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 הקדמה
 

יב ַלי י ָעָלי דוָ דָמה ָאשִׁ על כל החסד שמשפיע עלי מזמור לתודה טוב להודות לה'  :ָכל ַתְגמּולֹוהִׁ

ונותן לי כח ורצון לעסוק בתלמוד תורה וללמוד תורה בארצנו הקדושה במקצוע הקדוש של 

  :שר עשה עמנו חסד גדול כזה, והכל במתנת חינם, מה אנו, ומה חיינו אח"ןתורת ה

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

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

ולי יועילו לאחדים ונפתחים מעיינותיה לאט לאט ראיתי שיש כמה דברים לעצמי לזכרון שא

 ויזרזו ויקרבו את הגאולה. 

ולמדנו  הזו"ןתיקון בניין והתחלת הפירוט של כל  אנ"כהגענו לשער  א אחר שבחלקהנה 

, התיקון בפרטי פרטותבחלק זה אנחנו ממשיכים לבאר את  ,בכללותשהרב ביאר שעור קומה 

ורים תיקון המלכים המוחין ואיך מקבלם העיב ז"א ונוק'הבחינות של גדלות  שלביכל 

פרצופי זו"ן רחל ישראל יעקב ולאה וההארות היוצאות מהמוחין שלו ויסוד דאבא, הכל 

 וזה מה שפתח הרב בתחילת אוצרות חיים וז"ל: לפרצוף ז"א, וכל זה שייך בפרטי פרטות

  .עד ז"א וףסין אחת כוללת מן הא הקדמה

מקצת וכאן נזכה ללמוד  ה,כוונשהוא עבודת ה' בלימוד הלתכלית מקשר אותנו  ודבר זה

כוונות אע"פ שלא מפורטות בפרטות כאן נשתדל להתחבר לביאור הכוונות בסידור בפועל, 

 .כרצונו לעבוד את ה' בכוונות לעשות משהוכדי להתחיל 

להבין שהרב פיזר הידיעות בכל כתביו ולא בכל מקום יכולים ללמוד עניין אחד אלא ועלינו 

וכמו שסיכם להבין.  הרבהוצריך לעמול החכמה העלים כך כתבים והדברים מפוזרים בכל ה

וזה  רבי חיים ויטאלושם אומר  בשער ההקדמות דף ס"ה ע"בהכל בדרוש הדעת הנמצא 

אין , וזולת זה הדרוש, דרוש יקר הערך בענין הדעת, הנני מחבר אמר חיים ויטאל לשונו:

מכל אשר עיינתי בספר נלע"ד בו, . ואכתוב מה שפירותס' י-בעניני ה שום ידיעה שרשית

 , ומבאר אותו.כל דרוש זה מ"א ע"בדף בספר נהר שלום  הרש"ש הביאו וגם .ע"כ... הזה

  ההבנה האמתית היא בידיעת כל החכמה יחד ולא ממקום אחד או שנייםהרי 

אלא  ,במקום אחד דברי הרב עצמוצריך להבין שאין הבנה כלל לעניין הכוונות מתוך אם כן 

מכל אשר עיין בספרי  בדרוש הדעתמה שסיכם מוהרח"ו כל הדרושים וגם  לימוד בעיוןאחר 

ללמוד כוונה אלא באוצרות לכן לא נוכל מתוך דברי הרב וגם הבנת הרש"ש בזה. הרב האר"י. 

 חייבים ללמוד איך הרש"ש סידר בסידור על פי הבנתו בדרוש הדעת שהיא הבנת מוהרח"ו.

אינו סוד אלא  ואם כן .והוא נכתב שהוא סוד ,ה מצריך עמל רבלהבין שהלימוד הז ועוד יש

, יבין בהדרגה שהוא נכתב בהסתר כזה שרק מי שיעמול הרבה ויעיין היטב לפי סדר הלימוד

 ויתגלו לו ידיעות על פי זכותו ועמלו ויראת ה' שבו.  לאט לאט
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ך ובחקירתך לעמוד ובהיותך מעיין בשכל .וז"ל:.. דף ה' ע"ד בשער הקדמותוכמו שכתב הרב 

אם יהיה שתשיג לדעת כונת המאמר ההוא שאתה עוסק בו,  אפשר אזעל כל הנזכר לעיל, 

 .ע"כ... , כי לא ימנע טוב להולכים בתמיםאם תהיה תמים בדרכיו, אלהים עמך

כבר כתבתי בכמה מקומות שדרך הרב  ...:התורת חכם דף קכ"ט ע"ב וז"למה שכתב  וראה

אע"פ זה הטעם בפירוש  והרב כתב ....וסומך על המעיין מהאמת אפילו בהפךז"ל לכתוב 

תולדות אהרן ומשה הביא דבריו הרב פירירא בספרו  .כע".. .שאינו אמת וסומך על המעיין

כדי  היפך האמתזיע"א לכתוב דברים הרש"ש זיע"א ו הרח"ווז"ל:... שדרך  דף ט"ז סוע"א

  .כע". להעלים הדברים

שיש הרבה  לעורר את הלומדוונה לפרטיה בדיקדוקיה רק נתחיל לא נבאר את כל הכאנחנו 

אע"פ שהביאור לא יתאים את הכתוב באוצרות שהרי זה רק פן אחד של ההבנה,  .מה לעיין

לא , והעיקר הרבה עמללהבנת הכוונות אך צריך  למתחיליםנביא בע"ה את המקורות 

 ., ולהתחזקלהתיאש

שכל העולמות . בדורנו זה, שנעסוק בחכמה הזאת רךרצונו יתבלהבין שלימוד זה הוא  וצריך

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

ה ְשֹלֹמה ְבִני "דוד המלך לבנו שלמה )דברה"י א' כ"ח ט'(  אמרשו , כמולעבדו ֶאת ֱאֹלֵהי ַדע ְוַאתָּ

ִביָך ֵלם ּובְ  ְוָעְבֵדהּו אָּ הְבֵלב שָּ ַשק ַוֲאַפְלֵטהּו " (:ד"א י"תהילים פרק צ)", וכמ"ש ֶנֶפש ֲחֵפצָּ ִכי ִבי חָּ

י ֲאַשְגֵבהּו ִכי   :"ָיַדע ְשמִׁ

מיוחס מזמן דוד המלך והוא ברייתא בחכמת הקבלה  מסכת אצילותבתחילת  שכתבמה  הנה

( י"ד כ"ה ליםיפתח כתיב )תה אליהו בן יוסף, וז"ל: הרב יצחק אייזיק חבר. עם פירוש ע"ה

ם"  יו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיעָּ ה ִליֵראָּ . כי אם ליריאיו" מהא אוליפנא שאין הקב"ה מגלה סודיו סֹוד ְיהוָּ

, לחינם צלל ואין בו יראהשאפילו אדם מישראל למד מקרא ומשנה תלמוד ואגדה ותוספתות 

רות וכל מי שהוא ירא שמים רודף אחר נסת .וכל מה שטרח לחינם טרחבמים אדירים 

ה ִיְרַאת יְ " ( א י'קי" יליםומעשה מרכבה שהוא עיקר החכמה שנאמר )תה ְכמָּ ה-ֵראִשית חָּ " הוָּ

ֲחדּו ְבִצּיֹון " ( י"ד תריס נחש וחרב של ברזל היראה ואין מפחד מכל, שנאמר )ישעיהו ל"ג פָּ

ִאים ת ומגלין לו סודו לא פחד לפי שהשכינה מקשקשת לפניו ושומרתו, הא יראת חטא "ַחטָּ

ע " ( כ"ח וד ה' ליריאיו ואומר )איוב כ"חנעלמות הוי ס ה ְוסּור ֵמרָּ ְכמָּ י ִהיא חָּ ֵהן ִיְרַאת ֲאֹדנָּ

ה . תריס וכו' חרב וכו' הם ב' דברים תריס הוא מגן ומפרש הרב יצחק אייזיק חבר". ע"כ ִבינָּ

גן לאדם כן יראת שמים הוא מלאדם להנצל מחרב האויב, וחרב הוא להרוג בו אויביו ולנצחו, 

 אשר הוא אויבו וכורה לו שוחה ללכדו... ע"כ ע"ש.להנצל מיצרו 

צריך לפתוח  ,הבאנו מראה מקומות בקיצור רצוי מאוד, אם רוצים להבין טוב יותרשמה הנה 

לעיין.  ואחר כךמומלץ להמשיך וללמוד בכללות,  בפעם הראשונההספר ולראות במקור, אך 

 נושאים מסויימים בסוף הספר. "עיונים והרחבותוכן הבאנו בהמשך "
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" כדי להקל על הלומדים בהמחשה וגם יש ציורים קונטרס הציוריםבסוף הספר " הוספנו

 וטבלאות בתוך הספר.

לחזרה  להזכירסיכום של תוכן הפרק בקיצור במילים בודדות  כל פרקהוספנו בסוף  כןו

ולדכוותי  ליולשנן וזה מהירה בכללות, וגם אספתי הכל יחד בסוף הספר למען יוכל לחזור 

 ".אלי למזכרת, וכך נקרא "למזכרת

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

 אבל לא לגדולים אשר בארץ המה.  ,לעורר בקיצור להבין את כתבי הרב מוהרח"ו

לבטיל ולהוי כעפרא  מודעא מסירנא ,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 ח ליוצרנו ולעשות רצונולעשות נחת רו ,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 

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

ה ַכַמִים ַלּיָּם ְמכַ ט'( "ישעיה פרק יא )בקרוב אמן.  ה ֶאת ְיהֹוָּ ֶרץ ֵדעָּ אָּ ה הָּ ְלאָּ תהילים ), ים"ִס ִכי מָּ

ֶתָך"ח( "ט י"פרק קי אֹות ִמתֹורָּ ה ִנְפלָּ  . אמן ".ַגל ֵעיַני ְוַאִביטָּ

ימוד " ללאורות הקודש, כולל לילה "הי"ו לרב שניר שחר להודות מקרב לבכאן המקום 

 ועזראשר ה' וכן לרבי יעקב הלוי הי"ו ולרבי מאיר טוויזר הי"ו ראשון לציון  תורת הפרדס

להמשיך להגדיל תורה ו בנעימים, ויזכ םבטוב ושנות הםיאריך ימיה' לי הרבה בהגהות, 

נחת רב  וחוצה בבריאות טובה ונהורא מעליא וירו הםישיפוצו כל מעיינות וולהאדירה ויזכ

 ונזכה בזכות לימוד זה לגאולה שלמה בקרוב ברחמים אמן. הםימכל יוצא חלצ

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

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

הי"ו, שיזכו בכל מילי אברהם הדאיה רבי 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 ולהודות, לשבח  ועלי

תודה אשר חייב אני לו,  הרה"ג רבי מרדכי עטיה שליט"אמו"ר  אחרון חביב מאוד

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

, עיון ועומק אדירב ,בנעימות, להקים התורה הזאתהיום, ובע"ה נזכה עוד, והוא גם ימשיך 

                                                             
והובא באש"ל שם אות ז' וכן  .הנקודים פרק ז'כך קרא השפת אמת לסיכום שלו על שער  א

 שאר מליצות מקדמונים שהבאתי אינם שלי.
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כח הפשטה עם  והארת פנים ענוה וסבלנות בגדלות בשמחה, שלא היה כמוהו בדור האחרון

 כל מעיינותיו חוצההאדירה, ויפצו , ה' יזכהו להמשיך להגדיל תורה ולשל סודות התורה

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

ֶתָך "שיתקיים בנו  אֹות ִמתֹורָּ ה ִנְפלָּ  ."ַגל ֵעיַני ְוַאִביטָּ

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

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

 רבון העולמים ואדוני האדונים, אב הרחמים והסליחות,

 מודים אנחנו לפניך בקידה בכריעה ובהשתחויה,

 שקרבתנו לעבודתך, עבודת הקודש,

 ונתת לנו חלק טוב בסודות תורתך הקדושה והטהורה.

 

 המה אנו, ומה חיינו אשר עשית עמנו חסד גדול כז

 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,

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

 

 כמאמר נעים זמירות ישראל:

ֶתָך" אֹות ִמתֹורָּ ה ִנְפלָּ  ".ַגל ֵעיַני ְוַאִביטָּ

ה צּוִרי ְוֹגֲאִלי" ֶניָך ְיהוָּ צֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלפָּ  ".ִיְהיּו ְלרָּ

ה" ה ִמִפיו ַדַעת ּוְתבּונָּ ְכמָּ ה ִיֵתן חָּ  ".ִכי ְיהוָּ

 

 

                                                             
לפני כל לימוד ראוי לומר את התפילה, להודות על שנתן לנו רשות לעסוק בחכמה הזאת, לעסוק  הנה ב

בגנזי המלך, מלכו של עולם. צריך להתפלל ולהודות על זה, וגם צריך לחזור בתשובה, שבזכות זה נזכה 
 ". קדם ישועהראה ביאור קצר על תפילה זו בתחילת ספרי " וב.להבין יותר ט
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  שער לידת המוחיןמבוא ל

 

אך תוכן  שונה שםרק וכמובן , עץ חייםהוא שער המוחין ב ,אוצרותשער לידת המוחין ב הנה

מה שיש בשער  הואהשערים הוא זהה, מה שמבאר בשער לידת המוחין באוצרות חיים 

לפי מה שביארנו שמוהרח"ו כתב את אך  .ולא מובן למה שונה שם השערהמוחין בעץ חיים. 

לידת ששמו של שער זה הוא "הרי שנראה  ונמצא בשלמות בגניזההספר אוצרות חיים 

 ". המוחין

וזה  שוןשמן שהביאו ה ג"קכ 'עמבחדש  הרב מאיר כ"ץ פאפירש אור זרועעליו ספר  כתב

כי הוא מהדורא רביעית וכל מה  כמה פעמיםהשב ידך עליו  השערך מזה ילשונו: אל תנח יד

, וכן כתב מוהרח"ו עליו בכתב יד עניין ווזהו אמיתות פלפולדרך  שכתוב במקום אחר הוא

 עכ"ל.  .זעיר על מתכונתו

דרוש זה הוא "עניין זו"ן על מתכונתו" ושם משער המוחין בעץ חיים שם פרק חמישי ראה 

כל כאן וואתה צריך להבין שלא נ מהדורא קמא. הרי קצת מושג ממה שעומד לפנינו. הוא

שהידיעות רחבות ועמוקות ב' שלא זכיתי להבין על בוריו, א'  :יבותלבאר את הכל מכמה ס

דרושים  בעץ חייםמיני ים וכאן בהתחלה קשה לבאר הכל נסתפק בידיעות כלליות. ראה 

מ"ג -מ' סוע"ד במבו"ש דףוכן  ע"ד-ל"ג סוע"ג בשער ההקדמות דףנוספים ממה שכאן וכן 

בהקדמת הספר איך לעיל וראה  .הזאתמעיקרי החכמה . ועוד. ידיעות ברורות בזה, ע"ג

 .ה' יאיר עיננו בתורתו אמן ושצריך לעמול הרבה אולי נזכה להבין משהו, העלימו הדברים

 ,זמנים, עיבור ראשון ג' בו כאן הרב יבאר בפרטות את סדר המוחין בכל זמני ז"א שישהנה 

בכניסת המוחין ם שלו, ועוד יש גדילת הז"א שגדלים הכלי ,דגדלות ועיבור שני דמוחין ,יניקה

 עמוקה מאוד, דרוש הדעתגדילה על פי בחינת יש  עוד, ובנה"י דישסו"תשלו מלובשים 

 שצריך הרבה עמל להבינה.  שאינה מבוארת כאן

בכל אחד שבהם יש )נשמה וחיה ויחידה(  בינה חכמה וכתרעולה בג' פרצופים שז"א גדל ו ועוד

בחג השבועות עד למעלה עד בשבת וכן שעולה  פרצופים ונרנח"י ומקבל מכולם עד ה' מהם

 כל קומת א"אכי אז גדל ז"א ולוקח  תכלית גדלות ז"אכי זהו  וז"ל שעה"כ דף פ"ט ע"דא"א 

שנתקנו על ידי  נפש רוחלהיות פרצוף כולל כל האצילות. להבין עניין  .ע"כ ...ונעשה כמוהו

  .(דף קנ"ז ע"אתו"ח ) ת כללות ופרטותובכל הבחינבבריאת העולם, המאציל 

ג' בחינות היסודות שיש באימא ותבונה והיכן הזיווג והעיבור והלידה שהוא מיסוד  מבאר

אך אינו ביסודה אלא ביסוד דכללות שהיא שניה.  תבונה ראשונהב שהםדכללות והוא נקרא 

 שנקרא גם מקום החתך והוא בפה התבונה. 
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באשה יש מדורות ש לשלושהזה בעולם ה איך הם רומזותג' בחינות אלו בעניין ועוד 

 המבוארים במסכת נידה.

' תועליות שבזה, מה ג-יבאר עניין הלידה ומי גרם לה, והצטננות הנה"י לצורך הלידה והועוד 

 גרמו וכן בעולם הזה.

לים שנשברו. כלים. כצוצין, נורות, אנו של ז"א: יג' בני .ג :וזה לשון הרמח"ל בכללות האילן

חדשים, ושל  ז'' עיבורים, של גשנסתלקו. חוזרים ונתקנים זה בזה. בורות אצוצות שירדו. נ

יסודה של ]א[  מקומות של יסוד יש בהן. ג', וחתמא ותבונה מתחברות כאי. אי''ב, ושל ט'

נים ומקום החתך, כשהן מתפרדות נחתכות זו מזו. נתק ]ג[ויסודה של תבונה.  ]ב[מא. יא

 ג'. כנגדם למטה בינהורותיו ביסודה של אחתך. ובמקום ה ןצוצינלים ביסודה של תבונה. כ

  .מדורות

חדשים של כ"ד ספירות ב ג'של ז"א עשר ספירות, נתבררו ז' ספירות בז' חדשים. וגופו  .ד

 .שדעת מתחלק: לחסדים, וגבורות ט'שהם  ז' .חתחדשים לא ח'יניקה, 

בנה"י.  נפששמות בתוכם, נ ג'כלים הם: נה"י כלי א', פנימי לו חג"ת. פנימי לו חב"ד. ו ג' .ה

 ין. עכ"ל. וחמניקה, ויבור, עי הם נתקנים, בבחב"ד. אימת נשמה בחג"ת.רוח 
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 א רק פשער לידת המוחין 

 פרק א'[ שער המוחיןבע"ח שער כ' ]

 

ו"ק שהם -הבחינות של ה ג'לעיל ונאמר שהנה נתבאר ונחזור  [דב ע"]אוצרות דף ל

ה ועתה צריך לבאר עוד בחינה אחרת, והיא מ. גמלכי אדום אימתי נתקנים ראיםהנק

אל הז"א שהם  חיןמו נתבהרבה מקומות שגם בזמן העיבור יש בחי נויאצל בארתשנ

-נו בהרבה מקומות, וכאשר נעריך היאצל כרכנז אלהיםשמות  נתאלא שהם בחי ג"ר

' חדשים נגמר בו כלי הראוי להיות ג-שב דחדשים נמצא י"בכלים של המוחין בזמן  ד'

 כר, כמנין הנזפ"ו, והנה כלי המוח ההוא הוא מבחינת אלהים והוא בגימ' א'מוח  לו

' חדשים, שאז נגמר מוח א' של אלהים, ונמצא ג-שהוא קרוב לשיעור הימים שיש ב

כלים שזמנם י"ב  נתהוא בבחי וכל זה. ד'-ה החדשי העיבור נגמרו י"בכי בתשלום 

  .חדש

                                                             
 אנ"כבחינות  ג')אורות ניצוצות וכלים( התחיל הרב לבאר איך נתקנו  אנ"כ)בחלק א'( שער לעיל  ג

מקומות באימא, ביסוד בינה, אורות. וביסוד תבונה, כלים. ובמקום החתך, ניצוצות. אלה  ג'-בעיבור ב
כות שיצאו בעולם הנקודים ובאו להיתקן, ועתה מבאר יותר שיש בעיבור המלכים שהם הו"ק והמל

 בעניין מוחין דקטנות שם באורך. ע"ח א' דף ק"ג ע"גמוחין, ראה גם ויניקה 
 [א' ]עץ חייםובצריך שלושה חודשים חב"ד מ אחדמקשה שמכאן משמע שכל  אש"ל א'כאן  ראה ד

חודשים  ג'כולם נתקנו בחב"ד ואם כן ה חודש אחד כתוב שדי לכל כלי דף פ"ט ע"א שער רפ"ח פרק ו'
)של הנה"י עיבור( חודש כל  כחב"ד חגת"ןולא רק המוח הראשון. מוהרח"ו שם מבאר שבעיבור נתקן 

-חודשי היניקה כל אחד מה כ"דלכות )הי"ם( של העיבור )נתקנות( במסוד ויוד ה' ספירות גאחד, ו
 ט'סוד צריך יחודשים הרי  ח'וד צריך השם שואל אם  חודשים, הרי כ"ד חודשים. מוהרח"וח'  הי"ם

, ונגמר כולם יחד, אלא שנתקנים חשבון דוגמא בעלמא נקטחודשים, ומתרץ  י'לכות מחודשים ו
  חודשים. ח'שנתקן כל אחד  ונחשב חודשים כ"דתיקונם ב

נים יחד חודשים הכוונה שנתק ג', מה שכתב כאן חכמה בלשער רפ"ח בין כאןמתורצת הסתירה  וכך
 חודשים. ג' שלושתם ב חב"ד

, י"ב פרצופיםחדש לתקן  י"בשהוצרך עיבור  'ארק התיקון פ ערבשמצינו שכתב הרב  דומה לזהב
נתקנו י"ב עתיקים שהוצה לומר עכ"ל יעו"ש, ור י"ב עתיקים ניםשם שבעיבור זה נתק השמ"שוכתב 

עיין שם מ"ש  .יחד י"ב חדשים כולםכולם ביחד לא זה בחדש ראשון וזה בחדש שני אלא שנשתהו 
וכל העתיקים  שנים עשרמתוך  אחד חלק . כולם נתקנים יחד בכל חודש נתקןבאש"ל באורך יעו"ש

שנאמר כל אחד נתקן כאילו . וזהו בעלמא נקט דוגמא חשבוןחודש וזה נקרא י"ב -מסתיימים ב
הברודים באוצרות חיים( )הוא שער  שער התיקון פרק א'. ראה שם באורך וכן ראה כרם שלמה בחודש

 . י'-ט'-ח' יותאש"ל בשער הברודים פרק א' אותדאצילות וכן ראה  י"ב עתיקיםשם בעניין 

. והוא דף צ"ב ע"גא' אנ"כ פרק ו' בע"ח בשער חשובה שיש לקנות כאן ממה שכתב הרב  עוד ידיעה
הם ובגדלות תחילה שבחג"ת ה יניקהשבהם וב הנה"י עיבורשבהם וב מלכויותנתקנו מהז"ת הזיווג שב
 פירות. י' ס היו אחד מהז"תשבכל שצריך להבין  הרי. ג"ר הכולליםשל הו"ק ואחר כך ה ג"ר

חללי גולגלתא כמבואר בכל מקום  ג' ולאגולגלתא שב כלים למוחיןד' לכאורה מכאן משמע שיש הנה  ה
אלא  הם ג' לעולם חללי גולגלתאהנה  .אלא שכאן הדעת מתחלק לשנים שיש בו חסדים וגבורות

מוחין שהדעת נחשב  ג'. ועוד בהמשך בניצוצות אמר חו"ג ומחשיב אותם כאן לשנייםשהדעת נחלק ל
 .ק"ד ע"א - ע"ח א' דף ק"ג ע"גראה  .חו"ג, אע"פ שיש בו אחדל
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נו ים הוא באופן אחר, שהנה נודע אצליהניצוצות שזמנן ט' חדש נתבבחיאמנם 

, ונמצא חו"גלבד שהם חב"ד של ז"א, כי הדעת כולל  ג'' וכללותיהן דשהמוחין פרטן 

חדשים, וג' המוחין נגמרים בתשעה חדשים,  ג'-הניצוצות נגמר ב נתשמוח אחד מבחי

 [אע" גוצרות דף ל]אג' חדשים -. וגם לסיבה זו אמרו רז"ל שבושהם זמן עיבור הניצוצין

 הוכר העובר, לפי שכבר יש לו מוח א' מתוקן. 

שמתחיל להתקן בג'  ראשוןאני מסופק מה ששמעתי ממורי ז"ל אם המוח ה אמנם

, וגם שהוא קו ימין, או זחדשים הראשונים הוא המוח הנקרא חכמה, להיותו ראשון

ן הראשו וכפירושאם הוא הדעת, שהוא האחרון, שבו סוד החו"ג המגדלים את הולד. 

