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  ד"בס

  הקדמת הרב המחבר בעל הלשם שבו ואחלמה זצ''ל.

  .מיוסד שהספר מה על קטנה הקדמה

 בהספר אשר ,״לדהאריז האמת חכמת בתורת שהוא ,פנימה הקודש בהיכלי לכנוס נפשו שחשקה מי לכל ושערים הקדמות הוא הנה הזה ספר
 הן רבות הקדמות הזה בספר המעיין ת"בעזהי ימצא והנה. כנודע דהאריז״ל ביתו נאמן תלמיד שהיה ז״ל הרח״ו מיד שיצא חיים עץ והנורא הקדוש

 דותסו לעמקי הנוגע דברים כמה ג״כ בו רמזנו וכן. הדברים בפרטי בהו דאית מתנייתא חומרי לכמה והן ,בכלל האריז״ל לתורת שנוגע מה
 בהם רגיל שאינו למי גם ,לב לכל המתקבלים פשוטים ובמילות קלילא בלישנא כולם הדברים והלבשנו וכללנו ,חיים העץ מדרושי הדרושים

 מהשרידים ולהיות החיים עץ טעם לטעום שמשתוקק מי שכל ית״ש לה׳ קויתי וקוה. היטיב באר מבואר אותם ימצא והמבין בהם הרגיל אך. עדיין
 אותו ילמוד כאשר המתחיל. ונקי צח בלשון והכל בו כלולים דברים רוב כי .בכמותו קטן שהוא הגם ,הזה מהספר תועלת רב ימצא ,ראקו ה׳ אשר

 לבכ ולקבוע כהראוי האמת בחכמת להעמיק לו אפשר שאי מי שכל כמעט לי שנראה עד. בכלל האמת בחכמת גדול מבוא לו יהיה לסופו מראשו
 .הזה בהספר בעסקו הניסתר דחלק לימוד חובת ידי לצאת יכול הנה ,אליו המוכרחים שמים בחפצי טרדותיו ריבוי מחמת לזה ראוי וזמן עת יום
 בכל קביעות איזה לעשות וזמן עת פ"עכ לעצמו שימצא הוא ספק אין הנה ,ממנו עיניו ויאירו חיים דהעץ זיו נועם טעם שיטעום אחר כי גם ומה
  :ג״כ לזה יום

 כי סודיו מגלה הוא ברוך הקדוש שאין אוליפנא מהא. להודיעם ובריתו ליראיו ה׳ סוד כתיב פתח יוסף בן אליהו' בתחילתו ילותאצ במסכת ואמרו
. טרח לחנם שטרח מה וכל ,אדירים במים צלל לחנם ,יראה בו ואין ותוספתות ואגדה תלמוד משנה מקרא למד מישראל אדם שאפילו ,ליראיו אם
 עושה אתה אימתי. דבר הסתר אלהים כבוד כו׳ כו׳ והדעת החכמה עיקר שהוא ,מרכבה ומעשה נסתרות אחר רודף שמים ירא שהוא מי וכל

 להתאפק יכולים איך כי ,כלל בזה ידיעה להם שאין הדור חכמי איזה על מאד תמה ואני. ע״ש כו׳ בנסתרות עוסק שאתה בשעה ,כבוד לאלהים
 אינם הרי והתירוצים ההתנצלות וכל. מאומה שהיא מה יודעים שאינם םבפניה מוזר והיא התורה פנימיות שהיא האמת בחכמת לעסוק מבלי

 לעבור צריך אתה היא לים מעבר ואם ,אחריה לעלות צריך אתה היא בשמים שאם, היא בשמים לא רע״א נ״ה עירובין שאמרו אחר ,כלל מספיקים
. כחו לפי בכ׳״א חלקיה בכל לעסוק מחויב אחד וכל ,מהם לפטור התנצלות שום שאין ,כולן התורה חלקי כל על הוא שהכוונה הוא ופשוט. אחריה

 דהעוסק והמעלה השבח בגודל להתבונן ולהשכל לחשב להלב שאפשר מה התורה קדושת מעלת רוממות כל אחר אשר ,הנסתר החלק גם ומה
 מרכבה במעשה עוסק שאפי׳. ב׳ כ׳׳א ברכות. מקומות בכמה בגמרא שמבואר וכמו. כולנה על עלתה היא הנסתר החלק הנה ,מחלקיה חלק באיזה

 וצורב תלמיד כל כי ,מאד הרבים זכות יגדל הלז הנוכחי בספר כי ית״ש מהשם מקוה הנני ולזאת. וכנודע בכ״מ גיגהובח א׳ כ״׳ח בסוכה וכן כו׳
 תועלת ערכו לפי כ״א ג״כ ימצא ,החיים עץ טעם טעם שכבר למי גם וכן. כחו לפי כ״א יקלוט כי ,צפוניה בסתרי וליגע ולכנוס טעמיה לטעום יכול
  :למישור מעקשים כמה לפניו ויהיה מבוכות מכמה להצילו ,ל"האריז בתורת רב

 ה׳ הם והנה. העולמות כל במציאת ית״ש הנעלמה מאמתתו בהם ונתגלה יצא אשר ,ית׳׳ש גלוייו בסדרי מדבר הוא הנה הזה הספר תוכן והנה
 והם. ועולם עולם בכל כלליים גילוים ה׳ הם וכן. כולם העולמות כל כוללים והם לגילוי מגילוי םבה נתפשט אשר ,כללות כללי ר״ל כלליים גילוים

 עניינו ,הפרטיים והן מהכלליים הן ,ואחד אחד כל הספר ומבאר. נרנח״י שהם בכ׳׳א פרטיים וה׳ המקובלים בדברי המפורסם זו״ן או״א א״א
 ויחודם וקישורם ,להכללי הפרטי וייחס כללות דהכללי הכללי ייחס וכן ,משמש שהוא מה על ותועלתו גילויו ר״ל ,ופעולותיו שמותיו ומדרגתו

 דברות בהשני הכלול כולה התורה כל יסוד שהוא ,הנבראים להעולמות הנאצלים העולמות בין המדרגות חלוקי ג״כ הספר מבאר וכן. זב״ז
 ית״ש מלבדו עוד שאין עד ,למטה והנהגתם ובקיומם למעלה במציאותם ,בכולם ומיוחד יחיד אחד ״שית שהוא ואיך. לך יהיה ולא אנכי הראשונות

 ובפרט. בכלל האמת ולחכמת האריז״ל דברי לעומק הנוגע רבים פרטיים ענינים עוד עם וברחבה בארוכה כאן מתבאר כ״ז. כולם העולמות בכל
 שעיקר והגם. התהום עד ויורד ונוקב גבהים לרום ועולה ,וברוחב בעומק ומבאר ספרה מדבר בזה הנה ,כולם העולמות בכל ית״ש יחודו בענין

  :להמתחילים גם וכהראוי לענין מענין הנמשך ופרקים ובשערים נכון בסדר אותם סדרתי אך ,מאד עמוקים ענינים הם הנה הללו הדברים

 או ראשון מפרק הכל את לדעת המעיין יבקש שאל ,זה אחר זה ריוושע בפרקיו מסודר הוא אשר ספר ובכל חדש לימוד בכל פשוט כלל זהו אמנם
 או בפרקים מבואר הכל שימצא בטוח לכו יהיה כי ,הראשונים מהפרקים מילות באיזה נההב איזה לו יחסר אם גם לבו ישום לא וכן. ראשון משער

 עצמו יספיק כן על. אחת בבת הכל לבאר לו שראפ היה ולא ,תיכף ג״כ המילות באלו להשתמש מוכרח היה שהמחבר אלא ,הבאים בשערים
  :הבאים בשערים או בפרקים לו שיבאר להמחבר אימון יתן המותר ועל ,בתחילתן שיקלוט מה כל המעיין

 משום והוא ,לענין ענין שמושך תורה של דרכה היא כך אך ,כלל הספר כוונת מעיקר שאינו מה הענין לי נמשך הנה והלאה מפ״ה ו׳ בשער אמנם
 ילך ואז ז׳ השער את ויתחיל ,השער אותו סוף עד ו׳ דשער מפ״ה לדלג יכול המעיין ירצה ואם. מהכל כלול הוא חלק שכל שבה האחדות לתמע

  :דרכו לבטח
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 הקב״ה שחנני ספרים בג׳ והוא. האריז״ל בדברי ונצורות גדולות להעלות עמדי חסדו שהגדיל אחר ,ולחבר לעשות הקב״ה ועזרני הערני כ״ז והנה
 כללי' ספר הוא והשני. דע״הה ספר בשם פעמים כמה כאן שנזכר 'וחתוה עולם דרושי' הוא אחד. הדרושים חלקי בשם יקראו מהם שנים. בהם

 הדע״ה ספר והנה .חיים העץ על ביאור והוא ',הביאורים חלק' הוא' והג. הכללים ספר בשם פעמים כמה כאן ג״כ שנזכר 'והסתלקות התפשטות
 ,מזה המתהוה והתולדות. ושבירתם מיתתם ,ומלוכתם מציאותם ויסודם שורשם קדמאין המלכין מענין מדבר הוא א׳ החלק ,לקיםח ב׳ כולל הוא

. למטה וגילויים מציאותם עד לעילא מלעילא אשר בסבתם ותהלוכותיהם תיקונם סדרי את ג״כ שם מתבאר וכן. לכ״ז אשר והתכלית והסבה
. החטא ע״י וירידתם ושינויים החטא שקודם העולמות מצב מדרגת ,רבות עמוקות ענינים עוד עם ,הנזכרמ הענינים תשלום בו מתבאר והח״ב
 כלל ובדרך. וכהנה כהנה ענינים כמה עוד עם ,אלף בהררי ובהמות שדי וזיז לויתן מסוד נשגבות עמוקות כמה עם ודעה״ח דעהד״ע הענינים ועומק

 בו השית״ב שחנני מה כל הנה עכ״ז. שמו למען חפצי להשלים ״ההקב יושיעני ,בהשלמתו בו עוסק יאנ שעדיין הגם והנה. בו מדובר נפלאות הנה
  : להם קץ ואין בגבול נגבל לא ודרושיו עניניו כי ובאמת. גדולים דפים מש״מ יותר ידי מכתב עתה כעת מחזיק והוא. לדפוס מסודר הוא

 היותר מהעולם ,מזה זה והשתלשלותם העולמות אריגת בסדר מדבר והוא. שנים הכמ זה ית״ש תהל״א אצלי נשלם הוא הנה הכללים ספר אמנם
 ומקומם מקורם הנאצלים העולמות על שם ומתבאר. מאין יש שנבראו בי״ע העולמות מציאות כלל סוף עד ית״ש עוזו חביון ברום אשר עליון
 בארוכה הכל ומתבאר. אחד בסדר ממנו נשתלשלו שכולם ךואי. תחלה במחשבה אשר מעשה סוף עד בי ואחודים אגודים שכולם ואיך ,בא״ק

 דפים ר״נ מחזיק לדפוס, מסודר ונורא נפלא ספר והוא .האריז״ל בדברי ונצורות בנשגבות ,לענין מענין לזה הנמשך ענינים כמה עוד עם ,ובפרטות
  :מכת״י גדולים

 אלא בו הגעתי לא שעדיין הגם והנה. ובאיכות כמותב גדול שלם פרס ג״כ הוא הנה ,הע״ח על ביאור שהוא הביאורים חלק שהוא השלישי והספר
 ולא ,ועומקן בפשוטן הע״ח דברי שם ומתבאר .מכת״י גדולים דפים ש׳ ערך ית״ש תהל״א יחזיק הוא הנה עכ״ז ,מטי ולא מטי שער סוף עד רק

  :איכותו גודל על נוסף בכמות םג גדול ספר הוא הנה ,וענין ענין בכל בו שמדובר הדברים עומק וע״י .ביאור בלא אחד דיבור בו נשאר

 מנדיבי ב׳ או אחד שימצאו עי״ז יסובב אולי ,המבינים בעיני הזה בספר אשר דבריי שיקובל השית״ש יחנני כאשר כי ,כאן כ״ז כתבתי והנה
 רד כחי כי. הרבים את לזכות וכדי עולם לאור להוציאם ההוצאה את עצמן על שיקחו ,ה׳ לדבר ומשתוקקים יחפצון אלקים קרבת אשר העשירים

 יצאו לראותם יחנני הוא ,הכתב על ולהעלותם לחברם חנני אשר ית״ש והיא. אחרי יהיה מה יודע וה׳ ,עתה קודם עלי קפצה והזקנה בעוה״ר מאד
  :החכמים בין ומפורסמים הדפוס מן

 הדרושים חלקי בתוכו יכלכל והוא ,)בקרבו ששמי ע״ש( 'חלמהוא שבו לשם' בשם והוא אחד כללי בשם אותם קראתי הנז׳ הספרים כל כלל והנה
. בהכל החלק ונכלל קטן ספר רק הוא הרי כי ובפרט ,לכולם אחד ושם ממנו אחד ענף ג״כ הוא הנה ,שלפנינו הקדוש הספר וכן ,הביאורים וחלקי
  :עניינו ע״ש כ״א ג״כ פרטי בשם לכ״א קראתי הנה ועכ״ז

 יראה ולא תורה לא בי שאין בעצמי אני יודע הנה עכ״ז ,הנז׳ הספרים אותן מכל המחבר שאני ית״ש שתהל״א הגם כי ,מלא בפה אומר הנני ומעתה
 כח לי ונתן ,ידי ועל בי דרך שהשפיע הקב׳״ה של וטובו מחסדו רק אלא זה ואין. אישים וחדל נבזה ואני, עצה ולא דעת לא תבונה ולא חכמה לא

 ,בו החוצב על הגרזן והיתפאר. בזה כעט רק ואני ,פ״י רבה בראשית ז״ל כמאמרם ,שליחותו הקב״ה עושה הכל ע״י כי ,זאת כל את ולכתוב לחבר
 לחומץ יאמר הוא וידלוק לשמן שאמר ומי. דבר כל יפלא לא ממנו אשר ית״ש דעים תמים מנפלאות והוא. בו הכותב על סופר העט היתפאר וכן

 תטרוף שאל בקשתי ואליו .ארחם אשר את ורחמתי אחון אשר את וחנותי כדכתיב ,חנם מתנת של ולגד מאוצר הנ״ל ככל איתי גם וחנני. שידלוק
  :נס״ו אמן לעד ויתעלה יתברך שמו למען ,הקדשים קודש מקודש ית״ש ממנו ותקוותי חפצי להשלים עוד ויחנני ,ח״ו השעה את עלי

 ר׳ בת גיטא סתירה מרת תתהלל היא ה׳ יראת אשה מורתי ולאמי. זללה״ה יהאר ב״ר חייקיל חיים ר׳ קונו עם המתחסד מו״ר לא״א בן שלמה נאום
 הקדוש הר׳ מגזע ג״כ הנני אחר ומצד. ל''ז י''האר מגזע אמי מצד הןו אבי מצד הן הנני משפחתי מזקני שקבלתי מה לפי אשר. זללה״ה יצחק
  .וזיע״א זללה״ה מאוסטרפאליא שמשון ר"מוהר

    פתיחה.  

והי עלי כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא. הנה חסדי ה' כי לא תמנו וזיכני השי''ת להעביר כמה וכמה פעמים שיעורים מה אשיב לה' כל תגמול

לאוהבי התורה על הספר הנפלא 'הקדמות ושערים'. במהלך השיעורים השתמשתי בהרבה משלים כדי לקרב את ההבנה המופשטת שבדברי חכמי 

אמרתי אעלה הדברים על הכתב למען יעמדו לימים רבים, ויהי רצון מלפניו יתברך שמו שיהיו הדברים  חרשים וב''ה עלו לרצון לפני הלומדים.

   מקובלים ונעימים ויעשו תועלת בלב הלומדים.

הייתי מלא בשאלות וחוסר הבנות, אבל המתנתי בסבלנות עד שב''ה עמדתי על כמה דברים שהבהירו  כשזיכני השי''ת לכנוס בזה הלימודמתחילה 

כי אז  ,לי את הגישה וכו' כדי לדעת היכן להכניס כל ידיעה ואיך להשתמש בה. חלפו בי מחשבות שחבל שמתחילה לא קבלתי את ההבנות הללו
, והוא יהיה פתח היה לי הרבה יותר קל. לכך, כדי לקצר את תהליך הכניסה של הלומדים הבאתי הקדמה שבה ערכתי את הדברים בלשון קלה

  ונה לחכמה זו בעזה''י. ראשון לכניסה נכ
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זה ברצוני להכיר תודה ולהוקיר את נות ביתי מרת יונית אשר היתה לי לעזר ואחיסמך בכל מה שיכלה, ולא נתנה להטרידני למרות קשיי היום יום 

  אמן.כמה וכמה שנים. יתן ה' לה כח ונחת ושמחה והצלחה בכל מעשה ידיה, ויעמוד חבור זה לזכותה. 

  

  רוש על ההקדמות ושערים.לחבור הפי הקדמה

ה, "ה נתרבו הלומדים והצמאון הולך וגדל. וכמי שכבר כמה זמן נמצא בחלק זה של התורה ב"אמר הכותב, הנה בענין לימוד הסוד בדורינו, ב
 –רות כלשהם הייתי מבקש שאם תהיינה הערות והאי ללומדים. "ראיתי שישנם כמה דברים שהיה ראוי להעלותם על הכתב, שיכולים לסייע בעזה

  ) rami@okmail.co.il - (כשר)או במייל  0504194455 –נא להאיר את עיני. (פלא' 

מתי הזמן הראוי ומי ראוי ללמוד,  –ישנם הרבה שנמנעים מלעסוק בחלק זה של התורה הק' רק מחמת סברות שהעולם מעלים ביחס אליה 

וכן ישנם גם שאלות בגוף הלימוד  מה הוא בכלל ומהי תכליתו. –ד זה על אמיתתו להתחיל בכלל בלימוד זה, וביותר המניעה מצד הבנת ענין לימו

היכן מותר להתבונן ובמה אסור להסתכל, מה ניתן להבין ומה לא ומהם הכלים המביאים להשגה אמיתית. אנסה בעזרת האל לעמוד על  –עצמו 

  ביחס לזו החכמה ואת החשבתה כראוי. שאלות אלו ואקוה כי הדברים יביאו אל הקורא את ההבנה הכללית הנכונה

שהשייכות שלו לאותה המצוה ניכרת כוכו' על מדברת כל אדם שניגש לאיזו מסכת שתהיה כבר יודע על מה הדברים סובבים, על איזה מצות 

  ומוחשית, וכל מה שנשאר לו זה להרחיב את הדברים בפרטי אותו חלק שבתורה. 

מיסטי שאין לו אחיזה במציאות האנושית הרגילה, כך שמלכתחילה התירוצים למה לא ללמוד, מגיעים  אבל לימוד הסוד נתפס אצל העולם כדבר

  ולא באמת מאותם הציטוטים של עד שימלא כריסו כו'.  ,מכח אותה אי ידיעה

כו, נתן להם גבול של נמצאים בינינו הרבה מאד אנשים שנפשם מצד עצמה מבקשת משהו פנימי עמוק ואמיתי, אבל העולם שבו הם גדלו והתחנ
התפשטות, שבו הכללים של הצלחה אינם מכילים את הסוגיא של הסוד. וכך מתוך הרגל חשיבתי אין הם מוצאים בעצמם את הצורך לעסוק 

במעבר לתחום ההרגל. וביותר מכך, ישנו לכל אדם פחד לחשוף את עצמו אל מה שעד עכשיו היה מעבר לתחום החברה שבה הוא חי. שמא פן 

אה דברים שישנו לו את הראיה, ואז הוא יהפוך למשהו חריג בעיני עצמו ביחס לחברה. ולמרות שהסוד הוא חלק מהתורה שכל כך מדברים על יר

  חשיבותה, אבל סוף סוף גם הפשט הוא תורה ולמה לי להכניס את הראש שלי למקום כזה ? 

יותר, אמיתי ומחבר שמספק משמעות. המלחמה נגד כח פנימי זה נידון אבל כמו שכתבתי, מצד נפשם ישנה השתוקקות למשהו נוסף, עליון 

לכשלון מההתחלה. גם אם האדם יחנוק את ההרגשים האלה בנפשו ויתפקד כאחד האדם בשמירת תורה ומצוות, לא יהיה זה אלא חלק קטן 

לא  –תי בגודל האלקי של נשמת ישראל שבו עצמו מיכולתו וממילא הכאב הפנימי יגדל, וכעס ומכאובות תהיינה מנת חלקו. תחושות העוז האמי

יראת השגב שברוממות האלהית, הממלאה את הנפש במכובדות פנימית ויקר  –לא תופיע במלא הדרה, והיראה הנכונה  –תזרח, השמחה הפנימית 

  לא תחדור מבעד למסך הבורות של הפנימיות.  –לכל מחשבה דבור ומעשה של כל בר ישראל 

אריך את היריעה בנושא טעון וכבד משקל זה. ענין זה שבו אנשים לוקחים לעצמם דרך שבה דרכו כולם ולא מוכנים לשמוע על והייתי מבקש לה

לימוד הסוד) הינו אבן נגף להרבה בני עליה שנשמתם גבוהה מאד מאד, אבל כיון שהתחנכו  –דרכים חדשות בעבודה או בלימוד (במקרה שלנו 

 –נוח להם להשאר כמו כולם וכמו שכתבתי לעיל. ענין זה דורש קצת התייחסות וביקורת  –דרת עם כללים ברורים ונכנסו למערכת של חיים מסו
  האם זה נכון ? איך אני יכול לדעת אם אני כזה ? 

מצפן פנימי  ל אמרו ש'אין אדם לומד אלא היכן שלבו חפץ', והטעם לזה אינו סתם מחמת שזה מוצא חן בעיניו יותר מזה, אלא שהוא כעין"חז

בה מוליכין אותו, שהוא נדרש גם להיפך  –בנפש האדם לידע להיכן הוא שייך. ואפשר לומר שזה נרמז גם במה שאמרו שבדרך שאדם רוצה לילך 

ל איך תדע באיזה דרך מוליכין אותך ? צא וראה מהי הדרך שאתה רוצה ללכת בה. (בתחום הקדושה כמובן). היינו שהרצון הפנימי דקדושה ש –
אלא הוא מונהג משמים, וחייבים אנחנו להטות אוזן ולהקשיב לו, שאם לא כן יכול להיות ויגיע אדם  דם אינו בשליטתו מה לחפוץ ומה לאהא

, למעלה וימצא עצמו בגדר של משביח שדה חבירו . . . הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על גדולי ישראל איך שהם מתענגים על עבודתם ולימודם
רצון לחכות אותם מנסים ללמוד את הלימוד שלהם, ומשום מה אין נפשנו מתמלאת כמותם. בדרך כלל אנחנו מייחסים זאת לעביות  נו מתוךוא

שלנו ביחס אליהם וזה נכון, אבל זו לא כל התשובה, התשובה לפעמים נמצאת בסוג הלימוד עצמו. הרי תתבוננו על גדולי ישראל עצמם ותראו 
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ממש מן הקצה לקצה, בענין ההשתקעות שלהם בתורה, זה בהלכה וזה בלומדות, זה בקבלה וזה בזיכוי הרבים, זה כמה חלוקים הם זה מזה 

אבל נקודת ההשתקעות שלהם נותנת להם גוון גם בשאר חלקי הלימוד,  ,בחסידות וזה בבקיאות עצומה. אמנם לכל אחד מהם ישנה שלמות כללית

   1וזה מה שנותן להם מקום לעונג ושעשוע.

בנשמה על אחת  –כ אם כך בגוף "אובמסעדה שכל אחד מזמין מה שמוצא חן בעיניו, ואף אחד לא יזמין מה שכולם הזמינו, צריך לדעת שכמו 

כמה וכמה שאין להקיש מאדם לאדם. הסימן המובהק לכך הוא חוסר טעם ושביעות רצון פנימית ושמחה אמיתית במהלך הרוחני שלי. (אי עצבות 

אל תטעו!) הדיבורים המפורסמים על התורה שלנו שהיא 'תורת חיים' איננה נוגעת רק למציאות קיום המצוות ופרטיהן שאין לך  –איננה שמחה 

 חלק בחיים שאינו מונחה על ידם, אלא גם ולא פחות מכך היא נוגעת במציאות ההרגש הפנימי שלנו כבני אדם. החיצוניות של קיום תורה ומצוות
י אותם הדיבורים "שונה הוא לגמרי מעובד לעובד. והנסיון לעורר את כולם ע –אבל החיבור שלנו אל קיום המצוות  שוה בסך הכל לכולם,

כמוהו לרצות קבוצה של עדות הבאה למסעדה בסוג אחד של תבשיל . . . הדברים נוגעים בין לדרכי העבודה ובין לדרכי הלימוד,  ,והשיחות

וכל אחד בונה את עולם  ,ד. וגם בו עצמו צריך לדעת ולהקדים שישנם כמה וכמה דרכים בלימוד הסודובענייננו להחלטה להכנס ללימוד הסו

  בדרך שונה. וגם בזה צריך הלומד בהמשך הדרך לחפש את הדרך שלו המיוחדת עבורו. שלו הפנימיות 

יפוש של האדם את דרכו, באופן טבעי עלול הוא אין איסור לעשות טעויות! היינו שבמהלך הח –לסיום הענין הזה רציתי להוסיף הערה חשובה 

ה כך ברא את האדם שיחפש עד "אין בכך כלום! הקב –למצוא עצמו מתחיל מהלך שהיה נדמה לו ששייך לו, ולאחר זמן התברר לו שטעה 
שמחמתה אנחנו  גאוהד שלנו מטעות בא מגרמת השימצא, וככזה הוא עלול לטעויות וגם את זה הבורא לקח בחשבון. אלא מה, לפעמים הפח

מעדיפים להשאר היכן שכולם נמצאים ולא לשאת בעול החיפוש והטעיה. אבל צריך להיות חזקים ובעלי אמונה ולדעת שה' לא ימנע טוב להולכים 

  בתמים. 

ישלימו את חק והנה כמו שכתבתי, לא כל הנפשות מתאימות באותה המדה ללימוד הסוד, יש כאלה שדי להם בקביעת עתים מזומנים לכך עד ש

ל. ואביא לך מה שכתב "ידיעתם בכמה וכמה שנים לאט לאט. ויש אשר תבערת לבבם גדולה והדרך שלהם שונה בהקצאת הזמן ללימוד הנ
 מבכל יותר בזה שקועים להיות הם מוכרחים', ד לדעת נטיה בקרבם שמוצאים, אדם שבבני המיוחדים" (בשמונה קבצים אות פ)ל "ה קוק זצ"הראי

 ידי שעל להם יתדמה אם ואפילו, שבעולם מניעה שום בשביל ממדרגתם אחור לסוג רשאים ואינם, שבעולם ושבחכמה שבתורה ותהמקצע
 השלמות כל כי. ארץ בדרך חובתם ידי יוצאים שאינם או, התורה ידיעת ושל, מעשיות מצות של ענינים כמה מאבדים הם' ד בדעת שיקועם

, זו עליונה מדה לידי האדם בא שכבר וכיון', ד דעת רדיפת של העליונה המעלה אותה לידי האדם את להביא הדרכה רק היא והתוריית המעשיית
 יתרחבו', ד באור באמת השקועה, נשמתו של העליונה הארה ידי שעל, הדבר ובטוח. קל בקודש ולעסוק חמור קודש שהוא מה לעזוב לו חלילה
 המעשי בחלק גם אמת בקדושת לעסוק לב ורחב רבה ברכה שימצא עד, עולם של וישובו צדק של אור ימלא ולבבו, הדעת שבילי כל אצלו

. 'ד לדעת אמת צמאון של המדה אותה לידי הגיעו שלא, לבדם המעשיים בענינים מהשקועים יותר הרבה, מרובה בהצלחה, ארץ ושבדרך שבתורה
  ל. "עכ

הלומדים עצמם, ישנם שלומדים את הדברים כמציאות מנותקת מהחיים ועוסקים כל זה ביחס לאותם שלא למדו את הדברים הללו בכלל. אבל גם 

וכזה ראה  –בטבלאות וכתובות קבליות שאין נפש העובד מוצא בה שום טעם וריח, או בעולמות שהדבור עליהם כדבור על מציאות נפרדת מאתנו 

  וקדש!

שלנו ולגודל האלקי במשהו, אבל עדיין חסר מהם ה'הראני דוגמתו', אלה השניים אמנם כבר דרכה רגלם בהשגה של עולמות שמעבר למציאות 

שנותן חיות לכל אותם המושגים הערטילאיים. דומה הדבר לאדם המראה לבנו הקטן את מפת העולם. לתומו חושב הילד שהעולם בגודל העיירה 

סיכה את הנקודה על המפה שמראה את אותו ההר.  שלו או משהו קצת יותר גדול, עד שאביו מראה לו את ההר שממולם, ואז מסמן לו בחוד

כ מהו כל העולם כולו ? אמנם אין שכלו ודמיונו יכול להקיף "אם רק נקודה זעירה זו היא ההר שהוא רואה, א –משהו השתנה אצלו ‼ התפעלות
גדולה. ככה זה בכל ענין שבו המחשה אפילו הוא מבין כמה הוא לא מבין! וזו כבר הבנה  –את כל העולם בשום פנים ואופן, אבל משהו מזה יש לו 

  הקטנה ביותר נותנת נקודת ראיה שונה לחלוטין מבהעדרה.
                                                           

 

 

 בתורה העוסקים ח"הת כי, באופן"ל "אינה בפשט אלא בסוד וז ו עצמו בהקדמתו לעץ חיים שיש אנשים ועיקר השגתם"כ המהרח"וצא ולמד מש 1
 לדעת יעסוק כ"ואח, לסבול שכלו שיוכל מה כפי, והתלמוד והמשנה המקרא בחכמת, בתחילה שיעסוק צריך, שם לו לעשות -  לשמו ולא, לשמה

, בתלמוד העיון בענין וקשה כבד יהיה, הזה ישהא ואם'. ועבדהו אביך אלהי את דע' בנו שלמה את ה"דהע שציוה וכמו. האמת בחכמת קונו את
 בתלמוד יפה סימן רואה שאינו ח"ת כל.) ד"כ חולין( ש"וז. האמת בחכמת ויעסוק, זאת בחכמה מזלו שבחן אחר, ממנו ידו את שיניח לו מוטב

  . ל"עכ .רואה אינו שוב, שנים בחמשה
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כלומדים מפת כוכב אי שם בגלקסיה, בלא  הרי אנו ,בהמשך) בלא שילוב של השייכות האישית שלנו אל הדברים –כך גם בלימוד הסוד (והכונות 

פ "יש להוסיף שיקרות לימוד זה עולה מעלה מעלה הרבה מעבר להשגות שכל אנוש, כך שאעבכל מקרה ידיעה על גדלו האמיתי וענינו כלל. 
מ בשרש השרשים פועל הוא "שישנם חלקים שאין לנו שום שייכות שכלית לענינם, ורק הלימוד הכללי של הפרטים הינו החלק הפעיל אצלנו, מ

(שמונה קבצים אות ל המדבר על כך "ה קוק זצ"זה. ואביא לך מתוך דברי הראיגדולות ונצורות, ולזה נדרשת אמונת אומן וחיזוק מתמיד על דבר 

 לטובה עליו פועל ולפעמים. דברים של לעומקם יורד שאינו פי על אף, אדם של ברוחו העליונה הקדושה את מקשר הלימוד ריבוי"ל "וזט) "תשמ
. מתעלה הנשמה. מרובה בתלמוד צמאונו את ומשביר, הרבה ודללמ' ד לדבר צמא הוא אבל, שלומד במה הפשט את יודע כשאינו גם עליונה

, הרוחני חושו ואת נפשו את שמענים בציורים עוסק הוא כאילו לו ונדמה, לפרטיותם הענינים את מבין שאינו פי על אף, תורה רזי ובלימוד
 שנאמר, ביום עליו משוך חסד של חוט בלילה תורהב העוסק כל בכלל והוא, עליו מופיעה האורה הלימוד אחר מקום מכל, מובנים לדברים השוקק

  ל. "עכ ".עמי שירה ובלילה חסדו' ד יצוה יומם

עוד יש להוסיף נקודה מרכזית מאד בגישה של לימוד זה. בעוד שבשאר חלקי התורה אדם עם שכל ישר ופשוט יכול להבין סוגיות ולשאת ולתת 

ומה של יראה ואהבה ופנימיות בעבודת השם, לא כן הוא בלימוד הסוד, פנימיות התורה בהם ביושר וכו' כשעל פניו לא כל כך נצרכת מעלה רש

א לזה בלא זה. ישנה אפשרות ללמוד את הדברים כסוגיא בפשט בסיכום של סדרים עולמות "ופנימיות עבודת השם הינם מקשה אחת ממש, וא
כ קודם כל אשתלם בשלמות המידות "ות הלומדים עצמם. ואם תאמר אופרצופים, אבל הסוד שבדבר איננו בכתובים רק רשום הוא ועומד על לב

נעזרת ועוברת  ,זה אינו מדויק. ישנם הרבה אנשים שהכלים לעמוד על הדרך הפנימית בעבודת השם –כ אבוא בשערי לימוד הסוד "והיראה ואח

ש העולמות הנאצלים ועד תחתית המציאות הגשמית, ה בכל נקודה מרא"דרך לימוד הסוד דוקא. שרק אחרי הלימוד וההבנה בעוצם נוכחות הקב
  אז ניתנים כלים לקנות את היראה הנכונה, הכבוד והאהבה. 

כדי להתחבר אליו, שבלא כן הרי הוא כמרגל שלומד את  –כך שלמעשה הגישה הנכונה אל הלימוד הזה צריכה להיות רצון להכיר את הפנימיות 

  ור אל הדברים. מה שמעבר לו בלא שייכות ובלא רצון לחיב

ועוד. כמרכז שמתי את ה קוק "הראיר מקאמרנא "ל האדמו"י מתבסס בתוכנו על דרכו של בעל הלשם בעיקר, וכן על דברי הרמח"חבור זה בעזה

ש) ומסביבו אערוך את דברי במשלים והמחשות כפי מה שנזדמן לי בסייעתא דשמיא "דברי בעל הלשם בחיבורו היקר 'הקדמות ושערים' (הקדו
  בשיעורים שנמסרו. 

  

  מי ראוי ללימוד זה ומאימתי ? 

האם אני ראוי להכנס בתוככי זו החכמה ? לצורך זה אספתי כמה דיבורים של גדולי עולם  –ראשית יש לתת את הדעת לשאלה הראשונה 

  שמתוכם אפשר לקבל תמונה מדויקת. 

והיה  ,אשית ומעשה מרכבהברל אשר הוא גילה סתרי מעשה "י ז"ארוכן על דרך זה ה" )ג"ח ע"דף ל(ה "הדע כתב בעל הלשם בהקדמתו לספר

וניתן רשות לכל העוסקים בזה לעמוד בהם כל אחד לפי  ,רי מעשה בראשית ומעשה מרכבהסתונפתח על ידו  ,גלוים לפניו ככל פשטות התורה

לשתיתאה יתפתחון תרעי דחכמתא לעילא ומבועי  ובשית מאה שנין" )א"ז ע"וירא קי(ר ואילך וכמו שכתב בזוהר הקדוש "כחו. ובפרט משנת ת

בשנת שש מאות  –מנך יוס ,ויתתקן עלמא לאעלא בשביעאה כבר נש דמתתקן ביומא שתיתאה מכי ערב שמשא לאעלא בשבתא ,דחכמתא לתתא

ת לכל המשתוקקים להדבק רצה לומר שניתן רשוכ יתפתחון כו' "נבקעו כל מעיינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו. ומש 'שנה לחיי נח וגו
ר כי "לא היה כל זה קודם שנת תש(וכל מי שיעמיק בזה ישכיל וימצא  באלהים חיים ולהתעסק בחכמת האמת לכנוס וליטול את השם כהראוי

  ל."עכל. "כן שמעתי בשם הגאון החסיד ר' ישראל סלאנטר ז ),אז היה עדיין סתום וחתום אלא רק ליחידי סגולה לבד

פ שמצד החיצוניות הנראית לעינים אין לך יום שאין קללתו "ת של העולם הנגלית לנו אינה המציאות בפנימיותה האמיתית. שאעהיינו שהמציאו
(ובאמת בדורנו דור עקבתא דמשיחא מ בענין הפנימיות של העולמות ונפשות ישראל החביבים, הכל הולך ונתקן דור אחר דור. "מרובה משל חבירו, מ

ולכך בעבר, תנאי הכניסה לזו  ל)"אד קטבי, שבו הפנימיות מאד מבוסמת ומצד שני החיצוניות במצב מאד גרוע. ונגזר מזה מלחמה קשה עד מאד ואכמהעולם נמצא במצב מ

ס ופוסקים. אבל ככל שמתקרבים אנחנו לימות המשיח, ההכשר הנשמתי הולך ונגמר "החכמה היה כשרון מעשי גדול מאד, ולימוד מוקדם של ש
כ בזהר לעיל 'ויתתקן עלמא לאעלא בשביעאה כבר נש דמתתקן ביומא שתיתאה מכי "ותר, וממילא גם תנאי הכניסה יותר קלים. והוא משיותר וי

ויתוקן העולם להכנס באלף השביעי, כאדם המכין עצמו ביום השישי לעת ערב להכנס בקדושת השבת).  –ערב שמשא לאעלא בשבתא' (תרגום 

מיות תהיה הולכת וגדלה ככל שנתקרב אל סוף הימים לקראת השבת של האלף השביעית, והיא היא ההכנה היותר שהכנת נשמות ישראל לפני

ו, רק שההכשר של כללות הדורות מעמיד אותנו במקום יותר "גדולה ללימוד הסוד. ולא שאנחנו יותר גדולים מצד מעשינו מדורות הקדמונים ח
  ג ענק. ופשוט. "גבוה וכמשל הננס העומד ע
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בימים ההוא חזון "ל "בהסכמתו לספר באר אברהם וזל) "(יצחק יהודה יחיאל סאפרין זצר הק' מקאמרנא "עוד בענין זה אביא לך ממה שכתב האדמו

י לעסוק כל אחד "אבל השתא שמחה וחדוה לפני הש ,זה היה בזמניהם –ל עונש על המגלה רזין "י שכל מה שבא בדברי חז"ואמר מרן האר ,נפרץ
אור נערב  ,בשווקים וברחובות אבקשה את שאהבה נפשי וללמוד בה להאיר על נפשו הארה נפלאה מאור אין סוף חיות אלהות ,דאורייתאברזין 

  ."ו דוקא ובשאר לא יעיין אפילו עיונא בעלמא"רחמהיאכל מעץ החיים ומפריו ספרי הקודש של מרן ה ,מאן בעי סמא דחיי .בהתגלות אלהות

ובאמת לפי דעת רבינו הוא מעשה מרכבה ממש וכן הוא האמת ואין דורשין ברבים. ומה שהותר לנו בזמן "(שמות קלג.) וכתב ובהיכל הברכה הוסיף 

ל שאמר שכך מסכימים בשמים ממעל, שבדור הזה הותרו הנסתרות ונעשות כנגלות והוראה זאת היא כהוראה שיצא מפי "י ז"י מרן האר"הזה ע
  כ. "ע "ה ובית דינו היתר כו' "הקב

יל בפרדס יבהאי כללא שלא יט" התוספות בסוגריים להבהרת הענין ואינם במקור) –ט יב "(אורות התורה פל "ה קוק זצ"ובענין מי ראוי להכנס כתב הראי

ימוד שמרגיש בלבו חשק ותשוקה ללאבל מי  .דיןהרק כפי חובת התורה מצד  יש לומר שהיינו במי שבא לעשות ,לא כרסו בבשר וייןיאלא מי שמ

 לו לזה כשרון כיון שמהסתם בודאי יש ,"לעולם ילמד אדם תורה במקום שלבו חפץ"הרי הוא בכלל  ,הדברים הפנימיים להשכיל באמיתתו יתברך
כל הענינים האלה הנוגעים (וחוץ מזה) וזולת זה  .שהוא יעסוק בידיעת שמו יתברך ו של הקדוש ברוך הואנמזה עצמו מוכח שזהו רצוו ,מיוחד

כיון שכבר חננו השם יתברך דעה והשכל  ,כפי מה שהאדם מרגיש בו מה היא קביעת היראה ,עת שמו יתברך כפי הצורך של קביעת היראהלידי
(היינו שחובת האדם לקבוע את יראת השם בלבבו צריכה כלים, ולפעמים יודע  .ושהוא מבין היטב שהם קובעים בו את היראה ומבלעדם תחסר לו

, ואין זה כלל אצלו ודאי הם עצמם הבשר והלחם המה –י אלו הלימודים) "נפשו הוא, קביעת היראה אצלו היא בפרט ע האדם בעצמו שלצורך
תו באמת לדעת ירק מה שהוא למעלה מכדי צורך קביעת היראה. על כן מי שמרגיש שכלו ונטי) –(שטיול בפרדס אינו אלא  ,בכלל טיול בפרדס

ועיקר לימודו  ,טי התורה והלכותיה בעיון כראוירקבוע זמנים רשומים לדעת פלויראה  .כי ישכיל ויצליחיהיה חזק מאד בדרכו וידע  ,את השם

 תם כךגואם יראה שרוב הלומדים אין הנהוידע שלו כך יאתה.  ,שו חושקת לדבקה בידיעת שמו יתברךפבעומק שמחת לב וקביעות יהיה במה שנ
ות לואין שייך בזה להתרוממות והתפארות רק בחינות מחולקות באצי ,שילכו כפי ההדרגה דיהרסו אל הקודש ע לידע שבאמת להם ראוי שא –

הנפשית. ויש לומר שמי ששכלו לפי טבעו דורש דוקא שיהיו הענינים הקדושים האלהיים ערוכים ושמורים אצלו ושישכיל בהם, אז אי אפשר לו 

אף  .גשתרהרי החלישות מוהאישי שלו) –( גכל זמן שיחסר המזון הנצרך לפי המזכי  ,להיות זוכרו יתברך תמיד רק על ידי ידיעת שמו והשכלתו

על כן מי שלבו נשאהו לעיין בענינים  .מכל מקום אין ללמוד מאיש לאיש ,זוןמעל פי שמי שאין צריך כל כך למזונו יהיה בריא אולם במעט 

נאה לו בלא (סדר הלימוד) אבל ידע כי אי אפשר כלל שתהיה  ,גמריוהדרך הכבושה לכל לא יניח ל !ל וידע כי כך היא חובתוהלא יב ,הרמים

  השקפה פרטית על מה שנפשו דורשת ממנו ואז ישכיל ויצליח והיה עובד את ה' בשמחה. 

  העולה מזה שכל מי שמרגיש בנפשו צמאון לחכמה זו, ידע בעצמו שלו ראוי לגשת וללמוד את הדברים מתוך הכנעה ענוה ושמחה גדולה. 

  הרע גדול.יצר 

הבנתי, אבל סוף סוף יש לי יצר הרע מאד גדול! ושמא אין דברים אלו אמורים אלא למי שכבר כבה חום טבעו ויצרו, ודעתו  –ישנם השואלים 

י הלימוד הזה, אדרבא אהרוס במקום לבנות. בזה צריך לדעת שאכן אין אנחנו פטורים ממלחמה עם היצר "צלולה ממחשבות רעות וכו' ושמא ע
ח) העוסקים "א באבן שלמה (פ"אלא לעזור לנו במלחמה זו גופא! וכמו שכתב הגר –ועל ובתפילה, אבל לימוד הסוד אינו בא אחרי הנצחון בפ

. ואביא לך מאמרים מעט המדברים בכך (המודגש נוגע לענין "ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגרות בהם, ועיקר הגאולה תהיה בלימוד הקבלה
  .מצוה) והשאר להידור

 נדע, שלא הידיעה תכלית אלא הלימוד אחר משיגים אנחנו שאין אחרי אחי, לך יקשה ואם" – ר מקאמרנא בספר נתיב מצוותיך כתב בזה"האדמו
 ורזי סודי ולצרף לקשר ליחד ולעיין, ללמוד נייגע למה והפרצופים, הספירות דרך לומדים שאנו במה ענין ושום מהות שום משיגים אנחנו ואין

 על וחוס אחי ) השמר–(ומשיב ונוק'. זעיר בעיבור חיים עץ בלימוד וכן באידרות, ובפרט הזוהר ולימוד המצווה כל וטעם ושבת, חג התפילין
 לא אם למינות, קרוב אדם הם שבודה הדמיונות אלו כל כי עבודה. בדרך אפי' דמיון איזה או איזה משל או תפיסה איזה חלילה תתפוס שלא נפשך,

 באהבה יחודים אלא דמיונות ומשלים בדרכיו, תמצא לא אבל המובהק. רבו השילוני ואחיהו מאליהו שקיבל ט"הבעש כמרן אמת ק"והר בעל
 זה לימוד שעיקר אחי, תדע העיקר אבל רגליו. כפות תחת עפר להיות ה' יזכיני רגליו בעפר ונתאבק נלך בדרכיו דינים. והמתקת נפש ומסירות
 בעת ובאמת .הנפש מזדכך זה ובלימוד נופלת ישראל וכנסת מאוד גובר שהרע מחמת הוא והתפשטות, ואור בהירות כ"בכ הזה בזמן שנתגלה

 התחתונים ובהתעוררות העליונים, בשרשים מעורר המצוות כוונות וידיעת לימוד י"וע הנפש, מאיר והתיקונים הזוהר ספר ובפרט הסודות לימוד
 מכוין אתה המצווה עושה שאתה בעת והאורות, הטעמים ולימוד ותפילין סוכה מצוות כגון ,גדול אור רב ילויבע למטה ויאירו העליונים יתעוררו
 כבהמה שווה אלא דבר, בשום ולא במוחין ולא במקיפים לא מהות שום יודע אתה שאין פ"אע – והמוחין המקיפים למעלה לעורר ובאימה בהכנעה
 לבב ובטוב בשמחה ה' את עובד ואתה גדול אור אליך ונמשך מהותם. יודע שאינך אף מציאותם, את מעורר אתה בידיעתך כ"אעפ עשב! אוכלת

 שתהיה ובלבד וחיות, אור עליך מאיר ה"והקב עליך שורה השכינה שממש הזוהר ספר לימוד בעת ובפרט עליך, המאיר אור בגודל כל מרוב ממש
 דשים שהכל התחתונה כאסקופה בעיניך שתהיה עקב ודישת ורדיפות יסורים ולסבול רואפ עפר להיות זה לימוד י"ע שתזכה אמת. ועוד הכנעת לך
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 הדעת הרחבת אלא וכלל, כלל הרגש שום אלה מכל תרגיש שלא השכינה זיו ובנועם הקדושה של המוחין בהרחבת לך יעזור ת"והשי עליך,
  ל. "עכ "עליך. שישרה שכינתו אור זיו נועם ושמחת והמוחין

 השכינה אור זיו נועם עצמם על להמשיך ובקדושה רב בזיכוך להתלהב נפשם שלימות להשיג יכולין היו הראשונים, שבדורות עד"עוד שם כתב 
 ומתנשא גובר שהרע דמשיחא עקבות הזה בדור אבל נגלה. פה שבעל תורה התורה פשטות י"ע והכל ואהבה, ויראה בדביקות וצח עליון באור

 אדם בבני גובר והשוא עליון, משורש ורחוקים גרועים בדורות עתה שכן מכל גובר, והרע שהחוצפא זמנו על מרן שאמר כמו יסגי וחוצפא
 רב בערב – זרה עבודה לית בתראה בגלותא תימרון ואי ,'כו בהון לאתגשמא ונחש ם"ס נחתין רב ערב בעלמא אית וכד יח תצא' פ בזוהר כמבואר

 העולם כל יחזיר ותורתו ואהבתו בדביקותו שבודאי לעולם קדושה נשמה איזה כשיורדת טוב ש"הריב מרן מאמר עצמו והוא להון אשתכח תמן
 טוב יצר שיש כמו אדם. בבני נמצא הכל – אדם' בני 'כל – התשובה ? והיה 'בראת' הרע יצר של – שוא' מה 'על כן אם הרע היצר וטוען לטוב
 מה הרעות כל עליו ומדבר לצדיק, הרעות בכל מרע והוא בו אתגשים מ"שס רב, ערבמ בליעל אדם כנגדו נברא אדם בבני כן מלאכים, – רע ויצר
 נגלות ידי ועל והשכל? האור המחשיכים הרעות הקליפות מן עלינו יגן ומי חפשית, הבחירה ומעתה העבר. בגלגול אפילו במחשבתו היה שלא

 שהם אלא עוד ולא ,מתגברין הרוחניים והמקטריגים שהרע וחשיקה בדביקה המשכלת נפש כך כל להלהיב פנים באין כזה בדור אפשר אי התורה
 ביותר, גובר ביותר חצוף שהוא מי וכל הרע, ולשון חנם ושנאת ומינות אפיקורסות וגובר ומושל הרבים, שהם רב כערב בגשמיות מתלבשים

לא היה  עינים ומאירת לב משמחת הדעת ומיישבין המשכלת לנפש המאירין מרן וכתבי והתקונים הזוהר לשון זיו נועם עריבות מתיקות ולולא

. ולכן אחי טעמו וראו אור הגנוז ומתיקות שיש בזוהר הקדוש המאיר באפשרות להאיר מרוב הצרות וחלישות דעת, מרשעים המינים ואפיקורסים
, ותתעלה למעלה למעלה עד רום לנפש עד שמרוב אור תקבל על עצמך, כל הרעות והצרות והיסורין ולא יתחלש דעתך, ולא תפול ממדרגתך

  "המעלות, חזק! חזק! חזק ואמץ, לא תירא ולא תפחד.

  על מה סובב. –עצם הלימוד 

ראשית דבר צריך להקדים שלימוד זה אינו בא לספק סקרנות של הלומדים לידע איך ומה נתהווה טרם בריאת שמים וארץ וכו' אלא צריך הלומד 

שכך ציווני בוראי! ענין זה איננו כמעלה יתירה כלל, אלא תנאי בסיסי בתכלית. וכל כך למה ? כי  –ת להכין את עצמו ללימוד זה מתוך עבדו

ואז אם מגמת פני הלומד כל הזמן היתה  ,הלומד מתוך יצר של סקרנות שכלית עתיד להגיע לפעמים למקומות ששם ההתבוננות אסורה בתכלית

קשה להניח את סברותיו והבנתו, וינסה לישב הענין לפי שכלו ויהרוס אל ה'. ובזה היה לספק את אותה הסקרנות בעלמא, יכנס הוא למלחמה 

ת, אז נכון שבמהלך הלימוד "מוטב שמלכתחילה לא היה ניגש כלל אל זה הלימוד. בעוד שהבא ללמוד מתוך תחושת עבדות שכך רצה השי
ב הזה למקום ששם אסורה ההתבוננות, תיכף יניח עצמו מלחשוב שם מתגלים דברים נפלאים משמחי לב ומאירי עינים, אך כשיגיע הלומד הנלב

ובידיעה שלמה שזו עצמה העצירה הזו היא היא רצון ה'! ולא יקשה עליו הדבר כלל, כיון שכל מה שהוביל אותו  ,ויעמוד באימה וביראה ובענוה

אין לו שום בעיה עם זה. אדרבא  –שלא לנסות להבין ולחשוב  עד כאן כן לחשוב ולהתבונן היה רצון ה' בלבד, וממילא כעת שיודע הוא שרצון ה'
יקבל שכר על כך יודע הוא שאם היה זה לטובתו בודאי שהבורא יתברך לא היה מונע ממנו את הידיעות הללו. וכשם שקיבל שכר על הדרישה 

פ "פ ע"ת ליישב עכוסלנכדי להעלותם על הכתב  וכתבו כמה דברים שאין ראוי ,הפרישה. וכבר נפלו בזה הפח כמה וכמה שלא הדריכו נפשם בכך
  ל."וכו' עד שלא נמלטו מקיצוץ בנטיעות רחשכלם הגס, והניחו הנחות 

וימלא נפשו  !הריני לומד לימוד זה כדי לעשות נחת רוח לבוראי שציווני על כך – לכן מה טוב ללומד הנעים שקודם כל לימודו יאמר בפה מלא

ולהשכיל בדברים שהם כבשונו של עולם, כדי לידבק בו יתברך כראוי, וימלא יראה ובושה מלפניו כבן כפר עני בשמחה גדולה על הזכיה לעמוד 

שבחר בו המלך להיות מקרוביו ואוכלי שולחנו. ותמיד יתן שבח וברכה לבורא כל על הזכות שנפלה בחלקו. (ובענין חשיבות  ,ואביון ובער מדעת

  מעוררים).הלימוד הזה יובא בהמשך כמה מאמרים 

י "על מה סובב לימוד זה ומה השייכות שלנו אליו. הנה לצורך זה הענין צריך להאריך מעט והוא דבר יסודי מאד, ובעזהד "וכאן אתחיל לכתוב בס
  יוכל לעמוד על בירור הדברים בצורה טובה. ,כל מי שיכונן את לימודו על הידיעות הללו שיבוארו

ולפני שנכנס לתחום זה צריך לדעת שכל השאלה הזו אינה עוסקת מהי תכלית הבריאה ?  –דון המפורסם ראשית כל צריך לעמוד הלומד על הנ

ְלָמה היא עומדת. לפי שכל עסק במאציל עצמו מלכתחילה  –בטעמו של המאציל מצד עצמו ָלָּמה הוא ברא את מה שברא, אלא בתכלית הבריאה 

כ, שאין "כול לידע מעצמותו מאומה. ולכן מלכתחילה צריך ליתן גדר וגבול לזו השאלה גנדון לכשלון חרוץ, שאין אדם שכל השגתו בגבול, י
   טעמו של המאציל עומד כאן כנדון, אלא בטעם המגולה לנו כנבראים מהי תכלית הבריאה מצדנו כפי השגתנו וקבלתנו.

כ למה לא "כ מפורסמת) דא"כאן מתעוררת שאלה (ג וכבר נודעת התשובה הכללית שהבורא יתברך ברא את העולם כדי להיטיב לבריותיו. אבל
ברא את האדם במצב שלם מלכתחילה בלא שיצטרך לעמוד בכל כך נסיונות ומצבים קשים, ותיכף היה נכנס שלם לגן עדן ונהנה מזיו שכינתו ? 

א רק במתנת חנם, תמיד יהיה באותה כדי שלא יקבל נהמא דכיסופא. פירוש, כל המקבל מחבירו דבר שלא מכח פעולה כלשהי –לזה ישנו תירוץ 
מאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאסתכולי ביה. היינו מי שמקבל דבר שאינו שלו  – ג)"א ה"מתנה טעם מר של בושה, או כלשון הירושלמי (ערלה פ

די ההתגברות של האדם מתבייש להסתכל בפני הנותן. וכדי שהשכר יהיה שלם הניח הבורא את המציאות במצב של בחירה וקושי כדי שעל י –
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וצריך לתת עליו את הדעת. ואביא בכאן את לשונו של  ,ייעשה הוא כזכאי לקבל שכרו בדין ולא בחסד. אכן בזה הדבר ישנו ענין נוסף פנימי יותר

  ל "ל בדרך ה' (פרק ב) וז"הרמח

 אחר שלימות ואין החסרונות, מכל המשולל האמיתי ותהשלימ ש"ית לבדו הוא כי תראה והנה לזולתו. ש"ית מטובו להטיב' הי בבריאה התכלית הנה

 אך ממנו, חסר ענין אל בערך שלימות יקרא אלא אמיתי, שלימות איננו הנה ש,"ית מהשלימות חוץ שידומה שלימות שכל ונמצא כלל. כמוהו

 תכלית מטיב בהיותו אלא, טוב קצת מטיב תובהיו לו יספיק לא, לזולתו להטיב ש"ית חפצו בהיות כ,"וע. ש"ית שלימותו אלא אינו בהחלט השלימות

  . שיקבלו לברואים שאפשר הטוב

בנקודה זו יש להתבונן בנאמר. כל תכני החיים שלנו מבוססים על מציאויות של שלמות וחסרונות, מי יותר ומי פחות. ישנם דברים  -

דם שלמות בדבר מסוים הרי הוא שמח בו נכספים שהם בעינינו שלמים וראוי להשיגם (אם גשמיים או רוחניים) וכל מה שיש לא

ומאושר. אמנם כל אופני השלמות שבעולם אינם אלא צללים כהים ודוגמיות בלבד למציאות שנמצאת מעל עולם זה. גם אותם 

השלמויות שבעולם שלמעלה ממנו אין זה סוף הדרך, אלא ככל שנרחיב בדעתנו את מושג השלמות למעשה לעולם לא נגיע עד תכליתו. 

אין מאושר ממנו. הוא בטוח שאושר זה הינו תכלית האושר עלי  –מה הדבר לילד שקנו לו משחק יקר ערך, שברגע שבו הוא מקבלו דו
אשה, בית, ילדים וכו' כל  –אדמות. אבל ככל שגדל הוא מבין שצעצוע אינו באמת כפי מה שחשב ודברים אמיתיים חדשים צצים לפניו 

ציאות עומדת תמיד בתנועה של שכלול ונוצרים כל העת צרכים חדשים הגורמים לביקוש חדש גיל ומשאת הנפש שלו. למעשה המ

נבראה במצב חסר. אפילו שנאני שחק וחיות המרכבה, וכן העולמות  –ולהשתנות. סוד שורש כל זאת אינו אלא מה שכל כללות הבריאה

מו, ורק ממנו יכולה השלמות לבא. ניקח לדוגמא את הטמירים שלמעלה מעלה מזה חסרים הם שלמות, שנמצאת אך ורק בבורא בעצ
עצם כח החיים. למעשה הוא הכח הפנימי העמוק ביותר שמזיז דברים. ככל שמציאות החיים גבוהה וחזקה יותר כך גם נגרם לאדם 

תענוג בעקבותיו. כיון שמעשה זה ממשיך חיים חדשים כרוך ה ,שמחה ועונג. אפילו בגשמיות של הגוף בשעת עסק היחוד ליצירת חיים

אמנם אין האדם בדרך כלל מכיר בתהליך הפנימי הזה, אבל לעתיד כשיוסר המסך המפריד בין ההכרה שלנו אל האמת של המציאות 

ונשיג שהוא הוא חי החיים ממילא כל נקודה של קירבה יותר גדולה אליו תתן אור וחיות שאין לו ערך ויחס עם כל תענוג המוכר לנו. 

הבורא  –עם השלמות בעצמה  –דברים צריך האדם ליתן בדעתו את העובדות הללו כדי להבין עם מה ומי יש לו עסק כך שבסיכום ה

  ‼!יתברך חי החיים

 הטוב שהוא, עצמו מצד ש"ית בו שהוא עצמו ההוא בטוב לזולתו מהנה בהיותו אלא הטוב חפצו יסתפק לא, האמיתי הטוב ש"ית לבדו הוא ובהיותו

  . והאמיתי השלם

ה נחת "היינו שהחפץ של הבורא יתברך שהוא שלם בכל השלמות שאפשר לדמיין ומעבר לכך, גם הוא בעצמו שלם, לפיכך אין להקב -
בהיותו מיטיב מקצת טוב, אלא חפצו הטוב להיטיב מאותה טובה שאין למעלה ממנה. ואותה הטובה למעשה היא הענקת הטוב של 

א להבין את המרחק האין סופי שבין מציאות של בורא לנברא, חייב להתמלא "ד כמה אהבורא עצמו! מי שקורא דברים אלה ומבין ע
בפליאה עצומה על גודל עוצם אהבת השם לנבראיו בכלל ולישראל בפרט. הקריאה של נתונים אלה כנתוני מחשב היא עצמה הראיה 

באים להתבונן על סיבת יציאת כל המציאות י מעט את הדבור בנושא יקר ועיקרי זה. הנה כש"לחוסר ההבנה באמת. וארחיב בעזה

א שבאמצע הדרך יכנסו תהליכים שאינם עומדים תחת אותה הסיבה, שהרי אין למציאות כל אפשרות להמצא כי אם "א ,מהבורא יתברך
השלמה  כ כיון שאין לבורא יתברך שום ענין להמציא את הכל חוץ מהרצון של ההטבה"בכח רצונו יתברך המעמיד את כל ברצונו. וא

ו וכו' ודאי וודאי שאין כך הם פני הדברים, שהרי אין לשום נברא בעולם וכל "כ גם במקום שנדמה לנו שהרע שולט ח"והאינסופית, א
שכן לרע מקום לקיום עצמי כלל! רק מה, עינינו טחו מראות את הטוב הגנוז בכל נקודה ואפילו השחורה ביותר. וכל מחשבה לא כזו 

נקודת האמונה בתכלית בריאת שמים וארץ. ההתעמקות בתכלית המציאות שהיא ההטבה השלמה שרק הבורא למעשה פוגעת בעצם 

2.כשוי לכל תחלואי הזמן ומאורעותיויתברך יכול לחולל אותה, מביאה מזור ע
  

                                                           

 

 

 אורות טל של העליון עדן של החיים באור, המתים תחיית של הנפלא תענוגה". ל בשמונה קבצים אות תשב"ה קוק זצ"ואעתיק לך דברי הראי 2
 אינה, שבינתים וההרפתקאות, הזה הגדול להעתיד ההוה שבין ההפסקה שכל עד, תמיד עליונה בשמחה ומשמחם הצדיקים את משעשע הוא, טלך

. בתפילה המתים תחיית ברכת בתיקון אבותינו לנו הושיטו זה גדול אור וכל. חמה גלגל לפני קטן כניצוץ ממש הם ובטלים, למאומה אצלם נחשבת
, ואהבתו' ד חפץ סוד זהו. שבעליונים עליון דעת של והשלמות התענוג ציור לגבי נחשב הוא כלא, זה עליון תענוג של וזהרו גדלו כל ועם

 היא שם, העליונה לסעודה ומתקנתם הבריות כל את המחיה, האלהית האורה של התמצית וכל, דבקה בו ישראל נשמת וכל, בו קשורים שצדיקים
 נחלים בשפעת ומופיעים ומשפיעים, מזה זה מגוונים שונים גוונים, ועדנים הוד מלאי, נפלאים שעשועים תמיד מתמלאים הצחצחות ואלו. שרויה
   ל."עכ ".לעד וישועה אורה, ורחמים חסד שערי פותח, ומקובל מתוקן, ונעים מתוק וזכרם, זה על זה ואדירים רבים וימים גדולים
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 לשיתדבקו לברואים מקום ןשית במה יהיה, הזאת האמיתית ההטבה שמציאות, חכמתו גזרה כ"ע. בו אלא – שימצא א"א הזה הטוב, אחר מצד והנה

 להם יגיע, בו התדבקם מצד הנה, ש"ית בשלימות שיתוארו א"א עצמם שמצד שמה, נמצא ואז. שיתדבקו להם שאפשר השיעור באותו, ש"ית בו

 ליהנות להם שאפשר בערך ההוא האמיתית בטובה נהנים וימצאו, בו מתדבקים היותם מצד – ש"ית ההוא בשלימות ליתאר שאפשר השיעור באותו

  . בו שיהנה שאפשר הדרך באותו ש"ית בטובו נהנה שיהיה מי לברוא, שברא בבריאה ש"ית כונתו היות ונמצא. בה

ביאור דברים אלו הוא קצת מופשט, ולכן אנסה להרחיב מעט. הנה במישור הרוחני ההבדל שבין ישות רוחנית אחת לחברתה יהיה מצד  -

וות להמצא מחולקות זו מזו בלא שום שינוי ביניהן. ואם היה הטוב שבבורא נמצא בזולתו היו מהותה, ואי אפשר לב' מהויות רוחניות ש

לאחד (אילו ידעתיו הייתיו). ולכך נמצאת כונה סותרת בכל המציאות, שמצד אחד חפץ הבורא ית' להיטיב מטובו לאחרים, ומצד זה היה 

לכך הניח הבורא גבול ל אז לא יהיה מי שיקבל את אותה הטובה. הענין להכליל את הנברא בבורא עד שתתבטל מציאותו בבורא. אב

שבו מציאות הנברא מצד אחד לעולם לא תגיע לשלמות הבורא בעצמו, ומצד שני תהיה תכונתו להיות הולך ונדבק הולך ומשתכלל 

  י זה את שלמותו עד אין סוף. והוא הוא השכר לעתיד לבא. "ומעצים ע

 בדרך הטוב לו שיתלוה מי ולא בעצמו, הטוב שיקנה מי פירוש –ההוא  הטוב בעל בו הנהנה שיהיה ראוי שלם, בהטו שלהיות חכמתו גזרה ואולם

   מקרה.

הנה פה מגיעים אנו לעיקר גדול. סוד השכר אינו בא במהלך חיצוני אלינו, אלא בא מצד הנבראים בעצמם. היינו שכבר כתב לעיל  -

מו. אבל לזה היה יכול להיות מהלך שבו סיבת הדביקות היה מצד הבורא בלבד, שהדביקות בו וקבלת השלמות ענינה השכר בעצ
שאין זה רצונו באמת) ולכך צריך  –כשהנברא רק ממתין לשפע שיפול עליו. בעוד שבאמת אין זו קבלה נכונה ושלמה (וממילא חסרה 

  עצמו. וכדלקמן. שסיבת הדבקות תבוא גם מצד הנברא בעצמו שסיבת דביקותו בבורא יתברך תהיה מצדו 

 בו מוכרח ענינו אמיתת מצד אלא במקרה, ולא בעצמו שלם ש"ית הוא הנה כי ש."ית שלימותו אל שאפשר בשיעור התדמות, קצת נקרא שזה ותראה

   בהכרח. החסרונות ממנו ומשוללים השלימות

חנו אומרים על שני אנשים שהם דומים ברוחניות מציאות הקירוב והריחוק אינם אלא תולדה של דמיון ושוני. וכמו בעולמנו שאנ -

בתכונותיהם הנפשיות שהם מאד קרובים למרות מרחקם הפיזי. וכן להפך, אנשים בעלי תכונות הפוכות נגדירם כמרוחקים זה מזה. וכך 

כבעל  גם במציאות של הקורבה והדבקות בבורא יתברך, כיון שהניח את סיבת הדבקות בנברא, ממילא עשיית הנברא את עצמו בעצמו

  בזה נעשה הוא דומה במקצת לבורא יתברך. וכפי שיתבאר עוד להלן. ,שלימותו בבחירה וחפץ

 הוא יהיה שלפחות צריך במקצת, לזה להתדמות אך החסרונות. ממנו ומעדרת השלימות לו מכרחת אמיתתו שיהיה בזולתו שימצא א"א זה ואולם

   בו. אפשריים שהיו החסרונות מעצמו מעדיר ואה ויהיה לו, מכריח ענינו אמיתת שאין השלימות הקונה

ו אלא הוא הוא סיבת שלמותו. לפיכך, כדי להמציא נברא שיעמוד בדמיון "היינו שסיבת שלמות הבורא יתברך אינה באה לו מצד אחר ח -
זה גם בו יאמר מה אל ענין זה, מוכרחת הבחירה להופיע בתתה לאדם את האפשרות החופשית לחלוטין לגלות בעצמו את שלמותו, וב

   שאין סיבה חיצונית לשלמות שבאה בבחירתו אלא כל כולה אינה אלא מצד עצמו בלבד.

 לעצמה תקנה ידם שעל אמצעיים לבריה ויותנו הענינים, לשני האפשרות בה שיהיה בריה ותברא חסרון, ועניני שלימות עניני שיבראו וסידר גזר כ"ע

  3 בטובו. וליהנות בו לידבק ראויה ותהיה לבוראה, לה אפשר שהיה במה שנתדמה יקרא אזו החסרונות, את ממנה ותעדיר השלימות את

                                                           

 

 

 לו, התדמותה מצד ש"ית בבוראה לידבק ראויה השלימות שקנתה הזאת הבריה היות מלבד ואמנם - להשלמת הענין מובא כאן המשך דבריו שם  3
 בהיות כי וזה אחד. ענין הכל יהיה -  בו מתדבקת והמצאה השלימות קנותה שסוף עד בו. והולכת מתדבקת נמצאת לה, השלימות קנותה י"ע הנה

 השלימות אל מגיע שאינו פ"אע כי השורש. אל כענף לו אלא מתיחס אינו שלימות שהוא [כל] מה הנה ש,"כמ האמיתי השלימות ש"ית מציאותו
 והסתר ש"ית טובו העלם אלא אינו חסרון וכל ש,"ית מציאותו הוא הנה האמיתי השלימות כי תראה והנה הוא. ממנו ותולדה המשך הנה השרשי,

 ההסתר כשיעור אשר חסרון, לכל והסבה השורש פניו והסתר שתהיה, שלימות לכל והסבה השורש תהיה וקרבתו ש"ית פניו שהארת ונמצא פניו.
 בהתחזקו וההסתר, ההארה תולדות שהם והחסרונות, השלימות בין בשיקול העומד הזה הנברא כ"וע ממנו. הנמשך החסרון שיעור יהיה כך

 האחיזה מרבה הוא כך בשלימויות, שירבה מה וכפי להם. והמקור השורש שהוא ש,"ית בו אוחז הוא הנה בעצמו, אותם והקנותם בשלימויות
 בטובו ונהנה ש"ית בו מתדבק ונמצא ש"ית וההתדבקות בו האחיזה תכלית אל מגיע הנה השלימויות, קנית תכלית אל שבהגיעו עד בו. וההתדבקות

  ושלימותו. טובו בעל עצמו והוא בו ומשתלם
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 והנה כאן צריך להוסיף ולומר שכל מה שנאמר בענין מה שהאדם מצד עצמו צריך שיהיה בעל טובו אינו חוזר רק לסוגית העמל והיגיעה וכנגד זה
שכיון שעצם השכר הוא הדביקות בו יתברך, הניח הבורא יתברך בבריאת עולמו השכר שבא בדין, אלא גם בצורת ואופן הגעת השכר. היינו, 

יסוד שבו סדר ההתדבקות בו יתברך יהיה מכח והשגת הנברא בעצמו. היינו שאין העבודה והשכר ב' ענינים שונים כמו בעבודה של בני אדם 

תנאי זה וזה יקבל שכר כך וכך. אלא שהעבודה של הנבראים שבו אין קשר בין מה שעשה למשכורת שקבל חוץ מההסכם עם המעסיק שב ,במפעל

ההתדבקות בו יתברך. משל לאדם ששכרוהו להרים משאות מהנמל אל ביתו עצמו. וכששאל מה השכר על כך אמרו לו  –תהיה בגוף השכר עצמו 

  שהשקים מלאים כל טוב וזה יהיה שכרו. . . 

י עולמות ופרצופים וסדרים העולים למעלה למעלה ויורדים עד לעולמנו. ובתחילה לפעמים והנה המתבונן בלימוד הסוד יראה עסק שלם בכל מינ
נדמה שיש בדבר קצת עזות להכנס לפני ולפנים לידע האיך ברא את העולם ואיך משפיע בו ובאילו סדרים, כי מי הוא זה שיבא אחר המלך לאמר 

כל לברוא עולם בלא שום הסברים על סדר יציאתו מההעלם אל הגילוי, ולאחר מה פעלת ואיך. אלא צריך לדעת שהיא הנותנת, שאכן הבורא י

שנות העבודה היה האדם עובר לעולם אחר שהוא עולם השכר ותו לא. אבל כיון שהיה הרצון מלפניו שהאדם ישיג טובו גם מכח עמלו וגם מכח 

כ את האדם ונתן בו חכמה "ל שנברא יכול לעמוד עליו, וברא אחפ שכ"לפיכך ברא הבורא בריאה בסדר ובדרך כזו של הדרגה, ע –פעולתו גופא 
שעצם ההשכלה בסדר יציאת לעמוד על אותו הסדר של יציאת המציאות כולה בכלל והאדם בפרט מן הבורא יתברך שמו, עד שנכון לומר 

, שזהו יג את הקשר והדביקות בבוראהיא היא אותו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, שעל ידה ישיג המש –המציאות מהבורא יתברך 
  וזו תכלית וסיבת לימוד הסוד. –עצמו השכר העצום והנפלא 

כשחתול מסתכל  –מהו באמת כח הדעת שבאדם. נפתח בשאלה קצת מוזרה לצורך הענין  –וכאן ישנה נקודה נפלאה שצריך לתת עליה את הדעת 

שלו לא  'החתולי'חתול ענק! למה ? פשוט המוח  –התשובה לצורך הענין חוויתי את זה)  מעולם לא –(הכל בדרך משל כמובן על חמור מה הוא רואה ? 

החמור המתבונן על חתול יראה לפניו חמור קטן. אם כך הם פני הדברים מדוע אדם שמסתכל  –מכיל דבר מעבר לעולם החתולים. וכן הוא להפך 

ה נטל "לזה נעוצה בכך שהאדם בבריאתו נאמר בו 'נעשה אדם' היינו שהקבעל חתול או חמור או כל דבר אחר משיג אותם בעצמם ? התשובה 
ויפח באפיו נשמת חיים! וכך הולך הוא האדם בעולם ומסתכל  –כחות הנבראים תמציתם ונתן בנברא ששמו אדם, ונתן גם הוא מעצמו דבר  מכל

והיא היא הידיעה (ל' חיבור). ואם נמשיך את הקו  –בנפשו סביבו וכל מה שרואה מחוצה לו משיג הוא אותו מכח אותה תמצית של אותו הדבר 

לימוד זה כולל בתוכו  ,כפי נשמת אלוה שמשיג בקרבו! ובין היתר –כ על זו הדרך "בזהירות, נאמר שהשגת איש הישראלי בבורא יתברך תהיה ג

  ידיעות אלו יוכל לעמוד על סוד קונו במה שניתן.את הידיעות הנכבדות על ידיעת האדם את עצמו בחיצוניותו ופנימיותו וכו' כדי שבבירור 

שדרך ההתקשרות של אחד יחיד ומיוחד שאין לו סוף ותכלית, לעולמות שהם כולם בנויים על גבולות, בא  ,ענין נוסף שקיים באמור לעיל הוא

ל אותם הסדרים בו עצמו, יוכל להקיש המציא הבורא יתברך את אותו סדר באדם עצמו ממש, כך שבעמדו עו .בסדר הדרגה, שכדי שנוכל להבינה
מן המצוי בידו ושכלו אל מה שמעבר לו. אחת מהדוגמאות היא הדרך שבה האדם מתגלה ונודע לסובבים אותו. אם נתבונן בזה נראה כי אילולי 

תגלות, והם הרצון המחשבה הדיבור והמעשים שלנו לא היינו נודעים כלל לזולתנו, וזה פשוט. אבל לדיבור קדמו תהליכים בנפש שגרמו לה לה

וההרהור שהם תהליכים פנימיים שמתחילים במציאות מאד פנימית ומופשטת, ועוברים מעין 'עיבוד' עד שמגיעים לדיבור או מעשה המגלים את 

למו אל הגילוי. מה שבפנימיותנו. אם נדע לעמוד נכון על אותם השלבים והיחסים שביניהם וכו' נוכל לעמוד גם על סדר היציאה של הבורא מהע

  דברים אלה קצרים המה אבל מכילים המון ידע בהמשך, והסבלן ירויח. 

  לא להגשים!

אחרי כל זה צריך להקדים הקדמה יקרת הערך וחשובה עד מאד. והיא שכל הסדרים שנגלים לעינינו שמתוכם אנחנו עומדים על אותם הסדרים 

כך שכל הסדרים באמת עומדים הם  ,ל עולם תחתון נגזר מהעולם שמעליו וכן הלאהשבעולמות הרוחניים, מצד אחד הם מדוייקים להפליא וכ

‼! זה אינו מושג לנו בשום פנים ואופן כלל ועיקר –מלמטה עד לעליונות שבמציאות. אבל, צריך לדעת שאיכות המציאויות שבעולמות הרוחניים 
מיון מפותח, כך שלמעשה אינו משתמש כלל עם נייר כדי לשרטט לעצמו אדם החושב לבנות לעצמו בית, והינו אדם חכם מאד ובעל ד –לדוגמא 

את תכנית הבית. אחר שגמר לחשב בדעתו איך וכיצד, מרים טלפון לחבירו שישרטט לו את הבית כפי ההוראות שיאמר לו. יושב לו החבר 

מוצאיו ומובאיו. לאחר מכן עוברת התכנית ליד  ומתחיל לשרטט במדויק פרט אחר פרט, עד שלבסוף נמצא ועומד לו שרטוט שלם של כל הבית,

במחשבתו של המזמין, בדבורו אל החבר, על גבי הנייר, ולבסוף  –כ נמצא כעת שהיו ד' בתים "הקבלן והלה בונה את הבית כפי התכנית שקבל. א

בדיבורינו לגבי עולמות של מעלה כפי בשטח. הנה כל אותם הבתים הם למעשה בדיוק אותו הבית, אבל מציאותם שונה בתכלית. וכך הוא כן  –

  ההסתכלות שלנו במציאות שלנו למטה.

והוא מצוה גמורה לידע שיש שם מציאות אלוה "ל "וז(נתיב מצותיך נתיב היחוד שביל השני אות ט) ר מקאמרנא "כ האדמו"ואעתיק לך בענין זה מש

 זכר המדות וזיווג ויחודו ושמותיו כליו הוא מה שהוא, מהותו אבל .תרונס ונעלם ומצוי נגלה ונעלם נשגב, האלהים הוא' האחד יחיד ומיוחד 
 והוא, פנים באין מהותן לא אבל, י"האר ממרן לקמן שנבאר כמו מציאותן לחקור מצוה הכל – ואחור פנים וחיצוניות פנימיות ורחמים דין ונקבה
 ידם שעל, נעלמים אורות מציאות שיש מציאתן חיוב להניח] צריך[ אאל, יקרא כופר, בספירות גשמיות ותפיסה ענין איזה והמדמה. גמור איסור

 דמיון שום בנפשך תדמה ולא מהות שום תשיג לא אבל, הנבראים לכל וחיות ואור שפע והמשכות ועונש שכר ורחמים דין סוף האין פועל ויחודם
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 ודינים גבורות מלאה שכולה, צדק מלכות מדת כינוי הגשמיים לחושים לערכנו הוא), כד, ד דברים' (הוא אכלה אש' תורה שאמרה אף. וגדול קטן
 לא, בשבת דין שום לדון שלא:) לה סנהדרין( ופירשו דרשו) ג, לה שמות' (אש תבערו לא' וכן, וגבורה דין על שלנו בחושים מושג שאש, ואש

, התחתון עדן בגן ואף, הזה בחומר היותינו ימי כל חלילה לנו יושג לא, אחרונה שהוא אף מלכות ומהות הגבורות מהות אבל, מיתה ולא מלקות
 תחקור ואיך, יודע אינך בך הקשורה נפשך מהות, אדם בן ואתה. הנפשות ומהות הספירות מהות רמז מעט אצלינו תושג השביעי באלף ואפשר
 וכל. נפשך על וחוס הזהרתיך, אחי הרא. חלילה אש של ציור שום ולצייר, אש של מהות לחקור חלילה, וחלילה חלילה, חלילה אלהותו במהות

 רחמי, פקיחא עינא, טבא עינא' יביט הלוא עין היוצר, 'וריח ופה ואוזן עין מציאות יש באמת, בבורא עליה ירידה רגל יד עין שדימו הנביאים
, חשך עכור חומר מוסרחת ליחה חהסרו וטיפה, שלו ובדבור ובאזנים אלו ניםיינבע מהות שום כלל לנו יושג לא אבל:), קכט ג"ח זוהר( אשגחותא

, בראשית יוצר של קומה בשיעור שתלמוד בלימוד השם על תתענג ואז. בנפשך השמר, חלילה חלילה ?!אלהות במהות ענין שום להשיג ירצה
 לחזות, 'בחייך תראה עולמך, ממשי ואור תענוג יתירה ובעילוי רב בהרגש גדול ענג ולהתענג, נפלאה וקדושה רב זיכוך תזדכך, היחודים ותייחד
 ורבבות אלפים נוצה ובכל, נוצתו וכנפי ועיניו ורגליו ידיו צורתו הוא איך לשאול אסור וכן. ובענוה בקדושה ובלבד', בהיכלו ולבקר השם בנועם
 שיש לנו ידוע זה כלו. ויניקה עיבור וקטנות גדלות ומוחין ואזן ופה חטם ורגל יד ועין ראש, עליון במציאות מציאות בודאי יש הכל, נשמות

 לו ואין, בעיקר כופר הוא זה כי, שלנו והמגושם המעוכר בחומר צורה שום לצייר חלילה אבל, ועין ראש הנקראים נעלמים ושמות אורות מציאות
 מניה פנוי ראת לית אחר ולא הוא אני ה"יהו אני, ומשכיר מעניש, ומונה וסופר ורואה שומע הוא אבל, ציור שום ליתפוס ישראל באלוה חלק
  ל. "עכ .עד עדי ש"וב ה"ב', עוד אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמים, 'ממש

והחכמה  –נמצא לסיכום שלימוד הסוד מושתת על סדר יציאת הבריאה והנבראים מהבורא, שידיעה זו בעצמה משמשת כהגשר לחבור שלנו אליו 

שוב ושוב עם תוספות של משלים וכו' עד שברבות הידיעות תתגבש ההכרה  י בהמשך הם יעלו"תחיה בעליה. דברים הללו באו כאן בקצרה ובעזה

  בדברים הללו וחיוניותם. 

  חשיבות הלימוד.

הדברים נלקחו א ואכתוב כמה דברים המעוררים את הלומד היקר לזה הלימוד. "רבו הכתבים המבארים אותם, אבל בלא כלום א בחשיבות הלימוד

קהל משה מרבי משה ברבי מנחם מפראג (בעל הלשם שלח לשם לחזות בדבריו הקדושים בהקדמתו על קטעים בקצירת האומר מתוך הספר וי

חשיבות הלימוד). לאלה שעדיין לא שבעה עינם מן המאמרים דלהלן יוכלו להשלים דבריו מתוך הספר עצמו (נמצא בתוכנות החיפוש). לאותם 

  מן גוף הספר. יכולים לדלג עליו ולהתחיל –שכבר יש להם ידיעה בחשיבות 

ואומרים ידינו רמה בהלכה ותוספות ופוסקים ואין אנו  ,כמעט ראיתי גדולים וטובים אשר מלגלגים על חכמה הנפלאה הזאת"וזה לשונו הק' 

מות ובונין עול ,כבר אנו מושלמים בהשלמה גדולה אשר אין גדולה ממנו בחכמה ובחריפות גדול שקורין אותו ווענדינש ,חייבין ללמוד בחכמה

כמה אנשים  ,הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם ,כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם ,שקר והבל ושוא

כאשר יעידון ויגידון המקובלים  ,כאשר אני מביא כמה וכמה ראיות ברורות מכמה מאמרי זוהר ומרעיא מהימנא ,מעכבים בעוונות הרבים הגאולה

אם לא בלימוד החכמה הנפלאה הזאת שיש יתרון  ,אין ישראל זוכין לאור הגדול הצפון לצדיקים[ש]ראשונים ואחרונים ומזהירין באריכות גדול 

  לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך. 

סודות אשר לא נשמע לאוזן  ,ירוה סודות יותר עמוקות מקבלת הרב ר' משה קורדוב"י זלה"מאחר שגילה לנו האר ,ואל יעלה על לבך להקשות

אף שלא ידע מסודות  ,אלא משה אמת ותורתו אמת ,ו"ק נדחית ח"ו לא סלקא דעתך שיהא קבלת הרמ"ח ,ל"י ז"ולא נראו לעין מימות הרשב

והמגיד  ,המגידל הספר וקראו ספר עעלה הדברים ש ,ל היה לו מגיד שלוח אליו מן השמים"ה. הלא תראה שגם הרב ר' יוסף קארו ז"י זלה"האר

ל רצה ללמוד עמו חטפתו "י ז"וכל פעם שהאר ,ל"לגלות להרב ר' יוסף קארו ז י בעצמו היה רוצה"והאר ,ה"י זלה"לא היה יודע מסודות האר
ולא  מעולם נקודים ,ה היה מן עולם התהו"ה שנשמת הרב יוסף קארו זלה"י זלה"ואמר האר .י"שינה ולא היה יכול להסתייע מלתא ללמוד מן האר

ולכן לא יכלו  ,ה יקר מזולל וצירף ותיקן נשמות של עולם התהו"ה הוציא הקב"אך ורק אחר פטירת הרב ר' משה קורדובירו זלה .מעולם התיקון

 ,ה"י זלה"והוא הטעם שכיסה וגניז הרזין דעתיק יומין מהם עד יקום שבט מישראל המחוקק הגדול האר .להשיג יותר מקודם רק מעולם התהו לבד
  מנו התחילו לצמוח נצוצי נשמות של עולם התקון ולזרוח אור לישרים אם הדור זוכה לכך לזכך נשמותינו. מ

יתל "ג וז"ה בתיקונים תיקון מ"י ע"אמר הרשב"עוד שם  ֵראׁשִ ן ּבְ ּמָ ַההּוא), ה שם( ְוָיֵבשׁ  ֶיחַרב ְוָנָהר ִאיהוּ  ְוָדא, שׁ "ָיבֵ  ר"ֲאתַ  ּתַ  ְוִאיִהי ָיֵבשׁ  ְדִאיהוּ  ִזְמָנא ּבְ

ה ׁשָ ִנין ָצְווִחין, ַיּבָ א ּבְ ִיחּוָדא ְלַתּתָ ַמע ְוָאְמִרין ּבְ ָרֵאל ׁשְ ָגִרים ָמאן ְוָהִכי. ֶאֱעֶנה ְולֹא ִיְקָראּוְנִני ָאז) כח א משלי( ִדְכִתיב הּוא ֲהָדא, עֹוֶנה ְוֵאין קֹול ְוֵאין, ִיׂשְ  ּדְ

ק ּלַ ִאְסּתַ ָלה ּדְ ה ְבַעלדִ  ֵמאֹוַרְייָתא ְוָחְכָמָתא ַקּבָ ָלא ְוָגִרים, ְדִבְכָתב ּוֵמאֹוַרְייָתא ּפֶ ְדלּון ּדְ ּתַ הֹון ִיׁשְ ָלא ְוָאְמִרין, ּבְ ט ֶאּלָא ִאית ּדְ ׁשָ אֹוַרְייָתא ּפְ אי, ּוְבַתְלמּוָדא ּבְ ַוּדַ  ּבְ

ִאּלוּ  ָלא ֵליהּ  ַטב ֵליהּ  ַווי, ָגן ּוֵמַההּוא ָנָהר ֵמַההּוא ְנִביעוּ  ְיַסּלֵק הּוא ּכְ ָעְלָמא ִריִאְתבְּ  ּדְ ה ִדְבַעל ְואֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב אֹוַרְייָתא ַהִהיא יֹוִליף ְוָלא ּבְ ב, ּפֶ ַ ִאְתַחׁשּ  ּדְ

ִאּלוּ  ֵליהּ  ָעְלָמא ֲעִנּיּוָתא ְוָגִרים, ָוֹבהוּ  ְלֹתהוּ  ָעְלָמא ַאְחַזר ּכְ לּוָתא ְואֹוֶרךְ  ּבְ   . ּגָ

, יְִׂשָרֵאל ְׁשַמע ְואֹוְמִרים ְּביִחּוד ְלַמָּטה ַהָּבנִים צֹוְוִחים, יְֵבָׁשה ְוִהיא יֵָבׁש ֶׁשהּוא זְַמן ְּבאֹותֹו, ְויֵָבׁש יֱֶחַרב נָָהר ְוזֶהּו, ׁש"יָבֵ  ר"ֲאתַ  ָׁשם, ְּבֵראִׁשית –תרגום 
 ֶׁש7א ְוגֹוֵרם, ֶׁשִּבְכָתב ּוִמּתֹוָרה ֶּפה ֶׁשְּבַעל ִמּתֹוָרה ְוָחְכָמה ַקָּבָלה ֶׁשִּתְסַּתֵּלק ֶׁשּגֹוֵרם ִמי ְוָכ2.ֶאֱענֶה ְו1א יְִקָרֻאנְנִי ָאז ֶׁשָּכתּוב זֶהּו. עֹונֶה ְוֵאין קֹול ְוֵאין
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 ָבעֹוָלם נְִבָרא ֶׁש7א טֹוב, לֹו אֹוי. גַן ּוֵמאֹותֹו נָָהר ֵמאֹותֹו ַהַּמְעיָן ֶאת יְַסֵּלק הּוא ְּכִאּלּו ְּבַוַּדאי, ּוַבַּתְלמּוד ַּבּתֹוָרה ְפָׁשט ֶאָּלא ֶׁשֵאין ְואֹוְמִרים, ָבֶהן יְִׁשַּתְּדלּו
  . ַהָּגלּות ְואֶֹר> ָּבעֹוָלם עֹנִי ְוגֹוֵרם, ָובהּו ְלתֹהּו ָהעֹוָלם ֶהֱחזִיר ְּכִאּלּו לֹו ֶׁשּנְֶחָׁשב, ֶּפה ֶׁשְּבַעל ְותֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ּתֹוָרה אֹוָתּה יְִלַמד ְו1א

אותן האנשים הגורמים מניעה לאותם הרוצים ללמוד חכמת הקבלה בסברות טענותיהם  של םלבאר לנו גודל הפג ,הכלל עולה וכוונת המאמר הזה

נמשכים אחר [ה]אתם  ,ירצה ,עד מתי פתאים תאהבון פתי –ל שעליהם אמר הכתוב "ם קורדובירו ז"ואמר מהר .המזוייפים בכל אופני טעמיהם

ובתריה מה  .דהיינו ידיעת התורה ,נאמר וכסילים ישנאו דעת –ם העליפשוטי תורה ואתם מפתים את עצמיכם בפשוטי של תורה ותאהבון פתיים ו

ה "נקרא בן להקב ,אז יקראוני ואני אענה ,הנסתרות סוד נשמה של תורה המתלבש תוך הפשט ,תשובו לתוכחתי. הנה אביעה לכם רוחי ,כתיב
ל בסודות הנעלמים הנקראים תבונה . . "ר ,כסיל בתבונהה לא יחפוץ "ועליהם אמר שלמה המלך ע ,כידוע לנו באריכות גדול מתוך מאמרי זוהר

שנתבטל הנהגה הישרה והזיווג  ,וגורם אריכות גלות דוגמת עולם התוהו,והוא כסיל ממש וגורם עניות לעולם  ,כי אם בהתגלות בפשוטי של תורה

  ."נ הנקרא תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה"בין זוומרים ראש להטומאה והקליפה וגורם פירוד הייחוד כביכול  ,התמידי אשר בין זעיר ונוקבא

ֲעָתאכדאיתא בזהר פרשת תרומה  ,ה משביע אותה לעסוק ברזי דאורייתא"וקודם שיורדת הנשמה מעולם העליון להאי עלמא הקב" –עוד שם   ּוְבׁשַ

ְזִמיִנין א ּדִ ַהאי ְלַנְחּתָ א ָקֵרי, ָעְלָמא ּבְ ִריךְ  קּוְדׁשָ י, ְמָמָנא ְלַחד הּוא ּבְ י ּדִ א ָמּנֵ ִריךְ  קּוְדׁשָ ְרׁשּוֵתיהּ  הּוא ּבְ ל ּבִ ָמִתין ּכָ ְזִמיִנין ִנׁשְ א ּדִ , ֵליהּ  ְוָאַמר, ָעְלָמא ְלַהאי ְלַנְחּתָ

לֹוִני רּוחַ  ִלי ַאְייֵתי ִזיל ַהִהיא. ּפְ ֲעָתא ּבְ ְמָתא ַהִהיא ַאְתָיא ׁשַ א, ִנׁשְ ׁשָ ִדּיּוְקָנא ִמְתַלּבְ ַהאי ּבְ א ָקֵמי ָלהּ  ַאְחֵזי ְמָמָנא הּואְוהַ , ָעְלָמא ּדְ א ַמְלּכָ יׁשָ א. ַקּדִ ִריךְ  קּוְדׁשָ  ּבְ

ַכד, ָלהּ  ְואֹוֵמי, ָלהּ  ָאַמר הּוא יחֹות ּדְ ַדל, ָעְלָמא ְלַהאי ּתֵ ּתָ ִתׁשְ אֹוַרְייָתא ּדְ ע ּבְ ע, ֵליהּ  ְלִמְנּדַ ָרָזא ּוְלִמְנּדַ ְמֵהיְמנּוָתא ּבְ ָכל. ּדִ ֲהֵוי ַמאן ּדְ ַהאי ּדְ ל ְוָלא, ָמאָעלְ  ּבְ ּדַ ּתָ  ִאׁשְ

ע ֵרי ְדָלא ֵליהּ  ָטב, ֵליהּ  ְלִמְנּדַ ִגין. ִיְתּבְ ךְ  ּבְ א ָקֵמי ִאְתָחֵזי ּכָ א ַמְלּכָ יׁשָ ע, ַקּדִ ַהאי ְלִמְנּדַ ָלא, ָעְלָמא ּבְ ּדְ ּתַ יהּ  ּוְלִאׁשְ א ּבֵ קּוְדׁשָ ִריךְ  ּבְ ָרָזא, הּוא ּבְ ְמֵהיְמנּוָתא ּבְ  ֲהָדא. ּדִ

ה) ד יםדבר, (ִדְכִתיב הּוא ַההּוא ְיָדא ַעל ִאְתֲחִזיַאת, ָלַדַעת ָהְרֵאתָ  ַאּתָ א ָקֵמי, ְמָמָנא ּדְ ִריךְ  קּוְדׁשָ ע ָלַדַעת. הּוא ּבְ ָלא ְלִמְנּדַ ּכְ ַהאי ּוְלִאְסּתַ ָרָזא, ָעְלָמא ּבְ  ּבְ

ְמֵהיְמנּוָתא ָרָזא, ּדִ אֹוַרְייָתא ּבְ ֲהָוה ַמאן ְוָכל. ּדְ ַהאי ּדְ לִאשְׁ  ְוָלא, ָעְלָמא ּבְ ּדַ אֹוַרְייָתא ּתָ ע ּבְ ָלא ֵליהּ  ַטב, ֵליהּ  ְלִמְנּדַ ֵרי ּדְ ָהא, ִאְתּבְ ִגין ּדְ א ּבְ א ֵליהּ  ַאְייֵתי ּדָ  קּוְדׁשָ

ִריךְ  ַהאי ָנשׁ  ְלַבר הּוא ּבְ    .ָעְלָמא ּבְ

 ָהֲעִתידֹות ַהּנְָׁשמֹות ָּכל ֶאת ִּבְרׁשּותֹו הּוא ָּברּו> ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּמּנָה ֶאָחד ֻמּנֶהִלמְ  הּוא ָּברּו> ַהָּקדֹוׁש קֹוֵרא, ַהּזֶה ָלעֹוָלם ָלֶרֶדת ֶׁשְּמזָֻּמנִים ּוְבָׁשָעה –תרגום 
 אֹוָתּה ַמְרֶאה ְמֻמּנֶה ְואֹותֹו, הַהּזֶ  ָהעֹוָלם ֶׁשל ִּבְדמּות ְמֻלֶּבֶׁשת נְָׁשָמה אֹוָתּה ָּבָאה ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה. ְּפלֹונִי ֶׁשל רּוחֹו ִלי ָּתִביא ֵל>: לֹו ְואֹוֵמר, ַהּזֶה ָלעֹוָלם ָלֶרֶדת
. ָהֱאמּונָה סֹוד ֶאת ְוָלַדַעת אֹותֹו ָלַדַעת ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּתְׁשַּתֵּדל, ַהּזֶה ָלעֹוָלם ֶׁשְּכֶׁשֵּתֵרד, אֹוָתּה ּוַמְׁשִּביעַ  לֹו אֹוֵמר הּוא ָּברּו2 ַהָּקדֹוׁש. הּוא ָּברּו> ַהָּקדֹוׁש ִלְפנֵי
 ּוְלִהְׁשַּתֵּדל, ַהּזֶה ָהעֹוָלם ֶאת ָלַדַעת, ַהָּקדֹוׁש ַהֶּמֶל> ִלְפנֵי נְִרָאה ָּכ> ִמּׁשּום. יִָּבֵרא ֶׁש7א לֹו טֹוב – אֹותֹו ָלַדַעת ִהְׁשַּתֵּדל ְו1א ַהּזֶה ָּבעֹוָלם יָהֶׁשהָ  ִמי ֶׁשָּכל

 ָלַדַעת – ָלַדַעת. הּוא ָּברּו> ַהָּקדֹוׁש ִלְפנֵי ַהְמֻמּנֶה אֹותֹו יְֵדי ַעל ָהְרֵאיתָ . ָלַדַעת ָהְרֵאתָ  ַאָּתה) ד דברים( ֶׁשָּכתּוב זְִהּו. ָהֱאמּונָה ְּבסֹוד הּוא –ָּברּו>–ַּבָּקדֹוׁש
 זֶה ִּבְׁשִביל ֶׁשֲהֵרי, נְִבָרא ֶׁש7א לֹו טֹוב, ַהִּכירֹולְ  ַּבּתֹוָרה ִהְׁשַּתֵּדל ְו1א ַהּזֶה ָּבעֹוָלם ֶׁשָהיָה ִמי ְוָכל. ַהּתֹוָרה ּוְבסֹוד ָהֱאמּונָה ְּבסֹוד ַהּזֶה ָּבעֹוָלם ּוְלִהְסַּתֵּכל

  .כ"ע ַהּזֶה ָלעֹוָלם ָהָאָדם ֶאת הּוא ָּברּו> ַהָּקדֹוׁש ֱהִביאֹו

ה משביע הנשמה לעסוק "וקודם ביאת הנשמה לעולם הזה הקב ,הרי לך בפירוש מדברי הזהר שתכלית בריאת האדם כדי שילמד החכמה הזאת
גם ביציאת הנשמה לעולם הבא אינה יכולה להשיג לאור עליון למעלה אל מקום הרמתה אשר שם  .רזי דמהימנותא ברזי דאורייתאבהאי עלמא ב

 ר פרשה פקודי דף קי"אל בזוה"י ז"אם לא בהתעסקותה בחכמה הזאת. חזי מה שהזהיר לנו הרשב ,מלך חיים לחזות בנועם ה' פני ,אהלה מתחילה
ֵמיּה  ל"יֹוִפיאֵ  ֵחיָוָתא ַהאי" יָמא ְוִאיִהיה), "ל גימ' קבל"(לכן יופיאׁשְ ָכל ַקּיְ ָחְכְמָתא ָרֵזי ּבְ ָחאן ִאיּנּון ְלָכל, ּדְ ָחְכְמָתא ַמְפּתְ יהּ  ַקְייִמין ּדְ יָמא, ֵחיָוָתא ַהאי. ּבֵ  ַקּיְ

ע א ֵמִעם ַאְגָרא ְלִמְתּבַ ִריךְ  קּוְדׁשָ ַרְדֵפי ִאיּנּון ְלָכל ְלֵמיַהב, הּוא ּבְ ל ַתרבָּ  ּדְ ָחְכָמה ָמאֵריהֹון ּכָ ל ַוֲאִפיּלוּ , ּדְ ר ִמּכָ ע ָחְכָמה ְואֹוְלֵפי, ָנשׁ  ּבַ  ְוַההּוא, ְלָמאֵריהֹון ְלִמְנּדַ

ָיִהיב ַאְגָרא א ִלְבֵני ּדְ ַרְדֵפי ָנׁשָ ַתר ּדְ ע ָחְכָמה ּבָ ַכד. ְלָמאֵריהֹון ְלִמְנּדַ ר ָנַפק ּדְ ָרִפים' ד ַעל ָקאָנפְ  ֵחיָוָתא ַהאי, ָעְלָמא ֵמַהאי ָנשׁ  ּבַ יהּ  ְוָטאַסת, ְמעְֹפִפין ׂשְ  ְוָלא, ַקּמֵ

ִביק ל ׁשָ יֵני ִאיּנּון ּכָ ְרּדִ י ִנימּוִסין ּגַ ִסְטָרא ּדִ ֲהֵדיהּ  ְלִמְקַרב, ַאֲחָרא ּבְ ה, ּבַ ִליָחן ִאיּנּון ְוַכּמָ ָלם ׁשְ ׁשְ ין. ַסֲחָרֵניהּ , ּדִ ָרִפים ְוִאּלֵ ד ׂשְ ָיין ַנְטִלין ּכַ ְפָייןאִ , ְוִאְתַחזְּ  ִאיּנּון ְתּכַ

ָרִפים ים ׂשְ ַנְפָקן, ְנָחׁשִ ָגִרים ָנָחשׁ  ֵמַההּוא ּדְ א ֵחיָוָתא ַהאי. ָעְלָמא ְלָכל מֹוָתא ּדְ יׁשָ יָמא ַקּדִ ד ַקּיְ ְמָתא ּכַ ָקא ִנׁשְ יהּ  ּוָמָטאת ַסּלְ ֵדין, ְלַגּבֵ ַאל ּכְ ָרָזא ָלהּ  ׁשָ ָחְכְמָתא ּבְ  ּדְ

ָמאֵריהּ  ָרִדיף ְמָתאָחכְ  ַהִהיא ּוְכפּום, ּדְ ק ֲאַבְתָרהּ  ּדְ ָקא ָיִכיל ְוִאי. ַאְגֵריהּ  ֵליהּ  ַיֲהֵבי ָהִכי), בה א"ס( ְוַאְדּבַ ק ְוָלא ְלַאְדּבְ ֵחי, ַאְדּבַ יָמא, ַעְייָלה ְוָלא, ְלַבר ֵליהּ  ּדָ  ְוַקּיְ

חֹות ְכִסיפוּ  ֵהיָכָלא ַההּוא ּתְ ְדַפְייהוּ  ַנְטֵלי ְוַכד, ּבִ ין, ּגַ ָרִפים ִאּלֵ ֵדין, ְתחֹוָתהּ דִּ  ׂשְ הוּ  ּכְ ּלְ י ּכֻ ְטׁשֵ ַגְדַפְייהוּ  ּבַ יָמא, ִאּתֹוְקַדת ְוָלא ְוִאּתֹוְקַדת ָלהּ  ְואֹוְקדּון, ּבְ  ְוָלא ְוַקּיְ

יָמא ָדָנת ְוָהִכי, ַקּיְ ָכל ִאּתְ ב ַעל ְוַאף. ְנִהיַרת ְוָלא ְנִהיַרת, יֹוָמא ּבְ עֹוָבִדין ּגַ ִגין, ָלהּ  ִאית ָטִבין ּדְ ֵלית) ב"קל בראשית( ּבְ ַההּוא ַאְגָרא ּדְ ִאיּנּון, ָעְלָמא ּבְ  ּכְ

ֵלי ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָחְכְמָתא ּדְ ָלא, ּבְ ּכְ יָקָרא ְלִאְסּתַ ָמאֵריהֹון ּבִ יעּוָרא ְוֵלית, ּדְ ִאיּנּון, ְלַאְגָרא ׁשִ ַיְדֵעי ּדְ ָלא, ָחְכְמָתא ּדְ ּכְ יָקָרא ְלִאְסּתַ ָמאֵריהֹון ּבִ ָאה. ּדְ ין ָעְלָמאבְּ  חּוָלֵקיהֹון ַזּכָ , ּדֵ

ָאֵתי ּוְבָעְלָמא יב, ּדְ ְכּתִ ֵרי) ג משלי, (ּדִ בּוָנה ָיִפיק ְוָאָדם ָחְכָמה ָמָצא ָאָדם ַאׁשְ    ".ּתְ

 ֵמִעם ָׂשָכר ִלְתּבֹעַ  עֹוֶמֶדת ַהּזֹו ַהַחּיָה. ָּבּה עֹוְמִדים ַהָחְכָמה ֶׁשל ַמְפְּתחֹות אֹוָתם ְלָכל, ַהָחְכָמה סֹודֹות ְּבָכל עֹוֶמֶדת ְוִהיא, ל"יֹוִפיאֵ  ְׁשָמּה ַהּזֹו ַהַחּיָה –תרגום 
 ָאָדם ִלְבנֵי ֶׁשּנֹוֵתן ָׂשָכר ְואֹותֹו, ִרּבֹונָם ֶאת ָלַדַעת ָחְכָמה ְולֹוְמֵדי ָאָדם ִמָּכל ַוֲאִפּלּו, ַהָחְכָמה ַּבֲעֵלי ַאַחר ֶׁשרֹוְדִפים אֹוָתם ְלָכל ָלֵתת, הּוא ָּברּו> ַהָּקדֹוׁש

 נֹוֶתנֶת ְו1א, ְלָפנָיו ְוָטָסה ְמעֹוְפִפים ְׂשָרִפים ַאְרָּבָעה ַעל יֹוֵצאת ַהּזֹו ַהַחּיָה, ַהּזֶה ָהעֹוָלם ִמן ָאָדם ֶׁשְּכֶׁשּיֹוֵצא. ִרּבֹונָם ֶאת ְלַהִּכיר ַהָחְכָמה ַחרַא ֶׁשרֹוְדִפים
 ְׂשָרִפים אֹוָתם נְִכנִָעים, ְונְִרִאים ְּכֶׁשּנֹוְסִעים ַהָּללּו ְוַהְּׂשָרִפים. ְסִביבֹו ָׁשלֹום ֶׁשל ְׁשִליִחים םהֵ  ְוַכָּמה, ֵאָליו ִלְקַרב ָהַאֵחר ֶׁשַּבַּצד ַהֻחִּקים ׁשֹוְמֵרי אֹוָתם ְלָכל

 ֶׁשל ַהָחְכָמה ְּבסֹוד אֹוָתּה ׁשֹוֶאֶלת ְוָאז, ֵאֶליהָ  יָעהּוַמּגִ עֹוָלה ְּכֶׁשּנְָׁשָמה עֹוֶמֶדת ַהּזֹו ַהְּקדֹוָׁשה ַהַחּיָה. ָהעֹוָלם ְלָכל ָמֶות ֶׁשּגַָרם נָָחׁש ֵמאֹותֹו ֶׁשּיֹוְצִאים נְָחִׁשים
 תְועֹוֶמדֶ , נְִכנֶֶסת ְו1א, ַהחּוָצה אֹותֹו ּדֹוִחים – ִהִּׂשיג ְו1א ְלַהִּׂשיג יָכֹל ְוִאם. ְׂשָכרֹו לֹו נֹוְתנִים ָּכ> –) בה( ְוִהִּׂשיג ַאֲחֶריהָ  ֶׁשָרַדף ַהָחְכָמה אֹוָתּה ּוְכִפי, ֲאדֹונֹו
 ְו1א ְועֹוֶמֶדת, נְִׂשֶרֶפת ְו1א ְונְִׂשֶרֶפת, אֹוָתּה ְוׂשֹוְרִפים ְּבַכנְֵפיֶהם ַמִּכים ֻּכָּלם ָאז, ֶׁשַּתְחֶּתיהָ  ַהָּללּו ַהְּׂשָרִפים ַּכנְֵפיֶהם ּוְכֶׁשְּמִריִמים. ְּבבּוָׁשה ַהֵהיָכל אֹותֹו ַּתַחת

 ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים אֹוָתם ְּכמֹו ָהעֹוָלם ְּבאֹותֹו ָׂשָכר ֶׁשֵאין ִמּׁשּום, טֹוִבים ַמֲעִׂשים ָלּה ֶׁשּיֵׁש ּגַב ַעל ְוַאף. ְמִאיָרה ְו1א ָרהְמִאי, יֹום ְּבָכל נִּדֹונֵית ְוָכ>, עֹוֶמֶדת
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, ַהָּבא ּוָבעֹוָלם ַהּזֶה ָּבעֹוָלם ֶחְלָקם ַאְׁשֵרי. ִרּבֹונָם ִּבְכבֹוד ְסַּתֵּכלְלהִ  ַהָחְכָמה ֶׁשּיֹוְדִעים אֹוָתם ֶׁשל ַלָּׂשָכר ִׁשעּור ְוֵאין, ִרּבֹונָם ִּבְכבֹוד ְלִהְסַּתֵּכל ַּבָחְכָמה
  .ְּתבּונָה יִָפיק ְוָאָדם ָחְכָמה ָמָצא ָאָדם ַאְׁשֵרי) ג משלי( ֶׁשָּכתּוב

 ,ן דאורייתא מפי רב המקובלאם אפשר לו ללמוד בחכמה זו ולקבל הרזי ,הוא מזהיר במאמר הזה ,ל"י ז"הנה הפה הקדוש מורינו ורבינו הרשב
אשר הם ממש דברי הזהר שלא יבא  ,ה"י זלה"ישתדל בכל מאמצי כחו שיהא לו יד ושם במעשה בראשית ומעשה מרכבה המבוארים על דרך האר

זה המלאך הגדול  ,פ שיש בידו כמה תורה ומעשים טובים"אע ,לידי עונש בזה ויהיה נדחה . . . ומי שלא עסק בחכמה זו בזמן עלית נשמתו למעלה

והוא חוזר ומתחדש וחוזרים ושורפים  ,והשרפים אשר תחתיו שהם כולם בעלי שש כנפים שורפים אותו בהבלי כנפיהם ,יופיאל דוחה אותו לחוץ

אחר מפני שלקו מקודם לכן רודפים  ,והם הנשמות החושקין בחכמה זו .ה עליו וחוזר ובוראו פעם אחרת"עד שמתגלגלין רחמיו של הקב ,אותו

  ג דאיהו לא חזי מזלייהו חזי. "אע –חכמה זאת כמאן דרדיף בתר חיים 

ל ַזָכִאין"גם בזהר שיר השירים אמר  ֵלי ִאינּון ּכָ ּדְ ּתַ ִמׁשְ אֹוַרְייָתא ּדְ ָחְכְמָתא ְלִמְנַדע, ּבְ ִלין ָיְדֵעי ְוִאינּון, ְדָמאֵריהֹון ּבְ ּכְ ָרִזין ּוִמְסּתַ ִאין ּבְ ִגין. ִעיּלָ ַכד ּבְ ר ּדְ  ָנשׁ  ּבַ

ָהא, ָעְלָמא ֵמַהאי ָנֵפיק קוּ  ּבְ ּלְ יהּ  ִאְסּתַ ל ִמּנֵ יִנין ּכָ ָעְלָמא ּדִ א, עֹוד ְוָלא. ּדְ ָפְתִחין ֶאּלָ ֵליַסר ֵליהּ  ּדְ ְרֵעי ּתְ ֲאַפְרְסמֹוָנא ְדָרֵזי ּתַ ָחְכְמָתא, ַדְכָיא ּדַ ָאה ּדְ ְלָייא ִעיּלָ הוּ  ּתַ . ּבְ

א, עֹוד ְוָלא א ֶאּלָ ִר  ְדקּוְדׁשָ ַההּוא ֵליהּ  ָחקּוק הּוא יךְ ּבְ יָרא ּבְ ָכל, ּפּוְרּפִ יֹוְקִנין ּדְ ִליִפין ּדְ ן ּגְ ּמָ א. ּתַ ִריךְ  ְוקּוְדׁשָ ָעא הּוא ּבְ ְעׁשְ ּתַ יהּ  ִאׁשְ ן ּבֵ ּגַ ֵרין ְוַאְחֵסין, ֵעֶדן ּבַ , ָעְלִמין ּתְ

   ".ְדָאֵתי ְוַעְלָמא ָדא ַעְלָמא

 ָהעֹוָלם ִמן יֹוֵצא ֶׁשְּכֶׁשָאָדם ִמּׁשּום. ָהֶעְליֹונִים ַּבּסֹודֹות ּוִמְסַּתְּכִלים יֹוְדִעים ְוֵהם, ִרּבֹונָם ָחְכַמת ֶאת ָלַדַעת, ַּבּתֹוָרה ַּתְּדִליםֶׁשִּמׁשְ  ֵאּלּו ָּכל ַאְׁשֵריֶהם –תרגום 
. ָבֶהם ְּתלּויָה ָהֶעְליֹונָה ֶׁשַהָחְכָמה, זַ> ֲאַפְרְסמֹון סֹודֹות ֶׁשל ְׁשָעִרים ָעָׂשר ְׁש1ָׁשה לֹו ֶׁשּפֹוְתִחים ֶאָּלא, עֹוד ְו1א. ָהעֹוָלם ִּדינֵי ָּכל ִמֶּמּנּו ִמְסַּתְּלִקים ָּבזֶה, ַהּזֶה
 ְויֹוֵרׁש, ֵעֶדן ְּבגַן ִעּמֹו ִמְׁשַּתֲעֵׁשעַ  הּוא ָּברּו> ְוַהָּקדֹוׁש. ָׁשם ֲחקּוִקים ַהְּדיֹוְקנָאֹות ֶׁשָּכל, ַמְלכּות ְלבּוׁש ְּבאֹותֹו אֹותֹו חֹוֵקק הּוא ָּברּו> ֶׁשַהָּקדֹוׁש ֶאָּלא, עֹוד ְו1א
  .ַהָּבא ְוָהעֹוָלם ַהּזֶה ָהעֹוָלם – עֹוָלמֹות ְׁשנֵי

  לכן ישתדל כל אדם ללמוד בחכמה הזאת דלא ליעול בכסופא לעלמא דאתי. 

ה ושכינתיה יותר בעולם כי "ין נחת להקבא ,דע את אלהי אביך ועבדהו בכל לבבך –מה שהזהיר דוד לשלמה בנו  ,אבל בידיעת אלהות"עוד שם 
ובפרט האור הגדול אשר נגלה  ,מקובלים ראשונים ואחרונים ,ל ורעיא מהימנא"י ז"לנו הרשב כאשר הזהיר ,ח בחכמה הזאת"אם בהתעסקות ת

בימיו נגלה  .ד ביאת משיח צדקינולהיות לנו לפליטה גדולה ע ,כדי לזכות אותנו ולתת לנו אחרית טוב ותקוה לגאולתינו ,בימינו אור שבעת הימים

מה שלא  ,אשר הופיע עליו ממתיבתא דרקיע מכל פמליא של מעלה ,י רוח הקדש"וע אליהו זל"טי "לנו אור נצוצות נשמות של עולם התיקון ע

 ,אפילו ר' עקיבא וחביריו .ןאפילו בימי התנאים לא היו יכולין להשיג בנצוצות של עולם התיקון והפרצופי ,ו יכולין להשיג בדורות ראשוניםהיינ
אמרו חכימין שמע מינה  ,א במעשה מרכבה אתא אשא ואסחר לתרוויהון"אפתח פומא דר"א הגדול "ה מיתת ר"כדאיתא במדרש הנעלם וירא דף ס

ואוליף טעמי  ,קותלית אנן חזיין וכדאין לכך, נפקו לפתחו דברא ויתיבו תמן. הוה מה דהוה ואזיל אשא ואולף בבהרת עזה תלת מאה הלכות פסו

כד מטא להאי פסוקא סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים וגו' לא יכול  .והוה עינוי דר' עקיבא נחתין ואתחזר אשא כדקמייתא ,דפסוקי שיר השירים

כו' שמע מינה  שיריםולא ממלל מדחילו דשכינתא דהוה תמן, אורי ליה כל עמיקתן ורזין דהוה ביה השיר ה ,למסבל ר' עקיבא וארים קליה ובכי וגעי

שמע מינה עד  ,שזה הפסוק מדבר מעולם התיקון כידוע לנו באריכות הגדול ,ל לא הוה יכיל למסבל הפסוק סמכוני באשישות"ע ז"מזה המאמר דר

די סגולה בכל רק יחי ,ים והחורבןדול לא היו יכולין לגלות הנצוצות של עולם התיקון רק מעולם הנקודות ועק"י ז"הדור של המאור הגדול האר
וגילה לנו  ,ה לפנינו מאור הגולה אשר בצילו נחיה בגוים"וכל הזוהר בכלל מדבר מעולם התיקון. . . ושלח הקב .י וחביריו"דור ודור כגון הרשב

מזולל ממסגר וליה יהיב שולטן והורמנא ממתיבתא דרקיע לזכות אותנו להוציא יקר  ,מה שהיה עד הנה סתום וחתום באלף עזקין אליהו זל"טי "ע

ה ושכינתיה אלא בלימוד "ואין נחת רוח להקב ,זה הסוד אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף[ו] ,אסור נצוצות קדושות של עולם התיקון
  החכמה הזאת. 

ָהא"כדאיתא בתיקוני זהר  א ּדְ ִכיְנּתָ ָגלּוָתא ִאיִהי ׁשְ כוּ  ְוֵלית ּבְ ַער ָמאן ּבָ ִיּתְ הּ  ּדְ י ָלהּ  ָאהְלַרצָּ  ְלַגּבָ ְעָלהּ  ְלַגּבֵ ה ֶאּלָא עֹוד ְולֹא ּבַ ּמָ ִאּנּון ִמְדָרׁשֹות ָמאֵרי ּכַ  ֲחֵבִרין ּדְ

ְיכוּ  ָכל ַצְוִחין, ְלַגּבַ אֹוַרְיָתא ְוֵליְלָיא יֹוָמא ּבְ ְבַעל ּבְ ה ּדִ ה, ּפֶ ַכּמָ ָין ּבְ הּ  ְוַצְוִחין. קּוׁשְ ַכְלִבין ּבָ ָאְמִרין ּבְ ַגְוָנא. ַהב ַהב ּדְ ָצַוח ֵגיִהּנֹםדְּ  ּכְ ְכִתיב הּוא ָהָדא, ַהב ַהב ּדְ  ּדִ

ה) ל משלי( י ַלֲעֻלּקָ ּתֵ נֹות ׁשְ ָעְלָמא עּוְתָרא ָלן ַהב. ַהב ַהב ּבָ ין ּבְ ָעְלָמא עּוְתָרא ָלן ָהב. ּדֵ ָאֵתי ּבְ ָמה. ּדְ אֹוְקמּוהּ  ּכְ ה ּתֹוָרה ְלמֹד ּדְ נוּ  ַהְרּבֵ ָכר ְלךָ  ְוִיּתְ ה ׂשָ . ַהְרּבֵ

ַדל ָמאן ְוֵלית ּתְ ִיׁשְ אֹוַרְיָתא ּדְ הּ  ְלַסְלָקא, ּבְ א ּבֵ ִכיְנּתָ לּוָתא ִמן ׁשְ ְעָלהּ  ִעם ָלהּ  ּוְלַיֲחָדא, ּגָ ִאּנּון ּבַ ַעְיִנין ֲאִטיִמין ּדְ א ְסִתיִמין ּדְ ִלּבָ א ּוְבִגין, ּדְ ָכל ָנַפק ָקָלא ּדָ  ֵליְלָיא ּבְ

ד א ָנִחית ּכַ ִריךְ  קּוְדׁשָ א הּוא ּבְ ִגְנּתָ ֵעדֶ  ּבְ ַסְלִקין, ןּדְ ָמִתין ּדְ הּ  ִנׁשְ ִדְכִתיב ְקָרא ָאַמר ָקָלא ְוַההּוא, ַקּמֵ א ִזיל. ָקָרא אֹוֵמר קֹול) מ ישעיה( ּכְ לּון לֹון ְוִאּמָ ּדְ ּתַ ִיׁשְ  ּדְ

אֹוַרְיָתא ָרא ּבְ א ְלַחּבְ ִכיְנּתָ א ִעם ׁשְ ִריךְ  קּוְדׁשָ ַגְוָנא. הּוא ּבְ ָדִוד ּכְ ָאַמר ּדְ ןאֶ  ִאם) קלב תהלים( ּדְ ַנת ּתֵ י ְלֵעיַני ׁשְ  ֲהָוה ְוִאיהוּ '. ַלה ָמקֹום ֶאְמָצא ַעד ְתנּוָמה ְלַעְפַעּפַ

ל ּדַ ּתַ אֹוַרְיָתא ִמׁשְ ָרא ּבְ א ְלַחּבְ ַמר, ִאּמָ ִאּתְ הּ  ּדְ טֹשׁ  ְוַאל) א משלי( ּבָ ךָ  ּתֹוַרת ּתִ ְעָלהּ  ִעם ִאּמֶ ָהא. ּבַ א ּדְ ִכיְנּתָ ְטָרא ׁשְ ֶחֶסד ִמּסִ . ֲחָסִדים ִמילּותגְּ  ִאְתְקִריַאת ּדְ

ְטָרא ְגבּוָרה ּוִמּסִ ָנא ֲעֵקָדה ִאְתְקִריַאת ּדִ ְטָרא. ְוָקְרּבְ ַעּמּוָדא ּוִמּסִ ֶאְמָצִעיָתא ּדְ ַער ָמאן ְוֵלית. ּתֹוָרה ִאְתְקִריַאת ּדְ ִיּתְ ין ָלהּ  ּדְ ִאּלֵ י ִמּדֹות ּבְ ְעָלהּ  ְלַגּבֵ  הּוא ָהָדא. ּבַ

ְכִתיב א ּוְבִגין'. ְוגוֹ  ָלהּ  ְמַנֵהל ֵאין) נא ישעיה( ּדִ ל ֶאְקָרא ָמה ָאַמר ָקָלא ּדָ ר ּכָ ׂשָ ָלא. ָחִציר ַהּבָ ִלין ּדְ ּדְ ּתַ א ִמׁשְ ָחא ֶאּלָ ָרא ְלַדּבְ ׂשְ ין, ּבִ י ִאּנּון וִאּלֵ ין ָהָאֶרץ ַעּמֵ  וִאּלֵ

ִלין ּדְ ּתַ ִמׁשְ ְגִמילּות ּדְ ִלין לֹא, ּוְבאֹוַרְיָתא ֶחֶסד ּבִ ּדְ ּתַ א ִמׁשְ ַמר ּוְבִגיַנְיהוּ , ְיהוּ ְלַגְרמַ  ֶאּלָ ִציץ ַחְסּדוֹ  ְוָכל ִאּתְ ֶדה ּכְ ָ ין ְוָכל. ַהׂשּ ָלא ִאּלֵ ִלין ּדְ ּדְ ּתַ הּ  ִמׁשְ ָמהּ  ּבֵ  רּוָחא, ִלׁשְ

א ִאיִהי קּוְדׁשָ א ּדְ ִכיְנּתָ ְרָיא ָלא ׁשְ ְכִתיב הּוא ָהָדא, ָעַלְיהוּ  ׁשַ ְזּכֹר) עח תהלים( ּדִ י ַוּיִ ר ּכִ ׂשָ ה ּבָ   ."ָיׁשּוב ְולֹא ֵלךְ הוֹ  רּוחַ  ֵהּמָ
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: ַהיְִׁשיָבה ְלָראֵׁשי ְוָאַמר, ַאַחת ֶאֶבן נֲַעׂשּו, אֹוָתן ּוְכֶׁשּזַָרק. ְלַמְעָלה אֹוָתן ְוזַָרק ֲאָבנִים ָׁש1ׁש נַָטל. ֶסּגֹוְלָּתא הֹוֵל> ׁשֹוָפר ַמָּקף זְַרָקא, ְוָאַמר ָּפַתח –תרגום 
 ֲחֵבִרים ֶׁשֵהם, ִמְדָרׁשֹות ַּבֲעֵלי ַּכָּמה ֶאָּלא, עֹוד ְו1א, ְלַבְעָלּה ְלַרּצֹוָתּה ֵאֶליהָ  ֶׁשּיְִתעֹוֵרר ִמי ָּבֶכם ְוֵאין, ַּבּגָלּות ַהְּׁשִכינָה ֲהֵריׁשֶ , ַהּזֹו ָהֶאֶבן ֶאת ֲאֵליֶכם ַקְּבלּו

 ֶׁשָּכתּוב זֶהּו. ַהב ַהב צֹוֵוחַ  ֶׁשַהֵּגיִהּנֹם ְּכמֹו, ַהב ַהב ֶׁשאֹוְמִרים ְכָלִבים ְּכמֹו ָּבּה ְוִחיםְוצֹו, ֻקְׁשיֹות ְּבַכָּמה ֶּפה ֶׁשְּבַעל ַּבּתֹוָרה ָוַליְָלה יֹום ְּבָכל צֹוְוִחים, ֶאְצְלֶכם
. ַהְרֵּבה ָׂשָכר ְל> ְויְִּתנּו, ַהְרֵּבה הּתֹורָ  ְלמֹד, ֶׁשֵּבֲארּוהָ  ְּכמֹו. ַהָּבא ָּבעֹוָלם עֶֹׁשר ָלנּו ַהב, ַהּזֶה ָּבעֹוָלם עֶֹׁשר ָלנּו ַהב. ַהב ַהב ָבנֹות ְׁשֵּתי ַלֲעֻלָּקה) ל משלי(

, ַליְָלה ְּבָכל קֹול יֹוֵצא זֶה ּוִמּׁשּום. ֵלב ּוְסתּוֵמי ֵעינַיִם ֲאטּוֵמי ֶׁשֵהם ִמּׁשּום, ַּבְעָלּה ִעם אֹוָתּה ּוְליֵַחד ֵמַהּגָלּות ַהְּׁשִכינָה ָּבּה ְלַהֲעלֹות ַּבּתֹוָרה ֶׁשּיְִׁשַּתֵּדל ִמי ְוֵאין
 ֶׁשּיְִׁשַּתְּדלּו ָלֶהם ֶוֱאמֹר ֵל>, ְקָרא אֵֹמר קֹול) מ ישעיה( ַּכָּכתּוב ָּפסּוק אֹוֵמר ַהּקֹול ְואֹותֹו, ְלָפנָיו ַהּנְָׁשמֹות ְּכֶׁשעֹולֹות, ֵעֶדן ְלגַן הּוא ָּברּו> ַהָּקדֹוׁש ֶׁשּיֹוֵרדּכְ 

 ְוהּוא'. ַלה ָמקֹום ֶאְמָצא ַעד ְּתנּוָמה ְלַעְפַעַּפי ְלֵעינָי ְׁשנַת ֶאֵּתן ִאם) קלב תהלים( ֶׁשָאַמר ֶׁשָּדִוד ְּכמֹו. הּוא >ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ִעם ַהְּׁשִכינָה ְלַחֵּבר ְּכֵדי ַּבּתֹוָרה
. ֲחָסִדים ְּגִמילּות נְִקֵראת ַהֶחֶסד ֶׁשל ִמַּצד ַהְּׁשִכינָה ֲהֵריׁשֶ . ַּבְעָלּה ִעם, ִאֶּמ> ּתֹוַרת ִּתּטֹׁש ְוַאל) א משלי( ָּבּה ֶׁשּנֱֶאַמר, ָהֵאם ֶאת ְלַחֵּבר ַּבּתֹוָרה ִמְׁשַּתֵּדל ָהיָה

 ֵאין) נא ישעיה( ֶׁשָּכתּוב זֶהּו. ְלַבְעָלּה ַהָּללּו ַּבִּמּדֹות אֹוָתּה ֶׁשּיִָעיר ִמי ְוֵאין, ּתֹוָרה נְִקֵראת ָהֶאְמָצִעי ָהַעּמּוד ּוִמַּצד, ְוָקְרָּבן ֲעֵקָדה נְִקֵראת ַהּגְבּוָרה ּוִמַצד
 ְוֵאּלּו. ָהָאֶרץ ַעֵּמי ֵהם ְוֵאּלּו, ָּבָׂשר ִלזְּבֹחַ  ֶאָּלא ִמְׁשַּתְּדִלים ֶׁש7א. ָחִציר ַהָּבָׂשר ָּכל ֶאְקָרא ָמה) מ ישעיה( אֹוֵמר ַהּקֹול זֶה ּוִמּׁשּום'. ְוגֹו ָלּה ְמנֵַהל

 רּוַח  – ִלְׁשָמּה ָּבּה ִמְׁשַּתְּדִלים ֶׁש7א ֵאּלּו ְוָכל. ַהָּׂשֶדה ְּכִציץ ַחְסּדֹו ְוָכל נֱֶאַמר ּוִבְׁשִביָלם, ְלַעְצָמם ֶאָּלא ִליםִמְׁשַּתּדְ  1א, ּוַבּתֹוָרה ֶחֶסד ִּבגְִמילּות ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים
  . יָׁשּוב ְו1א הֹוֵל> רּוחַ  ֵהָּמה ָּבָׂשר ִּכי ַוּיִזְּכֹר) עח תהלים( ֶׁשָּכתּוב זֶהּו. ֲעֵליֶהם ׁשֹוָרה 1א, ַהְּׁשִכינָה ֶׁשִהיא, ַהּקֶֹדׁש

 ."מאן דמשתדל ברזא דאורייתא חידו אית ליה מכולהו חידו בעלמא דאתי בגין דלא תבעין דינא מיניה להאי עלמא כלל" ט"גם בזהר חיי שרה דף ע

  ון מיניה דינא להאי עלמא כלל. הרי לנו בפירוש מתוך הזהר מאן דעסיק ברזין דאורייתא הרי זה פוטר עצמו אפילו מדינא דעלמא דאתי דלא יתבע

וב אדם לטעות ליפול באחד מן הטעות בבחינות הנוגעים קרבאמרם כי  ,שיש כת שיתרחקו מן החכמה הנפלאה ,וגם אלה מוסיף על הראשונים

על כל זה לא  ,מנווב אדם לטעות בדברים הנעלמים מקרשזהו אמת באמרם כי  .במקום הגבוה כזה. הנה כוונתם רצויה אבל מעשיהם אינם רצויים

והוא  ,מאן דתיאובתיה למלעי באורייתא ולא אשכח דיוליף ליה"ט "כדאיתא בזהר קדושים דף ל ,ה"יאשם, אדרבה נחת רוח הוא לפני הקב

א נטע לה סחרניה דההווה חדי בההוא מלה וקבל ליה "כל מילה ומילה סלקא והקב ,ברחימותא דאורייתא לעי בה ומגמגם בה בגמגומים דלא ידע

ודוד מלכא אמר הוריני ה' דרכך אהלך  .ואתעבידו מאילין מילין אילנא רברבין ואקרון ערבי נחל. הדא הוא דכתיב באהבתה תשגה תמיד ,נחלא

שאלו תלמידיו את רבי רחומאי מהו דכתיב תפילה "וכן הוא בספר הבהיר  .וכו' באמתך וגו' זכאין אינון דידעין אורחוי דאורייתא באורח קשוט

ה כאלו "מקובל לפני הקב ,תהלה מבעי ליה, אלא כל המפנה לבו מעסקי העולם ומתעסק ומשתדל במעשה המרכבה ,וק הנביא על שגיונותלחבק

מאי ניהו מעשה מרכבה . . . אמר ר' רחומאי מהו  ,כמאן דאת אמר באהבתה תשגה תמיד ,מאי שגיונות .שנאמר תפילה ,התפלל כל היום כולו

אי אפשר לאדם שלא יכשל בה שנאמר והמכשלה הזאת תחת  ,מלמד שכל הרגיל במעשה מרכבה ובמעשה בראשית ,ות מוסרדכתיב ודרך חיים תוכח

  כ. "ע פ כן הוא אהוב וחביב לפני המקום שנאמר ודגלו עלי אהבה"אע ,ידך

  

ן סגנונו של הלשם.    הקדמה קצרה בעני

לחזרות. היינו, שסגנונו של בעל הלשם היה לחזור ולשנות שוב ושוב את  –צריך ללומד להכין את עצמו בבואו ללמוד את כתבי בעל הלשם 

 – של כמות גדולה אבל לאחר הספק ,הדברים למרות פשיטותם, כדי לחקוק את ציור הדברים בדעתו של הקורא. לפעמים הדברים מייגעים
  מכירים בחשיבות החזרה. אז נא להתאזר גם בסבלנות, ובסוף הכל משתלם.

  שער א

  א.פרק 

י לוריא "ה אר"סוד החכמה ושורש הקבלה אשר דיבר נר יהוי

הקדוש ידיד מבטן אל התלמיד ישר נאמן ותיק. איש חיים 

דודינו. זכר שניהם לברכה לחיי העולם הבא. לידע ולהודיע כי 

אלהינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב אלהי  ה"יהו

 איםהנמצ כל ישראל, הנה הוא לבדו ברצונו הטוב המציא

 כל ועושה ועשה היצורים כל ויוצר ויצר הנבראים כל וברא

מעת  כולה המציאות שכל ל"ר[ עת בכל הכל מהוה המעשים,

 הוא תמיד התהוותה כל הנה קיומה, זמן וכל אותה שהמציא

 בכל ומשגיח] מלואה בכל תמיד אותה נושא שהוא ממנו רק

 דבר םשו ואין לבדו, הוא רק תמיד הכל את ומנהיג הפסק, בלי

  .אדני בשם ונקרא ה"יהו בשם נכתב שמו כלל. מאומה בלעדו

הנה בכאן פתח שעיקר הלימוד הוא על עצם המציאות הנגלית 

מהיכן יצאה ועל מה עומדת ועל פי מה מתנהגת. היינו  –לעינינו 

שאם נבא לדון על כלל הגילויים הנראים לעינינו מתוך העולם על 

קים יסודיים שהם כוללים את כל ת, הנה נבחין במציאות ב' חל"השי

עצם הנבראים (דומם צומח כו') וההנהגה  –מה שאנחנו משיגים 

כל מה שעובר עליהם מקרים ממקרים שונים. ואמונת  –בהם 

היינו שמשך המציאות לכל  –ישראל היא שכל הנמצא נמצא ברצונו 
נמצא ממנו מתחיל בסוגית הרצון שהרצון הוא עצמו עצם כח הקיום 

חיים ברצונו. וכן פעולת כל הנמצאים אינה  –דכל נמצא  והחיות

  אלא מכח גזירת מלך מלכי המלכים. 
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 ל"ור, קיים נמצא – הוא הויה דהשם העיקרי הוראת והנה

  ועתיד. עבר במציאותו ואין תמיד בהוה הוא שמציאותו

אבל משהו נאמר בו. הנה  ,ענין הזמן אינו המקום להאריך בו כעת

מים יצא לנו לחשוב שבהליכה בלילה הירח כשהיינו ילדים לפע

. אבל האמת היא שהירח היה נמצא מעל כל המקומות 'הולך אתנו'
כ. רק החידוש היה לעינינו כאילו כעת "שאנחנו התקדמנו אליהם אח

הוא מופיע פה ופה. וכך גם מציאות האלקות שאינה במקום חווית 

בזמן וחווים  הזמן שהוא לעינינו, שאנחנו העוברים מנקודה לנקודה

כאילו הכל נמצא אך ורק בהוה ואין עבר או  ,אותה כדבר מציאותי

עתיד במציאות. אבל האמת היא שכללות הזמנים המה כדפי הספר 

שכולם נמצאים בכל רגע, רק חווית הקורא היא משורה לשורה. 

אינו כמו המציאות  ,ובבורא ית' מה שאומרים עליו היה הוה ויהיה
  מן אלא מציאותו אחת בכל הזמנים. שלנו העוברת את הז

 רק הוא ההתהוות שכל שם על מהוה הוראת כ"ג בו יש וכן

  . כנזכר מלואם בכל אותם נושא שהוא בו רק לעולם ותלוי ממנו

הנה כח ההתהוות אינו נבחן אצלנו, שאין אנו משיגים את כח הבורא 

 יתברך המהווה כל נברא, וכל ידיעתינו בכך אינה אלא בכח האמונה
ה. אבל לעתיד לבא אכן נשיג את הדבר איך "שכך נמסר לנו ממרע

ש וראו כל בשר "וכמ ,הוא יתברך שמו מקור ומעמיד לכל מציאות
היינו שכל נמצא נמצא במאמרו, ודבר ה' הוא  –יחדיו כי פי ה' דבר 

ור עומד ביסוד כל הכלי להכלת הכח להמציא כל נמצא, וכח הדב

את אותו מאמר 'פי ה' דבר' איך  ולעתיד נראה הברואים לקיימם.

ואמנם אין אנו משיגים בפועל את כח הבורא  .שהוא המקיים הכל

בכל נברא, אבל יש משהו שכן יש לנו בו איזה תפיסה, וזהו ענין 

ד, הנה כל אדם בורח "הכבוד והבזיון אשר לבני האדם. ואבאר בס
עד כדי כך שהוא מוכן למות ולא  ,מן הבזיון כברוח מן האש

תבזות בזיון גדול. וכן הביקוש אחר הכבוד יכול להעביר אדם לה

מעברים של סכנות וכו' וכל זה בעבור הכבוד. והטעם הפנימי לכל 

 ,שכל נברא משיג שבעצם מציאותו אין לו קיום עצמאי ,זה הוא
הבורא  –וסיבת עצם מציאותו תלויה במשהו שהוא מחוץ אליו 

וציאים לפועל את אותה יתברך. ולכן כשמבזים את האדם למעשה מ

הנקודה שבה המודעות הפנימית אוחזת בחדלון של הנברא מצד 

עצמו, והוא הקושי שבכל בזיון. (בושה מלשון 'יִיּבּוש' וכלימה 

שנותן למקבל הכבוד תחושת  –מלשון 'כלום'). והכבוד הוא ההיפך 

יישות ומציאות. והאמת היא שאין הכבוד ביסודו שלילי, רק המשקל 

וב להרע בכבוד תלוי במקור הכבוד. היינו, שהצדיקים בין הט

 –ת. וגם שכרם לעתיד לבא מוגדר כך "אבל מהשי –מבקשים כבוד 
כי מכבדי אכבד ועוד. אבל הרשעים מבקשים את הכבוד מהנבראים, 

פ שאין אנו משיגים את כח הבורא "וזהו איננו כלום. נמצא שאע

נפשית של מ ביתר וחסר בתחושה ה"מ ,בהתהוות כל נמצא

כ בזה אפשר "בזה כן יש לנו איזו תפיסה. א –המציאות וההעדר 

שבו יבואו הצדיקים  ,לשער משהו מן המשהו בשכר שלעתיד לבא

  להשיג את שרשם במאציל העליון בקיום אין סופי הולך וגדל. 

 ועתיד והוה בעבר ונבחן בזמן שהיא ההתהוות שם על והנה

 שהם ויהיה והוה היה תואר בשם כ"ג ש"ית הוא נקרא הנה

 בהוה תמיד באמת הוא ש"ית עצמותו אמנם הויות' ג אותיות

 הואאדנ"י  דשם והוראת. ה"ב הויה דשם העיקרי הוראת והוא

 ודן בוחן והוא הכל את ומנהיג בכל משגיח שהוא הכל אדון

 כולם הנמצאים בכל להעשות שנצרך מה כל המעשים כל את

  .עת שבכל והנהגתם בקיומם

שכינוייו של הבורא יתברך  –חוזר על עצמו בהמון מקומות דבר זה 

חוזרים להורות עליו מכח מה שעשה ופעל. לכך כיון שהוא פועל 

לכך גם הוא חוזר להיות  ,בנבראים שהם בזמן דעבר הוה ועתיד

היה הוה ויהיה. וכן מכח הנהגתו בדין את הבריאה חוזר  –מכונה 

  הוא להיות נקרא 'אדני' וכאמור. 

  בפרק 

והנה כל הגילוים הללו אשר נתגלה אלינו בכל זה הנה הוא רק 

י שהמציא את כל המציאות, אבל זולת המציאות הנה הוא "ע

פשוט באחדות פשוטה בתכלית הפשיטות, ואין לו שום גילוי 

בשום שם ותואר כלל, ואין בו שום תפיסה כלל בשום דיבור 

וראת גבולי ושם ומלה ובשום אות ונקודה, כי הרי כולם הם בה

פ, ובאחדותו הפשוטה הנה הוא משולל מזה בתכלית "עכ

  השלילה. 

אפשר למצוא את ההמחשה לכך במציאות הנראית לעינינו שממנה 

נוכל להבין את הענין. הנה, אם נתבונן נראה שאין אדם בעולם 

גם אין אדם בעולם שראה כלי או  ,שראה מימיו אור! ואם תרצו

את  –נו כן רואים ? התשובה לכך כ מה אנח"חפץ! ואם תאמר א

, הנה כשאדם מחזיק במקום חשוך פנס החיבור שבין שניהם. ונבאר
לייזר ממנו ואילך, אזי אם האויר נקי לא ייראה שום דבר. ורק אם 

ישנם חלקיקים של אבק או עשן ייראה הקו של האור. והיינו שאור 

אותו א לר"א –לבד אם אין לו דבר שיתלבש בו ויחזור לעינינו 

א לראותם. וכל מה "כלל. וכן חפצים שנמצאים בחשך מוחלט א

י האור הוא התוצאה של התלבשות "שאנחנו קולטים מהסביבה ע

האור בחפצים שממולנו. ודבר זה נגזר ממציאות האורות העליונים 

לא היה להם כל גילוי.  –שבלא הגבלתם בכלי והתלבשותם בו 

ענין של תיקון ('עד לא ולמעשה בכל מקום שבזהר הקדוש מוזכר 
אתקין תקונוי') הכונה היא צמצום האור בלבוש והמעטתו כדי 

שיוכלו התחתונים ליהנות ממנו ולקבלו. וכך מתבארים הדברים 

שכל הדבורים עליו יתברך אינם אלא במסגרת  –הללו בכאן 

הצמצום וההגבלה של העולם וכליו. אבל למעלה מכל צמצום 
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לומר בו שום דבר, או אפילו לרמוז בו והגבלה, שם לא ניתן כלל 

  איזה רמז של מילה אות או נקודה. 

בנוי על כך שהשכל שלנו, עוד צריך לדעת שכל ענין כח התפיסה 
י כך יכול להבינו "וע ,של המשיג מקיף את הדבר המושג וכולל אותו

אבל במצב שאין השכל יכול להקיף את הדבר שוב לא  ולהגדירו.

ל האדם העומד מול גורד שחקים ואיננו יודע שייך בו השגה. וכמש
רק צריך להתרחק כדי להכיל אותו בראייתו ואז לדעת את  ,מהו

גדלו וכו'. וכך הוא בבורא יתברך שכדי להשיגו צריך המשיג להקיף 

וזה לא שייך כלל, ולכך  –כביכול את הבורא יתברך בעצמו 

   משוללת בעצם כל אפשרות להשגה בבורא משום צד שבעולם.

והרי הוה אמתת פשיטותו נעלם בתכלית ההעלם, ואי אפשר 

לדבר ולהרהר בענין אמתתו ושלימותו אשר זולת המציאות 

אלא רק בדרך שלילה לבד. היינו לשלול מאמתת עצמותו 

  ופשיטותו כל ענין גבול ותמונה ודמיון. 

כאן צריך לידע כי האזהרה בזה חמורה מאד מאד, יען כי הנחת 

מוד הזה צריכה להיות שבאמיתתו הנעלמה הכל חוזר היסוד לכל הלי

לאמונה פשוטה שהוא הוא כפי שלמות עצמותו ואין יודע ממהותו 

ו להניח שם הנחות או "מאומה חוץ ממנו ית'. וכל מי שיבקש ח

י "ו הרי הוא ממש בכלל מה שהזהיר רשב"סברות וציורים ח
ל ארור האיש אשר יעשה פס –לתלמידיו בריש האידרא זוטא 

ו "בסתרו של עולם. היינו לצייר איזה ציור ח –ומסכה ושם בסתר 
באלוקות. רק צריך להתאמץ באמונת אומן פשוטה בתכלית שאין 

אנו יודעים מאמתתו מאומה כלל כלל לא. ורק זה נדע שמוכרח הוא 
  להמצא ובשלמות שאין לה סוף ותכלית, ודי בזה. 

רך פשיטותו אשר ורצוני לומר, כי הנה כל גילוייו הנה הם בע

בבחינת כח גבולי, והותר לתאר בהם כל תוארי  –למעלה מהם 

דשיעורי קומה, וכמו שנמצא בתורה כמה תוארים בזה, כמו 

'ותחת רגליו', 'כתובים באצבע אלהים' וכדומה הרבה, ובפרט 

בשיר השירים ובדברי חכמי האמת. הגם שעיקרם הם באמת 

את הרי הותר לתאר רק על שם המציאות שיצא מהם, על כל ז

פ, משום שהם השורש "כ עכ"אותם גם בגילוייו עצמם ג

  להמציאות.

אדם שלא ראה מימיו תהליך של זריעה נביטה וצמיחה, אם יבא 

דע לך כי הוא יצא מן הזרע  ,ראה אילן זה –אליו אחד ויאמר לו 

הלא יתמה עליו לאמר היכן העלים הענפים והגזע וכו' בתוך  !הזה

מציאות הראיה שלנו, שאין אנחנו משל לוהוא  ?זהזרע הקטן הל

משיגים את השרשים שמהם נתאצלו ויצאו כל המעשים, ואין אנו 

פ שאין "גדלה'. אמנם אענבטה ורואים אלא את המציאות אחר ש'
מ אחת היא לנו שאין לך נקודה "ניכר בגוף הזרע הענפים וכו' מ

לדבר שהוא בהגרעין. והוא ההיתר  היכןבענף שלא מושרשת 

פ מה שנראה למטה מכח ההשתרשות של כל המציאות "למעלה ע
  למטה במה שלמעלה. 

כ בפשיטותו האמיתית אשר למעלה מגילוייו, הנה שם "משא

ו שום "אסור בכל חומר האיסור היותר אפשרי לתאר שם ח

בחינה המורה על איזה כח גבולי ותמונה ודמיון, ומשולל שם 

ר להתבונן שם כלל אלא מכל זה בתכלית השלילה. ואי אפש

רק בדרך שלילה לבד, לשלול משם כל ענין המורה איזה חסרון 

לשלימות האמיתית וכל ענין השגה ותפיסה מזולתו, כי אין 

בלעדו יודע מאמתתו מאומה. וכל מה שאנו מדברים ממנו 

  י המציאות. "י מה שנתגלה אלינו ע"ה הוא רק ע"ש ה"ית

ר על הגילויים של הבורא יתברך, נמצא בכאן חילוק יסודי בין הדבו
לבין הדבור על המתגלה עצמו מחוץ למסגרת ההתגלות. שבגלויים 

ל. אבל "שייך הדבור וההמשלה כפי מה שנמסר לנו מחכמינו ז
שם הדבור צריך להיות בזהירות  –בהמתגלה עצמו חוץ לגילוייו 

  מירבית, וכך גם המחשבה, וכאמור. 

הגם שאמרנו שהוראתו הוא ה, "וכן גם הגילוי דהשם הויה ב

על מציאותו האמיתית שהוא בהווה תמיד ובלתי זמן, הנה גם 

 דהעולמות. י המציאות"כ רק ע"הגילוי הזה נתגלה אלינו בו ג

 הנה ה,"ב הויה דשם בהוראת אשר והווה נמצא בחינת כל כי

 כל כי כולם. דהעולמות בהמציאות שנתגלה אחר רק כ"ג הוא

 ונתגלה שנתחדש בחידוש, גילוי על מורה הוא 'נמצא' לשון

 – נמצא לשון הוא כן כי לזולתו, גילוי על מורה הוא וכן ונמצא.

 שיצא –'יצא'  מגזירת הוא נמצא לשון ועיקר לזולתו. שנמצא

 שנתחדש ל"ור פ,"חידוש עכ על מורה הוא והרי מהעלמתו,

 ועכשיו נעלם היה בתחילה כי שבתחילה. מהעלמתו גילויו

 מעת והיינו בחידוש, גילויו היה והרי 'נמצא'. לשון וזהו נתגלה,

 ונתן ס"א בחינתד מהעלמתו יצא שאז ולהלאה, הצימצום

   לגילויו. אפשרית

כאן הגדיר את מושג ההגדרה דהבורא יתברך שאינו מצוי בזמן, 

שתואר זה והגדרה זו יכלה להופיע רק אחרי בריאה ונבראים שהם 

מוגדר כך, שאם אין מי  בזמן, ואז חזר הבורא יתברך להיות

שיתבונן ויסתכל לא שייך הגדרה שם או מילה. ועצם היציאה של 

והוא הוראה של  חדוש הוא שלא היה לפני כן,הבורא מהעלמו 

'נמצא' מלשון 'יצא' שיצא מהעלמו, וכן לשון זו מורה על  –המילה 
'אמצי ליה נפשיה' (בארמית) היינו  –משמעות של המצאות לאחר 

  ו לזולתו. שגילה עצמ

וענין הצמצום שהזכיר חוזר על מה שנתבאר בריש עץ חיים (שער 

, הנבראים ונבראו, הנאצלים שנאצלו טרם כי, דע"ל "א' ענף ב') וז
, פנוי מקום שום היה ולא, המציאות כל ממלא, פשוט עליון אור היה

 פשוט ס"א אור מן ממולא היה הכל אלא, וחלל ריקני אויר בחינתב
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 אור היה הכל אלא, סוף בחינת ולא ראש בחינת לא, יהה ולא. ההוא
 עלה וכאשר. ס"א אור' הנק והוא אחת בהשוואה שוה, פשוט' א

, לאור להוציא, הנאצלים ולהאציל, העולמות לברוא, הפשוט ברצונו
 בריאת סיבה היה זאת אשר, וכנוייו, ושמותיו, פעולותיו שלימות

 אז והנה. הראשונה הבחקיר' הא בענף אצלינו כמבואר, העולמות
 אורו באמצע, בו אשר האמצעית בנקודה, ס"א עצמו את צמצם
 הנקודה סביבות צדדי אל ונתרחק, ההוא האור וצמצם. ממש

 מנקודה, ריקני וחלל, ואויר, פנוי מקום נשאר ואז, האמצעית
 מקום נשאר אז אשר, ל"הנ הצמצום אחר . . והנה .ממש האמצעית

 כבר הנה, ל"כנ ממש ס"הא אור באמצע' וריקני פנוי ואויר, החלל
, ויצורים, והנבראים, הנאצלים, שם להיות שיוכלו, מקום היה

כ כל הגילוי של הבורא אינו "כ הנצרך לעניננו. וא"ע ".והנעשים
  אלא משעת הצמצום ואילך שהוא גילוי בגבול. 

 הוא והלאה ומאז האצילות, י"ע ממש בגילוי כ"אח נתגלה וכן

 – ה"ב הויה דשם הוראת והוא תמיד, הוה הואש ונמצא נתגלה

 מורה הוא 'הוה' לשון הוראת גם אמנם. א"פ ל"כנ קיים' 'נמצא

 רק לעולם הוא הנה ומלה שם כל כי לזולתו, גילוי על רק כ"ג

   לזולתו. ז"עי להשתמש כדי

והוא כמשל אדם הנולד באי בודד ולעולם לא ראה צורת אדם זר, 

האם תהיה לו תשובה ?  –וישאל לשמו  יום אחד יופיע במקומו אדם

כך הוא כל ענין השם, הגדרת הנמצא במבט של אחר, ולא משל 

  עצמו על עצמו. 

 –שמי'  הוא' ה 'אני )'ג' סי חקת' (פ רבה במדבר שאמרו מה והוא

 לבין ביני שהתניתי שמי הוא ר,"אדה לי שקרא שמי הוא

 בזה ועצמות ונתגלה לגילוי מהעלם בו שיצא ל"ור – "עצמי

 שם שנתגלה שבאצילות גילויו הוא עצמי לבין ביני ש"ומ השם.

 לבין ביני שהתניתי שמי הוא" שלמעלה. הנעלמה מאמתתו

   ע."בי בעולמות והוא לזולתו, ידו על שנתגלה ל"ר – "בריותי

היינו שביני לבין עצמי מוסב על גילויו שבאצילות ששם נתחדש 

ני לבין בריותי חוזר על בעצם להתגלות וכמו שיבואר להלן. ובי

גילויו שבעולמות הנפרדים שהם בריאה יצירה ועשיה. וגם זה 

  יבואר בהרחבה בהמשך. 

 האצילות מעת רק הוא ה"ב הויה דהשם הגילוי שכל לנו והרי

 4')ב ב"מ בא' פר מ"ועיין רע( לזולתו בו שנתגלה מה ורק ולהלאה

                                                           

 

 

, ָאַמר ְוָלֵכן"מ (בתרגום) "לאהבת הענין היקר הלזה הרי לך לשון הרע 4
 ַעל ְוַאף, ְּכמֹוִתי ֶׁשִּתְׁשֶוה ְּבִרּיָה ְּבָכל ֵאין. ָקדֹוׁש יֹאַמר ְוֶאְׁשֶוה ְתַדְּמיּונִי ִמי ְוֶאל
, צּוָרה אֹוָתּה ֶאת ִלְמחֹות ליָכֹו ֶׁשֲאנִי, ֶׁשִּלי ָהאֹוִתּיֹות ִּכְדמּות אֹוָתּה ֶׁשָּבָראִתי ַּגב

 רךיתב רצונו שגזרה במה הוא תנאי לשון שהתניתי ש"ומ

 וכן פנים בשום אחר באופן ולא דוקא הזה בגילוי רק להתגלה

  .ממנו למעלה ולא ממנו למטה לא

 ל מהו ועל מה עומדים"בכאן צריך להרחיב הדבור בענין התנאי הנ
יב את הדבור יותר מן הרגיל בפרשנות הדברים. בכתוב להלן ארח

עומדים ברומו של עולם הללו דברים , וזאת בעבור שעל הספר

ים למגע השכל, מן ההכרח יהיה להרחיב עליהם במשלים ודק

ודיבורים רבים עד שההגות הפנימית תכיל את הרעיון השלם בציור 

  אמיתי ונכון. 

ז לפעמים מתקשה להבין את הענין של היצר "הלומד את מסכת ע
לעבודה זרה. וכי מה הוא נותן להם ? מדוע היו אפילו מקריבים את 

ז ? הלא כיום בעד שום הון "לע עצמם או את ילדיהם שלהם
להקריב את קרוביו  –שבעולם לא יעשה כן שום אדם נורמלי 

כ צריך להכנס ביותר לנסות "בעבור חמדת תאוה זו או אחרת. א

ר. היום למעשה מושא החיפוש "ולהבין על איזה יסוד עמד אותו יצה
של כל מיני תאוות ורצונות הינם מאד נמוכים, הנוגעים לכבוד כסף 

כו' כשהמכנה המשותף לכולם הוא הגוף, וההנאות המצומצמות ו
ז צריך להיות בסיס של "שבגבולו. כדי לקבל מושג של יצרא דע

ז היה "רוחני. לבני האדם בזמן שהיה יצרא דע –חיפוש אחר לגמרי 
מסוג שונה, רעב לקשר אל  'רעב'מעוף רוחני שהביא בכנפיו 

החיים המתגלים בגוף המציאות הרוחנית של העולם. הם הבינו ש

                                                                                                  

 

 

, צּוָרִתי ֶאת ִלְמחֹות ֶׁשּיָכֹול ָעַלי ַאֵחר ֱאלֹוּהַ  ְוֵאין, ְפָעִמים ַּכָּמה אֹוָתּה ְוַלֲעׂשֹות
  . ְּפִליִלים ְואֹיְֵבינּו צּוָרם ְכצּוֵרנּו 1א ִּכי) לב דברים( ְוָלֵכן
 יְָתֵרץ הּוא -  ְּתמּונָה ָּכל ְרִאיֶתם א1 ִּכי) ד שם( ָּכתּוב ֶׁשֲהֵרי, ָאָדם יְַקֶׁשה ְוִאם

 ַאֶחֶרת ְּתמּונָה ְּבָכל ְו1א. יִַּביט' ה ּוְתמּונַת ָּכתּוב ֶׁשֲהֵרי, ָרִאיִתי ְּתמּונָה ֲהֵרי, לֹו
 ִמי ְוֶאל ָאַמר ְוָלֵכן, ְּבאֹוִתּיֹוָתיו ֶׁשּיַָצר ָאָדם ֶׁשל) באותיותיו ויצר שברא(

  . לֹו ַּתַעְרכּו ְּדמּות ּוַמה ֵאל ְתַדְּמיּון ִמי לְואֶ  ְוֶאְׁשֶוה ְתַדְּמיּונִי
 ּוִמְתַּפֵּׁשט ַהְּבִרּיֹות ַעל ִלְמ1> ְּכֶׁשּיֹוֵרד ֶאָּלא, ִּבְמקֹומֹו לֹו ֵאין זֹו ְּתמּונָה ַוֲאִפּלּו
 ּוְביַד ְוזֶהּו, ֶׁשָּלֶהם ְוִדְמיֹון ְוִחּזָיֹון ַמְרֶאה ְּכִפי ֶאָחד ְלָכל ָלֶהם יֵָרֶאה, ֲעֵליֶהם

  . ֲאַדֶּמה ַהּנְִביִאים
 ְתַדְּמיּונִי ִמי ֶאל, ִּבְדיֹוַקנְֶכם ָלֶכם ֲאַדֶּמה ֶׁשֲאנִי ִּפי ַעל ַאף, יֹאַמר הּוא ְוָלֵכן

 ָהיָה, צּוָרה ְוִצּיֵר ָּבעֹוָלם ְּדיֹוָקן הּוא ָּברּו> ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּבָרא קֶֹדם ֶׁשֲהֵרי. ְוֶאְׁשֶוה
 ִמחּוץ ֶׁשהּוא ְּבִריָאה קֶֹדם לֹו ֶׁשּנֹוַדע) ויש( ּוִמי, ְוִדְמיֹון ּוָרהצ ְּבִלי יְִחיִדי הּוא

 ְו1א' ה ָּבאֹות 1א, ָּבעֹוָלם ְדיֹוָקן אֹו ּוְדמּות צּוָרה לֹו ַלֲעׂשֹות ָאסּור, ַלְּדיֹוָקן
 1א ִּכי ְוזֶהּו ,ָּבעֹוָלם ּונְֻקָּדה אֹות ְּבׁשּום ְו1א, ַהָּקדֹוׁש ַּבֵּׁשם ַוֲאִפּלּו', י ָּבאֹות

  . ְרִאיֶתם 1א ְוִדְמיֹון ְּתמּונָה ּבֹו ֶׁשּיֵׁש ָּדָבר ִמָּכל, ְּתמּונָה ָּכל ְרִאיֶתם
 ְונְִקָרא, ְלָׁשם יַָרד, ֶעְליֹון ָאָדם ֶׁשל ַהֶּמְרָּכָבה ֶׁשל זֶה ְּדיֹוָקן ֶׁשָעָׂשה ַאַחר ֲאָבל

: ְוָקָרא, ּוִמָּדה ִמָּדה ְּבָכל ֶׁשּלֹו ַּבִּמּדֹות אֹותֹו ֶׁשּיְֵדעּו ְּכֵדי, ה"יְהֹוָ  ְּדיֹוָקן ְּבאֹותֹו
 ֵאי> ּוִמָּדה ִמָּדה ְּבָכל אֹותֹו ֶׁשּיְֵדעּו ְּכֵדי. ה"אהי, ְצָבאֹות, ַׁשַּדי, ֱא1ִהים, ֵאל

 ֹואֹור יְִתַּפֵּׁשט 1א ֶׁשִאם, ָהָאָדם ְּבנֵי ַמֲעֵׂשי ְּכִפי, ּוְבִדין ד"ְּבֶחסֶ , ָהעֹוָלם יְִתנֵַהג
 ָהָאֶרץ ָכל ְמ1א) ז ישעיה? (יְִתַקּיֵם ְוֵאי> אֹותֹו יְֵדעּו ֵאי>, ַהְּבִרּיֹות ָּכל ַעל

  ל. ". עכ"ְּכבֹודֹו
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אינם אלא צל כהה ודהוי ממה שלמעלה ממנו, והם כל הזמן חפשו 

את הבלתי גבול וכו'. החיפוש אחר דרכי התקשרות כזו היתה 

התקשרות  –מעמידה בפני האדם התר אחר הקשר הזה ב' דרכים 

י עבודה של זיכוך וכו' וכנגד זה היה מוצע קשר קל "עם הבורא ע
ז היו מאמינים "צריך להבין שאין עובדי הע ז."וזמין, והוא הע

שהאבן בראה את העולם, אדם כזה פטור מכל המצוות כשוטה 

גמור. רק הענין שלהם היה מתוך הבנה שכח רוחני היה מצוי בכל 

חפץ נברא, וההתקשרות אל הרוחניות שלו היתה הדרך להשיג את 

  הצורך בקרבה וקשר רוחני זמין (וזול. . . ). 

 ש במשהו את זה, שאם אדם ינסה להזכר ברגע הכיניתן להמחי
מרומם שהיה לו בתפילה (מתוך תשובת אמת, או תפילה עמוקה 

ומכוונת אפילו בעת צרה) בעת שמרגיש האדם את עצמו כמדבר 

ומשיח לפניו יתברך ממש כבן לפני אביו ואביו שומע ומקשיב אליו, 

במצב כזה  הלא זו ההרגשה אין דומה לה בכל תחומי החיים. לאדם

שום תאוה או תענוג חושני וגשמי לא יוכל להוות תחליף לו. אותה 

 –ז בקלות בלא התאמצות כלל "התחושה היתה באה לעובדי הע
דביקות עצומה, אבל במשהו מדומה ולא אמיתי. ולכן היצר הזה היה 

קשה מאד, אבל כנגדו עמדה הנבואה בעולם שנתנה מקום לדביקות 

  שג בעוצמתה. שאין לנו היום שום מו

 ַרָּבה ִחּיָא ַרִּבי"פ והנה ה' ניצב עליו איתא "ר (סט ג) עה"והנה במד
 ַמאן. יֲַעקֹב ַעל – ָעָליו ָאַמר ְוַחד. ֻסָּלם ַעל – ָעָליו ָאַמר ַחד, יַּנַאי ְוַרִּבי

, יֲַעקֹב ַעל – ָעָליו ְּדָאַמר ְלַמאן ֶאָּלא, נִיָחא, ַהֻּסָּלם ַעל – ָעָליו ְּדָאַמר
, ֱא1ֵהיֶהם ַעל ִמְתַקּיְִמין ָהְרָׁשִעים ,יֹוָחנָן ַרִּבי ָאַמר ? ָעָליו ִמְתַקּיֵם ימִ 
 ַהַּצִּדיִקים ֲאָבל, ַהיְאֹר ַעל עֵֹמד ְוִהּנֵה חֵֹלם ּוַפְרעֹה )א, מא בראשית(

 'ה ֲאנִי ַוּיֹאֶמר ָעָליו נִָּצב' ה ְוִהּנֵה: ֶׁשּנֱֶאַמר, ֲעֵליֶהם ִמְתַקּיֵם ֱא1ֵהיֶהם
וצריך להבין מהו הענין שהרשעים עומדים על  ".ַאְבָרָהם ֱא1ֵהי

ה הרי מצד "ד שכיון שהקב"אלהיהם ? (הנני עומד על היאר) ונלע
עצמו אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ומצד שני הבריאה כולה בנויה 

כ כשבא הבורא יתברך להתגלות בתוך "על מסגרת של גבולות, א
ו מן הגבול להיות מתלבש בו ומתגלה על לוקח ל ,הבריאה לנבראיו

הם יחליטו איך להלביש את  –ידו. ובזה ישנה טעות של הרשעים 

הבורא! יען כי הם במקום הגבול והם הבעלים פה. אבל הצדיקים 

פירוש שאין הם מכתיבים את דרך  –אלהיהם מתקיים עליהם 

ההתגלות, רק מרוקנים את עצמם מכל נטיה ורצון, ומבטלים את 

תם ורצונם לרצונו הפשוט בדרכי גילוייו. וזה מה שכתב לשון דע

ה ולא "תנאי שהתנה וגזר רצונו להיות מתגלה רק בשם זה דהוי

ז ועבודת ה' שוים "בשום שם אחר וכו'. כך שלמעשה רעיון הע

התקשרות לרוחני. אבל ההבדל שעושה  –ביסוד הנטיה שלהם 

אתה מתקשר. שאם אותם להפכים גמורים היתה עם איזה כח רוחני 

האדם רוצה להיות קשור לבעל הרצון בעצמו יתברך, ממילא צריך 

לבטל את רצונו ולהניח את כח הגילוי לבורא ית'. ואז הוא זוכה 

לגילוי שחוזר להיות מיוחס לבעל הרצון בעצמו שהוא דבר שאין לו 

בזה אמנם  –סוף. אבל אם האדם מחליט לקחת את המושכות לידיו 

  רה, אבל אינה אלא שקר ורעות רוח. מקבל איזו הא

ואפשר למצוא את זה במעשה העגל, וכנגד זה תיקונו בבנין המשכן. 

ו. אבל כיון "כ בקשו ליצור כלי שיחול בו אור אלהי ח"שבעגל ג
כ ממש "כ במשכן שהיה ג"ז. משא"היה ע –פ ציווי "שלא היה ע

מ היה משפט בפרשיות המשכן שחזר על "הכנת כלי להשראה, מ

כאשר צוה ה' את משה! שזה ההבדל בין  –צמו כמה וכמה פעמים ע

  בנין העגל לבנין המשכן. 

ה הוא רק "והוא במה שנודע שהתחלת הגילוי דהשם הויה ב

אבל לא מהצימצום  ,בכל הנאצלים אשר מהצמצום ולמטה

 (בריאה יצירה עשיה)ע "וכן גילויו לזולתו הנמשך ממנו להבי .ולמעלה

ולא יצא  ,5א ומלכות"ות ורק בזילהנה הוא בעולם האצ

א ומלכות אלא רק "ע בגילוייו אשר למעלה מהז"בעולמות בי

   .שהם השמות דהויה אדני ,א ומלכות לבד"בהאור דז

הגילוי א. עצם ההתלבשות והמצב שבו  ישנם ב' הדרגות בסוגיית

חוזר להיות עומד בשם. ב. מציאות הגילוי אל המקבלים. ולכל אחד 

והשלבים שלו. דלעצם ההתלבשות והמצב שבו ישנם התנאים 

לבורא יתברך יהיה כינוי ושם, זה מהלך ששייך לסוגיית הדרגה 

המביאה את מציאות עולם האצילות. אבל להגילוי אל בריות זולתו, 

  ע וצאצאיהם."מהלך זה חוזר להיות קשור עם מציאות הבי

א "ה הוא נשלם בז"וכנודע שעיקר הגילוי דהשם הויה ב

י זה "ויצא עי "אדנ ושם נתגלה בהשם ,ש בהמלכותומתלב

המשיך גילויו דעצמות אור השם הויה  ולא .ע"בהעולמות בי

וכנודע שעיקר עצמות  .ה יותר למטה שהוא בעולם הבריאה"ב

ה' השהיא  ,אלהות נצטמצם להסתיים בסוף המלכות דאצילות

ונצטמצם ומסתיים  .והיא המתגלה בשם אדני ,אחרונה דהשם

ומשם ולמטה הם  ,דאצילות המלכות אלהות בסוףעצמות 

וכל אורו הנמשך  .נבראים נוצרים נעשים שאינם אלהות כלל

י מסכים ולא נמשך בהם אלא רק תולדות "בהם הוא רק ע

[וכמו  .ע"ובזה ברא ויצר ועשה כל המציאות דהבי .הארה לבד

ע "ג ובסדר אבי"ע פרק י"א ובדרושי אבי"שמבואר בסדר אצילות בקיצור פ

ה. וכנודע כל זה "כ פ"ו וכסה"ע פ"א. ועיין סדר אבי"א ובכסא הכבוד ספ"ספ

  טועמי טעם עץ החיים] לכל

היינו שמציאות אור האלהות מסתיים בקרקע האצילות ושוב משם 
ע אין גילוי להאלהות אלא להארה בלבד. וכדי להבין "ולמטה בבי

                                                           

 

 

א והמלכות הם ב' הפרצופים "כל עולם כלול מחמשה פרצופים, והז 5
  התחתונים שבכולם. ויבואר ענינם לקמן.
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אלהות,  את החילוק בין כח וגילוי של אלקות להארה ממנו שאינו

משל להבנת הענין  ע דרוש א')"(שער ההקדמות דרושי אביל "י ז"הביא האר

, מקום איזה אל ללכת האדם ירצה כאשר, בזה המשל"ל שם "וז
 הדבר בעלות אמנם. שם שילכו ולצוותם רגליו אל לדבר צריך איננו

 פעולות בשאר זה דרך ועל, מאליהם הולכות רגליו תכף, במחשבתו
 שהמחשבה מצאנו הנה כי, ונאמר יותר בזה הענין ונרחיב. הדברים

 יצרך לא, אוכל האדם כאשר הנה כי, כאחד באות הפעולה עם
 יבלע ואיך, שיניו ינוע ואיך, המאכל ילעוס איך בתחלה לחשוב
 בתוך מתפשטת המחשבה אמנם. ההוא המאכל יאכל כ"ואח, המאכל

 יםובא נגמרים, והמחשבה המאכל ונמצא, אוכל שבהם האיברים
, המחשבה עולם נקרא, האצילות עולם, זה דרך ועל. ביחד כאחד

 בספר, לעיל שביארנו כמו, חד וגרמיה איהו, בו המאיר ס"שהא לפי
 עליונה בחכמה מתלבש בהיותו, ס"הא הנה כי, הוא והענין. התקונין
 ואז, ממש האצילות מדרגות בתוך מתפשט, מחשבה הנקראת
 בלתי, אחד ברגע, אחד ברד הם הכל, שבאצילות ומעשה מחשבה
 הוא כי, בהון חד וגרמיה איהו – אומרו סוד וזהו. לזה זה שיקדים

 מעשה אל מקדים איננו, מחשבה הנקרא והוא, ביחד דבוק עמהם
 ואיננו, כך אינו, הבריאה עולם אבל. ביחד נעשה הכל כי, האצילות

 אנשים כשני יתדמה אמנם. עצמו מחשבה עם האדם כדמיון דומה
 לעבדו לצוות המלך ירצה כאשר כי, עבדיו עם כמלך או, יחד

 תוך מחשבתו שתתפשט במה יספיק לא, פלונית פעולה לו שיעשה
 על לעבדו ולצוות, גמור דבור בפיו להוציא יצטרך אבל, עבדו גוף

 יצטרך אשר הדבור כי, הבריאה בעולם הוא וכך. ההוא המעשה
 הכאת חינתב הוא, הבריאה אל לדבר, המחשבה שהוא האצילות
 הכלים הכאת כי. הבריאה גבי שעל במסך – דאצילות האורות

 והדבור והקול ,במסך המכה, הפה בחינת הוא, במסך דאצילות
, דאצילות בכלים סוף האין של האורות עצמות הוא, הפה מן היוצא
  כ הנצרך לעניננו. "ע 'וכו ז"זב המכים הכלים שהם, הפה מן היוצא

א יש איזה ענין של מציאות בלתי אור וכדי שלא יחשוב הקורא שמ
ל, לכן אביא בכאן לאהבת "ע מחמת הדברים הנ"האלהות אפילו בבי

ל "ר מקאמרנא זצ"הענין דברי גחלי אש להבת שלהבת, מהאדמו
בפירושו על התורה בחומש היכל הברכה, על פסוק דשמע ישראל, 

ל והוסיף עליהם דברים נפלאים ממש "י ז"שהרחיב דברי האר

ותבין כי האצילות נקרא מחשבה "ל שם "ין לעינים וללב, וזקילור

ורצון, ובריאה דבור. והענין כי כשנתפשט אור בהיר אור אין סוף 

נתהוה כלים של אצילות ויצא בפועל מה שהיה בכח . . . וכל 

י מחשבה אחת ורצון "ספירות דאצילות הם אדם אחד ומתנענעים ע
עם אור אין סוף. למשל  אור אין סוף. וכולם אחדות אחד –אחד 

מעץ  – באלף אלפי הבדלות, אדם הגשמי אף שהוא מעולם הפירוד

ות גופניות כח ,ות וכמה תשוקות יש בוכחואנו רואין בו כמה  ,הדעת

וכחות הנשמה הכופין כל כחות רעות  ,וכחות רעות של יצר הרע

כ אתה "אעפ ,ר"וכל זה גרם חטאו של אדה ,לעשות היפך רצונם

כיון שסוף כל סוף החיות המתפשט בו הוא  ,אדם אחד – קורא אותו
אין צריך שידבר  ,וכשירצה אדם לילך אל איזה מקום .אחד

כי בעלות הדבר במחשבתו הולכין  ,מחשבתו אל רגליו שילכו

והמחשבה עם המעשה  ,וכן בשאר פעולת איברים ,הרגלים מעצמן

ה אין צריך שמתחיל ,כי כשהאדם אוכל .הם אצלו פעולה אחת
כ "יחשוב איך ילעוס המאכל בשיניו או איך יגביה רגליו לילך ואח

שהוא [עם]  )אם(יאכל וילך, אלא המחשבה והמעשה באים ביחד 

והמות יפריד. וכל שכן אם היה זוכה להיות כמו  ,אדם גשמי נפרד

ה ביקירו עלאה, בעא מיניה לאתדבקא "דאוקיר ליה קב ,קודם החטא
 ,ובאתר דדבקותא יחידאי ,בלבא יחידאיו ,ביה בגין דישתכח יחידאי

דלא אשתני ולא מתהפך לעלמין בהאי קשורא יחודא דכדלא ביה 

שהיה זוכה לזיהרא  .אתקשר, הדא הוא דכתיב ועץ החיים בתוך הגן

והגוף והכלים שלו היו מאור החשמל והיה כל ימיו  ,עילאה דאצילות

ור ה, עד שהיה מתקשר בעצמות א"מתקטר בחד קטירא ביה בקב

אין סוף, והיה אחד. וכד סטו מאורחא דמהימנותא ושבקו אילנא 

 ,ואתו לאתדבקא באתר דמשתני מטב לביש ומביש לטב ,יחידאי
זמנין  ,זמנין טב וזמנין ביש ,כדין אתהפך לבייהו בהאי סטרא ממש

נקרא אדם  –בקשו חשבונות רבים, על כל זה  ,רחמי זמנין דינא

ומכל דבק באחד קודם החטא, אחד. מכל שכן שהיה אחד ממש מת
באצילות הנקרא מחשבה, שאין  שכן באלף אלפים פעמים הבדל

 ,סוף איהו וגרמוי וחיוהי חד בהון, כי הוא עמהן ביחד באחדות אחד
ואין הוא הנקרא מחשבה מקדים למעשה כי הכל בא כאחד. 

הכל אחדות אחד עם אור  – מעשה ,דבור ,קול ,ובאצילות מחשבה

ולכן מספרם 'שמע ישראל  .להון ומייחד להון אין סוף, דקשיר

, הכל 'ה"ר מעש"ל דבו"ה קו"מחשב' –אחד'  יהו"האלהינו  יהו"ה
 ,מכל מקום הכל אחד ,אחדות אחד אף שהם מדריגות מדריגות

וכל  .ר להו ומייחד להון באחדותו לאחדשיבטלים לאחד. ואין סוף ק

 וחיות, קיוםו שפע שנאמר מה שכל ספק שאין לנו קבוע אמונהדבר 
 מניה פנוי אתר דלית, ה"ב סוף אין של ורצון הארות בסוד הכל

 חיים כולם, וטמאים טהורים ונעשים ונוצרים ונבראים בנאצלים
ה, דלית אתר פנוי מיניה בנאצלים ונבראים "ב סוף אין מאור

ונוצרים ונעשים טהורים וטמאים, כולם חיים מאור אין סוף יחיד. 

ע אינו כמו "ייחד עמהן באחדות אחד, ובביאלא שבאצילות הוא מת
אדם עם מחשבתו, רק כשני אנשים, וכמלך עם עבדיו, שלא יספיק 

מחשבתו רק צריך שידבר להם ויצוה להם, כי הם נפרדים ממנו, 

כ כולם חיים מאור חיותו ושפעו המתפשט. והחיות המחיה את "אעפ
בלי שום  ע הוא אלהות אחדות אחד, כי כולם חיים ממנו ומאורו"בי

י כמה מסכים ולבושים גרועים. ואין "ע הוא ע"שינוי, אלא שבבי

 תהיה שלא גדולה או קטנה פעולה או מרובה או שום הארה מועטת
 סוף עד המעלות מרום המתפשטות אחד, אל סוף אין הארות מחיות

 שלא גדולה או וקלה קטנה תנועה שום שאין מפני המדריגות. כל
 גדול והיזק ריוח הפרנסות וכל נמצא. ללכ סוף אין מהארות תהיה
, כדרכיו לאיש לתת ופרט פרט כל על המשגיח מהשגחות הכל וקטן,

 ניזון ישראלי כשאדם אפילו הוא. וישר צדיק, משפט דרכיו וכל
 או רבה בטירחא יתפוש אם השגחה עליו יש שועלים מצידות
 כל וכן, ואחד בחמישים או צעדים בחמישים יתפוש אם, מועטת

 הנמצאים חיות כל כי טוב! כל לך ויהיה באלהיך האמין בזה וצאכי
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 והארות הנהגה סוד וכל. בהם מאיר והוא, יתעלה מאתו אלא אינו
 השופע ומיוחד יחיד סוף אין מאור מאיר הכל במציאות, שנמצא
 חוץ דבר שום ואין, הכל והמהוה הכל המחיה והוא, תמיד מאורו
 זולתי שיברא נברא שום ולא, רצונו מבלעדי נמצא שום ולא, ממנו
 ולא, וברצון, העמוקה ובדעת נפלאה ובחכמה מכוונת בכוונה, מכחו

 ומדה ושעור קצבה ונותן הכל מחיה הוא אמנם בחיוב. ולא, במקרה
 ישתלשלו וכמה, קומתו זכותו, דקותו, שעורו, יהיה כמה, נמצא לכל

 עד ביןמתרח וברצונו הנאצלים. אל וקצבה ומדה שעור ונותן, ממנו
 בלא כגופא כולהו אשתארו מנייהו תסתלק אנת סוף וכד אין

 להם ונותן, נעשים נוצרים הנבראים אל וקצבה מדה ונותן נשמתא.
 העמוקה הרחבה ודעתו רצונו כפי הכל יתווסף או אורם יגרעו דרך
 יהיה וכמה, האש וקלות האבן לכובד ומדה שעור ונותן. סוף אין עד

 חיותם, ימי יהיה וכמה כמה הצמחים אל םג, יסודתם חלק מורכבים
, הנפלאה בחכמתו סוף אין מאתו משוער הכל ויבשותם. לחותם

 באש ורעתם. קושיים יהיה כמה אומות שרי ועל הקליפות על וגוזר
 כמה ובעפר, יטבעו כמה ובמים, יפולו כמה וברוח, ישרוף כמה

 וקיימים חיים והכל, סוף אין אור יתעלה מאתו ומשוער מדוד, ירקבו
 אלא, במקרה וקטן גדול דבר שום ואין, מניה פנוי אתר ולית, ממנו
 של ואלופו, קדישין ובמימר פתגמין עירין בגזירות וגזור מדוד הכל

  .ל"עכ ותנועה תנועה בכל עולם

נמצא שיש לחלק בהגדרה בין עצם נוכחות המאציל, שבזה אין שום 

אותה הנוכחות. ו, לבין הגילוי של "חילוק בין העולמות כלל ח

דבאצילות הקדוש שם האחדות המתגלה בין המאציל לנאצלים 

ע דשם "כ בעולמות בי"עצומה עד שאין מקום לפירוד כלל. משא
ו גרעון במציאותו "אין גילוי להאחדות הזו, למרות שבאמת אין ח

ע הבריות משיגים את "יתברך או השגחתו, רק בגילויו יתברך. דבבי
ם והבורא יתברך כמציאות שעומדת ממול עצמם כעומדים מצד עצמ

ה "י בהמשך אי"ל ובעזה"הנברא ולא כעצם הקיום שלו. ואכמ
  נרחיב בדבר זה. 

וזהו שאמרו התניתי לשון תנאי לומר שלא נתגלה אלא בגילוי 

הזה דוקא ולא ניתן רשות לקרותו ולעבדו אלא רק באותו 

  הגילוי דוקא. 

  פרק ג

ר לנו שגם הגילוי דשם הויה כי הנה נתבא .ונחזור על הדברים

ל שאמתת עצמותו הנעלמה "ר ,ה אשר הוא עצמו נקרא בו"ב

הנה גילויו אשר נתגלה בזה הוא רק  ,נתגלה להקרא בשם זה

י המציאות דכל הנאצלים אשר "והיינו ע ,י המציאות"ע

שעל ידם נתגלה להקרא הוא עצמו בשם  ,מהצמצום ולמטה

   .ה"הויה ב

על דברים העומדים ברומו של עולם הנה בקטע זה חוזר הרב 

שצריך לתת עליהם את הדעת והלב כדי להרגיש נכון את הדברים 

ולהטמיעם בחיי היום יום. לאחר שנאמר שכל הגילויים אינם אלא 

במסגרת הגבול של המציאות אחר הצמצום וכו' וכן לאחר 

א לדבר כלל אלא בדרך "שנתבססה הידיעה שבעצמותו ית' א

לבד. שכביכול  –יבוא הלומד להרגיש באיזה מקום  כ"שלילה וכו' א

אינו אלא כאדם שיש לו אקווריום  ,כל ענינו של האלהים באדם

וכך כל  ליו ונותן לדגים מנת מזון ותו לא,בביתו ומידי פעם ניגש א

הבריאה אינה אלא דבר שמחוץ לענינו של הבורא מצד עצמו. ויש 

כ "א ,בורא מהנבראששאלו מחמת ההבנה בריחוק בין ענינו של ה
כל עבודתנו אינה אלא לבחינה המתגלה ולא למתגלה בבחינה. 

והיינו שכיון שאין לנו ולא לשום נברא יחס והבנה בבורא עצמו, 

כ כל ענין העבודה אינה אלא להגילוי דשם הויה ולא לעצמות "א

פ "ממש. אבל בקטע זה ובבאים אחריו שונה והולך בעל הלשם שאע
מ בהגילוי נמשך "אנחנו רחוקים בתכלית, משמצד ההשגה באמת 

לפנות אליו  שהדרךעצמותו ית' בעצמו ממש בהגלויים שרצה, כך 

הפניה והעבודה אינה  תכליתית' היא ד' אותיות השם הויה, אבל 

כמה וכמה גדולי בטעות זו נפלו ובאמת אלא אליו בעצמו ממש. 

ל את שכל ההליכה שלו לקלרשעי אומות העולם כבלעם וחביריו, 
ישראל היתה מתוך תפיסה שמצד עצמו ית' אין לו שום שייכות 

וקשר אישי עם עם ישראל, רק שלצורך הנהגת העולם בחר לו 

אומה אחת להנהיג דרכה את כל האומות, אבל אין זה בדוקא. ולכך 

וזה מה שמבאר פה  חשב שתבא עת ויסכים לקלל את עם ישראל.

אבל  ,את העצמות בעצםשאמנם הגילוי אינו חוזר לגלות  ,הרב

פ "ל אינו אלא הבורא יתברך עצמו ממש. ואע"המתגלה בגילויים הנ
מ ברצונו הלא את השמים ואת "שאין לו גבול ולא תמונה וכו' מ

הארץ אני מלא, וברצונו מצמצם עצמו בין ב' בדי הארון ומדבר עם 

ה. כך שאין מקום כלל לנסות להבין ורק להאמין שכשיהודי "מרע
ורא יתברך, אין הפניה אל הגילויים שלו אלא לו עצמו פונה לב

ולא ממעלת עצמנו ‼! ממש, לאמיתתו הנעלמה בלי שום נדנוד

רק מחמת גודל האהבה והרצון וההטבה השלמה  ,ו"כלפיו ח

  שברצונו. 

אמנם הגילוי הזה הוא גלוי כללי ומסתעף לפרטים רבים שהם 

שה שבכתב ם כולם הנמסר לנו בתורה הקדויכל השמות וכינו

וכולם הם  ,ככל המבואר בדברי חכמי האמת ,פ"ושבע

כי כולם הם לפי הוראת גילוייו  .ה"מסתעפים מהשם הויה ב

הן בפרטי מציאותם גופה  ,הפרטים אשר נתגלה בהמציאות

   .והן בפרטי תהלוכות עניני הנהגתם

היינו שפנימיות המציאות הנגלית לעינינו וכן המציאות הנסתרת, 

בושים לאור השמות שבפנימיותם, והם המכילים את אינם אלא ל

ה וממנו לשאר "אורו יתברך המתלבש בראשונה בשם הויה ב

השמות והכינויים, ודרכם מתקיים כל נמצא ומתעורר לפעול 

ה קוק בשמונה "פעולות כפי ענין השמות שבפנימיותו. וכתב הראי
 הםפי על מתיחס יש שכל היחוסים הם השמות" – קבצים אות תשנו
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, להויה הכל את וקוראים, הכל את המקיימים הם והם, סוף אין לאור
  ".יחדו יעמדו אליהם אני קורא

לפי מעשי 'ג סימן ו' "ר פ"ל בשמו"והוא מה שנודע מאמרם ז

 .ונמצא ונעשה כל שם ושם לפי גילויו שבכל פרט ',אני נקרא

וכל אלו  ,שהשם עצמו הוא הגילוי ,כי השם והגילוי אחד הוא

ת והגילוים הפרטיים הם כולם מסתעפים ויוצאים משמו השמו

כי הם רק פרטי גילוייו  ,ה"וגילויו הכללי שהוא השם הויה ב

   .עצמו כנזכר

יוצאים מתוך  ותהנה בקבלה מעשית השמות המשמשים לפעול

הפסוקים שעל פי פשוטם משמשים באותו הענין המבוקש. וכמו 

שדרשו בו  אל העין השם לקפיצת הדרך שיוצא ממקרא דאבא היום

. כי כל התורה ל היום יצאתי והיום באתי מכאן שקפצה לו הדרך"חז
  כולה שמותיו. 

י המציאות דכל הנאצלים אשר "והנה נתגלה בכל זה ע

 ,ה"י זה נתגלה להקרא בשם הויה ב"כי ע ,מהצמצום ולמטה

והם כל התוארים  .וכן בכל השמות וכינוים המסתעפים ממנו

פ "שהוא עצמו נקרא ומתואר בהם ע ,ש"כולם אשר עליו ית

   .גילוייו שבאצילות

לפי צורך המציאות  ,והנה היה כל אותם הגילוים באצילות

   .כל מה שנצרך למציאותם והנהגתם ,ע"דהעולמות בי

היינו שעם כל גדולת ועוצמת העולמות העליונים ואפילו עולם 

העלם ה מ"האצילות הקדוש, מכל מקום כל תכלית יציאת המאציל ב

לגילוי אינו אלא בעבור הנבראים שהם המה אנחנו עם קדשו, כדי 

להיטיב לנו בהתגלותו אלינו. ואין לך דבר בעולם ואפילו הגשמי 

הפחות שלנו שאין לו שורש עצום וגבוה למעלה למעלה בקדש, 

ובכך אין לך ענין באצילות שאין לו תכלית לפעול משהו ולגלות 

  ע."דבר בעולמות בי

קדם דברא עלמא "ז ב' "רו ברעיא מהימנא פנחס רנוזהו שאמ

אתקרי הוא בכל אלין דרגין על שם בריין דהוו עתידין 

והוא כל הגילוים שבאצילות שנתגלה בהם לפי  ,"להבראות

ואמר  .ע"הסדר שראה רצונו לייסד בהם את כל המציאות דבי

דאי לאו בריין דעלמא אמאי אתקרי רחום "מ עוד "שם הרע

דאילולא שהמציא את  – "ל שם בריין דעתידיןאלא ע ,דיין

 .הרי היה כל גילוייו שבאצילות ללא צורך ,ע"העולמות בי

 – "ובגין דא כל שמהן אינון כינויין דיליה על שם עובדין דיליה"

ע "הם רק בשביל הבי ,שכל השמות שבאצילות שהם גילוייו

אמנם כל הגילוים הללו הוא רק מעת  .פ מה שראוי להם"וע

צום ולהלאה וכן רק מהצמצום ולמטה שהוא בכל הצמ

 .אבל לא קודם האצילות ולא למעלה מאצילות ,האצילות כולו

הם רק  ,ונמצא שכל גילוייו כולם שהם כל השמות וכינוים כולם

פ מה שראוי מהם "וע ,י המציאות דעולם האצילות"ע

אמנם כל הגילוים הללו שהם כל  .ע"להמציאות דהעולמות בי

הנה הם מה שנתגלה הוא עצמו בהם  ,ינויים כולםהשמות והכ

והנה  .י האצילות"ונקרא הוא עצמו בהם כולם ע ,י האצילות"ע

הם כולם רק מעת שעלה ברצונו להמצא בהמציאות 

ולהתגלה ולהמציא על ידיהם את כל העולמות  ,דהאצילות

  ע. "בי

  פרק ד.

והנה היה סדר גילוייו אשר באצילות משוער ומכוון בכל 

ע שרצה "ניהם במדה ובמשקל, לפי סדר תוצאות הביעני

להוציא על ידיהם. כי הנה כל אותן הגילוים אשר באצילות, 

ע וכל "הנה הם עצמם השורשים העיקריים דהעולמות בי

עניניהם בכללות ופרטות. ונודע הוא כי בכל שורש הנה מסודר 

בו כל כחותיו ותכונותיו רק לפי עניני תולדות הענף והפרי 

דכל מה "א. "ק פקודי רכ"כ בזוה"שך ויוצא ממנו. והוא מששנמ

 "דברא קודשא בריך הוא בעלמא דין ברא ליה כגוונא דלעילא

וכל אינון גוונין דלעילא אתקין לון לתתא למהוי " (עוד שם)

עלמא דא בדיוקנא דעלמא דלעילא, לאתדבקא ולאתקשרא 

 דלית לך מלה"ב "ו ע". וכן בפרשת תצוה קפ"עלמא בעלמא

בעלמא דלא אית לה דוגמא לעילא, כגוונא דלעילא הכי אית 

. והוא משום ששורש כל מציאותם אשר בכל העולמות "לתתא

ע בכלל ובפרט וכל סדרם ותהלוכותיהם, הן מה שנוגע "בי

לעצמותם העיקרי והן כל מקריהם שנעשה בהם, הנה שורש 

כל הדברים הוא הכל באצילות ומשם נמשך בהם. והם הם 

ש אשר באצילות, ומשם נמשך בהם. והם הם גילויו "ו יתגילויי

ש אשר באצילות, שבהם הוא מהוה הכל ומנהיג את הכל "ית

ש שהם השורשים הראשונים "תמיד, והם הם שמותיו ית

והכחות הפנימיים של כל הבריאה כולה וכל צאצאיה, בכל מה 

שנעשה בה בכל עת, שהכל הוא ממנו, והוא גילוייו ושמותיו 

  לפי מעשי אני נקרא.  ש"וכמ

לפי כל האמור כאן נמצאת דרך עבודה והסתכלות חדשה על העולם. 

פ שהבורא ית' מצד עצמו נעלם "שבמבט של האמונה הפשוטה, אע
מ כל ההווה לפנינו הנה הוא רצון ה' ממש! לדוגמא, "בתכלית, מ

ט שעמד לפני אילן ושאל לתלמידיו מה אתם "מסופר על הבעש

 –שאלוהו. והשיב  –אילן. ומה אתה רואה  –ו רואים ? והשיבוה
רצון ה'! כשאדם מתרגל לעצמו זמן מה בהסתכלות כזו על כל 

המפעל שמסביבו שזהו רצון ה' כל רגע נתון, הדבר נותן לאדם 

פ שאין אנו מבינים למה האבן הזו "תחושה של קרבת ה' חזקה. ואע
ש לו כך וכך עומדת כאן וזו במקום אחר, וכן על תבנית האילן למה י

מ אחת היא לנו שזה רצון ה' המהוה כל נקודה וכל דבר "עלים וכו' מ
בעולם. בשלב שני יוכל האדם אחרי שעבר על כל כך פרטים 
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בסביבתו וחש איך כולם הם המה מעשי ה', עליו לעבור לעצמו 

ואני בעצמי מי אני ? או אז יתמקד  –ממש ולשאול את עצמו 

מיותו נגזרה מרצון ה'. דבר זה יכול באמונה שלמה שאפילו עצם עצ

להביא את האדם ליראה ואהבה גדולה עד מאד, ולאמונה בקרבת 

  ת אליו בעוצמה חזקה שלא הכיר מעודו. "השי

אמנם הוא כי הנה הגם שאמרנו שכל הגילוים הללו הנה הוא 

י האצילות, ואמרנו כי הנה "מה שנתגלה עצמותו גופה בהם ע

י האצילות הוא "ם אשר נקרא עהם כל השמות הקדושים כול

ש אני ה' הוא שמי וכבודי לאחר "ו, וכמ"עצמו בהם לא זולת ח

כ כי כל אותן הגילוים הם הכחות העיקריים "לא אתן, ואמרנו ג

הנושאים את כל ההתהוות כולה וכל מקריה בכל מלואיהם, 

מראשית עולם הבריאה עד סוף תחתית העשיה. הנה על כל 

ם נברא שום תפיסה והשגה במהות איזה זאת אין לנו ולא לשו

גילוי מכל אותן הגילוים כולם, אלא רק בצורת האותיות 

והנקודות בצירוף התגין והטעמים אשר בכל השמות הקדושים, 

פ. אבל זולת צורת השמות אין "כפי מה שנמסר לנו בכתב ובע

לנו לא לשום נברא שום השגה ותפיסה במהות איזה גילוי מכל 

  ה כלל. גילוייו מאומ

זאת אומרת שהגילוי שלו יתברך בעולם האצילות הינו השורש 

לציור האותיות הנמסרות לנו בתורה בשמותיו הק'. ואמנם אכן הם 

א לנו להקיש מהנראה "תולדת הגילויים שלו ית' באצילות, אבל א
לעינינו בצורת שם הויה, שום השגה בעצם אור הגילוי דשם הויה 

שמי שאינו יודע והזרע, . וכמשל האילן באצילות איך הוא מושג שם

איך נראה הזרע שלו, ונשאלהו איך לדעתו כפי תבנית האילן צריך 

הלא לא יוכל בשום פנים לעמוד על כך. ולא  –להראות הזרע שלו 

מ לא "זו בלבד אלא גם אם היה יודע איך נראה הזרע של האילן, מ
העלים ומהיכן מהיכן יצאו  ,יוכל לעמוד על סדר הדברים בפנימיותו

הענפים וכו' יען כי כל הסדר שם שונה בתכלית ממציאות האילן 

ע, וגילויו ית' שבאצילות עם "בפועל. וכך הוא לגבי האצי' עם בי
שאין אפשרות לעשות חזרה  –שם הויה המשתלשל משם אלינו 

אחורה ולנסות לעמוד על שורש השם הויה ולהבין את הגילוי שלו 

  באצילות. 

אותו הטעם גופה שאמרנו, כי כל אותן הגילוים כ מ"והוא ג

ש נתגלה בהם, ולכן משולל הוא "כולם הוא מה שהוא עצמו ית

מכל נברא מלהשיג בהם מאומה. ומה שאנו קוראים אותן בשם 

גילוים שהוראתם הוא שמושג ונתפס, הוא בשני ענינים אשר 

שורשם אחד הוא. היינו א' כי הנה הם נקרא גילוים רק מצד 

ותם ולא מצד מהותם, כי מהותם הוא באמת נעלם מציא

בתכלית ההעלם, אבל מציאותם הרי נתגלה לנו בודאי מצד 

התהוות כל המציאות והנהגתו אותם תמיד. והוא כמאמר 

אך  –לא מצאנוהו ולא ידענוהו "קדוש ה' בשיר היחוד יום ה' 

השמים "ה ". ועל דרך שאמר דוד המלך ע"ממעשיו הכרנוהו

ד ", וכן במזמור ק"אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע מספרים כבוד

ז המה ראו מעשי ה' כו' "ה' אלהי גדלת מאד וכו' ובמזמור ק

ש בכל הנסים הנגלים "וכמוהו רבים. ובפרט בהנהגתו ית

והנסתרים, ובכל המאורעות כולם אשר מיום ברוא ה' אדם על 

הארץ עד היום הזה, ובפרט בישראל עמו ביחוד בכלל ובפרט, 

כל אחד רואה בעיניו ממש, כמאמר הכתוב אתה הראת עד ש

לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו. והרי לנו שכל מה 

שצמצם באמתתו הנעלמה המשולל מכל תפיסת מחשבה 

וידיעה בו, ונצטמצם למקום להעולמות ולהיות מהוה הכל והוה 

ל, הנה ראוי "בכל, שהוא הן בכל עצמותם והן בכל מקריהם וכנ

אותם היטב בשם גילוים, כי הרי נתגלה ונתוודע לנו  לקרוא

ש אתה הראת לדעת כו' וכנזכר. אמנם כל גילוָים "בכל זה, וכמ

הוא רק בידיעה ולא בהשגה, שהוא רק במציאותם ולא 

ל וכל זה הוא טעם וענין אחד מה שאנו קוראין "במהותם וכנ

  אותם בשם גילוים.

ומקרים שהם גילוי  היינו שהגם שהעולם מסביבנו מלא מבריות

לרצונו יתברך, אבל הגילוי אינו אלא לרצונו ולא לבעל הרצון מצד 

לכל מערכת של היכרות אישית שלנו  ולמעשה דומה הדברעצמו. 

אך את האנשים בחברתנו. היינו, שכל אדם למעשה ניכר לסובביו 

י הדבורים שלו או המעשים שלו. ואלו הדבורים אינם אלא "עורק 
אין  ,כ גם את האנשים שאנחנו מכירים למעשה"לבד. אפרי רצונו ב

אנו מכירים את עצם עצמיותם, רק את הרצון שלהם המתגלה לנו 
דרך המעשה והדבור. אמנם אחר כל זאת האדם בעצמו הוא הפועל 

כ היחס שלנו היא אליו בעצמו. אבל "להתגלות בדבריו וכו' א

דש כלפיו ה למעלה בק"הידיעה שלנו בו אינה אלא מרצונו. וה

, שהגם שמעצמו אין מי שידענו חוץ ממנו, ונעלמת עצמותו יתברך
מ הפניה היא אליו ממש למעלה מכל גילוי והשגה, רק "מכל וכל, מ

 ידענוהו ממה שפעל ועשה וגילה לנו מרצונו. 

אך ענין השני בזה, הנה הוא באמת קרוב כמעט לומר שהם 

זאת הנה הם  גילוים ממש גם בהשגה ותפיסה חושיית, ועל כל

בעומק רק מאותו ענין הראשון עצמו. והיינו כי הנה אמרנו 

ג שכל גילוייו כולם, הנה הם עצמם כל השמות "לעיל פ

ל כל "פ ר"פ. ובאמרינו בע"הקדושים הנמסר לנו בכתב ושבע

השמות המבוארים בדברי חכמי האמת, והם יוצאים כולם 

סופי ק, אם מראשי תיבות או מ"מצירופי אותיות שבתוה

ן "י ביתי"תיבות או מחציין וכן גם מחילופי האותיות בכל האלפ

ן "א שערים כנודע לבאי בסוד ה', וכמו שכתב הרמב"דרל

בפתיחת התורה, ואמר שם כי כל התורה כולה שמותיו של 

א. "ד רע"ב ומשפטים קכ"ק יתרו צ' ע"ה. וכן הוא בזוה"הקב

אשר הוא  וכבר אמרנו כי כל שמותיו הנה הם הגילוים עצמן

ש "י האצילות, וכמ"ש נתגלה באותן השמות ע"עצמו ית

דבהו " –א על העשר ספירות דאצילות "ו ע"ק יתרו פ"בזוה
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אתחזי מלכא קדישא, ואינון שמיה והוא אינון, הוא שמיה 

. וכן בפרשת "דכתיב אני ה' הוא שמי, הוא ושמיה חד הוא

דאיהו  ס דאצילות)"(שהם היאלין עטרי מלכא "ב "ג ע"אמור צ

אחיד בהו ואינון ביה, אינון שמיה ואיהו ושמיה מלה חדא 

ה הוי "דהא אורייתא שמא דקב"ב ". ובפרשת יתרו צ' ע"הוא

ה ממש כו' "כו' ואורייתא כלא שמא חד הוי שמא קדישא דקב

ה "מאן דזכי באורייתא זכי בשמא קדישא, ר' יוסי אמר בקב

  . "ממש זכי דהא הוא ושמיה חד הוא

בענין ) ב"פ ד"ח' ד דרך(ל "ראוי להביא את דברי הרמחהנה בכאן 

 ההשפעות בכלל"השייכות שיש לתורה עמו יתברך וזה לשונו 
 עליונה אחת השפעה ישנה, בריותיו לצורך יתברך ממנו הנשפעות

 שאפשר מה מכל ומעולה יקר היותר הוא שענינה, ההשפעות מכל
 צאשימ שאפשר מה תכלית שהוא והיינו, בנמצאים שימצא

 מעין ומעלה ויקר, יתברך שלו האמיתי המציאות מעין, בנמצאות
 שמו יתברך האדון שמחלק מה הוא והוא. יתברך מעלתו אמיתת
 את שמו יתברך הבורא קשר ואמנם. ברואיו אל ויקרו מכבודו

  ".התורה והוא, זה לתכלית יתברך ממנו נברא בענין זאת השפעתו

הנה הוא מה  והרי לנו מכל זה, שכל השמות הקדושים

שעצמותו גופה נגלה בגילוייהם, אחר שנתלבש באצילות 

ש אליהו "ומתייחד בה ביחוד עצום, עד שנעשית חד עמו. כמ

אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין וקרין לון עשר ספירן כו' "ט "זל

ובגין דאנת מלגאו, כל מאן דאפריש חד מן חבריה מאלין עשר 

ט א' "רשת שלח קנ. וכן בפ"אתחשיב ליה כאלו אפריש בך

ז "מ פנחס רנ", וכן ברע"עלמא קדמאה כו' דאיהו גניז בגוויה"

דכל ספירה אית לה שם ידיע כו' ובאלין שמהן מארי עלמא "ב' 

איהו אתפשט ואתקרי בהון, ואתכסי בהון ודר בהון כנשמתא 

. והרי לנו שעצמותו גופה שוכן באצילות. "לגבי אברים דגופא

ה "ופה בבחינת אלו הד' אותיות יהווהנה נתגלה שם עצמותו ג

י האצילות "והוא אלהינו. כי הרי עצמותו גופה נתגלה ע

מ פרשת בא "בבחינת הד' אותיות הללו, וכמו שמבואר ברע

י התלבשו באצילות, נתגלה הוא עצמו בהשם "ב ב', דע"מ

  ה ותמצא. "ה עש"הויה ב

 עצם המציאות שיצאה –זאת אומרת שהגילויים מתחלקים לשנים 
מכל שם ושם שבאצילות (אם בריה או הנהגה ומקרה שקרה לה) 

ועוד יש גילוי לעצם השמות שבאצילות כפי סדר ההשתלשלות 

שבהם ירדו אותם גילויים להיותם כתובים לפנינו באותיות ומילים. 

