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 הקדמה

 

יב ַלי י ָעָלי דוָ דָמה ָאשִׁ על כל החסד שמשפיע עלי ונותן לי כח ורצון לעסוק  :ָכל ַתְגמּולֹוהִׁ

מה אנו, ומה בתלמוד תורה וללמוד תורה בארצנו הקדושה במקצוע הקדוש של תורת הח"ן, 

  :, והכל במתנת חינםעמנו חסד גדול כזה החיינו אשר עש

קצר בספר, לעצמי  ביאורמהם שלמדתי ולימדתי יש הקלטות, ואמרתי אסדר הנה מה 

" )חבקוק ב' ב'(, שוה ְלַמַען ָירּוץ קֹוֵרא בֹוולדכוותי, ללמוד בו אני וזרעי וזרע זרעי, פירוש קל "

  .ותמסויימ סוגיותיחד. עם תוספות עיון ב יםעמיקמל למתחילים וגםלכל נפש גם 

הם מפי שכל דברי הראוי אנכי לבוא לפרש דברי קדושי עליון .הנני נסלד בעצמי ממחשבתי

אך לפי התפתחות וגילוי החכמה שמתגלה  ,אליהו בזמן שמעיינות החכמה היו פתוחים

יועילו לאחדים שאולי לעצמי לזכרון ונפתחים מעיינותיה לאט לאט ראיתי שיש כמה דברים 

  יזרזו ויקרבו את הגאולה.ו

הדורות מכל  לכל הרוצה לטעום מעץ החיים,יותר  זמיןלימוד הקבלה בימינו הוא הנה 

הוא  פירוש בני אהרןהקדמה כ"ו עם  בשער הגילגולים, כמו שכתב מוהרח"ו שקדמו אלינו

, אהחסדים נתאלו העשרה תלמידי רשב"י ע"ה מבחיודע, כי להיות " וז"ל:... בעמ' קפ"ח

, לכן זכו שנתבאר ונגלה להם כל מישראל עם רחלובפרט מן הזווג המעולה שבכלם, שהוא 

, כנזכר בעד דרא דמלכא משיחאשלא מתוך צער כלל, מה שלא יהיה כן סודות התורה, 

 "... ע"כ. בזוהר בכמה מקומות

אצל כל אחד, גם יהודים לא בני תורה  מפורסמיםבימינו, מושגים קבליים  ממש מורגש

 ויש הרבה נגישהרבה יותר לימוד זה כיום עניין עשר ספירות, גם נשים וילדים,  שומעים

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 :... חדי רבי שמעון ואמר, )חבקוק ג ב(אדרא רבא דף קכ"ח ע"אוכמו שאמר להם בתחילת  א

י", )אמר( התם יאות הוה למהוי דחיל, אנן בחביבותא תליא  ְמֲעָך ָיֵראתִּ י שִּ "ְיהָוה ָשַמְעתִּ
, וכתיב )שם ז ח( "ֵמַאֲהַבת ְיהָֹוה מלתא, דכתיב )דברים ו ה( "ְוָאַהְבָת ֵאת ְיהָֹוה ֱאֹלֶהיָך"

י ֶאְתֶכםֶאְתֶכם", וכתיב )מלאכי א ב(   ין הרקחבי הרב יהודה פתייאוגו'... ע"כ. ופירש  ָאַהְבתִּ
, אבל אותם עשרה הרוגי מלכותהוא ראה בחינת הגבורות שהם יראתי שחבקוק שאמר 

. שאמר אנן בחביבותא תליא מלתא. ואהבת... בחינת החסדיםעשרה תלמידי רבי שמעון הם 
 גילוי סדר הגאולה ברחמיםמאהבת ה'... אהבתי אתכם. ונתגלו להם סודות הזוה"ק שהוא 

אדיר בתחילת ספרו " ספר הזוהרעל הרמח"ל קדוש ה' כמו שכתב ו. . ע"כשתהיה בקרוב אמן
בעניין רב חסדא  ' ע"גהליקוטים דף א ספרוראה בע"כ.  .כי הוא לגאולה הוכן" וז"ל: במרום

ולזה היה יכול לאכול בשר  חסדים, ואמר שרב חסדא היה מבחינת מסכת שבת דף ק"מ
 ע"ש.  ע"כ .בזכות היותו מהחסדיםבנקל  שיכול לתקןתדיר, 

כידוע אך  הודשל ה אלף שנהשהוא גלות שאע"פ שבאותו זמן שנכתבו הדברים היה זמן  הרי
 .חסדיםלגלות והם היו מאותה בחינה של  התרופהוחבריו עשרה הכינו לנו את  רשב"י

מתחיל מהופעת האר"י דרא דמלכא משיחא -וראה הקדמת מוהרח"ו לשער ההקדמות, ש ב
 .הוא דרא דמלכא משיחא, שכבר מאותו זמן עד ביאת משיחנוזלה"ה ו
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. כמו שכתב שאנחנו בדרא דמלכא משיחא. ולהבין רק להתחיל ללמוד. ספרי פירושים

יהא וכד " :תרבה לימוד חכמת הקבלה וז"לישבסוף הימים : בזוה"ק וירא דף קי"ח ע"א

.. ".לאשכחא רזין טמירין דחכמתא זמינין )התינוקות(רביי דעלמא לימי משיחא אפילו  קריב

 . "לכע

וכמו שפותח רשב"י את האדרא רבא ומזהיר גדולה הגשמה  סכנתהייתה  בדורות שלפנינו

י , וז"ל אדרא רבא דף קכ"ח ע"א בלומדם בחינות עליונות שלא יגשימואת החברים  ָקם ַרבִּ

י ְידֹוי ְבתּוְקֵפיּה. ַשוּו ְיַדְייהּו, וְ  יב ְבַגַּווְייהּו ְוָאַמר, ָכל ַחד ְיַשּוִּ ְמעֹון ְוַצֵלי ְצלֹוֵתיּה, ָיתִּ יבשִּ לֹון  ָנסִּ

י ָחָרשָפַתח ְוָאַמר )דברים כז(  ה ְידֵּ ָכה ַמֲעשֵּ ל ּוַמסֵּ סֶׁ ה פֶׁ ר ַיֲעשֶׁ יש ֲאשֶׁ )דף קכ''ח ע''א(  ָארּור ָהאִׁ

ר ְוָעּנּו  ע"כ. כָֻּלם ְוָאְמרּו ָאֵמן. ְוָשם ַבָסתֶׁ

ולויינים ומה  תתקשורת אל חוטיהתפתחות הטכנולוגיה כל ילד יודע ומבין שיש עם  בימינו

 כל זה פשוט מאודשאני רואה במסך במחשב אינו מה שיש בדיסק ששם מופיע באופן אחר 

, הרי אין בעיה להבין שאין בחינות כאלו בעולמות העליוניםאם מדברים במשלים חומריים ו

צריך ומכל מקום הבא להיכנס בזאת החכמה  ,ההגשמה פחותהסכנת שבדורות אלו 

 . יראהמתוך  הקדמות ראויות

על הדפסת הזוהר וז"ל:  גבפסק הרב יצחק דליטאש לפני כחמש מאות שנים מה כתבראה 

וחברייא. יזהירו כד אתכנשו למעבד האי חבורא רשותא  מעוןשבי והמשכילים אלין ר

עד אתייהיב לון ואליהו עמהון וכו' עד לגלאה לון רזין טמירין דלא אתייהיב רשו לגלאה לון 

עד אחר ביאת  דואל תגמגם לומר שאין רשות לגלות -וכו'  משיחאדרא דמלכא דייתי 

ולא  דמלכא משיחא דראדייקא במאי דקאמר עד דייתי  שזה שקר וטעות גדולהמשיח 

 ע"ש.ע"כ. וכל זה פשוט.  מלכא משיחאקאמר עד דייתי 

ואליהו עמהון וכו'... ע"כ. וכן  רשותא אתייהיב לוןאתכנשו למעבד האי חבורא  כד: "ואמר

)נ"א  רשותא אית לךקום רבי שמעון ויתחדשון מלין על ידך, דהא  אמר בפתיחת אליהו:...

קם , לשום בר נש עד כעןעל ידך, מה דלא אתיהב רשו לגלאה  לגלאה רזין טמיריןאתיהב לך( 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
שנה לפני כן. וזה מפני  תייםשנגלה כמא האם מותר להדפיס את הזוה"ק בתשובה לשאלה ג

ראה כל הפסק בתחילת  ופסק שמצווה וחובה להדפיסושהתנגדו להדפיס אותו. רבנים שהיו 
קחנו משם  "קדם ישועה"והעתקתי אותו בספרי  "החיים והשלום"ספר הזוה"ק הוצאת 

 חשוב מאוד. 
מכאן תשובה לכל אלו שנתלים באילנות גדולים שאמרו שלא לעסוק בקבלה רק עם  הרי ד

תנאים מסויימים, כאן יש להבין שאם היו חיים אתנו בדורנו דור המשיח לא היו אומרים 
 בתכלית בריאת העולםשיעסוק  מי שיכול ולומד תורהכל שדברים אלו אלא היו מעודדים 

עד  חשיבות הלימוד הזה וערכו כנגד הפשטולם וראה בהקדמות כה. והוא לימוד הקבל
שאמרו שאם יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר אחד מספר הזוהר יעשה בו תיקון למעלה 

 .שנה תמימהמה שלא יעשה בלימוד הפשט  בשעה אחת
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שזה א משיחא דמלכ דראל וגם דווקא וכאמור גילה ברשות, ע"כ. ...פתח ואמר רבי שמעון

 דורנו.

שכל העולמות . בדורנו זה, שנעסוק בחכמה הזאת רצונו יתברךלהבין שלימוד זה הוא  וצריך

לדעת את ה'  ,תכלית בריאת העולם כדי שנעסוק בזאת החכמה, אלאוהעולם הזה לא נבראו 

י ", כמ"ש דוד המלך לבנו שלמה )דברה"י א' כ"ח ט'( ולעבדו ֶאת ֱאֹלֵהי ַדע ְוַאָתה ְשֹלֹמה ְבנִּ

יָך הּו ָאבִּ י ָחַשק ַוֲאַפְלֵטהּו " :(ד"א י"תהילים פרק צ)", וכמ"ש ְבֵלב ָשֵלם ּוְבֶנֶפש ֲחֵפָצה ְוָעְבדֵּ י בִּ כִּ

י י ֲאַשְגֵבהּו כִּ   :"ָיַדע ְשמִׁ

, וכן התורה כולה היא כדי שנבין אביזרי לימודהוא הזה לדעת שכל מה שיש בעולם צריך עוד ו

ּוָבָראָת ְשַמָיא ְוַאְרָעא,  וז"ל: אליהוועוד, וכמו שאומר בפתיחת  הושיעור קומהאת דרכי ה' 

ְנָתא ְדֵעֶדן  ין ְוגִּ ין ּוְדָשאִּ יָלנִּ יֲהָרא ְוכֹוְכַבָיא ּוַמָזֵלי, ּוְבַאְרָעא אִּ ְמָשא ְוסִּ ְנהֹון שִּ ין ְוַאַפְקְת מִּ ְשבִּ ְועִּ

ין ין ְונּונִּ ְשְתמוְדָעא ְבהֹוןּוְבֵני ְנָשא,  יןירִּ עִּ ובְ  ְוֵחיָון ְועֹופִּ ין,  ְלאִׁ ָלאִּ ְתַנֲהגּון ְבהֹוןעִּ יְך יִׁ ין  ְואֵּ ָלאִּ עִּ

ָלֵאי ְוַתָתֵאי ְשְתמֹוְדָען ֵמעִּ ין, ְוֵאיְך אִּ  שנדע ונביןרק הוא מה שיש בעולם שכל הרי ... ע"כ. ְוַתָתאִּ

ראה כל ההקדמות שנכתבו, וצריך הרבה שהם דוגמא העולם הזה . העליוניםאת העולמות 

 ילהתחזק בהם ולהבין חשיבות הלימוד הזה והדרך להיכנס אליו בהדרכה נכונה. וראה ספר

  " על הקדמות ללימוד הזה.קדם ישועה"

לפתוח צריך וי מאוד, אם רוצים להבין טוב יותר צבקיצור ר הבאנו מראה מקומותמה הנה 

. לעיין ואחר כך, מומלץ להמשיך וללמוד בכללות בפעם הראשונהאך  ולראות במקור,הספר 

 .נושאים מסויימים בסוף הספר "תוהרחבעיונים והמשך "בהבאנו וכן 

" כדי להקל על הלומדים בהמחשה וגם יש ציורים קונטרס הציוריםבסוף הספר " הוספנו

 בתוך הספר.וטבלאות 

סיכום של תוכן הפרק בקיצור במילים בודדות להזכיר לחזרה  כל פרקהוספנו בסוף  כןו

ולדכוותי  ליוזה ולשנן וגם אספתי הכל יחד בסוף הספר למען יוכל לחזור  ,מהירה בכללות

 ".ולי למזכרת, וכך נקרא "למזכרת

זהו כלל פשוט  אמנם וז"ל:... כתב הלשם שבו ואחלמה בהקדמה לספרו הקדמות ושערים

המעיין  אל יבקשבפרקיו ושעריו זה אחר זה. שבכל לימוד חדש. ובכל ספר אשר הוא מסודר 

מפרק הראשון או משער הראשון. וכן לא ישום לבו גם אם יחסר לו איזה הבנה  לדעת את הכל

באיזה מילות מהפרקים הראשונים כי יהיה לבו בטוח שימצא הכל מבואר בפרקים הבאים 

להשתמש באלו המילות גם כן ולא היה אפשר  אלא שהמחבר היה מוכרחם הבאים או בשערי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 ראה בעיונים והרחבות. שיעור קומהבעניין  ה
והובא באש"ל שם אות ז' וכן . הנקודים פרק ז'כך קרא השפת אמת לסיכום שלו על שער  ו

 שאר מליצות מקדמונים שהבאתי אינם שלי.
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עצמו המעיין כל מה שיקלוט בתחילתן. ועל המותר  זלו לבאר הכל בבת אחת. על כן יספיק

 שיבאר לו בפרקים או בשערים הבאים. ע"כ ע"ש.  מון להמחבריתן א

גם הרב מוהרח"ו בהרבה מקומות מביא מושגים שלא מוכרים לנו כלל ומסביר את  הנה

שדברי תורה עניים במקום  ,יותר יתבארהעיקרי אך בהמשך כשנגיע למקום בקיצור הדברים 

לסמוך על הרב מוהרח"ו שיבאר היטב את  סבלנותועל כן צריך אחד ועשירים במקום אחר 

  בע"ה טוב.מה שנזכה הכל ונבין 

ן מראות ישעיה ויחזקאל, יכל זה כעני בפירושו וז"ל:... הרמח"לספר אוצרות חיים כתב  על

 ... ע"כ. ית"ש ה'גדולת הנהגת , שרואים אותה בסדריה ומבינים בה צפיית המרכבהוהיינו 

 ה' הטובה עלי, ולמודעי אני צריך, שכל מה שכתבתי הוא לי ולאנשים אשר כמותי, הכל כיד

 אבל לא לגדולים אשר בארץ המה.  ,ן את כתבי הרב מוהרח"ולעורר בקיצור להבי

לבטיל ולהוי כעפרא  מסירנא מודעא ,ואי לא ,הוא לשם יחוד קובה"ו, אי ניחא קמיה הכל

בקרוב דארעא, וה' יכפר בעדי כי כוונתי לשמים. וה' יזכנו להבין הדברים על בוריין ויראינו 

 בביאת הגואל ובנין אריאל אכי"ר. 

, וממה הרה"ג הרב מרדכי עטיה שליט"אממה שלמדתי מרבותי, ובעיקר ממו"ר  הכל

 . תמיד לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצונו ,שזיכני הקב"ה להבין ללמוד וללמד

, ח"ו ולא יכשל אדם בהם בזה שלא תצא תקלה על ידי או טעות במה שאני כותב יהי רצון

לעשות נחת רוח רק והלימוד בו  עיוןויהיו כל ה להבין האמת, ולכוון לאמת.כולם ויזכו 

ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו, ולהקים שכינתא מעפרא, ולשם ייחוד קובה"ו לגאולה שלמה 

ם ַלָים ְמכַ "ט'( ישעיה פרק יא )בקרוב אמן.  י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ְיהָֹוה ַכַמיִּ תהילים ), "יםסִּ כִּ

תֹוָרֶתָךַגל ֵעיַני "ח( "ט י"פרק קי ְפָלאֹות מִּ יָטה נִּ  . אמן ."ְוַאבִּ

ללימוד " אורות הקודשכולל לילה ", הי"ו לרב שניר שחר להודות מקרב לבכאן המקום 

בנעימים, יו בטוב ושנות ושעזר לי הרבה בהגהות, ה' יאריך ימיראשון לציון  תורת הפרדס

חוצה בבריאות טובה  יושיפוצו כל מעיינות הלהמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ויזכ הויזכ

ונזכה בזכות לימוד זה לגאולה שלמה בקרוב  ונחת מכל יוצא חלצירב  הונהורא מעליא וירו

 ברחמים אמן.

לכל מי שזיכה אותי,  וכן הזה בהוצאת הספר לכל המסייעיםמכל הלב  ברכה נאמנה וחשובה

גן, וימלא ה' כל , ומתלמידי יותר מכלם. והם לימדו אותי. ה' יגן עליהם אלף המולמד אתי

הי"ו, שיזכו בכל מילי רבי אברהם הדאיה משאלות לבם לטובה, ובעיקר לזרע קדושים, 

 דמיטב, בבריאות טובה ונהורא מעליא, לראות בשמחת כל יוצא חלציהם. 

 הוא.שלה  - שלי-ש .נו"ב יהודית מב"תשהכל בזכות  ,ולהודותלשבח  ועלי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 יסתפק בינתיים. ז
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תודה אשר חייב אני לו,  עטיה שליט"אהרה"ג רבי מרדכי מו"ר  אחרון חביב מאוד

ונהנה עד  , שאני לומד ממנו רב תורתי שנים רבות בחסד ה' עלי, וממשיךמעומקא דליבא

, ועומק אדירעיון ב ,בנעימות, להקים התורה הזאתהיום, ובע"ה נזכה עוד, והוא גם ימשיך 

כח הפשטה עם  והארת פנים ענוה וסבלנות בגדלות בשמחה, שלא היה כמוהו בדור האחרון

 כל מעיינותיו חוצה, ה' יזכהו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, ויפצו סודות התורה של

בקרוב בימינו, בבריאות טובה ונהורא מעליא, ויזכה לראות בשמחת כל צאצאיו, ונזכה 

תֹוָרֶתָך " שיתקיים בנו ְפָלאֹות מִּ יָטה נִּ  ."ַגל ֵעיַני ְוַאבִּ

]בסוגריים מרובעות  אוצרות חיים עם פירוש האש"לאת ציון הדפים המקוריים של ספר הבאנו 

  .כתב רש"י[
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 חתפילה קודם לימוד הקבלה מהאריז"ל
 

 רבון העולמים ואדוני האדונים, אב הרחמים והסליחות,

 מודים אנחנו לפניך בקידה בכריעה ובהשתחויה,

 שקרבתנו לעבודתך, עבודת הקודש,

 חלק טוב בסודות תורתך הקדושה והטהורה.ונתת לנו 

 

 מה אנו, ומה חיינו אשר עשית עמנו חסד גדול כזה

 על כן, אנחנו מפילים תחנונינו לפניך,

 שתמחול ותסלח לכל חטאתינו ועוונותינו ופשעינו,

 ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבינך.

 

 לכן, יהי רצון מלפניך, ה' אלהינו ואלהי אבותינו:

 שתכונן לבנו ליראתך,

 ותקשיב אזנך לדברינו אלה,

 ותפתח לבנו בסודות תורתך,

 ויהיה לימודנו זה, נחת רוח לפני כסא כבודך, כריח ניחוח.

 

 כמאמר נעים זמירות ישראל:

תֹוָרֶתָך" ְפָלאֹות מִּ יָטה נִּ  ".ַגל ֵעיַני ְוַאבִּ

י " בִּ י ְוֶהְגיֹון לִּ ְמֵרי פִּ ְהיּו ְלָרצֹון אִּ ייִּ י ְוֹגֲאלִּ  ".ְלָפֶניָך ְיהָוה צּורִּ

יו ַדַעת ּוְתבּוָנה" פִּ ֵתן ָחְכָמה מִּ י ְיהָוה יִּ  ".כִּ

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
לפני כל לימוד ראוי לומר את התפילה, להודות על שנתן לנו רשות לעסוק בחכמה הזאת, לעסוק  הנה ח

זכה בגנזי המלך, מלכו של עולם. צריך להתפלל ולהודות על זה, וגם צריך לחזור בתשובה, שבזכות זה נ
 ". קדם ישועהראה ביאור קצר על תפילה זו בתחילת ספרי " להבין יותר טוב.
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 שער העיגולים דרוש א"קמבוא ל

 

עמוק ללב ים החכמה, ואין לנו אחיזה כלל בשום מושג ועניין,  הרב מכניס אותנו זה בשער

שכן הכל נכתב בזמן שמעיינות . ולא להתייאשהכל סתום ונעלם, וצריך לעמול הרבה, 

 סבלנותעד שייפתחו שוב מעיינות החכמה, וצריך הרבה  היטבהחכמה היו פתוחים, ולא נבין 

קצת . וכדי להבין שרב הנסתר על הגלוי. אך צריך להבין קצתולאט לאט אולי נזכה להבין 

ת החל ההקדמו שעריותר נהגתי עם החברים, אחרי קריאה ראשונה של הפרק הזה, ללמוד ב

היא בשער ההקדמות דרוש מקביל לזה )לפני דף ה' מופיע ששם  מדף ה' ע"א עד דף י"ב ע"ג

רצוי מאד למי שחשוב לו להבין  .(בוודאי אשר כבר למדת"הקדמת מוהרח"ו ללמוד הקבלה", 

 בעיונים והרחבותוראה  , ואז פרק זה יהיה מובן יותר.המוצע יותר טוב, ללמוד לפי סדר זה

  ממה שכתוב בשער ההקדמות עיין שם.זה פרק  תהבנבסוף הספר הבאתי סיכום קצר ל

שהוציאו ממה  מוהר"י צמחשסידר מתוך חמשה ספרים  " הוא ספר אחדאוצרות חייםספר "

בדרך שנלמד  ,שכוונתו הייתה מסודר ממוהרח"ו. בגניזהכמו שהוא נמצא מהגניזה, וספר זה 

 ות ממנו ועד אלינו.עולמשל יוצר בראשית, שהוא ידיעת השתלשלות ה שיעור קומה קצרה

  .עמ' קע"ח עד קפ"ב "קדם ישועה" יראה בספרוהופעתם על כתבי מוהרח"ו  עוד

באוצרות דפוס  א'. טדרוש א"ק" מורכבת משתי מערכות ספרים -"שער העיגולים כותרת זו 

 ויושר".  שער עיגוליםכתוב " )ע"ח(בעץ חיים  ב' ."דרוש א"קכתוב: " הדר"תליוורנו שנת 

, הכניס את כל ספר עץ חייםפאפירש, שסידר את הספר כץ לדעת שהרב מאיר  חשוב

בעץ חיים זה מופיע שם  דרוש ניינא. ועל כןתהדורא מר"ת  מ"תתחת הכותרת  אוצרות חיים

 .שער א' סוף ענף ב' בדף י"ב ע"ג

, היה הוא ושמו אחד, רצה וצמצם העולם שלא נברא עד :...ל בכללות האילןזה לשון הרמח"

אורו לברוא את הבריות, נתן להם מקום כי אין לך דבר שאין לו מקום, נמצא המקום שוה 

ב"ה מקיפו לכל הצדדים. וקו יוצא ממנו לצד אחד, בוקע ונכנס ועושה כל  וףסין לכולם. וא

באמצעיתם, שבהם  המדרגות. עשר מדרגות הן, מדתם שאין להם סוף. עשר עגולים, ויושרם

מדותיו של מקום, מנהיג כל בריותיו במשפט, ומעניש ומשכיר, ומחזיר כל רעה לטובה. ומביא 

ְלָעַדי ֵאין ֱאלֹהִ " )ישעיהו מ"ד ו'( בריותיו לרצונו. וכן הוא אומר . ים"ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמּבַ

ִמי ")ישעיהו מ"ג ז'( וכל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו שנאמר ְקָרא ִבׁשְ ּכֹל ַהּנִ

יִת  יו ַאף ֲעש ִ ָראִתיו ְיַצְרּתִ  "... ע"כ.דע  ח( ְיֹהָוה ִיְמלְֹך ְלֹעָלם וָ "י )שמות ט"ו, ואומר "יוְוִלְכבֹוִדי ּבְ

  

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
למה שכתוב  השוואהאם כן אין לייחס  בכלל והכותרות כך ממוהרח"וכאמור אם נאמר שהספר נמצא  ט
נערך על ידי מוהרח"ו אלא מאוחר יותר כמאה שנה אחריו על ידי הרב  כן הוא לאש עץ חייםספר ב

צריך להבין אם הכותרת הייתה בכתב יד  הדר"תאוצרות משנת . אך לפי הוצאת פאפירשמאיר כץ 
 ואם כן לא ברור למה כאן שונתה ואולי שלא הייתה ממוהרח"ו.
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 שער העיגולים דרוש א"ק 
 

כי תחילת הכל היה כל  דע, יאחת כוללת מן הא"ס עד ז"א הקדמה ]אוצרות דף א' ע"א[

ונקרא אין סוף. ולא היה שום חלל ושום אויר פנוי אלא הכל  יאהמציאות אור פשוט

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
כתב היד של אוצרות  מקורבהייתה זו "הקדמה אחת כוללת וכו'" נראה שהיא  על פתיחה י

 זצ"ל הרב יעקב צמחמעל כך ת שיש עדוהרב יוסף אביב"י מה שאמר לי על פי חיים, וזה 
הקדמה  :מתחיל, וז"ל: "הספר נמצא שלם כמו שהוא, ועל ספר אוצרות חייםעצמו שכתב 

, שהוציאו שהעתיק כך מכתב יד מוהרח"ואחת כוללת מן הא"ס עד ז"א..." עכ"ל. משמע 
 מהגניזה. 

כתב שהוא , הרש"ש: שהרב מו"ר זקנו דף כ"א סוע"ב )דב"ש(דברי שלום השכתב  מהראה ו
אך הדב"ש  ,בעץ חייםעל פתיחה זו  (סוגריים)חצאי לבנה ב' עשה ע"כ, ו תחילת אוצרות חיים

אינו אולי  לכאורהמשמע שאינו גורס אותו, והוא מפני שומזה  הסוגרייםסיבת לא ביאר 
תחילת אוצרות נראה מדברי הרש"ש עצמו שכתב שהוא  אך. הרש"ש, ושכך סובר ממוהרח"ו

 שכאן לא מתאים. , וכוונתוחיים

כיון שפתיחה זו אינה  חצאי לבנה הרש"ש , עשהדווקא בספר עץ חייםש הואנלע"ד מה אבל 
הספר, אמצע היא נמצאת בבעץ חיים ושם  שמלשונה משמע שהיא פתיחה לספר ,שייכת

פתיחה  משאירהיה גם הרש"ש נראה שהספר  תחילתשהיא ב, בספר אוצרות חייםאולם כאן 
על אוצרות  הגהות הרש"שועוד לא ראינו  היא כתובה בראש הספר.ש, פתיחה לספרכזו 

 . וכנזכר לעיל מכתב יד הרב מהר"י צמח.כנלע"ד על עץ חיים, אלאחיים 
ביאור המילות אות ב' וג'  רב קאסוברל" עמוד העבודה, ראה ספר "מורכבויש  פשוטיש  יא

שכתב, כל דבר שנתהוה משני דברים או יותר זה מורכב, וכל דבר שאין בו כי אם דבר אחד 
דבר )דצח"מ( שמורכבים הם מי, חומח, צומם, ד-זה פשוט. כל מה שיש בעולם הוא מורכב מ

נו כל פר )ארמ"ע( וכו'. ואע"פ שארבעה יסודות אלו נראים לעים מוח רש אמארבעה יסודות 
אחד מהם פשוט, הרי הוא ודאי מורכב, רק שהוא בחינת פשוט בערך דבר יותר מורכב ממנו. 

. וכן בלשון מדובר על מציאות אור פשוט בלי שום הרכבה כלל. אחדות בלי שום תרכובת כאןו
... שוה באחדות ובהשואה גמורההיה  פשוט:... אור דף א' ע"א )מבו"ש(במבוא שערים הרב 

... פשוט שוה בהשואה אחת:... הכל היה אור אחד דף י"א ע"ג )ע"ח( ץ חיים א'בעע"כ. וכן 
 .כ' ע"ב" דף שומר אמונים הקדמוןע"כ. וראה "

אור דע כי תחילת הכל היה כל המציאות ... ז"ל: אוצרות חייםבפירושו על  הרמח"לוכתב 
בלא ה , אלא שהימתחילה קדוםהוא האור עצמו שהיה  -, מה שהוא עתה ספירות פשוט

, שאי אפשר לגדור אותו בשום גדר. אור פשוט, ונקרא אין בו שום השגה. וע"כ שיעור כלל
 שלא ניתן להיות מושג ונראה כלל... עכ"ל. והוא הוא הרצון
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, והיא יגהפשוט להאציל הנאצלים לסיבה נודעת יבעלה ברצונושהיה אור הא"ס. וכ

רחום וחנון וכיוצא, כי אם אין בעולם מי שיקבל רחמים ממנו איך יקרא  ידליקרא

 אר הכינויים.בש הזרך דל הוא רחום, וע

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
מתוך  הגילוי הראשוןהיינו  כמאמר הלשם ביאורים א' דף א' ע"ב שהרצון לדייק, צריך יב

הרהור, אדם  ג'' מחשבה, עולם קו וצמצום. ב' רצון, נקרא אין סוף. אגילויים )שהם חמישה 
, רצוןיתברך שמו". ומזה נבין שיש  עצמות אמיתתו הנעלמה"-בי"ע.( מ ה'' אצילות, דקדמון. 

שהוא אחדות פשוט, ולכן משולל מלתאר עליו שום שבח ומעלה... ואין שום  בעל הרצוןויש 
 ע"כרעיון וֵשֶכל לתפוס אותו, וגם ההרהור אסור בו... דיבור ומלה במה לדבר בו ואין שום 

יחוד הא"ס ב"ה הוא, כי כבר ידעת  .וז"ל:..רמח"ל קל"ח פתחי חכמה פתח א' ע"ש. וראה ב
 ... ע"כ ע"ש.והוא בעל הרצוןאין אנו מדברים ממנו כלל,  ברךשעצמות המאציל ית

אם נאמר שמדבר מאחרי ווקא דהוא ברצונו זה נבין קצת, כי מה שכתב כאן, כשעלה  ועל פי
להיטיב  לפועל שלמות פעולתו)שממנו והלאה צריך להוציא  הרצוןהגילוי הראשון שהוא 

לזולתו לפי השתלשלות העולמות עד סוף כל המדריגות להיקרא על ידי הנאצלים רחום וחנון 
 ", לא שייך לייחס דבר. עצמות אמיתתו הנעלמה"-וכיוצא בזה(. אך ב

. ותדע שצריך להעמיק בזה ב כאן טעם לבריאת העולם הוא מהרצון ולמטההיינו שמה שכתו
 הרבה מאוד, ואל תסתפק בזה. 

בספר  והרב יוסף אירגאס)הרמ"ע( מפאנו שהאריך בזה הרבה,  הרב מנחם עזריהעוד  וראה
הלשם שבו , וכן ראה מה שכתב בעל כ"ד –כ' ", בויכוח השני מאות "שומר אמונים הקדמון

 ".הקדמות ושערים" וכן בתחילת ספר "ספר הביאוריםתחילת " ואחלמה
ע"ח שער הכללים ראה  .בקיצור נבאר כאןוצריך הרבה להרחיב  סיבת בריאת העולםבעניין  יג

לברואיו  כדי להיטיב:... כשעלה ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם בתחילתו דף ה' ע"א
שעה"ק דף ב וכן כתוב ... ע"כ.ברךבו ית להדבקלמעלה מרכבה ויכירו גדולתו ויזכו להיות 

להטיב כשעלה ברצון המאציל העליון לברוא העולם, אשר סיבת בריאתו היתה,  :...ע"א ל"ט
יזכו להיות מרכבה , שרצה לברא, לכשיכירו את גדולתו יתברך, וע"י מעשיהם עם הנבראים

 יתברך. ע"כ.  להתדבק בולמעלה,  לו

בכל פעולותיו  'כדי שיהיה שלם וז"ל: ע"ג, וכן י"א ע"א חיים כתב הרב דףבעץ ראה  ועוד
לא היה כביכול נקרא  -א פעולותיו לידי פועל ומעשהימוצוכוחותיו ובכל שמותיו ואם לא היה 

ציל הנאצלים ולברא הנבראים וכשעלה ברצונו להא :ע"ג ע"ח א' דף י"בע"כ. וכן  שלם וכו'
: סיבת בריאת העולמות שעה"ק דף ה' ע"דע"כ. ..והוא להקרא רחום וחנוןהנודעת  לסיבה

ובכל השמות ובכל הכינוים היתה לפי שהנה מוכרח הוא שהקב"ה יהיה שלם בכל הפעולת 
 ע"כ. ...של גדולה ומעלה וכבוד

אינה , זאת להקרא רחום וחנוןלסיבה נודעת והיא  בפירוש אוצרות כתב וז"ל: הרמח"לוראה 
ראה לשם ... ע"כ. ההטבההיא ענין  התכליתית, והראשונה השניה, אלא הסבה הראשונה

 .חלק הביאורים א' דף א' ע"א

, ואיך מיטיב להיטיב לברואיווהיינו שהסיבה היא אחת לבאר ששתי הסיבות הם  ונלע"ד
והיא העבודה ובזה  ויקרא רחום וחנון על ידםשיתגלו כוחותיו ומידותיו  דייל לבראויו? ע

שספירותיו מתגלות ואנו נדבקים בו ונעשים ע"י כך יתגלה הטוב האמיתי לברואיו והוא כ
  .לשכינה מרכבה

פרק משלי  להיטיב לנבראיםגם בשמותיו וכינוייו וזה  שאנחנו קוראים לווזה סוד עבודתנו 
הּו "ט"ז פסוק ד':  הכל עשה בשביל קילוסו... וגם רשע ליום רעה  רש"י "כֹּל ָפַעל ְיהָֹוה ַלַמֲענֵּ

כל מה שברא הקב"ה לכבודו "כל הנקרא  אבות פר' ו'להניחו ליום רעה. וכל זה קילוסו. ועוד 
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עצמו  האור שלו בנקודת המרכז אמצעית שבו. ושם צמצם טועצמו באמצע ואז צמצם

של המאציל  , וזה היה צמצום הראשוןיזבנתיים טזוהסביבות ונשאר חלל אל הצדדין

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

הנה אין הכוונה וכן מה שיסדו שהכל ברא לכבודו.  בשמי לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו".
אורו וכבודו להראויים  י שיתגלהשהוא לתועלתו ולטובתו ח"ו אלא עומק הכוונה הוא, כד

, כי הנה גילוי אורו וגילוי כבודו ית"ש, הנה הוא עצמו הנה הוא העונג והנועם והזיו לזה
הּו והזוהר לכל הראוים להדבק בו ולהתייחד עמו... וזה הוא שאמר " "  כֹּל ָפַעל ְיהָוה ַלַמֲענֵּ

 .ר"ל למען אורו שיתגלה להרואים לזה

הּו":'ז פסוק ד"פרק טל משלי תרגום יונתן ע ועוד כלהון עובדין  :..."כֹּל ָפַעל ְיהָוה ַלַמֲענֵּ
 . להיטיב למי שמשתדל באורייתא... דאלהא לאלין דמשתמעין ליה.

שהוא  מזיו השכינה הנולו שילראויים  כדי שיתגלה כבודו ע"כ. היינו, ...לכבודוושהכל ברא 
ה ויחזו את האלוהים ויאכלו העונג הגדול ביותר שיש. שצדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינ

 .ההטבה האמיתיתוהוא  ,וישתו
שכתב שאינו רוצה לומר שהוא צריך להיקרא  ד'אות  הרמ"זהגהת  אוצרות חייםבסוף  ראה יד

התוארים אבל לגבי  אלא לגבי התחתונים מאצילות ולמטה יכֹונו אלו מצידו ח"ו רחום וחנון
ואפילו בשם המיוחד אין לתוארו כי שמו אינו ידוע  אין סוף ב"ה אין שם שום תואר ושם כלל

דוע לו לבד ולא לשום אחר... לשום נאצל ואפילו לא"ק וזה סוד הוא ושמו אחד ר"ל ששמו י
 .ע"כ

ם איך אפשר לומר באמצע האור שלו, של הא"ס, שכן אם יש אמצע יש התחלה וג קשה טו
האש"ל אוצרות דף א' . והביאו הדב"ש דף י"ט ע"ד ודף מ"ט ע"גמה שכתב  וראהסוף ח"ו. 

. ע"כ לצדדים אחר כך באמצע נקודת המרכז של האור שנסתלק ונצטמצםוז"ל:  ע"א אות א'
על שם  שתירץ שאמצע אורו הכתוב כאן הוא .מבו"ש דף א' ע"א הגהת הצמ"חע"ש. עיין 

צמצום שייך לשון אמצע ומרכז. ושם באותו האמצע בנקודת ששם אחר שיש מקום ה העתיד
הובא  ברמ"זהאמצעית, שם התחיל לצמצם עצמו אל הצדדים והסביבות. וראה  המרכז

 דייק אורו לאפוקי עצמותוממש  אורווז"ל: באמצע  ע"ג ע"ח א' דף י"א א'אות  בהגוב"י
והוא כדרך הנשמה שאינה מחזקת מקום. ע"ש. ועניין זה עמוק מאד ולזה צריך עיון נוסף 

  גדול מאוד.
כי  לאו דווקא חללשכתב  אות ו' סוף אוצרות חיים )הרמ"ז(הרב משה זכותא הגהות  ראה טז

לשון מוהרח"ו ב"ה נקרא חלל... ע"ש. וכן מוכח  וףסין מהאור אבל לגבי ארשימו נשאר שם 
ונזאנו, )המד"ל( לי דנחם מרב ה, מכתב יד מהדורא בתראבמהדורא החמישית הנקראת  עצמו

הטהור של  וזה לשונוהרב יוסף אביבי בדרוש אדם קדמאה הוציאו לאור )שנת תשע"ד( 
שמוהרח"ו גם כן  הריממנו יתברך". ע"כ ע"ש.  רושם אור: "ונשאר בזה החלל מוהרח"ו

 , וכמו בכל מקום.ררושם אוהתכוון שנשאר במקום הצמצום 

לעולם נשאר :... "והנה הודענוך, כי כל דבר שבקדושה, שער הפסוקים דף ט' ע"א נזכר וכך
בחינות יש אל המלכות  ד':... דע כי שער הכוונות דף צ' ע"א". וכן הרשימו שלה תמיד קיים

נשאר ממנה רושם שם בכל מקום ששורה  כל דבר של קדושהנוק' דז"א כנודע אצלנו כי 
 לא ימוש משם. ע"כ. ועוד בכמה מקומות. קבוע תמידי

כאן שהעיר על מה שמאריך הרב לבאר איך היה הצמצום, הוא מפני  בכרם שלמהראה  יז
אמצע, וכמו שפירש נקודת הלקבץ להצדדים שמקובל אצלנו תמיד פירוש צמצום הוא, מ

ַע יהושע ג'  י'רש"י  ְדעּון: ַויֹאֶמר ְיהֹושֻּ ֹּאת תֵּ י  ְבז ְרְבֶכם... רש"י והרד"ק:... בזאת כִּ ֵאל ַחי ְבקִּ
 . ע"כ. בין בדי הארוןכאן, שצמצם כולם  מצומצמיןבמה שאתם רואים שכלכם  -תדעון 

היא משמעות למקום קטן. וכמו שמקובל לפרש המילה צמצום, וכאן צמצם מפיזור  הרי
 היינו מהמרכז לצדדים, ולכן האריך. הפוכה 
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א', מכל צדדיו עד שנמצא עולם  יט. וזה המקום החלל הוא עגול בהשואהיחהעליון

מקיפו בשוה מכל  וףסין וכל העולמות נתונים תוך החלל הזה ואור הא כהאצילות

 צדדיו. 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
של המאציל", שמשמע מזה לכאורה שיש  ראשון"צמצום  במה שאמר כאן אל תטעה יח

של  יחידאלא כוונתו שזהו הצמצום הראשון והוא ה - אינו כן ,של המאציל שניצמצום 
 . א"קהוא של ואמנם יש צמצום נוסף והמאציל, 

והוא שהאור  אחר "צמצם עצמו צמצום הנקודים פרק ב'שער באוצרות שנבאר בהמשך  וכמו
שהיה מתפשט בתוכו של האדם הזה מטבורו עד סיום רגליו העלהו בחצי גוף העליון מן 

צמצום שאמר "זה ע"כ. " הטבור ולמעלה ונשאר המקום שמן הטבור ולמטה ריקן בלתי אור
מה שצריך להבין הוא, ומעתה לצמצום הראשון של המאציל,  השני, אחר" הוא אחר

בהמשך יתבאר שכל בחינה חדשה  בלבד. אחדאחד מהם צמצום  שבמאציל וכן בא"ק יש בכל
 יקדם לה בחינת הצימצום.

:... באופן שהמקום החלל ההוא, היה עגול מכל סביביו, שער ההקדמות דף ו' סוע"בראה  יט
לפי שכיון שאור האין בהשואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זויות... והסיבה היתה 

, בציור עיגול שהוא בהשואה אחתהוכרח שיצמצם עצמו גם כן  סוף הוא שוה בהשואה אחת
 בהשואה. ולא שיצמצם עצמו מצד אחד, יותר משאר הצדדים... ע"כ. ע"ש. 

, ועל כן היה בעיגול אחד בהשואה. פשוט בתכלית הפשיטותגם מובן עניין היות האור  מזה
בהמשך בצמצום  שאם היו באור הדרגות, האור האחרון הוא היה מצטמצם, וכמו שמבאר

 הם המצטמצמים. נה"י שלו א"ק שה

המחשה להבנת העניין. אם מפוזר על השולחן קמח על ידי ניפוח אויר בחזקה נקבל  ונוסיף
למרחק עיגול בהשוואה אחת, אך אם יש עם הקמח גרגירי חול ואבנים קטנות כל סוג יתרחק 

על היות האור  מורה מכל צדדיו שווהעיגול אחד בשווה. ולכן כאן  אחד, ולא הכל בעיגול אחר
  בתכלית הפשיטות ללא הדרגות.פשוט 

, שבתחילה היה האור הכל י"ה י"הצמצ"ם בא"ת ב"ש הוא -ש הרמ"ז אות ה'הגהות ראה 
הרי  ,ה' -והעיגול  ,ו' -, שהוא הקו ו"הואז היה צמצום, ובמקום שהתפנה נעשה  יהי"ה
היה צריך להיות  ,'צ' באתב"ש ה-ו ,'מתב"ש ' באי, שכן צמצם. ונשים לב שהסדר אינו יהו"ה
 . צ'שהיא  ה'-כנודע, לכן גברה אות ה מכח הדין, אך כאן היות שאין הצמצום אלא מצמ"צ

בעניין התפשטות  בספר הכללים, וכן האריך הרבה הלשם ביאורים ב' דף ט"ו ע"בוראה 
אדם אדיר במרום פרק ה' והסתלקות ראשונה והתפשטות שניה. ראה שם באורך. ראה עוד 

 מכון רמח"לבמהדורת ותשנ"ה(,  ירושליםתרמ"ו ודפוס  לוריא)מהדורת  צ"ב ודקדמון עמ
 . ע"ש.ליהו"הוהם נהפכים  ו"ה, והוא מה שנמשך לי"ה"סוד  וז"ל: קל"זתשע"ח הוא בעמוד 

. שבאור אין סוף לא היה הרב אשלג במאמרי הסולם דף רס"ולהבין מה שביאר  עוד צריך
אין וזה נחשב כאילו אור  כשלא מרגישים את אור ה'ום שינוי, רק במקבלים חל השינוי ש

הסתלק וזה קיצור לשונו: אין שום שינוי באור העליון ממה שהיה קודם הצמצום, לבין  סוף
... כלומר אור אין סוף יתברך ממלא את כל רק מצד המקבלאחר הצמצום כי לא היה צמצום 

לאדם שיש בביתו מטמון ואינו מרגיש בו שיכול  והמשלהחלל גם לאחר הצמצום... ע"כ ע"ש. 
למות מרעב, ועוד מה שהנשמה ממלא כל הגוף ואין מרגישים אותה, וזה מה שאמר דוד 

יָאה )תהלים קמ"ב ח'(  יהֹוצִּ ר ַנְפשִׁ ַמְסגֵּ . הנפש סגורה נחשבת שלא ֶמָךְלהֹודֹות ֶאת ְש  מִׁ
 מרגישים אותה.

נתונים תוך החלל הזה. אע"פ שמשמע  וכל העולמות אצילותכאן אומר הרב שעולם ההנה  כ
אלא צריך להבין  ,אינו כן, יהיו כאן בחלל הזהעולמות הנאצלים הכל לכאורה שכוונתו לומר ש

כל העולמות, והוא מפני  שארכן בנוסף ושיאצל במקום הזה ממש  לעולם האצילותשכוונתו 



כא                                               חייםאוצרות                                                       

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

)א"ק ואח"ף( עד  עולמות אין סוףכאן בחלל הזה שגם  העיקרישעולם האצילות הוא 
גילוי עולם האצילות. וכן עולמות שלמטה )בי"ע( ממנו מאירים לנאצלים להאצילות הם הכנה 

שם על ידי  בעצםיתברך  אין סוףשבו מתגלה אור והעיקר הוא עולם האצילות עד העולם הזה 
ולכן הזכיר אותו בפרטות והוסיף  היה והוה ויהיההמורה הויותו שהוא, האין סוף,  הוי"ה

וזה . בחלל הזהשכולם יהיו נתונים כאן  כל העולמותו אצילותלכן אמר ה עיקרהשאר והוא 
 שם העצם:.. ולכן לא נקרא הלשם שבו ואחלמה בהקדמות ושערים שער א' פרק ה'לשון 

של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כנ"ל אשר  דיוקנווהוא  ב"ההוי"ה אלא רק השם 
כל עבודתו ובו נתראה אלינו להיות  האצילותעל ידי  עצמותו גופהבו )בשם הוי"ה( נתגלה 

 ... ע"כ ע"ש. אליו



 חייםאוצרות                                                 כב  

 אור כגמן החלל העגול הזה המשיך כב, אז דרך צד אחדכאכאשר צמצם עצמו והנה

א"ס אל תוך החלל וממלא האור הנמשך מ ,ישר דק כעין צינור אחד כדדרך קו אחד

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
, התעוררה מחלוקת גדולה משלאו שהוא כפשוטו בעניין השאלה האם הצמצום הוא  הנה כא

, כתב שם שאם מ"ה עדשומר אמונים הקדמון ויכוח שני אות ל"ה בין המקובלים, ראה 
, אלא וסותר עשרה עיקרי אמונהנאמר שהוא כפשוטו הרי שבזה נופלים בכמה שיבושים, 

ע"ש. שאומר גם אם נאמר כפשוטו לשם ביאורים א' דף ג' ע"א . וראה אינו כפשוטוודאי 
נעשו לא שייכי בו כלל. ע"כ ע"ש. עכ"ז הנה הוא במהות נעלם כזה, עד שכל החקירות אשר 

 . משלשהרי הרב ביאר שאפילו בא"ק הכל אינו אלא לשבר או לשכך את האוזן. והכל הוא 

מכתב יד  מוהרח"וראיתי שבמהדורא בתרא החמישית בדרוש אדם קדמאה של  לאחר זמן
. משלכתב מוהרח"ו בפירוש שהוא  ,הרב יוסף אביבי, הוצאת )המד"ל( רבי מנחם די לונזאנו

צמצם עצמו צמצום שוה מכל צדדיו  וףסין הטהור: "וכדי שתבין העניין דע כי א שונולה וז
בדרך עגול, ונתגלה שם אויר העולמות, ושם נאצל אצילותו. וז"ש בזוהר )ח"א דף ט"ו ע"א( 

 מציאותאלא משל ודמיון להבין ממש ר"ל שאינו בקוע  )ע"כ(. אוירא דיליה, בקע ולא בקע
 ות". עכ"ל. ע"ש. בריאת העולמ

 .ואינו כפשוטו ח"ו משלבזה כלל, והכל  ואין מחלוקתפשט הספק  עצמומוהרח"ו  הרי
מה שאמר "אז דרך צד אחד מן החלל" ומקום זה של חדירת הקו בתוך החלל, מכל מקום  כב

 בחלל הזה הנאצל.  מעלהשהוא, יקרא 

הסובב, סובב  וףסין הזה הוא תלת מימד, כמו כדור, ואור אשנשאר אחר הצמצום  החלל
הסובב ובין העיגול  וףסין בין אור אחלל יש עוד כתר דא"ק. ושהוא  סביב העיגול הראשון

 הוא בין כל עיגול ועיגול. נבאר בע"ה לקמן. עיין בעניין זה בעיונים והרחבות.  כךהראשון, ו

ינה שלא מבח וףסין בפירוש האוצרות וז"ל:... האדם הישר יצא אורו מאור הא הרמח"ל כתב
מן האור  שאינם אלא. וזה לו יתר שאת על בחינת העיגולים, רוחהגיע בה צמצום, ונקרא 

, כנודע. וגם מכח הדין, כמבואר לקמן, שאין הצמצום אלא נפששנצטמצם. ולכן הוא בבחינת 
 היא דין... עכ"ל.  הנפשבחינת 

הייתה באותו המקום ב"ה בו הוא מבחינה שלא  וףסין שהקו )האדם הישר( שנכנס אור א הרי
, ובחינת הנפש שנכנסה בעיגולים היא רוחגבוהה יותר והיא  השהיה בו צמצום. והוא בחינ

 . אות י"א בהגהות הרמ"זהייתה באותו מקום. ראה 
, אחד דווקא, ורק קו קו דרךמאריך בעניין הכרח המשכת אור א"ס  מבו"ש דף א' ע"בראה  כג

 שם, ועוד קוים. לא כמה גםו ,רחבגם שאינו , וקוהכרח היות הרי , בתוך החלל. דק וגם שהוא
 , ע"ש באורך. כוונתו של המאצילשאם לא כן לא היתה נעשית 

 להכריח את הדברים שהם כךמבוא שערים וב קדמותהה שערלמה מאריך הרב בלהבין 
האר"י וחכמים הופעת שלש מאות שנה לפני כולא אחרת, הוא מפני שהזוה"ק התגלה  דווקא

מפני שלא נגלה  על פי האמתתמיד ופרשו בו דברים לא סקו בו לפי דעתם גדולים מקובלים ע
האר"י היה צריך להוכיח להם ולהכריח השיטה שלו ודעתו שרק כך לכן , ואליהו הנביאלהם 

 נעשית כוונתו של המאציל ובשאר ההבנות לא תצא לפועל כוונת המאציל. 
יש להאריך הרבה וראה בהמשך עיונים והרחבות. אך בקיצור צריך  הקו הזהבעניין  הנה כד

שעה"ק דף ח' להבין שאור אין סוף מלובש בתוך הקו הזה. וכך מגדיר קו זה מוהרח"ו ב
וח רפש נ". ע"כ. הרי צורה, או עצמות, זה בחינת צורת יושר דא"ק:... "הקו הזה שהוא אע"ג

 של הא"ק.  רותהאו, שהם הא"ק ( שלנרנח"יחידה )ייה חשמה נ

 הוזוז'אנו )המד"ל( לא דנחם מרב המוהרח"ו בתחילת מהדורא בתרא של כתב יד  וזה לשון
מראשו ועד נכנס בפנימיותו  וףסין . ואור האדרך החלון דבק עם הא"סא"ק  :לשון הזהב



כג                                               חייםאוצרות                                                       

המקיף  וףסין אבל נשאר מקום פנוי בין האור שבתוך זה החלל ובין אור הא כהאותו

יחזור הדבר לכמות שהיה  ןכא לם שא כזשנתצמצם אל צדדיו כוכראת החלל הזה כנז

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

כתרו דבק עם המאציל של העגולים וגופו מתפשט בתוך החלל, ו החלון, וראשו הוא תוך רגליו
 . ע"כ.ואין לנו כח לדבר בועצמו 

ושים :... "והנני מבאר לך בקצור, ענין כללות של כל הבריאה, שעה"ק דף ו' סוע"דוראה 
 ראשונה מה שיש בעולמות, הלא הם, בחינה כלבחינות נפרט  שתי, הנה בדעתך בזה מאד

 . ויש בהםכלם כאחדהנזכרים  כל העולמות, הם השנית ... והבחינההאין סוף נתהיא בחי
תקט"ו תפילות לקדוש וראה ספר "... ע"כ ע"ש. בתוך הכליםאורות המתעלם  עצמותבחינת 

 : כל העולמות הם כלים לגילוי יחודו יתברך. ע"כ.ה' הרמח"ל תפילה י"ד

, ועליו כלים דא"ק שלונרנח"י ה בתוך הקו, הקו הוא צורת או עצמות הא"ק וףסין אאור  הרי
 . עד העולם הזה עצמות וכלים של כל העולמות והפרצופים כן על דרך זהו

:... הנה הכתר שבזה הפרצוף דכתר דכתר דאריך אנפין דא"ק )שהוא נה"ש דף ו' סוע"בוראה 
 ... ע"כ ע"ש. ובו מלובש אור הא"ס הכתר של עצמויחידה דיחידה דיחידה דא"ק( הוא 

 .קוף הוא הכתר הפנימי של א"סין שהקו המלביש אור א הרי

:... ותחילת הכל האציל האין סוף ויכוח ראשון אות ס"ז -שומר אמונים הקדמון וראה ספר 
הראב"ד ז"ל בתחילת הקדמתו לפירוש ספר  כתבשו , וכמהוא כתר עליוןממנו, עלול אחד, 

ליתחייב ממנו כתר עליון,  עלת העלותיצירה, כי  כֶׁ עד שאין בינו פשוט בתכלית הפשיטות,  שֵּ
 , עכ"ל... ע"ש. אלא שזה עלה וזה עלול, ובין עלתו דבר

שהוא  ניצוץ א':... כתב כי מן האין סוף נמשך ונתפשט וז"ל למטה נה"ש דף י"א ע"אוכן 
נשמה דקה מכח עוצם הארתו והוא  ניצוץ אחד נברא נתלבש בכחוזה הניצוץ אלהות בחינת 

י' ספירות בהעלם ודקות גדול -וזו יחידה יש בה שורשי כל ה יחידהוהיא נקרא  מאד מאד
שאי אפשר להיות לנאצלים יותר דקות ממנו ועל הניצוץ הנזכר נאמר "בנים אתם לה' 

"אני אמרתי אלהים אתם". "ויעל אלהים מעל אברהם". "האבות הם הם -אלהיכם" ו
  ע"ש. .ע"ח ב' דף פ"ט ע"בהמרכבה"... ע"כ ע"ש. ראה גם 

 יך עוד לעיון.שהוא עניין עמוק שצר הראת לדעתאתה 
הנה הכלים של העיגולים נעשו . ע"כ". בעגולים)בל"י( כתב ממלא אותו " בית לחם יהודה כה

הצמצום. בתחילה נעשה התחיל מהנקודה האמצעית ממנה ובצמצום האור מלמטה למעלה, 
בע"ח א' דף י"ב דעשיה, ואחר כך באחרונה עיגול כתר דא"ק. כמו שכתב  מלכותכלי עיגול 

הדב"ש דף י"ט שהביא את  שמן ששון א' דף ד' ע"ד אות ט"ובשם  א'אות הגוב"י  ע"א
 . רע"ב

האור  התחיל קובתחילה וז"ל:  בע"ח א' דף י"א סוע"דבכניסת האור דרך הקו כתב  אך
 כעין גלגל א' עגולנתפשט ונמשך ונעשה  בסוד קובתחילת התפשטותו  תכףלהתפשט שם ו

 (הגוב"י)הגהות וביאורים ראה שם וק עם הא"ס... ע"כ. מסביב והעיגול הזה היה בלתי דב
כי מצא שם בחינת עיגולים מהרשימו שנשאר בחלל ולכן נמשך גם הוא בסוד וז"ל:  )ט'( אות

 עיגולים בתחילה כדי להחיותו. ע"כ. 

 עיגול האורות מלמטה למעלה, ביציאתשכך הוא הסדר.  הביןסדר הפוך, אלא יש להרי 
תחילה. ובתוך נכנס דא"ק  כתרל ,האור מלמעלה למטה בכניסתה. ותחילהצטמצם  מלכותה

 עבור היושר.רוח בחינת השנכנס בעיגולים, ו נפש' מיני אור, בחינת בהקו יש 
 בעיגולים כנ"ל.החלל האור האין סוף הסובב ובין העיגולים שכבר נתמלא  בין כו
כאן, וזה לשונה:  יש תוספת שאינה שייכת פירוש האש"לבאוצרות חיים עם זה  במקום כז

בעץ "וסיום הקו הזה למטה אינו נוגע גם כן באור האין סוף עצמו"... ע"כ. והיא הייתה הגהה 
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ויחזור ויתחבר האור הזה שבתוך החלל עם אור הא"ס ביחד כבראשונה, וע"כ לא 

. ודרך הקו הזה כרכנז דולב א' דקנתפשט ונמשך האור הזה אל תוך החלל רק דרך קו 

, וע"י כן מתדבקים הנאצלאל תוך החלל העגול שהוא  המאצילנמשך ויורד אור הא"ס 

 . כחהמאציל בנאצל יחד, ולא עוד

הוא מקיפו בשוה מכל צדדיו עכ"ז אותו  וףסין שכל האצילות הוא עגול והא ואעפ"י

ראש האצילות ועליונו,  ראהמקום שנשאר דבק בו ונמשך ממנו ראש הקו הזה שם נק

וכל מה שמתפשט ונמשך למטה נקרא תחתוניות האצילות. וע"י כן נמצא שיש בחינת 

מעלה ומטה וראש ורגלים  נתלא היה בחי ןכא לם מעלה ומטה באצילות שא

  :כטבאצילות

היא כי הנה כל  חתא, הבחינותב' האור הזה המתפשט תוך החלל הזה נחלק לוהנה 

שיהיה בבחינת עיגולים אלו בתוך אלו. והמשל  למוכרחהאורות שבתוך זה החלל הוא 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

כמתבקש כאמור שאינה שייכת  וכאן הורדנו אותה, שנכנסה בתוך הספר, חיים דף י"ב ע"ג
  ע"ש. חכ"רה כלל כאן. וכן עשו במהדורות החדשות. הסבר לזה יבואר לקמן בהא

דרך הקו הזה עובר כל השפע לכל האצילות לעיגולים וליושר, כאמור לעיל, לעיגולים אור  כח
מאור אין סוף הסובב,  מועטת ארהה, ויש עוד הארעיקר הדרך הקו , ורוח, וליושר אור נפש

שורה מתחילה הזה:... כי במקום הזה נתהוו כל  בע"ח א' דף י"ג ע"אלעיגולים. וכמו שכתב 
לכל העולמות  ומאירעליהם  ואור א"ס מקיף וסובבהעולמות כולם אין דבר חוצה לו 

עיקר מה שמאיר בהם מלבד )העיגולים( אשר בתוך המקום הזה מכל צדדיהם בהשוואה א'. 
מות האלו המתפשט ממנו ונמשך בתוך כל העול הארה האמיתית גדולה וממשית דרך הקו

 דווקא.  קוכנ"ל... ע"כ ע"ש. הרי שעיקר ההארה בעיגולים היא מה

:... ראה שם באורך כל ההכרחים הנ"ל וכתב וז"ל: "ועוד כי העולם מבו"ש דף א' ע"ג פ"ב
שינוי בחלקו לא מעלה ולא מטה"...  בו )העיגול( החיצון מכולם היותר דבק בא"ס לא היה

פירות י' סשיהיה הדרגת  גורםהיושר, דרך לעיגולים  שעל ידי אור הבא משמעע"כ. ע"ש. 
 . מלכותולמטה יקרא  כתר , שבמקום כניסת האור שם יקרא מעלה והואבעיגול עצמו

הסובב ובין העיגול הראשון, הרב אמר שם,  וףסין לעיל בעניין החלל שבין אור הא הנה כט
", אמנם כאן שהקו אינו מגיע עד למטה מביא טעם לכמות שהיה"שאם לא כן יחזור הדבר 

 מושגים.  שנישהרב משתמש בבאצילות". הרי  מעלה ומטהאחר, "שאם לא כן לא יהיה 

הסובב ובין  וףסין ", זה מתאים לחלל שבין אור אלכמות שהיההדבר יחזור "שאם לא כן  א(
 העיגול הראשון. 

באצילות", וזה מתאים לקו שאינו  רגליםוראש ו מעלה ומטה"שאם לא כן לא היה בחינת  ב(
. וכאמור במקום אחר, וכל אחד מכוון שוניםמגיע עד למטה. וצריך להבין שהם שני עניינים 

, מובן הכל. אך יש קושי בהבנה זו לפי גירסת אוצרות חיים שעה"ק וע"חלפי גירסא זו וכן 
 .  וכ" עם פירוש האש"ל כנ"ל, וצריך להגיה שם וכמו שכתבנו לעיל בהארה

צמצום המאציל בעיגול אור אין סוף הוא פשוט, ולכן היה היות ו .זה הוא הכרחלהבין  הנה ל
הוכרחו כל העולמות להיות בבחינת עיגולים כדי ולכן שווה ולא בצורת מרובע או משולש 

 . בעבור המאציל, וזה שווהשהאור א"ס ישפיע בהם ב

וז"ל:... ועוד יש סיבה אחרת,  הנאצלים בעבורכתב שם שהוא גם  שעה"ק דף ו' רע"גוראה 
אשר היה עתיד להאציל אחר כך באותו המקום החלל והאויר הפנוי  בעבור הנאצליםוהיא, 



כה                                               חייםאוצרות                                                       

על דרך בזה אור ספירת הכתר הוא עגול אחד ובתוכו עגול אחר והוא ספירת החכמה, ו

, ואח"כ בתוכם עשרה לאריך אנפין )א"א(עיגולים שהם י"ס דא עשרהזה עד תשלום 

דאבא אלו בתוך אלו עגול בתוך עגול עד סיום כל  ירותפסעשר עיגולים אחרים והם 

ו, ונמצא שיש תכמו ןכם פרטי האצילות. ולכל עיגול מאלו יש אור מקיף אליו עגול ג

 אור פנימי ואור מקיף וכולם בחינת עיגולים. 

ישר הכי הנה באמצע כל האצילות הזה העגול מתפשט דרך קו  לבהיא והבחינה הב'

ל ממש רק שהוא ביושר, ויש בו בחינת א"א ואו"א וזו"ן, בחינת אור דוגמת העיגו

, כי הוא קו ישר צלם אלהיםקראה התורה את האדם  ב'-ביושר. ולבחינה זו ה םוכול

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

קרובים , כמו שיתבאר, יהיו כלם כי בהיות הנאצלים בתמונת עגוליםהנזכר: והענין הוא, 
יך להם, אחת, והאור והשפע הצר בהשואההמאיר ומחיה אותם  ודבקים עם האין סוף
 בשקול אחד מכל צדדיהם... ע"כ ע"ש. ]הסובב[ יקבלוהו מן האין סוף 

 הוכרחשנשאר בו  רשימווז"ל: כי להיות החלל עגול וכן ה אות י' הרמ"זמה שכתב  ראה
להתקרב אל שורשו שהוא א"ס המקיף סביב... ע"כ  טבע האורש וגםלהתפשט תחילה כן, 

ולא היה , משולש היו בו חלקים רחוקים מהא"סאם היה בצורה של מרובע או ולכן ע"ש. 
 .מאיר בהם בשווה

ד"ה ונמצא כתב וז"ל: כי בחינת א"א  בנה"ש דף ט' ע"בשהביא בשם הרש"ש  אש"לראה  לא
לפי הסדר  יוצא לנו, ודוק'... ע"כ. וא"א הכוללשהוא א"ק המוזכר בדברי הרב ז"ל הוא בחינת 

 ערך זהשלפי הרי  א"קהוא  א"אאמרנו ש אםו כמו שכתב. א"אאחרי  אבאגם יבוא שהזה 
, וכן לפי זה העיגולים הבאים שהם של לא"קביחס  אצילותהוא בחינת  אריךשאחרי  אבא
 . וכו' בריאהבחינת יהיו  אימא

להבין איך היא עמידת העולמות והפרצופים זה בתוך זה בעיגולים וביושר צריך אתה  הנה לב
, שם הרב מבאר עמידת כל העולמות ופרצופים, ע"אדף י"ד  -בע"ח א' דף י"ג ע"ד לעיין 

כשבעיגולים הקרוב יותר לאור אין סוף הסובב הוא כתר דא"ק המעולה, והמרוחק ביותר 
ביושר הקרוב יותר  אמנםמהא"ס הסובב שהוא פנימי ביחס לא"ס היא נוק' דז"א דעשיה, 

ה הרחוקה ביותר לקו שבו אור א"ס הוא המעולה ביותר, והמרוחק היא נוק' דז"א דעשי
 במקום המרוחק ביותר משתי בחינות הא"ס.  העולם הזהמאור א"ס היושר. ומקום 

בחינות שהם: אור פנימי, כלים ואור  ג'מבאר שם באריכות שיש לעיגולים וכן ליושר  הרב
 לכל האצילות מקיף, ועוד מלמד אותנו שאור המקיף דיושר אינו מקיף ליושר אלא מקיף 

בע"ח א' ודף י"ד  לים. וגם מבאר לנו שם מקום העולם הזה שלנו, כמו שכתבונמצא בין העיגו
:... נמצא כי כדור הארץ שאנו עומדים בו הנה הוא הנקודה האמצעית שבכל העולמות אע"א

אנחנו  וזהו בערכנושהוא באמצע האוכל והאוכל מקיפו מכל צדדיו.  גרעין התמרהכולם כעין 
החופפת  הוא הקליפההסובב הכל אדרבה עולם העשיה  סבערך א"בני אדם היושבים בו אבל 

עמידת העולמות  2על כולם וכל מה שנתקרב אל הא"ס הוא יותר פנימי... ע"כ ע"ש. ראה ציור 
 ."קונטרס הציוריםבסוף הספר ב"

, שם מבאר זה באופן אחר הלבשה בבחינות בע"ח ב' דף צ' ע"בלהעמיק בזה תראה  ועוד
יכל, הם בחינת כלי אור מקיף דיושר הבוש וליכל. שההבוש לוף גשמה נורש ששהם  שנגל"ה

, ושם מבאר מקום הקלי' גם כן, שהוא יושרוף, הם גשמה ונורש שהוא ההיכל, ו עיגוליםוה
 בין הגוף ללבוש, וע"ש. 
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מתפשט דרך קוים, וכמעט שכל ספר הזוהר והתיקונים אינו מדבר אלא בזה היושר 

 וכמו שנבאר זה לקמן בע"ה:

ואין אנו עתה בביאורם, אבל נתחיל  לגבזה האצילות יש מיני עולמות לאין קץ ודע כי

אשר הוא כולל כל מציאות החלל הזה וממנו מתפשטים כל  א' ילבאר עתה פרט

מציאות אדם קדמון  ]אוצרות דף א' ע"ב[העולמות כולם כמו שנבאר בע"ה, והוא בחינת 

 בזוהר ובתיקונים, ואחריו נמשך סדר כל המדרגות כולן: כרלכל הקדומים הנז

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
שיש בזה החלל, הרב מתחיל  העולמות הנאצליםהכוונה על כל  'אצילותבזה ה'מה שאמר  לג

עוד למעלה את הקרקפתא, ומה שיוצא דרך השערות, שבהמשך  לבאר מהא"ק, ורומז שיש
שמבאר שכתר דא"ק יש בו קכ"ה הרש"ש יאמר שאין אנחנו מתעסקים בזה כלל. וראה 

 דף נ"ג סוע"ב. מקום בינהפרצופים ואולי גם לזה מתכוון. ועיין 
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ויש  כרקדמון לכל קדומים כנז ראזה האדם הנק)ס"א נאצל( בזה החלל נמצא  דע כי

יצאו עשר  לדלהיתחואמנם  .בו מציאות י' ספירות והם ממלאות את כל החלל הזה

אלו בתוך אלו, ואחר  עיגוליםספירותיו בדרך 

יושר קו הכך בתוך העיגולים האלו נמשך דרך 

באורך כל  פירותסעשר ציור אדם אחד ב

 :להציור הזהכהעיגולים הנז' 

עסוקים כלל בעיגולים רק בבחינת  ואין אנו

באר מציאות העיגולים נ ןולהל .היושר בלבד

 נם:יוהיושר מה עני

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
  :יושרהעיגולים וסדר יציאת השמועות בעניין שתי יש  בדברי הרב לכאורה הנה לד

מכאן ע"כ. יצאו עשר ספירותיו בדרך עיגולים אלו בתוך אלו"  תחילהכאן כתב "ואמנם  .א'
וז"ל:... וכן היה הדבר הזה  וכמו שכתוב בשעה"ק דף ח' ע"אמשמע שהעיגולים קודמים. 

, אורות הנפש, שהם מדרגת כי בתחלה נאצלו הי' ספירות דבחינת עגוליםבאדם העליון, 
 הרוח, שהם מדרגת אורות י' ספירות דיושר, בצורת אדםואח"כ נאצלו הוהכלים שלה. 

. וענין הדבר הזה נוהג בכל העולמות כלם... ע"כ ע"ש. הרי הרוח נקרא אדםוהכלים שלה כי 
 עיגולים תחילה. 

נמשך בבחינת קו ישר  וףסין וז"ל:... "והנה בהיות אור האבע"ח א' דף י"א ע"ד אמנם  .ב'
תכף עד למטה, אמנם היה מתפשט לאט לאט ר"ל כי תוך החלל הנ"ל לא נמשך ונתפשט 

נתפשט ונמשך להתפשט שם ותכף בתחלת התפשטותו בסוד קו  בתחלה התחיל קו האור
כי מצא שם בחינת עיגולים מהרשימו  הגוב"י ט'... )שם ונעשה כעין גלגל א' עגול מסביב

  ואחר כך העיגולים.תחילה התפשט  הקושנשאר בחלל(... ע"כ. ע"ש. מכאן ש

סתירה, אלא מה שכתב שהיושר הוא  אין כאןשליט"א: הרב מרדכי עטיה  מו"ר הרה"גביאר 
עיגול הראשון, בין הל סובבה וףסין בין אור אחלל במקום שאמרנו לעיל שיש  רק תחילה הוא
. אך בהמשך היות תחילה לבדו מתפשט בו לכן היושר. כלל עיגולים בחינת אין ובמקום הזה

שהוא בחינת  היושרתחילה, ואחר כך  נפששהם בחינת  העיגולים שם, בחינת כלי עיגולים
 .העיגולים תחילהומכאן  הרוח

פירות דעיגולים הם י' ס-אמור להראות סדר התפשטות העיגולים והיושר, שה הציור הזה לה
חתונות היושר )הז"ת( הם בתוך חלל עיגול ז' ת-אשונות )הג"ר( של היושר והג' רכנגד ה

י' עיגולים והז"ת -ילביש הפרצוף התחתון, הבא. כשמהג"ר שלו יצאו הז"ת המלכות, ועל ה
קונטרס "-בסוף הספר ב עמידת העולמות. 2 בחלל עיגול המלכות שלו, וכן כולם. ראה ציור

 ".הציורים

ג' שורות מעל הציור וז"ל:... הנה השלשה ראשונות דיושר  בספר מבו"ש דף י"ג ע"גוראה 
אשונות ג' ר באורךעביים עגולים שלו עשרה ים שלו ופירוש כי נשארו למעלה כנגד העגול

דיושר ומתעגלים עשרה עגולים סביבות ג' ראשונות שבו כזה )במקום זה יש ציור זהה לציור 
שבו  פירותס' יחתונות דיושר דעתיק הם תוך חלל עיגוליו, ואז יצא האריך וכל ז' תשכאן( וה

 והתפשטות כולם.  ותכמ"ש... ע"כ. וכך הלבשחתונות דיושר דעתיק ז' ת-והלבישו ל
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עצמות  לונתהיה בו בחידם הנזכר כאשר נעשה האצמצום הזה הנזכר  דייל עוהנה 

 .אלהזרת לקמן בע נבארשו עשיית והויית הכלים כמ לזוכלים, כי צמצום האור גרם

רשות לדבר יותר במקום גבוה הזה, והמשכיל יבין ראשית דבר מאחריתו  ואין לנו

. האמנם אינו כלי ממש אלא נוכאשר נבאר בע"ה בדרושים אחרים הבאים לפני

והדקות  כלי, אמנם הוא זך ובהיר בתכלית הבהירות נקראשבערך האור שבתוכו 

 והזיכוך. 

ולא  רוש. )פיהקדמון הזה הוא מבריח מן הקצה העליון עד קצה התחתון והנה האדם

באר נכל העולמות כמו ש ן, ובזה האדם נכלליכרהנז לטבכל חלל האצילות לח עד בכלל(

בבחינת פנימיותו ועצמותו של האדם הזה אין אנו רשאין להתעסק  והנהבע"ה. לקמן 

גדול  וףסין כלל, אמנם נתעסק ונדבר במה שנאצל ממנו, והוא כי הנה להיות אור הא

מאד לכן לא היו יכולים לקבלו אלא באמצעות זה האדם קדמון, ואפילו מזה האדם 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
את  לשכךאו  לשברשהכל אינו אלא  לא כלים ממשכאמור עצמות וכלים, ו בחינתזו כאן  לו

האוזן, והוזכר לעיל וגם לקמן. והצמצום הוא הכנת מקום לנאצלים, ועל ידי זה מתגלים 
לגמרי  כל המים משל למים מלוחים שאין המלח ניכר כלל, עד שיתאדו ,בחינת כח הכלים
 בחינת הכלי. ראה אות הבאה.ואז ניכר המלח, 

מהשלבים  עיקרי אחד, שהוא שלב על ידי הצמצוםשמבאר כאן איך נעשים הכלים  הרי לז
, וכן פרק א' משער טנת"אמבאר בהמשך  עיקרי נוסף, ושלב שער העקודיםבבאורך שנבאר 

והיא כי אי אפשר להתהוות  הקדמה אחרתוז"ל:... גם צריך שתדע  שער עתיק פרק ד'ב
ומשם נעשה בחינת כלים מתולדת אור מקיף באור פנימי  הכאתבחינת כלים אלא ע"י 

 ע"ש. ע"כ , וזכור זה. ההכאה ההיא

שהוא  שלב שני עיקריוהוא צמצום האור להתעבות הכלי, ויש ראשון עיקרי שיש שלב  הרי
שלבים גם  ,אר בשער העקודיםשהוא אור שבכלים, יתב הניצוצותהאורות וזה עבור  הכאת

 נוספים להתהוות הכלים אך אלו העיקריים.
עיגולי עתיק בחציים התחתון ולא יותר שאם היו  י'לעיל שרגלי א"ק מגיעים עד  כאמור לח

ואז לא  מלכות דא"קהוא בחינת  עתיק עוברים את עיגולי עתיק היו מתחברים עם א"ק שכן
" קונטרס הציורים" -ראה ב יה נעשה רצונו יתברך.באצילות. ולא ה מעלה ומטהיהיה בחינת 

 כמה שיטות בזה. 5ציור 
בזה החלל, כנזכר לעיל  העולמות הנאצליםעל כל כאן שאמר בזה האצילות הכוונה מה  לט

 ולא עולם האצילות בפרטות אבי"ע.
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לו דרך הנקבים את אורו חוצה ייצ אלא אחר מקדמון עצמו אין מציאות לקבלו

 .מאאלהזרת באר למטה בענוהחלונות שבו שהם האזנים והעינים והחוטם והפה כמו ש

 

 

 לי למזכרת: 

 תחילת הכל היה כל המציאות אור פשוט

 עלה ברצונו וצמצם אורו אל הצדדים

 מקום החלל הוא עגול בהשואה ואין סוף מקיפו מכל צדדיו

 כל העולמות נתונים בתוך החלל הזה

 אור דרך קו אחד דק ועל ידו מתדבקין המאציל בנאצל יחד ולא עודהמשיך 

 וכאן מתחיל היות מעלה ומטה

 נחלק לב' בחינות עיגולים ויושרן באמצעיתם בג' קוים

 ולא עד בכלל מלביש אדם קדמון לכל קדומים מבריח מן הקצה אל הקצה הקו על

דרך הנקבים  הא"קבאמצעות להיות אור א"ס גדול מאוד אין מציאות לקבלו אלא 

 והחלונות שבו.

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 גילוייםבהמשך נבאר שפרצוף הוא תיקון לאורות והלבשתם ועל ידי זה הוא  הנה מ

בצורת אדם  לתחתונים וכך יוכלו לקבל האור. כאן מזכיר זה שהופעת הא"ק הוא בתיקון
רך נקבים דקים הפרצוף, והאורות המתגלים ממנו רק דבתוך ולכן האור הוא  )לשכך האוזן(

יוכלו , כדי שהתחתונים ם שערות הראש והזקן ונקבי העור, ולא יותראוזן חוטם פה עיני
, וריבוי מפני חסרון פרצוףהייתה הכלים  תשבירר בהמשך שסיבת נבאש נקודים. שכן בלקבל

שהאור גדול וכלי קטן שדבר זה גורם לשבירת הכלים. בו. אור בלתי תיקון פרצוף והלבשה 
:... ואח"כ אוצרות סוף פרק י' דף ט"ו ע"דכמו שכתב בכמה מקומות וכן בסוף שער הנקודים 

כמו  כי זה עיקר כוונת התיקוןמעיט האור כדי לה בסוד פרצוף גמורנגדל הכלי ונתרחב 
 שיתבאר בע"ה... ע"כ.

 שער העיגולים הבנת הפרק הראשון שללהשלמת  מה שצריך בקיצורסיכמתי לך הנה  מא
סיכום קצר ממה שמבואר  "עיונים והרחבות"-ראה בידיעות כלליות חשובות  דרוש א"ק

 .שער ההקדמותב
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 שער טנת"אמבוא ל

 

מצום הצ באמצעותבשער הראשון את התחלת התפשטות אור א"ס הרב אחר שביאר הנה 

יש יבאר הרב מה הבחינות  בשער זה. אדם קדמון, והיות המקום הזה מלא באור והקו

, וכולם בתוך א"ק במילויד' הויות , והם רמוזות ביוצאותומה מהם ה דמוןקדם א פנימיותב

ם נקבי העור יניעה פוטם חוזן א דרך החלונות והנקבים שהםאלא ואין מציאות לקבל אור זה 

אין כן ש ,את האזן מבלשבר ולשכךכאמור והכל  א"קמה היוצאשכולם בחינת אור והשערות, 

שנבאר בהמשך עניינם שלא שייך כאן  שערות וזקן. וכל שכן כללשם מכל הבחינות האלו 

 אפילו לדבר בזה. 

אינו בא כאן הרב כלל. אינו כפשוטו ( טנת"א)ותיות אגין תקודות נעמים טשער זה נקרא  עוד

טנת"א הבנת העיקר  :ותיקונם לעולמות העליונים רמז ואההכל  אלא. דיקדוקללמד אותנו 

 בחינות הוי"הד' וכאן רק מתחיל ומעריך את  ,ששם הם מפורטים יותר מגיהיה בתיקון הנקודים

. כליםהן ההאותיות  :לטנת"א יבאר ערכים נוספים ושם בנקודיםטנת"א.  כנגד עסמ"ב במילוי

הם  טעמים ,שיצאו הראשונים אורותהם ה הנקודות, שבתוך הכלים ניצוצותרומזים ל התגין

 כל האצילות.  מתקןהיוצא מהמצח ו מ"ה שםבחינת 

ספר גם ו .האצילותכל לתיקון  רמזהכל ותיות( אגין תקודות נעמים ט) טנת"א-מבואר ש הרי

 התיקון לפניוהוא המצב ש אותיות עם תגין, בהיות בו רק הזה כל התיקוןל רומזתורה 

ובמחשבה כידוע  מחשבה חכמהספר תורה הוא בחינת יסוד דאבא שהוא שכן ה ,האצילות

קורא  שהשליח ציבורועל ידי  )הניצוצין נבררים במחשבה שהיא חכמה( ,בריר כולאתאי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
כתב  בעץ חיים א' דף י"ח ע"ג שער אח"פ פרק ב'בכל מקום הנה  לשכך את האוזןמושג זה להבין  מב

כי הוא מתפשט למטה  סוד הבל אזןתראה איך היותר עליון עתה מן המתפשטים הוא  אמנם הרב וז"ל:
דרך לו לפי שאין אנו מגיעים אפילבד  לשכך האזןכדי  משל א'לכן אנו אומרים תמיד  בסוד הנשמה

לכן אין אנו אומרים לשכך את  לשכך האזןשם אינו רק  לולמעלה ואפי ולא יותר רק עד האזן לבדמשל 
 ... ע"כ. העין וכיוצא בזה

ולא למעלה משם ולמטה  דרך משלוהיא פנימית וניתן לתפוס  נשמה שהאור שבאוזן הוא בחינתהרי 
 .ממנה

כל  לכל התיקונים של אב טיפוסושם הם  בספר תורהמושרשים  טנת"איבאר הרב איך ה נקודיםב מג
 בחינות שונותאך צריך להבין שיש  ,טנת"אבחינות אותיות  ד'-העולמות והפרצופים והכל נרמז ב

פרק בסוף  בהמשךטבלה זיל גמור וראה  נרמזים טנת"אואופנים שונים בכל מקום אך הכל בד' בחינות 
א"ק דבק עם האין סוף דרך החלון. ואור האין סוף נכנס בפנימיותו מראשו ועד  מגוזה .ה' משער עקודים

ואין רגליו, וראשו הוא תוך החלון של העגולים וגופו מתפשט בתוך החלל, וכתרו דבק עם המאציל עצמו 
עמים טזה סוד  ע"ב, ובודאי שיש בשם ע"ב, וגם לא בסוד החכמה שלו הנקרא שם לנו כח לדבר בו

ע"ב . ומה שאנו אומרים בזה האדם שם ולא כח לדבר בו אבל אין לנו ידיעהותיות, אגין ותקודות ונו
שום שם מן השמות, כי הוא אור פשוט והוא מכלל  ח"ו, לא שיש כאן דרך השאלהוכדומה הכל הוא  וס"ג

 אנו מדמים בו כל אלו הדברים. עכ"ל. דרך משל ממה שיש באצילותהאוזן  לשכךהאין סוף, אמנם כדי 
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בחינת ומוסיף , התגיןשהם  עם הניצוצותהשבורים  הכלים שהםבאותיות אלו  ,מתקןבתורה 

)תגין( וכלים  שבאים לתקן את הניצוצות ,הנקודות והטעמים הבאים מלמעלה שהםאורות 

וזה רומז לסדר תיקון  עולם האצילות וכל העולמות.ועל ידי זה חוזרים לתחיה ונתקן , )אותיות(

תחיית וזו  תיקון העליונים איך נעשה,אופן  גילוי תיקון והוראתהרי איך הספר תורה  .העולמות

  בע"ה. בארוכה בשער הנקודיםכמו שיתבאר להם  המתים

. מ"ה, ב"ןע"ב, ס"ג, מלואם:  ד': בכל ד' אותיות הוי"ה:... זה לשון הרמח"ל בכללות האילן

בגלגולת, וענפיו נעלמות, מן  ע"ב. אלו באלו מדותיות. נכלליםאגין, תקודות, נעמים, טוהם: 

מינים: עליונים  ג'שלו הן  טעמיםמן האזנים ולמטה, ו ס"גהשערות הראש הם יוצאים. ויצא 

עליונים מן . ויצאו בפה, תחתונים בחוטם, אמצעים באזניםתחתונים, אמצעים. עליונים 

 ה', עשרה מהימין ועשרה מהשמאל, אלו פנימים ואלו מקיפים לגביהם. נכללים באות םהאזני

, עשרה אמצעים מן החוטם מה, והם יורדים עד כנגד שבולת הזקן. ויצאוד' ו'אחת, שצורתה: 

מהימין, ועשרה מהשמאל, אלו פנימים, ואלו מקיפים לגביהם. והרי נתקרבו זה לגבי זה, 

 ."לכע' אלפין יוצאין ויורדין עד החזה. ו-' שבה, בוונתגלתה אות 

היה דרך מדרגות  כדי שנבין שזה, וףסין לנו התחלת התפשטות האור בעולמות א בארהרי מ

עד עולם האצילות  ון, כשעלה ברצונו לברא העולם הזהרבות מאד לאין קץ, והכל כלול ברצ

אזן חוטם וכו' אך עדיין הם  ,ממה שמדבר בחינותדבר בפרטות יותר, ויש שם תחיל לשם מש

בעץ , כאן באוצרות חיים מקצר מאוד אך כמו בעולם הזה בלתי נתפסות, ולא רוחניות בחינות

הכל רמוז שורשם בעולמות אין סוף למטה מהטבור מאריך להראות איך כל מה שנלמד  חיים

 . למעלה מהטבורשהם 

 

 

  

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 בחינות הויות במילוי כמו שתראה בטבלה למטה. ט"זהרי הם  מד

 וכאן הבאנו לשונו לשני הפרקים הבאים.ב' זה נלמד בפרק  מה
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 עסמ"ב נכללים אלו באלו

 

 ע"ב
טעמים

 

 וי"ו ה"ייו"ד ה"י 

 ס"ג
נקודות

 

 יו"ד ה"י וא"ו ה"י  

תגיןמ"ה 
 

 יו"ד ה"א וא"ו ה"א

אותיותב"ן 
 

 יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה

 ע"ב ע"ב ע"ב ע"ב

 ס"ג ס"ג ס"ג ס"ג

 מ"ה מ"ה מ"ה מ"ה

 ב"ן ב"ן ב"ן ב"ן

  



לג                                               חייםאוצרות                                                       

 פרק א' - שער טנת"א
 

בעולם שלא יהיו בו כללות  מז, דע כי אין מציאות ציור קומת אדםמועתה עניינם ונבאר

יו"ד ד' בחינות אלו אשר כוללים כל האצילות וכל העולמות, ואלו הם, שם ע"ב כזה 

, יו"ד ה"א וא"ו ה"א, ושם מ"ה כזה יו"ד ה"י וא"ו ה"י, ושם ס"ג כזה ה"י וי"ו ה"י

 . יו"ד ה"ה ו"ו ה"הושם ב"ן כזה 

 ,עמים שם ע"בטבחינת  ,מילויים האלו הם בארבע' הויו"ת הנחלקות ד-אלו הוהנה 

ותיות שם ב"ן. אבחינת  ,גין שם מ"התבחינת  ,קודות שם ס"גנבחינת  [ג]אוצרות דף א' ע"

עמים ט, ויש בכל הוי"ה מהם בחינת מחהויו"ת כלול מכולםארבע מאלו ה חדוכל א

 . ותיותאגין תקודות נ

הוא הקרקפתא של זה האדם קדמון שהוא ראשו עד מקום בחינת האזנים שלו והנה 

עם היות שגם בחינה זו  כרו כנזבסוד הטעמים שבחינת נקרא בחינת שם ע"ב והוא 

 נו רשות לדבר בזה. לאלא שאין  ותיותאגין תקודות נעמים טמ הלבדה כלול

אזנים עינים וכיוצא כנויים אלו כגון אדם ראש  מטשאנו קוראים ומכנים והנה אעפ"י

משאר הכנויים, הנה אינו רק לשכך את האזן לשיובנו הדברים, ולכן אנו מכנים 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
לעיל סוף פרק א'  ונראה סמוךעניינם" כאן מתאים, שהיא עתה לשון פתיחה זו "ונבאר  מו

שדיבר על . הקודם, שמבאר מה שאמר בסוף הפרק דווקאבאוצרות חיים משער העיגולים 
  האור היוצא דרך הנקבים דא"ק אוזן חוטם פה וכו'.

באוצרות, והוא נמצא אחרי כמה דרושים  כמופרק זה בעץ חיים אינו סמוך לפרק הא'  אך
, לפי שאינה סמוכה ואינה מתאימה אינה מובנת. שם פתיחה זו ע"ח א' דף כ' ע"באחרים, ב

צמוד לפרק א' של אוצרות חיים שהוא הפרק למה שהזכיר הנקבים אוזן חוטם וכו', שכן אינו 
ספר אוצרות . כאמור שכל אוצרות חיים מופיע בעץ חיים, ושם ע"ח א' דף י"ב ע"גמופיע שם ב

אות הגוב"י . בע"ח א' דף כ' ע"ב. ראה שם מ"תניינא, או תהדורא מהוא תחת כותרת  חיים
:... וכלל יהודה א' דף י' ע"ב בית לחםשמבאר זה, ועיין  בדף י"ב ע"ד הגוב"י אות ג' וכןי"א 

הרי ... ע"כ. של מינוזה יהיה בידך כי ברוב המקומות כל מהדורא הוא חוזר על מהדורא 
ואינם צמודים ולא  כ' ע"בהוא הדרוש הנמצא בדף  ע"ג י"בשבעץ חיים המשך דרוש שבדף 

 ניכר המשך הביאור.
. אך הוא רק לשכך האוזןכאן מבאר שדבר זה מתחיל מאדם קדמון, אע"פ שכאן הוא  הנה מז

שבו, ומה  הפנימיים. ופירט מה האורות אדםלפרצוף שלם מתוקן, וזה עניין שקראו  רומז
 .אצילותה הנקבים. וכך יהיה בפועל בפרצופי ממנו דרך היוצאיםהאורות 

מבו"ש דף י"ב בחינות ט"ז כלול מסמ"ב ע:... שכל אחד מאש"ל דף א' ע"ג אות ב'ראה  מח
 ד'-וז"ל: הטעמים חוזרים ונחלקים לד' בחינות וכל בחינה מהם חוזרת להתחלק ל ע"ג

 עסמ"בהויות ב ס"ד.. עכ"ל. הרי ותיותאגין תקודות נבחינות האלו עצמם וכן העניין ב
 הכוללים ע"ש.

, ואמר שאין לנו ע"באחר שביאר שיש בחינת עולמות היוצאים מהקרקפתא משם  הנה מט
רשות לדבר בהם, מזה יש אולי הבנה שבאח"פ שמדבר בהם שם הדברים כפשטם ויש שם 
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זה, אמנם עיקר מקום כנויים אלו הם מעולם האצילות ככנויים אלו במקום גבוה 

ולמטה שהוא מן א"א דאצילות ולמטה כי משם ואילך יש בחינת פרצוף, אבל ממנו 

כנויים אלו, והנה אליו רק לשכך האזן אנו מכנים  ,כללולמעלה אין בחינת פרצוף 

 מבחינת האזניים ולמטה נתחיל לבאר בקיצור נמרץ:

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

, שכל הכינויים שמדברים הקדמהלכן מתחיל לבאר לנו  .אין הדבר כך - ח"ובחינות כאלו 
אלו ובחינת פרצוף. אך  בחינות, ורק מהאצילות ולמטה יש רק לשכך האזןומכנים כאן הוא 

רוחניות בחינות  יש בחינות שאנחנו מכירים בגשמיות, אך אינםבאצילות  שגםין צריך להב
, ללמוד על עולמות העליונים, כמו שהבאנו אביזרי לימודכל העולם הזה הוא ועוד . כאלה

 לעיל בהקדמה מלשון התיקונים ופתיחת אליהו. 

: דע כלל גדול מהדורת "החיים והשלום" וז"ל: דף ב' ע"אבתחילתו  שערי אורהוראה עוד 
ואין בכל המוני מעלה יודע מקומו, כל  איננה מושגת לזולתוכי אמיתת עצם הבורא יתברך 

ברוך כבוד י"י ממקומו . הלא תראה מלאכי מעלה מה הם אומרים: עצם אמיתתושכן 
. ואם עליונים כך, תחתונים על אחת כמה וכמה. אם כן כל בכל מקום שהוא )יחזקאל ג, יב(
 , ושאר כל כיוצא בהם, מה הוא? אוזן ועין, יד ורגלם שאנו קוראים בתורה, כגון אותם הענייני

ומעידים על גדולתו ואמיתתו, אין כל  מורים כי כל אותם העניינים אף על פי שהם דע והאמן
וכיוצא בהם. ואם אנו  יד ורגל ואוזןאותו הדבר הנקרא  מהות בריה יכולה לדעת ולהתבונן

, אבל ממש, או יד בצורת יד ממש, כי עין בצורת עין ל יעלה בדעתךאעשויים בצלם ודמות, 
הוא עניינים פנימיים ופנימים לפנימיים באמיתת מציאות י"י יתברך, אשר מהם המקור 

, ולא תבניתם אין מהות יד כמהות ידוהשפע יוצא לכל הנמצאים בגזירת השם יתברך. אבל 
 יה מ' כ"ה(. שווה, כמו שאמר "ואל מי תדמיוני ואשוה" )ישע

שאין בינו ובינינו דמיון מצד העצם והתבנית, אלא כוונת צורות האברים שבנו שהם  ודע והבן
אלא כדמיון  שאין הדעת יכולה לדעתם, עניינים סתומים עליונים בדמיון סימניםעשויים 

ואין זו הצורה עצמה של ראובן  אותיות'. שהרי אין אלו הראובן בן יעקב'שכותב זכרון: כמו 
, שזה ראובן בן יעקב הכתוב הוא סימן כנגד אותו אלא זיכרוןבן יעקב צורתו ותבניתו ומהותו, 

ברא בגוף האדם ה' יתברך רצה לזכותנו, -ולפי שעצם ותבנית הידוע הנקרא ראובן בן יעקב. 
ם לטהר אבר ואילו יזכה אדכמה אברים נסתרים ונגלים בדמיון סימן למעשה מרכבה 

מאבריו, יהיה אותו אבר כדמיון כיסא לאותו דבר עליון הפנימי הנקרא בשם זה, אם עין עין, 
. ראה גם ע"ד-דף ח' ע"גבית נאמן  השל"ה... עכ"ל. ראה בתחילת אם יד יד, וכן לכל השאר

 .ח' אות ל"ז' עמ' א כרם שלמה

אמר רב יהודה אמר שמואל בשעה  :..עירובין דף כ"א ע"בוכן  בע" ד"שבת דף ימסכת הנה 
ֶבָך )משלי כ"ג ט"ו( "יצתה בת קול ואמרה  שלמה עירובין ונטילת ידיםשתיקן  ם ָחַכם לִּ י אִּ ְבנִּ

י י ַגם ָאנִּ בִּ ְשַמח לִּ י ָדָבר" )משלי כ"ז י"א( "יִּ יָבה ֹחְרפִּ י ְוָאשִּ בִּ י ְוַשַמח לִּ אמר עולא ... "ֲחַכם ְבנִּ
ועשה  עד שבא שלמה אזנים שאין להה תורה דומה לכפיפה בתחילה היתאמר רבי אליעזר 

והוא היות שתיקן נטילת ידיים  ., וצריך להבין מה הכוונהרש"יע"כ ע"ש  ...לה אזנים
כלי האזניים שאפשר לתפוס  ככפיפה שאין להועירובין, שכן בלי זה הייתה התורה כביכול 

ה אם אפשר ליטול ידיים וללמוד שאפשר להרים אותו וכן לתור)ידיות(  יש לו אוזניים אם
 התורה שאפשר ללמודללמוד תורה שכך נתפסת ללכת אפשר תחומין ואפשר לעשות עירוב 

 האזן שהדברים נתפסים קצת. כךלדבר לשוגם כאן שמהאזן ומטה אפשר 
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עמים , וכבר נתבאר כי גם הוא כלול מטנמן האזנים ולמטה מתחיל שם ס"ג שבו דע כי

חלוקות, כי שלושה ל ים. ודע כי לעולם הטעמים והנקודות נחלקותיותאגין תקודות נ

וכן יש למטה מן האות, וכן באמצע  .האות ביגל ע ,למעלה נאטעמים ונקודות נתיש בחי

 האות. 

 כריםזהנקבים הנכל יצא לחוץ דרך  דמוןקדם פנימי שבתוך זה האהאור והנה 

, והנה ההבל היוצא מן הראש דרך נקבי השערות שלו כבר אמרנו לעיל שאין מעלהל

מן ההבל היוצא מבחינת האזנים שהוא לדבר להתעסק בו, ולכן נתחיל כלל אנו רשאין 

דם אהס"ג, ונאמר כי הנה דרך נקבי האזנים שבו יוצא אור מפנימיות שם בחינת 

בצאתו לחוץ הוא מתעבה קצת, ונמצא כי אור שנשאר כי הוא  ופשוטהזה,  דמוןק

הוא יותר גדול מזה האור היוצא ממנו לחוץ, אבל ודאי הוא  דמוןקדם בפנימיות א

הזה וזה  דמוןקדם הוא יותר גדול מבחינת הכלים והגוף של אזה האור היוצא ש

 . נבפשוט

כאשר יצא האור דרך נקבי האזנים ימנית ושמאלית נתפשטו האורות האלו  והנה

מבחוץ ממקום האזנים עד מקום שבולת הזקן ונמשכו בהתפשטות מכנגד התפשטות 

נמשך התפשטות  [ד]אוצרות דף א' ע"ו בצדדי הפנים וכנגד נגדרך שער הזקן הצומח בלחיים

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
, ס"גשל ה טעמיםדא"ק הוא בחינת הס"ג זה שב ע"ב, ושם עסמ"בשבא"ק. ובו  ס"גהכוונה  נ

בולת הזקן, ויש טעמים שומגיע עד  האזןהאות, זה האור היוצא דרך  מעלוהנה יש טעמים 
האות,  תחתיתזה. ויש טעמים בחה , ומגיע עדחוטםהאות, וזה האור היוצא דרך הבאמצע 

. ששם רמוז עולמות אין סוףיבור. וכל זה הם בחינת ט, ומגיע עד ההפהוזה האור היוצא דרך 
והנה לזכור את האורות האלו ועד היכן מאירים  .אבי"עוכלול כל מה שיש בשאר עולמות 

 יבור.טה עד פזה, חוטם עד חיבולת, שזן עד א. אח"ף שח"ט והוא: נתנו סימן
 נקודיםסוגים, ובשער הנקודים שם יבאר שיש גם ב ג'שיש בהם  הטעמיםיבאר רק את  כאן נא
 ' סוגי ניקודים, וכאן הזכיר אותם רק דרך אגב.ג
תחילה וסוף. אך נלע"ד לבאר שהרי  פשוטבן למה האריך, ואמר ולא מו פשוטזה באמת  נב

וכידוע מקיף  בחוץ, מקיף, פנימיות האור. ואור היוצא, לכאורה הוא בחינת הפנימייש אור 
וקטן מהפנימי שכן  אור היוצאאלא הוא  אינו כןשכאן  גדול מפנימי בכל מקום לכן מבאר

קטן ו היוצאאור זן ימין, גם הוא נקרא מאו אור מקיף, אע"פ שיוצא גם בחינת ממנויצא 
 . וזה הסדר ממעלה למטה. כך נלע"ד. כלים, והפניםמפנימיות האור שנשאר ב

. וזה בקיצור. הנה יש ב' האש"ל שם אות ג'להבין כאן יש סוגיא עמוקה ביאר אותה  צריך נג
ואורות  לחודבחינות היינו שערות הזקן  ב' האם יש כאן א'ספקות שנתעוררו בין המפרשים: 

האם מקום היציאה הוא  בחינות ב'אם נאמר שהם ב' או שהם בחינה אחת,  לחודאח"פ 
 מקומות שונים. ב' -מאותו מקום או מ

שהם ב' בחינות ולכל אחד מהם שורש אחר ואורות הדיקא עליונים  האש"להרב הכריע ו
 מאורות אח"פ. 

נכללות במזלא  והםשכתב וז"ל:  דף מ"ה ע"ב א'ע"ח  'ורק פבשער השבירה ריש ומה שכתב 
' בהם או"א דא"א דאצילות ו דיקנאכי כמו ש ורוצה לומרעכ"ל.  והבן זה מאד דא"א דדיקנא
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ן האורות היוצאים מ נדגיע למטה בשבולת הזקן, ושם נתחברו יחדמהאור הזה עד ש

 שני נקבי האזנים, אמנם לא נתחברו חבור גמור אבל נשאר ביניהם חלל מועט. 

וסוכך עליהם ולא נתפשט  חופףק ונוגע בפנים עצמן, אבל וכי האור הזה איננו דבודע 

 . כרהאור הזה לא לאחורי הפנים ולא בכל הפנים רק בצדדי הפנים בלבד כנז

פנים , והוא כי בבחינת הראש אין אנו מזכירין לעולם בחינת א' נהובזה תבין הקדמה

אחור, לפי שבמקום שאין שם נקבים וחלונות אז יוצא האור כולו שוה מכל הצדדים ו

מתחיל בחינת הנקבים כגון מן האזנים ולמטה אז יש שם ומאיר בשוה, אמנם כש

בחינת פנים ואחור, כי המצח נקרא פנים והעורף נקרא אחור לפי שכל הנקבים 

ם לחוץ דרך הפנים, ומה שאין בו נקבים נקרא בחינת אחור, אבל ע ותמשכים האורנ

ר מן הארת האור הזה מתפשט ומאיר כל סביבות האדם הזה, אבל עיקר האו הזל כ

 הזה איננו רק מה שכנגד האזן כנגד דרך הפנים עד שבולת הזקן. 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

שהאח"ף שהם בחינת בינה הכי נמי כאן  או"א הם נכללים בדיקנא דא"אשרק  ,בחינות
 . עכ"ל ע"ש באורך. ע"ש.דא"ק דא"ק נכללים בשערי דיקנא דא"א

 ושערי אח"פ, כך אורות בחינות נפרדות ב'והם  שנכללים במזלא או"אשכמו שבאצילות הרי 
 רק שהם באותו מקום. ב' בחינות נפרדותדא"ק, הם  דיקנא

בחינות.  ב'הזקן. הרי שהם  על חופפים, ואורות אוזן בפניםששערות הדיקנא צומחין  ועוד
חכמה דא"א. ולא . תימאהסחא מו' מקומות, שערי דיקנא יוצאים מבועוד מוכיח שיוצאים מ

 .א' דף ע"ה ע"א על ע"ח הנ"ל בית לחם יהודה. ע"ש באורך. וראה אח"ףדס"ג פנימיות ע"ב מ

, אם כן ישנם רק מותרי מוחאהם ש שערות הזקןיש עניין אחר לבאר, והוא שבחינת  ועוד
דיקנא ואחר הבירור מהמותרות נעשה  ,, שבמחשבה איתבריר כולאשיש בירוריםבמקום 

בירורים  בא"ק לא שייך כללכאן ק במקום שהייתה בחינת בירורים, אמנם זה שייך רו
שנבין השתלשלות האורות  את האוזן לשכךושערות דיקנא, אך כאמור לעיל הכל הוא רק 

 ואין שום בחינות שם.
, וגם לפי ערכם, ומה שנתחברו יחד שאמר כאן, הוא לפי לא נתחברובהמשך הוא אומר הרי  נד

שם שהוא נקבי האזנים רחוק הרבה. זה יצא מאזן ימין וזה מאזן ערך המקום שיצאו מ
 .לא נתחברושאמר כאן כמו התקרבו להתחבר אך  נתחברו אם כן שמאל.

כלים, מפני שעל ידי הכלים משיגים בחינת ויעשו על ידי זה  ממששייך שיתחברו  וגם כאן לא
נראה שם עקודים . ורק בשישיגו מהם כלום ולכן לא נתחברו אותם, והיות שאין כלל מציאות

עולמות בהמשך הקות וזכות מאד, מפני שכל מה שיש התחלת הויית שורש הכלים בד
 בעולמות אין סוף. מושרשצריך להיות מהטבור ולמטה 

, ואם יבוא םכמה הקדמות שהם מפתחות ללימוד שאין לסתור אות שתלהרב בכתביו הנה  נה
הרי שלא או חלק ממנה,  סותר הקדמה אחתזה  חידושאם הרי בקבלה, בר דאדם לחדש 
. אחורומה הגדרת  פניםוכאן בהקדמה זו מלמד אותנו היכן מתחילה הגדרת  חידש כלום.

, וכאן מעלה ומטהאחר שלמדנו שבכניסת אור האין סוף בחלל דרך הקו, אז התחיל עניין 
, ומאורות האזן התחיל עניין פנים ואחורוהוא שהקו עד האוזן אין בו בחינת הקדמה ממשיך 

כמו שממשיך  ימין ושמאל. וכן כאן התחיל בחינת הפנים, שבמקום הנקבים הוא פנים ואחור
 לבאר.
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' יבאופן זה, כי מאזן ימין נמשכות  נומותישל פירותס' יבזה האור יש בחינת  והנה

מבחינת אור פנימי, וב'  פירותס' ימבחינת אור מקיף, ומאזן שמאל נמשכות  פירותס

 ה'שהוא שם ס"ג חסר  נ"ח' משלמות. והנה אזן בגי פירותס' יבחינות אלו הם 

  , וענין זה יתבאר בע"ה. כרכנז ס"גמתחיל שם  , כי משםנזאחרונה

אלו האורות הם בחינת הטעמים של שם ס"ג העליונים, אותם אשר הם למעלה והנה 

 על האותיות כנ"ל. והנה עדיין באלו האורות לא נתגלה בהם בחינת כלי כלל. 

אלו יצאו מקושרות בתכלית ההתקשרות ולא ניכר בהם רק  פירותס 'ידע כי גם 

. ומציאות ס"גהוא כמנין  אזן' זו כשתתחבר עם ה, כי אות ה'שכולם הם בחינת אות 

א"א או"א פרצופים  ה'' ושרשם הם ה-שנכללים באלו  פירותס 'י-ה היא בחינת ו' זה

פרצופים האלו לבד,  ה' נתרק היותם בחי פירותס 'י, ועדיין לא ניכר בהם בחינת זו"ן

 חת' לא היו ניכרות ונפרדות זו מזו אלא כולם היו קשורות באות אה-ואפילו אלו ה

כללים נ עשרהלהורות על היותם  עשרומספרם ד"ו ' היא צורת הכי ציור  ה'שהיא 

 . נח' לבדהאות  רא"ל, ועדיין כולם נקז' כנהב

, והטעם הוא לפי שאם נטמהמקיף שלו הרחק גדולמרוחק הי"ס באו אור פנימי ואלו 

לקבלו כלל. ולהיות כי באו אור  ' ע"א[ב]אוצרות דף היו יותר קרובים לא היו יכולים 

ואלו  שמאליתכי אלו יצאו מאזן  גדולהרחק המקיף מרוחקים זה מזה אור הפנימי ו

והסיבה היא כי אם היו מקורבים יותר לא היו יכולים התחתונים לקבל  ימניתמאזן 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
אך הם  עשריםפירות דאור פנימי, הרי י' ספירות דאור מקיף וי' סהם  שלמותי' ספירות  נו

 בלבד.  שלמות ספירות עשר
. במקום יו"ד ה"י וא"ו ה"יכזה  ס"גאחרונה אינו חסרון כפשוטו, אלא שבשם  ה' חסרון נז
הוא הרי כך  ,יו"ד ה"י וא"ו ה"ה' אחרונה כזה ה' ויהיה שם ס"ג חסר ה' אחרונה נשאר י

 . ס"גמשם  ויצא אזןאורות ה. להורות שס"ג, הרי לחוץ ' שיצאההועוד  אזןגימ' 

אל . רואים אזן ימין אזן שמאל, ויש שם כלי סידור ב' דף ה' ע"בבסידור עניין המרכבה  ראה
 .ס"ג' שיצא הרי ה-ו נ"ח מלאה גימ' הוי"ה. ואור הוא עניין אזןהרי  ,ע"ה נ"זגימ'  הוי"ה

פרצופים אך היא  ה'פירות, וכן י' סוהיא רומזת על  ה'מה שיצא מהאוזן הוא רק אות  הנה נח
 והכל רק לשכך האזן. שמות ואותיות ח"ווכנ"ל שאין כאן . ה'רק אות 

פירות אור פנימי יצאו מאזן י' ס-פירות אור מקיף יצאו מאזן ימין וי' ס-כאן שהכוונה  נט
לא נעשו בשבולת הזקן ולכן כאמור  יחד, וגם לא נתחברו הם מרוחקים מאדשמאל, והרי 

שאין מציאות  כליםאין עניין שיהיו שהם נעשים מבטישת שני אורות שאינם שוים ו כאן כלים
הרי אמרנו שיש כלים  ישאל השואללקבל ולהשיג אורות אלו על ידי הנאצלים כלל. ואם 

בא"ק, כבר ביאר הרב שמפנימיות הא"ק אין שום מציאות לקבל האור או לדבר עליו ועל כן 
ים ולכן אמר שהם בתוך הא"ק ינעה פוטם חוזן אדרך הנקבים  באור היוצאהוא מדבר רק 
, אך אינם כלים. וכאן אע"פ שהוא אור יוצא אינו מתלבש בכלי. כמו כליםוכאילו בתוך 

שנבאר שהכלי הוא בחינת גילוי והשגת התחתונים ואין כאן שום השגה. והכל אורות. וכאמור 
 את האזן. לשבר או לשכךהכל רק 
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הוא על ידי  סת הכליםיכלל, ומזה נמשך עניין אחר והוא כי עניין הויהאורות האלו 

ית יין שניהם נולד הובֵ אורות אלו מקיף ופנימי יחד זה בזה ומִּ  ב'הכאת ובטישת 

הכלים, ולפי שכאן באו מרוחקים כנזכר ולא עוד אלא שאפילו בסיום התפשטותם 

  "ל.שכוכלל  םכלי אורות בלתינשארו לכן בשיבולת הזקן לא נתחברו יחד לגמרי כנ"ל 

 

 לי למזכרת:

 שכל הכינויים הנם רק לשכך האוזן  תחילה הקדים להרחיק ההגשמה

 מהאוזן מתחילים לדבר

 אותיות-תגין, ב"ן-נקודות, מ"ה-טעמים, ס"ג-ע"ב :עצמות א"ק זה ד' הויות

 נכללים אלו באלו

 עליונים אמצעים ותחתונים-טעמים דס"ג

 השמאלאוזן ימין וי"ס או"פ מאוזן הס"ג י"ס או"מ ממטעמים עליונים של 

 להורות שמשם יצאו ס"גגימ'  אזןאשר יחד עם  ה'אות והם 

 נמשכים עד שיבולת הזקן ולא נתחברו יחד ומאירים גם כל סביבות א"ק

 .ימין ושמאלוגם  פנים ואחורממקום זה ניכר היות 

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
אורות כשאינם שוים בטישת והכאת שהם אורות הפה, יתבאר ש העקודיםבהמשך בשער  ס

ת הכלים, כגון אור פנימי עם אור מקיף, או אור ישר עם אור חוזר, ילהוי גורם במהותם
ית הכלים, ועוד י. וזה אחד מהגורמים להובחינת זיווגובחינת בטישת והכאת האורות היא 

למות אין נבאר בעקודים שיש שבעה שלבים, באורות העקודים עד שנעשה שורשי הכלים, בעו
 סוף, בעקודים. ראה לקמן. 

הזה הנזכר כאשר נעשה האדם הנזכר היה בו צמצום ע"י והנה כתב וז"ל:  שער א'ב ולעיל
, ע"כ. וכאן מבאר אופן אחר גרם עשיית והויית הכלים , כי צמצום האורוכליםבחינת עצמות 

אור ישר עם אור שני אורות שאינם שווים אור מקיף עם אור פנימי או  הכאת ובטישתוהוא 
 הרילכלים ניצוצות אך כאן תהיה תוצאה אחרת והוא ת הכלים, ייגרום להויחוזר וכו' וזה 

 הצמצוםעל ידי  א': עיקרייםאלו השניים הם הבעשיית הכלים אע"פ שיש שבעה שלבים 
האורות נגמר הכלי ונכנסים בו  בטישה והכאתעל ידי ב' ממש.  הכלי והתעבותונעשה עיקר 

 כמו שנבאר לקמן בעזרת האל. תגיןבחינת  ניצוצות



לט                                               חייםאוצרות                                                       

 פרק ב - שער טנת"א
 

 חוטםבאו הטעמים האמצעיים והם בחינת האור היוצא מהחוטם של א"ק, ו ואח"כ

, וגם מכאן נמשך ויצא האור דרך שני נקבי החוטם ימין ושמאל, ימין ס"גהוא כמנין 

באזן, ונמשכו ביושר עד החזה של זה הא"ק וזהו  כרהנז רךדל מקיף ושמאל פנימי ע

חור ומסבב כל סביבות מתפשט אל צד הא ואעיקר האור. אמנם מהארתו ג"כ ה

 . סאהא"ק

אורות הפנימיים במקיפים שלהם יותר מאורות האזנים, כי נקבי  סבכאן נתקרבווהנה 

גם באורות לכן ואינם מתחברים יחד, ו ב'החוטם סמוכים הם, אבל עכ"ז נחלקים ל

 האלו לא היה להם בחינת כלים. 

' אשר באזן ה-ה ' שבתוךואורות האזנים הוא כי אות בשנתוסף באלו יותר מומה 

 ד' ו'אותיות  ב'' נעשה עתה הנתגלית עתה, ומה שהיה אז בחינת  סגהיתה כלולה עמה

 ו'נתגלה בכאן, ואמנם לא נעשה שסוד ז"א  ואלויה, והי' לחוץ וגולהורות יציאת אות 

 . סד' אלפי"ןו' חלקים והם ו-' נחלקת ג"כ לו-לבדה, אמנם ה

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
שהם  .א' :עד כאן יציאת אורות החוטם שוה בכמה פרטים ליציאת אורות האוזןהנה  סא
ושיוצאים מב' נקבים, אור מקיף מימין ואור פנימי  ג'דס"ג, ע"ב שיוצאים מב' , יצאו  ס"גמ

ויש  בעיקרושמאירים לצד פנים  ה'ושאינם נוגעים אע"פ שהם קרובים יותר,  ד'משמאל, 
ן מגיעים אוכ .ואע"פ שקרובים יותר לא היה בהם בחינת כלים ו'להם הארה סביבות הא"ק. 

 עד החזה. 

י' -פירות מקיפים וי' סיצאו שגם אורות החוטם משם משמע  שעה"ק דף י"ג ע"בראה 
 . דוגמת האוזן פירות פנימייםס
ת הכלים, אך נראה שהתקרבות זו יהוי ה שתגרוםבטישנתקרבו ואין עדיין ביניהם  אמנם סב

חלקים  ו'-' נפסקה לו-בחינות באורות החוטם, שהשתי ולכן גרם היותם גילוי נוסף גרמה ל
'.ועוד על ידי התרחקו ורדתו למטה הוא מתעבה כמו ה-שבציור ה ו' ד'וגם עומדת בפני עצמה 

 שמבאר בהמשך. 
' הייתה כלולה עמה, כאן ו-יתה באזן, ושם ה' שהה-שאותה ה לכאורהיש כאן הבנה הנה  סג

 ועוד לא נחלקה. ו'-באזן, ושם ה ה'אלא יש -אינו כן', אך ה-, נשמע שהיא אותה הו'-ה מתגלה
באזן  אחתההי"ן,  שתיהן הרי ו ,נחלקה ו'-השיוצאת דרך החוטם, וכאן בחוטם  נוספת' היש 

 הפרק. המשךבחוטם, ועיין היטב בלשון ותדייק כך, וכן משמע ב אחתו
פירות ס' ולפי"ן, שהם א' ודז"א, והם  צוותק' ו' לה-' שבו-גילוי יותר והוא שרומז היש כאן  סד

רומזת לז"א,  תורה' אלפי שנה דהוי עלמא, שכן העולם רומז לז"א. וכן הו-דז"א, שרומז ל
לה ( א2 לה תולדות נח.א (1' והם: אפרשיות שמתחילות באות  ו'ויש לזה אסמכתא שכן יש 

 תם נצבים. א (6לה הדברים. ( א5לה מסעי. א (4ם בחקותי. א (3פקודי. 
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בא א ריך אנפיןהם אהלא ' ה' פרצופים הנכללים באות ה-הוא כי ה סההדברוטעם 

הוא בחינת  ז"אנפש, ונמצא כי  רוחיחידה חיה נשמה  בחינתכנ"ל והם  נוק'"א ז ימאא

ים ב"כנודע, והנה הכתוב אומר ]בראשית ז' כ"ב[  רוח ְשַמת רּוַח ַחיִּ , "ְַּאָפיוֹכל ֲאֶשר נִּ

, ולכן בזה החוטם נתגלה בחינת חוטםה מתגלה באפים שהוא רוחלהורות כי בחינת ה

' ואות אבל אות אחת מחוברת  ת' נשארד-הצוות שבו, אבל אות ק' ו-ונחלק ל ז"א

 לפי"ן. א' ו-נחלקה ל

' שבנקב השמאלי, וסך ואות  תחלקמת' שבנקב חוטם הימני כך ושנחלקה אות  וכמו

 . וא"וכמנין  י"גאלפי"ן ועם החוטם עצמה הרי  י"בכולם הם 

כנודע כי ב' נקבי החוטם הם ב'  אעם החוטם עצמה שצורתה  סוווי"ן אלוה' בוכן 

, וא"ו' ווי"ן הרי בועם הא ' הרי צורת ו ויודי"ן והכותל המפסיק ביניהם הוא צורת

דהוי"ה  ע"בהוא שם  המוחיןכי למעלה בבחינת הראש ששם מקום  להורותוהוא 

דע"ב להוי"ה דס"ג רק במילוי , כי אין הפרש בין הוי"ה ס"גדיודי"ן וכאן הוא שם 

 "ו כנודע. או-ה אות

' ווי"ן הם בחינת הטעמים האמצעיים שבאמצע התיבה והם פסק ומקף ב-הואלו 

 כרלפי"ן כנזא' ו-ל' שנפסקה ונעשית ה-' של הו-כי הוראת הפסק הוא הוראת ה ,כנודע

אות  סז', והוא הוראתדפסק. וכאשר תחבר זה הפסק עם המקף הוא צורת  ראנק ולכן

 '. ה-' של אות הדה

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
, על פי ערך שמות לז"אהיא גם רומזת  ו' שהאות לז"אמביא טעם למה חוטם רומז ועוד  סה

, אימא, אבא, ז"א: נוק', הכלים, נשמה, חיה יחידה. ורוח: נפש, העצמותהכלים והעצמות. 
וגם  ז"א. הרי שהחוטם הוא בחינת רוחבו הוא בחינת הש עצמותוה ז"אהוא  כליא"א. הרי ה
)בראשית ז' כ"ב( וזה על פי ביאור פסוק . רוחיש . שבחוטם חוטםמתגלית ב רוחהוא בחינת 

ים ב ְשַמת רּוַח ַחיִּ  .חוטםרמוז ברוח שהוא ז"א ו אפיים" הרי שהרוח בְַאָפיו"ֹכל ֲאֶשר נִּ
ומה ההבדל ביניהם שכן המסקנה  שני חשבונותצריך להבין מפני מה הרב עושה כאן  הנה סו

 דס"ג.  ואו-שהיא רמז ל אחתהיא 

' ולפי"ן ועוד א ששהנחלקת ל ו'שכן אמר  אותיותשתחילה עושה את החשבון וסופר  נלע"ד
ספר  י. הרואואלפי"ן, כמנין  י"גהרי  א'לפין והחוטם שצורתו א י"בלפין הרי ששה אשניה 

 . אותיות כאן

סך  אחדהרי עוד  א' ועוד החוטם שצורתו י"בהרי גימ' וי"ן ב' ווחשבון  גימ'עושה ובהמשך 
את ספר . הרי כאן מחשב באופן אחר שכן לעיל חשבוןו מספרוכאן זה ב ואוכמניין  י"גהכל 

 גימ' מחשב השני , וכאן באופןאותיותאחת הרי  אות' כא. וכן האותיותלפין שבווין, א' וה
אופנים הידועים  ב'-. הרי ביאר במספר, הרי אחתשמספרה  א'ועוד ציור  י"בוין גימ' ב' ושהם 
 .נלע"ד. ע"כ רפ"חכמבואר בשער  מספר ועניין אותיותעניין 

, פיסוק וסמיכותוז"ל: ששני טעמים אמצעיים עניינם  כ"בבסוף אוצרות אות  רמ"זראה  סז
ל"ת שעדיין נשארו סמוכים, דהשל וין ו' הבהם ' אלפין וסמיכות ו-שנחלק ל ו'-פיסוק הוא ה

 סמוכים ולא נפסקה. ווי"ןששני ה ד' ולאות סמיכותכטעם מחבר רומז למקף נלע"ד שה "ל.כע
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אבל יש הוראה אחרת אליה והוא  ,סח' הזו כבר ביארנו לעיל שאינה נפסקתדה והנה

אחת  י'כנ"ל והרי היא בחי'  פירותס' י' שבאזן ימין שמספרה הכי כאשר תקח ה

כנ"ל הרי הכל  ד"ו' שבנקב הימני של החוטם שצורתה התצרפנה ותחברנה עם השו

' שבנקב י. גם אם תקח יו"דה ת, שצוראל"ף אחת כזה והוא ציור א יו"דהוא צורת 

מיני אלפי"ן  ב'שנית. והרי יש  אשבנקב חוטם שמאל הרי  ו"דאזן שמאל ותחברנה עם 

 . יו"דשציורן 

' י-' של נקב חוטם שמאל וו-' של אזן שמאל ויבציור אחר והוא שתקח  ואם תצייר

' של נקב ו-' של אזן ימין ויגם אם תקח  ,יו"יאחרת שצורתה  אשל אזן ימנית הרי 

 יו"דאלפי"ן בציור  ב'. והרי יו"ישנית בציור  א' של אזן שמאל הרי י-חוטם ימין ו

 אלפי"ן.  [ב' ע"ב]אוצרות דף ' ד, הרי יו"י' אלפי"ן בציור בהרי ו

, אבל לא נגלית לגמרי מעטשבחוטם שנגלית  ה'של  ד'-הם מורות על קצת גילוי הו

. ואמנם עיקר גמר גילויים הוא למטה באורות הפה כמו שבחוטם 'ה-של ה 'ו-כמו ה

 ב"ה:לקמן שיתבאר 

כל זמן שהם נמשכים עד גבול החוטם אז הוא  סטכי י"ס אלו של אורות האזנים ודע

 עיחידי בפני עצמו, אבל כאשר נמשך מגבול החוטם ולמטה עד שבולת הזקן אז מתלבש

שה בחינת נשמה פנימית אליו, וכן אור החוטם ונע בתוכו אור החוטם עםאור האזן 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
הוראת הגילוי שלה בחוטם מה שיהיה  נרמזת' לא מתגלית ונפסקת בחוטם אך דהנה  סח

, זה יהיה על ידי צירוף האזן עם יו"י י"ןאלפב' , ויו"דאלפי"ן  ב'אלפי"ן  ד' ,גילויה בפה
בתוך , ובהמשך היוצאיםלפין אלו ברמזים הוא מהאורות ד' אהחוטם. היינו מה שראינו לעיל 

' אלפי"ן דהא"ק, ומהם יהיו  פנימיותשל האזן והחוטם ב האור הפנימייהיה בעצמות  הפה
, וכן מכוונין בכוונות האכילה התחלת עקודים, ונראה אותם כך בפרק הבא בבתוך הפה

 . אוצרות דף ב' ע"ד אש"ל אות ו'התפשטות וירידת השפע לפה. ראה 
באורות האח"ף אין עיגולים של אח"ף וצריך להבין ש עיגוליםכאן הרב לא ביאר עניין הנה  סט

וז"ל:... ושם יתבאר  בשער ההקדמות דף ח' ע"גוכמו שכתב הרב  יושר בלבדוהם רק בחינת 
איך מבחינת היושר של אדם קדמון הזה, יצאו ונתגלו אורות רבים, אשר כללותם הם האורות 

, אורות הפה. ואח"כ יוצאים אורות החוטםשלו ולחוץ. ואח"כ  ויוצאים מן האזניםהבוקעים, 
וכל אלו האורות הם בדרך יושר בלבד, ואין בהם בחינת עגולים הנקראים עולם העקודים, 

 .אח"ףרי אין עיגולים ב... ע"כ ע"ש. הכלל
, שהאזן היא פנימית יותר והפנימי אור החוטםמתלבש תוך האזן כאן שהאור  הכוונה ע

. כאן הלשון קצת קשה ויש לשונות אחרים החוטםמתלבש בתחתון החיצון ממנו שהוא 
גם כאן להבין שהחלק העליון של האזן הוא יחידי, שאינו מתלבש ואינו  הנהברורים יותר. 

האור הוא גילויו ותיקונו על מנת שהרי כיסוי ל אך מה שמתלבש בחוטם הוא מושג מושג כל
 ,הבאנו לקמן בפרק ח' דנקודים פרדס רימונים א' דף כ"ה ע"ד וראה ,שישיגוהו התחתונים

 . אינו כלי כלל שכאן אך וודאי
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כשנמשך מגבול הפה ולמטה אז מתלבש הוא באור הפה ונעשה בחינת נשמה פנימית 

 אל אור הפה. 

רק כי ע"י  א' האור היוצא מתוך הא"ק הזה הנה כולו אור ( ]אותו[אז)כי  גם דע

התרחקו ורדתו למטה הוא מתעבה עיבוי אחר עיבוי. כיצד, האור היוצא מן האזן הוא 

זך מאד, וכאשר נמשך האור הזה בפנימיות הא"ק עד הגיעו אל החוטם ויצא קצתו 

ונמשך יותר  עבהנה אעפ"י שהוא אור א' שוה עכ"ז מחמת הריחוק שנתרחק עאדרך שם

יותר למטה עד הפה ויוצא  תובהתפשטו הזרך דל עלמטה נתעבה יותר בצאתו משם, ו

קצתו דרך שם מתעבה יותר מחמת התרחקו ממקום העליון, אבל לא לסיבת בחינת 

ואור  ע"בכנזכר. אך המשכיל יבין כי אור של המוחין נק'  כי כולו שוההאור בעצמו, 

 ודי בזה: ס"גהזה נקרא 

 

 

 

 

 לי למזכרת:

 חוטם מטעמים אמצעיים דס"ג

 ' מנקב שמאל אור פנימיהמנקב ימין אור מקיף,  ה' היצא

 עיקר הארתם דרך פנים עד החזה ומאירים גם סביבות א"ק ולא נתחברו יחד

 '. ו ,'דאותיות ' זו נחלקת להאות 

 בימין וכן בשמאל, ש אלפי"ןשל חלקת' נואות 

 בפה עיקר גילויה יו"יב' -ו יו"דאלפי"ן ב'  ד'-כאן ב נרמזה, נשארה מחוברת 'דאות 

 .נשמהבהגיע אור האוזן לגבול החוטם מתלבש בו ונעשה אליו 

 

 

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 ה' אות אחת ומהחוטם יצאה ה' אות מכאן מוכח מה שביארנו לעיל שמהאוזן יצאההנה  עא

ולא  ואחר כך יצא המשיך לרדת בפנימיותאחרת נוספת שכן כאן הרב אומר בפירוש שהאור 
 שיצאה באוזן היא זאת שבחוטם.ה' אותה 

בפנימיות הא"ק, וגם אפילו ממקורו התרחקו כאן כמה שלבים בעיבוי: האור מתחיל ב הרי עב
 ר באורות העקודים.יהיה מורגש יות עיבוי זהמהחוטם אז מתעבה יותר, מהאוזן או ביציאתו 
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 ד' אלפי"ן הרמוזים באורות היוצאים -הנה ציור הוראת ה

 ובאותו אופן יהיו ד' אלפי"ן בפה מפנימיות א"ק.

 

 אוזן שמאל         אוזן ימין                 אוזן שמאל                        אוזן ימין           

 י              י                                י                                י                

 

 ד"ו   חוטם  "ד  ו                                    ו            חוטםו           

 יו"ד    א    יו"ד     א        יו"י                              איו"י        א  
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 עגטבלת ערכים כללית
 

 'ה 'ו 'ה 'י 'י-קוץ ה שם הוי"ה
הוי"ה 
 במילוי

הוי"ה או 
 ע"ב

 יוד הה וו הה יוד הא ואו הא יוד הי ואו הי יוד הי ויו הי

 ע"ב = מ"ו  מילוי

 וד י יו י

 ס"ג = ל"ז

 וד י או י

 מ"ה = י"ט

 וד א או א

 ב"ן = כ"ו

 וד ה ו ה

ה' 
 פרצופים

 נוק' ז"א אימא אבא א"א

י"ב 
 פרצופים

ע"י ונוק' 
 א"א ונוק'

 או"א
 עילאין

ראל סבא יש
 בונהתו

 יעקב ורחל זו"ן

 שיהע צירהי ריאהב צילותא א"ק עולמות

 ותיותא גיןת קודותנ עמיםט עמיםט טנת"א

וא ְש גול סֶׁ  יריצֵּ  תחפַ  מץקָ  ניקוד

ילם חֹו ריק חִׁ

 רוקשּובוץ ק  

אין ניקוד 
ְלעֹוָלם או 

 עדְצָבאֹות
ְרָאה  יִּ

 ,יד ימין מוח שמאל מוח ימין גולגלתא גוף

 ,יד שמאל
 ,גוף

 ,רגל ימין

 ,רגל שמאל

 .ברית

עטרת 
 היסוד

 פשנ וחר שמהנ יהח חידהי נרנח"י
 י'

 ספירות
בורה גסד ח ינהב כמהח תרכ

צח נ פארתת
 סודיוד ה

 לכותמ

 יכלה בושל וףג שמהנ ורשש שנגל"ה

 ומםד ומחצ יח דברמ הודיי דצח"ם
וח מ עבג"ע

 שבעצמות
 ורע שרב ידיםג צמותע

 יסודות
 ארמ"ע

 האש
 ייסודה

 פרע יםמ וחר שא

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
. בדרך כלל בעל פהחשוב מאוד לדעת כל ערכים אלו כנגד שם הוי"ה וקוץ היו"ד  הנה עג

 ע"ח א'ראה  וצריך להבין כל דבר במקומו ועניינו. יש יוצאים מהכללמתאימים תמיד, אך 
 . ועוד מפוזר בדברי הרב.ע"ח א' דף י"ד ע"דוכן  דף כ"א ע"א

בשלוש  46נשים לב מספר הניקוד המלכות שהוא צבאות, וכן לעולם, וכן יראה. שווה אם  עד
 חכמהיסד ברתא', 'ה' ב אבאשכידוע ' אבאשהוא ע"ב רומז למילוי  מ"והאפשרויות, נלע"ד 

 . כך נלע"ד.אבאיבנה בית' שכל בניין הנוק' באמצעות  חכמהיסד ארץ' 'ב
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 העקודיםשער מבוא ל

 

 ואכן השייך לשער טנת"א שלכאורה שער זה ו, פההם אורות היוצאים מההעקודים הנה 

מפני  נלע"ד ?עהנקבע לשער בפני עצמו ם כן יש לשאול למהא ,מע"ב דס"גתחתונים  טעמיםמ

, לכן מפני רמוז בתורה כמו שיבאר גם, והוא אותיותת הכלים שהם הישכאן מתחיל הוי

  הוא שער בפני עצמו.שכאן מתחיל הוייית  וחידושו תויחודיו

 שורש הכליםהכלים, אך צריך להבין שכאן הוא רק  תהוויפרט הרב איך ניבאר והזה  בשער

ומושרש הכל צריך להיות רמוז כל מה שיש בעולמות התחתונים, בעולמות אין סוף, שכן 

 זו"ןבאצילות, ובעיקר ב ספירותעיקר התחלת גילוי הכלים הם האבל . בעולמות אין סוף

 . יותר בעולם הזהב, ובעולמות בי"עדאצילות, וגילויים בפועל הוא 

מפני זכותם ואור  עלולים לחזור ולהתבטללהיות שהם והם זכים מאוד בעקודים כאן  הכלים

דהיינו שהאור מאיר  ,מטי ולא מטיוהוא עניין  ,, לכן יש פעולה שנעשית כאןשםאשר הרב 

בשער ההקדמות האריך הרב בזה  בכלים ומיד מסלק הארתו, וזה מחזק את הכלי שלא יתבטל.

אך כאן באוצרות חיים  .שער מטי ולא מטיוהוא  ,שער ז' בעץ חייםוכן  בפני עצמו שער שלם

 שיעור קומהא להבין יה הזה הספר תמטרעיקר שכאמור והטעם הוא , מאד יצר בעניין זהק

 בקיצור. והלבשתם , והשתלשלות העולמות בכללות

 פירותס' י' ספירות פנימיים וי ויצאו תחתונים מן הפה :זה לשון הרמח"ל בכללות האילן

 ב'-אזנים ומ ב'-. מיו"ד. ושנים יו"י' אלפין, שנים ד-ב ה'-' שבד-, ונתגלתה העומקיפין

הבלים משמאל, נשרשים בשני לחיים עליון ותחתון, יוצאין  ב'' הבלים מימין הפה, ובנחירים. 

 .הטבורעד ויורדין 

בהם. וראשון שבהם חזר  בלועמלכות בראשונה, וז''א אחריה. וכן כולם, וכח הכלי יצאה 

נצוצות שנפלו בו מהכאת מ, כליבתחלה, וכולם אחריו. נתעבה הנשאר ונעשה  כתר, ונכנס

 . לבד נפשות נתשל תחתון. בראשונה היו כולם בחי רשימהשל עליון ב אור חזרתו

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
שער  טנת"אושער  אח"פוהם שער  בעולמות אין סוףשעיסוקם שערים  ד'יש כאן עץ חיים הנה ב עה
אלא  טנת"אולא בשער  אח"פלא בשער  עקודים, וגם שם לא הוכנסו המטי ולא מטיושער  עקודיםה

 .בפני עצמושער 

פירות אור ס' י-פירות אור פנימי וס י'דבר שלא מוזכר בדברי הרב שיצאו  הרמח"לכאן מחדש הנה  עו
ת הכלים יהויתחילת זה גרם היות  בתוך הפההאורות פנימיים ומקיפים התחברו מקיף לפי דברי הרב 

 הכליפנימי ומקיף וגם אור ביציאתו, ומכאן נלמד שהעקודים היוצאים הם,  האור מעורב עם הכליויצא 
אומנות סיכם כל השער בכמה שורות אולי בתחילה לא מובן,  ראה באיזהפנימי וחיצון ועדיין לא ניכר. 

מן הכלל הכל מובן, וזה כלל בלימוד  בכללותותראה איזה יופי  חזור לזהאת השער  שתלמד אחראך 
 .לחזור לכלל בחזרה, ואחר כך אל הפרט
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. נשאר הכתר בפה ב', כל אחד הראוי לו עד מקיף עזזה מזה ביציאתם, וכן בחזירתם הרויחו

יצאו, עד שנמצא מלכות כלי בלי אור. כל הכלים הם כלי אחד, אלא  ט'-דא"ק ושאר ה

 . עכ"ל.עקודיםיש בו, וזהו )נ"א שנתות( שעשרה אורות 

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 ראה בסוף פרק ג' שם סדרתי טבלה ותבין זה היטב אחר שתלמד ג' הפרקים הבאים. עז
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 א' פרק - שער העקודים
 

באו טעמים התחתונים שמתחת האותיות, והם בחינת האורות היוצאים דרך  אח"כ

של א"ק משם ולחוץ. והנה כאן נתחברו האורות חבור גמור, כי הרי הם יוצאים  עחהפה

. והטעם כי כל מה שהאורות מתרחקים ומתפשטים למטה כך עטדרך צנור אחד בלבד

המקיפים עם אורות אם נתחברו  אין חשש ןיש יכולת להשיגם ולקבלם, ולכ

התחיל ים יחד, לכן הפנימיים. והנה כיון שכבר נתחברו האורות המקיפים והפנימי

בחינת כלים אלא שהם זכים בתכלית הזכות כמו שנבאר, ולפיכך עדיין  כאן להתהוות

 . עשרה, אבל האורות היו נחלקים לפלא נתגלה כאן רק בחינת כלי א' בלבד

י'[  ,הענין הוא כי הנה כתיב ]בראשית ל"א רוש. פיעקודים ראיםהאורות נקואלו 

ים ַעל ַהצֹאן ' ים ָהֹעלִּ דִּ ֵנה ָהֲעתֻּ יםָוֶאָשא ֵעיַני ָוֵאֶרא ַבֲחלֹום ְוהִּ דִּ ים ּוְברֻּ דִּ ים ְנקֻּ דִּ , וגם 'ֲעקֻּ
 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

פירות ס י'-הפה דא"ק והם מושרשים במלכות ד דרךאלה אורות העקודים היוצאים הנה  עח
פירות, י' ס, כי להיות שאלו הדעוז"ל:  דף י"ח ע"א בשעה"קדפה דא"ק. כמו שכתב 
דאדם קדמון כנז"ל, והנה נודע,  מן הפהשיצאו , הם אורות וענפים הנקראים עולם העקודים

' שבה, הנקראת י-, ובספירה השבה פירותי' סעצמה תהיה בתוכה בחינת  הפהשבאותה 
, עולם העקודיםשיצאו לחוץ, הנקראים  פירותס' , של אלו הישרשים' ישבה, יש שם מלכות 

פירות דעקודים י' ס-לאלו ה שרשיםפירות, מכתר ועד מלכות, והם י' סוהם ג"כ נקראים 
 " שהארכנו בזה.עיונים והרחבותשיצאו לחוץ... ע"כ. ע"ש. ראה עוד בהמשך "

ממקום פנימי ואור  מקיףר , והם יוצאים שניהם אוהיוצאים מהפההגענו לאורות  הנה עט
במקום  בתוך הפהשכן נמצאים יחד  מבטשים זה בזה, וזה גורם שהאורות פנימי ומקיף אחד

, וזה היה בכוונת , והוא בפה עדיין רק בחינת אור עב יותראחד, והכלי מתחיל להתהוות כאן
אין  עולמות הם הטבורהמאציל. היות ואורות העקודים הם אחרונים עד הטבור דא"ק שעד 

הכלים, שכן בעולמות אין סוף יש שורש  שורש, וכאמור חייב להיות בעולמות אין סוף סוף
 לכל מה שלמטה, וכאן בעקודים שורש הכלים בתכלית הזכות מתגלה.

)נ"א  שעשרה אורות, אלא כל הכלים הם כלי אחדוז"ל:  הרמח"ל בכללות האילןוכתב  פ
: היו וז"ל שעה"ק דף י"ט ע"ג. והוא סוד כלי הכתר. ראה . עכ"לעקודים שנתות( יש בו, וזהו

בלבד, הנקרא כלי דכתר... אמנם הם כדימיון כלי אחד ארוך... ובכל  אחד' אורות תוך כלי י
ע"ח א' דף ל' חלק מחלקיו נתלבש אור הכתר ואחר כך אור החכמה... ע"כ ע"ש. וכן ראה 

ההסתלקות וההתפשטות השניה אך  כלי אחדוז"ל: שההתפשטות הראשונה הייתה  ע"ד
:... כולם קשורים א'אות יפה שעה  עץ חיים א' דף י"ח ע"דע"ש. ראה  ע"כ הייתה בשלבים...

 ... ע"ש. כלי אחדומדובקים זה בזה עד שכולם אינם אלא 

שעה"ק דף עיין  כלים עשרהבהמשך שיעלה האור הזך להשתלם כלשון הרב, אז יתהוו להנה 
ביאורים ב' דף י"ד ספר ה הלשם שבו ואחלמהצריך להבין לפי  ועוד. ט"ז ע"ג עד י"ז ע"ב

תולדה , והיא שניה, ויש התפשטות ראשונהוהסתלקות  ראשונהשיש כאן התפשטות  ע"ד
, ושם מבאר שמה דבר אחר חדש נולדומה שחוזר הוא  בהתפשטות הראשונה, ממה שהיה

 שהסתלק האור למעלהכך  , ואחרראשונהשהוא התפשטות  כתרשיצא בראשונה היה בחינת 
 הוא שניה , ומה שיצא בהתפשטותלא חזר הכתר ובהתפשטות השניה ,זה הסתלקות ראשונה

 עם המאציל. וראה כתר נשארוזה מה שרמז הרב כאן שההאור המתאים כאן. , תולדתו
 .בעיונים והרחבות בעניין הצמצום
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י ֵאת ָכל ֲאֶשר ָלָבן ֹעֶשה ָלְך'י"ב[  ,בראשית ל"אכתיב ] יתִּ י ָראִּ רמוז כל  זה פא. ובפסוק'כִּ

ן העליון אשר הוא קודם כל האלו שאנו מדברים כאן, כי לבן הוא סוד לוב נותבחי

האצילות הזה והוא היה עושה כל אלו הבחינות שהם עקודים נקודים וברודים לצורך 

 בשם יעקב.  ראאחריהם אשר הוא נק והאצילות שיאצל

שהם האורות היוצאים מן הפה של א"ק אשר בהם התחיל גילוי  פבבעקודיםוהתחיל 

אורות האלו פנימיים ומקיפים מחוברים ומקושרים יחד  ת הכלים להיות עשרהיהוי

, ר"ל ויקשור, בנו עקודים מלשון ויעקוד את יצחק רא, אשר לסיבה זו נקכלי א'בתוך 

 סוקוכמ"ש בע"ה. אבל האורות היותר עליונים של האזנים והחוטם לא נתבארו בפ

נבאר האל  בעזרתת כלי. ואח"כ למטה יהוי בחינת הזה כיון שעדיין לא נתגלה בהם

 הנקודים והברודים. נת בחי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ל סודות התורה רמוזים כאן מבואר שצריך להבין שהתורה אינה רק סיפורים אלא כ הנה פא

ְמעֹון :...זוה"ק פרשת בהעלותך דף קנ"ב ע"אבה, וראה  י שִׁ ָאַמר, ַווי ְלַההּוא ַבר ָנש ְדָאַמר,  ַרבִׁ
פּור ְדאֹוַרְייָתא ין ְדֶהְדיֹוֵטי... ְוַעל ָדא ַהאי סִּ לִּ ין ְבָעְלָמא, ּומִּ פּורִּ , ְדָהא אֹוַרְייָתא ָאָתא ְלַאֲחָזָאה סִּ

יב ְדַההּוא ְלבּוָשא  אְלבּושָ  יהּו. ַמאן ְדָחשִּ יהּו ְדאֹוַרְייָתא. אִּ ָלה ַאֲחָרא, אִׁ אֹוַרְייָתא ַמָמש, ְוָלא מִּ
יּה יַפח רּוחֵּ ד, )תהלים קיט( "ַגל ֵעיַני תִׁ ין ַכְך ָאַמר ָדוִּ , ְוָלא ְיֵהא ֵליּה חּוָלָקא ְבָעְלָמא ְדָאֵתי. ְבגִּ

תֹוָרֶתָך".  ְפָלאֹות מִּ יָטה נִּ ְתחֹות ְלבּוָשא ְדאֹוַרְייָתאְוַאבִּ ית ָלּהַמה דִׁ  ... ְכַהאי ַגְווָנא אֹוַרְייָתא, אִּ
ּקּוֵדי אגּוָפא ינּון פִּ ְקרּון , ְואִּ י תֹוָרהֹוַרְייָתא, ְדאִּ ין גּופֵּ פּורִּ ינּון סִּ ין, ְדאִּ ְלבּושִּ ְתַלְבָשא בִּ . ַהאי גּוָפא מִּ

ין ְדָעְלָמאְדַהאי ָעְלָמא.  ְפשִׁ ְסַתְכֵלי טִׁ ָלא, ָלא מִּ פּור ְדאֹוַרְייָתא, ְוָלא ְלבּוָשאְבַההּוא  אֶׁ יהּו סִּ , ְדאִּ
יר, ְוָלא מִּ  יהּו ַיְדֵעי ַיתִּ ירַההּוא ְלבּוָשא.  ְתחֹותְסַתְכֵלי ְבָמה ְדאִּ ין ַיתִׁ יּנּון ְדַיְדעִׁ ְסַתְכָלן  ָלא, אִׁ מִּ

ְלבּוָשא, ֶאָלא  יהּו ְתחֹות ַההּוא ְלבּוָשא. ְבגּוָפאבִּ ָלָאה, ְדאִּ י ְדַמְלָכא עִׁ ין ַעְבדֵּ ימִׁ ינּון ַחכִׁ ְדַקְיימּו , אִּ
יַני ְסַתְכֵלי  אלָ , ְבטּוָרא ְדסִׁ ְשְמָתאמִּ ָלא ְבנִׁ ָּקָרא ְדֹכָלא אֹוַרְייָתא ַמָמש. אֶׁ י עִּ יהִּ י, ְדאִּ ְמָנא ְדָאתֵּ , ּוְלזִׁ

ְסַתְכָלא  ין ְלאִּ ינִּ ְשְמָתאְזמִּ ְשְמָתא ְדנִׁ  ְדאֹוַרְייָתא... ע"כ ע"ש.  ְבנִׁ

מר שהיודעים בכל שלב אואיך  מבהילים הרעיוןהם דברים ו רשב"יהיטב בדברי  התבונן
 שצריך להבין. נראה ולא בשאר הדבריםבנשמתא רק מסתכלין לא יותר או החכמים יותר 

אך רוב עיסוקם  ,וודאי עוסקים גם בסיפורים ובמצוות גם כןאך שכוונתו בתמידות, 
י ְדַמְלָכא ונקראים " על הר סיני שעמדו לקבל תורהואלו הם  ,בפנימיות התורה ין ַעְבדֵּ ימִׁ ַחכִׁ

לָ   נשמת התורהומה שרוצה הקב"ה שנתעסק בו הוא  שעיקר לימוד התורהלהבין  "ָאהעִׁ
 . ע"ש.תיקון ס"ט דף קי"ד ע"אוראה גם תיקוני זוהר הקבלה 

איך סיפורי התורה, אע"פ שאינם יוצאים מידי פשטם, רומזים  אכאן ביאר לנו דוגמהנה 
וכל אות וכל טעם וניקוד רומז לעולמות העליונים, וצריך להבין שכך הוא בכל התורה כולה. 

