספירות שבו .אמנם בתיקון ,כאשר הם
באים בגילוי ובהתפשטות ,הם בסוד ווי"ן וקוים ,ולכן אף כאן בז' נקודות מציר"י ולמטה הם
נקודות בלבד ,שכן בהם חלה השבירה והקלקול ,שגם אחוריים דאו"א נתבטלו מצד התפשטותם
בז"ת ,ואלו האחוריים הם בסוד בינה בכללות )פת"ש נקודות פרק ד'( .לעניין נקודה וקו ,עי' מש"כ
בהגר"א על ס"י פ"א מ"ח ד"ה עשר ספירות וז"ל ,המחשבה הוא בבהילו וברגע א' ,ולכן הוא בצורת
י' ,והקול הוא באריכות לכן הוא בצורת ו' ,עכ"ל .ועי' בהגר"א על ספד"צ כ"ה ע"א ,ז"ל ,ע"ק נקרא
יו"ד וז"א ו' ,עכ"ל .ועי' עוד בהגר"א על ס"י כ"ה ע"ד ,ז"ל ,יו"ד הוא נקודה קו ושטח )ר"ל י' נקודה,
ו' קו ,ד' שטח ,וכן הוא יה"ו של הוי"ה( עכ"ל .ועי' בתיקו"ז ל"ז ע"א :ולית נימא ונימא דשערא
דעתיקא קדישא דלא נפקא ממבועא עלאה והאי נימא איהי ו' מבועא דיליה י' דסלקא באוירא עד
אין סוף ונחתא עד אין תכלית.
 245שהם בכתר וחכמה )נוסף במבו"ש(.
 246כי לעולם הכלים הם מן האותיות )מבו"ש(.
 247הכלים נעשו לפני שהיתה נקודת הפתח )שהוא כנגד ספירת חכמה( ,שכן החכמה לא
נעשתה אלא אחר שירד הכתר למטה מהטבור ונכנס בכלי שלו הכלול מכל ט' הספירות האחרות
)עי' לקמן פרק ד'( .והנה ד"ז קשה בתרתי :חדא ,לא מצינו זיווג בין כתר לחכמה אלא רק בטישה
בעלמא שהיא רק כעין זיווג .ותרתי ,איך יתכן שיהיה זיווג ביניהם הרי שניהם זכרים.
אלא צ"ל שכל מה שנקט בלשון "הולידו" ו"הוציאו" על כלים ,כוונתו לתיקוני הכלים שיהיו
ראויים להיות לכלים לכל ספירה וספירה מי' הנקודות כל א' כראוי לו ,שכן כל הכלים נעשים
תחילה מעביות דהכתר בלבד ,אלא שהיה כלול מכל הט' ,אמנם כ"ז היה בגילוי הכתר בלבד ,ולכן
צריכים תיקון שיהיו ראוים להיות לכלים לכל ספירה וספירה כראוי לה )ביאורים ח"ב פב ע"ג(.
 248דהיינו ללא אותיות הרי הם הכלים )ביאורים ח"ב פב ע"ד(.
 249כי גם הבינה היה בה ביטול באחוריים שלה ,כמ"ש בפ' ולכן לא נרמז הכלים אלא בב' נקוד'
הראשונות כי הנקו' הם האורות ,וחשבונם שהם כ"ב הם הכלים )נוסף מבו"ש(.
 250עי' לעיל הערה .242
 251עי' תיקו"ז קמט ע"ב והקדמת תיקו"ז ט ע"א )ביאורים ח"ב פב ע"ד(.