ואמנם השם המרכזי שיצא בו לגילוי הינו השם הויה, אבל ישנם 

ורה הק' שהם לות דברי התשמות לאין קץ המתסעפים ממנו, והם כל

. כך שהמשכיל דבר מן התורה יתברך המה הכלים והלבושים לאורו
שבפנימיותה שורה אורו  מתאחד עם אותה הידיעה באחדות עצום

, ונמצא שאורו יתברך השורה בפנימיות אותיות התורה, שורה ית'

י לימודו. ולכך "למעשה באותו יהודי המחובר לאותם האותיות ע

  ה. "זכי באורייתא זכי בקבאמרו מאן ד

 –ו בין התורה "וכאן צריך לראות הלומד שלא לעשות הפרדה ח
לבורא יתברך. היינו שלא יאמר האומר כיון שאני לומד תורה, 

כ אין לי מה לדאוג! וכך הולך ומניח "ממילא אני מחובר למקור, וא
ה בדרך התפילה והחסידות. לזה צריך "את עבודת החיבור להקב

ו, רק מצד רצונו "ן אותיות התורה מצד עצמם אלהות חלידע שאי
כ כשם שהמשיך את "לחול בהם. ממילא כיון שהכל תלוי ברצונו, א

כך הוא  –עצמו ממש בתוך הגילויים ולא עשנו כדגי אקווריום 

מבקש מאתנו להיות מבקשים אותו יתברך בהתורה, ולא להתעסק 

נינו בהבורא בל עבה כמשהו חיצוני גרידא. שאדם שתורתו גדולה א
לעצמו את הלבוש של  תלקחשמבקש ש יתברך חלש, מגלה בכך

המלך בלא המלך. ויודע אני שדברים אלו רגישים, אבל צריך לומר 

ארוכים אבל לא אמנע מקור אמנם את האמת כמו שהיא. והדברים 

 כחה כל הנה" (בחלק ד פרק ב אות ב)ל "והוא בדרך ה' לרמחנפלא, אחד 
, בה היקרה השפעתו את' ית ותלה שקשר במה אלא אינו התורה של
, ההיא הגדולה ההשפעה תמשך וההשכלה בה הדבור ידי שעל עד
 ספרי או, העסקים בשאר כדבור אלא בה הדבור היה לא זה זולת אך

, למיניהם הטבעי המציאות מושכלות שאר בכל והשכלה חכמות
 יקר תהתעצמו ממנו מגיע ואין, ההוא הענין ידיעת אלא בם שאין

 לכלל תקון ולא והמשכיל המדבר הקורא בנפש כלל ומעלה
 עוד ולא, ש"כמ אלקי ענינה הנה הזאת ההשפעה ואמנם. הבריאה

 ממנו ומגיעים הנמשכים שבענינים ונשגב עליון היותר שהוא אלא
 ולרעוד לירא לאדם לו שיש ודאי שכן וכיון .הברואים אל' ית

 בהמשכת ומתעסק אלקיו לפני נגש הוא שנמצא כזה בעניו בעסקו
 תמשך לא ממנו יחסר זה תנאי אם אבל... אליו ממנו הגדול האור

, האנושיים הדיבורים כל כשאר אלא דבריו יהיו ולא ידו על ההארה
 מי ואולם... העולם בדברי כחושב ומחשבותיו, אגרת קוראכ הגיונו

 בשיעור השפעה בתלמודו ימשיך הוא במעשיו עצמו ומקדש שמטהר
  ".עצמו את שהכין נהההכ

כאן למעשה אפשר להבין עד כמה פנימיות התורה קשורה במאד עם 

פנימיות בעבודת ה'. כל מה שנכתב בהערות האחרונות למעשה 

פ הרגש פנימי דוקא. ההתבוננות "פ שכל רגיל אלא ע"מתבאר לא ע
הלבבית על עוצם הריחוק של הבורא מענינו של הנברא מעצימה 

ו אלינו. שהרי באמת אם נחשוב מה יתן לו במאד את ההכרה באהבת
האדם ? ולמה הוא מרכין את עצמו כל כך להתקשר עם ברואיו, ולא 

הניח להם איזה גילוי חיצוני בעלמא שישתעשעו עמו ? אלא הלך 

והניח את עצמותו הנעלמה בתוך כל אותם הגילוים, עד 'דכל מאן 

כמה וכמה  ‼!דאפריש חד מן חבריה אתחשיב ליה כאילו אפריש בך'

עבודה של אמונה בדברים הללו צריכה להיות כדי שנזכה להבין 

אחד מיני אלף מרוממות הענין הלזה, עד שהאדם פשוט יכול לבא 

לריקוד של שמחה מתוך אותה התבוננות. אדם שילמד את הדברים 

  מפספס את העיקר לחלוטין.  –כסוגיא בבבא קמא 
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 יותר הוא הרגש". מהה קוק בשמונה קבצים אות ק"וכך כתב הראי
, וישות תנובה היא מלאה 'אלהים' הִאְמַרה, ברגש. השכל מן מהיר

 מה. בה הכמוסות החידות המון מכל מעט אף נפתרה אשר טרם גם
 לא מאומה ועיון לימוד בלא, עיבוד צריך השכל. בשכל כן שאין
 עבודה מבלי בשכל להשתמש ויאבה, בשכל הרגש יתחלף אם. ימצא

 – ברגש הדבר שאפשר כשם, המוכן מן ליהנות םא כי, רוחנית
בחלקתו  יתגדלו (קוצים) סבוכים וסירים, עולמו לו יחשך מהרה

 דרכו על המכשלה להרבות, בהם יסתבך עת בכל אשר, הרוחנית
, במילואו הרגש בהיכל להכנס, חכם לב ידע ומשפט ועת. הרוחני
 תבא זא. עבודתה לעבד, השכל חלקת על ולעבור, מעדניו להתענג

  ".רצויה היותר בצורתה, בלבבו אלהים דעת

אמר ר' "והוא מה שאמרו במדבר רבה פרשה ב' סימן ג' 

חנינא, בראשונה כל מי שהיה מראה איקונין של מלך באצבע 

היה  ה פירוש שמצביע על דמות המלך, ודבר זה היה נחשב כבזיון)"(א

 נהרג. והתינוקות הולכים לבית המדרש ומראים את האזכרות

. והרי "וגודלו עלי אהבה –באצבע. אמר ה' ודגלו עלי אהבה 

ה בשם 'איקונין של מלך', "לנו שקורא המדרש את השם הויה ב

כי אחר שנתפשט ונמשך דרך אלפי ריבואות מדרגות אין חקר, 

ע, ונחתם בכל "ונמשך גילוייו שבאצילות דרך כל העולמות בי

אותיות  אחד מחותם לנחתם עד שנחתמו אלינו לאלו הד'

ה, כפי מה שכתובים לפנינו בתורה, והוא "דהשם הויה ב

ה. וכן על דרך זה הנה "איקונין של מלך מלכי המלכים הקב

י האצילות, בכל השמות כולם "נתגלה עצמותו עוד ע

ה, וכן בכל התורה כולה שהיא כולו "המתסעפים מהשם הויה ב

לוייו ה כנזכר, והם כולן איקונין לו מבחינת גי"שמו של הקב

שנתגלה באצילות, שנצטמצם שם להתגלה באותן הגילוים 

להיותם שורש לכל פעולתו והנהגתו שפועל ומנהיג בהעולמות 

כ הרי הם "ע. ומאחר שהם איקונין דגילויי עצמותו גופה, א"בי

נודע וגלוים לנו גם בהשגה ותפיסה חושיית ממש. והוא ענין 

ויים ממש גם השני אשר אמרנו לעיל בטעם שנקראו בשם גיל

ה וכל השמות כולם וכן כל "בהשגה ותפיסה והוא השם הויה ב

  התורה כולה וכנזכר.

  פרק ה.

אמנם הוא כאשר נתבונן בזה אנו רואין כי ענין הזה השני 

  כ רק מענין הראשון עצמו."הנה הוא בהכרח ג

היינו שהענין הראשון שדבר בו הוא הגילוי דהבורא דרך מעשיו 

ה'. והענין השני הוא גילויו בשמותיו הנמסרים וברואיו שהם מעשי 
לנו, והם ביחס להענין הראשון גילוי ברמה יותר גבוהה. אבל סוף 
סוף כיון שמציאות העולם שבה מתגלה לנו הבורא אינה מענינו אלא 

מציאות גשמית וחמרית, ממילא גם מציאות האותיות הם מציאות 

ת ברמתם הרוחנית. ולא ניתן לנו לראות את ציור האותיו ,גשמית
  כ חוזרים הדברים להיותם נעלמים למרות שקראנום גילויים. "א

וכל גילוייו אשר גם בהשמות הקדושים ובכל התורה כולה, הנה 

כ מהשגה ותפיסה לשום נברא. והוא כי הרי כל "הם משולל ג

השגה ותפיסה חושיית אשר יש לנו בזה הנה הוא נמשך לנו 

. שהרי מה שאנו משיגים צורת רק מצד החומרי והגשמי שבהם

אותיות התורה והשמות הוא רק מצד שהם עושים מקלף ודיו 

ושחור על גבי לבן. וגם אם נצייר איזה אות בציור המחשבה 

לבד, הנה נמשך אלינו כל ציורי צורתה ותמונתה רק מכח 

צורת ציורי מציאותם בגשמי וחומרי. ומה גם שכל כח 

כולה משותף בגשם וחומר, המחשבה והציור אשר אלינו היא 

ואי אפשר לראות שכלינו לדמות רוחני בלתי גשם בשום אופן 

פ הוא כי כל "אחר, שכל מציאותינו בנוי רק בגשם וחומר. ועכ

י בנין "צרות השמות כולם המושגים אלינו הנה הוא רק ע

ג קלף "צורתם, שבנוים ועשוים מגשם וחומר שהוא מדיו ע

י כתב וסופר. וכל זה הרי נודע "ומצוירים מתמונת אותיות ע

ש הוא רחוק ומשולל מלתפוס "ופשוט הוא שאור קדושתו ית

אותו במציאות כזה בתכלית השלילה וההרחק. והאות על זה, 

כי הרי גם אחר רוממות מעלת קדושת האותיות דהשם הויה 

ה וכן כל השמות כולם, הנה אין להם קדושה כלל אלא רק "ב

ב שכל ספר "ד ע"ו בפירוש גיטין נכשנכתבו לשמן דוקא. ואמר

תורה שאין אזכרות שלו כתובות לשמן אינו שוה כלום. וכל זה 

הוא משום שכל מציאות צורת האותיות אשר לפנינו, הנה הם 

בנוים ועשוים מחומר וגשם, ולכן אין במציאותם גופה קדושת 

י התפשטות אורו שמתפשט "אלהות כלל מצד עצמן רק ע

כתבים לשמן ובשאר כל התנאים ושרויה בהם, כשהם נ

המפורשים בהלכותיהם. ואז הנה יש באמת בהם עצמן אור 

  ש והם מלאים מקדושת אלהות. "קדושתו ית

היינו שאין האותיות אלא כלים שאפשר להחיל בהם אור קדושתו 
בתנאים מסויימים. וההשגה שלנו אינה במה שחל בהם אלא בהכלים 

   בלבד שזה צורת האותיות.

ה שנקרא שם העצם, משום שעצמותו "שם הויה בובפרט ה

י האצילות וגילויו בו הוא בלי שום "גופה נתגלה בהשם הזה ע

כ גילוייו שבשאר כל השמות, הגם שהם כולם "לבוש כלל, משא

י מסכים "ל, אמנם גילויו בהם הוא רק ע"רק עליו עצמו וכנ

ה, "ולבושים, ולכן לא נקרא שם העצם אלא רק השם הויה ב

ל, "דיוקנו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כנ והוא

י האצילות ובו נתראה אלינו "אשר בו נתגלה עצמותו גופה ע

ד אות "להיות כל עבודתינו אליו, וכמו שיתבאר לקמן שער ז' פ

מ מדברינו בארוכה. אמנם מאחר שאמרנו שכל רוממות "ז' ובכ

י "רק עמעלת קדושת הד' אותיות הללו אשר לפנינו הנה הוא 
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כ "ש השורה בהם וממלא אותם בכל מלואם, א"אור קדושתו ית

נמצא שהגם שאותן הד' אותיות עצמן הם מושגים וגלוים 

אלינו גם בהשגה ותפיסה חושיית, והוא לראות עינינו ממש, 

ש השורה בהם, אשר על ידו "על כל זאת הנה אור קדושתו ית

ולתואר  נתקדשו הד' אותיות הללו להעשות לגילוי עצמותו

דיוקנו, הנה הוה אור קדושתו גופה נעלם עדיין אלינו בתכלית 

כ נמצא שגם אחר שנתגלה אלינו בהשם "ההעלם כמקדם. וא

ה ובכל השמות כולם ובכל התורה כולה הנמשך "הויה ב

ה, על כל זאת הנה מהות אור קדושתו "ומסתעף מהשם הויה ב

ולא נגלה עצמו הוא לעולם רחוק ומשולל מכל השגה ותפיסה, 

אלינו מכל גילוייו אלא רק בידיעה ולא בהשגה. כי לא נתגלה 

אלינו אלא רק במציאותם אבל לא במהותם, וכענין הראשון 

  שאמרנו לעיל פרק ד. 

 ר מקאמרנא"ולהבהרת הדברים אביא לך מדבריו הק' של האדמו
(דברים כו ח) דברים כשלעצמם נפלאים ונוראים עד מאד, אבל יש 

הענין של העדר הגילוי במצבינו כיום כנגד מה  בהם לבאר את

  שיתגלה לעתיד לבא. 

שבגאולת  ,ש טוב"מבואר בדברי מרן אור שבעת הימים הריב"ל "וז

(תולדות יעקב  עיין וישלח ,א דעת דנוקבאאלמצרים לא יצא מן הגלות 

ענין גלות מצרים היה שחסר מהם  ט)"יוסף סוף פרשת וישלח בשם הבעש

והוא  ,ש בורא המחדש בכל רגע מעשה בראשיתהדעת להכריע שי

ממלא כל עלמין ולית אתר פנוי מיניה וממש אלופו של עולם בכל 

י "ועל ידי הנסים שנעשה ע ,בחינות הדעת –עד שבא משה  .תנועה
 נתפרסם בעולם שיש בורא המחדש ומחיה בכל רגע כל העולמות

במצרים  אמנם בחינות דעת זה שנתגלה .ולית אתר פנוי מיניה ממש

ט "חסרין ואו, כי היו שקועין במ "ובמרא גדל" –היה דעת דנוקבא 
ושם נתגלה עליהם אור  ,שערי טומאה בקטנות ובחשכות גדול

השכינה בחיות מופלא מעין  שכינתו יתברך בהרגש ובנועם וזיו

י ובכל לבושין "ובזה ידעו שאין שום מציאות בלתי הש ב."עוה

ובדעת זה שאדם יודע  ו של עולם.ן והסתרות פנים שם אלופוכסוי

ה מסתתר שם בכל תנועה ותנועה ואלופו של עולם בכל "שהקב

 ,אזי בידיעה זאת יתפרדו כל פועלי און ואין זה הסתרה כלל ,תנועה
אבל לגבי חייבא אשתני ואסתתר  .כי תיכף מרגיש חיות ואור אלהות

ני ולכן אשת ,מאמינים במציאות אלהותו יתברך בכל תנועה שאינם
ולכך כחשו בהשם  ,ואסתתר לגבייהו ואינן מרגישין שום אור וחיות

אשר הוצאתיך  אלהיך אנכי ה' –ויאמרו לא הוא. ולכך בא המצוה 

ושם  ,שהיית בשערי הטומאה עד קרוב לאבידה ,מארץ מצרים

ומזה תדע ותאמין  ,נתגלה השכינה והאיר לך בדעת לגאול אותך

והוא מצות עשה שידע  .תרשבכל תנועה אלופו של עולם שם מסת

ובפרט בשעת תורה  ,האדם שאין שום מסך מבדיל בינו לבין אלהיו

ידע  ,גם שיעלו לפניו כמה מחשבות זרות וחומות נשגבות .ותפילה

 ,ה מסתתר שם לראות למי יפנה לבבך"שהם לבושין כסוין שהקב
, ויכניע ויאחז צדיק דרכו לומר הדברים כפי המדרגה שעומד שם

י זה להתפשטות "ואז בנקל שיבוא ע ,קונו לעת ממש לפניעצמו כתו
פ שהאותיות הם עדיין "ואע .הגשמיות לדבק עצמו באותיות

כ אין שום "אעפ ,ובפרט כשהם מעורבין במחשבות ,חומריות

ויתחזק עצמו לדבק נפשו בעולמות נשמות  .י"מציאות בלתי הש

 ,ושמחהובלב מלא אור  ,אלהותו יתברך בהכנעה גדולה שפל ונבזה
ניות אלהותו יתברך המשמח לב כי בתוך האותיות שורה רוח

וכאשר אנשי הדעת יודעין זה שאלופו של עולם בכל  .ת עיניםומאיר

אז נשברין כל החומות ונסתלקין כל המחשבות  ,הבל ודבור ותנועה
זה גלוי  – "ובמרא גדל"ובסוד  ,בגלוי השכינה אורו יתברך המאיר

אשר שמת " יציאת מצרים שבכל יוםשכינה. וכל זה הוא ממש 

בכל יום אדם יורד  יכ ,"עד היום הזהים אותות ומפתים בארץ מצר

 ,לכמה בחינות הסתרות וחשכות וחלישות דעת וכמה מחשבות
וצדיק באמונתו שמאמין שאין שום מציאות שרואה ושומע בלתי 

אזי באמונה זאת יחיה  ,וכל מאורעות הם בהשגחה פרטיות ,י"הש
וזהו יציאות מצרים שבכל  ,להות ונעשה בריה חדשה ממשבחיות א

   .יום אדם נגאל

וכל זה אינו אלא התגלות רוח הקודש והתגלות הדעת דעלמא 

להיות הלב מלא אור ודביקות וחיות אלהות בלימוד התורה  ,דנוקבא

וכל זה מעלמא דנוקבא. אך דעת  ,בהרגשה גדולה ובמרא גדל

שבשעת מתן תורה  ,יהון מלאים' תרוהמורא הגדולדדכורא 'ולכל 

והיינו והיו  ,העלה משה את בני ישראל למדריגות התגלות דדכורא

העם  וירא' ',את הקולת רואיםוכל העם ' ,עיניך רואות את מוריך

וכן לעתיד יראו אותיות התורה והתפלה שלומדים ומתפללים  '.וינעו

 ,הטשהם עולמות מצוחצחות וגוונים של אש לו ,יהיה לנגד עינים
ראיה ממש  –וזהו דעת דדכורא  ,ויראו היכלות ועולמות של מעלה

כל  לעיניוזהו המורא הגדול שעשה משה  .ולא הרגשה בלבד

ות והאורות והמלאכים והצחצחות שהראה להם כל העולמ ,ישראל

וכשאמרו  , והוא דעת דדכורא.מתגלים לעיני כל ישראל ,מעלה של

ונסתלק מהם המורא הגדול  ,ירדו לדעת דעלמא דנוקבא ,"קרב את"

 – 'והיו עיניך רואות'ב "מלא ואו אספקלריא המאירה עד לעתיד ב
ובאמת יש יחידי סגולה שזיככו עצמם בתכלית  .כי עין בעין יראו

י "כמו מרן האר ם,הזיכוך וזכו לראיה ממש שרואין האורות בעיניה
ור'  .ד ורב האי גאון וכל הגאונים"י והראב"ש רש"ומרן הריב

 ,"לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות"עזר בן עזריה אמר אל
ך התגלות אלהות וחידוש היינו באמירה לומר לחבירו ראה בעיני

כי חשך הקליפות  ,ן אורות ועולמות עליונים מתגליםעולמות, שאי
 !'ראה בעיניך יצאת מצרים' –גורם שאי אפשר שתאמר באמירה 

והראה לכל  ,ל הקליפותעד שדרשה בן זומא והמשיך לשעתו ביטו

ואורות ועולמות עליונים בהתגלות רב כמו  ,ת סביביואש מלהט

והראה לשעתו  ,כי בן זומא הוא אחד מיורדי המרכבה .שיהיה לעתיד

וחכמים סברי כי  .מה שיהיה לעתיד בהתגלות רב לעיני כל ישראל

  ל. "עכ "תכלית זה יהיה לימות המשיח

  פרק ו.
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ל גם מה שנגלה אלינו "כולם, רוהרי נתבאר שכל גילוייו 

ל "בהשגה חושיית ואמר לנו שהוא תואר דיוקנו עצמו וכנ

ב, והוא הד' אותיות "ל במדרש במדבר רבה פ"ממאמרם ז

ה, וכן כל השמות הקדושים כולם וכל התורה "דהשם הויה ב

כולה שהיא כולה שמו יתברך, והם כולם דיוקן גילוייו ממש 

י האצילות, על כל "עצמו ע אשר נתגלה בהם אמתתו הנעלמה

זאת הנה אור קדושתו עצמו השורה בהם אשר על ידו נעשים 

הם לדיוקנו, הנה נשאר אלינו עדיין נעלם בתכלית ההעלם כמו 

זולת גילוייו. וכל מה שנתגלה בהם אלינו הוא לפי השגתינו רק 

זה "ש "בגזירה שכך אמר לנו וכך צוה לנו. וכמו שאמר הוא ית

ליראה את "ש בפרשת תבא ". וכן צוה לנו וכמ"שמי וזה זכרי

. ואליו הוא כל "השם הנכבד [והנורא הזה את הויה אלהיך]

ד, והוא שם העצם, כי "העבודה כמו שנתבאר לקמן שער ז' פ

י האצילות בהשם הזה. אבל "אמתתו הנעלמה עצמו נתגלה ע

כל זה הוא רק בידיעה ולא בהשגה, כי הוא נעלם בתכלית 

איך שמתייחס אור  –את זה בהשגתינו  ההעלם מלהשיג

עצמותו להתגלה בהשם הזה, ולומר שהוא עצמו והוא הוא. אך 

פ הוא כי האמת כן הוא שהוא הוא, כי כן אמר לנו וכן צוה "עכ

לנו כנזכר. והשם הזה הוא אמתת עצמותו עצמו שנתגלה בו 

י האצילות והוא אלהינו אין עוד. אלא שכל זה הוא רק "ע

  בהשגה וכמו שאמרנו. בידיעה ולא 

  פרק ז.

ש הוא נעלם מלהשיג "והנה סבת הדבר מה שאור קדושתו ית

בו מאומה, גם אחר שנתגלה בכל גילוייו הנזכרים, הנה הוא 

ש "ב, כי נצטמצם עצמותו ית"בסבת מה שאמרנו לעיל פ

ומסתיים בסוף האצילות. וכל מה שמתפשט באורו וקדושתו 

, והוא רק תולדות האור י מסכים ולבושים"למטה הוא רק ע

ב. ואותה התמצית הארה הוא "ל פ"ותמצית הארה לבד וכנ

ע בבחינת נשמה לנשמה, "עומד בפנימיות כל העולמות בי

י "ע ע"והוא אור שכינתו יתברך השוכן בתוך כל העולמות בי

התורה וישראל. ואותו האור הוא מקומו של עולם המהוה את 

י קישורה "מיד, עהכל ונושא את כל ומנהיג את הכל ת

ואחדותה בעצם האור העיקרי אשר למעלה באצילות. ולכן אין 

ש מאומה, "ע כולן בעצמותו ית"גילוי בהשגה לכל העולמות בי

ש השוכן בהם, הוא רק תמצית "אחרי שגם אור שכינתו ית

הארה מאור של מעלה, וגם זה הוא רק בפנימית פנימיותם 

ממדרגת  שהוא בבחינת נשמה לנשמה, שהוא למעלה

הנבראים לגמרי. כי מדרגת הנבראים כולם הוא רק מהנשמה 

ה בשערים הבאים, ולכן גם ההארה "ולמטה כמו שיתבאר בע

הזה הוא נעלם מכולם לגמרי. עד שגם משרתיו שרפי מעלה 

שואלים זה לזה איה מקום כבודו, וכולם עונים ואומרים ברוך 

דידע ליה,  ממקום שהוא, כי מקומו ליכא –כבוד ה' ממקומו 

  א. "ג סע"ק פרשת וירא ק"ג ב ובזוה"ש בחגיגה י"כמ

ל זולת פעולותיו "כ, ר"אמנם מה שיש לנו גילוי ממנו עצמו ג

ע. כי הרי אנו רואין "גופה, הנה הוא ברצונו המתפשט בהבי

שרוצה בהתהוות כל המציאויות ובקיומם תמיד. והוא הענין 

ונן בו, משום דפרק שירה אשר הפליגו בשבח האומרו והמתב

שהרי כל התהוותם וקיומם הוא רק רצונו המתפשט עד 

תחתית העשיה. ואחרי שכל אותן המציאויות עצמם הנה רובם 

ככולם הם עבים וחומריים בתכלית החומרי, לכן גדול שבח 

האומר והמתבונן בכל פרקי השירה, כי בזה מגלה פני הלוט 

האור בהיר  והמסכה הנסוכה על כל המציאויות כולם, ומתראה

ש. והרי מוציא יקר "שהוא רצונו ית –אשר הם נשואים עליו 

י זה הנה נשלם רצונו "מזולל שאין קץ למתן שכרו. ובפרט כי ע

ל גילויו אשר רצה בהם. כי לא נעשה גילויו בהם אלא רק "ר

י "להמתבונן שהם כולם מרצונו ותלוים רק עליו, והוא ע

ונותיהם אשר יצאו הפסוקים דפרק שירה שהם הוראת כל תכ

  מרצונו בהם, התבונן בזה ותבין. 

הנה כתב כאן 'כי לא נעשה גילויו בהם אלא רק להמתבונן שהם 

כולם מרצונו' וצריך שתדע שדומה דבר זה למשל מגיד מישרים 

המוסר שיחת מוסר נפלאה לקהל של אנשים שאינם מקבלים. נו, 

כולו דבוק אבל בסוף בית המדרש נמצא שם תלמיד צעיר לימים ש

בדבריו. ודאי שאותו מגיד כל דיבורו ושיחו לא יהיו אלא לאותו 

עלם צעיר, שהרי הוא מקבל! וכן הוא בענין מציאות העולם כגילוי 

דהבורא יתברך, שאין הגילוי נשלם אלא בההסתכלות שלנו על 

פועלו, דבלאו הכי בעבור מי עשה כל זאת ? וכך כשעומד אדם 

מ "זי הגם שלכל העולם יש אור וחום, מומודה על השמש שזורחת א
  האמת היא שבאותה שעה החמה זורחת בשבילו! 

והרי לנו כי במה שנתגלה אלינו בפעולותיו הנה יש לנו גילוי 

ברצונו עצמו, והוא באותו הרצון אשר רצה בהם, והמתבונן 

בזה הרי הוא דבוק ברצונו. והוא מה שאמר הכתוב 'מלאה 

שמים ארץ', להתבונן על רצונו אשר הארץ קנינך', וכן 'קונה 

  בכולם. 

זאת אומרת שהגם שמהלך הגילויים היה בהדרגה ובצמצום מעליון 

הרצון על המציאות של כל נברא באשר הוא מ עצם "לתחתון, מ

כ יכול "אינה אלא ממנו יתברך בעצמו. ובזה אין צמצום כלל! וא
, האדם להתבונן על הבריאה כולה מבלי לחקור על השכל שבה

ולהתעצם באמונה תמימה ופשוטה שהכל מעשה ה' המה! הכל רצון 

ה' בעצמו ממש בלי יתר וחסר כלל! וזה גילוי עמוק מאד למתבונן 
ל בענין יקר זה "ר מקאמרנא וז"בדבר. ואביא לך את דברי האדמו

אין  –ה מסתתר שם "שאם ידע אדם שהקב ,והענין שמעתי ממורי"
מיד  ,עולם הוא בכל תנועה כי בידיעה שאלופו של !זה הסתרה
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ל "שר 'ואנכי הסתר אסתיר'וזה שאמר  ל פועלי און.יתפרדו כ
ה "עד שלא ידעו ולא ירגישו כלל שהקב ,שאסתיר גם הסתרה

[ארדוף אשיג אמר אויב 'כמו  .בעצמו בכל תנועה ובתוך הסתרה
ששם בכל הסתרות ובכל היסורין והצער  6הם חמשה אלפיןאחלק]' 

הכל שם שם ממש  ,ורה וחלישות דעת וירידותוהחשכות ומרה שח

וכשנעלם מן  ,לי"סתר "אתה "ל "בסוד שם סא .אלופו של עולם

אזי נענש הרבה בהרגשות  ,האדם ידיעה זאת על ידי עוונותיו הרבים
אבל כשידע אדם כלל גדול  .צער ויסורין וכעס עניו וחליו וקצף

פניו כמה גם שיעלו ל ,שאין שום מסך מבדיל בינו לבין אלהיו

ידע  ,ן לראות היעמוד בנסיוןימחשבות זרות שהם לבושין וכסוי

וישבר לבו בהכנעה  ,באמונה ברורה ששם אתו עמו אלהי עולם

ה מסתתר שם אין זה "כי אחר שידע שהקב .גדולה כבן לפני אביו
ין כשושנה בין החוחים שמתגברת יוכל אלו הלבושין וכסו .הסתרה

ואין זה הסתרה  ,וחים שמסבבין אותהבמראה וריח וטעם על ידי הח

  "כלל.

ש אשר נתגלה לנו בו, הנה "אמנם הנה עיקר גילוי רצונו ית

הוא כל התורה והמצוה שהוא כל העבודה כולה אשר צוה לנו 

ורוצה מאתנו, וכל העבודה כולה הרי צריך שתהיה לשמו 

ולעשות נחת רוח לפניו שאמר ונעשה רצונו, והרי נתגלה לנו 

ל "ש והוא גילויו אלינו אשר ממנו עצמו, ר"ברצונו ית

בעצמותו גופה זולת גילויו בפעולותיו אשר בכל ההתהוות 

ע, שהם כולם בבחינת חוץ ממנו, "והמציאות דכל העולמות בי

שהרי הם כולם אינם אלהות כלל. אבל גילוי רצונו שנתגלה 

  אלינו בו, הנה הוא גילוי מאלהותו עצמו. 

בראים מתגלה בהם רצונו שכך רצה בהם, היינו שבעוד שכללות הנ

שיעמדו כך בזה האופן והגוון, וכך יקרה להם מקרים ממקרים 

שונים, מכל מקום אין לנו חלק בדבר זה חוץ מעצם ההתבוננות. 

ברך חלק ממציאות רצונו בלתי יישום מעשי. תאבל השאיר הבורא י

רק פירוש, שאור רצונו נשאר כך, ולא יצר דבר מציאותי כבריה. 

שגילה לנו את רצונו ונתן לנו להיות עושים את רצונו, ובזה שאנחנו 

מקיימים את רצונו הרי אנחנו ממשיכים ומגלים את רצונו בפעולה 

ממש. ונעשים אנחנו בעצמנו מדור לעצם רצונו יתברך שהוא הוא 

  עצם המציאות ומרכז כל ההויה כולה. 

ים בה. כי ועל זה הוא גדול החיוב דעסק התורה שאנו מחויב

נודע הוא שהשכל והמשכיל והמושכל אחד הוא. וכשמשכיל 

ש "ויודע איזה דבר מהתורה הרי הוא דבוק ומתאחד ברצונו ית

                                                           

 

 

פו של עולם, היינו שגם ת ה' פעמים א' הרומז לאלו"היינו שארדוף וכו' ר 6
 במצב הכי קשה של רדיפה שם שם אתו עמו אלהיו.

כל בו שהוא ית ש ממש. "ממש, כי נעשה אותו הידיעה ׂשֵ

ה כבנין מציאת "ח ושס"וכשזוכה לידיעת כל התורה שהוא רמ

י נעשה כולו כל האדם ומקיים ועושה אותם גם בגופו ממש, הר

בגופו ונפשו דבוק ומתאחד ברצונו. ולכן נאמר 'ואתם הדבקים 

בה' אלהיכם חיים כולכם היום'. וכל זה הוא משום שרצונו 

ש, הנה הוא אורו עצמו המתפשט למטה, אחר אשר "ית

נצטמצם באמתתו הנעלמה דאין סוף ונתגלה בכל זה 

אשר באצילות. כי שם הוא גילויי עצמותו לכל אותו הרצון 

גילה לנו בכל התורה והמצוה, וכן להרצון אשר בפעולת כל 

כ רק מהתורה עצמה. וכמו "הנבראים שנבראו ונוצרו ונעשו ג

עשרים ושתים אותיות כו' וצר בהם "ב "שאמרו בספר יצירה פ

. ומשום שכל רצונו אשר "את כל היצור ואת כל העתיד לצור

ן הדבוק נתגלה לנו בו הנה הוא התפשטות אורו עצמו, לכ

ברצונו הוא דבוק בו גופה, וזהו שנאמר ואתם הדבקים בה' 

  אליהם חיים כולכם היום. וכנזכר. 

וצריך לידע שהדיבור על אור רצונו למעשה הוא דיבור על הדבר 

הנעלה והמיוחד ביותר שנותן קיום לכל הנמצאים כולם, מראשית 

הניגון הצמצום ועד תחתית עולם העשיה. שכל השגב והיופי והעדן ו
והפאר והעוצמה שישנם בעולם, אינם אלא זהרורי אורה של 

מציאות פנימית ההווה בתוכם ומאירה דרך המסך החשוך של 

החומר הגס. וכל המציאות אינה נמצאת אלא ברצונו (רצון אותיות 

צנור) שהרצון בעצמו הוא אור החיים הקיום וההעמדה של כל 

ון מאתו יתברך הרי נמצא. ואם כן בהתעסקות אדם בהמשכת הרצ
זה ממשיך כח של בריאה חדשה לכל המציאות כולה, ואין כח 

ברעיון אנושי להכיל גדלו וטובו. ומה שאין אנחנו משיגים זה כעת 

מ באמונה פשוטה זוכה העובד "ל, ומ"הוא לכמה טעמים ואכהמ

להרגיש בנפשו נועם ועדן על ידיעה זו בזמן העבודה. ואביא לך 

ר מקאמרנא בספרו נתיב "ת אש מדברי האדמודברים חוצבי להבו
ודע דבר פלא הפלא "ל "וז(נתיב האמונה שביל השלישי אות ו) מצוותיך 

ופלא, שאין שום יחוד וזיווג נעשה למעלה אל הספירות מצד 

מציאותם, אלא כאשר ישתתף מעשה התחתונים בעבודה הראויה, 

תו בענין אז ישכילו השכליים לקבל אור אין סוף, ויאיר בהם האר
שלא יכילוהו הרעיון, ויהיה תוספת ענין זה משובח, וגובר על 

י כח המלאכים רוחא דשביק בה בעלה יחוד "הקצבה שנתעורר ע

התמידי, עד שיחשוב קצבתם הקצוב עליהם מאת בוראם לאין 

ולאפס בערך תוספת ההוא הנעשה על ידי התחתונים, שחוזרים 

די שחזרו כולם לאין עליון ומקבלים אור חדש מאור אין סוף, על י
י עבודת ישראל עם הקודש. שעל ידי כח ישראל "אין סוף, ע

נתעורר זיווג הפנימי לחדש תוספת ואור מאור אין סוף, וכשחוזרין 

לקבל חידוש מאור 'אין' היו כולם בטלים ממציאות, אלא שבחינות 

'יש' של ישראל מעמיד אותם שיחזרו להשפיע על ישראל שפע 
ראל עם הקודש גרמו להם אור הגדול הזה, ולכן כולם ואור, שיש

שתשוקתם גדולה לאין סוף, והיו כולם בטלים ממציאות, אבל יש 
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להם גם כן תשוקה גדולה להשפיע לעם הקודש ישראל אור וחיות 

מהאור הגדול שקיבלו, ולכן חוזרין למקומם. וענין זה לחדש 

מלאכי מרום,  בתוספת אור, בשום אופן לא מניה ולא מקצתיה ביד

אפילו אם יתקבצו כל מלאכי מרום וכל צבא הכסא, אין להם כח 

לגרום ענין זה למעלה, אם לא התחתונים בעבודתם הגורמים זיווג 

  ל."עכ "למעלה.

  פרק ח.

ק "פ מה שמלמדינו קדוש עליון רבינו הרמ"והנה כל זה הוא ע

והענין "ג ואמר זה לשונו "ל בספר הפרדס שער הצחצחות פ"ז

לא מחשבותיו מחשבותינו ולא דרכיו דרכינו. כי כאשר  כי

ות שיהיה, הנה מחשבתו יאידמה האדם בשכלו להוות איזו מצ

צורת המציאות אשר  בשכלולא תפעיל ואף אם ידמה ויצייר 

ברצונו להוות, עם כל זאת והיה כלא היה, עד יפעל ויצא 

ין לפועל. ונמצא הּפֹוַעל שלם מהכח, כי הכח חסר המציאות וא

לו מציאות ושלימות כלל, והפועל הוא העיקר והמציאות וזולתו 

אין דבר. ואין כן פעולותיו והויותו של מלך מלכי המלכים 

ה, כי כאשר עלה ברצונו להוות ולהאציל אצילותו הטהור "הקב

והקדוש, הנה אז נאצל ונצטייר כולו בעצמותו בלי שינוי בו 

בין המאציל ו, אלא מציאות מתייחד עמו, עד שאין "ח

והמציאות ההוא הבדל כלל, אלא הוא והם הכל דבר אחד 

ועצם אחד כו', עיין שם. וכן עוד בדבריו בזה באילימה בעין 

  ז עיין שם. "שמש תמר א' פרק ב ובעין הבדולח תמר א פ' ט

ביאור הדברים. הנה בכל פעולה שאדם עושה ישנו תכנון מוקדם 

ה (לא אכנס כעת (הרהור) ולכל תכנון ישנה מחשבה שקדמ

להגדרות שבין מחשבה להרהור) ולכל מחשבה קדם הרצון והרצון 

באני שלו. נמצא שככל שהדבר  –בעצמו מושרש בעצם האדם 

מתרחק יותר מעצם האדם הרי הוא חוזר להיות במציאותינו יותר 

נמצא. וככל שהוא מתקרב אל האדם בעצמו הרי הוא עדיין כלא 

חשבה. וכל זה בעבור שהאדם מצד היה, שהרי הוא רק רצון או מ

עצמו אין לו כח של הויה, כך שעד כמה שלא יוציא רצונו ומחשבתו 

אין בכך כלום. אבל אצל הבורא יתברך הדברים הולכים  –לפועל 
בסדר הפוך, יען כי הוא עצם המציאות, וכל הנמצאים אינם נמצאים 

כל  כ"אלא במה שהמציא עצמו להיות להם שורש וקיום ומעמיד. וא

הקרב יותר אל מציאותו ית' הרי הוא מקוים יותר ואמיתי יותר. כך 

שככל שנתבונן על מציאות הנגלית לעינינו בשרשה היותר קדום 

ברצון המאציל עליו, הרי חוזרת אותה מציאות להיות  –ופנימי 

איתנה וחזקה מאד במציאותה הרבה מעבר למה שאנחנו משיגים 

בגוף הרצון האלהי שבכל דבר כאן. ואמנם אין לנו השגה כעת 

וחווית המציאות שלו שם, אבל אחת היא לנו שבשורש הדברים 

מקוימים וחזקים במציאותם הרבה הרבה יותר ממציאותם אצלנו 

שהוא הענף בלבד. שהרי שורש כל היציאה להוות עולמות ונשמות 

הינו רצונו יתברך, ונמצא שברצון הזה מונח שורש ועוז של מציאות 

אים בכח גדול וקיום נורא עד מאד. כך שכשאדם שם לבו כל הנמצ

ודעתו בעשיית המצוות וכו' אל הרצון ההווה בתוך מעשהו שהוא 

ש, הרי בזה חוזר לאחוז בשורש המציאות "הרצון העליון שלו ית
כולה ממש! ואמנם בחוויה שלנו את המציאות אין אנו משיגים את 

לנו חכמי חרשים, הרי זה, אבל בסוד האמונה ובידיעה זו שמגלים 
ניתן באמת להרגיש את העוז והתעצומות של העוסק והדבק ברצונו 

  ה. "ה הקב"של ממ

ש הנה הוא מציאות "והנה כן הוא על דרך זה ענין רצונו ית

אורו עצמו, ולכן אמרנו כי הדבק ברצונו הוא דבוק בו ממש. 

אמנם כבר אמרנו שהגם שכל התורה כולה הנה היא אור 

והיא אור קדושתו גופה, על כל זאת הנה אין גילוי  רצונו ממש

לנו מאור קדושתו שבה אלא רק בידיעה ולא בהשגה, ואין אנו 

משיגים בה אלא רק על דרך השגתינו בכל בחינת רצון שהוא 

רצון ולא מציאות, הגם שבאמת הרי הוה רצונו בה אור 

כ כי הנה היא רק תמצית הארה "קדושתו עצמו. וכן אמרנו ג

ל בראשית רבה "מאור העיקרי אשר למעלה. ולכן אמרו רז לבד

. וכן "תורה –נובלות חכמה של מעלה "ז סוף סימן ה' "פרק י

כל התורה שהאדם למד בעולם "א "ב ופרק י"בקהלת ריש פ

. כי כאשר יתבטל כל "הזה הבל הוא לפני תורה שבעולם הבא

אור  הזוהמא ויזדככו כל העביות והמסכים המפסיקים אלינו בין

קדושתו העיקרי אשר למעלה באצילות, אז יתפשט אור 

ש "כ, ונגלה כבוד ה' אל כל בשר. וכמ"קדושתו עצמו למטה ג

ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך. כי  (ישעיה ל')

י העביות "י שהיא רק תמצית הארה לבד, וע"עכשיו ע

ים, והזוהמא, נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמ

ואין אנו משיגים מאור קדושת רצונו אלא השגת הרצון לבד. 

אבל לעתיד כשיתבטל כל המסכים אז יתגלה ויראה כל הרצון 

באור קדושתו שבו ממש. והרי יתגלה אז הרצון בבחינת 

כ, והוא אמתת רצונו כמו שהוא. ונמצא שכל "המציאות שבו ג

מות והן הגילוי אשר יש לנו עתה בו, הנה אין ערך לו הן בכ

באיכות נגד הרצון האמיתית והעיקרי שיתגלה אז. וזהו שאמרו 

שכל התורה שהאדם למד בעולם הזה הבל הוא לפני תורה 

 שבעולם הבא. 

  .פרק ט

אמנם הוא, כי הגם שאין לנו עתה מהרצון העיקרי אלא רק 

תמצית הארה ממנו, על כל זאת הנה היא תמצית הארה 

. ולא עוד אלא שאותה מכולו בלי חיסור בו דבר מאומה

התמצית הארה אשר נתפשטה אלינו, הנה היא היסוד המעמיד 

ש "ש אשר למעלה באצילות. וכמ"את כל גילוייו העיקרי ית

אליך נשאתי את עיני היושבי "בשמואל רבתי פרשה ה' 

עיין שם  "שאילולא אני כביכול אין הוא יושב בשמים –בשמים 
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כי אלולא התורה  ו)"סימן שמ (פרשת וזאת הברכהוכן בספרי  7עוד.

כ, והיה "שבהעולם הזה היה מתבטל כל גילוייו אשר באצילות ג

י עסק התורה וקיום המצוה "חוזר לאין סוף כמקדם, ורק ע

שבהעולם הזה מעמידים כל גילוייו שבאצילות. והוא ענין 

  העבודה צורך גבוה כנודע מכמה ספרי קדושי עליון. 

ו על "רך גבוה' ענינה אינו חוזר חצריך לדעת שענין 'עבודה צו

עצמותו יתברך מצד עצמו. שהוא ית' מצד עצמו אין צריך כלל 

לבריותיו, ופשוט. רק בענין רצונו יתברך לברוא עולמות ולהנהיגם 

ולהיטיב להם כפי מעשיהם וכו' בזה עבודתנו אכן מוסיפה או גורעת 

  הפועל. ל צורך במעשינו להוציאו אל "ו, ויש לענין הרצון הנ"ח

ה "מ גבאי בספר עבודת הקודש והשל"וכמו שהאריכו בזה הר

ק "והנפש החיים. והוא כדי להעמיד את גילוייו למעלה ועיין זוה

. וכל מה שהאדם מקיים 8ב"א ושם ע"ג סע"פרשת בחוקותי קי

ש למטה, הנה הוא מקיים ומעמיד ומתקן "ועושה רצונו ית

ה למעלה. ומכל ובונה את דוגמתו בשורשו ואורו אשר למעל

שכן כשהאדם עוסק למטה בפנימית התורה, שהוא בעניני אור 

קדושתו עצמו אשר באצילות שהוא למעלה מהתלבשותו אשר 

ע, והרי הוא עסוק באור קדושתו עצמו בלי "בהעולמות בי

התלבשות כלל, והרי גדול העסק בענין הזה באין ערך וחקר! 

                                                           

 

 

 עשוין שישראל ז"כ יוחי בן שמעון רבי תני ארץ מצוקי' לה כי"ל המלא "וז 7
 עמוס( קריין חמשה לן ואית במקומה שמים מלכות כביכול מלמטן אחת אגודה

 ויהי) לג דברים( יסדה ארץ על ואגודתו אימתי מעלותיו בשמים הבונה) ט
 ובגאותו בעזרך שמים רוכב) שם( עם ראשי בהתאסף אימתי -מלך בישרון
 אליך) קכג תהלים( והדין' וגו כמוך מי ישראל אשריך אימתי) לה( שחקים
 "בשמים יושב הוא אין כביכול אני שאלולי בשמים היושבי עיני את נשאתי

יֶתם"ל שם (תרגום) "וז 8 י זֶּה ַמה. אָֹתם ַוָעׂשִ יָון ֹאָתם ֶתםַוֲעׂשִ ָאַמר ּכֵ ְלכוּ  ׁשֶ  ּתֵ
ְמרוּ  ה, ְוִתׁשְ יֶתם ָלּמָ א ַוֲעׂשִ ה ִמי ֶאּלָ עֹוׂשֶ ְדָרֶכיהָ  ְוהֹוֵלךְ  ַהּתֹוָרה ִמְצוֹות ׁשֶ ְבָיכֹול, ּבִ  ּכִ

ִאּלוּ  ה ּכְ דֹושׁ  ָאַמר. ְלַמְעָלה אֹותוֹ  ָעׂשָ רּוךְ  ַהּקָ ִאּלוּ , הּוא ּבָ ַאִני ּכְ  הזֶ  ְוַעל. ּוֵפְרׁשּוהָ , ֲעׂשָ
יֶתם יֶתם. ֹאָתם ַוֲעׂשִ ם ַוֲעׂשִ תּוב ַאּתֶ אי ּכָ ר ֲעֵליֶכם ּוִמְתעֹוְרִרים ְוהֹוִאיל, ַוּדַ  ְלִהְתַחּבֵ

ֶזה ֶזה ֵצא, ּבָ ּמָ ּיִ ם ׁשֶ ֵ דֹושׁ  ַהׁשּ ָראּוי ַהּקָ יֶתם, ּכָ ם ַוֲעׂשִ אי ַאּתֶ מוֹ  .ַוּדַ י ָאַמר ֶזה ּכְ  ַרּבִ
ְמעֹון ַעשׂ ) ח ב שמואל, (ׁשִ ִוד ַוּיַ ִוד ְוִכי, םשֵׁ  ּדָ ה ּדָ א אֹותוֹ  ָעׂשָ ּום ֶאּלָ ָהַלךְ  ִמׁשּ  ׁשֶ
ַדְרֵכי ה ַהּתֹוָרה ּבְ ְלכּות ֶאת ְוִהְנִהיג ָהּתֹוָרה ִמְצוֹות ְוָעׂשָ ָראּוי ַהּמַ ְבָיכֹול, ּכָ ה ּכִ  ָעׂשָ

ם עֹוָלם ֶמֶלךְ  ָהָיה ְולֹא, ְלַמְעָלה ׁשֵ ָכה ּבָ זָּ מוֹ  ָלֶזה ׁשֶ ָהָיה, ָדִוד ּכְ ֲחצ ָקם ׁשֶ ְיָלה ֹותּבַ  ַהּלַ
חַ  ְוָהָיה ּבֵ דֹושׁ  ֶאת ְמׁשַ רּוךְ  ַהּקָ עֹוֶלה ַעד, הּוא ּבָ ם ׁשֶ ֵ דֹושׁ  ַהׁשּ א ַהּקָ ּסֵ ּכִ ָעה, ּבַ ׁשָ  ּבְ

עֹוֶלה ְבָיכֹול. ַהּיֹום ׁשֶ ה הּוא ּכִ ם ָעׂשָ שׁ  ׁשֵ מוֹ , ַמּמָ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ּקֹב) כד ויקרא( ׁשֶ ן ַוּיִ  ּבֶ
ה ָ ְרֵאִלית ָהִאׁשּ ׂשְ ּום. ַוְיַקּלֵל םַהשֵּׁ  ֶאת ַהּיִ ךְ  ּוִמׁשּ ַעשׂ , ּכָ ִוד ַוּיַ ם ּדָ תּוב ֶזה ְוַעל. ׁשֵ  ּכָ

יֶתם ם ְוִאם, ֹאָתם ַוֲעׂשִ לוּ  ַאּתֶ ּדְ ּתַ ׁשְ ם ֶאת ְלַהְתִקין, אֹוָתם ַלֲעׂשֹות ּתִ ֵ דֹושׁ  ַהׁשּ  ַהּקָ
ָראּוי ל, ּכָ ָרכֹות אֹוָתן ּכָ ַמְעָלה ּבְ ּלְ ְצאוּ  ׁשֶ ִתּקּוֵניהֶ  ֶאְצְלֶכם ִיּמָ ָראּוי ןּבְ י. ּכָ  ְוָנַתּתִ

ֵמיֶכם ם ִגׁשְ ִעּתָ ל'. ְוגוֹ  ּבְ ן ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ יֶתם ִתּקּון אֹותוֹ  ֵהם ִמי. ֲעֵליֶכם ּכֹחוֹ  ִיּתֵ ֲעׂשִ  ׁשֶ
ל ם אֹותוֹ  ׁשֶ ֵ דֹושׁ  ַהׁשּ מוֹ , ַהּקָ תּוב ֶזה ּכְ ְמרוּ ) יח בראשית( ּכָ ֶרךְ  ְוׁשָ  ַלֲעׂשֹות' ה ּדֶ

ט ְצָדָקה ּפָ יָון ְוִכי. ּוִמׁשְ תּוב ּכֵ ּכָ ְמרוּ  ׁשֶ ֶרךְ  ְוׁשָ ה', ה ּדֶ ט ְצָדָקה ַלֲעׂשֹות ָלּמָ ּפָ  ֶאּלָא ּוִמׁשְ
ֹוֵמר ִמי ׁשּ ְרֵכי ׁשֶ ְבָיכֹול, ַהּתֹוָרה ּדַ ה הּוא ּכִ ט ְצָדָקה עֹוׂשֶ ּפָ  ְצָדָקה זֶּה ּוַמה. ּוִמׁשְ

ט ּפָ דֹושׁ  ֶזה ּוִמׁשְ רּוךְ  ַהּקָ ָכה. הּוא ּבָ י ּבָ ְמעֹון ַרּבִ ּלֹא ָאָדם ִלְבֵני ָלֶהם אֹוי, ַמרְואָ  ׁשִ  ׁשֶ
יִחים ְולֹא יֹוְדִעים ּגִ ְכבֹוד ַמׁשְ ה ִמי. ִרּבֹוָנם ּבִ ם עֹוׂשֶ ֵ דֹושׁ  ַהׁשּ ָכל ַהּקָ , אֹוֵמר ֱהֵוה יֹום ּבְ

ּנֹוֵתן ִמי ים ְצָדָקה ׁשֶ   ".ָלֲעִנּיִ

בין הכותב את והוא על דרך שאנו רואין שיש חילוק בדין 

השמות הקדושים לשאר כל התורה. כי השמות צריך לקדשם 

בקדושה כפולה נוסף על קדושת שאר כל התורה. והגם שכל 

ל, על כל זאת "ה וכנ"התורה כולה הרי היא שמותיו של הקב

הם חלוקים בדין, וצריך בהשמות לקדשם בקדושה יתירה, 

עולם משום ששאר כל התורה היא מלובש באיזה נושא שמה

ש, לכך הם צריכים "כ השמות שהם עליו עצמו ית"הזה, משא

קדושה יתירה. כן הוא נקל להבין על דרך זה, תוספת המעלה 

והקדושה אשר לעוסק באורות האצילות עצמו אשר למעלה 

ע, והנה מתדבק בזה באור קדושתו עצמו בלתי "מהעולמות בי

וזו התלבשות כלל, ונעשה הוא גופה מקום ומעון לשכינת ע

ש. וכמו שאמרנו לעיל פרק ז' כי השכל והמשכיל והמושכל "ית

אחד הוא. וכן בעסקו בזה, הנה הוא מקיים ומתקן את אותן 

א וד' "ש בהקדמת זהר בראשית ב' ע"הגילויים למעלה, וכמ

ב. ולכן הוא גודל החיוב ", וכן בהקדמת תיקונים ג' סוף ע9ב"ע

בתיקונים תיקון  ש"לעסוק בחכמת האמת כל מי שראוי לזה, כמ

ק, "א וכן הוא בכמה מקומות בזוה"ב ועיין שם בהגר"א ע"ל' פ

ל "ו ז"וכמו שהאריך בזה הספר ויקהל משה בהקדמה, וכן הרח

ק "א. ובאשר שהזוה"בהקדמת עץ חיים מדפוס ווארשא תרנ

אשר הוא כולו מיוסד על זה הנה כל דבריו הם סתומים 

נו ושלח לנו את איש וחתומים, לכן האיר השם יתברך את עיני

                                                           

 

 

ית"ל שם (תרגום) "וז 9 ֵראׁשִ י, ּבְ ְמעֹון ַרּבִ ַתח ׁשִ םָואָ ) נא ישעיה, (ּפָ ָבַרי ׂשִ ִפיךְ  ּדְ . ּבְ
ה ּמָ ל ָלָאָדם ֵישׁ  ּכַ ּדֵ ּתַ ּתֹוָרה ְלִהׁשְ ּום, ָוַלְיָלה יֹוָמם ּבַ דֹושׁ  ִמׁשּ ַהּקָ רּוךְ -ׁשֶ  הּוא - ּבָ

יב ִקים אֹוָתם ְלקֹולֹות ַמְקׁשִ ְתַעּסְ ּמִ ּתֹוָרה ׁשֶ ָבר ּוְבָכל. ּבַ שׁ  ּדָ ְתַחּדֵ ּמִ ּתֹוָרה ׁשֶ  ְיֵדי ַעל ּבַ
דֵּ  אֹותוֹ  ּתַ ׁשְ ּמִ ּתֹוָרה לׁשֶ ה, ּבַ ִנינוּ  .ֶאָחד ָרִקיעַ  עֹוׂשֶ ָעה, ׁשָ ָ ׁשּ ַבר ַהִהיא ּבַ ּדְ  ּתֹוָרה ׁשֶ

שׁ  י ִמְתַחּדֵ ָבר, ָאָדם ִמּפִ ן עֹוֶלה ַההּוא ַהּדָ ּמֵ דֹושׁ  ִלְפֵני ּוִמְזּדַ רּוךְ  -ַהּקָ , הּוא-ּבָ
דֹושׁ  רּוךְ -ְוַהּקָ ָבר אֹותוֹ  ֶאת נֹוֵטל הּוא-ּבָ ק] תורה[ ַהּדָ ֵ ר, אֹותוֹ  ּוְמַנׁשּ  אֹותוֹ  ּוְמַעּטֵ

ְבִעים ׁשִ לּופֹות ֲעָטרֹות ּבְ קֹות ּגְ שׁ  ָחְכָמה ּוְדַבר. ּוְמֻחּקָ ִהְתַחּדֵ ב עֹוֶלה, ׁשֶ  ַעל ְויֹוׁשֵ
יק רֹאשׁ  ּדִ ם ְוָטס, ָהעֹוָלִמים ַחי ַהּצַ ָ ְבִעים ּוְמׁשֹוֵטט ִמׁשּ ׁשִ  ֶאל ְועֹוֶלה עֹוָלמֹות ֶאֶלף ּבְ
יק ִמים ַעּתִ ָבִריםהַ  ְוָכל. ַהיָּ ל ּדְ יק ׁשֶ ִמים ַעּתִ ְבֵרי, ַהּיָ סֹודֹות ֵהם ָחְכָמה ּדִ ִרים ּבְ  ִנְסּתָ

ר ֶעְליֹוִנים הּוא עֹוֶלה, ִמְתַחּבֵ ׁשֶ אן, ּכְ ׁש ּכָ ִהְתַחּדֵ ל ָחְכָמה ׁשֶ ר ׁשֶ ְסּתָ ָבר ַהּנִ . ְואֹותֹו ַהּדָ
ִמים, ְועֹוֶלה ְויֹוֵרד ִעמָּ  יק ַהּיָ ל ַעּתִ ָבִרים ׁשֶ ר ִעם אֹוָתם ַהּדְ מֹוָנה ָעׂשָ ׁשְ ֶהם ְוִנְכָנס ּבִ

ם ּוְמׁשֹוְטִטים  ָ ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתְך (שם סד). יֹוְצִאים ִמׁשּ נּוִזים ׁשֶ עֹוָלמֹות ּגְ
ָעה ֵמִריַח  ָ אֹוָתּה ַהׁשּ ִמים. ּבְ יק ַהיָּ ִנים ִלְפֵני ַעּתִ ּמְ ֵלִמים ּוִמְזּדַ ְוהֹוְלִכים ְמֵלִאים ּוׁשְ

יק ַהיָּ  ָבר, ַעּתִ ָבר ַהזֶּה, ְוֶזה נֹוַח ְלָפָניו ִמן ַהּכֹל. נֹוֵטל ֶאת אֹותֹו ַהּדָ ִמים ֶאת ַהּדָ
ָבר ָטס ְועֹוֶלה ְויֹוֵרד,  ְבִעים ֶאֶלף ֲעָטרֹות. אֹותֹו ַהּדָ לֹׁש ֵמאֹות ְוׁשִ ׁשְ ר אֹותֹו ּבִ ּוְמַעּטֵ

ל ָחְכָמה  ָבר ְוָדָבר ׁשֶ ל ּדָ ה ָרִקיַע ֶאָחד. ְוֵכן ּכָ א רקיעים) "א נעשים) (ס"(סְוַנֲעׂשֶ
ַמִים  ים, ׁשָ ַמִים ֲחָדׁשִ ִמים. ְוהּוא קֹוֵרא ָלֶהם ׁשָ יק ַהּיָ ֵלם ִלְפֵני ַעּתִ ִקיּּום ׁשָ עֹוְמִדים ּבְ
ְבֵרי ַהּתֹוָרה  ָאר ּדִ ל ָחְכָמה ֶעְליֹוָנה. ְוָכל אֹוָתם ׁשְ ל סֹודֹות ׁשֶ ִרים ׁשֶ ים, ִנְסּתָ ׁשִ ְמֻחּדָ

ים, עֹומְ  ׁשִ ְתַחּדְ ּמִ דֹושׁ ׁשֶ רּוךְ -ִדים ִלְפֵני ַהּקָ ים, -ּבָ ים ַאְרצֹות ַהַחּיִ הּוא, ְועֹוִלים ְוַנֲעׂשִ
ה ֵמאֹותֹו  ה ַהּכֹל ֶאֶרץ ֲחָדׁשָ ׁש ְוַנֲעׂשֶ ִרים ְלֶאֶרץ ַאַחת, ּוִמְתַחּדֵ ְויֹוְרִדים ּוִמְתַעּטְ

י ַכֲאשֶׁ  תּוב (ישעיה סו) ּכִ ּתֹוָרה. ְוַעל ֶזה ּכָ ׁש ּבַ ִהְתַחּדֵ ָבר ׁשֶ ים ַהּדָ ַמִים ַהֲחָדׁשִ ָ ר ַהׁשּ
ה.  א עֹוׂשֶ יִתי לֹא ָכתּוב, ֶאּלָ ה עְֹמִדים ְלָפַני ְוגֹו'. ָעׂשִ ר ֲאִני עֹׂשֶ ה ֲאׁשֶ ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדׁשָ
תּוב (שם נא)  ל ַהּתֹוָרה. ְוַעל ֶזה ּכָ ים ְוַהּסֹודֹות ׁשֶ ה ָתִמיד ֵמאֹוָתם ַהִחּדּוׁשִ עֹוׂשֶ ׁשֶ

ִפיְך וּ  ָבַרי ּבְ ם ּדְ ַמִים, ָוָאׂשִ ָ ַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ. לֹא ָכתּוב ַהׁשּ יִתיְך ִלְנטַֹע ׁשָ ּסִ ְבֵצל ָיִדי ּכִ
ַמִים.  א ׁשָ  ֶאּלָ
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ל, והוא פתח לפנינו את שערי אורה "י ז"אלהים קדוש מרן האר

בכל דרושיו אשר דרש וגילה לתלמידו נאמן ביתו ותיק וחסיד 

ו "ל אשר כתבם המהרח"י ז"ל, והם כל ספרי האר"ו ז"המהרח

ל, ובפרט הספר הקדוש והנורא עץ חיים אשר לפנינו, שהוא "ז

כל ספריו, והוא פתח ושער לכל הראש והראשון והעיקרי ל

דברי הזהר הקדוש. והנה הוא מדבר ברחבה וארוכה בכל 

ש אשר מרום חביון עוזו, שהוא מאור אין סוף "כללות גילוייו ית

אשר מאמתתו הנעלמה, עד גילויו האחרון שבכל הנאצלים 

כולם, שנתגלה שם באור קדושתו עצמו להיות יסוד ושורש לכל 

ע. וכמו שיסד "הגה דכל העולמות ביתוצאות המציאות וההנ

אשר בהויותך אתה " (בשערי ציון)ל בתפילתו ליום ה' "י ז"האר

, והכוונה הוא על גילויו "שורש אל כל נמצא ויסוד כל נברא

שבאצילות, ששם נתגלה להיות שורש לכל המציאות כולו. 

והנה מדבר העץ חיים בכל סדרי גילוייו שבאצילות, באיזה 

באיזה פנים שמאירים שם להוציא פעולתו בהם, אופן שנסדרו ו

ובסדר התלבשו בכל פרטי הנאצלים כולם אשר על ידיהם 

נתגלה, ואופן יחודו בכל אחד מהם, ובסדר עמידתם וקישורם 

זה בזה, ואיך שנשתלשלו ממדרגה למדרגה משורשם הראשון 

אשר מרום חביון עוזו עד מציאותם האחרון. וכן אופן 

ע עצמן, עד שכולם "ת דהעולמות ביהתפשטותם בהמציאו

תלוים רק באצילות ובאור יחודו אשר שם, ומשם הם נמצאים 

ומושגחים ומתנהגים תמיד. וכל זה הוא מבואר בספר הקדוש 

 (דברי הימים א כח)והנורא העץ חיים אשר לפנינו, ועל זה נאמר 

וידעת היום והשבות " (דברים ד)כ ", וכן מש"דע את אלהי אביך"

ך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אל לבב

  : "אין עוד

ל על מצות "ר מקאמרנא זצ"וראיתי לנכון להעתיק דברי האדמו

ועיקר מצוה זאת "ל "פ אנכי ה' אלהיך וז"האמונה בפרשת יתרו עה

על בעל הרצון יתברך, עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, אנת 

מן התורה אף בקוצו של יוד  לית לך שם ידוע ולא נרמוז בשום אות
שמו יתברך. אנת הוא ממלא כל שמהן, אנת חכים ולא בחכמה 

ידיעה, לית לך אתר ידוע וכו' שמו המרומם על כל ברכה ותהלה לא 

הורשינו להתבונן בו כלל ועיקר. אלא להניח בפשיטות חיוב 

מציאותו יתברך באימה וביראה וברתת ובזיע. ואפילו התואר 

אד לא יצדק בו לא הוא ולא זולתו מהשמות שזכרנו נורא מ

הקדושים שאינם נמחקים וכל שכן מהכנוים, לו דומיה תהלה. אלא 

להאמין ולידע באמת, אשר אין לך פעולה קטנה וגדולה, בריה קטנה 

וגדולה הארה קטנה וגדולה, בנין המקדש וחורבנו ובנינו העתיד, 

ורו על אשר לא יהיה מכח סיבה ראשונה אין סוף המתפשט א

הספירות הקדושות, והכל נעשה ברצונו הפשוט, משגיח על כל 

בריה ובריה בפרט ועושה עמו כפי משפט צדק מדותיו הקדושים, 

לאחזאה איך אתנהג עלמא בדינא וברחמי כפום עובדיהון דבני נשא. 

גליא,  –סתים, אשר הוצאתיך  –וזהו מצות עשה של אנכי ה' אלהיך 

ו בזה שהצענו, הוא כופר בעיקר, "מין חי הבינה. ומי שאינו מא"ע
ואין לו חלק לעולם הבא, ולא חלק וזכות בישראל. וצריך לידיעות 

מצוה זאת על אמיתי שקידה בספרים הקדושים. ובאם לאו שאינו 

ו, אינו מקיים מצוה זאת על תכליתו. והוא לידע האיך האין "כופר ח
כ אליו ולא "י מדותיו אעפ"ש מנהיג כל העולמות ע"ה וב"סוף ב

כ. היינו שמצות האמונה נחלקת לב' "למדותיו. ודי בזה בכאן. ע
חלקים, האחד לידע בכללות שיש ממציא ראשון שהוא ברא הכל 

ומקיים הכל וכו'. והחלק השני לידע בפרטות עד תכלית קצה 

האפשרות לידע היאך מנהיג ונמצא בכל פרט, וסדר השתלשלות 

ת עולם העשיה הגשמי ומתחתיו. אורותיו מריש כל דרגין עד תחתי
י לימוד הסוד שמראה כל זאת בפרט. "וידיעה זו נקנית אך ורק ע

ז משתלם הלומד במצוה עיקרית ושרשית זו של האמונה בבורא "ועי
ודא רזא  –יתברך. והוא המוזכר בדברי הזהר פעמים רבות 

  דמהימנותא. 

נו ל כתב"ודע כי עוד כמה דברים עיקריים הנוגע לדברינו הנ

חלק א'  (דרוש עולם התהו)ה "בארוכה ובביאור יותר בספר הדע

דרוש ה' סימן ז', וכן יתבאר עוד לקמן בשערים הבאים בעזר 

  השם יתברך ויתעלה. 

  שער ב

  פרק א

ש אשר "והנה אחר שדברנו בשער א' מענין מציאות גילוייו ית

י זה המציא "נתפשט מאמתתו הנעלמה ונתגלה באצילות, וע

ע, והנה היה סדר התפשטות גילוייו "ת דעולמות ביאת המציאו

שבאצילות בדרך השתלשלות המדרגות, וירד ממדרגה 

ע "למדרגה עד שירד להתגלה בפעולת מציאות העולמות בי

והנהגתם. וכדי להבין קצת סדר התפשטות המדרגות 

שבאצילות, סדרם וקישורים זה בזה, נלמוד מהמאוחר אל 

ש אשר אנו רואין בהעולם "יתהקודם. היינו מסדר פעולתו 

הזה, ומזה נוכל להבין קצת איך שהוא הסדר בשרשם בקודש 

  ובקודש הקדשים אשר למעלה למעלה. 

ונתחיל ונאמר, כי הנה אנו רואין בכל הנמצאים כולם 

שבהעולם הזה הן בכלל והן בפרט, הנה מיוסד כל אחד על שני 

אר כל זה בחינות, שהם חומר וצורה או גוף ונפש. וכמו שמבו

בהדרושים אחרונים שבספר עץ חיים. ועיין בספר הברית 

בתחילתו. והנה אין חומר בלי צורה ולא צורה בלי חומר 

  כנודע. 

המילים חומר וצורה נפוצים מאד בקרב הקדמונים,  –ביאור 

ומשמעותם רבת גוונים. המושגים המקבילים לחומר וצורה הנם גוף 

ה ועוד. ולמעשה גם במישור ונפש, רוחניות וגשמיות, איש ואש
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הגשמי החומר הינו הגלם שמעצבים בו את הצורות המבוקשות, 

כפשוטה. כך, שכשנאמר שאין לך בעולם חומר בלא  –והצורה 

פ שכל הזמן הם "צורה הכוונה כוללת אפילו את מי הים. שאע

מ לעולם יש להם צורה, אמנם מתחלפת. "בתנועה ומשתנים מ

מציאות את המשמעות שלה, כשהחומר הצורה למעשה נותנת בכל 

הוא הבסיס לקיום הצורה במישור שבו החומר עומד. כך שהביטוי 

לצורה באותו המישור לא יהיה אם לא יש חומר שנושא אותה. אבל 

גם החומר במקומו לא יתכן להיות אם לא יש לו איזו צורה שהיא. 

שרש זה של מציאות חומר וצורה נגזר מרום העולמות שהוא 

שה השרש של אור וכלי לכל מדרגותיו. והם בטבעם ב' הפכים למע

  גמורים.

והגם שהם ב' מציאויות אשר הם רחוקים במדרגתם זה מזה 

הרבה מאד, על כל זאת הנה הם מתייחדים זה בזה ביחוד 

עצום, עד שאי אפשר להמצא זה בלא זה. והענין בזה הוא כי 

צורה על כל מה שאנו רואין שהם ב' מדרגות וגבוה מעלת ה

החומר באין ערך, הנה כל זה הוא רק בהחומר וצורה שבכל 

הנמצאיים שבהעולם הזה גופה, וכן בכל הנמצאיים שבכל 

עולם ועולם עצמו. אבל מעולם לעולם, הנה נעשה מהחומר של 

עולם העליון הצורה של עולם התחתון, וכלול באותה הצורה 

שם רק  כ. אלא שמתחילה היא כלולה"כח החומר דהתחתון ג

כ, "כ יוצא משם מן הכח אל הפועל למציאות גמור ג"בכח, ואח

והרי הם שניהם משורש אחד, ולכך הם מיוחדים זה בזה לעולם. 

כ כשנשלמו "כי מתחילה בהשורש כלול החומר בהצורה, ואח

לבחינת מציאות הראוי להתחתון, מתלבש הצורה בהחומר 

  והם אחד לעולם. 

מ מבטן אחד "אותם הפכית זה לזה, מהיינו שלמרות שלתפיסתנו מצי
נולדו שניהם, והיו מתחילה כלולים זה בזה כמציאות אחת, ורק 

לאחר תהליך מסוים נפרדו איש מעל רעהו. רק כיון שבתחילת 

א שבהמשך יעמדו בפירוד גמור "יציאתם היו אחד ממש, לכן א

  לחלוטין. וכפי שיבואר.

הוא משתלשל וביאור הדברים הוא, כי הנה כל עולם תחתון 

ונעשה כל מציאותו מהעולם העליון שעליו, שהוא קודם אליו 

בזמן ובמעלה. וסדר ההשתלשלות הוא, כי מתפשט מתחילה 

אורו ועצמותו הראוי להיות שורש למדרגת התחתון, הנה 

י ירידתו וריחוקו "מתפשט ויורד בהמקום העתיד להתחתון, וע

ת שנעשה בו ממקורו הנה נתחשך ונתעבה קצת, ואותה העביו

  הוא היסוד שהוא הראשית והתחלה להחומר דהתחתון. 

הנה כדי להבהיר ענין זה מוכרח אני מעט להאריך כדי לקרב 

הדברים אל הלומד. למעשה אנו יודעים שכל עולם עליון מחבירו 

מ ישנו "הרי הוא רוחני מאד ביחס אליו, והתחתון כגשם לעומתו. ומ
ל. הקשר הינו לא רק "רחק הנאיזה קישור שיש ביניהם למרות המ

בשפע היורד מלמעלה, אלא גם בעצם יציאת העולם התחתון 

חמרו  –למציאות, שלידתו כביכול היתה מהעולם העליון עצמו 

כ צריך להבין מהיכן ואיך יצא חומרו של העולם התחתון "וצורתו. א
י חכמי האמת "הגשמי מהעולם העליון שעליו. ולזה נתגלה לנו ע

ת הונחו היסודות למציאויות הבאות אחריה, והם שבכל מציאו

  גנוזים ועומדים וממתינים בקרבה לזמן יציאתם לפועל. 

והנה כל העולמות והגילויים עומדים זה למעלה מזה, כשהמישור 

הבסיסי שנותן לנו את ההדרגה הזו של למעלה ולמטה, הינו קו האין 

במקום יותר  סוף שנכנס בתוך החלל, וככל שהגילוי 'רוכב' על הקו

קרוב למקום כניסתו, בזה הוא מוגדר כיותר עליון. ואילו הגילויים 

  שנמצאים בתחתית הקו ביחס אליו הרי הם נמוכים. 

עוד צריך להוסיף, שמציאות החלל שנוצרה בעקבות ההסתלקות של 

אור האין סוף לצדדים, לא השאירה חלל ריקני ופנוי מכל וכל, רק 

ל על כל אור שנכנס אליו. כדוגמת שנשאר שם כח 'מעבה' הפוע

הקור שאינו נבחן בעצמו כלל, רק כח הפועל על מים וכדומה 

  לעבותם ולהקפיאם.

כל אור יסודי של גילוי תחתון בתחילת יציאתו היה כלול מאור זך 

  ואור גס. האור הגס הוא המקבל את העיבוי של החלל שנכנס אליו. 

האור הזך למקומו  בשלב שני (לאחר ההתפשטות הראשונה) חוזר

הראשון אשר למעלה בהגילוי שמעליו. האור הגס לרוב התעבותו 

י כך עיבוי אחר עיבוי, מחמת שנסתלק ממנו "נשאר למטה, ומקבל ע
האור הזך, ובזה נשלם להיות גוף וכלי להאור שיבא בשנית בהמשך 

  לשכון כבוד בתוכו. 

לק, האור שיכנס בשנית למעשה אינו האור הראשון עצמו שנסת

ר ואיית האור הראשון למעלה למעלה, והאלא נולד מתהליך על
הנכנס בשנית לתוך הכלי הרי הוא ביחס לאור הראשון כבן ביחס 

  לאביו, שהוא שני במעלה ממנו. 

חלקים מהאור הראשון עצמו שירדו בירידה הראשונה למקום 

הגילוי החדש, נשארו ביחד עם האור הגס, והם משמשים כרוחניות 

לגוף הכלי  –בין האורות החדשים שירדו לאחר מכן  המקשרת

  י העיבוי."שנוצר ע

התפשטות  –לסיכום, תהליך זה למעשה נחלק לשלשה חלקים 

דהאור הזך.  –ראשונה (האור הזך והעב ביחד). הסתלקות ראשונה 

האור שנולד מהאור שעלה למעלה, וחל בכלי  –התפשטות שניה 

  כנשמה בגוף. 

י "ות האור הנזכר ג' תועליות א' כי עי התפשט"והנה נעשה ע

ריחוקו ממקורו והתפשטותו וירידתו במקום העתיד להתחתון 

  נעשה ראוי להיות שורש אליו. 
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פירוש, שכל מציאות יש לה ייחוד במה שמגלה כבוד מלכותו יתברך 

א "היינו שא –במקום חדש. ואין מלכות נוגעת בחברתה כמלא נימא 
ך שלכל אחד ישנו ייחוד בגילוי כבוד לערבב בין גילוי לגילוי, כ

מלכות שמים מה שאין לחבירו. וכיון שמתבקש כעת להוציא את 

כ צריך "הגילוי הבא, ושרשו הרי מונח בהגילוי שלמעלה ממנו, א
להמציאות שעתידה לצאת  –שיהיה ייחוס בין השורש של הגילוי 

ולהשתרש בו. שהרי שורש אותה המציאות העתידה עדיין עומד 

ס בקומה של הגילוי שמעליו, ועדיין אין לו שום שייכות עם כמו

המדרגה הבאה בתור. לפיכך, פעל המאציל התפשטות ראשונה, 

שבה ירד שורש הגילוי למקום העתיד להיות עולם חדש (או אדם 

חדש) ועל ידי זה קונה מדרגה ושייכות עם הקומה החדשה העתידה 

  ורש אליו.כ שנעשה ראוי להיות ש"לצאת ממנו. וזה מש

ש, לא יוכלו "וכמשל החוזר בתשובה, שלאחר שנשתלם בתורה ויר
חביריו לספסל הלימודים לחזור למקומות שהיה שם ולהחזיר 

בתשובה, לפי שדוקא הוא שהיה שם וראה וחווה את המקום הנמוך, 

יכול לרדת ולהשפיע ולהעלות משם נפשות נידחות. וכל זה נגרם לו 

לשם וקבל משהו ממדרגת אותו  רק בעבור מה שירד מתחילה

המקום. וכעת הוא עומד כמו במצב של שורש לאותו המקום שיכול 

  להשפיע לשם ולהעלות משם דברים טובים. 

י שנתעבה כמו שאמרנו הרי נעשה בו היסוד להחומר "ב' כי ע

  כ וכנזכר. "דהתחתון ג

היינו התעבות חלק האור העתיד לשמש ככלי וגוף לאור הנשמה 

  שירד בו.

והג' הוא כי הנה באשר שכל אותו האור שנתפשט הנה הוא 

רק כדי להעשות לבחינת שורש להתחתון, הנה מקומו ועיקרו 

הוא רק למעלה בהעולם העליון, כי כן הוא מוכרח לכל עולם 

ומציאות להיות לו שורש במקום עליון שמשם שואב חיותו 

  תמיד. 

ברת ביניהם היינו שבין כל מציאות ומציאות ישנה נקודה שמח

מהעליון ומשפיעה לתחתון. אותה נקודה למעשה שייכת  תושואב

בענינה לב' המדרגות, והיא שורש התחתון אצל העליון. ותחילת 

היציאה של המדרגה העליונה בהתפשטות הראשונה, היתה בענין זה 

  של מה שעתיד לשמש כשרש להמציאות הבאה בתור.

יד להתחתון רק והיה כל התפשטותו אשר נתפשט במקום העת

כדי להצטמצם למדרגתו להיות שורש עליון אליו, ומקומו 

העיקרי הוא רק למעלה בהעולם העליון עצמו. ולכן הוא כי 

אחר שנתפשט ונצטמצם ונעשה ראוי להיות שורש להתחתון, 

הנה הוא אינו עומד שם עוד כלל, אלא שחוזר ונסתלק ועולה 

ות שאמרנו למעלה ונשאר שם לעולם. אמנם בחינת העבי

י ירידתו הנה זה נשאר למטה ואין לו כח לעלות "שנעשה בו ע

למעלה מאחר שנתעבה. והנה נפרד אז העביות מהאור ונשאר 

  היא למטה והאור חוזר ועולה למעלה. 

י "ודע עוד כי עיקר בחינת העביות שאמרנו שנעשה בהאור ע

י כח סוד הצמצום "ירידתו וריחוקו ממקורו, הנה הוא נעשה ע

ל, שהוא המקום לכל העולמות כולם. "י ז"מבואר בדברי הארה

ומכח סוד הצמצום הזה, הנה מתעבה כל אור בהתפשטותו 

ממקום למקום ומעולם לעולם, וכמו שיתבאר ענין הצמצום 

  לקמן בדברינו בשערים הבאים ובעגולים ויושר ענף ב'. 

ונחזור להענין, כי הנה האור חוזר ומסתלק ועולה למעלה, 

יות שנעשה בו נפרד אז ממנו והוא נשאר למטה. אמנם והעב

הוא כי הנה הגם שכל האור העיקרי הנה הוא חוזר ועולה 

למעלה, על כל זאת הנה מאחר שמציאות העביות שנעשה 

ל, הנה נשאר תמצית "בירידתו הנה הוא מהאור עצמו כנ

כ לעולם, והוא אינו נפרד "הארה ורושם אור עם העביות ג

ותו הרושם אור הוא הכנה וכח לקבל בתוכו את ממנו תמיד. וא

אור נשמתו העיקרי שעתיד להתפשט בו משפעת אור העליון 

אשר עלה ונסתלק. כי אחר שנסתלק האור ועלה למעלה 

ונעשה שורש עליון להתחתון, הנה הוא חוזר ומשפיע בו שפע 

אור ונשמה הראוי למדרגת התחתון עצמו, ומתפשט ומתלבש 

טה לאור ונשמה העיקרי שבו. וכל זה הוא בהעביות שנשאר למ

י רשימת אור שנשאר בהעביות מתחילה מהאור הראשון "ע

לעולם שישפיע בו אור תמיד. וזהו התועלת הג' שאמרנו לעיל 

מהתפשטות אור הראשון שבתחילה, והוא הרושם אור 

שמשאיר אחריו בהעביות, שהוא הכנה וכח ושורש לאור 

  נשמתו העיקרי כנזכר. 

נתבאר בזה מה שאמרנו לעיל בענין החומר וצורה, והרי 

שמתחילה בהשורש כלול החומר בהצורה, והוא עביות הכלול 

בהאור הראשון שהוא השורש עליון. וכלילותו שם הוא רק 

ל וכלול "י סוד הצמצום כנ"בכח, כי נעשה עיקר העביות בו ע

כ כשיוצא מן הכח אל הפועל ונעשה למציאות "בו בכח, ואח

צמה, והוא כאשר מסתלק האור הראשון למעלה וכנזכר, בפני ע

אז מתלבש הצורה בהחומר והוא אור נשמתו העיקרי אשר 

כ משפעת אור הראשון, וחוזר ומתלבש בו ונעשו "נמשך בו אח

  ל. "שניהם לאחד, כי הם שניהם משורש אחד וכנ

פ "ודומה הדבר במשל למציאות כוס קרח מלאה במים. שאע
מ "ם עומדים בשני תכונות שונות לגמרי, משלמראית עין הרי ה

הלא ממקור אחד יצאו, רק שנשתנה טבעם כפי ענין הקור, שהוא 

פ "המעבה את המים להקרש. וכך הוא יסוד כל חומר וצורה, שאע
מ יסוד "מ ,שהם בענינם רחוקים זה מזה בטבעם ובמראיהם החיצון

  אחד להם ושורשם אחד. 
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א "ד סימן ז' וכן הגר"ורה פל ביסודי הת"ם ז"כ הרמב"והוא מש

א משנה ד' אופן ב', שלא היה לעולם חומר "ל בספר יצירה פ"ז

בלא צורה וצורה בלא חומר, וכח החומר בצורה וכן כח הצורה 

בחומר. כי הרי גם האור הראשון שנתפשט, הנה היה 

ל "התפשטותו מהחומר דהעליון, שהוא הצורה להתחתון כנ

ר בצורה, הוא העביות כ שכח החומ"בריש דברינו. ומש

כ שכח הצורה "דהתחתון שנעשה בכח דאור הראשון. ומש

בחומר, הוא הרשימת אור שנשאר מיוחד לעולם בהעביות, 

  ל. "והוא הכנה ושורש לאור נשמתו העיקרי שבו כנ

ומזה נמשך לעולם שכח החומר בצורה וכח הצורה בחומר, 

בחומר ונמשך ונארג התהוות כל מציאות מתחילתו ועד סופו 

   וצורה יחד.

ר "אפשר להוסיף בכאן, שענין המיתה הנוהג באדם מחטא אדה
קשור לכאן. והוא שכל מציאות הגוף והנשמה כיון שלעינינו נדמה 

כב' הפכים ממילא מוכרח הוא מכח ההפכיות הזו הפירוד והמיתה, 

שהרי כל הרכבה סופה להפרד. אבל לולי החטא היה העולם ועמו 

מצב שבו לא היתה כל סתירה בין מציאות הגוף הגופים, מתעלים ל

והנשמה, ואדרבה השלמות של שניהם היתה בחבורם דוקא. אבל 

למרות זאת, בסתרו של עולם עומדים הם עדיין בסוד האחדות, 

שהרי המיתה אינה הפרדה מוחלטת בין הנשמה להגוף, וכמו שגילו 

, ל שישנה מציאות רוחנית השורה בקבר עד עת התחיה"לנו חז
שהיא ההבלא דגרמי הנזכר בזהר, שהוא אותו חלק רוחני דקיק 

העומד ושורה בהגוף, המכשירו לקבל את אור נשמתו בעת התחיה 

מ היא אמונת "פ שאין אנו משיגים דבר זה עתה, מ"ל. ואע"לעת

ישראל. וראיתי בספר בלבבי משכן אבנה שבן השונמית שהחיה 

נו ממקום התחיה היתה אלישע היה חבקוק הנביא, והתורה שהביא ל
צדיק באמונתו יחיה. היינו שבמקום התחיה שם מתגלה נקודת  –

הגוף והנשמה, שהיום אינה מתגלה לנו  –האחדות בין האור והכלי 

  אלא באמונת ישראל לבד. 

ודע כי כל הדברים הללו הנה הם כוללים כל העולמות כולם 

אשר מאחר אמתתו הנעלמה ולמטה עד סוף עולם העשיה, 

כולם נשתלשלו כל תחתון מהעליון בסדר זה. אמנם אותו ש

הסדר עצמו הוא בכל עולם ועולם לפי הענינים והמציאות 

המתייחס אליו. ובארנו כל זה בעומק וארוכה בכל עולם ועולם 

(ויתבאר בפני עצמו בספר הכללים אשר הוא כולו מיוסד על זה 

סדרי מעשה . והרוצה לעמוד על סוד סדר מכ קצת לקמן שער ו')"ג

  בראשית יעיין שם ומשכיל על דבר ימצא טוב. 

  פרק ב.

והנה הגם שמתבאר מדברינו שהחומר והצורה הם אחד 

משרשם וכן הם מיוחדים זה בזה תמיד, על כל זאת הנה יש 

חילוק גדול ביניהם, כי הנה החומר כאשר שנשלם הוויתו 

א ומציאותו במקומו, הנה הוא נבדל מהעולם העליון לגמרי ול

נראה בו עוד קשר ושייכות עמו כלל. כי עומד כל מציאותו רק 

כ הצורה הנה היא אינה יורדת למטה להתייחד "למטה. משא

בהחומר, אלא רק בהקצה התחתון שלה לבד, כי שם היא 

שורש להחומר אשר ממנה לוקח, ומשם נמשך לו כל חיותו 

 וקיומו וכל תהלוכותיו והנהגתו, ולכן היא מתייחדת בזה עם

החומר כל זמן קיומו. אבל עיקרה דהצורה היא לעולם קשור 

  ודבוק בשורשה שלמעלה אשר בהעולם העליון. 

הנה בכאן הביא את היסוד הפנימי המחלק בין אור לכלי או חומר 

וצורה. וראיתי להביא בכאן דברים נאים להרחבת הענין (מי שירצה 

מניק וכל  כל המוליד"יוכל לדלגם). הנה בבכורות איתא סוף ז: 

 "המטיל ביצים מלקט חוץ מעטלף שאף על פי שמטיל ביצים מניק
. שיש לו דדים וכל מניק . שיולד עובר ממש:כל המוליד"י "ופרש

המטיל ביצים אין לו דדים ומלקט פירורים ומפרנס בניו. עטלף 

ל. ויש להבין למה "עכ ץ דומה לעכבר ויש לו כנפים:"א שורי"קלב
ד יש בכאן רמז נפלא על ב' אלו הבחינות דאור "ירמוז ענין זה. ולענ

וכלי, או חומר וצורה. דהנה אמנם נאמר בכאן שב' בחינות הללו 

מ כל אחד יש לו תכונה בפני עצמה. ובכלל העולם "יצאו מבטן א', מ
ישנם ב' מיני דרכי פריה ורביה, המקבילים לענין זה של יציאת 

נתבאר בכאן  האור מהמולידו ויציאת החומר ממולידו. דהנה

שתכונת האור מצביעה על הקשר שלה עם השורש, בעוד שהחומר 

הפכי לה בענין זה, שאין ניכר קישורו למעלה. ובבריות נתייסד זה 

או שנולד עובר מאם ממש, מה שמגלה את  –בב' מיני ההולדה 

הקישור בין המוליד לנולד, והוא המקביל ליציאת האור. או 

מתגבלת ונעשה ממנה בריה. ובזה אין כ "שהמוליד מטיל ביצה, ואח

גילוי לקשר בין התולדה להאם המולידה, והוא המקביל ליציאת 

החומר משרשו. וגם בהמשך חיי הולד ישנו אותו החילוק בדרך 

פרנסתו מהמולידו, אם ביניקה שהיא תפיסה בהשורש עצמו, או 

בליקוט ואיסוף בלבד. ובאמת אין החילוק נמצא רק בסדר וצורת 

ה, אלא גם בהמוליד עצמו ישנו חילוק כזה, וכמו שכתוב שם הפרי
, היינו "מבפנים מטיל ביצים ,כל שזכרותו מבחוץ מוליד"בהמשך 

כשהגילוי דהגיד מבטא את ההמשכיות הנעוצה בהמוליד באופן 

מגולה, הרי זה נותן שגם הנולד תהיה בו הבחנה להשתרשותו 

כ לא תגלה "לדה גכ אם זכרותו נסתרת, הרי התו"במולידיו. משא
ל כי הדברים "בצורת יציאתה את השרש שלה במולידה. ואכמ

ז שהקביל ענין המלכות לסוד "(ויעויין בהקדמת תיקו ארוכים.

הביצה, והמלכות סודה הכלים, שהם החומר שאין ניכר יחודו 

  למעלה, ודוק).

והוא מסיבת ג' טעמים אשר כולם עולים למקור אחד. טעם 

אי אפשר לשום מציאות להתקיים אפילו ראשון הוא כי הנה 

רגע אחת בהיותה מופרד משורש צור מחצבתה, וכמו 

שיתבאר בטעם השני והשלישי, ולכן הצורה אשר היא עיקר 
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חיותו דהחומר וכח התהוותו וקיומו, הוכרח להשאר למעלה 

לישב בסתר עליון תמיד ושואבת משם כל שפעת כח קיומו 

ך בו דרך קצה התחתון שלה דהחומר כל מה שנצרך לו, וממשי

המתייחד עמו, ועל ידי זה מתקיים כל מציאותו דהחומר 

בעולמו, כל הזמן הנגזר עליו. ומה שנמשך למטה רק הקצה 

התחתון שלה, הוא משום כי רק זה לבד הוא סיבת דהחומר 

וצורתו הראוי אליו, אבל עיקרה דהצורה היא שייך רק למעלה 

י הקצה "חדת למטה עושם הוא מקומה, ומתפשטת ומתיי

  התחתון שלה, ושואבת למעלה ומשפעת למטה תמיד.

 הנראהבמצב היינו, שלמרות שלצורך העולם היה שיצא החומר 
מ בפנימיות המציאות "מ (לצורך הבחירה וכו')כעומד נפרד ממקורו 

החיבור ישנו וקיים, שבלעדיו לא היה שייך שום קיום ומציאות 

  להחומר.

היה כל נמצא מופרד כל צורה דהתחתון טעם ב' הוא כי אלו ש

כ ממקורו, הנה היה עומד כל נמצא על מצב אחד לעולם בלי "ג

שינוי בו כלל. כי כל שינוי הנעשה בשום נמצא הנה הוא לעולם 

י סיבה המסבב אותה לזה ומכריח אותה על שינויה, וכל "רק ע

מכריח הנה הוא למעלה ממנו. ואלו שהיה שום נמצא נפרד 

מעלה, לא היה נעשה בו שום שינוי כלל, והיה עומד לגמרי מל

ש בכל המציאות "על מצב אחד לעולם. ולא כן היה כוונתו ית

כולו, כמו שיתבאר. ואלו שהיה נפרד כל מציאות מלמעלה הן 

כ רק על "ש ג"בחומרו והן בצורתו, הנה היה אז פעולתו ית

דרך פעולת התחתונים, שאחר גמר הפעולה אין לה שייכות 

ד עם הפועל כלל ואינה מקבלת ממנו לא תוספת ולא גרעון, עו

  והיא מצדו על מצב אחד תמיד בכל זמן קיומה. 

ש בכל מציאות העולמות בכלל ובפרט לא "ובאשר שכוונתו ית

היה הכוונה בהם להשאירם על מציאותם שהם עתה, ושיהא 

ו, וכמו שיתבאר בטעם השלישי, "זה לבד תכלית מציאותם ח

ת בנין כל מציאותם הן בכלל והן בפרט, שיהא כל לכך סידר א

כח קיומו וחיותו של כל אחד קשור ותלוי לעולם רק למעלה, וכל 

העולמות כולם הם כולם קשורים ותלוים זה בזה לעילא לעילא 

ש, ומושגחים כולם תמיד רק ממנו ומונהגים "עד אליו עצמו ית

קיומם  כולם תמיד רק על ידו. כי שואבים כל חיותם וכל כח

תמיד רק ממנו לבד, ורק הוא לבד חי העולמים כולם. והנה הוא 

פועל תמיד בהם, ועל ידי זה אינו עומד המציאות במצב אחד 

כלל אף רגע אחת, אלא שמתחלפת תמיד בשינוים שונים 

ואינה עומדת במנוחה כלל אלא שהיא בפעולה תמיד. והוא מה 

עושה ופועל  ש"שכתוב אשר ברא אלהים 'לעשות', כי הוא ית

בהמציאות תמיד, שכל הפעולות הנעשה בכל הבריאה כולה 

ש על דרך שהוא בכל פעולות "בכל עת, הנה הוא רק ממנו ית

ה עושה "הגוף שהוא רק מהנשמה שבו, והכל הוא מה שהקב

בהמציאות תמיד ומנהיג אותה לעולם על פי הכוונה 

ב "ה ח"הדע ועיין דברים עמוקים בזה בדברינו בספרהתכליתית שבה. 

י ". והנה נעשה כל זה, עא דרוש א' סימן ג' אות ו'"דרוש ב' ושם ח

שהנפש והצורה של כל מציאות שהיא הכח דכל התהוותה 

ותכונתה, הנה עומד עיקרה רק למעלה וקשורה לעילא לעילא 

ש, ועל ידה מתנהג כל נמצא תמיד "עד המאציל עליון ית

לוי רב, ופעם יורדת בעולה ויורד. כי פעם נתעלה תכונתה בעי

ממדרגתה ונגרע מערכה אם מעט ואם הרבה. ועל דרך זה 

מתחלף ועובר על כל נמצא שינוים רבים, והיא בפעולה תמיד, 

והכל הוא מההשגחה וההנהגה העליונה, ומקבלת כל מה 

י צורתה, אשר היא כח כל "שנגזר עליה מהפעולות והשינוים ע

דבוק בשורשה התהוותה ואיכותה הנשאר ועומד למעלה 

העליון, וקשור לעילא לעילא עד צור כל העולמים כולם המנהיג 

ופועל את כל. והוא יתברך ויתעלה שמו מחליף אותם ומשנה 

ופועל בהם לפי הצורך לתיקונם ולכוונת תכליתם כמו שיתבאר 

  בסמוך. 

בטעם זה הוסיף שחוץ מעצם קיום החומר שאינו שייך להיות במצב 

וסף על כך שהחבור בא גם לענין הנהגתו של פירוד משרשו, נ

  ושינויו ממצב למצב כפי צורך ההנהגה עמו.

ש "טעם השלישי והוא קרוב לטעם השני, כי הנה רצונו ית

וכוונתו בבריאת עולמו הרי היה לברוא המון ברואים לאין 

תכלית, ולהחליף עליהם כל השינוים הרבים והעצומים אשר 

דרגתם התחתונה, שיסד עובר עליהם בכל משך זמן מצב מ

ב ובכמה "ה ח"[וכמו שבארנו בדעבהם מסוד המחשבה העליונה 

י כל אותן השינוים העצומים המתחלפים ". ועמקומות מדברינו]

עליהם תמיד בגזרת נורא עלילות, השם מפעלות בשמים 

י זה מזדכך "הנה ע ז)"(וכמו שבארנו שם כובארץ ובכל צבאיהם, 

ם כל פרטי המציאויות כולם זה חומריותם ונקשרים ומתאחדי

י זה "וכולם באדם שהוא מבחר כל היצור, וע –בזה וזה בזה 

י האדם שבו תלוי "מתעלים ממדרגה למדרגה, ויתוקנו כולם ע

תיקון הכל, לעלות עמו למעלה למעלה למקורם הראשון אשר 

לוקחו משם, וכדי להשביעם מנועם זיו צחצוח העליון אור פני 

ף ותכלית. וכמו שבארנו בארוכה כל זאת מלך חיים באין סו

  ז. "ו וי"בספר הכללים כלל ט

וטעם זה הולך ומוסיף על הראשונים. דבתחילה הביא את ענין עצם 

כ "המציאות של כל נמצא שקיומו תלוי באורו ית' המקיימו. אח
הוסיף את ענין ההנהגה שלו מהמעשים שייעשו אתו ועליו. ועתה 

ית המבוקשת מכל סיבובי ההנהגה. חוזר ומוסיף את ענין התכל

בעצם התבוננות האדם אפילו על חלק הדומם של  –ובדרכי העבודה 

המציאות ישנו גילוי, שאם יש נמצא בהכרח שהממציא נמצא 

לקיימו. שהרי אין עוד מלבדו וכל הנמצאים אינם אלא ברצונו 
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כ ודאי וודאי שיש בדומם רצון עליון. מוסף עליו "לקיימם, א

ת על כל התנועות והשינויים בבריאה, כח הצמיחה בצומח, ההתבוננו
וכחות התנועה בחי וכן הלאה שאלופו של עולם בכל תנועה, והכל 

בהשגחה נפלאה. ומוסף על כל אלה ההסתכלות על תכלית רצונו 

יתברך בכל אותם הסיבובים והמאורעות העוברים על כל כללות 

מתבונן עם למה כל זה ? שהיא ההתקשרות של ה –הנבראים 

הרצון "(שמונה קבצים אות רסא) ה קוק "הבורא ביותר. וכך כתב הראי

מורה יותר על הרוצה, ממה שהמעשה מורה על העושה, והוא הדין 

שכל מחשבה מורה יותר על החושב, מכל מה שתורה כל פעולה על 

פועלה. ומתוך כך הצדיקים משכילי האמת אינם מסתפקים בכל 

. עד שהם חודרים לתוך ההסתכלות הסתכלות שבעולמים כולם
האצילית, ומשם הם שואבים את החיים העצמיים שלהם ושל כל 

היש, לקלוט על ידי תכונה זו את הדבקות היותר רוממה של אור ד' 

  ."העליון על כל, ולאשתאבא בגופא דמלכא

י צורתם אשר נשאר "וכל התיקון והעילוי הזה, הנה הוא רק ע

ותלוים זה בזה עד לעילא לעילא  עיקרם למעלה, והם קשורים

כנזכר. ושם במקורם הנה מתאחדים צורות כל המציאויות 

י "כולם באחדות גמורה, משום שכולם נמשכו ממקור אחד, וע

זה הם נקשרים ונתלים זה בזה גם למטה. וכמו שנודע שפרטי 

י חבירו, "כל המציאויות כולם נצרכים זה לזה, ונעזר האחד ע

וכולם באדם ואדם בכולם, והם מתתקנים והם נתלים זה בזה 

י שמתנהגים כולם מצורתם "י האדם. וכל זה הוא ע"ומתעלים ע

הנשאר למעלה, ואותו הצורה מנהיגו תמיד לתכליתו ומחליף 

עליו כל השינוים מהפעולות והתיקונים שנעשה בו, עד שלבסוף 

כ שסוף כל דבר שחוזר ליסודו "מחזירו אליו. וכמו שאנו רואין ג

וזרים כולם לשרשם. עד כי לעת קץ תיקון האחרון יעלו כולם וח

ש בכל "לתיקון סוד האחדות השלימה, שהוא תכלית כוונתו ית

  בריאת עולמו, וכמו שבארנו כל זה בספר הכללים הנזכר. 

יש להוסיף פה דהנה לעיל נתבאר סדר היציאה דכל נמצא שהיה בג' 

אז נשאר האור ש –התפשטות ראשון, הסתלקות ראשון  –שלבים 
כנשמה בגוף, וכעת משמיענו  –העב ונעשה לכלי, התפשטות שני 

שהיא התכללות הכלי בהאור  –דישנה מציאות של הסתלקות שניה 

ללא ביטול במציאות, רק שנזדכך יותר ויותר עד שנכלל בהאור וסר 

הפילוג וההסתר המיוחס להגוף. והוא תכלית עליית העולמות 

לו העולמות התחתונים בעולמות ל שיתכל"והזדככותם לעת

שמעליהם, ויכלל עולם העשיה ביצירה וכן למעלה למעלה בקדש. 

ואור האחדות יאיר למטה כמו למעלה, וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' 

  דבר. 

פ מה שאנו רואין בסדר כל המציאות שבהעולם "והרי לנו עכ

הזה, כי נסדר כל אחד מחומר וצורה, שהוא גוף ונשמה, כלי 

י הפנימיות "ור, חיצוניות ופנימיות, ומתנהג החיצוניות עוא

שבו. ואותה הפנימיות שהוא האור ונשמה עומד עיקרה 

למעלה, ורק הקצה התחתון שלה הוא אשר מתפשט למטה 

ויורד ומתלבש בתוך הגוף לנשמה שבו, ודרך אותה הקצה 

התחתון הנה שואב הגוף חיותו וכל כח קיומו מלמעלה כל עת 

הנגזר עליו. ואותה הנשמה שהוא הצורה העיקרית מציאותו 

דכל מציאתו אשר עומד למעלה, הנה הוא פועל בהמציאות 

תמיד ואינו מניחה רגע אחת בלא פעולה. וכל פעולתו בה הוא 

כדי לתקן חומריותה למטה ולהחזירה אליו לבסוף להתאחד עמו 

  לנצח. 

כי קודם שירדה חומר דהמציאות למטה היתה גם היא עם 

פנימיות למעלה כלולה עמו, אלא שכלילותה בו אשר ה

מתחילה היה רק בכח לבד. ולכן הורידה למטה כדי להוציא את 

מציאותה ותכונתה מהכח אל הפועל, ואחר שנשלמה בכל זה 

הנה מחזירה אליו להתקן עמו ולהשיג את תכלית מציאותה 

אשר לזה נמצאת, שהוא להעלותה מעילוי לעילוי עד אין סוף 

ית. כי זכות ועילוי ותיקון גדול הוא להנשמה כאשר ותכל

מתתקן הגוף על ידו. כי שניהם לא נבראו אלא רק לתכלית זה, 

כ "י הנשמה שבו, והוא עילוי גדול להנשמה ג"שיתוקן הגוף ע

י זה הנה הם "כאשר שמשלים את פעולתו אשר שולח לזה. וע

מו עולים שניהם בעילוי רב להתענג ולהתעדן באור פניו עצ

ש ולהתדבק באור קדושתו בתכלית תיקון האחרון ככוונתו "ית

פ כי כל נשמה "ש בכל בריאת עולמו. והרי נתבאר לנו עכ"ית

וצורה עיקרה היא למעלה, ורק הקצה התחתון שלה הוא אשר 

מתפשט למטה בתוך הגוף והחומר, ועל ידה מתתקן ונעשה כל 

  התיקונים כולם. 

שכל עולם תחתון לגבי עליון כ "וכן נתבאר ממילא מדברינו ג

הנה הוא רק כמר מדלי נגדו, שהרי כל המציאות דהתחתון 

הנה הוא רק מה שהיה כלול בתחילה בכח דהעליון, וכל 

כ רק משפעת דאור העליון "מציאותו ויציאתו לפועל הוא ג

כ הרי נמצא שכל תחתון "ל. וא"אשר משפיע בו תמיד וככל הנ

רה ושפע ממנו לבד, והוא אינו לגבי עליון הנה הוא רק כח והא

  עומד לעצמו כלל אלא שהוא קשור למעלה ותלוי בו לעולם. 

  שער ג

  פרק א.

ומעתה נאמר עוד, כי הנה כלל המציאות הוא נחלק לג' 

מדרגות, והם נבראים נוצרים נעשים. ונקראים בשם ג' עולמות 

'בריאה', 'יצירה', 'עשיה'. כי כל אחד הוא עולם מלא מכל  –

בבריאה] הם –[ופרטי המציאויות כולם, אלא שבזה כללי 

בבחינת נבראים, והוא חידוש העצם דכל מציאות, אשר שם 

ביצירה] הם בבחינת נוצרים, –[יצאו ונבראו יש מאין. ובזה 
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כ "ששם יצא כל אחד בצורתו וציורו הכמות והגבולי, משא

הנבראים אין גילוי להם למטה צורתם הכמות כלל, ונבחנים רק 

בעשיה] הם בבחינת נעשים, –[האיכות שבהם לבד. ובזה על 

כ "ששם נגמר חומריותם הן בהעצם והן בהציור, משא

בהיצירה ומכל שכן בהבריאה, לא ירדו עדיין להחומר העיקרי 

  והממשי כלל. 

הנה במהות עולמות בריאה ויצירה שהם למעלה ממציאותינו אין 

פ אפשר ליתן "עכ ש בהקדמה. אבל"לנו מקום להבין באיכותם, וכמ
משלים כדי לקרב את הגדרת היחסיות הקיימת ביניהם. ונאמר כך, 

דהנה כל מציאות, תחילת הבחנתה היא עצם מה שהיא נמצאת, 

 –וחידושה במה שלא היתה כלל. ולהבחנה זו קראנו בשם 'בריאה' 
אין פירושו שמהכלום יצא משהו, אלא  'יש מאין'(צריך להדגיש שהמושג יש מאין. 

אין לה יחס וערך כלל עם מהות הבריאה, ולכך קראנו  ,מציאות שהוציאה את מה שיצאשה

נקודה זו של ראשית ההופעה למעשה היתה כוללת יש מאין)  –להופעה זו 

בתוכה את כל העתיד לצאת ממנה ולהצטייר לגילוי גמור, אבל 

 –פ בשלב זה עדיין הכל כמוס וסתום, ועומד במדרגה של "עכ
הדבר לזרע קטן שכל מהות האילן ותוארו עומדים בו בריאה. דומה 

בכל פרטיהם, אבל לא ניתן כלל להבחין בהם. כך עולם הבריאה 

מכיל בתוכו את המציאויות כפי שרשם הראשון בלבד, ושם 

האחדות ניכרת ביותר, יען כי בשורש הדברים חוזרים כל 

בא  אח''ככחלקים של דבר אחד ממש.  ,המציאויות הניכרות לעינינו

שלב  הציור שהוא עולם היצירה שהוא נתינת הגדר והגבול של כל 

חלק וחלק, אבל עדיין איננו בגדר מעשי. ולבסוף עולם העשיה 

  שהוא ההוצאה לפועל גמור בגוף של כל מה שקדם.

ג' עולמות אלו למעשה מקבילים בענינם אל מציאות האדם 
לם העשיה, עו –נפש רוח ונשמה, נפש  –ומקושרים אליו לפי סדר 

עולם הבריאה. ובפעולות האדם  –עולם היצירה, ונשמה  –רוח 

מחשבה, דבור ומעשה.  –ישנה הקבלה לשלשת ההדרגות הללו 

כ יעשה מכח מה שחשב "וכמו שבמחשבה כל מה שייעשה אח

כ אינו ניכר כלל, כך למעשה גם עולם הבריאה, "בתחילה, ואעפ

ו כל המציאויות וכאמור. לסיכום עולם הבריאה הוא עולם שב

עומדות במצב שרשי מאד, שבו נתחדשו מהותם בלבד, ללא ציור 

שהוא השלב שני בהופעת עולם היצירה, שהוא כנגד ההגדרה 

הכמות והגודל (יצירה מלשון ציור) והוא  –השניה של כל נמצא 

כנגד ענין הדבור שמגלה את ענין המחשבה, ונותן לו גדר ניכר 

שזה המעשה  –ציאות גמורה ועשויה וברור. אבל עדיין אינו במ

  הגמור כנגד עולם העשיה. 

פ הוא כי כל אחד לפי בחינתו הוא עולם מלא, מכל "אך עכ

כללי ופרטי המציאויות כולם, שכל מה שישנו בזה ישנו בזה, 

ונחתם כל התחתון בכל פרטי המציאויות שבו מהעליון שעליו, 

יש שהעליון עם התחתון הם כחותם ונחתם, שכל מה ש

מעתיקו בהנחתם, וכל מה שבהנחתם הוא רק  –בהחותם 

מהחותם. אלא שכל מי שהוא יותר עליון, הנה נתעלה כל 

המציאות שבו במדרגה יותר נעלה ויותר זך, הן בחומרו והן 

  מאותו שלמטה הימנו.  –בצורתו הרבה מאד 

כ לעיל בהקדמה בענין הבונה בית, שמתחילה "דומה הדבר למש

כ דבר עם הקבלן איך רוצה שיבנה אותו, "ואח יעשהו,חשב איך 
פ שכל הג' בתים הם "שחשב. שאע ולבסוף הבית עומד כפי מה

  מ מציאותם שונה בתכלית."באותה התבנית ממש, מ

והנה כל עולם ועולם בכללו הוא בתכונת פרצוף אדם, שכל מה 

שישנו באדם ישנו בעולם וכל מה שבהעולם הוא באדם, ואין 

, וכן 10א"ש באבות דר' נתן פ' ל"ה. וכמבזה אלא מה שבז

                                                           

 

 

רבי נחמיה אומר: מנין שאדם אחד שקול כנגד כל מעשה "זה לשונו שם  10
בראשית? שנאמר (שם ה) זה ספר תולדות אדם, ולהלן הוא אומר (שם ב) אלה 

. מה להלן בריאה ועשיה אף כאן בריאה תולדות השמים והארץ בהבראם
ה כל הדורות שעתידין לצאת ממנו כאילו הם "ועשיה. מלמד שהראהו הקב

עומדין ומשחקין לפניו. ויש אומרים: לא הראהו אלא צדיקים בלבד שנאמר 
(ישעיה ד) כל הכתוב לחיים בירושלים. רבי יהושע בן קרחה אומר: הרי הוא 

יניך ועל ספרך כולם יכתבו מלמד שהראהו אומר (תהלים קלט) גלמי ראו ע
ה לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור דור ופרנסיו, דור דור ומנהיגיו, "הקב

דור דור ונביאיו, דור דור וגבוריו, דור דור ופושעיו, דור דור וחסידיו. בדור 
א בנו של "פלוני עתיד להיות מלך פלוני בדור פלוני עתיד להיות חכם פלוני. ר

וסי הגלילי אומר: תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא רבי י
ה ואומרת שירה עם מלאכי "העולם היתה תורה כתובה ומונחת בחיקו של הקב

השרת, שנאמר (משלי ח) ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום משחקת 
בתבל ארצו. משלו משל למה הדבר דומה? לאחד שנטל את העץ ומבקש לצור 

הרבה ואין לו מקום לצור ויש לו צער, אבל מצייר בארץ והולך ומבדיל צורות 
ה יהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים "הרבה הרבה. אף כך הקב

בחכמתו ובתבונתו ברא את כל העולם כולו, וברא את השמים ואת הארץ, 
עליונים ותחתונים, ויצר באדם כל מה שברא בעולמו: ברא חורשים בעולם 

א חורשים באדם, זה שערות של אדם. ברא חיה רעה בעולם ברא חיה ובר
רעה באדם זה בני מעיו של אדם. ברא קורצין בעולם וברא קורצין באדם, זה 
אזניו של אדם. ברא ריח בעולם ברא ריח באדם, זה חוטמו של אדם. חמה 
בעולם חמה באדם, זה אורו של אדם. מים סרוחים בעולם מים סרוחים באדם, 

ו מימי חוטמו של אדם. מים מלוחים בעולם מים מלוחים באדם, זהו דמעות זה
של עינים. נחלים בעולם נחלים באדם, אלו דמעות. חומות בעולם חומות. 
באדם, אלו שפתותיו של אדם. דלתות בעולם דלתות באדם, זה שיניו של אדם. 

מים רקיעים בעולם רקיעים באדם, זה לשונו של אדם. מים מתוקים בעולם 
מתוקים באדם, זהו רוקו של אדם. לסתות בעולם לסתות באדם, זהו לחייו של 
אדם. מגדלים בעולם מגדלים באדם, זהו צוארו של אדם. סתידראות בעולם 
סתידראות באדם, זה זרועותיו של אדם. יתידות בעולם יתידות באדם, זה 

אשכולות אצבעותיו של אדם. מלך בעולם מלך באדם, ראשו. אשכולות בעולם 
באדם, דמו. יועצים בעולם יועצים באדם, כליותיו. ריחים בעולם ריחים באדם, 
זה קרקבנו של אדם. נימסים בעולם נימסים באדם, זה טחולו של אדם. 
אשפתות בעולם אשפתות באדם, זה כריסו של אדם. בורות בעולם בורות 

מי רגליו של  באדם, זה טיבורו של אדם. מים חיים בעולם מים חיים באדם, זה
אדם. חיים בעולם חיים באדם, זה דמו של אדם. עצים בעולם עצים באדם, זה 
עצמותיו של אדם. גבעות בעולם גבעות באדם, זה עגבותיו של אדם. עלי 
ומכתשת בעולם עלי ומכתשת באדם, זה ארכבותיו של אדם. סוסים בעולם 

מות באדם, זה סוסים באדם, זה שוקיו של אדם. מלאך המות בעולם מלאך ה
עקיביו של אדם. הרים ובקעות בעולם הרים ובקעות באדם. עומד דומה להר, 

 ."ה בעולמו ברא באדם"נופל דומה לבקעה. הא למדת שכל מה שברא הקב
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ב, וכנודע שלזה נקרא האדם עולם "א פ' ע"ם במורה ח"הרמב

כ כל עולם בשם אדם. והם אדם דבריאה אדם "קטן, וכן נקרא ג

דיצירה אדם דעשיה כי כל אחד הוא קומה שלימה מתכונת 

  פרצוף אדם שלם ממש. 

קטנים. כל  דומה הדבר לגוף האדם המורכב ממספר עצום של תאים

תא למעשה עובד כיחידת חיים עצמאית, עם ספיחה של חמרי הזנה 

וסילוק פסולת וכו' כשבמישור הפרטי אין קשר ויחוס בין תא לתא. 

רק זה ידענו שמקיבוץ כולם יחד נשלמת קומת אדם בגוף חי 

כמציאות הכוללת את כל אותם חלקיקים. כך גם העולם שלנו וכן 

ישנם הרבה פרטים וכל אחד מציאות  שאר העולמות, שבכל עולם

לעצמו, אבל במבט הכולל כולם עומדים כמציאות של חלקים לישות 

ע "אדם דעשיה כו'. ולמעשה כן הוא גם בכללות עולמות בי –אחת 
נערכים הם באחדות אחת כמציאות אחת, כשעולם הבריאה ראשו, 

יצירה אמצעו ועשיה תחתיתו. והולכים הדברים יותר למעלה עד 

ז עד "כל מציאות הנבראים בכל מחלקותיהם עולים ונכללים זבש

שתבחן כל מציאות מה שיצא מאתו יתברך כמציאות אחת שאין 

  שיעור לרום מעלתה.

והנה על דרך שאמרנו בהמציאות בכלל שהוא נחלק לג' 

מדרגות, שהם הג' עולמות בריאה יצירה עשיה, הנה על דרך 

  כ בכל עולם ועולם בפרט. "זה הוא ג

היינו שגם בעולם העשיה ישנם בריאה ויצירה ועשיה, שהם ג' 

החלקים בפרט שיש בה, בין מצד הקומה (ראש גויה בטן) ובין מצד 

  העובי (פנימי תיכון חיצון), וכן הוא גם ביצירה ובבריאה בפרטות. 

פ שכל הבריאה מכילה "ויש בכאן הערה חשובה ויסודית מאד, שאע
מ כל חלק כולל בתוכיותו "ץ, מחלקים שונים ומשונים לאין ק

דוגמת כולם ממש באין חיסור אחד מהם מאומה. רק שהשינוי בין 

החלקים נובע מהיחס שבין החלקים שבו, כמה יהיו יותר פעילים 

ימין  –וכמה פחות. לדוגמא, אם נקח דף נייר ונחלקו לב' חלקים 

ושמאל, הרי לך ב' חלקים מוגדרים. אמנם גם החלק השמאלי עצמו 

כ יכול להתחלק לימין ושמאל, "ש בו מן הימין שהרי הוא בעצמו גי
שבשמאל, והולך הדבר עד אין קץ. כך  –רק ששניהם ימין ושמאל 

שלמעשה אין לך ימין החלטי ללא שמאל וכן להפך. הדבר הזה נוגע 

למעשה לכל הברואים שאפילו הקיצוניים בגדרם, יש בהם מן ההפך 

הסיבה לכך נעוצה בזה שבורא רק במידה מועטה מאד.  –שלהם 

אחד ברא את הכל, ולא ברא הבורא אלא בריאה שהיא אחת. ואם 

היתה מציאות של שמאל בלא ימין כלל וכן להפך, היו בכאן ב' 

ו ישנם ב' "בריאות שאין ביניהם כל קשר, והיתה ההוראה מזה שח
  רשויות. 

י "שכיון שכל פרט מקושר להכלל ע –ההשלכה מזה אדירה היא 
כ שאין לך "ילתו בתוכו את כל התמונה בזעיר אנפין, נמצא אכל

פעולה בפרט שאינה משפיעה ברמה זו או אחרת על כל הכלל כולו. 

כ, שכל אדם בעולם מקושר הוא לכל "ולענין האדם הפרטי כן הוא ג
ל בשמונה "ה קוק זצ"ההויה כולה ולכל האנושות, וכך כתב הראי

נשמה. וכל מה שמעמיקים כל העולמות מתגלים בתוך ה"קבצים 

בידיעה הפנימית של תוכני הנשמה, מתגדלת הידיעה על הכל. 

ונשמת העולם, ואור המקורי של חיי כל, מתגלה ביותר, כל מה 

שהגילוי העולמי מתרחב הוא בתוכיות הנשמה עצמה, עד שאור ד' 

   "מאיר על האדם לפי רוב הסתכלותו בנשמתו.

ף אדם כנזכר, וכל פרצוף כי כל עולם הרי הוא בתכונת פרצו

אדם הנה הוא נחלק לג' בחינות, שהם ג' מדרגות הן באורך 

מלמעלה למטה], –[והן בעובי. באורך הוא ראש גויה בטן 

מחוץ לפנים]. והם ג' חלקי –[ובעובי הוא בשר גידין עצמות 

הגוף שהם חיצון תיכון פנימי, והם ג' בחינות כל אחד במדרגה 

נים בג' חלקי צורה הידועים שהם בפני עצמה, כי בהם שוכ

נפש רוח נשמה. כי הנפש היא שרויה בהבשר שהוא החלק 

החיצון של הגוף, ועיקר משכנה ומקומה אשר משם היא 

מתפשטת ומחיה את כל הגוף הוא בהכבד, שהוא התחלת 

ל כי עיקר עצמות אור הנפש "[ורהמעיים והבטן חלק התחתון דהגוף. 

ה "א פ"ילויו הוא בכבד. עיין דברינו שער טנתכ רק בלב, אך ג"הוא באמת ג

והרוח הוא שרוי בהגידין שהוא החלק ו אות ב'] "ג ושם פ"אות ס

התיכון והאמצעי שבגוף, ועיקר משכנו ומקומו הוא בלב, שהוא 

הנקרא בספר יצירה בשם 'גויה', משום שהוא עיקר מציאות 

ל במוח שבהעצמות, "האדם. והנשמה היא שרויה בעצמות, ר

כ 'כל עצמותי תאמרנה', והוא החלק הפנימי "הוא משו

שבהגוף, ועיקר משכנה ומקומה הוא בהמוח שבראש שהוא 

  החלק העליון שבהגוף. 

והנה אלו הג' מדרגות שהם ראש גויה בטן שבאורך, אשר 

וכן פנימי תיכון חיצון שבעובי,  (מ'וח ל'ב כ'בד)ך "סימנם הוא מל

נ שבהם, "עם הנר ון ח'יצון)(פ'נימי ת'יכח "אשר סימנם הוא פת

הנה הם הג' בחינות דבריאה יצירה עשיה אשר הם בכל 

פרצוף ופרצוף. כי הנשמה והמוח עם החלק הפנימי שבהגוף, 

ל יומא "הוא בחינת בריאה שבכל פרצוף. והוא מה שאמרו חז

פה. מהיכן הולד נוצר מראשו כו' אבא שאול אומר מטיבורו 

רו שם עד כאן לא קאמר אבא ומשלח שרשיו אילך ואילך. ואמ

שאול אלא לענין יצירה כו' אבל לענין פקוח נפש אפילו אבא 

[ועיין בתוספות שם שהקשו כי שאול מודה דעיקר חיותיה באפיה. 

כ כי תחילת ברייתו מראשו, ואומר רבינו תם "בנדה כה. אמר אבא שאול ג

ד "ספתא נדה פל 'כרשון', וכן הוא בערוך עיין שם. אמנם בתו"שם, כי בנדה צ

ד סימן ח' "כ כמו הגירסא שלפנינו, אך במדרש ויקרא רבה פ' י"כתוב שם ג

אך באמת הנה אלו ואלו הם דברי  ת והערוך]"שם איתא כגירסת ר

ח, כי בבחינת הבריאה של הולד שהוא התחלת מציאותו "א

ויציאתו אשר מאין ליש, הוה ראשיתו מראשו שהוא מהמוח 

חיות ושם הוא ראשית העצם שבו, כי משם הוא שורש ה

ונקודתו הפנימית, אשר משם נמשך ההתהוות של הולד. והוא 
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מה שאמרו כי לענין חיותיה גם אבא שאול מודה ששם הוא 

שרשו בעצם. אך זהו רק בבחינת האיכות שבו, שהוא בחינת 

הבריאה שבו. אבל בבחינת היצירה של הולד שהוא מציאותו 

חלק האמצעי שבגוף, בכמות הנה בזה נעשה ההתחלה מה

ל מטבור הלב עד טבור הגוף "והוא מה שאמר מטיבורו, ור

ששם הוא החלק האמצעי שבגוף, וכמו שאמרו שם דכל מידי 

ממציעתיה מיתצר, ומתחיל מציאותו אשר בבחינת יצירה 

מהרוח והלב שהוא החלק האמצעי שבגוף, ומשלח שרשיו אילך 

ינת היצירה ואילך. כי הרוח והלב שהוא באמצע, הוא בח

שבהפרצוף והוא הגויה, ומציאותו הוא מטבור הלב עד טבור 

הגוף. והוא כל חלק הגוף אשר לפנים מן הפרסא המפסיק בין 

ז הוא בחינת היצירה "הלב והריאה לבין הכבד והמעיים, וכ

שבגוף. אך הנפש עם הכבד וכל חלק החיצון והתחתון שבגוף, 

מר תיקונו בכל הוא בחינת עשיה שבכל פרצוף, כי שם נג

  עביותו וחומריותו הנצרך אליו לקיומו בעולם הזה. 

וכן הנה ישנם על דרך זה כל אלו הג' בחינות ומדרגות בכל 

כ, כי אין בריאת ויצירת ועשיית האדם אלא רק "עולם ועולם ג

ש באבות דר' נתן "מאותן הבחינות אשר ישנם בהעולם, וכמ

ספירות אשר בכל עולם שהם  (והם הג' מדרגות שבעשרא וכנזכר. "פ' ל

ונמצא כי אלו הג' מדרגות דבריאה יצירה  מ כנודע)"ת נהי"ב חג"כח

עשיה, הנה הם ישנם הן בפרטות שהוא בכל אדם בפרט, והן 

בכללות שהוא בכל עולם ועולם בפני עצמו, והן בכללי כללות 

ע. כי בכללי כללות הוו כל הג' עולמות "שהם הג' עולמות בי

ללות פרצוף אדם אחד, וכן הוא כל עולם בפני כ רק כ"יחד ג

עצמו, הוה כל אחד בחינת קומת פרצוף אדם בכל תכונותיו 

כנזכר. והרי נבחן בחינת בריאה יצירה עשיה בכל עולם גופה, 

  וכן בכל אדם גופה. 

וכבר אמרנו כי אלו הג' מדרגות שבאדם הנה הם הנשמה רוח 

ולם גופה, וכן הוא נ שבכל ע"כ בחינת הנר"נפש שבו, וכן הם ג

בכללי כללות. כי עולם הבריאה הוא בבחינת נשמה, ועולם 

נ "היצירה הוא רוח, ועולם העשיה הוא נפש. הגם שיש נר

כ, אמנם בהעריך כלל כל עולם זה כנגד "א מהם עצמו ג"בכ

זה, הנה נבחן כל אחד לגבי חבירו רק בבחינת מדרגה אחת 

התחתונה והחיצונה  לבד. כי כלל כל עולם העשיה כולה שהיא

נ שבה כולם רק בבחינת "לכולם, הנה נבחן כל הג' חלקי הנר

נ שבהנפש גופה, והיא כולה רק "נפש לבד, כי הם רק הנר

הנפש הכללי. וכל עולם הבריאה בכלל שהוא העליון והפנימי 

נ "נ שבו כולן בבחינת נשמה, והם הנר"לכולם, הוה הנר

מכל הבחינות, וישנם  שבהנשמה הכללי. כי כל אחד הוא כלול

בכל אחד כללים ופרטים ופרטי פרטים עד אין חקר, וכמו 

  י לקמן בדברינו. "שיתבאר עוד בעזה

במבט זה שכתב הרב למעשה נטווה החוט של תהליך השתכללות 

העולמות לעתיד. וכבר נכתב לעיל בענין המשל של תאי גוף האדם 

כולו חיותו היא כ הגוף "שכל אחד עומד וחי כיחידה עצמאית, ואעפ

מציאות שלא קיימת באופן פרטי בשום תא. ונדמה במשל שיחה של 

שני תאים בגוף אדם המשוחחים זה עם זה, ויאמר אחד לחבירו 

'שמעתי שכל מליוני התאים שבמערכת שלנו למעשה כולם נושאים 
יישות אחת עליונה', ומשיב לו חבירו 'כן, אבל מוזר שאין לכולם 

כ איך הוא חי ?'. אנחנו יודעים שאין קושי "אביחד צורה של תא, 
צורה להחלת חיים קשורה בבורא יתב' כפי רצונו. הבשאלה זו, ש

פ צריך לדעת שישנם תפיסות חיים אחרות משלנו והם "אבל עכ

כלליות הרבה יותר מעבר לדמיון הכי פרוע. החויה של כל פרט 

ותנת לו כחלק ולא כעצמאי, מצד אחד מבטלת אותו, אבל מצד שני נ

מציאות הרבה יותר גדולה מכל מה שיכל לקבל במציאותו הפרטית. 

בזמן בית המקדש הראשון עמדה כנסת ישראל במעמד כזה שבו 

באמת כל חוויית היחיד את עצמו היתה מאד מושפעת מהכלל, וכל 

הצלחת הכלל היתה נתפסת אצלו כהצלחתו הוא וכן להפך. ומצב זה 

פני זה, לפי שכל האחדות העצומה עדיין לא מתקרב למה שדובר ל
שהיתה, לא היתה אלא בקומת כנסת ישראל. אבל אומות העולם 

וכל שכן חלק החי הצומח והדומם, עדיין עמדו מחוץ לתמונה. וגם 

זה עדיין לא איחוד העולמות עשיה ביצירה, ושניהם בבריאה וכולם 

ס, שזו תכלית כל העולמות. וה' יראנו בטוב "באצילות עד אוא
  רושלים.י

  פרק ב.

נ, הנה האמת "אמנם מה שאמרנו שחלקי הצורה הם ג' והם נר

נפש, רוח, נשמה, חיה, –[י "הוא שחלקי הצורה הם חמשה, והם נרנח

ד סימן ט' וכן "ל בבראשית רבה פ' י"וכמו שאמרו רז יחידה]

ז, חמשה שמות יש לנשמה נפש "בדברים רבה פ' ב' סימן ל

מת ה' בחינות נשמה כל אחד רוח נשמה חיה יחידה. והם בא

גבוה מחבירו. אך מה שאמרנו שהם ג' הוא משום כי מקומם 

ומשכנם בהגוף הוא רק ג' לבד שהם נפש רוח נשמה, ועל 

ב [ראש גויה בטן] "ידיהם נתחלק הגוף לג' מדרגות, שהם רג

ל. ולא נמצא בהגוף מקומות "ח [פנימי תיכון חיצון] כנ"ופת

ק ג' לבד שהם מוח לב כבד, והם וחדרים לחלקי הצורה אלא ר

נ, אבל להחיה והיחידה לא נמצא להם כלים "המקום ומעון לנר

בהגוף להתלבש בהם, כי אין בכח הגוף לקבלם מחמת אורם 

הגדול, אלא שהחיה היא בתוך הנשמה, שהנשמה הוא הגוף 

והכלי שלה, והיחידה היא שורה בתוך החיה. והעיקר הוא כי 

ינם מתלבשים בעיקר אורם בהגוף החיה והיחידה הנה הם א

כלל, אלא שהם מרחפת על הגוף מבחוץ. כי החיה היא מרחפת 

נ שבהגוף, והיא להם בבחינת אור מקיף. והיחידה היא "על הנר

מרחפת על החיה והיא מקיף למקיף. ומה שאמרנו שהם 

מתלבשים בהנשמה, הוא רק הארתם לבד, אבל הם עצמם 
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הם רק בבחינת מקיף ומקיף אינם מתלבשים בהגוף כלל, אלא 

למקיף. ומשום שהם אינם מתפשטים להתלבש בהגוף ממש, 

נ לבד שהם מוח לב "ולא נמצא בהגוף אלא רק ג' כלים להנר

כבד כנזכר, לכן אמרנו שחלקי הצורה אשר בהגוף הם ג' שהם 

  נ. "הנר

ובענין תפקידם הרוחני של כל חלק וחלק, ידובר בזה בהמשך 

מדבר אלא ביחסי התקשרותם זה לזה ושרייתם בארוכה, וכאן אינו 

  בהגוף.

ז "והנה על דרך שאמרנו בכל אדם בפרט כן הוא עד

בהעולמות בכלל. כי הנה הם ג' עולמות בריאה יצירה עשיה, 

אשר הם כלל העולמות הנפרדים, משום שהם כולם אינם 

  אלהות כלל. 

נ הכלליים. כי הנפש "והנה הם ג' כלים לקבל בתוכם את הנר

כללי הוא בעשיה והרוח הכללי הוא ביצירה והנשמה הכללי ה

בבריאה. אבל לחיה ויחידה הכלליים לא נמצא עוד עולמות 

נבראים להיות כלים להם, אלא הוא כי החיה והיחידה הכלליים 

הם רק מרחף עליהם מבחוץ בבחינת מקיף ומקיף למקיף, ולא 

  נכנס מהם בהעולמות מבפנים אלא רק הארתם לבד. 

נו שהאדם מקביל בעניינו לכל העולמות והגילויים שמעליו. היי

וכללות הגילויים מתחלק לחמשה עולמות, המתחלקים בעניינם לב' 

עולמות עליונים שהם בבחינת אלהות (אדם קדמון ואצילות) וג' 

עולמות תחתונים שהם העולמות הנפרדים שהם אינם אלהות 

לקי נשמה שהם (בריאה יצירה ועשיה). וכנגדם יש באדם ה' ח

י. ומכיון שהעולמות הנפרדים שייכים לבחינת גוף וכלי "הנרנח
בערכנו, לכך אותם החלקים המקבילים להם שייכים עם הגוף 

כ מה שיש באדם כנגד ". משא(נפש רוח נשמה) ושוכנים בתוכו

אותם העולמות האלהיים להם אין משכן בגוף אלא הם בסוד אור 

  . (חיה יחידה) מקיף

י "דרך שאמרנו שישנם ה' צורות כלליים שהם נרנחוהנה על 

נפש שבנפש, רוח שבנפש, נשמה שבנפש,  –בהנפש הכללי 

ז ה' "חיה שבנפש, יחידה שבנפש, וכולם הם נפש הכללי, וכן עד

י בהנשמה "י בהרוח הכללי, וכן ה' בחינות נרנח"בחינות נרנח

י "בהחיה הכללי, וה' בחינות נרנח י"ה' בחינות נרנחהכללי, ו

בהיחידה הכללי. וכן על דרך שאמרנו שהחיה והיחידה הכלליים 

לא נמצא להם כלים בהגוף, והם אינם מתלבשים בהגוף אלא 

שנשארים מבחוץ בבחינת מקיף ומקיף למקיף, כן הוא על דרך 

י "זה בהחיה והיחידה הפרטיים אשר בכל אחד מהנרנח

ים כ אינם מתלבשים בהגוף אלא שנשאר"הכלליים, הנה הם ג

כ רק בבחינת מקיף ומקיף למקיף. וכגון הנפש הכללי אשר "ג

אמרנו שהוא מתלבש בהגוף, ומקומו וגילויו הוא בהכבד ומשם 

הוא משלח פארותיו בכל הגוף כולו, ומאיר ושולט בחלקי 

ל, הנה כל התלבשות הזה הנה הוא רק "החיצוניות דהגוף וכנ

הנה הם  נ שבנפש, אבל החיה והיחידה שבהנפש"בבחינת הנר

אינם מתלבשים בהגוף אלא רק בהארתם לבד, אבל עיקר 

ז "אורם נשאר מבחוץ בבחינת מקיף ומקיף למקיף. וכן עד

בהרוח הכללי המתלבש בהלב ומאיר ושולט בהחלק האמצעי 

י שבהרוח הכללי "י שהם הנרנח"שבגוף והנה הוא כלול מנרנח

ו נ שב"וכנזכר הנה אינו מתלבש בהלב והגוף אלא רק בהנר

לבד, אבל החיה והיחידה שבו הם נשאר מבחוץ בבחינת מקיף 

ז הנשמה הכללי אשר היא מתלבש "ומקיף למקיף. וכן עד

בהמוח ומאיר ושולט בהחלק הפנימי שבגוף, והנה היא כלולה 

י שבהנשמה הכללי, הנה אינו מתלבש "י שהם הנרנח"מנרנח

 נ שבה לבד. אבל החיה והיחידה"בהמוח והגוף אלא רק בהנר

שבה הם אינם מתלבשים בהגוף כלל אלא שהם נשאר מבחוץ 

בבחינת מקיף ומקיף למקיף. והרי נמצא כי יש לכל גוף ו' מיני 

מקיפים פרטיים, והם החיה והיחידה אשר בכל אחד מהג' 

נ הכלליים, והוא לבד החיה והיחידה הכלליים שהם "אורות נר

אחד י שבכל "כולם רק מקיפים לבד בכל הה' בחינות נרנח

ז מיני מקיפים לכל פרצוף ופרצוף, "מהם. והרי הם בסך הכל ט

  וכן הוא בכל עולם ועולם. 

י ישנם "היינו שלמעשה לכל אחד מחמשת חלקי הנשמה שהם הנרנח
י "י הפרטיים דהנרנח"חמשה חלקים פרטיים שבהם, שהם הנרנח

ה בחינות פרטיות. והנה החיה והיחידה "כ ישנם כ"הכלליים, ובסה
ם יש בפרטותם ה' חלקים פרטיים וכולם מקיפים, וביחד הכלליי

עולים לעשר בחינות פרטיות. ובנשמה הכללית וכן ברוח ובנפש 

הכלליים שיש בכל אחד מהם ה' בחינות, ומתוכם ב' מקיפים וג' 

פנימיים, הנה בכללותם יש ב' מקיפים מכל אחד שבסך הכל עולים 

ה עולים לשש לששה חלקים, ובצירוף החלקים מהחיה והיחיד

עשרה חלקים מקיפים. ובאור הפנימי שלהם ישנם ג' בחינות מנפש 

נ) הרי באור פנימי ישנם ט' בחינות "נ דנר"רוח ונשמה הכלליים (נר
  פרטיות. 

אמנם הוא כי כל זה הוא רק בדרך כלל אבל בפרטיות הנה 

י שבכל אחד בהפנימיים והמקיפים "מתרבים הארת הנרנח

ן חקר, וכמו שמבואר בהדרושים. ועי' שבהם לפרטים רבים אי

ב אות ז' סי' ב'. וענין צורך ותועלת "דברינו בשער העקודים פ

כ קצת "המקיפים עיין דברינו שם אות ח' וכן יתבאר כל זה ג

  י."לפנינו בשערים הבאים בעזה

אמנם דע כי הנה הגם שאמרנו שחלקי הצורה המתלבשים 

נתייסד להם ג' כלים נ, ואמרנו כי "בהגוף הנה הם ג' שהם נר

ל, הנה "נ וכנ"בהגוף שהם מוח לב כבד והם מקום ומעון להנר

האמת הוא כי עיקר הצורה המתלבש בהגוף ממש הם רק 
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נ דהנפש והרוח הם אשר "שנים שהם נפש ורוח לבד. והנר

מתלבשים במוח לב כבד. אבל הנשמה הכללית היא אינה 

יקר מתלבש בהמוח אלא רק בהקצה התחתון שלה. כי ע

מדרגת האדם הוא רק הנפש והרוח, אבל הנשמה היא באמת 

למעלה ממדרגתו ואינה מתלבשת בהאדם, אלא רק כדי 

שהוא נפש  –להתעלה ולהתגדל על ידה למעלה ממדרגתו 

כ. ומשום שעיקר "ורוח, ולהתעלה על ידה למדרגת הנשמה ג

מדרגת האדם הוא רק נפש ורוח, לכן הם אשר מתלבשים 

גוף וחומר ונעשים חד עמו. אבל הנשמה אין ומשתתפים עם ה

לה השתוות עם הגוף כלל, אלא רק בהקצה היותר תחתון שבה 

כ רק "לבד, ובזה לבד היא מתלבשת בו, והתלבשותה הוא ג

י הנשמה שברוח אשר מקומה הוא בהמוח. ומה שאמרנו "ע

הוא רק הרוח שברוח, אבל הנשמה  –לעיל שהרוח הוא בלב 

בהמוח, והוא עיקר הנשמה שבאדם אשר  כ רק"שברוח שורה ג

נ "במדרגת האדם. ובתוך אותה הנשמה שברוח מתלבשים הנר

שבהנשמה הכללית בהקצה היותר תחתון שבהם, וכדי 

י אותה הנשמה "להתעלה ולהתגדל על ידן למעלה ממדרגתו וע

הכללית קשור האדם לעמלה למעלה ועל ידה שורה השכינה 

שיתבאר כל זה למטה באר  בישראל ומייחד שמו עליהם כמו

  היטיב בעזרת השם יתברך שמו. 

מח, לב כבד. במוח שורה  –לסיכום, האדם נחלק לג' חלוקות 

הנשמה שאינה הנשמה הכללית, אלא הנשמה הפרטית של הרוח, 

והנשמה הפרטית של הנפש. בלב שורה הרוח, היינו הרוח הפרטי 

נפש הפרטית של הרוח, וכן הרוח הפרטי של הנפש. ובכבד שורה ה

 –של הנפש, וכן הנפש הפרטית של הרוח. (או בלשון המקובלים 
ר). אבל הנשמה הכללית אפילו הנפש שבה, אין לה "נ דנ"נר

השתוות כלל עם הכלים דגוף האדם, והכלי להתלבשותה הינו 

הנשמה שברוח השורה במוח, וגם אז החלק ממנה המתלבש בו הינו 

  החלק היותר קטן. 

חלקי 
היחידה 

  כלליתה

חלקי 
החיה 

  הכללית

חלקי 
הנשמה 
  הכללית

חלקי 
הרוח 
  הכללי

חלקי 
הנפש 

  הכללית

משכנם 
בגוף 
  האדם

אין כנגדם   יחידה  יחידה  יחידה  יחידה  יחידה
מדור 
  חיה  חיה  חיה  חיה  חיה  בגוף

  מוח  נשמה  נשמה  נשמה  נשמה  נשמה

  לב  רוח   רוח   רוח   רוח   רוח 

  כבד  נפש  נפש  נפש  נפש  נפש

  

  

  

  

  

  

  

  

  לפרק ג.הקדמה 

הנה בפרק זה עומד הרב לעמוד על חילוק מדרגות בין אותם שהם בבחינת אלהות לבין אותם שאינם אלהות, וכל זה בעולמות בריאה יצירה 

י הפרטיים. כל עולם "י בכל אחד מהם, שהם הנרנח"י הכלליים, שיש בהם נרנח"ועשיה. והנה כללות המדרגות שדובר בהם עד עתה הם הנרנח
ע). והנה כל עולם ככל שמתקרב יותר "י דבי"י דנרנח"נרנרח –ריאה יצירה ועשיה יש בו את כל ההתפרטות הזו (או בלשון המקובלים ב –ועולם 

לאצילות הקדוש, יותר ויותר מדרגות פרטיות שבו ייבחנו במדרגת האלהות, וככל שיתרחק מהאצילות יתמעטו בחינות אלו. אין חילוק בין 

שבכולם מדרגתם נבחנת במדרגת אלהות. וכן בכולם הנפש והרוח הפרטית דהנפש והרוח   –ה החיה והנשמה הכלליים דרגת היחידהעולמות במ

  הכללית אינם אלהות כלל. וכל חילוק העולמות יהיה רק בנשמה חיה ויחידה הפרטית של הרוח והנפש הכלליים וכפי מה שמפורט בטבלה הבאה:
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  פרק ג.

י פרטיים, והיינו שכל "י כלליים ונרנח"והנה אמרנו כי יש נרנח

ל. "י וכנ"כ מנרנח"י הכלליים הנה כלול כל אחד ג"אחד מהנרנח

י "י הכלליים להנרנח"אמנם הנה יש חילוק גדול בין הנרנח

י הכלליים הנה הרוח והנפש הכלליים הם "הפרטיים, כי הנרנח

פ מה שיתבאר "(ועעשים, והם אינם אלהות כלל נבראים נוצרים נ

. אבל הנשמה והחיה והיחידה הכלליים אלו הג' הם כולם למטה)

ע, שאפילו בעולם העשיה הוה "אלהות גמור גם בהעולמות בי

מהנשמה הכללית ולמעלה כולו אלהות גמור. כי הנשמה 

הכללית אשר גם בהעשיה, הנה היא מעולם האצילות אשר 

  ר, כמו שיתבאר בשערים הבאים. הוא אלהות גמו

י הפרטיים אשר ישנם גם בהנפש והרוח "אמנם הנרנח

הכלליים, הנה יש בהם בחינות שהם אלהות ויש בהם בחינות 

שאינם אלהות. ויש חילוק בזה בין העולמות, כי בעולם העשיה 

הוה האלהות שבהם רק היחידה לבד שבהם, כי היחידה 

ליים דהעשיה הוא אלהות הפרטית אשר גם בהרוח והנפש הכל

גמור, אבל מהחיה ולמטה אשר בהרוח והנפש הכלליים 

הם אינם אלהות כלל. ובעולם היצירה הוה גם החיה  –דהעשיה 

כ אלהות "הפרטית אשר בהרוח והנפש הכלליים דהיצירה ג

גמור. אך מהנשמה הפרטית ולמטה אשר בהרוח ונפש 

ם הבריאה הוה הכלליים דהיצירה, הם אינם אלהות כלל. ובעול

גם הנשמה הפרטית אשר בהרוח והנפש הכלליים דהבריאה 

כ אלהות גמור, ורק הרוח והנפש הפרטיים אשר ברוח ונפש "ג

  הכלליים דהבריאה הם אינם אלהות כלל. 

ונמצא כי בעולם הבריאה הוה האלהות מהנשמה ולמעלה 

ל גם הנשמה הפרטית אשר בהרוח ונפש הכלליים "לעולם, ר

בעולם היצירה הוה האלהות אשר גם ברוח והנפש שבה. אבל 

הכלליים שבו רק מהחיה ולמעלה. אך בעולם העשיה לא הוה 

  אלהות ברוח ונפש הכלליים שבה, אלא רק היחידה לבד שבהם. 

ל גם "והרי נמצא מכל זה כי היחידה היא לעולם אלהות, ור

היחידה הפרטית אשר גם ברוח ונפש הכלליים דהעשיה. אבל 

הנפש הפרטיים דהרוח ונפש הכלליים, הם לעולם אינם הרוח ו

אלהות אפילו בעולם הבריאה. אך הנשמה והחיה הנה בעולם 

ל אפילו הנשמה "כ אלהות גמור לעולם, ור"הבריאה הם ג

והחיה הפרטיים אשר גם בהרוח והנפש הכלליים. אבל ביצירה 

הוה האלהות רק מהחיה לבד אך לא מהנשמה ולמטה. ובעולם 
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הוא רק היחידה לבד ולא מהחיה ולמטה. וכל זה הוא  העשיה

רק בהנשמה והחיה הפרטיים אשר ברוח ונפש הכלליים, אבל 

הנשמה והחיה הכלליים, ומכל שכן היחידה הם כולם לעולם 

י שבהם גם בעולם העשיה. "אלהות גמור בכל חלקי הנרנח

א ובשער השמות פרק א' ב' "ל בשער הצלם פ"י ז"ש האר"[וכמ

ל בהיכלות בראשית היכל א' "א ז"כ הגר". וכן כתב גמ"ובכ

ד. ובמה שכתבתי החילוק בין "א ע"בספר יהל אור דף י

א בליקוטיו שבסוף "הכלליים להפרטיים בזה יתיישב דברי הגר

ה ידוע שהבדל עצמי כו' עיין שם שהוא "הספרא דצניעותא ד

נראה כסותר את עצמו למה שכתב בהיכלות הנזכר אבל לפי 

י "תבתי הוא ניחא כי בליקוטיו שם מדבר בהנרנחמה שכ

שבנפש רוח הכלליים כי רק הם לבד הם עיקר מדרגת 

  ע והוא מדרגת האדם והבן.]"דהעולמות בי

  פרק ד.

ודע כי הנשמה הפרטית אשר גם בהרוח והנפש הכלליים, הנה 

כ רק בהמוח. והוא מה שאנו רואין שיש בחינת "מקומם הוא ג

ש בחינת מוח גם לנפש המרכבת שבכל מוח גם לבהמה, וכן י

חלקי הדומם, והוא המקום דהנקודה הפנימית דכל גשם שהיא 

   .א)"ד עיין שם בהגר"ד מ"ש בספר יצירה פ"(כמהנושא אותו. 

היינו מתוך שאנו רואים שיש מציאות של מוח גם לבהמה, ולה הרי 
כ בהכרח שחלק הנשמה ששורה במוחה אינו "אין נשמה ודאי, א

  ק הנשמה היחסי של הנפש הבהמית שבה.אלא חל

כי שם שוכן הצורה העיקרית דכל מציאות שכל אחד הוא כלול 

ל שער ב'. ואותו המקום דהנקודה הפנימית "מחומר וצורה כנ

אשר בו שוכן הנפש המרכבת, שהיא הצורה אשר ישנו גם 

בהדומם, הוא בחינת המוח שבו, ושם הוא שורשו והתחלתו 

ב שאמר "ו. ועיין שער פרקי הצלם רפשהוא בחינת הראש שב

י, והוא כללות הנפש "שם הרב כי אין דבר שאין בו נרנח

המרכבת שאמרנו שישנו גם בהדומם, והוא הכח המקיים את 

הרכבתו שהוא בחינת נפש דהדומם. ועיין בדברי הרב בשער 

  ה הדומם עיין שם. "י בד"ב ושם פ"ע פ"קיצור אבי

: הדומם" –ל "י ז"ומם כתב הארבענין הנפש המרכבת הקיימת בד
' ד מכל הורכבה, שלהן וצורה והחומר. טובות והאבנים, המתכות הם

 הנפש לכן, העפר יסוד עליהן שגבר רק, (אש רוח מים עפר) יסודות
 שינה לא אבל, יסודות' הד כל בהם ולהרכיב לערב רק, אינה שבהן

 רכבהה זולת, ביסודות שהיה ממה, אחר שינוי שום בהם חידש ולא
 על אותן ומקיימת, והמעמדת, המרכבת נפש, לה נקרא לכן. והעירוב

 כח רק, הזו לנפש אין כי, נמצא. שהיה ממה אחר שינוי בלי, עמדן
 שאינה כיון, כלל נפש בשם קראוה לא, החכמים רוב לכן. לבד' א

ד איתא "ד מ". ובספר יצירה פ"הרכבה אלא, כלל חדוש מוסיפה

מעלה ומטה מזרח ומערב צפון ודרום,  ת"ד כפר"שבע כפולות בג"

א ". ופירש הגר"והיכל הקודש מכוון באמצע והוא נושא את כולם
ל כמו בכל גשם יש ששה שטחים ונקודה הפנימית שנושאת "ר"שם 

. היינו שמציאות כל דבר אפילו דומם יש "הכל שממנה כולם יוצאים
וחני לו מציאות של אורך רוחב וכו' וזה החלק הגשמי, והחלק הר

מעמיד את צירוף כולם ביחד. והוא הנפש המרכבת שדבר בה בעץ 

חיים. ונמצאת אומר שבכל חלק ממציאות כלשהי ישנו מדור פנימי 

למשכן הנשמה של אותה המציאות, שהיא המוח בערכו שבו שורה 

  הנשמה. 

פ הוא כי מקומה של הנשמה "ונחזור להענין, כי הנה עכ

כ רק בהמוח. "לליים הוא גהפרטית אשר גם בהרוח והנפש הכ

ועל זה נתייסד ג' מקומות בהגוף דכל פרצוף, שהם מוח לב 

נ הפרטיים אשר בהרוח "כבד, כי הם המשכן והמעון להנר

ל. ולכך "והנפש הכלליים, שהם עיקר מדרגת של כל פרצוף וכנ

כ, והם מעון ומדור להם "נ שבהם ג' כלים מל"נתייסד להנר

הכללית שהיא כולה אלהות,  שבהם הם שוכנים. אבל הנשמה

אין לה השתוות כלל עם שום גוף וכלי, ולכן לא נתייסד לה כלי 

כלל בהגוף לקבל אותה בתוכה, אלא שהיא שוכנת בתוך 

הנשמה דהרוח אשר במוח. שהנשמה דהרוח הוא הכלי שלה 

נ שלה, ובזה "ושם היא מתפשט בהקצה היותר תחתון דהנר

  לבד היא מתלבש בכל פרצוף:

בעולם העשיה אשר האלהות שבה הוא רק היחידה והנה 

ג, הנה מתייחדת הנשמה הכללית "ל פ"דהרוח ונפש וכנ

י היחידה שבו, והיחידה הרי היא מתפשטת ומתלבש "בהאדם ע

(שהוא הנשמה דרוח בהארתה בהחיה, והחיה בהנשמה שבמוח 

ב. ובעולם היצירה מתייחדת הנשמה "ל פ"וכנ ונפש כנזכר)

י היחידה והחיה שבהרוח ונפש, ובעולם "ף עהכללית בכל פרצו

י היחידה והחיה "הבריאה מתייחדת הנשמה הכללית שבה ע

והנשמה אשר בהרוח ונפש, ואותן הנשמה והחיה והיחידה 

ר דעולם הבריאה הנקרא כסא "דרוח ונפש שבה, הם הג

הכבוד. והנה הם בהיכל השביעי דבריאה שהוא בחינת המוח 

חדת הנשמה הכללית דהבריאה, שבה, ובהם מתפשטת ומתיי

  א."ש בשער כסא הכבוד פ"וכמ

פירוש דבריו. הנה בכל עולם ועולם ישנם שבעה היכלות זה למעלה 

מזה. והם כוללים את כל העשר ספירות של אותו העולם. ההיכל 

ג' ראשונות,  –ר "כולל את הג (הנקרא היכל קודש קדשים)השביעי העליון 
 (היכל לבנת הספיר), וההיכל התחתון שהם ספירות הכתר חכמה ובינה

יסוד ומלכות. עולם  –כולל בתוכו את ב' הספירות התחתונות 

הבריאה הוא העומד בתווך בין עולם האצילות שכולו אלהות, 

יצירה ועשיה שהם עיקר העולמות הנפרדים.  –לעולמות שמתחתיו 

החלק הפרטי שבעולם הבריאה העומד להיות מקום שריית העליון 

ר ובמקביל ", הוא אותו היכל קדש קדשים הכולל בתוכו את הגעליו
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ה והנשמה הפרטיים של הרוח היחידה החי –למה שדובר אצלנו 

  והנפש דבריאה, שהם בבחינת אלהות.

אמנם מה שאמרנו שהנשמה דרוח ונפש הם בהמוח, הנה 

עיקר הנשמה שבהמוח עצמו הוא רק הנשמה דהרוח, אבל 

בהמוח עצמו אלא רק  הנשמה שבנפש הנה היא אינה

בהקרומין דהמוח. והקרומין הם בבחינת בשר שהוא משורש 

  הדם והכבד, מקום משכן דהנפש. 

במציאות הרוחנית כל שהוא עליון ויקר מחבירו הרי הוא מתלבש 

וכן כאן, הנשמה שברוח בתחתון ממנו ונעשה התחתון לבוש אליו. 

ר שרייתם הינה עליונה ביותר מהנשמה שבנפש, ולכן מתחלק סד

במוח בהקבלה למעלתם, שהנשמה שברוח היא שורה בהמוח עצמו, 

(קרום והנשמה שבנפש שורה ב'לבוש' של המוח, שהם הקרומין 

. וסיבה נוספת לכך היא שהנפש ענינה הכבד הדם והבשר, המוח)
ולכך יש לה יחס אל הקרום שבמוח שהוא מיסוד הבשר ולא אל 

  המוח בעצמו. 

בהיות הולד בבחינת עיבור שאז אין בו ואותן הקרומין, הנה 

רק נפש לבד, הוה אותן הקרומין אז בו במציאות מוחין ממש, 

כ בגדלות כשנגמר בו המוחין "והם המוחין דעיבור. אך אח

האמיתי, הנה נעשה מהמוחין דעיבור לקרומין על המוחין, ושם 

שורה בו הנשמה דהנפש, והוא לבוש על הנשמה דהרוח שהוא 

  כמו הקרומין שהם לבוש על המוחין.  בהמוח ממש,

יינו שמה ששמש את העובר כמוחין בעיבורו, נדחה לצדדים בבא ה
המוחין היותר גדולים, ונעשים הללו ללבוש על החדשים. ואפשר 

להמשיל הדבר בחיינו לתהליכי החשיבה של בני האדם בכל שלב 

בחיים. שבעוד האדם היה קטן, עסק החשיבה שלו התמקד בלימוד 

(חם קר, רך קשה וכו' שהוא החלק חומר הגשמי ותכונותיו וכל מה שסביבו ה

כ כשכבר למד את המציאות, מתחיל לחבר "אח הראשון שבחיי האדם)

דברים ולבחון אותם בצורה יותר משוכללת, ועדיין הכל במישור 

החומרי. בשלב נוסף הוא מתחיל להתבונן על תכליתם ומציאותם 

עם הידיעות שלו על החומריות שלמד  הפנימית, ובזה הוא משתמש

ב'גן' כדי לבא אל המשמעות הפנימית. לדוגמא, כולנו מכירים את 
המים ואת האש, וכשבאים חכמי האמת ומגלים לנו כי המים רומזים 

אל החסד והאש אל הגבורה, אזי כל תכונה גשמית של המים תרמוז 

הזו  על ענין מסוים של החסד. והוא הדין לאש. נמצא שבחשיבה
הידיעות הגשמיות על תכונת המים משמשת כ'לבוש' למחשבות 

  העיוניות שבאות על גביהם.

פ הוא שהם שניהם בהמוח שבראש, זה בהמוח "ונמצא כי עכ

ממש וזה בהקרום. וכן על דרך זה בהרוח שבשניהם, כי הן 

הרוח שברוח והן הרוח שבנפש שניהם הם בלב. וזהו מציאות 

רוח ואחד דם, הימין רוח והשמאל  השני חללים שבלב, באחד

דם, והם הרוח שברוח והרוח שבנפש. ומה שהוא דם הוא 

משורש הכבד אשר בו, ששם הוא עיקר מציאותו וגילויו, כי 

ז "עיקר מציאותו וגילויו דהנפש הוא רק בכבד. וכן הוא עד

ממש בהנפש שבשניהם, כי הן הנפש שברוח והן הנפש 

דהרוח מבפנים, והנפש דהנפש שניהם הם בהכבד. הנפש 

דהנפש מבחוץ. והוא אשר משתתף ומתערב עם הדם והבשר, 

ש כי הדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. והוא "וכמ

הנפש דנפש אשר הוא משתתף ומתערב עם הדם והבשר. 

אבל הנפש דהרוח הוא מבפנים אליו ושניהם הם בכבד. וזהו 

ים, כזית במקום הענין מה שתלוי טריפת הכבד בשיעור ב' זית

מרה ושם הוא הנפש שבנפש, וכזית במקום חיותו ששם הוא 

הנפש דהרוח, ונקרא הוא 'מקום חיותו' כי הרוח הוא עיקר 

  החיים. 

נ "נ דהרוח והן הנר"והרי נתבאר לנו מכל זה כי הן הנר

דהנפש שניהם הם במוח לב כבד, שהם ראש גויה בטן, וכן הם 

א, "יצון דהגוף שאמרנו לעיל פשניהם בכל חלקי פנימי תיכון ח

והרי הם מתחילים שניהם מן המוח וכן הם מתפשטים שניהם 

  עד סוף הגוף. 

  פרק ה.

אמנם מה שיש לכאורה לתמוה בזה, כי הוא נגד הנודע ונגד 

נ מקום "מה שאמרנו לעיל בכל דברינו, שישנו לכל אחד מהנר

א מוח, לב, כבד, שהנשמה הי –מיוחד בהגוף, והם הג' כלים 

למעלה בהמוח, והרוח הוא באמצע שהוא בלב, והנפש הוא 

למטה שהוא בכבד. כי כמו שהוא בכללות העולמות, כן הוא 

בפרטות כל פרצוף. ובכללות העולמות שהם בריאה, יצירה, 

עשיה, ובריאה היא נשמה, ויצירה רוח, והעשיה נפש, הם הם 

כן נ הכלליים. ו"בכל עיקרם זה למעלה מזה לגמרי, והם הנר

כ שבמקום שמסתיים העליון שם מתחיל "הוא בפרטות ג

התחתון. אבל לפי מה שאמרנו עתה הרי יהיה נמצא שאין 

חילוק מקומות ביניהם כלל. כי הרי הם שלשתם במוח שהוא 

הנשמה שבהם, ושלשתם בלב שהוא הרוח שבהם, ושלשתם 

נ "פ מה שאמרנו שגם הנר"בכבד שהוא הנפש שבהם. והוא ע

כ ומתלבשים עם הקצה "ית הם מתפשטים גדהנשמה הכלל

היותר תחתון שבהם בהרוח. ופשוט הוא שאותן הבחינות 

נ "כ על דרך הסדר דהנר"נ הם מתפשטים ומתחלקים ג"דהנר

שבהרוח ונפש הכלליים. והרי הוו שלשתם בהמוח, ושלשתם 

כ הרי אין חילוק מקומות בין "בהלב, ושלשתם בהכבד. וא

ם אשר בכל פרצוף ופרצוף גופה נ הכלליי"מעלה ומטה בהנר

נ הכלליים דהעולמות הרי הם חלוקים "כ בהנר"כלל. משא

במקומם לגמרי. שהרי עולם הבריאה שהיא הנשמה הכללית 

דהעולמות, היא עומדת בכל עיקרה למעלה. ועולם היצירה 

שהוא הרוח הכללי, הוא עומד בכל עיקרו באמצע. ועולם 
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עיקרה למטה. והרי לא העשיה שהיא הנפש הכללי, היא בכל 

נ הכלליים שבכל "נ הכלליים שבהעולמות עם הנר"הוו הנר

פרצוף ופרצוף בסדר אחד כלל. והוא לכאורה קושיא גדולה, כי 

הרי לעיל פרק א' וב' אמרנו שסדר מציאות העולמות עם סדר 

  בנין כל פרצוף שוים הם בכל וכל.

לבריאה  פירוש, כיון שהנפש רוח ונשמה שבאדם עומדים במקביל

כ מהראוי "יצירה עשיה, והעולמות עומדים זה למעלה מזה לגמרי, א
כ זה למעלה מזה, ומצד שני "נ באדם יהיה ג"היה שמשכן הנר

רואים אנחנו שכולם במוח וכולם בלב וכולם בכבד. וכבר מבואר 

  הוא שהאדם והעולם עומדים בסדר שוה ומקבילים בענינם.

א, "תבאר מדברינו לעיל פאך הענין בזה הוא, כי הרי כבר מ

נ הנה כשם שהם חלוקים בין מעלה ומטה, שהנשמה "כי כל נר

כ "הוא למעלה והרוח באמצע והנפש למטה, כן הם חלוקים ג

בין פנימי לחיצון, שהנשמה היא בחלק הפנימי שבגוף, והרוח 

הוא בחלק התיכון, והנפש בחלק היצון. והרי הם ג' מדרגות 

ה וכן ג' מדרגות בעובי שהם בגובה שהם מעל ואמצע ומט

פנימי תיכון חיצון. והנה הם תשע בחינות שהם ראש תוך סוף 

שכל אחד הוא כלול מג' שהם פנימי תיכון חיצון. והנה הם 

נ "נ שברוח והוא בלב, והנר"נ שבנשמה הוא במוח, והנר"הנר

. והם ט' [ועם שורש הנעלם דכל אחד 11שבנפש והוא בכבד

ך הוא עשר, והם בחינת העשר אשר ממנו הוא יוצא ונמש

נ שבהנשמה בהפנימי תיכון "ספירות שישנם בכל אחד. כי הנר

ת. "ח שבו הם חג"נ דהרוח בהפת"ד. והנר"חיצון שבה הם חב

(והמלכות הנה היא פרצוף י. "ח שבה הם נה"נ דהנפש בהפת"והנר

  ]. כ כל אותם העשר)"בפני עצמו פרצוף הנוקבא שישנם בה ג

  –ה טבלה שבה מסודרים הדברים ולהבהרת הענין הנ

    חיצון  תיכון  פנימי  
  ד"חב  נפש דנשמה  רוח דנשמה  נשמה דנשמה  מוח
  ת"חג  נפש דרוח  רוח דרוח  נשמה דרוח  לב

  י"נה  נפש דנפש  רוח דנפש  נשמה דנפש  כבד
  

וכל זה הוא הן בכללות העולמות והן בפרטות כל עולם וכל 

ישנם בכל אחד כל ל ו"נ כנ"פרצוף, כי כל אחד הוא כלול מנר

  נ והם הי' ספירות שבכל אחד. "התשע בחינות שהם ג' חלקי נר

                                                           

 

 

יש להעיר כאן שיש במילים אלו שינוי בין מה שכתב לעיל שהנשמה דרוח ונפש שורות  11

עם ג' חלקיה. וזה לכאורה אינו עולה בקנה  במוח, ואילו כאן כתב שבמוח שורה הנשמה לבד
 כ משמע לא כמו שכתב כאן. וכנראה שצריך לומר"אחד. ובהמשך ג

נ הכלליים, "והנה הג' עולמות בריאה יצירה עשיה שהם הנר

וישנם בכל אחד מהם התשע בחינות הנזכרות, הרי דעת לנבון 

(א.ה ראש  נקל כי הג' חלקי רוח הפרטיים אשר בראש תוך סוף

וח לב כבד שבאדם, שבעולמות אין את תוך סוף מחליף את הגדר של מ

דהנשמה הכללית שהיא עולם  האיברים הללו שנוכל לשתמש אתם)

הבריאה והם בחלקי התיכון שבהם הנה הם השורש לכל עולם 

היצירה כולו שהוא הרוח הכללי בכל פרטיו שבו, וכן הג' חלקי 

נפש הפרטיים אשר בראש תוך סוף דהנשמה הכללית שהוא 

בהם הנה הם השורש לכל עולם העשיה כולה בחלקי החיצון ש

  שהיא הנפש הכללי בכל פרטיה שבה. 

הנה לצורך ביאור הדברים הללו והדברים שיבוארו בהרחבה רבה 

בהמשך, ראיתי לנכון להעמיד טבלה שבה יחסי השורשים והענפים 

  היוצאים מהם שבעולמות בריאה יצירה ועשיה מופיעים בבירור. 

ע עומדים כמערכת אחת שבה עולם "ות ביהנה תראה שכללות עולמ
הבריאה הינו הנשמה הכללית שבאותה המערכת, עולם היצירה 

ע. כל אחד "כהרוח הכללית, והעשיה כהנפש הכללית דעולמות בי
כ כמערכת בפני עצמה שיש לה נפש רוח "מהם למעשה עומד ג

נ. ההתחלקות הכפולה הזו "ונשמה, וכל אחד מהם עצמו מחולק לנר
(מלמעלה למטה, המקביל ולם עומדת בציור של ראש תוך סוף שבכל ע

וגם בציור של פנימי תיכון חיצון. עולם הבריאה,  לראש גויה בטן באדם)

ע, ממילא הוא שחלק הנשמה "כיון שהוא הנשמה הכללי דעולמות בי
(החיצים מהטבלה הפרטי של עולמות יצירה ועשיה ימצאו בו את שרשם 

לם היצירה כיון שהוא הרוח הכללי דעולמות . ועוהעליונה לתחתונות)

ע, ימצא עולם העשיה בחלק הרוח שבו למצוא את השתרשותו "בי
. והנה, בדרך הלשון של (החיצים מהטבלה השניה לשלישית)בעולם היצירה. 

המקובלים לקרוא את החלקים הללו בצורה הפוכה מהלשון הננקטת 

רוצה להגדיר את אצלנו בהגדרות של מיקום במפה. לדוגמא, אדם ש

כ את "מקומו יאמר בתחילה את היבשת שבה הוא עומד, אח

המדינה, העיר, השכונה, הרחוב ומספר הבית. כך שהכלל יקדים 

מהפרט אל הכלל.  –לפרט. אבל בטבלאות 'קבליות' המהלך הפוך 

(עולם שבטבלה העליונה  (רוח דרוח)לדוגמא, המשבצת האמצעית 

מה', שהמילה 'דנשמה' חוזרת על יוגדר 'רוח דרוח דנש הבריאה)

ע. והרוח דרוח כפרט באותו העולם, וכן "הבריאה ככלל נשמת הבי
  הלאה.

המתבונן על הטבלה יוכל לראות שהחלק התיכון של עולם הבריאה 

 (הטור הימני)העומד כהרוח הכללי משמש שורש לנשמת היצירה 
הוא השורש  'יצירה דבריאה'שחלק הרוח שבבריאה העומד כ

שבטבלה הראשונה  (חיצון)ת היצירה עצמה. והטור השמאלי לנשמ

שהוא למעשה שורש לנשמת העשיה, וכפי  'נפש דבריאה'עומד כה

  הוראת החיצים. 

למעשה אחרי שנולד  (טבלה שניה)דעולם היצירה  (פנימי)הטור הימני 

ויצא מהתיכון שבבריאה הוציא והוליד מתוכו את הטור התיכון 
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. (חיצון)וזה הוציא והוליד את הטור השמאלי  שהוא הרוח דנשמה וכו'
ועל כך מורים החיצים שמימין לשמאל. למעשה זהו קיצור נמרץ 

של כל דברי הרב שמאריך ממש על כל חלק וחלק בפני עצמו וכדאי 

  יעמדו בלב ימים רבים. ש ולקרוא את הדברים כדילהשקיע 

  

  

נ "נשמה דנר  עולם
  פנימי

  נ"רוח דנר
  תיכון

  נ"נפש דנר
  חיצון

  

 
  בריאה

  (נשמה כללית)

 – נ דנשמה"נר    נפש דנשמה  רוח דנשמה  נשמה דנשמה
  ראש

   –נ דרוח "נר    נפש דרוח  רוח דרוח  נשמה דרוח
  תוך   

  –נ דנפש "נר    נפש דנפש  רוח דנפש  נשמה דנפש
  סוף  

  

נ "נשמה דנר  עולם
  פנימי

  נ"רוח דנר
  תיכון

  נ"נפש דנר
  חיצון

  

  יצירה  
  רוח כללית)(

 – נ דנשמה"נר   נפש דנשמה  רוח דנשמה  נשמה דנשמה
  ראש

   –נ דרוח "נר    נפש דרוח  רוח דרוח  נשמה דרוח
  תוך   

  –נ דנפש "נר    נפש דנפש  רוח דנפש  נשמה דנפש
  סוף  

  

נ "נשמה דנר  עולם
  פנימי

  נ"רוח דנר
  תיכון

  נ"נפש דנר
  חיצון

  

  עשיה  
    (נפש כללית)

 – נ דנשמה"נר    נפש דנשמה  רוח דנשמה  ה דנשמהנשמ
  ראש

   –נ דרוח "נר    נפש דרוח  רוח דרוח  נשמה דרוח
  תוך   

  –נ דנפש "נר    נפש דנפש  רוח דנפש  נשמה דנפש
  סוף  

נ "והענין בביאור הוא כי הנה מחלק הרוח הפרטי שבהנר

ת (המשבצת האמצעידהנשמה דבריאה שהוא החלק התיכון שבה, 

הנה מזה נמשך הנשמה  שבשורה הראשונה שבטבלה העליונה)

נ דהנשמה דהיצירה שהוא החלק הפנימי שבה "הפרטי שבהנר

. כי מהרוח (המשבצת הימנית שבשורה הראשונה בטבלה האמצעית)

דהנשמה שבהנשמה הכללי נעשה הנשמה שבנשמה דהרוח 

נ והם "כ מתפשט ומסתעף גם היא לנר"הכללי. אמנם אח

נ "בהנשמה דהיצירה. ומחלק הרוח הפרטי דהנרנ ש"הנר

שבהרוח דבריאה, הנה מזה נמשך ונעשה הנשמה הפרטי 

נ דהרוח דהיצירה. כי מרוח שבהרוח דהנשמה הכללי "שבהנר

כ "נעשה מזה הנשמה שברוח אשר בהרוח הכללי, אמנם אח

נ שבהרוח דהיצירה. "נ והם הנר"מתפשט ומסתעף גם היא לנר

נ דהנפש דבריאה, הנה מזה "הנרומחלק הרוח הפרטי שב

נ דהנפש דהיצירה. כי "נמשך ונעשה הנשמה הפרטי שבהנר

מהרוח שבנפש דהנשמה הכללי נעשה מזה הנשמה שבנפש 

נ והם "דההרוח הכללי, אמנם מתפשט ומסתעף גם היא לנר

נ שבהנפש דהיצירה. והרי נמשך כל היצירה מהבריאה "הנר

ללי בכל פרטי הג' מהחלק התיכון שבה. ונעשה כל הרוח הכ

נ "נ שבו מהרוח הפרטי אשר בהג' חלקי נר"חלקי נר

  שבהנשמה הכללי. 

נ "ז העולם העשיה, שהיא הנפש הכללי בכל הג' חלקי נר"ועד

שבה, הנה נעשה היא מכל בחינות הנפש הפרטי אשר בהג' 

נ דעולם הבריאה שהיא הנשמה הכללי, ומכל בחינות "חלקי נר

נ דעולם היצירה שהוא הרוח "נר נפש הפרטי אשר בהג' חלקי

  הכללי. 

נ דהנשמה דבריאה, "והיינו כי מחלק הנפש הפרטי שבהנר

שהוא חלק החיצון שבה, הנה מזה נמשך ונעשה הנשמה 

נ דהנשמה דהעשיה, שהוא החלק הפנימי שבה. "הפרטי שבהנר

כי מהנפש דהנשמה שבהנשמה הכללי, נעשה הנשמה 

נ שבהנשמה "דהנר שבהנשמה דהנפש הכללי. והחלק הרוח

נ "דהעשיה, הנה הוא נמשך ונעשה מחלק הנפש דהנר
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שבהנשמה דהיצירה. כי מהנפש דהנשמה שבהרוח הכללי 

כ הנה "נעשה הרוח דהנשמה שבהנפש הכללי, אמנם אח

נ "כ, והוא הנר"מתפשט גם הוא לאור דבחינת נפש ג

  שבהנשמה דהעשיה. 

מזה נ שבהרוח דבריאה, הנה "ומחלק הנפש הפרטי דהנר

נ דהרוח דהעשיה. כי "נמשך ונעשה הנשמה הפרטי שבהנר

מהנפש שבהרוח דהנשמה הכללי נעשה הנשמה דהרוח 

שבהנפש הכללי. וחלק הרוח שבו הנה הוא נמשך ונעשה מחלק 

נ דהרוח דהיצירה. כי מהנפש שברוח דהרוח "הנפש דהנר

כ הוא "הכללי, נעשה הרוח דרוח שבהנפש הכללי, אמנם אח

  נ שבהרוח דהעשיה. "כ, והם הנר"דבחינת נפש גמתפשט לאור 

נ שבהנפש דבריאה, הנה מזה "ומחלק הנפש הפרטי דהנר

נ דהנפש דהעשיה. כי "נמשך ונעשה הנשמה הפרטי שבהנר

מהנפש שבנפש דהנשמה הכללי נעשה הנשמה שבנפש 

דהנפש הכללי וחלק הרוח שבה הוא נמשך ונעשה מהנפש 

ש שבנפש דהרוח הכללי נ שבהנפש דהיצירה. כי מהנפ"דהנר

כ הוא "נעשה הרוח שבנפש שבהנפש הכללי, אמנם אח

  נ דהנפש דהעשיה. "כ. והם הנר"מתפשט לאור הנפש ג

והרי נמצא כי בנין כל העשיה שהיא הנפש הכללי בכל פרטי 

נ שבה, הנה הוא מהג' חלקי נפש הפרטיים "הג' חלקי נר

א מחלק דהנשמה והרוח הכלליים, שהם הבריאה והיצירה, והו

  החיצון שבהם. 

כ כי עולם הבריאה היא השורש והנשמה "וכן הרי נמצא ג

להיצירה והעשיה. ועולם היצירה הוא הרוח להבריאה והעשיה. 

  ועולם העשיה היא הנפש להבריאה והיצירה. 

כאן למעשה סיכם את האמור שעולם הבריאה הוא השורש דנשמות 

וח העשיה. אבל ליצירה ועשיה, ועולם היצירה הוא השורש לר

הוסיף ואמר שעולם העשיה הוא השורש לנפשות דבריאה ויצירה 

שמעליו. ודבר זה לכאורה אין לו פשר, שאיך עולם העשיה התחתון 

  –ישמש לשורש למה שמעליו ? ולזה מתרץ 

כי עיקר הגילוי דרוח ונפש אשר נעשה בהבריאה, הוא רק 

היה כל  אחר שיצא ונעשה עולם היצירה והעשיה, אבל מקודם

בחינת רוח ונפש בעולם הבריאה רק בכח ולא בפועל, ויצא 

הרוח בבריאה מן הכח אל הפועל רק לצורך המציאות 

דהיצירה ועל ידו. וכן הגילוי דמציאות הנפש בעולם הבריאה 

והיצירה, הוא רק לצורך המציאות דעולם העשיה ועל ידה 

דוקא. והרי הוה העשיה הנפש לשניהם, והיצירה הרוח 

שניהם, והבריאה נשמה לשניהם. כי לא נתגלו כל אחד בכל ל

י שלשתם דוקא. אבל מקודם "נ שבו אלא ע"הג' בחינתו נר

שיצאו שלשתם כל אחד על שלימותו, היה כל אחד רק 

בבחינתו לבד. הבריאה בבחינת נשמה והיצירה רוח והעשיה 

נפש. ושאר הב' בחינות היה בכל אחד רק בכח ולא בפועל, 

י שלשתם דוקא, והרי הם כלולים "שלם כל אחד רק עונגמר ונ

א משנה ז' עשר ספירות "זה בזה. וזהו שאמר הספר יצירה פ

נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן  ל שהם בלי מהות מושג)"(רבלימה 

ז "פ מה שאמרנו כי הם מושרשים וכלולים זב"בסופן, והוא ע

  י זה ונמשכים ונעשים זה מזה. "ומתגלים זה ע

דבר כמשל הבנים המושרשים באבותיהם. שגם תינוק וביאור ה

שנולד למעשה יש לו כח להיות נושא תואר של אב, וכל ענינו יוכל 

לצאת לפועל רק לכשיוליד בן ואז יופיע בו זה הענין בשלמות, ולא 

ע לכל אחד ואחד מהם ישנו חלק "רק ככח בעלמא. וכך עולמות בי
ם חלק מהם לגלות חלק א לשו"מיוחד בגילוי כבוד מלכות שמים וא

חבירו. ורצה הבורא יתברך שיהיו יוצאים זה מזה דוקא, ושיתקשרו 

זה בזה כאילן אחד גדול. כך שכללות הגילויים יהיו למעשה מצד 

אחד חלוקים ומצד שני נבחנים כגילוי כולל אחד שלם. וכל חלקי 

ר "הגילויים היו מונחים כבר בתחילה בנאצל הראשון, כדוגמת אדה
נכללין בו כל הנשמות העתידות לצאת בכל שית אלפי שנין שהיו 

דהאי עלמא. רק שהיו כמוסים אצלו ועומדים בכח בלבד. וכשהוליד 

בן, מסר לו את כל אותם השרשים של שאר התולדות העתידים 
לצאת ממנו. אמנם כל אותם השרשים למעשה מושרשים בכל 

רי כל ר. וכשנולד אדם בעולם ה"הדורות כלפי מעלה עד אדה

השורשים שלו שהיו מונחים מראשית היצירה בכח בלבד, חוזרים 

ונעורים ומתחדשים להמציא לו את השפע הנצרך לו לעבודתו. 

ונמצא כשנולד אדם בעולם הזה אין החדוש רק כאן אצלנו, אלא כל 

אותם השרשים שהמתינו לו עד זמן צאתו לעולם למעלה למעלה 

ו ונעורו להיותם משפיעים לו בכל השרשים בעולמות העליונים חזר
ל. והנה כחה של הנפש "נ כנ"מה שצריך. וכן הוא בגילויים דנר

ביחס לנשמה קטן הוא הרבה, אבל מצד שני כחה לגלות כבוד 

מלכות שמים במקומה הנמוך שייך אך ורק לה בלבד. ובזה כשיצא 

עולם הבריאה היתה הנפש שבו שורש למציאות עולם העשיה, וזה 

מציאות היה בבחינת שורש לדבר עתידי ורק בכח בטרם יצא ל

בלבד. וכשיצאה מציאות עולם העשיה על מציאותה, הרי נשלם 

אותו השורש להיות דולה מלמעלה ומשקה למטה ומקיים את עולם 

העשיה. ואז נשלם גם עולם הבריאה בבחינת נפש, הגם שמצד עצמו 

  אינו אלא נשמה באמת. 

שהם בכל עולם וכן בכל  נ אשר אמרנו"והנה הג' חלקי נר

נ שבהנשמה הוא בחינת הנשמה הכללי "פרצוף, הנה הנר

נ שבהרוח הוא בחינת רוח "שבכל עולם ושבכל פרצוף. והנר

נ שבנפש הוא בחינת "הכללי שבכל עולם ושבכל פרצוף, והנר

נ "נפש הכללי שבכל עולם ושבכל פרצוף. והרי נמצא כי הנר

כ באמת רק זה "ה הם גהכלליים שבכל עולם ושבכל פרצוף הנ

למעלה מזה לגמרי, כי הרי הם מסודרים בראש תוך סוף. והרי 



48  
 

 

 

 
48 

 

נ דכללי כללות שהם "הם זה למעלה מזה לגמרי, כמו הנר

העולמות בריאה יציאה עשיה, שהם זה למעלה מזה לגמרי, 

שהקרקע דהעליון הוא הגג דהתחתון. כי הם בבחינת עליות זו 

כ "ד. כן הוא ג"ע פ' י"י אביש הרב בשער דרוש"על גבי זו וכמ

נ הכלליים שבכל עולם שבכל פרצוף, הם זה "הבחינות נר

למעלה מזה עד שבמקום שמסתיים העליון שם מתחיל 

י כי "כ, והוא ע"ז הנה הם כלולים זה בזה ג"התחתון. אלא שעכ

י שהם מסודרים בראש תוך סוף, "מה שהם יורדים זה מזה ע

י הסדר דפנימי תיכון חיצון, "הנה הם חוזרים ועולים זה בזה ע

כי התוך והתיכון הם משורש אחד ונעשים לבחינת אחת. וכן 

הסוף והחיצון שהם משורש אחד נעשים לבחינה אחת. והרי 

נמצא כי הגם שהם יורדים זה מזה, על כל זאת הנה הם חוזרים 

ועולים זה בזה והם עומדים כלולים זה בזה לעולם. וכל זה הנה 

ם ובכל פרצוף הפרטיים, והן בהעולמות הוא הן בכל עול

בריאה יצירה עשיה הכלליים. והרי לנו כי האמת הוא שהכלל 

והפרט הם שניהם מסודרים בסדר אחד, כי הרי בשניהם הוה 

עיקר הנשמה הכללית למעלה, ועיקר רוח הכללי באמצע, 

י הסדר דהפנימי תיכון "ועיקר הנפש הכללי למטה, אלא שע

ול הנשמה דכל אחד שבשניהם למטה חיצון שבהם, הנה כל

כ והם כלולים "כ, והרוח והנפש דכל אחד שבשניהם למעלה ג"ג

  ז לעולם. "זב

והנה כאשר תתבונן בכל דברינו הללו תבין כי עצמות העיקרי 

נ שבנשמה, "דהנשמה הנה הוא רק חלק הנשמה הפרטי מהנר

והוא חלק הפנימי דהנשמה העומד למעלה, שהוא הנשמה 

  דנשמה.

  וא החלק הימני העליון שבכל טבלה.וה

נ "ועצמות העיקרי דהרוח הנה הוא רק חלק הרוח הפרטי מהנר

דהרוח, והוא חלק התיכון דהרוח העומד באמצע, שהוא הרוח 

  דרוח. 

  והוא החלק האמצעי שבשורה השניה שבכל טבלה.

ועצמות העיקרי דהנפש הנה הוא רק חלק הנפש הפרטי 

תחתונה והחיצונה שהוא הנפש נ שבנפש, והוא החלק ה"מהנר

  דנפש. 

  והוא החלק השמאלי התחתון שבכל טבלה.

והרי הוה עיקר הנשמה רק הפנימי דהעליון, ועיקר הנפש רק 

החיצון דהתחתון, ועיקר הרוח הוא רק האמצעי דאמצעי. והרי 

כ עיקר "נמצא כי גם בעצמות העיקרי שבהם הרי הוה ג

מצע ובתיכון, ועיקר הנשמה למעלה ומבפנים, ועיקר הרוח בא

  הנפש למטה ובחיצון.

נ "נ דנר"זאת אומרת שגם לפי ההתפלגות של טבלה אחת של נר
שהם עומדים במקביל זה לזה פנימי תיכון וחיצון, ושלשתם למעלה 

מ עיקר הנקודה של הנשמה הינה החלק "וכן באמצע ולמטה, מ

העליון שבה שהוא הנשמה דנשמה, ועיקר הרוח הוא האמצעי שבו 

  שהוא הרוח דרוח, ועיקר הנפש באמת היא הנפש דנפש למטה.

ואחר כל זה הרי מתורץ היטיב מה שהקשינו לעיל בריש 

דברינו. כי מה שאמרנו ששלשתם הם במוח וכן הם שלשם 

בלב וכן הם שלשתם בכבד, הגם שבאמת הרי הם בכל עיקרן 

רק זה למעלה מזה, ועל דרך שהוא בכללות העולמות שהם 

ל בקושייתינו, אך לפי מה "יות זו על גב זו וכנבבחינת על

שהעלינו הרי לא קשה כלל, כי השלשתם שבמוח הנה הם 

כ רק הנשמה הכללי שבכל פרצוף, והרי היא באמת "באמת ג

כ רק "כולה למעלה. וכן השלשתם שבלב הנה הוא באמת ג

הרוח הכללי שבכל פרצוף והרי הוא באמת כולו באמצע. וכן 

כ רק הנפש הכללי שבכל "ה הוא באמת גהשלשתם שבכבד הנ

כ הרי נמצא שהכללות "פרצוף והרי היא כולה למטה, וא

  והפרטות הם הכל בסדר אחד לעולם. 

אמנם סדר יציאתם זה מזה וכל מציאות פרטיהם, הרי כבר 

אמרנו כי הנשמה שבהרוח הכללי אשר בלב הנה היא נמשך 

כי ונעשה מהרוח שבמוח שהוא הרוח שבהנשמה הכללי, 

מהרוח שבנשמה נעשה נשמה שברוח, והיא מתפשט ומסתעף 

  נ דהרוח הכללי. "נ שבו שהם הנר"לכל הנר

וכן הנשמה שבהנפש הכללי אשר בהכבד, הנה היא נמשך 

ונעשה מהנפש שבהנשמה הכללי אשר במוח. כי מהנפש 

דהנשמה נעשה הנשמה שבנפש. והרוח דהנפש הכללי אשר 

בהרוח הכללי שבלב. כי  בכבד, הנה הוא נעשה מהנפש אשר

  מהנפש דהרוח נעשה הרוח שבנפש. 

ונמצא כי הרוח והנפש שבהנשמה הכללי שבמוח הם השורש 

להנשמה שבהרוח הכללי שבלב ולהנשמה שבהנפש הכללי 

שבכבד. וכן לא נתגלה מציאותם בהנשמה הכללי, אלא רק 

לצורך הרוח והנפש הכלליים ועל ידם דוקא. אבל קודם שהגיע 

יאות דהרוח והנפש הכלליים, היו הרוח והנפש עת המצ

הפרטיים שבהנשמה הכללי רק בכח לבד ולא בפועל, והיו בכח 

בבחינת הנשמה שבה שהיא הנשמה דנשמה. אמנם אותה 

הנשמה דנשמה שהוא הנשמה שבנשמה הכללית, הנה היא 

ל "אינה שורש לשום דבר כי היא רק עיקר מציאותה גופה, ור

לתה אלא לצורך עצמו, כי היא עיקר שהיא אינה לצורך זו

עצמותה וכמו שאמרנו לעיל בסמוך, כי עיקר עצמות דהנשמה 

  הכללי הוא הנשמה דנשמה. 
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ועל דרך זה הוא בהרוח הכללי שבלב, כי הנפש שבו הנה היא 

השורש להרוח שבהנפש הכללי אשר בכבד וכנזכר, ולא נתגלה 

דה דוקא. אותו הנפש שבו אלא רק לצורך הנפש הכללי ועל י

אבל קודם שהגיע עת המציאות דהנפש הכללי, היה הנפש 

הפרטי שבהרוח הכללי רק בכח לבד ולא בפועל, והיה בכח 

בהרוח שבו שהוא הרוח דרוח. אמנם אותו הרוח דרוח שהוא 

ל שהוא "הרוח דרוח הכללי הנה הוא אינו שורש לשום דבר, ר

ל "וכנאינו לצורך זולתו אלא שהוא עיקר מציאותו גופה, 

בסמוך שעיקר העצמות דהרוח הכללי הוא הרוח דרוח. 

ל הנשמה שבהרוח הכללי הנה היא בחינת "והנשמה שבו ר

ל, שהיא מהרוח "תלייתו למעלה בהנשמה הכללי וכנ

שבהנשמה הכללי, ועומד הנשמה שברוח בבחינת המציאות 

אשר בה ועל ידה הוא קשור למעלה בהנשמה הכללי. [וכן יש 

כ בחינה אחת המרומז על תלייתה למעלה "ג להנשמה הכללי

ה הכללית "והוא ספירת הכתר המרומז בקוצו של י' דהוי

שבנשמה שהיא ספירה העשירית העליונה אשר אמרנו לעיל 

  בדברינו שהיא השורש הנעלם שבה. והבן]. 

ועל דרך זה הנפש הכללי שהיא בכבד, כי הנה הנפש שבה 

העיקרי וכמו  הוא עיקר מציאותה גופה שהוא עצמותה

שאמרנו לעיל בסמוך, שעצמות העיקרי דהנפש הכללי הוא 

ל כי הוא "הנפש שבנפש. והרוח שבה הוא תלייתה למעלה, ור

בחינת המציאות אשר בו ועל ידו היא קשורה למעלה בהרוח 

הכללי. והנשמה שבה הוא תלייתה למעלה בהנשמה הכללי, כי 

הרוח שבה, מהנשמה והרוח הכלליים נמשך ונעשה הנשמה ו

ובהם היא קשורה למעלה והוא עצמותה העיקרי שבה שהיא 

נפש שבנפש והרי לנו איך שהם כלולים זה בזה וכנזכר. והרי 

  י כל הענין על נכון. "נתבאר לנו בכל זה בעזה

  פרק ו

אמנם הרי עדיין הדבר צריך ביאור, כי הרי אמרנו לעיל סוף 

עולם רק אור ד שכל הנשמה הכללית עצמה הנה היא ל"ב ופ"פ

אלהות, ואין לה כלי כלל בהגוף להתלבש בו, כי אין לה 

השתוות עם שום גוף וכלי, ועיקר המוח אשר הוא כלי להנשמה 

ז "כ הרי יהיה נמצא לפי"הנה הוא רק להנשמה שברוח. וא

י הכלליים אשר יש להם השתוות עם הגוף הם "שמכל הנרנח

י הם אורות רק שניים, שהוא הרוח הכללי והנפש הכללי. כ

נבראים כמו הגוף, והם אשר משתווים עמו להתלבש בו. אבל 

מהנשמה ולמעלה והיא בכלל, הוא רק אור אלוה המאיר 

בהרוח והנפש להשפיע בהם שפע החיות להחיות את הגוף, 

אבל היא בעצמה אין לה השתוות עם שום גוף וכלי להתלבש 

ו ג' כלים ז, כי למה נסדר"כ הרי צריך ביאור לפי"בו כלל. וא

בהגוף שהם מוח לב כבד ופנימי תיכון חיצון, שהם כלים 

נ שבכל פרצוף, וכן בכללות העולמות הנבראים שהם "להנר

נ "כ ג' עולמות בריאה יצירה עשיה, ואמרנו כי הם להנר"ג

הכלליים. הרי מאחר שהאורות הנבראים אשר יש להם 

ת כ הרי צריך שגם כללו"השתוות עם הגוף הם רק שניים, א

כ רק "העולמות וכן פרטות הכלים שבכל פרצוף לא יהיו ג

שניים, וכמו מציאות האורות הנבראים שהם רק ב'. כי הכלים 

צריך שיהיו רק כמספר האורות המשתווים עמהם ומתלבשים 

בהם. ומה שאמרנו כי הג' כלים שבכל גוף הם רק לפרטי 

נ אשר בהרוח והנפש עצמן, הלא גם זה גופא צריך "הנר

ור, כי למה נפרטו לג' מאחר שכללי אורות הנבראים הם ביא

רק שניים, הרי הכלל והפרט הוא לעולם בסדר אחד. ועוד כי 

מאחר שכללות העולמות הנבראים הם ג' שהם בריאה יצירה 

עשיה, הרי משמע מזה שגם כללי האורות הנבראים הם באמת 

  כ ג'. "ג

בראים אך הענין בזה כי האמת הוא כמו שאמרנו שעיקר הנ

הם רק שנים אך מה שהם ג' עולמות בריאה יצירה עשיה וכן 

נסדר ג' כלים בכל פרצוף שהם מוח לב כבד ופנימי תיכון חיצון 

ש בכל בריאת "ל הנה הוא משום כי באשר שרצונו ית"וכנ

עולמות הנה היה שיהא כל הבריאה כולו תמיד קשור עמו 

כולם הן  ותלוי בו לעולם, ולכן סידר והמציא בכל הבריאה

בכלל והן בפרט בחינת מציאות מקום אחת שהוא ראוי לקבל 

בתוכה אורו תמיד, אשר שם הוא משכן כבודו שהוא אור 

שכינתו יתברך שמו, והוא בבחינת בית המקדש של מטה 

ששורה שכינתו בבית קודש הקדשים. כן הוא בכל הבריאה 

 כולה בכלל ובפרט, הנה נתייסד בכולם בחינת מקום אחד אשר

על ידו מתייחד עם המציאות, כי שם מתפשט ושורה אורו 

  ש למטה ושם קשור ותלוי בו המציאות כולו לעולם. "ית

היינו שעולם הבריאה וכן הראש שבגוף אין ענינם דומה לשאר 

החלקים (יצירה ועשיה בעולמות, ולב וכבד בגוף). דמציאות 

הבריאה העולמות הנפרדים באמת הינם רק היצירה והעשיה, ועולם 

מצד אחד מכללם, אבל תפקידו בהדרגה זו אינה אלא לקשר את 

העולמות הנפרדים עם האצילות. ודומה הדבר למשל בחלקי מכשיר 

הרמקולים, מעבד הצלילים  –רדיו, שבגופו ישנם כמה חלקים 

ר עצמו. (סנטיסייזר) וכו' לכל חלק מאלו ישנו תפקיד בגוף המכשי
בפעולתו ממש והוא  מכשירגוף הב אבל ישנו חלק שאין לו תפקיד

האנטנה, שכל תפקידה אינו אלא לקלוט את גלי הרדיו ולהעבירם 

לשאר החלקים לעיבוד והשמעה. כך גם מדרגת האדם באמת אינה 

י בלשון המקובלים) אבל הראש "ת והנה"אלא הלב והכבד (החג

עומד למעשה למעלה ממדרגתו של האדם (וכמו שנודע שההשגה 

רבה למעלה ממה שהוא אוחז בפועל) וענין זה כדי של האדם היא ה

להביא אל ידיעתו את אותם הדברים כדי שיתאמץ להגיע אליהם 

  ולממשם.
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ב סימן "(פרשת נשא פרשה יל במדבר רבה "וזהו סוד מה שאמרו רז

מתחילת ברייתו של עולם שרתה השכינה בתחתונים. והנה  ו')

ר הנפש הכללי פ מה שאמרנו לעיל פרק ג' ד' שגם באו"הוא ע

שהוא עולם העשיה הוה היחידה שבה אור אלהות. והרי שיש 

מקום גם בעולם העשיה לשכון כבוד בתוכה להתפשט אורו שם 

  ולהתייחד עמה. 

 –היינו שאור האלהות שבעליונים לא ישרה בתחתונים אלא במינו 
אור אלהות שבתחתון. וממילא התפשטות אור האלהות שבעולם 

כ יש בה מן הענין האלהי, והוא היחידה "אא העשיה לא יחול בה
ולהמחשת הענין היקר הזה שבנפש הכללי שהוא עולם העשיה. 

אומר שישנה מקבילה לענין הזה בענין הקנין והבעלות המוכר לנו 

מסדר נזיקין. והוא שכל קנין ובעלות אינה הסכם בלבד ללא חלות 

דבר רוחנית ממש, אלא מציאות גמורה של התפשטות הקונה בה

הקונה עבד  –הנקנה. וישנם ראיות רבות על כך ואביא אחד מהם 

כנעני, ובטרם הספיק למולו הגיע חג הפסח, הרי בעליו מנוע 

מלהיות מנוי על קרבן פסח ככל ערל. המקור לכך הוא דכתיב 'ומלת 

ל שמילת עבדיו מעכבתו מלאכול "אותו אז יאכל בו' ודרשוהו חז

קנין היה רק הסכם ממוני גרידא, אין . והנה אם ע)"(לדעת רבפסחים 
מקום להבנה מדוע תעכב ערלת עבדו ממנו, הלא הוא עצמו מהול 

כדת! אלא בהכרח שישנה מציאות של התפשטות הבעלים בתוך 

  הדבר הנקנה, ומצד זה יש לו שייכות ויחס עם ערלות עבדו. 

ואם נשים לב נראה שלמעשה כשבאים לדון על קשר זה שבין אדם 

 –נה את אותה הבעיה כדוגמת שריית השכינה בתחתונים לנכס יש
איך ובאיזה צד יחול שם גברא על חפצא, כששם הגברא ענינו רוחני 

נטו, והנכס גשמי לחלוטין. לזה נאמר שלכל חפץ בעצמו ישנם ב' 

ערך וגוף. הערך מצד עצמו אין לו מציאות גשמית שהרי  –חלקים 

אבל  ביקוש)–(יחסי היצעם הוא משתנה כל הזמן ותלוי בדעת בני אד

הנכס  –ב. והגוף "פ הוא מציאות גמורה בהלכות קנינים וכיו"עכ

כ נמצאים ב' חלקים "הגשמי הוא באמת מציאות גמורה של גוף. וא
אלה עומדים ביחס של גשמי ורוחני. וישנם הוכחות נמרצות לכך 

שבאמת חלות שם הבעלים בהחפץ לא נעשה אלא דרך הערך של 

כמחזיק הערך נעשה ברשותו. כך שישנו קשר ושייכות  הנכס, והגוף

   12מעצם החלות הרוחנית אל מקום חלותה, שהוא ערכו של הנכס.

                                                           

 

 

 נכסי על בהמה מעשר חיוב אין כי הוא נודע שהנה היא לכך ההוכחה 12
 אין, ולדות להם ונולדו בעלים' לב בצאן שותפות היתה שאם היינו. שותפים

 נכסי את היורשים שבנים איתא שני דומצ. בהמה מעשר להפריש מחויבים הם
 הם חייבים אכן שותפות של זה במצב, חדשים ולדות להם ונולדו אביהם

 תפוסת' ל''חז בפי נקרא מירושה הנובע שותפות של זה גדר. בהמה במעשר
 וכדי?  אחרת עסקית שותפות מכל זו שותפות שונה במה להבין ויש'. הבית
  . ילהרג שותפות להבנת נכנס כך על לעמוד

המחשה נוספת ניתן להביא, בהקדם מה שמובא בכתבים שהאדם 

מתקן את כל העולמות במעשיו ותפילתו, וישנו יחס בין כל חלק 

נו, שבעשיה וחלק שבפעולת האדם אל העולם שאותו הוא מתקן. היי
את  –הוא מתקן את עולם העשיה, בדבור של מעשי המצוות גמורה 

עולם האצילות,  –עולם הבריאה, בכונה  –עולם היצירה, במחשבה 

. (אדם קדמון, הכתר של כל העולמות)ק "וברעותא דלבא פועל תיקון בא
 עול עליו שיקבל הרוצה יוחנן רבי ואמר" (ברכות יד:)ל "ואמרו חז

 ש"ק ויקרא תפילין ויניח ידיו ויטול יפנה שלמה שמים מלכות

                                                                                                  

 

 

 והיה רכב לרכוש בקש אדם שאם מוזרה הלכה ישנה רגילה שותפות בכל הנה
 כדי הסכום את והשלים חבירו ובא, העיסקה את לגמור שקלים כמה לו חסר

 של שהשכירות היא המחדל ברירת, ביניהם סיכמו לא אם אזי, שותף להיות
 את לסגור היה אפשר שאי לפי הוא והטעם! בשוה לשניהם מתחלקת הרכב

 לפי לראשון בשוה השני עומד זה מצד לכך, השני של כספו בלא העיסקא
 לא בזה, הרכב את ימכרו אם, אמנם. הדבר לגמר ביחד נצרכים היו ששניהם
 בין חילוק שיש אומר ונמצאת. שלו ההשקעה אחוז כפי אחד כל אלא יתחלקו

 סייח בין קשר כל שאין. גופו על לבעלות המקח שווי של הערכית הבעלות
 הניתן מהערך כתוצאה עומד שהגוף, הגוף על לבעלות הערך על הבעלות

  . עצמו בפני וכדבר
 כל שהרי, הנכס של הערך מצד היתה לא שהשותפות, יותר פנימה נכנס ובזה
 במכירת ולכך בלבד שנתן מה את רק יש אחד שלכל במצב הם עמדו הזמן
 את המקבל ףבהגו אבל. שהביא מה את רק מקבל אחד כל המשותף הנכס

 אותו את שניהם יקבלו בהשכרתו ולכך. מצדו שותפות יש אכן בעלותם
 בין שיתוף יש שלא נמצא שותפות של מעשה על בהתבוננות והנה. הסכום
 מצד ורק, לעצמו אחד כל עומדים הם עצמם שמצד היינו, עצמם הגברי

   .שותפים הם נעשו מצדו – אחד גוף שניהם של בכסף שרכשו מעשיהם תוצאת
 שאם והוא. שונה דבר נראה ירושה של המהלך את לבחון כעת נבא אם אבל

 אינה אביו את שמעון ירושת סיבת, אביהם יעקב את ירשו ושמעון ראובן
 הוא גם הלא אחיו וראובן'. יעקב בן'כ תוארו בעבור אלא' שמעון' שמו בעבור

 הן מידמע הירושה שמהלך ונמצא'. יעקב בן' – תואר אותו מכח אלא ירש לא
 הירושה נתפסת זה ומצד, השם אותו כבעלי שמעון את והן ראובן את

. אחד כאדם הם והרי, הם בשמם אלא מעשיהם בתוצאת רק לא כשותפות
 גם נישאה היא הרי, אשה ראובן כשנשא בנישואין שגם ליאמר ניתן ואולי(

' גיםמייצ' ישנם עדיין הרי עולמו לבית נפטר וכשהלה', יעקב בן'ל וגם לראובן
  ).ל''ואכמ, ליבום זיקתה היא וזו, שמעון הוא הלא', יעקב בן'ל

, השותפים' ב של הדמים בין קשר אין רגילה שבשותפות לעיל אמרנו והנה
 את אין בירושה כ''וא, כשותפים נבחנים בעלותם את המקבל הגוף מצד ורק

 םה הרי הערך מצד וגם, אחד נכס על אחד כבעלים ששניהם אלא, הזה החילוק
 גם לשותפות מקום נותן, אחד שהוא בירושה הבעלים ששם ונמצא. שותפים

  . הדבר ערך על חל הבעלים ששם אומר הוה. הדבר של הערך מצד
 במציאות חלה רוחני ענין שהיא הבעלות חלות שכח נפלא האמור לפי והוא

  . וכאמור, ערכו שהוא הנכס של הרוחנית
 א''א שבגניבה חכמים אמרוש מה בזה שמבואר נאמר לכך שבאנו וכיון

 לפי וזה) הגנב( שלו שאינה לפי זה' מטעם הגנב ולא הבעלים לא להקדישה
 הדבר גוף בין מתחלקת הבעלות שמציאות היינו). הבעלים' (ברשותו שאינה
 – כברשותו הבעלים אל מתיחס שהגוף. שלו הכללים ישנם אחד ולכל, לערכו

 בעליו של שהוא מקום שבכל בעצם לבעליו מתיחס והערך. בפועל שליטתו
 יקדיש כי איש' נאמר שבהקדשה וכיון. (מכח חיוב השבת הגזילה ואכמ''ל) הוא
, לכך נבצר משניהם ברשותו כל אף ברשותו ביתו מה ל''חז בו דרשו' ביתו את

  להחיל שם הקדש על הגניבה.
ובזה מבואר מדוע הגונב פרה ונתעברה אצלו הולדות שייכים לגנב, והוא לפי 

את ה'גוף' של הגניבה הוא אכן לקח, ויש לו בעלות מצדו הרי הגוף הוליד. ש
והגם שערך הגניבה שייך לבעלים מ''מ סוף סוף אין לכח הערך להוליד ורק 

  הגוף מוליד. 
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. ויש להבין מהו ענין היפנה "מהישל שמים מלכות היא וזו ,ויתפלל
ויטול ? דאם באמת צריך להתפנות הרי זה תנאי של נקיות, אבל 

מדוע נעשה זה כחלק מקבלת עול מלכות שמים ? וכן מהי התוספת 

יא שכל העולמות מה'? ולהאמור ניחא, דתכלית המציאות הי'של

כולם עד לחלקים היותר תחתונים שבמציאות יהיו חלק מהגילוי דה' 

כ גם פעולת ניקוי הגוף יש לה חלק במבנה זה, "אחד ושמו אחד. וא
כך שביפנה ויטול הרי הוא מטהר את גופו במעשה וכנגד זה פועל 

טהרה על כל כללות עולם העשיה, וזה חלקו של עולם העשיה 

  ל מלכות שמים. בפעולת קבלת עו

והנה החלק שבתפילה העומד כנגד עולם אדם קדמון שהוא אלהות 

. ובהתבוננות על חלק הרצון כנגד (רעותא דלבא)גמור הוא רצון הלב 
שאר החלקים שבאדם, תמצא שמצד אחד הרי הוא עומד באדם 

כחלק ממנו, ומצד שני אין הוא עומד בגבולו כלל, שהרי הרצון של 

. (אם ירצה כמובן)פועל נגד טבעו עצמו של האדם האדם יכול להיות 
הרי לך גילוי מתכונה זו של הרצון שמקורו גבוה מאד מאד למעלה 

מכל גבול, ולכך פעולתו ביחס לעולמות חל על כללות הכתר 

והוא אשר אמר לעיל שגם בעולם העשיה  13ק."דעולמות שהוא א

יה ישנה שריית שכינה באור היחידה שבנפש, שגם בעולם העש

ישנה נקודה של התייחסות מתאימה לאור האלהות. והגם שעולם 

מ לא חדל ולא יחדל אורו ית' להיות "העשיה גבולי מאד ועכור, מ
פ שהוא נברא עם גוף "שאע ,פ. וכן הוא באדם הגשמי"מיוחד בו עכ

מ ישנו בו כח רצון נפלא שאם יפעל אתו כראוי תהיה לו "וכו' מ
  י עזר עליון."ת מחול לקדש עאחיזה למעלה בקדש ויוכל לצא

י היחידה דאור הנפש, הנה מתפשט "ד כי ע"ואמרנו לעיל פ

ומתייחד שם אור הנשמה הכללי שהיא כולה אור אלהות 

השוכן בהיכל קודש הקדשים דהבריאה, ומתפשטת בהארתה 

משם ולמטה עד עולם העשיה, ומתייחדת באור היחידה 

הקדשים של שבהעשיה. והיא השכינה השוכן בבית קודש 

מטה, שהוא מכוון נגד היכל קודש הקדשים שבעולם הבריאה 

שהוא כסא הכבוד. וכמו שכתב הרב בשער כסא הכבוד 

ד דרוש א' סמוך לסופו. וכן הוא במדרש "ן ומ"ובדרושי מ

תנחומא פ' ויקהל סימן ז' שהארון היה מכוון כנגד כסא הכבוד 

טה מכוון של מעלה. ושם בפרשת פקודי סימן ב' שההיכל שלמ

  כנגד היכל של מעלה. 

                                                           

 

 

אגב, מה שאומרים העולם שאין לך דבר העומד בפני הרצון, אין פירושו  13
ברים אנשים רוצים ולא שהרי הרבה ד ,שכחו של הרצון לפעול הוא ללא גבול

מלרצות.  –עולה להם. אלא הפירוש הוא שאין לך דבר שעומד בפני הרצון 
והוא הפשט דלעולם יאמר אדם מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, היינו שאין 

 מדוע לא רצית להיות כאברהם כו'. –תביעה על המעשה רק על הרצון 

פ כי הג' עולמות בריאה יצירה עשיה, הנה הגם "והרי לנו עכ

שהם עצמן אינם אלהות כלל והם עולמות נפרדים, על כל זאת 

ש הוא שוכן בהם תמיד ומתייחד עמהם לעולם, "הנה אורו ית

י היחידה שבה המתפשט בהחיה "והנה הוא שוכן גם בעשיה ע

ד "ל פ"(שהוא הנשמה דהרוח דהעשיה וכנשבה  שבה, והחיה בהנשמה

ולכן נתייסד מקום מיוחד על זה בכל פרצוף בפרט,  עיין שם)

והוא המקום השלישי העליון שהוא המוח. וכן הוא בהעולמות 

בכלל והוא עולם השלישי העליונה שהוא עולם הבריאה. כי שם 

י זה בהמציאות "ש מתייחד שם ע"הוא המקום אשר אורו ית

בכלל ובפרט. אבל עיקר המציאות דהאורות הנבראים כולו 

עצמן הם באמת רק שנים, והם רוח ונפש. אלא משום שאורו 

כ לעולם, לכך נתייסד על זה מקום "ש מתייחד עמהם ג"ית

מיוחד לשכון כבוד בתוכה, והוא כעין מקום מקדש ומשכן אשר 

שם שורה השכינה למטה, כן הוא בהעולמות בכלל שהוא 

ש הקדשים דעולם הבריאה, אשר שם הוא הנשמה בהיכל קוד

הכללי שהוא כולו אלהות, ושוכן בהג' ראשונים דהבריאה 

שהוא כסא הכבוד, ונקרא כל עולם הבריאה על שמה שהוא 

בשם נשמה הכללי. וכן הוא בכל פרצוף בפרט שהוא המוח 

ר דהרוח שבו, ומתפשט "שבכל פרצוף, אשר שם הוא הג

  ד. "ל פ"כ כנ"כללי גומתייחד שם אור הנשמה ה

ונמצא כי הגם שהאמת הוא שאין לאור האלהות שום השתוות 

כלל עם כל בחינת גוף וכלי להתלבש בו, על כל זאת הנה 

פ, ועל דרך שאמרו "ש ושוכן בהם עכ"צמצם אור שכינתו ית

בספרא ויקרא פרשה ב' דמשום חיבתן של ישראל דחק להיות 

ובבראשית רבה פ' ד'  מדבר מעל הכפורת מבין שני הכרובים.