, מפני שחסר בגילוי האור פסול. ועל כן מובן, אם ספר תורה חסר אות אחת הוא לאור עליון
הרי שלא  -העליון. וכן אם קורא בתורה טועה ולא קורא בניקוד נכון ולא בטעמים נכונים 

נו בשער הבא " של הרמח"ל.דרך עץ חיים. ראה תחילת ספר "אור העליוןמתגלה על ידו 
 ".קדם ישועההנקודים, וראה גם באורך בספרי "

לא נזכרו בתורה, לכן אותיות ושהם ההתחלת גילוי הכלים ולפני כן היות ואין כלים שהוא  פב
:.. וז"ל פרק א' משער טנת"אואין לנו בהם תפיסה כלל בעולמות שלפני האצילות. כמבואר 

דאצילות ולמטה  א"אמטה שהוא מן עיקר מקום כנויים אלו הם מעולם האצילות ול אמנם
 שלפני זה הוא רק לשכך או לשבר האוזן. הריכי משם ואילך יש בחינת פרצוף... עכ"ל. 
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בהתחבר האורות הפנימיים עם האורות המקיפים תוך הפה לכן בצאתם יחד  והנה

זה בזה ומבין ההכאות שלהם מתיילד  פגמחוץ לפה קשורים יחד הם מכים ומבטשים

כ"ב ו ס"ג' מבגי פ"המקום הזה פה, כי  ראכלי. ולכן נק [ג' ע"ב]אוצרות דף  נתת בחייהוי

 כ"בועוד ה ס"גהאותיות הם כלים כנודע, ולכן נרמז בפה שם  נתאותיות. והנה בחי

ת הכלים שנתגלה בכאן ע"י כ"ב יאותיות לרמוז על מה שנתחדש במקום הזה ענין הוי

אורות פנימיים ועשרה מקיפים, ונמשכים  עשרהאותיות. והנה מן הפה הזה יצאו 

ר האור, אבל ג"כ הוא מאיר דרך מכנגד פנים עד הטבור של זה האדם, וזהו עיק

 הנ"ל באורות האזן והחוטם.  רךדל הצדדים וכל סביבות האדם ע

בחינות של אור, והם הפנימיים והמקיפים, אבל כאן  ב'באזן וחוטם לא היו רק והנה 

אורות וכלים, והאורות  נתבפה נכפלו הבחינות והיו שתים שהם ד', כי הנה הם בחי

הד'  ה. ואלפדומקיף, והכלים בסוד פנימי וחיצון [ד' ע"ב]אוצרות דף נכפלו בסוד פנימי 

, כי האור עבר ונמשך פהאלפי"ן הנ"ל שהיו בחוטם ד'-בחינות הם בחינת גילוי אותם ה

  .של האדם דרך פנימיות האדם הזה ויצא דרך הפה

הם ב' בחינות  יו"דהם פנימי ומקיף, וב' אלפי"ן שציורן  יו"יהב' אלפי"ן שציורן  והנה

ב' האזנים וב' נקבי החוטם  נתהד' בחינות הם עצמן בחי ואלוהכלים פנימי וחיצון. 

שנתגלו כאן בפה, כי מן האזן ימין נמשך האור ויצא דרך הפה בסוד אור מקיף 

ויצא דרך הפה אור פנימי ומן אזן שמאל נמשך ונעשה האור ומחוטם ימין נמשך 

 , ומחוטם שמאל נמשך ונעשה פנימיות הכלי. פוחיצוניות הכלי בחוץ לפה נתבחי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ת הכלים, שהוא יהוא הגורם להוי צימצוםביאר הרב שה אוצרות דף א' ע"בלעיל תחילת  פג

ת הכלים והוא עניין ייש ביאור נוסף להוי כאןהאורות ואז מתגלים הכלים, ו הסתלקותעניין 
אורות שאינם שווים אור פנימי עם אור מקיף, או אור ישר ואור חוזר כמ"ש לקמן,  בטישת

הגהת דף צ"ה ע"ב  שער י"ט פרק ט'א' ע"ח ] ראה ויש עוד שלבים נוספים שיתבארו לקמן.
 גם נולד אור נוסף.ומזה  .ע"ש [כל בטישה היא זיווג מוהרח"ו באמצע

, ועל ידי צמצוםעצמו על ידי הכלי : התעבות עיקריותבחינות  ב' על ידי ת הכלי הואיהויהרי 
 כלים. תוךאורות שבהניצוצות, הוא עניין  בטישת האורות

, שהם פנימי וחיצוןמשתמשים במושג  כלים, ובפנימי ומקיףמשתמשים במושג  אורב פד
 פנימיות הכלי וחיצוניות הכלי.

של האזן והחוטם, וכאן מבאר  היוצאיםורות לעיל בחוטם רמזנו אותם בבחינת הא ושם פה
של אזן וחוטם הנכנסים לפה  הפנימיים מכח אורות בתוך הפהאלפי"ן אלו  ד'-שיש בחינת ה
 דרך פנימיות.

ורק כשיוצא מן הפה  אלא בכחבפועל  אינו בתוך הפהבהמשך יבאר שבחינת הכלי  הנה פו
 בחינת כלי. להתעבותמתחיל 
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הבל ובחינת  נתבחי [א' ע"ג]אוצרות דף בפה, כי הנה בפה יש  פזבחינות נכנסו ואלו הד'

 הכלי.  נתהאור והדיבור הוא בחי נתדיבור, והנה ההבל הוא בחי

. בלחי התחתון, והבל ודיבור תחתונים בלחי העליוןיש בפה הבל ודיבור עליונים  והנה

כלי ודיבור העליון  אור פנימיוהתחתון הוא  אור מקיףונמצא כי ההבל העליון הוא 

, והאורות שהם ההבלים הם בימין הפה והדיבורים פנימיכלי והתחתון הוא  החיצון

 שהם הכלים הם בשמאל הפה:

 

 

 :לי למזכרת

 מן הפה טעמים תחתונים אור מקיף ופנימי

 יצאו עקודים כמשמעו קשורים זה בזה

 הם התחלת הויית הכלים עשרה אורות בכלי אחדב

 כ"ב אותיות נרמזו שעם ס"ג הם פ"ה

 עד הטבור מגיעים מאירים כל סביביונמשכים מכנגד הפנים 

 נכפלו כאן הבחינות אורות וכלים והיו שתים שהם ארבע

 ים כאן בפהו בטנת"א גמר גילושנרמזד' אלפי"ן 

 ושמאל.הבל ודיבור בלחי עליון ותחתון ימין 

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
אלו שבחוץ אלפי"ן  ד' לעיל  מה שרמזנומבחוץ  אין הכוונה לומרבפה נכנסו מה שאמר כאן  פז

שכן אחר יציאה מן הפה מתעבה ואינו יכול לחזור כלל.  זה אי אפשר, נכנסו לפנים הפה הם
ראה בסוף  שלו.נכנסים לפה  הפנימייםמאורות אזן וחוטם שמפנימיות הא"ק הכוונה  אלא

 .3" ציור קונטרס הציורים"-הספר ב
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 ב' פרק - שער העקודים
 

אותם הד' אלפי"ן שציירנו לעיל בחוטם הם הנכנסים בפה והם נעשים שם ד'  והנה

, כי ע"י השיניים שבתוך הפה נטחנים קמ"ח' מ. והנה ד' פעמים הבל הוא בגיפחהבלים

 ונגמרת פעולתן.  פטאותם ארבעה הבלים ונעשים קמ"ח

בעיניך מ"ש לעיל כי מן אור האזן שמאל הנכנס בפה נעשה ממנו חיצוניות  ואל יקשה

אור משאור המקיף גדול  אע"פ צהכלי ומן נקב חוטם שמאל נעשה פנימיות הכלי כי

, משא"כ ראותפנימי, עכ"ז פנימיות הכלי הוא גדול מחיצוניותו כנראה בחוש ה

ולקבלו בתוכו ישאר בחוץ האורות כי האור הגדול שלא יוכל הכלי להגבילו  נתבבחי

, משא"כ בכלים, וא"כ איך מבחינת ם, והאור המועט ישאר בפני.צאבסוד אור מקיף

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
, ל"האות רמ"ז דיבורים, ביאר ה ב'' הבלים וב' הבלים ולעיל כתב שהם דהיותם להבין  פח

ושני  ,שורש הדיבורהם  לים בכללות אבל שנים מהם השמאליםשבעודם בפה נקראים הב
 . ע"כ הרמ"ז. ע"ש.שורש הקולהימנים 

שני אלפי"ן ראשונים  הדב"ש דף כ"ח ע"בבכוונות האכילה, וכמו שביאר  רש"שלפי ה אך
הפה, בשמאל הפה, הבל ודיבור. ושני אלפין שניים דשני מיני אלפי"ן  בימיןני מיני אלפין מש

בלחי עליון ולחי  א'-של ה ו'-, ואז נחלק הקמ"חהבל ודיבור. ועל ידי השיניים נטחנים ונעשים 
 ' דבורים. ד' הבלים ודתחתון, ויהיו 

הדיבורים הוא מפני שרצה דיבר על  ולא, ד'שהרב דיבר כאן היותם רק הבלים שהם ומה 
דיבורים  ד'יש גם  באמת. וזה רק בהבלים. אך קמ"חלבאר שנטחנים על ידי השיניים ונעשים 

 בסידור בן יהוידע, ודלא כהרמ"ז. ע"ש. וראה בסידור כוונות האכילה לא דיבר עליהםוכאן 
 .3" ציור קונטרס הציורים"-וראה גם בסוף הספר ב ושם בלוח טעויות.

, וגם עניין הדיבור, האכילהכאן בפה נטחנים, רומז לפעולת האכילה וכנ"ל לכוונות  הרי פט
. שהאוכל נטחן שם על ידי בקמ"חשהקול יוצא דרך מוצאות הפה ויוצא הדיבור. וזה נרמז 

ים ֵהם ְלֹמְצֵאיֶהםועוד )משלי ד' כ"ב( " קמחנעשה  ידי דיבור התורההשיניים, וגם על  י ַחיִּ  "כִּ
יו ַדַעת ּוְתבּוָנהבפה "יאהם למוצִּ  פִּ ֵתן ָחְכָמה מִּ י ְיהָוה יִּ . וזהו דעתמבין,  פהעל ידי הלימוד ב "כִּ

 .'אין תורה אין קמחאם גם אומרם ז"ל '
על  רש"ישכן בא כאן לחזק ולהסביר הקושיא. כמו שכתב  דהאפירושו  כילשון  כאן צ

אי  כי משמש בארבע לשונותוז"ל: שאמרו רבותינו  פרק יח פסוק טופרשת וירא  בראשית
 ... ע"כדהאדילמא אלא 

. האם מדובר כאן הרש"ש והשד"ה, ובין הרמ"ז והיוס"דיש מחלוקת בין המפרשים  כאן צא
, הרש"ש והשד"ה סבירא להו שמדובר באור מקיף מקיף דחיה, או באור מקיף דיחידהבאור 

 .דיחידהמקיף  . והרמ"ז והיוס"ד סבירא להו שמדובר באורחיהד

הוא מקיף כל האצילות והוא שוכן בין  דיחידהב' המקיפים האלו שאור מקיף בעניין 
שאינו מקיף אלא את אותה הספירה,  דחיההעיגולים והוא אור מקיף דיושר. ואור מקיף 

והמקורות  אש"ל דף ג' ע"א אות ח'. וראה ע"ח ב' דף ק"א ע"ד. ראה אור חוזרונקרא מקיף 
 " בסוף הספר.עיונים והרחבותוראה ביאור רחב ב"שם, ע"ש. 
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האזן העליונה יהיה חיצוניות הכלי ומן החוטם שהוא יותר תחתון יהיה פנימיות 

  צבהכלי

, וכאשר רוצה ליכנס ולהיות א'בזה היא כי האור כולו הוא שוה בהשואה התשובה 

נגבל תוך הכלי אז האור שאינו יכול ליכנס תוך הכלי נשאר בחוץ בבחינת מקיף, ואור 

פנימי הוא מאיר מבפנים בכלי ועובר האור עד חצי עובי דופן הכלי מצד פנימית ה

הדופן, והאור המקיף הוא מאיר מבחוץ הכלי ועובר עד חצי דופן הכלי מצד חיצוניותו, 

 שתי הארות אלו מאיר הכלי ומזדכך.  דייל וע

אנו צריכים שחצי כלי יאיר מחמת אור מקיף, והנה אור המקיף גדול מאד ולא והנה 

ביניהם,  גדול הרחק והפרש והבדלהיה עובר הארתו ונבלע ומאיר בדופן הכלי כי יש 

, ומאירים זה בזה הגרועישתוה עם אור הפנימי  הגרועולכן הוצרך שפנימיות הכלי 

היה נשאר  ןכא לם שא מעולההמקיף האור יאיר בו  מעולהוכן חיצוניות הכלי ה

 . צגחיצוניות הכלי בלי שום הארה

 חשקו וחפצווהיא קרובה אל הנזכר, והוא כי הנה אור המקיף  גם יש סיבה אחרת

להדבק עם האור הפנימי ולכן אם חצי הדופן של הכלי מצד החיצון לא היה זך יותר 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 שער ההקדמות דף ז' ע"דללא שאלה ותשובה, ב בלשון מתוקן יותרעניין זה מבואר הנה  צב

מן אור הפנימי, כן חיצוניות הכלי  גדול , כי הנה כמו שנתבאר שאור המקיף הואודע :..וז"ל
כי פנימיות יותר מפנימיות הכלי, ואעפ"י שבחוש הראות אנו רואים  מעולה וזךהוא יותר 

ומבאר  ע"ש. ע"כהכלי הוא יותר מעולה וזך יותר מחיצוניות, הענין הוא כמו שנבאר עתה... 
 בהמשך כמו כאן.

להבין זה הבאנו משל שאם אדם חכם יפגוש אדם פשוט וגס אינו מדבר אתו ואין  הנה צג
, אך אם יפגוש בן תורה ואדם חשוב שאינו חודר אותוביניהם משא ומתן ודיבור, וזה נחשב 

 . ולכן גם כאן כדי שהאור מקיףיחדור אותואז יהיה ביניהם דיבור ומשא ומתן, כביכול 
לאור המקיף ויהיה גם כן ישתווה יחדור תוך חיצוניות הכלי צריך שחיצוניות הכלי  המעולה
 . מעולה

, האורות צורךלבאר , שיזדכך. ומכאן מתחיל הכליבעבור ביאר הרב הצריכותא  עד כאן
. וחיה מקיף אימא. נר"ן פנימיים בחינת אבא ואימאשחפצן וחשקן להידבק, שהם בחינת 

 . דלא פסיק זיווגיהו לעלמין. אבאבחינת 

פנימיים בו מאירים מבפנים,  נר"ן-האדם ש גוףחיות שם בעניין  ע"ח א' דף כ"ח ע"אוראה 
חשקו ]אבא[ אור המקיף  ,תדיר. דזיווגיהו בחינת אבא מבחוץ, . וחיה מקיףבחינת אימא

, וזו מאירה בפנים]אימא[. זה מאיר בחוץ ורוצה להיכנס להדבק עם האור הפנימי  וחפצו
  ע"ש. ומתקיים. מזדכךו בגוףמאירים בפנים ורוצה לצאת, להתייחד ו

ך שצרישנמצא בפנימיות הגוף שלנו  הניצוץ הפנימיגם בחינת תיקון נוכל להבין זה  ומעין
אם האדם  אור מקיף סביב הגוףהוא צריך להתחבר עם בחינות תיקונו שהם בחינת תקן וילה

את  פוגשמתחבר ו שלו אז הניצוץ חומר הגוף הגורמות עיבוילא מושפע השפעות זרות 
בחינה של וזה  ובזה נתקן ומזדכך.מקיפות שהם התיקון. המבחוץ אותו הבחינות המשלימות 

יהיה )כאן הגוף(  ,החיצון צריך שהכלילכן שלו  וזה התיקוןשמשלים את הניצוץ  אור המקיף
 , יהי רצון שנזכה.תיקון מושלםעושה ואז זך ללא השפעות זרות 



נג                                               חייםאוצרות                                                       

לא היה עובר בו אור המקיף, והיה אור הפנימי חסר מלקבל אור המקיף. אמנם בהיות 

חצי החיצון של הדופן זך אז יש יכולת באור המקיף לעבור בו עד חצי הפנימי של 

הדופן ואז מאיר זה בזה, ואעפ"י שחצי הפנימי של הדופן לא יהיה זך אין בזה חשש, 

 . זךהעובי הפנימי אעפ"י שאינו  כי האור הפנימי עובר ומאיר בו עד חצי

 [ב' ע"ג]אוצרות דף  צדותאמר כי עדיין יש להקשות ולומר שהרי בחוש הראות ואם תקשה

 אנו רואים שפנימיות הכלי זך יותר מחיצוניותו. 

ביאור הענין הוא כי אעפ"י שאור הפנימי קטן מן אור המקיף עכ"ז כי  התשובה

לכן הכלי מקבל הארה שלימה ממנו, אבל אור המקיף  צהלהיותו מוגבל תוך הכלי

 ךכל אעפ"י שהוא אור גדול עכ"ז כיון שאינו דבק ומצומצם עם הכלי אינו מאיר כ

בא הכל על יהפנימי בפנימיות הכלי, ובזה האור הארה בחיצוניות הכלי כמו שמאיר 

 נכון:

 [בעץ חיים שבדפוס מכאן מתחיל פרק ג']

ת נקודות ותגין ואותיות ובחינות הטעמים, ואמנם גם בחינ שלושה כבר ביארנו והנה

באר נגלים כאן עד למטה באורות העינים כמו שמתאלא שאינם  צוכלולים בהם

 :זרת האל ברוך הואבמקומו בע

כי בעת שיצאו לא יצאו שלמים, דע יציאת האורות אלו הנקראים עקודים.  ונבאר

לעשות עתה התחלת הויית  ההוא כי כוונת המאציל הי וטעם הדברכמ"ש בע"ה, 

הכלים להלביש האור לצורך המקבלים שיוכלו לקבלו, ולכן בהיות שיצאו בלתי 

וכמו  כלים, וע"י כן נעשה שלימים ונגמרים חזרו לעלות אל שרשם להתקן ולהשתל

  .צזשיתבאר

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ה ֱאלֹוּהַ בסוד " צד ֱחזֶׁ י אֶׁ ְבָשרִׁ  לם הוא ללימוד על העליונים כנ"ל " שגם בכל מה שיש בעומִׁ
בהקדמה לספר וכן ב"עיונים . ראה ימודאביזרי לתיקוני זוהר שהכל הוא על הקדמת ב

 . העיגולים דרוש א"ק משער ההקדמותלשער שהבאנו תוספות ב והרחבות"
בתוך  מצומצם בדוחק:... והנה האור הפנימי, להיותו בשער ההקדמות דף ז' ע"דראה  צה

של כותל הכלי  חצי עוביו, ובוקע ועובר ונכנס עד בכח, לכן הוא נכנס ומתדבק בו היטבהכלי 
 , ונעשה זך... ע"כ ע"ש.מזדכך הכלימצד פנימיותו, ועי"כ 

, ומלמד אותנו הרב אח"פשהם ס"ג עליונים אמצעיים ותחתונים ד טעמיםכאן מדבר על  צו
, נקודיםכלולים בהם, ולא נגלים עד שער ה הכולל ס"גד )נת"א( ותיותאו גיןת קודותנשגם 
יש  עצמם יבאר שגם בעקודים ה'פרק  בהמשךם. ידס"ג, אורות היוצאים מהעינ ס"גשהם 

 .של העקודים הכלולים בהם בפרטן טנת"א
כאן ביאר את הכל בכמה שורות בודדות, איך נעשה הכלי, והרב ימשיך ויבאר עוד  הנה צז

, אשר בצירוף כל הידיעות יחד יוסיף לנו ידיעהית הכלים ובכל פעם יכמה פעמים עניין הו
הכלים. שכן הייתה עליה אחת בלבד של האור להשתלם והכל קרה נבין מלאכת עשיית 
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ל בתוך האור כי כי לא היה בפוע פילוכלי היה בכח אהכי בודאי הוא שבחינת  והענין

היה בבחינת האור היותר גס ועב רק שהיה מחובר בו בעצם היטב, ולכן לא נגלה 

בחינתו, כי כאשר יצא האור דרך הפה ולחוץ יצא הכל מעורב ביחד, וכאשר חזר האור 

יציאת האור מחוץ לפה הנה אותה  ל ידיודאי שעאז  כרלהשתלם כנזולעלות למקורו 

הכלי שהוא האור היותר עב קנה עתה עביות יותר, וע"י כן אינו יכול לחזור גם  נתבחי

, ואז ניתוסף כרונתפשט האור הזך ממנו ועלה אל מקורו כנז ,הוא למקורו כבראשונה

 . צחכלי נתיו, ואז נגמר ונשאר בחיוביעבוי יותר על ע כרבאור העב הנז

בכלי כבראשונה יחזור א"כ כאשר יחזור האור הזך לירד ולהתפשט  אמרתם וא

 בחינת כלי.  וויזדכך הכלי כבראשונה ויתבטל מלהיות

שנתעלו  פירותס' כי לא חזרו כל י צטא במה שהודעתיך במקום אחריזה הב התשובה

במקורם לחזור ולירד כולם, אמנם הט' לבדם ירדו והעליונה שהיא הכתר נשארה 

. ובזה נמצא כי אור החכמה הוא שחזר להתלבש בכלי הכתר קתמיד שם עם המאציל

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

באותה עליה, ורק לבאר לנו שנקלוט הדברים יפה, חילק ביאור הידיעות בנפרד. וכאמור 
 .נבאר קצת לקמן בהמשך יש בחינת מטי ולא מטי

היות בחינת הכלי בתוך הפה בבחינת האור הגס.  א'כאן חזר וביאר השלבים בקיצור: הנה  צח
עליית האור למקורו להשתלם ונפשט מהכלי ואז ג' יציאתו מהפה ואז קנה עביות נוספת.  ב'

ת ייהושלבים ב ז' שמנה הבית לחם יהודה א' דף י"ז ע"א ית הכלי. וכאן קיצר. ראההוינגמר 
ויש חשש שיחזור ויתבטל מלהיות כלי, לכן יש תמיד  זך מאדהכלי ועם כל זה עדיין הכלי הוא 

 מטי ולא מטיהגורמת חיזוק הכלי שלא יתבטל. עניין  מטי ולא מטיחינת כאן בעקודים ב
הכוונה שהאור פעם מאיר ופעם מסלק הארתו לחזק הכלי מעין מה שנעשה בעת שינה של 

 לשם ספר הדע"ה א' דף ז' ע"גאדם שהאור המוחין מסתלקין והגוף נח ומתחזק. וראה 
הוא  שמוכרחשבו בלי הפסק אלא  שמהתמיד באור הנאי אפשר שיאיר הגוף  הנהוז"ל:... 
ומעט  ואי אפשר לו בלי מעט שנותשהוא אחד מששים במיתה  טעם שינה בכל עתלטעום 

 בחדשים לבקרים... ע"כ ע"ש. נתחזק הגוף ונתחדש נשמתוהנה  הזדי יל תנומות עכ"פ כי ע
וז"ל:... ונבאר תחלה, ענין ירידתם שעה"ק דף י"ז ע"א בסוף השער הזה וכן ב והוא צט

אור הכתר נשאר מושרש עם ועשייתם ג' כלים הראשונים כנזכר, כבר נתבאר למעלה, כי 
אורות התחתונים, ונכנסו  ח', ובו כלולים וירד אור החכמה, השרש שלו הנקרא מאציל שלו

 , ועניין זה נקרא מטי כנזכר... ע"כ. ע"ש. תוך כלי הכתריחד אל 

שבעקודים יצא ראשונה. ומזה גם נבין שמה שאמר  חכמהנשאר במאציל וה הרי הכתר
אך  של העקודים ביציאה הראשונהרק מלכות יצאה ראשונה הפך עולם הנקודים הוא 

 יצאו כמו בנקודים. השניהביציאה 
ביציאתו על מה  קנה עביות יותרמה ההוה אמינא שהכלי יתבטל הרי בזה בלבד ש לכאורה ק

שישאר בחינת הכתר במאציל? אך  בסיבה נוספתכן לא יתבטל, ללא צורך שהיה בפנים, ול
. שאם יחזרו כל האורות באמת, לא יזדכך הכלי א'עניינים: שני נראה לומר שהרב מבאר 

ולא היו התחתונים יכולים לקבל האור הזה. וזה  לא היה נעשה רצונוכמות שהיה, אך גם 
. שם מבאר הלשם ביאורים ב' דף י"ד ע"דצריך להבין על פי  ב'נקרא שיחזור לכמות שהיה. 

שמה שרומז בעניין הכתר הוא, שהיה במקום הזה אור הכתר בעשר ספירותיו, והוא עניין 
, והסתלקות ראשונה שעלה הכתר ונשאר שם. והתפשטות שניה היא ראשונההתפשטות 
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עתה ממה שהיה  ממנה וכן שאר הספירות ויכולים הכלים לקבל האור ההוא המועט

 :קודםלהם 

שהוא , כי האצילות קאבלבד וז"ס פסוק נשבע ה' בנפשו נפשכולם יצאו בבחינת  והנה

הוא הנשבע במי שגדול ממנו והוא  הוי"הנקודים כמ"ש בע"ה והוא הנקרא שם  ראנק

בלבד. ומזה תעמיק ותראה כמה  נפש אשר כולם יצאו בחינת כרהנזעולם העקודים 

רק בחינת נפש  וכי אפילו עולם העליון של העקודים אינ קבברךעמקו מחשבותיו ית

 לבד. ב

מלכות ה תרק בתחלה יצא [ג' ע"ג]אוצרות דף כל הי"ס יצאו אבל לא יצאו יחד כולם  והנה

בבחינת  תמעולם הנקודים כמו שיתבאר במקומו בע"ה, ומלכות זו היא יצא קגהפך

יה, ה' חשמה, ד' נוח, ג' רב'  ,פשנה' בחינות שהם א' נפש לבד כי אין ספירה שאין בה 

 כנודע, אמנם עתה לא יצאה רק בבחינת נפש בלבד: קדחידהי

וחוטם  נשמהלקשר דרוש זה עם הדרוש שנכתוב בע"ה כי בחינת אזן היא  ונלע"ד]

, וכמ"ש למטה בדרוש זה עצמו עי"ש. והנה אני חושב בודאי נפשוהפה  רוחהוא 

 האלו באו כל הבחינות פירותס' יהששמעתי ממורי זלה"ה כי ודאי כאשר יצאו כל 

נת נפש לבד וכמ"ש כלולים בהם, אלא שבתחילה לא נתגלה בהם רק בחי נרנח"ישל 

שתחלה באים כולם ביחד ואח"כ מתגלה כל א' וא' בפני  קהבדרוש נשמת אדם התחתון

 . [עצמה, נפש ואח"כ רוח וכו'

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

של האור הראשון, והוא  ותולדתבחינה אחרת המתאימה למקום הזה והוא בחינת אור נולד, 
. הקדמות ושערים דף ז' ע"ד. ע"ש באורך. וראה גם "לשם שבו ואחלמה שניההתפשטות 

 סוד הצמצום. ע"ש.
שם כתוב "נשבע ה'  בירמיהו פרק נ"א פסוק י"דלא נמצא בתנ"ך אך יש כך זה  פסוק קא

ינו חושש לדיוק בנפשו". אך כאן א אלהיםכתוב "נשבע ה'  פרק ו' עמוסבנפשו", וכן ב צבאות
בחינת אצילות. יש כמה מקומות כאלה שהרב  הוי"ההפסוק דווקא היות והוא רוצה לדרוש 

 .וטעמו עמו לא מצטט הפסוקים בדיוק
וז"ל: שה' יתברך עשה זה בכוונה מכוונת כדי שיהיה זה  אש"ל דף ג' ע"ב אות י"אראה  קב

"ן, והמ"ה ושאר הב"ן יבוא יצאו בבחינת מלכויות דב שגם הםשורש לעולם הנקודים כדי 
ז"ל בעשרה ב ח"ו כמ"ש הר בעת הפגםלהם בסוד תוספת כדי שיוכלו לחזור ולהסתלק 

 .פרק ב'. שער המלכים אוצרות דף מ"א ע"אמאמרות נברא העולם... ע"כ. ראה 
זה דווקא  פרק ד'מעולם הנקודים כמבואר גם בשער הנקודים תחילת  היפךשכתב כאן  מה קג

ביציאה ראשונה, אך ביציאה השניה המבוארת בהמשך, יצאה החכמה ראשונה וכולם היו 
 כלולים בה כמו בנקודים.

, , והם שמות אורות אלו הנ"לנרנח"יאו  נר"ןכשנזכיר האורות נזכיר אותם בר"ת  מעתה קד
 .והיותם חמשה שנכנסים בחמשה פרצופים שהם בחינת כלים

ין ֵליּה  :פרשת משפטים דף צ"ד ע"בזוה"ק ה לשוןוזה  קה יד, ָיֲהבִּ ְתְילִּ י, ַבר ָנש ַכד אִּ ָתא ֲחזִּ
יָרא ַנְפָשא ְבעִׁ ְטָרא דִׁ סִׁ ְטָרא ְדַדְכיּומִׁ סִּ ְתְקרּון אֹוַפֵני ַהּקֹוֶדש. ., מִּ ֵלין ְדאִּ ְטָרא ְדאִּ סִּ ירמִּ , ָזָכה ַיתִׁ
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לא נתגלה ביסוד רק בחינת נפש בלבד לעצמו,  יסודכאשר יצא אח"כ בחינת הוהנה 

 לפי שהרוח בא אבל נתוסף הארה במלכות שנתגלה בה בחינת רוח, וטעם הדבר הוא

ו' קצוות כנודע, ולכן בבא היסוד מתחיל להתגלות במלכות בחינת הרוח ואינו -מן ה

ו' קצוות שהוא מיסוד עד החסד, ואז נגמר בחינת הרוח -נשלם לגמרי עד שיצאו כל ה

 הרוח.  של' אכולו של המלכות, ובבא כל א' מהם היה מתגלה במלכות קצה 

חסדים מחסד עד הוד, אך  ה'רק  ןכי היסוד אינו מכלל הקצוות כי אינ וכבר נודע

רק שנכללים כל הה' קצוות בו, ונמצא כי  קוהיסוד אינו לוקח חסד א' פרטי לעצמו

בחינת כללות ו"ק של הרוח זהו מה שנתגלה במלכות כאשר בא היסוד, אבל בצאת 

ה' אז היו מתגלים בחינת הקצוות ממש של הרוח -ההוד או הנצח וכיוצא בשאר ה

 במלכות. 

הוא  צוותק' ו-זה הוא מה שנוגע אל בחינת המלכות, אמנם מה שנוגע אל ה כל והנה

צוות של ז"א בבחינת ה' ק-ה כללות, כי בצאת היסוד אז נגלה בו בחינת אחרבאופן 

 של נפש דז"א וכן עד שנשלמו כל הו"ק. א'  נפש לבד וכשבא ההוד אז נגלה קצה

נתן כח  הודוהוא כאשר בא ה, קזה' קצוות אחרים-הפרש אחר בין היסוד ל עוד יש

מחדש מבחינת נפש לבד וכן כולם עד שיצא החסד וגם הוא  יסודב ה"ק-א' מכללות 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

ין ֵליּה  ְטָרא ְדַחיֹות ַהּקֹוֶדש. רּוָחאַיֲהבִּ סִּ יר, מִּ ין ֵליּה ָזָכה ַיתִׁ ְשְמָתא, ַיֲהבִּ ְטָרא ְדכְֻּרְסָייא. נִׁ סִּ , מִּ
ינּון  ֵלין, אִּ ְפָחהּוְתַלת אִּ ד ְושִׁ בֶׁ ְבָרָתא ְדַמְלָכא.  ָאָמה עֶׁ  דִּ

יר ין ֵליּה ָזָכה ַיתִׁ ילּות, ַיֲהבִּ ְטָרא ְדַבת יְ ַנְפָשא ְבאַֹּרח ֲאצִׁ סִּ י ַבת ֶמֶלְך. , מִּ יהִּ יַאת אִּ ְתְקרִּ יָדה, ְואִּ חִּ
יר ין ֵליּה ָזָכה ַיתִׁ ילּות, ַיֲהבִּ יְך רּוָחא ְדֲאצִׁ ְקֵרי ֵבן ְלקּוְדָשא ְברִּ יָתא, ְואִּ ְטָרא ְדַעמּוָדא ְדֶאְמָצעִּ סִּ . מִּ

יב, )דברים י ְכתִּ ים ַאֶתם ַלְיָי' ֱאֹלֵהיֶכם. "הּוא, ֲהָדא הּוא דִּ ין ֵליּה ירָזָכה ַיתִׁ ד( ָבנִּ ְשְמָתא, ַיֲהבִּ , נִׁ
יב, )בראשית ב ְכתִּ ָמא. ֲהָדא הּוא דִּ ְטָרא ְדַאָבא ְואִּ סִּ ים. 'מִּ ים. ַמאי ַחיִּ ְשַמת ַחיִּ ַפח ְבַאָפיו נִּ ( ַויִּ

ינּון  ְתַמר, )תהלים קי''הֶאָלא אִּ ל ָיּהנ( ", ְדָעַלְייהּו אִּ ים בֵ ָכל ַהְּנָשָמה ְתַהלֵּ ְשְתלִּ  . ידו''דיּה , ְואִּ
צוות, ק' ה-, הכוונה שאינו מקבל חסד כמו שאר ה'פרטי לעצמומה שאמר כאן 'חסד א'  קו

בחינה אחרת והיא  אלאשכל אחד בכוונות מסומל בהוי"ה שלמה מנוקדת לפי הספירה, 
, והוא כדי לבאר לנו עניין חשוב זה, שיש יציאת היסוד. הנה הרב כאן מאריך בעניין כללות
, שכן זה ולעמול הרבה להבין , והעניין לא מבואר בקלות וצריך עיון בזהבחינותב' ליסוד 

לעובדי ה' ע"ש. אע"פ ש במבו"ש דף ס"ב ע"ג מעין זהקצת המקום היחיד שמבאר זה ועוד 
 . הוא ברורהדבר בסידור הכוונות בכוונה 

לו שהוא יורד בחינה מש א': בחינות' בבקיצור הוא שיש ליסוד  מה שצריך להביןזה לסיכום ו
יש בו עוד ב' חסדים,  שאר החמשה, ולא חסד כמו חסד דכללותאליו מהדעת והוא בחינת 

בחינות.  ב'צוות נותנים בו ונכללים בו, והרי הם ה' ק-בחינה והיא אותה הארה שכל אחד מה
כדי להוריד הטיפה של הזיווג  לעלות לדעתוזה כדי שיהיה בו כוח לכלול את כולם, כדי שיוכל 

אוצרות דף ג' ע"ג אש"ל וכן ב"עיונים והרחבות" הרחבנו  סדים. וראהה' ח-כלולה מכל הה
 .אות י"ג

, ראשונהוהיא בחינתו ה הכללות שבויצא בבחינת  נפששביציאת היסוד בבחינת הרי   קז
כל בו שנכללים  כח כללותוהיא שכל אחד מהקצוות נותנים לו  עוד בחינהוכנ"ל שיש לו 

רוח שלו נותן קצה אחד בחינת הנפש החמישה. אם כן כשכל אחד מהקצוות יוצא בבחינת 
משפיעה את הכח הזה הניתן לו על  היסוד, ונפש ליסודנותן כח בכללות בחינת  ועוד, למלכות
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צוות, כי בבא אחד לא היה ה' ק-ב ןכין שאה , ממחדש בצאתו נתן כח כללותו ביסוד

אז  ו'-כל ה שום תוספת כלל ועיקר כי כולם שוים, רק שכאשר נשלמובחברו מוסיף 

 נמצא נגמר כל הז"א בבחינת נפש. 

ובחינת נשמה  קחהבינה בבחינת נפש בלבד לעצמה ובחינת רוח לז"א תיצא ואח"כ

אח"כ יצא החכמה בבחינת נפש לעצמה ובחינת רוח לבינה ובחינת נשמה ולמלכות, 

לז"א ובחינת חיה למלכות, אח"כ יצא הכתר בבחינת נפש לעצמו ורוח לאבא ונשמה 

 למלכות.  קטלז"א ויחידהלבינה וחיה 

 רושלא יצא כי אם בבחינת נפש לבד, וזהו פי םמכול ןא אחרווכי בבא הכתר שה הרי

"ל. ואפילו בחינה זו של נפש הכתר זהנ רךדל ע זכרכנ "נשבע ה' בנפשו"שני בפסוק 

 לא נשארה בעולם העקודים כנ"ל כי חזרה להתעלות ונשארה דבוקה במאצילה. 

 

 

 :לי למזכרת

 קמח יםהבלים נטחנים ונעשד' 

 הוכרח כלי חיצון להיות מעולה מהפנימי ,אור מקיף גדול מאור פנימי

 שכך היא המידה כדי לזכך את הכלי

 וגם שחשקן וחפצן של האורות להדבק זה בזה.

 ת הכליםיבכוונת המאציל לא יצאו שלמים להתחיל הוי

 בעליית השתלמותם נתעבו הכלים

 ת הכליםימת הויגם נשאר כתר במאצילו להשל

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

 ועד הודמהחמישה קצוות מה כל אחד. וזה נעשה ביציאת רוח למלכותידי הקצוות, בחינת 
רוח בבחינת  כח זה, ואז היסוד משפיע ביסודשלהם נפש ללות , שמשפיעים כח כחסדה

 .החסדיציאת  סיוםב למלכות

 חסדמהוד ועד הקצוות,  ה-יציאת כל ה סיוםשל היסוד תשתלם ב נפשלנו מזה שבחינת יוצא 
 צוות.ה ק-יציאת כל ה סיוםתשתלם גם כן ב מלכותלמהיסוד בשלמות הרוח ובחינת נתינת 

ולעיל נח"י רבנרוח שהוא כנגד ה ז"אצוות כפרצוף אחד ו' קאת הכאן הוא מחשיב הנה  קח
צוות אחרים. והוא כדי ללמד ה' קול ליסודביציאה התייחס לכל אחד בפני עצמו בעיקר 

 . כנ"ל בחינות ב'וגם שיש לו  יסודצוות לה' ק-אותנו את ההבדל שיש בין ה
, נרנח"יאורות העצמות והם  ה', ויש ספירותאו  כלים והם בחינת פרצופיםיש ה'  הנה קט

, ושל אימא רוח, ושל הז"א הוא נפשוצריך תמיד לשים לב ולא לבלבל. אור של המלכות הוא 
כאילו הרב . ביציאת כל אור חישב אותו יחידה, ושל א"א הוא חיה, ושל אבא הוא נשמההוא 

 נפשבבחינת  , הוא יצאקצוות ו'והוא  רוח הוא בחינתז"א הוא פרצוף עם אורו, ולכן היות ו
פרצופים  ה'של  נפששבמלכות היא בחינת רוח בה, שלו הרי  נפשה, שהיא רוחונותן למלכות 

, וזה מעין התכללות והתקשרות שנלמד בהמשך. מלכותשל ה נרנח"יהוא  א"א או"א וזו"ן
 זה. שערסיכום היא ש פרק ג'ראה בטבלה שבסוף 
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 נה בחינת נפש וכן כולםויצאה מלכות ראש

 מזה ביציאתם וכן בחזרתםהרוויחו זה 

 לימד היות ב' בחינות ליסוד בחינתו מן הדעת

 והתכללות חמשה חסדים בו.
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 פרק ג' - שער העקודים
 

שהם נר"ן  אורותיה הפנימיים ה'נמצאת המלכות שלימה בכל  קיא הכתרובב ואמנם

ח"י. והנה עתה היו חסרים עדיין כל הספירות כנ"ל שיצאו חסרות בלי תשלום והיה 

, ולכך הוצרכו לחזור להתעלות אל כרזזה בכוונה גמורה ממש כנ [ד' ע"ג]אוצרות דף 

. ואמנם עתה בחזרה היה הכתר חוזר בתחלת כולם, ןהמאציל לקבל ממנו תשלומיה

כי יצאת ראשונה ונכנסה  הפךלונמצא יצא אחרון ונכנס ראשון. והמלכות היתה 

י ַאֲחרֹון"]ישעיה מ"ד ו'[  סוקפ ודסה וזאחרונה.  אשֹון ַוֲאנִּ י רִּ , וביאור פסוק זה "ֲאנִּ

שנודע כי כמו הוא יצדק בין בספירת הכתר ובין בספירת מלכות, אלא שזה הפך זה, ו

 הוא כינוי אל הכתר.  אין, ובהפוכו קיאהוא כינוי אל המלכות אני

עלתה החכמה במקום הכתר והבינה במקום  קיבבהתעלם הכתר במקורו והנה

כולם, עד שנמצאת המלכות במקום היסוד, ואז ע"י עליית  הזרך דל עהחכמה, ו

אשר כנגד בחינת  א'מקיף והיה לה בחינת  קיגהמלכות במקום היסוד ניתוסף בה אור

מן האורות  יחידה עלה מדרגה א' ואז נתוסף בו בחינת קידהפנימית, וגם הז"אחיה 

בינה בחינת חיה בנתוסף והנה נשלמו לו ה' אורות הפנימיים,  הפנימיים ועתה

  .הפנימית, וחכמה נתוסף בה בחינת נשמה הפנימית

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 ויחידהלז"א  וחיהלבינה ונשמה לחכמה  רוחונתן נפש בבחינת יצא אחרון  כתרוכנ"ל ה קי

והיא שלמה בחמש  נרנח"י, וכן כולם יש למלכות נפשבבחינת  כתרהרי שבבוא ה ,למלכות
 .אורותיה הפנימיים תבחינ

יצאתי מפה דא"ק,  ראשוןובה יצדק לבאר את הפסוק אני  מלכות, הוא כינוי אל האני קיא
, ובו יצדק כתר( הוא כינוי אל האני, )אותיות איןנכנסתי חזרה לפה דא"ק. וכן  אחרוןואני 

 יצאתי מפה דא"ק.  אחרוןחזרתי לפה דא"ק, ואני  ראשוןלומר עליו, אני 
כל שמלבד מה שביאר הרב בפרק הקודם שביציאת אורות העקודים בבחינת נפש הנה  קיב

מבאר שגם בעליית האורות כאן קיבל תוספת הארה מהיוצא מחדש, שכבר יצא תחתון 
פנימיים  ה'קונים מעלה נוספת בכל שלב של עליה עד שיהיו להם ום כל האורות עולים להשתל

 .בהקדמה מיוחדת לזהכמבואר לקמן  .ותו לאמקיפים  ב'ו
השתלמות וכמו שהכתר עלה לפה להשתלם וקנה מדרגה עליונה גם המלכות ההתחלת  הרי קיג

 אור.גם קנתה מדרגה ונתוסף בה וביסוד עלתה להשתלם בשלב ראשון 
ו"ק ביציאת האורות מהפה הרב חישב כל ספירה בפני עצמה, וכאן בעליה מחשיב הנה  קיד

אמר ולא , אמנם בהמשך בעליית החסד לבינה חוזר לספירות הו"ק ז"אוהוא  לבחינה אחת
, ב' הבחינות שיש ליסוד. תחילה רצה ללמד אותנו לפי העניין. נלע"ד שהרב כאן ביאר ז"א

אור מהם , אך כאן ביאר לפי פרצוף שלכל אחד וביארנו שםורך זה עשה בפרק הקודם בא
. שאין צורך לפרט לפי הספירות. ועוד מה שבהמשך חוזר לספירות, הוא ז"א רוחמהנרנח"י וה
צוות הם ו' ק-כלים. אם כן כל מקום מבאר לפי העניין, וצריך לדעת ש עשרה מפני שנעשים

 . ע"כ נלע"ד.ז"אבחינת 
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יחידה  קטועלתה החכמה במאציל ועלתה הבינה במקום הכתר ונתוסף בה ואח"כ

אשר כנגד חיה  'הפנימית ונשלמה בכל ה' אורותיה הפנימיים, וז"א נתוסף בו מקיף א

 ומלכות נתוסף בה מקיף יותר עליון אשר כנגד יחידה הפנימית. .הפנימית

נתוסף בו גם  הבינה עלתה למאציל, ואזכי עלה החסד שבז"א במקום הכתר  ואח"כ

בחינת המקיף הב' העליון שכנגד יחידה הפנימית. ומשם ואילך לא הרויח ז"א ולא 

 : קטזנתוסף בו עוד תוספת אחר, וכן המלכות לא נתוסף בה דבר עוד

א כי הרי נתבאר לעיל כי בכל בחינה ושצריך שתדע וה א' קיזבהקדמההוא  והענין

לא פחות ולא יותר,  פירותס' יבו ובחינה ובכל עולם ועולם ובכל פרצוף ופרצוף יש 

הפנימיים נכללים  'י-. האמנם הקיחעשרהואורות מקיפים  עשרהוהם אורות פנימיים 

א"א במקום אחר, והם  כרנזכ םשיש להם בחינת פרצופי ה'-לבד שהם כנגד ה 'ה-ב

פש של כללות כל נוח רשמה ניה חחידה יבחינת  קיט, והם עצמם נקראיםזו"ןו או"או

 ' כנזכר. ה-נכללים ב י'במקיפים כי הם  הזרך דל עעולם ועולם לבדו. וכן 

 ולמעלהכי בכל האורות והעולמות והפרצופים שיש מן החוטם של א"ק  אמנם דע

בכל פרצוף ופרצוף מהם יש תמיד כל הבחינות האלו שלימות שהם ה' אורות פנימיים 

, כרפרטיות כנז פירותס' הכוללים י ףמקיאור ה' -ו כרפרטיות כנז פירותס' הכוללים י

 ב'אורות פנימיים וה' עד סוף העולמות לא יש רק  ולמטהאך מן הפה של א"ק 

לכל פרצוף ופרצוף מהם ולא עוד כי האור  יחידה וחיהמקיפים העליונים שהם כנגד 

מן הפה  ותנתמעט משם ולמטה. ולכן בעולם זה של העקודים שהם האורות היוצא

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
כאן לא מבאר מה נתוסף לחכמה מפני שאין בזה עניין שכן עלתה  . הנההכוונה בבינה קטו

 למאציל וכן בשלב הבא לא יזכיר מה נתוסף לבינה, וכו' וברור.
קיבל בחינת כל הז"א וכאן צריך להבין הכוונה ש .בסוף הפרק טבלת סיכום לקמן ראה קטז

 המקיף השני בעליית הבינה לפה ולא רק החסד.
וכמו שביארנו בראשונה, הקדמות אלו הן מפתחות, שאין  הקדמה שניהזו כבר הנה  קיז

אורות ה' -אורות פנימיים, ו ה'לסתור אותם. וכאן מבאר לנו שיש מהפה ולמעלה תמיד 
שהאור ' אורות מקיפים. וזה מפני ב-' אורות פנימיים, והמקיפים. ומן הפה ולמטה יש רק 

 . ראה בעיונים והרחבות.נתמעט משם ולמטה
' י-ו פנימי' ספירות אור יהן  שלמותספירות  י'-ש שער טנת"א פרק א'שביאר  וכמו קיח

 .מקיףספירות אור 
נרנח"י מה שאמר נקראים הוא כנ"ל שפרצופים הם בחינת כלים והעצמות שבהם הוא ה קיט

. והפרצופים יחידהובא"א  ,חיהובאבא  ,נשמהובאימא  ,רוחובז"א  ,נפששיש במלכות 
 גם על שם הפנימיות שבהם. כמו ששם האדם הוא לבחינת הנשמה שבו. נקראים לפעמים

 רוחקבלה המלכות בחינת  נפשהו"ק בבחינת כל ובזה נבין מה שביאר לעיל שרק בבוא 
 מהו"ק.
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וזכור הקדמה , קכעוד לאמקיפים ו ב'' אורות פנימיים והבו רק ה חוץ של א"ק לא היול

 . זו

על או"א, כי זו"ן היו פנים בפנים ואו"א  גדוליםכאן בעולם העקודים היו זו"ן  והנה

היו אחור באחור. והענין כי הנה זו"ן השלימו כל צרכם הצריך להם שהוא ה' אורות 

פנימיים וב' מקיפים קודם שיחזרו להתעלות במאצילם, משא"כ באו"א כי עדיין לא 

פנימיים לבד ובלי שום  ג' לאבא לא היו רק [א' ע"ד]אוצרות דף שהרי  קכאהיו שלימים

ועוד כי אפילו קודם שתחזור שום  .פנימיים לבד ובלי שום מקיף קכבה' מקיף, ולאימא

  ספירה להתעלות במאציל כבר היה אל זו"ן מה שצריך להם לצורך הזווג:

הוא כי כבר ידעת כי הזווג נמשך מן המוחין שהם מחכמה ולמטה, וכבר היה  והענין

ה פנימית קודם שעלה הכתר במאציל שהוא הראשון ז"א בחינת חכמה שהיא חיל

שחזר קודם כולם, ואעפ"י שהמלכות היתה גדולה ממנו שהיה לה יחידה פנימית אין 

בזה חשש, משא"כ באבא שמעולם לא היתה לו בחינת חיה שהיא חכמה אפילו אחר 

 . קכגשעלה הכתר אל המאציל

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
שיהיו  יותר ראוי. לכאורה היה הרמ"ז והרנ"ש דף ס"ז ע"ב אות מ"גבהגהות  ראה קכ

ליונים חיה ויחידה. ומסכם שאם היו באים לעולא המקיפים לאורות תחתונים של נפש ורוח, 
נחשבים  פנימייםחיה ויחידה ה ולכןיהיו כלל מקיפים לעליונים, לא המקיפים לתחתונים 

הפנימיים כדי  חיה ויחידההפנימיים, ויבואו המקיפים לעליונים נר"ן על  מקיפיםל
 להם ויחשבו הפנימייםשלעליונים יהיו להם מקיפים, ולתחתונים יספיק להם חיה ויחידה 

בחינת אימא נר"ן שמבאר לפי מה שנתבאר לעיל ש יפה שעה אות א'לנר"ן. ע"ש. ראה  מקיפין
על פרק זה  דף כ"ח ע"ב דב"שבחינת אבא )מקיף( ובזה מזדכך הכלי. ועיין  חיה)פנימיים( ו

 .ע"ח א' דף כ"ח ע"אבע"ח בזה. וכן השווה 
, שבלעדה אין מציאות זיווג. ולכן בלי כמהחנים )פב"פ( נקבע לפי מציאות הבפנים פעניין  קכא

בהמשך כתב שהזיווג נמשך מהמוחין שהם מחכמה,  .)אב"א(חור באחור אחכמה זה נקרא 
במחשבה איתבריר דנודע "כולכן אם יש בחינת חכמה, שבה יש בירור הטיפה מהניצוצות 

 . פנים בפניםכולא", יש זיווג והוא 

ולים מאו"א, שהרי תמיד מקבלים מהם, רק כאן גד אינםזו"ן במהותם לעולם אך בפועל 
לעולם עולים  הריהיות ויצאה המלכות תחילה לכן התגלו בה בחינתם של העליונות ממנה. 

וגם כדי שעל  ב'גם לקבל מאו"א באמיתות, א'  :הטעמים שהביא הרב שניזו"ן למאציל. מ
 . הכליםהאורות בכך יתגלו ויתהוו כל ידי עליית 

עליית החכמה למאציל, אך בעליית הכתר בלבד היה לאימא  אחריאורות פנימיים זה  ה' קכב
 אורות פנימיים. ראה טבלה לקמן מה תוספת הרוויחו בכל עליה. ד'
שהיא החכמה  במחשבההוא במה שידוע בכל מקום ש חכמההזיווג והקשר שלו ל עניין קכג

נלמד מכאן ל להיות זיווג, וכנ"ל. וזה עניין הבירור שנעשה בחכמה, ולכן יכו איתבריר כולא
, לכן צריך להגביר לימוד ולזה צריך חכמהשמה שחסר לנו היום לתקן והוא יחוד קובה"ו, 

על ידי יחודים עליונים של  יפתחו לנו מעיינות החכמההקבלה שהיא כדי לזכות לחכמה, ואז 
 פנים בפנים.
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מה שהיה צורך בא"כ למה עלו זו"ן במאצילם מאחר שכבר היו שלמים  אמרתם וא

 להם. 

, וכיון שנסתלקו או"א למעלה אין אואימ אהיא כי כל חיותם הוא מאבלזה  התשובה

זו"ן בניהם רוצים להפרד מהם וחושקים להדבק ולהתקשר בהם ועולים אחריהם 

 לקבל מהם. 

 ,קכדכליםזרה היה לעשות בחינת הח עיקר סיבה אחרת במה שנתבאר לעיל כיוגם 

 ולכן עלו גם הם לסיבה זאת: 

 
 לי למזכרת:

 בצאת כולם נמצאת מלכות שלמה בנרנח"י פנימיים
 עלו להשתלם הרוויחו עד שני מקיפים

 שמן הפה ולמטה אין עוד

 ו"ןזכולם עלו חזרה לפה גם 

 ת הכלים.יויהסיים שמקבלים תמיד מאו"א וגם ל

 

 

  

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

ישראל עדיין חולים אנחנו  , וגם כנסתמחסרון החכמהכתב הרב שהוא  החולהבעניין  עוד
)שעה"פ( תהילים על  שער הפסוקים. ראה חכמה. והרפואה הוא להוסיף במחלת הגלות

. וזהו "כל חכמההרומזים ליו"ד ו עש"ר". שהם אותיות דוי ערשהפסוק "ה' יסעדנו על 
בחכמה" "החכמה  ולא אנחנו עדיין חולים, וזהו "ימותו נהבחוליו" ובחסרוהפכת משכבו 
 קובה"ו.  אין יחודבעליה" ובהעדר החכמה  תחיה

הזוה"ק שהרחבנו בספרי "קדם ישועה" שבזכות לימוד הזוה"ק  וכמו שהאריך וכידוע
 והקבלה יפקון מן גלותא הכוונה שתהיה הגאולה ברחמים נתרפא ממחלת הגלות מהר, וכן

. ועל מזהשגם כל הצרות הבאות עלינו הם לשער ההקדמות בהקדמה  מוהרח"ובזה האריך 
כמו כל מקצוע  לימוד ידיעות בלבד. וחכמה אינה ממחלת הגלותנתרפא  לימוד החכמהידי 

 יראת ה'כמ"ש "הן  הבנת תהליך הגאולה ולהשתתף בו בפועל ,אלא גם תיקון מידותאחר 
  . ע"ש. "יראת ה'". "ראשית חכמה חכמההיא 

"ולכן היתה כוונתו להוציאם חסרים מתחילה כדי שיהיה וז"ל: במקום נמצאה הגהה כאן  קכד
  ע"כ. .ע"ח כ"ילהם חשק לעלות ולקבל ואז יעשו הכלים". 

 בעצםואינם גדולים  חייבים לקבל מאו"אשהיו זו"ן שלמים עדיין  יפל עף שא עיללזכר כנהרי 
הארות גדלו וקבלו כאן נחשב שכאמור רק מפני שיציאתם קדמה  שזה לא יכול להיותמאו"א 

כדי שיתהוו טעם אחר והוא  ועודלכן עלו שעדיין צריכים לקבל מאו"א גם כן.  .מלמעלה
 יעלה למעלה. שכל האורצריך ולזה הכלים 
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 ביציאתם, וכן בחזירתם קכההרויחו זה מזה

 

פה 

 דא"ק

התפשטות 

 ראשונה
 יציאה מהפה

  קכו

 כתר

 עלה לפה

 קכז

 

 תוספת

 חכמה

 עלתה

 לפה

 

 תוספת

 בינה

עלתה 

 לפה

 

 תוספת

 או"מ ב' חסד יחידה בינה נשמה חכמה נפש כתר

 או"מ ב' גבורה או"מ א' חסד חיה בינה נפש רוח חכמה

 או"מ ב' תפארת או"מ א' גבורה יחידה חסד נר"ן בינה

 או"מ ב' נצח או"מ א' תפארת יחידה גבורה נרנ"ח חסד

 או"מ ב' הוד או"מ א' נצח יחידה תפארת נרנ"ח גבורה

 או"מ ב' יסוד או"מ א' הוד יחידה נצח נרנ"ח תפארת

  מלכות או"מ א' יסוד יחידה הוד נרנ"ח נצח

   או"מ ב' מלכות יחידה יסוד נרנ"ח הוד

     או"מ א' מלכות נרנ"ח יסוד

       נרנח"י מלכות 

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
בהתפשטות ראשונה כולם יצאו בבחינת נפש זו לשון הרמח"ל בכללות האילן. הנה  כותרת קכה

. ובעליה שהיא הסתלקות נרנח"יונוספה בחינותיהם לשתחתיהן, עד שמלכות קבלה 
מקיפים לזו"ן  שניבחינות אור פנימי וחמש הראשונה הרויחו כל אחד תוספת בכל שלב, עד 

ולא יותר כנ"ל. וכאמור בעליה כולם עולים יחד ופונים כלפי מעלה ואינם מאירים למטה 
 כדלהלן.

 המבוארת בפרק ב'.מהפה  הראשונה סיכום היציאהזה  קכו
 להשתלם ומה הרויחו בכל שלב. תםחזרבלפה  והחכמה והבינה הכתרסיכום עליית  זה קכז



 חייםאוצרות                                                 סד  

 פרק ד'  - שער העקודים
 

, אז באותו שיעור והמשך הזמן שהיה עולה קכחכי כאשר עלה הכתר אל המאצילודע 

לפי  ,ממנה בחינת יחידה שהוא האור שהיה נמשך לה מן הכתר האז המלכות נסתלק

שכיון שהכתר היה עולה ומסתלק לא היתה כוונתו להאיר בה, אמנם נשאר בה רשימו 

אז חזר  קכטסיים הכתר להתעלם וסיימה המלכות לעלות עד היסוד וכאשרבלבד 

ר שבה, כי אחר שעלה הכת יחידה הכתר להאיר במלכות בעצם כמו בתחלה בחינת

במאציל גם היא עלתה ביסוד והיתה מדרגה א' קרובה יותר אל המאציל והיתה 

מקבלת ממנו מה שהיתה מקבלת מתחלה מן הכתר, אך כל זמן שלא סיים הכתר 

ינה, והכתר עצמו ג"כ לא היה מאיר בה. לעלות אז היה הכתר מפסיק בין המאציל ובֵ 

החכמה  הזרך דל ע, ובבחינת החיה שהיה מקבל מן הכתר "אגם הז הזרך דל וע

 כיוצא בהם. ווהבינה 

נסתלק מן המלכות החלק אשר היה מגיע  קלהחכמה למעלה במאציל וכן כשעלתה

אליה ממנה ולא נשאר בה רק הרשימו עד שהשלימה החכמה לעלות אל המאציל ואז 

 תחלה. בחזר האור כ

לעלות לה החכמה התחיכש כיתקיש אל השאר כי הם חלוקות רבות,  הזרך דל וע

בכתר אז חזר האור  נגמרה לעלותבכתר נסתלקה הארתה מכל אשר למטה ממנה, וכש

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
יש רק עליה אחת לאורות להשתלם, ומה שקורה בעליה הזו ביאר הרב בנפרד בכמה הנה  קכח

אר לנו בדרוש יעלינו להבין, ולכן מה שמבאר כאן, צריך להוסיף על מה שב כדי להקלפרקים 
 חכמהוכן בעליית הכתר בעליית ה הקודם, שם למדנו שנתוספה בחינה למלכות וכן לכולם

 וכן בשאר העליות, 

מבאר דבר נוסף שקרה בו בזמן והוא שהאורות בעלייתם הופכים פניהם ובאותו זמן  וכאן
התפשטות מה שהיו מאירים במהם שעולים לא היו מאירים בבחינתם לספירות שלמטה 

מקבלים אור בבחינת  . הרי שבעלייתם כולם יחד נחשך האור מכל הספירות והיו רקהראשונה
 כמו שמבאר בפרק הבא.אור חוזר והאחוריים 

 חזרכן צריך להבין שאחר שגמר הכתר לעלות למאציל וחזר והפנה פניו כלפי מטה, ואם 
 מקיף ראשוןנתוסף למלכות בחינת  כאמור ועודוכן לכולם, , יחידהלהאיר למלכות בחינת 

 בעלייתה ליסוד, מה שביאר בפרק הקודם, וכן לכולם. 
 שעה"ק דף י"ד ע"ד. מכאן משמע שכולם עולים יחד זה אחר זה, וראה האש"לכתב  קכט

אז ג"כ נגמר סיום עליית וז"ל:... וזה הדבר נמשך, עד גמר סיום עליית הכתר במאציל, כי 
חשך כשגמר הכתר לעלות שכולם עלו יחד והכל נ הרי במקום היסוד. ע"כ. ע"ש. המלכות

 במאציל גם המלכות גמרה לעלות עד היסוד.
כך שהוא השלב הראשון, ואחר בכתר יחזור ויבאר לנו מה קרה כשעלתה החכמה לקמן  קל

 מה קרה כשעלתה החכמה למאציל שזה השלב השני.
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, וכשנגמרה פעם ב'לעלות במאציל נסתלק האור  פעם ב', וכשחזרה קלאתחלהבכ

בענין  הזרך דל לעלות חזר האור לאיתנו. והמשכיל יבין מעצמו שאר החלוקות, וע

 :קלבהמקיפים שלוקחים זו"ן

 

 :לי למזכרת

 למעלה הפכו פניהםבעלייתם 

 בחינות התחתונותמנסתלקה הארתם 

 כך בכל שלב ,בחזרת פניהם למטה האירו שוב בהם

 עצמו החלוקות מלספור והמשכיל יבין.

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 וצריך להבין שכן שאר הספירות שלב ראשוןהכתר למאציל עלתה החכמה לכתר כשעלה  קלא

וגם כולם עלו לספירה שעליהם.  למאצילהחכמה עלתה  ובשלב שניעלו לספירה שעליהם, 
ונעשה הכל בכל שלב שנסתלקה הארה ממה שהיו מאירים בספירות שתחתיהן, בסיום כל 

וכדי שלב חזרו להאיר. ועוד גדלו מדרגה נוספת מה שלמדנו בפרק הקודם, וכן בשלב השני. 
ביאר שני השלבים בחכמה וכן כך  הריבות, והמשכיל יבין. להבין אומר הרב שהם חלוקות ר

 בהמשך בשאר הספירות.
הרי שבסיום כל עליה מספירה לספירה של כולם חוזרים ומאירים כלפי מטה ראה שעה"ק  קלב

קודים ע. וכאמור כאן במפני זכותוהכלי שלא יתבטל את שכל זה לחזק  מטי ולא מטיבדרושי 
 .אין סוףהוא התחלת גילוי בחינת שורש הכלים בעולמות 



 חייםאוצרות                                                 סו  

 פרק ה' - שער העקודים
 

 האיך על ידי כך נעש [ב' ע"ד]אוצרות דף ענין חזרתם והסתלקותם למעלה נבאר עתה ו

הוא כי כאשר נתעלו האורות למעלה נשאר למטה האור העב  והעניןמלאכת הכלים. 

 . זכרכנ קלגשהוא בחינת הכלים סוהג

במקום שהיו שם בראשונה,  קלדרושם שלהם למטההיש בטבע האורות להשאיר  והנה

ולכן כל האורות האלו בעת עלותם היו מניחים רשימו למטה. כיצד, הנה הכתר הניח 

, כי לעולם 'לבינה, והבינה לז"א, והז"א לנוקחכמה, וכן החכמה לרשימו כדי להאיר 

כחשק האב אל הבן, ולכן מניח לו טבע העליון להאיר בתחתון ויש לו חשק להאיר 

ומשאיר בו רשימו. וכפי זה נמצא שכולם מניחים רשימו חוץ מן המלכות כי אין 

 אחרת תחתיה להאיר בה, ולכן אין המלכות משארת רשימו למטה. ]ספירה[ 

אבל ביסוד כשהיא עולה, שם משארת רשימו וזאת היא בחינת העטרה  :ובתכצאתי מ]

 שנשארת תמיד שם ביסוד[.

לבארם מן היסוד שהוא האחרון מן המניחים רשימו, ונאמר כי הנה בעת ונתחיל 

עלייתו של היסוד אל מקום ההוד עד למעלה מניח רשימו במקומו שביסוד לצורך 

ם לעולם אפילו כאשר המלכות חוזרת ועולה המלכות, ואותו הרושם אינו מסתלק מש

. והנה זה הרשימו "לאל המאציל, וכן עושים שאר כל הספירות חוץ מן המלכות כנ
 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

 בעולמות אין סוףבשורשם בחינת הכלים  מלאכת הוייתיבאר והרב יחזור בפרק זה  הנה קלג
ראשית היו האורות בפה במקום אחד והיות  א'. ויבאר מכל מה שלימד אותנו לעיל ועוד יוסיף

שלב וזהו  ,מבטשים זה בזהיף במקום אחד שונים אור פנימי ואור מק ב' מיני אורותשהם 
יוצאים  העקודיםוב' אך עדיין שם לא ניכרת ההתעבות.  בתוך הפה, התחילו להתעבות ראשון

ובהעלות האורות להשתלם נשאר בחינת  ג'קונים בזה עביות יותר. האור העב והגס מן הפה ו
, רשימוכאן מבאר איך בעליית האורות כל אור משאיר  ד'. הויית הכליםכלי אז מסתיימת 

והבטישה בין שני האורות  הכאהועל ידי ה ו', מהספירה העולה אור חוזריש וגם בעלייתו  ה'
שהם  ת בחינת כלייהוינעשה ודין  אור חוזרוזה  ,ורחמים אור ישרשהם שני הפכיים זה 

הזך עצמו נעשו  אורוהגס, ומה הרי שיש כלי מההתעבות אור העבשבתוך הכלים.  ניצוצותה
 הניצוצות, 

הכתר אור של הג"ר ו נגמרים הכליםעוד בחזרת האורות בהתפשטות השניה יבאר  בהמשךו
בית לחם יהודה . הרב בעולמות אין סוף ת כל הכליםיהוישורש נשאר במאציל, ובזה נגמרה 

שער ההקדמות , ועוד ראה שלבים במלאכת הכלים ע"ש ששהמביא  חלק א' דף י"ז רע"א
 .בכרם שלמה ב' עמוד תמ"דראה גם  .י"ז ע"ג עד דף ט"ז ע"ג

למעלה  האור הזךשבקטע הראשון ביאר את הויית הכלי עצמו על ידי הסתלקות  אחר קלד
בחינות אור ד' יתחלק ל האור הזך. ומבחינת הכלי ממשבחינת הוא  האור העב והגסמתוך 
בתוך הכלים ותושלם מלאכת הויית הכלים. מתחיל ברשימו שמשאיר האור  הניצוצותויעשו 

בכל ספירה ויבאר בהמשך את מהות האור החוזר ומהבטישה בין שניהם כנ"ל נעשים 
 .בתוך הכליםהניצוצות 
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, וכבר ידעת כי אור הבא ביושר הוא קלההוא מן האור הראשון שהיה יורד דרך יושר

 .דין, והאור הבא דרך חזרה למעלה נקרא אור חוזר והוא רחמים

זה הרשימו הוא דרך יושר והוא רחמים, והנה נודע כי כשבאו הספירות של  והנה

עקודים היו פניהם למטה כי כוונת ביאתם הוא להאיר למטה, ולכן פניהם דרך 

כנגד המאציל ואחוריהם למעלה המקבלים. אבל בחזרתם לעלות אז הופכים פניהם 

 למטה. 

אור המאציל נפסק אפילו רגע  בעלות הכתר אל המאציל אין ספק כי לעולם איןוהנה 

א' מן המקבלים והנאצלים רק ההפרש הוא כי בעת ההיא אשר הכתר היה עולה 

שעה"ק דף ט"ו גירסת ] רותלמעלה אז האור היורד בו מן המאציל יורד ממנו לספי

שורה ט"ז: "אז האור היורד מן המאציל אל הספירות שלמטה מן הכתר נמשך ע"ב 

ו אות ןכם שהרי הוא הפך פניו למעלה ואחוריו לנאצלים, וא, קלודרך אחוריו[ ועובר

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
אמר הרב שבעלות הכתר אל המאציל  פרק ד'שכן לעיל  ,צריך לעיין רשימו זהעניין  להבין קלה

, ולמדנו רשימורק בחינת ונשאר שהכתר השפיע בה  היחידהבחינת היה מסתלק מן המלכות 
מה שהשפיעו היה מסתלק מן המלכות ואז מובן שגם הם בעלותם  עלו יחדשם שכל האורות 

 . וזה נשאר גם במלכותבה הרי שהכל הוחשך ורק נשאר רשימו, 
למעלה, ומבאר שכל  עניין חזרתם והסתלקותםתחילת פירקין אומר הרב "ונבאר עתה וכאן 

להאיר חשק  האור בטבעלהאיר לספירה שלמטה ממנה שיש רשימו  בחינת והשאיר האורות
  .והמלכות לא השאירה רשימו שאין ספירה אחרת תחתיה .כחשק האב לבנולמטה 
ומבאר וממשיך ואותה הסתלקות או דבר אחר.  הוא אותו רשימוצריך להבין האם  אם כן

של כולם שיצאו  הוא הנפששהיה יורד דרך יושר, הרי  הראשוןמהאור שזה הרשימו הוא 
 . נרנח"יוהשפיעו במלכות  נפש תחילה בחינת

תחתיה לא  שאין ספירהאו שבגלל  ,ממה שהיה בה גם במלכות רשימוהשאלה היא האם יש 
 נשאר בה רשימו.

בכל  חק קבועביאר בסדר ההסתלקות,  שהרב בפרק ד' בדעתי הקלושה:לתרץ נלע"ד 
רק הסתלקות בכל הספירות, שבעלות הספירה למעלה אינה משפיע למטה ונשאר ממנה 

אך , רשימו במלכותשם שגם נשאר ולכן ביאר . ולא חילק בין הספירות יוצא מהכלל, רשימו
, ולעולם מדבר שכך הואכל ספירה וספירה ונותן טעם לדיוק  במדויקאצלנו מבאר  כאן

ונה שכן כנ"ל פירט את מה שקרה בהסתלקות זו בכמה בהסתלקות האחת והיחידה הראש
 . נלע"דעד כאן פרקים לעיל וצריך לחבר הכל. וכך להבין 

 נצח הודנשבר ראשון ומונה  דעתנראה שכך דרכו של הרב בנקודים שפעמים מבאר שה וכן
, וכן ביאר ט' שלביםמלכים, ופעמים שחילק ירידת המלכים בשני ופעמים כאחד למלך 

אשון שנפל הוא חסד וקישר עם פסוק ראשון של שם מ"ב, ועוד. וכל מקום לפי שהמלך הר
שם דברים אחרים מטי ולא מטי . וזה חוץ מדרוש והיעב"א, ועלינו להבין העיקריעניינו 

 שצריך להבין שם שהדבר לחזק הכלים הזכים תמיד.
דרך לתחתונים שהוא הארת האור של המאציל ומבאר  אור חוזרמכאן נבין עניין  הנה קלו

שעבר נגד כיוון מפני שהוא נחלש , דיןאור חוזר בבחינת  נקראהספירה העולה, ואור  אחורי
הוא אור  למטה הירידהכלפי  הספירה פנידרך למטה כשמאיר . אך האורות העוליםת התנוע
 . ישר
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הוא בשאר  הזרך דל ע, וכרכנז דיןדרך אחורי הכתר והוא  הוא ההבא אל הספירהאור 

 הספירות בעת שהיו חוזרים ועולים. 

יש הפרש א' והוא כי החכמה אינה מקבלת רק מן האחוריים של הכתר לבד,  אמנם

עד  הזרך דל עאחוריים דכתר ודחכמה והוא יותר דין, וכן  ב'-והבינה מקבלת מ

 אחוריים.  ט'ן מקבלת משהמלכות שנמצאת 

בספר הליקוטים כנודע  קלזדריבוע ע"בפעמים שם  ט' תרגוםשזה סוד  :תובכצאתי מ]

 ע"כ[ דף כ' סוע"ב 

 ןכם , כי מלבד חילוק תוספת ריבוי או מיעוט בחינת אחוריים יש ג'ועוד יש הפרש א

אחורים של גבורה שהם אחוריים קשים מת מקבל פארשינוי אחר, והוא כי הנה הת

כן  נהאינו באופן זה, וכפי הבחי השלמעלה ממנ [ג' ע"ד]אוצרות דף  רהמאד, אמנם הספי

יהיה שינוי באותו אור הנמשך להם או יהיה דין גמור או ממוצע או חלש, ואין כח 

 , והמשכיל יבין. קלחרבים חלוקות אלו שהם בקולמוס להרחיב בפרטי

עקודים  ראהוא אור הראשון שבכולם הנק א', הקלטמיני אורות ג'שיש כאן ונמצא 

' ג, והרחמיםעצמו שבא דרך יושר והוא  מזה האורהוא הרשימו שנשאר  ב'כנ"ל, וה

 . דין שהוא הוא אור הבא דרך עליית הספירות שאז הוא אור דרך אחוריים

, ואז רחמים, פוגע באור הרשימו הנשאר שהוא דין' הזה שהוא גבבא האור הוהנה 

הפכיים זה אור ישר ורחמים וזה אור חוזר ודין, וזה שני מכין ומבטשין זה בזה שהם 

חפצו  הזל כם , שאעפ"י שאינו עולה ממש עאור הרשימומקורו והוא לחפץ לעלות 

בטבעם, שאינם שוים  ונמצא. קמ' חפץ לירדגוחשקו הוא להדבק ולקבל ממנו, והאור ה

זה כנודע כי כל הכאות ובטישות האורות זה בזה הוא כאשר אינם בולכן מכים זה 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
המאציל . אם כן אור ע"בוכך הוא גימ' י' י"ה יה"ו יהו"ה הוי"ה פשוטה הוא כך:  ריבוע קלז

צא לנו פירות, הוא מופיע בריבוע כזה, ויהמשפיע למטה והוא עובר דרך אחוריים של הס
 כולם יחדעולים מבואר שכשעולים האורות להשתלם עוד היא אחרונה והיות ושהמלכות 

 תרגום, הרי הם גימ' ע"בפעמים  ט' שהם אחוריים,ט' ספירות, ט' -הרי שהמלכות מקבלת מ
, וכן הוא תרגום, בקריאת התרגוםמה שמכוונים בשניים מקרא ואחד  , וזה גם כןתרדמהאו 

 . תרדמהבדורמיטא שהיא ע"ב אחוריים  ט'בנסירה שהנוק' מקבלת 
שיש השפעות מכל הבחינות שלמעלה והם נכללות ושונות וקשה לסדר הדברים בכתב  הרי קלח

, יהי והמשכיל יבין ואין כח בקולמוס להרחיב, וכמו שאומר בחינות רבותוצריך להבין שיש 
  רצון שנזכה להיות מהמשכילים.

ומזה נבין איך נסווג את האור הנוסף  ,הרב עושה לנו סיכום ביניים כמה אורות יש כאן קלט
 .רחמיםאו  דיןאם הוא  הנולד מהבטישה

אין אור " אמר לעיל:כמו שרוצה תמיד להשפיע לתחתונה וחפץ וכנ"ל שהוא אור המאציל   קמ
, ולכן היות וכך אין טבעם שוה "מן המקבלים והנאצלים א'המאציל נפסק אפילו רגע 

 ומבטשים זה בזה.
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, והרי קמאמהאור היורד שהוא דין והוא גרוע מאור הרשימו ניצוצותשוים, ואז נופלים 

 . רביעיזה אור אחר 

באלו  קמבשהיו כולם כלוליםהנ"ל  טנת"א' מיני אור והם סוד ד' בחינות דהם  והנה

הם  יםטעמים, ואור האחוריים הוא נקודות, כי הנקוד א'העקודים. וזה פרטן, אור ה

של  תהכא דייל , ואור הניצוצות הנופלות עתגיןלעולם, ואור הרשימו הוא  דיןבחינת 

. והרי קמגאשר מהם נעשו בחינת הכלים אותיותהוא  כרהנקודות והתגין זה בזה כנז

 . כרתשהוא מן ההכאה והבטישה הנזנתבאר בחינת הכלים איך נעשו 

ששמעתי ממורי זלה"ה כי כבר היו בחינת כלים בעולם העקודים רק שאלו  ונלע"ד

ניצוצות שנשארו בכלים  קמדעמהם והוא כדוגמת הרפ"ח נתערבוהניצוצות הנזכרים 

  בע"ה. לקמןכמו שיתבאר  ותשל הנקוד

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
מבאר בפירוש מה קרה במפגש בין ב' אורות שאינם שווים ואז יש בטישה וזיווג ונולד כאן  קמא

אר של הכלים. וכאן לפי פשט דברי הרב מה שמב הניצוצותוהוא בחינת  רביעימזה אור חדש 
 שמזה נעשושהשאירה  באור הרשימומכה  שאור החוזר שלהספירה, באותה משמע שמדבר 

 .הניצוצות
ותיות )נת"א( כלולים בעקודים, שם ההבנה אגין תקודות נאמר שאור ה פרק ב'לעיל  קמב

. , שהם ס"ג דס"גנקודים, ולכן אמר שיתגלו בהכולל דא"ק הס"גשל  בכללות טנת"אהייתה 
שמהאור  .עקודיםשל הפרטיים כלולים טנת"א  בלבדעצמם שבעקודים מתכוון  אך כאן

 נקודות שהוא אור חוזרוגם נעשה ממנו התגין הם רשימו נשאר ממנו  טעמיםהראשון שהוא 
 בנלע"ד.  האור שבכלי כמו שמבארהאותיות  בחינת הניצוצותומההכאה נעשו  דיןו

הרי הכל היה כלול בעקודים שיצאו אור העב והגס הייתה גם כן כלולה ב ממשהכלי ובחינת 
 טנת"אמהפה. ועוד עלינו להבין שהרב בכל מקום דואג לחלק כל מה שיש באותו עולם ל

אותיות. בעקודים כנ"ל כאן,  ב"ןתגין,  מ"הנקודות,  ס"גטעמים,  ע"בהיו בחינת  בא"ק
 . טנת"אובנקודים יבואר בהמשך תהיה חלוקה אחרת אך המשותף בהם ערך 

הם בחינת  התגיןמבואר שששם  נקודיםד אינה זהה לטנת"אכאן חלוקת הטנת"א הנה  קמג
דוגמת   שהרשימו מאיר מבחוץ, ובהמשך יאמר תגיןנחשב הוא  הרשימו כאןהניצוצות, אך 

אך כאמור , ניצוצותלכאורה הוא  מההכאה האור הנולדזה  האותיותו הניצוצות בנקודים,
 כך החלוקה.  לפי הבחינותביניהם שבכל מקום  מיון שלםדאין לחפס 

היות ולא הייתה שבירה לא ניכרים  וכאן .כדוגמת רפ"חנראה כוונתו לומר שהם  הנה קמד
כמו שביאר בהמשך מוהרח"ו שמה שנולד מההכאה ו ,לכליםוהם נחשבים בנפרד הניצוצות 

שער כתב הרב ב שבירהב ורק .בלתי נפרד מהכליםשנכנסים ונעשים חלק  הניצוצותהוא 
נשארו  האורותו פני מתומעל איש הכלים נתפרדו כשנשברו וז"ל:  פרק ו'אמצע הנקודים 
של  דוגמת רפ"ח ניצוציןר"ל הרי כאן  ... ע"כ.על האותיות שהם הכלים תגיןבבחינת 
היינו שבשבירה נפרדו כנ"ל איש מעל פני מתו, ואז נעשו רפ"ח ניצוצין  לפני השבירה הנקודים

נתערבו עם הכלים  אלא ולא נגלו הניצוצין בחוץ לא נשברו בעקודיםהכלים, אבל כאן ל עתגין 
 שונה וכנ"ל שהוא הגדרה. בהיותם חלק מהכלים לפני השבירה רוצה לומררפ"ח כדוגמת 
 .בנקודים

שנשארים על  אור הניצוצותנבאר הבחינה הזו של  רפ"חובשער הנקודים בשער  בהמשך
מהבטישה  בכליםניצוצות דוגמת הניצוצות ההם הוא מה שנעשה כאן הכלים אחר השבירה, ו
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בחינת כלי אחד מכאן  אע"פ שלעיל ביארנו שאין בעולם העקודים רק :תובכצאתי מ]

ע"ח , שעה"ק דף ט"ז ע"בעיין בדרוש מטי ולא מטי  קמהנראה היות לכל אור כלי אחד

  מטי ולא מטי ישוב העניין.[ רשע א' דף כ"ד

לזה כי הרי נתבאר למעלה כי כשהיה האור חוזר ועולה היה נשאר הכלי  וראיה

 מבחינת אור העב והגס שבו. 

 נתההמלכות לא השאירה רשימו וכל בחי אורונאמר כי הנה  קמוהענין שלפר ונתחיל

אספקלריא דלית לה מגרמה כלום  קמזהמלכות ראתנסתלקה ועלתה, וזהו הטעם שנק

 אליה.  ןכם כי לא השאיר בה שום רושם, אך מרשימו שנשאר ביסוד לבד מאיר ג

והוא מה שנתבאר לעיל כי כאשר חזרו האורות לרדת  קמחכריש טעם אחר אל הנזעוד ו

כי החכמה חזרה במקום הכתר ונמצא  .כלל הבמאציל ולא ירד הכתר דבוק הנשאר

 ראוכו' והמלכות במקום היסוד, ונשאר הכלי של המלכות בלתי אור כלל, ולכן נק

. וכבר נתבאר זה במקום אחר קמטהכלי ההוא של המלכות אספקלריא דלא נהרא

 (. דף י"ז ע"בוכן שם  שעה"ק דף כ"ג ע"בבדרוש )באורך 

כשעלתה המלכות אל היסוד היה היסוד מאיר בה דרך אחור כנ"ל, ואז אותו  והנה

 העולה ונפל מן האור היורדשל המלכות הכה באור זה  [ד' ע"ד]אוצרות דף דיסוד  קנהאור

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

, כאמור לא והרשימו כאן יקרא תגיןנקראים תגין, לא , אך כאן של האור חוזר עם הרשימו
 .דומה כלל

של הכתר והיו כעין עשר שנתות אך  בכלי אחדבתחילה אמר הרב שיצאו כל האורות  הנה קמה
כך נלע"ד . וכן בחזרתם נשלמו כולם כלי בכל ספירה כלים עשרהאחר עליית האורות נעשו 

 ברמח"ל. ויש אולי הבנה אחרת שער ההקדמותוכך משמע מ כלי לכל אחדשצריך להבין שיש 
 שיש כלי אחד בלבד והפירוט לעשרה הוא באותו הכלי והיעב"א. 

 הכלים. נגמרה מלאכתהרב לסכם ולפרש בפרטות איך עלו האורות ואיך  מתחיל מכאן קמו
 לי המלכות.כ קמז
, שהרי בחזרת האורות נשאר הכתר במאציל ואור כלוםמגרמה המלכות לית לה  שכלי קמח

 .משלהללא אור ריק המלכות ביסוד וכלי המלכות 
ולית לה מגרמה שאין בה הארה של המלכות אספקלריא דלא נהרא,  כלימה שאומרים ש קמט

יש לה אור חדש נולד  הראשון, אבל שלהדווקא, מהאור  דלית לה מגרמהכלום, הדיוק הוא 
 .שער ההקדמות דף י"ז אמצע ע"ב. ראה הבינהשבא לה מזיווג דכר ונוק' שבכלי 

 הכוונההעולה,  המלכותשל זה באור אור החוזר של היסוד העולה היכה  אותו ,הכוונה קנ
ע"ב( הרי שאור  דף י"זא'  בית לחם יהודה. )הראוי להיות רשימוהיכה באור המלכות ש

של המלכות העולה ומהכאה זו נפלו ניצוצות לכלי  רשימוהיכה באור ה החוזר של היסוד
המלכות מעל שהוא  היסודהמלכות ונגמר כלי המלכות. מכאן יצא לנו שהאור החוזר של 

היה כך שאר הספירות כל אור חוזר  רק במלכותהיכה ברשימו של המלכות. ולקמן נבאר שזה 
ומכאן שאלה למה הכתר שגם היה לו  אותה ספירהימו של הוא המכה ברש אותה ספירהשל 

 .בהמשך. ראה כלילמה לא עשה רשימו והשאיר  אור חוזר
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ניצוצות לכלי של המלכות, וכשעלה היסוד הניח רשימו במקומו  נתבחי ייםדרך אחור

וכשבא לו האור דרך אחוריים הכה בזה הרשימו ונפלו ממנו ניצוצות ומהן נעשה 

בחינת הכלי של היסוד, ואז אותו הרשימו היה מחיה את הכלי ההוא מרחוק ולא 

 "ש. בדרוש הנקודים ע קמןלנבאר שמו כ קנאנכנס בתוכו, והם סוד התגין

כל הספירות חוץ מן הכתר כי הניח רשימו לצורך החכמה אבל לא עשה בחינת  וכן עשו

במה שלמעלה  ת הרשימוכלי לפי שבשלמא שאר הספירות בעלייתם למעלה ע"י הכא

היה נעשה הכלי אך הכתר אין מי שיכה בעלייתו ולכן לא נגמר עדיין הכלי  קנבמהם

כי כתר הניח רשימו ולא כלי, ושאר ח' ספירות הניחו רשימו וכלי, והמלכות  והרישלו. 

 הניחה כלי ולא רשימו:

אחר קבלת אלו הספירות מן המאציל חזרו למקומם חוץ מן הכתר כנ"ל, ואז  ואמנם

בו אז הכה  ההחכמה ונכנס הכי כשחזר קנגת החכמהכלי של הכתר לא נעשה רק בחזר

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
אך  נקודיןבין הבין העקודים ללעיל בפירקין מה שביארנו הרי הרב משווה ומדמה  ראה קנא

 צריך להבין, ועוד לא ממש תגיןמשמע  סוד תגיןכנ"ל ולכן כאן כתב והם  אינו דמיון שלם
על עולם הנקודים  כשנלמדכל זה הוא לעורר אותנו מה שהרב מדמה לכאורה ומשוה ביניהם 

כנ"ל ועוד  דוגמת רפ"ח ניצוציןומה ששולח אותנו ואומר שהם  שאינם אותן ההגדרותונראה 
אותם השמות אך על ההבדלים ביניהם,  לשים לב לעורר אותנווכו' הכל  סוד תגיןכאן הם 

 . מהות אחרת

לכל  הם רמזיםבחינות אלו  ד'-שאין כאן לימוד דיקדוק אלא שטנת"א עיל בשער לכאמור 
תיקון שיש בכל העולמות והוא מושרש בתורה ששם רומזים את התיקון וכן בכל עולם, אך 

, ובחינות אלו רמוזות באופנים שונים, נאריך בזה בנקודים לפי הבחינות שיש בובכל מקום 
אך טעמים של הנקודים  האור הראשון שיצאהוא  עמיםהטכאן בעקודים למשל  -פרק ו' 

שלבים ד' אך יש  באופן אחרהחדש היוצא מן המצח ועוד. בכל מקום לפי העניין  שם מ"ההוא 
 , ומושרשים בספר תורה.טנת"ארמוזים ב בכל מקום

. שלמעלה ממנהמשמע שהאור החוזר המכה ברשימו הוא אור החוזר של הספירה מכאן  קנב
. צריך ]א[ בע"ח א' דף כ"ז ע"באות  הרש"ש. לפי צורך בעיון גדולאך כדי להבין דבר זה יש 

, ואז יהיה קשה, אותה ספירהלהבין האם האור חוזר שמכה בכל רשימו של ספירה הוא של 
, והמלכות אור חוזרלכתר, ומבואר ג"כ שיש לו רשימו , הרי יש לא השאיר כלילמה הכתר 

העולה אור הרשימו כה בהי היסודאך השאירה כלי שכן אור חוזר של לא השאירה רשימו 
א'  לשם שבו ואחלמה בגיליון שם בע"ח. וראה גם אש"ל אות ג'של המלכות. עיין היטב שם 

בקיצור משם משמע  :על שער העקודים פרק ה' אות י"ד ט"ו הכרם שלמה, וכן דף כ"ז ע"ב
אך כדי שהאור החוזר של אותה  ספירה אותהלעולם האור חוזר המכה הוא אור חוזר של 

 עליונה מאותה ספירהויעשו כלי, צריך שהאור החוזר של ספירה שלה ספירה יכה ברשימו 
למה לכתר לא נעשה  ובן. ומכאן מלהכותאותה ספירה לאור חוזר של כח . ויהיה יכה בהג"כ 
לכתר גם אור  שיששיכה באור החוזר של הכתר, כמבואר  שאין ספירה מעליווזה מפני כלי 

 חוזר גם רשימו. 
מלאכת  אז נגמרת בפה דא"ק ושבהתעלם המלכשער ההקדמות דף ט"ז ע"ג מבואר ב קנג

עליונים  אבל ג' כליםם: מבואר שעוד ו... חסד עד מלכותשהם מהשבעה הכלים התחתונים 
אור גמורות מן  ג' מדרגותינה לא נגמרה מלאכתם לפי שעדיין לא נתרחקו בכמה חתר כשל 
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ר במקומו והיו הכאות כפולות לפי שהרשימו של אור החכמה ברשימו שהניח הכת

הכתר להיותו בחינה עליונה מן החכמה לכן הוא מכה בחכמה ומוציא ניצוצות, וגם 

החכמה להיותו בא עתה מלמעלה ונמצא עומד על הרשימו והוא גבוה ממנו מכה בו 

הכתר, מו של ' לרשיא, קנדכליםב' ברשימו ויוצאין ניצוצות אחרות, ולכן נעשים עתה 

איך יש בכתר דכר ונוקבא  קנההארכנו בזה במקום אחר וכבר' לחכמה הבאה עתה.או

 והם אלו הב' שביארנו פה שהם הרשימו והחכמה ועי"ש היטב. 

בעולם העקודים מציאות ביטול המלכים בצד  ןכם מכאן תוכל להבין איך יש ג והנה

מה כדמיון אותם המלכים שמלכו בארץ אדום שמתו ונתבטלו כנדרש שם בדרוש 

עולם הנקודים, כי הנה ענין התעלמות האורות של העקודים ועלייתם במאצילם הוא 

ביטול המלכים בכאן, וכפי מה שנבאר בסוד הנקודים ענין הטנת"א איך מורים  ןכם ג

 מציאותם בכאן ודוק ותשכח: ןכם משם תבין גועל מיתת המלכים 

ההפרש ביניהם הוא כי כאן בעקודים היה מקלקל על מנת לתקן וסותר על מנת  אמנם

לים, אבל כ נתזו היתה עיקר הכוונה להעלותם כדי לעשות בחי לבנות כמ"ש כי

בנקודים היה ביטול ומיתה גמורה ממש. ואמנם לפי שמן העקודים התחילו הכלים 

 להתגלות קצת לכן גם בהם היה קצת ביטול. 

יבין כי גם בא"ק הנ"ל כל אותם הצמצומים שביארנו בו למעלה וגם אותם והמשכיל 

סא שנבאר להלן בע"ה בענין צאת הנקודים ממנו ואיך צמצם עצמו ופריס חד פרי

אל ביטול המלכים, ודברים אלו אסור להרחיב  קנובטיבורא דיליה, כל זה הוא קרוב

 בהם הדיבור ולהוציאם בפה והמשכיל יבין. 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

גם בהגיע אור המלכות עדיין אין ריחוק ג' ספירות מהאור שלה לג"ר ורק  הרי המלכות ע"כ.
 יושלמו כלי הג"ר. להאיר למטהולכן רק בחזרת האור  .לבודהז"ת נגמר כלי שלהם בדין 

הנה בבוא החכמה על כלי הכתר והרשימו  ראשונהשבחזרת האורות חזרה החכמה הרי  קנד
החכמה נמוכה מהרשימו של הכתר שהוא גדול ממנה ולכן  אחד מצד ,שבו ויש הכאות כפולות

שהיא באה מלמעלה  עליונות לחכמהבערך אחר יש וגם . כלי לכתרמכים הכאות ונעשה 
והכתר הוא גדול מהחכמה  כלי לחכמהוהכתר למטה ממנה ומכים עוד הכאות ומזה נעשה גם 

חכמה בחינת נקבה בסוד נקבה ולכן נעשה פנימי והחכמה מלבשת אותו הרי כתר בחינת זכר ו
 איך יש זכר ונקבה בכתר. הריתסובב גבר. 

אשונות בחזרת האורות ג' ר. איך נעשו הכלים של השער ההקדמות דף י"ז ע"אראה ב קנה
ו כלי ללמטה. ובכל אחד מהם היה הכאות כפולות כמו כאן בכתר שהרשימו שנשאר נעשה 

אליו ומסבב אותו ויחד הם  נוק'ו ג"כ כלי והוא בחינת לוהאור הבא נעשה זכר והוא בחינת 
 ספירה שלמה כלולה מזכר ונוק'. ע"ש.

כאן אינו מתכוון לשבירת הנקודים, אלא למה שקרה בזמן שעלו האורות מנה"י  הרב קנו
שער ההקדמות דף י' דא"ק בצמצום ולמה שקרה אז לחיצוניות הכלים דנה"י דא"ק, ראה 

 .אין להאריך. ובזה ע"ד
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' ה]אוצרות דף  עשרהשרשים של ה עשרהכי במלכות של עולם העקודים נשארו בה ודע 

הוא בכל האצילות, כי מלכות של  הזרך דל ענקודים שנבארם בע"ה עתה, ו [אע"

' דעקודים, וכן ישרשים של  י'-והם ה י'-השרשים אשר בפה של א"ק היא כלולה מ

בשאר  הזרך דל ע, וקנזדנקודים פירותס' שרשים אל י י'במלכות של העקודים יש 

 עולמות:

 

 :לי למזכרת

 סיום מלאכת הכלים בעולמות אין סוף

 רשימו חוץ מהמלכות הסתלקו האורות למעלה השאירו במקומם

 אור חוזר דרך אחורי העולים היכה ברושם נפלו ניצוצות

 נגמרו כלי הז"ת והג' ראשונות בחזרת האורות שנית.

 

 

  

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 י'עם פירוש האש"ל יש כאן תוספת וזה לשונה: "במלכות דנקודים יש  באוצרות חיים קנז
ומפרשים  קטע זה לא שייך כאןפירות דברודים" ע"כ. הנה י' ספירות והם שורשים אל ס

שהוא עולם הברודים, נעשה מי' ספירות  שעולם האצילותשמשמע ממנו מחקו אותו, מפני 
והוא נעשה עולם , הנקודיםעולם תיקון שער הברודים הוא אלא  – ואינו כןדמלכות דנקודים, 

  ממלכות דנקודים. יצאולא האצילות 

וז"ל:... האמנם פעולת הצמצום היתה, לצורך  בשער ההקדמות דף כ"א סוע"דכמו שכתב 
הרי , כמו שיתבאר... ע"כ. הוא הנעשה אח"כ מעולם הנקודים כשנתקנועולם האצילות, 

כן כאן לו. שנתקן הנקודיםעולם הוא אלא עולם האצילות . ל הנקודיםשלא יצא מהמלכות ש
 משפט זה. לא הבאנו
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 קנחהטנת"א בכל מקום תבחינוטבלת סיכום 
 
 

 אותיות תגין נקודות טעמים 

 שם ב"ן שם מ"ה שם ס"ג שם ע"ב אדם קדמון

 

 

 עקודים

האור הראשון 

שיצא האור 

האור והזך )

היה העב והגס 

בכח וממנו 

 נעשו הכלים(

האור החוזר 

שבא 

מהמאציל 

ומאיר דרך 

אחורי האורות 

 העולים.

אור הרשימו 

שנשאר 

מהאור 

הראשון 

ומאיר שעלה, 

 מרחוק

הניצוצות 

הנולדים 

מהכאת 

הרשימו באור 

 והחוזר, ונכנס

בתוך הכלים, 

שנעשו מאור 

 העב והגס.

 

 

 נקודים

שם מ"ה 

היוצא החדש 

בתיקון 

 מהמצח דא"ק

מלכויות דס"ג 

דס"ג שיצאו 

בבחינת 

 הנקודים

בשבירה נפרדו 

איש מעל פני 

מתו ונכרו 

הניצוצות והם 

בחינת תגין על 

הכלים 

 השבורים

הכלים נעשו 

בהסתכלות 

ים   אור העינ

באח"פ בכל 

בחינותיהם 

 כלים וניצוצין

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
לסדר בחינות הטנת"א שכן תוך  ישוקיש  ובעיקר פרק ה'תוך כדי לימוד העקודים  הנה קנח

 התבוננותאך ב .וכאילו הם אותה בחינה משווה בין העקודים לנקודיםהרב כדי ביאורם כאן 
והם שונים ובכל מקום  לעורר אותנו שנשים לב שאינם אותה בחינה רוצהנוכל להבין שהרב 

)שיש כתיבת אותיות ותגין ולתיקונם בקריאה  מושרשים בתורה, אך הם רמז טנת"א אחריש 
לפי הבחינות שיש באופנים שונים,  ,רמז לכל תיקון שיהיהוהם מביאים נקודות וטעמים(. 

 העקודיםוהיא תעזור לך גם כן בלימוד  סידרתי טבלהולכן להדגיש העניין ולראות זה 
 . הרפ"ח הנקודיםו
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 הנקודיםשער מבוא ל

 

פרק  "אדיר במרום"בספרו  הרמח"להשכיל להגדיר זאת קדוש ה' הוא חשוב מאוד,  שער זה

מצאם כי ה  , המפורש בדברי האר"י זלה"ה. והכל תלוי במציאות ספירות הנקודיםוז"ל: " ד'

 " עכ"ל. שברם ותקנתם, הוא שורש כל ההנהגה מראש ועד סוףה  

נמנעים ללומדו בעיון מפני פחד, שכתבו קצת מקובלים שיש ללמוד דרושי שער זה רק  יש

, כגון אחר חצות לילה, או בשבתות וימים טובים, ונלע"ד שסמכו עת רצוןבזמנים שיש בהם 

יבין כי גם בא"ק והמשכיל בסוף שער העקודים וז"ל: "בסמוך זה על מה שכתב הרב עצמו 

בע"ה בענין צאת  שנבאר להלןהנ"ל כל אותם הצמצומים שביארנו בו למעלה וגם אותם 

ממנו ואיך צמצם עצמו ופריס חד פריסא בטיבורא דיליה, כל זה הוא קרוב אל ביטול  הנקודים

  ע"כ. ."והמשכיל יבין קנטולהוציאם בפה ודברים אלו אסור להרחיב בהם הדיבורהמלכים, 

]ראוי[ כל המסתכל בארבעה דברים רתוי  :...אע" ז"חגיגה דף טמסכת  פי מה שכתובעל  עוד

לפנים מה דהוה אלא  .ייֵ חָ לְ  ,בשלמא מה למעלה מה למטה מה לאחור כו':ולו שלא בא לעולם 

בשר ודם שאמר לעבדיו בנו לי פלטירין  משל למלךרבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו  הוה

עיין רבינו ... ע"כ ע"ש. להזכיר שם אשפה אין רצונו של מלך ,גדולין על האשפה הלכו ובנו לו

 חננאל.

במה שהיה לפני האצילות,  בעולם התהומכאן שאין רצונו של הקב"ה שיעסקו באורך  משמע

 שנשברו. הנקודים הוא נבנה מעולם האצילותושעולם 

אם לומדים לפי סדר הספר, אין לחשוש לזה  מרדכי עטיה שליט"ארבי הרה"ג לפי מו"ר  אך

 בעיון גדולויש ללמוד גם . הרב מרדכי שרעבי זצ"ל, וזה אמר לנו בשם ולומדים בכל זמןכלל 

שעיקר כל הקבלה ועוד צריך להבין יובן יותר טוב. החכמה בזה הכל בהמשך , ולהבין בעמקות

  וכנ"ל בשם הרמח"ל. .בזה השער גנוזה

הנכונה והאמיתית של עולם הנקודים ושבירת המלכים הייתה גנוזה ולא ידועה בזמן  הבנה

, והוא גילה זאת באדרא אמיתות הדבר, עד שנגלה לו הסתפק בהבנתה הוא עצמו, וגם רשב"י

ספרי רבא, ובאדרא זוטא חיזק את דעתו החולקת על דעת שאר התנאים, שקורא להם "

נגנז כאלף ושלוש מאות שנה.  זוהרהשל שבירת עולם הנקודים, אחר כל הגילוי הזה ו ",קדמאי
 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

להבין מה שאמר "ודברים אלו אסור להרחיב בהם הדיבור ולהוציאם בפה" אינו מתכוון על וצריך  קנט
, ע"ש. היינו במה שנגרם בצמצום בשער ההקדמות דף י' ע"דשער הנקודים, אלא על מה שכתב הרב 
שיצאו הנקודים וכן בצמצום א"ק בזמן עליית האורות למעלה  הראשון של המאציל וכן בעקודים קודם

דהיינו שלא להרחיב שיש כעין  שאסור להרחיב הדיבור ולהוציאם בפה.שבזה התכוונו שלו, נה"י מה
שבירת הכלים ומקרה המלכים בעולמות אין סוף שמעל הטבור, כי כל מה שיש למטה יש לו שורש 

 למעלה, ובזה ראוי שלא לדבר.
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אצל  וגם בהופעת הזוה"ק לא הבינו עניין שבירת הנקודים והתיקון, דבר שגרם הבנות מוטעות

 שבירת הנקודים בלי ספק היות וביאר האר"י, עד שבא גם בנושאים אחרים המקובלים

ר ָמְלכּו " (א"ו ל"בראשית פרק לפסוקים )הרמוזה בתורה בפרשת וישלח ב ָלִכים ֲאׁש  ה ַהּמְ ְוֵאּל 

ָרֵאל ְך ִלְבֵני ִיש ְ ל  ץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך מ  ר  א   שהוא בניין עולם יבוא התיקוןאחריה אשר . וכו'", ּבְ

 . האצילות

התלוי בזה אשר נמשך  סדר התיקוןנלמד היטב סדר הירידה של המלכים נבין יותר טוב  אם

, ותורת הגאולה כמו שכתב עניין הבחירה ושכר ועונש ותכלית בריאת העולם הזהכל ממנו 

 . . ע"ככי הוא לגאולה הוכן :וז"ל "אדיר במרום" ספרו תחילתב ספר הזוהרעל הרמח"ל 

אות  יין הרקחפירוש עם ע"א  אדרא זוטא דף רפ"ח ראה בהרחבהסדר גילוי הדברים אלו על 

 .בעניין השמיטות בעיונים והרחבותלקמן וכן  .י"ז

ומתחיל כאן לא מכניס אותנו לכל הספקות והמחלוקת הזו, אלא פוסק כדעת רשב"י,  האר"י

 . כדבר ברור מאליו עולם הנקודים והשבירה בביאור

הם  הנקודים אך אורותע"ב דס"ג  ה )אח"ף( שביארנו לעיל הם בחינתפוטם חוזן אורות א

וזה מטה ועלו למעלה מהטבור ונפרסה פרסה, לשהיו בנה"י דא"ק מהטבור ו דס"ג ס"גאורות 

. פנימיות האור ירד ב"ןהנקרא שם  אור חדש. והאורות עלו למ"ן, ונולד מצום השני דא"קצ

, והם טבור יסוד וציפורני הרגליםדרך  וגםנה"י דא"ק,  העורובקע הפרסה, חלקו יצא דרך 

 . םדרך העיניהמלכויות של שם ב"ן שיצאו מאירים לחיצוניות האור שהם 

ועמדו מהטבור דא"ק עד סיום  הכליםבאח"ף, נעשו  עצמו םאור העינימהסתכלות  ועוד

הרגלים, ובהיכנס האור בהם לא יכלו הכלים לסבול האורות ונשברו, וירדו לבריאה יצירה 

 ועשיה, כל זה ועוד בפרקים דלהלן. 

החדש מהמצח לתקן הנקודים שנפלו וכך נאצל עולם  מ"הצא שם זמן התיקון, יֵ  ובבא

 האצילות, וזה יבואר בשער הברודים. 

נקודותיו לצאת, אסף ס"ג מ"ה עמדו  :...שער הנקודים זה לשון הרמח"ל בספר כללות האילן

, ומשפיע ויורד חזהב"ן שלו, ועלה עמהם למעלה מן הטבור, ופירש שם מסך, מתחיל מלפניו ב

 קספירותסשר וע מהימין פירותס שרע יצאו מן העינים. ומן הב"ן טבורהמלאחריו עד כנגד 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
רב חילק בין ימין מגלה כאן דבר שלא מוזכר כלל בדברי הרב, שכן באוזן וחוטם ה רמח"לה הנה קס

ם שהוא מלכויות נת"א דס"ג וטנת"א דב"ן, נחלקו מהעיניהיוצא ים לא ביאר שהאור ושמאל, אך בעינ
 אורותכן דיבר הרב על ימין ושמאל שבימין נעשו  ההסתכלותבפרק ב' באור אמנם לימין ושמאל, 

 פנימיות וחיצוניות הכלי.  הכליםקיף ופנימי, ובשמאל נעשו מ הכלים
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מאח"פ בשבולת  כח"באור ממה שלמעלה,  קסא, יצאו וירדו מן הטבור ולמטה, ולקחומהשמאל

לחוץ, מן הטבור  דרך עורושל זקן, והשאר משם ולמטה. ומבפנים ירד ובקע ב''ן כנגדם, והאיר 

הרגלים, נמצאו ג"ר מתוקנות זה כנגד זה,  אצבעותמ, והשאר לכח"בומן היסוד, נחלק האור 

 עכ"ל. והשאר זה תחת זה.

לקמן יש ידיעות חשובות שהרב מוהרח"ו הזכיר אותם ברמז כן בשער זה וכן לעיל ו שים לב

בכוונה השתדלתי לחזור כמה פעמים על הדברים , גדולהגם כן לא באריכות והם במפרשים 

  אל תקוץ בחזרות. , שיש קושי בהבנתם.חשובותידיעות להבין היטב ולזכור אותם 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
שלוקח אור  עצמום נייים והוא אור העהעינ הסתכלותכאן עבר לבאר את האור השני שהוא אור  קסא

יבואר לקמן, רק שהרמח"ל העלים וכתב בלי כפי ש הניצוצותשהם  ואורות הכלים כליםמאח"פ לעשות 
 להדגיש לנו שהם שני בחינות אור.
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 פרק א -שער הנקודים 
 

 א"ק. דנקבי העינים  קסבדרך היוצאיםענין עולם הנקודים והם בחינת האורות  ונבאר

, ובכל בחינה ע"ב ס"ג מ"ה ב"ןהויות ' ד' בחינות והם דיש כבר ביארנו לעיל כי  והנה

הוי"ה הוא  ,זהשל א"ק  המוחין. והנה ותיות )טנת"א(א ןגיתקודות נעמים טמהם יש 

עד סיום  ס"גהוא בחינת  ,, ומן בחינת האזנים ולמטה עד תשלום סיום א"ק הזהע"בד

 . קסגהרגלים שלו

זה היה בתחילה קודם מיתת המלכים בעולם הנקודים, אבל הבחינה הענין  אמנם

 נבארשו ממקום הטבור שלו עד למטה בסיום הרגלים כמ מ"ה וב"ןנת אח"כ היו בחי

 קסד' חלוקותגעמים נחלקו לט, והטנת"אבע"ה. והנה כבר ביארנו כי בשם ס"ג יש 

 העינים שלו.  מן םנמשכיהה, ואמנם הנקודות הם בחינת האורות פוטם וחזן אשהם 

הוא כי הנה ההבל היוצא מנקבי האזנים הוא הבל מועט כי אם האדם יניח  והענין

אצבעו על נקב האזן ויסתום אותו בחוזק ירגיש קול הברה בתוכה, וזה הוא מחמת 

ו נתנועת ההבל שבתוכה שרוצה לצאת לחוץ ואינו יכול, אמנם בהסיר האצבע אינ

 . נזכר לעילכ ןמבחינת האז פירותס' י-נרגש, והנה מן ההבל הזה יצאו ה

 .עיללזכר החוטם כנ פירותס' ייש בחוטם הבל יותר מורגש וממנו יצאו  ךכר ואח

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
אורות ולא העין דרך נקבי  היוצאיםהדגשה שהם האורות למכאן צריך לשים לב  הנה קסב

 כל מה שצריך להבין מהפרק הזה.  זההעין עצמם ש

בכל שער מתחיל הרב בפרק ראשון ומסכם בקיצור מה שהיה עד עכשיו ומה נושא השער  וכמו
תלמיד חבר  דוד מג'אר)להרב  בחסדי דוד אות ט'הזה בקיצור. וכדי להבין יותר רצוי לעיין 

 .1" ציור קונטרס הציורים"-בשל הרש"ש המופיע בסוף עץ חיים( וכן בציור 
הכוללים ובמקומות אחרים  מ"ה וב"ןולא היו  ע"ב וס"גמשמע שבתחילה היו רק מכאן  קסג

 :וז"ל שער ההקדמות דף ח"י ע"בשכתב בחינות הוי"ה בא"ק  ד'כתב הרב שתמיד היו 
ומן מקום האזנים ולמטה עד סיום כל הא"ק הוא  הוי"ה דע"ב נתשהמוחין דא"ק הם בחי

. אבל אין זה אלא בתחלה בזמן שנאצלו המלכים הנקראים עולם דס"ג בלבדהוי"ה  נתבחי
אז נתהוו  האצילות םונקרא עול עולם הברודיםן תקונם והוא הנקרא מהנקודים אבל אחר ז

ממקום הטבור של זה הא"ק ולמטה עד סיום רגליו וכל זה אינו  וב"ן דמ"ה הויו"ת נותב' בחי
אין לנו מתוך א"ק דרך נקבי אח"פ אבל באורותיו הפנימיים  האורות היוצאים נתאלא בבחי

  עכ"ל. עסק בהם כלל

שאין סתירה במקורות ויש שמדברים לפני עולם הנקודים ובאורות הפנימיים ויש הרי 
כאן. ועוד היה צריך להרחיב שיש בזה מו"מ  אש"לראה  ות.בתיקון האצילובאורות היוצאים 

 גדול בין המפרשים על הסתירות הללו, והיעב"א.
. פה. טעמים תחתונים, חוטם. טעמים אמצעיים, אוזןלעיל טעמים עליונים,  כנזכר קסד

 אור העין עצמו. ולאם מן העיני ויוצא אור הנמשךהוא  הנקודיםוממשיך ואומר שאור 
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בפה יש הבל יותר מורגש מכולם, לפי שכל מה שהאור יורד למטה הוא ניכר  ךכר ואח

מקומות הם בחינת  ג'ונרגש יותר ומתגלה שם, ומשם יצאו עשרה דעקודים. ואלו ה

 ים של ס"ג.הטעמ

הבל ניכר בעין כמו בג'  ךכל מן הנקודות של ס"ג, ולכן אין כ יצאומן העין  ךכר ואח

 הזל כם , אבל עקסהמקומות הנ"ל כי אין דומה אור הנקודות הקטן כמו הטעמיםה

חוש הטבע בענין ביצת היענה שנולד ממנה מבעין כנראה  קסומצינו קצת כח הסתכלות

בלתי שתשב על הביצה לחממה האפרוח ע"י הסתכלותה זמן מה  [ב' ע"ה]אוצרות דף 

כשאר העופות, וזה יורה היות כח ממשיי בהסתכלות העינים. והנה מבחינת 

 . קסזהזה של העינים יצאו הנקודים הסתכלותה

שמצייר צורת ב ע"התיקונים בתיקון ע' דף קכ"ו מצא בספר נתבין מה שובזה 

בסוד ]יחזקאל א' י"ח[  קסחאותיות בציור עיינין ונקודים ארבעההוי"ה של שם בן 

ם "  כר.העין הם נקודים כנז נת. והענין כי כל בחי"וגו'ְוַגֹבָתם ְמֵלֹאת ֵעיַניִּ

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
בכל  הבללכן יש בחינת  גבוהה שהיא בחינה הס"גשל ע"ב מה שצריך להבין שבחינת  הנה קסה

, אין דרך העינים היוצאיםשהיא בחינת הנקודות  הס"גשל ס"ג , אך באח"ףמבחינות אחת 
 מאח"פ.  נמוכה הבל ניכר בו שהיא בחינה

בחינת בגדול שהוא  עצמו באור העיןבעין, ואז תהיה כוונתו  הסתכלותיאמר שיש כח  ובהמשך
 עצמואור העין  הבל, הרי שדס"ג דע"בנר"ן הם אח"ף , ודס"גדע"ב חיה דס"ג, שהוא  ע"בה

של הבל העין, ומתגלה ממנו רק  עשירית ה קטנה ממנו,היא בחינ הסתכלותגדול מאוד. וה
. ע"ש. מעתה בכל מקום שיאמר דב"ש דף כ"ט ע"אשבו. ראה באורך  המלכותבחינת 

 אור הנקודים.  ולאהכוונה אור העין עצמו,  הסתכלות

יבור דיח רמיעה ש( עצמואיה )אור העין ר, רשר"דאם נמנה האורות לפי גודלם הוא  הרי
 אח"פכשנמנה בסדר יציאתם אך  (.אח"פשהוא גדול מ עצמו)כאן בחינת אור העין (. אח"פ)
נמוך )והוא אור . העין דרך היוצאקודים, ונקודים הוא אור נה פוטם חוזן אקודים. שהם נ

 ה'-ראשונה ו ה' שניהאני  ישנה ם דורש בהמשך אניהעיני היוצא דרךועל אור זה מאח"פ( 
 .אחרונה

גם האורות יצאו הזו, ועמו  הסתכלות. שמבחינת ההעין עצמוכאן מדבר על אור  כאמור קסו
אור יחד של הנקודים, ששני אורות אלו יצאו  הכליםהעין נעשו  הסתכלותדנקודים, ובאור 

 הנקודים ואור העין )הסתכלות(, וכמו שיבאר.
ודים הכוונה שמאור הסתכלות זה יצאו הנק הסתכלותלהבין כאן מה שאמר שבכח צריך  קסז

 כמו שיבאר בהמשך באורך. הכלים של הנקודיםם באח"פ נעשו העיני
ת וכן בסידור הכוונוע"ח א' דף ל"ד ע"ב בניקודים תמצא ב הוי"הציור כזה של  הנה קסח

ראשונה  ה'-וב י'הוא שעושים שלוש עינים )עגולים( בצורת אות  והציור בקריאת שמע ועוד.
הרי  ט'אחרונה עוד  ה'וציור  שלושה' ו-וכן בציור ה י"בבכל קו שלוש עינים )עיגולים( הרי 

  עינים.כ"ד תגין ו ע"בתגין הרי סך כולם  ג'עיגולים )עינים( ועל כל עיגול מציירים  כ"דיחד 
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 א'הה' אות  ,ס"גו"ד מן ההוי"ה. י, ע"ב נותיו:מן הע"ב יהיו כל בחי קסטכשנמנהוהנה 

  .' אחרונהה ,ב"ןו .'ואות  ,מ"הו .מהוי"ה

ה' , והנקודות אות י'לבדו יהיו הטעמים של ס"ג אות  ס"גהשם בבחינת  וכשנמנה

 , האחרונה ה'', והאותיות אות ו, והתגין אות ראשונה

 ,' בפהוואות  ,ראשונה בחוטם ה'ואות  ,באזן י'היה אות י טעמיםנחלק גם ה וכאשר

  .בעיניםה' אחרונה -ו

מ"ש בתיקונים אני ישנה  ודסה , וזה' ראשונה וה' אחרונהכי העין יש לו בחינת  הרי

היא  קעאהחכמה' אחרונה, כי האני ישנה כנגד ו' ראשונה ה, אני שניה כנגד קעאני שניה

והתגין  חכמהשהטעמים הם כתר והנקודות  קעבכי נודעלכתר והיא שניה  ראשונה ה'

וזהו . הנקודותשהם  חכמהה נתהוא בחי עיןבינה והאותיות ז' תחתונות, ונמצא כי ה

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
הויות  ד', בגדול החל ובקטן כילה התחיל בערכיםכאן מתחיל הרב למנות ולעשות הנה  קסט

ראשונה. וממשיך  ה'בחינת  ס"גפשוטה, הרי  הוי"הכנגד  עסמ"ב שבכללות פנימיות א"ק
ראשונה.  ה'בחינת  דס"גס"ג פשוטה, הרי  הוי"הכנגד  עסמ"ב שבועצמו דא"ק בס"ג בה

 ה'פה,  , ו'חוטם ה'אזן, -י' ,פשוטה הוי"הדס"ג( כנגד  ע"בועובר לטעמים דס"ג ) ממשיךו
 א'בחינות:  שתייש דס"ג(  ס"ג)נקודים ל הריאחרונה.  ה'כנגד ם עיני הרים. עיניאחרונה 

 אחרונה. ה' כנגדישנה אני ב' . (י'לכתר  שניה)שהיא  ראשונה ה'כנגד  שניהאני 

ם, ולא דרך מקום דרך העיני דווקאיצאו למה אורות הנקודים  הכרחכדי להבין  זה עשהוכל 
שהיא  ה' ראשונהערכין ל באורות הנקודיםמפני שיש  הסיבה היאה. ופוטם או חוזן אאחר 

 לכןחכמה, העין עצמה היא בחינת שכמו ו .חכמהלהם יחס לגם יש והרי , חכמהבחינת 
 . בחינתםם שהם העיני דרך יכולים לצאת

 יחוסים יש להם , גם העיננצח והודשהם בחינת מה שהם אורות הנקודים מתחת הטיבור וגם 
גם  נעשומהם  ,נכנסים בפרצוף התחתון בסוד מוחיןה העליוניםנצח הוד כן אל הנצח הוד ש

  הם בחינתם. של התחתון, הרי םעיניה

-. ולכן הנקודים שיש בהם מחכמה, ונצח הוד, וזה בשתי הבחינות, מצא מין את מינו וניעורו
שגם בהם בחינות אלו. ראה כל זה ויותר בספר  דווקאים עינשביאר יצאו מה' הבחינות כמו ב

  .ע"ב-דברי שלום דף כ"ט ע"א
שניה  שהיא)ה' ראשונה  חכמהשיש בו בחינת  היוצא דרך העיניםמובן שהכוונה לאור כאן  קע

ם עצמם. וכמו שמסיים כמו שיש גם לעיני (שנהיה' אחרונה, ) נצח הודלכתר( וכן בחינת 
 .'שהם הנקודות חכמהונמצא כי העין הוא בחינת ' הקטע:

שניה  היאראשונה ו ה'וז"ל: "כי החכמה היא  בעץ חייםזו הגירסא הנכונה והיא הנה  קעא
אחרונה. לכן בחרנו כאן  ה'ראשונה ובהמשך ידבר על  ה'שכן כאן מדבר על  ע"כ. לכתר"

עם  חיים באוצרות. ולא כמו שכתוב באוצרות הרב יהודה פתיהבגירסת עץ חיים וכן גרס 
וזה מה חכמה ראשונה היא  ה'לשים לב כאן  ועוד, ששם הלשון קשה להבנה. אש"לביאור ה

 . אע"פ שיש מקומות שיאמר אחרת כמו שנביא בסמוך.כתר' היא יואות  כאןשצריך להבין 
צא מהכלל שכן בדרך יו דווקא זה' כביכול זה כלל תמיד, כי נודעשאומר כאן הרב ' אע"פ קעב

-, והבינה ה'-, והחכמה י'-, הכתרהיוד הוא קוץ כלל הוא כמו שהבאנו לעיל בטבלת הערכים 
 .חכמה' ראשונה היא ה-, וכאן חילק אחרת מפני המתבקש כאן שמלכות' אחרונה ה-ו ז"א, ו'



פא                                               חייםאוצרות                                                       

הכתוב ]במדבר ט"ו כ"ד[  אומרשו העדה כמעיני נקראים  ישראל חכמיש קעגהטעם

ם ֵמֵעינֵ " ְשָגָגהְוָהָיה אִּ המלכים של  נת. ובאלו הנקודות הם בחי"וכו' י ָהֵעָדה ֶנֶעְשָתה לִּ

 .ארץ אדום שמתו כמו שיבואר בע"ה

אחרונה שהיא  ה'וכו', כי הארץ היא  "ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו"הפסוק  קעדודסה וז

המלכים עד שבא ז' והיא אשר היתה תוהו ובהו שהוא ענין מיתת  כרהעין כנז נתבחי

י אֹור"התיקון שלהם ואז נאמר  י אֹור ַוְיהִּ ְפַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה " סוקפוד סוכו'. וזהו " ְיהִּ

 ]דניאל ט' י"ח[: "ֹשְמֹמֵתינּו 

תח פַ מץ ָק ' שהם טהנקודות הם פסוק זה נבאר מציאות הענין ונאמר כי הנה  ולהבין

רק, ואמנם ג"כ יש בהם בחינות עליונות שהם ּושבוץ וק  יריק חִׁ לם חֹובא ְש גול סֶׁ ירי צֵּ 

נקוד חולם, ואמצע כגון השורק, וכל השאר הם תחתונים שמקומם תחת האותיות, 

 באר כל זה בע"ה. נואח"כ 

תח פַ מץ וָק ב' נקודות ראשונות -ז' נקודות אחרונות הם צורת יודין חוץ מ-כל ה והנה

נקודות אלו  ז'-. והענין כי כאשר נמנה כל היודין שבשקעהחתא ו"די-ווי"ן ו ב'שהם 

הנקודות, ונשארו יצאו , להורות כי מן העין עי"ןכמנין  ק"ל' מיודין והם בגי י"גהם 

אותיות  כ"בסוד  [ג' ע"ה]אוצרות דף והם  כ"ב' מוי"ן שהם בגיו' בו"ד ויקמץ ופתח שהם 

 שמהם נעשו הכלים של הנקודות. 

 .הנקודות הראשונות והמעולות שבכולם ב'-למה נרשמו ונרמזו הכלים ב אמרתם וא

כנודע  ותשל הנקוד כתר וחכמהאמנם הענין הוא כי מאלו ב' נקודות ראשונות שהם 

אל כל השאר והם אשר הולידו והמציאו כלים לספירות אשר  כליםמהם יצאו 

 . קעותחתיהם

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ם. אע"פ , שחכמי ישראל נקראים עיניחכמההיא בחינת  עיןהביא הוכחה מהתורה ש הנה קעג

. הרי חכמההיא בחינת  עיןוגם ה חכמה בחינת ם שהואשאנחנו עוסקים באור היוצא מהעיני
 .איך מפשט התורה לומדים את האמת על פי הקבלה

אחרונה  ה'ראשונה שביאר לעיל וגם  ה', אני ישנה. גם ה' אחרונהכאן מתחיל לבאר עניין  קעד
 .עצמוים ור העינא ואינום מהעיני היוצאשמבאר כאן הם בחינת האור הנקודים 

כמו קו , וניקוד החכמה הוא פתח שהוא קו ונקודהוהוא מצוייר  קמץהכתר הוא  ניקוד קעה
, י"ב' ווין שהם בשהם מנוקדות קמץ ופתח הם  כתר וחכמההספירות הראשונות  ב'לכן  -'ו

 . כ"בהרי  י'ונקודה שהיא 
הרב כאן לא עונה לשאלתו למה מהנקודות הראשונות והמעולות יצאו הכלים, אלה  הנה קעו

 הסתכלותשהוא אור  חכמהו אח"ףשהוא עניין אורות  כתרקובע שזו העובדה וכך היה, שמ
העין נעשו הכלים ולכך נרמז הדבר בב' הספירות העליונות של הנקודות שהם כתר וחכמה 

הכלים אותיות. לפי הטעם הזה הכוונה שכ"ב ל מנוקדות בקמץ ופתח שהם רומזים יחד
 שהם בחינת כתר וחכמה. אח"פ ב עיןדנקודים יצאו מהסתכלות ה
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תו אבל ימד' מלכים ז' נקודות התחתונות הם הזכי הנה נודע כי ה אחרעוד טעם 

' נקודות זולכן ה םהמיתה היא שבירת הכלי נתהראשונים לא מתו, ונודע כי בחי

אחרונות נשארו בלא כלים רק אור לבד שהוא בחינת הנקודות, אבל הראשונים שלא 

 קעזהכליםמתו ונשארו עם הכלים שלהם הנה האורות ההם נעלמים ומתלבשים בתוך 

 . כרכנז בקמץ ופתח אותיות הרמוזותכ"ב ע"ש הכלים שהם ה ראיםונק

קמץ מורה על הכתר כנודע, והכתר הוא טעמים, והפתח מורה על החכמה והם  והנה

ענין הנזכר והוא התח, כי הם מורים על פַ מץ וָק ב' נקודות אלו  ראוהנקודות. ולכן נק

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

כמו שידוע שמפרצוף עליון יותר נעשים בהמשך הלימוד נראה שיש עוד כמה דוגמאות כאלו 
)א"א( אלא שהיה על אריך אנפין הבחינות הקטנות, וכמו שעיבור ראשון דז"א היה עיקרו ב

בעיבור השני של  אךדז"א שילבישו נה"י שלו. ו"ק היותו מתלבש באו"א להוציא כלים ד ידי
שער העיבורים פרק ב' וא"א טפל אליו, ראה או"א עצמם דז"א העיקר הוא מזיווג  מוחיןה

טה ולגלוסקאות. שהקב"ה נתן י. שהביא שם משל לחודף מ' רע"א אוצרות דף ל"ט אע"ד
. וזו תשובת רבי עקיבא לטורנוסטרופוס הרשע גלוסקאותועושה והאדם משלים חיטה 

 ששאל למה לעשות ברית מילה. 

נו בכוונה יש מצב התחלתי שהקב"ה ממציא לנו אותו ואנחנו נלמד שבעבודת בהמשך
נח"י נתקנו נרוח. הרפש נאדם". והכוונה  נשמתה'  נ"רפסוק "על פי משלימים. וזה נסביר 

 . נשמת אדםשמה ומעלה נתקן על ידי האדם. וזהו נהמ. ונ"ר ה'על ידי המאציל, זהו 

הסיבה  נלע"דאיך מבחינות גבוהות יצאו הכלים הנמוכים. וכן  שאין תמיההזה מובן  מכל
בכלים  אורותמאשר להוריד  יש מאין להוציאמאורות כלים גם כן שיותר קשה לעשות 

 . נלע"דיותר לעשות כלי.ע"כ  עליונהקיימים, לכן צריך בחינה 

זה נבין גם למה כשראה אברהם אבינו את המלאכים כתוב )בראשית פרק י"ח ו'(:  פיול
ים  י ְשלש ְסאִּ י ע גֹות"ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה ֶאל ָשָרה ַויֹאֶמר ַמֲהרִּ י ַוֲעשִׁ ת לּושִׁ ַמח סֹּלֶׁ ", קֶׁ

והכוונה שאם ישאלו למה עשית ברית מילה, היה מביא להם חיטה ועוגות, ועונה להם מה 
 בשר ודם. של של הקב"ה או  מעשה מי נאיםשענה רבי עקיבא לטורנוסטרופוס הרשע 

: כשנשברו וירדו הכלים ובקיצורנבין היטב טעם זה, פרק ט' דנקודים סוף בהמשך בהנה  קעז
, ואז א"א ואבא ללא כליםבעולם האצילות  אורותארו השל המלכים לעולם הבריאה נש

לכים התלבשו בהתארכות של א"א ז' מ-ואימא האריכו כליהם וקבלום הרי שאורות של ה
הכלים והרפ"ח ניצוצין שירדו לבריאה  יעלו , עד זמן התיקון שאזלכליםואו"א והיו להם 

 עמם ויתוקנו באצילות.  ויתחברו

שאימא היא לכאורה  דאבא ואימאנתלבשו בהתארכות  המלכיםש שכתב כאן ומה שקשה
שעלינו להבין  אלאנעשו הכלים ולא בינה.  דווקא כתר חכמה, והרי הרב אמר שמניקוד בינה

)ישסו"ת( הם נקראים  ישראל סבא ותבונה, ועוד יש חכמההם נקראים  עילאין אבא ואימא
' אורות דמלכים שנפלו, לאפוקי ז-ל כליםנעשו  והם הם ההתארכות כתר וחכמה. הרי בינה

 . פרצופי לאה ויעקביעשו  מהם)בינה( שלא התארכו ולא נעשו כלים, ו ישסו"תאחורי 

צ"ע לפי זה מה שז"א מברר מבירורי אחורי ישסו"ת שירדו באצילות הרי אחורי  לכאורה
ויש  יעקב ולאהנעשו פרצופי  מהם חלקשרק  ונלע"דישסו"ת הם בחינות יעקב ולאה?? 

. פרק ו' דנקודים דף ט' ע"אחוריים אלו בחינות חו"ג ומה שהגדילו כמ"ש הרב אוצרות בא
אוצרות שער יעקב ולאה וכן  .4משורה שער אנ"ך פרק ב' דף ל"א ע"ג באש"ל אות ב' ראה 

 ד"ה אגב. פרק א' דף מ"ה ע"ג אש"ל אות ג'
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ה פוטם והחזן האשכל זמן שעדיין לא יצאו רק הטעמים של ס"ג שהם בחינת אורות ה

בחינת הנקודות שהם חכמה שהיא , וכשבאו קמוציםעדיין היו האורות סתומים ו

בתיקונים. וזהו ענין נקודת  כרדעיינין כנז פתיחואז הם ב כרפתח והיא בחינת העין כנז

כי האורות הם קמוצים  קמץ. אבל בתחלה בבחינת הטעמים שהם כתר הוא פתח

 .וסתומים

שהם הנקודות אז נאמר  ןוכו', כי כאשר בא בחינת העיְפַקח ֵעיֶניָך 'סוק לבאר פ ונחזור

, והשם ס"גפקח עיניך בפתיחו דעיינין. והנה כבר נתבאר כי כל בחינות האלו הם בשם 

, לכן בזו הבחינה של ס"ג קעחשהיא גבורה עילאה דבה תליין הדינין לבינההזה רומז 

טעמים שגם הם נק' ע"ב ההיה ענין ביטול המלכים וגם בפרטות הס"ג יש בו בחינת 

 ס"ג שבס"ג"ג, אבל הנקודות של ס"ג הם עיקריות ס"ג עצמו שהם עם היותם בשם ס

, כי בשם ס"ג היה כל קעט'יחדיו נאלחו גסהכל 'ושם היה הביטול והמיתה, וז"ס 

 שהוא ביטול. ָנֹסגּו ָאחֹור הביטול וס"ג עצמו מורה על זה שהוא מלשון 

ה כנז"ל, והוא בענין זה, כי פוטם וחזן ואעל שם ס"ג כמו  ראתנק ןכם העין גוהנה 

 נתשלהם בחיס"ג ה שהם הטעמים היה שם פוטם וחזן ואהלא כאשר היו הג' הנז' 

בחינת  [ד' ע"ה]אוצרות דף אמנם בעין שהוא ו, קפיוד ה"י וא"ו ה"יהוי"ה של ס"ג שהיא 

 ס"ג נתג"כ, וזו היא בחי ס"ג' משהם בגי אהי"הפעמים  ג'של  ס"גהנקודות הוא 

 . קפאאשר בעין

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ג[ הוא בחינות לעיל בקטע הקודם ביאר הרב לפי ערכים קודמים ואמר שע"ב ]דס" הנה קעח

 ס"גטעמים,  ע"בכמו הערך שעשה בס"ג לעיל ש חכמהם הם בחינת יניוהע כתרהאח"פ הם 
ואומר שכל  ה' אחרונהבא לבאר כאן . אך חכמהראשונה ואמר שם שהיא  ה' נקודות והיא

בינה דבינה וכאן ידרוש הפסוק שהיה עניין  ס"ג דס"גשם ס"ג הוא בינה והנקודות הם בחינת 
וצריך להבין שכן  ביטול המלכים. צריך לשים לב לשינוי הערכים בין הקטעים הסמוכים

 .הדרך פעם כך ופעם כך והכל בערכים לפי העניין
ַהכֹּל ָסר כתוב " בפרק י"דאלא שהוא שילוב ב' פסוקים  תהליםנמצא פסוק כזה בלא  קעט

ֱאָלחּו  ֱאָלחּוכתוב " בפרק נ"ג "... וכו' ושםַיְחָדו נֶׁ . הרי הכל סג"... וכו' וכאן כתב כ לֹו ָסג ַיְחָדו נֶׁ
מ"ט וכן שם דף  מ"ז ע"דדף  שער הפסוקיםשהם אותו עניין. ראה  שחיבר ב' הפסוקים

 . פסוק, ולא כתב וז"ס וזה סוד. ביאור פסוקים אלו. ובאמת הרב כתב סע"א
ועוד  ס"ג. ופה הוא ס"ג. וחוטם גימ' ה'אחר שיצא ס"ג שהיא הוי"ה ד נ"חאזן גימ'  כנ"ל קפ

 .פ"האותיות הרי  כ"ב
. נראה בדרך אפשר ס"גאהיה גימ'  ג'ם ובעיני הוי"ה דס"געניין ההבדל היות באח"פ  קפא

בינה  ס"ג דס"גים בחינת , והעינהוי"השהיא חכמה  דס"ג ע"בבחינת  אח"פשהוא היות 
 .אהיה



 חייםאוצרות                                                 פד  

הכ"ב אותיות הנרמזים בקמץ ופתח  נת' לוקח כל בחיגכל שם אהי"ה מאלו ה והנה

כל שם  ןכם , ואקפבהסתכלות העין בהם דייל כדי לעשות מהם כלים ע עיללכר כנז

' פעמים כ"ב גשמות אהי"ה עם  ג'אותיות, ונמצאו  כ"באהי"ה מהם הוא כולל 

 . עיןרמוז ג"כ ב ס"ג' ק"ל כמנין עי"ן, הרי איך שם מאותיות בגי

 פק"ח' מוהם בגי ס"ג' פעמים גה יש פוטם וחזן א', כי ב'וכוְפַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ' ודסה וז

יָךהעינים וזהו  נתעם הכולל, ואחריהם בא בחי ינֶׁ ' אהי"ה אלו אשר בעינים גכי  עֵּ

יָךכמנין  קס"א' מבגי םמילוי יודי"ן שהדכולם הם בחינת אהי"ה  ינֶׁ ְפַקח ', וזהו ע"ה עֵּ

ינּו ֵעיֶניָך ּוְרֵאה  , כי כאן היה שממון וביטול המלכים:'שְֹּממֹּתֵּ

 

 

 

 לי למזכרת:

 העינים.דרך יוצאים  ס"ג דס"גבחינת  הנקודיםאורות 

 .הסתכלותבחינת הם  עצמם עיניםהאורות 

 הכלים של הנקודים.נעשו מהסתכלות העין באח"פ 

 דרך העינים דווקאהכרח יציאת אורות הנקודים 

 בחינת נצח הודאחרונה,  ה'ובחינת חכמה ' ראשונה השגם להם יחוס לחכמה שהם כנגד 

מֵֹׁתינּו', שרומז ביאור ֹׁמְּ ֵאה ש  ַקח ֵעיֶניָך ּורְּ ַקח לאח"פ :הפסוק 'ּפְּ  עיניםלֵעיֶניָך -ו ,ּפְּ

מֵֹׁתינּו.שממון וביטול המלכים, ששם  ֹׁמְּ  ש 

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ם , ואומר שהס"ג של העיניס"גלבאר לנו איך גם העין יש בה רמז בשם כאן רוצה  הרב קפב

כל שם אהיה  אח"ףהעין ב הסתכלות. אך איך רמוז העין? מבאר שבס"גהרי  אהיה ג'הוא 
 קכ"טהרי  ס"גועוד  ס"ו, הרי אח"פאותיות שהם הכלים שנעשו בהסתכלות העין ב כ"בלקח 
 . עיןרמוז ב ס"ג. הרי עיןכמנין  ק"לע"ה 

ינּו ְפַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאהמגיע לביאור פסוק "ואז  תחילה ס"ג השתלשלות אורות ה", שְֹּממֹּתֵּ
יָך', אח"פהם דכך ש ס"ג דע"ב ס"גהויות ג' רומז  כוללהם ע 'ְפַקח'רמז, אח"פ ב ינֶׁ ם ע 'עֵּ
 ג' אהיה ,ס"גדס"ג  של העין שהואס"ג , רומז לקס"אאהיה דמילוי יודי"ן שהוא  כוללה

יָך'. הרי קס"אכל אחד גימ' יודי"ן פשוט והם מלאים ב ינֶׁ ינּו ּוְרֵאה'. ואז 'עֵּ כאן , ש'שְֹּממֹּתֵּ
 .הייתה השבירהבבחינת העין 



פה                                               חייםאוצרות                                                       

 ב פרק - שער הנקודים
 

יצאו אלו הנקודות ואח"כ נדבר בפרטות עצמן. כבר אמרנו לה איך ילבאר תח ונחזור

, ואמרנו כי העקודים הגיעו עד הטבור של א"ק עצמו, קפגכי הכל יצא מן א"ק הנ"ל

האורות, אבל  וטם זהו עיקרחהוה פאעפ"י שאמרנו שהאורות היוצאין דרך נקבי ה

. קפדבהם דודאי גם דרך כותלי ודופני הגוף של זה א"ק בוקע ויוצא אור ומאיר תמי

כוונתו היתה לעשות  ותהנקוד נתנתבאר כי כאשר רצה המאציל להאציל בחיוכבר 

  חתונים לקבל האור שלו שמאיר בהם.שיוכלו העולמות הת קפהלהם בחינת כלים

ראה המאציל כי עדיין לא היה כח במקבלים לקבל האורות של העינים האלו והנה 

, כרא"ק כנזהשל  קפוהרגליםאשר מקום התפשטותם הוא ממקום הטיבור עד סיום 

הוציא אלו האורות דרך העינים צמצם עצמו צמצום האציל וטרם ש ,לכן מה עשהו

שהיה מתפשט בתוכו של האדם הזה מטבורו עד סיום רגליו העלהו אחר והוא שהאור 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ואפילו מזה האדם קדמון עצמו אין  וז"ל:משער העיגולים כתב הרב  פרק א'סוף לעיל  קפג

זנים אשהם ה שבודרך הנקבים והחלונות מציאות לקבלו אלא אחר יציאת אורו חוצה לו 
 ... ע"כ ע"ש. ה כמו שנבאר למטה בעזרת האלפוטם והחינים והעוה

וכן בכל פרצוף, אור הפנימי הוא גדול מאוד  דא"ק הנרנח"יא"ק שהוא  עצמות שאור הרי
 . ושערות אלא דרך נקביםואי אפשר לקבלו 

בצד  ועוד אע"פ שהנקודים יצאו נקבי העורדהיינו דרך העור את  האור בוקעכאן שכתב  קפד
 מאיר אור הבוקע בכל סביבות הא"ק.פנים דא"ק 

בלבד ואמר  נפששנתן טעם למה עולם העקודים יצא בבחינת  שער העקודים פרק ב'ראה  קפה
 עקודיםז"ל: "ומזה תעמיק ותראה כמה עמקו מחשבותיו יתברך כי אפילו עולם העליון של ה

ה' יתברך עשה זה -שם וז"ל:... ש האש"ל. ועל זה כתב לבד"... ע"כ נפשאינו רק בבחינת 
, דב"ןכדי שגם הם יצאו בבחינת מלכויות  נקודיםלעולם ה שורשבכוונה כדי שיהיה זה 

ח"ו  הפגםלהם בסוד תוספת כדי שיוכלו לחזור ולהסתלק בעת  ויבוא והמ"ה ושאר הב"ן
שער המלכים פרק  .אוצרות דף מ"א ע"אכמ"ש הרז"ל בעשרה מאמרות נברא העולם ראה 

שבעולמות אין סוף, שכן הכל  שורשי הכלים. הנה בעקודים התחילו להתהוות בחינת ב'
 .הספירות והפרצופיםוהם  באצילותמושרש בהם. אך עיקר מציאות הכלים מתחיל 

בלי צמצום, שהוא אור גדול  ,כמו שהואמהטבור ולמטה לא היה כח לקבל האור הנה  קפו
, ולכן היה צורך לצמצם האור ולהעלותו למעלה ולפרוס פרסא כדי אור נה"י דא"קמאוד, 

ירד לאותו המקום, באופן שיתאים ליכולת המקבלים אותו במקום, וכאמור  שהאור החדש
 הלשםכמו שביארנו לפי  ,לידה חדשה אלא תולדתואותו אור שחוזר,  שאינולעיל וכידוע 
המתאימה  שניהך יש התפשטות , ואחר כראשונהשיש התפשטות והסתלקות  שבו ואחלמה

מתאים האור חדש  האור של הנה"י דא"ק עלה ובזה גרם יחוד ונולדוכן כאן לאותו מקום. 
מלכויות דב"ן בלבד ולא יכלו , נקודיםיצאו בבחינת  ותחילה, לאצילותלנקודים ובהמשך 

שיכולים  ופרצופים והוא היות עולמות, אצילותעולם ה .בא התיקוןילקבל האור ונשברו ואז 
לעולמות  ,בפרצוףבמידה דרך הנקבים והשערות שוגם משפיעים למטה , הגדול לקבל האור

 ופרצופים התחתונים כדי שיוכלו להתקיים. כמו שיבאר בהמשך באורך.



 חייםאוצרות                                                 פו  

בחצי גוף העליון מן הטבור ולמעלה ונשאר המקום שמן הטבור ולמטה ריקן בלתי 

  קפז.אור

חצי הת"ת והנה"י הם  נתיבין וידמה מלתא למלתא איך בכל האצילות בחי והמשכיל

, כי נה"י דז"א מאירים אל נוקביה ונה"י קפחשלמטה ממנותמיד המאירים בעולם 

ונה"י דעתיק לאריך ונה"י  [א' ע"ו]אוצרות דף  קפטונה"י דא"א מאירים לאו"אדאו"א לז"א 

 דא"ק לעתיק ולכל האצילות כמ"ש בע"ה. 

הוצאת אורות חדשים היה קודם להם ענין הצמצום, כי כן  נתכי בכל בחי גם תבין

במקומו, וכן היה בזה  כרנה"י שלו כדי לאפקא לזו"ן כנז קצמצינו בא"א שצמצם

 הא"ק ואין להאריך בענין זה. 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
, והוא עניין נה"י דא"ק התרוקנוכאן הרב העלים לנו ידיעה חשובה, מה קרה בשלב זה ש קפז

מפאת עומק העניין ורצון הרב שלא לגלות דברים אלו , איך וממה נעשו. אך בי"ע של א"ק
בשער הקדמות דף , לא נכתוב זאת גם אנחנו. ומי שרוצה להבין מה קרה בשלב זה יעיין כאן

 לנו. יצא ד"ה  אש"ל אוצרות דף ז' ע"א אות א'. ראה מבו"ש דף ג' ע"ב. וכן י' סוע"ד
הוא, שנה"י העליון מתרוקנים כך  -זו של הנה"י העליון שהוא קיום התחתון בחינת  קפח

התחתון  בפרצוףנכנסים נה"י הריקנים וכך באחר כך נולד אור חדש ונכנס ו ,מהאורות שלהם
נה"י של העליון, של בחינת צמצום  גם ומתלבשים בו, ובלי תהליך זה אין קיום לתחתון. וזה

 לקיום התחתון. 

שמבאר עניין הצטננות נה"י  באוצרות חיים שער לידת המוחין פרק ג' דף ל"ד ע"אעיין 
' לגרום אדאימא בסוד "וראיתם על האובניים", שעולים אורותיהם למעלה לשתי תועליות, 

 בנה"י הריקנים של אימא.  מלובשיםבו ' וכן שיוכלו מוחין של התחתון ז"א להיכנס בהלידה, 

ם סוד . שדף ז' ע"ד וכן דף י"ח ע"דשל הלשם שבו ואחלמה  בספר הקדמות ושעריםוראה 
יפה שעה בדברי הרב  ע"ח א' דף פ"ג ע"גהצמצום ותפקיד נה"י עליון בתחתון. וראה גם ב

 נאריך בע"ה. "עיונים והרחבות". שבחינת נה"י אינו כפשוטו. באות א'
בחג"ת דא"א וז"ל: "נלע"ד שהכוונה היא על נה"י דעתיק ש שמ"ןכאן הוא מקום הגהת  קפט

 ודוק. ע"כ.  בע"ח שער א"א פרק ז'ועיין  אות ה'אש"ל . ראה שם ע"כהמאירים לאו"א" 
שער ז"א תחילת פרק ב' וז"ל: "וזה סדר העיבור הנה תחילה  רע"ד אוצרות דף כ"וראה  קצ

כדי  ילביש הנה"י שלוע"ש. שכן א"א צריך שו"ק דז"א ע"כ את רגליו... וכו'  אסף א"א
ש בבירורים של ז"א בתוך בטן לגלותם, לכן הוא דואג לעיבור זה הראשון דזו"ן, ועולה ומתלב

 . ע"ש. פרק ב'אמצע  שער העיבורים, אוצרות דף ל"ט ע"דאימא. ראה 

משמע שבתוך ז"א יש מוחין מלובשים  -ונה"י דאו"א לז"א-להבין שהרי לעיל כתב וצריך 
ב' כאן הרי . ז"א נה"י דא"אאומר שבעיבור ראשון מלביש  וכאןבנה"י דאו"א )ישסו"ת(. 

  ?הם תוך הז"א איזה נה"יואם כן בחינות נה"י. 

, שבעיבור מוחיןויש  הפרצופים את אריך, תהלבשמה שצריך להבין בתחילה שיש הנה 
וזו הלבשת נה"י דא"א  ,נה"י דא"אאת  ילבישהראשון ז"א הוא בחינת הו"ק וצריך ש

הנכנסים  חיצונייםמוחין דקטנות מלובשים בנה"י דישסו"ת  בו גםאע"פ שיש ו לגלותם.
. הפנימיים מלובשים בנה"י דישסו"ת דגדלותמוחין נכנסים בז"א  השניבז"א. וכן גם בעיבור 

 .ומוחין, הלבשה בחינות: ב'הרי הם 



פז                                               חייםאוצרות                                                       

שם הניח חד פרסא באמצע גופו במקום טבורו  כראחר שצמצם עצמו כנז והנה

י "סוד ]בראשית א' ו'[  נתים, והואיק בומבפנים כדי שיפס יהִּ ם וִּ יַע ְבתֹוְך ַהָמיִּ י ָרקִּ ְיהִּ

ם ם ָלָמיִּ יל ֵבין ַמיִּ אית קרומא  בע"הזוהר פרשת בראשית דף ל"ב  פרבס כרכנז "ַמְבדִּ

מצעות מעוי דבר נש דאיהו פסיק מתתא לעילא ושאיב מעילא ויהיב לתתא, ואז אב

ההוא פרסא  קצאומהודק, ואז בקענשאר כל האור לעילא מהאי פרסא והיה שם דחוק 

בריש  כרהנז קצבהפרסא נתוירד והאיר שאר הגוף מן הטבור ולמטה, וזו היא בחי

, וזהו מ"ש בזוהר דאית חד פרסא ע"א דף קכ"חבדרוש אלה המלכים וכו'  אדרא רבא

 , והבן זה היטב.כתרלבין המאציל 

בריש האדרא והכתר  כרכמה גולגלתין אית דלית להו חושבנא כנזדאמת הוא  אמנם

של ז"א יהיה הפרסא של אימא מפסיק אליו וכן כיוצא בזה, אבל הכתר של כל 

 הך פרסא של זה הא"ק.  דייל האצילות הוא נפסק ע

ודאי כי ע"י הסתלקות האור לעילא מהטיבור היה מספיק לשיהיה יכולת  ואמנם

ם הבריאה בעולם האצילות לקבל האור שלהם, אבל אינו מספיק לתת כח אל עול

. קצג'ג"כ ולכן הוסיף בחינה אחרת להניח שם אותו המסך והפרסא הנז [ב' ע"ו]אוצרות דף 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

לכל הצמצומים הבאים בכל הוצאת  אב טיפוסלהבין עוד שצמצום נה"י דא"ק הוא צריך 
סים בכלי הנה"י דאימא עולמות ופרצופים חדשים. וכמו שבז"א אחר צינון נה"י דאימא נכנ

שנולדו, וזה מה שכתב  נקודיםמוחין דז"א, כך בצמצום דא"ק מה שנכנס אחר כך הם אורות ד
 . וכנ"ל. יבין וידמהוהמשכיל 

בקע אותו האור החדש המתאים לאותו מקום לאותו עולם או לאותו פרצוף והבן זה ואז  קצא
שייך לעולם העליון ממנו, או לפרצוף , והוא לא חוזרוכנ"ל. והאור שהיה שם בנה"י שהתרוקנו 

, שנשאר רק רשימו העליון ממנו, וכך הוא הדין בכל צימצום אור של עליון לצורך התחתון
 . דף י"ח ע"ד. וכן הקדמות ושערים דף ז' ע"ד . וראה כנ"ל בלשם שבו ואחלמהממנו במקום

, האור של א"ק קיצורעניין הפרסא ועניין הצמצום צריך להאריך הרבה, הנה ב להבין קצב
ממלא כל מקום הצמצום הראשון, וכדי להאציל עולם אחר או פרצוף אחר צריך שיקדים 
הצמצום, ואז נותן מקום לבחינה אחרת נמוכה ממנו, הנה כדי להוציא עולם האצילות היה 
צימצום בא"ק ובכך היה מספיק כדי להאציל עולם האצילות, אך עולם הבריאה לא היה יכול 

שיאיר  פרסא ומסךעולם האצילות ולכן כדי להאיר בבריאה היה צריך להוסיף  לקבל את אור
עיין  אצילות לבריאההוא בין המסך היא בטבור דא"ק ו הפרסאהאור האצילות בבריאה. 