  דינין. ךכל נראה יותר, שהימין נתקן תחילה שאין בו כ

, ולכן שים "ךאנ נותהאורות הנ"ל, שהם ג' בחי נתגם יש במוחים שהם הג"ר בחי והנה

שהיא צריכה לך ומוכרחת להבין רוב דרושי ז"א, והיא  הקדמה זודעתך להבין ענין 

 . חויניקה וגדלות דז"א נותהקדמה בענין מוחין דקט

בהיותו  לותבלבד, בבחינת כללות כל עולם האצי ו"ק נתז"א הוא בחי שעיקרדע 

פרטות  נתבלבד כולל כל האצילות כנ"ל ואמנם בבחי חדארצוף פ נתמצוייר בבחי

כולל כל עשר ספירות שבו, ואם כן מוכרח הוא שמלבד שלם עצמו הוא פרצוף אחד 

 . טג"ר שבו נתיש בו בחי כרהיות לו ו"ק הנז

ניקה ייבור וע ראיםג' זמנים שיש לז"א שהם הנק-ב ומרלוצה ולם, רזה הוא לע וענין

מוחין אל זמן הגדלות,  נתדגדלות, שאע"פ שאנו קורים ומכנים בחי ומרלוצה ר וחיןמו

' , שמוכרח הוא שתמיד יהיה כולל יחיןאין הסיבה לפי שביניקה ובעיבור אין לו מו

                                                             
 מוחיןוחוזר ל ניצוציןועובר שוב ל מוחיןממשיך ב ניצוציןהרב מערב שני מושגים תחילה התחיל בכאן  ו

 חמשבחלוקה לאך לים. כיצוצות ונורות א אנ"כבחינות הם  שלוששבחלוקה ל נלע"דלב. וצריך לשים 
בושין לויש  כליםבחלוקה לחמש יש  הריורות. אוחין מלמים צבושין ללים כ צמ"א-כלבחינות הם 

 ז' אורותחודשים וה ט'-. כך נלע"ד. ונתקנים בכולם ניצוציןוחין שכולל אותם בבחינת מלמים וצ
 בג' חודשים הוכר העובר. נדה דף ח' ע"בגמ'  חודשים. ראה

מסתפק האם הכתר מכלל הספירות בז"א ויאריך בזה מאוד, אמנם  שער מוחין דצלם פרק א'לקמן  ז
, וממנו התחלת בניין הוולד ולא מהדעת ראשוןהוא המוח ה חכמהכאן מבאר בפשטות בלי ספק ש

 שהחו"ג שם והם עיקר בניין הוולד.
הרב רשימה של כל הידיעות החשובות שצריך לבאר ולהתעמק בהם להבין אותם עד כאן מנה הנה  ח

 .וה' יתברך יאיר עיננו בתורתו אמןעל בוריין שהם עיקר החכמה הזאת כנ"ל, ומתחיל לבאר לאט לאט 
 פירותס' יסיום האצילות, עד הטבור דא"ק מבכל ציור פרצוף המורה כל עולם האצילות רואים  הנה ט

פירות דכללות האצילות: י' ס-היוצאים מ א"א ואו"א וזו"ןפרצופים והם ה' ות לכוללות שמתחלק
נוק' דיליה.  מלכותהוא ז"א, וה מחסד עד יסודצוות ו' קהם אבא ואימא, והחו"ב הוא א"א, וה כתרה

. אע"פ שז"א זו"ן מלבישין על א"א מהטבור ולמטהבפרצוף הכולל כל האצילות.  ו"קהוא  ז"אהרי 
, שער ההקדמות דף ה' אע"א. ראה תחילת י' ספירותבכללות האצילות יש בו בפרטות  נקרא ו"קהוא 

 של כל פרצוף.פרטית דכללות עולם ובין מלכות  מלכותבעניין השינוי בין 
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הסיבה  אבל .י[]מאוד והבן זה, מוחין ראים, שהם הנקג"רשבו שמכללן הם ה פירותס

היא במה שנבאר עתה שהמוחים שיש לו בעיבור ויניקה אינם חשובים, אלא אותם 

  .והבן זה מאד יאחיןדגדלות, ולכן נכנה זמן הגדלות בשם מו

דז"א, יש  נותימי הקט ראביאור הענין דע שבימי העיבור והיניקה שעדיין אז נק וזה

  :יבזולת ו"ק שבו חיןמותמיד בשם  ראיםוהם נקשבו,  אשונותר 'ג נתבחי ןכם בו ג

הם האברים  כליםיש אנ"ך שהם ג' בחינות שבהם, והנה ה ו"ק-כמו שנתבאר שבוהנה 

הם הנפש שבאברים החיצונים שבאדם הכלולים מבשר וגידים  ותניצוצשבאדם, וה

הם נפש של האברים הפנימיים, שאין  אורות, והיגועצמות כנודע, שהם רמ"ח אברים

]אוצרות בשר וגידים ועצמות, כגון הלב והריאה והכליות והכבד וכיוצא בזה. ואין  בהם

 ם נפש כולל לכל חלקי הרוחניות נר"ן וכו'. נפש בלבד, ששֵ  כוונתנו [בע" גדף ל

 כריש בו ג' בחינות אלו שהם אנ"ך. והם ממש על דרך הנז אשונותר' גגם בוהנה 

בשר  נתהוא המוח עצמו שאין בו בחיהם הנר"ן שבאבר הפנימי שבהם, ש אורותשה

הם נפש אל האברים  ניצוצות. והכרוגידים ועצמות, אלא דומה ללב והריאה וכו' כנז

 . ידהם האברים עצמן כליםהחיצונים שבראש, הכוללים בשר וגידים ועצמות, וה

' בכוללים האברים החיצונים והפנימיים אלא שנחלקים ל כליםחיים שהנלע"ד ו

י פנימיות וחיצוניות כנזכר לעיל, וזה עצמו הוא בחינת אברים בחינות שיש בכל

 נלע"ד:ך כ טווהבן זה מאדהחיצונים והפנימיים, 

                                                             
מאוד.  שהוסיף בע"ח שם גירסת האוצרות כאן והוסיףהשמש אות ]א[ ע"ח א' דף צ"ו א"ע.  ראה י

עיבור שני בא  היניקהשבו ואחר ו"ק הלחבר בורים עיבור ראשון עי ב' להבין שז"א יש בו צריךועוד 
, בהמשך עבודתנו לפי הזמנים דגדלותואז הוא גדול בעשר ספירות שלמות עם המוחין  דגדלות דמוחין

וכן עד"ז  או"א לחמשה פרצופי, ועוד גם יעלה שה פרצופי ישסו"תלחמכגון בשבת יגדל הז"א ויעלה 
. וכמובן ז"א גודלו כל קומת האצילות , ואזבשבועותכמו  החמישיפרצוף  או לכל א"א דיקנא דא"אעד 

 ישסו"תשגם שאר הפרצופים עולים גם כן, ולעולם הפרצופים הצמודים והקרובים מעל ז"א הם 
 . ועוד נבאר בהמשך. תמידשמשפיעים בו ומקבל מהם 

ולכן יש  מכולםנה היא כלולה בחיכל וחין דגדלות, אך מניקה וייבור ועלעיל ביארנו שיש לז"א  הנה יא
 דמוחין דגדלות. )ש"ש( מוחיןדחב"ד שהם ה חב"דרק  מוחין אמיתייםואין נקרא  עי"מדעי"מ 

פירות כולל י' ס ז"א נקרא תמיד בחינת ו"ק בעיבור וביניקה אך וודאי שגם בזמנים אלו יש לו הנה יב
  שמבאר. כמו רוחנייםאו  חומרייםשבו, וההבדל יהיה בסוג המוחין אם  ג"ר

 'שהם רמ"ח איברים' ליתא בעץ חיים. יג
באיברים החיצונים  נפשהניצוצות  כלים שהם האיבריםבין ו"ק ובין ג"ר בו"ק יש  חילק כאןהנה  יד
 ניצוצותבכלים הפנימיים ה נר"ןהם  ג"ר אורות. בכל זה בו"ק באיברים הפנימיים. נפשהם  אורותו

חיים שמסכם שהכלים  נלע"דבהמשך מביא ו. אבריםוהכלים הם האל האיברים החיצונים  נפשהם 
בין בג"ר בין , חיצוניות הכליאו  פנימיות הכליהחיצונים והפנימיים, והחלוקה היא  כוללים האברים

יש אורות  פנימיות, ובנפשיש ניצוצות  חיצוניותשאין בהם, ב ביןכלים שיש בהם עצמות ו בין, בו"ק
 .נר"ן

בדרך כלל  הנה בלבד. נלע"דאלא  חייםכתוב לא  שם עודוחוץ הגהה זו בשוליים ב בע"חהנה  טו
" הכוונה שיש כאן סיכום נכון ואמתי. ועוד שיש להבין שכל מקום והבן זה מאוד"שמוהרח"ו אומר 
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א יזמן הגדלות, אמנם בזמן הקטנות שההוא ב ותהנזכר נות' בחיגהתחלקות ואמנם 

 כליםבאופן אחר, והוא שמן ה כרותהנז נותימי העיבור והיניקה, מתחלקים ג' בחי

החיצוניים שהם העצמות הנקראים ג' חללי דגולגלתא, הנעשים מן נעשים האברים 

  .טזהעצמות ממש היבשים, ונעשים בצורת ג' כלים חלולים

נעשו ג' הקרומות שיש בתוך ג' חללי דגולגלתא החופפים על המוח  ומן הניצוצות

, לפי שבחינתם אלהיםד חיןנו תמיד מויאצל ראיםכנודע. ואלו הקרומות הם הם הנק

 ןכם צות שהם דינים אשר לסיבת היותם דינים ירדו הניצוצות עם הכלים גמהניצו

 בעולם הבריאה כנ"ל בדרוש הרפ"ח ניצוצין. 

נעשו הג' מוחין עצמם שהם כדמיון הבשר הרך מאד כמו ליחה לבנה,  האורות נתובבחי

והם מוחין חומריים ממש, אלא שהם יותר צחים וזכים משאר הבשר דשאר האברים. 

ממש, אפילו בימי  הויו"תהאורות הם  נתהחומריים הנעשים מבחי חיןוואלו המ

, נותדקט דאלהיםנו מוחין יאצל ראיםהעיבור והיניקה, והקרומות לבדם הם הנק

הם שמות של  חיןהניצוצות שהם דינים, אבל המו נתלפי שהם מבחי זה מאד וזכור

  .קהבעיבור ויניהוא  הזל והנה כ ,הוי"ה

הם נפש  ציןניצוהם האברים, וה כליםבאופן אחר כנ"ל, שה הגדלות הוא כי בזמן

נפש האברים הפנימיים והם בחינת  [גע" ג]אוצרות דף להם  אורות, והניםהאברים החיצו

שנעשו בימי הקטנות,  כריםאל המוחים החומריים הנז גמור נפש ונשמה ורוחניות

משמות ההוי"ה  יותר מעולים ורוחנייםאחרים  הוי"הוהם גם כן בחינת שמות של 

 . כריםשל המוחין החומריים עצמם הנז

הכלל העולה שהמוחין של ימי הקטנות הם מוחין חומריים והם הויו"ת  ונמצא

והקרום שלהם הם שמות אלהי"ם, אבל המוחין דזמן הגדלות אינם בחינת המוחים 

החומריים כלל, רק נשמה ורוחניות המוחין בלבד, אשר אלו הנשמות של המוחין הם 
                                                             

והעתיק  שער ההקדמות בדף ס"ה ע"בהוא סיכום משובח וזה נלמד ממה שכתב ב נלע"ד חייםשכתוב 
דרוש הנני מחבר  חיים ויטאלוז"ל: אמר  ת דרוש הדעתבנה"ש דף מ"א ע"ב בתחילאותה הרש"ש 

פירות ואכתוב מה י' ס-בעניין הדעת וזולת זה הדרוש אין שום ידיעה שורשית בענייני ה יקר הערך
של מוהרח"ו הוא מכל מה שעיין והוא  נלע"דע"כ. הרי שכל  אשר עיינתי בספר הזהשנלע"ד בו מכל 

 .יקר הערךסיכום 
 יגדלומהם ו"ק חג"ת נה"י ולגלתא שיש בז"א בגדלותו הוא כי תחילה הוא בחינת בעניין חללי גהנה  טז
פירות ויש כמה שמועות בגדילת ז"א נביא כאן רק מה שמבואר בשער המוחין ועיין ב"עיונים ט' סל

 והרחבות" נבאר שאר השמועות וכן לפי דרוש הדעת, ע"ש.

הראשונים  ו"קחג"ת ונה"י,  באופן זה: אנגדל ז"בנה"י דאימא  המלובשיםבבוא המוחין דז"א הנה 
דנה"י דאימא עליון דחג"ת, בתוספת פרק  עליוניםנחלקים לשלושה שלישים כל אחד, ומשני שלישים 

 דנה"יאמצעי , בתוספת פרק נה"יופרקים עליונים של  חג"תדז"א, מפרקים תחתונים של  חב"דנעשים 
דנה"י דאימא נעשים  תחתוןי, בתוספת פרק דנה" תתאיןדז"א. ומשני פירקין  חג"תדאימא נעשים 

 ספירות בגדלות. ט' דז"א, ואז יהיו בז"א נה"י
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הם ממשיכים  ומאשרמא עצמן, ימשכים מרוחניות דהאורות שיש במוחין דאבא ואנ

 . יזגם כן מלמעלה מהם שהם אריך אנפין ועתיק יומין כמו שנבאר בעזרת ה'

שכל מקום שנזכיר בחינת מוחין דגדלות אין הכוונה במוחין החומריים שאלו ונמצא 

המוחין הנמשך  רוחניותוב, רק הכונה היא בנשמה העיבור והיניקהכבר נעשו בימי 

 :וזכור זה ולא תטעהלו בימי גדלותו 

 
 

 לי למזכרת

 .עיבור יניקה ומוחין יש לז"א

 .עיקר המוחין הם דגדלות .בכל בחינה מאלו יש לו מוחין

 יש באיברים פנימיות וחיצוניות

 ניצוצות בחיצוניות ואורות בפנימיות

 בעיבור וביניקה מוחין דאלהים

 נעשים אלו בחינת קרומות בבוא מוחין דגדלות

 רק מוחין דגדלות הם הרוחניים.

  

                                                             
שהוא לצורך  הזווג החיצוניתגם דע כלל גדול שזה  :...דף ק"ח סוע"בשער כג פרק ו' מ"ק ע"ח א'  יז

לו צריך שיקב הזווג הפנימיאך  ...שיקבלו הם מלמעלה כנודע בליהעולמות נמשך ממוחין עצמן דאו"א 
 נתומהם ממשיכין למה שהוא צורך להמשיך נשמות חדשות שהוא בחימהם  גם או"א מאורות עליונים

לה והוא ממשיך לאו"א וכן א"א עצמו גורם זווג יהפנימים ונמצא שגם א"א מזדווג עם נוקבא תח
יך להמש פשראי אכי  נמצא שזווג הפנימי הוא קושר כל העולמות ,לעתיק וכן זה מזה עד רום המעלות

 .. ע"כ ע"ש. .זה מזה וזה מזה עד או"א ומשם לז"אאם לא שיקבלו מרום המעלות אורות חדשים 

לפרצופים  בלא עליהולזה יש אפשרות לתת  עיבור ויניקהשהוא בחינת  שפע חיצוןכאן ביאר שיש הרי 
ום והגדלות לצורך הנשמות צריך קודם לעלות לגרום זיווג ברהפנימיות העליונים לקבל שפע, אך 

  עד שמגיע לזו"ן ולבי"ע. עתיק וא"אהפרצופים העליונים  דרך המעלות ולהוריד השפע הפנימי
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 פרק ב'שער לידת המוחין 

 

והם  יחבז"א או בנוק' לתקןשלענין הא' שהנה נתבאר לעיל איך ג' בחינות ונחזור 

' המקומות שיש בפרצוף ג-, וכולם נכנסו להתקן בסוד העיבור בליםכיצוצות נורות א

בינה, ויסוד התבונה, ומקום החתך שבין זו לזו, , והם יסוד היטהכולל לבינה ותבונה

וזה סוד מה שאמרו רז"ל בגמרא ג' חדשים הראשונים הולד דר במדור התחתון וג' 

אמצעיים במדור האמצעי, וג' חדשים האחרונים במדור העליון, והנה הם ג' המדורות 

 . כהנזכרים

                                                             
מלכים, ולכל אחד  ז'שמבואר שזו"ן בעיבור הראשון שניהם נכנסים יחד לעיבור ונתקנים יחד ה הרי יח

 . אנ"כבחינות  ג'-מהמלכים יש את ה
וגם אבא ויש"ס  אחדותבונה נעשים פרצוף ביארנו היטב מתי אימא  פרק ב' משער ז"אלעיל  הנה יט

שמגיע עד שליש  יסוד דעתיקלזה הוא  הגורםפרצופים. ד' דא"א חג"ת , ואמרנו שיש שם באחדפרצוף 
 שם גילוי, ובמקום האו"אפרצופים ב' למעלה יוצאים  סיתוםעליון של הת"ת דא"א. והרי במקום ה

פרצופים  ד'הגורם היות  נבקע יסוד דעתיק"א . וביאר הרב שבזיווג לצורך מוחין דגדלות לזישסו"ת
 פרצופים. ב' ובהעדרו מתחברים אבא ויש"ס וכן אימא ותבונה, ואז הם 

 ,הכליםביסוד התבונה יכנסו  ,האורותבחינות יסוד, ביסוד הבינה יכנסו  ג'פרצופים יש  ב'בהיותם 
דכללות הוא הזיווג וזמן . ושם ביסוד הניצוצותובמקום החתך שהוא משמש יסוד דכללות שם יכנסו 

(. ע"ח ב' דף י' ע"אראשונה שהיא שניה והדברים עמוקים ראה תבונה יסוד העיבור והלידה )וזה נקרא 
 . ד' פרצופיםואחר הלידה חוזרים להיות 

שגם בעיבור הראשון של בריאת העולם שעלו לעיבור זה בחינות  בשער ז"א פרק ב'לעיל ביאר הרב 
 בעיבור ויניקהגם כן. אע"פ שבדרך כלל  דעתיק בקיעת יסודשמזה נגרם  רותריבוי אורבות והיה שם 

 ותזכר.  שער ז"א פרק ב'ואין בקיעת יסוד דעתיק. ראה לעיל  ריבוי אורותאין כל כך 
ג' חודשים הראשונים -שב א ע"א("לדף )נדה לחבר בין הפשט לסוד שכן מה שאמרו בגמרא צריך  כ

 בג' חודשים השניים, ומה שאמרו עיבור הכליםברי הרב כאן הוא , ובדבמדור התחתוןהוולד נמצא 
ולפי דברי  בג' חודשים האחרונים, ובמדור העליון הניצוצות, כאן לפי דברי הרב הוא האמצעיבמדור 

ובכל  ולד אחדאך שלושתם הוא בחינת  אנ"כבחינות  ג'. צריך להבין שהרב ביאר לנו האורותהרב כאן 
נכנסים בהם ונמצא  אורותבאמצעי ואחר כך ה ניצוצותבתחתון ואז ה כליםהמקום עיקר העיבור של 

 בג' חודשים האחרונים.  ולד כולו בג' בחינותיו במדור העליוןה

בדברינו  ואל תטעה וז"ל:... שער ההקדמות דף ל"ד ע"אבע"ח. מביא  ]א[אות  השמשהגהת ראה 
. כי הנה זה הוא עיקר אורותהוא ה, ובאחרונים הולד ניצוצותלומר, כי האמצעיים הולד הוא ה

. אמצעי' אמצעיים אל המדור הגהכלים, גם הם העולים ב נתכי בחי הכי נמיהעומדים שם, אבל אין 
לים כ. ואחר כך בעת הלידה, הולד הכולל הראשוןבמדור אחרונים, עולים הכלים והניצוצות  ג'וב
 ע"כ ע"ש.  לדנו ורות, מתגלגל ויורד למטה במדור התחתון, ושםאיצוצות ונ

כרסה היאך מעידין על האשה שילדה, ולמחר : משנה ח'' ראש השנה פרק בבמשנה מה שאמרו וזה 
 שהולד עולה למעלה לפני הלידה, נחשב כאילו הוא בין שיניה.  הרי. ע"כ... ניהיש בין

ם . שלבין כאןמה שכתוב שם,  בין ולהבדיל לפרק א' משער הברודיםצריך לעורר אותך לחזור הנה 
כי הכלים "לפני יחוד ע"ב ס"ג דא"ק, ואמר שם וז"ל: בי"עמהמבוארת העליה של הכלים והניצוצות 

דאצילות, והכלים  נצח רתבאצילות ושניהם עמדו וישבו במקום ספיימין עלו דרך קו  נצחוחסד של 
 ... וכו' ע"ש. דאצילותהוד  רתועמדו בספי שמאלעלו באצילות דרך קו  הוד וגבורהשל 

כתר חכמה בינה להתחבר עם  להתארכותוהם עולים בי"ע מה תחילת העליה של הבירוריםם שהרי 
. ויש בהם מכל הפרצופים העליונים והרי שאר הבחינות אבד"ו-בחינותיהם שנשארו באצילות והם ה
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ולולד, והשניים התשמיש קשה לאשה  הא'בגמרא ג' חדשים  אמרושה גם כן מויובן 

  .קשה לאשה ויפה לולד, והאחרונים יפה לזה ולזה. והענין נקשר זה בזה

הראשונים התשמיש והזיווג הוא למטה ביסוד  [דע" ג]אוצרות דף לבג' חדשים  שהנה

התבונה, ולכן כיון שכבר היתה שם ביאה אחת לצורך העיבור, נמצא שכל הזיווגים 

, שכבר מספיק לאשה ולולד הביאה כאלבטלה]כמעט[ שיהיו משם ואילך הם 

 הראשונה. 

אז הזיווג הוא במקום החתך, ואז הזיווג הוא לולד, שהם לצורך  והאמצעיים

הניצוצות אשר שם, אבל לאשה עצמה קשה, לפי שאין שם בחינת יסוד הראוי לביאה 

 ולזיווג. 

ם האחרונים שהזיווג הוא ביסוד הבינה למעלה, אז יפה לולד, שה ג' חדשים-וה

יפה לאשה, כי שם בחינת יסוד שהוא מקום ביאה וזיווג  וגםבחינת האורות אשר שם, 

 ואין לה צער. 

ג' חדשים האמצעיים הזיווג הוא במקום החתך, ובג' -שאף על פי שאמרנו כי בודע 

של הולד עולים  נותהאחרונים הזיווג הוא ביסוד הבינה. הענין הוא שכל הג' בחי

לים עולים ממדור למדור עד המדור העליון, ואחר כך בעת למעלה, ואפילו בחינת הכ

ויורד מלמעלה עד למטה, ויוצא, ואז הוא זמן  שלושתןהכלול מ מתגלגל הולדהלידה 

 הלידה:

 

                                                             
החדש מהמצח דא"ק. ותשלום שם  מ"הויוצא שם ע"ב ס"ג דא"ק ממשיכות לעלות עד שגורמים יחוד 

 זה בכיוון עליה.  ,מהעיניים ב"ן

החדשים הפרצופים  המ"ה והב"ן-מנבנו קבלת השפע מע"ב ס"ג דא"ק שכבר  אחרמבואר  אך כאן
בישסו"ת, צריך התבוננות  זמן עיבור זו"ןהעליונים עתיק ונוק' א"א ונוק' ואו"א וישסו"ת, עכשיו בא 

בעיון ממה  ג אות ו'אש"ל דף ל"א ע". ראה בהבנות אמיתיותולשים לב בדיוקים, השווה ותתחזק 
 נעשו מוחין וממה נעשו הצלמים. והיעב"א.

בזיווגים באותו זמן שהוא  שיש צד" הרי לבטלהכמעט  משם ואילך הם"היא עץ חיים  גירסתהנה  כא
בעניין הזיווג בימי העיבור והיניקה וז"ל:...  בשער המצוות פרשת בראשיתראה  .צורך ולא לבטלה

ואין  בודאי כי גם בזמנים האלה חייב אדם לקיים מצות עונההיניקה בענין הזיווג בחדשי העיבור ו
הוא להוציא  א'מיני זווגים הב' . והענין הוא כי נודע כי יש למעלה נראה ח"ו לבטלהלומר כי אדרבא 

והוא לחיות ולקיום העולמות  ואינו נפסק כללהוא תדירי ב' והזווג ה ,נשמות וזה הזווג אינו תדירי
 ע"כ.. שאין בו תולדות נשמות. והזווג שבזמן העיבור והיניקה הוא כנגד זה הזווג הב' כמבואר אצלינו.

שהיא אינה ובתנאי . אמנם אם האיש רוצה לבטל העונה יכול "אינו נפסק כללע"ש. ומה שאמר "
 מקפידה על כך. 

 החטא אחריהמצווה היתה בבריאת העולם לאדם הראשון וגם לאשתו חוה אך  מצוות פרו ורבובעניין 
ה ַאְרֶבה ִעְצבֹוֵנְך ְוהֵ מפני שלאשה יש צער לידה )בראשית ג'( " היא רק על האישחיוב המצווה  ֹרֵנְך ַהְרבָּ

ִנים  ואין צער בקיום המצוות. נועם". דרכיה דרכי ְבֶעֶצב ֵתְלִדי בָּ
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 לי למזכרת

 ג' בחינות אנ"ך נכנסות לעיבור בג' בחינות יסוד

 והם כנגד ג' מדורות שהזכירו חז"ל בגמרא

 ואל תטעה שהם ג' וולדות

 .כולל אורות ניצוצות וכליםשהוולד 
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 פרק ג'שער לידת המוחין 
 

, והנה בביאור התפילות כבעילאה את זו"ן אאימנבאר ענין הלידה איך ילדה ועתה 

' תיבות ועילאה את זו"ן, בסוד  אאימקריאת שמע נתבאר ענין לידת  תכוונבביאור 

וא כי הנה הז"א הענין ה וסוד, ועיין שם היטב ששם נתבאר. כגשיש בפסוק שמע ישראל

שהיא תבונה, תשעה חדשי העיבור, ובכלות  אאימהוא הולד הנתון בעיבור במעי 

 . כדתשעה חדשי העיבור, אז נולד ויצא לחוץ

יש בחינת לידה בין בז"א עצמו בין בבחינת המוחין שלו של זמן הגדלות כנזכר ואמנם 

שוות  [אע" דאוצרות דף ל]לעיל, שהם בחינת רוחניות ונשמות המוחין דז"א, ושתי בחינות 

ומתפשטים תוך ז"א  אדאימנו שתמיד נכנסים ומתלבשים נה"י ינתבאר אצל שכבר

                                                             
גם נולדים  ואחר כך יחד בעיבור הראשון ,והם  יחדנכנסים זו"ן שבירורי  בעיבור ראשוןמדבר כאן  כב

כמו  זו"ןוכן בהמשך ולא  ז"אכאן אמר הנה בעיבור,  לבדו ז"אבעיבור השני דמוחין דגדלות  אך ,יחד
וכאן הרב לא מדייק בזה שרוצה לבאר שבשני העיבורים עניין זה מתקיים, או שרוצה  ראשוןבעיבור 

 לחדד אותנו שנשים לב. כך נלע"ד. 