כשהוא רוצה הלא את השמים ואת הארץ אני מלא,  –סימן ד' 

(וע' וכשהוא רוצה היה מדבר עם משה מבין שני בדי הארון. 

  . ד סימן ג')"א פסוק י"ר פ"ב ובשהש"ח ע"בגמרא שבת דף פ

צריך להבין כאן שאין בסגולת ב' בדי הארון כח מצד עצמן להיותם 

ו, רק שמצד רצונו שרצה בכך נמצא מתגלה "מכילים אור אלהות ח
וכן חוזרים הדברים להיות כן בשאר גלוייו, שם ומדבר עם משה. 

ס שאלמלא שהיה "דלפי מה שנתבאר בשער א' בענין רוממות הא
לא היה שייך לפנות אליו ית' כלל להיות נקרא בשם ברצונו יוצא 

להיות ורק אחר שהתנה בינו לבין עצמו ה, "ה ב"ואפילו בשם הוי

זה הרי הוא נמצא ושייך עם הנבראים להיות מקבל מהם נקרא בשם 

ו יחס אמיתי "ה אין לו מצד עצמו ח"ה ב"וגם בשם הוי עבודה וכו'.
ה לשם "למאציל העליון, ורק מצד שכך רצה חוזר להיות שם הוי

שהיסוד המעמיד את כל היחס שבין העצם. נמצאת אומר מעתה 

העליון דהמאציל עצמו ית' ממש. נברא לבורא אינו אלא הרצון 

וכיון שכל המציאות כולה משרפים חיות ואופנים היכלות רוחות 

ומלאכים, נשמות בני אדם דומם צומח חי מדבר, אש רוח מים ועפר 

וכל היצורים לאין מספר ותכלית בכל שית אלפי שנין ולאחריהם 
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וכל מאורעותיהם הקטנים והגדולים כולם בכלל ובפרט תלויים 

ש שבאצילות, וגילוייו המה עומדים "מדים כפי סדר גילוייו יתועו
רק כפי הרצון שבהם, נמצא להמתבונן על כך שכל האמור לעיל 

אינם אלא גילויי הרצון העליון יתברך שמו ויתעלה, ומלא כל הארץ 

ה קוק "כבודו. ולא אתאפק מלהביא בכאן את מילות קדשו של הראי
פס מגיע מלמעלה למעלה עד בענין מחשבה זו על כך, שכל הנת

האצילות הק' ותחת הגבול העכשוי עומד לו בלתי גבולי בעליל 

כמה נאה היא המחשבה הסודית על דבר "ל "המקיימו והמחייהו, וז

האצילות האלהית בתור מקור כל ההויה כולה, כל החיים, כל היופי, 

כל העז, כל הצדק, כל הטוב, כל הסדר, כל ההתעלות. מה גדולה 

השפעתה של מחשבת אמת זאת על כל מהלכי החיים, כמה היא 

עומק של הגיון עליון יש בה, כמה הוד נערץ של מוסר, ומבוע של 

יצירת נשמות עליונות, קדושות, כבירות וטהורות, יש בה. האצילות 

האלהית ִהיותה ומהוה את הכל, אין קץ לחופש שלה, אין סוף 

. כל ימי וגווניהותיה לאחדותה, לעשרה ותמותה, לזהרה ושפעת כח
השירה, כל פלגי נחלי ההכרה, כל עזוז החיים, כל השחוק ושמחת 

העדנים, הכל ממנה הולך ונוזל, בכל היא משפעת את הדר נשמת 

נשמתה, בכל מורד עמוק עד עמקי תהומות מגעת הופעתה, כבודה 

ותשועתה. הרצון התמים והבהיר של האדם כבר הוא תופס קצה 

ומתעלה, מעלה עמו את הכל, כבוד אומר כולו. זיוה. הולך הוא 

  ."לביתך נאוה קודש, ד' לאורך ימים

כן הוא על דרך זה בכל המציאות בכלל ובפרט, הנה נתייסד 

ש כעין מקדש ומשכן, והוא "בהם מקום אחד לאור שכינתו ית

המוח של כל פרצוף וההיכל קודש הקדשים של עולם הבריאה. 

ל שם האור דהנשמה הכללי, וכן ולכך נקרא כל הבריאה כולה ע

נקרא המוח של כל פרצוף בשם הכלי להנשמה הכללי שבו 

כ "ה. משום שדרך שם מתייחד אור הנשמה הכללי ג"ל פ"כנ

  בהעולמות בכלל וכן בכל פרצוף בפרט וכנזכר, ודי בזה. 

וכן הנה יש בזה ענין עוד קרוב אל האמור. כי העולמות בריאה 

ם לג' הנה הוא רק במקרה ולא יצירה עשיה מה שהם נחשבי

ה "בעצם, כי בעצם הם רק שנים. והוא כי הרי אמרנו לעיל פ

כי הרוח ונפש דעולם הבריאה הנה הם השורש דהרוח והנפש 

הכלליים שהם עולם היצירה והעשיה. והנה אותו השורש 

אלולא החטא היה מתייחד עם המציאות העיקרי שיצא ממנו 

נשמה הכללי שהוא הרוח לאחד ממש, כי הרוח הפרטי שבה

דעולם הבריאה, היה מתייחד עם עולם היצירה שהוא הרוח 

הכללי לאחד ממש, וככל שורש שמתפשט בהענף ומתייחד עמו 

והם אחד ממש. וכן הנפש הפרטי שבהנשמה הכללי שהוא 

הנפש שבבריאה, היה מתייחד עם עולם העשיה שהוא הנפש 

הענף, והיה  הכללי שיצא ממנו לאחד ממש, וככל שורש עם

ק "(עיין זוה. מקבל העשיה מהבריאה מכוון שלא דרך היצירה כלל

והרי היה נחשב הבריאה עם היצירה  מ שם)"ב ובמ"ה ע"פ' נח ע

  לאחד וכן עם העשיה לאחת. 

פירוש, שכל מציאות הבחנת העולם משתנה כפי התגלות האחדות 

בדבר הנבחן. לדוגמא אדם העומד סמוך לאילן גדול עם הראש 

מה אתה רואה ? יאמר הרבה  –בתוך סבך הענפים כשנשאל אותו 

עלים. אבל אם יתרחק מעט ויעמוד מול העץ ויסתכל עליו כולו 

עץ אחד! זאת אומרת  –כאחד ואז אם נשאל את אותה השאלה ישיב 

ריבוי ואחדות. כן  –שכשם שעל עץ יכולות להיות ב' בחינות שונות 

ענין גילוי ייחודו ית' בהמציאות.  הוא על העולם כולו וכו' והכל כפי
דבר זה נמצא בחיינו במצבים שבהם מתגלה השגחה פרטית נפלאה 

שבה מתעורר עונג גדול. מקורו של העונג למעשה אינו גוף ההצלה 

וכדומה, אלא הרבה פעמים מעצם הגילוי עצמו. שבכל גילוי השגחה 

למעשה מוסר מעט הלוט מעל מפני המציאות המראה את עצמה 

י "נפרדת להרבה חלקים, ושאין כל קשר בין אחד לחבירו. אבל עכ
ההשגחה מתגלה לאדם שכל אותם החלקים שסייעוהו להגיע 

כ "י מנהיג אחד המקיימם והמנהיגם. וא"למבוקשו, למעשה הונחו ע
כ חלק מאותה בריאה שבה ועל ידה "מבין הוא האדם שהוא בעצמו ג

וכן הוא בעולמות בריאה  מתגלה הבורא ית' והוא הוא מקור העונג.

יצירה עשיה, שכל מציאותם יכולה להיות נבחנת כג' עולמות שונים. 

ואפשר לבחנם כב' עולמות היוצאים משורש אחד המקשרם, שאז 

למעשה ישנם בפועל רק ב' עולמות (ואז אין מקום לבחינת השורש 

ר עמדה המציאות בהבחנה של "ע). לפני חטא אדה"כמציאות בפנ
לה, ולאחר החטא נתעצם הפירוד ואז נבחנו העולמות אחדות גדו

כולם כג' עולמות, ללא קשר כביכול בין השורש לענף. (לתאוה 

  יבקש 'נפרד') 

בדרך דרש ניתן למצוא את ראשית היציאה של הפירוד בין השורש 

לענף בחטא האדמה, שלא קיימה צווי הבורא במעשה בראשית 

טעם הפרי. שעניינו היה טעם העץ כ –להוציא עץ פרי עושה פרי 

העץ כהמשך אחד עם הפרי היוצא ממנו שיהיה  –לגלות את השורש 

טעמם שוה. וכן למעשה אצל האדם, החטא בעצמו מעמיד את 

ו "תפיסתו על עצמו כעומד נבדל ממקורו, שכביכול יש לו מציאות ח
מצד עצמו. כשהאמת היא שהפנימיות של האדם כולה קדש לה' 

  מנו ית' שפע לכל העולמות. וביכולתו להמשיך מ

מ כיון דאתינן להכי לא אמנע "ואף שקצת חרגתי ממסגרת הביאור מ
ואני "ל הטהור "ל וז"ה קוק זצ"מלהביא דברים נפלאים מהראי

בתוך הגולה. האני הפנימי העצמי, של היחיד ושל הציבור, אינו 

מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך 

עליונה, הספוגה מהאורה הטהורה של זיו מעלה, שהיא הגבורה ה

מתלהבת בקרבו. חטאנו עם אבותינו, חטא האדם הראשון, שנתנכר 

לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש, ואבד את עצמו, לא ידע להשיב 

תשובה ברורה על שאלת איֶּכה, מפני שלא ידע נפשו, מפני 

זר. חטא  שהאניות האמיתית נאבדה ממנו, בחטא ההשתחואה לאל

ישראל, זנה אחרי אלהי נכר, את אניותו העצמית עזב, זנח ישראל 
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טוב. חטאה הארץ, הכחישה את עצמיותה, צמצמה את חילה, הלכה 

אחרי מגמות ותכליות, לא נתנה את כל חילה הכמוס להיות טעם עץ 

כטעם פריו, נשאה עין מחוץ לה, לחשוב על דבר גורלות וקריירות. 

סיפוק פנימיותה, שמחת חלקה, חלמה על דבר קטרגה הירח, אבדה 

הדרת מלכים חיצונה. וכה הולך העולם וצולל באבדן האני של כל 

אחד, של הפרט ושל הכלל. באים מחנכים מלומדים, מסתכלים 

בחיצוניות, מסיחים דעה גם הם מן האני, ומוסיפים תבן על המדורה, 

בות בכל משקים את הצמאים בחומץ, מפטמים את המוחות ואת הלב

 מה שהוא חוץ מהם, והאני הולך ומשתכח, וכיון שאין אני, אין הוא
. בין אדם לחבירו) –(  , וקל וחומר שאין אתהבין אדם למקום) –( 

רוח אפינו משיח ד', זהו גבורתו, הדר גדלו, איננו מבחוץ לנו, רוח 

אפינו הוא. את ד' אלהינו ודוד מלכנו נבקש, אל ה' ואל טובו נפחד, 

אני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא, הסר כל אלהי נכר, את ה
הסר כל זר וממזר, וידעתם כי אני ד' אלהיכם, המוציא אתכם מארץ 

  "מצרים להיות לכם לאלהים, אני ד'.

ז הוא כי הנה הרוח והנפש הפרטיים דעולם הבריאה, הנה "וכ

כ רק נבראים ונבראו מהנשמה הכללית אשר שם, שהיא "הם ג

יא אותם אחר אשר ירדה בהבריאה ונתגלה בהם, אשר המצ

והם השורש דהיצירה והעשיה והם אחד עמהם, כי שורש הרוח 

עם הרוח הם אחד בעצם. וכן שורש הנפש עם הנפש הם אחת 

בעצם וכנזכר. והרי נמצא כי הג' עולמות בריאה יצירה עשיה 

אינם נחשבים באמת לג' כלל כי הם רק שנים בעצם, וחלוקתם 

י החטא ירדו ממדרגתם ואינם "א רק במקרה. כי עלג' הו

מתייחד השורש עמהם ונתחלקו זה מזה ונעשו לג'. אבל בעצם 

הם רק שנים והשלישי העיקרי הוא לעולם רק אלהות, והוא 

ה לבד שהוא המציאם ומקיימם ומייחדם, וכן מנהיג אותם "הקב

תמיד בתוצאות כל פעולותיהם שבהעולם הזה. ומתנהג סדר 

ג' שותפין באדם "א "ריאה כולה על דרך שאמרו בנדה לכל הב

, כן הוא על דרך זה סדר הבריאה כולה, "ה ואביו ואמו"הקב

ה אשר המציאם "שעיקרן הם שנים והשלישי הוא הקב

פ מה שאמרנו כי עיקרן של כל הנבראים הם "ומנהיגם. והוא ע

  רק שנים שהם רוח ונפש. 

 –א "ואתחנן סימן ל ל בדברים רבה פרשת"והוא מה שאמרו רז

ה לישראל בני כל מה שבראתי בראתי זוגות, "אמר הקב"

זוגות,  –זוגות, אדם וחוה  –זוגות, חמה ולבנה  –שמים וארץ 

. וכל "זוגות, אבל כבודי אחד ומיוחד –העולם הזה והעולם הבא 

אלו הזוגות שאמר הם כולם בסוד רוח ונפש כנודע, אלא 

חד בבחינת שורש ומציאות. שאותם הרוח ונפש הנה הם כל א

והשורש הוא תכונה מעולה וזך גבוה מאד הראויה לקבל 

בתוכה את אורו יתברך להיות משכן ומעון אליו, והיא בית 

קדש הקדשים ששם שורה שכינתו יתברך, וממשיך שפעו 

ממנה בתוצאות ופעולת המציאות כולו וכל הנהגתה. והוא 

עליה שוכן מלך  הוא עולם הבריאה שנקרא 'כסא הכבוד' כי

ה להמציא ולהנהיג את כל המציאות כולה. "מלכי המלכים הקב

אבל הנבראים עצמן הם רק שנים שהם רוח ונפש, והם יסוד 

כל הנבראים כולם. וזהו מה שמתחיל התורה שהוא התחלת 

מעשה בראשית באות ב' משום שהנבראים הם שניים, אבל 

ה "על הקב התורה עצמה פתח בא' שהוא א' דאנכי, כי הוא

הממציא את הכל והוא אחד. וכן הוא מייחד את הב' יסודות 

י שמשפיע אורו בהם לצורך "הנבראים שהם רוח ונפש, ע

תולדות כל המציאויות כולם הנעשה מהרוח ונפש הכלליים, 

ואורו המתפשט בהם הוא הנשמה הכללית והוא שותף השלישי 

  תם. שהוא מאורו עצמו המשתתף בהנבראים בקיומם והנהג

וניתן להוסיף בזה שגם הרכב הדיינים בבית דין הכי קטן, שנים 

מהם עומדים כנגד 'הנבראים' והשלישי המכריע עומד כנגד ההארה 

המייחדת כל ב'. ובאמת המתבונן על כך יראה שלבית דין של ב' 

בית דין חצוף. וצריך להבין מדוע כינו אותו בשם זה  –קראו חכמים 

: ששת רב אמר (סנהדרין קה.)ל "ותא אמרו חזל דהנה גבי חציפ"? וי
(צדקת הצדיק ופירש ר' צדוק הכהן  "היא תגא בלא מלכותא חוצפא

 שורש הוא וכתר, ישראל כנסת הוא מלכות כידוע פירוש" אות מו)
. ובבית "הרוצים רצון בלי מעצמו ממשלה לומר ורוצה, י"הש רצון

ת הדיין השלישי דין חצוף ישנה הוראה על כך בזה שאין מעמידים א
  כנגדו ית'. והוא מלכות בלא כתר.

בקטע הבא בא ליישב קושיא נסתרת, והיא דהואיל והנשמה הכללית 

ובכל ג' עולמות הללו הנפש והרוח ע היא אלהות, "דכל עולמות בי

כ במה ומדוע יקרא עולם "א (בחלקם)הכלליים המה לא אלהות 

   –זה משיב ל? ו הבריאה בפרטות יותר מיצירה ועשיה עולם הנשמה

והנה עיקר גילויו של אותו האור שהוא הנשמה הכללית, הוא 

רוח ונפש  –בעולם הבריאה שהיא השורש דהיצירה והעשיה 

הכלליים, ועולם הבריאה הוא שרשם. ומשום ששם הוא הגילוי 

דאורו עצמו היורד שם שהיא הנשמה הכללית כנזכר, לכן 

ה הכללית, כי היא נקרא כל הבריאה כולה על שמה ובשם נשמ

מאיר באורו ומתבטלת אליו. אבל עיקר הבריאה עצמה הרי 

כ רק רוח ונפש לבד, אלא "היא מהנבראים, ועצמותה היא ג

שהיא בבחינת שורש אליהם וכנזכר. כי הרוח דהבריאה הוא 

השורש דהיצירה, והנפש דהבריאה הוא השורש דהעשיה. 

שורש שהוא ואילולא החטא היה מתייחד הבריאה עמהם ככל 

מיוחד עם הענף היוצא ונמשך ממנו, ולא היה נבדל מהם 

י החטא "ע כלל, כי הם רק גילויה. אך ע"הבריאה לעולם בפנ

ע "כי עולמות בי ,[והוא בסוד קטנות וגדלותהנה נבדל הבריאה לעצמה. 

א אתא מפתחא כו' "וף פצ ס"כ הספד", ובסוד משן כנודע"הם בבחינת בינה וזו

והם עתה ג' עולמות, ונקרא בשם פתחהא עיין שם]  ווי למאן דגלי

נשמה משום שבה מתלבש אור האצילות שהוא אור אלהותו 

ש המתפשט למטה, והוא הנשמה הכללית שהיא רק אור "ית
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ל, ומתבטלת הבריאה אל האור הזה השוכן עליה "אלהות כנ

כ רק רוח "ונקראת על שמה. אבל הבריאה עצמה היא באמת ג

ל. וכנגדה הוא המוח שבכל "צירה ועשיה כנשורש די –ונפש 

פרצוף, שהוא הכלי להנשמה הפרטית שהיא השורש דהרוח, 

  ל. "כ וכנ"וכן מתפשטת ומתלבש בה הארת הנשמה הכללית ג

  פרק ז

ג שהנשמה הכללית היא לעולם "והנה הגם שאמרנו לעיל פ

אלהות גמור גם בעולם העשיה, על כל זאת הנה פשוט הדבר 

מות שוים בקבלתה, ואינו דומה איכות אור שאין כל העול

הנשמה שבהבריאה לאיכות אור הנשמה שבהיצירה, וכן אינו 

דומה איכות אור הנשמה דהיצירה לאיכות אור הנשמה 

  דהעשיה. 

 –בכללות האצילות ישנם ה' פרצופים שהם הנה הקדמה כללית. 
ל "לכל פרצוף מהפרצופים הנ אריך, אבא, אמא, זעיר אנפין ונוקבא.

פנימי תיכון וחיצון.  –ישנו אור וכלי כשכל כלי מתחלק לג' חלקים 

מהכלים של הפרצופים נמשכת הארה לעולמות בריאה יצירה עשיה 

ונעשית להם נשמה פנימית. סדר התמשכות ההארה מהכלים 

ע הינו כך, שמפנימיות הכלים של הפרצופים נמשכת "לעולמות בי
יים של הכלים דפרצופי הארת נשמה לבריאה, ומהחלקים התיכונ

האצילות נמשכת הארת נשמה ליצירה, ומהחלקים החיצוניים של 

הכלים דפרצופי האצילות נמשכת הארת נשמה לעשיה. דבר זה נותן 

ע שאינה שוה בכל עולם "את חילוק הארת האלהות שבעולמות בי
  ועולם, לפי שנמשכה מאיזור אחר בכלי האצילות וכאמור.

ר אלהות מתחלקת לה' חלקים פרטיים נשמת כל עולם שהיא או

י הם חמשת פרצופי "י שבה. שרשם של הנרנח"שהם הנרנח

. כיון שהבריאה מקבלת מהארת החלק ל)"(הארת כליהם כנהאצילות 
הפנימי של כלי הפרצופים הקדושים שבאצילות, נמצאנו אומרים 

י שבה המה הארת הכלים הפנימיים דאריך אבא "דשרשי הנרנח

' להיותם חלקי הנשמה שבה. היצירה כמו כן באותו א ונוק"אמא ז
ערך, רק מהארת החלקים התיכוניים שבכלי פרצופי האצילות. 

  והעשיה מהארת חיצוניותם. 

ע הינו פרצוף המלכות. "והנה הפרצוף שבאצילות הסמוך ביותר לבי
ע מונהגים ומושפעים על ידה. וכל הארה המגיעה "וכל עניני הבי

ע, הרי הוא עובר דרך עליה, "נה לצורך הביממקום יותר גבוה ממ
הארות הכלים הפנימיים ע. "מצטמצמם בה ומשולח למטה אל הבי

של האצילות מגיעות אל פנימיות כלי המלכות ומשם לבריאה, 

הארות הכלים התיכוניים של פרצופי האצילות מגיעות אל חלק 

פי התיכון דכלי המלכות ומשם ליצירה, והארות חיצוניות כלי פרצו
האצילות מגיעים לחיצניות כלי המלכות ומשם לעשיה. עד כאן 

  הקדמה.

והענין בביאור הוא, כי הנה כל הנשמה הכללית שבכל 

ע הנה היא נמשכת מהמלכות דהאצילות "העולמות בי

ומבחינת הגוף וכלים שבה. כי בכל עולם יש אור וכלים, שהוא 

, נעשה צורה וחומר. ומהכלים דעולם העליון שהם החומר שבו

ל שער ב' "הצורה והאור שהוא הנשמה דעולם התחתון כנ

א כי כל גוף הנה הוא נבחן בג' "א. וכבר אמרנו לעיל פ"פ

. והנה הוה הנשמה (פנימי תיכון חיצון)ח "חלוקות שסימנם פת

הכללית שבעולם הבריאה מבחינת כלי הפנימי של המלכות 

נת כלי דאצילות, והנשמה הכללית שבעולם היצירה היא מבחי

האמצעי דהמלכות דאצילות, והנשמה הכללית דעולם העשיה 

  היא מבחינת כלי החיצון דהמלכות דאצילות. 

כ מכל "אמנם הרי אמרנו כי הנשמה הכללית הנה היא כלולה ג

י שבה הנה הם "י. והנה אותן הנרנח"הה' בחינות דנרנח

כ מכל הה' פרצופי האצילות כולם, מבחינת הג' חלקי "נמשכו ג

לים שבכל אחד מהם. כי ישנם בחינת כל הג' חלקי כלים הכ

י שבהנשמה "ח בכל פרצוף ופרצוף. והוה הנרנח"שסימנם פת

הכללית דהבריאה מהה' כלים הפנימיים דהה' פרצופי 

י שבהנשמה הכללית דהיצירה, מהה' כלים "האצילות. והנרנח

י שבהנשמה "האמצעיים דהה' פרצופי האצילות. והנרנח

יה, מהה' כלים החיצוניים דהה' פרצופי הכללית דהעש

  האצילות. 

כי הנה כל הה' פרצופי האצילות הנה הם מתלבשים זה בזה 

והמלכות היא מבחוץ לכולם וכולל את כולם. וכן הוא על דרך 

זה בענין הכלים שלהם המתפשטים בהארתם להעשות לנשמה 

ז. כי מתלבשים כל "כ עד"ע, הנה הוא ג"הכללית העולמות בי

נות הארת כלי הפנימיים דכל הה' פרצופי האצילות זה בחי

בזה, ומתפשט ונמשך בעולם הבריאה ונעשה מהם כולם 

י. וכן מתלבשים כל "הנשמה הכללית דהבריאה כלולה מנרנח

בחינות הארת כלי האמצעיים דכל הה' פרצופי האצילות זה 

בזה, ומתפשט ונמשך בעולם היצירה ונעשה מהם כולם 

י. וכן מתלבשים כל "היצירה כלולה מנרנחהנשמה הכללית ד

בחינות הארת כלי החיצונים דכל הה' פרצופי האצילות זה בזה 

ומתפשטים ונמשכים בעולם העשיה, ונעשה מהם כולם הנשמה 

  י. "הכללית דהעשיה כלולה מנרנח

אמנם הוא כי הגם שאמרנו שהצורה דכל עולם תחתון הנה 

י "הגוף וכלים שלו, ועהיא נעשה מהחומר דעולם העליון שהוא 

זה אמרנו כי נעשה מהג' חלקי כלים דכל פרצופי האצילות 

ע וכנזכר. הנה האמת הוא "הנשמה הכללית דכל העולמות בי

י "כ, וע"כי נמשך עם הכלים דכל עליון מהאור והפנימית שבו ג

זה הנה נעשה כל תחתון כלול מכל הבחינות כולם שבכל 

  מ. "ע פרק א' ב' ובכ"ש בסדר אבי"העליונים כולם, וכמ
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כאן מוסיף על מה שנתבאר לעיל ואומר שאמנם החומר כביכול 

מ ישנה המשכה למטה גם "שלמעלה שורש לרוחניות שלמטה, מ

עד שנמצאים  י דאצילות ולא רק מהארת הכלים)"(מהנרנחמהרוחניות שלמעלה 

ע כלולים מכל חלקי האצילות בין מהכלים ובין "עולמות בי

   מהאורות.

הוא גם בענייננו, כי הנה נמשך עם הג' חלקי כלים דכל  וכן

אחד מהה' פרצופי האצילות המתפשטים להיות לנשמה כללית 

ע, הנה נמשך עמהם מהאורות דכל פרצוף "בהעולמות בי

י דכל פרצוף ופרצוף "כ, ונמשך מכל חלקי הנרנח"ופרצוף ג

איזה הארה מהם עם בחינת הכלי שמתפשט ממנו, ונעשה מזה 

ע כלול ומלובש מכל העליונים "ה הכללית דהעולמות ביהנשמ

[וזהו עומק כוונת דברי הרב בכל ענין כולם אשר לעילא לעילא. 

  .עיין שם בדברינו בארוכה] ,ההתלבשות אשר בעשר עגולים ויושר ענף ד'

ש ממש השוכן בתוך הפנימיות "ואותו האור הוא אורו ית

מ פרשת בהר "ברע ש"(וכמע בבחינת נשמה לנשמה. "דעולמות בי

ומזה האור מתפשט ונמשך כל התורה כולה אשר בה  ט ב)"ק

ע, וכן מתקיימים "נברא ונוצר ונעשה כל העולמות בי

ומתנהגים רק על ידה. והוא הנשמה לנשמה דאורייתא שאמרו 

, וכן מזה האור הוא שורש נשמת כלל ב א'"בהעלותך קנק "בזוה

יו נשמת חיים כו' ויפח באפ ב"א ע"קמר "ש באד"ישראל, וכמ

בגין לאשתלפא ולעיילא ביה סתים דסתימא עלאה עד סופא 

דכל סתימין, נשמתא דכל חיי דעילא ותתא תליין מההיא 

נשמתא ומתקיימי בה כו' עיין שם. ולכן נאמר בנים אתם לה' 

  '. ט ב"ה ופרשת שלח קנ"ש בפרשת ויחי רמ"וכמאלהיכם 

ם רק מכח הכלים אבל שאר כל המציאויות כולם נמשך התהוות

שהם החיצוניות דהאצילות, ונעלם בהם האור הפנימי הנזכר 

מאד מאד, כי הוא להם רק לבחינת שורש השרשים. ואפילו 

כ רק "המלאכים שביצירה והשרפים שבבריאה, הם ג

מהחיצוניות לבד, ומזה נמשך מציאותם וכל שפעם תמיד. ולכן 

בירושלמי שבת וכן הוא  ב"א סימן י"פל בדברים רבה "אמרו רז

ה לעשות מחיצתן של צדיקים לפנים "עתיד הקב –ו "ספ

ממחיצתן של מלאכי השרת, ומלאכי השרת שואלין אותן 

מה פעל אל. והוא משום מה שאמרנו כי נשמת  –ואומרין להן 

  ישראל הוא מאור הפנימי, ומלאכי השרת הם רק מהחיצוניות. 

ם העשיה והרי נמצא כי הגם שאמרנו שהנשמה הכללית דעול

היא למטה במדרגה הרבה מהנשמה הכללית דהיצירה 

והבריאה, אך שורש נשמת ישראל היא עולה על כולם, כי היא 

מאור הפנימי קו האמצעי המבריח מן הקצה אל הקצה. וכנודע 

ש כי חלק ה' עמו. "דנשמת ישראל הוא חלק אלוה ממעל, וכמ

עילא דהא אינון אתאחדן ל ב ב'"אחרי מות סק "ואמרו בזוה

אלין ישראל דנשמתייהו תליין  ה א'"כלעילא. ובפרשת בראשית 

מההוא אתר דאתמר ביה ברוך כבוד ה' ממקומו. אמנם 

ש "בפרטות הנשמה דכל אחד יש מדרגות רבות אין חקר, וכמ

פ כי "אך עכ ב"ד סע"פנחס רכמ "וכן ברע ד ב'"צבפרשת משפטים 

י זה אפשר "כולם מושרשים ואחידן לעילא לעילא וכנזכר, וע

ש ואתם "לכל אחד מישראל להתקדש בקדושה של מעלה, וכמ

  הדבקים בה' אלהים חיים כולכם היום. 

נמצא שבעולם העשיה ישנם ב' הפכים, שמצד העולם עצמו 

ורוחניותו הרי הוא למטה מכל העולמות שתחתיו. ומצד הארת 

פנימיות האצילות המגעת עד אליו שהיא נשמת ישראל והתורה, הרי 

א עולה על כולם. וצריכין ישראל לידע מאורם העצמי ומגדולתם, הו
האדם בעולם  כדי ליתן להם חיל קדש ועוז גבורה לעבוד עבודתם.

יכול להתפעל ולחשוב כי העולם גדול והוא קטן, העולם פועל עליו 

שישראל הם  –והוא רק נפעל. אבל האמת שבפנימיות מורה להיפך 

בכח שרש נשמתם העולה למעלה המה הפועלים על כל המציאות, 

למעלה מכל חלקי הבריאה הרוחניים והגשמיים. ובענין זה כתב 

ההתגלות על דבר גודל ערכו של האדם, על "ל "ה קוק זצ"הראי

השפעתו הגדולה, בשפעת החיים שלו, בגודל רוחו, ברצונו והופעת 

שכלו, על ההויה, על כל היש, זאת היא חטיבה מיוחדת לישראל. 

וק מאד הוא העולם כולו מהכרה זו. הכל חושבים שהאדם רחוק רח

ה זו נַ טָ קְ ביחש להמציאות הוא רק פסיבי, מושפע ולא משפיע, אבל הַ 
אין לה כל ערך באמת. ודאי שההארה הרוחנית של סגולת הרוחניות 
ההוייתית של עצמות המציאות, קשורה היא הרבה עם הידיעה 

ו, ככה ערכו באמת גדול כל מה שהאדם יודע יותר את ערכבעצמה. 
, וכל מה שיכיר יותר בשפעת החיים ששדירות ההויה השונות הוא

ככה תגדל עצמותה של  – מקבלות על ידי ההויה המרכזית שלו

ההשפעה זו. מובן הדבר שידיעה כזאת אי אפשר לה שתהיה רק 

ידיעה גרידא. מהות החיים, הרצון וההתמשכות הנשמתית, צריכים 

גדולת הכרה זו היא מורשת  . . .ורגני בידיעה זולהתקשר בקישור א

  מעולם, והיא גאותם ועזם עדי עד". ישראל

ענין זה יסודי הוא עד מאד בכל ענין עבודתינו לידע באמת את 

גדולת נשמת ישראל בכלל ובפרט. ואוסיף להעתיק לך בענין זה 

 בחסד ועיין"ל "ר מקאמרנא וז"מתוך נתיב מצותיך של האדמו
 שהם אחד הבחינה, בחינות שני להם שיש השכליים ניןע, לאברהם
 ותשוקתם, עבודתם בחלק תמיד משכילים חכמה בעלי שכליים

 יעדיף ולא יחסיר לא, רגע] אורם[ אותם יגרע לא בעבודה גדולה
 הם ולכן, המדריגות כל סוף עד עליון הכתר מן במדרגתו איש איש

 יחסר שלא הכרחי וחיותם לקיומם ההיא בעבודה השפע שואבים
, יריעו אם או ייטיבו אם בתחתונים חלק להם אין זה ובענין, לעולם

  . ישתנה לא אשר להם קבוע שחק

שזהו השפע התמידי הנקרא בפי המקובלים שפע חיות  –פירוש 

העולמות שהוא אינו תלוי במעשה התחתונים ונגדר כחיצוניות 

  בלבד.
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, תעדיף או תחסיר אשר, בעבודתנו תלויים אשר דברים עוד יש
 שפע יוסיפו כראוי יעבדו אם, התחתונים עבודת שיעור כפי והוא
, לערכנו אלא ומגרעות תוספת בעליונים יתייחס ולא, למעלה ואור

  . העולמות לכל אור שישפיעו תוספת בהם שנתוסף מה לערך

י מעשינו אינה להם עצמם שהם "שענין תוספת בעליונים ע –פירוש 
המאציל העליון מאז ומתמיד, רק כל יש להם את שפעם הקבוע מ

נקודת התוספת נוגעת להם ביחס אלינו כמה יותן לנו ממה שנוסף 

  להם, שזה אכן תלוי במעשינו.

 אל למעלה נעשה וזיווג יחוד שום שאין, ופלא הפלא פלא דבר ודע
 התחתונים מעשה ישתתף כאשר אלא, מציאותם מצד הספירות
 ויאיר, סוף אין אור לקבל השכליים ישכילו אז, הראויה בעבודה

 זה ענין תוספת ויהיה, הרעיון יכילהו שלא בענין הארתו בהם
 דשביק רוחא המלאכים כח י"ע שנתעורר הקצבה על וגובר, משובח

 מאת עליהם הקצוב קצבתם שיחשוב עד, התמידי יחוד – בעלה בה
, התחתונים ידי על הנעשה ההוא תוספת בערך ולאפס לאין בוראם

 שחזרו כולם ידי על, סוף אין מאור חדש אור מקבליםו שחוזרים
  . הקודש עם ישראל עבודת י"ע, סוף אין עליון לאין

 מאור ואור תוספת לחדש הפנימי זיווג נתעורר ישראל כח ידי שעל
 בטלים כולם היו אין'' מאור חידוש לקבל וכשחוזרין, סוף אין

 חזרושי אותם מעמיד ישראל של' יש' שבחינות אלא, ממציאות
 אור להם גרמו הקודש עם שישראל, ואור שפע ישראל על להשפיע

   הזה. הגדול

, ממציאות בטלים כולם והיו, סוף לאין גדולה שתשוקתם כולם ולכן
 אור ישראל הקודש לעם להשפיע גדולה תשוקה כן גם להם יש אבל

 לחדש זה וענין. למקומם חוזרין ולכן, שקיבלו הגדול מהאור וחיות
, מרום מלאכי ביד מקצתיה ולא מניה לא אופן בשום, ראו בתוספת

 כח להם אין, הכסא צבא וכל מרום מלאכי כל יתקבצו אם אפילו
 זיווג הגורמים בעבודתם התחתונים לא אם, למעלה זה ענין לגרום

  ."למעלה

  שער ד.

  פרק א.

הנה אמרנו לעיל שער ב' שהצורה שהיא הנשמה הנה היא כח 

כ הרי פשוט הוא כי "וא .ניניובכל ע והגוף, והיא סבתו החומר

ישנו בהצורה כל תכונת והוראת הגוף כולו. ואדרבה הוא 

שעיקר תכונותיו דהגוף הנה הוא רק מהצורה שבו. שהצורה 

היא האדם העיקרי, והגוף הוא רק הכלי שלה שעל ידו מוציא 

אבל  ,הצורה את כל תכונותיה וכחותיה מן הכח אל הפועל

  א רק הצורה. עיקר פרצוף האדם הו

סיבתה שתופיע כך הינה  –היינו שצורת הגוף הנגלית לעינינו 

ואחת ההוראות על כך הידועות גם הצורה הפנימית הרוחנית. 

לאנשי המדע הינה המציאות של התפתחות עובר בשלבים 

הראשוניים שלו. הנה בתחילת העיבור למעשה עדיין אין צורת ולד 

יל את עצמו וכן הלאה, עד כלל, ורק התא הראשון מתחיל להכפ

שישנם כמה רבבות מליוני תאים שעומדים כגוש אחד ללא צורה. 

במצב זה התאים נקראים תאים עובריים שתכונתם הינה מיוחדת 

להפליא. כל תא מהתאים הללו יכול להתהפך לכל סוג של תא בגוף 

חי. דהיינו שבעוד שתא מסוים בשלב ההתהפכות שלו 'יהפוך' לדופן 
חבירו הסמוך אליו יקבל מאיזה מקום פקודה 'להתהפך'  כלי דם,

י תאים רבים. דומה "לתא של דם בתוך כלי הדם שנוצר מסביבו ע
ג מגרש ענק, כשבידו של "הדבר להמון אנשים שעומדים צפופים ע

כל אחד דגלים בצבעים שונים. לפי הוראה מקדימה כל אחד שולף 

אשו. בצילום מלמעלה דגל בצבע מסוים שהורו לו ומנפנף בו מעל ר

מתגלה תמונה המתקבלת מכללות הדגלים המונפים מעל ראשי 

האנשים. דבר זה דורש תכנון מדויק מראש היכן יעמוד כל אחד 

ואיזה דגל ישלוף בכל פעם. כך עומדים להם אלפי אלפי תאים 

ומהיכן שהוא מקבלים מסר  (ביחס מיקרוסקופי לגדלם העצמי)במרחב עצום 

למה להתהפך, וכך בזמן קצר מאד הופכת כל אותה פרטי לכל אחד 

קבוצה של תאים עובריים לעובר שלם עם כל מערכת הדם וכו' דבר 

שלא יאומן כי יסופר. המדענים עומדים בחוסר ידיעה מוחלט לגבי 

הדרך שבה המידע מועבר לכל תא ותא בנפרד. אם יורשה הייתי 

על אותם אומר שהצורה הרוחנית שבאה ביחד עם ההזרעה חלה 

התאים ומגדירה אותם אחד אחד, כך שהשורש של הצורה הסופית 

היתה מונחת בתחילה במציאות הרוחנית של העובר. אמנם זוהי 

הצורה היותר סמוכה אל מציאות הגוף ויש מעליה צורות עליונות זו 

  מזו עד עדי עד.

אמנם על כל זאת הנה בהצורה לבד עומד שם כל עניני הגוף 

כי כאשר  .י הגוף"כל הפעולה הרי הוא רק עו ,רק בכח לבד

בר מהגוף הרי אינו פועל בה הצורה מאומה. ר איזה איחס

ל הנה הוא הצורה. אבל הפעולה עֵ וֹ ונמצא כי הכח והפּ 

י "והמעשה הנה הוא בהגוף. ולא נעשה שום דבר אלא ע

  שניהם דוקא. 

י. ואלו הה' הם "והנה אמרנו כי חלקי הצורה הם ה' שהם נרנח

שכל תחתון לגבי עליון הוא  ,ה כל אחד לבוש לחבירונעש

בבחינת גוף אליו וכל עליון הוא הצורה להתחתון. ועיקר הכח 

  ל הוא בהעליון ועיקר הפעולה והמעשה הוא בהתחתון. עֵ וֹ והפּ 

ענין הרצון המחשבה הדבור  –עוד משל לקרב לנו את הדברים 

כדומה והמעשה. היינו שכל מציאות שעשה אדם כבנין בית ו

קדמו לה תהליכים פנימיים טרם יצא לפועל  ,העומדת לעינינו

במציאות. הרצון היה המוקדם מכולם, שהוא היה סיבה לכל שאר 

השלבים עד להוצאה לפועל. ונוכל לכנות את היחס שלו אל שאר 
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עליו. שהרי החכמה  'מלבישים'בהם והם כ 'מתלבש'השלבים כ

ון כדי להוציאו לפועל, המתכננת את הרצוי הינה משרתת את הרצ
וכפי ענין הרצון תפעל המחשבה בדיוק, ולא תוסיף מעצמה איזו 

תכלית אחרת. ונמצא שהיא טפילה אליו ומשועבדת לו ועומדת 

לגלות את תכנו הלאה. כבגד לגוף הטפל אליו ומגלה לנו מי הוא 

כפי הבגדים שלובש. וכמו כן כשמוסר לקבלן את הציור  מתלבשה

את ביתו בדיבור, הרי הדיבור עושה את אותה  שמעונין לבנות

הפעולה שעשתה המחשבה ביחס להרצון, רק שהדיבור מוציא 

כ ביחס למחשבה עומד ביחס "לפועל יותר את עצם הרצון. הדיבור ג
של לבוש לגוף, שכל הדיבורים יהיו כפופים למחשבת הדובר בלא 

עשה תוספת או מגרעת וטפלים אליה ומשמשים לה לגלותה. וכן מ

הבניה יהיה כפי מה ששמע הקבלן מהלקוח, והוא הגילוי האחרון 

וההוצאה לפועל הגמורה את הרצון שהתלבש במחשבה ונתגלה 

בדבור וכעת ממומש במציאות. יוצא שכולם פעלו וסיבבו את 

מציאות הבית, והבית הוא התכלית של כולם במציאות גמורה. כך 

דרו את העומק הגנוז י המה מוציאים כל אחד בג"כל חלקי הנרנח

למעלה למעלה ביחידה, ומעשה המצוות וכו' שנעשים בגוף ממש 

הרי הוא התכלית של כל המערכת. ואלמלא היה הגוף הכל היה 

  נשאר 'בתוכניות' בלבד וחסר מציאות.

 ,י כולם יחד דוקא"אמנם הנה לא נשלם שום דבר אלא רק ע

י עם "נחשהם הה' חלקי צורה דנר ,י כל הששה ביחד"היינו ע

י הנה "הגוף כשהם כולם ביחד. כי ענין הה' חלקי צורה דנרנח

מגילוי  ף אדםבהם הגילוי דכל תכונת פרצוהוא, כי נתפשט 

ושם נגמר כל תכונות  ,לגילוי עד הצורה האחרונה שהיא הנפש

אבל עדיין הוא רק בכח  .ועניני האדם בכח ככל הראוי אליו

הנה בה נגמר הגילוי  ,אלא שהנפש שהיא הצורה אחרונה ,לבד

 ,דכל מציאות הכח הראוי לתכונת עניני פרצוף אדם ממש

אשר  ,י הגוף"וממנה הנה נמשך ויוצא מן הכח אל הפועל ע

ש כי הדם "וכמ מתערב בו ומתעצם עמו להעשות לאחד,הנפש 

  הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר. 

י כל הששה יחד "ונמצא כי גמר השלמת פרצוף אדם הוא רק ע

וקא. כי בהנפש עומד בה המהות דפרצוף אדם בכל עניניו ד

ובהרוח הנה הוא רק בבחינת כח  ,כח אבל לא בפועלבשבו רק 

וכן הוא  ,ובהנשמה הנה בה הוא רק השורש להכח דכח ,לכח

עולה למעלה למעלה ונתמעט גילויו ומהותו בכל עליון עד 

אשר שם עומד כל התכונה  ,הצורה העליונה שהוא היחידה

ש, לשורש רצוף אדם בלי מהות כלל אלא רק בבחינת שורדפ

שהיא יותר עליונה נתמעט  שורש השרשים. כי בכל צורה

ונתעלם בה הגילוי דמהות ותואר פרצוף אדם. ולכן נקרא 

משום שבה מסתיים  ',אין'ו 'אפס'היחידה בפי המקובלים בשם 

ההשגה לגמרי והיא בלי מהות מושג. כי אלו הה' חלקי נשמה 

י הם נמשכים מהעשר ספירות. יחידה "ל פרצוף שהם נרנחשבכ

ד ב' ובאדרא "ק בשלח ס"ש בזוה"כתר, והוא נקרא אין, כמ –

מה על שם הכתוב קהלת ז' החכמה . חיה הוא חכבא "זוטא רפ

' והיא נמשך ויוצא מן חיים'גימטריא  'חכם'וכן  ,תחיה בעליה

כתר שהוא מה ח והחכמה מאין תמצא,"ש איוב כ"מוכ הכתר,

ת "הוא בר 'אין'שנקרא אין לגודל העלמו. כי הוראת מילת 

ט "למ פנחס ר"ש ברע"'. כמיש'עלם. והחכמה הוא נקרא 'יה נ'א

בינה  –ונתגלה מציאותה ולא מהותה. נשמה  ,א' והיא יש מאין

ד ב' כי היא עדיין נסתר. "ש בפרשת ויצא קנ"וכמ ',הוא'ונקרא 

ש ". כמ'אתה' ק נקרא"ת הכולל כל הו"והרוח שהוא ת

ש "וכמ 'אני'מלכות נקרא  –ל. הנפש "ט דף ט"בתיקונים תיקון י

ב ו' "ו א' וכן בהקז"ב ופרשת תרומה קנ"ד ע"בפרשת מקץ ר

  א."ע

כי כל הה' חלקי צורה  ,ונחזור על הדברים כדי לבא לכוונתינו

הנה הם מה שמתפשטים מגילוי לגילוי לתכונת  ,י"שהם נרנח

אלא שכל התפשטותם וגילויים  .אדםכל עניני דתואר פרצוף 

, ונמשך הגילוי הנה הוא רק למציאות הכח לבד אשר לזה

ושם נשלם אותו  ,מדרגא לדרגא עד הנפש דהכח אשר לזה

הכח אשר לתכונת מהות ותואר פרצוף אדם בכל הראוי. אך 

כי רק  .י הגוף"הוא רק ע –יציאתם מן הכח אל הפועל ממש 

מה שלמעלה מן הגוף הוא רק אבל כל  ,בהגוף נעשה הפעולה

והרוח הוא  ,שהנפש הוא הכח היותר קרוב אשר לזה .בכח לבד

ה הוא שורש , והחיוהנשמה הוא השורש לכל זה ,הכח לכח

עד  תמעט גילויים בכל אחד שהוא למעלה,ונ .השרשים

 ,שבהיחידה שהוא השורש לכולם אין בו לכל זה שם ומילה כלל

  ולכך נקרא אין כנזכר.  ,ממנו . הגם שכולם הםונעלם בו לגמרי

הנה דעת לנבון נקל שכל מה שאמרנו  ,אמנם על כל זאת

הנה הוא רק בערך  ,מגודל העלמתם אשר בכל יותר עליון

הפעולה הממשית הנעשה בהגוף המושג  –הפעולה האחרונה 

 ,י עצמן"והנתפס לכל עין חומרי וגופני. אבל במציאות הנרנח

 ,כל תחתון בערך העליון ממנו הנה נבחן ,בהעריך זה כנגד זה

, הנה נבחן ובפרט בערך השלישי שעליו שהוא העליון דעליון

בכל תכונת מהות ותואר אדם ממש. כי  התחתון נגדו היטיב

יון שהוא נשמה להרי כל תחתון הוא בבחינת גוף ולבוש להע

והתחתון הוא  ,ונחשב העליון אליו בבחינת איכות וכח ,אליו

וציא את תכונתו וכחו מן הכח אל הפועל נחשב להעליון שבו מ

לה דהצורה ועות אל הכמות. ונגמר בו המעשה והפומן האיכ

כי הוא בבחינת חומר וגוף נגדו. והרי נמצא כי הכינוי  ,העליונה

דכל  ,דפרצוף אדם וכל המהות והתואר שבו הוא נידון בערכין

ות אדם תון הוא אינו מכונה בשם פרצוף ובמהעליון לגבי תח

הנה  ,אבל כל תחתון לגבי עליון ומכל שכן להעליון דעליון .כלל

וכן  ,כגון הנפש לגבי נשמה ,מכונה ומתואר התחתון השלישי
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 ,בכל תכונת ומהות ותואר פרצוף אדם ממש ,הרוח לגבי החיה

  י הנפש רוח שבו. "וכמו שהוא בהגוף ע

היינו שכל ענין מהות אדם הנמצא ומתגלה בהגוף ונעלם יותר ויותר 
כמה שמבחינים במקום יותר גבוה, אינו אלא במבט יחסי מצד הגוף. 

אבל בהעריך זה לעומת זה במדרגות הרוחניים, הרי כל תחתון עומד 

  ו להעליון דעליון. "כגוף ממש ובצורה גמורה ביחס להעליון וק

י הוא כלול "והנה כבר אמרנו לעיל שער ג' שכל אחד מהנרנח

וה' בחינות  ,י בהנפש"נרנח וישנם ה' בחינות ,י"כ מנרנח"ג

 ,וה' בחינות בהחיה ,וכן ה' בחינות בהנשמה ,י בהרוח"נרנח

כ הרי כל מה שאמרנו מענין "וא .וה' בחינות בהיחידה

איך  ,התפשטות הגילוים דכל תכונת ומהות פרצוף אדם

מהצורה  ,שנתפשט ויוצא מגילוי לגילוי ומדרגא לדרגא

וכן  ,ונה שהוא הנפשהעליונה שהוא היחידה עד הצורה התחת

כל מה שאמרנו מענין שלילת התואר ומהות דפרצוף אדם 

 ,אשר בכל צורה היותר עליונה בערך התחתון שלמטה הימנה

ואיך כי על כל זאת הנה בערכין נידון אותו המהות והתואר 

י הכלליים והן "הנה כל זה הוא הן בהנרנח .פ"בכולם עכ

  י הפרטיים שבכל אחד גופה. "בהנרנח

ר שלמדנו כמה רחוקה כל מדרגה מזו שעליה כהרחק הגוף אח

כמה מדרגות באמת הגשמי מהנפש הרוחנית וכו' שומה עלינו לדעת 

מ הדברים "י, מ"ישנם. ואמנם הזכרנו עד עתה ה' מדרגות דנרנח

י "הולכים ומתפרטים להרבה יותר מדרגות. והוא כי ישנם נרנח
ה "עומדים על כ י, כך שבכללותם הם"פרטיים לכל אחד מהנרנח

מדרגות. וכל זה אינו אלא בעשיה, וכן הוא ביצירה בבריאה 

ה מדרגות "ק. הרי עולה מספר המדרגות לה' פעמים כ"באצילות ובא
. וכל זה אינו אלא בחיצוניות, וכנגדו גם בפנימיות ישנם כל ה)"(קכ

כ עולים מנין המדרגות למאתים "אותם המדרגות, כך שבסה

  ‼!וחמשים מדרגות

כ הרי אנו "וא ,ה בחינות וכנזכר"נה הפרטיים הרי הם כוה

רואין מזה שכל התואר ומהות דפרצוף אדם הנעשה ונגמר 

כמה שרחוק ומשולל הוא מבחינת  –בהגוף החומרי העיקרי 

שהוא היחידה הפרטית אשר בהיחידה  ,הצורה היותר עליונה

ה מדרגות. "הכללית אשר הוא למעלה וגבוה מהגוף החומרי כ

י הפרטיים אשר "ה בחינות דנרנח"כל זה הוא רק בהכוגם 

י הכלליים שבעולם העשיה לבד. וכן הרי ישנם כל זה "בהנרנח

כי בכל עולם הרי ישנם ה'  ,בעולם היצירה וכן בעולם הבריאה

(והם בסך י פרטיים "ה בחינות נרנח"י כלליים וכ"בחינות נרנח

ש הרב בשער "יצוניות, וכמכ בח"ה בחינות, והוא בפנימיות וכן הוא ג"הכל קכ

   מ)"א ובכ"פנימיות וחיצוניות דרוש י

והרי אנו רואין מכל זה איך שנעלם ומשולל מהשגת ותפיסת 

בני אדם מלהבחין שום תמונת מהות ותואר גם בעולם 

כ עולם מלא מכל המציאויות "הגם שהוא באמת ג ,הבריאה

אלהות והוא כולו נברא ומחודש ואינו  ,והענינים שבהעולם הזה

כלל. אך כבר אמרנו לעיל שער ב' שמהחומר דעולם העליון 

וכל צורה נגד החומר הרי אין  ,נעשה הצורה דעולם התחתון

כ הרי כמה רחוק "בה תואר מפרצוף אדם כלל וכנזכר. וא

ומשולל הוא מהשגתינו להשיג את מהות החומר והגשם אשר 

  רי.בתכלית הריחוק והשלילה היותר אפש ,גם בעולם הבריאה

א אמר ר' יוחנן בן "א סע"וזהו שאמרו בזוהר חדש בראשית י

זכאי כמה נצטער ההוא גברא דכתיב ביה לא כן עבדי משה 

ולא  ,בכל ביתי נאמן הוא למחזי חד שמשא דמשתמש קמיה

, והוא דכתיב הראני נא את כבודך ,אתייהיבת ליה רשותא

שאיל והאיך  .יםנִ ן שר הפָּ "והוא מטטרו דכתיב ביה כבוד אל

אלא משה סבר כיון דחמא גופיה ארבעין ? משה למחמי דא 

והוה ניזון מאספקלריא  ,יומין וארבעין לילין דלא אכיל ושתי

לא  –ומה אתיב ליה  .סבר דכדאי הוא למשאל דא ,לאדלעי

ולא יהיב ליה  ,הוא מרא דאפייא –תוכל לראות את פני 

ע. "ביט הנה הוא כולל את כל העולמות "רשותא כו'. כי מט

חד עולימא דאורכיה " – ב"ג רע"ק פרשת ויחי רכ"ש בזוה"וכמ

. ואמרו עוד בתיקונים תיקון "מרישא דעלמא לסייפי דעלמא

ח שכל דיוקנין דמלאכייא ודיוקנין דנשמתין ודיוקנין דכל מה "ס

ולכן  .כי הוא צורתם ברי בשמיא ובארעא כולם כלולים בו,דאת

היותו בהעולם הזה ה ב"למשה רבינו ע לא היה אפשר גם

לראותו בחוש. כי אי אפשר לאדם לראות תואר הצורה בשום 

מאחר שבערך הגוף אין להצורה תמונה ותואר כלל  ,אופן

  וכנזכר. 

 ,התבונן בכל הדברים הללו הגם שפשוטים הם וקח אותם בלבך

כי הם מהקדמות הנצרכות מאד לכל מי שרוצה לכנוס בעדן גן 

 .ם כדי להדבק באלהים חייםאלהים ולטעום טעם עץ החיי

והקדמנו כל זה להרחיק את התפיסה והדמיון מכל מה שנדבר 

ואם  א)"(בהקדמת תקוני הזהר ח' רעעוד בזה למטה. ועל זה אמרו 

   רץ לבך שוב לאחד, כי גם והחיות שבמרכבה הם רצוא ושוב.

  ב. פרק

ומעתה נאמר עוד, כי הנה לעיל שער ג' נתבאר כי מהנשמה 

ע. "עלה הוא כולו אלהות גמור גם בכל העולמות ביהכללית ולמ

כ כי היחידה "וכן בהרוח ונפש הכלליים, הנה אמרנו שם ג

שבהם הוא אלהות גמור גם בהעשיה. ובעולם היצירה הוה גם 

החיה אלהות. ובעולם הבריאה הוה גם הנשמה אלהות. והנה 

כל אלו הבחינות הגם שהם אלהות גמור, על כל זאת הנה 

ועומדים בבחינת צורה פנימית לכל התוארים נצטמצמו 

  ע. "דתכונת קומת פרצוף אדם אשר בהעולמות בי
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פ שהם מצד עצמם אין להם תכונת גוף וצורה "זאת אומרת שאע

מ הם הם השורש לכל תכונת פרצוף האדם החיצון, "כלל וכלל. מ
והוא לשונו 'עומדים בבחינת צורה פנימית לכל התוארים דתכונת 

  .פרצוף אדם'

וכגון היחידה שבהרוח ונפש דעולם העשיה, וכן מהנשמה 

הכללית שבה ולמעלה הגם שהם אלהות גמור, הנה הם 

עומדים בבחינת צורה פנימית שהוא נשמה לנשמה לכל 

התוארי דתכונת קומת אדם דעשיה, אשר הם מהחיה הפרטית 

  דהרוח ונפש שבה ולמטה. 

שבו, וכן  ובעולם היצירה אשר החיה והיחידה דהרוח ונפש

מהנשמה הכללית שבו ולמעלה. הנה הגם שהם אלהות גמור, 

על כל זאת הנה הם עומדים בבחינת צורה פנימית שהוא 

נשמה לנשמה לכל התוארי דתכונת קומת אדם דהיצירה, אשר 

  הם מהנשמה הפרטית דהרוח ונפש שבו ולמטה. 

ובעולם הבריאה אשר מהנשמה הפרטית והכללית שבה 

לו אלהות גמור. על כל זאת הנה הם עומדים ולמעלה הוא כו

בבחינת צורה ונשמה פנימית לכל התוארי דתכונת קומת אדם 

  דהבריאה, אשר הם מהרוח הפרטי דרוח ונפש שבה ולמטה. 

אמנם ראוי לנו לדעת מאד, כי על כל זאת הנה יש חילוק גדול 

ע עצמן והם אינם "בין כל אותן הצורות אשר הם מהבי

תן הבחינות הנזכרים שהם אלהות, הגם שהם אלהות, לכל או

מתלבשים ועומדים בהם בבחינת צורה פנימית להם. כי כל 

אותן הצורות אשר הם אינם אלהות והם מהמציאות 

דהעולמות עצמן, הנה כל התכונות והאיכות והכחות דקומת 

אדם שבהם, הנה הם עצמיים בהם והם מחוייבים עליהם, כי כל 

שכל צורתם ותוארם ותמונתם הוא  זה הוא עיקר מציאותם.

כ כל אותן "עצמית בהם ורק זהו מציאותם גופה לא זולת. משא

הבחינות המתלבשים בהם מאלהות, הנה הגם שהם נצטמצמו 

כ, ומתלבשים ועומדים בבחינת צורה פנימית ופנימית "ג

ע "לפנימית לכל אותן התכונות והתוארים אשר בהצורות דהבי

כ בכל אותן התוארים "מעתה ג עצמן, והרי מתוארים הם

כולם. ולא עוד אלא שכל שהוא יותר פנימי הנה הוא יותר 

עיקרי והוא השורש לכל הענינים כולם, אשר נבחן ונעשה 

בהחיצונית ובהחיצונית דחיצונית אשר הוא מתלבש בהם. 

שכל הענינים שבהם כולם הם מסתעפים ונמצאים ונעשים רק 

ו "הענינים כולם אינם חממנו, על כל זאת הנה כל אותן 

תוארים עצמיים בהם כלל, אלא שהם רק על דרך המשל 

ב ב', מהמים הנכנסים בהכלי, "מ פרשת בא מ"שאמרו ברע

שנעשה בהמים צורת הכלי, אם עגול או משולש או מרובע 

וצורת כל גבוליה. ובהכלי, הנה הם צורת עצמיים, אבל בהמים 

י הכלי, "בהמים ע הרי אינם עצמיים כלל אלא שנעשה הצורה

י הכלי כל "כי נצטמצמו המים בגבולי הכלי ונצטייר בהם ע

  צורת הגבולים שבה. 

ע "היינו שהגם ששורש כל מציאות ותכונת פרצוף אדם שבהבי
ע, שהוא הנשמה הפנימית להם "מקורו בהמציאות שלמעלה מהבי

מ אין להקיש אליה מהנגלה לפנינו. שהיא "שהיא כולה אלהות, מ
ת הצורה, אבל הצורה אינה בה בעצמה כתכונתה העצמית נותנת א

באמת, רק כמו הרצון של האדם ש'צורתו' כפי הענין הנרצה, אבל 

לגופו של כח הרצון אין גבול וצורה כלל. וכן דומה למשל המים 

שהביא שהמים אמנם מקבלים את צורת הכלי, אבל אין הצורה עצם 

כפי ציור הכלי. ובכלי בהם שהם מעתה 'עגולים' אלא שכך נצטיירו 

  עצמו אכן הצורה בעצם, אבל לא בהמים שבכלי. ופשוט.

וכן הוא על דרך זה בעניינינו, כי כל אותן האורות פנימיות 

י "שהם אלהות, כאשר שמתפשטים להיות שורש להנרנח

ע לכל הכחות והתכונות מהות פרצוף אדם שרצה בהם, "דהבי

את כל התכונות הנה נקרא אותו השורש אחר שרצה להמציא 

דמהות אדם ולהתפשט בהויותם, הנה נקרא הוא בכל 

י התלבשו בהם. ועל דרך המים "כ ע"התוארים הללו ג

י הכלי וכנזכר. אבל אין כל "שנצטיירו בכל גבולי הכלי ע

של –[ו, כי עצמותם ממש "התוארים הללו עצמיים בו ח

י "ע גופה. אלא ע"ה] הוא רק בהבי"ל א"התוארים הנ

י "כ בהם כולם ע"אור רצונו במציאותם, נקרא הוא גשהתפשט 

  שנתגלה אור רצונו להיות שורש לכל זה. 

'וביד הנביאים אדמה', שנתגלה  ב)"(הושע יוהוא על דרך שכתוב 

א "ש בפסיקתא רבתי פיסקא כ"לכל אחד כפי כחו. וכמ

'בדמויות הרבה נדמה להם, לזה עומד לזה יושב לזה בחור לזה 

ם. וכן במכילתא בשלח יתרו. כן נתגלה על דרך זקן' כו' עיין ש

ע להיות שורש לכל התוארים "זה לצורך כלל העולמות דבי

כ "הללו, אשר המציא את העולמות עליהם. ונקרא הוא ג

באותן התוארים, על שם שהוא שרשם. ועיין בדברינו בעקודים 

  א דרוש ה' סימן ז' בארוכה בזה. "ה ח"ג אות ה' ובספר הדע"פ

ו, אלא שנתגלה בהם להיות "הוא כי בו אינם עצמיים חפ "ועכ

ע אחר "י הבי"ע, וגם לא נקרא בו אלא ע"שורש להבי

  שמתפשט ומתלבש בפנימיות פנימיותם להמציאם בדרך זה. 

ל בכל זה, כי הרי בהמשל מהמים שבכלי שאמרנו, הנה "ור

המים כאשר שנכנסים בהכלי ונעשה גם בהם כל צורת גבולי 

, הנה הגם שכל אותה הצורה אינה עצמית בהם, הכלי וכנזכר

פ הוא כי היא מחוייבת בהם. שגבולי הכלי מתגבר על "אבל עכ

תכונת הנוזל שבמים ומצמצם אותם בגבוליה נגד טבעם. 

י "כ בעניינינו, הנה כל התוארים שנעשה לאור אלוה ע"משא

ע ונעשה נשמה וצורה "שמתפשט בהתהוות המהות אדם דהבי
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כ לכל התוארים הללו "ונצטמצם אותו האור גפנימית להם, 

ע, הנה כל הצמצום הזה הנעשה בו "אשר המציא אותם בהבי

ו אלא שהוא רק רצונית. כי הרי "הוא אינה מחוייבת בו ח

אדרבה הוא, שאותו האור הוא מעמיד את כל התוארי דמהות 

ע ומוציא ומהוה אותם ברצונו, ומצטמצם ברצונו "אדם שבהבי

התוארים האלה ולהיות שורש להם בכל עת להמציאם בכל 

  קיומם, והוא רק רצונית בו וברצותו חוגג וברצותו ממוגג. 

היינו שבעוד שהמים במשל מצטמצמים מכח הכלי אבל בנמשל אין 
ע, שהרי "הרוחניות האלהית נפעלת צמצום מכח גבולי הכלים דבי

צם מכחה הם יצאו בגבולם, רק שכך היה הרצון העליון להיות מצטמ

  בגבול כדי להתגלה כך.

והרי נמצא כי הבחנת כל אותן התוארים אשר באור אלוה 

ו, אלא רק "שבפנימיותם הוא לא בּפֹוֵעל שהוא בו עצמו ח

בפעולה שהוא לפעול ולעשות אותן התוארים העצמיים 

ל וכנודע. אבל "ע, שהם כולם במהות אדם כנ"במציאות הבי

ה אין בעצמותו גופה האור הפנימי המוציא אותם בכל זה, הנ

  שום הבחנה מהם. 

והוא על דרך כל מצייר אומן שמצייר איזה צורה, הנה לא 

נבחן אותה הצורה במחשבת האומן, אלא רק מה שנוגע 

ל ורק הוא] מה שנמשך "אולי צ–[לאותה הפעולה לבד, והוא רק 

ממנו להפעולה. שהרי כל ציור הפעולה אשר נעשית 

הפעולה ואינו נוגע באמת לו  במחשבתו, הרי הוא רק לצורך

'כי אני ה' לא שניתי'.  (מלאכי ג')לעצמו כלל. והוא מה שנאמר 

כי הרי כל הצמצום הזה הנעשה באורו, הנה הוא רק מה 

שנמשך ממנו לצורת העולמות. אבל בו בעצמו זולת פעולתו 

  הנה לא נעשה בו שום שינוי כלל. 

לנו ולא לשום  הנה הביא בכאן משל נפלא הממחיש לנו כמה אין
נברא מקום להשיג בו ית' בעצמו. שהרי כל מציאות של רצון אינה 

אלא עד כמה שבעל הרצון מעונין ורוצה בו. וכשיחדל הרוצה 

מלרצות כך, הרי תיכף כל ציור מחשבת הרוצה היתה כלא היתה. 

ואמנם הרצון מתגלה בציור מה במחשבת האדם, אבל אין להסיק 

ם הרצון עצמו. שהרי כל ענינו של מכאן על גבול שנמצא בעצ

הרצון הוא חפשי לחלוטין. והגבול שרוצה לפעול או ליצור אינו 

אלא כי כך רצה, אבל לא שעצם הגבול עומד ברצון בעצמו 

להגבילו. וכך הוא ית' ויתעלה שמו אין לנו ממנו גילוי כלל אלא 

בגבולים ש ר צ ה לפעול ולהתגלות בהם. אבל מכאן להשליך עליו 

ו להעלות על "ח –' את תכונות הגבולים שנולדו מרצונו ית' ית

הדעת. רק אחת היא לנו שידענו בו שהוא אחד יחיד ומיוחד ואין לנו 

  שום תפיסה במהותו כלל ועיקר. 

והנה כל התוארים שאמרנו שנעשה באותו אור אלוה בבחינה 

י שרצה להיות שורש לכל התוארים "רצונית כנזכר, ע

ע. הנה הם עשרה שמות הקדושים "ים שבהביהעצמיים והעיקרי

א, וכן בתיקונים תיקון ע' "ק פרשת ויקרא י' וי"המבוארים בזוה

ב. והובא בביאור היטיב בדברי הרב "ב רע"ב וקמ"א סע"קמ

הע. והם: אהיה, יה, "בסוף שער דרושי אבי , אל, אלהים, יֱהֹוִ

ו הויה, הויה צבאות, אלהים צבאות, אל חי שדי, אדני. כי אל

ש, אשר נתגלה בהם להיות "העשרה שמות הם אורו וגילויו ית

  ע. "שורש לתוצאות כל המהות אדם שבהעולמות בי

הכי הג' ראשונות שהם 'אהיה' 'יה' ' הם הגילוי והשורש  –' יֱהֹוִ

  להקרקפתא והגולגלתא כולו בכללות הג' מוחין שבו. 

באיבריו היינו שכללות הגילויים עומדים בצורת אדם שלם, המחולק 

לעשר ספירות, ולכל ספירה יש שם מיוחד. בראשו של האדם 

נמצאים ג' מוחין שהם הכתר החכמה והבינה, ושמותם הם השמות 

  ל. "הנ

הם הגילוי והשורש לב' ידים ימין  –הב' שמות 'אל' 'אלהים' 

הוא הגילוי והשורש  –ה כשהוא בלי נקודה "ושמאל. שם הויה ב

אשר שם הלב והריאה שהחיים  לכללות הגוף אשר עד הטבור,

הם הגילוי והשורש  –תלוי בהם. 'הויה צבאות' 'אלהים צבאות' 

הוא כולו  –להתרין כוליין תרין ביעין תרין ירכין. 'אל חי שדי' 

הוא  –שם אחד, והוא הגילוי והשורש לאות ברית קודש. 'אדני' 

הגילוי והשורש לכל פרצוף הנוקבא אשר היא שלימו דאדם, כי 

ש 'זכר ונקבה בראם ויקרא את "דה נעשה אדם שלם וכמעל י

  שמם אדם'. 

והרי הוו אלו העשרה שמות, הגילויים שבאור אלוה אשר 

נתגלה בהם להעשות שורש לכל המציאות דקומת אדם 

ה "ש למשה רבינו ע"ע. והוא מה שאמר הוא ית"דהעולמות בי

 לפי מעשי אני –'שמי אתה מבקש לידע  ג סימן ו')"ר פ"(שמו

נקרא'. כי כל גילוייו ושמותיו הוא רק לפעולותיו לבד. וכל מה 

שאנו אומרים בו שנצטמצם, הנה הוא רק במה שנתגלה 

לפעולתו ובאותו הגילוי הנמשך מאמתתו הנעלמה לפעולותיו, 

הנה בזה לבד נצטמצם. והוא גילויו והוא שמו, אבל זולת גילויו 

לל, כי אין לפעולתו הרי לא נצטמצם כלל ולא נתפס בשם כ

  גבול אליו ואין גילוי אליו. 

ה קוק בשמונה קבצים "ועל עניינם של השמות בכללות כתב הראי
השמות הם היחוסים שכל יש מתייחס על פיהם לאור אין "תשנו 

סוף, והם המקיימים את הכל, וקוראים את הכל להויה, קורא אני 

  "אליהם יעמדו יחדיו.



61  
 

 

 

 
61 

 

ותיו, הנה הוא מה אמנם כל אותן הגילויים אשר לפעול

שנתגלה הוא עצמו בהם אחר שנצטמצם, והם השמות של 

ו, אלא שנתגלה בכל אותן השמות "אמתתו עצמו לא זולת ח

כולן רק אחר שנצטמצם, אבל הם על אמתתו עצמו. וכשאנו 

קוראים אותו בשמו, וכן כשאנו עובדים לשמו, כי כל העבודה 

קריאה הוא רק לשמו כמו שיתבאר לקמן, הנה עומד ה

שהוא לכל אמיתת עצמותו הנעלמה  –והעבודה אליו עצמו 

ה "י הצמצום בהשם הויה ב"אליו גופה. כי הוא עצמו נתגלה ע

  ובכל השמות וכינויים המסתעפים ממנו. 

והוא על דרך האדם היושב בבית ומשתמש באור החלון שהוא 

כ האור בהחלון לפי צורת החלון. "ד' על ד', והרי נצטמצם ג

תו אור החלון שמשתמש בו, הנה הוא אותו האור עצמו הרי או

אשר מחוץ לחלון וממלא את כל חלל העולם כולו, כי הרי הוא 

נמשך כאחד עם האור שהוא בלא צמצום כלל. והוא מה 

  הוא ושמיה חד הוא.  ו א')"(יתרו פשאמרו 

אחרי כל ההקדמה על שלילת היכולת להשיג אותו ית' מצד עצמו, 

כ חוזרים "פ רצונו הפשוט, א"לו בגבול היתה עושכל ההתגלות ש
כ, שאין הפניה אליו ית' אלא בדרך שמותיו "הדברים לעבודה ג

הקדושים שרצה להתגלות על ידם. וממילא כל ענין האלהות 

שבעבודתנו חייב להצטייר בשמו שרצה להתייחד עמו ולהתגלות בו. 

 –להיך' ה א"וכן כתוב 'ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את הוי
הרי שהזכיר במפורש מילת 'השם' כנושא היראה. ובודאי שחוזרים 

מ כיון שאין הוא מושג "מאך הדברים אליו ית' שהוא נשוא היראה, 
כ במצות "ה. משא"לכך מיוחסת היראה אל השם הוי ,אלא בשמו

ל ביבמות ו. "מורא מקדש שנאמר בו 'ומקדשי תיראו' אמרו חז

למוד לומר את שבתותי תשמורו ואת ת ,יכול יתיירא אדם ממקדש"

מה  ,נאמרה שמירה בשבת ונאמרה מורא במקדש ,מקדשי תיראו

לא משבת אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר  ,שמירה האמורה בשבת

לא ממקדש אתה מתיירא  ,אף מורא האמורה במקדש ,על השבת

. והיינו שמצוות היראה אינה אלא "אלא ממי שהזהיר על המקדש
שלא נתייחד אורו ית' במקדש מחמת שנעשה מעצים  ממנו ית' וכיון

ו, לכך שלל הכתוב ענין המורא "ואבנים ואין להם בחינת אלהות ח
כ שמו ית' מורה עליו עצמו שנתגלה בשם זה, "מעצם הבית. משא

  כ ליראה את 'השם' הנכבד כו'. "ולכך אמה

והנה נתבאר לנו מכל דברינו כאן, שכל הכח פנימי ופנימי 

ע, אשר ישנם באור אלהותו "ל התוארי צורות הבילפנימי דכ

י שנתגלה להיות שורש להם ומתפשט ומתלבש "ש, ע"ית

ו, אלא שהם רק "הנה הם אינם עצמיים בו ח –במציאותם 

רצוניית בו, אחר שרצה להצטמצם להיות שורש לזה. וגם 

ל ממשל המים שבכלי. וכבר "ע, וכנ"י הבי"גילויים הוא רק ע

איך שבאמת הנה רחוק ומשולל הוא מלתפוס א "בארנו לעיל פ

איזה ציור ותואר ותמונה גם בהאורות היותר פנימיים אשר גם 

ע עצמן, ומכל שכן בהאור אלוה שהוא רק השורש "מהבי

ש צורה "השרשים להם. וגם כל מה שאמרנו שנעשה אורו ית

פנימית להם, הנה כבר אמרנו לעיל שער א' וכן יתבאר עוד 

י הוא רק בתמצית אורו והארתו לבד מהאור לקמן בדברינו, כ

של מעלה. אבל עיקר אור גילוייו, שהם האורות דכל השמות 

הקדושים עצמן, הנה הם רק באצילות לבד. וכמו שיסדו 

ושכינת עוזו בגבהי מרומים. אלא שבתמצית אורו ברא ויצר 

ע, והוא שורש להם בכל מציאותם "ועשה את כל העולמות דבי

עשה בהם תמיד, שהוא הנשמה לנשמה לכולם, וקיומם ובכל הנ

  אבל אורו עצמו הוא נעלם בתכלית ההעלם. 

  פרק ג.

הנה בפרק זה מתחיל הרב לדבר מעט מענין חמשת המדרגות 

הכלליות בגילויו ית', והוא דבר ארוך שיתבאר לקמן יותר. אבל 

ל בעץ חיים "י ז"להבנת הדברים אביא בקיצור את דברי האר

נו, כדי שיוכל הקורא לקבל ולהבין את הדברים למתחילים שביני
  דלהלן. 

דע כי טרם "ב כתב "הנה בתחילת העץ חיים בדרוש עגולים ויושר פ

שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל 

המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אויר ריקני וחלל, אלא 

ט ההוא. ולא היה לא בחינת הכל היה ממולא מן אור אין סוף פשו
ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט, שוה בהשוואה 

אחת והוא הנקרא אור אין סוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא 

העולמות ולהאציל הנאצלים, להוציא לאור שלימות פעולותיו 

ושמותיו וכנוייו, אשר זאת היה סיבה בריאת העולמות כמבואר 

ף הראשון בחקירה הראשונה. והנה אז צמצם את עצמו אצלנו בענ
אין סוף בנקודה האמצעית אשר בו, באמצע אורו ממש. וצמצם 

האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית, ואז נשאר 

מקום פנוי ואויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש. . . והנה אחר 

פנוי וריקני  ל, אשר אז נשאר מקום החלל ואויר"הצמצום הנ

ל, הנה כבר היה מקום שיוכלו "באמצע אור האין סוף ממש כנ
להיות שם הנאצלים והנבראים ויצורים והנעשים. ואז המשיך מן 

אור אין סוף קו אחד ישר מן האור העגול שלו, מלמעלה למטה 

ומשתשל ויורד תוך החלל ההוא. וראש העליון של הקו נמשך מן 

מנם סיום הקו הזה למטה בסופו אינו האין סוף עצמו ונוגע בו. א

נוגע באור אין סוף. ודרך הקו הזה נמשך ונתפשט אור אין סוף 

למטה. ובמקום החלל ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות 

כולם. וקו זה כעין צנור דק אחד אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור 

א. . העליון של אין סוף אל העולמות אשר במקום האויר והחלל ההו
, העליון מצד ס"א באור נוגע ראשו, ההוא הקו כי בהיות, אמנם. 

, העולמות תחת הסובב ס"הא אור מקום עד, למטה נמשך אינו וסופו
 הקצוות' ב דרך אם כי. וסוף ראש בו יצדק אז לכן, בו דבוק ואינו
, לזה זה שוים, ראשים בחינת הקצוות' ב היו, ס"הא שפע מקבל היה
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 מכל נמשך ס"הא היה אם וכן. ומטה מעלה בחינת אז היה ולא
 לא מטה ולא מעלה לא היה לא, ההוא החלל המקום צדדי סביבות

 אור בהיות אך. ודרום וצפון מערב ולא מזרח לא, אחור ולא פנים
, ומטה מעלה בו יצדק, בלבד דק וצינור אחד קו דרך נמשך ס"א

 .רינודב בכלל, זה בענף ה"בע ש"וכמ, ומערב מזרח, ואחור פנים
  ל. "עכ

מתחילה היה אור אין סוף ממלא כל מקום  –לסיכום הדברים 

כ נסתלק לצדדים ונשאר חלל ריקני. בשלב הבא "המציאות. ואח

דרך מקום אחד החל אור האין סוף להכנס אל תוך החלל בצורת קו 

דק, וממנו נתפשטו כל המציאויות שבחלל (העולמות וכו'). השלב 

הבאתי הדרושים העוסקים בכך) היה  השלישי (מאהבת הקיצור לא

יציאת מציאות של גילוי בשם 'אדם קדמון' שהוא הגילוי שכולל 

בענינו את כל מה שעתיד לצאת בשאר הגילויים. לאחר מכן יצא 

ל) שהוא עולם "עולם האצילות (לאחר כמה שלבים של הכנות ואכמ
השמות שבו יצא המאציל להיות נקרא בשם. והשלב האחרון 

היה בריאת עולמות הנפרדים, שבהם מתגלה הבורא ית' שבכולם 

כמלך בעמו ושמציאות הנבראים כביכול חוץ ממנו. אם נסכם את 

ל נמצאם חמשה, וזה סדרן א. אור אין סוף. ב. "מספר הגילויים הנ
  קו וצמצום. ג. אדם קדמון. ד. אצילות. ה. בריאה יצירה ועשיה. 

וט וצמצומו אל שלמטה לכל גילוי ישנו תפקיד בהדרגת האור הפש

ל הנם כוללי כוללים ובפרטיותם נמצאים "ממנו. הגילויים הנ

עולמות אין חקר במספר. ועתה נבא אל קריאת הפרק הזה, ויבוארו 

  הדברים כמעט מאליהם. 

והנה נדבר בענין הזה בעומק יותר קצת ונתחיל ונאמר. כי כל 

ש, אשר נתפשט "מה שאמרנו מבחינת אור אלהותו ית

ל "ע, ור"ע ונעשה צורה להצורה דבי"בש בהעולמות ביונתל

ע, הנה אותו בחינת אלהות המתלבש "הנשמה לנשמה להבי

שם הוא באמת רחוק ממדרגת אמתתו הנעלמה העצמותית בו 

ש נקרא "הרבה מאד. כי כל מילת ותואר אלהות אשר הוא ית

בו, הנה הוא כביכול רק בבחינת מדרגה החמישית ממדרגות 

  ר מאחר אמתתו הנעלמה ולמטה. הכלליים אש

לפי האמור בהקדמה מבואר, שכל המחשבה והתפיסה שיש לנו 

בדיבור 'אלהות' הינו נמוך ועומד במדרגה החמישית מכלל הגילויים 

הכלליים. וישנם גילויים עמוקים וגדולים לאין ערך במציאויות של 

  ל. "הגילויים הנ

אחדות ש הנה הוא מעצם ה"והגם שכל בחינת אלהותו ית

לעולם, אך הוא על דרך שאנו רואין חלוקת המדרגות בקדושת 

ש המתפשט ונמשך בעולם הזה בכל דבר שבקדושה. "אורו ית

כי הרי יש חילוק בין קדושת התורה לקדושת הנביאים 

וכתובים, וכן בין קדושת בית המדרש לקדושת בית הכנסת 

אל ז. וכן בין כל העשר קדושות שבארץ ישר"ש במגילה כ"וכמ

א. וכן יש חילוק בין קדושת השמות שאינם נמחקים "בכלים פ

  לקדושת שאר כל התורה וכיוצא בזה הרבה. 

  

ו על ריבוי במתגלה עצמו, "היינו שאין החילוק שבגילויים מורה ח
פ שהכל אחד "רק שהוא הדרגת הגילוי של יחידו של עולם, שאע

  מ נתראה בכמה גווני גילויים. וכמו שיבואר."מ

ומבשרי אחזה אלוה. כי  ט)"(איוב יה הוא על דרך הכתוב וכל ז

הוא על דרך חיות האדם שהגם שהנשמה הוא ממלא אותו 

בכל מלואו ונעשה על ידו כל הגוף כולו חי, על כל זאת הרי יש 

חילוק גדול בין החיות שבמוח ולב להחיות שבשאר איברים. 

בהם  ש אשר נתגלה ויצא"וכן הוא על דרך זה בכל גילוייו ית

מאמתתו הנעלמה, הנה היה ממשיך גילויו בבחינת חלוקת 

מדרגות רבות אין חקר. אך מדרגות הכוללים הנה הם ה' 

מדרגות והוא שורש השורשים לחמשת בחינות נשמה שבכל 

ש המתפשט ומתלבש "י. ואור אלהותו ית"עולם שהם נרנח

ע, הנה הוא רק המדרגה "בבחינת נשמה לנשמה בהעולמות בי

  ת. החמישי

היינו שכיון שתכונת האחדות עומדת ביסוד המציאות, ממילא לא 

יימצא בפרט אלא מה שבכלל. וכמו שישנם ה' גילויים כלליים שהם 

כ "יסוד כללות המציאות, ממילא החלקים הרוחניים שבאדם יעמדו ג
י. שהם חמשה חלקים רוחניים מקבילים "נרנח –באותה החלוקה 

  כלליים.בעניינם אל חמשת הגילויים ה

ואלו הם הה' מדרגות א. הוא אור אין סוף המוזכר בכל דברי 

ל. והוא גילויו הראשונה מאמתתו הנעלמה "ק והאריז"הזוה

אשר אין לנו ולא לשום נברא וגם לא להנאצלים כולם שום 

תפיסה ושום שם ומילה במה לכנותו ולדבר בו אלא רק בדרך 

איזה חסרון  שלילה לבד. היינו לשלול משם כל ענין המורה

לפשיטותו ולרוממות מעלת אמתתו. וכן לשלול משם איזה 

השגה ואפשרית הדיבור בו. כי הוא מרומם ונעלה על כל 

ל "א ז"דיבור ומילה ועל כל מחשבה ושכל. וכבר כתב הגר

ב, שגם 'אין סוף' "צ הנדפס בווילנא תרמ"בליקוטיו שבסוף ספד

ה היה גילויו אסור לקרותו ואסור לחשוב בו כלל וכלל. והנ

הראשון מאמתתו הנעלמה בבחינת אור אין סוף. ובאותו 

כ להבחין שם שום חילוק בחינות "הגילוי הראשון הנה אסור ג

וחילוק מדרגה כלל, ולא שום שם וכינוי, כי הוא אור פשוט 

כ רק "בתכלית הפשיטות. ועיקר מילת אין סוף הרי הוא ג

לוקת מדרגה הוראת שלילה, שהוא מורה שמשולל משם כל ח

בו ושום הבחנה, ורק בזה לבד נתגלה בו שאין סוף לאורו 

ולרוממותו והוא פשוט בתכלית הפשיטות. והנה הוא גילויו 

  הראשון אשר מאחר אמתתו הנעלמה העצמותית שבו. 
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צריך לדעת שענין הגילוי דאור אין סוף שהוא הגילוי הראשון הנה 

מעלה גם ממושג אור אינו הבורא ית' בעצמותו, שאמתתו הנעלמה ל

אין סוף, ואור אין סוף הוא הגילוי הראשון של אמתתו הנעלמה. ויש 
להוסיף בכאן הערת ביניים שכל הלימוד בסדר יציאת כל גילוי 

מקודמו שייך מאור אין סוף ולמטה. אבל בענין היחס וסדר היציאה 

של האור אין סוף מאמתתו הנעלמה בזה אין שום רשות ומקום 

  רק זאת ידענו שמאתו ית' הכל נמצא, ודי.‼ לל ועיקרהתבוננות כ

הגילוי השני הוא בהעולם דקו וצמצום והנה הוא ירידת מדרגה 

ס. כי הנה בתחילה "הרבה מאד ממדרגה הראשונה דאור א

נצטמצם שם באותו המקום מהאור דאין סוף לגמרי, ונסתלק 

ועלה למעלה וכמו שיתבאר ענין הצמצום בדרך כלל בדברינו 

כ הנה חזר ונתפשט שם בבחינת קו דק מאור אין "מן. ואחלק

סוף הראשון. וממנו ועל ידו נאצלו כל העולמות כולם וכן כולם 

כלולים בו כי הוא שורש הכל. ונקרא אותו העולם דקו וצמצום 

בשם 'אוירא עלאה' וכן 'טהירו עלאה' וכן 'אויר קדמון', וכמו 

ר ענף ב. והנה שמתבאר כל זה בדברינו בשער עגולים ויוש

ש באיזה חילוק בחינות. כי בהגילוי "כאן התחיל גילויו ית

הראשון דאין סוף הרי אין שם חילוק בחינות כלל אלא שהוא 

אור פשוט כנזכר. אבל כאן בהעולם דקו וצמצום שהוא הגילוי 

פ, כי הרי יש כאן "השני הנה נתגלה באיזה חילוק בחינות עכ

והוא סילוק ואור, העדר  שהם הצמצום והקו. –ב' בחינות 

ומציאות, והם השורש דחסדים וגבורות, אור וחושך, וכן דין 

ורחמים. אך יותר מזה לא נתגלה כאן, כי לא נתגלה בשום 

חילוק מדרגות בהצמצום עצמו, ולא בשום חילוק מדרגות באור 

הקו עצמו. והגם שהאמת הוא כי בהעלם הנה מושרש שם כל 

כ בכל הגילוים "יצא משם אחהחלוקי מדרגות כולם, אשר 

דלמטה, כי רק הוא השורש לכל הגילויים כולם, והרי כל מה 

שיוצא בענף והפרי הנה בהכרח שכלול הכל בהשורש, אמנם 

הנה עומד שם הכל רק בהעלם גדול, וכל גילויו הוא רק בב' 

  בחינות כלליים והם השורש דחסדים וגבורות כנזכר. 

אין סוף שנתן מקום ליחסיות אל הגילוי הראשון למעשה היה אור 
–(ה'סוף'. היינו שביחס לבעלי הגבול עומד הוא כבלתי בעל גבול. 

לא גבולי). מה שאין ניתן להאמר כלפי אמתתו הנעלמה שאין לו 

שום יחס אל הגבול כלל. הגילוי השני הוא ראשית התפתחות 

ת מציאות הגבול, וכיון שמיעוט רבים שנים לפיכך שורש הְשנִיֹונִיּו
(ממילת 'ֵשנִי') הופיע כאן במציאות של שני הפכים. החלל הנוצר 
בעקבות סילוק האור אין סוף מכיל בתוכו את כל אפשרויות 

הצמצומים שיבואו לאחר מכן, אבל כעת בשלב זה אין לכללות 

להיות נבחנים, עד אשר יבא האור ויכנס אפשרות ל "האפשרויות הנ

להתגלות. היינו, האור ת ולגלוהצמצום  –בהחלל ויפעלו ביחד 

שדומה הדבר במשל לחדר מלא זכוכיות צבעוניות לאין מספר, אבל 

חושך אין שום הבחנה להבחין ולהבדיל אחת מרעותה. מצב של ב

ורק בהכנס האור אל החדר נוכל להבחין בחילוקים שביניהם. וכן 

להפך, מצד האור, כל זמן שהוא לבן ופשוט אין לנו ראיה שכל 

ולים בו, ורק לאחר שנעבירנו דרך הזכוכיות נוכל הצבעים כל

למצוא ולראות את כללות הגוונים שהיו כלולים בו בתחילה. והוא 

אך יותר מזה לא נתגלה כאן, כי לא נתגלה בשום חילוק אמרו '

מדרגות בהצמצום עצמו, ולא בשום חילוק מדרגות באור הקו 

  .'עצמו

א יוצא ונתפשט הגילוי השלישי הוא העולם דאדם קדמון, והו

כ, כי "מהעולם דקו וצמצום. והנה כאן נתגלה בחילוק מדרגות ג

נתגלה בו בעשרה מדרגות שהם מדרגות דעשר ספירות מכתר 

עד המלכות. ואלו הי' מדרגות הם נקרא בשם אדם, כי הוא 

שורש השרשים דתכונת אדם שלם. וכמו שכתבנו לעיל שער ג' 

מה מבחינת פרצוף א, דכל עולם הוא בתכונת קומה שלי"פ

ל כי "אדם שלם, וכאן הוא הראשית וההתחלה אשר לזה. ור

ענין התהוות כל עולם ובניינו אשר נבנה ונסדר בסדר תכונת 

פרצוף אדם, הוא מתחיל מכאן ולהלאה אבל לא בהעולמות 

ס שלמעלה, ולכן נקרא הוא בשם 'אדם קדמון', כי ממנו "דא

פרצוף אדם והוא  ולמטה נסדר בנין כל עולם בסדר דתכונת

הראשון לזה. אמנם עיקר עומק הטעם מה שהוא נקרא בשם 

אדם עיין דברינו בספר הכללים כלל יז ענף א. והנה הגילוי 

דאותו העולם אשר הוא נקרא בשם אדם קדמון הנה הוא 

ש. אמנם הוא הגילוי הראשון אשר "הגילוי השלישי לגילוייו ית

וד העשר ספירות נתגלה בו בבחינת עשרה מדרגות שהוא ס

כמו שיתבאר וכל העולמות כולם אשר ממנו ולמטה הם כולם 

  בהגילוי דעשר ספירות והוא הראשון להם. 

הגילוי השלישי הוסיף על קודמיו הופעה של סדר דמות אדם. והיינו 

שככל שהגילוי יותר שרשי, מציאותו עומדת בסוד האחדות ביותר, 

ק "מין ושמאל ואמצע. ובאולכך ענינה קו פשוט בלי התפשטות של י
הופיע לראשונה הגילוי של ב' צדדים ואמצע שהוא הוא צורת אדם. 

  ובזה מתקרבים הגילויים אל מציאות התחתונים יותר ויותר.

אמנם דע כי כל אותן הג' גילויים שאמרנו הנה הם רק בסוד 

רצון ומחשבה והרהור. כי הרצון הנה הוא קודם להמחשבה, 

י זה חושב בו, והוה הרצון סיבת "י שרוצה בהדבר ע"שע

המחשבה. והמחשבה הוא קודם לההרהור והוא עצמותו ועיקרו, 

כי ההרהור הוא התפשטות המחשבה וגילויו. והמחשבה לבד 

אין לה גילוי כלל והיא רק כח לבד, והיא כח נבדל היוצא 

מהרצון והיא תולדתו, אמנם היא רק עצם כח לבד בלי גילוי 

תיכף למציאות ההרהור ושם היא  כלל. אך היא מתפשט

מתגלה, והיא פעולת המחשבה היוצא ממנה מהכח אל הפועל. 

והנה הוה כל הג' גילוים הנזכרים בבחינת רצון ומחשבה 

  ש."והרהור אשר מהמאציל ית
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ל בשם 'גילוי' לא "פ שקראנו לכל הגילויים הנ"כאן ביאר הרב שאע
ל מתוך מציאות מפני זה ישנה תפיסה בהם כלל. ואבאר הדבר במש

החיים שלנו. הנה כל תפיסתנו את האנשים שנמצאים בסביבה שלנו 

י מעשיהם או דבוריהם בלבד. אבל מעבר לכך אין לנו "אינה אלא ע
פ היקשים שכליים אנחנו עומדים "שום ידיעה מהם כלל. אמנם, ע

על דעתם הפנימית מכח המעשים והדבורים שלהם. והנה כל אדם 

ור או במעשה, קדמו למציאות הדבור או המתגלה לחבירו בדב

המעשה שלבים יותר מוקדמים, והם הרצון המחשבה וההרהור. 

לפני עליית הרצון של האדם לדבר או לעשות הרי היה אותו האדם 

כמוס בתוך עצמו ולא היה ניכר כלל לזולתו. אבל כשעלה ברצונו 

ת לפעול משהו, אזי תיכף ומיד החל כח המחשבה להופיע כדי לגלו
ולהוציא לפועל את הרצון. למעשה מאד קשה לנו לתפוס את 

המחשבה, משום שאנחנו משתמשים במילה זו כשאנחנו מדברים על 

ההרהור. שכל המציאויות העוברות בראשנו כבר יש להם ציור 

הרהור. הכח הבסיסי של עמידת  –מסוים, והציור הוא למעשה 

רם ניתן לו ט –הרצון במקום המוח לחשבו, הוא הוא המחשבה 

פ הרצון נמצא בלב, "ציור. ומציאות זו נעלמת מאתנו מאד. עכ

וכשעולה ברצון האדם דבר מה, תיכף המוח מעמיד את הדבר 

במקומו כדי לציירו, ומציאות עמידת הדבר במוח בראשיתו לפני 

'עיצובו' וציורו הוא כח המחשבה עצמה, שיצא ממצב של רצון הלב 
ע בשלב הבא תיכף ומיד, ונותן ציור אל יסוד מחשבי. ההרהור מגי

איך להוציא את הדבר לפועל בדרך הכי טובה, כשלאחר מכן יבואו 

הדבור או המעשה וישלימו את הרצון בגילוי גמור כפי הראוי. 

השלבים הללו למעשה נוצקו בטבעו של האדם במקביל לסדר 

כדי שיוכל מתוך  ,יציאת הבורא ית' בעצמו מן ההעלם אל הגילוי

ל "ו את עצמו פנימה לעמוד על סדר השתלשלות הגילויים הנהכרת
ומבשרי אחזה אלוה. אלמלא היו מהלכים אלה מונחים ביסוד  –

  מציאותנו לא היינו יכולים לעמוד על כך כלל. 

פ נאמר מעתה, שהגם ששלשת המהלכים הראשונים מקבילים "עכ
פשוט  ק, הרי"בענינם לגילוייו ית' באור אין סוף הקו והצמצום והא

לכל מבין שאינם גילויים בעצם אלא תהליכים פנימיים בסתרו של 

  עולם המובילים אל הגילוי השלם ומוכרחים אליו. 

ל, כי המחשבה העליונה "ק ז"וכבר למדנו רבינו הקדוש הרמ

אינה כמחשבת בני אדם. שאם יחשוב האדם לפעול איזה 

כלל  פעולה, לא מפני זה יעשה רושם ויתהווה ממנה שום ציור

עד שיוציא מחשבתו לפועל דוקא. ואין המחשבה העליונה כך, 

אלא בעלות המחשבה לשום הויית איזה מציאות, מיד נצטייר 

שם במחשבה העליונה הצורה ההיא במציאות דק. ויתעלה 

 –המציאות ההוא מן ההויה המתהוה במציאות המתגלה 

כהבדל הצורה השכלית וכעילויה מן הצורה הגשמית, וכהבדל 

ז בספר אילימה מעין ב' תמר א "ש כ"וכמצורת המושכל אל המורגש. 

כ בפרדס שער הצחצחות "ב. וכן אמר ג"ז. וכן שם מעין ד' תמר א פ"פרק ט

   ח."ל בדברינו שער א פ"ג וכנ"פ

היינו שנודע הוא כי מציאותינו אינה אלא נגזרת מכח רצונו ית' ואין 
המציאות ואנחנו רק ו, אלא הוא מחוייב "מציאותו כמציאותינו ח

(ואין לנו כח להבחין בכך, שהרי תיכף כשאדם נולד הוא מבחין את אפשרי המציאות. 

מציאותו ומציאות העולם שסביבו כמונחת וקיימת. והבנת דבר זה של מציאות יותר 

מציאותית ממציאות אחרת, צריכה להיות במקום שבו ישנה הבחנה לשתיהן במקביל, ואז 

פ כך אמונת ישראל שכל נמצא אינו נמצא, אלא במה שהמאציל "כלראות את ההבדל. ע

והנה הגם שאמרנו לעיל  .)ו להוות אותו ולקיימו בכל מילואוהעליון נמצא ל

שישנה הקבלה בין סדר יציאת וגילוי האדם לזולתו לסדר יציאת 

מ צריך ליתן הבחנה והבדל שאינו "הבורא ית' מהעלמו אל הגילוי, מ
דברים אבל לא במהותם. דהואיל והוא ית' מקביל אלא בציור ה

ויתעלה שורש המציאות בעצמה, ממילא כל דבר שקרוב אליו יותר 

הרי הוא יותר קיים ונמצא, וככל שמדרגתו רחוקה יותר ממנו, הרי 

כ כיון שהגילוי הראשון דהבורא "מציאותו חסרה וחלשה יותר. וא
למציאות בעל ית' הוא בבחינת רצון, והרצון הרי הוא היותר קרוב 

כ בהכרח שמציאות ציור "הרצון מאשר המחשבה וההרהור וכו', א
הרצון העליון בעצמו קיומו וחסנו, חזק הרבה יותר ממציאותו 

כ, שהמה יותר רחוקים מהגילוי הראשון. אבל "בגילויים שיבואו אח
אצל האדם שאין לו כח להוות דברים ואיננו כי אם מקבל בלבד, 

כ "עצמו אלא תלוי ועומד הוא ברצונו ית', א וכח מציאותו אינו בו
כל זמן שיש לו ברצון מציאות שרק רוצה בה ולא עשה מאומה כדי 

להוציאה, הרי בשלב זה כל הרצון היה ואיננו כלל, ולא יהיה 

  כ ידאג להוציאו למעשה גמור. "במציאות אא

כ בענינינו בכל הג' גילויים הנזכרים. כי הגילוי "וכל זה הוא ג

ל הנה הוא בבחינת רצון, ששם הוא הרצון לכל "ן הנהראשו

גילוייו כולם ולכל פעולותיו כולם. והגם שהגילוי הראשון הרי 

ס, וכל פעולותיו כולם הרי הם "אמרנו כי הוא בבחינת האור דא

  בבחינת גבול ומדה 

כ היה לו "היינו שאם הרצון הוא הבסיס לכל הבריאה כולה, א

ה שהיא גבולית. וכיון שמקביל ענין להיות באותו ענין של הבריא
כ איך זה יצא עולם "הרצון אל האור אין סוף שאין לו גבול כלל, א

הגבול מאותו אור אין סוף שאין לו כל גבול ? וכן מהי ההוראה 

  היוצאת מכך ? 

אך כבר בארנו בספר הכללים כלל ב' ובעיגולים ויושר ענף ב' 

מציאות כולו הוא ח ואות כ', כי יסוד הראשון דכל ה"אות י

באמת רק אור אין סוף. ונתייסד כל המציאות כולו רק על אור 

אין סוף, וממנו יצאו ואליו ישובו, וכן רק הוא מסתכל עליהם 

תמיד ומנהיג אותם. ומזה הוא כל ההנהגה הנעלמה דכל 

הכבשי דרחמנא שנלאה כל שכל למצוא טעם להם. והוא 

ציאות תמיד מהנהגת דאור אין סוף המנהיג את כל המ

לתכלית תיקון האחרון. וזהו כל עיקר הענין מה שהיה הגילוי 

הראשון רק אור אין סוף, כי רק הוא היסוד דכל המציאות כולו 

ועליו הם עומדים תמיד, כמו שבארנו כל זה שם בארוכה. ועיין 

  א."א דרוש ה' סימן ה' אות כ' כ"ה ח"עוד דברינו בזה בדע
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כתב בהקדמה שתכלית בריאת האדם חוזרים דברים אלו על מה שנ

לא נמצאת בעניינו של האדם כגבולית, אלא בעניינו של המאציל 

שרצה להיטיב הטבה שלמה, והיא טובת הדביקות בו וקבלת 

השלמות מעין השלמות שלו ית'. וכיון שלו עצמו אין גבול לפיכך 

התכלית איננה מענין בעלי הגבול. וכיון שלזו התכלית יצא כל מה 

, ממילא היסוד שממנו יצא הכל מוכרח הוא שיהיה בלתי שיצא
גבולי בעליל. עוד דבר נאמר כאן, שסוד פרצוף אדם בקומת 

ככל שהיא יותר קרובה אלינו ממילא מתפרטת ומתגלית  –הגילויים 

יותר, ודבר זה נותן שהנהגה המגיעה ממקומות אלו יותר מגולה 

') אבל אותם ונתתי מטר ארצכם כו –לפנינו (והיה אם שמוע 
הגילויים העליונים ששם צורת אדם הולכת ו'נעלמת' שם הוא מקור 

  וחנותי כו' . –ההנהגה שלמעלה מהשגתינו 

פ הוא כי הגילוי הראשון שהוא האור דאין סוף הנה "והרי עכ

הוא בחינת הרצון לכל גילוייו כולם ולכל פעולותיו כולם. וזהו 

רים שכל מה שאנו מה שנמצא באיזה דברי קדושי עליון שאומ

ש הוא רק מרצונו. כי רק בזה לבד נתגלה "מדברים ממנו ית

בגילויו הראשון. ורק זה הוא הראשית והשורש לכל הגילויים 

כולם. הגילוי השני שהוא העולם דהקו וצמצום ונקרא בשם 

ל הנה הוא בבחינת מחשבה הנמשך ויוצא מן "אויר קדמון וכנ

י נמשך מאין סוף עצמו, וכן הרצון ומיוחד עמו כן הוא הקו. כ

הצמצום הוא דבוק ומיוחד באין סוף ממש כי הוא ממנו עצמו, 

וכמו שבארנו בעגולים ויושר ענף ב. ולכן נקרא העולם הזה 

בשם 'טהירו עלאה', כי בו הוא תוקף האור דאין סוף כמו 

ש. והוא "שבארנו שם, והוא בבחינת מחשבה מהמאציל ית

רק בבחינת כח המחשבה בעצמה עדיין סתים ונעלם כי הוא 

ל. הגילוי "אשר כל מציאותה הוא רק בחינת כח לבד וכנ

השלישי שהוא העולם דאדם קדמון הנה הוא בבחינת הרהור, 

ל, וכן הוא האדם קדמון "שהוא התפשטות המחשבה וגילויו וכנ

כי בו נתגלה הבחנת דכל העשרה מדרגות, כי על זה היה כל 

לויים הראשונים, ונתגלה פעולתם הרצון והמחשבה שהם הב' גי

בבחינת יציאה מן הכח אל הפועל באדם קדמון שהוא הגילוי 

השלישי. ועל דרך ההרהור שהוא יוצא מן הרצון והמחשבה 

שהם בכח לבד והם נעלמים, ויוצאים ומתגלים בההרהור. 

כ רק בלב החושב "אמנם כל הגילוי דההרהור הרי הוא עדיין ג

דיין לזולתו מאומה, כי הוא רק לבד, ואין גילוי מהם ע

התפשטות המחשבה כנזכר. כן הוא כל אלו הג' גילויים 

שאמרנו, הנה הם הכל רק בבחינת מחשבת המאציל עצמו, 

והוה כל אלו הג' גילויים הנזכרים בבחינת רצון ומחשבה 

רצון, הקו  –ש, והוא אור דאין סוף "והרהור בהמאציל ית

רהור. והם מציאות גילוייו ה –מחשבה, אדם קדמון  –וצמצום 

ק "פ מה שאמרנו מדברי קדוש ה' הרמ"שבהמאציל עצמו וע

ל. אך גילוייו אשר הוא בבחינת פעולה ומעשה ממנו "ל וכנ"ז

ש, הנה הוא רק משם ולמטה. כי מאחר הג' גילויים "ית

הנזכרים שהם כולם בהמאציל עצמו, הנה משם ולמטה מתחיל 

ממש, והוא נחלק לשתים ש אשר בבחינת פעולה "גילויו ית

  שהן ארבע וכמו שיתבאר. 

  פרק ד'

אחר שעמד הרב על השתלשלות סדר יציאתו ית' מההעלם אל 

הגילוי, ונתבאר ששלושת השלבים הראשונים הנם רק הכנה אל 

הגילוי בסוד רצון מחשבה והרהור, עתה עומד לבאר את יציאתו אל 

יוצאים חוץ הגילויים ממש ,שהם לא כעומדים בו כביכול, אלא 

  ממנו לזולתו בגילוי גמור. 

ש אשר נתגלה בזה בפועל ממש, הנה "הנה גילויו בפעולתו ית

הוא בכל המציאות דהד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה. 

והנה היה גילויו בזה בשני בחינות, אחד בבחינת פעולה שחוץ 

ממנו, ואחד בבחינת פעולה שהיא אצלו ומיוחד עמו, עד 

עמו. והנה הם שתים שהם הב' בחינות הנזכרים  שנעשית חד

  ע. "והן ארבע שהם הד' עולמות אבי

בכאן החל בסיכום כלל הגילויים הממשיים שהם בב' בחינות, אחת 

גילוי שהוא ית' דבוק בו ומתגלה הוא עצמו על ידו, והוא עולם 

האצילות והספירות שבו, וכפי שיורחב לקמן. והשני הוא עולמות 

ועשיה שהם מציאויות שעומדות חוץ ממנו, והוא  בריאה יצירה

עליהם כמלך ועמו שאין הם והוא דבר אחד. וכל זה יבואר בהמשך 

  בהרחבה. 

ל, שהוא אדם קדמון אשר "והיינו כי הנה מהגילוי השלישי הנ

ש להמציא מציאות על תכונת "בו נתגלה רצונו ומחשבתו ית

ם "ת נהי"גב ח"אדם שהוא בנוי ומיוסד על עשרה מדרגות כח
כתר חכמה בינה חסד גבורה תפארת נצח הוד  –ת שמות העשר ספירות "ר–(

ה ", בגת חכמה חסד נצח)"(רבימין נ "ומסודר בג' קוים חח יסוד מלכות)

ת כתר תפארת יסוד "(רם באמצע ", כתית בינה גבורה הוד)"(רבשמאל 

, הנה יצא במחשבתו לפועל, והוציא מאותו הגילוי מלכות)

הוא האדם קדמון בכחו ועל ידו, והמציא את כל השלישי ש

ם "ת נהי"ב חג"העשרה מדרגות שהם העשר ספירות כח

ש מה שיצא מהכח אל "במציאות ממש. והוא יציאתו ית

הפועל. והוא הגילוי הרביעי שנמשך ויצא מהגילוי השלישי ובו 

  יצא בפעולה ממש. 

, עד והנה אותה המציאות הנה היא מציאות ספיריי ובהירה כזו

שאינו נופל עליה לא שם עשיה ולא שם יצירה ולא שם בריאה 

כי היא זכה ודקה מאד, למעלה הרבה מכל האיכות והעצמות 

דהבריאה. והשם שלה הוא אצילות על שם הכתוב ואצלתי מן 

ק ונשפע ממנו. ומשום "הרוח אשר עליך, כי היא נאצלה מא

אי  שהוא למעלה ומרומם מאיכות העצמות דכל נברא, לכן
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אפשר לשום נברא להשיג את מהות אותה המציאות מה 

שהיא. והוא מה שקורא אותן הספר יצירה בשם עשר ספירות 

ל שהם בלי מהות מושג. וכן אי אפשר לשום נברא "'בלימה', ור

להבין בדיוק הוראת וביאור דשם ומילת אצילות מה שהוא. כי 

ודע כל שם הוא נמשך מעצם המציאות ומשורש התהוותו, וכנ

ט. "ש בתיקונים תיקון מ"במה שכתוב ויקרא האדם שמות, וכמ

ולכן כשם שנעלם מכל נברא להשיג את מהות האצילות, כן 

כ. כי "נעלם מכל נברא להבין בדיוק הוראת דשם אצילות ג

הוא למעלה ומרומם מעצם איכות כל נברא, והרי אי אפשר 

  כ את הוראת שמו בדיוק. "להשיג ג

א למד את ענין השבירה והתיקון. הרב כאן הקדמה קצרה למי של
מתחיל לדבר על ענין השבירה והתיקון ולא ביאר את הדבר 

ללומדים המתחילים. וכדי שנבין את הדברים לאשורם, אערוך 

  ד את סדר הדברים בקיצור נמרץ. "בס

סדר היציאה שנתבאר עד כאן כלל בתוכו את המערכות של אור אין 

ע. ואמנם בענין סדר "ן, אצילות וביסוף, קו וצמצום, אדם קדמו
יציאת עולם האצילות מתוך אדם קדמון (הגילוי הרביעי מהשלישי) 

לא נתבאר בספר הזה. וסדרו הוא כך, מתחילה יצאו אורות 

הנקראים 'נקודים' שהם אורות מאד קטנים ומרוכזים שבהם היו 

שרשי כל המציאויות וכל המאורעות של ששת אלפי השנים שלנו. 

ק וירדו למטה, כשתכלית מקומם "ת אלו יצאו מהעינים של האאורו
ק שהוא המקום העתיד לשמש כעולם "הוא כנגד הרגלים דא

האצילות הקדוש. בדרך ירידתם קדמו הכלים שלהם להסתדר 

כ נכנסו אורות הנקודים בכליהם. מחמת סיבות "במקומם, ורק אח
הכלים שאין כאן המקום לפרטם, היה מצב של חוסר התאמה בין 

לאורות, ומחמת זה נשברו הכלים ונפלו למקום העתיד להיות 

(קיומם בזמן קצר ע, והאורות שבהם עלו למעלה לשרשם. "עולמות בי

נקרא שלב מלוכת המלכים, ושבירתם זוהי מיתתם. ונרמז ענין זה בתורה בפרשת ואלה 

רות הנקודים המלכים אשר מלכו בארץ אדום, שהם הם הרמוזים במלכותם כנגד מציאות או

גם בשלב הראשון שבו נכנסו האורות  בשבירתם) –ל בקיומם, ומיתתם "הנ

בכלים וטרם נשברו, היתה מציאותם שלא בגדר של אלהות כלל, 

ולא נתייחד עמהם אור אין סוף לעשותם פני המלך. אחר השבירה 

בירר המאציל העליון את חלקי הכלים שנפלו הנוגעים למציאות 

חלקים לכלים ולאורות כדי שיוכלו לעמוד זה עם העולמות, והוסיף 

  זה ואז חל אורו בהם ונתייחד עמהם להיות חד עמו. 

אמנם הוא, הנה כל הנאצלים כולם הנה הגם שהם למעלה 

הרבה מכל הנבראים כולם, על כל זאת הנה הם מצד עצמם 

אינם אלהות כלל, כי הם נאצלו ונמצאו מחדש אחר שלא היו. 

ש בהם. כי האין סוף התייחד "מצד ייחודו יתואינם אלהות אלא 

בהם ונעשה חד ממש עמהם, והם מעתה אלהות גמור על ידו 

יחיד ומיוחד. כי הם תכונה יקרה נעלה ומרומם כזו שראוים 

לקבל את יחודו בהם ולהעשות עמו חד ממש. אבל הם מצד 

ט "ש אליהו זל"עצמם זולת יחודו בהם אינם אלהות כלל. וכמ

אנת תסתלק מינייהו, אשתארון כלהו שמהן  בתפילתו וכד

כגופא בלא נשמתא. אמנם מאחר שהתייחד עמהם, והוא מעת 

התיקון דמעשה בראשית, ומאז ולהלאה הנה לא סר ולא יסור 

יחודו מהם לעולמים, ומתייחד עמהם ביחוד עצום מאד עד 

י זה נתגלה הוא להקרא בשם על ידיהם, "שנעשים חד עמו. וע

שים לשמו. והוא כל השמות הקדושים כולם כי הם עצמם נע

י התלבשו באצילות והתייחדו "אשר הוא עצמו נקרא בהם ע

י שהתלבש בהם נעשו הם כולם "עמהם להיותם חד עמו. וע

ט ואנת הוא דקשיר לון ומייחד לון, "ש אליהו זל"כ לחד, וכמ"ג

ובגין דאנת מלגאו כל מאן דאפריש חד מן חבריה מאלין עשר 

ב ליה כאילו אפריש בך. כי הם מעתה אלהות ספירן אתחש

י ייחודו בהם שנעשים חד על ידו וחד "גמור יחיד ומיוחד והוא ע

  עמו. 

הנה במשל הרצון המחשבה וההרהור שהביא לעיל, נוכל להוסיף 

ולהמשיל את ענין יציאתו הלאה לחוץ במשל של דיבור ומעשה. את 

ע. "לעולמות בי הדיבור נוכל לייחס לעולם האצילות, ואת המעשה
דהנה הדבור והמעשה שניהם יציאה מן הכח אל הפועל, רק 

שכל  –שהחילוק ביניהם הוא שהדבור כל הזמן מיוחד עם הדובר 

הזמן הדובר נמשך בדבורו אל השומע. וברגע שיחדל מלרצות 

להתגלות, שוב לא יִָשַמע דבר מפיו. וכנגד זה בגילוי של מעשה 

החלה על דבר שהוא מופרד מציאות הגילוי היא במציאות 

ב, שהגילוי אמנם יצא מהמתגלה, אבל גם "מהמתגלה, כציור וכיו
לאחר שהסיר ידיו מהמעשה עדיין יעמוד הגילוי כמציאות עצמית. 

וכך הוא החילוק בין הגילויים שלו ית' בין עולם האצילות ועולמות 

ע. שבאצילות ישנם כלים דקים וזכים עד מאד שבהם שורה אור "בי
ונו ית' ומיוחד בהם לגמרי, כמציאות התפשטות רצון האדם רצ

המדבר במילים שמוציא מפיו, שהוא הוא הרצון המתגלה מבעל 

הרצון בכל רגע ורגע ממש. ונמצא הרצון מיוחד עם הדיבור לגמרי 

ומניע אותו ומתגלה על ידו. ולכן מציאות האצילות היא היא נקודת 

מתגלה הוא ית' בעצמו. החבור בין המקבלים אל המאציל, שבה 

ע שם מציאות הגילוי אמנם נמשכה מרצונו ית', אבל "אבל בבי

בגילויה בפועל כעת נסתרת הִהַמְשכּות הלזו, ועומדים מציאויות 

הנבראים נוצרים ונעשים כמציאות בפני עצמה, שיש להם כביכול 

קיום עצמאי. וגילוי התפשטות הרצון בהם נעשית בכח המלכות, 

  יהם עול מלכותו. כשמקבלים על

ל "ש 'לא יהיה לך אלהים אחרים על פני' ור"כ הוא ית"והוא מש

זולת האצילות שהוא פניו. כי שם מתייחד ומתגלה, והוא פניו 

ב בקשו פני אלין "ג ע"ק פרשת אמור צ"ש בזוה"ממש. וכמ

דאיהו אחיד בהו ואינון ביה,  ל העשר ספירות)"(רעטרי מלכא 

מלה חדא הוא. בגין כך אמר דוד את  אינון שמיה, ואיהו ושמיה

ק יתרו פו. ". וכן אמרו בזוהל שיאר פניו אליו)"(רפניך ה' אבקש 

לאפקא אפי מלכא, דבהו אתחזי מלכא קדישא,  –על פני "
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ואינון שמיה והוא אינון, הוא שמיה דכתיב אני ה' הוא שמי, 

ל בפרשת שמות ג' "ו ז"כ הרח". וכן כתב ג"הוא ושמיה חד הוא

ו שם אות ד' עיין שם. ולזה רמז גם "בהגהות מהרחב "ע

ויאמר כי בזה " –ן בפרשת יתרו בפסוק לא יהיה לך "הרמב

. וכן כתבו הרקאנטי והציוני "יבא כל הכתוב כפשוטו ומשמעו

י יחודו "ורבינו בחיי בפרשת יתרו שם. וכל זה הוא כי ע

באצילות נעשה כל האצילות כולו אלהות גמור, כי מעת 

אשר לצורך מעשה בראשית, הנה התייחד אין סוף התיקון 

י זה הוה כל "ש באצילות ונעשה עם האצילות חד גמור, וע"ית

האצילות כולו אלהות גמור יחיד ומיוחד. אבל זולת יחודו בהם 

וקודם שהתייחד עמהם, הנה הם מצד עצמם אינם אלהות כלל 

וכלל. ולכן אירע בהם בעולם התוהו כל מה שאירע ויצא מהם 

  אז כל מה שיצא. 

והאמת והעיקר הוא כי אז לא היו נקראים בשם אצילות כלל 

ה "ר פרשת נשא דף קל"ש באד"ולא בשמות הספירות כלל. וכמ

ב וכלהו אתקרון בשמהן אחרנין מן קדמאין כו' עיין שם. "ע

ושמות הספירות ושם אצילות הוא נתחדש ונעשה בהם רק 

אז ולהלאה. והוא מעת התיקון אשר לצורך מעשה בראשית ומ

ש בהם להקרא שם בשמו, "מעת אשר התייחד המאציל ית

ונעשו מאז ולהלאה אלהות גמור על ידו וכנזכר. וכן נקראו מאז 

מ. ובשם אצילות. "ת נהי"ב חג"ולהלאה בשמות הספירות כח

א ובשער השמות "ל בשער הצלם פ"י ז"וזהו מה שאמר האר

וא אלהות גמור א ובכמה מקומות כי כל האצילות כולו ה"פ

אחד יחיד ומיוחד, כי הרי מעת אשר זכו לשם האצילות והוא 

מאחר אשר התייחד עמהם וכנזכר, הנה מאז ולהלאה הוה 

האצילות באמת אלהות גמור על ידו וככל מה שאמרנו. ועיין 

א דרוש ה' סימן ז'. שם הארכנו "ה ח"בזה בדברינו בספר הדע

כל מבוקשך בעניינים  בזה כל זה באר היטיב. עיין שם ותמצא

  הללו. 

ה כלשונם לחביבות הענין "וראיתי להביא כאן את דבריו בדע

ונקדים ונאמר כי הנה "ל שם "ולהבהרתם כראוי (והחפץ ידלגם). וז

גם אחר כל מעלת העשר ספירות דכלל כל עולם הנקודות 

והאצילות, הגם שהם נעלה ומרומם הרבה מאד מכל הג' עולמות 

 ל"ז ק"הרמ דבריכ מכל "הנה הוא נודע ג ע, על כל זאת"בי
 רותהספי שכל ,ק"ובזוה ל"האריז דברי בכל וכן ,ובפרדס באילימה

 העקודים עולם כל גם וכן לות,והאצי הנקודות כל שהם כולם
 הם היו לא אשר זמן היה כי .ממש מחודשים כולם הם הנה ,ק"והא
 אין לבדו הוא ש"ית המאציל רק כי ,הצמצום קודם והיינו ,כלל

 מעת מחודשים כולם הם כולם הנאצלים כל אבל ,לראשיתו ראשית
  . עלמא למברי ברעותיה שסליק

 נתחדשו אשר גופה מציאותם כל כי ,מאד כ"ג לדעת אנו צריכים וכן
 אין כי ,ו"ח וכלל כלל אלהות אינם הם עצמם מצד הנה ,כנזכר

 ,כקדמותו קדמון ואין לראשיתו ראשית אין אשר אחד אלא אלהינו
 אמנם. כולם העולמות כל את ועשה ויצר וברא האציל אשר והוא
 מתלבש הנה ,ה"מ השם יציאת י"ע שהוא התוהו דעולם התיקון אחר

 עצום ביחוד עמהם ומתייחד כולו האצילות בעולם ש"ית המאציל
 כל ונקרא ונעשה ,עמו חד ואצילות ס"הי כל שנעשים עד ,מאד

   .בהם ויחוד י"ע גמור לאלהות כולו האצילות

 וכמו .שבו הנשמה י"ע חי כולו שנעשה האדם של הגוף ד"וע
 אלהות עיקר כן ,ושב מהנשמה רק תמיד הוא דהאדם החיות שעיקר

 כל נעשה אמנם .ש"ית מהמאציל רק תמיד הוא שבהאצילות
 נעשה הוא הגוף שכל כמו ,ידו על גמור אלהות כ"ג עצמו האצילות

 כלל גילוי לה אין שהנשמה וכמ אלא עוד ולא .הנשמה י"ע חי כולו
 המאציל הוא כן ,בהגוף שמתלבש י"ע רק אלא ז"בעוה כלל שם ולא
 שהתלבש אחר רק אלא כלל שם ולא כלל גילוי לו אין ש"ית

 רק באצילות שהיא אמרנו אשר אלהות ושם מלת וכל .בהאצילות
 אלהות בשם המאציל נקרא לא האצילות זולת הנה – בהם יחודו י"ע

 כל אשר ',מאציל' בשם או ס"א בשם רק אלא ,כלל םש בשום ולא
 תואר רק הוא הרי – ס"א מלת כי .כלל שמות באמת אינם אלו

 וכן .תכלית ובלתי גבול בלתי שהוא אומרים שאנו ,שלילה בדרך
 את שהאציל על לבד תואר בחינת רק הוא הרי – מאציל מלת

 שם על אומן לכל קוראים שאנו ד"ע רק הוא והרי .האצילות
 ,הבריאה ש"ע 'בורא'ו ,האצילות ש"ע 'מאציל' ונקרא .אומנתו

 הללו התוארים ואין. העשיה ש"ע 'עושה'ו ,היצירה ש"ע 'יוצר'ו
 יתברך שמותיו מכלל הם ואינם ,בעלמא מלות רק אלא כלל שמות

 י"ע רק כ"ג כולם הם הנה יתברך שמותיו כל שגם והגם .מאומה
 נקרא אני מעשי לפי ו' סי' ג' פ שמדר במדרש ש"וכמ ,פעולתו
 עצמותו גילוי והם אליו ממש שמות הם הנה ז"עכ אך ,וכנודע

 ה"ב ה"הוי מהשם מסתעפים הם כולם השמות כל כי .ומציאותו
 ח"באו א"הגר ש"כמ מציאותו הוראות הוא ה"ב הויה והשם ,כנודע

 ממש שם והוא ,באצילות נתגלה אשר עצמותו גילוי והוא' ה' סי
 עצם על מורים שהם ע"שבבי השמות כל ענין כמו ,עצם על המורה

 ,יתברך עליו הויה השם הוא כן .השם בזה הנקרא הדבר אותו
 ש"ית הוא ש"וכמ .האצילות י"ע המתגלה עצמותו על שמורה
 מלות רק הם ,ומאציל ס"א מלת כ"משא .לעולם שמי זה בעצמו
 כל כי ,הוא ומלה שם בין אשר והחלוק[ .כלל שמות ואינם בעלמא

 דברים השתמשות הוא מלה כ"משא, בעצמו המציאות עצם הוא שם
 הוא יתברך שמותיו וכל .]בדיבורו שמכוון מה ועל מי על דיעלהו
 זולת אבל .השמות באותן שם ונתגלה באצילות שמתלבש אחר רק

   .כנודע כלל אות בשום סהתפי בו יןא האצילות

 בבחינתו בזה אותו מתארים אנו אשר ס"א ארתו גם כי הוא והאמת
 שיצא אחר לוייומגי אחד רק כ"ג הוא ,ותילצמהא למעלה אשר

 והרי .ש"ע' ב כלל הכללים בספר שכתבנו וכמו .הנעלמה מאמתתו
 אלהותו שהוא אלהים השם והן ה"ב הויה השם שהן פ"עכ לנו

 נתגלה אז כי ,באצילות שמתלבש אחר רק הוא ,ש"ית האמיתיית
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 םשֵ  אין ,מאצילות למעלה ןוכ האצילות קודם אבל .השמות באותן
 מכל ומרומם נעלה והוא ,ההעלם בתכלית נעלם הוא כי ,כלל עליו
   .ותפיסה שם

 אלהות אינם עצמם מצד גופה האצילות כל כי' הנז מכל נתבאר והרי
 שם עליו מלכנות ומרומם נעלה הוא עצמו מצד ש"ית הוא וכן ,כלל

 נתפשט נהה ,באצילות התלבשו י"ע אמנם .כלל שם ושום אלהות
 שם ונתגלה ,הנעלמה ואמתתו מרוממותו כביכול ז"עי וירד

  . ש"ית ואלהותו במציאותו

 נתעלה הנה שם, ויחודו המאציל התלבשות י"ע הנה והאצילות
 הנה ז"וכ ידו. על כולם השמות ולכל לאלהות ז"עי ונעשית האצילות

 מצד הגוף כי .הנשמה עם ףכהגו) חקר אין בהבדלות להבדיל( הוא
 עצמה מצד והנשמה ,חיות מכל משולל והוא ודם בשר הוא מועצ

 שום ז"בעוה לה ואין ,מאומה ז"והבע ףמלהשתת ומרומם נעלה היא
 .מאומה ממנה יןיודע אין כי ,כלל ממנה הבחנה שום ולא כלל שם
. לחי חי מאינו ונעשה הגוף נתעלה הנה ,בהגוף התלבשה י"ע אך

 עמה ומשתתף ז"בעוה ונתגלה ורוממותה ממעלתה ירדה והנשמה
  . עניניה בכל

 ,ש"ית עצמו עליו רק באמת הם הנה כולם השמות כל כי ונמצא
 ונתייחד באצילות לבששמת אחר רק אלא בהם נקרא לא הנה ז"ועכ
  ל. "עכ ". . . ממש חד כולו האצילות עם להיות שם

ויש לדעת שסוגיא זו אינה ידיעה בעלמא אלא יש לה השלכה בענין 

עבודה שלנו היא אליו ית' שמו בעצמו ממש. רק שבלא העבודה, שה

י יחודו בכלי האצילות לא היה שייך "התלבשות והתגלות אורו ית' ע
לפנות אליו שהרי לא היה נגלה כלל. אבל גם אחרי הגילוי אין 

  העבודה לכלי האצילות שעל ידם נתגלה, אלא להמתגלה בהם. 

ין צריך ביאור ד שעדי"גם אחרי כתיבת כל הדברים הללו נלענ

ק של הרב "ובירור ארוך יותר. ולכן אעתיק כאן בארוכה את דב

ה. ואף אם הדברים ארוכים הלא "ל שהאריך מאד בסוגיא זו בדע"זצ
המה יסוד כל תורתינו הק' ואמונתינו. ולכן יתארכו הדברים. וזה 

   –א דרוש ה' סי' ז אות ה') "ה (ח"לשונו בדע

הגם שהם נעלה ומרומם והנה כל העשר ספירן כולם הנה 

במדרגה ומעלה וגבוהים מאד מתכונת כל נברא, אמנם 

בעצמותם ותכונתם המתייחס להם הנה יש בהם מצד עצמם 

כל הענינים כולם וכל הסדר כולו כמו  ל זולת יחודו בהם)"(ר

  ע, ואדרבה הוא כי בהם הוא השורש לכל זה. "בהעולמות בי

ות הכלים היה באורות לפי האמור לעיל יובן, דהלא שורש מציא

ע. ובמציאות "הנקודים שבהם הושרש כל מה שעתיד לצאת בבי
השבירה, שבו נפלו הכלים העתידיים להיות כלי האצילות וירדו 

ע. וכשעלו "ע, נעשו שייכים עם מציאות הבי"ממקומם למקום הבי
עדיין מצד עצמם אין להם תכונת אלהות אלא רק כלים. ורק  –ונבנו 

רו ית' בהם שנעשו חד עמו חזרו להיות עומדים מצד שריית או

במדרגת האצילות הק'. ודבר זה נותן שגם עתה אחר התיקון יש יחס 

בין העולמות התחתונים לעולם האצילות, מצד אותם הכלים שהיו 
  אז במקומם. אחות לנו בבית המלך. . . 

כ רק השורשים לכל "והוא כי גם עיקר כל מציאותם הם ג

כ בכל העניינים אשר "ע, ולכן מסודרים הם ג"המציאויות דבי

ע בבחינת שורש להם. אלא שבכל עולם ועולם הוא לפי "בהבי

ערכו ולפי מהותו ועצמותו המתייחס אליו. וכשם שמהות כל 

האצילות הרי הוא נעלם מכל נברא משום שהוא נעלה ומרומם 

מהם, כן הוא נעלם מלהשיג איך שעומדים שם כל אותן 

פ הוא כי "כ גם ברוממות מעלתם. אבל עכ"ג העניינים כולם

לפי ערכם המתייחס להם, הנה ישנו בהם כל העניינים אשר 

ע, כי אדרבה הוא שבאצילות הוא היסוד "בהעולמות בי

א בספר "ש הגר"והשורש לכל זה ושם הוא הכל בעצם. וכמ

א משנה ב' אופן ג'. כי כל דבר שהוא במקרה הן "יצירה פ

ם בהוה תמיד, כי כל האצילות הרי בשרשם בעצם, ועומד ש

  הוא אלהות כנזכר. 

היינו שההעתקה מעולם לעולם היתה במישור של הסדר והיחס בין 
החלקים. אבל מצד מהותם של הענינים אין קישור ושייכות, 

  דאדרבא זה מה שהבדיל ביניהם.

ש אשר נתפשט ומתלבש "והענין הוא כי הנה המאציל ית

ת ונעשה חד עמהם, הנה הוא באורו בכל הספירות דאצילו

ע, בכמותם "פעל ופועל על ידיהם את כל המציאות דבי

פ סדר אותן "ואיכותם וכל עניניהם ופעולותיהם, הכל ע

העניינים המסודר באצילות לפי ערך המתייחס שם. וזהו גילויו 

ש אשר נתגלה באצילות, היינו במציאות התהוות הנאצלים "ית

עמהם בכל סדרם ועניינם ולפעול עצמן, והתלבשו בהם וייחודו 

ע בכל אותו הסדר והעניינים "על ידיהם את כל המציאות דהבי

י התלבשו "י כל זה הנה נתגלה להקרא בשם. כי ע"כ. וע"ג

וגילויו באצילות ובכל ענייני הנזכר, הנה נתגלה להקרא בשמו 

ה ובכל השמות המסתעפים ממנו, "ה ב"הגדול שהוא השם הוי

מעשי אני נקרא. כי השמות הם עצמם עצם וכמו שאמרו לפי 

כל הכחות והפעולות. והרי יצא מעתה להקרא בשם, והוא 

ש "גילויו הרביעי אשר בפעולה ממש. ובזה הנה הוה הוא ית

פ מה שאמרנו "שורש כל נמצא ויסוד כל נברא. והוא ע

ע עם כל "שהאצילות הוא היסוד והשורש דכל העולמות בי

כ "ל, וא"ת הרי הוא חד עמהם כנעניניהם, והוא עם האצילו

י התלבשו באצילות להיות שורש הכל והבן כל "הרי נתגלה ע

  זה היטיב. 

א ב' בענין העשרה שמות "ק ויקרא י"והנה זהו שאמרו בזוה

ב. אמרו שם 'ואילין "דעשר ספירות דאצילות שאמרנו לעיל פ
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(שמתלבש בהם אינון כתרין קדישין דמלכא, דהוא אשתמודע בהו 

ל. "ואינון שמיה והוא אינון' עכ לה בהם בכל הגילוים הנזכרים)ומתג

פ מה שאמרנו, כי כל האצילות הוא מעתה הוא עצמו "והוא ע

ש אשר נתגלה בזה הוא עצמו, אחר שירד ממדרגה "ית

למדרגה שהוא מדרגה הרביעית מאמתתו הנעלמה, ובמדרגה 

 הרביעי הזה הנה יצא בבחינת פעולה ממש ונתגלה בו כביכול

בבחינת יציאה מן הכח אל הפועל. והנה הוא גילוי גמור והוא 

  י. "ו בעזה"גילוי שמו. וכמו שיתבאר עיקר הדברים בזה לקמן פ

ובענין זה של החילוק בין מציאות הגילוי דהבורא ית' באצילות לבין 

ע אביא בכאן את דבריו הקדושים והנפלאים של "גילויו שבהבי

ה, על הפסוק שמע ישראל ר מקאמרנא במצות האמונ"האדמו
שורש מצוה זאת כל ספר הזוהר "דבפרשת ואתחנן. וזה לשונו הק' 

והתקונים וכתבי מרן וכל ספרי המקובלים נתייסדו על סוד מצוה 

זאת, ומה לעני להלך נגד החיים, והנצרך לענינינו נכתוב. סוד 

י עצמות "האצילות הם עצם הספירות, ויחודם באין סוף בכל רגע ע
 –המתפשט בהם שהם שלשה חלקים, חלק אור אין סוף  ושמות

שורש של נשמות ישראל,  –אלהות, וחלק העצמות שהם שמות 

שהם שורש של כל העולמות. ואלו בחינות  –וחלק הספירות 

. אלא 14אלהות ישנו בכל ההווה שבעולם–נשמות–עולמות
 שבאצילות 'מלכא איהו וגרמוי חד בהון איהו וחיוהי חד בהון', וקרא

לחלק העצמות  –לאין סוף אל אחד, ו'גרמוי וחיוהי'  –'מלכא' 

לחלק הספירות שורש העולמות. ויחודם  –ושורש הנשמות, ו'בהון' 

אמיתי באצילות, כי שם אין לך רגע והרף עין שאינם מייחדים 

ע יחוד לפרקים בעת רצון, "ל. אך בבי"שלשה בחינות הנ

ן ומתייחדין באור אין [כש]מתפשטין מן הגשמיות והכלים ומתקשרי
סוף שבתוך כל הבחינות, יחיד ומיוחד המאיר ומקיים כל העולמות. 

ה, אך להיות שאין אנו יכולין לכנות לאין "וכל תפילתנו לאין סוף ב
י הספירות, כי שם "סוף בשום שם וכינוי, לזה אנו מתפללין ע

שייכים הכנויים והשמות. כי כל שמות וכנוים הם שמות העצמות 

ע "פשטים בספירות, ואנת הוא דקשיר להון ומייחד להון. ובביהמת
הם נבראים ואין שם שום שם וכנוי, אך כאשר יתפשט ענפי אצילות 

ומאיר בהם מהארות אין סוף, אז יתכנה בשמות כמו יעקב שקראו 

השם יתברך אל. ובעצמות אין שם שינוי חלילה ולא גשמות, כי הוא 

ות אחד יחיד ומיוחד אור אין עצם אלהות מתקשר בכל רגע באחד

סוף, ומה שימשוך התפשטות יתגלו השינויים ופעולות נפרדות 

ומשם יפרד, עד שבעשיה בגשמותו יש בחירה לאדם לעשות היפך 

                                                           

 

 

וי בכתבי תלמידי המושג הזה 'עולמות נשמות ואלהות' הינו מושג מצ 14
ט, שבתוכנו כולל את כללות המציאות בדרך קצרה. שהרי כל היש "הבעש

עומד בג' מדרגות הללו. האלהות השורה בתחתונים, העולמות שהם המציאות 
התחתונה המקבלת את אורו ית', ונשמות ישראל הממצעות בין אור האלוה 

   להעולמות.

רצון הבורא כדי שיהיה שכר ועונש, ולעתיד יתוקן הכל ויתייחדו 

  באחדות אחד בלי פירוד יהוה אחד ושמו אחד. 

מחשבה ורצון, ובריאה דבור. והענין כי ותבין כי האצילות נקרא 

כשנתפשט אור בהיר אור אין סוף, נתהוה כלים של אצילות ויצא 

חגב] דלבושיה מניה וביה. –[בפועל מה שהיה בכח, כהדין קמצא 

י מחשבה אחת "וכל ספירות דאצילות הם אדם אחד, ומתנענעים ע
. למשל ורצון אחד אור אין סוף, וכולם אחדות אחד עם אור אין סוף

באלף אלפי הבדלות, אדם הגשמי אף שהוא מעולם הפירוד מעץ 

הדעת, ואנו רואין בו כמה כחות וכמה תשוקות יש בו, כחות גופניות 

וכחות רעות של יצר הרע, וכחות הנשמה הכופין כל כחות רעות 

כ אתה "ר, אעפ"לעשות היפך רצונם, וכל זה גרם חטאו של אדה

וף כל סוף החיות המתפשט בו הוא קורא אותו אדם אחד, כיון שס

אחד. וכשירצה אדם לילך אל איזה מקום, אין צריך שידבר 

מחשבתו אל רגליו שילכו, כי בעלות הדבר במחשבתו הולכין 

הרגלים מעצמן, וכן בשאר פעולת איברים. והמחשבה עם המעשה 

הם אצלו פעולה אחת, כי כשהאדם אוכל אין צריך שמתחילה יחשוב 

אכל בשיניו או איך יגביה רגליו לילך ואחר כך יאכל איך ילעוס המ

וילך, אלא המחשבה והמעשה באים ביחד, אם שהוא אדם גשמי 

נפרד והמות יפריד. וכל שכן אם היה זוכה להיות כמו קודם החטא 

ה ביקירו עלאה, בעא מיניה לאתדבקא ביה בגין "דאוקיר ליה קב

חידאי דלא אשתני דישתכח יחידאי ובלבא יחידאי ובאתר דדבקותא י

ולא מתהפך לעלמין, בהאי קשורא יחודא דכלא ביה אתקשר. הדא 

הוא דכתיב ועץ החיים בתוך הגן, שהיה זוכה לזיהרא עלאה 

דאצילות והגוף והכלים שלו היו מאור החשמל, והיה כל ימיו 

ה, עד שהיה מתקשר בעצמות אור "מתקטר בחד קטירא ביה בקב
אורחא דמהימנותא ושבקו אילנא אין סוף והיה אחד. וכד סטו מ

יחידאי ואתו לאתדבקא באתר דמשתני מטב לביש ומביש לטב, כדין 

אתהפך לבייהו בהאי סטרא ממש זמנין טב וזמנין ביש, זמנין רחמי 

נקרא אדם אחד. מכל  –זמנין דינא, בקשו חשבונות רבים, על כל זה 

 שכן שהיה אחד ממש מתדבק באחד קודם החטא. ומכל שכן באלף
אלפים פעמים הבדל, באצילות הנקרא מחשבה שאין סוף איהו 

וגרמוי וחיוהי חד בהון, כי הוא עמהן ביחד באחדות אחד, ואין הוא 

הנקרא מחשבה מקדים למעשה כי הכל בא כאחד. ובאצילות 

מחשבה קול דבור מעשה הכל אחדות אחד עם אור אין סוף דקשיר 

ה "ה אלהינו יהו"ל יהולהון ומייחד להון, ולכן מספרם 'שמע ישרא
ה הכל אחדות אחד, אף שהם "ר מעש"ל דבו"ה קו"מחשב–אחד' 

מדריגות מדריגות, מכל מקום הכל אחד, בטלים לאחד ואין סוף 

קשיר להו ומייחד להון באחדותו לאחד. וכל דבר אמונה קבוע לנו 

הכל בסוד  –שאין ספק שכל מה שנאמר 'שפע' ו'קיום' ו'חיות' 

ה, דלית אתר פנוי מניה בנאצלים "אין סוף בהארות ורצון של 
ונבראים ונוצרים ונעשים, טהורים וטמאים כולם חיים מאור אין 

ע "סוף יחיד. אלא שבאצילות הוא מתייחד עמהן באחדות אחד, ובבי
אינו כמו אדם עם מחשבתו, רק כשני אנשים וכמלך עם עבדיו, שלא 

י הם נפרדים יספיק מחשבתו, רק צריך שידבר להם ויצוה להם כ
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כ כולם חיים מאור חיותו ושפעו המתפשט. והחיות "ממנו, אעפ

ע הוא אלהות אחדות אחד, כי כולם חיים ממנו "המחיה את בי

י כמה מסכים ולבושים "ע הוא ע"ומאורו בלי שום שינוי, אלא שבבי
גרועים. ואין שום הארה מועטת או מרובה או פעולה קטנה או 

ות אור אין סוף אל אחד, המתפשטות גדולה שלא תהיה מחיות האר

מרום המעלות עד סוף כל המדריגות. מפני שאין שום תנועה קטנה 

וקלה או גדולה שלא תהיה מהארות אין סוף לכל נמצא. וכל 

על כל הכל מהשגחות המשגיח  –הפרנסות, ריוח והיזק גדול וקטן 

לתת לאיש כדרכיו, וכל דרכיו משפט צדיק וישר הוא.  פרט ופרט

ילו כשאדם ישראלי ניזון מצידות שועלים, יש עליו השגחה אם אפ

צעדים או  בחמשייםיתפוש בטירחא רבה או מועטת, אם יתפוש 

ואחד, וכן כל כיוצא בזה. האמין באלהיך ויהיה לך כל  בחמשיים

טוב! כי כל חיות הנמצאים אינו אלא מאתו יתעלה, והוא מאיר בהם. 

אות, הכל מאיר מאור אין סוף וכל סוד הנהגה והארות שנמצא במצי

יחיד ומיוחד השופע מאורו תמיד, והוא המחיה הכל והמהוה הכל, 

ואין שום דבר חוץ ממנו, ולא שום נמצא מבלעדי רצונו, ולא שום 

נברא שיברא זולתי מכחו, בכוונה מכוונת ובחכמה נפלאה ובדעת 

העמוקה, וברצון, ולא במקרה, ולא בחיוב, אמנם הוא מחיה הכל. 

נותן קצבה ושעור ומדה לכל נמצא, כמה יהיה שעורו, דקותו, ו

זכותו, קומתו, וכמה ישתלשלו ממנו, ונותן שעור ומדה וקצבה אל 

הנאצלים, וברצונו מתרחבין עד אין סוף, וכד אנת תסתלק מנייהו 

וכאשר אתה מסתלק מהם –אשתארו כולהו כגופא בלא נשמתא (

צבה אל הנבראים נוצרים יישארו כגוף בלא נשמה), ונותן מדה וק

נעשים, ונותן להם דרך יגרעו אורם או יתוסף הכל כפי רצונו ודעתו 

הרחבה העמוקה עד אין סוף. ונותן שעור ומדה לכובד האבן וקלות 

כמה  –האש, וכמה יהיה מורכבים חלק יסודתם, גם אל הצמחים 

וכמה יהיה ימי חיותם לחותם ויבשותם הכל משוער מאתו אין סוף 

תו הנפלאה, וגוזר על הקליפות ועל שרי אומות כמה יהיה בחכמ

 –כמה יפולו, ובמים  –כמה ישרוף, וברוח  –קושיים ורעתם, באש 
כמה ירקבו. מדוד ומשוער מאתו יתעלה אור  –כמה יטבעו, ובעפר 

אין סוף, והכל חיים וקיימים ממנו, ולית אתר פנוי מניה, ואין שום 
מדוד וגזור בגזירות עירין פתגמין  דבר גדול וקטן במקרה, אלא הכל

  . "ובמימר קדישין, ואלופו של עולם בכל תנועה ותנועה

  פרק ה'.

י "כ לפעול ע"הוא מה שיצא אח ,המדרגה החמישית מגילוייו

ע בכל מציאותם "האצילות את כל המציאות דהעולמות בי

ובכל עניניהם ותהלוכותיהם אשר מעת שנבראו  ,בכלל ובפרט

שהוא כל ההנהגה אשר עד  ,עד סוף זמן קיומםונוצרו ונעשו 

עת התיקון העתיד. הנה כל זה הוא גילויו החמישית שיוצא 

ומתגלה מגילויו הרביעי שבאצילות. והוא המציאות והנהגת 

י גילויו "ומנהיג אותם ע ,ע שברא ויצר ועשה"דהעולמות בי

שהוא  ,ע הוא גילויו החמישי"וירידתו בפעולת הבי .שבאצילות

  ש."ה החמישי מאמתתו הנעלמה יתמדרג

ג שהוא נקרא בשם "והנה הגילוי הראשון הרי אמרנו לעיל פ

 ,כ מכלל הגילוים"וכמו שאמרנו שם שאין סוף הוא ג ,אין סוף

וכן הוא נקרא עוד בשם  ',מאציל עליון'כ בשם "וכן נקרא הוא ג

והגילוי  .ב"ב ע"ק בראשית כ"עיין זוה ',עלתה על כל העלות'

וכן  'טהירו עלאה'וכן נקרא בשם  ,הצמצום והקו השני הוא

מאה סימאה אוירא עלאה. עיין ' אוירא קדאויר קדמון'בשם 

ז ב'. והגילוי השלישי שהוא אדם "ו א' ט"זוהר בראשית ט

עיין  ,וכן נקרא הוא בשם כתר עליון סתים וטמיר ,קדמון

והנה אלו הב' שהם גילוי הב' והג'  .ח א'"תיקונים תיקון ע' קל

 ',עולמות דאין סוף'הנה הם כלולים בראשון והם נקראים בשם 

(ואלו ג. "פ ל"הרצון והמחשבה וההרהור שבו כנ ,כי הם בו עצמו

רישא דלא –[א' "אריך אנפין]. וכן 'דרל–[א' "הג' גילוים הם בסוד 'אפס' 'אין' 'א

וכן  '.א"א' ר שבו ועתיק הוא הזזת שבו)"א הוא הג"איידע] 'עתיק' (כי דרל

ם הג' צחצחו העליונים הכלליים. וכן סוד הג' רישן הכלליים ה

ח "א בתיקונים ריש תיקון ע' דף קל"ת יכפר. ועיין בהגר"והשי

  ה בריש)."א ד"א ובזח דף נ' ע"ע

אין בדברים הללו שבהם מדבר מענין שמות הפרצופים  –הערה 

בשלב זה לעכב על עצם ההבנה של הדברים, ולכן אין להתעכב כעת 

  . עליהם

הנה הגם שאנו קוראים  אלו הג' גילוים הראשונים,והנה כל 

אך אינם גילוים אלא רק בערך אמיתתו  ,אותם בשם גילוים

ובערך זה הוה בחינת אין סוף  ,ש אשר למעלה"הנעלמה ית

אבל באמת  .ג"ל פ"כ מכלל הגילוים וכנ"והעולמות דאין סוף ג

נת חיהנה הם אינם גילוים ממש כלל. מאחר שהם רק בב

אשר אין בו שום תפיסה  ,ש"ית מחשבה ורצון ובאין סוף עצמו

כ הרי הוא נעלם מכל העולמות "וא .כלל בשום אותו ונקודה

וכן גם הקו וצמצום ואדם קדמאה  ,שלמטה בתכלית ההעלם

הם כולם טמיר ונעלם מופלא  ,שהם מהעולמות דאין סוף

  ומכוסה. 

ס היא כפולה או היינו שהגדרת גילוי הוא יחסי. ונקודת הייחו

מצידנו, או מצד אמתתו הנעלמה. דמצדנו אין גילוי אלא מהאצילות 

ומטה. אבל מצד אמתתו הנעלמה אפילו אור אין סוף נקרא גילוי וכל 

  שכן שאר ההתפשטות למטה. והדברים פשוטים.

אמנם הגילוי הרביעי שאמרנו אשר בו יצא מן הכח אל הפועל 

כי שם נתגלה המאציל אין  ,הנה שם הוא עיקר גילויו ,כביכול

ה והוא גילויו "ה ב"והוא השם הוי ,ש להקרא בשם גמור"סוף ית

ל "י התלבשו באצילות ויחודו בהם ר"כי ע .שבהאצילות

ה "ה ב"יהו ובהעשר ספירות נקרא המאציל אין סוף עצמ

והרי הוא גילוי ממש כי נתגלה להקרא בשם שהוא שם  .ל"וכנ

  ש."העצם ית
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 ,ע"מציאות העולמות ביבי אשר נתגלה בו אך הגילוי החמיש

בראשית ברא 'והוא מה שנאמר  ',אלהים'הנה הוא נקרא בשם 

 '.ויאמר אלהים' – וכן הוא בכל העשרה מאמרות כולם ',אלהים

 .ע הוא רק בשם אלהים"כי גילויו בכל המציאות דהעולמות בי

צ סוף "א בספד"ק בראשית כ. עיין שם היטב. ובהגר"עיין זוה

ה כתיב ויאמר. והוא "ג ד"ה כתיב ויתהלך ושם פ"ה' דפרק 

הנקרא כסא הכבוד על  ,שהוא עולם הבריאה 'הכסא'גימטריא 

ושם  ,ש אשר באצילות"שם שעליו שורה אור קדושתו ית

כי  .ע"ש המתפשט ושוכן בהבי"מתגלה כבודו שהוא שכינתו ית

ל בעולם הבריאה הנה שם הוא הבית המקדש של מעלה "שם ר

ונקרא בית המקדש של  ,כנגד בית המקדש של מטה המכוון

הדום 'ובית המקדש של מטה בשם  ',כסא הכבוד'מעלה בשם 

 רגליו על המלך דויד ויקם"ש בדברי הימים א כח ה "וכמ '.רגליו

 מנוחה בית לבנות לבבי עם אני ועמי אחי שמעוני ויאמר

ארוכה . עיין דברינו ב"להדום רגלי אלהינו יהוה ברית לארון

פ הוא כי גילויו "ועכ .א דרוש ה' סי' ז"ה ח"בזה בספר הדע

אבל האור  ,ע הנה הוא בשם אלהים"ש אשר בהעולמות בי"ית

   .ה הוא גנוז ונעלם שם וגילויו הוא רק באצילות"ה ב"דהשם הוי

בקטע הבא יביא הרב ראיות על סדר המציאות כפי סדר האותיות 

ע שהעולם מסודר ודרוש גימטריאות היוצאות מהן. וצריך ליד

בדבור ומעשה, כשהמעשה הוא תוצאה של דבור כנודע. ובדבור 

שהם ישנם כללי הכתיבה וכללי הגימ' והמילויים של האותיות וכו' 

כך שכדי לעמוד מקבילים בעניינם למציאות המעשית של הבריאה. 

הזה של את הענין גם לדעת  ל סתרי מעשה בראשית צריך הלומדע

ויותיהן. ואין כאן המקום להרחיב, כי נושא סדרי האותיות ומשמע

  זה חובק בתוכו חלק רחב מאד של זו החכמה בפנימיותה.

שך רק מאמנם כל עיקר הגילוי דשם אלהים הוא מתפשט ונ

ו "ם שמספרו פה. כי אלהי"ה ב"ש אשר בהשם הוי"מגילויו ית

ה שמספרו "ה ב"השם הויהוא נמשך ויוצא מהמילוי דמספר 

. ולכן ו"ו. והרי הוה המילוי פ"ף ו"כ –ו הוא ומילוי ו,"הוא כ

  כי היא נמשך ממספר המלוי לבד.  ',אלהים'גימטריא  'ילוּ מִ '

היינו שכמו שהמילוי אינו האות בעצמה כי אם מה שנסתר 

מכיל בתוכו את השם אלהים הה "בפנימיותה, כן הוא השם הוי

 גילוי שם אלהיםבאצילות אין להששבמקומו לפי בצורה נסתרת, 
   ועתיד להתגלות בהמשך. ה"בכח השם הוינמצא כמוס רק 

שהוא א] "ו ה"א וא"ד ה"[יוה דאלפין "וכן הוא עוד כי השם הוי

ט "ש אליהו זל"וכמ ,בחינת הרוח הכללי דאצילות וגילויו

(והוא השם  "ארח אצילות א דאיהו"ו ה"א וא"ד ה"מלגאו איהו יו"

והוא גי'  )15צ"הפשוטים חצק המפורש העיקרי כשהוא בניקוד מוצא אותיותיו

כי  ,ו כמספר אלהים"א שמספרו פ"ם ה"ה. ובמילוי הוא מ"מ

והוא כל  עצמו הנה נמשך ומתגלה בשם אלהים, ממנו

הנה הם נעשים רק  ,ע שנעשים בשם אלהים"העולמות בי

וכמו שחתם התורה  .ה"ה ב"מאצילות שהוא האור דהשם הוי

ה אלהים ארץ "יהוביום עשות "בסוף כל מעשה בראשית ואמר 

 ,ה הוא גנוז ונעלם שם"ה ב"אלא שהאור דהשם הוי ."ושמים

 ,וגילויים הוא רק בהאור דשם אלהים. וכן הוא אלהים גי' הטבע

אלא שעיקרו ויסודו הוא האור דהשם  ,כי בו נעשה הטבע כולו

אלא  ,ולכן אין להטבע קיום החלטי ,ה הגנוז בו"ה ב"הוי

ועיין בזה בדברינו בספר הכללים  ברצותו חוגג וברצותו ממוגג.

כלל ב' ענף ג' בארוכה ובחלק הביאורים בעגולים ויושר ענף ב' 

  ח ואות כ'."אות י

אמנם מה שאמרנו שאלו ב' הגילויים הרביעי והחמישי הם 

ה הוא באצילות "והגילוי דשם הויה ב ,ה אלהים"השמות הוי

ללות רק בכ ע, הנה הוא"והגילוי דשם אלהים הוא בעולמות בי

כי כלל האצילות והעצמות העיקרי  ובעצמותם העיקרי שבהם.

ע והעצמות "וכלל העולמות בי ,ה"שבו הוא השם הויה ב

המתפשט ויוצא מהשם  ,העיקרי שבהם הוא השם אלהים הכללי

הויה הכללי דהאצילות. אבל בפרטיות הנה ישנם כל השמות 

ה רוח , נשמתות וחיצוניוכי הם בבחינת פנימי ,כולם באצילות

א בסוף אגדות ברכות "י הגרעיין ליקוט נפש גוף ולבוש והיכל.

וכן ישנם על דרך זה כל השמות כולם בהעולמות  ב."דף מג ע

והם נבחנים בכללות ופרטות ופרטי פרטות. וכן  ,ע"בי

 ות,יצוניחת לות וחיצוניוובחיצוני ,ת לפנימיותובפנימיות ופנימי

ה שהוא פנימית לזה כי מ .והם מתחלפים לפי ערך המדרגות

ִגילּוָייםהוא חיצונית לזה. וכן מתחלפים תמיד  לפי מצב  ּבְ

העולמות וזכותם ולפי העת והזמן. ואינו דומה יום אחד לחבירו 

אבל כולם ישנם בכולם אלא שזה בהעלם  .ושעה אחת לחברתה

  וזה בגילוי. 

ועיין בזה בארוכה בתיקונים תיקון כב דף עב: ועג. ואמר שם 

ולבושין דאיהו לביש  ,ין איהו משתני בהון לכמה שנוייןדלבוש"

ולבושין דלביש יומא חדא לא לביש  ,בצפרא לא לביש ברמשא

והכי בכל יומא וירחא ושתא ושבתא ויומין טבין  .יומא תניינא

                                                           

 

 

לה לדוגמא גימל נקראת בחיריק היינו שלכל אות ישנו ניקוד כפי הקריאה ש 15
ה "תחת הג' ולכך נקודת מוציא אותיותיו דהאות ג' הוא חיריק. ממילא שם הוי

  ֵה."בניקוד מוצא אותיותיו יהיה חולם צירי קמץ צירי כזה ֹיֵהוָ 
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ה כנשמתא "ה דאיהו הוי"כו' כו' ומלגאו מינה כו' נהיר קב

' דבכל חד ההוא דאחיד כלא וקשיר כלא כו ,או מכלאבגופא לג

א וכל חד "ב סוף ע"עוד שם דף ע .וחד רשים ארבע אתוון כו'

מישראל דהוה אמר נעשה ונשמע הוה שריא בפומיה והוה 

, ולבתר מליל עמהון מן שמיא אוליף ליה אורייתא כולה

ד מן השמים השמיעך את קולו ועל הארץ הראך "הה וארעא,

טרין את אשו הגדולה כו' לבתר הוה ממלל עמהון מארבע ס

ולא הוה אתר לעילא  ,כו' לאחזאה דמכל אתר מליל עמהון

דאיהו  ,לאחזאה דמלא כל הארץ כבודו ,ותתא דלא מליל עמהון

סביל עלאין ותתאין ואיהו סמיך עילא ותתא כו' איהו סביל 

כולא וקשיר כולא ומייחד כולא כו' ואיהו אתקרי בכל שמהן 

ה שמא לאשתמודעא תוקפיה בכל שמא ושמא כו' ולית לי

  ידיעא כו' עיין שם.

וכן כל  ,ה"ים מהשם הויה בפעלם הם מסתוהנה כל השמות כו

ש בפרשת "וכמ .ה"התורה כולה כי היא כולה שמותיו של הקב

וכל מאן  ,ה הוי"ב דהא אורייתא כולה שמא דקב"ויקרא יג ע

מילולי אורייתא ולא בעי למלעי בה כאלו אנשי  (ששוכח)דאנשי 

ב ואורייתא כולא שמא חד הוי "צ' ע ובפרשת יתרו .ה"לקב

ה ממש. מאן דזכי באורייתא זכי בשמא "שמא קדישא דקב

  ה ממש זכי דהא הוא ושמיה חד הוא."קדישא ר' יוסי אמר בקב

 .פ אלו ב' הגילוים הכלליים"כ ע"והנה כל התורה הנה היא ג

שהוא בהאור דכללות שם הויה  ,שבאצילות יוֹ ילוּ אחד הוא גִּ 

ילּויוֹ ואחד הוא  .יא תורת האצילותונקרא ה ,ה"ב שבהעולמות  ּגִ

ונקרא היא תורת  ,שהם בהאור וגילוי דשם אלהים ,ע"בי

ר לתורת "ואילולא החטא דעץ הדעת היה זוכה אדה .הבריאה

ויניחהו בגן "ש "וכמ ,כי היה ניתן לו כל התורה כולה ,האצילות

א פ' יב לעסוק בדברי "ואמרו בפדר ,"עדן לעבדה ולשמרה

והוא אורייתא דאצילות  ,ורה ולשמור את דרך עץ הייםת

שעיקרה על יחודי אורות עליונים שהם הפנימית דכל התורה 

ה עוסק בתורה. כי "ז ג' ד' שהקב"אמרו עבוועל זה  .והמצוות

התורה היא כחות כל הבריאה כולה בכלל ובפרט  אור פנימיות

עת  ות. וכל מציאויות המתחלפים ומתחדשים בכלטובפרטי פר

הוא נמשך הכל מגילויי אור פנימיות  ,וכל מקריהם שבכל רגע

ה "התורה שמתגלית בכל עת בגילוים חדשים מעסק הקב

ר "שעוסק בה בכל יום. וזה היה ענין התורה שהיה ניתן לאדה

לו שזכינו להלוחות יכ א"וכן היה ניתן לנו ג ,אילולא החטא

ברינו ועיין ד .ש אני אמרתי אלהים אתם"וכמ ,הראשונות

ב והלאה. כי "ב דרוש ד' מענף י"ה ח"נוראות בזה בספר הדע

שהיא  ,ות מעלת גדולת תורתנו הקדושהמכל זה הוא מרומ

וכל מצוה ומצוה הרי היא כולל פרטים  ,ה"ח ושס"מיוסד מרמ

רבים אין חקר. והוא באשר שהיא היסוד והשורש דכל 

 כ על תכונת פרצוף אדם"שהיא נתייסדה ג ,המציאות כולה

א. וכל המון ברואים "נ סוף פרק ל"ש באבות דר"וכמ ,כנודע

הנה הם רק פרטי הקומה  ,לאין תכלית הנמצא בהמציאות

אבל כולם הם רק כללות קומת פרצוף אדם שלם.  ,הכללי

הנה הוה כללות כל  ,ל האישים שבכל דור"ר ,ובפרט מין האדם

ם דור רק אדם אחד שלם עם כלל המציאות יחד. ולכן הם נצרכי

ומשתמשים  ל אדם אחד לחבירו ולכל המציאויות שבהעולם)"(רזה לזה 

והם כולם רק כללות אדם  ,י חבירו"זה בזה ונעזר כל אחד ע

אחד שלם. וכן הוא בכללי כללות בכל הדורות כולם אשר 

הנה הם כולם רק קומת  ,מאדם הראשון עד סוף כל הדורות

בה להדור כי כשם שכל דור הקודם הוא רק הסי .פרצוף אחד

כן הוא כל דור הבא הוא התכלית להדור הקודם והם  ,הבא

ל עדיות "(וזה עומק כוונת מאמרם ז .כולם רק קומת פרצוף אדם שלם

במספר הדורות לפניו, כי מה שנוגע לתיקון  –ט האב זוכה לבנו כו' "ב מ"פ

 הקומה הכללי מכל הדורות שלפניו הנה זה מֹוֵסר ומזכה כל אב לבנו. כי תיקון

כל דור הוא תלוי בכולם דוקא, כי הם קומה אחת ומעכב כל אחד על תיקון 

ג אות "עיין דברינו בזה בארוכה קצת בחלק הביאורים שער עקודים פ זולתו.

לות הקומת אדם הוא כולל פ הוא כל כל"והרי עכ מ' סי' ג')

והם מתחלפים ומתחדשים בהתחדשות  פרטים רבים אין חקר,

וכל זה הנה  .יש הן בהאדם והן בהעולםכל דור ובמציאות כל א

הוא נמשך ונעשה מגילוי אור התורה שמתחלפים ומתחדשים 

עוסק בה בכל יום. כי התורה היא ה "גילוייה תמיד במה שהקב

ונעשה הכל  ,ה"ון פדגוג אמון רבתא כלי אומנותו של הקבאמ

והנה העיקר בכל זה הוא  .ר"ש בריש ב"פ אורה וגילויה וכמ"ע

ה המאירה ומתגלה "שהיא תורתו של הקב ,אצילותאורייתא ד

  ה וכנזכר. "פ גילויי אור דהשם הויה ב"ע

ש "למעלה הוא לפי ערך גילויה למטה, וכמ האמנם הנה גילוי

אך למטה הנה  ,"ואשים דברי בפיך לנטוע שמים וליסד ארץ"

אלא רק בגילוי דאור השם  ,היא אינה בגילויה אשר באצילות

 ,הראוי רק לתכונת ואיכות הבריאהפ "אלהים אשר הוא ע

וזהו שאמרו במדרש  .והיא רק תמצית הארה מהאור דאצילות

הבל  – כל התורה שהאדם לומד בהעולם הזה"ב "קהלת רפ

מה שאמר  כ"וזהו הענין ג ."הוא לפני תורה שבהעולם הבא

כי  ,בפנים| ויש שם פסיק בין פנים  ,ר ה' עמכםביפנים בפנים ד

י השם "דהשם הויה ממש אלא רק ע לא השיגו את הפנים

וידבר אלהים כו' אנכי הויה "כ מה שאמר "וזהו ג .אלהים

י "ה אלא רק ע"ולא השיגו את האור דהשם הויה ב "אלהיך

ויוצא משה את העם לקראת האלהים "וכן  .האור דהשם אלהים

אמנם  ,כו' הגם שכתוב והר סיני כו' מפני אשר ירד עליו ה'

אלא שהם בבחינת  ,הם באמת אחד אלו הב' מיני גילוים

פנימית וחיצונית וזה מסתעף מזה. והוא מה שכתוב בפרשת 

כי רק  ברים האלה דיבר הויה אל כל קהלכם,ואתחנן את הד

אלא  ,ש אנכי הויה אלהיך"וכמ ,הוא היה נותן התורה באמת

י האור דשם אלהים. וזהו שכתוב אתה "שהם לא השיגוהו רק ע
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א האלהים כו' כי הגם שלא ראו את הראת לדעת כי הויה הו

י "אך הוכיחו לדעת ע ,ה בעצמו"הגילוי אור דהשם הויה ב

  הגילוי דשם אלהים כי הויה הוא עצמו אלהים אין עוד. 

כי כל התורה שבידינו היא בהגילוי דשם  ,פ"והרי לנו עכ

ה היא גנוז ונעלם בה והוא "והאור דהשם הויה ב ,אלהים

א "ק בראשית כג סוע"שכתב בזוה וזהו מה .בפנימיותה תמיד

 ב שאורייתא דילן היא אורייתא"א סע"ח דף מ"וכן בתז

 –חייב ,אסור ומותר ,טמא–דבריאה. ולכן היא מיוסד על טהור

ש "זכאי. כי היא מהגילוי דשם אלהים שהוא שם המשותף כמ

ושם לא  ,בפרשת משפטים צו. אבל באצילות הוא הכל קודש

ט פנים טהור "ה מתפשטין למאך בירידתה למט .יגורך רע

ונעשה שם הטמא והאסור  ,ט פנים טמא ובסוד עץ הדעת"ומ

והוה הטמא והאסור  ,ע"מצד הזוהמא והרע הנעשה בבי

התורה כדי להתרחק ממנו. אבל באצילות שם הוא הכל בש

כי שם הוא הגילוי אור דהשם הויה  ,בסוד עץ החיים והכל קודש

אבל מאחר  ,ל"כנה שהוא הגילוי דמדרגה הרביעית "ב

ש הן בהתורה והן "האצילות ולמטה הוה כל גילוייו ית

והרי  .והוא הגילוי החמישי ,בהמציאות רק בהגילוי דשם אלהים

הנה הוא רק  ,ש"נמצא שכל מה שאנו משיגים מאלהותו ית

ל "הגילוי החמישי אשר מאחר אמתתו הנעלמה ולמטה וכנ

  ג."רפ

ן אחד. שהעולם הרי הוא לסיכום, העולם והתורה עומדים על עני

ככלי להופעת אורו ית' וכפי זכות הכלי כך תופיע התורה בגילוייה. 

בעולם האצילות ששם הכל זך ונקי, מופיעה התורה בטהרתה ואין 

שם פסול טמא ואסור. אבל בבריאה יצירה ועשיה ירדה התורה 

ממעלתה שבאצילות להתגלות בבחינה המתאימה למציאות העולמות 

ז ענינים של טומאה וטהרה וכו'. שורשי הגילויים למטה ונושאת מא
נמצאים למעלה ותלויים ועומדים כפי חידושה למטה דוקא במעשי 

  ובתורת בני האדם. 

ולהרחבת הענין קצת נוסיף ונאמר שהעולם אצל המכשפים ועובדי 

ז היה גלוי לפניהם במהלכו הפנימי הרוחני, וידעו הם איך וכיצד "הע
כות הרוחניות להשפיע להם כפי רצונם. אבל כל להכריח את המער

זה לא היה אלא ברוחניות של הבריאה יצירה ועשיה. אבל למעלה 

לא היה להם שום מושג ודרך  –מזה באצילות הק' עד אליו ית' 

ה "לפעול. אדרבה כל ענינם היה בנוי על ההפרדה של האלוה ב
ם מבריותיו. ולזה כל פעולתם היתה אך ורק בכחות הנבדלי

ר מקאמרנא בדבריו על מצות "ע. ואביא לך את דברי האדמו"שבבי
ה את ישראל ממצרים משקוצי עבודה "וכשהוציא הקב"ל "ריבית וז

זרה שלהם ודרך עבודה זרה, כי ידעו שהכל קצוב מאתו יתעלה על 

כל הנמצאים, ויש כח ביד אדם להוסיף ויש בחירה ביד אדם להוסיף 

היקרה מפז. אבל לא כדרכם הרעה מצד עבודתו הכשירה והתמימה 

שעשו כמה כשפים להכריח כחות של מעלה שיתן להם מהקצוב 

אליהם תוספת. למשל השמש יש לו כח כמה זהב ירבה בעפר וכמה 

מגדים ימתיק, ומחלק לכל מקום כפי הראוי לכל מדינה ומדינה כפי 

שגזרה חכמתו יתעלה. והם בבחירתם הרעה כשפו והכריחו לשמש 

ן רוב כחו במצרים, וכן כיוצא כל המזלות שהם מעץ שהשמש ית
הדעת מעורבים טוב ורע וכל זה גזל גמור. והאל יתברך כשהוציאנו 

ממצרים הורה לנו דרכי שעשוע תורתו ועבודתו, שנעבוד עבודה 

הגונה הראויה לאל יתברך בתורה והמצוות ויחודים, אשר מאתו 

עד אין סוף. קצוב כל הקצבות והוא יכול להוסיף אור ושפע 

וכשיתווסף אור ושפע, ישתלשל השפע מדריגה אחר מדריגה עד 

שיתווסף כח גם בגשמיות העולם, ויהיה כח בשמש להוציא חטים 

ככליות, וכל הברכות מצויות בעולם, הכל בתוספת כערך עבודתם 

במשקל אל דעות. ובזה כשהבטיח לנו בתורתו על רוב הברכות הכל 

, 'ונתנה ארץ את יבולה', כי באמת 'ונתתי גשמיכם' –גשמיות 
כשנתרבה השפע בעולם הזה, ידע נאמנה שכבר נתרבה ונתוסף אור 

מעולם עד עולם אור רוחניות, ויהיה גשמיכם ויבולה ופריה אור 

ושפע רוחניות בתכלית הזיכוך. אבל אם יכתוב יעודים רוחניים, 

אפשר שיעמדו כך אבל לא יתפשט הברכה בעולם הגשמי. ולכן 

בה התורה יעודים גשמיים שיתוסף על ידי העבודה הראויה כת

ממילא ומסתמא כבר נתוסף אור ושפע בכל העולמות. וכשיפשיט 

היינו בעת פטירתו מן העולם] ימצא שכרו בכל –עצמו מחומר זה [
העולם, לערך מה שפעל גשמי נדבה ברכה ורצון אורות רוחניים. . . 

דולה מוסיף כח בפמליא של ובאמת כל תפילה וכל עובדא קטנה או ג

מעלה, ולפעמים אדם הצדיק עדיין לא זכה בצדקתו שירד השפע עד 

עולם גשמי, ולכן מעונה בחסרון בעולם העובר. וכן הרעים שאין 

לפי] שלא עשו רושם בעולם עליון, –להם אלא בעולם הזה הוא [

ויש בזה הרבה ענינים מופלאים אין כאן מקומו. ומטעם זה לא 

חיית המתים, כי תחיות המתים יהיה על ידי שיתוסף רב יעמוד בת

שפע ורב טוב לכל השכליים והנשמות, עד שיתוסף על ארבע 

יסודות וחמשה חושים של האדם, ועל ידי זה יתבנה הגוף באור זך 

טהור וקדוש. וכיון שהוא כפר שאין כח באל יתברך להוסיף לא 

  ."יתוסף גם עליו יהיה מונח כפגר מובס

ה ישנם באותו הגילוי הגם שהוא רק תמצית הארה אמנם הנ

על כל זאת הנה ישנם בו כל  ,ל"לבד מהגילוי הרביעי וכנ

וכן כל אשר למעלה  ,הענינים והפרטים כולם אשר באצילות

כי בכל . שהוא גם אשר בכל הג' גילוים הראשונים ,למעלה

גילוי וגילוי ומדרגה ומדרגה הנה מתפשט ונעתק כמו מחותם 

והם  ,ל הבחינות כולם אשר בהגילוי ומדרגה העליונהלנחתם כ

נמשכים כולם כאחד. כי אמתתו הנעלמה עצמו הנה הוא אשר 

וי מהעלמתו להגילוי דאור אין סוף, נמשך ומתפשט מגילוי לגיל

ומשם  ,ומשם לאדם קדמון ומשם להגילוי דאויר קדמון,

הממציא את כל  ,ע"ומשם לאור אלהותו שבהבי ,להאצילות

ם את הכל ומשגיח בכל ומנהיג את הכל ואפס זולתו. ומקיי

ה אחד. "ה אלהינו יהו"והוא מה שנאמר שמע ישראל יהו

כי הויה אלהינו הנה הוא  ,וביאורו וכוונתו הפשוטה הנה הוא
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כי מפשיטותו הנעלמה האמיתית נתגלה  ,אחד בכל גילוייו כולם

שהם כל העולמות אשר מאחר העלמתו עד  ,להמציא את הכל

שנתגלה מציאותם ולא מהותם. והמהוה את  ,האצילות סוף

 ,והוא לבדו מנהיג את הכל תמיד ,ע"שהם העולמות דבי ,הכל

ה הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ "וכמו שנאמר כי יהו

ך לעולם ועד. לוֹ מְ ה יִ "ך יהולָ ה מָ "ה ֶמֶלך יהו", יהומתחת אין עוד

רהם ברוך ותמסור אליו נפשך על כל זה כעקדת יצחק בן אב

  שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

כיון שהגענו עד כה, ולמדנו את הסדר הכללי של התמשכות אורו 
ית' בגילוייו, ראיתי להוסיף מה שכתבתי בעבר בענין נוסח הברכה 

(ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם כו') בכונה הפנימית על פי 
דא, אלא האמור לעיל. וכך הדברים יחזרו להיות לא רק כלימוד גרי

כמעשית ממש. ומי שרוצה להמשיך בסדר הלימוד הנוגע לספר ידלג 

  חלק זה. 

הנה אמרו בברכות כל ברכה שאין עמה שם ומלכות אינה ברכה, 

וצריך להבין מהו הענין המיוחד בשם ומלכות, וכן מהם התנועות 

בנפש המתבקשות מן המברך לפעול בעצמו כדי שיהיה אוחז כראוי 

  ארה הראויה למברך. בברכה וממשיך הה

ובקצרה ממש ראיתי להעתיק כאן דברים נחמדים שכתב בעל הלשם 

ל "שבו ואחלמה בספר הכללים בהקדמה לסימן ח' בהגהתו שם וז
ש "הנה תואר ומלת אין סוף הוא תואר על עצמותו הפשוטה ית"

ש "בבחינתו אשר למעלה מהצמצום שהוא בלתי גבול. אך גילוייו ית
ש אשר הם "ה, הם כולם שרשים בפעולותיו יתאשר מהצמצום ולמט

ם, "כ ענין השם אלהי"ת, והוא ג"בגבול ומדה הנה הוא נקרא אלהו
שהוראתו הוא על גילויו יתברך שמו אשר בבחינת כחות גבולים 

ש מבלתי גבול לגבול, הוא השם "ופרטיים. והתפשטות גילוייו ית

ש "ו יתש, כי בו הנה הוא התפשטות"ה ית"הנכבד והנורא, הוי
ם, "מהעלם לגילוי, מהעלמתו שבבחינת אין סוף לגילויו בשם אלהי

כ בספרא "ה שהוא סתים וגליא, כמש"ה ב"ולכן אמרו על השם הוי
ד . . . כי הוא סתים מצד המשכתו והתפשטותו "דצניעותא רפ

מבחינת אין סוף, והוא גלייא מצד התפשטותו בהגילוי דשם 

  ם."אלהי

ש הוא "וא סתים מצד עצמו, כי עצמותו יתכ מה שאמרו כי ה"והוא ג
ש קדוש "בבחינת אין סוף, שהוא נעלם, וגליא מצד פעולותיו, וכמ

ה' בשיר היחוד יום ה', לא מצאנוהו ולא ידענוהו אך ממעשיו 
הכרנוהו. והרי הוא סתים וגליא, כי הוא סתים במהותו וגלייא 

  במציאותו.

בחינות, ולכל אחד הוא ש ג' "פ הוא כי הנה אנו מבחינים בו ית"ועכ

הוא בחינת אין סוף והוא תואר על עצמותו  אחדתואר ושם מיוחד. 

ה, והוא על "ה ב"הוא שם יהו שניש על שהוא בלתי גבול. "ית
התפשטות גילויו מבלתי גבול, לכל פעולותיו אשר בהמציאות 

הוא תואר ומלה  שלישיע, שהם בגבול ומדה. "דהעולמות בי

ש בפעולותיו אשר הם בשם "גילוייו יתת, והוא על כל "אלהו

ם דמעשה בראשית, והוא "ב שמות אלהי"כ ענין הל"ם והוא ג"אלהי
על שהם כולם בגבול ומדה. והנה הם אחר שנצטמצם באור 

עצמותם, לשרשי הכחות עצמן, דכל פעולות הגבולים כולם, כי כל 

כ רק הוא "שרשי הכחות דכל פעולות הגבולים כולם, הנה הוא ג

ו, אלא שהוא רק אחר שנצטמצם לזה, ועל "ש לא זולת ח"יתעמו 
ת שהוא על כל גילוייו הפרטיים אשר "כל זה הנה הוא התואר אלהו

ש, אלא "כ עליו עצמו ית"ם אשר הוא ג"בזה שהם בהשם אלהי
  שהוא אחר שנצטמצם כנזכר.

ל בראשית רבה וכן הוא בספרא פרק ב' כשהוא "פ מאמרם ז"והוא ע
מים ואת הארץ אני מלא, וכשהוא רוצה צמצם רוצה הלא את הש

שכינתו לדבר עם משה מבין שני בדי הארון. והוא כמו שכתב רבינו 

בספר דרך אמונה סי' ג', כי הוא יתברך שמו  ן)"(רבו של הרמבעזריאל 

כ "הנה כשם שהוא בלי גבול וכחו הוא בלתי גבול, כן יש לו כח ג
שר על שרשי הכחות ם א"ת ושם אלהי"בגבול, והוא התואר אלהו

דהפעולות פרטיים כולם הן בעיקר מציאותם וקיומם, והן כל עניני 

תהלוכותיהם והנהגתם בכל זמן קיומם, הנה כל הכחות פנימים אשר 

ם אשר הוא רק עליו "ת והם כלולים בשם אלהי"בזה, הם רק אלהו
  עד כאן לשון הזהב. "ש."עצמו ית

והווה אינו אלא הוא  ונסכם בקצרה. דהנה נודע ששורש כל נמצא

יתברך, במה שנמצא לכל להמציאם ולקיימם ולהנהיגם בכל 

עניניהם בפרטות ובכללות. וענין כל המציאות אינה אלא להיות כלי 

 –לגילויו יתברך עד שנמצאת הבריאה והוא כדבר אחד, המתגלה 
  והגילוי.

וסדר התפשטותו יתברך להיות שורש לנבראים נעשה בדרך 

וסדר זה צריך לכלול את ענינו  פ התורה הקדושה"מבוארת לנו ע

הבלתי גבולי עם מציאות הנבראים שהם גבוליים. וכך הולכים 

הדברים, שמתחילה נתגלה הוא יתברך שמו בתואר אור אין סוף, 

כ צמצם אורו ונתלבש בכלים, ותולדת היחוד בין אורו יתברך "ואח
ה ההופעה שהוא הוא הגילוי בפועל. והנ - לכלים מולידה 'שם' 

הראשונה של אורו המושגת לבעלי גבול כלשהם, הינה יחודו 

יתברך בכלי האצילות, והשם היוצא מיחודו בכלי האצילות שהיא 

  ה ברוך הוא. "ראשית גילוייו יתברך הוא השם הוי

אמנם שם זה עליון במציאותו מאד, לפי שכל מערכת הכלים של 

שבו אין מציאות  עולם האצילות אינה במצב כמו שלנו, אלא מצב

ושם אין השגה של נפרדות כבעולמות בריאה  ,לכלים בפני עצמם

יצירה ועשיה. ושם הכלים משיגים את עצמם שאינם מציאות 

כשלעצמה, אלא אך ורק כמגלים אורו יתברך. ולכך אין הגילוי הזה 

חודר למושגינו אלא נשאר ברוממותו כגילוי בעולם האצילות. 

איכות הכלים שבהם מתלבש אורו יתברך,  שאיכות הגילוי היא כפי
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ך אין מקום לפיכ ,ל"וכיון שאיכות כלי האצילות גבוה מאד כנ

האצילות בתוך מערכת הבריאה יצירה  להופעת הגילוי של אורות

ועשיה, ששם איכות הכלים שונה. והיה לפי זה צורך להקטין 

ך ולצמצם את גילויו יתברך גם בעולמות הנפרדים. ולצורך זה המשי
אורו בצמצום בתוך מסגרת הנפרדים להחיותם וכו' ובהופעתו בהם 

אלהים. אמנם הגם שהגילוי  –נתגלה אורו יתברך בשם חדש 

ו, רק תבנית הגילוי "משתנה לא מפני זה ישתנה המתגלה עצמו ח
שלו עצמו בכל מקום מקבלת תואר חדש כפי כללי הכלים שאורו 

  חל בהם.

כמשל המים המשקים לאילנות, ואמשיל בזה משל מפורסם, שהוא 

שהמים כשלעצמם אין בהם שינוי בין אם ישקו בהם עץ פלוני או 

אחר, אבל מה שיצמח מהם ישתנה כפי ענין האילן עצמו. והמים 

שבכל האילנות שוין בתכונתם, אבל שינוי המראה יהיה מחמת 

  הכלים.

ל ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ִּכי יְהָוה ֱא1ֶהי2 ְמִביֲא2 אֶ  (ח' ז')והנה איתא בדברים 
נֲַחֵלי ָמיִם ֲעיָנֹת ּוְתהֹמֹת יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר: ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוגֶֶפן 

. ושמעתי דבר נאה מהרב פינקוס ּוְתֵאנָה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ זֵית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש
א שיש בכאן רמז לכל "ל ששמע מהרב משה שפירא שליט"זצ

עיל. דהנה יש במקרא הזה שלש מקורות החיים המדרגות שהוזכרו ל

. (שבעת המינים, בסוד שלש ראשונות ושבע תחתונות)שהם המים ושבע התולדות 
 – מעיןשורש כל המים הנובעים, והם מים שאין להם חקר. – תהום

אל מי התהום שאין להם  ,הוא נקודת המפגש בין המציאות המוגדרת

שטח ההגדרה המציאותית  המשכת המים אל תוך – נחלכל הגדרה. 

שלנו. והמים אמנם מתחלפים בצורתם וגילוים, אבל מציאות המים 

שבנחל אחד היא עם מציאותם שבתהום, שהכל חיבור אחד. ופשוט 

  הוא. 

כ במימי אור האין סוף הנמשל במימי התהום "וממילא כן הוא ג

שאין להם חקר, שיוצאים ממקורם ועולים על פני השטח ומתגלים 

ה "א הגילוי הראשון ליחס עם המציאות והוא כנגד שם הוישהו –
ה. והמשכם למטה עד אלינו הנפרדים בתוך מערכת של כלים "ב

  הוא השם אלהים.  –וצנורות 

אמנם ישנו עוד חלק שחסר לגילויו יתברך שמו והוא גילוי מלכותו. 

והיינו שתכלית בריאת שמים וארץ היתה לגלות את מלכותו, היינו 

רצונו להעמיד את עצמו כמשפיע בעלמא חיות ואור שלא היה 

וברכה, ואותנו כמקבלים בעלמא. אלא רצה ובקש להעמיד את 

הנבראים כמגלים אותו בעצמו ממש, ובזה יגדל מאד מאד השכר 

הם עצמן  (ישראל בפרט)שהרי נעשים הברואים , והטוב המשתלם

תגלה לגילוי שלו עצמו בעולם. וזה יכון בבקשתו יתברך להיות מ

כמלך. וכדי להמליך צריך שיהיה הממליך בבחינת מלך בעצמו, 

היינו שתהיה לו הבחירה, שבה הוא מולך על עצמו ומחליט כפי 

רצונו. והוא בבחירתו את השם יתברך כמלך נעשה ממליך, וממילא 

יוכל אורו יתברך להתגלות בתחתונים כמלך. ונמצא שתכלית 

ף היא גופא כדי להתגלות הופעתו יתברך בגילוי של אור אין סו

בסוף התהליך כמלך, והוא ההשלמה של כל מערכת גילויו יתברך 

  מלעילא עד לתתא. 

מורה על התעוררות  ברוךומעתה נבא לביאור הברכה. הנה מילת 

העליון להיות הולך ומתגלה ומאיר לתחתונים, היינו ראשית הברכה 

שון שמופיע וההשפעה שענינה הליכה אל הגילוי, והוא כהרצון הרא
בלב האדם לפעול פעולת מה, שעדיין לא ניכר דבר, אבל כל מה 

שיעשה בהמשך לא יעשה אלא מכח אותה התעוררות. והוא במשל 

התהום כתחילת התנועעות המים אל למעלה כדי להשפיע ברכה. 

וקוצר הדבר 'ברוך' "ם בארצות החיים על סימן ה' כתב "ובמלבי

תיב פלא ביחוד אב האמונה בנהר מורה על תוספת וריבוי משורש נ

 פ הסוד כתוב לכוין להמשיך במלת ברוך מהכתר העליון)"(ועהיוצא מעדן. 
ל. ". עכ"וכשאומר אתה הוא התפוצצות האור על הראשים העליונים

והיינו שהשפע עדיין לא מצויר בגדרי ההויה והוא חוזר למעלה אל 

התפוצצות האור ' עדיין עומדת בסוד 'אתהשרשי הגילוי. וכן מילת '

פ סוד הוא סיום "(ועעל הראשים העליונים' היינו סמוך לגילוי עצמו. 

  .א)"א שמשם ואילך יולד צלם דפנימיות הנכנס ברישא דז"ההכנה של ההולדה דזווג או

והוא ההארה הנמשכת בתוך עולם  – השםכ אומרים את "אח

האצילות מלמעלה ומאירה את השם בריבוי, והוא הגילוי הבא 

יציאת המים אל פני  - ריו לפי הסדר הנאמר לעיל. ובמשל המים אח

  השטח שהוא המעיין.

, היינו שם אלהים שהוא מורה על התפשטות השפע אלהינו –כ "אח
בתוך מערכת הגבולים דעולמות הבריאה יצירה ועשיה וכאמור. 

התחלקות המים אל תוך הנחלים להרוות ארץ  –ובמשל המים 

  ומלואה.

, היינו השלמת תהליך הגילוי בתחתונים והוא עולםמלך ה -  ובסוף
פ סוד יש בכאן כונה של מסירות נפש שהוא הוראת "(ועקבלת עול מלכותו יתברך 

ת אל "תוקף האהבה של הנברא לבוראו, ובזה מסיר את ההסתר של הנברא כעומד מול השי

  .נברא שמשרת ומגלה אותו יתברך)

ורא פרי העץ וכו' שהוא ומכאן ואילך מתפרטת הברכה כפי הענין ב

כנגד ארץ חטה ושעורה, שהם הכלים ההופכים את הברכה למציאות 

  של חן ויופי והטבה לנבראים.

ומעתה מבואר למה ישנו הכרח לשם ומלכות, דהשם מורה על סדר 

ההמשכה מלעילא, והמלכות ענינה חוזר להכניס תחת אורו יתברך 

שבעבורו  את הנברא בעצמו שמשלים את כל תהליך הגילוי

  ובשבילו יצא הוא יתברך מהעלמו לגילוי בבריאת שמים וארץ. 
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ד. אמנם "עד כאן באו דברינו בתבנית ההבנה של מטבע הברכה בס
צריך להוסיף ולבאר את ההכנה הנפשית הנוגעת לכל חלק וחלק 

  בברכה. 

ל שהוא ראשית התעוררות "דהנה בסוד הענין של ברוך הנ

פעל מכח התעוררות התחתונים המשפיע, חוזר הדבר להיות נ

לברכו, והיינו שגוף התנועה מעילא לתתא מותנית בהתעוררות 

להמשיך מאתו ית' משך שלנו מתתא לעילא, ובהכנה של המברך 

יראה, שהיא  –הברכה החיים והשלום צריך לידע לפני מי הוא עומד 

המעמידה את האדם מול בוראו. וכן ההכרה בכך שהוא ורק הוא 

שפע נמצא מעורר בזה את הרצון העליון להיות מריק המקור לכל 

  מברכותיו ונמצא לנבראיו.

ובמילת 'אתה' ששם מגיע האור אל סוף המדרגה של הבלתי גבול 

'התפוצצות האור מעל הראשים העליונים', ולכך נאמר בלשון נוכח 
אתה, אך עדיין לא נקרא בשם לפי שעדיין לא נכנס בגדר שם  –

תעורר בסוד האמונה באור הבלתי מושג וגבול, בזה צריך לה

  המתקרב. 

ובאמרו את השם הנכבד, שם תחושת הכבוד שהוא הלבוש לאורו 

יתברך מקבילה לגילוי בשם. שכל גילוי בשם הוא לבוש וכל לבוש 

וכבר נודע שתחושת הכבוד  י קארי למאניה מכבדותיה)"(דרבחינת כבוד. 

  אהבה ויראה יחד. –מתקבלת משתי כחות הנפש 

שם חוזר השפע להצטייר גם בעולמינו והוא  –ובאמרו 'אלהינו' 

קירבה יותר גדולה אל האדם, והוא קצה וגבול של הגילוים שממנו 

יתברך, ושעד שם הכל חוזר לגדר מעילא לתתא, ובזה יתמלא גיל 

  ורעדה ואמונה דמלא כל הארץ כבודו.

פה המקום היותר נרחב לפעולת הנפש  –ובאמרו 'מלך העולם' 

להיותו מקבל עליו אלהותו יתברך ומלכותו, ובזה עבודת האהבה 

אליו יתברך נותנת את הביטוי לביטול ולהמלכה, ובזה מעמיד את 

עצמו ככלי לגילוי אור אין סוף בתחתונים ממש, ומלא כל הארץ 

. ואם יוכל (שהאני עצמו נעשה לבוש כבוד אליו)כבודו  נקודת האני) –(הארציות 
מלכות שמים במסירת נפש על קדושת שמו  להוסיף קבלת עול

יתברך, בזה מעצים את ההמלכה עד למאד, שחוזר בזה ומשיב לו 

יתברך ויתעלה את כל ההויה כולה עד לאפיסה המוחלטת, באהבה 

ובשמחה ובביטול גמור לעילת כל העילות. ושולל מעצמו את 

תחושת הנפרדות ומעמיד עצמו בסוד הרעיה, וחוזר הוא יתברך 

אני לדודי  - צם באורו למטה לפי שהוסר המסך המבדיל, והוא להתע
  ודודי לי.

  ויתן השם ונזכה לברך כל ברכותינו בכונה ראויה אמן!

  פרק ו

והנה אמרנו כי אלו ב' הגילוים הרביעי והחמישי הנה הם 

ש אשר נתגלה בבחינת פעולה. כי הג' גילוים "גילוייו ית

ג, אך "ל פ"ור כנהראשונים הם בבחינת רצון ומחשבה והרה

הב' גילוים האחרונים שהם הרביעי והחמישי הנה הם גילוייו 

ע, "ש בבחינת יציאה מהכח אל הפועל. והם האצילות והבי"ית

כי בהם שניהם נתגלה בפעולתו. ולכן כתיב על שניהם לשון 

ש כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, "עשיה, וכמ

ק דאצילות והם "הו ואמר 'ששת' ולא 'בששת' כי קאי על

ל שם וכן הוא "ן ז"הששת ימי בראשית. וכמו שרמז הרמב

א. "א ועיין בתיקונים ריש תיקון י"א סע"ק בראשית ל"בזוה

והרי לנו לשון מעשה ופעולה גם על האצילות, כי באצילות 

ע הנה בהם נתגלה המאציל בבחינת יציאה מן "ומכל שכן בבי

  הכח אל הפועל וכנזכר. 

ת על משך זמן הפעולה, רק מדבר לה 'ששת' אינההמיהיינו ש

שבתבנית ששת ימים עשה את השמים  –את תבנית הפעולה  מציינת

ק (ששה "ע דששת רומז על הו"ואת הארץ, שהם עולם האצילות ובי
ת נצח הוד "שהם הספירות חסד גבורה ת ,קצוות של עולם האצילות

  ע. "יסוד) והארץ היינו המלכות שהיא שורש לבי

ם הנה יש חילוק גדול בין בחינת פעולתו שבאצילות שהוא אמנ

ע שהוא גילויו החמישי. והוא כי "גילויו הרביעי, לפעולתו שבבי

הרי כבר אמרנו, שכל האצילות הנה הוא מציאות נעלה 

ש "ומרומם כזו, אשר ראויה להתקדש באור קדושתו ית

והתייחד אורו בה עד שנעשית חד עמו והיא מעתה אלהות 

כי מעת שהתייחד אורו באצילות שהוא ממעשה  גמור.

בראשית והלאה, הוה כל האצילות היא והוא כולו חד. ונתגלה 

כ נמצא "ה. וא"י האצילות להקרא בשם שהוא השם הויה ב"ע

שכל פעולת האצילות הוא כביכול בחינת פעולה בעצמותו 

ש, כי על ידה נעשה ונפעל הוא עצמו בהוראת ותואר "ית

ה, ובכל תואר הוראת קדושת השמות "ה ב"קדושת השם יהו

ע שהוא גילויו "כ פעולתו שבבי"כולם המסתעפים ממנו. משא

החמישי, הנה פעל אותם בבחינת פעולה כזו שיהיו חוץ ממנו. 

כי המציא אותם כולם במציאות נבדל ונפרד מאלהות ואין 

ו. ולכן נקראים כולם "מציאותם גופה שום אלהות כלל וכלל ח

הנפרדים, כי הם נפרד ונבדל מאלהות, ובהם  בשם עולמות

הוא כל הפירוד והריבויים, ועליהם נאמר לא יהיה לך אלהים 

ד. כי הם כולם רק "ל פ"ל זולת האצילות כנ"אחרים על פני ור

נבראים נוצרים נעשים, ואסור בכל חומר איסור לכנות ולתאר 

ע שום תואר "על שום דבר מהמציאויות שבהעולמות בי

ש עליהם בשם אדני, שהוא "יתברך, ולכן נקרא הוא יתאלהותו 

כמו אדון על עבדיו, כי הם אינם מיוחדים בעצמותו להקרא 

כ כל האצילות כולו, הנה "ו. משא"באלהותו יתברך כלל וכלל ח

ש מתייחד שם ביחוד עצום מאד עד שנעשית חד עמו, "הוא ית
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ן אלו ב' והיא כולה אלהות גמור על ידו. והרי יש חילוק גדול בי

  כ, הגם ששניהם הם בבחינת פעולה וכנזכר. "הגילוים ג

ע יש בהם מכנה משותף "היינו שהגם שעולמות אצילות ובי

מ ישנו "ששניהם נקראים גילוי גמור ויציאה מן הכח אל הפועל, מ
ע שם אין "כ הבי"חילוק מהותי בענינם, שהאצי' כולו אלהות, משא

  ל. ייחוד עמו ית' להקרא בשם אלהות כל

ע אינם אלהות כלל והם "אמנם מה שאמרנו שכל העולמות בי

עולמות נפרדים, הנה הוא רק מציאותם גופה. אבל בפנימיות 

ו. כי "ש אינו נבדל גם מהם כלל וכלל ח"פנימיותם הנה הוא ית

מתפשט תמיד בהארתו בהם, וכמו שנתבאר לעיל שער ג' כל 

ע, עיין "יהבחינות דאור אלהות המתפשט ועומד בהעולמות ב

ש תמיד בבחינת נשמה לנשמה, "שם. והנה עומד בהם אורו ית

ועל ידו הוא כל קיומם וכן כל עיקר מציאותם והתהוותם, וכן 

על ידו הוא כל תהלוכותיהם בכל מקריהם, שהוא כל המעשים 

כולם. אך אורו וקדושתו שבהם הוא בהעלם גדול מאד, ואינו 

ריהם ומאורעותיהם ניכר כלל אלא מצד תהלוכותיהם וכל מק

ה אתיידע ולא "קב –ב "ג ע"ק פרשת וירא ק"ש בזוה"וכמ

איתיידע, בגין דאיהו נשמתא לנשמתא רוחא לרוחא גניז 

דאנת  –ב "ט ע"וטמיר מכלא כו' עיין שם. וכן בפרשת בהר ק

הוא נשמה לנשמות כו' אנת לבר מכלא ולגו מכלא ולכל סטרא 

א "ה ע"פנחס רכ ולעילא מכלא ותתא מכלא כו' וכן בפרשת

איהו סובב על כל עלמין כו' איהו ממלא כל עלמין כו'. וכן הוא 

א [ונודע הוא מה שהעמיקו בזה איזה "בהקדמת תיקונים ז' ע

ל אשר גילה לנו כל סוד וכל סתר "י ז"ל. אמנם האר"חכמים ז

פ "נעלם לא פירש כן. ודעתו הוא בענין ממלא וסובב רק ע

ויושר ענף ב' וענף ד', שאורו כ בעץ חיים שער עגולים "מש

ש מתלבש בכולם בפנימיותם, וכן הוא מקיף אותם מבחוץ. "ית

וכמו שיתבאר קצת סדר ההתלבשות לקמן שער ה'. וכן אמר 

א, וכן במבוא "ל מפורש בספר שער הקדמות דף ו' ע"י ז"האר

י פרשת בהר עיין "ב, וכן בספר מאמרי רשב"שערים שער א' פ

  שם ותמצא מפורש]. 

ע כולם, הוא "אותו ההתלבשות שהוא מתלבש גם בכל הביו

ש שהוא המלכות דאצילות השרוי ושוכן "אור שכינתו ית

ע כולם. וממנו הוא עצם "בפנימיות דפנימיות דכל העולמות בי

כח דכל התהוותם תמיד, וכן כל מה שנעשה בהם תמיד, כי 

הוא הנשמה לנשמה רוחא לרוחא כנזכר. אמנם הוא בהם 

י ישראל. כי בקיומה "ול וכל גילויו הוא רק בהתורה עבהעלם גד

ושמירתה מתפשט ומתגלה אור קדושתו, ויכירו וידעו כל יושבי 

ש כי "תבל כי הוא לבדו עשה ועושה לכל המעשים, וכמ

בראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו יקדישו שמי כו' וידעו תועי רוח 

לבדו. והוא בינה כו', שיכירו הכל כי ה' הוא האלהים אין עוד מ

  ל. "ע שהוא גילויו החמישי וכנ"ש העומד בבי"אור אלהותו ית

ש בדרך כלל. כי הנה הם בה' "נתבאר לנו ענין גילוייו יתוהרי 

מדרגות כלליים, הג' הראשונים הם בבחינת רצון ומחשבה 

והרהור, והם גילויו אשר בבחינת אין סוף שקודם הצמצום 

ם שנקרא אויר הקדמון ולמעלה מהצמצום, והעולם דקו וצמצו

הם העולמות דאין סוף.  –וטהירו עלאה, והעולם דאדם קדמון 

ושנים האחרונים, הם בבחינת פעולה והוא אחד העולם 

ע שהם "דאצילות שהוא כולו אלהות גמור, והשני העולמות בי

  עולמות הנפרדים.

ש בבחינת פעולה הוא רק "והנה במה שאמרנו שגילויו ית

אמרנו שהם ב' פעולות מחולקות וכנזכר, ע, ו"באצילות ובבי

הנה יובן לנו בזה שורש הדברים אשר אמרנו לעיל שער ג' 

פרק ה' ו' שהנבראים הם רק שניים שהם רוח ונפש, אבל 

הנשמה ומכל שכן החיה והיחידה הם למעלה מהבריאה. והוא 

ג שחמשת גילוים הנזכרים הם השורשים "כי הרי אמרנו לעיל פ

שהג' גילוים הראשונים הם בבחינת אור אין י. וכשם "להנרנח

סוף והם למעלה מהפעולה, כן הוא היחידה חיה נשמה למעלה 

מהבריאה שהוא למעלה מהגוף. וכן הוא עוד, כי כשם שאמרנו 

ע שהוא גילויו החמישי הנה פעל אותם "שפעולתו אשר בהבי

כ "ל, כן הוא ג"שיהיו חוץ ממנו שהם אינם אלהות כלל וכנ

 –ש שהיא כנגדו, כי היא הענף דהגילוי החמישי בחינת הנפ

שהגילוי החמישי הוא שורשה וכנזכר, הנה הוה הנפש לעולם 

בבחינת לבר מגופא שהיא אינה מעיקר האדם, כי עיקר האדם 

ם היא רק השורש "נהי –ת, אבל הנפש "חג –הוא רק הרוח 

למה שלמטה ממדרגת האדם, והיא עומדת בהאדם רק לקשר 

שלמטה ממנו, שהוא לקשרו עם הגוף והעולם.  אותו לכל מה

ב. "א ע"ק בראשית כ"ש בזוה"(וכמולכן נקרא הנפש 'לבר מגופיה'. 

ב. "ז ע"א. ופרשת פקודי רנ"ו ע"א. ופרשת וישלח קס"ו ע"ופרשת תולדות קמ

  כי היא כנגד גילויו החמישי וכנזכר והבן.  א)"ג ע"ופרשת נשא קמ

ולמדרגה של השפעה וקישור  היינו שהאדם מחולק למדרגה עצמית

אל שלמטה ממנו. מדרגתו העצמית הינה הרוח שבו (ובגוף כנגד 

זרוע ימין ושמאל והגוף שבאמצע) והמדרגה הנוגעת אל  –ת "החג

רגל ימין ושמאל  –י "שלמטה ממנו היא הנפש (ובגוף כנגד הנה

והברית). וכיון שהאדם עומד בתבניתו כדמותו וצלמו של יוצר 

מן הכח אל י סדר גילוייו, הנה כנגד הגילוי שלו ית' בראשית, כפ
להקרא בשם ממש, יצא האדם עצמו כמציאות. וכנגד גילויו הפועל 

כ "ית' לפעול פעולות שחוץ ממנו, הועמד באדם הכח להיות פועל ג
  במציאות של חוץ ממנו והם תולדותיו היוצאים מחלציו. 

מציאות הגילוי  ודע כי כל הה' גילוים שאמרנו, הנה היה שיעור

דכל עליון רק לפי צורך הגילוי דהתחתון שיוצא ממנו, כי הם 
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–כולם רק להיות סבה זה לזה. ולכן כל הבחינות שישנם בזה 

ישנם בזה, והם כולם בסדר אחד, אלא שבכל אחד הוא לפי 

ערכו, וכל עליון בכל בחינותיו הוא הסבה להתחתון ולכל 

הוא התכלית,  –הסבה עצמו  כ, כי"בחינותיו. וכן הוא תכליתו ג

שתכלית כל דבר שחוזר לסבתו ולסבת סבתו עד הסבה 

  הראשונה. 

ש את כל אותן הגילוים כולם שיהא כל "והנה סידר המאציל ית

בהכרח וחיוב,  ל שהתחתון צריך להעליון)"(רעליון נצרך להתחתון, 

כי הרי רק הוא סבתו ותכליתו. אבל כל תחתון הוא נצרך 

כוונה ורצון, כי עליו היה כוונתו ורצונו ורק לזה להעליון רק ב

נתפשט ונתגלה, והיה כל גילויו רק מה שנוגע להתחתון להיות 

כ נמצא שהם כולם באמת סבות זה לזה וכן הם "סבתו. וא

כולם תכליות זה לזה. כי הרי כשם שכל עליון הוא הסבה 

כ כל תחתון סבה ותכלית "והתכלית להתחתון כנזכר, כן הוא ג

העליון. שהרי סבת ותכלית הגילוי דכל עליון הוא כדי להביא ל

על ידו את השני אליו על מציאותו ותכליתו, ובזה יושלם 

  כ והבן כל הדברים. "תכליתו דהעליון ג

ונבאר דבריו במילים פשוטות. הנה הגילוי דאור אין סוף כל 

מציאותו היא הסיבה לכל שאר הגילויים שיבואו אחריו. וכן הוא 

גילוי עליון להתחתונים ממנו. שכל עליון הוא סיבה להופעת  בכל

התחתונים. ומה שכתב שהוא ברצון היינו שהונח בבסיסו של כל 

גילוי להיות הולך ופועל ברצונו את הגילויים התחתונים, וכך רצה 

ופעל למעשה. ודומה לזה כח הרצון המונח בבני האדם להיות 

דברנו מהיחס של סיבה  מולידים ילדים להמשך הקיום. עד כאן

ומסובב בין העליונים לתחתונים. אבל מצד התחתון אל העליון, הרי 

הוא נצרך להעליון לא מצד רצונו אלא מצד המציאות ממש, שאין 

לו קיום אם לא העליון שימשיך לו את הקיום מלמעלה למעלה. 

אמנם חוץ מזה, כל תבניתו של העליון לא יצאה אלא כפי הראוי 

משפיע לתחתון, ונמצא שמצד זה התחתון נעשה כסיבה  להיות הוא

 ,להעליון, שכל יציאת העליון לא היתה ברצון המאציל רק לעצמו
אלא שיוציא כל מה שיוכל להוציא. ונמצאים כל המדרגות עומדות 

מצד אחד כל אחת כתכלית לעצמה, ומצד שני כאמצעי לבאים 

אדם כל  ל דלעולם יאמר"אחריה. ודומה הדבר למה שאמרו חז

העולם לא נברא אלא בשבילי, ואיך יתכן לומר כך, הלא אם כל 

כ בעבור מי נברא העולם ? אלא שלכל אדם "אחד בעולם יאמר כן א
ישנו חלק מיוחד ופרטי בגילוי כבוד מלכות שמים, וככזה הוא נצרך 

לכל העולם שישמשו לו להוציא את חלקו אל הפועל, ומצד אותו 

מלכות שמים אכן כולם עומדים בעבורו.  החלק המיוחד שלו בכבוד

כ לכל אחד חלק בגילוי כבוד מלכות "אבל לשאר בני האדם ישנו ג
שמים, ומצדם זה הוא משמש להם, ובזה כל אחד עומד גם כענין 

  לעצמו וגם כמשמש לחבירו. 