 ."עיונים והרחבות"לקמן ב
היא מקטינה את האור על ידי חלונות צרים הפרסא ההבדל בין הפרסא ובין המסך,  להבין קצג

, אך ללא מסך בעצמותמאיר ועובר באצילות  אור אין סוףדרך שם מקום, וכך או בריחוק 
שבין האצילות המסך של האצילות, וזהו בינה כדי להאיר בבריאה האור צריך להתלבש ב

בחלון  האור עצמורק מקטינה הארת  ופרסאהוא סוכך על כל הארת האור. המסך לבריאה. 
מסכים שני בין אצילות לבריאה, ו אחדסך . ויש מדף כ"א סוע"ד שעה"קאו הרחק. ראה 

ע"ח ב' דף ק"ה וכן ב ע"ב-שער הקדמות דף פ"ז ע"אמסכים לעשיה, ראה  שלושהליצירה, ו
 .ע"ג-ע"ב
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שיוכל האצילות לקבל אור שלו, וענין כדי נמצא שהם ב' דברים, צמצום האור למעלה 

הפרסא היה לשיוכל הבריאה לקבל אורו, ותבין ותשכיל בזה איך יש פרסא בין 

 האצילות אל הבריאה. 

אז נתרבה אור  כרע"י עליית האור הזה שבחציו התחתון למעלה מהטבור כנז והנה

מ"ן אל הטעמים של ס"ג  נתגדול ורב בחצי העליון של הגוף, ואז נעשה זה האור בבחי

אל השרשים הפנימיים שלהם שהם בתוך הגוף ולא  ומרלוצה ה, רפוטם וחזן אשהם 

ן אלו העולים נזדווגו שם ע"ב אל האורות היוצאין לחוץ דרך הנקבים, ואז ע"י מ"

ה פוטם וחזן ואשהם השרשים של  קצדשבגולגלתא של זה הא"ק עם בחינת הס"ג שבו

 . כרשהם טעמים כנז

נמשך אור חדש מלמעלה מן הזווג הזה ובקע וירד דרך הפרסא מן הטבור ולמטה,  ואז

אמנם האור הראשון שהיה בתחלה למטה ועלה למעלה שוב לא ירד ונשאר תמיד שם 

ומשם נתפשט ויצא דרך העינים ונמשך  קצהמן הטבור ולמעלה ושם הניח שרשו תמיד

 . כרונתפשט בחוץ עד סיום רגלי א"ק כנז

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

וכמו  בהשאלהאלא מדברים  אינו אור אין סוף ממששכאן  בעומק ולא לטעותיש להבין ועוד 
נקרא הנה  אל עולם האצילותהיורד מא"ק  האור העליוןהנה :... מבו"ש י"ג ע"דבשכתב הרב 

 העולם אשר למטה נהלבחי וףסין נקראים אכי כל האורות שהם עליונים  וףסין האור אאותו 
:... "והנני מבאר לך בקצור, שעה"ק דף ו' סוע"דשצריך להבין והבאנו לעיל  הרי.. ע"כ. ממנו.

מה שיש  כלחינות נפרט ב שתי, הנה בושים דעתך בזה מאדענין כללות של כל הבריאה, 
, הם כל השנית נה... והבחיהאין סוף נתהיא בחי ראשונה נהבחי א'בעולמות, הלא הם, 

"... ע"כ בתוך הכליםאורות המתעלם  עצמות נת. ויש בהם בחיכלם כאחדהעולמות הנזכרים 
אין וכל מה שמדברים במקומות אחרים הוא  רק בתוך הקוהוא  שאור האין סוףהרי ע"ש. 
 . ד שלא תטעהמאושים דעתך בערך לאור תחתון ממנו, חזור על זה  בהשאלהסוף 

דע"ב  ע"בעל ידי עליית המ"ן הזו שהיא עליית האורות שהיו בנה"י דא"ק גורם זיווג, הנה  קצד
 אח"פ הפנימייםהם בחינת אורות זה , וע"ב דס"ג חכמה ובינה דא"קדס"ג שהם  ע"בעם 
, וכמו שביארנו לעיל במקום אור חדש. ומזה הזיווג נולד אח"פהבחינות שכבר יצאו בולא 

מזיווג זה ומתאימים לעולם  שנולדיםהאורות שהיו בנה"י יבואו אורות חדשים אחרים 
שמתחיל גילויו עכשיו, וכך בכל צמצום והוצאת אורות חדשים לעולם התחתון  הנקודים

 וכנ"ל.
הפרסא וירד למטה בנה"י דא"ק פנימיותו בקע את  ,ב"ןכאן מה שנולד הוא שם  הנה קצה

יושר דנקודים דרך טיבור יסוד  גם ים, וממנו יצאלנקודים שיצאו דרך העינ דרך העורומאיר 
. וחיצוניות הב"ן נשאר מעל הפרסא )זה שכתב הניח שורשו , כמו שיבארוצפורני הרגליים

רה שישברו, ויהיה בהם המק. והם הנקודיםים, יצאו המלכויות דב"ן דרך העינממנו תמיד( ו
פירות דחיצוניות ט' סתשלום הב"ן וגם  ,המצח וֵיצאו דרךמ"ה פירות די' סובתיקון יבואו 

 אש"ל דף ו' ע"אשהביאו השמ"ש בע"ח ם. ראה שנשארו על הפרסא ויצאו דרך העינידב"ן 
 .אות ח'
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הכל הוא נבלע ונכלל אפילו שהיה בבחינת העין,  ,כל האור הנמשך עד הטבור והנה

, אבל האור הנמשך מתחת הטבור עד הרגלים זה לבדו קצוכרבעקודים, ולכן איננו נז

לפי שהוא עומד עתה לבדו. וכן אותו האור שירד דרך  נקודיםבשם  ראהוא הנק

בוקע הגוף והכלי של א"ק  קצזהואגם  כרהזווג כנז [ג' ע"ו]אוצרות דף  דייל הפרסא מחדש ע

 לצורך אלו הנקודים.  ותמיני אור ב'ויצא לחוץ ומאיר באלו הנקודים. הרי 

למטה דרך  הסתכלל עיןוהוא כי כאשר יורד ומתפשט אור ה ג'יש אור  ועוד

הנה הוא מסתכל באורות ההם והוא שואב ולוקח מהם אור לצורך  קצחהעקודים

 ה.פוטם והחזן האג' הבחינות שהם אורות ה-עשיית הכלים אל הנקודים ולוקח מ

הוא באופן זה, כי הנה נתבאר לעיל כי אורות האזן נתפשטו עד שבולת הזקן  והענין

אור העינים  ואורות החוטם והפה עוברים ג"כ דרך שם, וא"כ מוכרח הוא שכאשר

 נמשך דרך שלהם יתערב עמהם ויקח אור שלהם. 

נקודות הראשונות שבהם הם לוקחין אור ממה שנמשך  ג'' נקודות הם, והי והנה

ואינם  ,קצטשבולת הזקןב ממקומם עד מקום התחברותם אח"פב העין הסתכלותמ

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
אע"פ שיוצאים מהעניים דא"ק משם ועד  דא"ק ולמטהמקום הנקודים הוא מטבור  הנה קצו

 שערהטבור אינו מקומו לכן אינו ניכר ונקרא בשמו, אלא עובר אורח, וכן נלמד בהמשך 
שיוצא מהמצח אע"פ שבא מלמעלה מתחיל מציאותו רק  מ"הבעניין שם  הברודים פרק ג'

 מהטבור ולמטה כי שם מקומו.
ם ומאיר בנקודים דנקודי עיגוליםם בחינת אור היוצא דרך נקבי העור, וכנ"ל ההלרבות גם  קצז

 ם.שיצאו דרך העיני
העינים,  שיצא דרךשהיא אור ההסתכלות, ולא אור  העין עצמהכאן הוא מדבר על אור  קצח

 שואבוהם יוצאים יחד אך לכל אחד תפקיד אחר. וזה אור העין בהסתכלותו באורות אח"פ, 
מהם ועושה בחינת כלים לעולם הנקודים. ויש בהם אור פנימי ואור מקיף לכלים וכן חיצוניות 

מהניצוצות ירדו יחד עם הכלים לבי"ע  רפ"ח-הכלי ופנימיות הכלי, וזהו בחינת הניצוצות ש
, נשארו באצילות בהתארכות א"א ואו"א, בהמשך יתבאר אבד"ולהחיותם, וחלק אחר 

 באורך. 

 ב'ים, העינ היוצא מדרךאור הנקודים  א'ה בחינות הארות יש אל הנקודים.. כאן כמ ונסכם
והוא מהאור החדש שבקע דרך הפרסא ויורד למטה בנה"י  נקבי העורויוצא דרך  בוקעאור ה

אור והוא  השלישיועוד האור  ג' ,עיגולים דנקודיםדא"ק, שתי בחינות אלו הם בחינת 
עוד יש בחינה ד'  של הנקודים. כליםשעל ידי כך נעשים ה אח"פבאורות  עצמו הסתכלות העין

אחרת מאותו אור חדש שבקע לפרסא ויוצא אור מהטבור היסוד וציפורני הרגליים והוא 
לתיקון  דרך המצחשיוצא בתיקון  היושראור  ועוד ישיבואר בהמשך.  יושר דנקודיםבחינת 

 החדש. מ"ההנקודים והוא 
שנעשו מאורות שבשיבולת הזקן יש ג"ר ולת הזקן, כלי האור האוזן מגיע עד שיב הנה קצט

והם חזקים יותר ולא נשברו בקבלת האורות.  בלי סיגיםבהם הארת האוזן ולכן היו כלים 
תחתונות שנעשו מהסתכלות אור העין מתחת לשיבולת הזקן אשר שם אין ז' -אבל שאר ה

יש הבדל ג"ר רות. וגם בהארת האזן, לכן היו כלים חלשים עם סיגים ונשברו בקבלת האו
 . פה, ואימא מהחוטם, ואבא מההאוזןביניהם והוא שהכתר קיבל מ
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מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן כי משם מתחילים הם ולא ממה שבשיבולת הזקן 

נקודות אחרונות אינם לוקחות רק ממה שנמשך מהסתכלות  ז'אבל ה ולמעלה.

כנודע כי החוטם מגיע עד החזה והפה עד  למטהמשיבולת הזקן ו חוטם פהבאורות 

  הטבור.

' נקודות הראשונות לוקחות הארה לצורך הכלים שלהם מן הג' גכפי זה כי  ונמצא

אינם לוקחות רק מן "ת אבל הזה בשיבולת הזקן דוקא, פוטם חוזן אאורות שהם 

כי אור האזן העליונה כבר  ,למטהה משבולת הזקן ופוטם חאורות לבד שהם  ב'ה

 ז'-' נקודות העליונות מן הגגדולה היא הארת  ולכןנגמרה ונסתיימה בשיבולת הזקן, 

 תחתונות. 

הראשונים לא מתו לפי שיש להם הארה גדולה והכלי שלהם  ר' מלכיםגזו  ולסיבה

חוטם פה כי מן הסתכלות  ומבחינתמעולה מאד לפי שנעשה מבחינת האזן העליונה 

כי לקחו כליהם ממקום שעדיין אורות  כרהעין באורות האזן נעשו הכלים שלהם כנז

 שם שהוא עד שבולת הזקן,  ההאזן שהם בחינת נשמה נמשכ

ים תתאין מתו לפי שכליהם נעשו מהסתכלות העין בחוטם פה לבד מלכז' -ה אמנם

שבולת הזקן בוהיה חסר מהם אור האזן העליונה, והטעם שכבר נשלם אור אזן שהוא 

 . ראלמטה ולכן נשברווהם לקחו 

' ראשונות בעצמם יש בהם חילוק בין זו לזו, והוא כי מן הכתר לא ירד גגם בוהנה 

ירדו  ותאחורים של נה"י בלבד, אבל באו"א של הנקודממנו אפילו האחוריים אלא 

 האחוריים שלהם בלבד ונשארו הפנים במקומם. 

, כי שלושהעד שבולת הזקן נחלקים ל יםהדבר הוא כי אלו האורות שנמשכ וטעם

באור האזן,  ההכתר לוקח מבחינת האזן עצמה ממה שהראיה שואבת בהסתכלות

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

  אחוריהם, וכמעט ביטולבבריאה, ואו"א היה בהם  מתו ונפלוחתונות ז' ת-יצא לנו שהמזה 
שלהם  בהתלבשות מוחיןא"א שניתנו לאו"א של הנה"י דנה"י בכתר, פגם זה הוא ה פגם יש

 . עצם מעצמם ובשר מבשרם, והיו בבחינת או"א אשר בהם היה ביטול אחוריהם
' מהנקודות זנקודות הראשונות שכן כידוע רק  ג'על גם  מלכיםכאן משתמש הרב בלשון  הנה ר

ים ֲאֶשר ָמְלכּו'ורמוזים בפסוקים בפרשת וישלח  מלכיםנחשבות ל ושם הם וכו'...  ְוֵאֶלה ַהְמָלכִּ
הרב מדבר בלשון זאת ובשער ההקדמות  בעץ חיים. אך כאן ועוד כמה מקומות כיםמל שבעה

 .גם כן מלכיםאשונות ג' ר-וקורא גם ל
 הרב חוזר ומבאר סיבת השבירת הז"ת מפני שהכלים שלהם נעשו מהסתכלות העין כאן רא

סיבות לשבירת הכלים, אך היות שסיבה זו  י"א-, וזו א' מאוזןבמקום שאין שם הארת 
לכן מדגיש זאת, שאם הייתה הארת האוזן לא היו סיגים מרובים בכלי המלכים והיו  עיקרית

 סיבות. י"אמונה שם  בלשם ספר הדע"ה א' דף נ"ט ע"איכולים לקבל האור. ראה 
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האורות האחרים,  ב'שנכללים בו  כןשל מכהנה ממנו נעשה הכלי אל כתר דנקודים ו

 :רג, ואימא מאור הפהרבואבא לוקח מאור החוטם

הכתר שלוקח מן האזן הארה גדולה מאד לא נשבר הכלי שלו, והנה  [ד' ע"ו]אוצרות דף 

חוטם פה נשברו האחוריים של הכלים שלהם. והנה האבל או"א שאינם לוקחים רק מ

חוטם פה בהיותו למעלה קרוב אל מקום נקבי זה של האור האם היו או"א מקבלים 

רק קצת הארה, היו מתקיימים  ןהאזן אעפ"י שלא היו מקבלים מאורות האזן עצמ

במקום ם של כליהם, אבל כיון שאינם מקבלים רק מסיום האזן שהוא יהאחורי

לכן אעפ"י שלוקחים קצת הארה אינו מועיל להם ולכן נשברו האחוריים  שבולת הזקן

  של כליהם.

הכתר כיון שלוקח אור האזן ממש אעפ"י שלוקחו בסיומו כיון שהוא לוקח  אבל

משא"כ או"א שאינם  שלואפילו האחוריים של כלי  רדעצמותו די בזה ולא נשבר

נתבאר ג' בחינות, והם כי  והרי לוקחים רק הארה בעלמא, וגם שהוא בריחוק מקום:

הפנים ונשברו נפלו זו"ן שלהם ונשברו ונפלו האחוריים או"א ו רהנתקיים כולו כתרה

 והאחוריים שלהם. 

אשר הוא מדבר בענין מיתת  "הּו ָוֹבהּותֹּ ְיָתה הָ ָהָאֶרץ וְ " סוקטעם שנרמז בפהזהו  והנה

' בר"ת ב' מפורש בפסוק והא ,תהו מלת עמיםפ 'בנרמז בו וכנ"ל  ותהמלכים של הנקוד

מפורש הכי תהו הישר  כרהנז נותהבחיב' 'הו והוא כנגד ת'יתה ה'הארץ ולמפרע 

אשי הפנים שלהם, ותהו שבר לומלכים שמתו ונתבטלו אפי ז'-ה נתבכתוב הוא בחי

הוא בחינת  למפרע כלביטול האחוריים של או"א, כי  נתלמפרע הוא בחי יבותת

 אחוריים. 

, ועניינם הוא כי רוואור פנימי ףאור מקי נתיש בחי ותבודאי הוא כי גם בנקודוהנה 

ה שואב מהם הסתכלות העין לצורך פוטם והחזן והאמן ג' אורות ההנה נתבאר כי 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
תוספת וז"ל: ממה שהראיה שואבת מאורות החוטם וגם אור פה נכלל בו הנה ממנו כאן  רב

 אחרים( נעשה כלי חכמה דנקודים. )מספרים
 תוספת וז"ל: מהסתכלות בפה לבדה ומשם כלי בינה דנקודים. )מספרים אחרים( כאן רג
שהכתר היה  ,שאפילו בסיומו כל כך גדולה הארתו אור האזן חשיבותמחזק לנו הבנת  כאן רד
 מוחין לאו"א.ה הלבשת תנו בסודישנ בלבדבאחוריים של הנה"י  פגם רק בו
תנה כנ"ל לאו"א אינה נחשבת באמת יכאן מבאר שהכתר נתקיים כולו והבחינה שנ הרי רה

 כפגם בא"א.
דנקודים שיש  כליםעל ה אלאם דרך העיני יצאוהנקודים עצמם ש אורעל  אינו מדברכאן  רו

, ויש באור זה אח"ףהעינים ב הסתכלותשהם בתוך הכלים שנעשו מ אורות הניצוצותבהם 
נו ניכר בהיות הכלים שלמים והוא יתגלה במיתת המלכים, אשר . אור זה אימקיף ופנימי

, ובשבירה נפרדו איש מעל פני מתו, ואז כאן מתגלים בהםלפני כן היו רק כלים והאורות 
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, יםהנז"ל שביארנו שהוא לצורך כלים אל הנקוד 'ג-אור ה נתהנקודים, וזהו בחי

ומה  רזוצריך שתדע כי אור זה נחלק לשניים, ומה שלוקח מצד ימין הם אורות ממש

שלוקח מצד שמאל הם כלים, וכבר נתבאר לעיל כי באור יש בחינת פנימי ומקיף ובכלי 

' בחינות לוקח הסתכלות העין מג' ד-היש בחינת פנימי וחיצון, ונמצא כי כל אלו 

  .רחהפוטם החזן אאורות 

, כי הנה מה שמסתכל העין באורות האזן ביושר כנגד הסתכלות העין עצמו וזה סדרן

בצד  ןכם אור מקיף, ומה שהוא ג נתבשבולת הזקן עצמו מצד ימין הוא בחישהוא 

בצד  הזרך דל אור פנימי שהוא מועט, וע הואימין אלא שהוא רחוק והוא מן הצדדין 

שמאל מה שהוא כנגד הסתכלות העין ממש הוא חיצוניות הכלי ומה שהוא לצדדין 

 הוא פנימיות הכלי.

באופן אחר, כי מה שהוא לוקח מאור החוטם מה שלוקח מאורות החוטם הוא  אבל

מצד ימין הוא אור מקיף, ומן הפה ולמטה  [א' ע"ז]אוצרות דף  קודם שיגיע אל הפה והוא

 פנימיות וחיצוניות.  נתבצד שמאל הם כלים בחי הזרך דל הוא אור פנימי, וע

מה שלוקח מן הפה נחלק לשנים, כי מה שלוקח מן הפה עד שמגיע אל שבולת  וכן

ל הדיקנא ולמטה הוא אור פנימי, ועהשיבולת הזקן מצד ימין הוא אור מקיף, ומן 

 :רטבצד שמאל לעשות כלים בפנימיות ובחיצוניות הזרך ד

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

מהם ירדו  רפ"ח, הכלים עם חלק מהאורות הניצוצים, רפ"ח ניצוציןאורות אלו הנקראים 
[ אלו נשארים באצילות הניצוצין] עם הכלים לבי"ע להחיותם עד התחיה, וחלק מהאורות

עד התיקון שאז יתחברו. )אש"ל אות י"ב( כמו שמבאר  א"א ואו"א[ בהתארכות אבד"ו]
 בהמשך.

שאמר כאן ממש קצת קשה אך צריך להבין הם אמנם אורות ממש אך הם ניצוצין מה  רז
 שבתוך הכלים כנ"ל ובשבירה נראה אותם כתגין על האותיות.

, כלים דנקודיםחינת בהוא הכל הבחינות האלו, אור פנימי ומקיף כלי חיצון ופנימי, כל  רח
למלוך הנקודים ם, ובבא האור העיני דרך מלכויות דב"ן, היוצא הנקודות אורובתוכם יכנס 
שנעשו בהסתכלות העין בצד ימין  ואורות הכלים, ואז יפרדו איש מעל פני מתו בכלים ישברו

 כמו שנבאר בהמשך. ניצוצין מתחת לשיבולת הזקן יהיו בחינת באורות החוטם פה
, והשינוי במקום לקיחתם האור. אור מהימין, כח"בכאן הרב מבאר רק כלים של  הנה רט

יושר ויש מהצדדים, ויש למעלה מהפה ולמטה ממנו, בוכלים משמאל, ויש בחינת הסתכלות 
ממה נעשו הכלים כח"ב מאח"פ  הכל זויש למעלה משיבולת הזקן ויש למטה משיבולת הזקן, 

 חכמהמאורות האוזן  כתרולא למעלה משבולת הזקן.  לקיחתם משיבולת הזקןאך לעולם 
 מהפה.  בינה ,מהחוטם

כלי החיצון הוא המעולה. כמו שראינו  כליםאור מקיף הוא המעולה ובאורות בחינת הב
שמאל ושם הארכנו שנעשה חיצוניות הכלי מאוזן שמאל ופנימיות הכלי מחוטם בעקודים 

חסדי ראה ב" של הז"תעניין עשיית הכלים כאן לא ביאר באוצרות חיים עניין זה ע"ש. ועוד ב
  ,אות י"א "דוד
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 :לי למזכרת

 הנקודים התפשטותם מהטבור עד סיום הרגלים

 שיהיה כח לקבלםהוצרך צמצום שני 

 .הניח פרסא באמצע גופו ,אורו המתפשט מהטבור ולמטה העלהו

 הצמצום עבור האצילות הפרסא והמסך לבריאה

 אור חדש נולד מלמעלה בקע וירד דרך הפרסא וחלק ממנו יצא דרך העינים

 מהטבור ולמטה דרך פנים נקרא נקודיםבחוץ נמשך 

 אור החדש מאיר בהם דרך נקבי העור

 שלישי הסתכלות העין באח"פ עשה כלים לנקודיםאור 

 בולת מחוטם פהג' ראשונות לקחו ממקום האוזן בשבולת הזקן הז"ת מתחת לש

 שבירה וירידה לבי"ע חסרון אור האוזן גרם להם

 מה שאין כן לעליונות שירדו אחוריהם באצילות

 אור פנימי ואור מקיף הם הניצוצותבכלי הנקודים 

 .חיצון הכל מהסתכלות העין באח"פוכלי פנימי וכלי 

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

דז"ת דנקודים,  אור מקיףהעין בצד ימין משיבולת הזקן עד החזה נעשה  הסתכלותשמ והוא
 הסתכלותים. ומדז"ת דנקוד אור פנימיהעין בצד ימין מהחזה ועד הטבור נעשה  הסתכלותומ

 הסתכלותדז"ת דנקודים, ומ חיצוניות הכליהעין בצד שמאל משיבולת הזקן ועד החזה נעשה 
על  4וראה ציור  דז"ת דנקודים. פנימיות הכליהעין בצד שמאל מן החזה ועד הטבור נעשה 

 ."קונטרס הציורים, ב"זה
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 פרק ג - שער הנקודים
 

כנגד הטבור של אדם קדמון עד סיום רגליו מבחוץ כאשר נתפשטו אלו הנקודים  והנה

שבא מחדש בפנימיותו דרך הפרסא כנ"ל ומאיר לחוץ  ריכנ"ל היה בוקע אותו האור

פרסא למטה בחצי נמצא כי אור החדש הזה הוא עובר תחלה ויורד דרך ואל הנקודים. 

ף ויוצא לחוץ ומאיר הגו ותבדפנ בוקעהתחתון מן הטבור ולמטה ואח"כ חוזר ו

כי כל  'דשוי חד פרסא בין כתר לעילת העילות'בתיקונים  אמרושה מה בנקודים. וז

 עילת העילות, והכתר הזה הוא הכתר של הנקודים כנ"ל.  ראמאציל לזולתו נק נתבחי

כסדר  [ב' ע"ז]אוצרות דף  ונתפשטו מטבור א"ק עד סיום רגליאלו העשרה נקודים והנה 

, אלא ששם מלביש הז"א את אריך מכל צדדיו וסביבותיו, אבל ריאאריךלהמלביש  ז"א

 פנים של א"ק אלא שמתפשט קצת הארה מאלוהכאן עיקר הארתם אינה רק דרך 

הכלים שלהם ומלבישים זה האדם  נתאורותיהם בין מבחי נתהנקודים בין מבחי

ה, אבל עיקר הארתם הוא דרך פוטם חזן אשביארנו לעיל ב כמוקדמון מכל צדדיו 

 הפנים. 

דנה"י ראשונים פרקין  ג'-הכתר מקומו מן הטבור עד סיום הגוף, וחב"ד הם ב והנה

המלביש את ז"א ב כרהנז רךדל בתראין, ע 'ג-אמצעיים, ונה"י ב 'ג-דא"ק, וחג"ת ב

 . ריבכמ"שא"א 

מפי ב' וה טבורמן ה א'ב' מיני אורות יוצאין מתוך הגוף של אדם קדמון, והם הוהנה 

 ג'הבלים כנגד ה ג'הבלים, וכפי הראוי היה שיהיו  ב' ריג, ויוצאים דרך שםיסודה

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
האור  גםמהטבור ולמטה, בחוץ לטבור מתחיל להתפשט  היוצא דרך העינים הגיע האור רי

 .זה בחוץ וזה בפנים מהטבור ולמטההא"ק  פנימיותהיה מתפשט בשבקע את הפרסא החדש 
ואע"פ  עור הנה"יבוקע האור מבפנים החוצה להאיר בנקודים שבחוץ דרך וזה הפנימי היה 

לבאר יציאה להוסיף הוא רוצה מפני כאן חזר והזכיר אותה לעיל, בחינה זו שכבר ביאר 
 ., שנדע להבדיל ביניהםדרך הטבור היסוד וצפרני הרגליםאור החדש מהת נוספ

ובכל זאת משתמש הרב , א"אואיך מלביש על  ז"אשעדיין אנחנו לא יודעים מה זה  אע"פ ריא
 שיש צד שווהומשווה בין הלבשת ז"א את א"א לבין הלבשת הנקודים את נה"י דא"ק. מפני 

של העליון והכתר שלו הוא כנגד שליש תחתון נה"י בכל ההלבשות שפרצוף תחתון מלביש ה
ואע"פ שאינו דומה  ראשון והלבשה ראשונה. בחינת פרצוףשל התפארת, וכאן א"ק זה הוא 

 ממש מונה כאן שינויים שיש, ועוד יש הבדלים ביניהם כשנעמיק.
 פרק א משער ז"א. ריב
מקומות יציאה. לכתר,  ג'הבלים והיה ראוי שיהיו  ב'הכוונה דרך שם, דרך היסוד כאן  ריג

לכן נחסר להם נקב אחד שלא  אור האוזןלאבא, ולאימא, אך מפני שלא קבלו או"א מבחינת 
. ראה שם או"אומשם יצאו  יסודיצאו כל אחד בנקב בפני עצמו. רק דרך מקום אחד והוא ה

 .שעה"ק דף כ"ב ע"ג אש"ל אור ב'
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טם ופה מלמעלה כנ"ל, אבל לפי שחסר אור האזן ועליונות שקבלו מאורות אזן ח

ההבל מה שהוא כנגד האזן ולא יצאו רק  נתבחיגם כן מחסר נלעיל לכן  כרכנז או"אמ

מהם קבלו או"א למעלה  [ג' ע"ז]אוצרות דף  והפה לבד אשרהבלים שהם כנגד החוטם  ב'

 וגם כאן למטה מקבלים מהם. 

חתונות שלא לקחו רק מן הגוף ולמטה שהוא מסיום שבולת הזקן ז' ת-אור ה אבל

 אמרשה מ רידלהאיר להם אבל נרמזו בסודולמטה כנ"ל, לכן גם כאן אין להם הבלים 

יֵדי " )בראשית מ"ט( כתובה הוא סוד עשרה טיפין דאזדריקו ש "וגו'ַוָיֹפזּו ְזֹרֵעי ָיָדיו מִּ

ב( כנודע כי הם עצמן ע")דף ק"ח תיקונים תיקון ס"ט ב כרהצפרנים כנזן מן יוסף מ

יה לפי שלא נתקן עדיין כחדא דכר ביטול המלכים, כי הנה ביטול המלכים ה נתבחי

שיצאו בלתי נוקבא אלא מדכורא לחוד  רטו, וזה עצמו סוד טיפי הזרע של יוסף'ונוק

מלכים דמיתו  היו"דממש הם והבן מלת מלוכה כי הם  והם הם עשרה הרוגי מלוכה

עד שבא מלך  ו"ןדכבלתי תקון שהיו  גם כן מפני הסיבה היתהוגופם וונשברו כליהם 

שאמרה לו מס' שבועות פ"ב ואז נתקנו. וזהו ג"כ סוד מה שאמרו ז"ל ב ח'-ה רטזהדר

 אשתו נטמאתי בשעת תשמיש ינעוץ צפרני רגליו בקרקע והזרע יצא דרך הצפרנים.

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
שהדבר התחיל עוד לפני כן,  שורשםסוד גדול בעניין אלו המלכים ו ,כאן מבאר ברמזהנה  ריד

וגם המלכים הם אותה בחינה, ואחריהם חטא מכירת יוסף שגרמו האחים שתהיה אחיזה 
אך  ,שאי אפשר לבאר כאן סוד עמוק וארוך' טיפין ועניין עשרה הרוגי מלוכה, י-לחיצונים ב

, שהיא זושמֹורה על בחינה בכל מקום שהיא,  'אזדריקו'שהיא  קודצריך להבין שיש מילת 
והתיקון ממנו  ., הרומז לשבירההשז"ל והקרי, ואלו בחינת ולא יחדבהיות זכר או נוק' לחוד 

 מני יםהוא כל התיקון המבואר בהמשך והוא עניין הגאולה והדברים ארוכים ועמוקים 
בעניין עשרה הרוגי מלוכה,  ,ע"ח ב' דף קט"ו ע"ד וכן אש"ל כאן אות ג'וצריך להבין, עיין 

אוצרות  פרצופי זו"ן פרק ב'. ועוד בעניין הצפורניים ראה שער כרם שלמה ג' נ"ז ע"ב ראה גם
 . ג"דף מ"ג ע

עון פלילי שהיה  ואהשהרב וז"ל: וזה סוד המכירה למצרים כתב  ונאהאשער הבסוף  הנה רטו
הקלי' שהם הערלה כי נאחזו  דאעילו ברית קיימא בגו סט"אבמכירת יוסף כנזכר בזוהר 

החזירו את הערלה כביכול יוסף היה מרכבה ליסוד העליון לכן ח"ו. ע"כ. הרי ביסוד העליון 
הרוגי  י'טיפין וגם מזה עונש  י'-סוד הזה מופיע בו ,וזה הפגם שגרמו במכירה ביסוד העליון

לול , שכעשרה לבושין של נשמות י' הרוגי מלוכהנעשו  ומבחינה זו של הניצוצות ,מלוכה
 מטוב ורע ולכן צריך מיתה קשה שעל ידי זה נפרד הטוב מהרע. 

ָגשּו, אומר והנה  שהראה להם  רש"ייוסף אומר לאחים ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ְגשּו ָנא ֵאַלי ַויִּ
י' פגעו ביסוד העליון ולכן היה העונש של הם הוא שלא נפגע מזה רק שהרי ו שהוא מהול

 בזה וצריך הרבה עיון ועומק.. ודי מלוכה הרוגי
היו בחינת מלכות  ז' מלכים-ההמתקן את המלכים שנפלו, ומ"ה הוא בחינת שם הדר  רטז

מ"ה פירות די' סאך הדר הוא בחינת  ,ב"ןפירות של ס' טדב"ן ובתיקון מביאים השלמתם 
ל ואז נעשה התיקון וזה מה שכתב הפסוק בהדר "המתקן  יַטְבאֵּ ְשתֹו ְמהֵּ ם אִׁ ת ַמְטֵרד..." בַ ְושֵּ

 , ושם אשתו, ואלו בשאר המלכים לא כתב זכר עם נוק'שהוא 
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הרגלים,  ים שללא יצאו רק דרך צפרניז' מלכים -ההבלים הראויים לאלו ה והנה

תחתונות לבד  ז'והנקודות והמלכים שנשברו אינם רק עשרה ואעפ"י שהצפרנים הם 

 נותבחי ט'אחוריים של או"א שנשברו הרי הם  ב', הענין הוא כי גם יש כרכנז

א כי גם מן הכתר היה קצת פגם כמו שיתבאר לקמן בע"ה, והוא בחינת ווהעשירית ה

ינות , הרי הם עשרה בחריזהנה"י שלו שנכנסו והיו בסוד מוחין לאו"א וגם הם נשברו

יציאת אלו העשרה הבלים דרך  נת' הבלים שיצאו מצפרני הרגלים. וכל בחייכנגד 

הצפרנים היה לסבת חסרון קבלתם מאור האזן העליונה כנז"ל, וסיבה זו גרמה לכל 

 זה ולביטול המלכים:

חלקים, עליונים  ג'-נחלקו ל יםלמעלה כי הנה ביארנו שהנקוד ונחזור [ד' ע"ז]אוצרות דף 

ם כמו שאר הנקודות. והנה ונימן האותיות כמו החולם, ובאמצע כמו השורוק, ובתחת

לפי שהכתר  כר,א מן הטבור אשר שם עומד הכתר כנזנקודת החולם הוא ההבל היוצ

  ריחהת"ת כנודע איהו חולם על

אל הנקודים, וז"ש בתיקונים  נעשה כתרת דא"ק אמנם פארעיקר החולם בת כי]

 . ע"ח[ אתווןבדחולם כתר ה'  תיקון

שהוא האמצעי הוא ההבל היוצא מן היסוד אל או"א ונחלק לשנים, כי השורק ונקוד 

' י רא' של השורק היא לאבא הנקי-באמצע, וה( ּו)' י' ווהנה נקודת השורק היא 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

, תיקוןלז' מלכים הוא מופיע על פי הקבלה ב צמודועוד צריך להבין אף על פי שבתורה הוא 
, והוא היוםוזה רחוק מאוד שכן בתיקון שאנחנו עושים בכל יום מולידים שם מ"ה חדש 

 ., ועוד נבארששת אלפים שנהז' מלכים שנפלו לפני -מתקן בחינות מה
כנגד צפורני הרגליים שמשם יצאו וחישב  י' יהיו זו"ןשהם  ז'כאן ביאר הרב איך מ הנה ריז

סמני  י"א. וכאן לא כתב שהם כנגד י'הרי ועוד אחורי דנה"י דכתר  ב'-את אחורי או"א ל
 ד'שהם  או"א וישסו"תיחד עם אחורי  ז'-יבאר איך ה פרק ח'הקטורת, בהמשך בנקודים 

וגם  וובשר מבשר ובבחינת עצם מעצמ בזו"ן. ובחינות אלו היו קטורתסמני ה י"איהיו יחד 
איך מחו"ב  ואל תתמהוז"ל:  מבו"ש דף נ"ו ע"דוזה שכתב בבשבירת המלכים  ירדו לבריאה

ובאותה הבחינה יות להם מוחין למטה לה שמתלבשת בזו"ןכו' היו קליפות כי זהו מבחינה 
של או"א בהלבשת המוחין דמלכים, וגם נה"י יש בחינת  הרי... ע"כ. נחשבת כזו"ן ממש

  .ד'-ע"ח א' דף ל"ד ע"גבאו"א יש נה"י דא"א בהלבשת המוחין שלהם. ראה 

כנגד י"א חישב  פרק ח'כנגד צפורני הרגליים, ושם  עשרה לפי העניין, כאן חישב ובכל מקום
והיו לבוש  שירדו עם המלכיםהקטורת. אך הוא מדבר בשני המקומות על בחינת נה"י  סמני

 ראה עיונים והרחבות.. עצם מעצמו ובשר מבשרוהמוחין שלהם בחינת 
של הפרצוף  הכתרהוא ניקוד של התפארת, והתפארת של הפרצוף העליון הוא  חולםה הנה ריח

 ,העליוןהוא הכתר של הפרצוף קמץ , לכתרשל ניקודים  שניהתחתון, הרי שיש לכאורה 
 מורההאות  עלשהוא חולם והוא המלביש עליו  התחתון שלו יש כתר של הפרצוף תפארתוב

 .כתרעל 
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קצוות של ז"א,  ששהאימא להוציא ולהוליד הלשורק היא ב' שו-ראשונה של השם, וה

 .ריט' זו שלוקחת אימאו וזו היא בחי'

ו"ד שבשורק היא יותר עליונה וממנה יונק יאחר כי הנקודה שהיא כעין  וגם טעם]

דנקודים כנודע כי  אימאיונקת  וממנ יותאותא ו' של השורק שהו-וה יםדנקוד אבא

 . ע"ח[ בינה רכואתוון חכמה ותנקוד ("ח ע"אתיקונים ק"ה ע"א וקכ)

אחוריים דאו"א הרי הם  ב'ו ,של נה"י דכתר 'א, בחינות ג'התחתונות עם  נקודותוז' 

אלו יצאו מדרך צפרני הרגלים. ואין כוונתינו לומר שאלו הם הנקודות נקודות עשרה 

שיצאו דרך העין כנ"ל,  רכאאלו יוצא אור אל העשרה נקודיםהעצמן רק שמכל ההבלים 

 :וזכור זה

הדעת כי הרי מצינו  נתכי הנה לעולם היסוד הוא בחי , והיאשאלהיש בזה מקום  והנה

ם ז"א, וכן היסוד של זה הא"ק הוא דעת של הנקודים, ואדשיסוד של אימא הוא דעת 

 . רכבכראיך יונקים או"א מן ההבל היוצא מיסוד א"ק כנז ןכ

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
חציים  כת"ר-למעלה הרב מבאר שם איך נחלקים אורות ה שער הכוונות דף צ"ד ע"בראה  ריט

לאבא  קנ"הנחלקים והם גם לאו"א  ש"יאורות לאו"א הרי  ש"יאורות לא"א וחציים  ש"י
יָנה : במשלי ד' פסוק ה' לאימא, וזהו מה שכתובקנ"ה ו ה בִׁ ה ָחְכָמה ְקנֵּ ְשַכח ְוַאל ְקנֵּ ַאל תִּ

י ְמֵרי פִּ ית ָחְכָמה  ועוד שם פסוק ז'.. ע"כ. ֵתט ֵמאִּ ה ָחְכָמהֵראשִּ ְנָיְנָך  ְקנֵּ יָנהּוְבָכל קִּ ה בִׁ ... ְקנֵּ
ואז היא  ז"אלה כוח להוציא את  לתתכדי  ורותו' אנותן לאימא  אבאששם בהמשך  עודע"כ. 
בראש  רי"ו. ולפי מה שלמדנו בכוונות קס"אגימ'  אהי"ה דיודיןולכן אימא היא  קס"א

 בא"ק.  כאןהשנה, שורשה של הכוונה שם הוא ממה שנעשה 

 דף ק"א ע"בוכן שם דף ק' ע"ג אות י"ח  ב'ביאורים ספר הלשם שבו ואחלמה  עוד ראה
כאן. ע"ש באורך וראה  נקודיםכמו בבתיקון מהיסוד י  - ובאמצע שיש בחינה כזו של הוצאת 

 "חגי תשרי". א " כוונות החגים מקור הישועה"בספרי 
שער טנת"א ועיין ב ,בינהאותיות  ,חכמהשהניקוד  הביא לשון התיקונים שכתוב שם כאן רכ

היא ניתנת ו' -היות שה וכאן. ועוד בכמה מקומות ז"ת הם אותיותהשאחר שיש ערך פ"א 
ראש דרוש שהבאנו לעיל שעה"כ ' כמו שביאר בושהוא סוד ז"א שמוציאה את ה אימאל

, שהרש"ש סידר זה אתהבתיבת רי"ו בכוונת ה סידור ר"ה גם וראה. השנה דף צ"ד רע"ב
 בכוונה.

שמשמע משם שהאור היוצא דרך צפרני הרגליים  ראה שער ההקדמות דף כ"ב ע"ד רכא
' י, כי עיקר הודע וזה לשונו: אחרתרק שהם בחינה  הוא דווקא בחינת הנקודותהחוצה 

נקודים, הם אותם האורות ראשונים עליונים, היוצאים מן העינים דא"ק ולחוץ, הם 
א"ק מטבורו שבפנימיות  האור החדשמתפשטים למטה מכנגד הטבור, עד סיום הרגלים. ומן 

, אינם אלא האורות הנז"ל. אבל עיקרם של הנקודיםאור, ומאיר בהם.  אליהםולמטה, יוצא 
של הנקודים. ומן אור החדש, דרך טבור ויסוד העגולים , כי מן אורות העין, נעשו ונראה לי

שניהם . והעגולים והיושר זולת יושר שמן המצחהנקודים כנז"ל,  יושר וצפרני רגלים, יוצא
 .עיגולים ויושר' בחינות של נקודות בהם  שעה"קלפי מסקנת הרי . ע"ש. ל... עכ"רונשב

, חכמה בינה סגולשכן כשלומדים סדר עמידת הספירות הוא ציור  שאלהיש מקום  כאן רכב
' בוהוא תחת  היסודכנגד הדעת למעלה, ו נ"העליונים של  ן, חכמה ובינה כנגד פירקידעת

בכל מקום )לעיל ציירנו  המוחין הנהוגה בפרצוף ז"א ציור,כך הוא נ"הפירקין עליונים של ה
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למעלה משני פרקין ראשונים דנצח  גבוה היסוד הוא נתהיא כי לעולם בחי התשובה

י ֶאֱחֶזה ֱאלֹוּהַ 'הראות  [א' ע"ח]אוצרות דף הוד כנראה בחוש  ְבָשרִּ מוכרח הוא  ןכם , וא'ּומִּ

 ןאינו כ בז"אמחכמה ובינה, וכן היה הענין כאן, אבל שם  למעלהשיהיה הדעת גבוה 

נת בסוד יעצמה ואתרכאת לפי שכשהבינה נכנסת בו לתת לו מוחין היא משפלת 

ים' ואז מוכרח הוא שנגבהים ראשי פרקין עילאין דנ"ה שלה,  'ְוָהֵאם ֹרֶבֶצת ַעל ָהֶאְפֹרחִּ

ובחינת היסוד שלה נשפל למטה מהם, ואז נמצא שהדעת הוא למטה מחכמה ובינה 

' ולכן עבתיקונים בתיקון  כר. וכבר ידעת כי נקוד שורק הוא ביסוד כנזרכגוהבן זה

היסוד שהוא באמצע נ"ה,  נתא באמצע האותיות הוא בחיאמרנו כי נקוד שורק שהו

  שורק, הרי בארנו הויית הנקודות: ראוההבל היוצא ממנו נק

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

בין חכמה למטה אם כן איך מהיסוד )שהוא בחינת דעת היא  השאלהוסדר עמידת הספירות( 
 תחתוןלאבא ואימא הרי הוא  כלפי מעלהובינה והם פרקים עליונים של נה"י( יוצאת הארה 

 . וזו השאלהמהם, 

ומבשרי נראה היסוד למעלה מפירקין  עומדוהוא  א"קברורה בקיצור, כאן זה  התשובהו
 ף ז"אמחכמה ובינה. וזה הפוך מה שאנחנו מדברים בפרצו למעלה. הרי הדעת נ"העילאין ד

ומורידה  רובצת על הבניםמשפלת עצמה ו מוחין לזו"ןכשנותנת אימא  שם שכן ןהתחתו
, )כעין ישיבת הישמעאלים( ראה למעלה"ה שלה הם וב' פירקין עליונים דנ למטהשלה היסוד 

על הבנים ומתי אינה  לנתינת המוחין התבונהרביצת בעניין  5שורה  שעה"כ דף ל"ח ע"ג
הסבר  בספר הליקוטים דף צ"ג ע"א. ראה .. עייו שם.איך היא הרביצהרובצת משם תבין גם 

י : "איוב י"ט כ"ונוסף בעניין הפסוק הזה  ְּקפּו זֹאתְוַאַחר עֹורִּ י ֶאֱחֶזה ֱאלֹוּהַ  נִּ ְבָשרִּ  " ע"ש.ּומִּ
. בהמשך תבונה על זו"ן, וזה בז"א ברביצת למעלה מהדעת חכמה ובינהלכן תמיד מציירים 

על שער  כרם שלמהוראה גם  .בעניין א"ק כאן ושם מבואר יותר ייםחץ הלשון של ענביא את 
 .פרק ג' אות י'הנקודים 

עומד א"ק הוא  אמנםיש תוספת חשובה וזה לשונה:  ל"ח ע"א בעץ חיים א' דףכאן  הנה רכג
 גבוה מנ"הואז פרקא קדמאה דיסוד הקבוע בתוך התפארת הוא הגוף ודאי שהוא ולא רובץ 

דא"ק הנתון  היסודנמצא כי מסיום  הדעת שלהם גבוהים למעלה מחו"בונמצא כי בנקודים 
ממנו. דנקודות שהם למטה  חכמה ובינהבדעת דנקודים משם מסופו יוצא הבל והארה ל

ר אחר וזה גורר סדסדר העמידה שונה שכן בכל מקום  אין שאלהבזה הרי ע"ש.  "ל.עכ
 ובזה מתורצת השאלה הנ"ל.. אסגולתאו כמו  סגולאו כמו חב"ד ב
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 לי למזכרת:

 חזר לבאר מקום עמידת האור היוצא דרך העינים

 ואור החדש המאיר בו דרך דפנות העור

 כסדר הלבשת ז"א את נה"י דא"א  קנה"י דא" אתסדר הלבשת הנקודים 

  ,אלא שז"א כל סביביו מלביש וכאן הוא דרך הפנים ומאיר סביביו

 עד סיום הגוףמטבור הכתר 

 אור חדש יוצא ומאיר דרך טבור לכתר דרך יסוד לאו"א,

 ז"ת מצפרני הרגלים והיותם עשרה כולל אחורי או"א וכתר.ל ויוצא

 יש כאן מקום שאלה 

 והתשובה בכל מקום שמדברים שהחו"ב גבוהים הוא רביצת האם על הבנים, 

 אך כאן א"ק עומד לכן הדעת )יסוד( גבוה מאו"א.
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 ד פרק - שער הנקודים
 

ן מם שה נקודותעשרה אלו ה רכדעתה מציאות יציאתם לחוץ, הנה כאשר יצאו ונבאר

יציאת העקודים, כי שם ביציאת העקודים יצאת  הפךכתר עד מלכות היתה יציאתם 

שלהם יצא  כתרהפך כי הב, וכאן בנקודים היה רכההמלכות תחלה והכתר באחרונה

ובה כלולים כל הח',  חכמהראשון ובו היו כלולים כל הט' אחרונות, ואח"כ יצאת ה

ת, ואז היתה היא נקראת אם נואחרו ז'-וכלולים בה כל ה אימאיצאת  הזרך דל עו

, ואח"כ נתגלית הגבורה רכוכלולים בחסדכולם  ז'-הבנים, ואח"כ הוציאה היא את ה

 וכן עד הסוף עד שנמצא שיצאת המלכות אחרונה מכולם:

 רכזיש הפרש שני, כי שם בעקודים תחלה יצאו האורות ואח"כ נעשו הכלים עוד

 לכלים והיו זה למטה מזה ונעשו עעשרה כמבואר לעיל, אבל בנקודים יצאו תחילה 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
, ירדו אחר כך, ואורותיהם ראשונהיצאו י' כלים ב בכללות האילן: הרמח"ללשון  וזה רכד

ונפלו כליהם למטה,  ירדו נשברוחתונות ולא קיבלום. ז' ת-וקיבלם, ל כח''בהאורות ל
ים ֲאֶשר ָמְלכּו ְבֶאֶרץ ֱאדֹום וגו"ואורותיהם עלו למקומם, ועליהם הוא אומר  . "'ְוֵאֶלה ַהְמָלכִּ

 . "לכע
 מחסניתמן העקודים. שבעקודים יצאו דוגמת  הפךשאמר כאן שיציאת הנקודים מה  רכה

שהנכנס דוחה הקודם אליו, והיוצא ראשון הוא שנכנס אחרון, ונכנס ראשון  של כדורים, נשק
והכתר שיצא . אחרונהוחזרה מפה דא"ק ראשונה יצא אחרון וכך בעקודים, המלכות יצאה 

היורדת, שבקומה העשירית  מעלית. אך בנקודים הוא בדוגמת ראשון, חזר אחרוןמפה דא"ק 
שלה וכן כולם  במקום ה החכמהשארונלחכמה ה קומ, וירדו נשאר הכתרנכנסו כולם ושם 

 עד המלכות. הרי השינוי. 

הנקודים, אך ביציאה השניה יצאו  הפךהייתה  רק היציאה הראשונהשבעקודים  צריך להבין
. שער ההקדמות דף י"ז ע"אראה לעיל סוף שער העקודים, וכן  כמו הנקודים.העקודים 

הכוונה שהיו כלולים  ,יצאו באחרונה שבעקודים הכלים הפרש שניובהמשך מביא עוד 
, נעשו הכליםלהשתלם שבהם ובהסתלקות האור למעלה  אור העב והגסבאורות בבחינת 

והסתדרו במקומם, ונעשו  ראשונה. אבל בנקודים יצאו הכלים וכמו שביארנו שם באורך
 נפלו. נשברו ובאו האורות למלוך בהם ולא קבלום כנ"ל. ואז אח"ף בהסתכלות העין ב

ולא מזכיר את הדעת,  וכולם כלולים בחסדלכים מהבינה ז' מכאן הרב אומר שיצאו  הנה רכו
מתוך הבינה כנז"ל  ז' מלכים אלוהרב כותב וז"ל: נחזור לבאר סדר יציאת  פרק ה'ולקמן 

ונכנסו עמו בכלי  כלולים באור הדעתוהיו  מתוך הבינהיצאו כולם  תחילהואיך נשברו. הנה 
 . ע"כ. שלו

. נשמת הו"קונראה לומר שהדעת הוא בחינת  ,קשה להבין. וזה הדבר הוא עמוק ממש הרי
הם עוד ו חסדהוא  יום א'בתיקון  ,ולא נחשב תמיד כאחד מהמלכים כל הו"קוהוא כולל את 

, ועוד צריך להבין שהיו תרי פלגי גופא יחד נצח והודלכן כשסופר את הדעת מחשיב  ,ז' מלכים
 . הרבה עיוןלי ועוד צריך  אורותבחינת ה א'ו כליםבחינת ה א'בחינות לידה מהבינה  ב'
 כמה שלביםשהכלים היו כלולים באורות כנ"ל ונתעבה האור ונעשו הכלים ראה שם שיש  רכז

מאוד בעולמות  בחינת שורש הכלים זכיםעד שנגמרה מלאכת הויית הכלים ועדיין היו רק 
  אין סוף.
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 ה כנ"ל, ואחר שיצאו העשרה כליםפוטם וחזן ואאורות של ה ג'-הסתכלות העין ב דיי

 זהה רךדל ע ךכר יצאו האורות אחאז  כל א' לבדו רכחוהונחו במקומם זה תחת זה

וכן עד שיצאת  ח'-אורות וכן בחכמה יצאו אח"כ ה ט'-שיצא הכתר ובו כלולים כל ה

 המלכות לבדה באחרונה. 

' אורות ואח"כ ט-בו כל ה יםשיצא הכתר תחילה ונכנס בכלי שלו והיו כלול ונמצא

כלולים בו ונכנס בכלי  ותאחרונ ח'-נשאר אור הכתר בכלי שלו ויצא אור החכמה עם ה

 כלים שלהם. תוך הכנס בההחכמה, וכן כיוצא בזה עד שסיימו כולם ל

רוצה לומר דע כי כאשר אור הכתר נכנס תחילה בכלי היו שאר האורות בטלים בו אבל 

 ט'ולסבול  אותו בערכו שהוא גדול מכולם יחד ולכן היה יכולת בכלי שלו לסבל

אורות  ח'אור החכמה ונכנס בכלי שלו היו  בצאתהאורות האחרים ולא נשבר, וכן 

 הונכנס בכלי של ונותאחר [ב' ע"חות דף ]אוצר' ז-כלולים בו, וכן בצאת אור הבינה כלול מ

דמיון כבטלים בערך או"א  הם יכולים לסבול ולא נשברו כי כולם היו הכלים שלהם

הבנים שבתחילה עומדים כלולים במוח אביהם בסוד טיפת מוח, וכן בהיות הבנים 

נת בחי הבסוד עיבור במעי אימותם יכולים להיות שם והיא יכולה לסובלם, ולכן הי

  .רכטולא נשברו כלל ' ראשונותן בגתיקו

של  רלחינת מ"ן מעוררין זווג העליוןבבמעי אימם היו שם ב ותהיו הז"ת כלולוכאשר 

או"א, אמנם בצאת משם הז"ת שהם הז' מלכים דארץ אדום שמתו ורצו להכנס 

 . רלאבכלים שלהם, לא יכלו הכלים לסובלם ומתו ונשברו כמו שיתבאר

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
שכך עמדו ולא  הכליםהוא רק בחינת חד סמכא מלכים בז' -שעמידת ה נוכל לדייק מכאן רכח

הז'  זה גרם לשבירתכמו הג' ראשונות שהיו בתיקון יותר, ולכן ג' קוים -היו כלולים יחד ב
, וזו אחת ונשברו אור גדולשהיה לא יכלו לסבול אותו הכלים ויצא מתוקן  אורשכן המלכים 

 .הסיבות לשבירה
כתר בולא נשברו, מפני ש מה שתחתיהםאשונות היו יכולים לסבול כל ג' ר-מה שה הנה רכט
כמה שורשים של בנים והאב לא מרגיש אותם שכלולים  האב, וכן בחכמה יש במוח ץקמו כלה

שהיא בהריון עושה כל הפעולות אף שיש לה ברחמה כמה וולדות  אימאבמוח שלו, וכן 
בפני עצמו, יצאו כל אחד  חתונותז' ת-ביציאת הוסובלת אותם כמעט ללא הפרעה, אך 

 לא היו יכולים לסבול יותר מאור אחד, לכן נשברו.מהכלים כל אחד ב נכנסאור וכש
קיצר, והעיקר בפרק הבא יתבאר, ושם נבין שהמ"ן שמעוררים הבנים הוא כדי  כאן רל

את או"א בבחינה זו של פנים  קיימיםלהמשיך מזיווג עליון של א"א חסדים וגבורות, המ
 ים.בפנ
 י"א סיבותמביא שם  בספר הדע"ה א' של הרב "לשם שבו ואחלמה" דף נ"ט ע"אראה  רלא

 לשבירת הכלים. ע"ש.
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, דעת רלבוהם מלכים האלו, כי הנה הם מן הדעת ולמטה ז' תחילה סדרבבאר א ולכן

', ו, יסוד ה'גופא והם דפלגי  תרי , נצח והוד הםד'ת פאר', תג, גבורה ב' , חסדא'

 בלבד: א'חצי גוף ובין שניהם הם  א' נצח והוד נחשבים כלה', כי זמלכות 

 סוקיםל"ו ל"א[ בפבראשית הנזכרים בפרשת וישלח ] רלגכי אלו הם ענין המלכים ודע

ים ֲאֶשר ָמְלכּו ְבֶאֶרץ ֱאדֹום וכו'"   :, וזהו פרטן"ְוֵאֶלה ַהְמָלכִּ

, וכבר הודעתיך כי בלעם הוא בלע כמ"ש חכמינו ז"ל, דעתה סוד םבן בעור ה בלע

והוא בסוד הדעת אשר על כן היה שקול באומות העולם כמשה בישראל ]זהר שמות 

עליון דאבא שבז"א, וזהו ענין הדעת ה נתהוא בחירבנו ע"ה כ"א ע"ב[ לפי שמשה 

יא עֹוד וכן מה שאמרו חז"ל על פסוק , רלדהנאמר בבלעם "ְוֹיֵדַע ַדַעת ֶעְליֹון" ְולֹא ָקם ָנבִּ

 כמבואר אצלינו במקום אחר. וכו', בישראל לא קם אבל באומות העולם קם 

 הנקרא אור כנודע.  חסד, כי הוא בחינת הזרח, וזהו בן חסדהוא הויובב 

' ם'שח, וס"ת חמ"שכי הוא סוד חמש גבורות ואותיות חש"ם הם  הגבורההוא  וחשם

יץ ָחָלב "]משלי ל' ל"ג[  סוק, והוא סוד פחמ"הור"ת מי"ץ ' הוא י'תימנה' ץ'ארמ י מִּ כִּ

יא ֶחְמָאה יַכי " (באיוב כ"ט ו')]א"מ כן הוא , ֵחָמהמצינו כתוב חסר א' כי  "יֹוצִּ ְרֹחץ ֲהלִּ בִּ

גבורות שהם דם ונהפכים בבטן המלאה לחלב, ומאותו המיץ ' בחינת הוהם [ "ְבֵחָמה

  .רלהתינוקאת נעשה חמאה להאכיל 

 תרי פלגי גופא ע"ח[  נו"הממשרקה הוא  ושמלה]

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
כנ"ל תחילת  כאן את הדעת שהוא בלע בן בעור, ויש מקומות שאינו מונה את הדעת, מנה רלב

. לחודוהוד  לחודואז מונים נצח  ביציאתם מהבינה, בחסדהפרק שאמר שכולם היו כלולים 
והוא . הדעת הוא בחינה כוללת פלגי דגופא תריוכשמונים הדעת אז נו"ה הם מלך אחד, 

 .חסדנשמת הו"ק יתבאר יותר בהמשך, ובתיקון כשעושים תיקונים המלך הראשון הוא ה
מלכים  ז'-כאן האר"י פסק את דעת רשב"י בעניין פירוש הפסוק הזה שהוא רומז להנה  רלג

. וספרי קדמאי שהם התנאים האחרים למדו עניין אחר, וגם אלו, שמתו ואחר זה בא התיקון
אידרא זוטא עם יין רשב"י בתחילה סבר כמוהם עד שנתגלה לו סוד זה. להבנת עניין זה ראה 

בעניין המלכים לפי פשט הפסוקים מתי מלך עוד באורך.  על דף רפ"ח ע"א אות י"ז הרקח
. סדר הדורות, מביא שם ע"ד ח' הדע"ה ח"ב דףשבו ואחלמה ספר לשם כל אחד מהם ראה 

 . אידרא רבא עם יין הרקח על דף קמ"ח ע"א אות ט"זוראה 
קדם, כי אלו הם מלכים העליון, ומ"ש מהררי  דעתמלך זה הוא  מסיגייצא בלעם  כי  רלד

 ראתמלכים ולכן נק ראיםכי לכן נק כותהררי קדם, וגם כי הם בסוד המל ראיםקדמאין הנק
. הגהות הרמ"ז אות פ"ב]בזוהר ח"א רכ"ג ע"ב[ חכמת בני קדם חכמה תתאה מלכות. ע"כ. 

 העליון. מסיגי הדעתהרי בלעם הוא 
: שם מבואר מה נעשה דף ע"ט ע"ג בדרושי פסחבשעה"כ  זה נראה מה שכתבלהבין  רלה

 ע"ש.ולבושיהם. החסדים וכן מהגבורות  לבושימהחסדים ומה נעשה מ

שבחזה הת"ת הם  הת"תבן בדד הוא והדד ] בן בדד והוא בע"ח וז"ל: הדדחסר כאן גם  הנה
 . [ע"חד"ד,  ב', וכן אותיות בד"ד דד"פ בהדדין, וזהו הדד בן בדד 
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בסוד מה שהודעתיך כי היא העטרה של היסוד של יסוד מרחובות הנהר הוא  שאולו

, כי מש"ה'נהר הוא ה'רחובות מ'אול שהבינה המתרחבת ונק' רחובות הנהר, ור"ת 

שמואל )הוא סוד היסוד של אבא כנודע, ושאול המלך היה מבחינה זו, וז"ש בשאול 

ים" (א' י' כ"ב ֵנה הּוא ֶנְחָבא ֶאל ַהֵכלִּ ְוֵאֶלה , פירוש כי כאשר נשברו הכלים של "הִּ

ים  שארו מאנין תבירין ולא נשאר בהם נו מהםכמ"ש בע"ה, כל האורות נסתלקו ַהְמָלכִּ

 נבאר בע"ה, ש מוניצוצין כ רפ"חה נתבחי רק

 מבו"ש ש"ב ח"ב פ"ח[.  ,מלכותבן עכבור הוא  ובעל חנן]

זולת בחינת הרפ"ח ניצוצין  דבכלי של היסוד נשאר אור אח [ג' ע"ח]אוצרות דף  ואמנם

, וזה האור הנשאר כרכדי להחיות את כלי המלכות משום דלית לה מגרמה כלום כנז

בכלי אחר, ולפי כן שם בכלי היסוד מה שלא נשאר  הנחבאשאול שם הוא בחינת 

לשון מתחבא כי מן הראוי היה שיסתלק גם הוא  ראשהיה בעת השבירה והמיתה נק

שאול למלוכה  רלו, ולכן זכהכרתה לצורך המלכות כנזיונשאר שם בהחבא והסיבה הי

 :היטב והבן זה כרתה להאיר אל המלכות כנזיכי כוונתו הי

 

 :לי למזכרת

 יצאו הפך העקודים כתר ראשון ומלכות באחרונה

 בבוא האור לג' ראשונות היה יכולת בכלים לסבול ,יצאו כלים תחילה

 אך כלי הז"ת לא יכלו לסבול האור ונשברו

. ד' חושם. ג' גבורה הוא יובב. ב' חסד הוא בלעשבעה מלכים הם א' הדעת הוא 

. שאול. ו' יסוד הוא שלמהא הוא . ה' נצח הוד תרי פלגי גופהדד בן בדדתפארת הוא 

 .בעל חנן בן עכבורז' מלכות הוא 

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
מלבד בכלי של המלכות  מתחבאשהיה של היסוד לכאורה מה הקשר בין אותו האור  רלו

ראינו שתכונתו המלך היות שבשאול שצריך להבין  אלא ,ובין שאול המלך לא מובןהרפ"ח 
שהיה של היסוד לאותו האור בעולם  מרכבההיה ולא רוצה למלוך, הוא  מתחבאהייתה שהיה 

מידה כנגד מידה מלכות זכה כלי והיות והוא דאג ללהאיר בו מתחבא בכלי של המלכות 
זוכה שהיא  דלהבהיותה  מלכותוכידוע בכמה מקומות שמי שדואג להאיר ולגדל ה למלוכה

  .שכרו ראה כוונת עוזר דלים ועוד נותנת לו

" על פי הפשט הוא להורות שהיה צנוע ובורח מהכבוד. והנה כאן נחבא אל הכליםהניב " הנה
 היסוד להאיר למלכות.   כלישהוא נחבא בתוך  כפשוטולפי הקבלה הניב הזה 
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 פרק ה -שער הנקודים 
 

מתוך הבינה כנז"ל ואיך נשברו. הנה  רלזמלכים האלו ז' עתה לבאר סדר יציאתונחזור 

יצאו כולם מתוך הבינה והיו כלולים באור הדעת ונכנסו עמו בכלי שלו, והנה  תחילה

חבירו כי כל מאינו גדול  א'ה מלכים אלו הם בחינת ששה קצוות ז"א וכל בענודע כי ש

' כלים ז, ולכן לא היה כח בשום כלי מאלו הרלחחבירוכהוא קצה א' הוא גדול  א'

התחתונים לסבול בתוכו יותר מחלק האור הנוגע לחלקו בלבד, וכאשר יצאו כולם 

 בדעת לא היה יכול הכלי שלו לסבול אתם ונשבר וירד למטה כמ"ש בע"ה. 

וגם הוא לא היה יכול לסובלם  רלטיצאו ששה האורות האחרים בכלי החסד אח"כ

כי תרי פלגי  א'-נחשבים ל נ"האורות הם אלא כי  ז' ונשבר וירד. וכבר נתבאר כי

 הוו.  רמגופא

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
אך מה קרה באותה יציאה מבאר לנו הרב בכמה  אחתהיציאה של המלכים הייתה הנה  רלז

שהכל קרה  כולם יחדפרקים בכל פרק עניין אחר ואנחנו צריכים להשכיל לחבר כל הידיעות 
כאן מבאר שלא היה כח בכל אחד מהקצוות לסבול האור ונשברו, וכן  .ונפילה באותה יציאה

עם מסע האורות, שממשיך  שמקום מלוכתו ביסודמבאר כאן עניין הרשימו של היסוד 
ובהמשך יבאר מה קרה לאו"א וישסו"ת תוך כדי ירידתם של המלכים לבי"ע, ועוד בהמשך 
לאיזה מקום ירדו הכלים הנשברים, והיכן נשארו האורות באצילות בפרקים הבאים ועוד 

 וכאמור הכל קרה באותה ירידה.
כלי זה של הדעת,  שכל האורות נכנסו בכלי שלו ושנשבר דבר על הדעתתחיל למהנה הרב  רלח

חברו הרי שעבר כחברו אלא שכל אחד גדול מאינו גדול ו"ק ובהמשך מבאר שכל אחד מה
אותם  כוללמהו"ק וגדול הו"ק  נשמתשכן הדעת הוא  הדעתמסלול בלי להודיע לנו עזב עניין 

מהשבעה מלכים. בעניין הדעת זה צריך הרבה עיון בע"ה יובן  כאחדואינו מחשיב אותו תמיד 
בעניין היסוד שהוא  נוושם ביאר ב'פרק  עקודיםראה לעיל צוות ו' קר בהמשך. כאן כלל יות

 חסדים. ה'-שונה מהו כללות בחינת
מיד , ושבעהמבין שתהיה לנו שאלה למה ששה אורות הרי מחסד עד מלכות הם  הרב רלט

 . ואע"פ שבהמשך נראה שסופרונחשבים כאחד פלגי גופא תריהם נצח והוד מתרץ השאלה ש
", )לכאורה סותר את עצמו תוך כמה שורות ראה ה' רשימיןאורות ו ב'כל אחד לחוד שכתב "

שהלשון מתוקן(. ועוד בהמשך נראה שהוא מחלק את שלבי  שעה"קבהמשך הבאנו גירסת 
. צריך וישסו"ת שלבים, ללמד אותנו מה קרה בכל שלב לאחורי או"א ט'-ירידת המלכים ל

קום מלמד אותנו פן אחר בעניין הירידה, ולא דייק בעניין זה להבין הכרח שלו מפני שבכל מ
 .והיעב"א להביןלהשכיל ווהעיקר מה שמלמד בכל מקום, ועלינו 

י ֶאֱחֶזה ֱאלֹוּהַ ו" לאחת נצח הוד מחשיב כאן ב' הרגלים הרב רמ ְבָשרִּ . מפני שאם ח"ו חסרה "מִּ
לאדם יד יכול לעשות פעולות רבות עם ידו השניה ואינן קשורות זו בזו בעניין זה, אך אדם 

אינו יכול ללכת כלל, רק אולי קצת לקפוץ, ולכן שייך לומר שנחשבות ח"ו קיטע רגל אחת 
  כאחד שעושות יחד פעולת ההליכה.



קה                                               חייםאוצרות                                                       

כי רוש , פירמאחסדדגבורה וירד ג"כ עמהם הרשימו דה' אורות בכלי -ירדו ה ואח"כ

עד הוד כל א' מהם נותן חד רשימו דיליה ביסוד כי וה' ספירות מחסד -נודע שכל ה

ועל כן כל א' מוריד חד  רותמשום דכליל כולהו ה' ספי רמבכללסיבה זאת נקרא היסוד 

 רשימו אל היסוד ולא יכול לסבול ונשבר.

חסד וגבורה בכלי הת"ת ונשבר גם הוא וירד, דרשימין  ב'-ירדו הד' אורות ו ואח"כ

יכול לסובלן ונשבר  אינובכלי היסוד ו רמג' רשימיןה-עד שירדו ב' אורות ו הזרך דל עו

 וירד. 

לסובלו ונשבר גם הכלי אור המלכות לא בא אלא הוא לבדו ועכ"ז לא יכול  וכשבא

בעקודים כאשר חזרו האורות שנית  שביארנו לעילהוא וירד. וטעם הדבר הוא מה 

לא נכנסו ממש בכליהם רק בכתר נכנס אור החכמה וכו' ובכלי וליכנס בכלי שלהם 

המלכות  ראתסיבה זו נקהיסוד נכנס אור המלכות ונשאר כלי המלכות ריקן אשר ל

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ושל שאר של החסד  רשימועניין זה השל הפרק הזה הרב רוצה ללמד אותנו  זה החידוש רמא

בפרק ב' דשער ולעיל  רשימושממשיך במסע עם האורות. הרי כאן קורה לזה הקצוות 
היות שביסוד  רשימולכח כללות זו, כאן  א. ואולי מה שקרכוח כללותקורא לזה  העקודים

או של החסדים שיבורשימו סדים שהיא הטיפה ולכן הוא ה' ח-יש כללות שיכול לקבל את ה
לא כח הכללות או הרשימו של החלק הזה מהחסד  הנה .מבו"ש דף ס"ב ע"גאחר כך וראה 

צוות הרשימו שלהם מקום ה' ק-, וכן כל שאר המלוכתושכן הוא שייך ליסוד ושם  מלך בחסד
 . ביסוד מלוכתו הוא

שכל חסד מהחמישה כולל י' הרי  כליש כללות ה' חסדים וזהו סיבה שנקרא היסוד  ביסוד רמב
ף: ַוְיַלֵּקט יֹוֵסף ֶאת בראשית פרק מ"ז י"ד. זה שנאמר ביוסף, כלחמישים גימ'  סֶׁ  ָכל ַהכֶׁ

ם ּוְבֶאֶרץ ְכַנַען... יוסף הוא בחינת יסוד, והוא ליקט את כל  ְצַריִּ ְמָצא ְבֶאֶרץ מִּ חסדים ה' ַהנִּ
 .חסדים' ה כסף"-"הת שרמוזים בתיב

אוצרות חיים דף ג' ע"ג אש"ל אות לעיל בעקודים פרק ב' לפי זה נבין מה שלמדנו ב הנה רמג
ועוד שכל  ב'בחינת כללות שלו שמקבל מהדעת,  א' :בחינות ליסוד ב'שיש היוס"ד בשם י"ג 

אחד מהחמשה חסדים נותנים בו רשימו שלהם, ואע"פ שהחמשה חסדים עצמם נשבר הכלי 
. יסודשהוא ב מלוכתוחסדים ממשיך מסעו עד למקום  של החמשה רשימושלהם, אור זה ה

, ומבאר אורותמדבר על הרב  בשער העקודים פרק ב'צריך לשים לב שגם כאן וגם לעיל ועוד 
יש ולא כן אורות המוחין. שכן שיש בהם כללות וכללות דכללות,  חסדיםאותם כאלו הם 

 ינה כזו, וצ"ע. שיש באורות ג"כ בח ואולישהם ב' בחינות. אורות ויש חסדים 

גופא, אך בבחינת  ב' פלגילמלך אחד,  נו"הנוכל ללמוד שאע"פ שבתחילה החשיב את  ועוד
, סותר דבריו מכמה שורות לפני כן לכאורהמלכים, ב' מספר אורות הרשימו מחשיב נצח הוד 

' דהאורות ו שניכתב וז"ל:... עד שנמצא כי אח"כ ירדו  בשער ההקדמות דף כ"ג ע"בוראה 
 נו"הרשימו וכלל  ד'כאן מנה  הרי ... ע"כ.שרושם הנו"ה נקרא א', לפי בכלי היסודרשמים 

 . ד'חסדים שנכללים בו ולא  ה'על שם  כלגם לפי זה יהיה קשה, שנקרא היסוד ו, אחד

השתלשלות פשט אך בשער ההקדמות ביאר לפי ה' שבבחינת הרשימו באמת הם  נראה
לכך נלע"ד ו .באוצרות חיים כאן לכאורהוביה, כמו שראינו האורות שלא תהיה סתירה מיניה 

המקורות אחד  שניואין סתירה ובעיה, מתוך  דברי אלקים חייםכך אלו ואלו  צריך להבין
 .אמתואחד לפי הפשט לפי ה
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 [ד' ע"ח]אוצרות דף  רמדעניה ודלה דלית לה מגרמה ראתאספקלריא דלא נהרא וכו' ונק

כלום כי האור שנכנס אח"כ בכלי של המלכות אינו שלה רק אור חדש מזווג או"א 

אספקלריא דלא נהרא דלית לה מגרמה רק  אמרו. וזהו ענין מה שרמהכמבואר אצלינו

 האור שלה הוא ממקום אחר, וזכור ענין זה. 

כנז"ל,  רמוכיון שכל אלו הכלים של הנקודים נעשו בהסתכלות העין בעקודים והנה

כיון ששם היה חסר בחינת אור המלכות מן הכלי שלה גם זה הכלי של המלכות 

 ונשבר:דנקודים היה חסר ולא יכלה לקבל האור שלה 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
שכן בעקודים כנ"ל המלכות לא השאירה רשימו , משלהשאין לה  מגרמההוא  הדיוק רמד

כשעלתה עם האורות להשתלם, וגם כשחזר האור נשאר הכתר במאציל הרי שאור המלכות 
אך באמת יש לה אור שאינו . מגרמההגיע ליסוד ולכלי המלכות אין שום אור משלה וזהו 

 .אות הבאהלה מחדש כמו שנבאר ב אשלה שב
וז"ל:... כי הנה עתה  בשער ההקדמות דף י"ז אע"בכל זה הוא בעקודים כמבואר  הנה רמה

, יזדווגו גם הם, בינהדכלי הזכר ונוק' כלי המלכות נשאר ריקם בלי אור, ולכן הוצרך שה
' נחלקה ה' עילאה כנודע, וזו הה, דוגמת הבינה, הנקראת אות ה', ונקרא אור החדשוהולידו 

אל אור המלכות  זכר' ירד בכלי היסוד, ונעשה בחינת וכנודע, ואות  ד"ואותיות  שניבציורה ל
י' ספירות -, והרי נשלמו כל הכלי המלכותירדה אל  ד'שנכנס שם )ביסוד(, שהיא נקבה... ואות 

יובן, מה שאמרו בספר הזוהר והתקונים בהרבה מקומות, כי המלכות  ובזהדעולם העקודים: 
, רק אור אחד מעצמהלום... ולא נשאר בה אור כלל כמגרמה נקראת אספקלריא דלא נהרא 

, והבן היטב, טעם היות שנמשך מזווג דכר ונוקבא שבבינה, כרתהנז ד', שהוא אות חדש
 לעיל... ע"כ ע"ש.  כרלה ועניה, ויובן עם הנזד, ונקראת ד'נקראת המלכות אות 

שער מ כאן זה שהבאנו" הכוונה לאצלנוכמבואר  או"אמזווג  חדשמה שכתב "אור  הנה
 .בינהההקדמות הזה, דכר ונוק' שב

אך  - יחוסו לכלי מלכות דעקודיםלפי זה סיבת השבירה של כלי המלכות, הוא מפני  הנה רמו
להאיר  אור הדעתשבכלי המלכות נכנס )יבואר לקמן( צריך להבין למה לא הזכיר סיבה נוספת 

מדנו עניין זה שאור הדעת , ואע"פ שעדיין לא לרשימו ממנו לכלי שלו. ובצאתו משם הניח
ירד לכלי המלכות כדי להאיר בכלי שלה כמבואר לקמן, בינתיים נבין שיש בחינה כזאת, 

 ובע"ה נחזור על זה. 

סיבה נוספת לשבירת כלי המלכות שכן נכנסו מביא שם , הרנ"ש נלעד"ן אות צ"אועיין הגהות 
, יש כללות דכללות כלרא שכמו שיש כללות ביסוד ונק ,הנכללים במלכות בה גם הרשימין

הרשימים הם בכלל המלכות ואינם בכלל הרי שויש להבין דבריו , ע"כ כלהבמלכות ונקראת 
, כמ"ש כללות דכללותלקבל  הכנה יש בכלי המלכותש כיוןהגורמים לשבירת כלי המלכות, 

, לא אמור לגרום לשבירהזה ו לעצמהשכן הרשימין הם מהאור ששייך  מבו"ש דף ס"ב אע"ג
 . ע"ש

שהשאיר שם רושם נלע"ד היות שרק עבר דרך שם ולא התיישב שם  אור הדעתבעניין  ועוד
 פרק ט', וראה בסוף גדולנלע"ד שלכן לא השאיר שם רשימו מעבר לצמיתות רק דרך 

  .שבדעת ע"ש מלכות דגבורותואומר שהוא בחינת  שמתייחס לרשימו זה

יחוסו הוא  ת כלי המלכותסיבת השביר, שהוא עיקרהרב בפירקין כאן שמה שכתב נראה 
הדע"ה א' ולכן לא הזכיר שאר הטעמים שהבאנו. וראה עוד בלשם ספר  למלכות דעקודים

 סיבות לשבירת המלכים. ע"ש. י"אשיש שם דף נ"ט ע"א 
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 שבעה מלכים יצאו מתוך הבינה כולם כלולים בדעת: לי למזכרת

 לא היה כח בכלי הדעת לסבול ונשבר.

 יצאו ששה לחסד וחמשה לגבורה ולא היה כח לכלים לסובלן

 הגיעו ליסוד נכנסו למלוך ב' אורות וה' רשימים מהעליונים שכאן מלכותם

 האור שלה ונשברה.מלכות אספקלריה דלא נהרא לא יכלה לסבול את 
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 ו פרק -שער הנקודים 
 

כנ"ל. ותחלה צריך  רמז' אחוריים של או"א שגם הם נפלו ונשברובעתה ענין  ונבאר

כי  קמןשנבאר הקדמת ענין פנים בפנים ואחור באחור, והענין הוא במה שנתבאר ל

אחורי נוק' דז"א ושם הם נדבקים, אמנם גם באחורי  םוהחיצונים ה 'מקום הקלי

 הדכורא ז"א יש קצת אחיזה. 

טרם ברא אלהים אדם על הארץ היה כח בחיצונים לינק שפע מהקדושה בסוד  והנה

ן ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה' , ואחד מעבודות האדמה הוא כיסוח וקיצוץ הקוצים מן 'ְוָאָדם ַאיִּ

ת, אבל כאשר נאצלו זו"ן אשר עדיין לא היה נברא הכרם אשר לזה צריך מצוות מעשיו

בעולם אדה"ר התחתון לכן יצאו זו"ן אחור באחור מפני פחד החיצונים שלא ינקו 

אם היו עומדים פנים בפנים היה לקליפות מקום להתאחז במקום אחיזתם שהם ש

 האחוריים ולינק משם כי מן הפנים אינם יכולים לינק ולכן הוצרכו להיות מתדבקים

  .אחור באחור כדי שלא יוכלו החיצונים ליכנס שם ולינק

אז לא היה פחד וועשה מצוות מעשיות החזירם פנים בפנים  רמחנברא אדה"ר וכאשר

מן הקליפות כי כבר חפר ועיזק וסקל וכרת הקוצים מן הכרם. והנה בהיותם אחור 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
מבואר שמה שירד מאו"א הם האחוריים שלהם בלבד וזה מפני שלא  פרק ב'לעיל הנה  רמז

קבלו מאור האוזן ממש, אמנם מפני שקבלו במקום שיש עדיין אור האוזן שהוא בשיבולת 
בחינת האחוריים של מה היא הרב רוצה לבאר לנו הזקן לכן רק האחוריים שלהם ירדו, וכאן 

' מלכים לבריאה, כמו שיבאר בהמשך, ז-ה נפילת בו בזמן שנפלו בגבול עולם האצילות או"א
לבאר זאת צריך . אצילותגרמו למעלה שאחורי או"א ירדו בגבול בי"ע שבנפילת המלכים ל

בבחינת  זה אי אפשר להרחיב הדיבור שאין לעסוקו אחור באחור ופנים בפניםלבאר עניין 
 . בזו"ן באחורפנים בפנים ואחור עובר לבאר עניין לכן ובגבול או"א חיצונים וקלי' ה

ואנחנו עדיין לפני  זה לוקח אותנו רחוק בסוף תיקון העולמות ובריאת אדם הראשון, ולבאר
ויבאר לנו בקיצור מה שיהיה בתיקון העולמות ושבחינות  ירידת המלכים, בשער הנקודים.

שוב מדבר במושגים שאינם ידועים לנו אלו הם גם לפני השבירה כמו שירחיב בפרק הבא. ו
בביאור שמציע לנו. ואין צורך להעמיק בזה הרבה  להסתפק. אך כאמור צריך בינתיים עדיין

עמוד הבא, יחזור ויעסוק באותם האחוריים סיום הביאור בזו"ן בובבהמשך יובן יותר. 
הבחינה שהגדילו האחוריים. שהיא בחינת עם דאו"א שנפלו, שהם בחינת החסדים והגבורות 

אלו הם , בסוד ויסגור בשר תחתינה. פנים בפניםכדי שיוכלו לחזור  השלמת הכותלים
 שירדו מאו"א לגבול עולם האצילות. האחוריים

והם צריכים להוליד נשמת  אחור באחורנברא אדם הראשון, הרי זו"ן  איךיש לשאול  וכאן רמח
חסרה לנו , וצריך להבין שכאן פנים בפניםעל ידי זיווג, והזיווג הוא רק בבחינת  אדם וחוה
 בע"ח ב' דף ס"ו ע"בהיא באורך וקצת,  סוף הפרק מבאר ממנהלקראת בהמשך  ידיעה זו

מניעות כי היה צריך לברא את האדם וחוה כדי שעל ידם יתבררו מ"ן של  ב'וז"ל:... ועתה יש 
ולחזור  פב"פלהם להזדווג אם לא יחזרו  אי אפשרכל הנשמות כנ"ל ולזה היה צריך זווג ו

 ב'לסבה כנ"ל כדי שלא יתאחזו הקליפות באחוריים דנקבות ולכן כדי לבטל  אפשראי פב"פ 
נסרו את הנוקבא העומדת אחורי ז"א ואח"כ העלו זו"ן  ??המניעות האלו מה עשו או"א
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שניהם לשניהם וכותל אחד מפסיק לבד בין בלבד באחור אין לזו"ן רק אחור אחד 

, וכאשר האדם החזירם פנים 'לנוק ווחצי לז"א וושניהם משתמשים בכותל א' חצי

 אחד טובים אז נגמר ונשלם אחור אחד שלם לזה ואחור םמצוות ומעשי דייל בפנים ע

 פנים בפנים.  רושלם לזה ויכולים לחז

גורם זווג עליון ויורדין טיפין עילאין  רמטהדבר כי האדם התחתון ע"י מעשיווטעם 

למטה שהם בחינת מוחין דז"א והם בחינת חסדים וגבורות אשר הם עיקר הטיפה 

]אוצרות כנודע כי אין יוצא מן היסוד דבינה רק חסדים וגבורות כי מן חכמה ובינה דז"א 

בהם ומוציאים  רנאין יוצא רק הארה בעלמא שמכים החסדים המגולים [א' ע"טדף 

 ארתם לחוץ. ה

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

ששם אין כח לקליפות להתאחז באחורי הנקבה וזה  בהיכל או"אהננסרים בחיקם למעלה 
ושם יוכלו לחזור פב"פ ושם נזדווגו זו"ן חתן וכלה  זו"ןשל  החופהההיכל דאו"א הוא בחינת 

למטה ושם הוכרחו לחזור אחור באחור כנ"ל ולסבה הנ"ל  ירדו זו"ן במקומם... ואחר כך יחד
 הוציאה הנוקבא וילדה לנשמה דאדם וחוהואז בהיותן אחור באחור  ,שלא יתאחזו החצונים

אין הכוונה ג דאחור באחור יצאו, וזכור כלל זה בכל מקום אשר נאמר כי אדם וחוה ע"י זוו
לא יכלו לעמוד , אך הכוונה לומר כי פנים בפניםכי אי אפשר לעולם להזדווג כי אם  כפשוטו

והוצרכו לעלות למעלה בחיק או"א  זו"ן פב"פ במקומם למטה להזדווג ולהוציא אדם וחוה
זרו במקומן וירדו מ"ן דבינה שהעלתן המלכות וכאשר ח דייל ע ניםבפנים פכנ"ל ונזדווגו שם 

... זו"ן אחור באחורואז יצאו נשמת אדם וחוה בהיותן  אחור באחורלמטה הוכרחו להיות 
נשמות נולדו  איך במצב שזו"ן אחור באחורלהבנה  בפירקיןכאן מה שחסר הרי ע"כ ע"ש. 
 אדם וחוה.

הקוצים מן הכרם, חפר ועיזק וסקל וכרת  מצוות מעשיותלעיל אמר הרב שצריך  הנה רמט
למטה שהם בחינת  ויורדין טיפין עילאין עליון גורם זווג מעשיווכאן אומר שהאדם על ידי 

חפר ועיזק הפרדת הקלי' א' דברים  שני . יש כאןחסדים וגבורותוהם בחינת  מוחין דז"א
ב' בחינות אלו נעשות על ידי מעשה  ובאמתוהמשכת שפע ומוחין,  ב'וסקל וכרת הקוצים 

 . האדם

מצוות בכוונת התפילה שעל ידי  שנבין בהמשךבכוונת העובד. וכמו  סדרצריך להבין שיש אך 
)יצירה( וטלית  )עשיה( יפנה ויטול ידיו-ב העולמותלתיקון חיצוניות בתפילת שחרית מעשיות 
 בחינות.  ב'הרי להמשיך שפע מוחין.  ואחר כךלהפריד הקלי' תחילה , שצריך )בריאה( ותפילין

שכורתים את  עד פוואף לא בגוז"א שלא מתפשטים החסדים ליסוד  ברית מילהבכוונות וכן 
 וכן. , ועוד, ואז נמשכים החסדים וממתקים את הגבורותקלי'הפרדת בחינת שהיא  הערלה

', וגם גורם זווג בחינת הפרדת הקליהקוצים מן הכרם, זה חפר ועיזק וסקל וכרת כאן יש 
דז"א הבאים בסדר  דפנים מוחיןהמשכת בחינת עילאין למטה שהם טיפין עליון ויורדין 

עניין הפרדת ע"ג -שעה"כ דף י"ב ע"ב. ראה בפנים בפניםונשלם הכותל וחוזרים הכוונה 
בהמשך יבואר . וס"א ע"בדף עד  סידור א' דף נ"ט ע"אבהכוונות וכן  הקלי' בחיצוניות בי"ע,

 זה היטב. יותר בהמשך בע"ה ונבין
וז"ל בקיצור:... והטעם הוא כי תרין מוחין דז"א  ל נקודים פרק ו' אות ג'אש"ראה  רנ

דאימא  ודהצח אין אורותיהם מתגלים בז"א כי הם מלובשים תוך נ ינהבכמה והנקראים ח
בכח הכאת אורות החסדים המגולים שמכים בהם  הארה מועטתאין יוצא מהם רק 

 אינםבתוך לבוש נצח הוד דאימא מוחין שה הריומוציאים קצת הארה מהם לחוץ... ע"כ. 
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בבוא חסדים וגבורות אלו ברישא דז"א כדין איהו נקיט החסדים ואשתלים  והנה

אחור דידיה ואיהי נקטא גבוראן ואשתלים אחור דידה, וכדין אתהדרו אפין באפין 

איך החסדים והגבורות הם הגורמים ביארנו . והרי רנאכמ"ש בביאור ברכת אבות

 הגדלת אחוריהם וע"י כך יכולים הם לחזור פנים בפנים. 

א' יותר גדולה זו הארה של החסדים והגבורות  נהכי ודאי הוא שבערך בחי נמצא

ה הבאים להם מחדש מן הארה שהיתה להם בראשונה לפי שהארה הראשונה הניח

 אתם פנים בפנים, ונמצא כי זאותה אחור באחור וההארה זו החדשה החזיר אותם

  .פנים בפניםההארה המחודשת תקרא 

לפי שלא הגדילה רק  אחור באחוראחרת לא תקרא אלא בחינת  נהבחי רנבבערךאבל 

בחינת האחוריים כנזכר וממילא הוא שהוחזרו פנים בפנים מאליהם, ובבחינה זו 

תה כל הפרצופם תהיה הארה זו פחותה וגרועה מן הראשונה כי הראשונה תקנה ועש

 . כרהאחוריים כנז נתכולם שלימים וזאת לא עשתה רק הגדלת חצי בחי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

בוקעים אותם מעט ואז מאירים בגוף דז"א.  עד שהחסדיםיכולים לפעול ולהאיר בגוף דז"א 
:... בע"ח נ"ב וז"ל אש"ל אות י"ג שער הנקודים פרק ח' אוצרות דף י"ב ע"א גם ראה

 ודהצח נתוך תרין פרקין תתאין ד מכוסים וסתומיםדז"א הם  ודהצח דנ מוחיןה השמ"ש
אחר שחוזרים לעלות באור חוזר להגדיל  ודהצח השני חסדים דנהנה  הזל כם דאימא ע

 דאימא ודהצח נבין  ומפסיקיםדז"א  ודהצח החסדים העליונים חוזרים להתפשט תוך נ
 ומגלים )בלבוש( דאימא ודהצח נ ומכים ב)הגוף נ"ה דז"א( דז"א  ודהצח נ ל )הלבוש דאימא(

 דז"א עכ"ל:  ודהצח נלתוך  לחוץשבתוכם  אור המוחין

, והם גורמים בקיעה וגילוי המוחין בגוף ז"א. נצח הודשעיקר ההארה היא של החסדים ד הרי
החסדים בוקעים נה"י דאימא שז"א  בכל גוףזה נעשה : איך ע"ח ב' דף ט' אע"בוכן ראה 

  ז"א. ע"ש. בכל גוףשיאירו שבתוכם לגלות המוחין 
כל  ,בברכת אבותמה שנעשה בתיקון  שאין לנו בהם שום מושג,כאן מבאר דברים שוב  רנא

על ידי מעשינו בתפילה כשעושים תיקון  וזה בקיצורעניין בניין ותיקון הפרצופים וזו"ן, 
ניצוצות קדושה, בחינות שירדו לבריאה בזמן מיתת המלכים, ועולים עד ע"ב ס"ג מבררים 

וזה  ,אחור באחורונבנים זו"ן בבחינת  רות, מורידים שפע אוזיווג עליוןדא"ק וגורמים שם 
הנקראים  דפנים בפניםצריך להביא מוחין  אחר הנסירהעד באהבה ואז מתחילה הנסירה, 

, בסוד אחר הנסירה את הכותלים האחוריים של ז"א ונוק'גם  משלימיםחסדים וגבורות ו
ְסֹגר ָבָשר ַתְחֶתָנה: וזה בכל תיקון של ניצוצי קדושה וכך  ואז הוא תיקון פנים בפנים. 'ַויִּ

 בע"ה נבין היטב. בהמשך, בקיצור
)השלמת הכותלים( , מצד אחד הבחינה הזאת של האחוריים ערכים מתהפכיםעושה  כאן רנב

ביא ה הרה"ג הרב מרדכי עטיה שליט"א, במקום זה מו"ר אחור, ומצד שני פניםהיא בחינת 
וצריך עוד שקל אג' ועולה לאוטובוס אך כרטיס הנסיעה עולה  תשעיםמשל לאדם שיש לו 

אפשרה לו לנסוע שזו  מצד אחדאגורות, הרי שהתוספת הזו  עשראג', אדם אחד נותן לו  עשר
גם לראות זאת בכיוון אחר והוא  אפשר. ואחור , לפני כן לא היה יכול לנסוע הריפניםבחינת 

אג' התוספת היא מועטת ותחשב  עשר-, ופניםו אג' שהיו לו קודם הם יותר ויחשבתשעים -ש
)השלמת והתוספת  .פניםהוא  )לפני השלמת הכותל(, . מה שהיה קודםערך הפוך , הריאחור

 . הערכים התהפכו, אחורהיא בחינת הכותל( 
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חסדים וגבורות אלו  נתמה שאמרנו שנפלו האחוריים של או"א הוא על בחי והנה

אם אנו מכנים  אל תתמה, ולכן רנגם פנים בפניםתהמגדילים האחוריים ומחזיר

 עםוקוראים לבחינה זו פעם פנים ופעם אחור, והוא על בחינת חסדים וגבורות אלו 

הבחינות שהגדילו האחוריים כל זה נפל למטה והוא בחינת החסדים והגבורות 

שלוקחים או"א מן הכתר שהוא א"א כדי להחזירם פנים בפנים כי גם באו"א היה 

 בהם בחינת אחור באחור כמ"ש בע"ה:

ידעת כי הטיפה שמציירת את הולד ומגדלת אותו היא בחינת החסדים והגבורות  כברו

כנז"ל. והנה אלו הם סוד האותיות שמהם נוצר הולד, ועוד כי האותיות תמיד לעולם 

הם בחינת הכלים כנודע, ואלו נעשים כלים לאו"א בסוד האחוריים כנז"ל, ואלו הם 

יורדים לצייר את הכלים של הולד והגבורות ההחסדים  הארת רנדעםשירדו למטה 

 מלכים דבחינת זו"ן.  ז'שהם ה

כלים לזו"ן ' ז, וז' אותיות מהם הם רנהכל אלו הם בחינת כ"ב אותיות התורהוהנה 

או"א כנ"ל כי יותר גדולים הם או"א מכל לאותיות הם כלים  ט"ו-' מלכים, והזשהם 
 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

בתחילת הפרק עניין אחורי או"א שנפלו, שגם באו"א היה בהם  שיעדמה חוזר לבאר  כאן רנג
שלהם  בניין האחורייםוהחסדים וגבורות שבאו מא"א השלימה את  אחור באחורבחינת 

 בזו"ןכמו שביאר  הזו האחרונה, שהיא אותה הארה פנים בפניםוהחזירה אותם בבחינת 
חסדים "בבוא שאמר בזו"ן: מה מה שהגדילו הכותל. וזה  עםבחינת החסדים והגבורות 

ים אחור דידיה ואיהי נקטא וגבורות אלו ברישא דז"א כדין איהו נקיט החסדים ואשתל
. והוא היה באו"אכך ע"כ בז"א, " גבוראן ואשתלים אחור דידה, וכדין אתהדרו אפין באפין

כל זה ירד מאו"א בגבול  ,שהוא בחינת האחוריים מה שהגדילוגם והחסדים והגבורות בחינת 
 הירידת של המלכים לבריאה. תוך כדי עולם האצילות

כאן ידיעה חשובה מאוד אע"פ שלא נבין ממנו כלום בשלב זה והיא: כי מה שירדו יש  רנד
בחינת מה שהגדילו וגם בחינת החסדים והגבורות  גם עמםאחוריים של או"א באצילות, ירדו 

מוחין האחוריים, ולכן בהמשך נבין איך בבירור ותיקון בחינה זו שהם אחוריים יעשו מהם 
שאינם רק בחינת אחוריים בלבד, אלא מה שירדו בחינת  , והוא שצריך להביןלישסו"ת

. שמור ידיעה זו אע"פ שקשה להבינה כעת, מוחין לישסו"תנעשו  מהםהחסדים והגבורות 
 .שער אנ"ך פרק ב' דף ל"א ע"ג אש"ל אות ב' בהמשך תבין עומקה. ראה אוצרות חיים

כ"ב אך כאן מבאר הרב ה אותיות שהם כלים של כל פרצוף, כ"בבפועל יש בכל פרצוף  הנה רנה
בכל  ג' תגיןיש  זו"ןשל הכלים  אותיות, כדי להבין עניין התגין. שביחדאותיות באו"א ובזו"ן 

תג יש  בד"ק חי"השהם  או"אבהם. ובאותיות של כלי אחורי  אח"פות ת, מפני חסרון אורוא
אוזן אור ן במקום שיש עדיי חוטם פה קבלו אורוהם , מפני חסרון אור האוזן בהם בלבד א'

 שם בשבולת הזקן. 

אין להם שום תג, והם בבחינת  מלאכ"ת סופ"ראו בצירוף  אוכ"ל מספר"תאותיות הרי 
 שעטנ"ז ג"ץיש עליהם תג אחד הם כלי אחורי או"א,  בד"ק חי"הכלים דפנים של או"א, 

 .ראה לעיל סוף פרק ב' תגין הם כלים זו"ן. ג'ועליהם 

י"ה שיש סוברים שצריך לתייג בו ו' של שם הוראוי להזכיר מחלוקת שיש בעניין אות וכאן 
, שכן התג אינו קישוט אלא מורה דווקא ו' תג אחד, ויש סוברים שאין לתייג שום תג באות

 . בית לחם יהודהעל חסרון, וכך דעת ה
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שבשם כנודע, ואותיות  י"הכי או"א גם כן הם סוד  י"האותיות או"א הם  סימןזו"ן, ו

' מהם הם אחוריים ו-, והט"ו הנשארים הם של או"א, והשעטנ"ז ג"ץוהם  'זהם  ז"א

אוכ"ל בזוהר כתיבת יד, ושאר האותיות שהם  כרכנז בד"ק חי"הדאו"א וסימנם 

 הם פנים לאו"א.  מספר"ת

 חדכל א' תגין על גצריכין זיונין ותגין  שעטנ"ז ג"ץהטעם שאלו האותיות של וזהו 

למה  וגם וטעם לזה מהם חד' על כל אאצריכין תג  בד"ק חי"הבאותיות אמנם מהם ו

' אותיות זנשתנו אלו האותיות משאר האותיות שאין בהם שום תג. אבל הענין הוא כי 

]אוצרות  'מתו, ולפי שמהם נתהוו ויצאו הקלידהם סוד שבעה מלכים  שעטנ"ז ג"ץשל 

שהם חוזק ותגבורת  רוש, פישט"ן ע"ז ג"ץכנודע לכן אותיות אלו הם צירוף  [ב' ע"טדף 

 הדינים העזים אשר מהם נעשה השטן שהם הקליפות:

כי אלו הז'  רנוב ובספרא דצניעותאע"רצ"ב דף באדרת האזינו  כתובנודע מה שוכבר 

ש בפרזלא ואפיק זיקין לכל סטרין בטכהאי אומנא ד רנזמלכים הם ניצוצין דאזדריקו

 גץ היוצא מתחת הפטיש וכו'. "ש וכו', וזה גץ כמ

ז' מלכים לקחו האור שלהם מן הגוף של א"ק מתחת שבולת -כי העיל נתבאר ל וכבר

זן אאורות העליונים שהם  ג' נת, ונמצא שהם חסרים בחירנחהזקן ולא מלמעלה

תגין שיש על  ג'ה כי לכן נשברו הפנים והאחוריים שלהם ואלו הם בחינת פוטם וחו

על הסתלקות האור והעדרו מן הכלים  רנט', כי אלו הם מוריםז-כל אות ואות מאלו ה

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 דף קע"ו ע"ב. רנו
הדעת הוא שיריים שלא נתבררו וזה לשונו:... ונודע כי עץ  ע"ח ב' דף קט"ו ע"דראה  רנז

טעם למיתת מאותן המלכים שהם סוד ש"ך ניצוצין דאזדרקו ממחשבה עלאה רצה לומר כי 
כי אותן המלכים הם שנמשכו ונמצא היה משום שלא היה זכר ונקבה כנודע אצלנו  המלכים

מלעילא ממוח מחשבה עליונה בלי נוקבא כנודע מכמה דרושים וזה היה קודם התיקון קודם 
דאתתקן עתיקא קדישא כעין זכר ונקבה כי לזה מתו... ע"כ ע"ש באורך ובעיון, ועוד תדע בכל 

 הוא על אותה בחינת אור. אזדריקומקום שכתוב לשון זה של 
וז"ל: רוצה לומר למעלה בשבולת הזקן כי לקחו אורות חוטם פה  ןהגהת שמ"כאן  יש רנח

הכוונה שלא לקחו במקום שיש שם בחינת  . ע"כ.פרק ב'ולעיל ע"ח א' דף ל"ג למטה ועיין ב
יחד עם האוזן, ולא  חסרים ג' אורותאוזן שהיא מסתיימת בשבולת הזקן. וזה נקרא שהם 

 לקחו במקום שהיו ג' אורות.
שלא  אח"פאורות ג' שחסרים  א': של שעטנ"ז ג"ץ בתגין הוראות ב'שיש כאן מבאר הרב  רנט

האור  הסתלקות שהתגין מורים על ב'בשיבולת הזקן.  אזןלקחו במקום שיש שם בחינת ה
שבשבירת הכלים נפרדו איש מעל פני מתו, האור  בשער רפ"ח פרק א'והעדרו, זה ביאר יותר 

בחינת הארת אור הניצוצין בסוד "ְוַנְפשֹו  ונשארהעלה למעלה והכלים ירדו לעולם הבריאה, 
ָעָליו ֶתֱאָבל" שהם האורות הנשארים על הקבר להחיות העצמות עד תחיית המתים. ולכן 

מורה על  על האות למעלההחסרים, והיותם  אח"פאורות  ג'זה להורות על חסרון  ג'היותם 
  .על הקבר ונשארניצוצות וההאור הסתלקות 
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כדרך צורת התגין שעל  םשהם האותיות ונשאר האור למעלה מהם ולא בתוכ

 האותיות. 

אותיות בד"ק חי"ה הם האחוריים של או"א שירדו, וכבר נתבאר לעיל כי או"א  אבל

ל הפה ולא חסר מהם רק אור האזן אשר על כן לא לקחו ב' האורות של החוטם וש

 תגוכנגד אותו האור שחסר מהם לכן אנו מתייגים  ,ירדו מהם הפנים רק האחוריים

 כל אות מהם כנגד אותו האור הפרטי שחסר מהם.  על א'

, כי להיותו חסר רספניםביארנו כי מה שירד מן או"א הוא נקרא אחור וגם נקרא  וכבר

אורות האחרים לכן החסרון הנמשך מצדו הוא גדול  שניאור האזן העליונה מן ה הםמ

 העושה אותם פנים בפנים.  נהכי הוא הבחי

הם נמשכים אל או"א עם הכלים של  כרהנזהחסדים והגבורות מוחין אלו שהם  והנה

 ,נה"י דא"א דוגמת מוחין דז"א שבאים עם נה"י דאו"א, וגם נה"י האלו ירדו למטה

א"א עצמו, וכבר ביארנו הטעם כי מה דזה יקרא חסרון שך שבאו מן א"א נמצא ובער

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

אח"פ אורות  ג'-' היותם שלושה דהיינו שא :אורבחינות של  ב'היטב נבין שהם נתבונן ואם 
ב' , אח"פ כאן אורות .ורק מחוטם פה משבולת הזקן ולמטהשחסרים מהם שלקחו רק 

הכלים הנשברים על נשאר נסתלק מהכלים וש האורעל בחינת  מורהוהיותם למעלה על האות 
 ים בח"פ. הנעשה מהסתכלות אור העינ הניצוצין אור והוא

 אחת הוראהרק שיש לו נראה , בד"ק חי"השעל אותיות התג בין את הוראת צריך להזה  ולפי
אינה שייכת. באות הבאה יבואר לכאורה , אך הוראה השניה האזןבלבד והיא חסרון אור 

 האות. עללמעלה בכל זאת התג  למה
לעיל הנה  .ומה החידוש בו שלא מובן מה מטרתולהבין לשם מה הביא הרב קטע זה צריך  רס
וגם  ב'תגין.  ג'ולכן הם אורות  ג'שחסר ' א :' הוראותבאמרנו שלתגין יש  ז ג"ץ"שעטנב

בד"ק בתג שעל אותיות  לכאורההאות. על למעלה למעלה ולכן הם מורה על הסתלקות האור 
ואין כאן הוראה ולכן הוא תג אחד.  בלבדוהיא שחסרים אור האוזן  אחתיש רק הוראה  חי"ה
האות. שזה מורה על האור על  למעלהשל הסתלקות האור, ואם כן מפני מה התג הוא  שניה

שהסתלק מהם ועומד על הכלים השבורים, וכאן לא הסתלק האור ואין כלים שבורים 
 האותיות.  למעלה עלהתג הוא למה , ואם כן בבריאה

 באלו האחוריים סילוק האורשל  כמו הוראהיה יש מבאר הרב שגם לאותיות בדק חכאן 
הם נקראים שירדו באצילות שהאחוריים של או"א ומבאר לפי מה שלמדנו לעיל בפרקין 

נו, בחיסרווהיות והוא דבר חשוב לכן  לחזור פב"פ גורמים לאו"אכן הם ש אחור וגם פנים
יש הוראת  ה"ק חי"בדולכן גם באותיות  אור זה נחשב כאלו להסתלקות שירדו באצילות

ומכאן מובן מה שהיה קשה לרב למה התג של בד"ק חי"ה  .התג למעלההסתלקות אור ולכן 
ובזה מבואר, ונראה שהרב לא הסתפק בזה בלבד ומביא עוד בהמשך קטע  על האותעומד 

ירידת האחוריים אלו והנה עוד טעם להיות תג של בד"ק חי"ה  חסרון לאו"אהבא שמחשיב 
 . ראה בעיונים והרחבותהאות למעלה על
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ולא בראשו, אמנם בערך  רסאאור האזן בסופו ולקיחתסיבת שגרם לו ענין זה הוא 

  :רסבעצמן חסרון דאו"אאלא שכבר לקחום או"א לא יקרא חסרון הזה דא"א 

ונבארם פה  אשר בהם, נת"אטענין בחינת ה ביארנובעולם העקודים כבר  והנה

בבחינת הנקודים, ונאמר כי הנה הנקודות הם האורות הראשונים שיצאו בתחילה 

פרדו איש מעל פני מתו והאורות ת, ואח"כ כשנשברו הכלים נרסגוהאותיות הם הכלים

האותיות שהם הכלים, והטעמים הוא שם מ"ה דאלפי"ן  עלנשארו בבחינת תגין 

 המלכים כמו שיתבאר בע"ה. צא אח"כ מן אור המצח דא"ק לתקן החדש שיֵ 

יש בו כתיבת אותיות ותגין וחסר ממנו טעמים ונקודות,  ורהתפר הטעם אשר הס וזהו

וכבר נודע מה שאמרו בזוהר  יסוד דאבאוהוא כי כבר ידעת כי הספר תורה הוא בחינת 

, כראתבריר כולא, לכן הספר תורה מורה על ענין זה הנז מחשבהבהרבה מקומות דב

בטעמים ובנקודות הוא נתקן מה  ורהתפר ששליח ציבור קורא הפרשה בסוע"י מה 

הוראה בהוצאת הבל  [ג' ע"ט]אוצרות דף שחסר ממנו, ולכן תמצא כי הטעמים יש בהם 

הפה כי יש ניגון פרטי על כל טעם וטעם בפני עצמו בהוצאתו מן הפה ולחוץ, וכן 

  .וכו' ּוא א   אִׁ  אֹּ  ְא  אֶׁ  אֵּ  ַא  ָא  רסדתהנקודות יש להם הוצאת הבר

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 לעיל סוף פרק ב'. שהכתר לקח אור האזן בשבולת הזקן ולא למעלה יותר. רסא
אחור וגם הפנים המפני ש א' :טעמים ב'-בז' מלכים הוא מלשון מיתה לעיל ביארנו ש רסב

שירדו מעולמם לעולם אחר, וזה יקרא מיתה משני טעמים אלו.  שניטעם  גם ב'שלהם ירדו, 
אחוריים שלהם שרק בחינת האחור נפלו, וגם לא נפלו לעולם  ביטולאו"א היה בהם  אך

והוא בחינת בא"א פגם מר הרב שכמעט שהיה ו. ועוד אנשארו באצילותשלמטה מהם אלא 
 ערך. שיש בהם הנה"י שלהם המלבישים המוחין של האחוריים אלו דאו"א שנפלו באצילות

אחר שהם עצם מעצמם ובשר  ערךעוד יש בהם שבאו מא"א, וזה יקרא חסרון בא"א, ו
. ולכן אמר שכמעט היה פגם דאו"אמבשרם של או"א, ובזה לא יקרא חסרון דא"א, אלא 

 .אש"ל שער הנקודים פרק ג' אות ו'. וכן מבו"ש דף ז' ע"בבא"א. ראה 
. וכשנשברו הכלים הכליםו ב'הנקודים  אורות א' ,' בחינותבתחילה בנקודים היו הנה  רסג

שהיו בלועים שהם אורות של הכלים  ניצוצות)כאן הכוונה ל אורותדו איש מעל פני מתו והנפר
אורות הנקודים שהיו בתוך הכלים( עלו למעלה וחלק קטן מהם  ולא עצמםבתוך דופן הכלים 

קודות, נ' בחינות גוהם  אור שלישינגלה על האותיות שהם הכלים, הרי  תגיןנשארו בבחינת 
אור העין  בהסתכלות, הם נעשו הניצוצותותיות )נת"א(. ואורות אלו של הכלים שהם אגין, ת
מקיף, ובצד שמאל חיצוניות ופנימיות אור ה )באח"פ(, מצד ימין אור פנימי ופוטם חוזן אב

שהם אור שם  טעמיםז"ת דעקודים. ובתיקון יבואו ההסתכלות בלז"ת בכלים הכלים. וגם 
, הרי ד' בחינות טנת"א תקן הנקודים ויהיה עולם האצילותשֵיצא דרך המצח להחדש מ"ה 

וכן , חסדי דוד אות י"א. וראה סוף פרק ב'. וכן לעיל אות ח' אש"ל. ראה כאן כאן בנקודים
 ."קונטרס הציורים"-בסוף הספר ב 4ציור 

אין כל אפשרות  בציורו, וכן הניקוד ללא ניקודהאותיות אין כל אפשרות לקרא אותם  הנה רסד
, והרי נבין בכך עניין טעם כדי לנגן, וכן הטעמים צריך תיבה שלמה ללא אותיותלקרא אותו 

. האותיות בחינת גוף, והניקוד והטעמים נשמה, ורק יחד יש בחינת בגוףהנשמה והרוחניות 
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התגין אין להם שום תנועה ושום הברה בעת קריאת האותיות, והטעם הוא לפי  אבל

שבחינת הטעמים והנקודות הוא בזמן שהאורות בתוך הכלים ולכן הם נרגשים 

יען כי ע"י הניגון והקריאה הם מאירים בתוך הכלים שלהם  םים בעת קריאתענעומתנ

היות האורות על גבי האותיות מחוץ  רסהזמן שהם האותיות, אבל התגין הם מורים על

להם שאז אין לאותיות שום נדנוד ותנועה כי רוחניותם נסתלק מתוכם אמנם עומדים 

עליהם מרחוק להאיר להם הארה מועטת כדמיון התגין העומדים זקופים על 

 . רסוהאותיות ולא בתוכם

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

, וכן נשמה בלא גוף אינה מתגלה וכן גוף בלא נשמה אין לו כל חיות. מכאן חשיבות חיות
 הקריאה הנכונה שכל אות וכל תיבה יש להם את הניקוד והטעם המתאים להם.

:... אבל בשעה"ק דף ו' ע"דבאצילות כמו שלמדנו  וףסין נעמיק להבין גילוי אור אומכאן 
, ואתקרי בההוא דיוקנא הוי"הבתר דעביד האי דיוקנא דמרכבה דאדם עילאה, נחית תמן, 

וכו'. ווי ליה מאן דישוי ליה בכל מדה, ואפילו באינון בגין דישתמודעון ליה בכל מדה ומדה 
מדות דיליה וכו', אלא דמיונא דיליה כפום שלטנותיה על ההיא מדה, ואפילו על כל בריין. 
אבל לעילא מההיא מדה, כד אסתלק מיניה, לית ליה מדה, ולא דמיון ולא צורה כגוונא דמיא 

בתוך אותיות הוא רק החל מעשר  וףסין ור האוכו', עיין שם... ע"כ. הרי איך תחילת גילוי א
ָלָאה ַעל פתיחת אליהוספירות באצילות ובעיקר מזו"ן דאצילות וכמו שכתוב ב ... ַאְנְת הּוא עִּ

יָסא ָבְך ְכָלל,  ין, ֵלית ַמֲחָשָבה ְתפִּ ימִּ יָמא ַעל ָכל ְסתִּ ין, ְסתִּ ָלאִּ ין,  ַאְנְת הּוא ְדַאַפְקְת ָעָשרָכל עִּ ּקּונִּ תִּ
יָרןְוָקֵריָנן לֹון  ְתַגְלָין... ָעָשר ְספִׁ ין ְדָלא אִּ ימִּ ין ְסתִּ ע"כ. ע"ש באורך ובעיון, , ְלַאְנָהָגא ְבהֹון ָעְלמִּ

 .שער העקודים פרק א'וראה מה שהבאנו מהזוה"ק פר' בהעלותך ב
לפי מה שמבאר הרב ומה שכתבנו, לכאורה באותו זמן ששליח ציבור קורא בתורה הנה  רסה

אין שום משמעות לתגין, שכן הם רק בזמן השבירה שאין אורות בתוך הכלים שהם האותיות, 
בתוך , שכל המוחין והאורות בלי תגיןאורה יש לראות אותיות , לכבקריאהובבוא האורות 

צריך ספר תורה שסובר שב הרמב"ם, שהם הכלים. ועל פי זה נוכל לתת טעם לדעת האותיות
כשרים גם ללא תגין, ולפי זה מובן שכן תפילין ומזוזות מורין היות  תפילין ומזוזותתגין, אך 

על הסתלקות המוחין  המורים עם התגין מוחין שם תמיד, ואינם כמו אותיות הספר תורה
והאורות מהם והם כלים שבורים, ורק בקריאה מביאים את האורות שהם הנקודות 

 והטעמים. 
: "אמר רבי יוחנן כל הקורא בלא נעימה, מגילה בסוף מס'נבין מה שאמר רבי יוחנן ובזה  רסו

ים .. אל כ' כ"ה(.ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר )יחזק ים לֹא טֹובִּ ּקִּ י ָלֶהם חֻּ י ָנַתתִּ ְוַגם ֲאנִּ
ים  ְשָפטִּ ְחיּוּומִּ ֹּא יִׁ ? נלע"ד לא יחיו בהם..." ע"כ. וכאן נשאלת השאלה, על מי הכוונה ָבֶהם: ל

, שהאותיות לא יחיו בקריאה כזו בלא נעימה על האותיות עצמםנה לומר על פי הנ"ל שהכוו
ובלא זמרה. והכוונה לא יתוקנו בקריאה כזאת. מפני שהאותיות והתגין בספר תורה הם 
דמיון גחלים עוממות ורומזים על ירידת המלכים לבריאה, אשר צריכים לחזור ולחיות, ע"י 

ויתוקנו. ואם קוראים בלא טעמים הרי שרק  , ואז יחיונקודות וטעמיםאורות העליונים שהם 
, בנקודות לא יחיו בהםהבאנו את הנקודות וחסר הטעמים, שהם שם מ"ה החדש, וזה מדויק 

בלבד, וצריך גם הטעמים. ואז יחיו. בקריאה בטעמים ונקודות. וצריך דווקא את הנקודות 
ון לאותיות הרומזים . הרי, איך הקורא בלא נעימה, גורם שלא יהיה תיקהנכוניםוהטעמים 

 לז' מלכים, ובלא הטעמים לא יתוקנו ולא יחיו בהם.

והוא דבר החכם )משלי  בתחילתו וז"ל בקיצור: לקדוש ה' הרמח"ל"דרך עץ חיים" -בוראה 
אור ממש, ולא חכמה לבד... כי כאשר תראה הגחלת שאינה מלובה,  -" ותורה אור"ו כג(: 

השלהבת היא בתוכה כמוסה וסגורה, אשר בהפיח בה אז תתפשט ותתלהב ותצא מתרחבת 
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האותיות כגון יש שינוי אחר כי הטעמים והנקודות יש מהם הרבה שעומדים תוך  עוד

נקודות, ויש מהם אשר עומדים ב והפסק והמקף בטעמים והשורק רסזהדגש והרפה

תחת האותיות, אבל התגין כל בחינותם אינם אלא ע"ג האותיות תמיד מחוץ להם, 

  .אמנם עכ"ז עומדים אצלם להאיר להם אעפ"י שאינם בתוכם

 פירותס' למטה בע"ה נבאר סדר או"א ומציאותם ושם נאמר כי אבא כולל י רסחואמנם

 פירותס' יישראל הוא כולל  ראשז"א הנק מו. והנה כפירותס' י-ואימא כלולה מ

ונחלק לשנים כנגד לאה ורחל, ונמצא שרגלי לאה עד שליש הת"ת של זעיר שהוא 

כי כל א' מהם נחלק  רחל, כן הענין באו"א של בחזה שלו ומשם ולמטה מתחיל ראש

, וב' חצאין התחתונים או"א עילאיןלב' חצאין, וב' חצאין העליונים של או"א נקראים 

נמצא כי ראש  א' נהכל זה בבחי וכאשר נעריך. רסטישראל סבא ותבונה ראיםנק

 או"א עילאין, ועיין שם בתשלום הדרוש:דת"ת  בשלישישראל סבא ותבונה הם בחזה 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

והולכת, ובשלהבת ההיא נראים כמה מיני גוונים, מה שלא נראה בתחילה בגחלת, והכל מן 
יה ואותיותיה כמו גחלת הן, אשר אשר לפנינו, כי כל מלות כן התורה הזאתהגחלת יוצא. 

ומי שישתדל לעסוק בהצית אותן כן כאשר הן, לא ייראו כי אם גחלים וגם כמעט עמומות. 
, ממולאה בכמה גוונים, הן הידיעות העומדות צפונות בה, אז תתלהב מכל אות שלהבת גדולה

 ושנים אורות עשריםבתוך האות ההיא... כי כל האותיות שאנו רואים בתורה כולן מורות על 
הנמצאים למעלה, והאורות ההם העליונים מזהירים על האותיות, ומכאן נמשכה קדושת 

ולפי הקדושה שבה , וכל כתבי הקודש. ספר התורה, ותפילין, ומזוזותהתורה קדושת 
 ... ע"כ ע"ש. נכתבים, כך תגדל ההשראה וההארה של האורות ההם על אותיותיהם

. שמבאר ומסביר כל התיקון הנעשה על ידי המשכילים הוא "בזוה"ק בראשית דף ט"ו עעיין 
נרמז במשל קריאת התורה בטעמים ונקודות מדוייקים הוא התיקון המתאים כל ניצוץ עם 

 תיקונו. ע"ש.
לא ידוע ולא נוהגים בימינו  הרפהאך שהוא נקודה בתוך האות, ידוע לכולם  דגשהנה  רסז

 .רפהסימן לאות  פתח על האותן מעיקו קטן נהגו לעשות לסמן אותו. בעבר 
כותרת  וישמתחיל הדרוש הבא שלנו המקביל לזה כאן  בשער ההקדמות דף כ"ד ע"אהנה  רסח

ואיך נעשה הכל , דרוש בסדר ירידת ז' מלכים נפילתם וירידת אחורים דאו"א': שם וז"ל
נעשה הכל ואיך , סדר ירידת ז' המלכים ונפילתם. וירידת אחורים דאו"א, ונבאר עתה: ביחד
שיש להוסיף כאן פתיחה : בית לחם יהודה א' דף כ"ו ע"גע"ש. וכן כתב הרב  "לכ... ע'ביחד

 לבי"ע בירידתובאו"א וישסו"ת, ומה  למעלהשל מלך, מה גרם  מלוכה. ויבאר איך בכל זו
, וזה שאומר שנבין היחס ביניהם וההשפעה ההדדית. והרב רוצה גרם באו"א וישסו"ת

 שלבים. ט' ב ת המלכיםיחלק את יריד זה" וכאן ובפרק הבאה"כאשר נעריך כל 
אותנו שם סדר עמידת הפרצופים של או"א וישסו"ת מהגרון עד הטבור  והרב מלמד רסט

אך וכל זה כלל לא ידוע לנו עדיין. ז"א ולאה ורחל, מבאר זאת בהשואה או"א וישסו"ת עם ו
שסו"ת מעמיד את חכמה ובינה ורוצה להעריך איך השפיעה ירידת המלכים באו"א וי היות

 של הנקודים כמו בהיותם בתיקון ארבעה פרצופים. ואז ראש ישסו"ת בחזה דאו"א. 
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 נתבאר לענין ונאמר ענין ירידת ז' כלים של המלכים איך נשברו וירדו. הנה ונחזור

כי תחלה יצאו כל הכלים ואח"כ יצאו כל האורות כלולים בכתר ואח"כ כולם  רעלעיל

 שעומד לכים במעי הבינה כדמיון העוברז' מבחכמה ואח"כ כולם בבינה, ואז היו 

 . רעאבבטן המלאה

מעשיו גרם חזרת  דייל כי אדה"ר ע רעבנתבאר לעילענין יציאתם משם, הנה ונבאר 

היו זו"ן אחור באחור. ודע כי אי הראשון זו"ן פנים בפנים, כי קודם שנברא אדם 

ע"י מצוות אלא אפשר לעולם לחדש שום זווג עליון אפילו בבחינת אחור באחור 

התחתונים, ואמנם קודם בריאת אדם בעת האצילות היה בהכרח שאותה מן מעשיות 

עד אחר הזווג  ןיִׁ ַא אדם עדיין היה הזווג מאליו שלא על ידינו כי יעם הראשונה הפ

בהכרח הוא שהקדים זווג תחלה קודם ביאת אדם, אמנם לא היה  ןכם ההוא, וג

החזירם פנים בפנים זה אלא בבחינת אחור באחור, וכאשר נולד אדם ע"י זיווג הזיווג 

 נותוהלאה אנו צריכים לעשות כל הבחי, אמנם מאז הטובים ע"י מצוותיו ומעשיו

 . רעגאפילו בחינת זווג דאחור באחור על ידינו כמו שנתבאר אצלינו בסדר ברכת אבות

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
כלים והיו זה עשרה אבל בנקודים יצאו תחילה  וז"ל: תחילת פרק ד' משער הנקודים רע

ה כנ"ל, ואחר שיצאו פוטם וחזן ואאורות של ה ג'-הסתכלות העין ב דייל למטה מזה ונעשו ע
 ך... ע"כ.כר יצאו האורות אחאז  כל א' לבדו העשרה כלים והונחו במקומם זה תחת זה

כאן חזר למצב שהז' מלכים במעי הבינה ועוד לא נולדו ולא מלכו ולא נשברו ולא הרב  רעא
 ירדו לבריאה, ומכאן ממשיך ללמד אותנו כמה ידיעות נוספות.

איך נולדו נשמות אדם וחוה בהיות  העלים לנו ידיעה זוהרב לעיל בתחילת הפרק  הנה רעב
ואמרנו שאינו כפשוטו עיין שם  מע"ח ב' דף ס"ו ע"בוהלכנו להביאה  אחור באחורזו"ן 

 על ידי העלאת מ"ן סדר התיקון ללמד אותנו . וכאן ממשיך להוסיף לנו ידיעהבאורךהביאור 
עדיין אדם  כשלא היה "סליק ברעותאכד " המאציל בסוד ואיך היה בפעם הראשונה על ידי

 .הראשון

לבאר עניין זה בקיצור, תחילה הרב ביאר שהמלכים היו במעי הבינה הרי שעדיין לא ננסה 
נולדו ולא נשברו. וממשיך ומבאר שצריך להיות אדם להעלות מ"ן מהבריאה להחזיר זו"ן 

שהם המ"ן בבריאה. אלא אחר שישברו  ואין בירוריםפנים בפנים, אך עדיין לא נשברו 
 אז יהיו מ"ן בבריאה.  המלכים

כאשר עלה ברצון לכן שנולדו המלכים מלכו ונשברו יש מלכים בבריאה שבורים.  הנה אחר
" )לקמן נרחיב( ואז תוקן עולם כד סליק ברעותאהעלה מ"ן בסוד " להחיות המתיםהמאציל 

. וכדי להשלים התיקון אחור באחורוהם עדיין בבחינת  עד זו"ןלא בשלמות רק  אךהאצילות 
, וזו"ן אי אפשר להם במקומם על ידי עבודתו פנים בפניםצריך לברא אדם הראשון להחזירם 

ושם עמדו זו"ן  העלו או"א את זו"ן בחיקםלהזדווג מפני החיצונים, ולכן  פנים בפניםלחזור 
נולדו  וחזרו למקומם, ובהיותם אחור באחור אדם וחוה תונשמונוק' התעברה מ פנים בפנים

, ואז על ידי עבודתם )העלאת מ"ן מהבריאה החזירו את זו"ן פנים בפנים( נשמות אדם וחוה
 ראה לעיל בפירקין.

כדי ( תערותא דלתתאיא)שהוא  העלאת מ"ןאותנו כאן שצריך  למדנראה שהרב רוצה ל רעג
ך מה הוא בירור מהבי"ע מתו הנה העלאת מ"ןלגרום זיווג עליון, להחזיר זו"ן פנים בפנים, 

, אך לפני בריאת אדם עם ישראל, וזה נעשה על ידי ורפ"ח ניצוצין שם המלכים שירדו כלי
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כל זה אינו אלא בזו"ן, אבל באו"א לא הוצרכו מעשה אדם כי ע"י עצמם והנה 

שנברא  קודםמאליהם שלא ע"י אדה"ר חזרו פנים בפנים. והנה זה הזווג הראשון 

ברעותא  סליק [ד' ע"ט]אוצרות דף כד בספר הזוהר פעמים רבות וז"ל,  נזכר הראשוןאדם 

כי אז לא היה עדיין התעוררות תחתונים אלא מאליו סליק הכי  רושלמברי עלמא, פי

ןברעותיה, וזה היה להכרח כי אדם  וכו' ולכן היו האורות התחתונים עולים למעלה  ַאיִׁ

תמורת מה שעושים נשמות הצדיקים עכשיו שהם העולים בסוד  יין נוקביןבסוד מ

, כי אז היו עולים שלא רעדשהוא העלאת מ"ן כד סליק ברעותא שאמר, וזהו כנודע מ"ן

  ע"י מעשה התחתונים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

, ולפני השבירה וירידת המלכים כד סליק ברעותאבסוד  על ידי המאצילהראשון זה נעשה 
 ירידת המלכים לבריאה. לפני . וכאן אנחנו בבטן הבינהבהיותם  על ידםזה נעשה 

, והיא פרק הבאתחילת באורך בשנבאר  לידיעה חשובהשהרב מכין אותנו  ולכן צריך להבין
ירידת שפע חסדים , שאי אפשר מ"ןעליית בחינת , לבי"עירידת המלכים  גם לפנישיש 

 הגבורות שניתנו לאימא בביאה ראשונההוא בחינת המ"ן הזה ו. בלא עליית מ"ןוגבורות 
 אלו, ועוד נבאר בע"ה ענפים של גבורותוהם המעוררים את המ"ן הזה, והבנים בבטן הם 

 בפרק הבא בזה. 
ןְוָאָדם "-שהוא מפני " ברעותאכד סליק " הנקרא על ידי המאצילעניין העלאת מ"ן  רעד  ַאיִׁ

ְשָקה ֶאת ָכל ְפֵני ָהֲאָדָמהולכן ", "ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה ן ָהָאֶרץ ְוהִּ  תערותאיאזהו  "ְוֵאד ַיֲעֶלה מִּ
, בבריאה מ"ןבחינות היו ו ירדו המלכיםבזמן שכבר והוא " ברעותאכד סליק "וזה מלעילא 

ולכן למ"ן  לא היה מי שיעלה אותםאך  ,הם הכלים והניצוצות שירדו במיתת המלכים
דעתיק,  ג"רשהם בחינת  רעותא דעתיקאת הבירורים עבור  בעצמוהתחיל להעלות  המאציל

שלו ותקנם, ואז הג"ר ג"ר הם ה רעותא דא"אותקנם. ואז בהמשך עתיק בירר את המ"ן עבור 
עד זו"ן שהעלו  ועל דרך זהאלו דא"א ביררו הו"ק דעתיק והעלום לג"ר דעתיק ונתקנו שם, 

. הרי עליית מ"ן שלא על ידי האדם. אדם וחוהאותם או"א לחיקם ושם נזדווגו ונולדו נשמות 
 ראה בעיונים והרחבות .ע"ד -נה"ש דף ה' ע"ב. וכן ע"ג -ע"ח ב' דף ס"ז סוע"בראה 
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 : הקדמת עניין פנים בפנים ואחור באחורלי למזכרת

 צריך כיסוח וקצוץ הקוצים וגם מצוות מעשיות

 וגבורות עליונים להחזירם פנים בפניםלהוריד חסדים 

 מה שהגדילו והם עצמם הוא מה שיורד מאו"א באצילות בשבירת המלכים 

 יות מציירת הבינה את הוולד במעיהבכ"ב אות

  ה"ק חי"בדמהם באחור  אוכ"ל מספר"תט"ו אותיות לאו"א מהם בפנים 

והסתלקות האור  אח"פ' תגין המורים חסרון ג' אורות גב לז"ת שעטנ"ז ג"ץנשארו 

 להורות חסרון האוזן מהם.בד"ק חי"ה מהם, תג אחד ל

 שבנקודים שכל התיקון נרמז בספר תורה ובקריאתו טנת"א

 ירידת שבעה מלכים נפילתם וירידת אחוריים דאו"א ואיך נעשה הכל ביחד. 
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 ז פרק - שער הנקודים
 

שנמשכו לפי פנים בפנים  רעוונאמר כי הלא או"א היו מתחלה אל הכוונה רעהונחזור

להם מוחין מן הכתר כנ"ל, ואמנם מ"ן שלהם הגורם להם העמדה וקיום של זו 

מציאות ז' מלכים האלו אשר היו במעי הבינה, ואלו  הדפנים בפנים הנה הי נההבחי

כי כן הוא תמיד שהבנים הם מ"ן דאימא, ובעוד שאלו הז' מלכים היו אימא היו מ"ן ד

זווג או"א ונמשכו המוחין לאו"א וחזרו אז פנים  יםרמוין מ"ן וגבתוך הבינה היו מעל

 . רעזבפנים כנז"ל ונזדווגו יחד כדי להוציא ז' מלכים אלו

צאת המלכים האלו אם לא היו נשברים אלא שהיו קיימים היו מעמידין לאו"א  ובעת

פנים בפנים אפילו שיצאו למטה והיו מעלים מ"ן שלהם, אמנם יען שנשברו ומתו לכן 

 גם או"א האחוריים שלהם המעמדת אותם פנים בפנים ירדו למטה ואז חזרו הם

פשוט הוא והנה פנים בפנים.  אחור באחור כי כבר אין מי שיעלה מ"ן ומקיים חזרתם
 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

 .בפרק הקודםלעיל  ואמנםמתחיל בד"ה שעה"ק לעיל בהערות ביארנו שפרק זה ב ראה רעה
 ורשאמר כאן "כי הלא או"א היו בתחילה פנים בפנים" לכאורה בתחילה היו או"א אחמה  רעו

ה מ ןכם א וז"ל: אוצרות שער המלכים פרק ד' דף מ"ב ע"א אש"ל אות א', ראה ורבאח
ווג דהוא קודם שנז חורבאחור ארבינו ז"ל כאן בפרקין )שער המלכים( שהיו או"א  כתבש

 . פנים בפניםועל ידי זה חזרו  ורבאח וראחוהמשיך להם מוחין שהיו  מיניה וביההכתר 

שנזדווג  אחרהוא  ניםפבנים פ)כאן אצלנו( שמתחילה היו או"א  בשער השבירה כתבשה ומ
ניתנו באימא )הז' מלכים( והז"ת  פב"פלאו"א וחזרו להיות  מיניה וביה והמשיך מוחין כתרה

  .עכ"לוהיו בה בסוד מ"ן וכו'. 

פנים הם כאן  ולכן" מוחין מן הכתרשנמשכו להם לפי "שאמר:כאן מדויק בהמשך הלשון  וזה
 .בפנים

צריך בתמידות להוריד חסדים  פנים בפנים או"א בבחינתלקיים וד יעמלהכדי הנה  רעז
. פנים בפניםשהוא להשלמת הכותל שיוכלו להיות  פרק ו'וגבורות לאלו האחוריים כנ"ל 

)מיין נוקבין איתערותא דלתתא( ויורדים  מ"ןושם ביאר הרב שעל ידי עבודת האדם מעלה 
הגורם  המ"ןמה  פנים בפנים, וכאן או"א עומדים חסדים וגבורותטיפין עליונים שהם בחינת 

הכלים ורפ"ח והוא בחינת  מ"ן שהעלאתמקובל בדרך כלל כן שזאת  העמדהוקיום להם 
המלכים לבי"ע,  וירדשבהמשך  לידת המלכים לפני אנחנו נמצאיםוכאן שירדו לבי"ע,  ניצוצין

  אלו? אם כן מהו העלאת מ"ן

אוצרות ביאר , והמ"ן שלפני ירידת המלכים לבי"ע מהולמד אותנו להרב כוונת ש יש לומר
בחינה של מ"ן אלו היא  , וזה בקיצור:אש"ל אות א'פרק ז' משער הנקודים דף ט' ע"ד חיים 

שעיקר המ"ן הם לבי"ע והם בבטן אימא היו מעלים מ"ן,  אע"פ שעדיין לא ירדוהמלכים 
הגבורות הניתנות מאבא לאימא בזיווג הראשון שהם אש להביות שלהביות המעוררים חשק 

ענפים של , ובהיות אלו המלכים בבטן שהם שורשי הבנים, והם וג זה עם זההאהבה להזדו
, היו מעלים מ"ן לחדש זיווג עליון, וגם אחרי שנולדו היו מעלים מ"ן בהיותם אלו הגבורות

כד "המאציל בסוד על ידי  או :אז העלאת המ"ן היא ורק אחרי שירדו לבי"עעדיין באצילות, 
אדם  עושיםעל ידי מצוות ומעשים טובים שאו שנברא אדה"ר,  לפני" וזה סליק ברעותא

 . הראשון ובני ישראל
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 נת, אלא שבכל בחירעחשלא נגמרו אחורי או"א לירד עד כלות שבירת הז' מלכים כולם

 שבירת מלך א' היה גורם ירידת קצת מהאחוריים דאו"א. 

ד' פרצופים של -מציאות ז' מלכים האלה ב רפ, הנה כאשר נעריךרעטביאור העניןוזה 

נמצא כי עד שליש ספירת הת"ת שהוא חכמה ובינה וישראל סבא ותבונה כנז"ל, 

אז נגמרו אחורי או"א עילאין לירד, וכאשר נשברו כל הז' מלכים אז ירדו  ד'-המלך ה

 גם אחורי ישראל סבא ותבונה. 

כנז"ל, והנה כבר ידעת  ז'-הדעת הוא המלך הראשון שיצא ובו היו כלולים כל ה והנה

כבר בעולם, ולכן עיקר העלאת מ"ן נולדו וכי עיקר העלאת מ"ן הם הבנים אשר יצאו 

כבר ביארנו שלא הוצרכו מ"ן  כי עתה הוא ע"י הדעת אשר כבר יצא לעולם בראשונה

ז' מלכים היו מ"ן אין הכוונה -שאלו ה אמרנו, ומה שרפאלבד רק סליק ברעותאלאו"א 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ז' -מה שפשוט הוא שאחרי ירידת כל הו בכללות או"א וישסו"תכאן הרב מדבר  הנה רעח
אחורי ישסו"ת, שכן כבר אחרי ירידת שליש עליון של הת"ת וגם לכים ירדו אחורי או"א מ

שלפני שאחרי שנפלו אחורי או"א עד חסד וגבורה  ןובהמשך נביכבר ירדו אחורי או"א, 
שלאחר להתארך עד חסד וגבורה האחוריים המשיכו  , בהמשך ירידת שאר המלכיםהתיקון
[ של המלכים שכליהם נשברו וירדו לבי"ע. אבד"וכדי לקבל את האורות והניצוצות ] התיקון

 .יעקב ולאהבתיקון  ומהם נעשוירדו יותר למטה למקום נוק' דז"א  ישסו"תאחורי  אך
 ז'מי הם היורדים. ז"ת, ואחורי חו"ב, אלא ש"בכללות האילן:  הרמח"לוזה לשון  רעט
. אחורי חכמה מלפניהם, ואחורי אצילותלמקום זו"ן שב חו"ב, ואחורי לבי"עחתונות ירדו ת

 נפגמואלא שירדו, ואחורי נה"י דכתר  לא נשברו, ואחורי חו"ב נשברובינה מלאחריהם. ז"ת 
. נפגמים. ונה"י של כתר נפולים. ואחורי חו"ב שבוריםהם. נמצאו ז"ת שבכל פרצוף עמ

. )הכוונה שאחר התיקון יקראו פרצופים, "לכ. ע"פרצופים דברו באותם של אחר כךבאיזה 
 אינם פרצופים ממש.( ג"רמלכים וז' אך לפני התיקון הם 

את השפעת  ,ונעמיד זה כנגד זה" כוונתו שנעריך כאשר נעריךוכן לעיל כותב הרב "כאן  רפ
או"א וישסו"ת והיינו מה גרמו במלוכתם השפעה  על עמידתמלוכת וירידת הז' מלכים 

 בנפילתן מאו"א וישסו"ת על או"א וישסו"ת, ואיך הסתלקה אותה השפעה החיובית חיובית
 ב'-שלבים שכן הת"ת וגם נצח והוד מחלק אותם ל תשעהשל המלכים. וכאן הרב מסדר לנו 

 שלבים. 
" ויש כאן משמעות אחרת ממה שאנחנו סליק ברעותאהרב משתמש בביטוי זה " הנה כאן רפא

, "כד סליק ברעותא למברי עלמא" כאשר עלה ברצון שהוא רגילים לבאר בביטוי זה בדרך כלל
, מפני שירדו לבי"ע כלים וניצוצין העלה מ"ן מתוך הבי"עלברא עולם האצילות המאציל 

ן "ש ץֶאת ָהֲאָדָמה:  ַלֲעבֹּדְָאָדם ַאיִׁ ן ָהָארֶׁ ה מִׁ ד ַיֲעלֶׁ ְשָקה ֶאת ָכל ְפֵני ָהֲאָדָמה"  ְואֵּ כד וזהו " ְוהִּ
 בדרך כלל. " סליק ברעותא

עלה  אחור באחורשל הנקודים בבחינת  חכמה ובינהבהיות  הרבה לפני כןהכוונה  אך כאן
)בעצמו זכר ונוק' שבו(  וביהמיניה ונתייחד להמשיך להם מוחין  נפיןאריך המאציל אברצון 

לאימא והיו בזיווג המלכים נתן טיפת  אבאואז  פנים בפניםמוחין להחזירם והשפיע להם 
 ד"ה ואמנם. מבו"ש דף ט"ז ע"ד. ראה נשברונולדו ו ואחר כךבאימא  בעיבורהמלכים 
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לומר שהם המשיכו החסדים והגבורות כי כבר נמשכו בתחלה, וראיה לזה שהרי 

 מלכים כמו שיתבאר.  ז'-ואח"כ נתן החכמה בבינה אלו ה רפבנים בפניםהוחזרו או"א פ

אי אפשר לומר שהיו מ"ן אל הבינה, אמנם הכוונה היא שהם היו מעמידים  ןכם א

מ"ן שלהם אחרי שהיו כבר  העלאת דייל של פנים בפנים לאו"א ע ותאותה הבחינ

 בתחילה. מו כלאו"א בבינה ואז היו ממשיכים עוד חסדים וגבורות 

הדעת ונכנס בכלי שלו העלה מ"ן והמשיך אור אל הענין כי הנה אחר שיצא  ונחזור

ועוד כי כל הז'  ., כי הלא הדעת הוא כללות חסדים וגבורותרפגחסדים וגבורות באו"א

. ואמנם לפי כרהיו כלולים בו, ולכן היה בו כח להוריד חסדים וגבורות כנזאז מלכים 

שאין שאר המלכים מעלין מ"ן לפי שעדיין היציאה לא היתה להם אלא אל הדעת, 

אי אפשר להוריד מוחין שלמים רק ע"י זו"ן ביחד, ולכן מה שהוריד הדעת היה בחינת ו

 חסדים וגבורות בראשם של או"א עילאין במקום הדעת שלהם הדומה אליו כמוהו. 