 )ישסו"ת(אך לעולם נה"י דתבונה נכנסים בז"א ימא נה"י דאלשים לב שהרב אומר ש ועוד צריך
 . נראהוסמך על המעייןולכל אורך הלימוד יש לשים לב, הם הנכנסים בז"א השניה שהיא שלישית 

אפשר להבין  ,יותר אך בעומקראה בהקדמה.  להעלים הענייןשאינו מדייק תמיד בזה בכוונה  לכאורה
, וישסו"ת נקראים אבאעילאין נקראים או"א לומר ששכן נוכל  לישסו"תהכוונה  אימאשמה שאומר 

 )שהיא ישסו"ת(.  אימאובזה כאן מדוייק לומר  אימא

ע"ח ב' דף א'  בע"ח שער כ"ה פרק א' תחילתעניין תבונה שניה שהיא שלישית נביא לשון הרב  להבין
ם ההולך עם והוא הצלצלם כמ"ש וכללותן נקרא  נותבחי ג'אלו יש להם  והנה מוחין : וז"ל:...ע"א

מא וכנגדן באבא ונבאר אותן יהם בא נותג' בחיבזוהר כמה פעמים והנה נתבאר כי  כרהאדם תמיד כנז
מא ומשם יתבאר של אבא כי הנה הם בתחלה בינה העליונה והוא עד החזה ]שלה[ ותבונה היא ידא

 ד'' כנגד מכנגד שש ספירות, תבונה  ס' )הכוונה אימא היא סמ"מהחזה ולמטה ואלו השנים נקרא 
ותבונה  בינה נתעד החזה שלה )בבחי ראשונה והם תבונה ב'-נחלקת ל גם היאואח"כ התבונה ספירות( 
שלישית בערך בינה אשר נקרא  תבונה ב'למטה ונקרא  ותבונה ב' מהחזה של התבונה הזוראשונה( 
כנ"ל היא  תהתבונה השנייה שהיא השלישיוזה  .ותבונה דתבונה ,ותבונה ,בינה :והם ג' ראשונה
 . ע"כ כמ"ש צלם ומוחין אל ז"אהנעשית 

נמצא היות כל פרצוף תבונה נה"י דבינה  בינה ותבונה פרצוף א'ובהעשות  :...ע"ח ב' דף י' ע"אוראה 
יסוד שלה תחתון מאוד ובהיותן פרצוף א' שניהם יהיה היסוד של  צמועני ובהיות התבונה פרצוף בפ

ואז נזדווגו יחד או"א בכללות כל הפרצופים  עט בפי התבונהכמהכללות הפרצוף יותר עליון מאד 
היה הזווג ושם ניתנו המוחין של ז"א בסוד העיבור ובבא זמן לידה  ובזה היסוד של הכללותכנ"ל. 

 ל"ח ע"א.-סידור ב' דף ל"ז ע"ב .. ע"כ ע"ש..יצאו מוחין אלו מיסוד הזה של כללות
הפסוק הראשון דקריאת שמע  בסידור בכוונותכן ראה . וקריאת שמעמענין  נות דרוש ז'ושער הכו כג

שמסתלקים האורות דאימא מהנה"י שלה כדי שהמוחין של ז"א הצינון איך בכל תיבה יש כוונת 
' צלפני כניסת ה אחדצינון זה נעשה קצת יותר מאוחר בתיבת  בפועליתלבשו בהם כמו שיבאר, אע"פ ש

לזה, ועוד  כהכנהאת הכוונה בפסוק שמע ישראל וכו' תיבות נכוון ז ו'ל"ם אך היות ויש כאן צשל ה
 שם. ע"ג ובפרט יפה שעה אות א' ב ע"א ע"ח א' דף פ"גצריך ביאור שאינו כפשוטו. ראה 

וכן אימא ותבונה נעשים  אחדאבא ויש"ס נעשים פרצוף  דז"א,שבעיבור דמוחין דגדלות  להביןצריך  כד
חדש דמוחין דז"א ונכנס  צל"ם. ומכאן נולד אנ"כנות בחי ג'ל יסוד' מקומות גוכנ"ל שיש אחד פרצוף 

 ובנה"י אלו. ז"אדצלם המוחין נכנס לתוך  צ'שלהם עם נה"י וה שניים שהם שלישייםבישסו"ת 
 הנ"ל כדי שיכנסו המוחין דז"א. בהמשך יבואר יותר בע"ה. הצינוןעניין  נעשה
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יקה, ובין בזמן הגדלות עצמו, בין בבחינת זמן העיבור ובין הקטנות שהוא זמן הינ

 . כהנו מוחין דגדלות שהוא רוחניות המוחין כנזכר לעיליהנקרא אצל

חין דגדלות דז"א, שהוא בחינת רוחניותם מתחיל לבאר בחינת לידת המו והנני

ונשמתם כנזכר לעיל, וממנו יתבאר לך לידת ז"א עצמו ממש שהכל אחד. ודע כי הנה 

ִים  וכו'ַוּיֹאֶמר ְבַיֶלְדֶכן )שמות א' ט"ז( "הפסוק אומר  ְבנָּ אָּ , ואמרו רבותינו "וכו'ַעל הָּ

מצטננים  כי האבנים הם הירכין של האשה, שכאשר יולדת כוזכרונם לברכה

 ומתקשים כמו האבנים, ולכן נקראים אבנים. 

זה נבאר תחילה מה ענין לידה ומי גרם לה, והענין הוא שהנה יש אורות רבים ולהבין 

מא עילאה ע"י עיבור הזה הנ"ל, והולד שהוא ז"א רוצה לצאת ולהתולד, ישם בבטן א

אשר בא זמן ולהיות פי רחמה צר וסתום אי אפשר אל הולד לצאת מתוכו, ולכן כ

הלידה שנגמר זמן העיבור, וכבר נתקן ונצטייר העובר אז בחינת האורות והרוחניות 

מא עצמה במקום ימסתלקים משם ועולים למעלה בגוף א כזמאישל אנה"י שיש ב

שהעובר עומד שם בבחינת עיבור, ואז מתרבים שם האורות, שהנה יש שם האור של 

וף התחתון שלה כנזכר, וכל האורות מא, והאורות של מחצית הגיהת"ת עצמו דא

, ואין הבטן שלה יכולה לסבול כל רבוי האורות כחשעומדים שם בסוד העיבורזו"ן ד

מא עצמה שהיא בעלת הבית דוחקים את האורות יההם, ואז האורות של בחינת א

דרך פי יסוד  [בע" ד]אוצרות דף לדזו"ן שאינם שלה, שהם אורח ומוציאים אותם לחוץ 

 ע ונפתח רחמה ויוצא הזו"ן לחוץ. שלה, ונבק

 ב'מא ממטה למעלה כנזכר, הוא לישעליית והסתלקות האורות דנה"י דא ונמצא

                                                             
ן דגדלות, ובכל בחינה יש מוחין, ויש וחימניקה וייבור עשיש  בשער העיבוריםכמו שיבאר לקמן וכן  כה

ביניקה,  ]ב[דתבונה,  חיצוניות נה"יבעיבור,  ]א[בחינות נה"י דתבונה המלבישים את המוחין. שלוש 
 דתבונה.  נה"י פנימייםובמוחין דגדלות,  ]ג[דתבונה,  נה"י אמצעיים

באותו כו'. והכל הוא ו נשמותשהוא בחינת ה פנימיות. ובעולמותשהם בחינת ה חיצוניותיש זה ב וכן
נעשים רק בכוונות נראה שינויים קלים ביניהם, בדומה כך שיבאר אחד מהם וצריך להבין שכולם  אופן

 . ראה שער העיבורים. הפנימיותואחר כך  החיצוניותשנבין בהמשך. ותחילה נבנית 
גדול מסר להן אמר ויאמר בילדכן את העבריות וגו' מאי אבנים א"ר חנן סימן :... א ע"ב"סוטה דף י כו

 .ע"כ. להן בשעה שכורעת לילד ירכותיה מצטננות כאבנים
וממשיך במוחין דגדלות.  יחידי , וכנ"ל שז"א הואהמוחין דגדלות דז"אלעיל אמר שמבאר לידת הנה  כז

 . לחצי תחתון דת"תוהם עולים  הנה"יואומר שמה שמצטנן הוא רק 

לחצי העליון של כתב שעולים  באהבהבתיבת  רבסידווכן  ע"ג ע"ח א' דף ק"טמשער כ"ה  ובפ"ג
. שבבחינת אות ג' אוצרות דף ל"ד ע"א האש"ל. תירץ גם שליש תחתון של הת"תומצטנן  הת"ת

 פניםהבבחינת של תבונה. אך  הכלי והאורדישסו"ת,  שליש תחתון דת"תהכתר דז"א הוא האחור 
א אור לכתר שלו שיכנס שם בשליש )בכוונת באהבה( הכלי הוא של תבונה שמתרוקן גם כן ויש לז"

 התחתון של הת"ת לכן הצינון גם לשליש הת"ת.
 על עיבור ראשוןבעיבור הרי שמדבר  זו"ן יחדנמצאים שם וכן בהמשך ואם "ן ודזכתב שהאורות  כאן כח

 בעיבור. יחידי שזו"ן יחד אך בעיבור דמוחין דגדלות ז"א
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, שע"י עלייתם מתרבים שם האורות ודוחקים את כרלצורך הלידה כנזאחד תועלות ה

הוא לצורך המוחין דז"א כמבואר אצלינו, שאינם  ב'העובר ומוציאים אותו לחוץ. וה

מא, ולכן הוצרכו להתרוקן יאלא אחרי היותם מלובשים בנה"י דאנכנסים בז"א 

מהאורות שלהם כדי שיכנסו במקומם אורות המוחין דז"א, כי שני בחינות האורות 

 . כטשלה ושל ז"א אי אפשר להיות שם ביחד

מא, הם עולים ועומדים בחצי יכאשר עולים ומסתלקים האורות מהנה"י דא והנה

, אשר שם הוא מעמד ז"א בסוד העיבור, ודוחקים מא עצמהיהתחתון של ת"ת דא

 אותו ומוציאים אותו לחוץ. 

מא ששם עומדים שני הדדים של ינמצא שהם עומדים תחת מקום החזה דא ןכם וא

בעלייתם למעלה, כי אז ניתוסף הארה גדולה  שלישיתהאשה, והרי הם עושים תועלת 

כעין שני דדים ונבקעים,  במקום החזה לבחזה ובולטים אותם האורות לחוץ ונעשים

 ומהם יוצא החלב להניק את העובר אחר הלידה. 

בליטת הדדים כמו שיש באשה. והנה זה  נתהיא סיבה וטעם למה אין באיש בחיוזו 

 ןכין שאה נרגש בחוש הראות שתכף אחר הלידה זב החלב ויוצא דרך הדדים מ

ברחם שלה ועלה  נודע שהחלב היה דם בתחילה, שהיה עומד למטהוהנה בתחילה. 

 [גע" ד]אוצרות דף למשם עד מקום הדדים ונהפך לחלב, כי ע"י עליית אלו האורות 

                                                             
 בכל לידה של פרצוףוממחיש לנו בציור מפורט איך הרב כאן מבאר לנו עניין הלידה איך היתה  הנה כט

של הפרצוף העליון ובזה יש  בת"תאו מוחין של ז"א יש בחינת הסתלקות האורות ועלייתן למעלה 
 הנה"י הריקנים שהתרוקנות או הצטננות של הנה"י של העליון כדי לגרום ללידה שיצא הוולד, וכן כדי 

 והוא בחינת צמצום.  בכל מקוםהוא  , ודבר זהמוחין של התחתוןישמשו לבוש ל

ולכן מה עשה טרם שהאציל ושהוציא אלו  ואמר וז"ל: נקודיםמשער ה בפרק ב'שביאר לעיל  וכמו
של האדם הזה והוא שהאור שהיה מתפשט בתוכו האורות דרך העינים, צמצם עצמו צמצום אחר, 

ולמטה  שמן הטבור ונשאר המקום העלהו בחצי גוף העליון מן הטבור ולמעלה,מטבורו עד סיום רגליו, 
 . ריקם בלתי אור

הם תמיד איך בכלי האצילות הוא בחינת חצי תפארת ונה"י,  והמשכיל יבין וידמה מילתא למילתא
. ונה"י מא לז"איונה"י דאבא וא, כי נה"י דז"א מאירים אל נוקביה, המאירים בעולם שלמטה ממנו

י דא"ק לעתיק ולכל האצילות כמ"ש )בשער מוחין דא"א מאירים לאו"א, ונה"י דעתיק לא"א, ונה"
 .עכ"ל דצלם פרק ב'(

מבואר  בשער מאמ"ר דף נ"ב ע"גנעשים כאן הדדים באו"א אלא בליטת הדדים. שכן  לאו דווקא ל
שהדדים באו"א נעשים מהנצח הוד של א"א העולים למעלה בעיבור ראשון דז"א כנודע ששם מבואר 

הלידה המבואר כאן. וכן בז"א הרב  לפני זמןיש בחינת דדים באו"א הרי ש דדים באו"אשנעשו בחינת 
ֶריָך" פרק כ"ב פסוק כ"האיוב ליקוטים בספר ה הדדים בז"אביאר עניין עשיית  יָּה ַשַדי ְבצָּ " שהוא ְוהָּ

כאן ושם נעשו בז"א דדים, ומה שאומר  שבחזה דז"אשיש ביסוד דאימא  הצירים והדלתותבחינת 
 וזה להניק את הוולדחלב הונבקעים ויוצא  הדדים בליטתכאן יש תוספת והיא  אחרי הלידה באימא

בזמן הלידה מכח עליית האורות למעלה בחזה.ולא באבא ולא בז"א אע"פ שיש בהם דדים  רק לאימא
בליטת ' הרי מדגיש כמו שיש באשה בליטת הדדים נתבחיוטעם למה אין באיש וזה שמדייק בהמשך, '

 " עמ' מ"ז עד מ"ט.שערי הישועהספרי ". ראה באורך בהדדים
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 להתהפך לחלב.  לאשם למעלה גורם כריםהנז

ם ִכי יָּמּות ְבֹאֶהל"ג ע"ב( על פסוק "רז"ל )ברכות ס דרשושה יובן מ ובזה דָּ , אין "אָּ

וא הז"א עצמו, וכנודע התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, כי התורה ה

שהוא נקרא תורה שבכתב, והקיום שלו הם המוחין, ואין התורה יכולה להתקיים, 

להיות מוחין המקיימים אותו, אלא על ידי בינה הנקראת מ"י כנודע,  ומרלוצה ר

, לבשהיא ממיתה עצמה בשביל התורה שהנה"י שלה מסתלקים האורות שלהם

וף בלי נשמה, ועושה כן בשביל התורה שהוא ת, וגּוונשארים כמתים כלים בלתי עצמ

שלו, ועיין לקמן )שער המוחין  קיוםהז"א, כדי שיתלבשו בתוכם המוחין שלו שהם ה

 פרק א'( התלבשות זה מה עניינו:

ִים ...ַוּיֹאֶמר ְבַיֶלְדֶכן" לגסוד פסוק הנזכר גם זה ְבנָּ אָּ , שהנה בעת זמן "ּוְרִאיֶתן ַעל הָּ

הירכין של האשה שהם נצח והוד שלה, ונשארים קרים הלידה מסתלקים האורות מ

ויבשים כאבנים, כמו ירכי האדם במותו, שאורות שבתוכו שהיא הנשמה היא כמו 

ם-ֵנר יְ אש בסוד  דָּ ה ִנְשַמת אָּ , ומחממת לאדם בהיותה בו, ואחר שמת מתקרר הוָּ

ה ומתקשה ונשאר יסוד העפר קר ויבש. ולכן קרא הפסוק הזה לנצח והוד של האש

 . אבניםבעת לדתה אבנים, לטעם הנ"ל שנשארים קרים ויבשים כמו 

הוא לטעם אחר כנודע מספר הזוהר והתיקונים שחג"ת נקראים אבות, ונה"י וגם 

 לשום ]לשון[ בנים )ס"א אם ובנים(.  בניםנקראים בנים, ולכן נקראים א

התבונה  בניכי נה"י שלה הם חוזרים להעשות בחינת גוף עצמו לזו"ן, שהם  טעם ג'

 כאשר מתלבשים בתוכם:

 

 לי למזכרת

 ביאר ענין לידת אימא את ז"א

                                                             
 .שעה"כ דף ע"ט סוע"גהאורות שעלו שם הם גורמים לדם להתהפך לחלב ראה  לא
ם ִכי יָּמּות ְבֹאֶהלמסכם על ידי ביאור פסוק )במדבר י"ט י"ד( " הרי לב דָּ  אימאזה המבואר היא אדם " אָּ

שלה בלידה כדי שיכנסו בהם  הנ"ממיתה את ה שאימאמתקיימת אלא על ידי  ז"אשהוא  התורהשאין 
בלשון והבינה שהיא נקבה  כאן בלשון נקבההמוחין של ז"א שהם הקיום שלו, ומה שז"א לכאורה זכר 

 הוא בחינת נקבה.והמושפע הוא בחינת זכר  המשפיעמפני ש זכר
לעיל ביאר שהאבנים הם הירכין של האשה שמתקשים כמו אבנים, ואז יצא מזה לבאר עניין הנה  לג

כמה טעמים למה אותו המשבר המקום שיושבת האשה  חזר לבארדה עצמה איך נעשית, וכאן הלי
שבצאת הרוחניות מן הרגליים הופכות להיות קרים וקשים  א'טעמים,  ג'והביא  אבניםללדת נקרא 

אחר שמתרוקנים הנ"ה ג' לשון בנים.  בניםונה"י  אבותחג"ת  ב'שהרוחניות אש מחממת, אבנים כ
 התבונה.בני המוחין של זו"ן שהם נכנסים בהם 
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 וראיתן על האבנים נה"י דאימא מתרוקנים מאורות

 אלו עולים למעלה בת"ת דאימא

 דוחין האורח ז"א מפאת ריבוי האורות

 אם לצורך לידת ז"א,  א'תועלויות  ג' הרי

 ואם לעשות כלים ולבושים לצורך מוחין דז"א  ב'

 ' בליטת הדדים ובקיעת החלב להניק ז"אג

 אדם כי ימות באוהל

 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה.
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  שער המוחיןמבוא ל

 

עץ בין בלבד הבדל בשמות השערים הרי ששבעץ חיים הוא שער לידת המוחין אע"פ הנה 

 . השער שםן הדרושים הוא זהה ורק יש שינוי בתוכאך  אוצרות חייםלבין  חיים

אחר שלימד אותנו בשער הקודם שנה"י דאימא מצטננים לצורך המוחין לבאר  מתחילכאן 

אי אפשר לאימא נה"י מה חסרהאימא דז"א שיתלבשו בנה"י דאימא שהתרוקנו והיות 

  נה"י חדשים.לה לכן מבאר איך נעשים להתייחד עם אבא בייחוד התדירי 

בלבד והוא יורד יחד עם הנה"י  תבונההרק שליש ת"ת הוא דז"א הכתר יבאר ש עודו

ת"ת החדשים על ראש ז"א, שכן הנה"י שנכנסים בז"א כביכול מתנתקים מהת"ת דאימא וה

 .נשאר במקומו

לבאר את הכתר צריך להבין איך הוא נעשה מת"ת דאימא )ישסו"ת( אך מבאר הרב  בבואנו

, יש ת"ת דישסו"תיותר מאשר שלקבל ז"א לכתרו יוכל לבארוכה איך צריך להבין שלא 

 או"אשהם בחינת  חכמה ובינהזה הקדמה שאם יקבל יותר יחסר זיווג תדירי בין מבאר על ו

 .בזיווג התדירי ולא יוכלו להתייחד

שאסור להבין אפשרות אחרת שהז"א יקבל יותר משליש פרקים עוסק בזה הרב  שלושהב

מפני  ,אימאוגם מטעם  הנוק'טעם ומ ,עצמו, וזה משלושה טעמים מצד ת"ת דאימא לכתרו

 בא יש"סכשגם הכתר דמצד  זה יהיה רקושלו  הוא הכתר עד חצי ת"תשיש מקומות שכתוב 

שוים שבהכרח כשנשים אחד בתוך השני יבלוט מעט יותר  ב' כליםמביא משל וחונה על ז"א, 

או עד שני שליש  עוד עד החזהגורם שיגדל שליש של אימא  שליש הת"ת דיש"סלמעלה, ואז 

 אוצרות דף ל"ו ע"א. אות א' וכן אות ב'משער זה  אש"ל פרק ג'ראה  .מאימאאינו אך 
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 פרק א'שער המוחין 

 

 פרק א'[ א שער לידת המוחין"בע"ח שער כ]

מא, יעתה ענין התלבשות המוחין דז"א, בתוך הכלים דנה"י דאונבאר  [דע" ד]אוצרות דף ל

כך יהיו מתפשטים תוך ז"א. כדי שאחר  לדשנשארו רקנים בעת הלידה כנזכר לעיל

מא עצמה, שאי אפשר שתשאר חסרה מבלתי נה"י לה לעצמה, ינבאר בחינת א ותחילה

שאם נאמר שנשארת כך באופן הזה, שיהיו ג' אחרונות שהם נה"י שלה מתלבשים 

תוך ז"א תמיד, אי אפשר זה, לפי שבהיותה כך לא תוכל להזדווג עם אבא, והרי נודע 

מא תדיר ולא פסיק לעלמין, ולסיבה זו מוכרח הוא שיתהוו לה יכי זיווגא דאבא וא

נה"י אחרים חדשים לצורך עצמה בבחינת הכלים, שהאורות שלהם כבר ביארנו 

מא שלימה בכל עשר ספירות, ישנתעלו בה בעצמה ולא נתלבשו בז"א, ואז תהיה א

 . להותהיה כולה למעלה מז"א, ותוכל להזדווג עם אבא

מא הוא באופן זה. שהנה נתבאר לעיל יהויות נה"י חדשים לאענין התחדשות  ואמנם

ניות חמא בלבד הם אשר נתלבשו בהם ובתוכם רוישבחינת הכלים של נה"י דא

ונשמות של המוחין דז"א, ואחר כך נתפשטו הכל ביחד תוך ז"א כמ"ש לקמן, אבל 

ו מא שהם האורות שבתוכם לא נשארו שם, אמנם נסתלקירוחניות ונשמות הנה"י דא

מא כנזכר לעיל, ואז הרוחניות ידתפארת דאהתחתון למעלה ועמדו בתוך חצי 

מהוים וממציאים כלים אחרים דנה"י לצורך עצמן, ואז  [אע" ה]אוצרות דף לוהאורות הם 

 . לוהנה"י שנתלבשו תוך ז"א מלבדמא בעשר ספירות גמורות, ינשלמת א

                                                             
, ושם ביארנו שאחר התרוקנות או צינון הנה"י דאימא ונכנסים שער לידת המוחין פרק ג'אוצרות  לד

מהת"ת ונשאר רווח  ניתקו הנה"יהמוחין דז"א בתוכם נכנסים כך לתוך הז"א. ויש להבין שכביכול 
שילבישו האורות שיצאו מהנה"י  נה"י חדשיםבין ראש ז"א ות"ת דישסו"ת, ובמקום הזה יעשו 

דאימא בזמן הלידה ועלו בת"ת דאימא. וכאן צריך לעשות להם כלים חדשים יבאר כאן איך נעשו, 
שער אנ"כ בעניין הנה"י המלבישים תמיד את המוחין שאינו כפשוטו, וראה  בע"ח א' דף פ"ג ע"גראה 

 ושים ממה נעשים.בעניין הצלמים והלבפרק ב' אוצרות דף ל"א ע"ב אש"ל אות ב' 
אלו לתבונה, הרי שבמצב זה  וחסרים נה"יהמוחין נכנסים בז"א מלובשים בנה"י דישסו"ת  הנה לה

, ולכן צריך לעשות להם לקיום העולםאין אפשרות לישסו"ת להתייחד תמיד הרי יחודם תדירי 
פתחא אתא מ"בסוף פרק קמא באומרו,  ספרא דצניעותאב, דבר זה מוגדר נה"י חדשיםלישסו"ת 

שיש  שיתדכליל מפתחא דתבונה בתוך ז"א הנקרא יסוד " הכוונה שהיות דכליל שית ומכסיא פתחהא
לצורך היחוד התדירי,  יסוד חדשצוות הרי הוא כביכול סוגר את יסוד התבונה וצריך לעשות ק' ולו 

ותו . וזה כנ"ל שהת"ת נשארה במקומה ובחלל הנוצר אחר כניסת הנה"י הראשונים באנה"י חדשים
 המקום יווצרו הנה"י החדשים. 

בכל מקום אין שום ערך לאורות בלא כלים ולכן צריכים להתהוות כלים לאורות של הנה"י  הנה לו
הבאנו  דאימא שהם ערומים בלא כלים. וכן לסיבה הנ"ל שיוכלו להתייחד זיווג תדירי. לטעם הראשון

זקן שאחר שמגלחים את השערות שהם של ההאורות משל: לכל אדם יש זקן גם אם הוא מגלחו, שהם 
 שצומחים שוב. שערותהכלים והצינורות. האורות קיימים במקום ונעשים כלים חדשים שהם ה
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חרים חדשים לגמרי, הוא שאין כח באורות ההם להמציא ולהוות כלים אופשוט 

 ומרלוצה מא ריאמנם הוא על דרך הגדלת הקטן שהולך וגדל. וכן בכאן הלבוש דא

בחינת כלים שבה שנשאר חציו קיים למעלה, ולא נכנס בז"א, הוא נגדל ומתארך עד 

מא, ואם כן צריך ישהולך ומכסה ומלביש את אורות עצמות ורוחניות דנה"י דא

 . לזיספיק לזהשיגדיל כפליים ממה שהיה כדי ש

מא רק מתחילת שליש יזה סדר כפילתם, הנה ז"א אינו לוקח מכלים של אוהנה 

מא ולמטה, עם נהי"ם שבה, כמו שנבאר בעזרת ה', ונמצא יהתחתון דתפארת של א

, שהוא שליש התחתון של תפארת ונהי"ם של ד' מדות ושלישכי מה שנכנס בז"א הם 

 הבינה. 