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úåøåàä åéä ïééãò ô"çà úåøåà 'éçá íäù â"ñã íéîòèä ÷ø åàöé àì ïééãòù ïîæ ìëù àåäå
,ì"ðë ïéòä 'éçá àåäå ,çúô àåäù äîëç íäù úåãå÷ðä 'éçá åàáùëå .252íéöåî÷å íéîåúñ
ìáà .çúô úåãå÷ð ïéðò åäæå ,254(à"ò áì) íéðå÷éúá øëæðë 253ïéðééòã åçéúôá åçúôð íä æà
.íéîåúñå íéöåî÷ åéä úåøåàä éë ,õî÷ àåä øúë íäù íéîòèä 'éçáá (åéä) äìçúá
íäù ï"éòä 'éçá àá øùàë éë ,255êéðéò ç÷ô (çé è ìàéðã) ÷åñôä ïéðòì øåæçðå
'éçá ìë éë øàáúð øáë äðäå .ïéðééòã åçéúôá éåä æàù ,êéðéò ç÷ô øîàð æà ,úåãå÷ðä
äðéîã] (256ïéðéãä ïééìú äáã) äàìò äøåáâ àåäù äðéáì æîåø äæ íùå ,â"ñ íùá íä åìàä
åîöò â"ñ úåèøôá íâ .257íéëìîä ìåèéá ïéðò äéä â"ñ ìù 'éçáä åæá ïëì ,[ïéøòúî íéðéã
íä â"ñã úåãå÷ðä ìáà ,â"ñá íúåéä íò á"ò íéàø÷ð íä íâù ,íéîòèä 'éçá åá ùé
â"ñ ìëä (ã âð íéìäú) ù"æå .äúéîå ìåèéá äéä íùå ,â"ñã â"ñ íäù åîöò â"ñã úåéø÷éò
àåäù øåçà åâåñð ïåùìî àåäù æ"ò äøåî åîöò â"ñå ,ìåèéáä ìë äéä â"ñ íùá éë ,åéãçé
.íéëìîä ìåèéá
258
äéä øùàë àìä éë ,äæ ïéðòá àåäå ì"ðä ô"çà åîë â"ñ ù"ò ë"â àø÷ð ïéòä äðäå
ã"åé ,â"ñ àåäù ä"éåä 'éçá íäìù â"ñ íù äéä ,íéîòèä íäù ô"çà íäù ,ì"ðä 'éçá 'â
àåäù ,260ä"éäà ô"â ìù â"ñ àåä úåãå÷ðä 'éçá {ã"ò ä} àåäù ïéòá íðîà .259é"ä å"àå é"ä
ïååúà á"ë 'éçá ìë ç÷åì 'âä åìàî ä"éäà ìë äðäå .ïéòá øùà â"ñ åäæå ,ë"â â"ñ 'îéâ
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 252שכן שם היו כולם בכלי א' ונקרא כל עולם העקודים בשם כתר ,כי הוא עדיין בכלל א"ק
הרי הוא הכתר הכללי דכלל העולמות )ביאורים ח"ב פב ע"ד(.
 253שכן כל האורות שיצאו מן העיניים הרי הם בי' כלים ,ומשם התחיל הגילוי ,שכן הם
השרשים הראשונים דכל ד' עולמות אבי"ע ,ולמעלה מזה הכל בסתימו )ביאורים ח"ב פב ע"ד(.
 254וז"ל" :ה' במראה אליו" )במדבר י"ב( אתודע בסתימו דעיינין אתקריאת מראה בחלום ורזא
דמלה אני ישנה ולבי ער ובפתיחו דעיינין איהו מראה בהקיץ.
תרגום :ה' במראה אליו ,נודע בסתימת העיניים ,הנקראת מראה בחלום ,וסוד הדבר ,אני ישנה
ולבי ער ובפתיחת העיניים הוא מראה בהקיץ.
וע"ש בבהגר"א שכל ראיית נבואה שהיא מתוך חלום היא בסוד נוק' ,שם הכל שחור ,אמנם
מראה בהקיץ הוא בסוד ו"ק ,וממילא הוא שייך לכל הגוונים.
 255כוונתו להמשך דברי הפסוק "וראה שוממותינו" ,דהיינו שמתחילה יצאו מהעיניים הנקודות
אשר בהם היתה המיתה והשבירה והחורבן דעולם התהו .אמנם לאחר התיקון נמשך מן העיניים
כל אור העולם וכל טוב העולם ועל זה נאמר "הנה עין ה' אל יראיו" )תהלים לג יח( )ביאורים ח"ב
פב ע"ד(.