דעת אז גם הדעת של או"א עילאין  ראהנק [א' ע"יות דף ]אוצרהמלך הזה כלי נשבר וכאשר 

המלך הזה הנקרא דעת אחר שנשבר ירד כלי או"א, אבל דירד למטה במקום הגוף 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 מ"ן לחדששבבטן אימא לים המלכים עמלחשוב שמה ש נטעה שלאאותנו הרב  מזהיר כאן רפב

או"א  התחלת בניין הפרצוףלצורך הוא להביא מוחין חדשים, חסדים וגבורות,  זיווג עליון
 , אינו כן - ורבאח ורחזרת או"א פנים בפנים, אחר שנבראו בבחינת אחכנ"ל ל

של פנים בפנים, שכבר נמשכו להם מוחין ראשונים  בחינה זו וקיום העמדההוא לצורך  אלא
לצורך  טיפת הולדהכנ"ל, ואז אבא נתן לאימא בחינת  בפנים פניםוחזרו בבחינת  א"אעל ידי 
אחר שנולדו אלו המלכים, הם ממשיכים חסדים כן והם בבטן אימא,  ועתהלכים, מ' ז-לידת ה

 . פנים בפניםבחינה זו של  להעמדה וקיוםוגבורות חדשים 

 בחינה, ויש ולבנות פרצוף וזו הבחינה הראשונהשיכולים להוציא  בחינותיש להבין שוזה 
המלכים המצב הראשוני. ולכן אחר שנשברו, אותה בחינה חיובית ש לקייםולהעמיד שהם רק 

בחינת אחוריים של או"א המעמדת אותם והיא , היא אשר ירדהבמלוכתם גרמו להביא 
שער המלכים ראה לעיל. וכן  ורבאחור אחזה חזרו או"א להיות  דייל וע פנים בפניםלהיות 

 .דף מ"ב ע"א אש"ל אות א'פרק ד' אוצרות 
שהוא גורם להביא במלכותו, וכמו שכתוב בפסוקים  חיוביתיש כאן ובכל מלך פעולה הנה  רפג
ים " ר ָמְלכּוְוֵאֶלה ַהְמָלכִּ המשכה חיובית ואחר  וימלוך... וכו' יש בחינה של "ְבֶאֶרץ ֱאדֹום ֲאשֶׁ

 וכו'... וימלוך , וכו' יש מלך נוסף, וזו ירידת אותה בחינה שגרמו להביא במלוכתם ואז וימתכך 

לשים לב לשמות המלכים כאן וכן לעיל ולקמן קורא להם לפי שמות הספירות ולא לפי יש 
היות ולעיל ביאר כל מלך כנגד איזה  ונלע"דהשמות שלהם בפסוקים 'ואלה המלכים וכו', 

שכן גם בתורה הם רומזים, לפי  ,לקרא להם בשמות של פסוקי התורה הפסיקספירה הוא, 
הפשט, למלכים ממש שמלכו בארץ אדום כמו שמבאר בסדר הדורות כל מלך באיזה תקופה 
מהאבות מלך כנ"ל ולכן כאן שאנחנו מדברים בספירות רוחניות ולא במלכים כפשט התורה 

בשם ספירות. ועוד שלפעמים מחלק הת"ת לשני שלבים כמו בפרקנו או  אותם נזהר לקרא
או בנפרד, או כולל הדעת כמו כאן, לכן עבר לשמות הספירות. אע"פ שיש  יחד ולל נצח הודכ

  .וצ"ע, נלע"דשמשתמשים בשמותם שבפרשת וישלח ע"כ  הכוונהכוונות בסידור 
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 ראהנק ב'-ו' אורות שהיו עמו נכנסו בכלי המלך ה-כמ"ש, ושאר ה רפדלעולם הבריאה

חסד, ואז עדיין או"א עילאין היו פנים בפנים כי אינם חוזרים אחור באחור עד שיגמר 

דבקות הזה לגמרי תר להסיר הוהכל לירד כי הם דבוקים פנים בפנים וצריך שיגמ

קות כל זמן שעדיין נשאר קצת דב [ב' ע"י]אוצרות דף ואח"כ יחזרו אחור באחור, אבל 

דבקות הגמור של או"א תולהלאה נבאר בע"ה ענין ה אחור באחור, םחוזרי ןבהם אי

 בהיותם פנים בפנים מה ענינו:

כשירדו החסדים והגבורות מרישא דאו"א עילאין עד למטה בגופם בין הב' והנה 

, והנה בפנים שלא חזרו מבחינת פנים בהכרח הוא שגרם חסרון אור אעפ"י רפהכתפין

 הסתכלות עיני או"א זה בזה.  רפוחסרון [ג' ע"י]אוצרות דף ענין חסרון הזה הוא בחינת 

ה' חסדים שיתפשטו בגופא דאבא -שהוא החסד המשיך ה ב'-מלך המלך ה וכאשר

שהוא הגבורה, ואז  ג'-אורות ירדו במלך ה ה'-כנודע, וכשמת הוא ירד בבריאה וה

והחסדים ירדו ה' חסדים כנז"ל, -נפלו האחוריים דאבא הנעשים ע"י התפשטות ה

החזיר אבא אחוריו אל פני הבינה אשר בחינה זו נקראת אחור ואז ביסוד דאבא 

 כי פני הבינה נכח אחורי החכמה הם עומדים.  רפזבפנים

נגמר עד שליש הת"ת כנז"ל. ויש לומר כי אותו שליש  לאהרי פרצוף אבא  אמרת םוא

אבא עילאה הוא בערך יסוד והוא דוגמת ז"א עם המוחין שלו דמצד אל של הת"ת 

 . וכל דרוש זה צריך שתבינהו ע"ד הדרוש ההוא והכל בציור א' ואז תבינהו. רפחהבינה

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
, בפרקים והיכן נשאר אורו, זה יבאר בהמשךבבריאה כאן הרב לאן ירד הכלי  לא מבאר רפד

מבאר איך השפיע  וכאן בפרק זהיין אחד מסויים, . וכמבואר שבכל פרק מבאר ענהבאים
של המלכים לבי"ע, לאו"א  גרמה נפילתםשל הדעת וכן של כל מלך ומלך, ומה מלכותו באו"א 

 וישסו"ת באצילות.
שכן כתב  בסדר קויםמכאן משמע שהג"ר בפרטיותם היו בהם י' ספירות והם היו הנה  רפה

כתב רע"ב  במבו"ש דף ה'ורה, ואע"פ שהרב חסד וגבשהם  בין תרין כתפיןכאן שהדעת ירד 
בדרך קוים. זהו רק לאפוקי שלא היו כדרך פרצופים  לא היושהג"ר ספירותיהם בפרטות 

 . אש"ל אות ג' אוצרות דף י' ע"אאך היו נקודות בסדר קוים. ראה  המלבישים זה לזה
שכן בדעת יש ה' חסדים וה' גבורות ים קשורה עם הדעת העינלהבין שהסתכלות  צריך רפו

 . ן"עיכמניין  ק"לגימ' הרי  הויותוהם מסומלים בחמש 
 חלש רבי בעיניהדרבי הוה  אסייהשמואל ירחינאה :... דף פ"ה ע"ב בבא מציעאבגמרא ועוד 

אמר ליה לא יכילנא אשטר לך משטר ]אמר ליה[ לא יכילנא הוה  אימלי לך סמאאמר ליה 
של רבי ששמואל היה רופא הרי  ... ע"כ.ואיתסי תותי בי סדיהמותיב ליה בגובתא דסמני 

וריפא אותו  דעתהכנגד ון כומהסבל מכאב בעין שם לו תרופה חזקה כנגד העורף  כשרבי
 .עיניוב

באחור מה שהוא מזכיר תחילה הוא  פניםאו  בפניםאחור כשהרב משתמש במושג הנה  רפז
 .אימא או נוק' הנקבהאבא או ז"א והשני היא הזכר 

הרב רוצה לבאר לנו איך לא נקרא ירידה לגמרי של אחוריים דאבא עד שירד השליש  הנה רפח
המוחין שלו הבאים לו מלובשין מקבל כשהז"א עליון דת"ת שהוא באבא בחינת יסוד והוא 
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ואין לו אחוריים שירדו ממנו לפי שכל היסוד  רפטהיסוד כולו הוא בחינת פנים והנה

של הזכר נכנס תוך היסוד של הנקבה וכולו הוא בחינת פנים, משא"כ בשאר הגוף שיש 

בל האחוריים אינם דבוקים עמה ולכן זרים נגד פני הנקבה אובו בחינת אחוריים הח

 היות פגם וגרעון ביסוד של אבא: רצסיום האחוריים של אבא הם נגמרים לירד טרם

גבורות באימא עילאה  ה'-הוהוא הגבורה והמשיך התפשטות ג' -מלך ההמלך  ואח"כ

' שהוא הת"ת ואז דירדו בכלי ה אורות ד'-ירד אל הבריאה, וה הוא בגופא, וכשמת

דאימא ונפלו גם האחוריים שלה למטה ואז ג"כ אימא  יסודהתפשטות הגבורות בנפל 

 באחור.  החזירה אחוריה והיו אחור

עד  שליש העליון שלו שהואעד והוא הת"ת וכשהגיע האור  ד'-מלך מלך ה ואח"כ

כללות ה' חסדים ביסוד דאבא וה' גבורות ביסוד דאימא  נתהחזה אז המשיך בחי

בורות נכללים בו, וכבר ה' ג-סדים והה' ח-כנודע, כי לכן נקרא היסוד כל שכל ה

ביארנו זה הציור כי הדעת כולל רישא דאו"א והחסד הוא גופא דאבא והגבורה הוא 

 אימא. וגופא דאימא ושליש הת"ת העליון הוא יסוד דאבא 

האור הגיע לב' שלישים התחתונים דת"ת אז המשיך חסדים וגבורות  רצאכאשר והנה

' ג-, וכשמת ירדו הביחדברישייהו דישראל סבא ותבונה כי שם הוא מקום ראשם 

' שהוא הנצח ואז ירדו כללות ה' חסדים דיסוד אבא עילאה ה-אורות בכלי המלך ה

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

הרי שיש שם יסוד בשליש  בחזה דז"ארת היסוד( מסתיים ימא )עטבנה"י דאו"א, יסוד דא
כשאבא ויש"ס הם פרצוף אחד הרי עשינו ערכים זה בסוגיא שלנו עליון של הת"ת וכאן מדמה 

של או"א עילאין, ושני  יסוד, ושליש ת"ת הוא הם פרצוף אחד או"א וישסו"תואמרנו ש
לישסו"ת. וכמו שמסיים הכל בציור אחד, אע"פ שהציור רחוק  ראששלישים תחתונים 

בהבנה יש קצה חוט שהרב נאחז בו לצורך הדרוש. דהיינו שכמו שבז"א בשליש עליון של 
הת"ת שבו יש יסוד דאימא, גם כאן שליש עליון ישמש לאו"א בחינת יסוד. ועוד ממשיך 

יח שיש עדיין שם פנים אע"פ הרי הוכ בחינת פניםומבאר אם כן הרי היסוד כולו תמיד 
 , רק אחרי נפילת שליש עליון של הת"ת. לגמרישאחוריים דאבא נפלו, אך לא נקרא שנפלו 

של הת"ת שהוא  ןתמצא כי שליש הראשו ךוהנה כשתערי וז"ל: ע"ד-מבו"ש דף ח' ע"גראה 
ר כנזכר ולכן בהגמ עם היסוד דאימא כמו שהוא בז"אעד החזה הוא שיעור היסוד של אבא 

והתחיל למות ולהסתלק האור  מת הת"תוכאשר  ...אחורי אבא ליפולכל החסד למות נגמרו 
 דאו"אירדו כללות הה' חסדים והגבורות דב' היסודות דב' מלכיות  משליש הראשון עד החזה

.. ע"כ ונמצאו אחורי או"א עילאין יושבין פה למטה. ליפול לגמריונגמרו אחוריהם  עילאין
 ותר מתוקן.ע"ש. איך הלשון י

נקודים בעץ חיים כתב שם שיש אחוריים ביסוד וראה  ו'שער הארת המוחין פרק  עיין רפט
 .אש"ל אות ו' פרק ז'

האחוריים שלו וכמו שביאר שלכל הגוף יש בחינת פנים ואחור הרי שיש פנים ואחור  לאבא רצ
עד שהשליש ת"ת שהוא  לגמרילא נקרא שירדו זה אך וחזרו אחוריו נגד פני הנקבה ירדו 

 .לגמריבחינת יסוד באבא ירד ואז תיקרא ירידת אחוריים דאו"א 
פרצופים של חכמה ובינה ד' -מלכים האלה ב ז' מציאותכאן כמו שצוה הרב להעריך  הנה רצא

ת התחתונים ואז בערך זה שני שלישי ת" ישסו"ת, כאן עוברים לגבול וישראל סבא ותבונה
 וכן בהמשך דוגמת או"א. ישסו"תי לראש במלוכתם הם משפיעים
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, לגמריוכללות ה' גבורות דאימא עילאה ואז נגמר לירד כל בחינת אחורי או"א עילאין 

דישראל סבא וגבורות מרישא דתבונה עד  [ד' ע"י]אוצרות דף וגם ירדו חסדים מרישא 

למטה בגופא בין הב' כתפין, וגם ישראל סבא ותבונה נגרע מהם הבחינה של הסתכלות 

 ילאין:באו"א ע "לעיניהם זה בזה ע"ד הנ

ה' חסדים בגופא דישראל סבא, וכשמת ירדו שאר -מלך הנצח והוא המשיך ה אח"כ

פני התבונה  נגדישראל סבא והחזיר יש"ס אחוריו דאורות בהוד וירדו האחורים 

 . עילאיןבאו"א  כרכנז

ה' גבורות בגופא דתבונה, וכשמת ירדו הב' -מלך ההוד והמשיך התפשטות ה אח"כ

אורות ביסוד, ואז הכלים של נצח והוד ירדו אל הבריאה ושניהם יקראו מלך א' בלבד 

כנז"ל דתרוייהו אינן רק תרי פלגי גופא, ואעפ"י שמלכו זה אחר זה עכ"ז שניהם 

ור נקראים מלך א' בלבד, ואז ירדו גם אחורי התבונה וחזרו ישראל סבא ותבונה.אח

 באו"א עילאין. כנזכר באחור 

והוא יסוד והמשיך כללות ה' חסדים ביסוד דישראל סבא  ו'-מלך מלך ה אח"כ

 וכללות ה' גבורות ביסוד דתבונה, וכשמת ירדו גם בחינות אלו. 

' שהוא המלכות בכלי שלה היא לבדה ואז המשיכה כללות ה' ז-מלך מלך ה אח"כ

במלכות יש  םגבורות במלכות דתבונה כי ג חסדים במלכות דישראל סבא וכללות ה'

כלה כמו שהיסוד נקרא כל. נקראת ביסוד, כי לכן גם היא  כרכללות ע"ד הנז גם כן

וכשמתה היא אז ירדו כללות החסדים והגבורות ממלכות דישראל סבא וממלכות 

 דתבונה, והכלי של המלכות ירד לבריאה. 

של כל הד' פרצופים דאו"א וישראל סבא ותבונה  רצבעתה נגמרו כל האחוריים גם

 . לגמריליפול 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
לפי שבירתם של ירידת אחורי חכמה ובינה,  :הרמח"ל בכללות האילןלשון  לסיכום זה רצב

, ונפלו חסדים וגבורות שבחכמה ובינה לגוף, נשבר דעת. כיצד, חכמה ובינה פב"פ, ז' תחתונות
, ירדו אחורי אבא עד היסוד והפך אחוריו לפני אמא. נשבר חסדחזרו שלא להסתכל זה בזה. 

 נשבר שליש תפארת, ירד אחוריים של אמא עד היסוד, חזרו שניהם אב"א. נשברה גבורה
, ירדו חסדים וגבורות שבישסו"ת בגופם גמר התפארת להשברירדו אחורי יסודות דאו"א. 
ירדו אחורי  נשבר יסודסוד. ירדו אחורי ישסו"ת עד הי נשבר נ"החזרו שלא להסתכל זה בזה. 

, ירדו אחורי עטרותיהן, ונשלם פגמם של אחורי נה"י דכתר שבהם נשברה מלכותיסודיהן, 
 . עכ"ל. ע"ש נכנסים החסדים וגבורות בחכמה ובינה.

, וכמו מה שגרמו במלוכתםסידר כאן רק מה שקרה בירידת המלכים ולא כתב  הנה הרמח"ל
אמת, להם זה היה מספיק לחזרה אך אנחנו צריכים כן מה שנביא מהאש"ל בשם השפת 

עץ ראה  נפילתםומה נגרם ב מלוכתםלסדר טבלה שלמה ט' שלבים של ירידה מה גרמו ב
הבאתי  .שם טבלה ורצוי שתעשה כזה בעצמך ואז תדע שהבנת את הסוגיא חיים למוצאיהם

 " בסוף הספר.קונטרס הציורים"-ב 7אותה ציור 
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בחשבון בחינת כללות החסדים וגבורות  ולא נכנסעילאין למה באו"א  אמרתם וא

שנכנסו בחשבון המלכות של ישראל סבא  רךדל במלכות דאו"א עילאין עשהם 

  .ותבונה

העטרה שהיא המלכות,  נתכי נודע כי בשליש העליון של הת"ת שם הוא בחי ויש לומר

תבונה יותר ממלכות הבינה דוהרי היא נכללת ביסוד, אבל כאן היא נגלית המלכות 

, רצגתבונה היא מלכות ממש בערך כללות בינה ותבונה יחד בפרצוף אחדהכי מלכות 

גופא של הכללות והוא מקום החזה של  נתאבל המלכות של אימא עילאה היא בחי

  בינה ותבונה יחד כנודע ואיננה מלכות ממש: של אחד הת"ת של כללות פרצוף

ובמקום אחר כתבתי שאחוריים  ,]מע"ח מ"ק כאן כתבתי שאחור כל הארבעה נפלו

 של ישסו"ת לבד נפלו ואפשר שכל זה נקרא בסוד ישסו"ת.[

 

 

 : או"א היו תחילה פנים בפנים לי למזכרת

 שבעה מלכים.העמדה וקיום זו הבחינה היו מ"ן 

 ראשון ובו היו כלולים כל השבעההדעת יצא 

 תם לא נתקיימו וירדו לבריאהוהמשיכו חסדים וגבורות במלכ

 .ירדו גם אחוריים דאו"א וישסו"ת בט' שלבים נחלקו כנגדם

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

"שפת אמת" כתב יד -ראוי להביא את הסיכום לסוגיא כפי שהעתיק רבי שאול מה וכאן
היאך לי למזכרת אכתוב וז"ל:  אוצרות חיים דף י' ע"ד פרק ז' משער הנקודים אש"ל אות ז'

אלו  לכיםמ'ז-היה סדר ירידת חו"ג אלו )אחוריים דאו"א וישסו"ת( במיתת כל אחד ואחד מ
ה"ג באבא ו ה"חנפלו חו"ג אלו בין כתפין דילהון ת הדעת כשמוהיכן מקום חנייתם והוא ד

 וכשמלך מלך השני שהוא חסד )הנה כאן לא כתב מה גרם מלך הדעת במלוכתו(באימא. 
אלו ונתקבצו  ה"חחסדים אלו בחמשה קצוות של אבא וכשמת )החסד( נפלו  ה'נתפשטו 

 לכתוב לון ראוי כל לומד ... ע"ש באורך כל הסדר. וכוכו' בסיום הגוף דהיינו בראש היסוד
 שהבאנו לשונו לעיל. הרמח"ללראות אם הבין הכל היטב וכמו שסיכם ג"כ  למזכרתלסיכום ו

השאלה היא נפטרת מעצמה שכן במקום החזה שאמרנו שהוא בחינת שני שלישי הנה  רצג
שכן המלכות דאימא עילאה היא התבונה עצמנ אך בהיותם פרצוף  מלכות ממשהת"ת אינה 

אחד בינה ותבונה אז המלכות של התבונה היא המלכות ממש של כללות בינה ותבונה בהיותם 
 . פרצוף אחד
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 ח פרק - שער הנקודים
 

 [הוא פרק ב' משער השבירה ייםחץ בע]

פרצופים כנז"ל וגם  ד'-היותם נחלקים ל נתנתבאר מה שנפל מאו"א וגם בחי והנה

מלכים שהם זו"ן ועוד  ז' ירדושונמצא  [אע" יא]אוצרות דף ' המלכים. זנתבאר סדר יציאת 

, סך כולם הם י"א בחינות רצדישראל סבא ותבונהשל ' אחוריים של או"א עילאין ודה

י"א סמני  ודסה ומן הסיגים שלהם נעשו הקליפות, וז רצהשירדו ומהם נתבררו

ות שנשארו מאלו הי"א בחינות שירדו כנז"ל ולא יכלו אלו הקטורת שהם י"א אור

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
מלכים  ז'צריך להבין כאן דברי הרב שאינם פשוטים שכתב שמה שירד בבי"ע הם ה הנה רצד

שבקלי', וזה קשה  הקטורת, כנגד י"א סמני י"אך כולם ' אחוריים של או"א וישסו"ת סדועוד 
 . ולא לבי"ע באצילותשכן למדנו שאחורי או"א ירדו 

בחינת אחוריים אלו  .א'אחורי או"א וישסו"ת.  אובחינות של נה"י  ב'שיש  וצריך להבין
ושם היו בעיבור בתוך הבינה הוא כי המלכים שירדו לבי"ע  .ב', ז'כנ"ל פרק  שירדו באצילות

ירדו עם בחינת נה"י )אחוריים( של או"א וישסו"ת קבלו מוחין מלובשין בנה"י דאימא. ו
, כמו עצם מעצמם ובשר מבשרםשהלבישו את המוחין של המלכים האלו, וזה היה להם 

אחוריים של  ולאירד עמהם לבי"ע, זה שנלמד בתיקון שיש לבוש למוחין מנה"י דישסו"ת. 
באצילות, אע"פ שבהמשך נלמד שהמלכים התחתונים שמשני ו ונשאראו"א וישסו"ת שירדו 

שלישי תפארת ונהי"ם קבלו לבוש מאותם האחוריים של או"א שירדו באצילות, הם לא 
 עיקר. 

"שאפשר שבעת  רבי מאיר פאפירששכתב בשם אש"ל אות ח' אוצרות דף ח' ע"א ראה 
יפה שעה ע"ח א' דף  המלכים היה סדר התלבשות האורות לפי שעה" ע"כ. וראה גם הרב

ועיקר הדבר איך היו ז' וז"ל:  מבו"ש דף נ"ו ע"דראה וכן  שהאריך הרבה בזה, ל"ד ע"ד
אחוריים נשברו מן חו"ב וישסו"ת ונתחברו למעלה משבעה מלכים אלו  ד'הוא כי  ונעשו י"א

כי זהו מבחינה שמתלבשת בזו"ן איך מחו"ב כו' היו קליפות  ואל תתמהעמהם והיו י"א. 
אש"ל דף ל"א עכ"ל. וראה  טה להיות להם מוחין ובאותה הבחינה נחשבת כזו"ן ממשלמ
. סוף אוצרות אות ק"ג וכן אות ק"ח)הרנ"ש( בהרב נתן שפירא : וכן ראה הגהות ב'אות  ע"ג

 .בעניין הקטורת חלק א'כוונות החול " מקור הישועהראה "
צריך להבין שהמלכים הנאמר כאן אינם דברים פשוטים איך נוצר הקלי' ומדור הקלי'. גם  רצה

אך שם הכל מעורב יחד ואינו ניכר מה מלכים וניצוצות קדושים, ומה הן  ירדו למקום הקלי
ומן הסיגים שבהם נעשה הקלי''. הכוונה שעל ידי נתבררו הקלי', וזה מה שכתב כאן: 'ומהם 

לים דמלכים והרפ"ח שמעלים בכל מצווה ותפילה, עולים יחד של הכוהתיקון הבירור 
הבירורים השייכים לאותה תפילה ומצווה, והם המ"ן העולים להתקן. ועל ידם גורמים זיווג 

ומורדים המוחין והאורות החדשים המתקנים אלו הבירורים, והם  דע"ב ס"ג דא"קעליון 
עולמות והפרצופים ותיקונם, . ועל ידי השתלשלות המ"ה החדש וט' ספירות של ב"ן

 מתברר הטובבתיקון כך הרי המחייה אותם. והנוגה  ,ומהשארית שבכל עולם נעשה הקלי'
, וקלי' הקלי'מהשארית בכל עולם נעשה , והקדושה מהם נעשים פרצופי הקדושה דאבי"ע

זה "פטום הקטורת" שעל ידי על ידי יש בירור ותיקון נוסף והוא כך . ואחר נוגה מחיה אותם
מוציאים את ניצוצות האור מקלי' נוגה. ואז נשארים הקלי' ללא חיות ומתים. כך נעשה 

. וכן נה"ש הקדמת פיטום הקטורת דף כ"ה ע"דהבירור והתיקון וזה בקיצור נמרץ. ראה 
 . ע"ש באורך. מבו"ש דף ט"ו ע"ג
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האורות להתברר ונשארו נתונים בתוך הקליפות כמבואר אצלינו בסוד פטום 

 הקטורת. 

ב'( שהוא החסד ולא -ה –)נ"א  רצולא ירדו אחורי אבא עד שמת המלך הראשון נהוה

ג'( שהוא הגבורה, באופן כי במות -ה –ב' )נ"א -ירדו אחורי אימא עד שמת המלך ה

 הגבורה אז נשלמו אחורי או"א לירד. 

אין אלו נקראים  הזל כם הוא כי אעפ"י שבמיתת החסד ירדו אחורי אבא ע והענין

אחוריים גמורים לפי שעדיין היתה הבינה בבחינת פנים עמו והיתה מאירה באחוריו, 

רק כשירדו גם אחורי אימא ואז  ונמצא כי עדיין לא ירדו בעצם כל בחינת אחורי אבא

והיו אחור באחור כמ"ש בע"ה באורך בדרוש פרצופי יעקב ולאה  לגמרי ירדו שניהם

 מהיכן יצאו וע"ש:

ירידה לגמרי עד מיתת הגבורה שהוא המלך  ראתכי אין ירידת אחורי או"א נקונמצא 

הראשונה כי ' המלכים היא מיתה גמורה תכף מן העת זג'(, אבל מיתת -ה –)נ"א  ב'-ה

הרי במות החסד נשברו כל בחינותיו לגמרי ונאמר בו מיתה ממש. נמצא כי מיתת 

המלכים מתחלת להקרא מיתה מן העת שמת המלך הראשון, אבל ביטול אחורי או"א 

 . רצזג'(-ה –)נ"א  ב'-אינה ביטול עד מיתת המלך ה

זה של מ"ב הוא וכו', כי כבר ידעת כי שם  אבגית"ץתבין סוד שם מ"ב שהוא שם  ובזה

מלכים הנז', ונמצא כי שם  ז'-ביצירה, והיצירה היא בחינת זעיר כנודע שהוא סוד ה

 מ"ב הזה הוא מדבר בסוד המלכים. 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
וצה , כאן הרב רהחסדוהשני הוא  הדעת שלמדנו שהמלך הראשון שירד הוא יפל עף א רצו

 הראשוןוכו', שהפסוק  אנא בכח, שהוא מ"בללמד אותנו איך נרמזת ירידת המלכים בשם של 
ורומז לירידת אחורי או"א,  גבורהמלכים, והפסוק השני הוא ב ז'-רומז לירידת ה חסדהוא ב

, ומה הדעתלכן הרב מתעלם מהסדר המקובל אצלנו שהביא לעיל שהמלך הראשון הוא 
, אבגית"ץשהוא  מ"בשל שם בן ראשון למיתת המלכים בפסוק ה שחשוב לו כאן למצא רמז

)נוסחא  . )כאן יש נ"אקרעשט"ןוירידת אחורי או"א בשם השני, של שם בן מ"ב שהוא 
בעניין  בספרים אחרים בסוגריים השארנו אותה. אך כאמור נראה א-במקום ה ב'-ה אחרינה(
 .(דווקאגירסתנו הנכון היא  דרוש זה

והעיקר  בפרק הזה, הרבכאן מה שרוצה ללמד אותנו  אינושארנו בסוגריים הנ"א כל ה הנה רצז
מה  וזה עניין כל לימוד הפרק הזה. ,גבורההוא ומלך שני  ,חסדהוא גירסתנו שמלך ראשון 

שם מ"ב, יש גם כאן מהות שאין לנו בזה סוד שצריך להבין שהרב כאן רוצה ללמד אותנו 
 הבנה עד שיאיר ה' עיננו אמן. 
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טעמים והוא כנגד האצילות,  ראתסתכל תראה איך שם ע"ב הוא במוחין והוא נק ואם

מלכים אח"כ הטעמים של ס"ג הוא בבריאה, והנקודות שלו הוא ביצירה והם סוד ה

 . רצחשמתו כי הנקודות הם בחינת זו"ן שהם יצירה

כוונת שם מ"ב הזה הוא להעלות כל הבירורין אשר נשארו מזו"ן ביצירה  ואמנם

. וא"כ ודאי הוא כי בשם זה נרמזה מיתת רצטועשיה כי כל שם מ"ב הוא להעלות כנודע

מיתת הז' המלכים, ועל סדר מיתתן הוא סדר העלאתן ע"י הבירור בכח שם זה, ולכן 

 מלכים נרמז בשם הראשון וביטול האחוריים דאו"א נרמז בשם הב'.

' מלכים בלבד, וממדרשים ז-הוא כי מהאדרא רבא וזוטא נראה שלא מתו רק ה והענין

פגם כמעט אפילו ו ,בספר הזוהר נראה כי גם באו"א יש ביטול [בע" יא]אוצרות דף אחרים 

 בכתר. 

נקודות נפלו מהם בחינות ובכולם היה  י'-הענין הוא כי ודאי הוא שמכל ה ואמנם

היותם אחור באחור ובין בבחינת היותם פנים  נתביטול, רק שזו"ן נפלו כולם בין בבחי

כי הכל ירד לגמרי, אבל או"א שלא ירד מהם רק  מיתהבפנים, הנה זו תקרא 

של  יםאחוריה נתנו רק בחיולא מיתה, והכתר שלא נפל ממ ביטולהאחוריים יקרא 
 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

. ביצירהעם המלכים שהם  ביצירהשהוא  מ"בהמסע הזה עושה הרב לקשר את שם  כל רצח
ולכן שייך למצא את הרמז בזה השם, שיש בו קשר עם המלכים ועם זו"ן שהם כנגד היצירה, 
בנפילתם וכך בעלייתם, שהוא השם המעלה אותם מהקלי' וכמו שאנחנו מכוונים בתפילה 

מעלה תמיד מציאות ירודה לעולם מעל, כמו שאומר  הוא מ"בוכו'. שם  אנא בכחבשם זה של 
הו, וכאן הרי בריאה ב' של ובראשית עד ב' של ב-אותיות ראשונות מ מ"ב-הרב שסודו מ

ז א' של אאותיות בשירת הים מ מ"בחדשה מעולם התהו לבריאת העולם, ועוד מוזכר עניין 
הוא יציאה ממצב  מ"בם מר הרי כאן יציאה ממצריים ולידת העם, כל שא' של לאישיר ועד 

אך כמו שנבאר באות הבאה יש בכל עולם  עשיה ליצירהירוד למצב גבוה יותר ובתפילה מ
 אחר. מ"בשם 

 עולמות ידועים. ג' -ב מ"ב' בחינות שם גנקרא בישיבתנו 'מעלית'. ויש  מ"בשם כל  רצט

 וכו'.  אנא בכחשהוא  דיצירה מ"ב, זה השם המעלה מהעשיה ליצירה הוא שם בן א'

 אהי"ה יה"ווהוא מה שרואים בכוונות העליות בשבת היוצא משם  בריאהנוסף ב מ"ב, יש ב'
 ז'שמות הנקראים  ז'. ומהם יוצאים מ"בג"כ גימ'  אהיה אהי"ה, או בחינת מ"בשניהם גימ' 

-מצפ"ץ מ :גי"ה, ה' דאה-אלקים מ ניקוד: הוי"ה בבהי"ה, א' דא-: הוי"ה מאמרגלאן והם: 
מצפ"ץ  :ז"ו, ה' דיה-אלהים מ :וה"ו, י' די-: א"ל מה. ה' דאהי"ה-י"ה אדנ"י מ :ד"ה, י' דאהי

 דבריאה. מ"ב. הרי שם ו' דיה"ו-מ

, של שמות הוי"ה ומלא דמלא, ומלא, פשוט, באצילות הוא מה שרואים בקדיש שהוא ג'
 כ"ח ' אותיות, והמלא דמלאי' אותיות, והמלא ד. שהפשוט ע"ב וס"ג ומ"הבמילואם שהם 

 שלישי.  מ"ב. הרי מ"באותיות סך כולם 

שהוא סוד העלאת נשמות המתים שמכוונים בקדיש אחרון קדיש רביעי  מ"ביש שם  ועוד ד'
, הוי"ה אלהינ"ו הוי"התפילה. בסוד תחיית המתים והוא  בכללפני עלינו לשבח  יתמי

' גאותיות. הרי י'  ה"מומלא ד ה"הוי, ועוד ו"ז כוז"ו במוכס"כוזואותיות שלאחריהם והם 
 . ע"כ.ב"מאותיות סך כולם  ד"יפעמים 
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אשר אין בחינה זו נכנסת אפילו בערך  כרכנז שנה"י שלו שנכנסו בסוד מוחין דאו"א

 בעלמא.  פגםאחוריים, לכן לא יקרא ביטול בכתר רק 

הולך מעולם לעולם ונבדל מי שיש טעם אחר והוא כי הנה איננו נקרא מיתה רק עוד 

ירדו אל הבריאה יקרא מיתה כמ"ש מלכים שהיו באצילות ו ז'-מעולמו, ולכן ה

לא תימא דמיתו אלא כל מאן דנחית מדרגא קדמאה דהוה  (דף קל"ה ב')באדרא רבא 

ביה קרי ביה מיתה כד"א וימת מלך מצרים וכו'. אמנם אחורי או"א שנפלו לא ירדו 

בעולם האצילות עצמו ולכן להיותם שלא במקומם יקרא  מעלהבבריאה אלא נשארו ל

 ביטול אבל לא יקרא מיתה:

הוא כנגד החסד כנודע, ולפי  אב"ג ית"ץהנ"ל כי הנה שם מ"ב ענין שם  שאעתהונבאר 

לכים, וזהו מ 'ז-שממנו מתחיל מיתת המלכים כנ"ל לכן בזה השם נרמז ענין מיתת ה

מלכים דמיתו כי  ז'-והם סוד ה י"ו' מבגיאבגית"ץ כמו אבג"י ת"ץ כי אבג"י  רושפי

הם  אב"ג, ואותיות של י' של אבג"יבלבד והיא  א' היו"ד היא המלכות שהיא נקודה

ז"ל כי רשות מרו רשא ודסה מלכים, וז ז', והרי הם "אצוות דזק' ו' והוא ו' מבגי

רשות הרבים  ראים' מלכים הם הנקז-אמה וכמ"ש בע"ה כי אלו ה י"והרבים רחבו 

 רה"י.  ראיםנק שבבהיותם קודם התיקון, ואמנם אחר התיקון

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 שלנה"י של הכתר שהוא בחינת אחוריים ה פגםהארכנו בדבר זה רק נזכיר בחינת הלעיל  ש

שהלבישו המוחין שנתנו לאו"א בסוד לבוש באותם האחוריים שנפלו מאו"א באצילות,  א"א
ק של או"א, ורק היות שבאו מא"א של או"א ולכן לא יקרא הפגם ר עצם מעצמםואמרנו שהם 

 בא"א. פגםבחינת  קצתיקרא 
מלכים בשם הראשון, וירידת אחורי או"א  ז'-מתחיל לבאר את הרמז של מיתת ה כאן שא

ת"ץ  ישהוא כנגד החסד ומחלק אותו לאבג" אבגית"ץומתחיל בשם הראשון  בשם השני
ז"א הרי איך רמוזים הז' מלכים  ו'-היא המלכות וה י'-דווקא לרמוז שה ט"זולא  י"ו ומבאר 

 .לכן נתצו וזהו ת"ץ  לרשות הרביםוזה רומז 
 הרביםמדגיש לנו את סוד התיקון, שמצב המלכים עמידתם ושבירתם, רומז לרשות  כאן שב

ינּואמה, ובמצב זה אומר:)ישעיהו נ"ג ו'( " י"ושרוחבו  יש ְלַדְרכֹו ָפנִּ ינּו אִּ " וכן כָֻּלנּו ַכצֹאן ָתעִּ
ְרֶעה)איכה א' ו'( " ים לֹא ָמְצאּו מִּ פסוקים אלו מורים על הגלות שהעם  ".ָהיּו ָשֶריָה ְכַאָילִּ

ויש  .היחידואז הוא רשות בקוין שלושה, ופרצוף בעיבור וצריך לתקן אותם ברשות הרבים. 
באדרא רבא לרמוז עניין הגאולה.  רשב"י וזה מה שפתח המשך עיבור שני דמוחין דגדלות.

וז"ל:... "תניא, אמר רבי שמעון לחברייא, עד אימת ניתיב בקיימא  "ק נשא דף קכ"ז ע"בזוה
יומין זעירין, ומארי  ֵעת ַלֲעשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו תֹוָרֶתָך:דחד סמכא, כתיב )תהלים קיט קכו( 

דחובא דחיק, כרוזא קארי כל יומא, ומחצדי חקלא זעירין אינון, ואינהו בשולי כרמא"... ע"כ 
 ע"ש. 

שהכין לנו רשב"י  הגאולהשצריך לבאר את עניין השבירה והתיקון והוא תורת  והכוונה
 שלא נהגו כבוד זה בזה  ,רשות הרביםבזוהר, אחר שמתו תלמידי רבי עקיבא שהיו בבחינת 

זמן  עבור אחרהתרופה  את הכין לנול שנחרב בגלל שנאת חינם, צריך וחרבן בית המקדש
ותיקון בחינת  אחדותהבין צורך הלן נגנז כאלף ושלוש מאות שנה(. אלף שנה. )ולכ הגלות

עיבור ואז יש בחינת  ו"קוזה עיבור ראשון שהוא בן  ימין שמאל ואמצע, ג' קוים פרצוף הכלול
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של  ת"ץ ודסה הלא הם נתצו ונשברו ומתו, וז אבג"י ראיםמלכים הנק ז'-אלו ה והנה

לכן נרמזו מיתת כולם  כריםאבגית"ץ, ויען שמהחסד הזה התחיל מיתת המלכים הנז

 בשם הזה הראשון. 

השטן שהיה נמצא  רושההוא אבגא דבי רב פי מפרשין אבגית"ץ מלשון תלמודויש 

בבית המדרש ההוא, ונמצא כי אבגית"ץ הוא ממש ע"ד מ"ש לעיל באותיות שעטנ"ז 

 . ג"ץ שצירופם שט"ן ע"זג"ץ 

' אשר במיתתו נפלו בשל קר"ע שט"ן הוא בגבורה שהוא המלך ה ב'-השם הוהנה 

בשם הזה, וזה  [גע" יאדף  ]אוצרות, ולכן נרמז ביטול אחורי או"א ןכם אחורי אימא ג

מלכים רק קריעה  ז'-ממש כמו ב שבירהביאורו, קר"ע ר"ל כי כאן לא היתה מיתה ו

בעלמא ונשאר במקומו, אבל הנתיצה היא הפלת האבן בכח ממקומה למקום אחר 

 יצאו הקליפות הנק' בשם שטן, וזהו קר"ע שט"ן.  אתזהקריעה  דייל כנז"ל, וע

א יהו"ה דיודי"ן באבא ואהי"ה במילוי יודי"ן ואו"א בחינת פנים בפנים ה והנה

 . שג, כי הזכירה באה מצד פניםזכו"ר)רג"ל כמנין(  'מבאימא, ושניהם בגי

שהם אחורי ההוי"ה  כריםשל ב' שמות הנז שדאחור באחור הם האחוריים נתובבחי

אחורי וה"י וי"ו ה"י באבא,  יו"דה"י וי"ו,  יו"דה"י,  יו"ד, יו"דדיודי"ן בריבוע כזה, 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

מתוקן, שהוא בחינת עם ישראל ו"ק פרצוף  בואו רק אחרי היותשי דגדלות מוחיןשני ד
ואז נזכה לפתיחת ומוכן לקבל מוחין דגדלות. וזה עכשיו בגאולתנו ובריא  באחדותמאוחד 

 רשב"יזה גם רמוז בסיפור תיקון ולבניין בית המקדש. ומוחין דגדלות מעיינות החכמה 
שם על ידי , והמעין הרומז לתיקונם על עלמין דאתחריבוים שרומז חרובבמערה עניין של עץ 

 מים רומזים לחסד. מ"ה
. אך זוכרומחשיב הדבר וחוזר עליו אינו שוכח, ו פניוויים לפני שם דבר מס כשאדם שג

באחוריים שם הוא בחינת ריבוע המלא, ולכן נראה שמות בריבוע במקום ששם יש קלי 
וסכנה, כמו שנראה בירידת שפע לבי"ע בכוונות 'עלינו לשבח' וכן בכוונות חק לישראל בשנים 

 . ע"בשער המצוות דף ל"ו מקרא ואחד תרגום. ראה ב
אחוריים נקרא  הנהתשכ"ח,  יחדתקמ"ד  ואחוריים של אימאקפ"ד  דאבא הואאחוריים  שד

ונראה אותו באחור הפרצוף או בירידת אור מלמעלה למטה ועל ידי צורה זו יש ריבוע  גם כן
כמו בעלינו לשבח או נראה שמות בריבוע בירידת השפע מהחיצונים ולשפע  הבחינת שמיר

כי לשון הקדש  וז"ל:שער המצוות דף ל"ו ע"ב הסביר זאת היטב ב כוונת התרגום והרבב
כי התרגום היא הנקבה העומדת  יחידלשון  אחורוהתרגום נקרא  רביםלשון  פניםנקרא 

שהוא אחד לפי שבחינת שמות  התרגוםבענין  עוד יש טעם אחרולא שנים.  חתאבאחור והיא 
עם כל  מתחברהו"ה אשר תמיד אות ראשונה יה"ו י "הי' יכזה ריבוע האחוריים הם בסוד 

 ןכין זה בזה משא נקשר חדכי הכל אחדות א חדא האותיות שלאחריה ולכן התרגום נקרא
הנזכר אלא כל אות ואות  רךדל אשר אין האותיות מתחברות ע פניםבלשון הקודש שהוא 

חר כי מקרא לשון רבים. וטעם הדבר נתבאר במקום א שניםנפרדת בפני עצמה ולכן הוא 
 זו עם זוהוצרכו להתחבר האותיות  וכדי שלא יתאחזו בהםהקליפות נאחזות באחוריים אלו 

שבכולם ועם כל האותיות  הראשונהשבכולם מתחברת עם האות  האחרונהואף האות 
ע"כ ע"ש.  ]הקודמות[ אליה כדי שלא תפרד מהם ח"ו ואז יהיה אחיזה רבה אל החיצונים בה.
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ה"י יו"ד ה"י, אשר  אל"ףה"י יו"ד,  אל"ףה"י,  אל"ף, אל"ףאהי"ה דיודי"ן כזה, 

' מהוא בגי קר"ע שט"ןכי השכחה באה מצד האחוריים. ואמנם  תשכ"ח' משניהם בגי

 ל נפילת אחורי או"א:עלרמוז  כריםכמנין האחוריים הנז תשכ"ח

לענין ראשון כי הנה עד אשר לא מת שליש הת"ת עדיין לא נגמר ירידת ונפילת ונחזור 

, וכאשר היו המלכים האלו נכנסים בכלים שלהם היו מגולים לגמריאחורי או"א 

של הת"ת אשר אז נפלו שם  ]אוצרות דף יא ע"ד[ באור גדול, אבל אחר שמת שליש העליון

הנשארים כדי להכנס בכלים  האחוריים של או"א הנה כאשר יצאו שאר האורות

שלהם היו מלובשים באלו האחוריים שנפלו ונשארו באצילות כנ"ל והיו יוצאים 

תמיד עד שיכלו כל זה נשאר להם המלכים האחרונים מלובשים באחורי או"א, ו

מעלין זו"ן אל שהעלאת מ"ן  ודסה וזהבירורים לצאת עד לעתיד לבא במהרה בימינו. 

 כרכנז ועצמ אצילותשירדו שם למטה ב שההאחוריים של או"אאו"א והוא מסוד אלו 

 אשר לקחום הם. 

נמצא שאלו האורות שמן החזה ולמטה באים מכוסים, וכבר ידעת כי התעלמות  והנה

כך יש כח בכלי לסבול האור להיותו  דייל , כי עשוהאור וכסויו הוא מציאות תיקונו

לא יהיו שוים שבירת הכלים שמן החזה ולמטה שהם ב' שלישים  ןכם בא מלובש, וא

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

הבאנו כמה משלים  וכאןיותר.  קשר הדוקנים, שומרים על שבמקום סכנה מהחיצו הרי
כגון יהודי בחוץ לארץ צריך להיות קשור לקהילה, אחרת לא יוכל לשמור יהדותו,  א'להבנה 

וגם ילדים בגן ילדים בתוך הגן חופשים אך כשיוצאים בחוץ צריכים  ב'לא כן בארץ ישראל. 
חיל ביחידות רגילות קשור למפקד זוטר, אך ביחידות מובחרות בצבא  ג'שמירה יותר. 

 מאחורי קוי האויב קשורים למפקדים בחירים יותר וכו'.
מכאן שהלבוש שלקחו המלכים התחתונים מאחוריים דאו"א לפני כניסתם  משמע שה

לבוש זה והוא חלק מהבירור  אינו נחשבאך בעליית הבירור , ירד עמהם לבי"עלכליהם, 
הנה"י שנעשו  :א' בחינות אחוריים כנ"ל, בשיש  הרימבררים זו"ן מאחורי ישסו"ת ואו"א. ש

וזה מעלים בני  ובשר מבשרם עצם מעצמםונקראו על שם זו"ן  ' מלכיםז-מוחין ללבושי 
 . .בחינת אחוריים של או"א שירדו באצילותואז ניתן כח בזו"ן ומבררים  :ב. ישראל לזו"ן

אוצרות חיים דף י"א ע"ד אש"ל אות נתקנות בעליית הבירורים. ראה אלו. ושתי הבחינות
דכל פרט לברר זו"ן כך נתן כח ב :וז"ל [כ"ז ע"ב( ]דף כ"א ע"גף ד)נה"ש וז"ל: מביא שם  ט'

דזו"ן ההם  ההם דאו"א וישסו"ת ומחלקי האחוריים[ 2] מחלקי בירורי או"א וישסו"ת [1]
זו"ן  ,]אבד"ו[שבני ישראל מעלים את הבירורים מהבי"ע לזו"ן  אחריהנה , ע"כ. וכו' יעוש"ב

עצם מבררים מתוכם את הבירורים של או"א וישסו"ת הבחינות שהיו עם המלכים כנ"ל 
שנשארו הכוונה אלו ההם ובשר מבשרו וירדו למטה, ועוד גם מבררים מהאחוריים  מעצמו

 הרי שניהם צריכים תיקון. באצילות
וז"ל:... כדמיון הבא להביט  משל מהשמש: ומביא שם א' דף כ"ה ע"ד פרדס רימוניםראה  שו

שלא יוכל האדם להביט ברוב בהיקתו  הוא העלמוהשמש  גלוי ניצוץמפני  בניצוץ השמש
בעיניו ולא יזיקהו, וכן הענין באצילות  אז ישיג להביטויביט בו דרך מסכים  וכאשר יעלימהו

 . וזהו תיקונו איך השגת האור הוא על ידי כיסויוהרי כי יתעלם ויתלבש כדי שיתגלה.... ע"כ. 
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שבירת הכלים של הדעת והחסד והגבורה ושליש העליון של לתתאין דת"ת ונהי"ם 

 ת"ת כי ודאי יותר גדולה היתה שבירת העליונות משבירת התחתונות. 

טה שלישי הת"ת ולמ ב'-בבא התיקון של ז"א בעת תיקון פרצופו באו להפך כי מ ולכן

כנ"ל, וזה לפי שיש בהם יכולת  ותמגול [אע" יב]אוצרות דף היו אורותיו והחסדים שבהם 

לקבלם שלא ע"י מסך הבינה לפי שלא היתה שבירתם גדולה, אבל העליונות שהם 

מרישא דזעיר ועד החזה באו סתומים ומלובשים תוך מסך הבינה שהוא היסוד שלה 

ואעפ"י שגם הנצח  .יתה שבירתם גדולהוה ותכנודע, וזה לפי שבתחילה היו מגול

וההוד הם מכוסים וסתומים עכ"ז הרי נתבאר במקומו כי החסדים מכים בהם ואורם 

  .שזיוצא לחוץ

עד שליש העליון דת"ת שלו כבר ירדו אחורי או"א, אבל אחורי  "אבמיתת ז והנה

א, "או"א לוקחם זד יםיש"ס ותבונה לא נגמרו עד מיתת נוקבא דז"א, ולכן האחורי

האורות שלה בהם  יםישראל סבא ותבונה לוקחתם המלכות ומתלבשדוהאחוריים 

 . "אדוגמת המוחין דז

מה שאמרנו כי כאשר הזו"ן הם שוין בקומתם יחד פנים בפנים אז הנצח  שחתבין ובזה

דישראל סבא ותבונה הם מוחין לנוקבא  הוד ויסוד דאו"א הם מוחין לז"א והנה"י

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 המוחין השמ"ש:... ואעפ"י שהנו"ה וכו' בע"ח נ"ב אוצרות דף י"ב ע"א אש"ל אות י"ג שז

הנה השני  הזל כם דאימא עדנו"ה תוך תרין פרקין תתאין  מכוסים וסתומיםדנו"ה דז"א הם 
להתפשט  חוזריםחסדים העליונים להגדיל האור חוזר שחוזרים לעלות באחר חסדים דנו"ה 

בנו"ה  ומכיםדז"א )גוף( דאימא לנו"ה )לבוש( נו"ה  בין)בוקעים( תוך נו"ה דז"א, ומפסיקים 
  עכ"ל: לתוך נו"ה דז"אאור המוחין שבתוכם לחוץ  מגליםדאימא ו

בנ"ה דאימא שהיו תמיד מגולים,  נ"האיך מתגלים המוחין דנ"ה על ידי הכאת החסדים ד הרי
שם  ע"ח ב' דף ט' ע"בראה בגוף ז"א. דנ"ה , ואז מאיר אור המוחין הלבוש של המוחין שהוא

עולים החסדים  חב"דלבוש דאימא שם וגם ב בוקעיםוחג"ת מבאר שהחסדים עולים גם ל
וזה בזכות החסדים  בכל גוף ז"אאת הלבוש נ"ה דאימא שיהיו בחינת מוחין  בוקעיםו

 ."שערי הישועה"י ספרוראה בעניין זה בהמתפשטים שם. 
בית לחם קטע זה והבא אחריו נתקשו לפרשו וקשה מאד להבינו בפשטות, ראה ב" הנה שח

, וכן ז'-במדרגה ה על העתיד לבא" על דרוש זה שמגיע למסקנה שדברים אלו נאמרו יהודה
שמבאר עניין זה בתפילת שעה"כ דף ל"ח ע"ג ראה גם ב. אש"ל אוצרות דף י"ב ע"א אות ט"ו

ב' בחינות יעקב שיש מצב רביצה ומצב ללא רביצה עמידה רגילה. והדברים  וחזרה.לחש 
  וצל"ע. ארוכים ועמוקים והיעב"א

הי"ו, ראינו בסוגיית מנחת ערב שבת קודש מקור  הרב בלומנפלדאחר זמן בלימודנו עם  ב"ה
ל אחד : והענין הוא כמו ביו"ט ור"ח שמקבלים זו"ן כבתו"ח דף ק"ל ע"ב ד"ה וכתב בסופו

מוחין בפני עצמם דהיינו בר"ח ומנחת ערב שבת הוא מקבל מוחין מאו"א דישסו"ת והיא 
מקבלת מוחין מישסו"ת דישסו"ת וכן ביו"ט הוא מקבל מוחין מאו"א דאו"א והיא מישסו"ת 

א"כ עתה מסתלקים כל המוחין  ד"ה והנה: שם תו"ח דף קל"א ע"א סוףדאו"א... ע"כ ועוד 
לכות והז"א מקבל מוחין מאו"א עילאין על דרך האמור לעיל, א"כ דישסו"ת וניתנים למ
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האחוריים העליונים אשר נפלו  נתכי בחי והבן זה מאד ואז הם שוים בקומתם יחד

 נכנסים ברישא דזו"ן. ומאו"א וישראל סבא ותבונה הם הנעשים בבחינת מוחין 

ואחד בנוקבא  [בע" יב]אוצרות דף תבין מה שאמרנו שיש ב' בחינות יעקב אחד בז"א גם 

כי הראשון הוא מן אבא והשני הוא מן ישראל סבא, ואמנם האחוריים של אבא הם 

, וזה הדרוש "אגבורה דזשמאל בבצד ימין בחסד דז"א, והאחוריים של אימא הם בצד 

 יצטרך לך למקומו ושם יתבאר לך בע"ה:

לו נפלעיל ש נזכרכאן במקום הזה הוא מקום נפילת וירידת אחורי או"א שוהנה 

נשארו  "אנשברו עכ"ז האורות של ז "אבאצילות עצמו כי אעפ"י שהכלים של ז

באחורי אבא, וקו  "אמלובשים באלו האחוריים של או"א עילאין, קו החסד דז

 :מאד, והבן הקדמה זו שטהגבורה באחוריים דאימא

 בארוישלח בענין ואלה המלכים, כי הנה נת רשתלעיל לפרש הפסוקים של פ ונחזור

, והנה לכך תמצא כי שיאיך ירדו ד' אחוריים מן חכמה ובינה וישראל סבא ותבונה

 בןלבד והם בלע בשבהם  ד'-באלו המלכים לא נזכרו בכולם שמות אבותיהם רק ב

 עכבור.  בןבדד ובעל חנן  בןזרח והדד  בןבעור ויובב 

הם רק בעת המלוכה ותילא נזכר שמות אב ד'-תמצא שינוי אחר, כי אפילו באלו ה גם

בעור ובמיתה כתיב  [גע" יב]אוצרות דף  בןולא בעת המיתה כמ"ש וימלוך באדום בלע 

 מלכים.  שלושהוימת בלע ולא כתיב בן בעור, וכן בשאר ה

הוא להורות כי ד' בחינות אחוריים ירדו מן האבות ולא יותר וירדו עם בניהם  והענין

רק ביטול בעלמא לכן לא הוזכרו האבות כנ"ל, אמנם כיון שלא מתו בחינת האבות 

בעת המיתה רק הבנים לבדם, אבל כדי להורות שגם בהם היה קצת ביטול לכן הוזכרו 

 עם הבנים בעת המלוכה. 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

 הריהזווג הוא כל זו"ן בפני עצמם זו"ן דז"א בפני עצמו וזווג דזו"ן דנוק' בפני עצמו.. ע"כ. 
 .וששתי ושמחתיזה מה שכתוב כאן אצלנו שז"א מקבלים מאו"א ונוק' מקבלת מישסו"ת, 

מלכים, עלו האורות  ז'-רת הכלים של הבפרק הבא יתבאר קטע זה שאחר שביהנה  שט
 והניצוצות להתלבש באחוריים של או"א שירדו באצילות ובהמשך התארכו לקבל האורות

, ובזה היה להם התחלת כליםוהתארכות זו שמשה לאורות אלו בחינת  ,של אלו המלכים
לניצוצות ימין שמאל ואמצע, וצריך להבין שהתיקון היה בעיקר ג' קוים תיקון שהסתדרו ב

 " שנשארו באצילות, ולא לאורות שכן האורות הם היו תמיד בתיקון.אבד"ובחינת ה"
ונשארו באצילות,  באצילותבר בפירוש את האחוריים של או"א וישסו"ת שירדו דמכאן  שי

 .וירדו לבי"ע על האחוריים שהיו בחינת לבוש למוחין שקבלו המלכים לפני שנשברו ולא
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היה ראוי להזכיר בו שם אביו ולכתוב וימלך  ג'-והרי בחשם שהוא המלך ה אמרתם וא

אימא והוא המבטל דהוא המעורר הגבורות ששהרי נתבאר לעיל  לוניחשם בן פ

 אחוריים שלה בעת מיתתו. 

 אלאעל שם אביו וכיון שהוא לא ביטל  על שם אמו רקכי אין הבן נקרא  ומרלש וי

אביו, ולכן לא הוזכר שם אביו כי לא  לוניבן פ לוניאימא אין להזכירו בשם פה אחורי

ולכן מז אל הנוק' שהם ה"ג הנוק' וביטל אחורי אביו רק אחורי האם שהנה חושם ר

 . לונילא נאמר בן פ

והוא בחינת הת"ת נקרא כך לפי שהוא למעלה ד' -הדד בן בדד שהוא המלך ה וענין

, וכן ב'' בן בדד דד אשליש העליון מקום החזה מקום ב' הדדים וזהו הדד דד  נתבבחי

דד הב', והענין כי כאשר נעריך שאבא וישראל  וצה לומרדד ר ב'אותיות בדד פירושם 

' כמו שיתבאר במקומו כי יש בובינה ותבונה נכללים בפרצוף  א'סבא נכללים בפרצוף 

 "א, נמצא כי מקום שליש העליון של הת"ת דזכרנזה רךדל זמנים שמתחברים ע

הדד בן בדד שם הם מקום הדדין של בינה ולכך נקרא שמו הדד בן בדד כי  ראהנק

ת מיתת זה המלך צמקו דדי הבינה להניק כדרך האשה שדדיה צומקין במיתת בע

 הולד:

 

 :לי למזכרת

 רת הם שבעה מלכים וד' אחורי או"א וישסו"תוי"א סמני הקט

 נרמז פסוק ראשון של שם מ"ב אבגית"ץ כנגד ז' מלכים

 תשכ"ח אל ר"זכושם שני קר"ע שט"ן כנגד אחורי או"א, 

 גדולהמלכים ראשונים שבירתם 

 תחתונים נתלבשו בהארת אחורי או"א

 בתיקון באו להפך תחתונות מגולות ועליונות מכוסות.
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 ט פרק - שער הנקודים
 

 הוא פרק ג' של שער השבירה[ ייםחץ ]בע

' מלכים ירדו הכלים שלהם אל עולם ז-עתה איך בעת מיתת ה ונבאר [דע" יב]אוצרות דף 

 . שיאוישסו"תאחוריים של או"א ' ד-ב ןכין שאה הבריאה כנ"ל מ

' מלכים ז-השמלכים שהם זו"ן, ואמרנו ' ז-נתבאר החילוק שהיה בין או"א אל ה הנה

או"א נתבטלו של שהם זו"ן מתו ממש וירדו אל הבריאה הכלים שלהם, ואחוריים 

ולא מתו אלא נשארו בעולם האצילות עצמו, ושם ביארנו טעם לזה ואמרנו שהיה 

ה דא"ק למעלה רק מגופא פוטם והחזן והאלא קבלו אורות ה מלכים 'ז-שה הלסיב

 דיליה ואילך. 

' זשהם כתר ואו"א אל ה יםאשונג' רשינוי אחר בין  ןכם לטעם הזה עצמו היה ג והנה

וא כי כאשר יצאו בקצת תיקון בראשונה, וה יםאשונר' ג-מלכים התחתונים, כי ה

חתונות שיצאו זו למטה ת' ז-ב ןכין שאה מ שלושהסדר קוין ביצאו בראשונה נתפשטו 

  :שיבמזו

 

  

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
יותר כל כלי לאן ירד ואיך האור שלו מאיר  השבירה בפרטותאת מתחיל הרב לבאר  כאן שיא

אליו ויש כאן מסע של אורות וכלים במצבים משתנים עד התוצר הסופי שנראה את כל 
המלכים השבורים עם הניצוצות רפ"ח בבריאה במקומם המתאים והאורות עמדו 

שהם אחוריים של או"א שנשארו באצילות וכך ישארו עד בא  א"א ואו"אבהתארכות של 
 וכן אחורי ישסו"ת נשארו באצילות.  התיקון

עליית מ"ן  פעולה חיובית ביאר איך במלוכת המלכים גרמו פרק ז'בפרק ו' ו לעיל בסוף
מה  וגם למטה לבי"ע הכלים והרפ"חו ירדוואיך בשבירתן כל אחד במקומו, וירידת שפע 

 בסוד, אצילותאחורי או"א וישסו"ת ב בו בזמןשירדו או"א וישסו"ת מזה למעלה ב נגרם
ין)תהילים ל"ג ט"ו(  ָבם ַהֵמבִּ ל ָכל  ַהֹיֵצר ַיַחד לִּ אל אלא  המבין מעשיהם. לא אמר ַמֲעֵשיֶהםאֶׁ

, והכל והוא ירידת אחורי או"א וישסו"ת באצילותלמעלה מעשיהם  גרמומעשיהם, מה  כל
 .מה שמבואר בפרק זה כנ"ל קרה יחד גם

 הסתכלות, אורות םביחד מהעיני יצאוכמו שביארנו אורות הנקודים ואורות העין  הנה שיב
הכלים ירדו למטה תחילה . ונעשו כליםשאבו אורות מהם אח"פ בעוברם דרך ה העין

 מעט יש שבכך, הג"ר בג' קוים כמין סגולתאלמקומם והסתדרו בסדר הנ"ל ש באצילות
דרך תיקון כלל, וזה מה אינה , שעמידה זו זו למטה מזועמדו בחד סמכא  ז"תתיקון, אך ה

, שכל דחד סמכא''עד אימת נתיב בקיימא  אדרא רבאלתלמידיו תחילת  רשב"ישאומר 
סוד השבירה והתיקון והתחיל לבאר להם את  ,לימודם עד אז היה בבחינת עולם הנקודים

. שכן בעמידה בחד סמכא הכלים לא יכלו ידת הפרצופיםממנה ובניין עולם האצילות ועמ
 .צריך תיקון, ואחר זה ונשברוך בהם ולסבול את האורות שנכנסו למל
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 :כזה

 כתר

 בינה            חכמה 

 חסד

 גבורה

 ת"ת

 נצח

 הוד

 יסוד

 מלכות

קוים קשורים זה  ג'ביארנו כי ענין תיקון האצילות הוא בהיותו עשוי בבחינת  וכבר

, אבל בהיותם זו על גבי היחיד רשות ראביניהם, ואז נקהמכריע  שלישיבזה בסוד ה

נתבטלו  יםאשונר' ג-, ולכן ההרבים רשות ראמחברתה ואז נק חתנפרדות א זו הם

יצאו בלתי תיקון והטעם מפני ש' מלכים מתו פנים ואחור ז-האבל אחוריהם ולא מתו 

 :שיגכלל

אשר זה יצא ראשונה,  הדעתמלכים, ונתחיל מהראשון שהוא  ז'-סדר יציאת ה ונבאר

וצה , רשידנשבר הכלי וירד למטה בבריאהיכול הכלי שלו לסבול כנז"ל היה וכאשר לא 

אח"כ עולם הבריאה כי הרי עדיין לא נברא עולם נקרא להיות  שעתידבמקום  ומרל

הדעת של הבריאה להיותו מתייחס  [גע" יג]אוצרות דף זה במקום ה, ונפל הכלי שטוהבריאה

 אליו כמוהו. 

האור של הדעת ירד גם הוא אלא שנשאר בעולם האצילות עצמו בכלי המלכות  ואמנם

דאצילות, ואמנם לא ירד שם לסיבת פגם אשר בו כי הרי נתבאר לעיל כי השבירה 
 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

הוא  עיקריותסיבות לשבירת הכלים ובין הסיבות ה י"אמונה  שבו ואחלמה הנה הלשם שיג
זה תחת זה שאין בחינת פרצוף ואין התכללות הספירות יחד ואין  בחד סמכאהיותם עומדים 

 . ואין אחדותשכל אחד לעצמו,  רשות הרביםהשפעות מאחד לשניה וזה בחינת 

וגם המורה חיבור ואיחוד.  המכריעו קוין ימין שמאל ג'-בהוא בהיותם פרצוף  אך התיקון
וזה בחינת  בין הפרצופים, תיש קשר והשפעווגם  פרצוף הוא כלי גדול המוכן לקבל האור

 לא מתו רק נתבטלו אחוריהם.ג' קוין -תיקון בג' ראשונות שבאו ב קצת. ובהיות רשות היחיד
בשער  הרש"ששם שהביא דברי  'דאות  אש"לראה לא מחלק הירידה בג' עולמות  כאן שיד

וחיצוניות  ,יצירהחיצוניותו בדעת ד ,בריאהפנימיות הכלי בדעת ד ]א[פרק ג' אות השבירה 
 , וכן הוא בכולם.עשיהדחיצוניותו בדעת ד

 תיקוןוהם נתקנים אחר  חיילי המלכות דאצילותשיה הם עצירה ויריאה ב הנה עולמות שטו
מכל הפרצופים ז"א שמקבלת אורותיה ושפעה על ידי ה שלם פרצוףדאצילות במלכות 

ֵתן ֶטֶר ' וזהו )משלי ל"א ט"ו(למטה  השפע מעבירה אתאחר כך היא והעליונים  ף ְלֵביָתּה ַותִּ
 והעולם הזה.  הם עולמות בי"ע 'ְוֹחק ְלַנֲעֹרֶתיהָ 
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היתה בכלים ולא באורות, ואלו ירידתו שם היה משום פגם היה ראוי שנייחס ביטול 

א שנפלו דוגמתם באצילות שייחסנו ביטול אל האחוריים דאו" רךדל אל האורות ע

שלא כדי היתה כדי להאיר בכלי שלו העומד מרחוק בבריאה  וואמנם ירידת .עצמו

י תקוה, ולכן מאיר בו מרחוק בהיותו עומד הוא באצילות תלגמרי וישאר בל ימות

 כנ"ל.  שטזוהוא בבחינת התגין על האותיות

ירד בבינה דבריאה והאור ירד בכלי היסוד שלו יצא החסד ונשבר, והכלי  ואח"כ

 דאצילות כי כבר אור הדעת הקדים לקחת מקום המלכות דאצילות. 

ת הגבורה ונשברה וירד הכלי בחכמה דבריאה והאור ירד בכלי הנצח איצ ואח"כ

 שהם תרי פלגי גופא כנ"ל.  שיזוההוד דאצילות

נשאר  [דע" יגות דף ]אוצריצא הת"ת ונשבר והכלי ירד בכתר דבריאה והאור  אח"כ

ת דאצילות. והנה עתה אין הרחק בין שום אור מן האורות פארבמקומו שהוא בת

' הוא הרחק גמור ואינו יכול גמדרגות כי יותר מ ג'יותר מ הםשל םאל הכלי כריםהנז

ת שנשאר פארגם הם ממקומם חוץ מאור התירדו להאיר בו. ואמנם שאר האורות 

 ולא ירד.  כרבמקומו כנז

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
וכאן ביאר מה קרה לפרצופים העליונים בירידת המלכים  פרק ו' ובפרק ז'בסוף לעיל  שטז

תוך כדי ירידת המלכים בבריאה.  ומסע האורות באצילות בבי"ע מבאר להיכן נפלו הכלים
למקום . וירד הכלי ונשברבבא האור למלוך בכלי שלו לא היה יכול לסבול  ,בדעתמתחיל 

האיר זה כדי לו עדיין ריקונכנס לכלי של המלכות שהיה  ירד באצילותהדעת בבריאה, והאור 
ובזה נותן לו חיות מסויים , לבודספירות בחינת דין  ג'בקירוב מקום משם לכלי שלו שנשבר 

, בהמשך נלמד שהאור מתרחק מהכלי ובכל בתחיית המתיםשלא ימות לגמרי ויוכל לחיות 
 זאת הרב יבאר שעדיין ישפיע לכלי שלו משם. 

שמה שמבאר כאן האש"ל נקודים פרק ו' אות ח' להבין בעומק גדול מה שכתב  וכאן צריך
בכלים ונעשו  בלועיםשהיו  אורות הניצוציןהוא  בבחינת תגיןהרב כי כל מה שהוא 

איש מעל פני  נתפרדובאח"פ מצד ימין אור מקיף ואור פנימי. ובשבירה בהסתכלות אור העין 
שהם התגין  הרפ"ח ניצוציןומה שמאיר כאן לכלי הוא בחינת  הניצוצין מהכליםמתו הכוונה 

אורות עצמם של . אך כח"בוגם מה שנשאר מהניצוצין הוא מה שמתלבש בהתארכות של ה
שהם בחינת התגין, הם  הניצוציןאלא רק  כאןואינם פועלים היו בבחינת תיקון  הנקודים

האורות כאן פועלים באצילות אך גם המאירים לכלים. צריך הרבה להתחזק ולהבין היטב. 
 אינו מדבר עליהם.

 נצחויש שני כלים ל כלי לדעתלא סידר עמידת הספירות כשסידר את הכלים בציור  לעיל שיז
בהגיעו אל כלי ולכן , דעתנשבר הוא הלחוד, אך כאן שביאר שהמלך הראשון ש הודלחוד ול

מלכים, וכך  שבעהרק , שכן בסך הכל הם תרי פלגי גופאוביאר שהם  הודחברו עם הנצח ה
לכן צריך בעדינות ובעיון רב להבין מתי סופר את הדעת , וישלחבפרשת הם גם בפסוקים 
הדעת שהוא  בע"ה בכלל הלימוד אפשר קצת להבין, עניין צריך עיון גדולולהבין היטב זה 

 כללות הו"ק ונשמת הו"ק ועוד צ"ע.



קלט                                               חייםאוצרות                                                       

י שאמרנו שהיתה פל עף כי בלי ספק שהאורות האחרים שירדו ממקומם א ונמצא

בהיותם למטה ממקומם נחלש כחם  הזל כם ירידתם לצורך הכלים להאיר להם ע

במקומו לא נשתנה טעמו  שעמדמעט ולכן אין להם כח לעלות למעלה אבל אור הת"ת 

מקום אשר יצא משם  , ובראותו את עצמו בלתי כלי אפשר שיעלה אלשיחחזקכי וכחו 

כי לא יחפוץ להשאר ערום מגולה בלי לבוש ויחזור אל הבינה אל המקום אשר עמד 

 לגמרי שם בראשונה, ואם ככה יהיה נמצא שיהיה מרוחק מאד מן הכלי שלו וימות

אשר לא  שיטויתבטל לגמרי ולכן רצה המאציל העליון והמשיך והגדיל את כלי הכתר

ראשונות כבר היו מתחלה  ג'-צעי כמו שביארנו כי הנשבר כנודע ונמשך דרך קו האמ

 אמצעיתוקו האמצעי עד מקום הת"ת עד  [אע" יד]אוצרות דף ' קוים ונמשך דרך גבציור 

אור הת"ת ונעלם תוך הכלי הנזכר של הכתר  עלהלבד שהוא עד הטיבור לבד, ואז 

  .שנתפשט עד מקומו

כי לא נתעלה רק חצי אור הת"ת התחתון כי חצי העליון עמד במקומו כי כבר  ונמצא

ואז אור הדעת שירד למטה במלכות דאצילות בראותו כי כבר  ,שכנתפשט בו כלי הכתר

 ואז .ת"תלהיה כלי חדש במקומו כי הנה גם הוא מקומו הוא בקו האמצעי בין הכתר 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
אשר בו  לסיבת פגםלעיל בירידת אור הדעת לכלי המלכות אמר הרב שאין ירידה זו הנה  שיח

כותב שיש הבדל בין שאר האורות לאור הת"ת וכאן שכן השבירה הייתה בכלים ולא לאורות, 
 חולשה לאורות שירדובחינת  כן , הרי שישטעמו וכוחו כי חזקשנשאר במקומו ולא נשתנה 
 להאיר לכליהם וירדו למטה. 

נייחס  לאהירידה של הכלים דאחוריים דאו"א  בערךשזה בערכין  צריך להביןנלע"ד ש
התפארת שנשאר בערך אך או פגם,  ירידהבחינת שירדו להאיר לכלים שלהם לאורות 

נחלשו קצת י מקומם בשינוהאורות האחרים הרי במקומו ולא נשתנה טעמו וכוחו כי חזק, 
 .ע"כ נלע"ד למקורו לבינה יש פחד שיעלה אור התפארת אמר, לכן באינו כלל פגםאך 

למטה באצילות שעדיין לא שנשבר הכלי שלהם מצאו כלים רקים כשאר האורות  הנה שיט
 אך הת"תהשבור בבריאה כדי להאיר לכלי שלהם זמנית ונכנסו בהם מלכו בהם אורותיהם, 

בלא כלי אין כל להיותו להאיר ממנו לכלי שלו שנשבר ופנוי לא מצא כלי  אחר שנשבר כליֹו
ואז כלי  הבינההיא , יש סכנה שיחזור למקום שיצא ממנו לכןוולהאיר, אפשרות לפעול 

שהוא בקו  כלי הכתרימות לגמרי ללא הארה, ולכן למנוע זאת האריך המאציל את התפארת 
שלו מאיר לכלי שלו, אע"פ שהעלה חצי התחתון הת"ת, ובזה נשאר במקומו וחצי אמצעי עד 

 להתארכות הזו.למעלה 
, וירחיב בהמשך. והוא שלכאורה כאן שהיינו צריכים לשאול כאן הרב עונה על שאלההנה  שכ

של הבריאה. והיה צריך  וירד עד המלכות התרחקבהתרחק האור ממנו כלי הדעת רואים ש
ו, של כליההתחתון עלה ונתרחק מ שחצי האורמפני שגם כלי הת"ת ירד למטה יותר ויתרחק 
ולכן כלי בהמשך שלא נתעלה רק חצי אורו  ומתרץאם כן למה נשאר כלי הת"ת במקומו, 

 העליון חצי האורהת"ת שכן התחתון של אור חצי כמו כלי הדעת, בהתרחק  הת"ת לא ירד
ולא ינהג  .יאהשל הבר בכתרהכלי של הת"ת ונשאר  לא ירדולכן  , ומאיר לכליבמקומונשאר 

 כמו כלי הדעת שירד למלכות דבריאה, שכן אור הדעת התרחק הרבה.
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ממנו ירד למטה עד  שנתרחק אורו גם הוא נתעלה ועלה במקומו, ואז הכלי שלו כיון

  .מלכות דבריאה

הכלי של הת"ת נשאר במקומו שהוא בכתר דבריאה לפי שלא נתעלה כל אורו  אמנם

 . שכאהכלי נשאר במקומו גםולכן  כררק חציו לבד וחציו העליון נשאר במקומו כנז

והרי אמרנו למעלה שהוא מוכרח שלא יהיה הפרש בין הכלי ובין האור  אמרתם וא

 הדעת עד מלכות דבריאה. של ספירות, וא"כ איך ירד כלי  ג'שלו רק 

כי ודאי הוא דהיכא דאפשר אפשר והנה תחלה היה זה נהנה וזה אינו חסר  והתשובה

אם יעלה  כי בתחילה היה הכלי נהנה בהיות הדעת למטה והאור איננו חסר כי גם

במקומו בדעת של אצילות אין לו כלי שם ולכן היה חפץ להאיר בכלי שלו, וכיון שירד 

לא עלה, אמנם כאשר ראה שיש בחינת כלי במקומו קרוב הוא אל הנאת עצמו 

ותועלתו יותר מלהועיל אל הכלי שלו כי עתה בעלותו למעלה במקומו יש לו כלי ושם 

אציל ומן הכתר בקירוב גדול, ולכן עלה יוכל לקבל אור לעצמו מלמעלה מן המ

 . שכבלמעלה

חסרון הכלי  נתתועלת האור בעצמו, ואמנם גם לבחי נתטעם זה יספיק לבחי והנה

ו אומרים חנאינו הפסד גדול, כי מה שאנ כרשלו ברדתו למטה במלכות דבריאה כנז

ספירות בלבד הוא כשיעור ג'  ג'שצריך שלא יהיה מרחק בין האור ובין הכלי רק 

דבריאה אין  פירותס' י-ספירות דאצילות אשר שיעורם גדול, אבל בבריאה כל ה

א כאילו עומדת בראש ודאצילות, וא"כ הרי ה א'שיעורם אפילו כשיעור ספירה 

 נחשבים. דאצילות  א'דבריאה כשיעור ספירה  פירותס' י-הבריאה כי כל ה

ספירות של אצילות,  ז'והרי יש מרחק בין הכלי של הדעת אל האור שלו  אמרתם וא

  .כי הרי הוא עומד למעלה בדעת דאצילות

הפסד זולתי בהיות בין האור  ךכל דאצילות עצמן אין כ רותספי לוכי אפי ומרלש וי

בלי אור כלל לא הוא ולא זולתו, אבל כאן אעפ"י  ריקניותוהכלי שיעור ג' ספירות 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
וירד למלכות  כאן מתרץ סיבת הבדל התנהגות כלי הת"ת לבין כלי הדעת שהתרחקהנה  שכא

ועוד שהיה ידוע  ,במקומו ומאיר לכלי לכן לא ירד משם נשאר, שכאן חצי העליון דבריאה
 שכלי הכתר עתיד להתארך ולזמן קצר כזה לא יעזוב מקומו בת"ת.

 שלו בכליעל ידי התלבשותו רק עיקר רצון האור הוא להשפיע ולהתגלות וזה אפשר  הנה שכב
בהיות  אך ,להאיר לשברי הכלי שלו כלי המלכותולכן היות הכלי שלו שבור מתנחם בכלי זמני 

וכן לכלי  להועיל יותר לעצמויוכל  כלי במקומולו  ישכלי הכתר מתארך ואז במקום הדעת 
, ומבאר הרב שגם הכלי השבור שירד למלכות דבריאה לא יפסיד החדש, ולכן עולה למעלה

מדייק  ג' ספירותכל כך שהארת אור הדעת תגיע עד הכלי שלו, שכן מה שאמר תחילה 
אך כל י' ספירות הבריאה נחשבות לספירה אחת דאצילות. אצילות ג' ספירות ד-שהכוונה ל

 של הארת האורות לספירות שבבריאה. יגדיל תווך זהבהמשך 
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לה עצמו עלה למעלה הנה יש אורות אחרים עומדים בסוף האצילות קרובים שהאור ש

אל הבריאה ותוכל לקבל מהם הארה וגם תוכל לקבל הארה מן האור שלה עצמה ע"י 

 . שכגהאורות ההם הקרובים אליה

בין האור והכלי יותר אין כי לעולם  [בע" יד]אוצרות דף זה בכל שאר הספירות כלל  וזכור

 נהובחי נהולא אצטרך לחזור לומר הענין בכל בחי דאצילות ריקניות ג' ספירות-מ

 :שכדמהם

מקומו למעלה אז הוגדל כלי של הכתר ונמשך עד כנגד מקום בבעלות אור הדעת  והנה

חזר עתה לרדת  כרסיום כל הת"ת, ואז חצי התחתון של אור הת"ת שעלה למעלה כנז

היה לסיבת אור הדעת  כרהגדלת כלי הכתר כנז וסיבת .במקומו האמיתי כבתחלה

צוות והוא נשמה להם ו' ק-כי הנה הדעת הוא כללות כל ה וגם, שכהשנתלבש בו והגדילו

אור הת"ת שירד ויהיה  לכנודע ולכן כיון שעלה נתן כח בכלי והגדילו כדי להיטיב א

 .במקומו הראוי לו

והיו צריכים לבוא למלוך במקומם בכלי הראוי להם, והנה  שכומלכו נצח והוד ואח"כ

לא מצאו המקום פנוי כי שם ירד אור הגבורה כנ"ל, ולכן הוצרכה הבינה להתפשט 

מקום הגבורה  ךכר דרך הקו שלה שהוא מצד שמאלי עד המקום הראוי להיות אח

, ואז בראות אור הגבורה כי כבר שכזזה ביגל כי עתה היו זה ע אחר התיקוןהאמתי 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
שגם יותר משלוש ספירות בבריאה ממשיך לבאר כוח האור המאיר לכלים כאן עד  שכג

ג' ספירות -ורק הקפידה שלא יהיו יותר מ ,אורהספירות מלאות אם דאצילות אינם הפסק 
 .דאצילות ריקניות

מכאן יש ללמוד שהרב אינו מלמד אותנו את כל האמת בהתחלה ורק אם יש צורך  הנה שכד
וקושיא ואי אפשר להבין לפי מה שביאר מוסיף לנו ביאור ומדייק יותר אך אחר שסיים אין 

 עוד תוספת, וצריך לזכור ולהבין.
להגדלת כלי הכתר, גרמה  במקומוהטעם הראשון שעליה והתלבשות אור הדעת כאן  שכה

יהיו במקומם  ו"ק-בטבעו דואג הוא שהו"ק והוא היות הדעת נשמת ה טעם נוסףומביא הרב 
 .כל הת"תשילביש  , לכן גרם להגדיל את הכלי של הכתרמלובשים

הם כלי  נצח הוד, כלי ראשון שנשבר הדעתכנ"ל שהם תרי פלגי גופא מפני שהחשבנו את  שכו
 .כאן אחד

היות ונצח הוד צריכים לבוא למלוך  א' שלבים במלוכה ובירידהמכאן יש כמה הרי  שכז
 ד'מתפשט כלי הבינה לקבלה.  לכן ג'צריך שהגבורה תפנה להם מקומם.  לכן ב'במקומם 

ואז כלי הגבורה שהיה בבינה דבריאה מתרחק ונופל  ה'הגבורה מפנה מקום ועוברת לשם. 
ונשבר הכלי שלהם ויורד לכלי נצח  ז'ואז מולכים נצח והוד במקומם ו' . לכלי היסוד דבריאה

 ואז נצח הוד יחד עלו להתאכות הבינה תחת הגבורה. 'חהוד דבריאה. 

נפלו אחורי אימא,  שכברוצריך להבין  התפשטות כלי הבינההרב במושג  כאן משתמש
תארכות היא או התארכות הבינה. והההתפשטות בשבירת כלי הגבורה והת"ת. וכאן יש 

אחורי או"א ובהמשך יש  ירידת בחינה הנפילה שהתארכה יותר כמו שיבאר שיש המשך
 אחורי או"א.אותם של  התארכות
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מקומה, והכלי שלה בהתרחק האור שלה ממנו להיה בחינת כלי במקומה עלתה לה 

 נתרחק גם הוא וירד עד היסוד דבריאה. 

ירדו נצח והוד במקומם האמתי ומלכו שם בכלי שלהם ונשבר, ואז האור שלהם  ואז

, ואז גם הנצח עלה עמו עלה עד הגבורה כי עלה שם ההוד להיותו גם הוא קו שמאלי

 , והכלי שלהם ירד בנצח והוד דבריאה. שכחשם כי נצח והוד תרי פלגי גופא אינון כנ"ל

יצא אור היסוד והנה היה במקומו אור החסד כנ"ל ואז הוצרכה כלי החכמה  ואח"כ

, ואז שכטאחר התיקוןלהתפשט דרך הקו הימני עד מקום הראוי להיות חסד האמתי 

 לל בכלי החכמה, והכלי של החסד ירד עד הת"ת של בריאה. עלה שם אור החסד ונכ

יצא היסוד ונכנס בכלי שלו ומלך במקומו ונשבר ועלה האור דרך קו האמצעי  ואז

ואח"כ נבאר למה עלה אור  .ועלה עד מקום דעת העליון, והכלי ירד בגבורה של בריאה

 היסוד למעלה מן הת"ת עד הדעת. 

לי שלה ומלכה שם ונשברה, ואז האור שלה עלה יצא אור המלכות למלוך בכ אח"כ

 . שלג"כ בדעת דרך הקו האמצעי והכלי שלה ירד בחסד של הבריאה

נמצא עתה כי כלי הת"ת עומד בכתר הבריאה וכלי המלכות עומד בחסד  והרי

 מדרגות ג'-מבריאה, ונמצא כי אין מקום פנוי בין כלי לכלי בבריאה עצמה יותר ד

הם מקום יסוד ומקום ש, ובאצילות אין מקום פנוי רק ב' מדרגות לבד שהם חב"ד

 מלכות:

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
נראה שהנצח יעבור לצד ימין אחר עליית המלכות למקום הדעת אך זמנית נשאר  בהמשך שכח

 בהתארכות הבינה.
כשבא אור היסוד למלוך בכלי שלו יש כנ"ל מסע של אורות וכלים שכן יש בכלי  הנה שכט

היסוד אור החסד והוא צריך לעבור להתארכות החכמה בצד ימין ובזה גם הכלי שלו ירד 
לת"ת דבריאה, ואז ימלוך היסוד במקומו ונשבר הכלי שלו האור עלה לדעת והכלי ירד 

יש לזכור שבבוא ה עלה היסוד עד הדעת ועוד למקום הגבורה דבריאה, ובהמשך יבאר למ
 צוות שנתנו ליסוד.ה' ק-כל הבחינות הרשימו של העם  יחד יורדהוא  היסוד למלוך במקומו

כל הז"ת נשברו והאורות שלהם נכנסו להתלבש בהתארכות של הכתר חכמה ובינה  הנה של
הרב בשער זה פרק וכאן המקום להיזכר במה שלימד אותנו אע"פ שעדיין הנצח לא במקומה 

ועוד כתר חכמה ן "עיכמניין  ק"לבעניין הנקודות ואמר שם שיש י"ג נקודות שהם גימ'  א'
להורות שמהם נעשו הכלים והביא טעם  כ"בשהוא גימ'  י' ושני ווי"ן חתשהם ניקוד קמץ ופ

' נקודות התחתונות זכי הנה נודע כי ה אחרעוד טעם  ראשון ע"ש ואחר כך טעם שני וז"ל:
 םהמיתה היא שבירת הכלי נת, ונודע כי בחיאבל הראשונים לא מתותו ימד' מלכים זם הה

' נקודות אחרונות נשארו בלא כלים רק אור לבד שהוא בחינת הנקודות, אבל זולכן ה
בתוך  מתלבשיםהנה האורות ההם נעלמים ו עם הכלים שלהםשלא מתו ונשארו  הראשונים

. ע"כ ע"ש הרי כרכנז בקמץ ופתח אותיות הרמוזות כ"בע"ש הכלים שהם ה ראיםונק הכלים
אותיות הם כ"ב גימ'  קמץ ופתחשכתר וחכמה )חכמה ובינה עילאין נק' חכמה( שהם 

 וירדו לבריאה. נשברומלכים שכליהם  ז'משמשים ככלים ל
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צריך לתת טעם למה אור היסוד ואור המלכות שניהם עלו עד הדעת למעלה מן  ועתה

משכיל לאיתן האזרחי כמ"ש  ראהת"ת. ואמנם הטעם הוא לפי כי הנה היסוד נק

משפטים )דף ק"י( שאמר כי זה המשכיל שהוא היסוד ד [גע" יד]אוצרות דף  סבאבזוהר ב

הו לתתא, וג"כ רמזו בזוהר פ' פקודי בהיכלות ]דף רכ"ט[ כי יוסף איהו איהו לעילא אי

לעילא ואיהו לתתא. והענין הוא במה שנתבאר אצלינו בענין המנחה כי אז ז"א מזדווג 

עם  "אמזדווג זאיך  ןכם עם לאה ואז רגלי לאה מסתיימים במקום החזה דז"א, וא

 . שלאשאינה מגעת רגליה אלא כנגד החזה שלו עם לאה ולמעלה ן החזהלאה מ

יסוד תחתון של ז"א עולה בשליש העליון של  שליש הראשון הענין בקיצור הוא כי אבל

היא המעלה שיש אל היסוד יותר משאר הספירות  ושל ת"ת ושם מזדווג עם לאה כי ז

  .רוצה לעלותהוא ש שהוא יכול לעלות עד הדעת בכל זמן

. וטעם היות לו הכלתיבת  עמים' פותפלת יוצר דשחרית דשבת שתיקנו בו  ודסה וז

 ו'-ו כח הזה שיוכל לעלות עד הדעת שהוא נשמת הלזה הוא כי אם לא היה  יתרון

חסדים כנודע שהם בחינת הטיפה זרעית לא היה בו  ה'-צוות ושם הוא מקום הק

 . שלביכולת להוריד טיפת הזרע בנקבה בעת הזווג ולהמשיכה משם ממש מן הדעת

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
כאן הרב נכנס לבאר לנו דברים שאין באפשרותנו להבין בשלב זה, אך ננסה לבאר  הנה שלא

יחד לאה עם יקצת בקיצור. היות ומקום לאה הוא מן החזה דז"א ולמעלה אם כן איך תת
 שהיה בחינה יסודמה , ואם נאמר שזה שהוא למטה כללבז"א במקומה ז"א שאין שם יסוד 

"ח עוכן פ"ח ע"ד דף שער כ"ט ע"ח בת ז"א שביאר מר שזה לפי הגדלו, צריך לשעלה לת"ת
דעת ונעשה בחינת כולו הוא שהת"ת דז"א נתעלה ו ושבקו אמצעי נתחדש ב ב' דף כ"ה ע"א

, ואז יש היסוד נעשה ת"תשבו.... הרי שכל  ת"תונעשה בחינת כולו שבו נתעלה  היסוד, ושבו
להתייחד ז"א בלאה, אך עדיין נשאר בחינת יסוד בחלק העליון דז"א במקום לאה ואז יכול 

  ראה שם באורך..קשה

בגבול לאה מה יסוד  בחינתואז לפי זה יש  באוצרות חיים דף י"ד ע"ג אש"ל אות י"גוראה 
. אך בבחינת הכלישיש קצה חוט ונאחז בו היות והרי הרב מסתפק ועלה לת"ת. . שהיה יסוד

כידוע שהיסוד פנימיותו עולה דרך  יסודבפנימיות העדיין לא הגיע היסוד לדעת, ומבאר שזה 
חוט השדרה להביא את הטיפה עבור היחוד שכן הוא כולל הו"ק ומחבר בין הדעת והיסוד. 

:... כאן הרב מבאר לפי דרוש הדעת ואומר דמפשט אוצרות חיים דף מ"ח ע"א אות ג'עיין 
יסוד שעלה ונעשה ולא על ידי ה על ידי הדעתפשיטה ליה למוהרח"ו ז"ל שזיווג ז"א עם לאה 

 אך אין כאן מקומו. בזה :... ועוד יש להאריךאש"ל דף ט"ל ע"ג אות ג' ת"ת... ע"ש. וכן
והנה  וז"ל:שער הכוונות בדרושי יוצר לשבת ללמוד עניין זה עמוק מאוד רק נביא מהנה  שלב

ואלו הם.  היכל כי הכל מלשון הכלשנזכרו כאן מלת  עמיםפ' ז' היכלי או"א הם נרמזים בז
ירוממוך הכל יאמרו ת"ת.  והכלישבחוך נצח.  והכל יודוך הוד. הכליסוד.  הכלובורא את 

... ע"כ. הרי רק מקום חסד מיסוד עד ממטה למעלהעל הסדר  ו'הכל חסד. והרי הם יוצר גבו'. 
 נוסף שהביא הרב שהיסוד יש בו כח לעלות עד הדעת, וכאן זה דרך היכלות. 
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בפנימיות היסוד כמ"ש במקום אחר כי משליש העליון  אלאכי אין ענין זה נאמר  ודע

 נתז"א בעת הגדלת ז"א ושם היא אותה בחידשל יסוד ממנו נעשה בחינת הת"ת 

 זו הוא מזדווג עם לאה. נה וד אשר נעשה ממנו הת"ת, ובבחיהיס

לענינינו כי להיות שהיסוד דרכו לעלות שם אל הדעת לכך עלה עתה אור היסוד ונחזור 

להביא להם הארה כדי צוות יחד ו' ק-ועוד כדי לקשר כל ה .הדעת למעלה מן הת"ת אל

 משם:

נבאר טעם אל המלכות למה היא ג"כ עלתה עד הדעת למעלה מן הת"ת. והענין  ועתה

בעלה ועולה למעלה מן הת"ת, ובפרט עתה  ד[ע" יד]אוצרות דף עטרת  ראתכי המלכות נק

הדעת כי כאשר ירד אור הדעת עד מקום המלכות דאצילות  שלאשר היה לה הרשימו 

בעת שנשבר הכלי שלו כנז"ל הניח שם רשימו דיליה, וכאשר מלכה המלכות במקומה 

 לקחה את הרשימו הזה ועלתה עד מקום הדעת עצמו. 

צוות ו' ק-כי ע"י עלייתה שם היא מקשרת מלמטה למעלה כל ה שלגסיבה אחרתגם 

תר לפי שהנצח וההוד היו שניהם בקו שמאל במקום ואז ע"י זה הקשר מתקן יו

 הגבורה ועתה נפרד הנצח מן ההוד והלך לו עם החסד בקו הימין שהוא שלו. 

של  םענין זה יותר מפורש והוא כי הנה הרשימו הזה שהניח הדעת במקו ונבאר

א מלכות שבדעת מצד הגבורות והבן זה היטב מאד, וכאשר עלתה והמלכות ודאי שה

ושם נתחבר הגבורות  נתשהוא בחי כרעד הדעת ועלה עמה גם הרשימו הנזהמלכות 

שבדעת  יםחסדדנוקבא עם הדעת עיטרא זה הרשימו שהיא מלכות דגבורות שב

והרשימו האיר בקו דז"א צוות ו' ק-בהדעת זה האיר  חיבורע"י כנודע דדכורא עיטרא 

 ימיןבקו  והאירעיטרא דדכורא שהם החסדים שמאל והשאיר שם את ההוד, והדעת 

והרי נתקנו כל  שהיה עם ההוד כנז"ל והמשיכו בקו ימיןאת הנצח  כווהמשי גם כן

  .שלדהו"ק כל אחד במקומו וזה גרם עליית המלכות עד הדעת

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
לעליית המלכות והוא כי היא נקראת עטרת בעלה  טעם ראשוןהרב תחילה הביא  הנה שלג

כמ"ש "צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם" וזה לעתיד לבוא ועכשיו עלתה עם תוספת 
שהיא  עוד טעםהרשימו שהשאיר שם הדעת ולכן יש בה הסגולה הזאת כבר עתה, ומביא 

 מלכות דגבורותוא בחינת מקשרת את כל הו"ק והסיבה לכך שמה שנשאר מהדעת במלכות ה
כידוע שיש בדעת עיטרא דחסדים ועיטרא דגבורות והמלכות של הגבורות זה מה שנשאר 

עצמו וזה גורם סדים וגבורות וכל קו מתחזק בפני רשימו בכלי המלכות, וזה גורם ליחוד הח
ראה כל הסדר של  והכל בא על מקומו בשלום. שהנצח שהיה בקו שמאל עובר לימין למקומו

 " בסוף הספר.קונטרס הציורים"-ב 11-10ירידת המלכים ומסע האורות מסודר בציורים 
מלכות דעקודים כן בשבירת המלכות כתב הרב שהסיבה הייתה ש פרק ה'לעיל סוף  הנה שלד

גם הייתה בחינת הספקלריה דלית לה מגרמה כלום, ולא הזכיר היות שם גם הרשימו של 
אור חר שעזבה הדעת את המקום, ראה שם בהארות שהארכנו. וכאן הדעת שנשאר שם א

וכל האורות בהתארכות של כתר  .רשימו של הדעת נתן כח באור המלכות לעלות עד הדעת
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 .שלהצריך עיון מה רשימו הניחו שאר המלכים אמר חיים

 

 

 

 שלישי מכריעלטעם הנ"ל יצאו ג' ראשונות בקצת תיקון רשות היחיד בסוד  :לי למזכרת

 הז' תחתונות נפרדות בסוד רשות הרבים לכן נתבטלו 

 באו האורות למלוך בהם ולא קבלום 

 בדין לבוד האורות האירו לכליהם שירדו לבריאה בהרחק ג' ספירות

 עד שירדו כולם נמצאו כל הכלים של הז' תחתונות בבריאה 

 אין בין האור והכלי יותר מג' ספירות דאצילות ריקניות 

 האורות בהתארכות כלי הג' ראשונות. כל

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

בסוף פרק י' שהם בג' קוין כמו שכתב הרב יש תיקון מה לאורות וחכמה ובינה, ובזה 
חתונות ז' ת-והוא כי גם ה אחר נתוסף בהם תיקוןשנשברו הנקודים ואחר . וז"ל: דנקודים
 . ע"כ. שלהם נתלבשו דרך קוי הכתר והחכמה והבינה כנז"ל האורות

של  האורות עצמםדווקא. שכן  הכוונה לניצוצותאלו שתוקנו בזה בסדר קוין  וכאן אורות
 יצאו מתוקנים בדרך פרצוף כנ"ל ולא היו צריכים לתיקון כלל. הנקודים

וצריך להבין מה גרם הרשימו " :הנלע"ד חיים הוא אחרת וז"ל תראה בעץ חיים נוסח שלה
 ".שהניחו שאר הספירות
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 פרק י - שער הנקודים
 

 ]בעץ חיים הוא פרק ד' משער השבירה[

החכמה והבינה דרך ב'  נתפשטוצריך שנבאר מה ענין ההתפשטות הנ"ל ש ועתה

והענין הוא כי היה . שלוכנ"לחסד וגבורה עד מקום  [אע" טו]אוצרות דף ושמאל הקוים ימין 

כנ"ל ואלו הם  שלזעד מקום החסד והגבורה נפלואותם האחוריים של או"א ש בכח

 שנתפשטו דרך הקוים והלבישו את החסד ואת הגבורה ונצח וההוד. נותהבחי

נתפשטו יותר  [בע" טו]אוצרות דף ולמה לא  בורהגוסד הטעם למה נתפשטו עד חהאמנם 

למטה עד מקום נצח והוד, הענין הוא כי הנה קודם שנתפשט הכתר דרך הקו האמצעי 

היו החכמה והבינה מאירים זה בזה שלא ע"י הפסק כלל עם היות שהיו בבחינת אחור 

באחור, אבל אחר שנתפשט כלי הכתר עד הת"ת כנ"ל הפסיק ביניהם ואז פשוט הוא 

 ןכין שאה סד אל או"א שהיו בתחלה מאירים זה בזה מקצת הפ [גע" טו]אוצרות דף שבא 

עתה, לכן לא היה בהם כח להתפשט בכל אורך הקוים עד נצח והוד, אבל עכ"ז היו 

א' נמשך להם תועלת  נהבאופן שבבחי ,מקבלים קצת אור מן הכתר שנתפשט ביניהם

אחרת נמשך להם הפסד, ולכך היה להם כח להתפשט אך  נהבהתפשטות הכתר ובבחי

 . שלחלא בשלמות

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ומצאו אור  נצח והודבפרק הקודם אמרנו, כשרצו למלוך לעיל  הנהשלאחר התיקון  שלו

לאחר שהגבורה בכלי שלהם אז היה צורך שיתארך הכלי של הבינה עד מקום הגבורה האמתי 
בכלי שלו ומצא שם אור החסד הוצרך כלי  יסודלמלוך הכשבא וכן , הגבורהלקבל  התיקון

  .כדי לקבל את החסד לאחר התיקוןשהחכמה להתפשט עד מקום החסד האמתי 
וכאן  שלאחר התיקוןעד מקום חסד וגבורה  נתפשטואמר ש לעיל הנהשלפני התיקון  שלז

לפני עד חסד וגבורה ש הנפילה, הרי שלפני התיקוןעד חסד וגבורה  נפלואחורי או"א 
 התיקון.  לאחרהתיקון, וההתפשטות עד חסד וגבורה ש

 במבו"ש דף ח' ע"ד, ראה נפלובכח האחוריים ש הוא ,עד שם כח להתפשטשהיה בהם ומה 
בחינת האחוריים האלו  הוא עצמוהתיקון אחר של  בורהגוסד עד ח התפשטומה ש :...וז"ל

שנפילת אחוריים דאו"א שאמרו דעות מפרשים לאפוקי , הוא עצמועד שם, ומה אמר שנפלו 
. ונשארו שם ר"ל כי הואיל ותחילת ירידת אחורי או"א עד ואינו כןלחוד והתארכות לחוד 

התיקון  לאחרש בורהגוסד חלכן גם עתה ההתפשטות עד  התיקוןדקודם  בורהוגסד ח
 שהאריך בזה.  אות א' באש"ל דף י"ד ע"ג. ראה כדוגמתם

? ואומר שזה הנצח הוד שלאחר התיקוןנתפשטו אחורי או"א עד  לאלמה שואל הרב  שלח
אע"פ שהיו אחור  ,זה בזהשגרם להפסק בין או"א שלא יאירו  התארכות הכתרבסיבת 
למטה לא התפשט  הכתרלמה  שואל. ועוד נצח והודלכן לא היה בהם כח להתפשט עד  באחור,
דא"א, ולא ראוי לכתר יתפשטו או"א עד החזה  בתיקון? ואומר שהוא מפני שמהחזה

 להתפשט עכשיו למטה מאו"א שיתפשטו עד שם בתיקון.
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אמנם  .ביאור רחבלמה נתפשט הכתר עד הטיבור ולא יותר הנה זה צריך  והטעם

ן מ כרזהענין בקיצור הוא כי הנה מקום כל ההתפשטות הלא הוא כנגד רגלי א"ק הנ

לות הנה הכל הוא בור ועד רגליו, והנה כאשר יבא אח"כ התיקון האמתי של האציטה

עומד במקום הזה כנודע ושם הוא מקום האצילות בלבד ומשם ולמטה הוא עולם 

 הבריאה. 

פרצופים  ו'כי אעפ"י שביארנו שהם  א'כאשר נעריך כל אלו העשרה בפרצוף והנה 

הכל הוא  הזל כם , עו"ןז פיא ופרצוו"א פיוהם פרצוף דעתיק ופרצוף אריך ופרצו

בלבד כנודע כי כל אלו הפרצופים מתלבשים זה בזה עד שנמצא הכל פרצוף  א' פרצוף

הוא הכולל כל האצילות מלמטה למעלה,  דאריך שהוא הכתר א'א' בלבד ופרצוף 

 ונמצא כי הכתר כולל כל המקום הזה ונעשה פרצוף א'. 

כאשר הוא עתה מתפשט עד הת"ת הוא עצמו מה שיהיה אח"כ בעת התיקון  והנה

זרועותיו ימין ושמאל עד מקום  ב' ממש, והנה או"א היו מלבישיםשלו ת מקום הת"

בור שלו, ולכן איך יתפשט עתה הכתר יותר מן המקום אשר אי אפשר לאו"א הט

אחרי התיקון, ואיך יהיה הכתר קטן ושפל למטה מהם, כי הלא מקום  לולהתפשט אפי

ת"ת דא"א ואיך דבור אפילו אחרי התיקון אינו רק עד ט התפשטות האמתי של או"א

סיבה שלא נתפשט הכתר עתה עתה יתפשט הכתר יותר למטה מהם. ולכן זו היתה ה

 ת"ת בלבד:דבור רק עד ט

זה  םבאו תיקונ לאט לאטלא נתקן בפעם א' רק  שלטראה והבן איך האצילות ועתה

כלי  נתאחר זה ובכל פעם היה נוסף בו קצת תיקון, כי הרי בתחילה לא נעשה בחי

ן, והנה נודע כי כל התיקון אינו אלא היות האור מלובש בכלי כדי שיוכלו בשום אופ

הויית כלי רק בעולם העקודים  נתהתחתונים לקבל אור העליון, והנה לא התחיל בחי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 לאט לאטהרב מסכם את כל תיקון העולמות אשר מא"ק ולמטה, הנה התיקון הוא  כאן שלט

שלבים בתיקון העולמות. בדרך כלל נאמר תיקון לבחינה שהייתה עשרה ואפשר למנות כאן 
בה שבירה, ולכאורה היה צריך לבאר את התיקון מעולם הנקודים ולמטה אך צריך להבין 

ן תיקו , והכל הואלצורך התיקוןשל העולמות הם  שכל ההשתלשלותשהרב רוצה שנבין 
מטה הוא בהתלבשותו בכלים והכוונה של המאציל העליון הופעת האור ל מהתחלת הצמצום

 וזהו תיקונו, ובסוף להגיע לעולם הזה שלנו. 

כד סליק ברעותא, כאשר עלה ברצון המאציל לברא עולם האצילות ולהחיות המתים, אמנם 
לתכלית אך גם כל מה שהיה לפני כן הוא  עולם האצילותזה נאמר על תיקון השבירה לברוא 
עצמה היה בשבירה  מבאר שכל שלב הוא תיקון גם. ועוד זה התיקון להיטיב עם בריאותיו

, אשונותר' בהתארכות הגקוים בבחינת מסודרים תיקון שהאורות שנשארו באצילות היו 
וצריך להבין אם הרב אומר שזה תיקון לכן מה שאמר שהאורות נתלבשו בדרך קוים משמע 

דו לבי"ע. שכן והרפ"ח יר אבד"ומה שנשאר באצילות והם  באורות הניצוצותשמדובר כאן 
 .ויצאו בבחינת פרצוף תוקנים תמידהיו מעצמם הם של הנקודים  אורותה
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שלו, ואח"כ בעולם  פירותס' ילכל ה אחדרק כלי  [דע" טו]אוצרות דף וה אמנם לא נתה

שבו,  פירותס' יהנקודים קודם שנשברו נתוסף בהם קצת תיקון והוא כי נתהוו כלים ל

חתונות ת ז'-ב ןכין שאה קוים מג' ונתקנו בדרך  עליונות יצאו ג'-כי ה ב'וגם תיקון 

 שיצאו זה ע"ג זה ולא נתקשרו כנ"ל. 

חתונות האורות ז' ת-אחר והוא כי גם ה תיקוןשנשברו הנקודים נתוסף בהם ואחר 

כאשר רצה המאציל לתקנם  ךכר ואח,  שמעיללכר כנזח"ב שלהם נתלבשו דרך קוי הכ

 נתבסדר קוים כמו שיתבאר בע"ה, ואחר שנעשו בבחי לותהעלה גם את הכלים באצי

אמנם  .שנכנסו האורות תוך הכליםשני קוים בא העיבור הראשון של זו"ן ונוסף תיקון 

ואח"כ נתפשטו בסוד  .אצלנו ג' כלילן בג' ראעדיין לא היו רק ג' קוים בלבד אשר זה נק

כולם. עוד היה שינוי  הואח"כ בזמן המוחין נשלמו כל העשר .ו' קצוות בזמן יניקה

אחר כי בתחילה קודם שהיה שום עיבור אפי' הראשון של זו"ן לא היה רק אור וכלי 

גמור כדי להמעיט האור כי זה פרצוף י ונתרחב בסוד נגדל הכל ךכר ואחמצומצם, 

 כמו שיתבאר בע"ה: שמאעיקר כוונת התיקון

 

 : תחילה אחורי או"א ירדו למקום חסד וגבורה שלפני התיקוןלי למזכרת

 בהמשך התארכו עד חסד וגבורה שאחר התיקון 

ולא התארכו עד נצח הוד מפני התפשטות כלי הכתר עד הטבור ולא יותר שהפסיק 

 בין או"א

 תיקון האצילות לאט לאט לא בפעם אחת ומנה עשרה שלבים

 גם בשבירה עצמה היה תיקון שגם הז"ת האורות שלהם נתלבשו בג' קוי כח"ב.

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
עוד טעם  הנה כאן צריכים להיזכר במה שאמר לנו הרב בפרק א' משער הנקודים וז"ל: שמ

תו אבל הראשונים לא מתו, ימד' מלכים ז' נקודות התחתונות הם הזכי הנה נודע כי ה אחר
' נקודות אחרונות נשארו בלא כלים רק זולכן ה םהמיתה היא שבירת הכלי נתונודע כי בחי

אור לבד שהוא בחינת הנקודות, אבל הראשונים שלא מתו ונשארו עם הכלים שלהם הנה 
אותיות כ"ב שהם ה הכליםע"ש  ראיםונק הכליםהאורות ההם נעלמים ומתלבשים בתוך 

 , ע"כ. בקמץ ופתח הרמוזות

התיקון של האורות של הז' מלכים שאחר שנשברו הכלים, האורות עלו והיו בבחינת  הרי שזה
. שהאורות עצמם לא הוצרך להם הניצוצין קוים. וכאן צריך להבין כנ"ל שאורות אלו הם

 תיקון ג' קוים. 
:... ואפילו מזה האדם קדמון עצמו פרק א' שער העיגולים דרוש א"קשכתב בסוף  וכמו שמא

זנים אוהחלונות שבו שהם ה חוצה לו דרך הנקביםבלו אלא אחר יציאת אורו אין מציאות לק
 ה... ע"כ.פוטם והחינים והעוה
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 הברודים שערלמבוא 

 

ובו יתחיל הרב לבאר איך נתקן עולם הנקודים שהייתה בו  שער התיקוןהוא  שער הברודים

נשארו באצילות. והאורות הניצוצות שאר מהניצוצות לבריאה ווירדו הכלים וחלק השבירה, 

בריאה ולחברם עם הניצוצות מההוא להעלות הכלים עם הניצוצות  סדר התיקוןתחילת ו

שפע לתיקון האצילות  ע"ב דס"געם  ע"ב דע"בלהביא מזיווג עליון של  אחר כךשבאצילות ו

לפני עולם הנקודים בתחילה היה בו באותו המקום ש. תיקון זה נעשה שער הברודיםוזה 

 . עולם האצילות זהו תיקוןהוא מטבור דא"ק ולמטה, ווהשבירה, 

 הוא על שםברודים  אי נמי מה שנקראוכתב וז"ל:  אות ב' פרק ג' שער הברודיםבאש"ל  הנה

כתובה בתורה ברודים  עם האותיות כי תיבת' ברדים מגי שעוליםר עם ב"ן "חיבור הד

שמתקן  הדרשהוא בחינת המלך  מ"השם נעשה על ידי שכן התיקון הוא  ע"כ. .הוא"ו בחסרון

 .מלכויות דב"ןאת המלכים שהם בחינת 

לעבוד את האדמה, לכן העלה מ"ן בסוד  ןי  א  התחלת התיקון היה על ידי המאציל כי אדם  והנה

ותיקן עולם האצילות  ברצונו לברא העולם גזר והעלה מ"ן" כאשר עלה כד סליק ברעותא"

ֵני ָהֲאָדָמה" :'ו 'בראשית פרק בשכתוב מה וזה ובי"ע.  ל ּפְ ת ּכָ ָקה א  ץ ְוִהׁשְ ה ִמן ָהָאר    ."ְוֵאד ַיֲעל 

עלו דרך והם הכלים ורפ"ח ניצוצין שירדו לבי"ע,  איך על ידי עליית המ"ן בארבשער זה י

דס"ג דא"ק שהם בחינת ע"ב דע"ב עם  ע"בס"ג דא"ק וגרמו ייחוד עליון של המדרגות עד ע"ב 

' ספירות טוגם דא"ק ' ספירות דמ"ה מהמצח יהחדש, ויצאו  מ"השבו, ונולד שם  חכמה ובינה

 כל הפרצופים של עולם האצילות ובי"ע.מהטבור ולמטה , ונבנו דא"ק דב"ן דרך העינים

ת בעניין הבחינות כאן מדבר הרב על התיקון אחרי הנקודים ועדיין חסרות לנו כמה ידיעוהנה 

מדי עם החברים כאן לפני שער הברודים ו, ולכן בלהרפ"ח ניצוציןשירדו לבי"ע עם הכלים והם 

 .וכן הסדר בשער ההקדמותואחר כך חוזרים לשער הברודים,  שער רפ"חעוברים ללמוד 

 מן המצח, בירר לו ועשה מכל שבריהם של כלים, מ"היצא  :לשון הרמח"ל בכללות האילן וזה

 . יעקב ולאה-, ומאחוריהם של או"א על גביהםפרצופים, ועתיק ש ה'

 . לעתיק-ומהשאר הראוי לו דב"ן , וחצי כתר דמ"ה שמבכתר

 . א"א -, ומהשאר הראוי לודב"ןוחצי כתר  דמ"החכמה 

 . או"א -ומהשאר הראוי לה דב"ןוחו"ב  דמ"הבינה 

 . ז"א -,דב"ןו"ק  דמ"הו"ק 

 . נוקבא -דב"ןומלכותו  דמ"המלכותו 

 . עכ"ל.שמגתיקונם בזכר ונקבה, ומזו"ן הם נתקנים: בזווג, עבור, לידה, וגדלות

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 "קונטרס הציורם"-כאן מבאר את חלוקת השפע לכל פרצופי האצילות כמו שנבאר בהמשך ראה ב שמב

 טבלת חלוקת השפע. 5ציור 

 בעיבור ויניקה ועיבור שניהנה מה שכתב כאן הוא פתיחה למה שמבאר בהמשך איך זו"ן נתקנין  שמג
 ורק ז"א הוא נתקן בשני עיבורים. אחדדמוחין שכן שאר הפרצופים יש להם רק עיבור 
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 א פרק-שער הברודים 
 

 ]בעץ חיים הוא פרק א' משער התיקון[

המאציל העליון להחיות מתים ולתקן המלכים האלה  נו שלכאשר עלה ברצו והנה

הנשברים והנופלים בעולם הבריאה גזר והעלה מ"ן מתתא לעילא וע"י כן היה זווג 

 . שמדונתקנו המלכיםדחכמה ובינה דא"ק הפנימיים והוציא מ"ה החדש עליון 

 תרכקוי  ג'מלכים נתעלו ונכללו ונתלבשו ב' זאורות של ה ז'הנתבאר לעיל כי  וכבר

. והנה עתה חזר שמההמקום הנ"ל שהם חג"תסוף עד  נתפשטוינה שבכמה ח

להאסף למעלה וחזר להיות כבראשונה שלא היו רק ג' ראשונות  כרההתפשטות הנז

אורות תחתונים, ונמצאו עתה  ז'למעלה במקומם והעלו עמהם למעלה במקומם את ה

ושם הוא מציאות תחתונים למעלה במקום הבינה כי היא אם הבנים הכל הז' אורות 

  .שמומקום ההריון והעיבור

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
הנה כאן כלל את כל סדר התיקון בכמה שורות וימשיך לבאר מכאן בפרטות. מה שמחדש  שמד

ולתקן המלכים, ועדיין אנחנו לא יודעים מה היא העלאת  המתיםלהחיות כאן שקורא לזה 
למיברי עלמא,  כד סליק ברעותאמ"ן. ועוד שהעלאת מ"ן אלו הייתה על ידי המאציל בבחינת 

-נה"ש דף ה' ע"במתתא לעילא על ידו יתברך. וזה יתבאר קצת בהמשך ולהבין היטב ראה ב
 .בעיונים והרחבות. וכן ע"ג
, לאחר התיקוןר הנקודים ביאר הרב שאחורי אבא התפשטו עד חסד שדשע י'לעיל פרק  שמה

. וקבלו את האורות שליש ת"תוהכתר עד החזה לאחר התיקון ואחורי אימא עד הגבורה ש
דנקודים. מצב  א'שנשארו באצילות והיו להם לכלים כנ"ל סוף פרק  אבד"ווהניצוצות 

העמדתם שם היה זמני עד בוא התיקון שאז אחר עליית המ"ן שהם הכלים השבורים והרפ"ח 
שהיו בבי"ע, מתחברים ועולים כולם יחד לעיבור בבטן אימא ששם נוצר הוולד כמו שיבאר 

 באריכות. 

ג' למעלה באצילות בהתארכות או"א היו ב שנשארו הניצוציןמה שצריך להבין שגם הנה 
שנשברו ואחר ... דנקודים וז"ל: פרק י'כמו שכתב הרב בסוף  תיקוןוזה נחשב לתחילת ים קו

 קוינתלבשו דרך  הז' תחתונות האורות שלהםוהוא כי גם  אחרהנקודים נתוסף בהם תיקון 
, הכוונה ג' קוין-שלהם נתלבשו ב אורות.. ע"כ. מה שאמר כאן הינה כנז"לבכמה והחתר והכה

ייך להזכיר בחינת תיקון, שכן האורות היו תמיד מתוקנים ואין בעיה שבהם ש הניצוצותעל 
 של קוים בהם.

, שיש עליה למ"ן בכללותקטע זה קשה שאינו מבאר בפרטות מה שנעשה בתיקון אלא הנה  שמו
 ובינה (דע"ב)ע"ב חכמה שהם בחינת  ע"ב ס"ג דא"קוידוע שמה שעולים מ"ן הוא למעלה עד 

עם הרפ"ח ניצוצין שעולים מהבריאה הם עולים  המלכים דזו"ן( דא"ק אך בחינת דס"ג)ע"ב 
דאצילות ושם מקום ההריון והתיקון שלהם, ויש בחינות אחרות בבירורים  רק עד הבינה

יבאר איך היה התיקון יותר  העיבוריםובשער  אנ"ךשעולות יותר למעלה. בהמשך בשער 
 במדויק. 

שנברא אדם  לפניריאת העולמות והוא תיקון הראשון על ידי המאציל בבשיש סדר ועוד 
" כנ"ל, שאז סדר הבירור הוא שונה, והוא מובא כד סליק ברעותאהראשון, והוא נקרא "
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ז' אורות למעלה עלו גם הכלים שירדו בבריאה למעלה באצילות, אך -עלו ה וכאשר

 שמזכלילן ג'-ואורות היו בבחינת עיבור  ז'-נתחברו יחד, וכמו שה [אע" טז]אוצרות דף לא 

גם ונקודת המלכות היתה שביעית אליהם בסוד פסיעה לבר כמ"ש למטה בע"ה.  ג'-ב

  .והמלכות עמהםג' -כלילן בג' הכלים היו באופן 

נצח עלו דרך קו ימין באצילות ושניהם עמדו ובאופן זה, כי הכלים של חסד והיה 

נצח דאצילות, והכלים של הוד וגבורה עלו באצילות דרך קו רת וישבו במקום ספי

הוד דאצילות, והכלים של הדעת והת"ת עלו מבריאה אל  רתשמאל ועמדו בספי

האצילות דרך קו האמצעי ועמדו במקום היסוד דאצילות, והכלים של יסוד ומלכות 

 עלו מבריאה אל האצילות ועמדו במקום המלכות דאצילות. 

ת בג' ומלכות עמהם ולא היה מרחק בין האורו ןליגם הכלים היו תלת כלד ונמצא

כי הרי האורות כולם בבינה הם  ,שמחלכלים יותר מג' ספירות ריקניות שהם חג"ת

האלו לא עלו יחד כולם בפעם א'  ז'-ה [בע" טז]אוצרות דף . ואמנם הכלים "לעומדים כנ

יום של יצירת הולד באופן זה, כי בכל י' ימים היו עולים ב' ספירות כי  מ' רק בשיעור

השלישיים  י'-וב ,השניים עלו דעת ות"ת י'-וב ,ימים הראשונים עלו חסד ונצח י'-ב

המ"ן שאמרנו לעיל  נתבחי ואמנםהרביעיים עלו יסוד ומלכות.  י'-וב ,עלו גבורה והוד

, וזכור הקדמה זו מהו שמטהאורות בבינה ז'שעלו לצורך הזווג העליון הוא עצמו עליית 

  ענין העלאת מ"ן:

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

שמאז כל עליית  הראשון אחר בריאת אדם. ע"ש. ויש סדר עליית מ"ן שהוא בנה"ש דף ה' ע"ג
 , ועוד נרחיב בהמשך בעיונים והרחבות.  ישראל עםמ"ן הוא על ידי 

ראה  תלת גו תלתא"א אמר מקומות אחרים בוב תלת כלילן בתלתאמר כאן בזו"ן ש מה שמז
 .ר"טברמ"ז אות  טעם יפה

' גויש  בנה"יוהכלים  בכח"במשמע שהאורות עלו  מפשטות הלשון הנה: אות ד'אש"ל  שמח
, שעלו הכלים מבי"ע עם הרפ"חמשמע רש"ש , אך לפי החג"תפירות ריקניות שהם ס

שהם מהניצוצין שנשארו באצילות ואורות מלכויות  אבד"וונתחברו עם האורות שלהם 
דנקודים, וחזרה התפשטות ההוא של אחורי או"א עם האורות שבתוכם ועם הבירורים שעלו, 

נתחברו הכלים  תחילהמכל מה שכתב הרש"ש ש מפורש יוצאלהאסף ולהעלות למקום הג"ר. 
עלו  כךואחר שארו באצילות שבהתארכות או"א וא"א שלהם שנהאורות  עםשעלו מבי"ע 

אע"פ הרי מביא את המקורות מהרש"ש.  שם אש"ל אות ד'. ראה כח"בבמקום  מעלהלכולם 
לפי מקורות אחרים בדברי הרב לומד את הכוונה האמתית הרש"ש שכאן כתוב אחרת מצוי ש

 מה שצריך להבין כאן. 
. צריך אחדומה שאמר שעלו לבינה הכל  ,דא"קע"ב ס"ג מ"ן עד  תלהבין עניין העלאהנה  שמט

 חכמה ובינהשהם בחינת ע"ב ס"ג דא"ק להבין שיש בחינות מהבירורים שעולים עד למעלה ל
, ויש בחינות בחינת העתיק שבהםבירורים הולשם עולים הבחינות העליונות מכל  דא"ק

ד שנמצא אחרות הכלולות באותם הניצוצות שעולים להתקן עולים למקומות אחרים ע
אש"ל  שער הברודים פ"אוראה  .בלבד זו"ןדאצילות שהיא תבונה יעלו הבירורין של  בינהשל

ג' ע"ג  עד דף ב' ע"גשכתב וז"ל:... וכן כתב הרש"ש ז"ל בהקדמתו הנפלאה מדף אות ז' 
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מן הכתר ועד המלכות כי אפילו ג'  פירותס 'יבזווג הזה צריך שיתוקנו כל ה והנה

בע"ב וס"ג  שנמתוקנות ולכן בחינת העלאת מ"ן אלו היה עד למעלה םראשונות אינ

 בע"ה.  באריתשו דא"ק כמ

כולו מעתיק יומין  האצילותנזכר נתקן כל עולם כהזווג הזה דע"ב וס"ג דא"ק  ל ידיוע

היה זווג בעתיק  ךכר עתיק יומין ואח שנאנתקן ותחלהעד המלכות,  [גע" טז]אוצרות דף 

או"א לתיקון בזווג  ךכר ואחאו"א  ןוהיה הזווג בא"א לתיק ךכר ואחן א"א ולתיק

 . דבי"ע זווג דזו"ן דאצילות לצורך תיקון כל העולמות האחריםהיה  ךכר ואחזו"ן 

חדש כנזכר בתיקונים כתיבת  י"בהוצרך בחינת עיבור זה להשתהות ולהתאחר  ולכן

והטעם הוא כדי לתקן  ,בזוהר חדש שנבבפרשת ואתחנן .קו המדהיד במאמר הנקרא 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

באופן בדברי הרב ז"ל ובדברי הרש"ש ז"ל.  קומותממה ובכ כ"א ע"גודף דף י"ח ע"ג ובנה"ש 
שאי אפשר לבירורים לעלות כי אם למדרגה שעל גביו הסמוכה המקומות משמע שמכל אלו 
כי סדר הבירור הוא כי  ש"ג ח"ב פ"א דף פ"א ע"במבו"ש בנתבאר  ,וכמבואר לו דווקא

 שעל גביו הסמוך לוע"י הפרצוף העליון  עולים להתברר ולהתתקןהבירורים דפרצוף תחתון 
לשום בירור לעלות ולהתתקן ע"י  ואי אפשרוכיוצא  רוח לנשמהאו מנפש לרוח כגון מ

וכיוצא רק ע"י רוח לחיה או מ מנפש לנשמהכגון  פרצוף שעליו שעל גביהפרצוף העליון 
 יעו"ש.  הפרצוף שעליו והוא על סדר הנז"ל.

. והמברר הוא התחתון ממנו שעל גביוהוא שכל בירור נתקן בפרצוף  המ"ןשסדר עליית הרי 
אם . שיתקנםמברר את הבירורים של אביו ומעלה אותם לסבא הבן וכמו שנאמר דרך משל 

מוכרחים אנן לומר כי מ"ש הרב בפרקין שכל הבירורים עלו לע"ב ס"ג העליונים דא"ק  כן
לתיקון פרצוף והמתיחסים חלקים השייכים פירות י' ס-בבירורים שמתבררים מכל האיירי 
שהיא  בינהב יש עליה וכן דס"ג דא"ק שהיא ע"בדא"ק  בינהשיש עליה ב הרי... ע"ש. עתיק
 ג"כ. ונבין יותר בהמשך בע"ה. תבונה

בבירורים העולים בחינות לתיקון מהעתיק ומהא"א ומאו"א ומזו"ן הוא  ומה שיש
שהמלכים שירדו לבי"ע היה בהם מהבחינות האלו. וכמו שבתיקון כל פרצוף עליון המשפיע 

וזה נעשה בתחתון עצם מעצמו ובשר  ה"י שלומלובשים בנמוחין לפרצוף שתחתיו נותן אותם 
מבשרו, כך היה באלו המלכים, ולכן צריך להבין שהיה בהם בחינות מכל הפרצופים העליונים 

. אע"פ מנהעל ידי הפרצוף שלמעלה מ הואלו הבחינות נתקנות בתיקון כל אחד במקוממהם, 
החכמה הזאת. וראה  יעיקרמשדבר זה קשה להבנה וצריך הרבה לעמול להבינו היטב הוא 

 .מבו"ש דף נ"ו ע"ד. וכן פה שעה אות ב'יב ע"ד-בע"ח א' דף ל"ד ע"ג
דא"ק ששם לא  ע"ב ס"גיבאר שעליית מ"ן לתיקון הוא עד בחינת  פרק ב'תחילת  לקמן שנ

 היה בחינת שבירה כלל ולכן הם יכולים להזדווג ולהשפיע שפע.
נתקן כל האצילות  דא"ק דס"גע"ב  עם דע"בע"ב צריך להבין שעל ידי הזיווג העליון כאן  שנא

ובזיווג  ,באורךפרטיים פרצופים  י"בושכל אחד כולל  כוללים פרצופים י"בוהכוונה שיש 
, ובהם היה בעובי י"ם אשר בכל אחד מהפרצופים הכולליםי"ב עתיקהזה העליון נתקנו 

ומבאר  הרב שממשיך, וזה מה לכל י"ב הפרצופים שלו הפרטיים באורךבחינת אור המספיק 
שכל  הרי, הכולליםפרצופים  מי"במעתיק עד למטה וזה בכל אחד  באורךבניין הפרצופים 

 חודשים. י"ב עתיקים ב י"בחודש נתקן עתיק אחד כולל, ו
, רשום לך אותו. והוא זוהר למאמר קו המידההוא המקום היחיד שמבאר את המקור כאן  שנב

)הנר החזק הקשה( המוזכר בכל מקום,  דקרדינותא בוצינא. והוא בחינת פרשת ואתחנןחדש 
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בחינות שהם עתיק ונוק' א"א ונוק' או"א עילאין ישראל סבא  י"בשהם  כל האצילות

זה ההוצרך עיבור  ןולכ ,שנגשלמיםפרצופים  י"בותבונה זו"ן יעקב ולאה, ואלו הם 

 להשתהות י"ב חודש. 

ראשון חודש של העיבור הזה היה בזווג  י"במה ששמעתי מפי מורי ז"ל אם ה ושכחתי

 א'עתיק נגמר בחדש השלבדו כנ"ל, או אם נאמר  עתיקהעליון שהיה לצורך תיקון 

י"ב וכו'. אמנם פירוש הראשון נראה עיקר שה ג'ואריך בחודש ה ב'ונוק' בחדש ה

נו כי בזווג או"א לצורך תיקון כי הרי נתבאר אצל שנדבלבד עתיקצורך חודש הם ל

 עיבורים די"ב חודש ודט' חודשים ודז' חודשים: ג'דזו"ן היו 

 

 עלה ברצונו להחיותם העלה מ"ן  ןי  א  : אחר שבירת הנקודים ואדם לי למזכרת

 היה זיווג עליון ונתקנו המלכים

 נתחברו העולים עם האורות שנשארו בהתארכות הכח"ב 

 והיו בבינה תלת כלילן בתלת והמלכות עמהם

 י' ספירות וי"ב פרצופי אצילות שלמים.-נתקנו בזיווג העליון הזה כל ה

  

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

, והיא בחינת דין המודדת מידה וגבול בכל בחכמה דא"אהמתלבשת  גבורה דעתיקשהיא 
שהיא מציירת הוולד, כל ספירה לפי  במעי הבינהויש ממנה גם  קו המידהדבר ונקראת 

 מידתה וכל האיברים.
כל האצילות  י"ב פרצופים כולליםהם הכוונה ש שלמיםפרצופים  י"בשאמר כאן שהם  מה שנג

באורך. וזה מה שאמר לעיל מזה שהוא לתקן כל  כולל י"ב פרטיים שבוושכל פרצוף הוא 
נתקן עתיק ואח"כ היה זיווג בעתיק לתיקון א"א ואחר כך היה תחילה . ומה שאמר האצילות

 שבכל פרצוף כללי. האורך הפרטייםזיווג בא"א לתיקון או"א וכו' זה בפרצופי 
כוללים שיש בהם י"ב פרצופים  כל האצילותכנ"ל שתיקון של הזיווג העליון הזה הוא הנה  שנד

 בחודשהכוללים נתקן  י"בפרצופים פרטיים. מכאן נאמר שכל עתיק מה י"בשכל אחד יש בו 
וכך אפשר להבין קצת ראה ספר י"ב חודשים זה היה בואחד אך כל העתיקים נתקנו יחד 

 . שלמה שער התיקון סוף פרק א'כרם 
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 ב פרק -שער הברודים 
 

 :[התיקוןשער של  פרק ב'הוא בעץ חיים ]

 נתבחי [דע" טז]אוצרות דף  ונזדווג יםכרשהם האורות הנז כרעליית מ"ן הנז דייל ע והנה

בחינת הטעמים של ס"ג  עם הוי"ה דע"ב דיודי"ן אשר כוללת בחינת המוחין של א"ק

 שנהלכןו"ל, כי אלו הטעמים של ס"ג לא היה בהם שום שבירה, זה הנפוטם וחזן אשהם 

בחינת הע"ב של א"ק ואין הכוונה על האורות היוצאים מהבל בהם נזדווגו יחד 

 . שנוממש פנימיותםרק על בחינת עצמם והאח"פ 

הזווג הזה, וזה האור החדש הוא בחינת  דייל נזדווגו יחד נולד מהם אור חדש ע וכאשר

הכוללים כל עולם האצילות  טנת"א' בחינות ד-דאלפי"ן, וגם הוא נחלק ל מ"השם 

והנה  .עתיק ואריך ואו"א וזו"ןנחלק לכמה חלקים והם כבר ידעת שאצילות ש

מ"ה הם סוד דוהתגין  אריךמ"ה הם דוהנקודות  עתיקבחינת  םמ"ה הדהטעמים 

 , וכמו שיתבאר היטב לקמן. זו"ןמ"ה הם דוהאותיות  או"א

לעיל כי הדברים  נתבארמציאות שם מ"ה דאלפי"ן יצא מן המצח דא"ק, וכבר  והנה

זן ממועט ההבל היוצא ממנו יותר מהיוצא מהחוטם והבל אהולכים במדרגה, כי ה

ין אין ע, אבל ההבלשלשתם מעלים שה, אמנם בזה נשתוו פהבל הן וטם ממועט מחה

 בלבד.  הסתכלותבו הבל אלא 

, אך העין הוא בחינת שנזהם בחינת טעמים שלושההשינוי הזה הוא לפי שה וטעם

שהוא למטה ממדרגת הטעמים, והנה אור שם מ"ה  [אע" יז]אוצרות דף נקודות דס"ג 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
השבירה גרמה לפרצופים שיש בהם חסרון ולכן בעליית המ"ן להביא תיקון לכל הנה  שנה

עד שמגיעים למקום שלא הייתה  עולה גם הוא לעליון שעליוהאצילות כל פרצוף עליון שחסר 
טעמים  הנה מקום זה הוא ,שם שבירה ואין בהם חיסרון ויכולים להזדווג ולהוריד שפע משם

דא"ק  חכמה ובינהשהם בחינת )ע"ב דע"ב(  טעמים דע"ב)ע"ב דס"ג( שמזדווגים עם  דס"ג
 ומולידים את כל השפע לאצילות.

כאן מתחיל לבאר לנו במדוייק יותר מי המתייחדים ביחוד העליון הזה דא"ק שהוא  הרי שנו
שעשה היוצא האור  ולא, )ע"ב דס"ג( אח"פאור  פנימיותשהם בחינת  שבו חכמה ובינהבחינת 

שיש בו  מ"ה החדשהרב לבאר מה שנולד מהיחוד הזה והוא שם וממשיך ה. פוטם חזן אאת 
  ואיך תהיה חלוקת השפע לכל הפרצופים.האצילות ואיך יתחלק שם זה בכל  טנת"א

להבין שהבירורים בחוץ והיחוד בפנים אם כן איך נכנסים והדבר צריך עיון רב עיין  צריך
עמ' ברכת הישועה" ראה עוד הרחבה בזה בספרי " בוכן שם דף ל"ה ע" בע"נה"ש דף ח"י 

 .קי"ג -ק"י 
בלבד' וביארנו שהסתכלות הוא בחינת  הסתכלותלעיל אמר 'שהעין אין בו הבל אלא  הנה שנז

של הבל העין )דב"ש דף כ"ט ע"א( ונקרא  מלכותשהוא בחי'  עצמוחלק מהבל אור העין 
ואמר 'שהוא בחינת הנקודות דס"ג  היוצא דרך העין. אך בהמשך כאן מדבר על אור הסתכלות
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' ג-כמו ה הבלהחדש הזה היוצא מן המצח הוא אחרון מכולם ולכן אין בו לא בחינת 

, וזהו שנזכר תמיד הארהת העינים ואין בו רק בחינת ונקוד כמו הסתכלותולא בחינת 

 הארה גילוירק  הזוהר באדרא רבא וזוטא כד מצחא אתגליא וכו' כי אין בספר הב

 . שנחבלבד

, שנטדאצילותכד סליק ברעותא למברי עלמא מקומות כמה בזוהר ב אמרושזהו גם 

כי מצח הרצון העליון של א"ק סליק ברעותא למברי עולם האצילות ע"י אור  רושפי

נתקן כל עולם האצילות כמ"ש בע"ה. ונמצא כי  על ידוהיוצא ממנו אשר  מ"ה החדש

 . רעוא כי תרגום רצון כרהנז מצח הרצוןהוא סוד  רעותא רושפי

המוחין ומקומם הוא מבפנים  נתשבחינת הע"ב הוא בראש א"ק שהם בחילפי והנה 

שהם  ס"גשם עם בחינת  הע"ב נתכנגד מקום המצח ושם נזדווגו המוחין שהם בחי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

. ובנקודים ס"ג דס"גמסיבת היותם בחינת  שאין הבל' דס"ג שהוא למטה ממדרגת הטעמים
בלי להדגיש ההבדל  בשתי הבחינות יחדשמדבר  נראה בחינות. וכאן ב' פרק א' ביארנו שהם

וראה באורך אע"פ שכאן לא מבאר אותם, בחינות כנ"ל ב'  להבין שבעין יש העיקרו ביניהם.
הוא בחינה  המצח. ומה שהביא כאן כל זה כדי לבאר שהאור המאיר מן שער הנקודים פרק א'

 , לא הבל ולא הסתכלות.הארהשל 
, שכן ביאר הארהוקורא לו  אור המ"השביאר הדרגות באורות היוצאים מבאר מהו אחר  שנח

ומזה  חכמה ובינה שבוהא"ק יחוד  בתוךנגרם  לע"ב ס"ג דא"קלפני כן שעל ידי עליית המ"ן 
הארה  , ומזה האור הגדול הנולד שם יוצאתנפלא בתוך הא"ק אור גדול מאודהיחוד נולד 

שהוא כל השפע המתקן את מ"ה דרך המצח והיא הארת שם  מכל הקודמותגם כן גדולה 
שאר הבחינות של הב"ן ובונה את כל האצילות מעתיק ועד זו"ן וכל עולמות המלכויות דב"ן ו

  .הזכרים –מהמ"ה  ,הנקבות –מהב"ן  .בי"ע

, אינו כן. וכמו קטן יותרשמזה משמע שהוא  שהוא רק הארה בלבדשמשמע מכאן  ומה
שביאר שהבל האוזן קטן מהחוטם אך וודאי שהוא בחינה גבוה מהחוטם, וגם כאן אור המצח 

, אבל היא הארה של יחוד בלבדוגבוה מכולם אע"פ שכתב שהיא רק הארה  יחידהוא בחינת ה
 וכמו שימשיך לבאר בהמשך.. ונפלאגדול מאוד 

 " כד סליק ברעותא למברי עלמא דאצילותפירושים למושג הזה " ג' יש הנה שנט

שממנו  מ"האור שם  הארת, שממנו יוצא מצח הרצוןשהוא  רעותאכאן מבאר את התיבה  א'
 . נבנה עולם האצילות

שכן כמו  ידי המאצילהמ"ן על  העלאתשהוא בחינת  סליקיבאר את התיבה  ב' ובמקום אחר
ן ַלֲעבֹּדשכתוב בתורה )בראשית ב' פסוק ה'(" ץ( 'ֶאת ָהֲאָדָמה:)ו ְוָאָדם ַאיִׁ ן ָהָארֶׁ ה מִׁ ד ַיֲעלֶׁ  ְואֵּ

ְשָקה ֶאת ָכל ְפֵני ָהֲאָדָמה" שבפעם הראשונה ש המאציל עדיין לא היו בחינת פרצופים אז ְוהִּ
ותיקן את הפרצופים, זה בכללות לקמן וכן בעיונים והרחבות נבאר את  מלמטה העלה מ"ן

 :ע"ח ב' דף ס"ז סע"ב. ועוד ראה בנה"ש דף ה' ע"גכל השלבים בזה המבוארים היטב 

: ואמנם בפעם הראשונה של כל זווג וזווג מבו"ש דף ט"ז ע"דהובא בשלישי פירוש  ישג' 
היכר נוק' מכל בחינת הזווגים שיש בכל האצילות מן העתיק ועד או"א... כי לא יש עדיין 

רק רעותא של זכר ונקבה יסוד ביסוד  אינו זווג גמורלהלאה וא"כ  זולתי מן אימא בפרטות
. פרק ז' שער הנקודיםה רא במקום שאין נוקבא מצויה בפרטות... ע"כ. )אש"ל( בסוד מוחין

 ".עיונים והרחבותוכן לקמן ב"
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, ולכן מרוב שסשהם למטה מן המוחין בסוף הראש הטעמים של ס"גה פוטם וחזן וא

הזווג הנזכר יצא אור חדש ממנו למטה שהוא שם  על ידיהאור שיש שם בזה המצח 

 החדש: מ"ה

 שסאס"גמן הנקודות של בירר  דאלפי"ן מ"הכאשר יצא זה האור החדש שם  והנה

מ"ה אשר בהם היתה השבירה מה שיכול לברר מהם ושתפו וחברו עמו ואז נעשה ה

מ"ה נעשה נוקבא אל הס"ג נעשה בחינת נוק' אליו. ולהיות שהס"ג בחינת דכורא וה

והוא שם ב"ן שהוא הוי"ה דההי"ן, ואינו נקרא עתה בשם  שם אחרלכן קנה לו עתה 

 . ב"ןבשם  רקס"ג 

אלו שהם נקודות של ס"ג בלבד  שסבהוא כי שם ס"ג הוא כללות טנת"א, אמנםוהענין 

שבשם ס"ג ולכן כאשר זה הפרט  א'אינם נקראים ס"ג כמו הכלל כי אינם אלא פרט 

 ב"ןלכן נקרא עתה בשם  'שהם הנקודות נתחבר עם שם מ"ה ונעשה אליו בחינת נוק

 . כרכנז

עם הטעמים של שם מ"ה  המתחברת נהאעפ"י כן בהכרח הוא שיש בהם בחי ואמנם

המתחברת עם הנקודות של מ"ה וכן בשאר החלוקות עם היות כולם יחד  נהובחי

ד של ס"ג. וע"י חיבור שם מ"ה עמו נתקנו עתה אלו הנקודות ונעשו נקודות לב נהבחי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
, ופנימיות אורות דא"ק חכמההוא בחינת המוחין כנ"ל היא  דע"ב ע"במדייק ששם  כאן שס

דס"ג אלו ע"ב דע"ב ו ע"ב. וב' בחינות האלו שהם הבינה דא"קהם בחינה  ע"ב דס"גאח"פ 
מזה הזיווג הוא בחינת שם  רק הארהשמתייחדים בפנימיות א"ק וכנ"ל  חכמה ובינההם 
 .מ"ה

מהבי"ע עליית המ"ן שהוא  בירור מושג הידועאינו הבירר מן הנקודות מה שכתב כאן  שסא
, ונולד שם מ"הונעשה יחוד עליון  כבר עלוכלים וניצוצות מהמלכים שירדו בבריאה, שכן 

מהניצוצות וכן  משם ב"ןבירר לחלקו בכל בחינותיו חלקים שם מ"ה כאן הכוונה ש אלא
' ספירות עליונות שלו, וחברם אליו בבחינת זכרים שם טממה שיצא מחדש תשלום שם ב"ן 

ובו  ב"ןשקנה שם חדש ונקרא שם  ס"ג דס"גכאן הוא בחינת  ב"ן. ושם ב"ןונקבות שם  מ"ה
 .טנת"אשגם בו יש  מ"הוזה כדי להתחבר עם שם  טנת"אבחינות  ד'יש 
דס"ג יצאו  ס"גואחר כך מה אח"פשלו יצאו  ע"בא"ק מההכולל של ה ס"גהנה השם  שסב

יש בו טנת"א אך הוא  מ"הלתקן אותם. הנה שם  מ"ה החדש מהמצחהנקודים ואז יוצא שם 
דס"ג שהם הנקודים הוא רק  ס"גמשם ס"ג ואיך המ"ה יהיה דכורא לשם ס"ג, ועוד קטן 
לתקן את הנקודים שיעשו  ולכן כדי שהמ"ה יוכל טנת"אואין בו  נקודות דס"ג ה פרטיתבחינ

, לכן ס"ג דס"ג קנה שם חדש בחינת טנת"א בנקודיםאליו בחינת נוק' וגם כן צריך שיהיה 
יתן לנו הרב טעמים נוספים לזה  סוף פרק ג'. הנה בהמשך ב"ןומהות חדשה כנ"ל. ונקרא שם 

 .מ"הלשם נוק' והוא ב"ן שהס"ג דס"ג נקרא בשם 
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נוק'  נתלהורות כי נעשו בחי שסגבשם מלכים מלשון מלכות ראנוקבין אליהם, ולכן נק

 אל שם מ"ה דאלפי"ן. 

 מ"האורות של הנקודות דס"ג למעלה העלו מ"ן ואז יצא אור כי כאשר עלו  ונמצא

אורות האלו ובירר מהם מה שיכול לברור ובזה נעשה התיקון  ז'-החדש ונתחבר עם ה

נתבאר  וכברוצרך עיבור כנ"ל ולכך לעשות תיקון זה ה [בע" יז]אוצרות דף של כל האצילות 

, ואמנם מבחינת דכוראהטעמים של מ"ה נעשה עתיק יומין בחינת הן כי מלעיל 

עכ"ז  דס"גנקודות הזה אשר אמרנו שאעפ"י שבכללן הם  ב"ןהטעמים של שם 

טעמים האלו ה. ומשסדהזה ב"ן' בחינות טנת"א של שם ד-נחלקים גם הם בעצמן ל

נקודות של מ"ה נעשה צד הדכורא דא"א, ן העתיק, וכן מלשיש בשם ב"ן נעשית הנוק' 

בשאר חלקי האצילות כאשר נבאר  הזרך דבנקודות של ב"ן נעשה נוק' דא"א, וכן הומ

 בע"ה כל פרט ופרט במקומו:

 

 

 :לי למזכרת

 דס"ג ע"בדע"ב עם  ע"בעליית מ"ן הנ"ל גרמה זיווג 

 אור חדש היוצא טנת"א דמ"ה מהמצח בחינת הארה כוללים כל עולם האצילות

 ושתפו וחברו עמו ונעשה נוק' אליובירר מן הנקודות 

 ב"ן.-מ"ה וכל הנוקבין מה-כל הזכרים מה

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
של המ"ה יתחברו עם בחינות הטנת"א של הב"ן ויהיו  הטנת"אהתיקון שבחינות  הרי שסג

 והנקודות הם בחינת מלכות ולכן נקראו מלכים. זכר ונקבהבתיקון 
יש בו טנת"א  שם ב"ןשהוא קנה שם חדש והוא הנקודות דס"ג חוזר ומבאר שמכאן  שסד

ומהטעמים שלו נבנה פרצוף נוק' דעתיק וממשיך שאר החלוקה אך שם אינו מדייק שכן 
 דב"ן נעשים נוק' דעתיק ודא"א ויבואר בהמשך. מכתר
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 ג פרק -שער הברודים 
 

 :התיקון[שער מ 'גפרק  הוא בעץ חיים]

מציאות מקום התפשטות כל אלו הפרצופים הדכורין והנוקבין הנעשים  והנה

שהיו תחלה הנקודות שיצאו  במקום םהיה מקומ כרכנז מ"ה וב"ןמהתחברות שם 

. ואור המצח הנקרא מ"ה שסהטיבור דא"ק עד סוף רגליון הדרך נקבי העינים והוא מ

 שסומשם ולמטה ומתחיל מציאותו אעפ"י שיוצא מלמעלה מן המצח הנה הוא מתפשט

 . כרמן הטיבור עד סיום רגליו כנז

העינים הוא זה כי אז היתה מן מה שנשתנה עתה מבראשונה בעת יציאת נקודות אבל 

כל  הזרך דל ענקודת הכתר במקומה בלבד ואחריה נקודת החכמה לבדה בפני עצמה ו

והוא כי נקודת הכתר נמשכה ונתפשטה  תיקון גדול, אבל עתה ניתוסף ספירות 'י-ה

סיום רגלי א"ק כמ"ש במקומו בע"ה, וזה ההתפשטות הוא לקרוב  ממקומה עד למטה

ל עכן , ושסזיומין נוק' דעתיקכל שיעור הנקרא בשם עולם האצילות, ונקודה זו היא 

גם הוא נתפשט  כרכנז מ"הטעמים של ן העתיק יומין דדכורא הנעשה מ הזרך ד

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
האצילות שמבאר עולם עיגולי עתיק מצד מטה אך מגיעים עד סיום רגלי א"ק  הנה שסה

מעט שבע"ח שער התיקון פרק ג' שמ"ש מרגלי א"ק וכתב על זה ה מעט למעלהבהמשך מגיע 
ה עיגולי א"א כלומר האצילות מגיע עד עשרה עיגולי א"א ועשר עיגולי א"אעשרה הוא זה 

בסוף  6ראה ציור  עיגולם ויושרם. בי"עשם אחר חטא אדה"ר כל לשירדו הוא מקום בי"ע 
  ".קונטרס הציוריםהספר ב"

הוא באותו המקום שהיו שם הנקודים לפני  עולם האצילותמקום התיקון שהוא  הנה
 .אותו מקוםהרי נקודים וברודים הוא  מטבור א"ק עד עיגולי א"אשבירתם.

כל אור המ"ה החדש שמתפשט ויורד דרך מעבר באח"פ שם אינו נחשב וניכר ורק  הנה שסו
בפרק מתחיל מציאותו והרי שם מ"ה מתחיל מטיבור א"ק. וכן כתב הרב לעיל בעניין  במקומו

ונכלל בעקודים ולכן  נבלע ם דא"ק עד הטבור הואקודים שהאור הנקודים הנמשך מעינידנ ב'
גם ע"כ. הרי  נקודיםזה לבדו נקרא בשם  תחת לטבורהנמשך מאיננו נזכר אבל האור 

שאינו  והטעםואינם נקראים בשם  אינם ניכריםשם מ"ה בעברם עד הטבור  וגםהנקודים 
 מקומם.

ולא יצאו  מלכויות דב"ןכאן מבאר מה היה בתיקון שכן תחילה יצאו הנקודות והם בחינת  שסז
נת רשות הרבים ולא מתפשטים בתיקון שהיו הז"ת בבחינת חד סמכא אחד תחת השני בחי

כפרצוף גדול בג' קוין ימין שמאל ואמצע והיו קטנים וגם בהם היו סיגים וזה ועוד גרם 
 לשבירה שלהם. וזה בכוונת המאציל כנ"ל להיות בחירה ושכר ועונש וכו'. 

ונבנו הפרצופים וזה שאמר שביציאה מ"ה פירות די' סו ט' ספירות דב"ןנתוסף ובתיקון 
נוק' שלם של  פרצוףהראשונה היה כתר דב"ן בבחינת נקודה בלבד למעלה ובתיקון נבנה 

( לכן כאן דב"ן)דווקא היות ומדבר על הכתר שיצא ראשונה הוא בחינת מלכות כתר  דעתיק
רצופים והלבישו כל גובה האצילות פ מ"הובתיקון יצא דכורא דעתיק מה נוק' דעתיקהוא 

 שלמים מלמעלה למטה עד קרוב לסיום רגלי א"ק כנ"ל. 
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זה את והלבישו זה  וזו"ן שסחואו"א, וכן עשו כל השאר אריך ונוקביה כרשיעור הנזה

  .זו"ן נתעד בחי

כולם זו"ן אריך בין של העתיק בין של השכל רגלי פרצופי האצילות בין של  באופן

א"ק ושם הוא סיום כל הלמעלה מרגלי  שסטמעטוהם מסתיימים יחד  םשוין בסיומ

זה יוכלו  דייל כי ע וגםזה. את ש ינעשו נשמה זה לזה וזה מלב וע"י כןהאצילות 

אורות העליונים אשר הם עתה מכוסים ומתלבשים זה בתוך מהנבראים לקבל אור 

הם כח לקבל בכי הכלים שלהם הגדילו ע"י שנתפשטו עד למטה ובזה יש  וגםזה. 

  :שעהאורות שלהם בהיותם כלים גדולים

 כר' הנזחהוא סוד המלך ה כרזה האור של שם מ"ה החדש היוצא מן המצח כנז והנה

כי לא מת  בתורהלא נזכר בו מיתה  [גע" יז]אוצרות דף אשר  הדרבפרשת וישלח והנקרא 

' מלכים קדמאין שמתו הקודמין זהאחרים, ואדרבא הוא המתקן והמקיים ה שעאכמו

רשת בפ כריםכולם הם המלכים הנז, כי כבר הודעתיך כי אלו המלכים כראליו כנז

יםוישלח "  וכו'.  "ֲאֶשר ָמְלכּו ְבֶאֶרץ ֱאדֹום ְוֵאֶלה ַהְמָלכִּ

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
מדייק באופן הנה כאן שכלל גם את או"א שהגיעו עד קרקע האצילות, אך בהמשך ד"ה  שסח

. ובכל זאת יש פעמים שמזכיר שגם או"א קצרי קומהשכן הם  או"איותר ולא מזכיר את 
ם בז"א שאז הם מגיעים עד הגיעו עד סוף האצילות והוא בבחינת הנה"י שלהם המתלבשי

 סוף רגלי ז"א שהוא בסוף האצילות.
 אחר חטא אדה"ר. בי"עעיגולי אריך ושם יבואו עולמות  י' זה ביארנוהו לעיל שהוא מעט שסט

הנה כאן מתבאר עוד תיקון גדול שיש בפרצופים שהם גדולים ויכולים לקבל האור הגדול  שע
ם שבו שהם האזניים והעיני והחלונות דרך הנקביםוהתחתונים יכולים לקבלו ביציאתו 

והחוטם והפה שערות הראש והזקן. וזהו שמלבישים זה לזה שמשיגים אותו. וגם נעשו נשמה 
 .היחיד ורשותזה לזה ויש התכללות זה בזה וזה התיקון 

מה שאמר לא נזכר בו מיתה עניין זה צריך הרבה הקדמות אך ננסה בקיצור ראשית  להבין שעא
הדד הוא  מתשמלכים אלו מוזכרים שוב בספר דברי הימים ושם כתוב ש הוא מפניבתורה 

מפני שגם לפי פשט הכתובים אלו המלכים הם חיו בעולם כמו  א', והסיבות לזה הוא: הדר
. ומלך הדר הוא יין הרקח אדרא רבא על דף קכ"ח ע"א אות ט"זשכתוב בסדר הדורות ראה 

ששלח משה מלאכים אל מלך אדום הוא רבנו והוא שכתוב בתורה  בזמן משהמלך שהיה 
 א"א' בנוק'. של אבז"א ו א'בא"א  א'ג' בחינות שבירת כלים אדרא רבא שמבואר בב'  הדר.