והנה בכל אלו הה' גילוים כולם יש רשות להלב לחשב ולהשכל 

צון שבהם. אבל למעלה להתבונן בכל סדרי מציאותם ובהר

מאלו הה' גילויים בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר. וגם 

ההתבוננות באלו הה' אינו בכולם שוה, ולא הותר אלא בכל 

אחד לפי ערכו, בכל יותר עליון רק בכללות ורק במחשבה וגם 

זה רק ברצוא ושוב, וביותר תחתון גם בפרטות ובדבור. אמנם 

רך העליון שעליו, אבל לא היתר הדבור שבו הוא רק לפי ע

בערך התחתון שלמטה ממנו. כי בזה נבחן הוא לעליון ובכל 

משפטיו וחוקותיו. וגם ההתבוננות המותר בכל אחד צריכים 

ליזהר מאד לדעת שהוא רק לפי ערכו המתייחס אליו. והבן גם 

ה ובחלק הביאורים ימצא "(והמעיין בדברינו בספר הכללים ובספר הדעכל זה 

  .ל אותן הדברים כפול ומשולש כמה פעמים)מבואר כ

אמנם כל אלו הה' גילויים, הנה הם נמשכים זה מזה ומושפעים 

זה מזה וקשורים ומיוחדים זה בזה, כל תחתון בהעליון שעליו 

עד אמתתו הפשוטה הנעלמה אשר למעלה בכל הגילוים כולם. 

כי הוא אשר נתגלה בהגילוי הראשון וממנו להשני וממנו 

ד. אבל באמתתו הנעלמה "ל סוף פ"וכן כו' כו' כנ להשלישי

עצמו אשר נתגלה בהם, הנה אסור ונמנע ומשולל מכל לב 

ש יודע את "לחשב ומכל שכל להתבונן, כי רק הוא לבדו ית

  עצמו ומכיר את אמתתו יתברך ויתעלה שמו לעד. 

לסיום שער זה ובהמשך למה שנכתב כאן בסופו ראיתי להביא 

ק של "של היתר ההסתכלות וגבולותיה, את דבבסוגיא חמורה זו 

ל מספרו נפש אליהו מה שכתב שם דברים "א ויינטרוב זצ"הגר

ל בהיתר הדבור ועיון באלהות "א זצ"פ שיטתו של הגר"יקרים, ע
  שבעולמות. 

 כל מלא דכתיב בהא הפירוש ל"וז בפנים שנכתב במה"ל שם "וז
 מדרשו מבית לנומקוב כך. רצונו קיום השגחתו, הוא "כבודו הארץ

. השגחתו היינו "כבודו הארץ כל מלא"ש, ל"ז א"הגר אדונינו של
 שכינוהו, לו שקדם המהלך על כ"מכה נאמר שלא לאפוקי ובא

 זו סוגיא כי', עצמותו' -  זה על אחרת הגדרה שאין היות -  הספרים
 שלפני הסוגיא היא כי, (כלל העולמות תוך אותה לחקור ניתן לא

 המקיים רצונו' פי( רצונו או שביאורה, הקו סוגית את רק), הצמצום
 או) בעולם הרצון התפשטות הוא רצונו וקיום, העולמות את

  . השגחתו

 זו בנקודה הפלוגתא שעיקר ומקובלנו, כלל עליו חולק אין זה וענין
 בספריו מפורשת ושיטתו, ל"ז הרב ע"שו בעל שיטת על היתה
 כבודו הארץ כל מלא ירוששפ יראה, לראות עין לו שיש ומי. כידוע

 שכתב וירא סוף אור תורה' עי[ .כ"ג בדבריו נמצא השגחתו היינו - 
, השגחתו דהיינו אורו על קאי "כבודו הארץ כל מלא"ד כן מפורש

   ].השגחתו אלא עצמותו לא והיינו, לאור המאור בין חילק שם
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, רצונו בדרך שלא "הכל מלא" על לדבר הנה, יותר הענין את ונבאר
 ח"בע שכתוב ומה, מופשטת חקירה זה, להעולמות ביחס זה יךוא
 ברצונו וכשעלה, הזה המקום כל ממלא פשוט אור היה מתחלה"

 ואילך ומכאן', וכו "אורו צמצם הנאצלים ולהאציל הנבראים לברוא
 ויש', מלא' של סוגיא שיש כאן כתוב, ההשתלשלות סדר כל היה
 נסתלקה זו סוגיא ל"ז א"הגר שיטת דלפי אלא. שלה הציור את לזה
 ל"חז קראו ולזה, בו לחקור סורשא מקום היא כי, החקירה מן

 .לדבר אפשר והלאה מרצונו ורק, למטה ומה למעלה מה במשנה
 בציורו עולמינו סוגית כי. סילוף מזה יצא זו סוגיא בעולמינו ולחקור

 מוכרחים ממילא, ההשתלשלות לפני שם בסוגיא חלילה היה לא
 לנו ואין, חקירה כזו לחקור כדי עולמנו בציור שלא ותבעולמ מהלך

 זה, אתה אבי לעץ אומר מזה יצא בעולמינו זה את נצייר ואם, זה את
   .זו בחקירה הסכנה

 לחקור א"א כמעט בעולמינו איך ונראה בעדינות הדברים את ונבאר
 שהסוגיא, ממש כלה עד מהחל ח"הע מכל יודעים אנו. בזה

 שרשים להם שיש הוא, נבראים -  ע"בי עולמות על כשמדברים
 שהם איך) ושמותיהם הספירות( שמות להם יש והשרשים, למעלה
, כלים נקרא העולם של השרשים הכתבים ובכל .בשרשם נקראים

 לפני .ולמטה האצילות מן רק הוא, אלו שרשים נתחדש והיכן
 שיש מה כי, כלים להזכיר ו"שח בכתבים מפורש כתוב האצילות

), להשרשים שרש אלא לעולמינו שרשים אינן מותעול באותן
 שם שכתוב המצבים ובכל, האצילות מן רק מתחיל הכלים וסוגית

 בסוגית בעיקר זה, עולמינו מחמת וירידות עליות של סוגיות שיש
  . בכלים האורות גילוי מצב על משפיע זה שבהכרח אלא, הכלים

 מותרש לחשוב אפשר באצילות הכלים על לדבר דכשצריך אלא
 במשניות כתוב זה על, שלנו הזה עולם במושגי כמו זה על לדבר

 בלימה היא זו סוגיא "בלימה ספירות עשר" א"פ בכל פר יצירהדס
 כל גאונים ראשונים אחרונים המפרשים וכל), מושג מהות בלי' פי(

 נראה איך -  הוא בלימה דסוגית' פי, הכלל מן יוצא בלי הדעות
 הדברים מהות על ידיעה שום לנו אין, בשרשם -  דעולמינו השרשים

 אותה ז"אי, מסוים דבר במהות יודעים שאנו מה וכל .הם איך
 איהו בהון חד וחיוהי איהו ז"בת ש"כמ היא הסוגיא שם אלא! מהות

 דבבריאה, דבריאה שר ספירותבע הכי דלאו מה, בהון חד וגרמוהי
  . איננה כבר הזו הסוגיא

 להכיר יכול הנברא שאין גורם עצמו זה, מהו יודעים אנו שאין וזה
 את כי, בהון חד וגרמוהי איהו בהון חד וחיוהי איהו של הסוגיא את

 והמדע היודע הוא" ת"ביסוה ם"הרמב לשון וזהו, להשיג א"א החד
 סוגית באדם כי, ד"עכ "להשיגו האדם בדעת ואין אחד הכל והידוע
 נחקור אם כ"א .בזה ציור שום אין ממילא, סוגיא אותה אינה המהות

 והיכן, 'בהון חד'ד בסוגיא רק זה, בגלוי הכל מלא' ית אורו ציור
 המהות את לחקור נבוא אם ממילא, בגלוי איננה בהון דחד שהסוגיא

 שיש מה על בהון חד לומר הוא אז, מקום באותו בהון החד הוא איך
 מה כתוב כי, סילוף ממש הוא, אינו וזה, הנבראים בעולמות כעת

 אורו התפשטות ציור תייחס דאם' פי, דבריאה ס"בע הכי דלאו
? ולמה, מסולף יהיה הציור, זה את לצייר ננסה שלא איך, בנבראים

 לחקור צריך אלא, בהון החד את לשאת הציור בכח יכולת דאין
 מושגת המהות אין הרי ושם, בהון חד הוא באצילות איך בשרשים

  . ל"כנ

 דבר רק לנו יש, לעולמו' ית יחוסו של הציור על לדבר איך אבל
 אין וציור! מזה יותר לא "רצונו" -  ל"ז י"באר כתוב הוא וכך, אחד
 שאם ,'רצון' הנקרא בדבר ציור לנו יש רק, שם במקומו בזה לנו

 היחיד הציור ממילא, נמצא אינו לאו ואם נמצא הוא דבר רוצים
 גדולה" -  הרצון ציורי הם ומה, רצונו על עומד שהכל הוא שלנו

 אם אבל, הרצונות ציורי הם אלו "יסוד הוד נצח תפארת רהגבו
 התפשטות הנקראת הסוגיא מהות לצייר רחוק בדמיון אפילו נרצה
 איך לצייר שיכול שיאמר ומי, מסולף זה בהכרח אז, בעולמינו אורו

, אתה אבי עץ חתיכת על לומר של שאלה זה, בעולם מתפשט אלקות
. עד כאן דבריו "ס ושלוםח כפשוטו שיתוף ל"רח הם כאלו לשונות

  הנפלאים. 

  שער ה.

  פרק א.

הנה בענין מה שנוגע מזה  ,החמשה גילוים שאמרנו בשער ד'

ב' מה  ,א' מה שהם זה למעלה מזה – לזה יש בזה ב' בחינות

והיינו כי בעיקר עצמות  .שהם מתפשטים ומתלבשים זה בזה

 אך בהארתם ,הגילוי דכל אחד הנה הם זה למעלה מזה לגמרי

הם מתלבשים זה בזה. כי מתפשט הארה מכל עליון ויורד 

ב. אבל בעיקר "ומתלבש בהתחתון כמו שיתבאר למטה פ

מציאותם ומדרגתם הנה הם זה למעלה מזה לגמרי. כי ישנו 

ואינו נכנס כל תחתון  ,לכל אחד בחינת מקום ומעון בפני עצמו

  בגבול העליון מאומה. 

ה של כללות המציאות בפרק זה עומד הרב על התכונה הכפול

למדרגותיה. שמצד אחד כל מדרגה יש לה את הענין שלה והחידוש 

שלה, שלא נמצא בשום מדרגה אחרת. אבל מצד שני כיון 

ה ממילא ישנה הבחנה לכל "שהמציאות יצאה מאלוה אחד ב

המציאות ומדרגותיה כמציאות אחת כוללת בתוכה חלקים שונים 

ה ענין זה למהלך של אב ובנו המשמשים בהרמוניה זה עם זה. דומ
שלכל אחד ישנו חלק ותפקיד מיוחד בגילוי כבוד מלכות שמים, 

ומצד שני ישנה הצטרפות של חלקיהם באותו התפקיד. בדרך אגב 

נוסיף פה שענין זה שלכל אחד חלק מיוחד, ובנו של האדם עומד 

מצריך מהאב להתנהג ולהבין את במקום שונה ממקומו של האב, 

  . המעמד הזה

הטעות הגדולה בחינוך היא שהאבות מנסים להנחיל דרך עבודתם 

הם לבניהם, שהרי אם הם הצליחו בה ודאי שזו הדרך שיצליח בה 



80  
 

 

 

 
80 

 

הבן. וזה לא נכון, דהלא אם אברהם אבינו היה מנסה לחנך את יצחק 

להיות איש חסד כמותו, לא היינו מקבלים את יצחק אבינו הידוע 

אברהם אבינו  לו דוקא. אלא מה, , שהיתה הולמתבמידת הגבורה

חידש בעצמו דרך בעולם, וליצחק השאיר את הבחירה להחליט 

בעצמו ולגלות את מה שהוא בא בעבורו. אין אני מתיימר בכתיבת 

רק להאיר  ,זהאלו לתת נוסחה מלאה לכל הענין ה שורות בודדות

את עיני הקוראים בנקודה שיש לתת עליה את הדעת. ותן לחכם 

  וד.ויחכם ע

הנה הוא  ,ש שהוא בגילוי הראשון"כי הנה אור אין סוף ית

והם כולם למטה ממנו  ,כ סביבותיהם"למעלה מהכל וכן הוא ג

במדרגה ואין שום עולם שיכנוס במחיצתו מאומה. וישנו גם 

וכמו  ,בחינת שפה ופרגוד להפסיק בינו לבין כל העולמות

הוא העולם ואחריו  .שמתבאר בדברינו בעגולים ויושר ענף ב'

דקו וצמצום שהוא הגילוי השני. והנה הצמצום הוא כעין אויר 

ולכן  ,ומקום פנוי אשר בתוכו נמצאו ונעשו כל העולמות כולם

כי הוא כעין חלל ואויר  ,ג"ל שער ד' פ"נקרא אויר הקדמון כנ

כי קודם הכל האציל המאציל  .פנוי והוא קדמון לכל המציאות

נושא בתוכו את כל המציאות והוא ה ,ש מקום להמציאות"ית

אמנם אותו  '.הנה מקום אתי'ש ", ועליו רמז התורה מכולו

כי  ,ו"המקום הנה הוא אינו פנוי ממש ובבחינת ריקני והעדר ח

ג בספר גינת אגוז "ש הרב הקדוש מהרי"אין ריקני כלל וכמ

ל "ק ז"רבינו הקדוש הרמכ "וכן כתב ג .ב שאין ריקות בעולם"ח

וכן  .ו"ז שאין ריקות והעדר ח"ב' פרק י א תמר"באילימה מ

ל. אמנם "ב פ"ג ובח"ב ופ' ע"פ ע"א ר"ם במורה ח"אמר הרמב

כי הנה שם הוא שפעת כחו  ',מקום'מה שקראנו אותו בשם 

והרי הוא המקום לכל  ,יתברך הנושא את כל המציאות כולו

ד "ל בספר שער הקדמות דף ט' סע"י ז"ואמר האר .המציאות

יותר זך ומעולה וגדול במעלה ומדרגה מן כי המקום הוא 

וכמו שאמרו  'מקומו של עולם'ה "ולכן נקרא הקב ,העולם עצמו

ל. ועיין בראשית "ל ברוך המקום שנתן תורה לישראל עכ"רז

  ח סימן ט' עיין שם. "רבה פרשה ס

י לעמוד על "ואנסה בעזה ,קום צריך לבארו קצת יותרושג מענין המ
לתפיסתנו אינו אלא רקע אפשרי  ביאורו מעט. הנה, המקום

למציאות שתעמוד בתוכו, אבל הוא מצד עצמו אין לו ובו כלום. וכן 

שהרי  ,המקום נתפס כדבר שאינו צריך בריאה מיוחדת בשבילו

 שיבראו הנבראים בעצמם. והאמת אינהלא נוצר דבר עד  כאורהל
כן, אלא שהמקום בעצמו שם בריאה יש עליו, ומצד מעלתו העצומה 

שבזמן  ,ן הוא נתפס אצלנו כדבר. והמשל לזה הוא מסך מחשבאי

שאין הוא פועל לא רואים כלום, אבל כולם יודעים שהמסך מכיל 

אלפי נקודות קטנות שכל אחת יכולה לזרוח בכל גוון שיבוקש ובכל 

רמת אור (בהיר כהה). כל ציור שיופיע על המסך למעשה אינו אלא 

ות של ציור בו, וכל קיום אפשרות אחת מתוך אין סוף אפשרוי

הציור אינו אלא בכח המסך עצמו. וכמו שהמסך אינו סתם רקע 

להופעה אלא מקיים אותה כך הוא המקום שלנו. שבבריאת המקום 

הונח כח יסודי ושפע להמציא ולהעמיד את הכל בתוכו. ולכך מעלת 

לפי שהמקום כולל בתוכו  ,כ"המקום גדולה מכל מה שיחול בו אח

רחבות עד אין קץ. וכל נברא פרטי מייצג רק אפשרות אפשרויות 

אחת מתוך אין ספור אפשרויות. בהמשך יבואר יותר ענין המקום 

  וחילוקו בין עולם לעולם. 

שהוא בלי  'תולה ארץ על בלימה' ו)"(איוב חוהוא מה שכתוב 

שפעת כחו יתברך הנושא את כל כי הוא  .מהות מושג

רי הם תלוים ועומדים בכחו וה ,עליוהעולמות וכולם עומדים 

ה שהוא בלי מהות מושג. והוא האויר קדמון אשר "של הקב

  בהצמצום הנזכר הנושא את כל. 

הנה  ,והנה פשוט הדבר כי אותו הכח הנושא את כל העולמות

והוא לפי ערך כל עולם  הוא נבחן בחלוקת מדרגות רבות,

 כי אינו דומה קדושת השפע והכח שהוא המקום .הנשוא עליו

לקדושת השפע והכח שהוא המקום דעולם  ,דהאצילות

וכן אינו דומה קדושת המקום דהבריאה לקדושת  .הבריאה

ונבחן  .וכן המקום דהיצירה להמקום דעשיה ,המקום דהיצירה

קדושת המקום דכל אחד לפי ערך מעלת המציאות והעולם 

  ואינו נכנס כל תחתון בגבול המקום דהעליון מאומה.  ,שבתוכו

שלכל עולם ישנו 'מקום' וכח קיום מיוחד ושונה מחבירו.  היינו

והיסוד של כל עולם הרי הוא מקומו, וכיון שהוא שונה ממקומות 

של עולמות אחרים, לכך נחלק בעניינו מהם לחלוטין ועומד במדרגה 

מיוחדת. ענין חלוקת המקומות ניתן להמשילו במציאות האדם עצמו. 

'פנו מקום בדעתכם למה שאומר  –היינו שאם יאמר אדם לחביריו 
כל אחד יבין שאין המדובר כאן על מקום פיזי אלא על  –לכם כעת' 

'אין לי מקום  –מציאות תודעתית. וכן אם יאמר אדם לחבירו 
ל מתייחס "גם זה כנ –להכניס אפילו סיכה בסדר היום שלי' 

למציאות של זמן פנוי ולא למקום כפשוטו. הרי שהמחשבה יש לה 

  ני עצמו, וכן הזמן או המעשה (פינוי מקום כפשוטו).מקום בפ

הדרגה חדשה לגילוי אור על ידה. כך גם מקומו של כל עולם הינו 

ובהופעת האור במקום 'חדש' מתגלים בו כל אותם הפרטים שהתגלו 

על ידו במקום העליון יותר, אבל במציאות שונה כפי מה שנותן 

  המקום החדש.

ה עושה לכל צדיק "ה. שהקב"ב ע"ל ב"א על דרך שאמרו רזווה

 .וצדיק חופה לפי כבודו וכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו

פני כסא פרשז  'מאחזה "כ מה שנאמר במשה רבינו ע"וזהו ג

אשתרבובי אשתרבב 'ל סוכה ה. "ואמרו רז ו)"(איוב כ 'עליו עננו

. כי הכסא הוא עולם הבריאה ושם היה 'ליה כסא ונקט ביה

י "ש האר"כמ ,בהיכל קדש הקדשים דבריאה ה"השגת מרבע
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והיה מקומו של  .(הובא בספר אור עינים)ס ברכות "ל בליקוטי ש"ז

(ועיין  .ה גם בהיותו בעולם הזה המקום דהבריאה ממש"מרבע

ולכך נאמר  ב)"ב דף ט' ע"א תמר א' פרק כ"ל מ"ק ז"בספר אילימה להרמ

כי  ,'כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא'בו 

לעולם הוא המקום לפי ערך מדרגת המציאות שעומד בו. וכשם 

מחבירו כן נבדל כל אחד  ,שנבדל כל אחד מחבירו במציאותו

ואינו נכנס כל אחד  ,קומו עמומ –במקומו. ובכל מקום שהוא 

   .במקום חבירו מאומה

הגם  ,וכן הוא בעניינינו בענין הצמצום שהוא הגילוי השני

וכל  ,וכו את כל העולמות כולםשהוא המקום הכולל בת

הנה הם כולם בתוכו שהוא  ,המציאויות אשר מעולם ועד עולם

על כל זאת הנה הוא נבחן לכל עולם ועולם ולכל  ,המקום לכולם

מציאות ומציאות שבו למקום בפני עצמו חלוק במדרגה ונבדל 

   .מזולתו

היינו שהצמצום עצמו הוא שורש לכל מציאות המקומות העתידיים 
  התהוות ממנו, ולכל עולם 'נולד' מקום בפני עצמו.ל

ולא עוד אלא שעיקר הצמצום גופה במה שאמרנו שהוא הגילוי 

כי הנה  .הנה הוא באמת למעלה מכל העולמות כולם ,השני

אמרנו שהצמצום שהוא המקום הנה הוא הכח הנושא את כל 

ל. ויש לכל שפע "ש וכנ"יתוהוא שפע נשפע ממנו  ,המציאות

ואותו התחלה  .מתפשט ומתגלהוראשית שממנו התחלה 

כי הוא יציאתו  ,וראשית הוא שרשו והוא גבוה ונעלם

ואותו השורש הוא העולם דקו  .ש"מהמאציל אין סוף ית

והוא אשר נקרא בשם אויר  ,וצמצום עצמו שהוא למעלה מהכל

ועליו  ,כי שם הוא תוקף האור דאין סוף ,הקדמון וטהירו עלאה

כי הוא רק עם המאציל עצמו  ,ל"אתי כננאמר הנה מקום 

למעלה מהכל. וכן הוא במכל שכן בענין אור הקו אשר 

וממנו יצא ונעשה כל העולמות  ,מתפשט ונכנס בתוך הצמצום

והוא  ,הנה עיקר אור הקו עצמו הוא עומד למעלה מהכל ,כולם

כי הם כלולים  .עם הצמצום המקיפו עולם גמור בפני עצמו

ל למעלה "ר ,מד בכל עיקרו למעלה מהכלמעולם מלא והוא עו

קרא בשם בפני עצמו שהוא בשם קו ולכן נ, גם מאדם קדמון

  ל. "צמצום כי הוא עולם בפני עצמו והוא הגילוי השני כנו

ענין הקו הנכנס לתוך המקום של החלל הפנוי הראשון, עליו לא 

א מתבאר מדבריו שהוא לוקח את כחות "הרחיב כאן הרב, ובמק

הנמצאים בחלל ומצייר בהם את פרטי החלקים המציאות 

והמציאויות דאותו העולם. כמשל הצייר ולוח הצבעים שלפניו, 

שמשטח הציור והצבעים שלו הם כדוגמת החלל הפנוי שהם כלל 

האפשרויות לציור וקיום של כל הפרטים, והקו הוא פעולת הצייר 

ות של בפועל להשתמש באפשרויות ולהוציאם כפי רצונו. וכן היסוד

העולם שמהם הוא נבנה הם למעשה סוד העיגולים שלו, והם אש 

רוח מים ועפר שמהם מורכב כל דבר. ואילו הבריות מחולקות 

שהם הציור בפועל של אותם כחות יסודיים  ,לדומם צומח חי ומדבר

  ע. ומקבילים הם לחלל הפנוי ולקו הנכנס לתוכם. "של הארמ

ל רב שחילוק המקומות ששמקודם ביאר ה ,עוד דבר יש להדגיש
העולמות יוצר את ההדרגה ביניהם ואת החילוק שכל אחד עומד 

 ,לעצמו כו' אבל מצד שני הלא ישנה השתתפות בין העליון לתחתון
י פעולת הקו שמעתיק את תבנית העולם העליון אל "וזה נעשה ע

של התחתון). וזה המחבר והמעמיד - כפי תכונתו הוא ( –התחתון 

  למות כפרצוף אחד. את כללות העו

 ,שהוא בתחתית הקו בהקצה התחתון שלו ,והנה בתחתיתו

וכמו שבארנו בעגולים ויושר ענף  ,הנה שם מתחיל אדם קדמון

בכל העשרה מדרגת שבו שהם מכתר  ונמשך ויוצא ממנו .ב'

  ועומד כל אדם קדמון למטה מעיקר הקו כולו.  ,המלכות עד

עמידת הפרצופים כדי  להבהרת הקטע הבא יש להקדים קצת מסדר

שיובנו הדברים. הנה כפי שכבר הקדמנו בארוכה בהקדמה שהכל 

ק ועולם "שעולם הא לפי סדר תבנית אדם, נאמר מעתה הולך

וזה למעלה מזה לגמרי,  ,כל אחד לעצמו עולם מלא –האצילות 

כשלכל אחד ישנם עשרה ספירות המקבילות לגוף שלם. ומצד 

י "יות התחתון שנעשה עמו אחד עהתפשטות העולם העליון בפנימ
זה, הרי חוזרים מכח זה להצטייר כחלקי קומת אדם, שהעליון 

ק בעניינינו) נחשב כראש הקומה, ובכל ראש ישנם ג' חלקים "(הא
כתר חכמה ובינה, והעולם התחתון (האצילות) יעמוד אז באותה  –

. )רית קדשת בגיו, ידים ורגלים, ואו –(ז' ספירות התחתונות  הגוףהקומה כשאר 
שהעולם  ,סדר המהלך של התפשטות זו מוגדר בסדר קומת אדם

דהעליון נכנסים  י"והנה ,העליון הוא כמו האב והתחתון כבנו

פירוש, שהרגלים והיסוד מתפשטים בהארתם  בפנימיות התחתון.

דאבוה, עובר  כרעאבתוך פנימיות הגוף של העולם התחתון. (ברא 

עומדת עד מקום גובה טיבורו של  אמו). וקומת הבן לעולם ירך

  אביו.  –העליון 

במהלך של ראיית השיתוף והקומה הכוללת את העולם העליון 

 היות נבחניםק ל"יחזרו אותם העשרה ספירות שבאיחדיו, והתחתון 
(שכל חלק וחלק אפשר להתייחס  .כעשרת החלקים הפרטיים של חלק הראש

ס "ועולם האצילות הי ס)"כללות היאליו כפרט מכלל גדול, וכדבר עצמי שיש בו 
  ל. "עשרת הספירות של הגוף, וכנ –ת "ס דז"שבו יעמדו כהי

הגם כי בערך עצמותו גופה הנה הוא עולם  ,והנה האדם קדמון

אמנם בערך  ,מלא ושלם מכל בחינת הי' ספירות כולם

האצילות הנה נבחן כל העשר ספירות דאדם קדמון רק 

וכל העשרה  ,לבד ר ח'כמה ב'ינה)(כ'תב "ר שהם הכח"לבחינת הג

כי כל  ,ב גופה"ספירות שבו הם העשר ספירות אשר בהכח

וכל האצילות הוא נבחן כנגדו רק  .אחד הוא כלול מעשר כנודע

א ומלכות הכלליים. והאדם קדמון "לבחינת הז' תחתונות שהם ז
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(הפרצופים א הכלליים "א ואו"הוא בערך האצילות בבחינת א

וכמו שיתבאר ענין  כתר חכמה בינה) –העליונות  שכנגד ג' ספירות

  הפרצופים לקמן שער ז'. 

ק "א ומלכות מתחת עיקרו דהא"והנה מתחיל האצילות שהוא ז

אמנם הוא כי הנה אותן  א."א ואו"לגמרי שהוא מתחת הא

י שלהם שהוא מבחינת "א הנה הם מתפשטים בהנה"א ואו"הא

ת שהוא א ומלכו"בשים בהזלומת ,הטבור ולמטה שבהם

האצילות. כי כן הוא הסדר לעולם שכל תחתון נעשה ויוצא 

י דהעליון בהתחתון ונעשה בו "י דהעליון ומתלבש הנה"מהנה

ק עם "י זה הנה נחשב הא"וע ,לעצם מעצמיו ובשר מבשרו

לה נקרא . אלא שמטבורו ולמעהאצילות לבחינת פרצוף אחד

פ הוא "אך עכ .ומטבורו ולמטה נקרא בשם אצילות ,ק"בשם א

ואינו  ,ק עצמו הוא למעלה מהאצילות לגמרי"כי עיקר הא

שהוא למטה  ,ק"מתחיל האצילות אלא רק למטה מעיקרו דהא

  מהטבור שבו. 

כי הנה אחר  .ע"וכן הוא על דרך זה במכל שכן בהעולמות בי

הנה נעשה שם  ,שמסתיים האצילות שהוא כולו אלהות גמור

בדברינו בספר וכמו שמתבאר ענין המסך  ,מסך ומחיצה

ניתן אפשרות למציאות הנבראים  הזי "ועט. "הכללים כלל י

ונמשך כל  ,ותחת המסך מתחיל עולם הבריאה .משם ולמטה

רק  הזי "עונמשך  ,שפעת מציאותו והתהוותו רק דרך המסך

אמנם באותו התמצית הארה  .תמצית הארה לבד מהאצילות

פרטים ונעשה בכל הסדר וה ,נעשה כל עולם הבריאה כולו

   .כי נחתם מהאצילות כמו מחותם לנחתם ,אשר בהאצילות

כי נעשה מסך תחת עולם  ,בריאה להיצירההוכן על דרך זה מ

כמו  ,ושם תחת המסך נוצר עולם היצירה מהבריאה ,הבריאה

כ רק "אמנם כל שפעת מציאותו הוא נמשך ג .מחותם לנחתם

ך ודר ,אלא שהוא דרך כל עולם הבריאה ,מהאצילות לעולם

   .המסך אשר בין הבריאה להיצירה

כי נעשה מסך  ,הישעל דרך זה בהמציאות דכל עולם הע וכן

ושם תחת המסך מתחיל כל עולם  ,בין היצירה להעשיה

 ,כ רק מהאצילות תמיד"ונמשך כל שפעת מציאותה ג .העשיה

אלא שהוא דרך כל עולם הבריאה ודרך כל עולם היצירה וגם 

ה ישז כל עולם הע"עיונעשה  ,הדרך המסך אשר מתחת להיציר

כי נחתם מהיצירה כמו  .בכל הסדר והפרטים כמו עולם היצירה

  מחותם לנחתם. 

והרי נמצא כי הנה עומדים כל העולמות כולם זה למטה מזה 

עולם  .כל תחתון הוא למטה לגמרי מהעליון שעליו ,לגמרי

הוא למעלה  ,הצמצום והקו שהוא האויר קדמון והטהירו עלאה

ואדם קדמון העיקרי הוא למעלה לגמרי  .ם קדמוןמהאד

והבריאה  .והאצילות הוא למעלה לגמרי מהבריאה .מהאצילות

והיצירה הוא למעלה לגמרי  .הוא למעלה לגמרי מהיצירה

   .מעולם העשיה

ארנו לעיל שער ד' כי הנה הם וכל אלו העולמות כולם, הרי ב

לגילוי עד אשר נתפשט מגילוי  ,ש"מחמשת בחינות גילוייו ית

גילוים כל אחד זה הוהרי הוו חמשת  .סוף כל המציאות כולו

כי הנה הם כולם מתפשטים  ,למעלה מזה. אמנם הוא

כי הנה הגילוי הראשון  .פ"ומתלבשים זה בזה בהארתם עכ

הנה ממנו עצמו הרי  ,ש אשר בבחינת אין סוף"שהוא גילויו ית

ם הוא הרי אמרנו שש ,וכן כל בחינות הצמצום .נמשך הקו

ואותו  .כולםדהשפע וכח הנושא את כל העולמות  השורש

השורש הנה הוא הרשימת אור שנשאר מאור אין סוף שהיה 

וכן הוא מושפע תמיד מאותו אור אין סוף  ,שם קודם שנסתלק

שלמעלה וקשור ומיוחד תמיד במקורו. והרי נמצא כי כל הקו 

רת אור הנה כל מציאותו הוא הא – וצמצום שהוא הגילוי השני

ט הגילוי שפצמו שהוא הגילוי הראשון. והרי מתדאור אין סוף ע

ם שהוא הראשון בהגילוי השני לעולם. כי הרי כל הקו וצמצו

  תפשטות הארה מאורו עצמו. הגילוי השני, הנה הוא רק ה

וכן הוא על דרך זה בהגילוי השני עם השלישי שהוא אדם 

מון הנה הוא אמרנו שכל המציאות דהאדם קדקדמון. כי הרי 

 .וממנו נעשה כל מציאותו ,ויוצא מהקצה התחתון דהקונמשך 

ק לעולם ומיוחד עמו "והנה עומד הקצה התחתון דהקו בהא

פשט ומתלבש ומושפע ממנו תמיד. והרי מת ,כשורש עם האילן

בהאדם קדמון שהוא הגילוי השלישי  הקו שהוא הגילוי השני,

  לעולם. 

 .צילות שהוא הגילוי הרביעיק עם הא"וכן הוא על דרך זה בא

כי  ,כי הרי אמרנו שכל האצילות הוא נחשב לחלק ממנו ממש

ונחשבים שניהם  ,הוא המציאות אשר מהטבור ולמטה שבו

זה מהטבור ולמעלה וזה מהטבור ולמטה  –לכללות פרצוף אחד 

  ל. "וכנ

ע שהם "כ מהאצילות להעולמות בי"וכן הוא על דרך זה ג

אמנם הנה  ,גם שאמרנו שיש מסך ביניהםכי ה .מגילויו החמישי

ויורד דרך  ,מתפשט הארת הד' תחתונות דהמלכות דאצילות

ש בשער "וכמ .המסך ומתלבש בהבריאה ועומד שם לעולם

  מ. "א ובכ"כסא הכבוד ספ

כי  ,וכן הוא על דרך זה מהבריאה ליצירה ומהיצירה לעשיה

 ונמשך ,נעשה כל תחתון מהד' תחתונות דהמלכות דהעליון

 ,הארת הד' תחתונות דהעליון ומתפשט ומתלבש בהתחתון

וכמו שיתבאר עוד  .ונעשה בו לעצם מעצמיו ובשר מבשרו
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הנה הם כולם קשורים  הזי "וע ,ענין ההתלבשות למטה

  ומיוחדים זה בזה לעולם. 

כי כל העולמות כולם הנה עיקרם הם  ,והרי נתבאר לנו מכל זה

ו ומדרגתו דכל עליון שעיקר ,זה למעלה מזה וזה למטה מזה

אמנם הנה הם מתפשטים  .הוא למעלה לגמרי מהתחתון

כולם אחד. כי כל  הזי "עבהארתם ומתלבשים זה בזה ונעשים 

הוא  ,המציאות דהתחתון וכל קיומו וחיותו ושפעו וכל ענייניו

ש "רק מההארה דכל עליון. והם כולם מכללות חמשת גילוייו ית

וירד ומתפשט ממדרגה  ,תתו הנעלמהמאשר נתגלה בהם מא

שהוא מה שנמשך מגילוי לגילוי מרום מעלה אשר  ,למדרגה

עד גילויו התחתון  ,ש"בחביון עוזו דאור אין סוף ית

ומזה הם  ,ונמשך ומייחד אורו בכולם .ע"שבהעולמות בי

אלא שאורו הנמשך בהם הוא בכל אחד לפי  .נמצאים ונעשים

רו נמשך בכולם פ הוא כי או"אבל עכ .מדרגתו הראוי אליו

כי בזה  .וכולם תלוים באורו ועומדים רק עליו ,באחדות אחד

וזהו  .הוא מהוה הכל ומנהיג את הכל ועושה את כל המעשים

ה הוא האלהים "וידעת היום והשבות אל לבבך כי יהו'שנאמר 

ה "שמע ישראל יהו' ',בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד

  . 'ד מלכותו לעולם ועדברוך שם כבו' ',ה אחד"אלהינו יהו

 –המתבונן על הדברים הללו יראה שיש כאן שתי תנועות הפכיות 
ריחוק וקירוב. פירוש, שמצד אחד אנחנו נמצאים על הקצה היותר 

מרוחק מאור אין סוף ממש בתחתית כלל המציאות. ומצד שני 

אומרים לנו חכמי האמת שהוא הוא ית' שמו נמצא בכל מדרגה, וכל 

כ הוא ממש קרוב! והוא מה שאמר דוד "ילוי שלו ית' אמדרגה היא ג
ה 'מי כה' אלהינו המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמים "המלך ע

ובארץ'. אנחנו כעובדיו ית' צריכים ליקח את שתי הראיות הללו כדי 

יראה מצד אחד, שנדע את גודל  –לקבל נכון את היחס אליו ית' 

 –ינו. ומצד שני אהבה המרחק הבלתי נתפס בין גדולתו לשפלות
  מכח הידיעה על רצונו ית' להתגלות עד תחתיות ארץ ממש. 

שתי הידיעות הסותרות זו את זו לכאורה מולידות בנפש בקביעתן 

בצורה הנכונה גם את הענוה מכח ההכרה בגודל האלהי, וגם את 

הגאוה הטובה מכח הערך הפנימי של ניצוץ אלוה השורה בכל אחד 

ק האדם מעליו את הרגשת השגב שבמציאות מישראל. אם ירחי

האלוה הרי אז כל תחושותיו יהיו ביחסיות של הנבראים זה לזה 

בלבד, ואז כל מעלה שיראה בעצמו תהיה סיבה לגאוה סרוחה. ומצד 

נוסף תולד בקרבו תחושת בוז לכל נברא באשר יעלם ממנו מעלתו 

ה קוק הפנימית באורו ית' השורה בקרב ישראל. וכה כתב הראי''

 המתעלה, האמונה בעומק הידיעה זצ''ל (שמונה קבצים אות ק''ע) ''
. לעולם הענוה את המביאה היא, האלהית האורה בהופעת תמיד
 כדי אמנם. קץ לה שאין העליונה השלמות מפני מתבטל האדם
 לבב עדנת כדי עד הזה הביטול את לחוש בלב יחש איזה שיולד

 ותיאורן מדות לזיכוך, טהרהו מוסר של לחינוך צריכים, פנימית

, מתנוססת קודש גאות יחד ועמה, להופיע מתחילה הענוה אז. ההגון
 קץ שאין, שבתוכיותו האלהי בהניצוץ המתפארת, הטהורה הגאוה
 מגיס האדם. מגונה לגאוה מביא הוא האלהי מהאור הריחוק. לערכו

 מתבטל אינו, בקרבו שמרגיש יתרון כל על בהסתכלותו רוחו את
 ומתוך. מכליותיו הוא ורחוק מרגישו שאיננו, נורא הוד כל ימפנ

 הגדולות כל, בנשמה מוחשת אינה סופית אין שלימות של שגדולה
, העצמית והאהבה, לעומתן להתבטל מקום תופסות אינן המוגבלות
 מין ולעומתה. דרכה את ועושה היא הולכת, הגסה לרוח המתחברת

 הכל הרי, בלב ונכנס הולך ,מחפירות תוצאות המביא, עצמי ביטול
 כל על, הפרטית להעצמיות יש ערך ואיזה, ערך לו אין הכל, בטל

 ההתגלות מיסוד הבאות והגאוה הענוה, אמנם. והמעלות הכשרונות
 המדות ואותן, החיים דרך את מאירות שתיהן, בנשמה האלהית

 רשעים דרך, החושך את מגבירות', ד משכחת שנולדות עצמן
  ''.כאפילה

  ב. פרק

התלבשות שאמרנו שמתלבש הארת כל אור עולם עליון 

בהתחתון, הנה פרטיהם הם רבים אין חקר, וכמו שיתבאר 

שרשי הפרטים בזה בדברינו לקמן. אך כללות ההתלבשות הנה 

הם בבחינת שתים שהן ארבע. והשתים הוא אחד מבפנים 

ואחד מבחוץ, ובכל אחד מהם הוא בשתי בחינות אחד לפי 

  ד למעלה ממדרגתו, והרי הם ארבע. מדרגתו ואח

והשתים אשר מבפנים ומבחוץ הוא, כי הנה בכל עולם ועולם 

וכן בכל פרצוף ופרצוף, הנה יש בו ב' מיני אורות כלליים, אחד 

אור פנימי שהוא עומד בו מבפנים להגוף והוא הנשמה פנימית 

שבו, ואחד אור מקיף שמקיף עליו מבחוץ. ואלו הב' מיני אורות 

משרשם הם אחד, כי כאשר נכנס ומתלבש אור עולם  הנה

עליון וכן אור פרצוף עליון בהעולם והפרצוף שלמטה ממנו 

להנשמה שבו, הנה נחלק האור לב' חלקים, חלק אחד נכנס 

ומתלבש מבפנים, וחלק אחד היותר גדול הוא נשאר מבחוץ 

ומקיפו מסביב. ומשום שמשרשם הם אחד, חשקם הוא תמיד 

ה, ומשלח הפנימי את הארתו מבפנים לחוץ להדבק זה בז

להדבק עם האור מקיף, והאור מקיף משלח את הארתו מבחוץ 

י זה נתמלא כל הגוף מאור "לפנים להדבק עם האור פנימי, וע

י זה כולו "העליון מבית ומבחוץ, והוא הנשמה שבו ונעשה ע

חי. והרי הם שתי בחינות שמתלבש כל עליון בהתחתון אחד 

  ואחד אור מקיף והם השתים שאמרנו. אור פנימי 

דומה הדבר למשל האב המחנך את בנו ומלמדו דרכי חיים. הנה בכל 

שלב ישנם דברים שהבן יכול להבין אותם ולקיימם מכח תפיסתו 

אותם. וזה כמו אור שמגיע מן האב אל הבן ונעשה בו לאור פנימי. 

ומע אבל ישנם גם דברים שאין שכלו יכול להשיג, ומכל מקום ש

אותם ועושה אותם כי כך אביו צוה. והם אצל הבן כאור מקיף שאין 
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לו בהם תפיסה, רק יודע שכך הם הדברים ותו לא. וכשיגדל ויחכים 
מה שמקודם היה אצלו בגדר מקיף  שכלו ויוכל לההביןאז יגדלו כלי 

  וייעשה לאור פנימי. 

כ לב' והרי הן ארבע. "אמנם כל אחד מאלו הנה הוא נחלק ג

יינו כי ההתלבשות דכל אחד הנה הוא בב' בחינות, אחד וה

י ירידתו במקום התחתון למדרגת התחתון "הוא כי נצטמצם ע

עצמו, ומתייחד עמו במדרגתו ונעשה בו לעצם מעצמיו ובשר 

מבשרו. והרי יורד אותו ההארה ממדרגתו אשר למעלה, 

ונעשה למדרגת התחתון אשר למטה. והשני הוא כי מתפשט 

כ, "בו גם בהארת מדרגתו העליונה אשר למעלה גומתלבש 

י "ועומד אותו ההארה בהתחתון במדרגתו העליונה לעולם. וע

זה הנה ניתן כח ואפשרות בהתחתון לזכך את עצמו ולהתעלה 

גם הוא למדרגת העליון. אמנם הנה הוא אינו עומד בו במצב 

אחד לעולם, כי לפעמים נתעלם ואינו ניכר אורו כלל, שאינו 

גלה בהתחתון מאומה ועומד אז התחתון על מדרגתו לבד, מת

ולפעמים הוא מאיר בו ומתגלה ומתעלה אז התחתון כולו על 

ידו. והגילוי הזה הוא אינו בשיעור קצוב כי לפעמים מתרבה 

ולפעמים מתמעט, וכן מתנהג תמיד בחסר ויתר שלפעמים 

י זה נמשך תהלוכות כל אחד תמיד "יחסר ולפעמים יעדיף, וע

בעולה ויורד, כי הוא תלוי בזה. אם שמתעלם בו האור העליון 

או שמתגלה ומאיר בו. וסיבת סדרי השינויים הללו הוא תלוי 

י מעשה התחתונים, כי "כ בשני בחינות, כי לפעמים הוא ע"ג

כשהתחתונים הם זכאים אז מתגלה ומאיר בהם האור העליון 

הם חייבים  ומתעלים הם וכל העולם כולו עמהם, וכשהתחתונים

אז מתעלם מהם האור העליון ויורדים הם וכן העולם כולו 

עמהם. אך לפעמים הנה נעשה כל השינויים הללו ומתנהג כל 

ש "פ כבשי דרחמנא, והוא בהנהגתו הנעלמה ית"זה רק ע

המנהיג את הכל תמיד לכוונתו התכליתית אשר יתגלה 

לו מכל בתכלית תיקון האחרון, ונעלם סיבת וטעם השינויים הל

ה "ה למשה רע"בריה. וכמו שנמצא מעניינים הללו שאמר הקב

וכן על דרך זה  ב)"(מנחות כט ע'שתוק כך עלה במחשבה לפני'. 

במדה טובה, וכמו שנאמר 'וחנותי את אשר אחון ורחמתי את 

פ שאינו כדאי והגון לכך. וכן אמרו שם על "אע –אשר ארחם' 

ל של מתנת חנם יש ה. אוצר גדו"זה בשמות רבה סוף פרשה מ

ה, שמי שאין לו בשכרו עושה לו חנם ונותן לו מזה. "לו להקב

ונעשה עניינים כאלו הרבה תמיד בכל דור ודור והם מכבשי 

דרחמנא אשר נעלם סיבתם מכל בריה. וכל זה הוא נמשך ובא 

מהחלק העליון דהתלבשות האור, אשר הוא לא נצטמצם 

ג למעלה מן המדה, למדרגת התחתון כנזכר. ולכן הוא מתנה

שהוא למעלה מכל החוקים וגבולים דהתחתון, כי הוא כולו רק 

  מאור של מעלה ולכן נעלם סבתם מהתחתון לגמרי. 

ת את בריותיו, "ובענין זה של ההארה ומיעוטה הנוגעת להנהגת השי
וזהו גם "ל "ה דברים חוצבי להבות אש וז"כתב על זה המחבר בדע

אשר עוברים בכל עת על כל אדם וכן  כן סוד כל הירידות והקטנות

הוא בהעלם בכל הנמצאות כולם. כי הנה הוא כדי לירד ולהתקרב 

אל את אשר למטה הימנו וכדי להעלותו. כי נעשה בזה עליית 

הניצוצות קדושה מבליעתן להוציא יקר מזולל. ומזה תראה כמה 

צריך האדם ליזהר מאד מלהרהר אחר מדותיו של הקדוש ברוך 

ו על חלקו אם קטן ודל הוא. או כשרואה בעצמו "תרעם ח הוא, לה
ו בחפצי שמים, וכן כאשר יש לו התגברות היצר "שאינו מצליח ח 

ו יותר מהראוי לו לפי דעתו. כי אין אדם יודע על איזה מלאכה "ח
שולח בעולמו, זה שולח לגרוף את הביבין לטהר אותם ולנקותם 

מצוק. וזה שולח לקשט את מכל חלאה וזוהמא, והוא תמיד במצור וב

ז בסגולות מלכים. "היכלי מלך ולעשות עטרה על ראשו ומתענג עי
אך כבר אמרו לפום צערא אגרא ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא 

עם בריותיו, כי הוא מסוד גלות השכינה היורד למטה לברר 

בירורין, ודיו לעבד להיות כרבו. והוא גם כן סוד כל הד' גלויות 

ו על מצבו ומדרגתו, אלא רק לבקש "ואין לאדם להתרעם ח כנודע.
ק "ש תמיד. וכבר כתב רבינו הרמ"רחמים ולמסור את עצמו אליו ית

ל כי גם כגון זה הוא גם כן בכלל השאלה הנודעת דצדיק ורע לו "ז
שהוא מכבשי דרחמנא ומהנהגתו הנעלמה יתברך שמו. ולזאת אין 

יתחזק את עצמו תמיד ויקיים ו, אלא "לאדם ליפול בשביל ירידות ח

ז) כי רק לו יתברך שמו לבד "בעצמו דום לה' והתחולל לו (תהלים ל
נתכנו עלילות לחלק לכל אחד ואחד את מלאכתו הראויה לו לתקן 

  .". וכולם יאירו באור פני מלך חייםאת שורשו במקום עליון

פ כי התלבשות העליון אשר בהתחתון הנה "והרי נתבאר עכ

שהן ארבע, אחד מבפנים ואחד מבחוץ, והם אור הוא בשתים 

. וכל אחד מהם עומד בהתחתון מ)"פ ואו"(אופנימי ואור מקיף 

בב' בחינות, אחד בצמצום ואחד שלא בצמצום. ובזה הנה 

י העליון, אם במדה אם למעלה מן המדה "מתנהג כל תחתון ע

וכנזכר. ונודע הוא שכל אור ונשמה הנה הוא מחמשה בחינות 

, וכולם הם באים ונמשכים מלמעלה, ובכל אחד הוא י"נרנח

ההתלבשות דשתים שהן ארבע שאמרנו, והם עשרים בחינות. 

והרי נמצא כי מה שאמרנו שההתלבשות הוא בשתים שהן 

ארבע הוא רק בכללות, אבל בפרטות הם מתפרטים לעשרים. 

ובאמת כי הם מתרבים לפרטים אין חקר, וכמו שיתבאר קצת 

א שכל ההתלבשות "ם כבר אמרנו לעיל פבזה לקמן. אמנ

מהעליון בהתחתון, הנה הוא רק מארת העליון אשר מתפשט 

ונמשך מהקצה התחתון שבו. וזה לבד הוא אשר מתלבש 

בהתחתון במציאותו וקיומו וכל הנהגתו כנזכר, אבל עיקרו דכל 

עולם עליון וכל פרצוף עליון הנה הוא למעלה לגמרי מהתחתון 

  א."ל פ"כולו וכנ

  פרק ג.
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הקדמה. הנה עד עכשיו דובר על כך שהגילויים של הבורא ית' 

עומדים בתבנית צורת אדם. והאמת היא שלא רק האדם עומד כמשל 

לאורות העליונים כי אם גם החלקים המתלווים אליו. דכמו שסדר 

התגלות האדם אל זולתו נעשה בציור של רצון מחשבה הרהור דבור 

ה. כך גם כשאנו באים להכיר אדם, ומעשה, וכאמור לעיל בהרחב
כ "תחילה נתבונן על מקום מגוריו, שזה מצביע קצת על עניינו, ואח

אם הוא חייכן  –על הלבושים שלו המגלים יותר, וכן על גופו 

ב. ולבסוף כפי דיבורו נדעהו יותר ויותר (מצרף לכסף וכור "וכיו
חלקי  לזהב ואדם לפי מהללו). ואם נסכם את המהלך נעמוד על ד'

. וחלקים אלו למעשה שמה (ר''ת נגל''ה)נוף וגבוש, ליכל, ה –גילוי 
שרשם למעלה בקדש, שיש לכל אחד מהם ענין רוחני שמגלה אורו 

  ית' בסדר מיוחד לו. 

ב מההתלבשות העליון בהתחתון, "הנה מה שאמרנו לעיל פ

הוא אינו מהעליון הסמוך אליו לבד, אלא שהוא מכל העליונים 

צא שבכל תחתון מתרבה ההלבשות לפי ערך ריבוי כולם. ונמ

העליונים שעליו. שכל מי שהוא יותר תחתון מתרבה בו 

  ההתלבשות, כי מספר העליונים שעליו הרי הוא יותר מרובה. 

וכן הוא עוד, כי הנה כל עולם וכל פרצוף הרי הוא מסודר 

מפרטים רבים אין חקר, ומתלבש כל עליון וכן כל העליונים 

מכל הפרטים כולם שבכל אחד, וכלול כל  –תחתון כולם בה

  תחתון מכל העליונים כולם מכל פרטיהם. 

ונבאר הדבר בדרך כלל, כי הפרטים עצמם הרי הם רבו לאין 

מספר. אך בדרך כלל הנה הוא, כי הנה בנין כל עולם הוא 

מיוסד על שני דברים, היינו האדם והעולם. ובפרטות הנה הם 

  לבושים וגופות ונשמות. היכלות ו –ד' היינו 

וההיכלות הוא כבחינת הבתים שהאדם יושב בתוכם. ובכלל 

שהם הד'  (אש רוח מים עפר)ע "העולם הנה הם הד' יסודות ארמ

כ בד' "יסודות התחתונים, וכן כל הגלגלים כולם שהם נכללים ג

והם הד' יסודות העליונים. וכל זה הם כבחינת היכלות ובתים 

והנה הם כולם עגולים כי גם הד' יסודות  שהאדם יושב בתוכם.

ל ביסודי "ם ז"ש הרמב"כ עגולים, כמ"ע התחתונים הם ג"ארמ

ג סימן י', והנה הם ההיכלות שהוא כלל העולם. וכן "התורה פ

ישנם עגולים שהם היכלות לכל פרצוף ופרצוף בפני עצמו והוא 

  בחינה אחת. 

ים אשר בחינת שניה הוא הלבושים. והנה הם האורות מקיפ

ב, ויתבאר עוד ענין המקיפים "ל פ"ישנם לכל פרצוף ופרצוף כנ

לקמן שער ו'. והאורות מקיפים הם מבחוץ להגוף ואינם דבוק 

כ הוא הגוף עם "כ, ולכן הם בבחינת לבושים. ואח"עמו כ

 –הנשמה, שהוא עיקר האדם והפרצוף. והרי הם ד' בחינות 

  היכלות ולבושים וגופות ונשמות. 

ו הד' בחינות הם שתים כנגד שתים, כי הגופות עם והנה אל

הנשמות הרי הם מחוברים ומיוחדים זה בזה. שהנשמות הוא 

בתוך הגופים והם אחד. וכן הוא על דרך זה הלבושים שהם 

כ מחוברים יחד. "האור מקיף עם ההיכלות שהם העגולים, הם ג

כי האור מקיף הוא עומד לעולם בתוך העגולים, האור מקיף 

נים והעגולים מבחוץ, והם שניהם מקיפים ומסבבים על מבפ

הגוף ונשמה של האדם מבחוץ ואינם דבוקים עמו ממש. כי 

אורם הוא גדול ואינם מאירים להגוף אלא רק לאט לאט 

  ובהדרגה גדולה, וכדי שלא יתבטל הגוף ממציאותו המוכרח לו. 

וכל זה הנה הוא בכל עולם ועולם, שכל עולם הוא כלול 

ות ולבושים וגופות ונשמות, וכן על דרך זה בפרטי כל מהיכל

פרצוף שבכל עולם, הנה כלול כל פרצוף מאלו הד' בחינות. 

ובהם מתלבש כל פרצוף עליון בהתחתון, וכן כל עולם עליון 

  בהתחתון. 

והיינו, כי מתפשט הארה מההיכלות דהעליון שהוא מהעגולים 

ב "ל פ"ינות הנשבו, ומלביש על ההיכלות דהתחתון בהשתי בח

שהוא אחד במדרגתו ואחד למעלה ממדרגתו. וכן מתפשט על 

דרך זה הארת הלבושים דהעליון שהוא האורות מקיפים שבו, 

ומלביש על האור מקיף דהתחתון. וכן מתפשט תמצית והארה 

מהגופות דהעליון, ומתלבש בהגופות דהתחתון. וסדר עמידתם 

ידתן דהמציאות דאותן ההתלבשות הנה הוא על דרך סדר עמ

העיקרי שבהם. כי כמו שאמרנו דכל אותן הד' בחינות שבכל 

אחד עצמו, עומד הגוף והנשמה מבפנים, וההיכלות והלבושים 

מבחוץ, כן הוא על דרך זה ההתלבשות דהעליון אשר 

בהתחתון, הנה עומד ההתלבשות דהארת הלבושים והיכלות 

וההתלבשות מבחוץ להלבושים וההיכלות דהתחתון.  –דהעליון 

הם עומדים מבפנים  –דהארת הגופות והנשמות דהעליון 

  להגופות והנשמות דהתחתון. 

י הארת הלבושים "ונמצא כי כל תחתון הוא מוקף מהעליון ע

וההיכלות שבו, כי הם מקיפים ומסבבים על ההיכלות והלבושים 

דהתחתון ונעשים ללבושים והיכלות אליו. וכן התחתון הוא 

מצד ההארות דהגופות ונשמות דהעליון מקיף להעליון 

שעומדין בפנימיותו. והרי כלול כל תחתון בתוך ההארות, כי 

ל. והנה "י זה הוא כל מציאותו וקיומו וכל תהלוכותיו כנ"רק ע

אמרנו שההתלבשות הוא אינו מהעליון שעליו לבד אלא שהוא 

  מכל העליונים כולם. ומכולם הוא על דרך שאמרנו. 

רטיות בעולם העשיה, משום שהוא האחרון ונבאר הדבר בפ

לכולם והוה ההתלבשות בו ביותר מכולם, לכן נבאר בו 

וממילא יובן על כל העולמות שלמעלה. הנה עולם העשיה 

אשר הוא למטה מכל העולמות כולם, הנה הוא כלול מכולם, 
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שכל העולמות העליונים אשר למעלה למעלה הנה כולם כלולים 

ל תחתון הוא כלול מכל העליונים שעליו. בו, כי לעולם הוא שכ

שכל העליונים אשר עליו, הגם שהם למעלה לגמרי, על כל זאת 

הנה הם מתפשטים בו בהארתם בפנימיותו, וכן מסבבים 

ומקיפים אותו בהארתם בחיצוניותו. ועומד כל תחתון רק בכח 

והארת כל העליונים המשפיעים בו ומאירים עליו מבית 

  ומבחוץ. 

לם העשיה אשר מקומו הוא למטה לגמרי מעולם והנה עו

א, והנה הוא מיוסד ומסודר מד' בחינות, שהם "ל פ"היצירה וכנ

היכלות ולבושים וגופות ונשמות. והגופות ונשמות הם מבפנים 

וההיכלות ולבושים הם מבחוץ וכנזכר. והנה בתוך הגופות 

ונשמות דהעשיה בפנימיותם, הנה מתפשט ומתלבש שם 

ות והנשמות דכל היצירה כולה, ובתוכם עומד הארת הגופ

התפשטות דהארת הגופות ונשמות דכל הבריאה כולה, 

ובתוכם עומד התפשטות הארת הגופות ונשמות דכל האצילות 

כולו, ובתוכם עומד התפשטות הארת בחינת הגופות ונשמות 

ק כולו, ובתוכם עומד התפשטות הארת מאור הקו דאין "דהא

  ק והאצילות. "י הא"כל העולמות כולם עסוף המתפשט ומאיר ב

והרי נמצא כי כל עולם העשיה הגם שהיא בכללה למטה 

לגמרי מכל העולמות כולם, ומקומה הוא מתחת סיום עולם 

היצירה לגמרי, על כל זאת הנה כלול עולם העשיה בתוכה 

ובפנימיותה מכל התפשטות הארת דכל העליונים כולם אשר 

י "ש. כי יורד הארת דכל עליון ע"יתלמעלה למעלה עד אין סוף 

התפשטותו בהעולם שתחתיו ויורדים על דרך זה מעולם לעולם 

י זה "עד שמתפשט ומתלבש הארת כולם גם בעשיה. כי רק ע

  נעשה כל מציאותה ורק מזה היא מתקיים ומתנהג תמיד. 

אמנם פשוט הדבר, כי הגם שאמרנו שמתפשט ומתלבש בה 

, על כל זאת הנה אינם שוים בה. ההארות דכל העליונים כולם

כי אינו דומה ההארה אשר מתפשט בה מהיצירה והבריאה 

ק. כי כל היותר "לההארה אשר מתפשט בה מהאצילות וא

עליון מתמעט בהארתו בה, ואינו מתפשט בה אלא רק בהארה 

ממועט מאד, עד שמתעלם בה ואינו ניכר בה כלל. אך על כל 

בה לרב, והוא עיקר כח זאת הנה אותה המעט ממנו נחשב 

  פ. "מציאותה וקיומה והרי מתפשטים בה הארת כולם עכ

והנה על דרך שאמרנו בהתפשטות ההארות דאורות הגופות 

והנשמות דכל העליונים כולם, המתפשטים ומתלבשים בעולם 

העשיה בפנימיותה ובפנימיות פנימיותה, כן הוא על דרך זה 

הם העגולים, ש –בהתפשטות ההארות דאורות ההיכלות 

כ "שהם המקיפים, הנה מתפשטים ג –ודאורות הלבושים 

בהארתם בעולם העשיה מכל העליונים כולם. אלא שסדר 

עמידתם הוא להיפך מהארת האורות דהגופות ונשמות. כי 

הארת האורות דהגופות ונשמות הם מתפשטים ומתלבשים 

מבפנים. אבל הארת האורות דהעגולים והמקיפים, הנה הם 

טים ומסבבים ומקיפים מבחוץ להעגולים דהעשיה מתפש

עצמה. והרי נכלל כל עולם העשיה תוך ההארות דהמקיפים 

והעגולים דהיצירה ודבריאה, ומחוץ להם הנה מתפשט ועומד 

התפשטות הארות דהמקיפים והעגולים דעולם האצילות. והיינו 

מאותן ההארות דהאצילות אשר ירדו ממקומם והתפשטו 

ולסבב על המקיפים והעגולים דעולם הבריאה,  בהארתם להקיף

י הארת המקיפים והעגולים "ועתה הנה יורד הארה מהם ע

דהבריאה והיצירה להקיף ולסבב על העגולים והמקיפים 

העיקריים דהעשיה. ועומדים המקיפים והעגולים דהעשיה 

מבפנים, ועליהם ומבחוץ להם הנה מקיף ומסבב הארת 

צירה כולה. ועליהם ומבחוץ להם המקיפים והעגולים דכל הי

מקיף ומסבב ההארה דהארה דהמקיפים והעגולים דכל הבריאה 

כולה. ועליהם ומבחוץ מקיף ומסבב התפשטות הארה דהארה 

דהמקיפים והעגולים דכל האצילות כולו. וכן עליהם ומבחוץ 

כ התפשטות הארה דהארה דהמקיפים "הנה מקיף ומסבב ג

כללו כולם בתוכו, ועליהם ועל כולם ק כולו, ונ"והעגולים דכל א

ל "הנה מקיף ומסבב אור אין סוף שהוא הגילוי הראשון הנ

ג, שהוא למעלה מהכל ומקיף ומסבב את כל. כי כל "שער ד' פ

העולמות כולם הם עומדים כולם בתוכו, שהוא בחלל הצמצום 

שבתוכו. והוא מקיף את כולם והם כולם כלולים בו ותלוים 

  אורו תמיד. ועומדים בשפעו ו

והרי נמצא כי עולם העשיה הגם שהיא באמת למטה 

ומתחתית כל העולמות כולם, על כל זאת הנה מתפשטים 

א "ומתלבשים כולם בה בהארתם. כי מתפשט ויורד הארת דכ

ממקומו הן מהגופות והנשמות שבהם ומתלבשים בה 

בפנימיותה, והן מהמקיפים והעגולים שבהם ומלבישים אותה 

י "רי כלולה העשיה בתוך כל העולמות כולם עמסביב. וה

הארת המקיפים והעגולים דכל אחד, המתפשטים ממקומם 

י הארת הגופות "להקיף אותה. וכן הם כולם כלולים בה ע

ונשמות דכל אחד המתפשטים ממקומם ומתלבשים בפנימיותה. 

וכן הוא על דרך זה בכל עולם ועולם. כי הגם שכל עולם עליון 

מרי מהעולם השני שתחתיו, כי אינו מתחיל הוא למעלה לג

השני אלא רק תחת סיומו דהעליון לגמרי, על כל זאת הנה הם 

מתלבשים זה בזה וכלולים זה בזה על דרך שבארנו בעולם 

  העשיה. 

וכל דברינו הללו הנה הם מכוונים בדברי הרב בשער עגולים 

ה. ויושר ענף ד', וכמו שבארנו שם כל דבריו בזה בעומק וארוכ

ונודע הוא כמה שטרחו המפרשים שם והרבו בקושיות. אבל 

במה שאמרנו כאן שורש הדברים בזה, ובפרט בכל מה 
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שכתבנו שם בארוכה יתבארו כל דברי הרב באר היטיב ועיין 

  א דרוש ה'."ה ח"עוד דברינו בזה בספר הדע

  שער ו.

  פרק א.

ונחזור מעתה על דברינו הראשונים אשר לעיל שער ד'. כי 

ש אשר "ה אמרנו שם מפרק ג' והלאה, שכללות גילויו יתהנ

נתגלה בכל המציאות כולו, הנה נסדר בחמשה גילויים שהם ה' 

מדרגות, ובהם נתגלה מאמתתו הפשוטה הנעלמה ונתפשט 

ש עד גילויו "מגילוי לגילוי. שהוא מהגילוי דאור אין סוף ית

ע, וכמו שבארנו בכל דברינו שם. "האחרון שבהעולמות בי

י בחינת צמצום "והנה התפשטותו ויציאתו מגילוי לגילוי היה ע

  מכל עליון להתחתון. 

והיינו כי לצורך יציאתו מכל גילוי הקודם להגילוי השני אשר 

תחתיו שהוא למטה ממנו במדרגה, הנה נצטמצם ונסתלק 

ועלה האור דהגילוי הראשון למעלה כדי ליתן מקום להגילוי 

ענין הגילוי הראשון דאין סוף איך השני וכמו שיתבאר. אמנם ב

אין לנו רשות לדבר  –שיצא בו מאמתתו הפשוטה הנעלמה 

  ולהתבונן בזה מאומה כלל. 

היינו שאין לנו להשליך אחורה ממה שנגלה לנו, שיציאת כל מדרגה 
אל אמתתו הנעלמה שהוא  –היתה כרוכה בצמצום המדרגה הקודמת 

ם שם ושום תנועה למעלה מאור אין סוף. שאין להניח שם שו

  ב, אלא רק לידע שממנו הכל ודי. "וכיו

וכמו שכתבנו לעיל שער ד' כמה פעמים בזה. ואי אפשר לנו 

לדבר אלא רק מאחר שנתגלה ולמטה. והיינו בסדר יציאתו 

מהגילוי הראשון להשני, וכן בסדר יציאתו אשר מהשני 

והנה היה להשלישי, ומהשלישי להרביעי, ומהרביעי להחמישי. 

י צמצום. שהוא הסתלקות ועליית האור "יציאתו מגילוי לגילוי ע

  למעלה וכמו שיתבאר לפנינו. 

והענין הוא, כי הנה כל גילוי וגילוי קודם שיצא להגילוי השני 

שתחתיו, הנה היה נמשך אותו הגילוי העליון גם בהמקום 

העתיד להגילוי השני, וכן משם ולמטה כולו בכל אחד לפי 

ילויו שבאצילות שהוא למעלה וקודם להגילויו ערכו. וכגון ג

ע, היה מתפשט מתחילה האור דאצילות גם בכל המקום "שבבי

ע כולן. והיה מתפשט מקודם ממקום "העתיד להעולמות בי

ע רק מגילויו אשר מבחינת "האצילות עד סוף המקום דהבי

ע שיסתלק "האצילות לבד. ולכן היה נצרך לצורך גילויו שבבי

כל האור דבחינת האצילות שהיה נמשך שם,  מאותו המקום

ויעלה אותו האור למעלה במקום האצילות כדי לעשות וליתן 

(ועיין כל זה בארוכה בדברינו בספר הכללים כלל ע. "מקום להעולמות בי

   ג)"ז' וכלל י

וכן הגילוי השלישי שהוא הגילוי דאדם קדמון, הנה קודם שיצא 

וי אשר להאצילות, היה ונתפשט להגילוי הרביעי שהוא הגיל

ק גם בהמקום העתיד להאצילות, והיה שם "נמשך האור דא

ק לבד שהוא הגילוי השלישי. [ולמקום "מקודם רק אור דא

ק בבחינת "ע, היה אז אותו האור דא"העתיד להעולמות בי

הגילוי השני] ולכן היה נצרך לצורך גילויו דהאצילות, שיסתלק 

לות כל האור דאדם קדמון ויעלה מאותו המקום העתיד להאצי

שהיה שם. ונסתלק ועלה בעיקרו 

אשר למעלה, כדי לעשות וליתן 

מקום לגילוי האצילות שהוא 

הגילוי הרביעי, וכמו שמתבאר כל 

זה בדברינו בספר הכללים כלל ה' 

ב. [ולמקום העתיד "ו' וכלל י

ע היה נחשב עדיין ההארה "להבי

הנשאר מהאור הנזכר אחר 

  ילוי השלישי]. סילוקו בבחינת הג

וכן על דרך זה בהגילוי השני 

שהוא הטהירו עלאה ואויר קדמון, 

הנה קודם שיצא ונתפשט להגילוי 

השלישי שהוא אדם קדמון, היה 

נמשך ונתפשט האור דכל הגילוי 

השני גם בכל המקום העתיד 

לאדם קדמון. [ולמקום האצילות 

ע היה "ומכל שכן להמקום דהבי

הראשון נחשב זה בבחינת גילוי 

והבן מאד]. ולכן לצורך הגילוי 

ק שהוא הגילוי השלישי, היה "דא

נצרך שיסתלק כל האור העיקרי 

דהגילוי השני למעלה במקומו, 

  . (עיין הערה בצד)וכדי לעשות וליתן מקום להגילוי דאדם קדמון 

הערת ביניים על הדברים המחודשים מאד שבהערת דברי הרב. הנה 

אה לכאורה שאין דברי הרב בכאן הלומד בעץ חיים כסדר יר

כ שם. דמגוף העץ חיים משמע שאין מהלך אמצעי "תואמים למש
ק. "שבו שמש הקו והצמצום כדבר אמצעי טרם הופעת הגילוי דא

אמנם כל זה אינו אלא מלשון העץ חיים, אבל מהמקורות שציין 

בהערה מוכח שמהלך הקו והצמצום היה מהלך עצמאי לפני הופעת 

ק. בדבר זה נתבסס לרב המהלך של חמשת הגילויים "הגילוי דא
  י שבנו ולעוד דברים. והדברים ארוכים."הכוללים המקבילים לנרנח

ה. וכמו שמבואר כל זה "הגה

א "למבין בספר שער הקדמות דף י

ה ועתה יתבאר ענין אחד "א בד"ע

ק כולו הוא "כו' שאמר שם כי כל א

ן בערך "ן וזו"ה וב"רק בבחינת מ

ובדרושי  .הקודם אליו עיין שם

ב אמר שם הרב "נקודות רפ

יל יבין וידמה מלתא והמשכ

למלתא כו' גם תבין כי בכל 

בחינת הוצאות אורות חדשים היה 

כי כן  ,קודם להם ענין הצמצום

י שלו כדי "א שצמצם נה"מצינו בא

ק לצורך "וכן היה בא ,ן"לאפקא זו

האצילות עיין שם. ואם עיני שכל 

לך תבין מכל זה אמיתת דברינו 

כי לצורך המציאות  ,אשר אמרנו

בחינת צמצום  ק היה"דא

והסתלקות האור בהטהירו ואויר 

ונסתלק  ,ון שהוא הגילוי השנימקד

ועלה האור העיקרי דהגילוי השני 

כ "והיה הצמצום ג ,למעלה

י. והבן והשם יכפר. "בבחינת הנה

ובספר הכללים לא דברנו בזה 

הגם ששם הוא המקום  ,מאומה

ל "אך כבר אמרו רז ,העיקרי לזה

ג "(בירושלמי ראש השנה פ

דברי תורה עניים  הלכה ה')

כ "במקומן ועשירים במקום אחר. ע

 ה."הג
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וכן על דרך זה בהגילוי הראשון, שהוא הגילוי דאור אין סוף 

ל "ש שהוא הגילוי הראשון מאמתתו הפשוטה הנעלמה, וכנ"ית

אור שער ד'. הנה קודם שיצא ממנו להגילוי השני שהוא ה

דהטהירו עלאה ואויר קדמון, הנה היה אותו הגילוי הראשון 

ס גם בכל המקום דהגילוי השני כולו וכן משם "דהאור א

ס לבד. ולכן "ולמטה, והיה מאיר מתחילה בכל מקום רק אור א

ס מכל אותו המקום, כדי "היה נצרך שיסתלק ויעלה האור דא

דברי הרב ליתן ולעשות מקום להגילוי השני, וכמו שמבואר ב

בעגולים ויושר ענף ב'. והוא הצמצום הראשון הנודע שהיה 

  בהגילוי הראשון. 

והרי נמצא כי קודם שיצא כל גילוי שלמטה, היה מתפשט 

ונמשך הגילוי הקודם בכל מקום שממנו ולמטה. אך לצורך 

הגילוי שתחתיו נצטמצם הגילוי העליון ונסתלק ועלה למעלה, 

י זה נתגלו כל העולמות כולם "וע כדי ליתן מקום להשני אליו.

  בגילוי אחר גילוי כל אחד למטה במדרגה מהעליון שעליו. 

והטעם על זה הוא, כי הנה כל אור היותר עליון הנה הוא 

השורש לכל מה שתחתיו, וכלול בו בכח ובהעלם כל מה 

שלמטה ממנו. וכן היה כוונת גילויו מתחילה לצורך כל 

ו, וכמו שאמרו סוף מעשה המציאות כולו אשר למטה הימנ

במחשבה תחילה. ולכן נתפשט מתחילה בכל המקום 

י "י זה שורש לכולם. כי ע"דהמציאות כולו, וכדי להעשות ע

ירידתו והתרחקו ממקורו, אחר שנצטמצם ונסתלק העליון 

שעליו למעלה וירד הוא ונתפשט במקום העתיד להעולמות 

ותכונה י זה ונעשה בו כח "התחתונים, הנה נצטמצם ע

י זה שורש "מאיכות האור הראוי לכל עולם ועולם, ונעשה ע

לכולם. ולא עוד אלא שגם אחר שנסתלק ועלה גם הוא למעלה 

למקומו העיקרי הראוי אליו, הנה הניח כל אחד רושם אור 

ממנו בכל מקום ומקום לפי ערכו, ואותו הרושם הוא נשאר שם 

מציאותו  לעולם, והוא השורש הראשון והכח הפנימי לכל

י כל זה הנה עומד גם כל מציאות היותר תחתון "העתיד. וע

קשור ותלוי לעולם גם בהאור היותר עליון, ותלוים ואחודים זה 

י זה גם לכל יותר תחתון להתעלה "בזה לעולם. וכן אפשר ע

מעילוי לעילוי ולעלות גם למדרגת היותר עליון, וכמו שיהיה 

  בתכלית תיקון האחרון. 

נמשך מתחילה ונתפשט כל גילוי היותר עליון קודם ולכן היה 

יציאתו להגילוי השני בכל המקום העתיד להמציאות כולו, וכדי 

י זה רושם ושורש לכולם ולכלול את כולם בו. אמנם "להמציא ע

אחר שעשה את פעולתו בזה הנה חזר ונסתלק ועלה למקומו 

שר הראוי אליו, וכדי ליתן מקום לכל המדרגות שתחתיו, ואפ

  כ. "להם מעתה לצאת על מציאותם ג

והרי נתבאר ענין צורך הצמצום הנעשה בכל גילוי וגילוי 

י זה "שבכל הגילוים כולם, שהוא כדי ליתן מקום להשני אליו, וע

יצא כל חלוקי המדרגות כולם שכל תחתון הוא במדרגה למטה 

  הרבה מהעליון שעליו. 

י צמצום האור "ה עלסיכום, כל יציאת שלב משלב מוקדם יותר נעש
של השלב המוקדם כדי לאפשר לבא אחריו לחול במדרגתו. 

ומתחילה לא נמשך אותו האור של המדרגה הקודמת אל מקום 

המדרגה התחתונה אלא כדי לשמש לה מקור כח וחיות וקיום 

בההארה שישאיר אחר סילוקו. התפשטות האור אל המקום העתיד 

האור אין סוף שהיה מתחילה למדרגה הבאה כולל בעניינו אפילו את 

   .ממלא את הכל

  פרק ב

והנה ענין הצמצום עצמו הנעשה בכל עליון לבאר עניינו 

בדיוק הוא באמת סוד עמוק נורא מאד ואין רשות להתבונן בו 

כלל ומכל שכן להעלות על הכתב. ועל כגון זה וכיוצא בזה 

'בשכר ויסתר משה פניו זכה לקלסתר פנים,  (ברכות ז)אמרו 

כר כי ירא זכה לוייראו מגשת אליו, בשכר מהביט זכה בש

ה 'כבוד אלהים הסתר "לותמונת ה' יביט'. וכן נאמר משלי כ

דבר'. אמנם באשר שאין דרכי לסתום אלא לפרש, כי כל מה 

שחנני אלהים מתעלומות חכמה הוא רק להוציאם לאור, ולזאת 

כ בכמה מקומות מדברינו "רמזתי גם הענין הנורא הזה ג

ה ובספר הכללים. והמעיין "גולים ויושר ענף ב ובספר הדעבע

האמיתי יעמוד עליהם ויהי רצון שלא יכשל. ובאשר שלבאר 

עומק עניינו בפרטיות אי אפשר ולזאת לא נדבר עתה אלא 

בפשטות הענין לבד. כי בכל ענין יש עומק ופשט נגלה ונסתר, 

א שהכל והם מתאימים זה עם זה ומכוונים זה בזה, ולא עוד אל

  הולך אחר הפשט. ולכן נדבר עתה בפשוטו לבד והוא זה. 

כי ענין הצמצום שהוא הסתלקות ועליית האור למעלה כבר 

א שאין הכוונה שנשאר למטה פנוי "אמרנו לעיל שער ה' פ

וריקני מכל וכל. כי לעולם הוא שאין העדר החלטי בשום מקום 

מציאות  א. אך ענין הצמצום הנה הוא עצמו"ל שער ה פ"וכנ

כ, והיינו כי הנה הוא בחינת כח פרטי אחד המחשיך ומסתיר "ג

את האור ומגבילו, והוא בבחינת מסך העומד לפני האור. 

וכאשר נסתלק ועלה האור למעלה, והאור ההוא אשר עלה 

ס אשר אין להבחין בו שום בחינת גבולי "הנה הוא בבחינת א

התחתון הוא כלל ושום כח פרטי כלל, כי כל אור עליון נגד 

ס בערכו. וכן כל החמשה גילוים שחשבנו לעיל שער ד', הנה "א

ס שלא נבחן בו שום "נחשב כל עליון נגד התחתון לבחינת א

גבולי ושום כח פרטי. וכאשר עלה ונסתלק כל עליון למעלה, 

י סילוקו ועלייתו נתגלה ונאצל ממנו כח פרטי אחד "הנה ע
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ונותן הרחקה אליו.  המחשיך ומסתיר את האור שעומד לפניו

ונמשך ומתפשט הכח הזה בכל המקום העתיד להמציאות כולו, 

ומחשיך ומבדיל בפני האור שעלה למעלה, ועליו נאמר 'ישת 

חשך סתרו סביבותיו סוכתו'. כי נעשה בפני האור כמסך 

ופרגוד לפניו, וכן נאמר עליו 'ענן וערפל סביביו', כי הוא כעין 

  עביות העומד בפני האור. 

הנה מקודם דיבר בענין הכח המקיים הנותר במקום העתיד למה 

כח הצמצום והמצמצם  –שיופיע בגילוי הבא. וכעת מדבר מכח אחר 

את האור שעתיד להכנס, ולהעשות עליו כגוף המגבילו. וניתן 

י, הנה כל הורה "להמשיך הדבר לחינוך הילדים. ונאמר כך בעזה
הסתדר בכחות עצמם, רוצה להעמיד ילדים עצמאיים שיכולים ל

בעלי עבודה (רוחנית) וכו' וכדי לעשות כן צריכים ההורים לפעול 

כמה פעולות סותרות בעניינם לפי האיזון הנפשי של הילדים. היינו, 

מצא לילד לכל צרכיו וכו' אבל בשלב ישמצד אחד צריך ההורה לה

מסוים עליו לחנכו ללכת בדרכו ולבחור אותה. לצורך זה אם ההורה 

בזה  –וד כל הזמן ליד הילד ויאמר לו מה נכון לעשות ומה לא יעמ

לא תצא תכליתו לפועל כראוי. לכן מצד אחד צריך לשמש כתומך 

ולתת לו את הכלים המעשיים לחיות וכו' (וזה בחינת השפע של 

המקום לקיים את הנמצא שם) ומצד שני צריך להסתלק מתחום 

מה שנותן לילד את  –ק) בחירתו ולתת לו לבחור. (וזה בחינת הסילו

המדרגה שלו שלא כמדרגת אביו, שהרי במקומו הוא הבוחר וצריך 

  לגלות את חלקו בגילוי כבוד מלכות שמים. 

והנה כל שיעור המשך הכח הלז הוא נקרא בשם חלל ומקום 

כ, והוא "פנוי, כי הוא המקום להמציאות העתיד שנעשה בו אח

כולו. ונעשה כל  החלל דהצמצום אשר בו נעשה כל המציאות

המציאות מהצמצום עצמו. והיינו כי הנה אותו הצמצום 

שאמרנו שהוא כח המחשיך ובחינת עביות, הנה ממנו נמשך 

כ. "ונעשה כל בחינות הגוף וכלים להמציאות שנעשה שם אח

י זה כח המחשיך "כי אחר שנתסלק האור ממנו ונאצל ונעשה ע

עלה האור ממנו ומסתיר ומגביל את האור כנזכר, הנה אחר ש

ונשאר אותו הכח למטה לבדו נחשך עוד יותר וניתוסף בו 

י זה בכל תכונות וכחות הגבוליים "עיבוי על עיבוי, ונשלם ע

ככל הנצרך להוציא ממנו ועל ידו את כל החומר והגוף 

דהמציאות שלמטה. אמנם הוא, כי הנה הצמצום עצמו שהוא 

א לבדו הנה הכח המסתיר ומגביל את האור, כאשר עומד הו

לא נעשה באמת עדיין ממנו שום דבר כלל. כי הוא לבדו הנה 

הוא רק בבחינת כח היולי העומד מוכן לקבל כל צורה. אבל 

הוא גופה לא נראה בו עדיין שום צורה כלל ואינו נופל עליו 

שם מציאות כלל, ואדרבה הוא כי נראה שהוא היפך המציאות. 

, והוא עומד לפניו כי הרי המציאות הראשון עלה ונסתלק

כ "ומחשיך עליו ומסתירו, ומציאות אחר עדיין לא נעשה בו, וא

הרי ניתן לראות בו כמו חלל ואויר פנוי. ולא נגלה אותו הכח 

י שחזר המאציל עליון "דהצמצום בחינת מציאות, אלא רק ע

י זה "כ קו אור אחד מאור הראשון שעלה, וע"והמשיך בו אח

כ. כי נעשה הוא "ו דכל הצמצום גהנה נתגלה אז כחו ופעולת

עם האור שנתפשט בו לבחינת חומר וצורה, והם שניהם 

מציאות אחת. היינו שהם שניהם היסוד והשורש דכל העולם 

כולו שנעשה בו בכלליו ופרטיו, כי כל כלל העולם וכל 

המציאויות הפרטיים שבו, הנה כולם יוצאים ונעשים מאותו 

הנה פעל האור בהצמצום הצורה והחומר דהקו וצמצום. ו

והצמצום בהאור כל אחד לפי כחו ותכונתו. כי האור הנה דרכו 

הוא להיות מאיר ומתגלה, שהוא להוציא ולהמציא עולם מלא 

ומציאויות שונות מכל המציאויות כולם הראוי לעולם שלם, על 

דרך האור העליון אשר יצא ממנו. ובחינת הצמצום הנה טבעו 

לכל דבר ולהסתיר ולהעלים את האור  הוא לצמצם וליתן גבול

י זה הנה יוצא ונעשה משניהם יחד "להיות למסך לפניו. וע

מציאויות שונות מפרטים רבים. והיינו לפי כל איכות הכחות 

שישנם בהאור, ולפי כל תכונות הכחות דהצמצום המסתירו 

וכן ומגבילו ונעשה למסך לפניו, שהוא בחינת עביות וגוף וכלי. 

  .דו לכל פרט ופרט מהמציאויות כולםנעשה על י

היינו שבהאור עצמו ישנם כל כך איכויות וגילויים העתידים לצאת 
כ כל כך כחות של עיבוי "ממנו. וכנגדו בהכח של הצמצום יש בו ג

וגבול המתאימים לאיכויות של האור להוציא על ידם כלים לכל 

ים אותם הכחות. וכבר דברנו במשל התאים העובריים שהם משמש

כעין כח הגבול והגוף להנפש הרוחנית לכלל כחותיה, כך שבתכונת 

תאי הגוף העובריים לשמש ככלי לעין ואזן וחוטם וכו' ובכחם 

להסתדר בסדר כזה שכל כח שבנפש יצא לפועל בגדר וגבול של 

  איבר גופני מסוים. 

י שניהם מציאויות שונות רבות, כל אחד בחינת "והרי יוצא ע

כל כח פרטי שבהאור הוא מאיר ומוציא  אור וכלי. שהרי

וממציא מציאות אחת לפי איכותו, וכל מה שהוא מוציא 

וממציא הנה הוא רק בבחינת אור ונשמה לבד. אך כח 

הצמצום אשר מתייחד עם האור ומסבבו מכל סביביו, הנה 

י "מצמצמו ומגבילו וגורם לו עביות ונעשה עליו לגוף וכלי. וע

כל המציאויות כולם אשר בפרטות זה הנה יוצאים ונעשים 

ופרטי פרטות כל אחד מחומר וצורה שהוא גוף ונשמה, 

ומתגלים ומתרבים המציאויות לפי כל הכחות והאיכות 

שבהאור, ולפי כל התכונות והכחות שבהצמצום. והם בחינת קו 

וצמצום, שהם היסוד והשורש דכל עולם. והם יצאו ונעשו מכל 

  א. "ל פ"ל עליון ועלה למעלה כנגילוי וגילוי אחר שנסתלק כ

כ חזר והאיר "י זה הצמצום, ואח"כי מתחילה הנה נעשה ע

באור קו אחד, ומזה יצא העולם התחתון שהוא הגילוי השני. 

והיה כל זה מכל אחד ואחד, היינו מאור אין סוף שבהטהירו 
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עלאה ואויר קדמון לאדם קדמון, ומאדם קדמון להאצילות, 

בכל גילוי עליון היה צמצום והתפשטות  ע. כי"ומהאצילות לבי

קו לצורך הגילוי השני, שכל הגילוי השני הוא רק בבחינת קו 

אחד דק מהאור דהגילוי הראשון, אשר נתגלה ונתפשט בו 

י כל זה "אחר שנסתלק, שהוא בהצמצום שנעשה בסילוקו. וע

הנה ירד המציאות דהגילוי השני בירידת מדרגה הרבה 

י זה "שהיה שם בתחילה, וירדו ע ממדרגת האור העליון

העולמות כולם במדרגה למטה ממדרגה, עד שהגיע להמציאות 

דעולם העשיה והעולם הזה שאין למטה הימנה בכמותה 

  ואיכותה. 

כלל היוצא מדברינו, כי היה בחינת צמצום וקו מכל גילוי 

העליון להגילוי שתחתיו. ואין הצמצום העדר וריקני אלא הוא 

סתיר את האור וכח הגבולי, והוא שורש דכל כח המחשיך ומ

י הקו "גוף וכלי. אמנם לא נראה ולא נעשה בו שום דבר אלא ע

דוקא. והם שניהם כמו חומר וצורה, ומהם יצא ונעשה כל 

המציאויות כולם דכל עולם תחתון. כי הקו והצמצום הוא 

שרשם, ובכלל העולמות כולם הנה הוא הטהירו עלאה ואויר 

הקו והצמצום הראשון אשר מהגילוי הראשון, הקדמון שהם 

י "שהוא האור דאין סוף, כי הם השורש דכל העולמות כולם. וע

הקו והצמצום הנעשה מכל עולם עליון להעולם שתחתיו, 

ונעשה כל עולם שלמטה רק מקו אחד דק מאור העליון, הנה 

י זה ירדו העולמות במדרגה למטה ממדרגה עד המציאות "ע

יא תחתונה ולמטה מכולם. אמנם לבאר הדבר דהעולם הזה שה

בפרטיות בכל עולם ועולם וסדר השתלשלותם הנה הם ארוכים 

למאד, והם מבוארים בדברינו בספר הכללים שהוא כולו מיוסד 

  ש."על זה, ושם מתבאר כל הדברים הללו בנמוקן וטעמן יעו

  פרק ג.

הנה מה שאמרנו, כי מתפשט קו אור אחד דק במקום הצמצום 

אור העליון אשר נסתלק ועלה, ומאותו הקו אור נעשה כל מה

המציאות דעולם התחתון. הנה ישנו באותו הקו ב' בחינות, 

אחד הוא כל ההתלבשות דשתים שהן ארבע אשר אמרנו לעיל 

ג. והיינו כי יורד ומתפשט מאור העליון וכן "ב ופ"שער ה' פ

מכל העליונים כולם ומתלבשים בהארתם בהקו, בהבחינות 

דשתים שהן ארבע וכמו שבארנו שם. והשני הוא כי הנה עיקר 

העצמות דאור הקו הוא באמת זולת כל ההתלבשות הנזכר, 

  אלא שהוא מה ששייך לעצם התחתון גופה משורשו ומעיקרו. 

היינו שבהקו (כל עולם וגילוי נקרא כאן בשם 'קו') אין רק שפע 
ניותו באור פנימי הנמשך אליו מכלל הקודמים אליו בפנימיותו וחיצו

ומקיף כמו שנתבאר. אלא יש בו גם משהו שמלכתחילה לא יצא 

  אלא בעבורו, וכפי שיבואר לקמן.

ש בכל אור עליון, שורש "כי הנה ניתן מהמאציל העליון ית

ורושם להמציאות דהתחתון, והוא מונח גניז וטמיר באור 

העליון ומוכן לעולם רק להתחתון. ובתחילה הנה הוא מושרש 

י ירידת כל אור עליון והתפשטותו "העליון רק בכח לבד, אך עב

א, הנה יוצא אז אותו "ל פ"בתחילה במקום העתיד להתחתון כנ

השורש מהכח אל הפועל ומהעלם אל הגילוי, ומתגלה בו אז 

שהוא השורש דהתחתון. וכאשר מסתלק האור ועולה למעלה 

תון בעת הצמצום, הנה מסתלק ועולה עמו אותו השורש דהתח

כ. והנה ניתוסף לו בעלייתו למעלה תוספת אור וברכה "ג

הרבה מאור אין סוף העליון, כי מקודם לא היה אלא רק בחינת 

שורש דק וקטן וכגרעיני פירי, אך בעלייתו למעלה הנה ניתוסף 

בו אור וברכה מלמעלה בתוספת מרובה על העיקר, ונעשה 

כל ונשלם לשורש שלם. וכן מתלבש בו ומתייחד עמו 

ההתלבשות דשתים שהן ארבע מכל האורות העליונים כולם, 

ומכל זה יורד ונמשך הקו אור בהצמצום, ונבנה מהם כל הבנין 

  ב."ל פ"דאותו העולם אשר יורד בו וכנ

הנה כאן סיכם בקיצור נמרץ את מציאות שורש כל הגילויים 

ד בדרך "בהגילויים הקודמים להם וסדר יציאתם. ונסכם הדברים בס
ר היה למעשה כולל בתוכו את כל שרשי הנשמות ". הנה אדהמשל

שעתידות לצאת בכל משך ימות עולם. וכשהוליד את קין ואת הבל, 

השאיר בעצמו את שורשו שלו ונתן להם את כל שאר השורשים. 

וקין והבל עצמם היו השרשים שהיו ראשונים ב'תור' לצאת מן הכח 

ר בסוד לבוש "דהאל הפועל. וביציאתם נמשך אליהם הארה מא

 –חיצוני ואור פנימי. ונמצאו קין והבל עומדים במציאות כפולה 
מצד אחד יש בהם 'משלהם' ממש, היינו נקודתם העצמית 

ר. ויש בהם "שהתחדשה בבריאת העולם והונחו ונכללו בנשמת אדה
ל ג' שותפין באדם "(וכמו שאמרו חזר (וחוה). "התוספת שהוסיף להם אדה

, ויש לשים לב ללשון 'ג' שותפין באדם' היינו שיש את הג' שותפין אבל יש ה אביו ואמו"הקב
את האדם עצמו, שהוא נקודתו העצמית כעיקר ועצם מה שהיה מונח במחשבת המאציל 

וכן קין בעצמו (הבל נרצח כידוע) כשהוליד את בנו כתכלית לעצמו) 

מסר לו את שאר שרשי הנשמות ונשאר עומד בשלו לבד. וזה 

לכך שבהקו עצמו הונחו כל שרשי הגילויים העתידים לצאת, מקביל 

והינם בכח ולא בפועל, שהרי אין עולם דהקו והצמצום מקום 

ק 'העביר' לו את שאר השרשים "גילויים בפועל. וכשהוציא את הא
  שממנו ולמטה, ונשאר הקו בעניינו לבד.

י "ובענין סיבת יציאת כל עולם תחתון מהעליון שעליו, שנעשה ע
העולם העליון התפשט מתחילה למקום התחתון וחזר למקומו, ש

ילד שיש לו בטבעו כשרון נפלא  –הנה את זה נמשיל במשל נוסף 

לניגון, אבל הוא חי במקום שאין שם כלי נגינה שיוכל להוציא את 
כשרונו לפועל. יום אחד הלך אותו הילד למקום שבו שמע 

לאביו ובקש ממנו את  לראשונה ניגון, נפשו מאד התפעלה ומאז חזר

הכלים שיוכל גם הוא ללמוד את החכמה הזו. וכך הוא בענין שרשי 

הגילויים שהיו מונחים היכן שהיו, כשירדו ממקומם בירידת ה'אב' 



91  
 

 

 

 
91 

 

כ כשיחזור "הרי אח –והגיעו למקום המיוחד להם שבו יתגלה כחם 
האור למקומו והם עמו, הרי ישובו הם ויעלו אל המאציל העליון 

ממנו תוספת ברכה לשיוכלו להוציא לפועל את כחם במקום לבקש 

החדש המתאים לפעולתם. ואז יקבלו תוספת וברכה וישובו למקום 

ירידתם בראשונה לבנות שם את העולם שנועדו בשבילו מתחילת 

היצירה. ובירידתם למקומם, ירדו עמהם גם שאר שרשי הגילויים 

ירד למטה ממקומם למקומות היותר רחוקים, וכשישובו הם עצמם ל

למקום העתיד להגילוי הבא, ישובו ויתעוררו אותם השרשים שירדו 

  עמם ויחזרו למעלה לבקש תוספת וכו' וכו' 

והרי נמצא כי הקו הנה הוא מיוסד משני בחינות, אחד הוא 

מאור עצמותו גופה שהוא עצמות האור השייך לאותו העולם 

ון, והוא עיקרו שיורד בו אשר הוכן לו מתחילתו מהמאציל עלי

וחלקו השייך אליו עצמו בסוף מעשה והוא במחשבה תחילה. 

והשני הוא כל ההתלבשות דשתים שהן ארבע מכל האורות 

ל שער ה' "העליונים כולם המשתתפים עמו ומתייחדים בו וכנ

  ג."פ

אמנם הוא, כי הנה האור עצמותי אשר אמרנו שישנו בכל 

ימי ואחד מקיף. כי כ בב' בחינות אחד פנ"עולם, הנה הוא ג

הנה כל מציאות הקו אשר אמרנו, הנה הוא בבחינת אור וכלי, 

י זה הוא רק בבחינת קו דק, כי הכלי שבו מצמצמו "כי ע

ומגבילו ונעשה בו הכלי מכח הצמצום אשר מתפשט בו, כי 

פ הוא כי הקו הוא "ל. ועכ"הרי הקו הוא מתפשט בהצמצום כנ

ר בהכלי הנה נחלק לשנים, בבחינת אור וכלי, וכאשר נכנס האו

שלא נכנס בהכלי אלא רק חלק קטן ממנו, אבל החלק היותר 

גדול הוא נשאר מבחוץ ומקיפו מסביב. והרי לנו כי גם האור 

כ בב' בחינות אחד פנימי "עצמותי שבכל עולם, הנה הוא ג

  ואחד מקיף. 

והנה תועלת המקיפים הוא, כי הרי האור הפנימי הנה הוא 

וכלי והם אינם מנגדים זה לזה לעולם, אלא מצומצם בהגוף 

י "אדרבה שמתייחדים זה בזה ואינו פועל כל אחד אלא ע

י "חבירו. כי פעולת כל אור הפנימי שהוא הנשמה הרי הוא ע

הגוף, ופעולת כל הגוף הרי הוא רק בכח הנשמה שבו, ושניהם 

שולטים בשוה ומסתכלים זה על זה. כי הגוף מסתכל על 

מנה חיותה תמיד, והנשמה מסתכל על הגוף הנשמה לשאוב מ

שלא לייגע אותו ושלא לפעול בו יותר מכחו. ולכן הוא כי הנה 

הגם שמתלבש בכל עולם ופרצוף תחתון מכל האורות 

ג, על כל זאת הנה אינם "ל שער ה' פ"העליונים כולם וכנ

מתגלים בו אלא במיעוט היותר אפשרי, היינו לפי כח הגוף 

ולסבול, ומצטמצמים כל האורות  והכלי שיוכל לקבל

שמתלבשים בו לפי כח הגוף, ומעלים אותו ומזככים אותו רק 

לאט לאט ובמיעוט גדול. כי באם שהיו מתגלים בו בתוקף 

אורם, היה מתבטל הגוף וכלי מכל וכל, ואז היה חוזר גם כל 

האור כולו למעלה ולשורשו. כי אין להאור הפנימי מקום 

  י הגוף וכלי שמתלבש בו. "אלא רק ע ועמידה בהעולם התחתון

אמנם האור המקיף הנה הוא אינו כן, כי הרי הוא אינו מתלבש 

בהגוף והפרצוף כלל, ולא נצטמצם באורו לפי כח הגוף. והנה 

אינו צריך הוא להשתוות את עצמו עם הגוף מאומה, כי מה 

י הגוף כלל. וממנו הוא "שפועל הוא הנה אינו נמשך פעולתו ע

ים הנגלים אשר הם כולם למעלה מהטבע לגמרי. כל הניס

י הגוף, ולכן אפשר לו לצאת "ומשום שלא נמשך פעולתו ע

ולהתגלה בתוקף אורו למעלה מכח הגוף לגמרי ולעשות הפכו, 

ועל כל זאת אינו גורם שום ביטול להגוף, אלא הוא עושה את 

פעולתו גם בעת שהגוף קיים ובתוך הגוף עצמו. ועל כל זאת 

מבטל אותו ואינו מזיז אותו ממקומו כלל, אלא שהגוף אינו 

עומד על עמדו והאור עושה את פעולתו בתוך הגוף עצמו, 

  הגם שהוא הפכו לגמרי. 

–הנה אור מקיף ואור פנימי איך וכיצד מציאותו בעולמות העליונים 
אין לנו שום השגה בו. אבל בציורו אצלינו הוא מופיע בכמה וכמה 

כאן הביא הרב את הדוגמא לפעולות במציאות.  דוגמאות ועניינים.

הנה כל כחות החיים שבטבע פועלים דרך 'הכלים' שלהם, אם זה 

גוף האדם וגבולותיו, או שאר חלקי המציאות בכחם ובגבולם. כח 

החיים הזה נקרא אור פנימי. אבל כיון שכח החיים הנמשך מלמעלה 

ור נעשה מקיף גדול יותר מהכלים התחתונים, לפיכך חלק גדול מהא

וסובב, ופעולתו היא הפעולה שלא דרך הגבולות של הכלים, והוא 

  הכח המשמש בפעולת הניסים. 

י האור "צריך לדעת שהשיוך של האור אל העולם הוא דוקא ע

הפנימי המוגבל לכלי וסובלו. שבזה יש יחס בין האור להגוף והכלי 

דברים  חכמת האדם והשגתו. ישנם –דאותו העולם. דוגמא לדבר 

שהאדם מקבל 'מלמעלה' בהנחתה שכך הם הדברים וכזה ראה 

וקדש. וישנם דברים שנתבארו לו בבירור שכלי משלו. ההשגות 

שהם למעלה מכח שכלו, הם עומדים עליו בתור 'אור מקיף' שאינו 

מוגבל. נכון, הוא יודע שכך וכך הם הדברים, אבל במציאות אין לו 

נתבררו בשכלו לפי כללי ההבנה אחיזה בהם. אבל אותם הדברים ש

את זה הוא כן אוחז, ויש לו שייכות עמו. והוא האור  –הפשוטים 

הפנימי במקרה זה. תהליך תיקון המציאות כולה סובב על 'הרחבת' 

הכלים כדי שמה שמקודם היה 'מקיף' לפי שלא מצא מקום להכנס 

  פנימה, יחזור ויהיה פנימי מכח הגדלת הכלים. 

 ל"א אות ד') וז"ן (חלק א' כ"תי בליקוטי מוהרודברים אלו ראי
 בחינת הוא, ל"הנ אלקי שפע, ל"הנ הקדש רוח הינו, ל"הנ וסוכה"

 לסבלו יכול המח שאין עד, למאד עד גדול הוא הזה שהשכל, מקיפין
 כמה רואים שאנו כמו. הראש את מקיף הוא אלא, במח נכנס ואין

 כמה כמו בוריו. על ןלהבי האנושי במח יכולת שאין, עמוקות חכמות
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 מח שאין, והבחירה הידיעה כמו, בהם נבוכים שאנו מבוכות וכמה
 בחינת הוא הזה והשכל, הזאת הידיעה את להבין יכול אנושי של

 והשכל, מבחוץ אותו מקיף אם כי המח בפנימיות נכנס שאין, מקיף
  .הזה מהמקיף חיותו מקבל הפנימי

 להבין גדול כך כל אין כלשהש זמן כל, הבחירה כח קריע שזה, ודע
 לבחר כח בידו יש כי, מקומו על הבחירה כח אזי, והבחירה הידיעה
 השכל יתגדל ואז, לפנים הזה המקיף כשיכנס אבל .הפוכו או החיים

 אז כי, הבחירה יתבטל אז, והבחירה הידיעה לאנושי ויתגלה האנושי
 ואז ,מלאך לגדר ויעלה האנושי מגדר יצא השכל של גידולו ידי על

 השכל יודע שאין זה –הבחירה  כח עיקר זה וזה .הבחירה יתבטל
 שלעתיד )ז"י ברכות( ל"ז חכמינו שאמרו וזה. והבחירה הידיעה של

, לומר הוצרך' ראשיהם על' -  בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים
 הוא שהישיבה –יושבים  צדיקים: וזה. הבחירה יתבטל לעתיד כי

 על מורה שהוא", בשמים יושב: "מוכ, הבחירה העדר על מורה
, רצון אל מרצון השתנות על מורה התנועה כי, ההשתנות העדר

 מחמת וזה. הבחירה בטול היינו, השתנות העדר על מורה והישיבה
 – "דוד אל עטרים ואנשיו שאול: "כמו, המקיפים היינו, ועטרותיהם
 חיןהמו בתוך יכנסו המקיפים היינו; ראשיהם על ולא, 'בראשיהם'

 יכנסו אותם להבין יכול היה שלא השכליות כל יכנסו ואז, לפנים
 ויעלה אנושי מגדר יצא ואז, אותם וישיג וידע, המוחין בתוך לפנים
  ל הנוגע לענין."עכ "הבחירה ויתבטל, מלאך לגדר

וכמו שמצינו הרבה ניסים כיוצא בו, כגון מקום הארון 

ן עומדים צפופים וכגו ט.)"ב צ"(בוהכרובים שלא החזיקו מדה, 

ונר של מערבי שלא היה כבה,  ה)"(אבות פומשתחוים רווחים, 

וכגון הנס דנר  ט.)"(יומא לואש של מערכה שהיה מתגבר. 

מי שאמר לשמן וידלוק יאמר  –חנוכה, וכן בר' חנינא בן דוסא 

וכן  ה)"(תענית כלחוץ וידלוק, והיה דולק והולך כל היום כולו. 

(פסחים ניה מישאל ועזריה בכבשן האש ה וחנ"באברהם אבינו ע

 ה דכתיב זה יאמר)"א ד"צ פ"א בספד"ז. ובהגר"ק אחרי מות נ"ח. ועיין זוה"קי

וכיוצא בזה ניסים הרבה, שהיה הנס בתוך הטבע עצמה גם 

בעת שהטבע היה על עמדה. שהרי לא נתרחבו כתלי בית 

קודש הקדשים בשביל הארון והכרובים, וכן לא נתרחבה 

עת שהשתחוו רווחים, על דרך שהוגבה הפתחי העזרה ב

שערים בשעה שהכניס שלמה את ארון הקדש לבית המקדש, 

כ נס גדול, אך "ג. והגם שזה ג"ר בהעלותך סי' י"ש במ"וכמ

פ הרי נשתנה הטבע שם ונתבטלה. ועיין שבת ל. וכן "עכ

ד שאמרו שם אותו הנס באופן אחר. "במדרש תהלים מזמור כ

כ בעניינינו הרי "תבטלה הטבע שם. משאפ הוא כי נ"אך עכ

נשארו הכתלים על מקומן, והיה מועט מחזיק את המרובה. 

מ "והוא נס יותר גדול שנשאר הטבע על מקומה והנס נעשה מ

ולא ביטלו זה את זה. ועיין עוד בבראשית רבה פרשה ה' סימן 

ר פרשה י' סי' ט שחשבו שם עוד כמה נסים על "וכן בויק 16ז'

ן הוא ברבי חנינא בן דוסא הנזכר, שהרי לא נתהפך דרך זה. וכ

החומץ לשמן, וכן הרי לא ניתוסף שמן בנר מערבי ונר חנוכה, 

ולא נכבה האש בכבשן בחנניה מישאל ועזריה, אלא היה כל 

  הנסים הללו בתוך הטבע עצמה. 

וכל זה הנה הוא מבחינת אור המקיף, כי הוא הולך ומאיר 

ו גם בעת שהגוף עומד בכל בתוקף אורו ועושה את פעולת

עביותו וצמצומו ובכל תכונותיו, ועושה האור את כל פעולתו 

גם בתוך הגוף עצמו, ועל כל זאת אינו מבטל אותו כלל הגם 

שהוא הפכו. וכל זה הוא משום שכל פעולת אור המקיף הוא 

י הגוף כלל, אלא שהוא פעולת האור עצמו בלתי כלי, "אינו ע

צמו להשתוות עם הגוף וכלי כלל, אלא ולכן אינו מדחיק את ע

שהוא עושה את פעולתו גם בעת שהם עומדים בכל עביותם 

ועל כל זאת אינם מבטלים זה את זה ואינם סותרים זה את זה 

הגם שהם הפכים. כי זהו מפעולת הנסיית להאיר בלי גבול גם 

בתוך הגבול, ובהיות הכל הוא בכל ואין דבר חוצץ לפניו והרי 

                                                           

 

 

א  ל המדרש שם"וז 16 ּמָ ִלי ֵריָקן, ׁשֶ תֹוְך ּכְ ִלי ָמֵלא ּבְ ה ּכְ עֹוָלם ָאָדם ְמַפּנֶ ּבָ ֹנַהג ׁשֶ ּבְ
ַמִים, ְוַאּתְ אֹוֵמר ֶאל ָמקֹום ֶאָחד, כְּ  ּלֹו ַמִים ּבְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ִלי ָמֵלא, ּכָ תֹוְך ּכְ ִלי ָמֵלא ּבְ

ה. (וכולהו נמי איתנהו במדרש קהלת  ֶהֱחִזיק מּוָעט ֶאת ַהְמֻרּבֶ אן ׁשֶ א ִמּכָ ֶאּלָ
י (במדבר כ, י)ובאגדות דויקרא רבה). ְוִדְכָווֵתּה  ה ְוַאֲהרֹן, ָאַמר ַרּבִ ְקִהּלּו מׁשֶ : ַוּיַ

א  ּה, ֶאּלָ ָרֵאל עֹוְמִדין ּבָ ּה, ְוָכל ִיׂשְ ה ָהְיָתה ּבָ ְמלֹוא ִפי ְכָבָרה ְקַטּנָ אן ֲחִניָנא ּכִ ִמּכָ
ה. ְוִדְכָווֵתּה  ֶהֱחִזיק מּוָעט ֶאת ַהְמֻרּבֶ ה ְוֶאל (שמות ט, ח)ׁשֶ : ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מׁשֶ

מֹוָנה ְקָמִצים, ַאֲהרֹן ְקחּו ָלֶכם,  ה ָהְיָתה ַמֲחֶזֶקת ׁשְ ל מׁשֶ ָאַמר ַרב הּוָנא ְוִכי ָחְפנֹו ׁשֶ
ָקַמץ,  ֵרי ֵמַההּוא ּדְ ָחַפן ּתְ ָקַמץ, ַההּוא ּדְ ָחַפן ְלַההּוא ּדְ ֶאְתְמָהא. לֹא ָדֵמי ַההּוא ּדְ

מֹ ה ָהְיָתה ַמְחֶזֶקת ׁשְ ל מׁשֶ ה, ִנְמֵצאת ָחְפנֹו ׁשֶ ָנה ְקָמִצים, ֶאּלָא ּוְכִתיב: ּוְזָרקֹו מׁשֶ
א  י ֲחַלְפּתָ ר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ ה. ְוִדְכָווֵתיּה ָאַמר ַרּבִ ֶהֱחִזיק מּוָעט ֶאת ַהְמֻרּבֶ אן ׁשֶ ִמּכָ

ָרֵאל (שמות כז, יח) ים, ְוָכל ִיׂשְ ִ ֲחִמׁשּ ים ּבַ ִ ה ְורַֹחב ֲחִמׁשּ ַאּמָ : ֹאֶרְך ֶהָחֵצר ֵמָאה ּבָ
ה. ְוִדְכָווֵתּה  ֶהֱחִזיק מּוָעט ֶאת ַהְמֻרּבֶ אן ׁשֶ א ִמּכָ ם, ֶאְתְמָהא, ֶאּלָ (יהושע עֹוְמִדים ׁשָ

ֵני ג, ט) ין ׁשְ ה וגו', ַרב הּוָנא ָאַמר ְזָקָפן ּבֵ ָרֵאל ּגׁשּו ֵהּנָ ֵני ִיׂשְ ַע ֶאל ּבְ : ַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ
י ָהָארֹון.  ּדֵ  ּבַ

י ֲחִניָנא ְסָמָכן בֵּ  ַרּבִ י ַאָחא ּבְ ין ָאַמר ַרּבִ ָנן ָאְמִרין ִצְמְצָמן ּבֵ י ָהָארֹון. ַרּבָ ּדֵ ֵני ּבַ ין ׁשְ
ם  י ָהָארֹון ֶאְתֶכם, ַאּתֶ ּדֵ ֵני ּבַ ֶהֱחִזיקּו ׁשְ ֶ ה ׁשּ ַע ִמּמַ י ָהָארֹון. ָאַמר ָלֶהן ְיהֹוׁשֻ ּדֵ ֵני ּבַ ׁשְ

כְ  יֵניֶכם, ֲהָדא הּוא ּדִ רּוְך הּוא ּבֵ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִכיָנתֹו ׁשֶ ְ ׁשּ : (יהושע ג, י)ִתיב יֹוְדִעים ׁשֶ
ְתַנן ע ַלִים, ּדִ ירּוׁשָ ֶכם, ְוַאף ּבִ ִקְרּבְ י ֵאל ַחי ּבְ ְדעּון ּכִ זֹאת ּתֵ ַע ּבְ ֹוְמִדים ַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ

ע  י ַאָחא ָאַמר, ַאְרּבַ ם ַרּבִ ׁשֵ י ָחָנא ּבְ ַרּבִ מּוֵאל ּבְ י ׁשְ ֲחִוים ְרָוִחים. ַרּבִ ּתַ ְצפּוִפים ּוִמׁשְ
ל ֲחֵברֹו.  תֹו ׁשֶ ִפּלָ לֹא ְיֵהא ָאָדם ׁשֹוֵמַע ּתְ ֵדי ׁשֶ ל ַצד, ּכְ ה ִמּכָ ַאּמֹות ְלָכל ֶאָחד ְוַאּמָ

ֱאַמר ּנֶ א ה' (ירמיה ג, יז) ְוַאף ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֵכן, ׁשֶ ּסֵ ָלִים ּכִ ֵעת ַהִהיא ִיְקְראּו ִלְירּוׁשָ : ּבָ
י יֹוָחָנן סָ  ֵחיּה ְוִנְקוּו ֵאֶליָה ָכל ַהּגֹוִים. ַרּבִ ּכְ י ֲחִניָנא, ַאׁשְ ַרּבִ ָלֵמּה ּדְ ַאל ׁשְ ֵליק ְלִמׁשְ

י  א ה', ָאַמר לֹו ַרּבִ ּסֵ ָלִים ּכִ ֵעת ַהִהיא ִיְקְראּו ִלְירּוׁשָ סּוק: ּבָ ֲהֵדין ּפָ ָיִתיב ְוָדִריׁש ּבַ ּדְ
רּוְך הּוא ָאמַ  דֹוׁש ּבָ א ה', ֲאַמר ֵליּה ַהּקָ ּסֵ ַלִים ּכִ ר ָלּה ַהֲאִריִכי ְוִכי ַמֲחֶזֶקת ִהיא ְירּוׁשָ

ִיְך, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ִלי ֻאְכלּוּסַ : ַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהֵלְך, (ישעיה נד, ב)ַהְרִחיִבי ַקּבְ
ה לָ  ְפרִֹצי וגו'.(ישעיה נד, ג)ּמָ מֹאול ּתִ י ָיִמין ּוׂשְ   : ּכִ
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באורו ודבוק ונוגע גם בהם, ועל כל זאת אינו מזיז הוא מאיר 

  אותם ממקומם כלל. 

והרי נמצא כי תכונת אור המקיף הוא בהיפך לגמרי מהאור 

הפנימי. כי האור הפנימי הנה הוא דוחק את עצמו להשתוות 

עם הגוף בכל האפשרי, ובו תלוי כל קיום הגוף וביטולו. כי הוא 

ר חיותו בהגוף במדה מאיר בהגוף ומחיה אותו ונמשך או

ובמשקל, כי אם יתמעט אורו ממנו מהשיעור המספיק לכדי 

חיותו, או שיתגבר אורו בו יותר מכחו, אז יחלש הגוף והולך 

ונמס עד שישוב העפר על הארץ כשהיה. ולכן נמשך ומתגלה 

אורו בהגוף רק לאט לאט ולפי כח הגוף שיוכל לסבול. כי כל 

כ אור "י כלי הגוף. משא"ע פעולתו וגילויו הוא לעולם רק

המקיף הנה הוא אינו דוחק את עצמו להשתוות עם הגוף כלל, 

י הגוף מאומה, ואורו הוא תמיד "כי אינו פועל ומתגלה ע

למעלה ממדרגת ומדת הגוף. ובין כשאינו מתגלה כלל ובין 

כאשר מתגלה בתוקף אורו, הנה אינו גורם שום גרעון להגוף, 

לפעולת הנסיית לבד, להאיר ולפעול אלא שכל גילויו הוא רק 

  למעלה מהגבול גם בהיות כל החומר והגבול על מציאותו. 

אמנם דע, כי כל מה שאמרנו שהאור המקיף אינו משתווה עם 

הגוף ואינו תלוי חיותו בו, הנה הוא רק על בחינת גילויו דאור 

המקיף וֵהראות כחו ותוקפו במה שהוא נבדל מהאור הפנימי. 

ה הוא באמת אינו בתמידות כלל, כי הוא רק לעתים וגילויו הז

ולפרקים. שהרי הנסים נגלים אינן אלא לפרקים וכן רק 

במקומות מיוחדים. כי גילויו דאור המקיף בתוקף אורו במה 

שהוא נבדל מהאור הפנימי, הנה הוא עתה רק במיעוט 

האפשרי עד לעתיד לבוא. אמנם בצמצום ובהעלם הנה פועל 

כ רק "כ תמיד, ובזה הוה כל תהלוכותיו ג"קיף גומאיר האור המ

על דרך אור הפנימי. ואדרבה הוא כי כל פעולת אור הפנימי 

וכחו הנה הוא רק מה שמקבל ושואב מאור המקיף אשר 

למעלה ומסביביו, כי בו הוא קשור ואחוד, וממנו שואב תמיד 

כל כחו ואורו, ועל ידו הנה קשור אור הפנימי למעלה למעלה. 

ש בו הארת כל העליונים כולם, ונמשך תמיד הארת אור ומתלב

כ להדבק עם האור הפנימי שבו. כי "המקיף עצמו בהגוף ג

האור הפנימי הוא משלח הארתו דרך הגוף מבפנים לחוץ, 

י זה נתמלא "והאור המקיף משלח בו הארתו מחוץ לפנים, וע

י זה כולו חי באור "כל הגוף באורן מבית ומבחוץ, ונעשה ע

נ שבו. ובבחינה הזו הנה מאיר האור המקיף בכל "הנר

כ תדירי. וכל מה "התכונות כמו האור הפנימי ממש, והוא ג

שאמרנו לעיל מתכונות אור המקיף שהוא בהיפך מכל 

תהלוכות אור הפנימי, הנה הוא רק בבחינת גילויו ובמה 

שמתגלה בתוקף אורו להיות מאיר הוא עצמו זולת 

האור הזה הוא אינו תדירי ואינו ההשתתפות באור הפנימי. ו

מצוי עתה כלל. כי בזה הוא נמשך פעולתו בבלתי גבול 

ותכלית, והוא רק אור הנסיי אשר למעלה מהטבע לגמרי, 

ל. אבל בהעלם "וגילויו הוא עתה רק במיעוט היותר אפשרי וכנ

כ תמיד להחיות "הנה משלח אור המקיף את הארתו בהגוף ג

אור הפנימי שמחיה אותו מבפנים  אותו מבחוץ לפנים, על דרך

כ רק לפי כח הגוף "לחוץ. ובזה הנה מצטמצם אור המקיף ג

  ומשתתף בזה עם האור הפנימי לעולם. 

והרי נמצא מכל זה כי פעולת אור המקיף הוא בב' בחינות, 

י הגוף, והוא בגבול ובבלתי גבול. אבל "י הגוף ושלא ע"היינו ע

  י הגוף לבד. "לבד ורק ע האור הפנימי פעולתו הוא רק בגבול

  פרק ד

והנה על דרך שבארנו שיש חילוק בין הגילוי דאור הפנימי 

להגילוי דאור המקיף בהפעולות היוצא מהם, כי האור הפנימי 

י הגוף ויוצא ממנו רק פעולות גבוליים, אבל "כל גילויו הוא ע

י הגוף ויוצאים ממנו "הגילוי דאור המקיף הוא דוקא שלא ע

כ בסיבת "ל. כן יש חילוק על דרך זה ג"י גבול וכנפעולות בלת

פעולותיהם הנמשך מהם להאדם. כי סבת פעולות אור הפנימי 

ש חוקים גבוליים לזה "וכל אורו וגילויו, הנה חקק המאציל ית

אשר רק על ידיהם נסבב ונמשך כל אורו ופעולתו להאדם. 

והנה הם כל מעשה התחתונים בזכות או בחובה, ועל ידיהם 

משך כל פעולות אור הפנימי שהוא מצומצם בגוף וכלי, נ

פ הדין והמשפט, להיות גומל לאיש חסד כמפעלו "ומתנהג רק ע

ולרשע רע כרשעתו. כי תהלוכות אור הפנימי הוא במדה 

ש אשר בכל "ובמשקל ואינו עובר על גבולו, והוא גילויו ית

דרכי הטבע שחקק והטביע בהבריאה מששת ימי בראשית. 

ודרים בחיוב ונמנע ואפשר, ואינו עובר כל אחד את והם מס

ל כן נמשך מדרך זה "חוקו. וכל זה הוא מפעולת אור הפנימי כנ

כ כל סבת אורו להאדם, הכל רק לפי מעשיו. כי כשמתנהג "ג

פ התורה והמצוה, אז הוא בא בשכרו ליהנות מטוב העולם, "ע

ת כי כל העולם לא נברא אלא בשבילו. וכמו שהם כל הבטחו

התורה בברכותיה וטובותיה, שהם תלוים כולם רק בקיום 

ש אם בחוקותי תלכו כו' והיה אם שמוע "התורה והמצוה. וכמ

תשמעו כו' והיה עקב תשמעון כו' וכן להיפך, כשיעברו על 

התורה אז הולך כל העולם לנגדם, וכמו שהוא כל הקללות 

. שבתורת כהנים ושבמשנה תורה, וכן כל עונשי התורה כולם

וכל זה הוא הכל מהחוקים וגבולים דהאור הפנימי, ועל ידו הוא 

כל דיני התורה בכל חקותיה ומשפטיה. כי משפטי התורה 

וחוקי הבריאה אחד הם. שהרי הבריאה נתייסדה בטוב ורע, 

טוב  –'גם את זה לעומת זה עשה האלהים'  (קהלת ז')ש "וכמ

הכל  לעומת רע ורע לעומת טוב. וכל מציאות העולם הוא

–ועבדות, זרע–ועוני, ממשלה–ומות, עושר–בתמורה, חיים

ד עתים לטובה "ומלחמה. והם י–ואולת שלום–ושממה, חכמה
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פ משפטי התורה, כי "ד עתים לרעה. והם נמשכים כולם ע"וי

טובה שמורה לטובים ורעה שמורה לרעים. אך כל זה הוא רק 

ל ידו הוא פ חוקי וגבולי דאור הפנימי, כי ע"מה שראוי להיות ע

כל משפטי התורה בשכרה ועונשה, שהם הטוב והרע 

  שבהבריאה. 

כ אור המקיף, אשר תהלוכות פעולתו בגילויו הוא בלתי "משא

ל. הנה כמו כן לא נמצא "גבול, כי הוא אינו מצומצם כלל וכנ

לו בהבריאה חוקים וגבולים כלל גם לסבת גילויו. כי הוא 

והן סיבת גילוייו הם שניהם למעלה מהבריאה לגמרי. והן גילויו 

למעלה מהטבע ולמעלה מהמדה, ונעלם סבתו מכל בריה. כי 

לא ניתן אליו בכל הבריאה כולה שום סבה לסבב אותו ושום 

  חק וגבול למנוע אותו. 

לכאורה היה ניתן לומר שאדרבה ישנם ב' דרכים לעורר את ענין 

נין ל בדרך ה' על ע"כ הרמח"פ מש"הנהגת אור המקיף, והוא ע
אך ענין השופר בראש השנה הוא כי הנה "ל "ה, וז"מצות השופר בר

ה דן את כל העולם כלו ומחדש כל המציאות בבחינת "ביום זה הקב
הסיבוב החדש דהיינו השנה החדשה והנה נסדרים הסנהדראות 

ש בחלק ב' "ונערך הדין על כל היצור כפי סדרי הדין העליון וכמ
נותיהם של בני האדם. והנה צונו והקטיגור מזדמן לקטרג כפי עו

ה לתקוע בשופר והכונה בו להמשיך ההנהגה ברחמים ולא "הקב

בתוקף הדין ולערבב הקטיגור שלא יקטרג. והנה כבר ביארנו בחלק 

ב' שכמו שאין מדת הדין נותנת שיגיע טוב לבני האדם אם לא יזכו 
לו כן מחוק המשפט עצמו הוא במעשים מן המעשים שיעשו בני 

ם בהגמלם הגמול הראוי להם לפי ענינם שינוהג עמהם בכלל האד
דינם ברחמים ובחמלה ולא ידוקדק עליהם בדקדוק גמור. וכענין 

ל כל המעביר על מדותיו מעבירים לו על כל פשעיו. כי הרי "ש ז"מ
זה מדה כנגד מדה כמו שהוא מוותר כך יוותרו לו ונמצא שמתנהגים 

ואמנם לא המעשה הזה לבד עמו ברחמים וזה עצמו מדת משפט. 

יגמל על דרך זה אבל כל מעשה שתגזור החכמה העליונה עליו 

היותו ראוי ליגמל כך יגמל כך. ומכלל זה מצוה זו של תקיעת שופר 

שנצטוו בה ישראל להיות ממשיכים עליהם ההנהגה ברחמים 

ואמנם פרט וכשישמרו אותה כראוי זה יהיה הפרי שילקטו ממנה. 

לתקיעת השופר עם המשכת הרחמים תלוי  אשר סהענין היח

בשרשי ההנהגה ויסודותיה כפי הדברים האמיתים שלה. והכונה בזה 

באמת לעורר אבות העולם להתחזק בזכותם לעורר את הרחמים 

מדת הדין ולהגביר הטוב על הרע ולכפות כחות הרע וליטול  סולפיי

נהיג ה מרוממותו לה"הכח מהמקטרגים. ולהתכוין שישתמש האדון ב

בשליטת יחודו ולעבור על פשע. וכל זה על ידי מצוה זאת כשיתחבר 

עמה תשובתם של ישראל כראוי. ופרטי כל ענין זה כפי פרטי 

   "התיקון בדרכיו:

היינו שהנהגת מעביר על פשע שהיא מהנהגה דאור המקיף יכולה 
י האדם בהנהגתו הוא כשהוא מעביר על מדותיו. וכן "להתעורר ע

פ יש בזה נגיעה עם ענין "ל. אבל עכ"נתבאר ברמחהשופר כמו ש
י מעשה זה "האור הפנימי שסוף סוף מוגבל הדבר להיות מתעורר ע

או אחר. ויכול להיות שהרב מדבר על הופעת האור המקיף להיות 
פועל ניסים, וזה גם שופר או מעביר על מדותיו לא יכולים להבטיח 

  שיקרה. 

יף יש בו שני בחינות, כי ג כי אור המק"וכבר אמרנו לעיל ספ

בבחינת אחת הוא מתייחד תמיד עם האור הפנימי ומשתתף 

י זה הנה "כ. אמנם ע"גם הוא בכל הפעולות דגבול וצמצום ג

נמשך עוד שהגם שעיקרו וגילויו הוא רק לעתיד וכמו שאמרנו 

י יחודו בהאור הפנימי מתנהג האור "שם, על כל זאת הנה ע

כוונה התכליתית אשר לאור פ ה"כ תמיד רק ע"הפנימי ג

  המקיף. 

היינו שענין התכלית אינו מתחיל ונגמר בסוגיא של הגבול, וכמו 

שהקדמנו בהקדמה, אלא הוא למעלה מכל גבול. ומצד שני 

המונהגים בעצמם היה צורך שיהיו בעלי גבולים וגם ההנהגה שלהם 

תהיה דרך הגבול שהוא האור הפנימי. אבל סוף סוף כיון שהתכלית 

ישנה התערבות של מהלכי האור המקיף לכן  ,סופית אינה כןה

אותה התערבות של  .להביא את המציאות לתכלית הנמצאת בעניינו

לים של משפיעים על המהלכים הרגימהלכי ההנהגה דאור מקיף ה

בהם משתומם האדם ואינו יודע מחמת ההנהגה מצד האור הפנימי, 

דבר דומה, אב המחנך מה הם ומאיזה מקור הם יוצאים. משל למה ה

את בנו יש לו תכלית להביאו לבגרות ושלמות רוחנית שממנה יוכל 

לצאת ל'חיים' ולתפקד כיהודי כשר. המקום והמקור שממנו יוצאת 

כונה זו היא לבו של האב שאוהב את בנו, ועושה זאת לא בעבור 

שכר או טובת הנאה. בפועל, בחיי היום יום נצרך האב להשתמש 

  ניהם גם הענישה. יך, כשבבכלים לחינו

נמצא שבשורש הענין מונח רצון להיטיב ללא שום תמורה. רק 

כדי ל פרסים ומבצעים שבגילוי הנהגת האב עם הבן הכל מתנהל ע

לעודד את הילד לפעול טוב ולהתקדם. והנה בכללי הענישה ישנם 

כל מיני 'דרגות' התלוים ברמה של המעשה הלא טוב. אבל לא ימצא 

שכל מה שהאב מעניש  –בכלל האפשרויות. והסיבה לכך עונש מות 

את בנו אינו בא לתכלית 'אישית' שלו, אלא לטובת הילד. ואם 

החניך מגיע למצב קריטי ואין מה לעשות איתו, אז לא יזרקו אותו 

פ בדרכי נועם לעזור לו. מצב זה בא "מהבית אלא יניחו לו וינסו עכ
י שהיא המקבילה לאור אהבה ללא תנא –מכח יסוד הרצון לחנך 

המקיף. וזה אומר שיכול להיות שילד אחד יקבל פחות כיון שנחלש 

מעט בלימוד, ואילו אותו הנער הסורר יקבל ללא תנאים, ואין בזה 

זה עומד תחת הנהגת האור הפנימי, וזה באור המקיף.  –סתירה 

  (כמובן שזה משל וצריך לימוד בפני עצמו לסוגיא זו).

י דרחמנא אשר בההנהגה תמיד אשר נעלם והנה הם כל הכבש

ש וחנותי את אשר אחון ורחמתי את "סבתם מכל בריה. וכמ

פ שאינו כדאי והגון לכך. וכן שאלה הנודע "אשר ארחם אע
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ש ברכות ז' וכיוצא בזה "דצדיק ורע לו רשע וטוב לו, וכמ

פליאות רבות בההנהגה, אשר נעלם סבתם מכל בריה. והנה 

ש אשר מנהיג הכל תמיד לכוונת "יתהם מהנהגתו הנעלמה 

י יחודו "תכלית האחרון, וכל זה הוא נמשך ובא מאור המקיף ע

  באור הפנימי. 

והגם שהרי נראה לפי זה סתירות גדולות וביטול רב בכל 

החוקים וגבולים דאור הפנימי שהם כל משפטי התורה, אך הוא 

 ש גדול העצה ורב העליליה ועושה נפלאות גדולות לבדו,"ית

ומעמיד ומיישר את הכל בפעולות וסיבובים נעלמים, עד שלא 

נופל שום דבר ולא זז שום זיז כל שהוא מכל משפטי התורה 

ושכרה ועונשה, והכל באמת והכל בדין. אלא משום שנעשה 

י יחודו באור הפנימי כנזכר, לכן "י אור המקיף וע"כל זה ע

לת כל נעלמים הם כל הדרכים הללו משום בריה. ובאשר שפעו

ל ולכן אי "אור המקיף וכחו הוא למעלה מהבריאה לגמרי וכנ

  אפשר לשום בריה להשיגו. 

דוגמא לדבר אפשר למצוא אצל רשעים גדולים שמצד הנהגת האור 

ה מניח להם הרבה, כדי "הפנימי היו צריכים להאבד, אבל הקב

שלבסוף יעמדו על דעתם ויתנו לב לשוב בתשובה, ודבר זה סותר 

אור הפנימי אבל יוצא מהנהגת האור המקיף. אבל בסוף למהלך דה

הדרך כל הקלקולים שיצאו מכח הארכת האף נתקנו בכח תשובתו. 

  י עונשי הגיהנם כפי שיבואר לקמן)"(וגם אם לא, יבוא תיקונם ע

ג מדות "יש להקדים להקטעים הבאים ענין כללי והוא סוגיית י

ג המדות הוא "ש יק ובכתבי הקדש מובא ששור"הרחמים. הנה בזוה
ג תיקוני דיקנא'. המושג 'תיקון' "'תיקוני הזקן', או בלשון הכתבים 'י

ק נאמר על הכשרת כלים להכלת אור לצמצמו כדי שיוכלו "בזוה

התחתונים לקבלו. כך שאותם שערות הזקן רומזים לכלים גבוהים 

מאד שביכולתם להמשיך שפע עצום ונורא מראש המדרגות 

  מחילה וכו'. ולצמצמו כדי להביא

ג תיקונים, "ג מדות הרחמים שהם מהי"וזהו מה שכתוב בהי

והם כולם מגילויי דאור המקיף שהוא למעלה מן המדה, הנה 

 –כתוב שם 'ארך אפים ורב חסד ואמת', ואמרו 'ארך אפים 

ק נ: מה שהקשו שם כי "לצדיקים ולרשעים'. [ועיין תוספות ב

ין שם. אך העיקר הוא נראה בזה סתירה מעירובין לסנהדרין עי

כי בעירובין מדבר מרשעי עובדי אלילים, כי עליהם נאמר 

ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו. ועל זה סובב דברי הגמרא 

א. שם מדבר "בעירובין שם כב. ועיין שם יט. אבל בסנהדרין קי

ש. ועם רשעי ישראל "ברשעי ישראל, כמו שמבואר שם עיי

ם לשונאיו אל פניו להאבידו ה במדת ומשל"אינו מתנהג הקב

ו, כמו שיתבאר למטה בדברינו אלא רק] שהוא "כלל וכלל ח

ו "ש בתנחומא פ' תשא סימן כ"מאריך אף וגבי דיליה. וכמ

במעשה עגל שנאמר שם וביום פקדי ופקדתי, ומייסר ומעניש 

אותם אם בזה ובבא ובאופן שהעושה עבירה נשאר והעונש 

  נפרע. 

ו. כי ביום שני דמעשה "בראשית מ ק"וזהו מה שאמרו בזוה

בראשית אתברי גיהנם לחייבי עלמא כו' ביום תליתאי אתתקן 

יום שני כו' וביה אשתלימו רחמי על חייבי גיהנם. ביומא 

שביבין דגיהנם כו'. והכוונה  ל נשקטים)"(רתליתאה משתככין 

הוא כי גם היורדי גיהנם אינם נאבדים שם, אלא נענשים שם 

ן שהעושה עבירה נשאר והעונש נפרע. וזהו לאט לאט באופ

שאמר שביום ג' נתייסד ונשלם רחמי על חייבי גיהנם, והוה כל 

כ רק לצירוף ולליבון, אבל נשאר להשארה "עונשי גיהנם ג

פ. וכן הוא מפורש בזוהר פרשת שמות דף כא: עיין "נצחית עכ

ב הלכה א שאמרו ". וכן הוא הכוונה בירושלמי תענית פ17שם

' אחא ר' תנחום בי ר' חייה בשם ר' יוחנן ארך אף אין שם 'ר

כתיב כאן אלא ארך אפים, מאריך רוחו עד שלא יגבה, התחיל 

כ כי אינו נפרע "לגבות מאריך רוחו וגובה'. והכוונה הוא ג

ז ד. 'רק "בפעם אחת אלא רק לאט לאט. וכמו שאמרו בע

אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את 

לאדם שנושה משני עונותיכם כו', משל למה הדבר דומה  כל

אוהבו נפרע ממנו מעט  ,אחד אוהבו ואחד שונאו י אדםבנ

ש קידושין לו. ". והוא כממעט שונאו נפרע ממנו בבת אחת

ו, "שישראל נקראו בנים למקום אפילו בזמן שהם רשעים ח

ז "ו נ"ל. וכן אמרו ביומא נ"ז רח"ומבואר שם אפילו בעובדי ע

אפילו בזמן שהם טמאים שכינה עמהם. ולכן כל מה שגובה 

ה חובתו מהם ביסורים ועונשים אשר בזה ובבא, הוא "הקב

  הכל רק בדרך צירוף וליבון. 

ה עמהם במדת "אבל עם רשעי אומות העולם הנה מתנהג הקב

ש במדרש תהלים מזמור "ומשלם לשונאיו אל פנו להאבידו, וכמ

וב 'הלא אח עשו ליעקב ואוהב את ז. והוא בסוד הכת"ז' סי' י

יעקב ואת עשו שנאתי'. וכל זה הוא מכבשי דרחמנא אשר 

בסוד ברית אבות וישראל, שהוא בהנהגת אור המקיף ויחודו 

באור הפנימי, ולכן מתנהג עמהם ברב חסד ואמת שעושה 

עמהם רב חסד ועל כל זאת הוא ואמת, שהכל במשפט והכל 

נושא עון וסובל ומעלים עין  בדין. כי בהארת אור המקיף הוא

מסוררים וטוב ומטיב לרעים ולטובים, כי הוא הולך ומאיר שלא 

י מעשה התחתונים כלל ולמעלה מן המדה לגמרי וזהו מדת "ע

                                                           

 

 

אן ָלַמְדנּו, ַרֲחָמנוּ ל שם "וז 17 ִעים, ָאַמר ר' ְיהּוָדה, ִמּכָ ל ָמקֹום ַעל ָהְרׁשָ תֹו ׁשֶ
ל,  ֶנה ֵאיֶנּנּו אּוּכָ ִעים, ְוַהּסְ ְרׁשָ ין ּבָ ֶהם ּדִ ֵאׁש, ַלֲעׂשֹות ּבָ ֶנה ּבֹוֵער ּבָ ה ַהּסְ יב, ְוִהּנֵ ְכּתִ ּדִ
ם. ֲאָבל  יִהּנָ ל ּגֵ ִנים ֶרֶמז, ָלֵאׁש ׁשֶ ל ּפָ ֵאׁש, ַעל ּכָ ָלָיה. ּבֹוֵער ּבָ ֶהם ּכְ (לעשות) ֵאין ּבָ

נֶ  ָלָיה.ַהּסְ ֶהם ּכְ ל, ִלְהיֹות ּבָ   ה ֵאיְנּנּו אּוּכָ
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י יחודו באור הפנימי, הנה הוא גובה דיליה "ורב חסד. אבל ע

ואינו מוותר כלל, וזהו מדת ואמת. ומתייחדים שניהם ונעשה 

וסיבובים נעלמים, באופן שמתקיימים שניהם הכל בפעולות 

  והוא ורב חסד ואמת ביחד. 

  פרק ה

ג בארנו כי האור פנימי והאור מקיף "אמנם הוא הנה לעיל פ

הם משרשם אחד הוא, כי נמשך האור הפנימי מהאור המקיף 

כ הרי נמצא כי מדת 'ואמת' הוא עצמו "כמו שמבואר שם. וא

כ "י מדת 'ואמת' הרי הוא גנמשך ממדת 'ורב חסד'. ועוד כי הר

א, כי ורב חסד "ג תיקונים דא"ג מדות הרחמים, והם מהי"מי

ג תיקונים הם כולם רק "הוא תיקון ו' ואמת הוא תיקון ז', וכל הי

  ח. "א פ"ש בשער א"אורות מקיפים, כמ

ג מדות הרחמים, שהיא כולה "כ קשה מה עושה מדת 'ואמת' בי"וא
  ור מקיף. לכאורה אור פנימי, והם כולם א

צריך להקדים שהרב משתמש במאמר זה בשמות הפרצופים הגם 

שעדיין לא נגע בעניינם. וצריך הלומד לידע שישנו פרצוף אריך 

א) שהוא כינוי לשורש גבוה מאד במסגרת גילוייו ית' "אנפין (א
ושם הרחמים גוברים מאד. וישנו פרצוף שני הנקרא זעיר אנפין 

גילויים משרשם וגילויים בפועל א) שהוא מקום התענפות ה"(ז

בעולם האצילות, וממנו הנהגת השכר והעונש ויש בו דין ורחמים. 

א עומד לעצמו הנהגת הדין נמסכת במהלכו, וכשאריך "במצב שבו ז
א, ונעשה בעל "א ונכלל באורו של א"א עולה ז"אנפין מאיר לז

רחמים כמותו, ואז ההנהגה משתנה להיות ברחמים גדולים. וזה 

  ג מדות הרחמים. "רי נלקט בהזכרת יהפ

אך לבאר ענין זה הוא באמת עמוק מאד, והוא מהסודות 

הנעלמים, ועל כל זאת הנה נבוא בחזקת היד לדבר בזה מעט, 

ל כי "י ז"ק והאר"והוא רחום יכפר. הנה נודע הוא מדברי הזוה

ג מדות הרחמים אשר בפרשת תשא הם נובעין ויוצאין "הי

וק מי אל כמוך כו' אשר במיכה בסופו. ג תקונין שבפס"מהי

א "אלא במיכה מסודרים שם בדרך שבח כמו שהם למעלה בא

עצמו, ובפרשת תשא נאמרו שם על שם גילויים והתפשטותם 

א לצורך הרחמים. כי נתגלו ונתפשטו מלמעלה "למטה בז

א לרחם על ישראל לצורך אותו "א לז"למטה שהוא מא

תן התיבות והמלות אשר המאורע. וגילויים למטה הוא באו

א "ב ובדברי הרב בשער א"א ע"ר קל"בפרשת תשא. ועיין באד

ט. והנה נאמר בפסוק מי אל כמוך כו' ועובר על פשע שהוא "פ

ן "ג. 'מאי ועובר על פשע דאקדים שי"ר קל"תיקון ג' ואמרו באד

א ונעשה מפשע שפע'. והוא מדת וחנון שהוא מדה ג' אשר "לפ

ר מרחום כי הוא חונן ונעשה מפשע בפרשת תשא, והוא יות

  שפע. 

והנה הדבר הזה הוא קשה להבין מאד איך אפשר להעשות 

מפשע שפע, כי לא מצינו כזה אלא רק בעושה תשובה 

ו שזדונות נעשה לו כזכויות, אבל "מאהבה, שאמרו ביומא פ

ג מדות הם כולם ברחמים לבד, כי עליהם נאמר וחנותי את "הי

פ שאינו כדאי והגון "שר ארחם אעאשר אחון ורחמתי את א

ה, וכן בתנחומא שם, כי "לכך. וכן הוא בשמות רבה סוף פרק מ

ג מדות הרחמים הם מאוצר גדול של מתנת חנם. ואמרו "הי

בשמות רבה שם בפסוק אני אעביר כל טובי על פניך, כי 'כל 

י מדת הפורענות "טובי' הוא מדת הטוב ומדת הפורענות, כי ע

ם כולם אשר בעולם הזה וכן לאחר מיתה, שהוא כל העונשי

י זה יזכו כולם לכל טוב העתיד, והוא האוצר גדול של "הנה ע

מתנת חנם שאמרנו. אמנם על כל זאת איך שנעשה מפשע 

  שפע זה קשה להבין. 

וכן הוא על דרך זה צריך ביאור עוד, כי הנה התיקון השביעי 

ירחמנו' אשר בפסוק מי אל כמוך, הוא מה שנאמר שם 'ישוב 

ג מדות שהוא מדת "וממנו יוצא ונמשך המדה השביעית מהי

'ואמת'. והרי צריך ביאור, איך יוצא מדת 'ואמת' מ'ישוב 

ירחמנו', הרי הם כשני הפכים זה מזה, כי זה רחמים וזה דין. 

ב 'ר' אלעזר רמי, כתיב "ז ע"ועל דרך שאמרו בראש השנה י

 –שיהו. בתחילה ולך ה' חסד, וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמע

ולך ה' חסד'. ועיין  –כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, ולבסוף 

שם בתוספות. עוד שם 'אילפא רמי, כתיב ורב חסד, וכתיב 

ורב חסד'. אבל שימשך  –ואמת, ולבסוף  –ואמת. בתחילה 

מדת ואמת ממדת ישוב ירחמנו, הלא לכאורה זה אי אפשר 

ורה אינו מדוקדק, בשום פנים. וגם תירוצו של הגמרא הוא לכא

  כ ואמת. "כי הרי בהפסוק כתיב להיפך בתחילה ורב חסד ואח

אך הענין בכל זה הוא, כי הנה נודע הוא כמה גדול עומק הדין, 

והכתוב אומר האלהים יביא במשפט על כל נעלם. ואמרו כל 

ו, "ה ותרן כו' אמנם כל זה הוא אינו לנקמה ח"האומר הקב

טוב גם לנפש החוטאת לנקותה אלא כדי ליתן שארית ואחרית 

מחלאתה וזוהמתה, ולצרפה וללבנה שתהיה ראויה להשאר 

בהשארה נצחית ולהאיר באור פני מלך חיים, בימות המשיח 

אשר מזמן תחיית המתים והלאה ולחיי העולם הבא. והרי 

נתייסדו כל השבעה מדורי גיהנם [כמבואר במדרש כונן 

רוכה. ועיין עירובין א ובזוהר חדש רות בא"ובמדרש תהלים י

א, ובכמה "ג ע"ב תרומה רס"נ ע"ק תרומה ק"ט. ובזוה"י

ו אלא למירוק, שיזכו "מקומות.] וכן העונשים כולם לא לנקמה ח

גם הפושעים והמורדים להשאר בהשארה נצחית לימות 

ו "ב. וכמו שמצינו באלישע אחר בחגיגה ט"המשיח ולחיי העוה

ה ולא לעלמא דאתי ליתי, ב שאמרו עליו 'לא מידן לידייני"ע

אמר ר' מאיר מוטב דלידייניה וליתי לעלמא דאתי'. והרי לנו כי 

גם מי אשר דינו הוא שלא יהא לו חלק לעולם הבא, הנה 
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י העונשים. וכן "הדינים והעונשים ממרקין אותו ויש לו תקנה ע

ב בעדת קרח, כי כל תלתין יומין מהדרא "י ע"הוא בסנהדרין ק

ח "בתוך קלחת, ועל כל זאת הנה אמרו שם ק להו גיהנם כבשר

ב כי עליהם הוא אומר 'ה' ממית ומחיה מוריד "ט ע"א וק"ע

  ב. "שאול ויעל', ויקומו בתחיית המתים לחיי העוה

כ, שמפורש שם גם "וכן הוא מפורש בתורה בקללות שבתו

ש שם על פגרי גילוליכם, על כל זאת הנה "ז וכמ"חטא עבו

את בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים נאמר לבסוף 'ואף גם ז

ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם', ומבטיח התורה 

ל. "ז החמורה רח"השארה נצחית לכל ישראל כולם גם בחטא ע

ב, וכמו שפסק "הגם שהדין בזה הוא שלא יהא לו חלק לעוה

ו והוא מגמרא ראש השנה "ג מהלכות תשובה ה"ם בפ"הרמב

שים ממרקים אותו, ולא יאבד שום ז. על כל זאת הנה העונ"י

א באדרת אליהו פרשת "ש הגר"נפש אחת מישראל. וכמ

ח שהקללות שבתורת כהנים הם נאמרו לכל "ניצבים פסוק י

כ הקללות שבמשנה תורה הם נאמרו לכלל "יחיד ויחיד, משא

ב 'הללו בלשון רבים "א ע"ישראל ביחד. וזהו שאמרו במגילה ל

לכל יחיד ויחיד בפני עצמו, לכך  ל כי הם אמורות"אמורות', ר

כ במשנה תורה הם נאמרו רק לכלל "נאמרו בלשון רבים, משא

כ, כי "ישראל ביחד, לכך נאמר שם בלשון יחיד. והרי לנו מזה ג

פ, "הבטחת ואף גם זאת כו' ומבטיח התורה השארה נצחית עכ

כ לכל יחיד ויחיד מישראל. כי גם מי שדינו הוא "הנה הוא ג

ו, הנה העונשים כולם וכמו "חלק לעולם הבא ח שלא יהא לו

א, כי זהו מה שנאמר "ש בהגר"(עייכ ושבמשנה תורה "הקללות שבתו

י זה התברך "ל הגם שהם נאמרים רק על כלל ישראל וע"והבדילו ה' לרעה, ר

וכן עונשי  )18בלבבו לאמר שלום יהיה לי, לכן נאמר והבדילו ה' וכו' עיין שם

בעדת קרח 'כל תלתין יומין מהדרא  גיהנם, ועל דרך שאמרו

להו גיהנם כבשר בתוך קלחת', הנה כל זה הם ממרקין ומנקין, 

א 'חצי אכלה "ש סוטה ט' ע"פ. והוא כמ"ויצטרפו ויתלבנו עכ

חצי כלים והם אינם כלים', משום שנאמר אני ה' לא  –בם 

  שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם'. 

                                                           

 

 

וז"ל שם והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום  18
יהיה לי כי בשרירות לבי אלך. ביאורו מפני שרז"ל אמרו בתוכחות הראשונות 
אין רשאי להפסיק, מפני שבלשון רבים נאמרו. ובתוכחה השניה רשאי להפסיק, 

יחיד נאמר. פירוש שבלשון רבים נאמר וקאי על כל יחיד ויחיד,  מפני שבלשון
והשניה בלשון יחיד נאמר והוא על כלל ישראל כאחד. וזהו אמרו והיה בשמעו 

השניה, הנאמר בלשון יחיד על כלל ישראל. והתברך  -את דברי האלה הזאת 
כן בלבבו לאמר שלום יהיה לי, הלא אני יחיד ולא נאמר רק על כלל ישראל. ל

  נאמר והבדילו ה' לרעה, כיון שפירש עצמו מכלל ישראל.

א "ז ע"רו בראש השנה יכ מה שאמ"ועל דרך זה הוא הכוונה ג

על הפושעים והמורדים היותר גדולים, שהם יורדין לגיהנם 

ונידונים בה לדורי דורות גיהנם כלים והם אינם כלים, הכוונה 

פ ויתוקנו גם הם לבסוף. "כ למעליותא, כי הם ישארו עכ"הוא ג

ל בעשרה "ע מפאנו ז"וכמו שהאריך בזה הגאון קדוש ה' הרמ

כ בגמ' נידונין "דין חלק ה' עיין שם. ומשמאמרות מאמר חיקור 

בה לדורי דורות, הכוונה הוא רק עד שיכלו כל הדורות לצאת, 

והוא בזמן תחיית המתים שאז לא יהיה עוד דורות חדשים כלל, 

א. [וכן "ב ע"ש ביבמות ס"כי כבר יכלו כל הנשמות שבגוף כמ

כ שם בפושעי ישראל בגופן שיהיו אפר תחת כפות רגלי "מש

י זה יעכל הרע שבהם וישאר הטוב "דיקים, הכוונה הוא כי עהצ

י זה "וע ה מלך הרביעי)"א בד"צ פ"א בספד"(עיין הגרנקי ומבורר. 

י כל "פ הוא כי ע"יתוקנו ויחיו ויקומו בתחיית המתים]. ועכ

העונשים אשר בזה ובבא יתוקנו כל ישראל כולם. וזהו שאמרו 

הוא מדת הטוב  –בי' ל, כי מה שנאמר 'כל טו"בשמות רבה הנ

ו, "ומדת הפורענות. כי גם מדת הפורענות הוא אינו לנקמה ח

אלא רק כדי לזכות על ידיהם לכל יעודים העתידים אשר 

  עליהם נאמר מה רב טובך כו'.

אמנם כל זה הוא רק לרשעי ישראל, אבל לרשעי עובדי אלילים 

בסופו  'כגללו לנצח יאבד', וכן דניאל (איוב כ')הנה עליהם נאמר 

. והטעם הוא כי רשעי 19'ועד כלה ונחרצה תתך על שומם'

א 'רשעים "ט ע"אומות העולם הנה אמרו עליהם בעירובין י

אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה', ולכן נאמר 

ב 'משגיא לגוים ויאבדם', וכן 'ומשלם לשונאיו "עליהם איוב י

מרו בעירובין אל פניו להאבידו'. אבל ברשעי ישראל הנה א

ע "שם, כי הם מצדיקין עליהם את הדין, ואומרים לפניו רבש

יפה דנת יפה זיכית יפה חייבת ויפה תקנת גיהנם לרשעים גן 

א 'תא חזי מה בין פושעי "ז ע"עדן לצדיקים. [וכן בגיטין נ

ישראל לנביאי אומות העולם' עיין שם.] ובאותיות דר' עקיבא 

יקין עליהם את הדין אלא שגם אות ח' מבואר, כי לא די שמצד

מקבלים על עצמן את הדין. ואמר שם כי רשעי ישראל בשעה 

שהם רואין פני גיהנם, הם מקבלים עליהם בעצמן דינו של 

ה. ועליהם נאמר "גיהנם, ושוברים את לבם בתשובה לפני הקב

קרוב ה' לנשברי לב, ומעלין אותם ומושיבין אותם בישיבה 

ר על כל חטא שהיה בידם כצדקה. אצל השכינה, ומקבלים שכ

ויהיו עם הצדיקים והחסידים, תמימים וישרים, בעלי צדקה 

                                                           

 

 

פירש רש"י שם "ועד כלה ונחרצה תתך על שומם. ותתקיים ממשלת השקץ  19
עד יום אשר תתך עליה כלה ונחרצה הנגזור עליה בימי מלך המשיח: תתך על 

  ".שומם. תגיח ותרד כליון חרוץ על העכו"ם ועל עובדיה
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וגומלי חסדים, בעלי תורה ואנשי אמונה לעולם הבא. עיין שם 

י ". והגם שאין תשובה לאחר מיתה, אך ע20באות ז' ח' בארוכה

שמקבלים על עצמן דינו של גיהנם ומתמרקין ומתלבנים שם, 

  ל בעדת קרח. "כ וכנ"כ תשובתם ג"הנה מקבלים אח

והנה על זה היה חרדת כל הצדיקים מרוב הענוה שבהם, כמו 

א "ש ברכות ד' ע"ה שאמר לולא האמנתי כו' וכמ"דוד המלך ע

ב, והיה החרדה שלהם אם "ח ע"וכן ר' יוחנן בן זכאי שם כ

ו רק "י המעשים טובים, או אולי ח"שיזכו למעלת הצדיקים ע

דוקא. וכמו שיתבאר עוד למטה עיקר עומק  י צירוף וליבון"ע

  הענין בזה. 

ח תרומה "(בזוהר חדש לך לך ובזוק "אמנם הנה בכמה מקומות בזוה

מבואר כי מי שיורד למדור השביעי שנקרא אבדון, והם  ב)"נ ע"ק

א שהם נידונין לדורי "ז ע"כל אלו שאמרו בראש השנה י

וא בגמרא דורות, הנה הם אינם יוצאים משם לעולם. וכן ה

א כי אור של גיהנם אין לו כבייה לעולם, ולמדו "ד ע"פסחים נ

ע "זה ממקרא שכתוב ואשם לא תכבה. אך כבר כתב הרמ

ה שהוא רק כל זמן "ה פ"ל במאמר חיקור דין ח"מפאנו ז

שהעולם עומד על מדרגתה של עתה. ועל דרך שאמרו 

א בפסוק עוד כל ימי הארץ, "ד סי' י"בבראשית רבה פרשה ל

שהוא רק כל זמן שהשמים והארץ קיימין. אבל כשיבוא אותו 

                                                           

 

 

20
מפתחות יש לו להקב"ה וכו' יש לו מפתח של "וכמה ל שם באות ז' "וז 

גיהנום שנא' פתחו שערים וכו' אל תיקרי שומר אמונים אלא שהוא אומר אמן, 
שבשביל אמן אחד שעונין רשעים מתוך גיהנום מעלין (אותם) מתוך גיהנום, . 
. . עתיד הקב"ה להיות יושב בג"ע ודורש בה, וכל צדיקי עולם יושבין לפניו, 

דה עומד זרובבל בן שאלתיאל על רגליו ואומר יתגדל ויתקדש וכשמגיע להג
וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל באי עולם עונין ואומרין אמן, ואף רשעי 
ישראל וצדיקי אוה"ע שנשתיירו בגיהנום כולם עונים, עד שנתרעש כל העולם 
) כולו, באותה שעה נשמעים קול דבריהם לפני הקב"ה, והוא משאיל (שואל

עליהם ואומר מה קול רעש גדול ששמעתי, משיבין מלאכי השרת ואומרין 
לפניו רבון של עולמים אלו רשעי ישראל וצדיקי אומות העולם שנשתיירו 
בגיהנם שעונין אמן מתוך גיהנם, ומיד מתגלגלין רחמיו ביותר ואומר מה 

"ה אעשה להן יותר על דין זה כבר יצר הרע גרם להן, באותה שעה נוטל הקב
מפתחות של גיהנום ונותן לגבריאל ומיכאל בפני כל הצדיקים כולן, ואומר להן 
לכו ופתחו שערי גיהנום והעלו אותם מתוך גיהנום שנא' פתחו שערים ויבוא 
גוי צדיק שומר אמונים, מיד הולכין גבריאל ומיכאל ופותחין ארבעים אלפים 

ומעלהו בחבל מתוך שערי גיהנום ומעלין אותם כאדם שהוא מקים את חבירו 
הבור, ורוחצין אותן וסכין אותן ומרפאין אותן ממכות גיהנום, ומלבישין אותם 
בגדים נאים וטובים, ותופסין בידם ומביאין אותן לפני הקב"ה ולפני כל 
הצדיקים כשהן מגוהצין ומכובדין. וכשמגיעין לפתח גן עדן נכנסין גבריאל 

ב"ה ואומר הניחו להן עד שנכנסין ומיכאל תחילה ונמלכין בהקב"ה, משיב הק
ובאין ורואין את כבודי, וכיון שנכנסין נופלין על פניהם ומשתחוין ומברכין 
ומשבחין שמו של הקב"ה בקהל צדיקים גמורים וישרים שהם יושבים לפני 

  הקב"ה שנא' אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך.

  
  

יום שכתוב בו 'כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה', 

באותה שעה ותופר ביום ההוא כו' עיין שם. כן הוא על דרך 

זה בעניינינו כי מה שאמרו שהאש של גיהנם אין לו כבייה 

הוא  לעולם, וכן מה שאמרו שאין יוצאים משם לעולם הכוונה

רק כל זמן שהעולם הוא על המדרגה שהיא עתה, אבל לעתיד 

לבוא כאשר יתבטל הרע כולו ויכלה כל הטומאה והזוהמא, 

הנה אז יתבטלו כל העונשים כולם. כי כל הרשעה כולה כעשן 

כ ויתקדש גם הוא בקדושתו של גן "תכלה, ואז יטהר הגיהנם ג

  עדן. 

ם לעולם הבא אלא ב 'אין גיהנ"ל בנדרים ח' ע"וכן אמרו רז

ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה שנאמר "הקב

וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא כו' ורשעים נידונין 

בה, שנאמר כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל 

עושה רשעה קש וליהט אותם היום הבא'. וזהו ברשעי עובדי 

שר נצטרפו ונתלבנו אלילים שיכלו אז, אבל ברשעי ישראל א

בכל עונשי גיהנם, וכבר כלה עונשם בביטול הגיהנם ונתקנו, 

ל כי הם מתרפאין אז "הנה עליהם אמרו שהם מתרפאין בה. ור

מכל מכות גיהנם ותחלואיה. כי אחר שנתמרקו ונתלבנו יהיו 

ל. וכל זה יהיו בזמן תחיית המתים, "כ בכלל הצדיקים כנ"הם ג

כ, "תכלה, ויתבטל אז הגיהנם ג שאז כל הרשעה כולה כעשן

י הוצאת "ויהיה הגמר דין והכליון לכל רשעי עובדי אלילים ע

חמה מנרתיקה וכנזכר. כי בעת תחיית המתים יתבטל הזוהמא 

וכל עכירות דהגופות, ויתחלף אז כל העולם כולו למדרגה יותר 

נעלה. כי יהיו כל הגופות והחומריים בר ונקי מכל עכירות 

  ב. "ה ח"ומצוחצח כמו שבארנו בארוכה בספר הדע וזוהמא, וזך

פ הרי נתבאר לנו כי מה שאמרו על אשו של גיהנם שאין "ועכ

לו כבייה לעולם, וכן מה שאמרו על היורד במדור השביעי 

שאינו יוצא משם לעולם, הכוונה הוא רק כל הזמן שהעולם 

עומד על מדרגתה של עתה. אבל לעתיד לבוא יתבטל כל רע 

ש ויתוקן הכל, ולא יאבד שום נפש אחת מישראל, ויזכו וכל עונ

כולם לתחיית המתים ולחיי העולם הבא, וכמו שיתבאר עוד 

  למטה עומק הענין בזה.

כ אור "דוגמא נאה לענין זה של השארת החוטא לנצחיות הוא מש
ושם איש ' פ"עהבפרשת פנחס לגבי זמרי בן סלוא החיים הק' 

תבאר על זה הדרך על פי מה שקדם י עוד - ל "וז 'הישראלי המוכה

וכלן  ,לנו מדברי המקובלים שלא ידח נדח מכל ניצוצי הקדושה

והגם שיריע איש ישראל אף יצריח  .לבסוף יזכו למקום שממנו באו

 ושם איש ישראלוהוא אומרו  .סוף כל סוף יחזור לשורשו ,נפשו
הא למדת שלא נעקר  .בשם ישראל יכונה ,הרי שאפילו אחר מעשה

מודיעך הכתוב שלא הוכה  ,פירוש שהכה פנחס המוכה .ורשומש

פירוש אותו החלק הרע  'אשר הוכה את המדינית'באבדון נפשו אלא 
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הוא שהוכה ומת  ,שנדבק בו מאת המדינית שיתכנה אליו שם הכאה

, הא למדת שיצא הפסדו מה שהפסיד בעבירה סבאמצעות הכאת פנח
ומיתתו כפרתו. או על זה נפרע ממנו העון בהכאתו של פנחס שהרגו 

אבל אחר שנבדל ממנה  ,הדרך שלא הוכה בנפשו אלא כשהיה עמה

 .הוא נבדל במיתה ומיתתו טהרה נפשוכי  ,לא נשאר בו רושם החטא
כי אחר הריגה בשם ישראל  'איש ישראל'ובזה נתן טעם למה קראו 

  ".יכונה, זה כתבתי אם אפשר

י שאנו רואין אמנם דע כי גם בישראל עצמן, הנה לא כל מ

בעינינו שהוא מזרע ישראל הוא ראיה שהוא מבני אברהם 

יצחק ויעקב ושבטי יה, ומשבעים נפש דבית יעקב ומששים 

רבוא שיצאו מהם, שהם צבאות ה' המיוחדים לשמו. אשר רק 

עליהם נאמר כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו, ורק עליהם 

ם לה' נקרא ה' אלהי ישראל, ורק עליהם נאמר בנים את

אלהיכם, ורק עליהם אמרנו שהם בטוחים כולם על השארה 

הנצחית, שהוא לתחיית המתים ולחיי העולם הבא, וככל מה 

שאמרנו. ואילולא החטא דעץ הדעת לא היה המציאות דעובדי 

אלילים בעולם כלל, ולא היה יוצא מאדם הראשון רק ישראל 

ציאות י החטא דעץ הדעת, הנה לבד מה שיצאו המ"לבד. אך ע

כ. "דעובדי אלילים בהעולם, אלא נתערב הרבה מהם בישראל ג

ואמרו בתיקונים תיקון נ' כי נתערב בישראל ה' מינים אשר 

ע והם נ'פילים ג'בורים ע'נקים ר'פאים "ע ר"סימנם הוא נג

ע'מלקים. וכל אלו הה' מינים בכלל נקראו בשם 'ערב רב', והוא 

א "ה ע"ק בראשית כ"ין בזוה(ועיסוד הכתוב וגם ערב רב עלה אתם. 

א וכל ענין "ב תשא קצ"ג רע"ב בהעלותך קנ"ז רפ"ב תצא רע"ח ע"ב כ"ז ע"כ

והם  שם ובדברי הרב בשער הפסוקים פרשת שמות בארוכה הרבה)

ש בגמרא "נתערבו בישראל וישנם בינינו הרבה מהם, וכמ

ב הני מערב רב קא אתו. והגם שאמרו בקידושין "ב ע"ביצה ל

משפחה שנטמעה נטמעה והם כשירים לעתיד לבא, א. ש"דף ע

על כל זאת הנה כל אלו שהם מנשמתין דילהון שהן גלגול 

ש "דילהון, יש בהם חילוק גדול לבין ישראל גמורים. והוא כמ

ב 'מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים, דאילו "שם דף ע' ע

כ] והמה יהיו לי "בישראל כתיב בהו והייתי להם לאלהים [ואח

ש מקרב אותם בתחלה, ואילו בגרים כתיב 'מי ", שהוא יתלעם'

הוא זה ערב את לבו לגשת אלי נאום ה' והייתם לי לעם 

ה לכם לאלהים'. כי אין מקרבין אותן מן "כ] ואנכיאהי"[אח

(כן השמים אלא אם כן הן מקרבין עצמן תחילה להיות טובים. 

ערב וכן הוא כי בכל אלו שנשמתין שלהם הם מ י שם)"פירש רש

רב, הגם שנולדו מישראל הנה הם לא יזכו לכל יעודים 

העתידים אשר לימות המשיח ולחיי העולם הבא, אלא רק אם 

יהיו ראוים לכך מצד המעשים טובים שבהם. אבל בלא זה הנה 

יכלו גם הם בכלייה גמור וככל רשעי אומות העולם, ונאמר 

ק "והש בז"כ ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו, כמ"עליהם ג

ז ב'. ואמרו בפרשת "ב ופרשת תצא רע"ה רע"בראשית שם כ

א על הערב רב, דנשמתייהו הוא מסטרא "ה ע"בראשית שם כ

דאלין דאתמר בהון כי שמים כעשן נמלחו כו' ואלין אינון דלא 

בעא נח רחמי עלייהו. ואתמר בהון וימחו מן הארץ, בגין דהוא 

לא אסתמר  מאלין דאתמר בהון תמחה את זכר עמלק. ומשה

ד כי "מנייהו כו' כו' ביומא דיתמחון אלין כו' ויתחדש עלמא הה

א "כאשר השמים החדשים והארץ החדשה כו' ועיין בהגר

פ הוא כי הם מעורבים "בתיקונים תיקון נ' בארוכה. ועכ

בישראל הרבה מאד, והרשעים שבהם יתבטלו בביטול גמור 

מכלל ישראל עם ביטול הרע והזוהמא כולה. אבל כל מי שהוא 

ממש, יתוקנו כולם ויזכו כולם לתחיית המתים ולחיי העולם 

  פ מה שאמרנו. "הבא בלי חיסור אחד מהם וע

ל "ה קוק זצ"ראיתי להוסיף מאמר מתוך שמונה קבצים להראי
 פי על"ל "שכתב בענין סוגיא זו דברים נפלאים בלשונו הבהירה וז

 הרשעה למקום הולך הרשע של הטוב מעשה כל הרזים יסוד
, שכרו את מקפח ה"הקב אין זאת שבכל פי על אף. והטומאה

 חלק זה כל אך, שעשה קלה מצוה שכר גם הזה בעולם לו ומשלם
 לחזק הולך הכל, צדיק של וחטא עון שכל וחומר קל. הוא הרשעה

, מאד נשערה וסביביו, ישולם שבארץ פי על אף. הקודש כח את
 אור את ולגדל לחזק, רובהמ טובה מדה מדין, הולך הכל מקום מכל

 צדיק גוי ישראל, העמים שבכללות, מבינים אנו מזה. והטוב הקודש
 הקודש את מחזקים ישראל של חטאתיהם כל גם, הוא אמונים שומר

 רשעה אומה של טוב כל, חטאת לאומים חסד, ולהיפך, בעולם
 כחוט סביביו עם מדקדק ה"והקב. העולמית הרשעה את היא מחזקת
 כן על, האדמה משפחות מכל ידעתי אתכם רק כללותוב, השערה
 שרובו ממקור שבא חטא כל כי. עונותיכם כל את עליכם אפקוד

 אור באמת בו יש, טוב הוא כולו בפנימיותו שבאמת אות שהוא, טוב
, כולו העולם כל את כלכלה שבטים של ועבירתן, רבה וישועה גדול
, המדה היא כךש אלא. לפניך צרכיהם יהיו העיבור פרשת ובכל

 עד הרבה שיזוקק הוא צריך החטא מתוך העולה והבנין שהטוב
 ממרקי היסורין מדת הוא והזיקוק, כולו היצור לשכלול עולה שיהיה
 כיעור מכל, הטוב מעומק שבא, החטא מזקקי כלומר, החטא

. וקודש אמת חיי החי, הפנימי יסודו על והעמדתו, שלו החיצוניות
 יבול לא ועלהו, צדיקים של מעשיהם כלב אבוד דבר שאין ומתוך

 שבקטנים וקטן גדול חטא כל צריך כן על, יצליח יעשה אשר וכל
 העליון הכללי הפועל אותו לשמש מוכשר להיות כדי, להזדקק

 דרך' ד יודע כי. קדושה נשמה של תנועה כל לו שנועדה, והמצוחצח
 וכל .יגיעו לא נוצר כל שרעפי שכל במקום, יודע' ד רק, צדיקים
 הוא העשוי כל שמשם, הפנימי המקור אותו עד באה מאהבה תשובה

 אינם לזכיות המתהפכות והזדונות, למפרע ויושר תום של ובנין טוב
 השמים גם כי, מקוריותם להתגלות אם כי, חדשה ליצירה צריכים

 אינם, משיח בימי לעשות ה"הקב שעתיד החדשה והארץ החדשים
 השמים כאשר כי, שנאמר, הם ומדיםוע קיימים כי, חידוש צריכים

 אלא, נאמר לא יעמדו, לפני עומדים החדשה והארץ החדשים
  ."עומדים
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  פרק ו

ל, שאמרו בתחילה "ומעתה ניחא מה שהערנו לעיל בדברי רז

ואמת ולבסוף ורב חסד, הגם שבהכתוב נאמר להיפך. כי אחר 

י "שבארנו שכל העונשים כולם הם רק לצורך תיקון שיתוקנו ע

כל רשעי ישראל כולם, להשארת נצחי לתחיית המתים  זה

מה שהוא  –כ הרי נמשך מדת ואמת "ולחיי העולם הבא, א

י "ש משלם לכל איש כמעשיהו, רק ממדת ורב חסד. כי ע"ית

שהוא רב חסד שהוא מדה ו' היוצא מתיקון ו' שבפסוק מי אל 

כמוך, והוא מה שנאמר שם כי חפץ חסד הוא, שחפצו לעשות 

כ לכל טוב הצפון אשר באור "כל, שיזכו הרשעים ג חסד עם

פני מלך חיים, לכך הוא משלם לאיש כמעשיהו שהוא מדת 

י זה לכל טוב העתיד, וכמו "ואמת, לצרפו וללבנו כדי שיזכה ע

 –שיתבאר עומק הדברים בזה למטה. ומה שכתוב ורב חסד 

ואמת, הוא מרישיה לסיפיה מדריש, ומסיפיה לרישיה מדריש. 

י שהוא ורב חסד ולכך הוא "יה לסיפיה מדריש, כי עמריש

ואמת, שמשלם לכל איש כמעשיהו וכדי לתקנו כנזכר. כי 

אלולא מדת ורב חסד היה ראוי שיקויים בכל רשע ופושע 

מקרא שכתוב איוב כ' כגללו לנצח יאבד, ולא היה שום גיהנם 

ועונש לאחר מיתה כלל, כי מאי דהוה הוה ומה תועלת יוצא 

ו. ומה תועלת הוא "ש לנקמה הוא צריך ח"וכי הוא יתמזה ? 

כ אל נקמות ה', הרי מפרש "מכל העונשים שלאחר מיתה [ומש

שהוא כדי להופיע מזה  –הכתוב בעצמו אל נקמות 'הופיע' 

אורה וטובה גדולה. וכמו שיתבאר קצת סוד הדברים למטה. כי 

 כ לאור גדול] ואי משום כדי"העונשים עצמן הם מתהפכים אח

שיירא האדם מלחטוא שהוא יראת העונש, הרי האבדון הנצחי 

ש "והכליה הגמורה הוא גופה העונש שאין למעלה מזה. כמ

כ מה "ל בפרק ח' מהלכות תשובה הלכה ה'. וא"ם ז"הרמב

ש "י שהוא ית"תועלת הוא מכל העונשים שלאחר מיתה. אך ע

חפץ חסד הוא ורוצה בתקנתן של רשעים, לכן יסד את הגיהנם 

י הצירוף והליבון, "וכן כל העונשים דלאחר מיתה כדי לתקנם ע

ולהביאם גם הם לכל יעודים העתידים. וזהו ורב חסד ואמת 

י "אשר מרישיה לסיפיה מדריש. ומסיפיה לרישיה מדריש, כי ע

שמתנהג עם האדם במדת ואמת ומשלם לכל איש כמעשהו, 

ש "יתי זה זוכה למדת ורב חסד, שהוא לקבל חסדו וטובו "ע

בכל יעודים העתידים אשר לימות המשיח מתחיית המתים 

והלאה ולחיי העולם הבא. והוא מה שאמרו 'בתחילה ואמת 

  ולבסוף ורב חסד'. 

ה איך יוצא "כ מה שהערנו לעיל ריש פ"וכן הרי ניחא בזה ג

מדת ואמת שהוא מדה ז' מתיקון ישוב ירחמנו שהוא תיקון ז' 

י הוא ניחא פשוט, כי הרי שבפסוק מי אל כמוך. אך עתה הר

לא אפשר שיתקיים הבטחת ישוב ירחמנו שהוא לימות המשיח 

י מדת ואמת. והוא על דרך "ולחיי העולם הבא, אלא רק ע

שאמר הכתוב כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, כי אי 

ו לכנוס "אפשר לכל רשע ופושע בעודו בטומאתו וצחנתו ח

ות מזיו השכינה ולהיות בהיכלי קודש הקדשים פנימה, ליהנ

ה להאיר באור פני מלך חיים, ולקבל את כל "במחיצתו של הקב

ב, אלא רק עד "טוב הצפון אשר לימות המשיח ולחיי העוה

שיטהר מכל טומאתו וזוהמתו ויצטרף ויתלבן בכל השבעה 

מדורי גיהנם לפי פשעו ומרדו, עד שיתוקן לגמרי. והרי נמצא 

הו בלי ויתור כלל, שהוא מדת י שמשלם לכל איש כמעשי"כי ע

י זה יציץ ויזריח אור התיקון ז' שהוא ישוב "ואמת, הנה ע

ירחמנו להיטיב לנו בכל יעודים העתידים. והרי אי אפשר 

י מדת ואמת דוקא. אבל "שיתקיים הבטחת ישוב ירחמנו אלא ע

פ, ויזכו "במדת ואמת הנה יתקיים הבטחת ישוב ירחמנו עכ

  וכנזכר.  לזה כל ישראל כולם ממש

ק פרשת "פ מה שאמרו בזוה"ועומק הדברים בכל זה הוא ע

ב בפסוק מה רב טובך אשר צפנת, מהו אשר "ג ע"שלח לך קע

צפנת, וכי מאן יגזול ויטול מן ידוי מה דהוא בעי למיהב דכתיב 

אלא פוק וחמי עובדין  ל למה הוא צריך לגנוז ולהטמין)"(רצפנת. 

חי ביה יהיב אסוותא. במה ה, במה דאיהו מ"דרחמנו דעבד קב

מחי בשמאלא כו' כתיב מצפון תפתח הרעה, ובצפון מחי 

דמתמן נפקי כל דינין וכל גזירין קשיין, וביה שרי כל אגב טב 

ה "ה למיהב לישראל. לזמנא דאתי קרי קב"וכל טיבו דזמין קב

לצפון ויימא ליה, בך יהבית כל טיבו וכל אגר טוב לבני כו' הב 

ד אומר לצפון תני כו' והיינו אשר "ית בך, ההאגרין טבין דיהב

א דף "א בתיקונים תיקון כ"צפנת כו' עיין שם. וכן כתב הגר

א כי שני דינים הן א' רצועה בישא דינא דמסאבותא על "ז ע"מ

ראש רשעים יחול. וא' דינא דקודשא יראת ה' והוא שלהובא 

ב וכל טובה "דרחימותא וכל התעוררות והשמחה ושכר העוה

 (שהוא גבורה)ש מה רב טובך אשר צפנת בצפון "שם וכמ הכל

והוא יין המשומר בענביו,  (ושולחן הוא בצפון)תערוך שולחן לפני. 

כ באותיות "יין המשמח עין לא ראתה כו' עיין שם. וכן הוא ג

דר' עקיבא אות ס' שגם מתן שכרן של צדיקים שבגן עדן הוא 

סוד מעלת ויקרת כ בצפון, כי הגן עדן הוא בצפון. והוא "ג

הזהב על הכסף, הגם שהכסף הוא מבחינת החסדים והזהב הוא 

מבחינת הגבורות שהם דינין, אך כשהגבורות הם נמתקין 

ומתבסמין הם יותר מעולות מהחסדים. כי בהם הוא כל 

התעוררות והשמחה, וכן כל השלהובין דרחימו הוא מהם וכל 

י גבורות "עטוב החסדים ואורם וגילויים ופעולתם הוא רק 

  הנמתקים.

כאן צריך להקדים הקדמה בענין החסדים והגבורות כדי שנוכל 

י. וראיתי להביא את דברי הרב "להבין את המשך הדברים בעזה
. (חלק א' דרוש א' סימן ב' אות ד')ה "עצמו בסוגיא זו דחסדים וגבורות בדע
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הדברים אמנם ארוכים, אבל מחמת חשיבות הענין ועיקרו ראיתי 

  א את אורך הדברים. וזה לשונו להבי

כי האורות דחסדים וגבורות הנה קבע  ,אווביאור הענין בכ"ז ה"

כי תכונת החסדים הוא  .א תכונות מיוחדות"ש לכ"בהם המאציל ית
  . .  .ותכונת הגבורות היא להתפרד ולהתרחק ,להתחבר ולהתייחד

הן בפעולה שכליית  ,והנה אנו רואין בכל עניני פעולה ומעשה

והן בפעולה מעשיית הנעשה  ,נתחדש ונולד בהשכלת בני אדםה

י "הנה הוא יוצא ונמשך רק ע ,בכחות הפועל בעסקו ועשייתו
אם בהתעוררות שכלו והשכלתו אם בהתעוררות  .התעוררות

שכחות השכל או  ,וכל התעוררות הנה הוא בהבחנת תנועה .כחותיו

 בחינתה הוא בוכל תנועה הנ .כחות הגוף הם מתעוררים ומתנועעים
חות השכל ושכ .פרוד וריבוי בחינתהעתקה שנעתק כח מכח והוא ב

ומתגלה ריבויים ומתלהטים זה  ,או הגוף מתנועעים האחד מחבירו

אם פעולה מעשיית  .ונעשה מזה פעולה חדשה ,בזה ומאירים לחוץ

או פעולה שכליית שהוא לידת מציאת השכלתו המחודש. והרי 

תכונות הגבורות, כי מכחו הוא כל ז הנה הוא רק מ"נמצא שכ

התעוררות והתנועה ויציאת גילויו וכחו לחוץ. אבל החסד אשר 

ל "ר ,יח ושקט ומתעצם בכולויתכונתו הוא להתייחד הנה הוא נ
שמתאחדים כל כחותיו בעצמותו ונעשים כולם לעצם אחד 

כי אינו יוצא  ,כ הרי אין גילוי ממנו לזולתו"וא .ולעצמותו עצמו

וזהו מה שנמצא נזכר על החסד  .לה ממנו ואין גילוי לו כללשום פעו

גבורה 'ולא נמצא לשון זה על הגבורה לומר  ',חסד פשוט'לשון 

כי החסד כשהוא לבדו הוא מתייחד בכחותיו ולא נבחן בו  '.פשוטה
 כ אור הגבורה"משא .והוא פשוט ואין לו גילוי כלל ,שום ריבוי כלל

דים כהראוי היא מתגלה בחסכשהיא לבדה בלתי התבסמות 

ואין מעצור לרוחה והיא תמיד בפעולה.  ,בכחותיה בכל האפשרי

  כי הרי היא הפכו ממש.  ',פשוטה'והרי אינו נופל עליה לשון 

כי  ,ז כי אי אפשר להבחין שום פעולה מהחסד פשוט"והרי נשמע מכ
ונעלם כל  ,לא נבחן בשום התעוררות ותנועה ויציאה מכח אל כח

כי הוא  ,הגבורה הוא להיפך בחינתאבל  .לתו לגמריעצמותו מזו

אלא שהוא הולך ומתגלה  .מתעורר תמיד ולא נח ולא שקט לעולם

וכל כח פרטי  .תמיד בכל כחותיו ומתגלה לכחות פרטים אין חקר

ומתלהט ומתגלה ויוצא מהכח אל  ,כ בהתעוררות תמיד"שבו הוא ג

והוא מה  .גבורותי ה"ונמצא כי כל הפעולות הנה הוא רק ע .הפועל

   .ההתהוות כולו בהל"ב אלהים דמע"ב שנעשה כל

 כר,ם הנה באשר שאין מעצור לרוחם כנזי הגבורות לבד"אמנם ע
כ שיוציא מהם מציאויות "הנה אי אפשר ג ,והם תמיד בפעולה

וכמו שהיה בעולם  ,כ"וכן אי אפשר להם להתקיים ג ,מסודרים

ו לזיקין ניצוצין אין חקר י תוקף גבורתם נתפזרו ונתרב"שע .התוהו
ואי אפשר  .י לקמן דרוש ו'"ואתדעכו ומיתו. וכמו שיתבאר בעזה

 ,לצאת ולהתהוות שום מציאות שלם ומסודר ושיתקיים על מציאותו
  . אלא רק בשיתוף אור החסד דוקא

הנה הוא רק מאור  ,והאמת הוא כי עיקר עצמות ושורש דכל מציאות

כ "הנה היא ג ,אור הגבורה עצמהמציאות והגילוי דכי גם ה .החסד
והמציא  .ש עולם חסד יבנה"וכמ ,י המציאות דאור החסד"רק ע

כדי להמציא  ,וגילה את אור הגבורה אשר על ידה הוא כל הפעולות

ז את כל המציאות כולו. והנה שורש כל הגבורות הנה הוא "עי

אמנם הצמצום עצמו אין לו  ,האמור בעגולים ויושר ענף הצמצום 

כי הוא להגבורות על דרך יסוד האש שאמרו הראשונים  ,י כללגילו
ז הוא "שהוא עצמו חשך. והגם שהוא היסוד לכל האש המאיר, עכ

כי הגבורות  .כ מכח גבורתו"גופה הנה הוא חשך. והסיבה בזה הוא ג
, כי כשהוא הנה יש להם שני תכונות אשר הם הפכים זה מזה

ד שמסתיר גם את עצמו בעצמותו לבד, הנה הוא עצם כח ההסתר ע
והוא חשוך. אבל כאשר נמשך בו איזה הארה מאור החסד, הנה הוא 

והוא מה שנקרא הצמצום אחר שנמשך בו  .מתלהט ומאיר לאין חקר

  הקו בשם 'טהירו עלאה' שהוא תוקף האור שאין למעלה הימנו. 

 שכל גילויו הוא רק כשיש ,כ בתכונת האש"ד שאנו רואין ג"והוא ע
אבל זולת זה הוא נסתר ונעלם. וכן הוא  ,אחז ולפעול בולו במה לה

הגבורות כולם כשהם בלתי חסדים כלל, אז הם נסתר ונעלם 

חשך. ומה שאמרנו לעיל בסמוך כי כשהגבורות הם לבדם  בחינתוב

 ,הם תמיד בפעולה ואין מעצור לכוחם וכמו שהיה בעולם התוהו
להם להתבסם הכוונה הוא רק כשהם בלתי חסדים כשיעור הראוי 

כי כן היה בעולם התוהו כמו שיתבאר  .ולהמתיק אותם כהראוי

אז לא  ,אבל באם שהיו בעולם התוהו בלא הארת חסדים כלל .לקמן
כי עיקר עצמות  .היו יוצאים למלוכה כלל, והיו נשאר נעלם לגמרי

דכל מציאות הוא רק מאור החסד, אך יציאתו מכח לפועל שיתגלה 

כחותיו הטמונים בו להעמידו על תיקונו מה שהוא ולהוציא כל 

י אור הגבורה. כי על ידה הוא כל הפעולה "הנה הוא ע ,ושלימותו
   .ל"כנ

י שיתוף "הנה הוא רק ע ,והרי נתבאר כי התהוות כל מציאות וגילויו
 א עומד בעצמותו לבד"אבל כאשר כ .ג שניהם יחד דוקא"אור דחו

  ל. "עכ "כר.הנה הם נעלמים וכנז

לפי האמור שמציאות הגבורות יש להם ב' פנים הפכיים.  הנה נמצא

דכשהם ממותקים אין למעלה מהם שהם כל תוקף אש להבת 

ו כשאין מיתוק הוא "שלהבת האהבה. דכל אש הוא גבורות. אבל ח
דין וייסורים. שבענין הגבורות מונח יסוד הצמצום שהוא הנהגת 

כ ". משאהשכר ועונש, שכל אחד יקבל בדיוק את מה שמגיע לו
החסד טוב ומטיב לכולם. ולכאורה יותר טוב הוא החסד מהגבורה. 

אבל צריך לידע שכשיורד שפע כללי לכולם בלא הבחנה אם מגיע 

ואם לאו, אזי אין דביקות במשפיע, שהרי כך נמצא לכל. אבל אם 

לא  –מגיע שפע מדויק לאדם כפי מעשיו ואחרים שלא עשו כמוהו 

ל "ם השפע ומכיר בו. וכמו שאמרו חזיקבלו. בזה מזדהה האדם ע
רוצה אדם בקב שלו מט' קבין של חבירו. אמנם מצד זה של השכר 

נמצא גם הצד השני, שהוא אפשרות הענישה ואז יוצאים הגבורות 

  בפנים אחרות של סבל ייסורים וענישה. 
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ולפי מה שנכתב בהקדמה הדברים מבוארים יותר, דתכלית כל 

שיותן מקום לנבראים שיוכללו בו.  י"המציאות היתה להיטיב ע

וענין זה נשלם מצד מה שהנבראים בעצמם בבחירתם החפשית 

ישעבדו לבם אליו ית' וימליכוהו. ולצורך כך הוצרך לייסד את כח 

י גבורות גדולות המעמידות את האדם כנפרד "הבחירה שהוא נגזר ע
 מקונו, ובזה תנתן לו אפשרות להתחבר עמו. וכל זמן שחבורו עם
המאציל אינו מכח בחירה אלא מכח עצם מציאותו כנברא, חבור זה 

י). רק אחרי שננסר האדם ועומד על עמדו "חסר (אח' באח' והמ
בעצמו ונפרד מקונו ואז מבקש קרבתו ית' ורצונו, בזה הרי הוא דבק 

בקונו. יוצא שהגבורה שמשה כמפריד על מנת לחבר, שהם ב' 

  ל. "ההפכים הנ

ורות כולם למעלה הם כולם קודש קדשים, והנה שרשן של הגב

ל "וממתוקים ומבוסמים בתכלית המיתוק. והוא סוד מאמרם ז

ה, והאמר רב פפא "ב 'ומי איכא בכיה קמיה קב"בחגיגה ה' ע

ה, שנאמר הוא והדר לפניו עוז וחדוה "אין עציבות לפני הקב

ל כי בבתי גואי "במקומו, הא בבתי גואי הא בבתי בראי'. ור

ב "ב ע"יה, כי שם הוא הגבורות ממותקים. וכן שם יליכא בכ

'כתיב ישת חשך סתרו כו' ומי איכא חשוכא קמי שמיא, והא 

כתיב ונהורא עמיה שרי, הא בבתי גואי הא בבתי בראי'. כי 

בבתי גואי שם הוא 'ונהורא עמיה שרי', כי שם הוא הגבורות 

ור ממותקים ומאירים בשלהובין דרחימו, ולכן שם הוא כולו א

  ועוז וחדוה במקומו. 

הנה צריך לדעת שכל מציאות העומדת לפנינו אינה אלא הקצה 

האחרון שלה ושורשיה בעולמות העליונים עולה גבוה גבוה. ובענין 

ה'פנים' של הגבורות יש שינוי גדול בין צורתם פה למטה, לבין 
צורתם למעלה. והטעם הוא לפי שצורת הופעתם תלויה ברמת 

כ ככל שמיקום ההופעה יותר עליון, "כאמור, אהמיתוק שלהם ו

ממילא שיותר ממותק הוא, ואז עניינם חוזר להיות אש קודש של 

אהבה בין ישראל לאביהם שבשמים. אבל ככל שההופעה חוזרת 

להיות במקום יותר נמוך, בזה חוזרים הגבורות להיות יותר קשות 

מ הכל "פ שיש שינוי כזה בין ההופעות, מ"ופחות מבוסמות. ואע

גבורה אחת הנמשכת מרום המעלות ומשתלשלת למטה למטה, 

ומשנה צורה בכל דרגה. אבל הכל אחד. עבודתנו כאן היא לבסם את 

  הגבורות ולהמשיך את המיתוק שיהיה למטה כמו למעלה. 

והנה התפשטות הגבורות וגילויים למטה ושימתקו ושיתבסמו 

ורה היא כולה י התורה והמצוה. כי הת"כ, הנה הוא ע"למטה ג

מימינו אש דת. ואמרו בירושלמי שקלים  –גבורות ממותקים 

ה למשה אש לבנה "ו סוף הלכה א' 'התורה שנתן הקב"פ

חרותה באש שחורה, היא אש מובללת מאש חצובה באש 

  ונתונה מאש'. 

י קיום התורה והמצוה נמתקים כל הגבורות ומתגלים "וע

הוא כל הסיגים  ומאירים למטה, שהוא בעולם הזה אשר כאן

י החסרון "והפסולת שיצאו ונעשו מתוקף הדינים הקשים ע

ז בסיבת החטא דעץ הדעת ובסיבת "דהמיתוק שנעשה בעוה

י קיום התורה "כל הדורות כולם דשני אלפים תוהו. הנה ע

והמצוה שהיא כולה גבורות נמתקים מתבסמין הדינין למטה 

וקף הדינין י זה השורש דהסיגים שהם רק מת"כ ומתבטל ע"ג

י זה נכרתים כל הסיגים משרשם בקודש וממילא "וע

  שמתבטלים וכלים. 

והנה אילו שזכינו שיתקיים התורה בנו, כמו שניתן לנו 

בראשונה בקולות וברקים ומלהבות אש, אז כבר היה נתקן 

ונעשה המתקת כל הגבורות למטה בכל הראוי, והיה מתבטל 

יקונו כמו קודם החטא. כל הזוהמא כולה, והיה חוזר העולם לת

פ יתרו "ק ס"וכמו שכתוב אני אמרתי אלהים אתם כו' עיין זוה

א. והנה היה הולך ומתתקן העולם "ד רע"ופרשת משפטים קי

מאז כמו בהתיקונים דלעתיד אשר מאחר תחיית המתים 

והלאה. אך מאחר שלא זכינו להאור הגדול דמתן תורה 

מת העולם כמקדם שבתחילה, ונשתברו הלוחות, ומתקיים זוה

ואין כח מעתה לשום אדם לקיים את כל התורה והמצוה על 

ש אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא "שלימותה כהראוי, וכמ

ד סימן ה' בפסוק "יחטא, וכן אמרו במדרש ויקרא רבה פרשה י

הן בעוון חוללתי אפילו חסיד שבחסידים אי אפשר שלא יהיה 

יסה הנשרש בכל אדם לו צד אחד מעון, והוא מהשאור שבע

כ באותן שאמרו "בסיבת הנחש הקדמוני. וכן הוא סוד הכוונה ג

ל שלא היה בהם אלא רק צד אחד "כי מתו בעטיו של נחש, ור

מעון אשר מהשאור שבעיסה הנשרש בכל אדם בסיבת נחש 

ל סוד ענין הדברים בזה בספר זוהר "י ז"ש האר"הקדמוני. וכמ

כי אלולא אותו השאור ט ודף ע'. ואמר שם "הרקיע דף ס

שבעיסה לא היה האדם בעל בחירה כלל ולא היה שכר ועונש, 

פ הוא כי "וניתן בו כל זה לטובתו עיין שם בארוכה. והרי עכ

אינו מתקיים עתה התורה על שלימותה בכל הראוי כלל. ולכן 

הנה מוכרח כל הרעות והתלאות העוברים על כל באי עולם, 

י "הנמשכים ומתגלים תמיד ע והנה הם מתוקף הדינים קשים

כל עון וכל חטאת הנעשים מהתגברות הזוהמא והטומאה 

  והרע. 

ש שכל עון וכל חטאת אחר שנעשה, "והנה יסד המאציל ית

הנה מתהפך הוא עצמו לדין קשה, ונעשה הוא גופא לסער 

א 'הוא יצר "ז ע"ב ט"ש ב"מתחולל על ראש רשעים יחול. וכמ

מתעה ועולה ומרגיז נוטל רשות הרע הוא מלאך המות, יורד ו

ז והן "ונוטל נשמה'. וכן הוא כל העונשים כולם אשר הן בעוה

ג "ש משלי י"לאחר מיתה הנה הם כולם מהחטאים עצמן, וכמ

א 'אין ערוד "ג ע"כ ברכות ל"'חטאים תרדף רעה'. וכן אמרו ג
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ממית אלא החטא ממית'. כי נעשה הדין והעונש מאותה 

גרמו את החטא. והם כולם אחד  הזוהמא והרע עצמו אשר

ל שהזוהמא והחטא והעונש הם כולם רק מציאות "ממש ר

י האדם המוציא אותה "אחת. אלא שמתחלפים מצורה לצורה ע

מהכח אל הפועל. כי מקודם שנעשה החטא הוה הרע אשר לזה 

רק בכח ואינו עדיין במציאות כלל. וכאשר האדם עושה את 

ת אותו הרע והוא דבוק עמו החטא, הנה הוא הוציא והמציא א

ומיוחד בו, עד שמוציא הרע את כל כחו בו שהוא העונש, ואז 

ל כי גם כח הקדום אשר ממנו יצא "כלה ומתבטל מכל וכל. ר

אותו הרע אל הפועל, הנה מאחר שיצא כחו בהעונש, הרי אין 

  עוד מעתה כל אותו כח להרע כלל, וכבר כלה ומתבטל. 

י העונש נוכל להתבונן על דבר זה "תוק עכדי להבין ענין זה של המי
בנפש האדם גם כן. והוא בענין הנקמה הנותנת מנוחה לנוקם. ודבר 

מה מועיל  –זה לכאורה אין לו פשר, שהרי חבירו שהרע לו ופגע בו 

לנפגע בזה שכנגדו לקה ? אלא מונח כאן ביסוד הנפש ענין זה 'כיון 

צורתם הלא טובה שלקה הרי הוא כאחיך' שבזה יצאו הגבורות מ

  בענין עונש וחזרו ונמתקו, ומעתה אין שוב דין וטענה. 

ש שהחטא עצמו הוא "והרי נמצא כי במה שיסד המאציל ית

י זה הולך ומתבטל "נהפך לעונש הנה הוא תיקון גדול. כי ע

הרע תמיד, וכשיכלה כל העונשים יכלה ממילא כל הרע כולו. 

שהוא שורש כל  ו, שהרי אדרבא הוא"כי אין הרע נצחי ח

ההפסד והאבדון ההחלטי. והרע והחטא והעונש כולם יתבטלו 

  מכל וכל, כי הם כולם אחד כנזכר. 

י האדם עצמו. "ש שיעשה כל זה רק ע"והנה יסד המאציל ית

ל כי הן מציאות הרע שהוא יציאתו מהכח אל הפועל, והן "ר

י האדם עצמו. וזהו שאמרו "ביטולו הנה נעשה כל זה רק ע

ש תנחומא פרשת בראשית סי' ז' שאין לאדם טענה על במדר

חטאיו ממה שיצר לב האדם רע מנעוריו, ומאחר שהוא רע מי 

ה אתה עושה אותו רע כו' "יוכל לעשותו טוב? אומר לו הקב

עיין שם. והוא כמו שאמרנו כי התחלת מציאות היצר הרע 

באדם הוא רק בכח ואינו עדיין רע ממש, ורק בפעולת החטא 

י זה מציאות הרע ממש "מן הכח אל הפועל ונעשה ע יוצא

י "י האדם, והוא ע"כ ע"כ ביטולו ג"בהאדם. וכן נעשה אח

העונש שנעשה בו. ולפי ערך גודל כמות ואיכות החטא הנה 

כ כל ביטולו "נעשה מקודם כל מציאות הרע שבו, וכן נעשה אח

כ בערך זה ממש, כי הם אחד כנזכר והרי "בהעונש אשר הוא ג

  י האדם עצמו. "צא כי נעשה הכל ענמ

י האדם "ש שיעשה ביטול הרע ע"והנה מה שיסד המאציל ית

עצמו, הנה פשוט הוא כי מאחר שכל התיקון דהעולמות כולם 

ש מן העולם ועד "שיתוקנו להאיר באור זיו שכינתו וקדושתו ית

העולם, שרק זה הוא תכלית כל התכליות, הנה הוא תלוי רק 

י "ש שיעשה ביטולו ע"יסד המאציל ית בביטול הרע. לכן

האדם, כדי שיהא האדם עצמו הסיבה להגרם לכל התיקונים 

י זה יהנה כל אחד משלו מה שהכין "כולם אשר לעתיד. כי ע

לעצמו. והוא משום כי עיקר הטובה וההנאה להאדם כאשר 

ח 'אדם רוצה בקב "מ ל"יהנה משלו דוקא, ועל דרך שאמרו ב

בירו'. [והסיבה בזה הוא משום סוד שלו מתשעה קבין של ח

האחדות הגנוז בהעולם. כי העולם משוכלל על סוד האחדות, 

כ היסוד הראשון שבה "וכמו שיהיה בסוף תיקון האחרון. והוא ג

האבן שתיה שממנה הושתת העולם, ולכן תכונת כל אחד 

ליהנות משלו ואדם קרוב אצל עצמו. כי אין אחדות יותר 

  הדברים].  מעצמו אל עצמו, והבן

י. ישנה מידה רעה יסודית שהיא הגאוה. "נבאר הדברים מעט בעזה
וצריך לידע שביסודה יש לה שורש טוב, שהוא נקודת הייחוד 

הפרטית הנמצאת בכל נברא מה שאין לזולתו. זאת אומרת שאין 

בעולם כולו שני בני אדם בעלי חלק זהה. ענין זה כשמופיע במקום 

גאוה שאין למטה ממנה. אבל כשענין זה הלא נכון מתהפך למידת ה

  אין למעלה ממנה!  –מופיע במקומו המדויק 

ב טור "(שמות כה ח דף ריג ער מקאמרנא בסוד גזירה שוה "וכתב האדמו

ועצם גזירה שוה לצרף ביחד הנצוצין הגזורות "ל "וז שמאלי למטה)

משורש אחד. כי הצדיק מברר בכחו כל השייכים לשורש נשמתו 

ט. ולזה כל אחד "ממנו, כידוע מחכמת מרן אלקי הבעשונגזרות 
מברר השייך לשורש נשמתו. כי משה רבינו לא היה יכול לתקן מה 

שיתקן הפחות שבפחותים השייך לשורש נשמתו. ואין אדם לומד 

כ קבלה מרבו עד למשה בסיני, כי אי אפשר "גזירה שוה אלא א

ינו. ובכל דור י כח משה רב"לברר שום ניצוץ ולכפות הנחש אלא ע
ודור יש צדיק שהוא בחינות וניצוץ משה וצריכין לדבק לחכמי הדור 

. "י זה יתקן חלקי נשמתו"ותלמידיהם ששם מאיר הארות משה וע
  ל הנוגע לענייננו. "עכ

היינו שהיחודיות של כל אחד מקורה בחלקו הפרטי בגילוי כבוד 

תיו. י עבודתו הוא בבירור ניצוצו"מלכות שמים. וזה נעשה ע
גבורות שלא נתמתקו ויוצאים  –(הניצוצות המה חלקי כחות חיים 

מ בסוף "מן הכח אל הפועל בבחירת האדם אם לטוב ואם למוטב, ומ
י ייסורים או תשובה). וכיון "נתקנים גם אלו שיצאו בדרך לא טוב ע

ה איננו יכול לברר את "שלכל אחד יש ייעוד פרטי לכן אפילו משרע
שבפחותים, לפי שאין הניצוצות הללו שייכים  הבירורים של הפחות

ה "י כחו של משרע"א לברר אם לא ע"אליו ולשרשו. (ומצד שני א
  ל). "שהם המה צדיקי הדור ואכמ

ולהבהרת הענין נוסיף ונאמר, שהנה השכר השלם הינו התגלות 

הבורא אל נבראיו, ובענין זה של ההתגלות ישנם הרבה מאד 

ל חלק מיוחד בגילויו של הבורא ית'. חלקים, וכל אחד מישראל קב
דומה הדבר לשחקן רב אומן שיש לו יכולת מדהימה לעמוד על 

הבמה ולהציג הצגה לפני קהל גדול, באופן כזה שמכל זוית ראיה 
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בקהל יראו משהו אחר לגמרי! וכך חיים על פני האדמה המון 

יהודים, שלכל אחד ישנו עולם משלו וראיה משלו על המציאות ועל 

פ. פירוש, שהתורה שבכתב "תורה, והוא שורש ענין תורה שבעה
לכולם ישנו אותו ספר תורה. אבל  –אין בה חילוקים בין אחד לשני 

ההבדל הוא בראיה של כל אחד את המשמעות היוצאת מדברי 

התורה. דכשם שפרצופיהם אינם שוים כך דעותיהם אינן שוות. 

ה מקורית כפי מה וכיון שכן, לכל אחד ישנה דעה פרטית וחשיב

א לשום אדם בעולם לחדש את מה "שנתחלק לו מהבורא ית', וא

שהוא יכול לחדש. הנתפס מכל זוית ראיה באמת הוא הבורא ית' 

פ התורה שבעל פה "פ המציאות והנהגתה וע"המתגלה לנו ע

  המתגלה דרכנו. 

ר מקאמרנא בענין יקר וחשוב זה "וכדאי להביא פה את דברי האדמו
פ כמו צרת הבת "ודע אחי, שאצל תורה שבע"ל "ב) וז(שמות כג 

וסדר פרשיות שבתפילין וכיוצא בזה, היה בית דין של משה שוה 

לכל בתי דינין ומשה רבינו כאחד מהם. כי הלכות הקבועות בתורה 

פ מסור ביד חכמים, כפי מה שימצאו סברתן שכך הוא הלכה "שבע
שיטו סברתן, פ היוצא מתורה שבכתב. וכפי מה "של תורה שבע

מצוה להכריע כדעת הרוב. ולזה נאמר אצל משה רבינו 'וישמע 

ולמה לא שאל פי מלך עליון כמו אצל בנות  –משה וייטב בעיניו' 

צלפחד שאמר עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם, כי מובטח היה משה 

שהשכינה מדבר עמו בכל עת. אלא שעל זה נאמר לא בשמים היא 

על ענין כזה. כי ענין כזה הוא מכלל תורה ולא היו משיבין לו כלל 

פ אשר תלוי בסברת חכמים, אם יש לחלק בין קדשי שעה "שבע

לקדשי דורות או לאו. וכפי אשר יכריעו הרוב, כך הוא הלכה. 

ובאמת אחר שפילפלו בטוב בהלכה, הוטב בעיני משה סברת אהרן 

ר והכריע כדבריו, והודה ולא בוש לומר לא שמעתי אלא הודה ואמ
לא שמעתי. כי דבר הלכה למעשה התלוי בסברא לא ימסרו לו. ואף 

שבאמת למשה נגלה כל תעלומות וכל מה שתלמיד ותיק עתיד 

לחדש, וכל סברות של תורה שבעל פה וכל הכרעות של דור ודור 

עם דורשיו וחכמיו כידוע, אליעזר בני אומר וכיוצא בזה, הכל נגלה 

ור ודור והיאך יכריעו כל חכמי לאדון הנביאים היאך יסבירו כל ד

דור ודור. אבל דבר זה לא היה אפשר לו לשמוע מלמעלה כדי שלא 

יכריע הלכה למעשה מן השמועה, אלא להלכה למעשה צריכין 

ל הנוגע "עכ "פילפול וסברא והלכה כרבים והבן היטב דברי אמת.
לכאן. ומכאן רואים עד כמה גדלה חשיבות הגילוי של כל אחד מכח 

תו הפרטית שלו, עד שראה הוא ית' להעלים ענין מה בידיעת ראיי
משה בקבלתו את כל התורה בסיני, כדי שלא יבוא להכריע מכח 

י כח חשיבה ופלפול של "נבואתו, אלא שיתגלה הדבר דייקא ע

  יהודי. 

ובכאן ישנה אזהרה לבל יבטל אדם דעתו הפרטית בלימוד סוגיא 

כבוד לכל דעה ישרה לפי  לשום אדם שבעולם. וזה ודאי שיש לתת

סדר הדורות וכו' אבל אם נתחדשה ללומד איזו סברא ומהלך שיש 

לו סימוכין ישרים בדרכי הלימוד, בזה צריך הוא לידע שזה חלקו 

המיוחד לו. והמעטת ערכו של אותו החידוש עד ביטולו או אי 

התייחסות אליו בכבוד הראוי לו, הרי זה כביזוי כבוד התורה 

! ואין בדבר זה משום גאוה בשום פנים. שהרי הלכה ‼בעצמה ממש
היא שאפילו הורו סנהדרין שבלשכת הגזית להתיר דבר המחייב 

פר העלם דבר של צבור, והיה  –בהוראתם כשיבורר להם שטעו 

שם תלמיד חכם היודע להוליד הלכה בסברתו והבין שטעו, ומכל 

מיה! בכל מקום בטל את דעתו לפניהם, שהרי הם גדולי האומה וחכ

י "ח להפטר מקרבן ע"זאת לכשתתוודע טעותם, לא יוכל אותו ת
קרבן הצבור, אלא יצטרך להביא כפרה פרטית על עצמו, שהרי לא 

היה לו לסמוך עליהם אלא על סברתו! הרי לך כמה גדולה האחריות 

של הלומד לעמוד אחרי סברתו הוא. וכל זה אמור לעצם דברי תורה 

בזה  –' אבל להלכה למעשה להוליד שינוי וסברתם איך להבינם וכו

ישנם כללי ההלכה שאין כאן המקום להאריך בהם, וכתבתי הדברים 

  לחשיבותם.

ויש להוסיף שהתיקון הכללי של כל המציאות תלוי ועומד על כל 

פרטי חלקי הגבורות של כל ישראל לדורותיהם. כך שכל יהודי 

נמצא שלכל אחד באשר הוא מעכב תיקונו את תיקון הכלל כולו. ו

יש חלק מיוחד בתיקון הכללי, וזה שכרו שלו המיוחד לו מראשית 

יצירתו. ואין לאדם מנוח ושמחה אלא בחלקו שלו, כך שהופעת זו 

ל 'רוצה אדם בקב "התכונה הבסיסית מתגלמת בעולמנו במאמרם ז
ו אלא "שלו מתשעה קבין של חבירו'. ואין זה מטעם האגו השלילי ח

ד שלו בעצמו שנחלק לו בדעתו של אל דעות מכח הטוב המיוח

  בראשית היצירה. 