ים עליונים יוכפלו, כיצד נתחיל מתחילת שני צריך שד' מדות ושליש אחר והנה

מא, ונמנה ויהיו ד' מדות ושליש, שהם ג' מדות ישלישים אחרונים שיש בבינה דא

 םמא, ושני שלישיישל בינה דא חתוניםשלימות, דעת וחסד גבורה ושני שלישי ת

' , ואלו נגדלו ונכפלו כפליים ונעשו חד' מדות ושלישמא, הרי יעליונים של תפארת דא

מא, ודעת חג"ת ונהי"ם ימדות ושני שלישים, שהם שני שלישים תחתונים דבינה דא

כנזכר ז"א מא, הרי נשלמה בעשר ספירות שלימות, זולת מה שנכנס ממנה בישבא

 . לחלעיל

למה לא נכנס בתחילה בז"א מבחינת שני שלישים תחתונים דתפארת  ואם תאמר

מא ים, ואז היתה כל בחינת הבינה דאמא ולמטה, ואז נמצאו ד' מדות ושני שלישיידא

מא הם ימא עד סיום שליש הראשון דתפארת דאינכפלת ונגדלת, שמתחילת הבינה דא

והיו  [בע" ה]אוצרות דף לד' מדות, בינה דעת חסד וגבורה, ועוד שליש העליון דתפארת, 

נכפלים ומספיקים, אבל עתה שאין הכתר דז"א עולה למעלה משליש התחתון 

מא אלא שני שלישים התחתונים, ימא, נמצא שלא נכפלה כל הבינה דאידתפארת דא

                                                             
מה שנשאר עדיין מהספירות העליונות,  מתוךצריך  שליש ת"ת ונהי"םהיות ונכנסו בז"א הנה  לז

. עומדים ערומים בלי כליםו ועלוויעשו כלים לאורות הנהי"ם ושליש ת"ת שנתרוקנו  גדלו ויוכפלוושי
בהמשך יעשה את החשבון ומזה יבאר הקדמה להכריח שלא יכול להיות לז"א מת"ת דאימא לכתרו 

, ואת זה יבאר ויחזק בנו הידיעה הזו כאן ובפרקים הבאים היות דבר זה בלבד שליש תחתוןאלא רק 
 . חשוב לו מאד שלא נטעה

מתרוקנים ולא שליש ת"ת,  בלבדביאר שם הרב שהנה"י ג' פרק  שער לידת המוחיןלעיל וכן כאן אמנם 
שמבאר ההבדל והוא שכאשר  אש"ל אות ג'ולכן לא צריך לעשות כלי לשליש תחתון דת"ת, וראה שם 

כמו שממשיך  דפניםהוא במוחין  שליש ת"ת מתרוקן, וכשגם במוחין דאחוררק הנה"י מתרוקנים זה 
 ת"ת וזה לפי כניסת מוחין דפנים ראה לעיל. לעשות כאן את חשבון כפילתם יחד עם שליש

. והעליונות שצריכות להכפל כנגדם ד' מידות נהי"ם ושליש ת"תנכנסו בז"א  בקיצורהחשבון  הנה לח
 ד'של ת"ת הרי  עליוניםושני שלישים  דעת חסד גבורהשל בינה דאימא  תחתוניםב' שלישים  הם

ששליש ת"ת מתרוקן. הרי שהרב  למוחין דפניםן מידות ושליש, הרי סדר כפילתם, וכנ"ל שכאן החשבו
 לשים לב אמיתות הדבר. וסומך עליך המעייןבלי להודיע  מסלולים עובר
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 . לטולמה היה כך

מא שהם יוהיא, כי כמו שנתבאר כי זווג אבא וא הקדמה אחתהיא כי דע  והתשובה

בחינת ב' פרצופים שנעשו מבחינת חכמה ובינה דכללות עולם האצילות, בהיותו נחשב 

ולא פסיק לעלמין, וגם  תדירזווגם  כולו פרצוף אחד כנזכר בהרבה מקומות, הנה

מא גדולה כאבא, שזהו ידכחדא אינון נפקין וכחדא אינון שריין, ואין הפרש בהם, כי א

הטעם דזווגייהו תדיר, מה שאין כן בזו"ן שאין זווגייהו תדיר, לפי שהנוק' לפעמים 

 גרועה וחסרה ממנו, ואינם שוים, ואז אינה יכולה להזדווג עמו. 

חכמה ובינה פרטיות שיש בכל פרצוף ופרצוף ששניהם  נותבחי בכלין כן הענ והנה

שוים במציאותם, וזווגם תדיר. ואם כן נמצא שהחכמה ובינה הפרטים שבעשר 

מא צריכים שיהיו שוות במציאותם, ויהיה זווגם תדירי, ולכן אם ז"א יספירות דא

כל הבינה מא שני שלישים התחתונים דתפארת שלה, היתה צריכה יהיה לוקח מא

בחכמה  ןכין שאה מא להתגדל ולהכפל כולה, ובזה ודאי יש בה תשות כח, מידא

שנשאר כל כחה בה, ולא הוכפלה להשלים חסרון בחינה אחרת שתחתיה, מה שאין 

, ולכן הוצרך שז"א לא יקח מהתפארת ניםכן בבינה שחצי כחה ניתן אל התחתו

מא ליכפל רק שני יך הבינה דאמא רק שליש התחתון לבד, ועל ידי כן לא תצטרידא

, ובבחינת שליש הזה קיים בכל כחושלישים התחתונים, וישאר שליש העליון שלה 

 . מתהיה שוה עם החכמה

היא  ה'-כנודע, וצורת ה בשםראשונה ש ה' הענין הוא, שהנה הבינה היא צורתוביאור 

שבה,  [גע" הף ל]אוצרות ד חח"ןג' קוים הכוללים כל עשר ספירות שבה, שקו ימין כולל 

                                                             
שהם בחינות  חו"בשתמיד צריך להיות בכל בחינות ההקדמה כאן בשאלתו מכין אותנו להבין הרב  לט

ווג תדירי. אך אם נשאר , בחינת זיווג תדירי. ואם נכפיל כל הבינה דאימא תחלש ולא יהיה זיאו"א
כמו שיבאר בהקדמתו  בשליש שלא תש כוחו דין זהאפילו רק שליש עליון מהבינה הרי שמתקיים 

 לקמן ולכן לא יכול ז"א לקבל לכתרו יותר משליש ת"ת דאימא. 

גם צריך  שגם שליש תחתון של החכמהועוד מה שאמר שכל הבינה צריכה להיכפל נראה לפי החשבון 
של  תירוצים ב'שם , אש"ל אות ד'אוצרות חיים פרק א' משער המוחין דף ל"ה ע"א להיכפל, ראה 
 .. ע"שהדב"שושל  הרב דוד פארדו

גם כאן הקדמת מוהרח"ו היא למצוא שיש אפשרות של זיווג אע"פ שהוא רק בשליש העליון זה הנה  מ
זיווג תדירי, ויש מספיק ויתקיים דין זה שאו"א או חו"ב בכל מקום קיימים כחדא ויכול להיות 

דוגמאות לרוב בכתבי הרב שאם הקדמה מתקיימת בקצה חוט ואפילו אחיזה מסויימת קלה 
לזה בכל מקום שיש דבר כזה הערתי והארתי זה  ושים לבשמתקיימת ההקדמה זה מספיק למוהרח"ו 

 תאסוף אותם ותזכה. 

הרב דוד וכן ראה שהוא תירוץ בהמשך איך שליש עליון חשוב יותר מכל הג' ונחשב שיש זיווג.  ומבאר
שמה שלא הזכיר שגם שליש תחתון דחכמה צריך שיוכפל אם לוקח ז"א שני שלישים, תירץ  פארדו

שהשליש העליון גדול ויספיק ולא יצטרך להכפיל גם שליש חכמה. ע"ש. ונלע"ד קשה שהרי בשאר 
 בד ולי צריך עיון.הספירות שהוכפלו לא חישב לפי איכותם אלא ספר שלישים כנגד שלישים בל
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. והנה שליש העליון מאשבה כדתי"םשבה, וקו האמצעי כולל  בג"הוקו שמאלי כולל 

ראשונות  ג'שבה הם חב"ד )ס"א כח"ב( שבה, שהם ג' ראשים של ג' הקוים שבה, והם 

ראשונות שבה  ג'שבה וכיון שאלו קיימים בכל כחם בשלימותם מספיק בזה שכבר 

קוים נכרים בשלימותם, אין צריך לתשלומין, ובפרט שלימות. וגם שכיון שג' ראשי ה

 לעיל.  כרבמקום המוכרח שיוכפלו מהטעם הנז

, ואם מבחדאחר קרוב אל הנ"ל, והוא כי ג' ראשונות, לעולם הם חשובות כא ועוד טעם

הראשונות, ב' -מא היתה נכפלת ותשש כחה, נמצא שאין לה השואה ביכל הבינה דא

אחד שלא יותש כחו, ובערך זה יהיה חשובה כאחת  ולכן הוצרך להניח ממנה שליש

 מהראשונות:

 לי למזכרת

 סדר כפילת ארבע ספירות ושליש להשלים נה"י חדשים

 עשה הקדמה שלא יתכן שיוכפל שליש עליון של הבינה

 שבזה יחסר הזיווג התדירי דאו"א

 מכאן נלמד שלא יקבל ז"א לכתרו יותר משליש ת"ת דאימא.

  

                                                             
ג' כידוע מדרושי פסח )שעה"כ( וכוונת לימוד תורה לשמה )שעה"מ פרשת ואתחנן( ועוד, שיש  הנה מא

קוין שיש בכל פרצוף  ג' ווין הם כנגד ג'-. והרב כאן מבאר לפי זה שווין' ג, ו"ד, י"ד': הלאות  ציורים
, חג"ת, והאמצעי חב"דקים העליון כדתי"ם. וכל קו מתחלק לג' חל אמצעבג"ה, ו שמאלחח"ן, ימין 

מכל שאר הקו ולכן מובן חשובות ג' ראשונות והם  חב"ד, הרי שהשליש העליון הוא נה"יוהתחתון 
בשם הוי"ה, הרי שליש עליון זה הוא  ה' ראשונהשאם מהבינה של אימא נשאר השליש העליון שהיא 

 ושם מתקיים דין ההקדמה שביאר.  ג"רבחינת 

זוזות, שיש סדר כתיבת שם מפילין ותפר תורה סשלפי כוונות כתיבת שם הוי"ה ביש להוסיף וכאן 
, חח"ן בג"ה דת"יהם  ה' ' קוי האותגש ע"ש. .הזוה"ק פרשת ויקרא דף י"אהוי"ה שבזה מחמיר מאד 

 אך, דת"יהוא  העליוןוקו אמצעי  בג"הקו שמאל  חח"ןלפי פשט דברי הרב קו ימין הוא כאן הנה 
והקו השמאלי התלוי הוא  בג"הקו ימין הוא  ,חח"ןמועות אחרות ולפיהן קו עליון הוא בעניין זה יש ש

 פנימיות דחיצוניותבכוונות  שעה"כעל פי וכן  זוה"ק פרשת בלקוהדבר שם מבואר על פי  דת"י
בסוף רגל התלויה  קו קטןשכן בכתיבת שם הוי"ה עושים  דעת, שהקו השמאלי הוא בסידורוהכוונה 

שהרי היסוד הוא  קו אמצעישאחורי היסוד לכן שם הוא  מלכותורומז לפסיעה לבר נקרא יוצא לחוץ ו
 . האמצעיבקו 

 שם הוי"הראשונה  ה'כתיבת אינו מבאר עניין  בשם הוי"ה' היא בינה ה-כאן אע"פ שאומר ש הנה
סדר  שאינו סותר נלע"דלא מוזכרת כאן ולכן  פסיעה לברשכן שם יש פרטים נוספים וכנ"ל גם עניין 

. ויש שרצו להביא ראיה מכאן שהסדר בכתיבה ב' ענייניםכתיבת השם, וגם אין להשוות ביניהם שהם 
 כמו כאן ונלע"ד שאינה ראיה. וראה בעיונים והרחבות. 

: ואם נאמר שהיה יכול להוציאם פרק ב' אוצרות דף מ"א סוע"ב וז"לסוף  שער המלכיםראה  מב
ע בשלושתם יחד רק בבחינה ההיא המתייחסת אל הפגם ההוא, נפרדות זו מזו ואז לא היה הפגם נוג

הנה אין לך פגם גדול מזה שהג"ר יהיו נפרדות זו מזו, ולכן מוכרח שלא יבואו רק בסוד תוספת, כדי 
 שאם יפגמו התחתונים ח"ו יוכלו להסתלק שלושתם ביחד בחיבור ולא בפירוד.



 אוצרות חיים                                                לד

 . ברק פשער המוחין 

 

 מגבענין המוחין זו"ןמא, נבאר עתה הפרש אחד שיש בין ישביארתי ענין אואחר 

מא מהשליש התחתון עד ישלהם, כי הנה על דרך ששיעור ז"א הוא מהתפארת דא

למטה, כך נוק' דז"א היא מן התפארת דז"א ולמטה, אלא שיש חילוק אחד ביניהם, 

אחורי ז"א מהחזה דז"א והוא שהנה הנוק' דז"א מקומה בתחילה כאשר נאצלה ב

ולמטה, שעד החזה הוא שליש העליון דתפארת דז"א, וממקום סיום החזה עד סוף 

התפארת דז"א יש שני שלישים תחתונים אחרים, והנה שיעור הכתר דנוק' דז"א, 

 מקום שני שלישים התחתונים דתפארת דז"א. 

, והענין שהנה נודע כי חמשה ַתִיְךְוַשְמִתי ַכְדֹכד ִשְמשֹ )ישעיהו נ"ד י"ב( סוד פסוק  וזה

חסדים מתפשטים בז"א מחסד שבו עד הוד שבו, והנה חסד בגימטריא ע"ב, והנה 

החסד המתפשט בתוך התפארת דז"א בהיותו מתחלק לג' שלישים יהיו כל שליש 

 כמנין חסד כנזכר.  ע"בהם  כ"ד, כי שלשה פעמים כ"דממנו כמספר 

. אבל הנוק' כתר מדור אור אור, כמנין כתר ע"הכתר דז"א הם שלשה פעמים א והנה

כנודע, שהנוק' נקרא בית, ואלו שני  ביתשלה הוא שני פעמים אור, שהם בגימטריא 

פעמים אור אור שיש בכתר של הנוק' הם בחינת שני שלישים דתפארת דז"א, 

)בראשית כ"ד  וזה סודשלוקחתם הנוק' לכתר שבה, אשר כל א' מהם הוא כ"ד כנזכר, 

ַעל (ט"ז ּה ַותָּ  ה'. כ"ד, ַוְתַמֵלא ַכדָּ

ֶעד"סוד כ"ד אותיות שיש בפסוק  וזה ם וָּ רּוְך, ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו, ְלעֹולָּ כנזכר  "בָּ

ועניה, לפי שחסר  ד"ך ראתספרים דאורייתא, ולכן הנוק' נק כ"ד. וזה סוד מהבזוהר
                                                             

כתר דז"א לבין כתר דנוק', שכן כידוע לז"א שלהם ההבדל שבין  הכתריםהכוונה כאן בעניין  הנה מג
דז"א לכתר שלה, וכביכול נראה  יש ב' שלישים מת"תמאימא לכתר שלו, ולנוק'  רק שליש ת"תיש 

שלישי ת"ת לכתר שלו, דבר זה  ב'למה יגרע חלקו של ז"א ולא יקבל מאימא  תמיה למה כך??שיש 
, וכן צריך שלא נטעהכן צריך להאריך בזה עניין מהותי בקיום העולמות ואי אפשר שיהיה אחרת ול

משני שלישי ת"ת  לאין קץ הוא גדוללהבין שאין כל השוואה ביניהם שכן וודאי ששליש ת"ת דאימא 
 כאילו הם שווים. על שליש כנגד שני שלישיםדז"א, ורק ההפרש הוא רק 

יש ]מ"ה[ בהוי"ה זו  והנה... וז"ל: רחל ולאה תחילת פרק ז' רשעראה  לכתר דז"א ג' אורמה שיש  מד
ביסוד. ג' בתפארת בשליש האמצעי, ב' בדעת,  א'שלו,  בקו האמצעיאלפי"ן בסוד המילוי, ושלשתן ג' 

פעמים  ג'אורות שלימים. והנה ג' אחד, ונמצא שיש לז"א  אורהוא בחינת ג' -והנה כל אל"ף מאלו ה
כוונה שיש לו ג' אלפי"ן בשם מ"ה הנה שם ה ע"כ. ..אורות.ג' -שהכתר שלו שלם ב כת"ר' מהם בגי אור

אין הכוונה שז"א לוקח ג' ווהם רומזים לג' בחינות שיש בחסדים שבז"א, ראה שם כל הדרוש. 
 כתר מאימא, ושם מבואר שהוא נותן בחינת רק שליש אחדשלישים של ת"ת דאימא, שכן לז"א יש 

 ג' אורשבו, נקרא שיש לז"א שבדעת  א'-ללאה ה שלישאלפין וב' שלישים לרחל הם ב' , לרחל וללאה
 לכתר שלו.

. כ"ד ספרי דאורייתא ספרי התנ"ך הם רומזים לשכינה והם בחינת התיקונים דף יא ע"אהקדמת  מה
רש"י קישוטים לנוק' להכינה לזיווג. ראה כ"ד כ"ד קישוטי כלה, וגם מכוונים בשבועות בזה להמשיך 



 לה                     הישועה                        אוצרות   

 ', והיא ד"ך ועניה. אממנה כ"ד שהוא שליש ה

"ל )ברכות לא ע"א( משחרב בית המקדש אסור לאדם שימלא פיו סוד מ"ש רזוזה 

שחוק בעולם הזה, כי בעת שנחרב בית המקדש שהיא הנוק' הנקראת בית, לסיבת 

, ולכן מוביתשהם שני פעמים אור אור כמנין  כ"ד כ"דלקיחת הכתר שלה ב' פעמים 

שנסתלקו בגימטריא שני פעמים אור אור, וכיון  שחוקוק כי חמשם ואילך אסור לש

מינו בימהרה ב מזהשני פעמים אור אין שחוק בעולם, ולעתיד לבא שיבנה בית המקדש

 רא, ונקכר, שיחזרו לה שני פעמים כ"ד כ"ד הנזְוַשְמִתי ַכְדֹכד ִשְמֹשַתִיְךאז נאמר  מןא

התפארת דז"א, הנקרא גוף שמשותיך על שמאירים כשמש, וגם לפי שלוקחתם מ

כנודע, להיות לה בחינת הכתר שבה. ונמצא שהם שני שלישים  [דע" ה]אוצרות דף ל שמש

מן השמש, וזהו כ"ד כ"ד שמשותיך, שהז"א עצמו כולו נקרא שמש, וגם תפארת שבו 

אור דאית ביומא קדמאה  חמשבסוד  אורנקרא שמש, והענין כי כל חסד נקרא 

 .מחבמעשה בראשית

                                                             
, שנמסרה לו תורה במתנה חסרלתו, כתיב ככ .ככלתו :...וז"ל פרשת כי תשא פרק ל"א פסוק י"ח

, כ"ד קשוטיןמתקשטת ב כלה, מה דבר אחרלחתן, שלא היה יכול ללמוד כולה בזמן מועט כזה.  כלהכ
. ואחר ע"כ. אף תלמיד חכם צריך להיות בקי בכ"ד ספרים(, ד"כ-ח"י 'הן האמורים בספר ישעיה )ג

 . וגכבר שלימה ומוכנה לזיוקישוטי היא  כ"דשמשלימים לה 

א, ְוַאְתִקין ט ע"ב זוה"ק פרשת תרומה דף קל"ראה  א ְדִיחּודָּ זָּ א, ְברָּ א ְלַתתָּ א ְלַאְתְקנָּ עָּ ְבכ''ד ַיֲעֹקב בָּ
ון, ְוִאיּנּון  א ַאְשִלים לְ  .'ָברּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד'ַאְתוָּ ַקן כ''ה ַאְתָווןְולָּ א ִאְתתָּ , ְבִגין ְדַעד לָּ

א ַמִליְכָנאַמְש  ִפיק ִמֵּניה, ַכד ִאְשְתִלים, לָּ ה נָּ ה ְדֲהוָּ אָּ ה ַקְדמָּ א, ְוִאְשְתִלים, ִמלָּ ַקן ַמְשְכנָּ ן ְדִאְתתָּ א . ֵכיוָּ ל ֶאלָּ
א, ִדְכִתיב, )ויקרא א(  ְבכ''ה א ִדְלֵעילָּ א ְכַגְוונָּ א ִאְשְתִלים דָּ ה ְדהָּ אָּ ון, ְלַאֲחזָּ ֵאָליו ֵמֹאֶהל  וי"ההַוְיַדֵבר ַאְתוָּ

א מֹוֵעד ֵלאֹמר ון. כ''ה . הָּ  . ע"כַאְתוָּ

אותיות, וגם כ"ה כידוע בני ישראל אמרו ליעקב אבינו "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד" וכאן יש הרי 
, ולכן רק אמר שעדיין לא היה משכןאך לא היה בשלימות  יחוד עליון של זו"ןיעקב אבינו רצה לגרום 

אותיות שהיא כ"ה אותיות, ורק על ידי שנתקן המשכן הושלמה הנוק' ל כ"דן יש רק ברוך שם וכו' וכא
 כ"ה, וכאן יש "ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר הוי"הַוְיַדֵבר מוכנה לזיווג וזהו שכתוב "ויקרא אל משה 

 קובה"ו. יחוד( הרי שעל ידי המשכן נעשה המודגשותאותיות )
ששורש האור נשאר בז"א, וזה  א'ללא  ו"ר ו"ראלא ב' פעמים  יתבשני פעמים אור אינם גימ'  הנה מו

והוא זמן גאולה והתחלת בניין שחוק ור גימ' אפעמים ב' ' בנוק' הרי א, ובהיות חורבן הביתרומז על 
 הבית המקדש.