. ומה  א' א' דברי הימיםהיא ב נוק' , ושלוישלח היא בפרשת ז"אאינה מוזכרת בתורה. של 
באדרא רבא הוא מפני ששם אינו מזכיר  דאבא ואימאשלא הזכיר את שבירת המלכים 

 ביאר אותם.אדרא זוטא מציאות או"א ורק ב
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נוקבין  נתבחינות אלו המלכים ולעשותם בחי לבררהתחיל תכף  שעבשכאשר יצאולפי 

שם ב"ן דההי"ן כנ"ל, לכן נאמר בו ]בראשית ל"ו ל"ט[  שעגאליו שהם נקראים עתה

ְמֹלְך  ְשתֹו ְמֵהיַטְבֵאל  ...ַתְחָתיו ֲהַדרַויִּ וכו', כמ"ש בזוהר דעד השתא לא אדכר ְוֵשם אִּ

אתקיים כולא דהשתא הוי דכר ונוק' כדקא  ךכין ובג בר השתאאתתא ונוקבא כלל 

  באדרא רבא וזוטא: כרחזי כנז

התם וכולהו איתקריאו בשמהן אחרנין בר מההוא וכו' כי  אמרשה כי ז נלע"ד חיים]

 [. כנ"ל ב"ןס"ג נקרא אחר התיקון בשם ה

כר ד כולללפי שאדם אדם  ראוהשתא נק כרהנז מ"ה וב"ןכי הם בחינת שם  והענין

לא נעשו  מ"הוהלא בשם  אמרתם . ואאדם' מהוא בגי מ"ה, לכן תמצא כי שם 'קוונ

 . ב"ןהדכורין שבאצילות והנוקבין נעשו משם  נתרק בחי

משם ב"ן והיה מחברו אליו ונתקן  שעדמבררבצאתו היה  מ"הכי שם  נ"להוא כוהענין 

ב"ן טפל אליו והיה יונק ממנו כדמיון הבן עם הבת שם עמו, ונמצא כי אז היה אור 

והוא יורש הכל ואינו נותן אל הבת אלא מה שייטב בעיניו  שעהעל שם הבן ראשהכל נק

 מרצונו. 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
מלכים צריך להבין  ז'רומזים לוישלח אע"פ שביארנו שהפסוקים שבסוף פרשת  הנה שעב

לא יצא כדרך השאר  המלך הדרשהרמז אינו בשלמות ורק המתים רמוזים שם בשלמות שכן 
הוא  הדרשהיו בזמן עולם התוהו. אך  ז' מלכיםשכן השאר מלכו ומתו, ובזה נרמז מיתת 

יוצא בזמן התיקון כתוצאה של עליית המ"ן שהם הבחינות שירדו לבי"ע בשבירת המלכים 
שמתקן כל האצילות. הרי שהוא  החדש לזיווג עליון ומזיווג זה יוצא שם מ"הומעלים אותם 

, ויחד אתו יוצאים גם טנת"אויש בו כל ה זכר ונוק'רומז לתיקון בכל מקום שהוא בחינת 
 . ויחד נבנה כל האצילות. תשלום ט' ספירות של שם ב"ן

בחינות כלים וניצוצות של  מעליםבכל יום אנחנו  מתקניםשאנחנו  בעבודתינולהבין וצריך 
( עד מלך הדר ' מלכים תחילת הפסוקיםז)לפני ששת אלפים שנה  לבי"ע המלכים שנפלו

)הדר ושם אשתו הרי סיום הפסוקים הרי  היוםשנולדות ומתקנים אותם עם בחינות 
תוך כדי התיקון שעושים כל זה  שם מ"ה( גם יחד לשבירה ולתיקוןהפסוקים רומזים ש

 כוונות הברכה והתפילה בע"ה. לימוד בהמשך בהיטב בקיצור, יובן 
נקרא שם ב"ן אך לפני כן היה ס"ג דס"ג, אך כאמור לא היה בו בחינת טנת"א שכן  עתה שעג

דמ"ה. ומעתה טנת"א שיתחברו עם  טנת"אבחינות  ד'ובו יש  ב"ןמהס"ג ולכן נקרא פרט הוא 
 .זכר ונקבהיש בהם תיקון גדול שהם  המ"הכל הבחינות הנתקנות על ידי 

בירור ממה שעלה בתיקון שכבר אלא אינו בירור מהבי"ע ניצוצות וכלים שנשברו  כנ"ל שעד
שכן בנקודים יצאו  ב"ןשם  תשלוםספירות  ט'גם  , ויצאומ"העלו, ונולד מהזיווג העליון שם 

בכל בחינות הנוק' שהמ"ה מברר לחלקו  הזה שם ממנו רק המלכויות ונשברו ומכל הב"ן
 פרצוף.

ויחד הם ב'  ב"ן. החסדים בחינת מ"ה והגבורות בחינת חסדים וגבורותז"א לוקח הנה  שעה
שורות מלמטה וכן  10' ע"ב שער הפסוקים דף יהויות פשוטות גימ' ב"ן שלוקח ז"א וראה 

ב' [ והוא מפני שלוקח בן( נקרא ב"ן ]הזכר. למה ז"א )דף ט' ע"דוכן שם  דף י' אע"ד.שם 
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א הבת נוק' נטפלה לשם ינמצא כי הבת טפלה וכלולה בבן, ולכן שם ב"ן שה ואם כן

מ"ה שהוא הבן הזכר והיא כלולה בו כי שם מ"ה הוא המבררו עמו ונתקן ע"י שם 

מ"ה, ולכן כאשר מברר אותו לוקח הוא בתחלה מה שמברר לעצמו כנודע בסוד תרין 

של שם מ"ה ושל ב"ן ולבתר יהיב  החסדים והגבורותשהם  שניהםעטרין דירית ברא 

מה עיטרא דגבורות וכאילו נותנה לה משלו דמיא ולכן ברא לברתא כאשר מזדווג ע

 . שעוכליל תרוייהוד אדם ראהוא לבדו נק

' בבתחלה עם הזכר, והעמו בהיותה כלולה  א'י בחינות לנוק', נעתה כי יש שוהרי 

הכתוב ושם אשתו מהיטבאל  ודסה . וזהכשנפרדת ממנו והוא נותן לה עיטרא דגבור

הויה ד' אותיות מילוי השהם  וי"ט שעזמ"הבת מטרד כי הנה בשם הזה יש בו כללות 

 וק'בחינת הנ [דע" יז]אוצרות דף הוא י"ט דאלפי"ן כנ"ל וה מ"השבו כי המ"ה הוא שם 

כמבואר  י"ט' ממלוי שם מ"ה שהוא בגי ראתנק באבהיותה כלולה עמו כי אז הנוק

עמו היתה נקראת  'קואדם וחוה כי אדם הוא שם מ"ה וכאשר היתה הנענין בנו אצל

' משהוא בחינת מלוי שם מ"ה כי כל בחינת מלוי הוא בגי י"ט' מא בגיוחוה שה

 שהיא דינין.  אקבוהנ נתאלהי"ם שהיא בחי

המלכים שמתו  נתדינין לפי ששרשה היא בחי נתהיא תמיד בחי וק'תבין למה הנ ובזה

 נהנק' מלכים מלשון מלכות. ואמנם כאשר נפרדת מעליו ונעשית בחי ןכל כנ"ל שע

, דכורא לחודיה ונוק' לחודה, אז נק' מהיטבאל בעל ואשתולעצמה ואז שניהם בסוד 

הוא  יטבא"להוא דכורא כנודע ו מ"ה, מ"ה יטבא"ל, כי שניהםכי שם זה נחלק ל

לעצמה הוי"ה דההי"ן הנתבסם עמו זה עם זה דכורא  כשהיאשהיא הנוק'  ב"ן' מבגי

ה להורות שיצא מהם הרע והוברר מהם הטוב, וז שעחבשם טו"ב ראונוק', ולכן נק

 ואתבסמו דא בדא וכו': אמרוש

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

 ע"חשלו ושלה ונותן לה בזיווג עמה את הגבורות שהם חלקה. ראה גם  ב"ןהויות שהם בגימ' 
 וההגהה הרב יפה שעה בצד בכתב יד. השמ"ש אות ]א[ושם הגהת  ב' דף ע"ג ע"א

הגבורות שהם שם ב"ן אינן עוברות לנוק' לבנות פרצופה אפילו בהארה ללא מעבר הנה  שעו
דרך שם מ"ה והטעם לזה שאינן עוברות ישירות לנוק' הוא כיוון שבהתעכבותם בז"א הוא 

 ממתקם ואז נותנם לנוק'.
הוא הוי"ה במילוי אלפי"ן )בראשית ה' ב'(  מ"המהיטבאל שם -מ מ"הכאן מבאר  הנה שעז
ְקָרא ֶאת ְשָמם ָזכָ  ָבְרָאם. הרי שָאָדם ר ּוְנֵקָבה ְבָרָאם ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ַויִּ והם  מ"הגימ'  אדםְביֹום הִּ

 חוהשהוא  י"ט. והמלוי הוא בחינת נוק' גימ' כ"וההוי"ה היא גימ'  מ"הזכר ונקבה. בשם 
מ"ה  כל אחד בפני עצמו ואחר כך יבאר הם רמוזים שניהם מ"ההרי שהנוק' כלולה בו בשם 

 כמו שמבאר. ב"ן גימ'יטבא"ל -ומ"ה , שהוא יטבאלמהבתיבת וב"ן 
 טוב הרי שבחינת זכר ונוק' הוא תיקון טוב.ו לשון הטבהיטב -לטוב ש ששם זה רומז הרי שעח
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ס"ג ואיך יהיו  נתצריך לתת טעם אל הנ"ל, כי הרי אלו הנקודות הם בחי ואמנם

, ונודע בכל וק'נקודות ס"ג נגרועים וטפלים לשם מ"ה החדש ויהיה שם מ"ה זכר ו

 משם מ"ה.  גבוה מאדמקום כי שם ס"ג 

כנ"ל, ולכן כיון ע"ב וס"ג כי שם מ"ה החדש הזה יצא מבחינת זווג  שעטהיא והתשובה

 מן הס"ג.  גדול שהוא נמשך מכח ע"ב עצמו לכן הוא

 לא היה בו מיתה ושבירה כמו שהיה בשם ס"ג.  מ"הכי בשם  אחרטעם  ועוד

והוא כי אלו הם בחינת נקודות של שם ס"ג בלבד אבל המ"ה החדש הוא ג' טעם  ועוד

ס"ג דטעמים ודאי שהוא מעולה על הנקודות  נתכנז"ל וכיון שיש בו בחי טנת"אכולל 

 ס"ג. דאבל לא על הטעמים 

כי שם ס"ג יש בו גרעון גדול עתה והוא כי עדיין לא הושלם להתברר  ד'טעם ועוד 

ממנו, אבל לעתיד לבוא אשר יתוקן כל בחינת  גדול ומעולה כנודע ולכן עתה שם מ"ה

ַלע ַהָמֶות"]ישעיה כ"ה ח'[  שפמלכים ויתבררו לגמרי בסוד ז'הס"ג ויחיו  וכו' אז  "בִּ

אשר  מ"היחזור שם ס"ג לקדמותו ולמעלתו וישלוט ויאיר בעולם, ואז יתבטל שם 

לא יהיו  [גע" יח]אוצרות דף זהו ענין חזרת העולם לתוהו ובוהו כנזכר בדברי רז"ל, ואז 

 :שפאבלבד ודי בזה ס"גושל  ע"באורות שהם של ב' רק 

בסוד  שפבחיים כי זהו סוד לעת"ל צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונלע"ד]

ל]משלי י"ב ד'[  לעתיד לבא שהוא  אבהולם תהיה עטרת בעלה בעהיא ס"ג  ,ֵאֶשת ַחיִּ

 :[בינה ס"גשם 

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
וכאן  ב"ןקנו שם חדש והוא שם  ס"ג דס"גלעיל אמר הרב שנקודות דס"ג שהם  הנה שעט

, מביא ב"ןלכן יקרא  מ"היש בו בחינות שהוא קטן מה ס"גהמקום שמבאר הסיבה לכך ש
ונבנו על  מ"הלשם  נוקבין, והוא בחינת דס"גהוא גדול מנקודות  מ"הטעמים ששם  ד'כאן 

 ידי שני השמות אלו כל פרצופי האצילות.
 , כנודעס"גשהוא מילוי ה ל"זגימ' ר"ת הב"ל  ֶנַצחלָ  ָמֶותהַ  ַלעבִׁ בר"ת של  רמזשיש  נלע"ד שפ

שהוא חיות למלכים, וזה כל זמן הבירור אך כשיתוקנו כל בחינת הס"ג )דס"ג שהוא הב"ן( 
 מאימא לתקן המלכים ויהיו רק ע"ב וס"ג.הב"ל אז לא יהיה צורך ב

 ס"גשהוא  ב"ןכלים וניצוצות משם  מ"ןהוא יוצא מהיחוד שעולים מבי"ע מ"ה שם  הרי שפא
ויהיו בעולם רק שם  מ"הדס"ג, וכשיגמרו המלכים לא יהיה מה שיוציא בחינת זאת של שם 

, ראה באריכות שם תוהו ובהווזה נקרא שהעולם יחזור ל מ"ה וב"ן, ולא יהיה ע"ב וס"ג
ביאת באריכות מה נתקן ואיך יהיה התיקון אחרי  אוצרות דף י"ח ע"א אות י"בעל זה  אש"ל
 והלאה. משיח

כאן הוא כנראה  אחד מחברומר זה מפורש לרוב בדברי הרב בכמה פירושים שונים מאהנה  שפב
עניין שהבינה היא תהיה מעל לחסדים שנקראים צדיקים בחינת ז"א, שהעולמות יעלו מעל 

 .שעה"כ דף י"א ע"בוכן  פרק ב' משער או"אלמקום ז"א של עכשיו וראה גם 
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 :לי למזכרת

 כל האצילות הזה מהטבור ועד סוף הרגלים מקום

 מלך הדר הוא שם מ"ה המתקן ,באותו מקום שהיו הנקודים

 עיקר התיקון התפשטות בסוד פרצוף לקבל האור הגדול והלבשתם זה את זה

 הדר אשתו מהיטבאל רמוז בשמם זכר ונקבה

 ב"ןל=". וכן מהיטבאל מ"ה ועוד יטבא)חוה( י"טמ"ה=כ"ו ועוד 

 מ"ה הוא בחינת נוק' ב"ן.-ג' טעמים איך שם ס"ג שהוא גדול מה
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 עתיקשער מבוא ל
 

 ,נשמת האצילותהוא הפרצוף הראשון של האצילות אך כשנעמיק נבין שהוא  הנה עתיק

שכן , א"אוכתר האצילות העיקרי הוא . כללות האצילותשל  הוי"הואינו רמוז בפרטות בשם 

 וכלול עמו עתיק.  קוץ היו"ד הוא כתר אריך

כשמו הוא נעתק ממלכות דא"ק שירדה להיות כתר באצילות ברוב המקומות לא  עתיק

פירות תחתונות שלו בסוד שבעת הימים הוא ס' זמזכירים את עתיק בפרצופי האצילות, ורק ה

)רדל"א(  רישא דלא איתיידעוהג"ר של עתיק היא בחינת  ,הן המתלבשות באריך יומיןעתיק 

אדרא זוטא דף , וזה מבואר בריש אריךתלבש בכתר גולגלתא דתחיל להדעתיק הוא מ חסדו

והרב יבאר היטב  תלת רישין אתגלפן דא לגו מן דא ודא לעילא מן דא וכו'.: וז"ל: ע"א רפ"ח

 זה בתחילת שער זה.

 ואע"פ שג"ר דעתיק לא נתלבשהנה , מבו"ש דף כ"ג ע"אבא בצריך להבין עניין עמוק המו עוד

 באוויראא ווהדאריך שבו נתלבשה בין גולגלתא ומוחא  דעתהארתן והיא בחינת  ,בא"א

, נשמת הו"ק, ו"ק דעתיקשהוא מלביש על ה נשמה לא"אומתגלה בפומא והיא בחינת דיליה, 

וזה מה  בפהוהיא מתגלה  ,הנשמהמקום הוא שם וכן הוא בכל פרצוף ופרצוף וכן בבני אדם 

ים ַוְיִהי ָהָאָדם ")בראשית ב'( שכתוב בתורה  ַמת ַחּיִ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ י ָּהַוּיִ ותרגם אונקלוס " ְלֶנֶפׁש ח 

של התחתון מתגלה בפה  הנשמהדיבור מהדעת של העליון שהיא ח הוהרי שכ רוח ממללאל

 ע"ש. בדיבור.

 ג"רומ ,אשונות דכתר דב"ןר' ההנבנית מ נוק' דעתיקהמתבאר בשער זה הוא  פרצוף עתיק

שבו. אך על בחינת  והספיקותהלימוד  יעסוקתרים דז"ת, ובזה כ' זו ,דבינה ד"רו ,דחכמה

 . מכתר דמ"הלא נעסוק כאן כלל ורק נדע שהוא נבנה  דכורא דעתיק

יצא מ"ה מן המצח, בירר לו ועשה מכל שבריהם של  .א :לשון הרמח"ל בכללות האילן וזה

, וב"ן לפניו, מ"ה שלו זכר וק'ונכר דעתיק נתקן  .ד ...גביהםעתיק שעל ו פרצופים ה'כלים, 

 .עכ"ל עתיק כולו פניםב"ן לאחוריו, נמצא ופני מ"ה מלפניו, פני . לאחוריושלו נוקבא 
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 פרק א - שער עתיק
 

שם  כרות' בחינות הנזבאיך נתקן כל עולם האצילות הנעשה מ שפגנתחיל לבאר ועתה

. וצריך שנבאר ס"גשם נקודות של ה נתבחי והםשהם המלכים שמתו  ב"ןושם  מ"ה

, כי כבר ב"ןומהו החלק שלוקח משם  מ"המה הוא החלק שלוקח עתיק יומין משם 

בא"א ובאו"א ובזו"ן, וכבר נתבאר  הזרך דל עכן נתבאר לעיל שיש בעתיק דכר ונוק', ו

הנקודות של שהם  ב"ןבשם  הזרך דל עכן וטנת"א בחינות  ד'לעיל כי שם מ"ה יש בו 

 . טנת"א' בחינות הנז' שהם דנחלק ל ס"ג

 פירותס 'ינקודות שהם  י'יש בו  הנקודות דס"גשהוא  ב"ןכי כמו ששם  שפדדע גם

בחיבור  מ"ה וב"ן, וכאשר מתחברים ב' שמות אלו פירותס 'ייש בו  מ"הכנ"ל כך שם 

תחלה לבאר ענין וצריך . פירותס 'י-ב פירותס' ידכר ונוק' כנ"ל הם מתחברים 

 . פירותס 'י-הטעמים וכו' והתחלקותם ב

 בחכמהוהנקודות  בכתרק"ה א'[ אמרו שהטעמים הם דף בזוהר ]ותיקונים  דע כי

דאצילות שהם הנקראים זו"ן. אבל דע כי חתונות ת' זוהאותיות ב בבינהוהתגין 

עצמן של  פירותס' י-או ב מ"העצמן של שם  פירותס 'י-התחלקות הזה הוא בענין ה

מתחלקים של מ"ה וב"ן כאשר בחינות אלו  שפהשהם מתחלקים בסדר הזה, אמנם ב"ן

 . וזכור הקדמה זואלא באופן אחר,  אין הסדר כןבעתיק ואריך וכו' 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
, וצריך להבין שבחינות נשמת האצילותעולם האצילות מתחיל מפרצוף עתיק שהוא הנה  שפג

אך הרב אינו מבאר  ,הבאים לתקן את עולם האצילות עברו דרך אח"פ המ"ה והב"ןשמות 
דא"ק ועד הטבור )יציאת תשלום הב"ן( ים )יציאת המ"ה( והעינלנו מה שקרה מהמצח 

 ומתחיל רק ממה שמקבל עתיק.
ב"ן שהם המלכים שנשברו ששם  חוזר ומזכיר לנוהרב שלוש פעמים בצמוד מאוד  הנה שפד

בזה ללמד ג' -ו ב' פרק בשער הברודיםולעיל האריך  הוא נקודות דס"ג שהוא ס"ג דס"ג
ס"ג שהם  נקודות דס"גאותנו איך נעשה שינוי השם ומה הסיבות לכך שהספירה הפרטית 

כדי שנוכל לתקן אותו על  טנת"אספירות וגם מחולק ל י'שיש בו  ב"ן שלםיהיו שם  דס"ג
 ' ספירות.י-ו טנת"אשגם בו יש  שם מ"הדי י

ם פירות מהעיניס ט'מהמצח וכן תשלום שם ב"ן  מ"השם  פירותס' בתיקון שיצאו יהנה  שפה
ספירות לכל אחד, ואם היה במצב האידיאלי שהוא   י'יש בחינת  ב"ןוכן לשם  מ"ההרי לשם  -

, אז א' אות א'אש"ל שער טנת"א פרק בתיקון העולמות ראה  בהשלמתםהמצב שיהיה 
בגלל שבירת הכלים  אךתהיה החלוקה שהפרצופים כל אחד יקבל את חלקו המתאים באמת, 

לכן החלוקה היא אחרת והיא כל חלוקת השפע הידוע כמו תיקון ושהעולמות עדיין צריכים 
 שמפרט לקמן. 



 חייםאוצרות                                                 קסו  

ו דאצילות כמ כתרב שפושניהם נכללים [דע" יח]אוצרות דף , הנה עתיק ואריך וזהו פרטן

שלו שהם הטעמים, ומשם  כתרלוקח משם מ"ה בחינת העתיק בע"ה, והנה  נבארש

' י-טעמים כי כבר ידעת כי כל א' מה ןכם שלו שהם ג כתרדאשונות ר ה'ב"ן לוקח ה

אשונות של ר' דדב"ן, ו חכמהאשונות של ר' ג', ועוד לוקח י-כלולה מהיא  פירותס

 . שפזחתונות דב"ןת' זתרים של כה ז'דב"ן ו בינה

תחתונות  ה'לוקח ה ב"ןשהם הנקודות, ומשם  החכמהבחינת  מ"הלוקח משם  וא"א

 . שפחכתר דב"ן שהם מן הת"ת ולמטהד

שהם תגין, ומשם  חצי בינהבחינת  מ"ההוא חכמה של האצילות לוקח משם ואבא 

]וזהו שכתוב  כרכנזאשונות לקחם עתיק ג' רחכמה דב"ן כי הדחתונות ת' זב"ן לוקח 

כי אבא מתחיל מן החסד שבחכמה  שפטרושבאדרא זוטא אבא אחיד ותליא בחסד פי

 . דס"ג ולמטה[

שהם תגין, ומשם  מ"השל  מ"ה חצי בינההיא בינה שבאצילות לוקחת משם  ואימא

בינה דב"ן שהוא מן הגבורה שבה ולמטה כי עתיק יומין לקח ד' תחתונות וב"ן לקחה 

 .וזה שכתוב באדרא זוטא שאימא אחידא ותליא בגבורה[]אשונות. ד' ר

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
והוא כתר נוק' דעתיק  דווקא בכתר דב"ןדאצילות הוא כתר שנכללים ב עתיק ואריך שפו
בכתר ואין אריך כלול עם עתיק  כולו הכתר דמ"הא"א שכן עתיק דכורא לוקח את כל וד

 . החכמהאת  מ"ה. ואריך לוקח משם דמ"ה
הוא מה שמבאר  בזהוהנה  ה"ר ג"ר ד"ר ז"ךמה שלוקח עתיק הוא בקיצור לזיכרון הנה  שפז

ה לא בהמשך עניין הספיקות שבעתיק כמה מהבחינות לקח לראשו וכמה מהם לז"ת שלו ומ
 לוקח כלל. שמבאר לקמן.

החלוקה בין עתיק ואריך היא חצי עליון לעתיק, וחצי  בכתר דב"ןמכאן נבין היטב שכאן  שפח
 שמאללאבא וימין תחתון לאריך, וזה שלא כחלוקת הבינה דמ"ה לאו"א ששם היא לרוחב 

 לאימא כמו שנבאר.
וכן בהמשך  ראשון כאן פירוש זה בסוגריים והוא בעץ חיים ללא סוגריים. הנה זה פירוש שפט

שאבא לוקח מחסד ומטה  וזה בעניין השפעבאימא שמתחילה מהגבורה,  פירושיפרש אותו 
 בבינה דב"ן, ואימא לוקחת השפע מגבורה ומטה אשונותר' גשעתיק לקח  בחכמה דב"ן
 . אשונותר' דשעתיק לקח 

החסד יפרש שאבא הוא מלביש כנגד  הזוהר הזה עצמועל  או"א' משער אפרק  ובהמשך
שהוא שמאל דא"א. הרי שהבדל בין  הגבורה ואימא מלבישה כנגדדאריך שהוא ימין 

לאו"א היכן הם אחוזים ומקבלים, וזה מדבר במקום  בשפע הפירושים הוא שזה מדבר
 של או"א והלבשתם על א"א. עמידתם

והלשון שם והפירוש שם שונה קצת  ר דף קי"ח ע"בבבמדמקור לזוה"ק זה הוא פרשת  הנה
ְוַעל ָדא המתאימים להבנת הדרוש שלנו, וז"ל הזוה"ק:  אצלנו ב' פירושיםאך הרב כך מבאר 

יד  ָדרֹום ְזָרחָאחִּ יהּו מִׁ ְמָשא, ְדאִּ ירּוָתא ְדשִׁ יד מִׁ ְוַתְלָייא ֵביּה. ְוַעל ָדא ָתֵניָנן,  שֵּ ְטָרא ְדַאָבא ָאחִׁ סִׁ
ָלָאה ד עִׁ סֶׁ יָמא ַתְלָייא ְגבּוָרה. ְוַתְלָייא חֶׁ ְטָרא ְדאִׁ סִׁ יד ֹכָלא ָדא ְבָדא.מִׁ   ע"ש. . ְכַגְווָנא ָדא ָאחִּ
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חתונות שבו ז' תלוקחים  ב"ןשהם אותיות, ומשם  מ"החתונות דת ז'לוקחים  וזו"ן

 ' כתרים של אלו הז' תחתונות דב"ן שגם הם לקחם עתיק לעצמו. זחוץ מ

, אבל דבר אחר ואה שצ' ומה שלוקחיםא נהבדברינו לומר שהם בחי הואל תטע

מ"ה י בחינות אלו שהם ניומין דאצילות כל עצמותו נעשה משונתינו היא כי עתיק וכ

נוק'  ראעתיק דכורא ובחינת הב"ן שבו הוא הנק רא, ובחינת המ"ה שבו הוא הנקוב"ן

 . וזכור אל תשכחדעתיק, 

וחכמה הוא  ,עתיק ואריךכתר הוא הו פירותס' יכי עולם האצילות יש בו  כלל העולה

נה"י הם ז"א, ומלכות היא נוק' דז"א. וכל  ושש קצוות חג"ת ,ובינה היא אימא ,אבא

]אוצרות דף מ"ה וב"ן, וכל בחינת הדכורין הם  נות' בחיב-עצמותם מה אלו נעש נותבחי

עתה  ונבארם:במקומו בע"ה א', ועוד יתבאר כל כרכנז ב"ןוהנוקבין ממ"ה מ [אע" יט

 עתיק יומין.  ראדרך פרט, ונתחיל לבאר ענין עתיק יומין, ותחלה נבאר מי הוא זה הנק

אמר וז"ל, האי עתיקא  דף רפ"ח ע"אהאזינו  רשתדפאדרא זוטא בתחלת ההנה 

וכו'.  שצאקדישא טמיר וגניז וכו' תלת רישין אתגלפן דא לגו מן דא ודא לעילא מן דא

מדבר על הזכר הנעשה  אינוכאן  כרוהביאור הוא דע כי זה העתיקא קדישא הנז

כתר של שם ספירת ה נתהנעשים מבחי דעתיק ודא"א הנוק'מבחינת מ"ה אלא על 

כי היא צריכה לך מאד בכל  וזכור הקדמה זושל הנקודות של המלכים דמיתו, ב"ן 

של עתיק ואריך, כי הנה מן הכתר של שם ב"ן נעשו נוק'  שצבכל הדרושיםבהאדרא ו

והבן זה עתיקא קדישא  אדעתיק ודאריך כנ"ל, והנה הכתר הזה בכללות כולו נקרא

 . מאד

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
לעיל בכל אחד מהפרצופים כתב עתיק לוקח אריך לוקח וכן או"א וכו' יש חשש שנטעה הנה  שצ

 ח לעצמו בחינות נוספות לכן מזהיר אותנו שלא נטעה.ונבין שיש פרצוף קיים והוא לוק
חכמתא רישא חדא  (1: ה לשונווז מלמטה למעלהממשיך ומבאר אותם  באדרא זוטאהנה  שצא

, דאתכסייא ולא מתפתחא, וחכמתא דא סתימאה, רישא לכל רישי דשאר סתימאה
דכל , עתיקא קדישא סתימא רישא עלאה (2חכמות:)זה מוחא סתימאה חכמה דאריך( 

רישא דכל רישא, רישא דלאו רישא, ולא  (3 דאריך הראש העליון שלו( גולגלתא)זה  סתימין,
 ברישא דא. עכ"ל )זה רישא העליון דלא יתיידע הוא ג"ר דעתיק(. דהויידע, ולא אתידע, מה 

והוא שבכל מקום שיהיה כתוב עתיקא קדישא  כללמכאן שהרב מלמד אותנו  משמע שצב
, אך כמו כל כלל בקבלה יש הרבה יוצאים מן הכלל ובעיקר ודאריךלנוק' דעתיק הכוונה 

או לאריך לבד  בדברי הרב האר"י בשמונה שערים שעתיקא או עתיקא קדישא הכוונה לעתיק
 וכל מקום לפי העניין. לבד

מתחיל מכתר זה דב"ן ומה שיצא ממנו שהם נוק'  עתיקא קדישאמשמע מכאן שהשם  הנה א
:... וזה לשונושם מבאר  :שער א"א פרק ב' חיים א' דף ס' סוע"ב עץב וראה ,דעתיק ודא"א

מתלבש בתוכם וז"ש אין סוף בהיות גם כן  עתיקא קדישאוגם הג' רישין עילאין עצמם נקרא 
 נגלהלנו ונמצא רישין ופירוש אשתכח ר"ל שהוא  ג'-אשתכח ב עתיקא קדישאאח"כ האי 

הנ"ל שאם לא היה מתלבש לא היה נמצא ונגלה אל  גו אלו תלת רישיןאלינו בהיותו מתלבש 
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' חלוקות שהם שלשה, ב-מתחלק ל עתיקא קדישאהכתר הזה שהוא כללות והנה 

הא"א נחלק גם הוא לב'  ךכר ואחחלק לעתיק יומין ולא"א הוא מתכי הנה  רושפי

עצמו שהיא מוחא סתימאה  "אוהם הכתר שבו של אריך עצמו והחכמה של אחלקים 

כאן הוא כולל ג' רישין, רישא עילאה הוא  כרשבו בא"א. באופן כי עתיקא קדישא הנז

הנק' עתיק יומין והוא החלק של הראש העליון אשר בעתיקא קדישא, ותרין רישין 

שא הם הנק' א"א הנחלק לכתר ולחכמה שבו עצמו, כי תתאין אשר בעתיקא קדי

והבן זה נז', השבו בחינת שם ב"ן עתיקא קדישא הוא שם כולל לעתיק יומין ולא"א ב

 . מאד

אשר ממנו  בפירותס' י-ן שבכל הֵק זָ כתר הַ  נתכי הוא בחי דישאקתיקא ע ראנק ולכן

 דמ"הנעשה מן הכתר  לבדוהזכר כי עתיק  מ"הבשם  ןכין שאה , מעתיק ואריךנעשו 

 . כרכנז מחכמה דמ"האבל אריך לא נעשה אלא 

כבר נתבאר עניינו שהוא  דכוראונעשה ממנו בחינת עתיק  מ"המה שלוקח משם  והנה

 תלתשב גהכתר שהם הטעמים דמ"ה, אבל נוק' דעתיק אשר הוא הראש העליון

יש בה ספקות גדולות  כרכנז דישאקתיקא עיחד דרך כללות  ראיםשהם נק ןשיירה

 דעתיק.  'משם ב"ן כדי לעשות ממנו נוק תמה הם הבחינות שלוקח

רישין אתגלפן וכו', וביאר עניינם  תלת( אע"רפ"ח דף שם באדרא זוטא ) דאמרשה וז

החכמה שבו,  נתואמר כי הראש התחתון שבהם הוא מוחא סתימאה דא"א שהיא בחי

אתכסיא ולא מתפתחא וכו', ולמעלה ממנה  חכמתא סתימאה רישא חדא אמרשה וז

הכתר עצמו של  נתהוא רישא עילאה עתיקא קדישא סתימא דכל סתימין והוא בחי

ממנו היא רישא  ולמעלהכתר.  נתלהיותו בחי עתיקא קדישאא"א אשר גם הוא נקרא 

 בהאי רישא וכו'.  מה דהוידכל רישא רישא דלאו רישא דלא ידע ולא אתידע 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

שהוא מטבורא הוא האין סוף עצמו  עיקר שם עתיקא קדישא התחתונים ונמצא כפי זה כי
 גם הםישין נקראו ג' ראמנם בבחינת היותו מתלבש גו אינון  בעתיקדא"ק ולמטה המתלבש 

 עכ"ל.וזכור כלל זה. עתיקא קדישאבשם 
זקן שיצא בנקודים ולכן הוא ה הראשוןשכן כתר זה דב"ן הוא בבחינת כתר הזקן  עתיקא ב

 .נוק' דעתיק ודאריךביותר מכל האצילות הזו וממנו נעשו 
שנקרא רישא דלא איתידע  ג"ר דעתיקשיש ספיקות רק בראש העליון הראשון שהוא  הרי ג

וזה כולל שאר הפרצוף דנוק' דעתיק כמו שיבואר בספיקות, ובשאר הרישין אין ספיקות אע"פ 
 שהספיקות יש להם גם כן השפעה למטה מעתיק אך אינו מחשיב אותם.

ממשיך שם ומבאר מי הם  תלת רישיןבאדרא זוטא אחר שביאר היותם  הרשב"יכנ"ל  הנה ד
תימאה, השני סחא מודאריך  חכמהראשון הוא  מלמטה למעלה התלת רישין ומתחיל

ג"ר דעתיק ובו  רישא דלא איתידע, ושניהם דא"א, והשלישי מלמטה הוא גולגלתאמלמטה 
 הם הספיקות.
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נוק' דעתיק,  נתא בחיושבכולם ה ןא העליווממטה למעלה שה שלישיזו הראש ה והנה

האי רישא לפי שבעתיק דכורא כבר ביארנו דאתידע ב מאי דהויולכן אמר דלא אתידע 

להאי רישא  ב"ן, אבל מה שלוקח מבחינת מ"המה שיש בה שהוא כתר משם 

 רישא.  יבהא ויהד מאיש בע"ה, וז"ש ולא אתידע "בזה יש ספקות כמ התליתאה

וממה שלא אמר האי רישא,  מאי הויצריך לדייק למה לא אמר ולא אתידע ולכאורה 

מציאות הרישא בעצמה מה עניינה שהיא העתיק יומין  אנו יודעיםמשמע שכבר כן 

 נתהוא שאין אנו יודעים מה הוא, וביאורו הוא על בחי מה שיש בתוכה, אבל כרכנז

ומחברן עמו  בשם ב"ןמן הבירורים שיש  וכי הוא מברר ,כראשר שם כנז שם ב"ן

וזה שאמר ולא  זהו שאין אנו יודעים כמה בירר ממנו וחברו אליווונעשים נוק' אליו 

 :האי רישא והבןבאתיידע מאי דהוי 

 

 .:לי למזכרת

 מ"ה וב"ן-איך נתקן כל עולם האצילות מה

 כסדרן אך לא היה כן היו ראוים י' ספירות דמ"ה להתחבר בי' ספירות דב"ן

 מ"ה והב"ן אינו דבר אחר -חלוקת השפע מבואר מה שלקחו מה

 אלא כל עצמותם נעשה מב' בחינות אלו כל בחינות 

 ב"ן-מ"ה והנוקבין מה-הדכורין מה

 תלת רישין אתגלפן דא לגו מן דא ודא לעילא מן דא

 גולגלתא ומוחא סתימאה נוק' דא"א ,רדל"א העליון נוק' דעתיק

 ,מכתר דמ"ה דכורא דעתיק נעשה .דב"ן נעשומכתר 

 הוא עניין כל הספקות שיתבארו. ,ברדל"א כח"ב דנוק דעתיק

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
דכתר  ה"ר, שהוא ג' ראשונות דעתיק וכנ"ל לוקח מהב"ן רדל"אמלמטה הוא ה השלישי ה
שלא ידוע הוא מה שלקח לג"ר שלו ומה לז"ת תרים דז"ת ומה ז' כדבינה וד"ר דחכמה וג"ר ו

מה שיש בו, ויתחיל לבאר  לא איתידעשל נוקבא עתיק מצד הב"ן זה  רישאהאי בשלו. הנה 
 הספקות שבו כנ"ל.

הוא נקודה. שצריך להבין מה שאמר בהמשך "כי  צריך לעשותאחר תיבת כנזכר ש נלע"ד ו
 כתר דמ"האל אליו עמו ונעשים נוק'  המברר ומחברןשהוא  מ"ה" הכוונה על כתר דשם מברר

ספירות דשם ב"ן לעשות  ט'מהבחינות שהיו בניצוצות וכן מתשלום  ב"ןוהבירור מתוך שם 
משער הברודים לעיל, שהמ"ה  בפרק ב'. וכמו שכתב הרב בפירוש נוק' דעתיקאליו בחינת 

 צריך להבין. נלע"דעושה זאת. כך 
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 ב פרק - שער עתיק
 

הנזכר  'קונבאר הספקות הנז' נבאר תחלה מה ענין אלו הנשטרם  נבארהכל  ותחלת

 . זהן באו"א הן בזו"ןשיש בעולם האצילות הן בעתיק הן באריך 

יש  אבל, ןוזו" אואו" נוק'ואריך ו נוק'עתיק ו נתהודעתיך לעיל שיש בחי שכברוהענין 

בירור  נתהיא דינין והיא מבחי 'קוהנ נתאלו הנז' והוא כי הנה בחי וק'חילוק בענין הנ

ואריך שהם תכלית הרחמים  [בע" יט]אוצרות דף בעתיק ' קוהמלכים, ואיך יצדק שם נ

זכר ונקבה מורה מעט פירוד, ואין זה  נתכי הנה היות בחי ועודבב' האדרות.  כרכנז

 הרבהמצאנו ראינו בוהנה הזכר לבדו.  נתאחדות גמורה כמו בהיות בחי ראנק

שארי ותקין כללא דדכר  חבהאי אדםב ע"אדרא רבא דף קמ"א מקומות בזוהר וב

 'קוזכר ונ נתונוק' נראה משא"כ בעתיק, וכן בהרבה מקומות מצינו שלא התחיל בחי

האי חכמה אתפשט ואשתכח א ע"דף ר"ץ  א זוטאאדרב כראלא מאו"א ולמטה כנז

איך אנו  ןכם חכמה אב בינה אם ובגיניהו כולא אתקיים דכר ונוק' וכו'. וא 'דכר ונוק

מצאנו הפך מכל זה בהרבה  והנה בעתיק ואריך יש בחינת נוק'. לואומרים שאפי

העילות אמר  על כלדעילת  כ"ב ע"בבראשית דף  רשתמקומות ובפרט בספר הזוהר פ

י ֲאנִּ "האי קרא ]דברים ל"ב ל"ט[  י ֲאנִּ יְראּו ַעָתה כִּ ָמדִּ ים עִּ דאית  "וכו' י הּוא ְוֵאין ֱאֹלהִּ

י "בשיתוף כגון דכר ונוקבא ואתמר בהון  טחדא יוכִּ אבל איהו חד בלא  "ֶאָחד ְקָראתִּ

ים "אמר  ךכין חשבון ובלא שיתוף ובג יְוֵאין ֱאֹלהִּ ָמדִּ מוכח בהדיא שכל השאר  הרי. "עִּ

כי  כרהעילות הוא בשיתוף דכר ונוק'. גם יש משם הוכחה אל הנז על כלחוץ מעילת 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
כאן הרב מרגיש צורך  ואפילו בעתיקולם נעשו נוק' שמבחינות הב"ן כשביאר לעיל הנה אחר  ז

לבאר איך יש בחינות נוק' בפרצופים העליונים ומפני מה בכל פרצוף בחינות נוק' משונות זו 
 מזו.

כמבואר במקור  באבא ואימא שמהמקור הזה משמע שתחילת היות בחינת נוק' הוא רקהרי  ח
ואומר שכזה יש בהרבה  עלה מאו"אלמבחינת דכר ונוק'  איןהזה והמסקנה מזה המקור ש

 מקומות. מהמקורות אלו קשה אם כן איך אנחנו אומרים שיש בחינת נוק' גם בעתיק ובאריך. 

העילות, הוא האין סוף, אין בו בחינת נוק' על כל מביא מקורות הפוכים שרק בעילה  ובהמשך
 אלהיםיא שמות ה נוק'וגם ביאר בהמשך שבחינת לכל השאר יש בחינת נוק' ומשמע מכאן ש

. ואחר שהביא את הסתירה בין המקורות, מתחיל לישב הקושי והסתירה ב"ןושם דין שהם 
 שבין המקורות.

כמשמעו יש אחד שהוא  רק אחדלא תמיד הוא  אחדכאן הרב מבאר את המושג באמרינו  ט
 אחד ולא בחושבן, אך יש בחיבור נפלאאך הוא שניים רק שהם  בהשאלה אחדבשיתוף והוא 

חד ולא העילות האין סוף, וכמו שאומרים בפתיחת אליהו "אנת הוא  על כלוהוא רק עילה 
י ֶאָחד  דכר ונוקבא, וזהו: כגון נקראים אחד" והשאר רק בחושבן יוואתמר בהון "כִּ  ".ְקָראתִׁ
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י"אמר  אדין ובג ק' כולה דינין כמ"שוהנ ָמדִּ ים עִּ  'קווכו', שהיא בחינת הנ "ְוֵאין ֱאֹלהִּ

 הנקראת אלהים שהוא דין. 

, 'קוכר ונדיש  פירותס' י-צריך שתדע כי ודאי שבכל ה יליישב המאמרים האלווהנה 

אשר בהם עיקר  זו"ןהוא כי הנה  חילוקאלא שיש חילוק במציאותם איך הם, וה

זכר ונקבה ממש  נתז' מלכים שמתו ולכן יש בהם בחי-המיתה כי הרי בהם היה ענין ה

 בפרצופים נפרדים א' מחבירו. ומה שתמצא לפעמים שהם מחוברים אינו אלא

כי אז אחוריהם דבוקים יחד וכותל א' משמשת לשניהם  אחור באחורבהיותם בסוד 

  .יאוצריך נסירה להפרידם

או"א אשר היה בהם ביטול ולא היה בהם מיתה בפועל כמו שהיה בזו"ן כנ"ל  ואמנם

ב' פרצופים כדמיון  נתבבחי רושכל א' בפני עצמו פי 'קוכר ונד נתלכן היה גם בהם בחי

 תמיד פנים בפניםזו"ן, אבל ניתוסף חיבור עצום ביניהם והוא שהם דבוקים יחד 

בכותל א' בלבד משמשת לשניהם ואין ביניהם פרוד כלל, לא כמו זו"ן שבהיותם אחור 

 באחור מתחברים ובהיותם פנים בפנים נפרדים. 

הטעם שאמרו בהרבה מקומות בזוהר ובפ' אחרי מות דף ס"א ע"ב ובאדרא זוטא וזהו 

לא אפסיק רעותא דתרוייהו לעלמין כחד נפקין וכחד שריין  או"אדף ר"ץ ע"ב אבל 

 לא אפסיק דא מן דא וכו', ולכן זווגיהו תדיר דלא פסיק:

ואמנם  א"א שהוא מבחינת הכתר של הנקודות לא היה בו אפילו ביטול כנ"ל,ואמנם 

 ע. כנוד יבאחרונות של הכתר דב"ן חמשהנה הוא מ

כל שאר הפרצופים ואו"א  רךדל מצום רק הוא עשאינו מחציתו בצ ונלע"ד חיים]

אחד של ת"ת שבו הוא פרצוף  עד החזהחלק העליון  םוזו"ן שכל אחד נחלק לשני

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
העילות אין  על כלורק בעילה  זכר ונוק'שביאר שבכל פרצופי האצילות יש בחינות של אחר  י

נוק' מתחיל הרב לבאר מהו ההבדל בין הפרצופים ומפני מה הנוק' הם משונות זו מזו. וקובע 
יותר הוא בפרצופים שלא הייתה בהם שבירה או רק פגם מעט אך  שהנוק' באחדותשמה 

וגם בהם יש הדרגה אם  נוק' נפרדתבפרצופים שנשברו ממש או שהיה בהם ביטול יש בחינת 
, ובכל אחד מהם או"א וא"א ועתיקואחר כך  זו"ןחור. ומתחיל לבאר מלמטה מבפנים או בא

, ורק באו"א מבאר שבכל אחד מ"ה וב"ןיש מעלה בתיקון וחיבור הנוק' בזכר שהם בחינות 
 .מ"ה וב"ןמהם יש 

בימי חול וכן בימים התפילה אלא שזה רק בזמן  פנים בפניםיעברו בבחינת  הנסירהואחר  יא
 טובים ושבתות. 

והחלק התחתון שלו  נוק' דעתיקהחלק העליון נעשה ממנו  לשניםהנה כתר דב"ן נחלק  יב
דכתר שהוא  בנה"יהרי כשקבלו או"א מוחין מהכתר היו מלובשים  נוק' דא"אנעשה ממנו 

של הכתר. ולא העליון ולכן בנוק' בעתיק לא היה אפילו פגם. והיות ואחורי  התחתוןהחלק 
יש קצת לכן גם בנה"י של הכתר שהמוחין היו מלובשים בהם  ביטול נה"י דאו"א היה בהם

 .פגם
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שנחלק לב' ומהכתר שבו עד כתר דב"ן . וכן העניין בשניולמטה הוא פרצוף  מהחזהו

, ונמצא כי נוק' נוק' דא"אומהחזה ולמטה נעשה  נוק' דעתיקהחזה שבו ממנו נעשה 

דעתיק ודא"א הם בערך בינה ותבונה ובערך לאה ורחל וכן ערך דכורא דעתיק ודאריך 

 ש ש"ג ח"א פ"ג דף י"ט ע"אבו"מ .בערך אבא ויש"ס ובערך ישראל ויעקב כנלע"ד

  [.עכ"ל

, ולכן מוחין לאו"אכאשר ירדו להעשות קצת ביטול היה  יגכי בנה"י של הכתרונודע 

זכר ונקבה אלא שנתוסף בו תיקון וחיבור נוסף והוא ששניהם היו נת גם בו היה בחי

ניתן בו בכל צד הימין  ,הזכר והנקבה שבו באופן זה, כי בחינת שם מ"ה שבו א'פרצוף 

דבקים יחד בבחינת תשמאל שבו, ושניהם מבכל צד ניתן בו שבו, ובחינת שם ב"ן שבו 

 פרצוף א'. 

דכר לחודיה, ר"ל בלי נוק' נפרדת ממנו. ומה  ההכתר הוכי ענין מ"ש בזוהר הוזהו 

אלו של מ"ה וב"ן  נותשאנו אומרים שיש בו זכר ונקבה הוא היות נמצאים בו ב' בחי

לא שיש בו זכר ונקבה בכל מקום ומקום, אבל  נתשמאלו אשר הם בחיצד בימינו וב

תבין איך או"א  ובזה .והבן זה מאדזכר ונקבה נפרדים בשני פרצופים, בחינת 

כי כן הדבר בא"א עצמו ימין  [גע" יט]אוצרות דף שמאלו מימינו וזה ממלבישים לא"א זה 

  .ידוצד שמאל הוא ב"ן נוקבא ,שבו מ"ה דכורא

שום ראשונות של הכתר של הנקודות ששם לא היה  ה'בעתיק שהוא מבחינת  ואמנם

זכר ונקבה שבו שהם שם מ"ה ושם ב"ן נתערבו יחד  נתלכן בחי ביטול כלל בעולם

 ושניהם מעורבים יחד בימין בפני עצמו וכן בשמאלו, ואינו כמו א"א.  ,לגמרי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
" שמעריך את הכתר כמו אימא נלע"ד חייםצריך להבין שזהו מה שמבאר לעיל ב"כאן  יג

ותבונה וכו' הרי שמה שנכנס כמוחין לז"א הוא מהתבונה וכן בכתר שבחלק העליון של הכתר 
מוחין לאו"א ורק מהחלק התחתון של הכתר עד הת"ת שהוא נוק' דעתיק לא ירד להעשות 

מהת"ת ולמטה שנעשה ממנו נוק' דא"א ממנה ניתן מהנה"י שלה להלביש המוחין דאו"א 
 ובזה נחשב לא"א קצת פגם.

ע"ש ששם מבואר שהרי באבא שבצד ימין אש"ל פרק ב' משער עתיק אות ב' באורך  וראה יד
וצריך להבין שגם  מ"ה וב"ןיש בה  וכן באימא שבצד שמאל א"א מ"ה וב"ןשל א"א יש בו 

ואיך ילבישו על המ"ה בלבד  .ב"ן. ע"ש וגם מ"הבא"א צריך שיהיה בו בימין וכן בשמאל שלו 
 או על הב"ן בלבד. 

, וכן דימיןמשמאל  דמ"הוב"ן  ,דימיןבימין  דמ"המ"ה  .מ"ה וב"ןשם שאריך בימינו  ומתרץ
. וכך דשמאלבשמאל  דב"ןוב"ן  ,דשמאלבימין  דב"ןמ"ה  ,ב"ןומ"ה באריך צד שמאלו 

 מלבישים אבא ואימא בימין ושמאל דאריך, ראה שם באורך.
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. כולא ימינא טולית שמאלא בהאי עתיקא אע"באדרת נשא דף קכ"ט  אמרש הוז

י בא"א הזכר בימין והנקבה בשמאל, אבל בעתיק יומין צד הימין שבו כלול והענין כ

  .אלשמאל אממ"ה וב"ן וכן צד שמאל, א"כ שניהם שוין ואין הפרש בין ימינ

פנים ואחור, כי  נתהזכר והנקבה שבו הוא באופן אחר והוא שהם בבחי נתבחיאמנם 

מ"ה מצד פנים ובחינת  נתבו בחימצד ימינו ובין מצד שמאלו יש  [דע" יט]אוצרות דף בין 

וגדול מאד. ובזה תבין כי לעולם לא תמצא  חיבור נפלאב"ן מצד אחור, ובזה הוא 

 שיש בעתיק פנים ואחור כמו שיש בכל השאר שממנו ולמטה. 

שם ב"ן והם באופן זה כי  אחרכי הנה העתיק מצד א' יש לו שם מ"ה ומצד  והענין

ודאי הוא שבשם מ"ה יש פנים ואחור וכן בשם ב"ן יש פנים ואחור, והם עומדים 

ב"ן מצד האחור, דמ"ה מצד זה והפנים דדבוקים אחור דמ"ה באחור דב"ן והפנים 

, והאחוריים ב"ן [אע" כ]אוצרות דף פני ומצד זה פני מ"ה ונמצא שמצד זה נכרים ונראים 

 מ"ה וב"ן מכוסים זה וזה מבפנים תוך ב' בחינות הפנים. שניהם ד הםשל

בחינת פנים. אבל א"א  ראאין מתגלה בעתיק בחינת אחור כלל, ולכן כולו נק ןכם וא

אשר שם מ"ה לבדו עומד לימינו הפנים מצד זה והאחור מצד זה, וכן בשמאלו פנים 

 שני, וחדמצד א מ"ה וב"ן הםדהפנים  שנידב"ן מצד זה והאחוריים מצד זה, נמצא ש

 שם מ"ה וב"ן הם מצד האחר, ולכן יצדק בו פנים ואחור. דהאחוריים 

 שתיבעתיק פנים ואחור הכוונה היא על כן מה שאנו לפעמים אומרים גם  ואמנם

המ"ה  בערךאחור  ויקראב"ן אפילו הפנים שלו  נתהבחינות של מ"ה ושל ב"ן כי בחי

הפנים של  נתהעומד מצד האחר נמצא כי פנים של מ"ה שמצד זה נקראים פנים ובחי

 :בערך שם מ"ה ב"ן העומדים מצד האחר נקראים אחור

 

 

 

 

 

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 פני מ"הוגם בהמשך יבאר שאין בו גם בחינת אחור. שבפנים שלו  שמאלהרי אין בו בחינת  טו

כמו השוורים שתחת  השאלהוזה שנקרא ב שכולו פניםהרי שנוכל לומר  פני ב"ןובאחור שלו 
 ה שאמרו עליהם כל אחוריהם ביתה.הים של שלמ
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 לי למזכרת:.

 הוזכרו נוקבין בא"א וגם בעתיק וצריך ליישב המאמרים הסותרים בזוה"ק

 בכל י' ספירות יש דכר ונוק'

 בבחינת הביטול והשבירה שהייתה בהםעיקר החילוק בהם קשור 

 ,זו"ן אשר בהם עיקר הביטול והשבירה היו נפרדים וחיבורם בבחינת אחור באחור

 ,א"א שבו לא היה ביטול רק פגם היו מחוברים חיבור נפלא ימין ושמאל בפרצוף א'

 ויותר מחוברים בעתיק כל אחוריהם ביתה.
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 ג פרק - שער עתיק
 

מה שלוקח  נתהנ"ל שאמרנו שיש בעתיק בבחי קותיהספעתה לבאר ענין  ונחזור

. הנה נתבאר לך טזשם ב"ן שהם הנקודות שהם בחינת המלכים נתלעצמו מחלק בחי

פנימי ומקיף, ונמצא שבשם ב"ן יש פנימי ומקיף,  נותבחי שתיאין שום אור שאין בו ש

 וכן בשם מ"ה. 

' יוהיא כי הנה עתיק יומין הוא כתר של מ"ה ויש בו  א' צריך שנציע לך הצעהוהנה 

שבכתר הזה מתחלקים ומתפשטים ונעשים פרצוף  פירותס' כנודע ואלו הי פירותס

שם ב"ן שהם המלכים כנ"ל של  נה, וכאשר הוא מברר מבחייזשלם שנקרא עתיק יומין

ומחברו מבחינת הכתר דב"ן כנ"ל הנה הוא מברר חלק א' פירות ס' יאשר גם בהם יש 

 מן החכמה דשם ב"ן מברר עוד חלק א' משם ב"ן ךכר ואחדמ"ה, ]דכתר[ הכתר  אל

עד שמברר חלק עשירי משם  ומחברו עם החכמה שבכתר של שם מ"ה, וכן בכולם,

 ב"ן ומחברו עם מלכות דכתר דמ"ה ואז נשלם בחינת פרצוף עתיק יומין. 

דיליה ואיזה  רישאומחברם ב םשיש בזה הוא לידע איזה חלקים הוא מברר והספק

הכתר  נתוהנה כבר הוא פשוט אצלנו כי בחי דיליה, גופאחלקים מברר ומחברם ב

דעתיק נעשה מן כתר דכתר דמ"ה ומן בירור ה' ראשונות כתר של ב"ן, ואין כאן עוד 

  .שום בירור אחר אלא זה

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
כאן מתחיל לבאר לנו עניין הספקות והוא חוזר ומבאר שכל הספקות הם בשם ב"ן וממה  טז

בע"ח א' דף ס' ע"ג  הלשם בהגוב"ילהבין מהו עניין ספיקות אלו הנה הנה שהיה במלכים. 
ות הם שכל אלו הספיק הרמח"ל בקלח פתחי חכמה פתח פ"והביא מדברי קדוש ה'  אות ב'

עד שכאשר  ומהם נמשך כל ההנהגות ההפכייםבאמת כולם תלויים ועומדים בשרשם בעצם 
ואי אפשר לעמוד  נראה על כל אחד כמו שאינו מחמת השני שמנגדורוצים להשיגם בשרשם 

השולט תמיד בהנהגת  שליטתו הנעלמהונשאר בספק. והוא  כך או כךעליהם אם שהוא 
הם להנהיגם לאחדות שהוא השלימות האחרון... ע"ש השינויים ולשלול מהם שינוי של

 .פ"ו עד צ'מסימן 
לגבול האצילות מתחיל לתקן את כל האצילות  מ"ההגיע שם כשאחר הזיווג העליון  הרי יז

והוא מתחיל לברר משם ב"ן ומחברו לכל ספירה  כתר דמ"הפירות של י' סעתיק דכורא לוקח 
ג"ר דכתר, ו ה"רבחינות  י"טנוק' דעתיק לוקח  ב"ןוספירה שבו, ולעיל ביארנו שמשם 

דז"ת דב"ן. ושם מ"ה לוקח משם ב"ן מתוך אלו הי"ט בחינות  ז"כדבינה ו ד"רדחכמה, ו
מה מברר לכתר ומה לחכמה ומה לבינה  ובזה הם הספיקותומחברו אליו בבחינת נוק' אליו, 

והכלים לפנימי וחיצון,  ועד המלכות שבו, ועוד הרב מבאר ומחלק את האורות לפנימי ומקיף
 ומתחיל לבאר את הספיקות. 
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יש  אשונההר, ובבחינה יח' בחינותבהוא מה שנבאר עתה, והוא כי יש כאן  אבל הספק

 . אחדיש בה ספק  ב'ה נה' ספקות ובחיבבה 

לא הוצרך לו  ב"ןהמקיף של שם  [בע" כ]אוצרות דף היא אם נאמר שאור  א'ה נההבחי

כי אור המקיף גדול ומעולה מן הפנימי כנודע ולכן הוא נשאר מ"ה שיתקנהו שם של 

למעלה בשרשו ולא יצא להתחבר עם שם מ"ה אלא פנימי של ב"ן בלבד הוא שהוצרך 

היא אם אור המקיף ואור  הב' נהוהבחילתיקון והוא אשר נתחבר עם שם מ"ה. 

  .שם מ"העם הפנימי של ב"ן שניהם הוצרכו לבא ולהתקן ולהתחבר 

ספקות אלו והם אם נאמר שכיון שלא בא רק הפנימי  ב'יש בה  א'פי הבחינה הכ והנה

דב"ן בלבד גם משם מ"ה לא בא רק הפנימי, ואז הפנימי דב"ן אשר שורשו הוא 

מקיף של אור פנימי דמ"ה כי לעולם שם ס"ג גדול  נתנקודות של ס"ג כנ"ל נעשה בחי

ונמצא כי שם ב"ן הפנימי נעשה מקיף אל  ,יטמעלהלזכר כנ חדא נהמ"ה בבחישם מ

בלבד, והוא  א'ואור פנימי  א'מקיף  . ואם הענין כך נמצא שיש עתה אורהפנימי דמ"ה

ראשונות  חמשכי הכתר של כתר דמ"ה נעשה אור פנימי בכתר דעתיק ואור הפנימי של 

 כתר דב"ן נעשה אליו אור מקיף. בד

אי לא הוצרך לבא רק הפנימי בלבד אבל נאמר באופן אחר, והוא שמשם ב"ן וד או אם

שם מ"ה בא באור פנימי ואור מקיף ואז נעשה הפנימי של ב"ן ג"כ בחינת מקיף, 

 בלבד דמ"ה.  א'דמ"ה ופנימי  א'' דב"ן וא, ןמקיפיב' ונמצאו 

' מקיפים ב, ונמצאו כהיא אם נאמר כי משם ב"ן באו שניהם מקיף ופנימי הב' נההבחי

דעתיק ואיך  בכתר דכתרפנימיים דמ"ה וב"ן. והרי נתבאר הספק שיש  ב'דמ"ה וב"ן ו

 אין הספקות בו רק באורות בלבד:

ספקות בחכמה ובינה דעתיק וספקות אלו תלויים כפי הספקות שיש בכתר  עוד יש

דעתיק, אלא שכאן יש ספק בין בענין האורות ובין בענין הכלים. והענין הוא כי גם 
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 ומזה יהיו תוצאות אחרות. הספירות,אפשרויות של הופעת  ב'שהוא  בחינותפירוש נראה  יח
הם קבלו לצורך התיקון שם  דס"גלעיל ביארנו באורך שהנקודים שהם בחינת ס"ג  הנה יט

ו משם ס"ג שגבוה ממ"ה ולכן פירות אך לעולם שורשי' סו טנת"אשיש בו  ב"ןחדש והוא שם 
 . לשם מ"ה מקיףעשה אע"פ שהוא פנימי נכאן 

. מקיף ופנימיבאו שניהם  מ"הכן משם בא מקיף ופנימי  ב"ןהיות ובבחינה זאת השניה שם  כ
נמצא כאן ונשאר בבחינת פנימי. ויהיו  מקיף דב"ןוכאן הפנימי של הב"ן לא נהפך למקיף שכן 

, אורותודווקא רק ב בכתרראה טבלה בסוף הפרק, הרי הכל כאן הוא ' מקיף. ב' פנימי וב
  בהמשך ידבר על כל הג"ר יחד.



קעז                                               חייםאוצרות                                                       

 ןכם שם ב"ן ג נת, ואמנם בבחיכאמ"החכמה ובינה של כתר דכאן נודע לנו שיש בהם 

  .אשונות דבינה דב"ןד' ראשונות דחכמה דב"ן וג' רנודע לנו כי לוקח העתיק 

הוא כי אפילו בחינת הכתרים שיש בחכמה ובינה דב"ן אי אפשר שיעלו בכתר  ופשוט

-דעתיק כלל כי הרי נתבאר לעיל שלא נעשה הכתר דעתיק אלא מכתר דכתר דמ"ה ומ

דעתיק כולו מראשו ועד רגליו הכל  נותכי הרי כל בחי והטעםאשונות דכתר דב"ן, ר ה'

כתר באיך הכתרים של חכמה ובינה יעלו  ןכם כתר בערך חכמה ובינה, וא נתנקרא בחי

ודאי הוא שהם משם אלא  .הוא שאינן עולים בכתר דעתיק ופשוטמוכרח  ןכם שבו, א

  .ולמטה [גע" כ]אוצרות דף 

אם שני הכתרים של חכמה ובינה דב"ן עולים בחכמה ובינה דעתיק הספק  ובזה הוא

 נתחכמה ובינה הגרועים מבחי נתאם נאמר שאעפ"י שהם כתרים עכ"ז הם בחי או

בחכמה ובינה שלו, וא"כ לא עלו רק בגופא דיליה בלבד. והספק  איך יעלו ןכם עתיק וא

' בחינות האלו כמה פרטי ב-הזה בין בבחינת הכלים ובין בבחינת האורות, ויש ב

 שאלות כמו שיתבאר למטה בע"ה. 

 פשוטבחכמה ובינה דחכמה דב"ן ובחכמה ובינה ובחסד דבינה דב"ן באלו  כבואמנם

הוא שאינם יכולין לעלות למעלה ברישא דעתיק בחכמה ובינה דיליה וודאי הוא 

 שנשארו בגופא דיליה:

 ספקשלקחו להם ז"ת דכתר דמ"ה, וה פשוטיש ספקות בענין ז"ת דעתיק אשר עוד 

הבחינות  כי שארשיש בז"ת דב"ן או לאו,  הכתרים ז'הוא אם לוקח משם ב"ן בחינת 

מלכים  ז'-הוא שכיון שכל כללות ה כגפשוטהם אפילו חכמה ובינה שבהם בש

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
של הנוק' דעתיק מצד הב"ן. הרי מצד המ"ה  הג"רמתחיל לבאר הספיקות בכללות הנה  כא

 הכתר דכתרפי הסדר, וכמו שלכתר שלו לקח כמ"ה ספירות דכתר די' עתיק דכורא לוקח כל 
 .מ"הדמ"ה כן לחכמה ובינה שלו לוקח חכמה ובינה דכתר ד

דבינה דב"ן  ד"ר-דחכמה ומ ג"ר-מה נעשה ממבאר  להציג צדדי הספקהנה הרב בבואו  כב
ואפילו הכתר שלהם, שהכתר דנוק' דעתיק  לכתר דנוק' דעתיקכל אפשרות שמהם ינתן  שולל
 העליונותמהבחינות פשוט : מה א. ומבאר לנו. ולא עודאשונות דכתר דב"ן ה' ר-מ רק נבנה

 שלא יעלו. התחתונותמהבחינות  פשוטו: ומה ברור ג:  ומה הספק, בשלא יעלו, 

שלא יעלו אפילו הכתרים של חכמה ובינה דב"ן לכתר. ונותן טעם והכרח לזה.  דהיינו פשוט
ו שהוא בכתרים אלו של חכמה ובינה דב"ן אם יעלו בחכמה ובינה דנוק' דעתיק א הספקומה 

הג"ר וד"ר דחכמה ודבינה דב"ן שהם חכמה ובינה  שארש ועוד פשוטירדו לגופא דילה. 
. לגופארק  אבחכמה ובינה אלאפילו לא יעלו דב"ן,  דבינהדב"ן, וחכמה ובינה וחסד  דחכמה

 בז"ת גם כן. להציג הספקממשיך באותו מבנה כך 
לחשוב שיעלו אפילו בגופא  שלא שייךשכן ודאי  קשה ביותרמה שאומר הרב כאן  הנה כג

ז' של עתיק שאמרנו לעיל שלוקח רק  התחתונות של הז"ת לא מחלקו ט' ספירותשהרי ה
הכניס זה, הרב למה לא מובן . זה פשוט דפשוטוזה לא בחשבון כלל,  תרים בלבד מהז"תכ
 שייך שלא  והיה פשוט לובחכמה וכן בבינה לא אמר שהתחתונות לא עלו לא כן עשה ו
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נמנע הוא מלעלות אפילו בגופא  ןכם אדב"ן אינם רק בחינת גופא כנודע  תחתונים

' תחתונות דב"ן אם נאמר שכיון שהם ז-' הכתרים שבז-הוא בהספק דעתיק, אבל 

עם חכמה ובינה דחכמה  ןכם דעתיק ולהתחבר גבגופא בחינת כתרים יוכלו לעלות 

כנ"ל  בודאידב"ן ועם חכמה ובינה וחסד דבינה דב"ן אשר אלו נשארו בגופא דעתיק 

' כתרים אלו לא עלו כלל בעתיק אפילו בגופא דיליה כלל. והספקות זאו אם נאמר שה

 הנ"ל.  רךדל בין באורות ובין בכלים ע אלו הם

וראה עתה טעם אל כל הנ"ל, והוא כי בשם מ"ה כיון שלוקח העתיק ממנו כל והבן 

פירות כנודע ולכן הספיק לו לדכורא דיליה, ס' יהכתר של מ"ה אשר יש בה  רותספי

אמנם לנוק' דיליה הנעשה משם ב"ן ואינו לוקח משם ב"ן רק חצי ספירת הכתר דב"ן 

אשונות שבה בלבד, א"כ מוכרח הוא שיקח ממקומות אחרים להשלים ה' רשהם 

 ה', וכל אלו הלואי שיספיקו לשיעור תמורת כדכתר דב"ןדתמורת ה' אחרונות 

 . כרזאחרונות דכתר דב"ן שחסרו ממנו כנ

דחכמה דב"ן  ג"ראשונות כתר דב"ן וה' ר םדב"ן שה נתהספקות יהיו בענין בחי וכל

"ת דב"ן, ובאלו הבחינות הם הספקות זתר של כל א' מכאשונות דבינה דב"ן והד' רו

נוקבא דעתיק. והמשכיל יבין כי עצמו מספר  פירותס' יאיך יתחלקו במציאות 

  והבן: של החלוקות שאפשר להיות בזה נותהבחי

 

 תוצאהה מה יצא מהמ"ה הבחינה

 בחינה ראשונה

 מ דב"ן לא יצא."או

 א' מקיף א' פנימי רק פנימי דמ"ה יצא ספק א'

 ב' מקיף וא' פנימי פנימי ומקיף דמ"ה יצא ספק ב'

 בחינה שניה

 או"מ דב"ן יצא

 דמ"ה אור מקיף

 ואור פנימי דמ"ה

 ב' מקיפים 

 וב' פנימיים
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אחר ו בחינות שלא עולות,פשוט היות שלעיל בחכמה ובינה הסביר במבנה  ונלע"ד, להזכיר
 וצ"ע. הצגת הספק מבנה, כך כאן המשיך באותו עלו מה שלאפשוט ואחר כך  ,ספקהכך 

 נלע"ד.כ
ה' אחרונות אלו דכתר דב"ן,  תמורתלכן  ,אחרונות דכתר דב"ן ה'-לוקח את ה ריךוא היות כד

תרים דז"ת דב"ן, ז' כאשונות דבינה וד' ראשונות דחכמה וג' רלוקח נוק' עתיק עוד לחלקו 
, הרי והלואי שיספיקומהם משלים המ"ה דכורא דעתיק פרצוף הנוק' דעתיק, ואומר הרב 

דנוק'  כתרדכתר דב"ן שמהם נבנה  ה"ר-חוץ מ בחינות ובזה נבנה כל הנוק' העתיק י"דהם 
 דעתיק. 



קעט                                               חייםאוצרות                                                       

 

 לי למזכרת:.

 .ביציאתו ספק אחד ,אלו שתי בחינות, מקיף דב"ן בהעדרו גורם שני ספקות

 אלו ספקות בכתר בבחינת האורות בלבד

 .הכתרים שבהם לחו"ב והשאר לגופא דעתיק ,ג"ר דחכמה וד"ר דבינה

 ז' כתרים דז"ת יש ספק אם היו בגופא

 י' ספירות דמ"ה לדכורא דעתיק 

 ולנוק' דעתיק הלואי שיספיק כל הבחינות שלקח משם ב"ן 

 אחר שלכתרה ה' ראשונות דב"ן.
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 ד פרק - שער עתיק
 

לה צריך שתדע ישביארנו הספקות בדרך כללות צריך שנבארם בדרך פרט. ותח ואחר

אור מקיף ואם יש אור והספקות הנופלות בענין האורות הוא אם יש אור פנימי י כ

אם הם  ואדאחור או אור דפנים. והספקות הנופלות בענין הכלים ה [דע" כ]אוצרות דף 

 לבד או בחינת פנים לבד או שניהם יחד. בחינת אחור 

האורות, כי אם האורות רבים צריך  נתהכלי תלוי כפי בחי נתצריך שתדע כי בחי גם

 נתגם הכלים שיהיו גדולים כי כל עיקר התיקון הוא הגדלת הכלי והעשותו בבחי

 . כהפרצוף כדי שיתמעט האור ויתרחב הכלי ויוכל לסובלו

אשונות דכתר דב"ן, וזה ודאי שלא ה' ר-ב"ן לא לקח עתיק כלים רק מ נתמבחי והנה

שבו, ולכן כמו שלוקח אורות אחרים משאר  פירותס' ייספיק לו להיותם כלים ל

 ב"ן. שם משאר הספירות של אחרים קח כלים לוספירות דשם ב"ן כן צריך ש

 דייל א כי אי אפשר להתהוות בחינת כלים אלא עואחרת וה הקדמהצריך שתדע גם 

וזכור הכאת אור פנימי באור מקיף ומשם נעשה בחינת כלי מתולדת ההכאה ההיא, 

 :כוזאת הקדמה

רישא דעתיק. והנה כבר נתבאר  ראאשונות הנקר' ג-לבאר הספקות שיש ב ונתחיל

היא אם לא בא רק אור פנימי לבדו של  הא' בחינות, הבחינה ב'שהספקות נתחלקו ב

 אור הפנימי דמ"ה. לב"ן ונעשה אור מקיף 

כתר דב"ן הוא לבד נעשה דחלוקות, אם נאמר שאור הפנימי  ב'בבחינה זו יש  והנה

הוא ודאי שמספיקין  ם נאמר שכךמקיף אל הכתר שבכתר דמ"ה אשר הוא פנימי, וא

כתר דמ"ה בראש הזה, ובזה דכח"ב  היו לויק כי כבר אורות אלו לכל הראש דעת

ם יספיק לו כי הרי בחינת המקיף שלו אינו אלא בחינת פנימיות כתר דב"ן כנ"ל, וא

 ב'האורות של  ב'לא יהיה אור הפנימי גדול מן אור המקיף, וכפי זה לא הוצרכו  ןכ

האחוריים של הכלים שלהם  נתהכתרים דחכמה ובינה דב"ן לעלות בכאן, אבל בחי

כתר דמ"ה לפי שאין כאן בחכמה ובינה דמ"ה שום כלי כלל דהם עלו בחכמה ובינה 
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גדולים בבחינת פרצוף והוא היות אורות בתוך הכלים  עיקר התיקוןכאן מזכיר לנו  הנה כה

אותו  שיוכלו לקבלויצא האור בהתמעטות מתוך הפרצוף כדי  לסבול את האורשיוכלו 
 ובכך נעשה התיקון. ,התחתונים

: שיש ספיקות באורות אם פנימי או אלנו כמה ידיעות, מזכיר הרב לפני שמבאר הספקות  כו
: צריך במקיף או אם דאחור או דפנים, וגם בבחינת הכלים אם דאחור או דפנים או שניהם. 

שלוקח גם אורות וגם כלים אחרים משאר  :גלהשוות האורות לכלים אם רבים או מעטים. 
 : שהתהוות הכלים הם מהכאת אור פנימי באור מקיף.דהספירות דשם ב"ן. 
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 נתאור מקיף ואור פנימי להכות זה בזה אינו נולד ומתהוה בחי לא ישכנ"ל שכאשר 

כלי, וכאן אעפ"י שיש בחינת מקיף דב"ן ופנימי דמ"ה עכ"ז מקיף הזה איננו בחינת 

נימי שנעשה מקיף אל הפנימי דמ"ה ואינו יכול להוציא כלי ממ"ה, אור מקיף אלא פ

של הכתרים דחכמה ובינה דב"ן, אבל האורות  האחורייםולכן הוצרכו לעלות אותם 

אור  אחד :רוש, פיאא"גהסימן של זה הספק הוא והנה שלהם לא עלו לטעם הנ"ל. 

הכלים כתר דב"ן ואשונות דרה חמשהכלים שהם הכלים ד ג'פנימי ו אוראחד מקיף ו

 :כזשל חכמה ובינה דב"ן יםדכתר

ונמצאו עתה אור  [אע" כא]אוצרות דף מ"ה דהיה מקיף  ןכם הוא אם נאמר שג ספק הב'

אור פנימי דב"ן אשר נעשה  ועוד' הוא מקיף דמ"ה אמקיפים  ב'של מ"ה ו א'פנימי 

 ב'מקיף, והוא שיעלו אור מקיף אל מ"ה. וכפי זה צריך שישתוה אור פנימי עם 

למעלה בחכמה ובינה דעתיק, וזה אינו אלא  דב"ןחכמה ובינה דכתרים  ב'-דהאורות 

זה יהיה אור פנימי מרובה ג"כ כמו אור  דייל של בחינת האחוריים בלבד, וע אורותה

האורות הנ"ל דשני הכתרים  ב'-האחוריים של הכלים של ה נתהמקיף, וכן בחי

 והסימןאחוריים.  נתדחכמה ובינה דב"ן יעלו עם חלק האורות שלהם שגם הם בחי

 כליכלים שהם  :דפנימי ואור  :גו ףמקיאור  :ב ומרלוצה ר, בג"דשל זה הספק הוא 

 דםיל דכתר דמ"ה לפי שכבר יש למ"ה אור מקיף ואור פנימי אשר ע כלידכתר דב"ן ו

 . כחכרהכלים דאחוריים כנז ב', וכרמתילד הכלי כנז

בענין עליית אורות חכמה  נותבחי ג'' והוא כי באלו הספקות יש אלידע ענין וצריך 

פנים לבד, והנה אז  נתהוא אם עולים אורות של בחי א', הכרובינה דב"ן בעתיק כנז

  .פנים נתהם מתערבים עם חכמה ובינה דכתר דמ"ה עצמו כיון שגם הם בחי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
דכתר  ג"רשבג"ר דעתיק. בבחינת אורות כנגד  הספק הראשוןסיים כאן לבאר את  ההנ כז

דכתר דב"ן, ולכן בבחינת האורות אין צורך שיעלו לחכמה ובינה  ה"ריש מצד הב"ן  ,דמ"ה
 כלים דאחורייםיעלו רק  הכלים בבחינת רקאלא  ,דכתרים דחכמה ובינה דב"ןאורות דמ"ה 

שהוא פנימי דב"ן אחד אור מקיף  :א :אא"גסימנו  וספק זה, דכתרים דחכמה ובינה דב"ן
ועוד  כלי אחדהרי  דב"ן דכתר ה"רשל כלים ג'  :גפנימי דמ"ה. אור  :אלהיות מקיף,  הפךש
 אחוריים דכתרים דחכמה ובינה דב"ן.כלים  ב'
היות שיצא המקיף של כאן של הבחינה הראשונה ו ב'סיים כאן לבאר את הספק ה הנה כח

בטישת מקיף ופנימי הכאת ויש אורות מרובים וגם כלים מרובים שכן על ידי ואז מ"ה גם כן 
ב' , לכן כדי שישתוו אורות פנימיים עם אורות מקיפים לכן צריך שיעלו נעשו כלים דמ"ה
ם תרים דחכמה ובינה דב"ן בבחינת האחוריים שלהם, ויעלו גם הכלים דאחורייב' כד אורות

 מקיףפנימי דב"ן שהפך  אחדדמ"ה ו אחד' מקיפים מקיף ב: ב. בג"דסימנו  וספק זהשלהם, 
כלים  ד': דאורות דאחוריים דכתרים דחו"ב דב"ן,  ב-דמ"ה ו אחדג' אורות פנימיים  :ג -
 כלים דאחוריים דכתרים דחו"ב דב"ן.  ב'ו מ"הוד ב"ןד
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האחוריים שלהם אז אי אפשר שיתערבו עם חכמה  נתאם אינם עולים רק בחי אמנם

פנים ואלו האחוריים העולים  נתמ"ה יהיו בחידובינה דכתר דמ"ה, אמנם האורות 

 דמ"ה.  כראחוריים אל הפנים הנז נתיהיו בחי

האחוריים אז הפנים  נתהפנים ובחי נתשעולים שניהם בחי ג' נהבחי ואם הוא

 נתבחיאבל אחוריים להם,  נתמתערבין עם אורות דמ"ה והאחוריים נשארים בבחי

ג' בחינות אלו הנז' כבר נתבאר  והנה. כטהכתר דב"ן ודאי הוא שמתערב עם כתר דמ"ה

 ', ושתי הבחינות האחרות יתבארו בשאר הספקות:ב-' מהם בזה הספק הא נהבחי

ספקות, והיא אם נאמר שבאו אור פנימי ואור מקיף שניהם  ג'יש בה  הבחינה הב'

  .ספקות ג'. ואלו הם הןכם ג דב"ן

' א' דב"ן ואפנימיים  ותאור ב'דמ"ה ו א'דב"ן ו א' פיםמקי ותאור ב'אם יש  :אספק 

ב' הכתרים דחכמה ובינה דב"ן, שהרי דדמ"ה, וכפי זה אין צורך שיעלו האורות 

כלים הוא שצריך  נתבחיאמנם רבים כמו המקיפים,  ךכל האורות הפנימיים הם כ

  .שיעלו

מ"ה לקבל אור פנימי דס"ג כי אם היה כל אור ואור דהוא לפי שאין כח בכלי  והטעם

הכלי של ב"ן  וכןמ"ה מקבל אור דמ"ה ואור דב"ן, דבכלי שלו ניחא, אבל עתה הכלי 

שהוא ס"ג, ולכן צריך ב"ן דמ"ה לקבל אור פנימי דמקבל שניהם, ואין יכולת בכלי 

חכמה ובינה דב"ן, וא"כ צריך שכל דהכלים של הכתרים  דייל שיתגדל הכלי הזה ע

 [בע" כא]אוצרות דף אבל האורות שלהם ישארו יעלו למעלה,  דפנים ודאחורכליהם  נתבחי

, בב"והוא  והסימן. ללמטה בגופא דעתיק כי אין צורך בהם לעלות שם בראשו כנ"ל

פנים  ב'-כלים שהם כלי דמ"ה וב"ן ו ו-אורות פנימיים ו במקיפים ו אורות בפירוש 

 כתרים דחכמה ובינה דב"ן: ב'' אחוריים דבו

של הפנים שיעלו למעלה רק  ךכי אולי לא הוצר רושפי בד"ד מןהוא סי הספק הב'

בגופא הכתרים דחכמה ובינה דב"ן והאחוריים שלהם נשארו למטה  ב'-הכלים ד

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
נותן לנו ידיעה בעליית האורות והכלים של כתרים דחכמה ובינה דב"ן שכן בכתר הרב  כט

בלבד אז מתערבים דפנים עליית אורות  א'בחינות  ג'מתערבים המ"ה והב"ן. הנה כאן שודאי 
אם  ג'עליית אחוריים אז נשארים בבחינת אחוריים לפנים דמ"ה.  ב'בחו"ב דכתר דמ"ה. 

והאחוריים נשארים בבחינת  ,עולים פנים ואחוריים, הפנים מתערבים עם פנים דמ"ה
 אחוריים. ולפי זה נבין התערבות האורות והכלים העולים בספקות אלו. 

. ג' ספיקותויש כאן בג"ר דעתיק  שגם מקיף דב"ן יצא והיא עובר הרב לבחינה השניה הנה ל
פנימיים דמ"ה ודב"ן, ואין  ב'מקיפים דמ"ה ודב"ן ו ב' האורותהנה יש בבחינת  א'-ההספק 

צורך כלל שיעלו בחינת אורות דכתרים דחו"ב דב"ן, רק הכלים דבחינת הפנים והאחור הרי 
' וב' אור פנימי,  'ב ב' אור מקיף, 'ב בב"ווהסימן  .והאורות ישארו בגופא דעתיקכלים  ד'

 דאחור ופנים דכתרים דחכמה ובינה דב"ן. ד'ועוד  ב'כלים דמ"ה ודב"ן הרי 
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עלו עמהם למעלה ברישא דעתיק,  הפנים נתשהאורות שלהם ג"כ בבחידעתיק, ונמצא 

' אורות פנימיים שהם אור דמ"ה ואור דב"ן וב' אורות ד' אורות מקיפים ובוהרי הם 

' אורות הפנימיים ד-כלים של ה ד'הפנים של ב' הכתרים דחכמה ובינה דב"ן ו

 . לאכרהנז

למה למעלה בספק הראשון שאמרנו שאולי עלו הכלים דפנים ודאחוריים  אמרתם וא

' הזה שאמרנו שאולי עלו הפנים ב-אמרנו שלא עלו האורות שלהם כלל, וכאן בספק ה

 . לבשל הכלים לבד ואמרנו שגם האורות שלהם דפנים עלו עמהם

 יםרומא ןפנים ואחוריים של הכלים אי נתהוא כי בספק הראשון כיון שעלו בחיוהענין 

מחציתם ישארו למטה, והנה לעלות כולם אין כח ושאם יעלו האורות יעלו מחציתם 

ריבוי אורות ולכן לא עלה שום אור, אמנם כאשר  ךכל בכלי דרישא דעתיק לסבול בו כ

עולים הפנים של הכלים בלבד כנ"ל בספק הזה אז אפשר שיעלו אורותיהם עמהם 

 ים הם.אש של עתיק לסובלם כי מועטויוכל הר

ם של הכלים אפשר ג האחורייםשנכתוב עתה, והוא אם עלו  ג'-בספק ה הז רךדל עו

אם עלו הפנים והאחור של  ןכין שאה שיעלו אורותיהם עמהם כי מועטים הם מ ןכ

אורותיהם יחד לא יוכל הראש לסובלם, ואם נאמר שיעלו  כל הכלים שאז אם יעלו

 כולם למטה.שר כנודע, ולכן נשארו מחציתם ג"כ אי אפ

והוא שבמקום מה  א'"ל אלא שיש שינוי זהנ רךדל והוא ע בד"דסימנו ג"כ  ג'-ספק ה

' כתרים דחכמה ובינה ב-אם עלו הפנים של הכלים ד"ל ' הנזב-שנסתפק לנו בספק ה

שלהם בלבד כלים ואורות  האחורייםדב"ן, הנה עתה יסתפק לנו אם לא עלו אלא 

 :כל הספקות. הרי נתבאר כרכנז

צריך שנבאר מה שאמרנו למעלה והוא כי הנה כאשר אנו מסתפקים ואומרים  ועתה

לומר כי  אל תטעה' כתרים דחכמה ובינה דב"ן ב-האחוריים ד נתשאפשר שעלו בחי
 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

אולי לא היה צריך שיעלו  :והוא ב'של הבחינה השני הספק ההרב לבאר כאן סיים  הנה לא
 האורותשל שני הכתרים דחו"ב דב"ן, וכוין שעלו הכלים יעלו גם  דפנים הכליםרק בחינת 

: דאורות דפנים דכתרים דחו"ב דב"ן,  ב'אורות דמ"ה ודב"ן ו: ד: מקיפים ב .בד"דוהסימן 
 השלישי כלים דמ"ה ודב"ן ודב' כלים דכתרים דחו"ב דב"ן. בהמשך הרב יביא את הספק

, אורות וכלים דפניםשבמקום אורות וכלים ההבדל רק  בד"דסימנו לזה גם כן  זההוהוא 
 ועונה עליה כמו שנבאר. שאלהורק ביניהם מעורר הרב . דאחוריים

 ב'ובין  בב"ושסימנו  הראשוןשרואים בין הספק  על השינויהרב מעורר כאן שאלה  הנה לב
ולא כלים  ד' למה בספק הראשון עלו :והוא. בד"דשסימנם  שני ושלישי הספקות האחרים

אם היו כל : ותשובתו. גם הכלים וגם האורותעלו  ג'וה ב'ולמה בספק ה ,כלל אורותהעלו 
כזה ולכן אפילו  לא היה כח בראש לסבול ריבוי אורהאורות של הפנים והאחוריים עולים 

של הכלים  רק האחוריים, או רק הפנים' שעלו ג' והבאך בספק ה ,חלק מהאורות לא עלה
 .ויש כח בראש לסבול אותם מועטים מפני שהם עלו עמם האורות
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הפנים שלהם נשארו למטה בגופא דעתיק, כי דבר זה אי אפשר שהאחוריים  נתבחי

 .לגטה בגופאלמ שארויעלו למעלה ברישא והפנים שהם יותר מעולים י

ם ואלצורך עצמן. או"א הפנים נשארו במקומם שהוא ב נתשבחי הביןצריך לאמנם 

עדיין הדבר קשה לומר שהאחוריים יעלו בעתיק והפנים  [גע" כא]אוצרות דף  אמרת

 . או"אב

 הנהספקות.אלו ההות אחרות שיש בכאן בובכללה יתורצו תמי ונשיב לזה תשובה

שהפנים מעולים מן האחוריים, ובבחינה אחרת הוא להפך  נהכי יש בחי לדנתבאר לעיל

שהאחוריים מעולים מן הפנים, כי בערך שהאור דפנים הוא המחברם לחזור פנים 

, ובערך שהאור של האחוריים הם בונים כל הפרצוף גדולנמצא כי אור הפנים  בפנים

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ב' של הבחינה ה ב'-כאן צריך לבאר דבר עמוק והוא להבין מה שאמר לעיל שבספק ה הנה לג

לא נטעה מזהיר אותנו ש אך זה אפשרי. ,בגופאנשארו  האחורייםו בראש עתיקהפנים שעלו 
 שאינו כן עתיקד בגופאהפנים גם כן נשארו בראש עתיק ו ' שעלו האחורייםגונבין שבספק ה

ישארו במקומם, הפנים אלא  חוריים יהיו גדולים מהפניםשהאלא יכול להיות דבר כזה 
שייכים לאו"א  במקורם דב"ןדבינה ד"ר ודב"ן דחכמה  ג"רשכן בחינות אלו של  באו"אוהוא 

 אלא שנתנו לעתיק להשלים חסרונו כנ"ל. 

 פנים ואחורששם יש ערך  לשער הנקודים פרק ו'דבר זה מחזיר אותנו הרב  וכדי להבין
אם אנו מכנים וקוראים  אל תתמהולכן ואומר שם וז"ל: מתהפך, מי הוא מעולה מהם 

בזמן והוא: הרב כאן מכריע ו. ושם אין הכרעהע"כ. ... אחורופעם  פניםפעם זו לבחינה 
ודאי שהפנים מעולים, אך אם זה בשני פרצופים אין כל מניעה  בפרצוף אחדששניהם 

בראש ולכן כיוון שהאחוריים עלו  נמוך והפנים במקום גבוה יותרשהאחור יהיו בפרצוף 
 במקומם באו"אאלא ישארו  ,באותו פרצוף בגופא דעתיקלכן לא יבואו הפנים להיות  עתיק

  .שאינם באותו פרצוף ובזה לא נחשב שהם גרועים מהם

המפעל מנהל להיות שהבן הוא  יתכןעובדים באותו מפעל לא ש לאב ובנוהמשלנו משל כאן 
ראה . אין בכך כלוםבאותו מפעל. אך אם עובדים בשני מפעלים שונים  עובד ניקיוןהוא  והאב

 . מבאר ההכרעה הזאת. ע"ש.אדב"ש דף מ"ג ע"
פירות ט' סוהם  אחור שבנויהמבואר שיש בחינה של ושם  אמצע פרק ו'בשער הנקודים  לד

. אם כן בחינה זו פנים בפניםובאה השלמת הכותל שמשלים האחוריים ובזה יכולים לחזור 
בבחינה אחרת שהיא אך . פב"פשבזכותה יכולים לחזור  פנים בפניםהמשלימה יש בה ערך של 
 בערך זה. ואז הוא גדול ממנה, וכל בניין הקודם האח' בחינה קטנהרק השלמה היא נחשבת 

 .וכו' אל תתמה. וכנ"ל גדולה בחינת האח' היא

תשעים המשיל משל לאדם העולה לאוטובוס עם  שליט"א מו"ר הרה"ג מרדכי עטיהכאן 
ובלעדם לא יוכל לקנות כרטיס כדי לנסוע, והנה אדם אחד נותן  עשר אגורותוחסר לו  אגורות

, אח' באח'שבזה יכול לנסוע, ובלעדם הוא פנים , הרי עשר אגורות הם בחינת עשר אגורותלו 
והם בנו את כל האח'  הסכום הם עיקראגורות שהיו לו לפני כן  תשעיםאך בערך אחר הרי 

 שיכול לנסוע.  פניםעל העשר אגורות אע"פ שהחזירו אותו בבחינת  גדוליםואם כן 

אך כאן הרב מכריע ואומר שאם  לא הכריע, שם בנקודים כנ"ל הרב הרי ערכים מתהפכים
האח' בשני פרצופים יכולים להחשיב את אך מהאח'. גדול  פניםשניהם בפרצוף אחד הרי שה

עלו בראש עתיק יכולים  האחורייםכאן אע"פ ש יותר. וזה מה שהרב מבאר נה גדולהלבחי
 שהארכנו כדי שיובן ויש עוד עיון רב בזה . הנה . באו"אהפנים להיות 
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מאור  גדולם העיקרי אבל אור הפנים אינו רק להחזירם פנים בפנים, לכן אור האחוריי

 הפנים. 

דפנים  נותבחי ב'ונאמר כי ודאי הוא שכאשר אלו  נכריע' בחינות אלו בכיון שיש והנה 

ודאי הוא שאור הפנים מעולה לפי שהוא בא בסוד תוספת בפרצוף אחד יחד ואחור הם 

על היות לו כבר אור האחור וזה ניתוסף ונתרבה עליו ומחזירם פנים בפנים, ולכן 

שאפשר לומר שאור הפנים עלה למעלה בראש ואור האחוריים  ב'-אמרנו בספק ה

  .נשאר למטה בגופא דיליה

 נתהאחור לבד אז אין לומר שגם בחי נתשהוא שלא בא בעתיק רק בחי ג'-בספק האבל 

הרי הם מחוברים ואיך יהיו הפנים  ןכם הפנים יבואו ויהיו למטה בגוף דעתיק, דא

יעלה בעתיק דכיון  ייםלמטה והאחור למעלה, ולכן נשארו הפנים באו"א ואור האחור

ודאי הוא שאור האחור גדול משל אור הפנים כי אם  א'שאינם מחוברין יחד בפרצוף 

אור פנים לא יתוסף על אור האחור אלא שיהיה לבדו הנה הוא גרוע וקטן מאור 

 :תיקאו"א, הרי נתבאר הספקות שיש ברישא דעבן נשאר האחור ולכ

 

 בפרטות הספקות נמצאו חמשה אא"ג בג"ד בב"ו בד"ד בד"ד:. לי למזכרת

 שני הראשונים מהבחינה הראשונה השאר מהבחינה השניה

 וצריך להשוות בין הכלים והאורות הספקות בכלים וגם באורות

 התהוות הכלים מהכאת אור פנימי באור מקיף

 כאן הכריע מה שהזכיר בשער הנקודים פרק ו' 

 שיש בחינה שהיא תיקרא אחור וגם פנים

 .פניםתיקרא אחור ואם בשני פרצופים  אחדהכרעה שאם היא בפרצוף ה
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 ה פרק - שער עתיק
 

חתונות שהם המלכים ז' ת-תרים של הז' כ-ה נתנבאר בחיועתה  [דע" כא]אוצרות דף 

גופא דעתיק כפי מה שיהיו  נתבעתיק, ואמנם בחי שמתו. ואמרנו לעיל שאפשר שעלו

, כי כפי מה שעלה לההספקות בענין רישא דעתיק ימשך ממנו מה שנשאר למטה בגופא

יודע מה שנשאר למטה בגופא  הזרך דל עחכמה ובינה דב"ן ברישא דעתיק  נתמבחי

' אחרונות דב"ן צריך ז-תרים דכ' ז-ה נתמבחיאמנם חכמה ובינה דב"ן.  נתדיליה מבחי

 לבאר עתה כל הספקות הנופלות בהם. 

של  אורותהנה אז נשארו ה אא"גהבחינה הראשונה וספק הראשון שסימנו  והנה כפי

ואור הפנים  ,חתונותז' תדחכמה ובינה דב"ן למטה בגופא דעתיק שהם  דכתרים אחור

 בחסד, וזה מקומם בהסתלקותם שם כי אור האחור דחכמה דב"ן הוא באו"א לונשאר

שבו, ואור דאחור דבינה דב"ן הוא  חג"תאמצעיות שהם  ג'-דעתיק ומשם מאיר אל ה

  לזשבו. נה"יתחתונות שהם  ג'-דעתיק ומשם מאיר אל ה בנצח

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
לעיל אמרנו שבזה יש ספק אם עלו בגופא דיליה חו"ב דחכמה דב"ן וחו"ב וחסד דבינה  הנה לה

וביאר  הרב וכן ברור אמר ,הספק אם עלו בגופא דיליה או לא ז' כתרים-דב"ן, וכן בעניין ה
ודאי שהאורות וכלים  ,דחו"ב דב"ן לרישא דעתיק דאחורייםשבמקום שעלו הכלים ואורות 

יתבאר , ואם כן הרי כמה ספיקות שמהם אלא נשארו במקומם באו"אלא עלו בגופא דפנים 
שלוקחם  בפרק א'מה שביאר הרב שלא עלו בעתיק כלל ואפילו בגופא דיליה ואע"פ שהם מ

 עתיק.
 נשארודכתרים דחו"ב דב"ן  פניםשאורות וכלים דהרב אומר אא"ג כאן בספק הראשון הנה  לו

שהביא בסוף הפרק הקודם והטעם ולעיל לא אמר זאת לפי שעדיין לא ביאר את הכלל  באו"א
באותו פרצוף שאם עולים האחוריים לא יעלו הפנים בגופא להיות במקום נמוך מהאחוריים 

  .ולכן אמר אך כאן פשוט לנו להבין זאתכנ"ל באורך, 

 דף י"ט ע"ג במבו"ש חזר בו בזהשמבאר שמוהרח"ו  אש"ל אוצרות דף כ' ע"ד אות ד'וראה 
של האחורים  הכליםשרק יות ומבאר רבי שאול הסיבה ה בגופאואומר שם שהפנים כן עלו 

 האורות דפניםאלא להשלים כלים ולכן יכולים  ולא מפני מעלתםעלו לראש דעתיק  הם לבד
ולא חל על זה הכלל שביארנו לעיל. וכך הפנים  עם האורות דאחוריםלהשאר בגופא יחד 

סדר עמידת האורות וכלים דפנים דחו"ב דב"ן בגופא  המבו"שגדולים מהאחוריים וראה לפי 
על שאר כל כתבי הרב.  מעלת מבו"שדעתיק. וראה גם בהמשך אותה אות מבאר רבי שאול 

 ע"ש.
גופא דעתיק ד נצחו בחסד ודבינה כמהחכתרים דד אחורעמדו האורות דאיך מבאר  כאן לז

 החכמהמאירים וגם שעלו לרישא דעתיק.  לכלים שלהםמאירים מלמטה למעלה  ומשם
תרים ז' כ-ושם הם גם דגופא דעתיקנהי"ם מהנצח ל הבינהו דגופא דעתיק,חג"ת מהחסד ל

 בחסדחתונות דגופא דעתיק כל אחד במקומו חסד ז' ת-חתונות דב"ן והם מתחלקים בז' ת-ד
 .וכו' עד מלכות בגבורהגבורה 
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דע כי אעפ"י שהכלים שלהם עלו למעלה ברישא דעתיק כנזכר הנה אלו ואמנם 

שלהם הם ממשיכים ומשלחים הארה אל כליהם מלמטה למעלה להאיר האורות 

  .בהם

' א-חתונות דעתיק, הז' ת-חתונות דב"ן הם מתחלקים בת ז'-תרים של הכ ז'-ה והנה

נתחלקו על  ולאשיהיה במלכות שבו,  ז'-' בגבורה שבו וכן כולם עד הב-וה ,בחסד שבו

עם חכמה דב"ן בחסד  לחשבהםאשונות ג' רסדר חילוק חכמה ובינה דב"ן להיות 

 שלהם עם בינה דב"ן בנצח דעתיק.  אחרונות ד'-דעתיק ו

למעלה  [אע" כב]אוצרות דף הוא לפי שאורות חכמה ובינה דב"ן הם מאירים  והטעם

ל כתרים יהיו מחולקים ג"כ ע ז'-ואם אלו ה כרבכלים שלהם שעלו ברישא דעתיק כנז

אור שלהם למעלה ויהיו חסרי אורה למטה  ןכם יעלה ג כרחכמה ובינה דב"ן כנז רךד

 . לטכרהנז רךדל במקומם, ולכן נתפרדו ע

, כיצד, החסד מ' מאיר לחבירו הקטן ממנו ובדרך קויםא' כתרים האלו כל זכי  ודע

 השאר.  הזרך דל עמאיר אל הנצח והגבורה מאירה אל ההוד ו

דחכמה ובינה דב"ן  אחורייםהנה אז עלו האורות של  בג"דשסימנו  ב'-הספק ה וכפי

מלמעלה למטה דרך קוים בגופא  מאיריםהם  הזל כם וע מאלמעלה ברישא דעתיק

 רךדל חתונות דעתיק עז' ת-חתונות הם מתחלקים בת' ז-תרים של הכ' ז והנה .דעתיק

  .כנ"ל ג"כ דרך קויםמאירים זה בזה והם  מבהנ"ל

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 שבהם. חג"תוהם דב"ן ז"ת דתרים ז' כ-שב ראשונותאשונות שבהם הכוונה ג' ר לח
אורות דאחוריים על דרך ה ב"ן-ד ז"ת-דתרים ז' כ-ה מפני מה לא עלו :שאלהכאן  הנה לט

 ז"ת-דהכתרים דחג"ת גם ודעתיק חג"ת מאירה לו חסדעומדת בשהחכמה  ,חו"בדכתרים ד
-ד ז"ת-דכתרים דנהי"ם ב וכן השאלהומשם יאירו לחג"ת דעתיק,  בחסדשם יעמדו  ב"ן-ד

ואורות  לזה שהיות ונותן טעם :תשובהלנהי"ם דעתיק.  ומשם יאירו בנצחיעמדו  ב"ן
. יש חשש מלמטה למעלהמשם לכלים שלהם  מאירים גם כןדכתרים דאחור דחו"ב דב"ן 

 ויהיו חסרי אורה למטה במקומם למעלהיעלו עמם  ב"ן-דז"ת -הכתרים דשגם האורות של 
ובהמשך יביא טעם האורות לג"ר. שלא יעלו  דעתיק ז"ת-לכן הלכו כל אחד בספירה שלו ב

  .בחסד ונצח להיות כוונתם להאיר לכליהם למעלה שלא היה בהם כח לקבץ אותםוהוא  אחר
לפי או  וכו' חסד לגבורהכמו  לחברו הקטן ממנהלהבין ממה שאמר שכל אחד מאיר  אפשר מ

בדרך דווקא . נראה שהכוונה הקטן ממנו חסד לנצחכיצד מ והמשיך קוין בדרךוהמשך ואמר 
 כתב כנ"ל. בדרך קויןהארה מבאר השכן בהמשך  קוין

אפשר להוסיף כנ"ל את תוספת ההבנה שהאורות דפנים דכתרים דחו"ב דב"ן נשארו וכאן  מא
, היות ושם בגופאשאמר שנשארו  מבו"שלפי  אא"גבאו"א. ואינו דומה למה שביארנו בסימן 

, אך כאן גם לפי המבו"ש הפנים ישארו בגופארק הכלים עלו והאורות היו יכולים להישאר 
 באו"א.

ומאירים זה  אחד במקומו החסד בחסד והגבורה בגבורה והת"ת בת"ת עד המלכות.כל  מב
 כנ"ל. דרך קויםבזה 
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ומשם היו  למטההיו דב"ן שהאורות דחכמה ובינה ביארנו  אא"ג מןילמעלה בס והנה

תרים ולתת בהם כ ז'-אל הבכלים שלהם לכן היה בהם כח להאיר  למעלהמאירים 

להיות שכוונתם להאיר למעלה לכן  אמנם, "לכח שיאירו הם זה בזה דרך הקוים כנז

  ."לכנז בנצחו חסדתרים במקומם שלהם בז' כ-את הלקבץ לא היה בהם כח 

כתרים בחסד  ז'-ה מגאשר האורות למעלה לכן אין בהם כח לקבץ בג"דימן בסוכאן 

 הזל כם י שעומדים למעלה עפל עף א כר. ואמנם לפי שהאורות הנז"לובנצח לבד כנז

תרים ונותנים בהם כח שיאירו זה ז' כ-משלחים הארתם למטה לכן הם מאירים ב

 . "לכנז דרך קויםזה תוך ב

 ב"ן-הנה אז האורות של חכמה ובינה ד בב"ו' שסימנו א-כפי ספק ה ב'-ה נהוהבחי

הנ"ל חכמה  רךדל אחור ומתחלקים ע נתפנים ובחי נתדעתיק בחי גופאנשארו למטה ב

דעתיק, ועתה אינם צריכים להאיר מלמטה למעלה בכלים  בנצח דעתיק ובינה חסדב

אורות פנימיים ומספיק להם,  ב'שלהם אשר עלו ברישא דעתיק לפי שכבר יש למעלה 

 ג'הכתרים ולקבצם  ז'-ון שכן הוא יש להם הארה גדולה וכח גדול להאיר בוכי

חכמה ובינה  רךדל דעתיק והם מאירים ע נצחב תאחרו ד'-דעתיק ו חסדראשונים ב

' שבנצח מאירים ד-אמצעיות וה ג'-שבחסד מאירים ב ג'-עצמם אשר שם, והוא כי ה

 . מדתחתונות ד'-ב

עלו בראש  פניםדשאז האורות של דחכמה ובינה דב"ן  בד"דשסימנו  ב'-הספק ה וכפי

למטה בגופא דעתיק אור חכמה בחסד  מהנשארו ייםדעתיק והאורות שלהם דאחור

 מתפשטהנ"ל ואז אור הפנים שעלו בראש דעתיק הנה הוא  רךדל ואור הבינה בנצח ע

חכמה מתפשטת דרך קו ימין ומאירה דרך הקו  כיצדדרך קוים עד למטה באופן זה, 

 הזרך דל עההתפשטות עצמה ממש ואינו הארה בעלמא ממקומה בלבד, ו נתבבחי

 מתפשטת דרך קו האמצעי.  מוס"ג ומ"הדמתפשטת הבינה דרך קו שמאלי, והכתר 

 הכתרים,  ז'-ספקות ב ג' זה נמצאוכפי 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
את הז' כתרים לחסד ונצח שיאירו משם  אין להם כח לקבץגם כאן אע"פ שהם למעלה  הנה מג

 .אא"גאלא יתפזרו במקומם כמו בסימן 
של הפנים יכול להישאר כאן  ותעלו הכלים דפנים ודאחור ולכן האור בב"והנה בספק הזה  מד

ולכן גם כן שהאורות יאירו לכליהם למעלה,  אין צורךעוד . וכנ"ל ולא באו"אבגופא דעתיק, 
. ומשם יאירו דעתיק חסדכתרים דב"ן לדחג"ת שהם אמצעיות  ג'-את ה יש כח לקבץכאן 

ומשם יאירו לנהי"ם  נצחנהי"ם כתרים דב"ן לשהם תחתונות  ד'-לחג"ת דעתיק, וכן ה
 דעתיק.

 גם כאן כנ"ל כשהפנים עולה לראש יכולים האחוריים להישאר בגופא, וכנ"ל לא להיפך.  מה
 ., כך נראה צריך להיותבשליש אחרון. כתוב אור כתר דמ"ה וב"ןשעה"ק דף ל' ע"ד ראה  מו
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 הוא אם נאמר שהם עומדים כל א' וא' במקומו בז"ת דעתיק, א' -ה

ל דעתיק ע נצחד' אחרונות ב-דעתיק וה חסדב מזשבהם' ראשונות ג-אם עומדים האו 

  .של האחוריים דחכמה ובינה דב"ן [בע" כב]אוצרות דף שעומדים כך האורות  רךד

אינם  ןכם א כרלמטה כנז ממשאור הפנים שלהם  מתפשטאם נאמר שכיון שאו 

 . כרעומד במקומו כנז א'צריכים להתחבר עם האחוריים ולכן כל 

דרך קוים, א"כ גם הם ב שכיון שאור הפנים העליונים מתפשט עד למטה יש ספקגם 

זה שלא בדרך קוים אלא למי לאם נאמר שהם מאירים זה  או .מאירים דרך קוים

 שעומד למטה ממנו, והדברים הם בספק. 

אשר אז האורות של האחוריים דחכמה ובינה עלו  בד"דשסימנו ג"כ  ג'-הספק הוכפי 

כנ"ל, ואמנם אורות האחור  באו"אאך אורות הפנים הם למטה  ועתיק בראשבלמעלה 

חתונות שלא בדרך קוים ז' ת-אעפ"י שעלו למעלה עכ"ז ממקומם הם מאירים למטה ב

 ד'אמצעיות ובינה מאירה ממקומה ב ג'-הנ"ל אלא חכמה מאירה ממקומה ב רךדל ע

 אחרונות. 

פ שהם למעלה ע"עוד שאו .הוא שהאורות אינם למטה א'הפסדות, ה ב'עתה יש  והנה

תרים ולכן אינם ז' כ-"כ אין הארה וכח גדול אל האאינם מאירים דרך קוים, ו

ועוד שאינם מאירים דרך קוים רק זה  .הנ"ל בחסד ובנצח דעתיק רךדל מתקבצים ע

 נההארה דרך קוים מה ענינו ונתבאר לעיל פירוש בבחי נת, וזכור בחיכרע"ג זה כנז

הב' בספק הב'. והנה נתבאר כל הספקות ששמעתי מפי מורי ז"ל. ועוד יש ספקות 

 אחרות לאין קץ ולא זכיתי אליהם: 

כפי אלו הספקות אשר בעתיק יפלו ג"כ כפי אלו בשאר סדר האצילות. והמשל בזה גם 

 . מחאם או"א לוקחים הפנים של חכמה ובינה דב"ן או לאו כנ"ל

רישא דלא  מטהעתיק יומין ראלסיבת כל אלו הספקות נקכי זה הוא  אלה מכל העולה

 , כי אין נודע מה הבחינות שיש בו. אתידע

ישעיה הנביא ע"ה נסתפק גם הוא בספקות האלו ועליהם רמז באומרו ]ישעיה  והנה

יַע ְבַצְחָצחֹות ַנְפֶשָךנ"ח י"א[  ְשבִּ ויחי רכ"ד ע"ב[ צח חד -פ'ודרשו בזוהר פ' פקודי ]ו ,ְוהִּ

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 רים.תז' כאשונות של הג' רכנ"ל החג"ת שהם ה מז
שלעיל ביארנו שאם האחוריים עולים הפנים נשארים באו"א הכוונה בחכמה ובינה דב"ן  מח

 איפהוהיות ולא רואים בחלוקת השפע את הדבר הזה לכן כאן אומר שיש עדיין ספק בזה 
 ישארו.

 בביאור על אדרא זוטא. פרק א'כנזכר לעיל  , שבה הספיקות.דעתיק 'נוקהכוונה כנ"ל  מט
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תרין, וביאורו הוא כי היה הדבר הזה בספק אליו אם יש בעתיק חד צח או תרין  צחות

 . נצחות כנודע כי הצחצחות הם בעתיק יומין וזכור זה

צחות, והענין כי כבר ביארנו שעתיק יומין  ב'' או איש בו ספק אם לוקח צח והנה 

עם הכולל. והיה אפשר לומר שאין  צ"ח' מהוא מורכב מב' בחינות מ"ה וב"ן שהם בגי

'. או אם נאמר שג"כ עולים חכמה אברישא דעתיק רק כתר דב"ן וכתר דמ"ה והם צח 

צחות. ובענין  ב' ריוה א'ובינה דב"ן והם מתחברים עם חכמה ובינה דמ"ה, והרי צח 

  הספקות: אןכד אריך ואו"א יתבאר ענין עתיק יומין יותר, ע

 

 דז"ת ספק עלו בגופא:. ז' כתרים לי למזכרת

 הארתם לז"ת דגופא לפי מקום אורות כתרים דחו"ב אם בגופא או רישא

 לפי הספקות חמשה הנ"ל היו ג' ספיקות בז' כתרים דז"ת

  מאירים זה בזה בדרך קוים אם עומדים כל א' וא' במקומו בז"ת דעתיק,

 רךדל ק עדעתי נצחאחרונות ב ד'-דעתיק וה חסדב ' ראשונות שבהםג-אם עומדים ה

  . ומאירים בז"ת.האורות של האחוריים דחכמה ובינה דב"ן

עומד  א'כל לכן ז' כתרים למטה  ממשדכתרים דחו"ב אור הפנים  מתפשטכיון שאו 

 במקומו. 

 לספיקות אם צח אחד או ב' צחות צח גימ' מ"ה ב"ן. ישעיהו הנביא מודע

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 ושורש הדברים היו ידועים גם לנביאים לספקות דעתיקהיה מודע  ישעיהושהנביא הרי  נ

בכל זמן שמעיינות החכמה היו פתוחים  וכןומכאן שכל הקבלה היא הייתה ידועה לנביאים 
כשנסתמו , והדברים נעלמו וכן בזמן בית שני והתנאים שלמה המלך משה רבינו כמו בזמן

ונעלם והתגלו רשב"י להם וגם ל ים היו ידועיםשגם בחינת הפרצופ. ומכאן מעיינות החכמה
ובימינו בקרוב נזכה שיפתחו שוב המעיינות במהרה בימינו  .אליהו הנביא והאר"ישוב על ידי 

 . זמןוגם גימ'  מ"ה ב"ןגימ'  צ"חאמן. 

דף  במבו"שוכן  דף כ"ט ע"ד דרוש ג' בשעה"קלהיות בקי היטב עבור ללמוד הספקות וכדי 
אותם הדברים בלשון קצת שונה תוכל לקרא בקלות ובהבנה ותשים לב אל  י"ט ע"ב פרק ד'

בבקיאות מאוצרות חיים ואז תקנה בוודאות הכל  חידושים ושינויים שחזר בו מוהרח"וכמה 
 , היעב"א. טובה
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 שער אריך אנפין מבוא ל

 

א"א הוא מבריח בכל עולם האצילות מטבור דא"ק ועד סוף עולם האצילות שהוא  הנה פרצוף

מצד מטה אשר בהם  א"אעיגולי  י'זה הוא בחינות  מעטלמעלה מסוף רגלי א"ק ו מעטמסתיים 

 אחר החטא.  בי"ע עולמות וא מקוםה

 :באופן זה מלביש את ז"ת דעתיק.)אריך( הם או"א וזו"ן, והוא ומלבישים עליו  כל הפרצופים

מלמעלה, מג' רישין  סד בגולגלתא דא"א הוא הראש השניח דא"אחב"ד דעתיק ב חג"ת

 סתימאה דאריך והוא הראש , מוחאבורה דעתיק בחכמהג, שביארנו בעתיק מהאדרא זוטא

 . בגרוןפארת דעתיק בבינה דאריך שהיא ת ,השלישי מלמעלה

דא"א, ופרק נ"ה בדעתיק דנ"ה  אמצעי, ופרק אריךדג ו"חדעתיק מתלבש ב "הנעליון ד פרק

  .דדי בהמהבבריאה בסוד דעתיק  נ"התחתון של 

זו שמועה אחת שמביא כאן באוצרות ויש עוד כמה שבו.  עד החזהדעתיק בת"ת דא"א יסוד 

שמועה זו  אחר ביאורהרב רוצה כנ"ל שכן  הרב לא מזכיר אותםכאן , ובכתבי הרבשמועות 

שמאריך אות א' אש"ל בשם ראה  המלבישים על אריך. או"אפרצופי  ד'להגיע לבאר 

 .בשמועות האחרות ובזה

משער א"א לקשר בין עתיק לפרצופי או"א שכן באוצרות חיים  פרק א'הביא מוהרח"ו רק כאן 

ואחר שמבאר  של פרצופי האצילות והלבשתם בא"א. שעור קומהאת כל  בקיצורמבאר הרב 

וממנו יוצאים החסדים והגבורות שבו  שבו עד החזהאשר בת"ת דא"א  יסוד דעתיקאת עניין 

 , מיד מבאר שער אבא ואימא שמלבישים את המקום הזה. א"אל

י"ג תיקוני דיקנא , י"ג נימין ,י"ג חיוותא ,, תלת רישין שבואריךכדי להבין כל עניין פרצוף  הנה

צריך לעיין היטב  -תיקוני גולגלתא שבו, וסדר הארות שלהם לפרצופים תחתונים  ז'שבו, וכן 

אחרי שתגמור כל השתלשלות המובאים בעץ חיים שער ההקדמות ומבו"ש. בשערים האחרים 

 .כרצון מוהרח"ו כאן באוצרות חיים הפרצופים

  



 חייםאוצרות                                                 קצב  

 פרק א -שער אריך אנפין 
 

עתה תיקון א"א אשר נתקן אחר תיקון עתיק. הנה נתבאר לעיל שנעשה ונבאר 

נקודות דמ"ה ומן ה' ספירות  נתשהם בחי [גע" כב]אוצרות דף חכמה דמ"ה  נתמבחי

 דכתר דב"ן. והוא כולל דכר ונוק' שהם מ"ה וב"ן בימינו ובשמאלו כנ"ל.  נאאחרונות

אשונות דעתיק אי אפשר ג' רהוא מלביש לעתיק יומין באופן זה, כי הנה והנה 

ן נשארים מגולים והם עומדים שיתלבשו. וגם אי אפשר לא"א לקבל אורם, ולכ

 א"א, ל נבמקיףנת יבבח

באופן זה, כי כח"ב  [דע" כב]אוצרות דף  ריךאבחתונות דעתיק הם לבדם מתלבשים והז' ת

' תחתונות דאריך מלבישים לנה"י דעתיק ז-, והנגדאריך מלבישים לחג"ת דעתיק

' פרקין קדמאין מתלבשים תוך חסד בדעתיק ונצח ג' פרקין יש בכי הנה באופן זה, 

  .דעתיק מתלבשים תוך גבורה והוד דאריך הודפרקין קדמאין ד' בונצח דאריך, וכן 

ואלו  דהוד דעתיק מגולים בלתי התלבשות פרק אחרון דנצח ופרק אחרוןונשארו 

עולם הבריאה, בלמטה בבריאה תחת האצילות כדי להאיר  ונשאר [גע" גכ]אוצרות דף 

כל אלו אשר ואלו הם כדמיון ב' דדים של בהמה שעומדים למטה אצל הרגלים. 

של א"א ואו"א וזו"ן כשהם נתקנו בעת שנאצלו היו למטה בבריאה והתחילו  נותהבחי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
תלת רישין אתגלפן דא לגו  באדרא זוטא דף רפ"ח ע"אהנה מכאן נבין מה שאומר רשב"י  נא

הנעשים  דעתיק ודא"אנוק' ג' רישין שהם של וכו'. שמדבר על  מן דא ודא לעילא מן דא
מן הכתר של שם כי הנה  ,של הנקודות של המלכים דמיתו שם ב"ןשל  כתרספירת ה נתמבחי
 חכמהה, ודכורא עתיקכולו ל הכתרשם מ"ה מכנ"ל... ע"כ. אך  נוק' דעתיק ודאריךנעשו  ב"ן

 .לא"אדמ"ה 
באדרא אשונות של עתיק יומין הוא הראש הראשון מתוך התלת רישין המוזכרים ג' ר הנה נב

לא"א ולכן קורא לו מעל יתידע והוא אא דלישא ר רדל"אוהוא הנקרא  זוטא דף רפ"ח ע"ב
 כאן שהוא בחינת מקיף.

ת"ת ה, ודאריך מוחא סתימאה, וגבורה בחכמה דאריך גולגלתאדעתיק מתלבש ב החסד נג
 והבינה בגרוןהנה כאן הג' ראשונות דאריך עומדים זה תחת זה  .בגרוןדא"א והיא  בבינה

וטעם ירידתה בגרון, מה שאין כן בשאר  ...וז"ל: בשער המלכים פרק ה'כמו שכתב 
ואור הפרצופים, הוא לפי שאריך אנפין מלביש לעתיק יומין לשבעה תחתונות שבו כנזכר, 

פין לקבל אור עתיק יומין בהיותה קרובה , ואין כח בבינה דאריך אנעתיק יומין גדול מאד
אליו שם בראש אריך אנפין, וכאשר ירדה למטה בגרון דאריך אנפין ונתרחקה מעט יכלה 

, אבל בשאר הפרצופים שאור עתיק יומין מרוחק מהם מאדלקבל אור דעתיק יומין שם, 
ף להיות יחד שאריך אנפין מלבישו וסותם הארתו לכן יש כח ויכולת אפילו בבינה שבכל פרצו

 ... עכ"ל. ע"ש.עם החכמה של הפרצוף עצמו יחד, שניהם למעלה בראש פרצוף ההוא

בשני פרקין  קו ימיןחתונות דאריך מלבשים לנה"י דעתיק, ומבאר ז' ת-ומבאר שה וממשיך
הוא  נ"ה. ופרק תחתון דגבורה הודבשני פרקין ראשונים  שמאל קו, חסד נצחראשונים 

 בחינת דדי בהמה שנבאר בע"ה בהמשך.



קצג                                               חייםאוצרות                                                       

ו הגדילו יותר וינקו מדדי אדם כמ ךכר ואחדדי בהמה  נתלעלות וינקו תחילה מבחי

 "ש:ע נדז"אלת דרוש יבע"ה לקמן בתח נבארש

אריך ושם א"א עד החזה של דהיסוד של עתיק יומין הוא מתלבש תוך הת"ת  והנה

הוא מסתיים. ודע כי ביסוד דעתיק יומין יש בו חסדים וגבורות, ה' חסדים וה' 

היה מן הראוי  ןכם מ"ה וב"ן וא שהם נהגבורות, ואעפ"י שעתיק הוא זכר ונקבה כנ"ל

 רךדל ע וק'וה' חסדים וה' גבורות מצד הנ ,הזכר גבורות מצדה' חסדים ו ה'שיהיו בו 

הזכר והנקבה הם  נושיש באו"א וכן בזו"ן כמו שיתבאר במקומו, אבל לפי ששם

ולכן יש חסדים וגבורות בכל א' מהם, אבל כאן שהזכר  נפרדים וחלוקיםפרצופים 

 . בלבד רק ה' חסדים וה' גבורותוהנקבה דעתיק הם בפרצוף א' כנ"ל לכן לא היו בו 

פי היסוד דעתיק הנעלם ומלובש תוך החסדים והגבורות יוצאים ומתגלים מתוך ואלו 

ו החסדים בקו ימין דא"א מבפנים והגבורות בקו שמאלו כמ נזא"א ומתפשטים

 "ש:יעבע"ה בענין או"א  נבארש

 

 :.אריך כללות כל האצילות מלביש לשבע תחתונות דעתיקלי למזכרת

 פרקים תחתונים דנצח הוד לא נתלבשו והיו לדדי בהמה בבריאה

 ו חסדים וגבורות בימינו ושמאלויסודו עד החזה ממנ

 אבא ואימא מלבישים עליו קיצר במקום שאמרו להאריך טעמו עמו.

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
כאן בקיצור שכל הפרצופים מלבישים נבאר באמת בשער ז"א הרב ירחיב בעניין דדי בהמה ו נד

אורו גדול ועצום לא הייתה יכולת שיצא ראשונה והיה את עתיק שהוא נשמת האצילות והיות 
שלו נצח הוד ן תתאין דלפרצופים ואפילו אריך להלבישו ללא יניקה ממנו עצמו מב' פירקי

 .ראה שם הארכנו ובזה יש להם כח להלבישו
 שער עתיק פרק ב'. נה
, לכן יש וגם חלוקים נפרדים חסרונותשני  יה בהםאו"א וכן בזו"ן שהפרצופי בהכוונה  שם נו

ולא  בלבד חלוקיםאמר שם שהם  א"אבהם בכל אחד מהם חסדים וגבורות. אך בפרצוף 
 משער עתיק, הבחנה בלשון הרב. ב', ראה שם בפרק נפרדים

 א"אל החסדיםו גבורותההרי מכאן שיסוד דעתיק הוא עד החזה דא"א ומשם יוצאים  נז
מכאן וזהו הגורם שם התלבשות של או"א וישסו"ת, הרי בשמאל והגבורות  בימין החסדים

  .כנ"ל בהמשך שער או"א שמיד מתחיל לבאר או"אהמשך הביאור הוא בשער 
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 שער אבא ואימא מבוא ל

 

בעץ חיים וכן בשער  .אחרי פרק אחד בלבד משער א"א כבר עוברים לשער אבא ואימאהנה 

הייתה בספר זה "אוצרות חיים" כאן , כנ"ל בעניין א"אההקדמות ובמבו"ש יש דרושים לרוב 

כל כללות האילן והלבשת של  "שעור קומה"מוהרח"ו ללמד אותנו במהירות האפשרית כוונת 

, ולכן בשאר הספרים ללמוד בעומק יותרזה כדי שנוכל להיכנס אחר הפרצופים זה את זה 

 את הלבשת א"א על ז"ת דעתיק, והגיע לביאור ביארבפרק הראשון של שער א"א שהיות 

 שמשם משפיע יסוד דעתיק חסדים וגבורות עד החזהיסוד דעתיק שמתלבש בת"ת דא"א 

לכן עבר לבאר את  ,ואבא ואימא באים ומלבישים את החג"ת דא"א שכתוצאה מזה, ולא"א

 ד'שם  םהיות הגורםומי הוא  ,פרצופים ד' איך מלבישים שםו וישסו"ת אבא ואימאפרצופי 

  פרצופים.

 .דברים עמוקים מאד בהםויש נסתרים וסתומים הם מיוחדים מאד  וישסו"תפרצופי או"א הנה 

, ורק באידרא זוטא הזכיר אותם, או"אבאידרא רבה לא הזכיר בפירוש את פרצופי  רשב"י

 שנכללים במזלא הרב . אמר עליהםבאו"א רב הנסתר על הגלויועדיין עניינם מעט וביאר 

ולא כאן המקום עיבורם ולידתם אלא בהעלם גדול  לא ביאר ,והזקן שערות הראשמוגם יונקים 

 הם קצרי קומה. גם שעוד ו .לבארלהרחיב ו

 בורותגוסדים כלה בחזהו של א"א, וח של עתיק יסודו :זה לשון הרמח"ל בכללות האילן

 מתגלים ממנו, יצאו הגבורות ראשונה, מפני דוחקם של חסדים, סובבו את היסוד לכל רוח. 

ם מן החזה ולמטה. ילימין ודחו את הגבורות כולם לשמאל, ירדו חצי יםיהחסדים, חציצאו 

, מכוסים, וב' חסדים וחצי מגוליםוהחסדים יורדים כנגדם למתקם, נמצאו ב' חסדים וחצי 

 מוצאים הארתם לחוץ. 

. ומן הגבורות אמא ותבונה לימין של אריך)המלבישים( מן החסדים אבא וישראל סבא  יצאו

אבא ויש"ס, ששני חצאיהן של  ןכין רגליה של זו בראשה של זו. משא . אמא ותבונהלשמאל

 עכ"ל. .ם של חסדים מכוסה ביסודיגבורות מגולות כאחת, וחצי
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 א פרק -שער אבא ואימא 
 

 מסוד דדי תחילהאחר תיקון א"א. וגם הם ינקו  נונתקשנבאר תיקון או"א ועתה 

 לקמן בענין זו"ן נבארשו עלו באצילות וינקו מדדי אדם כמ ךכר בריאה ואחדבהמה 

האצילות מלבישים  נותכנ"ל שכל בחי לאריךעתה איך או"א מלבישים ונבאר עי"ש. 

 . נחזהאת זה 

ועוד לקח אבא  ,דמ"ה נטהתגין נתנתבאר לעיל שאו"א לקחו בינה דמ"ה שהם בחיהנה 

דבינה דב"ן,  תחתונות [דע" כג]אוצרות דף  ששה חתונות דחכמה דב"ן ואימא לקחהז' ת

אשונות דבינה דב"ן כבר ביארנו שלקחם עתיק, אלא ר' דאשונות דחכמה דב"ן ור' גכי 

רך דל עכנ"ל בענין עתיק, ו קח מהם אם דפנים או דאחורל נותשנסתפק לנו כמה בחי

 כנ"ל.  סנשאר הספק גם באו"א הז

שבה חסד מספירת הרק  אלאחכמה דב"ן. לא לקח אבא  נתנמצא כי מבחי ןכם וא

תבין מ"ש ובזה ולמטה.  גבורהולמטה ואימא לא לקחה מהבינה דב"ן אלא מספירת 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ועל ידי זה  מלבישים זה את זהשהפרצופים  התיקון באצילותכאן מבאר את החשיבות של  נח

 שההעלם הוא הגילוי. הרמ"קכמו שכתב  ומגלים תחתון את העליון. משפיעים זה לזה
 כאן עוזב הרב ביאור ההלבשה של או"א את א"א ועובר לחלוקת השפע ויחזור להלבשת נט

שער פרק א' מ. הנה כאן הביא בפשטות חלוקת השפע לפי וצריךאו"א את א"א בהמשך ד"ה 
כמו חלוקת בינה דמ"ה באו"א,  בטעות, ומכאן יש לכאורה אפשרות להבין לעיל עתיק

תחתונות,  ה'וא"א לקח דכתר, עליונות ה' עתיק לקח ש ,בין עתיק ואריך כתר דב"ןבחלוקת ש
 . אינו כןאך  - ה' תחתונותואימא  ה' עליונותגם כאן בבינה דמ"ה שאבא יקח  הוא הדין

דבינה  כתר וחכמהלקח  אבאוז"ל:...  בשער המוחין פרק י'כמו הכתוב היא החלוקה אלא 
 תבונהו ,דבינה דמ"ה)ו"ק(  ז"אלקח יש"ס דבינה דמ"ה, ו בינה עילאה לקחה אימאו ,דמ"ה

 דבינה דמ"ה... ע"כ ע"ש.  מלכותלקחה 

 [שמאל]וחצי אמצע  שמאלוצד  ,לאבא ויש"סוחצי אמצע ]ימין[ ימין שהחלוקה היא צד  הרי
לקח קו ימין וחצי קו האמצעי דבינה אבא וז"ל:  בשער אנ"ך פרק ה'.וכן כתב ותבונה אימאל

ועיטרא לקחה בינה דבינה דמ"ה ותבונה מלכות דבינה דמ"ה ר"ל בינה אימא דמ"ה... 
 . ה לרוחב, הרי חלוקשהיא מלכות דבינה דמ"ה.... ע"ש דגבורה

דבינה.  ז"אשהם  חסדים ה' לקח יש"סמתחלקים גם כן.  דעתשהם שהחסדים וגבורות  הרי
ת שהם חסדים וגבורות נחלק הרי שהדע .גבורות 'הדבינה דמ"ה שהם מלכות לקחה תבונה ו

פרק ב'  יתבאר בהמשךליש"ס ותבונה. בעניין הכתר אם כולו לאבא או חציו לאימא גם כן 
 .אות ט' משער או"א אש"ל

 דכורא עתיקשהוא  מ"הספירות ד י'בשער עתיק הסתפקנו מה הבחינות לקח בפועל  הנה ס
תרים דז"ת. ואמרנו כ' זו ,דבינהד"ר ו ,דחכמה ג"ר ,דכתר ה"רמתוך שם ב"ן  לנוק' דעתיק

לבניין פרצוף נוק' דיליה והם דכורא שיש בחינות, לפי הספיקות, שלא לקח אותם עתיק שם 
וצ"ע שכן לא עושים חשבון כזה בחלוקת השפע באו"א בכוונות הברכות  ,לאו"אנשארו 

  והתפילות, מהשפע שנשאר שלא לקחם עתיק.
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יא בגבורה, יותל איא בחסד ואימא אחידי]במדבר קי"ח ע"ב[ דאבא אחיד ותל בזוהר

 והבן זה היטב. 

ימין  צד, הזכר באחד כי גם א"א כלול מזכר ונקבה בפרצוף סאנתבאר לעילוהנה 

כאשר באו או"א להלביש את א"א אבא הלביש את  אתשמאל. ולסיבה ז צדוהנקבה ב

 כמו שנבאר.  דאריך קו ימין דאריך ואימא את קו שמאל

א"א זה מימין וזה ד' הכתרים של או"א הלבישו את הגרון בהוא באופן זה, כי  והענין

מן הגרון ולמטה עד הטיבור משמאל, ושאר הפרצוף של אבא ואימא הלבישו את א"א 

. וגם זהו גבורהוזה בזרוע ה חסדא"א, אבא מימינו ואימא משמאלו, זה בזרוע הד

דאבא אחיד ותליא בחסד [ קי"ח ע"ב]במדבר בזוהר  כרמ"ש לעיל שנזכ ב' רושפי

 . סבותליא בגבורה אואימא אחיד

פרצופים והם ' דבחינות אלו כי הלא נתבאר לעיל שאו"א נתחלקו ל סגשנפרט וצריך

וישראל סבא ותבונה. וצריך לפרטם איך  ,הנקראים חכמה ובינה ,או"א עילאין

לתת סיבה  צריך , ולכן תחלהכרארבעתם מלבישים לא"א מן הגרון ועד הטיבור כנז

היסוד של עתיק יומין המתלבש  נתלאו"א שילבישו לא"א, והטעם הוא בחי גרם ימ

במקומו בענין ז"א שלסיבת היות בתוכו ב'  נבארשו וכמ בתוך פנימיות א"א כנ"ל

, "איעקב ולאה ורחל המלבישים את ז נתיסודות דאו"א גרם שיצאו ממנו לחוץ בחי

כי הארת החסדים והגבורות היוצאים מן יסוד דעתיק  סדכן היה הענין בא"א
 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

 שער עתיק פרק ב'. סא
וכאן חזר בקיצור  בשער עתיק פרק א'אותם גם ביאר  הזוה"קעל  הפירושים אלוהנה שני  סב

 דחכמה לקחם עתיק,אשונות ג' ר-ש דחכמה דב"ן חסדמ אבאהנשפע ל השפעבעניין מתחיל 
זה מבחינת מה אשונות דבינה לקחם עתיק. ד' ר-דבינה דב"ן, ש גבורהמתחיל השפע מ אימאו

 בינה דב"ן. דדחכמה ו מתוך השפעשמקבלים 

 אימאדא"א, וחסד מלביש את ה אבאעל א"א.  מלבישים או"אמבאר איך  שניפירוש הה אך
דין  השניו שפעחלוקת דין ראשון  :הזוה"קפירושים על שני  דא"א הרי גבורהמלבישה את ה

  .ת הפרצופיםהלבש

 .והלשון שם והפירוש שם שונה קצת ר דף קי"ח ע"בבבמדמקור לזוה"ק זה הוא פרשת  הנה
ָדרֹום ְוַעל ָדא המתאימים להבנת הדרוש שלנו, וז"ל:  אצלנו ב' פירושיםאך הרב כך מבאר 

יד  ְזָרחָאחִּ יהּו מִׁ ירּוָתא , ְדאִּ ְמָשאשֵּ יד ְוַתְלָייא ְוַתְלָייא ֵביּה. ְוַעל ָדא ָתֵניָנן,  ְדשִׁ ְטָרא ְדַאָבא ָאחִׁ סִׁ מִׁ
ָלָאה ד עִׁ סֶׁ יָמא ַתְלָייא ְגבּוָרה. חֶׁ ְטָרא ְדאִׁ סִׁ יד ֹכָלא ָדא ְבָדא. מִׁ עניינים  ע"ש. ְכַגְווָנא ָדא ָאחִּ

 .אחרים
ויבאר  או"א וישסו"ת על א"א. הלבשתא את הפרק והובו שהתחיל  נושאכאן חזר ל הנה סג

שכך ילבישו. ומה שבתחילה עזב ביאור עניין ההלבשה ועבר מי גרם איך הם מלבישים ו
לחלוקת השפע מפני שזה גרם לזה השפע שקבלו גרם הלבשתם שם וקשורים זה לזה וכן חיבר 

 שני ביאוריו לזוה"ק.
יסודות של פרצוף שמתוך הארת השיש מציאות כזאת גם בז"א  מבאר לנו הרבכאן הנה  סד

אחד  בא"א זה יסודשיש הבדלים ביניהם והוא ש אע"פ, להוציא פרצופים נוספים גורם עליון
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את האורות דאו"א, וכן הכלים שלהם,  ןזייומאח ןומלקטי ןא"א הם הממשיכיב

 . סההמקום ההוא ונעשים שם פרצופים גמוריםאת שם ומלבישים ומתקנם 

 יסוד דכורא והוא צר וארוך ואינו רחבעתיק הוא ד [אע" כד]אוצרות דף כי היסוד והענין 

שהיא בית הרחם אשר בה נוצר  יסוד הנוק' שהואהנכנס ברישא דז"א כיסוד דאימא 

מה שאין כן ביסוד הזכר לסבול בתוכו החסדים והגבורות,  ויכול רחבהוולד והוא 

שהוא צר מאוד דרך צינור ולהיות צר לכן אין בו מקום לסבול בתוכו החסדים וגבורות 

מלמעלה הגבורות בתוכו לפי  יםויורד יםומתפשט יםאמנם תחלה נכנסשלו, 

מוחין כנודע, ולכן המוח  ד'התחתון מכל ה רביעיא המוח הוה הגבורהשל  אטרישהע

ומתפשט ונכנס ביסוד, וכאשר באים אח"כ החסדים הם דוחין התחתון יורד תחילה 

 . סואת הגבורות ומוציאין אותם לחוץ מן היסוד דרך פיו ולחוץ

ְוֶאל "כדרך הנוק' שנאמר בה הזכרים  סזתם בחסדיםומחמת חשקם ותאו והגבורות

יֵשְך ְתשּוָקֵתְך , ולכן לא ירדו למטה בגופא דאריך להתפשט בו"ק על דרך הז"א "אִּ

אמנם כאשר הם יוצאים מפי היסוד ולחוץ הם חוזרות ועולות סביבות היסוד דעתיק 

, ועל ידי כן בסוד אור חוזר נוקבי מתתא לעילאמבחוץ ומקיפות ומסבבות אותו 

הם אלו ואין ביניהם רק מסך היסוד כי החסדים והגבורות יחד  מתחברים ונמצא

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

הפרצופים היוצאים מז"א אינם מלבישים אותו  ועודיסודות דאו"א,  ב'דעתיק, ובז"א הם 
  .ועודכל סביביו כמו שאו"א מלבישים את א"א מסביב, 

להבין שהרב מוהרח"ו כדרכו בכמה מקומות, אם יש דמיון קטן ואפשר לאחוז בקצה  וצריך
 .בהמשך יובן יותר .חוט נאחז בו ומדמה דבר לדבר וכנ"ל

י זה סוד הפסוק ]משלי ח' י"ד[  גם וז"ל: בפרק ב'הרב בהמשך וכמו שכתב  סה יָנה לִׁ י בִׁ ֲאנִׁ
 .שכן מלבישה על הגבורות נבנית של ב"ן דאריך ומשםגבורות לוקחת ה הבינה , כיְגבּוָרה

יסוד  פי. צריך להבין שגם רחבים או צריםהיותם  יסודותבעניין מה שמבאר כאן הרב על ה סו
דאימא הוא צר כמו פי היסוד דאבא או עתיק דכורא. ומה שמבאר שיסוד אימא הוא רחב 

ות יחד. ויש שם מקום לחסדים ולגבור רחבמקום שהוא הרחם והוא לפני פי היסוד  הכוונה
יוצאים  שםאת הגבורות, לכן בז"א שמקבל החסדים מאימא  לעקוףוהחסדים יכולים 
לכן הוא  גבורותדעתיק הוא זכרי והמוח התחתון הוא  יסודאך כאן היות ש החסדים תחילה

 יוצא תחילה. 

פסי רכבת שהרכבות נוסעות בשני הכיוונים ובכל המסלול יש מסילה אחת. ורק  והוא כמשל
הרכבת ואז . יש מקום רחב שהמסילה כפולה כדי שלא יתנגשווזה  אחד כפול ורחביש מקום 

מחכה לרכבת הבאה מדרום ומכאן כל אחת יכולה להמשיך ללא עוצרת שם והבאה מצפון 
הנוק' שיש שם מקום  רחם. המקום הרחב הוא משל במסילה היחידהכל סכנת התנגשות 

 מאימא לז"א.  לעקוף את הגבורות. לכן החסדים יוצאים תחילה
, מקבל תחילה חלקו וחלקהזכר ונקבה והכוונה שהזכר בחינת החסדים והגבורות הם  סז

. ולכן התעוררות אחר שממתק אותם ביסודולוקח לעצמו החסדים ונותן לנוק' את הגבורות 
הנוק' להידבק בזכר הוא מפני הגבורות שבה שחושקות להדבק בחסדים. וכמו שיבאר 

 .בקשר אמיץבהמשך שהחו"ג שורשם ממ"ה וב"ן דעתיק ושם הם מחוברים 
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סיום היסוד דעתיק היה במקום נתבאר לעיל כי מקום  וכברמבפנים ואלו מבחוץ. 

החסדים והגבורות הנז' הם עומדים כולם תוך א"א ממקום כי א"א, ונמצא דהחזה 

  .סחהחזה שלו ולמעלה

למה בז"א כשיוצאים בתחילה הגבורות מתוך היסוד דבינה יורדות ברגע  אמרתם וא

 . סטכר, ובכאן הם עולות כנזעד היסוד דז"א

נפרד מנוקביה בפרצופים חלוקים והזעיר נתקן ע"י החסדים  "אכי הז ומרל שוי

זעיר אשר דהגבורות, ולכן מוכרחות הגבורות לירד אל היסוד  דייל והנוק' נתקנת ע

 הוא מכוון כנגד הדעת של הנקבה כדי שדרך שם יתפשטו אל הנוק' להגדילה ולתקנה.

וזה בקו  זה בקו ימין א'ם מחוברים בפרצוף הזכר ונקבה אשר בו הנה ה א"אאבל 

מתחברות עם החסדים אלו מבפנים ואלו מבחוץ שם שמאל, ולכן הגבורות שבו 

 . עכרכנז

דעתיק, וגם שם הם ב"ן דעתיק והגבורות ממ"ה באים מ הם לסיבה כי החסדים וגם

 . עאכנ"לבקשר אמיץ שרים מ"ה וב"ן נקמחוברים ו

 רךדל גם החסדים יוצאים אח"כ מפי היסוד ולחוץ ומתגלין תוך א"א להגדילו ע והנה

הגבורות שהם מקיפות ומסבבות את  [בע" כד]אוצרות דף את  םבז"א, והם מוצאי כרהנז

היסוד דעתיק בימינו חציים שהם ב' גבורות וחצי, וחציים משמאלו ב' גבורות וחצי, 

אותם למעלה ואז החסדים רוצים לעמוד  יםומעל םואז הגבורות ממשיכות אות

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
בינתיים יצאו הגבורות תחילה ואז עלו  ,החסדים וגבורותכאן הוא שלב הראשון של מסע  סח

ב' ו ימיןגבורות עליונות בצד  ב' וחצי וסדר עמידתם הוא סביב היסוד דעתיק ששם החסדים
וכעת יתחיל לבאר המשך המסע והוא  , כמו שיבאר לקמן.שמאלגבורות התחתונות בצד  וחצי

 יציאת החסדים.
שכאן בא"א עולות סביב היסוד ובז"א יורדות הגבורות למה יש שינוי במסע  השאלהו סט

  ליסוד שלו.
 בין ז"א לא"אההבדל  לנו להסתפק במה שמבארעלינו רצוף ז"א שעדיין לא למדנו פ אע"פ ע

והנוק' כנגד היסוד שלו שהוא  נפרדיםפרצופים  נוק'ו"א היות זבעניין החסדים וגבורות, והוא 
מהחזה ולמטה, על כן באח' א דבוקה אליו ישה נוק'הגבורות צריכות להגיע ללכן , ולמטה

אז על ידי החסדים, ו נמתקותהגבורות שהם חלק הנוק' יורדות במרוצה ליסוד דז"א שם 
 ואחר כך, המכוון כנגד היסוד שלו לדעתה דרך האחורמהיסוד שלו לנוק'  הארתןעוברת 

שהם הגבורות ממנו בזיווג הראשון עמה מהיסוד שלו  עצמות בהיותה עוברת לפנים תקבל
 . חלקה

א"א ולכן לגבורות אין מה  פרצוף ושמאל שלכאן בא"א שהזכר והנוק' הם בחינת ימין  כן לא
ולכן עולות עולות להתחבר עם החסדים שבתוך יסוד דעתיק.  לכןלעשות ביסוד דא"א, 

 וכמו שמבאר. למעלה, 
יֵשְך כדרך הנוק' שנאמר בה "הזכרים  תם בחסדיםומחמת חשקם ותאו הגבורות עא ְוֶאל אִּ

 "ְתשּוָקֵתְך
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מבחוץ בימין היסוד לפי ששם הוא בחינת מ"ה שביסוד אשר החסדים הם ממנו 

 . עבכנודע, ואז הם דוחין את הגבורות העומדות בימין ואז הולכות הגבורות אל השמאל

ב' -, ואז העגה' גבורות-כל ה בצד שמאלולמעלה אין מקום להכיל מן החזה  והנה

למעלה מן  מעולות והולכות ועומדות בקו שמאלגבורות וחצי שהיו בימין הם יותר 

החזה וב' גבורות וחצי האחרות שהיו בשמאל ירדו למטה מן החזה בצד שמאל עצמו, 

ה' גבורות כולם מתפשטות בקו שמאל מלמעלה למטה ב' וחצי -ונמצאות עתה ה

 הזרך דל עכן למטה במקום גילוי. ומלמעלה מן היסוד כנגד הסיתום וב' וחצי אחרות 

' וחצי למטה בוחצי למעלה כנגד הסיתום ו ב' יןימ קוחסדים ב ה'-מתפשטים ההם 

 .עדכנגד הגילוי

' פרצופים, והם דלהוציא מכנגדם  גרמובחינות, ולכן  ד'עתה היות כאן  וונמצא

בימין למעלה, והגבורות העליונות הוציאו  אבאהחסדים העליונים הוציאו פרצוף 

, ישראל סבאבשמאל למעלה, וכן למטה החסדים שבימין הוציאו פרצוף  אימאפרצוף 

 . התבונהוהגבורות התחתונות הוציאו משמאל את פרצוף 

פרצופים ב' התחלקות חכמה ל גרםבחינות גילוי וסיתום בחסדים  ב'כי היות נמצא 

פרצופים ב' התחלקות בינה ל גרם גילוי וסיתום בגבורות בחינות של ב'בימין, והיות 

 . עהבשמאל

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
הגבורות אז שהחסדים יוצאים מהיסוד למטה מהחזה ו מסע החו"גכאן ממשיך הרב את  עב

החסדים  ששםבא"א אז החסדים רוצים לעמוד בצד ימין ו ,מעלים אותם למעלה כנ"ל הסיבה
 ,הגבורות העליונות בעוברם לשמאל, שהיו בצד ימין לשמאלהעליונות ודוחים את הגבורות 

החסדים  כל. הרי לפי השמועה כאן למטהשהיו למעלה, בורות התחתונות דוחות את הג
 .ןימין ושמאל לפי סדר בחוץוהגבורות 

בצד שמאל שיצאו  דווקא. משמע שבכתב יד עץ חייםמקטע זה על פי גירסא זאת וכן היא  עג
 הסיבהלא היה מקום להכיל ולכן היו צריכות הגבורות התחתונות לרדת ולא כן  ה"ג-כל ה

לירידת החסדים התחתונים למטה לא מפאת חוסר מקום. משמע שמדברי סיבה בצד ימין 
 בפניםוהעליונים נשארו בלבד התחתונים  ב' חסדים וחצישיצאו רק כאן אפשר לדייק הרב 

 .שער או"א פרק א' אות ד' אש"לראה  בתוך היסוד.
זאת  לסכם חזורנ היוצאים מיסוד דעתיק. המסע של החו"געד כאן ביאר הרב את  הנה עד

משך. שהוא דוחה בה השמועה הראשונהוכמו שימשיך לבאר שזו  אולי יעזורבכמה שורות 
גבורות וחצי עליונות בצד  ב'שה ועלו בחלק העליון של החזה הגבורות יצאו ראשונה חמהנה 
ואחר כך יצאו החסדים ועלו גם כן לחלק העליון  ,גבורות וחצי תחתונות בצד שמאל ב'ו ,ימין

הגבורות  דחו אתבצד ימין, העליונים הגבורות, ואז החסדים את של ת"ת א"א ומצאו שם 
לצד שמאל ואז מצאו את הגבורות התחתונות למעלה בצד שמאל הורידו אותם למטה והרי 

היסוד דעתיק להיות ל שגילוי הסיתום והוגרם גבורות, ' ובצד שמאל ה חסדים בצד ימין ה'
 בסוף הספר. "קונטרס הציורים"-ב 12.13.14ראה ציורים  פרצופים כמו שמבאר. ד' שם

החסדים והגבורות  םוה ,פרצופים ד'איך ומי גרם היות מהגרון של א"א עד הטבור  הרי עה
, ויש סיתוםשיצאו מיסוד דעתיק והוא מסתיים בחזה הרי שיש חסדים וגבורות בחלק ה
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 עילל מ"שמורי כי  אמר לי ךכר ואחבתחלה ממורי ז"ל,  עומה שנלע"ד ששמעתיוזהו 

חסדים  ב'אלא כך הוא, כי  שאין הענין כןשהחסדים יוצאים לחוץ מן היסוד דעתיק 

אחרים ירדו בגילוי למטה תוך היסוד דעתיק וב' חסדים וחצי  נשארו סתומיםוחצי 

 :והבן מן זה היסוד, משא"כ בגבורות שכולם הם עומדות מגולות לחוץ מצד השמאל

 

 

 לי למזכרת:. או"א חלקו בינה דמ"ה וחכמה ובינה דב"ן ממה שהשאיר עתיק

 אבא מלביש ימין ואימא בשמאל מהגרון עד הטבור

 פירושיםאבא אחיד ותליא בחסד ואימא אחידא ותליא בגבורה בשני 

 חסדים וגבורות ויסוד דעתיק גרמו היות שם ארבעה פרצופים

 בסיתום וגילוי ימין ושמאל.