 256לא מצאתי כזו לשון דקאי על בינה ,אלא מצינו רק שכולם שייכים למלכות ,וכגון דברי
הזהר לך לך צב ע"ב .אמנם עי' לקמן הערה  ,Error! Bookmark not defined.שהאמת
לאמיתה היא שכל בחינות הס"ג אינן כי אם רק הב"ן דס"ג ,ולכן יתכן שלזה מרמז האריז"ל כאן,
וצ"ע ,אבל לפי הנוסח השני המובא אין קושי.
 257הטעם למיתת המלכים הוא משום שהיו דינים וגבורות )דע"ה ח"א נט ע"ד( ,מרומז כאן
טעם נוסף למיתת המלכים )הנזכר במבו"ש ו ע"ג( משום שהיו סיגים מעורבים בהם )דע"ה ח"א ס
ע"א(.
258
ע"ח אח"ף ג ד ועקודים פ"א וטנת"א ב )ביאורים ח"ב פב ע"ד(.
 259ואומר פקח ולא אמר פתח הוא לרמוז כי הנה כמו שיש ס"ג באח"ף כן ישנו בעין אך באח"ף
הם ס"ג דהוי"ה אך בעין הם ס"ג וכו' )מבו"ש(.
 260שם אהי"ה מורה על העתיד )עי' זהר ויקרא יא ע"א אנא זמין לאתגלייא( .ומאחר שאורות
הנקודות לא נתקיימו ,אלא כל יציאתם היתה רק ע"מ להיות שרשים לעתיד להיות ,מאחר ומהם
נתקנו ונעשו כל ד' העולמות אבי"ע .לכן הם רק בסוד שם אהי"ה ולא שם הוי"ה ב"ה ,והיינו ג'
שמות אהי"ה ,ע"ש ג' המוחין )לא מוחין ממש כמו שיהיה לאחר התיקון אלא רק כעין מוחין,
אמנם ביחס לעולם הנקודות הם מוחין ממש( שהיה להם מנה"י דאימא )ועי' שער מלכים פרק ט'(
)ביאורים ח"ב פב ע"ד(.
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íù ìë ë"àå ,íäá ïéòä úåìëúñä é"ò 261íéìë íäî úåùòì éãë çúô õî÷á íéæîøðä
ä"ò úåéúåà á"ë ô"â íò ä"éäà úåîù 'â åàöîðå ,úåéúåà á"ë 'éçá ìë ììåë íäî ä"éäà
ùé ô"çàá éë ,äàøå êéðéò ç÷ô åäæå .ïéòá ë"â æîåø â"ñ íù êéà éøä ,ï"éò 'îéâ ì"÷ äìåò
åìà ä"éäà 'â éë ,êéðéò ç÷ô åäæå íéðéò 'éçá àá íäéøçàå ,ììåëä íò ç÷ô 'îéâ 262â"ñ ô"â
éë ,åðéúåîîåù äàøå äæå ,ììåëä íò êéðéò ïéðî à"ñ÷ 'îéâ ï"éãåéá ä"éäà 'éçá íä íéðéòáù
.263íéëìîä ìåèéáå ìåãâ ïåîîù äéä ïàë
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 261דהיינו כאילו אמר ד"ז כדי להתלבש בהם ע"מ לעשות מהם כלים לעצמם )ביאורים ח"ב פג
ע"א( .ג' השמות אהי"ה המה כנגד ג' המוחין כח"ב כנזכר לעיל ,וכל מוח מהם לוקח את הכלים
הנעשים על ידי הסתכלות העין ע"מ להתלבש בהם ,והכלים נרמזים בקמץ פתח והם נעשים על ידי
הסתכלות העין באורות האח"ף כנ"ל ,ולוקח כל מוח ומוח הכלים שהם הכ"ב אותיות להתלבש
בהם )ביאורים ח"ב פב ע"ד(.
 262עי' ע"ח אח"ף ה' שיש ס"ג באוזן ,בחוטם ובפה )ביאורים ח"ב פג ע"א(.
 263דרשת רבינו כאן הפוכה מפשטות הפסוק ,שכן הפסוק עניינו בעיקר בקשה ,ואילו כאן על
ידי פקיחת העיניים התוצאה היא שממה.
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