:... ולעת"ל כשיבנה וז"ל בית לחם יהודה א' דף ק"ו ע"ב ד"ה ולעת"ל מה שכתב על זה הרבהנה  מז
והא כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו  תימה וכי זו בלבד תהיה לעת"ל... ע"כ. וכו'בית המקדש 

פעמים ובחינת שתי  בפרק ב' משער ל"ואמן. יהיו זו"ן שני מלכים משתמשים בכתר אחד כמבואר 
כשיבנה בית  דלאו דווקאמחזה ולמטה... ונלע"ד  אח' באח'כ"ד הנזכרת אינה כי אם בזמן שעומדים 

אפילו שלא בזמן  יד כשתשוב ארץ ישראל לישראל יחזרו ב' מאורות הנזכרים לנוק'המקדש אלא מ
ה ֶאת ִשיַבתְבשּוב . והכי נמי דייק לישנא דקרא "התפילה ֵלא  ...ְיהוָּ ז ִימָּ . שחוק עכ"ל.." ִפינּוְשחֹוק אָּ

זה ואמר אפילו בשלטון ישראל ויש עכשיו מצב  שחזרנו לארץ ישראלאנחנו במצב זה  הרי' אור, בגימ' 
ומצפים אנחנו שיאיר ה' עינינו  נפקא מינה לעניין כוונות התפילה שלא בזמן התפילה והרי שיש

 . כל זמן מאיר בתכונתו.להבין איך לכווןבתורתו 
 .ה' חסדיםרומזים על  בראשיתהמוזכרים בפרשה ראשונה ב אורפעמים חמש -ש הרי מח



 אוצרות חיים                                                לו

שיסוד של התבונה  , לפימטטעם לקיחת שני שלישים התחתונים בלבד הואוהנה 

מתלבש בשליש העליון של התפארת דז"א כנודע, שהוא עד מקום החזה, ומשם 

ולמטה האורות של החסדים הם מגולים, ולכן אין כתר דנוק' יכולה להתחיל אלא 

בסוף סיום שליש העליון דתפארת, ששם התחילו החסדים להתגלות, ומכח הארה 

שני שלישי החסד המגולים והמאירים, המגולית שם אז יוצא שם כתר שלה מבחינת 

כנזכר, וזהו מ"ש למעלה ששני פעמים אור אור הוא  אור אורולכן הם שני פעמים 

 . שחוק

ור האלו הם השרשים שלהם הנשארים בז"א, אור אב' אלפין שבשני פעמים והנה 

. ולכן בי"תמאירים בנוק', ואז נעשים בה בחינת  ו"ר ו"רושאר האותיות שהם 

 ראת. אבל בהיותה לוקחתם נקשחוקת המקדש אסור לאדם שימלא פיו משחרב בי

' כ"ד כ"ד הנזכר, ולעתיד לבא שתקחם כתיב מעטרת בעלה, כי חי"ל בגי חי"לאשת 

ִילד( "י ')תהלים ס נבוס צרינו בעת שיבנה  הזדי יל , שהיא רחל, ועֵבאֹלִהים ַנֲעֶשה חָּ

  :נמקדשהית ב

ִילח( "ד, י")במדבר כ סוקפוד ס הוז ֵאל ֹעֶשה חָּ שז"א הנקרא ישראל  וצה לומר, רְוִיְשרָּ

יתבאר ענין ב'  שלישים אלו לכתר שלה, ובמקום אחרעושה חיל לנוק', ונותן לה שני 

 ע"ש מאד.  נארוש זה על מתכונתו הוא במקום אחראורות אלו היטב, אבל שורש ד

 בלבד, א'ולאה אור אורות,  ב'אורות, ולרחל  ג'נתבאר שז"א יש לו בכתר שלו  גם שם

בכתרים שלהם. האמנם מ"ש שהיא לוקחת לכתר שלה ב"ש התחתונים דת"ת דז"א, 

והגוף עצמו של הת"ת דז"א, אמנם מהמוח המתפשט בתוכו הכלי  נתאינו אלא מבחי

שהוא החסד המתפשט בתוך התפארת דז"א כנ"ל, אינה לוקחת ממנו רק חצי שליש 

 שלו בלבד.  אור, וחצי גוףת"ת בבחינת שלוקחת ב"ש ד ונמצא. נבאור שלו בלבד

                                                             
שמצפה  ג' שלישיםראה שהייתה ראויה לקחת גם נ ב' שלישים בלבדלכאורה מה שכתב שלוקחת  מט

' שלישים ב, אך קשה שגם כך יש שאלה למה ז"א לא מקבל כמוה כ"ד השלישילמלאות כד"ה ה
חצי שלישים הוא מבחינת הגוף. ומהאור אינה לוקחת אלא ב' מה שלוקחת מהז"א  ועוד מאימא.
שלישים ג' ם כל שכן כשיהיה שלישיב' בהיותו  הוא מועטכמו שיבאר, הרי שהאור בכתרה  שליש

 כאן.בלבד וצריך להבין לשון 
 שחו"קבשלימות היא  אור פעמים ב'חרב ובהשלמת  ביתהיא בחינת ו"ר ' פעמים בבהיות רק  הרי נ

בהיות עם ישראל חוזרים לארץ כמו  לפני כןימלא שחוק פינו" בבנין בית המקדש ואפילו אז וזהו "
 כ"ד פעמים ב' חי"לובזה נבוס צרינו וזהו שז"א נותן לה  חילשה כנ"ל ואז נע הבית לחם יהודהשכתב 

 לנוק' רחל.
ב' . שם הרב יבאר באריכות איך ומתי לוקחת רחל וכן פ"ז רחל ולאה פ"ג ערשבאוצרות כאן  נא

 . בע"ח ב' דף ס"ד ע"אמתוך הת"ת דז"א כאשר לאה נמצאת גם שם.  שלישים
בכוונת ועוד  מוחין דצלם פ"אער ש לקמןנוק' המבוארת זה ארוך ועמוק עניין גדילת ז"א ו עניין נב

: יורדים ענפי חסדי ב' שלישים תחתונים של הת"ת בקיצור, וזה סדרה קונה הכלבתיבות  ברכת אבות
יורדות הגבורות  אחריהםמתוך יסוד אימא שבחזה שלו .  דז"א עם חסדי נצח הוד ויורדים ליסוד דז"א
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מא גם כן, אבל יאינו כך כי הנה גם הוא לוקח הכתר שלו מהתפארת דא אמנם הז"א

הגוף ממש שלה כנ"ל. באופן שכתרו  נתהאחרון בלבד מבחי א' אינו לוקח רק שליש

, אבל בודאי ששליש ת"ת דבינה הוא גדול משני שלישים כפי הערךקטן מכתר דנוק' 

היה ראוי שכמו שהיא  כפי הערךדז"א, שלוקחת הנוק'. אך כונתינו היא כי תפארת 

מת"ת דבינה. והנה  לישיםש' מת"ת שלו, גם הוא יקח כפי זה ב לישיםש' לוקחת ב

 . נגאינו כן, אלא אינו לוקח רק שליש א' האחרון לבד

האור שהוא החסד המתפשט בתוכו כנ"ל, הנה  נתהגוף, אבל מבחי נתזהו מבחי והנה

מא הם כלים ינה"י דא נתהוא לוקח כל האור ההוא כולו, וכמו שנבאר בעז"ה, כי בחי

המוחין והאורות של  [אע" ו]אוצרות דף לרקניים בלתי אור, והאור שבתוכן הוא נשמת 

ז"א עצמו, אבל הכתר דז"א הגוף והאור של התפארת דבינה עצמה ממש, הוא כתר 

 . נדשל ז"א כמ"ש לקמן בעז"ה ע"ש

שינוי והפרש זה בין ז"א לנוק', שהכתר דז"א גופו קטן ואורו גדול מאד,  יש והנה

  והכתר דנוק' הוא להיפך, שהכתר שלה גופו גדול ואורו קטן מאד.

ביניהם, והוא שכתר הנוק' אינה לוקחת מהז"א רק הארה  שנייש שינוי והפרש עוד 

האור של בעלמא שיוצאת ומאירה מגוף הז"א, אבל הז"א לוקח עצמות וממשות 

 . כרמא ממש שנכנסת לתוכו בסוד כתר הנזיא

                                                             
החסדים הנ"ל באור ישר ובאור חוזר לפני שעוברות לדעת הנוק' ליסוד ומתמתקות שם ביסוד על ידי 

ענפי החסדים ליסוד דאימא שבחזה דז"א, כפילת עולים  אחר המיתוקהמכוון כנגד היסוד של ז"א. 
הכתר להוריד ב' חלקי הכפל עולים ת"ת דז"א כפילת הבוקעים אותו ונכפלים שם החסדים. ומ

עובר דרך הנקב שבאחורי חזה דז"א לבנות  חצי שליששהוא  שליש אור חוזר, ועוד על ז"אמישסו"ת 
: שכתר דז"א ונוק' נעשים כאחד ע"כ. ועל זה בשעה"כ דף פ"ט ע"באת הכתר דנוק' וזה שאמר הרב 

ומתחלק לד' רבעים ונכנסים  ומתחיל יחד עם ז"אאומר כאן שלוקחת הנוק' לכתר שלה  אור חצי שליש
-מבו"ש שער ו' חלק א' דרוש ו' דף נ"ב ע"בם אחד. וראה בה בהמשך גדילתה במשך י"ב שנים ויו

 . ע"ג
 כפי הערךלא מובן כלל ההקבלה בין מה שלוקח ז"א לכתרו ובין מה שנוק' לוקחת לכתרה, הנה  נג

אחד בלבד, וזהו כפי הערך המספרי בלבד זה אחד וזו  שליששלישים וז"א לוקח ב' שנוק' לוקחת 
שיש בתוך שליש הת"ת האור מת"ת דאימא  שמהוודאי הכתר שכן  איכותאין כלל דמיון באך שניים. 

מכתר דנוק' שבו  וערך שהוא גדול לאין קץועוד כמו שיבאר שגם נה"י החדשים מצטרפים לכתר זה 
, ובהמשך נבין שזה גרם שינוי נוסף בעניין הנוק' בכתרהדז"א שמקבלת  אור חצי שליש הת"תיש רק 
 ואין להשוות ביניהם כלל. .הדעת

שביאר שרק הנה"י מתרוקנים  ממוחין דאח' בכוונת קונה הכלהנעשה  כתרמדבר מבחינת ה הנה כאן נד
דתבונה, ולפי זה הנה"י דאימא הם לבושים למוחין דז"א  לחצי תחתון דת"תוהאורות שלהם עולים 

 . הכלי והאורהוא משליש ת"ת תחתון דתבונה  והכתר כולו

ששם הוא עניין הצטננות עבור  באהבההכוונות בכוונת  כתב בסידור הכתר של הפניםבבחינת  אך
דתבונה ואם כן  לחצי עליון של הת"תמוחין דפנים כתב שהאורות דנה"י וחצי ת"ת דתבונה עולים 

משלו במוחין דפנים שנכנסים בשליש התחתון בת"ת שתבונה  בחינת אור כתריוצא שיש לז"א גם 
וכן בשער המוחין  אות ג' באוצרות חיים דף ל"ד ע"אאש"ל שער לידת המוחין פרק ג' שהתרוקן ראה 

 .באהבה סידור ב' דף ע"ד ע"בוכן בכוונת  אות ב'באש"ל פרק א' 
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ביניהם והוא נמשך מפני השינוי הראשון כמו שנבאר,  שלישייש שינוי והפרש עוד 

נו שבזכר יש ג' מוחין ידעת, שהנה נתבאר אצל ראג' הנק-והנה הוא בענין המוח ה

דעת הנוק'  בחינות שהם חסדים וגבורות, אבלב' -חב"ד, ופרטן ד', לפי שהדעת כלול מ

 הוא ק"ל, ואין בו רק גבורות בלבד. 

, שהנה אלו המוחין הנמשכים לזו"ן הם בחינת טיפות הנמשכות הקדמה אחרתודע 

הם  ינהבכמה וח ראותמא בעת זווגם כנודע, ואמנם ב' טיפות הנקיממוחי אבא וא

מהם, אבל טיפת הדעת  חדאל דכ ינהבכמה וחנמשכות מהמוחין עצמם דאו"א מ

מחסדים וגבורות אינה נמשכת מהדעת עצמו דאו"א, אלא מהחסדים הכלולה 

 מא כנודע. ידאבא וא דגופאוגבורות המתפשטים בו"ק 

, שחכמה הזרך דל כפי זה ]ראוי[ כאשר אלו המוחין מתפשטים בז"א יהיו ע והנה

ובינה יהיו למעלה בראשו, אבל החסדים וגבורות יתפשטו בגופו בו"ק, אבל לא יהיה 

דעת כלול מחסדים וגבורות, כיון שתחילת המשכתן  ראנת מוח ג' הנקבראשו בחי

 ג'. ואמנם הענין לא כך היה, אלא שיש לז"א כראינם רק מהתפשטות ו"ק דאו"א כנז

בחינת הדעת הכלול מחסדים וגבורות הוא למעלה בראשו  לומוחין בראשו ממש, ואפי

 ק כנודע. מוח ממש, מלבד התפשטות החסדים וגבורות אשר בו" נתבבחי

כמה דז"א לא כך הוא, אלא שבראשה לא יש רק ב' מוחין בלבד, שהם ח אבל בנוק'

מוחין גליפן בה,  דתרין רצ"ו ע"א, וז"ל ונהירוף שלה כנזכר באדרת האזינו ד ינהבו

. ואח"כ יש לה התפשטות גבורות בלבד ולא נהקל"הוגם זה סוד דעתן של נשים 

הדעת שלה שהם חצי גופא למטה, ומקום חסדים, ואף זה ההתפשטות אינו אלא ב

הגבורות בלבד, הם יושבים באמצע ב' כתפין שלה, שהוא שליש העליון של התפארת 

 דעת שלה, אשר זה סוד קשר התפילה של יד כמבואר אצלינו.  נתשבה, ושם הוא בחי

הוא שהזכר יש בו דעת מחו"ג,  א'שינוים, ה ב'ג' נחלק וכולל -שזה השינוי ה באופן

 נתהוא שדעת ז"א הוא בראשו בבחי שניק' אין לה רק דעת מן הגבורות בלבד. והוהנו

מוח ממש, ודעת הנוק' הוא בשליש העליון דת"ת שלה, ושם מקובצים בדעת ההוא 

                                                             
שבין הכתר דז"א לכתר דנוק', ועוד שאין מצב מפני ההקדמה הגדול לעיל אחר שביאר הבדל הנה  נה

וסף שיש ביניהם והוא שביאר שהז"א יקבל ב' שלישים מהת"ת דאימא, ביאר לנו כאן שינוי והפרש נ
את הדעת לראשו  ושואב למעלהשבכתרו הממשיך אור הרב מוחין בראש של ז"א כתוצאה מהג' היות 

של דעת המתפשט שמקומו הטבעי היה צריך להיות בגוף בין תרין כתפין כמו שורשו שהוא נמשך מה
ן תרין כיתפין, והוא נשאר בי ובנוק' אין כח באור כתרה שמועט להעלות לראשה את הדעתאו"א. 

ונהירו דתרין מוחין גליפן שבנוק' יש רק ב' חללי גולגלתא וז"ל:  רצ"ו ע"אף דאידרא זוטא כמבואר ב
ועוד שאין בנוק' בחינת חסדים שהיא מקבלת מהז"א את הגבורות לדעתה אחר שנתמתקו  . ע"כ.בה

ה' גבורות מסומלות  בחסדים שלו ביסודו. ולכן אמרו דעתן של נשים קל"ה הכוונה שה' חסדים וכן
הרי בהיות לה רק ה' גבורות יש בה  ק"לוחמש הויות  כ"וכל הויה  ה' הויותבכל מקום בכוונות בציור 

 הויות. ה'גימ'  ק"לבדעתה 
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המתפשטות בגופא בו"ק כנודע. והנה סיבת  רותהגבורות שלה, זולת התפשטות הגבו

מא ישלא נמשך מדעת אבא וא היות דעת הנוק' נתון למטה בגופא, מבואר הוא כיון

 העליון שבראשם. 

צריך לידע סיבה למה הדעת של ז"א נתון למעלה בסוד מוח בראשו ממש, כיון  אבל

, כרמא כנז"ל, והטעם תלוי בשינוי הראשון הנזישלא נמשך ממוח הדעת דאבא וא

ש , יש בו הארה גדולה וינווהוא כי ז"א אשר הכתר שלו יש לו אור גדול מאד וגופו קטן

בו כח להמשיך ולהעלות את החו"ג שהם דעת דז"א, ולהעלות דרך קו האמצעי עד 

הראש ממש, תחת הכתר כנודע, ששניהם הם קו האמצעי, ואז יהיה ז"א דומה לאו"א 

שיש להם מוח הדעת שלהם בראשם, אבל נוק' דז"א שגוף הכתר שלה גדול ואורו קטן 

שם מקום הראוי לו, כי משם חוצב  מאד, אין בה כח להעלות, ונשאר למטה בגוף, כי

 :נזמאו"א כנז', והבן היטב זה

                                                             
הוא, שפגם גם בדעת דז"א, והוא כי נתבאר לעיל  ג'פגם :... שער הפסוקים דף ב' ע"ב פגם ג'ראה  נו

הדעת  נתגופא דזעיר, כי גם כשנמשך מן אבא, היה מבחישמן הראוי היה, שהדעת יהיה למטה ב
, כי הכתר והדעת המשיכו והעלהו למעלההמתפשט בשש קצותיו. אבל האור אשר בכלי הכתר שבו, 

ומכל , ואין בו כח להאיר במקומו. כרהאור של הכתר כנז הוחשךכנודע. ועתה אשר אמצעי הם בקו 
נפל מוח הדעת דז"א דמצד אימא למטה, בשליש העליון  . ואזשכן, שאין בו כח להאיר בדעת ולהעלותו

 ע"ש. ע"כ  דשני זרועותיו, הנקרא חו"ג, שתי הכתפיםדת"ת עד החזה, בין 

, מה הם. הנה כריםמבאר היטב כל הפגמים הנז דרוש ב' החטא כמו שכתב בתחילה וז"ל:.. וזה עניין
הענין יובן, במ"ש  עילות, אל הכתרכי חטאו היה, דשוי חשך, בין עילת הבספר התקונין,  כתבשה מ

 . ע"כ ע"ש.. העילות.על כל בפרשת בראשית כי יש עילת העילות, ויש עילת 

דשוי חשך, בין עילת זה פגם והפרש  נשאר קטןגדל כלי הכתר והאור בחטא גרם אדה"ר שהרי 
ולכן  רביש אור ואין כח להעלות הדעת למעלה וזה היה בחטא, אך אצלינו ז"א  העילות, אל הכתר

 עולה הדעת בראש. אבל הכתר של הנוק' הכלי גדול והאור קטן לכן נשאר הדעת בין תרין כיתפין. 
 . בקיצורנחזור על הדברים  שבין כתר דז"א לכתר דנוק'בפרק זה הרב חידד את ההבדלים  הנה נז

ים בכפילת ' יש הקדמה שחו"ב צריכים תמיד להתייחד בזיווג תמידי, והיות שצריך לבנות נה"י חדשא
של כדי שישאר תמיד שליש עליון הכלים לא יכול להיות שז"א יקח יותר משליש אחד מת"ת דאימא 

 הבינה דאימא שלא יותש כוחו ויתייחד יחוד תמידי. 

אינו גדול משליש  הערך, אך וודאי שכפי הגוףשלישים מהת"ת שלו בבחינת  ב'לוקחת מהז"א  הנוק' ב'
 שלוקח ז"א מתבונה. 

חצי שליש תחתון דת"ת אימא והוא אור גדול מאוד, והנוק' לוקחת  כל אורז"א לוקח אור נת ה' בבחיג
 חוזר של ת"ת דז"א.  שליש אור

גרם שדעת דז"א שמקבל מאו"א מהתפשטות הדעת בגופא דאו"א, גם בז"א יהיה בין תרין  וזה ד'
מעלה את הדעת שגם הוא שואב ו גדולהיות אור הכתר  אלא .שלא כך היהכתפין דיליה כמו במקור, 

 בראשו. ג' מוחין ואז יש לז"א  ז"אבקו האמצעי ומעלה אותו לראש 

ואין כח באור  הדעת שלה בין תרין כתפיןשכן גם לה המשכה דעתה מהגוף ולכן  בנוק' כןואינו ' ה
 מפני שהכלי גדול והאור קטן.  שבכתרה )בניגוד לז"א( להעלות את הדעת לראשה,

ונהירו דתרין מוחין גליפן וז"ל: רק ב' חללי גולגלתא כמו שכתוב באידרת האזינו  ועוד שיש בראשה ו'
 . בין תרין כתפין שלהועל כן הדעת שלה של הגבורות היא  . ע"כ.בה

ועוד לז"א יש בו חסדים וגבורות בדעת שלו, והוא צריך להעביר את הגבורות לנוק' אחר שהוא  ז'
כל חסד או גבורה  גם חסדים וגם גבורותו. ויש בדעת שלו ממתק אותם, ושורשם נשארים בז"א בראש
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 לי למזכרת

 להבין מדוע נוק' תקבל שני שלישים לכתרה מז"א

 ומדוע ז"א מקבל רק שליש אחד מת"ת דנוק'

 כשנוק' תקבל ב' בחינות אור אז ימלא שחוק פינו

 כתר דז"א גדול לפי הערך לאין קץ מכתר נוק'

 .לות הדעת לראשו ולא כן בנוק'אור שבכתר דז"א גרם להע

 

  

                                                             
' ה - ק"לגבורות גימ' ה' ויש בנוק' רק ס"ר ולכן יש עשר הויות בז"א גימ'  כ"וגימ' הוי"ה מצויירים כ

 .קל"ההויות. וזה מה שאמרו שהנוק' דעתה 
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  גרק פשער המוחין 

 

מא שני שלישים יצריך לתת טעם למה אין ז"א לוקח הכתר שלו בת"ת דא ועתה

שלוקחת נוק' הכתר שלה בתפארת שבו, ובענין  [בע" ו]אוצרות דף לגמורים, כשיעור מה 

מא יהוא בעבור א' גהוא בעבור נוק', וה שניהוא בעבור עצמו, וה א'טעמים,  ג'זה יש 

 . נחעילאה

 לישיםש' הוא מפני שאם ז"א יעלה ראשו עד שיעור ב עצמואותם, שהנה טעם ונבאר 

מא כשמתלבשת ומתפשטת תוך ז"א כנודע נמצא שצריך ימא, נמצא שאידת"ת דא

דת"ת שלה תוך ז"א, וקו האמצעי שלה  לישיםש' מא יותר למטה, ויכנסו בישתרד א

 ןכם רת שלה נעשה הכתר דז"א שהוא קו האמצעי, אתתפשט למטה, לפי שמן התפא

מא שהוא ילמטה תוך ז"א צריך שגם היסוד דא לישיםש' מא ביברדת הת"ת של א

בקו האמצעי שלה ירד יותר למטה ממקומו הנהוג, שהוא בחזה דז"א, שהוא בסוף 

 . נטדז"א [דתפארת]שליש עליון דתפארת, ויוצרך לירד עד סיום ב' שלישים עליונים 

נודע שעיקר הארת ז"א הוא מהחסדים שבתוך יסוד הבינה שמתגלים בו מן נה וה

מא שהיה מכסה עליהם, ועתה אם תרד יהחזה ולמטה, שכבר נגמר מלבוש היסוד דא

יסוד הבינה עד סיום שני שלישי התפארת דז"א, לא יהיה גילוי אל החסדים שבז"א, 

 . סכלל ]גדולה[רק בשליש התחתון בלבד, והיה ז"א בלתי הארה 

                                                             
ה הפרק תחתון ממשיך הרב ז שלישבנושא החשוב הזה שז"א לוקח לכתר שלו מאימא רק הנה  נח

ג' השלישי לחזק בנו את הידיעה הזאת. כנראה שזו ידיעה חשובה מאוד וצריך להתחזק בזה, ויבאר 
עצמה, והרי יכריח את הדבר ויקבע אותו שלא נטעה אימא ועבור הנוק' ועבור  עצמובזה עבור  טעמים

 כלל בזה.
להלביש המוחין באח'  לא זכיתי להבין, שכן הנה"י הראשונים הנכנסים עבור עצמוהטעם הזה כל  נט

 עד החזה ולא יותרנכנסו כבר ונפרדו מהת"ת דאימא, ועטרת היסוד דאימא מגיע  בכוונת קונה הכל
ראשו,  על, הת"ת ונה"י החדשים יורדים אחר כפילת החסדים, וכשמגיע הכתר וחונה על הראש למטה
שכבר בתוך ז"א ואם  הנה"י הראשוניםנכנסים בראשו ולא דוחים כלום, ולא קשור כל זה עם ולא 

שליש, ולא תהיה שום  במקוםשני שלישים  כתר גבוה מעל ראשונאמר שיקח ב' שלישים אז יהיה לו 
בית  על אתרוראה ירידה של עטרת היסוד דאימא למטה מהחזה, ומתי יהיה מצב זה שמתאר הרב, 

 לידת המוחיןער ש הוא באוצרות, כאן המוחין )כנ"ל ששערלחם יהודה פרק ג' משער לידת המוחין 
שמביא כמה ניסיונות להבין איך יובן דבר זה שכאמור הוא רק הווא אמינא ולא יהיה מצב  בעץ חיים(

ולא רואים זה בכוונה איך יורד ונכנסים הנה"י הראשונים עם הכתר  הפניםבכתר בבחינת  ואולי כזה.
 .יחד, שכן יש לז"א בפנים בחינת כתר משלו ורק הכלי של אימא. והיעב"א

בחינות סימנם  ג' בעניין החסדים והגבורות שיוצאים לז"א מעטרת היסוד דאימא יש בהםהנה  ס
מתפשטות בחג"ת נ"ה וכללותן  הארותשלהם נשאר בדעת דז"א, ה השורשארה, הנפים עורש ש שע"ה

 יורדות הגבורות, ולשם ליסודשל חסדי נצח הוד ושני שלישי ת"ת יורדים במרוצה  ענפיםביסוד, וה
וכך מתמתקות ואחר כך יעברו הארת הגבורות  באור ישר ואור חוזרתמתקות בענפי החסדים אלו ומ

במצב שעטרת יסוד דאימא היא בחזה דז"א שאז  הרי כל זהדרך חזה דז"א לדעת דנוק'. ע"כ בקיצור. 
יש ירידה מגובה ויכול אור חוזר של הענפים לחזור לעלות ולמתק ולבקוע יסוד דאימא. הרי מבאר 
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מא מסתיים בחזה דז"א י, הוא כי בהיות יסוד דאמפני נוק'שהוא  והטעם השני

הארה זו יכולה הנוק' להבנות שם, והיא נבנית  דייל מתגלים החסדים והאורות, וע

, לפי שהנוק' אינה נבנית אלא מהארת הגבורות עיללכר משם ולמטה באחורי ז"א כנז

הוא  א'' מסכים, במא צריכים לעבור יוד דאמא, ובהיותם מכוסים ביסיאשר ביסוד א

יוצא האור אל  ךכר הוא דופן הת"ת דז"א עצמו, ואח שנימא והידופן מסך היסוד דא

מא, יהנוק', ובזה לא תקבל הארה, ולכן אינה יוצאה רק אחר כלות מסך היסוד דא

 שאורות הגבורות מגולות, ואינם צריכים לעבור להאיר אליה רק מסך א' בלבד, שהוא

דת"ת  לישיםש' מא היה יורד למטה עד שיעור בידופן ת"ת דז"א, ואם היסוד דא

דז"א, לא היתה המלכות נוק' דז"א יוצאת ונבנית אלא משם ולמטה, והיתה קצרת 

 .סאהקומה מאד מאד

בתחילת דרוש זה, והוא  עיללבאר מא עילאה, כבר נתישהוא בעבור א והטעם הג'

ן דתפארת שלה ונהי"ם שבה תוך ז"א מא עילאה כשמתלבשת משליש אחרוישא

לצורך המוחין שלו, צריכה היא להגדיל ולהכפל כפלים להשלים חסרונה כשיעור מה 

מא ודעת וחסד וגבורה ושני יתחתונים דבינה דא לישיםש' שנכנס בז"א, והם ב

שלישים עליונים דת"ת שבה, ונגדלים ונכפלים כפלים כשיעור חסרונה. ואם גם שליש 

ארת שבה היה מתלבש בכתר דז"א, היתה צריכה להתגדל ולהתכפל האמצעי דתפ

מא יבינה דא נתכפליים מתחלת הבינה שבה עד סוף שליש העליון דת"ת שבה, ואז בחי

, ולא היתה שוה אל החכמה שבה, וכבר הארכנו לעיל בזה כל ךכדי יל תשש כחה ע

 . סבהצורך

רק שליש שיעור הכתר שלו  צריך להודיעך כי כל זה שאמרנו לעיל כי ז"א אין ועתה

ר מא בלבד, אבל כשנכנסים בו אחי, הוא כאשר לא נכנסו בו רק מוחין מצד אא' לבד

גם המוחין דמצד אבא כנודע, הנה אז יהיה שיעור הכתר שלו אורך שני שלישים  ךכ

                                                             
. ראה השניכל זה לא יקרה אם הז"א לוקח ב' שלישים מהת"ת דאימא לכתרו וכמו שמבאר בטעם ש

 ומיתוק הגבורות, לקמן בקונטרס הציורים. מסע החסדיםציור בעץ חיים למוצאיהם עניין 
להיבנות מהחזה דז"א ולמטה  צריכה' היא נוקהרי שה עבור ז"א עצמובהמשך מהטעם הנ"ל הנה  סא

ולכן תקבל הגבורות  שני מסכיםדאימא תרד עד הטבור לא יוכלו הגבורות לבקוע  ואם עטרת היסוד
 רק מהטבור ולמטה והיא תהיה קצרת קומה מאד. 