  

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

פרצופים שונים  ד'בחינות ומהם נעשו במקומות אלו  ד', הרי גילויוגבורות בחלק החסדים 
 זה מזה.

ששמע מהרב, אלא תחילה כתב מה שנלע"ד הבין  שאינן ב' שמועותמכאן משמע  הנה עו
וצריך להבין למה השאיר  והרב תיקן קצת את ההבנה שלו וביאר את השמועה הנכונה מהרב,

אך כך זה חלק מסודות הכתיבה של מוהרח"ו שצריך עיון וראה  מה שלא הבין נכון לכאורה,
 .14,13,12" השלבים בשתי השמועות בציורים, קונטרס הציורים"-ב
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 סדר יציאת החו"ג מיסוד עתיק
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 ב פרק -שער אבא ואימא 
 

הענין הזה איננו , אבל עזלוי' פרצופים אחר שהכל בגדצריך לידע במה יתחלקו ועתה 

כן רק בחסדים וגבורות הראשונים שבאו בעת שנתקנו או"א וגם להגדיל את האריך 

שע"י זה היתה הגדלתו ותיקונו בפעם הראשונה כשנתקן עולם האצילות, אמנם משם 

]אוצרות  הנה אלו החסדים והגבורות הראשונים דייל ואילך שכבר נתקנו אריך ואו"א ע

בנוק' ומוריד חסדים וגבורות חדשים או לצורך  [עתיק)א"א( ]כאשר מזדווג  [גע" כדדף 

 כרסדר הנזכ, אז אותם החסדים והגבורות אינם עומדים (ג"כ)או"א או לצורך זו"ן 

מקומם, רק שאלו החסדים בשעולים למעלה וכו', אמנם הם יורדים במרוצה למטה 

תמיד  ךכר הבאות אח והגבורות הראשונים הם תמיד מקבלים הארה מן החדשות

לא פסיק לעלמין ובפרט מה שהוא צריך לחיות העולמות דאו"א דזווג דאריך ובכנודע 

 , עחכנודע, ותמיד נמשכים חסדים וגבורות חדשות

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
נראה מכאן שהשאלה היא על השמועה הראשונה מה שהביא, שאין הבדל בין צד לכאורה  עז

ואם כך היה הרי עצם היסוד בהיותו ריק אינו משפיע כלום שיהיו ד' ימין לצד שמאל, 
וז"ל: בשער  אות א'הביאו האש"ל  בע"ח השמ"שאך צריך להבין לפי מה שכתב פרצופים. 

כלם  הגבורותלשון השאלה הוא כך:... ואם תאמר, אחר שאמרנו כי  ההקדמות דף ל"א ע"ד
, כי ומרלש יו .בינה ותבונהפרצופין,  לב'לקו , ואיך נתחב' בחינות, הרי אין בהם הם מגולות

השאלה שמבואר היטב  הרי... ע"כ. הראשונים' גבורות ה' חסדים והאין הדבר הזה, רק ב
. וראה באוצרות שמובאת גם כאן תשובהאך היא אותה  השמועה השניהלפי בשעה"ק היא 

בטוב טעם ודעת , שער ההקדמותשמבאר מה הצריך את השמ"ש להביא לשון אש"ל המשך ה
 .שכדאי לראות שם

בחו"ג ביאר לנו הרב היטב שמה שאמר לעיל שהגבורות עלו למעלה וכו' זה היה  הנה עח
כאן הם חו"ג חדשים שנמשכים תמיד בזיווג  אךשהיו לצורך בניין א"א ואו"א,  הראשונים

 דרך יסוד דעתיק בעברםואז אותם החו"ג החדשים  לקיום העולמותדעתיק וא"א  תדירי
' דוגרמו להוציא  סיתום וגילויבחינות  ד'-במאירים לחו"ג הראשונים אשר שם והם 

 פרצופים. 

סדר העיבור של זו"ן  משער ז"א פרק ב'שמקשה  אות ג' פרק ב' שער או"אבאש"ל ראה 
הרי  ,יסוד דעתיק ועל ידי זהנבקע באו"א, ושם מבואר שמריבוי האורות שעלו לצורך הזיווג 

להיות  אבא ויש"סוחזרו  פרצופים ד'גורם להיות שם  ואיננו נבקעפרצופים  ד'שיהיו  הגורם
, ולמה כאן כשעוברים החו"ג החדשים לא פרצוף אחדובינה ותבונה להיות  פרצוף אחד

  .תבטל ונבקע יסוד דעתיקמ

דגדלות יסוד עתיק זה דווקא במוחין נבקע ששם בשער ז"א הוא מה שאמר הרב והתירוץ 
את בקיעת יסוד שיגרמו שם כל כך אורות  איןשוכן ביניקה ות העולמות ולא בזיווג דחי

 . אינו נבקע דעתיק

הוא עיבור ראשון  ז"אהרי בזיווג הנ"ל משער שעדיין השאלה קשה במקומה עומדת והיא  אך
בזה  התשובהיסוד דעתיק. ונבקע ואם כן למה שם  גדלות ומוחיןעיבור דולא פרצוף יניקה 

, וזה גרם לבקיעת ריבוי אורות היה שםש דז"א בבריאת העולם ןהראשוהיניקה עיבור שהוא 
 .אש"ל שער ז"א פרק ב' אות ג'יסוד דעתיק. ראה 
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אשר הם למעלה הם מקבלים הארה מן החדשות  יםהחסדים והגבורות הראשונואז 

מקבלים הם דרך מסך היסוד בסיתום גמור והחסדים והגבורות אשר הם למטה 

 עטפרצופים ד'אל התחלקות וסיבה זו היא מה שגורם הארה מן החדשות בגילוי גמור, 

 והיות שינוי והבדל בין התחתונות אל העליונות. 

ן הגרון שבו עד סיום היסוד דעתיק שבתוכו את א"א מלבישים עתה כי או"א מ ונמצא

שלו, ואבא מלביש שהוא עד סיום שליש העליון של הת"ת דאריך והוא עד החזה 

 השמאל.  תשהימין ואימא מלב

]אוצרות דף מן החזה  ריךאת א]הם[ באים ישראל סבא ותבונה ומלבישים גם  ךכר ואח

עד הטיבור של אריך שהוא יותר למטה מעט מן חצי הת"ת שלו, ישראל  כרהנז [דע" כד

א"א מן הגרון מלבישים את הפרצופים הם  ד'-סבא בימין והתבונה בשמאל. ואלו ה

 ימין אחור ופנים. ו שמאלצדדיו וסביבותיו  מכל כרעד הטיבור כנז

נודע מה שביארנו בענין לאה ורחל בהיותן עומדות באחורי ז"א שאז העקביים  וכבר

בכאן שהעקביים של  "כגשל רגלי לאה נכנסים בתוך ראש רחל העומדת תחתיה, וכן 

באבא עם  ןכין שאה , מפרגלי בינה עליונה נכנסות תוך ראש התבונה העומדת תחתיה

 ישראל סבא שעומד תחתיו. 

יצאו החסדים  ךכר ואחהדבר הוא לפי שהגבורות יצאו תחילה מן היסוד ונתגלו וטעם 

קשר אמיץ העליונות עם בואז היה הגילוי בשוה לכל הגבורות, ולכן נתקשרו הגבורות 

פרצופים נשאר ביניהם קשר אמיץ ע"י  ב'-התחתונות, ולכן אעפ"י שאח"כ נחלקו ל

 . פאבונההעקביים הנז' אשר על ידם מתקשרת בינה עם הת

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ועל ידי זה יש ריבוי  בקיעת יסוד דעתיקשיש דגדלות כנ"ל שיש זמנים כמו בלידת מוחין  עט

 .אחד תבונה פרצוףואימא ו אחדפרצופים. ונעשים אבא ויש"ס פרצוף  ואין חלוקת ד'מוחין 
יבאר העניין הזה היטב היות העקביים דלאה בראש  ולאה רחל בפרק ג' משערלקמן  הנה פ

מה שעשתה  עקב ענוה יראת ה' וקסוהנה רבותינו ז"ל אמרו ]שהש"ר א' ט'[ על פרחל וז"ל: 
יראה עטרה לראשה עשתה ענוה עקב לסוליתה, ביאור הדברים כי ב' נשים האלה של ז"א 

וממשיך שם לבאר שהשליש האמצעי של ת"ת  .ע"כ ...ענוה ויראההם הנק'  ורחל לאהשהם 
הוא סוד גנבת  אזללאה ורחל ויש פעמים שרחל לוקחת את כל המקום ו משותף דז"א הוא

  .התרפים

אינו מפני אך שם חיבור של עקביים של לאה בראש רחל יש מה שנלמד משם הוא שוהעיקר 
אלא להיפך משם יש אחיזה לא טובה אימא לתבונה כמו כאן בין קשר אמיץ לטובה 

שהרב רוצה ללמד אותנו שיש בעוד מקום באצילות קשר רק  , ועל כן נבין מכאןמהחיצונים
התוצאות שונות בין שני המקומות, זה לטובה ושם אך  .ורק את זה נלמד כאןבין שתי נשים 

 למוטב.
" שיש בין הבינה לתבונה הטעם הוא מה שאמר כאן שיצאו יחד קשר אמיץהנה עניין " פא

למוחין בזיווג  פרצוף אחדביניהם מה שנעשים  עניין נוסףצריך להבין אך מקושרות בתחילה. 
ראשונים ומלבישין  עולים ישסו"ת. יש בזה אריכות דברים ויש מחלוקת בזה האם דגדלות
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, והוא בחינת מקום ההפסק פבבגמרא לא נצרכה אלא למקום החתך מה שאמרו זהוו

נחתכו כשאל ראש התבונה  [אע" כה]אוצרות דף וההבדל והחיתוך שיש בין רגלי הבינה 

 נתנכנס בסוד בחי כר, ואותו האור שהיה במקום החתך הנזכרהגבורות לחצאים כנז

לחלקה יותר על חלק  לקחה הבינההאור הזה  נתהעקביים בתוך ראש התבונה ובחי

  התבונה:

ל ֲעֶטֶרת ַבְעָלּה)משלי י"ב ד'(  ראתעתה תבין למה הבינה נק והנה , והטעם הוא ֵאֶשת ַחיִּ

 פגכי היא נעשית מבחינת הגבורות אשר הם מגולות כולם בגילוי יותר מן החסדים

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

א'  שוןשמן שן בישסו"ת ראשונים. ראה עילאין ומתלבשישיורדים או"א לאו"א עילאין או 
צריך  לפי רבי שאולהעיקר ועוד. אך  ו' ואותא' אות  ב'-מערכת ה מזכיר שלום. דף מ' ע"א

. ע"כ. וכך שירדו או"א עילאין ויתלבשו בישסו"ת ראשוניםוכן בכוונת באהבה  בק"שלכווין 
בזמן שהם ב' זה שעקביים דאימא נכנסים בראש התבונה  כאן אנחנו מכוונים. ומה שכתב

 כנ"ל. .פרצוף אחדשנעשים  ולא בזמן העיבור אימא ותבונהבין רק  פרצופים, וזה
ערובין דף י"ח כתב  ההקדמות דף ל"א ע"דכאן הרב לא כתב המקור מהגמ' אך בשער  הנה פב

עיון בלא יותר אך וכאן  אש"ל, וזה הביא בע"א ורבי שאול הוסיף ברכות דף ס"א ע"א
, ואין לחוה הראשון בין אדם על הנסירהבמקורות האלו לא נרווה צמאוננו שכן שם מדבר 

וז"ל: מ"ש מסכת ברכות  שמן ששון א' דף מ' אות ה'ראה דמיון כל כך למה שכתב כאן. ועוד 
לא שייך כאן  עירוביןולכן גם  שציין מס' חוליןדף מ' מקום בינה לא שייך כאן. גם הביא 

 בית לחםרב הכמו שמבאר כל זה  אינו מהרב. עירובין המקור בשעה"קמה שכתוב ועוד 
  דלהלן בקיצור ע"ש באורך.יהודה 

חולין ממסכת  מקום החתךשהביא מקור בעניין  בבית לחם יהודה ב' דף נ"ו ע"גמצאנו  הנה
)העובר( מותר  הוהוציא העובר את ידו והחזיר המקשה לילד:... בהמה דף ס"ח ע"ב

 באכילה... אין כאן שאלה על העובר שהוא מותר אך היות והאבר יצא החוצה הוא אסור
, הוא על מקום החתך ההבדלו משום "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו" ולא הותר בשחיטה.

( החתך אסורואם לא החזיר מקום  החתך מותרמקום  רש"י) ,את האבר שהחזירכיון 
צריך לחתוך את האבר היוצא  אחר השחיטהפירוש כשחותך  תךהחא על מקום והוהשינוי 
שהוא מקום הבדלת החיצון  שמקום החתך עצמוגם מן החלק שלא יצא לחוץ  עמו מעט
דלאו  "תאכלובהמה בבהמה "ולא קרינן ליה אסור מפני שהוא עומד על שפת הרחם והפנימי 

, ראה שם באורך ך הנוסףמקום החת אין צריך לחתוך לצד הפנימי אבל החזירהבתוכה הוא 
 וכן בגמרא את כל הסוגיא והדימיון לסוגיא שלנו, 

 האבר וודאי אסור באכילהנשחטה אחר שהוציא העובר את ידו, ש מסוכנת בהמה: לסיכום
בשחיטת אימו ואינו  העובר מותר. ובהמה בבהמהשכן יצא לפני השחיטה ולא קרינן ביה 

אם נשאר האבר  אסור באכילהמקום החתך שהשאלה על . בן פקועהצריך שחיטה ונקרא 
 . בחוץ

בראש התבונה מה שנכנס  בפניםשכן מקום החתך הוא  מתהפךלענייננו הדין  ובדמיון
שנקרא על שם  של מקום החתך את האורלוקחת ו בפניםהיא הבינה מהבינה לראש התבונה, 

  .תבין יותר טוב ע"ש. באורך .מקום החתך הוא של הבינההרי  .הבינה
לפי השמועה השניה שהחסדים העליונים נשארו בתוך יסוד דעתיק, אם כן הגבורות הרי  פג

יסוד ' דפנות, בשיש עליהם לאבא  יותר מן החסדים לאימא מגולות יותר מאירותשהם 
 ולכן אין מאירים באבא כל כך. ראה בית לחם יהודה.דעתיק וגוף דאריך, 
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 אדל כם עליו בזוהר וע כנ"ל, אבל אבא שהוא מן החסדים שאינם כל כך בגילוי אמרו

 , והבן זה. פדאבא טמיר וגניז יתיר

סיבה אחרת כי הגבורות יצאו ונתגלו בתחילה טרם החסדים וקבלו אז הארה עוד 

טֹוָבה תֹוַכַחת "]משלי כ"ז ה'[  סוקגדולה בתחלה בהיותם מגולות אשר זהו סוד פ

ָתֶרת ת ותוכח ראותהגבורות הנק, כי יותר טובות ומאירות הם "ְמגָֻּלה ֵמַאֲהָבה ְמסֻּ

ומכוסים  נסתריםלהיותם מגולות יותר מן החסדים הנקראים אהבה לסיבת היותם 

 . פהכרבינה עטרת בעלה כנז ראתולכן נק

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ובשער  בשער הזיווגים פרק ב'עניין זה צריך לעיין הרבה ננסה לבאר בקיצור הנה להבין  פד

באימא מ"ב באבא ו מ"בהיו שם קודם ש לקחו אבאמבואר שם שכתר דאימא  המוחין פרק י'
. בדרוש א"םואימא היא  ,ציפור מצא בית גםבסוד  ג"ם אבא ואחר שלקח אבא הכתר נעשה

 .אבא טמיר וגניז יתיראבא לכן נקרא לקחו כל הכתר והיות ש .שילוח הקן

כללות אבא הוא  ימין דא"אהמלביש לצד  אבא. טבלה ע"שראה לעיל בחלוקת השפע ועוד 
דהוי"ה. כאן  יו"ד. והוא בחינת דב"ןמו"ק דחכמה  וגם דמ"הנעשה מכתר וחכמה דבינה 

ינה מאימא המלבישה צד שמאל דא"א והיא נעשית מבינה דב אבא טמיר וגניז יתירנקרא 
 .ב"ןומה"ק דבינה דמ"ה ד

המלבישים  המ"ה והב"ןבחלוקת , והוא שאימא טמירה וגדולה מאבאיש מצב שנאמר  אך
. דחכמה דב"ןהיא ו"ק  אימאו, בינה דמ"ההוא מכתר וחכמה ד אבאדא"א, ש צד ימיןאת 
, ולכן דמ"ה בינהמחכמה ד גדולה יותרשהיא בחינה  חכמה דב"ןוהיא  ,בינה דמ"ההוא  הרי

 .אימא טמירהמצב כזה נאמר 

 בינה".הבן בחכמה וחכם ב)ספר היצירה א'( " שמכוונים בסוד הוי"הסוד כתיבת שם  וזה
( בינה)בבינה. שהבן  וחכםבבינה בסוד  החכמהבחכמה, והבן  בחכמה בינהלכלול וזהו 

הם אבא  יו"דיותר.  אימא טמירה. הרי אבא' הפשוטה הוא יוה .ו"ד-בחכמה רומז למילוי הי
 .גנוז ואימא. ואימא היא המילוי שהוא

 מ"ה וב"ן. ולכן אם אבא כלול החכמה דב"ן בחינת הואעניין טמיר וגניז שמה שקובע  הרי
)חכמה  ב"ןואימא היא  ,רק מ"הואם הוא שיש לו את חכמה דב"ן. טמיר וגניז יתיר הוא הרי 

 יותר.  אימא היא טמירההמלבישים לימין דא"א אז דב"ן( 

שיש  אחדטעמים  שני, והוא מאבא טמיר:... האש"ל פרק ב' משער או"א אות ט'סיכום ה הנ
ונמצא שאבא לבדו מקבל אור הגרון  .דמ"ה )דבינה( כתרשלקח כל  שניוה ,חכמה דב"ןבו 

 ה והב"ן דאבא המלביש לצד ימין דא"א"המאבל בפרטות  .בינה דא"א וגם מקבל אור החסד
 נקרא אימאשלו שהוא חכמה דב"ן  והב"ן ,נקרא אבאשהוא חצי בינה דמ"ה מ"ה שלו שה

 )דמ"ה( וזה בינה )דב"ן(שזה חכמה יען כי גדלה מעלתה על אבא  אימא טמיראבימין עצמו 
 דלעיל ותבין בע"ה היטב. לטבלת חלוקת השפעעכ"ל. ראה בצמוד  ... וזה מ"ה וזה ב"ן

על החסדים, אך יש בחינה שאבא  הבינה והגבורותהרב מתחיל לעשות ערכין בגדולת  הנה פה
 א'כמה פסוקים ודרשות  הכוונה שהוא גדול יותר ולהבין זה מביא גניז וטמיר יתירהוא גם 

שהן כולם מגולים ומאירים תמיד יותר  הגבורותמעלת הבינה על אבא היא שהיא נבנית מן 
יותר גדול  ים דעתיקחסדשהוא מכוסה, אך וודאי שהחסדים ששורשם מן  החסדים מאור
היות ונתגלו הגבורות תחילה טרם החסדים והם מגולים  ב'. הוא טמיר וגניז יתיראבא ולכן 

שיצאו ראשונות היה להם התרחבות המקום  שיש להם מקום רחבקיבלו הארה גדולה וגם 
ָתֶרתועל זה אמר "  ועל זה אמר" לפי שהם מגולים מאירים טֹוָבה תֹוַכַחת ְמגָֻּלה ֵמַאֲהָבה ְמסֻּ

ְמָאס ְוַאל ָתֹקץ ְבתֹוַכְחתֹו:  דוָ דמּוַסר יְ )משלי ג' י"א(  שלמה י ַאל תִּ  דוָ די ֶאת ֲאֶשר ֶיֱאַהב יְ כִּ ְבנִּ
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רנ"ח ע"א[ אמרו כי מ"ש ז"ל לעתיד לבא צדיקים יושבים דף בזוהר ]ח"ג  וכן

בזמן  ועטרותיהם בראשיהם היא הבינה הנקראת לעתיד לבא ועלמא דאתי, ולכן

הם יושבים ממשלתה שהוא לעתיד לבא אז החסדים הזכרים הנקראים צדיקים 

הגבורות בחי' נוקבין בסוד עטרת בעלה עטרות בראשיהם גדולים  ועטרותיהם שהם

 מהם. 

י ְיַמֵלל ְגבּורֹות יְ 'בזה תבין מ"ש בזוהר )יתרו פ"ג ע"א( על ]תהלים ק"ו ב'[  גם , 'דֹוָ דמִּ

ים ָשָנה'צ' י'[  תהלים] הגבור ראתכי הבינה נק ְגבּוֹרת ְשמֹונִּ ם בִּ . וכן אמרו בזוהר כי 'ְואִּ

' ויקרא רדף ס"ה( ובפזוה"ק אחרי מות ) שתרבפ כרמתערין מינה כנז ןהבינה דיני

מקומות, והטעם הוא לפי שכולה אינה נעשית  כמהוב [בע" כה]אוצרות דף דף י"א( זוה"ק )

משא"כ ברחל ובלאה שאעפ"י שהם נקבות יש בהם ג"כ  מגבורות לבדםונבנית אלא 

י "[ זה סוד הפסוק ]משלי ח' י"ד גםחסדים, וזכור הקדמה זו.  נתבחי יָנה לִּ י בִּ ֲאנִּ

 לוקחת הגבורות של ב"ן דאריך ומשם נבנית.  פו, כי היא"ְגבּוָרה

והיא כי אם הטעם של מעלת הבינה על החכמה הוא גילוי  שאלהעתה מקום יש והנה 

במעלה על  גדוליםהגבורות א"כ היה ראוי שישראל סבא ותבונה עם היותם תחתונים 

 סיתום. באו"א לפי שהתחתונים הם בגילוי והעליונים הם 

, כי הנה אם כאשר יצאו הגבורות בתחלה היו מתפשטות ויורדות פזהענין כך הואאבל 

תכף למטה במקום הגילוי אז ודאי שהיו מאירים למטה במקום המגולה והיו גדולים 

הגבורות התחתונות כולם עלו למעלה  לוהתחתונות מן העליונות, אמנם אפייותר 

רף עם האור עיקר הארתם ונצטשם והאירו למעלה במקום הבינה העליונה והאירו 

 מן התחתונות שלמטה.  ותגדולו ותהעליון ואז היו העליונות יותר מעול

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

יחַ  ' חממנה עד המלכות בינה )בינה( ימלל גבורות ה' ועוד ואם בגבורות ) מי.. ועוד פסוק "יֹוכִּ
 על אתר. כרם שלמהשנה. ועוד בינה דינים מתערים מינה, ראה שמונים ספירות( 

 דאריך. אני בינה לי גבורהושם הגבורה דאריך וזהו  שמאל דאריךבינה מלבישה את  פו
לשאלה דלעיל והיא שלפי הכלל שהמגולות מאירות יותר אז ישסו"ת  התשובהכאן מקום  פז

 טעמים  שנימגולות. ומתרץ צריכים להיות גדולים מאו"א. שהם מהגבורות התחתונות ה

 הפסידו חלק מהארתםבזה היות שהגבורות התחתונות גם עלו למעלה והאירו למעלה ו: א
 , והרי העליונות מאירות יותר

 שמאירות במקום אחדכל בחינתם  ותשהמחצית של הגבורות העליונהיות טעם נוסף  :ב
, הם ותהשניה התחתונ, אך המחצית הם חזקות ועם הנ"ל שקבלו גם מהתחתונות או"אב

להאיר למטה לזו"ן הרי שהם גם צריכים ווכנ"ל הפסידו חלק מהארתן מאירים בישסו"ת 
ולכן לא נשאר הרבה מהארתן לישסו"ת מפסידים הרבה ממה שהאירו בגלל שהם מגולות 

 יותר.וגדולים ולעולם או"א מאירים 
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לאו"א,  תאחר כי המחצית של הגבורות והחסדים העליונים כל בחינתם ניתנ טעםוגם 

שמהם נעשו ישראל סבא ותבונה אין כל הארתם ניתן להם  יםאבל מחציתם התחתונ

כי גם הם צריכים להתפשט ולתת הארה לשאר התפשטות הגוף מן הטיבור  לבדם

ולמטה והירכים והיסוד דא"א וגם הם צריכים להאיר אל זו"ן המלבישים את א"א 

אל ישראל סבא ותבונה רק הארה  לא נשארמן הטיבור ולמטה, ונמצא שמהארתם 

 מועטת, ובזה נמצא שאו"א גדולים ומעולים מהם:

 

 :.לי למזכרת

 ,חסדים וגבורות החדשים הם הגורמים היות שם ארבעה פרצופים

 ,מהגרון עד סיום היסוד אבא ואימא

 מסיום היסוד עד הטבור ישסו"ת מכל צדדיו וסביבותיו

 .ולא כן אבא ויש"ס ,אימא ותבונה מקושרות בקשר אמיץ

ָלהּ " עְּ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ֶ ה ֵמַאֲהָבה מְּ "", ֵאש  ֻגּלָ ַכַחת מְּ ָבה ּתוֹׁ ֶרתטוֹׁ  "ֻסּתָ

ת יְּ " בּורוֹׁ ל ּגְּ ַמּלֵ ָנה", ד"וָ דֹׁ ִמי יְּ ִנים ש ָ מוֹׁ בּורֹׁת ש ְּ גְּ ִאם ּבִ  "וְּ

בּוָרה"  "ֲאִני ִביָנה ִלי גְּ

 אע"פ שישסו"ת יצאו בגילוי או"א גדולים מהם משני טעמים.
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 ג פרק -שער אבא ואימא 
 

אל ז"א עם שכבר ביארנו לעיל  ריךקצת חילוקים שיש מן א ונבאר [גע" כה]אוצרות דף 

קצת שינויים אחרים, כי הנה בז"א החסדים מתפשטים בכל גופו והגבורות ניתנות 

שם שהזכר והנקבה הם פרצופים נפרדים שכולם לנוק' משא"כ כאן, והטעם הוא לפי 

זכר ונקבה  נתשבחי ריךאלכן הזכר לוקח החסדים והנקבה לוקחת הגבורות. אמנם בו

ל ' אלא שזה עומד בקו ימין וזה בשמאל, לכן גם הם מתפשטים עאהוא פרצוף  ושב

 . פחזה החסדים בקו ימין אשר שם הזכר והגבורות בשמאל אשר שם הנקבה רךד

בלבד  א' יסוד נתפרצופים מבחי ד'חילוק אחר והוא כי באריך יוצאים  עוד ישו

' יסודות שבתוכו שהם יסוד בשבתוכו שהוא היסוד דעתיק יומין כנ"ל, ושם בז"א מ

פרצופים בלבד שהם יעקב ודור המדבר  ד'דאבא ויסוד דאימא כנודע אינם יוצאים רק 

 ולאה ורחל כמבואר במקומו. 

שהם זכר ונקבה כנודע, אלא שהם מחוברים  נות' בחיביש  ריךכי גם כאן באוהענין 

 'קוכי בכאן אפילו הנ "אמכאן אל ז חרולסיבת התחברותם גרם שינוי אכר יחד כנז

באחור, משא"כ בז"א שלאה ורחל  אריך אבל לאבשהם בינה ותבונה יצאו דרך פנים 

 הם באחורי ז"א כנודע. 

המקום  כנגד אחתורחל שהם לאה  וק'' הנבחילוק אחר והוא כי בז"א יצאו  עוד יש

כמו שהם כאן בינה ותבונה,  המכוסההמקום  כנגד אחתהיסוד ולמטה מן המגולה 

יעקב ודור המדבר אינם יוצאים שניהם אלא למטה במקום הגילוי, והטעם הוא אבל 

לפי כי שם בז"א יש למעלה במקום המכוסה ב' מסכים שהם ב' מחיצות של יסוד 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 א"א לז"אין אנחנו נמצאים בשער או"א והרב מבאר את החילוקים שיש בהנה  פח

 , עמידת או"א במקומםשהחילוקים האלה קצת מבארים את 

שם ומתפשטים בכל הגוף והגבורות ליסוד החסדים שבז"א בורות. גסדים ובח התחיל
ובא"א הנוק' היא בשמאל.  .ב' פרצופים נפרדיםועוברות לנוק' מפני שזו"ן הם  ותמתמתק

 וכנ"ל הדבר גרם הלבשת או"א באותו מקום. 

' פרצופים יש חילוק ביניהם והוא שמא"א יוצאים דוכן מהז"א יוצאים  "אאע"פ שמא ועוד
 של אבא ושל אימא.  משני יסודותבלבד ומהז"א אחד  מיסוד

אבל  ,באריך הזכר והנוק' הם בימין ושמאלכן ש פנים דרךשבאריך יצאו אימא ותבונה ועוד 
 .אחורבז"א בחינת הנוק' יצאו לאה ורחל בצד 

באחור, ולאה במקום הכיסוי ורחל במקום  לאה ורחליוצאות  דאימאע בז"א מיסוד כנוד ועוד
רק כיסוי יוצאת במקום הסיתום שכן יש  לאה, ונותן טעם שותבונה בינהבהגילוי, וכן הוא 

לא  יעקב ודור המדברשהם  מיסוד דאבאשל יסוד דאימא, אך הפרצופים היוצאים  אחד
יסוד דאבא ויסוד דאימא. ולא יכולים לעבור  ב' כיסוייםיכולים לצאת בחלק העליון שיש שם 

 והוא מהחזה ולמטה. אחד כיסוי אלא
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ודור המדבר ששניהם דאבא ויסוד דאימא המלביש ליסוד דאבא כנודע, והנה יעקב 

ם כח לצאת לחוץ שם אימא אין להיוצאים מיסוד אבא אשר מתעלם תוך יסוד 

  :למעלה

לבד סוד דאימא רק מסך א' דיסוד דאבא למטה במקום הגילוי שאין שם מסך היאבל 

 רקבלאה שהיא מיסוד דאימא ואפילו למעלה אין לה  ןכין שאה יכולים לצאת שם, מ

מסך אחד ולכן יכולה לצאת במקום העליון, אבל כאן בא"א אין בו רק יסוד א' בלבד 

שם למעלה  א'רק מסך א' בלבד ולכן יכול לצאת פרצוף ]בו[ דעתיק ואפילו למעלה אין 

 :פטלמטה במקום הגילוי א'במקום הסיתום ופרצוף 

א באמצע גופו הפרצופים, והענין כי בא" נתשתדע ענין א' והוא כולל בכל בחיוצריך 

כנראה בחוש  ןתחתוהחצי ן למבדיל בין חצי עליו [דע" כה]אוצרות דף יש חד פרסא ומסך 

י ֶאֱחֶזה ֱאלֹוּהַ ו הראות ְבָשרִּ איך יש קרום אחד כעין מחיצה מפסקת בין איברי  מִּ

 . צהנשימה שהם הריאה והלב לבין איברים התחתונים שהם הכבד ובני המעיים כנודע

אינה ביושר כי כאשר מתחלת מדרך פנים היא מתחלת מתחת החזה זו  אפרס והנה

ממש וכשמתרחבת ומתפשטת עד האחור היא עומדת מכנגד מקום הטיבור כנראה 

 כרכי זו היא הנק' יותרת הכבד קרומא דפסיק בגו מעוי דבר נש כנז הראותבחוש 

 וכו'.  "יהי רקיע בתוך המים סוק' בראשית )דף ל"ב ע"ב( על פרבזוהר פ

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
, כי אם היה פרצוף טעם אחרועוד  :...שער פרצופי זו"ן פרק ד' וז"לבעניין זה כתב בעוד  פט

, וכתיב ]משלי ט"ז ולא היה מאירהיו פני זעיר מתכסים  כנגד פני זעיר למעלהיעקב יוצא 
יםְבאֹוט"ו[  ְך ַחיִׁ לֶׁ י מֶׁ ... , כי ע"י הארת פניו מתמתקין הדינין כנודע ומתבטל כח החיצוניםר ְפנֵּ

 ע"כ הרי שיש טעם נוסף לזה שיוצא יעקב למטה מהחזה. 

אוצרות נ"א ע"ג שער ראה  מהז"א ב' פרצופיםלהבין שמכח יסוד דאבא גם כן יוצאים  ועוד
אמא יוצאות ב' נשים לאה חר למה מהארות ובזה תבין טעם א :...וז"ל הארות זו"ן פרק א'

, וזהו טעם אחר בפנים דז"א של יעקב לבדו אינו יוצא רק פרצוף אחד, ומאורות אבא ורחל
כי הנה באמת הוא שגם הארות אבא מוציאין לחוץ ב' פרצופים דרך והוא אמיתי ועיקרי, 

' למעלה עד אדרך אחורי ז"א, ואלא ששם באחור יצאו ב' כמו שאורות אמא הוציאו  פנים
הוא הטעם שניהם יצאו למטה מהחזה, ו אבל כאן )רחל( למטה מהחזה, א'ו)לאה( החזה 

ים מכוסין בלתי מאירין דכתיב כמש"ל שאין ראוי שיהיו פני ז"א  ע"ש. ולכן ְבאֹור ְפֵני ֶמֶלְך ַחיִּ
כנ"ל היות למעלה  השני .. ע"כ ע"ש. והטעם.הנ"ל לטעם אחריצאו שניהם למטה מהחזה וגם 

  .יסוד דאבא ויסוד דאימא וגוף ז"א ב' כיסויים
מקומה מן החזה דרך הפנים ומסתיימת באחור שבא"ק  אאע"פ שכבר הוזכרה הפרסהנה  צ

י ֶאֱחֶזה ֱאלֹוּהַ , וכן "וכנגד הטבור ְבָשרִּ את מקום הפרסא שכן לפי  לדייק. כאן מאריך בזה "מִּ
שלהם כרס תחת האו"א דיבוק בחוש הראות. ואומר ש או"א על אריך היא מצטיירתהלבשת 
פנים בפנים החיבור הוא בחזה דאריך ושם מתחלת הפרסא ועוברת לצד אחור  בעומדם

, שזה המשך התפשטות רגלי או"א, כאן עד לאחור מעט תחת הטבורבצמוד לסיום הצלעות 
ולפי מה שמצייר  ישסו"ת"א הוא בחינת של א חזה עד הטבורלא מזכיר את ישסו"ת אך מ

 .בלי ישסו"ת הוא פרצוף אחדכאן 
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אריך בימינו ובשמאלו ועומדים פניהם איש אל דאו"א הם עומדים בשני צדדי והנה 

הבטן  נתבחי שניהם,אחיו פנים בפנים, והנה בחוש הראות אנו רואים שמקום חיבור 

והכרס של שניהם שהוא בולט ויוצא משאר הגוף ושם במקום סיום הכרס שלהם של 

להתפשט עד אחוריו,  כרהקרום הנז נתאו"א שם כנגד מקום זה בא"א מתחיל בחי

הקרום לאחורי א"א שם הוא כנגד מקום הירכיים  ומתפשט ונמשך זהוכאשר הולך 

למטה עד כנגד מקום ויורדין של או"א שהם יותר ארוכים מן הכרס שלהם ונמשכין 

הטיבור של א"א ושם מסתיימים אורך התפשטות ירכין דאו"א וגם הקרום עד שם 

ונשפע ויורד עד שנמצא התפשטותו באחור נמוך מכנגד מקום  מתפשט באחור והולך

  הטיבור, ודבר זה ניכר בחוש הראות ואין להאריך בו:

 

 בין אריך ובין ז"א :. פרק זה משער או"א הנה מבאר בו חילוקיםלי למזכרת

 להבין מציאות או"א מקום יציאתם ועמידתם באריך

 אריך.מקום הפרסא במדוייק הנרמז בהלבשת או"א את 
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 אנפין  זעירשער למבוא 
 

ויש כאן רק שני פרקים אך צריך להבין שכל  עיקר כל תכלית לימוד הקבלהכאן מתחיל הנה 

שער המוחין ולים, שער כיצוצות ונורות אשער  ,הם ביאור של ז"א ונוק'לקמן שאר השערים 

פרצופי לאה שער הארות זו"ן שער המלכים ושער העיבורים שער רפ"ח שער מוחין דצלם ו

  .הכל הוא ביאור פרצופי זו"ןורחל ויעקב ושאר הארות זו"ן 

נוכל כבר בהבנה נכונה והוא יותר בפרטות ויש הרבה נפקא מינה לכוונות  מכאן הלימוד

. ואע"פ שזה תכלית הלימודלכוון להתחיל ולקשר הלימוד עם קצת כוונות בפועל ללמוד 

וגם לא בעומק צריך להתחיל כדי להתרגל לעבוד את ה' בכוונה  כל הכוונותשלא יודעים את 

  ., תכלית כל בריאת העולםלייחד קודשא בריך הוא ושכינתיה

והיא עניין הלבשת בכתיבת הספר אוצרות חיים, בכוונתו העיקרית תחילה  הרב ממשיך

  .צאשיעור קומהכנ"ל עניין הפרצופים והשתלשלות השפע, 

דדי בהמה לבאר עניין יניקת כל הפרצופים מושער או"א יעד לנו הרב בתחילת שער א"א  וכאן

 ננסה לבאר קצת.את העניין הזה שהוא עמוק. קצת מתחיל בזה, ננסה לבאר לכן ו

  :וזה לשון הרמח"ל בכללות האילן

 ז"א ששה קצותיו של עולם, ומלכות נוקבא שלו. קפל א"א את רגליו, והעלה חג''ת שלו. א

עליו, עלו כליו של ז"א אחריהן והלבישום, כצורתן בא"א, כך צורתן בז"א, ג' גו ג' ומלכות 

רביעית אחריהם על היסוד. נטלם א"א ובררם והוציאם בזווגו. נטלם או"א ותקנום לגמרי, בג' 

 .ימים, ובמ' יום, בג' חדשים, ובג' עבורים

אמא את השמאל  ב'תיקן אבא את הימין שבהם. יום  א'ימי קליטה, יום  ג'' ימים כיצד, אלו ג .ב

. י"ט ,ל"ז ,מ"ו' מילוים הם: ג' נתן אבא את שלו באמא. ונתחברו אלה באלה. גשבהם. יום 

 . מ"ו. ושל ע"ב, ל"ז. ושל ס"ג, י"טמילויו של מ"ה, 

וין, שקוין ו, למה ג' ]יום[ב ז'', ב ]יום[ב ו'', אנכנסים ביום ]ניצוצות[  י"ט-' מו, ז"אשל  תקונו

' יום, מ, בל"ז יום, הרי ל"זיותר, מפני חבורם של אורות.  א'של ז"א נתקנים בהם. ובשלישי 

 .לעכ" :של עוברהיכרו , כמשלוש חדשים זמן צבמ"ו יום-ב מ"והולד באורה של אמא. נוצר 

  

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 ראה בסוף הספר בעיונים והרחבות בנושא "שיעור קומה" צא

 .הרי הושלמו מ' יום צורת הוולד ועוד מ"ו היכר עובר שלושה חודשים. זה באורות ע"ב מאבא צב
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 א פרק -שער זעיר אנפין 
 

נתבאר לעיל כי זו"ן ענין ז"א ונוק' אשר תיקונם בא אחר תיקון או"א. והנה ונבאר 

' ז' תחתונות דב"ן זולתי הכתרים שבז' תחתונות דמ"ה ומבחינת ז נתנעשו מבחי

 תחתונות דב"ן כי אלו עלו בגופא דעתיק כנ"ל. 

 אהוא למטה מן הקרום ואותה הפרסא הנ"ל שמפסקת באמצע גופ ןמקומ ואמנם

הפרסא ולמטה  שם הגיע סיום ישראל סבא ותבונה ומןעד דא"א, כי עד אותה הפרסא 

מתחילין זו"ן הנעשים מלבוש אל א"א למטה שהוא מטיבורא דאריך ולתתא עד סיום 

 .צגרגליו של אריך כמ"ש עתה בע"ה

דאצילות  נותעתה מה שיעדנו למעלה בדרוש תיקון א"א לבאר איך כל הבחי ונבאר

וכו'.  [אע" כו]אוצרות דף דדי אדם מבחינת ינקו  ךכר ואחמתחלה מסוד דדי בהמה ינקו 

תיקון א"א ונאמר כי הנה נתבאר לעיל כי תיקון כל האצילות היה  נתונתחיל מבחי

 ע"י עיבור י"ב חדש ולא ידעתי היכן היה מקום עיבור זה והמשכיל יבין מדעתו.

וצה ר כאשר א"א היה בסוד העיבור נולד ויצא לחוץ וירד למטה בעולם הבריאה, והנה

למטה , וירד לא נברא עולם הבריאה עדיין כימה שיהיה אח"כ עולם הבריאה  לומר

מאותם הב' פרקין תחתונים של נ"ה דעתיק יומין אשר ביארנו למעלה שהם עומדים 

למטה בעולם הבריאה ושם היה יונק א"א מאותם הב' פרקין שהם בסיום הרגלים 

 נתממש בחי האיך נעש והמשכיל יביןכדמיון ב' דדי בהמה שדדיהם סמוך לרגליהם, 

 . צדטה ואין להאריךדדים למ

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ו"ק -מתחיל הרב בביאור זו"ן ומתחיל בחלוקת השפע שז"א הוא בחינת ו"ק דמ"ה ו הנה צג

דב"ן לקחם עתיק  ז"ת-תרים דז' כ-וכמובן ש .דב"ן ונוק' היא מלכות דמ"ה ומלכות דב"ן
הוא בא"א עד הטבור שכן דיליה. וממשיך בביאור מקום עמידתם של זו"ן על אריך לגופא 
 בישים מהטבור ולמטה עד סוף רגליו כל סביבות אריך. ישסו"ת וזו"ן הם מלאו"א ומקום 

ממה לא נרווה צמאוננו נראה שדדי בהמה אחר שהבטיח לבאר בדרוש ז"א את עניין  הנה צד
ואינו יודע היכן  סוד עיבורשמבאר כאן ונסכם מה שאומר כאן. תחילה מבאר שא"א היה בו 

דעתיק וינק משם  נ"הפרקין תתאין של  ב', ואחר שנולדו ירדו מתחת לאותם משכיל יביןוה
 . הז"ת דעתיקואחר שהגדיל עלה למקומו להלביש 

אותם דדי בהמה וינקו מהם ואחר כך  תחתבאו או"א אחר שנולדו ירדו לבריאה  ואחר כך
פרקין תתאין דעתיק ואחר שהגדילו עלו למקומם והלבישו את  ב'-עלו והלבישו על אותם ה

הרי  .עתיק ואריךלעלות שהם  או"אמדרגות שיש ל ב'. ומבאר אריך מן הגרון ועד הטיבור
וכדי להבין צריך  כאן רק ביאר איך כל בחינה ירדה וכמה מדרגות הייתה צריכה לעלות.

בעניין איך נולדו הפרצופים העליונים וגם איך נעשו בחינת דדים שם בבריאה וה' להשכיל 
 יאיר עיננו בתורתו אמן.
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שבו לז' תחתונות  פירותס' באצילות והלבישו י ועלהשינק משם הגדיל יותר  ואחר

 דעתיק יומין כמ"ש למעלה, והרי נשלם תיקון דאריך. 

ג"כ נתקנו אח"כ וגם תיקונם היה ע"י עיבור, ואחר זמן העיבור נולדו ויצאו  ואו"א

אותם הב' פרקין תתאין דעתיק וינקו משם,  תחתלחוץ וירדו גם הם למטה בבריאה 

 ךכר ואחדעתיק, דנ"ה לאותם ב' פרקין תתאין  ועלו והלבישוהגדילו יותר  ךכר ואח

באצילות במקומם והלבישו את א"א מן הגרון עד מקום הטיבור  ועלוהגדילו יותר 

 כנ"ל. 

בחינת עתיק מדרגות שהם  ב'ליות הוא כי כאן יש להם לעלות ע ב'שהיו בהם והסיבה 

 אחדבפעם  [בע" כו]אוצרות דף די לו  א'אבל א"א שאין עליו רק מדרגה  ,צהובחינת אריך

 כי כולם מדרגה א' הם.  א'חתונות דעתיק יומין בעליה ת ז'לעלות כל 

בא זמן לידתם  ךכר ואחלה היו בעיבור במעי הבינה, י, ותחצוהיה תיקון זו"ן ךכר ואח

אותם ב' פרקין תתאין דנ"ה דעתיק וינקו משם זמן  תחתוירדו למטה בבריאה 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
תתאין דעתיק והלבשתם את אריך כנ"ל, ולכן הוצרכו להם ב'  אותם תרין פרקין שהם" צה

 ". כל זה נמצא תוספת בספרים אחרים.עליות
 תחילהוכאן יותר ברור שהעיבור היה במעי הבינה ונולדו וירדו  זו"ןבא זמן תיקון  אחר כך צו

את ב' הדדים וגדלו עוד ועלו והלבישו הגדילו ועלו  ךאותם הדדים וינקו משם ואחר כתחת 
שתי מדרגות הרי שגם ז"א כמו או"א עלו ב .מן הטבור ולמטה שהלבישו נה"י דא"א למקומם

, )חג"ת דתבונה( ' אמצעיות שבהגעתיק ואריך. ואחר כך הגדילו ועלו לנה"י דתבונה וינקו מ
 דמוחין דגדלות. עיבור שניואחר כך בא זמן  .היניקה האמתיתוזו בחינת 

מבו"ש נביא קצת מקורות וביאור קצר להבין קצת לשבר האוזן, כתב ב דדי בהמהבעניין הנה 
ונמצאו אותם תרין  בסוף עולם האצילותמסתיימין  א"אונודע כי רגלי  ז"ל:.. דף כ"ב ע"א

ואלו נתחברו יחד ונתלבשו בעולם הבריאה מגולים בלי לבוש  תתאין דנ"ה דעתיקפרקין 
שהם למטה  אליה ב' דדים בשני צדדיה ואלו הם סוד דדי בהמהבמלכות דא"א ונעשו שם 

ברגלים ומהם היו יונקים המלכים שירדו בבריאה קודם שנתקנו במקומם בא"א ובאו"א 
ובזו"ן וגם אחרי שהיו נולדים כל פרצוף ופרצוף היו יורדים תחילה שם ויונקים משם ואח"כ 

 ת מדדי בהמה אך נדבר בקדושה וד"ל()ועוד יש יניקות אחרו... ע"כ. ע"ש. עולים למקומם

: ע"ש ששואל איך יש זה שמן ששון א' דף נ"ב ע"ב אות ד'. שעה"ק דף כ' ע"דג"כ  ראה
מבשרי ומתרץ שהיניקה שיונק התינוק מאמו בתחילה היא בחינת נפש בהמית שאין בו עדיין 

 נפש בשלמות דקדושה ואחר כך גודל ע"כ.ע"ש. 

דעתיק שנתפשט ב"ן :... ב' דדין האלו הם מסוד שם הרמ"ז אות קס"ח ראה הגהותועוד 
... ב"ןגימ' בהמה  דדיולכן הם סוד  ומלכותו בכל משלהבבריאה לתת חיות לתחתונים בסוד 

ולא היו  אחר אור עתיק הגדול בלי התלבשותולהיות שבתחילת התיקון היה אצילות כולו 
יכולים הפרצופים הנתקנים מבחינת ב"ן לעלות תכף בצאתם להלביש את מקומם באצילות 

הנ"ל ולהינות מאור המדרגה התחתונה  מב' הדדיםבבריאה לינק  בתחילה הוצרכו לירדאך 
שעל הרי  ע"כ ע"ש. ..ואחר כך היה עולה כל אחד כפי מדרגתו כנזכר בכאן. כדי שיוכלו לסבול

לאור הגדול של עתיק דאצילות ואז  לאט לאטדי בהמה מבחינת עתיק מתרגלים ידי יניקה מד
 עולים, שמקבלים כח לקבל האור הגדול. 
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אותם ב' פרקין דעתיק, אח"כ הגדילו עוד והלבישו הגדילו ועלו  ךכר ואחהיניקה, 

הגדילו יותר  ךכר ואחשהוא מן הטיבור דאריך ולמטה והלבישוהו שם,  למקומםועלו 

שלה  ג' אמצעיות-משם מן ה וינקו הקטנות נתדתבונה של בחי למקום נה"יועלו 

שהוא מקום החזה, עליה בלבד מבחוץ כדרך שמגבהת האם את התינוק בין ירכותיה 

כמבואר אצלינו  זו נק' אצלינו תמיד בחינת היניקה נהויונק מבין ב' זרועותיה, ובחי

  .זמנים לזו"ן והם עיבור ויניקה ומוחין דגדלות ג'בהרבה מקומות איך יש 

כל שאר  ואמנםבדברינו תמיד.  כרתהנז כי היניקה הזאת היא היניקה האמתיתודע 

 היניקה, אבל עיקר נתבחי 'עמה ונק והבחינות שהיו אל זו"ן אחר שנולדו כולם נכלל

 אינה אלא זו הנ"ל. 

האמתי של זו"ן והוא זמן כניסת המוחין דגדלות בראשו  הגדלותבא זמן  ךכר ואח

שאז הנה"י דתבונה נכנסים ממש בראשו להיות לו מוחין ואין זה כמו זמן היניקה 

נה רק עליה כי אז אי שהם הנה"י דתבונה לינק מן הדדים שבחזהעלה עד ירכותיה ש

ממש. והרי מוחין  נתמבחוץ כנ"ל, אבל עתה נכנסים ממש בתוך פנימיות זעיר בבחי

 :צזו"ן.תיקון שיש בז נתנתבאר כל בחי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

מאריך שם וז"ל בקיצור:  נ"ט ע"ד -לשם שבו ואחלמה שער הכללים א' דף נ"ח ע"אוראה 
 כדי שיהא אפשר להם להתעלה, מהארת אור אין סוףאז גם כן להטעימן והיה נצרך להם 

 היה ההכרח להניק להם מעתיקאחר כך בעלייתם למעלה ביחוד אור אין סוף ממש, הנה 
ולא  רק בעתיקהנה הוא  להטעימן מהארת זיו אור דאין סוףכי אותו התועלת שהוא  דווקא

מעין מה שכתב הרמ"ז שהוא להרגיל את הפרצופים  הרי בזולתו כלל. ע"כ ע"ש באורך.
 אין סוף באצילות.הנאצלים לסבול ולקלוט את אור ה

מה שאמרו חז"ל שתינוק לומד כל התורה כולה בבטן אימו ובזה נפגש בעולם באור  מעין
מה שאמרו שהנשמה לפני שבאה לעולם  ועודהתורה והוא ניגש ללמוד שהוא דבר שידוע לו. 

 . גוףבאה לתור בעולם ורואה כל מה שעתיד להיות לה בהיותה ב בגוף הזה

ים  ָוֶאָשא ֶאְתֶכם :'ט פסוק ד"שמות פרק ינתן על תרגום יואת  עוד נביא י ְנָשרִׁ א ַעל ַכְנפֵּ ָוָאבִּ
 וטענית יתכון על עננין הי כעלאתון חמיתון מה די עבדית למצראי : תרגום יונתן ֶאְתֶכם ֵאָלי:
ובההוא ליליא  ואובילית יתכון לאתר בית מוקדשא למעבד תמן פסחאמן פילוסין  גדפי נשרין
. ע"כ. הרי שהטעים להם מריח ומתמן קריבית יתכון לאולפן אורייתיכון לפילוסין אתיבית ית

עד כאן נסינו להבין קצת  הקרבן פסח בבית המקדש והחזיר אותם ואז ידעו מה היעוד שלהם.
 מעניין דדי בהמה.

, הנה עיבור (דמוחין עיבור שני)שהוא  )עי"מ(ומוחין דגדלות עיבור יניקה לז"א יש הנה  צז
אלא שהיה על ידי היותו מתלבש  עיקרו הוא באריךשאמר כאן הרב שהוא במעי הבינה ראשון 

מפני שבעיבור הראשון צריך לאחד את הו"ק להיות )כנזכר בפרק ב' דשער העיבורים( באו"א, 
מהטבור שלו עד סוף את אריך ילביש  ז"א. ואז רשות היחידבבחינת  צוותק' פרצוף אחד בן ו

 . הרי ז"א מלביש את נה"י דא"א. היה עיבור זה הראשון בהשתדלות אריך ולכן, יורגל

מוחין דגדלות בא זמן  כך ואחרבזמן היניקה, דקטנות גם יש לז"א מוחין ויש זמן יניקה, ועוד 
ומתלבשין המוחין דז"א בנה"י דתבונה  הוא באו"אשעיקר זיווג זה  (דגדלותשני העיבור )

 המוחין. ז"א וכך נכנסים ב תבונה שניה שהיא שלישית()בהמשך נבין שהיא 
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לה באיזה אופן מלביש זעיר את א"א מן הטיבור יעתה בתח ונבאר [גע" כו]אוצרות דף 

ת"ת שהוא עד רישי  רא. הנה הכתר דזעיר הוא מן הטיבור עד סיום הגוף הנקצחולמטה

שבו,  צחנסד חכמה חדזעיר שהם  ימין' פרקין דנצח דאריך מתלבשים בקו גיריכין, ו

שבו,  ודהבורה גינה בשל זעיר שהם  שמאלי' פרקין דהוד דאריך מתלבשין בקו גו

  .צטשל זעיר אמצעיוהיסוד דאריך מתלבש בקו 

ממש.  ריךאן הז"א ולמטה כדמיון הזעיר שיוצא משל יוצאת מן החזה  ונוק' דזעיר

יימים רגלי ונמצא שהזעיר מלביש את א"א עד סיום רגליו מכל צדדיו ושם ג"כ מסת

 . קזעיר, ושם הוא סיום עולם האצילותשל זעיר ורגלי נוקבא 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

מוחין בז"א  יםנכנס שבכל השלבים )עיבור ראשון יניקה ומוחין דגדלות( וצריך להבין
נה"י אלו דתבונה שניה שהיא שלישית יש בהם  הנה, והוא בסדר זה. בנה"י דתבונהמלובשים 

נה"י אמצעיים בהם יתלבשו ב' , המוחין דעיבורנה"י חיצונים בהם יתלבשו  א': בחינות ג'
 . מוחין דגדלותנה"י פנימיים בהם יתלבשו ג' , המוחין דיניקה

נה"י דאריך וגם המוחין שלו מלובשים בנה"י דתבונה הרי איך ז"א מלביש הבין ל נשאר לנו
 הלבשה. ונתרץ כאן באריך היא בחינת דישסו"תונה"י דאריך שהם נה"י  ב' בחינות נה"י

 לבושי המוחיןדתבונה הם נה"י אך . ז"א על נה"י דאריך, ואינו הלבשת מוחיןוסדר עמידת 
 . וצריך להבין , ואין סתירה ובעיה בזהבשלושת הזמנים עיבור יניקה וגדלות מוחין כנ"לשלו 

סדר ביאור  הלהמשיך בכנ"ל שהוא רוצה  הלבשה אחת הפשוטה שבהםהרב מביא  צח
מקומות אחרים שכתב שם סדר ויש עוד  .יםשל כל הפרצופוהשתלשלות השפע ההלבשות 

שצריך ללמוד אותם ולעיין בהם מה ההבדל ביניהם  הלבשת ז"א את א"א באופן שונה.
 .ע"ש באורך אש"ל פרק א' משער ז"א אות ו'ואין כאן מקום להאריך ראה מקומם וזמנם 

עד כאן ביאר הלבשת ז"א את נה"י דאריך  הנה .דעת תפארתשהוא כאן כתוב  ייםחץ בע צט
ואמר על הנקודים המלבישים את נה"י  בפרק ג' דנקודיםמה שהקדים הרב  חשוב לזכורוכאן 

בלבד וז"א  דרך פנים, אלא שהנקודים הם ז"א את אריךדא"ק, ואמר שם הרב כדרך הלבשת 
 מלביש כל סביביו של אריך. זה המקום חזור לשם ותזכר. הוא 

את או"א שהם קיצרי קומה וגם את עתיק לא הזכיר  ולאכאן הזכיר א"א וז"א ונוק' הנה  ק
למטה יותר בבריאה בסוד דדי  קוזה מה שממשיך ומבאר היות פרקין תתאין דנ"ה דעתי

שדדי בהמה אחר שנברא עולם האצילות עלו א'  :שמועות ב' שיש בארבהמה. וכאן ראוי ל
נשארו בבריאה ומהם יונקים המלכים  דעתיק שנה"י ב' .חזרה למעלה בגבול עולם האצילות

 שעדיין בבריאה. 

ונכתוב אותו בכל זאת. והוא  םתירוץ שאולי יהיה קצת קשה להבנה למתחילי ויש על זה
כל מה שנעשה בזה שבכל פעם שעושים בירור על ידי תפילה או מצווה כל אחד מישראל נעשה 

 ולכן מה שאמרשה כל בחינת עולם האצילות. בבריאת העולם, ובונים בכל תיקון ניצוץ קדו
ואין צריך שיהיו עוד  שכבר נתקןהוא על הניצוץ אחר התיקון למעלה דעתיק שעלו נ"ה 

  בבריאה.

עד ביאת  בכל עתשנשארו בבריאה הוא על הניצוצות שעדיין לא נתקנו ונתקנים  ומה שאמר
ב' פרקין תתאין שבו  , בתיקון מתפשט העתיק בכל האצילות ואזהמשיח בקרוב בימינו

 . הגהות הרמ"ז אות ק"ע ואות קע"אעיין  .יורדים לבריאה עד סיום התיקון ואז עולים כנ"ל
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' פרקין התחתונים שלהם שהוא פרק התחתון דנצח ופרק ברגלי עתיק ה אמנם

הוא שהתחתון דהוד דעתיק אלו נכנסים יותר למטה ועומדים בגבול עולם הבריאה 

 :קאב' דדי בהמה כנ"ל באורך נתלמטה מעולם האצילות ועומדים שם בבחי

 

 לי למזכרת:.

 זו"ן מז"ת דמ"ה וז"ת דב"ן ממה שהשאיר עתיק

 מטבור אריך ועד סיום רגליו מלבישים מכל צדדיו וסביבותיו

 ,ביאר מקצת סוד דדי בהמה הנכנסים למטה בגבול עולם הבריאה

 ג' בחינות בז"א עיבור א' יניקה ועיבור שני דמוחין דגדלות

 דת"י שלו מלבישים ג' פרקי נה"י דאריךחח"ן בג"ה 

 נוק' דז"א מלבישה לזעיר מטבורו כל סביביו עד סיום רגליו.

 

  

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ם)ישעיהו כ"ח ט'( והוא סוד  קא ָשָדיִּ יֵקי מִּ  .בספר דרושי הפסוקים כרכנז ַעתִּ
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 ב פרק -שער זעיר אנפין 
 

 איך היה.  קבל זו"ןזמן העיבור ש נתעתה בחיונבאר 

חתונות דב"ן זולתי ז' תחתונות דמ"ה וז' תשהם  נותבחי ב'נעשו מש נתבאר לעיל וכבר

 נתסדר העיבור ונאמר כי הנה אחר שנתקנו או"א נשארו עתה בחי תריהם. ונבארז' כ

פירות תחתונות דב"ן ז' ס בחינתלכים שמתו ועדיין היו בלי תיקון, ואמנם הם מ' ז-ה

 כנודע. 

בלתי התלבשות מטיבורו ולמטה עד סיום רגליו והיה מגולה  אריךעדיין היה  גם אז

 כרכנז [דע" כו]אוצרות דף מהם נעשו זו"ן ש כריםמבלי לבוש. וכדי לתקן הז' מלכים הנז

  .היה צריך שיהיו בסוד העיבור בתוך או"א

"י שלו שעדיין , הנה תחילה אסף א"א את רגליו למעלה, ר"ל כי נהוזה סדר העיבור

עלו למעלה עד הג' אמצעיות חג"ת דאריך עצמו המתלבשים תוך  כרהיו מגולים כנז

או"א כנ"ל, וקודם זה גם עתיק יומין התחיל לאסוף ב' פרקין האמצעיים שלו בתוך 

ב' פרקים העליונים תוך ב' הב' פרקים הראשונים דנצח והוד שלו, והיו מלובשים 

תיים למעלה כי הוא מס , אבל היסוד דעתיק אינו צריך לעלותהאמצעייםפרקים 

 ,קגבחזה דא"א

הלבישו החסד והגבורה וחצי העליון דת"ת דא"א לאותם ב' הפרקין  ךכר ואח

נצח והוד דא"א לחסד  האמצעיים דנ"ה ואת היסוד דעתיק יומין, אח"כ הלבישו

ו עצמו, וחצי התחתון של הת"ת שבו הלביש את חציו העליון, והיסוד לוגבורה ש

דא"א הלביש אח"כ את חצי התחתון של הת"ת שבו, ועלתה העטרה של היסוד שבו 

לנ"ה ולעטרת  והלבישו עירעלו חג"ת דז ךכר ואחוהלבישה את היסוד עצמו שבו, 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 בעיבורכאן צריך להבין שמדבר  הנה, איך היהאומר נושא הפרק והוא עיבור זו"ן  תחילה קב

 שביעיתשל ז"א וגם ה ו"ק, להלביש את נה"י דא"א ואז נכנסים הז' בחינות ניצוצות ראשון
 לזו"ן יחדבבחינת ו"ק פרצוף היניקה. ולכן הזיווג הוא  ג' קויןתקן להיות ילהיחד שהיא נוק' 

אך בהמשך בזיווג שני דמוחין דגדלות דז"א רק ז"א לבד ואחר כך נותן ז"א לנוק' הארה באח' 
 ה יכנסו המוחין בעצם בנוק' ויתן אותם בפועל בזיווג ראשון דבעל עימה.ובנסיר

מתחיל לבאר העיבור דזו"ן וצריך לזה שיעלו כמה בחינות לבטן דאימא הנמצאת  הנה קג
)כמו שיבאר בהמשך שמכח עליית כל  בפרצוף אחדשאימא ותבונה הם  בחג"ת דא"א.

(. תחילה אסף אריך פרצוף אחדו הם הגורם התחלקותם, ובהעדר נבקע יסוד דעתיקהאורות 
שמבאר תחילה , ואינו כל כך שעל ידי זה העיבור ז"א ילביש אותם את רגליו הם הנה"י שלו

, אך יסוד דעתיק קודם זה גם עלו שם דעתיק נה"ידב' פרקין אמצעיים שפנימיותם שהם 
 אין צורך שיעלה שהוא שם מסתיים בחזה דאריך.
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 ךכר ואחעצמו,  עירחג"ת דזאת והלבישו עיר עלו נה"י דז ךכר ואחאריך, דהיסוד 

 . קדעלתה הנוק' שהיא המלכות בסוד עטרה והלבישה את היסוד דז"א

שהם ו"ק  תלתכלילן ב תלת נתזו"ן למעלה ונמצא ז"א בבחי נתנמצא שעלו בחי והרי

כלילן הוו בתוספתא ג' רוחין ד בשלח דף נ' ע"א רשתג', ורמז זה בפ-שבו כלילן ג' ב

, וזהו אבנין אבן ראתרוח והמלכות נק נתהוא בחינודע כי זעיר ון וכו' יבג' הוו שקיע

 נקיבן וכו', ודי בזה:

כל הנ"ל  [אע" כז]אוצרות דף יתבאר איך נתלבשו גם הם בתוך או"א, והוא כי אחר  ועתה

הנ"ל, כי כבר נתבאר לעיל שאורך  נותהלבישו או"א וישראל סבא ותבונה את כל הבחי

שהם חג"ת דאריך, ונמצא כי או"א נשארו  כרפרצופים הם כשיעור אורך הנז ב'אלו ה

, אבל עתיק יומין וא"א שהם כרכמו שהיו בראשונה תמיד לפי שהם קצרי הקומה כנז

. והנה כרתם העליון כנזוארוכים הוצרכו להעלות קצותם התחתון ולכלול אותם בקצו

התחתון לעליון כנז"ל כי  םולא להלביש קצת םלהשאר כמו שה יםיכול וגם זו"ן הי

 ג' כלילן בג'.  נתלמה הוצרכו ליכלל ולהיות בחי ןכם , ואךכל י אורך ו"ק אינו כהר

באריכות כי הכוונה היתה לקבצם  במקום אחרתשובת שאלה זו נתבאר  ואמנם

רשות היחיד באחדות גמור ולא ברשות הרבים דרך פירוד  נתד שיהיו בבחיחולקשרם י

מצא כי זו"ן הם עומדים באמצע ובזה נ קהראשונההכי זו היתה סיבת מיתת המלכים 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ומתלבשות זו בזו הפנימיים בפנים  תלוכל הבחינות עו ב אחר שלב מבאר איךשלהנה  קד

והנה"י מלבישים עליהם  ,החג"ת פנימיים ז"אעד שנמצא שהבירורים של  ,והחיצונים עליהם
ובחינות הזו"ן אלו הם בחינות . הרי שכולם בפנימיות זו"ן. הלבישה ליסוד דז"אוהנוק' 

וגם יש את הבחינות שעלו  ל(כנ" אבד"ו)שנשארו באצילות בהתארכות אבא ואימא וא"א 
, שירדו בזמן מיתת המלכים הכלים ורפ"ח ניצוצין, שהוא עליית מ"ןמהבריאה בסוד 

 קשה להולמו ותוהדבר בפשטוכל זה מה הוא שיש מהז"א בינתיים במקום זה,  לבריאה.
שעלו  ניותטיפות רוחקטנות ושהם בחינות  וצריך להבין, שביאר כאן הרב בהגשמה גדולה

כמבואר  הכל בסוד הצמצוםאלא בסוד העיבור, ולא עתיק עצמו ולא אריך עצמו נכנסו כאן 
היה קודם הוצאת אורות חדשים  נתכי בכל בחי גם תביןוז"ל:  בשער הנקודים פרק ב'לעיל 

... במקומו כרכנז בא"א שצמצם נה"י שלו כדי לאפקא לזו"ן, כי כן מצינו להם ענין הצמצום
וכן , בדף י"ח ע"דוכן שם  הקדו"ש דף ז' ע"דבו ואחלמה בספר ע"כ ע"ש. ראה לשם ש

 בעיונים והרחבות ואין כאן מקום להאריך.
 ג' הרב יבאר איך לז"א יש בו. אוצרות דף מ"א ע"במשער המלכים פרק ב'  בהמשךהנה  קה

, שכן עיבור ראשון ויניקה ועיבור שני דמוחין דגדלותבחינות ולא כן שאר הפרצופים והם 
מלכים ולקשר אותם בבחינת  ו'-צריך לאסוף את ה תחילההתיקון הוא בז"א בהדרגה, ו

ללא אחדות וצריך  רשות הרביםשלפני כן היו בבחינת וזה בעיבור ראשון,  היחידפרצוף רשות 
 . על ידי א"אוזה נעשה בעיקר שבאים המוחין דגדלות  לפני אחדותתחילה תיקון ה

וזה נעשה  מוחין דגדלותואז נזכה לגילוי החכמה רץ ישראל באעם ישראל יחד  וכך בגאולתנו
וצריכים לאט לאט לומדים יותר פנימיות וקבלה, תחלתא דגאולה אבימינו שזוכים ל

 זוה"ק. שכל הלפתיחת מעיינות החכמהואז נזכה בקרוב  פרצוף אחדרשות היחיד  להתאחד
 ללמדנו איך תהיה הגאולה ומה השלבים שלה. ןא לגאולה הוכוה
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בין נה"י דא"א ובין פנימיות או"א ואז היו שם בתוך פנימיות או"א בסוד העיבור 

 כדרך הולד הנתון במעי אמו. 

בזה אם או"א שהם יותר עליונים ורוחניים מלבישים את זו"ן בתוך  אהיואין תמ

אין הכרח, ועוד כי כפי האמת העיבור ב נתמעיהם ופנימיותם, כי כן צריך לצורך בחי

חציצה והפסק בין א"א לאו"א לפי שז"א הוא קטן מאד בערכם ובפרט עתה שאין  זה

ו"ק אינם מתפשטים רק ג' כלילן בג' -בלבד ואפילו אלו ה צוותק' רק ו פירותס' לו י

  .קוכרכנז

ת"ת דאימא אשר שם דשמקום מצב ומעמד הז"א אינו רק בחצי התחתון  נמצא

אין שום הפסק בין א"א  ףאבל בכל שאר הפרצו [בע" כז]אוצרות דף ההריון ועיבור הולד 

 חציצה והפסק.  ראתלאו"א ואין זו נק

נמצא שיש עתה אורות כפולים ורבים בתוך  כרהתלבשות הנזע"י כל הכללות ו והנה

או"א, וא"כ אעפ"י שהיה הזעיר נתון בתוכם והיה מפסיק בינם לבין א"א אין זה 

 מעלה ומוריד. 

ז"א נתונים מצד ימין דוחצי ת"ת וחצי יסוד וחצי מלכות נצח ועתה כי חסד  ונמצא

מתקבצים  , אמנם אח"כ כולםאימא שלוחציים האחר נתונים בצד שמאל  אבאבתוך 

ם הוא מקום העיבור אבא נותן אותו המחצית בתוך אימא כי ששבמעוי דאימא, 

 . קזב"ההאמיתי וכמ"ש 

כללותם למעלה וכן מכח תאל הענין כי הנה מכח עליית כל האורות הנ"ל וה ונחזור

פרקין קדמאין ניתוסף שם  ב'-דעתיק למעלה ב ודהצח עליית ב' פרקין אמצעיים דנ

 ונסדק ואז נבקע .אור גדול ועצום ואין כח ביסוד דעתיק יומין לסובלו כי הוא צר מאד

וישראל סבא העומדים בימין  אבאמלמעלה למטה לאורכו ויוצא האור לחוץ, ואז 

 א' פרצוףבשמאל נעשים הם בלבד וכן אימא ותבונה ש א' פרצוףמתחברים ונעשים 

ואין עתה כיסוי וגילוי  חתבענין גילוי בהשואה א שויןבלבד, כי עתה אורות היסוד 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
בתוך הקטן והיה צריך להיות ואיך כאן  הגדול מתלבשבדרך כלל כאן קשה להבין  הנה קו

זו"ן שצריך עיבור לצורך תמיהה שכאן זה  בזה איןאו"א שהם גדולים מלבישים את זו"ן 
להיות בתוך מעי אימא. ועוד שבחינות אלו של הזו"ן הם רק בירורים קטנים ואינם נחשבים 

 חציצה כלל.
, והמקום המדוייק של ימי הקליטה כנ"ל וכן בהמשך כל זה העיבור בשלושתבשער אנ"כ  קז

 .ליםכיצוצות ונורות אבחינות  ג'העיבור של 
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' מאימא א' מאבא ואפרצופים בלבד  ב' חילוק פרצופים כנ"ל ועתה אין שם רק הגורם

  .קחדא"א טיבור ושיעורם מלמעלה מהגרון עד

לצורך מוחין להזדווג  [גע" כז]אוצרות דף שרוצים או"א  קטכי בכל פעם וזכור הקדמה זו

לבינה ולתבונה,  א'בלבד לאבא ולישראל סבא ופרצוף  א' לזעיר נעשה הכל פרצוף

 וזכור ענין זה לכל המקומות שתצטרך להקדמה זו:

 

 .:לי למזכרת

 עיבור א' דזו"ן אסף אריך רגליו שכוונתו להתלבש בזו"ן

 עלו בחינות רבות שגרמו לבקיעת יסוד דעתיק

 אבא ויש"ס פרצוף אחד ,אחדוהיו בינה ותבונה פרצוף 

 זו"ן תוך מעוי דבינה בסוד העיבור לקבץ ולקשר הז' מלכים

 שהיו מפוזרים בבחינת רשות הרבים להוציא פרצוף ו"ק בבחינת רשות היחיד

 .זה עיקר התיקון ואז בעיבור שני יבואו המוחין

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
כן בימין ו כיסוי וגילויבחינות שהם  ד'ביאר הרב היות  פרק א' משער או"אלעיל סוף הנה  קח

מעלה מטה  פרצופים שם אבא ויש"ס בימין ד' היות התלבשות וזה גרם אנפין אריךבשמאל 
 עתה . אך בגלל שישיסוד דעתיקהוא היות שם  הגורם זהוכן בשמאל אימא ותבונה, וכאמור 

לא יכול היסוד דעתיק לסבול לכן  ,עיבור ראשון דזו"ןלשם לצורך  ושעל ריבוי אורותכאן 
' ב ת שםעשוחזרו להפרצופים ו ד'היות שם בטל הגורם ונמצא ש ונבקע לאורכוריבוי אור זה 

 הגרון דא"א עד הטבור.בלבד מפרצופים 
שרוצים או"א להזדווג לצורך  בכל פעם"שכן אומר הרב  שאלה גדולהמתעוררת כאן הנה  קט

 האז נבקע יסוד דעתיק ונעשו ,דווקא דגדלותדמוחין עיבור שני משמע שמדבר על  "מוחין
שמאל, והרי כאן יסוד דעתיק נבקע וכאן מדבר ב אחדאימא פרצוף ו ,בימין אחדפרצוף  אבא

 ?? ואם כן למה נבקע יסוד דעתיק .בבריאת העולם דיניקהוהוא הרב בעיבור ראשון 

הוא שבעיבור הראשון הזה של בריאת העולם היו שם ריבוי אורות אך בשאר  והתירוץ
 משער ז"אפרק ב' אש"ל ראה  העיבורים דיניקה אין ריבוי אורות ולא נבקע יסוד דעתיק.

. והדברים עמוקים, ראה לעיל שם דף מ"א ע"גלמטה וכן  דברי שלום דף ל"ז ע"דוכן  אות ב'
 .אות ג' פרק ב' שער או"אבאש"ל וכן  פרק ב' משער או"אתחילת 
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 "ח ניצוצין רפשער מבוא ל

 

ואריך ואו"א וז"א. שער רפ"ח ניצוצין באוצרות חיים הוא אחרי שער הברודים ושער עתיק נה ה

שכן אחרי שער הנקודים, מיד לסדר שער רפ"ח  ראוי הוא לפי סדר ההשתלשלותלכאורה 

ירדו עם הכלים הנשברים, ומה שאחרי שלומדים שער הנקודים, צריך להבין מה הבחינות 

נלמד רק בשער רפ"ח, ובשער הברודים כבר לומדים על הבחינות נשארו באצילות, וזה 

התיקון ועליית המ"ן שהם הכלים והניצוצות שירדו, ועדיין לא למדנו מה ירד לבי"ע ומה נשאר 

בלומדי עם החברים נהגתי ללמוד  ולכןמה שמבאר בשער רפ"ח. והוא באצילות בפרטות, 

 . ותוכך זה מופיע בשער ההקדמשער רפ"ח אחרי שער הנקודים, 

' ד-ורפ"ח נצוצין מסידר בכללות האילן, לפני שער התיקון כתב וזה לשונו:...  וכן הרמח"ל

וכל מירידתם של מלכים הוא יורד.  כל היורדע"ב דעסמ"ב ירדו עם הכלים הנשברים לקיימם, 

ה"מחזירתם הוא חוזר. ובסופם של דברים נאמר,  העולה אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ , ואומר "ְוָהָיה אֹור ַהּלְ

א" תֹו ִיְרּפָ ר ַעּמֹו ּוַמַחץ ַמּכָ ב  ת ׁש  יֹום ֲחֹבׁש ְיהָוה א  י "רפואה שאין אחריה מכה. ואומר  "ּבְ ּתִ ּוַמׁשְ

ָחד יֹום א  ץ ַהִהיא ּבְ ת ֲעֹון ָהָאר  ץ דוָ דְוָהָיה יְ ". ואומר "א  ל ָהָאר  ְך ַעל ּכָ ל   '. עכ"ל. וגו "ְלמ 

הגאולה , ובסיומם הוא כל העולמותבשלמות הוא תיקון  בתיקון הרפ"חשמדבריו משמע  הרי

 ., כמו שמביא הפסוקים השייכים לזההשלמה

עלינו להבין שהניצוצין היו כלולים בכלים ולא היו ניכרים בפני עצמן לפני השבירה, ועוד 

 האורות הראשוניםהם  הנקודותהנה " ' בשער הנקודים וז"ל:ווכמו שכותב הרב בעצמו פרק 

איש מעל פני מתו  פרדותנ כשנשברו הכלים ךכר ואח ,הכליםוהאותיות הם  ,שיצאו בתחילה

בתוך  אורות תחילה היו הריע"כ. " על האותיות שהם הכלים תגיןנשארו בבחינת האורות ו

בשבירה אורות הנקודים ום דא"ק. ת הנקודים הראשונים שיצאו מהעיניוהם אורוהכלים 

נשארו והאורות כשנשברו הכלים נתפרדו איש מעל פני מתו " נסתלקו למעלה ומה שאמר

שהם בחינת  לניצוציןהכוונה  תגיןנשארו בבחינת  האורותכאן מה שאמר ", תגיןבבחינת 

 אות ח'. אש"לניקודים פרק ו' ממש. ראה הנקודים ולא אורות  ניצוציןרפ"ח המ
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 פרק א -שער רפ"ח ניצוצין 
 

צריך שנבאר באיזה אופן היה עיבור הז"א בתוך פרצוף הזה הכולל בינה ותבונה  ועתה

ע"י העיבור צריך תיקון  םולכול "אזלשיש  נותבחי ג', ותחלה צריך שנבאר ענין כרכנז

  .קיהזה

של המלכים שנסתלקו מן הכלים ועלו למעלה ומתו הכלים  אורותה נתהוא בחיא' ה

  .וירדו למטה בבריאה כנ"ל

ניצוצות של אור שנשארו בתוך הכלים בהיותם שבורים כדי  רפ"ח נתהיא בחי הב'

להחיותם חיות מצומצם שע"י כן יהיה בהם מציאות לחזור ולהחיות ולהתקן עתה 

ע"י העיבור, ואל תתמה מזה כי כן האדם התחתון בעוה"ז אחר שמת ויצאה נפשו 

בתחית המתים וכמ"ש  ממנו נשאר חלק מנפשו בתוך הגוף כדי שע"י זה יוכל לקום

דאיהי  יהאבל השתא פקדונא איהו לנפש זוהר בפרשת שלח לך דף ק"ע ע"אהספר ב

בענין  דף קס"ט ע"אולא על בשרא, גם  עד קיאמשתככא ואשתארת בשכוכי גו גרמי

יַע " סוקהפ ודסה דאשתאר בקברא במעשה בעלת אוב דשמואל, וז הבל דגרמי ְשבִּ ְוהִּ

יץְפֶשָך ְבַצְחָצחֹות נַ   וכו'. " ְוַעְצֹמֶתיָך ַיֲחלִּ

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
שביארנו שנשברו הכלים וירדו עמם אורות, עבר הרב לבאר התיקון בכללות  אחר הנקודים קי

והגענו לתיקון זו"ן, וכאן רוצה להשלים לנו הביאור של הבחינות הנתקנות מהברודים עד ז"א 
לים )אנ"ך( כיצוצות ונורות אוהם ג' בחינות מתחיל הרב ומבאר שיש הנה בעיבור באו"א 

רפ"ח והם  השניהורק מזכיר אותם אך עיקר כל שער הזה יעסוק בבחינה הבא שהוא השער 
שהניצוצין הם אורות שהיו בתוך דופן הכלים לפני  הכליםשהתגלו בזמן שבירת  ניצוצין

)שהם הניצוצות( עלו על הכלים  אורותאיש מעל פני מתו, ואז ה נפרדו שנשברו, ובשבירה
, רפ"חכמו שיבאר הם  ד' ע"בהכלים לבי"ע  עםהשבורים )בחינת התגין( שחלקם ירדו 

  אבד"ווחלקם נשארו באצילות והם 
יהּו ְלַנְפָשא, : ח דף ק"ע ע"אשלבשלמות  וזה לשון הזוה"ק קיא יָלן אִּ ְקדֹוָנא דִּ ֲאָבל ַהְשָתא, פִּ

כּוֵכי  ְשְתָאַרת ְבשִּ ְשַתְכָכא. ְואִּ י מִּ יהִּ י גֹוְדאִּ ין ָכְך, ַגְרמֵּ יְלָיא. ּוְבגִּ יש ָכל לֵּ ְקדֹוָנא ְדרּוָחא ְברֵּ , פִּ
ְשָרא.  ויש  בתוך העצמותעל הבלא דגרמי שהם נראה שמדבר  מכאןע"כ. ְלַנְפָשא, ְוָלא ַעל בִּ

 ".ְוַנְפשֹו ָעָליו ֶתֱאָבלבחינת נפש עליו למעלה בסוד התגין. "

ן ָדא. ְוַכד ָמָטא ְלַההּוא ֲאָתר  :...דף קס"ט ע"א הזוה"קלשון  הנה גם ְתְפַרש ָדא מִּ ְוָכל ַחד מִּ
י ֵלין ְבַחְרַשְייהּו, ְוַגְחנִּ ין אִּ ין ַאְתרִּ ין ַיְדעִּ ין ְוקֹוְסמִּ ינּון ַחְרשִּ ן ְדָעאל ֵביּה, ָיְתָבא ְכֵמיָתא. ְוָכל אִּ

ין ָקָלא ָדא,  יּנּון רּוחָ ְלַאְרָעא, ְוַשְמעִּ ְתַחְברּון אִׁ י, א ְוַנְפָשאְדמִׁ יהּו ְוַהַבל ְדַגְרמֵּ ָלה. ְוָדא אִּ ין מִּ , ְואֹוְדעִּ
שומעים וזו הבחינה היא בעלי האוב שיש הבלא דגרמי ש הרי... ע"כ. )ישעיה כט( אֹוב ֵמֶאֶרץ.

 בתוך העצמות. 

, ובהמשך נלמד להבדיל בין הבלא דגרמי לבין הבלא דגרמיבשני המקורות מדבר על  הנה
, ואע"פ שאנחנו בשער "ְוַנְפשֹו ָעָליו ֶתֱאָבל"שהם מהבחינות שהם על הקבר בסוד רפ"ח ניצוצין 

שנתבלבל וסומך עלינו שנבין, מפני שמי שרוצה ללמוד חייב ללמוד  אינו חוששהרב רפ"ח, 
 .יבין בהמשךבעומק וודאי 
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אלו צריכין  נותעצמם שנשברו וירדו אל הבריאה. וכל ג' בחי כליםה נתהיא בחיהג' ו

 העיבור הזה כמו שיתבאר: דייל להתקן ע

נחזור אל הדרוש  ךכר ואחמה ענינם  כריםבתחלה ענין הרפ"ח ניצוצין הנז ונבאר

, ובכל מקום שאנו מזכירים בחיבורינו ענין הרפ"ח ניצוצין הם אלו שנבאר קיבהנ"ל

 עתה בע"ה. 

זו"ן דשם ב"ן  נתהנק' ז' מלכים שהם בחי קיגנתבאר כי הז' נקודות התחתונותהנה 

שיצאו מנקבי העינים של א"ק כאשר יצאו בחינת הכלים תחלה וכאשר יצאו  זכרהנ

יכלו הכלים האלו לסובלם ומתו ונשברו האלו לא שלהם אח"כ האורות ליכנס בכלים 

עולם הבריאה, והאורות  ךכר אחלהיות  קידוירדו הכלים למטה במקום שהוא עתיד

נסתלקו ועמדו למעלה באצילות כמבואר לעיל באורך. וירידה זו היא הנקראת מיתה 

 עולם אחר זולתו יקרא אצלו מיתה. ללפי שכל מי שיוצא מעולמו ויורד והולך 

תחתונות שהם הנקראים זו"ן של עולם האצילות,  ז'מלכים הם בחינת ' ז-אלו ה והנה

וכיון שירדו אל הבריאה נקרא אצלם מיתה, מה שאין כן באחוריים דאו"א שנפלו 

והוא כדמיון האדם התחתון בעוה"ז כשמת שאז נפרדת נפשו  קטוולא מתו כמ"ש לעיל

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
הבחינות  ב'שם יבאר  ליםכיצוצות ונורות א אנ"כהוא דרוש דרוש רפ"ח אחר  בהמשך קיב

 .יצוצות ויבאר איך הכל יתוקן בעיבורנלים וגם הכורות ואהאחרות 
לסבול האור ונפלו לבי"ע, אך באמת יצאו הכלים ' מלכים שיצאו ולא יכלו זמדבר על כאן  קיג

 ' קויםגאשונות נתקיימו ויכלו לסבול את האורות ולא נשברו ויצאו בסדר ג' רפירות והי' ס
 . כנ"ל שנעשו ממקום שהיה אור האוזן שם כנ"ל

יש לך ללמוד על כל הפרקים של השער הזה וכן בכל דברי הרב בכל מקום שהוא מדגיש  מזה
והשאר סומך עליך שאתה יודע ומבין ולא יחזור על כאן את הנושא שהוא רוצה לדבר עליו 

הידיעות שלימד אותנו  כל הדברים בכל מקום, בכל דרוש יש ידיעה מסויימת ומתעלם משאר
בשאר הפרקים ואתה צריך לחבר הכל ולדעת שהכל קיים רק שאי אפשר לכלול הכל בפרק 

 . אמן אחד ושמור זה ולא נצטרך לחזור על זה בכל מקום, וה' יאיר עינינו בתורתו
ורק אחר תיקון עולם  חיילי המלכותעולם הבריאה וכן היצירה והעשיה הם נקראים  הנה קיד

מלכות דאצילות, יבנו עולם הבריאה והיצירה והעשיה, באותו מקום שירדו שם האצילות ו
מצד  בעובי עשרה עיגולי א"א)והוא  אחרי חטא אדם הראשוןהניצוצין. וזה המקום לבי"ע 

אבל לפני זה הבי"ע היו למעלה, ואדם הראשון היה לו הכוח למשוך ולעלות מטה כנ"ל( 
יות ולא היה בו כח להעלות את הבירורים עד הבירורים משם ולתקנם. אך אחר שחטא ה

, וזה מחסדי כדי שיוכל לתקנם במקומםירדו העולמות למקום הבירורים ירד ועמו למעלה 
שער מאמ"ר פרשת . עיין הבורא יתברך, ובשבת עולים כל הבירורים שנתקנו במשך השבוע

 .גקדושים דף ל"ו ע"
כי הנה איננו יש טעם אחר והוא עוד  ..וז"ל:.ב ע" י"אדף  אוצרותמשער הנקודים  פרק ח' קטו

... ע"כ. והיות ואחורי או"א ירדו ונבדל מעולמו הולך מעולם לעולםמי שנקרא מיתה רק 
 ביטול. אלאנקרא אצלם בחינת מיתה  לאבאצילות 
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נתנה, וגופו שהוא מגופו ונפשו מסתלקת ותשוב למקומה האמיתי אל האלהים אשר 

 . קטזאדם, וענין זה יקרא מיתה נתהעפר ישוב אל הארץ ויורד ממדרגתו שהיה בחי

 קיזמקומםלאירע אל המלכים האלו כי נשמתם שהם האורות שלהם עלו  ן עד"זכ

שהוא האצילות, אמנם גופם שהם הכלים שלהם ירדו למטה בבריאה ושם היתה 

 קבורתם. 

 "ְוַנְפשֹו ָעָליו ֶתֱאָבל"נאמר בו שנקבר בקבר "ז התחתון בעוהכמו שגוף האדם  והנה

 קיחשל רוחניות על עצמותיו הנקראת בזוהר הבל דגרמי כנ"ל נותבו אותה הבחי ונשאר

כדי שיהיה לו איזה חיות כדי שיוכלו להתקיים עד זמן התחיה, כי אם לא היה נשאר 

  .בהם שום לחלוחית לא היו קמים בתחית המתים

עון כמו עון ריבית הז"ל כי יש שאינם קמים בתחית המתים לסיבת חענין מ"ש  וזהו

הכופר בתחית המתים וכיוצא בזה, כי אותו עון גורם להסתלק הרוחניות ההוא  ועון

 ודסה זולחיות, שוב המלחלח העצמות ההם בקבר ונשארים יבשים ואינם יכולים 

יַע ְבַצְחָצחֹות ")ישעיהו נ"ח י"א( פסוק  ְשבִּ יָת ְכַגן ָרֶוה ְוהִּ יץ ְוָהיִּ ַנְפֶשָך ְוַעְצֹמֶתיָך ַיֲחלִּ

ם ֲאֶשר לֹא ְיַכְזבּו ֵמיָמיו נכנס בעצמות שלחלוחית מימי האורה  דייל , כי ע"ּוְכמֹוָצא ַמיִּ

מ"ש ביחזקאל בענין העצמות ג"כ סוד  וזה. המתים לא יכזבו מימיו ויקום בתחיה
 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

ְוָיֹשב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ":... רבי יצחק פתח ואמר, )קהלת יב ז( זוה"ק חיי שרה דף ק"ל ע"ב קטז
ים ֲאֶשר ְנָתָנּה: כד ברא קב"ה לאדם, נטל עפריה  תא חזי, "ְכֶשָהָיה ְוָהרּוַח ָתשּוב ֶאל ָהֱאֹלהִּ

אתרק עליה מאתר דמקדשא ובנה גופיה מארבע סטרין דעלמא, דכלהו יהבו ליה חילא, לבתר 
ים ", כמה דאת אמר )בראשית ב ז( רוחא דחיי ְשַמת ַחיִּ ַפח ְבַאָפיו נִּ לבתר קם וידע , "וגוַויִּ

דעלמא איהו  כל בר נש. כגוונא דא וידע חכמה עלאה, וכדין אתדבק דאיהו מעילא ותתא
 ע"כ ... כליל מעילא ותתא

 שחייב להבין החכמה העליונההבין ומזה  והתחתוניםהנה אדם הראשון הוא מהעליונים 
שמה שבו כך מבאר הזוהר צריך להבין כל אדם גודל הנ האדם עיקר תכלית בריאתשזה 

 .פרשה זו נאמרה בהקהל לכולם קדושים תהיוללמוד ולדעת את ה'. כמ"ש רש"י 

, בשעתא דזמין בר נש למיהב חושבן עובדוי עד לא יפוק מעלמא... תא חזי: המשך הזוה"ק
דאתנסיב מתמן והא וכלא תב לאתריה לבתר נשמתא אתפרשא מיניה, וגופא תב לארעא, 

וההיא  ממש כלא גניז קמיה, וההוא גופא לאחייא מתייאב"ה זמין ועד זמנא דקאוקמוה, 
, הדא הוא דכתיב ולחדתא אנפי עלמאב"ה לאתבא לעלמא כמלקדמין, וזמין ק ממשנשמתא 

י ְיקּומּון)ישעיה כו יט(  ְחיּו ֵמֶתיָך ְנֵבָלתִּ ב"ה, ותבת לאתרה וגניזא קמי קממש , וההיא נשמתא יִּ
האלהי"ם אשר נתנה. ולזמנא דזמין קב"ה  כפום ארחהא, כמה דאת אמר והרוח תשוב אל

, ובההוא טלא יקומון כלא מעפרא, לארקא טלא מרישיה עלייהולאחייא מתייא, זמין איהו 
י ַטל אֹוֹרת ַטֶלָךהדא הוא דכתיב )שם( "  ע"ש.  ע"כ ...אורות ממש", מאי טל אורות, כִּ

באצילות וגם להבין שלא רק האורות של הנקודים  נשארו הכוונה 'עלו'מה שאומר  כאן קיז
 וכמו שיבאר בהמשך. אבד"ונשארו באצילות אלא גם חלק מאורות הניצוצין 

כי אותו " העצמות וזה שממשיך בתוךכאן ממשיך לדבר על הבלא דגרמי שנשארת הרי  קיח
ואינם  יבשים ההם בקבר ונשארים הרוחניות ההוא המלחלח העצמותעון גורם להסתלק 
 , ע"כ."יכולים שוב לחיות
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נתייבשו עצמותיו בלתי  ןכל רבית ועב נתןהיבשות ההם שאמרו רז"ל שהיה איש א' ש

 .קיטאוהה ת המתיםולא קם בתחי [דע" כז]אוצרות דף שום לחלוחית מצוה 

קצת רוחניות כדי להחיות את מלכים האלו נשאר בהם  ז'-זה גם ב רךדל עוהנה 

כי כל מה שיש  כלל זה ודעתחייתם שהוא זמן תיקון האצילות. הכלים ההם בזמן 

מלכים ואין כל חדש תחת השמש,  ז'-הוא כדוגמת מה שהיה באלו ה הכלבעוה"ז 

לגופים השפלים לעתיד  ןומיתת המלכים ותיקונם הוא ענין תחית המתים להם, וכ

 . קכלבא

הנקרא הבל דגרמי הם בחינת ניצוצות של אורות  בהםהרוחניות הנשאר  והנה

העליונים שנשארו בכלים המתים ההם ועיקריות האורות נסתלקו למעלה וקצת 

 . קכאתיקון האצילותת מהם נשארו בכלים להחיותם בזמן ניצוצו

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
הביא הרב כמה דוגמאות למי שאינם קמים בתחיית המתים וזה בבחינת מידה כנגד הנה  קיט

איך  מלוה בריביתבתחיית המתים ברור אם כופר בזה הרי לא יזכה בזה, אך  בכופרמידה 
ויקרא פרק כ"ה פסוק " על כתב סופרכתב ה"לא מובן! הוא מידה כנגד מידה על פי הפשט 

תֹו ": ול" ַּקח ֵמאִּ ְךַאל תִּ שֶׁ . אחז"ל ]שמות רבה ל"א, ו'[ מי שמלוה ברבית אינו עומד בתחיית "נֶׁ
י ו"המתים. יש לפרש טעמו דכתיב  ָמְךְחֵּ יָך עִּ , כי עני חשוב כמת ]נדרים " )זה המשך הפסוק(ָאחִּ

די שיוכל , וכן שמלוה לעני בשעת דוחקו כומקיים נפשו הוא מחיה אותו[, וע"י שנותן לו ס"ד
נושך אותו עד שלבסוף לא נשאר  נשך, אבל כשלוקח מאתו הוא מחיה אותולפרנס את עצמו 

, כמחיה מתים, ומי שעוזר לעני ומלוהו הוא תחת שהיה לו להחיות הוא ממיתומאומה בידו, 
 וזה שמלוה בריבית ראוי שלא יעמוד בתחית המתים... ע"כ. 

:... כי כל המתים שמתו שער רפ"ח פרק א'שמן ששון על עץ חיים שער י"ח הרב וכתב 
הקב"ה לס"מ מה טוב לך שתקח נפש אדה"ר עתה  ולמר כי א ,מאדה"ר עד עתה הם ריבית

ריבית ולעתיד לבא  ,בעת אוכלו מעץ הדעת או תרחיב זמן ותקח כל הנפשות היוצאות ממנו
מידה כנגד מידה אבל זה שהיה לו עון ריבית לא יקום  קצוצה יוצא בדיינים ויחזרו להחיותם

 עכ"ל. ע"כ ע"ש.
מבאר איך הוא תיקון האצילות שהוא תחיית המלכים אלו שיש בהם קצת חיות הנה  קכ

להם וכן לגופים השפלים  תחיית המתים שנשאר בהם ומהם יתוקן עולם האצילות וזה נקרא
הוא כולל הכל וצריך הרבה לעמול להבין ולדמות ממה שלומדים שכלל לעתיד לבוא. ומביא 

לכן כאן על העולמות העליונים ולהעביר הידיעות לעולם הזה צריך זהירות רבה ודיוק גדול, 
 וה' יאיר עיננו בתורתו.נדע רק שיש כלל זה קיים 

 מכאן מקטע זה נוכל לדייק כמה דברים שיתבארו באורך בהמשך והוא כי ראשית הנה קכא
כמו שידוע  עצמותשהוא החיות הנשארת ב הבלא דגרמי א'בחינות  ב'עלינו להבין שיש 

שהיא  שניהוזו הבחינה ה ב' .אבא, וזה ההבל הוא בחינת מה שנתן גרמיתרגום עצמות הוא 
 א"בגמ' נדה דף לכנזכר  ,שנתנה האודם בחינת הבשראימא הרפ"ח ניצוצין שהן אורות מ

מזריע הלובן  אביו ,הקדוש ברוך הוא ואביו ואמושותפין יש באדם שלשה תנו רבנן  :...אע"
עור מזרעת אודם שממנו  אמו ,וגידים וצפרנים ומוח שבראשו ולובן שבעין עצמותשממנו 
שהאב נותן  ... ע"כ. הרירוח ונשמהנותן בו  והקדוש ברוך הוא .ושערות ושחור שבעין ובשר
הקבר וזה שאמר  עלהבשר בחינה זו עומדת  , ולכן אחר שמתעכלהאודםוהאם נותנת  הלובן

 אש"ל אות א'ראה העצמות. בתוך  היאהבלא דגרמי אך דייקא. עליו , "ְוַנְפשֹו ָעָליו ֶתֱאָבל"
 . שם בעניין ב' בחינות אלו.אוצרות חיים דף ל"א ע"א
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', 'וכוְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו " ודסה ניצוצות, וז רפ"חמספר הניצוצות ההם היו והנה 

מתו שהנקראת ארץ אדום דא"ק המלכות  םשל ע ראיםבחינת המלכים הנקשהם 

רוח אלהים מרחפת  ראיםואתחרבו ונעשו תוהו ובוהו ונשארו קצת ניצוצות הנק

 .כריםוך המתים הנזרח"ף, כי הרפ"ח ניצוצות היו ת מ"תת היא רחפעליהם, ותיבת מ

שבהם הם  קכבהגרועה נההוא שהאורות המעולים נתעלו למעלה, ובחי ופשוט

, ולכן נבאר כמש"להם בחינת דינים גמורים ש, כרנשארו בתוך הכלים כנזשהניצוצות 

 תחלה סדר האורות ומדרגתם ומעלתם זה למעלה מזה:

' בחינות דנודע הוא כי כל האורות של האצילות כולם הם בחינה הויו"ת, ונודע כי  הנה

הוי"ה  אוכזה יו"ד ה"י וי"ו ה"י,  ע"ב' מא בגיוהוי"ה דמילוי יודי"ן שהאו הויו"ת הם, 

הוי"ה או כזה יו"ד ה"א וא"ו ה"א, מ"ה הוי"ה דאו  כזה יו"ד ה"י וא"ו ה"י,ס"ג ד

 כזה יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה. ב"ן ד

פשוט הוא כי . הנה קכגוממנה יתבארו שאר ההויו"ת ע"בעתה בחינת הוי"ה דונבאר 

לוי, והם ים בלתי מיפשוטאותיות ההוי"ה  ד'הוא שלהם  שורש האורות ועקריות

ם יש ג , אמנםממש בצורתם עצמם בחינת עצמות האור, ואמנם זהו בהיות האותיות

ד' מספר וחשבון באופן זה כגון אם נאמר כי  נתבחיבחינה אחרת והוא בהיותם  ןכ

. ואין ספק כי צורת האותיות עצמן הוא יותר שורש כ"ו' מאותיות ההוי"ה הם בגי

 . וחשבונם מספרםועיקר האור יותר מבחינת 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

שלא הניצוצין מדבר על הבחינות מעיקריות האורות נתחיל ללמוד מקטע זה מה שאמר וועוד 
 י"ב, מתוך אבד"וירדו עם הכלים הנשברים ונשארו למעלה באצילות שהם כנ"ל בלשוננו 

 וזה ברורגם כן נשארו למעלה  האורות הנקודיםוודאי שגם  הידוע. רפ"חמדרגות טבלת ה
שגם מהניצוצין נשארו באצילות ובסוף השער ילמד אותנו שזה אלא ולא עיקר החידוש, 

בדרך בזמן השבירה שהסתדרו לפי קוי התארכות או"א וא"א לניצוצין  תיקון מהבחינת 
 . קוים

בלבד  ב"ןשהניצוצות הגרועים הם מבחינת שם  להבין בטעותיש אפשרות  לכאורהמכאן  קכב
הרב בעצמו עניין זה שירדו בהמשך  בארוכמו שי אך אינו כן ,ומשאר השמות הם כולם מעולים

ובכל השמות יש בחינה תחתונה שיורדת וכל שם מחייה את הכלים שלו  ,השמות לכליםמכל 
 וכמו שימשיך לבאר.

אך לא לפי בכל מקום  טבלת הרפ"חהמדרגות הידועות הנקרא  י"במתחיל לבאר את  כאן קכג
 מלא השם בהיותמדרגות  ד', ו)בכתר( פשוט מדרגות בהיות השםד' הם בכללות והסדר, 

פנים יש ' מדרגות אלו, הנה דפירוט . ו)בבינה( מלא דמלא השם מדרגות בהיות ד'ו )בחכמה(
של אותה מדרגה. הרי  גימ'היא ה מלכות, ומספר האותיותוהוא  ט' ספירותיש  ועוד .ואחור
יבאר סדר המדרגות.כאן  ובפרק הבאלא ביאר אותם לפי סדר המדרגות  אך כאן.מדרגות י"ב

(. 28( והמלא דמלא )10( והמלא )4פשוט )גם מבואר עניין המ"ב שהוא מספר אותיות של ה
  .בסוף הספר 9-8" ציורים קונטרס הציורים"-בסוף הפרק, וכן בראה טבלה 
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 כן כל זה הוא בבחינת הפנים, כי ג"כ יש בהם בחינת אחוריים של האורות, וגם והנה

 שהם צורת האותיות כמו שהם או בחינת מספרם כרותבהם ב' הבחינות הנזיש 

 . וחשבונם

דינים,  ותבהיותם במלוי, כי אז הם בחינ של השםיש בחינה אחרת והיא ד' אותיות  גם

' אלהי"ם. ועוד כי שורש ההוי"ה הם הד' אותיות עצמן, אבל מלויין מגיהוא ב מלויכי 

ההוי"ה ויציאת אורותיה לחוץ, וגם בבחינת המלוי יש בהם בחינת  של הוא ביאור

 ות לאיןזה בחינות רב על דרך. ווחשבונם ובחינת מספרם םבעצמכמו שהם האותיות 

 :ועד אין תכלית במלוי המלוי ובמלוי מלוי המלוי וכו' עד אין קץ קכדקץ

 

 לי למזכרת:.

 יש אורות ניצוצות וכלים כולם צריכים תיקון בעיבור

 מתחיל בניצוצות היותם רפ"ח לפי המדרגות היורדות עם הכלים להאיר להם

ֱאָבל" וֹׁ ָעָליו ּתֶ ש  ַנפְּ מֶֹׁתיָך ַיֲחִליץ" "וְּ ַעצְּ ָך וְּ ֶ ש  ת ַנפְּ ָצחוֹׁ ַצחְּ יַע ּבְּ ּבִ ִהש ְּ  "וְּ

 מדרגותבכל שם מעסמ"ב י"ב 

 .ט' ספירות ומלכות ,פנים ואחור ד' בפשוט, ד' במלא, וד' במלא דמלא,

 יש עוד בחינות ומדרגות רבות לאין קץ ועד אין תכלית כנדרש בשבירת הכלים.

  

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
עד אין וחוזר ואומר שהם בחינות רבות  עד אין קץשיש בחינות רבות  ןאומר כא הנה הרב קכד

והוא ימשיך להדגיש  דווקא, רפ"חבשער מתאימה  וצריך להבין הדגשה זו קץ ואין תכלית
מלא דמלא יש כמה אפשרויות לעשות את זה איך נחשוב את ה לנו איך יש בחינות רבות, וגם

וכאן יבחר את הפירוט אותיות ויש אפשרות לפירוט יותר מזה קנ"ו אותיות או  ע"דאם 
 . אותיות קנ"ו הגדול

לאין קץ  םואינ בחינות רבותיש גם ביאור המדרגות האלו אך שם אין כל כך  בשער או"א
 בלבדלז"א, ומלא דמלא  למלא בלבדותכלית אלא אחר שמגיע למלא דמלא בבינה חוזר 

האפשרויות  ב' ונכון שיש והכל מדויק. וכו' כמו בשער רפ"ח ולא למלא דמלא דמלא .לנוק'
 "עיונים והרחבות"ראה  .שער או"א התיקוןזמן ויש  ב( שער רפ"ח השבירה זמן א(קיימות 

 .ע"ש שם מבואר יותר



 חייםאוצרות                                                 רכח  

  קכה"ח לשם ע"בהרפטבלת 
 

 
  

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
קונטרס "-, ראה בע"בניצוצין של שם  רפ"חסידרתי לך כאן בצמוד ונראה טבלת  הנה קכה

 טבלאות נוספות לשאר ההויות. 8ציור  "הציורים
וב' אלפים אותיות בטבלת הרפ"ח במדרגה עשירית  ע"דצריך להבין מה שסדרו  הנה קכו

שכן )וכמו שסדרתי גם אני כאן לנוחות ואינו נכון( , אינו מדוייקבמדרגה הי"ב לכאורה  עק"ב
וכן ראה מה  כרם שלמהיש הבדל בין זמן התיקון לזמן השבירה שצריך לפרט יותר. עיין 

אותיות  קנ"וכאן  וצריך לתקןבעניין הרפ"ח,  "שערי הישועה" יבספר שביארתי בעניין זה
 .בי"במדרגה ה וארבעת אלפים ארבע מאות ואחדבמדרגה העשירית 

 אחור  פנים  

ט' 

 ספירות

 

 פשוט

 בכתר

1 

 יהוה

 י' יה יהו יהו"ה           2 אותיות

 ע"ב                        4 מספר כ"ו        3 מלכות

ט' 

 ספירות

 

 מלא

 בחכמה

5   

יו"ד ה"י  
 וי"ו הי"

 

 אותיות

 יו"ד, יו"ד ה"י,            6

 יו"ד ה"י וי"ו,

 יו"ד ה"י וי"ו ה"י

 קפ"ד                      8 מספר ע"ב       7 מלכות

 

 

ט' 

 ספירות

 

 

מלא 

 דמלא

 בבינה

9      

יו"ד וי"ו 
 דל"ת, 

 ה"י יו"ד, 

וי"ו יו"ד 
 וי"ו, 

  ה"י יו"ד

 

 

 אותיות

יו"ד וי"ו דל"ת          10   

יו"ד וי"ו דל"ת, ה"י יו"ד.    

יו"ד וי"ו דל"ת, ה"י יו"ד, וי"ו 
 יו"ד וי"ו. 

 יו"ד וי"ו דל"ת, ה"י יו"ד, 

 קכווי"ו יו"ד וי"ו, ה"י יו"ד

 אלפים קע"ב ב'           12 מספר תר"י     11 מלכות
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 פרק ב -שער רפ"ח ניצוצין 
 

 [שער י"חמ פרק ב'הוא בעץ חיים ]

אותיות ד' העיקר והשורש לכל הם  קכזבקצרה סדר מדרגתם זו למעלה מזו, הנה ונבאר

 יהו"ה בעצמותם ובצורתם. 

היא האחוריים שלהם בבחינת עצמם וצורתם כזה י' י"ה יה"ו יהו"ה, והם  מדרגה ב'

 אותיות.  י'

 .כ"ואותיות הנק' פנים שהוא בחינת היות מספרם מספר ד' היא חשבון ו מדרגה ג'

אחוריים שהוא בחינת היות מספרם  ראאותיות הנק מספר י'היא חשבון ו מדרגה ד'

 . ע"ב

אותיות יו"ד ה"י וי"ו ה"י בצורתם  י'פנים והם  ראהיא המלוי של השם ונק מדרגה ה'

 עצמם. 

המלוי הנזכר בבחינת האותיות בצורתם לא בחשבונם  היא האחוריים של מדרגה ו'

 אותיות, יו"ד, יו"ד ה"י, יו"ד ה"י וי"ו, יו"ד ה"י וי"ו ה"י.כ"ו והם 

 .ע"באותיות המלוי הנז' שהוא היות מספרם מספר י' היא חשבון ו מדרגה ז'

 .קפ"ד' מאותיות האחוריים של המלוי שהם בגיחשבון כ"ו היא מספר ו מדרגה ח'

אותיות מלוי המלוי הנק' פנים כזה, יו"ד וי"ו  [כ"ח]היא  ט' [אע" כח]אוצרות דף מדרגה 

 . [ית"רוהם כמנין ]דל"ת, ה"י יו"ד, וי"ו יו"ד וי"ו, ה"י יו"ד 

 , קכחאותיות כזה קנ"ווהם  כרהיא האחוריים של מלוי המלוי הנז מדרגה י'

  יו"ד

 יו"ד וי"ו 

 יו"ד וי"ו דל"ת, 

  ה"י ,יו"ד וי"ו דל"ת

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ואחר כך דיבר על  ראשונה סידר מדרגהא' הנה לעיל פרק , מדרגה ראשונהכאן  הרי קכז

 , וכאן סידר לפי מעלת המדרגות.שלישיתהמספר שהיא מדרגה 
שני אותיות והגימ' שלהם  ע"דהשורות המודגשות הם צורת מדרגה י' וכך הם הנה  קכח

ארבעת אלפים ארבע מאות אותיות שהגימ' שלהם היא  קנ"ווהכל יחד הוא  .אלפים עק"ב
 רפ"חאותיות מתאים לשער  קנ"וובתיקון.  באו"אאותיות מתאים  ע"ד. וכמו שנבאר ואחד

 בשבירה.



 חייםאוצרות                                                 רל  

 ה"י יו"ד,  ,יו"ד וי"ו דל"ת

 וי"ו  ,ה"י יו"ד ,יו"ד וי"ו דל"ת

  וי"ו יו"ד ,ה"י יו"ד ,יו"ד וי"ו דל"ת

 וי"ו יו"ד וי"ו,  ,ה"י יו"ד ,יו"ד וי"ו דל"ת

  ה"י ,וי"ו יו"ד וי"ו ,ה"י יו"ד ,יו"ד וי"ו דל"ת

 ה"י יו"ד.  ,וי"ו יו"ד וי"ו ,ה"י יו"ד ,יו"ד וי"ו דל"ת

 מלוי המלוי דפנים.  קכטאותיות כ"ח מספרהיא חשבון ו מדרגה י"א

 הזרך דל ע. וקלאותיות אחוריים דמלוי המלוי קנ"ווחשבון מספר היא  מדרגה י"ב

זה הוא על דרך , וכן קלאכרהנז רךדל תלך עד אלף אלפי מדרגות אין קץ להם והם ע

והכנויים שיש , וכן בכל השמות והויו"ת ב"ןובהויו"ת  מ"הובהויו"ת  ס"גבהויו"ת 

  בעולם:

מאשר תחתיה. מאד ממנה ואורה גדול  מעולהכל מדרגה הקודמת לחברתה היא  והנה

 וא"כ כשירדו הניצוצות ודאי הוא שהיותר תחתונות הם אשר נשארו בכלים כנ"ל. 

ה עלכי לא כל הבחינות שוות, כי הנה שם ע"ב גדול במעלה על כולם, ותחתיו במודע 

 הוא שם מ"ה, ותחתיו במדרגה הוא שם ב"ן.  קלבהשם ס"ג, ותחתיו במדרג

ניצוצות להחיות את הכלים, וניצוצות  נתירדו מהם בחי ד'-הוא כי מכל אלו ה ופשוט

הוי"ה דע"ב ירדו בכלים של ע"ב וניצוצות דס"ג בכלים דס"ג וכו', כי אין כח בניצוצות 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 , ובכל שם משתנה המספר כמובן.קפ"דבשם ע"ב מספר הוא  קכט

. וכנ"ל ארבעת אלפים וארבע מאות ואחדאותיות והוא קנ"ו כאן לא כתב חשבון ה הנה קל
 .אלפים עק"ב ב'אותיות הם  ע"דמספר 

, כאן הרב כתב רפ"חאותיות וזה דווקא בשער  קנ"ושל  א'חלוקות של אחוריים ב' יש  קלא
בשער  ב'... ע"כ. כרתלך עד אלף אלפי מדרגות אין קץ להם והם על דרך הנז על דרך זה"ו

אותיות ולא ממשיך להתפרט למדרגות נוספות, מפני ששם זה בתיקון.  ע"דשם זה  או"א
 . והרחבותעיונים ראה ב

ועל במעלה להבין למה הרב שינה את הלשון בתחילה על שם ע"ב וס"ג אמר ביטוי צריך  קלב
כותב הרב  בשער אנ"ך תחילת פרק ב'זה כמו שכתב  אולי. ובמדרגהשם מ"ה וב"ן אמר 

והנה מה שנכנס תחלה בכלים להחיותם אינם השמות בעצמם רק המלויים שלהם  וז"ל:...
מלוי  י"טשתדע כי תחלה נכנס המלוי התחתון שבכולם שהוא  יךגם צרנכנסים תחלה... 

, ואם לסיבה אחרת והיא כי הנה ענין היות קטן שבכולם במדרגה, אם לסיבה שהוא דמ"ה
, מ"השהוא מלוי  חיות עצמוהוא כי תחלה לוקח בחינת  ע"ב ס"ג מ"השמות אלו ג' בזעיר 

חיות , ואח"כ לוקח מן אבא אימאולוקחו מן  ס"גוהוא מלוי  חיות גדול ממנוואח"כ לוקח 
שהוא חיות עצמותו  י"ט. וא"כ מוכרח הוא שבתחלה יקח מלוי ע"בוהוא מלוי  גדול מכולם
שיש מדרגות וזה  הרי.. ע"כ ע"ש. .כי כך הוא מעלת המדרגות, מ"וואח"כ של  ל"זואח"כ של 

 אבא ואימא.שהם מ ס"ג וע"בכשמדבר על שם ב"ן או מ"ה ויש מעלות והם שמות 
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לא ירדו כל הניצוצות משם ב"ן הגרוע  ולכןשל הוי"ה זו להחיות כלים דהוי"ה אחרת 

מכולם להחיות הכלים, אמנם מכל הוי"ה והוי"ה ירדו ניצוצות ממנה להחיות הכלים 

גם כן ע"ב, וכן של בשם ששלה. אלא שמה שירד מהוי"ת ע"ב היו הגרועות מכולם 

ס"ג, וכיוצא בזה של שם הניצוצות הגרועות שבשם ס"ג הם אשר ירדו להחיות הכלים 

 . קלגהאחריםשמות הבכל 

שם ע"ב בדע כי מספר הניצוצות שירדו מכל הוי"ה מאלו הד' אינם שוים, לפי ש גם

שבירה גדולה כמו בס"ג, וכן כיוצא בזה בשאר,  ךכל העליון שבכולם לא היתה בו כ

 כח]אוצרות דף ר, וממ"ה פחות מב"ן, ובודאי כי משם ב"ן ירדו יותר ניצוצות מכל השא

 ממ"ה, ומע"ב מועטות מס"ג: טותומועומס"ג פחות  [בע"

, והיא זו, דע כי כאשר הקדמה א'צריך שנקדים  חדוא חדשנבאר מספר כל א וטרם

נקודות מנקבי העינים של א"ק כנודע, הנה בצאתם הניחו רושם שלהם  י'-יצאו ה

הם נעשה ממנו אח"כ כשנתקן עולם לת הכתר שונקודן הבעולם האצילות, והנה מ

או"א, ומן  ם, ומנקודות חכמה ובינה נעשו ב' פרצופיקלדפרצוף א"אהאצילות בחינת 

 נעשה פרצוף נוק' דז"א. קלה'י-חסד עד יסוד שהם ו' ספירות נעשה פרצוף ז"א, ומן ה

זה כנ"ל באורך, לא על כאשר היה אח"כ זמן התיקון אשר אז הלבישו זה  אמנםו

הנה נודע כי א"א הונחו במקומם הראשון ממש, אמנם היה באופן אחר, והוא כי 

היה שאו"א יהיו למעלה במקום  מתפשט עד סיום עולם האצילות ממש, ומן הראוי

כך רק שלא הלבישו אלא היה א"א, כי הרי הם חכמה ובינה, אבל לא דחכמה ובינה 

 את החסד וגבורה דא"א כמו שנתבאר לעיל. 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
הם אשר ירדו עם הכלים השבורים.  היותר תחתונותכאן אומר הרב שהבחינות  הנה קלג

שהוא הגרוע מכל המדרגות ירדו  שרק משם ב"ןשכוונתו לומר  בטעותואנחנו יכולים להבין 
הרב לבאר לנו שכל שם מהשמות יש לו  עמל אך בהמשךממנו ניצוצות להחיות את הכלים, 

, ולכן מהע"ב ירדו הגרועות שלו יש חיות לכליםו, ורק מהאורות שלו את הכלים שלו שנשבר
ועל דרך זה שלו לכלים  ס"ג. ומהס"ג ירדו הניצוצות הגרועים מהשם דע"בעם הכלים שבו 

 . ולא רק משם ב"ןירדו להחיות הכלים  שמכל השמותכולם הרי 

 בזה יש סוג דם לכל אדם ואי אפשר להחיותו בדם מסוג אחר. והמשל
ממה שראינו לעיל שהמלכים שירדו לבי"ע היה בהם  הקדמהכאן הרב מבאר לנו הנה  קלד

 פרצוף א"אשל המלכים יבנה מהם  כתריםבחינות מאו"א ומא"א. וכשיבוא התיקון מה
, הרי שיש במלכים אימאשל המלכים פרצוף  בינהומה אבא של המלכים פרצוף חכמהומ

 החסד שהוא שם ע"בה שמבאר שירד ואלו הבחינות הוא מ ס"גומ ע"בהאלו בחינות מ
. הרי שהשבירה גרמה שירדו הפרצופים ב"ןשם  מלכותוה מ"השם נה"י , והוהגבורה שם ס"ג

 .אוצרות דף ל"א ע"ג אש"ל אות ב'דא"א. ראה  חג"תוילבישו את  או"אהעליונים 
 הספירה העשירית. מן קלה
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מן הראוי היה שז"א אשר בחינתו ו"ק מן חסד עד יסוד שילביש את ו"ק דא"א, וכן 

כך, אלא שאינו מלביש רק מחצי ת"ת דאריך ולמטה כנ"ל. אמנם נוק' דזעיר היה ולא 

 . קלואת מלכות דא"אהיא נשארה במקומה הראשון והוא שמלבשת 

מקומו  העולה מכל זה הוא כי שם ע"ב אשר מקומו בחכמה, ושם ס"ג אשר והכלל

בבינה, ירדו למטה ולא הלבישו אלא את החסד וגבורה דא"א. נמצא כי שם ע"ב הוא 

' ע"ב, ושם ס"ג הוא בגבורה, ושם מ"ה הוא בחצי ת"ת ונה"י מבחסד, ולכן חסד בגי

עם היותו כולל ו"ק גמורים, כי הרי זעיר שהוא בחינת ו"ק דאצילות שהם בחינת שם 

, ושם ב"ן הוא במלכות לבדה. והנה נתבאר בלבדדאריך מ"ה הושם מחצי ת"ת ונה"י 

בלבד, והרי  חתונות דאריךז' תומ"ה וב"ן כולם הם באיך כל הד' הויו"ת של ע"ב וס"ג 

 . כרתנתבאר ההקדמה הנז

הנ"ל שהוא  כולם הם בשם ב"ןחיים כי כל אלו הד' הויו"ת ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן  ונלע"ד

נו כי כל הויו"ת אלו כמבואר אצל ד'נקודות של העינים והוא מתחלק ל י'-כולל ה

 הוי"ה מהד' כוללת כל הד' כנלע"ד:

נבאר הסדר שלהם. הנה מהוי"ה דע"ב אשר בחסד האורות שלו שעלו למעלה  ועתה

 שביעית' מדרגות הראשונות ושאר המדרגות מן הוכשנשברו הכלים היו  קלזבאצילות

כולם ירדו  ע"ב' מואילך והיא בכלל שהיא חשבון ומספר י' אותיות המלוי שהם בגי

 םבבריאה עם הכלים בסוד הניצוצות הנ"ל, ופשוט הוא שכל המדרגות שלמטה מה

 נחשבים כדבר בפני עצמו ולכן אינו עולה במספר [גע" כח]אוצרות דף נכללים בה ואינם 

, ע"ב' מבחינת מספר י' אותיות המלוי שהם בגי יאשה אתהזואינו נחשב רק מדרגה 

 וכל שאר הניצוצות שלמטה מהם נכללין באלו הע"ב. 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
, כל עניין זה בכאן הוא לישב מה שיש להקשות איך אנחנו קע"ואות  קול הרמ"זראה  קלו

והלא לא ירדו רק אחוריהם באצילות לבד. והשיב שירדו  חו"בשהם  בע"ב ס"גמכנים שבירה 
 עם המלכיםהמוזכרים הם מהבחינות שירדו  הע"ב וס"גהעולמות ממדרגתם, ואם כן אלו 

"אל תתמה איך מחו"ב היו בקלי"  דף נ"ו ע"ד שבמבו"וזה שאמר  לבושים להםבבחינת 
:.. והנה אוצרות דף ל"א ע"ג אש"ל אות ב' שהביא משעה"ק דף מ"א ע"א וז"לוראה עוד 

הובררו הבחינות היותר זכות וצחות שבאורות ג' בחינות  פרצופי א"א ואו"אכאשר נתקנו 
 ומהם נעשה הפרצופים של א"א שבורות כח"ב שבכל נקודה מהז' נקודותראשונות שהם 

מן הבינות... ע"כ ע"ש.  אימאמז' החכמות, ו אבאמז' הכתרים שבז' הנקודים, ו א"אואו"א. 
ע"ש היטב אל  ג"כומהם נעשו ונתקנו  א"א ואו"את ובחינמשבמלכים השבורים היו  הרי

 .מלכויות שם ב"ן. וגם ב"ן. ועוד שכל הבחינות אלו הם משם ותבין נכון ואל תטעהתמהר 
ואין החסד כאן מתחיל במלך הראשון שנשבר והוא הנה  באצילות.נשארו הכוונה ש כאן קלז

והנה  בשער הנקודיםכאן ביאור היכן עלו האורות והיכן ירדו הכלים שלו כל זה ביאר הרב 
כאן שער הנקודים הוא רחוק לעיל וקשה לזכור שעבר הרבה זמן, ולכן בשער ההקדמות ביאר 

ואחר כך לחזוור  רפ"חוכנ"ל כך ראוי ללמוד תחילה  שער הנקודים אחרי רפ"חהרב שער 
 לסדר שער הברודים וכו'.
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ד' בחינות נתבאר אצלינו במקומות רבים כי מציאות מספר הרפ"ח ניצוצות הם וכבר 

ניצוצין, והרי נתבאר הע"ב ניצוצין  רפ"חשירדו מאלו הד' הויו"ת וכולם יחד הם  ע"ב

 . ע"בניצוצין והם מהוי"ה ראשונה דשירדו מכלל הרפ"ח 

מדרגות  ד'שהוא יותר תחתון משם ע"ב לא עלו האורות שלו באצילות רק  ומשם ס"ג

הראשונות בלבד, ונמצא כי ירדו בבריאה ב' מדרגות אחרות יותר עליונות שהם בחינת 

, קלחי' אותיות המלוי של ס"ג ובחינת האחוריים שלהם שהם מדרגה חמשית ושביעית

אותיות עצמן ונמנה  נתלוי דס"ג בבחייאותיות מעשרה מדרגה הה' שהם נמנה וכאשר 

 . ס"גניצוצין שירדו משם ע"ג ג"כ מספרם שהם ס"ג הרי הם 

מדרגות עליונות יותר לפי שהוא גרוע במעלה מן  ב' שהוא הת"ת ירדו ומשם מ"ה

מדרגות הראשונות בלבד, וכל השאר ירדו  ב'הס"ג ולא עלו למעלה באצילות רק 

כי מספר  רושניצוצין שהם כ"ו ומ"ה, פי ע"אלבריאה, ונמצא כי הניצוצות שלהם הם 

' מהד' אותיות פשוטות הם כ"ו ומספר י' אותיות המלוי הוא מ"ה, והנה מ"ה וכ"ו בגי

 ניצוצין.  ע"בפעמים  ג'הם ע"א ניצוצות, הרי הם 

ירדו כל המדרגות חוץ מהעליונה והראשונה לפי שלהיות בחינתו במלכות  ומשם ב"ן

והיא תחתונה מכולם היה בה שבירה גדולה יותר מכולם, שלא עלה ממנה רק בחינת 

 ד' אותיות הפשוטות בבחינת אותיות עצמן וכל השאר ירדו בבריאה. 

נקודה  תנכי המלכות נשארה באצילות בבחי מותמקו כמהשאנו אומרים ב ודסה וז

א' בלבד וכל השאר מתמעט ממנה ויורד אל הבריאה, והבן זה כי הנה הנקודה ההיא 

היא בחינת המדרגה הראשונה שבכולם בלבד. ואמנם מספר הע"ב ניצוצין שירדו 

ממנה הם בחינת המספר והחשבון של הי' אותיות דאחוריים דשם ב"ן )שהיא 

 ' ע"ב. מהמדרגה הרביעית( שהם בגי

שירדו מן הד' הויו"ת, ומספר כולם הם  ע"ב ע"ב ע"ב ע"בנתבאר ד' בחינות  והרי

, לפי שהע"ב ניצוצין יןניצוצין. אלא שיש ביניהם הפרש כי אין בחינותיהם שוו רפ"ח

אותיות המלוי שזו היא  י'שירדו משם ע"ב דיודי"ן הוא הע"ב של חשבון ומספר 

והם המדרגה  ע"גשהם  ס"גו תיות[]או י'שלו הוא  קלטע"ב, ומשם ס"ג הז'-מדרגה הה
 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

ותראה שאם רק  ,כאן את הלשון של הרב עבור לראות את הטבלה של הרפ"ח לעיל להבין קלח
אותיות י' ס"ג יא הוי"ה במילוי הש החמישיתבאצילות הרי שירדה מדרגה  ונשאר ד' מדרגות

. וזה שאמר שירדו ב' מדרגות יותר עליונות כ"ו אותיות שהיא ריבוע של המלאששית ומדרגה 
 משם ע"ב. ממה שירד

וצריך להבין על פי מה שביארנו בכמה  ע"גוהרי הוא ע"ב שלו כתב משם ס"ג ההנה  קלט
וכמו אחד פחות  ובמ"היותר אחד בס"ג אע"פ ששמם וזה  ע"במקומות שבכל שם ירדו 

שראינו גם בעניין כ"ח אותיות מלא דמלא של ההוי"ה ולכן כל מלא דמלא דכל שם הוא נקרא 
גְ כמו שכתוב בתורה " ח"כ ושם הכוונה למלא דמלא של אדנ"י אע"פ  "ַדל ָנא ֹכַח ֲאֹדָניְוַעָתה יִּ
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' גשהם המדרגה ה ע"א' משהם בגי מ"ה וכ"והע"ב שלו הוא  מ"ה', ומשם זוה ה'ה

 .קמוהד' ב'הע"ב שלו היא המדרגה הב"ן ', ומשם זוה

 

 לי למזכרת:.

 י"ב מדרגות לפי סידרם ומעלתם

 ,מהם מהיותר תחתונות נשארו בכלים לרדת עמהם

 .הכלים שכך היא המידהמכל שם ירדו ניצוצות להחיות 

 אבד"ומהעליונה נשארו יותר מדרגות באצילות ומהתחתונה נשארו מעט וסימנם 

 ע"ב ס"ג שביורדים הם בחינת חכמה ובינה המעורבים עם המלכים

 י' אותיות, ע"ג.-שביעית וחמישית ס"ג ו ס"גמדרגה שביעית, ע"ב.  ע"ב

 שניה שהיא רביעית, ע"ב. ב"ןע"א.  ,מ"הוכ"ו שלישית ושביעית,  מ"ה

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

על שם  הב"לנקרא ההויות שכל מילוי קבלת שבת שהוא ל"ה הוא נקרא כ"ח. ועוד ראינו ב
 .מ"הד בכל זאת קורא לו הב"ל י"טהוא  המילוי מ"הבשם , אע"פ שס"גב"ל מילוי ה

 השניה שהיא רביעית שהיא הנספרת שכן השניה היא רק י' אותיות. קמ
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 ג פרק -שער רפ"ח ניצוצין 
 

, והוא כי צריך לידע למה היו קמאצריך לבאר כמה שאלות שיש בכל הנ"לועתה 

, ומס"ג ב' מדרגות שהם ז'מדרגה ה מספרהשינויים האלה, שבשם ע"ב אנו לוקחים 

 . 'דהבלבד והיא  א'', ומב"ן מדרגה זוה ג'', וממ"ה ב' מדרגות שהם הזוה ה'ה

ד' הויו"ת הנז' שהם ע"ב ס"ג -היא כי הנה נתבאר לעיל כי הצד השוה שב :והתשובה

ולמטה כולם נפלו  ז'שהם ממדרגה ה [דע" כח]אוצרות דף מ"ה ב"ן הוא שהמדרגות 

' או מלמעלה ממנה זבבריאה, ולכן אין אנו מחשבין משם ולמטה כלל רק ממדרגה ה

כולם גרועים שבטלים הם בה  ז'-ה ולא מלמטה ממנה, כי כל מה שלמטה ממדרגה

כלל, ולכן אין אנו מזכירים ומחשבין באלו  נותממנה ואינם עולים בשם ובחשבו

אלו שהם ע"ב ס"ג פרים שיש בד' מלויים של ד' שמות הרפ"ח ניצוצין רק אלו הד' מס

' ע"ב מם לכן נז' כל הד' מלויים לפי שזה הוא בגיאלוימ"ה ב"ן, ולהיותם משונים במ

 . קמבס"ג וזה מ"ה וזה ב"ן ואין מספרם שויםוזה 

הפנים אין האחוריים עולים בשם  נתצריך שתדע כי במקום שאנו מחשבין בחי גם

בחינת ובחשבון כי טפלים הם אל בחינת הפנים המעולים מהם, ולכן אין אנו מחשבין 

רק בשם ב"ן האחרון כמו שנבאר הטעם למטה  קמגבאלו הרפ"ח ניצוציןאחוריים כלל 

 ן המלכות. בעני

שוין אין אנו מחשבין את  םצריך שתדע כי כל מקום שיש ב' מספרים וחשבונ גם

אותיות דמ"ה ירדו אל  י'-' אותיות דס"ג והישניהם רק הא' בלבד, והוא כי הנה ה

אותיות  י'-אותיות דמ"ה כיון שכבר נחשבו ה י' נתהבריאה, ועכ"ז לא חשבנו בחי

הד' מילויים הנזכרים לא היינו נת דס"ג הראשונות מהם, כי כבר ביארנו שאפילו בחי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
הניצוצין, ועכשיו יבאר לנו  רפ"חוהם חגת"ם משחשבנו  ע"ב ד'-ביאר הרב את הלעיל  קמא

אך  נראים שזה לפי קביעתווקובע כמה כללים שלכאורה הסיבה למה בחר לחשב בצורה זו, 
לפיהם  כללים אך יש גם ,ומבאר איך צריך לחשבן לפי המהות שכך המהותיש להבין 

 .מחשבים
אלא רק ממנה למטה ו ז'-המהמדרגה בחשבון הע"ב ראשון מבאר שלא מחשבים כלל  קמב

כל מה שלמטה ממנה בטלים הם בה וגרועים ממנה. ואומר שנחשוב בכל אחד שולמעלה 
ועל כלל זה יחזור כמה פעמים,  ,מפני שאין מספרם שווה השביעיתמהשמות את המדרגה 

היא לא תיכנס בחשבון הע"ב דב"ן ו ,ז' דב"ן-גם את המדרגה הזה אע"פ שהוא כולל בכלל 
 שם יבאר באריכות הסיבה. 

 .בבינהמלא דמלא  ד'ו ,בחכמהמלא  ד'ו ,בכתרפשוט  ד' מדרגות, י"ביש ביארנו ש לעיל קמג
וכאן מבאר שאם מתחילים למנות פנים אין האחור  ,דאחור בכל ספירה ב'דפנים וב' ויש 

ורק בשם ב"ן יבאר באריכות שם נחשב באחור ולא  .בפניםעולה בשם ונחשוב רק מדרגות 
 בפנים.



 חייםאוצרות                                                 רלו  

מחשבין ומונין אותם ד' פעמים אלא לסיבת היותם משונים זה מזה כי זה ע"ב וזה 

 . קמדםאתס"ג וזה מ"ה וזה ב"ן משונים במלו

יצוצות והיא כי הנה כאשר מציאות הנ הקדמה א'הדבר הוא במה שנקדים לך וטעם 

 ושוים במציאותם נשארים שניהם במקום שנשארו ונפלו העליונים ושם נשאר

אותיות דמ"ה  י'נפלו  ךכר ואחאותיות דס"ג  י'התחתונים עמהם, כיצד, הרי שנפלו 

בנופלם  הזל כם אותיות דס"ג ע י'-במעלה מ יםמ"ה גרועאותיות  י'והנה עם היות 

 ונתקשרו עמהםאותיות ס"ג ושם נתערבו  י'-למטה לא נפלו רק עד המקום שירדו ה

' אותיות של מ"ה לפי שבחינת ס"ג נשבר קודם מ"ה כנודע כי תחלה מלכו י-ה

 י'-מ"ה פגעו ומצאו הד י'-התחתונים, ולכן בעת שירדו ה ךכר ואחהעליונים ונשברו 

דבקו עמהם ולא ירדו עוד למטה מהם ונדס"ג שירדו שם בבריאה תחלה ונתערבו 

  .היות מספרם שוים עמהם לסיבת

כאשר אין ב' הבחינות שוות במספרם כל א' יורד במקומו הראוי לו לירד, ולכן אבל 

אותיות  י'-ה נת, ולכן בחיקמהכל הבחינות השוות לא כפלנו אותם למנותם בחשבון

ס"ג אינם נמנים בפני עצמן, אבל אותיות  י'ר נתקשרו במקום נפילת דמ"ה אש

דס"ג נחשבה בפני עצמה  ז'-נה דומה למספר מדרגה האיש ' של שם מ"הזהמדרגה ה

נכנסה  כ"ו' משם מ"ה שמספרה ג-, וכן המדרגה המ"הוזו מספרה  ס"גכי זו מספרה 

, ולכן אנו מחשבין גם ג'בכלל החשבון לפי שמשם ע"ב ומשם ס"ג לא נפלה המדרגה ה

ה שבה לא ירד ה'-של שם מ"ה, וכן בשם ס"ג אשר מדרגה ה ע"אאותה בחשבון ה

המדרגה  [אע" כט]אוצרות דף ניצוצין של ס"ג, וכן ע"ג משם ע"ב לכן נמנית בחשבון ה כמוה

 מ"ה גם היא נחשבת:שם ע"ב ושל שם של  שביעיתהן ' שהיא משונה בחשבונה מזה

ד' -מלכות, כי הנה היא מדרגה השל שם ב"ן שהיא  ד'-לבאר הע"ב ה נשאר ועתה

האחוריים, והרי אמרנו לעיל כי כאשר יורדים הפנים אין האחוריים  נתשהיא בחי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
כאן ומספרם שווה לחשבן ב' בחינות מאותה מדרגה שמלמד אותנו כלל והוא שאין  הרב קמד

שאין מספרם שווה מפני אותה בכל השמות נחשבת וסופרים  שביעיתמדרגה ש שוב מזכיר
ומזכיר לנו שאת המדרגה החמישית . רפ"חנכנסים לחשבון הוכולם  מ"הוזה  ס"גוזה  ע"בזה 

ס"ג והיות והם  של שם מ"ה לא החשבנו מפני שהקדימה אותה מדרגה החמישית של שם
יבאר  וזהמספרם שווה לכן לא נכנסת בחשבון מפני שמתעכבת במקום י' אותיות שם ס"ג 

 ולא נטעה בדבר.זה שנבין  בהקדמה
היא  ג' כמו מדרגהבמספר וגם שווה  מדרגההכוונה שהיא אותה השוות המדרגות כל  קמה
אך אם הם אותה מדרגה ואין  ,אותיות בכל השמות י' היא ה'בכל השמות וכן מדרגה  כ"ו

, מספרם שווה, מונים אותם שאינם מתערבות עם העליונות ויורדות להאיר לכליהם למטה
התנהגות האורות טבע לומדים מכאן הנה . שדאג הרב להזכיר ג' פעמיםשביעית כמו מדרגה 

 וצריך לעשות פעולההעליונים, שיש להם חוקים ורצונות לפעמים שונים מרצון המאציל 
ראה כמה דוגמאות כאלה שהבאתי לקמן בעיונים  .לפעול לפי רצון המאציל להכריחםנוספת 

 והרחבות.
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נכנסים בחשבון כלל, וכאן היה הדבר להפך כי האחוריים נכנסו בחשבון ולא 

הפנים לכן לא  נתחשבנו בחישג' השמות הראשונים -היא כי ב התשובה. וקמוהפנים

ר אז נחשבים חשבנו בחינת האחוריים, אבל כאן במלכות שאין הפנים נחשבים במספ

 האחוריים. 

ה אין בחינת הפנים נמנית מָ לַ ְד נשאר לתרץ כי אדרבא אעיקרא דדינא פירכא,  ועדיין

במלכות ואז לא היו האחוריים נכנסים במנין כדמיון האחרים. ולכן צריך שנתרץ כל 

המדרגות מלמעלה למטה ונאמר כי הסיבה שאין אנו מחשבים המדרגה הג' שהיא 

פשוטות, הטעם הוא כמ"ש למעלה שכשיש ב' בחינת פנים והיא מספר ד' אותיות 

מנינים שמספרם שוים אינם נמנים רק הפעם הא' ומדרגה הזאת כבר נכנסה בחשבון 

ניצוצות דשם מ"ה ואלו הכ"ו נשארו עמהם ונתקשרו שם למעלה כנ"ל. גם ע"א ה

ן לא נמנית עם שהיא ' ב"מאותיות המלוי שהם בגי ט'המדרגה הז' שהיא מספר 

בחינת פנים, וגם שאינה דומה לשאר המלויים כי לסיבה זו נמנית לעולם המדרגה הז' 

 בע"ב ובס"ג ובמ"ה. 

דמלוי ב"ן הענין הוא במה שנבאר ענין ההוי"ה דשם ב"ן מה עניינה, דע כי שם של אבל 

 אתרב' הויו"ת יחד ממש והיא הוי"ה כפולה ונק נתההי"ן אשר במלכות היא בחי

כחשבון אות  י'' ג"כ מהם בגיו"ד כנודע כי ב' אותיות ו"ד של מלוי הי מערת המכפלה

, והנה ענין ב' הויו"ת אלו אותיות ההוי"ה הפשוטה, וכל שאר האותיות כפולות ממש

עצמה, וכאשר  נוק'היא בחי'  ב'-וההוי"ה ה ז"אהיא בחי'  א'-ענינם הם כי ההוי"ה ה

אז הזעיר נותן הארת  מתחברים זעיר בנוקביה אשר אז מאיר זעיר בנוקביה, הנה

הב'  נתהויו"ת בנוק' ואז נעשה בה שם ב"ן שהוא בחיב' ההוי"ה שלו אליה ואז נעשים 

 . וזכור הקדמה זוהויו"ת, 

יקר אותיות אלו של שם , כי להיות שעקמזכרתבהקדמה זו הותרה השאלה הנז והנה

המלכות, ולכן  נתלכן אין ראוי למנותו בפני עצמו בבחי כרכנז "אהם מז שורשםב"ן 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
שאר השמות שהאחור עולה  היפך ששם הואלמלכות ממשיך בביאור ההקדמה ועובר  הרב קמו

 בחשבון ולא הפנים, וצריך לתת טעם לזה.
בשם ב"ן, והתחיל בביאור  למה לא נחשב את הפניםהרב כאן מאריך הרבה לבאר  הנה קמז

כלל הפשוט שכל מדרגות הפנים כבר נמנו בשאר ההויות, ואין לחשבם שוב מפני הטעם הנ"ל 
אך כאן יש שינוי שכן מדרגה החמישית, היא רק ט' אותיות ומדרגה השביעית ביאר ג' פעמים 

ת מעראם כן למה אין מונים את הפנים, ואומר ששם ב"ן הוא נקרא בכל מקום שנמנית 
וההוי"ה הראשונה היא שורשה בז"א והשניה היא  ב"ןשהם בחינת ב' הויות גימ'  המכפלה

והתשובה , מפני מה לא נמנה את המדרגה השביעית הותרה השאלה זו בנוק' ואחר ההקדמה
 , אך באחור שמונים את האחוריים של הויה פשוטה אין בעיהז"אשורשו מ ב"ןשעיקר שם 

לא נכנסות . וחוזר לבאר את כל המדרגות שכולם ה כפולהואינ הוי"ה אחתשיש כאן רק 
בעניין שם  כיון ששורש שם זה הוא מן זעיר לכן לא נמנה בנוקבה. אך עיקר התירוץבחשבון, 

 .שעה"כ דף ד' ע"במלאה ראה  ו'-אותיות ואין ה י'למה אין בה  ב"ן
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נכנס בכלל חשבון הע"ב ניצוצין  [בע" כט]אוצרות דף שהיא מספר ב"ן  ז'-אין המדרגה ה

דבוקה  השהיא מספר כ"ו איננה נכנסת בחשבון לפי שנשאר ג'-שלה, וכן המדרגה ה

' שהיא ה-המדרגה הגם שכבר נכנסה בחשבון. וכן "א ' שבזג-למעלה עם מדרגה ה

בחינת הפנים והם ט' אותיות המלוי בצורתם עם היותה משונה מן האחרים שהיו 

עשרה עשרה בכל מלוי עכ"ז לא נכנסה בחשבון, והטעם הוא עם הנזכר שכיון ששורש 

 הזעיר לכן לא נמנה בנוקבא:ן שם זה המלוי ב"ן הוא מ

 

 וב הע"ב שביעית נחשבת תמידלי למזכרת:. כללים לחיש

 בחשבון הפנים האחור טפל ולא עולים בחשבון

 מדרגות זהות עם מספר שווה רק הראשונה באה בחשבון 

 ביאר הקדמה בזה שביעית נחשבת תמיד להיות מספרם שונה

 מלכות אין הפנים נחשבים רק האחור מהטעמים הנ"ל 

 גם שביעית לא עולה שהיא מערת המכפלה
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 ד פרק -ניצוצין שער רפ"ח 
 

נשאר לנו לבאר ענין א' והוא כי הנה נתבאר לעיל כי מן החג"ת והמלכות ירדו ועתה 

נה"י ועתה צריך לבאר כי בהכרח הוא שגם מ .ע"בפעמים  ד'ניצוצין שהם  רפ"חה

גם הם במספר  קמחמה עניינם, ואם ירדו למה לא נכנסו ונכללו ןכם , ואיםירדו ניצוצ

 הניצוצין. 

פלגי  ב'הם  ודהצח תחלה מה הם בחינת הניצוצין שירדו מהם, הנה נודע כי נ ונבאר

' בין שתיהם, נמצא כי א' מהם רק הוי"ה אגופא כנ"ל, ולכן אין הוי"ה גמורה בכל ד

חצי הוי"ה הוא האור של נצח וחצי הוי"ה הוא האור של הוד. ופשוט הוא כי כשהוי"ה 

וכמ"ש  י"ההעליון שהם ב' אותיות נחלקת לשתיהם אינה עולה בשם רק המחצית 

 קמטאינם שם בפני עצמו. ונמצא ו"ה, כי ב' אותיות י"ה]שמות י"ז ט"ז[ כי יד על כס 

 .י"הוכן ההוד נקרא  י"הכי הנצח נקרא 

' הכלולה מן  הארהלפי שהיסוד אינו בחינה בפני עצמה רק  י"ההיסוד נקרא  וגם

 אורות העליונים כנודע. 