והנה תכלית המציאות היא גילויו ית' לנבראיו והנאתם מאור זיו 

שכינתו, ואור זה הוא אור של אחדות. כיון שכן, כל קבלה של אור 

מאחר הינה סתירה לאחדות, ומה שכל אחד יהנה משלו אינו אלא 

קור האור יהיה דרך עצמיותו שלמות גדולה שהחיבור של האדם למ

הוא, וככל שהחיבור יגדל יתגלה יותר סוד האחדות בנבראים ותגדל 

 –ל על הפסוק ונתתי לכם לב בשר "הנאתם והשגתם. ואמרו חז
שכל אחד יהיה בוסר בחלק חבירו, היינו שלא יהיה לשום אדם טעם 

ורצון לקבל את חלק חבירו, רק את שלו ירצה. ואמר על זה 

החירות העליונה קשורה בהארתה עם "ל "ל וז"וק זצה ק"הראי

החסד העליון, ואינם שורין בעולם כי אם בטהרת המדות היותר 

עליונה. וטהרה זו מבערת כל קנאה מן הלב, דוגמת לעתיד לבוא, 

שתתקיים ברכת ונתתי לכם לב בשר, בוסר בחלקו של חבירו. ועל 

תו, ואינו זז ידי שאינו נגוע במדת הקנאה, מרוצה הוא בעצמיו
ממדתו הפנימית, ואינו מקנא לא את החיצוניות של חבירו ולא את 

י פנימיותו, ומתוך כך עצמיותו קיימת, ואין עצמותיו מרקיבים, כי מ
  . "שאין בו קנאה אין בו רקב עצמות

ש שיהא האדם עצמו הסיבה והגרם "ומשום זה יסד המאציל ית

משלו, כי זה גופה  לכל התיקונים כולם דלעתיד, ויהנה כל אחד

  הוא מהתיקונים דסוד האחדות השלימה. 
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הנה ענין זה של יציאת הרע, יש לרב כאן  –הקדמה לקטע הבא 

פ זו היא "שיטה מיוחדת משלו (כמובן עם ראיות וכו' אבל עכ

שיטתו). דעתו של הרב כאן שלאחר שבירת הכלים כשירדו שברי 

מעלה בשרשו, ע ונסתלק מהם עיקר אורם ל"הכלים לעולמות בי

אמנם היה זה בגדר מיתה וכדוגמת האדם בעולם שבמותו עולה 

הנשמה למעלה והגוף יורד לקבר ונפרד ממנה, מכל מקום אור 

ד "ממועט עוד שימש במקום הכלים למטה והוציא את ענין התתקע
דורות במציאות מה. הם למעשה היו ברואים מסוג שרשי שאין לנו 

ועל, אבל היתה להם בחירה אם לתקן השגה איך ומה היה עניינם בפ

י בחירתם "את הכל בבת אחת או לא. וכיון שבחרו להרע הרי אז ע
כ העבירם "דייקא יצא כל מציאות הרע בכל תוקפו וגודל קומתו. אח
ר וכו' כפי "הבורא ית' מן המציאות וחזר וברא את העולם עם אדה

  מה שידוע לנו מספר בראשית. 

ש שיהא גם מציאות הרע ויציאתו "אמנם מה שיסד המאציל ית

י האדם, הוא ענין עמוק מאד "כ רק ע"מן הכח אל הפועל ג

והוא נוגע לכמה סודות נעלמים, אשר בארנו אותם בספר 

ב. אך מה שנצרך לעניינינו נאמר בקיצור נמרץ "ה ח"הדע

וברמז. כי הרי ענין כח המציאות כל הרע, הנה נעשה שורשו 

מציאות דתוקף הדינים קשים ש בה"בכוונה מן המאציל ית

כאשר שהיו בלא ביסום והמתקה כלל, והוא אחר מיתת 

המלכים דסוד עולם הנקודות, ואז יצא עיקר הרע במציאות 

י רשעת "כ מן הכח אל הפועל רק ע"נורא מאד. והיה יציאתו ג

ל. והגם שלא "ד דורות הנזכר בכמה מקומות בדברי רז"התתקע

פ והיו "ך היו במציאות עכהיה מציאותם כמו שהוא עתה, א

י רשעתם "ש במדרש תהלים מזמור צ'. וע"רשעים גדולים. כמ

יצא הרע מן הכח אל הפועל ונתחרבו כולם תיכף והרע נתהפך 

  ב."ג ע"ש בחגיגה י"לסער מתחולל על ראש רשעים יחול וכמ

והנה הגם שנראה כל הפעולות הללו לקלקול גדול, אך באמת 

י זה כל "קון גדול. כי הרי יצא עהיה נעשה כל זה לצורך תי

כחות דתוקף הדינים בתכלית השלימות הנצרך להעשות 

לעתיד על ידיהם את כל היעודים העתידים דשכר העולם הבא, 

אשר הם נעשים רק בהאורות דבחינת גבורות אחר שיתבסמו 

ל. ובאשר שאין דרך לכחות הגבורות להוציאם בכל תוקפם "וכנ

י "ביסום כלל, כי ביסומם הוא ע אלא רק כשהם מתחילה בלא

ש המתגלה בהם שהוא חסד פשוט, ואז "אור קדושתו ית

מאירים הגבורות בחסד והם דינין דקודשא שהם עונג כל 

עינוגים ועדן כל העידונים, שהוא כל טוב הצפון אשר לעתיד 

פ כי כשהם מבוסמים אי אפשר שיתגלו בכל "לבא. אך עכ

ולכן היה הצורך להוציאם  תוקפם, כי הרי הם כלולים בחסד.

מתחילה בלא ביסום כלל כדי להוציא כחותיהם בכל תוקפם 

  בתכלית האפשרי. 

ב עומד על מציאות גבורות "היינו שיסוד מציאות של כל שכר עוה
שיצאו מן הכח אל הפועל. וכדי להוציאם לפועל היה מן ההכרח 

י להוציאם במצב מה שיותר 'טהור' משיתוף חסדים בהופעתם, שהר
 –אז לא יקרא שיצאו מן הכח אל הפועל בתכלית. דוגמא לדבר 

כשרוצים לטעום איזה תבלין לידע את טעמו, אז לא די שיאכלו 

מאכל שיש בו מאותו התבלין אלא צריך לקבלו בפני עצמו ואז 

אפשר לעמוד על טעמו האמיתי. לפי שהתערובת יוצרת טעם מורכב 

עצמו. וכך ראתה החכמה  שאינו מאפשר לעמוד עליו איך הוא בפני

העליונה את הצורך להוציא את כל כחות הגבורות מן הכח אל 

הפועל בכל התוקף האפשרי שבהם ובמיעוט שיתוף החסדים היותר 

  אפשרי שניתן. 

אמנם כאשר שהם בלא ביסום כלל, והם עומדים בהעלם אור 

ש מהם לגמרי, הנה באמת עומדים אז בסכנה "קדושתו ית

ד דורות שאמרנו "אד. וזהו ענין כל התתקעגדולה עצומה למ

שיצאו בעולם התוהו שהוא אחר מיתת המלכים, והיו מתוקף 

י זה "ל, ויצא ע"י זה נתהפכו לדעת אחרת רח"דינים קשים, וע

כל הרע כולו מן הכח אל הפועל שהוא מכחות תוקף דינים 

  ד דורות כנזכר."י רשעת התתקע"קשים ע

מעת העשוקים ואין להם והנה עליהם הוא סוד הכתוב 'ד

מנחם', כי הם בוכים וצועקים על מה שיצאו הם מתוקף דינים 

כ, ונעשו הם כמטרא לחיצים להוציא על ידיהם כל "קשים כ

י שניתנו בסכנה גדולה כזה, עד "הכחות דתוקף הדינים, ע

שכמעט היו כמוכרחים ואנוסים על כל מעשיהם, מאחר 

ר הם בלא ביסום כלל, שנעשה כל מציאותם מתוקף הדינין, אש

אמנם עתידים גם הם להתנחם לעתיד לבא. ומה גם כי באמת 

הם אינם יחידים בזה, כי משתתפים עמהם כל הדורות כולם 

אשר עד ביאת המשיח. כי כל זמן הגלות הוא העולם תוהו, 

י זה הנה הוא כל הרעות והתלאות "וצדיקים הם מועטים, וע

נו מתתקן בהתלאות העוברות על כל באי עולם. ומי שאי

ז, הנה הוא נידון בהעונשים דאחר מיתה, כל אחד לפי "דהעוה

ל. ואחר "מעשיו. כי כל חטא נתהפך לעונש, כי הם אחד כנ

שנעשה העונש, הנה כלה ומתבטל כל הרע שבו לגמרי, 

י זה "ונשארו אז כל תוקף הדינים וכל כחותיהם שיצאו ונתגלו ע

הם ראוים לקבל עתה כל טהורים ונקיים מכל סיג ופסולת, ו

ש, ונכללו כולם עם שרשם "ביסום והמתקה מאור קדושתו ית

ה "שבקדש הקדשים, ונעשים מאז לרשפי אש שלהבת י

שלהובין דרחימו אשר שם הוא כל טוב הצפון לכל היעודים 

  העתידים.

ש הנמשך ומתגלה "והנה הביסום והמתקה מאור קדושתו ית

כ "עונשים, הנה הוא גבכל תוקף הדינין אחר שנעשה בהם ה

בסיבת וגרם כל אדם בעצמו, וכמו שאמרו במדרש הנעלם 
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בזוהר חדש בראשית בפסוק אלה תולדות השמים 'אמר רב 

הונא אין לך רשע מישראל שאין לו מעשים טובים דמעליא 

  להו לעלמא דאתי'. 

לא היינו שבזה גופא מה שיאיר אור הביסום מאת המאציל העליון 

עד שסוד התיקון  ,בעצמו דםאה שפעל ועשה היהיה אלא בדרך מ

י היסורין "שהזיכוך יהיה עי האדם בעצמו ממש. "יהיה ע
ואיתא בזוהר חדש  י מעשיו הטובים."וההארה והביסום יהיה ע

ְוָתאנָא, ֵאין ְל2 ְּבָכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת, ֶׁשֵאין ַהָקדֹוׁש ָּברּו> הּוא "בראשית 

יִקים ַּבַּגן ֵעֶדן. ְונִיּזֹונִין ֵמַההּוא זִיָוא ְּדַאְסַּפְקַלְריָא הֹוֵל> ָלחֹול ִעם ַהַּצּדִ 

ַהְמִאיָרה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, (שיר השירים ד) ַעד ֶׁשּיָפּוַח ַהּיֹום, זֶה יֹום 

ַהַּׁשָּבת. ֵאֵל> ִּלי ֶאל ַהר ַהּמֹור ְוֶאל ִּגְבַעת ַהְּלבֹונָה, זֶה ָהעֹוָלם ַהָּבא. 

נָא, ַאל ִּתְתַמּה ַעל זֶה, ּוַמה ָּבעֹוָלם ַהּזֶה נֹוֵתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו> ְוָאַמר ַרב הּו

הּוא רּוַח ָקדֹוׁש ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּביֹום ַהַּׁשָּבת, ּוַמְכִּתיָרן ּבֹו. ַהַּצִּדיִקים 

ֶכֶתר. ָּתא ֶׁשּיְֶׁשנָם ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֵאינֹו ִּדין ְלַהְכִּתיר ָלֶהם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ּבְ 

ֲחזֵי, ָאַמר ַרב הּונָא, ֲאִפּלּו ָהְרָׁשִעים ֶׁשַּבֵּגיִהּנֹם, מּוְכָּתִרין ֵהם ְּביֹום 
ַהַּׁשָּבת, ְוׁשֹוְקִטין ְונֹוִחין. ְּדָאַמר ַרב הּוּנָא, ֵאין ְל2 ָרָׁשע ִמּיְִׂשָרֵאל ֶׁשֵאין 

י. ְוֵאיָמַתי ַמַעְליָיא ְלהֹו. לֹו ַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְּדַמַעְליָיא ְלהֹו ְלָעְלָמא ְדָאתֵ 
ְּביֹום ַהַּׁשָּבת. ִלְהיֹות ֻּכָּלם מּוְכָּתִרים ְּבֶכֶתר ַׁשָּבת. ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי, ְוִכי 

ָהְרָׁשִעים ֶׁשִחְּללּו ַׁשָּבת ְּבַפְרֶהְסיָא, יֵׁש ָלֶהם ַמֲעָלה ְּבֶכֶתר ַׁשָּבת. ָאַמר 

ַויְִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְׁשנֶה  ֵליּה, ֵאין. ְּדָהא ְּתנַן, (שמות טז)

ְלָכ> נִּדֹונִים ָהְרָׁשִעים ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ִמְׁשנֶה, ְלַהְרִויַח ָלֶהם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת. 

ִכי יֹום ַׁשָּבת נְִקָרא ָׁשֵלם, ְו1א נִגְַרע. ְלִפיָכ> ֵאינֹו נִגְַרע ֵמַהטֹוב ְוַהֲהנָָאה 

ין ַלַּצִּדיִקים ֵּבין ָלְרָׁשִעים. ּוְלהֹורֹות ֶׁש7א ְלִחּנָם ָאְמָרה ּתֹוָרה, ֶׁשּבֹו, ּבֵ 

ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּׁשָּבת. ְוִהזְִהיָרה ַעל יֹום ַהַּׁשָּבת, יֹוֵתר ִמָּכל ַהּתֹוָרה 

 "ּתֹוָרה.ּכּוָּלּה. ְוָתאנָא, ָּכל ַהְמַקּיִים ֶאת ַהַּׁשָּבת, ְּכִאּלּו ְמַקּיִים ֶאת ָּכל הַ 

א 'פושעי ישראל מלאים "ט ע"כ עירובין י"והוא כמו שאמרו ג

כ, כי הם "ד דורות ג"מצוות כרימון'. ובזה הרי יזכו התתקע

פ הוא כי כל ישראל כולם יזכו "מתגלגלים בכל דור. והרי עכ

לכל יעודים העתידים, ונעשה כל זה לכל אחד בסיבתו עצמו. כי 

ופעולות נפלאות על זה, שגם ש עלילות "כבר יסד המאציל ית

הרשע שבישראל מכין לעצמו את היעודים העתידים אשר 

  בחיים הנצחי.

ה, בסוד התיקון "ל פ"א הנ"ג ע"ר קל"ל באד"וזה סוד מאמרם ז

פ מה "שנעשה מפשע שפע, והוא ע –דעובר על פשע 

י זה כלה ונתבטל "י שנתהפך לעונש, ע"שאמרנו. כי ע

י "ל מציאות הכחות שנתגלו עהטומאה והרע שבו, ונשארו כ

זה טהורים ונקיים, ונכללו בשרשם ומתבסמים. והרי נעשה 

ר "לשפע. וזהו שאמרו באד –לתיקון ומתהפך הפשע  –הקלקול 

שם 'באריך אנפין כתיב ועובר על פשע, וכתיב ורוח עברה 

כי שם אינו נוגע החטא כלל. והנה מתגלה שם  –ותטהרם' 

ל "ש שם ק"שקא דנשיב ממנו, כמי רוחא דפרד"התיקון תיכף ע

ב לדחות ולהרחיק כל סיג ופסולת. וזהו שאמר ורוח עברה "ע

ותטהרם, ומגיע ומתעורר למעלה גילוי דגבורות מבוסמים 

תיכף, ונעשה שם הכל לתיקונים ועומדים כולם מוכן על לעתיד 

  לבא. 

היינו שכל מציאות הנגלית לעינינו יש לה שורש למעלה למעלה 

חלק כח  –למציאות מעשה החטא שיש בו ב' חלקים  בקדש. וגם

הגבורה היוצא במעשה, וחלק המעשה עצמו השלילי. והנה כח 

הגבורה המניע את המעשה הוא בעצמו איננו רע, רק יציאתו לפועל 

במעשה רע נותן לו פנים כאלה. אבל גם כח הגבורה הלזה שיצא פה 

, ששם עדיין בעבירה, יש לו שורש למעלה למעלה בשורש הגבורות
כ באותו "לא נתרחקו ממקורם, ומאירים תדיר באור קדושתו ית'. וא

הרגע של הוצאה כח גבורה פה למטה, מתעוררת גבורה קדושה 

בשורש ומתלהטת בכח גדול מאד. אבל איך תופיע אותה הקדושה 

למטה זה תלוי בבחירת האדם. אמנם צורתה משתנה בין גילויה כאן 

  . לגילויה בשורשה העליון

לא אחד!? והוא  –ד מי יתן טהור מטמא "ש איוב י"וזה סוד מ

נדרש הן למעלה והן למטה. כי למעלה והוא במקום שאין מגיע 

הטומאה והרע כלל, ונעשה שם הכל לתיקונים, הרי נתקן 

ונעשה הטהור מטמא תיכף כנזכר. וכן נדרש למטה, כי הרי 

ה כלה י זה הנ"אחר שנתהפך כל חטא ועון ופשע לעונש, וע

כ התיקון והטוב שבה גם "ומתבטל הטומאה והרע, ומתגלה אח

למטה, ונעשה גם למטה מפשע שפע וכמו שיהיה לעתיד. והרי 

ב "ז ע"ק פקודי רל"ש בזוה"מתתקן ונעשה טהור מטמא. וכמ

בסוד פרה אדומה, 'דהא בקדמיתא טמא והשתא דאתעביד 

איהו  ביה דינא ואתיהיב ליקידת אשא בנורא דדליק כו' השתא

  טהור מטמא, טהור דנפיק מטמא', וכן הוא בעניינינו. 

י האדם. כי "והנה נעשה כל זה הן למעלה ולהן למטה הכל ע

מציאות הרע שהוא תולדות תכלית הגבורות היותר קשים, הרי 

כ כל "י האדם. וכן אח"יוצא הוא מן הכח אל הפועל רק ע

ת ביטולו שכלה ומתבטל בהעונש שהוא כל הרעות והתלאו

ז, וכן האש של גיהנם דלאחר מיתה, אשר כל זה הוא "דהעוה

י החטא, והוא הולך "מהמציאות עצמו דהרע שנעשה ע

י כל זה נטהרו "ומתבטל בהעונש אשר מתייסר האדם בו. וע

י האדם עצמו, "כל אותן מציאות הגבורות שיצאו ונמצאו ע

ונכללו בשרשם ומתבסמים. כי מאחר שנטהרו הרי נתבטל 

והמסך מבדיל אשר בינם לבין שרשם, וממילא המחיצה 

י המצות ומעשים "שנכללים למעלה בקודש הקדשים. ובפרט ע

ח. "ל מגמרא וזו"פ, כנ"טובים שישנם לכל רשע מישראל עכ

י כל זה הנה מתבסמים ונמתקים כל אותן הגבורות כולם, "וע

ב. והרי נמצא כי "ונעשה בהם כל יעודים העתידים ושכר העוה

פ לטוב העתיד מאשר הכין כל אחד "ישראל כולם עכיזכו כל 

  י המאורעות כולם שנעשה בו. "לעצמו ע
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ויש בנותן טעם להביא כאן ענין זה של כח הגבורה המחליף פניו בין 

ה קוק באורות התשובה פרק "הראיי תשובה, את דברי "טוב לרע ע
התשובה נוטלת את הרצון שכבר נתגשם כתב וז"ל "שח'  תט או

עד ששבר בעוזו גם את העוז  ,קנה לו כח הויה של גבורהבמעשה ו

ומכיון שהאור האלהי מתעורר יפה, והרצון  .של המוסר והאמונה

כי אם פועל הוא בעוזו על יסודו  ,איננו חוזר לתהו ,נעקר מעיקרו
וזדונות  ,בהויה כולה רצון כביר לאור וטוב של עולם להטביע

  ל."נעשים כזכויות ממש. עכ

  פרק ז

כאשר תתבונן בכל הדברים הללו הנה תראה עומק  והנה

ב 'כל דעביד רחמנא לטב עביד', כי "ל ברכות ס' ע"מאמרם ז

הרי גם בריאת כל הרע כולו ואשר נכשלו בו בני אדם וכל 

התלאות והעונשים שנעשה מזה, הנה עליהם נאמר קהלת ג' 

את  –'ראיתי את הענין אשר נתן אלהים לבני האדם לענות בו 

שה יפה בעתו'. כי הרי רק בזה יוצא כל כחות הגבורות הכל ע

מן הכח אל הפועל, וכנודע שהגילוי האחרון של כל דבר הנה 

הוא רק כאשר מתרחק מהמנגדו בתכלית האפשרי ומתהפך 

  מקצה לקצה. 

פירוש, שכדי לגלות את הגבורות 'בטהרתם' מן ההכרח כדי שיופיעו 

לפי שהוא מעמעם את כך במלא כחם לסלק כל צד של גילוי חסד 

הגילוי השלם של הגבורות, שהרי הוא הפכי להם. וכיון שכן, במצב 

כזה הסכנה גדולה להתהפכות אל הרע, ונמצא שהרע נעשה כלי 

להוצאת הגבורות על האופן היותר קיצוני. דבר זה ניכר לעין 

המתבונן בענין שהעולם אומרים שהצדיק אינו צדיק כמו שהרשע 

ט אינו "של הצדיק להוציא את גבורותיו במעשרשע. היינו שכחו 
כ כמו הרשע שמוציאם במעשי רשע, שהם גבורות חזקות "גדול כ

בלבד. והצדיק תמיד תכונתו להתבטל ולקבל מאורו ית' שהם 

החסדים הממתיקים. פעולה של צדקות שאינה אלא גבורות גדולות 

היא פעולת הנקמה כפנחס בשעתו. ולכן הסכנה שם גדולה מאד 

  מא יתערב בה איזה צד אישי, ושוב אין הנקמה ראויה להיות. ש

ועל זה אמר  שר נתן אלהים לבני האדם לענות בווהם הענין א

את הכל עשה יפה בעתו. כי הם כולם לתכלית טוב ויפה אלא 

  שנעשה הכל בעתו. 

הקדמה לקטע הבא. הנה בעולם האצילות ישנו פרצוף הנקרא זעיר 

ספירות חסד גבורה תפארת נצח הוד  אשר לו ישנם ששה ,אנפין

ת "יסוד. לכל אחד מששה ספירותיו ישנם ז' ספירות פרטיות חג
מ, כשהמלכות של כל אחד מהם היא הגבורות שבאותה "נהי

ע) מיוסד על חלקי אותם הגבורות "הספירה. העולם שלנו (בי
להוציאם מן הכח אל הפועל. כך שבכל אלף שנה יוצאים גבורותיה 

  א. "חת מששה ספירותיו דזשל מלכות א

כי כל כחות הגבורות המיוסדים למציאות העולמות בריאה 

יצירה עשיה ולכל הנהגתם, הנה הם בהשבעה תחתונות 

ת שהם ברפה "ד כפר"דהאצילות שהם השבעה כפולות בג

ד. "ש בספר יצירה פ"ודגש, ומהם הוא כל התמורות. כמ

(חסד י "ת נה"ועיקרם דהשבעה תחתונות הוא ששה שהם חג

והם עצמם חסדים, ובהמלכות דכל  גבורה תפארת נצח הוד יסוד)

אחד שם הוא הגבורות שבהם. וכללות המלכויות כולם היא 

השביעית, והיא ראשית לנבראים. כי בה הוא השורש לכל 

ע, ועל ידה הם מתנהגים. והם הששת "המציאות דהעולמות בי

הם  צוות)(ששה קק "אלפים שנה דמשך ימי עולם. כי אלו הו

א ונברא "א ע"ק בראשית ל"ש בזוה"הששת ימי בראשית, כמ

העולם בהמלכויות דכל אחד, כי אלף הראשון היה בהמלכות 

דהחסד, ואלף השני בהמלכות דהגבורה, השלישי בהמלכות 

י הנהגת "ת וכן כו' עד עתה שהוא בהמלכות דהיסוד. וע"דהת

י זה "ם עכל אלף בכל המאורעות כולם שנעשה בו, הנה יוצאי

כל הגבורות דאותה המלכות מן הכח אל הפועל, והמלכות הנה 

א ופרשת תרומה "ח ע"ב מקץ קצ"ז ע"ק ויקרא קט"ש בזוה"[וכמהיא נקראת 'עת' 

(ועיין כי בה ועל ידה יוצא ונעשה כל דבר בעתו ובזמנו.  ב]"ה ע"רנ

וזהו שאמר הכתוב 'כי את הענין אשר נתן  א)"ג ע"זוהר ויצא קנ

לבני האדם לענות בו' שהם כל המאורעות כולם אשר אלהים 

הם נגד דעת האדם ורצונו, ונפשו של אדם משתוממת עליהם 

כי  –על מה עשה אלהים ככה. הנה 'את הכל עשה יפה בעתו' 

כולם הם להוציא את גבורות המלכות מן הכח אל הפועל 

ושיוצאים כולם בסיבת וגרם האדם דוקא. והוא משום כי סופן 

ורות הוא להעשות בהם כל טוב הצפון. ולכן הגם של הגב

י חטא ועון הנה נעשה בהם "שכאשר הם יוצאים ומתגלים ע

הטומאה והרע, אך כל טומאה ורע הנה נתהפך תיכף לעונש, 

וכשנעשה העונש מתבטל הרע שבו, ונשארו הגבורות טהורים 

ונקיים, והם נכללים תיכף בשורשם שבקודש הקדשים, 

ם ונעשים הם לעדן גן אלהים לצמוח בהם ומתבסמים ונמתקי

  כל נטע שעשועים וכל טוב הצפון לעתיד לבא. 

ונמצא כי כאשר יכלה הזוהמא והרע שהוא אחר שנעשה 

העונש, ונצרף ונתלבן העושה עבירה מכל חלאתו וצחנתו, 

הנה יתהפכו כל אותן הכחות דתוקף הדינין אשר נעשה העונש 

ת ממותקים, ויהיו כולם בהם, הנה נתהפכו הם עצמן לגבורו

קדש לה' והם עצמן יהיו הסיבה לסבב על ידיהם את כל יעודים 

  העתידים לבוא לימות המשיח ולחיי העולם הבא. 

'וירא אלהים את כל אשר עשה והנה  –כ סוד הכתוב "וזהו ג

זו מדת יסורין,  –ר פרשה ט' 'מאד "ל בב"טוב מאד', ואמרו רז

ך המות כו' עיין שם. והוא כי זה מלא –זו גיהנם, מאד  –מאד 

כל אלו העניינים כולם הרי הם מתוקף הדינים קשים, אבל 

כאשר יתבטל הרע ויומתקו כל הדינים כולם, הרי יתהפכו כל 
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הסיבות דהעונשים שהם הגבורות והדינין היותר גדולים להיות 

הם עצמן הסיבה לכל טוב העתיד. וכל מה שהוא עתה סיבה 

יה הוא אז סיבה לטובה יותר גדולה. והוא לעונש יותר גדול, יה

י "ענין טהרתו של גיהנם, כי יתהפך הוא עצמו לגן עדן ע

שיומתקו ויתבסמו כל הדינין שבו, ויתהפכו כולם לדינין 

  ש."דקודשא ולשלהובין דרחימו מישראל לאביהם שבשמים ית

ואין להרהר כי איזה תכלית יהיה מכל עונשי גיהנם אשר 

ב משגיא "לים, אשר עליהם נאמר איוב ילרשעי עובדי אלי

כ לצורך "לגוים ויאבדם, ולהשמדם עדי עד. אך דע כי הוא ג

ש "כ בסוד מ"ישראל ובסוד יכין רשע וצדיק ילבש. והוא ג

א אין פורענות בא לעולם אלא בשביל ישראל. "ג ע"יבמות ס

ש "כי כל הטוב וכל התמורות הוא הכל רק לצורך ישראל, וכמ

ישראל שנקראו ראשית ובשבילם נבראו הכל.  בראשית בשביל

וכל מה שיסובב לטובה מכל התמורות כולם ומכל העונשים 

פ מה שאמרנו, הוא הכל רק לצורך ישראל, כי "כולם וע

בשבילם נברא העולם ובשבילם נעשה הכל. וכל רשעי עובדי 

אלילים הם תולדות דהרע עצמו, כי אלולא מציאות הרע לא 

מ אל אחר "ות כלל, והם מרכבה להסהיו הם כולם במציא

ד ובדברינו בספר "ז. עיין בתיקונים תיקון כ"ובניינו שבהעוה

ד שישראל הם מרכבה "ב דרוש ד' ענף ד'. והם ע"ה ח"הדע

ז וכל ענייניהם דישראל "להשכינה, ומציאותה ובניינה בעוה

הוא הכל בה, כי הם גופה דילה איברים דילה, כן הוא על דרך 

מ אל אחר איברים דיליה "בדי אלילים הם גופא דסזה כי כל עו

וכל ענייניהם הוא הכל בו, ויתבטלו הם בביטולו לגמרי. וכל 

מה שאמרנו בסיבת מציאותו הוא סבת מציאותם, וכן כל מה 

שאמרנו בהכרח ביטולו משום שהוא שורש ההפסד והאבדון 

ההחלטי, הוא הכרח ביטולם. ומשום שהם מעצם הרע אשר כל 

הוא להרע ולהרוס ולחבל, וכל קיומם בזמן קיומם הנה  עצמותם

י תמצית הארת הקדושה שמאיר עליהם מסביב "הוא רק ע

  א. "ט ע"ק יתרו ס"ש בזוה"ובסוד ונגה לו סביב. כמ

ר, "היינו שכל מציאות הגויים לא יצאה אלא בעקבות חטא אדה
שאחר שאכל מעץ הדעת נתערב הרע בטוב, ומכח הרע שנתערב בו 

ממנו תולדות שהם המה אומות העולם. אבל ישראל אינם אלא יצאו 

מצד הטוב היסודי שנברא בו. והנה כיון שהם מהרע והגבורות 

שבהם הם אינם מבוסמים, לפיכך יוצאים הגבורות היותר תקיפות 

כ בנקמת ה' עליהם, "על ידם ברשע ופשע ועתידים להתקן על ידם ג
אל. ודוגמא לדבר מצאנו כשאותם הגבורות המתוקנות יחולו על ישר

שהקריב לבם של ישראל  –ל "גבי 'ופרעה הקריב' שדרשו בו חז

לאביהם שבשמים. היינו שבאותו המאורע היה פרעה מתחזק ברשעו 

לרדוף אחר ישראל, ותכלית זה היתה מאת הבורא ית' כדי לעורר 

את בניו להתקרב אליו יותר. וישראל אכן זכו לניסים ונפלאות, וזה 

י רדיפתו ומפלתו של אותו הרשע וחילו. ונמצא שהגוים "גופה ע

שמשו כהכנה לישראל לקבל את כל הטוב המיועד להם. וכמו באותו 

כ "מאורע פרטי, כן הוא בכללות המציאות שלכך הם עומדים, וזהו ג
  תיקונם. 

והנה נמשך מציאותם, עד שיוגמר לצאת כל כחות דתוקף 

יותר אפשרי. אבל הדינים קשים כל מה שיש בהם בתכלית ה

אחר שיוגמרו לצאת לגמרי, הנה יסתלק מעליהם סוד הנגה 

הנזכר, ואז יתהפך כל הרע כולו לאש שורף, ויתקיים אז עליו 

ועל כל תולדותיו, שהם כל מרכבתו ובניינו אשר בעולם הזה 

מקרא שכתוב מלאכי ג' 'הנה היום בא בוער כתנור והיו כל 

תם היום הבא אשר לא זדים וכל עושה רשעה קש וליהט או

יעזוב להם שורש וענף, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה 

ומרפא בכנפיה' כו' כי יצטרפו ויתלבנו אותן התוקף דינים 

קשים ויוכללו בשרשם, ויומתקו ויתבסמו ויעשו כולם לשלהובין 

ב רשעים נידונין בה "דרחימו לישראל. וזהו שאמרו נדרים ח' ע

  עוד אלא שמתעדנין בה. וצדיקים מתרפאין בה ולא 

ומה שמתהפך הרע לאש שורף ולסער מתחולל, הנה הוא נוהג 

באמת תמיד גם עתה, כי מזה הוא כל הרעות והתלאות וכל 

ל. אלא שעתה הנה יוצא תמיד כחות חדשים "עונשים וכנ

מתוקף הדינים קשים ומתחלפים תולדותיהם תמיד. כי 

תחתיהם,  הראשונים מתבטלים ונמתקים ומתחדשים אחרים

וכן מתחלף כל רגע בכחות חדשים, עד שיוגמרו לצאת כולם 

לעת קץ הימין שהוא בזמן תחיית המתים, ואז יתבטל הזוהמא 

ואז יתגלו ויתפשטו  מ)"ב ובכ"ט ע"ש בפרשת יתרו ס"(כממכל וכל. 

למטה כל המתקת הגבורות כולם שנמתקו מכל התלאות 

עת החטא דעץ והעונשים אשר בעולם הזה ובעולם הנפשות, מ

הדעת עד אותה הזמן דתחיית המתים, ויאירו כולם בכל טוב 

  הצפון לכל מי אשר בשם ישראל יכונה. 

היינו שמציאות יציאת הגבורות כסער מתחולל על ראש הרשעים 
י זה הינו תהליך ההווה כל הזמן, והוא כל "להתתקן ולהתמתק ע

ואם בעולם  אותם התלאות העוברות על כל באי עולם, אם בעולמינו

י התגברות ישראל "י מעשים טובים ע"הנפשות. וכן גם יציאתם ע
י מעשי התשובה שהם הפיכת "על יצרם או עסקם בתורה, וכן גם ע

הגבורות שיצאו שלא כהוגן למצב ממותק ומתוקן. וכל זמן שלא 

יצאו כל הגבורות שצריכין לצאת לעולם מן הכח אל הפועל 

שכבר נתמתקו לא נכנסו לפעולה.  ונתתקנו, עדיין אותם הגבורות

וברגע שבו יגמר תהליך זה של הגבורות הנה אז יתהפכו כולם 

לשלהובין דרחימו בין ישראל לאביהם שבשמים ויזהירו באור 

  תיקון גדול מאד, והוא בעת תחיית המתים והלאה. 

ד 'אצוק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך "ש בישעיה מ"וכמ

אני וזה יקרא בשם יעקב וזה יכתוב ידו  וצמחו כו' זה יאמר לה'
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פ "א לפי מדרגתו אבל עכ"לה' ובשם ישראל יכנה'. כי יזכו כ

  הוא כי יזכו כל ישראל כולם. 

ל במדרש רבא "וכל מה שאמרנו הנה הוא ענין מה שאמרו רז

ה "כי מדת הקב ד)"ג כ"(עיין תנחומא שם סי' כפ בשלח "ותנחומא ס

דת בשר ודם מכה באיזמל הוא אינו כמדת בשר ודם, כי מ

ה במה שהוא מכה בו הוא "ומרפא ברטיה, אבל מדת הקב

מרפא. והוא כמו שאמרנו, כי כל אותן הסיבות עצמן אשר 

מהם הוא כל הרעות והצרות והעונשים כולם, הנה הם עצמן 

כ "יהיו הסיבות להעשות על ידיהם כל טוב העתיד. וכן הוא ג

ח 'אל "ף רמז תרכל בילקוט תהלים ה' סו"מה שאמרו רז

 –תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשר בחשך ה' אור לי 

אלולא שנפלתי לא קמתי, אלולא שישבתי בחשך לא היה אור 

פ מה שאמרנו, כי תוצאות כל הגבורות כולם "כ ע"לי. והוא ג

על תכלית היותר אפשרי שבהם, הנה הוא רק כאשר שהם 

וי האחרון של כל דבר, ל. שהגיל"מסולקים מהחסדים לגמרי וכנ

ל הגילוי היותר אפשרי שבו הוא דוקא רק כאשר שמתרחק "ר

מהמנגדו בתכלית האפשרי ומתהפך מקצה לקצה, והרי אי 

י שנתגלו "אפשר להגבורות לצאת בכל כחותיהם אלא רק ע

י זה "מתחילה בתוקף דינים קשים בתכלית האפשרי, ונברא ע

להרוס ולחבל, והוא  כל הרע ותולדותיו, אשר כל תכונתו הוא

החטא והעונש. ובזה יוצא כל כחו ונפסד ומתבטל, כי כל עצמו 

הוא רק כח השחתה וההעדר, עד שנעדר הוא גופה. ולא יהיה 

מעתה שום רע כלל, לא חטא ולא עונש ולא שום העדר כלל. 

וישארו כחות כל הגבורות טהורים ונקיים מכל סיג ופסולת, 

המיתוק והביסום. ואז יתגלה  ויוכללו בשרשן להיות בתכלית

ל. "י הגבורות כנ"ויעשה על ידיהם כל טוב העתיד שהוא רק ע

י שיצאו מתחילה בתוקף דינים קשים "והרי כל זה נעשה רק ע

י "שהם כל המאורעות כולם, אשר מחטא עץ הדעת והלאה, וע

כל התלאות כולם שבהעולם הזה וכל עונשי גיהנם. וזהו 

מתי אלולא שישבתי בחשך לא היה שאמרו אלולא נפלתי לא ק

  אור לי. 

  פרק ח

והרי נתבאר לנו מכל דברינו כי העונשים גופה הם עצמן 

כי כמו שהתורה והמצוה הנה  .היעודים העתידיים הסיבה לכל

ש שכר מצוה "וכמ ,נעשו הם גופה המציאות דכל טוב העתיד

שהיא עצמה הנה היא  ,שהמצוה גופה היא עצם השכר ,מצוה

ה פעולות "כן יסד הקב .ועם הנצחי שאין למעלה מזההזיו והנ

לסבב את השארת הנצחי וטוב הצפון גם לנפש  ,ותיקונים

כי הם  ,י כל העונשים אשר בזה ובבא"והוא ע .החוטאת

כי כל העונשים הנה הם במדה  .כ רק מהתורה"נובעים ובאים ג

והם מהעבירות  פ משפטי התורה להעוברים עליה,"ע ובמשקל

שהעבירה גופה היא עצם  ,ש שכר עבירה עבירה"עצמן וכמ

העונש היוצא ונעשה מתוקף הדינים קשים המתגלים ונמשכים 

ממשפטי התורה ודיניה. וכשנגמר פעולתה אשר ממדת הדין 

י זה כל תוקף וקשיות "הנה כלה ומתבטל ע ,והמשפט שבה

ומתבסמים ונמתקים כל אותן הגבורות ונעשים לרשפי  ,הדינים

יבת הגילוי דכל יעודים . והם עצמן מעתה סאש שלהבת יה

העתידים וכל טוב הצפון אשר לימות המשיח ולחיי העולם 

כי  .הבא. והרי הוו העונשים גופה סיבה לכל יעודים העתידים

כאשר יתבטל העונש יתהפכו אותן הדינין עצמן לדינין 

כי  .כ רק מאור קדושת התורה והמצוה"וכל זה הוא ג .דקודשא

כל גילוי הגבורות שהיו מתחילה לסיבת העונש הם נתגלו 

פ החוקים "ובמדה ובמשקל ע ,ויצאו רק ממשפטי התורה ודיניה

והרי יוצא כל טוב העתיד רק מהתורה  .והמשפטים שבה

  לעולם. 

סוד עשרים ושתים אותיות י'ב "והוא מה שאמר בספר יצירה פ

וחוזר  ,א שערים"קבען בגלגל כמין חומה ברל (שהם יסוד כל דבר)

וסימן לדבר אין בטובה למעלה מענג ואין  ,הגלגל פנים ואחור

י משפטה ודיניה שהם העונשים כולם ". וע'ברעה למטה מנגע

היא מטהר כל טומאה ומהפך כל רעה לטובה וכל נגע לענג 

תהפך הוא עצמו והוא סוד טהרתו של גיהנם לעתיד לבוא שי

לקדושתו של גן עדן. ויעשה כל זה הכל רק מגילויי זוהרי אור 

התורה שאחר שנעשה משפטה ודינה תאיר ותתגלה להמתיק 

את כל הגבורות ויתהפכו כולם לדינין דקודשא שבהם הוא כל 

  טוב הצפון. 

היינו שיסוד הכל בשורשו הם המה האותיות, שהם אבני הבנין 

כל חילוף התכונות וכו' בין כל נברא ונברא שמהם נוצר כל דבר. ו

א הינו כל "אינו אלא מכח צירוף האותיות שבשמו. ומנין רל

אפשרויות צירוף של כל האלפא ביתא כל אחד עם כל האחרים (א' 

עם ב' א' עם ג' וכן הלאה). וכדי להמחיש את הענין שהכל יצא 

ים מצירופם של האותיות, ושאפילו מאותם האותיות עצמן יוצא

מציאויות הפכיות כפי ענין סדרם בהשם של אותו נברא, הביא 

לדוגמא את הענין של 'ענג' ו'נגע' שהם בעלי אותם האותיות 

שאין לך למעלה מענג ולא למטה  –ומשמעותם הפכית לחלוטין 

מנגע. כיון שכן, תהליך הגילוי של התורה שהוא הטוב השלם יכול 

ונתתי מטר ארצכם,  לבא בדרך של והיה אם שמוע תשמעו . .

ובדרך של יפתה לבבכם . . ועצר את השמים. הרי ב' דרכים אלה 

הם דרכי גילוי התורה עצמה בטוב או בהפכו, רק שלבסוף מגלים 

ל שחוזרים אותם האותיות להצטרף בדרך טובה אחר "לנו חז

  י העונש, וכאמור לעיל בארוכה. "התיקון ע

ב סימן "אשית רבה פל בבר"ובדברינו הללו יובן סוד מאמרם ז

ה במעשיהן של "מתחילת ברייתו של עולם צפה הקב" -ה' 

אבל איני יודע באיזה מהם חפץ  ,צדיקים ומעשיהן של רשעים
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אם במעשה אלו ואם במעשה אלו, כיון דכתיב וירא אלהים את 

הוי במעשיהן של צדיקים חפץ ואינו חפץ  –האור כי טוב 

מאד בדברי שטרחו . ועיין במפרשים "במעשיהן של רשעים

כ בספרי ריש פרשת "ן זה הוא גושהמדרש הזה. וכן קרוב לל

לפי שנאמר  ,ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה' –ראה 

שמא יאמרו ישראל  ,החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה

 ,ה לפנינו שני דרכים דרך החיים ודרך המות"הואיל ונתן הקב

ד לומר ובחרת בחיים למען תלמו ,נלך באיזה מהם שנרצה

  . 'תחיה אתה וזרעך

כי מאחר שתכלית הבריאה שהוא  ,פ דברינו"והנה הוא מובן ע

 ,בשביל התיקון דלעתיד אשר לימות המשיח ולחיי העולם הבא

י כל "כי ע .כ"י העונשים ג"פ שיתוקן הכל ע"הנה הוא יעשה עכ

התלאות שבהעולם הזה והעונשים אשר לאחר מיתה יתבטל 

ל העונשים גופה ויהיו כ ,כולו ויכלה כל הטומאה והזוהמא הרע

 ,ל"להתיקון העתיד ולהגילוי דטוב הצפון וכנכ לסיבה גדול "ג

כי אין רצונו  ,כ שמא יאמר אדם שילך באיזה דרך שירצה"א

ה בזה יותר "של הקב

מאחר שתכלית * ,מבזה

פ. "הכוונה הרי יעשה עכ

לכן אמרה התורה ובחרת 

ה "של הקב כי רצונו ,בחיים

הוא רק שיעשה התיקון 

ש "אשר בתכלית כוונתו ית

י קיום התורה והמצוה "ע

דוקא. להוציא כל כחות 

הגבורות מן הכח אל 

הפועל וכל גילויים היותר 

י גבורי כח עושי "אפשרי ע

ואז היו יוצאים כולם  ,דברו

בתכלית המיתוק והביסום 

כי התורה  .גם מתחילה

הנה היא היסוד והשורש 

דכל המציאות כולו והכח 

 .אשר מן העולם ועד העולם

והרי יש אפשרות בקיומה 

להוציא כל כחות הגבורות 

כולם בכל השיעור המספיק 

לתכלית כל התיקון כולו. 

ה שיעשה התיקון אשר "כ הרי ודאי הוא חפצו של הקב"וא

י "ולא ע ,י קיום התורה והמצוה"רק ע ,בכוונת כל הבריאה

והוא מטעם ג' דברים  .ניההעונשים אשר ממשפטיה ודי

  עיקריים. 

אחד, הוא כי אלולא החטא היה נעשה ונשלם כל תיקון העולם 

י אדם הראשון עצמו תיכף משבת בראשית. והיה "כולו מיד ע

מתתקן העולם מאז בהתיקון דחיי העולם הבא אשר באלף 

השביעי, שהוא היום שכולו שבת. והיה נשלם אותו התיקון 

ולא היה נגנז האור הגנוז כלל, אלא תיכף בשבת בראשית, 

שהיה משמש והולך מאז ולעולם. וכמו שמתבאר כל זה 

ב. וכן גם אפילו אחר שחטא "ה ח"בארוכה בדברינו בספר הדע

ר, אילו שזכינו להלוחות הראשונות היה חוזר העולם "אדה

ה, והיה מאיר ומתגלה "י משה רבינו ע"כ מאז ע"לתיקונו ג

היה בתיקון האחרון. והרי גרם החטא האור הגנוז מאז כמו שי

כל אריכות הזמן וכל הקלקולים והריסות הגדולות והתלאות 

הנוראות הנעשה בעולם, מעת מתן תורה עד ביאת המשיח. 

כי אלולא החטא היה כל התיקונים אשר עומדים עתה להעשות 

  רק לעתיד, הנה היו נעשים כולם מכבר שהוא מאז ומקדם. 

גם שאמרנו שכל הצרות והעונשים אשר ענין השני הוא, כי ה

הן בעולם הזה והן לאחר מיתה, הנה הם כולם תיקונים שיתוקן 

י זה גם נפש החוטאת אפילו בחטאים ועונות היותר גדולים, "ע

(שמואל ב ולא יאבד שום נפש אחת מישראל. כי על זה נאמר 

ו ל שמשלם לכל אחד כמפעלו בעולם הזה א"(רולא ישא אלהים נפש ' ד)"י

וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח'. על כל זאת,  לאחר מיתה)

הנה עיקר יסוד המעמיד אותם כל אותו הזמן אשר הם 

י העונשים ומתקיימים כל אותו הזמן, "מתתקנים והולכים ע

י המעשים טובים של צדיקים אשר ישנם בכל "הנה הוא רק ע

ז ב' 'לא פחות עלמא "ש סנהדרין צ"פ. וכמ"דור ודור עכ

א'. עוד שם "מתלתין ושיתא צדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל דר

ב. "'דרא דקמי קודשא בריך הוא תמני סרי אלפי כו', ובחולין צ

'ואכרה לי בחמשה עשר כסף וחומר שעורים ולתך שעורים אלו 

ו "ה צדיקים שהעולם מתקיים בהם שלשים בארץ ישראל וט"מ

סרים לעולם ג שאין ישראל ח"ל'. ובמדרש במדבר רבא פ"בחו

מג' צדיקים כאברהם יצחק ויעקב וכן כחנניה מישאל ועזריה. 

ואמרו שם כי נמצאו לעולם בישראל צדיקים ישרים חסידים בני 

גומלי חסד אינון. והרי לנו כי  (הקוצים שבהם)תורה, אפילו סוריהן 

  אלולא הצדיקים לא היה מתקיים העולם כלל. 

הצירוף והליבון ונמצא כי כל קיומם של הרשעים כל עת 

י "שלהם, שהוא כל משך זמן שהם מתתקנים והולכים ע

י המעשים טובים של צדיקים, שבהם "העונשים, הנה הוא רק ע

כ. אבל "י זה תיקון להרשעים ג"מתקיים העולם, ונעשה ע

אלולא המעשים טובים של צדיקים, היה מתבטל העולם מכל 

י "רק ע וכל. והרי נעשית כל אפשרות תיקונם של הרשעים

כ, הנה "הצדיקים דוקא. ולכן הוא כי גם אחר שנגמר תיקונם ג

יהיו לעולם רק טפלים לצדיקים. שצדיקים הם העיקר לעולם 

והרשעים שנתקנו הם טפלים להם וכלולים עמהם, כי רק 

הגהה הנה קוטב הדברים הללו *

כ לאחד מגדולי ישראל "מצאנו ג

והוא הגאון בעל החינוך במצוה 

שמבאר בדרך זה מה  ,ט"ס

ל בכמה מקומות "שאמרו רז

 ?'עונש שמענו אזהרה מניין'

ולכאורה יפלא למה אינו מספיק 

בלתי האזהרה.  העונש לבד

כי לולא האזהרה  ,ל"ואמר הוא ז

הייתי אומר כי הרשות ביד כל 

הרוצה שלא יחוש לצערו לעבור 

ולא  ,על המצוה ולקבל העונש

י ומצותו "יהא בזה נגד חפץ הש

כי כל מצוה הוא רק כעין  ,כלל

או שיעשה המצוה  ,מקח וממכר

, ואין חפץ או שיסבול העונש

 ולכן ה בזה יותר מבזה."הקב

 ,כ הזהיר"אמרו לא ענש אא

ש הוא "להודיע שרצונו ית

ולא נעשה אותו  ,במצוותיו דוקא

ל "עכ .הדבר שהעונש בא עליו

  עיין שם. 
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הצדיקים העמידו אותם. והרי יש חילוק גדול בהיעודים דלעתיד, 

מות המשיח ולחיי בכל הזיו והזוהר והעונג והנועם אשר לי

י המעשים טובים "העולם הבא, בין המתגלים ונמשכים ע

י גילוי הגבורות "דהתורה והמצוה, לבין המתגלים ונמשכים ע

שהם הסיבות דהעונשים היוצאים ממשפטי התורה והמצוה. 

והגם שיוכללו זה בזה ויעשו כולם לאחד בסוד העולם הבא, אך 

עולם הצדיקים היסוד והמעמיד והמקור והמעיין הוא ל

  שבתחילה, שהם הצדיקים גמורים. 

ענין הג' הוא, כי הרי כל הרעות והתלאות והעונשים כולם 

אשר הן בעולם הזה והן בעולם הנפשות שהוא לאחר מיתה, 

הנה הם רק בסוד הסתר פנים, שמצמצם ומעלים אורו וקדושתו 

ש תהלים ה' 'כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך "ש. וכמ"ית

ה חפץ לחייב "כן איכה ג' 'כי לא עינה מלבו'. כי אין הקברע'. ו

ח 'כי לא אחפוץ "כ יחזקאל י"ש ג"שום בריה ולייסר אותו, וכמ

במות המת'. וחפצו הוא תמיד להצדיק את בריותיו ולהיטיב 

ש משתעשע תמיד בצדיקים "להם הן בזה והן בבא. כי הוא ית

ים, הרי שבגן עדן כנודע. ומה שיסד את מציאות כל העונש

ש הוא רק "ל. ולכן חפצו ורצונו ית"כ רק כדי לתקנם כנ"הוא ג

כ בכל "במעשה הצדיקים, וכדי להיטיב להם לאחר מיתה ג

העינוגים והעידונים שבגן עדן. וזה שאמר המדרש, כיון דכתיב 

הוי במעשיהם של צדיקים  –וירא אלהים את האור כי טוב 

ם שגם הם יתוקנו חפץ ואינו חפץ במעשיהן של רשעים. כי הג

י זה לטוב העתיד, אך "י כל העונשים ויזכו כולם ע"לבסוף ע

ש אין חפצו בהעונשים כלל. ולעולם יהיו הצדיקים "הוא ית

העיקר בזה כנזכר. ולכן אמר הכתוב ובחרת בחיים, וכן נאמר 

  על כל מעשה הצדיקים וירא אלהים את האור כי טוב. 

  פרק ט.

בן לנו עוד ענין אחד נעלם מה ואחר כל הדברים הללו הנה יו

שנתחבטו בזה כמה קדושי עליון, והוא מה שלא נזכר בתורה 

מפורש מאומה מכל עניני דימות המשיח וחיי העולם הבא. 

ועיין בספר כלי יקר בפרשת בחוקותי בפסוק והתהלכתי 

בתוככם, שמביא שם מדברי גדולי עולם ז' תירוצים על זה עיין 

ה בהקדמת "ה שכתב בזה השלשם. אמנם אחרון חביב, מ

תולדות אדם בבית אחרון עיין שם, דברי פי חכם חן ושפתיים 

  ישק. 

פ מה שאמרנו. כי הרי כל התורה "אך סוד הענין בזה הוא ע

ק בהעלותך "(עיין זוהכולה לפי גילויה ולבושה שהיא עתה לפנינו, 

הרי אינו מבטיח שום טובה ושום  ב. וזוהר חדש פרשת כי תבא)"קנ

ר אלא רק לעושיה ולשומריה, לחוקרה ולדורשה ולמי שכ

שעומד נאמן בקיומה. וכל גילויה הוא שנידון כל אחד לפי 

מעשיו, והכל במשפט והכל בדין. אמנם התקוה העתידה דכל 

חמדת ישראל שהם כל היעודים אחרונים דימות המשיח וחיי 

העולם הבא, הנה הם תלוים באמת רק בברית ולא בזכות, 

ית אבות וישראל, והברית לא תופר לעולם. וכן אומר והוא בר

דזכות אבות תמה אבל  ה ושמואל)"ה. ד"(בתוספות שבת נרבינו תם 

ברית אבות לא תמה. וכן הוא מפורש בתורה בסוף קללות 

כ 'ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא "דתו

רי געלתים לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה' אלהיהם'. וה

מפורש ההבטחה על הברית ישראל שלא תופר אפילו בחטא 

ל. וכמו שמפורש שם בפרשה על פגרי "עבודה זרה רחמ

גלוליכם. ואותו הברית הנה הוא גם לכל יחיד ויחיד מישראל 

ה עיין "ל בדברינו פ"א בפרשת נצבים וכנ"ש הגר"בפרט, וכמ

שם. כי סוד ברית אבות וישראל, בארנו בכמה מקומות 

כ עמודי ונתיבות אור הנזכר בתפילת "נו, כי הוא בתרמדברי

א "ר' נחוניא בן הקנה ובמסכת אצילות. והם בחוורתא דא

המאירים מחכמתא עלאה סתימאה אוירא דלא אתפס רישא 

בשביל  –דאין. ושם הוא סוד ושורש הכל. ולכן אמרו 'בראשית' 

א סימן ד' 'מחשבתן "ר פ"ישראל שנקראו ראשית. ואמרו בב

כ "שראל קדמה לכל דבר'. כי הם תלוים ומושרשים בתרשל י

עמודי אור, שהוא השורש גם לכל האצילות כולו, ואינו מגיע 

שם מעשה התחתונים כלל ושם הוא סוד הברית אבות וישראל, 

  ולכן אי אפשר שישתנה. 

ח. אין בן דוד בא אלא בדור שכולו "וזהו שאמרו בסנהדרין צ

ט "א בתיקונים תיקון ס"יין בהגרזכאי או בדור שכולו חייב. וע

ש בפרשת שמות ז' ב' "ו. שאמר ודאי אופן השני. וכמ"קכ

יסתכל מאן אינון דקיימין כו' ולא ישתכח זכאי כו' עיין שם. 

ו, כי אי אפשר. "[אמנם ענין כולו חייב אינו רשעים גמורים ח

ז] והרי "ז י"ש בראש השנה ט"אלא רובו עונות נקרא חייב כמ

  המשיח אינו תלוי בזכות ומעשים כלל. לנו דימות 

ז: ישנה מחלוקת בין ר' אליעזר לר' "הקדמה. הנה בסנהדרין צ
יהושע אם הגאולה האחרונה תלויה בתשובה או לא, והיו מתווכחים 

והולכים על דבר זה, עד ששתק ר' אליעזר והודה לר' יהושע. 

ואין אמר רב כלו כל הקיצין "ולצורך הענין אביא את לשון הגמרא 

ושמואל אמר דיו לאבל  .הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים

 ,ה שעומד כמה ימים וימינו אחור"דיו להקב. (שיעמוד באבלו
אלא ודאי  ,כלומר אם לא יעשו תשובה אינו עומד באבלו כל הימים

דיין לישראל צער גלות אפילו בלא  –א דיו לאבל "ל .קץ לדבר

אליעזר אומר אם ישראל עושין  ר' ,כתנאי י)". רשתשובה נגאלין

אמר ליה רבי יהושע אם אין  .תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין

ה מעמיד להן מלך שגזרותיו "אלא הקב ?עושין תשובה אין נגאלין
[בכאן מעיר  .קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב

 - ל הירו' "ס כפי מה שמופיע בירושלמי שחסר כאן. וז"הרב שיש ט
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אמר לו רבי יהושע וכי אם יעמדו ישראל ולא יעשו תשובה אינן 

ה מעמיד עליהן מלך קשה "הקב אמר לו ר' אליעזרנגאלין לעולם? 
ט ועת צרה היא ליעקב "מ ,כהמן ומיד הן עושין תשובה והן נגאלין

ר' אליעזר אומר אם ישראל עושין  ,תניא אידך ]וממנה יושע.
אמר לו  '.ו וקמו שרים וישתחוומלכים ירא' שנאמר ,תשובה נגאלין

 '.אם תשוב ישראל נאום ה' אלי תשוב'רבי אליעזר והלא כבר נאמר 
ואשמע את האיש לבוש הבדים 'אמר לו רבי יהושע והלא כבר נאמר 

אשר ממעל למימי היאור וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי 

ה כל העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש תכלינ
  ."ושתק רבי אליעזר 'אלה

ב בפלוגתא דר' אליעזר ור' "ז סוף ע"וכן שם בסנהדרין צ

לא  –יהושע, ואמר ר' יהושע 'חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו' 

ס וחילוף מדברי "(ויש שם בגמרא שלפנינו טבתשובה ומעשים טובים. 

י, וכמו שמוכח שם בברייתא השניה שהובא שם בסמוך תניא "א לדברי ר"ר

ש בירושלמי "אידך כו' וכנזכר. והגירסא הנכונה בברייתא הקודמת שם הוא כמ

י ולבסוף שתק "א ור"ושקלו וטרו בזה ר ב עיין שם)"תענית דף ב' ע

כ לר' יהושע "א כמו שמבואר שם. והרי הודה ר' אליעזר ג"ר

שהגאולה העתידה אינו תלוי בתשובה ומעשים טובים כלל. וכן 

נו, שהבטחת גאולה העתידה אין ן בפרשת האזי"כתב הרמב

פ עיין "בה תנאי בתשובה ועבודה אלא שהיא מובטח לבא עכ

  שם.

והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה רק " –ן "ל הרמב"וז

ושהוא יתברך יעשה בנו  ,היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל

וישוב ויתנחם ויפרע מן  ,אבל לא ישבית זכרנו ,בתוכחות חימה

ויכפר על חטאתינו למען  ,בחרבו הקשה והגדולה והחזקה האויבים

אם כן השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על  .שמו

וכך הזכירו בספרי (האזינו מג) גדולה שירה זו שיש  .כרחן של מינין

ויש בה בעולם הזה  ,בה עכשיו ויש בה לשעבר ויש בה לעתיד לבוא

אמר (פסוק מד) ויבא משה ולזה רמז הכתוב ש .ויש בה לעולם הבא

להגיד  'כל'הזכיר  ,וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם

ואם היא קטנה בדבור כי ביאר להם  .שהיא כוללת כל העתידות למו

ואלו היתה השירה הזאת מכתב אחד מן החוזים  .עניניה הרבים

כן היה ראוי להאמין בה מפני  ,בכוכבים שהגיד מראשית אחרית

ואף כי אנחנו נאמין  .ל דבריה עד הנה לא נפל דבר אחדשנתקיימו כ

ונצפה בכל לב לדברי האלהים מפי נביאו הנאמן בכל ביתו אשר לא 

  "היה לפניו ואחריו כמוהו עליו השלום.

פ מה "ומה שנמצא בכמה אגדות שתלוי בתשובה, הנה הוא ע

א. כי אחד מעיר מזכה כל העיר כולה "שאמרו שם בסנהדרין קי

שפחה מזכין כל המשפחה כולה. וכן הוא מבואר ושנים ממ

במדרש הנעלם בזוהר חדש פרשת נח סמוך לסופו, שאמר שם 

ר' אליעזר בפירוש, כי הגם שהכל תלוי בתשובה אך אי יחזרון 

בתשובה אפילו חדא כנישתא בזכותם יתכנש כל גלותא, עיין 

ו "פ, ל"שם. ובאמת הרי ישנם כמה צדיקים בכל דור ודור עכ

ז. מבואר כי הם "א נ"(ובתיקונים תיקון כדמקבלי אפי שכינה.  צדיקי

ל. ומשמע שם כי הם נסתרים כי הם במדרגת "ו בחו"ו בארץ ישראל ל"ב, ל"ע

ח. והרי "ל פ"ה צדיקים שבהם מתקיים העולם וכנ". מלב עיין שם)

אינו חסר העולם מכמה צדיקים בכל דור, אשר בזכותם יבוא 

פילו כשיהיו רובם חייב וכנזכר. וכן הגאולה לכל ישראל כולם א

ז, ומבואר שם כמעט "ו ל"מורה כמה פסוקים ביחזקאל ל

בפירוש שהגאולה האחרונה אינו תלוי בתשובה ומעשים טובים 

פ. ומה גם כי הרי האיש לבוש "כלל, והיא בטוחה לבא עכ

בא  א סי' ה')"ר פרשה כ"(עיין בהבדים שהוא המלאך גבריאל 

ש בדניאל "כי למועד מועדים וחצי כו' וכמבשבועה בחי העולם 

ַפת  -(יב ה.  ה ִלׂשְ ַנִים ֲאֵחִרים עְֹמִדים ֶאָחד ֵהּנָ ה ׁשְ "ְוָרִאיִתי ֲאִני ָדִנּיֵאל ְוִהּנֵ

ַעל ְלֵמיֵמי  ר ִמּמַ ים ֲאׁשֶ ּדִ ַפת ַהְיֹאר: ַוּיֹאֶמר ָלִאיׁש ְלבּוׁש ַהּבַ ה ִלׂשְ ַהְיֹאר ְוֶאָחד ֵהּנָ

ַעל ְלֵמיֵמי ַהְיֹאר ַעד ָמַתי קֵ  ר ִמּמַ ים ֲאׁשֶ ּדִ ַמע ֶאת ָהִאיׁש ְלבּוׁש ַהּבַ ָלאֹות: ָוֶאׁשְ ץ ַהּפְ

י ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי  ֵחי ָהעֹוָלם ּכִ ַבע ּבְ ָ ׁשּ ַמִים ַויִּ ָ מֹאלֹו ֶאל ַהׁשּ ֶרם ְיִמינֹו ּוׂשְ ַהְיֹאר ַוּיָ

ְכֶליָנה ָכל ֵאּלֶה ץ ַיד ַעם קֶֹדׁש ּתִ אם שהיה קץ הגאולה תלוי ו )ּוְכַכּלֹות ַנּפֵ

בתשובה, הרי לא שייך שבועה על זה, כי תשובה תלוי 

בבחירה. והוא באמת הראיה אחרונה שמביא ר' יהושע 

כ חבקוק "לדבריו, והוא ראיה שאין עליה תשובה. וכן נאמר ג

'ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא  –ב' 

הכוונה מבואר שלא  –אחר' יאחר'. ומה שאמר 'לא יכזב' ו'לא י

פ בין "יהיה שום עיכוב בדבר, וכשיגיע עת הקץ הנה יבא עכ

אם יהיו זכאי או חייב. והרי לנו מכל זה כי הגאולה העתידה 

  אינו תלוי בזכות ומעשים כלל. 

ב "ד סע"כ סנהדרין ק"וכן גם בענין חיי עולם הבא, הרי אמרו ג

ם הבא. שגם דואג דורשי רשומות היו אומרים כולן באין לעול

האדומי ואחיתופל וירבעם בן נבט ואחאב ומנשה וגיחזי כולם 

באים לעולם הבא. וכן אמרו בפסיקתא רבתי פיסקא א' 

ב הלכה ג' שגם ירבעם בן "ט וכתובות פ' י"ובירושלמי כלאים פ

נבט וחביריו כולם יזכו לתחיית המתים. שאמרו שם על הפסוק 

ונתתי רוחי בכם וחייתם  ב)"(ישעיה מ'נותן נשמה לעם עליה' 

ר' ברכיה שאל לר' חלבו ר' חלבו שאל לר' אימי ר'  ז)"(יחזקאל ל

אימי שאל לר' אלעזר ר' אלעזר שאל לר' חנינא ואית דאמרין 

אפילו כגון ירבעם בן נבט  –ר' חנינא שאל לר' יהושע בן לוי 

וחביריו ? אמר ליה גפרית ומלח שרפה כל ארצה כו' כיון 

נעשה בהן מדת הדין. שכבר קבלו דינם ויזכו גם  י"שנשרפה א

  הם לתחיית המתים. 

והרי לנו מכל זה שלא יעכב שום חטא ועון לא לימות המשיח 

פ סוד הדברים "ולא תחיית המתים ולא לחיי עולם הבא. והוא ע

שאמרנו לעיל פרקים ה' ו' ז' ח' כי גם כל העונשים אשר לאחר 

לות שיזכו על ידיהם כל נפש מיתה, הנה הם כולם תיקונים ופעו

כ לכל תקות חמדת ישראל. ומי שלא זכה לבוא "החוטאת ג

י המעשים טובים דהתורה והמצוה, הנה הוא יתוקן "בשכרו ע
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י העונשים דהשבעה מדורי גיהנם, היוצאים "פ ע"כ עכ"ג

ל בכל דברינו. עיין "ונמשכים ממשפטי התורה והמצוה וכנ

שום נפש אחת מישראל. וכן  פ הוא כי לא יאבד"עליהם. אך עכ

א 'דריש מרי בר מר, מאי "א סע"אמרו בגמרא עירובין כ

דכתיב והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל ה' הדוד 

האחד תאנים טובות מאד כתאני הבכורות, והדוד אחד תאנים 

אלו  –רעות מאד אשר לא תאכלנה מרוע. תאנים הטובות 

לו רשעים גמורים. ושמא א –צדיקים גמורים. תאנים הרעות 

ל הדודאים נתנו ריח, אלו "תאמר אבד סברם ובטל סיכוים, ת

ז. 'וירח את "ואלו עתידין שיתנו ריח'. וכן אמרו בסנהדרין ל

אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו'. והגם שפשטות  –ריח בגדיו 

הדברים הוא משום שגם פושעי ישראל מלאים מצות כרימון, 

בסוד מי יתן טהור מטמא שאמרנו ל הוא "אך עומק כוונתם ז

פ כי יזכו כולם לכל תקות חמדת ישראל "ו. והרי עכ"לעיל פ

העתיד. ולכן לא נזכר בתורה מפורש מכל היעודים העתידים 

הנצחיים. כי כל התורה לפי גילויה ולבושה שהיא עתה לפנינו, 

הרי נידון כל אחד רק לפי מעשיו, וכל אחד הוא בא בשכרו, 

ואבדון להמורדים ופושעים. אך לימות המשיח ונאמר בה כרת 

וחיי העולם הבא הרי אין כרת ואבדון כלל, שהרי גם ירבעם בן 

ז החמורה כמה "נבט אשר חטא והחטיא את הרבים בחטא ע

וכמה שנים, ומנשה שהעמיד צלם בהיכל, ודואג האדומי שהרג 

נוב עיר הכהנים, גם הם יתוקנו ויזכו לתחיית המתים ולחיי 

הבא כנזכר. וכן על דרך זה כל המורדים ופושעי ישראל  העולם

כולם. והגם שהרי הוא לכאורה נגד דיני התורה ומשפטה 

ג שעלו בדעתם לדחות "ועונשה, וכמו שראינו מאנשי כנה

פ דיני התורה "כ ע"אותם כולם, וכן רצו למנות את שלמה ג

ומשפטה. אמנם הנה יצא בת קול מן השמים ואמר להם 

י "(ופרש' מנה כי מאסת כי אתה תבחר ולא אניהמעמך ישל'

. וכי עליכם לשלם תשלומי עונשו לאדם שאתם נמאסים בו המעמך ישלמנה

. וכי הבחירה כי אתה תבחר ולא אני לומר שאין לו חלק לעולם הבא: ,בשלמה

 .)הלא בי הדבר תלוי ?לומר מי שיש לו חלק ומי אין לו חלק ,בכם תלויה ולא בי

כל פסק ודין הנוגע לחיי העולם הבא, הוא תלוי  והודיעם בזה כי

בכבשי דרחמנא ואין לבית דין של מטה לעשות בזה פסקים 

ודינים כלל. ולכן מביא הגמרא שם תיכף דברי דורשי רשומות 

י סוף "שכולן באין לעולם הבא. וכן הוא בירושלמי סנהדרין פ

הלכה ב' שהבת קול יצא על כל אלו שנמנו שם במשנה, והיה 

  הקפדה על כולן עיין שם. ה

ר' חנניה ור' יהושע בן לוי בשעה שנמנו " –וזה לשון הירושלמי 
 ,ואמרו שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להן חלק לעולם הבא

יצתה בת קול ואמרה המעמך ישלמנה כי מאסת אלא כי אתה תבחר 

ולא אני ומה ידעת דבר. ביקשו לצרף את שלמה עמהן בא דוד 

  " ונשתטח כו'.

והרי לנו כי רצון העליון גילה להם שלא ידחו שום אחד מהם 

וכולן באין לעולם הבא. והגם שהוא נגד דיני התורה ומשפטה 

ש גדול העצה ורב העליליה ויש לו "אך על זה הנה הוא ית

עצות ופעולות וסיבובים מסיבובים שונים שלא לזוז מהתורה 

שהעושה עבירה שום זיז כל שהוא ושלא לוותר מאומה, ובאופן 

נשאר והעונש נפרע. ונעשה הכל ממשפטי התורה עצמה, 

פ לכל תקות חמדת ישראל כולו. והוא הנהגת "שיזכה עכ

ואמת, שמיישר את הכל בתיקונים  –ש ורב חסד "מדותיו ית

מתיקונים שונים הכל מהתורה עצמה. וכל זה הוא באמת רק 

מתנהג מכבשי דרחמנא כדי לקיים את הברית אבות וישראל, ו

ג מדות הרחמים שנקראים כל טובי, והנהגה הזה "עמהם בהי

  בכל דרכיה הוא נעלם מכל בריה. 

אמנם הוא, הנה הגם שדרכי ההנהגה הזאת בפרטות המתנהג 

בדרכים מדרכים שונים, הנה היא  (בזה ובבא)עם כל אחד ואחד 

ש לבד נתכנו עלילות. אמנם בדרך "נעלמה מעיני כל חי, ולו ית

כ, איך שנעשה הכל "היא נראה קצת לעינינו גכלל הנה 

במשפט והכל בדין, ומתקיים משפטי התורה בדיני כריתות 

ואבדון להמחויבים בה, עד שכמעט כבר נפרע מהם דינם גם 

כ. והוא כל הרעות והתלאות "פ דרכי התורה ג"בעולם הזה ע

הגדולות והנוראות שמתחלפים ועוברים על כלל ישראל, מעינוי 

מחלאים רעים ונאמנים, ומכל פחדים הבאים מדבר ומעוני ו

ג. כל חייבי כריתות "וחרב ושבי וביזה. וכבר אמרו מכות כ

שלקו נפטרו ידי כריתתם. ובפרט בהכאה שאין לה קצבה הרי 

ב. ואמרו שם עוד "ג רע"ש כתובות ל"הוא חמור ממיתה, כמ

ב שבויי מלכות הרי הן כשבויין. ושבי קשה מכולם "א ע"נ

ש בבא בתרא "מחרב ומרעב, דכולהו איתנהו ביה. כמממות ו

ג 'ונקלה אחיך לעיניך כיון "ב כ"ב. ואמרו עוד במכות כ"ח' ע

ה. כי בזיוני הוא קשה "שנקלה הרי הוא כאחיך'. ובסנהדרין מ

מיסורים. וכבר די בזיון וקצף שנתונים לחרפה ולמשל ולשנינה. 

ד "מיתות בוהרי בכל זה הנה נעשה כל דין כריתות ודין ד' 

פ משפטי "בכלל ישראל, וכבר נפרעו ונפטרו מכל וכל גם ע

התורה. ואם עדיין נשאר באחד איזה חטא ושמץ דופי, הלא 

מיתה ממרקת, וחיבוט הקבר ועונשי גיהנם מנקין אותו. ולא 

נשאר מעתה על שום אחד מישראל איזה חוב ושטר פירעון 

כל זה הנה י "ממשפטי התורה, לעכב אותו מתקוה העתידה וע

  יזכו כולם לכל תקות חמדת ישראל. 

ומה "ל "כתב בספר חסד לאברהם מעין שישי עין גנים נהר ה' וז

הוא  ,שכמה מתים קטנים בדורות אלו האחרונים יותר משאר דורות

שיש נשמה שהיא צריכה להתלבן להתגלגל  .בסוד הצירוף והליבון

 ,סורים קשיםד' פעמים ויש חמשים ויש מאה ויש אלף מיתות או י
וענין מיתת הקטנים היה שלא היה כן  .ובזה תלוי ענין הנפלים

שהיו ישראל רבים לאין תכלית מפני  ,מקודם בבית ראשון ושני
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ולא הוצרכו אל  ,שעמדו על הטהרה ונתקדשו בביאתם וזיווגם

עד שנתקלקלו ונצטרפו ומתו  ,וכל ייחודם היה עושה פירות .הצירוף

 לל חמלת האב הרחמן יתברך על בנו לבלתיוהכ .בחורבן כמה וכמה
  כ.". עידח ממנו נדח

והעיקר הוא כי גם התורה בכל משפטה ועונשה, אינו נותן 

ש בתורת "יאוש כלל לשום רשע ופושע מהשארת הנצחי. וכמ

ג בפסוק והאבדתי את הנפש ההיא "כהנים פרשת אמור כ

מקרב עמה, והאבדתי מה תלמוד לומר, לפי שהוא אומר כרת 

כל מקום ואיני יודע מהו, כשהוא אומר והאבדתי לימד על ב

ל, כי יש "מ מלבים ז"הכרת שאינו אלא אבדון. וכתב שם הר

הבדל בין כריתה ובין אבדן. כי הכורת כורת את העצם 

משרשו וקוצץ הדבר עצמו. והמאביד הוא רק שינוי מקומות, 

שלא תעלה הנפש אל צרור החיים, רק יורדת לגיהנם. ובכל 

ש משפט "ת אינה נכרתת, רק נאבדת לזמן מוגבל, כמזא

ש ובאו "ב חודש. וכל אובד מתבקש, וכמ"רשעים בגיהנם י

האובדים בארץ אשור. וזהו שאמר 'לימד על הכרת שאינו אלא 

ל שאינו כריתה נצחיית רק אבדן בשאול ואבדן "אבדן', ר

לשעתו, עד יקבל עונשו. כי ה' ברחמיו חושב מחשבות בל 

ב "ט ע"ש בסנהדרין ק"ל. והוא כמ"ש בהחלט עכתכרת הנפ

'ויאבדו מתוך הקהל, ר' יהודה בן בתירה אומר הרי הן 

כאבידה המתבקשת, שנאמר תעיתי כשה אובד בקש עבדך'. 

ד. על הפסוק ואבדתם בגוים, שאין זה "וכן אמרו במכות כ

  ו, אלא רק כאבידה המתבקשת. "הכרח כלל לאבדון מוחלט ח

שגם במשפטי התורה ודיניה ועונשה אין בה  והרי לנו מכל זה,

ו לשום רשע ופושע. ועוד כי האמת הוא "כלל אבדון החלטי ח

שכל עונשה בכל הקללות שבתורת כהנים ושבמשנה תורה, 

כ אלא רק בגילויה ולבושה שהיא עתה לפנינו, אבל "הנה הוא ג

בפנימיותה ובהעלם הנה אמרו בזוהר חדש פרשת כי תבא 

ר לטוב, כי כל הבטחות ונחמות דישראל בהני בשם אליהו זכו

קללות כתיבי. ואמרו שם כי בפסוק 'והיו חייך תלוים לך מנגד 

ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך' הנה שם מרומז קץ 

הגאולה. והרי נרמז בהתורה גופה בכל משפטה ועונשה כל 

היעודים העתידים, שהם לכל ישראל כולם גם מי שעומד תחת 

קללות שבה בלי חיסור אחד מהם. והוא כמו שבט כל ה

שאמרנו שכל תקוה העתידה הנה הוא תלוי בברית ולא בזכות, 

א "כ ירמיה ל"ש ג"וכל ברית לא תופר ואי אפשר שישתנה. וכמ

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ֹנֵתן "ויש תקוה לאחריתך נאום ה'. עוד שם 

ֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ֻחּקֹת ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלאוֹ  ֱהמּו ׁשֶ ם ַוּיֶ ר ָלְיָלה רַֹגע ַהּיָ

מֹו: יו ְיהָוה ְצָבאֹות ׁשְ ָפַני ְנֻאם  ַגּלָ ים ָהֵאּלֶה ִמּלְ ִאם ָיֻמׁשּו ַהֻחּקִ

ִמים: ל ַהּיָ תּו ִמְהיֹות ּגֹוי ְלָפַני ּכָ ּבְ ָרֵאל ִיׁשְ ם ֶזַרע ִיׂשְ ּכֹה ָאַמר  ְיהָוה ּגַ

ַמִים ִמְלַמְעָלה ְוֵיָחקְ  ּדּו ׁשָ ם ֲאִני ְיהָוה ִאם ִיּמַ ה ּגַ רּו מֹוְסֵדי ֶאֶרץ ְלָמּטָ

ר ָעׂשּו ְנֻאם ְיהָוה ל ֲאׁשֶ ָרֵאל ַעל ּכָ ָכל ֶזַרע ִיׂשְ . וכן שם "ֶאְמַאס ּבְ

ב ֲעֵליֶכם "ט "כ ר ָאֹנִכי חֹׁשֵ ֹבת ֲאׁשֶ ֲחׁשָ י ֶאת ַהּמַ י ָאֹנִכי ָיַדְעּתִ ּכִ

לֹום ְולֹא ְלָרָעה ָלֵתת ָלֶכם ַאחֲ  בֹות ׁשָ . "ִרית ְוִתְקָוהְנֻאם ְיהָוה ַמְחׁשְ

ומה שאמר שלום ולא לרעה, הכוונה מבואר שגם כל העונשים 

ו, אלא רק כדי "כולם הם אינם לנקמה ולהשמיד ולהשחית ח

ך המורים על זה "לתת אחרית ותקוה. וכן יש כמה כתובים בתנ

  שלא יעכב שום חטא ועון לתקוה העתידה. 

רק ברשעי  כ ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו, הנה הוא"ומש

ש במדרש תהלים מזמור ז'. וכן בערב רב "עובדי אלילים, וכמ

ב וכן בפרשת תצא "ה ע"ק בראשית כ"ש בזוה"ה, וכמ"ל פ"כנ

ה במדה זו כלל, "ב. אבל בישראל אינו מתנהג הקב"ז ע"רע

ש בספרי ברכה, בפסוק יחי ראובן ואל ימות, כי לעולם אין "וכמ

זכות, אלא נותנים מתן מחליפים לא זכות בחובה ולא חובה ב

שכר על המצות ועונשים על העבירות. וכל עבירה ועונש אינם 

ל בכל דברינו, אבל "ו והם נפסקים ומתבטלים וכנ"נצחיים ח

  המצות ושכרן אין להם הפסק לישראל והם נצחיים בהם. 

והסיבה בזה הוא, כי בישראל אשר עליהם נאמר בנים אתם 

ו, כי אורייתא וישראל חד לה' אלהיכם, הוה כל מצוה עצם ב

הוא. אבל העבירה הוא רק מקרה בו, כי הוא מהתערבות רע 

י "י החטא דעץ הדעת, ולכן מתבטל העבירה ע"בטוב אשר ע

העונש ונשאר עצמותו קודש לה'. אבל בעובדי אלילים הוא 

מ אל אחר עצם הרע, "להיפך, כי עצמותם הוא מעצם הס

. וכל מצוה ודבר טוב ז"ל פ"שהוא שורש האבדון וההפסד וכנ

שעושים, הוא אינו מעצמותם אלא מהתערבות הטוב ברע 

י החטא דעץ הדעת, ומשורש סוד הנוגה המאיר "אשר ע

ז. והרי הוא אינו שלהם כלל, כי הרע "ל פ"עליהם מסביב כנ

והטוב הרי הם שני הפכים. ולכן לעתיד כשיוברר הטוב מהרע 

טולו, כי הם ויתבטל הרע מכל וכל, הנה יתבטלו הם בבי

תולדותיו וממנו. וכל מצוה ודבר טוב שנעשה על ידם בעולם 

ה "י התערבות טוב ברע הנזכר, הנה משלם להם הקב"הזה ע

ש אינו מקפח שכר כל בריה, והרי "כ, כי הוא ית"בעולם הזה ג

ה עמהם "פ. ומשום כל זה הנה מתנהג הקב"נעשה על ידם עכ

ו "כ בישראל ח"משא במדת ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו,

וכנזכר. ולכן נאמר עליהם ועמך כולם צדיקים, וכל ישראל יש 

  להם חלק לעולם הבא.

ל ואמרו שאין להם חלק לעולם הבא "אמנם כל אלו שחשבו רז

כי מאחר שיצא בת קול  ,ב אמנם לא הזכירו שום איש פרטי"נ[

ל על שום איש פרטי מזרע "ל לא נזכר עוד בדברי רז"כנ

ולא נזכר אלא רק את  ,ן לו חלק לעולם הבאישראל שאי

אבל  (והוא ע"פ מה שיתבאר) .העבירות אשר בשביל זה נאבד חלקו

ל שום איש פרטי כלל. ומה שאמרו "לא נזכר בדבריהם ז

ב, הנה כל "י ע"ח על המרגלים וכיוצא, וכן שם ק"בסנהדרין ק



115  
 

 

 

 
115 

 

וכן מצאתי מפורש *הגהה 

ל בשער "י ז"בדברי האר

ד "הגלגולים סוף הקדמה כ

ל סנהדרין "וכן במאמרי רז

ח. דגם "א מדפוה"דף ו' סע

כל אלו שאמרו אין להם 

לם הבא הכונה חלק לעו

ן "הוא שאין עולים למ

באימא עלאה הנקרא עולם 

(שאחר הבא אלא 

הנה הם  שמקבלים עונשם)

כ "ן שבמלכות. ע"בסוד מ

  הגהה.

אבל הם עצמם  ,דבריהם שם הרי הוא רק בדרשות הכתובים

הנה כתב  ]שום איש פרטי מאחר שיצא הבת קול.לא פסקו 

הרקאנטי פרשת תשא בפסוק אני אעביר כל טובי בשם רבינו 

ל אין לו חלק "עזרא, כי מה שנמצא במקומות רבים מדברי רז

ל אין לו בית בפני עצמו אוצר שהוא ברשותו "לעולם הבא, ר

ו והוא מושל עליו. וזהו 'עושין לו מדור לפי כבודו', ומי שאין ל

ל. וכן כתב רבינו "זכות הוא עומד במקום שעומדים רבים עכ

   (עיין שם בארוכה ותמצא כדברינו)בחיי סוף פרשת אחרי. 

ז הרי אפשר לומר, כי דורשי רשומות שאמרו בסנהדרין "ולפי

ל, הנה לא פליגי על "ב כולן באין לעולם הבא וכנ"ד סע"ק

ם הבא. המשנה שם צ. במה שאמרו ואלו שאין להם חלק לעול

כי הרי גם הדורשי רשומות לא אמרו אלא לשון 'באין לעולם 

הבא', אבל לא אמרו שיש להם חלק, שהוא מקום מיוחד השייך 

להם, אלא שהם ישתמשו באורן של הזוכים שהוא האור הכללי 

ז הבדל "הכולל כולם, והוא כעין מקום מעבר לרבים. ויהיה לפי

גבוה שמים על הארץ גדול בין עובד אלהים לאשר לא עבדו, כ

וכרחוק מזרח ממערב. והוא על דרך שאנו רואין בעולם הזה, 

כי הגם שכל מי אשר יחובר לחיים יש לו מקום ומזון בעולם 

הזה, על כל זאת הרי כמה ההבדל גדול בין מי שמכלכל את 

נפשו בלחם לאכול ובגד ללבוש, לבין מי שמתענג את עצמו 

גם בהזוכים גופה הרי יהיה ומתעדן כל ימיו בסגולת מלכים. ו

כ כמה וכמה חלוקי מדרגות, וכמבואר בכמה מקומות "בהם ג

ק 'לא הכל לאורה ולא הכל "ל. ואמרו בתענית ספ"מדברי חז

לשמחה, צדיקים לאורה וישרים לשמחה'. ובמדרש תהלים 

א סי' ו' חושב שם ז' חלוקי מדרגות בין כתות "מזמור י

ל סי' ב' "ויקרא רבה פהצדיקים לעתיד לבא, עיין שם. וב

ה לעשות שבע חופות לכל צדיק "ה. 'עתיד הקב"ב ע"ובגמרא ב

וצדיק ולכל אחד ואחד חופה לפי כבודו, וכל אחד ואחד נכוה 

מחופתו של חבירו'. עוד שם בענין סוכת עורו של לויתן 'זכה 

עושין לו סוכה לא זכה עושין לו צל, לא זכה עושין לו ענק, לא 

ל בענין "יע'. ועל דרך זה בכמה אגדות חזזכה עושין לו קמ

  חלוקות שונות בין מדרגות הצדיקים לעתיד לבא וכנודע.

פ עומק הדברים שאמרנו לעיל, הנה יהיו כל חלוקת "אמנם ע

ל, לפי ערך חלוקת שורש הנשמות "המדרגות הנמצא בדברי רז

דכל אחד. כי אין נשמה דומה לחברתה, וכל אחד ואחד יש לו 

ל בפסוק איפה היית ביסדי "צמו. וכמו שדרשו רזשורש בפני ע

ארץ בשמות רבה פרשה מ' סי' ג' ובכמה מקומות. וכל התורה 

ומעשים טובים, וכן להיפך כל החטאים ועונות, הנה נוגע כל 

אחד לפי שורש נשמתו. וכן על דרך זה בשכרן ועונשן, כי אין 

לם שום אדם דומה לחבירו בכל הדורות כולם ובכל משך ימי עו

כולו, וכן אינם דומים בכל תהלוכותיהם ומאורעותיהם בעולם 

הזה, ועל דרך זה בשכרן ועונשן אשר לאחר מיתה בגן עדן 

וגיהנם, וכן הם חלוקים במדרגותיהם לעולם הבא. והגם שהרי 

בתיקון האחרון יוכללו כל הנשמות כולם זה בזה, על דרך שהיו 

אחד ואדם אחד כלולים כולם באדם הראשון, אך גם בפרצוף 

 הרי אינו דומה איבר אחד לחבירו, ובזה יהיו כל חלוקת

  א והבן כל זה.המדרגות לעתיד לב

וכן בענין מה שאמרו בכמה מקומות אין לו חלק לעולם הבא, 

הנה יהיה הכוונה לפי דברינו על כל משך הזמן עד שיגיע עת 

התיקון. כי כל חלקו ושכרו דעולם הבא אשר היה מוכן אליו 

רות הגבורות העליונים דשורש נשמתו, הרי נסתלקו ממנו באו

י שנתחלפו אותן כל הכחות דהגבורות לתוקף "ונפסק מהם ע

י אחיזת החיצונים בהם. והרי נאבד חלקו ממנו "דינים קשים ע

י אותו העבירה החמורה, והשליט את החיצונים "לגמרי ע

בהגבורות דשורש נשמתו, אשר שם היה שכרו וחלקו דעולם 

י תשובה "בא. ואין לו תקנה מעתה שיוחזר לו, אלא רק או עה

ותפילה וצדקה המעבירין את רוע הגזירה, שהם דוחין את 

החיצונים ומבטלן. כי בתשובה תפילה וצדקה מתבסמין 

ומתמתקין הגבורות ברשפי אש שלהבת יה, ושורפין ומכלין 

את כל אותו הרע שנאחז בהם. 

אבל בלא תשובה אין לו תקנה 

חזר לו חלקו, אלא רק אחר שיו

שיתהפך כל אותו הרע לסער 

מתחולל ולדין קשה לפי מדת 

י זה "ומשקל אותו העבירה, וע

כ אחר שיפרע "יתבטל אותו הרע ג

ממנו מכל וכל, ואז יחזור לתיקונו 

ולחלקו ושכרו אחר הצירוף הגדול 

ל בדברינו. וזהו כוונתם "והליבון כנ

ל בכל אותן העבירות שאמרו "ז

ם אין לו חלק לעולם הבא. והכוונה הוא כי אבד חלקו עליה

ואין לו תקנה שיוחזר  (כי נסתלק ועלה ונתעלם בשורשו)ונפסק ממנו 

י זה. אבל "י זה או ע"י אחד מב' דברים הנזכרים, ע"לו אלא ע

י העונשים והצירוף והליבון "פ, והוא ע"לבסוף הנה יתוקן עכ

  וככל מה שאמרנו לעיל. *

ן הג' ספרים שנפתחין בראש השנה שאמרו שם כ עני"וזהו ג

ז ב', וכתבו שם התוספות שענין הג' ספרים הללו הם לחיי "ט

העולם הבא. ולכאורה יפלא מה שייך לדון על חיי עולם הבא 

בעוד שהאדם עדיין בעולם הזה. הלא אין עתה הזמן לזה. וגם 

אם יצא חייב בדינו, שמא ישוב ויתכפר לו. וכן אם יצא זכאי, 

הרי לא יאמין בקדושיו, ויש שקונה עולמו בשעה אחת ויש 

שמאבד עולמו בשעה אחת. ומה תועלת הוא מה שדנים אותו 

  על זה בכל שנה, הרי רק הרגע אחרונה תוכיח. 
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אך הענין הוא, כי באם שזוכה לחיי העולם הבא הנה נפרעין 

ממנו על עונותיו בעולם הזה. ובאם שאינו זוכה לחיי עולם 

יך לצירוף וליבון גדול, והוא רק בהשבעה מדורי הבא וצר

גיהנם וכל הדיינין דלאחר מיתה, ומטיבין לו בעולם הזה על 

ב עיין שם, כי מסלקין דינו על "ל ע"דרך שאמרו בקידושין ט

כ, כי יש רשע "לאחר מיתה. ולפעמים מריעין לו בעולם הזה ג

ו. וכל וטוב לו רשע ורע לו, הכל לפי ערך כמות ואיכות עונותי

המאורעות דהעולם הזה איך שמתנהגים עמו הוא תלוי הכל 

  לפי מה שעומד בדינו בענין חיי עולם הבא. 

ולכן נידון כל אדם בכל שנה ושנה בתחילה, ומסתכלים עליו 

כ הוא נידון "איך שהוא עומד בדינו בענין חיי העולם הבא, ואח

ין עוד, לפי זה על כל מאורעותיו דחיי העולם הזה. וכן הוא ענ

ש "כי הנה כל המצות כולן הרי הם רק לחיי העולם הבא, וכמ

ז ג' ד' "ל ב' שכר מצוה בהאי עלמא ליכא. וכן בע"קידושין ט

היום לעשותן ולא היום ליטול שכרן. וכל חיי העולם הזה 

ב "ז ע"ש ברכות י"וטובותיה הנה הוא רק בחסד ובצדקה, וכמ

והוא רק לצורך קיום  כל העולם כולו ניזונין בצדקה עיין שם,

העולם לעשות בה תורה ומצות לחיי העולם הבא. ולכן נמשך 

כל חיי וצרכי העולם הזה להאדם, רק לפי ערך שהוא עומד 

בדינו לחיי העולם הבא. ולכך דנין את האדם בכל שנה ושנה 

ז על חייו "כ דנין אותו לפי"בתחילה על חיי העולם הבא, ואח

  וענייניו דהעולם הזה. 

פ דברינו שאמרנו, שכל ענין "ה כל זה הוא נמתק ביותר עוהנ

דאין לו חלק לעולם הבא, הכוונה הוא רק עד שיוצרף ויתלבן 

וצריך לתיקונים גדולים להתתקן ולבוא למדרגתו הקודמת. אך 

ש הנה חושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח, ומסבב "הוא ית

שהוא עליו סיבובים שונים אם בעולם הזה או בעולם הנפשות 

פ. ולכן דנין את האדם בכל "לאחר מיתה, עד שיתוקן לבסוף עכ

שנה ושנה מתחילה בדין דחיי העולם הבא, כדי להסתכל איך 

להתנהג עמו בכל מאורעותיו דחיי עולם הזה הנצרך לו 

לתיקונו. וזהו הג' ספרים שנפתחין בראש השנה שאמרו שם 

גמורים  ב והם על חיי עולם הבא, ובהם הוא בצדיקים"ז ע"ט

כ בראש השנה, אבל בחיי עולם "וברשעים גמורים החתימה ג

הזה הוה החתימה בכולם רק ביום הכיפורים. והוא כדברי 

ב עיין שם. "י תקפ"ח סס"א באו"התוספות שם וכן הסכים הגר

ותיקנו לבקש על הכתיבה עד נעילה, משום דאין להחזיק עצמו 

בא והן על חיי לצדיק גמור. והבקשה הוא הן על חיי העולם ה

העולם הזה. ומועיל הבקשה אף לרשע גמור גם בחיי עולם 

הבא, הגם שהוא לאחר החתימה שהוא בראש השנה כנזכר, 

משום שיפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין 

  ז."ש שם ט"כמ

א שאין לומר 'לשנה טובה תכתב ותחתם' "כ שם הגר"ומש

ובה שהוא הוראת שנה אלא 'תכתב', משום דלשון לשנה ט

שנה זו, הרי הוא רק על חיי העולם הזה. כי באם שהיה  –אחת 

ל סתם לחיים טובים "כ, היה צ"הכוונה על חיי עולם הבא ג

תכתב ותחתם בלי להזכיר לשון שנה שהוא משמע שנה זו. 

והעיקר הוא משום שהרי לחיי העולם הבא נגמר הדין מקודם, 

חתימה אשר לחיי העולם הן הכתיבה והן החתימה. ואחר ה

כ אם "הבא נעשה הכתיבה בראש השנה לחיי עולם הזה. וא

נאמר שהלשון לשנה טובה הוא כולל שניהם, הרי הוה הלשון 

תכתב ותחתם אינו מיושב ומיושר כלל, כי הכתיבה אשר לחיי 

ל. "העולם הזה הוא רק אחר החתימה דחיי העולם הבא וכנ

בים תכתב ותחתם בחיי והיה צריך להאריך ולומר לחיים טו

העולם הבא, ולשנה טובה תכתב לחיי עולם הזה. ואין המנהג 

א שאין לומר תחתם רק תכתב, "כ. לכן אמר הגר"להאריך כ

כ ברכת חיי עולם הבא, "וקאי על חיי עולם הזה ונכלל בו ג

כ הרי אינו טובה כלל. אמנם ענין הכתיבה והחתימה מה "דאל

כ, וכן "בראש השנה וזה ביוהשהם, וגם ענין מה שנגמרו זה 

אין כאן המקום לזה וכשיזכנו  –ענין הג' ספרים מה שהם 

  ת למקום היאות להם נדבר בזה. "השי

ונחזור להענין ונשלים דברינו, כי הנה נתבאר שכל תקות 

חמדת ישראל הנה הם יעודים העתידים לכל ישראל כולם בלי 

והברית הוא  חיסור אחד מהם. כי הוא תלוי בברית ולא בזכות,

באור המקיף, שהוא מאיר בלתי גבול ולמעלה מן המדה. אבל 

הזכות הנה הוא באור הפנימי, ובו הוא כל משפטי התורה 

ושכרה ועונשה שהם במדה ובמשקל, וגומל לכל איש כמפעלו 

משום שהאור הפנימי הוא מצומצם בכלי, ולכן הוא בחק וגבול 

ב 'תורה דכתיב "' עז דף ד"ש ע"ואינו מעביר על מדותיו. וכמ

ק "ה עושה לפנים משורת הדין'. וכן אמרו ב"בה אמת אין הקב

ה ותרן הוא יותרו חייו שנאמר הצור "א 'כל האומר הקב"נ' סע

תמים פעלו כי כל דרכיו משפט'. ואמר כאן 'הצור' שהוא 

ש יצירת העולם, משום שחוקי היצירה ומשפטי "ש ע"תוארו ית

הם שניהם באור הפנימי  ד. כי"ל רפ"התורה אחד הם כנ

  המצומצם שהוא מצד עצמו אינו עובר על חוקו כלל. 

אמנם כבר אמרנו, כי כל עיקרו דאור הפנימי הוא נמשך מאור 

המקיף והוא רק חלק ממנו, והרי הם אחד בתחילתם וכן 

י כל הדין והמשפט הנעשה באור הפנימי "יתייחדו בסופם, כי ע

י זה גופה יתוקנו ", הנה עי שהוא מיוסד על זכות ועל חובה"ע

כולם לקבל את הגילוי דאור המקיף ששם הוא סוד הברית. 

י מדת ואמת זוכים למדת ורב חסד. כי מדת "ו, שע"ל פ"וכנ

כ רק מאור המקיף. ולכן אינו מתנהג בכל "ואמת הרי הוא ג

ו, אלא שהם נמשכים "משפטיו שבו להשמיד ולהשחית ח

עשים ומתקיימים כולם, בתהלוכות שונות, באופן שמשפטיו נ
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ועל כל זאת נשאר העושה עבירה על קיומו לקבל את כל טוב 

העתיד דאור המקיף. וזהו שאמר 'הצור תמים פעלו כי כל 

דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק ויש הוא'. כי הגם שכל 

דרכיו משפט, על כל זאת צדיק וישר הוא, שעושה כל משפטיו 

רק כדי להיטיב בסופן.  בצדקה תמיד, שכל משפטיו הם

י הצירוף "כ באור המקיף, כי ע"ויתייחדו בסופן האור הפנימי ג

ל בכל דברינו. "והליבון יתוקנו כולם להגילוי דאור המקיף וכנ

י "כ, ויקבלו את כל טוב העתיד ע"והרי יתקיים יסוד הזכות ג

כ. וכל "יסוד הזכות ויסוד הברית ביחד, כי יתייחדו הם שניהם ג

כ עיקרו מאור המקיף, והוא "י שמדת ואמת הוא ג"עזה הוא 

נובע ויוצא מהתיקון ישוב ירחמנו, ונמשך ממדת ורב חסד 

ו. ולכן הוא מנהיג תמיד רק לתכלית זה. והבן כל "ל פ"וכנ

  הדברים מאד. 

  פרק י.

ומעתה הנה נאמר עוד, כי הנה כל הענין הזה אשר אמרנו 

ל חמדת ישראל, באור המקיף שבו יהיה כל תקוה העתידה דכ

ואורו הוא בבלתי גבול ותכלית, וממנו היה כל הניסים הנגלים 

כ האור הפנימי הנה הוא "ל. משא"כי הוא בלי צמצום וגוף כנ

מלובש בגוף וכלי ונצטמצם על ידו, וממנו נעשה כל הטבע 

ל "כולו. וכן בו הוא כל משפטי התורה בשכרה ועונשה וכנ

את הנה צריכים אנו לדעת בדברינו מפרק ד' עד כה. על כל ז

מאד, כי האמת הוא שהן ראשית הבריאה כולו והן ראשית 

ש בנתינת התורה, הנה היה כל ההתחלה והראשית "גילויו ית

בשניהם רק בהגילוי אור דבלתי גבול, והוא האור הראשון 

שנגנז, אשר עליו נאמר ויאמר אלהים יהי אור כו' וירא אלהים 

  אשית הבריאה כולה. את האור כי טוב, ובו היה ר

והגם כי מאחר שנעשה הבריאה בהאור הגנוז, איך היה אפשר 

י החטא? כי איך נעשית החטא כלל, כי איך היה "שישתנה ע

שום אפשרות ומקום למציאות הרע בהעולם כלל? אך הענין 

בזה הוא, כי כל הגילוי דהאור שנגנז אשר נתגלה לצורך 

א, כי "שאמרנו לעיל פפ מה "הבריאה, הנה היה סדר גילויו ע

קודם הבריאה הנה היה נעשה בחינת צמצום בכל המקום 

כ האור שנגנז "ע, וכאשר נתגלה אח"שהיה עתיד להעולמות בי

ע, הנה לא נתפשט האור הזה "לצורך המציאות דהעולמות בי

ע "בכל המקום דהצמצום כולו, שהוא בכל המקום דהעולמות בי

בהצמצום בלתי האור של עתה. אלא נשאר עדיין חלק גדול 

י מעשיו ימשוך "ש שאדם הראשון ע"הזה, והיה רצונו ית

  כ."ויתפשט האור הזה למטה ג

היינו שמלכתחילה לא תיקן הבורא ית' את כל המציאות טרם בריאת 
ר לתקן, שהוא כל סיבת "האדם, אלא חלק תיקן וחלק השאיר לאדה

הבורא  י"י מעשיו הוא. החלק המתוקן ע"הבריאה להיטיב לאדם ע

הוא אותו החלק שהיה מזריח בו אותו האור, והחלק הבלתי מתוקן 

הוא אותם המקומות שלא היה מאיר בהם, והם אותם החלקים 

שנשארו כדי ליתן מקום לקליפות. ובזה היה מקום לחטא וקלקול 

  ולנסיון.

הקדמה להמשך. הנה לכל עולם ישנם י' ספירות של אותו העולם 

עומדת על ד' ספירות ראשונות שהם  עצמו. החלוקה של העולם

כנגד חלק הראש שבקומה, ולששה הספירות התחתונות שהם כנגד 

הגוף שבאותה הקומה דהעולם. מציאות מעמד העולמות בבריאה 

הראשונה היה שחלק הראש (ד' ראשונות) של עולם העשיה היה 

עומד במקום סיום עולם הבריאה (ארבע הספירות התחתונות שלו) 

ירות האחרונות שלו (הגוף כביכול) עמדו בראש עולם וששת הספ

ע ביום השישי, נתעלו העולמות "ר לג"היצירה. לאחר כניסת אדה
קומה שלמה של עשר ספירות עד שסוף סיום עולם העשיה היה 

במקום ששת הספירות העליונות של עולם הבריאה וד' ספירות 

  שבאצי'. עולם העשיה העליונות היו במקום ד' ספירות התחתונות

ע במדרגה "והענין בפרטות הוא, כי הנה אז היו העולמות בי

גבוה נעלה מאד, עד שכל עולם העשיה היה מסתיים אז בסיום 

כ בערב "הו' ספירות הראשונות דעולם היצירה של עתה. ואח

ר בגן עדן, הנה "שבת בראשית בסוף שעה ו' כשנכנס אדה

ם הו' ראשונות נתעלו העולמות עוד, ונסתיים כל העשיה בסיו

כ "דעולם הבריאה של עתה. והיו הד' ראשונות דעולם העשיה ג

במקום האצילות של עתה, והו' תחתונות דהעשיה היום במקום 

  הו' ראשונות דהבריאה של עתה, ומשם ולמטה היה מקום פנוי. 

והנה לא היה נמשך האור שנגנז, אלא רק עד סוף העשיה של 

ונות דהיצירה של עתה. כי אז, שהיה מתחילה בסוף הו' ראש

שם היו מסתיימים אז כל העולמות כולם. וכל משך המקום דהד' 

תחתונות דהיצירה של עתה והמקום דהי' ספירות דהעשיה של 

עתה, שם היה כל המציאות דהקליפות. והוא סוד מה שאמרו 

ב. 'מאי דכתיב אני אל שדי, אני הוא שאמרתי "בחגיגה י

ד ספירות הנזכרים שהם הד' "קום הילעולם די'. והכוונה כי במ

תחתונות דהיצירה והי' דהעשיה, לא המשיך שם מהעולמות 

מאומה, כי שם הניח מקום להמציאות דהקליפות. ולכן אמר 

י ספירות דהקליפות. אך "להעולמות די, שלא יתפשטו באלו הד

י החטא ירדו כל העולמות כולם, ונכנסו מהד' תחתונות "ע

הקליפות ממש. והרי היה אז מציאות  דהיצירה ולמטה בתוך

כ, כי לא התפשט האור הגנוז אלא רק עד "הקליפות בעולם ג

סיום הו' ראשונות דהיצירה של עתה. והיו נשארו עדיין 

ד "מהקליפות אשר נבראו בעולם התוהו באותו המקום דהי

ספירות הנז'. וזהו מה שניתן לאדם הראשון לתקן במעשיו 

כ, ולבטל את הקליפות מכל "למטה גשימשיך את האור שנגנז 

  וכל. 
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והנה עיקר האור שנגנז הוא רק באצילות, אמנם התפשט 

בהארתו עד סוף העשיה של אז, אשר היה מתחילה עד סוף הו' 

כ בערב שבת בראשית אחר "ראשונות דהיצירה של עתה. ואח

ר בגן עדן ונתעלו העולמות עוד, והיה "חצות כאשר נכנס אדה

סיום הו' ראשונות דהבריאה של עתה, והד' מגיע העשיה עד 

כ באצילות ונכללו הם בהאור הנגנז "ראשונות דהעשיה עלו ג

ממש, אך הו' תחתונות דהעשיה נשארו עדיין למטה מאצילות 

ובמקום הו' ראשונות דהבריאה של עתה, ששם הוא אינו האור 

י זה היו אלו הו' תחתונות "הגנוז ממש אלא רק הארתו. וע

ר לתקנם "סוד עץ הדעת, וניתן כל זה לאדהדהעשיה ב

כ להאצילות, ולהמשיך את האור הגנוז העיקרי "ולהעלותם ג

כ וכנזכר. אך לא די שלא תיקן, אלא שקלקל והוריד "למטה ג

י שהיה "את כל העולמות כולם. והיה אפשרות וסיבת החטא ע

י הו' תחתונות "ל, וע"פ כנ"כ עכ"אז מציאות הקליפות ג

עדיין בסוד עץ הדעת כנזכר. וכמו שבארנו כל  דהעשיה שהיו

ב, ובחלק "ה ח"זה בביאור היטיב בעומק וארוכה בספר הדע

ב בדרוש עץ הדעת שם. עיין שם "הביאורים בשער עקודים פ

  י הכל מבואר היטב."ותמצא בעזה

ונחזור להענין. כי הנה בריאת שמים וארץ וכל צבאיהם הנה 

ב סי' ו' אותה "רבא פ' י ש בבראשית"היה בהאור הגנוז, וכמ

האורה שנברא בה העולם, אדם הראשון עמד והביט בה מסוף 

י זה כל מעשה "העולם ועד סופו כו' עיין שם. והיו עומדים ע

בראשית כולם במדרגה גבוה נעלה ונורא מאד. ובפרט אדם 

ש בפרקי "הראשון גופה הנה הוא היה למעלה מכולם, וכמ

מ. אך אחר שחטא "ו ובכ"קון נח ובתיקוני זהר תי"א פ' י"דר

בעץ הדעת, הנה ירד הוא וכל הבריאה כולה ונתהפכו כולם 

ש "מכתנות אור בא' לכתנות עור בע' שהוא משכא דחויא. כמ

  מ. "ז בכ"בתרגום יונתן שם וכן בת

והנה אז נסתלק ונתעלם כל האור דששת ימי בראשית, 

ר ונתעבה ונתגשם כל הבריאה כולה, ונתמעט ונצטמצם האו

מאז ולהלאה, ואין אנו משתמשים עתה אלא באור הפנימי 

המצומצם במציאות העולמות כמו שהם עתה אחר החטא. 

אבל הבריאה דששת ימי בראשית עצמן היה באמת רק 

בהאור הגנוז, אלא שלא היה מתפשט האור הזה בכל מקום 

ל. וזהו "דהצמצום כולו, כי שם נשאר מקום למדור הקליפות כנ

ל אלהים בין האור ובין החושך', כי משום שהאור שנאמר 'ויבד

הזה הוא בלתי גבול, היה צריך לעשות הבדלה ביניהם שלא 

י שהוא בלתי גבול, והיה נשאר זה "כ ע"יתפשט למטה ג

פ כי כל הבריאה כולו "י אדם וכנזכר. והרי לנו עכ"שיתוקן ע

י החטא נסתלק "הנה היה רק בהאור דבלתי גבול אלא שע

  ונגנז. 

כ "ש בנתינת התורה הנה היה ג"ן על דרך זה, גילויו יתוכ

ש "בהאור הגנוז, ולכן נאמר 'אני אמרתי אלהים אתם', וכמ

פ יתרו. אלא שלא היה ניתן להם עדיין "ק ס"ז ה. ועיין בזוה"בע

בהחלט, והיה נתעכב עד הלוחות הראשונות. ואילו שזכינו 

ת ימי להלוחות הראשונות, היה חוזר להם האור הגנוז דשש

כ כמו קודם "בראשית, והיה מתתקן מאז כל העולם כולו ג

ז הגילוי דכל התורה כולה רק באורה "החטא. והנה היה לפי

ה יושב "ב שהקב"ז ג' ע"אשר באצילות, אשר עליה אמרו ע

ר קודם החטא. כי "כ עבודת אדה"ועוסק בתורה, והוא היה ג

אמר ר. וזהו שנ"אלולא החטא היה ניתן התורה כולה לאדה

ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה. והתורה דאצילות היא כולה 

על סוד היחוד, לייחד הנאצלים זה בזה וכולם באין סוף ביחודא 

מ "ג א' ברע"ה ב' ואתחנן רס"ט ב' ותרומה קס"ק מקץ קצ"(ע' זוהשלים. 

ד בספר "כ סוד עבודת הספירות שאמר הראב". וזהו גשם)

ג אות ה' "ינו בשער העקודים פב משנה א'. ועיין דבר"יצירה פ

י חטא ". אך עב"חלק א' דרוש ו' סי' ד' אות יה "ובספר הדע

העגל שלא זכו להלוחות הראשונות, הנה חזר ונסתם מהם כל 

האור הזה, ונתלבש כל התורה כולה בנושאים ולבושים 

דהעולם הזה, ונקרא מעתה תורת הבריאה. כי הרי היא 

, והיא מיוסד מעתה על ע"מתלבשת בלבושין דהעולמות בי

הטוב והרע שבהם, לשמור מהרע שבהם ולעשות את הטוב, 

שהם כל המצות מעשיות שהם נעשים כולם רק בגוף ונפש 

ת הם "ת. כי כל המצות ל"דהעולם הזה עצמו, והם העשה ול

כולם לשמור ולהרחיק את עצמו מכל מה שיש להרע אחיזה 

על כן לא יאכלו  – ונגיעה בו, ועל דרך שכתוב 'ויגע בכף ירכו

בני ישראל כו' וזהו הטעם לכל הטומאות והאיסורין שבתורה 

ע "ק וישלח ק"א. ועיין בזוה"א סע"א בתיקונים מ"ש הגר"כמ

  ב. "א ע"ב וקע"ע

ת הם נכללים "ב, שכל הל"וזהו שאמרו בתיקונים תיקון כ

בהדיבור 'לא יהיה לך אלהים אחרים על פני', כי כולם הם 

את עצמו ממה שיש להרע אחיזה ונגיעה לשמור ולהרחיק 

בהם. ובשמרו אותם כולם אז מקיים הלאו דלא יהיה לך, וכן 

להיפך במצות עשה, כי כולם הם להמשיך על עצמו אור 

ע "ה ואלהותו עליו. ונמצא כי בקיום המ"קדושתו של הקב

ב "א ע"ש אנכי ה' אלהיך. וזהו שאמר בתיקונם שם ע"מקיים מ

ים באנכי, כי הם כולם פרטים במה ע הם כלול"כי כל המ

ש. ומשום כל "להמשיך על עצמו אלהותו ומלכותו וקדושתו ית

זה הנה נתלבש התורה בנושאים ולבושים דהעולם הזה לפי 

מציאותה אשר ירדה אחר החטא, ומיוסד התורה מעתה על 

הטוב ורע טהור טמא אסור מותר כשר פסול חייב זכאי, 

ב ולהדבק לכל הטוב טהור להתרחק מהטומאה והרע ולהתקר

וקדוש. ועומד התורה מעתה לפנינו רק בצורת תורת האדם 
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התחתון דהעולם הזה. וכן כל שכרה ועונשה הגלוים בה הם 

כ רק מהעולם הזה, והוא ענין הכרת ואבדן הנאמר בה "כולם ג

  ל בכל עומק הדברים שאמרנו לעיל. "וכנ

, הרי הוא אמנם כל ההתלבשות הזה הן דהתורה והן דהבריאה

י החטא, והוא רק מעת החטא עד שיגיע עת התיקון "הכל רק ע

י החטא דעץ הדעת נתגשמה ונתעכרה "דקץ הימין. כי ע

י חטא העגל נתלבש ונתגשם התורה כולה, "הבריאה כולה, וע

ואין אנו משתמשים מעתה אלא רק בהאור הפנימי הממועט 

עיקרן שבשניהם אשר נצטמצם לפי הגוף והלבוש שבהם. אבל 

ויסודן שבתחילה, הרי היה בשניהם רק בהאור הגנוז. ובהאור 

הזה שם הוא סוד ברית אבות וישראל, אשר סיבתו היא נורא 

ש במלאכי א' 'אהבתי אתכם אמר ה' "ונעלם מאד. וכמ

ואמרתם במה אהבתנו הלא אח עשו ליעקב נאום ה' ואוהב 

רבע ל בסוף ספר א"י ז"את יעקב ואת עשו שנאתי'. ואמר האר

מאות שקל כסף, שהכוונה הוא על שרשם אשר למעלה, ששם 

הוא שורש שניהם קודש קדשים, וזהו שאמר 'הלא אח עשו 

ליעקב נאום ה' ובשרשם למעלה הרי הם שניהם שוים, ועל כל 

'ואוהב את יעקב'. וכן בנחמיה ט' 'אתה הוא ה'  -זאת 

האלהים אשר בחרת באברם כו' והרי אמר 'אשר בחרת', 

רק בבחירה ורצון גם זולת וקודם מעשיו הטובים, וכן שהוא 

ד 'כה אמר ה' אלהי ישראל בעבר הנהר ישבו "ביהושע כ

אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור כו' ואקח את 

כ שהיה "אביכם את אברהם כו' הרי אמר ואקח שהוא מורה ג

הלקיחה רק ברצון גם זולת מעשיו הטובים. ואמר עוד 'וארב 

י "ו ואתן לו את יצחק' ואמרו על זה בירושלמי פסחים פאת זרע

נעשיתי לו אורב, אין חטא מיתן  (חסר ה')הלכה ה' וארב כתיב 

ל שהייתי מסתכל ואורב עליו ליתן "ליה, אין זכה מיתן ליה. ור

לו את יצחק ולהרבות את זרעו בין אם חטא הייתי נותן לו בין 

  אם זכה הייתי נותן לו. 

שאמרנו, כי עיקר לקיחת האבות וישראל מה  וכל זה הוא כמו

ה אליו ובחר בהם לקדשם בקדושתו "שלקח אותם הקב

בעבודתו ובתורתו, הוא הכל רק בסוד שורש הברית ולא 

כ רק מסוד הברית, ומי "בזכות. וגם כל הזכות גופה הוא ג

שאינו בברית הנה כל זכותם אינם זכותים כלל. כי אינם 

ילא הוא שאין שום זכות למטה פועלים למעלה מאומה, וממ

  כ. "ג

היינו שמציאות הזכות היא הפעולה הטובה הנמשכת במעשה האדם 
אור פנימי. אבל גם  –בעליונים, והיא כולה במסגרת הבחירה 

בבחירה טובה, כדי שיפעלו המעשים למעלה בשרשים העליונים 

ס לזה צריך קישור נשמתי שיעתיק את המעשה "ומעליהם עד א

עד אותם המקומות. אותו הקישור אינו תלוי במעשים  ותולדותיו

שלנו אלא בברית אבות וישראל, שמצדה מעשינו עולים ומתקנים 

תיקונים עליונים. התקשרות זו אינה תלויה בבחירה אלא במציאות 

פ שמצד "אור מקיף. ונמצא שאע –שלמעלה ממנה ומכבשי דרחמנא 
שלמה. שאין מסוים יש לנו בחירה, אבל זו לא כל התמונה ה

הדברים מסורים אך ורק למהלך הבחירי, אלא למהלכים עליונים 

ונסתרים שבגינם יגיעו ישראל וכל העולמות כולם התלוים בם 

  פ. "לתכליתם הסופית עכ

וכל ברית הנה הוא מוכרח שיתקיים. ולכן כל מי שהוא בברית 

פ סיבובים מסיבובים "פ, ע"הנה יתקיים בו כל פעולת הזכות עכ

י זה הנה "ש, וע"ם אשר יסד גדול העצה ורב העליליה יתשוני

יזכו כל ישראל כולם לאור ולהאיר באור פני מלך חיים לעולמי 

  עד. 

פ מה שאמרנו לעיל שגם כל אור הפנימי המצומצם "והוא ע

הנה הוא יוצא ונמשך רק מהאור המקיף, והרי הוא עצמו רק 

אה כולה. תמצית הארה מהאור הגנוז אשר הוא יסוד כל הברי

כ רק לתכלית היסוד "ולכן כל מה שנעשה בו הנה הוא ג

הראשון. אלא משום שהוא רק תמצית ממנו, הנה נעלם כל 

הנהגתו מעיני כל חי איך שמגיע גם הוא רק לתכלית אור 

פ הוא כי כל הנהגתו של עתה, הוא "הגנוז העיקרי. אבל עכ

רכים ה עם ישראל בד"כ לעולם רק לתכלית זה. ומתנהג הקב"ג

מדרכים שונים, הן בעולם הזה והן בעולם הנפשות שהוא 

לאחר מיתה, כדי לקיים בהם סוד הברית, אשר הוא אי אפשר 

פ להאור הגנוז בלי חיסור אחד "י זה יזכו כולם עכ"שישתנה, וע

מהם. אך הסיבה בזה הנה הוא נעלם עתה מעיני כל חי וכמו 

רק בסוד הברית, כ "שאמרנו לעיל, שגם ענין הזכות הוא תלוי ג

כי מי שאינו בברית הוא אינו בזכות כלל, והרי הוה סוד 

ה "הברית נעלם מאד. והנה הוא רק בסוד מה שאמרו קב

ג "ש בפרשת אחרי ע"ואורייתא וישראל מתקשרין דא בדא, כמ

  ב. ודי בזה. "א ועיין שם ע"ע

  פרק יא

ד שאמרנו שראשית הבריאה "וכאשר נתבונן בזה, אנו רואין ע

חלתה הנה היה בהאור הגנוז והוא יסודה העיקרי אשר והת

אליו תחזור לבסוף, וכן נתינת התורה בתחילתה שהם הדברות 

כ מאור הגנוז וכן תתגלה לעתיד בכל "הראשונות היה ג

א. הנה על דרך זה "ב ע"ש בפרשת בהעלותך קנ"עיקרה, כמ

כ רק "כ כי ראשית מציאות האבות וישראל היה ג"הוא ג

הגנוז. כי היה מציאותם שלא מן הטבע ולמעלה בהארת אור 

ה ולידתו "מן הטבע לגמרי. כי הנה מציאות אברהם אבינו ע

פ טבע אי "היה שלא מן הטבע, כי נולד מביאה כזו אשר ע

ל "י ז"ש האר"אפשר לאשה להתעבר כלל מביאה כזה, וכמ
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ז דפוס "בליקוטי תורה איוב וכן בספר הגלגולים פרק נ' דף ס

  ועיין שם הסוד והטעם בזה. פרעמישלא, 

מ לרוב יפים ראיתי "ואביא לך הדברים, והגם שנתארכו במעט מ
 גלגול כי, דע: איוב ענין"ל בליקוטי תורה "י ז"ל האר"להעתיקם. וז

 אבינו אברהם של ואמו אביו שהם, ואשתו תרח הם, ואשתו איוב
, לאה בת בדינה ונתגלגלה ל"בדחז כנזכר כרנבו בת אמתלאי ה"ע
 נפלו הנשמות שכל, ביארנו כבר כי, דע והנה איוב אל שאתונ

 הערך יקרת' א נשמה כשיש והנה. ר"אדה חטא י"ע הקליפה בעמקי
 נזונים כי, ידם מתחת לצאת הנשמה אותה מניחין אינן, הקליפה תוך

 כ"כ מתאוים החיצונים למה תבין ובזה, זה הוא הדבר וסוד. י"ע
 ולהגלות, י"הש ולהכעיס ,ק"בהמ חורבן ולגרום םלאד להחטיא
 ממה, הזוהמא שיורי הם החיצונים הלא כי, הוא הענין. שכינתו
 והנה, לחיות רוצים הם והנה. מותא נקרא והוא, מקדושה שנברר
 חיות להם יש, ביניהן הקדושה בעוד והנה. הקדושה סוד הם החיים
 כי בראותם ולכן. מתים הם, הקדושה ביניהם וכשאין. ושפע ומזון

 אחר הטורח כדרך, האדם את להחטיא טורחים המזון ריםחס הם
 שיכנסו הנשמות אותן אל יגרמו אז, חוטא כשאדם כי, מזונותיו
 א"א הקדושה כי, הוא והענין. ידיהם על חיים הם ואז, ברשותם
 אפילו. נדח ממנו ידח לבלתי מחשבות חשב כי, הקדושה מן להכרית

, קדושתו ממקום רק. י"הש אותו יניח לא, הקדושה מן קטן ניצוץ
 הם ומשם, הקליפות תוך העומדות, הנשמות לאותן מזון ממשיך הוא

 השכינה גלות הוא, ק"בהמ ונחרב העונות וכשגברו. הקליפות נזונים
 לא שביניהן הנשמות כי, הדבר סוד ביארנו וכבר. חיצונים בין

 והיא, שם נכנסת אכלה אש שהיא השכינה לכן, משם לצאת יכולין
 ק"בהמ שנחרב ומעת. הקליפות מן הקדושות הניצוצין ותןא מלקטת
 עד, כולם ללקוט שתכלה עד, זה מעשה עושה היא תמיד, בעונינו

, הרגלים עד הקליפות בין שנפלו אותן שהם כמבואר, הרגלים סיום
, לאלקים עוז תנו בסוד, אלינו צריכה השכינה ואמנם .יקח אותן גם
 היינו ואלמלא, להוציא יכולת בה יש כך, מעשינו וכפי. מעשים י"ע

 אך' א ברגע הנשמות כל להוציא כח בה היה, גמורה בתשובה שבים
, לצאת הנשמות כל וכשיכלו, כביכול יוצר של כח מתישין חטאינו

 וזה, חיות שם עוד אין כי, הקליפות וימותו, השכינה משם תצא אז
, בתוכם השכינה בהיות והנה. מאליה שתתבלע, לנצח המות בלע

 ואת השכינה להמשיך מגמתם לכן, שפע מקבלין שהן מוכרח ואה
 נשמה כשיש החיצונים כי, לעניין ונחזור. שיחיו כדי, בגלות הנשמה

 אותה מניחים ואינם, ידה על ניזונים הם שם, ביניהם הערך יקרת
 כדי, בידם הבא בכל, לטמאה כוונתם מנםהא. כלל משם לצאת

, אדם באיזה זכות שם יהיה ליאו, יראים הם כי. בידם תמיד שתשאר
, מאד עד פגום מקום איזה כשרואים לכן. זיווגו בעת משם להוציאה

 ממה שתתקלקל כדי, לצאת ומניחין, הנשמה אותו שם נותנין הם
 בידיהם שתעמוד כדי, מבראשונה פגומה יותר להם ותחזור, שהיתה

  . דבר הסתר אלהים כבוד כי, זה סוד שמור והנה. רבים ימים

 הקליפה בראות ואז ,טמאה נדה בהיותה, אמתלאי בעל תרח, כי ,ודע
, כמוהו ז"עע כ"ג ואשתו, ז"ע עובד תרח שהוא, זה הטינוף מקום

 שלא ודאי, הקליפה אמרה אז, נדה בעלת שהיתה אלא בזה די ולא
 אברהם נשמת את לצאת הניחה ואז, מזה יותר מטונף מקום אמצא
 גר נקרא לכן כי, היתה יהןבינ אברהם נשמת כי. שם ונכנסה, מהם
 בזוהר ש"מ ס"ז והנה. והטומאה הקליפה תוך היה שרשו כי, צדק
 ליה וארכיב ,ה"להקב ליה דארתח בגין, תרח שנקרא, לך לך

 והכעיס ארתיח כי, והענין. דתרח טפה בהאי, אבינו לאברהם ה"הקב
 שהכעיס הזהר כוונת אם כי. נדה אשתו בעל כי, ה"להקב עבירות

 להרכיב נוגע המעשה אין ז"עכ, עבירות ושאר ז"עב ה"להקב
 ארתיח עצמה בעילה באותו כי, היא הכוונה אך, זו בטיפה אברהם

, לאברהם ה"הקב ארכיביה שאז, נדה שהיתה ,להכעיסו ה"להקב
 יחושו לא כי, החיצונים מן אברהם נשמת להוציא מקום ומצא

 וגם. כזה ףהמטונ במקום נכנסת שהיתה כיון כי, זה בדבר החיצונים
 לכן, ז"ע שעבד ר"אדה סוד אברהם כי, מדה כנגד מדה שהוא

 יתן מי ,הזהר בספר ש"וז. עליו לכפר ז"עע תרח בטפת נתגלגל
 שמכניסו לולי, מהקליפה הטהור להוציא א"א כי, מטמא טהור

 אנשים כמה עניין תבין ובזה. מטמא טהור הוי, ממש טומאה למקום
 אחר, תרח והנה. בזה וכיוצא יםרשע יבנ שהם, קץ לאין גדולים
. י"ע להתקן הדבר נתגלגל לכן, אברהם נשמת שורש מפסולת שהיה
 אברהם טרח ולכן, גדולים הם כמה י"הש מחשבות תראה ובזה

, וכו' אבותיך אל תבא ואתה ש"וכמ, בתשובה אביו תרח להחזיר
   .ל"כמארז שמת קודם בתשובה שחזר

 מה כל ולתקן להתגלגל יצטרך שלא מועילה אינה התשובה והנה
 ואשתו תרח הוצרך לכן, ולקנחו לתקנו פ"עכ צריך הפגם כי שחטא

 ל"שארז מה ידעת וכבר, נדה אשתו עם ששכב לפי והנה. להתגלגל
, בשחין לקה איוב לכן. נדה דבעל ההוא אלא מצורע דלית, ז"בסה

 לאה בת בדינה נתגלגלה אשתו גם. הוא הצרעת יממינ' א השחין כי
. נדה שומר אינו כי. לכנעני שנבעלה הרע מעשה אותה לה אירע כי

 בן שכם אל הנָ תְ ונִ  ממנה הלָ טְ נִ , בה שהיה זוהמא אותו סוד היה וגם
 אותו כל, נדה הבועל כי, עליו נדתה ותהי מפסוק כנודע, חמור

 לקה איוב אך .דינה נתקנה ואז, אותה לוקח והזוהמא הטומאה
 הוא לכן, כ"בע נדה אשתו בעל תרח כי, ששמעתי ד"נלע. בשחין

 אותה לנקות, לכנעני נבעלה רק, לקתה לא היא אך. בשחין לקה
  ל."י ז"ל האר"עכ .הזוהמא

וכן אברהם ושרה ויצחק  21ט"ח פסוק י"ן ויקרא י"ועיין רמב

ד. וכן רחל ולאה "ש ביבמות ס"ורבקה כולן עקרים היו כמ
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ש באגדת "שניהן עקרות היו, כי גם לאה היתה עקרה כמ

ב. וזהו שנאמר 'וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח "ראשית פ' נב

א. והרי היה מציאות האבות "פ ע"ר ר"ש בב"את רחמה' וכמ

והשבטים שלא מן הטבע כלל. וכן ברדת ישראל למצרים 

ונעשו שם לששים רבוא שהוא מספר מסוגל ומיוחד לקבלת 

התורה, וכמו שאמרו במכילתא יתרו בפסוק והיו נכונים ליום 

לישי, שאם היה חסר אחד מהם לא היו כדאי לקבל. וכן הוא הש

ר פ' ע' סימן ט' ודברים רבא פ' ז' סימן ח'. הרי מה שנעשו "בב

ו שנה מע' נפש לס' רבוא הגברים "למספר רב כזה במשך רד

לבד מטף, ובמכילתא שם אמר ר' עקיבא שהוא לבד נשים 

דס'  ב שהמספר"א ע"וזקנים, והוא כמו שאמרו בבא בתרא קכ

ם "א ברשב"פ מה שמבואר שם סע"ל ע"ב ור"נ[רבוא הוא מכ' עד ס' 

ש. והרי מבואר מזה "ותוספת בשם המדרש שהגזירה היה על מספר ה' רבוא ע

ובשמות רבה ריש פ'  ]כ רק מכ' עד ס'."היה ג שגם המספר דס' רבוא

ב אמרו כי היו ס' רבוא של זקנים, וכן ס' רבוא של בחורים, "מ

ז "ב ל"ם, וכן של נשים. ובתרגום יונתן שמות יוכן של נערי

אמר כי הטף היה ה' לכל אחד, והיו הטף לבד ש' רבוא. והרי 

ו שנה, "מה שנעשו מע' נפש למספר רב ועצום כזה במשך רד

הרי הוא למעלה מהטבע לגמרי וכמו שהאריך בזה בספר 

  נפלאות ה'. 

ן והרי לנו כי מציאות האבות והשבטים וישראל היה שלא מ

הטבע ולמעלה מן הטבע לגמרי. וכן על כל זאת כל ההנהגה 

שבהם שהם הנסים נגלים דגאולת מצרים ושבמדבר שהיה הכל 

ש. "כ שלא בזכות רק בברית וכמ"ז ג"אלהות גמור, והיה כ

ֹבִאי ז "יחזקאל ט ִלי ַוּתָ ְגּדְ י ַוּתִ ְרּבִ יְך ַוּתִ ֶדה ְנַתּתִ ָ ֶצַמח ַהׂשּ ְרָבָבה ּכְ

ֲעִדי ֲעָדיִ  ַח ְוַאּתְ ֵערֹם ְוֶעְרָיה: ָוֶאֱעֹבר ּבַ ָעֵרְך ִצּמֵ ַדִים ָנֹכנּו ּוׂשְ ים ׁשָ

ה  ָנִפי ָעַלִיְך ָוֲאַכּסֶ ְך ֵעת ּדִֹדים ָוֶאְפרֹׂש ּכְ ה ִעּתֵ ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ְוִהּנֵ

ַבע ָלְך ָוָאבֹוא ִבְבִרית ֹאָתְך ְנֻאם ָ ְהִיי ְיהֹ אדנ"י  ֶעְרָוֵתְך ָוֶאׁשּ ִוה ַוּתִ

י לנו מכל זה, כי כל מה שאמרנו לעיל מתקותינו . והרִלי

העתידה שהוא כל תקות חמדת ישראל, שהוא יתקיים בכל 

פ. כי הוא מסוד אור המקיף אשר כל גילוי "ישראל כולם עכ

אורו ופעולתו הוא למעלה מן הטבע ולמעלה מן המדה, הנה 

                                                                                                  

 

 

לקיום הזרע והנה הולד נוצר מדם האשה כולו או רובו כאשר הזכרתי כבר 
(לעיל יב ב) ומדם הנדות לא יהיה נוצר כלל ואיך יעשה ממנו ולד והוא סם 

ו והנה בהיות ברחם דם נדה המות ימית כל בעל חיים שישתה אותו או יאכלנ
הרבה לא תתעבר ממנו כי לא יוצר כלל ואף אם תתעבר מדם אחר ויהיה נזון 
מזה הוא ימיתנו וכבר הזכירו הרופאים עוד שאם יהיה נזון מדם משובח וכל 
מזונו מדם טוב אלא שנשתקע בתוכו מדם הנדות יחמיץ אותו ויוליד בולד 

תינו (תנחומא מצורע א) אם ישאר שחין ואבעבועות למיניהם ועל דעת רבו
ממנו בגופו קצת יהיה הולד מצורע ומכל הפנים האלו ראוי שתרחיק התורה 

 .משכב הנדה

כבר היה זה לעולמים, ואדרבה הוא כי הוא היה יסוד כל 

ויסוד כל מציאות האבות וישראל, וכבר התחיל  הבריאה כולו

האור הזה להתגלה לנו במתן תורה, ובזוהר אורו גאלנו 

ממצרים, וכן הלכנו לאורו כל המ' שנה במדבר עד כיבוש 

י משה "הארץ. כי כל זוהר אורו שהאיר אז בישראל היה רק ע

ש "ה, שנאמר עליו וירא אלהים את האור כי טוב, וכמ"רבינו ע

ש. וכשנסתלק "ב ע"א ע"א ב' ופ' בראשית ל"שמות יק "בזוה

משה חזר האור ונתעלם ולכן 'ולא ידע איש את קבורתו' משום 

  א. "ט רע"ק יתרו פ"שהוא מהאור שנגנז. ע' זוה

ת "אך לעתיד לבוא, הנה נאמר מה שהיה הוא שיהיה, שר

ש "'משה'. כי הוא היה גואל ראשון והוא יהיה גואל אחרון, וכמ

ה "ב ד"ז ע"א שם קל"א ובהגר"א ע"ט קל"תיקון סבתיקונים 

ולבתר עיין שם. ולכן נאמר מיכה ז' 'כימי צאתך מארץ מצרים 

אראנו נפלאות', כי הגילוי דהאור הזה הוא כולו למעלה 

מהטבע, וכל פעולותיו הוא נסים נגלים. וזהו מה שיסדו 'אפס 

 בלתך גואלנו לימות המשיח', כי יהיה כל גאולה העתידה הכל

ה לבד ובהגילוי דהאור הגנוז. וכן "י הקב"למעלה מהטבע וע

ו 'כי עמך מקור חיים באורך "אמרו בפסיקתא רבתי פיסקא ל

נראה אור', איזה אור שכנסת ישראל מצפה, זה אורו של 

משיח, שנאמר 'וירא אלהים את האור כי טוב', שהוא האור 

על ש ב"ה לבד וכמ"י הקב"שנגנז. וכמו שהיה גאולת מצאים ע

י שליח' כי גם "י מלאך ולא ע"הגדה 'ויוציאנו ה' ממצרים לא ע

כ רק אלהות גמור "י משה ואהרן, היה ג"מה שהיה נעשה ע

ולא בכח אנושי כלל. כי הרי מה שנעשה כל מימי מצרים לדם 

י שהרים אהרן את המטה ויך את המים אשר ביאור, הרי "ע

ת כולם, וכן לא היה זה מכח אנושי כלל, ועל דרך זה כל המכו

י שהרים משה את המטה ונטה ידו על "קריעת ים סוף שהיה ע

הים, הרי לא היה כל זה מכח אנושי כלל, והיה הכל אלהות 

י מכת בכורות, הרי לא "לבד. ומה גם כי עיקר הגאולה שהיה ע

ה בכבודו "ה אלא מהקב"היה בזה שום מגע יד ממשה רבינו ע

וציאנו ה' ממצרים לא ובעצמו, והרי אמר בעל הגדה היטב וי

ש 'כימי "י שליח, וכן יהיה גאולה העתידה וכמ"י מלאך ולא ע"ע

צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות', וכמו שיסדו אפס בלתך 

א כי כל הניסים "גואלנו לימות המשיח. ואמרו בברכות ספ

דגאולת מצרים יהיו טפל להנסים דגאולה העתידה. ועיין 

ון לראשונים כו' עיין שם. וכן א בפסוק אין זכר"בקהלת רבה פ

ז והללו "כמו שהיה גאולת מצרים גם בעת שהיו הללו עובדי ע

  כו' כן גאולה העתידה גם בדור שכולו חייב. 

ועל דרך זה בענין התגלות התורה, הנה אמרו בקהלת רבה פ' 

תורה שאדם למד  –א בפסוק 'כי אם שנים הרבה יחיה' "י

ל משיח. ועיין תנחומא פ' בעולם הזה הבל היא לפני תורתו ש

תבוא ובאותיות דר' עקיבא אות ז' עיין שם עוד בזה. וכל זה 
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הוא כי עיקר אור הגנוז יתגלה רק לעתיד, ולכן יהיה אז עיקר 

  כל הנסים ועיקר הגילוי דאור התורה. 

והנה אור הגנוז, הנה הוא אוירא עילאה אוירא דלא אתפיס 

ממנו הוא כל החוורתא א, ו"א דאתגניז ברישא דא"נהורא דרדל

כ עמודי אור, אשר שם הוא סוד ברית אבות "שהם התר

וישראל. והוא שורש דכל המקיפין שהם מאירים בלתי גבול 

ולמעלה מן המדה. ולעתיד יתייחד כל אור מקיף באור פנימי, 

ד 'אתה רצצת ראשי לויתן אתה "ובסוד הכתוב תהלים ע

על שפיים נהרות א 'אפתח "בקעת מעין ונחל', וכן בישעיה מ

ובתוך בקעות מעינות'. כי יזדככו הכלים ויתבטל כל צמצום, 

ויתייחד כל אור פנימי בהמקיף שלו ויאר הכל בלי חק וגבול. 

פ מה שאמרנו לעיל, כי משרשם הוה אור הפנימי עם "והוא ע

אור המקיף אור אחד ממש, אלא שאותו החלק אור אשר נכנס 

י זה האור "לי ונעשה עי הגוף וכ"מבפנים הוא נצטמצם ע

פנימי עם האור המקיף לשני מיני אורות ולתכונות שונות. אבל 

י זה כל "כאשר יתגלה אור המקיף בתוקף אורו, ויזדכך ע

העביות דהגוף וכלי, אז לא יהיה עוד שום הפסק בין אור 

הפנימי לאור המקיף, ויחזרו להיות לאור אחד ממש ויאירו 

וא למעלה מהטבע לגמרי שניהם בלי חק וגבול כלל, שה

כ כי אור "ולמעלה מן המדה לגמרי. והנה נתבאר מדברינו ג

הנסיי הוא באמת יסוד כל הבריאה כולה אלא שנגנז ונתעלם 

ב ואז "א ופ' י"ר פ' י"ש בב"י החטא דעץ הדעת, וכמ"ע

ש, "נצטמצם לכל חוקי וגבולי הטבע, אך היא תלויה ברצונו ית

והם כל הנסים הנגלים אשר הם  וברצותו חוגג וברצותו ממוגג,

מהאור דבלתי גבול, שהוא האור הגנוז אשר הוא היה יסוד 

העולם בעצם ובראשונה, וכמו שנאמר ויאמר אלהים יהיה אור 

ויהי אור וירא אלהים את האור כי טוב, והוא נברא קודם 

כ "בריאת שמים וארץ, כמו שכתוב עוטה אור כשלמה ואח

ב עיין "ו סי' כ"שמות רבה פ' טש ב"נוטה שמים כיריעה, וכמ

שם. ובזה מבואר כל מה שהפליגו החוקרים בענין הנסים, כי 

אדרבה הוא שאור הנסיי הוא יסוד העולם שבתחילה. והארכנו 

מ מדברינו. וכן "ט ובכ"בזה בספר הכללים כלל ב' ושם כלל י

יחזור הוא להאיר ולהתגלה לעת קץ הימין, ובו יזכו כל ישראל 

  ות חמדת ישראל במהרה בימינו אמן. כולם לכל תק

  שער ז

  פרק א

[א] ומעתה נחזור לענינינו דלעיל שער ד' ה'. ונאמר כי הנה 

החמשה גילוים שאמרנו שם שהם כללות העולמות כולם, אשר 

ע. הנה "מאחר אמתתו הנעלמה ולמטה עד סוף כל העולמות בי

ולם ראוי לדעת כי סוד כל אלו הה' גילוים, הנה הם ישנם בכל ע

כ בפרטות "ועולם גופה. כי כל מה שהוא בכללות כן הוא ג

  ובפרטי פרטות. 

פה אנחנו חוזרים למה שנכתב בהקדמה שכל כח ההשגה שלנו תלוי 

במציאות שבנו עצמנו. היינו שאין כח השגה לאדם במה שמחוץ 

אליו, וכדי שיוכל האדם להשיג נתן הבורא ית' בנבראיו מעין 

לה, כדי שעל ידי כך נוכל להשיג את ובדוגמא של כל מה שלמע

הדברים כפי מה שהם מצטיירים בנפשנו. ועיין בהקדמה שהארכנו 

בזה. ובשער זה בכללו מעמיד הרב את חמשת הגילויים הכלליים 

י שבנו. שמחמשת הגילויים הכלליים "כשרשים לחמשה חלקי הנרנח
יצאו מעין הם ובדוגמתם בכל עולם ובכל אדם, את חמשת חלקי 

י, שכל חלק וחלק עומד כנגד גילוי אחד כללי (אור אין סוף "רנחהנ
 –ע "רוח, בי –נשמה, אצילות  –ק "חיה, א –יחידה, חלל וקו  –

נפש) וגם בסוגיית הפרצופים העומדים בכל עולם, ישנה חלוקה זו, 

גילויים הכלליים. אריך אנפין כנגד הגילוי  'וגם הם עומדים כנגד הה

א כנגד "ק, ז"נגד החלל והקו, אמא כנגד האדאור אין סוף, אבא כ
ע. וכעת ידובר בפרק זה על ענין הגילוי "האצילות, ונוק' כנגד בי

הראשון והמקבילים שלו במציאות הפרצופים (אריך אנפין) 

  י (יחידה)."ובמציאות הנרנח

והנה הם סוד החמשה פרצופים שבכל עולם ועולם. כי הרי כל 

למטה, הנה הוא נקרא בשם עולם ועולם אשר מאדם קדמון ו

ל בשערים הקודמים. שהם 'אדם קדמון', 'אדם "'אדם' וכנ

דאצילות', 'אדם דבריאה', 'אדם דיצירה', 'אדם דעשיה'. ולכן 

החמשה בחינות אשר כנגדם בכל עולם, הנה הם נקראים בשם 

  חמשה פרצופים. 

זאת אומרת שכיון שכל עולם בכללותו כולו הרי נערך הוא בסדר 

ממילא תוצאתו בחלקי הבחינות שכנגדו יהיה בסוד פרצוף אדם, 

  אדם. והם המה החמשה פרצופים הפרטיים שבכל עולם.

ע "והגם כי בבחינת החמשה גילוים חשבנו את כל העולמות בי

לאחד משום שהם כולם מהנפרדים, שאין מציאותם גופה 

כ הרי החמשה בחינות "ה, וא"ל שער ד' פ"אלהות כלל וכנ

אשר אמרנו שהם נגד החמשה גילוים, אין בהם שבכל עולם 

בחינת אדם אלא רק ג' לבד, שהם אדם קדמון ואדם דאצילות 

(ראש גויה ב "ע שהם בכללות אדם אחד, בבחינת רג"ואדם דבי

א עיין שם. אבל הב' גילוים הראשונים "ל שער ג' פ"וכנ בטן)

  ו. "הרי אין בהם בחינת אדם כלל ח

, בעוד שאין כנגדם אלא ג' עולמות כ איך יצאו ה' פרצופים"וא
  העומדים בסדר 'אדם' ? 

אמנם הוא, כי בכל העולמות אשר מאדם קדמון ולמטה, הנה 

נבחן בהם בחינת אדם גם מה שהוא שם נגד הב' גילוים 

  כ. "הראשונים ג
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ל הופיעו ממקום שבו נתחדש כבר סדר "היינו שכיון שהפרצופים הנ
לה מסדר זה, הוציא בתחתונים אדם, ממילא כל גילוי גם מה שלמע

פ שהוא בעצמו אין לו גילוי "מעין הוא ובדוגמתו בציור אדם. שאע
מ כיון שחותמו בתחתונים במקום שכבר יצא הסדר "דסדר אדם, מ

כ ציור כזה הגם שאינו "הזה לפועל, שוב תקבל אותה אורה ג

  בשרשו בגילוי כזה.

אחת, הוא  ע לגילוי"ועוד, כי מה שחשבנו שם הג' עולמות בי

ד. "ל שער ד' פ"משום שכולם נעשו בהגילוי דשם אלהים וכנ

אבל בפרטות הרי הם ג' עולמות, וכאשר נתחיל להבחין מאדם 

קדמון ולמטה, שהוא מעת שהתחיל הגילוי דבחינת אדם, הרי 

הם ה' עולמות, אשר הם כולם בבחינת אדם כנזכר, והנה הם 

ע, "רך העולמות ביכ בבחינת חמשת גילוים הכלליים. כי בע"ג

ק והאצילות בבחינת הב' גילוים הראשונים. אך "נחשב להם א

בערך הב' גילוים הראשונים העיקריים, נחשב כל הג' עולמות 

ע כולם לאחת, משום שהם כולם נפרדים ובגילוי אחת דשם "בי

  מ. "ש לעיל בכ"אלהים כנזכר. כי הכל נידון בערכין, כמ

כלליים הם המה אור אין סוף, קו היינו, שבאמת חמשת הגילויים ה

ע. אבל אם נמנה מאדם קדמון ומטה את "ק, אצילות ובי"וצמצום, א
ע "נמצא שבי (א''ק, אצילות, בריאה יצירה ועשיה) הגילויים

הופכים להיות חלוקים זה מזה כגילויים נפרדים. והטעם הוא לפי 

שתלוי מהי מערכת הייחוס שכלפיה אנחנו בוחנים את הפרטים. 

דוגמא, במשקל השוקל משאיות ורכבים לא תהיה התייחסות (ל

לגרמים, לפי שבמשקל כזה הענין לגלות כמה טונות שוקלת 

). כך בודדים לכאן או לכאן המשאית, ואין השלכה לגרמים
כשבמערכת הייחוס של הגילויים יעמוד אור האין סוף כשלב, לא 

אבל  נפרדים. –ע אלא ככלל וכגילוי אחד "יבחנו עולמות בי

ק ומטה, אז יש כבר מקום לדון "כשנתחיל למנות את הגילויים מא
ע כשלב נוסף בגילוי, ולא נעמידם כגילוי אחד "על כל עולם מהבי

בלבד. מעתה במהלך זה לא יקשה איך יצאו ה' פרצופים בסדר אדם 

כנגד גילויים שאינם עומדים בסדר גילוי של אדם כלל, שלפי 

הגילויים לא מאור אין סוף, אלא  האמור עכשיו נעמיד את חמשת

מאדם קדמון ומטה, ובזה אכן לחמשת הגילויים יש סדר גילוי 

  דאדם. 

פ הוא, כי לעולם הם בחמשה בחינות כלליים, וכן הוא "ועכ

כ, ולכן אנו מכנים וקוראים את הה' בחינות "בפרטות ג

הפרטיים שבכל עולם בשם ה' פרצופים. והנה הם עומדים בכל 

ת אדם קדמון ואדם דאצילות ואדם דבריאה ואדם עולם בבחינ

דיצירה ואדם דעשיה, והם נגד הה' גילוים הכלליים. והנה אלו 

ק ובדברי "החמשה פרצופים שבכל עולם הם נקראים בזוה

ל בשם 'אריך אנפין', 'אבא', 'אמא', 'זעיר אנפין', "י ז"האר

א כ ישראל ויעקב. והנוק' היא נקר"א הוא נקרא ג"'נוקבא'. וז

א, "ה היה מרכבה לז"כ בשם לאה ורחל, כי יעקב אבינו ע"ג

ורחל ולאה היו מרכבה להנוק'. והנה הם הה' פרצופים שבכל 

כ ה' בחינות בכל פרצוף, והם הה' חלקי "עולם, וכן ישנם ג

  יחידה חיה נשמה רוח נפש, שבארנו לעיל שער ג'.  –נשמה 

הם סוד  ואלו החמשה גילוים שבכל עולם ושבכל פרצוף, הנה

י גילוייו "ה עם קוצו של י', כי ע"ה ב"הד' אותיות דהשם הוי

ה "ה ב"נתגלה להקרא בשם. ונתגלה עצמותו גופה בהשם הוי

גילוים באותיותיו שבו. וכן  'שהוא הוראות תכונת כל אותן הה

ן "ה ב"ג מ"ב ס"ה פשוט והד' מלואים ע"כ סוד הוי"הם ג

ם הוראת פרטי כל היוצאים מהד' אותיות שבו. כי כל זה ה

גילוי וגילוי מהה' גילוים אשר בכל עולם עצמו, ומהה' גילוים 

אשר בכל פרצוף עצמו, וכמו שיתבאר כל זה לקמן בדברינו 

  י."בעזה

ד' אותיותיו והקוץ  –ה מתחלק לחמשה חלקים "ה ב"הנה שם הוי
ד. וכבר נתבאר לעיל בארוכה ששמו ית' הוא הגילוי "שבראש היו

תיו. כיון שכן, כל סוד סדר השתלשלות הגילוים עד שלו ית' לבריו
אלינו מונח בסדר השם עצמו, כשכל אות שבשמו ית' עומדת כנגד 

חלק אחד מכללות גילויו, ומורה בענינה עליו. כל אות משמו ית' 

ב (יוד הי "ד לשם ע"ה שלימה במילוי מסוים. אות יו"'נפתחת' להוי
ו לשם "י ואו הי) אות ואג (יוד ה"ויו הי) אות ה' ראשונה לשם ס

ן (יוד הה וו הה). "ה (יוד הא ואו הא) ואות ה' אחרונה לשם ב"מ
פתיחה זו מגלה את פנימיות אותה האות ותכונותיה, ובמקביל את 

  העשר ספירות שבאותו הגילוי שכנגד אותם האותיות. 

[ב] והענין הוא כי הנה הגילוי הראשון מהגילוים הכלליים 

א אור אין סוף המקיף אשר למעלה דלעיל שער ד', והו

ג, הנה המשיך ממנו והוציא מעין "ל שער ד' פ"מהצמצום וכנ

דוגמתו בכל עולם לפי ערכו, והוא אור הפרצוף הנקרא בשם 

כ בבחינת אור אין סוף "אריך אנפין, והוא עומד בכל עולם ג

המקיף שלמעלה מהצמצום. כי עיקר הצמצום דכל עולם הוא 

א שבו הוא בבחינת אור אין סוף בכל "הא א שבו, אבל"רק מהז

עולם, וממנו הוא כל ההנהגה הנסיית אשר הוא למעלה 

ד. כי "ל שער ו' פ"מהטבע לגמרי ולמעלה מן המדה לגמרי. כנ

כל מה שהוא בהשורש כן הוא בענף היוצא ממנו, ולכן ישנו 

בכל עולם ועולם בחינת אור אין סוף, והוא השורש הראשון 

ש, אשר נתגלה לצורך "מאמתתו הנעלמה יתהגילוי הראשון 

פעולת אותו העולם והוא בכל עולם, דוגמת אור אין סוף 

  המקיף אשר בכללות העולמות כולם. 

כ "וכן נמשך ויצא ממנו על דרך זה בכל פרצוף ופרצוף גופה ג

חלקי נשמה שבכל  'מעין ובדוגמא, והוא החלק העליון דהה

'יחידה' משום שבה  פרצוף שהוא היחידה שבו, ונקרא בשם

כלול כל הד' חלקי נשמה התחתונים וכל תכונותיהם ועניניהם 

הכל באחדות עצום מאד, עד שהיא רק יחידה לבד. והיא בכל 
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א שבכלל אותו העולם, וכבחינת אין סוף "פרצוף כבחינת א

  המקיף שבכלל העולמות כולם. 

ים) יש להקדים לקטע הבא כי פרצוף אריך אנפין (וכן שאר הפרצופ

יש להם ב' בחינות, אחד עיקר עצמותם הפנימי, והשני הוא גילויים 

כעת בפועל. ומשתנה יחס קישורם למעלה באופן כזה, שעצמות 

אריך בפנימיותו אכן מתייחס לאור אין סוף המקיף, אבל גילויו כעת 

אינו מושרש אלא כנגד הגילוי הראשון בחמשת הגילויים המתחילים 
מו שנתבאר שחמשת הגילויים הכלליים מאדם קדמון ולמטה. וכ

נבחנים בשני מערכות אחת מתחילה מאור אין סוף (ובה נבחנים 

ע לגילוי אחד, והיא המערכה העליונה) ואחת מתחילה מאדם "בי

ע משמשים כשלשה גילויים, והיא המערכה "קדמון (ובה בי

התחתונה). ומעתה יפרש הרב שאריך כעת עומד באמת בגילויו 

דמון, שהוא הגילוי הראשון מהמערכה התחתונה. ומה כנגד אדם ק

שהזכיר שהוא כנגד הגילוי דאור אין סוף זה חוזר על עצמותו 

  הפנימי שאינו משמש עתה בגלוי. 

אמנם על כל זאת, הנה צריכים אנו לדעת מאד כי אותו 

ס המקיף באריך אנפין "הבחינה שאנו מבחינים את אור א

תה רק בהעלם גדול נורא שבכל עולם, הנה הוא עומד בו ע

ס המקיף הנה הוא "מאד. כי כבר אמרנו לעיל שער ד' כי אור א

למעלה מהכל ומבחוץ להכל, ואין שום עולם ושום פרצוף 

יכולים לקבל את עיקר אורו ממש מאומה, ואין כל העולמות 

משתמשים עתה רק בתמצית הארתו לבד, הנמשך ממנו 

א שבכל עולם "כי א מלמעלה מהכל ומסביב לכל. ומה שאמרנו

י "הוא מעין דוגמתו שבכללות העולמות כולם, הנה הוא רק ע

עצמותו הפנימית לבד והוא עומד בו בהעלם גדול נורא מאד. 

א שבכל עולם וכן היחידה שבכל פרצוף, "אך עיקר הגילוי דהא

הנה הוא רק בבחינת אדם קדמון שהוא הגילוי השלישי מהה' 

תם הפנימי שבהעלם מהגילוי גילויים הכלליים. והוה עצמו

הראשון, אך גילויים הוא רק בבחינת הגילוי השלישי. ועומד 

א שבכל עולם והיחידה שבכל פרצוף בדוגמת אדם קדמון "הא

הכללי, שהוא הגילוי השלישי שבכלל העולמות. אמנם כבר 

ג שגם אדם קדמון הנה הוא עדיין רק באין "אמרנו בשער ד' פ

א "נה התחתונה שבו. והרי הוה אסוף עצמו, אלא שהוא בחי

בכל עולם והיחידה בכל פרצוף בדוגמת בחינת אין סוף הכללי 

  פ. "עכ

פ מה שאמרנו לעיל אות א', כי "כ ע"והנה כל זה הוא ג

ע שהם ג' עולמות עם אדם קדמון ואצילות, הנה "העולמות בי

ק שהוא הגילוי "גילויים הכלליים. והוה א 'כ בבחינת הה"הם ג

בחינת אור אין סוף המקיף, שהוא הגילוי הראשון. כי השלישי מ

ק הרי הוא עדיין מאור אין סוף עצמו, אלא שהוא הגילוי "א

השלישי ממנו שהוא בחינה התחתונה שבו, כי אי אפשר 

ע לקבל את גילויו דאור אין סוף, אלא רק את "להעולמות אבי

ק, וזה נעשה להם "אותו הבחינה התחתונה שבו לבד שהוא הא

א שבכל עולם "חינה העליונה והראשונה. וכן הוא האלב

  והיחידה שבכל פרצוף כנזכר. 

א הנה הוא עומד בכל "פ, כי פרצוף א"[ג] והנה נתבאר לנו עכ

ס "עולם במדרגת אדם קדמון, ועצמותו בהעלם הוא מאור א

כ הרי נמצא, כי כמו שמבואר "כ. וא"ק ג"העליון, וכמו שהוא א

ודמים, כי הנה הגם שכל הגילוים מדברינו לעיל בשערים הק

אשר מאחר אין סוף המקיף ולמטה הנה כולם הם מיוסדים על 

סוד שורש דבחינת גבול ומדה, כי הרי הם נמשכים ויוצאים 

מסוד הצמצום ומיוסדים רק עליו, על כל זאת הרי מבואר בכל 

דברינו שם כי יסודם הראשון והעיקרי הנה הוא רק האור אין 

כל סוד הצמצום עצמו הנה הוא עומד רק עליו  סוף לבד. כי גם

ונמשך ממנו, וכן הוא מושפע ממנו תמיד. ולכן אין לכל הטבע 

כולה אשר היא מיוסד על סוד הצמצום ולכל הגבול ומדה 

הנמשך ממנו, שום כח החלטי כלל, אלא שברצותו חוגג 

וברצותו ממוגג. משום שכל הגבול ומדה וכל הטבע כולה עומד 

ס, ורק הוא יסודם הראשון העיקרי שבהם "אור א באמת רק על

ל שער ד' ה' בארוכה. כן הוא "והוא בפנימיות בהם תמיד, וכנ

א שבכל עולם ואור היחידה שבכל "כ פרצוף הא"על דרך זה ג

פרצוף, אשר כחם ועצמותם בהעלם הוא מאור אין סוף העליון 

כ בפנימיות כל עולם "וכנזכר, הנה הם מתפשטים ועומדים ג

כן בפנימיות כל פרצוף מראשן לסופן ממש, וכל עולם וכל ו

פרצוף הוא מיוסד רק עליהם, שהם שורש הראשון והעיקרי 

י זה נמצא כי האור "שבו, ונמשכים ותלוים רק מהם ובהם. וע

דאין סוף הוא עומד לעיקרי בכל עולם ובכל פרצוף תמיד 

 מהעולם ועד העולם ותלוי כל המציאות כולו תמיד רק עליו

  לבד. 

י "היינו שבלימוד סדר מעמד הפרצופים שבכל עולם, מגלה לנו האר
ל שפרצוף אריך הנה הוא עומד בכל ארכו מריש העולם (שבו "ז

 'מלבישים'הוא משמש) עד תחתיתו ממש, וכל שאר הפרצופים רק 
ל בזה "י ז"עליו והוא פנימי לכולם. לומד מזה הרב שכונת האר

משמשים להמשכת השפע וכו' הגם להורות שיסוד כל הפרצופים ה

מ שורשם הפנימי אינו אלא אריך שהוא למעלה מן "שהוא גבולי, מ
הגבול ומן המדה וכאור אין סוף שהכל תלוי ועומד כסדר עליו וממנו 

  יוצא. 

א הנה הוא מאור "[ד] והנה אמרנו כי הגם שכחו ועצמותו דהא

בבחינת ס העליון, על כל זאת הנה גילויו בכל עולם הוא רק "א

ל, ולכן הוא כי הנה הגם שאור אין סוף עצמו "אדם קדמון וכנ

הנה אין לו שום תפיסה בשום שם ומלה ולא בשום אות ונקודה 

כלל, על כל זאת הנה בחינתו אשר כנגדו בהעולמות, והוא 

א שבכל עולם ואור היחידה שבכל פרצוף, הנה הם "פרצוף הא
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הרי מאחר שירד  פ. כי"יש להם איזה תפיסה וגילוי קצת עכ

אור אין סוף העליון דרך הצמצום ונתלבש בו להיות על ידו 

שורש והתחלה לכל עולם ולכל פרצוף, הנה נעשה שם גם להם 

פ. אמנם הוא רק בחינת גילוי ממועט מאד, "איזה גילוי עכ

ה, אשר בכללות כל עולם "ה ב"והיינו בהקוצו של י' דהשם הוי

ת הגילוי העיקרי דהעולם ואשר בכללות כל פרצוף. כי בסיב

ה, הנה "ה ב"והפרצוף אשר הוא בתכונת הוראת דהשם הוי

ס שבו שהוא שורש אליו, בתכונת "עומד אותו האור דבחינת א

הוראת דהקוצו של י' שהוא השורש וההתחלה לכל הד' אותיות 

ה כולו. ושם בהקוצו של י' הנה הוא גילויו של האור "דהשם הוי

א שבכל עולם "רצוף. והוא האס שבאותו העולם והפ"דא

  והיחידה שבכל פרצוף. 

ה "ה ב"היינו שכל עולם הרי הוא גילוי גמור, וכן הוא השם הוי
שהוא השם שבו נתגלה ויצא מאמתתו הנעלמה להיות נגלה כפי 

כ כנגד שורש "ה א"רצונו ית'. ואם העולם הוא תוצאות השם ב

ד דהשם, שהוא "ה קוצו של היו"ה ב"העולם יעמוד כנגדו בהשם הוי
התחלת השם בפועל. והוא אשר אמרנו שהוראת האות שבשם 

והוראת הגילוי המקבילה אליו שוים בענינם. ועוד יפורטו הדברים 

  י. "הללו בהמשך בעזה

אמנם כל זה הוא רק מהגילוי השלישי הכללי, שהוא מאדם 

קדמון ולמטה. כי משם הנה מתחיל הבחנת דעשר ספירות 

ג. אבל "ל שער ד' פ"פ, וכנ"והרהור עכאשר בבחינת מחשבה 

הגילוי הב' שהוא האויר קדמון וטהירו עלאה, אשר שם אין 

ל שם, ומכל "עדיין שום הבחנה למציאות דהי' ספירות כלל וכנ

שכן הגילוי הראשון הכללי שהוא האור דאין סוף אשר למעלה 

מהצמצום, הנה שם אין שום גילוי עדיין עתה כלל אפילו 

של י'. כי עדיין לא זכו העולמות לקבל משם שום  בבחינת קוצו

הבחנה מאומה, ונשארו הם נעלם בתכלית ההעלם. ולכן אין 

להם גילוי אפילו בבחינת קוצו של י'. ואלולא החטא דעץ הדעת 

היו מתעלים כל העולמות, והיו עולים בעליה אחר עליה עד 

רי ת בראשית ומאמ"כ. עיין לק"אור אין סוף העליון העליון ג

י פרשת קדושים. והיה גילוי להעולמות גם מהאור דאין "רשב

סוף אשר למעלה מהצמצום. אבל עכשיו הנה אין גילוי להם 

כלל גם מהאויר קדמון והטהירו עלאה מאומה, ונשארו כל מה 

שלמעלה מאדם קדמון נעלמים עתה לגמרי, עד עת קץ תיקון 

ה "הדע ז ובספר"האחרון, וכמו שבארנו בספר הכללים כלל י

  י ה'. "א דרוש ה' סס"ח

אמנם מאדם קדמון ולמטה אשר בו יש הבחנה לבחינת י' 

פ, הנה נקרא הוא בשם "ספירות בבחינת מחשבה והרהור עכ

כתר הכללי לכל העולמות כולם. והנה הוא בבחינת הגילוי 

ה הכללי הכולל כל העולמות כולם, וכן "דקוצו של י' מהשם הוי

דמון ולמטה, הנה נתגלה בהם בכל העולמות אשר מאדם ק

א שבכל עולם וכן אור היחידה שבכל פרצוף בהגילוי "האור דא

ה הכללי הכולל את אותו העולם ואת "דקוצו של י' דהשם הוי

  אותו הפרצוף וכנזכר. 

א דכל עולם והיחידה דכל פרצוף "[ה] והנה זה שאמרנו שהא

הנה הם רק בהגילוי דקוצו של י', הנה זהו רק בבחינת 

  ציאותם הכללי ובערך העולם והפרצוף אשר למטה מהם. מ

פ יסוד ה'ערכין'. היינו שכל עולם "כאן נכנס הרב למושג ההגדרות ע
או פרצוף יש לו כמה וכמה צורות הבחנה, אם נבחן אותו ממקומו 
גופה, או ממקום נמוך ממנו או למעלה ממנו. זאת אומרת שבחינת 

ד אינו אלא במבט שכל "והאריך מה שהוא עומד בגדר של קוץ הי
הפרצופים נערכים כיחידה אחת, ואז האריך מצדם נחשב לראש 

ד. אבל מצד "ה לקוץ היו"הראשון שבכולם, והמקביל אליו בשם הוי
עצמו פרצוף האריך הרי הוא פרצוף שלם עם ה' פרצופים פרטיים 

ה שלימה, שכל פרצוף "שבו, ואז בזה המבט מיניה וביה מתגלה כהוי
  ל. "ד אות אחת וכנעומד כנג

ה אחד, ונבחן כל עולם "כי כל עולם בכללו הוא בגילוי דשם הוי

ה פשוטה לבד, והד' "עליון בערך התחתון ממנו רק בכללות הוי

ן הם בערך עולם התחתון "פרצופים שבו שהם אבא ואמא זו

ה. כי "ה ב"רק בהגילוי דהד' אותיות הפשוטים לבד מהשם הוי

לוי למטה אלא רק בכללותו לבד. והנה כל פרצוף שבו אין לו גי

ה הכולל אותו "ה ב"הוא אות אחד מהד' אותיות שבהשם הוי

א דכל "העולם. ובזה הוא מה שאמרנו כי כל כללות פרצוף א

עולם הוא רק בהגילוי דקוצו של י' לבד וכנזכר. אמנם הוא כי 

כ "בבחינת כחותיהם הפרטיים שבכל אחד גופה, הנה נבחן ג

ה אחד "עולם וכן גם היחידה שבכל פרצוף להוי א שבכל"גם הא

שלם ובכל מילואיו ובחינותיו שאפשר להבחין בו. כי הרי 

כ מי' ספירות אשר הם "בעצמותם גופה הנה הם כלולים ג

בבחינת הד' אותיות דהשם כולו, וספירת הכתר שבהם שהוא 

קישורים ותלייתם בהעולם והפרצוף שלמעלה הוא הקוצו של י' 

פ הוא כי בבחינת כחותיהם הפרטיים "ה. ועכ"הוי דאותו השם

א שבכל עולם והיחידה שבכל פרצוף "שבהם גופה, הוה גם הא

ה "ה אחד שלם, והוא בכללותו הוי"כ בבחינת שם הוי"ג

ן הנה הם נבחנים אז בבחינת "א זו"פשוטה. והד' פרצופי או

ן היוצאים מהד' "ה ב"ג מ"ב ס"הד' שמות במילואם שהם ע

א. כי הנה בהם נתגלה תכונת כל "שוטים שבהאאותיות הפ

א, הי' "אות ואות בפני עצמה מהד' אותיות השם הכלולים בהא

ן כל אחד בתכונה "א וזו"ספירות דכל אחד מהם. ועומדים האו

מיוחדת, ומתפשטים ומתגלים בתכונותיהם, והנה הם הד' 

ועל דרך זה ן שבכל עולם. "א וזו"ב אשר באו"שמות עסמ

  חלקי נשמה חיה נשמה רוח נפש שבכל פרצוף. בפרטות הד'
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ה שלימה, יבואו שאר "א כהוי"היינו שבמקום שבו נבחן א

כ בפרטיות כחם, שהם "הפרצופים שבאותו העולם להיות מתגלים ג
  ס שבהם העומדים כנגד י' אותיות המילוי דהשם. "הי

והרי נמצא כי בבחינת הכללות ובערך העולם שלמטה, הנה 

רצופים דכל עולם עליון רק בבחינת הד' פ 'נחשב כל הה

ה פשוט ולקוצו של י' שבו. אבל בבחינת "אותיות דהוי

פרצופים  'מציאותם גופה ובפרטות כחותיהם, הנה נבחן הה

ב ולא "ה פשוט והד' מלואי עסמ"דכל עולם בהגילוי דשם הוי

  עוד. 

הקדמה. כעת עובר הרב לבאר לפי ענין המבט המשתנה (ערכין), 

אר כל עולם כפי המבט מהעולם שלמעלה ממנו. ובזה כיון איך יתו

שהעולם העליון כלפי העולם התחתון נבחן כאחדות כלפי ריבוי, 

ה "כ אריך של עולם התחתון כלפי העולם שמעליו יבחן כהוי"א
ב) שהרי הוא כלפי העולם העליון "ע –ן (יוד הי ויו הי "במילוי יודי

במבט זה במקום שאבא יהיה  שמעליו מפורט ורחוק מן האחדות. ואז

ג (יורד במדרגה אחת) וכן הלאה, אמא "ב יחזור לעמוד במקום ס"ע
ן. (מה שיופיע בקטע הבא בסוגרים עגולות "ן בשם ב"ה וזו"בשם מ

  הוא תוספת משלי על דברי הרב לתוספת ביאור).

כי הנה בערך עולם העליון, הנה עומד גם הכתר שהוא פרצוף 

ב. כי בערך עולם "כ בהגילוי דשם ע"גא שבכל עולם תחתון "א

העליון שהוא יותר פשוט והאחדות שבו הוא יותר עצום, הנה 

א דהתחתון לגילוי גמור בכל "נחשב גם הכתר שהוא הא

תכונת הי' ספירות הפרטיים שבו, ועומד הוא בערך העליון 

ב, ופרצוף האבא שבהתחתון הוא בהגילוי "בהגילוי דשם ע

ן הנה הם כלולים "ה, והזו"לוי דשם מג, והאימא בהגי"דשם ס

ן. כי מתחלף גילויים בערכין, "שניהם יחד בהגילוי דשם ב

שבערך זה נחשבים לפשוטים ולנעלמים והם נידונים רק 

בכללות, ובערך זה נידונים בפרטות והם גלויים. ומה שהוא 

סתים ונעלם בערך התחתון הוא נגלה ומפורש בערך העליון. 

במבט של העולם –(א בגילויו מקוצו של י' "ובדרך זה מתחלף הא

במבט על אריך –(ה שלמה "להוי התחתון על אריך של העולם העליון)

ה פשוט להגילוי "ומהוי מיניה וביה באותו העולם כלפי שאר הפרצופים)

. וכן מתחלף במבט על אריך מהעולם העליון שמעליו)–(ב "דשם ע

וא סתים ג, כי מה שהוא נחשב למטה שה"ב לס"האבא מע

הנה הוא נחשב  ב)"(שהוא תכונת שם עוהוא שורש החסדים 

. ועל דרך זה מתחלף ג)"(שם סלמעלה לגילוי וכן לבחינת גבורות 

ג גם הוא נקרא עדיין שמא סתים "ה, כי הס"ג למ"אימא מס

ה הוא שמא מפרש שהוא "והוא בחינת נוקבא וגבורות, והמ

א אותיותיו על שם המפורש המוזכר בכל מקום [ובנקודת מוצי

] והוא בחינת חסדים ודוכרא. 22צ"האותיות הפשוטים שבו חצק

ב זכר "כי בערך האבא שהוא יותר סתים ויותר חסדים והוא ע

 ג)"ב ואמא ס"כ אבא הוא ע"(ולכן בדג וגבורות ונוקבא "הוה אימא ס

ן שבה, "ן שהם כלולים שניהם באימא בהשם ב"אבל בערך הזו

ח' סמוך לסופו, והם יותר גבורות, ד דרוש "ן ומ"עיין שער מ

ק "ה וחסדים וזכר. עיין זוה"הוה אימא בערכם בבחינת שם מ

ן דעולם העליון "ן, כי הזו"א. ועל דרך זה הזו"ו סע"מ"ויחי ר

ה וזה "זה מ –בערך התחתון, הנה הם ב' פרצופים מיוחדים 

ן, זה חסד וזה דין, ונמשך כל השפע להתחתון רק מהנוק' "ב

ן ודין לבד, "בערך העליון הם שניהם בבחינת השם בלבד. אבל 

והם כלולים שניהם יחד ונחשבים לבחינת חסדים וגבורות אשר 

ן עצמו. ועל דרך זה הנה הם מתחלפים בגילויים כל "בהשם ב

אחד לבחינות שונות רבים. וכל זה הוא משום שכל אחד הוא 

  כין. כלול מכולם, אלא שמתחלפים לפי גילויים והכל נידון בער

א הנה הוא "א ובאימא, כי משום שהא"וכן יש עוד בחינות בא

רק השורש דכל עולם, שהרי הוא רק בהקוצו של י' דהשם 

ל, לכן נקרא "ן וכנ"א וזו"הכללי שבכל עולם, וגילויו הוא באו

ה' שהוראתו הוא על לעתיד 'אנא זמין "א בשם 'אהי"א

ה ב'. "סא א' ופרשת אחרי "ש בפרשת ויקרא י"לאתגליא' כמ

ן, שהם הד' "א זו"כ בהד' פרצופים או"והוא במה שמתגלה אח

ה. אבל הוא עצמו הנה הוא רק "ה ב"אותיות דהשם הוי

ה אלא רק בקוצו "ה ב"בבחינת אהיה, כי אין לו גילוי בשם הוי

ה משום שהיא עצמה "כ בשם אהי"של י'. וכן נקרא אימא ג

הם עיקר הגילוי ן "ן. כי הזו"כ נעלם, אלא שמתגלית בזו"היא ג

ה. אבל הג' "ה ב"דכל עולם, ובהם הוא עיקר הגילוי דהשם הוי

י "ב הם נסתרים ונעלמים, וכמו שיתבאר בעזה"ראשונות כח

כ נעלם והיא "לקמן בפרקים הבאים. ומשום שהאימא היא ג

ק "ש בזוה"ה וכמ"כ בשם אהי"ן, לכן נקרא היא ג"מתגלה בזו

  שם ושם וכנזכר. 

גם שאמרנו שהה' פרצופים שבכל עולם הנה [ו] ודע עוד כי ה

גילוים הכלליים אשר מאחר אמתתו  'הם מכל בחינות הה

א הנה הוא בכל עולם נגד "הנעלמה ולמטה, ואמרנו כי א

הגילוי הכללי הראשון שהוא האור דאין סוף אשר למעלה 

ז כי אין בכל "כ הרי היה נראה לפי"ל אות ב' וא"מהצמצום וכנ
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יותר למעלה מאומה כלל. הנה על זה  עולם שום רמז מעוד

ראוי לדעת, כי האמת הוא כי ישנו עוד בכל עולם ועולם בחינה 

כ, וכל האור "א ג"אחת אשר הוא עוד יותר גבוה ונעלה גם מא

א הוא נמשך ויוצא רק ממנו. והבחינה הזה הוא נקרא "דא

רישא דלא אתיידע. והוא נזכר באדרא זוטא  –א "בשם רדל

א, ונקרא 'דלא אתיידע' משום שהוא נעלם "ח סע"האזינו דף רפ

ב וכן בשער המלכים "א פ"ש בשער א"א, וכמ"ונסתר גם מא

ח. והנה הבחינה הזה הוא רמוז על אמתתו הפשוטה "פ

אשר  (האריך)הנעלמה אשר למעלה מהגילוי הראשון. כי הוא 

כ "נגלה בבחינת אור אין סוף שקודם הצמצום, שנעשה אח

ל שער "ף המקיף, שהוא הגילוי הראשון וכנלבחינת אור אין סו

ג. ונגד אמתתו הנעלמה אשר למעלה מהגילוי הראשון, "ד' פ

א, "א, אשר הוא למעלה מא"הנה הוא בכל עולם אור הרדל

ג "א כולו. והגם כי לעיל שער ד' פ"וממנו יצא ונתגלה הא

אמרנו שם, כי באמתתו הנעלמה אשר למעלה מהגילוי 

לדבר ולהרהר כלל, אמנם בהבחינה הראשון אין לנו רשות 

אשר כנגדו ורמוז עליו מעין ובדוגמא בכל עולם ועולם אשר 

א שבכל עולם וכנזכר, הנה "מאחר הצמצום ולמטה, והוא הרדל

כ. וכדי להתבונן ולדעת איך שהכל "בזה יש לנו רשות לדבר ג

ש ואפס זולתו. ועל "יצא רק מאחדותו הפשוטה והנעלמה ית

א 'האי מתקלא תלי באתר "דצניעותא פדרך שאמר הספרא 

  א. "דלא הוי', ועיין שם בהגר

א "יש כאן נקודה מאד חשובה. הנה לעצמותו ית' מצד עצמו א
לקרוא אפילו בשם אור אין סוף, שאור אין סוף הוא גילוי שכך רצה 

להתגלות בו. אבל אמתתו מצד עצמו אין לו שום שם ומילה ותואר 

כל כללות הגילוים הוציאו מהם ובדוגמא כלל וכלל. והנה זה ידענו ש

י כדי שמתוך "להם בכל עולם ועולם את פרטי הפרצופים והנרנח
התבוננות עליהם שהם בנו ממש, נוכל לעמוד במשהו על הגילויים 

הכלליים. וחוזרים הדברים להעמיד את כל המציאות והגילויים 

כמערכת אחת שיש בה כמה חלקים, ולא כמערכת מפורדת שאין 

ום קשר בין חלק אחד למשנהו. ואמנם עוד ענין אחד נצרך לגלות ש

כ עם "שהיא אחת ג –את כללות המציאות שהיא אחת וכאמור 

אע''פ שלא ידענו  ו"אמתתו הנעלמה, שיצאה ממנו עצמו ולא זולת ח

. וכדי ולא נדע איך ובמה ובאיזה סדר יצאה המציאות מאמתתו
ה. ובזה "כנגד העצמות ב א שעומד"לגלות ענין זה יצא ענין הרדל

ההתבוננות על ענינו אינו לגלות לנו על מהותו חלילה, אלא על זה 

וכדי "כ הרב "(וזה משהדבר שהכל קשור ונמשך ממנו ית' בעצמו 

להתבונן ולדעת איך שהכל יצא רק מאחדותו הפשוטה והנעלמה 

. וצריך להוסיף שסדר היציאה של הגילוי דאור )"ש ואפס זולתו"ית
וף ממנו ית' אין לנו ולא לשום נברא איך יצא, שהרי זו חקירה אין ס

בעצמות שנאסרה עלינו מכל צד ואופן שבעולם, (וגם שבעצם היא 

נשללת מהשגתינו חוץ מגופו של האיסור) אבל אחת היא לנו שכל 

  הגילויים יצאו מאתו ית' והם אחד עמו.

 א, כי הנה הגם"והנה הוא על דרך שאמרנו לעיל אות ד' בא

שעצמותו הוא משורש הגילוי הראשון שאין לו תפיסה בשום 

א אשר כנגדו בהעולמות הנה "אות ונקודה כלל, על כל זאת הא

הוא יש לו תפיסה היטיב בקוצו של י'. כן הוא על דרך זה 

ש "א, כי הגם שהוא רמוז נגד אמתתו הנעלמה ית"בענין הרדל

הרמוז אשר שם אין רשות להרהר כלל, על כל זאת בבחינתו 

כ, וכמו שמדבר "עליו בהעולמות, הנה מותר הדיבור בו ג

ל הרבה בענינו בכל שער עתיק כולו. ואמנם הוא "י ז"האר

גבוה ונעלם מאד וכמו ששמו מוכיח עליו, שנקרא רישא דלא 

כ בשם 'אפס' ועל שם הכתוב ישעיה "אתידע, וכן הוא נקרא ג

וא ממנו והוא ה 'כי אפס בלעדי אני ה' ואין עוד'. כי הכל ה"מ

א הוא "נעלם משום תפיסה והשגה לגמרי. ועל דרך זה הא

כ בשם 'אין', כי הוראת אין הוא שהוא נעלם מהשגה, "נקרא ג

א שהוא נעלם מהשגה. אבל "כי כן הוא 'איה נעלם', והוא על א

במקומו הוא נמצא ויש לו תפיסה בקוצו של י', כי שם הוא 

פ. "יש לו גילוי קצת עכא ששם הוא מתגלה, והרי "מקומו של א

א אין לו תפיסה אפילו בקוצו של י' והוא נעתק "אבל הרדל

ונשלל מההשגה לגמרי, שאין לו מקום וגילוי כלל, ולכך נקרא 

בשם 'אפס'. והנה הוא בכל עולם נגד אמתתו הנעלמה, 

ש עצמו אשר אין בלעדו ולו דומיה "עצמותו הפשוטה ית

הכלליים אינם אלא רק ה', על תהלה. והרי לנו, כי הגם שגילוייו 

כל זאת בכל העולמות אשר מהצמצום ולמטה הוא ו'. כי יש 

כ, "בכל אחד בחינה אחת מה שהוא נגד העלמתו הפשוטה ג

  ן. "א וזו"א ואו"א וא"והם רדל

א בכלל שהוא הכתר שבכל "פ, כל ענין א"והרי נתבאר לנו עכ

ראשון עולם, כי עצמותו בהעלם הוא מבחינת הגילוי הכללי ה

ש לכל "ג, שהוא בחינת גילוי רצונו ית"ל שער ד' פ"הנ

א שבכל "כ בחינת א"המציאות דכלל העולמות כולם. וכן הוא ג

עולם, כי הנה הוא הרצון עליו כי כל כתר הוא בבחינת רצון 

ש אשר יש לנו רשות "לבד. והוא התחלה ראשונה מגילוייו ית

על ועשה, כי לדבר בזה ומשם ולמטה. והוא בכל מה שרצה ופ

הרי בכל זה נתגלה אלינו. והנה היה גילויו הראשונה בבלתי 

גבול, ועל יסוד זה נתייסד כל המציאות כולו ואליו יוחזר לבסוף. 

א דבכל עולם, והוא עומד "וכל זה הוא עצמותו הנעלם דהא

א הנה הוא בבחינת "בזה בכל עולם בפנימיותו. אך גילויו דהא

ל אות ב', וגילויו "אדם קדמון וכנ הגילוי הכללי השלישי שהוא

ה "ד, והוא בהשם הוי"ה הוא בקוצו של יו"ה ב"בהשם הוי

ה דכל עולם. אך בשמות הפרטיים שבכל עולם, הנה "הכללי ב

כ בגלוי השם "א שבו בגילוי השם כולו, וכן נבחן ג"עומד הא

ב. אך זהו רק בבחינת השמות הכללי "במילוי והוא בשם ע

אבל בערך מה שהוא רק השורש והפרטי שבו גופה, 

להפרצופים דכל עולם, שהוא רק הרצון להם כנזכר, והם 
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בערכו הפעולה והמציאות דהעולם כולו, הנה נקרא הוא להם 

ל אות "רק בשם אהיה, שהוראתו הוא אנא זמין לאתגלייא וכנ

י הפעולה, וכן כל מה "ד' ה'. והוא על דרך הרצון שנתגלה ע

כ בהיחידה דכל "כן הוא כל זה גא דכל עולם "שאמרנו בהא

  ל כל זה."פרצוף וכנ

[ז] אמנם מה שנקרא שמו בשם 'אריך אנפין', הנה מה שנקרא 

'אריך' הוא משום שהוא מבחינת אור אין סוף בבלתי גבול 

ל אות ב' ג'. ותואר 'אנפין' הנה הוא על שם שהוא הרצון "וכנ

ר בו ש, אש"כנזכר, והרי הוא בחינת הארת פנים דהמאציל ית

פנה את עצמו כביכול להתגלה בהמציאות. כי הרי הוא הרצון 

להם להמציא אותם ולהתגלה בהם, והרי הוא כביכול פניו של 

המאציל, כי בו הראה פניו אל המציאות ובו מאיר פניו להם. 

והוא אריך אנפין, כי הוא הפנים עצמו שפנה עצמו בו, שהרי 

הנה הוא נקרא בשם הוא הרצון שהוא קודם לכל. ומשום כל זה 

אריך אנפין, והוא הפרצוף הראשון דכל עולם אשר כנגד הגילוי 

  הכללי הראשון שבכל העולמות כולם. 

הנה בשער ד' כתבתי ענין מה שראוי כעת להביאו שוב ולהוסיף 

עוד משל לקרב לנו את עליו להשלמת התמונה. וכך נכתב שם '

יינו שכל ענין הרצון המחשבה הדבור והמעשה. ה –הדברים 

קדמו לה  ,מציאות שעשה אדם כבנין בית וכדומה העומדת לעינינו

תהליכים פנימיים טרם יצא לפועל במציאות. הרצון היה המוקדם 

מכולם, שהוא היה סיבה לכל שאר השלבים עד להוצאה לפועל. 

ונוכל לכנות את היחס שלו אל שאר השלבים כמתלבש בהם והם 

תכננת את הרצוי הינה משרתת כמלבישים עליו. שהרי החכמה המ

את הרצון כדי להוציאו לפועל, וכפי ענין הרצון תפעל המחשבה 

בדיוק, ולא תוסיף מעצמה איזו תכלית אחרת. ונמצא שהיא טפילה 

אליו ומשועבדת לו ועומדת לגלות את תכנו הלאה. כבגד לגוף הטפל 

אליו ומגלה לנו מי הוא הלבוש כפי הבגדים שלובש. וכמו כן 

סר לקבלן את הציור שמעונין לבנות את ביתו בדיבור, הרי כשמו

הדיבור עושה את אותה הפעולה שעשתה המחשבה ביחס להרצון, 

כ ביחס "רק שהדיבור מוציא לפועל יותר את עצם הרצון. הדיבור ג
למחשבה עומד ביחס של לבוש לגוף, שכל הדיבורים יהיו כפופים 

ם אליה ומשמשים לה למחשבת הדובר בלא תוספת או מגרעת וטפלי
לגלותה. וכן מעשה הבניה יהיה כפי מה ששמע הקבלן מהלקוח, 

והוא הגילוי האחרון וההוצאה לפועל הגמורה את הרצון שהתלבש 

במחשבה ונתגלה בדבור וכעת ממומש במציאות. יוצא שכולם פעלו 

וסיבבו את מציאות הבית, והבית הוא התכלית של כולם במציאות 

י וחמשת הפרצופים עומדים כנגד "שחלקי הנרנח ונוסיף –גמורה.' 
הקבלה זו של חמשת השלבים של הגילוי שבאדם עצמו בסוד רצון 

ה "מחשבה הרהור דבור ומעשה. וכנגד קוצו של י' ואותיות השם הוי
וכפי שנתבאר. ועתה נאמר כי ישנה תכונה לקוצו של י' המקבילה 

ב בקלף קוצו של לסוד הרצון ולפרצוף אריך, והיא שאי אפשר לכתו
בשלימות נוכל  י' בלי האות י' עצמה. ורק לאחר שנכתב האות י'

י' בדרך של הסקת מסקנה למפרע. וכך הוא להבחין בהקוצו של 
באמת סוד הרצון דהמאציל על הבריאה, שמצד עצמו אין לנו גילוי 

ממנו מאומה, ורק לאחר שברא ויצר ועשה את העולמות, חוזרים 

 (העולמות)רצונו. ונמצא שברצונו נעשו הם  אנו להבין שכך היה
הרצון. וכן הוא אצל האדם שהרצון שבו  –ובמציאותם נתגלה הוא 

אינו מגולה אם לא המשיך אותו במחשבתו לתכנן ולפעול את הרצון 
לפועל. אבל לאחר שעשה מה שרצה נתגלה לנו מה שבקש מתחילה, 

כנגד אות א עומד "בסוד סוף מעשה במחשבה תחילה. ולכך אין א

ממש, שהאות מורה על גילוי מה, וקוץ הי' אינה אלא מורה על הכנה 

לכתיבת אות כהרצון כהכנה וראשית לגילוי, אבל בעצמו אינו גילוי 

(ומה שאמר הרב כמה וכמה פעמים שאור אין סוף העומד כנגד סוד הרצון הוא באמת. 

ו אלא שכך היה "ו עצמי בו חהגילוי הראשון, הוא משום שסדר זה של רצון מחשבה וכו' אינ
כ גם הרצון אינו עצמות אלא גילוי. רק "הסדר הנאות לפניו להיות פועל ומדרג את גילוייו, וא

שלעינינו הרצון נתפס כדבר חסר גילוי במקומו, ואינו ניכר אלא למפרע וכאמור, ולכך עומד 

בר נתבאר . וכהוא בסוד קוצו של י' שמורה על התחלה לגילוי ולא כגילוי, והבן)

כ באדם עצמו כדי "שסדר יציאתו ית' מהעלמו אל הגילוי ניתן ג

שנוכל לעמוד על סדר זה מהתבוננות על עצמנו אנו. ובהמשך 

הדברים נעמוד על חלקי ההתגלות העוברים מרצון למחשבה הרהור 

  וכו' כל אחד במקומו כדי לבאר את סדר גילויו ית'. 

  פרק ב

ם אשר הוא כנגד הגילוי [א] הנה הפרצוף השני שבכל עול

ג, הנה "השני דכלל העולמות כולם הנזכרים לעיל שער ד' פ

הוא הפרצוף הנקרא בשם 'אבא' שהוא החכמה דעשר ספירות 

ה. והוא סוד "ה ב"שבכל עולם. והנה הוא האות י' שבהשם הוי

ב נתיבות "העשרה מאמרות דמעשה בראשית, וכן יש בו ל

ית. והחכמה הוא ב שמות אלהים דמעשה בראש"שהם הל

א. 'בחכמה דאיהי י' "ח סע"ש בתיקונים ס"נקרא מחשבה, וכמ

ח "ש איוב כ"א שנקרא אין וכמ"מחשבה עלאה'. והוא יוצא מא

'והחכמה מאין תמצא'. והוא המחשבה שנמשך מהרצון, והוא 

כ עדיין נעלם. ושורשו הוא בהגילוי השני הכללי שהוא "ג

שהוא סוד המחשבה  ג,"ל שער ד' פ"העולם דקו וצמצום הנ

העליונה אשר בהמאציל עצמו. ושם הוא סוד שורש העשר 

א בספר "ש הגר"ב נתיבות חכמה, וכמ"ספירות ושורש הל

ב הם במספר הקו הסובב "יצירה בתחילתו. כי סוד שורש הל

ש כי תחילת הכל היה "לאלכסון עשר. ופירש שם תלמידו הרמ

ר הקו הסובב ב שהוא במספ"הצמצום בסוד עגול, לכן אמר בל

לאלכסון עשר. היינו רוחב העיגול נקרא אלכסון, וכל שיש 

ל. כי הצמצום "ם עכ"ש הרמב"ב, כמ"ברחבו עשר יש בהיקפו ל

ח שער "הוא חלל עגול ובסוד נקודה שהיא י', עיין דברינו בע

ב הנה "עגולים ויושר ענף ב'. והרי לנו כי סוד ושורש העשר ול

ל "סוד המחשבה העליונה כנ הוא בהעולם דקו וצמצום, שהוא

שער ד', ושם הוא שורש אבא שהוא ספירת החכמה דכל עולם, 
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והוא האות י' של השם, כי הוא כלל כל העשר ספירות ובו הוא 

  ב נתיבות חכמה. "הל

והנה בפרצוף אריך אמרנו לעיל כי הוא בבחינת אור אין סוף 

 הגילוי הראשון התחלה הראשונה לכל. אמנם הוא רק ההתחלה

בהעלם, כי הוא בחינת הרצון שהוא קודם להמחשבה והוא 

סיבת המחשבה, וכמו אור אין סוף שקודם הצמצום שהוא 

התחלה לכל וסיבת הכל, וסיבתו הוא רק בהעלם גדול כי הרי 

עלה ונסתלק והוא עתה אור אין סוף המקיף, וכל גילויו הוא רק 

ונעשו  י הקו וצמצום שהוא התחלת דגבול ומדה, וממנו יצאו"ע

כל העולמות כולם. והרי נמצא כי ההתחלה בהעלם הוא אור 

  אין סוף, והתחלת הגילוי הוא העולם דקו וצמצום. 

ענין זה של התחלה בהעלם והתחלה בגילוי עולה למעלה עד צית 
ויורד עד לתהומות רבה ובו סוד גלותן של ישראל וגאולתן  ,שמיא

ברים, אבל לצורך ויש הרבה מה להאריך בזה. ואמנם יתארכו הד

הבהרתם לאשורה לא נוכל לקצר במקום שאמרו להאריך, וה' יורנו 

ו "בדרך אמת להעביר את הדברים כפי מה שהם באמת, ולא נטעה ח
  לומר דברים שאינם. 

הנה אחר שדובר לעיל בענין הגילוי הראשון העומד בסוד הרצון 

 נו נמשכו כל שאר הגילויים, זה צריך לדעת שכיון שהיאמשמ
נסתרת אין היא נראית כחלק מהמציאות. דומה הדבר למתבונן על 

מטוס, שאת החכמה שבו ניתן לראות שהרי עשוי הוא בחכמה 

נפלאה. אבל אם נשאל מתי המטוס התחיל, לא נוכל לומר שהתחיל 

בשלב בנייתו במפעל אלא במוחו של המתכנן. אבל גם זה אינו 

ורה מעופף, גם מחשבת אמת, שהרי לולי היה הרצון לבנות כלי תחב

ונמצאת אומר שתחילת האדם לא היתה מתחילה לפעול בכוון זה. 

כל דבר הינה ברצון של הפועל אותה. ואמנם תחת אשר החכמה 

שבדבר ניכרת בגופו עצמו, אבל הרצון עליה אינו ניכר מגוף הדבר 

אלא מעצם מציאותו. ולכן הרצון עומד כנגד ספירת הכתר, וכתר 

ג ראשו. "לק מקומת המלך אלא תכשיט הנמצא עכפשוטו אינו ח

וההוראה לכך שהרצון אינו חלק מגוף המציאות אלא משהו שמחוץ 

. ולכך שאלת הראשית (הגם שבלעדיו לא היה יוצא כלל כל מה שיצא)אליו. 
אם בגלוי אז זו החכמה, ואם בסוד הענין  –מקבלת תשובה כפולה 

  הכתר.  –אז זה הרצון 

לו שמציאותו היא גילוי, ראשיתו הגלויה היא וכן הוא העולם בכל
ספירת החכמה. והחכמה הרי התחדשה במהלך החלל הפנוי ואור 

הקו הנכנס בו, כך שראשית בעלי הגבול וכחלק מהם היא החכמה. 

אריך שהינם בבלי גבול, אין הם נתפסים  –ס "אור א –אבל הכתר 

  עיל. כחלק מהמערכת אלא כראשית לה במובן הנסתר, וכהמשל דל

שלמות העולם תלוי בהופעת וגילוי הכתר להיות הוא עומד כסיבת 

הכל. דבר זה לצורך הבחירה נסתר מאתנו ועומד במעשינו בבחירה, 

(בפנימיות שעל ידי אמונת ישראל ומצוותיהם מתגלה הכתר בפועל 

והוא אמרו 'נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני'  העולמות ולעתיד בפועל גמור)

(נעשה הרצון הניח הבורא ית' להתגלות דוקא על ידינו. שאת גילוי  –

סוד הכתר המתייחד עם המלכות ומתגלה דרכה בסוד  –סוד העשיה סופא דכל דרגין, רצוני  –

  .ה)"מלכות. ויבוארו הדברים הללו לקמן בפרק ז' אי-אני ואין כתר

ת את חלוקת הפעולות בתיקונם, ביאר "ולכן כשרואים בעבודת השי
שמעשה המצוה כנגד עשיה, הדבור כנגד יצירה,  ל"י ז"האר

המחשבה כנגד בריאה, הכונה כנגד האצילות והרעותא דלבא כנגד 

. והיינו שכל חלקי (כפי שנתבאר לעיל)ק שהוא הכתר דהעולמות "א
המצוה חוץ מרעותא דלבא מעמידים את המציאות בשלמות כפי 

ון עצמו. ענינה בשאר חלקי הגילוי אבל בלא גילוי מצד בעל הרצ
ת באמת, בזה הוא חוזר לגלות את "אבל כשפועל מצד אהבתו להשי

ענין הרצון שהוא למעלה מכל גילוי אחר, שהרי זה היה המניע של 
העובד בעבודתו. ואמנם כל מה שדברנו מענין הרצון והכתר שהם 

נתפסים כלמעלה וחוץ ממערכת הגילויים זה אינו אלא עתה, אבל 

אות אינה אלא ברצונו ממש, ויתגלה ל כשיתגלה שכל מצי"לעת

הרצון שבכל דבר כמקיימו ומעמידו, שוב לא יהיה הכתר מבחוץ 

  אלא כחלק ממשי עם הנמצאים. 

וכדי ליתן טעם ותבלין לכל האמור ראיתי להביא בכאן את דברי 

ד "(הציטוט מדף קנל "ל במאמרו 'משכני עליון' המובא בגנזי רמח"הרמח

המדבר בענין בתי המקדש שהיו ובית המקדש  )עם הוספת ביאור בסוגריים

השלישי והחילוק שביניהם. הייתי ממליץ לקרוא את כל הדברים 

  שם שהם נפלאים עד למאד. וכה דבריו: 

 או הראשון הבית מן העתיד הבית משתנה למה, לך אומר ועתה"
 הקדמות כי, מאד והבן שמע כן על, הוא ריק דבר לא יכ, השני

 ברא בראשית": כתוב והנה. היטב והבן, זה דברל צריך אתה גדולות
' ב בראשית: ל"ז החכמים ואמרו, "הארץ ואת השמים את אלקים
 עיקר וזה (היינו שנרמז ענין זה של ראשית גלויה ונסתרת במלאת בראשית), ראשית

 ותיקון, בורים על הדברים את לדעת, הבריאה בסתרי ורב גדול
 העולם לברוא ה"ב המאציל ברצון עלה וכאשר. תיקון מה העולם

, מעמדם על והמשמרות, יהםמכונ על המאורות את מעמיד היה, הזה
, המעשים כל על מאד נשגבה והחכמה. בחכמתו הסדרים כל וסדר
 הנכבד השם של ד"ביו הנרמזת היא, ועומדים תלויים כולם ובה

 עמוק עמוק, מאד נעלם אחר ראשית נמצא לחכמה וממעל. והנורא
 קדושתו עוצם ומפני. חיל לעשות כח לה הנותן ואה, ימצאנו מי

 השרים כל ובראות. החוצה ממנו נראה ולא, החכמה בתוך נסתר
, מקבלים כולם החכמה מן כי, המלך מאת המקבלים הממונים וכל

 ומזה; הפסק לו שאין והמקור, הכל ראשית היא זאת הלא אמרו
 היאו, בה נכלל האחר הראשית אך. ראשית החכמה נקראת הטעם

. לה נתנו ממנו סדריה וכל, ממנו מעשיה וכל, כלל ממנו נבדלת לא
 מן אליה הגיע שלא, החכמה שתעשה בעולם דבר נמצא ולא

 הקוץ שנבדל תמצא ולא. ד"יו של בקוצה הנרמז הוא, הזה הראשית
 ראשית הדברים לכל ונמצא. לעולם הקוץ מן ד"והי ולא ד"והי מן

  .למעלה שאמרתי ראשית' ב הווז, לראשית ראשית ועוד, אחד
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 למיום בשלימותו עמד לא שהעולם אלא? כן הכתוב אמר ולמה
, חוטא האדם היה ולולי. האדם מעשי עד ועומד היה תלוי כי, הבראו

 הבריות עמדו שלא ונמצא. נשלם לא כן על, חטא והוא, נשלם היה
 חסר ועדיין; הנפלאה החכמה מן שהגיעם מה ערך כפי רק תיקון על

 הראשית בהתחזק כי וזה. הרבה מזו גדולה אחרת לההמע מהם
 גדולה מדריגה המאורות כל יקבלו, והדרו תקפו ברוב ויצא, הנעלם
 וזאת. ירידה הזאת המעלה אחרי שאין עד, מאד חשובה ומעלה
 הטובה ברבות ישיגוה לעתיד אכן. הזה היום עד הגיעתם לא המעלה
. ואנחה יגון ונסו ,המדריגות בכל יתגבר והמנוחה והשלום, בעולם

. "אחד ושמו אחד' ה יהיה ההוא ביום": נאמר ההם הימים על כי
, יותר רחבים הדרושים היו, זה בענין להאריך רוצה הייתי ואלמלא

 ואי, מאד ונכבדים רבים הדברים כי אף, הרבה מעניני יוצא והייתי
 לא כן על, תומם עד הפרטים כל להכיל האנשים ללבות אפשר
, היטב בהם תסתכל ואתה. לפניך אניח הקדמות ורק, ךהדר מן ארחק
 קורא' ה אשר לשרידים, וחתומים סתומים סודות דבר ממוצא ותבין
  .עתיק ולמכסה נתנו

 כל עמדו ולא המאורות כל הלכו לא עתה עד כי, שתדע ומה
 הראשית יתגלה עוד העתיד ולזמן. החכמה בסוד רק המדריגות

, עוד ותדע. ויקרות גדולות מעלות הדברים כל ויעלו, הנעלם
 יכול ולא, נסתרו התיקונים וכל, הדברים נתקלקלו האדם שבחטא
. הבית כשנבנה שלמה בימי אלא, שהיה לכמות אפילו לחזור העולם

 ברוב החכמה נתפשטה אז כי, "לשלמה חכמה נתן' וה": כתוב וכן
 נמצא ולא. רבה בשמחה נתחזקו המאורות וכל, כבודה והדר יפיה

 אשר העולמות ובכל המדריגות בכל וחדוה עוז רק הימים באותם
 לא ויען. לבד החכמה בסוד היה הכל זה כל ועם; נהיתה לא כמוהו
 והבית, ההיא לשלוה הפסק היה כן על, האחרון התכלית אל הגיעו
  .חרב

 השלוה תהיה, דברתי אשר הנעלם הראשית בהגלות לעתיד אבל
 שכל ונמצא. כלל פסקה עוד יהיה לא ושאחריה, מאד יותר רבה

 משפטי כל, אחד המקור ובהיות. מקורם אחר הולכים הדברים
 כולם, וישיבתם עמידתם, ומוצאיהם מסעיהם, הליכותיהם המאורות

 על ישתנו, יותר נשגב המקור ובהיות. ההוא המקור פי על הולכים
. ההוא בזמן בעולם יהיו רבים שינויים כן על. כולם הדברים כל פיו
 ממנו המקום הוא כי שמעת כבר אשר הקדוש ביתה שכן וכל

 מאד ישתנה כן על כי, העולמות בכל נברא אשר לכל חיים תוצאות
 היא כי, החכמה בסוד הראשון הבית, ונמצא. בראשונה שהיה ממה

 והעתיד. הזה הבית בנה ובה, שפרשתי כמו לשלמה תנהישנ החכמה
 ודאי אמנם. הזה היום עד עדיין נגלה שלא הנעלם הראשית בסוד

 תמיד יום בכל המתחדשים הדברים וכל, השמש תתח דשח כל אין
 רק כי. נבראו וכן מתחלה נגזרו כבר, שנה האלפים ששת ימי בכל

 לא ואני, גדול עיקר וזה. חידוש יהיה הראשון הגבול זה ככלות
, האמת זה אבל. פרקים ראשי כמו רק אומר ואינני, עתה בו אאריך

 פי על שהם מה לפי הדברים כל את תחלהמ' ה עשה זה בעבור כי

(היינו שהעולם  העליון הראשית לפי עוד להיות כח ובהם, לבד החכמה

נברא בצורה כזו שיכול לעמוד רק בסוד החכמה, וגם שיכול לעמוד בסוד הראשית הנסתרת 

שהיא הכתר. רק מתחילה הניח לחכמה להיות ראשית לנבראים בגלוי עד עת הרצון העליון 

ממשיך את גילוי הכתר, וזה אינו חדוש באמת, שכך הונח ביסוד המציאות להיותה להיות 

 ימשוך כולם אחריו, הראשית זה ובהגלות. יכולה לעמוד בשני המצבים הללו)
 כאילו הבריאה כל ותתחדש, בתחלה בהם היה שכבר, הראשון בכח

 ."החדשה והארץ החדשים השמים": ישעיה אמר כן ועל. נולדה אז
  ניינינו.ל לע"עכ

ונמצאנו למדים שהבית הראשון והשני לא נשתכללו על סוד גילוי 

הכתר כי אם על יסוד החכמה וגילויה. וכתב האדמו''ר מקאמרנא על 

 ידא על מקדשא יתבני עליון דעת של זאת בהארה ושםכך בזהר חי ''
 כי זה אין יעקב אמר ולזה ,כלל משיג אדם דעת אין שם כי .ה"דקב
 לא ששם ה"דקב עליון דעת ,עליון 'אין' בבחינת אלהים בית אם

 לעתיד יעקב על מתרעמת ישראל כנסת .עללות נתכנו 'לא'ו כתיב
 הגלות אריכות שזה ,ישעיה בילקוט עיין אין עשאוני לנחמה כשבא

 לבבות י"ע עליון דעת עליון כתר' אין' ממדת ליבנות בנינה שיצטרך
 דכא את אשכון ה"דקב ידי על ובנינא ,ושפל נכנע ואפס אין שהם

 י"ע ,נש דבר י"ע אתבניבית ראשון ושני)  - ( דקדמאה .עליון אין
 בנין אבל .אתחריב תועונ וכשגברו ,חדשים וברורים וזכיות מצות
 הויהי שליטה אין באין ושם ,'ה'קב ממש אין עליון מדעת עתיד

 'לו' וקרינן 'לא' דכתיבין פסוקים דיש באידרא ועיין .הקליפות ביטול
 כתיב, 'לא' ששם עליון בדעת הוא –'לא'  דכתיב שם ופירש בואו
 להשתדל צריך שאדם 'לו' אנן וקרינן וכלל, כלל השגת לא עדיין
 אלהיך,' את ה וידעת כתיב דהא הבורא, ידיעת להשיג כחו בכל

 פשפשת מה ידעת מה סוף כל שסוף מאחר תאמר ולא עשה. מצוה
 חייב אתה אלא ,כך אמרת לא ?עצמי אייגע למה כן אם חקרת מה

 'לא' כתיב סוף כל שסוף אך והדעת החכמה אחר לרדוף כחך בכל
 התחתון המתפשט בדעת לו לקרוא עליך (מ"מ) מצוה ידעת? מה

 התחתון בדעת עצמך לדבק יתברך, אלהותו את בריםיא בכל לרגוש
 בדעת אותו שיבנה – בית יבנה 'לא' יהוה אם שאמר וזהו בואו. 'לו'

 עלילות 'ולא נתכנו 'לא כרעים' 'לא 'לא' באידרא אהנקר עליון
 היה אם כי בו', בוניו עמלו 'שוא – הכל יראה אז וכיוצא, אנחנו'
 לעמל צריכין היה לא אמיתות, ההכנע ידי על עליון לדעת משיגין
  "ויגיעה.

ואחר שבאנו למידה זו, רציתי להוסיף עוד ענין במשל החיים לגבי 

א "(כפרצוף אמצומצמת בתוכני החיים שלנו הגילוי הראשון בהופעתו ה

 –שבחיינו הוא מופיע במידת הנפש הידועה בשם  י)"והיחידה שבנרנח
ח שכתב 'ומסטרא דעלת כל "(עיין בזוהאמונה, שהיא תכונה שאין לה שיעור. 