נקב דנקיב בוצינא הרב כאן לא הזכיר עניין נוסף שהעברת האורות כשהיא דרך החזה יש שם והנה 
ותהיה הבקיעה קשה. וכל זה  אין שם נקבומשם עוברות ההארות ואם יצאו למטה מזה  דקרדינוטא

 כנ"ל לא יהיה שכן לא מקבל ז"א יותר משליש ת"ת דאימא לכתר שלו. 
שהם ד'  שלוש עשרה שלישיםשצריך להכפיל  נזכיר בקיצורלעיל באמת הארכנו בזה וכאן הנה  סב

ולפי חשבון זה שליש עליון של הבינה נשאר במלוא כוחו ויכול להמשיך  ,שנכנסו בז"אמידות ושליש 
 זווגם תדיר ולא פסיק לעלמיןשבחינת לקיים הקדמה שהביא שם שתמיד צריך להיות חכמה ובינה 

ולא תתקיים ויותש כוחה , ואם יכנסו יותר משליש להיות כתר לז"א כל הבינה תכפל לקיום העולמות
 שז"א יקבל ב' שלישים לכתרו. לא יכול להיותההקדמה הנ"ל שם. ולכן 
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כדמיון כתר נוק', והענין הוא מובן כאשר אמשיל לך משל אחד, והוא אם היו לפניך 

בקומתם ממש, והנה כשנכנס זה תוך זה, בהכרח הוא שהכלי הפנימי ב' כלים שוים 

יוגבהו שפתיו למעלה משפתי כלי החיצון, וכן הענין כאן, כי כאשר הת"ת דאבא נכנס 

מא להכנס יחד תוך ז"א יהיה הת"ת דאבא גבוה למעלה יומתלבש תוך ת"ת דא

ד שם, ויהיה מא החיצון אליו, וארכו וקומתו דכתר דז"א אז יהיה עימתפארת דא

 :סגמאישל א כמו שני שלישי הת"תשיעורו 

 

 לי למזכרת

 כתרו יותר משליש ת"ת דאימאבז"א ללא יש 

 בג' טעמים ביאר עבור ז"א עצמו ועבור הנוק' ועבור אימא

 כשגם שליש ת"ת דיש"ס יכנס גם כן בז"א

 יגיע כתרו מצד אימא עד החזה והוא במשל שני כלים שוים

 שיקבל מאימא יותר משליש ע"פ ההקדמה. כתר דיש"ס גרם זה ולא

  

                                                             
יותר לכתר שלו  בשום אופןוהוא שלא יקבל ז"א  השער כאןשעסק בה בכל סיכום הסוגיא  הרי מכאן סג

הכוונה אחרי  ת"ת שני שלישאו  חצי ת"ת, ומה שכתוב במקומות אחרים משליש ת"ת של תבונה
ת"ת דתבונה עד חצי או שני שליש אך אינו מתבונה  כנגדואז יגדל הכתר  שליש מיש"סשיקבל גם 

מובא שם שכתר דישסו"ת  בסידור הרש"ש ב' דף ס"ז ע"בם. וראה עצמה, וכמו שהמשיל משל שני כלי
נכנסים בו ונלע"ד דמ"ש רז"ל כאשר  :אות ב' שער המוחין פרק גהאש"ל וביאר  שם לז"אנעשים 

דמצד לו מוחין דכתר  לכשיבואו, ר"ל שני שלישיםיהיה הכתר שלו אורך  אח"כ גם המוחין דמצד אבא
, שאחר כניסת כל הצד"י דצלם דאבא היה שיעור שני שלישיםויאז מתגדל הכתר למצד אימא  אבא

 .שליש ת"ת דאימאשהוא בחי' כתר דז"א וירידת החו"ג ועליית החסדים בסוד אור חוזר ממשיכים 
 נתנגדל כתר שליש ת"ת דאימא שהוא בחיואז  כתר לז"א נתבבחי גם שליש ת"ת דאבאואח"כ נמשך 

 , שני שלישים ונעשה שיעורכתר לז"א 

מוכרחים אנו ביחד  ( ]דישסו"ת[דאו"א) שני הכתריםבתיבת קונה הכל כתוב המשכת  ם שבסידורוהג
ע"ש.  ע"כ כתר דמצד אבא ואחר כךתחילה כתר דמצד אימא  ,לומר שנכנסים זה אחר זה בכתר דז"א

 יש הקדמהכמה האריך הרב לבאר זה וגם  ושים לב בזה מאד. שליש מתבונה ושליש מיש"ס הרי
 . לא תטעהלת השער ששהביא בתחי
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 שער מוחין דצלםמבוא ל
 

ל' -ומקיפין ד ,בחינת המוחין הפנימיים צ'שהם  ,המוחין ם"צל הוא מבאר את שער זה

בחינות ג' אך ממשיך לחשב שהם  כתרבחינות בהמשך מוסיף את ה ג'' הרי מ-ומקיפין ד

 יחד. ל"משכולל 

ודבר זה הוא עמוק ולפי פשט דברי הרב קשה להבין את , כתרזה מבאר הרבה בעניין ה בשער

ולכן פיזר את הידיעות בכל הדברים על בוריין שכן הרב מסתיר הרבה ומעלים את הדברים 

 ננסה כמה שאפשר לבאר.כתביו, ודברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. 

ום של כל החכמה הזאת שהוא סיכ דרוש הדעתצריך להבין שיש הבנה עמוקה על פי  ראשית

ואי אפשר לכוון לאמת ללא הבנה  שום הבנה בלי דרוש זהמבאר שאין  ווב מוהרח"ועל ידי 

 עמוקה של דרוש זה.

שהעמיק בדרוש זה הצליח לסדר סידור כוונות והדברים מסודרים, אך עדיין צריך  הרש"ש

 שלו.עמוקה ואמתית שלו וההבנה  להבין את המקורות

שבו יש  שער ההקדמותזמן הרש"ש והיה גאון גדול אך מפני שלא היה לו ב יפה שעה חי הרב

 לא הצליח ליישב את הסתירות בין השמועות בדברי הרב. דרוש הדעתאת 

שלו, ואז המוחין  תוך הז"א עם .אחר שנתרוקנו מאורות שלה ,נכנסים הנה"י דתבונהתחילה 

דז"א הוא שליש תחתון דת"ת תר כה ,נכפלות המידות העליונות ונעשים לתבונה נה"י חדשים

וכתר זה הכל של התבונה, הכלי והאור  ,על ראש ז"איורד , עם הנה"י החדשים דישסו"ת

 .שגורם להוריד אותו על ראש ז"א על שם חסד הת"ת שער החמישיםנקרא גם 

מבאר את מחלוקת המקובלים האם הכתר הוא ספירה ראשונה של ז"א או החכמה היא הרב 

 ספירה ראשונה.

ומשמש כלי למוחין  יןקדירת המוחרק היא  הכתר שלא יעלה על הדעת שהגולגלתאועוד 

, ולכן צריך להבין שיש בגולגלתא תינוק בן יומו דעתשדבר זה לא יעלה על שבראש  חב"ד

 .חב"ד שהם גדולים לאין קץ על המוחין שבכתרשורשי המוחין  אווירא בחינה נוספת והיא

שהם ד' ושם מבואר  בכוונת שים שלוםד שמבואר בשעה"כ הוא סושבכתר שורשי המוחין 

 ., ובכוונות השופרכריעות וד' זקיפות

לא נוכל לעשות זאת כאן צריך ספר שלם להבין זאת ובעומק צריך להבין ולישב וכמובן  כל זה

יותר טוב ולכן נשתדל תוך כדי ביאור לבאר קצת וכן בהמשך בעיונים והרחבות נרחיב קצת 

וזה רק לעורר אותנו על  .להבין בדרוש הדעת ובסידור הכוונות בפועללעמול ה אך צריך הרב

 גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. ה' יאיר עיננו בתורתו אמןהמלאכה העומדת לפננו 
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 פרק אמוחין דצלם שער 

 

בחינות שיש בז"א, ושלשתן נכללין בשם מוחין,  ג'נבאר ענין ועתה  [גע" ו]אוצרות דף ל

 צלם' אותיות גבסוד נעשה אדם בצלמינו, ושלשתן כלולין ב צלםקראים ושלשתן נ

 ל"מבפנימיות דז"א, ואותיות  נכנסיםדצלם הם המוחין ה צ'מתתא לעילא, כי אות 

', ואלו יתבארו ם' והעליון לראשו, התחתון על ' בחינות אורות מקיפים שיש בהם 

 לקמן )פרק ד'( באורך בעזרת ה'. 

בחינות אלו  ג'. ונבאר בפרטות סדמאינעשים אלו מבחינת אעתה נדבר איך  אמנם

שלו,  חב"דונאמר כי הנה נכללין באופן אחר, והוא כי המוחין דז"א והם הנקראים 

ובכללן נכלל כל מה שלמטה מהם, עד תשלום פרצוף ז"א, הרי זו בחינת 

. סודז"א, שהיא על גבי מוחין דז"א הנזכר כתרהיא בחינת  בחינה שניה:סהאחת

 דצלם כנזכר.  ל"מהמקיפים שלו, שהם  ב'היא בחינה נה ג' בחי

כמו שביארנו  סז' בחינות שיש כנגדם בתבונהגג' בחינות אלו נעשו לזעיר מפאת והנה 

. סטמא עילאהיכי המוחין האלו הם מהתבונה, ויש יותר עליונים מהם שהם מא סחלעיל

                                                             
ביארנו שכל מקום ועוד  משער לידת המוחין עניין תבונה שניה שהיא שלישית בפרק ג'ביארנו לעיל  סד

, אך גם אפשר מה שאומר כאן שניים שהם שלישייםשיש כניסת מוחין בז"א הוא דווקא מישסו"ת 
 ע"ח ב' דף ב' ע"אה . ראאבאעילאין נקראים או"א , ואימאהנקראים  ישסו"ת, הכוונה לאימאהרב 

 בחינות באימא.  ג'למטה בעניין 
ספירות ט' ומאירים בכל  ראשל"ם עיקרם בצד צ'בחינת המוחין שבתשע ספירות דז"א שהם היא  סה

 .חח"ן בג"ה דת"י, צ'דז"א הרי 
 כללכדי לשמור את ה ונלע"דכאחד.  ל"מ' בחינות המקיפים בועל כן כולל  כתרהוסיף את הכאן  סו

של כהן גדול  וידויים ג', כמו שרואים זאת בעשרהיא שורש  שלושנות, כנודע שהסיפרה ' בחיגשהם 
בכל אחד מתורה פסוקים  י'ביום כיפור, וכן בתקיעות מוסף יום ראש השנה מלכויות זכרונות ושופרות 

דצ"ך עד"ש מה שרבי יהודה היה נותן בהם סימנים  מכות מצריםנביאים וכתובים, ועוד בעניין 
הרי  חב"ד חג"ת נהי"םוכן החלוקה לאורך  חח"ן בג"ה דתי"םקוין  ג' מכות, ועוד י'שהם  ג' ,באח"ב

 כך נלע"ד. שלושטעם למה רוצה לשמור את הסיפרה 
 היא הגדרה אחרת.תבונה . שם ס"טוראה לקמן באות  שניה שהיא שלישיתתבונה  סז
צוף ישסו"ת שניים שהם שלישיים, המוחין שהוא נכנס תוך פר צלםשני דמוחין דגדלות נולד  בעיבור סח
ל"ם של ז"א, וכך מלובשים בנה"י דישסו"ת צ' דצובהם נכנסים מוחין ד צינוןלם שלהם נעשה הצד צ'וב

 מ'זה הם מקיפי  םשל צל" וכחב"ד"ם דז"א, לדצ ל'"ם זה הם מקיפי לשל צ חג"תנכנסים בתוך ז"א. 
 שעה"כ דף מ' ע"ב. ראה דישסו"ת שליש תחתון של ת"תשהוא  הכתר דז"א, וכאן מוסיףם דצל"

 .אחד דק"ש סידור ב' דף ל"ו ע"בשליש תחתון. ראה בסידור כוונת 
שיש ה' פרצופים בכללות עולם האצילות וכל אחד כלול מחמישה  ידיעה עמוקהמוסיף לנו  כאן סט

 וחנפש ור בתחילה הוא בחינת ז"א. דהיינו שתל הרב ידיעה בכללות האצילותפרצופים גם כן, וכאן 
. ומהטבור עד החזה נקרא עד טבור דא"אשזו בחינת קטנות, מגיע  נה"י וחג"ת שני פרצופיםשהם 

פרצופים פרטיים. מהחזה עד הגרון ה' )תבונה( ויש בו  ישסו"תאו נשמה או בינה או  פרצוף שלישי
מעל  פרצופים פרטיים. ה'עילאין )אימא עילאה(, ויש בו  או"אחכמה או חיה או פרצוף רביעי הוא 

 . א"אכתר או יחידה או  פרצוף חמישיהגרון 



 אוצרות חיים                                                מו

נה"י שלה  היא האחת, ונאמר שבה יש ג' בחינות, עונדבר עתה באלו דתבונה

היא בחינת חצי תפארת ונה"י  הב'הראשונים שנתלבשו בז"א להיות לו בסוד מוחין. 

שלה החדשים שנתפשטו בה מחדש כדי שתהיה שלימה בעשר ספירות גמורות 

ה שהוא ממחצית העליון היא בחינת שאר קומת הג'. עאלהזדווג עם אבא כנזכר לעיל

 עד למעלה עד ראשה.  דתפארת שלה

אלו מכוונות עם ג' בחינות אחרות באופן זה, והענין הוא כי הנה נתבאר כי  וג' בחינות

 ו]אוצרות דף לבעת הלידה עלו האורות של הכלים דנה"י דתבונה למעלה בחצי תחתון 

דתפארת שלה ונתרוקנו אלו הכלים מהאורות עצמן שלהם, ולא נשאר בהם שום  [דע"

במי שממית עצמו עליה. ואז  חיות כלל ועיקר, בסוד אין התורה מתקיימת אלא

בהיותם כלים רקים נכנסים בתוכן האורות דמוחין דז"א שהם מחכמה שבו עד 

למטה, שהם ט' ספירות ונתלבשו בט' פרקין דנה"י דתבונה, ואחר כך נתלבשו כלם 

תוך ז"א מחכמה שבו עד למטה, כמו שנבאר בעזרת ה', ונמצא כי הכלים והגוף 

שהם כלים וגופניות דתבונה עצמה, אבל האורות דמוחין אלו הם בחינה אחת, 

 והרוחניות והנשמה שבהם הם המוחין דז"א עצמו. 

לפי שכבר נסתלקו אורות שלהם ונכנסו האורות דז"א במקומם, לכן אלו  אמנם

מא מתחלפים מטבעם הא' ונהפכים להיות עצם מעצמו ובשר יהכלים דנה"י של א

 ינו נקרא אלא בשם גופו דז"א ממש:מבשרו דז"א עצמו וכגופו ממש דמייא, וא

איך הוא שמן ו"ק שיש בו בלבד כנודע שכל  עבתבין מ"ש בשער גדלות ז"אובזה 

ונעשה בן עשר ספירות גמורות, ושם ביארנו  ךכר עצמותו אינו רק ו"ק, ואיך הגדיל אח

שהם נה"י  פירותס' ספירות הנק' ו"ק, ונכנסו בו עוד ג ו' שהענין היה כך, שבו היה

                                                             
, ואם כן בנה"י דפרצוף שלישיבכללות האצילות, אך בכל יום בפרטות כל עבודתינו היא רק  כל זה

 וקטנה יותר ואל תטעה. פרטיתהיא בחינה  התבונה השניה שהיא שלישיתבחינת 

ג"ת )נפש רוח( פרטיים של ישסו"ת )שני פרצופים נה"י ח קטנות א'כאן הרב שאחר שז"א יעלה ואומר 
השלישי  ף)שלושה פרצופים פרטיים נשמה חיה יחידה של הפרצו וגדלות א'פרצוף שלישי הכללי כולו( 

)אימא  עד הגרון וגדלות ב' קטנות ב')תבונה(, ואז יעלה גם עליה גדולה יותר  עד החזה( כולו הכללי
כאן( כמו שרואים בפסח, וכן בהמשך יש גם עליה עילאה כלולה ג"כ כנ"ל ה' פרצופים וזה מה שמזכיר 

 . בשבועותוכן  במנחת שבתעד הראש )א"א( וזה כמו 
ובה יש דווקא כל הבחינות אלו וכנ"ל ושים לב להבדל. שהכל כאן מה  תבונה שניה שהיא שלישית ע

 אינוא בחינות מוחין דז"ג' בתבונה הכללית פרצוף שלישי, מה שהוא ולא  בתבונה פרטיתשמבאר הוא 
 .באילן הרמח"לפרצוף תבונה שעולה ז"א אליו ואחר כך לאימא עילאה. וראה סדר עמדת הפרצופים 

שהוא שליש ת"ת ונה"י חדשים, ואז הבחינה השלישית היא  הכתר של ז"אהיא  השניההבחינה הזו  עא
 כנ"ל. אחתדצל"ם בחינה  ל' ם'המקיפים שני 

עם  ג"רואיך הוא גדל פרצוף שלם כולל  ו"קבחינת  מבאר כאן בקצרה סדר גדלות ז"א שהואהנה  עב
נה"י  ועםג' שלישים -לכל מהו"ק נחלקים  חג"ת נה"ישהם ו"ק מוחין דגדלות, ותחילה מבואר שה

ע"ח שער  ספירות גדולות, ראה ט'אז הופך להיות  שלישיםג' -לכל אחד דאימא שגם הם מחולקים 
 .דרושי הצלם דרוש ג'
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 ספירות באופן זה,  ונה, ומתחברים יחד ונעשה בן תשעבדת

ומתחבר עם שני פרקים ראשונים דכלי חסד  מתערבדנצח דתבונה  ראשוןפרק  כי כלי

 דז"א ונעשית חכמה שבו, 

דנצח דז"א,  רק ראשוןדכלי נצח דתבונה מתערב עם פרק תחתון דחסד ופ 'ברק ופ

 ונעשית חסד דז"א, 

תערב עם ב' פרקין תתאין כלי נצח דז"א ונעשה נצח דז"א. כלי נצח דתבונה מ 'גרק ופ

 ועד"ז בקו שמאל, ועל דרך זה בקו אמצעי כמ"ש. 

עם הכלים והגוף דז"א, והכל נעשה כלי  עגמתערביםכי נה"י עצמם דתבונה ונמצא 

אחת וכגוף דז"א ממש הוי, ולכן יקרא דבר  [אע" ז]אוצרות דף לאחד וגוף אחד בהשוואה 

א עצמו, כי להיותם כלים רקים ונכנסו אורות מוחין דז"א לתוכם נעשו זה הגדלה דז"

נעשה נתבאר בחינת מוחין דז"א מחכמה שלו ולמטה, איך והרי . עדכגוף דז"א ממש

 שהם כלים בלי אור.  על ידי נה"י ראשונים דתבונה

היא הכתר דז"א, אשר הוא נעשה מחצי התחתון דתפארת ונה"י  השניה הבחינה

בחינת הכתר דז"א צריך שנבאר תחילה מה עניינו, אם הוא והנה נה. החדשים דתבו

מכלל המוחין דז"א או לאו, ואם הוא מכלל העשר ספירות דז"א או לא, כי בדבר הזה 

 פירותס' יהוא שחשבון הספר יצירה יש מחלוקת גדול בין המקובלים, וכפי הנראה מ

וכן אמרו אין ראשית אחת רוח אלהים חיים וכו',  עהםשבואר מתחיל מחכמה, כמ

 אלא חכמה, ויש ראיות הרבה לסברא זו. 

                                                             
ים והכל יחד נעשה ספירה של ז"א אך יש שמועה אחרת שמה שבא מכאן משמע שמתערבהנה  עג

 הרי שאינם מתערבים. חג"ת נה"ימאימא הוא נכנס לכלי הנעשה מהבחינה הקודמת 

 נה"ש דף מ"ב ע"גוכן  נה"ש דף כ"א ע"בראה  דרוש הדעתעוד סדר אחר של גדילת ז"א והוא לפי  יש
  ה'. אותכאן  אש"לועוד ראה 

ו הנה"י דאימא מהאורות שלהם כנ"ל נכנסים בהם המוחין עצמם דז"א וכך אחר שהתרוקנהנה  עד
נכנסים בו ומגדילים אותו. ויש בחינת בקיעת הנה"י דאימא לכל אורך ז"א שמגלים את המוחין 

י"ב ע"א שער הנקודים פרק ח' דף  אוצרות. וכן אע"ב ע"ח ב' דף ט'ומעבירים חלקם לגוף ראה 
 . באש"ל אות י"ג

ברוך  אחת רוח אלהים חייםעשר ספירות בלי מה,  וז"ל: 'טשנה מ 'ארק פהיצירה  מספר הנה עה
. ועוד מקומות חכם. חיים גימ' ע"כ ומבורך שמו של חי העולמים קול ורוח ודבור וזהו רוח הקדש:

ואין בחינת כתר לז"א עצמו והכתר אינו מכלל הספירות  ראשונההיא ספירה  חכמהנוספים משמע שה
 פרצופי בכלל שאינינו הכתר את לשלול שלילה בלשון חכמה אלא ראשית אין רז"לרו דז"א. וכן אמ

  מקור קדום מהאר"י מי מרבותינו אמרו. ולא מצאתיע"כ.  ההוא העולם

אין ראשית אלא ", עד כאן מהפסוק ולא יותר נדרש ראשית חכמה"כידוע מפסוק  מה שכתבעוד ו
ראשית חכמה יראת ים את הפסוק )תהילים קי"א י'( אם ממשיכאך . החכמה, ואז אני מדבר על חכמה

, והכוונה שכדי להיכנס לחכמה צריך להתחיל מלמטה ה' יראתשנקראת  המלכותאז הכוונה על  ה'
 שפתי תפתח. אדנ"ישער ראשון בסוד  שערי אורהראה  יראת ה'שבה הנקראת  מלכותמה
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והתיקונים  עומה פירוש לשון כתר ולמה נקרא כך. והנה כפי הנראה מספר הזוהרגם 

שהכתר היא גולגלתא, וחב"ד הם המוחין שבתוך הגולגלתא, ואם כך הוא נמצא 

המוחין כדרך שהכתר הוא גרוע בתכלית הגירעון, כי הנה היא נעשה חיצוניות ולבוש 

הגולגלתא שהיא מקפת ומלבשת את המוחין, ואין ספק שהעיקר והתכלית הם 

המוחין, כי הגולגלתא היא כלי ולבוש טפל אליהם. ודבר זה לא יעלה אפילו בדעת 

 נחשבו אצלו.  עזאלָּ על חב"ד, וכְ אין קץ , כי פשוט שהכתר גדול מאד לתינוק בן יומו

של ג' מוחין נשאר למעלה  שרשםב"ד, אבל הענין הוא כי הנה המוחין הם חאבל 

, ואותם המוחין שבתוך הכתר הם גדולים ומעולים בכתרהרושם שלהם ומציאותם 

 על המוחין הנקראים חב"ד. אין קץ ל

שכאשר מבאר ענין עשר ספירות בכללות כל האצילות אשר  עחתמצא בב' אדרותולכן 

באריך בחינת גולגלתא מא חכמה ובינה, מזכיר שם יהאריך נקרא כתר, ואבא וא

מא, שהם הענפים היוצאים יומוחא סתימאה דיליה, אמנם חכמה ובינה הם אבא וא

  .ממוחא סתימאה דאריך הנקרא כתר

בודאי  [בע" ז]אוצרות דף להפרטיות שבכל פרצוף, ואם כן  פירותס' יב הזרך דל עכן ו

                                                             
שהגולגלתא שהיא בחינת  יכול להיותאיך בתמיה להבין עניין הכתר של ז"א הרב מתחיל כאן  צריך עו

דעת תינוק בן לא יעלה על וזה , והיא הכתרהרבה מהמוחין פחותה קדירת המוח לכאורה עצם יבשה, 
ואלו נמצאים בכתר הגולגלתא כמו  שורשי המוחין, ועל כן צריך להבין שיש עוד בחינה הנקראת יומו

האצילות מוח הנקרא מוחא סתימאה. של כללות  כתר שמשמע משתי האידרות שיש גם באריך שהוא
, כמו שמבאר חב"דמהמוחין שבתוך הראש שהם  והם גבוהים וגדולים לאין קץמוחין אלו שבגולגלתא 

מכאן צריך להבין שהשאלה היא על פי סדר גדילת ז"א הפשוטה המקובלת, אך התשובה  הנהבהמשך. 
כאן תוך כדי ביאור יתבאר קצת וראה . ארוך ועמוק מאד נושא זהשמתרץ הרב היא על פי דרוש הדעת, 