אחר במה שנתבאר כי ב' יסודות א' דאבא וא' דאימא מתלבשים תוך ז"א,  ועוד טעם

וכל א' מהם יש בו ה' חסדים וה' גבורות, והה' חסדים דיסוד אימא הם מתפשטים 

אימא וכן הה' חסדים והה' גבורות דיסוד יסוד דבזעיר בחג"ת ונ"ה שלו, והה' גבורות 

דות אל היסוד דזעיר, וכבר ידעת דאבא אשר לא נתגלו ולא יצאו הנה כל אלו הם יור

חסדים וגבורות  ט"וכי סיום היסוד דאבא הוא מסתיים ביסוד עצמו דזעיר, ונמצא כי 

 . י"היש ביסוד דזעיר אשר מספרם 

וד דאימא, אחר והוא בענין הה' חסדים עצמן המתפשטים בזעיר מצד יס עוד טעם

' הוא למעלה במקום אהנו כי ג' בחינות יש אל החסדים, והוא כי הלא נתבאר אצל

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
ים ְמ הפסוק אומר " הנה קמח פֶׁ ְורּוַח ֱאֹלהִּ םת ַעל ְפֵני ַרחֶׁ  רפ"ח רח"פ מ"ת" וביאר הרב ַהָמיִּ

ובכל אחד מהם היו שבעה כלים נפלו  לכיםמ' ניצוצין ירדו עם הכלים, ואם נעשה חשבון שז
מכל אחד  ע"בניצוצין  רפ"חחגת"ם צריכים להיות ניצוצות להחיותם, וראינו לעיל שירדו מה

 רפ"חשהרי יש כבר ?? ללא ניצוציןאיך הם ירדו נה"י מהם והשאלה מה נעשה מהכלים של ה
 . נה"י-מה ע"ב-ואם ירדו למה לא נכנסו בחשבון גם ה חגת"ם-רק מה

ואומר  נ"המתחיל בו שירדונה"י של ה הניצוצות באר לנו תחילה מה השמותמהרב  הנה קמט
 י"הלכן חצי הראשון של ההוי"ה . בין שניהםאחת  הוי"ההם תרי פלגי גופא ולכן יש רק ש

אינו שם לכן נעשה שינוי שם והוא  ו"ה-אך היות ש ,להוד ו"הוהחצי השני הנשאר הוא  לנצח
ים ראה אהם מחולקים לחצ נ"הגם הכלים של  וכן) בהוד. י"הבנצח וכן  י"ההרי  י"הגם כן 

עליונה  ו'-' וי \\' שלו כךאשל ה ו'-באות ה נצח והודשמתחלק בין  צבאות שםשמות כלי נ"ה 
 . (הודתחתונה ל י'-תחתונה ו ו' ,נצחל
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ה'  מתפשטיםמן הארתם  ךכר ואחה' חסדים,  שורשכי שם הוא  ז"אהדעת של 

חסדים ה' -מהארת ה ךכר ואחחסדים מן החסד דזעיר עד הוד שבו כנזכר, 

ה' חסדים אחרים אשר לסיבה זו נקרא  "אזהמתפשטים מתקבצים הארתם ביסוד 

כי נה"י  ונמצא. קני"ה [גע" כטוצרות דף ]אחסדים כמנין  ט"וכנודע, והרי הם  כלהיסוד 

  .כנזכר י"האינם הויו"ת גמורות רק ג' שמות של 

, י"ההמדרגות שנתבארו לעיל בשם הוי"ה כולם ג"כ ישנם בשם  בחינותכל  והנה

כי לא נשארו באצילות רק  כרהנז י"ה' שמות גכך ירד ממ"ה ודוגמת מה שירד משם 

 נת, וגם האחוריים שלהם בבחיי"האותיות  ב'הראשונות בלבד שהם  מדרגותב' 

. אמנם מהמדרגה הג' ולמטה, וגם היא בכלל כולם, ירדו י' י"האותיות בלבד שהם 

 . מ"המה שירד מן הת"ת שהוא שם  רךדל בבריאה ע

שהוזכרו  רךדל בפני עצמן ע וכרכל הניצוצות האלו נז נתהטעם למה אין בחי ואמנם

כולם עם  מתחבריםנה"י ן כל הניצוצות שירדו משאר הניצוצות, הענין הוא לפי ש

הניצוצות של הת"ת, וכבר נתבאר לעיל שכל מה שמתחבר עם מה שלמעלה ממנו אינו 

 ניצוצות האחוריים שלהם אין צריך לתת נתעולה בשם לימנות בפני עצמו, והנה בבחי

אבל שבמקום שנמנים הפנים אין נמנים האחוריים, כבר ביארנו שטעם למה לא נמנו 

מהם אשר לסיבה שלמעלה  ותנבחינת הפנים צריך לבאר איך הם מתקשרים עם הבחי

 . כרזו לא נמנו כנז

 מ"ה, ולכן ניצוצותיו מתחברים עם ניצוצות מ"ה' מהם בגי י"הג' פעמים הנה ו

וחשבון של זה  קנא, ואעפ"י שאין מספרם שוין כי חשבון של זה הוא מן המלויכרכנז

"ה, אבל אין הכוונה עתה רק למצוא מציאות עהוא מן הפשוט, אין בזה חשש כמ"ש ב

 כרהנז י"השמות  ג'להתחבר שתיהם יחד אעפ"י שלא יהיה חשבונם שוה, וכן מלויי 

 מלוי אלפי"ן.  נתושבחי ז"אהוא באלפי"ן לפי שנה"י אלו הם נה"י של 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
טעמים נראים ג' לשם כך נותן לנו  י"האותנו שגם היסוד נקרא רוצה ללמד הרב הנה  קנ

הטעם הראשון הנה . י"ה שםשל חסדים והופך זה ל מספרלכאורה משונים שכן משתמש ב
הוא לא שלם וו חצי שםהוא ש ברור הרי ולא חסד מושלםהוא מובן שכן אם הוא רק כללות 

טעמים לכאורה פחות טובים שני נותן לנו הרב אם תמצי לומר עוד לא מסתפק בזה ו. והי"
שמות נה"י  ג'-והיא ש מהותצריך להבין שיש בכל זאת . ולשםולא  י"השכן רק מגיע למספר 

 קבלה נקבל.ופרפראות לחכמה, אך כך הוא  לסבר האוזן, ומה שמוסיף הסבר הוא י"ההם 
ואומר  שלישיתוחשבון מ"ה של הנה"י זה מדרגה  שביעיתמ"ה בת"ת זה מדרגה  החשבון קנא

 אינה שווה.מדרגתם  שוין הכוונהאין מספרם הרב אע"פ ש
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במדרגה  מ"ה, ולכן הוא מתחבר עם שם וכ"' מהוא בגי קנבי"ה במלוי אלפי"ן והנה

הוא כי כבר והענין  .קנגאעפ"י שאינם שוין במציאותם כ"ושלו שמספרה ג"כ  הג'

ונתחברו ס"ג אותיות ד י'של הת"ת עלו עם מ"ה אותיות דמלוי שם  הביארנו שעשר

  .עמהם

עמהם  ןכם ג שלא יעלו ,' אותיות למעלהיכי כיון שעלו אלו ה ,מתיראים אנווהנה 

לפי שהמספר נגרר אחר האותיות  ז'והיא המדרגה ה מ"ה' מהמספר שלהם שהוא בגי

, ואם יעלו גם הם נמצא שהכלי של הת"ת יהיה בתכלית הגריעות ריקן קנדשרשםשהם 

עולים ניצוצות ולכן בלתי ניצוצות ולא יוכל אח"כ להתקן בעת תיקון שאר הכלים, 

' של ת"ת ואז לא יעלה זמ"ה מדרגה השל נה"י למעלה בת"ת שיתקשרו עם מספר 

למעלה בשם ס"ג, ולכן כיון שאין כוונת עליית ניצוצות אלו רק  קנההמספר ההוא

ובלאו הכי עולין לסיבה  שוין קנושיהיו חשבונםלסיבה זו לכן אין חשש וקפידא בדבר 

 . כרתהנז

להדבק עם שורשו יעלה ו המספר שלשבשם ע"ב אין אנו חוששין גם למה  אמרתם וא

ומטעם פחד זה היה ראוי שיעלו גם כן י' אותיות ע"ב שהם עשרה אותיות דמילוי 

דמילוי ס"ג למעלה עמהם כדי לקשרם דוגמת נה"י שעלה לתפארת מטעם הנזכר 

 . קנזלעיל

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
שמות לצורך ההשתוות למדרגה  ג'אע"פ שהם  ז', והיא מדרגה כ"והוא גימ'  יו"ד ה"אכזה  קנב
 ג' י"ההיא מספר  שיתהשלימהם, וכן לעיל מדרגה  רק אחדלקחנו  כ"ושהיא מ"ה של הג' 

. הרי שכל מ"השל שם  ז'כמו בשם מ"ה מספר מדרגה  מ"הפשוטים, הרי הוא מספר 
בחינת ניצוצות לכלים שלהם  לנה"יולא נשאר  מ"ההמדרגות של הנה"י מתחברות עם שם 

. בהמשך יבאר דנה"יונשארו ללא אורות ניצוצין, ולכן יש הרבה אחיזה לחיצונים בכלים 
הרב הצריכותא לדבר זה: למה כל ניצוצות הנה"י אינם מאירים בכלי הנה"י ומאירים בת"ת 

 .דמ"הבכלים 
מלא נה"י הוא מדרגה  י"השל כ"ו ו שלישיתהוא מדרגה  מ"השל שם  כ"וש במדרגתם קנג

 .שביעית
ני שלא שלו לא חישבנו מפ החמשיתאותיות מדרגה  י' ,וירדו הכלים מ"הכשיצא שם  הנה קנד

, והיות ס"גאותיות ד י'שם הם גם  ,עם הכלים של שם ס"ג ואלא נשאר הםלכלים של וירד
, מתיראים אנחנו שיעלו אותיותפירות שהם הט' ס-והמספר הוא בחינת המלכות של ה

, לכן עולים מ"האותיות ולא יאירו בכלים של ה י'-מ"ה עם המדרגה השביעית של המספר 
מדרגה , לחזק את המספר י"הג' פעמים מספר  ג'-שהוא מדרגה השלהם הנה"י מספר מ"ה 

 .י' אותיות שלו-של שם מ"ה שלא יעלה עם השביעית 
 .ס"גאותיות ד י'-אותיות שלה שהם עם ה י'-מספר מ"ה ל .מ"ה' של שם ז-ה מדרגה קנה
 כאן מדרגתם שווין שכן כאן מדרגה ג' של פשוט ושם מדרגה שביעית של המלא.הכוונה  קנו
לשאול שאלה כזאת  ולא שייך כלללשאלה נבין שאין דמיון כלל  התשובהכשנבין את הנה  קנז

שהיא לכאורה מראה על חוסר הבנה כללית אך הרב אינו חוסך ויורד לרמה כזאת גם כן 
למה  השאלה. ו, גם אנחנו מה שמובן לנו הוא מביאור התשובהלבאר לנו עד הסוף את האמת
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היא כי בע"ב לא ירדו י' אותיות המלוי כלל בבריאה כי נשארו באצילות והתשובה 

הבריאה, ולכן אין חשש שיעלו כי אינם עולים מן עולם והמספר שלהם בלבד ירד אל 

האצילות אל  , ובפרט כי הרי בעל כרחם ירדו מןאל עולם אחר כי אינם יכולים

ונשברו ונפלו, ואיך עתה  [דע" כט]אוצרות דף הבריאה לפי שלא היה בהם כח לעמוד שם 

שרשו שהם למ"ה היה יכול לעלות דהמספר אבל אצילות אחר שנשברו ונפלו, יעלו ל

עומדים הם  שכולם בבריאהעלו ונתקשרו עם י' אותיות דס"ג שהי' אותיות דמ"ה 

 והם יכולים לעלות:

לבאר כי מאחר שסיבת עליית ניצוצות נה"י עם המ"ה אינו אלא כדי שלא יעלה  וצריך

י'  נתהיה צריך שימצאו בחי ןכם מספרו עם שרשו אשר עלה עם י' אותיות דס"ג, וא

 מ"ה אשר עלו. דהנה"י מחמת המלוי כדי שיהיו תמורת אותם הי'  אותיות באלו

אותיות ואלו הם במקום  י'הענין הוא כי הרי בב' שמות של י"ה יש במלויין אבל 

אותם הי' אותיות של מלוי דמ"ה שעלו אל שם ס"ג כנזכר. ואמנם אעפ"י שהם ג' 

יהיו אותיותיהן  רק אם אין בזה קפידאאותיות,  ט"ושמות י"ה וא"כ יש במלויין 

כל אלו שאין בזה חשש, ונמצא  עשרהאבל אם הם יתרים מ עשרהמועטות ממספר 

ת"ת ולכן אין עולים דהניצוצות של נה"י כולם עלו ונתחברו עם הניצוצות שם מ"ה 

כנ"ל, אלא שהג'  רפ"חשהם  ע"ב ס"ג מ"ה ב"ןשמות  ד'בחשבון רק הניצוצות של 

' הוא בחינת האחוריים, ובין ד-ה ע"בבחינות ע"ב הראשונים הם בחינת הפנים וה

ן ותראה יבתאנו מזכירים בכל מקום בחיבורינו זה. ועתה שכולם הם רפ"ח ניצוצין 

 איך נשארו הכלים של נה"י בלתי ניצוצות עצמן, ולכן יניקת הקליפות היא מהם:

 

 לי למזכרת:. 

 הייתה שבירה אך הע"ב שלהם נכלל בע"ב של המ"הגם בנה"י 

 מג' טעמיםי"ה בנצח הוד תרי פלגי גופא וביסוד י"ה ב' שמות 

 דמ"הע"ב הרי נבלעו בכ"ו וגם יו"ד ה"א גימ'  מ"הג' י"ה גימ' 

 להציל כלי המ"ה שלא יעלה המספר לאותיות שנשאר עם הס"ג

 דו לבריאה.שם האותיות לא יר ,לא נעשה כן בשם ע"ב שאינו דומה

 
  

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

שלא יעלו למעלה ע"ב שם  מספרמהמדרגה השביעית של  לא ראינו שעושים פעולה למנוע
 . והתשובה ברורה בהמשך.ע"בשל שם  להתחבר עם שורשם האותיות מדרגה החמישית
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 פרק ה -שער רפ"ח ניצוצין 
 

 [שער י"חמ פרק ה'הוא בעץ חיים ]

כולם הם בחינת גבורות ודינים גמורים, הנ"ל כי בחינת אלו הרפ"ח ניצוצין ודע 

רישא  זיחא , ותפקודי דף רנ"ד ע"בואליהם רמזו בזוהר במקומות רבים כנזכר פרשת 

]שירותא[ דמהימנותא גו מחשבה בטש בוצינא דקרדינותא וסליק גו מחשבה ניצוצין 

, ע"במ"ח דף תזריע עיבר ובריר פסולת מגו מחשבה וכו', ובפרשת ש"ך נציצין זריק ל

תנא מן בוצינא דקרדינותא נפקין שכ"ה ניצוצין וכו' מסטרא דגבורה דאתקרון 

וארו חמית נהורא יקירא  מסתכל הוינא ע"באדרא רבא דף קל"ב גבורות וכו', וב

ש"ך ניצוצין לאין נהיר וסליק לשכ"ה עיבר וכו'. ואעפ"י ששם נראה שהם יע דבוצינין

ויתבאר בע"ה עתה אחד , הכל הוא ענין רפ"ח ניצוציןוכאן אנו קוראים אותם 

 :קנחלמטה

ניצוצין הוא כי הנה אלו הניצוצות הם מבחינת הז' מלכים  ש"ךהיותם מספר  והנה

בו הוי"ה יש לפי ש אדםנקרא  "אתו, והנה הם מבחינת ז"א כנודע, והנה הזימד

 אדם עמיםפ 'זמאלו הוא אדם א', נמצא כי אחד ' אדם, וכל מלך מאלפי"ן שהיא בגיד

מלכים ז' אשר כולם הם ניצוצות של גבורות ודינים גמורים של ה שט"ו' מהם בגי

במעי אימא כבר נתבאר שהיה ע"י טיפת אבא שנתן בה מחדש  נתקנו קנטשמתו וכאשר

ל ' גבורות, ועהנתנה בהם טיפת מ"ן הכוללת  ןכם ' חסדים, ואימא גהוהיא כוללת 

חסדים דאבא ה' -הניצוצין כי  ש"ךהם  קסנתקנו אלו השט"ו הנז', ובין כולם דםי

שט"ו -שהניצוצין הם בחינת גבורות בלבד, באופן שה .אינם ניצוצין רק חסדים

הם חדשות, ובין כולם הם  יםאחר יםניצוצ ה'-מלכים והז' ניצוצין הם הישנות של ה

 בז"א.  ניצוצין ש"ך

ידעת כי גם נוק' דז"א שהיא השביעית שבמלכים יש בה כללות כל הז' מלכים  וכבר

המלכות, ונמצא כי הם ש"ך ניצוצין  נתכנודע דלית ספירא דלא אתכלילת בה בחי

פעמים  ב', ונמצא כי יש כפולים אחרים בנוק' דז"א. ונודע כי כל הגבורות והדינים הם

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 דרוש על ש"ך פ"ר ורפ"ח. לשם שבו ואחלמהלרב  ספר הדע"הראה בסוף  קנח
 בתחילה בנקודים היו מלכים שכל אחד נקרא אדם אחד וכשנשברו כנזכר לעיל ירדוהנה  קנט

שט"ו כנ"ל ובתיקון נכנסים למעי הבינה  מספרםוגם הם  ,הכלים עם רפ"ח ניצוצים בבריאה
שט"ו וגבורות אלו החדשים מצטרפים ל ה' גבורותואימא נותנת  ה' חסדיםואבא נותן 

הישנות ויחד נתקנים ונוצר וולד בזכות גם ה' חסדים דאבא. אך אלה לא נכנסים בחשבון 
 .גבורותשהם בחינת  ניצוצותהם ש"ך הש"ך שכן ה

ה' חסדים -מתרץ שהש"ך ולמה הגענו רק ל שכ"המשמע שהיינו צריכים להגיע לחשבון  קס
 .הוא ממותקים בתיקונם שכ"הובמקום שמונה אותם  דאבא אינם נחשבים עם הגבורות
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פעמים ב' שהם בחינת הניצוצות האלו, ו שמש "אבז"א אשר לסיבתם נקרא הז ש"ך

שהיא בחינת הניצוצות  תמרבנוק' אשר לסיבתם נקראת היא  [אע" ל]אוצרות דף  ש"ך

מתערבין במעוי דאימא ומצטיירים  קסאהאלו שבה. וכל אלו הניצוצות שלו ושלה

 ונתקנים שם:

וענין הרפ"ח צריך לבאר המאמרים הנ"ל וגם המאמר הנז' שכ"ה ענין ה ולהבין

משום דכל  עמאטאי כתיב מ נערבתולה,  הוז"ל, כי יהיה נער בא דף ל"ח ע"בבפרשת 

מורה על הדין דנ"י כי הנה שם א רושוכו'. פי נערזמן דלא קבילת דכר אתקריאת 

ל"ף והיא אא , ונשאר אות הראשונה שהידי"ןאחרונות הם ה יו' אותיותגכנודע, וכן 

על שם  ל"ף זו היא מורהאבחינת הרחמים המשותפים עם הדין שבה. והנה אות 

רפיא, לפי  קסבדינאהמלכות בספר הזוהר  ראת, וזהו הטעם שנקרחמיםהי"ה שהוא א

 רפיא.  דינאואז היא  כרשהיא רחמים כנז א' שמתחברת עם אות

 דיןבורות, וכל גבורה מהם נקראת ג' הידעת כי שורש כל הדינים הם בחינת וכבר 

. ש"ך' מיהיו בגי די"ןפעמים  ה', ואם תמנה דנ"יאותיות אחרונות שבשם א ג'שהם 

ניצוצין הנכללים כולם  ש"ךדינים מתפשטים עד מספר  בורות הנק'ה' ג-נמצא כי ה

 ש"ךבורות אלו, וז"ש בפרשת פקודי כנ"ל בטש בוצינא דקרדינותא וכו' זריק לה' גב

כל הגבורות והדינים  שורשכי בוצינא דקרדינותא היא סוד בחינת  רושעיבר, פי

כי לסיבה זו אמרו בזוהר דדינין מתערין  בגו אימאמעיקרם, והנה היא עומדת 

 כרכנז גניז גו מעוי דאימא, וז"ש באדרת האזינו דהאי בוצינא דקרדינותא קסגמינה

היא הנותנת קצבה ומדה ומדיד , ולכן הבוצינא הזאת בע"האזינו רצ"ב  רשתשם פ

ה' -במאמר קו המדה בכתיבת יד ובריש תיקון ה כרמשחתא לכל ספיראן כנז

 שבתיקונים ובמקומות רבים. 

מורה  יםלפי שכל המדידה והקצבה אינה אלא מצד הגבורה, לפי שהחסד והטעם

התפשטות יותר מהשיעור בכל הדברים, אבל הגבורה אינה מנחת לאור העליון 

אלא נותנת לו קצבה ומדה עד המקום שצריך שעד שם יתפשט האור ולא להתפשט 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 שמ"ש' מלכים והוא וניצוצין ועוד ז"א יש בו  תמ"רהרי נוק' היא המלך השביעי ויש בה  קסא

 זו"ןבעיבור הראשון,  יחד ניצוצין וכידוע שהז' מלכים נכנסים כולם במעי הבינה ונתקנים שם
 ניצוצין. אלף מאתיים ושמוניםיחד. הרי סך כולם 

 ' הממתקת.או דיןשיש בהם אותיות  אדנ"יאותיות  דינ"א קסב
ידי דיני  שהם בחינת דינים ונצטיירו על זו"ןדינין מתערין מינה הכוונה שיוצאים מהבינה  קסג

 בוצינא דקרדינותא. 
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כנודע. וכבר נתבאר  רהוספי רהן בכל ספיייותר, וזו הבוצינא היא דמדיד ועביד משיח

 במעוי דאימא.  קסדזהוכי היא גנ

כל המלכים שמתו יצאו מגו האי בוצינא דקרדינותא וכמ"ש בפרשת האזינו  והנה

ניצוצין אפיק זיקין בזיקין לש"ך עיבר וכו', כי אלו  ע"באדרא זוטא דף רצ"ב ב

הניצוצין דזריק האי בוצינא דקרדינותא הם מלכין ועלמין קדמאין דאתחרבו ומתו 

 שהיה בהם ש"ך ניצוצין כנ"ל. 

באדרת  כרע"י אותם הה' גבורן קדישין אחרנין שהם טיפה אימא כנ"ל וכנז ואח"כ

שהם  קסהו ונתקנו אותם המלכין קדמאיןבהם אתבסמ [קל"ז ב'דף ו] ע"אנשא קמ"ב 

 , ואז נצטרפו ונתבררו ויצא מהםנשא דף קל"הבפרשת  כריםש"ך הניצוצין הנז

הפסולת והמבורר שבהם עלה למעלה בסוד העיבור גו מעוי דאימא כנ"ל בדרוש זה, 

דבוצינא דקרדינותא זריק ניצוצין נציצין לש"ך  רנ"ד ע"בדף פקודי וז"ש בפרשת 

עיבר שהם ז' מלכים הנזכרים, ואח"כ בריר פסולת מגו מחשבה וכו', והוא ע"י אלו 

בהתחבר עמהם אלו הה' גבורן קדישין אחרנין נעשין  והנהה' גבורן קדישין אחרנין. -ה

רדינותא כנ"ל תאנא מן בוצינא דק בע" המ"דף תזריע בפרשת  כרהנז שכ"המספר כ

שכ"ה זגין לסטר חד  אע"ר"ט דף בלק פרשת "ש בניצוצין וכו', גם ז שכ"ה יןנפק

ד' קצוות הבינה -ההם מתפשטים בכל ות שהגבור וכו'.ואלו הם סוד פעמוני זהב של

אמר ר' חזקיה מסתכל הוינא וכו'  בע"קל"ב דף באדרא רבא ש ". וזקסואימא עילאה

' גבורות ה' פעמים הנהיר וסליק לשכ"ה עיבר וכו', כי בתחלה היו ש"ך בלבד שהם 

 ל]אוצרות דף לפי"ן עם א ה'משם אדנ"י שהם ש"ך ניצוצין, וכאשר נתחברו עמהם  די"ן

הי"ה שהם רחמים יותר מהם אז נתמתקו אה' שמות  שהם בחינת םה' דיני-ה [בע"

ואז  ניצוצין שכ"ה' משהם בגי אדנ"יה' פעמים דין נעשו ה' פעמים -ואז הונתבסמו 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
בראשונה  מתגלהא היא קו המידה שמתחיל גבוה מאד והוא תהנה אותה בוצינא דקרדינו קסד

שיש בו  טלא דבדולחאזה  מוחאשם לכן נקרא  גבורה דעתיקבמוחא סתימאה דאריך שכן 
מא מעוי דאיגוונים הרבה בטל הבדולח, והוא מודד כל המידות והספירות בכל מקום. ולכן ב

. וכן בבטן זו"ןששם נכנסים לעיבור זו"ן צריך לקבוע מידה לכל ספירה ולכל האיברים של 
שכן החסד ציור וולד אדם , בלעדה אין יש בחינה זוהנוקבא בעולם הזה ששם מצטייר העובר 

אי אפשר  כוסמתפשט ללא גבול ומה שתוחם גבולות ומידות היא הגבורה. ולכן מים ללא 
 שהוא גבורה.  אלהי"ם גימ' כו"סלשתות וה

: שאלה הגבורות נמתקות שעה"כ דף צ"ח ע"אראה  שכן אין הדין נמתק אלא בשורשו קסה
 .על ידי שורשם ע"ש

קה וארוכה שאין המקום כאן לבארה אך וודאי הרב כאן מעורר אותנו לסוגיה עמו הנה קסו
 ל"ו ע"א דףוהמשך מבו"ש דף ל"ה ע"ד פרק ב' החכמה ראה בשצריך לעמול בה שהיא עיקר 

 אבא הוא המברר בסוד במחשבה איתבריר כולה וניתן במעוי דאימא ושם נתקן. . ביאור לזה
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' שבו רחמים ושאר אותיותיו א-שם אדנ"י השכנ"ל  קסזרפיא דינאנקראת המלכות 

, ולכן הוא דין מזוג ורפיא, באופן כי שם אדנ"י הוא הנקרא דינא רפיא, ואז הם דין

 שכ"ה גבורות, ובהיותם שכ"ה הם ממותקות. 

המתחברת עמהם, וז"ש נהיר  א'הש"ך ניצוצין נציצין ונהרין מצד אות  אזש ונמצא

אז הם מאירים ואינם חשוכין. ובזה תבין מ"ש בפרשת שוסליק לשכ"ה עיבר וכו', 

' מ' ש"ך ניצוצין עד לא אתבסמו, ונערה שהיא בגימתזריע ענין נער ונערה, כי נע"ר בגי

ה' עילאה בינה המורה על אות א' -א בושכ"ה היא כאשר נתבסמו ע"י שם אהי"ה שה

כנגד ה' ראשונה  כרשבשם אדנ"י ונתבסמו ע"י ה' אלפי"ן שיש בה' פעמים די"ן כנז

שהיא בינה הכוללת ה' אלפי"ן ה' פעמים אור הנז' בתיקונים תיקון ה' אז נקראת 

יתיר ה' כי אז היא בבחינת שכ"ה דינין מבוסמין וממותקין, ואז יכולה להיות  הנער

 . ותחילה עד לא אתבסמכ מקבלת עמה זווג הזכר המזדווג בה משא"

הש"ך ניצוצין הם  ה' היתרים המבסמים והמתקנים והממתקים-ענין אלו הואמנם 

והנה מנצפ"ך  אצלנו במקומות רבים. כרהנז מנצפ"ךה' אותיות  ראיםהגבורות הנק

אלו ש, והחילוק שיש בין שכ"ה ניצוצין ובין ה' גבורות מנצפ"ך הוא זה פ"ר' הוא מבגי

שלה  קסחם נתונות בספירת המלכותהעצמה ו 'קוהשכ"ה ניצוצין הם גבורות הנ

שמות של אדנ"י, וכבר  ג'הכלים של ספירה זו הם  נותכל ג' בחישנו כמבואר אצל

נתבאר לעיל כי שכ"ה הם ה' שמות אדנ"י, אמנם גבורות מנצפ"ך הם בחינת גבורות 

נקודת ציון  ראתהזכר עצמו שאח"כ נותנם אליה ומתקבצים בספירת היסוד שבה הנק

 כנודע. 

בזוהר שהם  מותמקו מהבכ כריםניצוצין הנזנתבאר ענין שכ"ה ניצוצין או פ"ר הרי 

יצוצות נלים כשהיו בז' המלכים כנ"ל שיש בהם ג' בחינות והם  ותצבחינת הניצו

מנצפ"ך שגם הם בחינת ניצוצות וכולם הם דינים ין דניצוצורות, ונתקנו ע"י פ"ר א

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
פעמים דין  ה' כוונה זו של מיתוק וכו'" שפתי תפתח אדנ"י"תפילה בכוונת סידור ראה  קסז

 .שעה"כ דף ל"ה ע"א, וכן הי"הא' של א' העל ידי 
מלכות של הנוק' שם הוא מקום השכ"ה והם בחינה המעוררת את הזיווג. בספירת ה קסח

, כלי אלף דלת נון יודוהכלים שלמלכות זו דנוק' כולם שמות אדנ"י וזה סדרם: כלי פנימי 
בסידור וכן א ע" טע"ח ב' דף צ"שער השמות . ראה א אד אדנ אדניכלי חיצון אדני, אמצעי 

 ת"ת ומלכות:... ואמנם בזיווג וז"ל ף ל"ו אע"דמבו"ש ד. וראה הרש"ש ב' דף ע"ג ע"א
יש בכל  [כלים]בחינות  שלשההש"ך ניצוצין אשר במלכות הם באופן אחר כי הנה ידעת כי 

בחינותיה )כליה( הם שמות  כל שלשהספירה וספירה כנזכר והנה המלכות שבנוקבא דז"א 
אשר שם באופן אחר נרמזים  השכ"ה ניצוציןמלכות זו הם ספירת ה[ב]ושם  ,כנזכר שם אדנ"י
ניצוצין ש"ך שעל ידם מתחממת היא ומזדווגת עם ז"א... ע"כ ע"ש. הרי שה אדנ"יבשם 

 שבמלכות דנוק' הם בחינה הגורמת הזיווג.
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הם ממותקות יותר מאד מן השכ"ה ניצוצות.  קסטוגבורות, אלא שאלו של מנצפ"ך

 קעבכל מקום. ועיין לעילך מה ענינם מנצפ"דשכ"ה ניצוצין או פ"ר ד זו וזכור הקדמה

ותיות, ומשם תבין כי איצוצות שהם הנגין ותקודות נעמים ט אורות מיני ד' על ענין

'. או דה נהשבכאן שהיא בחי הניצוצות הם דמיון אלו הרפ"ח ניצוציןאולי אותם 

הנקודות שבנקודים היוצאים מן העין שהם  נהשהם בחיב' ה נהאפשר שהיא בחי

היותם נשברים שנתעלו  ידינים ואור חוזר ואור האחוריים המאירים בכלים אחר

 :יוןעריך האורות הנקראים אור ישר, וצמהם ונסתלקו ונסתלקו  מהם

 

 לי למזכרת:.

 הניצוצין ש"ך רפ"ח ופ"ר יש מהם בשבירה ויש בתיקון

 .בנוק' תמר ,בינה ש"ך כפולים בז"א שמש ש"ך בתוספת ה' בא תיקונם במעי

 .שכ"ה תיקון אדנ"י' דאימא ה' שמות אה' די"ן נתקנים על ידי חמשה 

 שכ"ה נערה ראויה לזיווג ,ש"ך נער

 בוצינא דקרדינותא גניז גו מעוי דאימא נותנת קצבה ומדה ומדיד משחתא

 שורשה גבורה דעתיק במוחא דא"א במחשבה איתבריר כולא

 ון לעורר הזיווג.בספירת המלכות של הנוק' נקודת ציכ"ה נתונות ה' גבורות ש

 

  

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 א'גבורות דאימא המתקנות וממתקות. ה'  אהיה חמישה הם בחינתמנצפ"ך -כנ"ל שה קסט
 ה' אדנ"י דינא רפיא. שכ"הנים ויהיו דיש"ך הם ה די"ן' פעמים ההי"ה שמתחברים עם אשל 

' מיני אור והם סוד ד' בחינות דהם  והנה וז"ל: העקודים פרק ה' אוצרות דף ד' ע"גשער  קע
טעמים, ואור האחוריים  א'שהיו כולם כלוליםבאלו העקודים. וזה פרטן, אור ההנ"ל  טנת"א

 הניצוצות, ואור תגיןלעולם, ואור הרשימו הוא  דיןהם בחינת  יםהוא נקודות, כי הנקוד
אשר מהם נעשו בחינת  אותיותהוא  כרשל הנקודות והתגין זה בזה כנז תהכא דייל הנופלות ע

 . כרתוהרי נתבאר בחינת הכלים איך נעשו שהוא מן ההכאה והבטישה הנז הכלים

ששמעתי ממורי זלה"ה כי כבר היו בחינת כלים בעולם העקודים רק שאלו הניצוצות  ונלע"ד
כמו  ותניצוצות שנשארו בכלים של הנקוד עמהם והוא כדוגמת הרפ"ח נתערבוהנזכרים 
. בנקודים ניצוציןיש בתוכם את ה הכליםע"כ. הרי שהאותיות שהם  בע"ה. לקמןשיתבאר 

הם רפ"ח אך בכלי העקודים יש גם כן בחינת ניצוצות אך לא ידוע מספרם מפני שלא נשברו 
, בסוף בין סוגי הטנת"אהכלים, לכן צריך לשים לב שיש שינויים קלים ומשמעותיים מאוד 

הנקודים ובשער  העקודיםשתעזור לך להבין היטב בשער טבלה שער העקודים סידרתי 
 .רפ"חובשער 
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 שער אורות ניצוצות וכליםמבוא ל
 

 ,ז"א ,או"א ,א"א ,שער עתיק ,עד כאן אחר שלמדנו בכללות את התיקון בשער הברודים הנה

וביאר שם במעי הבינה בחינות שצריך לתקן בעיבור ז"א  ג'-ובשער רפ"ח הזכיר כבר את ה

  .הניצוציןאת 

ילך הוא הכל בתיקון זו"ן והוא אבפרטות יותר עניין תיקון זו"ן שמכאן וכאן מתחיל לפרט 

עיקרי בכל הלימוד הזה שהוא קשור לכוונות שהוא תכלית הלימוד הזה וכנ"ל שעל ידי הכוונות 

ראה בתחילת עיונים  שיעור קומהשנכוון בכל יום בע"ה שבזה הוא כמו שביארנו עניין 

 והרחבות.

' יש בו ג-כולם צריכים להיכנס לעיבור ואע"פ שכל אחד מה( אנ"ך)לים כיצוצות ונורות א

מהם של עיבור וכולם כאחד הם בחינה אחד  -מקומות שונים באימא בתיקון שונה וגם שהם 

  יוולד זו"ן, בסוד רשות היחיד פרצוף אחד.

 חינת הז' מלכים נכנסו יחד להיתקן.שהם ב ז"א עם נוק'הראשון  בעיבור

סדר השערים שנבין עניינם היה צריך להיות אחר הנקודים והשבירה שער רפ"ח ניצוצין  הנה

ואז את שער עתיק וכו' עד ז"א, ולכן אם עבר זמן  שער אנ"ךואחריו  שער הברודיםואחריו 

 צריך לחזור להיזכר בתחילת הברודים איך היה.
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 פרק א - וכליםשער אורות ניצוצות 
 

 [שער י"טפרק א' מהוא  ייםחץ בע]

אלו נכנסו תוך  נותבחי ג', וכל אנ"ךיש בז"א, והם  נות' בחיג, כי א'עתה לענין ונחזור 

 . קעאעיבור נתמעוי אמא להתקשר ולהתקן ולהתחבר שם בבחי

מקומות  נתבחי ג'אלו בבינה בסוד העיבור, כי  נותבחי ג'נבאר עתה מקום כניסת  ולכן

 בארבסוד העיבור, והוא שהלא נת כרז"א הנז נותבחי ג'יש בבינה, אשר בהם נכנסו 

 . קעבבלבד א' צוףשבינה ותבונה נכללו ונעשו פר

בתחילה  [גע" ל]אוצרות דף הוא המקום אשר היה  א'מקומות שבבינה הם אלו, ה ג'ה והנה

הוא במקום שהיה  שניבחינת יסוד בינה העליונה בהיותה נפרדת מן התבונה. וה

 . קעגהוא מקום החתך שבין רגלי הבינה לראש התבונה ג'בתחילה יסוד התבונה. וה

אף על פי שעתה נתחברו הבינה והתבונה בפרצוף אחד, עם כל זה הרושם של והנה 

שאין לך שום אור שאינו מניח  קעדנשאר שם, כמ"ש במקום אחר כריםהמקומות הנז

 . רשימו במקומו אף אחר הסתלקותו משם

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 , הבחינות שיש והבטיח שיחזור לבאר אותם ג'ביאר את  רפ"חה לעיל בתחילת שער הנ קעא

ושלוש בחינות אלו הם בכללות זו"ן שנתקנים  .ניצוציןושם בשער רפ"ח ביאר רק את ה
להתקשר ולהתקן , ולכן צריכים להיות ביחד, ונקט ג' לשונות בעיבור ראשון לפרצוף אחד

 בעיבור במעוי אימא וממשיך לבאר.כנגד ג' הבחינות והכל  ולהתחבר
 ד'היות שם מלבישים על א"א מהגרון ועד הטבור הרב ביאר  או"אלעיל בשער  הנה קעב

יסוד דעתיק המגיע לחזה  גילוי וסיתוםומה שגרם זאת הוא בחינת  או"א וישסו"תפרצופים 
היסוד  עמוחין דגדלות נבקהרב בשער ז"א שכל זמן שיש ריבוי אורות או נתינת  רדא"א. ואמ
 פרצופים אבא ב' להיות ד' פרצופים חוזרים להיות בהעדר הגורםואז לאורכו זה דעתיק 

 .ז"אוכך הם כאן בעיבור אחד ותבונה פרצוף  ואימא אחד ויש"ס פרצוף
לבקיעת לעיל ביארנו שעל ידי עליית האורות המרובים בחזה דאריך אשר שם או"א גרמו  קעג

, ועל ידי הבקיעה נתחברו אבא ד' פרצופיםשהוא היה הגורם להיות שם  אורכוליסוד דעתיק 
, וכך במצב זה יהיה הזיווג והעיבור ועד אחדואימא ותבונה לפרצוף  ,אחדעם יש"ס לפרצוף 

ויסוד  ב'המקורי הראשון,  יסוד דבינה א'בחינות יסוד, ג'כך הרי יש על ידי באר שמהלידה. ו
והוא חיבור בין ב' הפרצופים  במקום החתךויסוד מחודש והוא  ג'המקורי מה שהיה. דתבונה 

 שני הפרצופים. כללותהחדש של יסוד בחינת שם הוא 
 רושם שלהם למטההיש בטבע האורות להשאיר  והנה וז"ל: העקודים פרק ה'שער  קעד

 במקום שהיו שם בראשונה
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, ניצוצות, ובמקום החתך נכנסו האורותבמקום שהיה יסוד הבינה שם נכנסו ה והנה

' בחינות ג' מקומות אלו ובהם ג, ובהיות כליםובמקום יסוד התבונה שם נכנסו ה

 :קעההנזכרים, זה הנקרא בחינת עיבור של ז"א במעוי של בינה

האלו אין זמן תיקונם שוה, שהכלים צריכים זמן רב  נותבחי ג'פשוט הוא ש והנה

להתקן, והניצוצות פחות מהם, והאורות זמן מועט. וזה פרטן, האורות אינם עומדים 

 ט'חדשים, ואח"כ נגמרים מלהתקן, והניצוצות נגמרים אחר  ז'בסוד עיבור רק 

ולם, זמן מיני עיבורים שיש בע ג'חדש. ולכן תמצא  י"בחדשים, והכלים נגמרים אחר 

 י"ב( בההיא עובדא דאישתהי עד ע"ב בגמ' )יבמות דף פ' כר, כנזי"ב, זמן ט', זמן ז'

 ירחי, ואכשריה רבה תוספאה. 

חדשים,  ז'הענין הוא, כי האמת הוא שאין האורות נגמרים להתקן עד גמר  וביאור

, כי בחדש ז'-קצת, עד שנגמרים בסוף ה ז'-אבל הם מתחילין להתקן מתחילת ה

נכנסים בחי' האורות  השני , ואז נכנסים בתוך הכלים, ובחדשקעונתקן קצתם הראשון

חדשים נגמרו כל האורות להתקן ולהכנס בתוך  ז'-שנתקנו אז. באופן שבכללות ה

 ט'הוא בניצוצות שנתקנים מעט ונכנסים בכלים עד גמר  הזרך דל הכלים, וכן ע

חדשים, שאז נגמרו להתקן ולהכנס בתוך הכלים, ואח"כ נשארים שם עם הכלים עד 

ויוצא לחוץ לאויר העולם  קעזהולד נולדהכלים, ואז  נתגמר י"ב חדש, שנגמרים גם בחי

 לו.  [דע" ל]אוצרות דף במקומו הראוי 

ימים  ג'-עתה איך מתחילין להתקן כל ג' הבחינות, ונאמר שפשוט הוא כי ב ונבאר

ימי קליטה, אז מתחילים להכנס קצת אורות, וקצת ניצוצות  ג'הראשונים הנקראים 

 בכלים, שכבר נת"ל שכל הג' בחינות נתקנים מעט מעט. 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
זה העיבור אלא  אינו כןבחינות מחולקות במקומות שונים  ג'שנראה לכאורה שהם  אע"פ קעה

וצריך לחזור ולזכור מה שלמדנו  שלם.פרצוף אחד הוא יוולד כמזה של ז"א במעוי דאימא ו
והולדנו את כל השפע שם מ"ה ותשלום שם ע"ב ס"ג דא"ק שהייתה עלייה ל בשער הברודים

ב"ן עבור כל הפרצופים. ואחר בניין כל הפרצופים העליונים נשאר השפע המיועד עבור זו"ן 
עתה באו"א והם יתנוהו להם ויבנו את פרצופם בעיבור, וצריך לדעת שגם בשאר והוא 

 יש פירוט. בזו"ןאך לא ביאר אותם ורק כאן  אנ"ךהפרצופים יש בהם בחינות 
האורות הם מתוקנים ואין וניצוצין, לכלים ושייך רק ל כי תיקוןהוא שצריך להבין  מה קעו

לבושים בבצלמים  הוא הלבשתם כאן תיקון, ומה שלכאורה מצריך להם בהם צורך תיקון
כך הוא תיקונם שעל ידי זה הם מתגלים, שיוכלו לפעול שכן אורות ללא לבוש אינם שובכלים 

 .אש"ל אות ב'שם .הלבשתםהיינו תיקונם כלום ולא יכולים לפעול וזהו 
חודש  י"ב-בכל זאת בסוף ה נתקנתבחינות וכל בחינה בזמן אחר  ג'עם היותם  הרי קעז
 אנ"ךבחינות  ג'-, גם מהפרצוף אחד יחיד ומאוחדגמרים גם הכלים הכל יוצא יחד והוא שנ

ימין שמאל אמצע, וזהו תיקון וכך אחר שיגדל אחד בג' קוים לכים בבחינת פרצוף ז' מ-וגם ה
 .דגדלותיבואו מוחין 
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כי האנ"ך כולם נכללו ונעשו בחינת תלת כלילן בתלת, והלבישו  קעחעיללבאר נתוהנה 

לנה"י דאריך, ואבא מכסה עליהם ומלבישן מצד ימין, ואימא מצד שמאל, ונמצא 

שמחצית אלו הבחינות עומדים בתוך אבא ומחציתם בתוך אימא, והנה אבא נותנם 

 .קעטימי הקליטה כמ"ש שלושתכולם לאימא, ב

לכים היה ז' מ-גם והשבירה והמיתה שאירע לאלו השכל הפ קפשכבר נת"לוהענין 

שלא בדרך קוים, ולמעלה בשער  הזבי גל עה לסיבת הפירוד אשר ביניהם, שיצאו ז

פירוש דרך קוים מה  בארעתיק יומין בדרוש הספיקות שיש ברישא דלא אתידע נת

התיקון הוא  נת, ונמצא שבחיהפירודבסוד  ביםרהשות ר ראיםעניינו, ואז היו נק

, והבן תיקוןיהיה להם  הזדי יל , ועזה בזהקוים מאירים  נת, שיהיו בבחילחברם יחד

ל , וזכור זה שתצטרך אליו בכואיך זה עיקר התיקוןמאד ענין הקוים מה עניינו, 

 . קפאקוםמ

, כרלהתקן בסוד עיבור תוך או"א כנז נותבחיג' -לכים בז' מ-כאשר עלו אלו ה והנה

וחצי היסוד וחצי המלכות הימיני עומדים בתוך אבא נמצאו חסד נצח וחצי התפארת 

 . מאומחציתם האחרים בתוך אי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 '.ברק א פשער ז" קעח
האש"ל פרק א' שער אנ"ך אות וסיכם זאת  ג' ימי הקליטה-צריך להבין מה נעשה בהנה  קעט
שהיא  בורותוגסדים ומוציא טיפת ח שמזווג יסוד דא"א מניה וביההסדר כך הוא  וז"ל:... ה'

טיפת  אימאול מ"ה דמ"הטיפת החסדים שהיא לאבא ונותן  מ"ה וב"ן דמ"ה החדשבחינת 
זיווג עליון דנשיקין וכמו שלמדנו  נלע"דזה )אבא עם אימא ג ואז מזדוו ב"ן דמ"ההגבורות שהיא 

בין אבא ואימא ואחר כך ביחוד אבא מיניה וביה מכין השפע  ןבמטבע ברכה שיש יחוד עליון דנשיקי
המ"ד שבו, וביום השני אימא מכינה השפע מ"ן מינה ובה שבה וביום השלישי נותן אבא המ"ד שבו 

קו נת ו הימיני עם חצי בחיומתקשרים כלים של ק מ"דומוריד טיפת  (נלע"דלאימא ע"כ 
 דייל ע וביום השני ,שבתוך אבא שהם חסד נצח וחצי ת"ת וחצי יסוד ומלכות הימיןהאמצעי 

 מתקשרים כלים קו שמאלי עם חצי קו האמצעי השמאלי שבתוך אימא אימאדמ"ן טיפת 
 שבתוךניתנו החצאין הימנים  וביום השלישי .שהם גבורה והוד חצי ת"ת וחצי יסוד ומלכות

ואז נתחברו ונתקשרו הכלים החצאין הימנים עם חצאין השמאלים שבתוך  אבא בתוך אימא
 אורותוה חתךנכנסו במקום ה ניצוצותוה תלתבלילן כלת קוים ת נתאימא זה בזה ונעשו בחי

כמבואר במבו"ש...  זווג או"א כל שלשה ימי הקליטהונמצא שנמשך  ...בינהבתוך היסוד ד
ניצוצין שהם מילוי שם  י"טימי הקליטה  ג'-ביסוד המתאים ונכנסו בבחינה וכל ע"כ ע"ש. 

 . ע"ח א' דף צ"ב ע"גכמו שיבאר, ראה  מ"ה
 '. טרק שער הנקודים פ קפ

ומזכיר אחת מסיבות השבירה שלא היו בבחינת  וחוזר מבאר התיקון, הזה כל הקטע הנה קפא
חשיבות הקוים בתיקון שכל  , ומהחיבורשלא היה ביניהם  רשות הרביםקוין והיו בבחינת 

 אחדות ואיחוד, ובזה יש ימין שמאל ומכריע קו מאיר מלמעלה למטה וכל קו משפיע זה בזה
ומבאר בקטע הבא שנמצאו הניצוצין בהתארכות א"א  .רשות היחידהפרצוף בבחינת ותיקון 

ה סוף . ראג' קויןואו"א הרי שבשבירה התחיל כבר בחינת תיקון שהיו הניצוצין בהתארכות ב
 שער הנקודים.
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' של הקליטה נתחברו יחד אותם החצאים שהיו בתוך אבא והיו אביום  והנה

ביסוד,  כות)נ"א נצח בחסד(, ויסוד בתפארת, ומל קפבלאחדים, ונכלל חסד בנצח

 . יחדקוים זה בזה ונתאחדו  נתונתקשרו בבחי

מא זה בזה ישל הקליטה נתאחדו ונתקשרו יחד החצאין שבתוך א ב'-יום הב ךכר ואח

נתקשרו יחד אותם שבתוך אבא  ג'-ביום ה אח"כהנזכר.  רךדל קוים, ע נתיחד בבחי

עם אותם שבתוך אימא, ואז נתן אבא לאמא המחצית שהיה בו, ונמצא שהז"א נתון 

 כל זה הוא בבחינת הכלים.  [אע" לא]אוצרות דף ימי הקליטה, ואמנם  ג'בסוף  מאבתוך אי

מא, ואבא יואחדותם היה על ידי זווג שנזדווגו אבא וא הכליםשבחינת התקשרות ודע 

ז' כלים אשר כבר היו -נתן טיפה דדכורא, ואמא טיפה דנוק', ועל ידי זה נתקשרו ה

בעולם בתחילה ונתקנו על ידיהם. ונלע"ד חיים שטיפות אלו הם מבחינת שם מ"ה 

 י"ב, ואחר כך נגמרים להתקן הכלים בקפגאשר על ידו נתקן הב"ן כנזכר לעילהחדש, 

 ל:"חדש כנ

'. אמנם בחינת איום ומחצה נתקן כלי הספירה ה נ"א' כלים נמצא שבכל זהם והנה 

. ואם תשכיל תבין א' ' חדשים, ונמצא שבכל חדש נתקן אורז-ב ז'האורות הם אורות 

כר העובר כמ"ש חז"ל )נדה ח' ע"ב( וכמו שהוא זמן הי ראשוניםחדשים ה ג'-כי ב

אורות חסד ותפארת ויסוד, לפי שתפארת ויסוד  ג'שיתבאר לקמן, הנה בהם נתקנו 

הם קו האמצעי, שהם רחמים, ולכן הם נתקנים תחילה עם החסד שהוא קו ימין. 

נצח אפילו שהוא מקו ימין אינו נתקן תחילה, לפי שהוא בחינת הרגלים, וגם אמנם 

, הנאמר על קפהבענין בהדי הוצא לקי כרבא קפדא קשור בהוד, וכמ"ש בדרושלפי שהו

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
התחתון היא יותר נכונה שכן בשאר הספירות הוא מכליל בסוגריים( "א )נ-נראה שה קפב

 . ע"כ נלע"ד.נצח בחסד, ולכן נראה יותר נכון חסד בנצחוכאן כתב  בעליון
ענין מ"נ מה ענינם והנה נודע כי כמו שהאיש  :...ז"ל ט פרק א מ"ב"שער ל -ספר עץ חיים  קפג

נותן מ"ד לאשתו ונמשכין מן המוח שלו כן ג"כ מן האשה מן מוח שלה יורדין מ"נ ברחם שלה 
ומאלו מ"נ ומ"ד הנמשכין מן המוח של הנקבה והזכר מהם ממש נוצר הולד שהם הנשמות 

וי' תתאה מוח נוקבא ואות ו' ואלו הם סוד ב' יודי"ן שיש בצורת א' כי י' עלאה הוא מוח זכר 
 . שער הברודים פרק ב'. ע"כ וראה גם בנתיים הוא חד פריסא דאתפרס

 .'פרק ו שער רפ"חבע"ח  קפד
בהדי הוצא וזה שאמרו " אחד בלי השניגופא, ואי אפשר  פלגינקראים תרי  נצח והודהנה  קפה

יכול לעשות הרבה  תשכן ח"ו אדם בלי יד אחכשלוקה אחד השני גם כן נלקה. " לקי כרבא
ולכן  כמה מטריםלקפוץ קצת יכול אולי ורק ח"ו בלי רגל אחת אינו יכול ללכת אבל  ,דברים

להיתקן בזמן  הי"םונשארים בחינת  חב"ד חגת"ןנתקנים  עיבורוהיות וב .הם נתקנים יחד
 ואינו( י"הדום י"ה )זהו דומ םהי"אלמ אל"םשהוא בחינת אורות  מדברהיניקה, שהילד אינו 

 .אש"ל שער ז"א פרק א' אות ה'ראה  חודשי היניקה. כ"דמתחיל ללכת אלא אחרי 
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הנצח והוד שאינן מתבררין לגמרי עד זמן היניקה שמן היותם דם חוזרים להיות חלב, 

 ויונקם הז"א, ואז נגמרים להתקן ע"ש. 

, קפוהניצוצות צריך בהם ביאור רחב, והוא תלוי בדרוש הרפ"ח שנתבאר לעיל ובחינת

ין מכל ניצוצ ע"בשמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, ד' -שהרפ"ח ניצוצין הם מושם נתבאר 

 . קפזא'

, הם בז"א לבדו כנזכר לעיל, שהם ס"ג מ"ה [בע" לא]אוצרות דף ע"ב ג"ר שהם והנה 

הוא בנוק' דז"א, ב"ן בחינת חסד ע"ב, וגבורה ס"ג, ותפארת עם נה"י מ"ה, אבל שם 

שמות אלו דע"ב ס"ג ומ"ה הם הניצוצות  ג'-והבן הקדמה זו היטב. ונמצא כי מ

 להחיותו, ואחר כך נבאר ענין הנוקבא בעזרת ה': דז"אשנכנסים באלו הכלים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 .שער רפ"ח פרק ב' קפו
 ...העיבור דייל אלו צריכין להתקן ע נותבחיג' וכל  :כתב וז"ל שער רפ"חהנה תחילת  קפז

" ע"כ ושם ביאר בארוכה את עניין מה ענינם כריםבתחלה ענין הרפ"ח ניצוצין הנז ונבאר
ע"ב מעסמ"ב שהם אורות הניצוצין שבכלים שנפלו לבריאה, חלק מהם שהוא  ד'הרפ"ח. 

ניצוצין ירדו עם רפ"ח כנ"ל בהתארכות או"א וא"א, ו באצילותכנ"ל נשארו  אבד"ובחינת 
. ויש בהם בחינות מז"א תחיית המתיםלהחיות אותם עד התיקון שהוא להם לבי"ע הכלים 

 ומאימא ומאבא כמו שיבאר בהמשך בפרק ב'.

 הרש"ש בנה"ש דף כ"ג סוע"דעיקר העבודה והתיקון הוא בניצוצין וכמו שביאר הנה 
 נפש רוח נשמה חיה יחידהומלבושי  כל מלבושי הנר"ן דאצילותונמצא עתה כי  וז"ל:...

וצריך  מעורבים מטוב ורעדבריאה יצירה עשיה שמכל פרטי פרצופי אבי"ע דכל ישראל הם 
 ,דרוחוע"י התורה  .הנפשמלבושי מעשיות במצות  .צותע"י התורה והמ שניתעתה לבררם 
  .דיחידהוע"י רעותא דמחשבה עילאה  ,דחיהוע"י המחשבה  ,דנשמהוע"י הכונה 

אבל ירידת הנפש רוח  אלא לצורך בירור המלבושים הנזכרשלא ניתנו התורה והמצוה וכמעט 
 הנזכר בבירורי מלבושיהםאלא לסייע נשמה חיה יחידה לעולם הזה לא לצורך עצמם ירדו 
כל התיקון שלנו בעולם הזה  הריע"כ. :להסיר זוהמת הנחש מהם ולבררם להאירם ולזככם

 הוא תיקון הניצוצין.



 חייםאוצרות                                                 רנד  

 

 לי למזכרת:.

 ,אורות ניצוצות וכלים נכנסו לתיקון בסוד העיבור

 ,בג' בחינות יסוד בהיות בינה ותבונה פרצוף אחד

 .ניצוצות במקום החתך ,כלים למטה ביסוד התבונה ,אורות למעלה ביסוד הבינה

 ,ניצוצות ט' וכלים י"ב בסיומם נולד הולד ,אורות ז' חודשים :ג' זמני עיבור

 תחילת תיקונם תלת כלילן בתלת שהיו בתחילה רשות הרבים בסוד הפירוד

 ,רשות היחידבעיבור נתקנו לחברם יחד בסוד 

 נתקן מה שבאבא,  הראשוןג' ימי קליטה ביום 

 ,בשני מה שבאימא, בשלישי אבא נותן לאימא

 ניצוצות ע"ב ס"ג מ"ה כולם בז"א והב"ן בתיקון הנוק'.
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 פרק ב' -שער אורות ניצוצות וכלים 
 

מה שנכנס תחילה בכלים להחיותם אינם השמות בעצמם, רק המילויים שלהם והנה 

מן השמות עצמן, כמבואר לעיל בדרוש  קפחנכנסים תחילה, שהם מדריגות שפלות

 . קפטהרפ"ח פרק א'

מספר המילויים לבדם של אלו השמות אחר אשר תסיר הפשוטות מהם הם  והנה

על דרך  ס"ג, ומילוי מ"וכשתסיר הפשוט שהוא בגימטריא כ"ו ישאר  ע"באלו, מילוי 

 . י"טעל דרך זה הוא  מ"ה, ומילוי ל"זזה הוא 

ם אמילוי דמ"ה,  י"טהמילוי התחתון שבכולם שהוא  צריך שתדע שתחילה נכנסגם 

לסיבת שהוא קטן שבכולם במדריגה, ואם לסיבה אחרת והיא, כי הנה ענין היות ג' 

שהוא מילוי דמ"ה,  עצמושמות אלו ע"ב ס"ג מ"ה הוא שתחילה לוקח בחינת חיות 

והוא מילוי ס"ג, ולוקחו מאמא, ואחר כך לוקח מאבא  קצואח"כ לוקח חיות גדול ממנו

 י"ט, והוא מילוי ע"ב. ואם כן מוכרח הוא שבתחילה יקח מילוי קצאחיות גדול מכולם

 המדריגות: מעלתשכך היא  מ"ו-ואחר כך ד ל"ז-שהוא חיות עצמותו, ואחר כך ד

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
המילוי ומדרגת ים וימלאו בפשוטים אם  בשמותיבאר סדר המדרגות  סוף פרק ג'לקמן  קפח

 הושם זה יבאר בערכנו אנחנו וכמו שנבאר. רא ,עצמו מתי הוא יותר משובח או פחות משובח
 .אות ג' אש"לסוף פרק ג'  בהמשך

המדרגות, וכן שיש מילויי השמות. בהם י"ב ו שמות שלמיםלמדנו שיש  רפ"חבשער  הנה קפט
, מה שצריך הרפ"ח ניצוציןכאן מדבר על התיקון ויש כאן שמות ומילויים ולא מזכיר את 

, לאצילות לתיקון רפ"ח שבהםשעלו הכלים והניצוצין שבשער הברודים ביאר הוא להבין 
חיבור בין יש אחר העליה מהבריאה, שעלייה של תיקון המלכים הוא ב והשלב הראשון

שני בחינות אלו הרי שבחיבור  הרפ"ח ניצוצין ובין הבחינות נשארו באצילות והם האבד"ו
, ומבאר כאן שמה שנכנס שלמים בחזרהאלא נתחברו לשמות  אבד"וורפ"ח אין יותר בחינת 

 . כל השמותשל השמות ולא  המילויבתחילה הוא 
ג' ימי קליטה, ואחר כך -ב י"טהוא מילויו והוא  מ"ההחיות שלו שהוא תחילה נכנסת הרי  קצ

גדול מכולם  מ"ושהוא  ע"ב, ואחר כך מילוי האימאגדול ממנו והוא מ ל"זשהוא  ס"גמילוי ה
 .אבאוהוא מ

על מה שכתב כאן מ וקשהוהוא ש זהשהאריך הרבה להבין עניין  ב'אש"ל כאן אות ראה  קצא
כאן ו עצמוהם מחג"ת דז"א  ע"ב ס"ג מ"הכל הג' שמות ש בשער רפ"ח פרק ב'מה שכתב 
וזה בקיצור שהמלכים שירדו  .או"א. והביא האש"ל שם ביאור ארוך לזה ע"שמ כתב שהם

, ובירורים אלו הם העליוניםהפרצופים  ושאר מאו"א וכן מא"אלבי"ע היה בהם בחינות 
תנו למוחין דמלכים להיות צלם ולבוש, והרי שבבא זמן יבחינות מהמוחין של העליונים שנ

בשעה"ק דף מ"א ע"א של הפרצופים העליונים וכמ"ש אלו בירורים  גם התיקון נתקנים
ו : כי אפילו פרצוף עתיק ואריך ואו"א וישסו"ת נתקנהביאו הרש"ש נה"ש דף ה' ע"ב וז"ל

לכים... ע"כ. ולכן ניתנים בתיקון מחדש להיות לו צלמים ולבושים ודווקא ז' מונעשו מבירור 
 הם הבחינות העליונות שבו וע"ש באורך ובעיון.



 חייםאוצרות                                                 רנו  

במעשה דרבי ואנטונינוס כי  קצבנבאר סדרן הנה נתבאר בגמראועתה  [גע" לא]אוצרות דף 

ימי  ג'-ימים, ואם כן מוכרח הוא שב ג'-אי אפשר לעמוד בשר בלי מלח יותר מ

 . קצגהקליטה נכנס איזה בחינת חיות ורוחניות בולד ההוא

ניצוצין דמילוי מ"ה הנזכר, אשר הם  י"ט-ימים אלו נכנסים בו בחינת ה ג'-אז ב והנה

, כי בפחות דמילוי י"ט, לרמוז על היות בהם כבר חיות, ועם הכולל הוא ח"יבחינת 

 האחרון הזה דמ"ה התחתון שבג' שמות כנזכר לעיל אין לו חיות בלעדיו. 

ניצוצות, לפי  שששל הקליטה נכנסים בו  א'ימים שביום ה ג'-הם מתחלקים בוהנה 

ר מצד ימין כנזכר אש אבאשאז מתקשרים יחד זה בזה כל אותו המחצית הנתון תוך 

, והיא כנגד קו א'היא קו  ו'ניצוצות של חיות, כי בחינת  ו', ואז נמשך להם קצדלעיל

מתקשרים ומתחברים יחד  שניהימין שעל ידו נתקשרו ונתחברו יחד זה בזה, וביום ה

מא, ואז נמשכים להם ישמאל הנתון תוך א [דע" לא]אוצרות דף זה בזה כל המחצית של קו 

ניצוצות בסוד קו השמאל שהיא  ו'והם  רות של חיות לקשרם ולחברםניצוצות אח ו'

שכולם מתחברים יחד מחצית של אבא במחצית של  שלישיגם כן, וביום ה ו'צורת 

 ו' אמא ונמצא שמחצאי קו האמצעי לא נתחברו עד היום הזה, וכנגד זה נכנסים

הקליטה ליכנס כולם תוך אמא ימי ג' ניצוצות אחרים כנגד קו האמצעי והרי נשלמו ב

 מ"הולהתקשר כולם בסוד ג' קוים וליכנס בהם י"ט ניצוצות של חיות, שהם מילוי 

אלפי"ן  ג'ווי"ן אלו הם בחינת  ג' שהוא חיות ז"א עצמו כנזכר לעיל. והנה מציאות

 .קצהשיש במילוי מ"ה

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 .סנהדרין צ"א ע"ב קצב

, הרי הדם הוא הנפש והוא מחיי את בשר עם המלחשל שהביא הרב להבין משל זה  צריך קצג
אך היות ומתו המלכים אם כן הדם הוא ההיפך גורם להפסד הבשר,  בחיים חיותו. הבשר

 לחיות החדששרומז  הוא המלחהרי נכנס הניצוץ וצריך רוחניות וכאן וכאן בתחיית המתים 
 לא יחיו.בלעדה שבא להחיות את המתים ו

 .פרק א' קצד

של  א' ג' הימים שביום-בי"ט שהוא  מילוי שם מ"הכאן ביאר לנו בפרטות כניסת  קצה
' ב. וכן ביום בימיןרות או ו' וכנגדו נכנסים ימין הקליטה כנ"ל נתקנים הניצוצין באבא בקו

היות שצריכים גם שיתחברו החצאין  אמצעיבקו  ןוכנכנסים ו' אורות  שמאלבאימא בצד 
ימי ג' חלקי אורות הרי שבסיום  ז'וגם החיבור והכל ינתן באימא לכן נכנסים האמצעיים 

  נכנס.מ"ה י קליטה כל מילו

כמו שביאר הרב בכמה  ו'-ב א' נעלמת-הא' שבשם מ"ה שכן  ג'' ווי"ן אלו הם בחינת והנה ג
" כוונות החגים מקור הישועהמקומות והבאנו זה באורך בכוונת ראש חודש אלול ראה ב"

ימי חג הסוכות אז  ז':.. ודע כי ד"ה ודע וז"לשעה"כ דף ק"ד ע"א  חגי תשרי. הבאנו שם א'
כל  שנכללו בוהיסוד אחר  נתבלבד אבל זווג שמיני חג עצרת הוא בבחי ו"קהוא זיווג בסוד 

' אדף קפ"א ע"א באות  בזוה"ק בפר' תצוה' וזה סוד מה שאמר וולכן היסוד נקרא  ו"ק-ה
רין ת' כזה הם סוד אהם גדפוי דאות  ו"ק-' כי הו'(, כי בעת הזווג נעשה בחינת ה)צ"ל אות 
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העיבור, כבר נתבאר לעיל שהניצוצות נגמרים להכנס ולהתקן בתשעה חדשי והנה 

וכשנמנה כל חדש מהם משלשים יום יהיו כולם ר"ע ימים, והולד נולד ברע"א ימים, 

ֵתן יְ על פסוק  קצוכמ"ש בגמרא )רות ד, יג(, שהמשך ימי העיבור הם ָלּה ֵהָריֹון  דוָ דַויִּ

 :רע"אבגימטריא הריון שהם 

 ר"ע-ניצוצות והשאר ב ח"יימי הקליטה נתקנים  ג'-הוא שבוהענין  [אע" לב]אוצרות דף 

כנזכר לעיל. ונודע  רפ"חימים נתקנים ר"ע ניצוצין ניצוץ א' בכל יום, שבין כולם הם 

ר"ע ימים הם זולת ימי הקליטה שכן אמרו בגמרא )שם( אין האשה יולדת אלא -שה

ר"ע ימים הם ימי ההריון המוכרח שהם -או לרע"א או לרע"ב או לרע"ג, לפי שה

ימי הקליטה שיש בהם ספק אם נקלט ביום  ג'מים היתריים הם י ג'-תשעה חדשים, ו

הניצוצין הנשארין מן  קצזג'. ונחלק עתה בחינת ימי ההריון בר"ע-ב' או ב-א' או ב

 הרפ"ח. 

' ימי גנגמר צורת הולד, והענין הוא שאחר  מ'שביום  קצחאמרו רז"לנודע שוהנה 

ניצוצין דמילוי מ"ה שהוא בחינת חיות הז"א עצמו, אחר  י"טהקליטה שבהם נכנסו 

ימי הקליטה יהיו  ג'על  ל"זניצוצין, ואם תוסיף  ל"זכך נכנס מילוי דס"ג דאמא, והם 

דס"ג דאמא, שהיא נותנת ציור בולד, כנודע  ל"ז, שאז נגמר מילוי קצטארבעים יום

ים ֶאת ָהאָ "מפסוק )בראשית ב' ז'(  יֶצר ְיהָֹוה ֱאֹלהִּ  :"ָדםַויִּ

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

ולכן שמיני עצרת  ומתטמרין ונכללין תוך ו' שבאלף ואין ניכרת אז רק אות ו' לבדהשבה  יודין
, וזה נפלא להבין ע"ש א'' בלבד והיא בחינת והרי איך נראית  הוא יום אחד בלבד... ע"כ.

 דוגמאות נוספות. ראה לקמן בעיונים והרחבות.
 .נדה לח ע"ב קצו
, הרי חזר כאן לבאר שהם ר"עועוד  ח"יניצוצין בהריון שהם  רפ"חהרי שנכנסו בחינת  קצז

ועבר לשמות שלמים, כאן חזר לקשר  רפ"חהנתקנים רפ"ח ניצוצין אע"פ שעזב בתחילה ה
 הכל.

 .נדה ל' ע"ב קצח

ניצוצין  ל"זימי הקליטה ועוד  ג' וכאן החשבון הוא ארבעים יום ליצירת הוולדהנה אמרו  קצט
'. וצריך הרבה להאריך ג מנה את הימיםניצוצין  י"ט' ימי הקליטה ג-, ואע"פ שנכנסו בס"ג-ד

ונפ"מ אם  יש צורה לוולד שהוא כברלעיניננו רק המקום, כאן אין ו ארבעיםבעניין המספר 
שאימא נותנת את  .ם"אגימ'  אחדארבעים ומיום  א"םנקראת  שהועוד שכבר האוכו' הפילה 

כי בוצינא דקרדינותא היא סוד  רושפי וז"ל: יללע שער רפ"חפרק ה' בסוף ציור הוולד שכן 
כי לסיבה זו אמרו  בגו אימאכל הגבורות והדינים מעיקרם, והנה היא עומדת  שורשבחינת 

  גניז גו מעוי דאימאוז"ש באדרת האזינו דהאי בוצינא דקרדינותא  בזוהר דדינין מתערין מינה
היא הנותנת קצבה ומדה ומדיד , ולכן הבוצינא הזאת בע"האזינו רצ"ב  רשתפשם כר כנז

 ... ע"ש.במאמר קו המדה כרמשחתא לכל ספיראן כנז

 המצייר את הוולד. בוצינא דקרדינותאשהוא  קו המידהשיש בה באימא בחינת הרי 
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יום נגמר צורת הולד  מ'-מא כנודע. והרי שביהיא בא רלסיבה זו נקודת הציר"יוגם 

יום שנגמר צורת הולד יש  מ'-ניצוצין אחרים דמילוי ס"ג, והרי כי ב ל"זשהוא כניסת 

 . ראמ"ה וס"ג מילוי נתבו בחי

ניצוצות והם גימטריא  נ"ז רבהניצוצות עצמן שהם י"ט ול"ז בגימ' נתאם תמנה בחיגם 

, וגם נתבאר אצלינו ז"אששם ההוי"ה הוא ב רג, שכבר נתבאר אצלינואל הוי"ה

ב' -, שעתה נגמר ונשלם ליקרא ביצירההוא בעולם ה אל הוי"השמות אלו  ב'שחיבור 

 שמות אלו. 

שאז הוכר העובר, כמ"ש  א'-חדשים ה ג'שאחז"ל והוא ענין  ג'יש זמן  ךכר אח

חדשים. והענין הוא  ג'במשנת היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיהיו לה  רדראבגמ

, שהוא המצייר צורת הולד, עוד ס"גיום של יצירת הולד שנכנס שם מילוי  מ'שאחר 

 ימים אחרים.  מ"ו-ניצוצות דמילוי ע"ב, ב מ"ונכנסים בו 

וכבר נשלם  ,ע"ב ס"ג מ"ההמילויים של  ג'ימים שבהם נכנסו  פ"ובין כולם הם  והנה

י שאינם פל עף לגמרי. וא היכר העובר רא, ואז נקרהטיפת הדכורא שהוא ע"ב להצטייר

בצמצום,  לאו דווקאחדשים  ג'בגמרא  אמרושה ג' חדשים שלמים, אין חשש, כי מ

 פ"ו עם הכוללות: כרובפרט אם תמנה החדשים חסרים יהיו פ"ז, ימים שהם הנז

 

 

 

 

 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 שכן היא מציירת את הוולד, וזהו צירי. ר

, הרי ציורשרומז ל צירימביא סיבה נוספת שאימא היא המציירת הוולד והיא נקודת ה רא
. והמילוי של הס"ג שהוא מאימא הרי י"טנכנס בוולד בחינתו שהיא מילוי המ"ה כנ"ל 

 שאימא היא המציירת הוולד שבסוף כניסת המילוי שלה יש ציור הוולד.
 כולל.הם ע רב

 .ע"ח שער דרושי אבי"ע פרק י"ד רג

 .ב ע"א"יבמות מ רד

שנצטייר  ,וולדהוא מאבא ובסיום כניסת טיפת הדכורא ב ע"בהנה לעיל ביארנו שהמילוי ד רה
 ,י"טבבחינתו  .עובר מלאשהוא  היכר עוברהוא עם מילוי הע"ב הרי על ידי אימא בתחילה 

חודשים ומבאר שאם חסרים כמה ימים אין  ג' אחרי ,מ"וובחינת הדכורא  ,ל"זבחינת אימא 
 בכך כלום.
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 לי למזכרת:.

 נכנסים תחילה י"ט ל"ז מ"ו מילויים של שמות

 י"ט בחינתו ז"א שהוא מ"ה בג' ימי קליטה

 ,ל"ז אחריהם מאימא שהיא ס"ג עד ציור הוולד בארבעים יום

 של עוברהיכרו כמשלוש חדשים זמן מ"ו אחריהם מאבא שהוא ע"ב עד 

 יון ניצוץ בכל יום סך כולם רע"א כמנין הריוןשאר ימי הר

 ר רפ"חועוד י"ט של ימי הקליטה כמספ

 ניקוד הצרי באימא שמציירת הוולד במעיה שם הבוצינא.

  



 חייםאוצרות                                                 רס  

  גרק פ -שער אורות ניצוצות וכלים 
 

ניצוצין, והוא סוד מ"ש בגמרא )כתובות  ק"באם תמנה הניצוצות עצמן יהיו  ואמנם

זה סוד וחנינא בני די לו בקב  גם ופרישות. ט'-ב ע"ב( רוצה אשה בקב ותפלות מ"ס

ע"ב(. פירוש שבהיות ג' מילויים אלו  כ"דשל חרובין מערב שבת לערב שבת )תענית 

המלכים א' דאתחרבו כנזכר  נתחרובין שהם בחי ק"ב נתחסרים מז"א, היה בחי

ק"ב קע"ו ע"ב(, וכשנכנס בו זה הף קל"ה ע"א(, ובספרא דצניעותא )דף באד"ר )ד

שהם ג' מילויים הנז', אז הוא מתוקן ושלם, ואז חייב בחלה, כמ"ש במסכת עדיות 

)פ"א מ"ב( בית שמאי אומרים מקב לחלה, ובית הלל אומרים מקביים שאז חייב 

מה שאמרו בגמרא )ירושלמי שבת פ"ב ה"ו( אדה"ר היה חלתו של  סודבחלה. והוא 

 . רועולם

 ג'הוא טוב, והם סוד  א'-קבים יש, ה ב' ביאור משנה זאת הענין הוא, כי הנהואמנם 

. וזהו רזפנים נת, והוא מבחיק"בבגימ'  י"ט ל"ז מ"ו, שהם ע"ב ס"ג מ"המילויים 

, רביעימעשרה ופרישות, שהאשה היא שם ה [בע" לב]אוצרות דף ק"ב שהאשה רוצה בו 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
את כל סדר התיקון,  רמזו והסתירו בדבריהם איך חכמיםאותנו למד הרב יבפרק זה הנה  רו

אשה היא רמז לשם יבאר שה .מתשעה קבין ופרישותשאשה רוצה בו  בקב ותפלותהתחיל 
ולא דבר אחר וזה מה שחשוב להם להיתקן אחד קב שהם בחינות המלכים שצריכים  ב"ן

  .רוצים להיתקן, הבירורים, שהםמפני  ט' קביןאע"פ שהם דברים גדולים כמו 

רבי שדי לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת שכן אמרו על  לרבי חנינא בן דוסאעובר  ומשם
 ובזה לא היה מתקן הבירורים זכה לבנים גימ' ק"בלא קודם שבגלגול  חנינא בן דוסא

, ולכן עניינו של רבי חנינה בן דוסא ק"ב חרוביןבחינת  יההמתקן הק"ב שכשחסר מהז"א ה
מאמרי  רשעראה כנ"ל  דווקאוזה מערב שבת לערב שבת  ב חרוביןהקבגלגול זה הוא לתקן 

 וכמו שעוד נבאר.  רז"ל דף ט' ע"ד.

לחלה, והוא האם בהיות  קבייםלחלה או מ קבלמחלוקת בית שמאי ובית הלל האם מ ועובר
בכל בית שמאי של  דעתםקב טהור שיתקן כמו  גםיש ש כאילואני רואה מספיק וקב חרובין 

בכל  בית הללדעתם של  כמו קבייםויהיו את הקב המתקן  גם שאני צריך לראות אומקום, 
 ויבאר עוד. מקום.

ואיש  :...פרשה יד פסקה א -מדרש רבה בראשית בלאדם הראשון מה שאמרו  ואז עובר
שנאמר  חלה תרומהונקראת  תרומות יהרסנה זה אדם הראשון שהיה גמר חלתו של עולם

כאשה הזאת שהיא משקשקת כם וגו' א"ר יוסי בן קצרתה )במדבר טו( ראשית עריסותי
ן ָהָאֶרץ כך בתחלה  עיסתה במים ומגבהת חלתה מבנתיים יֶצר וגו' ואחר כך ְוֵאד ַיֲעֶלה מִּ ַויִּ

ים ֶאת ָהָאָדם ובעצם  .צריך גם לתקן קלקל... ע"ש. ועוד במפרשים איך הוא שוגו' ְיהָֹוה ֱאֹלהִּ
, בית שמאי ובית הללהתיקון וזה עיקר מחלוקת גמר או צריך לראות  החטא יבוא גם תיקון

 בחלה שגם אדה"ר היה חלתו של עולם. ובחיוב חלה בכניסה לארץ, כמו שנבאר להלן.
 הויות שלמות ולא אחוריים.מ. שהם פניםגימ' מאה ושמונים גימ'  ע"ב ס"ג מ"ההנה  רז
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' מילויים הנזכרים גכנודע, ומקבלת  חלה, שהיא מלכות הנקראת ב"ןשהוא שם 

 טהור.  ק"בהנקראים 

ק"ב חרובין, שזה היה בזמן חרבן ומיתת המלכים כנזכר, וזה  ראאחר הנק ויש ק"ב

אינו כל כך טהור כמו הראשונים, לפי שהוא מבחינת אחוריים שהקלי' נאחזים בו, 

שמות ע"ב  ד'-שהם גרמו חרבן המלכים, כמ"ש בעזרת ה', והם ד' בחינות אחוריים ד

מהם כנ"ל )שער רפ"ח פ"ב(, אשר  שםשיש בכל  ששיתג מ"ה ב"ן, שהם המדריגה הס"

אותיות מילוי, חוץ ממילוי אחוריים דשם כ"ו יש באחוריים המלאים של כל שם מהם 

 . ק"באותיות, נמצא סך כל אותיותיהם כ"ד שאין בו אלא  ב"ן

בחלה, כיון שכבר יש , פסקו בית הלל שהוא חייב ב' קביםב' בחינות אלו שהם  וכנגד

הטהור, הרי נתחייב בחלה. אבל בית  ב'-עליהם ק"ב ה נוסףבהם קב הא' של חרובין, ו

זה סוד  גםאל הק"ב הטהור ודי בזה.  רמז כבר יש בו א' שמאי סברי שכיון שיש ק"ב

משנת מסכת חלה )פ"ד מ"ד( קב חדש וקב ישן שנשכו זה בזה וכו', והם ב' קבין 

 . רחימי החרובין, ואחד חדש עתה בימי העיבורהנזכרים אחד ישן, ב

דברי רבי  ס"ה ע"ב( הקיטע יוצא בקב שלוף סוד מה שאמרו בשבת פרק ו' )ד גם זה

הדבר שהנה אלו המלכים שמלכו בארץ אדום שמתו שהיא בחינת  וביאור. רטמאיר

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
, הבירורים שרוצים קב אחד ב"ןשם האשה שהיא בחינת ההרחיב את הביאור בעניין  הנה רח

שיבוא הטהור אחר בית שמאי מקב לחלה וזה מספיק לפי  .חלהבלבד לתיקונם. ועוד בעניין 
  מקביים לחלה.בית הלל  ואז יש תיקון לכן לפיבפועל  שצריך שיבוא הקב הטהוראו כך, 

 שיבוא תיקוןשבעצם החטא רואים של עולם  חלתו בעניין חטא אדם הראשון שהיה וכן הוא
בחלה בני ישראל שנתחייבו גם עניין  ובזה תבין או רק בתיקון עצמו נראה אותו הקב הטהור.

כי בזה שנה של כיבוש וחילוק,  י"דאך בתרומות ומעשרות נתחייבו רק אחרי  בכניסה לארץ
באדם הראשון . וכן בית שמאי, וזה כחילוקהשיבוא הכיבוש ויש וודאות  שנכנסו לארץ

שהלכה כמותם לעתיד לבוא שבחטא הוא הקב חרובין שיבוא  חלה כבית שמאיא שהו שחטא
 בוודאי התיקון מחטאו.

 הששיתשהיא המדרגה  עסמ"בהחרובים שהוא אחוריים של המלא של ד' שמות  ומהו קב
הכל אותיות  כ"דיש שם ב"ן בועס"מ -אותיות בכל אחד מ כ"ושיש בהם רפ"ח במדרגות ה

  .הטמא שירדו המלכים שםאותיות הרומז לקב  ק"ביחד הוא 

" שצריך אמנם על פי דין קב חדש וקב ישן שנשכו זה בזה" חלהמשנה מסכת  ומה שהביא
, אך רמוז שהם נושכין ונוגעים זה בזה שהם קשורים החדשלהפריד עוד קצת שלא לאכול מ

 שבבוא האחד יבוא גם השני. 
. אך מתחיל לבאר לנו בארוכה כל התיקון הזהסוד מביא משנה נוספת שממנה יבואר כאן  רט

ובתיקון בבחינת  ,רשות הרביםעניין ירידת המלכים ועניין היותם בלי תיקון פרצוף הם סוד 
. וזה ביאור ההוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים רשות היחידעיבור ופרצוף יהיו בבחינת 

לא רק רשות הרבים ים בנקראכל עניין המלכים הם תמיד אלא  בשבתשאינו כל כך כפשוטו 
 שהוא התיקון בבחינת פרצוף. רשות היחידבשבת והיצאה לתקנן היא רמוזה כיציאה מ
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שבירתם וירידתם בעולם הבריאה, ושם נתגלו בחינת הקלי', ואלו המלכים נאחזו 

 בקלי' ונעשו בחינת נשמה עליהן. 

נתבאר לעיל )שער הנקודים פ"ב( שאלו המלכים הם בחינת שבעה תחתונות של וכבר 

הנקודות שיצאו מאורות העינים כנזכר לעיל באורך, ואלו השבעה תחתונות הם  י'

', ואלו כולם יצאו נפרדות זה מזה שלא נוקהיא  שביעית, והו"קלל שכו ז"אבחינת 

בדרך קוים, כמש"ל )שער המלכים פ"א( ולא היו מקושרות זה בזה אלא כל אחד בפני 

, שאין רבים אלא אבהן דאינון רשות הרביםעצמו זו תחת זו כנזכר לעיל, ואז נקראים 

חג"ת, כנזכר בספר הזוהר ובתיקונים. ואחר כך כשנכנסו במעי הבינה בסוד עיבור 

שנתקשרו ונתחברו . והענין ד'' ורחבו י, שגובהו חידיהשות רכנ"ל נתקנו ונעשו 

הקדמה והבן כולם בבחינת קוים מקושרים, שהדבר הזה נקרא פרצוף.  ונתאחדו

 דייל זו בזו ע מקושרותתמיד אצלינו, שהוא היותם  כרפרצוף הנזוזוכרה שתבין מלת 

זו בתוך זו, כמבואר לעיל בדרוש עתיק  מתלבשותזו בתוך זו, ו המתפשטיםקוים 

שרוחבו  ז"אכל הו"ק פרצוף אחד מיוחד הנקרא  ראיומין )פ"ה( ע"ש היטב. ואז נק

 . ריאלפי"ן שהוא בז"א כנודע' אותיות דמילוי יאותיות הוי"ה וגובהו  ד' שהוא ארבעה

אלו המלכים עדיין לא נגמרו להתברר עד ימות המשיח, שאז יבוררו לגמרי, והנה 

ַלע ַהָמֶות ָלֶנַצח"והסיגים יתבטלו בסוד  )ישעיה כה, ח(, והטוב שבהם יתבררו  "בִּ

בכל יום, ובביאת  מעט מעטויתחברו עם הקדושה, אשר בהמשך זמן רב מתברר 

אלו המלכים שעדיין שם בסוד נשמה אל הקלי' נק'  והנהלהתברר. המשיח יושלמו 

ע"ב , שהיא בחינת מילוי הנעלם בשם ק"ברה"ר, וכל מזונם והשפעתם אינה רק בסוד 

 . ריא, שהם מ"ו ל"ז י"ט כנ"לס"ג מ"ה

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
הנה כאן מחזק לנו הבנת ההבדל בין רשות הרבים שהמלכים ז' תחתונות של הנקודים שהיו  רי

שנתקשרו חד סמכא ולא מקושרים ולא מאוחדים ולא נכללים זה בזה. ומהו התיקון אמר "
 ועוד אמר" פרצוף כולם בבחינת קוים מקושרים, שהדבר הזה נקרא ונתחברו ונתאחדו

" זו בתוך זו מתלבשותזו בתוך זו, ו המתפשטיםקוים  דייל זו בזו ע מקושרותשהוא היותם "
. הרי שחידד היטב ההבדל בין רשות הרבים לרשות היחיד וזה צריך לזכור היטב גם ע"כ

 עם ישראל, שהוא התיקון לגאולה שלמה. אחדותבימינו ביננו את עניין 
ממשיך לבאר לנו שמה שנתקן על ידי המאציל בבריאת העולם אינו נגמר ומה שהיה הנה  ריא

בגלל החטא נשאר לנו הבירור והתיקון הזה במשך ששת ולא גמר צריך אדם הראשון לתקן 
 ךצריחד מהם כל אאלפים שנה, ובכל יום כלל עם ישראל מתקנים את הבירורים הללו ש

 תיקון של ק"ב הטהור של הפנים לתקנן בעיבור וכו' וכנ"ל.
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, אז הוא יותר גרוע מהמילוי עצמו בלתי מילויכי לעולם כאשר השם הוא לבדו  ודע

יחד השם עם מילויו, אז השם בעצמו בפשוטו הוא  שניהםשהוא לבדו, אמנם בהיות 

 ריביותר חשוב ומעולה מן המילוי שבו, וצ"ע לעיל.

אלו המלכים הנז' הנשארים למטה בסוד רשות הרבים אינם  והנה ג[ע" לב]אוצרות דף 

חרובין שהמלכים ק"ב , והוא סוד כרהנז ק"בה הזדי יל מתפרנסים וניזונים אלא ע

נשארו חרבין ויבשים בסוד ומלכין קדמאין מיתו הנז', בספרא דצניעותא פרקא קמא, 

לרמוז על  אלהי"ם' מבגי מלו"יאבל מן השם עצמו אינם יכולים להתפרנס. והנה 

שהוא  מלויהמלכים הנז' הנק' אלהים בסוד הדינים, ולכן אינם מתפרנסין אלא מה

 .כרכנז ק"ב' עולה מבגי ריג, והואאלהיםימטריא בג

ביום השבת אסור לטלטל ברה"ר שהוא רשות אלו המלכים הנז'. והנה הוא  והנה

, אחר התיקון. ורבי ז"אמוכרח שיתפרנסו ויוציאו להם מזון מרשות היחיד שהוא 

שות שם בר כרשלו הנז ק"ב-קיטע לבד אז יצא ב נתמאיר סובר שהז"א בהיותו בבחי

קיטע.  ראלבדו, לכן נק כרהנז ק"בה נתלפרנסם, ולהיות שאינו יוצא רק בבחי ביםרה

כי השם עצמו נקטע ועלה למעלה, אבל הקב שלו בלבד שהוא המילוי הוא היוצא 

שמילויים הוא  ע"ב ס"ג מ"הג' שמות -, וכבר הודעתיך לעיל שהרידלפרנסם ברה"ר

רפ"ח פ"ב(.  ערחג"ת שלו כנ"ל )ש רטונת, הנה שלשתן הם בז"א לבדו בבחיכרהנז ק"בה

הז"א קיטע על שמם, שהם עולים למעלה ומילויים שהוא הק"ב יוצא רא ולסיבה זו נק

  לחוץ:

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
כשהוא פשוט או מלא והמילוי, צריך להבין שהכל מדבר  הוי"השם מבאר לנו מעלות כאן  ריב

וזה וכו'  ס"גאו  ע"ב, שכן בהיות שם הוי"ה הכתוב בתורה איני יודע אם הוא בערכינו אנחנו
ובורא  אור , כמו שפירש בריש שער הפסוקים על יוצריהדבר גרוע בערכי שהחיסרון הוא ב

שאין לי חושך בריאה הוא בחינת  בערך נחשב אורפס קצת ת, יוצר זה בחינת יצירה נחושך
 ה תפיסה כלל.ב

אלא  כביכול אינו גרוע בערכיעם המילוי זה לי גילוי גדול ונחשב שהתגלה ולכן  אך כשהשם
 וודאי שהפשוט מעולה מהמילוי. הפשוט והמלא, וגם כשהם יחד שאני משיג מקומומעולה 

 .דב"ש על פרק זה דף מ"ב ע"דראה פירוש הרב 
 בגימ' ק"ב. מ"ו ל"ז י"ט הוא ע"ב ס"ג מ"ההויות ג' -המלוי של ה ריג
הנה התחיל באיסור הוצאה בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים אך מבאר הרמז שבמשנה  ריד

ן נעשה דווקא בימי חול ולא בשבת אך הכל הוא רמוז במשנה זו שאינו בשבת בלבד שהתיקו
 זו. 
לכן נקרא  יםיוצא. ורק המילויים ק"פשהם  ע"ב ס"ג מ"הגימ' עם הכולל  קט"עהנה  רטו
 .שנשאר הפשוט ולא יוצא לפרנס הבירורים בין המלא למילויים קטעשנ
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שכל אחיזת הקלי' ביום שבת הוא בנה"י, שהם רגלין שבת בענין  רטזשנתבאר גם דע

, ואז נשאר מקומם פנוי וחלל ריזדז"א בלבד, שמתעלין ביום שבת למעלה ממקומם

, ולכן נקרא הז"א קיטע, בסוד אלו הרגלים ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמתד( "א, י"מות לבסוד )ש

 כנזכר. ק"ב שנקטעו ועלו למעלה ממקומם, ולא ירד אלא ה

תא חזי שמענא דעובדא הוה בחד בר נש תיקונים דף ק"ג ע"א תבין מ"ש ב גם בזה

הזה ממילוי ג' שמות ק"ב . פירוש כמ"ש לעיל שהז"א יש לו הריחמאינון בעלי קבין וכו'

זה הוא בגימטריא אלהינו, ולהיותם  ק"בע"ב ס"ג מ"ה אשר בו כנזכר לעיל, וגם 

כנזכר, ואלו השבעה מלכים  אלהיםבגימטריא  מלוי-ש דיןמבחינת מילויים הוא 

שמיתו בארץ אדום כולם ירדו למטה והובררו שם, והם עומדים שם בבחינת רוחניות 

 ונשמה אל הקליפות. 

יש מקום בגן עדן התחתון אשר שם היא נקודת הבינה, ושם קרוב אליה עומדים והנה 

אותם המלכים שמלכו בארץ אדום, ואותם הנשמות של הצדיקים אשר שם כולם הם 

 [דע" לב]אוצרות דף הנזכר, ולכן הם צריכין  ק"ב-מבחינת בעלי קבין, כי הם מסוד זה ה

 להתלבש באותם הקבים ודי בזה. 

מבבל, וכל  רב, כל דיתב ח, ע"א( כ"דף צ דשחהר מ"ש בתיקונים )זו ריטבזה תבין וגם

משאר הארצות. פירוש כי בצאת ז"א להשפיע באותם  רבאמארץ ישראל, וכל רבי 

 המלכים העומדים בחוץ לארץ אינו יוצא רק בבחינת המילויים לבד. 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 .שער המצות פרשת בשלח רטז

ם"( גבסוד )ישעיהו נ"ח י" ריז ַשָבת ַרְגֶלָך אִּ יב מִּ " שכל הבירורים בערב שבת עולים למעלה ָתשִּ
של הקב לתיקונם בשבת אוכל מתוך אוכל. וכמו שאמרנו על רבי חנינה בן דוסא שכל התיקון 

 הוא מערב שבת לערב שבת. וכמו שממשיך בעניין בעלי הקבין מהתיקונים.חרובין 
חכמים שני על בעלי הקבין שם מסופר על א תיקונים דף ק"ג ע"עניין זה שהביא מההנה  ריח

אף שהיה בעל קבין אותם אליהם וזמין וה מבעלי הקביןאחד שפגשו בערב שבת גדולי הדור 
התחתון ושם היה הכל נפלא מוכן לשבת להם בגן עדן  בקפיצת הדרך והראהאותם  השיג

כמו שמביא  גן עדן תחתוןשהוא  באורך שםצדיקים יושבים שם ושולחן מלא כל טוב ראה 
מכל הסיפור ע"ש צריך להבין  והיה כתוב הבל הבלים וכו' ויש שם רמזים לשם מ"ב.בהמשך 

והחכמים הם רומזים על הבירורים שתוקנו בערב שבת מ"ב המעלה הבירורים שרומז לשם 
בפרק זה הכל  דברים עמוקים ונפלאיםכל זה ועולים בערב שבת בעליית העולמות ע"ש 

שער מאמרי רשב"י ראה . דף ק"ג ע"אהנ"ל תיקונים ואם תלמד את ה, בקיצור ברמז וסתום
 .שער מאמרי חז"ל דף ט' ע"גוכן  .דף ב' סוע"א

צריך עם הנ"ל. כל רב מבבל וכו' הזה "מה קשר המאמר  לא מובן איך בזה נבין. כאן ממש ריט
מ"ב דף  'שער יט פרק ג -על ע"ח וכן דב"ש  גדב"ש דף נ"ה ע"הרב ראה לעיין במקורות 

 ב' יציאות הם-ומעתה נבא אל הביאור ד :...וז"ל בקיצור בטוב טעם ודעתאר זה יב. שע"ד
, והנה כשהיציאה הוא מצד הדכורא אינו צריך שיצא גם הנוק'וא' מצד דכורא אחד מצד ה

כחו ואינם נאחזים  שהוא דוכרא גדולשלא יתאחזו בהם הקלי' יען  ק"ב-ההויו"ת לשמור ה
כשהיציאה אבל  ...והשפע בא אל הבירורים דוקא וכמ"ש בשער המצות פרשת בהר בו הקלי'
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הם  ( ]והמלאים[ומילויים), ע"בדאלפי"ן פשוטים הם  מ"ההאחוריים דשם והנה 

ֵנה ְיהָוה ' א'( ט"מבבל. וזה סוד )ישעיה י רב, וזהו כל ר"ב, ושניהם בגימטריא ק"ל הִּ

ם ָעב ַקלֹרֵכב ַעל  ְצַריִּ ב "עהוא יוצא בסוד [ ע"ח ]למצרים, כי בצאתו ממצרים 'ּוָבא מִּ

עם הכולל, אבל  כר, וגם רבא הוא ע"ב ק"ל הנזר"בהנזכר, שהוא בגימטריא  ק"ל

אותיות דמילוי השם בעצמו  י', שהוא י', שהוא בתוספת רביבארץ ישראל הוא בסוד 

אותיות  ד'. והנה ע"ב וק"ל עם רב"יהמתיחדים עם ע"ב ק"ל ונעשו  פניםבבחינת 

, כי שם ר"בו כ"ו, ר"ל רוכב, הרי כ"ופשוטות עצמן של ההוי"ה שהם בגימטריא 

 , והבן זה היטב:רוכבעל ע"ב ק"ל, ובהתחברותם נעשה  רוכבההוי"ה 

 

 :.לי למזכרת

 ג' מילויים הנ"ל גימ' ק"ב

 ,כל מאמרי חז"ל רומזים לתיקון הניצוצות בכל מקום שקב מוזכר שם

 או קביים לחלה, קב ותפלות שהאשה רוצה בו יותר, קב

 ,קב חרובין מערב שבת לערב שבת של רבי חנינה בן דוסא

 ,חלתו של עולם, הקיטע יוצא בקב שלואדם הראשון 

 ,כל הכיסופים לתיקון הניצוצות שעולים למקומם בערב שבת

ֶלךָ " ת ַרגְּ ּבָ ַ יב ִמש ּ ש ִ  והעובדא שבתיקונים" ִאם ּתָ

הָוה רֵֹׁכב ַעל 'נבין כל רב מבבל ורבי מארץ ישראל,  לִהּנֵה יְּ ַרִים ָעב ק   .'ּוָבא ִמצְּ

  

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------

ומתלבש  שהיא הוי"ה פשוטהצריך שיצא גם הדוכרא עמה  ע"ב ק"לשהיא  היא מצד הנוק'
.. ע"כ הפנימיהוי"ה שהוא מ "ונעו אלילי מצרים מפניו"חזו בה הקלי' וזהו אבה כדי שלא ית

-העוד אחת בבחינת וכן  ע"ב ק"לבבחינת  אחתת יציאות ובחינב' איך יש  הרי. באורך ע"ש
 .שער מאמרי רשב"י דף א' ע"אראה  .ובזה תבין היטב והיעב"א והכל אחדק"ב. 
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 והרחבות עיונים

 

דברים מה שנלע"ד לחבר  ,הרחבנו בהםשכאן נרחיב מעט בעיון כמה סוגיות הנה : הקדמה

. וכידוע בכל בעיון קצר להבין קצת יותר, וזה עשיתי לי ולדכוותי למען נחזור על הסוגיות

, ולהבין שהרב הסתיר הדברים דברי תורה עניים נושא וסוגיא צריך לעמול הרבה מאוד

 במקום אחד ועשירים במקום אחר. 

ביאר במטבע ברכה בלומדנו בעיון להבין איך  ר הרה"ג רבי מרדכי עטיה שליט"אומו"

מטבע  גדול הרש"ש סידר את מטבע ברכה איך הביא את כל לשונות הרב ועשה מזה בעומק

והוכיח תוך מיני שפע ומהו השפע בכל בחינה.  ב'מה שלא עשו כזה לפניו וגילה היות  ברכה

 , בבחינה כזה ראה וקדש. עצמו הרבמתוך דברי כדי ביאור צדקת דרכו 

כמו הרש"ש של עומק והבנה  במטבע זההכוונה שעלינו בכל סוגיא ללמוד אותה  מו"ר אמרו

 . , ובזה החכמה מתגלה ממש באותו זמןלפני הלומד כשולחן הערוךעד תוצאה ערוכה 

מחבר חיים ויטאל הנני אמר וז"ל:  דף ס"ה ע"בדרוש הדעת חיבר  מוהרח"ו בשעה"ק וגם

 פירותס' י-שורשית בעניני ה אין שום ידיעהבענין הדעת וזולת זה הדרוש  דרוש יקר הערך

  בספר הזה: מכל אשר עיינתיואכתוב משנלע"ד בו 

גילוי אליהו  הםשל הרש"ש להגיע לזה, שהיה בשל מוהרח"ו וצריכים להיות בדרגתו  אמנם

  .בזכות עמלוגם כן זכה לזה וודאי באורח שכל. אך 

וכך ב"ה  .בדומה לזהגם אנחנו נזכה להגיע להבנות וידיעות  ואולילפי דרגתנו  ועלינו לעמול

ולומד ולא כך עושה  שליט"א מו"ר הרה"ג הרב מרדכי עטייהאיך  זוכים לראותאנחנו 

שלא הגיעו אליהם בדורות משאיר פינה ללא עיון עמוק ורחב מאוד ולא פעם מגיע להבנות 

ינּון :... וז"ל הזוה"ק פרשת חיי שרה דף ק"ל ע"בפי על  עושה , וזהקודמים ין אִּ ָתא ֲחֵזי, ַזָכאִּ

ינּון ְדָיְדעֵ  ינּון ְכאִּ יָמָאה ְבָכל אִּ ין ְלַההּוא ַעְלָמא, ְוֵלית ֲאַתר ְפנִּ יז ְלהּו ַכָמה ָטבִּ ְתְגנִּ יַקָיא ְדאִּ י ַצדִּ

יב, )ישעיה סד( ֵלין ְכתִּ ְתַדְבָקא ְבהּו ְבָכל יֹוָמא, ַעל אִּ ן לא ָרָאָתה  ָרָזא ְדָמאֵריהֹון ְוָיְדֵעי ְלאִּ ַעיִׁ

ה לֹו ְמַחכֵּ ה לִׁ ָך, ַיֲעשֶׁ ים זּוָלתֶׁ  . ֱאלהִׁ

ה לֹו ְמַחכֵּ ָלה ַמאי לִׁ ין ְלמִּ ינּון ְדָדֲחקִּ ֵלין אִּ ים. ְואִּ ְדָברִּ יֹוב בִּ ָכה ֶאת אִּ , ְכָמא ְדַאְת ָאֵמר )איוב לב( חִּ

ין ָלּהְדָחְכְמָתא,  יָרא ְד , ּוְמַחָכאן ָלּה ְוָדְייקִׁ ְנַדע ְברִׁ ָלהְלמִׁ ינּון מִׁ ֵלין אִּ ְשְתמֹוְדָעא ְלָמאֵריהֹון, אִּ , ְואִּ

ְשַתַבח ְבהֹון ְבָכל יֹוָמאְדָמאֵריהֹון  ין ָכל מִׁ ֵלין ָעאלִּ ין, ְואִּ ישִּ ין ַקדִּ ָלאִּ ין ֵבין עִּ ינּון ְדָעאלִּ ֵלין אִּ , אִּ

ְלֵעיָלא  הֹוןַתְרֵעי דִּ ידֵּ י בִׁ ְמחֵּ ית ַמאן ְדיִׁ  יהֹון ְבַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי. , ַזָכָאה חּוָלקֵ ְולֵּ

ומעולם לא שמעו ולא האזינו עין לא ראתה ". ישעיהו ס"ד:... הפסוקים דף מ"ו ע"אשער 

, עין לא ראתה יעשה למחכה לואלהים " והפסוק הזה, סרסהו ודרשה וגו': "אלהים זולתך
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ומחכה , מי שיושב בנחת כל כי]שהבאנו לעיל[ , במ"ש בזוהר והענין הוא. "אלהים זולתך

. יעשה לו אלהים ג"כ נחת רוח אחר, כי יתן כל מלה ומלה דאורייתא על תקונה ודייק להבין

.. לו שכר נפלא, אשר עין צדיקים אחרים לא ראו שכר כמוהו, זולתי הקב"ה, שהכל גלוי לפניו.

  ע"כ.

:.. בריש אדרא רבארשב"י , וכמו שאומר בגדלות .צריך להיות בעיון ובעמקות לימוד הקבלה

מפרש הרב יהודה פתייה באדרא ומחצדי חקלא זעירין אינון ואינהו בשולי כרמא... ע"כ. 

: ואפילו אותם החכמים המועטים שאמרתי, זעירין אינון. הם בשולי רבא יין הרקח אות ח'

שלא נכנסו בעומק הסודות לא . ר"ל רכשאינם בכרם ממשבשיפולי ושולי הכרם,  ר"לכרמא, 

. כי הם נכנסים בכרם ואינם יודעים לצאת ולא ידעין לאן אתר אזלין כמה דיאות אשגחן

 ממנו, והוא ענין מאן דעאל ולא נפק. 

אתכנשו בהדרכה ראויה. ולכן ( 2הצורך בהעמקה בסודות.  (1 ביאר שני דברים:כאן 

 ... לבאר לכם סודות כדי שתהיו עיילי ונפקי... ע"כ. חברייא

שנזכה לכוון לאמת ולא תצא תקלה בכל מה שאנחנו לומדים ועושים. וכנ"ל  יהי רצון

לבטיל הוא לשם יחוד קובה"ו, אי ניחא קמיה, ואי לא מסירנא מודעא  הכל: בהקדמת הספר

, וה' יכפר בעדי כי כוונתי לשמים. וה' יזכנו להבין הדברים על בוריין ולהוי כעפרא דארעא

 אל אכי"ר. ויראינו בביאת הגואל ובנין ארי

 

  

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
, רחל בתו של בין החכמים תובמה שאומר רשב"י כאן נבין מה התרחש בתקופאם נתבונן הנה  רכ

ועשתה מה שעשתה  חכמים של הדורראתה ברבי עקיבא מידות טובות שחסרות בתלמידי כלבה שבוע 
 חמשהשלימד כ"ד אלף תלמידים כולם מתו והסיבה ידועה ואז רבי עקיבא חיפש רבי עקיבא ו

שהיה יכול  בבחינת החסדים. והוא מצא עשרה תלמידים שהיו רבי שמעון בן יוחאיתלמידים ביניהם 
, הגלויות ולגאולה השלמה ולהכין לנו את התרופה של כל מה שיהיה באחרית הימיםאתם לגלות יחד 

 800שידע שיש גלות ארוכה אלף שנה ולכן הזוה"ק נגנז ונתגלה רק לפני כ  והוא הכין זאת לדור שלנו
החבורה הזו של רשב"י הכינו ולמדו דברים ששייכים . האר"ישנה ועדיין לא הבינו אותו היטב עד שבה 

אפילו בין התנאים ה שייך למצא לא הי . וחוץ מהםלדורו של משיחלדורנו לעוד אלפיים שנה 
תלמידי חכמים שאפשר היה ללמדם את הסודות האלו, ורואים זאת שבאדרא זוטא לא  הקדושים

באדרא רבא . כנזכר שגילה כל התיקון להיכנס לשמוע הסודותהרשה לאף אחד מהתנאים הקדושים 
  ות לדורנו ממש.באידר רבי שמעון בר יוחאיראה בהמשך בעניין הנקודים עיקר גילוי  וזוטא



 חייםאוצרות                                                 רסח  

 שיעור קומה
 

בבאנו ללמוד וללמד את פנימיות התורה הזוה"ק והקבלה רבים הם השואלים מה לי  הנה

ְסָתֹרת ַליהָֹוה ֱאֹלֵהינּו"ולעולמות העליונים  כל מה שצריך ללמוד לקיים התורה והמצוות  "ַהנִּ

 המבוקש מאתנו. רק בפשט וזה

גם ובעיקר מתלמידי חכמים גדולים ו מהאדם שעיקר המבוקשההיפך הוא הנכון אך למעשה 

קטנים הוא ללמוד השתלשלות כל השפע המגיע אלינו מלמעלה וזה כל רצון המאציל בבריאת 

העולם שבראו כנ"ל בהקדמה בדמיון העולמות העליונים שנלמד מזה איך התנהגות העולמות 

 ., הארכנו בזה במקומות אחרים קחנו משםהעליונים

הוא ידיעת מעשה בראשית ומעשה מרכבה, שרוצה הקב"ה שנדע אותם וזה  לימוד הקבלה

 ללמדנו איך להתנהג בגאולה השלמה. סוד ההנהגה.

לפני תלמידיו, אני רבי ישמעאל "אמר  היכלותבפרקי שאמרו  שעור קומהעניין  וזה

מי שיודע שיעור קומה של יוצר בראשית מובטח ורבי עקיבא ערבים בדבר זה, שכל 

 בכל יום ויום" ע"כ.  במשנה , ובלבד שהוא שונה אותוא בן העולם הבאלו שהו

כתב וז"ל בקיצור: שאין  ויכוח ראשון אות ס"העל זה  שומר אמונים הקדמוןראה 

כי בודאי ידיעת סוד שיעור קומה בפרטות, היא היא ידיעת דברים אלו כפשוטם, 

ויפה  ת עולם קטןשהעולם הוא כדמות אדם גדול, והאדם כדמו כל חכמת הקבלה.

פרשת תרומה וז"ל: "שהיודע סוד נשמתו ומתכונת גופו, יוכל לדעת  אבן עזראכתב 

דברי העולם העליון, כי האדם הוא כדמות עולם קטן, והוא היה סוף ברייתו בארץ, 

 מן לדבר בגדול החל ובקטון כלה." וסי

שיעור וא כיוצא בזה ממש הוא עניינו אצל המקובלים, אלא שהם פירשו שה והנה

 , דהיינו כי האין סוף על ידי אדם קדמון הוא מקושר בעולם האצילותקומה רוחנית

 ... ועולם האצילות בכללו הוא שיעור קומה דמות אדם אחדכנשמה בגוף. 

הפעולות וההנהגת הרי לך ביאור סוד שיעור קומה, שהכוונה היא לומר דכחות 

 על דרך משל... ע"כ ע"ש. אחדכדמות אדם האלהית המתגלות בעולם האצילות הם 

ללמוד ולדעת את השתלשלות העולמות וההנהגת העולמות וזה כל חכמת הקבלה  הרי שצריך

וכל העולם והאדם הוא שיעור קומה שנלמד ממנו על העליונים, כמ"ש לעיל שכל העולם 

ע"ש. ועתה צריך להבין מה שאמר  ת הספרוהאדם הוא אביזרי לימוד דבר זה כנ"ל בהקדמ

 . לבד שהוא שונה אותו במשנה בכל יום ויוםוב

קיצור כל הקבלה והוא הכינו לנו את הדבר הזה האמתיים רבותינו כולם בעלי הקבלה  הנה

 כדי שנשנה שיעור קומה. 

. אדרא רבה ואדרא זוטא סבא דמשפטים וספרא דצניעותאכתב בזוה"ק  רשב"י (1

ם את האדרות הרי והם כל הקבלה בקיצור, יוצא לפי רשב"י אם נלמד בכל יו

 ששונים שיעור קומה.
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ולזה כבואי  , ובהקדמתו כתב וז"ל בקיצור:שיעור קומהכתב ספר בשם  הרמ"ק (2

, בפרשת נשאבאדרא  א'מקומות ה ד'לפרש הזוה"ק השמטתי פירושי העניינים ב

אחר פטירת רבי שמעון  משפטיםבפרשת  ג', הבפרשת האזינובפטירתו  ב'ה

. מפני בספרא דצניעותא בפרשת תרומה ד'כשחזרו החברים על דבריו בקצרה, ה

ואי אפשר לעמוד עליהם בהיותי מפרש כל  סוד שיעור קומהשאותם הדברים הם 

מפני שיעור השכל בהשכלת אותם  כולם יחדאלא דווקא  לבדו במקומואחד ואחד 

ומזה לזה... וכדי שלא יעדר ספרו פירוש  הסודות מתוך ד' מאמרים אלו מזה לזה

לעצמי לבארם בחלק בפני עצמו כולם יחד וקראתיו  בכל חלקיו, התחזקתי ובחרתי

  ". ע"כ ע"ש.שיעור קומהחלק "

בפני עצמו  אחד בספרהשייך לשעור קומה לרכז את הלימוד הזה הרמ"ק איך דואג  הרי

 שיהיה קל ללמוד את הכל ביחד.

הלבשות בסדר ה בפני עצמומסודר  ספרוהרח"ו כתב לנו באמצעות מ גם האר"י (3

שכך יש עדות  "אוצרות חיים"השתלשלות של העולמות והפרצופים בקיצור בספר ו

עצמו שכתב על ספר אוצרות חיים, וז"ל: "הספר נמצא שלם  זצ"ל הרב יעקב צמחמ

  הקדמה אחת כוללת מן הא"ס עד ז"א..." עכ"ל. :מתחילכמו שהוא, ו

כל ההלבשה וההשתלשלות כדי שנלמד מן  ספר בקיצורשמוהרח"ו ז"ל דאג להכין לנו הרי 

 דף ס"ה ע"ב דרוש הדעתחיבר  מוהרח"ו בשעה"ק וגםהכלל אל הפרט ונשנה אותו בכל יום. 

אין שום בענין הדעת וזולת זה הדרוש  מחבר דרוש יקר הערךחיים ויטאל הנני אמר וז"ל: 

. ע"כ בספר הזה מכל אשר עיינתיואכתוב משנלע"ד בו  ירותפס' י-שורשית בעניני ה ידיעה

 בכל מקום איך עשו סיכום כללי לזיכרון ולחזרה יומית. הרי

ובו כלל  "כללות האילן"או  "עשרה פרקים"הכין לנו בכללות ספר בשם  הרמח"ל (4

. כמובן בלימוד ראשוני קשה להבין אך כחזרה עור קומהישבקיצור נפלא כל ה

 אפשר לחזור על כל הקבלה בקיצור כל השיעור קומה. יומית תוך כשעה

שיש להתחיל מהכלל אל הפרט אך אחר שלומדים הפרט צריך תיד לחזור על הכלל ומבאר 

 ויזכור את הכל.

 רחובות הנהר ונהר שלוםבהקדמתו הנפלאה  הרש"שלהכין לנו שיעור קומה הגדיל  (5

ועל ידי כן נעשה כל . מה שצריך לכוון שכל תיקון תפילה ומצווהשהוא כללות 

שהוא למעשה חזרה  מטבע ברכהואפילו בכל ברכה וברכה הכין לנו  עור קומהיהש

 כללית על כל הקבלה כולה בכל ברכה.

סידר לנו בקיצור סיכום כל עץ חיים עם תוספת  הרב דוד מג'ארתלמידו חבירו גם  (6

סד " כשמו חחסדי דודהבנת הרש"ש בספרו שהודפס בסוף עץ חיים והוא ספר "

 "כללי השמ"שנקרא גם כן " .סיכום נפלא כזהעשה עמנו לסדר לנו 

עשה וכמו שכתב נלך בא והמעשה אשר נהדרך  נוראה מה לפניך כמה דאגו להכין ל ועתה אתה

ובהיותך מעיין בשכלך ובחקירתך לעמוד על כל הנזכר : וז"ל שעה"ק דף ה' ע"דבתחילת 

, אם יהיה אלהים עמךלעיל, אז אפשר שתשיג לדעת כונת המאמר ההוא שאתה עוסק בו, 
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ע"כ. ותזכה לחיי העולם הבא  :כי לא ימנע טוב להולכים בתמים ,אם תהיה תמים בדרכיו

 כמובטח מרבי ישמעאל ורבי עקיבא.
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 רותטבע האו-בא"ק אהפרסו הצמצום
 

שנעשה רצונו על ידי האורות  וגרם במקומות רבים מבאר לנו איך המאציל עשההרב 

שכך הוא ולא אחרת כדי  ,הכרח הבנת שיטתו בלימוד הקבלההאר"י העליונים ובזה מבאר 

שהיה איך היה ואיך יש קו אחד ולא יותר ועוד הראשון לקיים כוונתו יתברך, עניין הצמצום 

וזה הובא לעיל  שהכל הוא משל להביןעוד כמו ריבוע או משולש, ו בעיגול ולא בצורה אחרת

שבזה נופלים ח"ו ושלא להבין כפשוטו  שהכל הוא משלבמקומו שמוהרח"ו בעצמו אומר 

  .ועודבכפירה על עשרה עיקרי אמונה כמו שהבאנו שם בשם "שומר אמונים הקדמון" 

בחינת ושטות האור שנעשו בשאר התפ ננסה לרכז את המקומות שהרב ביאר הדברים כאן

 .צמצומיםה

:... והנה כאשר צמצם עצמו, אז דרך צד אחד מן החלל אוצרות חיים דף א' ע"א (1

כעין צינור אחד אור הנמשך מן א"ס אל דק ישר קו אחד העגול הזה המשיך דרך 

בין האור שבתוך זה החלל ובין אור  מקום פנויתוך החלל וממלא אותו אבל נשאר 

יחזור הדבר  ןכא לם שאשנתצמצם אל צדדיו  כרהא"ס המקיף את החלל הזה כנז

לכמות שהיה ויחזור ויתחבר האור הזה שבתוך החלל עם אור הא"ס ביחד 

 ... ע"כ ע"ש.כבראשונה

אור בין ושל הא"ק ומקום פנוי בין העיגול הראשון  חללתחלת האצילות יש בחינת כאן מהרי 

יחזור אז ו באור אין סוף יתדבקיעלה וכדי שהאור של העיגול הראשון לא וזה  א"ס הסובב

והרי צריך דבר שימנע שהדבר יחזור  כוונת המאצילעשה תילא אז ו לכמות שהיההדבר 

מו בין כל ספירה וספירה כגם היא למעשה הזה צריך להבין שזאת של חלל כפעולה לקדמותו. 

 .שנבאר

חד פרסא באמצע שם הניח  כר:... והנה אחר שצמצם עצמו כנזדף ו' ע"אאוצרות  (2

י ", והוא סוד ]בראשית א' ו'[ גופו במקום טבורו מבפנים כדי שיפסיק בנתים ְיהִּ

ם ם ָלָמיִּ יל ֵבין ַמיִּ י ַמְבדִּ יהִּ ם וִּ יַע ְבתֹוְך ַהָמיִּ הזוהר פרשת בראשית  פרבס כרכנז" ָרקִּ

אית קרומא במציעות מעוי דבר נש דאיהו פסיק מתתא לעילא ושאיב  דף ל"ב ע"ב

ע"י הסתלקות האור לעילא מהטיבור מעילא ויהיב לתתא... ואמנם ודאי הוא כי 

, אבל אינו מספיק היה מספיק לשיהיה יכולת בעולם האצילות לקבל האור שלהם

ו המסך ולכן הוסיף בחינה אחרת להניח שם אותלתת כח אל עולם הבריאה ג"כ 

למעלה לשיוכל האצילות  ( צמצום האור1, ב' דברים. נמצא שהם כרהנז והפרסא

 גם הבריאה לקבל אורו... ע"כ ע"ש.היה לשיוכל  הפרסאוענין  (2 .לקבל אור שלו
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פרסא למעט את האור של האצילות כדי שתוכל צמצום עבור האצילות ועוד יש יש הרי 

למה צריך לעשות פעולות למעט את האור כדי  הבריאה לקבל אור מהאצילות, צריך להבין

יש טבע מסוים האורות להאיר למטה לכל אורך ההשתלשלות ש וזה מפני, שישפיע למטה

פעולות או כוונות לעשות ולפעמים צריך לחזור למקורם למעלה ולא לפעול למטה, לאורות 

 .יבה לדבר זהנלמד מדברי הרב הסכאן להכריח לכאורה את האור לעשות את פעולתו למטה. 

להבין דברי הרב שעל ידי הצמצום היה מספיק שתוכל האצילות לקבל האור שלה,  הנה צריך

באצילות, שעל ידי זה מתמעט האור בין הא"ק לאצילות. הפרסא  ואם כן למה צריך עוד עניין

 ואם היה חזק היה מאיר רק באצילות.דרך מסך ועושה את מה שצריך ומאיר בבריאה 

, שפירושו ואצלתי מן הרוחנקרא כך, מלשון  אצילותם :... שֵ ע"ב שעה"ק דף ס"ב (3

. והענין וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהםהוא מלשון,  רכאכמדליק מנר לנר. גם

. ויראה חיצונית, יראה פנימיתבחינות בעולם האצילות, ונקראים, ב' הוא, כי יש 

, אבל נמנע שרשו למעלה אל, שהוא חפץ ורוצה לעלות ממקומויראה פנימית הוא, 

 מלעלות, לפי שיש לו יראה. 

שבו למטה ממדרגתה...  נהחיוב נהכל בחי מתיירא מלרדת, כי ויראה חיצונית היא

, הענין הוא, כי הנה אלו המ"ב בשתים יכסה פניודף ס"ב ע"ג( ונבאר עניינו, אמר )

 , בספירה אחת, מהז' ספירותו' אותיות, כל שם בן ז' שמותאותיות, נחלקות ל

כדי תחתונות. והנה ב' אותיות שבכל שם מהם, בהם יכסה פניו הספירה ההיא, 

, במקום ששם הייתה, בסוד גולגלת להתעכב מלעלות למעלה ממקומה אל שרשה

ופנים בלבד, בהיותו בבחינת נקודה, ולא בבחי' ספירה גמורה כנזכר. והוצרך לזה 

מעכבת את  ב'ואות ה, הפנימימעכבת האור  א'היותם שתי אותיות, כי האות ה

 כנזכר... שלא יעלו למעלה, המקיףהאור 

שני  יתעכבו , הם ב' אותיות אחרות שבכל שם מהם, אשר בהםובשתים יכסה רגליו

 כנז"ל...  מלירד למטה ממקומםאורות המקיף והפנימי, 

, הם שתי אותיות האהרות שבכל שם מהם, כי על ידי אלו ב' ובשתים יעופף

, מעכב כרספירה מהם למעלה. והענין הוא, כי הגם שהשם הנזהאותיות, תעופף כל 

ומעופפת עד מקום אותה מלעלות אל שרשה ממש, אמנם עם כל זה, מעלה אותה, 

 .... ע"כ ע"שאשר היתה שם בתחלה

יש צורך לעשות פעולות כדי  הרי איך אנא בכח וכו' מ"במדבר הרב שכוונת שם הנה כאן 

יותר ממה שצריך  שלא ירדלמקורו וגם  ולא יעלהלעכב האור שיעשה מה שהוא צריך לעשות. 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
לא  ב'. כמדליק נר מנרולהעביר  להאירמלשון להאציל שפע  א'יש ב' משמעויות לשם אצילות  הרי רכא

משמע מכאן שעושה מה שצריך לעשות ולא מונע, וזה עושים האורות  לא מנעתי מהםאצלתי מהם 
 .ויראה חיצונית, יראה פנימיתבזכות ב' מיני יראה שניתן בהם 



רעג                                               חייםאוצרות                                                       

בכל , וצריך להבין שכאן יש את השם הזה אך נראה שזה תפקידו לשמו ירד שם ולא יעשה

כמו שאומר הרב כאן, ו וזה בטבע האורות מוזכר בכמה מקומות היורדים למטה, האורות

הרי שצריך לעשות פעולה למנוע זה  .אל שרשה העליון, רוצה לעלות למעלהמהם נה כל בחי"

 מהאור.

' אותיות יאנו כי כיון שעלו אלו הוהנה מתיראים :... ספר אוצרות חיים דף כ"ח ע"ד (4

 ז'-והיא המדרגה ה מ"ה 'מבגישלהם שהוא  מספרלמעלה שלא יעלו ג"כ עמהם ה

, ואם יעלו גם הם נמצא שהכלי של שהם שרשםאחר האותיות מספר נגרר לפי שה

ולא יוכל אח"כ להתקן בעת יהיה בתכלית הגריעות ריקן בלתי ניצוצות הת"ת 

ולכן עולים ניצוצות של נה"י למעלה בת"ת שיתקשרו עם תיקון שאר הכלים, 

, ס"גההוא למעלה בשם  ואז לא יעלה המספרשל ת"ת  ז'-מדרגה ה מספר מ"ה

ון שאין כוונת עליית ניצוצות אלו רק לסיבה זו לכן אין חשש וקפידא בדבר ולכן כי

 שיהיו חשבונם שוין ובלאו הכי עולין לסיבה הנז'... ע"כ ע"ש. 

וניצוצות של  ה'מדרגה  ס"גשירדו משם  . כיווןבשער רפ"ח ניצוצותמדבר הרב כאן גם הנה 

ולא יורדת למטה  תה מדרגהשהיא או ס"גבמקום שם  יםגם כן מתעכב ה' מדרגה מ"השם 

שהתעכבה  ה'-ה אל המדרגהז' -ה מ"ה מדרגהמספר כדי שלא יעלו גם ההנה  לכלים שלה.

 עושים פעולה .מהאורות שלו הכלי של הת"ת לא יהיה לו חיותאז ו ,ס"ג' דשם ה-במדרגה ה

 לחזק אותםכדי לעכבם שם נה"י את המ"ה של ה של המ"ה, ז'-והוא שמעלים למדרגה ה

וצריך לעשות פעולה  ולא לכלים שלהםאיך האורות דואגים לעצמם הרי  ,שיאירו בכליהם

, וכמו שגם כתב הרב בעניין הירידה של הכלים להכריח אותם לעשות פעולתםמיוחדת 

, אך שנשבר כדי להאיר לכלי שלו בכלי המלכותתחילה היה ש האור של הדעתאיך דנקודים, 

פסד . אע"פ שהרב מבאר שאינו הלכלי שלוולא חשש  ומועלה למקברגע שהיה כלי במקומו 

 גדול שכן יש הארת אור גם כך.

:... ענין המקיפין של האצילות דע כי ראשונה יצא מן א"ס אור ע"ח ב' דף ק"א ע"ד (5

ומה שלא היה יכול להכנס  אור פנימייצא ונכנס בסוד  [א']' חלקים ב-גדול ונחלק ל

כמבואר בדרוש א"ק... והנה או"מ  אור מקיףולהצמצם מרוב גדלו נשאר בחוץ בסוד 

גם  נימיפר ואמנם אור שנכנס בסוד או]ב'[ מלמעלה למטה,  אור ישרזה הוא בסוד 

הוא אין יכולת בכתר לסבול את כולו ולכן חלק א' ממנו נשאר עומד בפנים של הכתר 

צא ממטה למעלה אחר שנכנס ונתפשט בתוכו חוזר לעלות ויוצא וחלק א' ממנו י

אשר בראש שהם צינורות והמשכות  השערות נתבחיואלו הם סוד  דרך השערות

של זה האור היוצא ובצאתו מן השערות בסופי קצוותיהן שהם סופי צנורותיהן אז 

ות ב' מיני אורהרי נתבאר  בחינת או"מ עלה ממטה למעלה ונקרא אור חוזרהוא 

 ...  מקיפין א' אור ישר וא' אור חוזר
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א"כ מאחר שסוף האור הזה לצאת אח"כ בסוד או"מ לפי שלא היה יכול  ואם תשאל

א"כ מה טעם נכנס בתחלה והיה לו לישאר בסוד המקיף הכתר לסובלו בתוכו כולו 

היה לשיהיה כוונת המאציל הוא כי אחר ש והתשובה. כמו הראשון ששלא נכנס כלל

 ומקיף א'בסוד מקיף לכל אצילות כולו אור ישר בבחי' יחידה,  א'מקיפין  ב' נתבחי

... לכן היה מוכרח תחלה לכנוס בבחי' או"פ לפי סוד חיהלכתר בבחינת אור חוזר 

הנה היה אורו גדול מאד והיה ולא היה נכנס שאם בתחלה היה נשאר בחוץ 

ועתה אשר נכנס  כמו שעשה מקיף הראשוןמתפשט גם הוא עד סוף האצילות כולו 

בפנים ונתפשט ממעלה למטה ואח"כ חוזר להתפשט ולעלות ממטה למעלה ואחר 

נמצא שעי"כ נתמעט  כך חוזר ומתפשט מלמעלה למטה מבחוץ בסוד אור מקיף

 ... ע"כ ע"ש.אורו ואינו מקיף רק אל הכתר לבדו

כדי  וזראור חיהיה בבחינת  חיהכאן יש פעולה מהמאציל לגרום שהאור המקיף ד הנה גם

דיחידה והכלים  אור מקיףאת הכלים, ולא יתרחק כמו  קרוב ויזכךשיאיר את הכלים ויהיה 

 אור חוזרויוצא בסוד עשה המאציל שיכנס ויצא דרך השערות יהיה להם הפסד גדול, ולכן 

ועל ידי כך יעשה פעולתו להאיר . יחידהכמו שעושה אור המקיף ד אין לו כח להתרחקובכך 

 .דלהלן בע"ח א' דף כ"ח ע"אכמ"ש בכלי 

ולא היה מספיק  חיות פנימי שהוא נר"ןוהנה באדם יש לו  :...ע"ח א' דף כ"ח ע"א

נשמה לנשמה מקיף זה האור להאיר בחומר הגופני שלו ולכן צריך שיהיה לו ג"כ 

והנשמה לנשמה מקיף אותה מבחוץ  אמאכי בהיות הנשמה שבפנים בחינת  מבחוץ

דלא מתפרשין לעלמין, הנה האו"פ דאמא מרוב  או"אחי' ששניהם הם באבא בחי' 

חשקו להדבק בשל אבא מכה ויוצא בחוזק ועובר דרך הגוף החומרי ומאיר בחוץ 

. וכן להיפך אור אבא עובר ונוקב ונכנס מבפנים ושם נדבק באמא נדבק באבאושם 

 .... ע"כ ע"ש.וע"י זה הגוף מתקיים שמאירין בו מכל צדדיו

גורם לקיום  אור חוזרנכנס בכלי ויוצא בסוד  דחיההנ"ל שהאור המקיף פעולה  הרי איך

לכן .ולא עושה פעולתו לגוף ולא דואג. שאם לא כן היה עולה למעלה הכלים והגוףולזיכוך 

המאציל החליש כוחו על ידי שהכניסו לכלי ויצא באור חוזר, כדי שלא ילך רחוק מהכלי ויאיר 

 בכלי מקרוב.

היה נמצא  הזרך דל ע:... לפי שאם היו יוצאים סוע"ד אוצרות חיים דף נ"ג (6

שהאורות יתחלקו ויצאו לחוץ חציים מצד ימין וחציים מצד שמאל וישאר היסוד 

דאבא ריק ופנוי מבלי שום הארה בתוכו וע"י כך ישאר הזעיר עצמו בלתי הארות 

יסוד דאבא, וגם דור המדבר ויעקב ישארו בלתי הארות כי כל ההארות יצאו אל ב' 

ון הניח בטבע האורות האלו טבע אחר ולכן המאציל העליהצדדין לחוץ כנזכר. 
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להפך שלא יצאו כל א' וא' מהם בדרך הקרוב אליו מצדו רק להפך ויצאו למפרע כי 

 רוש, פיהאורות הימיניים יצאו דרך צד שמאל ואורות השמאליים יצאו דרך צד ימין

הענין כי האורות העומדים בתוך היסוד דאבא מצד ימין הם עוברים בתוך היסוד 

ו עד הגיעם אל צד השמאלי שבו בדופן השמאלי של כלי יסוד דאבא דאבא עצמ

האורות  הזרך דל עוובוקעים אותו ויוצאים לחוץ מחוץ אל ההוד של זעיר ולחוץ, 

השמאליים הם עוברים בתוך היסוד דאבא עצמו עד הגיעם לצד ימיני שבו ובוקעים 

, ובהיות האורות ץדופן הימני של היסוד דאבא ויוצאים מחוץ אל הנצח דזעיר לחו

יוצאים על הדרך הזה אין חשש שיצאו האורות כולן מתוך היסוד דאבא וישאר 

ריקן, לפי שהאורות השמאליים בהליכתן לצד ימין הם מעכבים את האורות 

הימניים שלא יצאו לגמרי דרך שמאל, וכן האורות הימניים בהליכתן לצד שמאל 

גמרי דרך ימין, ואלו מעכבים את הם מעכבים את האורות השמאליים שלא יצאו ל

... ואין יוצא רק הארות מועטות הצריכות לצאת בלבדאלו וכן אלו מעכבים את אלו, 

 ע"כ ע"ש.

 ן וענני כבודממתוך ז"א שיעשו את השל יסוד דאבא רות והרב מבאר כאן יציאת האהנה 

העליון הניח  המאצילוכדי שישאר אור בתוך יסוד אבא שבתוך ז"א ולא יתרוקן לגמרי הניח 

שיצאו ימין דרך שמאל ושמאל דרך ימין, שיתעכבו קצת בטבע האורות האלו טבע אחר להפך 

, הרי איך המאציל שומר על האור ונוטע בטבעו תכונה היסוד דאבא ולא יתרוקן לגמרי

, ועוד יש גם בעניין הכל בבת אחתמיוחדת שיצא האור באופן משונה הפוך כדי לעכב שלא יצא 

והחסדים יוצאים  ם המאציל מסךכדי שלא יצא הכל שַ החסדים שיוצאים מיסוד דאימא 

 .ע"שסביב בעניין הכפורת וזר זהב בשער המצוות בפרשת תרומה דרך מסך ראה 

למה לא נכנס בתחלה בז"א מבחינת ב'  ואם תאמר:... אוצרות חיים דף ל"ה ע"ב (7

ולמטה ואז נמצאו ד' מדות )שלימות( וב' שלישים שלישים תחתונים דת"ת דאימא 

ואז היתה כל בחינת הבינה דאימא נכפלת ונגדלת כי מתחלת הבינה דאימא עד סיום 

שליש העליון דת"ת דאימא הם ד' מדות בינה דעת חסד גבורה ועוד שליש העליון 

דת"ת והיו נכפלים ומספיקין, אבל עתה שאין הכתר של זעיר עולה למעלה משליש 

התחתון דת"ת דאימא נמצא שלא נכפלה כל הבינה דאימא אלא ב' שלישיה 

 התחתונים ולמה היה כך.

והיא כי כמו שנתבאר כי הזווג דאו"א שהם בחינת  הקדמה א'היא כי דע  והתשובה

ב' פרצופין שנעשו מבחינת חו"ב של כללות עולם האצילות בהיותו נחשב כולו פרצוף 

זווגם תדיר ולא פסיק לעלמין, וגם דכחדא אינון א' כנ"ל בהרבה מקומות, והנה 

נפקין וכחדא אינון שריין ואין הפרש בהם כי אימא גדולה כאבא אשר זהו הטעם 

דזווגיהו תדיר מה שאין כן בזו"ן שאין זווגם תדיר לפי שהנוק' לפעמים גרועה 



 חייםאוצרות                                                 רעו  

נת והנה כן הענין בכל בחיוחסרה ממנו ואינם שוין ואז אינה יכולה להזדווג עמו, 

, חו"ב פרטיות שיש בכל פרצוף ופרצוף ששניהם שווים במציאותם וזווגם תדיר

וא"כ נמצא שהחו"ב הפרטיים שבי"ס דאימא צריכים שיהיו שוים במציאותם 

ולכן אם ז"א היה לוקח מאימא ב' שלישים התחתונים דת"ת ויהיה זווגם תדיר, 

ובזה ודאי יש בה דאימא היתה צריכה כל הבינה דאימא להגדיל ולהכפל כולה, 

, מה שאין כן בחכמה שנשאר כל כחה בה ולא הוכפלה להשלים חסרון תשות כח

ולכן בחינות אחרות שתחתיה מה שאין כן בבינה שחצי כחה נתן אל התחתונות, 

ועל ידי כן לא  הוצרך שז"א לא יקח מן הת"ת דאימא רק שליש התחתון לבד

וישאר שליש העליון שלה ונים תצטרך הבינה דאימא ליכפל רק ב' שלישיה התחת

 ... ע"כ ע"שקיים בכל כחו ובבחינת שליש הזה תהיה שוה עם החכמה

לכתרו ולא יותר ועשה  רק שליש ת"ת אימאיקבל  הכרח שז"אכאן הרב מלמד אותנו הנה 

שקובעת  ההקדמהשאם יקבל יותר לא תתקיים  בשום פניםשלא נבין אחרת  הקדמהמזה 

. הנה בזה נבין יזיווגם תדירבינת חכמה ובינה בכל מקום שהם שזיווג אבא ואימא שהם בח

לכתר שלו, ונראה פשוט היות ונוק' מקבלת  ב' שלישיםשנחשוב שיקבל ז"א  ינאמוה מה הה

. ואז למה יגרע חלקו של ז"א ולא יקבל ב' שלישים מאימא שלישים מת"ת דז"א ב'לכתרה 

שלישים לכתר שלו בהכפלת הספירות ב' שהיות לז"א  הקדמה היה הכרח לרב להביא לנו

 .לא תתקיים ההקדמהלעשות נה"י חדשים 

נוספות כמו בעניין הספקות דעתיק בז"כ סוף פרק ה' מה שהבאתי ועוד דוגמאות  הרי מכל

להבין טבע האורות ואיך המאציל ע"ש וכן בעניין הכוונה בשברים תרועה בראש השנה. ועוד 

  גם בניגוד לטבעם ורצונם.מכריח את האורות לעשות את תפקידם 
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 המאציל בנאצלים - התדבקות אור א"ס
 

מתדבק בנאצלים, ודבר זה עמוק מני ים ורק כדי  וףסין  האאור צריך להבין קצת איך הנה 

 ק.להבין קצת נביא כמה מקורות שמדבר בזה להתרשם מהעומ

ודרך הקו הזה נמשך ויורד אור הא"ס המאציל אל תוך  :...אוצרות חיים דף א' ע"א

 ... ע"כ.מתדבקים המאציל בנאצל יחד, ולא עודהחלל העגול שהוא הנאצל, וע"י כן 

הקו בעניין  הנה, בתוך הקוהמתפשט מכאן שדיבוק המאציל בנאצל הוא אור האין סוף הרי 

ש בתוך הקו הזה. וכך יש להאריך הרבה אך בקיצור צריך להבין שאור אין סוף מלוב הזה

 :שעה"קמגדיר קו זה מוהרח"ו ב

 ". ע"כ. צורת יושר דא"ק:... "הקו הזה שהוא שעה"ק דף ח' אע"ג

של  האורות( שלו, שהם נרנח"יחידה )ייה חשמה נוח רפש נצורה, או עצמות, זה בחינת הרי 

 נלמד משעה"ק: להבין מה יחס בין האור א"ס ובין הקו ושאר הנאצלים.הא"ק. 

:... "והנני מבאר לך בקצור, ענין כללות של כל הבריאה, ושים שעה"ק דף ו' סוע"ד

 נהבחי א'מה שיש בעולמות, הלא הם,  כלבחינות נפרט  שתידעתך בזה מאד, הנה ב

, הם כל העולמות הנזכרים כלם השנית נה... והבחיהאין סוף נתהיא בחי ראשונה

 "... ע"כ ע"ש. וך הכליםבתאורות המתעלם  עצמות נתכאחד. ויש בהם בחי

הקו הוא צורת או עצמות הא"ק, ועליו כלים דא"ק ועוד ובתוך הקו, הוא אור א"ס  הרי

' אבחינות  ב'הרי  אחתכולם והם בחינה  של כל העולמות והפרצופיםעליהם עצמות וכלים 

" תפילה תקט"ו תפילותבספר " הרמח"לעצמות וכלים. וכמו שמגדיר זאת  ב', וףסין אור א

 . וז"ל: 'כל העולמות הם כלים לגילוי יחודו יתברך' ע"כ י"ד

. ונתחיל בדברי נקודת ההתדבקות בפרטותננסה לחקור בדיוק יותר את הדבר מה היא וכעת 

 הרש"ש בנה"ש.

:... הנה הכתר שבזה הפרצוף דכתר דכתר דאריך אנפין דא"ק נה"ש דף ו' סוע"ב

... ובו מלובש אור הא"ס של עצמו הכתר)שהוא יחידה דיחידה דיחידה דא"ק( הוא 

 ע"כ ע"ש. 

זה הנכנס  אור א"סהמלביש  קוההוא  דא"ק דאריךדכתר דכתר  כתראור א"ס מלובש בש הרי

 .בחלל

שהוא  ניצוץ א'למטה:... כתב כי מן האין סוף נמשך ונתפשט  נה"ש דף י"א ע"א

מכח עוצם הארתו והוא  נתלבש בכח ניצוץ אחד נבראוזה הניצוץ  ,אלהות נתבחי

וזו יחידה יש בה שורשי כל הי"ס בהעלם  יחידהוהיא נקרא  נשמה דקה מאד מאד

ועל הניצוץ הנז' נאמר אי אפשר להיות לנאצלים יותר דקות ממנו ודקות גדול ש

"אני אמרתי אלהים אתם". "ויעל אלהים מעל -"בנים אתם לה' אלהיכם" ו

 "כ ע"ש.אברהם". "האבות הם הם המרכבה"... ע
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הוא בחינת הקו  בכח ניצוץ אחד נבראמתלבש ניצוץ אחד  הנכנס בחלל הואכאן אור א"ס 

 .דאריך דא"קדכתר דכתר  כתרשהוא 

שהיא  הבורא יתברך ובין הנבראוכעד"ז יש בכאן כי בין  :...ע"ח ב' דף פ"ט ע"ב

בנים אתם לה' "אשר עליה נאמר  באמצע נהבחיהכוללת הרוחינות יש  נההבחי

וארז"ל  "ויעל אלקים מעל אברהם"ונאמר  "אני אמרתי אלקים אתם" "אלהיכם

נמשך  אלהות נתיחשהוא ב יש ניצוץ קטן מאדוהכוונה כי  "האבות הן הן המרכבה"

נשמה שהוא  הניצוץ מתלבשת בכח ניצוץ א' נברא וזהשבבורא  ממדרגה האחרונה

הרוחניות שהם  חינותבד' ובניצוץ זה הנקרא יחידה יש בה שרשי  דקה במאד מאד

  ע"ש. ...נרנ"ח

אך צריך  כאן הלשון דומה למה שכתב הרש"ש לעיל ונראה שזה המקור שלו למה שכתב,הנה 

 " אינו כפשוטו וצריך הרבהממדרגה האחרונה שבבורא "שנמשך כי מה שכתב כאןלבאר 

שלא לחשוב חס ושלום שיש במאציל בחינות מדרגות וזו בחינת מדרגה האחרונה  להיזהר

היותר תחתונה  נההבחי וז"ל: ג'וכמו שממשיך שם הרב בעצמו בעמודה  אינו כןשבמאציל 

ואע"פ  מלכות שבמלכות נתשהוא בחי וכאלו נאמר דרך משל וףסין א נותושפלה מכל בחי

ע"כ. הרי זה מה שצריך  .כלל רק לשכך האזן נדבר כךשאינו כך כי אין שם דמות וספירה ח"ו 

 להבין וח"ו לא כפשוטו.

:... ותחילת הכל האציל האין סוף ויכוח ראשון אות ס"ז -שומר אמונים הקדמון 

, וכמ"ש הראב"ד ז"ל בתחילת הקדמתו לפירוש הוא כתר עליוןממנו, עלול אחד, 

לממנו כתר עליון, יתחייב  עלת העלותספר יצירה, כי  כֶׁ פשוט בתכלית הפשיטות,  שֵּ

 , עכ"ל... ע"ש. אלא שזה עלה וזה עלול, עד שאין בינו ובין עלתו דבר

כאן מלשון הראב"ד הוא דבר המתחייב מאליו שמהטוב המוחלט יוצא רק טוב כמוהו הרי 

, שהוא ממש דמיון המאציל אך אינו רק דאריך דא"קדכתר דכתר  כתרממש והוא בחינת ה

 נאצל.

וז'אנו לא דנחם מרב הבתחילת מהדורא בתרא של כתב יד  מוהרח"ווזה לשון 

 דבק עם הא"סא"ק  :לשון הזהבשליט"א וז"ל הרב יוסף אביב"י )המד"ל( שהוציא 

 החלון, וראשו הוא תוך מראשו ועד רגליו. ואור הא"ס נכנס בפנימיותו דרך החלון

ואין לנו כח מו עצכתרו דבק עם המאציל של העגולים וגופו מתפשט בתוך החלל, ו

 .לדבר בו

ואין לנו כל הבנה  בחלון מוהרח"ו עצמו בלשונו הזהב מבאר שכל ההתדבקות הוא הרי כאן

שהוא עניין עמוק  הראת לדעתאתה  שאינו מהדברים שאפשר להבין.ולא כח לדבר בזה 

 שצריך עוד לעיון.
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 העיגולים דרוש א"ק לשערתוספת 
 

א"ק נביא כאן סיכום קצר ממה שמבואר בשער הבנת הפרק הראשון של דרוש להשלמת 

 ההקדמות.

. הגולגלתאהן: כתר, היא אלו עולם האצילות וכל ספירות כוללות  י'באר שיש להרב מתחיל 

ב' שוקיים . נצח הוד ויסוד, ב' זרועות וגוף. חסד גבורה תפארת, ג' מוחיןחכמה בינה דעת, הם 

 הקטע.ראה ציור סוף . נוק' דיליה. ומלכות ואמה

. חכמה, אריך אנפיןפירות אלו, והם כתר, ס י'פרצופים שכנגד  חמישההרב לבאר וממשיך 

 . נוק' דיליה. מלכות, ז"א. ו' ספירות חג"ת נה"י, אימא. בינה, אבא

בין מלכות  הבדל מהותי. אך מדגיש לנו הרב שיש פרטיות' ספירות יבכל פרצוף גם כן ויש 

 שבכל פרצוף.  פרטית כות, לבין מלכוללותספירות ה י'של 

בהסרת  , שהיא הבחינה הנגליתעטרת היסודשבכל פרצוף היא בחינת  מלכות הפרטית

 היא בחינת שיפולי מעיים. הנקבות . ובפרצופי בפרצופי הזכרבברית מילה,  הערלה

 . אשתוספירות, כמו  י'פרצוף שלם שיש בה , נוק' דז"אספירות כוללות היא  י'של  מלכות

:... עשר ספירות דאצילות וז"ל עולת תמיד דף ב' ע"בצריך לדעת מה שכתוב בספר ועוד 

דבריאה עם  פירותס' י נקראין, ואותם העשר ענפים הן י' ענפים אל הבריאההתפשטו מהם 

רק  ,באבי"ע מ' ספירותעתה  אינם, ובזה תבין כי אצילותד פירותס' י' ענפין דיהיות שהם 

 ע"ש.  .לבד... ע"כ עשר

 צילות.אפירות דס' ישל  ענפיםשיה, הם עצירה יריאה בשהספירות בעולמות  הרי

תרי"ג ספירות ו י' קוין ג'בעל  אדםלהמשיל את העליונים בצלם הראשונה הדרך  עד כאן

 .וגידים איברים

דרך אחרת להמשיל ולצייר דברים עליונים, והוא בחינת כתיבת אותיות והוא  ויש עוד

ובנקודותיהם. הרי שבשתי בחינות אלו, אם בציור אדם אם בציור  הוי"הבאותיות שם 

 אותיות, שתיהן מוכרחין להבין העולמות העליונים. 

להמחיש ולהבין  בציור אדםנדבר בעיקר  בלימודים הוא זה, דרכי התההבדל בין שהנה ו

י ֶאֱחֶזה ֱאלֹוּהַ הדברים, "ו ְבָשרִּ יזרי לימוד להבין שכן כל מה שנברא בעולם הוא בחינת אב", מִּ

ּוָבָראָת ְשַמָיא ְוַאְרָעא, ְוַאַפְקְת העולמות העליונים, כמו שכתוב בפתיחת אליהו הנביא וז"ל "

ְנָתא ְדֵעֶדן ין ְוגִּ ין ּוְדָשאִּ יָלנִּ יֲהָרא ְוכֹוְכַבָיא ּוַמָזֵלי, ּוְבַאְרָעא אִּ ְמָשא ְוסִּ ְנהֹון שִּ ין ְוֵחיָון  ,מִּ ְשבִּ ְועִּ

ין ין ְונּונִּ יןּוְבֵני ְנָשא,  יןירִּ עִּ ובְ  ְועֹופִּ ָלאִׁ ְשְתמוְדָעא ְבהֹון עִׁ ין, ְלאִׁ ין ְוַתָתאִּ ָלאִּ ְתַנֲהגּון ְבהֹון עִּ , ְוֵאיְך יִּ

ָלֵאי ְוַתָתֵאי ְשְתמֹוְדָען ֵמעִּ הרי מצווה עלינו להתבונן בכל מה שיש בעולם ... ע"כ. ְוֵאיְך אִּ
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כי הרי  אלא רק בדרך לימוד לבד ולא הותר לדבר בזה. ללמוד מהם את העליוניםתחתון ה

 ויאמר ה'כעין זה והם כל התוארי ותכונות הגשמיות המוזכר בתורה כמו  תמדברגם התורה 

 אלהים באצבע כתוביםכמעשה לבנת הספיר  ותחת רגליואת ריח הניחוח  וירח ה' אל לבו

 ועוד.

 מנוקדות אלא בהויותבספירות או בפרצופים אין לכוון בציור אדם  ,בתפילה כשנכוון אך

בסידור הרב הקדוש שהם מסודרים  רךדל ועובניקודיהם או במילואן ובמילוי מילואן  .בלבד

י גֹוי ָגדֹול ֲאֶשר לֹו " :'ז 'דברים פרק ד כמ"ש רז"ל על הפסוק מהר"ש שרעבי זצוק"ל י מִּ כִּ

ים ֵאָליו כַ  ים ְקֹרבִּ ָליויהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֱאֹלהִּ נּו אֵּ  . רכבולא למידותיו אליו". ודרשו ְבָכל ָקְראֵּ

, ומהות על חשיבות הלימודהרב כמה הקדמות חשובות שכדאי לעיין בהם  בהמשך מביא

תכלית , וכן בעניין ולא לטעות בהבנההלימוד הזה, ואיך לגשת לדרושי הזוהר הקדוש להבינו 

ומה  ,המקובלים הראשונים, ואיך להתרחק מהבנות מוטעות ודעת בריאת העולמותוסיבת 

 וסיבת טעותם.  אנושישהבינו מהזוה"ק על פי סברתם בעיון שכלם ה

המקובלים בעניין האין סוף איך התחיל להאציל הנאצלים, הספירות ומעמדם,  ומה שנחלקו

עשרה  ג'מאל ואמצע. קוים ימין ש ג'בדרך  ב' זו למעלה מזו. י' ספירותאם עמדו כסדרם  א'

 גלגלים עגולים נתונים זה לפנים מזה. 