דכח החכמה אין לו תפישה אלא  עלאין אתקריאת שכינתא אמונה דישראל')

מן הגבול אין להשכל מבוא בו. במה שבגבול דוקא, ומה שלמעלה 
ואילו האמונה יכולה להכיל בקרבה גם דברים שהם למעלה מגבול 

ומדה. וחלק זה ניתן בנו מכח הופעת הכתר בנשמותינו שאינו בעל 

  גבול וממילא גם האמונה כן. 
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כל מערכות החיים שלנו יונקות למעשה מן שורש כל השורשים 

היא האמונה. ברגע ששאר י מדה זו שבנו ש"שהוא הכתר העליון ע

החלקים נשלמים וחלק זה חסר, נמצא שה'אינסטלציה' הרוחנית 

שלנו שלמה, חוץ מחיבורה למקור השפע הבלתי מצומצם שהוא 

ה. ובמצב זה הטעויות רבות מאד. וכתבתי כל "עלת כל העילות ב
זאת לפי שכבר ראיתי כמה וכמה לומדים שפיתחו את שכלם מאד, 

פשוטה לא הביאו לידי פיתוח מקביל. ובזה ישנה ואת ענין האמונה ה

נסות להבין ו, ל"סכנה נוראה שבה יבא הלומד לנסיון ההריסה ח

ורבים חללים הפילה  דברים שהם שייכים לאמונה הפשוטה בלבד.

מצודה זו עד שכדאי היה אם לא היה נכנס מעיקרא כלל לזו החכמה. 

כשאדם הולך " ב תנינא)ן י"(לקוטי מוהרולא בכדי כתב ר' נחמן מברסלב 

אחר שכלו וחכמתו, יוכל לפל בטעותים ומכשולות רבים, ולבוא 

לידי רעות גדולות, חס ושלום. ויש שקלקלו הרבה, כגון הרשעים 

הגדולים מאד המפרסמים, שהטעו את העולם, והכל היה על ידי 

חכמתם ושכלם. ועקר היהדות הוא רק לילך בתמימות ובפשיטות, 

ולהסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם השם  בלי שום חכמות,

יתברך, ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו. רק אם יש בזה כבוד 

. לאו, ואזי בודאי לא יכשל לעולם" - השם יתברך יעשה, ואם לאו 
ן "פ שבתורה א' בתחילת לקוטי מוהר"ל הנוגע לענינינו. ואע"עכ

ישראלי כי איש ה"מ הוסיף וכתב שם "כתב הרבה במעלת השכל, מ

צריך תמיד להסתכל בהשכל, של כל דבר, ולקשר עצמו אל החכמה 

והשכל שיש בכל דבר, כדי שיאיר לו השכל, שיש בכל דבר, 

היינו שהשכל צריך  – "להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר
להיות 'עבד' ולא אדון! שמטרת הלומד לא להשכיל ולדעת כדי 

די שיוכל על ידה להתחכם בלבד. אלא שכל השכלתו תהיה כ

להתקרב אליו ית'. וכח זה נמצא מי שבראש מעיניו האמונה 

הפשוטה בה' וטובו, והרצון הפנימי להתקרב אליו. או אז יקח לו את 

השכל לכלי נפלא. אבל ברגע שבו ינסה הבעל דבר להעמידו על 

דבר שאין לשכל מקום להכנס שם והוא שמור אך ורק אל האמונה, 

לומד מלכתחילה לא היתה אלא להתקרב וכו' כיון שתכליתו של ה

לא יועיל לו היצר ולא יוכל לו. ולכן חיוב גמור הוא על איש ישראל 

ובפרט על לומדי הסוד להיות משים אל לבו את הצורך לעילוי 

בנקודה זו של האמונה, שעל זה לבד צריך חבור בפני עצמו, 

  ל. "ואכמ

היחש " מונה קבצים ב פז)(שה קוק "ואביא לך ב' מאמרים נפלאים מהראי

האמיתי הפנימי אל היסוד של המציאות במקורו, משיב לנשמה את 

צביונה, וזה מצוי באמונה האלהית, ומתבלטת היא בטהרתה היותר 

מחוורת. כשנשמת היחיד מזדקקת, מאיר עליה אור גנוז של אמונה 

טהורה פנימית, שהיא סמויה מן העין, ורק בעליה יודע את אשרה. 

ר כבר מתגלה תוכן האושר, בסדרים והנהגות, ובאומה בצביון בציבו
אמונה רשמי כללי. אומללים הם האנשים שמהות החיים שלהם 

ריקנית היא מאורה המחיה של האמונה הטהורה, אפילו אם יושר 

וצדק, כבוד הבריות, גמילות חסדים, וכמה מדות טובות וכשרון 

י אור החיים, כל זמן ודעת יהיה בגורלם, כל אלה אפלים הם, נטול

שאין בהיקת אור האמונה האלהית העליונה, המתנשא מכל ערך הגה 

ורעיון, חלה עליה. אומלל הוא העם שאין לו אמונה אלהית, 

אומללות הן נשמות יחידיו. אף על פי שהוא נראה חי, פועל, מסדר 

וכובש, מנצח ועושה חיל, ודוגל בדגל נאה בפוליטיקא העולמית, כל 

יאשרוהו, ולא ימלאו את המקום הפנימי של קודש הקדשים אלה לא 

הריק בחייו העצמיים. מפני מיעוט אור החיים הפנימיים שבנשמה, 

אפשר לטעות בשבילי האמונה. פני הלוט על הגויים, והרסן המתעה 

שבלחיי העמים, מעת האליליות העתיקה עד עת חיה, שלא נתבהר 

נח הוא בגלי אפר, מכוסה עדיין מושג האמונה, וגרעינה הטהור מו

קליפות כאלה שאין בהן כדי להחיות נשמות, הכל בא מפני מיעוט 

הסיגול שלהם לתביעת האמונה, מפני מיעוט היקיצה לתחיה של 

נשמתם הפנימית. העם החי במילואו חיים רעננים הוא רק ישראל, 

היחיד בין העמים אשר תחת כל השמים, הוא העם הדבק בכל עומק 

הים חיים, בתביעה טבעית עמוקה מתהום הוייתו. נשמתו באל

וכשרון חיים זה, שהוא כח החיים היותר נאמן, הוא ההולך עמו 

בדרך הנוראה של גלויותיו השונות והנוראות, הוא הנותן לו כח 

שא ולסבול, ולצאת בדימוס, בנזר נצחון, מכל אשר מררוהו יל

בעם נפלא ורובו. נשמת האומה ונשמות היחידים מהות אחת להן 

זה, עם כרות ברית אלהי אמת. וזאת בריתו לעד קיימת, לא בשום 

הסכמה בעולם יסודה, כי אם בטבע נשמתה העצמית של האומה 

כולה, זו כחה לאלהיה, אל עולם, אלהי אמת. בכל מקום שאור 

האמת של אמונת אלהים אמת מופיע, מתפשט אור ישראל שמה, 

יתרומם בתוך לב מבקש מאיר ומתודע. דגל האמת האלהית כי 

אלהים, דורש חיים של אמת פנימית, דגלם של ישראל הוא. לא 

בגבורת הסוס ולא בשוקי האיש, לא בחיל ולא בכח, ולא בעושר 

ולא בתפארת מנצחים, יחיה יחיד ועם, כי אם ביסוד מקור חיי אמת, 

המצוי רק באמונה האלהית הברורה והטבעית, מעומק טבע 

  "הנשמה.

דוקא "בענין מעלת התמימות שבאמונה  (ה קסג)ם ועוד כתב ש

באמונה אלהית פשוטה, שאין בתוכה שום הגבלה ושום התחכמות 

אנושית, מתגלה האור העליון והזיו הפנימי של החיים היותר 

שלמים. התהלך לפני והיה תמים. כל המדות הטובות מתכנסות דוקא 

והיא, דוקא בנקודה עליונה זו, וכל המדות הרעות בורחות ממנה. 

היא ברוב פשטותה, כוללת בקרבה את כל הנשגבות שבעולם, את 

כל האמת ואת כל השירה, את כל הגבורה ואת כל התפארת. 

וכשהעולם מתוקן, נעשית נקודת אמונה עליונה בריאה וטבעית זו, 

המושלת בגאות עולם, ובני אדם מביטים וננהרים, מתמלאים חיי 

ח הסבלנות היותר עליונה, מדת גודל ועז. ואהבת הבריות, ורו

הרחמים היותר נאדרים, וחפץ החסד והטוב היותר מלא, הזריזות 

היותר מחוטבה, והאימוץ האישי היותר ברור, מתלכד באותו עז 

הרוח שהוא תולדתה הנאמנה של האמונה הטבעית, הפשוטה 

והברה, וכל המחשבות היותר מופשטות מתכנסות אליה במנוחה 

עד כאן הגיעו  "שוכלל. כי אין מחסור ליראיו.וסידור מתוקן ומ

  דברינו ותן לחכם ויחכם עוד. 
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וכעת חוזר הרב להקביל את פרטות העולמות בבניינם לכלל גילוייו 

  ית' שגם בהם ישנה ראשית גלויה וראשית נסתרת. 

וכל זה הוא בהתחלת ההעלם והגילוי אשר בכלל העולמות, 

כי התחלה ראשונה דכל בכל עולם ועולם בהה' פרצופים שבו. 

א שהוא סיבתו בהעלם, "עולם אשר בהעלם הנה הוא פרצוף א

ובבחינת הרצון הקודם להמחשבה. אבל התחלת כל עולם אשר 

בגילוי, הנה הוא פרצוף אבא שהוא ראשית הגילוי דהי' 

ספירות שבכל עולם. ולכן נקרא 'אבא' שהוא אבוהון דכולהו. 

ומדה שבכל עולם. כי  והוא הראשית והשורש דבחינת הגבול

שורשו הוא מהגילוי השני הכללי שהוא העולם דקו וצמצום, 

שמשם הוא כל השורש דגבול ומדה, ולכן נקרא אבא שהוא 

ש ראשית חכמה. וכן "כ בשם 'ראשית', וכמ"ספירת החכמה ג

'בחוכמא'. כי  –מתרגם הירושלמי בפסוק 'בראשית ברא' 

ה, "' של השם הויה בהחכמה הוא ראשית הגילוי, והוא האות י

התחלת השם שבו נתגלה להקרא בשם ובכל המציאות 

דהעולמות כולם שמהצמצום ולמטה. אבל למעלה מהגילוי 

שהוא קודם הצמצום הרי אין לו גילוי בשום שם כלל, והרי הוה 

הצמצום התחלה ושורש לכל הגילוים. וכן הוא האות י' שהוא 

וספירת  התחלה וראשית השם והוא בחינת פרצוף אבא

  החכמה שבכל עולם, שהיא ההתחלה וראשית הגילוי שבו. 

והנה אמרנו כי החכמה הוא בחינת מחשבה, ונודע הוא כי 

המחשבה עצמה היא רק כח לבד בלא צורה כלל, והצורה שלה 

הוא ההרהור שהוא התפשטות המחשבה וגילויה, אבל 

במחשבה גופה היא רק בבחינת כח היולי, כח מוכן לקבל כל 

  ורות. הצ

בענין זה של מהות המחשבה קשה לנו מאד לעמוד עליו, לפי שכל 

מה שאנו קוראין לו 'מחשבה' אינו אלא הרהור. פירוש, שכל 

ה'מחשבות' העוברות בראש שלנו אינן אלא ציורים של דברים, וכל 
הרהור. כך שבענין הרצון יש  –ציור מחשבי נקרא בלשון האמיתית 

המחשבה אינה נתפסת כל כך ברעיוננו.  לנו מושג וכן בהרהור, אבל

א, ולכן נאמר שמקור הרצונות מורגש לנו שהוא "אבל בלא כלום א
בלב. אחר לידת הרצון מתעורר כח המח לחשב בדבר. טרם בניית 

הציור המתאים להוצאת המחשבה לפועל בדבור או במעשה, עומד 

הרצון בסוד מחשבה. שהוא הכח הבסיסי במח לקבל את הרצון 

כו ולהיות מפעיל את ההרהור לציירו כראוי. כח זה איננו מצויר בתו
כל עיקר בשום ציור רק הוא עומד ככח העומד לקבל את ציורי 

  הבינה להוציא על ידו הרהורים ברורים. 

וזהו שאמר כולם בחכמה עשית שהכל נעשה בה. ולכן חכמה 

בל גימ' 'גלם' ועליו נאמר 'גלמי ראו עיניך', שהוא גולם מוכן לק

כל הצורות. וכן הוא האות י' שבשם שהוא נקודה מוכן לקבל 

צורת כל האותיות, ועיקר הצורה נעשית באות ה'. וכן הוא 

פרצוף אבא שהגם שהוא היסוד והראשית להולד, אך אין לו 

י "י אימא, ולא נעשה לבחינת אב רק ע"גילוי בהולד אלא ע

העיקרי האם. וכן הוא האבא שבכל עולם, שהגם שהוא היסוד 

ל, שהוא התחלת הגילוי דכל "שבו אשר מבחינת גילויו וכנ

י אימא שהיא ספירת בינה. וכמו "עולם, אך כל גילויו הוא רק ע

ג. אבל אבא עצמו שהוא ספירת "שיתבאר ענינה לקמן פ

החכמה זולת האימא בינה אין לו גילוי עדיין, כי הוא כלול 

  א ומיוחד עמו כמו הי' עם הקוצו של י'. "בא

וכל זה הנה הוא משרשו שלמעלה שהוא העולם דקו וצמצום. 

ג. כי הגם שהוא השורש דכל הגבול ומדה "ל שער ד' פ"וכנ

ושורש כל הגילוי, על כל זאת הנה בו גופה אין עדיין גילוי כלל, 

ש. ובבחינת כח "כי הוא רק במחשבת המאציל עצמו ית

ה הוא המחשבה לבד אשר אין בה עדיין צורה כלל. והצורה של

ההרהור שהוא התפשטות המחשבה, והוא האדם קדמון. והוה 

י אדם "כל הגילוי דהקו וצמצום שהוא הגילוי הכללי השני, רק ע

קדמון שהוא הגילוי הכללי השלישי. כן הוא בפרצוף אבא שהוא 

י "כ רק ע"כ לעולם ג"כנגדו בכל עולם, הנה נעשה כל גילויו ג

  אימא וכנזכר. 

פן של פעולה בגבול צריך לחדש קודם כל את היינו שכדי לחדש או
כ לצייר בו את "ההופעה שבו, ורק אחאפשרויות בחינת הגבול ו

הציור של הגבול הנרצה. שלב זה של חדוש אפשרות הגבול (עצם 

המקום) ותחילת ההופעה של הגילוי בגבול, הונח בראשית המציאות 

לגילוי  בשלב של הגילוי השני דהקו וצמצום, שהצמצום יצר מקום

בגבול והקו אינו אלא תחילת כניסת הכח הפועל בגבול, ועדיין אין 

ציור לא ימין ושמאל ולא תמונת פרצוף כלל ועיקר. והוא המקביל 

באדם לכח החכמה שבו, שהרצון עומד בו בסוד אין סוף, וההדרגה 

של הרצון אל הגילוי הינה להעבירו לכח המחשבה הנמצא בראש, 

הרצון במקום שיש לו תכונה להגביל את  העומד כראשית הופעת

  הרצון כדי להוציאו מן הכח אל הפועל. 

ש "[ב] ונאמר עוד כי נודע הוא שכל מה שנתגלה המאציל ית

מהצמצום ולמטה בהכח דגבול ומדה, הנה הוא רק לצורך 

ע. כי עיקר הגבול ומדה הוא רק בהם, והם נעשים "העולמות בי

י פעולת "כח דגבול ומדה עי האצילות, ונתראה באצילות ה"ע

ע "ע שנעשה מהאצילות. ונבחן האצילות עם הבי"העולמות בי

בבחינת מחשבה ומעשה, שנתראה פעולת המעשה בהמחשבה 

י המעשה שיצא ממנה. וכן הוא בכל עולם ועולם בענין "ע

י האימא. "הפרצופי דאבא ואימא, הנה נתראה פעולת האבא ע

נה נתראה פעולת האבא כי גילוי הפעולה נעשה רק בה, וממ

כ. כי הרי היא מקבל רק ממנו. אבל פעולת האבא גופה, הרי "ג

הוא רק בהעלם, כי אינו ניכר ומתגלה העיבור אלא במעי 

ל. והרי הם "כ וכנ"האימא, וממנה נתגלה פעולת האבא ג
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שניהם בבחינת מחשבה ומעשה, וכן בבחינת מחשבה והרהור 

י "כח המחשבה ע שההרהור הוא פעולת המחשבה, ונתגלה

ההרהור. וכל זה הוא בהשני גילוים הכלליים השני והשלישי 

שהוא העולם דקו וצמצום עם אדם קדמון. שמתגלה הקו 

ג. וכן בהשני גילוים "ד פ"ל שע"י אדם קדמון כנ"וצמצום ע

הכלליים שהם הרביעי והחמישי שהוא האצילות עם העולמות 

ע וכן "עולמות ביי ה"ע, כי מתגלה כח הגבול באצילות ע"בי

כ בבחינת מחשבה ומעשה כנזכר. ונמצא כי הכח "הם שניהם ג

דגבול ומדה וגילויו, הנה יצאו ממדרגה למדרגה מגילוי לגילוי 

ד שהוא למעלה בהעולם דקו וצמצום עם "ומכללי לפרטי. כי ע

ע. וכן הוא באבא "כ באצילות עם הבי"אדם קדמון כן הוא אח

רטיים שבכל עולם. והרי נמצא ואימא שהם מהה' פרצופים הפ

כי שורש הראשון דפרצוף אבא, הנה הוא למעלה למעלה 

שהוא בהגילוי השני הכללי שהוא העולם דקו וצמצום. והקו 

והצמצום שהם ב' בחינות, טהירו עלאה ואויר קדמון, הוא 

א עילאין, "כ משנים שהם או"השורש הראשון לאבא שכלול ג

שהם צורת ה' שורש האימא בינה ד במילוי ו' ד' "והוא האות יו

  הכלולה באבא חכמה, בסוד 'הבן בחכמה'. 

להבנת הענין נאמר, שישנם ב' זוגות פרצופים זה למעלה מזה. אבא 

ואמא עילאין למעלה, וישראל סבא ותבונה מתחתיהם. בכללות 

פרצוף  –אבא ואמא עילאין בשם כולל אחד  –נקראים הזוג העליון 

ותבונה נקראים ביחד פרצוף אמא הכללי.  אבא הכללי. וישראל סבא

כיון שכן, פרצוף אבא כולל בתוכו את פרצוף אמא (עילאה) 

והתיחסות לפרצוף אבא בכאן הינה לכלל שניהם. ולכן גם נרמזה 

האמא במקום הזה במילוי האות י', עד שעומד אבא עילאה בתכונת 

לוי. אם ד במי"ורמז י' פשוטה, ואמא עילאה בהמילוי ו' ד' דהאות יו
נקח את האותיות ו' ד' המייצגים את אמא היוצאת מאבא נוכל 

ה'. (הקו הקטן בתוך  –לחברם יחד בכתיבה ולעשות מהם אות אחת 
הה' יהיה בתבנית אות ו' קטנה) אות ה' היא מורה על גילוי מה 

י פתיחתה במילוי ועריכתה כאות "שהיה סתום בהאות י' הפשוטה ע
הראשונה) עומדת כנגד פרצוף אמא ה'. למעשה אות ה' שבשם (

פ "הכללי שתפקידה לגלות את מה שהיה כמוס בתוך אבא. עכ
נמצאנו למדים שאבא הנאמר כאן אינו פרצוף בודד אלא יש בו כעין 

חלוקה לזכר ונקבה. ויבואר מיד בהמשך היכן הושרש ענין זה 

  למעלה בקדש. 

וכל זה הוא משורש השרשים דהקו וצמצום, שהוא השורש 

ראשון לפרצוף אבא והוא בהגילוי הכללי השני. אך עיקר ה

מציאותו דהאבא הנה הוא רק בהגילוי הכללי הרביעי שהוא 

  העולם דאצילות. 

וכמו שנתבאר לעיל שחמשת הגילוים נמנים בב' פנים, או מאור אין 

סוף ואז הגילוי השני הוא הקו והצמצום, או מאדם קדמון ואז יהיה 

ילות, שהוא הרביעי בסדר המתחיל מאור אין הגילוי השני עולם האצ

  סוף. 

ע שהוא בחינת מחשבה "כי עולם האצילות בערך פעולתו בבי

להם ומתגלה על ידיהם, כן הוא פרצוף אבא בערך הפרצופים 

ן כמו "התחתונים. כי עיקר הגילוי דכל עולם הוא רק הזו

שיתבאר לקמן, ומתחיל גילויים בהאימא. והאבא הוא בבחינת 

ה להם ומתגלה על ידיהם. אבל העולם דקו וצמצום הנה מחשב

הוא רמוז באבא רק בהעלם גדול מאד, כי הוא בחינת 

המחשבה סתימאה עלאה אשר בהמאציל עצמו [והקו וצמצום 

ק הם בבחינת הג' רישין עלאין. והבן מאד]. ואינו "עם א

מתגלה למטה ממנו עצמו כלל. והוה כל מציאות אבא רק 

, אלא שהאצילות הוא בכלל, והאבא הוא מבחינת האצילות

  בפרט, והוא בחינת אצילות שבכל עולם. 

היינו שענינו של אבא ביחס לשאר הפרצופים, הינו כענין עולם 

ק) רק שזה בכלל וזה "האצילות ביחס לשאר העולמות (הנמנים מא
  בפרט.

א שבכל "כי כל עולם הוא כלול מכל הבחינות כולם, ועומד הא

דם קדמון שבו, שהוא מהעולמות דאור אין עולם בבחינת א

סוף. והאבא שבכל עולם בבחינת אצילות שבו. וכמו 

ק "ק ונחשב האצילות עם הא"שהאצילות הנה הוא מיוחד בא

א, כן הוא פרצוף אבא הנה הוא כלול "ל שער ה' פ"לחד כנ

א, והוא האות י' דהשם שהוא באבא חכמה והוא "לעולם בא

  א וכתר. "וא באמיוחד עם הקוצו של י' שה

א ואבא שבפרטות כל עולם, הנה הם "והרי נתבאר כי א

ל כי מה שהוא בכללות "ק והאצילות, ור"בכללות העולמות הא

ק ואצילות, הוא נגדם בפרטות כל עולם פרצופי "העולמות הא

א ואבא, וזהו בבחינת גילויים העיקרי, אך שרשם הנעלם "א

ס המקיף "האור אהנה הוא הב' גילוים הכלליים הראשונים 

א הוא "כ כי א"והעולם דקו וצמצום. וכן נתבאר מדברינו ג

התחלת כל עולם בהעלם, והאבא הוא התחלת כל עולם 

בבחינת גילויו, והם שניהם נקראו ראשית זה בהעלם וזה 

א " –ב. [וזה לשונו "א רע"בגילוי. עיין זוהר בראשית ל ְוַעל ּדָ

ית ִהיא  ית, ב' ֵראׁשִ ִראׁשִ  ה, כמה דתרגם יונתן בראשית בחכמתא)(חכמּבְ

ְתָרא  ִגין ְדַהאי ּכִ ית. ּבְ ָנא ְוִאְקֵרי ֵראׁשִ ּבְ ְנָייָנא ְלחּוׁשְ ִאיִהי ּתִ ִגין ּדְ ּבְ

ְנָייָנא  ָנא, ּתִ ּבְ חּוׁשְ ָלא ָעִייל ּבְ ָאה ְטִמיָרא ִהיא ַקְדָמָאה. ְוַעל ּדְ ִעּלָ

ית א ב' ֵראׁשִ ִגין ּדָ ית. ּבְ זאת הוה כל הגילוי  ועל כל .)"ֲהֵוי ִראׁשִ

י אימא, ועל דרך האצילות שכל גילויו הוא "דאבא לעולם רק ע

י שם "ה המתלבש ומתגלה ע"ה ב"ע, והוא שם הוי"י הבי"רק ע

אדני, וכן אמר בעל שיר היחוד יום ה' 'לא מצאנוהו ולא 

  ידענוהו אך ממעשיו הכרנוהו'. 
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[ג] אמר המחבר הנה במהדורא קמא כתבתי כל זה בסגנון 

ד "ל שע"אחר קצת ואעתיקנו פה. הנה הגילוי השני הכללי הנ

ג שהוא העולם דקו וצמצום, והוא שורש השרשים לכל "פ

פעולת גבול ומדה וכן לבחינת חסדים וגבורות, הוא הקו 

והצמצום הנקרא בשם טהירו עלאה ואויר הקדמון, וגילויו הוא 

ש, והמחשבה הוא "רק בבחינת מחשבה בהמאציל עליון ית

ומר היולי שהוא הכנה לכל הפעולות כולם. הנה הוציא הוא כח

כנגדו בכל עולם ועולם אור אחד הנקרא בשם פרצוף אבא, כי 

הוא האב לכל הגילוים שבכל עולם, אשר הם בבחינת גבול 

ומדה, והוא האות י' שבשם, שהוא המציאות הראשון והכנה 

א "ב וי"א י' עק ויקר"ש בזוה"(כמלכל האותיות. וישנו בהי' ג' קוצין 

חד לעילא שהוא כתר  ז בארוכה)"ו ט"ח שער התפילין פ' ט"ב ופע"ע

אשר מקומו הוא בקוצו העליון של י'. וחד באמצעיתא שהוא 

גוף הי' עצמו שהוא החכמה. וקוצא חד לתתא שהוא בינה 

י קוץ העליון, "הכלולה בחכמה. והרי מיוחד החכמה בכתר ע

ן סוף המקיף שהרי כולו והוא על דרך היחוד דהקו באור אי

ל שער ו' פרק ב' ג'. והגוף הי' עם הקוץ "נמשך רק משם וכנ

התחתון שהוא על בינה הכלולה בחכמה, הנה הם בחינת 

ג "החסדים וגבורות הכלולים בו, על דרך שורש בחינת החו

המושרשים בהקו וצמצום. כי החכמה הוא שורש החסדים 

הפעולות כולם הנה והבינה היא שורש הגבורות. ומשום שכל 

י האורות והכחות דהחסדים וגבורות שכמו שבארנו "הם רק ע

א דרוש א' סימן ב' ג' עיין שם, והחכמה הוא "ה ח"בספר הדע

ש כולם בחכמה עשית, לכן נכלל "האב לכולם ושורש הכל, וכמ

  בו שורש כל החסדים וגבורות. 

נקודה הנה בענין החסדים והגבורות לא פירט כאן כדי להבין את ה

ה) "שבכאן. לכן העתקתי דבריו הק' מספרו דרוש עולם התהו (הדע
וכדי לא להפסיק ברצף הספר, הוספתי אותם בנספחים שבסופו, 

  ג. כדאי לקרוא כדי להשלים את התמונה."תחת הכותרת ענין החו

ג הם רק בהז' תחתונות דכל עולם, "אמנם עיקר אורות החו

  הם ברפה ודגש. ת ש"ד כפר"שבהם הוא הז' אותיות בג

היינו שהגילוי של אורות החסדים וגבורות עיקרם נעשה בפרצופי 
זעיר אנפין ונוקבא שיתבאר ענינם לקמן (פרקים ו' ז') שבהם הוא 

כל עיקר הגילוי בכלל. והאותיות שיש בענינם שינוי בהיגוי בין רפה 

  ת, כשהרפה מתיחס לחסדים, והדגש לגבורות. "ד כפר"לדגש הם בג

כ על "י הבינה, והוא ג"כמה הוא רק שרשם ומתגלים עאבל בח

י "ג, ומתגלים ע"דרך הקו וצמצום, ששם הוא השורש דהחו

ה היוצאים ממנו, שהוא עולם הנקודות "ן והמ"ק בהשם ב"הא

  ק. "והאצילות, שהם בהז' תחתונות דהא

גם כאן מסתמך הרב על ידיעת הלומד בדבר שלא ביארו. והוא 

 –ה "א את עולם האצילות הוציא אורות משאדם קדמון כדי לברו
גבורות, והעמידם כנגד השבע ספירות התחתונות  –ן "חסדים וב

ה "שבו, והאצילות המתחיל בספירת החכמה מגלה את אותם המ
ן בב' חלקיו שהם אבא ואמא עילאין וכמו שנתבאר לעיל. והוא "וב

  מלביש על אדם קדמון כנגד ז' תחתונות שבו.

 ק שהם הכתר חכמה ובינה שבו)"ג' ראשונות דא (פירושר "אבל הג

ג "ק שם הוא כללות עולם העקודים, שהוא כולו משם ס"דהא

  בחינת אימא בינה. 

והנה שורש כל הגבול ומדה הוא רק מפרצוף אבא, כי למעלה 

א אשר אורו הוא למעלה מהגבול ולמעלה "ממנו הוא האור דא

אמת עדיין מן המדה. אמנם האור דפרצוף האבא עצמו הוא ב

אינו מהגילויים העיקריים כלל, אלא שהוא רק האב להם, אשר 

ממנו הם יוצאים, אבל הוא עצמו הוא טמיר ונעלם והוא כלול 

א, אך "א ומיוחד עמו. והרי הוא אחוד באור אין סוף שבא"בא

על כל זאת הנה נצטמצם הוא להיות שורש דהגבול ומדה 

  שבכל עולם. 

א שבכל עולם הוא בבחינת "אוהרי נמצא כי פרצוף אבא ו

ק, ובבחינת העולם דקו וצמצום עם אור אין "אצילות עם הא

ג "כ ב' בחינות כמו כללות החו"סוף העליון. והנה ישנם באבא ג

דאצילות, וכמו הקו וצמצום שבהגילוי השני הכללי, ונקרא אותן 

א עלאין, ועל כל זאת הנה נקרא "הב' בחינות שבאבא בשם או

בא לבד. והוא משום כי נודע הוא שתכונת כללותו בשם א

הוא, ששורש  אבא ואמא הגשמיים) –(פירוש ופעולת אבא ואימא 

הבנים הוא באבא אך כל שרשם אשר בו הוא בהעלם גדול, 

ומה שיוצא ממנו הוא רק כחומר בלי צורה, וכלול בו כל עניני 

דהולד רק בכח לבד, ולא נעשה צורת הולד וציוריו וכל בנין 

בכל פרטיו שבו אלא רק בהאימא. וכן הוא בענינינו, כי גופו 

כל הגילוים העיקריים דכל עולם אשר אמרנו שהם יוצאים 

מפרצוף האבא שבו, הנה הם יוצאים ממנו רק בבחינת גולם 

וחומר בלא צורה כלל, וכלול שם כל עניניהם רק בכח לבד, ולא 

ולם, נגמר בניינם וצורתם אלא רק בפרצוף האמא הכללי דכל ע

ג. ולכן נקרא הפרצוף הזה "אשר יתבאר ענינה לקמן פ

כ "דענינינו בשם אבא לבד, הגם שהוא עצמו כלול באמת ג

ג שבו, כי זולת זה לא היה "א שהם בחינת החו"מבחינת או

אפשר להעשות ממנו שום פעולה כלל. אך משום שכל פעולתו 

הוא רק במציאות חומר בלא צורה וכתכונת פעולת אבא, לכן 

נקרא כל כללותו בשם אבא לבד, והוא פרצוף אבא הכללי 

א עלאין. וכל זה הוא כמו שאמרנו, כי הפרצוף "הכלול מאו

דאבא שבכל עולם הנה הוא נגד הגילוי השני הכללי שהוא 

ס שהם פרטי כל "העולם דקו וצמצום, אשר שם עומדים כל הי
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הגילוים דכל העולמות כולם רק בכח לבד ולא בציור ובפועל 

  ג. "ד פ"ל שע"כלל, וכנ

והנה פרצוף אבא הוא ספירת החכמה היוצא מהכתר שהוא 

'והחכמה מאין תמצא',  ח)"(איוב כא, והוא מה שכתוב "פרצוף א

כי הכתר נקרא 'אין' לגודל העלמו, וממנו יוצא החכמה שהוא  

א. והוא ראשית לכל הגילוים, כי בו "ד פ"ל שע"נקרא 'יש' כנ

בחכמה עשית, והוא מה שנאמר ש כולם "נעשה הכל, כמ

בראשית ברא אלהים, ותרגום ירושלמי בחוכמא ברא ה'. כי 

ל שהיא "ש ראשית חכמה, ור"היא נקראת ראשית וכמ

הראשית לכל הגילוים דגבול ומדה וכנזכר. וכן הוא עוד, כי 

ש אשר "משום שהעולם אצילות הנה הוא גילויו דהמאציל ית

הרי הוא הראשית לכל ד, ו"ד פ"ל שע"בבחינת פעולה וכנ

המציאות דהעולמות כולם. וכן על דרך זה פרצוף אבא שהוא 

ספירת חכמה שבכל עולם, הנה הוא הראשית לכל הגילוים 

ש "דעשר ספירות שבכל עולם, והרי נתגלה בהם המאציל ית

כ, ולכן הוא כי הנה "בהכחות דגבול ומדה אשר יצא מהם אח

מצום והקו הנה הגם ששרשם אשר למעלה שהוא העולם דהצ

אין לו גילוי בשום שם כלל ולא בשום אות ונקודה כלל, כי רק 

האדם קדמון שהוא הגילוי השלישי הכללי, הנה הוא רמוז 

ה הכללי הכולל כל העולמות כולם, "ונתגלה בקוצו של י' דהוי

ק הוא הכתר דהעולמות אשר מקומו הוא בהקוצו של י' "כי הא

שום גילוי ורמז כלל בשום  ק אין"א, אבל למעלה מא"ל פ"כנ

  אות ונקודה כלל. 

אמנם הבחינה אשר כנגדו בהעולמות והפרצופים מאחר שיצא 

לכלל פעולה ולהגילוי דבחינת אדם, והוא האצילות 

שבהעולמות ופרצוף אבא שהוא ספירת חכמה שבכל עולם 

עצמו, שהם ראשית הגילוים כנזכר, הנה הם יש להם גילוי 

ה ", והנה הוא האות י' דהשם הויה"ה ב"היטיב בהשם הוי

ע, והוה האצילות האות י' שבו, "הכולל את הד' עולמות אבי

ה הכולל את כל עולם הנה הוה פרצוף אבא "וכן בהשם הוי

בהאות י' שבו. כי האות י' הוא הוראת כל התכונות שאמרנו 

לעיל בהאצילות וכן בפרצוף אבא חכמה. כי הרי האות י' הוא 

י בחומש בפסוק אז ישיר "ש רש"רה, וכמעל שם המחשבה נאמ

אז כשראה הנס, עלה בלבו שישיר שירה.  אז ישיר משה.ל "[וז

חשב בלבו  ,וכן ובית יעשה לבת פרעה ,וכן אז ידבר יהושע

אז . . . לבו שישיר, וכן עשה שיעשה לה. אף כאן ישיר, אמר לו

פירשו בו חכמי ישראל שבקש לבנות ולא  ,יבנה שלמה במה

ד על שם המחשבה נאמרה, זהו ליישב "נו שהיובנה, למד

). וכן הוא ראשית ושורש הכל, כי הרי 23ל הנצרך"עכ פשוטו

הוא נקודה שהוא ראשית כל דבר וממנו נמשך ונעשה הכל, 

וכן הוא בעצמו הנה הוא רק בבחינת גולם וחומר בלי צורה, 

והוא מצומצם מאד והרי הוא השורש לכל גבולי ומדה. וכן יש 

ת העדר ומציאות שהם בחינת חסד ודין, והוא מציאות בו הורא

הנקודה שבו והצמצום שבו במה שהוא רק נקודה קטנה. וכן 

כלול בו כל העשר ספירות, כי הרי מספרו עשר, והוא משום 

ל כי הרי הנקודה הוא שורש "שהרי הוא שורש הכל כנזכר, ור

וראשית דכל מציאות, וכל מציאות הנה הוא כלול מעשר 

א ריש "א ספר יצירה פ"י ובעקדה שער ג' ובהגר"(עיין מלת הגיון פת. ספירו

ולכן הנקודה שהיא כולל אותם, היא מספרה עשר.  משנה ב')

כ עשר, כי הוא "ד הוא ו' ד' שהם ג"כ מה שמילוי יו"וזהו ג

מורה על העשר שכלולים בה בכח. וכל זה הוא על הוראת 

יים הכולל כל עולם האצילות, ששם הוא העשר ספירות הכלל

המציאויות כולם, ועל פרצוף אבא חכמה אשר בו כלול העשר 

ספירות דכל עולם כולו, ולכן מתגלה בהם האות י' דהשם. כי 

בהם הוא הגילוי דכל התכונות הנזכרים שבאות י'. עד כאן מה 

שחזרנו על הדברים דלעיל בסגנון אחר קצת ממה שכתבנו 

וונה אחת, אלא שאותן מקודם, ושניהם עולים למקום אחד ולכ

הדברים השניים כתבתי איזה שנים מקודם ולא רציתי 

  להשמיטם. 

[ד] ומעתה נאמר עוד, כי כל מה שאמרנו שהאצילות וכן 

ספירת חכמה שהוא פרצוף אבא הוא האות י' שבשם, הנה 

ה הכולל את הד' "ה ב"הוא רק בבחינת הד' אותיות דהשם הוי

לות כולו רק בגילוי האות י' ע, ובזה הוה כל האצי"עולמות אבי

ה הכולל כל עולם ועולם. הנה בזה הוה "שבשם וכן בהשם הוי

כל פרצוף אבא כולו רק האות י' שבשם, וכל זה הוא רק 

בבחינת כללות ובערך עולם התחתון, וכן בערך הפרצוף 

התחתון. אבל בבחינת אורותיהם הפרטיים שבכל אחד גופה, 

לוי הי' ספירות שבו בערך הנה נחשב עולם האצילות בכל גי

ע, וכן פרצוף אבא בכל גילוי הי' ספירות שבו בערך "הבי

ד "ב שהם יו"ן, בבחינת הגילוי דהי' אותיות דשם ע"האימא והזו

י. כי הם כל אחד קומה שלימה מי' ספירות, ומתגלים "ו ה"י וי"ה

  ס בכל אחד בכחם ועצמותם. "ומאירים הי

                                                           

 

 

ולכן גם כל מה שעתיד להעשות אינו במציאות ממש אלא רק בתכנון  23
מקומו במחשבה, ולכך בלשון הק' כל הוספת י' על פועל הופכת אותו לעתיד ש

 ש המחשבה נאמרה."יפעל, שאות י' ע –כמו פעל 
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ע כיחידה אחת "' עולמות אביהיינו שבמקום שבו נסתכל על כל ד
יעמוד עולם האצילות כנגד י' שבשם, בריאה כנגד ה' ראשונה וכן 

הלאה. וכן הוא בבחינה זו של פרצוף אבא ביחס לשאר הפרצופים 

אל אות י' שבשם ואימא כנגד ה' ראשונה וכו' הוא יתייחס  ,שתחתיו

ס פרטיות "אבל בהעריך אותו בעצמו מצד עצמו הרי הוא כלול מי
  יוד הי ויו הי.  –ב "שלו, ועמידתם תהיה כנגד י' אותיות דשם  ע

ב גם "ב, והוא מהטעם כי השם ע"והנה הם בהגילוי דשם ע

אחר כל גילויו, על כל זאת הנה מורה על בחינת סתים ונעלם 

ן שבו, שזה מורה על העלם "כ. והוא הענין דהמילוי יודי"ג

וכללות העשר  פ. כי כל הוראת אות י' הוא רק על שורש"עכ

ל שהם נעלמים "ל. ור"שהם כלולים בו בכח והם נעלמים וכנ

מהתחתונים, וכל גילויו הוא רק לעצמותו לבד או להעליונים 

ן שבו "ב 'שמא דסתים יתיר', כי היודי"ממנו, ולכן הוה השם ע

פ הוא "פ והוא לעולם רק שם נעלם. אך עכ"מורה על העלם עכ

זהו הוראת דהי' אותיות שבו, כי בעצמותם הרי הם נגלים, כי 

שכל אור דכל ספירה וספירה שבו הוא יצא לפועל בכל 

  תכונתו, ולכך נתגלה כל ספירה באות בפני עצמה. 

והרי לנו כי מה שאמרנו שהם רק בהגילוי דאות י' לבד, הוא 

רק בכללות אבל לא בפרטות. כי פרטי האורות אשר 

אמנם כבר  ב."בעצמותם גופה הם עומדים בהגילוי דשם ע

א כי יש בזה עוד בחינות רבות, שהגם שעיקרם "אמרנו לעיל פ

כ לשאר "ב, על כל זאת מתחלפים בגילויים ג"הם רק שם ע

השמות כולם, והיינו לפי ערך העליונים מהם או לפי שפעם 

י עוצם האחדות דכל הנאצלים "הנמשך מהם למטה, והוא ע

ם. לכן מתחלפים כולם שכלולים ומיוחדים זה בזה וכל אחד מכול

בגילויים ומתגלים ומאירים לפעמים בשם זה ולפעמים בשם זה 

לפי רצון המאציל בהם. אך כל זה הוא רק כאשר מתראים 

ומתגלים בפרטי פרטות כחותיהם, אשר כל אחד הוא כלול 

מכולם. אבל סדרם ועצמותם הכללי והעיקרי שבהם, הנה עומד 

ל פרצוף אבא בערך ע וכן כל"כלל האצילות בערך העולמות בי

  ב לבד וכנזכר. "ן בהגילוי דשם ע"אימא וזו

[ה] והנה כל הבחינות הללו אשר אמרנו בכלל עולם האצילות 

אשר בכללות העולמות, וכן בכלל פרצוף אבא אשר בכללות 

כ בכל פרצוף "פרצופים, הנה ישנם כל אלו הבחינות ג 'הה

חת אשר ופרצוף בפני עצמו. כי הנה ישנם בכל אחד בחינה א

ל שער ד' "הוא כנגד הגילוי השני הכללי שהוא הצמצום וקו הנ

ש אשר בפועל "ג, וכנגד עולם האצילות שהוא מגילוייו ית"פ

פרצופים  'ד, וכנגד פרצוף אבא אשר מכללות הה"ל שם פ"וכנ

שבכל עולם. והנה הוא בכל פרצוף, החלק השני מהה' חלקי 

החיות דכל  נשמה שבו הנקרא בשם 'חיה'. כי ממנה הוא

'החכמה  (קהלת ז')ש "פרצוף והוא ספירת החכמה שבו, וכמ

ל שהיא החיות דגבול "תחיה בעליה', וכן 'חכם' גימ' 'חיים'. ור

ומדה שבו. כי החיות הרי היא מסודר בכל פרצוף רק בגבול 

ומדה, שהרי יש קצבה לכל החיים, וכן הוא מוכרח להתחדש 

דגבול ומדה שבו הנה בכל רגע בנשימה חדשה, ואותה החיות 

הוא מהחיה דכל פרצוף. כי שרשה הוא משורש השרשים שהוא 

הקו וצמצום, ולכן ניתן על ידה גבול וקצבה לכל חי. אבל 

א, "ל פ"היחידה שבכל פרצוף ששרשה הוא מאור אין סוף וכנ

הנה ממנה הוא החיים הנצחי, וממנה הוא השארת הנפש אשר 

אור אין סוף, אין לה היא לא תמות לעולם. ומשום שהיא מ

השתוות עם הגוף להצטמצם ולהתלבש בו להחיותו לנצח. אך 

כאשר יתבטל הזוהמא והעכירות דהגוף, ויהיה אפשר להגוף 

להשתוות גם עם אור היחידה, אז תתייחד עמו ותחזור להחיותו 

בעת התחיה ויחיה על ידה לנצח. אך עתה שאין להגוף 

י האור דהחיה אשר "עהשתוות עמה ונמשך לו כל חיותו רק 

  היא נצטמצם בגבול ומדה, לכן יש עתה קץ וקצבה לכל החיים. 

כ בשם 'נשמה לנשמה' כי היא אינה "וכן נקרא האור דהחיה ג

הנשמה העיקרי המאיר בהפרצוף, אלא רק השורש שלה. אבל 

היא עצמה אינה מתגלה בו, כי היא מיוחד עם אור היחידה 

בד ובכללות ולא בפרטות, וגילויה בהפרצוף הוא רק בכח ל

וממנה שואב הנשמה כח החיות להחיותו, אבל היא עצמה 

ד שבארנו לעיל בענין המחשבה "אינה מתגלה בו. והוא ע

ע, שמתגלה פעולת "וההרהור ובענין האצילות עם הבי

ע, וכן מתגלה כח המחשבה בההרהור, וכן "י הבי"האצילות ע

א, וכן בענין י האימ"א שמתגלה פעולת האבא ע"בפעולת או

ל כל זה. כן הוא "הי' של שם שבו הוא הכל בכח ובכללות, וכנ

כאן בענין החיה עם הנשמה. כי החיה היא עצם החיות 

בעצמה, וממנה שואב הנשמה ומתפשט ומתקשר עם הרוח 

הנכנס בהפרצוף בכל איבריו וגידיו ומחייהו. אבל החיה 

, אלא בעצמה היא נשאר מיוחד באור היחידה כי משם נמשכת

שבה נצטמצם בכח דגבול ומדה, אבל היא תלויה לעולם רק 

ד הקו וצמצום שהוא תלוי לעולם באור אין "באור היחידה, ע

ד האצילות שכל גילויו "ק. וע"סוף העליון, וכל גילויו הוא רק בא

ק "ע, אבל האצילות עצמו הוא קשור ומיוחד בא"הוא רק בהבי

ד האבא שכל גילויו הוא "אשר הוא עדיין מאור אין סוף. וכן ע

כ מבחינת "א שהוא ג"באימא, אבל הוא עצמו הוא מיוחד בא

ד האות י' "וע מ)"א ובכ"ח סע"מ פנחס רנ"ש ברע"(וכמאור אין סוף. 

דהשם שהוא תלוי לעולם בהקוצו של י', כן הוא על דרך זה 

הנה כלול ואחוד לעולם החיה בהיחידה ונמשכת רק ממנה, 

דגבול ומדה, והיא השורש  אלא שהיא נצטמצם בהכח

והראשית להנשמה, שהיא מתייחדת בהבחינה התחתונה שבה 

עם הנשמה וממנה מקבלת הנשמה החיות דגבול ומדה, 



137  
 

 

 

 
137 

 

ומתפשט ומאיר בהפרצוף כל זמן קיומו עד שיוחזר לשרשו. 

  ה. "ט עש"וכמו שיתבאר לקמן פ

כ "פ כי הנה ישנו בכל פרצוף ופרצוף ג"והרי נתבאר לנו עכ

אחת אשר הוא כנגד הגילוי השני הכללי דלעיל שער ד' בחינה 

ג, והנה הוא אור החיה, שהוא הנשמה לנשמה שבכל פרצוף "פ

וכנזכר. והנה נתבאר לנו מעתה כי בחינת הגילוי השני הכללי 

שהוא העולם דקו וצמצום שהוא מעולמות דאין סוף, הנה 

והוא העולם  –הוציא הוא את דוגמתו בהעולמות הנפעלים 

והוא פרצוף אבא, ובהחלקי  –צילות, ובפרצופים שבכל עולם דא

 –והוא האור דהחיה, ובהאותיות דהשם  –נשמה שבכל פרצוף 

ב. כי כל אלו "הוא השם ע –הוא האות י', ובהשמות דמילואים 

  תכונה אחת והוראה אחת לכולם.  בחינתהם כולם ב

  פרק ג

יל שער [א] ונבאר מעתה ענין הגילוי השלישי הכללי אשר לע

ד "ג, כל בחינותיו אשר כנגדו בהעולמות והפרצופים, ע"ד' פ

שבארנו לעיל פ' א' ב' בהב' גילויים הראשונים. הנה הגילוי 

השלישי הכללי אשר בכלל העולמות כולם, הרי אמרנו שם כי 

הנה הוא האדם קדמון, שהוא למטה במדרגה מהקו העיקרי 

בעגולים ויושר שבאויר הקדמון וטהירו עלאה, וכמו שבארנו 

ק "ג, כי בא"ד פ"מ. והנה אמרנו לעיל ש"ח ובכ"ענף ב' אות כ

הי' ספירות אשר כלול בהקו בבחינת כח  בחינתנתגלה 

ובבחינת מחשבה, שהוא רק כח היולי לבד בלתי גילוי כלל. 

אבל באדם קדמון הנה יצאו לגילויים, ובבחינת ההרהור שהיא 

כל עדיין בהמאציל התפשטות המחשבה וגילויה. אמנם הוא ה

כ רק מהעולמות דאין סוף, אלא "עצמו, ולכן הוה אדם קדמון ג

  א. "ל פ"שהוא מהבחינה התחתונה שבו וכנ

פה אפשר כבר לראות את ההדרגה שבסדר היציאה מן האחדות אל 

הפירוט שרצה המאציל העליון להתגלות על ידה. והוא שאור אין 

הם כבר גילוי למקום סוף הוא אחדות גמורה. הקו והצמצום יש ב

שני) אבל עדיין  –שבו ישנה התחלה של שניוניות (מלשון שניות 
לא ניכר שם ותכונת פרצוף שהוא עשר ספירות כלל. לאחר מכן 

ק שהוא הראשון שיצא בדמות אדם הכלול מעשר ספירות, "יצא א
אבל עדיין אינו גילוי ממש לפי שבחינתו אינה אלא כהרהור בלבד 

הראוי לצאת לפועל, אבל עדיין עומד במחשבת וציור המחשבה כ

  החושב.

והנה הגילוי הזה דאדם קדמון הנה הוא הוציא כנגדו 

בהעולמות הנפעלים את עולם הבריאה. כי כמו שאדם קדמון 

ג, "ד פ"ל שע"הוא העולם הראשון מהגילוי דבחינת אדם וכנ

ש בצורת המציאות "והרי נתגלה בו רצונו של המאציל ית

כונתו באיזה צורה שימצא ועל איזה תכונה ואיכותו ות

כ ממנו ועל ידו בעולמות הנפעלים "שתתייסד, כן הוציא אח

את עולם הבריאה, שהיא הצורה להמציאות דיצירה ועשיה, 

וממנה הוא כל איכותם ותכונתם. וכן כמו שהגילוי דצורת 

ותכונת אדם שנתגלה באדם קדמון שהוא באור המאציל עצמו, 

ו אלא רק רצונית "והתכונה הזה עצמית בו ח הנה אין הצורה

ומחשבית, להמציא את המציאות על צורה ותכונה הזה, כן 

הוא עולם הבריאה אשר הוציא ממנו ויצא שם אותו הצורה 

והתכונה בפועל, הנה היא אינה חד עמו אלא שהיא מציאות 

ב כי "ש בהקדמת תיקונים ד' ע"נפרד שאינה אלהות כלל. וכמ

אינון וחייהון חד לאו אינון וגרמיהון חד'. וכנודע בבריאה 'לאו 

ל שער ד' פרק ד' "ע הם עולמות הנפרדים, וכנ"שהעולמות בי

א, כי לשון "ע פ"ל בפרדס שער אבי"ק ז"ה'. וכן כתב הרמ

'ברא' הוא כוונתו חוץ או כריתה, וכמו 'וברא אותהן 

י כי עולם הבריאה הוא נפרד ונבדל מגדר ג)"(יחזקאל כבחרבותם' 

  ש. "האלהות ע

היינו שציור ותכונת אדם בעשר ספירות, הגם שזהו גילויו דהמאציל 
ו בו עצמו ית' אלא שכך רצה להתגלות. "עצמו, אבל אין ציור זה ח

ונמצא שהגילוי הזה מצד אחד מגלה אותו ית' ומצד שני מורה על 

כ עולם הבריאה שהוא "ו. וא"דבר שאיננו בעצמו בו כתכונה ח

מות הנפרדים שיצאו מאתו ית' לעמוד כבחינה בפני הראשון לעול

ק "עצמה, הרי הוא מכוון בענינו הנפרד אל ענין הציור שנתחדש בא
  שגם הוא יציאה במה שאינו בתכונת המקור. 

ויצא עולם הבריאה על צורת ותכונת אדם במציאות ובפועל, 

ושורשה הוא מצורת ותכונת אדם הרצונית והמחשבית אשר 

ש "ק בשם 'אדם דבריאה', וכמ"מון. ולכן נקרא אנגלה באדם קד

ה ע"ב, משום שהוא השורש הראשון "בתיקונים תיקון ע' קנ

דעולם הבריאה, וכן משום שכל בחינת הגילוי דצורת ותכונת 

ו אלא רק "אדם שנעשה בו הוא אינו עצמית באור המאציל ח

רצונית ומחשבית כנזכר, והוא רק לצורך הפעולה שרצה 

כ הרי גדרי הצורה עצמה ותכונתה הוא "זה, וא לפעול בדרך

חוץ ממנו ונפרד ונבדל ממנו הגם שהיא עומדת בו ברצונו 

ומחשבתו גופה. ומשום כל זה הנה נקרא בשם אדם דבריאה 

שהוא מלשון חוץ וכריתה כנזכר, ללמדנו שהוא אינו עצמותית 

ו, אלא רק לצורך הפעולה שחוץ ממנו שהוא מעולם "בו ח

  טה. הבריאה ולמ

אמנם מה שאמרנו שאדם קדמאה הוא השורש דעולם הבריאה, 

הנה הוא רק בבחינת שורש השרשים לבד, והיינו כי הוא 

שורש הבריאה אשר בעולמות דאור אין סוף. אבל עיקר 

הבריאה הנה היא נברא ויצא מהאצילות. כי האצילות הוא 

הראשון מהעולמות הנפעלים, אך התייחד בו אור אין סוף 
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חד עמו, והיא כולה אלהות גמור. ונעשה כל העולמות  ונעשה

  י האצילות. "ע רק ע"בי

היינו שבסדר ההדרגה בסדר העולמות והגילויים ישנם ג' חלוקי 

כל אותם העולמות שלמעלה מהאצילות שהם  –מדרגות כלליים. א 

עולם האצילות  –עולמות שמאוחדים באורו ית' מאז ומעולם. ב 

ל) ורק "אינה אלהות (עולם הנקודים ואכמשמתחילה יצא בבחינה ש
לאחר התיקון דמעשה בראשית נתייחד הבורא ית' עמו ונעשה הכל 

ע שגם מתחילה יצאו כנפרדים מאתו "עולמות בי –אלהות גמור. ג 
. ממילא הגם (ומתבררים קמעא קמעא) ית' וגם עתה עומדים כן

סדר מ ב"ק, מ"שעולם הבריאה עומד בתכונתו הפנימית במקביל לא

ק אלא מהאצילות, "ההדרגה לא יכל עולם הבריאה לצאת מהא

  שהיא הבאה בסדר ההדרגה לפני עולם הבריאה. 

ומשום שאור אין סוף מתייחד בה ונעשית חד עמו, הנה עומד 

האצילות עם הבריאה בבחינת מחשבה ומעשה. שבהאצילות 

נתגלה ונעשה פעולת המחשבה לכל המציאות וההנהגה 

ג שהרצון "והגם שאמרנו לעיל שער ד' פ ע."דהעולמות בי

והמחשבה וההרהור הנה הם למעלה למעלה, אך שם הוא רק 

ע "בבחינת אור אין סוף עצמו, ואילו שהיה יוצא העולמות בי

ע במדרגת האצילות עצמה שהיא מקבל יחודו "משם היו הבי

ש והיא כולה אלהות. ולכן כל מה שיצא ונעשה בהרצון "ית

שלמעלה, הנה הוא באמת רק המציאות והמחשבה וההרהור 

דאצילות גופה, אבל כל מה שהוא למטה ממדרגת האצילות 

הנה הם יוצאים ונעשים רק מהאצילות, ונעשים כולם רק אחר 

ש ונתגלה בכל גילוייו שבהאצילות, אז עשה "שירד המאציל ית

כ, ונתגלה הרצון "י זה את כל העולמות הנפרדים ג"והמציא ע

ר לפעולת הנפרדים רק בהאצילות, ומשם והמחשבה וההרהו

  הם יוצאים ונעשים למטה. 

ס נתגלו "היינו שפעולת הרצון המחשבה וההרהור שבהעולמות דא
שהוא יש לו שייכות עם הנפרדים במה שמתחילה  ,בעולם האצילות

ובזה נתגלו אותם ההדרגות  .כ במדרגתם (כאמור לעיל)"היה הוא ג

האצילות גופה בג' הראשונות של רצון ומחשבה והרהור בעולם 

ומתוך הסתכלות בהם נודעו המהלכים  ,א אבא ואמא)"שבו (א

ס. ומוסיף הרב שגם גילוי של אותם המהלכים שקדמו "בעולמות דא
אלא שגילויים  ,לא נתגלו תיכף לעולם הבריאה ,י האצילות גופה"ע

ן שידובר "היה להז' תחתונות שבאצילות גופה שהם פרצופי הזו

המשך רבות, ומהם ולמטה יצא הגילוי אל עולם הבריאה. עליהם ב

ובזה שפיר שייך לכנות את עולם האצילות ביחס לעולם הבריאה 

כמחשבה מול הרהור. ובפרט לפי הסדר שבו נעריך את חמשת 

ק בבחינת רצון, האצילות "ק ולמטה, אז יעמוד הא"הגילויים מא

  בבחינת מחשבה, והבריאה כנגד ההרהור. 

לא שגם מהרצון והמחשבה וההרהור הכלליים ולא עוד א

כ להנפרדים לצאת מזה, כי הנה "שבהאצילות לא היה אפשר ג

ן דאצילות. "ר דאצילות, ומה שיצא מהם הוא הזו"הם רק הג

י השתלשלות "ולא היה אפשר להנפרדים לצאת אלא רק ע

מדרגות רבות, אשר נתגלו עוד באצילות עצמו שהוא כל 

פרטיים אשר שם. ומהבחינה התחתונה הפרצופים הכלליים וה

שבו שהוא המלכות דאצילות, הנה ממנה יצא ונעשה כל 

הנבראים. ולכן נקרא המלכות דאצילות ראשית לנבראים, 

ב, כי ממנה נברא הכל. "ב סע"ש בהקדמת תיקונים י"וכמ

ונקרא עולם האצילות בכלל בערך עולם הבריאה בשם עולם 

ולם הבריאה מהמלכות ב, ויצא ונעשה ע"ל פ"המחשבה כנ

י שירדה ונתפשטה המלכות ונתגלה למטה "דאצילות ע

בבחינת ההרהור והמתפשט ומתגלה מהמחשבה, והוציא 

והמציא את עולם הבריאה. והנה היא שורה שם תמיד בראש 

הבריאה ונעשה שם ראשית לנבראים, ולכן נקרא עולם 

הבריאה 'כסא הכבוד' משום שעליו שורה המלכות דאצילות 

  ש אשר באצילות. "היא אור אלהותו יתש

והרי נמצא כי בהעולמות הנפעלים שהוא מאצילות ולמטה, 

הנה נעשה עולם הבריאה מהתפשטות  ל שער ד' פ' ד' עיין שם)"(כנ

ק "ההרהור אשר נתגלה מהמחשבה דהאצילות, על דרך הא

שהוא מהתפשטות ההרהור אשר נתגלה מהמחשבה 

ריאה אשר יצא מפעולת שבהעולמות דאין סוף. והגם שהב

ק שהוא שורשה הרי "אותו ההרהור הרי היא חוץ ממנו והא

הוא ההרהור עצמו, אך כבר אמרנו שגדרי הצורה ותכונת 

ק שהוא אור המאציל עצמו, הנה כל זה אינו "אדם הנעשה בא

ו אלא רק רצונית ומחשבית לצורך הפעולה "עצמותית שם ח

י אדרבה הוא שכל כ הר"שחוץ ממנו שהוא עולם הבריאה, וא

מה שנעשה הבריאה חוץ ממנו, הנה הוא מאותו הרצון 

ק, ומה שהיה שם ברצון "והמחשבה עצמה המתגלה בא

כ בפועל, והרי נתקיים בזה רצונו "ובמחשבה יצא אח

  ומחשבתו. 

פ כי עולם הבריאה הנה הוא כנגד האדם "והרי נתבאר לנו עכ

ש הבריאה ק הוא שור"ס. כי הא"קדמון אשר בהעולמות דהא

ל. "כ אדם דבריאה כנ"אשר למעלה למעלה, ולכך נקרא הוא ג

ס הגם שכל תוארו "ק בא"ד שנכלל א"וכן הוא עוד כי ע

ו וכנזכר, כן על דרך זה "ותכונתו הוא אינו עצמית בו כלל ח

נתייסד כל תכונת המציאות דעולם הבריאה להיות נכלל עם 

א "יאור הגרד עיין שם בב"צ פ"ש בספד"האצילות תמיד, וכמ

  בארוכה. 

ק "ק להבריאה, והיא שכמו שהא"כאן מביא הרב עוד הקבלה בין הא
מ "ס וכאמור, מ"ס והוא תכונת הי"נתחדש בו ענין שאינו באור א
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כ "ס. כן היא הבריאה ג"סוף סוף אחוד הוא עמו ומכלל העולמות דא
מ יש לה תכונה כזו שיכולה "שהגם שהיא מהעולמות הנפרדים, מ

גד להגוף כשמעשה התחתונים עם האצילות כבחינת בלהתייחד 

  ואז חוזר הבריאה להיות כמו האצילות.  ,כהראוי

ט נכלל "ט, שעל ידי המצות ומע"כי בזה תלוי כל המצות ומע

ש "הבריאה באצילות ונעשה הבריאה לבוש על האצילות, וכמ

ב. והוא סוד הלבושין שנתחלף "א ורע"ג סע"ק בראשית כ"בזוה

החטא מכתנות אור לכתנות עור. כי נפרד  י"ר ע"לאדה

י החטא, ואפשיט לשכינתא מלבושהא. "הבריאה מהאצילות ע

ולכן נשאר הוא בלא לבוש, והם הבגדי חמודות שהם לבושי 

כ לעשו, שהוא "אור הבריאה שניטלו מאדם ובאו לנמרוד ואח

ר. אך רבקה שהיתה "נחש הקדמוני שלקח הבגדים מאדה

י זכות דאברהם יצחק ", הנה עמרכבה להשכינה הקדושה

ש את בגדי עשו בנה הגדול "ויעקב חזרו אליה הבגדים, וכמ

  החמודות אשר אתה בבית, ולקחה והלבישה אותם ליעקב. 

ואלו הלבושים הם נעשים לכל אדם מהמצות ומעשים טובים, 

ע. "ר בג"ע, ובהם היה לבוש אדה"והן הלבושין של צדיקים בג

ה לירבעם "א שתפס הקב"ב סע"ין קל סנהדר"וזה סוד מאמרם ז

בבגדו ואמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, 

והוא באותן הבגדים דאור הבריאה אשר היה לו לירבעם 

מתורתו ומעשיו הטובים הקודמים, שהם לבושי דשכינתא. כי 

ש "כפי ערך הלבושין דהאדם כן מתקן הלבושין להשכינה. וכמ

א דאורייתא דבריאה איהי לבושא "סעג "ק בראשית כ"בזוה

ה בבגדו, והוא "דשכינתא עיין שם. וזהו שאמרו שתפס הקב

א. "ש במלכים א' י"השלמה חדשה שהיה מתכסה בה, כמ

ואמרו בסנהדרין שם שהוא תורתו שלא היה בה שום דופי. 

ואמרו שם עוד שחידשו דברים שלא שמעה אזן מעולם, 

ה מגולין להם כשדה. שכל טעמי תור –ושניהם לבדם בשדה 

 –ומדרש שוחר טוב מזמור ה' אמרו, ושניהם לבדם בשדה 

שהיה שקול כאחיה השילוני, שנאמר וישבו שניהם יחדיו, 

מעשה מרכבה, ועמדו מלאכי השרת  א לסבור)"(נשישבו לברר 

ע אדם שהוא עתיד להעמיד "ה ואמרו לפניו רבש"לפני הקב

ר להן עכשיו מה שני עגלים אתה מגלה לו מעשה מרכבה? אמ

הוא צדיק או רשע? אמרו לו צדיק, אמר להן איני דן את האדם 

אלא לפי שעתו. וכל זה הוא כי כל מעשי האדם ותורתו הוא 

י, והוא לתקן את "ל שער ו' פ"מגיע בתיקון עולם הבריאה וכנ

עולם הבריאה להיות לבוש על האצילות, כי כן נברא עולם 

האצילות, אלא שעל ידי  הבריאה מתחילתה להיות לבוש על

ש בזוהר בראשית שם 'דכל מאן "חטא האדם נתפרדה. וכמ

דמקיים פקודין דאורייתא כאלו הוא לביש לשכינתא בלבושהא, 

וכל מאן דחב כאילו אפשיט לשכינתא מלבושהא, והאי איהו 

ג 'שמים "א פ"ל בפדר"כ כוונת מאמרם ז"עונשא דאדם'. וזהו ג

ה כו' שנאמר "ושו של הקבמאור לב –מאיזה מקום נבראו 

ל "א ז"עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה'. ואמר הגר

ה כתיב ויאמר, כי שמים הוא עולם היצירה "ג בד"צ פ"בספד

ל מבריאה, "א מקנן שם כידוע, ונברא מאור לבושו ר"שז

'ד א' כי הבריאה איהו אור "ט קל"ש בתיקונים תיקון ס"וכמ

   .א שם)"ל בפרד"רדא שם וב"(ועיין בהגלבוש העליון 

והרי לנו מכל זה כי הגם שמציאות עולם הבריאה הנה היא 

מעולמות הנפרדים, והיא נפרד ונבדל מבחינת אלהות שאין 

ל, על כל זאת הנה נעשה מציאותה "עצמותה אלהות כלל וכנ

ש בבחינת לבוש אליו. "בתכונה כזו להתחבר ולהדבק באורו ית

וא שורה להנהיג על ידה וכן היא לעולם כסא כבודו שעליה ה

את כל העולמות התחתונים. והנה עומד עולם הבריאה 

בבחינת בית המקדש שלמטה אשר שם ירד שכינתו הקדושה 

ל "י ז"ש האר"לשכון כבוד בתוכו להשרות שכינתו למטה, וכמ

ד דרוש א' סמוך לסופו, שבית המקדש הוא נגד "ן ומ"בדרושי מ

ש "הדום רגליו וכמ עולם הבריאה, ולכן נקרא בית המקדש

ח 'לבנות בית מנוחה לארון ברית ה' "בדברי הימים א' כ

ולהדום רגלי אלהינו'. משום שעיקר כסא כבודו הוא לעולם 

בשמים ממעל שהוא עולם הבריאה, אמנם שכינת עוזו עצמו 

הוא לעולם בגבהי מרומים, שהוא עולם האצילות. ועיין דברינו 

ה' סימן ז'. וכל זה הוא  א דרוש"ה ח"בארוכה בזה בספר הדע

משום מה שאמרנו, כי שורש הבריאה אשר בהעולמות דאור 

אין סוף הנה הוא אדם קדמון. וכשם שנתגלה בו אור אין סוף 

בתכונת אדם בבחינה רצונית ומחשבית לצורך הבריאה, הגם 

ש הוא רחוק ומשולל מכל תמונה ומכל בחינת "שעצמותו ית

ל זאת הנה נגלה בו אורו איכות ותכונת אדם לגמרי, על כ

עצמו בבחינה רצונית ומחשבית להוציא את הבריאה בתואר 

כ בעולם הבריאה אשר הוציא "ותכונה הזה. ולכן הנה ישנו אח

כ המעלת "והמציא בכח ותכונה הזה, הנה ישנו בה ג

ש, להכלל עמו ולהעשות "והרוממות להדבק באור אלהותו ית

א רק מעולמות לבחינת לבוש אליו. והגם שעצמותה הי

י שורש תכונתה אשר למעלה למעלה "הנפרדים, על כל זאת ע

יצאה ראויה להיות אליו לכסא הכבוד ולהשרות שכינתו בה. 

פ כי הגילוי השלישי הכללי דלעיל שער ד' "והרי נתבאר לנו עכ

ג שהוא אדם קדמון, הנה בחינתו אשר כנגדו בהעולמות "פ

  הנה הוא המציאות דעולם הבריאה. 

כ, והוא "ועתה נבאר בחינתו אשר כנגדו בהפרצופים ג [ב]

בהה' פרצופים שבכל עולם. הנה הפרצוף אשר כנגד הגילוי 

ק, הנה הוא בכל עולם ועולם הפרצוף "השלישי הכללי שהוא א

הנקרא בשם 'אימא' שהיא הבינה דהי' ספירות. כי עניינה הוא 

 שהאבא משפיע בה כללות הי' ספירות הראוי לאותו העולם

וכלולים בו בהעלם, הנה ממשיך אותן בהאימא ובה נבנו 
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ונצטיירו בכל בניינם וצורתם. והוא משום כי שורשה היא 

מאדם קדמון שהוא הגילוי השלישי, אשר בו נתפשט ונתגלה 

הרצון והמחשבה לכל פרטי הי' ספירות כולם אשר היו כלולים 

בהעלם בהגילוי השני, הנה נתפשטו ונתגלו בו בבחינת 

רהור שהוא התפשטות המחשבה וגילויה. וכל זה הוא הה

בהעולמות דאין סוף. והנה הוציא הוא כנגדו בהעולמות 

הנפעלים את הפרצוף אימא, אשר בה נבנו ונעשו כל מציאות 

ס דכל עולם אשר יצאו מאבא בכללות לבד ובבחינת חומר "הי

בלא צורה, ונבנו ונשלמו באימא בכל ציוריהם ופרטיהם. והרי 

בה הכחות דפעולת האבא מהכח אל הפועל. והוא משום  יצא

ק אשר בו מתפשט ויוצא הכחות דקו "כי שרשה הוא מא

וצמצום שהיה כלול שם בבחינת כח המחשבה לבד, והם 

יוצאים ומתגלים בו בבחינת התפשטות המחשבה וגילויה. והוא 

כ בחינת יציאת מהכח אל הפועל. אמנם הוא כי הנה האימא "ג

כ מהגילוים כלל, אלא שהיא "אמת אינה עדיין געצמה היא ב

רק האם להם, אבל היא עצמה היא מיוחד עם האבא לעולם, 

א שהוא בבחינת אור אין סוף "ושניהם הם אחודים וכלולים בא

ט, כי עליהם נאמר "ש אליהו זל"שבכל עולם והם נעלמים. וכמ

א לעולם "'הנסתרות לה' אלהינו', והוא משום שהם כלולים בא

ם הג' ראשונות אשר הם כחד חשיבן. כי האור אין סוף וה

א מייחד אותם כולם כאחד תמיד והם מכוסים וכלולים "שבא

באורו, ולכן לא הוי גם האימא מכלל אותו העולם העיקרי כלל. 

ס העיקרים דאותו העולם אשר אמרנו "ולא עוד אלא שגם הי

שהם נמשכים מהאבא להאימא והם נגמרים בה, הנה כל זמן 

כ נסתרים ונעלמים "שעומדים בהאמא ולא יצאו ממנה הם ג

כעצמים בבטן המלאה, ולא ניכר ולא יצא עדיין אותו העולם 

ק "בפועל כלל עד שמתפשטים ויוצאים ממנה. ולכן אמרו בזוה

ב 'דהאימא בינה אקרי 'מי' והיא סתים דקיימא "בראשית א' ע

ברא אלה'. לשאלה', כי עליה נאמר 'שאו מרום עיניכם וראו מי 

והרי נופל עליה השאלה מי הוא, כי היא דרגא סתימאה עלאה 

דכולא קיימא ביה, שכל העולם כולו יוצא ממנה ומתנהג על 

ידה, ולכן היא קיימא לשאלה מי ברא אלה. אבל החכמה אבא 

הוא אשתכליל מאין ולא קיימא לשאלה, דסתים ועמיק לית 

הוא בהאימא א. וכל זה הנה "ש שם ל' ע"דיקום ביה, וכמ

משורשה הנעלם שהוא אדם קדמון כנזכר, כי הרי כל בחינת 

הי' ספירות שאמרנו שנתגלה בו, הנה הוא רק בבחינת גילוי 

ההרהור שהוא גילוי המחשבה, ועדיין לא יצאו לפועל כלל עד 

ד פ' ג' ד'. וכל מה שנקרא בשם אדם "ל שע"עולם האצילות וכנ

בל הוא עצמו הרי הוא הוא רק על שם הפעולה שיצא ממנו, א

מעולמות דאין סוף שהוא טמיר ונעלם. ונקראו כל הג' גילוי 

הכלליים הראשונים שהוא עד סוף אדם קדמון בשם אור אין 

סוף והם כחד חשיבן, ואינו מתחיל הגילוי העיקרי אלא רק אחר 

שיצא ונתפשט מאדם קדמון שהוא מאצילות ולמטה. והרי הוי 

י הגילוי "א שהוא קיימא לשאלה עק עצמו סתים מכולא, אל"א

כ הקו וצמצום שהוא אויר הקדמון "דאצילות שיצא ממנו. משא

וטהירו עלאה, הנה הוא אשתכליל מאין שהוא אין סוף המקיף 

ולכן לא קיימא לשאלה כלל, כי אין גילוי יוצא ממנו שתפול 

ק שיצא "עליו השאלה מי הוא הממציא והוציא, כי הרי גם א

תים מכולא כנזכר, ולכן הוי העולם דקו וצמצום כ ס"ממנו הוא ג

ק "עצמו סתים ועמיק לית דיקום ביה כלל. והרי נמצא כי א

שבהעולמות דאין סוף עם פרצוף האימא בינה הם נבחנים 

פ הוא "בבחינה אחת, אלא שבכל אחד הוא לפי ערכו, אבל עכ

  כי הם זה כנגד זה. 

י לצמצם אורו ית' לסיכום, הנה כיון שכל תכלית ההדרגה היתה כד
כ כל מה שהגילוי יותר עליון הרי הוא "לשיוכלו הנבראים לדעתו, א

עדיין בבחינת סתום ונעלם. ובמקום הגילוי שייך להתבונן על 

'מי'.  –המקום האחרון שלפני הגילוי ולהגדיר אותו במילת שאלה 
ן והם הגילוי "כיון שהאמא היא המולידה את הבנים (שהם זוו

שיבואר) לכך רק עליה שייך לאמר מי ילד לי את העיקרי וכמו 

אלה. אבל אבא שהוא שורש להאמא בעצמה הרי לא נכון להגדירו 

במילת מי, כיון שאמא עדיין לא נתגלתה ואיך יישאל עליו מי הוא ? 

  הלא מה שיצא ממנו עדיין נעלם כל שכן הוא. 

ל כי פרצוף האימא הנה היא "י ז"והנה נודע הוא בדברי האר

ן ובסוד הכתוב הבן בחכמה וחכם בבינה, "כ מדו"לה גכלו

ב בפרצוף "שחכמה נכלל בבינה ועל דרך שאמרנו לעיל פ

ן שבבינה הנה הם נקראים בשם ישראל סבא "אבא. והדו

כ משרשה "ג שבה. והנה כל זה הוא ג"ותבונה, והם החו

ק שהוא העגולים "ק, והם הב' בחינות שבא"שלמעלה שהוא א

ע בשער עגולים ויושר. והיושר הוא בחינת והיושר שבו כנוד

חסדים ודוכרא והעגולים הוא בחינת גבורות ונוקבא, ובסוד 

א נקבה תסובב גבר. ומאלו הב' בחינות "הכתוב ירמיה ל

כ "ק שהוא בעולמות דאין סוף, הנה יוצא ונעשה אח"שבא

כ אלו ב' הבחינות בכל עולם ועולם, שכל "בעולמות הנפעלים ג

י הנה הוא "מעגולים ויושר כנודע. ושרשם דעגו אחד הוא כלול

מהקו וצמצום, שהיושר הוא מהקו והעגולים הוא מהצמצום 

א "ן ומהם הוא השורש דאו"כ בחינת דו"המקיף את הקו. והם ג

ל "עלאין שבפרצוף אבא אשר שרשו הוא בהקו וצמצום וכנ

ב אות ג', וכן הוא על דרך זה בהאימא אשר שורשה הוא "פ

ן שהם ישראל סבא ותבונה, "כ מדו"ה היא כלולה גק, הנ"מהא

ק שהוא "והם נמשכין ויוצאים מהיושר והעגולים שבהא

ס "כ כי לפעמים נעשים אבא עלאה עם יש"שורשה. ולכן הוא ג

ש "לפרצוף אחד וכן אימא עלאה ותבונה לפרצוף אחד, וכמ

  ב ובכמה מקומות. "א פ"בשער ז
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גות זה למעלה מזה, אבא היינו שכמו שנתבאר לעיל שישנם ב' זו

ס) ותבונה. הנה "ואמא עילאין למעלה, ומתחתיהם ישראל סבא (יש
 ,לפעמים מתאחדים הזכרים שבשני הפרצופים ונעשים לפרצוף אחד

ס. והוא נקרא אז פרצוף "שמחציו ולמעלה אבא ומחציו ולמטה יש
אבא בלבד. וכן נעשה עם אמא עלאה ותבונה שנעשות לפרצוף אחד 

  ם אמא. והכח להעשות כן יבואר להלן בהמשך.ונקרא בסת

והוא משום כי כן הם משרשם הנעלם שבהעולמות דאין סוף, 

ק הם "ק הוא נמשך מהקו כאחד, והעגולים שבא"שהיושר שבא

מתפשטים ונמשכים מכח הצמצום כאחד. ובאשר שבהעלם 

ק עם העולם דקו "הנה הם אחד ובגילויים הנה הם שנים, כי הא

ל, ולכן נעשה בהם בחינות שונות "גילוים כנוצמצום הם ב' 

כ, כי לפעמים מתייחדים ולפעמים מתחלקים. והיינו "למטה ג

כשנמשך עליהם אור אין סוף מלמעלה למעלה ומתגלה בהם 

י שמתייחדים כל "להשפיע אורות ונשמות חדשות, והוא ע

ס ונעשים "השרשים למעלה, הנה אז מתייחדים אבא ויש

שים אימא עלאה ותבונה לחד. אבל כשהם לפרצוף אחד, וכן נע

עומדים על מציאותם העיקרי לבד, אז נחשבים לב' מיני 

  כ. "פרצופים, ועל דרך שהוא אז גילויים למעלה ג

היינו כי מצב מעמד הפרצופים בבחינת ריבוי או אחדות תלוי 

בהארה המגיעה להם מלמעלה. וכאשר נוסף אור חדש מלמעלה אזי 

ע"י זה בפרצופים התחתונים ממילא הוא  מחמת האחדות המתגלה

  שחוזרים להבחן כפרצוף אחד כללי.

ק שהוא "וכן הוא עוד כי על דרך שאמרנו לעיל, שכללות א

הגילוי השלישי הכללי הנה הוא השורש לעולם הבריאה, כן 

כ בפרטות הספירות והפרצופים שבכל עולם. כי הבינה "הוא ג

טי דהעולם שהיא פרצוף האימא הנה היא השורש הפר

הבריאה, ונמשך עולם הבריאה מהבינה והאימא דכל העולמות 

שלמעלה. כי מתפשט אור הבינה בהמלכות ומוציא וממציא 

את עולם הבריאה. כי עולם האצילות הוא מהחכמה דכל 

העולמות שלמעלה אשר בהעולמות דאין סוף, ולכן נקרא 

 האצילות כולו על שם החכמה י' שבשם והיא עולם המחשבה,

ושרשה בכללות הוא מהאויר הקדמון והטהירו עלאה שהוא 

ב. אבל עולם הבריאה הוא מהבינה דכל "ל פ"הצמצום והקו וכנ

העולמות שלמעלה, ומתייחסת כולה על שם הבינה ה' ראשונה 

כ בשם "של שם 'אימא מקננת בכורסייא'. ולכן נקרא הבינה ג

 –ובינה  אצילות –ע, והוה חכמה "בריאה, כי בכל עולם יש אבי

(כתר ב "הרהור. כי הכח –מחשבה ובינה  –בריאה, וכן חכמה 

א "ש הגר"דכל עולם הם רצון ומחשבה והרהור, וכמ חכמה בינה)

כ בשם כסא, "בתיקונים ריש תיקון ה'. וכן נקרא הבינה ג

א משנה ו' כמו עולם הבריאה "א בספר יצירה פ"ש הגר"וכמ

ש. כן "אלהותו יתשהיא עולם הכסא, על שם שעליו שורה אור 

הוא הבינה דאצילות בחינת כסא למדרגת דאור אין סוף אשר 

ר, והיא השורש הפרטי לעולם הבריאה. וכן הוא האדם "בהג

קדמון שהוא הכסא לכל העולמות דאין סוף, והוא השורש 

  ל. "כ בשם אדם דבריאה וכנ"הכללי דעולם הבריאה, ונקרא ג

יא נבחן בכל הבחינות והרי לנו מכל זה כי הבינה אימא הנה ה

שבאדם קדמון, כי שרשה הוא ממנו. אלא שאדם קדמון הוא 

מעולמות דאין סוף והוא כללי, שהרי הוא הגילוי השלישי הכללי 

כ מכמה עולמות אין חקר וכנודע בדברי "אשר הוא כלול ג

ל. והבינה שהיא פרצוף האימא היא פרצוף אחד "י ז"האר

פ הוא כי שרשה "אך עכ שבכל הי' ספירות דכל עולם בפרט,

  הוא מאדם קדמון ונבחן בכל הבחינות שבו וכנזכר. 

[ג] אמנם הוא כי הנה באדם קדמון אמרנו לעיל שאין לו גילוי 

עדיין כי הוא מעולמות דאין סוף ולכן אין לו גילוי בשום שם כי 

ה הוא מתחיל רק מהאצילות שהוא "ה ב"הגילוי דהשם הוי

ש, "למט המג' לאמתתו הנעלמה יתהגילוי הכללי הרביעי והוא 

לכן נעשה האפשרות בו להתגלה בשם אבל אדם קמדון שהוא 

מעולמות דאין סוף והוא בפחות מג' לאמתתו הנעלמה כי הרי 

הוא עצמו הגילוי השלישי והוא כלבוד דמי, לכן אין לו גילוי 

ה הכללית "עדיין בשם ממש כלל, אלא שהוא בקוצו של י' דהוי

א. "ל פ"ולמות כולם. כי הוא הכתר הכללי וכנהכולל את כל הע

אך ספירת הבינה שהיא פרצוף האימא, אשר כנגדו בכל עולם 

ועולם מעולמות הנפעלים שהוא מאצילות ולמטה, הנה היא יש 

ה, והוא באות ה' ראשונה דהשם, כי "ה ב"לה גילוי בהשם הוי

ב, והאות ה' הוא בינה אימא, "ל פ"הי' הוא חכמה אבא כנ

מורה על תכונתה, כי הוראת אות ה' הוא שאותן הי' והוא 

ספירות אשר היו כלולים באבא בכללות אחת, וכחומר בלי 

ב, "ל פ"צורה שהוא באות י' שבו, אשר הוא במספר עשר וכנ

הנה נצטיירו באימא בצורתם היטב, והוא הוראת צורת ה' 

כ עשר. כי הם אותן הי' ספירות "שיש בו צורת ד' ו' שהם ג

שנגמרו בהאימא בכל צורתם. וכן הוא עוד הוראת אות עצמן 

ד שבאבא, "כ על הו' ד' אשר היו כלולים בכח בהמילוי יו"ה' ג

והיו נעלמים בו בכח שהוא בהמילוי שבו, הנה יצאו באימא מן 

הכח אל הפועל, ונתגלו בה כל העשר כולם, והוא הצורת דאות 

  ה' שהוא ד' ו'. 

והוא שהגם שכל פרצוף עומד הנה כאן צריך להקדים דבר מה, 

מ ישנו איזה שיתוף בין העליון "למטה ממדרגת הפרצוף שעליו, מ
להתחתון, בכך שד' הספירות התחתונות דהעליון מתלבשות 

נצח הוד יסוד מלכות, והם עומדים במקום  –מ "בהתחתון שהם נהי

הרגלים שבקומתו. והוא אמרם 'ברא כרעא דאבוה' ו'עובר ירך 

הספירות הראשונות דהעליון הן למעלה מגדר זה  אמו'. שאר ששת

של ההתלבשות. ונמצא שסדר היחס בין המתלבשים לאותם שאינם 
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מתלבשים הוא ארבע כנגד שש. ומעתה יובן המשך דברי הרב. (מה 

  שיופיע בסוגרים הם תוספת ביאור ולא מדברי הרב).

, ואילו ד הו' קדמה לד'"(היינו שבמילוי היוו "ד לד"ומה שנתהפך בה מו

, הטעם בהאות ה' שבשם העומדת כנגד אימא הד' ראשון והו' בתוכה שני)

הוא כי כל פרצוף תחתון הוא נמשך ונעשה מהד' תחתונות 

דהעליון, שהוא מבחינת הטבור שבו ולמטה. שכל הד' 

  תחתונות דהעליון הם לצורך התחתון. 

עוד צריך להקדים שביסוד העולם הונח שכל קומת פרצוף באופן 

י (חסד גבורה "ת נה"בסיסי יעמוד בערך של ו' ספירות שהם חג

תפארת נצח הוא יסוד) ומה שנודע שישנם י' ספירות בכל קומה 

אינו אלא בסוד תוספת שפעמים באה ופעמים הולכת. כמשל האדם 
שדעתו לפעמים שורה עליו ולפעמים לא (כשינה וכו'), אבל תפקודו 

מ אז "אז שיש בו ג' מוחין, מהבסיסי נשאר תמיד (וגם ראשו נשאר 
המוחין שלו נקראים מוחין דקטנות שהם מכלל הקומה הנאמדת בת 

ו' ספירות בלבד). ולכך הו' שבתוך הה' מורה על עיקר הקומה 
  מאבא. –דהבינה, והד' שבה' על קבלתה מלמעלה 

וכן עיקר בנין כל פרצוף הוא רק בחינת ו' שהוא הו' קצוות 

ש "ק, וכמ"כ רק מכלל הו"הוא ג שבו, וגם הגלגלתא והראש

ב דגופא ורישא מלבר ומוחא ולבא "ג ע"מ נשא קכ"ברע

ג "ב וחו"מלגאו. והד' עליונים הם בחינת המוחין שהם חו

 (היינו שמוח הדעת כלול מב' חלקים שהם חסדים וגבורות שבדעת)שבדעת, 

י הד' תחתונות "כ רק ע"והם נמשכין ובאין בכל פרצוף ג

ק "ד' ו' דאות ה' שהם בחינת המוחין והודהעליון. וזהו ה

דהאימא הנמשכין מה' תחתונות דהאבא שהם הו' ד' דמילוי 

ו "ש המהרח"[ועיין שער הזווגים פרק ד' ה' ו'. וכן יש בזה עוד טעם וכמד "יו

 (ובדפוס ווארשא הוא בסוף העץ חיים)בכללים שלו אשר בהקדמת עץ חיים 

י בפירוש "ו וכן במאמרי רשב"פ' ט ט ובפרי עץ חיים שער התפילין"כלל י

ן ו' ד' "ד נפקין מניה דו"ד 'יו"צ פ"ט עמוד א' ב' ועיין עו דבספד"אדרא זוטא נ

כו' ה' ד' הות בקדמיתא כו' עיין שם ואין כאן המקום בזה. ועיין עוד בכללים 

  . ה]"ד ל"הנדפס סוף התיקונים אות ל

ד, כי מה "ד דמילוי יו"פ הוא כי בנין האות ה' הוא מהו"ועכ

שהיה באות י' במילוי ובכח, הנה יצא ונתגלה בהאות ה' מן 

ס דנתגלה בהאימא. אמנם על כל זאת "הכח אל הפועל, והם הי

הנה הם נכללים בה רק באות אחת לבד. והוא כמו שאמרנו 

לעיל, שכל זמן שהם באימא ולא יצאו ממנה, הנה הם עדיין 

רך שאמרו גיטין כלולים בה ולא נכרו הם בפני עצמן. ועל ד

ב עובר ירך אמו הוא, ולכן הם עומדים עדיין כלולים בה "ג ע"כ

  באות אחת לבד. 

היינו שמילת 'גילוי' היא יחסית. וכמו שאדם המרגיש חסרון ורצון 
לדבר מה אבל אינו יודע מה חסר לו, וכשמחשב ברעיונו על כך 

גלה שנת –מגיע לתשובה שכך וכך הוא רוצה, הרי נקרא לזה גילוי 

לו מהו רצונו כעת. אבל לזולתו עדיין הדבר נעלם ולא גלוי, שהרי 
לא גילה להם מכל זה מאומה. וכך הוא גם בכאן, שהגם שהבינה 

מ עדיין אינו אלא "מגלה את כל כחות החכמה בפירוט וציור גמור, מ
בסוד המחשבה וההרהור, אבל עדיין הדברים רק התכוננו ליציאה 

על ממשי. ממילא עדין נקראים סתומים. גמורה לפועל ואינם בפו

וזה הדבר נרמז בהוראת האות ה' שיש בה מצד אחד גילוי לאותיות 

ד, ומצד שני כיון שהם מופיעים כחלקי אות אחת בלבד "המילוי דהיו
  אינם עדיין גלויים. 

ומה שמספר אות ה' הוא חמשה, הוא להורות על תכונת הי' 

(היינו שחמש מהם גבורות. ה' חסדים וה'   - ספירות שהם חמש, 

נוטים אל הימין המתייחס אל החסדים, וחמשה מהם נוטים אל השמאל 

א משנה ג' שהם "ש הספר יצירה פ"וכמ המתייחס אל הגבורות)

הם ה'  –חמש כנגד חמש. כי כתר חכמה חסד תפארת נצח 

הם ה' גבורות. ולכן  –חסדים, בינה גבורה הוד יסוד מלכות 

ות בה' פרצופים, כי כל פרצוף הוא כלול כלולים כל הי' ספיר

ג והם י' הכלולים בה, ועל זה הוא הוראת דאות ה' שהוא "מחו

  א."א פ"חמשה. ועיין טנת

ן שהוא "והנה אמרנו לעיל כי פרצוף אימא הנה הוא כלול מדו

כ באות ה' והוא בעוקץ "ישראל סבא ותבונה, והם מרומזים ג

ח שער "ש בפע"וכמ של ה' מאחריו אשר בקרן זוית הימיני,

ו שאותו הקרן זוית הוא בחינת י' והוא רמוז על "התפילין פ' ט

ס הכלול באימא שהיא האות ה'. וכן מילוי ה' שהוא י' או "יש

ס הכלול "ושניהם מרומז על החכמה שהוא יש א)"י ה"(הא' 

  ה אחתא. "א בד"צ פ"א בספד"ש הגר"בבינה וכמ

אות ה' ראשונה דהשם והרי נתבאר לנו מכל זה גילוי האימא ב

כ רק בבחינת עצמותה הכללי "ה. וכל זה הנה הוא ג"ה ב"הוי

לבד, כי בזה הנה היא כלולה רק באות אחת. אבל בבחינת 

כחותיה הפרטיים שבה, הנה עומדת האימא בגילוי הי' אותיות 

ג שהוא 'יו הי ואו הי' שהם י' אותיות. כי זה מורה על "דשם ס

שבעצמותה גופה, הנה יצא כל  המציאות דהי' ספירות שבה

ספירה שבה לפועל בכל תכונתה, ולכן נגלה כל אחד באות 

בפני עצמה. כי בעצמותה הרי היא פרצוף שלם ונתגלה בה כל 

ס בפרטיות. אמנם על כל זאת הנה היא רק בהגילוי דשם "הי

ן שבו הם "כ על ההעלם, שהרי הההי"ג לבד שהוראתו הוא ג"ס

ב, ורק הו' שבו "ל פ"הוא מורה העלם וכנן וכל י' "במילוי יודי

הוא במילוי א' וכל א' הוא אור והארה וגילוי, כי באותו הא' 

א שהוא הגילוי העיקרי "ה שבז"שם הוא השורש דהשם מ

ד. ומשום שהוא נעשה "שבאצילות, וכמו שיתבאר לקמן פ

ונבנה בהאימא וניכר עיבורו בה, לכן נעשה הו' שבה במילוי 

פ, אבל היא עצמה היא "א שנתגלה בה עכ"זא' משום שורש ה

ן. "ן שבה שהם רק במילוי יודי"לעולם נעלם, וכהוראת הההי

ג בתיקונים תמיד בשם 'שמא סתים', "ולכך נקרא גם השם ס
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ה בשמא "ג ד"א ע"ב עיין שם בהגר"ח ע"ג כ"ש בתיקון י"וכמ

סתים. והוא משום שכל גילויה דבחינת הי' ספירות שבה 

ן היא "שבה הוא רק לעצמותה לבד, אבל להזו ובחינת הפרצוף

ב. ולכן נקרא גם הבינה "ה ע"נעלם. עיין שער הכונות סוכות ק

כ "ל. וכן נקרא האימא ג"וכנ ט"אליהו זלש "בשם 'נסתרות' כמ

ש "בשם 'אהיה' שהוראתו הוא 'אנא זמין לאתגלייא', וכמ

א א'. כי עיקר כל הגילוי דאצילות הוא רק "ק ויקרא י"בזוה

  א שיצא ממנה. "זב

ב אשר באבא הוא שורש החסדים, ולכן הוא גימ' "והנה השם ע

ג שבאימא הוא שורש הגבורות. והגם שבה "חסד, אבל השם ס

ש בפרשת "גופה אין דין כלל, אבל ממנה הם נובעים וכמ

ב דהיא בעצמה רחמי אך דינין מתערין מינה. "ויקרא י' סע

(היינו חוץ ממה שהשם  ג, לבד מה שמספרו הוא כן"ולכן נקרא ס

כ "אך בו מרומז ג מ יש לו הוראה נוספת)"ג עולה בגי' כאותיותיו, מ"ס

ב ופרשת "ד ע"ק שמות י"סוד ששים גבורים המבואר בזוה

ס'  –ג "א ושרשם  הוא מכאן ולכך נקרא ס"אחרי מות ס' ע

  גבורים. 

והנה אמרנו לעיל כי הבינה הנה היא השורש לעולם הבריאה, 

ישנם גם בעולם הבריאה כל אלו השמות כולם, וישנו ולכן הנה 

ש הרב בסוף שער כסא הכבוד וכן "ה וכמ"בבריאה שם אהי

ה הכולל ד' "ד. וכן בהשם הוי"ט ע"ט קי"הוא בתיקונים תיקון ס

ע הוה אצילות י' והבריאה ה' ראשונה, וכן בהד' "עולמות אבי

ג. והרי הוי "ב והבריאה ס"ב הוה אצילות ע"שמות עסמ

  בריאה בהשמות דהבינה, והוא משום שהבינה היא שורשה. ה

ל כי פרצוף האימא "פ מכל דברינו הנ"והרי נתבאר לנו עכ

שבכל עולם, הנה היא נגד הגילוי השלישי הכללי דלעיל שער 

ג שהוא אדם קדמון. כי הוא אשר הוציא כנגדו בכל עולם "ד' פ

י היא ר, ואמרנו כ"את פרצוף האימא בינה שהיא השלישי מהג

כ מה שכל "בעצמה רחמי ומינה דינין מתערין. וזהו הענין ג

ג שבו כנודע, והוא "ק ומהס"המלכין קדמאין הם יצאו מהא

משום שהוא בבחינת אימא אשר ממנה דינין מתערין וכן 

ב. "ש בשער התיקון פ"ק, וכמ"י הא"כ הכל ע"כ מתתקנים ג"אח

ש בפרשת "ן, וכמ"כ בבחינת אימא המתקן תמיד להזו"והוא ג

ז א' 'דהא עלמא דאתי אפיק נהורין זהירין כל יומא "ויגש ר

כ "ויומא תדיר בלא פסיקו בגין לאנהרא לון תדיר' וכן הוא ג

  ב עיין שם."ט ריש ע"בפרשת פנחס רל

היינו שעולם הנקודים הינו העולם שהיה בו החורבן שקדם 

 למציאות המתקונת שלנו (יחסית). וחורבנם היה בסיבת הגבורות
ג "התקיפות ששמשו בו. יציאת כל אותם הגבורות היו משם ס

ק "י הא"ק בעצמו. וכן תיקונם נעשה ע"ק או בכללות מהא"שבא

ג והמתקנת את מה "כ. וכן הוא פרצוף אימא שהיא עומדת בשם ס"ג
  ג ופרצוף האמא. "ק והס"שנחרב. ובזה ישנה עוד הקבלה בין הא

ילוי השלישי הכללי ק שהוא הג"[ד] והנה על דרך שאמרנו שהא

הוציא כנגדו בכל עולם בחינה אחת דוגמתו שהוא פרצוף 

כ בחינה אחת בכל פרצוף ופרצוף "האימא, כן הוציא כנגדו ג

י שבו. והנה הוא החלק אור הנקרא "בפרט בהה' חלקי נרנח

כ בכל הבחינות אשר אמרנו לעיל "בשם 'נשמה'. כי הנה היא ג

ף הנה הוא רק הרוח שבו בפרצוף האימא. כי עיקרו דכל פרצו

שהוא המציאות העיקרי דכל פרצוף, אבל הנשמה היא למעלה 

ממדרגתו והיא רק שרשו אשר ממנו הוא יוצא, ומקומה הוא 

ועל דרך שאמרנו לעיל בהאימא  –לעולם למעלה והיא נעלם 

ק שהוא מעולמות דאין סוף. אך בה "שהיא מהנסתרות ובהא

נו בכל תכונותיו, על דרך נעשה ונשלם כל מציאות הרוח ובניי

ל. "האימא אשר נעשה בה ועל ידה כל ענין הולד וצורתו וכנ

אבל עיקר הנשמה היא לעולם למעלה, וכמו שאמרנו לעיל 

שער ג'. וכן הנשמה הנה היא הבינה דהפרצוף, והה' ראשונה, 

ג שבו, ובה הוא קשור כל פרצוף תמיד ושואב ממנה "והשם ס

א משנה א' "א בספר יצירה פ"הגרכל חיותו ושפעו. וכן כתב 

אופן ג' כי הנשמה היא נעלמת מאד, ועיקר חיותו של האדם 

הוא הרוח והוא המקבל שכר ועונש, והוא המרגיש והוא כל 

כחותיו וחושיו, והנשמה הוא השכל המלמד לאדם דעת, והוא 

מזלו של האדם ומלאכו, והיא בשמים רק ניצוצות מתנוצצים 

ולהשכילו. ולכן נשמה באדם נגד  ממנה על האדם להנהיגו

. והתחלת אדם מרוח והוא (וכן נשמה גי' השמים)שמים בעולם 

עיקרו, ובצאת הרוח מאדם הוא מת. ונגדו בעולם האויר 

שממנו חי האדם, ואי אפשר להתקיים בלתו אפילו רגע אחד, 

  ל. "כ רוח עכ"ג האויר)-(ונקרא 

וממות ותמהון, כ ענין שם 'נשמה', כי הוא מלשון השת"וזהו ג

וכמו 'שומו שמים' בירמיה ב'. והוא משום שאי אפשר להשיגה, 

כי היא למעלה ממדרגת האדם. וכן הוא מלשון 'ָשם' על שם 

כ "שהוא בקצה הגבהות שאי אפשר להגיע שם. וכן הוא ג

ט תהי טירתם נשמה, "מלשון שממון, על דרך שכתוב תהלים ס

ב שעל "צ רפ"הספד ש"משום שאין הפרצוף מגיע שם. והוא כמ

זה כתיב לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם, כי שם אין מגיע 

שום פרצוף. ועל כל זאת הנה היא השורש היותר קרוב מכל 

מה שלמעלה, כי ממנה מקבל ושואב הרוח כל חיותו בכל 

נשימה ונשימה שבו, והוא קשור ותלוי בה לעולם בכל תכונותיו 

ק פרשת "מרנו לעיל מזוהבפרטיות בלי הפסק מאומה. וכמו שא

  ן עם האימא. "ויגש בענין הזו

ש הנשמה, משום שכל "י ע"ולכך נקראים כל הה' חלקי נרנח

הרוח ונפש שהם עיקר הפרצוף מקבלים כל חיותם רק ממנה 
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והם תלוים בה לעולם, והרי היא כולל אותם מלמעלה למטה 

כולל אותם מלמטה למעלה,  (הנשמה)והחיה והיחידה הנה היא 

הוא  (שהוא הרוח והנפש)בהפרצוף  (של החיה והיחידה)כל קישורם ו

רק על ידה. והוא על דרך שנקראו כל העולמות התחתונים 

ש בראשית ברא, משום שהבריאה היא "בשם בריאה וכמ

שורשם והם קשורים בה ותלוים בה תמיד ומקבלים משם כל 

 ש השוכן בה, כי היא הכסא הכבוד"י אור שכינתו ית"חיותם ע

ל וממנה הם נשפעים בכל קיומם והנהגתם, והרי עומד כל "כנ

ד "ש שבהבריאה. והנה הוא ע"י גילויו ית"מציאותם רק ע

ן "ת שהם הזו"ר והז"האימא בינה שהיא מיוחד וכלול בכל הג

כלולים בה. וכן כלל העולמות כולם הנה הם כולם תלוים 

 וכלולים באדם קדמאה שהוא מעולמות דאין סוף, שהרי כל

העולמות שלמעלה ממנו מתייחדים בו והוא כולל אותם ממטה 

למעלה, כי הם כולם מתגלים בו ועל ידו, וכן הוא כולל את כל 

העולמות שלמטה כי על ידו נשתלשל כל מציאותם, ועל ידו 

  מתייחד ומתגלה האור דאין סוף בכולם בכל אחד לפי ערכו. 

שה אשר והרי נתבאר כי אור הנשמה שבכל פרצוף, הנה שור

ק. כי כמו שהוא השורש דכל "בהעולמות דאין סוף הוא א

תכונת אדם שבכלל העולמות כולם והוא למעלה מהם, כן הוא 

הנשמה שורש דהרוח שהוא עיקרו דכל פרצוף והיא למעלה 

ממנו. ושורשה שבהפרצופים דכל עולם הוא פרצוף האימא 

זהו ן שהם עיקר הגילוי דכל עולם. ו"בינה שהיא למעלה מהזו

ב 'אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם', "שכתוב איוב ל

הרי אמר שהרוח הוא בהאדם עצמו, אבל על הנשמה אמר 

ל מלבים "ש רמ"שהיא נשמת שדי, כי היא למעלה מהאדם וכמ

ל שם. וכן הרי אמר ונשמת שדי כי היא מעולם הבריאה "ז

ל ג א' כי ֶשם 'א"ק פקודי רנ"ש בזוה"ששם הוא השם שדי וכמ

ח שער הסליחות "שדי' הוא בהיכל אהבה דבריאה. ועיין פע

ח שאמר שם מה שהשם 'אל שדי' הוא בבריאה, הטעם הוא "פ

משום שהבריאה הוא משורש הבינה ועיקר השם הוא שם, 

  עיי"ש. 

והרי לנו כי הבינה והבריאה והנשמה בחינה אחת הם, ושורש 

רי נתבאר ק וכמו שבארנו בכל דברינו לעיל. וה"כולם הוא מא

לנו מכל זה כי הגילוי השלישי הכללי שהוא אדם קדמון שהוא 

מעולמות דאין סוף הנה הוציא הוא את דוגמת בחינתו 

בהעולמות, והוא עולם הבריאה, ובפרצופים שבכל עולם הוא 

י שבכל פרצוף הוא אור "פרצוף האימא בינה, ובהחלקי נרנח

בהשמות הנשמה, ובהאותיות דהשם הוא אות ה' ראשונה, ו

ג, כי כל אלו הם בבחינת תכונה אחת "דמילואים הוא השם ס

  והוראה אחת לכולם. 

  פרק ד

הקדמה לפרק זה. הנה למעשה כל שער ז' מקביל בענינו לשער ד', 

רק שם אמר את הדברים בסיכום קצר ופה חזר להביאם באריכות 

י והפרצופים וחמשת הגילויים הכלליים (בין מאור "ובהקבלת הנרנח
ק עד העשיה). כיון שכן, על הלומד "ע ובין מא"ן סוף עד הביאי

להיות מונח בשער ד' עם כל ההרחבות שעשינו שם ממקורות 

  נופסים בדברי הרב במקומות אחרים ועוד. 

כ ענין הגילוי הרביעי שבכלל העולמות כולם "[א] ונבאר ג

[ו]הבחינה אשר כנגדו בהעולמות והפרצופים. הנה הגילוי 

ד כי "כלל העולמות, הרי אמרנו לעיל שער ד' פהרביעי שב

הנה הוא גילויו ית"ש אשר נתגלה בעולם האצילות. ואמרנו 

שם כי יש חילוק גדול בין הגילוי הרביעי להג' גילוים 

הראשונים, כי כל הג' גילוים הראשונים הנה הם אינם אלא רק 

בבחינת רצון ומחשבה והרהור, והם כולם עדיין בהמאציל 

י לא נגלה בהם בבחינת פעולה כלל, ולכן הם נעלמים עצמו, כ

מאד והם כולם בהעולמות דאין סוף. אך גילויו הרביעי הנה בו 

יצא מהכח אל הפועל, ונתגלה שם בפעולה ומציאות, והוא 

  מציאות הי' ספירות ובנין כל העולם דאצילות. 

אמנם כל הפעולה הזה הנה היא מיוחד עמו לעולם, כי מתלבש 

ית חד עמו, ונתגלה על ידה הוא עצמו ית"ש להקרא בה ונעש

ה, כי מציאות האצילות הוא שמו. "ה ב"בשם והוא השם הוי

וכאשר מתלבש ומתייחד שם נתגלה הוא עצמו להקרא בשם 

ו א' על העשר ספירות "ק יתרו פ"ש בזוה"י האצילות, וכמ"ע

ל שבהם מתגלה "דאצילות 'דבהו אתחזי מלכא קדישא' ר

המציא על ידו את כל המציאות כולו ולהתגלה להקרא בשם ול

בכל התורה כולה. 'ואינון שמיה והוא אינון הוא ושמיה חד 

ה א' 'עלת "מ פנחס רכ"הוא', כי נעשה חד עמהם. וכן ברע

ה אתמר ביה ואל מי תדמיוני "העלות על כלא דאתקרי יהו

ואשוה יאמר קדוש ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו כו' 

ה ובכל שמהן אלא באתפשטות נהוריה "א אתקרי יהוואיהו ל

עלייהו, וכד אסתלק מינייהו לית ליה מגרמיה שם כלל מנהון 

ז ב' 'כל שמהן דיליה אינון כינויין, ולא אתקרי "כו'. ושם רנ

ה "בהון אלא על שם בריין דעלמא כו' אתקרי לגבייהו יהו

אית במדת רחמים כו' אתקרי אדנ"י במדת הדין כו' אבל לאו ד

ליה מדה ולא שם ידיע כגוונא דספיראן, דכל ספירה אית לה 

שם ידיע כו' ובאלין שמהן מארי עלמא איהו אתפשט ואמליך 

בהון ואתקרי בהון ואתכסי בהון ודר בהון כנשמתא לגבי 

ב ב' 'דהא קדם דברא "מ פרשת בא מ"אברים דגופא'. וכן ברע

ילות, ל קודם שהמציא את האצ"ר  –ה דיוקנא בעלמא' "קב

'הוה הוא יחידאי בלא צורה ודמיון. ומאן דאשתמודע ליה קדם 

ל כשמדברים מעצמותו ית"ש "ר –בריאה דאיהו לבר מדיוקנא' 

אשר למעלה מאצילות, 'אסור למעבד ליה צורה ודיוקנא 

בעלמא לא באות ה' ולא באות י' ואפילו בשמא קדישא כו' 
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ל אחר "ר –אבל בתר דעבד האי דיוקנא דמרכבה דאדם עלאה' 

ה וכל "שהאציל את האצילות שהוא המציאות דהשם הוי

השמות הקדושים כולם המסתעפים ממנו, 'נחית תמן ואתקרי 

שנקרא מעתה הוא עצמו בהשם הזה.  –ה' "בההוא דיוקנא יהו

י שנחית תמן והתייחד בהם ונעשה חד עמהם, הנה "כי ע

י האצילות בהשם הזה, בגין "נתגלה ומתראה הוא עצמו ע

ישתמודעון ליה כדי להתגלה ולהוודע ע"י זה למטה. ועיין שם ד

  ב. "כל הענין, וכן בתפילת אליהו ובהקדמת תיקונים ז' ע

כי המציאות דהספירות  –והרי לנו מכל זה ג' ידיעות, א' 

כי התלבש בהם  –דאצילות הם מציאות דכל השמות. ב' 

ס עצמו ית"ש ונעשה חד עמהם ומתגלה ומתראה "המאציל א

ה ובכל השמות המסתעפים "ה ב"וא עצמו מעתה בהשם יהוה

כי כל המציאות דאצילות שהוא המציאות דהשמות  –ממנו. ג' 

אשר נאצלו וכן מה שמתראה בהם מעתה הוא עצמו ית"ש, 

הנה הוא כדי להתגלה ולהוודע על ידיהם למטה שהוא בכל 

ע שהם העולמות הנפרדים והרי לנו כי כל "העולמות בי

  ע. "אצילות הוא לצורך הביהמציאות ד

והנה עולם הבריאה גם הוא אינו עדיין מהגילויים, כי הוא כסא 

כבודו ית"ש אשר עליו הוא שורה והוא לבוש על האצילות 

כ רק הכנה וצורך להגילוים "ג, והוה כל עולם הבריאה ג"ל פ"כנ

העיקריים שהם העולמות דיצירה ועשיה, אבל עולם הבריאה 

'אנת הוא  ט"אליהו זלם ונעלם. וכן אמר כ סתי"עצמה היא ג

דאפיקת עשר תקונין וקרינן לון עשר ספירן לאנהגא בהון 

של השם נגד  'יה'(שהן אצילות ובריאה עלמין סתימין דלא אתגליין 

הן יצירה  –ועלמין דאתגליין'  א)"ש בהגר"ב שהן נסתרות ע"חו

כ הרי "ן שהן נגלות. וא"ועשיה, שהן ו"ה של השם, נגד זו

נמצא כי עולם האצילות אשר אמרנו שכל מציאותו הוא לצורך 

גילוייו אשר למטה, הנה הוא לצורך העולמות דיצירה ועשיה, 

כי בהם הוא גילויו ית"ש אשר על זה כוון בכל בריאת עולמו 

שבכל המציאות כולו. כי עולם היצירה הוא הרוח הכללי וממנו 

אות ד', אלא ג "ל פ"הוא הרוח שבאדם שהוא עיקר האדם וכנ

שהוא אי אפשר להתלבש בהגוף שהוא מהחיצונית דהעשיה 

י הנפש שהוא מהפנימיות דהעשיה. ונבנה האדם "אלא רק ע

מהרוח ונפש וגוף שהם היצירה ועשיה, ולהם הוא גילויו של 

ה שבאצילות, הנה הוא "ה ב"ה אשר נתגלה בהשם הוי"הקב

ונתראה  לצורך האדם שבניינו הוא מהיצירה ועשיה. ונתגלה

ה ובכל השמות כולם המסתעפים "ה ב"באצילות בהשם הוי

ממנו, בגין דישתמדעון ליה שהוא כדי להתגלה ע"י זה למטה 

בשמותיו ופעולותיו ובכל התורה כולה אשר נתגלה בהם 

להאדם שהוא כלל היצירה ועשיה. והרי נמצא כי האצילות 

הנה הוא השורש דהיצירה והעשיה, כי השמות הם עצמן 

ל שער א', ובפרט לפי "חות והשרשים דכל הפעולות כולם כנהכ

מה שיתבאר לקמן שכל גילויו ית"ש אשר גם באצילות הנה 

ן שהם בחינת רוח ונפש והם השמות "הוא רק בפרצופי הזו

ש "ה הוא סתים וגליא וכמ"ה ב"ה אדנ"י, והשם הוי"דהוי

ה בעצמו והוא "ד. כי באצילות מאיר השם הוי"צ רפ"בספד

שהוא עיקר האצילות כמו שיתבאר למטה, אבל בעולמות  א"בז

י שם אדנ"י זה "ה אלא ע"ה ב"ע אינה מתגלה השם הוי"בי

כ הרי נמצא שהאצילות אשר "שמי וזה זכרי לעלם כתיב. וא

ן, הנה הוא השורש ממש להיצירה "הגילוי שם הוא רק הזו

א שהוא עיקר "ן. והיינו כי הז"זו –והעשיה שהם רוח נפש 

המאיר באצילות הוא השורש להיצירה רוח, אך המלכות האור 

נוקבא שהיא נפש, היא השורש להעשיה. וכשם שהגילוי דהשם 

י שם אדנ"י שמתלבש בו ומתגלה על "ה למטה הוא רק ע"הוי

ידו, כן הוא הגילוי דהרוח שהוא מהיצירה בהאדם, הנה הוא 

  י הנפש שהוא מהעשיה. "רק ע

שת הפרצופים לחמשת העולמות היינו שאם נעשה הקבלה בין חמ

א שהוא הרביעי מקביל לעולם "ע נמצא כי פרצוף ז"ק ואבי"א

היצירה, ופרצוף הנוק' מקביל לעולם העשיה. ומשום כך נמצאנו 

ה "ה ב"אומרים שאמנם הגילוי שלו ית' באצילות הוא בהשם הוי
ע יצאו "כיון שעולמות בימ אך ויצא מהעלמו שבגילויים הקודמים,

י לכך נתעלם שם "הכללית דהאצילות ושמה הוא אדנמהמלכות 

ולא כשאני נכתב אני  ,י"ה להיות מתגלה רק על ידי שם אדנ"הוי

וכך הוא האדם בעולם שלנו, אין גילוי לרוח שבו לזולתו כי נקרא. 

  אם ע''י הנפש המתווכת בינו לגוף לצאת לגילוי.

י והרי נתבאר לנו מכל זה, כי הבחינה אשר הוא כנגד הגילו

הרביעי הכללי שהוא עולם האצילות, הנה הוא כנגדו למטה 

בעולמות הנפרדים המציאות דעולם היצירה. וכל זה הנה הוא 

פ עומק הדברים אשר אמרנו לעיל פרק ב', כי שורש "ע

האצילות אשר בהעולמות דאין סוף הנה הוא הגילוי השני 

הכללי שהוא העולם דקו וצמצום, והרי מתפשט שם האור דאין 

סוף אשר בהקו ומתלבש בהצמצום ונצטמצם על ידו, ושם הוא 

כ מה שאמרנו "השורש דאצילות כמו שבארנו שם. ולכן הוא ג

כ בעולמות הנפרדים "בענינינו, כי נמשך מהאצילות אח

המציאות דעולם היצירה אשר משם הוא הרוח המתלבש 

בהפרצוף, כי הוא עיקרו דכל פרצוף כנזכר. והרי מתלבש הרוח 

ף ומצטמצם כל אורו רק לפי כח הגוף, והרי נתבאר לנו בהגו

עכ"פ כי המציאות דעולם היצירה הנה הוא כנגד הגילוי דעולם 

  האצילות. 

ע יהיה עולם הקו "ס עד הבי"היינו שבעריכת חמשת הגילויים מא
ק ומטה יהיה עולם "וצמצום השני בסדר הגילויים. ובמניינם מא

תכונת וסדר אדם. וכן אמר  האצילות השני בסדר העולמות בעלי

לעיל שעולם האצילות יש לו הקבלה עם עולם היצירה, ובהכרח 
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שיש ביניהם הקבלה, והוא שבכולם נצטמצם הגילוי להיות כפי 

  שיעור ומדה.

ועתה נבאר הבחינה אשר כנגדו בכל עולם ועולם גופה 

בהחמשה פרצופים שבכל אחד. הנה בפרצוף שבכל עולם אשר 

ות, הנה הוא אור הפרצוף אשר נקרא בשם הוא כנגד האציל

'זעיר אנפין', והנה הוא כלל הו' קצוות דכל עולם שהוא עיקר 

  העולם עצמו, והוא הגוף דכל עולם. 

אפשר לבאר זאת שלכל דבר יש ששה מימדים (מעלה מטה וד' 

רוחות העולם) ופחות מכך לא שייך לצייר מציאות. שורש זה הענין 

  י) שמהם נבנה פרצוף זעיר אנפין."ת נה"מונח בששת הקצוות (חג

א הנה הם רק בחינת "א ואו"כי הג' ראשונים דכל עולם שהם א

א הם "א הוא שורש המוחין ואו"המוחין ושורש המוחין, כי א

המוחין. והם אורות המאירין להגוף מלמעלה והם למעלה מן 

ל פרקים א' ב' ג', ולכן הם אינם מצומצם בהגוף. "העולם וכנ

א הנה הוא מצומצם בגוף שהוא העולם, וע"י זה "ור דזאבל הא

א במיעוט וצמצום גדול, וממנו נעשה "הנה נעשה כל פעולת הז

כל פעולת הטבע כולה שהיא בחוקים וגבוליים. וכן כשנעשה 

ממנו נסים, הם רק נסים נסתרים המלובשים בדרכי הטבע. וכל 

אורו והנהגתו הוא רק במדה ובמשקל, שהוא לפי מעשה 

א הוא נשקל ונמדד במדת "ל שער ו'. כי אור הז"תחתונים וכנה

כ האור "החסד והדין וברחמים כל אחד במדה ובמשקל, משא

א הוא הכל למעלה מן המדה, והוא משום שהוא אינו "דא

א כנזכר. וזהו אשר נקרא "כ האור דז"מצומצם בגוף כלל, משא

 בשם 'זעיר אנפין' משום שאורו הרי הוא במיעוט ובצמצום

כ 'אנפין' משום שהרי אורו הוא "והרי הוא 'זעיר', ונקרא ג

עיקר הגילוי דכל עולם, והרי פנה המאציל בו בכל המציאות 

וההנהגה דהעולם, והוא הפנים עצמו המאיר ומתגלה בהעולם. 

  אלא משום שאורו הוא מצומצם לכך נקרא זעיר אנפין. 

א עיקר א, כי הו"י או"והנה הוא נמשך ויוצא מאריך אנפין ע

המציאות והפעולה היוצא מהכוונה והמחשבה והרצון שהם 

א, והרי הרצון הוא שורשו ועליו הוא תלוי ועומד "א ואו"א

א "ל פ"תמיד, אלא שאריך אנפין הוא למעלה מן המדה וכנ

א הוא המציאות והפעולה "וממנו פעולות כל הנסים נגלים, והז

  רים.המצומצם וממנו הוא כל פעולת הטבע והנסים נסת

א לזעיר אנפין "אחר שהניח את ההבדל והתפקיד השונה בין א

  כ אבא ואמא למה משמשים ?  "א –מתעוררת שאלה 

אמנם האורות דאבא ואמא הנה הם אין להם פעולות בפני 

ל פ' ב' ג' ואז הנה "א וכנ"עצמן כלל, אלא או שהם נכללים בא

ם הם בטלים באורו על דרך שרגא בטיהרא מאי מהניא, או שה

א ומתלבשים בו ונמשך פעולתם רק על ידו ולפי "נכללים בז

חוקו וגבולו, ונקרא הפעולה רק על שמו. וזהו הטעם מה שאין 

א שמות תוארים בפני עצמם על הפרצופים שבהם, כי "לאו

הרי הם נקראים רק בשם 'אבא' ו'אמא' שהוא רק שמות 

א "מצטרפים, כי אין אב ואם אלא לבנים, ולא נקראו בשם או

ן שיצא מהם. אבל להם עצמם אין להם "אלא רק בשביל הזו

תוארים מיוחדים כלל על מציאות פרצופיהם על דרך שיש 

כ שמות מיוחדים בשמות "א. וכן הנה אין להם ג"א וז"בא

א הנה יש לו שם בשמות הקודש והוא "הקודש מאומה, כי א

ה על שם שעיקרו הוא רק לעתיד שהוא מאלף "השם אהי

א הנה "ל שער ו'. והז"לאה, שאז יתראה אורו וכנהשביעי וה

ה, שהוא גילויו של "ה ב"השם המיוחד לו הוא השם הוי

י "ס ית"ש אשר נתגלה גם עתה בהשם הזה ע"המאציל א

א שהוא כל הגילוי והמציאות "האצילות, ועיקר גילויו הוא בז

א "כ האו"העיקרי דהאצילות, וכמו שיתבאר עוד למטה. משא

שמות מיוחדים כלל. כי מה שאמרנו לעיל פ' ב' הנה אין להם 

ג, וכן אמרנו שם שהם "ב ואימא שם ס"ג' שאבא הוא שם ע

י "כ רק ע"האותיות י"ה שבשם, הנה האמת הוא שכל זה הוא ג

ה כולו וכל "א ואחר שמתלבשים בו דוקא. כי כל השם הוי"הז

א, אלא שהאותיות "ב הם כולם מתגלים רק בז"הד' שמות עסמ

א "י הז"כ רק ע"שם הנה האמת הוא שכל זה הוא גה שב"י

ה כולו וכל הד' "ואחר שמתלבשים בו דוקא. כי כל השם הוי

ה "א, אלא שהאותיות י"ב הם כולם מתגלים רק בז"שמות עסמ

א המתלבשים בו, "י האורות דאו"ג הוא ע"ב וס"שבשם וכן הע

ה "א גופה הנה הוא האות ו' דהשם והשם מ"אבל עצמותו דז

א עצמן במקומן שהוא "שיתבאר עוד למטה. אבל האווכמו 

א אין להם שם מיוחד כלל ולא שום אות מיוחד, כי "למעלה מז

  א ובטלים באורו. "הם נכללים בא

יש בכאן ענין נכבד עד למאד וידיעה שרשית, שכל שמות הקדש 

א הם אינם אלא מכח "המיוחסים לפרצופי האצילות שלמעלה מז

שותו בשמות אלו. ועל שם מה א והתחד"השפעת אורם בז

בשם להיות נקראים עולים הם ומשתנה שמו בגינם א "ש'תורמים' לז

א להיות מכונה "חוזר ז ,א"זה. לדוגמא כשאריך אנפין מגלה אורו בז
א. וכן הוא בשאר "ב לא"וממילא ייחסנו את שם ע ,ב"בשם ע

א. דומה הדבר לענין האדם הגשמי בעולם "הפרצופים העליונים מז
ה שאין לנו ראיה מוחשית על שכלו או על מדותיו שבלבו, ורק הז

י גופו ידענו שיש לו חכמה זו או "מכח הנהגתו ודיבוריו המגולים ע
מידה זו. ואמנם שמות המדות הם על עצם מציאותם בלבו, אבל לא 

יכולנו לקרוא להם בשם לולי הופעתם בגוף ממשי ומגולה. כך הוא 

ים העליונים שאין להם כל גילוי אלא גם בגילוי השמות של הפרצופ

א שהוא בערכין נקרא 'הגוף' של האצילות שעל ידו מתגלים "י ז"ע
  כל אותם הכחות השרשיים למעלה למעלה בקדש.
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ל פ' א' ג' הנה הוא "כ בשם אהי"ה וכנ"ומה שנקרא אימא ג

א, ואז "א הנמשך בה לצורך הולדת דז"כ רק מכח האור דא"ג

א, ומשום שעיקר "הוא שם האנקרא היא בשם אהי"ה ש

א נעשה בה ולא באבא, כי בו הוא נעלם מאד "המציאות דז

א רק "א אשר לצורך ז"ב, והרי לא ניכר האור דא"ל פ"כנ

ה שהוא שם "באימא ולא באבא, לכן נקרא היא בשם אהי

  א ולא האבא. "הא

א אין להם שמות מיוחדים כלל כי אין "והרי לנו עכ"פ, כי או

א או שהם "י עצמן, אלא או שהם כלולין באלהם גילוי בפנ

א עצמו "א. והאמת הוא כי גם האור דא"מתלבשים וכלולים בז

הוא אינו מתגלה עתה כלל, ומה שאמרנו כי ממנו הוא הנסים 

י "א שמתגלה בו ע"י גילויו בז"כ עתה רק ע"נגלים, הוא ג

א למעלה ממדרגתו ופועל גם הוא "א, ואז נתעלה גם הז"האו

א "המדה וכן בפעולת הנסים נגלים. אבל האור דא למעלה מן

א, זה לא נעשה עדיין "י האו"א וע"עצמו בלתי התלבשות בז

א "עתה מעולם והוא רק לעתיד. כי אז יתבטל כל הצמצום דז

א לבד, וכמו שבארנו בארוכה בספר "ויאירו כולם רק באור דא

  ש ותראה נפלאות. "ז ע"הכללים כלל י

א, ולכן לא נעשה עתה כל "י הז"אבל עתה הוא הכל רק ע

הנסים אלא רק בעיתים מיוחדים ורק במקומות מיוחדים. והוא 

א "י ז"משום כי לא נעשה עתה שום דבר מעולם אלא רק ע

א ממשיכין ומורידין "י שהאו"אשר הוא מצומצם עכ"פ. והיינו ע

י התפשטות "א ע"א, ומתגלה בו האור דא"בו את האור דא

י האימא שהיא היותר "העיקר הוא עא. ו"א הכלילן בא"או

א והוא עדיין "א. אבל האבא הרי הוא יותר קרוב לא"קרובה לז

א. ולכן נקרא "נעלם, ומקבל האימא מהאבא וממשיך ומוריד לז

א שמתפשט בה "ה על שם האור דא"כ בשם אהי"האימא ג

א, ומתגלה בה על דרך העיבור במעי אמו וממנה "לצורך הז

א עצמן אין להם פעולות מיוחדים "האו א. אך"נולד ונמשך לז

א, ואין להם "א ולהתפשט בז"כלל, כי הם רק שלוחים לקבל מא

כ שמות מיוחדים, ואינם "פעולות בפני עצמם. ולכן אין להם ג

א שהוא רק שמות תוארים "נקראים אלא רק בשם או

  ן שיצאו מהם. "ומצטרפים על שם הזו

וא גילוי עצם הרצון א שה"לסיכום, הגילוי באמת אינו אלא בא

דהמאציל העליון להתגלות. אבל הגילוי בפועל אינו אלא במקומו 

כדי לצמצם את האורות כדי שיוכלו התחתונים א. "שהוא פרצוף ז

א "ראתה החכמה העליונה להעמיד עוד ב' פרצופים שהם או ,לקבלו
א. ועומדים ב' הפרצופים האלה "שהם יצמצמו את השפע למדרגת ז

שמשים אל הגילוי ולא כחלק מגופו של גילוי. ולכך א רק כמ"דאו

א. דומה "א ואם לז"שהם אב לז 'אמא'ו 'אבא'שמם אינו אלא יחסי 
הדבר לרצון של האדם המתיילד בו לעשות דבר מה שהוא עיקר 

הגילוי ושרשו, אבל בפועל אינו מתגלה אלא בדבורו לזולתו. אמנם 

ו מה שבקש, והוא שלבים נוספים ישנם מאז שרצה עד שהוציא בפי
תהליך החישוב וההרהור בדבר איך להוציא רצונו אל הפועל. 

שלבים אלה אינם אלא מעבדים את הרצון להגבילו בשפה ומילים 

כדי שיובן מה מבקש ורוצה. כך שבאמת הדבור והרצון הם המה 

עומדים כעיקר ממשי, אבל המחשבה וההרהור אינם אלא מתווכים 

  להוציא את הדבר כראוי. 

פ עומק הדברים שאמרנו לעיל פ' ב' ג', "כ ע"וכל זה הנה הוא ג

א הנה הם בהעולם דקו וצמצום ובהעולם דאדם "כי שורש או

קדמון שהם מעולמות דאין סוף. כי הם עדיין בהמאציל עצמו, 

ולא נתגלה בבחינת פעולה אלא רק באצילות שהוא הגילוי 

צא המאציל ד. כי באצילות הנה שם י"ל שער ד' פ"הרביעי וכנ

ה שהוא המציאות דהאצילות עצמו "ה ב"ש בגילוי שמו יהו"ית

ל אות א'. ובגילוי הזה המציא את כל העולמות "ויחודו בהם וכנ

כ "הנפעלים כולם, כי הוא שורש כל נמצא ויסוד כל נברא, משא

הג' גילוים הכלליים הראשונים אין בהם עדיין גילוי ממש כלל, 

ין סוף, ולא נתגלה בגילוי ממש ולכן הם כולם מהעולמות דא

אלא רק באצילות. וכן הוא בענינינו שהוא בפרטות הה' 

פרצופים שבכל עולם שהם נגד הה' גילוים הכלליים, הנה הוו 

א, ואין "ל פ"ס כנ"א שהוא בחינת א"א כלילן בא"פרצופי או

גילוי להם כלל והם נקראים נסתרות כי הם למעלה מן העולם, 

עצמם בגוף העולם כלל אלא רק הארתם, ואינם מתלבשים הם 

ל שער ג' ושער ה', והרי הם נעלמים. ורק האור דפרצוף "וכנ

א הנה הוא אשר מתלבש ומתגלה בגוף העולם, וממנו נעשה "ז

ב גבולי "הו' קצוות והי –ונמצא כל המציאות דהעולם עצמו 

אלכסונים שבה. והוא עם העולם בבחינת אור וכלי וכהדין 

מיניה וביה. (על דרך שאמרו בבראשית רבה  קמצא דלבושיה

א סימן ה') ונמשך ונארג האור עם הכלי ביחד, ונתגלה "פ' כ

י הגוף, וכן מתפשטים "ד הנשמה שנתגלה ע"י הכלי ע"אורו ע

כ ונתגלו כולם על ידו. והוא "א ג"א ואו"ומתלבשים בו האור דא

ד הג' גילוים הכלליים הראשונים שמתלבשים זה בזה "ע

ל שער ה'. והרי יוצאים הם "י האצילות וכנ"ים כולם עומתגל

כולם מן הכח אל הפועל ומתגלים באצילות שהוא הפעולה, כן 

א. כי עיקר המציאות והפעולה שהוא "א עם הא"א ואו"הוא בז

א הם הרצון והמחשבה "א ואו"א, וא"העולם עצמו הוא רק הז

חינת והכונה אליו ויוצאים בו מהכח אל הפועל ונתגלו בו בב

א "א הנה הוא בערך הא"המוחין שבו. והרי נמצא כי פרצוף ז

א כעין בחינת האצילות הכללי שהוא הגילוי הכללי הרביעי "ואו

בערך הג' גילוים הכלליים הראשונים. והרי נתבאר כי 

א ונוק' "א וז"א ואו"בהחמשה פרצופים שבכל עולם, שהם א

  הכלליים. א שהוא פרצוף הרביעי מהה' גילוים"הנה עומד הז
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הנה הרב מאריך הרבה בענין זה שאמר, שכל מושג הגילוי אינו 

א וממנו ולמטה ולא ממנו ולמעלה כלל. ואמנם הדברים "אלא בז

יתארכו, אבל כך דרכו הרבה פעמים בעבור שבקש לחקוק בדעת 

למען לא יכשל בהמשך  ,הלומד כראוי את הדברים שראוי להעמידם

  הלימוד ודי בהערה זו. 

נאמר עוד, כי האמת והעיקר הוא כי כל מה שאמרנו [ג] ו

ס ית"ש להקרא בשם "שבעולם האצילות נתגלה המאציל א

א "ה, הנה כל הגילוי הזה הוא רק בז"ה ב"והוא השם הוי

א הם "א ואו"דאצילות, כי רק הוא עיקר העולם עצמו שהרי הא

א "א שהוא הקוצו של י' והאו"למעלה כנזכר, וכל הגילוי דא

א שהוא "ה, הנה הוא רק על המוחין דז"יות ישהם אות

א. "א המתפשטים ומתלבשים בז"א ואו"התפשטות הארת דא

אבל הם עצמם במקומם אין להם גילוי ממש כלל בשום אות 

א, "י הגוף והוא רק בז"ונקודה, כי כל בחינת גילוי הוא רק ע

אבל לא למעלה מאומה כלל. והוא על דרך שבארנו לעיל שער 

י שהוא רק בהרוח הכללי ולא למעלה, "ילויי הנרנחג' בענין ג

משום שרק הרוח הכללי הוא אשר מתלבש בהגוף. וכן 

ל אות א', ורק היצירה "ע הוה הבריאה נעלם כנ"בעולמות בי

ועשיה הם הנגלים. וכמו שיסדו יוצר אור ובורא חשך, כי 

ח שם. וכן מה "ש בפע"היצירה הוא נגלה והבריאה נעלם, וכמ

ושת מוסף שבת בנוסח אשכנז 'כסוד שיח שרפי שיסדו בקד

קודש' ואמרו 'כסוד' משום שהבריאה הוא נעלם ואינו מתחיל 

הגילוי אלא מהיצירה ולמטה, כי אור היצירה שהוא הרוח הוא 

ל אות א'. וכן הוא בענינינו כי כל "אשר מתלבש בגוף וכנ

א הוא הקוצו "א, ומה שאמרנו שהא"הגילוים כולם הוא רק בז

ה, הנה עיקרם "ג ושם אהי"ב וס"ה וכן הם ע"א הם י"' ואושל י

א "א ואו"א אשר הם בו מהארת הא"ב דז"הוא רק בהכח

הכלליים, אבל הם עצמן במקומן אין להם גילוי כלל. וכל מה 

א. "שאמרנו בהם לעיל פ' א' ב' ג' הוא רק על שם גילויים שבז

כל על כ ה"ק, והוא ג"כ כל הענינים כולם גם בא"וכן נדרש ג

א הוא כלול מכל "א. כי ז"שם הארתם המתפשט ומתלבש בז

מה שלמעלה למעלה, כי כל העליונים כולם מתפשטים 

א כולל כולם כי הוא "ל שער ה', והז"ומתלבשים זה בזה כנ

ה "נמשך מכולם והם כולם מתגלים בו, והוא הגילוי דהשם הוי

ה אשר הוא כלול מכל ההשתלשלות וההתלבשות דכל "ב

יו אשר מאמתתו הנעלמה עד סוף כל האצילות. והם כל גילוי

ג עד כה, הנה כולם הם "הגילוים כולם אשר בארנו משער ד' פ

י שנצטמצם "א. כי ע"ה אשר הוא כללות הז"ה ב"בהשם הוי

א ונתפשט בו בהארת כל העליונים אשר מאמתתו "ונתלבש בז

ה הכולל את כולם, "ה ב"הנעלמה ולמטה, ונתגלה בו בהשם הוי

הנה ע"י זה אנו דורשים ומבחינים בכל אותן האורות עצמן 

אשר למעלה למעלה, שהוא גם בהג' גילוים הכלליים הראשונים 

ו, "א. אבל לא שיש לנו גילוי בהם עצמם ח"אשר למעלה מז

א שהוא הגילוי "י כלילותם בז"אלא שאנו מבחינים בהם ע

ין ה, אבל בעצמותם גופה לא היה אפשר להבח"ה ב"דהשם הוי

ה אין גילוי "ה ב"ולדבר מאומה, כי למעלה מהגילוי דהשם הוי

כלל. ומה שאנו קוראים אותם בשם גילוים ואנו אומרים שיש ג' 

גילוים כלליים למעלה מאצילות, הנה הוא רק על שם שהם 

ה, "ה ב"השתלשלות אורו לצורך ולסיבת גילויו שבשם הוי

א והוא "ש בזשהוא גילויו העיקרי אשר נתגלה בו המאציל ית"

כולל את כולם כנזכר. ולכן נקראו בשם גילוים על שם שעל ידם 

ה. "ה ב"נשתלשל ונתגלה, וכן הם מתלבשים וכלולים בהשם הוי

  י כולם. "ה ע"ה ב"ונעשה ונמצא כל הגילוי דהשם הוי

א אין שום "א דאצילות, אבל למעלה מז"והנה כל גילויו הוא בז

הוא אשר נקרא בשם עולם, א "גילוי עיקרי מאומה. כי רק הז

והוא הגוף והכלי לכל התפשטות אורות העליונים, שהם כל הג' 

גילוים הכלליים הראשונים. כי הם מתפשטים ומתלבשים זה 

בזה אור אין סוף בהקו וצמצום שהוא אויר הקדמון וטהירו 

ר דאצילות, "עלאה, והקו באדם קדמאה, ואדם קדמאה בהג

ות וההתלבשות הזה, יצא י כל השתלשל"א. וע"ר בז"והג

ה. והוה כל עיקר הגילוי דהשם "ה ב"א בהשם הוי"ונתגלה בז

א, כי הוא הגוף והכלי לכל האורות העליונים, ונתגלו "רק בז

ה, על דרך הנשמה "ה ב"כולם בו בכל הוראת דהשם הוי

שמתגלה בהגוף בכל התכונות דפרצוף אדם. אבל למעלה 

  וי להנשמה מאומה.מהגוף וזולת הגוף הרי אין שום גיל

וכן כל מה שאמרנו לעיל, כי באצילות נתגלה המאציל ית"ש 

בבחינת פעולה והוא בכל מציאות הספירות, הנה כל הגילוי 

א "א, אבל הא"כ רק בהספירות דהז"דהפעולה היה עיקרו ג

  א הם עדיין נסתרים ונעלמים. "ואו

י האצילות "וכן כל פעולתו דהמאציל ית"ש אשר פועל ע

ע, הן כל פעולת הטבע והן כל פעולת הנסים, "מות ביבהעול

י "כ לעיל אות ב' שכל הפעולות כולם הם רק ע"הרי אמרנו ג

א, והרי נמצא כי עיקר עולם האצילות הנה הוא רק פרצוף "ז

כ נמצא כי מה "ל. וא"א, כי רק הוא המציאות דהעולם כנ"ז

 שאמרנו שהאצילות הנה הוא הגילוי הכללי הרביעי, הנה כל

א, כי הרי רק הוא עיקר עולם האצילות "הגילוי הזה הוא רק בז

כ הרי לנו כי מה שאמרנו לעיל אות ב' שהבחינה "עצמו, וא

אשר כנגד הגילוי הרביעי הכללי שהוא האצילות, הנה הוא 

א הפרטי מהחמשה פרצופים דהאצילות, הנה האמת "הפרצוף ז

לות א עצמו הוא האצי"הוא שהכלל והפרט אחד הוא, כי ז

א הם נסתרים, וכל "א ואו"ר שהוא א"א. כי הג"והאצילות הוא ז

א כנזכר, וכן פרצוף הנוק' שהיא "כ רק בז"גילויים הוא ג

א "כ כמו שיתבאר, והרי הוה ז"המלכות הנה היא כלולה בה ג

ה, "ה ב"כלל כל האצילות והוא הגילוי והמציאות דהשם הוי
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ס "הוא שמו של אל, ו"שהוא האור הכלול מכל האורות כולם כנ

י יחודו באצילות הכלול "אשר נתגלה בו להקרא בשם והיינו ע

  א. "בז

ה אשר אמרנו "ה ב"[ד] והנה כל הגילוי והמציאות דהשם הוי

ה שבשם הנה "א, הרי אמרנו כי האותיות י"שהוא באצילות ובז

א. כי אחר שמתפשטים ומאירים בו נתגלו "א וא"הם בו מהא

א, "א ואו"ה שהוא הוראת תכונת דהא"בו ועל ידו בהאותיות י

ה, כי כן הוראת "א הם אותיות י"א הוא הקוצו של י' ואו"כי הא

תכונותיהם וכמו שבארנו לעיל פ' א' ב' ג', אלא משום שהם 

עצמן במקומן אין להם גילוי כלל כי הם למעלה מן העולם, 

והוא על דרך הנשמה שאין לה גילוי למעלה מפרצוף האדם, 

ל שער ג', ורק אחר שמתפשטים "הוא למעלה וכנהגם שעיקרה 

א "א ואו"ה שהוא הוראת דא"א נתגלה בו האותיות י"בז

א "המתלבשים בו ומתייחדים עמו. אמנם הוראת תכונת הז

עצמו הנה הוא האות ו' דהשם, שהוראתו הוא על בחינת הי' 

ספירות אשר היו כלולים באות י' שהוא אבא רק בבחינת 

ל "וכהוראת הי' שהוא רק נקודה קטנה וכנשורש וכללות לבד, 

כ הם נתפשטו בהאימא שהיא האות ה' ונתגלו שם "ב, ואח"פ

ג "ל פ"בבחינת ד' ו' שהוא הוראת הד' מוחין והו' תחתונות וכנ

אות ג'. והנה עומדים שם המוחין והגוף מופרדים זה מזה 

כצורת אות ה' שהוא ד' על ו' מובדלים זה מזה, והו' אשר שם 

ר שהם המוחין "לתי ראש, והוא הוראת שאין להגהוא ב

השתוות עם הגוף. אמנם על כל זאת הם כלולים שם עכ"פ 

באות אחת שהוא האות ה', להורות על יחודם שבסוף. כי הרי 

כ המוחין בהגוף ונעשים לאחד. והנה כל הוראה "מתלבשים אח

הזה הוא רק בהיותם למעלה בהאימא, אך אחר שמתפשטים 

אים ממנה, הנה נצטמצמו ואפשר להם להתלבש המוחין ויוצ

כ, ועל זה הוא הוראת דאות ו', והוא מורה כי מה "בהגוף ג

שהיו מקודם כלולים ונעלמים בהאות י' בבחינת שורש וכללות 

א כבחינת "לבד, הנה עתה הם יצאו ונתפשטו לגילויים בז

התפשטות הו' שהוא קו הנמשך ויוצא ומתגלה מהנקודה שהוא 

זה הרי יש לו ראש, והוא להורות על המוחין הכלולים  י'. והו'

בו. כי מאחר שיצאו מאימא נצטמצמו ומתלבשים בו ונעשים 

  לאחד. 

החכמה באות י' ונרמזה הבינה  הלסיכום בקצרה, מתחילה הופיע

כ יצאה הבינה באות ה' אחת המורכבת מאותיות "במילויה ו' ד'. אח
א ואז לא "ה'עובר' שהוא זל, כשהאות ו' שבתוך הה' רומזת על "הנ

היה לו 'ראש' אלא היה בן ו' קצוות בלבד ובקטנות היותר אפשרי, 

לפי שעדיין לא נצטמצמו המוחין להשתוות עם הגוף (וברמז לכך 

ראשו, היינו שאורות המוחין  'מעל'אמרו על העובר שנר דלוק 

א ויצא לחוץ וקבל ". לאחר מכן 'נולד' הז)ממעל לראשו ולא בתוכו
  ו המורה על כניסת המוחין בו. "ראש הואאת 

לצורך הבהרת הדברים בקטע הבא נקדים ונאמר דהנה כל קומה יש 

לה שני בחינות, בחינת קטנות וגדלות. בקטנות היא עומדת על תוכן 

ד) "של ו' קצוות בלבד, והגדלות היא כשנכנסים המוחין (הכחב
לב'  ונעשית בת י' ספירות. גם מציאות המוחין עצמה נחלקת

 מ''מ ישנם כך כשגם בקטנות שאין הבחנה למוחין  ,ל"הבחינות הנ
ק, וכשגדל ונכנסים בו המוחין דגדלות פירושו "אבל בבחינת הו

יהיה שחוזרים המוחין לעלות למדרגת גדלותם. והענין הוא לפי 

מ "שכמו שרואים בתינוק שנולד שהגם שאין לו כל השכלה, מ
לא מיניה לשדרוג הראש שלו, א מבחוץ 'תוספת'כיל לא יקבל שכשי

וזה משום שיסודותיהם כבר הונחו רק  וביה יתפתחו המוחין שלו.

שהיו בקטנות. כך שמצד אחד נאמר שאין לו מוחין, אבל מצד האמת 

יש לו רק שהם בבחינת קטנות. ובאמת חוזרים הדברים אפילו לזמן 

  ל. "העיבור, ואכמ

יין רק כלולים אמנם על כל זאת הנה עומדים בו המוחין עד

ונעלמים, והוא הראש של הו' שהוא בבחינת י' שהוא מורה על 

שורש וכללות לבד כנזכר. כי כל זמן שהוא עומד בבחינת 

ה שלימה הרי הוא "האות ו' לבד ולא נתגלה עדיין להוי

בבחינת קטן שנולד, שכל המוחין שבו הם רק כלולים ונעלמים 

ת ו'. [וכן הוא הוראתו בו בהעלם גדול, וכל זה הוא הוראת דאו

ק דמוחין דגדלות שגם אז אין לו עדיין המוחין "כ על הו"ג

ש. כי עיקר "י ע"ח שעשר העמידה פ"ש בפע"בשלימות, וכמ

ת עצמן. ועיין "הוראת הו' הוא רק על המוחין הכלולים בהז

ד, כי ראש אות ו' הוא "ח שער התפילין פ' י"ד ובפע"בנסירה פ

ב ממש. "עכ"פ הוא כי אינם הכח ב, והרי"הדעת הנמשך מכח

ז דרך ב' כי גם ביניקה חסר לו' בחינת ראש, "ש שם פ' ט"ומ

ל שאין בו עדיין מוחין ממש, אבל יש לו ראש ומוחין עכ"פ "ר

י וכן הוא בשער "ל משער העמידה פ"והוא הראש דאות ו' וכנ

הכוונות שם. אבל כשיש לו המוחין דגדלות בשלימות אז עומד 

ה שלימה]. ומה שמספר ו' הוא ששה, הוא משום "בגילוי הוי

י, "ת נה"שגילויו הוא אז רק בהו' תחתונות שבו לבד שהם חג

כי המוחין עומדים בו אז רק בהעלם ובכללות כנזכר, והמלכות 

שלו היא כלולה בעטרת היסוד שבו, והוא הכתר והשורש של 

המלכות הפרטי שהיא הה' אחרונה הנמשך מהו' ונעשית 

י לקמן בענין פרצוף "ני עצמו, וכמו שיתבאר בעזהפרצוף בפ

  המלכות. 

א גופה "והנה עומד הוראת דאות ו' שבהשם על עצמות הז

קודם שנשלם על שלימותו העיקרי, שהוא קודם שנתגלה בו 

ה שלימה, ואז היה "המאציל ית"ש בגילויו הראוי שהוא בהוי

[והוא א בבחינת קטנות שעדיין לא נגדל ולא נשלם כהראוי. "הז

ש להאיר "כ סוד הסתרת פנים, שאינו מתגלה המאציל ית"ג

ה שהוא אור פני מלך חיים המקיים ומחיה את כל "באור דהוי

העולמות כולם על תכלית שלימותם, על כל זאת אינו מבטל 
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ו את הפנים לגמרי להבליע אותו בשורשו כמו שהיה קודם "ח

ע, אלא רק האצילות, כי אז היה מתבטל כל המציאות כולו כרג

פ "ה אע"ב אמר הקב"שמסתיר אותו. ואמרו בחגיגה ה' ע

שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בו, וכן נאמר דומה דודי 

ש בשיר השירים רבה שם "לצבי, נראה ונכסה וחוזר ונראה, כמ

ב'. וענין הסתרת פנים הוא סוד חזרתן לקטנות, ועיין דברינו 

לה המאציל א]. אבל כשמתג"ג אות י"א פ"בזה בשער טנת

ה שלימה, אז מתפשטים בו "א באור דהוי"ש להאיר בז"ית

א ומאירים בו ומתלבשים ומתייחדים עמו "א ואו"הארת דא

ונעשים בו לעצם מעצמיו, והוא על דרך כל אב ואם שנותנים 

א א' שלשה שותפין "חלק מגופם ונפשם בהולד. ואמרו בנדה ל

כל חלקי  ה ואביו ואמו, והרי נעשה בהאדם"יש באדם הקב

א "א ואו"דהד' שותפין לעצם מעצמיו. וכן הוא בענינינו כי הא

א, ונעשה הארתם המתפשט בו לעצם "הם הג' שותפין שבז

ה והוא עצמו ו', "מעצמיו ומתגלים ומאירים בו, והם האותיות י

וכן מתפשט ממנו אז פרצוף המלכות הכלולה בו ונמשך ממנו 

  מו שיתבאר לקמן. והוא הה' אחרונה הכלולה בו לעולם וכ

א כאות ו' בלבד, או "ענין זה של הנהגת דין וחזרת פנים בהופעת ז
ה שלם, לפי שאז מתגלים דרכו "הנהגת רחמים בהופעתו כשם הוי

הפרצופים העליונים, הנה ניתן להבהיר את הדבר שאמר לעיל 

ל באותו נער שהוריו "בסיפור שספר לנו הרב שמשון דוד פינקוס זצ
ד ובקושי הצליחו להמציא כסף ללימודיו. יום אחד היו עניים מא

שמע הנער את אביו אומר לאמו שכבר אין לו כח עוד והוא מתעתד 

לקחת עמו את הבן לעבודה, כדי שילמד להיות שוליה ולעזור 

אבא, למה  –בפרנסת הבית. כששמע זאת הנער ניגש לאביו ושאלו 

ם משפחה!' התחתנת עם אמא ? 'מה פירוש למה, הלא רציתי להקי
'כדי להביא ילדים  –כן, אבל למה רצית להקים משפחה ?  –

ולמה אתה צריך ילדים ? שאל הנער. 'שיגדלו ויעשו  –לעולם.' 

כ "מצוות ומעשים טובים ויהיו תלמידי חכמים!' השיב האב. 'נו, א
אם אהיה שוליה לנגר, האם אזכה יום אחד לצאת תלמיד חכם ?' 

האב את עצמו ואמר לו 'לך תלמד, ואני שאל הבן. באותו הרגע תפס 

  אדאג לתשלום!'.

מה קרה בדו שיח הזה ? מה שינה את דעתו ? אלא שבעומק הרצון 

ח אמיתי. אבל "של האב היה מונח כל הרצון שבעולם שבנו יהיה ת
החיים בזרימתם ומהמורותיהם משכיחים מהאדם לפעמים את 

חיל להתפשר על התכלית ואת שורש הרצון שלו בחיים, ואז הוא מת

כל מיני דברים. כשהזכיר הנער לאביו את שורש רצונו בכלל 

להתחתן וכו' חזרו הדברים להתגלות כבראשונה ואז קבל כח 

א ששם "להמשיך. כביכול כך הוא בהנהגת שמים. ישנו פרצוף א
עומק הרצון והרחמים בלי גבול. כדי להנהיג את התחתונים במהלך 

 –א לשמש לצורך כך "א וז"אושל שכר ועונש ובחירה יצאו 
להמעיט את גילוי הרחמים למה שצריך. שהרי אם ההנהגה היתה 

יוצאת בשפע לא היה מקום לבחירה כו'. אבל, לפעמים מתעורר 

יהודי בתפילה מעומק הלב וטוען כלפיו ית' שאפילו שהוא חטא 

מ הלא לו ית' יש רחמים גם על שפל כמוהו ועוד "ועשה כך וכך מ
. כתוצאה מכך מעורר הוא בשרש העליון, וסדר טענות כאלה

  ההנהגה כלפיו מתחלף מהנהגה של דין להנהגה של רחמים פשוטים. 

וכמו כן מצאנו בתפילת מנשה כשהיה נתון בדוד מעל האש שקרא 

ז שבעולם, ומשלא נענה אמר 'אקרא להשם ית' ואם יענני "לכל ע
מו מלאכי ו. מיד סת"ז) שוים!' ח"מוטב ואם לאו הוא והם (הע

השרת כל פתחים ברקיע כדי שלא תעלה תפילתו ואמרו לפניו 'מי 

ה אם "שהעמיד צלם בהיכל אתה מקבל תפילתו ?', אמר להם הקב
איני מקבל תפילתו לא אקבל שום תפילה של בעל תשובה. מה עשה 
חתר לו חתירה וקבל תפילתו והשיבו למלכותו. וביאר הרב דסלר 

שבתוך תפילתו  –בהיכל התפילה שטענתם היתה על העמדת צלם 

ה כן ענהו, ומטעם שרק הוא הבין מה "היה מונח חילול ה'. אבל הקב
ד פינקוס "היה מונח בתוך טענתו 'אם לאו. . . ' וכך ביאר הגרש

מנשה אמר לפניו ית' 'אני יודע כמה אני רשע, ואבא למד  –ל "זצ

ה ז יש כח אבל לעולם כל כחה מוגבל. אבל את"אותי שהגם שלע
אין לך גבול בשום צד שבעולם. והנה, אם הרשעתי עד כדי כך שגם 
לרחמים שלך אין מקום לחול עלי, ממילא אפילו שאתה יותר גדול 

כ גבול, אבל "ו שוים שיש לך ג"ז אבל עדיין אתה והם ח"משאר ע
תענני הרי בכך הוכחה שאין לרחמים שלך גבול!'. זאת אם בכל 

רש הרחמים לפעול, כך שבמהלך בטענה כזו יש כח לעורר את שו

א "ה שלימה ויופיעו בו הארת א"א באור הוי"של הפרצופים יאיר ז
  א ויעביר על פשע וימחול חטאת. "ואו

א אינו רק ענין של הנהגה כפי "א בא"צריך לדעת שגילוי זה של ז
שבואר לעיל, אלא חוזר הוא על כל שדרות החיים. אחד מהם הוא 

נה של המתבונן. שכל זמן שנבחנים גם ענין ההתבוננות והאמו

המציאויות שבעולמנו כעומדים בפני עצמן ולא ניכר שרשם, הרי זה 

מהלך של קטנות, אבל לעתיד לבא נאמר וראו כל בשר יחדיו כי פי 

ה' דבר היינו שיתבאר לעין כל שכל נמצא אינו נמצא אלא ממנו ית' 
נף ולא ואז תהיה הדרגה של מוחין דגדלות שבו נראה השורש בע

  נבחנים כנפרדים.

ה שלימה שהוא גילויו דהמאציל "א הגילוי דהוי"והרי נעשה בז

ית"ש המתגלה בו בכל האורות העליונים אשר מאמתתו 

ה "א, והם כלולים בו ומאירים בו בהאותיות י"הנעלמה עד הז

א שהוא מציאות הו' לקומה שלימה "ל. ונבנה ע"י זה הז"וכנ

ע, "כל שרשי הכחות דהעולמות ביולעולם מלא, ונתגלה בו אז 

והוא פרצוף המלכות הכלולה בו ונמשך ממנו שהיא הה' 

אחרונה, ובה הוא כל הגילוי דשרשי הכחות דכל העולמות 

א וכלול בו ומתגלה בהמלכות. והוא בנין כל "ע הנמשך מז"בי

י שנעשה עתה כלול מכל "א, ע"האצילות אשר נשלם ונעשה בז

מות שלמטה והם כולם מאירים בו האורות שלמעלה ומכל העול

ה שנעשה בו "ה ב"ומתגלים בו, והוא הוא הגילוי דהשם הוי
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א בהשם הנכבד "שהוא הגילוי דהמאציל עצמו המתגלה בז

והנורא הזה. כי בניינו הוא מכל הג' גילוים הכלליים הראשונים 

ס, והוא הכולל את כל שרשי הכחות "שהם האורות דא

הגילוי דהמאציל ית"ש שהוא  דהעולמות שלמטה. והנה הוא

שמו המיוחד אשר נתגלה בו. והרי נתבאר לנו כי כל גילוי 

המאציל ית"ש אשר נגלה להקרא בשם שהוא השם המיוחד 

  א שהוא כלל כל האצילות וכנזכר. "הוא רק בז

א "ה שבשם אשר הם מא"[ה] אחרי שאמרנו שגם האותיות י

ר עוד כי הרי א, הנה נאמ"א הנה כל גילויים הוא רק בז"ואו

א "ה אשר הם על א"אמרנו לעיל פ' א' ב' ג' כי האותיות י

א הנה הוא רק על תכונותיהם הכלליות לבד, אבל בפרטות "ואו

ג. והנה אמרנו כאן לעיל אות ב' ג' "ב וס"הנה הם בגילוים דע

כ רק אחר שמתלבשים "ג הנה הם ג"ב וס"שכל הגילויי דע

גילוי לשום שם כלל. והנה א אין "א, כי למעלה מז"ומתגלים בז

על זה הנה נאמר עתה כי האמת הוא שכל עצמות פנימיות 

ה כמו שיתבאר, ומה שאמרנו שכל "א הוא רק האור דשם מ"הז

א, הענין הוא כי הנה יש "י ז"כ רק ע"ג הוא ג"ב וס"הגילוי דע

א כמה בחינות, כי הרי מאחר שאמרנו שכל בניינו וגילויו "בז

ות העליונים, לכן הנה נמשך בו שאינו הוא מכלילות כל האור

עומד גילויו על מצב אחד לעולם, כי תלוי גילויו לפי ערך אור 

העליון אשר מתראה ומתגבר בו. כי כשמתגבר בו האור 

ג, וכשמתגבר בו האור דאבא הוא "דאימא הוא מתגלה בשם ס

ב. וזה הנה נקרא באמת אצלו רק בשם עלייה "מתגלה בשם ע

ה ונתגדל אז למעלה ממדרגתו. וכן הוא עולה וגדולת, כי נתעל

ב אשר "א ועומד אז בגילוי הע"לפעמים גם למדרגת הא

א, אשר הוא כמעט למעלה מכל תפיסת "במעלת ורוממות הא

א אשר נצטמצם עכ"פ, כי הרי תלוי "שם. אלא משום שהוא הז

בו כל העולמות שלמטה, והרי עומד תמיד בבחינת צמצום 

ע, ", וכדי שלא יתבטלו כל העולמות בישהוא להיות שורש להם

א אינו מתבטל הצמצום שבו מכל "לכן גם כשעולה למדרגת א

וכל, ועומד גם אז בתפיסת שם ומתראה במעלת ורוממות 

א. ועכ"פ הוא כי כל מה שמתגלה בו השמות "ב שבא"הע

ג הנה הוא רק בבחינת עלייתו וגדלותו למעלה "ב וס"דע

ת שבו שהוא האור והעצמות ממדרגתו, אבל מדרגת העצמותי

המתגלה ומאיר תמיד בכל ספירה וספירה פרטית מהי' ספירות 

ש "ה שהוא יוד הא ואו הא, וכמ"שבו, הנה הוא האור דשם מ

דאיהו אורח אצילות שהוא פנימיות האצילות, וכל  ט"אליהו זל

האצילות כולו תלוי בו וסובב עליו להאיר ממנו, וכבר אמרנו 

ה הוא "א. ונמצא כי השם מ"הוא כלול בזשכל האצילות כולו 

א ומדרגתו שהוא הגילוי העיקרי שבו אשר "עיקר האור דז

ג או "א. אבל כשמתראה בו האור דס"בשבילו נקרא בשם ז

א כלל. "א ולא בשם ז"ב אז נראה ונקרא על זה שם האו"הע

ב "ג והע"ל בהס"י ז"וזהו כל הדרושים הנמצא בדברי האר

כן למעלה למעלה, הגם שכל גילויים א ו"א או בא"שהוא באו

א, כי כשמתראה בו אותן האורות שלמעלה אז "י ז"הוא רק ע

ה והוא "א הוא רק השם מ"נבחן ונדרש על שמם. כי מדרגת הז

האור המאיר בו תמיד והוא הגילוי דאצילות והוא האור דסתם 

ן "ה שהוא במילוי אלפי"ה המוזכר בכל מקום. כי השם מ"הוי

על אור וגילוי, כי כל א' הוא אור והוא על שם  הנה הוא מורה

  אורו וגילויו שבו הוא הגילוי העיקרי. 

הנה צריך הקורא לדעת כי זולת הגימטריא המצויה שהיא ערך של 

אותיות, ישנה גם גימט' גם לניקוד של האותיות. והכלל בזה שכל 

נקודה אחת שוות ערך לעשר כמו האות י', וכל קו משמש כאות ו' 

ו ששה. לדוגמא, הניקוד קמץ מורכב מקו ונקודה, ונמצא שערכ

ערכו בגימ' שש עשרה, וכן שורוק עם ו' יעלה כמו כן לאותו ערך. 

כ חולם צירי קמץ צירי יעלה "חיריק יהיה עשר וסגול שלושים. א
  בסך הכל ששים ושש.

והוא השם המפורש המוזכר בכל מקום כשהוא בנקודות 

ו גימ' "ה וס"ו, והוא סוד 'מסוה' מ"צ שהם גימ' ס"מוצאותיו חצק

כ סוד זה שמי וזה זכרי, כי נקודותיו "ף. והוא ג"א כמספר אל"קי

ו והם "הפשוט שהם שבא חולם קמץ [ְיֹהָו"ה] הם גימ' מ

כ "ו הוא ג"ה ומ". הרי ס24ה"י שהוא גימ' ס"הנקודות דשם אדנ

  א כל זה. "ש בגר"ף וכמ"א כמספר אל"קי

א הנה הוא כללות שם "הוא קיף ש"והרי לנו כי האות אל

ה שם "המפורש בנקודותיו, והוא האור שמתגלה ולכך נקרא המ

י. וכל זה הוא משום "ש וזה זכרי שהוא אדנ"המפורש, וכן מ

א שהוא כלל האצילות אשר הוא "ה הוא כללות הז"שהשם מ

גילויו של המאציל ית"ש, ולכן מתראה ומתגלה בו בהגילוי 

ילוי ואור וכנזכר. והרי נתבאר לנו ה, שהוא מורה על ג"דשם מ

א הגם שהוא בעצמותו העיקרי שבו רק "מכל זה כי פרצוף הז

פרצוף פרטי מהה' פרצופים שבאצילות והוא רק האות ו' 

ל אות ד', אך אחר שנשלם האצילות ונתפשטו "דהשם וכנ

ונתגלה בו כל כללות אורות העליונים כולם, הנה נעשה פרצוף 

. כי כל ההתפשטות דכל העליונים נתגלו א לכלל כל האצילות"ז

ה שלימה. "כולם רק בו ועל ידו, ונשלם מעתה להגילוי דהוי

ה, והוא "ופנימיות הי' ספירות שבו הוא הי' אותיות דהשם מ

עצמו מעתה כלל האצילות שהוא הגילוי הכללי הרביעי 

ש "ד. כי בו נתגלה המאציל ית"שאמרנו לעיל שער ד' פ

                                                           

 

 

ה נעלם "היינו שהגם שאלף מנוקדת בפתח שוא בהעברת הניקוד לשם הוי 24
 הפתח ונשאר השוא.
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ס "א הוא שמו וגילויו של המאציל א"להקרא בשם, ורק בז

  ית"ש.

א שהוא פרצוף הרביעי "ד שאמרנו כי פרצוף הז"[ו] והנה ע

הנה הוא כולל כל החמשה פרצופים כולל כולם והוא כלל הכל, 

כי הוא כולל כל מה שלמעלה ולמטה, כן הוא על דרך זה בהה' 

י, הנה החלק הרביעי "חלקי נשמה שבכל פרצוף שהם נרנח

הנה הוא כולל בתוכו את כל הה' חלקי נשמה  הנקרא רוח

כולם, שכולם מתגלים רק בו ועל ידו, והוא העיקר הנקרא בשם 

פרצוף. כי הוא אשר מתלבש בהגוף והוא הנקרא בשם 'אדם'. 

אבל הג' הראשונים שהם יחידה חיה נשמה, הנה הם אינם 

נקראים בשם פרצוף כלל, כי הם למעלה מהגוף ומאירים עליו 

לה, ורק הארתם הוא מתפשט בהגוף. והם קשורים רק מלמע

י הארתם שמתפשטים בו לבחינת אורות ומוחין, והם "עמו ע

המנהיגים אותו מלמעלה. כי אותו ההארה מהם המתפשט בו 

הוא השורש דכל הרוח כולו, אשר בזה תלוי כל קיומו וחיותו 

ומציאותו כולו, אך הגוף אינו סובל אורם הגדול ורק הרוח 

ולדתם ותלוי בהם, הנה הוא אשר נכנס ועומד בהגוף שהוא ת

עצמו, והוא המחיה את הגוף בהכח ואור המקבל מהנשמה חיה 

ויחידה החופפים עליו מלמעלה תמיד, והנה מתגלים ומאירים 

י הרוח. וקישורם בו הוא דרך הקרקפתא במקום "הם בהגוף ע

שמוחו של תינוק רופס. וכן הוא נודע כי קדירת המוח היא 

שויה כולה חלולה מנקבים קטנים כמו הספוג, ודרך שם נכנס ע

ומתפשט הארת הנשמה חיה יחידה בהמוח, ושם הוא קישורם 

  ד) "ב פ"עם הרוח שבהגוף. (עיין מבוא שערים שער ג' ח

ועכ"פ הוא כי עיקר הפרצוף הוא הרוח והוא הגילוי העיקרי 

דהאדם, אלא שהוא כולל בתוכו הארת כל העליונים שהם 

גלים בהפרצוף על ידו כנזכר. והנה עומד בהפרצוף הרוח מת

עם הנפש יחד, כי זולת הנפש לא היה אפשר להרוח להתקשר 

י הנפש שהוא מעורב עם הגוף "עם הגוף ולעמוד בו כלל, אך ע

ש כי נפש הבשר בדם היא, ע"י זה יש להרוח מקום לעמוד "וכמ

 י שמתלבש בהנפש. והנה הרוח הוא שורש הנפש"בהגוף ע

י. "והמולידו, והרי נמצא כי אור הרוח הוא כולל את כל הנרנח

י הרוח הם "כי אלולא הרוח לא היה שום גילוי להם כלל, ורק ע

  מתגלים והוא כוללם והוא עיקר כל הפרצוף כולו. 

לסיכום, אין להגוף שום מקום לקבל בתוכו אור יותר גבוה מהרוח, 

ין הרוח והגוף תולדת ולכן הוא עיקר חיותו. אמנם הנפש הממצעת ב
הרוח היא, ולכך נמצא הרוח עיקר כל המציאות של האדם. מצד 

אחד מקבץ בתוכו את כל כחות חלקי היחידה חיה ונשמה, ומצד שני 

מוליד את הנפש להתקשר בהגוף, ובזה עומד האדם על עמדו כיצור 

  חי ומשכיל ופועל.

ם ונקרא בשם רוח על שם שהוא אינו מושג בחוש, כי הרי הג

שהוא עיקר הפרצוף על כל זאת מהותו אינו מושג בחוש כלל 

והוא רוחני. ועיקר מה שנקרא בשם רוח הוא משום שהוא 

מתנועע תמיד, כי כל חי הוא תמיד בתנועה ופעולה. שהרי 

עורקים הדופקים אינם שובתים אף רגע אחת, וכל מי שהחיות 

אם  בו הוא יותר חזק אי אפשר לו ביותר לעמוד בלא פעולה,

בכחות הפנימית כמו בהמחשבה והרעיון, אם גם בכחות 

החיצוניות. והרוח הנה הוא מניע את כל הפרצוף תמיד 

להוציא את כל תכונותיו מן הכח אל הפועל. והרי לנו מכל זה 

כי הג' חלקי נשמה העליונים שהם יחידה חיה נשמה, הנה הגם 

 שהם השורש ושורש השרשים לכל הפרצוף, על כל זאת הרי

לא נעשה בהם עדיין הפרצוף כלל, והם רק בבחינת הרצון 

והמחשבה והכוונה להפרצוף, אבל פעולת הפרצוף ומציאותו 

הוא נעשה רק בהרוח שהוא המציאות דהפרצוף וכנזכר. והרי 

עומדים היחידה והחיה והנשמה בבחינת הג' גילוים הכלליים 

ה הראשונים, אשר בהם לא יצא המאציל עדיין בבחינת פעול

כלל, והרוח הנה הוא בבחינת עולם האצילות ששם נתגלה 

ש בבחינת פעולה ומציאות וגילוי, כי שם הוא "המאציל ית

ל בכל דברינו. וכן הם "ה וכנ"ה ב"הגילוי והמציאות דהשם הוי

על דרך החמשה פרצופים שבכל עולם כי היחידה והחיה 

ק "א שהם למעלה מהו"א ואו"והנשמה הם בבחינת פרצופי א

א שהוא עיקר "עולם והם נעלמים, והרוח הוא בבחינת זה

העולם וגילויו, והוא כלול מכל מה שלמעלה ולמטה, ורק הוא 

ל. כן "ה וכנ"ה ב"עיקר האצילות, ובו הוא כל הגילוי דהשם הוי

הוא הרוח, כי רק בו הוא נעשה ונמצא כל הבנין והמציאות 

  דהפרצוף וכנזכר. 

בערך שאר הה' חלקי  –ף והרי עומד אור הרוח שבכל פרצו

נשמה שבו, בבחינת האצילות שבכלל העולמות, ובבחינת 

א שבכלל הה' פרצופים. כי בהעולמות בכלל הוה "פרצוף ז

האצילות הראשית והראשון להגילוי והמציאות, ורק הוא כלל 

המציאות והגילוי של כולם, ובהה' פרצופים שבכל עולם הוה 

של כולם, ובהה' חלקי נשמה א כלל המציאות והגילוי "פרצוף ז

הפרטיים שבכל פרצוף הוה אור הרוח הגילוי של כולם ורק הוא 

  כלל הפרצוף. 

ז א' 'רוח עליה שריא שם "ק בראשית ט"וזהו שאמרו בזוה

א שבו הוא הגילוי דהשם "ה', כי שורש הרוח הוא מז"ה ב"הוי

ל. וכבר אמרנו כי אור הפנימי דהי' ספירות "ה וכנ"הוי

ה כי הוא "א הנה הוא הי' אותיות דהשם מ"בזהפרטיים ש

א, ולכן הוא כי אור הרוח הנמשך ממנו אשר "האור המאיר בז

הוא המציאות דכל פרצוף כנזכר, הנה הוא נקרא בשם 'אדם' 

ה הוא שורש דהרוח שבכל פרצוף "ה, כי השם מ"שמספרו מ

  ה. "מ –ובשבילו נקרא 'אדם' 
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פרדים שהם העולמות והנה לעיל שער ג' בארנו כי עולמות הנ

ע, הנה כל מציאותם ועיקרם הוא רוח נפש לבד והם "בי

העולמות דהיצירה ועשיה, כי עולם הבריאה הוא רק שורשם 

כ נמצא כי עולם היצירה שהוא הרוח "וכמו שבארנו שם. וא

הכללי מהעולמות הנפרדים וממנו הוא כל אורות הרוחין דכל 

דאצילות אשר בו א "אדם שבהעולם הזה, הנה שרשו הוא מז

ה, ולכך קרא "ה והאור דשם מ"ה ב"הוא כל הגילוי דהשם הוי

ה לאדם הראשון בשם 'אדם', כי משם הוא שורשו והוא "הקב

השורש והעיקר דכל מציאותו, ולא נקרא אדם אלא רק על שם 

הרוחניות שבו ועל שם שורשו. אבל הגוף הוא אינו האדם 

ר אדם לא ייסך'. ש 'על בש"עצמו אלא רק לבוש עליו, וכמ

ה שהם "ה ב"ה וכללות השם הוי"והנה הוא מהאור דשם מ

י הם שורש דבחינת "ה אדנ"שורש דאור הרוח כנזכר, כי הוי

רוח ונפש שהם עיקר הגילוי והמציאות דכל עולם וכל פרצוף 

  וכנזכר. 

והרי נתבאר לנו מכל דברינו כי הגילוי הרביעי הכללי שאמרנו 

א "ולם האצילות, הנה הוא כללות הזד שהוא ע"לעיל שער ד' פ

ה. ובפרטות הנה הוא "ה ב"שהוא הגילוי העיקרי דהשם הוי

האות ו' דהשם הכללי הכולל את כל הה' פרצופים דכל עולם. 

ה והוא השורש דבחינת רוח "ופנימיות אורו הוא האור דשם מ

שבכל פרצוף, ובעולמות הנפרדים הוא נגדו עולם היצירה, 

ה "ה ב"כל אדם. ולכן הוא כי בהשם הויוממנו הוא הרוח ד

ע, הוה הי' באצילות הה' "הכולל את כל הד' עולמות אבי

ב "בבריאה ו' ביצירה ה' אחרונה בעשיה, וכן בהד' מלואי עסמ

ן בעשיה. "ה ביצירה ב"ג בבריאה מ"ב באצילות ס"הוה הע

ה בעולם היצירה, וכן מאיר ביצירה שם "והרי הוה האות ו' והמ

מ, וכל זה "ח ובכ"ח שער הסליחות פ"ש בפע"כמה ו"אל הוי

א, שהוא האות ו' וכללות "הוא משום ששורש היצירה הוא בז

ה וממנו הוא שורש הרוח שהוא עיקרו דכל "ה והמ"השם הוי

  פרצוף וכנזכר. 

[ז] כלל הדברים הוא כי הכלל והפרט אחד הוא, וכמו שהוא 

וא בכללות כן הוא בפרטות. וכן כמו שהוא באצילות שה

ס ית"ש אשר "אלהות גמור, כי שם הוא גילויו דהמאציל א

ע "נתגלה להקרא בשם ולהוציא ולהמציא את כל העולמות בי

פ סדר כל "כ ע"שהם העולמות הנפרדים, הנה המציא אותם ג

גילוייו אשר נתגלה בשמו שהוא באצילות. כי הרי רק לצורך 

ו לעיל ש לפי מעשי אני נקרא. ולכן אמרנ"זה נתגלה בשמו וכמ

ג כי עולם הבריאה והנשמה שבכל פרצוף הנה הוא מהה' "פ

ראשונה שבשם, אשר הוא בבחינת פרצוף אימא שהיא הבינה 

  דאצילות, וענין אחד לכולם וכמו שבארנו שם. 

וכן הוא בענינינו, כי עולם היצירה והרוח שבכל פרצוף הנה 

א דאצילות, אשר הוא באמת "הוא מהאות ו' שבשם שהוא הז

א והאצילות ענין "ל. והוה הרוח והז"כל האצילות כולו וכנ כלל

א "אחד להם, כי הרוח הוא עיקרו דכל פרצוף וגילויו, כמו הז

שהוא עיקרו וגילויו דהאצילות, והאצילות הוא עיקר הגילוי 

ל בכל דברינו. כי הרי "ס כי בו יצא לכלל שם ופעולה כנ"דא

א "א ואו"ר שהם א"א הוא כלל כל האצילות עצמו, כי כל הג"הז

הם מתגלים ומתראים רק על ידו, ומתגלה בו כל הגילוי דהשם 

ה והוא כלל האצילות, והשם והאצילות שהוא השם "ה ב"הוי

ס עצמו. כי כל מה שנעשה האצילות "ה הוא א"ה ב"הוי

י "ה שהוא אלהינו, הוא רק ע"ה ב"לרוממות ומעלת השם הוי

חד עם כל  אור אין סוף המתלבש ומתייחד שם להעשות

האצילות כולו, ומתראה שם הוא עצמו מעתה בזה השם. והוא 

י הנשמה שבו. "על דרך כל מעלת ושבח דהגוף שהוא רק ע

ס "ס עצמו, כי הא"ה רק על א"ה ב"והרי הוה כל השם הוי

י התלבשו ויחודו באצילות בהתואר והוראת "עצמו נתגלה ע

ת ה בבחינת תוארם שהם במציאו"ה ב"הד' אותיות יהו

האצילות, ועל דרך הנשמה שנתגלה היא עצמה בתואר 

י התלבשה ויחודה בהגוף. ולכך "ותכונת כל פרצוף אדם ע

ה 'שם העצם' משום שאין סוף עצמו "ה ב"נקרא השם הוי

י שנעשה "י התלבשו ויחודו באצילות וע"מתראה בשם זה ע

חד עמהם. [והוא לא כדעת מקובלים אחרים בענין שם העצם 

  ל]. "י ז"ו שהוא סולת נקיה מדברי האראלא כדברינ

ה "ש אנכי יהו"ה עצמותו גופה וכמ"ה ב"והרי הוה השם הוי

אלהיך, אלא שלא נתראה בו רק אחר שמתלבש באצילות 

ונעשה חד עמהם אבל לא קודם אליו, כי זולת האצילות אין 

ש ואברכה "גילוי לו כלל. ולכן הוא כל העבודה רק לשמו, וכמ

, ויברכו שם כבודך (נחמיה ט') וכן בפרשת שמך, ואהללה שמך

תבוא ליראה את השם הנכבד והנורא, ובמלאכי א' מוקטר 

מוגש לשמי, ושם ב' ג' לתת כבוד לשמי, ומפני שמי ניחת הוא, 

וזרחה לכם יראי שמי. וכן דברי הימים ב' ו' לבנות בית לשמי, 

ה אלהי ישראל, וכיוצא בזה פסוקים רבים "לבנות בית לשם יהו

ך שכל העבודה הוא לשמו. ולא נזכר מילת 'אין סוף' אשר "בתנ

בפי המקובלים או 'מחוייב המציאות' אשר בפי המחקרים בכל 

ה לבד. אדם כי יקריב "ה ב"התורה והעבודה אלא רק השם הוי

מכם קרבן לה', אשה ריח ניחוח לה', את ה' אלהיך תירא אותו 

ל לא "כן חזתעבוד, ואהבת את ה' אלהיך, וכמוהו רבים. ו

ד "ש בזבחים ספ"הזהירונו בכוונת העבודה אלא רק להשם, וכמ

לשם ששה דברים הזבח נזבח כו' לשם השם. וזו היא הכוונה 

העיקרית והמחויבת בכל הברכות והתפילות ובכל המצות 

ה "ש בלתי ליהו"ה, וכמ"ה ב"והעבודה כולה לכוון רק להשם הוי

אין סוף ית"ש  לבדו. וכל זה הוא משום שעצמות המאציל
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י האצילות ומתראה בשם זה והוא אלהינו. וכמו "נתגלה ע

ה 'כה תאמר אל בני "שאמר הוא עצמו ית"ש למשה רבינו ע

ה אלהי אבותיכם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי "ישראל יהו

  יעקב כו' זה שמי לעלם וזה זכרי לדור דור'. 

וכתבתי כל זה משום ששמעתי מחכם אחד שאמר שהכוונה 

ה. ואמרתי לו "ה ב"ריך להיות לאין סוף יחיד פשוט שהוא יהוצ

כי אדרבה הוא, שתחילת הכוונה מוכרח להיות דוקא להשם 

ל. אך אם בא "ה כי כן הוא בכל התורה ובדברי חז"ה ב"הוי

ס יחיד פשוט "להוסיף בכוונה, יכול להוסיף שהוא עצמות א

אמרו י. וכמו ש"ה ונקרא באדנ"המתגלה בשם זה הנכתב בהוי

ש בין בצלותא בין "א 'כי בין בק"בהקדמת תיקונים דף ד' ע

בשירות ותשבחות דבכל אזכרה דיפוק מפומוי בכל אתר ובכל 

ה ולייחדא לון "י קול בהוי"ממלל צריך לכוונא דיבור באדנ

י) דאיהו יחיד נעלם דמחבר לון "כחדא ביחודא (דאינון יאהדונה

א תליא למימר ביה קול ומייחד לון כחדא, וביה צריך הכוונה דל

  ל. "ודיבור אלא מחשבתא' עכ

י והם "ה אדנ"והרי לנו דתחילת כוונה בכל האזכרות הוא בהוי

י אור אין סוף שבהם. כי אין סוף עצמו "נעשים משולבות ע

י "י ע"ה ונקרא באדנ"ית"ש נתגלה בהשם הזה הנכתב בהוי

 התלבשו ויחודו באצילות, כדי לברוא את כל העולמות ולקבל

העבודה מברואיו. ולא עוד אלא שתלה גילוי יחודו באצילות 

פ תוספת וגירעון "ו ע"אם להגדיל גילויו שם או להמעיט ח

דהעבודה שבתחתונים, וכמו שבארנו בכמה מקומות מדברינו. 

י שנתגלה באצילות "אבל עכ"פ הוא כי כל העבודה הוא רק ע

א כל י ואליו הו"ה ונקרא באדנ"בהשם המיוחד הנכתב בהוי

ס פשוט "העבודה, כי זולת גילויו באותו השם שהוא לעצמות א

אשר למעלה מאצילות לא שייך שום עבודה כלל, כי הוא פשוט 

בתכלית הפשיטות ולא נתפס בשום שם ומילה והוא נעלם 

בתכלית ההעלם, והרי אינו שייך שום עבודה אליו. כי גם כל 

ק אחר כ ר"בריאת העולמות כולם והתחברו אליהם הוא ג

ה, אבל זולת גילויו בזה אין מקום "ה ב"שנתגלה בהשם הוי

למציאות העולמות כלל, כי רק הוא הבורא ויוצר ועושה את 

כל. וכן הוא הוראת השם שהוא הוה ומהוה, כי במה שנתגלה 

הויותו שהוא הנמצא, הנה באותו הגילוי הוא מהוה את כל 

היה נגלה הרי  ונמשך גילויו במהוה רק מגילויו דההוה, ואם לא

לא היה מתגלה, והיה נשאר נעלם כמו שהוא באמתתו 

  הנעלמה שהוא לבדו הוא ואפס זולתו. 

היינו שאין מקום ושייכות לקשר בין הבורא ית' שהוא בלתי גבול 
עם בעלי הגבול אלא בקחתו גבול להיות מתגלה בו. והוא השם 

צא י זה י"ה שראה רצונו להיות מתגלה בו דוקא. וע"ה ב"הוי

מהעלמו אל בעלי הגבול וגם המציאם בכחו. שכל נמצא לא נמצא 

אלא במה שהוא ית' נותן לו מקום שיתלה בו וימצא, כי הוא מחויב 

ו. ולכך כל העבודה "המציאות ואין נמצא חוץ ממנו ית' מעצמו ח
שלנו אליו אינה אלא בדרך שבה יצא מהעלמות וברא כל, והתווך 

  ה."ה ב"הזה אינו אלא שם הוי

והרי לנו מכל זה כי כל מציאות העולמות וקבלת העבודה 

י האצילות בהגילוי "מהתחתונים הנה הוא רק אחר שנגלה ע

ד שכתוב ומבשרי אחזה אלוה, "ה. והנה הוא ע"ה ב"דהשם הוי

כי נודע הוא שהנשמה עיקרה היא למעלה, ונשתלשלה וירדה 

ונתפשטה בהארת הקצה התחתון שלה ונתלבשה בגוף 

הזה. ונמשך כל כחה והשכלתה וכל עניניה המתראה בהעולם 

ג וכן לעיל "ל ספ"בהגוף תמיד רק מעיקרה אשר למעלה וכנ

שער ב' ג'. והרי נמצא כי הגם שעיקר שבח ומעלת האדם 

י הנשמה אשר "אשר מתעלה ומתחכם בעולם הזה הוא רק ע

עיקרה היא למעלה, על כל זאת הרי אין מתגלה הנשמה עצמה 

ואין גילוי לה כלל אלא רק אחר שנתלבשה בשום פעולה, 

ל אות ו'. אבל זולת זה אין "בהארתה בהרוח שבהגוף וכנ

שייכות להנשמה בהעולם הזה כלל והיא נעלם מאד. כן הוא על 

דרך זה בענינינו כביכול, כי הגם שעיקר הפועל והמנהיג הוא 

ס ית"ש, אך לא הוציא שום פעולה ממנו ולא "לעולם רק א

צמו לברואיו לקבל העבודה מהם אלא רק אחר התקרב את ע

שהתפשט והתלבש באצילות ונתגלה הוא עצמו שם בהגילוי 

י, ובזה הוא כל "ה ונקרא באדנ"דהשם המיוחד הנכתב בהוי

גילויו עליהם. ולכן נאמר בכל התורה כולה כל העבודה רק 

  ל. "לשמו וכנ

 נהבכוו ומעמיקים' ה בסוד הבאים גם כי עוד נאמר הנה, ואגב

 רק לכוון מאד להזהר צריכים ,ל"האריז כוונת פ"ע לכוון

 לא אבל, ענינו לפי א"בכ השמות באותיות או הקודש בשמות

 ישראל ת"ישסו ן"זו א"או א"א עתיק כמו הפרצופים בשמות

, מ"נהי ת"חג ב"כח' הספי בשמות לא וכן ,ולאה יעקב ורחל

 ובאותיותיהם מהם א"בכ אשר הקודש בשמות רק אלא

 ,ומקומו ענינו לפי א"בכ אשר וצירופם ונקודותיהם לוביהםושי

 שרעבי ש"מהר הקדוש הרב בסידור מסודרים שהם ד"וע

 ומחשבתו רעיונו את ולכוון להיישיר יפה כחו שאין ומי .ל"זצוק

 בידיעת כ"כ השכיל שלא אם כ"ומכש, בלבד עצמן להשמות

 במילות לכוון מאד מוטב יותר ,א"בכ אשר הקודש השמות

 לכוון כי .לבד הכוונה ובפשטות הספר בבית כתינוק תיבותה

 בשמות לכוון כ"ומכש, 'למדותיו ולא אליו' אמרו ז"ע הנה 'בספי

 או ו"ח במחשבתו יגשם שלא אפשר אי הרי וביחודם הפרצופים

 הכוונה בשער ל"ז ק"הרמ ש"וכמ ,פ"עכ גשמיות תכונה באיזה

 ואין ,מיגש היא במחשבתו חושב שהאדם מה כל כי .ב"רפ

 ויגבילהו יגשימהו אם בלתי הרוחניות לדמות יכול שכלו ראות

 הרי כי, לבד לימוד בדרך רק אלא בזה לדבר הותר ולא, ש"ע



155  
 

 

 

 
155 

 

 הגשמיות ותכונות התוארי כל והם .זה כעין מדבר התורה גם

 ריח את' ה וירח' ',לבו אל' ה ויאמר' כמו בתורה המוזכר

 באצבע כתובים' ',פירהס לבנת כמעשה רגליו ותחת' ',הניחוח

 ,בזה המפרשים מדברי כנודע הרבה בזה וכיוצא 'אלהים

 היא דבריה וכל ,קדשים קודש שהיא השירים בשיר ובפרט

 .ל"האריז ודברי והאדרות צ"שבספד הדברים כל כעין ממש

 התורה כל כעין הוא הרי כי לימוד בדרך בזה לדבר מותר ולכן

 ,איסור חומר בכל בזה אסור הרי והכוונה העבודה אבל .כולה

 כל ראיתם לא כי לנפשותיכם מאד ונשמרתם' שנאמר וכמו

 בהשמות רק אלא והכוונה העבודה מותר ואינו ',תמונה

 בהשמות הכוונה כי ,יביט' ה ותמונת נאמר זה ועל, הקודש

 סימן' ה דרוש א"ח ה"בדע בזה והארכנו, ל"וכנ עצמו אליו הוא

(דרוש  '.א שער לעיל כאן יןהענ לכל ששייך מה עוד' וע ש"ע' ז

  נ)"ה הובא לקמן בנספחים קחנו משם ותרו"זה שבדע

 פנימה הקודש בהיכל ליכנס שזכה מי הענין גודל אמנם[ח] 

 לו ואפשר ,ל"האריז כוונות בכל והשכל בינה בדעה' ה וחננו

 ותפילה ברכה לכל הראוים הקודש השמות בכוונות לכוון

 למאד מעלתו גדלה הנה, רשיתבא כמו הראוי בהיחוד ולייחדם

 ב"כ פיסקא סוף רבתי בפסיקתא ל"ז מאמרם בכלל והוא מאד

 פנחס' ר בשם לוי בן יהושע' ר' א"צ מזמור סוף טוב בשוחר וכן

 שאינם מפני – נענים ואינן מתפללים ישראל מה מפני יאיר בן

 יקראנו שמי ידע כי שנאמר' כו המפורש שם בסוד יודעים

על כל השמות כולם, שהם שרשי הכחות  '. וכוונתם הואואענהו

דכל ההנהגה כולה, והם כולם גילוייו ית"ש אשר מתגלה בהם 

בפעולת כל המעשים ובכל תהלוכות הנהגתו ית"ש, והם כל 

ש לפי מעשי אני נקרא, והם תלוים כולם "השמות כולם. וכמ

בשם המפורש שהוא שורש כולם. וזהו עיקר הענין דכל 

עת על כל שם איך שהוא יוצא מהשם הכוונות והיחודים, לד

ה שהוא "ה, ולייחדם כולם בהעשר אותיות דהשם מ"ה ב"הוי

א בתיקונים תיקון "ש הגר"ל בדברינו, וכמ"השם המפורש כנ

ש ותמצא. ועיין עוד "ה ואמר ע"ה אבל ובד"ב בד"ג ע"ו קי"ס

ל "ה. וזהו שאמרו רז"ז ובסוף תיקון נ"בזה בדבריו בסוף תיקון נ

לים ואינם נענים מפני שאינם יודעים סוד שם דלכך מתפל

ל שאינם יודעים איך שכל השמות כולם יוצאים "המפורש, ור

 זה לכל שזכה מי אבל ונמשכים ממנו ולייחד את כולם במקורן.

   – 'א ד"וקפ' ב ג"קפ חקת' פ ק"בזוה ש"וכמ שכרו למתן קץ אין

 כיון שמביא כאן לשון זוהר באריכות, לכן ראיתי להעתיקו
בשלמותו (כיון שהרב השמיט איזה תיבות) וכמו כן להביא את 

  תרגומו ללשון הקדש כפי המובא בתוכנת תורת אמת.

ין "ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא (נ ָעָרא ִמּלִ ָבֵעי ְלַאּתְ ל ַמאן ּדְ א תא חזי), ּכָ

א, בֵּ  ְלֵעיּלָ ה.ּדִ ִמּלָ ין ּבְ עֹוָבָדא ּבֵ ִאי ַההּוא עֹוָבָדא, אֹו ַההּוא  ין ּבְ

ֵני ָעְלָמא מִ  ל ּבְ ַער ִמִדי. ּכָ ָקא ָיאּות, ָלא ִאּתְ ּדְ ה, ָלא ִאְתָעִביד ּכַ ּלָ

א, ֲאָבל ְזִעיִרין ִאיּנּון  ְלֵעיּלָ ה ּדִ ָעָרא ִמּלָ א ְלַאּתְ ּתָ ִניׁשְ ַאְזִלין ְלֵבי ּכְ

ַיְדֵעי ְלִמְקֵרי א ּדְ ִריְך הּוא ָקִריב ְלֹכּלָ א ּבְ ָעָרא, ְוקּוְדׁשָ ַיְדִעין ְלַאּתְ  ּדְ

ָקא ָיאּות, ֲאָבל ִאי ָלא ַיְדֵעי ְלִמְקֵרי ֵליּה,  ּדְ ה ּכַ ֵליּה ּוְלַאְתֲעָרא ִמּלָ

יב (תהלים קמה) ָקרֹוב ְיָי ְלָכל קֹוְרָאיו ְוגֹו'.  ְכּתִ ָלאו ִאיהּו ָקִריב, ּדִ

ָקא ָיאּות, ְוֵכן  ּדְ ְקׁשֹוט ּכַ ה ּדִ ָעָרא ִמּלָ ַיְדֵעי ְלַאּתְ ַמאי ֶבֱאֶמת. ּדְ

א.  ֹכּלָ  ּבְ

ל ַמְעָלה,  ָבִרים ׁשֶ רֹוֶצה ְלעֹוֵרר ּדְ ל ִמי ׁשֶ אן ָלַמְדנּו (בא ראה), ּכָ ִמּכָ

ִדּבּור  ין ּבְ ה ּבֵ ַמֲעׂשֶ ין ּבְ ּבּור לֹא  -ּבֵ ה אֹו אֹותֹו ּדִ ִאם אֹותֹו ַמֲעׂשֶ

ֵני ָהעֹוָלם הֹוְלִכים ְלעֹוֵרר  ל ּבְ ָבר. ּכָ ָראּוי, לֹא ְמעֹוֵרר ּדָ ה ּכָ ַנֲעׂשֶ

נֶ  ֵבית ַהּכְ ּיֹוְדִעים ְלעֹוֵרר, ּבְ ים ֵאּלּו ׁשֶ ַמְעָלה, ֲאָבל ְמַעּטִ ּלְ ָבר ׁשֶ ֶסת ּדָ

ָבר  רּוְך הּוא ָקרֹוב ְלָכל ַהּיֹוְדִעים ִלְקרֹא לֹו ּוְלעֹוֵרר ַהּדָ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

תּוב  ּכָ ָראּוי. ֲאָבל ִאם לֹא יֹוְדִעים ִלְקרֹא לֹו, הּוא ֵאינֹו ָקרֹוב, ׁשֶ ּכָ

ּיֹוְדִעים  (שם קמה) ָקרֹוב ה' ֱאֶמת? ׁשֶ ְלָכל קְֹרָאיו ְוגֹו'. ַמה זֶּה ּבֶ

ּכֹל.  ָראּוי, ְוֵכן ּבַ ַבר ֱאֶמת ּכָ   ְלעֹוֵרר ּדְ

ל ַמאן ... א ֲחֵזי, ּכָ ה. ּתָ ָאה ִמּלָ ֵעיָנא ְלַגּלָ ְמעֹון, ָהָכא ּבָ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ

י ָרא ִמּלִ ָקא ָיאּות, ּוְלַסּדְ ּדְ ָרא עֹוָבָדא ּכַ ָיַדע ְלַסּדְ ָקא ָיאּות, ָהא ּדְ ּדְ ן ּכַ

ִאין  ין ִעּלָ ָכא ִמּלִ ִריְך הּוא, ְלַאְמׁשָ א ּבְ קּוְדׁשָ אי ַמְתָעֵרי ּלְ וּדַ

ָרן. (ס ׁשְ ִמְתּכַ ר "ּדְ א ואי לא, לא אתכשר לגבייהו). ְוָלא ִאְכׁשַ

ין,  ָרא ִמּלִ ָרא עֹוָבָדא, ּוְלַסּדְ ל ָעְלָמא ַיְדֵעי ְלַסּדְ ְייהּו ִאי ָהִכי ּכָ ְלַגּבַ

ה ְועֹוָבָדא, ְוַיְדֵעי ַמא ִמּלָ ָרא ּדְ ַיְדֵעי ִעּקָ יא, ּדְ יַקּיָ ַצּדִ ְלהֹון ּדְ יבּו ּדִ י ָחׁשִ

ְך.  ל ּכַ ָלא ַיְדֵעי ּכָ ין ַאֲחָרִנין, ּדְ יר ֵמִאּלֵ א ּוְרעּוָתא, ַיּתִ וָנא ִלּבָ  ְלַכּוְ

ל  ָבר. ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ אן ָצִריְך ְלַגּלֹות ּדָ ְמעֹון, ּכָ י ׁשִ ִמי ָאַמר ַרּבִ

אי  ַוּדַ ָראּוי, ֶזה ּבְ ָבִרים ּכָ ר ּדְ ָראּוי ּוְלַסּדֵ ה ּכָ ר ַמֲעׂשֶ ּיֹוֵדַע ְלַסּדֵ ׁשֶ

ָבִרים ֶעְליֹוִנים  יְך ּדְ רּוְך הּוא ְלַהְמׁשִ דֹוׁש ּבָ ְמעֹוֵרר ֶאת ַהּקָ

ְך,  ר ָלֶהם. ִאם ּכָ ִרים. (ואם לא, לא יכשר להם). ְולֹא ֻהְכׁשַ ְכׁשָ ּמֻ ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם יֹודְ  יבּות ּכָ ָבִרים, ַמה ֲחׁשִ ר ּדְ ה ּוְלַסּדֵ ר ַמֲעׂשֶ ִעים ְלַסּדֵ

ן ֵלב ְוָרצֹון  ה, ְויֹוְדִעים ְלַכּוֵ ֲעׂשֶ ָבר ְוַהּמַ ר ַהּדָ ּיֹוְדִעים ִעּקַ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ְך?  ל ּכָ ּלֹא יֹוְדִעים ּכָ   יֹוֵתר ֵמֵאּלּו ָהֲאֵחִרים ׁשֶ

עוֹ  ָרא ּדְ ָלא ַיְדֵעי ִעּקָ ין ּדְ א ִאּלֵ א ִסּדּוָרא ֶאּלָ ָבָדא ּכּוֵלי ַהאי, ֶאּלָ

א  ְתפֹוי ְדקּוְדׁשָ ָבַתר ּכַ יכּו ּדְ ִכין ָעַלְייהּו ְמׁשִ יר, ַמׁשְ ָעְלָמא ְוָלא ַיּתִ ּבְ

יחּו ִאְקֵרי.  ּגִ ׁשְ ֲאִויָרא ּדִ ָלא ָטס ּבַ ִריְך הּוא, ּדְ  –[הוספת הרב ּבְ

שהוא רק הארה ושפע אשר בבחינת הסתר פנים ולא נתגלה 

ל בהארת "השפע שהוא נמשך ומשוטט באויר ר ולא נראה

  השגחתו ית"ש, כי היא רק בהסתר פנים לבד]

ָעְלָמא  א ִסּדּור ּבְ ל ֶזה, ֶאּלָ ה ּכָ ֲעׂשֶ ר ַהּמַ ּלֹא יֹוְדִעים ִעּקַ א ֵאּלֶה ׁשֶ ֶאּלָ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ְתֵפי ַהּקָ ַאַחר ּכִ יכּות ׁשֶ ִכים ֲעֵליֶהם ְמׁשִ ְולֹא יֹוֵתר, מֹוׁשְ

ָחה ִנְקָרא. הּוא שֶׁ  ּגָ ַהׁשְ ֲאִויר, ׁשֶ   ּלֹא ָטס ּבָ
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ְרָכאן ֵמֲאָתר  ֵקי ּבִ א ּוְרעּוָתא, ַמּפְ וֵני ִלּבָ ַיְדֵעי ּוְמַכּוְ ין ּדְ ְוִאּלֵ

ָבה,  ַמֲחׁשָ שהוא מעומק ורצון ופנימיות הלב  –[הוספת הרב ּדְ

ְזִעין והוא מסוד חכמה אבא ראשית האצילות]  ָכל ּגִ ְוָנְפֵקי ּבְ

י ָרׁשִ ִאין, ְוׁשָ ִאין ְוַתּתָ ְרִכן ִעּלָ ִמְתּבָ ָקא ָיאּות, ַעד ּדְ ּדְ ר ּכַ ֹאַרח ֵמיׁשָ ן ּבְ

ָהא  ָאה חּוָלֵקיהֹון. ּדְ ַרְך ַעל ְיֵדיהֹון. ַזּכָ ָאה ִמְתּבָ א ִעּלָ יׁשָ ָמא ַקּדִ ּוׁשְ

ֲעָתא  ׁשַ ין ָלֳקְבֵליהֹון, ּבְ יהֹון, ְוַזּמִ ִריְך הּוא ָקִריב ְלַגּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ

ָקארוּ  ְייהּו, ּדְ ָעאקּו, הּוא ְלַגּבַ ִאיּנּון ּבְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ין לֹון. ּבְ ן ֵליּה, הּוא ַזּמִ

ָאֵתי, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ הּוא אֹוִקיר לֹון ּבְ

ִמי.  י ָיַדע ׁשְ ֵבהּו ּכִ ּגְ ֵטהּו ֲאׂשַ ק ַוֲאַפּלְ י ִבי ָחׁשַ (תהלים צא) ּכִ

  (במדבר כא)

קֹום  ְוֵאּלֶה ָרכֹות ִמּמְ ִנים ֵלב ְוָרצֹון, מֹוִציִאים ּבְ ּיֹוְדִעים ּוְמַכּוְ ׁשֶ

ָראּוי,  ר ּכָ ֶדֶרְך ָיׁשָ ים ּבְ ָרׁשִ ָ ָזִעים ְוַהׁשּ ָכל ַהּגְ ָבה, ְויֹוְצִאים ּבְ ֲחׁשָ ַהּמַ

ֵרְך ַעל  דֹוׁש ִמְתּבָ ם ַהּקָ ְרִכים ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ְוׁשֵ ְתּבָ ּמִ ַעד ׁשֶ

ן ָיָדם. אַ  רּוְך הּוא ָקרֹוב ֲאֵליֶהם ּוְמֻזּמָ דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ ֵרי ֶחְלָקם, ׁשֶ ׁשְ

ֵהם  ָעה ׁשֶ ׁשָ ן ֲאֵליֶהם. ּבְ ּקֹוְרִאים לֹו הּוא ְמֻזּמָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם. ּבְ ֶנְגּדָ ּכְ

א.  עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ד אֹוָתם ּבָ ָצָרה הּוא ֶאְצָלם. הּוא ְמַכּבֵ ּבְ

תּוב ּכָ י ָיַדע  ֶזהּו ׁשֶ ֵבהּו ּכִ ּגְ ֵטהּו ֲאׂשַ ק ַוֲאַפּלְ י ִבי ָחׁשַ (תהלים צא) ּכִ

ִמי.   ׁשְ

ק רבו מלספר (עייין פ' ויקהל "וכן הוא עוד בכמה מקומות הזוה

ב "ב, ופקודי רס"י ע"ב, ושם ר"ב ע"א ורע"א א' ב', ושם ר"ר

  א). "ס רע"ד, ופקודי ר"ז רצ"כ, ובא"ב', במדבר ק

 והמצוה התורה כל שעיקר נודע הרי כי, הוא בביאור והענין

, החוקרים שחשבו כמו בלבד התחתון האדם תורת אינו הוא

 ומגיעים עליותיו בשמים בונה להיות להאדם ניתן היא אלא

 ש"ית עוזו חביון רום עד מרומים בגבהי גם למעלה למעלה

. והיינו כי המאציל עליון ית"ש כולם הנאצלים בכל גם שהוא

פ סדר "אצילות, הנה האציל אותה עכאשר האציל את כל ה

ע שרצה להוציא על ידה. "תהלוכות כל המציאות דהעולמות בי

ע כמו "כי האצילות הוא היסוד והשורש דכל העולמות בי

שאמרנו בכמה מקומות לעיל. והנה ישנם באצילות כל הכחות 

ע ותיקוניה המתחדשים בכל עת, הן מה "כולם דכל צאצאי הבי

ה כי הרי נולדים ומתחדשים מציאויות שנוגע למציאותם גופ

ע בכל עת ובכל רגע, "מ שבהבי"חדשים תמיד בכל חלקי הדצח

והן בכל מקריהם שעוברים ומתחלפים על כל אחד מקריים 

חדשים תמיד, הנה כולם יסודתם בקודש שהוא בעולם 

האצילות, כי שם הוא כל הכחות כולם אשר לזה, והם מתגלים 

וצאים מן הכח אל הפועל שהוא שם תמיד, ונמשכים משם וי

ע מאת המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה "בעולמות בי

ס ית"ש המתייחד באצילות "בראשית, שהוא המאציל עליון א

  ומתגלה שם בפעולתו והנהגתו. 

והנה כל מה שנברא בששת ימי בראשית עד אדם הראשון, 

ה לבד ואין עוזר עמו במלאכתו. אך אחר "הרי היה הכל מהקב

ברא אדם הראשון הנה נודע הוא שרצונו ית"ש מאז שנ

י התעוררות התחתונים. כי כשם שכל "ולהלאה שיעשה הכל ע

י סיוע בני אדם, "תיקוני המעשים בעולם הזה נעשה הכל ע

אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה, וכן בכל חלקי 

י "מ הרי לא נעשה מעתה שום פעולה מעצמו אלא ע"הדצח

ש בפרשת ראה 'וברכך ה' אלהיך בכל ", וכמעסק בני אדם

ל "אשר תעשה', ואמרו בספרי שם 'יכול אפילו יושב ובטל ת

בכל אשר תעשה'. כן הוא על דרך זה גם בסיבת התגלות 

י "כ ע"והמשכת הברכה והשפע מלמעלה, רצה הקבה שיהיה ג

פ "י התורה והמצוה, כי הם מסודרים ע"מעשה בני אדם והוא ע

יונים דכל המציאויות כולם, הן מה שנוגע שרשי הכחות העל

לעצם מציאותם וקיומם והן מה שנוגע לכל תהלוכות המקריים 

י השפע והכח הנמשך "שעובר עליהם, והרי נעשה בכל אחד ע

לכל מציאות ולכל פעולה מלמעלה למעלה שהוא מעולם לעולם 

י גילויו ואורו ית"ש שמאיר ומתגלה שם "עד עולם האצילות, וע

כל המעשים ולחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה  בפעולת

י סיוע התחתונים "בראשית וכנזכר. והנה נעשה כל זה ע

ה שהוא עצם "בהתורה והמצוה, כי היא כולה שמו של הקב

י התעוררות "ל בדברינו. לכן ע"השורש דכל המציאות כולו וכנ

מקיומה ושמירתה ועשייתה שנעשה בה למטה, הנה נפתח 

ה למעלה להיות מאיר ומתגלה בפעולת כל המקור העליון של

  המעשים. 

והנה זהו החילוק העצום וההבדל הגדול בין המקיים את 

התורה והמצוה בסתם, שהוא הכוונה כללית על כל מצוה 

ומצוה שמכוון ועושה אותה למען שמו יתברך, והרי הוא כוונה 

כללית אחת על כולם שוה, לבין מי שזכה להשכיל ולדעת על 

ומצוה בפרט את גילוי אורו ית"ש אשר עליה  כל מצוה

בפרטיות מראשית האצילות עד סופו כולה. כי זה נכנס ועולה 

בהיכל הקודש פנימה בחדר לפנים מחדר, ועולה ומטיב את 

הנרות הוא בעצמו, ומאיר ומזהיר את אור גילויו ית"ש 

בכוונתו ומחשבתו. ונעשה גם הגילוי גופה מאור יחודו ית"ש 

י האדם עצמו. כי הוא ממשיך את גילוי "הכל רק עשבאצילות 

אורו ויחודו שבאצילות השייך לאותו מצוה ממקור המקורות 

י שעולה במחשבתו למעלה ויורד "כולם עד סופו כולו, והוא ע

מדרגא דרגא ומכוון את השם הראוי לכל מדרגה ומדרגה. 