 בעיונים והרחבות.
וכמו שיש  אלָ להבין מהו "חירגא דיומא" והוא האבק הנראה בקרן שמש היא נקראת  הנה צריך עז

עלי אלהותו יתברך ואהבתו ויראתו, והריני ירא ממנו  והריני מקבלבכמה מקומות לשם יחוד וכו'. 
 מסכת נדרים ח' ע"בכחרגה דיומא. ראה  אלָ כְ  ע"כ.. אלָ כְ קמיה א לָּ א וכֹ לָּ כֹ בגין דאיהו רב ושליט על 
שמיה והיינו דקאמר נבוכדנצר ָלא והאי חירגא דיומא :... יומא דף כ' ע"בשם רש"י ד"ה חירגא וכן 

והאי פסולת הנסורות, והוא נראה  - חירגא ָלא שמיהוהאי רש"י  .ע"כ.. חשיבין אלָ כְ וכל דיירי ארעא 
 .כמו שניקדתישצריך כאן לקרא הרי . ע"כ. א ממשבעמוד של חמה דיומ

שבכתר מתוך דברי  שורשי המוחיןכאן ממשיך הרב ומוכיח שיש מוחין בתוך הגולגלתא ושהם  הנה עח
ועוד בהמשך ראש והוא  אריך עשר ספירות של עולם האצילות הכתר הואבכללות האידרות דהיינו: 

הנה בכללות האצילות חוץ מחכמה  .שלוג"ת חמלבישים על ה חכמה ובינהיש את אבא ואימא הם 
 , כתר. א"אראש  בתוך מוחא סתימאהובינה, אבא ואימא. יש גם 

חכמה ובינה  כנגד)שהם  חב"דחוץ מהמוחין הרגילים  פרצוף בפרטותשצריך מכאן להבין שבכל הרי 
הכתר  ךבתויותר מהחב"ד שהם  עליוניםאו"א של כללות האצילות כנ"ל( יש בחינת שורשי המוחין 

בפרצוף  עתיק ונוק' וא"א ונוק'הגולגלתא )כנגד מוחא סתימאה בכללות האצילות כנ"ל והם בחינת 
ע"ח א' דף ראה  אות ו' אש"לפרק ב' דמוחין דצלם  אוצרות דף ל"ז ע"א באורך ובעומקראה  הפרטי(.
 . ראה בעיונים והרחבות. ק"ו ע"ב
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י הם שבכתר ההוא הוא גדול מחכמה אשר בפרצוף ההוא, שהר עטשהמוח הסתום

הוא שבחינת הד' מוחין שהם חכמה ובינה ודעת הכולל חסדים  ובהכרחמכתר נאצלו, 

בכונת שים שלום, כי זה סוד ד'  מבוארשו כמ כתרוגבורות שכל ארבעתן נמצאים ב

 ע"ש.  פכריעות וד' זקיפות דעמידה

שהמוחין הם למטה מבחינת הכתר, ואינם בתוכו, כי הכתר הוא גבוה מאד ונמצא 

ם למטה ממנו לגמרי. אמנם בכתר יש בו בחינת פנימיות שהם מוחין שבו מהם, וה

בעצמו ממש, ובחינת חיצוניות הוא הגולגלתא, אלא שחיצוניות הגולגלתא מתפשט 

עד למטה ומלבשת גם את המוחין הנקראים חב"ד, אבל עיקריות הכתר אינו אלא 

 כרא לגו מן דא, הנזלמעלה על אלו המוחין. ועיין מ"ש בדרוש תלת רישין אתגלפן ד

, ושם תבין ענין מוח זה שבכתר, שהוא מלבד המוח פאדף רפ"ח ע"א וטאזדרא בא

 :היטבעצמו מה עניינו, והבן הקדמה זאת 

 

 

 

 

                                                             
למעלה , והוא בכתרהוא שורשי הד' המוחין ששבתוך הגולגולת שבכל פרצוף פרטי המוח הסתום  עט

 .בורותוגסדים ח ינהובכמה חמארבע מוחין שבראש שהם 
כריעות בכוונות העמידה אנחנו מתקנים בניין שלם וזה נעשה לפי סדר  צריך להביןהנה לפי הרש"ש  פ

שורשי ' דוהם כנגד  ההודאה תחילה וסוףוברכת  אבות תחילה וסוף, וזה בד' מקומות, ברכת וזקיפות
ובשאר  תיקון חכמה דכתרכל התיקון והכוונות בתפילת שמנה עשרה הוא עיקר המוחין דכתר, 

 נ"ריש יחוד גדול נקרא  שים שלוםהכריעות וזקיפות נתקנים בכללות גם כן כולם ואחר כך בכוונת 
)עתיק  כתר. והראשון הוא ז"ת. הוי"ה אדנ"י, חב"ד. הוי"ה אלהי"ם, כתרשהוא גימ' הוי"ה אהי"ה, 

, ואחר כך ממשיכים בשני היחודים בכריעות וזקיפותונוק' א"א ונוק'( שורשי המוחין שבכתר שנתקנו 
. ח ע"א"דרוש ו' דף לונת העמידה ון כענינות והכו שערראה האחרים וכל זה נעשה בכוונת שים שלום. 

 . ע"ש. אות ו' באש"לאוצרות מוחין דצלם פ"ב וכן 
, ג"ר של עתיק שהוא הרישא דלא איתידע עתיקאר שם הרב שהם במאמר תלת רישין מבהנה  פא

נוק' דעתיק ודא"א שהם עתיקא קדישא שבו גולגלתא ומוחא, ועוד שם שנקראים  וא"א)רדל"א(, 
להבין שיש בכללות י' ספירות של עולם  לענייננוהנעשים מכתר דב"ן, ומלבישים לנה"י דא"ק. 

בחינת חו"ב שאינם גלתא, ויש מוח בפנים )מוחא סתימאה( האצילות, ויש בחינת ראש שהוא אריך, גול
מה שביארנו שם. וכן  שער עתיק פרק א'מוחא סתימאה יצאו. ראה משאו"א  אלא שורשםאו"א. 

 .מבו"ש דף כ"ג אע"ב. על אידרא זוטא בשער מאמרי רשב"י

ושם נכנסים  וגספ יש בתוך הגולגולת נקבים הרבה מעין כפרצוף פרטיוכן בא"א  פרצוף פרטיכל ב כך
השומר על מוחא קרומא דאווירא , ותחת האווירא יש אוויראשבכתר הנקראים  שורש ד' מוחין

בא"א.   המוחא סתימאה, ותחת קרומא דאווירא יש את שלא יפגע מרוב האור של האוויראסתימאה 
דה א' בית לחם יהו. ראה שורשי ד' מוחין. ולמעלה מהם בגולגלתא יש חב"דאחרים יש  ובפרצופים
 דף קי"א

להבין איך יגיעו המוחין האלו משליש ת"ת דאימא שיורד ושורה על הגולגולת כמו שיבאר  ועוד צריך
 . ודי בזה. שער החמישיםבהמשך פרק ב' והוא נקרא גם כן כתר דז"א 
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 לי למזכרת

 צ-. ועוד בחינת כתר מעל הם-ל-ציש ג' בחינות 

 והם כנגד ג' בחינות שיש בצלם המוחין בישסו"ת שניים שהם שלישיים

 א המקובלתמבאר הגדילת ז"

 ו"ק אחר כניסת נה"י דאימא נעשה בן ט' ספירות-שמ

 כתר דז"א משליש ת"ת דאימא הכלי והאור

 יש עוד בחינת כתר לז"א והם שורשי המוחין שבכתר

 מקומם בתוך הגולגלתא בחינת אווירא.
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 ב. רק פשער מוחין דצלם 

 

תון דת"ת חצי התח נתנבאר מהיכן נעשה הכתר הזה, והנה הוא נעשה מבחי ועתה

כי לסיבת הכנסת  עיללבאר . וזה עניינו שהנה נתפבעיללזכר כנ נהתבו ראתמא הנקידא

המוחין, הוצרכה להתגדל ולעשות לה נה"י  נתמא הראשונים תוך זעיר בבחיינה"י דא

מא עלו י, ושם ביארנו איך היה הענין, ואמרנו שהאורות דנה"י של אחדשיםאחרים 

ת את הולד שיולד ויצא לחוץ, ואז אותם האורות לדחו נהבחצי התחתון דת"ת דתבו

, ותשלום ביאור ענין זה הוא שהנה בהתעלות כל פגהוציאו שם נה"י אחרים חדשים

האורות ההם לאותו מחצית התחתון דת"ת דתבונה, האירו ונתנו כח בכלי ההוא 

, חדשיםאחרים  נה"י ןכם , והגדיל, וממנו נעשה גנהדמחצית התחתון דת"ת דתבו

אורות הראשונים שנסתלקו נתלבשו תוך נה"י אלו החדשים, כי הנה"י ואז ה

אם לצורך  [גע" ז]אוצרות דף ל, פדעיללכר הראשונים הוצרכו להתרוקן לכמה סיבות כנז

לידת ז"א, ואם לעשות כלים ולבושים לצורך מוחין דז"א עצמו כנזכר לעיל, אבל 

ת להתלבש בהם, והנה שהם לתשלום עשר ספירות דתבונה עצמה חזרו האורו פהאלו

כלים ובבחינת  נתמזה המחצית התחתון דתפארת ומנה"י ]ר"ל נה"י החדשים[ בבחי

 . פודז"א כתראורות ג"כ שלהם עצמן הם הנעשים 

שיש בין הכתר למוחין, שהמוחין הכלים שלהם הם דתבונה,  א'זה הוא שינוי והרי 

הוא מן התבונה.  הכל הכתר הכלים והאורות שלו אבלוהאורות שלהם הם דז"א, 

                                                             
של הת"ת דתבונה,  משליש תחתון בלבדביארנו היטב והרב חזר כמה פעמים שכתר דז"א נעשה ושם  פב

שכן כל מה שמקבל ז"א הוא רק מישסו"ת  יש"סכאן חצי ת"ת כנ"ל שקבל גם מת"ת ד ומה שאמר
 שניים שהם שלישיים. וכמו שנבאר עוד. 

 פרק א' משער המוחין)כמו שביאר בהקדמה מיוחדת  חו"בואו"א או ישסו"ת או כל בחינת היות  פג
, ולכן אחר שנכנסו נה"י נה"יתמיד דלא פסיק לכן צריך להיות להם  זיווג תדירילעיל( צריך להם 

 לישסו"ת נה"י חדשים. נעשים נשאר במקומודישסו"ת בתוך ז"א לבוש למוחין שלו והת"ת דתבונה 
 , וזה על ידי הכפלת המידות. פרק א' משער המוחיןכמו שביאר לעיל 

עוד ה כאן ונָּ מָּ תועלויות אלו ְש ג' . שם ביאר שהאורות דנה"י שעלו גרמו פרק ג' משער לידת המוחין פד
הם עושים תועלת  והרי והוא עניין הבלטת הדדים שנתמלאו חלב להניק הוולד. וז"ל:שלישית תועלת 

 בעלייתם למעלה, כי אז ניתוסף הארה גדולה בחזה ובולטים אותם האורות לחוץ ונעשים שלישית
 ע"כ. אחר הלידה. להניק את העובר יוצא החלב, ומהם כעין שני דדים ונבקעיםבמקום החזה 

נכנסים האורות של הנה"י אז שיש נה"י חדשים  אחריהנה"י החדשים. והנה מההמשך מבואר שרק  פה
 לתוך הכלים הרי שהאורות בלא כלי אין להם הופעה.

הכתר שדברנו בו ואינו . כתר עליון, גם נקרא כתר על ז"אהם בחינת  שליש ת"ת ונה"י חדשיםהנה  פו
 .שהם באווירא בתוך הגולגלתא שי ד' מוחין שבכתרשורשהם , סוף פרק א' דשער מוחין דצלםלעיל 

ואינו מכלל הספירות של ז"א,  ראש המלךשאינו  כתר המלךהגולגלתא, כמו  מעל אלא כתר הזה הוא
במבו"ש דף באווירא כמו שמבואר שבגולגולת דז"א  חו"ב חו"ג, הם ד' שורשי המוחין שבכתראך 

מתחיל מעתיק שורשי המוחין,  כתר דז"אהוא  עת., דא"א ונוק' , חו"ב.שהם עתיק ונוק'. כ"ג ע"א
 ראה בעיונים והרחבות. דברים עמוקים. ,זהלב ל, ושים בחינות כתר. הרי שיש כמה חכמה
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ובזה תבין הטעם למה הכתר אינו במספר העשר ספירות כנזכר לעיל, אמנם מתחילין 

, והטעם כי הנה המוחין דז"א שהם חב"ד שלו האורות הם ראשית תמחכמה שנקרא

דתבונה כנזכר, עם  הראשונים דז"א עצמו, ואף על פי שהכלים והלבושים הם דנה"י

וחניות והאורות שבתוכם, שהם מז"א עצמו, ולכן כל זה הם טפלים ונגררים אחר הר

שבו, ובפרט כנז"ל  ם"ת נהי"ד חג"חבמתחילים מספר עשר ספירות שהם  משם

שהכלים דנה"י הראשונים דתבונה נעשו בשר מבשרו וגופו דז"א כנ"ל, אמנם הכתר 

בכלים, כי כולם הם בחינת התבונה לבד, ואין  ולאבאורות  לא שלו אין לו שייכות עמו

בו בחינת ז"א כלל, זולתי שהוא מתחבר שם ושורה עליו כמו כתר, כמש"ל, ולכן אינו 

 . וזכור כלל זה, פזז"א פירותס' נחשב במספר י

תבין למה נקרא כתר, שהוא מלשון כותרת ומסבבת, כמו העטרה שהיא מקפת  ובזה

ומסבבת ומלבשת ראש האדם, והוא דבר זולתו כנראה בחוש הראות, שהעטרה 

 . פחהיא מגוף האדםנבדלת 

תבין הפרש ויתרון מעלת הכתר על המוחין, כי המוחין היו האורות בחינת  גם בזה

 הכלי והאורזעיר עצמו, ובחינת הכלים שלהם בלבד היו מהתבונה, אבל הכתר כולו 

 הוא מהתבונה. 

מא על ז"א, שאין קץ וקצבה אליו, ומה גם יהוא היתרון והמעלה שיש לא ופשוט

 ראשונה' סיבות, הבת הכלים יש יתרון לכלי הכתר מכלים דמוחין לשאפילו בבחינ

שהכלים דמוחין הם דנה"י הראשונים בלבד, אבל כלי הכתר הוא מנה"י החדשים, 

 . פטמחצי תחתון דתפארת וגם

                                                             
מתחילות מחכמה זה בחינת הבנת פשט שער המוחין  חב"ד חג"ת נהי"םספירות דז"א הם  עשר פז

שמבאר  בדרוש הדעתהבנת מוהרח"ו  והוא עמוק יותריש אופן  אךובכמה מקומות שביאר הגדלת ז"א. 
 שיש י"ב פרצופים עתיק ונוק' א"א ונוק' או"א ישסו"ת ז"א ונוק' יעקב ורחל הרי לפי זה עתיק שהוא

, ומתחיל כתרונקרא  דז"א ד שורשי המוחין. אלה הם דעת, וא"א ונוק', בינה, נוק' דעתיק חכמה
 אלא חכמה. בשם כתרתר לשורשי המוחין שבכ אינו קורא. אך בדרוש זה הרב חכמהב

מדבר על הכתר שהוא ת"ת דישסו"ת והוא כמו כתר המלך שהוא למעלה מראשו אע"פ שאינו כאן  פח
ה לֹו ִאמֹומז"א אך היות והוא על ראשו  ה ֶשִעְטרָּ רָּ ֲעטָּ מרצונה באהבתה אותו נחשב על שמו. כמו  בָּ

 שיבאר בהמשך.
ות שז"א יקבל מתבונה יותר משליש, ומה שכתב וכנ"ל שהרי אין מציא דת"ת דתבונהחצי תחתון  פט

ואז על אימא זה יחשב חצי כמו  שליש ת"ת דיש"סהת"ת הכוונה היא כשנשער שנכנסים גם  חצי כאן
אחד, והוא  משל והענין הוא מובן כאשר אמשיל לךוז"ל: " בסוף פרק ג' משער המוחיןשכתב לעיל 

נכנס זה תוך זה, בהכרח הוא שהכלי הפנימי בקומתם ממש, והנה כש ב' כלים שויםאם היו לפניך 
גם כאן כשגם כתר דיש"ס יכנס יגיע הכתר בת"ת  כך ".. ע"כ.משפתי כלי החיצון יוגבהו שפתיו למעלה

 תבונה עד החצי. 
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שהבחינה קטנה שבכל  צשחצי ת"ת גדול מכל נה"י כולם, כמ"ש בהקדמה ידועהונודע 

ויתרונות  כמה מעלותלמטה ממנה, והרי ראית ספירה עליונה היא גדולה מכל מה ש

הוא שהכתר גדול הוא מכל התשעה ספירות כולם  ופשוטיש אל הכתר על המוחין. 

 דז"א לגמרי. 

הוא לפי הטעם , אע"פ שאין לו שייכות עמו, וכתר דז"אנקרא הכתר  הזל כם ע ואמנם

ה"ש ג' י"א( )שילהעטיר ולהכתיר לז"א בנה, בסוד רוצה מא שהיא תבונה ישכאשר א

ה לֹו ִאמֹו ה ֶשִעְטרָּ רָּ ֲעטָּ , הנה היא יורדת ומשפלת גופה למטה עד שיעור חצי ת"ת שלה בָּ

, ואז נחשב כאילו כתר ועטרהכנזכר, ומקפת ומסבבת ראשו דז"א, ונעשית לו בחינת 

 התחברותו והתדבקותו עמו.  לסיבתהוא מבחינת ז"א עצמו, 

מא על ברא, גם אמרו יע"ב( דכתר איהי א )דף ט' בתיקונים אמרשה מ ודסה וז

אהי"ה הנקראת מא י, והענין הוא כי מבחינת אאהי"הכל כתר איהו  צאבתיקונים

. ודע שלא זה בלבד, אלא על דרך זה הם כל מבוארשו כנודע נעשית כתר דז"א כמ

בחינות הכתרים של כל שאר הפרצופים כמו אריך ואו"א ונוק' דז"א, שכולם כתריהם 

 . צבשביארנו בכתר דז"א רךדל העליון שעליו, ענעשה מן 

יתבאר לך שהרי מבשרי אחזה אלוה, והרי אין אנו רואים שבאדם  ןכם ג והנה

יש בו כתר עם מוחין בתוכו למעלה מהמוחין שלו, אך זה יובן  ההזלם התחתון דעו

עליו זולתו,  מקפת נהשהנה כמו שהכתר אינו מכלל גופו דז"א רק בחי ביארנושה מם ע

מקיף עליו, ואינו נגלה וניכר לעין,  אור רוחניהוא באדם התחתון שהכתר שלו הוא  כך

המקיף את  צגשלו המתפשט למטה הוא הנגלה, והוא הגולגולת ניותאמנם החיצו
                                                             

האור העליון היורד מא"ק אל עולם האצילות  הנה:... מבו"ש שער ב' חלק ג' פרק ה' דף י"ג ע"דראה  צ
אשר  העולם נתלבחי וףסין נקראים אכי כל האורות שהם עליונים  וףסן ינקרא אותו האור אהנה 

 זה דז"א.  כמה מעלות יש לכתרמכאן נבין  הנה.. ע"כ. ממנו.למטה 
, אקי"ק יקו"ק אדנ"יתלת גוונין דעינא אינון  :...ח ע"א"ג ע"א, ודף קכ"דף קכתיקון ע' בתיקונים  צא

"ראנו, דהכי סליק חושבן תלת ק"יום ב"עננו יסימן דושה, וקרכה בחודא יכלל ופרט וכלל, ואינון 
שכינתא תתאה, אדנ"י עמודא דאמצעיתא,  יקו"ק, אקי"ק כתר עלאה, יב"קשמהן אלין כחושבן 

הם גימ'  אדנ"י אהי"ההנה  .. ע"כ.וכלל, יקו"ק )נ"א אדנ"י( פרט)נ"א יהו"ה(, אקי"ק כלל אדנ"י 
 אהי"המלמעלה למטה. הרי מבריח שמות אלו  ג'. יב"קגימ'  הוי"ה אלהי"םהרי שם מלא  אלהי"ם

הכל כלול,  הרי. אדנ"יועובר לנוק'  הוי"ה. ממשיך לז"א אהי"ההנקראת  מאימאבז"א והוא כתר הוא 
 . ע"ש.יב"קדושה, קרכה בחוד י

עמוק מני ים ואין לנו שום מושג להתחיל להבין, רק מבאר שמה שיש למטה יש למעלה אך  דבר זה צב
ים לא מדבר כלל על זה בהמשך ישווה גם כן בעניין החיוורתא שבאריך ומה שיש גם במקומות הגבוה

בז"א עניין הנה"י החדשים שמשתלשלים לאחורי ראש ז"א. נלמד בכללות עד שה' יאיר עינינו בתורתו 
 גל עיני ואביטה נפלאות.

ניות הכתר שהוא אלא חיצו הגולגולתובאמת אינו  סוד הגולגולתאחרים כתב על זה שהוא  במקומות צג
מת"ת דתבונה יושב על הגולגולת ומכתיר ראש ז"א כולו וההמוחין אע"פ שהת"ת קו אצמעי בלבד.  

בע"ח ב' ראה  ושאר הת"ת דאימא )תבונה( והנה"י החדשים אינם נראים כלל. כמו הגולגולתונחשב 
ם ת"ת דתבונה ואהכלי הוא מ נתבחי ביןהאור ו נתבחי ביןאחר ש ןכם א אמרתם וא :...דף י"א ע"ג
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 המוחין של האדם עצמו:

 

 לי למזכרת

 שליש ת"ת דתבונה וגם הנה"י החדשים כלים ואורות כתר על ז"א

 אימא עצם מעצמו ובשר מבשרוהמוחין של ז"א הלבושים של 

 עם כל זה נקרא כתר דז"א שאימא רוצה להכתיר ולהעטיר את בנה

ה ּלֹו ִאּמוֹ  רָּ ִעּטְּ ֶׁ ה ש  רָּ ֲעטָּ  בסוד ּבָּ

 שמבינה הוא הכתר לז"א ,כל אהיה כתר וגם בינה

 וכן הוא בכל שאר הפרצופים

  

                                                             
כי הנה אמא יורדת ומשפלת  התשובה. וואיך נקרא כתר שלו דז"אאין לו שום שייכות כלל עם ז"א  ןכ

בסוד  ןכם בדביקות גמור עמהם בהתחברות גדול ומלביש את המוחין ג על המוחין דז"אעצמה ורובצת 
ה ועוד כנ"ל  .כתר דז"א עצמוכנ"ל ולכן הוא נקרא בשם  גלגלתא רָּ ֲעטָּ ה לֹו ִאמֹובָּ .. ע"כ וראה גם .ֶשִעְטרָּ

 .שער הקדמות דף ל"ה ע"א
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 גרק פשער מוחין דצלם 

 

מנה"י החדשים ון דתפארת ונבאר ענין הכתר הזה איך נעשה מחצי התחתועתה 

שבינה יורדת ומשפלת עצמה למטה להיותה  עיללאמרנו שה דתבונה, ובו יתבאר לך מ

לעיל שחצי תפארת נעשה כתר על הנה"י שנכנס בתוכו  כרכתר על ראשו, ואם כפי הנז

 . צדאין צורך להשפיל

תבונה הענין הוא כי הנה עיקר בחינת כתר דז"א אינו רק חצי התחתון דתפארת ד אבל

מוחין שלו הנקראים חב"ד, שהרי הכתר  [דע" ז]אוצרות דף ללבד, והוא ממש שורה על גבי 

שגם נה"י החדשים  אי אפשרהיא ספירה אחת בלבד, ואינה נחלקת לג' קוים. ואם כן 

המתחלקים לג' קוים יהיו כתר דז"א. אבל כפי זה צריך להבין מה נעשה מן הנה"י 

 ארת אל ראש ז"א. החדשים המפסיקים בין חצי תפ

נו במקום אחר בענין דרושי מוחין דז"א איך צריך ימה שנתבאר אצל הביןל ריךגם צ

 כרהוא זמן ירידת הכתר עליו, ואם כפי הנזובכללן י"ג שנים עד שיכנסו בו המוחין 

שהתפארת עצמו שורה על חב"ד דז"א אין צריך להשהות זמן שכיון שנכנסו כבר נה"י 

בתוכו מאליו נשאר עומד תפארת על גבי המוחין ברגע בלתי דתבונה בסוד מוחין 

 . צהשהות זמן

                                                             
למה שיבאר בהמשך איזה נה"י הם המחוברים לת"ת דתבונה שאם  מתחיל לעורר אותנוכאן הרב  צד

, ולא חונה שםמיד שליש תפארת נאמר הראשונים הרי שבסיום כניסת המוחין בראש ז"א הכתר 
מלמעלה להיות הת"ת דאימא כתר לז"א כבר נמצא כאן, וכמו נצטרך להוריד ולהשפיל את התבונה 

 התנתקוומחוברים לת"ת דתבונה, והנה"י הראשונים כביכול  נה"י החדשים קשוריםשיבאר שרק 
 ונכנסו לבדם בתוך ז"א עם המוחין שלו, ונשאר רווח חלל ושם באו הנה"י החדשים.