שכל הבחינות קיימות רק שצריך להבין באיזה שלב מההתפשטות, והם עיגולים ויושר ומבאר 

זו  חתונותת' בשלושה קווין והז אשונותר' הג ,שמבארם מיד, ועוד יציאת הנקודים שיצאו

 בעולם האצילותאחר זה, והוא עמידתם  למעלה מזו, שבהם הייתה השבירה, ובתיקון שיבוא

 באיזה שלבורק צריך להבין  ,בחינות של מעמד הספירות ג'כל השיש הרי בג' קוים. 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
:... ואגב הנה נאמר עוד כי גם שער ז' פרק ד' -הקדמות ושערים  -שבו ואחלמה וראה ספר לשם  רכב

בשמות לכוון רק  להזהר מאדצריכים  ומעמיקים בכוונה לכוון ע"פ כוונת האריז"להבאים בסוד ה' 
כמו עתיק א"א או"א זו"ן  לא בשמות הפרצופיםאו באותיות השמות בכל אחד לפי ענינו אבל  הקודש

 אלא רק בשמות הקודשכח"ב חג"ת נהי"מ.  וכן לא בשמות הספירותורחל יעקב ולאה ישסו"ת ישראל 
אשר בכל אחד לפי ענינו ומקומו ובאותיותיהם ושילוביהם ונקודותיהם וצירופם אשר בכל אחד מהם 

... כי לכוון בספירות הנה על זה  בסידור הרב הקדוש מהר"ש שרעבי זצוק"לועל דרך שהם מסודרים 
הרי אי אפשר שלא יגשם " ומכל שכן לכוון בשמות הפרצופים וביחודם ולא למדותיואליו אמרו "

כי כל מה ז"ל בשער הכוונה ריש פ"ב  הרמ"קעכ"פ וכמ"ש גשמיות או באיזה תכונה  ח"ו במחשבתו
ואין ראות שכלו יכול לדמות הרוחניות בלתי אם יגשימהו  שהאדם חושב במחשבתו היא גשמי

מדברת כעין זה והם גם התורה כי הרי  ר לדבר בזה אלא רק בדרך לימוד לבדולא הותויגבילהו ע"ש. 
ותחת את ריח הניחוח  וירח ה' אל לבו ויאמר ה'כל התוארי ותכונות הגשמיות המוזכר בתורה כמו 

 כמעשה לבנת הספיר כתובים באצבע אלהים... ע"כ ע"ש.  רגליו

 . בספר הדע"ה א' דרוש ה' סימן ז'ראה וכן 
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לפני האצילות בזמן הניקודים היו רק נקודות  .מההתפשטות של האורות. עיגולים ויושר היו

 עיגולים ויושר. אצילותבג' קווים וזו למטה מזו, ואחר כך התיקון ב

ואינם באוצרות מבוא שערים ושער ההקדמות עוד כמה ידיעות חשובות המופיעות רק בויש 

  :חיים והוא

, בדף י' ע"ד שעה"ק, זה תמצא א"קשקורה בזמן צמצום נה"י דא"ק, עניין בי"ע של מה  א'

 . מבו"ש דף ג' רע"בו

מלבד  ,יגוליםימין שמאל ואמצע בע קויםבחינת חלונות ועיגולי הנקודים בועוד עניין היות  ב'

 .מבו"ש דף י"ג ע"בו שעה"ק דף י"א ע"אוהוא  ,הקו של יושר

שוה בהשואה הכרחים להבין צדקת שיטת האר"י בעניין הצמצום שהיה בעיגול  ועוד כמהג' 

 ולא צורה אחרת בעלת זוויות. 

וכן אופן כניסת אור האין סוף לתוך המקום שיצא ממנו האור בצמצום. ושכל הבנה אחרת  ד'

 אינה יכולה לעמוד במבחן המציאות. 

, ביושר וכן בעיגולים ומקום העולם שלנו. סדר כניסת האור בחלל סדר עמידת העולמותה' 

אור פנימי  , ויש בהםאור נפשנעשים ראשונים והם בחינת  העיגוליםהיושר והעיגולים, ש

, בכל בחינותיו אור פנימי ומקיף אור רוחשנעשה אחר כך והוא בחינת  יושרומקיף וכלים. וה

 וכלים. ומקומו של אור מקיף דיושר שהוא בין העיגולים. 

שאין ממנו באוצרות חיים  מטי ולא מטישער הרחבה גדולה בעניין העקודים והוא עניין  ו'

הכלים שהתחיל בעולמות אין סוף  שורשמציאות מבאר באריכות בשער ההקדמות כאן ו

 עיין שם באורך.  לביאור עניין זה.  שער שלםלדבר זה  הקדישע"ח בעקודים, וכן ב

 

 כתר

 בינה                     חכמה

 דעת

 גבורה                     חסד

 תפארת

 הוד                          נצח

 יסוד

 מלכות
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 שיש ליסוד ב' בחינות
 

' חסדים. האם זו הבחינה היחידה שיש ליסוד? או ה-שנכללים בו כל ה כלנקרא  כידוע יסוד

 שיש לו גם בחינת כללות היורדת לו מהדעת.

: שורה ח"י... וכבר נודע כי היסוד אינו מכלל הקצוות, כי אוצרות חיים דף ג' ע"ג

פרטי היסוד אינו לוקח חסד אחד מחסד ועד הוד, אך  חסדיםאינן רק חמשה 

 שנכללים כל הה' קצוות בו...  רק, לעצמו

ממה שנכללים בו  רק שהיסוד הוא לכאורה לא ברור כלל שיש ב' בחינות ליסוד. נראהמכאן 

 הקצוות.

היסוד והעטרה אין : שורה ל"א... אמנם יסוד ומלכות פירוש מבו"ש דף ס"ב ע"ג

, שמתפשטים וכן הגבורות למלכות החסדים אלא ה'כי אין  להם חסד כמו הה'.

אמנם יסוד ומלכות יורד להם מהדעת כללות בחג"ת נ"ה שלה כמו החסדים בזכר. 

אל היסוד. וכן לעטרה יורד כללות ג"כ, להיות בהם הכנה לקבל  ,הארת הה'

 ... ע"כ. ע"ש באורך.החסדים עצמן

 ברור שיש ליסוד ומלכות בחינת כללות מהדעת, וכן יתכללו ה' קצוות גם כן.כאן 

: ד"ה אך היסוד אינו לוקח חסד ש"ל באוצרות דף ג' ע"ג שם אות י"גהגהת הא

 דומיא דכל חסד וחסדז"ל שכתב וז"ל: פרטי,  להרב יוס"דוכו' עיין  פרטי אחד

הכלול  חסד יש לחלקו, אבל אין הכי נמי חמשהמהחמשה, כי אין מציאות כי אם 

ממנו  החמשת הקצוות נותנים לו כל אחד הארה ואחר כךמהחמשה חסדים. 

 ... ע"כ. ע"ש. מהדעתמלבד התכללות של חלקו  גם כןומחלקו. ואז היסוד נכלל מהם 

ועוד, שנכללים בו כל ( 2כללות, הבאה אליו מהדעת. ( 1בחינות  ב'ברור שיש ליסוד  אם כן

 הה' חסדים ע"י חד רשימו ששולחים אליו.

דז"א יש ה"ח  : ד"ה שבוע שני... והנה אע"פ שנתבאר כי בדעתשעה"כ דף פ"ה ע"א

מוכרח וה"ג צריך שתדע כי הנה הדעת הוא הנשמה המתפשטת בכל הגוף. ואם כן 

המתפשטים בז"ת הנקרא גוף, וכנגדם הם ז'  הוא שבדעת יהיו ז' בחינות חסדים

 .)לנוק'(גבורות... 

בענין הז'  בשער הנקודים אוצרות דף ח' ע"גלהוכיח זאת, מדברי הרב עצמו  ועוד נלע"ד

לכלי  הרשימו דחסדועמהם  רכג' אורותהמלכים, כי כשמלך החסד ונשבר, ירדו אחר כך 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 ב שאמר ה' אורות משמע שחושב נצח הוד תרי פלגי גופא ומחשבם אחד.שים ל רכג
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חד רשימו הגבורה, פירוש כי נודע שכל החמש ספירות מחסד ועד הוד, כל אחד מהם נותן 

דכליל כולהו ה' ספירות. ועל כן כל אחד מוריד  כלכי לסיבה זו נקרא היסוד  דיליה ביסוד,

... ע"כ. בכלי היסוד רכדב' אורות וה' רשימיןחד רשימו אל היסוד... ועל דרך זה עד שירדו 

 ע"ש.

. של יסוד, ומלכות. ועוד ירדו ב' אורותששייך ליסוד, שכן אמר  האורמכאן שיש  הרי נתבאר

 .ש בדברי הרבכתובים בפירובחינות היסוד.  ב'הרי ה' רשימין, 

, ואינם טנת"א דב"ן ונת"א דס"גהם אורות  הרי כאןאחרת חשובה.  מתעוררת שאלה

וכן מה שכתב הרב ביציאת העקודים. הם אורות ולא חסדים, והרב לימד אותנו שם  חסדים.

. ואפשר שהרב מערב וזה קשהכמו בחסדים עניין ההתכללות ביסוד.  באוצרות דף ג' ע"ג

שורות מלמטה וז"ל... ויורדים טיפין  3באוצרות דף ח' ע"ד כתב ג"כ  ומשווה ביניהם. שכן

אשר הם עיקר הטיפה כנודע... ע"כ.  שהם בחינת מוחין דז"א והם בחינת חו"געילאין למטה 

מוחין ממש שהם בנה"י דאימא ומתפשטים בקו ימין, שמאל ואמצע,  יש עדיין קשה,אבל 

אימא, כדי לגלות המוחין. חסדים לחוד ומוחין ואחר כך באים החסדים לבקוע הלבוש נה"י ד

. אפשר שגם באורות יש דין כמו בחסדים, שכן כתב שיש לכל ע"ח ב' דף ט' ע"בלחוד. ראה 

. והיעב"א. לא ברור מדברי הרב וצ"עאור רשימו אחד ליסוד, אם כן זה כמו בחסדים בכל זאת 

 ע"כ מה שנלע"ד וא"ש את"ם.

 

  

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 כאן מחשב ה' רשימין משמע שחושב, נצח לחוד, והוד לחוד. ושני אורות הם יסוד ומלכות. רכד
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  העקודיםשער 
 בחינת חיה ובחינת יחידה ענין המקיפים

 

נעשה חיצוניות הכלי,  מאוזן שמאל, בתחילת פרק ב' שער העקודים, עוסק בשאלה איך הרב

נעשה פנימיות הכלי. לכאורה היה צריך להיות ההיפך. והרב אומר  החוטם השמאליומאור 

יש  , אך לא ברור לאיזה אור מקיף הוא מתכוון. שכןאור מקיף, ומסביר לפי כללי אל תתמה

 .אבאשהוא קטן יותר, והוא  חיההוא מקיף הגדול, כנגד א"א. ויש מקיף ד יחידהמקיף ד

:... מה שאין כן בבחינת האורות, כי האור הגדול שלא יוכל אוצרות חיים דף ג' ע"א

אי  מכאןבסוד אור מקיף... ע"כ. ע"ש.  ישאר בחוץהכלי להגבילו ולקבלו בתוכו 

 .יחידה, או באו"מ חיה אפשר להחליט אם מדבר באו"מ

: עניין המקיפים של האצילות דע כי שער המקיפים: עץ חיים ב' דף ק"א ע"ד

 חלקים. ב'ראשונה יצא מן א"ס אור גדול ונחלק ל

יצא ונכנס בסוד אור פנימי ומה שלא היה יכול להכנס ולהצמצם מרוב גדלו  -א' -

לכל ף הוא מקיף , וזה האור המקיא"קכמבואר בדרוש  אור מקיףנשאר בחוץ בסוד 

כי הלא גם הכתר שהוא עתיק וא"א כנודע הם מתפשטים בכל  האצילות כולו

 מלמעלה למטה. אור ישרהאצילות כמבואר אצלנו והנה אור מקיף זה הוא בסוד 

 כולוגם הוא אין יכולת בכתר לסבול את  אור שנכנס בסוד אור פנימיואמנם  -ב' -

 ממטה למעלה,ולכן חלק א' ממנו נשאר עומד בפנים של הכתר, וחלק א' ממנו יצא 

ואלו הם סוד בחינת  ויוצא דרך השערותאחר שנכנס ונתפשט בתוכו חוזר לעלות 

השערות אשר בראש שהם צינורות והמשכות של זה האור היוצא, ובצאתו מן 

עלה  אור מקיףינת השערות בסופי קצוותיהן שהם סופי צנורותיהן, אז הוא בח

א' אור ישר ו א'מיני אורות מקיפין.  ב', הרי נתבאר אור חוזרממטה למעלה ונקרא 

אור חוזר, אלא שהאור הישר הוא כולל לכל אצילות כולו, ומקיף כולו, אמנם אור 

המקיף החוזר הוא מקיף אל פרטי הכתר לבדו, ולא אל שאר האצילות... ע"כ. וראה 

  .בע"ח ב' דף צ' ע"דגם 

שכן לא כתב בפירוש שנכנס  אור מקיף הישרלכאורה שמה שנכתב באוצרות הוא  משמע

. והוא יוצא מג' אור מקיף דיושרויצא. ורואים כאן שיש אור מקיף יחידה, והוא מה שנקרא, 

הוא היוצא מהשערות, באור חוזר, אחר  ואור מקיף דחיהראשונות, ומקיף לכל האצילות. 

 שנכנס לתוך הפרצוף.
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 שיטת הרמ"ז -באותו עניין 

 

יש הגהה של הרמ"ז בעניין אורות המקיפים באיזה מקיף כאן הרב מדבר משמע בעניין זה 

 אות ל"ה.בסוף אוצרות חיים המובאת מההגהה של הרמ"ז 

קול הרמ"ז קשה שהרי כלל גדול הוא  ...:בהגהות בסוף אוצרות חיים אות ל"ח

בידינו בכל הדרושים וכוונות, שהחיצוניות הוא גרוע מאד מהפנימיות כנודע. אך 

שבמציאות העולמות נתרחק אדם ישר ענף ד' העניין הוא עם מה שכתב בספר 

י"ד  –ע"ח א' דף י"ג ע"ד )עיין המקיף דיושר מהפנימי בציור העולמות כולם ע"ש, 

ניזל בתר טעמא ונאמר. כי במקום שהמקיף דבוק בכלי, כגון באורות ואם כן  (ע"א

, אז צריך שהחיצוניות יהיה מעולה כדי שיתדבק בו המקיף המעולה. דאח"פאלו 

מהכלי בודאי שהפנימיות יהיה יותר מעולה  שהמקיף רחוקאך בשאר הבחינות 

לם המקיף בכל הבחינות הראשונות דכל הפרצופים שבכו הזרך דל עמהחיצוניות, ו

דבק עם הפנימי. כי הריחוק אינו אלא מהחזה ולמטה, שמשם מתחיל פרצוף 

 התחתון ממנו העומד בין המקיף לפנימי... ע"כ. ע"ש.

, קרוב . ולהבין איך בראשין אור המקיףבמקיף דיחידהשהרמ"ז מבין שכאן מדובר  משמע

 דלהלן.מבו"ש . מבואר ברחוקובז"ת אור המקיף 

שלש שורות מעל הציור:... הנה השלשה ראשונות דיושר,  :מבו"ש דף י"ג ע"ג

עשרה עגולים שלו עביים באורך ג' נשארו למעלה כנגד העיגולים שלו, ופירוש כי 

 )ציור שםאשונות שבו כזה: ג' רומתעגלים עשרה עגולים סביבות  ראשונות דיושר

תוך חלל והז' תחתונות דיושר דעתיק הם  (והוא כמו הציור המובא לעיל בשער א'

 חתונות דיושר דעתיק... ע"כ.  ז' תהעיגולים. ואז יצא האריך וכל י"ס שבו, והלבישו ל

. ועל הז"ת מלביש הפרצוף הבא, ומהג"ר שלו גם כן, כנגד ג"רשכל העיגולים יוצאים משמע 

שיש בין עיגול לעגול  בע"ח א' דף י"ג ע"דיוצאים י' עיגולים שלו. וצריך להבין ע"פ מה שכתב 

, ועל הז"ת כנגד הג"ר בלבד, הוא י' ספירותיו, משמע שכל אור מקיף דיושר, מקיף דיושר אור

יש הלבשה של הפרצוף הבא. ועל כן אור מקיף דיושר רחוק מהז"ת, וחיצוניות הכלי בז"ת 

. מעולה, ולכן צריך החצוניות כלי שהמקיף קרובגרוע מפנימיות הכלי, מה שאין כן כנגד הג"ר 

 בעניין.  שיטת הרמ"ז"פ, ולכן מובן שמדובר באור מקיף דיחידה. ע"כ וכאן אנחנו באח

  



 חייםאוצרות                                                 רפו  

 שיטת הרש"ש ורבי שאול -באותו עניין 
 

ולעיל לפי הרמ"ז בעניין מה שהובא בעקודים עניין האור שנכנס לתוך הכלי בחיצוניותו הנה 

 דחיה אור מקיףשהוא  סוברים הרש"ש וכן רבי שאולאך  דיחידהאור מקיף הוא וכן היוס"ד 

 המשך הדרוש. כמו שמשמע משהוא קרוב לכלי, ולא אור מקיף דיחידה 

בע"ח :... ועיין בהגהת השמש זיע"א לעיל 'אוצרות חיים דף ג' ע"א אש"ל אות ח

ועיין סוף פרק  שזה המקיף הוא בחינת חיהשכתב שם וז"ל:  שמש ]ב[ דף ט"ז ע"א

שאור שכתב הקדמות דף צ"ב ע"א ב' משער העקודים במ"ב עכ"ל. ועיין עוד בשער 

שער העקודים פרק . וכ"כ אבאוהוא בחינת  חיהשהוא  נשמה לנשמהנקרא  המקיף

תו"ח דף צ"ד ע"א ודף יעו"ש. ועיין  ה' במ"ק ע"ח א' דף כ"ח ע"א ד"ה והנה באדם

כנודע.  אימאהפנימית היא בחינת  הנשמהשהיא  ואור פנימייעו"ש באורך. פ"ו ע"א 

יעו"ש, וממה שהשיב  מקיף יחידהשנראה שהבין שזו  "ל באות ל"חלהרמ"ז זועיין 

מדלא השיב על דבריו נמי שזה הוא מקיף ז"ל בכת"י... הנה  יוס"דעל דבריו הרב 

וליתא, אלא הוא מקיף . יחידהז"ל ס"ל שזה המקיף  דגם הרב יוס"ד, משמע חיה

 כמ"ש... ע"כ. ע"ש.  חיה

אך לפי הרש"ש ורבי בר כאן באו"מ דיחידה. הבין שמדו היוס"דמכאן משמע שגם והנה 

 מן המקורות שכתב רבי שאול. נביא קצתשאול הוא אור מקיף דיחידה 

דע כי בכל בחינה ובחינה מכל ד' עולמות אבי"ע יש  ...:שער ההקדמות דף צ"ב ע"א

נשמה בחינת  הג'בחינת נר"ן פנימים.  הב'היא בחינת הכלים.  הא'בחינות.  ד'

אור הנעשה א"א  והיאיחידה בחינת הד' . אור מקיףוהיא  חיההנקראת  לנשמה

 ... ע"כ. ע"ש. חיההנז' הנקרא  מקיף אל המקיף

, אור מקיף קטן הקרוב לכלים, בחינת אימא, בחינת נר"ןכלים, שבתוכם אור פנימי  הרי שיש

 . א"א, בחינת יחידה. ואור מקיף גדול דאבא, חיה

. ולא היה מספיק נר"ןיש לו חיות פנימי שהוא :...  והנה באדם ע"ח א' דף כ"ח ע"א

מקיף  נשמה לנשמהזה האור להאיר בחומר הגופני שלו ולכן צריך שיהיה לו ג"כ 

מקיף אותה  והנשמה לנשמה, אימאשבפנים בחינת  הנשמהמבחוץ. כי בהיות 

, דלא מתפרשין לעלמין. הנה האו"פ או"א ששניהם הם בחינת אבאמבחוץ בחינת 

להדבק בשל אבא, מכה ויוצא בחוזק ועובר דרך הגוף החומרי,  שקוחדאמא, מרוב 

ומאיר בחוץ ושם נדבק באבא, וכן להיפך אור אבא, עובר ונוקב ונכנס מבפנים, ושם 

. והנה מקיף זה הוא הגוף מתקיים שמאירין בו מכל צדדיונדבק באימא. וע"י זה 

 ... ע"כ. וע"ש. חיההנקרא  נשמה לנשמה
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, אם כן זיכוך הכליהאורות להדבק גורם  חשקרש למה שכתוב אצלנו שדמיון מפו הרי כאן

 .חיהמדובר באו"מ ד

:... שהציציות הם בחינת מקיף התחתון וחוזר דרך השערות תו"ח דף פ"ו ע"א

נקרא אור חוזר, בערך  חיהמבחינת נפש שבה עכ"ל. כבר כתבנו שה חיההנקרא 

 ערך התחתון ממנה... ע"ש.ב אור ישרהוא  חיה. אבל באמת הוא, שגם היחידהה

: ועתה נבאר הענין כי הבל האוזן נחלק לב' אזניים, והעניין הוא ע"ח א' דף י"ז ע"ד

 ,נשמת בינההבל שלו הוא שורש  אזן ימניתכי הלא יש בינה ותבונה כנודע, לכן 

 ... ע"ש. נשמת תבונהשורש  אזן שמאליתוהבל 

עילאין, והאוזן השמאלית או"א לומר שהאור המקיף האוזן הימנית הוא עליון, בחינת  נלע"ד

בסוף הרמ"ז . כך נלע"ד להוסיף וא"ש את"ם. עיין עוד בהגהות ישסו"תאור פנימי שורש 

 .דף ס"ז ע"ב אות ל"ט אוצרות

 

  



 חייםאוצרות                                                 רפח  

 בעקודיםבפה ואורות וספירות 
 

באו טעמים התחתונים שמתחת  אח"כ"אומר הרב וז"ל:...  העקודיםבתחילת שער הנה 

 ... ע"כ. "של א"ק משם ולחוץ דרך הפה האורות היוצאיםהאותיות, והם בחינת 

מהם בהמשך נלמד שבהתעבותם נעשו . דרך הפהלהבין מי הם אורות אלו היוצאים צריך 

 וצריך להבין אותם.  אורות וכליםשכן בעניין הפה יש לנו כמה בחינות . לעקודים כלים

הנקראים עולם , פירותס' י, כי להיות שאלו הדע. :..וז"ל דף י"ח ע"א שעה"ק

מן הפה דאדם קדמון כנז"ל, והנה נודע, שיצאו  אורות וענפים, הם העקודים

 עשירית, ובספירה השבה פירותס' יעצמה תהיה בתוכה בחינת  הפהשבאותה 

שיצאו לחוץ,  פירותס' , של אלו הישרשים' ישבה, יש שם מלכות שבה, הנקראת 

, מכתר ועד מלכות, והם פירותס' י, והם ג"כ נקראים עולם העקודיםהנקראים 

שעה"ק דף וראה גם ... ע"כ. ע"ש.שיצאו לחוץדעקודים  פירותס 'י-שרשים לאלו ה

 .י"ט סוע"ב

 פירותס' שורשים לי , שהםעשרה שורשיםשל הפה, ובמלכות שבהם יש  פירותס' י ישהרי 

 .ס"ג של שםטעמים שהם בחינת  ,י' ספירות העקודיםהרי  מהפה.שיצאו דעקודים 

 . יו"ד בציור ושנים יו"י בציורשנים  אלפי"ן' דיש בפה  ועוד

 חיך וגרוןונעשים מבטישת  .מוצאות הפה חמשהם כנגד ו, בתוך הפה אותיות כ"ביש  עודו

, זסשר"ץ ,דטלנ"ת ,גיכ"ק, אחע"המוצאות הפה שהם:  ה' אהח"ע גיכ"ק, חכמה ובינה,

 . בומ"ף

ספירות דעקודים  י'כלים, ובהמשך הרב מבאר שיצאו  כ"באותיות, שהם  כ"בלב  יש לשים

' דכלל אותם לעיל ב עודכלים.  י' נעשים כלים, הרי מה שיוצאים כלים מהפה הם י'ונעשו 

, והם אותיות דיבור וכלים ,הבלאורות  .. הבל ודיבוריו"ד' אלפי"ן ב, ויו"י' אלפי"ן באלפי"ן, 

 .בעולמות אין סוף כלים אותיותכ"ב שורש ל

 י'' מוצאות הפה, והאותיות, כ"ב אלפי"ן ו ד', אחדאיך לחבר הכל להיות  וצריך להבין

 היוצאים מן הפה. העקודים פירות י' סו ,פירות הפהס

אתוון שביאר כאן  הכ"באלפין וכן  ד'-לתרץ שהבעיני ה' יוכשר,  אםאפשר  בדרךנלע"ד 

-רומז זה שאתוון שיש בפה כ"ב הלכן . "גסטעמים דאיך הוא  פהלרמזים הם משתמש ב

 .כ"בועוד  ס"גשהוא  ה"פ

לעיל דס"ג הוי"ה את ה בשער טנת"א ביאר הרבשכן טעמים דס"ג  הוא רמז לזה שהפהועוד 

' א"ו הרי התייחסות לאו-' דמילוי הארק ס"ג להוי"ה ד דע"בבין הוי"ה  אין הפרשכי ואמר 

 . בס"ג, מכאן עוד רמז שאנחנו הציוריםבד' 

 ועוד צ"ע. נלע"ד.כך י' ספירותהם  עקודיםוגם בבפה גם  אך בפועל
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 פנימיים או חמשה אורותשלושה 
 

א הכתר נמצאת המלכות ובב ואמנםמשער העקודים אומר הרב:" ג' בתחילת פרקהנה 

 ."נר"ן ח"ישהם  פנימייםאורותיה ה ה'שלימה בכל 

שמה )נר"ן( הם אורות נוח רפש נאורות -שהוא היות בכל פרצוף בכל מקום לפי הידוע לנו הרי 

. ואם כן מוחונשמה ב ,לב, רוח בכבדנפש ב :והם הם אורות מקיפים. וחיה ויחידהפנימיים 

, ועוד פנימיים' אורות ה כאן למלכות איך יש אברים שישכנו בהם האורות. אין לחיה ויחידה

' אורות מקיפים, באורות פנימיים ו ה'יש מהפה ולמטה, שתמיד  הקדמה זהיוסיף על בהמשך 

 אורות הפנימיים,  ה'גם כאן יש למלכות לכן ו

בלבד,  אורות פנימייםוכולם הם בחינת  נרנח"י' בחינות המצב שגם נראה לבאר שיש לכן 

  וכך מבואר מהרש"ש.בערך המקיפים.  נר"ן-ל ויחשבו

:... וכן מבואר מזה כי מה וז"ל חידושים מהרש"ש כ"בע"ח ב' דף ל"א ע"א אות 

עיבור יניקה ומוחין  מג' פרצופיםשכתב ברוב המקומות שאין כל פרצוף כלול רק 

של  הנר"ןשיש לכל ספירה חיצון ואמצעי ופנימי ובהם מתלבשים  הג' כליםשהם 

על אותו הפרצוף שאין עוד כנגדם מקיפים הם  החיה יחידההפרצוף ההוא אבל 

ה' פרצופים שיש לכל -שאין זה רק בפרטי כל פרצוף מה -לים באותו הפרצוף כ

כי איך נאמר שאין כלים לכתר וחכמה דז"א שהם  פרצוף אבל לא בכללות הפרצוף

כלים  ג'והלא בפירוש כתב בשער השמות שיש  הרביעי והחמישימב' פרצופים 

 לכתר כשאר הספירות... ע"כ ע"ש.  ג'לחכמה ו

כגון באורות פנימיים  לפרצוף החמישיהפרצוף של ז"א גדל והוא מגיע שיש מצב שהרי 

 מקיפים להם.ב' ועוד יש  נר"ןבשבועות וכן בשבת והוא נחשב ל

 

  



 חייםאוצרות                                                 רצ  

 שער הנקודים
 השמיטותו הנקודים עולםבעניין 

 
סברו כך שגם הרמ"ק ומוהרח"ו ידוע עניין הטעות הגדולה שטעו בה מקובלים גדולים, הנה 

. צריך להבין ממה בא להם דבר זה, עד שבא האר"י וביאר שאין הדבר כךבעניין השמיטות, 

כל , אך נראה שאינו כן שכן מה לפניםהנה עיסוק בזה לכאורה גובל באיסור שלא לשאול 

בכל הבנת בסיסית טעות בזה הוא נכונה ואי הבנה  .דבר זהבנויה על  תורת רשב"י והאר"י

 .בימי רשב"יהיה כבר  וז להבין ששורש טעות. ועוד צריך הקבלה

, תבין סוד ח'-... הנה במ"ש במלך הספר הליקוטים פרשת קדושים דף מ"ז ע"ד:

, כגון )שמות ל"א ט"ז( שבת' פעמים בשנז' בתורה, וכפל לשון  ב' שבתותענין 

ְשָרֵאל ֶאת " ", וכיוצא בזה. גם תבין בזה היטב,  ַהַשָבתַלֲעשֹות ֶאת  ַהַשָבתְוָשְמרּו ְבֵני יִּ

 :.... ע"כ ע"ש.טעו אותן שאמרו כי זו קאי על שמיטת שניהמהיכן 

ושאר  הרמ"קשהחזיק בסברת  מהרח"ו עצמו:... ואני מצאתי להגהות וחידושים שם אות ז'

עיין דבר גדול יורה  :ד"ה והרח"ו וז"ל בספר אור החמה פר' שמות דף ז' ע"בהמקובלים, 

לאתלבשא לבתר שבת בגופין קדישין רת הרמ"ק ושאר המקובלים, באומרם חוזק הסב

אבל אחר האלף השביעי ג"כ יתחדש העולם בגוף ונפש רק  אינו חרב, נראה שהעולם אחרנין

שהוא היפך  וצ"עעכ"ל.  גבורהועתה היא שמיטת ת, פארשמיטת תשיהיו יותר מעולים רזא ד

קודם שלמד זה שכתב בספר אור החמה היה  ואפשרממה שכתב רבינו כאן ובכמה מקומות, 

 יש לסמוך שער מאמרי רשב"י. ועל חזר מזה ואחר כך עם רבו הוא רבינו האר"י זלל"ה

שער הגלגולים דף ז"ל, ועיין  מהרש"ושהוא דברי מהרח"ו עצמו מהשמונה שערים שסידר 

 ע"ש. דברי מהרח"ו:... דאין לסמוך אלא על ע"א

הוי עלמא,  אלפי שנין, הם ששה אב"ג, אבג"יתץ. :..ספר הליקוטים דף ב' ע"ג

, דהיינו חד חרוב. וכן ברא שית, ברא העולם כל ימי היותו, ואח"כ יהיה ית"ץוהדר 

אלפין בפסוק ראשון, והארץ אלף שביעי, היתה תהו ובהו,  ו'שמיר ושית. ויש 

. והנה אשרה זו שו"ר, וכן פני אשר"ה. בגימטריא אבגי"תץבתחילת המחשבה. עוד 

, ועליה כתיב )שמואל ב' לשמיטה הקודמתע"ז, שצפייתן בה גרמה ביטול ונתיצה 

, ימשך הביטול לבעל שהוא בן קר"ע שט"ןט"ו ל"ב( ויהי דוד בא עד הראש. ובשם 

 זוגה. ע"כ. ע"ש. 

לחקור אם דברים אלו ממוהרח"ו שכן ספר הליקוטים אינו משמונה שערים אלא  ראשית יש

שאם נאמר קטע זה ממוהרח"ו, כנראה הוא כמו שכתב בהגוב"י הנ"ל...  נלע"דועוד ליקוט. 

ואחר הוא רבינו האר"י זלל"ה  בספר אור החמה היה קודם שלמד עם רבוזה שכתב ואפשר 

שערים  מהשמונהיש לסמוך שהוא דברי מהרח"ו עצמו  שער מאמרי רשב"יועל  כך חזר מזה

 .נלע"דמר על קטע זה ע"כ ז"ל, ע"כ. וכן יש לו מהרש"ושסידר 

קל"ה ע"א... ובכלל הדבר ף ד ]זוה"ק[: ד"ה עוד שם בע"ג-שער מאמ"ר דף מ"ד ע"ב

ענין טעות אחד נפל בפי קצת המקובלים כמו ספר קנה וספר בעל הוא להודיעך 

שמיטה האומרים כי שבע שמיטות יהיו בעולם וכל שבעה אלף שנה הם  התמונה
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הרומזת אל ספירת  ואנחנו עתה בשמיטה הב'וכבר עברה שמיטה ראשונה  אחת

ועתה אודיעך כי אין להאמין . אשר לא כןהאריכו בדברים הגבורה וכיוצא בזה 

וסיבת מי שהביאם לידי טעות הזה יתבאר בדברינו אלה... ובזה תבין  בדברים האלו

י השבעה ספירות ז"ל כ רכהכי הם קבלו מרבותם הקדמוניםהנז'  טעות המקובלים

האלו שאנו קוראים אותם חסד וגבורה ת"ת נצח הוד יסוד מלכות, אשר הם סוד 

שבעה אלפי שני דהוי עלמא הנה הם נאצלו אחר השבעה מלכים הראשונים 

ומזה טעו לומר דאם כן נמצא כי גם בז' מלכים הראשונים  הנקראים מלכי אדום 

שנה אחרים כמו שהיו באלו  הנקראים מלכי אדום היה בהם המשך שבעה אלפים

השבעה ספירות האחרות, ונמצא כי כבר אנו עתה בשמיטה שניה ומזה הוסיפו 

עוד לטעות ולומר שכיון שיש שתי שמיטות אם כן כך יתגלגל העולם עד תשלום 

אמנם השבעה מלכים דאדום לא נמשכו רק יום שבת שבע שמיטות ואין הדבר כן. 

לו שבעה ספירות האחרות הנז' שהיו מתוקנות אחד בלבד ותכף בשבוע השנית נאצ

וכנגד אלו השבעה ספירות ימשך העולם שבעה אלפים שנה ואין עוד כי השבעה 

טעו המקובלים לכנותם מלכים ראשונים אין כנגדם בחינת עולם בפני עצמו...

 .רכוולקרותם בשם שתי שמיטות ולא כן הוא ודי בזה

שכולם כלולים בו והוא  והבן שמה שכתב רבינו:... ודע ע"ח דף מ"ז ע"א בהגוב"י אות ו'

מאמרי רשב"י דף מ"ד תחתון שבהם אינו ר"ל תחתון ממש... ומ"ש שהם ז' וז' עיין שער 

נאצלו ג"ר דב"ן והוא  יום י"ז באלולוז"ל:  שר שלום בסידור ר"הועיין בהקדמת  ע"ג-ע"ב

מלכים דב"ן  ז'-אצלו הנ יום כ"דעד יום השבת השני היינו עד  א'היה שבת ואחריו דיום 

ובו ביום  ז'-השבו ביום שנשבר המלך  כ"דב' הנזכר לעיל שהוא יום -שנשברו, וביום השבת ה

ז' מלכים דמ"ה -יום כ"ה התחילו לצאת הנאצלו ויצאו ג"ר דמ"ה החדש, ולמחרתו שהוא 

לתקן הז' מלכים דב"ן והם שבעת ימים הכתובים בתורה במעשה בראשית ויהי ערב ויהי 

. ספר הליקוטים דף ע"ט ע"ג. ועיין האדרת נשא דף קל"היע"ש והוא מלשון  בקר עד ויכולו

ומסיים שם  השמן ששון עוד פעם בדף א' ע"ב סי' ב'א"ה המאמר הזה הביא . )שמן ששון

 דאין הענין כמו שאמרו קצת מן המקובליםעיין שם באורך באדרת נשא ותמצא בו חידושו 

ז' אלפי שנה הם שמיטה אחרת וכבר עברה שמיטה אחת ואנחנו  בעולם וכל ז' שמיטותדיש 

אלא הענין כנ"ל  שהאריך בסיבת טעות זהבשמיטה השניה הרמוז אל ספירת הגבורה יע"ש 

 ועיין שערי גן עדן בתחילת הספר.(עכ"ל.( )

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
הטעות התחילה בימי רשב"י שהיו החברים וזהו מה שכתב באדרא רבא "מה יאמרון חברנה"  רכה

ים ֲאֶשר ָמְלכּו ְבֶאֶרץ ֱאדֹום"שלח בעניין מיתת המלכים הרמוזים בפרשת וי והם לא למדו  "ְוֵאֶלה ַהְמָלכִּ
שהייתה שבירה ואחר כך התיקון אלא סברו שהיה עולם הנקודים ועל עולם הנקודים באה האצילות 

ועד שבא  ולא כספרי קדמאיוזה המשיך רשב"י והעיד לפני כל פמליא של מעלה שכך הוא סברתו 
זוטא על זה דף והיו טעויות בהבנה, וראה מה שכתב יין הרקח בתחילת אדרא האר"י לא הבינו היטב 
 .רפ"ז ע"ב אות ט"ז וי"ז

וכיון שהשאלה הזאת שייכת לאותה השאלה מה לפנים ומה לאחור שאסור לשאול, אין להתעסק  רכו
 בה הרבה, ודי בזה.
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 : "והחכם רבי עזרא ז"ל כתברקנאתי ריש פרשת בהר בשם רבי עזרא וזה לשונו

הנקרא יום שבת כמו שאמרו רז"ל שיתא אלפי  האלף השביעיהשביעית היא כנגד 

על אמרו  ושים לבךשני הוי עלמא וחד חרוב וכו' ע"ש שמאריך בענין זה ומעיר: 

"וחד חרוב" לא אמר שאחרי כן חרוב, רמז כי לא יהיה חרוב רק אלף אחד כנגד 

ע"כ.  .יובל קדש".."עד  עד שבע שמטות שהםכבראשונה  יחזור השבת... ואחרי כן

 ע"ש.

הוא . גם כאן (הוצאת מוסד הרב קוק עמ' תקס"ד רבינו בחיי על התורהזו הגהה בפירוש הנה 
שהוא דברי מהרח"ו עצמו  יש לסמוך שער מאמרי רשב"יוכאמור "ועל  מטעות המקובלים

  .ז"ל" מהרש"ומהשמונה  שערים שסידר 

מפורש מהאר"י  נהה ,והרי הם שתים שהם אחתזו היא קשורה לטעות נוספת  הנה טעות

טעות זו נבעה מטעות ואין להאריך בזה יותר מדי והנה  שאין שמיטות כלל ואין לזוז מזה

וממנו נעשה שביאר שעולם הנקודים היה בו שבירה  רשב"ישהייתה עד זמנו של  אחרת

וזה שפתח באדרא רבא עד אימת ניתיב בקיומא דחד סמכא עת  עולם האצילותבתיקונו 

שאר החכמים שהם התנאים  דן עםושם  לגלות הדבר הזההאדרא רבא הוא לעשות לה' כל 

"ואלה המלכים  שלא דרשו הפסוקיםמה יאמרון חברנה  באידרא רבהזה שאמר  ,שהיו בזמנו

לעניין זה של מיתת המלכים עולם הנקודים ושם הוכיח להם הדבר אך  בפרשת וישלח וכו'

כמו שביאר אומר שצריך להבין דרא זוטא באגוע בהם שהם טועים בזה ורק לא רצה לפ

יולא כמו  באדרא רבא י ַקְדָמאֵּ ְפרֵּ גם הוא סבר בתחילה ואומר שם ששהם שאר התנאים  סִׁ

  עד שיתגלה לו האמת. כמותםבטעות 

יּוַמה :... אדרא זוטא דף רפ"ח ע"א י ַקְדָמאֵּ ְפרֵּ י ַחְבָרָנא ְבסִׁ ין ְדַאְמרֵּ ינּון ַדְרגִּ , ְדאִּ

יָקא  ין ְדַעתִּ ּקּונִּ ינּון תִּ שּום ְדאִּ ְתְגֵלי ְבהּו, ְבָכל ַחד ְוַחד. מִּ יָשא אִּ יָקא ַקדִּ יאּו, ְוַעתִּ ְתְברִּ ְדאִּ

יָשא.  יָנאַקדִּ יָשא. ַוֲחמֵּ ָדָרא ַקדִׁ יָנא לֹון ְבאִׁ ין ְדָהא ֲאמֵּ לִׁ י מִׁ יָדָנא ְלָהנֵּ ַמה  ָלאו ַהְשָתא עִׁ

י ְלחֹוָדאי ְדָלא ְיַדְעָנא ָהכִׁ ָלה. ְוַהְשָתא ֲאָנא בִּ י מִּ ָבאִּ ים ְבלִּ יְדָנא , ְוַעד ַהְשָתא ַאְסתִּ ַאְסהִׁ

ֵלין.... ע"כ ע"ש.  ין אִּ לִּ ְשַמע מִּ יָשא, ְוָכל ָהֵני ַזָכֵאי ְקשֹוט ְדָאתּו ְלמִּ  ַקֵמי ַמְלָכא ַקדִּ

יּוַמה מה שאמר "הרי  י ְדַאְמרֵּ י ַקְדָמאֵּ ְפרֵּ שמבאר  הם התנאיםמה שאמרו חברינו " ַחְבָרָנא ְבסִׁ

הוא ואו לא, הייתה בו שבירה אם עולם הנקודים וחלקו על רשב"י בעניין אדרא רבא שם ב

ר ָמְלכּו "דרש זאת מהפסוקים  ים ֲאשֶׁ ה ַהְמָלכִׁ לֶׁ ואומר כאן והם לא קבלו הסבר זה.  "וכו'ְואֵּ

שהייתה שבירה  , דהיינולחזור על זה אך הוא מעיד שהכל כסברתו שאינו רוצה, באדרא זוטא

כל אחד עומד עדיין ואינם שני עולמות שנעשה עולם האצילות  עצמם ומהם של הנקודים

בלבד הוא  אלא רק עולם האצילותהשמיטות,  שמזה נולד להם טעותומלביש על נה"י דא"ק 

יָנא ַמה " , ואומר גם כןמלביש על א"ק יַוֲחמֵּ שהיה לו ידיעות משמע " הרי ְדָלא ְיַדְעָנא ָהכִׁ

 ". שאינם אמת, ואחר כך ראה ברוח הקודש מושרשות

ם דא"ק עמד מהטבור דא"ק ועד סוף וא שעולם הנקודים שיצא דרך העיניה ,הםומה שחשבו 

ואחר כך בא עולם האצילות והלביש לאלו הנקודים הרי פעמיים שבע  ולא נשבר. רגליו

עולם הנקודים הנשבר ו שלא הייתה שבירת המלכים וגם האצילות לא נבנה מספירות וסבר
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 כןא ול שיש בחינת שמיטות. ב'' שלא מתו המלכים. א בכפלייםטעו  ולכן. כמו שזו האמת

  .בכפליים

עולם רק  הייתה שבירת עולם הנקודים ומה שמלביש לנה"י דא"ק הוא .א': ה ברוראלא מ

עולמות אלא ב' שאין  הוא טעות המקובליםכל עניין השמיטות אם כן  .ב'בלבד. האצילות 

, התנאים הקדושים ולא מובנים גם לספרי קדמאיהיו סתומים הדברים  איךהרי ג'.  אחד.

ולא  שהוא כסברתו דווקאוהעיד ביום פטירתו באדרא זוטא,  עצמו עד שנגלה לו רשב"ילגם ו

הרי לפי זה מבואר שכל הקבלה ושבירת הנקודים והתיקון ד' . הם התנאים ספרי קדמאיכ

על ידי עליית המ"ן שהם הכלים והניצוצין שעולים לע"ב ס"ג דא"ק ונולד שם מ"ה ומתקן 

 את כל האצילות. 

  .תיקון כל העולמותבהכל הוא מהידיעה החשובה הזו ובלי זה אין שום דבר ברור 

ועדיין לא התגלה והשאר מהעליונים  חכמים ז'והיו שם רק פטירתו  ביוםגילה בעיקר וזה 

לא הבינו עניין זה לפני כשמונה מאות שנה. שהתגלה הזוה"ק כוגם  והכל נגנזלשאר העולם 

וביאר בלי שום ספיקות ומחלוקות , עד שבא האר"י וגילה הדברוהיו להם טעויות בהבנה זו 

 יהודה פתיה הרבאדרא זוטא וראה פירוש . והכל בא על מקומו בשלוםעניין שער הנקודים 

 נפלא מאוד. דף רפ"ח ע"א אות י"ז יין הרקח 

ולא הגיעו  שמיטותשיש בחינת  חושבים וסובריםעוד לומדים שלצערנו בימינו  ומה שיש

מבינים  עדיין לאמת, אך ברור להם שהייתה שבירה וגם התיקון המובא בכתבי האר"י

אם אומרים  שזה תלוי בזהוצריך להבין  דסתריהרי כאן תרתי ומקיימים אותו ואף מכוונים, 

לאמר כלל  אי אפשרשהייתה שבירה ועוסקים בתיקון, והאצילות מלבישה על נה"י דא"ק, 

 , ראה בית לחם יהודה הנ"ל. היעב"א.טעות גדולה בהבנהזו  שמיטותשיש 

 

  



 חייםאוצרות                                                 רצד  

 לתגין הוראותשתי 
 

האות. האם זה  עללמעלה גם תגין בכל אות, והם  שלושהיש באותיות שעטנ"ז ג"ץ  הנה

 בחינות.  ב' מורה על בחינה אחת, או שזה מורה על

:... וכבר נתבאר לעיל כי הז"מ לקחו האור שלהם מן הגוף אוצרות חיים דף ט' ע"ב

חסרים בחינת ג' אורות של א"ק מתחת שיבולת הזקן ולא מלמעלה ונמצא שהם 

ואלו הם בחינת ג' הם. כי לכן נשברו הפנים והאחוריים של העליונים שהם אח"פ

והעדרו מן  ,תגין שיש על כל אות ואות מאלו הז' כי אלו מורים על הסתלקות האור

כדרך צורת התגין  בתוכםמהם ולא  למעלה שהם האותיות ונשאר האור. הכלים

 האותיות... ע"כ. ע"ש.  עלש

וזה באותיות לכים ז' מ-ב אח"פ' אורות ג', מורה על העדר גבעיקר שהיות התגין  מכאן משמע

מדבריו ממה שהם על האות שרומז על  וגם משמע. השייכות לבחינת זו"ן ץ"ז ג"שעטנ

הם  בד"ק חי"ה... אבל אותיות בהמשך הרב אומר .והיותו על הכליםהסתלקות האור 

אורות של  ב', וכבר נתבאר לעיל כי או"א לקחו באצילות שייכות לאחוריים של או"א שירדו

, רק אור האוזןולא חסר מהם  .אוזןשם בחינת אור ה שישבשבולת הזקן במקום  ,חוטם פה

 אותו האור שחסר מהם לכן אנו מתיגיםוכנגד אשר על כן לא ירדו מהם הפנים רק האחוריים. 

מלאכ"ת  דאו"א והם אותיות פניםהן של  ןהאותיות ללא תגי שאר .על כל אות מהם תג אחד

  .סופ"ר

אותיות בד"ק , ואין לעל חסרון אור האוזן רק המור בד"ק חי"ההתג של שלכאורה נראה 

אחוריים כן ה. שהאות עלואם כן למה התג למעלה  הסתלקות האוראת ההוראה של  חי"ה

בהמשך , מה שחסר מהם רק הוראה אחת ואם כן יששל או"א לא ירדו לבי"ע ולא נשברו, 

 .נבאר שאינו כן

אין להם שום תנועה ושום הברה בעת :... אבל התגין אוצרות חיים דף ט' ע"ג

על גבי האותיות  על זמן היות האורותאבל התגין הם מורים קריאת האותיות... 

, נסתלקה מתוכם שאז אין לאותיות שום נדנוד ותנועה כי רוחניותם .מחוץ להם

העומדים כדמיון התגין להאיר להם הארה מועטת  עליהם מרחוקאמנם עומדים 

 ולא בתוכם... ע"כ. ע"ש.  האותיותעל  זקופים

היותם  האות ולא על למעלה עללהיותם  ןעל הוראת התגי רקלכאורה משמע שמדבר מכאן 

 .אח"פשל  ותחסרון האור שלושה שהוא
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:... והנה כמו שגוף האדם בעה"ז שנקבר בקבר נאמר בו, "ונפשו אוצרות דף כ"ז ע"א

הבלא עצמותיו הנקרא בזוהר  עלתאבל" ונשאר אותה הבחינה של הרוחניות  עליו

, כדי שיהיה לו איזה חיות, כדי שיוכלו להתקיים עד זמן התחיה. כי רכזכנ"ל דגרמי

 אם לא היה נשאר בהם שום לחלוחית לא היו קמים בתחית המתים... ע"כ. ע"ש. 

 ולא על היותם ג' שחסרים ג' אורות אח"פ.שהסתלק של האור  משמע על הבחינהגם כאן 

 . שתי הוראות שעטנ"ז ג"ץ שנוכל לומר שיש בתגין הרי

, שלא קבלו אותם למעלה בשיבולת הזקן. אח"פ חסרון ג' אורותשהם מורים על  -א

 משיבולת הזקן. כנ"ל.  למטה בלבד, ח"פאלא קבלו אורות 

 על יםנשארשנסתלקה מהכלים וחלק מהם  בחינת הרוחניותעל הנצוצות,  להורות -ב

ָעָליו  ְוַנְפשֹו"הקבר בסוד  על, להחיותם חיות מועטת עד התחיה הכלים שירדו בבי"ע

ם , וסוד ""ֶתֱאָבל יָת ְכַגן ָרֶוה ּוְכמֹוָצא ַמיִּ יץ ְוָהיִּ יַע ְבַצְחָצחֹות ַנְפֶשָך ְוַעְצֹמֶתיָך ַיֲחלִּ ְשבִּ ְוהִּ

 ". כנ"ל. ֲאֶשר לֹא ְיַכְזבּו ֵמיָמיו:

 מינה בין שתי ההוראות הן: הנפקא 

תגין, אך אין הבדל אם יהיו למטה או בצד או  ג' , צריךג' אורותעל חיסרון  להורות -א

 . שלושהכל סימן אחר, והעיקר שיהיו 

 דווקא צריךלכן  עליהם האור מהם ושנשארה קצת חיות הסתלקותעל  הורותל -ב

 .ג', אך אין צורך שיהיו האות על מעלהשיהיו ל

וגם תגין ג' יש שעטנ"ז ג"ץ -לכים לכן בז' מ-היו באלו היות ששני החסרונות לכן  -ג

 האות. על למעלה הם

. אך האור שנשאר על אח"פתגין מורים על האורות החסרים, שהם ג' ש צריך להבין -ד

, ובין אח"פ. ואין קשר בין אורות רפ"ח ניצוציןהאותיות, הם  עלוא הכלים, שה

 תגין.ל שתי הוראות. והם ב' בחינות של אור הםהרי ניצוצין,  רפ"ח

, ולא רק על אחת מורים על שתי ההוראות כאחד האות על התגין ג': אם כן היות סיכום

ולמעלה החסרים,  אח"פהוא אור  שלושה, ההאותיות על, וגם שלושהמהם. ועל כן הם, גם 

 . ניצוצין רפ"חהאות הוא אור על 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 :ב' בחינות, שכן הם ולא נחית לדייקהרב כאן קורא לבחינה זו הבלא דגרמי שהיא על האותיות,  רכז
בחינה  רפ"ח ניצוצין ב' ,גרמי -תרגום עצמות היא הבחינה מאבא והיא בתוך העצמות, הבלא דגרמי א'

 אך כאמור אין אנחנו בסוגיא זו כעת. שהיא על הקבר וזהו ונפשו עליו תאבל.



 חייםאוצרות                                                 רצו  

 .מאו"א האוזןאור רק על חסרון  המורשבד"ק חי"ה  של אחד תגהוראת לנו להבין נשאר 

 ג'ולכן הם  אח"פ אורות ג'' שחסר א' הוראות: באמרנו שלתגין יש  שעטנ"ז ג"ץלעיל בהנה 

 האות. על וגם מורה על הסתלקות האור למעלה ולכן הם  ב' .תגין

 בלבדוהיא שחסרים אור האוזן  אחת רק הוראהיש  בד"ק חי"הבתג שעל אותיות לכאורה 

שמורה על האור שהסתלק מהם וכאן לא הסתלק כאן הוראה שניה אין . ותג אחדולכן הוא 

 האותיות.  למעלה עלהוא  מפני מה התגואם כן לבריאה.  ווגם לא ירדהאור 

באלו האחוריים האור  סילוקכמו הוראה בחינת ה יש "ק חי"שגם לאותיות בדמבאר לנו הרב 

וגם  אחורביארנו כי מה שירד מן או"א הוא נקרא  וכבר :וזה לשונובפרק ו' שער הנקודים 

החסרון אורות האחרים לכן  שניאור האזן העליונה מן ה הם, כי להיותו חסר מפניםנקרא 

  ... ע"כ.פנים בפניםהעושה אותם  נהכי הוא הבחי הנמשך מצדו הוא גדול

 אחור וגם פניםלפי מה שלמדנו לעיל שהאחוריים של או"א שירדו באצילות הם נקראים  הרי

לכן בחיסרונו, שירדו באצילות דבר חשוב והיות והוא  לחזור פב"פ גורמים לאו"אהם גם שכן 

הסתלקות אור ולכן  יש הוראת בד"ק חי"הולכן גם באותיות  אור הסתלקותזה נחשב כאלו 

 לתגין. ב' הוראותיש להם  בד"ק חי"הוגם  שעטנ"ז ג"ץהרי שגם  .האות על התג למעלה

פגם  גם אחר זה מבאר הרב האם הירידה של האחוריים דאו"א נחשבתשבקטע  ועוד גם

שכן א"א נתנו  שהחסרון הוא לאו"אומסכם הרב  חסרון באו"ארק או שנחשיב שהוא  בא"א

להיות התג של  עוד טעםהביא  הרינה"י אלו לאו"א והם להם עצם מעצמם ובשר מבשרם. 

ולכן מובן למה  ,גדול וכאלו הסתלקות אורותאו"א נחשב לשכן חסרון זה  למעלהבד"ק חי"ה 

 אע"פ שלא נשברו ולא ירדו לבי"ע. על האות למעלההתג גם 

:... כי הם מורים על רכחהרב בית לחם יהודה א' דף כ"ו ע"בזמן ראיתי פירוש  לאחר

 על גבי האותיותכי עמידת התגין  רושהאורות והחיות מן הכלים. פיהסתלקות על 

 אחרתהיא הוראה  ג' תגיןמתוך הכלים, ומה שהיו  ליציאת האורותהיא הוראה 

וברוך ע"ש. ע"כ. שלמעלה בשיבולת הזקן...  שהיו חסרים מג' אורות אח"ףלרמוז 

 . שכיוונתי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
אע"פ אין לעשות כן ההוי"ה ואומר ששם ' של ובעניין מה שיש סופרים מתייגים את ה שםעוד  רכח

. שהרי התגין מורים על ואינו מהמהרח"ולתייג, נראה שאין לעשות כן  החיד"א בשם הרמ"זשכתב 
ואינו קישוט על האות ולמה להורות בד"ק חי"ה -והסתלקות כמו שביארנו ואפילו ב חסרון האורות

 , ונלע"ד נכון.ו'את אות אני איני מתייג . ועל כן באותיות בשם הוי"ה חסרון נוסף
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א מי וונשאר לנו למצ שעטנ"ז ג"ץהוא על תגין של  בית לחם יהודהכאן הרב  מה שאומר

, בד"ק חי"המתכוון גם על התג של בית לחם יהודה או שה בד"ק חי"הבעניין  תגיןמדבר על ה

 נלע"ד גם אמת.ע"כ 

  



 חייםאוצרות                                                 רצח  

 יצאו בבחינת פרצוף הנקודיםהאורות של 
 

האורות לא היו צריכים תיקון והם לא נשברו ורק בכלים היו כמה דברים שגרמו להם הנה 

 לכך והכל בכוונת המאציל.   י"א סיבותלהישבר ויש 

אתחרבו, מאי טעמא? משום דאדם לא :... וכולהו עלמין אדרא רבא דף קל"ה ע"א

אתתקן, דתקונא דאדם בדיוקניה כליל כולא, ויכיל כולא לאתישבא ביה. ובגין 

 ע"כ. דתקונא דא דאדם לא אשתכח, לא יכילו למיקם ולאתישבא ואתבטלו...

:... מפני מה מתו הכלים ותירץ משום דאדם לא אתתקן, פירוש עדיין לא יין הרקח אות כ"ח

בבחינת תלת קוים שהוא פרצוף אדם אלא עדיין היו קטנים בחינת מלכויות ם המלכינתקנו 

כל אור היה . והאורות שהיו נכנסים בכלים בשער השבירה פרק ח' יעו"שלבד כמ"ש רז"ל 

יעו"ש באורך  ובשער ל"ד פרק ב' כלל ט', שער השבירה פרק ה'כמ"ש רז"ל  כלול פרצוף שלם

ולא היו יכולים לסבול האור בתוכם, ועוד  חד מעשרהאואם כן הכלים היו קטנים מן האור 

 ע"ש. ע"כ. )יפ"ש(. שהיו מלאי סיגים, ולכך נשברו

צריך לעיין בכל המקורות הנ"ל בעיון ובאורך. ואולי אינו כמו שכתבתי לקמן וצ"ע למה הנה 

 לא הביא שעה"ק כדלהלן.

ספירות  'י-:... דע כי טרם שנאצלו עולם האצילות נאצלו השעה"ק דף ל"ח ע"ג

כהדין קמצא דלבושיה  וכלים רכטעצמותבבחינת עשר נקודות בלבד כלולות מבחינת 

אשונות היו ר ג'-חתונות והוא כי הז' ת-אשונות לג' ר-מיניה ואז היה חילוק בין ה

שלהם אבל השבעה תחתונות לא היו יכולות לקבל  האור והעצמותיכולות לקבל 

 לצורך פרצוף אחד שלםה שיעור מספיק שלהם לפי שהאור היורד מלמעלה הי האור

לא היה בהם  ולא היו בבחינת פרצוף שלםואמנם עתה שהיו נקודות קטנות בלבד 

ולכן נשברו הכלים ההם כנודע ואמנם עכ"ז בכל העשר  יכולת לקבל האור רב ההוא

נקודות היה בהם חסרון כמו שנבאר בדרך קצרה והעניין הוא כי הנה אז קודם 

 ספירות אלא בחי' יראה... ע"כ ע"ש באורך.  י' -התיקון לא היתה אהבה בין ה

שכן מלכויות, ומתאים לכלים  י'-מכאן שהאור של הז"א יצא כפרצוף שלם קטן ממשמע 

 לא היתה בהם. רק הכלים שויצא בבחינת פרצוףהאור הוא תמיד מתוקן, ואינו צריך תיקון, 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
אשונות היו יכולות לקבל האור והעצמות ג' ר-כאן הכוונה לניצוצות, שכן בהמשך הוא כותב שה רכט

שלהם אבל השבעה תחתונות לא היו יכולות לקבל האור שלהם לפי שהאור היורד מלמעלה היה שיעור 
יש אור ועצמות ובז"ת אמר שלא היו יכולים לקבל האור.  ג"ר. הרי בפרצוף אחד שלםמספיק לצורך 

מהם ירדו עם  רפ"חהכלים יחד עם הניצוצות נשברו והאור בשלמותו נשאר למעלה, והניצוצות, ו
 מהם נשארו באצילות והתחיל תיקונם בבחינת ג' קוים. עיין לקמן.אבד"ו הכלים לבריאה. ו
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, לא יצאו בבחינת קוים ופרצוף ונשברו. ומה שנשבר הם רשות הרבים, והיו בחינת אהבה

מהם על הכלים להחיותם  רפ"חהכלים והניצוצות שהיו בכלים בבחינת חד סמכא, וירדו 

 עלו בהתארכות או"א וא"א באצילות יחד עם האורות.אבד"ו -והחיות מה עד התחיה, 

באוצרות , נלמד משער העקודים שהרב מלמד אותנו פרצוף אחדלהבין שהאורות היו  עוד

הפנימיים נכללים בחמשה לבד )שהם( כנגד הה' שיש להם  י'-האמנם ה:... חיים דף ג' ע"ד

יחידה , והם עצמם נקראים בחינת א"א ואו"א וזו"ןכמ"ש במקום אחר, והם  םבחינת פרצופי

... ע"ש באורך. הרי שהרב אומר, של כללות כל עולם ועולם לבדו. חיה נשמה רוח נפש

אך אורות הם כשמדברים על כלים, פרצופים או ספירות, יש ה' פרצופים  או עשר ספירות, 

 .אור אחד. והם רק רוח , הםז"א, הרי לנו שאורות נרנח"י רק חמשה

 ניתוסף בהם תיקון:... ואחר שנשברו הנקודים דף ט"ו ע"ד ד"ה ואחראוצרות חיים 

והוא כי גם השבעה תחתונות, האורות שלהם נתלבשו דרך קוי הכח"ב  רלאחר

 כנז"ל... ע"כ ע"ש.

כאן שניתוסף תיקון אחר באורות, אינו סותר למה שכתבנו לעיל, שבאורות אין  מה שכתב

שנתקנו בבחינת  אורות, אלא שכאן מה שכתב הצריך תיקון שכן היו בבחינת קוים לעולם

שהיו בכלים, והיו שם בבחינת חד סמכא, ובשבירה נתקנו  הניצוצותקוים, הכוונה היא על 

 בבחינת מה. היעב"א.

  

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
כאן הכוונה על הניצוצות. הרי שכבר בשבירה התחיל בחינת תיקון לניצוצות שאז עמדו בג' קוים  רל

 רות.כמו האו



 חייםאוצרות                                                 ש  

 הקטורתי"א סמני  –ז' מלכים 
 

והרב מבאר בכמה אופנים פעמים שהם י'  הרב בעניין מה שירד מהמלכים שם שבעההנה 

 ויש שמועה אחרת שהם י"א בחינות ואז נקראות י"א סמני הקטורת.בחינות שירדו 

' אחוריים דהועוד  זו"ןמלכים שהם  ז' ירדושונמצא :... הנה בשער הנקודים פרק ח'

בחינות שירדו ומהם  י"אישראל סבא ותבונה, סך כולם הם של של או"א עילאין ו

סמני הקטורת שהם י"א  י"א ודסה נתבררו ומן הסיגים שלהם נעשו הקליפות, וז

  . ע"כ.אורות שנשארו מאלו הי"א בחינות שירדו כנז"ל

ועבר לסמני הקטורת. שהם ז'  י"אשהם ו"ה שהתחיל בז' ספירות זו"ן שהם רמוזים ב הרי

ראה בספר אחורי או"א וצריך להבין איך מנה כאן או"א מאיזה בחינה שלהם הוא.  ד' ועוד

 .קכ"ד קכ"ה" על הקדיש עמ' "עטרת מרדכי. מו"ר הרה"ג מרדכי עטיה שליט"א

 סממני א"י מסוד נמשכים כולם הם הקליפות והנה :...שעה"כ דף ט"ו ע"ג

 אחרונות אותיות שני הם סודם אשר עזים יריעות עשרה עשתי סוד שהם הקטרת

 הם סמנים א"י כי שהודעתיך במה הוא והענין א"י' מבגי שהם ה"ו שהם הויה דשם

 א"דאו אחוריים וירדו וביטולם המלכים מיתת בעת שירדו שלמעלה אחוריים

 שם של' הנז ה"ו אותיות שני בחינת הם וגם האחרונותפירות ס' ז שהם ן"זו במקום

  ... ע"כ ע"ש.ן"זו בכלל נכללין האחוריים ואלו הויה

מני קדושה שמחיה את הקלי' והם י"א סמני הקטורת מה הם י"א סקלי' ויש  הרי שיש

ואיך מונה כאן בחינת אחורי או"א הרי ירדו באצילות ולא הקטורת המחיה את הקלי'. 

 בבריאה.

 הקדושה ניצוצי עשרה הם סוד אלו סמנים א"י ענין והנה :...שעה"כ דף י"ג ע"ג

 המקיף ואין להם מ"אוה בסוד שהוא 'א נצוץ ויש פנימי אור בסוד' הקלי המחיה

' א אור ונקרא אחד פשוט אור הוא מ"שאוה לפי פ"אוה כדמיון לעשר מתחלק הזה

 א"י הם כולם בין נחלק שאינו מ"והאוה לעשרה הנחלק פ"שהאוה ונמצא בלבד

 :הקטרת סממני

' אור מקיף. וזה בבחינת הניצוצות של הקדושה. אאור פנימי ו י'ני הקטורת סמ י"אכאן  הרי

שאין בו  א'ספירות אך נחשב ל י'' מקיף צריך להבין שהוא כולל אצריך להבין שהרב אמר 

 כלים.

 נתבחי פירותס' יל נחלקים ז"עכ' ז ששרשם פ"אע כי והענין :...מבו"ש דף נ"ו ע"ד

 והפנימי ומקיף פנימי זולתי בעולם לך אין כי מקיף אור של ' ספירותוי. פנימי אור

 ואלו 'א אור נקרא מצומצם שאינו המקיף אך ס"לי נחלק כלים תוך נחלק להיותו

 כ"ג ס"י כולל הוא שגם פ"אע מקיף ואחד פנימיות ס"י הקטורת סמני א"י סוד הם

 .אחד נקרא
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ועם אחורי או"א שנתנו להם בסוד הלבשת  ז'שורש סמני הקטורת מזו"ן שנפלו שהם  הרי

 המוחין שקבלו מהם הרי י"א. 

 לסבול הכלים יכלו לא זו ולסבה תיקון בלתי יצאו ואמנם :...ע"ח א' דף נ"ב רע"א

 לזה הטעם והנה ה."בע ל"כמש ומתו ונשברו שבתוכם עצמות שהם שלהם האורות

 כי לזה הסבה. התיקון יהיה כ"ואח לשבירה יצטרכו ולא התיקון ד"ע יצאו שלא

 בעולם צריכות הם כי החיצונים קליפות בחינת ולעשות להוציא היה הכוונה תכלית

 יצאו כ"וע כ"אח לברוא עתיד שהיה לרשעים ולהעניש לצדיקים טוב שכר לתת

 .ה"בע ש"כמ ...תיקון בלתי ל"הנ הנקודות

 שם באורך שהכל בכוונת המאציל שיהיה בחינת קלי' שבזה הוא תכלית בריאת העולם.ראה 

 הוא ...היתה מה הסיבה עקריות ענין כ"ג לבאר נשלים :...מבו"ש דף ט"ו ע"ג

 י"ע לא אם פשראי א וזה ועונש שכר בו שיש ז"עה לברוא יתברך כוונתו היות

 הסיגים שרש הוא זה הרע והנה .הרשעים מן להפרע הרע מדת היא קוסטינר

 י"ע רק א"א והקליפות הסיגים שיתגלו וכדי ...והדינין הגבורות של והשמרים

 י"ע היה זה כל אשר בפועל ויצאו הסיגים יתבררו ובתכליתם עולמות השתלשלות

  ... ע"כ.שהם ן"ב שם' הנק תקיפים דינים הם כולם אשר המלכים אלו מיתת

היו מעורבים טוב ורע ויש צורך לברר את הרע מהטוב וזה יהיה על ידי שנשברו ועלו  הכלים

בתיקון ונעשה הקדושה ונשאר הקלי ללא כל חיות ומתים לגמרי. ומזה נעשה הקלי שמבררים 

 את הקדושה מהם ונשארים בלי חיות.

איך הם הפכו להיות י"א וסממני  י"אההוי"ה שגימ'  של ו"הזו"ן שהם סוד  איך ז' מלכים

שהיו  עיקר הדברהגימ' משנים את המהות שלהם זה דבר משונה. מה  איך על ידי הקטורת.

 ז' ונעשו י"א ולא רק בבחינת הגימ'.

 נשברו אחוריים' ד כי הוא א"י ונעשו' ז היו איך הדבר ועיקר :...מבו"ש דף נ"ו ע"ד

 תתמה ואל. א"י והיו עמהם אלו מלכים משבעה למעלה ונתחברו ת"וישסו ב"חו מן

 להם להיות למטה ן"בזו שמתלבשת מבחינה זהו כי קליפות היו' כו ב"מחו איך

 סיגיהם נעשו כן א"לז ראש שנעשו וכמו ממש ן"כזו נחשבת הבחינה ובאותה מוחין

 שבירתם בעת ן"זו למקום שירדו כיון כי הקטורת סמני א"י והיו מלכים' ז אל ראש

 אחר... פירוש זה שלאחר בפרק ועיין הקדיש בסוד כמבואר ממש ן"כזו יחשבו כ"א

לא ירדו  ואו"א וישסו"תבדרך כלל מה שידוע לנו שירדו ז' מלכים לבי"ע הוא רק הם הרי 

עמהם בבי"ע רק היה בהם ביטול קצת ונשארו באצילות, ולכן עדיין קשה מהיכן נעשו י"א, 

שירדו  ה של אחוריים של או"א וישסו"ת שירדה יחד עם הז' מלכיםאלא שיש עוד בחינ

לבי"ע, והם בחינות נה"י דאו"א וישסו"ת וניתנו להם בסוד מוחין וירדו והיו בשר מבשרם 

 ועצם מעצמם, וירדו עמם לבי"ע.
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של  מלובשים בנה"י]וכן לכל הפרצופים[ הם באים  שמוחין באים לזו"ןכל פעם  (1

 יון[.או"א ]או מהפרצוף העל

שגם קודם מבואר בפירוש  ריש פ"ט משער המלכים: כאן ועוד בע"ח ב' דף מ"ו ע"ג (2

 .בנה"י דאו"אהמלכים היו המוחין באים מלובשים  המקר

, של הפרצוף עצם מעצמו ובשר מבשרו הופכים להיותשבאים הם  הלבושים (3

ל"א אש"ל דף  .יפה שעה ע"ח דף ל"ד ע"גוכן  אש"ל דף ח' ע"ב אות ח'. התחתון

  באמצע. ע"ג אות ב
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 ברעותא סליקכד 
 

 " כד סליק ברעותא למברי עלמא דאצילותפירושים למושג הזה " ג' יש הנה

כד סליק זהו שאמרו בזוהר בכמה מקומות גם כתב הרב וז"ל:  הברודים פרק א'שער  א'

, פירוש כי מצח הרצון העליון של א"ק סליק ברעותא למברי ברעותא למברי עלמא דאצילות

היוצא ממנו אשר על ידו נתקן כל עולם האצילות כמ"ש  מ"ה החדשעולם האצילות ע"י אור 

 .ע"כ. רעוא הנזכר כי תרגום רצון מצח הרצוןהוא סוד  רעותאבע"ה. ונמצא כי פירוש 

שממנו  מ"האור שם  הארתיוצא  , שממנומצח הרצוןשהוא  רעותאהרי כאן מבאר את התיבה 

 . נבנה עולם האצילות

שכן כמו  ידי המאצילהמ"ן על  העלאתשהוא בחינת  סליקיבאר את התיבה  ובמקום אחרב' 

ן ַלֲעבֹּדשכתוב בתורה )בראשית ב' פסוק ה'(" ץֶאת ָהֲאָדָמה:)ו'(  ְוָאָדם ַאיִׁ ן ָהָארֶׁ ה מִׁ ד ַיֲעלֶׁ  ְואֵּ

ְשָקה ֶאת ָכל ְפֵני ָהֲאָדָמה" שבפעם הראשונה שעדיין לא היו בחינת פרצופים אז  המאציל ְוהִּ

  :רלאע"ח ב' דף ס"ז סע"בותיקן את הפרצופים, ועוד ראה  בעצמו מלמטה העלה מ"ן

וז"ל ונחזור  פ"ד משער מ"ד ומ"ןג"כ בתחילת  וכן נתבאר ...:גנה"ש דף ה' ע"

ד' עולמות אבי"ע בכללותם כן  ןבעניימה שביארנו  הראשון כי הנה בדוגמ ןלעניי

ונאמר כי הנה היותר משובח  לותהאציהדבר בכל עולם ועולם מהם ונתחיל בעולם 

 ,בעתיקהנה אז עלה והוברר  כרמכל בירורי האצילות שהוברר מהשבעה מלכים כנז

הגרוע ממנו בזו"ן ועל דרך והגרוע ממנו הוברר באו"א ו ,אנפיןבאריך והגרוע ממנו 

זה בבי"ע ועל דרך זה בי"ס עצמם שהם בכל פרצוף ופרצוף ועל דרך זה בפרטי 

 פרטים והדברים מובנים.

 דא"אהמעלים תמיד הבירורים  שהם או"א אדם איןלא נתקן כי  והנה א"א עדיין

שכבר יצאו  אם לא על ידי הבניםואי אפשר לבירורים להעלות למ"ן  לעתיק למ"ן

ואז סליק  ,אליו ועדיין לא נתקן בן ראממנו שנק הפרצוף שלמטהונתקנו שהוא 

 כרהנז השלשה פרצופי דחב"דר"ל כי  הוא הא"אלמברי עלמא דעתיק  ברעותא

ביררו היותר  ,מאליהם בלי מה שיעלה להם מ"ן ,רעותא דעתיקדמ"ה וב"ן הנק' 

הראוים לשלשה פרצופי  מובחר מכל שארית חלקי אורות הנז' דב"ן אורות

להם ונזדווגו  והעלו אותם למ"ן ,שהם חב"ד דא"א דאצילות דכל פרט ,הפנימיים

החב"ד הנז' דעתיק ותיקנו את אורות הנז' דחב"ד דא"א וחיברו עמהם את הכחב"ד 

הפנימיים הנק'  םדפרצוף חכמה דמ"ה ונתקנו החב"ד דא"א שהם הג' פרצופי

  ,רעותא דא"א

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
. רק שאני מדגיש כמה דברים ומסדר מבו"שהנה נעתיק לך כאן הלשון כמו שהוא בנה"ש המובא מ רלא

 קצת להקל על ההבנה. 
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דו"ק דעתיק אז הם העלו מ"ן מהבירורים  בנים לעתיקהנק'  הנז' דא"א ואחר שנתקנו הג"ר

ונזדווגו הג"ר דעתיק ותיקנום וחברו עמהם הראוי להם מחלקי אורות וכלים  לג"ר דעתיק

 דו"ק דפרצוף כתר דמ"ה. 

שהם  ,ואדם אין ,בהיות שעדיין לא נתקנו או"א בתיקון או"א היה על דרך זהוכן 

למברי  סליק ברעותא דא"א ןולכלהעלות הבירורים שלהם למ"ן לא"א  .ישסו"ת

שהם  ,לרעותא דא"א כי עלו בירורים דג"ר דאו"א מאליהםוהוא  הם או"אעלמא 

ונזדווגו הג"ר הנז' דא"א ותיקנום וחברו עמהם הראוי להם  ,הג"ר הנז' דא"א

ואז הג"ר  .מחלקי אורות וכלים דכחב"ד דכחב"ד דפרצוף בינה דמ"ה וכמ"ש לקמן

 ,לג"ר שלו ,הם העלו מ"ן מהבירורים דו"ק דא"א ,דאו"א אחר שנתקנו כרהנז

ונזדווגו ותיקנום וחברו עמהם הראוי להם מחלקי אורות וכלים דו"ק דפרצוף 

 חכמה דמ"ה. 

להעלות ואדם אין שהם הזו"ן  בהיות שעדיין לא נתקנו ישסו"ת וכן היה בתיקון ישסו"ת

כי למברי עלמא הוא ישסו"ת והוא  ואז סליק ברעותא דאו"או"א הבירורים שלהם למ"ן לא

לרעותא דאו"א שהם הג"ר הנז' דאו"א ונזדווגו  עלו הביריים דג"ר של ישסו"ת מאליהם

רו עמהם הראוי להם מחלקי אורות וכלים דג"ר דו"ק דפרצוף בהג"ר הנז' דאו"א ותיקנום וח

"א ום העלו מ"ן מהבירורים דו"ק דאבינה דמ"ה ואז הג"ר הנז' דישסו"ת אחר שנתקנו ה

לג"ר שלהם ונזדווגו הג"ר הנז' דאו"א ותיקנום וחברו עמהם הראוי להם מחלקי אורות 

 וכלים דו"ק דג"ר דפרצוף בינה דמ"ה. 

כי אדם אין שהוא אדה"ר הזו"ן  ווהוא בהיות שעדיין לא נתקנ וכן היה בתיקון זו"ן

ולכן סליק ברעותא  להתתקןלהעלות את הבירורים שלהם למ"ן לישסו"ת 

לרעותא  ואז עלו הבירורים דג"ר דזו"ן מאליהםלמברי עלמא דזו"ן  דישסו"ת

וחברו  ותיקנוםדישסו"ת שהם הג"ר הנז' שלהם ואז נזדווגו ישסו"ת זיווג דרעותא 

ואחר שכבר נתקנו  ו"ק דמ"הדג"ר דפרצוף  םעמהם הראוי להם מחלקי אורות וכלי

ונזדווגו הג"ר הנז'  דו"ק דישסו"תמ"ן מהבירורים  ו הםהעלאז  דזו"ןהנז'  הג"ר

דישסו"ת ותיקנום וחברו עמהם הראוי להם מחלקי אורות וכלים דו"ק דו"ק 

כי אינם עולמות גמורים בפני  תקן זו"ן נתקנו בי"עיוידוע כי בהדפרצוף בינה דמ"ה 

 איההתפשטות כחות הנוק' וחייליה וצבכי אינם אלא  לותעצמם כמו עולם האצי
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ועדיין  דזו"ן רלבדו"ק דמ"ה וב"ן הג"רהרי נתקנו  ..."ש ש"ב ח"ג פ"חבובמכמ"ש 

 ע"כ ע"ש. בעיון עמוק.: רלגלא נבררו ולא נתקנו הו"ק דו"ק דמ"ה ודב"ן דזו"ן

 

ואמנם בפעם הראשונה של כל זווג וזווג : מבו"ש דף ט"ז ע"דהובא בשלישי יש פירוש ג' 

להעלות  עדיין לא היה מעוררהזווגים שיש בכל האצילות מן העתיק ועד או"א  נתמכל בחי

 הזכר לבדו היה מתעורר מאליו אל הזווגמיין נוקבין הם הברורין של המלכים לתקנם ואמנם 

כי לא יש עדיין היכר נוק' כו'  וז"ש כד סליק ברעותאמי שיעלה מיין נוקבין  גם שלא היה

אינו זווג גמור של זכר כמ"ש בשערים הבאים בע"ה וא"כ  הבפרטות זולתי מן אימא להלא

. גם כיון אל ונקבה יסוד ביסוד רק רעותא בסוד מוחין במקום שאין נוקבא מצויה בפרטות

כד סליק ברעותא וז"ש  מאליו סליק המיין נוקבין להתקן בלי שום מעלה אותםהנזכר כי 

 ע"כ.  ...ולא ע"י התחתונים

 מיניה וביההוא הזכר  וסליק ברעותאשאין היכר נוק'  עליונים פיםכאן מבדיל בין פרצו הנה

אלא מאו"א שמשם והילך יש העלאת מ"ן על ידי  .בלי נוק' אלא מתעורר מאליו לזיווג

 התעוררות נוק'.

הדעת הוא המלך הראשון שיצא ובו היו כלולים כל  והנה .פרק ז' שער הנקודים גם

נולדו כבר ואשר יצאו  העלאת מ"ן הם הבניםכי עיקר ז' כנז"ל, והנה כבר ידעת -ה

 בעולם, ולכן עיקר העלאת מ"ן עתה הוא ע"י הדעת אשר כבר יצא לעולם בראשונה

 ... ע"כ ע"ש.לבד רק סליק ברעותא שלא הוצרכו מ"ן לאו"אכבר ביארנו  כי

 מ"ןואין כאן  משמעות אחרת" ויש כאן סליק ברעותאהרב משתמש בביטוי זה " הנה כאן

אריך מיניה וביה  רקלא בנים כנ"ל ולא כלים ורפ"ח ולא גבורות שניתנו לאימא אלא  ,כלל

  .והמשיך מוחין לאו"אדנשיקין  בזיווג רעותאוהתייחד  בלי העלאת מ"ן עלה ברצונו

להמשיך  המאציל אריך אנפיןעלה ברצון  אחור באחורשל הנקודים בבחינת  חכמה ובינה הרי

( והשפיע להם מוחין בזיווג דנשיקין )בעצמו זכר ונוק' שבו וביהמיניה להם מוחין ונתייחד 

זה לפני שיש מלכים בכלל אפילו בחינת חסדים וגבורות באבא ואימא. ו פנים בפניםלהחזירם 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
, וכאן הרב הפסיק את הביאור וצריך להבין שהמשך חב"דזו נקראת אח' באח' אע"פ שהיא  בחינהו רלב

, אך היות וחטא פנים בפניםתם וזה נקרא שיחזיר או אדם הראשוןהתיקון של הו"ק דזו"ן הוא על ידי 
ובינתיים אנחנו ממשיכים את התיקון עד  לאלף השביעינדחה התיקון של זו"ן וזיווגם פנים בפנים 

. וצריך לתקן הבחינה לפני האלף השביעישיבוא אדם הראשון וימשיך תיקונו וזה בחינת ביאת משיח 
אש"ל אוצרות דף וכן  ע"ג אות ב' אש"ל אוצרות דף ל"א, והיא הו"ק שלהם. עיין פב"פהמחזירתם 

 . שורה מוחין באורך.י"ח ע"א

לתקן הו"ק דזו"ן ולהחזיר  אדם הראשוןפנים בפנים וזה היה צריך  זו"ןהבחינה המחזירה את הם ו רלג
ולא זכינו לזה, ומה שאנחנו עושים במשך ששת אלפים שנה לתיקון  לזיווג בליל שבתזו"ן פנים בפנים 

מה שלא עשה אדם הראשון בגלל החטא ובסיום התיקון יהיה זיווג באלף השביעי מה שהיה צריך 
. ראה בסיכום על בסוף ששת אלפים שנהלהיות ביום שבת הראשון של בריאת העולם. וזה רק יהיה 

 " ע"ש. רכת הישועהבכוונת הברכה במלך העולם. בספר "
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נולדו  ואחר כךבאימא  בעיבורלאימא והיו המלכים בזיווג נתן טיפת המלכים  אבאאז ו

 . וכנ"ל ונשברו

לפני  העלאת מ"ןשיש בחינת שם מה שמבאר  ז' אות א' אש"ל שער הנקודים פרקוראה 

מדבר על כאן שנותן אבא לאימא בזיווג הראשון, אך  בחינת הגבורותמיתת המלכים שהוא 

והיו אח' באח'. תן דעתך ושים ואין כלל עוד מלכים או"א סליק ברעותא שעדיין לא נתייחדו 

 היעב"א.לב להבין כל הבחינות אלו של המ"ן שהוא עיקר החכמה. 
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  וסודפשט 
 

והוא  פשט בגדיושכביכול הוא  סודשהפשט הוא בחינת  הגר"אידוע מה שאומר  הנה

בעל הסולם וכמו שהסביר זאת  .היפך הבנה הפשוטההפנימיות. והסוד הוא מכוסה. הרי 

הגאון רבי אליהו ובזה תבין צדקת דברי וז"ל:  בהקדמה לתלמוד עשר ספירות אות קמ"ח

מתחילין התורה בסוד, דהיינו, תורת -)בסידור ברכת התורה( שכתב ש מווילנא[]הגר"א 

שהיא בחינת נסתר, שהשם יתברך מסתתר שם לגמרי כנזכר למעלה. ואחר כך דעשיה הנגלה 

זוכה לפשט, שהוא סוד תורה דאצילות, -ברמז, כלומר, שנתגלה ביותר בתורה דיצירה, עד ש

ושים המסתירים להשם יתברך כמבואר... עכ"ל. שנקראת פשט, משום שנתפשטה מכל הלב

 שהוא הסוד. מובן הפשטאינו מובן כלל ורק על פי הסוד  פשטננסה להביא דוגמאות שה

 

 ואמנם :וז"ל רבכותב ה שער הנקודים סוף פרק ד': שאול נחבא אל הכלים

כדי להחיות את כלי זולת בחינת הרפ"ח ניצוצין  דבכלי של היסוד נשאר אור אח

, וזה האור הנשאר שם הוא בחינת כרמשום דלית לה מגרמה כלום כנז המלכות

בכלי אחר, ולפי שהיה בעת כן מה שלא נשאר  בכלי היסודשם  שאול הנחבא

 ונשאר שםכי מן הראוי היה שיסתלק גם הוא  לשון מתחבא ראהשבירה והמיתה נק

כה כי כוונתו , ולכן זכה שאול למלוכרתה לצורך המלכות כנזיוהסיבה הי בהחבא

 :היטב והבן זה כרתה להאיר אל המלכות כנזיהי

בכלי של  מתחבאשהיה אף על פי נקרא שאול של היסוד מה הקשר בין אותו האור לכאורה 

המלך היות שבשאול שצריך להבין אלא  ,לא מובן שאול המלךובין מלבד הרפ"ח המלכות 

לאותו האור בעולם  מרכבההיה , הוא רוצה למלוךולא  מתחבאראינו שתכונתו הייתה שהיה 

מידה מלכות זכה כלי והיות והוא דאג ללהאיר בו של המלכות בכלי שהיה מתחבא  של היסוד

 דלהבהיותה  מלכותוכידוע בכמה מקומות שמי שדואג להאיר ולגדל ה למלוכה מידה כנגד

  .ועוד עוזר דליםזוכה שהיא נותנת לו שכרו ראה כוונת 

" על פי הפשט הוא להורות שהיה צנוע ובורח מהכבוד. והנה כאן הכלים נחבא אלהניב " הנה

 היסוד להאיר למלכות.   כלישהוא נחבא בתוך  כפשוטולפי הקבלה הניב הזה 

 

והנה  :...שער מאמרי רשב"י דף א' ע"ג: אלדד ומידד זכו ברוח הקודש

ואלדד  ,שבזכר על ידי משה בעלמא דדכורא נצח והודמצד  נתנבאושבעים זקנים 

ותנח  כתובהאמר שה מצד זרועות שבה וזה מ דנוקבאנשארו במחנה בעלמא  ומידד

 כתוביםכי נתנבאו מזרועות הכלה שהם  כתוביםוהמה ב רוח הקדש הרוח עליהם

 וזהו מש"ה והמה בכתובים:



 חייםאוצרות                                                 שח  

. אך אלדד ומידד דדכוראוזה נקרא בעלמא נצח הוד שקבלו השבעים זקנים מ הנה נבואה

 מלכותנוק' שהיא בחינת רוח הקודש הכוונה ל ותנח עליהם הרוחומה שאמר  ,נשארו במחנה

על ידי דוד ושלמה אע"פ שהיו רוח הקודש , כידוע שמה שנכתב בולא נביאים כתוביםוזה 

מה ולא נביאים נבואה. הרי  כתובים רוח הקודשבזמן שהייתה נבואה בישראל זה נקרא 

שהיא  רוח הקודש", הכוונה ותנח עליהם הרוחבפשט על פי הקבלה. " שכתוב בתורה מדוייק

  .כפשט הקבלה והמה בכתובים"ולא נבואה. וזה שכתוב  כתוביםבחינת 

 

 }ל{ :: בנאום יהודה אל יוסף פרשת ויגש אומר יהודהונפשו קשורה בנפשו

ָתנּו ְוַנְפשֹו  י ְוַהַנַער ֵאיֶננּו אִּ י ֶאל ַעְבְדָך ָאבִּ  . ְבַנְפשֹו: ְקשּוָרהְוַעָתה ְכֹבאִּ

ובזה תבין ענין רחל ולאה כי ברוחא  :...'דרוש ח "לשער ט - ב' דף ע"ג ע"א עץ חיים

הוא  ברחלאך ברוחא דשביק יעקב  ובת יש בה כח להוליד ו' בניםדשדי בגווה בלאה 

המגיע לעצמה  חלק נפשהונשאר אח"כ  רק יוסף לבדומועט ולא הספיקה להוליד 

ן ונית וכשנולד בנימין הוצרכה לתת בו אותו חלק של עצמה וכיון שיצאה נפשה

  ... ע"כ ע"ש.ויהי בצאת נפשהבבנימין כשנולד לכן מתה וזהו 

שנפש של יעקב ממש הרי  נפשושל אימו רחל והוא חלק  נפשה ממששבנימין לקח חלק הרי 

לפי הבנה הפשוטה שיעקב הוא קשור מו כולא סתם  בנימיןנפשו של יעקב קשורה ממש ב

הבן מקבל . ממש פשט הכתובאלא לפי הקבלה הוא לבנימין ואוהב אותו וקשור אליו. 

בלידתו חסדים וגבורות החסדים הם לעצמו לחיותו והגבורות הוא ממתק אותם ונותן אותם 

. והחסדים והגבורות וגם יש בהם כוח כמה ילדים תלדבביאה ראשונה לאשתו וזה נפשה 

 חד.. הרי שהגבורות שהם נפשה וגם נפשו קשורים יכאיש ואשהקשורים יחד 

 

ְגַדל ָנא " : בתורה בפרשת שלח כתובכ"ח הוא מילוי כל שם ַח ֲאדָֹּניְוַעָתה יִּ  כֹּ

ַבְרָת ֵלאֹמר כל פירוש על פי הפשט מבואר אך כשנבין את הסוד שבפסוק  ".ַכֲאֶשר דִּ

  .הפשט הוא הסודזה הרי 

 י'ומלא  ,' אותיותדפרשת שלח מבאר שם הרב שבכל שם הוי"ה יש פשוט  שער הפסוקיםב

 עשה פעולהובפסוק הזה מבואר שמשה רבנו אותיות.  כ"חומלא דמלא שהם  ,אותיות

והוסיף לו  ל"ד אותיותשל שם אדנ"י שהוא בדרך כלל  המלא דמלאשגרמה להוסיף אות על 

ְגַדל ָנא אותיות וזהו ל"ה -הרי גדל והתמלא ל י' אות ָניְוַעָתה יִּ ַח ֲאדֹּ הכוונה מספר  כח, כֹּ

 לפניםאותיות וזה מצב שחזרה הנוק'  ל"ה-הפך לגדל ונ אדנ"ישל מלא דמלא של אותיות 

 כ"ח.נקרא  אדנ"ישל מלא דמלא הרי מפורש בתורה שהוהוא תיקון גדול.  ומוכנה לזיווג

הוא הנקרא  מלוי המלוי נתוהנה בחי:...ל"ה ע"אדף  שער הפסוקים פרשת שלח לך

הוא, כי היות בו מלוי שני למלוי הא', הוא הוראת האחד סיבות,  שתיאדני, לכח 

לכן אותיות,  כ"חשמלוי המלוי שבה הם  ההוי"ה םשל עהוא,  השנית. תוספת כח
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 י'על שמו. ונמצא, כי בהיות  ה' כל שאר מלוי המלוי שבשאר השמות, נקרא כח

, ועי"כ יש בכל נגדל כחו, הנה הוא כח"ו של מלוי המלוי, הנקרא ייתירה באות ת

, עליונה נהבחיזו, היא  י'. והנה אות ֹכַח ֲאֹדָני ָנא ַדלגְ יִּ אותיות, וזהו  נ"אבחינותיו 

"ג יכמו שיתבאר, ולכן עם היותה ממלוי המלוי, מצטרפת עם המלוי, ואז הם במלוי 

. כי ע"י ההגדלה, ד"ל, י"גגדל, יאותיות במלוי המלוי, וזהו מלת ד"ל אותיות, ו

 ע"ש באורך. :י"ג ד"ליהיה 

ַח " קבלהמה שכתוב בתורה הוא  הנה מכאן  ל"דשל אדנ"י שהיה  מלא דמלאהכוונה  "ֲאֹדָניכֹּ

 ,אותיותד' פשוט  אדנ"י, שהרי שם נ"אד"ל יגאותיות. ומה שכתוב  ל"היהיה יגדל ו אותיות

 אותיות. אך על ידי מה שעשה משהנ' והכל יחד אותיות,  ל"דומלא דמלא  ,אותיות י"בומלא 

ְגַדל' וזהו א"נ יהיואותיות  נ'-הרי מבמלא דמלא אותיות  ל"הגרם שיהיו   י"ב-ואז ה' א"נָ  יִּ

אלא ( י"בל"ה)ויהיה  ד"ל-לא ניתנה התוספת בלהבין למה אך  ,והד"ל גדל י"גהפך להיות 

י"ג והפך  י"ב-' ולכן מפני חשיבותה הושמה ביהיא אות ו. ד"ל(גי)וזהו  י"גי"ב והפך ל-ב

 .ל"ה-כך כתוב אך למעשה גדל ל ,נשארד"ל , ורבתיהיא אות ' יהובתורה 

 הקבלה. על פיהוא מבואר היטב הפשט איך הרי 

 

ובכמה מקומות שער הנקודים פרק א' מהרב ב :עין היא בחינת חכמה

 חכמיהטעם שוזהו  וז"ל: דע"ב דס"ג. חכמההיא בחינת  עיןמבאר שהבשעה"ק 

ם ֵמֵעיֵני "]במדבר ט"ו כ"ד[  הכתוב אומרש וכמהעדה עיני נקראים  ישראל ְוָהָיה אִּ

ְשָגָגה וכו'  ."ָהֵעָדה ֶנֶעְשָתה לִּ

, שחכמי חכמההיא בחינת  עיןש התורההביא הוכחה מ כמו שאומר הכתוב הנה הוכחההרי 

ים שהוא בחינת באור היוצא מהעינשם . אע"פ שאנחנו עוסקים עיני העדהישראל נקראים 

מפשט . הרי איך כמו שמוכיח מהפסוק חכמההיא בחינת  עיןגם השם ביארנו שו חכמה

 .הקבלהעל פי  חכמהשהיא  בחינת העיןלומדים  התורה

 

שער פרצופי זו"ן  :צורת האדם הוא כולה על פי העולמות העליונים

:... אחר ביאור הלבשת נה"י דאו"א בתוך ז"א אומר אוצרות חיים דף מ"גפרק ב' 

דאימא  הפרק הב' של הודדאימא או  הב' של נצחהפרק ואמנם דע כי הרב וז"ל:... 

הנה הם מתפשטים בכל אורך הזרוע הימני או השמאלי דזעיר ונמשך עד סיום 

צפרניו, ומתוך צפרני האצבעות בוקע האור ההוא של הפרק הג' של הנצח או ההוד 

בין פרק  ומתלבש תוך ראש הירך הימנית או השמאלית דזעירשל אימא וחוזר 

וזה בחינת הקשר שיש לחכמה עם חסד ועם נצח והקשר שיש לבינה עם  ...לפרק

 ...ע"כ.גבורה ועם הוד, והבן זה מאד ואל תטעה.
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שהקוים ימין ושמאל אינם ברצף אלא חסד וגבורה עד הציפורניים והמשך הקוים הוא הרי 

 . בהכנס האור דרך ראש הירך, וכמו שהידיים שלנו לא בהמשך אחד עם הרגליים

ובזה תבין ויתורץ לך קושיות וספיקות רבות אשר מכללן  :...שם הרב וז"לממשיך 

עם  ואין להם התקשרות כללהוא לראות איך הנצח וההוד אשר תחת הת"ת 

כי מסיום הגוף נתלין ויוצאין ואם כן איך נחשבין  בחוש הראותהזרועות כנראה 

 ... ע"כ ע"ש.לקו ימני ושמאלי עם החסד והגבורה

מאריך שם איך ולמה אין קשר בין הרגליים לידיים שהם באותו הקו, והוא כדי שאפשר הרי 

יהיה להרים את הידיים וכך לא תהיה אחיזה לחיצונים וגם כדי לבנות את לאה באור חוזר 

ואלו ב' פעולות שצריך שיהיו כך בעולמות העליונים ולכן כך היא צורת הקו ימין ושמאל בגוף 

 שלנו. 

 דקות ידייםזרועות והוהרחב שמבאר סיבת היות הגוף )תפארת(  פרק ג'ראה בהמשך ב

רומז רק למה שיש נו צורת גופועוד כל  אצבעות חמשוהיות לנו  יותר רחבותוהרגליים 

הרי איך הכל הוא כדי  האיברים הפנימייםבין האיברים הנראים ובין  בעולמות העליונים

י "נלמד את העולמות העליונים ש ְבָשרִּ   ממש. "ֶאֱחֶזה ֱאלֹוּהַ מִּ

 

בע"ח א' דף כ"ב ע"ג הנה הרב  :גוף ונשמה יחד ואין גילוי נשמה בלי גוף

 שב"א סגו"ל.של חכמה  בורהגסד ח נקודותוהמשל בזה  :...שער טנת"א פרק ד'

 ... ע"כ ע"ש.ע"י אותיותהוא להזכיר בהכרח הנ"ל בשמות וכשאנו רוצים להזכירם 

גו"ל סֶׁ ב"א ְש כמו  אותיות יבלאי אפשר לקרא אותו   ֶׁ  ְ כך  מצויירשהניקוד כמו שהוא  הרי

 .לי גוףנשמה בגילוי לואין הרי שהאותיות הם הכלים או הגוף והניקוד הוא בחינת נשמה 

כי הנה כאשר אנו רוצים לקרוא שם אל הנקודות  :...שער רוח הקודש דף כ"א ע"א

. גולסֶׁ נקראת  ֶׁ כגון נקודה זו. הוא בהכרח להזכירם ע"י אותיותלהכיר אותם. 

 ... ע"כ ע"ש.. וכיוצא בזה בשאר הנקודותב"אְש נקראת  ְ ונקודה זו

)נשמה( ללא אותיות )גוף( אינן כלום וגם אותיות ללא ניקוד  נקודותשוב מבאר הרב שהנה 

 רק יחד יש משמעות לגוף וגם לנשמה. נשמה בגוףאינן כלום וזה סוד 

 

נודע שאמרו והנה  :אנ"כ פרק ב' כותב הרב וז"ל: שער מתי אשה נקראת אם

' ימי הקליטה ג, והענין הוא שאחר נגמר צורת הולד מ'רז"ל )נדה ל' ע"ב( שביום 

ניצוצין דמילוי מ"ה שהוא בחינת חיות הז"א עצמו, אחר כך נכנס  י"טשבהם נכנסו 

יו ימי הקליטה יה ג'על  ל"זניצוצין, ואם תוסיף  ל"זמילוי דס"ג דאמא, והם 

דס"ג דאמא, שהיא נותנת ציור בולד, כנודע  ל"ז, שאז נגמר מילוי ארבעים יום

ים ֶאת ָהָאָדם:"מפסוק )בראשית ב' ז'(  יֶצר ְיהָֹוה ֱאֹלהִּ  ַויִּ
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-ניצוצין ד ל"זימי הקליטה ועוד  ג' וכאן החשבון הוא ארבעים יום ליצירת הוולדאמרו  הנה

'. וצריך הרבה להאריך בעניין גיצוצין נחשבים נ י"ט' ימי הקליטה ג-, ואע"פ שנכנסו בס"ג

ונפ"מ אם הפילה וכו'  צירת הוולדיואין כאן המקום, רק לעיניננו שהוא כבר  ארבעיםהמספר 

. שאימא נותנת את ציור הוולד אםגימ'  ארבעים ואחדמיום  א"םועוד שכבר האימא נקראת 

 שורשכי בוצינא דקרדינותא היא סוד בחינת  רושפי וז"ל: לעיל בסוף פרק ה' שער רפ"חשכן 

כי לסיבה זו אמרו בזוהר דדינין  בגו אימאכל הגבורות והדינים מעיקרם, והנה היא עומדת 

שם  כרכנז גניז גו מעוי דאימאמתערין מינה וז"ש באדרת האזינו דהאי בוצינא דקרדינותא 

ומדה ומדיד משחתא לכל  , ולכן הבוצינא הזאת היא הנותנת קצבהבע"האזינו רצ"ב  רשתפ

 ע"ש.ע"כ ... במאמר קו המדה כרספיראן כנז

 

והנה לבוש  שורות אחרונות:... 10 : שער הפסוקים דף י' ע"בלמה זכר נקרא בן

סוד תרין עיטרין כנזכר, שהם ב"ן ' הויו"ת, הנכללות בהוי"ה אחת דבזה, כלול מ

ה בתחילה, והוא נותנו כי כל אור הנוקבא, לוקחו בעל, וכבר נתבאר למעלה, דחו"ג

 :ב"ן, נכללות ונעשות הוי"ה אחת של כרותאליה. ולכן הוא לקח ב' ההויו"ת הנז

הויות הנז', שהם  שתי, והוא לסיבת לקיחתו ]בן[ ב"ן למה ז"א נקראתבין,  ובזה

 כנזכר. ב"ןבחי' 

כאן הכוונה להבין למה ז"א הזכר נקרא בן שיש לו ב' הויות כשנולד ונותן הגבורות נראה 

 לנוק'. ולכן אע"פ שכתוב ב"ן זה נכון ואולי הכוונה מה שצריך להבין בן, זכר. 

 

 מקומות נזכיר בקיצור: ועוד עשרות

 צירי, וחכמהשיש התחלת גילוי פתיחה ב פתח ,כתרשהכל קמוץ ב קמץהניקוד  (1

 מציירת הוולד.אימא א בבינה שהי

איש וזהו  תםהנקראת  בעלה של לאהיושב אוהלים, הכוונה שהוא  יעקב איש תם (2

 .תםבעלה של 

 .פרקים י"דשיש בה  י"דכל הגימ' שהמספר הוא ממש עניין השם של העצם. כגון  (3

בג' ימי  י"טניצוצות שהם  רפ"חשנכנסים בוולד  הריוןשהם כמניין  ימי הריון (4

 הריון.ניצוצות כמנין  ארע"קליטה ועוד בכל יום 

והפירוש הפשוט הוא פירוש גם כן, בפשט כולה רומזת לעולמות העליונים  כל התורה הרי איך

ובכל מה שיש בעולם והכל הוא אביזרים ללימוד העליונים  טנת"א-ועוד הרמזים בהקבלה. 

ְשְתמוְדָעא ְבהֹוןכנ"ל  ין,  ְלאִׁ ָלאִּ ְתַנֲהגּון ְבהֹוןוְ עִּ יְך יִׁ ָלֵאי  אֵּ ְשְתמֹוְדָען ֵמעִּ ין, ְוֵאיְך אִּ ין ְוַתָתאִּ ָלאִּ עִּ

. כל הבריאה והתורה הוא ללימוד הסוד, וזה היה רצונו יתברך בבריאת העולם שנגיע ְוַתָתֵאי

  לבחינת ידיעות בזה ונזכה לגן עדן העליון.
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 שער רפ"ח
 המדרגותבעניין 

 

הרפ"ח והמדרגות שנפלו לעולם הבריאה, ופירוט המלא דמלא איך יהיה, שיש בו שינוי  בעניין

בין שער רפ"ח, לבין שער או"א, האם זו טעות סופר שצריך להגיה או שכך צריך דווקא להיות 

 והנה הביאור:  

הוא אחוריים של המילוי  י. מדרגה י':... ע"ח א' דף פ"ו ע"א שע' רפ"ח פר' ב'

 : רלדאותיות כזה קנ"ודמילוי והם 

 יו"ד. 

 יו"ד וי"ו. 

 . יו"ד וי"ו דל"ת

 יו"ד וי"ו דל"ת ה"י. 

 . יו"ד וי"ו דל"ת ה"י יו"ד

 יו"ד וי"ו דל"ת ה"י יו"ד וי"ו. 

 יו"ד וי"ו דל"ת ה"י יו"ד וי"ו יו"ד. 

 יו"ד וי"ו דל"ת ה"י יו"ד וי"ו יו"ד וי"ו. 

 יו"ד וי"ו דל"ת ה"י יו"ד וי"ו יו"ד וי"ו ה"י. 

 יו"ד וי"ו דל"ת, ה"י יו"ד, וי"ו יו"ד וי"ו, ה"י יו"ד: 

 : אותיות מילוי המילוי דפנים כ"חמספר וחשבון  מדרגה י"א יא.

 הזרך דל עו רלהאותיות אחוריים מילוי המילוי קנ"ומספר וחשבון  מדרגה י"ב. יב

 ע"כ.... הנ"ל וכיוצא רךדל תלך עד אלף אלפים מדרגות לאין קץ ע

 בחינות רבות לאין קץ:... וכיוצא בזה ע"ח א' דף פ"ה ע"ד וכן פרק א'וראה סוף 

 . ע"ש.עד אין קץ ועד אין תכליתבמילוי ובמילוי המילוי וכו' 

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
שני אלפים אותיות והגימ' שלהם  ע"דוכך הם י' השורות המודגשות הם צורת מדרגה הנה  רלד

. ארבעת אלפים ארבע מאות ואחדאותיות שהגימ' שלהם היא  קנ"ווהכל יחד הוא  .עק"ב
 רפ"חאותיות מתאים לשער  קנ"וובתיקון.  באו"אאותיות מתאים  ע"דוכמו שנבאר 

 בשבירה.
 שהוא ד' אלפין ארבע מאות ואחד. רלה
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. ועוד עניין נוסף ד' אלף ארבע מאות ואחדומספרם  אותיות קנ"ובשער רפ"ח יש גם  הנה כאן

ים ברורים ואינה . לכאורה אומר דבראלף אלפים מדרגותהרב כותב על דרך זה תלך עד 

 שער או"א.בין בין שער רפ"ח ל מה הבדלשמועה אחרת וצריך להבין 

 כ"חשלה דט"ס הם  בינה דאבא הפנים:... ע"ח א' דף ע"ג ע"ב שער או"א פ"ז

אותיות דמילוי המילוי יו"ד וי"ו דל"ת, ה"י יו"ד, וי"ו יו"ד וי"ו, ה"י יו"ד. 

  והאחוריים הם

 יו"ד וי"ו דל"ת, 

 ה"י יו"ד,  ,דל"תיו"ד וי"ו 

 וי"ו יו"ד וי"ו,  ,ה"י יו"ד ,יו"ד וי"ו דל"ת

 . אותיות ע"ד -ה"י יו"ד ,וי"ו יו"ד וי"ו ,ה"י יו"ד ,יו"ד וי"ו דל"ת

. ית"רשל הפנים שלהם הם  כ"ח אותיותדבינה דאבא הפנים הם חשבון  מלכותו

והעניין ... ב' אלפים קע"באותיות דאחוריים שלו שהם ע"ד והאחוריים הם חשבון 

בבינה . וכל המדרגות שנזכר לעיל שהם בחכמה דאבא, יש בו"קכי כל מדרגות הנ"ל 

מה שמו בסוד  אבא וברא שוין... וכבר ידעת כי דאבא, יש בשביעית שהיא הנוקבא

 כמו נוק'ש כאימא בתהוזה מה שקבלתי ע"כ. ]ועוד נאמר בהשאלה  ומה שם בנו

 [.בינה

:... ואח"כ אחוריים דמלכות הנ"ל שהם מספר אותיות רבוע ע"ח שער או"א פ"ה

ב' אותיות וחשבונם  ע"ד )קנ"ו(דאחוריים דמילוי המילוי שהוא גימטריא של 

וכן איתא  ע"דשצ"ל נל"ח : ויש שם הגהת מוהרח"ו... ע"כ ע"ש. אלפים קע"ב

 :'זרק פלקמן ב

נוי בין שער רפ"ח לבין שער כל האמור נראה שיש שתי שמועות וצריך להבין מה השי הנה לפי

 שינויים בין שער רפ"ח לשער או"א, והם: שני או"א. והנה 

ונוק' , ז"א כמו חכמהובשער או"א  עד אלף אלפים מדרגותשבשער רפ"ח כתב  במדרגות -א 

 . וכאמא בתה. מה שמו מה שם בנו. כמו בינה

, ובשער ע"דהם  או"אמספר האותיות מלא דמלא של אחוריים דווקא, שבשער בעניין  -ב 

 . קנ"והם  רפ"ח

לומר אם בעיני ה' יוכשר, על פי מה  ונראה לע"דהשינויים הם קשורים זה לזה.  הנה שני

: וז"ל... עוד יש טעם אחר בענין בשער המצוות סוף פרשת ואתחנן דף ל"ו ע"בשכתב הרב 

 יה"ו יהו"ה י' י"השהוא אחד לפי שבחינת שמות האחוריים הם בסוד ריבוע כזה  התרגום

כי הכל  אחדאשר תמיד אות ראשונה מתחבר עם כל האותיות שלאחריה ולכן התרגום נקרא 
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שהוא פנים אשר אין האותיות מתחברות  בלשון הקודשאחדות אחד נקשר זה בזה, משא"כ 

. וטעם רביםמקרא לשון  שניםע"ד הנזכר אלא כל אות ואות נפרדת בפני עצמה. ולכן הוא 

הקליפות נאחזות באחוריים אלו וכדי שלא יתאחזו בהם ם אחר כי הדבר נתבאר במקו

ואף האות האחרונה שבכולם מתחברת עם האות הוצרכו להתחבר האותיות זו עם זו 

ואז יהיה הראשונה שבכולם ועם כל האותיות ]הקודמות[ אליה כדי שלא תפרד מהם ח"ו, 

תרדמה כי בנסירה האחוריים . וכבר נתבאר איך התרגום נקרא אחיזה רבה אל החיצונים בה

שעה"כ . ע"כ. ע"ש. וראה גם רלו' תרגוםמשהם בחינת התרגום אז היתה התרדמה שהוא גי

כדי שלא יינקו  שכל הכוונה היא בשמות בריבוע דף נ' ע"ב וכן בסידור בכוונת עלינו לשבח

 החיצונים... ע"ש. 

צריך אחוריים,  רפ"ח בשע'נראה ליישב ולומר: כשיש סכנת אחיזת הקלי כמו  הנה לפי זה

ואחוריים תהיה פחות אחיזה לקלי' ולכן  רלזכדי שתהיה פחות אחיזה, ואם יש יותר פירוט

 קנ"ו אותיותשהניצוצות יורדים לקלי' עשה פירוט נוסף  רפ"ח. בשער הדברים מדוייקים

 . מדרגות לאין קץממשיך ומתפרט באחוריים  וגם שזהבאחוריים, 

ואין בעיה של אחיזת הקלי' מספר האותיות  תיקון ינה שלששם מדבר הרב בבח אך באו"א

כמו בינה. בסוד מה שמו מה שם בנו, וכאמא בתה. וגם יש  ונוק'כמו חכמה,  וז"א, ע"ד בלבד

. ובשער ע"דכתב מוהרח"ו הגהה דווקא  קנ"ו וע"דלשים לב שדווקא בשער או"א ששם כתב 

 "ם.. ע"כ נלע"ד וא"ש אתלא כתב הגהה קנ"ורפ"ח שכתוב 

וי"א ר"ל כי  בס' מבוא שערים ש"ב ח"ב פ"טעיין  שורה כי:... נה"ש דף ב' ע"ד

עליונות דכתר  פירותס' טעצמן בכל מקום הם בפנים ד ד' אותיות הוי"ה נתבחי

עליונות  ' ספירותטדדאותה הוי"ה היא באחוריים  וריבוע הפשוט נהדאותה הבחי

הנזכר דאותה ההוי"ה היא בפנים ואחוריים ומספר הפנים והריבוע דאותו הכתר 

הרי ד' מדריגות הראשונות דכל שם בכתר דכל פרצוף  דמלכות דאותו הכתר

והם בפנים ואחור  ואחריהם ד' מדריגות אחרות כמותם ממש בעשר אותיות המלא

ואחריהם ד' מדרגות אחרות בכ"ח  נהומלכות דחכמה דאותה בחי פירותס' דט

וכן הולכים  נהעליונות ומלכות דבינה דאותה בחי פירותס' אותיות דמלא דמלא בט

וזה בכל שם ושם שבעולם. ונמצא כי הששה  מד' מדריגות לד' מדרגות עד אין קץ

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
 אות ח'. ע"ח ב' דף מ"ה ע"גראה  רלו
: אם יש גדוד חיילים שכל מפקד כיתה קשור לפיקוד זה ריבוע, אך אם כל משלוהבאנו  רלז

לגננת  משלחייל קשור ישירות לפיקוד הרי זה ריבוע יותר מפורט ויש שמירה יותר טובה. או 
הגן, אך אם יוצאים לשוק היא דואגת שכולם שאינה קושרת את הילדים בהיותם בחצר 

יחזיקו בחבל ויהיו קשורים אליה תמיד. וכן ישראל בגלות מקושרים לקהילות, אך בארץ 
 ישראל אין צורך כל כך בקהילות.
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ולא נפלו לבי"ע עם הכלים הם פנים  לותמדריגות העליונות דע"ב שנשארו באצי

 ירות' ספטדואחור דאותיות ומספר די"ס דכתר דע"ב ובפנים ואחור דאותיות לבד 

שהיא הפנים  וממדריגה השביעיתעליונות דחכמה דע"ב והם נתונים בכלים דאבא 

שהיא מספר שם ע"ב דכל פרט  לותדמלכות דחכמה דפרצוף מל' דפרצוף חסד דאצי

 ... ע"ש.הכלים דע"ב לבי"ע םע עד אין קץ ירדו

אותיות וכו' ומספר  קנ"ומספר וחשבון  י"במדרגה  :...]ב[אות  רבי שאול אש"ל דף כ"ח ע"א

כתב דאחוריים הם  בשער או"א פ"ז, אבל ארבע אלפים וארבע מאות ואחדקנ"ו אותיות הם 

וכתב  קנ"ו אותיותכתוב  ובשער או"א פ"היעו"ש  ב' אלפים עק"באותיות שהם  ע"דחשבון 

קנ"ו יותר מע"ד אותיות ב שם, והטעם שבחר לו ע"דמוהרח"ו ז"ל שם נלע"ד חיים שצ"ל 

ארבע אותיות יהיה חשבונם  קנ"וואם הם  שני אלפים עק"בשחשבונם  שם אמרמפני ש

ע"ד שצ"ל  הגיה שם, לכן קנ"ו אותיותכמו שחשבנו כאן את  אלפים וארבע מאות ואחד

 ע"כ, ע"ש.  ':אאות יפ"ש ועיין מ"ש ה שני אלפים עק"בכדי שיהיה חשבונם  אותיות

ומספרם  ,כאן שייך קנ"ושרבי שאול מבדיל בין כאן שער רפ"ח. לבין שם, שער או"א.  משמע

 . 2172ומספרם ב' אלפים עק"ב, , ע"ד ושם באו"א, 4401

 .כתב מעין זה "כרם שלמה"-שה ,זמן שכתבתי הראה לי חבר מהישיבה הנה אחר

ר במדרגה וזה לשונו:... והוא הנזכ או"א פ"ה רכרם שלמה ה' עמ' מ"ח ע"ב על שע

. אבל לפי שכך איתא לקמן )הוא שער רפ"ח( י"ח רעשירית של ריש פרק ב' דשע

 ע"ד ןכם ג )שער או"א( כאןלכן גרס מוהרח"ו ז"ל  ע"ד אותיותבפירוש  'זרק בפ

 ר, ולקמן בשעדיןאותיות, והטעם לפי שכל מה שההוי"ה מתמלאת היא בבחינת 

הריבוע לכן סדר שם  ,שהיו כולם בבחינת דינים עת השבירההוא מדבר על  י"ח

לכן  ,ולא נתגלה הדין כל כך בעת התיקון, אבל כאן מדבר דריבוע דמילוי המילוי

אותיות הם ריבוע דריבוע קנ"ו ולא ריבוע דריבוע כי ה ]ע"ד[ סידר ריבוע אחד לבד

 כ ע"ש. אותיות הם ריבוע ראשון לבד דמילוי המילוי. ע"ע"ד דמילוי המילוי, אבל ה

לפרט . בשער רפ"ח צריך שכיוונתי לדעת גדולים. ונראה שזה אמת ונכון וששתי ושמחתי

אותיות שזה בתיקון. וכן נראה ע"ד  ובשער או"א מספיק כמה שיותר שזה הגנה מהחיצונים

 . שמשמע כך גם מרבי שאול והרש"ש

 ע"ד אותיות ,רפ"חטבלת י"ב מדרגות של " עץ חיים למוצאיהםבספר "מה שסדרו  לפי זה

הרב יהודה פתייה זצ"ל בבית  רלחעל פי הטבלה שסידרעשו וזה , באחוריים דמלוי המילוי

 ----------------------- אוצרות הישועה -----------------------
. אך אם מתכוונים לצייר רפ"ח. ואינו כך בשער בשער או"א הואשסידר הרב יהודה פתיה מה  רלח

 .קנ"ו אותיותדאי להיות אה"נ שצריך וו לשער רפ"חטבלה 



 חייםאוצרות                                                 שטז  

 ,הנ"ל וכן בטבלה וצריך להיות בשער רפ"ח. אינו מדוייקנלע"ד ש ,לחם יהודה א' דף פ' ע"א

 . וא"ש את"ם.ולא ע"ד ,קנ"ו אותיות דווקא
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 לי למזכרת
 

 שער העיגולים דרוש א"ק

 תחילת הכל היה כל המציאות אור פשוט, 

 עלה ברצונו וצמצם אורו אל הצדדים, 

 מקום החלל הוא עגול בהשואה ואין סוף מקיפו מכל צדדיו.

 כל העולמות נתונים בתוך החלל הזה

 המשיך אור דרך קו אחד דק ועל ידו מתדבקין המאציל בנאצל יחד ולא עוד 

 וכאן מתחיל היות מעלה ומטה.

 בחינות עיגולים ויושרן באמצעיתם בג' קויםנחלק לב' 

 עליו מלביש אדם קדמון לכל קדומים מבריח מן הקצה אל הקצה ולא עד בכלל 

להיות אור א"ס גדול מאוד אין מציאות לקבלו אלא באמצעות הא"ק דרך הנקבים 

 והחלונות שבו.

 

 א'פרק טנת"א 

 תחילה הקדים להרחיק ההגשמה 

 האוזן מהאוזן מתחילים לדברשכל הכינויים הנם רק לשכך 

 אותיות -תגין, ב"ן-נקודות, מ"ה-טעמים, ס"ג-עצמות א"ק זה ד' הויות: ע"ב

 נכללים אלו באלו.

 עליונים אמצעים ותחתונים.-טעמים דס"ג

 מטעמים עליונים של הס"ג י"ס או"מ מאוזן ימין וי"ס או"פ מאוזן השמאל. 

 שמשם יצאו.להורות  ס"גגימ'  אזןאשר יחד עם  ה'והם אות 

 נמשכים עד שיבולת הזקן ולא נתחברו יחד ומאירים גם כל סביבות א"ק.

 .ימין ושמאלוגם  פנים ואחורממקום זה ניכר היות 

 

 טנת"א פרק ב'

 חוטם מטעמים אמצעיים דס"ג

 ' מנקב שמאל אור פנימיהמנקב ימין אור מקיף,  ה'יצאה 

 א"ק ולא נתחברו יחדעיקר הארתם דרך פנים עד החזה ומאירים גם סביבות 

 ' נחלקת לשש אלפי"ן בימין וכן בשמאל, ו'. אות ו', ד' זו נחלקת לאותיות אות ה

 בפה עיקר גילויה יו"יב' -ו יו"דאלפי"ן ב'  ד'-כאן ב נרמזה' נשארה מחוברת, דאות 
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 .נשמהבהגיע אור האוזן לגבול החוטם מתלבש בו ונעשה אליו 

 

 עקודים פרק א'

 תחתונים אור מקיף ופנימימן הפה טעמים 

 יצאו עקודים כמשמעו קשורים זה בזה

 בהם התחלת הויית הכלים עשרה אורות בכלי אחד

 כ"ב אותיות נרמזו שעם ס"ג הם פ"ה

 נמשכים מכנגד הפנים עד הטבור מגיעים מאירים כל סביביו

 נכפלו כאן הבחינות אורות וכלים והיו שתים שהם ארבע

 ים כאן בפה גמר גילו' אלפי"ן שנרמזו בטנת"א ד

 הבל ודיבור בלחי עליון ותחתון ימין ושמאל.

 

 עקודים פרק ב'

 קמח יםד' הבלים נטחנים ונעש

 הוכרח כלי חיצון להיות מעולה מהפנימי ,אור מקיף גדול מאור פנימי

 שכך היא המידה כדי לזכך את הכלי 

 וגם שחשקן וחפצן של האורות להדבק זה בזה.

 ת הכליםיאו שלמים להתחיל הויבכוונת המאציל לא יצ

 בעליית השתלמותם נתעבו הכלים 

 ית הכליםיגם נשאר כתר במאצילו להשלמת הו

 יצאה מלכות ראשונה בחינת נפש וכן כולם

 הרוויחו זה מזה ביציאתם וכן בחזרתם

 לימד היות ב' בחינות ליסוד בחינתו מן הדעת

 והתכללות חמשה חסדים בו.

 

 ג' פרק עקודים

 נמצאת מלכות שלמה בנרנח"י פנימיים בצאת כולם

 עלו להשתלם הרוויחו עד שני מקיפים

 שמן הפה ולמטה אין עוד

 כולם עלו חזרה לפה גם זו"ן

 ית הכלים.הוישמקבלים תמיד מאו"א וגם לסיים 
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 ד'פרק עקודים 

 בעלייתם הפכו פניהם למעלה 

 נסתלקה הארתם מבחינות התחתונות

 כך בכל שלב ,הםבחזרת פניהם למטה האירו שוב ב

 עצמו החלוקות מלספור והמשכיל יבין.

 

 ה'פרק עקודים 

 סיום מלאכת הכלים בעולמות אין סוף

 הסתלקו האורות למעלה השאירו במקומם רשימו חוץ מהמלכות

 אור חוזר דרך אחורי העולים היכה ברושם נפלו ניצוצות

 נגמרו כלי הז"ת והג' ראשונות בחזרת האורות שנית.

 

 א'  קפר נקודים

 העינים. דרך יוצאים  ס"ג דס"גבחינת  הנקודיםאורות 

 . הסתכלותבחינת הם  עצמםעינים האורות 

 הכלים של הנקודים.נעשו מהסתכלות העין באח"פ 

 דרך העינים דווקא הכרח יציאת אורות הנקודים 

  בחינת נצח הוד אחרונה,  ה'ובחינת חכמה ' ראשונה השגם להם יחוס לחכמה שהם כנגד 

 עינים לֵעיֶניָך -ו ,ְפַקח לאח"פ :הפסוק 'ְפַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ֹשְמֹמֵתינּו', שרומז ביאור

 ֹשְמֹמֵתינּו.שממון וביטול המלכים, ששם 

 

 ב'פרק נקודים 

 הנקודים התפשטותם מהטבור עד סיום הרגלים

 הוצרך צמצום שני שיהיה כח לקבלם

 פרסא באמצע גופואורו המתפשט מהטבור ולמטה העלהו הניח 

 הצמצום עבור האצילות הפרסא והמסך לבריאה

 אור חדש נולד מלמעלה בקע וירד דרך הפרסא וחלק ממנו יצא דרך העינים

 נמשך בחוץ מהטבור ולמטה דרך פנים נקרא נקודים 

 אור החדש מאיר בהם דרך נקבי העור

 אור שלישי הסתכלות העין באח"פ עשה כלים לנקודים
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 ו ממקום האוזן בשבולת הזקן הז"ת מתחת לשבולת מחוטם פהג' ראשונות לקח

 חסרון אור האוזן גרם להם שבירה וירידה לבי"ע 

 מה שאין כן לעליונות שירדו אחוריהם באצילות

 כלי הנקודים אור פנימי ואור מקיף הם הניצוצותב

 וכלי פנימי וכלי חיצון הכל מהסתכלות העין באח"פ.

 

 ג'פרק נקודים 

 ום עמידת האור היוצא דרך העינים ואור החדש המאיר בו דרך דפנות העור חזר לבאר מק

 סדר הלבשת הנקודים את נה"י דא"ק כסדר הלבשת ז"א את נה"י דא"א 

  ,אלא שז"א כל סביביו מלביש וכאן הוא דרך הפנים ומאיר סביביו

 הכתר מטבור עד סיום הגוף 

 "א,דרך יסוד לאו ,אור חדש יוצא ומאיר דרך טבור לכתר

 ויוצא לז"ת מצפרני הרגלים והיותם עשרה כולל אחורי או"א וכתר.

  ,יש כאן מקום שאלה והתשובה

 בכל מקום שמדברים שהחו"ב גבוהים הוא רביצת האם על הבנים, 

 אך כאן א"ק עומד לכן הדעת )יסוד( גבוה מאו"א.

 

 ד'פרק נקודים 

 יצאו הפך העקודים כתר ראשון ומלכות באחרונה

 בבוא האור לג' ראשונות היה יכולת בכלים לסבול ,תחילה יצאו כלים

 אך כלי הז"ת לא יכלו לסבול האור ונשברו

' תפארת הוא ד. חושם' גבורה הוא ג. יובב' חסד הוא ב. בלע' הדעת הוא אשבעה מלכים הם 

בעל ' מלכות הוא ז. שאול' יסוד הוא ו. שלמה' נצח הוד תרי פלגי גופא הוא ה. הדד בן בדד

 .בן עכבורחנן 

 

 ה'פרק נקודים 

 שבעה מלכים יצאו מתוך הבינה כולם כלולים בדעת

 לא היה כח בכלי הדעת לסבול ונשבר.

 יצאו ששה לחסד וחמשה לגבורה ולא היה כח לכלים לסובלן

 הגיעו ליסוד נכנסו למלוך ב' אורות וה' רשימים מהעליונים שכאן מלכותם

 את האור שלה ונשברה. מלכות אספקלריה דלא נהרא לא יכלה לסבול
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 ו' פרק נקודים

 הקדמת עניין פנים בפנים ואחור באחור

 צריך כיסוח וקצוץ הקוצים וגם מצוות מעשיות

 להוריד חסדים וגבורות עליונים להחזירם פנים בפנים

 מה שהגדילו והם עצמם הוא מה שיורד מאו"א באצילות בשבירת המלכים 

 במעיהבכ"ב אותיות מציירת הבינה את הוולד 

  בד"ק חי"המהם באחור  אוכ"ל מספר"תט"ו אותיות לאו"א מהם בפנים 

והסתלקות האור מהם,  אח"פ' תגין המורים חסרון ג' אורות גלז"ת ב שעטנ"ז ג"ץנשארו 

 להורות חסרון האוזן מהם.בד"ק חי"ה תג אחד ל

 שבנקודים שכל התיקון נרמז בספר תורה ובקריאתו טנת"א

 לתם וירידת אחוריים דאו"א ואיך נעשה הכל ביחד. ירידת שבעה מלכים נפי

 

 ז'פרק נקודים 

 או"א היו תחילה פנים בפנים 

 העמדה וקיום זו הבחינה היו מ"ן שבעה מלכים.

 הדעת יצא ראשון ובו היו כלולים כל השבעה

 המשיכו חסדים וגבורות במלכותם לא נתקיימו וירדו לבריאה

 שלבים נחלקו כנגדם.ירדו גם אחוריים דאו"א וישסו"ת בט' 

 

 ח'פרק נקודים 

 רת הם שבעה מלכים וד' אחורי או"א וישסו"תוי"א סמני הקט

 כנגד ז' מלכים נרמז אבגית"ץפסוק ראשון של שם בן מ"ב 

 זכו"ר אל תשכ"חכנגד אחורי או"א,  קר"ע שט"ןשם שני 

 מלכים ראשונים שבירתם גדולה 

 תחתונים נתלבשו בהארת אחורי או"א

 באו להפך תחתונות מגולות ועליונות מכוסות.בתיקון 

 

 ט'פרק נקודים 

 לטעם הנ"ל יצאו ג' ראשונות בקצת תיקון רשות היחיד בסוד שלישי מכריע

 הז' תחתונות נפרדות בסוד רשות הרבים לכן נתבטלו 
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 באו האורות למלוך בהם ולא קבלום 

 ודהאורות האירו לכליהם שירדו לבריאה בהרחק ג' ספירות בדין לב

 עד שירדו כולם נמצאו כל הכלים של הז' תחתונות בבריאה 

 אין בין האור והכלי יותר מג' ספירות דאצילות ריקניות 

 כל האורות בהתארכות כלי הג' ראשונות.

 

 י'פרק נקודים 

 תחילה אחורי או"א ירדו למקום חסד וגבורה שלפני התיקון

 בהמשך התארכו עד חסד וגבורה שאחר התיקון 

 התארכו עד נצח הוד מפני התפשטות כלי הכתר עד הטבור ולא יותר שהפסיק בין או"אולא 

 תיקון האצילות לאט לאט לא בפעם אחת ומנה עשרה שלבים

 גם בשבירה עצמה היה תיקון שגם הז"ת האורות שלהם נתלבשו בג' קוי כח"ב.

 

 א' פרק ברודים 

 עלה ברצונו להחיותם העלה מ"ן  ןיִׁ אַ אחר שבירת הנקודים ואדם 

 היה זיווג עליון ונתקנו המלכים

 נתחברו העולים עם האורות שנשארו בהתארכות הכח"ב 

 והיו בבינה תלת כלילן בתלת והמלכות עמהם

 י' ספירות וי"ב פרצופי אצילות שלמים.-נתקנו בזיווג העליון הזה כל ה

 

 ב'פרק ברודים 

 דס"ג ע"בדע"ב עם ע"ב עליית מ"ן הנ"ל גרמה זיווג 

 אור חדש היוצא טנת"א דמ"ה מהמצח בחינת הארה כוללים כל עולם האצילות 

 בירר מן הנקודות ושתפו וחברו עמו ונעשה נוק' אליו 

 ב"ן.-מ"ה וכל הנוקבין מה-כל הזכרים מה

 

 ג'פרק ברודים 

 מקום כל האצילות הזה מהטבור ועד סוף הרגלים

 דר הוא שם מ"ה המתקןמלך ה ,באותו מקום שהיו הנקודים

 עיקר התיקון התפשטות בסוד פרצוף לקבל האור הגדול והלבשתם זה את זה

 הדר אשתו מהיטבאל רמוז בשמם זכר ונקבה
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 ל=ב"ן"מ"ה ועוד יטבא מהיטבאלמ"ה=כ"ו ועוד י"ט. וכן 

 מ"ה הוא בחינת נוק' ב"ן.-ג' טעמים איך שם ס"ג שהוא גדול מה

 

 א'פרק עתיק 

 מ"ה וב"ן-עולם האצילות מהאיך נתקן כל 

 היו ראוים י' ספירות דמ"ה להתחבר בי' ספירות דב"ן כסדרן אך לא היה כן

 מ"ה והב"ן אינו דבר אחר-חלוקת השפע מבואר מה שלקחו מה

 אלא כל עצמותם נעשה מב' בחינות אלו 

 ב"ן-מ"ה והנוקבין מה-כל בחינות הדכורין מה

 ילא מן דאתלת רישין אתגלפן דא לגו מן דא ודא לע

  ,מכתר דב"ן נעשו רדל"א העליון נוק' דעתיק גולגלתא ומוחא סתימאה נוק' דא"א

 מכתר דמ"ה דכורא דעתיק נעשה

 דעתיק הוא עניין כל הספקות שיתבארו. 'ברדל"א כח"ב דנוק

 

 ב'פרק עתיק 

 הוזכרו נוקבין בא"א וגם בעתיק וצריך ליישב המאמרים הסותרים בזוה"ק

 דכר ונוק' בכל י' ספירות יש 

 עיקר החילוק בהם קשור בבחינת הביטול והשבירה שהייתה בהם

 ,זו"ן אשר בהם עיקר הביטול והשבירה היו נפרדים וחיבורם בבחינת אחור באחור

 ,א"א שבו לא היה ביטול רק פגם היו מחוברים חיבור נפלא ימין ושמאל בפרצוף א'

 ויותר מחוברים בעתיק כל אחוריהם ביתה.

 

 ג'פרק עתיק 

  ,ביציאתו ספק אחד ,אלו שתי בחינות, מקיף דב"ן בהעדרו גורם שני ספקות

 אלו ספקות בכתר בבחינת האורות בלבד

 ,ג"ר דחכמה וד"ר דבינה הכתרים שבהם לחו"ב והשאר לגופא דעתיק

 ז' כתרים דז"ת יש ספק אם היו בגופא

  ,י' ספירות דמ"ה לדכורא דעתיק

 בחינות שלקח משם ב"ן ולנוק' דעתיק הלואי שיספיק כל ה

 אחר שלכתרה ה' ראשונות דב"ן.
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 ד'פרק עתיק 

 בפרטות הספקות נמצאו חמשה אא"ג בג"ד בב"ו בד"ד בד"ד

 שני הראשונים מהבחינה הראשונה השאר מהבחינה השניה

 הספקות בכלים וגם באורות וצריך להשוות בין הכלים והאורות

 התהוות הכלים מהכאת אור פנימי באור מקיף

 כאן הכריע מה שהזכיר בשער הנקודים פרק ו' 

 שיש בחינה שהיא תיקרא אחור וגם פנים

 .פניםתיקרא אחור ואם בשני פרצופים  אחדההכרעה שאם היא בפרצוף 

 

 ה'פרק עתיק 

 ז' כתרים דז"ת ספק עלו בגופא

 הארתם לז"ת דגופא לפי מקום אורות כתרים דחו"ב אם בגופא או רישא

 הנ"ל היו ג' ספיקות בז' כתרים דז"תלפי הספקות חמשה 

  מאירים זה בזה בדרך קוים אם עומדים כל א' וא' במקומו בז"ת דעתיק,

 רךדל דעתיק ע נצחאחרונות ב ד'-דעתיק וה חסדב ' ראשונות שבהםג-אם עומדים ה

  . ומאירים בז"ת.האורות של האחוריים דחכמה ובינה דב"ן

עומד  א'כל לכן ז' כתרים למטה  ממש"ב דכתרים דחואור הפנים  מתפשטכיון שאו 

 במקומו. 

 צח גימ' מ"ה ב"ן. צחותאחד או ב' צח הנביא מודע לספיקות אם  ישעיהו

 

 פ"א פרק אריך

 אריך כללות כל האצילות מלביש לשבע תחתונות דעתיק

 פרקים תחתונים דנצח הוד לא נתלבשו והיו לדדי בהמה בבריאה

 וגבורות בימינו ושמאלויסודו עד החזה ממנו חסדים 

 אבא ואימא מלבישים עליו קיצר במקום שאמרו להאריך טעמו עמו.

 

 או"א פרק א'

 או"א חלקו בינה דמ"ה וחכמה ובינה דב"ן ממה שהשאיר עתיק

 אבא מלביש ימין ואימא בשמאל מהגרון עד הטבור

 ,אבא אחיד ותליא בחסד ואימא אחידא ותליא בגבורה בשני פירושים

 וגבורות ויסוד דעתיק גרמו היות שם ארבעה פרצופיםחסדים 
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 בסיתום וגילוי ימין ושמאל.

 

 או"א פרק ב

 ,חסדים וגבורות החדשים הם הגורמים היות שם ארבעה פרצופים

  ,מהגרון עד סיום היסוד אבא ואימא

 ,מסיום היסוד עד הטבור ישסו"ת מכל צדדיו וסביבותיו

 .כן אבא ויש"סאימא ותבונה מקושרות בקשר אמיץ ולא 

ל ֲעֶטֶרת ַבְעָלּה" ָתֶרת", "ֵאֶשת ַחיִּ  "טֹוָבה תֹוַכַחת ְמגָֻּלה ֵמַאֲהָבה ְמסֻּ

י ְיַמֵלל ְגבּורֹות יְ " ים ָשָנה", ד"ֹוָ דמִּ ְגבּוֹרת ְשמֹונִּ ם בִּ  "ְואִּ

י ְגבּוָרה" יָנה לִּ י בִּ  "ֲאנִּ

 אע"פ שישסו"ת יצאו בגילוי או"א גדולים מהם משני טעמים.

 

 פרק ג' או"א

 בין אריך ובין ז"א פרק זה משער או"א הנה מבאר בו חילוקים

 להבין מציאות או"א מקום יציאתם ועמידתם באריך

 מקום הפרסא במדוייק הנרמז בהלבשת או"א את אריך.

 

 ז"א פרק א'

 ,זו"ן מז"ת דמ"ה וז"ת דב"ן ממה שהשאיר עתיק

 ,ותיומטבור אריך ועד סיום רגליו מלבישים מכל צדדיו וסביב

 ,ביאר מקצת סוד דדי בהמה הנכנסים למטה בגבול עולם הבריאה

 ג' בחינות בז"א עיבור א' יניקה ועיבור שני דמוחין דגדלות

 חח"ן בג"ה דת"י שלו מלבישים ג' פרקי נה"י דאריך

 נוק' דז"א מלבישה לזעיר מטבורו כל סביביו עד סיום רגליו.

 

 ז"א פרק ב'

 רגליו שכוונתו להתלבש בזו"ןעיבור א' דזו"ן אסף אריך 

 עלו בחינות רבות שגרמו לבקיעת יסוד דעתיק 

 ,אבא ויש"ס פרצוף אחד ,והיו בינה ותבונה פרצוף אחד

 זו"ן תוך מעוי דבינה בסוד העיבור לקבץ ולקשר הז' מלכים

 שהיו מפוזרים בבחינת רשות הרבים להוציא פרצוף ו"ק בבחינת רשות היחיד
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 .עיבור שני יבואו המוחיןזה עיקר התיקון ואז ב

 

 א' פרק רפ"ח

 יש אורות ניצוצות וכלים כולם צריכים תיקון בעיבור

 מתחיל בניצוצות היותם רפ"ח לפי המדרגות היורדות עם הכלים להאיר להם

יץ" "ְוַנְפשֹו ָעָליו ֶתֱאָבל" יַע ְבַצְחָצחֹות ַנְפֶשָך ְוַעְצֹמֶתיָך ַיֲחלִּ ְשבִּ  ."ְוהִּ

  ,י"ב מדרגות בכל שם מעסמ"ב

 .ט' ספירות ומלכות ,פנים ואחור ד' בפשוט, ד' במלא, וד' במלא דמלא,

 יש עוד בחינות ומדרגות רבות לאין קץ ועד אין תכלית כנדרש בשבירת הכלים.

 

 רפ"ח פרק ב'

  ,י"ב מדרגות לפי סידרם ומעלתם

 ,מהם מהיותר תחתונות נשארו בכלים לרדת עמהם

 ,ות הכלים שכך היא המידהמכל שם ירדו ניצוצות להחי

 ,מהעליונה נשארו יותר מדרגות באצילות ומהתחתונה נשארו מעט וסימנם אבד"ו

 ע"ב ס"ג שביורדים הם בחינת חכמה ובינה המעורבים עם המלכים

 ע"ג.  י' אותיות,-חמישית ס"ג ושביעית ו ס"גע"ב.  מדרגה שביעית, ע"ב

 שניה שהיא רביעית, ע"ב. ב"ןע"א.  שלישית ושביעית כ"ו ומ"ה, מ"ה

 

 רפ"ח פרק ג'

 כללים לחישוב הע"ב שביעית נחשבת תמיד

 בחשבון הפנים האחור טפל ולא עולים בחשבון

 מדרגות זהות עם מספר שווה רק הראשונה באה בחשבון 

 ביאר הקדמה בזה שביעית נחשבת תמיד להיות מספרם שונה

 מלכות אין הפנים נחשבים רק האחור מהטעמים הנ"ל 

 גם שביעית לא עולה שהיא מערת המכפלה

 

 רפ"ח פרק ד'

 ,גם בנה"י הייתה שבירה אך הע"ב שלהם נכלל בע"ב של המ"ה

 מג' טעמים י"הבנצח הוד תרי פלגי גופא וביסוד  י"הב' שמות 

 הרי נבלעו בע"ב דמ"ה כ"ווגם יו"ד ה"א גימ'  מ"הג' י"ה גימ' 
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 שנשאר עם הס"גלהציל כלי המ"ה שלא יעלה המספר לאותיות 

 שם האותיות לא ירדו לבריאה. ,לא נעשה כן בשם ע"ב שאינו דומה

 

 רפ"ח פרק ה'

 הניצוצין ש"ך רפ"ח ופ"ר יש מהם בשבירה ויש בתיקון

 .בנוק' תמר ,ש"ך בתוספת ה' בא תיקונם במעי בינה ש"ך כפולים בז"א שמש

 קוןשכ"ה תי אדנ"ידאימא ה' שמות  א'ה' די"ן נתקנים על ידי חמשה 

 ,ש"ך נער שכ"ה נערה ראויה לזיווג

 בוצינא דקרדינותא גניז גו מעוי דאימא נותנת קצבה ומדה ומדיד משחתא

 שורשה גבורה דעתיק במוחא דא"א במחשבה איתבריר כולא

 ון לעורר הזיווג.קודת ציה' גבורות שכ"ה נתונות בספירת המלכות של הנוק' נ

 

 אנ"כ פרק א'

בג' בחינות יסוד בהיות בינה ותבונה  נכנסו לתיקון בסוד העיבוראורות ניצוצות וכלים 

 פרצוף אחד

 אורות למעלה ביסוד הבינה כלים למטה ביסוד התבונה ניצוצות במקום החתך

 בסיומם נולד הולד .וכלים י"ב ,ניצוצות ט' ,ג' זמני עיבור אורות ז' חודשים

 בסוד הפירוד תחילת תיקונם תלת כלילן בתלת שהיו בתחילה רשות הרבים

 בעיבור נתקנו לחברם יחד בסוד רשות היחיד

נתקן מה שבאבא, בשני מה שבאימא, בשלישי אבא נותן  ראשוןביום  :ג' ימי קליטה

 .לאימא

 ניצוצות ע"ב ס"ג מ"ה כולם בז"א והב"ן בתיקון הנוק'.

 

 אנ"כ פרק ב'

 מילויים של שמות נכנסים תחילה י"ט ל"ז מ"ו

 ,בחינתו ז"א שהוא מ"ה בג' ימי קליטה י"ט

 ,אחריהם מאימא שהיא ס"ג עד ציור הוולד בארבעים יום ל"ז

 של עוברהיכרו כמשלוש חדשים זמן אחריהם מאבא שהוא ע"ב עד  מ"ו

 שאר ימי הריון ניצוץ בכל יום סך כולם רע"א כמנין הריון

 רפ"חועוד י"ט של ימי הקליטה כמספר 

 ירת הוולד במעיה שם הבוצינא.ניקוד הצרי באימא שמצי
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 אנ"כ פרק ג'

 ג' מילויים הנ"ל גימ' ק"ב 

 ,כל מאמרי חז"ל רומזים לתיקון הניצוצות בכל מקום שקב מוזכר שם

 קב או קביים לחלה, קב ותפלות שהאשה רוצה בו יותר, 

 קב חרובין מערב שבת לערב שבת של רבי חנינה בן דוסא,

 ,יוצא בקב שלו אדם הראשון חלתו של עולם, הקיטע

  ,כל הכיסופים לתיקון הניצוצות שעולים למקומם בערב שבת

ַשָבת ַרְגֶלָך" יב מִּ ם ָתשִּ  והעובדא שבתיקונים " אִּ

ֵנה ְיהָוה ֹרֵכב ַעל 'נבין כל רב מבבל ורבי מארץ ישראל,  ם ָעב ַקלהִּ ְצַריִּ  .'ּוָבא מִּ
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 יבורכו בכל מילי דמיטב... ותומכיה מאושר

שמים יבורכו ויושפע עליהם שפע טוב לאורך ימים ושנים כל מברכות 

 התורמים והמסייעים להוצאת הספר הזה

 

 ראשונים לכל דבר שבקדושה

 גיסי שלמה כהן ואשתו אחותי רחל

יאריך ה' ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים וירוו נחת מכל יוצא חלציהם 

 בבריאות טובה ונהורא מעליא בשמחה תמיד כל הימים.

 

 לכבוד ידידי הרב היקר והנעלה זרע קדושים

 ראשון לכל דבר שבקדושה

בת רחל הקב"ה ישלח שושנה בן לאה הי"ו ואשתו  הרב יעקב הדאיה

 לה רפואה שלמה במהרה 

 בתוך שאר חולי עמו ישראל 

יבורכו בכל מילי דמיטב בבריאות גופא ונהורא מעליא ובשמחה תמיד ו

 חלציהםויזכו לשובע שמחות מכל יוצא 

 והצלחה בכל מילי דמיטב ברכה 

 

 הי"ו  הדאיהבן שושנה עזרא ל

 שמים הקב"ה יפתח לבו בתלמוד תורה ויראת 

 .בבריאות ושמחה

 אמן
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 יבורכו בכל מילי דמיטב... ותומכיה מאושר

 מברכות שמים יבורכו ויושפע עליהם שפע טוב לאורך ימים ושנים 

 כל התורמים והמסייעים להוצאת הספר הזה

 

 

 לכבוד האדון היקר אוהב תורה ולומדיה 

 ראשון לכל דבר שבקדושה 

 ר' יצחק אמינוב הי"ו

 יתברך בכל מילי דמיטב שפע בריאות ברכה והצלחה 

 לכל חולי עמו ישראל ובכללם  רפואה שלמה

 חנה חיה חוסני בת יפהמרת אימו 

  יעקב בן ברכהומר אביו 

 רפואה שלמה בקרוב. 

 אמן 

 

 

בני ביתו הי"ו הקב"ה יאיר עיניו אשתו וו רבי ציון שרעבילחברי היקר 

 בלימוד הזה 

 שמשתדל בו במסירות נפש, 

  הםוירוו נחת מכל יוצא חלצי

 .בבריאות ושמחה

 אמן
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 כל תלמידי אחרונים חביבים 

  הי"וראשון לציון כולל לילה "אורות הקודש" 

כולם יזכו להמשיך לעסוק בתורה הזו להקים שכינה מעפרה ובזכות זה 

 לכוון לאמת יזכו 

  "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך"

 ירוו נחת מכל יוצא חלציהם 

 בבריאות טובה ונהורא מעליא 

 .ושמחה תמיד

 אמן
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 לעילוי נשמת
 ""החיים והשלום תראש ישיב

 זצ"ל אליהו עטיה בן שמחה אלגרההרה"ג רבי 

 אזצ"ל זיע" המקובל רבי מרדכי עטיהבנו של הרה"ג 

 ת.נ.צ.ב.ה

 

 לעילוי נשמת 
 מקים עולה של שירה משמרת המסורה 

 "לצז הבן זהר מאיר אלעזר עטיה הרב

 ת.נ.צ.ב.ה

 

 לעילוי נשמת 
 ז"ל בן שרה עזרא הדאיההרב 

 ז"ל לאה בת שרההרבנית 

 ז"ל שמעון מתתיהו בן חיה ציפההרב 

 ז"ל בת פסיה מירהרחל הרבנית 

 

 ז"לבן שמחה  משה דהן ביר

 
 ז"ל מיכאל להב בן מאשהרבי 

 
 ז"לשלום חיים הדאיה בן קאמר  הרב

 ז"למזל הדאיה בת לונה 

 

 ז"ל חיים פאביין זבולון בן מננה

 ת.נ.צ.ב.ה

 

  



שלג                                               חייםאוצרות                                                       

 קונטרס הציורים
 
 

 "עץ חיים למוצאיהם"מהספר החשוב 

 באדיבותו של מחבר הספר

 הי"והרב יואל חקון 

 והרב יהושע מתוק הי"ו

 על כך הםוכאן המקום להודות ל

 לבריאות טובה ולנהורא מעליא, וובזכות זה יזכ

 לטובה  םלב ימלא ה' כל משאלות

 ,הםוירוו נחת מכל יוצאי חלצי

 ,בשמחה תמיד

 בקרוב, ונזכה לביאת גואל ובנין אריאל

 אמן.

 