מ כי השמות עצמן הם הגילוים. "וכבר אמרנו לעיל שער א' ובכ

רי נעשה כל זוהרי הגילוים למעלה וכן המשכת גילויים וה

י אותו האדם הזוכה עצמו. כי הנה הוא "למטה הכל רק ע

מעורר ומזהיר ריבוי אור קדושתו ית"ש למעלה וממשיכה 

ל ואלין דידעי ומכווני לבא "ק הנ"למטה. וזהו שאמר הזוה
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ה שהוא "ורעותא מפקי ברכאן מאתר דמחשבה (והוא מהשם מ

ש בתיקונים "ה כמ"ה והוא מחכמה כח מ"בה חשב משם המחש

ל) ונפקי בכל "מ, והוא מקור האצילות ובו מתייחד בכל כנ"בכ

גזעין ושרשין באורח מישר כדקא יאות עד דמתברכין עלאין 

ותתאין ושמא קדישא עלאה מתברך על ידיהון, זכאה חולקיהון 

א ל. כי הוא האדם אשר עושה רצון קונו שבשבילו נבר"כו' כנ

ה מהאדם שהוא יגרום "העולם, וכמו שאמרנו שרצון הקב

ויסבב את כל הפעולות והמעשים אשר גם ממקור המקורות 

א. "כ ע"ק במדבר ק"כולם ובבנין כל האצילות כולו. ועיין בזוה

 בסתם מצוה כל ועושה זה לכל זכה לא אשר האדם כ"שאמ

 אינוו כלום תובפנימי נכנס אינו הרי, ל"וכנ לבד כללות ובדרך

 שממשיך מה כל ולכן. לבד בחיצונית רק אלא בכוונתו נוגע

 ןינבע ובפרט. ל"וכנ פנים הסתר בחינתב רק הוא מלמעלה

 בכל רצון להפק רחמים שערי לפתוח הוא עיקרה אשר התפילה

 פנימית הכוונה הכרח הוא שם הנה, אדם בני לבב משאלות

 כי .לןכו המצות כל מכוונת וחיוב צורך יותר לזה שזכה למי

 הם אשר כולן הקדושים השמות שהם פנימית הכוונה י"ע

 שם כל את מכוון כאשר הנה, כולן הפעולות דכל חהכ עצמן

 המקורות מקור עד ודרגא דרגא בכל הענין לאותו המיוחד ושם

 והברכה השפע את עצמו על וממשיך המקור פותח הרי, כולן

 השם י"ע המדרגות כל דרך בכוונתו וממשיכה הקדשים מקודש

 הרצון את עליו שממשיכה עד ,ומדרגה מדרגה לכל המיוחד

 אשר מאת בשלו בא הוא כי ונמצא .לבקשתו הברכה ואת

 את וסיבב גרם עצמו הוא שהרי ,עצמו הוא וקצר וזרע חרש

 אי הלא ,בסתם מתפלל אם כ"משא .עליו והברכה השפע גילוי

 שהוא בלבד שמים ברחמי אלא בקשתו לו שיותן אפשר

 בריאת בכל ש"ית ורצונו כוונתו היה כן לא אשר ,חנם תבמתנ

 י"ע עולם טוב כל עליו יסבב בעצמו שהאדם אלא, עולמו

 למעלה בהם קשור אשר ומחשבתו ודיבורו ופעולותיו מעשיו

 מה מפני שאמרו וזהו. למעלה ומעורר למטה ומכוון ,למעלה

 שם סוד יודעים שאינם מפני נענים ואינן מתפללים ישראל

  .ל"הנ וככל ורשהמפ

  .פרק ה

[א] הנה ענין פרצוף החמישי שהוא פרצוף המלכות דאצילות 

, הנה בה הוא השורש להגילוי א הנקראת בשם רחל"נוקבא דז

שהנה הוא  .כללי החמישי שאמרנו לעיל שער ד' פ' ד' ה'ה

 ,ע"גילויו ית"ש אשר נתגלה בכל המציאות דהעולמות בי

ובכל תהלוכות  ,מידבפעולת מציאותם והשגחתו עליהם ת

והנה אמרנו שם כי כל מה שנעשה בהם הנה  .ההנהגה שבהם

כי מאחר אצילות ולמטה פעל והמציא  ,הוא בבחינת חוץ ממנו

אמנם כל התהוותם  ,ועשה מציאות זולתו שאינם אלהות כלל

וכחם וקיומם וכל מקריהם הוא לעולם רק ממנו כי הוא סיבתם 

   .ב)"ב פ' י"ט וח"' סא פ"(עיין במורה ח .בכל עניניהם

הנה בכאן ישנה ידיעה נכבדה, שהגילוי החמישי (אם נאמר שהוא 

ע בכללו כגילוי חמישי ביחס "ק או בי"עולם העשיה החמישי מא

ס) יש בו ב' הפכים קטביים. שמצד אחד יצא לגילוי במצב "לאור א
א לומר שישנה מציאות "ומצד שני הלא א ,של 'חוץ' ממנו ית'

בעצם קיומה בו ית' ממש, שהרי אין קיום לשום נמצא שאינה נתלית 

בלא שימצא לו הוא יתברך להמציאו כל רגע ורגע מאין ליש ממש. 

נמצא שהעולם שלנו עומד במצב של גילוי חיצוני כעומד בפני 

עצמו, אבל בפנימיותו הרי הוא נמשך מאתו יתעלה ואיננו נפרד כלל 

' מונח בעצם ענין ועיקר. שורש הענין הזה שבו ישנה 'כפילות
  ד. "המלכות שהיא היא עצם סוד הגילוי החמישי. ונבאר בס

י "הנה נודע שכל החלל הפנוי לא נתהוה אלא מנקודה שקראה האר
ס. וכל כך למה, לפי שכל סיבת יציאתו "ל סוד נקודת המלכות דא"ז

מליכוהו עליהם מהעלם אל הגילוי לא היה אלא בעבור ישראל שי

מחייב  ,כל ענין היחס בין מלך לעמו טבה.שזה המקום לשכר וה

 ,הגדרת והעמדת מציאויות שנראה כאילו יש להם מציאות משלהם
ובזה ישנו מעתה ו. "וליתן להם בחירה אם להמליך אותו אם לאו ח

אם להשיב את אותו הקיום ולייחסו אליו ית' או לא, בחירה מקום 

לצאת  ולכך כל האפשרותשהוא כל שאלת הבחירה לכל גווניה. 

ס שרק "נקודת המלכות דאלא היה אלא בבכלל למציאות של גילוי 
מקום למציאות שתעמוד בעצמה נוכח ה'. מאפשרת היא מצידה 

אמנם היו הרבה שלבים של מעברים וצמצומים כדי להגיע אל 

תכליתה שהוא העולם הזה, שיעמוד הוא וכל אשר בו כעומדים 

בו וישיב את המלכות  לעצמם והאדם בתוכם יכלול את כל המציאות
  ת. "להשי

כ תמיד בפנימיות "ולא עוד כי הנה שורה אורו בהם ג

 ,ומזה נתהוו ונתקיימו ומתנהגים בכל תהלוכותיהם ,פנימיותם

מקומו 'וכן בשם  'חי העולמים'ועל זה נקרא הוא ית"ש בשם 

 ,כי הוא חיותם שהוא בבחינת נשמה לנשמה לכולם ',של עולם

שנעשה על דרך פעולת הגוף שנעשה  ומזה נעשה בהם כל מה

וכן הם נשואים רק עליו שהוא הנושא  ,הכל רק מהנשמה שבו

אבל עכ"פ הוא כי כל מציאותם וקיומם  .אותם והוא מקומם

הנה המציא אותם ומקיים אותם במציאות  ,הנמשך ממנו ית"ש

ולכך נקראו  ,וקיום כזו שהם חוץ ממנו שאינם אלהות כלל וכלל

כי הם נפרד ונבדל מאלהות ונפרדו  ,דיםבשם עולמות נפר

והרי נגלה הוא ית"ש מאחר  .לריבויים רבים ונבדלו מהאחדות

 ,ע"והם העולמות בי ,אצילות ולמטה לפעול פעולות שחוץ ממנו

והוא גילויו החמישי אשר מאחר אמתתו הנעלמה ולמטה 

   .שאמרנו לעיל שער ד' פ' ד' ה'
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כי בה נתגלה  ,אצילותוהנה שורש הגילוי הזה הוא בהמלכות ד

ס ית"ש לצמצם מעתה את אור אלהותו ולצאת "המאציל א

כי אור  'מלכות'ולכך נקרא  ,ממנה ולמטה בפעולה שחוץ ממנו

הגילוי הזה הנה הוא בבחינת מלך עם עמו שהם חוץ ממנו 

  י."כ בשם אדנ"והוא מלך ואדון עליהם ולכן נקרא ָשם ג

והיינו  ,עלה למעלהוהנה שורש הגילוי הזה דהמלכות הוא למ

ג שהוא אור "בהגילוי הכללי הראשון שאמרנו לעיל שער ד' פ

כי הרי אמרנו שם ובפרט בשער ו' שענין הה' גילוים  .אין סוף

והיה  ,כי ירד בהם ממדרגה למדרגה כדי להתגלה למטה ,הוא

י בחינת צמצום הנעשה "סדר ירידת מכל עליון להתחתון ע

ס כדי לצאת "הראשון שבאוהרי היה הצמצום  ,בכל עליון

 ,ס ולהתגלה בבחינת אלהות בכל הנאצלים כולם"ממדרגת א

והנה היה  .שהם כל גילויו ית"ש אשר בבחינת גבול ומדה

כי נצטמצם  ,כ בבחינת המלכות דאין סוף"הצמצום הראשון ג

ולכן  ,ויצא מעצמותו הפשוטה כדי להתגלה בבחינת גבול ומדה

שם שהרי יצא מעתה על  'מלכות'כ בשם "ם גנקרא שָ 

מפשיטותו העצמותית ומתגלה משם ולמטה בגילוים שאינם 

כ בבחינת "והרי הוה כל גילוייו משם ולמטה ג .לפי פשיטותו

ולכך נקרא  ,ממנו שהרי אינם לפי פשיטותו העצמותית 'חוץ'

אמנם הוא  '.מלכות דאין סוף'אותו המקום שנצטמצם בו בשם 

 ,י הצמצום עצמו"לכות רק עמכי נעשה אותו הגילוי והמקום דה

אבל קודם  .י שנצטמצם נתגלה שם בבחינת מלכות"כי ע

כי הרי היה  ,שנצטמצם הרי לא שייך הוראת מלכות כלל

ולא היה שום מקום כלל  ,פשיטותו העצמותית בכל מקום שוה

כ הרי לא שייך בחינת מלכות כלל מאחר שלא "וא ,חוץ ממנו

  העצמותית לבד בכל מקום.  היה עדיין שום גילוי זולת פשיטותו

להורות שהגם שכל  ,כ בשם מלכות דאין סוף"וכן נקרא ג

י הצמצום הנה הם גילוים "הגילוים כולם אשר נתגלה ע

על כל זאת הנה הם מתנהגים כולם רק  ,דבחינת גבול ומדה

שכל הגילוים  .בכח דאור אין סוף ובהנהגת דאור אין סוף תמיד

ג וברצותו אין סוף וברצותו חוגמושגחים מאור דגבול ומדה הם 

ולכך נקרא בשם מלכות דאין סוף להורות שכל מה  ,ממוגג

כי  ,לכותמשנתגלה משם ולמטה הם תלוים רק על אותו ה

   .מתנהגים לעולם רק על ידו

כ בהמלכות דאצילות "והנה מזה המלכות דאין סוף נתגלה אח

ונצטמצם שם באור אלהות להמציא משם ולמטה את פעולת 

והרי נמצא כי שורש המלכות דאצילות הוא  .רדים וכנזכרהנפ

כי שם היה הצמצום בהאור דאין סוף  ,בהמלכות דאור אין סוף

וכן הוא על דרך זה בכל  .וכאן היה הצמצום בהאור דאלהות

ל "וכנ ,הצמצומים כולם אשר היה מכל גילוי ראשון להשני

ום כי כל צמצ .שער ו' הנה הוא הכל בהמלכות של כל גילוי

ונמשך ממלכות למלכות שהוא מהמלכות  ,הוא רק בהמלכות

 ,וענין אחד וכוונה אחת לכולם .לכות דאצילותמדאין סוף עד ה

כי זהו כוונת כל  ,שהוא להתגלה למטה ולמלוך על כל המעשים

המציאות כולו לגלות כבוד מלכותו יתברך ושהוא לבדו ימלוך 

   .נורא

איננו מופיע כי  ,י לגלותזאת אומרת שכל כח ופעולת הצמצום כד
אם בענין המלכות שהוא מצד אחד להעמיד את הנברא כעומד בפני 

להמשיך את מלכות ה' בעולם. ולכך כל  –אבל כדי לגלות  ,עצמו

עולם שהיה הולך ונבנה הוציא כל כחו במקומו ודי. אבל כשהגיע 

לתכליתו ולסיומו באה ספירת המלכות והעמידה 'מקום' חדש היינו 

שאינו בגדר הגילוי של העולם  כדי לגלות עוד עולם צמצום

שמעליו. דומה הדבר לבית הרחם שבאשה שאינו איבר העומד 

לקיום גופה של האשה בעצמה אלא משמש חלל ליצירת חיים 

חדשים, וכמו החלל הפנוי שנתן מקום לגילוי בגבול שהוא הולד 

א לפי מה לענינינו. (חלל בגי' חיים). כך שהאיש מגלה את ענינו הו
שניתן לו לגלות, אבל הבן לא יווצר אלא ברחמה של האשה שהוא 

כ. שהאיש אחראי על הגילוי שבמקומו, "מקום 'חדש' לגילוי חדש ג
אבל האשה אחראית ליתן מקום לגילוי נוסף. ולכך האשה עומדת 

  בסוד המלכות והאיש בסוד שאר הספירות שלמעלה מן המלכות.

 ,כות דאצילות היא למעלה למעלהלמוהרי לנו עכ"פ כי שורש ה

וזהו מה שאין גילוי באין סוף  .והיא עולה על כל הנאצלים כולם

והוא להורות על יחודה  ,לשום ספירה אלא רק לספירת המלכות

ש ישעיה "וזה סוד מ .העצום בשרשה עד שנקרא בשם אחד

 –אני ראשון  ',אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים'ד "מ

 ,בהמלכות דהאצילות –ואני אחרון  ,אין סוףבהמלכות ד

כי על ידה הוא כל הגילוים הן למעלה  –ומבלעדי אין אלהים 

והן למטה שהוא  ,שהוא כל הנאצלים שהם מהמלכות דאין סוף

ולכך נקרא  .ע שהם מהמלכות דאצילות"כל העולמות בי

משום שרק בה הוא כל  ,ל שער ד'"וכנ 'אני'המלכות בשם 

  ב) כי אני הוא המדבר הנני. "רך שכתוב (ישעיה נהגילוים ועל ד

הנה יש להבין אם כינויה של המלכות הוא 'אני' למה בלשון הקדש 

כשאדם מדבר על עצמו הוא משתמש באותה המילה ? והדבר פשוט, 

ובמקום  ,שכדי להמליך צריך שהממליך תהיה לו מלכות משלו

ך את לקחת אותה לעצמו הרי הוא משתמש בה להתבטל ולהמלי

זולתו. נקודה זו של מלכות האדם בעצמו משלו היא סוד המלכות 

שירדה ונתגלתה בו כמלכות עצמית שלו, ולכן אנחנו משתמשים 

במילה 'אני' כלפי עצמנו, הגם שהיא מילה המכנה את המלכות 

ת הרי הוא מחזיר את "עצמה. בהחזיר האדם את המלכות שלו להשי
יא לפועל את סיבת יציאתה המלכות לשרשה הראשון, היינו שמוצ

למלוך על כל המעשים ולהיטיב להם בכך. ופה נמצא  –מתחילה 

יחודו של כל אדם מכל העולם, שלכל אחד יש חלק מלכות פרטית 

 –שאמורה להתגלות על ידו דוקא, שהרי כל אחד יש לו 'אני' 
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מלכות משלו, ורק הוא יכול להחזיר ולגלות מלכות ה' בעולם 

א כל ענין ה'בירורים' של ניצוצות הקדושה שהם והוממקומו הוא. 
חלקי המלכות של כל אדם ואדם המתייחסים למלכות שלו, שהוא 

מופקד עליהם לתקנם. הופעתם בחיי האדם במצב הלא מתוקן 

שלהם מעמידה את האדם בנסיון של 'אנא אמלוך' כשבהתגברותו 

ומה ת חוזרים להכריז ה' מלך! ולכך אין לך אדם ד"בביטולו להשי

לחבירו ביצרו לפי שלכל אחד ישנה נקודת מלכות מיוחדת לתקנה, 

ג "ר מקאמרנא בפרשת תרומה (רי"וכאמור. וכתב בענין זה האדמו
 הגזורות הנצוצין ביחד לצרף שוה גזירה ועצם"ל "ב בסופו) וז"ע

 נשמתו לשורש השייכים כל בכחו מברר הצדיק כי. אחד משורש
 אחד כל ולזה .הבעש״ט אלקי ןמר מחכמת כידוע ,ממנו ונגזרות

 מה לתקן יכול היה לא רבינו משה כי ,נשמתו לשורש השייך מברר
 לומד אדם ואין. נשמתו לשורש השייך שבפחותים הפחות שיתקן
 אפשר אי כי ,מסיני למשה עד מרבו קבלה א״כ אלא שוה גזירה
 ובכל .רבינו משה כח ידי על אלא הנחש וליכפות ניצוץ שום לברר

 לחכמי לדבק וצריכין ,משה וניצוץ בחינות שהוא צדיק יש ורוד דור
 חלקי יתקן זה ידי ועל משה הארות מאיר ששם ותלמידיהם הדור

  ". נשמתו

 ,א שהוא הכתר דאצילות"א כי פרצוף א"וכבר אמרנו לעיל פ

 .הנה הוא מבחינת אור אין סוף שהוא הגילוי הכללי הראשון

הנה  ,ס כנזכר"ה באכ הרי נמצא כי המלכות שהיא קשור"וא

וזהו  .כי שניהם הם משורש אחד ,היא קשור ומיוחד בהכתר

'כתר עליון איהו כתר מלכות ועליה אתמר  ט"אליהו זלשאמר 

ל "אין כנ –כתר  ',אני'ו 'אין'מגיד מראשית אחרית' והם בסוד 

וכן היא  ,כי המלכות היא גילויו דהכתר .אני –א ומלכות "פ

ס מתגלה בהמלכות "המלכות דא כי .ס"הגילוי דהמלכות דא

דאצילות שהוא הבורא ויוצר ועושה את כל המעשים והרי 

  נתבאר בזה ענין השם מלכות. 

בענין הקשר הנמצא בין הכתר למלכות בסוד אני ואין שהם ב' 

מילים בעלי אותם אותיות, ההוראה על כך היא שהאפשרות לגלות 

יינו ביטול. ואז י הפיכת האני לאין ה"את מלכות ה' בעולם היא ע
חוזרת מלכות האדם שבתחילה היתה בסוד גאוה לשמש כביטוי 

למלכות ה' ית'. והנה אין הכונה במילת ביטול לבטל את האדם מכל 

וכל בענוה של שפלות ונבזות, אלא להעמידה אך ורק במצב האמיתי 

  שלה שהיא כפי רצונו. 

בהבהרת  כיון שבאנו לידי מידה זו, ראיתי להביא כאן ענין נכבד

ן מברסלב במעשה "דבר עמוק זה. הנה בספורי מעשיות של מוהר
 מעשה"ל "משבעה בעטלירס (קבצנים) בתחילתו הביא דבר מוזר וז

 המלוכה למסור המלך ורצה יחיד בן לו והיה מלך היה אחד פעם
 פעם בכל ובוודאי). באל( שקורין גדול משתה ועשה. בחייו לבנו

 שמסר עתה בפרט מאד ולהגד שמחה הוא באל עושה שהמלך
 כל שם והיו. מאד גדולה שמחה היה בוודאי, בחייו לבנו המלוכה

. המשתה על מאד שמחים והיו, והשרים הדוכסים וכל מלוכה השרי
 הוא כי, בחייו לבנו המלוכה שמוסר מזה נהנים היו המדינה וגם

 מיני כל שם והיה, מאד גדולה שמחה שם והיה. למלך גדול כבוד
) הצגות משחקי( וקאמעדייש) זמר מקהלות( עליישקאפ שמחה
 וכשנעשו. המשתה על שם היה הכל, שמחה מיני כל מזה וכיוצא
 ואני בכוכבים חוזה שאני היות, לבנו ואמר המלך עמד מאוד שמחים

 לך יהיה שלא תראה בכן, המלוכה מן לירד עתיד שאתה רואה
 גם חהבשמ וכשתהיה. בשמחה תהיה רק המלוכה מן כשתרד עצבות

 אהיה אני כן פי על אף עצבות לך כשיהיה גם. בשמחה אהיה אני
 שאינך מאחר למלוכה ראוי אינך כי, מלך אתה שאין על בשמחה

 כשתהיה אבל. המלוכה מן יורד כשאתה בשמחה עצמך להחזיק יכול
   ."מאד יתירה בשמחה אהיה אזי בשמחה

משיך ויש להבין כאן בסיפור כמה דברים. באיזה ענין ראוי לה

להיות בשמחה במצב שבו אדם יורד ממלכותו ? ועוד מהו המבחן 

של השמחה בעת ירידה מהמלוכה אם ראוי הוא להיות מלך אם לאו 

עוד דבר, הנה בסיפור מופיע ענין של מסירת המלכות של מלך חי ? 

  מה המשמעות של זה ?  –לבנו 

ה מביאה שבזמנם היו מונים את השנים בשטרות "הגמרא בריש ר
כפי שנות מלכות המלך המשמש בתפקידו, וכשמת המלך היו 

והנה במצב  מתחילים למנות שוב מההתחלה לשנות המלך החדש.

שבו המלך ממליך לבנו בחייו לכאורה תהיה בעיה להתחיל למנות 

ממלכות הבן, שהרי האב עדיין קיים ולא שייך לבטל את מנינו 

לא נוכל אז  ,כשהאב ימותלאחר כמה שנים בחייו. ומצד שני 

שהרי הבן מלך כמה וכמה שנים. לכן ככל  ,להתחיל מנין חדש

הנראה היו צריכים להמשיך את המנין הלאה. (בלי אחריות זה רק 

מסברא שלי) עכ"פ במצב כזה רואים ששונה מלכות בן אחרי מות 

שבעוד שמלך המולך  לך למלכות הבן המתחילה בחיי אביו.אביו המ

ושלכן מנין השנים בשטרות  ,ת משלויש לו מלכואחר מות אביו 

מתאפס, הבן שמקבל המלכות בחיי אביו אין לו גם אחרי מות אביו 

מלכות משלו,  אלא מלכותו ממשיכה את מלכות האב שממנה היא 

  התחילה. 

כיון שכן, כשיורד הבן ממלכותו הרי לא היה זה מצב של שלילת 
אביו. ואת  מלכותו עצמו, שהרי לא מלך במלכות עצמו אלא במלכות

כ אם סיבת שמחתו בזמן "א ליקח ממנו, א"התואר 'בן מלך' א

כשירד מן המלוכה יתעצב. שמולך היתה מכח מלכותו גופא הרי 

אבל אם החזיק בכך שהוא 'בן מלך' ותו לא, הרי אז גם כשירד מן 

המלכות עדיין יש לו סיבה לשמחה. וזה היה המבחן שלו כלפי אביו 

  מלוכה מכח האב. –אם ראוי הוא למלוכה 

ה רצה להיות "וזה למעשה כל קוטב העבודה שלנו. שהרי הקב

משותף בתוך מערכת העולם כדי להיטיב וכו' וכדי לתת מקום 

י שנמלוך "לעבודה הניח את המשכת אורו ית' עלינו בידינו ע

במלכותו. וכך יצא האדם עם מלכות 'משלו' כדי להביא על ידה את 
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לו הפרטית כמלך שמלך אחר מות מלכות ה' בביטול המלכות ש

אביו. אבל מצד שני אין כאן ביטול הישות בעצם, רק נטילת 

  המלכות בגדר 'בן מלך' הממשיך את מלכותו של האב הלאה. 

וזה מה שנאמר 'בי מלכים ימלוכו' היינו שהתורה נותנת לכל אחד 

כל אחד וסברתו יש לו תוקף של  –מקום לביטוי של המלכות שלו 

שאם יקום יהודי פשוט ויאמר סברא בדברי תורה, אזי  דבר תורה!

אפילו אם כל חכמי ישראל שבעולם יחלקו עליו שאין נראין דבריו, 

אבל לא תהיה שום פירכא עליהם, הרי כל מי שיהרהר בסברתו 

במקומות האסורים יכנס לגדר 'דבר ה' בזה הכרת תכרת הנפש 

ים המיוחדת ההיא'! לפי שזו הסברא היא היא חלקו ומלכות שמ

להתגלות דרכו דוקא. אדם שמבטל דעתו בסברא רק מחמת שמישהו 

גדול אמר לא כמותו, הרי הוא מבטל את נקודת המלכות הפרטית 

שאמורה להתגלות דרכו ללא הצדקה. (זה לא נוגד את הכבוד 

ל). ויש בענין זה ענוה וגאוה המשמשים "וידיעת מקומו, ואכמ
ידע שפלותו וכו' אבל מצד מה יחדיו. שמצד עצמו צריך האדם ל

שהבורא ית' בחר בו להיות מגלה את מלכות ה' בעולם הרי אסור לו 

  בכל חומר האיסור לפעול הקטנה וביטול לאותו הגילוי. 

והוא משום כי הרי בארנו  ,ל"א כנ"כ בשם נוק' דז"וכן נקראת ג

א והוא "ה הנה הוא בז"ה ב"ד כי כל הגילוי דהשם הוי"לעיל פ

א הוא כלל "כי הז ,ס ית"ש אשר באצילות"המאציל אגילויו ד

אמרנו  אבל המלכות הרי .האצילות כמו שבארנו שם בארוכה

והנה הם יוצאים  .ע"לת כל הביועכי שם הוא גילויו ית"ש בפ

כי  ,פ סדר כל גילוייו אשר נתגלה שם"ונמשכים מהאצילות ע

 .מ לעיל"ע וכמו שכתבנו בכ"כל האצילות הוא שורש להבי

כי  ,ע השתוות כלל עם האצילות מאומה"שר שאין לכל הביובא

ע "ומציאות הבי ,האצילות הוא כולו אלהות גמור יחיד ומיוחד

לכן הנה יסד המאציל ית"ש את  ,אינם אלהות כלל והם נפרדים

ואותו  ,י שורש מיוחד בפני עצמו"ע ע"גילויו בפעולת הבי

 ,וחדכ מאצילות ממש אלהות גמור יחיד ומי"השורש הוא ג

ע נתגלה רק באותו השורש לבד "אלא שגילויו בפעולת הבי

ע בהשתוות עם "כדי שלא יומשך המציאות דבי ,ולא למעלה

   .האצילות

א.  –ע יכילו ב' תכונות "היינו שהרצון העליון היה שעולמות בי
שיהיו כתבנית סדר עמידת הפרצופים כמו שבאצילות. ב. שיעמדו 

אבל בסדריו דומה לשורש הא ענף במדרגה של נפרדים. כדי להוצי

שמצד  ,נתייסד פרצוף המלכות להיות עומד ומשמש לכך ,לא ממינו

אחד עומדת כחלק מפרצופי האצילות וכולה אלהות גמור ומיוחד 

ס, ומצד שני יכול להוציא ולהמציא עולמות שאינם בגדר "באור א
  זה.

ונעשית לפרצוף  ,ואותו השורש הנה הוא המלכות דהאצילות

כדי שתהא לשורש מיוחד להגילוי  ,י עצמו באצילות גופהבפנ

ע אשר נתגלה בה המאציל ויצא בה מבחינת "דפעולת הבי

לבחינת בורא ויוצר ועושה. ומשום שהיא נעשה  ותאציל

 ,לשורש מיוחד בפני עצמו ופעולתו בה הוא בפעולת הנפרדים

לכן יסד  ,ו"ו וח"כ ח"וכדי שלא תתראה ע"י זה לנפרדת ג

את כל בנין פרצופה רק  מהט' ספירות הראשונים  המאציל

וכלול כל נקודה  ,כי עצמות דהי' ספירות הם י' נקודות .עצמן

ט' ' מלכויות. שהונבנית פרצוף המלכות מכל הי ,מעשר

מלכויות דהט' ספירות הראשונים הם נמשכו בה ומזה נבנית 

   .כל פרצופה ונשארו הם רק בט' לבד והיא משלמת אותן לי'

א עומדת בעצמה בסוד עשר "וש, שכל ספירה מעשר ספירות זפיר
א יש בסופה את ספירת המלכות "ספירות פרטיות. לכל ספירה דז
א, מלכות דחכמה מלכות דבינה "הפרטית שלה, מלכות דכתר דז

וכו'. המלכות הכללית שבאצילות יצאה רק בבחינת מלכות דמלכות, 

ט' המלכויות  א את"י שנטלה מז"וכל שאר ספירותיה נבנו ע
הפרטיות שבכל ספירה מספירותיו, מלכות דכתר שלו נעשה כתר 

שלה, וכן מלכות דחכמה שלו נעשה חכמה שלה. ובזה נמצאת היא 

  ס ספירותיה, וכל שלמותו אינו אלא בה."שלימה בכל י

הגם שכל פעולתה היא בפעולת  ,וע"י זה נתעצם יחודה עמהם

תה גופה שהוא ולא עוד אלא שגם עיקר עצמו .הנפרדים

א וכן "כ כלולה רק בז"יצאה מתחילה ג ,נקודתה העצמית שבה

   .א לעולם"זנשאר שרשה ב

ל הדבר להולדת "י ז"פירוש, שבסדר יציאת הפרצופים המשיל האר
א ונוק') היתה מעוברת מהם, "ולד, כך שהבינה שהיא אם הבנים (ז

לאחר א אלא חלק ממנו. וגם "ואז המלכות לא היתה כעובר תאום לז

א ו'נולד' עדיין היתה כלולה עמו, והיתה צריכה גידול "שיצא ז

ר וחוה שמתחילה לא עמדה בפני עצמה אלא "ונסירה כדוגמת אדה
  כחלק ממנו. 

כי מתחילה בהיותם שניהם כלולים בבינה והוא באות ה' 

הנה  ,ה אשר צורת אות ה' הוא ד' ו'"ה ב"ראשונה דהשם הוי

ובסוד פסיעה לבר  25ו דהו'ף הקוהיתה כלולה שם עמו בס

כ כאשר יצאו "ואח .ב"ג ע"ק פרשת בלק ר"שאמרו בזוה

ולא  ,הנה הם שניהם האותיות ו' ה' דהשם ,מהבינה ונתגלו

ע "י כלל שהוא הוראה על פעולת הבי"נקרא עדיין בשם אדנ

ה עצמו האות ה' אחרונה שבו "ק בהשם הויראלא שהיא  ,ל"כנ

                                                           

 

 

בספר תורה דרך כתיבת אות ה' ראשונה שונה במקצת בזה שבסוף הקו  25
תוך הה' ישנו קו קטן ביותר הנמשך ממנו לצד ימין, והוא רומז על הקטן שב

כ כאשר יוולדו ייעשה אותו קו קטן "א בזמן העיבור. אח"כלילות המלכות בז
  ה."לפרצוף המלכות ולאות ה' אחרונה דהוי
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על  ,י"כשנתגלה בשם אדנכ "וכן גם אח .שהוא שלימו דהשם

כל זאת נשאר שרשה בו לעולם בכל קו האמצעי שבו והם 

א שלא "ס דז"ט', והוא (ה'אח' בגי' ט') הד 'לעולם אחד אח

והם לעולם אחד  ,והד' היא מלכות ,ס כנזכר"נשאר הוא רק בט

י גם "ואינה נקראת בשם אדנ .י"כמו שיתבאר עוד לקמן בעזה

שהיא השורש לכל פעולת אלא על שם  ,בהיותה באצילות

א והיא הה' אחרונה "אבל עצמותה גופה היא כלולה בז ,הבי"ע

   .ה שבו והיא באחדות עמו לעולם"דהוי

אבל  ,י שורש הבי"ע הוא נתגלה בהמלכותוהרי לנו עכ"פ כ

א הוה שם כל שורש הבי"ע רק בבחינת שורש השרשים "בז

עצמו ולכן נעשה המלכות לפרצוף בפני  .לבד ונעלם שם מאד

כי מה שהוא  .כדי ליתן אפשרות לשורש הבי"ע שיתגלה בה

א הוא נמשך בהמלכות ומתגלה בה בכל הראוי "נעלם בז

נוקבא 'ולכך היא נקראת בשם  .להמציא את הבי"ע על ידה

תגלה בה ונעשה ומה שנעלם בו נ .כי היא מקבל ממנו 'א"דז

 אלא כל זמן שהוא בו .ע משניהם יחד"יכל פעולת והנהגת הב

שכל זמן שהוא במוח האב הוא  ,הוא על דרך מציאות הולד

ואינו מתגלה רק באמו  ,נעלם בו מאד וכלול בו רק בכח לבד

ובה נגמר ונעשה ויוצא ממנה ולכך  ,וכעצמים בבטל המלאה

י "ה אדנ"והם השמות דהוי .היא נקראת בשם נוקבא אליו

אמר וכן נ .זה שמי וזה זכרי ,י"י אדנ"ה הוא ע"שהגילוי דהוי

(בגימ') כי היכל שהוא  'וה' בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ'

י הוא היכל "כי השם אדנ ,י"הרי הוא במספר אדנ 'הס'ה "ס

  ה. "להשם הוי

י כמה רמזים המרמזים שהיא כולל את "תיות אדנואוהנה יש ב

ועיין  ,א"ב כלל י"ש בשער תיקון נוק' פ"כמ ,כל האצילות כולו

י "אך הנוגע לענינינו הוא כי א' דאדנ .ב"ה ע"ק פקודי רל"זוה

י "וי' דאדנ .ל"כי היא קשורה שם כנ ,ה שבכתר"הוא א' דאהי

ואותיות ד'  .ל"כי היא באחדות עמו כנ ,א"ה שבז"הוא הי' דהוי

שהם סוד כל מיני שפע  ,ה"ד צרופי הוי"י הם נ"נ' דאדנ

ואצילות ומהם נמשך כח בכל הנמצאים שבעולם בהתהוות כל 

ש "וכמ .י"י אדנ"המספיקים צורך כל הנבראים עוהם  ,הוה

ובפרדס  ,ד צרופים"נ, ומבואר כל הבספר שער אורה שער א'

י כל "והרי נכלל בהשם אדנ .א"שער פרטי השמות פ' י

למעלה שהכתר כולל אותם  .העליונים כולם כי היא כלל כולם

למטה שהיא הסוף שהוא השורש שלהם, והמלכות כולל אותם 

, ומקבלת ל"בניינה הוא מכל המלכויות שבהם וכנכי  .של כולם

כי  ,א"ולכך היא נקראת בשם נוק' דז .עת למטהפשמלמעלה ומ

י שהיא "א הוא הגילוי דהאצילות והיא מקבלת ממנו ע"הז

ומתגלית בפעולת הבי"ע  ,ה"באחדות עמו הה' אחרונה דהוי

י וה' בהיכל "י אדנ"ה ע"ומתגלה הוי ,י"שהוא בגילוי דשם אדנ

  ו.קדש

בפיסקאות הבאות נכנס הרב הרבה לסוגיית רחל אמנו ולאה ויעקב 

והשבטים. בעצם ענינו של הספר וסדרו הוא יוצא מהענין לפי סדר 

הדברים ומאריך בדבר הרבה כהרגלו בקדש. לכן הלומד המעונין 

ללמוד את סדר פרצוף המלכות בתוך חמשת הגילויים הכלליים לפי 

[[[ ואחר שיגמור הסדר שנכתב עד כה, ידלג לפר ק ו' לקמן עמוד
  הדרוש יחזור לדברים שדלג.

כי היא שורש  'רחל'כ בשם "[ב] וכן נקרא המלכות דאצילות ג

ז "ק בלק קפ"ש בזוה"וכמ ,רחל אמנו ורחל היתה מרכבה אליה

ורחל באה דא דיוקנא דרחל אחרא כו' כי רועה היא איהי 'א' 

הענין. ונקראת מנהגא לון ואתפקדא עלייהו כו' עיין שם כל 

ש "וכמ ,רחל אמנו עקרת הבית שהיא עיקרה של בית

א סימן ב' וכן בפסיקתא דרב כהנא "בבראשית רבה פ' ע

רחל היתה עיקרה של בית. וכן נקראת  – ְוָרֵחל ֲעָקָרהפיסקא כ' 

א "ד סע"ש בפרשת ויצא קנ"וכמ ,רחל דלעילא עיקרא דביתא

ן עוד בפרשת ועיי .דהאי עלמא עליה אתדבר ,דאיהי עיקרא

י "א. כי ע"ד סע"א א' בארוכה פרשת אחרי מות ע"בשלח נ

נכלל בה כל זוהר דלעילא מאספקלריא י "ה באדנ"היחוד דהוי

ע"י זה היא  ,ל"המאירה שהוא אור כל האצילות כולו וכנ

ש בפרשת בלק הנזכר עיין שם "וכמ ,ע"מנהגת כל העולמות בי

לכן נקרא כל היטב. ומשום שרחל אמנו היתה מרכבה אליה 

א הנזכר תני ר' "ר פ' ע"ש בב"וכמ ,בית ישראל על שמה

שמעון בן יוחאי לפי שכל הדברים תלוין ברחל (כמו שיתבאר 

למטה) לפיכך נקראו ישראל על שמה. רחל מבכה על בניה, 

ולא סוף דבר לשמה אלא לשם בנה אולי יחנן ה' צבאות 

נה ולא סוף דבר לשם בנה אלא לשם בן ב ,שארית יוסף

   .שנאמר הבן יקיר לי אפרים

וכל זה הוא משום שהיא דוגמא דרחל עלאה שהיא כנסת 

ובסיבתה  ,ה רק עליה"ולכן היה כוונת יעקב אבינו ע ,ישראל

ב "ונולדו כל הי ,לקח גם את לאה אמנו וכן בלהה וזלפה

ב שבטים ברחל עלאה "שבטים על ידה. וכן מושרשים כל הי

 ק "ש בזוה"וכמ ,חתונות שבהשהיא המלכות דאצילות בהז' ת

כי ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון  ,ב"ד ע"משפטים ק

ה וכן שאר הו' שבטים וכמו שיתבאר למטה "ת נ"הם בחג

ה מלך השמיני. וכן הם "א בד"צ פ"א בספד"ש הגר"וכמ

ב גבולי אלכסון "ב תחומין שבה שהם הי"מושרשים עוד בהי

  א. "א ע"ש בפרשת ויחי רמ"ק שבה וכמ"דהו

היינו שלמלכות ישנם י' ספירות פרטיות משלה, וכל אחד מהשבטים 
ב גבולי "הנמנים לעיל היה מושרש באחד מהם. חוץ מזה ישנם י

ק רומז לששת "ק, וענינם הוא שכל ו"אלכסון שמתפשטים מהו

המימדים צפון דרום מזרח מערב ומעלה ומטה. ובהתפשטותם הרי 

שיש קו חיבור בין המעלה לדרום הם נפגשים זה עם זה, כמו בית 
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ב, ואלו "בתקרה לצד דרום, וכן שאר פאות הבית שבסך הכל הם י
  ק. "ב גבולי אלכסון היוצאים מהו"הם י

ן איך וכיצד היו "בקטע הסמוך נכנס הרב לבאר בפרטות ליודעי ח
ה. סדר זה "עומדים ומושרשים השבטים והשפחות ויעקב אבינו ע

ביאור עד מאד, ואמרתי להניח הדברים כדי ללמדו צריך להרחיב ה

ומה שיהיה נוגע לעצם כך לפי שאין זה עיקר הלימוד בשלב זה. 

  י."ביאור דבריו בהמשך אביא הקדמות קצרות להבהרת הענין בעזה

ה "כי יעקב אבינו ע ,א"ק דז"ויעקב הוא סוד תפארת הכולל ו

ל בפירוש לספרא "י ז"ש האר"ק וכמ"היה מרכבה להו

ב "(ועיין תיקון נוק' פ .ב"א ע"ספר זוהר הרקיע קכדצניעותא ב

ז "ת קמ"ב ופרשת ויצא בס"ו ע"ק אחרי מות ס"ט. ובזוה"כלל י

ויבא יעקב דא תפארת קדישא)  ת"ז ב' בס"ב וכן שם קנ"ע

היוצאות  ,ק"א הכולל ו"והרי היה יעקב דוגמת תפארת דז

ושם הוא שורש לאה אמנו כמו שיתבאר  ,מהבינה עלמא עלאה

ק הכלולים "וכן יצאו מלאה שית בנין שהם סוד הו .הלמט

ובלהה וזלפה  ,ג ב'"ק ויצא קנ"ש בזוה"בתפארת סוד יעקב וכמ

ש "וכמ ,שרשם הוא באחוריים דרחל ולאה העליונים שבאצילות

 ,ה א'"ד א' קנ"ק ויצא קנ"ב ועיין בזוה"הרב בשער הקליפות פ

הד' בני ולכן כשלקח את רחל ולאה לקח גם אותן ונולד מהן 

אך על כל זאת  .וריים דחסד גבורה נצח הודחהשפחות והם מא

ש בפרשת ויצא "הנה נאמר עליהם וכל אחוריהם ביתה וכמ

נמשכו גם הם מהפנים שהוא מהד' פרקין תתאין ושם ושם 

ד ב'. ויוסף ובנימין הם "ש בפרשת משפטים ק"דתרין רגלין וכמ

א ובנימין עלה "זכ עלה יוסף ביסוד ד"ואח ,מיסוד ועטרה דרחל

ומנשה ואפרים נטלו ב'  ,ביסוד דרחל ונטלו הם ב' היסודין

(כי יהודה  .א ומנשה עטרה דנוק'"אפרים עטרה דז ,העטרין

הוא מלכות שבאחורי התפארת והוא היה מחובר עם לוי 

א. "ד רע"ש בפרשת משפטים ק"וכמ ,באחורי התפארת דידה

   ).ט"ה ב' ובהארת המוחין פ"ועיין בפרשת ויצא קנ

ב שבטים הם מושרשים בהמלכות "והרי לנו עכ"פ כי כל הי

אשר על ידה ובסיבתה יצאו כל  ,דאצילות שהיא שורש רחל

ל. וכן נקרא "ב שבטים כולן ונקראו כל ישראל על שמה כנ"הי

שכל נשמת ישראל מושרשים  'כנסת ישראל'רחל עלאה בשם 

כי  'אימא תתאה'כ בשם "ולכך נקראת ג ,בה ויוצאים ממנה

א והנוקבא "משום שממנה יצא ז 'אימא עלאה'בינה נקרא 

ומלכות שהיא הנוק' נקרא אימא תתאה  ,שהם כלל האצילות

 ,ע"שהוא שורש כלל ישראל וממנה נעשו כל העולמות בי

וכן  .ט ב' עיין שם"ב א' וכ"ש בפרשת בראשית כ"וכמ

שהוא  ,א"י יחודה בז"ע על ידה ע"מתנהגים כל העולמות בי

י ונכלל בה ע"י זה כל האצילות כולו ביחוד "ה אדנ"דהויהיחוד 

ונעשית ע"י זה אדון כל הארץ ואלהי כל  ,אור אין סוף שבו

ט "ב ופ' וירא צ"ש בפרשת בראשית נ' ע"(וכמ .הארץ יקרא

רשת משפטים ופ ,ש"ב ע"וכן שם ק' ע ,ב בסתרי תורה שם"ע

  ו א') "ט א' ופרשת תרומה קע'א ב' ופרשת תצוה קפ"י

רי נתבאר לנו כי המלכות דאצילות אשר בה ועל ידה וה

כי  ,ע"ס ית"ש להמציא את כל העולמות בי"נתגלה המאציל א

י יחודו "ס ית"ש ע"אכל מציאותם וכן כל הנהגתם הנה הוא מ

והיא  ועל ידה הם מתנהגים תמיד ,וגילויו בהמלכות דאצילות

שה שהוא אור שכינתו ית"ש המתפשט ושוכן ודהשכינה הק

ש בשמות רבה פרשה ב' סימן ב' לעולם אין "וכמ ,ה תמידלמט

פ שהוא חרב האלהים אינו זז "אע ,השכינה זזה מכותל מערבי

ש "משם. ולכך נקרא שכינה משום שהיא שוכן למטה וכמ

הנה היא נקראת בשם רחל והיא כנסת ישראל  ,ושכנתי בתוכם

מ) כי "ז א' ובכ"ש בפרשת ויקרא ה' א' ופרשת בלק קצ"(כמ

ים שב שבטים הם מושר"א שורש כל נשמת ישראל וכל היהי

 ,ועל ידם מצא השכינה מקום ומעון לשכון למטה לעולם ,בה

  והיא שורש רחל אשת יעקב אם ישראל. 

כי הנה יש להבין  .[ג] וראינו כאן לבאר ענין אחד הנמשך לזה

 ,כי הרי מאחר שרחל אשת יעקב היא היתה עקרת הבית

ילות כנסת ישראל אשר בה ושורשה הוא המלכות דאצ

ם שבטים וכנזכר, והם תיקונהא כי עליהב "מושרשים כל הי

דכולהו 'ח א' "ש בפרשת ויצא קנ"נתקשרה השכינה למטה וכמ

[שהיא המלכות  ו'תריסר שבטין תיקונא דעלמא תתאה נינה

כי הבינה נקרא עלמא עילאה משום שממנה יצא  ,דאצילות

ה משום שממנה ועל והמלכות נקראה עלמא תתא ,האצילות

ב שבטים הם תיקונהא "וכל הי .ע"ידה נעשה כל העולמות בי

ולכן]  ,ל"כי על ידם מצא השכינה מקום ומעון לשכון למטה וכנ

ונטלא דוכתא האי עלמא  ,כיון דאיתיליד בנימין מיתת רחל'

ועל דא לא אתיליד בנימין אלא בארעא  ,תתאה לאתתקנא בהו

בבאי מפדן מתה עלי רחל בארץ הדא הוא דכתיב ואני  ,קדישא

ותמן מיתת רחל ונטלא דוכתא האי עלמא תתאה  ,כנען בדרך

וכל זמנא דרחל קיימא עלמא  .לאתישבא בביתא שלימתא

ואי  .מיתת רחל נטלא ביתא בשלימו ,תתאה לא אתתקנא בהו

אלא בגין דביתא  ,תימא לאה אמאי לא מיתת בההוא זמנא

אתתקנא ולאו מעלמא בעלמא תתאה איהו וכלא מינה הוו ל

[שהיא בינה שרש לאה] ובגין כך לא מיתת בההיא  ,עלאה

וכמו שיתבאר עומק הדברים דמיתת רחל תיכף אחר  ',שעתא

כיון 'ב "ח ע"עוד שם קנ .ב שבטים לקמן"שנולדו כל הי

דאתיליד בנימין אתקשרת שכינתא בכלהו שבטין ונטלא ביתא 

שתלימו תריסר ויעקב הוה ידע ברזא דחכמתא דכד י ,בכלהו

שבטין דשכינתא תתקשט ותתקשר בהו ורחל תמות ואיהי 

שכינתא 'ט ב' "וכן שם קנ .עניןהש כל "כו' ע 'נטלא ביתא
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ש "כו' וע 'לעילא כו' שכינתא לתתא בתריסר שבטין קדישין

   .ה א' ב' בסתרי תורה"עוד קס

כי  ,ב שבטים הם שייכים כולם ברחל"והרי לנו מכל זה דכל הי

מרכבה להשכינה הקדושה המלכות דאצילות אשר היא היתה 

כ הרי יפלא "וא .ב שבטים מושרשים בה ונמשכו ממנה"כל הי

ב שבטים כולם רק "מאד כי לפי זה היה צריך שיצאו כל הי

והרי לבסוף לא נולדו ממנה עצמה אלא רק ב'  ,מרחל לבד

ה לישא את לאה "וגם למה היה צריך יעקב אבינו ע ,שבטים

הרי כל עלמא תתאה שהוא המלכות  כי ,וזלפה כלל וכן בלהה

דאצילות השכינה הקדושה כנסת ישראל הוה רק רחל מרכבה 

ועוד כי הרי לאה הנה הוא שרשה מהארת המלכות  .אליה

 ,דבינה היוצאת מאחוריו סוד קשר של תפילין של ראש

והבינה היא האימא עלאה  ,כמבואר בשער לאה ורחל וכנודע

ד ב' "ש שם קנ"וכמ ,ליעקב והן לרחל ן והיא האימא הן"דהזו

כו'  'מהכא דסני בר נש עריין דאימא ,וירא ה' כי שנואה לאה'

ג ב' שמבואר שם כי לאה היא סוד "ש עוד קנ"וע ,וכנודע כל זה

יטה שהם בינה ומלכות והם אימא ובתה מיובלא ורחל סוד ש

  כ הרי איך נעשו כאן בעולם הזה לשתי אחיות. "וא ,כנודע

א ומלכות, וספירת "בסדר הפרצופים עומדת הבינה כאם לזהיינו ש
המלכות הפרטית של הבינה בהארתה לחוץ הוציאה את פרצוף לאה, 

כ יוצא שלאה מושרשת בבינה והיא כחלק מסוגית הבינה שהיא "וא
כ כשיעקב "א ומלכות שהם היו השרשים דיעקב ורחל, וא"אם לז

ביכול, ומה שהיתה נשא את לאה היה בזה בחינת נשואין עם אמו כ

לאה שנואה אמר על כך הזהר מכאן שאדם שונא להתחתן עם אמו, 

ויקשה כי בשורש היתה מושרשת בשורש האם של שורש יעקב. 

  כ סדר יציאתם בעולם הזה כאחיות וכו' "א

כי האמת והעיקר הוא כי כל הענין  ,אך הענין בכל זה הוא

אצילות דיעקב וישראל ורחל ולאה הם כולם רק בהמלכות ד

והם כולם רק מפרטי  ,הנקרא רחל שהיא השכינה הקדושה

וכן כל האבות כולם ומשה  .האורות והפרצופים אשר בה גופה

ה וכל הנשמות כולם אשר מעולם ועד עולם הם כולם רק "רבע

ה בשעתא) כי היא העלמא "ח ג' ד"ח ל"א תז"ש הגר"(וכמ .בה

כל ע וכל עניניהם ו"שמציאות כל העולמות בי ,תתאה

 ,תהלוכותיהם אשר הן בעצם והן במקרה הם כולם רק בה

שכל מה  .כי אמת מלכנו ואפס זולתו ,וממנה יצא ונעשה הכל

ע מעולם ועד עולם הוא הכל מהגילוי "שנעשה בהעולמות בי

 .והוא המלך ה' צבאות ,ס בהמלכות דאצילות"והיחוד דאור א

ביו ן בפרשת ויגש בפסוק ויזבח זבחים לאלהי א"ועיין רמב

ע "ש. והכלל הוא כי אין שום ענין בכל העולמות בי"יצחק ע

כי היא כלל  ,זולת המלכות דאצילות שהוא השכינה הקדושה

 ,ש אשר למעלה למעלה"כל האצילות שהוא כלל כל גילוייו ית

ע אשר למטה והוא "ובזה היא מנהגת את כל העולמות בי

ים והמלכות שהיא מלכות שמ ,ל"י וכנ"ה אדנ"היחוד דהוי

  מלכותו יתברך הנה בה נעשה הכל וזולתה אין דבר.

לסיכום בפרצוף המלכות ניתן כח מכל פרצופי האצילות כל אחד 

ע. דומה "כפי ענינו כדי שתוציא אותו כהראוי כנגדם בעולמות בי
הדבר לאשה המקבלת הריון שכל ה'גנים' של האב שבאו לו מהוריו 

עד  היא מהוריה וכו'וכן למעלה ניתנו בהולד וכן גם מה שקבלה 

יוצא מכל השלשלת שמעליו. אבל כל ענין זה חוזר שנמצא שהולד 

כ באמרנו שהאבות "י אמו בלבד. א"להיות יוצא לפועל אך ורק ע
א הנה אמת הוא, אבל בירידתם "הם כנגד חסד גבורה תפארת דז

למטה להופיע כמציאות בעולם שלנו היו מוכרחים לירד לפרצוף 

א "גבורה תפארת דזלהשתרש שם בחסד המלכות דאצילות ו
זאת אומרת שסדר עמידת כל הפרצופים  שבהמלכות עצמה.

באצילות בכללות כמו שלמדנו, הנה עמידתם במקביל באופן מוקטן 

א "א פרטי ומתחתיו או"קיים גם במלכות עצמה, שיש בה א
ה "א ונוק' הפרטיים שבמלכות. ואברהם אע"ומתחתיהם עומדים ז

א "א דאצילות הנה ירד ונתשתרש בחסד דז"ד דזשהיה מושרש בחס
כ לירד ליסוד ומלכות של המלכות ומשם "ואחהפרטי שבמלכות 

   יצא כנשמה בעולם שלנו. וכמו שיבואר להלן בדברי הרב.

דומה הדבר לאדם שיש לו כל מיני חכמה שבעולם, אבל אין גילוי 

ש "לחכמתו אלא דרך פיו שמדבר ומלמד לאחרים את חכמתו. וכמ
פ קרינן לה' שהפה עומד "פה, תורה שבע –ט 'מלכות "אליהו זל

כנגד ספירת המלכות שבראש וכל החכמות שיש באדם אין להם 

  י הפה דייקא. "גילוי אלא ע

וכן היא השער לה' אשר אי אפשר לכנוס זולתה בשום תפילה 

וכמו  ,י קבלת עול מלכות שמים"ועבודה אלא דוקא רק ע

ב ובתיקונים תיקון "ו ע"נא פנחס רנשהאריכו בזה ברעיא מהימ

מ בזוהר "וכ ,ב ובכמה מקומות"ב ע"ח ל"ובתז ,ב"ל ע"ט ט"י

   .תנינא

יש כאן עיקר גדול שהרב קיצר בו והוא ענין זה שבאותה המדה 

שהמלכות נעשית התווך בין כללות הגילוים שבאצילות להופעת 

מה המהלך לכניסת האדם אל  –להיפך הוא כך גם  ,ע"דוגמתם בבי

הוא  שמעבר למלכות לא יעשה אלא דרך בה. וענין המלכות בנפש

יראה (יראת הרוממות). היינו  –תנועת קבלת עול מלכות שמים 

שכל כח החיבור בין נברא לבוראו מתחיל בענין שבו הנברא מקבל 

בנפשו פנימה את מלכות ה' ובזה יכול לחול עליו כל שאר חלקי 

  השפע בעבודה. 

ו י בקרבנ"ה ואמר ילך נא אדנ"שרבעוכן על זה ביקש מ

וניתן לו  'תהך כען שכינתא דה' ביננא'ותרגום אונקלוס 

והיא שוכן בקרב ישראל ממש  .ש ברכות ז' א'"בקשתו וכמ

ג כי כל קשוטי  "ז ע"ח פ"א בתיקונים תיקון ל"ש הגר"וכמ
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ה מה) "ד בד"ומעשה ישראל וכל עניניהם הכל בה כו' (ושם ע

ק "הכל אליה דאנן איברים דילה (עיין זוה יקונין בדידןתדכל ה

ה וכד) דהיא מתפשטת "ב בד"ב ושם נ' ע"ט ריש ע"ג קצ"ח

ל בתוך "וזה שאמר ושכנתי בתוכם ר .בכל אחד ואחד מישראל

והרי לנו עכ"פ כי שורש  .בני ישראל והיא כנסת ישראל

ומה  .המציאות דכל הנשמות כולן הם מתגלים ונעשים רק בה

א ויעקב וישראל "יצחק הם בחסד וגבורה דזשנודע שאברהם ו

אלא שיעקב הוא בסוד  ,א עצמו"א שהוא עיקר הז"ת דז"בת

ש בשער הפסוקים בפסוק "הקטנות וישראל בסוד הגדלות וכמ

ה הוא "ומשה רבינו ע ,לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל

הנה כל זה הוא רק בבחינת  ,ת"בסוד הדעת פנימיות הת

כ רק "והעיקר הוא כי כל זה הוא ג ,שורש שרשם הנעלם

כי המלכות עצמה הנה יש בה כל  .א שבהמלכות"בבחינת הז

כי כמו שהוא בכללות האצילות כן הוא בכל  ,הבחינות כולם

א "ישנם בהמלכות גופה בחינת עתיק או .פרצוף בפני עצמו

וכן  ,ן הכלליים"א זו"א או"ן הנמשכים בה מעתיק א"א זו"או

ת ישראל יעקב "הם בפרטיות שהם ישסוישנם בה כל פרצופי

ומהם הוא כל הנשמות כולם אשר  ,לאה ורחל וכל הבחינות

ה "א ומרבע"ת דז"ונשמת האבות שהם מחג ,מעולם ועד עולם

 ,א שבהמלכות"הוא הכל מהז – א"שהוא מהדעת הפנימי שבז

כי כל הנשמות כולם הם ממנה אלא שכל אחד הוא משורש 

  מיוחד שבה. 

הנתגלה  שבכל דור הם כולם משורש כללי אחד והנה הנשמות

אלא שבפרטות  ,י שפעת אור שמקבלת מלמעלה"בהמלכות ע

כי נמשך כל אחד משורש מיוחד בפני עצמו  ,הם מתחלקים

זה מרחל שבה  ,וכגון זה מיעקב שבה וזה מישראל שבה .שבה

, וכן בפרטי פרטות. זה מחסד וזה מגבורה ,וזה מלאה שבה

וכל אחד הוא בתכונה בפני  ,דומין זה לזהולכן אין בני אדם 

הוא במקום אחד שהוא  . אמנם השלמת וגמר כולםעצמה

כ הם יוצאים כולם "וכן אח .בהיסוד שבה ושם נשלמו כולם

 ,וכן הוא על דרך זה עוד .ממקום אחד שהוא מהמלכות שבה

ם האבות לכל שכל הנשמות אשר בכל דור הקודם הרי ה

כי בהגיע עת  .י הם שורשםא כבההנשמות אשר בכל דור 

הנה מתגלה בה מציאות שורש  ,דמציאות הנשמות שבכל דור

י שפעת אור שמקבלת "כללי אחד לכל אותן הנשמות כולן ע

והנה הוא מתגלה ויוצא ונמשך מהמציאות דשורש  ,מלמעלה

ולכן הוה כל דור הקודם  ,הכללי שבהדור הקודם אשר בה

ורש כללי אחת הנמשך כי כל דור הוא מש .האבות להדור הבא

והרי הוה כל דור בבחינת  .מהשורש הכללי שבהדור הקודם

כי הם משורש כללי אחת שבהדור הקודם שהם  ,אחים זה לזה

וכן נשלמים ויוצאים כולם ממקום אחד שהוא היסוד  ,האבות

אלא שעל כל זאת הנה נמשך כל אחד ממקום פרטי  .ומלכות

מחסד וזה מגבורה זה זה  ,מיוחד אשר בפרצוף המלכות הכללי

כי אותן  .מרחל וזה מלאה זה מיעקב וזה מישראל וכנזכר

ולכך אין בני אדם דומין זה  ,הפרטים כולם הם בכל דור ודור

   .ל"לזה וכנ

לסיכום, כל דור מוכלל מכל פרטי קומת פרצוף המלכות, שאין לך 

דור שאין בו נשמות מכל בחינותיה. כל דור שיורד לעולם תחילת 

ו באור עליון הנמשך בה ומבקש להתגלות על ידה בעולם התהוות
י נשמות חדשות. האור הכללי הזה כולל בתוכו כח כל אותם "ע

הנשמות ומתחלק בהם כפי התחלקותו בהמלכות בפרטות איבריה. 

בהגיע תור דור חדש לצאת לעולם יוצא משורש ההארה שהוציאה 

המלכות ויוצא את הדור האחרון אור נוסף וגם הוא מתחלק לאיברי 

בנשמות של הדור הבא. ונמצא שאור הדור החדש 'נולד' משורש 

הדור הקודם, ולכך בעולמנו כך גם הוא כן, שכל הדור של הבנים 

יוצא מהאבות של הדור הקודם. ובזה עומדים כל אנשי דור אחד 

כאחים ברמה מסוימת שהרי הם יוצאים מאותו ענין של הארה 

  דור.  המתחדשת במלכות לצורך אותו

 ,ואחר כל זה הרי ניחא לנו מה שהערנו לעיל בענין לאה ורחל

כי  .איך שהם שתי אחיות מאחר שלאה הרי היא מהבינה אימא

כ רק מהמלכות הכללי ויצאה עם "הרי גם לאה היא באמת ג

 ,כ הרי ודאי שהם אחיות זו לזו"א ,רחל בדור אחד וממקום אחד

חל הוא אלא ששורש לאה הוא מהבינה שבה ושורש ר

אבל שניהם הם מפרצוף כללי אחת ויצאו  ,מהמלכות שבה

  בדור אחד וממקום אחד והרי הם אחיות בודאי. 

הקדמה לקטע הבא (למי שאין לו יד ורגל בסדר עמידת הפרצופים 

ן הוא, שבקטנות הנוק' "סדר עמידת פרצופי זושבאצילות). הנה 

אמנם צריך  א מאחורי חזהו עד רגליו."סדר עמידתה הוא באחור דז

לדעת שלפרצוף הנוק' בעצמה ישנו רמז לספירת המלכות הפרטית 

שבה עצמה, שהוא אותו הבשר תפוח הנמצא בשיפולי מעיה. בקטע 

הבא מעמיד הרב שרחל שהיתה מרכבה לספירת המלכות 

שבהמלכות הכללית, אין הכונה על אותה הבחינה הרמוזה באותו 

א הפרטיים "חרי זבשר תפוח, אלא בפרצוף הנוק' העומד מא

שבמערכת הנוק', וכמו שבואר לעיל שכל הפרצופים וסדר עמידתם 

  קיימים גם בפרצוף המלכות הכללי. 

הנה אין הכוונה על בחינת  ,והנה רחל שהיא מהמלכות שבה

 ,העטרה שהוא ספירת המלכות הפרטי היותר אחרונה שבה

אלא הכוונה  ,ל אות ב'"אשר שם הוא שורש מנשה בן יוסף כנ

י שבה אשר מהטבור "הוא שהיא פרצוף המלכות העומדת בנה

ל שישנם בהמלכות הכללי דאצילות כל "וכנ .ולמטה שבה

והיה שורש רחל אמנו פרצוף המלכות הפרטי  ,הפרצופים

ואותו פרצוף המלכות הפרטי הוא נקרא  ,שבהמלכות הכללי

אך פרצוף  '.ושם הקטנה רחל'ועליה נאמר  'רחל הקטנה'בשם 
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רחל 'כ בשם רחל והוא רחל הכללי "הכללי היא נקרא גהמלכות 

ה הכללי שבאצילות שם "והיא הה' אחרונה דהוי ',הגדולה

וכמו  ,ועומד עיקרה באצילות תמיד ,ל אות א'"י הכללי הנ"אדנ

אך רחל הפרטי הנה היא  .שיסדו ושכינת עוזו בגבהי מרומים

ועליה אמרו לעולם לא זזה שכינה  ,כ"מתפשטת למטה ג

 .ל אות ב'"ב שבטים הנ"והיא השורש דכל הי ,תל מערבימכו

שכינתא לתתא 'ט ב' "ק ויצא קנ"והוא מה שאמרו בזוה

ושניהם הם אחד כי הרי רחל הקטנה  ,ש"ע 'ושכינתא לעילא

כ רק ממנה עצמה פרצוף פרטי אחד מפרטי הפרצופים "היא ג

היא  ,ב שבטים"אך אותה רחל הקטנה שורש דהי .שבה וכנזכר

כ ובישראל עצמן ושכנתי בתוכם "פשטת למטה גאשר מת

רצופים העליונים שבה הם לעולם כ שאר כל הפ"משא .ל"כנ

ועיקרה  ,וזהו שאמרו שכינתא לעילא שכינתא לתתא .הלמעל

   .הוא לעילא וכנזכר

כי רחל ולאה נשי  ,והרי נתבאר לנו עכ"פ מה שנוגע לענינינו

רש לאה והגם ששו .יעקב הם באמת שתי אחיות גם משרשן

אך זהו רק בבחינת שורש  –היא מהבינה אימא עלאה 

כ רק "אבל גילוי מציאותה הוא ג ,השרשים הנעלם לבד

ות נתגלו שמכי שורש כל הנ .בהמלכות הכללי דאצילות

ורחל הוא מהרחל  ,ולאה הוא מהבינה שבה ,ונמצאו רק בה

והרי הם שניהם מהמלכות הכללי רחל הכללי  .הפרטי שבה

וכן היה יציאתם ממקום אחד שהוא מהיסוד  ,אחדויצאו בדור 

כי  ,והוא עצמו היסוד ומלכות שברחל הפרטי ,ומלכות שבה

 .כ הרי הם שני אחיות בודאי"וא .משם יוצאים כל הנשמות

ב שבטים הם מושרשים כולם ברחל הפרטי "אמנם שורש כל הי

  כי שם נתגלה מציאותם וכמו שיתבאר עוד למטה. 

 ,ל"רחל עקרת הבית עיקרה של בית וכנ [ד] והנה מה שנקראת

הוא משום כי לאה היא רק מהארת הבינה לבד היוצאת 

ל רחל היא מכל בא .מאחורי הראש בסוד קשר של תפילין

ועוד משום שגם  .ל"ספירת המלכות כולה שהיא פרצוף גמור כנ

כ מהיסוד ומלכות דפרצוף רחל "יציאת נשמת לאה היה ג

וע"י זה הרי  ,ל"ל הנשמות וכנכי משם הוא יציאת כ ,הפרטי

וגם יש טעם עוד כי משום  .כ"נשארה היא כלולה ברחל ג

הם נסתרות  ר"ר וכל הג"שלאה היא מהבינה שהיא מהג

ן "ת שהם הזו"ועיקר הגילוי הוא רק בהז ,ט"אליהו זלש "וכמ

 .י המלכות"א נתגלה רק ע"שגם הז ,ד זה שמי וזה זכריוסוהם ב

משום שהיא  'עלמא דאתכסיא' ק בשם"וכן נקרא לאה בזוה

ק "אבל רחל נקרא בזוה .ר שהם נסתרות"מהבינה שהיא מהג

 ,מ"ד ובכ"ש בפרשת ויצא קנ"וכמ 'עלמא דאתגלייא'בשם 

ומשום כל זה  ,ש למטה הוא על ידה"משום שעיקר גילויו ית

  ל. "הנה נקרא רחל עקרת הבית עיקרא דביתא וכנ

ית. א. משום שכל מה ב' טעמים הביא למה שרחל נקראת עקרת הב

ע לא יצא אלא דרכה ועל ידה בלבד. ב. משום שכל ענין "שיצא בבי
ן וכמו שנתבאר, וכיון שלאה מושרשת "הגילוי אינו אלא בהזו

כ נמצא שענינה נסתר "בהמלכות דבינה שהיא מהג' ראשונות א

. אבל רחל כל ענינה הוא גילוי שהוא הענין דהעולמות שלנו, בעצם
  קא רחל בסוד עיקר הבית ולא לאה.ולכך עומדת דו

ה לישא באמת את לאה "אמנם מה שהיה צריך יעקב אבינו ע

דו לטים רק ממנה ומרחל לא נוכ, וכן מה שנולדו עיקר השב"ג

ב שבטים "הגם שהיא עיקרא דביתא וכל הי ,רק ב' שבטים לבד

ל וכמו "הם מושרשים בשורשה העליון שהוא רחל הפרטי וכנ

וכן הרי ראינו באמת כי היה תשוקת יעקב  .שהערנו בזה לעיל

עד שגם אחר מיתתה היסב  ,ה על רחל הרבה מאד"אבינו ע

מטתו באהל בלהה שפחתה ולא באהל לאה שהיא מהד' 

וכן אהבתו  ,אמהות ושוכבת בחיקו לעולם במערת המכפלה

וישראל 'ש ביוסף "וכמ ,ליוסף ובנימין היה יותר מכל השבטים

ואביו אהבו ונפשו 'וכן בבנימין כתיב  ',אהב את יוסף מכל בניו

והרי אהב אותם גם מלוי ויהודה אשר הם נטלו  ',קשורה בנפשו

ה שהוא שורש כל "וכן משה רבינו ע ,כתר כהונה ומלכות

ה הרי הכל היה גלוי "ויעקב אבינו ע ,התורה הרי הוא מלוי

וכן כתיב איש אשר  ,וכמו שאמר ידעתי בני ידעתי ,וידוע לפניו

ועל כל זאת הנה  .ל שם"י ז"ש רש"וכמ ,ברך אותם כברכתו

 ,אהב את יוסף ובנימין יותר מכולם ומסר נפשו רק על רחל

אבל  ,ר"הגם שלאה היה ממדרגה יותר גבוה שהרי היא מהג

י וכידוע בסוד הכתוב והנה באר בשדה "רחל הרי היא רק בנה

ש בסתרי תורה "והנה שם שלשה עדרי צאן רובצים אליה וכמ

  ב."א ע"קנויצא 

כי הנה שורש רחל שהיא רחל הקטנה  ,אך הענין בכל זה הוא

נות אחד נגלה ת הנה יסד בה המאציל ית"ש ב' בחישבאצילו

 .כ בחינת החיצוניות והפנימיות שבה"ואחד נסתר והם ג

הנה היא למטה מהכל והיא  ,ובהחיצוניות שהוא הנגלה שבה

מטה ל עד שאין ל"מתפשטת בהארתה ויורדת מטה מטה רח

אבל בבחינת הפנימיות שהוא הנעלם שבה היא סלקת  ,הימנה

 ,ועולה מעלה מעלה עד שאין למעלה הימנה בכל אצילות כולו

כי שם הוא גילויו ית"ש בכוונתו ורצונו בכל בריאת עולמו 

כי היא ראשית לנבראים  .שהוא למלוך על כל המעשים

 ,טהך למוכדי לגלות כבוד מלכותו יתבר ,שממנה נברא הכל

תאה דאיהי תב שכינתא "ב סע"ש בהקדמת תיקונים י"וכמ

כי  ,ראשית לנבראים כו' ובגינה אתמר מגיד מראשית אחרית

וסלקת ועולה עד  ,היא סוף הכל המתגלה ונמשך מראשית הכל

אמנם הוא כי  .ל אות א'"המלכות דאין סוף שהיא גילויה וכנ

הנה מעת החטא דעץ הדעת עד זמן התחלת התיקון שהוא 

הנה נתעלם פנימיותה למטה הרבה מאד  ,יאת משיח צדקנוב
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וכן גם למעלה באצילות  ,עד שכמעט שאינה ניכרת כלל

 .ותלה ותולה גילויה שם לפי מעשה התחתונים ,כ"נתעלם ג

חודה למעלה והוא , הנה נראה יוכשמתגלית באור פנימיותה

כי כשמתגדל הגילוי נראה יחודה יותר למעלה  .לפי ערך הגילוי

 ,הבשהוא לפי ערך הגילוי דאור הפנימי ו .שמתמעט נתעלםוכ

עד שלפעמים אינו ניכר בה פנימיותה כלל והיא למטה מכולם 

כי  .והוא הרחל הקטנה שאמרנו ,ובבחינת פרצוף בפני עצמו

י שנתעלם פנימיותה הנה היא נראה לפרצוף בפני עצמו "ע

  בהמלכות גופה ולמטה מכולם. 

כות באצילות ככמה פרצופים פרטיים כאן מבאר הרב שגילוי המל

רחל הקטנה, זהו מצב  –ע הוא בהמלכות הפרטית שבה "ושורש הבי

של חסרון גילוי היחוד, ואז יוצאת אותה המלכות להבחן כפרצוף 

בפני עצמה. אבל בזמן התיקון תוכלל רחל הקטנה בכל כללות קומת 

דולה. ע יהיה מרחל הג"ה, ושורש הבי"מלכות דאצילות אות ה' דהוי

דבר זה תלוי בגילוי יחודה למעלה באור אין סוף שהוא כפי מעשי 

  התחתונים בהתורה והמצוות שלהם.

ה והיא "והנה מציאותה העיקרית הרי היא הה' אחרונה דהוי

ה הכללי "ל מהשם הוי"ור ,י"מתפשט ומתגלה בשם אדנ

כי כבר אמרנו שבהמלכות גופה יש בה  ,שבהמלכות דאצילות

ורחל הקטנה  ,ה שלימה"והרי היא כולל הוי ,ולםכל הפרצופים כ

והנה  .י"דענינינו הוא הה' אחרונה שבה המתגלה בשם אדנ

 ,היא יוצאת מהה' ראשונה שבה שהיא בינה אימא עלאה

וכשמתראה ביחודה למעלה הנה מתייחדת הה' תתאה בהה' 

ובסוד ותלכנה שתיהם  ,עלאה שהוא מלכות בבינה רחל בלאה

דבקדמיתא ' ,ג א'"ט קל"תיקונים תיקון סש ב"(רות א') וכמ

דאסתלק ה' עלאה אשתארת ה'  ותלכנה שתיהן ה' ה' ובתר

 ,ש תתאה בתראה) יחידה"ל רחל הקטנה וז"תראה (רתתאה ב

ותלכנה שתיהם 'א "וכן שם בתיקון ל .ש"ע 'איכה ישבה בדד

א "א סע"וכן שם בהקדמת תיקונים י ',בשכינתא עלאה ותתאה

והרי לנו עכ"פ כי כשמתגלה  '.אינון אחיות ן כחדא"דתרי ההי'

ן זה בזה ונעשים בינה "הנה מתייחדים הב' ההי ,אור היחוד

א האותיות י' ו' "וכן מתייחדים אבא וז ,ומלכות לאה ורחל לחד

וכן אמר  .ומתייחדים י' ו' עם ה' ה' ונעשים כולם אחד ,לחד

עמים ה ורחל נכללים לפכי לא ,ג"ל בשער הכללים פ' י"י ז"האר

שבה הוא הגילוי  ,כי רחל היא העיקר .לאה ברחל לחד ונכללת

ר ו' ש הרב במבוא שערים שע"פ מ"כ ע"והוא ג .ל"העיקרי כנ

 ,ת"כי שורש לאה הוא בדעת ושורש רחל הוא בת ,ד"א פ"ח

 ,ת מלבר"כי דעת הוא מלגאו ות ,ולכן נכללת לאה ברחל

ד כי כל "פוע' עוד במוחין דצלם  .ת"שהדעת הוא הפנימיות דת

   .לאה הוא בחינת כתר דרחל

וכן  ,והרי לנו מכל זה כי בשרשם שלמעלה הוה פנימיותם אחד

והיה  ,כ רחל ולאה למציאות אחת"היה ראוי שיהיו למטה ג

ומה  .צריך שתוכלל לאה ברחל ולהיות למציאות אדם אחד

וחסר  ,שנחלקו לשנים הנה הוא רק מסיבת החטא דעץ הדעת

פ תצא "ש בתנחומא ס"וכמ .גם באצילות ע"י זה תיקון הרבה

ב שאין השם שלם ואין הכסא שלם עד "ר פיסקא י"וכן בפס

והרי חסר עתה  .שנעקר זרעו של עמלק ויתבטל הרע מכל וכל

ם שם לאה ורחל בבחינת ב' יועומד ,כ"יחוד הראוי באצילות ג

וכל זה הוא מחמת חסרון  ,וכן נחלקו למטה לשנים ,פרצופים

ה עיקר החסרון הוא ברחל הקטנה שכינתא והנ .דהתיקון

כ לכן מגיע עיקר "כי משום שהיא מתפשט למטה ג ,תתאה

אלא שממילא מגיע החסרון  ,פגם מעשה התחתונים רק אליה

כי 'ב "ט ע"וכמו שאמרו בפרשת ויצא קנ .כ"בהיחוד למעלה ג

 ',כאשר לא אתתקנת שכינתא לתתא לעילא נמי לא אתתקנת

תיקון רק בה שהוא בשכינתא דלתתא ולכן הנה נצרך עיקר ה

  שהיא שורש רחל אם ישראל. 

והרי לנו מכל זה כי באם שהיה העולם על תיקונה והיה מאיר 

לא היתה רחל  ,ומתגלה אור הפנימי דפרצוף רחל למעלה

כי היתה מתעלה  ,הקטנה בבחינת פרצוף בפני עצמו כלל

ה שהיתה לא ,ונמשכת עד למעלה והיה היא ולאה לפרצוף אחד

כ שהוא רחל "וכן היו שניהם למטה לגוף אחד ג ,כלולה ברחל

ולכן היה  .ב שבטים כולן"וממנה היה יוצאים כל הי ,לבד

כי בה תלוי כל התיקון כולו  ,ה רק עליה"תשוקת יעקב אבינו ע

ע "כי היא המתפשטת למטה ומנהגת את כל העולמות בי

ל ובאם שהיה כך היה מתתקן העולם מאז ולהלאה בכ .ל"כנ

אך כשראה  .ולכן לא רצה מתחילה רק את רחל לבד ,הראוי

הבין כי נתפרדה  ,ן לו גם את לאה וילדה לו בניםתשני

כי עדיין לא  .החבילה ולא הגיע עדיין העולם לתיקונה כלל

אתתקנת שכינתא תתאה שורש רחל למעלה להתגלה בה אור 

ולכן היה מוכרח ליקח את  .ונפרדו לאה ורחל לשנים ,היחוד

ומשום שמשרשם  ,ת עכ"פ"ניהם כדי שיתייחדו שניהם בתש

   .הם אחד כנזכר

היינו שכשראה יעקב אבינו שאין גילוי להיחוד של לאה ורחל בגוף 
אחד, פעל לייחדם עכ"פ בנישואיו את שניהם שיתייחדו מצד 

שנשואות לבעל אחד, ובזה יהיה תיקון פורתא להפירוד שנפל 

  ביניהם בסיבת החטא.

והיה מתעסק כל ימיו לתקן את  ,יצר על זה מאדוהנה היה מ

כי בה תלוי כל התיקון כנזכר ולכן היה  ,פרצוף רחל למעלה

  תשוקתו תמיד רק עליה ועל בניה וכמו שיתבאר עוד למטה.

כי הרי אמרנו ונודע הוא  ,[ה] ונבאר הענין ביתר ביאור

שהמלכות הכללי דאצילות שהיא רחל הכללי הנה היא האות 
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יות ואיולצורך המצ ,ה דהשם הוי"ה הכללי דאצילותה' האחרונ

ל "י וכנ"ע הנה נתגלה בה בהגילוי דשם אדנ"דהעולמות בי

אחת הכלולה מכל הפרצופים  והנה היא כולה פרצוף .אות א'

כ כל אור דהשם "ויש בה גופה ג ,ן"א זו"א או"העליונים כולם א

בה ונצטמצם ונתגלה  ,הוי"ה כולו שהיא כלולה מכל העליונים

 .י שבה"והוא בהגילוי דשם אדנ ,ע"השורשים דכל העולמות בי

ע כתיקונן היו כולם דבוקים ומיוחדים בכל "ואם היו העולמות בי

ר שבה והיצירה "כי עולם הבריאה הוא מאור הג ,פרצופה כולה

והיו כולם מיוחדים  ,א שבה והעשיה מהנוקבא שבה"מאור הז

כי מלכות הכללי  .הארץזה בזה וכולם בה והיה ה' למלך על כל 

א הכללי שהוא אצילות הכללי "שהיא מלכות שמים מלכות דז

והיה נשגב ה' לבדו גם  ,ע"היה מאיר ומתגלה בכל העולמות בי

בכל מעשה בראשית עד עד סוף העשיה כולה. וכל זה היה 

  החטא דעץ הדעת. 

 ,י"בריאת העולמות כולם בהאותיות ד' נ' מאדנוהנה היה 

ב צרופים היוצאים מהשם "ד צרופי הויות מהע"נשהם כללות ה

ח צרופים "כי הי .י"ב דהאצילות המרומז באות י' דאדנ"ע

ב "ז ג' ע"ל ע"והוא סוד מאמרם ז ,הראשונים הם באצילות

ח אלפים עולמות בכל "ה רוכב על כרוב קל שלו ושט בי"שהקב

ב שעות שבכל יום "ע היה בהי"העולמות בי . כי בריאתלילה

ב שעות דששת ימי "והם ע ,ד"ד סי' י"פ' י ר"ש בב"כמ

ש "וכמ ,ש עולם חסד יבנה"ב וכמ"כי הם משם ע ,בראשית

וכן מחדש  .רבינו בחיי פרשת תצוה בפסוק ועשית חושן משפט

ב שעות "כ בי"מעשה בראשית ג יום תמידה בטובו בכל "הקב

ע שהם נבראו ונוצרו ונעשו "וכל זה הוא בעולמות בי .היום

ד צירופים "והם נ ,ח צירופים"כל עולם מי ,יםד צירופ"מהנ

ח "אך בלילה הוא מתייחד באצילות שהוא בהי .הפועלים ביום

ח אלפים עולמות אשר שט בהם "והם הי ,צירופים הראשונים

ן הם סוד הכרובים "כי הזו ,על כרוב קל שהוא סוד המלכות

ובסוד  'קל'והמלכות היא כרוב  ,ה ב'"מ פנחס רנ"ש ברע"וכמ

ב "ש קס"א וע"ע ע"ק שלח ק"ש בזוה"כמ ',קלה'של נשים  דעתן

  א שם. "א' ובדברי הגר

ב שעות וכל עולם מיוסד על "היינו בריאת שמים וארץ היתה בע

נ "ד צירופים שהם אותיות ד"ע ישנם נ"י צירופים. ונמצא שבבי"ח
המשך  ה."המה באצילות שבהם שט הקבהנותרים י "י, והח"מאדנ

ה דעיינין, היינו "ה הנקראת הוי"מצא בהוימדבר הרב על רמז הנ

ד עינים) העומדים זה אצל זה בציור "ה המצויירת כמו עינים (כ"הוי
ב תגין. כמו כן "כ ע"ה, כשבכל עין ישנם ג' תגין ובסה"שם הוי

ישנם קוים המחברים בין עין לעין שהם המשחתין (מדידות 

ין כאן י משחתין. כל הדברים הללו רמזים שא"בתרגום) והמה ח

  המקום לעמוד עליהם ולהרחיב.

ה "ח משחתין שבהוי"ח אלפים עולמות הם מסוד הי"וכן אלו הי

(בכל עין ג' תגין נגד הג'  .ד עינין"ב תגין וכ"דעיינין שיש בו ע

ל "גילוים הראשונים שלמעלה מאצילות והאצילות תלוי בהם כנ

ין ח משחתין שהם הקוין אשר בין עין לע"שער ד' פ' ג' ד') וי

ד "ד עינין שם הוא רמוז הכ"ט א') ובהכ"מ פנחס רכ"(ועיין ברע

ב תגין שם "י. והג' תגין שבכל עין והם ע"צירופים דהשם אדנ

א בג' אותיות עיין "ה אשר כ"ב צירופי הוי"הוא רמוז הע

ב. וכן רמוז "א ט' סע"ו א' ובהקדמת תיקונים להגר"ח ט"בתז

ד צירופים "ני צירופים שהם "בהג' תגין הג' פעמים ח

ע "אשר בהם נבראו הג' עולמות בי ,י"שבהאותיות ד' נ' מאדנ

י "כי אלו הח .והוא סוד חי העולמים ,י צירופים לכל עולם"ח

י צירופים "צירופים הם הקיום והחיות דכל עולם. ומאלו הח

ב וכן "ה ע"ל בסוכה מ"ם הוא מה שאמרו רזשבכל עול

הוא תמני סרי אלפי  דרא דקמי קודשא בריך'ז ב' "בסנהדרין צ

י שהוא אורה ושפעה ". וכל זה הוא בהאותיות ד' נ' מאדנ'הוה

י הוא על "' י' דאדנ, אך האותיות אע"המתפשט בהעולמות בי

כי הא' שבה הוא קישורה בהשם  ,קישורה ותלייתה למעלה

מ פ' בא "ש ברע"וכמ ,ה שבכתר ובאור דאין סוף שבו"אהי

המלכות דאצילות היא מגיע כי  .א"ח סע"ב ב' ופ' פנחס רנ"מ

כי סוף מעשה  ,באור אין סוף ממש שהוא בהמלכות דאין סוף

וכל הגילוי  ,וֶשם מלכות אחד הוא ,הוא במחשבה תחילה

ולכך  .דהמלכות דאין סוף הוא רק בשבילה כדי שתתגלה היא

נאצל כל האצילות כולו בשביל המלכות כדי למלוך על כל 

ש "וכמ 'אמונה'בשם וזהו מה שנקרא המלכות  .המעשים

כי אנו  ,ב כי היא אמונת ישראל"ח ע"בפרשת בלק קצ

מאמינים שה' מלך עולם ועד והוא לבדו עשה ועושה ויעשה 

ולכן בעת התיקון כשיתוודע מלכותו יתברך בכל  .לכל המעשים

אז תתפשט אור המלכות  ,נורא ימלוךהעולם כולו והוא לבדו 

תעלה היא למעלה ות ,ותתייחד מתתא לעילא ומעילא לתתא

וכל זה הוא הוראת  .מהכל שהוא עד המלכות דאין סוף ית"ש

והוא מורה  ,ף פלא מופלא ומכוסה"י שהוא אל"דאות א' דאדנ

י הוא "והאות י' דאדנ .על אור פנימיותה שעולה למעלה למעלה

זה  ,ה השוכן בה לעולם וה' בהיכל קדשו"ה ב"האור דהשם הוי

כי נכלל  .אצילות כולו הנכלל בהוהוא כלל כל ה ,שמי וזה זכרי

ובזה הוציא והמציא את כל העולמות  .י"י יאהדונה"ה באדנ"הוי

ה "ד צירופי דהוי"י שהוא בהנ"ע בהאותיות נ' ד' מאדנ"בי

ע "ע והקיום דכל העולמות ביפש, שהם הכח וההנכללים בה

   .רכנזכ

והאותיות  ,י הוא על פנימיותה"נדאונמצא כי האותיות א' י' מ

וכן  .פשט למטהתי הוא על גילויה אשר מתגלה ומ"' מאדנד' נ

 .נ שהוא שופט ודן את כל המעשים"הוא הוראת אותיות ד

ע ונקשרת "ומשום שבגילויה היא מתפשטת בכל העולמות בי
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וכאשר  .לכן היא עולה ויורדת לפי מעשה התחתונים ,עמהם

ע מכתנות "גרם החטא דעץ הדעת שנתחלפו כל העולמות בי

והגם  .כ ממעלתה הרבה"הנה ירדה היא ג ,נות עוראור לכת

אך  ,שהרי היא מעצם האצילות ואין פגם וחובה מגיע שם כלל

, כי על זה ו"א ח"זהו רק שאין מגיע שם נגיעת ואחיזת הסט

ו א' וע' "מ פ' תצא רע"ש ברע"וכמ ,יומת ברנאמר והזר הק

ועליה אתמר לא  ,ביה חובין כו' טיה א' לא מ"עוד פנחס רכ

אבל בענין גילויו  ,אך כל זה הוא רק באצילות עצמו .גורך רעי

וכן  ,ע הנה גורם הפגם דמעשה בני אדם הרבה מאד"שבבי

 .ס אשר שם"כ למעלה מיעוט גדול בענין הגילוי דאור א"גורם ג

ולכן נעשה ירידה גדולה לכל העולמות כולם אחר החטא דעץ 

כי ע. "ביובפרט בהעולמות  ,ת פ' בראשית"ש בלק"הדעת וכמ

 ,ע"מתחילה היה מאיר כל המלכות הכללי כולה בהעולמות בי

צירופים אשר ממנה מכל כללותה  הנ"דוהיה נמשך שפעת 

אבל אחר החטא נסתלק עיקרה למעלה ואינה משתתפת  ,כולה

ונמשך  ,ע אלא רק בפרצוף המלכות הפרטי שבה לבד"עם הבי

ד צירופים אשר בפרצוף המלכות "ע רק מהנ"שפעת הבי

פשט תכי בכל אחד יש כל הבחינות כולם ואינו מ .הפרטי שבה

ר החטא אלא רק אותו הפרצוף חע מא"ומתגלה בהעולמות בי

והוא רחל הקטנה שהיא נקרא שכינתא  ,דהמלכות הפרטי לבד

ועיקרה אשר נתעלם מלמטה ועומדת למעלה היא  .תתאה

י החטא נתעלם ונסתלק הרבה "כי ע ,נקרא שכינתא עלאה

ונתעלם אור  ,ס הראוי גם למעלה באצילות"אור אהגילוי ד

ואינו מתגלה למטה  ,היחוד הראוי משכינתא עלאה לתתאה

   .אלא מהתתאה לבד

והרי נמצא כי בבחינת הגילוי אשר למטה נעשה פרצוף 

ובה  ,שהיא רחל הקטנה לפרצוף בפני עצמו יטהפרהמלכות 

ות מתפשט כל אורו וגילויו ית"ש בכל הצורך להנהגת דהעולמ

אבל  .מן דהנהגת עולם הזה עד עת התיקוןע בכל משך ז"בי

כי היא רק חלק אור מאור  ,ע כלל"באמת אינה פרצוף בפנ

המלכות הכללי דאצילות הכולל בתוכה כל אור האצילות כולו 

ס למעלה "ובאם שזכינו שהיה הגילוי דאור א .והיא כלל כולם

בעצמותם  כי ,לא היה נראית לפרצוף בפני עצמו כלל ,כהראוי

כ "ע ג"ופנימיותם הם אחד ממש והיה אז כל העולמות בי

  מיוחדים בכל המלכות הכללי כולה והיו כולם קודש לה'.

[ו] והנה בהמלכות הכללי שם נתגלה השורש דכל נשמת כלל 

 הנקבות ונשמת שבה מצד החסדים הזכרים נשמת ,ישראל

 ההעול ויחודה מעצמותה בה והם נמשכין .שבה הגבורות מצר

 צירופי בהי״ב הם שבטים הי״ב שורש כי .כנ״ל למעלה למעלה

 בהשם הם וכן ,שבה דהו״ק אלכסון גבולי אשר בהי״ב הוי"ה

שהם  ויהיה והיה הוה ימלוך מלך דמלך הויות ג׳ י״ב שהוא של

 אדנ"י הוי"ה באהי"ה אותיות י״ב הם וכן ,ת"אותיות דג' הויו

 בהמילוי אותיות י״ב הוא וכן ,האצילות דכל השמות כלל שהם

הנשמות  שורש נמשך זה ומכל(אלף דלת נון יוד).  אדנ"י דשם

 מהאבות הנמשך ישראל כלל דכל הנשמות והם ,שבטים דהי״ב

 ,שבחג״ת הויו"ת הג׳ מכללות שהם ויעקב יצחק אברהם

 האמהות שורש הוא שם וכן. שבדעת מוחין מהג׳ הנמשכין

 ואח״כ ,ותהגבור מצד והאמהות החסדים מצד האבות ,ג״כ

 דכל אותיות והי״ב צרופים הי״ב שהם שבטים לי״ב נתפשטו

 מהפנימית שהם דהנשמות השורש הוא וכ״ז הנזכרים. השמות

 מציאת אבל כנזכר. הקודש השמות והם ,הכללי דהמלכות

 שהם ,הכללי דהמלכות מהחיצוניות הם עצמן בי״ע דהעולמות

 ,עריםש דרל״א הצירופים סדר ע״פ התורה אותיות כל שאר

 וכמו ,הכל ונעשה ונוצר נברא בהם כי .יצירה בספר כמ״ש

 לצרף בצלאל היה יודע א׳ נ״ה ברכות במאמרם רז״ל שרמזו

  . וארץ שמים בהן שנבראו אותיות

ל גילה לנו שכל כללות העולמות מתחלקים לפנימיות "י ז"האר

וחיצוניות. שחיצוניות העולמות הם המה כל העולמות עצמם 

ם עם כל סדרי המלאכים שרפים וחיות הקדש וכמו וההיכלות שבה
כן גם העולם שלנו עם כל בריותיו. אבל מפנימיות העולמות יצאו 

נשמות ישראל והתורה. אלה נמשכו ויצאו  –רק ב' דברים 

  מחיצוניות המלכות ואלה מפנימיותה.

 המלכות דכל הפנימי האור שיתגלה זוכים שהיינו באם והנה

 הכללי מהמלכות שבטים דהי״ב תהנשמו ושייצאו ,הכללי

 וישראל יעקב נשמת ממנה שיוצא ראוי היה הנה ,כתיקונן

 וזלפה מבלהה כלולה ולאה רחל ונשמת ,שבה החסדים מצד

 הד׳ אלו כל שיהיו ,שבה הגבורות מצד כולן והם באחוריהם

 נקראת והיתה .וישראל יעקב כמו לבד אחת גוף רק כולן נשים

 כל את המנהגת בית של עיקרה אשהי לבד רחל בשם רק כולה

 רק הוא הבי״ע בהנהגת ית״ש גילויו שכל ור״ל ,בי״ע העולמות

 שהוא שניהם ומהם ,רחל שם על כולן נקראות היו ולכן בה

 אשר כולם שבטים הי״ב כל שיוצאים ראוי היה ורחל מישראל

 והנה וכנזכר. דאצילות הכללי דרחל בהפנימיות מושרשים הם

 היה וישראל יעקב וכן ,האבות כמו' ג רק ג״כ האמהות אז היה

 ,באברהם שהוא ל דרךע לבד ישראל בשם רק מאז נקרא

 בברכות כמ״ש ועשה בלאו עובר אברם לאברהם שהקורא

 עלאה בשכינתא הוא הנה לאה שורש וכן ישראל שם כי .ספ״ק

 וכאשר .הכללי בהמלכות אשר והדעת המוחין בחינת שהוא

 בהעולמות כולה הכללי תהמלכו כל ומתפשט משתתף היה

 בין כלל חלוקות בחינות היה לא הרי ,כהראוי ביחודה בי״ע

 ביחודה בבי״ע מתגלית כולה היה כי ,לתתאה עלאה שכינתא

 אור שהוא ישראל בשם רק יעקב נקרא היה ולכן ,שלמעלה

 ורחל לאה וכן .הלמט ג״כ ומתגלה מתפשט שהיה שבה הדעת

 ומאירים המתייחדים המוחין בחינת שהוא אחד לגוף היו
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 העיקרי הגילוי שהיא משום רחל שם על נקרא והיו ,בהגוף

 הארת רק שהיא לאה משא״כ .ממש פרצוף בבחינת אשר

 הארת שהוא ברחל לאה נכלל היה ולכן ,דהמוחין לבד הבינה

 רחל פרצוף כלולה היתה ועי״ז ,בהפרצוף אשר המוחין

 ממש עתהד והוא מהמוחין שהוא ישראל וכן .הלמט מלמעלה

 שם על נקרא היה הוא הנה ,יעקב שהוא בת״ת המתפשט

 הפרצוף פנימית והוא ממש נשמתו הוא כי ,לחוד ישראל

 שהם הקטנה ורחל יעקב עתה שהוא מה כי הוא ועכ״פ .ועיקרו

 היו ,תתאה שכינתא שהיא הפרטי ופרצוף המלכות הת״ת

 אשר ולמטה המוחין כל מכללות שהוא לתתא מעילא נכללים

 שהוא הגדולה ורחל לישראל עי״ז נעשים והיו ,הכללי ותבהמלכ

 שהוא שניהם ומהם ,יחד ותתאה עלאה שכינתא מכלילות

 ומושרשים כלולים שבטים הי״ב כל יוצאים היו ורחל מישראל

 לקרוא אסור היה ואז .כולה הכללי המלכות דכל בהיחוד

 הדביקים בין ופירוד לפגם נראה הוא כי ,יעקב בשם לישראל

 תיקון ולהלאה מאז נמשך היה לזה העולם שזכה ובאם .ח״ו

 ולמטה למעלה היחוד אור מתגלה היה כי ,בשלימות העולם

 כל אז והיו ,כולה הכללי המלכות ע״י הבי״ע כל הנהגת והיה

 מקום שהוא דשכינתא ביתא לה׳ היכל כולן בי״ע העולמות

 בית קדושת וכמו ,בהם שתשרה הקדושה להשכינה ומעון

 שקודם העולמות במדרגות בראשית פ׳ בלק״ת ע׳[ .המקדש

 הו׳ אז היה עדן בגן כולו ונכנס אדה״ר שנברא אחרכי  החטא

 קדושת והוא ,עתה של דבריאה ראשונים בהו׳ דעשיה אחרונים

  ] לסופו סמוך א׳ דרוש ומ״ד מ״ן בשער כמ״ש המקדש בית

 אז היו כי ,קדוש וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם שנאמר וזהו

 של המקדש בבית המשמשים ממש לכהנים כולם ישראל לכ

 ר׳ שאמר וכמו .ותתא לעילא מלכות מתייחד והיה ,מעלה

   – סע״ב ל״ד בפרשת צו שמעון

א  א ֲחֵזי, ַמְלכּות ּכֲֹהִנים ָלא ִאְקֵרי, ֶאּלָ ְמעֹון ָאַמר, ּתָ י ׁשִ ַרּבִ

ֲהֵני, ְוַעְבדּו ָלּה (גביר ַאְמְלכּו ָלּה ּכַ א ַעל ַמְמֶלֶכת, ּדְ בּוְרּתָ תא) ּגְ

ַמִים ִאְקֵרי  ָ ָהא ִמן ַהׁשּ א. ֲאָבל ַמְלכּות ּכֲֹהִנים ָלא ִאְקֵרי, ּדְ ּכֹּלָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  אי. ְוָהָכא ַמְמֶלֶכת, ּכְ ַמִים ַוּדַ ַמְלכּות, ַמְלכּות ׁשָ

א, ּוְכֵדין ִהיא ַמְמֶלכֶ  ַמְלּכָ ָראן ָלּה ּבְ ַכֲהֵני ַאְמְלכּו ָלּה, ּוְמַחּבְ ת, ַעל ּדְ

ֵאי  ִעּלָ א. ַמְמֶלֶכת ּבְ ל ַזְיֵני ַמְלּכָ א. ַמְמֶלֶכת ַעל ּכָ ְנֵזי ַמְלּכָ ל ּגִ ּכָ

ל ָעְלָמא.  ֵאי. ַמְמֶלֶכת ַעל ּכָ  ְוַתּתָ

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָאַמר, ּבא ְרֵאה, ַמְלכּות ּכֲֹהנִים 1א נְִקֵראת, ֶאָּלא  –(תרגום 

נִים ְוָעׂשּו אֹוָתּה ְּגִביָרה ַעל ַהּכֹל. ֲאָבל ַמְמֶלֶכת, ֶׁשִהְמִליכּו אֹוָתּה ַהּכֹהֲ 

ַמְלכּות ּכֲֹהנִים 1א נְִקֵראת, ֶׁשֲהֵרי ִמן ַהָּׁשַמיִם נְִקֵראת ַמְלכּות, ַמְלכּות 

ָׁשַמיִם ַוַּדאי. ְוָכאן ַמְמֶלֶכת, ְּכמֹו ֶׁשּנֱֶאַמר ֶׁשּכֲֹהנִים ִהְמִליכּו אֹוָתּה, 

>, ְוָאז ִהיא ַמְמֶלֶכת ַעל ָּכל ִּגנְזֵי ַהֶּמֶל>. ּוְמַחְּבִרים אֹוָתּה ִעם ַהֶּמלֶ 

ם. ַמְמֶלֶכת ַעל ָּכל ְּכֵלי זֵינֹו ֶׁשל ַהֶּמֶל>. ַמְמֶלֶכת ָּבֶעְליֹונִים ּוַבַּתְחּתֹונִי
  )ַמְמֶלֶכת ַעל ָּכל ָהעֹוָלם.

 היה פנימיותה מאור שהם ישראל וכלל שבטים הי״ב ע״י כי

 שהם עצמן בי״ע תהעולמו בכל אורה ומתגלה נמשך

 כל והיו בהחיצוניות הפנימיות מתייחד והיה ,שבה מהחיצונית

 ע״ה אבינו יעקב מחשבת היה וזה .לה׳ קודש כולן העולמות

 שע״י חשב כי והוא .לבד רחל על רק שהסתכל במה וכוונתו

 שאמרו וכמו ,דאדה״ר החטא נתקן כבר ידו ועל ויצחק אברהם

 באברהם בגלגול אדם אתא דכ' ב׳ קי״ח ס״ט תיקון בתיקונים

 כד. במחשבה נתנסה באברהם כו' נסיונין בעשר ביה אתנסי

 כו' תרווייהו כליל יעקב. במעשה נתנסה ביצחק אתגלגל

 אדם אתא וכד כו' אצטרף וביצחק אדם אתלבן באברהם

 מצרף דמלה ורזא. בארעא שרשוי אתפשטו באברהם אצטרף

 יצחק דא לזהב ורוכ אברהם, דא לכסף מצרף לזהב, וכור לכסף

 עם שלש פעמים אל יפעל אלה כל הן יעקב. דא' ה לבות ובוחן

 אבינו יעקב חשב זה ועל. הרבה בארוכה הענין כל ע״ש ',גבר

 ולייסד העולם את לתקן עתה וחשב ,החטא נתקן שכבר ע״ה

 מרכבה שהיא רחל את שישא ע״י לה׳ היכל לה׳ בית הבית את

 אור עי״ז להמשיך ראליש בית את שניהם ויבנו ,להשכינה

 ושיתפשט ,הארץ את טהר למען למטה ויחודה פנימיותה

 את ולהעלות ,העולם בכל ית״ש וקדושתו אורו ושיתגלה

 כולו העשיה עולם כל שהיה החטא קודם כמו העולמות

 כי הוא האמת אך. כנזכרו מעלה של המקדש בית בקדושת

 עדיין הגיע לא עכ״ז ,ויעקב יצחק באברהם אדה״ר שנתקן הגם

 את ולהעלות ולתקן ליושנה העטרה את להחזיר העת

 אם תורה במתן רק אלא החטא שקודם מדרגתם על העולמות

 עתה אבל .במ״א שבארנו וכמו ,הראשונות להלוחות שזכו

 להכשר אלא עדיין הגיע לא ע״ה אבינו יעקב בעת שהוא

 ולהביא ישראל בית כל את לבנות שהוא ,לבד התיקון והכנת

 לא ולכן .רבע״ה משה וע״י תורה מתן בעת ידם על וןהתיק את

 עלאה דשכינתא בהיחוד למעלה גם הראוי התיקון עדיין היה

 בפנ״ע בגוף עלאה דשכינתא מאור שהיא לאה ויצא ,ותתאה

 ומכש״כ ,בפנ״ע בגוף ג״כ תתאה משכינתא שהיא רחל וכן

 באחוריים נוגע ופגם קלקול וכל מאחוריהם שהם וזלפה בלהה

 הוא וכ״ז .בפנ״ע בגופות ויצאו מהפנים הם נפרדו הנה ,ביותר

 בהמלכות עדיין חסר היה אשר הראוי היחוד חסרון משום

 ממנה יצאו ולכן .שבבי״ע גילויה ענין בכל דאצילות הכללי

 ובאישים מחולקות בגופות רק הכל שיצא מה כל עתה למטה

   .בפנ״ע

 בית את לבנות כדי עכ״פ כולם שיוצאו היה ההכרח אמנם

 .העתיד לתיקון מוכנים שיהיו ,כולה הכללי המלכות מכל ישראל

 והז״א הת״ת שהוא ע״ה אבינו יעקב ע״י כולם ונתייחדו
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 בו כולן ונתייחדו ,כולן את נשא שהוא הכללי שבהמלכות

 יסוד עי״ז נתייסד והרי .בעוה״ז שבטים הי״ב מהם ויצאו ,עכ״פ

 כבוד לשכון ,ולוכ הכללי המלכות לכל ומעון מקוס להיות למטה

 דשכינתא בהיחוד כולה כללותה בכל למטה ולהתגלה בתוכם

 יתרו בפ׳ כמ״ש תורה במתן שהיה וכמו ,יחד ותתאה עלאה

 הכל נתייחד שם כי ,כו׳ ותתא דעילא כללא אנכי ע״א צ״א

 וכמ״ש החטא קודם כמו לגמרי העולם שיתוקן אז עומד והיה

 ונשיו ביעקב שנעשה התיקון הכנת ע״י היה וכ״ז .ע״א צ״ד שם

 מחולקות בגופות שהיו והגם .ותתאה עלאה משכינתא שהיו

 פ"עכ אבל ,למעלה גם הראוי היחוד עדיין חסר שהיה משום

 ביעקב כולן ונתייחדו ,ג״כ למטה עלאה השכינתא נתגלה הרי

 להיחוד למטה יסוד נעשה ועי״ז ,ממנו שיצאו שבטים ובהי״ב

 ישראל לשם עי״ז יעקב כהז וכן .ג״כ עלאה דשכינתא והגילוי

 הי״ב דכל המציאות והיה מבנימין רחל שנתעברה אחר ג״כ

 האור מכל כלול להיות אז נתעלה הנה ,למטה שבטים

 – י״ב של דשם אותיות בהי״ב שהוא כולו הכללי דהמלכות

 הוי"ה צירופי הי״ב בכל וכן ,י"אדנ ודמילוי אדנ"י הוי"ה אהי"ה

 להשם שזכה מה והוא ,הלמעל עד ונתגדל עלה ועי״ז ,שבה

 כי .א׳ ע״ג מות אחרי' ופ ב׳ קע״ג וישלח בפ׳ כמ״ש ישראל

 שעדיין משום אך .ג״כ עלאה דשכינתא בהאור ונשתלם עלה

 הרי תורה במתן גם וכן ,כנזכרו ממש דהיחוד להגילוי הגיע לא

 לא לכן ,הראשונות להלוחות זכו שלא ע״י היחוד נשלם לא

 ,לו טפל ויעקב עיקר שראלי אלא ממקומו יעקב שם נעקר

 כן כי ויורד עולה עדיין הוא והרי .סע״ב י״ב בברכות כמ״ש

 מדברי כנודע בגדלות ולפעמים בקטנות לפעמים למעלה הוא

  ל. "י ז"האר

 שכבר הבתחיל שחשב דעתו לפי ע״ה אבינו יעקב אמנם[ז] 

 לכל מרכבה היא שרחל וחשב ,תיקונו לזמן העולם הגיע

 דעתו והיה .כלל זולתה באחרת ץחפ לא ,כולו הכללי המלכות

 בכל למטה הכללי דהמלכות הגילוי כל את היד על להמשיך

 ,הרבה תיקון עדיין חסר היה הרי תהאמ לפי אך .שבה יחודה

 שבהמלכות הפרטי המלכות לפרצוף רק מרכבה רחל הוהית

 ,ולמטה מהטבור שהוא שלה בנה״י בה עומדת והיא ,הכללי

 בית של עיקרה היא ולכן ,בי״ע עולמותה כל את המנהגת והיא

 לפי ויורדת עולה היא וכן ,היד על מתנהגים העולמות שכל

 היא כי תתאה שכינתא בשם הנקרא והיא ,התחתונים מעשה

 אשר ית״ש גילויו שכל ,עמהם ומשתתפת למטה המתפשטת

 בקיומם בי״ע בהעולמות למטה המתגלה כולו אצילות בכל

 ולכן ,היד על רק נמשך הוא הנה ,תהלוכותיהם ובכל והנהגתם

 אורה וכן .התחתונים העולמות כל את המנהגת שהיא אמרנו

 כי .והחובה הזכות ע״פ מעשיהם לפי הוא בהם וגילויה

 ,ומתעלמת מתחשכת היא מקולקלים הס התחתונים כשמעשה

 השכינתא והיא .ומתגלה מאירה היא מעשיהם את וכשמטיבים

 שהעולם ובאשר .אליה מרכבה היה אמנו רחל אשר תתאה

 גמורים צדיקים אז היה לא כי ,גדול בקלקול אז עומד היה כולו

 עי״ז והיה ,לבד ויעקב יצחק רק אלא כולו העולם בכל

 אמנו רחל לכן ,מאד ומתעלמת מתחשכת תתאה השכינתא

 ,ילדה לא אשר עקרה ג״כ אז היתה אליה מרכבה היא אשר

 אמנו לאה וכן .יםרב וברחמים גדול צער אחר אלא נפקדה ולא

 עקרה ג״כ מתחילה היתה ,עלאה בשכינתא הוא שרשה אשר

 שהשכינתא משום והוא. נ״ב ׳יס בראשית תבאגד וכמ״ש

 לגמרי הזה מהעולם אז נתעלם היה הרי שרשה שהיא עלאה

 היה ולא לבד בלאה רק אלא למטה נתגלה היה ולא ,וכנ״ל

 תלוי אהו עלאה דשכינתא התיקון כי ועוד .כלל עוד מתפשט

 להתפעל למטה משתתפת אינה שהיא והגם ,בתתאה ג״כ

 תיקונה תלוי הנה עכ״ז אך ,עצמם התחתונים ממעשה

   .ע״ש' ב קנ״ט ויצא' בפ וכמ״ש ,עכ״פ תתאה שכינתאב

 הוא ששרשם הגם עקרות היו לא וזלפה בלהה אמנם

 ביותר בהאחוריים תמיד מגיע והפגם ורחל דלאה מהאחוריים

 לגמרי נתעלם לא אחוריים דבחינת האור ההנ עכ״ז אך ,הרבה

 מכל העולם נתחרב היה הוא גם נתעלם היה אם כי ,מעולם

 דהסתר ההשגחה אבל ,דהפנים האור אלא נתעלם ואינו וכל

   .מעולם נפסק לא זה פנים

היינו שהבורא ית' לא הניח את עצם קיום העולם להיות תלוי 

לכך את יסוד ו. "במעשה התחתונים שהרי היה נחרב בעונות ח

ה בכל מקרה, רק היתרון והחסרון אם "קיומו של עולם השאיר הקב
קשר הבורא במעשינו, והוא הארת כן זה  את – בשפע גדול או לא

הפנים הבאה והולכת לפי הזכויות. ולכך בלהה וזלפה שהיו 

ם דפרצופי לאה ורחל לא נגע בהם הפגם והיו ייבהאחורמושרשות 
אגב, זהו הביאור בכל ענין פנים ואחור ו ראויות להוליד מתחילה.

שלמעלה, שהרי הכל זה משל ואין מי שיכול לעמוד על מהות 

הפרצופים והספירות, רק ההשלכה בין הפנים לאחור אם זה שפע 

 –גזור מששת ימי בראשית שכך רצה להשפיע בסדר קיום העולם 
וזה יקרא שפע 'אחור', או שפע מסוג חדש הבא בעקבות זכות 

  מן התחתונים והוא יקרא שפע 'פנים'.שעלתה 

ר מקאמרנא שכתב דברים "וראיתי להוסיף כאן את דברי האדמו

ב "א ע"דף רכ נפלאים על כך (בפרשת תרומה במעשה השולחן
, בסוף הא חסר ונתת"ל ", תוספת ביאור שלי בסוגריים) וזבסופו
 שבאמת ,ופנים אחור ענין פ״ח העקודים שער עיין פנים לחם והענין

 ,להשגתנו אחור ולא פנים ולא ערף לא למעלה אין אחד דבר כלה
 סרוחה טפה של לשכל ידומה ולא .מהותו ולא מציאותו ידיעת אלא
 האור שבהתפשטות ,הענין אלא .אחור מה פנים מה ואופן פנים באין

 הוא לזה ,להשפיע גמור רצון לו שיש מורה הוא למטה להאיר
 מה השפע ולהוסיף רחיבלה עתה עד היה שלא מה תוספת משפיע
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 כי .העיקר מן מרובה הקב״ה של תוספת כי .עתה עד היה שלא
 של ברגע כי ,קמייתא בשעתא תליא הוו שנין אלפי שית באמת

 שפע וכל ,אדם על שיעברו מה הקורות כל נגזור עולם בריאות
 ותיקון תקונו הכרח לצורך הכל – להיפך וכן ,לו שיהיה ונחת וכבוד
 ,צפוי והכל הצפוי לפי בזה או בזה מעשיו ירע אם למשל .נפשו

 פחות לא רגע באותו בנהר יטבע או אש ישרפנו או אריה יאכלהו
 זה היפך לעשות בו יש קונו ודעת בחירה בעל והוא ,יותר ולא

 בקדושה אלה כל לעשות אלו התשוקות כל ולהפוך מעשיו להטיב
 ,לגמרי הלקדוש זה כל הפך באמת ואם .בוראו רצון לעשות עליונה

 שנעשה כמו ,ממנו הקב״ה שיצילו נס לו ויהיה לפניו אלה כל יבוא
 מצילו אז ,הרע כופה אלא טאהח בפועל עשה לא אם .חמ״ו לדניאל
 ליה מהני דלא אפשר לפניו יבוא שאם ,לפניו יבא שלא הקב״ה
 ,לגמרי ממנו לךוה כלה כבר כשהרע ולפעמים .ניצול שיהיה זכותיה

 כנחש שהוא אדם שוםו נחש ושום הרע שום לפניו יבוא לא ג״כ
 ימי מששת נגזר הכל וחיותו שפעו כל ,הטובה לענין וכן .שרף

 בעלתך מעשיהם יטיבו אם אבל .אחד כל של הכרחי בראשית
ב שהוא "(פני ה' אלהיך עולה בגי' רל אלהיך ה׳ פני את לראות

ת בד' המלואים שלהם שהוא כללות השפע שלפ "במספר ד' ההויו
 ,העיקר מן מרובה תוספת יהיה אזיפני ה' אלהיך)  – הפנים

 ,גמורים רחמים הוא התוספת ושפע .סוף דאין ברזא הוא והתוספת
 אור יורד היה ולא משפיע היה לא ראויים שהתחתונים לולי כי

 ,אלו תוספת ולהמשיך .ומזוני חיים שפע ותוספת נשמות להשפיע
 מידי להו מהני לא הכבוד וכסא והשרפים המלאכים כל יתקבצו אם

 וחידוש חדש ודבר .הזה בעולם הדרין ישראל אלא ,תוספת לגרום
 אור נקרא זה ואור ד לאברהם.בחס עיין ,לישראל אלא מסור אינו
 להשפיע ורחמיו ישרו כן כי ,זכר אור פנימיות פנים רחמים ישר

 כשאין אמנם .אליהם פניו להפוך נהירין ובפנים יפה בעין כזכר
 מאיר אזי ,עולם בהשחתות חפץ אינו והמאציל ייםראו התחתונים
 שהכלי התדיר זיוג ידי על הכרחי ומזון חיות שיעור לתחתונים

. (הינו שאין שיתוף לזיווג באורות, ורק הארת הכלים לזה יספיק
 הזה שהשפע וכיון משמשת לזה השפע והוא שפע אחור ומוכרח)

 ,חיצוניות םאחוריי דין נקבה זה וחיות האור נקרא רצונו בלתי
 האור שזה ודע. בלבד הכרחי די העולמות לחיות מספיק אור שהוא

 ומאור .חדשות נשמות ממשיך הפנימי והאור ,בלבד מזון ממשיך
 הקודש עם וישראל .והרשעים הקליפות אף ניזונין ודין האחוריים

(היינו אף המזון הנגזר משפע דאחור  הכרחי שפע אף לקבל ימאנו
 שלש לרגל ועולין ,ברצון הפנים אור מצד אלא)  - לא מוכנים לקבל 

 הויות ב״ן מ״ה ס״ג ע״ב מספר אלה״יך יה״וה פנ״י לקבל פעמים
  ".והזכר ופנים דרחמים

 הפנים מאור שהם לבד ולאה רחל רק אלא עקרות היו לא ולכן

 צדיקים אז היה שלא הדור קלקול ע״י ההעלם היה ושם ,העיקרי

 שהעולם הגם והנה. לבד יעקב ובית יצחק בית רק אלא גמורים

 דשכינתא האור נתעלם והיה גדול בקלקול אז עומד היה כולו

 הקב״ה שאין באשר אך ,וכנזכר מאד הרבה ועלאה תתאה

 כוונתו להשלים צורך משום ובפרט העולם בהשחתת חפץ

 שהוא ,ברא בראשית וכמ״ש ,עולמו בריאת בכל ית״ש ורצונו

 שנקרא התורה ובשביל ראשית שנקראו ישראל בשביל

 יצחק דאברהס הזכות וגודל הברית משום גם ומה ,ראשית

 שכינתו אור ולגלות להאיר וטובו חסדו הפליא הנה ,ויעקב

 מהאור שהיא משום מלאה גילויו התחלת והיה .למטה ית״ש

 מגיע התחתונים דמעשה הפגם אין אשר עלאה דשכינתא

 יעקבל היא וילדה מתחילה ברחמים היא נפקדה ולכן ,אליה

 ,הו״ק אם שהיא הבינה אור מהארת שהיא משום ,בנים ששה

 במבו״ש ל"ז י"האר מדברי ד׳ אות כנ״ל בדעת אחוזה היא וכן

 ששה ליעקב היא ילדה ולכן .ושורשו הו״ק פנימית הוא והדעת

 ,חדא וברתא בנין שית אולידת לאה' ב׳ קנ״ג ויצא וכמ״ש בנים

 וברתא שית ואלין .עלה קיימין סטרין שית דהא אתחזי והכי

 הו״ק אם מהבינה היא לאה כי '.נפקא עלאה ברזא חדא

 שהיא ג״כ לרחל גדול תיקון ממילא נעשה הנה ועי״ז .ומלכות

 המשפיע עלאה השכינתא שפעת כל כי ,תתאה משכינתא

 בה ונשרשים ,תתאה השכינתא דרך נמשך הוא הנה למטה

 .וכנ״ל דביתא עיקרא היא כי למטה יוצאים הם וממנה מתחילה

 דרך למטה יצא משורשה לאה שילדה מה שכל נמצא והרי

 בשפע רחל שורש עי״ז נתמלא והרי ,בה ונשרשו רחל שורש

 מעצמותה ולהמשיך להאיר מעתה לה ואפשר מלמעלה גדולה

 גדול תועלת תחילה היא שילדה מה לאה לידת היה והרי .ג״כ

 עי״ז היה וכן ,כולן שבטים הששה כל בה נשרשו כי ,ג״כ לרחל

  . ג״כ מעצמותה להוליד היא גם שנפקדה גדולה סיבה

כ ענין מה שהזכיר לעיל בסוד עת אשר שלט "יש להוסיף כאן ג

האדם בליעל באדם דקדושה לרע לו בעצמו. שהרי לבן בקש לעקור 

את הכל, ובשקריו שהכניס לאה במקום רחל פעל טובה גדולה שלא 

וא בעצמו סיבב על כ. ונמצא ה"מדעתו, לתת פתח לרחל שתוליד ג

  עצמו רעה שלא היה רוצה בה כלל.

 הב׳ וכן ,מלאה שנולדו שבטים הששה כל כי הוא והעיקר

 הם שכולם הגם ,דלאה מאחוריים שהם מזלפה שנולדו שבטים

 לא ממש מציאותם הנה עכ״ז ,וכנ״ל עלאה דשכינתא מהאור

 בהנה״י שהיא תתאה בשכינתא שירדו אחר רק אלא נעשה

 שהיא עלאה מהשכינתא בה שירדו ואחר ,יהכלל דהמלכות

 הנשמות למציאות ונתהוו נמצאו שם הנה ,ולמעלה מהטבור

 יציאתם והיה .למטה יצאו וממנה וזלפה לאה לבני גם אשר

 מהאור היא אשר עצמה לאה שגם תתאה דשכינתא מהנה״י

 השכינתא דרך רק ג״כ למטה יציאתה היה עלאה דהשכינתא

 עצמה שלאה אלא .ג״כ בה ונשרשה שבה ומהנה״י תתאה

 שיציאתה אלא ,גופה עלאה בהשכינתא מציאותה נעשה

 כל יציאת הוא משם כי ,תתאה השכינתא דרך היה למטה

 דכל הנשמות מציאות אבל .ד׳' ג אות וכנ״ל כולן הנשמות
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 מהשכינתא הוא שורשם אשר אותן גם כולן שבטים הי״ב

 תתאה בהשכינתא רק ג״כ מציאותם נעשה הנה ,עלאה

 למעלה מציאותם נעשה ועי״ז ,בהארתה ונתלבשו בה ונשרשו

 אשת בלאה וניתנו תתאה משכינתא ויצאו באצילות שהוא

 אשר הראשון שורשם כי .הזה בעולם ממנה ונולדו יעקב

 מה וזהו .עלאה עלמא שהיא העליונה בלאה הוא למעלה

 שכל משום ,ב׳ אות כנ״ל רחל שם על ישראל בית כל שנקרא

 רחל שורש שהיא תתאה בשכינתא רק נעשה םכול מציאות

   .שמה על ונקראו אליה כולם שייכים הם ולכן ,בה כולם ונשרשו

 עלאה דשכינתא היחוד עדיין נשלם שלא משום הוא זה וכל

 אפשר ואי ,בי״ע בהעולמות לגילויים שנוגע מה בכל ותתאה

 כל גם ולכן .עצמה באורה למטה להתגלה עלאה להשכינתא

 והוא העתיד להתיקון הכנה להיות למטה מנהמ שנתפשט מה

 שנשרשו אחר רק אלא ג״כ נתפשטו לא ,וילדיה בלאה גילויה

 שאמרו וזהו .למטה וירדו יצאו וממנה עכ״פ תתאה בהשכינתא

 דעלמא תקונא שבטין תריסר דכלהו'' א קנ״ח ויצא בפרשת

 והוא .למטה ידם על שתתגלה תיקונהא הם כי ',נינהו תתאה

 בסדר והם ,שבה תחתונות בהז׳ בה נשרשו הם שכולם משום

 בהמלכות יהודה ,בת״ת לוי ,בגבורה ןשמעו ,בחסד ראובן – זה

 הלב שתחת הגומא והוא ,החזה מנקב שיוצא הת״ת שבאחורי

 ואתעבר ואתפשט דליבא טבורא והוא ,הלב שעל הצלעות בין

 ובסוד מאחוריו ויוצאת ,ע״ב קמ״א באד״ר כמ״ש אחרא בגיסא

 פנים נתקנה ואח״כ .א׳ י״ח בעירובין וכמ״ש צרתני דםוק אחור

 כמ״ש עמו בפנים פנים והביאה הקב״ה שנסרם ,עמו בפנים

 שורש הוא שם – מהת״ת היוצא המלכות ובאותה .ח׳ פ׳ בב״ר

 יששכר. שמיס ממלכות ויוצא הנמשך דוד בית מלכות יהודה

 אמצעי בפרק דן ,דהוד עליון בפרק זבולון ,דנצח עליון בפרק

 אשר ,דנצח אמצעי בפרק גד ,דהוד תחתון בפרק נפתלי ,דהוד

 .היסוד בעטרת בנימין ,שלה ביסוד יוסף ,דנצח תחתון בפרק

 עלה ובנימין ,דז״א ביסוד יוסף עלה בנסיון יוסף כשעמד ואח׳׳כ

 עטרה אפרים ,העטרין ב׳ נטלו ואפרים ומנשה ,שלה ביסוד

 אלכסון גבולי בהי״ב ג״כ נשרשו וכן .שלה עטרה מנשה ,דז״א

 וג׳ למזרח' ג לשמאל וג׳ לימין ג׳ ,הדגלים סוד והוא ,שבהו״ק

 אשר תתאה שבשכינתא משרשם הכל הוא וכ״ז .למערב

 והגם .עליה דרך בעברם דלאה שבטים הששה גם בה נשרשו

 כי ,מלאה בעוה״ז נולדו וכן עלאה מהשכינתא הוא ששורשם

 אך ,ולהכ הכללי מהמלכות להיות צריך ישראל בית בנין

 ,בתתאה העלאה דהיחוד להגילוי העולם זכה לא שעדיין באשר

 בלהה וכן ורחל לאה היה הרי כהראוי היחוד שהיה באם כי

 היחוד היה לא והרי ,וכנ״ל רחל ובשם אחת לפרצוף כולן וזלפה

 השכינתא מתגלית אינה אמנם .למטה נתפרדו ולכן ,כהראוי

 ח״ו למעלה הםביני פירוד אין כי ,כלל למטה עצמה עלאה

 הרי כי .וחלילה חלילה בפנ״ע וזה בפנ״ע זה למטה שיתגלו

 נתבחי כלל היה לא הרי ,כהראוי דהיחוד הגילוי שהיה באם

 למעלה עד עולה היתה תתאה שהשכינתא אלא ,ותתאה עלאה

 ,הכללי רחל דאצילות הכללי המלכות שהוא אחד שניהם והיו

 אחת כולן יעקב נשי הד׳ כל היו וכן .למטה כולה מתגלה והיתה

 דהז״ת משרשם שבטים הי״ג כל נולדים היו וממנה רחל ובשם

 אשר ועכשיו .כולו הכללי המלכות שבכל אלכסון גבולי והי״ב

 העולם חסר הנה ,כהראוי דהיחוד להגילוי העולם זכה לא

 למטה ממנה שיצא מה שגם ,וכל מכל עלאה דשכינתא מהגילוי

 הרי הנה ,וילדיה לאה ואוה דלעתיד התיקון על הכנה להיות

 שהוא עתה שהיא ובהבחינה ,התתאה דרך רק ג״כ יצאו

 .כלל העלאה בהם גם מתגלה אינו ולכן .היחוד דגילוי בהחסרון

 בה ונתלבשו שנשרשו מה וכן ,התתאה דרך יציאתם אמנם

 הם בפנימיותם הרי כי ,היחוד מסיבת רק ג״כ הוא הרי כנ׳׳ל

 רק יצאו ולכן ,תתאה בלתי עלאה שיתגלה אפשר ואי אחד

 כמו ממנה יציאתם והיה ,דוקא בה התלבשם וע״י עליה דרך

 גם עתה מתגלה ואינו ,דהיחוד דהגילוי בהחסרון עתה שהיא

 ממה לבד דהתתאה האור אלא דלאה שבטים בהששה

 הוא אשר עלאה דשכינתא האור אבל .בה ונתלבשו שנשרשו

 רק כולם םה ולכן .כלל בהם עתה מתגלה אינה ,העיקרי שרשם

 והם למטה מתגלית היא ידם על כי ,תתאה דהשכינתא תיקוני

 לשכון אליה מרכבה והם בהם שורה שהיא דשכינתא ביתא

 בכל יתברך מלכותו בכבוד ידם על ולהתגלה בתוכם כבוד

 למטה מתגלה היא ידם על כי ,תיקונהא הם והרי .כולו העולם

 כי .טהולמ למעלה ביחודה תמיד מתתקנת היא ידם על וכן

 יחוד ידם על נמשך הנה ,בה ונשרשו מהעלאה שהם משום

 היא והרי .לעתיד זה ויתגלה ,למטה גם בתתאה העלאה

 הנזכר הזוה״ק שאמר וזהו .תיקונהא והם ידם על מתתקנת

 העלאה כי ,נינהו תתאה דעלמא תקונא שבטין תריסר דכולהו

 ,ממנה שהם הגם דלאה שבטים בהששה גם עתה מתגלה אינו

 תתאה דעלמא תקונא רק והם .כנזכר דהיחוד החסרון םמשו

 היא ולכן ,ממנה רק למעלה הם גם ויצאו בה שנשרשו משום

 למעלה ביחודה ידם על ומתתקנת תמיד בהם גם מתגלית

  . וכנזכר

 שבטים הי״ב כל נולדו שלא מה הענין זה מכל לנו נתבאר והרי

 העולם זכה לא שעדיין משום ,בית של עיקרה שהיא הגם מרחל

 רק מרכבה יעקב אשת רחל והיה ,למטה היחוד דאור להגילוי

 נמשכו הם הנה דלאה שבטים הששה אבל .תתאה להשכינתא

 בנין להיות צריך כן כי ,לאה שורש שהיא עלאה מהשכינתא

 מיעקב כולם ויצאו .כולה הכללי המלכות מכל ישראל בית

 דאור הגילוי ידם על שיתוקן כדי ,אחד איש שהוא ע״ה אבינו

 שניהם ויהיו בתתאה העלאה ידיהם על שיתייחדו למטה היחוד
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 .בפנימיותם לעולם הם וכן ,אחד הכל באמת שהם כמו אחד

 תתאה להשכינתא רק מרכבה היתה לא אמנו שרחל ומשום

 שיהיה וכמו כולה הכללי המלכות לכל מרכבה להיות כי ,לבד

' הד כל היו עתה גם לכך העולם זכה אם וכן ,העתיד בתיקון

 להתיקון עדיין העולם זכה שלא ע״י ולכן ,לאחת יעקב נשי

 לבד תתאה להשכינתא רק מרכבה אמנו רחל והיתה הגמור

 ורחל לאה שהוא הפנים נפרד כי ,'לד יעקב נשי ונתפרדו

 ונפרדו מהפנים ובלהה זלפה שהם האחוריים נפרד וכן ,לשנים

 הזה בעולם ויצאו השבטים לידת נתחלק לכן ,לשנים הם גם

 בהמלכות אשר כ״א שורש לפי נשים' הד שהם גופות מד׳

 דרך רק הכל היה למעלה ויציאתם מציאותם אמנם .הכללי

 ,בה כולם שנשרשו אחר רחל שורש שהיא תתאה השכינתא

 הכללי דהמלכות שפעת אור כל ויוצא ונעשה נמשך בה ודרך

 דרך רק הכל ונמשך עכ״פ לעולם מיוחדים הם למעלה כי .כולה

 את המנהגת היא כי ,בית של עיקרה שהיא תתאה ינתאהשכ

 נמשכו כי .ישראל אם אמנו רחל שורש והיא בי״ע העולמות כל

 על ונקראו אחריה כולם ומתייחסים משורשה שבטים הי״ב כל

 יצאו וזלפה בלהה נשמת וכן עצמה לאה נשמת גם כי ,שמה

 ולא ,תתאה השכינתא שהיא רחל שורש דרך רק ג״כ למעלה

 זכה שלא היחוד דאור הגילוי חסרון משום למטה אלא ונתחלק

  . לעתיד עד עדיין לזה העולם

 אורות כל ויתייחדו ,לאחד כולם יוכללו דלעתיד בהתיקון אך

 ובלהה ולאה רחל שהם הכללי שבהמלכות דהנוקבין הפרטים

 בעוה״ז למטה אשר תולדותיהן יתייחדו וכן לאחת כולן וזלפה

 שאמר וזהו .לאחד כולם ישראל תבי כל שבטים הי״ב כל שהם

 ולבני ליהודה עליו וכתוב אחד עץ לך קח' ל״ז ביחזקאל הכתוב

 עץ לך ולקח' ,זלפה ובני לאה בני כל שהם – 'חבריו ישראל

  –' חבריו ישראל בית וכל אפרים עץ ליוסף עליו וכתוב אחד

 לך אחד אל אחד אותם וקרב' ,בלהה ובני רחל בני כל שהם

 יוסף עץ את לוקח אני הנה' כו׳ 'בידך לאחדים והיו אחד לעץ

 כי[ עליו אותם ונתתי חבריו ישראל ושבטי אפרים ביד אשר

 עץ את'] לעולם בית של עיקרה שהיא וכנ״ל ברחל הכל יוכללו

 אור אז יתגלה כי '.בידי אחד והיו אחד לעץ ועשיתים יהודה

 .כלל לשנים אז יהיה ולא ,בתתאה עלאה דשכינתא היחוד

 כל ויתגלה ויאר ,למעלה למעלה תתאה השכינתא אז הויתעל

. הארץ כל על למלך' ה והיה ,למטה כולו הכללי המלכות אור

  –' ממלכות לשתי עוד יחצו ולא' עוד הכתוב שם שאמר וזהו

 דוד בית מלכות שורש סוד שהם ותתאה עלאה שכינתא שהוא

 השכינתא ויתעלה שיתייחדו אחר אבל .אפרים בית ומלכות

 עצמה תתאה השכינתא תאיר אז ,למעלה למעלה עד תתאה

 עוד הכתוב שם שאמר וזהו .עלאה דשכינתא בהאור למטה

 שניהם יעשו כי 'לכולם יהיה אחד ורועה עליהם מלך דוד ועבדי'

 'לעולם להם נשיא עבדי ודוד' עוד הכתוב שם ואמר. לאחד

 עיקר כי ,קיסר ופלגי קיסר כגון ב׳ צ״ח סנהדרין רז״ל ואמרו

 כל על למלך ה׳ והיה ,שמים מלכות רק אז יהיה מלכותה

 שהיה ע״ד והוא .נשיא בתורת רק המשיח מלך ויהיה ,הארץ

 רק עניניהם בכל ישראל הנהגת כל שהיה ע״ה רבינו במשה

 צרכם בכל וכן יסעו' ה פי ועל יחנו ה׳ פי על ,לבד מהקב״ה

 והיה ,בו מלך ותרועת עמו אלהיו ה׳ הכל היה הרי ועניניהם

 והיה ,מלך בישורון ויהי וכמ״ש ממש ית״ש בהנהגתו רק

 במלך לעתיד יהיה כן .כולם על נשיא בתורת רק משרבע״ה

 הוא הקב״ה ויתגלה ,לבד נשיא בתורת רק שיהיה המשיח

' ה מלך כי כ״ד ישעיה וכמ״ש ,ולמטה למעלה במלכותו עצמו

 למטה ית״ש מלכותו ראו שיתגלה ,ובירושלים ציון בהר צבאות

 ע״ש ע״א ש״ב ושם סע״ב ש״א דף ח״ג סוף בזוה״ק' וע. שממ

 וסימנך דדרגין שביעאה אתר ע״ב קי״ב וירא בפ׳ וכן .הענין כל

   .ב׳ ע״ג נח בפ׳ וכן .להם אקים אשר מלכם דוד ואת

 הקב״ה עתיד' ב צ״ח סנהדרין ז״ל מאמרם סוד תבין ומזה

 דוד ואת אלהיהם 'ה את ועבדו שנאמר אחר דוד להם להעמיד

 הוא כי ,אקים אלא נאמר לא הקים ,להם אקים אשר מלכם

 כתסו ישראל בתולת שהיא הנופלת דוד סוכת את אקים בסוד

  :  שלום

 אות לעיל שהעתקתי א׳ קנ״ח הזוה״ק בדברי לענין ונחזור] ח[

 תתאה דעלמא תקוני שבטין תריסר דכולהו' שם שאמר ג׳

 ונטלא רחל תמית בנימין דאתייליד וכיון) ז׳ אות כנ״ל( נינהו

 דרחל זמנא וכל' כו בהו לאתתקנא תתאה עלמא האי דוכתא

 ביתא נטלא רחל מיתת ,בהו אתתקנא לא תתאה עלמא קיימא

 אלא ,זמנא בההוא מיתת לא אמאי לאה תימא ואי .בשלימו

 לאתתקנא הוו מניה וכולא איהו תתאה בעלמא דביתא בגין

 וכל .שעתא בההיא מיתת לא כך ובגין ,עלאה מעלמא ולאו

 איהו עלאה דעלמא בגין אינון באתכסייא דלאה עובדוי

 דברינו בכל שאמרנו כמו והוא' כו באתגלייא ולאו באתכסייא

 שכינתא לאה משורש הם שבטים של שרובן הגם כי .לעיל

 שורש תתאה שכינתא ע״י רק נעשה מציאותם כל עכ״ז ,עלאה

 והם ,כלל גילוי עתה לה אין עצמה עלאה השכינתא אבל .רחל

  . דברינו בכל וכנ״ל תתאה דשכינתא תיקוני כולם

 ואמר שבטים הי״ב שנולדו אחר רחל דמיתת הענין אמנם

 לא תתאה עלמא קיימא דרחל זמנא דכל הנזכר הזוה״ק

 היה בעוה״ז רחל שהיה זמן דכל אמר והרי ,בהו אתתקנא

 פליאה לכאורה והוא ,שבטים בהי״ב השכינה לתיקון עיכוב

 הענין אך. אליה מרכבה היה שרחל הוא אדרבה הרי כי ,גדולה

 ע״י הוא שבטים בהי״ב דהשכינה שהתיקון אמרנו הרי כי הוא

 מהשכינתא גם שהוא כולה הכללי המלכות מכל היו שהם
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 כי ,ידם על תתאה השכינתא מתתקנת ולכן ,שבה עלאה

 בכל וכנ״ל אחד ונעשים בעלאה התתאה ידם על מתייחדת

 כי ,לבד מהתתאה הוא רחל ורשש כי שם ואמרנו .דברינו

 לאה יצאו לכן ,כהראוי דהיחוד הגילוי עדיין חסר שהיה משום

 בשני ויצאו נתחלקו הנה ותתאה מעלאה הוא ששרשם ורחל

 נתייחדו בהם כי ,שבטים בהי״ב התיקון כל תולה והיה .גופים

 איש שהוא ע״ה אבינו מיעקב כולם שיצאו ע״י ותתאה העלאה

 ממנו שיצאו שבטים בהי״ב בו נתייחדו נשים' הד וכל ,אחד

 רחל שהיתה זמן כל ולכן .בתתאה העלאה עי״ז נתייחדו והרי

 היא והיתה לבד להתתאה מרכבה היתה והיא בעולם בחיים

 בעלאה מהתתאה למטה היחוד בה נבדל הרי ,לשנים לאה עם

 הי״ב ע״י בהעלאה ביחודה התתאה שתתתקן אפשר היה ולא

 רחל שהיתה זמן כל אבל .רחל הלקשנסת אחר רק אלא שבטים

 ונתחלקה ,בפנ״ע למטה יסוד להתתאה היה הרי הזה בעולם

 הזוה״ק שאמר וזהו .אליה מרכבה שהיתה רחל ע״י מהעלאה

 וכ״ז .בהו תקנאאת לא תתאה עלמא קיימא דרחל זמנא וכל

 עדיין העולם זכה שלא משום כי ,לעיל שאמרנו מה ע״פ הוא

 הכללי דהמלכות הגילוי נתחלק ןלכ כהראוי דהיחוד להגילוי

 מזלפה הכלולים ורחל לאה שהם ,ארבע שהן לשתים למטה

 ע״י שבטים בהי״ב רק אלא ביחודם נתתקנו ולא .ובלהה

 .ממנו שיצאו שבטים ב"ובהי ע״ה אבינו ביעקב כולן שנתייחדו

 על תיקונה להשלים תתאה להשכינתא אפשר היה לא ולכן

 כי .דוקא רחל שנסתלקה חרא רק אלא בעלאה להתייחד ידיהם

 נטלא ואז ,למטה לה היה אשר בפנ״ע היסוד נתבטלה אז

 כמ״ש שלימתא בביתא לאתיישבא תתאה עלמא האי דוכתא

 היחוד היה בהם כי ר״ל ',שלימתא בביתא' ומ״ש .שם הזוה״ק

 כולה הכללי המלכות מכל כלולים שהיו יחד ותתאה דהעלאה

  . וכנזכר

 מיתת לא אמאי לאה תימא ואי – עוד הזוה״ק שם ואמר

 כי ר״ל' כו איהו תתאה בעלמא דביתא בגין אלא זמנא בההוא

 היסוד את לסלק כדי מוכרח היה רחל שמיתת שאמרנו מאחר

 להעשות העלאה עם שתתייחד וכדי ,להתתאה שהיה בפנ״ע

 ,כולה הכללי המלכות מכל הם שהיו שבטים בהי״ב לאחד עמה

 שעתא בההיא לאה מותשת צריך היה הטעם מאותו הרי א״כ

 על היה והרי ,עלאה להשכינתא מרכבה היתה היא הרי כי .ג״כ

 והיה ,מהתתאה חלוק להעלאה בפנ״ע יסוד הזה בעולם ידה

 בהי״ב בתתאה העלאה להתייחד כדי ג״כ היא שתמות צריך

 למקום עולין שהם תירוצים' ב הזוה״ק מתרץ זה על .שבטים

 הוו מניה וכולא איהו תתאה בעלמא דביתא בגין' ואמר .אחד

 שגם הוא האמת הרי כי ור״ל ',עלאה מעלמא ולא לאתתקנא

 כולו העולם כל הנהגת הנה ,בעלאה התתאה כשמתייחד אפי׳

 ולכן .בה רק הוא למטה הגילוי כל כי ,בהתתאה רק לעולם הוא

 כהראוי היחוד לגילוי העולם זוכה היה אם גם כי לעיל אמרנו

 כולם היו כי ,רחל בשם רק כולם והי לאחת נשים הד׳ כל והיו

 גם כולם שבטים הי״ב שכל לעיל ג״כ אמרנו ולכן .בה כלולים

 רק ג״כ מציאותם נעשה הנה ,מהעלאה הוא שורשם אשר אותן

 כהראוי היחוד שהיה באם כי הוא שהחילוק אלא .בהתתאה

 .לאחת שניהם היו כי ,ג״כ העלאה באור התתאה מאיר היה

 גילוי ואין העלאה נתעלם ,כהראוי אינו הוא חודיכשהי אבל

 דביתא בגין הזוה׳׳ק שאמר וזהו .לבד מהתתאה אלא למטה

 המקום שהם כולן שבטים הי״ב שכל ,איהו תתאה בעלמא

 דילה היכל דילה בית והם למטה שתשרה להשכינה והמעון

 המנהגת היא רק כי ,להתתאה הבית הם הנה ,בתוכם ושכנתי

 הוא ששרשם משום אלא .התחתונים העולמות כל את

 בהעלאה התתאה ידיהם על נכללה לכך ג״כ מהעלאה

 ,הוו מניה ,הבית כל ר״ל ,וכולא שאמר וזהו .ידם על ומתתקנת

 היא ולכן ,ממנה הוא מציאותם שכל ,מהתתאה כולם הם

 הוא ששורשם משום העלאה עם להתאחד ידם על מתתקנת

 מרשא וזהו ידם על מתתקנת היא ועי״ז ,כנזכר ג״כ מעלאה

 הגם בה רק נעשה מציאותם שכל מאחר הרי כ"וא. לאתתקנא

 להתתאה היטיב אפשר היה ולכן ,מהעלאה הוא ששורשם

 כי ,קיימת לאה בעוד גם בשורשם להתאחד ידם על להתתקן

ל לאה) "(צ בשורש מיוחדים הם הרי עצמן שבטים שהי״ב כמו

 אפשר כן כמו הרי ,בהתתאה נעשה מציאותם שכל הגם

 מציאותם שכל משום הזה בהעולם בהם לבשהמת להתתאה

 להתאחד בהם התלבשותה ע״י לה אפשר הרי ,ממנה נעשה

 והרי קיימת היה שלאה והגם .עצמן שהם וכמו ג״כ בשורשם

 הנה עכ״ז ,מהתתאה חלוק בהעוה״ז בפנ״ע יסוד להעלאה היה

 בהי׳׳ב התלבשותה ע׳׳י בהעלאה להתאחד להתתאה אפשר

 מתתקן כי נמצא והרי .עצמן טיםשב הי״ב שהם וכמו ,שבטים

 הי״ב ע״י בהעוה״ז גם בהעלאה להתאחד היטיב התתאה

 לא כך ובגין הזוה״ק שאמר וזהו ,קיימת לאה בעוד גם שבטים

 דאל״כ שתמות מוכרח היה רחל אבל .שעתא בההיא מיתת

 ולכך ,בהעלאה יחוד בלי ברחל חלוק עדיין התתאה היתה הרי

 ,בשלימו ביתא שהוא שבטים בהי״ב ואתלבש רחל מיתת

 תתאה עלמא האי דוכתא ונטלא רחל מיתת שם וכמ״ש

 ביתא נטלא רחל מיתת' כו שלימתא בביתא לאתיישבא

  . ל"וכנ בשלימו

 לייחדה בהתתאה צריך הוא התיקון עיקר הנה כי הוא ז"וכ

 כי ,הזה בעולם למטה הוא התיקון עיקר כל וגם ,בהעלאה

 אך .ח״ו יהםבינ פירוד אין באצילות שהוא למעלה

 קלקול וע״י ,דעהד״ע החטא ע״י נתפרדו למטה בהתלבשותם

 אותן ובכל ,האבות עד הראשון מאדם אשר כולם הדורות כל

 וכמ״ש ,וכל מכל מעלה של האור נתעלם היה כולם הדורות
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 הראשון אדם שחטא כיון' ז סימן ט"י' פ רבה בבראשית

 טהלמ השכינה לירד התחיל ובהאבות כו׳ שכינה נסתלקה

' ו סימן מ״ז' פ שם אמרו הרי עצמן בהאבות ובפרט ,שם כמ״ש

 עדיין העולם זכה שלא משום אך .המרכבה הן הן האבות

 שהם שלמעלה אורות הגילויי נתלבש ,בשלימות להתיקון

 ,ישראל בית בנין לצורך אשר ותתאה עלאה דשכינתא הגילויי

 בלאה שהוא ארבע שהן ובשתים מחולקות בגופות נתלבשו

 עלאה דשכינתא הגילויי והיה .ובלהה מזלפה הכלולים חלור

 הכולל ברחל תתאה דשכינתא והגילויי ,זלפה גם הכולל בלאה

 ע״י הוא בי״ע העולמות דכל ההנהגה שעיקר ומשום .בלהה את

 שבטים הי״ב וכל בית של עיקרה רחל היה לכן התתאה

 עולה היא לכן בה הוא ההנהגה שכל משום וכן ,בה מושרשים

 היא למטה המתפשט ואורה ,התחתונים מעשה לפי ורדתוי

 ולייחדה התחתונים מזוהמת לתקנה תמיד תיקון הצריכה

 היחוד במצות ובפרט ,והמצוה התורה כל ע״י והוא .למעלה

 הלב באמונת וכן ,אחד' ה אלהינו ה׳ ישראל שמע בק״ש

 הארץ ועל ממעל בשמים האלהים הוא' ה כי פה ובדיבור

' ה ועד לעולם ימלוך' ה מלך' ה מלך' ה כןו ,עוד אין מתחת

 והיחוד הקדושה ושבחי פסוקי בכל בזה וכיוצא ,ועד עולם מלך

 ומלא יתמיד הוא ולמטה למעלה שקדושתו ובדיבור במחשבה

   .המעשים לכל ויעשה ועושה עשה לבדו והוא ,כבודו הארץ כל

ה היינו שכיון שפנימיות המלכות נפרד מהחיצוניות ואין העולם מגל
את האמונה הקדושה, ורק אנחנו בני ישראל האמונים עליה 

י הדבור שלנו במחשבה טהורה בדבר "אזי ע ,מאמינים בו ית'

הרי אנו מוציאים לאור ומגלים את פנימיות המלכות גם  ,האמונה

ובזה מתגלה פנימיות המלכות בחיצוניות כפי שיעור  בעולם הזה

  חלק אחד מהמלכות.הדבור ואמונת היחוד בלבבנו ובזה מתתקן 

 צריכה היא כי ,בהתתאה הוא התיקונים כל כי עכ״פ והרי

 ונתבטל רחל מיתת כאשר ולכן .בהעלאה לייחדא להתתקן

 נתלבשה ,בעוה״זל לה) "(צ לנו היה אשר בפנ״ע חלוק היסוד

 לאה בעוד גם בהעלאה ידם על ונתייחדה שבטים בהי״ב

  . וכנזכר עצמן שבטים הי״ב שהם וכמו ,קיימת

 בגין אינון באתכסייא דלאה עובדוי וכל עוד הזוה״ק שם ואמר

 לא כך ובגין באתגלייא ולאו באתכסייא איהו עלאה דעלמא

 כל עלאה דעלמא בגין כו׳ דרחל כמיתתה דלאה מיתתה אדכר

 כך בגין ,באתגלייא מלוי כל תתאה ועלמא באתכסייא מלוי

 דא ,דאורחא בגלוייא ורחל דכפלתא במערתא לאה אתכסיא

 דאפשרות הענין עיקר זהו כי ור״ל כו׳ באתגליא ודא בסתרא

 והרי ,קיימת לאה בעוד גם שבטים הי״ב ע״י דהתתאה התיקון

 ועכ״ז ,מהתתאה חלוק בעוה״ז בפנ״ע חלוק יסוד להעלאה היה

 התלבשותה ע״י בהעלאה להתאחד להתתאה אפשר היה

 נעלם הוא בעוה״ז דהעלאה הענין שכל משום .שבטים בהי״ב

 היה בעוה״ז שלה היסוד שהיא לאה עניני כל היה ולכן ,דמא

 וכן ,בידיעה שלא ליעקב נלקח היא הרי כי .ובהעלם בהסתר

 כי ה׳ וירא וכמ״ש ,ממנה רחוק ע״ה אבינו יעקב לב תמיד היה

 ילוה הפעם עתה. אנכי שנואה כי' ה שמע כי. לאה שנואה

 בן לדהכשי גם וכן .עדיין רחוקה שהיתה מכאן הרי. אלי אישי

 מרגשת שהיה והרי ,אישי יזבלני הפעם אמרה ליעקב ששי

 הוא ועיקרה ששורשה משום הוא וכ״ז .ממנו ריחוק איזה עדיין

 התקשרות לה ואין סע״א קנ״ד שם בזוה״ק וכמ״ש בעוה״ז נעלם

 כי והוא .לעולם מהקירוב חסרה היתה ולכך ,העוה״ז עם כ״כ

 כל ולכן ,תאההת ע״י אלא למטה כלל גילוי לה אין העלאת

 חלוק יסוד לה והרי בלאה בעוה״ז לה היה אשר דהעלאה היסוד

 חסרון שום זה כל גורם היה לא עכ״ז ,מהתתאה חלוק בפנ״ע

 מיתת אחר שבטים הי״ב ע״י בעלאה התתאה דהיחוד להתיקון

 בלי היה בלאה להעלאה היה אשר חלוק היסוד כי .רחל

 מרחפת אלהים חרו בחינתב רק והיה ,בהעוה׳׳ז כ״כ התקשרות

 הרי וא״כ .לאה שורש בינה שהוא באויר הפורח מגדל ובסוד

 במציאות היתה לא הרי כי ,כלל חלוק ליסוד זה נחשב היה לא

 להתייחד להתתאה היטיב אפשר היה ולכן .כלל ממש יסוד

  . קיימת לאה בעוד גם שבטים הי״ב ע״י בהעוה״ז בהעלאה

 ע״י רק בהעוה׳״ז יציאתה היה עצמה לאה גם הרי כי גם ומה

 עצמה להעלאה אין כי ,בדברינו וכנ״ל בה ונשרשה התתאה

 היה והרי .דוקא התתאה ע״י אלא כלל למטה גילוי שום

 סתירה היה לא ולכן ,כ"ג בלאה שייכות למטה גם להתתאה

 בהעלאה דהתתאה היחוד לתיקון בעוה״ז לאה ממציאות כלל

 דא ובגין רע״ב קנ״ח שם בזוה״ק שאמרו וזהו .שבטים הי״ב ע״י

 הוי כולא נמי הכי עלאה מעלמא הוי כולא דהא ,חד כולא

 כמו כי ור״ל .)ע״ש כצ״ל' (כו אתר ובכל תתאה מעלמא

 הוא עצמה התתאה שהרי ,עלאה מעלמא נמשך הכל שלמעלה

 בעוה״ז למטה הכל נמשך הוא כן ,מהעלאה רק למעלה נמשך

 בעוה״ז ויורד מתגלה אשר דהעלאה הגילויי שגם ,מהתתאה רק

 לאה המציאות יוצא היה והרי .התתאה דרך רק ג״כ הוא הנה

 בזה זה שייכים הם הרי כ"וא ,התתאה דרך רק ג״כ למטה

 להתייחד התתאה שאתתקן היטיב אפשר היה ולכן ,חד וכולם

  . קיימת לאה בעוד גם שבטים בהי״ב התלבשותה ע״י בהעלאה

 אחר ענין עוד שם אמר ע״א קע״ד וישלח' פ בזוה״ק הנה אמנם

 מטעם שהוא ,שבטים הי״ב כל שנולדו אחר רחל מיתת בענין

 למטה הקדושה השכינה ויתגלה שיתפשט העת מגיע כאשר כי

 ל׳ ירמיה שכתוב וע״ד .בתחילה הדין מתעורר הנה ,בישראל

 נפלתי כי ז׳ במיכה וכן ,יושע וממנה ליעקב היא צרה ועת

 סוף ה׳ תהלים בילקוט ואמרו .לי אור ה׳ בחושך אשב כי קמתי

 בחשך שישבתי אלולא קמתי לא שנפלתי אלולא תרכ״ח רמז
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 בהי״ב למטה השכינה מתפשט כאשר ולכן .לי אור היה לא

 נעשה ,בארעא לאשתמודעא דרקיעא מלכותא ושריא שבטים

 ,דא ורזא' שם ואמרו .רחל ומיתת – הדין התעוררת מקודם

 אית דא ועל ,איהו בקשיו לאשתמודעא דאתיא שירותא בכל

 לאתתקנא בעא כד הכי. אתיישבת ומתמן דמותא דינא בה

 אתתקנת כן ובתר ברחל דינא אתעביד ,ביתא ולנטלא

 ענין כל כי .לעיל דברינו פ"ע ג״כ הוא והנה ע״ש' כו לאתישבא

 רק הוא כ״ז ,ארבע שהן בשתים יעקב נשי שנתחלקו מה

 מאדה״ר אשר הדורות כל ומקלקול הדעת דעץ החטא מסבת

 גילויי ולעכב לקטרג מקום הצורר הסמ׳ מצא ולכן .תהאבו עד

 אך .שבטים בהי״ב ותתיחד שתתלבש ע״י ,למטה השכינה

 הועיל לא ורחל ודלאה ע״ה אבינו דיעקב הזכות גודל מפני

 במה בקטרוגיו ונגע פגע אמנם ,הענין עיקר על בקטרוגיו

 הנדר איחור סיבת ע״י הוא ומיתה ונסתלקה ברחל דין שנעשה

 קע״ה שם בזוה״ק וכמ״ש ,כנודע ע״ה אבינו יעקב ללתק וע״י

 להיחוד גדול תיקון עצמת מיתתה היה הרי באמת אך .ע״א

 וכנ״ל שבטים בהי״ב בהתלבשותה בהעלאה תתאה דשכינתא

 כי ,גופה אמנו לרחל גם ותיקון תועלת היה וכן .דברינו בכל

 ונתאחדת עלאה דהשכינתא בהאור היא גם עי״ז נתעלית הרי

 בהסמ׳ אז נתקיים כי ונמצא .וכנ״ל בעלאה דהתתאה דבהיחו

 באדם האדם שלט אשר עת' ח קהלת שכתוב מקרא הצורר

 ע״י גדולה רעה עצמו על הצורר הסמ׳ סיבב הרי כי ,לו לרע

 השכינה עי״ז ונתגלה נתפשטה כי ,רחל ומיתת קטרוגיו

 שנתלבשה ע״י למעלה ביחודה שהיא וכמו למטה הקדושה

 הסטרא עי״ז ואתכפיא ,דשכינתא ביתא שהם שבטים בהי״ב

 ביחודה עי״ז גופה אמנו רחל נתעלית וכן ,מאד הרבה אחרא

 דקדושה באדם בליעל האדם שלט אשר בו נתקיים והרי .עלאה

 עצמו בליעל להאדם לו לרע נעשה הוא ,רחל מיתת לסבב

 בספר וכן פ״ג שמע הקריאת שער בפע״ח הרב וכמ״ש

  .פ״ב הגלגולים

רה שאלה, הלא לפני כן הביא את ההכרח למיתת רחל יש בכאן לכאו

כ למה זה היה צורך להביא את הענין מצד "מצד היחוד וכו' וא

קטרוג הסמ' ? הלא גם בלאו הכי היה קורה כן. אלא צריך לדעת 

ל בגילוי שגם הרע שמש להביא את הגילוי "שגילוי היחוד יהיה לעת
שאפילו הרע  –וטו , והוא גילוי דאין עוד מלבדו ממש כפשהאחרון

משמש לקדושה. וכמו שמצינו בהמן שסיבב על עצמו כל נפילתו 

ב. אלא שאין קדוש ה' "י מחלה וכיו"הגם שיכל הבורא ית' לסלקו ע
כ בכך, רק כשהרע מסבב על עצמו ביטולו הוא. ולכך הגם שמצד "כ

ה "הנהגת שמים היה מן ההכרח לסלק את רחל אבל סיבב הקב
  מ' בעצמו. י הס"ל ע"התיקון הנ

 שבטין בכלהו שכינתא אתקשר כי הגם הנה הוא אמנם] ט[

 א׳ קנ״ח הזוה״ק בדברי וכנ״ל עי״ז ואתתקנת בהו ביתא ונטל

 לידת הרי כי ,כלל גמור תיקון עדיין היה לא עכ״ז ,א׳ וקס״ה

 הגם ולכן ,עכ״פ מחולקות גופות מד׳ היה הרי שבטים דהי״ב

 שהוא ע״ה אבינו מיעקב כולם שהיו ע״י בפנימיותן שנתייחדו

 הרי מחולקות גופות מד׳ היה שלידתם מאחר עכ״ז אחד, איש

 גם כלל מתוקן החיצונית עדיין היה ולא בחיצוניותם נתחלקו

 הוא הגמור התיקון כי .כלל גמור תיקון זה ואין ,שבטים בהי״ב

 התיקון עדיין נעשה לא והרי ,ג״כ החיצונית בעוה״ז שיתוקן עד

 .ג״כ בהחיצוניות שהוא בשלימות עלאהב דהתתאה מהיחוד

 ונטלא שבטים בהי״ב השכינה שנתקשר אחר שגם מה וזהו

 שישראל אלא ממקומו יעקב שם נעקר לא עכ״ז ,בשלימו ביתא

 נעשה לא כי .רע״א י״ג בברכות וכמ״ש ,לו טפל ויעקב עיקר

 בהיחוד החיצונית שנתקשר לבד התיקון התחלת רק אלא עדיין

 ,כלל בהיחוד עדיין נתקן לא עצמה חיצוניתה אבל .נימיותשבפ

 להלוחות שזכינו אלו תורה מתן עד ועומד תלוי והיה

 והיה כולה הזוהמא כל שיתבטל עתיד היה אז כי .הראשונות

 כמו אחד ושמו אחד ה׳ שהוא ולמטה למעלה דהיחוד הגילוי

  '. א קל״ד ושם ב׳ קס״א תרומה זוה״ק' ע. לעתיד שיהיה

 .רחל עליו מתה ישראל שמו שנקרא רשאח מה הענין וזהו

 לא והרי ,וכנ״ל לבד להתתאה רק מרכבה היתה שהיא משום

 אחר ולכן ,בעלאה התתאה ביחוד החיצוניות עדיין נתקן היה

 הגדלות נתבחי שהוא ישראל למדרגת אבינו יעקב שנתעלה

 האור את לקבל לרחל אפשר היה לא היחוד באור והוא ,דז״א

 שהוא שגופה משום .עוד ע״ה אבינו יעקב עם ולהתייחד הזה

 לבחינת רק אלא עדיין מתוקן היה לא נשמתה דאור החיצונית

 כי .בהעלאה יחוד בלי לבד להתתאה מרכבה ולהיות הקטנות

 נתקן היה שלא משום ,נשים לד׳ שנתחלקו מה הענין זהו

 דהעלאה היחוד לאור מרכבה להיות בעוה״ז למטה החיצונית

 היתה אשר רחל ולכן .״לוכנ גופות ׳לד נתחלקו ולכך בתתאה

 שהוא היחוד דאור הגילוי ובלתי לבד להתתאה למטה מרכבה

 דשם האור את לקבל לה אפשר היה לא ,הקטנות בחינת

 אבינו יעקב שזכה מאחר לכך .הגדלות בחינת שהוא ישראל

 שהוא לגופה אפשר היה לא כי ,רחל מיתת ישראל לשם ע״ה

 נתקן לא שהחיצונית משום ,ודע עמו להתייחד שבה החיצונית

 על רק ע״ה אבינו יעקב תשוקת כל שהיה מה הענין וזהו .עדיין

 ולקשרה עמו לייחדה התיקון עיקר כל תלוי שבה משום ,רחל

 .ן"זו תיקון הוא שניהם ויחוד לז״א מרכבה היה הוא כי ,למעלה

 הקטנה ושם וכמ״ש לבד הקטנות בסוד רק היתה שהיא ומשום

 וכמו הגדלות בסוד להעלותה תמיד לתקנה רוצה היה לכן ,רחל

 כולו העולם כל שמציאות משום אך .ישראל לשם הוא שזכה

 היה רחל אשר הכללי דהמלכות האחרונה הנוק׳ מבחינת שהוא

 היחוד למדרגת לבוא כלל עדיין מתוקן היה לא אליה מרכבה

 דאורות גילויי נתחלק זה משום הרי כי ,הגדלות באור ולהאיר
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 שהחיצונית משום והוא ,כנזכר גופות בד׳ למטה הנוקבא

 כולם הדורות כל קלקול ע״י מאד פגום עדיין היה דהעולם

 למדרגת לבוא גופה רחל שיתוקן אפשר היה לא לכן ,וכנ״ל

 אבינו יעקב זכה שכאשר היה אדרבה אלא ,והגדלות היחוד

  . ומתה רחל נסתלקה ישראל לשם ע״ה

 מצדיק יגרע לא ע״ה בינוא ביעקב נתקיים הנה עכ׳׳ז אמנם

 במה והוא) י״ב משלי( יתן צדיקים ושורש) ל״ו איוב( עיניו

 שבה ועטרה יסוד בחינתמ היו והם ,ובנימין יוסף את לו שילדה

 למעלה העולה שבה האמצעי מהקו הם והרי .ז׳ אות וכנ״ל

 אותה לתקן זכה שלא שהגם בזה בטוח לבו והיה ,למעלה

 ידו על לבסוף ותתוקן עמו לנצח גזעה נשאר הרי עכ״ז ,תיכף

 חמדת תקוות וכל כולו העולם תיקון כל יעשה והרי .עכ״פ

 ע״ב קכ״ג בתרא בבא רז״ל שאמרו וכמו ,ידו על רק ישראל

 של זרעו ביד אלא נמסר עשו של זרעו שאין אבינו יעקב ראה

 מסורת ובכ״מ ז׳ סימן ע״ג פ׳ רבה בבראשית הוא וכן ,יוסף

 אותם אהב ולכן .רחל של בניה ביד לאא נופל עשו שאין היא

 כי משום והוא .כולו הרע ביטול כל תלוי בהם רק כי ,בניו מכל

 תאהת השכינתא הוא ששורשה בית של עיקרה היא רחל

 .התחתונים העולמות כל את המנהגת דאצילות רחל שהיא

 כל יתוקן אז ,למעלה ביחודה עלאה רחל תתוקן וכאשר

 רחל של בניה ע״י הרע כל ולבביט ג״כ דהעולם החיצוניות

  . לה׳ קודש כולו המציאות כל ויהיה ,למטה

 ביוסף רק אלא ע״ה אבינו מיעקב להבנות רחל זכתה לא והנה

 שהוא ,דלעילא דרחל והעטרה מהיסוד שהם לבד ובנימין

 המלכות והוא ,למעלה למעלה העולה שבה הפנימית הנקודה

 המלכות דוע הכתר עד העולה האמצעי הקו בסוף אשר שבה

 וע״י .ותתא דעילא היחוד כל הוא ושם ,א׳ אות וכנ״ל דא״ס

 להבנות זכתה לא לכן ,כלל מתוקן עדיין העולם אז היה שלא

 היחוד הוא שם כי משום ,לבד שבה הפנימית בהנקודה רק אלא

 ירד הנה עי״ז כי הוא עכ״פ אבל .דאחד ד׳ של קוצו והוא לעולם

 אבינו יעקב אותם שמר כןול .התיקון כח כל בהעולם ונתייסד

 יוסף ואת רחל את ששם במה שראינו וכמו ,מכולם ביותר ע״ה

 וידע ראה כי .בניו מכל ובנימין יוסף את אהב וכן ,אחרונים

 ובה ,למעלה ביחודה תתאה דשכינתא התיקון כל יסוד שהם

 שהם רחל של בניה י"ע והוא ,כולה המציאות כל תיקון תלוי

 אורה ותזריח תאיר אשר תאהת אדהשכינת פנימית מהנקודה

 מלעילא יתברך מלכותו כבוד ולגלה הכל לייחד למעלה למעלה

 .עולמו בריאת בכל ית״ש המאציל כוונת היה זה אשר ,לתתא

 .אותה לתקן רחל על רק נפשו כל ע״ה אבינו יעקב נתן ולכן

 כל יסוד שהם ובנימין יוסף את ממנה להוליד לבסוף זכה וכן

 הסיב רחל מיתת שאחר מה ג״כ וזהו .כרכנז העתיד התיקון

 דשורש מהאחוריים היתה שהיא משום ,בלהה באוהל מטתו

 גם שהרי .הרבה לתיקון היא נצרך והיה ,כנ״ל דרחל אור

 בהתרין הם הנה ונפתלי דן שהם ממנה נולדו אשר השבטים

 השמאל צד וכל ,'ז אות כנ״ל שמאלא דירכא תתאין פרקין

 באור ולייחדה אותה לתקן רוצה ההי ולכן .מאד תיקון צריך

 וכמו ,האפשרי בכל הפנים עם אחת באור לכוללה הפנים

 כולן יתאחדו שאז ,ג״כ החיצונית יתוקן כאשר לעתיד שתהיה

 ויהיה .'ז אות וכנ״ל לאחד שבטים הי״ב כל וכן ממש לאחת

 פנימית מהנקודה שהם משום ,רחל של מבניה התיקון התחלת

 היחוד סוד והוא .למעלה למעלה לההעו האמצעי דקו הסוף של

 סוד והוא ,ה"דהוי' י י"דאדנ' י י"דשד י׳ דישראל י׳ דיעקב' י

 של בקוצו והוא ,בישראל לעדות שהוא מילה ברית הצדיק יוםף

 ושמו אחד' ה ויהיה ותתא לעילא היחוד ויתגלה ויאר ,דאחד' ד

  .אחד

  ו פרק

 כי רפ״ה לעיל אמרנו הנה .הראשון לענינינו נחזור ועתה] א[

 החמישי הגילוי נגד הוא הנה דאצילות דז״א נוקבא המלכות

 במציאותם בי״ע בהעולמות נתגלה אשר ,ית״ש דא״ס הכללי

 שאמרנו ע׳׳ד כ"ג הוא והנה .ה׳' ד' פ ד׳ שער וכנ״ל והנהגתם

 ,דאצילות א"ז נגד שהוא הרביעי הכללי בהגילוי פ׳׳ד לעיל

 הגילוי שהוא צמוע האצילות עיקר גופה הוא כי שם ואמרנו

 דז״א' הנוק כי .בענינינו ג״כ זה כעין הוא כן ,'הד הכללי

 נתגלה אשר ,דא״ס החמישי הגילוי עצמו הוא הנה שבהאצילות

 ומתייחד באצילות העומד א״ס אור כי ור״ל .הבי״ע כל בפעולת

 ,דז״א נוק׳ בשם הנקרא המלכות בגילוי ונתגלה ונתפשט שם

 בי״ע העולמות כל את המציא שרא הוא גופה הגילוי אותו הנה

 תמיד אותם ומנהיג בהם ומשגיח ,ובפרט בכלל מציאותם בכל

 גילויו ע״י ית״ש הוא נקרא ולכן .עולם ועד מעולם עניניהם בכל

 הארץ כל אדון שהוא י"אדנ בשם דאצילות הכללי בהמלכות

 ע״א קפ״ו תצוה פ׳ בזוה״ק וכמ״ש ,הארץ כל אלהי בשם וכן

  .פ׳׳ב קע״א תרומה' ופ פ״א ק״ו טיםמשפ' ובפ ע״ב ושם

 שמות מיני ד׳ והם ,כלליים בחינות ד׳ הגילוי באותו יש והנה

 הבי״ע בפעולת גילויו ע״י ית״ש א״ס המאציל בהם נקרא אשר

 הנה הבי״ע פעולת שכל אמרנו הרי כי .והנהגתם במציאותם

 מציאות בחינתב מציאותם כל שיהא ית״ש המאציל אותם פעל

 אך .'ה פ׳' ד שער וכנ״ל כלל אלהות אינם הם יכ ,ממנו שחוץ

 אשר פועל כל מפעולת בהם ית״ש פעולתו נבדל הרי עכ״ז

 הוה הרי בעוה״ז אשר פועל כל פעולת כי .דברים בשני בעוה״ז

 ממציא הנגר אין כי ,כלל בעצם ולא במקרה רק פעולתו כל

 וכל ,הברזל עצם את ממציא הנפח ואין ,העץ עצם את

 הרי כי ,שנית ועוד .ובמקריהם בשינוייהם רק ואה הרי פעולתם

 את שגמר אחר הנה ,בו פועל אשר המקריים פעולת גם
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 תלוי ואינו ,כלל הפעולה עם הפועל עוד קשור אינו פעולתו

 אשר ית״ש פעולתו משא״כ .מאומה בהפועל מעתה הפעולה

 כי .במקרה והן בעצם הן פעולתו הוה הרי ,הבי״ע פעולת בכל

 ותלוים קשורים הם הרי וכן ,ליש מאין והוציאם המציאם הוא

 וקיום עמידת כל כי .מקריהם בכל והן בעצמותם הן לעולם בו

 בכל תהלוכותיהם כל וכן ,ית״ש ממנו רק הוא מציאותם עצם

  . בו רק וקשורים ותלוים ממנו רק לעולם הם ועניניהם מקריהם

 המציאם אשר ומציאותם עצמותם פעולת שם על והנה

 הוא כי ,'אלהים' בשם ית״ש הוא נקרא הנה ליש מאין והוציאם

 ודכל דהבי״ע המציאויות דכל ההתהוות בכח ית״ש גילויו

 ית׳״ש גילויו הוא אלהים השם כי .ותהלוכותיהם מקריהם

 הוא אלהים שהשם שנודע מה והוא ,הבי״ע דכל בהכחות

 כל הוא ומזה .הוא לאלהים המשפט כי וכמ״ש ,דין בחינת

 המציאויות דכל הכח עצם והוא ,והמדה ולוהגב הצמצום

 .עצמו מהצמצום והם והמדה הגבול כל הוא בהם כי ,דהבי״ע

' ב א׳ פ׳' ו שער כנ״ל לבי״ע מהאצילות הנעשה שהצמצום ר״ל

 מע״ב בכל שנזכר מה וזהו ,דהבי״ע דהמציאות הכח עצם הוא

 כל על והן ,גופה מציאותם עצם על הן והוא ,אלהים שם

 .ועניניו מקריו כל לצורך ומציאות מציאות בכל אשר כחותיהם

 עם נמשך הוא הנה מקריו כל לצורך אשר שבכ״א הכחות כי

 גבורה בחינתב אשר ית״ש מאורו הכל והוא ,כאחד עצמותו

 דרוש ח״א בדע״ה דברינו ע׳( .הפעולות כל הוא ממנו כי ,ודין

   .)ג׳ ב׳ סימן א׳

שאין הרב גיש כאן הנה בענין זה של בריאת עולם מחוץ אליו, מד

ענינו כפועל בנין או שאר אומנים, שהרי כל ענינם אינו אלא סידור 
הנמצאים לפי סדר מבוקש. ואילו הוא ית' גם המציאם מאין ליש. 

הניח ידו זה לאחר ש האומן למה שעשהעוד זאת, שאין כל קשר בין 

ע נמצא הבורא ית' גם לאחר בריאתם "ממנו, ובבריאת עולמות בי
ולהעמידם על עמדם, שבלא זה יחזרו לאין ואפס ממש.  להמציאם

כנפרדים ועומדים מ גם אחר כל זאת, תפיסתם את עצמם "ומ

ואין השגה לשום נברא על יציאתו  ,מונחת ביסוד קיומםבעצמם 

ממקורו, אלא הרי הוא 'נולד' למצב שבו הוא עצמיי בתפיסתו ועומד 

  'מול' הבורא כדבר בפני עצמו. 

עיל בהמשלת הדבר ליציאת אפרוח מביצה ללידת וכבר הארכתי ל

בעל חי מאמו, שזה הראשון אין לכאורה שום קשר עם התרנגולת 

, ואילו הנולד בלידה רגילה הרי שהרי רק לאחר שמסרחת נגבלת
נבחן היטב הקשר שלו עם אמו. וכך הוא סדר יציאת האור משרשו 

ע "ולמות ביכנגד יציאת הכלי משרשו, שזה יש מיש וזה יש מאין. וע
שעומדים בכללם כסוגית כלים ולבושים לאור האצילות, הרי הם 

בסוד הביצה שאין הבחנה להקשר בין השורש להענף. אבל לא 

נאמר שבאמת אין שום קשר, שהרי סוף סוף תרנגולת הטילה אותו, 

  רק שאין הבחנה לכך בתולדה. 

 שם על והוא ,אלהים שם רק בראשית מעשה בכל נאמר ולכן

 גופה מציאותם עצם את הן ,הבי״ע פעולת בכל ית״ש תופעול

 תולדה להוציא בהם נתייסד אשר כחותיהם כל את והן

 משך בכל עליהם יעבור אשר מקריהם ולכל מפרי ופרי מתולדה

 בשם אליהם נתגלה אשר ש"ית מגילויו כולם והם ,עולם ימי

 קשורים הם שיהיו בהם נתגלה אשר ית״ש גילויו אמנם. אלהים

 תמיד ושיתנהגו מקריהם ובכל מציאותם בכל לעולם בו ויםותל

 בשם ית״ש הוא נקרא הזה בהגילוי הנה ,ורצונו בהשגחתו רק

 מנהיג ר״ל .ודן שופט שלטון מלך שהוא הוא שהוראתו ,י"אדנ

 .המעשים כל את ויעשה ועושה עשה לבדו והוא הכל את

 זה שם על כ"ג שנקרא דאצילות בהמלכות הוא הזה והגילוי

 הוא בה כי שם על וכן .כנזכר שלטון מלך שהוא מלכות בשם

 ית״ש גילויו הוא וכן ,דהבי״ע ההתהוות כל על והעצה ההמלכה

 היא כי ,דאצילות בהמלכות ג״כ שהוא כנ״ל אלהים בשם אשר

  . הכל נבראו ידה ועל בה כי לנבראים הראשית

 מן הכח אלאת אור שלמעלה  מוציאהיינו ששם 'אלהים' הוא הכח ה
ע. והנהגת הנבראים "כל הנבראים כולם בגדר וגבול הביהפועל ב

י "לאחר שנבראו להורות על קישורו עמהם תמיד הינו בשם אדנ
  המורה עליו שהוא מלך ודן ושולט. 

 הנה ,שאמרנו י"אדנ ובשם אלהים בשם אשר גילויו הנה אמנם

 בהעולמות דאצילות מהמלכות המתפשט אורו על הוא כ״ז

 גילויו אור אך .אותם ובהנהגתו אותם עולתובפ עצמן ע"בי

 התפשט ממנו אשר גופה דאצילות בהמלכות לזה העומד

 ה"הוי השם רק הוא הנה י"אדנ ולשם אלהים דשם בהגילוי

 שבבי״ע גילוייו לכל השורש הוא ה"הוי דהשם האור כי .ב״ה

 הוא אשר ה"דהוי האור אותו אמנם .עצמו באצילות והוא

 י"אדנ ודשם אלהים דשם השורש ואשה דאצילות בהמלכות

 שמספרו ה״ה ו״ו ה״ה ד"יו ההי״ן במילוי ה"הוי השם הוא הנה

 דז״א מהיחוד שהוא שם על כפולה ה"הוי רק הוא כי ,ב״ן

 בהגילוי בה ועומד להמלכות מהז״א התפשט כי .ומלכות

 בפעולת י"ואדנ אלהים בשם מתגלה אשר והוא ,דב״ן ה"דהוי

   .םאות ובהנהגתו ע"הבי כל

שם המלכות משתנה ביחס למה דנים אותה. שמצד שהיא ה'אם' 

י, אבל מצד עצמה בהופעתה "ע הרי היא עומדת בשם אדנ"לבי
ן בפרטות "באצילות כפרצוף חמישי הרי היא עומדת בשם ב

ה כבחינת האצילות כולו בשם "ה ב"כחותיה, או ה' בתרא דשם הוי
  ה כולל."הוי

 שהוא הרביעי הכללי בהגילוי פ״ד לעיל שאמרנו ע״ד הוא והנה

 שם נתגלה ית״ש א״ס כי שם ואמרנו ,באצילות אשר גילויו

 מי היינו בחינות' ב לנו יש והרי .ב״ה ה"הוי דהשם בהגילוי

 ה"הוי בהשם והוא – שנתגלה ובמה ,א״ס שהוא – שנתגלה
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 בהגילוי האצילות ע״י נתגלה אשר הוא עצמו א״ס כי .ב״ה

 כן .פ״ד וכנ״ל הרביעי הכללי לויהגי והוא ,ב״ה ה"הוי דהשם

 אשר גילויו שהוא החמישי הכללי בהגילוי בענינינו הוא

 ובמה שנתגלה מי היינו נות,בחי' ב כ"ג לנו הנה ,להבי״ע

 שנתגלה ובמה ,ב״ה ה"הוי השם הוא – שנתגלה ומי .שנתגלה

 המאציל כי נמצא והרי .י"אדנ ודשם אלהים דשם הגילוי הוא –

 בהגילוי באצילות נתגלה הוא אצילותמה למעלה אשר א״ס

 ה"הוי דהשם דאור מהגילוי נתפשט ואח״כ ,ב״ה ה"הוי דהשם

 אלהים דשם בהגילוי ע"הבי לצורך ב״ה ה"הוי ונתגלה ב״ה

 אלהים הוא ה"והוי ,ה"הוי הוא א״ס כי חד כולו והוא ,י"ואדנ

 סוף עד לגילוי ומגילוי לגילוי מהעלם ונתפשט שירד אלא ,י"אדנ

  : מלבדו עול ואין ע"בי למותהעו כל

 דאצילות בהמלכות אשר ב״ה ה"הוי השם כי אמרנו הנה] ב[

 ה״ה יו״ד ההי״ן דמילוי ה"הוי שהוא ,ב״ן שמספרו ה"הוי הוא

 עיקרה כל כי הוא אחד ,טעמים' ב משום והוא .ה״ה ו״ו

 להשם בתראה ה׳ האות שהיא' ה נתבחי היא הנה דהמלכות

 נמשך והיא ,כולו אצילותה כל את הכולל הכללי ה"הוי

' מהי ומתפשט הנמשך ראשונה ה׳ האות ד"ע' מהו ומתפשט

 הם ה"י כי מהנעלמים הוא ראשונה' שה אלא ,פ״ג וכנ״ל

 עיקר הוא ובה ,מהנגלות היא אחרונה ה׳ והאות נסתרות

 השם הוה לכן ,'ה האות הוא מציאותה שעיקר ומשום הגילוי

 כן כי ההי״ן במילוי השב ספירות' הי בפרטות אשר ב״ה ה"הוי

 הוא הנה פרצופה גידול כל כי הוא שנית. מציאותה עיקר הוא

 שאמרו פרצופין דו ובסוד זב״ז מדובקים ביחד ז״א עם נמשך

 ג״כ אותו וכולל ממנו ויוצא נמשך והיא ,'א א"ס בברכות

 גילויו כי ,ושלה שלו שהוא כפולה ה"הוי בה יש ולכן ,בתוכה

 ה"הוי שהוא בה אשר כפולה ה"הוי אוהו ,ידה על רק ג״כ הוא

 והרי ,'י ג״כ הם הרי יו״ד דמילוי' ד' הו כי .ב״ן שמספרו דההי״ן

 בכל עמה משתתף שהז״א מורה שהוא כפולה ה"הוי רק הוא

  . דוקא שניהם יחוד י"ע הוא וגילויה אורה וכל ,פעולתה

ה מלא יוצאת "לסיכום ב' טעמים ישנם למה שהמלכות בשם הוי

ן, א. משום שהאות ה' היא מורה על המלכות שהיא הה' "במילוי ההי
ה יוצא "א שהוא הוי"ה. ב. מטעם שכיון שז"אחרונה דשם הוי

ן שהוא "כ וצירוף שניהם עולה ב"ה ג"ומתגלה על ידה והרי היא הוי
  ן."ה דמילוי ההי"גי' הוי

 ספירות' בהט והם לבד אותיות' ט רק ן"דב ה"בהוי יש והנה

 אינה דמלכות המלכות שהיא העשירית כי ,שבה העליונים

 בהיסוד כלולה שהיא אלא בפנ״ע למציאות מציאותה ניכר

 עוד' וע ש״ן באות לסופו סמוך הירח תיקון שער' ע( .שבה

 שהיא שבה בהמלכות כי הוא והעיקר) י״ג כלל פ״ב נוק׳ בתיקון

 אשר י"ואדנ דאלהים השמות הוא שם הנה ,דמלכות המלכות

 ,אותיות' ט ג״כ הם ולכן ,דב״ן ה"מהוי יםהיוצא הבי״ע לצורך

 הוא ששם דמלכות בהמלכות הוא וגילויים ממנו יוצאים הם כי

 כי ,אותיות ט׳ רק ן"דב ה"הוי הוה ולכך .ע"הבי כל שורש

 משלימים והם י"ואדנ אלהים דשמות בהגילוי היא העשירית

  . לעשר בה

 המספר ממילוי הוא ב״ה ה"הוי מהשם אלהים דשם והתפשטות

 דשם מספר שהוא פ״ו המילוי הוה והרי ,ו״ו כ״ף שהוא שבו

 יה י דריבוע אותיות' והי פשוט ה"דהוי אותיות הד׳ וכן .אלהים

 שהוא מ״ה שם וכן .פ״ו הם הרי ,ע״ב שהוא ומספרו ה"יהו יהו

 הם דאלהים דמלא ומלא ומלא הפשוט וכן ,פ״ו הוא ה״א מ״ם

 החשמל שער ודע' וע .ן"דב ה"הוי כמספר אותיות ב״ן ג״כ

  . ספ״ג

 מכללות הוא הנה ,ב״ה ה"הוי מהשם י"אדנ דשם וההתפשטות

' ד הם הרי ומספרו ב״ן דמילוי אותיות' וט הפשוטים אותיות' ד

 שהוא י"אדנ השם יוצא ומזה ,י"אדנ כמספר ס״ה שהם נ״ב' ט

 הו״ק שהוא הז״א את בתוכה כולל שהיא שם על והוא ,ס״ה

 פרצופים' הה כל כללות היא וכן. 'ס והם מעשר כלול הוא וכ״א

' הה היא וכן', הה והוא כולן הכלליים גילוים' הה וכל כולן

 ובהשמות ן"דב ה"ההוי בענין שאמרנו מה כל כי. כנ״ל בתראה

 והוא. ב״ה ה"הוי דהשם בתראה בהה׳ הכל הוא י"אדנ דאלהים

 משמו אחת שאות כ״א פיסקא רבתי בפסיקתא שאמרו כמו

 ה"הוי והוא שלימה ה"הוי אות בכל ויש ,שמו ככל צבא עושה

 י"ואדנ אלהים השמות יוצא וממנו בתראה בה׳ הוא אשר ן"דב

  . ע"בי בהעולמות אשר ית״ש גילוייו שהם

 השמים תולדות אלה ע״ב כ״ט מנחות רז״ל שאמרו מה והוא

 בה׳ והוא ,בראם בה׳ אלא בהבראם תקרי אל ,בהבראם והארץ

 דה׳. א׳ כ״ט צו פ׳ בזוה״ק וכמ״ש ,ב״ה ה"הוי השםד בתראה

 דשמיא בריין כל אתבריאו ובה שמים מלכות הוא בתראה

 ובאד״ז' א מ״ג תזריע בפ׳ הוא וכן דהבראם הה׳ והיא ,וארעא

  : 'א רצ״ח

 נברא והעוה״ז בי׳ נברא העוה״ב ב׳ כ״ט מנחות שאמרו ומה

 אחר שהוא[ העוה״ב והיא עלאה ה׳ שהיא בינה כי ר״ל. בה׳

 אז. המלכות שליטת שהיא דהעוה״ז שנין יאלפ השית כלות

 הבינה י"ע רק ההנהגה כל אז ויהיה הבינה שליטת תתחיל

 ע״ש פ״א בספד״צ וכמ״ש העוה״ב והיא. מהו״ק למעלה שהיא

 הה׳ שהיא הבינה נברא הנה] עלייהו שביעאה דה״מ בהגר״א

 ופעולתה כחה ור״ל ,העוה״ז שהיא והמלכות ,י׳ בהאות עלאה

 אורה והוא ,והנהגתם ע"בי דהעולמות יאותהמצ בכל הנתפשט

 דמלכות בהמלכות שהם י"ואדנ דאלהים בהשמות אשר וגילויה



180  
 

 

 

 
180 

 

 בה׳ בהבראם שנאמר מה והוא .בתראה מהה׳ הוא הנה ,ל"כנ

  : ה׳ באות הנברא העוה״ז שהוא בראם

 הנה ,ע"בבי הם י"ואדנ דאלהים השמות כי שאמרנו מה כי

 הרב וכמ״ש ,עצמו ילותבאצ רק ג״כ הוא עיקרם כי הוא האמת

 נשלמת כאשר דאצילות המלכות כי .ובכ״מ פ״א הירח בשער

 ודשם אלהים דשם בהגילוי אז עומדת הנה ז״א עם פב״פ להיות

 ב׳ ט"קנ תרומה' ופ ע״ב י״א ויקרא בזוה״ק עוד ועיין ,י"אדנ

 כי ר״ל ,בבי״ע הם כי שאמרנו מה אך .ופשוט נודע והוא

 ,בבי״ע ומתגלים פשטיםמת הם י"ואדנ דאלהים השמות

 וכל ,נעלם והוא בפנימיותם רק הוא ב״ה ה"הוי השם משא״כ

 אלהים דשמות בהגילוי רק הוא והנהגתם דהבי״ע המציאות

 כי ,אלהים השם רק בראשית מעשה בכל שנאמר וכמו ,י"ואדנ

 'הכסא'' גימט אלהים שם הוה ולכן. בי״ע בהעולמות נתגלה בו

 וכמ״ש ,ומתגלה מתפשט הוא ששם מפני ,הבריאה עולם שהוא

 פ׳ ריש בלק״ת ז״ל הרב וכן ,סע״ב' ה תיקונים בהקדמת

 י"אדנ בשם הבריאה בעולם ית״ש גילויו הוא וכן. בראשית

 ,אתבריאו י"לאדנ ואינון סע״א ז׳ תיקונים בהקדמת וכמ״ש

 בי״ע בהעולמות מתפשטים הם הנה י"אדנ דשם ספירות שהי׳

 צ״ג השנה ראש הכוונות בשער הרב אמר וכן. שם ומתגלים

 נקרא דבריאה קדשים קודש בהיכל המלכות כשיורדת כי ע״ג

 בהשמות רק הוא בי״ע בהעולמות ית״ש גילויו כי ,י"אדנ בשם

 שהוא ב״ה ה"הוי דהשם להאור לבושים והם י"ואדנ דאלהים

 הם י"ואדנ אלהים דהשמות עיקרן אבל. נעלם והוא בפנימיותם

 מהאור ומתפשטים מסתעפים םוה ,באצילות רק כ'ג׳ באמת

 אצילות בכל אשר ש"ית העיקרי גילויו שהוא ב״ה ה"הוי דהשם

 בבחינת ב״ה ה"הוי דהשם האור שם גם והוה. פ״ד וכנ״ל כולו

 והם חיצוניות בבחינת י"ואדנ אלהים דשמות והאור פנימיות

  . בבי״ע ושולטים מאירים אשר

 האלהים ואה ה׳ כי לבבך אל והשבות היום וידעת נאמר ולכן

 היחוד מצות והוא בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד,

 ב״ה ה"הוי השם קדושת אור להמשיך כדי אלהים ה"דהוי

 שנאמר כמו ,תורה במתן שהיה וכמו .הוא גם למטה שיתגלה

 פנים שנאמר וכמו' כו האלהים הוא ה׳ כי לדעת הראת אתה

 הנה עתה בבי׳׳ע גילויו שכל משום והוא. עמכם' ה דבר בפנים

 כלל אלהות אינם הם שהרי ,ממנו שחוץ מציאות בבחינת הוא

 אינון לאו חד וחייהון אינון דלאו תיקונים בהקדמת וכמ״ש

 שהוא י"ואדנ דאלהים בהשמות בהם גילויו והוא. חד וגרמיהון

 שלטון מלך בחינתב רק והוא ליש מאין והוציאם המציאם

 הכל לייחד האלהים הוא ה׳ כי היחוד מצות בא זה ועל. עליהם

 למטה גם שיתקיים עד ,כבודו הארץ כל ומלא תמיד אליו

 הזוהמא כל שיתבטל דלעתיד בתיקון והוא לבדו ה׳ ונשגב

  : אליו ומיוחד לה׳ קודש כולו המציאות כל ויהיה

 הכללי בהמלכות ישנם כי הנזכרים דברינו מכל לנו והנה

 האות היא כי אחד. שמות מיני ד׳ והם גילוים מיני' ד דאצילות

 ,כולו האצילות כל הכולל הכללית ה"הוי דהשם אחרונה ה׳

 מפסיקתא וכנ״ל ,כולו ה"הוי השם כל ה׳ האות באותו וישנו

 שם ואמרו( .שמו ככל צבא עושה משמו אחת שאות רבתי

 הנה כי ב׳ .)ע״ש 'צבאות' בשם ית״ש הוא שנקרא מה דזהו

 כי ג׳. שבה תספירו הי׳ בפרטות והוא ,ב״ן דשם בהגילוי היא

 בי״ע העולמות ויציאת במציאת והוא אלהים דשם בהגילוי היא

 ,דאצילות מהמלכות מציאותם והיה ,ליש מאין ויצאו שנמצאו

 והוא ד׳. אלהים דשם בהגילוי בה שנתגלה ית״ש גילויו והוא

 משגיח להיות בה שנתגלה ית״ש גילויו והוא י"אדנ השם

 כל והנה. העולם ועד םהעול מן בי״ע העולמות כל את ומנהיג

 הרי מספרו כי ,י"אדנ בשם מרומזים כולם הם שמות' הד אלו

 והב״ן אחרונה שבה׳ ה"הוי אותיות ד׳ הם והנה ס״ה הוא

 הם והרי י"אדנ אותיות והד׳ דאלהים אותיות והה׳ דהמילוי

' וה שנאמר מקום וכל ,ה״ס קדשו בהיכל וה׳ שנאמר וזהו .ס״ה

 הדין מדת והוא .ב׳ סימן נ״א פ׳ ב״רב וכמ״ש ,דינו ובית הוא –

 להשם היכל שהיא ס״ה י"אדנ הוא קדשו והיכל ,אלהים שם

 אלהים ה"הוי כי ,הס קדשו בהיכל וה׳ שאמר וזהו .ב״ה ה"הוי

   .וכנזכר ס״ה – ה״ס שהיא י"אדנ במספר כלולים שניהם הם

 בהמלכות הוא שרשם בי״ע העולמות כל כי אמרנו הנה[ג] 

 כל שורש תמיד הוא ובה שורשם נתגלה השב ר״ל ,דאצילות

 ההנהגה כל שהוא ,ומאורעותיהם תהלוכותיהם וכל מציאותם

 לפי כחותיו כל בו מסודר הנה שורש שכל הוא ונודע .שבהם

 היוצא והתולדה בהענף אשר והמעשים הפעולות עניני כל

 .השורש בכח שנמצא מה רק אלא והפרי בענף אין כי ,ממנו

 נעשו הנה בי״ע דהעולמות מציאות שכל ושאמרנ היות כי ולכן

 עצמם הם הרי כי ,ממנו שחוץ מציאות בבחינת ית״ש ממנו

 בשם נקראו ולכך ,מאלהות ונבדל נפרד והם כלל אלהות אינם

 ג״כ זה כעין נסדר הנה ולכן .בדברינו וכנ״ל הנפרדים עולמות

 והוא מז״א הוא קבלתה וכל ,שרשם שהיא דאצילות בהמלכות

 תמיד ממנו מקבלת היא וכן .יוצאת היא ממנו אשר שורשה

 עומדת אינה הנה ,בי״ע העולמות לצורך ית״ש המאציל שפעת

 תמיד בפנים פנים עמו להיות ז״א עם ביחודה תמיד המלכות

 אלא ,לאצילות הראוי בהיחוד עמו חד ולהעשות זב״ז להתייחד

 ז״א עם מיוחד היא שהיתה באם כי .לפרקים רק הוא בו יחודה

 לא זב״ז האצילות לפרצופי הראוי היחוד בחינת בכל םלעול

 כי ,שהם כמו הנפרדים העולמות כל ידה על שיוצא אפשר היה

  . וכנזכר והתולדה הענף הוא כן השורש כפי

 ז׳ ישנם כי פ״א הירח מיעוט בשער הרב בדברי הוא ומבואר

 ביחודה ועלייתה המלכות ירידת בענין שונות בחינות

 העולמות מדרגת מצב לפי כולם הם והנה .ז״א עם והשתוותה
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 ימי בששת שנבראו מעת בהם שאירע מאורעותיהם בכל בי״ע

 נעשה היה והרי .עתה עד הדעת דעץ החטא ואחר בראשית

 דעה״ד החטא בעת וכמו ,גדולות והריסות ירידות כמה בהם

 אור מכתנות ונתחלפו התחתונה לדיוטא כולם שירדו עצמו

 ובדור המבול בדור ואח״כ ,חויאד משכא שהוא עור לכתנות

 הגליות כל ובזמן החורבן ובעת מצרים ובגלות ובסדום הפלגה

 כמו גדולות עליות ג״כ בהם נעשה היה וכן .המשיח ביאת עד

 מתנהג וכן ,המקדש בית ובבנין תורה ובמתן מצרים בגאולת

 מעשה ע״פ והוא ,וירידות בעליות תמיד העולמות מצב

 הנעלמה מהנהגתו שהוא דרחמנא כבשי ע״פ או התחתונים

 צורך ע״פ ויורד בעולה תמיד המציאות את המנהיג ,ית״ש

 מהמלכות כ״ז ונמשך .בריה מכל הנעלם דלעתיד התיקון

 ההנהגה כל הוא ובה ,לווכ המציאות כל שורש שהיא דאצילות

 כמה ג״כ בה יש הנה ולכן ,מז״א כ״ז מקבל היא והמלכות כולו

 ,ז״א עם והשתוותה יחודה בענין ידותויר ועליות שונות בחינות

  .למטה ממנה הנמשך ההנהגה צורך ערך לפי והוא

 חסרונם בכל הנפרדים עולמותד מציאת כל הנה כי הוא אמנם

 הנה עי״ז ואשר ,לעינינו עתה שהם וזוהמתם בעביותם שהוא

 ,שאמרנו שונות והירידות הגדולות הריסות כל בהם נעשה

 דמעשה הראשון במציאותם ית״ש ממנו כ״ז נעשה לא הנה

 היו ית״ש ממנו יצאו אשר הראשונה מציאותם כי .בראשית

 שהיו עד ,מאד ונעלים גבוהים כולם העולמות כל באמת

 שהוא ממש האצילות למדרגת כולם שיעלו וקרובים מוכנים

 אז נתעלה היה כולו האצילות וכל .הרביעי הכללי הגילוי

 ועומד מוכן והיה .השלישי הכללי הגילוי שהוא א״ק במדרגת

 תעלה ,האצילות כל בסוף עתה היא אשר דאצילות שהמלכות

 .דאצילות והראשית הכתר שהוא עתה של א״א למדרגת היא

 במאמרי וכמ״ש ,קץ אין עד לעליה מעליה כולם עולים היו וכן

 בספר בארוכה ובדברינו בראשית' פ ובלק״ת קדושים פ׳ רשב״י

 ובכל בז״א המלכות יחוד אז היה והרי .'ג דרוש ח״ב הדע״ה

 עומד והיה ,מאד הרבה עצום א״ס ובאור העליונים הפרצופים

 נמשך היה וכן ,גדולה היותר מעלה בחינת בכל המלכות אז

   .ג״כ בי״ע להעולמות אז ממנה

 של הנעלה מדרגתם קיום את ית״ש המאציל תלה הנה אמנם

 מה והוא .הראשון אדם במעשה וירידתם עלייתם וכל אז

 החטא ע״י אך .ולשמרה לעבדה עדן בגן ויניחהו רשנאמ

 ,עתה של התחתונה למדרגתם כולם ירדו הנה דעה״ד

 שהוא עור לכתנות אור מכתנות ונתחלפו ירדו בי״ע והעולמות

 הריסות כל עי״ז ונעשה ,הקדמוני נחש זוהמת דחויא משכא

 והיה ,ועמורה ובסדום הפלגה ודדור המבול דדור הגדולות

 ולהתתקן לחזור העולם מוכן היה שאז תורה תןמ עד זה נמשך

 אני וכמ״ש .הראשונות להלוחות שזכו אילו ,החטא קודם כמו

 והנה .מדברינו בכ״מ כ״ז שבארנו וכמו ,אתם אלהים אמרתי

 וכן האצילות פרצופי בכל גדולים שינוים כן כמו עד״ז נעשה

 בהם שנעשה והשינוים .הראשונים הכלליים גילוים' הג בכל

 כמה בזה שבארנו וכמו ,שבהם ס"א דאור הגילוי בענין הוא

 כלל הכללים ובספר ,ח״ב בדע״ה גדולים וסודות עמוקים ענינים

 שינוים דעה״ד החטא ע״י נעשה כי הוא עכ״פ אך .כ״א' כ י״ט

 ,הבי״ע שורש שהיא דאצילות בהמלכות ובפרט בכולם גדולים

 עם עתה מתייחדת ואינה מאד הרבה ממעלתה ירדה היא הנה

 בשוה שוה להיות עמו משתווית ואינה ,לפרקים רק אלא ז״א

 שהוא ,דוקא לעתיד עד לעולם שבה החיצונית בבחינת גם עמו

   .האחרון בהתיקון

 במעשה תלוי הוא בז״א ויחודה המלכות עליית כי הוא ועכ״פ

 המלכות את לייחד והמצוה התורה כל הוא זה ועל ,התחתונים

 המוזכר ושכינתיה הוא בריך ודשאדק היחוד ענין והוא .בז״א

 ב״ה ה"הוי השם הוא הרי הוא בריך קודשא כי .מקום בכל

 גילויו וכל ,ב״ה ה"הוי בהשם באצילות המתגלה ס"א שהוא

 השם באותו ס"א המאציל נתגלה בו כי בז״א הוא השם באותו

 בז״א הוא גילויו עיקר כי ב״ה הקדוש והוא ,בארוכה פ״ד ל"וכנ

 ומתגלה המתפשט ית״ש ואורו .פ״ד כנ״ל האצילות כלל שהוא

 בי״ע דהעולמות המציאות כל תולדות לצורך בהמלכות

 ע״י בישראל תמיד ושוכן ושורה מתפשט והוא ,והנהגתם

 לא בתוכו – בתוכם ושכנתי שכתוב וכמו ,והמצוה התורה

 התורה ע״י ממש בישראל שוכן שהוא ,בתוכם אלא נאמר

 בשם הנקרא הוא הזה אורה הנה ,'ג אות פ״ה וכנ״ל והמצוה

 ומלכות ז״א והוה .למטה ושוכן מתפשט שהוא ע״ש ',שכינה'

 .כנ״ל י"אדנ ה"דהוי השמות והם ,ושכינתא קב״ה בתואר

 כאחד ומלכות בז״א ס"א דאור והיחוד הגילוי נמשך וכאשר

 והוא ,בחיצוניותם והן בפנימיותם הן לחד שניהם ונעשים

 וכמו לה׳ קודש כולן בי״ע דהעולמות המציאות כל כשנעשה

 היחוד הוא אז ,דלעתיד בהתיקון וכן דעה״ד החטא קודם שהיה

 שהם דהבי״ע המציאות כל הרי כי .כהראוי ושכינתיה דקב״ה

 ,בהם ושרויה מתפשט והיא וכחותיה המלכות אור מהתפשטות

 ,באצילות להתייחד ומוכשרים הקודש טהרת על כולם הם הרי

 באצילות אשר ית״ש ואור שהוא – קב״ה מתייחד והרי

 שכינתו אור שהוא – ושכינתיה ,ב״ה ה"הוי דהשם ובהגילוי

 שניהם הם הרי ,י"אדנ דשם ובהגילוי בבי״ע אשר ית״ש

 הוא שה׳ ומתראה ומתגלה כאחד ונמשכים זב״ז מיוחדים

 כל שהרי .מטה מטה עד לעילא מעילא אחד והוא האלהים

 בי״ע העולמות ומתייחדים לה׳ קודש כולו הוא כולו המציאות

 והוא ,לתתא אחד ושמו לעילא אחד ה׳ והוה ,זב״ז האצילות עם

 הם בי״ע שהעולמות זמן כל אבל .ושכינתיה דקב״ה היחוד

 נפרדים הם הרי ,וזוהמתם בעביותם ועומדים פגומים
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 רק לעולם הוה שבאמת והגם .מאלהות נבדלים והם מהאצילות

 אך ,עוד יןא מתחת הארץ ועל ממעל בשמים האלהים הוא ה׳

 פ׳ בזוה״ק שאמרו וכמו ,גדול ובהעלם בפנימית רק עתה הוא

 בשכמל״ו אומרים שאנו מה הענין בסוד א׳ קל״ד תרומה

 הענין כי .ח״ו היחוד באותו זר יתערב דלא בגין שהוא ,בלחישו

 .ותתא לעילא ית״ש יחודו על הוא ובשכמל״ו ישראל דשמע

 ,למטה אשר אותהמצי בכל אחוז הזוהמא עומד דהשתא ומשום

 יחודו אומרים אנו לכן ,ובהעלם בפנימיות רק לתתא יחודו והוה

 שם ואמרו .א׳ וקל״ד ב׳ קל״ג וע״ש בלחישו רק לתתא אשר

 אנן כו׳ בהדה אתדבק אחרא סטרא דההוא דהשתא בגין'

 מייחדין דאנן אלא כו׳ באתגלייא אחד אמרינן דא אתוון מחלפי

 דאתי בזמנא אבל ,ועד מריוא אחרנין דאתוון ברזא בלחישו לה

 אחד יתקרי כדין ,מעלמא ויתעבר מינה סטרא ההוא דיתפרש

 אחד ושמו אחד ה׳ יהיה ההוא ביום דאמר כמא כו׳ וודאי

   .ע״ש 'ברזא ולא בלחישו ולא בהדיה באתגלייא

 עצום היחוד באמת הוה ובהעלם שבפנימיות הגם כי ונמצא

 היחוד עתה חסר ובאתגלייא בחיצוניות אבל ,לעולם מאד

 לומר הראוי יחוד דלשם הענין וזהו .מאד הרבה לתתא דלעילא

 אור ע׳׳י בז״א המלכות את לייחד כדי ומצוה מצוה בכל ולכוון

 שבפנימיותם ס"א האור ויתגלה שיאר ר״ל ,שכפנימיותם ס"א

 לון דקשיר הוא אנת זל״ט אליהו וכמ״ש .זב״ז יתייחדו ועי״ז

 למעלה מלכותו וכבוד חודוי אור עי״ז ויתגלה ,לון ומייחד

 .וזוהמתם מעביותם בי׳׳ע העולמות כל עי״ז ויתוקן ,ולמטה

 שהוא ,ז״א עם המלכות ביחוד רק העולמות כל תיקון תלוי והרי

 האצילות כלל עם שבבי״ע י"ואדנ אלהים דשם גילויו שיתייחד

 ס"א המאציל נתגלה בו כי .שבז״א ב״ה ה"הוי דהשם והגילוי

 אנו מוכרחים ולכן ,פ׳׳ד וכנ״ל ב״ה ה"הוי דהשם בהגילוי

 ימלוך לבדו הוא שיהיה כדי ,כולו האצילות עם תמיד לייחדם

 הוא' וה ,המלוכה לה׳ כי תבל יושבי כל וידעו ויכירו ,נורא

   .עוד אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמים האלהים

 ועיקר' שם אמרו סע״ב קל״ה דף ט"ס תיקון ובתיקונים] ד[

 ואו הא יוד שהוא אתוון ועשר ב״ה ה"יהו שהוא אתוון דארבע

 הה׳ היא כי ',ספירן עשר מכל כלילא דאיהי מלכותא איהו הא

 היא וכן .הד׳ כל נכלל ובה' לד המשלמת פשוט ה"דהוי אחרונה

 וזהו .'הד כל נכלל ובה לעשר המשלמת דהמילוי אחרונה הה״א

' והד דז״א' ספי' הט שהוא' ד א״ח שהוא ישראל דשמע אחד

 המשלמת היא וכן ,דז״א מהנה״י הוא בניינה כי .לכותמ הוא

' י בחינת שהוא ד׳ של הקוצו היא וכן .אחד והם כנזכר לד׳

 והם ד׳ א״ח לעשר המשלמת היא כי ,עשר על מורה שהוא

 צ״ד מ״ז תיקון שם וכמ״ש קראתיו אחד כי נאמר זה ועל .אחד

 ״ישע ,בהמלכות הכל ולכלול זב״ז תמיד לייחדם צריך ולכן ,א׳

 העולמות כל את מנהגת היא בה כולם וכלילות למעלה יחודה

 וה׳ המלוכה לה׳ רק הוה הרי היחוד כוונת ע״י כי ונמצא .בי״ע

  .האלהים הוא

 איהו ספירן' ט בלא מלכות דנטיל מאן דכל' עוד שם ואמרו

 כופר איהו מלכות בלא ספירן' ט דנטיל מאן וכל ,בנטיען מקצץ

 ופרצוף שבספירת אמרנו הרי כי ,אהו הדברים וביאור. 'בעיקר

 והנהגת המציאות בכל ית״ש גילויו הוא שם הנה המלכות

 נתפשט אשר ס"א דהמאציל בהיחוד כי ור״ל .בי״ע העולמות

' בהט אשר גילוייו כל בכלילת דאצילות בהמלכות והתלבש

 בה עצמו הא״ס התייחד וכן ,בה ויחודם העליונים ספירות

 על ולהוציא להמציא עי״ז בה התגלה הנה ,עמו חד להעשות

 ולהנהיג בהם ולהשגיח ,בי״ע דהעולמות המציאות כל את ידה

 בכל תמיד עליו נשואים והם ,תהלוכותיהם בכל תמיד אותם

 שבהמלכות ויחודו גילויו ע״י כי והרי .מקריהם ובכל מציאותם

 כל ואלהי הארץ כל אדון המלכות נעשה עי״ז ,עמו חד שהיא

 באור העליונים ספירות' הט כל בה ליםנכל כי .יקרא הארץ

 ועי׳״ז ,כולם עם אחד והיא בה כולם ומתייחדים שבהם ס"א

 ,לעיל דברינו בכל הוא מבואר והנה .הארץ כל אלהי היא הנה

 לא הנה לפנינו עתה שהם כמו בי״ע העולמות כל מציאות כי

 ויזדככו שיתוקנו אלא ,ח״ו לעולם כן שישארו הכוונה היה

 האצילות עם להתייחד' לה קודש כולם הם גם יהיוש עד ויתעלו

 שרשם שהיא דאצילות שהמלכות ע״י כ"ג והוא .שלים ביחודא

 למדרגתם עתה שירדו ומה .למעלה אשר כל עם אחד היא

 שהיא המלכות שנתייסד וע״י ,החטא ע״י נעשה הוא ,שהם

 פ״ה לעיל וכן וכנ״ל וירידה עלייה בכח בחינות' בב ג״כ שרשם

 המלכות את תמיד לייחד צריכים אנו כי אמרנו ולכן .'ד אות

 ית״ש ויחודו קדושתו עי״ז להמשיך וכדי ,למעלה אשר כל עם

 ובדיבור במעשה בעולמו האדם חובת כל וזהו .למטה

 ,ית״ש אליו כולו דהעולם הכחות כל את לייחד ,ובמחשבה

 האלהים הוא וה׳ המעשים לכל ויעשה ועושה עשה לבדו שהוא

 מלך' ה מלך' ה ורק ,עוד אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמים

 ומתתא לתתא דמעילא היחוד והוא .ועד לעולם ימלוך' ה

 מספיק אינו אך .בפרט היחוד לאמונת שנוגע מה וזהו. לעילא

 בפועל דוקא והמצוה התורה כל קיום ע״י רק אלא ,לבד זה

 הכל לעשות שהוא כולם על היחוד ובכוונת ,ובדיבור ובמעשה

 ויתגלה ולמטה למעלה ויתקדש ויתעלה שיתברך ,ושמ למען

  . כולו העולם בכל ויחודו מלכותו

 כולם את לקיים הוא מוכרח הרי והמצוה התורה כל קיום אבל

 המציא אשר ית״ש עצמו הוא הרי כי. ממש ובמעשה בפועל

 העולמות דירידת הכחות כל את וסידר ויסד ,הכל את ועשה

 רע ובורא אור יוצר וכמ״ש ,החטא ע״י אשר וקלקולם וחסרונם

 ,כ"ג ועלייתם תיקוניהם כל את וסידר יסד עצמו הוא הרי –

 ויתעלה יתוקן בזה שרק ואמר וגזר .והמצוה התורה כל והוא
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 שהעולם ובכ״מ ס״ו' פ בב״ר שאמרו וכמו ,כולה הבריאה כל

 כל אמנם .כנודע התיקון כל תלוי בה ורק ,התורה ע״י נתבסס

 והוא ,'ח ז׳ אות פ״ד כנ״ל לשמו רק ואה כולה והמצוה התורה

 ועל ,למעלה שהוא כמו למטה מלכותו וכבוד יחודו שיתגלה כדי

 כחות מהתפשטות היא אשר כולה הבריאה כל כוונת היה זה

 ולהעלותה תמיד לתקנה ידה על ומתנהגת דאצילות המלכות

 היחוד וכוונת והמצוה התורה ע״י והוא .למעלה ולייחדה

 דנטיל מאן דכל' הנ״ל התיקונים שאמר וזהו .וכנזכר שבכולם

 שםל פעולה איזה שעושה והיינו – 'ספירן' ט בלא מלכות

 ומכש״כ ,למעלה היחוד כוונת בלי למטה לקשרה לבד המלכות

 כדי ,ח״ו בדוקא מלמעלה להפרידה הוא ופעולתו כשכוונתו

 בכל כחפצו בהם להשתמש בידו דהבריאה הכחות לעצמו ליקח

 שהיה וכמו .הרע לבו שרירות אחר ולילך ,הזה דעולם החמודות

 המשתמשים כ"ג זה מעין הוא וכן .הפלגה הדור כוונת בזה

 הנה ,למעלה השמות יחודי וידיעת כוונת בלי מעשיית בקבלה

 מפריד ונרגן ט״ז משלי נאמר ועליהם ,בנטיעות מקצצים הם

 ע״ד אחרי ופ׳' א ל״א צו ופ׳' ב ט״ז ויקרא בזוה״ק כמ״ש( .אלוף

 כ״ז שיתבאר וכמו) א׳ רס״ב בראשית זוהר בהשמטות וכן' א

  . בעה״י קצת בארוכה למטה

' ט בלא מלכות דנטיל מאן דכל שאמרו מה כי הוא ועכ״פ

 ענין איזה שעושה הוא הכוונה ,בנטיען מקצץ איהו ספירן

 כולם הם אשר שבהעוה״ז ית״ש מגילוייו גילוי איזה לפעול

 כל הוא ידה ועל ובה הארץ כל אלהי היא כי ,המלכות מאורות

 יחודה כוונת בלי מפעולותיה ענין איזה וכשעושה ,הפעולות

  .בנטיען מקצץ הוא הנה למעלה

ע עם האצילות "לסיכום, ישנו קישור פנימי רצוף בין העולמות בי
דרך פרצוף המלכות. שמצד אחד הנה היא חלק מהאצילות בעצמו, 

ותם והנהגתם. מתחילה ע במציא"ומצד שני שורש לכל תוצאות הבי

י האדם שיגלה את הפנימיות ויופיע "יסוד היחוד ע הונח

וכל עולמות  ,בהחיצוניות. בחטאו הפריד בין הפנימיות להחצוניות

י "ע ירדו למדרגתם שהם עתה. הופעת היחוד בעולמנו נעשית ע"בי
אמונת ישראל בלב, ומעשה המצוות בפועל מגלה אותה יותר ויותר. 

ות העולמות עצמם ברמה המעשית יצאה מכחות שהרי גם מציא

בצירוף אמונת פ התורה "המלכות הצריכים תיקון. המעשה השלם ע

כוונת היחוד הוא הוא הדרך להביא את העולם לתכליתו. הלב ו

התייחסות אל מציאות החיצוניות בלבד ללא קישור אל הפנימיות 

  מכונה בשם קיצוץ בנטיעות. 

נה, קיצוץ בנטיעות ממש הינו עוון ובכאן רציתי להרחיב מעט. ה

חמור, אבל יש לו תולדות רבות בגוונים יותר עדינים אבל עדיין 

. והוא (אם כי בתחום הקדושה) אליואיזה צד השוה עומדים ב
מבקש לצאת ידי חובת המצוות בלא שום כונת קיים באדם הלדוגמא 

את  יצא הוא ידי חובתו, אבל מצד שני הרי הוא לוקח מנםלב כלל. א

היהדות כמשהו חיצוני בלבד. דומה הדבר לפסיכולוג שלמד לנתח 

בבהירות כל תגובה וניד עפעף של זולתו. הבעיה היתה כשאשתו 

היתה מדברת אתו או כועסת עליו וכו' הוא אף פעם לא הקשיב לה 

באמת, רק היה מנתח בכל שיחה איתה את ההתנהגות שלה לפי 

ם אחד תפסה אותו אשתו הפרמטרים של הפסיכולוגיה שלמד. יו

ואמרה לו 'אני כאן! מולך! תקשיב לי!' ואז הוא התעורר. . . המהלך 

שבו היה הוא רק מנתח אותה היה מהלך של חיצוניות בלי קשר 

לפנימיות, שבמקרה הזה זו היתה האישיות של אשתו כפשוטו. וכך 

מנסים לרצות אותו כדי לא  –לפעמים עושים עם הבורא ית' 

ו, ולסדר את הענינים שלא יוכל לבא בטענות אלינו. להסתבך אית
ה לא "ה איננו 'חפצא' אלא 'גברא' כביכול. הקב"אבל הבעיה שהקב

מתרצה בעבודה חיצונית בלבד, הוא רוצה לתת את הלב לאותם 

  שגם באים עם לב. 

כ דומה "לקחת את התורה הק' ולהתעלם ממה שמונח בפנימיותה ג
ק "ת ללא קישור לפנימיות. ובזוהתפיסת החיצוניו –ל "למצב הנ

ְואֹוְקמּוּה ּבֹור ַמיִם ְמֻכּנִָסים. "ב) כתב "ז ע"בתיקונים חדשים (קכ

ְּבֵאר ַמיִם ַחּיִים. ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב ַמְעיַן ַּגּנִים ְּבֵאר ַמיִם ַחּיִים. ִמִּסְטָרא 

ַמיִם ְמֻכּנִָסים ְּדֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע, ִאיִהי ַמיִם ְמֻכּנִָסים ְלִמְקֶוה. 

ְסרּוִחים. ִאֵּלין ִמִּסְטָרא ְּדטֹוב. ְוִאֵּלין ִמִּסְטָרא ְּדַרע. ּוַמיִם ְמֻכּנִָסים ִאֵּלין 

ֲהָלכֹות ּוְלקּוטֹות ְּדִאּנּון ְּכגֹון ֶלֶקט ִׁשְכָחה ּוֵפָאה ֶלָענִי. ָהֵכי ַמיִם ְמֻכּנִָסים 

ּקּוִדין ִּדיֵלּה, ְּדֵלית ֵלּה ֶאָּלא ָמא ְלַההּוא ְדִאְּקֵרי ָענִי ְּבאֹוַריְָתא ּוְבפִ 

 ָ ִאֵּלין ְּדִסְטָרא ְּדִאיָלנָא  י ָאֳחָרא. ְוָכל"א ִמְּלַבר עְּדיֲָהִבין ֵלּה, ְּדִאְׁשַּתְּקי

היינו שכח  ."ְּדַחּיֵי, ִאּנּון ַּדְמיָן ִלְבֵאר ַמיִם ַחּיִים, ְּדֵלית ְלהּו ְּפִסיקּו

חיצוניות (עץ הדעת) אלא החדוש באמת אינו קיים במהלך של ה

במהלך של הפנימיות שאז חוזר הוא להיות מבור שאין לו אלא מה 

, לבאר שנובע ממקורו שאין סוף לנביעתו. נותנים בו מבחוץש
ש בעצמו "היינו, כשאדם דבק במקור החיים בעצמם שהוא הוא ית

י הכניסה אל פנימיות התורה דוקא, בזה נעשה מעיין נובע ודבוק "ע
  ים.בעץ החי

ל מפראג על מה "ולא אכלא מה שראיתי להוסיף מדברי המהר

 ואמרול "בעונש על מה שלא ברכו בתורה תחילה וזל "שאמרו חז
 היא האחת המדרגה, הם מדרגות' שג פירוש', וכו נשאל זה דבר

. להשיג האדם שיכול מה בתחתונים לאדם שיש החכמה מדרגת
 בני שהם, ביאיםהנ על שהיא הנבואה מדרגת היא השניה המדרגה

 היא' הג המדרגה. מעליונים ק"רוה להם ובא ז"בעוה שהם אדם
 דבר שאמר וזה. עליונים הם המלאכים כי בעליונים שהיא ההשגה

 מן עליון יותר הוא לתורה סבה יתברך שהוא מה כי' וכו נשאל זה
 עלולים הם כולם אלו כי, ומלאכים נביאים חכמים מדרגת

 ומצד, דוקא העלה מצד שהוא דבר אל מגיעים ואינם, ומסובבים
 הארץ שאבדה הסבה נותנים היו אם אף כי. לזה ידיעה אץ העלולים

 היה חטאו אם כי, הארץ לאבוד סיבה זה היה לא שחטאו בשביל
 שלא היה הסבה רק. למוטב חוזרים והיו בהם התורה מקיים י"הש

 וב דבקים היו ואילו, הארץ אבוד להם בא ובזה תחלה בתורה ברכו
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 שנתן במה עמהם יתברך השם היה אז, תורה שנתן במה יתברך
, בהם התורה למציאות הסבה יתברך הוא שהיה וכמו. להם התורה

 עתה אבל. הארץ אבדה ולא בהם התורה לקיום סיבה כן גם היה
 במה יתברך בו דבקים היו ולא תחלה בתורה מברכים היו שלא
 לקיים מהםע יתברך השם היה לא כ"ג, לישראל תורה שנתן

 היו לא למה לך יקשה ואל. הארץ שאבדה גורם היה וזה, התורה
, בלבד בפה הדבור הברכה פירוש שאין, תחלה בתורה מברכין

 היא בעצמה הברכה על הכוונה אבל, מברכים היו בפה הדבור דודאי
 במה יתברך השם לאהוב, יתברך השם אל והדבקות הגמורה האהבה

 האהבה כי, שוות האהבות כל ואין. הברכה ענין וזהו, תורה שנתן
') ו דברים( וכדכתיב, נפש ובכל לב בכל האהבה היא האמתית

 היה ולא, מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך' ה את ואהבת
, לישראל התורה שנתן במה יתברך השם אל הגמורה האהבה להם

 שיש, הכל על טובה שהיא התורה שהיא הגדולה הטובה על ובפרט
 לא העליונה הטובה וכפי, לבו בכל זה על שמו ויתעלה י"הש לברך

 מפני כ"ג) א"ע א"פ נדרים( שם שאמרו וזה. לבם בכל מברכים היו
 מפני -  חכמים תלמידי מהם שיוצאים מצוים חכמים תלמידי אין מה

 דבר מ"מ, בפה מברכין היו אם אף כי. תחלה בתורה מברכין שאין
 לו יש ובזה, לבו בכל י"שה לברך צריך התורה נתינת שהוא הזה

 צדיק והוא חכם תלמיד הוא אם ואף. ת"השי אל הגמורה האהבה
 כפי התורה נתינת על לבו בכל י"הש שיברך הזה הדבר רחוק, גמור

 התורה חביבה כי התורה אל דבק לבו חכם התלמיד כי ועוד. הראוי
 המקום אהבת מסלק זה דבר לתורה אהבתם ובשביל, לומדיה על

 אל ואהבתם תורה ללמוד באים כאשר כי, ללמוד שבאים זאת בשעה
, תורה שנתן במה יתברך השם אל האהבה שלהם בלמוד אין, התורה

 דבק ואם בנאהב דבקות היא אהבה כל כי, לשנים האהבה אין כי
, עליהם חביבה שהיא התורה אהבת ולפיכך, באחר דבק אינו בזה
. התורה שנתן במה ת"השי אל לבו בכל הברכה שאין מסלק זה דבר
 תלמידי מהם יוצאים אין ולפיכך, תחלה בתורה מברכים שאין וזה

, יתברך מאתו נמצא שהתורה במה אותו אוהבים היו אלו כי, חכמים
 ועתה, חכמים תלמידי מהם לצאת לתורה סבה כ"ג יתברך השם היה

 בו דבקים ואינם, בלבד עצמה התורה אחר ורודפים דבקים שהם
 תלמיד מאתם יוצא היה לא, לתורה סבה רךיתב שהוא במה יתברך

 הוא התורה את המשפיע הסבה כאן שאין, תורה בו שיש חכם
 נגד בקולי שמעו ולא') ט' ירמי( הכתוב שאמר וזה. חכם התלמיד
 כי, סיבתה עם התורה לקחו שלא בה הלכו ולא, עצמה התורה
 לא זה ומפני. לגמרי בתורה הליכה נקרא סיבתה עם התורה לקיחת

 דבר כי, המלאכים ולא נביאים ולא חכמים לא זה דבר יודעים והי
 אלו וכל, המסובב אל מגיע ואין בפרט הראשונה הסיבה אל מגיע זה
 אין אם וכן. בעצמו ה"הקב פרשה ולכן, ומסובבין עלולים הם

 סיבת עם התורה את לוקח אין, תחלה בתורה מברך חכם תלמיד
, חכמים תלמידי ממנו צאיןיו ואין, והפסק הסרה כאן ויש, התורה

 פרי נמשך אין אז האילן ממנו אשר שרש בלא אילן שלקח מי כמו
 ועושה חכם תלמיד מהם יוצא תחלה בתורה מברך אם ולפיכך, ממנו

, התורה נתן אשר י"להש בתורה מכוין האדם כאשר כך ומפני. פרי
  ל."עכ "בתורתו עיניו ויאיר השגיאה מן אותו מציל י"הש כן גם

 כופר איהו מלכות בלא ספירן ט׳ דנטיל מאן וכל' עוד שם ואמר

 ית״ש לבדו שהוא ח״ו מאמין כשאינו הוא והכוונה ',בעיקר

 המציא שהוא שמאמין הגם ,המעשים לכל ויעשה ועושה עשה

 את שסילק בדעתו חושב אך ,מאין יש כולו המציאות כל את

 או ובמקרה בטבע הוא שנעשה מה וכל מהתחתונים השגחתו

 והרי ,עצמן בי״ע מהעולמות אשר זולתו מכח הנהגה זהבאי

 פעולת ע״ד הוא כולו המציאות בכל ית״ש שפעולתו חושב

 ,עמו עוד שייכות לו אין פעולתו את שגמר שאחר האדם

 וכל ,ית״ש עמו וקשר דביקות לו אין שהאדם כ"ג מזה ונמשך

 למעלה מגיע ואינו הבריות את לצרף רק הוא והמצוה התורה

 ומבדיל מפריד והרי ,מאומה והנהגתו בהשגחתו עוללפ כלל

 זה ועל .רח״ל ממנו המציאות ואת מהמציאות ית״ש אותו

 ,בעיקר כופר איהו מלכות בלא ספירן' ט דנטיל מאן וכל אמרו

 גילויו הוא שם הנה המלכות ספירת כי שאמרנו מה פ"ע והוא

 כל נכללו כי ,והנהגתם בי״ע דהעולמות המציאות בכל ית״ש

 כולם נכללו הנה שבהם ס"א דהמאציל ויחוד ספירן ׳הט

 כל את והוציא המציא ידה ועל ובה ,דאצילות בהמלכות

 הנושא עולם של מקומו והיא ליש מאין כולן בי״ע העולמות

 הא״ס בה מתייחד כי ,בה יחודו ע״י מלואם בכל תמיד אותם

 ועי״ז ,בה שנכללים העליונים ספירן הט׳ י"ע עמה חד להעשות

 כל את המנהגת אדני השם והיא הארץ כל אלהי היא הנה

 בהשגחתה רק הוא ומקריהם פעולותיהם וכל ,ע"בי העולמות

 ית״ש ס"א המאציל כי נמצא והרי .למעלה יחודה י"ע והנהגתה

 המציאות וכל ,המלכות י"ע תמיד המציאות כל אל דבוק הוא

 הוא כי ,עליו רק לעולם תלוי הוא תהלוכותיהם בכל כולו

 י"ע הוא וכ״ז ,לכולם לנשמה הנשמה והוא עניניהם בכל תםסיב

 שהיא העליונים' הט מכל הכלולה דאצילות בהמלכות יחודו

 העליונים כל מתייחדים והרי ,כולה הבריאה דכל והכח היסוד

 דכל הכח היא הנה ובזה ,כולן עם והמלכות המלכות עם

 שהוא הז״א הוא העליונים ספירות' הט אבל .תמיד הבריאה

 להעולמות והוא ,ב״ה ה"הוי דהשם והגילוי כולו האצילות כלל

 יציאת ועיקר ,מהם ונעלם השרשים שורש בחינתב רק ע"בי

 י"ע הוא אותם והנהגתו בהם והשגחתו ע"בי דהעולמות

 הא״ס וביחוד עלאין ספירן הט׳ כל בה שנכללין י"ע ,המלכות

 חדומתיי כולם ספירות הי׳ בכל שורה הוא הא״ס כי .שבכולם

 י"ע המלכות עם הז״א ר״ל ,זב״ז מתייחדים הם וכן כולם עם

 בלא ספירן ט׳ דנטיל מאן דכל שאמרו וזהו .שבהם דא״ס היחוד

 יש אשר שייכות כל עיקר הרי כי ,בעיקר כופר איהו מלכות

 והנהגתם במציאותם ע"בי העולמות עם ית״ש ס"א להמאציל

  .וכנזכר המלכות י"ע רק הוא
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ה, שדומה בעיניו "ר' שכופר בו הוא העצמות בהיינו שהמושג 'עיק
שאין לו קשר ושייכות עמו, רק שפעל פעם מציאות של בריאה 

ומאז ולהלאה הכל עובד כמו תוכנה של מחשב, ואין ענין לעליון 

בתחתונים מאומה. וכל ענין העבודה רק להכשיר אותנו להגיע אל 

  ו. המנוחה ואל הנחלה, אבל לא שיש ענין לו ית' בעבודתנ

 פנימיותה הנה דאצילות המלכות כי פ״ה לעיל אמרנו והנה

 אלא ,ס"דא בהמלכות שהיא למעלה למעלה עולה היא

 צורך משום והוא ,מאד הרבה בה עתה נעלם הוא שפנימיותה

 התחתונה מדרגתם על ע"בי דהעולמות המציאות כל תוצאות

 ולא עתה פנימיותה נתעלם לכן ,ממנה שיצאו עתה שהם

 שיתוקנו האחרון תיקון בתכלית שהוא לעתיד רק אלא יתגלה

 כל הוא הנה הזה הפנימיות והנה .כולם העולמות כל אז ויתעלו

 מתגלה למטה ושמירתה ובקיומה ,כולה התורה אור עצמות

 כולה ויתגלה שיתוקן עד לגילוי מגילוי המלכות פנימיות אור

 שתתוקן דהמלכות התיקון עיקר כי ונמצא .לבוא לעתיד

 מה וכל ,למטה וגילויה התורה בקיום תלוי הוא למעלה הביחוד

 נתקן הנה ,למטה ומתקיימת ביותר התורה אור שנתגלה

 הוא פשוט והרי .למעלה ויחודה המלכות פנימיות אור ונתגלה

 הנה ,למעלה ויחודה פנימיותה בגילוי המלכות כשתתוקן כי

 אשר ירידתם מכל כולם ע"דהבי העולמות כל ממילא יתוקנו

 בהם נעשה זה אשר ,עתה שהם התחתונה מדרגתם על דויר

 אך .וכנזכר המלכות פנימיות דאור ההעלם וגודל ריבוי י"ע

 כל ממילא יתוקנו הרי ,ויחודה פנימיותה אור שתתגלה אחר

 ויתעלו ויזדככו וזוהמתם עביותם מכל ג״כ ע"בי העולמות

 הוא למעלה ויחודה המלכות שפנימיות ומאחר. למעלה למעלה

 וההנהגה ההשגחה תהלוכות כל תלוי הרי א״כ ,התורה אור רק

 מהנהגת שהם ז"שבעוה והמקריים המעשים כל פעולת שהוא

 כולם הם תלוים הנה ,וכנ״ל מלמעלה קבלתה ולפי המלכות

 לפי כי .למטה אשר וקיומה) אורה גילוי שהוא( התורה בלימוד

 מלמעלה קבלתה הוא כן למטה אשר וקיומה התורה גילוי

 כולה הבריאה כל כוונת היה וזה .שעליה העליונים בכל ודהויח

 ותיקון למעלה ויחודה עלייתה שהוא המלכות תיקוני כל לתלות

 בני במעשה רק הכל ,וכנ״ל ממנה הנמשך כולם העולמות כל

 ובה פנימיותה אור הוא שהתורה משום .והמצוה בהתורה ארם

 היא ומהבקי כי הוא ולכן ,למעלה ועולה מתייחדת היא עצמה

 ובעברם ,כולם העולמות כל עי״ז ומתתקנים ומתייחדת עולה

 עד כולם העולמות כל ונופלים ח״ו ומתפרדת יורדת היא עליה

 דכל שאמרו וזהו .עתה שהוא וכמו רח״ל התחתונה הדיוטא

 דהרי ,בנטיען מקצץ איהו ספירן ט׳ בלא מלכות דנטיל מאן

   .ח״ו פירוד גורם

  –' בעיקר כופר איהו מלכות בלא ספירן' ט דנטיל מאן וכל'

 כולה התורה קיום ובכל וההנהגה ההשגחה בכל כופר דהרי

 כל את לייחד בעולמו האדם חובת כל הוא ולכן ,שבארנו וכמו

 ועושה עשה לבדו שהוא ,אליו רק פעולותיה וכל המציאות

 בלב ולקבוע ,למעלה המלכות יחוד והוא המעשים לכל ויעשה

 וידעו שיכירו ,מלכותו למען שהוא – ולכבוד ברא שהכל תמיד

 רק כ״ז ויעשה .נורא ימלוך לבדו והוא ועד, עולם מלך שה׳ הכל

 ע״י תמיד שמתגלה התורה אור גילוי שהוא וקיומה התורה ע״י

 יחוד והוא ושומריה עושיה ע״י שנעשה המצות וקיום לומדיה

  .בהמלכות ספירן הט׳

ניהם עומדים על ענין הנה בין כופר בעיקר בין המקצץ בנטיעות ש

הפרדת העולם מהבורא. רק שחילוק ביניהם הוא שהכופר בעיקר 

לא מאמין ברצון העליון וחפצו בתחתונים, שאין 'עיקר' לתחתונים 

למעלה, היינו שאין להם חיבור מצד הבורא ית' שאינו מחובר 

אליהם רגע רגע בכל ענין. אבל המקצץ בנטיעות פועל את הניתוק 

קא, שלוקח את כח המלכות בלא יחודה למעלה למרות י מעשיו דו"ע

  שיודע שהוא נגד חפצו ית'. וכמו שיבאר לקמן בענין דור הפלגה.

 כי ,תמיד בלבינו ולקבוע שלימה באמונה להאמין מחויבים ואנו

 מאמתתו אשר וההעלם הפשיטות בתכלית פשוט ס"א אור

 תאו ובשום שם בשום מושג ואינו נתפס שאינו ,עצמו הנעלמה

 דהשם בהגילוי באצילות נתגלה עצמו הוא הנה ,כלל ונקודה

 בז״א כי בז״א הוא גילויו ועיקר ,אלהינו והוא ב״ה ה"הוי

 של שמו והוא ב״ה ה"הוי דהשם העיקרי הגילוי הוא דאצילות

 בהגילוי דאצילות בהמלכות עוד ונתגלה נתפשט ומשם ,א׳׳ס

 ולמותדהע והנהגת המציאות לצורך י"אדנ ושם אלהים דשם

 נתגלה לבד עצמו הוא הנה פשוט ס"א אור כי ונמצא .בי״ע

 בכל מלכותו אשר י"אדנ אלהים ה"דהוי בהשמות באצילות

 ועשה ועד לעולם ימלוך והוא מלך והוא מלך והוא ,משלה

 ויחודו מלכותו שיתגלה ומלכותו שמו למען המעשים כל ועושה

 את מנהיג הוא הנה ומעשיו פעולתו כל כי .כולם העולמות בכל

 נורא ימלוך לבדו הוא שאז ,האחרון תיקון לתכלית תמיד הכל

 והוא. ההוא ביום לבדו ה׳ ונשגב בריה מכל הנעלם היחוד בסוד

  .לעילא ומתתא לתתא מעילא היחוד

וצריך לידע כי מקום הופעת גילוי המלכות הוא איננו אלא בנו 

נטות עצמנו, שהלב הוא המקום להופעת הרצון להמליך. ונמצא שב

י זה נעשה הוא עצמו משכן "חפץ האדם להמליך אותו ית' הרי ע
להגילוי החמישי המדובר בכל חלק זה של הספר. שאין גילוי 

  להמלכות אלא בהממליכים עצמם ופשוט. 

שזהו היה גם הנסיון הראשון דעץ הדעת. דהנה ויש להוסיף בכאן 

היה  ר כופר בעיקר"מדוע אמרו חכמים בסנהדרין שאדהיש להבין 

באיזו טענה בא הנחש לחוה, הלא הכל היה ? עוד יש להבין בכלל, 

ד "כ מה היה חסר להם שנכנסו בסכנת העבירה ? ולענ"כ טוב א"כ
  י אם יוכשר בעיני הקורא. "לומר כאן מהלך בעזה
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'אף כי אמר אלהים לא תאכלו  – בטענת הנחש ישנו דבר תמוההנה 
ים להם, ומה כוונתו ? והלא כל העצים היו מותר – מכל עץ הגן'

י פירש שבא להכנס עמה בדברים כדי שתשיבנו וכו' "ואמנם רש

אבל חשבתי שישנה כאן טענה נסתרת, והיא ששלל ממנה את 

ההבנה הטבעית באהבת הבורא אליהם, והוא שאמר שמצדו ית' 

שלא תאכלו שום דבר! וכשהשיבה לו 'מפרי עץ הגן נאכל ומפרי 

ים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן העץ אשר בתוך הגן אמר אלה

לא מתוך תמותון' השיב לה שכונתו בשלילת האכילה מעץ הדעת 

היתה מתוך שנאה! שהרי ממנו אכל וברא אהבה ודאגה להם אלא 

אינו חפץ שתהיו כמוהו שהרי כל אומן שונא את לכן ו ,את העולם
כם ברא את גן עדן כדי תמה, כדי לבלבל אבני אומנותו. רק 

   תמנעו את עצמכם מלקחת מעץ הדעת.ו בפירותיו ותעסקשת

והנה הניח כאן הנחש מקום גדול לטעות, שהרי לא היתה להם שום 

אפשרות לבדוק מהי באמת כונתו ית' בציויו על איסור אכילת פרי 

עץ הדעת. אבל למרות זאת היתה להם בחירה, שהרי כשדן אותם 

תה יכולה שלא הי שאל לאשה מדוע אכלת, לא השיבתוה ו"הקב

מה ברק אמרה הנחש השיאני. וצריך להבין באמת  ,לדעת את כונתו

  ם ובמה טעו.לההיתה נקודת הבחירה ש

ואביא משל להבהרה. מעשה באדם שנכנס לביתו ושמע שבחדר 

הילדים ישנו ויכוח סוער. מתוך סקרנות ניגש לדלת והצמיד את 

לא  אזנו לשמוע במה מדובר. לאחר כמה דקות קלט שהנדון הוא

פחות מאשר האם אנחנו ילדים ביולוגיים או מאומצים! לשמע 

 –הדברים חשכו עיניו (או אזניו) ואז נכנס בפתאומיות לחדר ושאל 
מה זה ? מה קרה לכם ? מאיפה צץ לו הרעיון לדון בכזה דבר ? ואז 

קמה הבת הבכורה ואמרה 'הלא אין לנו שום מידע שיכול לשלול 

כ מנין לנו לדעת את "ים בעולם, אאת זה, וישנם ילדים מאומצ

האמת ?' האב כעס והשיב 'אני לא מבין, וכי אתם לא מרגישים את 

האהבה שלי ושל אמא כלפיכם ?' זאת אומרת שיש כאן 'ויכוח' בין 

המהלך הפשוט של הלב והתמימות מול השכל הקר. וזה היה נסיונם 

ו ר וחוה אם לילך אחר הטענה של נחש 'קודם כל תבדק"של אדה
כ תשמעו לו' שזו טענה שכלית, או לילך אחר "ותבינו שזה אמת ואח

  הרגשת הלב התמימה שהוא אוהב אותנו ולא ימנע כל טוב מאתנו. 

ההליכה אחר השכל מעמידה את האדם כבמקום מגודר עם שער, 

כשבשער עומד לו 'מר שכל' ומכניס רק את מי שקבל את אישורו. 

המלך, ואפילו אם השי"ת   מצב זה טוען שבמקום האדם שם הוא

זו  –ירצה להכנס יצטרך להציג תנאים מתאימים. וזו לא מלכות ה' 
  מלכות האדם!

נעשה בקבלת  ר"והא ראיה, שהנה נודע הוא שתיקון חטא אדה

א) שטען אותו צדוקי "ח ע"התורה, ועל זה איתא בגמרא (שבת פ
זותייכו בפח דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתיכנגד רבא 'עמא פזיזא 

לכו למשמע אי מציתו קבליתו ואי לא לא  אקיימיתו ברישא איבעי

קודם ששמעתם אותה היאך היא קשה ואם "י שם "' ופרשקבליתו

דסגינן אנן "". והשיבו תוכלו לעמוד בה קבלתם עליכם לקיימה

תומת ישרים תנחם הנך אינשי דסגן בעלילותא  בשלימותא כתיב בן

דסגינן בשלימותא. "י "ופרש "כתיב בהו וסלף בוגדים ישדם

התהלכנו עמו בתום לב כדרך העושים מאהבה וסמכנו עליו שלא 

 –והרי לנו שטענת הצדוקי  ".יטעננו בדבר שלא נוכל לעמוד בו
 –כ תקבלו. אבל תשובתו של רבא היתה "קודם כל תבינו ואח

תמימות! זה כל הסיפור, ידענו והאמנו באהבתו ית' שלא יטעננו 

  נו יכולים לעמוד בו! בדבר שאין א

כ טעו בעגל, ושם שוב הופיע "(ובאמת התיקון היה זמני שאח

מה היה לו' היינו שלא  לא ידענוהטעות בטענת 'הנה זה משה האיש 

הבינו איך אפשר להמשיך בלעדיו, שזה שוב מהלך שבו השכל 

  מבקש את הבכורה).

' יסוד זה של אהבת השי"ת לברואיו מונח על האמונה שהבורא ית
מ רוצה בנו ויש לעליון "מצד עצמו למרות גדולתו שאין לה חקר, מ

חפץ בתחתונים כפשוטו למרות המרחק בין גדולתו ית' לשפלותינו. 

קשר זה אין לו שום הבנה שכלית ונבנה רק על אמון מלא בו, והוא 

בסוד הברית שבין האלהים ובין האדם והעולם. ולכן אמרו חכמים 

ה רב נחמן אמר כופר בעיקר היר '"אדהב) על "ח ע"(סנהדרין ל
'. שלא השלים את כתיב הכא עברו ברית וכתיב התם את בריתי הפר

  אמונתו בו ית' במה שמצד עצמו אוהב אותו כו'.

וצריך לידע שחלק זה של האמונה גדול ונכבד הוא, ולא די בדבור 

פה, אלא צריך הרבה תפילה להשיג באמת אמונת אומן שהבורא ית' 

מו חפץ בנו ואוהב אותנו. ומי שמשיג אותה חייו מלאים מצדו עצ
נועם ועונג. ולסיום אביא כאן קטע קצר מתוך כתבי ר' צדוק הכהן 

 צריך כך, יתברך בהשם להאמין האדם שצריך כשם"ל "מלובלין וז
, עמו עסק יתברך להשם שיש, לומר רוצה. בעצמו להאמין כך אחר

 השדה וכחייתו, אבד לילה ובין היה לילה שבין בטל פועל ושאינו
 ממקור נפשו כי להאמין צריך רק. ואינם נאבדו מיתתם שלאחר
. רצונו כשעושה בה ומשתעשע מתענג ת"והשי, שמו יתברך החיים

 כלל לומר רוצה – משה' פי" עבדו ובמשה' בה ויאמינו"  פירוש וזה
, בהם חפץ ת"שהשי האמינו ההוא בדור ישראל נפשות רבוא ששים
  ."שבהם הטוב החלק מן רוח נחת קבלומ, ורוצה

 דנטיל מאן דכל הנזכרים בתיקונים שאמרו מה והענין ]ה[

 הזה בחטא הנה ,בנטיען מקצץ איהו ספירן ט׳ בלא מלכות

 כי .כולם האדם חטאות לכל נוגע שהוא וכמעט רבים בו נכשלו

 מי דומה אינו אך ,בנטיען קוצץ והוא פירוד גורם הוא חטא כל

 בהחטא שהפליג מי וביותר .יודע שאינו למי השעוש מה שיודע

 ובמעל ובמרד בכוונה עשו הם כי ,הפלגה דור אנשי היו הזה

 עולם לדראון הזה והחטא הפגם שיתקיים והכנות פעולות ועשו

 ועליהם ,החיים ממקור הם ונפרדו כמדתם להם נעשה ולכן

 כל יתפרדו יאבדו אויביך הנה כי ה׳ אויביך הנה כי נאמר

 הרמב״ן[ הראשונים כתבו הנה כי הוא והענין. און פועלי
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 שאמרו מה כי] המערכת וספר וציוני והרקאנטי בחיי ורבינו

 להפריד רצו כי ,בנטיעות לקצוץ הכוונה היה שם לנו ונעשה

 העיר ע״י העולם בזה ולסעדה אותה להכין הבנין מן השכינה

 בכל להשתמש לעצמן אותה ליקח ורצו ,בנו אשר ומגדל

 יזמו אשר כל מהם יבצר שלא וכדי ,תבל מחמדי בכל הכחותי

  .הרע לבם שרירות בכל לעשות

ק "הנה נאמר 'ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד' ואמרו בזוה
לתתא. היינו  –לעילא, ושמו אחד  –ה' אחד ח תיקונא קדמאה) "(זוה

ע. "שהמושג 'שם' הוא הגילוי בפועל, שהוא ענין המלכות בבי
שאמרו דור הפלגה פירושו יהיה שבקשו ליקח את  'נעשה לנו שם'וה

כחות הגילוי אבל שיהיה 'לנו', היינו שלא ישמש לגילוי החפץ 

   העליון דיקא אלא לכחותיה גופה בלבד. 

 המלכות שהיא הקדושה שהשכינה אמרנו כבר כי הוא והענין

 ופנימיותה ,כולה דהבריאה הכחות כל הוא בה הנה דאצילות

 רזא עד למעלה למעלה ועולה הנמשך להכו התורה אור הוא

 בהחיצונית שהיא הבריאה בכל הכוונה היה והנה .ס"א דאור

 ,דהמלכות הפנימיות שהיא התורה ע״פ להתנהג דהמלכות

 החיצוניות ויתייחדו ,ית״ש קדושתו באור כולם יתקדשו ועי״ז

 האחדות בסוד כולם ויעלו בהחיצוניות והפנימיות בהפנימיות

 האצילות עם בי״ע העולמות כל יתייחדו כי .אחד ושמו הוא

 קדושתו שיתגלה ,הבי״ע עם והאצילות לה׳ קודש כולן שיהיו

 הפלגה דור אנשי אך .הבריאה כוונת היה וכ״ז למטה ויחודו

 לבם שרירות כל לעשות ויזמו גמורים רשעים היו הם אשר

 כ״א איוב וכמ״ש ,מאומה ית״ש אליו להשתעבד רצו ולא הרע

 ג״כ היה וכ״ז( .חפצנו לא דרכיך ודעת ממנו סור ללא ויאמרו

 בב״ר וכמ״ש גרוע יותר עוד היה הפלגה והדור ,המבול בדור

 היטיב וידעו להרע גדולים חכמים שהיו ובאשר') ו סימן ל״ח פ׳

 הנהגתה וכל ,דאצילות בהמלכות הוא הבריאה כחות כל כי

 אור עצמות שהוא למעלה המיוחד פנימיותה אור ע״פ הוא

 בכחותיה ולהשתמש מלמעלה אותה להפריד רצו לכן ,תורהה

 המלכות את להפריד כוונתם והיה .כלל התורה דרכי פ"ע שלא

 סוד והוא .בנו אשר ומגדל בהעיר אצלם אותה ולהמשיך מז״א

 שם ותנחומא בב״ר הוא וכן א׳ ק״ע בסנהדרין ז״ל מאמרם

 הונעש לרקיע נעלה שאמרו ,שם בחומש ז״ל ברש״י ג״כ והובא

 ולהמשיכה בע״כ מז״א המלכות את ליקח רצו כי ,מלחמה עמו

 מכוון בשיעור המגדל ואת העיר את לבנות רצו ולכן .למטה

 ע״ד היה הנה כוונתם וכל .שיתבאר כמו המלכות למדת

) כ׳ ויקרא( קדשי שם את ולחלל מקדשי את טמא למען שכתוב

 וכדי 'נתכוונו עבו״ז לשם כולם' א׳ ק״ט בסנהדרין וכמ״ש

 ידעו כי .הסט״א שליטת ע״פ וההנהגה השפע כל להמשיך

 שהיא דאצילות המלכות ביד הוא העוה״ז כל שהנהגת היטיב

 הבריאה דכל הכחות וכל התחתונים העולמות כל את מנהגת

 וכדי רח״ל להסט״א אותה להמשיך רצו לכך ,בה הוא כולה

  . עוה״ז תאות מכל ותאותם חפצם כל למלאות עי״ז שיוכלו

 שם תורה בסתרי ב׳ ע״ד נח בזוה״ק אמרו ומגדל עיר וענין

 ובעו הוא דחכמתא ברזא כלא ומגדל עיר לנו נבנה הבה'

 בגין ,דידיה פולחנא ולמפלח אחרא סטרא בארעא לאתקפא

 כל כי( '.לעלמין נחתין מתמן בישין דינין כל דהא ידעין דהוו

 וכמ״ש הרשעים את לענוש בישא הרצועה היא הנה א"הסט

 מה פ"ע והוא ,לחבל משחית בראתי ואנכי) נ״ד ישעיה(

 מהעבירה הוא הנה עונש שכל' ב דרוש ח״ב בדע״ה שבארנו

 על מתחולל וסער לחמה אח״כ נעשה גופה שהעבירה ,עצמה

 שלא כדי( 'דקודשא דרגא לדחויי ובעיין') יחול רשעים ראש

 דהא עלאה חכמתא דא ומגדל עיר') שבידם מהעבירות יענשו

. ומגדל בעיר אלא בארעא אתתקן לא קדישא מאדש ידעי הוו

 'צוארך דוד כמגדל דכתיב מגדל, ציון היא דוד עיר דכתיב עיר

 ומלכות מגדל הוא יסוד כי ומלכות יסוד דקדושה זו״ן כנגד והם(

 בארעא אחרא דסטרא שולטנא למהוי עבדו ובחכמתא') עיר

 אחרא לסטרא דיורא ולמהוי מאתריה הארץ כל אדון לדחייא

 נתקיף לעילא שם איהו דאחידא כמה שם לנו ונעשה. רעאבא

 בשער הרב כמ״ש והוא ע״ש כו׳ בארעא שם למהוי ביננא לה

 הסמ׳ כנגד הוא בנו אשר ומגדל העיר כי פ״ז נוגה קליפת

 הפלגה בדור משתמשין היו שבהם נוגה דקליפת הזו״ן ולילית

 פעולה בכל כי אותם לעבוד להם ומשכן מקום לבנות ורצו

 הכח אותו ויורד נמשך הנה כונה לאיזה עושה שהאדם עשהומ

 והיו בהטומאה והן בקדושה הן בפעולתו בו מכוון אשר

 דשם הכל בנו אשר ומגדל דעיר הבנין פעולת בכל מכוונים

 משום אך בתוכם לשכון להם ומשכן מקום לעשות א"דסט הזו״ן

 מיניקת רק אלא כלל מעצמן כח להם אין א"הסט שכל שידעו

 וסער לחמה ומרדם פשעם עליהם יהפך שלא וגם ושההקד

 בהעיר שם להמשיך ומכוונים רוצים היו לכן וכנזכר מתחולל

 להשלים עי״ז שיוכלו וכדי ג״כ דקדושה המלכות שריית ומגדל

 בסוף פ״ה בספד״צ הגר״א כתב וכן. תאותם כל ולמלאות חפצם

 כי שם לנו ונעשה שאמרו הפלגה דור סוד כי הנפילים דה״מ

 נכללים שהם משום אצלם דקדושה אלקים השם כל להביא רצו

 חוה על נחש בא ובסוד) גוים על אלהים מלך בסוד( זה בשם

 ח״ו כשיש כי ובכ״מ א׳ דרוש ומ״ד מ״ן בשער הרב וכמ״ש

 צרופי בהק״כ שהוא בשרשן אחרים אלהים אוחזין אז פגם איזה

 פ״ה השמות בשער וכמ״ש בבי״ע המתפשטים דקדושה אלהים

 יונקים הם עכ״ז ח״ו שם נכנסים שאינם ואעפ״י עמהם ונכללין

 ספ״ב ובעקודים פ״ז המוחין הארת בשער עוד' וע כללות בסוד

 כוונתם היה כי עוד הגר״א שם ואמר. ובכ״מ שם ובדברינו

 וארעא באוירא אשר קליפות הב׳ את לחבר ומגדל בעיר

 דו״ן והם' ב ע״ו מות אחרי ופ׳' ב קמ״ג באד״ר המבואר
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 מקום אוירא ההוא עד גבוה מגדל לבנות ורצו דקליפה

 הנז׳ בזוה״ק שאמרו וזהו יחד לחברם כדי שבאויר הקליפות

 שם להמשיך וכוונו אחרא סטרא בארעא לאתקפא ובעו

 לנו ונעשה מ״ש והוא אלהים השם שהיא ג״כ דקדושה המלכות

  :וכנזכר ח״ו עמה הקליפה לכלול כדי שם

 אלפים רל״ו המגדל גובה לבנות צור כי עוד הראשונים וכתבו

 והיה) נח פ׳ הרקאנטי על הלבוש ובפי׳ פ״ע בחייט ע׳( פרסאות

 והשפע ההנהגה כל את עי״ז בתוכו לכלול בזה מחשבתם

 ורב' ומילות כח ורב אדונינו גדול בפסוק הרמוז כולה העליונה

 ועם רל״ב שהם עסמ״ב שמות' הד מספר והוא ,רל״ו' גימט 'כח

 מלואים הד׳ כל יוצא ממנו אשר הכללית ה"דהוי אותיות' הד

 דר״י בהיכלות שאמרו מה והוא .רל״ו הוא הרי ,כנודע דעסמ״ב

 הוא בראשית יוצר של שיעורו כי) ובכ״מ ובציוני בחייט הובא(

 ורב וכמנין מעלה של מפרסאות פרסאות רבבות אלפים רל״ו

 כולו אצילות בכל אשר ית״ש וגילויו אורו על היא והכוונה ,כח

 נכללו והם ,כנזכר רל״ו במספר שהוא עסמ״ב שמות בהד׳

 תרומה בזוה״ק וכמ״ש ,הארץ כל אדון בהמלכות כולם ומתגלים

 דאיהו ,קאמר תתאה בדרגא אדונינו גדול הפסוק כי .ע״ב קע״א

 אותיות הד׳ שהם ו"דרל האורות באותן כי .הארץ כל אדון

 ,עלהמלמ בה הנכללים דעסמ״ב ב"הרל עם פשוט ה"דהוי

 היא בזה וכן ,כולן בי״ע העולמות כל את והמציא הוציא

 וע׳( הרל״ו כמספר ההנהגה כל נכלל והרי .תמיד אותם מנהגת

 שער ובפע״ח פ״ז השמות בשער הרל״ו מספר בענין עוד

 כ"ג המגדל גובה את לבנות רוצים היו לכן) פ״ה הזמירות

 האורות כללות מספר לכל מכוון שהוא משום רל״ו כמספר

 לשכון ומעון מקום עי״ז לה שיהא וכדי ,בהמלכות הכלולים

 שהוא מז״א שהוא מלמעלה אותה לנתק כוונתם והיה .בתוכם

 התורה אור בלתי לבדה אותה אצלם ולהמשיכה האצילות כלל

   .וכנ״ל למעלה ויחודה

 עובדי מכל הרבה טוב יותר כוונתם היה הנה אחד בצד כי הגם

 רק השפע עיקר להמשיך כוונו הם הרי כי ,כולם עבו״ז

 אין כי האמינו והרי ,קדשים קודש שהיא דאצילות מהמלכות

 הכל לקבל שמוכרחים אלא מאומה מעצמה אחרא להסטרא

 ומשפיע ומנהגת הארץ כל אדון היא שרק ,דאצילות מהמלכות

 ,קלקלתם תקנתם היה כי הוא אמנם .התחתונים העולמות לכל

 ה׳ מהיכל עצמם תא מרחקים הם עבו״ז עובדי כל הרי כי

 והטומאה בהזוהמא רק הוא ופעולתם מחשבתם וכל ,לגמרי

 דור דאנשי הרשעים אלו אבל ,לבד א"והסט בהקליפות שהוא

 לכבוש ורצו וכוונו פנימה המלך בהיכל נכנסו הם הנה הפלגה

 מלך של יטושרב כ"בע ליטול ונכנסו ,בבית עמו המלכה את

 עונם גדול ואה והרי .ומעל מרד פשע לכל בו ולהשתמש

 עליהם כי ה׳ סימן ל״ח פ׳ בב״ר רז׳׳ל שאמרו מה והוא מנשוא

   .שחקים עד ונשא משפטה השמים אל נגע כי נאמר

 ותרנ״ו לאלף אחת אמרו כי ,עוד רבה בבראשית שם ואמרו

 כי הוא והכוונה ,סמוכות ונעשה בואו מתמוטט הרקיע שנה

 דיודי״ן ותבחינ ג׳ והם ,אלהים בשם הוא הדינין ששורש נודע

(היינו שיש ג' אפשרויות לכתוב שם אלהים  דההי״ן דאלפי״ן

י) "א ה"ה ה"ה –במילוי, והשינוי הוא בהמילוי דאות ה' דאלהים 

 הדינין ועיקר) עלמין תלת בדרוש א״א שער סוף מבו״ש ע׳(

 אלף' גימט הוא באחוריים דההי״ן ואלהים .ההי״ן בהמילוי הוא

 אל״ף. ה״ה למ״ד אל״ף. למ״ד אל״ף. אל״ף כזה הוא כי ואחד

 אלף גימט׳ והוא. מ״ם יו״ד ה״ה למ״ד אל״ף. יו״ד ה״ה למ״ד

 ,חסד שהוא ב״ה ה"הוי בהשם והוא שורשם הוא והאחד ,ואחד

 בי״ע בהעולמות מתפשטים והם ודינין גבורות הם האלף אך

 השמות בשער כמ״ש ,בבי״ע שהם אלהים צרופי הק״כ ע״י

 כ"ש ונוקבין דדכורין דינין שהם אותיות ת״ר בהם ויש .פ״ה

' לה נחלקין הם המנצפ״ך שהם והפ״ר .ות״ר אלף הם והרי ופ״ר

 שער בפע״ח וכמ״ש ,ודין גבורה הוא נ״ו וכל ,נ״ו פעמים

 אלהינו' במילות פ״ג השנה ראש ובתפילת כ״ד פ׳ השבת

 וזהו ,ריבנו את הרב בברכת פורים בכוונת וכן 'אבותינו ואלהי

 כי ,מתמוטט הרקיע שנים ותרנ״ו לףלא אחת כי שאמרו

 עי״ז ונעשה ונ״ו ות״ר דאלף כולם הגבורות כל אז מתעוררים

 ,ותרנ״ו לאלף הזמן הגיע כאשר המבול היה ולכך ,ברשעים דין

 עליהם אז ונשפע רשעם גודל מחמת ירופפו השמים עמודי כי

 כ״ז הרי כי ואמרו להרע בחכמתם התחכמו ולכן .הדינין כל

 ההנהגה כל הוא בידה אשר דאצילות המלכות כאשר רק הוא

 רצון ע״פ מנהגת ואז ,שלמעלה אור ובכל בז״א מיוחד היא

 היא מתעורר רצונו על עוברים וכשהתחתונים .דוקא העליון

 ,ברשעים דין לעשות שבה אלהים שבהשם הגבורות תוקף בכל

 רצו ולכן .ית״ש העליון רצון ע״פ רק התחתונים שיתנהגו וכדי

 הבה ואמרו מזמה וחשבו עליון עצת להפר שעיםהר אותן

 למהוי אחרא דסטרא הזו״ן לשם שהוא ומגדל עיר לנו נבנה

 שם להמשיך שהוא שם לנו ונעשה ,בארעא א"דסט שולטנא

 המנהגת דאצילות המלכות אור דקדושה אלקים השם כל את

 שולטנו ע״פ הזה העולם הנהגת שיהא וכדי ,הבי״ע כל את

 עון מכל לעשות יזמו אשר כל מהם צריב שלא כדי א"דהסט

 ה׳ סימן ל״ח פ׳ בב״ר רז״ל מ״ש והוא .וכנ״ל ומעל ומרד ופשע

 ה׳ אלהינו ה׳ על חדים דברים שאמרו – 'אחדים ודברים' ו׳

 מקדשו את טמא למען עולם של ביחידו להפריד שרצו ',אחד

  . רח״ל שמים מלכות שהוא קדשו שם את ולחלל

 דור מעשה אבל נתפרש המבול דור מעשה שם במדרש ואמרו

 רבותינו אלא) מסיק רש״ב ובתנחומא( נתפרש לא הפלגה

 אלהים כבוד כ״ה משלי שכתוב ע״ד הוא והטעם .מקצתן רשופי
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 מקצת לנו שנגלה אלא בתורה נתפרש לא ולכן ,דבר הסתר

 חכמי הגאונים וע״י ושם שם במדרשים חז״ל ע״י דברים

  .חרשים

 את לייחד ,ישראל דשמע היסוד ותומצ כוונת עיקר זהו הרי כי

 ,בבי״ע המתפשט אלהים והשם י"אדנ שם דאצילות המלכות

 והיא ,דאצילות ה"דהוי אחרונה בהה׳ אשר דב״ן ה"הוי והיא

 ספי׳' בהט אותה לייחד ,שבאצילות העשירית ספירה דאחד' הד

 ,ה"דהוי ו׳ בהאות אשר דמ״ה ה"הוי שם דאחד א״ח שהוא דז״א

 וע״ב ס״ג השמות שהם ,דא״א עלאה דעתוה באו״א אחד והם

 .בא״ס אחד גמור אחדות והם ,ה"הוי אלהינו ה"בהוי המרומזים

   .)ז׳ דרוש ומ״ד מ״ן שער' וע(

  דברים אלו הם למכוונים ואין כאן המקום לפרטם.

 גילוייו כל לייחד ולילה יומם תמיד ועוסקים מאמינים אנו ובזה

 הרשעים אלו אבל .דברינו בכל וכנ״ל פשוט בא״ס ית״ש

 לעשות ורצו ,עולם של דיחידו גדר ופרצו עול התעיבו השחיתו

 .רח״ל ולחלל לטמא מלך של שרביטו וליטול הדבקים בין פירוד

 ומהם ,הארץ כל פני על אותם' ה ויפץ כמדתם להם נמדד ולכן

 אשר ומהם ,י׳ סימן שם בב״ר וכמ״ש הים עליהם הציף אשר

  :א׳ ק״ע סנהדרין כמ״ש ןולילי ושדים ורוחות קופים נעשו

 אלקים השם כל את להביא רצו כי שאמרנו מה ענין אמנם

 בכחותיה להשתמש דאצילות המלכות את וליטול להם דקדושה

 בכחות והשימוש אלהים השם המשכת ענין הנה ,חפצם לפי

 מבואר הנה ,בפועל כ״ז לעשות להם אפשר שהיה איך המלכות

 מכ״י הנדפם הגלגולים רובספ נח פ׳ בלק״ת ז״ל הרח״ו בדברי

 הפלגה דור אנשי כי שם שאמר ,נ״ג פ׳ תרל״ה בפרעמישלא

 בקיאים והיו ,הקדושים שמות ושימוש בהשבעות בקיאים היו

 שימוש יודעים שהיו .ה׳ בשם לקרוא הוחל שאז אנוש מדור בזה

 והיו ,מעשיות בקבלה משתמשים והיו הקב״ה של שמותיו

 בעבו״ז כח שאין יודעים היו ברכ כי ,עבו״ז אל כח בזה מורידים

 להם שישפיע כוונתם והיה .הקדושה מן אליה שיבוא לא אם

 היו כי ,רשעים יהיו אם גם השמות שימוש בכח בהכרח טובה

 .ותאותם חפצם כל למלאות לבם שרירות בכל ללכת רוצים

 בכח גדול חכם היה הוא כי ,נמרוד היה זה בכל המכוון וראש

 השולט בהשם ומלאך מלאך לכ להשביע השמות השבעות

 היה כי ,'ה לפני ציד גבור היה הוא עליו שנאמר וזהו .עליו

. הקב״ה של שמותיו שימוש ע״י כולם הכחות בכל ורודה צודה

 דאצילות בהמלכות רק הכל הוא כולם השמות שימוש כל והנה

 מהשם ומסתעפים היוצאים ,בה אשר י"ואדנ דאלהים ובהשמות

 בכל בהם המתפשטת וגילויה יהאורות והם ,ב״ה ה"הוי

 רק הכל הוא השמות שימוש וכל .דבי״ע והנהגת התהוות

 אפשר אי ממנה למעלה כי ,בה המתגלים וכינוים בהשמות

 שממנה לנבראים הראשית היא כי ,כלל מאומה שם לגעת

 שימושי וכל ,סע״ב י״ב תיקונים בהקדמת כמ״ש הכל נברא

 אתמר ובגינה' שם בתיקונים אמרו ולכן .בה רק הוא השמות

 אלא בשמות להשתמש היתר אין כי ',חלף בתגא המשתמש כל

 כל על והיודעים למעלה יחודה הגורמים גמורים לצדיקים רק

 וכמ״ש ,ה"הוי מהשם ומתפשט נמשך שהוא איך ושם שם

 להשתמש רשות אין כי .נ״ה תיקון סוף בתיקונים הגר״א

 קיצוץ ח״ו הוא אל״כ כי ,מקורו ה"ההוי בכוונת אם כי בשמות

 בדה״מ ס״ו תיקון סוף קי״ג עוד וע״ש ,ע״ש כו׳ בנטיעות

   .ע״ש ואמר ובדה״מ אבל ובדה״מ ובזמנא

 המשתמשים על עליון קדושי כמה שהרעישו מה וזהו

 .רח״ל הפלגה דדור החטא מעין הוא כי ,ושמות בהשבעות

 בכל גמור צדיק אינו הוא המשתמש אותו כאשר כי והיינו

 ועי״ז ,דאצילות דהזו״ן בהיחוד פירוד מעשיו מצד םוגור ,עניניו

 ומצמצם בכחותיה ומתעלמת הקדושה השכינה מסתתר הנה

 בתוך להתערב שלא וכדי ,למטה להתגלה מבלי אותם

 שהוא ,שליטתם בזמן הקליפות ממנה ינקו שלא החיצונים

 המשתמש אותו כאשר הרי כ"וא .למעלה היחוד חסר כאשר

 אורותיה ויתפשט שיתגלה יחמכר הוא ושמות בהשבעות

 אותה מפריד כי ,בנטיעות קוצץ הוא ח״ו יחוד באין למטה

 והוא ,ףאלו מפריד ונרגן נאמר ועליו .האצילות קדושת מאור

 הקליפות בין אורה להמשיך שגורם הפלגה דדור החטא מעין

 ביחוד רק אלא למטה להמשיכה רשות ואין .רח״ל והחיצונים

 ונגלה שנאמר מה מתקיים ואז ,וקאד העליונים אור קדושת כל

  .הארץ כל על למלך ה׳ והיה ה׳ כבוד

 להמשיך שרצו שאמרנו מה הענין הנזכר מכל לנו נתבאר והרי

 ,בנטיעות ולקצץ אצלם המלכות אור שהוא אלהים השם את

 בפועל שהוא במעשה והן ובמחשבה בכוונה הן זה היה הנה

 לבד בהמלכות עצמם את לקשר וכוונו חשבו כי והיינו .ממש

 ממש בפועל עשו וכן לבד אותה רק ורצו ,למעלה יחודה בלתי

 כולו המציאות דכל הכחות שהם בכחותיה השתמשו כי ,ג״כ

 בזה בקיאים יושה ,כולם הפעולות בכל ושמות השבעות ע׳׳י

 כדי מעשיות קבלה בכל והשתמשו .בהמלכות כולם והם ,מאד

 מעדני בכל אותםת את ולמלאות כולם חותהכ בכל עי״ז לשלוט

 המשיכו הרי ,בהכרח בכחותיה שהשתמשו במה והרי .עולם

 וכל חפצם כל את עי״ז שעשו ובמה .אצלם אותה ולקחו

 של קדושה מאור אותה להפריד גרמו הרי הרע לבם שרירות

 המלכות את להפריד בנטיעות לקצץ בדעתם היה והרי .מעלה

 השם את ליקח שרצו ,שם לנו ונעשה שאמרו מה והוא .מז״א

 ולהפרידה אצלם הבריאה כל כחות הוא בו אשר אלקים
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 מ״ש עליהם ונתקיים כמדתם להם נמדד ולכן .רח״ל מלמעלה

  . און פועלי כל יתפרדו יאבדו אויביך הנה כי ה׳ אויביך הנה כי

 משום ,הפלגה דדור החטא ענין לבאר הענין מן יצאתי והנה

 את לייחד היחוד מצות חיוב בגודל לענינינו נוגע שהוא

 מסירים אנו בזה כי .'ד' ג אות וכנ״ל למעלה דאצילות המלכות

 תיקוני והוא ,זר ומגע החיצונים יניקת כל ממנה ומרחיקים

 ויכירו בעולם שמו ויתקדש שדי במלכות עולם שיתוקן השכינה

  .המלוכה לה׳ כי הכל וידעו

 וריש זה פרק ריש דלעיל הראשון לענינינו מעתה ונחזור] ו[

 .דאצילות בהמלכות ית״ש גילויו בענין דברינו נשליםו פ״ה

 החמישי הכללי גילויו עצמה היא הנה כי שם ואמרנו

 דאלהים השמות והוא ,בי״ע דהעולמות והנהגת בהמציאות

 נתפשטו אשר הם כי .בהם נקרא ית״ש הוא אשר י"ואדנ

 הנה גופה עצמותה אך .דהבי״ע והנהגת בהמציאות ונתגלו

 הויה בהשם הנכלל ב״ה ה"הוי דהשם נהאחרו ה׳ האות היא

 באו״א הנכלל בז״א ואחדותה כלילותה והוא ,דאצילות הכללי

 פרטות וכן שבאצילות ס"א דאור וגילוי וייחוד .דאצילות וא״א

 דב״ן ה"דהוי אור בהגילוי באצילות הם הנה ,שבה ספירות הי׳

 דהשמות אותיות הט׳ מסתעפים וממנו ,אותיות ט׳ שהוא

 בבי״ע ומתגלים מתפשטים והם ,שבה בהמלכות י"ואדנ אלהים

 באות הכלולה דב״ן ה"ההוי ואותה .כנזכר והנהגתם במציאותם

 וכמו שבאצילות דז״א נוקבא המלכות היא ,שאמרנו אחרונה ה׳

  : ורפ״ה זה פרק ריש לעיל בארוכה כ״ז שמבואר

 הם הנה בי״ע עולמות הג׳ שכל שאמרנו הגם הוא אמנם

 ס"א דאור ובכח( ,דאצילות מהמלכות וונעש ונוצרו נבראו

) דברינו בכל וכנ״ל שבת ס"א דאור וגילויו מיחודו ור״ל ,שבה

 הוא הנה הבריאה עולם כי ופ״ד פ״ג לעיל בארנו הרי עכ״ז

 הוא היצירה ועולם ,דאצילות האימא ומדרגת מכח ויוצא נמשך

 שכל ע״י והוא ,דאצילות הז״א ומדרגת מכח ויוצא נמשך

 .כולם כלל היא כי בהמלכות כולם כלולים הם לותהאצי פרצופי

 והנהגת במציאות כולם ומשתתפים בה כחו כ״א נותן ולכן

 הבריאה עולם ויצא .דז״א' נוק המלכות ע״י הנפרדים העולמות

 נתבבחי היצירה ועולם ,האימא ומדרגת דכח הגילוי בבחינת

 הנה העשיה עולם אמנם .פ״ד וכנ״ל הז״א ומדרגת דכח הגילוי

 עולם כי .שבה בחינותיה ובכל עצמה דז״א הנוק׳ ממדרגת יאה

 כל כי ,כולם כלל ג״כ היא וכן כולם בסוף ג״כ היא הנה העשיה

 היא ופנימיותה. בה כולם נכללים הם כולם העליונים העולמות

 מיוחדים שהם וישראל התורה אור והוא ,למעלה למעלה עולה

 ,ממש ס"א דאור רזא עד כולם העליונים הצחצחות בכל ליםועו

 והחיצוניות .הקודמים ושערים בפרקים לעיל שבארנו וכמו

 ,הימנה למטה שאין עד מטה מטה יורדת היא העשיה דעולם

 ,ומאורעותיה תהלוכותיה בכל תמיד ויורדת עולה והיא

 אחד במצב עומדת ואינה ויורד בעולה תמיד הוא שתהלוכותיה

 שכולם ר״ל ,כולם העולמות כל את מנהגת והיא .אחת רגע

 סוף והיא ,בירידתה ויורדים בעלייתה עולים שהם בה תלוים

   .הכל וכוונת הכל

היינו כשם שתכונת המלכות כפולה והפכית בין חיצוניותה 

לפנימיותה, כן הוא עולם העשיה יש בו ב' תכונות הפכיות והם 

העולם עצמו שהוא החיצוניות היורד מטה מטה, וישראל והתורה 

  ות המציאות העולים מעלה מעלה עד אין סוף. שהם כנגד פנימי

 הוא מעשה סוף כי ,כולם סיבת היא וכן כולם תכלית היא כי

 לבסוף ותוחזר והתכלית הסיבה היא והרי ,תחילה במחשבה

 וכמו ,הכל תכלית עצמה הסיבה ויהיה ,הראשונה לסיבתה

 ,י״ג פ׳ וח״ג ס״ט פ׳ ח״א במורה ל"ז הרמב״ם בזה שהעמיק

 סיף הכללים בספר בזה והארכנו .חיים אלהים בריד הם ודבריו

   .ע״ש ט״ו כלל

היינו שתכלית כל הגילויים להביא את המציאות של האדם בעל 

בחירה שיוכל להמליך. וסיבת כל הגילוים שיצאו בכלל לפועל היה 

ס שרצה להיטיב בדרך של מלכות. שבאופן כזה שיכול "מלכות דא
הרי נעשה הוא עצמו היכל  האדם להמליך את קונו מתוך בחירה,

ש בתפילת שבת "לגילויו ית' וזה עצמו סוד השכר באמת. וכמ

שחרית 'טוב יצר כבוד לשמו' היינו שבהיותו טוב ורוצה להיטיב 

, וזוהי ההטבה השלמה, וכמו הניח מקום לכבדו כביכול כמלך בעמו
שנתבאר בארוכה בהקדמה. ולולי רצון קדום זה להיטיב לא היו 

הגילויים שלמעלה ממנה למציאות כלל, ונמצאת המלכות  יוצאים כל

ס סיבת כולם, וגם תכלית כולם בהיות האדם מחזיר את "דא

ס חוזר ומתפשט בגילוי נורא מאד "ת ויהיה אור א"המלכות להשי
  בכל הגילויים בהרחבה עד אין קץ.

 דהמלכות הבחינות בכל היא הנה העשיה עולם כי נמצא והרי

 שהמלכות כשם וכן .ודוגמתה ולדתהת היא כי ,דאצילות

 המעשים כל על למלוך כדי התכליתית הכוונה היא דאצילות

 בה כי .העשיה עולם הוא כן ,בדברינו וכנ״ל לכבודו ברא והכל

 כבודו בגילוי ית״ש כוונתו עיקר ונשלם נעשה ידה ועל

 ומזוהם מגושם היא שבהעשיה שהחיצוניות משום כי .ומלכותו

 בכל ואמונתו מלכותו כבוד יתגלה שרכא לכן ,מאד הרבה

 כבודו מגילוי השם קידוש יותר הוא הרי ,כ"ג כולה העשיה

 תמורתו מכח ניכר דבר כל כי .שלמעלה בהעולמות יתברך

 מבחין והרע הרע את מבחין הטוב' – פ״ו יצירה בספר וכמ״ש

 כבוד בגילוי הכונה עיקר העשיה עולם הוה והרי '.הטוב את

 בשורשה להתייחד דאצילות המלכות נשלם ידה ועל ,מלכותו

 כל על למלוך כדי היה גילויו אשר ,ס"דא המלכות שהוא הנעלם

 המלכות ממדרגת היא הנה העשיה עולם כי ונמצא .המעשים
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 העולמות ויצאו העולמות הוה והרי .שלימותה והיא דז״א נוק׳

 מכח הנפרדים העולמות שהם דאצילות והזו״ן הבינה נגד בי״ע

 כל שהוא מהבינה למעלה אבל .דאצילות והזו״ן דהבינה והגילוי

 למטה כנגדם נתגלה לא ,ולמעלה מהחכמה אשר כולם האורות

 .לגמרי אצילות נתבבחי כולו החכמה ונשאר .כלל מציאות שום

 והז״א ,הבריאה בעולם הבינה נתגלה הנה ולמטה מהבינה ורק

 לויוגי כי לנו והרי .העשיה בעולם והמלכות ,היצירה בעולם

 נתגלה בה אשר דאצילות בהמלכות שהוא הכללי החמישי

 גילויו הנה ,כולם הנפרדים העולמות כלל ולהוציא להמציא

 נותהבחי בכל היא כי ,העשיה בעולם הוא בפרט העיקרי

  .ודוגמתה תולדתה והיא דאצילות דהמלכות

לסיכום, אם נעריך את הג' גילויים של פרצופי האצילות התחתונים 

א כנגד "ע נמצא כי הבינה כנגד עולם הבריאה, ז"מות ביכנגד עול
עולם היצירה, ומלכות כנגד עולם העשיה. היינו שמהארת הבינה 

א "בהמלכות הוציאה זו האחרונה את עולם הבריאה. ובהארת הז
בהמלכות הוציאה את עולם היצירה. ומאורה העצמי של המלכות 

ם בהמלכות לא יצא עולם העשיה. אמנם פרצוף חכמה וכתר בהארת
הוציאו עולם כנגדם בתחום הנפרדים עוד עולמות. (רק בפרטות 

א מהארתם, וחיה "ע אכן יצאו אבא וא"הפרצופים שבהעולמות בי
  כ)."ויחידה ג

 וכמו ףופרצו פרצוף בכל כ"ג דוגמתה ישנו הנה עד״ז וכן((

 כן בכללות שהוא מה שכל ,הקודמים בפרקים לעיל שבארנו

 יוצאים שכולם משום כי .פרטות ובפרטי בפרטות הוא

 נותהבחי וכל כולם כח בכ״א יש הנה ,אחד ממקור ונמשכים

 כל פרצוףו פרצוף בכל וישנם מכולם כ״א כלול כי .כולם

 נשמה חלקי הה׳ הם והנה .הכלליים גילוים דהחמשה הבחינות

 ב׳ א׳ פ׳ לעיל שבארנו וכמו ,שבו הנרנח״י שהם פרצוף שבכל

 גילוים הד׳ מבחינת שהם ,רוח נשמה חיה היחידה בענין ד׳ ג׳

 כל בפרטות אשר ודוגמתם תולדותם והם ,הראשונים הכלליים

 שהיא דאצילות המלכות כי ,ג״כ בענינינו עד״ז הוא וכן פרצוף.

 פרצוף בכל דוגמתה היא הוציא הנה החמישי הכללי הגילוי

 מהעולם הוא הנה פרצוף דכל הגוף כי .שבו הנפש אור והוא

 מיוסד הוא עולם כל הנה כי ,מהמלכות רק ג״כ הוא אשר עצמו

 שניהם ונמשכים ,ונשמה גוף וכלי אור ופנימיות בחיצוניות

 .שבה ופנימיות מהחיצוניות שהוא העליון דעולם מהמלכות

 קישורה ניכר אינו עולם שבכל הגוף שהוא שהחיצוניות אלא

 וחומריותו עביותו גודל משום ,כלל העליון בעולם ותלייתה

 רבות כחות והמשכת השתלשלות ע״י גוף בכל נעשה שרא

 המורכבים ארמ״ע יסודות ומהד׳ הדצח״מ חלקי' מהד

 ועומדים ומיוסדים ,לדור מדור גוף בכל שנמשכו והפשוטים

 ימי ששת מעת ש"ית בראשית היוצר בהם שהטביע בטבעם

 לעולם והארץ בא ודור הולך שדור ובאשר .והלאה בראשית

 ימי ששת מעת דורות אלפי כמה ועברו חלפו והרי ,עומדת

 האדם נברא הרי גופה אז וגם ,העולם גוף שנעשה בראשית

 ויפח ואח״כ האדמה מן עפר מתחילה גופו ונוצר באחרונה

 כל את האדם מצא והרי ,חיה לנפש ויהי חיים נשמת באפיו

 מהאדם נעלם ולכן ,אליו קודם וחומריותו בגופו כולו העולם

 היה אז כי לעיל שאמרנו והגם .למעלה ווקישור הגוף המשכת

 ג״כ היה עכ״ז ,מאד ונעלה גבוה כולו העולם כל מציאות

 מאחר אשר כולם העולמות כל כי .ערכו לפי וכלי גוף בבחינת

 ונמשך ,וצורה חומר בחינתב כולם הם ולמטה ס"א מדרגת

 בדברינו וכן שם ודברינו פ״ה טנת״א שער ע׳( מקודם החומר

 שלאדם נאמר אם אפילו וגם) ע׳ כלל לליםהכ בספר בארוכה

 המשכת סדרי כל לפניו ונראה גלוי היה החטא קודם הראשון

 בהמלכות וקשור נמשך שהוא איך דהעולם והכלי הגוף

 בי״ע העולמות שנפרדו והלאה החטא מאחר אך ,דהעליון

 והבל קין ואח״כ ,דאלהות חכמה מעינות כל ממנו ונסתמו

 שת וכן) ובכ״מ ספ״ב בעקודים נודברי ע׳( החטא אחר שנולד

 היום עד אחריו שבאו הדורות כל עם העולם הושתת שממנו

 העולם גוף כל את בעולמו כ״א עצמו את מוצא הרי ,הזה

 יסודות בהד׳ ותלוי נמשך שהוא ,אליו וקודם מתחילה

 ימי מששת ונטבעו שנתייסדו מה כפי והפשוטים המורכבים

 והם לדור מדור מגוף וףג כל ונמשך נשתלשל ומהם ,בראשית

 המשכת כלל ניכר אינו ועי״ז ,והלאה החטא מעת נפרדים כולם

 בהמלכות ותלייתה למעלה וקשור נמשך שהיא איך העולם גוף

 רק ג״כ נמשך הוא כולו העולם גוף שכל הגם .דהעליון

 שנפרדו מאחר אך ,שבה ומהחיצוניות דהעליון מהמלכות

 שהוא בהגוף הוא הפירוד ועיקר – החטא ע״י העולמות

 אין ולכן ,הוא אחד הפירוד וכח העביות מציאות כי ,העביות

 דהעליון בהמלכות ןותתח גוף כל וקשר להמשכת כלל היכר

   .מאומה

 לה ואין נעלם מהות היא מציאותה כל אשר הנפש אור אך

 ומקור יסוד להנפש אין וכן ,כלל העולם באותו בפנ״ע מציאות

 הנה ולכן ,ונעשה נמשך היא נושממ לומר העולם באותו כללי

 מלמעלה נמשכת שהיא] ראייה בלא בידיעה[ ונגלה ניכר היא

 משתתף היא הנה הנפש אמנם .לעולם שם ותלויה קשורה והיא

   .היא דמו בשר כל נפש כי וכמ״ש ,לאחד עמו ונעשה בהגוף

היינו עתה שמדבר על הנפש שהיא הגילוי האחרון במציאות 

כנגד המלכות, הנה באר שהגוף שהוא גם הרוחנית של האדם והיא 

חלק מהאדם נבנה מחומר העולם עצמו שהוא עולם העשיה, וזה יצא 

כ מהמלכות כמו הנפש. רק שיש חילוק בין הנפש להגוף, שבעוד "ג
שהגוף נבנה מהעולם עצמו שהוא יצא מחיצוניות המלכות, ממילא 

נסתר  אין הבחנה ליציאתו משם, כמו כל כלי שקישורו למעלה הוא
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עתה. (וכמשל הביצה שהבאתי לעיל). אבל הנפש לא כן, אלא יצאה 

  מפנימיות המלכות, ולכן אין היא עומדת כבפני עצמה.

 מדרגת ממעלת למטה באמת היא הנה הנפש כי עוד הוא וכן

 שם הכללי מהרוח שהוא הרוח רק הוא האדם עיקר כי ,האדם

 ,ג״כ הלבהמ הוא הנה הנפש אבל ,פ״ד ל"כנ אדם גימ׳ מ״ה

 קהלת כתיב ולכן ,מנרנח״י ג״כ כלולה היא עצמה שהנפש אלא

 רוח נשמת אשר כל נח בפ׳ וכן' כו היורדת הבהמה ורוח ג׳

 רוח והוא הכללי בהנפש אשר מהנרנח״י והוא ,באפיו חיים

 שבנפש הנפש שהיא עצמה הנפש אבל ,חי לכל אשר התנועה

 בלא תחיו היא כי ,וינפש שבת וכמ״ש כלל תנועה לה אין

 תוצא וכמ״ש ,מלכות העליונה מהארץ והיא .ותנועה פעולה

 לעולם והארץ נאמר שעליה עולם קרקע והיא ,חיה נפש הארץ

 בלא בעצמה היא כי .ב׳ רע״ז פנחם ברע״מ וכמ״ש ,עומדת

 .הכללי הרוח שהוא ז״א ע״י רק הוא פעולתה וכל ,כלל פעולה

 רק שהוא משום 'נפש' נקרא ממנה אשר הנשמה אור חלק ולכן

 היא שהנפש ומשום .וינפש שבת וכמ״ש פעולה בלא חיות

 החטא מעת ונתעבה ירד הוא והגוף הגוף עם משתתפת

 זוהמת דחויא משכא שהוא עור לכתנות אור מכתנות ונתחלף

 .בנפש הכל והעונשים החטאים כל הוה לכן ,הקדמוני נחש

 ונכרתה ,בנפשותם האלה החטאים ,תחטא כי ונפש וכמ״ש

 ואת ,)ג׳ ישעיה( רעה להם גמלו כי לנפשם אוי ,ההיא הנפש

 עיקר וכן .)כ״ה א׳ שמואל( הקלע כף בתוך יקלענה אויביך נפש

 ,נפשו כופר איש ונתנו וכמ״ש ,הנפש את לתקן רק הוא התיקון

 העבודה תיקון עיקר וכן .הנפש על הכהן וכיפר שלח' בפ וכן

 משום יכ .נפשכם ובכל לבבכם בכל ולעבדו כמ״ש ,בה הוא

 חמודת לכל המתאוה נפש והיא הגוף עם מתעצם שהיא

 לכבוש העבודה כל בה תלוי לכן ,החטאים כל הוא ובה העוה״ז

 הוא בה וכן .והמצוה התורה בכל קונה לרצון ולשעבדה אותה

 צרורה אדוני נפש והיתה) כ״ה א׳ שמואל( וכמ״ש ,השכר עיקר

 וביחזקאל ,נפשכם בדשן ותתענג נ״ה ובישעיה ,החיים בצרור

 הוא וצדקת משפט ויעש עשה אשר מרשעתו רשע ובשוב נ״ח

 משורש היא הנה שהנפש משום הוא זה וכל .יחיה נפשו את

' ב בה יש הנה שהמלכות אמרנו וכבר ,דאצילות המלכות

 המלכות עד למעלה למעלה עולה היא אחת בחינהוב בחינות,

 ,כולו ותהמציא וכל כולם גילוייו כל וסיבת כוונת והיא ,ס"דא

 כי .הנפרדים העולמות כל עם משתתפת היא השנית בחינהוב

 העולם הושתת שממנה שתיה אבן והיא עולם של מקומו היא

 מטה מטה עמהם ויורדת .והנהגתם מציאותם כל הוא ובה

 וכל ,משלה בכל ומלכותו בסוד וכן כולם את מחיה ואתה ובסוד

 הוכח אורה ר״ל ,אותה לתקן בה הוא והמצוה התורה

 וקלקולם ירידתם בכל עמהם ומשתתף בבי״ע המתפשט

 וזהו .ג״כ כולו המציאות עי״ז עמה יתוקן וכן ,ולתקנה להעלותה

 משתתף היא ולכן מהמלכות שהיא משום ,כ"ג הנפש ענין כל

 התיקונים וכל הפגמים כל הוא ובה ,עמו חד ונעשית הגוף עם

 כמו יכ ,הוא אחד והפרט הכלל וכן והענף השורש כי כנזכר.

 בעוה״ז רק כולם נעשים הם התיקונים וכל הקלקולים שכל

 למטה שהיא ע׳״י והוא ,המעשה עולם העשיה עולם שהיא

 הנה בפרט אדם בכל הוא כן ,כנ״ל בה נכללים וכולם מכולם

 שהיא שבו בהנפש הכל ותיקונו קלקולו כולם עניניו כל תלוי

 יתלו שהכל העליון בשורש הוא וכן ,העשיה עולם כנגד

 ויורדת עולה והיא ,בהבי״ע המתפשטת דאצילות בהמלכות

 לתיקוני כולם הם והמצוה התורה וכל .התחתונים מעשה לפי

 כל וכן הנפשות דעולם ועונש השכר כל הוא ומזה ,השכינה

  .דלעתיד התיקונים

 היא הנפש אבל הרוח הוא האדם מדרגת עיקר כי אמרנו והנה

 בנפש ונתלבש הזה םבעול האדם שולח והרי ,ממדרגתו למטה

 החמישי הגילוי עד״ז הוא וכן .הימנו למטה אשר את לתקן וגוף

 לצורך דאצילות בהמלכות נתגלה אשר ית״ש ס"דא הכללי

 שחוץ פעולה לכוונת הזה הגילוי כל היה הנה ,בי״ע העולמות

 המלכות וכן ,בדברינו וכנ״ל מאלהות למטה שהוא ממנו

 וכן ,ותיקונם הנהגתם לצורך בבי״ע תמיד המתפשט דאצילות

 לי ועשו וכמ״ש וישראל בביהמ״ק אשר ית״ש שכינתו גילוי

 כולו העולם כל את להאיר כדי כ״ז והיה ,בתוכם ושכנתי מקדש

 אור ומתלבש שמתפשט אחד בסדר הכל נסדר והרי מכבודו

  : ולהעלותו והנה לתקנו כדי ממנו ובלמטה ממנו בחוץ העליון

ה פש שבאדם עם המלכות בענין זנין הנכאן הביא את ההקבלה בע
שכמו שהמלכות ירדה ממקומה ברום המעלות כך נפשו של האדם 

היא חלק ממנו היורד למטה להתחבר עם הגוף ולהעלותו ולהשלימו 

כך שבאמת האדם עצמו הוא הרוח ונפשו כמו שליח לירד אל 

שלמטה ממנו ולהעלותו. וכתב הרב במקום אחר ענין מעורר מאד 

) ימנית עמודה 84 דף' א חלק ה"בדע(זה וזה לשונו בדבר הקשור ל
 אשר והקטנות הירידות כל סוד כן גם וזהו"  ל"וז נפלאים דברים

. כולם הנמצאות בכל בהעלם הוא וכן אדם כל על עת בכל עוברים
 וכדי הימנו למטה אשר את אל ולהתקרב לירד כדי הוא הנה כי

 להוציא מבליעתן קדושה הניצוצות עליית בזה נעשה כי. להעלותו
 אחר מלהרהר מאד ליזהר האדם צריך כמה תראה ומזה. מזולל יקר

 ודל קטן אם חלקו על ו"ח להתרעם, הוא ברוך הקדוש של מדותיו
 כאשר וכן, שמים בחפצי ו"ח מצליח שאינו בעצמו כשרואה או. הוא
 אדם אין כי. דעתו לפי לו מהראוי יותר ו"ח היצר התגברות לו יש

 הביבין את לגרוף שולח זה, בעולמו שולח מלאכה איזה על יודע
 במצור תמיד והוא, וזוהמא חלאה מכל ולנקותם אותם לטהר

 ראשו על עטרה ולעשות מלך היכלי את לקשט שולח וזה. ובמצוק
 ואין אגרא צערא לפום אמרו כבר אך. מלכים בסגולות ז"עי ומתענג
 גלות ודמס הוא כי, בריותיו עם בטרוניא בא הוא ברוך הקדוש
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 והוא. כרבו להיות לעבד ודיו, בירורין לברר למטה היורד השכינה
 מצבו על ו"ח להתרעם לאדם ואין. כנודע גלויות' הד כל סוד כן גם

 ש"ית אליו עצמו את ולמסור רחמים לבקש רק אלא, ומדרגתו
 בכלל כן גם הוא זה כגון גם כי ל"ז ק"הרמ רבינו כתב וכבר. תמיד

 ומהנהגתו דרחמנא מכבשי שהוא לו ורע קדצדי הנודעת השאלה
, ו"ח ירידות בשביל ליפול לאדם אין ולזאת. שמו יתברך הנעלמה

 לו והתחולל' לה דום בעצמו ויקיים תמיד עצמו את יתחזק אלא
 לכל לחלק עלילות נתכנו לבד שמו יתברך לו רק כי) ז"ל תהלים(

. יוןעל במקום שורשו את לתקן לו הראויה מלאכתו את ואחד אחד
  :חיים מלך פני באור יאירו וכולם

 מהשם הוא הרוח כי ,ובהמה אדם סוד הם ונפש הרוח והנה

 סוד והם ,בהמה גימט׳ ב״ן משם היא והנפש ,אדם' גימט מ״ה

 מ״ה השם עיקרו הוה האצילות כי .בי״ע והעולמות האצילות

 מהשם עיקרם הוה בי״ע העולמות אבל ,פ״ד כנ״ל אדם שהוא

 ,האצילות לצורך בי״ע העולמות כל ונבראו .בהמה גימ׳ ב׳״ן

 הוא ובהמה .האדם לעבודת ועשב לבהמה חציר מצמיח ובסוד

 כמ״ש ,טורין אלף על דרביעא בהמה שהיא הבריאה עולם

 ח״ב בדע״ה בארוכה בדברינו וע׳' (ב י״ח בראשית בזוה׳׳ק

 שעליה דאצילות המלכות הוא והאדם .)י״ג י״ב ענף ד׳ דרוש

 הבריאה עולם שהוא – 'הכסא דמות ועל' א׳ יחזקאל נאמר

 רי״ז פנחס ברע״מ וכמ״ש ',מלמעלה עליו אדם כמראה דמות'

 '.כרסייא על יתיב דאדם ופרצופא דיוקנא' ספ״ג בספד״צ וכן א׳

 .רקיע יהי בדה״מ ברפ״ה וכן שם הגר״א ובדברי ד"רפ וע״ש

 רק הם ולמטה מהבריאה אשר האורות שכל משום הוא וכ״ז

 והוא ,דאצילות מהמלכות ונמשך המתפשט לבד רההא תמצית

 כל כי .חיה נפש הארץ תוצא נאמר שעליה דבריאה חיה הנפש

 שהוא אצילות נגד ובהמה נפש בחינת כולה היא הבריאה אור

 הוא האצילות כל אבל .בהמה' גימט ב״ן מהשם והיא ,רוח

 ה״א יו״ד איהו מלגאו' זל״ט אליהו וכמ״ש ,אדם' גימט מהמ״ה

 ,עליו מיוסד הוא אצילות שכל ',אצילות אורח דאיהו ה״א וא״ו

 האצילות שהוא האדם לעבודת בי״ע העולמות כל ונבראו

 מכם יקריב כי אדם וכמ״ש ,לעולם האצילות עם כלול ולהיות

  .פ״ד בספד״צ כמ״ש הבהמה מן' לה קרבן

 שהיא הנפש אך ,בהגוף הוא הרי והחומר העביות עיקר והנה

 עיקר שהוא הרוח בין הממוצע היא יהר כנ״ל עמו משתתף

 במעלת שיהיה וכדי ,בהגוף לקשרו האדם ומדרגת מעלת

 עם ומורכב קשור בהיותו גם ובתורתו' בה דבוק אדם ובמדרגת

 .הגוף וחומריית עביותמ כולם שהם העוה״ז וחמודת תאות כל

 ,בבי״ע כןושו המתפשט ית״ש שכינתו שהוא תהמלכו אור וכן

 כבוד ולגלה בבי״ע האצילות ידה על רלקש הממוצע היא הנה

 שיהיו ולתקנם להעלותם ,בהם גם ית״ש קדושתו ואור מלכותו

 בה אשר גופה דאצילות המלכות וכן .לה׳ קודש כולן הם גם

 את ולהמציא להוציא ית״ש ס"דא החמישי הכללי הגילוי הוא

 נתגלה וכן ,מציאותם התהוות שבכל דהבי״ע הכחות שרשי כל

 בין האמצעי הוא הזה הגילוי כל הנה ,שבהם ההנהגה בכל בה

 יוכד בבי״ע ס"א אור להמשיך ,להבי״ע שבאצילות ס"א אור

 וכמו ,ס"א דאור בהיחוד ולהעלותם לייחדם הכל את לתקן

 אלו כל כי נמצא והרי .העתיד תיקון בתכלית שיהיה

 דאצילות בהמלכות אשר ס"דא הכללי הגילוי שהוא האמצעיים

 עצמן בהבי״ע המתפשט תדאצילו המלכות ואור ,הבי״ע לצורך

 ועיקר ,למטה השוכן ית״ש שכינתו אור שהוא ,בהם ושורה

 העשיה שעולם דברינו בריש כנ״ל העשיה בעולם הוא גילויה

 כולם הנה .פרצוף שבכל הנפש אור וכן ,ודוגמתה תולדתה היא

 שורש להיות וממנ בחוץ ירד ״אשכ ,אחת בחינהב הם

 דהמלכות מגילויי הכל הוא וכ״ז .לותוולהע ולתקנו למציאותו

 ירדה אשר היא וכן הבי״ע לצורך ס"א נתגלה בה כי ,דאצילות

 והוא בפרט פרצוף בכל וכן ,העשיה בעולם אח״כ ונתגלה עי״ז

 שחוץ גילויה נתיבבח הוא וכ״ז פרצוף. שבכל הנפש באור

 .הנפרדים בהעולמות ודוגמתה מכחה שנתגלית מה ל"ר ,ממנה

 הוא הנה ,עצמה קדושתה אור שהוא גופה מותהעצ גילוי אך

 מערבי מכותל זזה ולא המקדש בבית אשר ית״ש שכינתו אור

 והוא. בתוכם ושכנתי – וישראל בהתורה תומתפשט ,לעולם

 ,בבי״ע יםהמתפשט י"ואדנ דאלהים בהשמות אשר ית״ש גילויו

 העליוניםשבהט''ס  דב״ן הוי''ה מגילויה ויוצאים נמשכים והם

 אחרונה ה׳ באות שהוא עצמו באצילות לעולם הם שרא ,שבה

 בז״א אשר ית״ש ס"דא הגילוי שהוא ,דאצילות ה"דהוי

  : דברינו בכל וכנ״ל דאצילות

 אשר הכללי החמישי דהגילוי הענין כל מכ״ז לנו נתבאר הריו

 ויחודו גילויו הוא כללותו כי ,והשמות והפרצופים בהעולמות

 והיא .כולם הבי״ע דכל רשהשו הוא ובה ,דאצילות בהמלכות

 שבה ספירות' הי ותופרט ,ה"דהוי אחרונה הה׳ היא הנה עצמה

 דאלהים והשמות ,שבה העליונים ט"סבה דב״ן ה"הוי הוא

 עבי" העולמות בכל מתגלה היא ובהם ,שבה ותבהמלכ י"אדנ

 בעולמות אשר מדרגתה ותולדות .והנהגתם במציאותם

 פרצוף שבכל שמההנ ובחלקי ,העשיה עולם הוא הנפרדים

 עד בעליון ןתחתו כל לקשר הוא וכ״ז .הנפש אור הוא בפרט

   .בכולם יחודו ולגלות ,למעלה למעלה

 עולה היא דעשיה והעולם ,העשיה בחינתמ היא הנפש כי

 .כנזכר תולדתה היא כי דאצילות המלכות עד בשורשה

 ,ס"דא החמישי הכללי והגילוי היחוד הוא בה דאצילות והמלכות

 כנ״ל מהכל למעלה אשר עצמו ס"דא המלכות עד עולה והיא

 .העשיה עולם עד לגילוי ומגילוי למטה מלמעלה וירד ,רפ״ה

 ומתערב בהגוף משתתף אשר והוא פרצוף שבכל הנפש ואור

) ראה' בפ וכן י״ז ויקרא( היא בדם הבשר נפש כי וכמ״ש ,עמו
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 מכל הגופניות תתכונ כל בהנפש וישנו ,הנפש הוא הדם כי

 כאשר כולו האדם ןתיקו כל בו תלוי ולכן ,וחומריותו ותועבי

 וזוהמת עביות מכל הרולט הוא ותיקונו .כנ״ל הנפש את מתקן

 לעילא אשר שורשו עם ולייחדו ולקדשו עמו מתערב אשר הגוף

 שניהם הם כי ג״כ הגוף להועו מתתקן ועי״ז ,כנזכר לעילא

 זה ועל) פ״ה נת״אט שער ע׳( .לעולם זב״ז ומיוחדים קשורים

 כולו שיהא גופו את ולזכך נפשו את לתקן עולמוב האדם שולח

 שהוא למעלה אשר העליון בשרשם ולייחדם ,לה׳ קודש

 וזהו ,שבה ס"א דאור ויחוד ובהגילוי דהאצילות בהמלכות

' ה ישמח ואז עולמו בריאת ובכל כולם גילוייו בכל ית״ש כוונתו

  . במעשיו

 הה׳ דכל הביאור עתהמ נשלם וכן הפרק נשלם הנה ובזה

 ובהשמות ,עולם כל ותבפרט ג״כ שהם איך ,הכלליים גילוים

 שבח .זהה השער בכל שבארנו מה וככל ,שבכ״א והפרצופים

   .שמו יתברך ישראל קדוש עליון לאל ותהלה

  פרק ז.

 גילוים הה׳ כי ,זה בשער דברינו מכל לנו נתבאר הנה ]א[

 פרצופים' בהה וונתגל ונתפשט הם הנה ית״ש ס"דא הכלליים

 שם שכתבנו ו׳ אות ש״א לעיל ועיין .עולם שככל זו״ן או״א א״א

 והם ,פרצופים ו׳ עולם בכל וכן באצילות ישנם הנה אמתב כי

 .האר''י ז''ל דברי בכל ומפורסם נודע והוא זו״ן או״א א״א עתיק

 ישנם הנה פרצופים הששה אלו הנה כי ,נאמר הנה זה ועל

 בשורש היינו – ודור דור בכל הם נהוה ,ג״כ בעוה״ז דוגמתן

 שעבר בהדור וקישורו המשכתו מראשית אשר דור כל מציאות

   .פרצופים ששה הם הנה ,הבא בהדור ורדתו סיומו עד

 ואבי ובנים אבות הם ומעמדו דור כל מציאות עיקר כי והיינו

 ממנו ונהנים בהעולם משתמשים הם הג׳ אלו כי .האבות

 אמיץ בקשר בהעולם קשורים שהם ,שוה הבשליט בו יםושולט

 הם והאבות ,הזו״ן בחינת הם הבנים והנה .שלהם הוא והעולם

 הוא העולם הנהגת שכל א״א דוגמת הוא האבות ואבי ,או״א

 שהוא א״א דוגמת והוא .עצה ומזקנים חכמה בישישים כי ,עליו

 הכללים בשער הרב וכמ״ש עליו תלוים וכולם כולם את כולל

 הוא והא״א מא״א למעלה שהוא עתיק פרצוף אך .ובכ״מ ספ״ט

 אינו והוא הזקנים אבי בחינתב הוא הנה ,ממנו ונמשך יוצא

 וכל המעט. מן מעט ושימושו שהנאתו ,כ״כ העולם עם מקושר

ועמידתו בהדור ההוה הנה הוא רק לקשר את הדור  מציאותו

הקודם עם הדור הבא. כי הרי הוא נמשך מהדור שעבר ושם 

ותו, אלא שמתפשט ג''כ בהדור ההוה הנמשך היה עיקר מציא

 בכל בהדור הבא כדי לקשר ולייחד את הדורות זה בזה

 כי .העיקרי במציאותם ג״כ לייחדם וכן ,ותכונותיהם נימוסיהם

 אי אשר אחד פרצוף וכמו אחת קומה הם כולם הדורות כל

 דאבי עיקרו הוה הדורות תבפרטו אבל .זה בלא לזה אפשר

 מהדור לגמרי למעלה שהוא שעבר הדורמ רק באמת הזקנים

 שעתיק הרב בדברי וכנודע .עתיק פרצוף בחינתב והוא ,ההוה

 שם אשר ,דא״א בחג״ת שלו הנה״י ומסתיים למעלה הוא עיקרו

 מן למעלה כולו עתיק ומסתיים ונשלם או״א אותו מלביש

 הזו״ן כי .מאומה הזו״ן עם הוא מתחבר ואינו ,שבא״א הפרסא

 עתיק בין דא״א הפרסא ומפסיק ,הפרסא מן למטה רק הם

 מים בין מבדיל ויהי המים בתוך רקיע יהי נאמר ועליו ,לזו״ן

 בין ,הקדשים קודש ובין הקודש בין להבדיל שהוא ,למים

 זה שעל בהגר״א ע״ש ,פ״ה בספד׳׳צ וכמ״ש לזעירא עתיקא

 .הקדשים קודש ובין הקודש בין לכם הפרוכת והבדילה נאמר

   .ע״א ל״ג ראשיתב בזוה״ק וכמ״ש

כאן בא הרב ליתן עוד הקבלה בין הפרצופים למציאות המוכרת לנו 

הם  –בעולמנו, כך שכל דור נערך כגילוי אחד מן הפרצופים. זו''ן 

כנגד הגילוי של הדור של הבנים והבנות טרם התחתנו ונעשו 

כנגד דור ההורים שיש להם ילדים. א''א (ונוקביה  –להורים. או''א 

כנגד הסבים והסבתות. ועתיק (ונוק'  –מו וכמו שיתבאר) הכלולה ע

כנגד הסבא רבה וסבתא רבה. וביאר שמציאות העולם  –כנ''ל) 

עומדת בעיקר על הבנים האבות ודור הסבים שהם יש להם קיום 

ושמוש בהעולם. אבל הסבא רבה הנה הוא כבר כמו חלף ועבר מן 

כל ענינו להיות העולם שאין לו כבר כל כך שייכות עם העולם. ו

עומד ומקשר בין הדורות הקודמים אל הדורות העומדים כעת 

  בעולם. 

בביאור הדבר בסדר עמידת הפרצופים הביא הרב את סדר ההלבשה 

שבו רואים איך יש שייכות בין א''א  ,הקיימת בדברי האר''י ז''ל

ואו''א לזו''ן, משא''כ לעתיק שכל התפשטותו מסתיימת למעלה 

כך שכל קיומו אינו אלא בקישור אל העליונים. וכך הם  מקומת זו''ן,

סדר הדברים (בקיצור נמרץ) הנה זו''ן מלבישים על פרצוף א''א 

כנגד הנה''י שלו. או''א מלבישים על א''א כנגד החג''ת שלו, 

כשהנה''י שלהם מתפשטים לתת מוחין לזו''ן. אבל פרצוף עתיק הנה 

מדים בחג''ת שלו ומסתיימים ו מתלבשים תוך א''א אבל עוהנה''י של

שם. כך שאין איזו הלבשה מעתיק לזו''ן, והפרסה המבדילה בתוך 

קומת אריך עומדת בין מקום זו''ן למקום סיום רגלי עתיק. רק 

שמ''מ עצם פרצוף א''א כולל בעצמו גם את זו''ן וגם את עתיק, 

  כשעתיק מקשר את כל כללות הקומה דא''א אל מה שלמעלה ממנו. 

 על האב רחמי כי ב׳ סימן נ״ד פ׳ רבה בבראשית שאמרו וזהו

 שכן משום והוא ,למטה יותר ולא בנים בני עד רק הוא הבן

 א״א בחינת שהוא האב אבי כי .למעלה ושרשם קישורם הוא

 קשור והרי ,שבו ולמטה בורמהט אותו מלבישים הזו״ן הנה

 אשר השיעור בכל עמהם ומיוחד ומלובש הזו״ן עם הא״א

 רחם לו מעי המו כן על הכתוב סוד וזהו .ולמטה בורמהט
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 בכורי בני בסוד הז״א הוא שרשם אשר ישראל כי ,ארחמנו

 בורמהט שהוא במעיו וקשורים בא״א מיוחדים הם ישראל

 מתפשט הוא כי ,האצילות התחלת הא״א הוה ולכן .ולמטה

 ונעלם למעלה הוא עתיק משא״כ ,כולו אצילות בכל ומתגלה

 ועיקרו .ביניהם מפסיק הפרסא הרי כי ,כלל בהזו״ן גילוי לו ואין

 הספד״צ וכמ״ש בא״ס האצילות את לקשר רק הוא הנה דעתיק

 .עכ״פ נעלם הוא והרי ,הוי דלא באתר תלוי מתקלא האי ״אפ

את  המקשר רק הוא הזקנים ביאש ,בהדורות דוגמתן ואה וכן

   .כנזכרו הדורות שעברו עם הדור הבא, אבל הוא למעלה מהם

 ישנם הנה אצילותד רצופיםפ הששה כל כי נתבאר הריו

 סוד עצמן הם הנה הענין ובעומק .דור בכל למטה דוגמתן

 דור כל במציאות הנעשה תהלוכות וכל דור כל מציאות שורש

 אלו הרי כי והיינו. למעלה למעלה כ"ג כ״ז הוא כן ,למטה

 מדרגה כל אשר ,מדרגות' בד הם הנה פרצופים הששה

 הכולל דאח כללי פרצוף ר״ל ,תאח כללי קומה הוא ומדרגה

 ,מדרגות' ד שהם זו״ן או״א א״א עתיק הם הרי כי .רבים יםפרט

 שורש והם רבים פרטים הכולל תאח מדרגה הם הזו׳׳ןוהנה 

 וכולל מהם למעלה מדרגה הוא אואו" ,דור שבכל הבנים

 מדרגה הוא וא״א ,דור שבכל האבות שורש והם רבים פרטים

 הזקנים שורש והם רבים פרטים וכולל מהם להלמע שלישית

 וכולל מהם למעלה רביעית מדרגה הוא ועתיק ,דור שבכל

 מתעלה והנה .דור שבכל הזקנים אבי שורש והם רבים פרטים

 תחתון כל ועולה ,לשורשו למעלה תהקודמ מדרגה כל תמיד

 וסדר .תחתיה חדשים אורות למטה ומתגלה שעליו להעליון

 עולה וא״א ,שבא״ס לשורשו עולה יקעת כי הוא העליה

 ,או״א למדרגת וזו״ן ,א״א למדרגת ואו״א ,עתיק למדרגת

 כל תמיד עולים והנה .זו״ן למדרגת חדשים אורות ומתגלה

 העליונה להמדרגה כ״א מהם שבכ״א ייםהפרט פרצופיהם

 כולל הוא' הד מאלו ומדרגה מדרגה שכל אמרנו הרי כי ,שעליו

 האישים מספר כמו הוא שבכ״א רטיםפה ושיעור .רבים פרטים

' דהד שיעורי מספר הם וכן ,הזה שבהעולם מדרגה בכל אשר

 דור הם מדרגות הד' כי .שבהעוה״ז הדורות כל כמספר מדרגות

 מספר כשיעור למעלה מדרגות' דד שיעורי וישנם ,כנ״ל אחת

 הוא למעלה מדרגה שבכל פרטיםה וכן .למטה אשר הדורות

 כי ,למטה אשר דור שבכל דרגהמ שבכל האישים כמספר

 שהוא מה רק אלא ותולדה בענף ואין ,שורשם הוא למעלה

' מהד מדרגה שבכל ייםהפרט כל תמיד עוליםוהנה  .בהשורש

 וא״א ,שבא״ס לשורשו עתיק ,לשורשו כ״א דור שבכל מדרגות

 חדשים אורות ומתחדשים ,לאו״א וזו״ן ,לא״א ואו״א ,לעתיק

 זה בדרך ומתחדשים מתחלפים וכן .זו״ן מדרגת למציאות

 ,שלמעלה למדרגה כ״א בו עולה ודור דור כל שורש כי ,תמיד

 חדשים אורות תחדשיםומ ומתגלים לא״ס כולם שעולים עד

 וכמו ,ודור דור לכל כולם מדרגות' הד בכל תחתיהם אחרים

 ,הזה שבהעולם הדורות התחלפות בכל דוגמתן רואין ושאנ

 הוא והארץ. עומדת לעולם ץוהאר בא ודור הולך דור וכמ״ש

 שכל) ע״ב רע״ז פנחם ברע״מ כמ״ש( דאצילות המלכות

 יוצאים הם כולם הדורות התחלפות וכל ,ממנה הם הדורות

 ממנה ומתחדשים ,לשרשן בה כולם ועולים חוזרים וכן ממנה

 לםכו בה שיחזרו ,העולם דקיום זמן סוף עד תחתיהם אחרים

 שהם שבהאצילות' הנז גותמדר הד׳ בכל עד״ז הוא וכן .לשרשן

 שהיא ס"דא מהמלכות יוצאים הם הנה ,לםכו הפרצופים כל

 ,שבא״ס לשרשן תמיד בה ועולים חוזרים וכן, העליונה הארץ

 ומתחלפים ,תחתיהם אחרים חדשים אורות ממנה גליםומת

 ,בעוה״ז לבוא הראוין שבגוף שמותהנ כל שיכלו עד עד״ז תמיד

 שעלה הכללית הגבולי הדהקומ האורות כל שישתלמו ועד

 בכל לאור ולהוציאם ולהמשיכם אורם לגלה ית״ש ברצונו

 העליון לשרשן כולם ויעלו יחזרו ואז ,כולם הנאצלים

 לבדו והוא השלימה האחדות שורש ולסוד ס"דא שבהמלכות

 עוד בכ״ז ייןוע. ס״ואנ לעד שמו ויתעלה יתברך. נורא ימלוך

  .מאד כ״ז והבן למטה בדברינו

הנה ישנם ד' מדרגות בכל זמן של קיום העולם והם הבנים,  לסיכום,

האבות, הסבים, ואבות הסבים. והם מקבילים לד' מדרגות פרצופי 

האצילות זו''ן או''א א''א ועתיק. כל דור כלול מכל כך נפשות שהם 

כמספר פרטי האורות המשמשים במרום בכל פרצוף במשך אותו 

האבות בסדר הטבעי של  הזמן. המהלך שבו הבנים עולים לקומת

חתונה והולדה הינו נובע ממציאות שורש הבנים למעלה בפרצוף 

הזו''ן שעולים אותם חלקי האורות המקבילים להם לפרצוף או''א 
וכן הלאה דור האבות עולה לדור הסבים ע''י הולדת  שמעליהם.

הנכדים פה למטה, במקביל לפרטי האורות שבהם שעולים ג''כ 

  הלאה.  למדרגת א''א וכן

ניתן להוסיף כאן שאין דבר זה נוהג רק בסדר הדורות, אלא שכל 

מעשה טוב מברר בירורים חדשים ועולים חלקי קדושה שהיו 

מוטמעים ברע אל גדר הטוב, ודוחקים הם את אותם הבירורים 

שנעשו מכבר ומעלים אותם למקום יותר גבוה. וכך הולך ומתעלה 

ותו הנסתרת עוד ועוד עד אין העולם בחיצוניותו המגולה ובפנימי

קץ. וכתב על כך הראי''ה קוק בשמונה קבצים (חלק ג' אות ק') וז''ל 

 כל ידי על שנעשו שהבירורים, הרעיון הוא ומשמח מעודד מה''
 שבא מה וכל, ומתעלים הם הולכים, וקדושה מצוה, תפילה, תורה

 אחרון, ונעשה שהולך קודש כל של הרב ההמון מכל עליהם ומתוסף
 החדשים הבירורים. העבר כל על, הכל על אור ומוסיף הולך אחרון
, מלמטה הוא נבנה פלא שבאורח, שבבנין התחתונות לשדרות דומים
 כפולה שמחה מוסיף זה עילוי. מכבר הבנוי כל את למעלה ודוחק

 הרושם הוא קלוש אם אפילו. החיים ערך כל על קץ לאין ומכופלת
 אם אפילו. ומתחזק הולך הואש אנו יודעים, בשעתו העבר של

 כמה. ואור הולך שהוא אנו בטוחים, בזמנו כהים יהיו נוגהותיו
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 הוא מוכן עברה שכל, כלל עבר לה שאין, הטובה מדה היא גדולה
 מכריע וכמה, ועתיד הווה של המשביע העושר באותו לפניה ועומד

 המאורעות כל את, כולה ההיסתוריה את זה גדול רעיון לטובה הוא
 הולך והמזיק הכעור שכל אנו יודעים. שלה הקטנים עם דוליםהג

 זה, תשכחנה אלה גם. ומתעלה הולך והמועיל היפה וכל, ונמחה הוא
  ."סיני מעשה זה, אשכחך לא ואנכי, העגל מעשה

 עתיק שהם מדרגות בד' הם פרצופים הששה כי אמרנווהנה 

 תבחינ בהם אין וא״א בעתיק כי משום והוא ,זו״ן או״א א״א

 פ״ב עתיק בשער הרב וכמ״ש בפנ״ע לפרצוף ניכרת וקבאנ

והנה  .מדרגות' בד והם פרצופים ששה רק הם לכן וכנודע

 ןהזו'' כי ,שבהם וקביןהנ בחינתב הללו פרצופים הששה חלוקים

 בחינות' ז וישנם ,זה עם זה משתווים ואינם תמידי יחודם אין

 מיעוט בשער הרב וכמ״ש שביניהם ההשתוות חלוקי ןבעני

 וכחדא נפקין כחדא הם או״א אך .'ג אות פ״ו וכנ״ל פ״א הירח

 פ״א בספד״צ וכמ״ש( .מתפרשין דלא ריעין תרין והם שריין

' ה ספ״ז או״א בשער וע׳) ע״א ד׳ דף ויקרא ופ׳ ע״ב צ"ר ובאד״ז

' ב הם או״א גם כי הוא פ"עכ אך .לזו״ן או״א יןב חילוקים

 פרצוף שבהם וקביןהנ יןא ועתיק א״א לאב .מיוחדים פרצופים

 ,שבו השמאל בחינת' הנוק הוה שבא״א אלא ,כלל בפנ״ע

 המ״ה ,שבו ושמאל הימין הם וב״ן המ״ה שהם שבא״א שהדו״ן

 הדו״ן הוה בעתיק אך .שבו הדו״ן והם ,בשמאל והב״ן בימין

 בפנים המ״ה ,שבו והאחור הפנים בחינת וב״ן המ״ה שהם

 אחור וב״ן המ״ה בו יםועומד ,שבו הדו״ן והם באחור ן"והב

 דהמ״ה הפנים והוה .בזה זה דבוקים אחוריהם שהוא ,באחור

 דהעתיק האחוריים מצד דהב״ן והפנים ,דעתיק הפנים מצד

 ע״א קכ״ט באד״ר אמרו ולכן .פ״ב עתיק בשער כ״ז וכמ״ש

 מאחר כי 'ימינא כולא סתימאה עתיקא בהאי שמאלא לית'

 דהמ״ה בהימין דב״ן השמאל הוה הרי ,באחור אחור שהם

 ,בימין השמאל בכ״א ונכלל דהב״ן בהימין דהמ״ה והשמאל

 כי ,יםפנ בחינת כולא ג״כ הוא וכן .אימינ כולא עי״ז הוא והרי

 אלא דב״ן הפנים הוא זה ומצד דהמ״ה יםהפנ הוא זה מצד הרי

 בערך 'אחור' בחינת דב״ן הפנים נקרא זה מול זה בהעריך

 והרי .ימין וכולו פנים כולו הוא הרי באמת אבל ,דהמ״ה יםנהפ

 לפרצוף ניכרים שבהם קביןהנו אין וא״א בעתיק כי הוא פ"עכ

  . כרזכנ וזו״ן באו״א משא״כ ,כלל ״עבפנ

היינו שלכל 'קומה' באצילות ישנה זכר ונקבה העומדים בסדר 

מיוחד, כך שככל שהמדרגה יותר נמוכה הרי ניכרת שם הנוק' יותר 

ונתחיל מלמטה למעלה. הנה זו''ן זכר. וגם עומדת פחות ביחוד עם ה

הרי הם ב' פרצופים גמורים ויחודם אינו כי אם לפרקים, ותלוי 

ועומד יחודם במעשי התחתונים. או''א הרי הם ב' פרצופים אבל 

יחודם הוא תדירי (כחדא נפקין וכחדא שריין). א''א ונוק' הרי הם 

מקומות בין עומדים כבר כפרצוף אחד בלבד אבל עדיין ישנו חילוק 

ימין לשמאל, שהנוק' (ב''ן) עומדת בצד שמאל, והזכר (מ''ה) עומד 

בימין. ונמצא שיש בו צד שמאל שלם וכן ימין. אבל העתיק הרי הוה 

בו מצב עמידת הזכר והנקבה כמו ב' פרצופים ה'דבוקים' באחוריהם 
ושמאל הנוק' 'דבוק' בימין הזכר וכן הימין דידה בשמאל דידיה, 

ולו פנים ואין בו שמאל באמת. דבר זה שבו ככל שעולים ונמצא שכ

בהפרצופים הנוק' 'נעלמת' הוא מכח סוד האחדות המתגלה יותר 

למעלה קרוב לשורש המציאות, וגם מכח מה שהבנים היוצאים מכל 

מדרגה מגדירים את רמת היחוד שבהאבות וכפי שיבואר בקטע 

  להלן.

 ע״י כי ,הבנים ע״י מתייחדים האבות לעולם כי הוא עםוהט

 ונעשים ברוחא רוחא ומתדבקים האבות מתקשרים הבנים

 נעשה מתרבים הדורות שתולדות מה כל כי הוא ולכן .אחד

 יותר דאבות בהאבות היחוד והוה ,ביותר בהאבות היחוד

 בא׳׳א הוא ולכן .מהזקנים יותר דהזקנים ובהאבות ,מבאבות

 פרצוףל וקביןנה בהם ניכר נוואי שבהם הדו״ן מתייחדים ועתיק

 כי ,מבא״א יותר עוד ההיכר בו מתמעט ובעתיק ,כלל בפנ״ע

 והדביקות היחוד מתעצם מתרבים הדורות שתולדות מה כל

 ביותר שלמעלה בהדורות אשר הקודמים בהדו״ן ברוחא דרוחא

 לאחד נעשים הם קודם היותר שבהדור שהדו״ן עד ,וביותר

 בו ומתמעט כלל קבאנו בחינת בעתיק ניכר לא ולכן .ממש

 למטה גם דוגמתן באמת הוא וכן .מבא״א יותר עוד ההיכר

 שנעשה ברוחא דרוחא התדבקות עניןב והוא ,הזה בעולם

  .וביותר כיותר הכל דהזקנים תבהאבו וכן שבהזקנים בהדו״ן

היינו שמספר הדורות למטה גורם להאבות למעלה להיות יותר 

ו אחרי חתונת הבן מחוברים זה לזה. וכנודע שהקשר בין הזוג אינ
הראשון כמו לפני כן, ובפרט כשמגיעים הנכדים הקשר מתהדק 

  יותר. וכן הוה הדבר בחתונת הנכדים והלאה.

 בא״א כמו ממש דוגמתן הזה בהעולם נמצא שלא מה אמנם

 ובהאבות ושמאל ימין נתיבבח םדהזקני ן"הדו שיתייחדו ,ועתיק

 היחוד ןעני כי הוא הטעם ,ואחור פנים נתחיבב דהזקנים

 יש הנה ,שאמרנו ולדותהת ויריב לפי שהוא שבהאבות דהדו״ן

 דהתולדות היחוד באיכות תלוי הוא כי והיינו ,ענין עוד זהב

 להזו״ן או״א בין יש אשר החילוקים בכל הסיבה עיקר וזהו .ג״כ

 הוא בזה העיקרית הסיבה הנה ,ביניהם חילוקים ה׳ שיש וכנ״ל

 או״א בין אשר התולדות יפר דאיכות וההבדל השינוי משום

   .שבהם הדו״ן ביחוד נשתנו ועי״ז ,לזו״ן

היינו שלא רק מספר הדורות שלמטה לבדו גורם את רמת היחוד 
למעלה, אלא גם הרמה הרוחנית של הבנים. שככל שהתולדות 

עומדים ברמה יותר גבוהה הרי האבות מתייחדים על ידיהם ביחוד 

  יותר עצום, וכפי שיבואר להלן.
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 .הנפרדים בהעולמות רק הוא הנה דהזו״ן התולדות ריפ כי

 העיקרי האצילות הם כי ,באצילות הם הנה הזו״ן שכל והגם

 הוא ופעולותיהם תולדותיהם פרי אך ,ו׳' ה ד׳' פ וכנ״ל

 כל הוה האו״א אבל .הנפרדים העולמות שהם י״עב בהעולמות

 וכמ״ש ,בהזו״ן שהוא באצילות רק ופעולותיהם תולדותיהם פרי

 אינו דהזו״ן היחוד הוה ולכן ,'ב כ״ט א׳ כ״ב בראשית בזוה״ק

 אפשר זה בדרך רק כי ,זה עם זה משתווים ואינם כלל תדירי

 וכמו ופעולותיהם תולדותיהם פרי את לקבל להנפרדים

 כל אשר או״א אבל .שם דברינו ובכל ג׳ אות פ״ו לעיל שכתבנו

 – צילותבהא שהוא בהזו״ן הוא ופעולותיהם תולדותיהם פרי

 ,זה עם זה ומשתווים תדירי יחודם או״א הוה ולכן ,היחוד עולם

 משום הנה ועכ״ז .וכנ״ל שריין וכחדא נפקין כחדא הם כי

 ופועלים תדירי אינו הוא יחודם אשר הזו״ן יוצאים שמהם

 או״א גם הוו לכן ,מאו״א הוא הרי הזו״ן קבלת וכל בהנפרדים

   .לבד ממש אחד אינם הם והרי ,עכ״פ מיוחדים פרצופים' בב

 ומקבלים היוצאים האו״א שהם לאבהן אב שהוא ״אא אמנם

 ממש לאחד שבא״א הדו״ן נעשה לכן ,תדירי הוא ויחודם מא״א

 תולדתו שגם משום אך .כלל ע"פנב מיוחדת נוקבא בא״א ואין

' בב הם הרי כי ,לבד ממש אחד אינם הם הרי או״א שהוא

 עכ״פ הנוק׳ שורש בא״א גם ניכר הנה לכן ,מיוחדים פרצופים

 בצד הב״ן בו ועומד ,ל"כנ מהב״ן שהוא ,שבו השמאל והוא

 דהא״א השמאל הוה והרי .הפנים מצד ושניהם דהמ״ה שמאל

 והוא הב״ן של השמאל כן גם הוא כי ,ממש שמאל בחינת

 הרי שבו שהאחור ר״ל ג״כ ואחור פנים בו יש וכן .ממש שמאל

 ניכר והרי ,הב״ן מצד והן המ״ה מצד הן ממש אחור ג״כ הוא

 בפנ״ע פרצוףב אינה שהיא הגם ,גמור בהיכר הנוק׳ שורש בו

   .לבד אחד והוא בו

 אינו בו הנה ,לבד אחד שהוא א״א הוא תולדתו אשר עתיק אך

 אימינ כולא הוא הרי כי ,ג״כ גמור בהיכר וק׳הנ שורש ניכר

 הז בהעריך רק אלא לנוק׳ הב״ן בו ניכר ואינו ,כנ״ל פנים וכולו

   .ל"וכנ דהמ״ה פניםה בערך דב״ן הפנים זה מול

 שבכל בהדו״ן היחוד דעוצם הסיבה עיקר כי ולנ נתבאר והרי

 לבד הדורות תולדות ריבוי מצד אינו היא עליון היותר פרצוף

 שהוא האיכות מצד הוא הסיבה עיקר אלא ,הכמות מצד שהוא

 .מכ״א ונמשך היוצא והפעולות התולדות פרי איכות ערך לפי

 עי״ז מתרבה ,ביחוד יותר הם והפעולות שהתולדות מה כל כי

 זה תלוים הם כי הוא והאמת .שבהאבות בהדו״ן היחוד עוצם

 היחוד גילוי יורד כן שבהאבות הדו״ן יחוד ערך לפי כי ,בזה

 הנעשה היחוד ערך לפי וכן .מהם הנמשך והפעולות ולדותהתב

 סיבת זה ךער לפי עולה כן ,למטה אשר והפעולות ותדבהתול

 מהמאציל הכל ונסדר .למעלה אשר שבהאבות ״ןבהדו היחוד

 בכל לזה זה ויסבב ,זב״ז תלוים שיהיו ובמשקל במדה ית״ש

 רצונו שראה העולמות השתלשלות צורך לפי יחודם עניני

 ולפי ,העשיה עולם סוף עד שהוא שהם כמו להורידם ית״ש

 ויעלו זה ע״י זה שיתוקנו לבסוף אשר ועלייתם תיקונם צורך

 האחדות שורש לסוד כולם שיחזרו עד ,למעלה מלמטה

 אינו הוא שבהאבות דהדו״ן היחוד כי הוא ועכ״פ. האמיתית

 שהוא אלא ,הדורות ולדותת בריבוי שהוא לבד בהכמות תלוי

   .דהתולדות היחוד באיכות שהוא כ"ג בהאיכות תלוי

 דהדו״ן היחוד ענין הזה בהעולם נמצא שלא מה הטעם וזהו

 ובפנים ושמאל בימין שיתייחדו ,דהזקנים ובאבות הזקניםב

 שהוא מה שכל הגם .ועתיק בא״א למעלה שהוא וכמו ואחור

 כי הוא הטעם אך ,וכנ״ל דוגמתן הם כי ג״כ למטה הוא למעלה

 למעלה גם אשר שבהאבות דהדו״ן היחוד שסדר רואין אנו הרי

 לוית והרי .שבהתולדות היחוד איכות לפי רק ג״כ הוא הנה

 בהעולמות ולכן דהמציאו, האיכות לפי דהדו״ן היחוד ענין

 כל אשר העשיה תחתית שהוא הזה בהעולם ובפרט הנפרדים

 אפשר אי הנה ,וגשם עביותוב בפירוד כולה היא מציאותה

 שהרי מאחר ,למעלה שהוא כמו היחוד מציאות בה שיסודר

 היחודים וכל .היחוד היפך שהוא ובגוף בפירוד הכל היא

 לא אך ברוחא דרוחא הדביקות ינתבבח רק הוא בה עשההנ

 מילואם בכל לאחד להעשות גופות לשני אפשר אי כי .בהגופות

 המציאות בכל ית״ש המאציל מכוונת עצמו זהו כי ,פנים םבשו

 הזה דהעולם המציאות עד ירידה אחר בירידה שהורידן כולו

 ע״י כרחה בעל אותה יתקן והאדם ,בפירוד כולה שהיא

 הדביקות שהוא ,ובמחשבתו בכוונתו תמיד למעלה יקותודב

 דבוק האדם שיהא ,אלהים ברוח האדם רוח ברוחא דרוחא

 .הפירוד עולם שהיא הזה בהעולם בהיותו גם יתברך בו תמיד

 דבוק להיות בו נוססה אלהים שרוח מי לכל אפשר זהו כי

 ענין כל כי הוא ועכ״פ .האדם כל וזה תמיד חיים באלהים

 הדביקות רק הוא הנה ,הזה בהעולם הקב״ה דיס אשר םהיחודי

 שבהאבות הדו״ן יחוד בענין ינובענינ הוא וכן .ברוחא דרוחא

 ,ברוחא דרוחא תהדביקו בחינתב רק הוא הנה ,בהעוה״ז אשר

 ברוחא דרוחא הדביקות ותלוי .הזה בהעולם גם נמצא שזה

 מה כלש ,הדורות תולדות ריבוי לפי בהעוה״ז שבהאבות

 בהדו״ן ברוחא דרוחא הדביקות מתעצם מתרבים רותשהדו

 וכמו ממש לאחד שנעשים עד ,וביותר ביותר הקודמים דאבות

 האחדות באמת בהם נעשה כי ור״ל .ועתיק בא״א שהוא

 .דוגמתן הן כי ,ממש ועתיק בא״א שהוא ע״ד ברוחא דרוחא

 בהפנימיות רק אלא בהחיצוניית אינו הוא שבהעוה״ז אלא

  .והבן. חאברו רוחא שהוא

לסיכום, אמנם ישנה הקבלה בין הדורות הקיימים בעולם הזה 

לפרצופי האצילות ולרמת יחודם בין הזכרים והנקבות, אבל כיון 
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שבני העולם הזה חמרם עב ומגושם לכן לא נעשית ההקבלה אלא 

  ביחוד שבפנימיותם שהוא יחוד רוחא ברוחא בלבד ולא בגוף ממש. 

 הששה בענין' א אות לעיל מרנושא מה כל כי ,דע אמנם ]ג[

 וע״ד דור בכל ומתחלפים לשרשם תמיד שחוזרים פרצופים

 .פרטות והפרטי הפרטות בחינתב רק הוא הנה ,למטה שהוא

 א״א עתיק שהם האצילותד פרצופים מהששה פרצוף כל כי

 והוא כולם הפרצופים מכל ג״כ כ״א כלול הנה ,זו״ן או״א

 והוא ,מכולם ג״כ לולכ הוא מהם כ״א וכן .שבהם הפרטות

 עד ותלפרט ותמפרט פרטיםונ הולכים הם וכן .פרטות הפרטי

 עתיק פרצוף בחינתמ מלדבר נניח אך .שיתבאר כמו חקר אין

 מא״א אלא נדבר ולא ,מאד נעלם שהוא משום יותבפרט

 פרצופים' ה והם ,זו״ן אאו" א״א פרצופים' ה הם כי ,הולמט

 ,חקר אין עד' לה' מה ןוכ' מה כלול הוא מהם וכ״א ,כלליים

 ובכ״מ ענ״ה ושם' ב ענף ויושר עגולים בשער הרב וכמ״ש

 כל באמת עומדים הם הכלליים פרצופים' הה והנה .וכנודע

 יםשולט הם זו״ן פרצופי כי והיינו ,כולו עולם ימי משך

 כי .העולם קיום דזמן שנין אלפי דשית הזמן משך כל ומשמשים

 בהם השפע מצםטומצ ״אואו א״א שהם מהג״ר מקבלים הם

 אלא להזו״ן עתה משפיעים אינם ואו״א א״א גם כי .למדרגתם

 השית בכל הזו״ן ומשמשים יםושולט ,לבד הזו״ן מדרגת לפי רק

 ומהם ,בראשית ימי הששת דז״א קצוות' מהו שהם שנין אלפי

 ואח״כ .התחתונים העולמות כל את ומנהגת המלכות מקבלת

 כולם יחזרו אז ,לחוד עצמה המלכות תשליט שהוא' הז באלף

 כבודו גילוי הוא המלכות אור עיקר כי .להתתקן לשרשן

' הז ףאל וזהו .הכל שיתוקן מוכרח תהשליט בזמן ולכן ,יתברך

 לשרשן כולם יחזרו כי ',חרוב וחד'' א צ״ז סנהדרין רז״ל שאמרו

 עלאה אימא הבנים אם שהיא הבינה הוא ושרשן 26.להתתקן

                                                           

 

 

הגה''ה. אמנם הנה באותיות דג' עקיבא אות ב' אמר שם 'ת הרב הגה' 26
ותשעים ושלש שנים והרי אמר שיומשך עוד שחורבן העולם יהיה בסוף אלפים 

צ''ג שנים אך ענין אותן הצ''ג הנה הם הג' שמות 'אל' אשר בתיקונא קדמאה 
שהם השורשין עלאין דהג' עולמות בי''ע וכמ''ש באד''ר קל''ב ע''א וכמבואר 
במבוא שערים שער א''א פ' י''ד ט''ו ט''ז י''ז ע''ש בארוכה ומבואר שם כי הג' 

הדעת והו' קצוות דז''א, הם השורש דכל המלכין קדמאין אשר הם מ שמות 'אל'
וכל המציאות העולם אשר בהששת אלפים שנה הם  .לכים דמיתושהם הז' מ

אבל הדעת הוא שרשם והוא נשמת  ,מהבירורים דהמלכים דהו''ק חג''ת נה''י
, הו''ק והוא מלך בלע מלך הראשון בלע בן בעור ושם עירו דנהבה דין הבה

והוא גזירת דינא תקיפא דתקיפין דבגיניה וקה שתי בנות הב הב, לעל
והנה שורש  .וכמ''ש באד''ר קל''ה א' ,מתקטרין אלף אלפין מארי דיבבה ויללה

הדעת הוא בתיקונא קדמאה דדיקנא ושם הוא הג' שמות 'אל שדי' 'אל יהו''ה' 
מין הנזכר והם הג' על ,'אל אדנ''י' ומהם נמשכו ג' עלמין בבינה ת''ת מלכות

ואח''כ נמשכו עוד למטה בהג' עולמות בי''ע והם כולם דינין  .באד''ר קל''ב א'
והבירורים של אלו הדינין  .כי הם הנהר דינור שבכל עולם ועולם ,תקיפין

השרשים מהג' שמות 'אל' הם יושלמו להתברר במציאות העולם שאחר 

 ראוים שיהיו בה ויתוקנו כולם יחזרו ושם ,הכל יצאו שממנה

 אשר ,הבא העולם חיי שהוא עצמם ר"דהג האור את לקבל

 בברכות ל"רז ש"כמ זולתך אלהים ראתה לא עין נאמר עליו

' לה הנסתרות נאמר שעליהם ,נעלמים הם ר"הג כי .'ב ד"ל

 שליטת זמן שהוא הבא עולם ולכן .ט"זל אליהו ש"כמ אלהינו

 כל יוחזר ולכך .זולתך אלהים ראתה לא ןעי זה על נאמר ר"הג

 עצמה המלכות שליטת זמן שהוא השביעי באלף המציאות

 ,חיים מלך פני באור להאיר בה כולם שיתוקנו כדי הבינה למעי

 ואחר .ההוא ביום לבדו' ה ונשגב נורא ימלוך לבדו הוא ואז

 חדשות בפנים מהבינה ויצאו כבראשונה יתחדשו יעיבהש אלף

 שליטת זמן הוא כי ,הבינה באור השמיני באלף םכול ויאירו

 'ונקה' תתאה מזלא י"ע ד"ת ג"הי באור אז ויאירו ,הבינה

 יקים תליסר' א"פ צ"בספד ש"וכמ ,בבינה והוא כולם את הכולל

 – 'שיתא אינון כל וקמו כקדמיתא ומתחדשין ברחמי לון

 ג"הי כל בה שמאירים באורה ויאירו כבראשונה שיתחדשו

 עלאה בעלמא אלין תליסר כל כי ,ב"פ שם ש"וכמ ,ד"ת

 החכמה שליטת זמן שהוא התשיעי באלף כ"ואח .אשתכחו

 והוא ,שמיני תיקון – 'חסד נוצר' שהוא עליון במזל יתעלו

 שהוא עצמו א"בא העשירי באלף כ"ואח .עלאה אבא בחכמה

' ד דף( בהקדמה מנוחה הברית אמר ולכן .סתימאה המוחא

 יהיה מה לדעת יכול אדם אין כי) ד"מתר ווארשא מדפוס א"ע

 מוחא' הנקרא עצמו א"א שליטת יהיה אז כי ,העשירי באלף

 למעלה כ"אח שכן ומכל .ונעלם סתום הוא והרי 'סתימאה

 למעלה למעלה וכן ק"וא והעקודים א"ורדל אין בשליטת למעלה

 דהשית המציאות שכל והגם .ש"ית עצמו ס"דא המלכות עד

 רק ג״כ הוא הנה ,מהזו׳׳ן הוא אשר גתםהנה כל עם שנין אלפי

 אך ,א״ס עד למעלה ומלמעלה מהג״ר הזו״ן שמקבלים מה ע״י

 למדרגת רק כולו השפע מצםטצמ הנה שנין אלפי השית כל

 לפי וצמצום וטבמיע רק אלא כ"ג מלמעלה נמשך לא וכן ,״ןוהז

 יתרבה והלאה השמיני אלף מהתחלת משא״כ .לבד הזו״ן גילוי

 והוא לו כהראוי אלף בכל הג״ר במדרגת השפע ויתגדל

 זולתך אלחים ראתה לא עין אשר דלעתיד הנעלמה ההנהגה

  .כנ״ל

                                                                                                  

 

 

כי הם מספר  .יבאוהם הצ''ג שנים שאמר האותיות דר' עק ,הששת אלפים שנה
 ,הג' שמות 'אל' אשר הבירורים של הדינין שלהם יושלמו להתברר רק לבסוף

והוא  ,כי הם דינים קדושים מאד ויתוקנו ויתבסמו הם רק בסוף ימות המשיח
ואח''כ יחזרו כולם לשרשן שהוא  .ת אלפי שניןהשיבהצ''ג שנים אשר אחר 

להתיקון דהעולם הבא חורבן העולם אשר באלף השביעי כדי להתתקן שם 
מה כמו שכתבתי בפנים. ע''כ הגהה. ועיין  ,אשר מאלף השמיני והלאה

  . ימן י''גס''ב שכתבתי עוד בזה בשער העקודים ספ
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 כל כוללים הם הנה פרצופים החמשה אלו כי עכ׳׳פ ולנ והרי

 דקיום זמן ףסו עד בראשית ימי מששת אשר ,כולו עולם ימי

 אלף סוף עד העולם ועד העולם מן אח״כ גם וכן ,העולם

 הפרצוף אותו מדרגת לפי הוא זמן כל שהנהגת אלא .העשירי

 דאותו הגילוי פ"ע כולם הפרצופים כל אז ומאירים ,בו ששולט

 זמן משך בכל הם כולם כי הוא פ"עכ אבל .כנזכרו המדרגה

 ית״ש דא״ס הגילוים עצמן הם כי ,העולם ועד העולם מן אשר

 בכל כולו המציאות כל וכח בשורש בהם ומתגלה העומד

 ואורו שפעו עצמן והם ,העולם ועד העולם מן ראש הנהגתה

' הה כל כי א׳ אות לעיל שאמרנו מה אמנם. לכ״ז אשר

 בהתחלפות מתחלפים והם דור כל במציאת הם פרצופים

 בהכללות לא אבל ותפרט יופרט ותבפרט רק הוא ,הדורות

 עומדים והם כלליים פרצופים' ה ישנם כי .דברינו בריש וכנ״ל

 כלול הוא מהה׳ שכ״א אלא ,כולו דעולם זמן משך כל באמת

 יוהפרט פרטיםה ואלו ,חקר אין עד לה׳ מה׳ וכן מה׳ כ"ג

  . דור בכל המתחלפים הם פרטים

 א״א בחינת ישנו הנה א״א פרצוף כגון כי ,הוא הדברים וביאור

 דכל והאורות הפרצופים כל את ומקיף כולל הוא אשר

 שהדמע ןהתיקו תבע יצאו אשר אותן הן ,כולו האצילות

 עליית ע״י עת בכל ומתגלים המתחדשים אותן והן בראשית

 מהם ונעשה ,תמיד ומתבררים שעולים קדושה מהניצוצי המ״ן

 כולם הנה .אבי״ע עולמות 'הד בכל ונשמות ואורות פרצופים

 עליית הוא בו כי ,דאצילות הכללי הא״א שהוא א״א ע״י הוא

 ואורות צופיםלפר להעשות מתתקנים שבו ,כולם ותיקון כולם

 הוא כי .לו כהראוי ועולם עולם לכל ולבי״ע להאצילות ונשמות

 סליקו ביה' פ״א הספד״צ וכמ״ש כולם את וכולל כולם שורש

 לותדאצי הכללי א״א והוא '.ויהוויין והוו הוו דלא סלקן וביה

 ,כולו עולם ימי משך בכל ויהיה והוה שהיה מה כל הכולל

 גם וכן .הזה העולם תודמציא שנין אלפי השית סוף עד שהוא

 סוף עד שהוא הנעלמים שנין אלפי בהג׳ אח״כ שיהיה מה כל

 מן שהוא דאצילות הכללי בא״א כלולים הכל הנה ,העשירי אלף

 כי ,הז בדרך הוא הנה בו כלילותם ענין אך .העולם ועד העולם

 או״א א״א שהם פרצופים' מה ג״כ כלול הוא הא״א אותו הנה

 הוא וממנו ,השלמט פרצופים' הה כלד השורש הוא הרי כי ,זו״ן

 הוא כ״א כי ,פרצוףו פרצוף בכל ישנו אשר הא״א בחינת כל

 הה׳ מכל דאצילות הכללי הא״א כלול והרי .כנזכר מכולם כלול

 מה׳ וכן' מה כ"ג כלול הוא בו אשר מהם וכ״א ,כולם פרצופים

 כל אמנם .שבו פרטים יטוהפר יםהפרט והם חקר אין עד' לה

 בפועל כולם בו עומדים הם הנה ייםפרט והפרטי הפרטים תןאו

 אשר והם ,לבד בכח רק בו שהם אלא ,תמיד במציאותו ממש

 פרצופים' הה הם כי .דור כל במציאת ומתגלים יוצאים

 .א׳ אות לעיל שאמרנו הדורות בהתחלפות תמיד המתחלפים

 הה׳ לצורך הא״א במציאת הפועל אל הכח מן יוצאים כי

 בכל אשר א״א בחינת כל הוא ומהם ,דור שבכל פרצופים

 הכללי הא״א וכן ,דור שבכל פרצופים מהה׳ פרצוףו ףפרצו

 אשר הם והם שבו פרטים והפרטי הפרטים והם .דור שבכל

 חוזרים הראשונים כי .הדורות בהתחלפות תמיד מתחלפים

  . א׳ אות וכנ״ל תחתיהם אחרים ומתגלים ויוצאים לשרשן

 הנה דאצילות הכללי האבא כי .הכללי אבהאב עד״ז הוא וכן

 שליטתו ועיקר .העולם ועד העולם מן במציאותו עומד הוא

 ,במדרגתו כולם יאירו שאז הט׳ באלף לעתיד יתגלה הוא ואורו

 העליונים וכל ,באורו להאיר אליו יעלו ממנו התחתונים שכל

 לפי כולם ויאירו לקבל שיוכל כחו לפי ויתגלו בו יאירו ממנו

 אלא ,העולם ועד העולם מן שהוא הוא פ"עכ אך .ומדרגת

 גילויים וע״פ הזו״ן מדרגת לפי ושפעו אורו את מצמצם שעתה

 הוא עכ״פ והרי .שנין אלפי דהשית הזמן משך בכל שעומדים

 .העולם ועד העולם מן הוא דאצילות הכללי אבא ףפרצו כי

 מהם פרצוף כל וכן ,כולם פרצופים מה׳ ג״כ כלול הוא אמנם

 בחינת כל הוא ומהם ,חקר אין עד' לה' מה וכן' מה כלול אהו

 והפרטי הפרטים אותן אך .פרצוףו פרצוף בכל אשר אבא

 בו עומדים אינם הם הנה מהם כלול הכללי האבא אשר פרטים

 בו יוצאים והם בכח רק בו שהם אלא ,תמיד במציאותו כולם

 אהאב הם כי .דור כל מציאות לצורך מידת הפועל אל הכח מן

 פרצוףו פרצוף שבכל אבא בחינת הם וכן ,דור שבכל הכללי

 הפרטים והם כנזכר מכולם כלול הוא כ״א כי .דור שבכל

 דאצילות הכללי מהאבא ומתגלים שמתחדשים פרטים והפרטי

 הם פרטים והפרטי הפרטים ואותן ,דור כל מציאת לצורך

 לשרשם חוזרים הראשונים כי ,דור כל בהתחלפות מתחלפים

 הכללי האבא אבל .תחתיהם אחרים ומתחלפים שיםומתחד

  . העולם ועד העולם מן ועומד נמצא הוא הנה דאצילות

 שהיא דאצילות הכללי האימא כי ,הכללי בהאימא עד״ז הוא וכן

 העולם מן במציאותה עומד היא הנה דאצילות הבינה פרצוף

 באלף לעתיד יתגלה הוא ואורה שליטתה ועיקר .העולם ועד

 כולם יתעלו התחתונים שכל ,במדרגתה כולם אירוי שאז' הח

 בה יאירו ממנה העליונים וכל ,באורה להאיר במחיצתה לכנוס

 מן היא והרי מדרגתה לפי בה כולם שיאירו ,כחה לפי ויתגלו

 ושפעה אורה את מצמצם היא עתה אך .העולם ועד העולם

 בכל עתה עומדים שהם גילויים וע״פ הזו״ן מדרגת לפי

 הכללי האימא כי הוא עכ״פ והרי .התיקון עד ראש ההנהגה

 כלולה היא אמנם .העולם ועד העולם מן היא הנה דאצילות

 מה׳ כלול הוא מהם פרצוף כל וכן כולם פרצופים הה׳ מכל כ"ג

 בכל אשר אימא בחינת כל הוא ומהם ,חקר אין עד לה׳ מה׳ וכן

 האימא אשר פרטים והפרטי הפרטים אותן אך .ףופרצו פרצוף

 תמיד במציאותה כולם בה עומדים אינם הם הנה ,מהם לולכ
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 תמיד הפועל אל הכח מן בה ויוצאים בכח רק בה שהם אלא

 ,דור שבכל הכללי האימא פרצוף הם כי ,דור כל מציאת לצורך

 והם .דור שבכל פרצוףו פרצוף שבכל האימא בחינת הם וכן

 הכללי מהאימא ומתגלים שמתחדשים פרטים והפרטי הפרטים

 והפרטי הפרטים ואותן .דור כל תומציא לצורך אצילותד

 חוזרים הראשונים כי ,דור כל בהתחלפות מתחלפים הם פרטים

 .א׳ אות וכנ״ל תחתיהם אחרים ומתחלפים ומתחדשים לשרשן

 מן באמת ועומד נמצא היא הנה דאצילות הכללי האימא אבל

  . העולם ועד העולם

 הם הנה דאצילות יםהכללי הזו״ן כי ,בהזו״ן עד״ז הוא וכן

 שכל ,וכנ״ל כולו עולם ימי משך בכל במציאותם עומדים

 עצמם הם יתעלו ואח״כ ,הזו״ן שליטת הוא שנה אלפים הששת

 מכל ג״כ כ״א כלולים הם הנה הזו׳׳ן אותן אמנם .הג״ר למדרגת

 נמשכו הם הרי כי .חקר אין עד לה׳ מה׳ וכן כולם פרצופים הה׳

 כלולים הם והרי ,הכלליים צופיםפר הה׳ שבכל הזו״ן מבחינת

 כלול הנה מהם כלולים הם אשר הה׳ מאותן כ״א וכן ,מה׳ כ״א

 והפרטי הפרטים והם ,חקר אין עד לה׳ מה׳ וכן מה׳ ג״כ כ״א

 אינם הם ההנ םפרטי והפרטי הפרטים ןאות אך .שבהם פרטים

 והם לבד בכח רק שהם אלא ,תמיד במציאותם בהם עומדים

 הכח מן ויוצאים ,עולם ימי משך דכל רותהדו כל מציאת שורש

 מדרגות הד׳ שכל .דור כל תומציא לצורך תמיד הפועל אל

 מהנשמות הם הנה' א אות ״לכנ דור בכל ישנם אשר כולם

 מן ויוצאים המתחדשים הפרטיים פרצופים' הה דכל והאורות

 מתחדשים והם ,הכלליים דאצילות שבהזו״ן הפועל אל הכח

 ,דור כל תומציא לצורך הפועל אל הכח ןמ תמיד בהם ויוצאים

 חוזרים הראשונים כי .הדורות בהתחלפות מתחלפים אשר והם

   .א׳ אות ״לוכנ תחתיהם אחרים ומתחלפים לשרשן

 הנה הכלליים פרצופים הה׳ כי דברינו מכל לנו נתבאר והרי

 א׳ אות יללע שאמרנו מה וכל .לעולם במציאותם עומדים הם

 בהפרטיים רק הוא הנה ,הדורות ותבהתחלפ מתחלפים הם כי

 פרטים יופרט פרטיםה כי כ"ג מדברינו לנו נתבאר וכן .לבד

 כי ,עכ״פ שיעור להם יש הנה עכ״ז ,חקר אין עד שהם שאמרנו

 וכן ,העולם דקיום ןזמ משך בכל אשר הדורות כל במספר הם

  .א׳ אות וכנ״ל דור שבכל האישים במספר

 הם הנה לעולם יאותםצבמ שהם אמרנו אשר הכלליים הנוה

 בכל ומתחלפים תמיד המתחדשים והפרטיים ,ממעל בשמים

' הד מכל ועולם עולם בכל כי .מתחת בהארץ הם הנה דור

' ספי העשרה והם ,וארץ שמים נתבחי בכ״א יש י״עאב עולמות

 הכלליים פרצופים הה׳ כל הוא ובהם ,עולם שבכל הכלליים

 שיםמתחד ומהם ,לעולם במציאותם עומדים אשר עולם שבכל

 הכח מן תמיד יוצאים כי .שאמרנו יםפרט יוהפרט יםהפרט כל

 בכל ומתחלפים ומתחדשים ,הכלליים פרצופים' מהה הפועל אל

  . דור

 כלליים כ"ג יש הזה שבהעולם והחומר הגוף בחינתב לוואפי

 כי .המתחלפים הם והפרטיים לעולם קיימים והכלליים ,ייםופרט

 שהם ארמ״ע יסודות' מהד הם הרי הזה שבהעולם הגופות כל

 קיימים והם הכלליים פרצופים' ה מחגת" או כחב״ד בחינתב

 מתחלפים שהם הפרטיים הגופות כל נמשכים ומהם ,לעולם

 בא ודור הולך דור וכמ״ש ,יסודות' בהד לשרשן וחוזרים תמיד

 כל אמנם. שם עזרא באבן ועיין ,עומדת לעולם והארץ

 ,אחת פרצוף קומת בכללן הם ההנ דור שבכל כולן הפרטיים

 ,לזה זה ומשמשים לחבירו כ״א ונצרך זב״ז נתלין הם ולכן

 רק כולם והם זה בלא לזה אפשר אי אשר כולם ע״י כ״א ונעזר

 אחד כללי ממקום כולם יוצאים שהםמשום  והוא .אחד אדם

 כל וכן .לעולם זב״ז כ"ג קשורים הם ולכן ,יחד כולם את הכולל

 אי אשר אחד פרצוף קומת רק כ"ג הם הנה כולם הדורות

 אחרון דור לכל אפשר שאי כשם כי .זה בלא לזה אפשר

 מה וע״י אליו הקודם הדור ע״י רק אלא ולהתקיים להמצא

 להשאר הקודם דור לכל אפשר אי הרי כן ,הם שהכינו

 ובא הנמשך הדור ע״י רק אלא עולם לשם נצחי בהשארת

 ונחלק מציאותו נמשךה אחת כללי קומה רק כולם והם ,אחריו

 רבים יםלפרט ונפרט ומתחלק ,הדורות כל שהם רבים לזמנים

 היוצא אחת רק כולם הם אבל ,הפרטיים האישים כל שהם

 במציאותם הם אשר שלמעלה הכלליים פרצופים' מהה ונמשך

 אחד ונעשו בסוף שם ונכללו הפרטיים כל חוזרים וכן לעולם

 כי ועולם עולם בכל הוא וכ״ז. ממנו שיצאו הכללי כמו ממש

 האריז״ל בדברי הנאמרים הפרצופים עניני דכל הסדר כל ישנם

 עולם בכל שבארנו ע״ד ותפרט יובפרט ותובפרט בכללות

 המתייחס ומציאותו כוער לפי הוא עולם שבכל אלא. ועולם

 יותר שבו האחדות הוה עליון יותר שהוא עולם בכל כי .אליו

 ,אנושי ותפיסת מהשגת רחוק יותר הוא מציאותו וכל עצום

 הענפים ומן הקודם אל המאוחר מן למידים שאנו אלא

 ובשורש שבהשורש וכחם תכונתם על מתבוננים אנו ולדותוהת

 ומסתכלים עולים אנו והפעולה המעשה מן וכן .רשיםהש

 מכל הנעלם הקדשים קודש בקודש אשר ןוהרצו בהמחשבה

 שבכל רצופיםהפ עניני מכל ומדברים למידים אנו ובזה .בריה

 בעולם גם שבהעוה״ז הפרטיים האישים ושבכל הדורות

 המחשבה רק הוא ושם ,הקדשים קודש קודש שהוא האצילות

 לכל הנעלם יםהשרש שורש עצמו שהוא. זה לכל והרצון

 האי פ״א דצניעותא הספרא וכמ״ש ,כולם והענינים תויוהמציא

 לעתידד בהתיקון הכל יוחזר ושם ,הוה דלא באתר תלוי מתקלא

 זה ועל .ית״ש ואחדותו קדושתו באור ולהתקדש להתעלה
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 מבורך הגדול שמו יהי. בב״א ההוא ביום לבדו' ה ונשגב נאמר

    .ואמן אמן עולמים ולעולמי לעולם

  

  נספחים

  בענין שמות הקודש שבאצילות.

 בכל וכן ה"ב ה"הוי בשם כולו האצילות כל נקרא והנה"

 וכן' ב' א א"י ויקרא ק"בזוה שמבואר וכמו. כולם השמות

 המתייחד אורו מצד הוא ז"וכ. השמות בשער ל"י ז"האר בדברי

 אור הוא הנה מאצילות למעלה אבל. עמו חד ונעשים בהם

 באור והתפשט נצטמצם ולכן כלל. שם שום בלי פשוט ס"א

 בשם' האצי י"ע הוא נקרא ואז באצילות, והתלבש עצמותו

. כולם התפילות וכל בודהוהע כל התורה הוא ואליו ה,"ב ה"הוי

. נתגלה י זה"ע כי. באצילות י שנתלבש"ע אותו עובדים ואנו

 מאחר כי. ו"ח אמצעי י איזה"ע אותו עובדים שאנו הכוונה ואין

 אלא כלל, אמצעי האצילות אין הרי כ"א עמו ממש חד שהם

 י"שע גילויו הוא שהאצילות אלא חד, כולו והאצילות הוא

 שהם בשם, אותו לתפוס מעתה פשרא ונעשה נתגלה האצילות

 באמת הוא העבודה כי ונמצא בתורה. המוזכרים השמות כל

   י האצילות."ע שנתגלה מאחר רק שהוא אלא. לבד אליו רק

 חד הוא שהאצילות שאמרנו מאחר כי ולומר להקשות ואין

 ממש, להאצילות הוא שהעבודה לומר כ"ג שייך הרי כ"א עמו,

 כלל חשש אין לכאורה הוא ריה כ"א עמו שהם חד מאחר כי

 הוא האמת אך. להאצילות הוא שהעבודה לומר כ"ג נאמר אם

 להשמות רק אלא לעבוד לנו הותר לא כי כן, לומר ו"ח כי

 וגם כלל, בתורה הוזכר לא האצילות ושם. בתורה המוזכר

 הגדולה' ה לך ש"וכמ בתורה נזכר שהם הגם' הספי שמות

 רק אלא מוזכרים אינם הם הנה ז"עכ' כו ת"והת והגבורה

 ואמרו. ו"ח אליהם העבודה שיהיה לא אבל אליו, ושבח בתואר

 שמות וכל וכנודע. למדותיו ולא אליו –אליו  קראנו בכל ל"חז

 השמות מכלל אינם הם הנה' כו ת"ת' גבו גדולה שהם ס"הי

  נמחקים. שאינם

 העצם שם רק הוא הנה האצילות שם הנה כי, הוא בזה והענין

 זולת, עצמם מצד אשר עצמותם לפי כולם ס"הי ותכללי של

 אחר מחדש שנאצלו הוא האצילות דמלת והוראתו. בהם יחודו

 הוא העצם ושמם. ממנו נפרדים שאינם אצלו והם, היו שלא

 בריאה לזה, העצם שם א"לכ שיש ע"בי העולמות ד"ע' אצילות'

 א"כ מדרגת לפי הוא הרי העצם והשם. עשיה ולזה יצירה ולזה

 הוא הנה, האצילות ושם מלת הוא וכן. כנודע ומהותו כונתוות

 שהם, מדרגתם מעלת לפי ס"הי של ומהותם תכונתם על מיוחס

 וגם מהמלאכים גם וכן מאתנו ונעלם, ע"מהבי ומרומם נעלה

 כל וכן תכונתם רוממות וערך שבבריאה מהותם מהשרפים

 האצילות שם כי הוא פ"עכ אבל. שהוא מה האצילות שם יחס

 עצמם מצד להם המתייחס לבד עצמותם עיקר על רק הוא הנה

 שמות וכן. עצמם מצד כלל אלהות אינם והם, שנאצלו אחר

 הפרצופים שמות וכן, מ"נהי ת"חג ב"כח שהם ס"דהי הפרטיים

 הוא הוראתם הללו השמות שכל הגם הנה, ן"זו א"או א"א שהם

 ילהמאצ אור מיחוד בהם שנעשו ועילויים רוממותם על באמת

 וזה כתר זה, לו היאות בשם א"כ ונקרא, בהם שנתייחד אחר

 המאציל אור גילויי ערך לפי' כו אבא וזה א"א זה וכן' כו חכמה

. בהם שנתייחד אחר ערכו לפי א"בכ ומתגלה המאיר ש"ית

 א"א וכן ם"נהי ת"חג ב"דכח הללו השמות כל גם הנה ז"עכ

 מאיר אשר יווגילוי אורו על עצמיים אינם הם הנה, ן"זו אבא

 גופה ס"הי על עצמיים שהם אלא ,הספירות י"ע בהם ומתגלה

  . ידו על הללו הגילוים בכל המאירים

 נתגלה אשר עצמו המאציל על קאי לא הללו השמות שכל ל"ור

 הללו אורות ברוממות מאירים אשר עליהם שקאי אלא, ידם על

 ולכן. ש"ע ב"סע ב"מ בא' פ מ"ברע ז"כ שמובן וכמו. מצידו

 לשמות והברכות והתהילות התפילות כל וכן העבודה כל אסור

 השמות כל כ"משא. וחלילה חלילה הפרצופים לשמות או ס"הי

 ה"י ה"אהי שהם, ה"ב ה"הוי השם זולת שהוא מה גם, כולם

 אשר כולם השמות כל וכן ,י"אדנ י"שד ת"צבאו ם"אלהי ל"א

 ש"ית עצמו המאציל על כולם הם הנה, האמת חכמי בדברי

 מותר ולכן. יחודו בהאצילות י"ע בהם ונקרא נתגלה אשר

 מן ש"וכמ. כולם השמות אותן בכל גם והברכות התפילות

 עליון אל ברוך וכן .יה אודה בם אבא' כוי"ה  קראתי המצר

 והברכות. )כ ג"ל איוב( וירצהו אלוה אל יעתר וכן )כ ד"י בראשית(

, ')כ ו"ס תהילים( ם"אלהי ברוך, ידוע הוא ם"אלהי לשם והתפילות

 בי, רחמים לכם יתן י"שד ואל וכן )ט"ס שם( ם"אלהי הושיעני

 בנצח הוא אשר צבאות השם אמנם. חשלח ביד נא שלח י"אדנ

 כגון. שם עוד אליו בצירוף רק אלא בתורה נמצא לא הנה, הוד

 אין אך ב"ע ה"ל בשבועות יוסי' ר סברת באמת והוא( ם"אלהי או ה"הוי

 הגם ולכן מגופא לבר הם י"שנה משום הוא ליואו. )י"כר הלכה

 שם עוד אליו שילווה צריך ובתפילה בברכה ז"עכ ,קדוש שהוא

 דאיהו משום הנה, ביסוד הוא אשר י"שד השם אמנם. ת"מחג

 ל"כ נקרא וכן, ג"ספ בנסירה הרב ש"וכמ, עלאה מוחא עד סליק

 מחזה ש"וכמ. כ"ג לבדו בתורה נזכר הוא ולכן כולם כולל שהוא

 בכתובים ובפרט' א וביחזקאל ג"י בישעיה וכן, יחזה י"שד

 התפילה מותר וכן )ו"ט פסוק' ג שמות לבקעה הרכסים בספר' ע(. מ"בכ

 שם וכן, תתחנן י"שד ואל' ה איוב ש"וכמ. לבדו י"שד בשם כ"ג

 התפילה כ"ג נכון לא באמת ואולי. יענני י"שד תוי הן א"ל
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 ש"וכמ. בחסד שהוא אל שם בצירוף רק אלא לבד י"שד בשם

 ראיה אין ומאיוב. רחמים לכם יתן י"שד ואל ה"ע אבינו יעקב

 ש"ממ וכן. ממש בתפלה ולא ויכוח בדרך רק אמר הוא כי כ"כ

 מקודם הזכיר הרי כי כ"ג ראיה אין, ויברכך י"שד ואת ויחי' בפ

 אל השם בצירוף ל'ור. י"שד ואת שאמר וזהו אל שם לזה

 שם והספורנו שם ן"הרמב דברי פיל כ"הוא ג וכן מקודם שאמר

 משום הוא ז"וכ. בזה שם ש"מ א"סע ז"רמ ויחי פ ק"זוה' וע

 אחד שם עוד להם לצרף צריך ולכן מגופא לבר הם י"שנה

  . ק"בתוה עינינו ויאר יכפר י"וה ע"וצ. ת"מחג

 בודאי התפילה בו מותר הנה במלכות שהוא י"אדנ שם אמנם

 בניינו כל כי משום והוא ,וכנזכר י"אדנ בי ה"משרבע ש"וכמ

 א"רפ תצא' פ מ"ברע ש"וכמ ה"והוי ה"דאהי מהשמות רק הוא

' ז תיקונים בהקדמת הוא וכן. ה"הוי' יאהי"ה 'א - י"אדנ א"ע

 הוא י"דאדנ נ"ד האותיות וכן. מ"ובכ א"ע' ג שם וכן. א"ע

, הנמצאים דכל הקיום שפע שהם ,ה"הוי צרופי ד"נ כללות

 ושער, י"פ השמות שער ובפרדס' א שער אורה בשערי ש"וכמ

  . א"י' פ השמות פרטי

 מצד, הללו השמות בכל כ"ג כולו האצילות כל נקרא הנה

 אחרי ק"בזוה ש"וכמ ,עמו חד והם שם המתייחד ש"ית המאציל

 )שם ו"מהרח בהגהת הוא כן ה"ב ס"א ל"ר( ה"קוב חזי תא א"ע' ע מות

 )דאצילות ס"הי שהם( לעילא קדישין עטרין כתרין עשר אפיק

הוא כשלהובא  ואינון אינון והוא בהו ומתלבש בהו דאתעטר

ל באש היסודי של הגחלת שהם חד. אלא שהשלהבת "(ורדאחידא בגומרא 

י זה הנה ". ועז ובתיקונים)"א מ"א בספר יצירה פ"ש הגר"הוא גילויו. וכמ

ו "ו פק יתר"ש בזוה"נעשה כל האצילות לשמותיו גופה. וכמ

הוא ושמיה חד הוא. וכן אמרו  ,והוא אינון יהא. אינון שמ"ע

ה "(על כל השמות דעשר ספירות שהם אהיב "א ע"ק ויקרא י"כ בזוה"ג

ואלין אינון עשרה  י עיין שם)"י אדנ"ת שד"ם צבאו"ה אל אלהי"ה יהו"י

ה אקרי בהו. מתקשרין דא בדא ביחודא שלים. "שמהן דקוב

ע בהו, ואינון ואלין אינון כתרין קדישין דמלכא דהוא אשתמוד

ל. והרי לנו מכל זה כי האצילות כולו הנה "שמיה והוא אינון עכ

   .הוא עצם כל השמות כולם גופה והם שמו של המאציל

אשר מאז ולהלאה  ,ה"וכל זה הוא מעת התיקון דיציאת השם מ

התייחד המאציל באצילות ונעשה חד עמהם ונקרא בשמם. 

הן מרא עלמא איהו ב. ובאלין שמ"ז ע"מ פנחס רנ"ש ברע"וכמ

אתפשט ואמליך בהון ואתקרי בהון ואתכסי בהון ודר בהון 

ב "מ פ' בא מ"כ ברע"כנשמתא לגבי איברים דגופא. וכן הוא ג

ס "(שהם היבתר דעביד האי דיוקנא דמרכבא דאדם עלאה  ,ב"ע

ל עם האצילות ביחד "(רנחית תמן ואתקרי בההוא דיוקנא  דאצילות)

י "ם שד"ליה כו' וקרא אל אלהי שתמודעוןיה בגין ד"יהו ועל ידה)

עון ליה בכל מדה ומדה כו' והרי דה בגין דישתמו"ת אהי"צבאו

לנו כי האצילות עצמו הוא שמו והוא ושמו חד הוא. 

וכשמתפלל אל השם מכל השמות הנזכרים הולך התפילה אל 

ד "המאציל בעצמו הנקרא בזה השם שהוא האצילות. והוא ע

אברהם יצחק יעקב ואנו משבחים אותם כי כאשר אנו אומרים 

שהיו קדושי עליון, וכן מברכים אותם ואומרים 'עליהם השלום', 

הרי הולך ממילא השבח והברכה על אותן האנשים עצמן 

שנקראו בהשמות הללו. כן הוא על דרך זה בכל השמות של 

ה שכל התפילה והתהילה אשר לשמותיו, הנה הוא "הקב

שר הוא נקרא בכל השמות הללו להמאציל אין סוף בעצמו א

כ לבחינת אין סוף אשר "י יחודו באצילות. וכן מגיע ממילא ג"ע

למעלה מהאצילות וכן למעלה למעלה כי הרי אחדותו הוא 

  פשוט ונמשך כאחת. 

כי הנה אור השמש אשר  .ונמשיל בדרך משל מאור השמש

והנה הוא כמה  ,מתפשט אורה במלא חללה של כל העולם כולו

 היינו מרום קוטב גלגל ,לפים רבוא רבואות פרסאותאלפי א

 בבית היושב האדם אמנם. שכנגדו הגלגל קוטב עד השמש

' ד ורחב ד"יו גבוה אחת חלון לה שיש אלא צד מכל הסתום

 הפרוש אחד מסך עוד לה יש וגם ,האורה נכנס בו דרך אשר

 נתמעט והרי .שכנגדו השמש אור מתוקף למנוע להחלון מחוץ

 הוא פשוט הנה ז"ומכ. מאד הרבה בהבית האור ז"יע ונתחשך

 רק כ"ג הוא הנה ,פ"עכ בהבית הנכנס אור תמצית שכל

 ,כלל האור מאותו נבדל ואינו ,מבחוץ אשר עצמו האור מאותו

 אור הוא הנה המיעוט אותו אבל .ממנו מיעוט רק שהוא אלא

 ז"עד הוא וכן. מבחוץ אשר הגדול אור כל עם ממש אחד

 האצילות ונעשה באצילות המתלבש ס"דא האור כי ,בעניינינו

 נצטמצם והנה ,למעלה אשר עצמותו לאור מסך בחינתל

 ונקרא ,בשם להקרא מעתה ראוי ונעשה ז"עי אורו ונתמעט

 רק היא הנה ז"עכ. כולם השמות ובכל ה"ב ה"הוי בשם ז"עי

. למעלה למעלה אשר עצמו ס"א ומאור עצמו המאציל אור

 להשמות מבחוץ שהוא מה בו לדבר נול אפשר אי שאנו אלא

 אלא ממנו ולדבר לו לקרוא במה לנו ואין ,מהשמות ולמעלה

  . לבד בהשמות אלינו שנתגלה מה י"ע רק

 אלינו הם הנה, בהם נקרא ש"ית הוא אשר השמות אותן וכל

 בספר ש"וכמ( למעלה אשר עצמותו לאור והחלון המסך ד"ע

 ש"ע ס"א לאור המסך הוא ה"ב ה"ויה השם כי. א"ע ב"פ ד תשא' פ הליקוטים

 ומזכירים ממנו מדברים שאנו מה כי הוא פ"עכ אבל )בארוכה

 אנחנו אמנם .עצמו הוא הוא רק כ"ג הוא הנה ,בהשמות אותו

 ולמטה האצילות מתחת הם אשר כולם ע"בי העולמות כל וכן

 לכולנו אין הנה ,האצילות י"ע רק ונעשו ונוצרו נבראו וכולם

 השמות ובפרט אותן ועל. לבד השמות באותן רק אלא בו גילוי

 דרך מסתכלים אנו אשר אלינו החלון הוא הנה ה"ב הויה השם

 הבית כי. שבבית מהאור מהמשל ל"וכנ עצמו ס"א באור בו
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 מחיצות הם אשר הבית ככותלי הם כי ע"בי העולמות הוא

 החשיך הנה ,ע"בי העולמות הוא כן. השמש לאור מבדילות

 שאין עד כזה מרובה בעביות אותם התעבהו ה"אותם הקב

 והוא חלון בהם פתח אמנם. כלל ס"א מאור שם נראה

 ה"הוי דהשם אותיות' הד והם', ד ורחב ד"יו הגבוה האצילות

 מלגאו ט"זל אליהו ש"וכמ ,ד"יו שהם אותיותיו במילוי ה"ב

 השמות שאר וכל( אצילות ארח דאיהו א"ה ו"וא א"ה ד"יו איהו

 הוא והנה .)כנודע בו ונאחזים ונתלים ממנו מסתעפים כולם הם כולם

 אנו החלון אותו ודרך ,ע"בהבי ומזהיר המאיר החלון

 ה"הוי השםב מכוונים וכשאנו .עצמו ס"א באור כ"ג משתמשים

 כמו ,ממנו ומסתעפים בו התלוים השמות את ומזכירים ה"ב

 כולם השמות כל שאר או י"אדנ י"שד ת"צבאו ם"אלהי אל

 ס"א לאור בזה מגיעים אנו הנה ,האמת חכמי בדברי הנזכרים

 הרי כי .כלל ותכלית גבול בלי למעלה למעלה אשר ממש עצמו

 הרי ואחדותו. הללו בהשמות אלינו והתגלה התפשט עצמו הוא

 השמש מאור בהמשל ל"וכנ כלל תכלית בלי ונמשך הולך הוא

  :בזה ודי. והחלון בהמסך אשר

 אשר והברכות והתהילות תהתפילו כל כי לנו נתבאר והרי

 והגם .עצמו ס"א להמאציל מגיע הוא הנה יתברך לשמותיו

 להיטיב רצה כן אך ,ותהילה ברכה כל על מרומם שהוא

 שהם גילוייו את וסידר .מהם והברכה התהילה ולקבל לברואיו

 התפילה י"ע שיתפעלו אלינו בהם נתגלה אשר שמותיו כל

 העבודה כל שהוא צוהוהמ התורה מכל וכן ,והברכה והתהילה

 כל ידיהם על מתפעלים הנה .בה אותנו זיכה אשר כולה

 וגילויים אורם להגדיל אם ,יתברך שמותיו שהם הללו הגילוים

 מצוה מאיזה ופרט פרט כל י"ע כי והיינו .ו"ח להיפך או למטה

 בהם ס"א אור מתפשט כי ,גילויים ונגדל אורם נתרבה הנה

 ענין וזהו .ומצוה מצוה כל י"ע מוש גילוי ונתגדל וביותר ביותר

 מאור אורם ויגדל שיתרבה ,יתברך לשמותיו אשר הברכות כל

 יחזקאל( ש"וכמ .כולו העולם בכל ויזהירו ויאירו ,שלמעלה ס"א

 )א"כ שם(' ה אני כי בשר כל וידעו' כו והתקדשתי והתגדלתי )ח"ל

 הנה שמו וכשיתגלה .)ד"י זכריה( הארץ כל על למלך' ה והיה

 לא' כו פתן חור על יונק ושעשע ,כולה הרע כל ז"עי בטלית

 כל הכולל י"אדנ מלכות שהוא[ קדשי הר בכל ישחיתו ולא ירעו

 הארץ מלאה כי] ממנה הם כולם כי ,כולם ע"דהבי המציאות

 ,וביותר ביותר שמו ויתגלה יתברך וכן .)א"י ישעיה(' ה את דעה

 כל גם ויזדככו כולם המסכים וכל כולה תוהעבי כל שיתבטל עד

 ונשגב ואז .יתברך שמו שהוא האצילות למדרגת כולן ע"הבי

 ש"ית ס"א אור אז יתייחד כי ,)ב ישעיה( ההוא ביום לבדו' ה

 הוא זה ועל .לבד שמו רק הכל ויהיה ,בהאצילות כמו ע"בהבי

 והמצוה התורה כולן וכל והברכות והתהילות התפילות כל

   .גבוה צורך העבודה ניןע סוד והוא ,כולה

  - מלך בישורון ויהי ו"שמ' סי הברכה וזאת בספרי ואמרו

 הגדול שמו, למטה )אחת באגודה ל"ר( אחת בעצה שוים כשישראל

, ואנוהו אלי זה אומר אתה בו כיוצא'. כו למעלה משתבח

 בשמו כביכול לו מודה אני וכשאין נאה הוא לו מודה כשאני

 אתה בו כיוצא .)כלל גילוי בלי בעצמו רק הוא שנאותו ל"ר( .נאה הוא

 וכשאין אל אני עדי כשאתם, אל ואני' ה נאום עדי ואתם אומר

 נשאתי אליך אומר אתה בדבר כיוצא. אל אני אין עדי אתם

 בשמים יושב היית לא אני אלמלא – בשמים היושבי עיני את

 בן שמעון' ר תני' ה פרשה רבתי שמואל במדרש הוא וכן' כו

 כביכול מלמטן אחת אגודה עשוין שישראל זמן כל יוחאי

 – אימתי, מלך בישורון ויהי' כו במקומה שמים מלכות

, בשמים היושבי עיני את נשאתי אליך' כו עם ראשי בהתאסף

 מדכתיב ל"ור. ש"ע בשמים יושב הוא אין כביכול אני שאלולא

 יושב להיות לו גרם שאני משמע הרי ,היושב כתיב ולא היושבי

  .בשמים

 הגילוים כל שהם יתברך שמותיו כל כי ,הוא זה בכל והענין

 הנה. האצילות בעולם ש"ית ס"א המאציל בהם נתגלה אשר

 אינם הרי כ"וא. למטה אלהותו ולהתגלה להאיר כדי רק הם

 יתברך אלהותו את התחתונים מקבלים כאשר רק אלא שייכים

 נשאר והיה. כלל מתגלה היה לא הרי ו"ח כ"אל אבל. בו ומודים

 וכמו הנעלמה ובאמתתו לבד בעצמותו ש"ית ס"א המאציל

 שהם הגילוים כל עומדים אינם הרי כ"וא .הבריאה קודם שהיה

 אלהותו שמקבלים עמו ישראל י"ע רק אלא שמותיו יתברך

 למקורם הגילוים כל נאספים היו זה זולת אבל. בו תמיד ומודים
 רק הוא וכול המציאות כל הרי כי תיכף. כולו המציאות כל מתבטל והיה(

 והרי .)ש"ית גילויו מאור רק תמיד וקיימים חיים והם, גילוייו אור פעולת

 אליו ומכוונים ,בו רק מודים הם אשר ישראל עמו רק כי נמצא

 כל את מעמידים הם הנה – תמיד שמו את וממליכים ומזכירים

 .שמו רק הוא כולה התורה דכל הוא וידוע .ושמותיו גילויו

 שמא הוי חד שמא כלא ואורייתא ב"ע' צ יתרו ק"בזוה ש"וכמ

 בשמא זכי באורייתא דזכי מאן' כו ממש ה"דקוב קדישא

 חד ושמיה הוא דהא ,זכי ממש ה"בקוב אמר יוסי' ר .קדישא

 התורה שמירת י"דע נמצא כ"וא. א"רע ד"קכ עוד ש"וע .הוא

 ק"בזוה ש"וכמ. למעלה יתברך שמו מעמידים הם והמצוה

 וכד, אינון קדישא דשמא שלימו לוישרא ב"ע' ד דף ויקרא

 וכד ,אשתלים קדישא שמא כביכול בעובדייהו אשתלימו ישראל

 ,גלותא ואתחייבו בעובדייהו לתתא אשתלימו לא ישראל

 ג"קי שם וכן. ש"ע' כו לעילא שלים לא קדישא שמא כביכול

 כאלו כביכול, באורחוי ואזל אורייתא פקודי דעביד מאן א"סע

 שם וכן ש"ע' כו עשאני כאלו ה"קוב ראמ. לעילא ליה עביד

 .ממש לעילא עביד נמי הכי לתתא נ"ב דעביד וכגוונא ב"ע

 לנו והרי .ש"ע לעילא קדישא שמא למעבד דזכי חולקיה זכאה
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 שמותיו כל שהם גילוייו כל את המאציל סידר כי ז"מכ

  א."בנ מעשי י"ע שיתפעלו

 שהוא יןהענ נעשה כאשר כי. כולם התפילות כל ענין כ"ג וזהו

 יתברך אורו גילוי י"ע רק הוא הנה ,למטה והישועה הטובה

. למטה אשר בהנהגתו גילויו שפעת ז"עי ונמשך. למעלה אשר

 ולכן ,כנזכר מטה לצורך רק הם למעלה אשר גילוייו כל כי

 יתברך שמו למען רק בקשה וכל תפילה כל שיהיה צריך

 ביותר ש"ית קדושתו אור גילוי שהוא ,ואורו טובו שיתגלה

 אשר אדם בני צרכי על רק הם אשר התפלות כל וגם. וביותר

 ברכות( ש"וכמ. שמו למען רק כ"ג שיהיה צריך, פרטי אדם לכל

 והוא. פרנסתו לו כופלין בצערו שמים שם ףהמשת כל )א"ע ג"ס

 הוא הנה פרטות בפרטי גם אשר ישועה וכל טובה כל כי משום

 להאדם חסר וכאשר. למעלה אשר ש"ית אורו גילוי י"ע רק

 ומקור השורש אותו שנסתם י"ע הוא, לו הנצרך הענין אותו

 למטה ואורו גילויו נמשך לא לכן, למעלה לזה אשר השפע

 והמקור בהשורש כי. להאדם הנצרך הענין אותו את להמציא

 הנצרך טובה וכל ענין כל שם ומוכן, וטובו לשפעו סוף אין הרי

 שנסתם אלא .ללקב להם שאפשר כוחם כל לפי למטה

 דגילוי העדר שהוא פנים הסתרת ענין והוא ,אורו תגלההמל

 ואינו ונפסק שנסתם במה ,ש"ית והנהגתו מלכותו וכבוד שמו

 הענין אותו לצורך אשר האור אותו מתפשט ואינו מתגלה

 הרי כי ,שמו למען רק תפילה כל שיהא צריך ולכך .למטה אשר

 ד"וע( .והנהגתו ותומלכ וכבוד שמו בגילוי הענין אותו חסר

 כל שאמרו וזהו .)רבים וכמוהו' כו איה הגוים יאמרו למה שכתוב

 כשם כי לדעת שמתבונן ל"ור ,בצערו שמים שם המשתף

 אותו וחסר נסתם ממש הוא כן ,למטה הענין אותו לו שחסר

 ובכבוד מלכותו בשמו שהוא למעלה לזה אשר אור הגילוי

   .'כו לו כופלין אז ,שמו למען רק ומתפלל ,יתברך והנהגתו

 המסך אותו לבקוע ומעשיו בתפילתו להאדם הכח ניתן הנה כי

 ושפעו למעלה אורו שיתגלה הסיתום את ולהסיר ,המבדיל

 ש"ית גילוייו את המאציל שסידר ,לעיל שאמרנו וכמו .למטה

 על כי .האדם ומעשה והברכה והתהילה התפילה י"ע פעלושית

 על שמו ויתקדש ויתגדל להשיתג ,והמצוה התורה כל הוא זה

  כנודע. ידינו

 בהאצילות ס"א אור שנתרבה מה הוא הנה וההגדלה והגילוי

 ה"הוי להשם כוונתינו כל כי ,שאמרנו כמו והוא .שמו ומתגדל

 מגיע הנה ,הקודש משמות שם איזה הזכרה בכל וכן .ה"ב

 הוא וכן .עמו חד הוא אשר שבתוכו ס"א לאור והזכירה הכוונה

 .'ה אות ל"וכנ למעלה למעלה אשר ס"א אור כל םע ממש אחד

 בכוונת ונעשה נשלם אשר ש"ית רצונו גילוי י"ע נתעורר ולכך

 ויתגדל שיתפשט ,הקודש משמות שם לאיזה האדם והזכרת

 שמו ומזהיר מאיר ז"ועי ,שלמעלה ס"א מאור בשמותיו אורו

  . כנזכרו ולמטה למעלה

 שם לאיזה דםהא ומזכיר כשמכוון רק הוא הנה ז"כ אמנם

 עמהם ומתייחד המאציל מתלבש בהם אשר ,הקודש משמות

 בהם שהוא נתגלה אשר גילוייו כל והם .ממש לחד עמו ונעשים

 המאציל אל ולהתפלל לכוון אבל .כנזכרו האצילות עולם

 זולת כי. אפשר אי זה, האצילות שהוא השמות זולת בעצמו

 זולת וגם .מאומה בו להתעורר להאדם אפשר אי הרי גילוייו

 ולקרוא בו לכוון לתופסו במה ומלה שם שום לנו אין הרי גילוייו

 הגם הנה –' עושה' 'וצר' 'יבורא' 'מאציל' בשם אותו ולקרוא. לו

 מלות רק הוא אלא, אליו המיוחד שמו זה אין ז"עכ ,מותר שזה

 שם על 'נגר' בשם נגר לאומן שקורא כמו והוא. תוארים

 על שם רק שהוא אלא ,אליו חדהמיו שמו זה ואין. מלאכתו

 רק אלא ,השם בזה לקרוא באמת שייך ואין. לבד המלאכה

 לו שיפעול ,כ"ג המלאכה אותה על הוא הקריאה כוונת כאשר

 כל הרי כי ועוד. והבן שהוא כמו הנגרנות מלאכת אותו

 למען רק שיהיו צריך, יתברך להשם אשר והתהילות התפילות

. ל"וכנ וביותר ביותר מלכותו וכבוד קדושתו אור שיתגלה שמו

 .וגילויו אורו לעורר וכדי ,בשמו דוקא לו לקרוא צריך הרי כ"וא

 צריך הרי כ"וא .שמו שיתגלה התפילות כל הוא זה על כי

   .דוקא בשמות רק התפילות כל שיהיו

 כ"ג רבים וכינוים תוארים בעוד ש"ית המאציל מתואר והנה

 על הכל וקאי ,וכדומה חסד רב חנון רחום כמו ,האצילות י"ע

 כ"ג ומותר .וכינוייו שמו שהוא ,האצילות י"ע עצמו המאציל

 שנקרא עצמו המאציל על קאי הם שגם משום ,בהם התפילה

. חיצונים יותר לבושים הם אמנם. האצילות י"ע ז"בכ ונתגלה

 כ"ג נקראים הם, ה"ב ה"הוי השם זולת כולם השמות כל גם וכן

 כינוים בחינת שהם אלא, ה"ב ה"הוי השם בערך כינוים בשם

 הוא העצם שם עיקר אבל. וחנון דרחום מהכינוים פנימיים יותר

 ס"א המאציל של הראשון שם הוא כי. לבד ה"ב ה"הוי השם רק

 שיצא אחר, שבו העיקרי הראשון גילויו הוא רק כי ל"ר. ש"ית

 הוא אשרי"ה  והשם בכתר שהוא ה"אהי השם כי. מהעלמתו

. נסתרות הם ר"שהג וכנודע, עיקרים ילויםג אינם הם בחכמה

 והוא, לבד ה"הוי השם רק הוא ש"ית ס"דא העיקרי והגילוי

 אחר ס"א דאור העצמות על שהוא משום 'העצם שם' נקרא

 באצילות שנתלבש י"ע ל"ר .ז"עי ונתגלה באצילות שמתלבש

 שכל ,ל"וכנ כולו האצילות כל כלל והוא .זה בשם להקרא

 של השם שהוא ה"ב ה"הוי השם והוא ,שמו הוא כולו האצילות

 כל ושאר .עמו חד ונעשה האצילות עם שנכלל י"ע ,המאציל

 והם ה"ב ה"הוי השם של מגילוייו נמשכים כולם הם השמות

 פעולה אור על הוא הנה מהם ושם שם וכל .וכינוייו לבושיו

 הנמשך לבד האור אותו על הוא הוראתם אין אמנם .מיוחדת
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 אלא ,מיוחדת וההנהגה הפעולה אותה ךלצור ש"ית ממנו

 אותה פועל בהיותו ,בעצמו ש"ית המאציל על הוא הוראתם

 מותר ולכן. דהאצילות בלבושי התלבשו י"ע וההנהגה הפעולה

 עצמו המאציל על רק כ"ג קאי שהם משום ,בכולם התפילה

 זה אשר ,הפעולה צורך אותה לפי ההוא באור נתגלה אשר

 וכינוים השמות דכל בהאורות ילויוג אמנם .עליו מורה השם

 דהשם מלבושי ויוצאים המסתעפים נוספים לבושים י"ע הוא

 של וכינוים השמות על הוא הנה שאמרנו ז"כ אך ,ה"ב ה"הוי

 והם האצילות י"ע בהם ונתכנה נקרא אשר ,ש"ית המאציל

  וכינוייו. שמותיו

 המאציל בהם מתואר אשר רבים תוארים עוד יש הנה אמנם

. כלל וכינוים השמות מכלל אינם והם האצילות י"ע כ"ג ש"ית

 אך .גופה' האצי מציאת עצם מצד רק והם תוארים שהם אלא

 הנה, חד כולו עמהם ונעשה באצילות המאציל שנתייחד באשר

 לא אבל ,האצילות מצד התוארים באותם כ"ג המאציל מתואר

 לאחד האצילות עם שנעשה י"ע רק אלא ,ו"ח בו מגיעים שהם

 השיעורי כל הם והנה .האצילות י"ע כ"ג בהם הוא מתואר נהה

 ראש כמו ,פרצוף בחינת בכל אשר] מרכבה[ פרקי ואברי קומה

 משולל העניינים אלו כל הנה. וכדומה רגל יד פה אוזן עין פנים

 הנה באצילות אמנם ,השלילה בתכלית ש"ית המאציל מהם

 המתייחס ערך פ"ע רק שהם אלא. ממש הענינים אלו כל ישנם

 בכל ואין ,ע"דהבי המציאות מכל ומרומם נעלה שהוא' להאצי

. שהוא מה האצילות וצורת מהות את שישיג מי כולם ע"הבי

 בשמות ל"ר ,לבד בשמם רק אלא ע"להבי האצילות שוה ואינו

 כ"ג מסודר הוא האצילות העולם כי .שבהם הפרטיים המציאות

 שישנם מה כלו ,ע"בי העולמות כמו מלא עולם בחינות בכל

 דא דעלמא. א"סע ד"קמ תרומה ק"בזוה ש"בזה וכמ ישנם בזה

 דהוה מה כל דלעילא ועלמא. דלעילא דעלמא כגוונא איהו

 ה"קוב דעביד מה כל. ב"ע ושם. לעילא איהו הכי עלמא בהאי

 משניין לעילא אינון דרגין וכמה, ן"דדו ברזא כלא ותתא עילא

 דאיהו אדם אבל' כו םדאד רזא דרגא עד ומדרגא מאלין אלין

 דא. כלא על שלטא איהו )דאצילות האדם שהוא( עלאה קדישא

 מלה לך דלית ב"ע ו"קפ תצוה' ובפ .לכולא וחיין מזונא יהיב

 אית הכי דלעילא כגוונא. לעילא דוגמא לה אית דלא בעלמא

 ברא עלמא ה"קוב ברא כד א"ע א"רכ פקודי' בפ וכן. לתתא

 .דלעילא דעלמא בדיוקנא דא למאע למהוי ,דלעילא כגוונא ליה

 לאתדבקא לתתא לון אתקין דלעילא גוונין אינון וכל

 בתבניתם ועשה וראה ,שם עוד. בעלמא עלמא ולאתקשרא

 דאחמי אוליפנא אלא ,בתבניתם מאי. בהר מראה אתה אשר

 דאיהו דיוקנא כההוא ומלה מלה דכל דיוקנא למשה ה"קוב ליה

 והגם( כדיוקנא דיליה קנאדיו עביד הוה וחד חד וכל. לאילע

 כ"ומכש וצורתם מהותם את להשיג שיכול מי כולה ע"הבי בכל שאין שאמרנו

 לראות ה"רבע למשה אפשר היה ואיך בריה, כל עין שם שישלוט אפשר שאי

 דלא דאספקלריא אוליפנא אלא )שם ואמר ק"הזוה מסיק ז"ע. אותם

 כי ז"מכ פ"עכ לנו והרי. ש"ע' כו בגויה ליה אחמי הוה נהרא

 בכל אשר כולם הפרטים מכל מלא עולם הוא האצילות עולם

 גם יש כי ח"הע בסוף הרב בדברי עוד' וע. ע"בי העולמות

 ומהותם מציאותם אמנם ,ש"ע מ"הדצח בחינות כל באצילות

 שכל שנודע ד"ע והוא .כנזכר בריה לשום תפיסה שום בזה אין

 כחמ הוא הנה האדם מגוף ואבר אבר כל ותואר תבנית

 חכמה הראשית ש"וכמ( הענף יצא כן השורש כפי כי. שבו הנשמה

 אור רק היא הנה הגוף בערך שהנשמה והגם )ו"פ האהבה בשער

 הנה גופה בעצמותה ז"עכ. ז"בעוה בה תפיסה שום ולית פשוט

 הוא וכן. ואבר אבר כל וצורת מתבנית כולא הכחות כל בה יש

. ע"הבי בערך ילותבאצ הוא וכן. התחתון בערך עליון עולם כל

 כי .עליון בכל ישנם תחתון בכל שישנם מה כל כי הוא פ"ועכ

 פרטות פרטי דכל כולם הכחות מכל הכלול השורש הוא העליון

 ותבניתם ואיכותם בכמותם ,בהתחתון אשר הנמצאיים

 רק בהעליון אשר ז"כ נחשב התחתון ובערך .וגוונם ומראיתם

 ,עצמו העליון תבמציא אבל. לבד ושרשיים כחות בחינתל

 גמורים מציאויות שם גם הוו, עליו אשר העליון בערך כ"ומכש

 כולם פרטים הפרטי ובכל ודמות ומראה והכמות האיכות בכל

 הוא וכן .ערכו לפי הוא א"שבכ אלא. ממש בהתחתון כמו

 שישנם ומה .כולן ע"הבי כל של השורש היא כי כ"ג באצילות

 קומה השיעורי כל ענין והוא .בהשורש ז"כ ישנם ופרי בענף

 כי .באצילות המוזכר כולם עניניהם וכל הפרצופים כל בחינותו

 ערכם לפי הוא שבאצילות אלא ,ע"בהבי שהם ד"ע ממש הם

 .בריה לשום בזה ותפיסה השגה שום אין אשר ,שם המתייחס

 התוארים בענין שם ש"מ אדם תולדות בהקדמת ה"בשל' וע

 מה' הב בהגהה ה"פ' ב ערש החיים בנפש עוד' וע. והיעודים

 ודבריהם. ושם שם' עי ה"השל דברי על ל"ז הוא שם שמוסיף

  ל הטהור."עכ .ח"א דברי הם

 

  ג."ענין החו

 מקום, בכל המוזכר ן"דו ותיקון וגבורות דחסדים הענין ביאור

 הם וגבורות החסדים כי אחד, ענין הם שניהם כי הוא ונודע

 אינם הם אמנם נוקבא. – גבורות דכר, – חסדים ן,"דו בחינת

 הם ג"החו כי וכלים. אורות בחינתב רק הם כי. ממש אחד ענין

 רק הוא הכוונה עיקר מקום, בכל המוזכר ן"דו ותיקון האורות,

 העצמות את ידיהם על להוציא הכלים הם ן"שהדו. הכלים על

 כאלו, בתיקונים ן"דו הבחנת ונתקנו. הגלוי אל מההעלם ג"דחו

 הפועל, אל מהכח ג"דהחו תכונות תא ידיהם על להוציא

 הזכר, פרצוף שהוא לו המתוקן בכלי החסד אור ונתלבש
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 המתוקן בכלי הגבורה נתלבש ואור אחד, לעצם עמו ונעשה

   אחת. לעצם עמה ונעשה' הנוק פרצוף והיא אליו,

 בעולמו ה"הקב שברא מה 'כל ב"ע ד"ע ב"ב ל"רז אמרו והנה

 לבד, חי ובבעל באדם לאו כו' לויתן' ואף בראם ונקבה זכר

' סי א"מ' פ ר"בב ש"וכמ דבר, ובכל בצמחים גס הוא שכן אלא

 בס' ל"ז א"הגר בזה שהאריך וכמו' כו אחת בתמרה מעשה' א

 שם ד"והראב החכמוני בדברי הוא וכן ג, משנה ג"פ יצירה

  . ש"ע

 כל וכן בכלל המציאות כולו כל הנה כי הוא בזה והענין

 כולם נעשו הנה פרטות, ופרטי רטותבפ אשר כולם המציאויות

 ס"מא ונתגלו נשפעו אשר וגבורות דחסדים האורות שפעת י"ע

 למטה. שיתבאר כמו כולם הפעולות כל הוא בהם רק כי ש."ית

 כלל כל של הגילוי וראשית שורש שגם שנודע מה פ"ע והוא

 רק כ"ג הוא הנה וצמצום, דקו העולם והוא כולו המציאות

 הוא והקו הגבורות, בחינת הוא הצמצום כי ג."החו בחינתב

 בכלל כולו המציאות שכל ומשום. כנודע החסד אור בחינת

 אשר בכלים נתלבשו לכן ג,"דחו בהאורות רק הוא הנה ובפרט

 על להוציא ג"דחו להאורות הכלים הם כי ונקבה, זכר בתכונת

  .כנזכרו לפועל כחם כל ידיהם

 קדישא תיקאדע 'בשעתא. א"ע צ"ר' ד ז"באד אמרו וכן

 דכר כעין אתקין כלא לאתקנא, בעא סתימין דכל סתימאה

 בקיומא אלא אתקיימו לא' ונוק דכר דאתכלילו באתר. ונוקבא

 ק"עתי שאמר מה והנה ש."ע' כו ונוקבא' דכר כעין אחרא

 ס"א אור על הוא והכוונה א,"רדל על ל"ר סתימא דכל סתימין,

 להתגלה ברצונו עלה וכאשר א."ברדל ומיוחד המתלבש ש"ית

 ג"דחו האורות י"ע רק נעשה הוא אשר כולו בהמציאות באורו

 מההעלם להוציאם כדי להם כלים לעשות שהוא לתקנם, ורצה

 בחינתב הם שהכלים וכנודע הפועל, אל ומהכח הגילוי אל

 הגוף י"ע כי להנשמה. תיקון שהוא הגוף ד"וע להאורות תיקון

 אשר ענינה כל ליםלהש ז"בעוה ומקום מציאות להנשמה יש

 .'ונוק דכר בחינתב הכל את תיקן הנה ולכן זה, בשביל נבראת

 ותיקון לאור. פעולתם להוציא ג"דחו להאורות הכלים הם כי

 הם ס"ומ גלגלתא שלו רישין' הב כי א,"מא מתחיל הוא ן"הדו

 בדברי כ"ג הוא וכן א,"פ צ"בספד א"הגר ש"וכמ ן"הדו בחינתב

' ד י"ובזוהרק ב,"סע' ה' ד תרומה' פ י"רשב ל במאמרי"י ז"האר

 .'ונוקבא דכר כעין אתקין 'כלא שאמר וזהו ש."ע א"סע א"ק

 כי ל"ור אתקיימו', לא ונוקבא דכר דאתכלילו 'באתר עוד ואמר

 ע"בפנ בכלי החסד אור שיהא דוקא הוא ן"דו לתיקון ענין הרי

 שני והם ,'נוק בחינתב ע"בפנ בכלי הגבורה ואור דכר, בחינתב

 אלא פרצופים, בב' ן"הזו ועומדים ע,"בפנ א"כ מיוחדים ליםכ

 בכלי כלולים האורות' ב שיהיו כאשר אבל מתייחדים. כ"שאח

 הפכים שני הם כי מקומם, על והעמדה קיום להם אין אחת,

 ש"וז לסובלם. יכול הכלי ואין דין, וזה חסד זה לזה, זה המנגדים

 כי העקודים. עולם לע ל"ר אתקיימו', לא ן"דו דאתכלילו 'באתר

 הבינה אור הרי כי אחת, בכלי ן"דו בחינת כל נכללים הנה שם

 שם, הנשאר החכמה האור עם ביחד והוא החכמה בכלי הוא

 ואור הבינה בכלי החסד אור וכן אחת. בכלי שניהם והס

 ד',' ג' פ מ"ול במטי ז"כ שמבואר וכמו היסוד, בכלי המלכות

 א"כ עומד ואין אחת, בכלי ן"דו בחינת כל שם נכללים והרי

 גלוי ל"ר והעמדה. קיום שם להאורות אין ולכן מיוחדת, בכלי

 תמיד שהם אלא ומדרגתם, מציאותם על ומיוחדת קבועה

 מהכלי יוצאים הס כי למטה, ופעם למעלה פעס ויורדים עולים

 ונעלם, נגלה מטי ולא מטי ושוב ברצוא תמיד והם עת, בכל

 מיוחדת במדרגה במקומם הקבוע מציאות להם אין והרי

 כל והוה למטה. ופעם למעלה פעם שנחשבים אלא ע,"בפנ

 הוא ז"וכ .'לאצי ק"א בין ממוצע בחינתב רק העקודים עולם

 ע,"בפנ א"לכ מיוחדת כלי שבהם ג"דחו להאורות שאין משום

 עמדם על עומדים אין ולכן אחת, בכלי שניהם שנכללו אלא

 בקיומא אלא אתקיימו, לא ן"דו דאתכלילו 'באתר ש"וז לעולם.

 מציאות יצא ולא נתגלה שלא ל"ור ונוקבא', דכר כעין אחרא

 להם שנתקן עד רק אלא כהראוי מיוחדת במדרגה מקויימת

 דכר כעין )אחר ומעמד מקים ל"ר( אחרא קיומא )ג"דחו להאורות ל"ר(

 לאור דוקא, ע"בפנ מיוחדת בכלי אור כל שיהא היינו ונוקבא.

 ,'נוק בתכונת כלי הגבורות ולאור דכר, תכונתב כלי החסדיס

 בפרצופים ונעשו נתקנו הנה שם כי. האצילות בעולם והיינו

 הנה ז"ועי ע,"בפנ ומלכות ואמא ע,"א בפנ"וז מיוחדים אבא

 מדרגתה על מקויימת ובגלוי מיוחדת במציאות' האצי עומד

  לעולם.

 קבע הנה וגבורות דחסדים האורות כי היא ז"בכ הענין וביאור

 החסדים תכונת כי מיוחדות תכונות א"לכ ש"ית המאציל בהם

 להתפרד היא הגבורות ותכונת ולהתייחד להתחבר הוא

 תיקונים א"מי' ו בתיקון בתיקונים א"הגר ש"וכמ ולהתרחק

 ואש, מים בחינת הם כי חסד בחושבן ה"ד א"ע ז"קס האחרונים

 תדבקמ עיסה לעשות קמח כגון דבוק וכל להתדבק דרכן ומים

 כל וכן מתפרד, שנשרף דבר שכל להתפרד דרכו ואש במים,

 עניני בכל רואין אנו . . והנה מתפרד. ויבש מתדבק לח דבר

 בהשכלת ונולד הנתחדש שכליית בפעולה הן ומעשה פעולה

 בעסקו הפועל בכחות הנעשה מעשיית בפעולה והן אדם בני

 אם התעוררות י"ע רק ונמשך יוצא הוא הנה ועשייתו

 וכל כחותיו. בהתעוררות אם והשכלתו, שכלו תעוררותבה

 כחות או השכל שכחות תנועה בהבחנת הוא הנה התעוררות

 בחינתב הוא הנה תנועה וכל ומתנועעים מתעוררים הם הגוף

 שכחות וריבוי פירוד בחינתב והוא מכח כח שנעתק העתקה
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 ריבויים ומתגלה מחבירו האחד מתנועעים הגוף או השכל

 חדשה, פעולה מזה ונעשה לחוץ ומאירים בזה זה ומתלהטים

 מציאות לידת שהוא שכליית פעולה או מעשיית פעולה אם

 מתכונות רק הוא הנה ז"שכ נמצא והרי. המחודש השכלתו

 גילויו ויציאת והתנועה התעוררות כל הוא מכחו כי הגבורות

 הוא הנה להתייחד הוא תכונתו אשר החסד אבל לחוץ וכחו

 כחותיו כל שמתאחדים ל"ר בכולו תעצםומ ושקט נייח

 הרי כ"וא עצמו. ולעצמותו אחד לעצם כולם ונעשים בעצמותו

 גילוי ואין ממנו פעולה שום יוצא אינו כי לזולתו ממנו גילוי אין

 ולא פשוט' 'חסד לשון החסד על נזכר שנמצא מה וזהו כלל. לו

 החסד כי פשוטה'. 'גבורה לומר הגבורה על זה לשון נמצא

 כלל ריבוי שום בו נבחן ולא בכחותיו מתייחד הוא לבדו הואכש

 הגבורה כשהיא אור כ"משא כלל גילוי לו ואין פשוט והוא

 בכחותיה מתגלה היא בלתי התבסמות בחסדים כהראוי לבדה

 והרי. בפעולה תמיד והיא לרוחה מעצור ואין האפשרי בכל

 והרי. ממש הפכו היא הרי כי 'פשוטה', לשון עליה נופל אינו

 כי פשוט מהחסד פעולה שום להבחין אפשר אי כי ז"מכ נשמע

 ונעלם כח אל מכח ויציאה ותנועה התעוררות בשום נבחן לא

 כי להיפך הוא הגבורה בחינת אבל לגמרי. מזולתו עצמותו כל

 הולך שהוא אלא לעולם שקט ולא נח ולא תמיד מתעורר הוא

 חקר, אין פרטים לכחות ומתגלה כחותיה בכל תמיד ומתגלה

 ומתלהט תמיד בהתעוררות כ"ג הוא שבו פרטי כח וכל

 הנה הפעולות כל כי ונמצא הפועל אל מהכח ויוצא ומתגלה

 כולו ההתהוות כל שנעשה מה והוא הגבורות י"ע רק הוא

  : ב"דמע אלהים ב"בהל

 לרוחם מעצור שאין באשר הנה לבדם הגבורות י"ע אמנם

 מהם שיוציא כ"ג שראפ אי הנה בפעולה, תמיד והם ,כנזכר

 וכמו כ,"ג להתקיים להם אפשר אי וכן מסודרים, מציאויות

 ונתרבו נתפזרו גבורתם תוקף י"שע התוהו, בעולם שהיה

 י"בעה שיתבאר וכמו. ומתו ואתדעכו חקר אין ניצוצין לזיקין

 שלם מציאות שוס ולהתהוות לצאת אפשר ואי'. דרוש ו לקמן

 החסד אור בשיתוף רק לאא מציאותו, על ושיתקיים ומסודר,

   דוקא.

 רק הוא הנה מציאות, דכל ושורש עצמות עיקר כי הוא והאמת

 עצמה, הגבורה דאור והגילוי המציאות גם כי החסד. מאור

 חסד עולם ש"וכמ החסד, דאור המציאות י"ע רק כ"ג היא הנה

 כל הוא ידה על אשר הגבורה אור את וגילה והמציא יבנה.

 שורש והנה כולו. המציאות כל את ז"עי להמציא כדי הפעולות,

 ב. ענף ויושר בעגולים האמור הצמצום הוא הנה הגבורות כל

 ד"ע להגבורות הוא כי כלל, גילוי לו אין הצמצום עצמו אמנם

 שהוא והגם. חשך עצמו שהוא הראשונים שאמרו יסוד האש,

. חשך הוא הנה גופה הוא ז"עכ המאיר, האש לכל היסוד

 להם יש הנה הגבורות כי גבורתו, מכח כ"ג הוא והסיבה בזה

 לבד בעצמותו כשהוא כי מזה. זה הפכים הם אשר תכונות שני

 והוא עצמו את גם שמסתיר עד ההסתר, כח עצם הוא הנה

 הוא הנה החסד, מאור הארה איזה בו נמשך כאשר אבל חשך.

 אחר הצמצום שנקרא מה והוא חקר. לאין ומאיר מתלהט

 האור שאין תוקף שהוא עלאה', טהירו' בשם הקו בו שנמשך

 שכל האש בתכונת כ"ג רואין שאנו ד"ע והוא הימנו. למעלה

 זה זולת אבל ולפעול בו, להאחז במה לו כשיש רק הוא גילויו

 חסדים בלתי כשהם כולם הגבורות הוא וכן ונעלם. נסתר הוא

 לעיל שאמרנו ומה. חשך בחינתוב ונעלם נסתר הס אז כלל,

 ואין בפעולה תמיד הם לבדם הם הגבורותכש כי בסמוך,

 רק הוא הכוונה התוהו, בעולם שהיה וכמו לכוחם, מעצור

 ולהמתיק להתבסם להם הראוי כשיעור חסדים בלתי כשהם

 לקמן. שיתבאר כמו התוהו בעולם היה כן כי כהראוי, אותם

 אז לא כלל, חסדים הארת בלא התוהו בעולם שהיו באם אבל

 עיקר כי לגמרי. נעלם נשאר והיו ללכ למלוכה יוצאים היו

 מכח יציאתו אך החסד, מאור רק הוא מציאות דכל עצמות

 בו הטמונים כחותיו כל ולהוציא שהוא, מה שיתגלה לפועל

 כי. הגבורה אור י"ע הוא הנה ושלימותו, תיקונו על להעמידו

 כל התהוות כי נתבאר והרי ל."כנ הפעולה כל הוא ידה על

 יחד שניהם ג"דחו אור שיתוף י"ע רק הוא ההנ וגילויו מציאות

 נעלמים הם הנה לבד, בעצמותו עומד א"כ כאשר אבל דוקא.

   .כנזכרו

 החסד אור לעצמות ההעלם סיבת דומה אינו כי דע אמנם

הסיבה  הוא בהחסד כי הגבורה. אור דעצמות ההעלם לסיבת

אלא  מתגלה ואינו בעצמותו, ומיוחד ושקט נייח שהוא משום

 את מסלק שהוא משום הסיבה הוא בהגבורה אבל לה.פעו י"ע

 בחינתב העלמתו נעשה והרי עצמו, את מזולתו ומסתיר עצמו

 סיבות כמעט שבשניהם ההעלם סיבות הוה והרי פעולה.

 שהתהווה שאמרנו מה כי כ"ג מדברינו נתבאר הנה הפוכות.

 הנה דוקא, יחד שניהם בשיתוף ג"החו י"ע הוא מציאות כל

 להמציאות הראוי בשיעור מהם א"דכ החלק יהאש הוא מוכרח

 אפשר אי. מהראוי פחות החםד דאור החלק שיהיה אם כי

 שיהיה ואם. כלל ומקויימים כלל מסודרים מציאויות שיוצא

 בלי המציאות יתפשט הנה מהראוי, פחות הגבורה דאור החלק

 שברא 'בשעה' א ב"י בחגיגה ל"שאמרו רז ד"וע וגבול, שיעור

 ה'."הקב בו שגער עד' כו והולך מרחיב היה עולםאת ה ה"הקב

 נעשה הגבורה י"ע ורק גבול, בלי להתפשט הוא החסד מדת כי

 כי הוא פ"ועכ שאמרו. הגערה ענין והוא לכל, ומדה שיעור

 מציאות לכל הראוי בשיעור א"ג כ"החו חלקי שיהיה מוכרח

   ומציאות.
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 כשהם יכ להגבורות. והן להחסדים הן תכונות' ג ישנם והרי

 זה לגמרי, שניהם נעלמים הם לגמרי, לבד בעצמותם א"כ

 אחדות בחינתב והוא כחותיו בכל ושקט נייח שהוא מטעם

 את ומסתיר ממנו זולת כל מסלק שהוא מטעם וזה פשוט,

 האפשרי, במיעוט שהוא אלא כ"ג מהשני א"בכ וכשיש עצמו.

 העיקר ואם גבול, בלי מתפשט הוא החסד הוא העיקר אם אז

 כחותיו בכל מתעורר כי גבול. בלי פועל הוא אז הגבורה ואה

 ובלי חקר אין לניצוצין ומתפרד ומתלהט כח אל מכח ויוצא

 אז כהראוי, א"כ יחד משותפים שהם ואם כלל. וקיום סדר

 עצם כי ומקויימים. מסודרים מציאויות שניהם י"ע נעשה

 וניותיק וכל וציורו וסידורו פעולתו אך מהחסד, הוא המציאות

 החסד באור מעורר הוא כי הגבורה, אור פעולת י'ע הוא

 ומתגלה לגילוי, מהעלם ומוציאו לפועל כחותיו כל להוציא

 ז"עי ונשלם וטובו חסדו בכל הגבורה אור י"ע החסד אור ומאיר

  שלימותו. על מציאות כל

 

 

 

 

 