הנה"י החדשים שהם ג' קוים יהיו יחד עם , איך על ראש ז"איש כמה תמיהות איך יורד הכתר הנה  צה
עד שיורד הכתר  אחר כניסת המוחיןשנים  ד'צריך  ולמהת"ת תבונה כתר על ז"א, שהוא קו אמצעי, 

דאימא  הנה"י. לכאורה יש הבנה כנ"ל שמיד שנכנסו בן י"ג שנים ויום אחדעל ראש ז"א בהיותו 
ראשית לחזק את הידיעה שבכניסת המוחין  . ולכן צריךהת"ת נמצא על המוחיןהראשונים עם המוחין 

וכביכול נחתכים למעלה, במקומו הראשונים הת"ת דתבונה נשאר  בנה"י דאימאדז"א מלובשים 
ונוצר רווח בין ראש ז"א לת"ת דתבונה, ובמקום זה כדי שיהיה זיווג תדירי  הנה"י שנכנסומהת"ת 

, והנה"י ירדו להיות כתר על ז"אתבונה אשר יחד עם שליש הת"ת ד נה"י חדשיםבין או"א נעשו כנ"ל 
 כמו שיבאר בהמשך באורך.  בחינת חיוורתאהחדשים יהיו 

 ט' שנים ויום אחדמה שמבואר שם: עד גיל קיצור : הנה בשער דרושי הצלם סוף דרוש ג'ב' ע"ח ראה 
ליסוד  ואז יורדים החסדים בסידור ב' דף ס"ו ע"בנכנסו כל המוחין דאבא ודאימא וכמו שרואים זאת 

וכן הגבורות ונמתקות שם וזה נעשה ברגע אחד, ואז ענפי החסדים עולים לחזה דז"א ובוקעים יסוד 
של אימא שהמוחין  ולבקוע נה"ילהיות שם חסדים  לחב"דדאימא ונכפלים החסדים ועולים גם כן 

ער החמישים , ואז שני שליש אור חוזר דת"ת הוא שי"ב ויום אחדנתונים בהם, עניין זה מסתיים בגיל 
בשנה עולים לת"ת דישסו"ת וגורמים להוריד הכתר על ראש ז"א יחד עם הנה"י החדשים וזה נעשה 

בסוף  בקונטרס הציורים. וראה ציור ע"ח ב' החל מדף ח' ע"ב עד ט' ע"ג. ע"ש באורך הי"ג ויום אחד
 הספר. 
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הוא שהנה האמת הוא שחצי תחתון דתפארת דתבונה הוא לבדו נעשה  צוהעניןאמנם 

כתר ושורה וחונה ויושב על גבי המוחין ממש, והנה התפארת הוא גוף רחב כנראה 

ספירות, ובפרט כאשר מחוש העין ויש באמצעו ובתוכו מקום חלל רחב יותר משאר ה

וקטן בשיעור צר שבה ורישא דז"א שהוא היותר  רחבמא שהוא היותר יגוף דא נעריך

מא וזה בחינת בנה הקטן, כי בודאי כאשר חונה ימכל אבריו, ובפרט כי זו בחינת א

, וכל המוחין שלו נשארים צזאותו חצי תפארת על ראשו דז"א, נכנס ראש ז"א בתוכו

תפארת זה, ויש בו שיעור גדול לשיהיה קצתו נשאר למעלה  מוכתרים ומוקפין מחצי

 וקצתו יורד ומסבב את המוחין דז"א. 

הנה"י החדשים דתבונה אינם נכנסים תוך פנימיות ז"א כאשר נכנסו הנה"י ואמנם 

 ארוךהראשונים, אמנם הם נכפפים ומתפשטים ויורדים בצד אחוריים דז"א, כאדם 

קצר הקומה העומד לפניו, ואחורי הננס  ננס אדם ראש ביגל הכופף קומתו ונשען ע

ראש  ביגל נגד פני הארוך, ואז הארוך כופף קומתו ומושיב גופו שבמקום טבורו ע

הננס, ורגליו נתלין לאחוריים דננס שאז נמצא 

שראש האדם הארוך גם חצי קומתו העליונה זקוף 

למעלה מעומד וחצי גופו נכפל ונסמך על ראש הננס 

יורדים ומתפשטים מאחורי הננס, ורגלים שלו 

מא עם ז"א כענק ע"ג ננס ממש, והיא יועד"ז בא

, כזה כצורת אות למ"דעומדת על זעיר ממש 

ונמצא חצי תפארת התחתון דתבונה כפוף על ראש 

מא שהם יז"א כעין כתר על מוחין דז"א, ורגלי א

יורדים ונתלים מאחורי ז"א עד  נה"י החדשים

מו דתבונה הוא דבוק למטה, באופן שהתפארת עצ

ממש ועומד על גבי מוחין דז"א והוא נעשה כתר 

אליהם. ואם כן ירידה זו דרך אחורי ז"א 

שמתפשטים ויורדים נה"י החדשים כדי שישאר 

 מבוארשו התפארת בבחינת כתר דבוק על גבי המוחין צריכה שהות וזמן לירד, כמ

                                                             
כולם הת"ת על  נה"יבכניסת הלכאורה הרב לא מתרץ את הקושיא הנ"ל שכן למה צריך זמן הרי  צו

וראה האות הקודמת  למה צריך עוד ארבע שניםהמוחין, וזה בהיותו בגיל תשע שנים ויום אחד ואם כן 
 עניין שהנה"י הראשונים נכנסו לבדם והת"ת נשאר במקומו. ע"ש.  ע"חשביארנו לפי 

ן אך לא שודאי הת"ת דאימא נכנס ומקיף את כל המוחי להעריךלפי התיאור ונוכל בקלות הנה  צז
לכן מכתיר כל ראשו  ואין שם עצמותכניסה פנימית אלא כמו הלבשת כובע, שהת"ת מקום הכרס 

 שנכנס שם ומלביש כל הראש גם לסיבת היחס ביניהם שהזכיר לעיל. 
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 . צחי"ג שנים דגדלות ז"א כנזכר המשךבענין 

דבוק גוף א' עם הנה"י אשר נכנסין בתוכו, אבל הוא גוף א' אינו תר דז"א שהכונמצא 

רי ז"א. ובזה תבין מה שמבואר היורדים ומשתלשלים מאחו החדשיםעם נה"י 

כי קו האמצעי דז"א לפעמים יורד עד למטה, וגם בחינת הדעת  צטנו במקום אחריאצל

חכמה ובינה שבו שהוא עמו בקו האמצעי גם הוא יורד למטה ממקומו, ואמנם ה

לפי שאינם קשורים עם הכתר. אמנם אם היה נקשר  נשארים במקומם ואינם יורדים

נה"י הפנימיים דתבונה, היה מוכרח שאם יעלה הכתר והדעת גם חכמה ובינה  םע

 שבב' הקוים האחרים יעלו וירדו עמהם:

 

 לי למזכרת

 יש ב' בחינות נה"י לתבונה

 ר במקומונה"י ראשונים נכנסו לבדם ת"ת נשא

 נוצרו נה"י חדשים במקום הרווח

 אשר יחד עם שליש ת"ת דתבונה הם כתר לז"א

 שליש ת"ת על ראשו מכתיר כל המוחין

 נה"י חדשים יורדים ונתלין מאחוריו כצורת אות למד.

  

                                                             
נמצא הז"א  בג' שנים האחריםנשלמה  בחב"דוהנה הגדלה זו  וז"ל:... ע"גסועץ חיים ב' דף ט'  צח

ביוה"כ  ופריםסברי וכבר הוא נשלם במוחין כולם ולכן חייב להתענות מד חדבן י"ב שנים ויום אעתה 
 בשנת י"ג שנה ויום אחדוזה נשלם  הכתר לגמרי נתכל בחיבן י"ב שנה ויום אחד אמנם חסר עדיין 

 יורד על ז"א. בשנת הי"גע"כ ע"ש. הרי שהכתר  וכמ"ש בע"ה.
יסוד דאמא שהוא לבושו  ,גם ברדת הדעת... :וז"ל שער דרושי הצלם דרוש ב'דף ז' סוע"א ב' ע"ח  צט

 ראה וכן... ע"כ. .כי קו האמצעי יורד לבדויורד עמו ונצח והוד דאמא נשארו במקומן ואין זה תימא 
נמצא שיצטרך שתרד התבונה ותכנס בז"א יותר ותרד למטה ביותר  ןכם א וז"ל:... שער כ"ה דרוש ה'

שלה שהוא יסוד שבה שתחת הת"ת שבה ויורד  עייתפשט קו אמצהת"ת שבה  לישיששני כי בהכנס 
הוא היורד או בלבד . הרי שקו אמצעי ע"כ.. למטה יותר עד טבורא דז"א שהוא בסיום ב"ש ת"ת דז"א

משמע מכאן שהנה"י הראשונים שנכנסו בז"א עם המוחין התנתקו מהת"ת דתבונה והנה"י  וגםעולה 
הם יורדים ונתלים מאחורי הראש של ז"א.  החדשים הם מחוברים לת"ת דתבונה, וכמו שבאר איך

כאן צריך לשים לב שמה שאמר הנה  בעניין חטא עץ הדעת. ע"ש. שער הפסוקים דף ב' ע"בראה גם 
שכן כשיורד הת"ת להיות  בנה"י הראשוניםהוא מדבר ונ"ה נשארים במקומם שרק קו האמצעי יורד 

 והיעב"א.אשו. ועוברים אחורי ריורדים שם החדשים  הנה"יכתר בז"א גם 
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  דרק פשער מוחין דצלם 

 

החדשים מאחורי ז"א והטעם  נההנה"י דתבו עתה ענין ירידת והשתלשלותונבאר 

להסתכל פניה בפני ז"א  נהיורדים ונמשכים דרך פניו הוא כדי שתוכל התבו שאינם

כאשר תכפוף ראשה להסתכל בו בהיות פניה באחורי ז"א, ותכפוף ראשה ותביט בפניו 

דז"א שהוא נמוך ממנה ותאיר בו בהסתכלות זה, ואילו היו רגליה משתלשלים כלפי 

אד מאד וכאשר תכפוף ראשה פניו נמצאת פניה עם פני ז"א, והנה היא גבוהה מ

 . קלהסתכל בו אינה מסתכלת אלא באחורי ז"א

באחורי ז"א הוא  כריםשיעור אורך התפשטות והשתלשלות נה"י החדשים הנזוהנה 

סיום שליש העליון דתפארת דז"א, שהוא כנגד החזה שלו אשר  [אע" ח]אוצרות דף לעד 

שבמקום שמסתיים היסוד משם ולמטה יוצאת רחל נוק' דז"א באחורי ז"א כנזכר, 

ז"א, שם כנגדו מבחוץ מסתיימים הנה"י החדשים  תוךדתבונה שנכנס בפנים 

 . קאהחיצוניים

אורך נה"י הראשונים, עם כל זה  כשיעורשנה"י דתבונה החדשים שיעורם  ואף על פי

אל החיצוניים הנכפפים ומתעקמין ונכפלין  ביושראינו דומה המתפשטים בפנים 

הראשונים הנכנסים תוך ז"א מתפשטים  קבעורף ז"א, ולכן הנה"י ומתפשטין באחורי

רגלי דז"א, ונה"י החדשים שנכפפים ונעקמים לאחור, אינם מגיעין רק עד  סיוםעד 

 . קגבלבדהחזה כנגד 

                                                             
ובכך בירידת הכתר עליו הנה"י החדשים  פניה כנגד אחורי ז"אלעיל ביאר הרב שעמידת התבונה  ק

, ואם הייתה התבונה עומדת פניה עם פני ז"א, בירידת הכתר על ז"א הנה"י החדשים באחוריונתלין 
להאיר לו,  ני ז"אלהסתכל בפ, וגם כשתכפוף פניה להסתכל בו לא תוכל התבונה על פניוהיו נתלים 

בשער הארות זו"ן בנה"י החדשים כמו שכתב  יהיו מכוסיםגם כן  פני ז"א ועוד, באחוריוותסתכל רק 
ְבאֹור ְפֵני ֶמֶלְך  )משלי ט"ז ט"ו( שיהיו פני ז"א מכוסין בלתי מאירין דכתיב שאין ראויוז"ל:...  פרק א'
ים  כמו שביאר לעיל.  כך לשני הטעמים. ולכן הייתה עמידתה ע"כ... ַחיִׁ

אך קו אמצעי עטרת  עד סיום רגלי ז"אהראשונים שנכנסו בז"א הנצח וההוד מגיעים  הנה"יהנה  קא
. רחל נוק' דז"א, ומשם יוצאים אורות של אימא ובונים באחור את עד החזה דז"אהיסוד מגיעה 

דנוק' וזה מובא שסיומם מגיע לתוך כתר  הנה"י החדשיםמגיעים  שםובגובה זה שהוא עד החזה, עד 
 . וכמו שיבאר בהמשך.סידור ב' דף ע"א ע"א למעלה. ראה למען שמובסוף כוונת תיבות 

בלבד,  החזההיא עד  עטרת היסודאבל  סיום רגלי ז"אבלבד מגיעים עד  שרק נצח הודלדייק  צריך קב
לעטרת ולא  לנצח והודשביאר לעיל ולקמן, שגם שם הכוונה רק  בנה"י החדשיםשייך גם  דיוק זה
 היסוד.

, וכידוע שהציורים אינם לעיל פרק ג'שצייר  מצורת הלמדהרב מבאר ציור לכאורה קצת שונה הנה  קג
רק לשבר את אך אינו כן בפועל למעלה שאין שם לא ציור ולא אות  .עניין אחדקצת אלא להמחיש לנו 

כזה אין מצב חור , הנה מה שצייר את הלמד לעיל אינו מדוייק מבשרי, שכן מה שנתלין לאהאוזן
ביותר מה שאמר קשה  ואז מאוד. ביושר הרחקכלפי פנים אלא הרגליים יתלו  ים יתכופפושהברכ

)ואולי שהאריך בתיאורים כדי שנשים לב  ,באחורי עורף ז"א הנכפפים ומתעקמין ונכפלין ומתפשטין
כאן הציור הנוסף  ונתעורר להבין שלא זה ולא זה במציאות ורק ציור רחוק מהאמת( וכך נוכל להבין
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על ידי התפשטות נה"י חדשים האלו באחורי ז"א עד החזה, נמצא שכל והנה 

ם באותם האחוריים שולטיהאחוריים דז"א מתכסים, ואין החיצונים והדינין 

  .עליונים דזעיר

וורא והלבנונית שבאחורי עורף ז"א, וכל לבנונית אחורי יאותה הח נתשכל בחיודע 

מא אשר הם בחינת הכתר שלו יהגוף והכתפים שלו כולם הוא בחינת אלו הרגלים דא

ח ע"ב( "באדרא רבא )דף קכ כרתשכל אותה החוורתא הנזבאופן המקיף את ז"א, 

 נתעלה בגולגלתא וכן אותה החוורתא המתפשטת באחוריים הכל הוא בחישיש למ

ע"ב דף קכ"ח  באררא באד אמרשה מסוד . וזה קד, הכותר ומקיף לז"אכרהכתר הנז

, ומהאי גולגלתא נפיק חד עיבר חוור דנחית לגולגלתא דז"א, שונולה על בחינת א"א וז

 וזה ודאי יורד אחורי רישא דאריך. 

שהוא סיום הרגלים דתבונה  כרית הזה שהוא בחינת כתר הנזכי על הלבנונודע 

החיצוניים, נמשך ומלביש עליהם בחינת חד קוצא דשערי הנמשך מראש ז"א דרך 

, ונמשך גם כן עד החזה דז"א, ע"א עורפו בין ב' כתפין כנזכר באדרא רבא דף קכ"ט

וריים. כדי לכסות הכתר מחשוף הלבן אשר שם, ולכן נמשך קוצא דשערי דרך האח

 . קהוועוד טעם ב' כדי שלא לכסות הפנים דז"א, לכן נמשך דרך אחורי

                                                             
, ועוד צריך להבין מרוחקים מאודהם אבל כנראה  עד החזהשמבאר לנו שהנה"י החדשים מגיעים רק 

. הרי היא דבוקה עם ז"א, והם באהבה איך יהיו מסתיימים בכתר דרחל כמו שכתב בסידור בתיבת
להבין מעט פשטם אפשר הנה מתוך וז"ל:...  ע"ג ד"ה אמנםסונה"ש דף ח' . ראה מאודרחוקים 
לית מחשבה תופסת  כי הם סודות נעלמים עמוק עמוקאעפ"י שאין לסודם דוגמא עם הפשט  מסודם

 . היעב"א... ע"ש. דיבור אלא שדברה תורה כלשון בני אדם כןשכל בהם 
שמכסים  הנה"י החדשיםשאחורי הראש דז"א שהם בחינת  החיווראהרב מתחיל להשוות את הנה  קד

המבוארת באידרא רבא  אותה הבחינהכמו שיבאר, שאומר שהיא לאה ום ומק האחור דז"אאת כל 
גם בז"א כמו שכתב  ישבא"א  שיששמה שמוזכר באידרא להבין שכל זה בחינת כתר בכל הפרצופים. 

 .אש"ל דף ל"ח ע"א אות ג'וראה ע"ח שער כ"ה פרק ה' ב
 הקוצא דשעריהם אותם ונימין  יש גם כן בחינת חיוורא בז"א כמו בא"אשביאר שיש  הרי אחר קה

ימין בצד הפנים  גם מבואר באדרא שיש חיוורתא הנהקבוצות שערות לכסות את הכתר החיוורתא. 
", ויש גם ַאְרַבע ֵמאֹות ֶשֶקל ֶכֶסף ֹעֵבר ַלֹסֵחרהויות וכן באחור שם נקראת החיוורא " ב'ושמאל והם 
הטעם הוא וז"ל:...  "כ דף ד' ע"ג למעלהבשעהכמו החיוורתא, וכן כתב הרב  וכן בפניםנימין באחור 

אנפייהו דא"א )כנגד( מפני שאלו השערות אשר בקוצא דשערי דא"א או דז"א היו נמשכים ותלוין לקבל 
לא א"א בז"א ולא ז"א בנוקביה להאיר זה בזה וע"י מעשינו  דלא יסתכלוןאו דז"א והוו מכסיין עינייהו 

א"א בז"א דיסתכלון כי היכי ערי באחורייהו דא"א ודז"א רמינן ושדינן להו להנהו ש במצות הציצית
 . ע"כ... וז"א בנוקביה

דז"א, ומה שמבאר שהנה"י רק באחור והם בפנים דא"א וכן בפנים יש חיוורתא  הרי לענייננו
נלע"ד. ועוד  ע"כשזה בחינה תוספת הארה דומה.  אושמאירים גם בפנים  או נלע"דהחיוורתא. 

שנכנסו בתוך הא"א, אשר באור  הנה"י דעתיקמבואר שנעשו מאור חוזר של  האדראבפירוש  במבו"ש
, וכך מבאר באדרא רבא וזוטא את חיוורתא ונימיןובאור חוזר עושים , אוזנים ועיניםעושים ישר 

החדשים. הנה הביאור  נה"ייש הכל ועוד שהם מהשעה"כ כנ"ל ב ז"א. וכן כאן בא"אהבחינות אלו ב
 . צריך עיון רבלו אבל התוצאה שיש בשניהם הכל. ועוד שונה בין שני מקומות א
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כי הנה נתבאר שקוצא דשערי מלביש על גבי ההיא חוורתא, שהם נה"י החדשים ודע 

באחורי ז"א מחציו  יעקב לאה אשתדתבונה, והנה למטה מההיא חוורתא יצאת 

כף במקום הדעת דז"א , ומסתיימת גם כן עד החזה, כי הלא היא יוצאת תקוולמעלה

יצאת דרך האחור בחינת לאה תכף מאחוריו כנודע. וכאשר נכנסו המוחין תוך ז"א 

, ירדו גם הנה"י החדשים ונתפשטו ונמשכו קז, וכאשר חנה הכתר על ראש ז"אכרתהנז

די יל את לאה העומדת שם פניה כנגד אחורי ז"א, וע וכסועד החזה כנזכר, והלבישו 

ים באחוריה, וגם שהלובן ההוא ממתיק הגבורות והדינים החיצונים שולטאין  הז

קוראים ללאה עלמא  קחהטעם שבספר הזוהרוזהו הקשים שבאחוריים דלאה כנודע. 

דאתכסייא, אבל רחל היוצאת אחר סיום הכתר הזה מהחזה ולמטה, נקראת עלמא 

 דאתגלייא. 

ומסופם  כתר זה שהם נה"י החדשים דתבונה הם מגיעים עד ראש רחל והנה סיום

, ובזה תבין טעם למה באדרות )אד"ר דף קמ"א קטרחל נוק' דז"א כתר וסיומם נעשית

ע"ב, ואדר"ז דף רצ"ו ע"א( לא נזכר רק נוק' תתאה רחל דנפקא מבין ב' דרועין 

 כלולהמאחורי ז"א, אבל לאה שהיא עלמא דאתכסייא כנזכר, לא נזכר כי הנה היא 

עצמה נעשית בחינת כתר דרחל לסיבה רחל, וכאילו היא  כתרונחשבת בכללות 

  .הנזכרת

מ"ש רז"ל )חולין דף ס' ע"ב( שאמרה הירח לפני הקב"ה, רבש"ע אי אפשר  ובזה תבין

                                                             
לאה  אלאלאה דור המדבר אשת יעקב קשר תפילין שלו, כמו שביאר לקמן בהארות זו"ן. אינה כאן  קו

במקרה המלכים ואחר שעולה  באצילותוהיא נבנית מאחוריים של התבונה שירדו  אחורי ז"אזו היא 
 ולאה. בפרק א' דשער יעקבי דאימא שבתוך ז"א, כמו שביאר כנגד הדעת נבנית מהמוחין של ז"א מנה"

למעלה אך עדיין  יוצאת לאהצריך להבין שיש זמן מסויים שנכנסים המוחין בז"א כולם, אז  הנה קז
שיש  שזה הזמן. ולכן צריך להבין חיוורתא שמכסה את לאהה של הנה"י החדשים שהוא אין לה כיסוי
אם יתאחזו בה החיצונים  ךכל אין קפידא ככיסוי החיוורתא בלא גם מהחיצונים,  בלאהיניקה גדולה 

ועוד שאינה נוק' עיקרית דז"א וגם שהיא אחוריים דאימא, והיא עומדת למעלה. ועוד  כמו ברחל
שער תיקון הנוק' שצריך שהקלי' שהם צורך גבוה שיקחו חלקם וחיותם כדי שיהיה שכר ועונש. ראה 

 .ב ולאהפרק ב' שער יעקוכן סוף  פרק א'
, דכל מלוי באתכסיא הואקרינא  יובלאדאיהו  ועלמא עלאה :...זוה"ק פרשת ויצא דף קנ"ד ע"ב קח

, הוא , ועל דא כתיב )במדבר יח כג( ועבד הלויהוא, דכתיב וישכב עמה בלילה דלאהאינון, ורזא דמלה 
לא ייא , ויעקב במה דאתכסהוא עלמא עלאה דאתכסיא תדירבגין לאמשכא מניה ברכאן לכלא, 

. הרי ע"כ.. , ורזא דא דכתיב )בראשית ב כד( ודבק באשתו.אתדבק ברעותיה, אלא במה דאתגליא
שלאה היא מכוסה וכל מעשיה בכיסוי הביא אותה אביה בלילה ולא ידע בה עד הבוקר, ויעקב אמר 

, והנה גם מכוסה לאהלמה העלית אותי למעלה לדרגה  בית לחם יהודהביאר  רימיתניללבן למה 
 מתתה לא מוזכרת בתורה.

דז"א רחל בסוף כוונת תיבות "למען  כתר דנוק'שהבאנו לעיל שהנה"י החדשים נכנסים לתוך  כמו קט
 .סידור ב' דף ע"א ע"אשמו" 
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בכתר אחד, פירוש כי הנה התפארת דתבונה הוא עצמו גדל  קילשני מלכים שישתמשו

הוא כתר דרחל הנקראת לבנה  סיומםונתארך ונעשה ממנו נה"י החדשים הנזכרים, ש

, לז"אבהתחלתו כתר  קיאדתבונה נעשה [בע" ח]אוצרות דף לוירח, באופן כי התפארת 

 . רחלובסופו כתר לנוק' 

מקיפים על רישא  ב'שהם  לםדצ ל"מ, שהם אותיות שלישיתה הנבאר בחינועתה 

עד תשלום חצי העליון של התפארת  דזעיר, שהם מבחינת חציה העליונה דתבונה

  .קיבז"א כנזכר שבה, כי משם ולמטה הוא כתר

דתבונה, והמ"ם חג"ת ם היא בלד דצ", כמ"ש בעזרת ה' שהלמענין הוא כךוהנה ה

ד אינה אלא "הלמואמנם דתבונה, והרי נגמרו עשר ספירות שלה. כחב"ד היא ב םדצל

עליון דתפארת דתבונה, כי חצי התחתון הוא  חציספירות וחצי, שהם חסד וגבורה ו ב'

  דז"א כנזכר.  כתרבחינת 

מא ישלהם הם גופא דא הכליםאלו המקיפים יש להם בחינה אחרת, והוא שוהנה 

, אבל האורות שבתוכם הם משותפים, כי הנה יש בהם אורות קיגדתבונה עצמה

 עצמה.  דתבונהיש עמהם ביחד האורות  וגםממש,  דז"אדמקיפים דמוחין 

                                                             
מוחק מתיבת "ובזה תבין עד כאן וכותב "וזה סוד שני מלכים  בית לחם יהודה א' דף קי"ב ע"גראה  קי

 משתמשים בכתר אחד".
 וז"ל:...שבועות דף פ"ט ע"ב  בשעה"כ דרושכמו שכתב הרב  וכן דנוק' נעשה יחד כתר דז"אהנה  קיא

כי הכתר דז"א והכתר ששמעתי ממוז"ל תוספת ביאור בענין הזה והוא כי כבר נתבאר אצלנו  ונלע"ד
 עוהענין הוא כי החסד המתפשט בת"ת דז"א להיותו במקום מגולה כנודדנוק' תמיד נעשים ברגע אחד 

וחציו יוצא ממקום  ,דז"א כתרחציו עולה למעלה ב שניים,הארתו ונגדל כפלים ונחלק ללכן ניתוסף 
 . ע"כ.. .כתר שבההחזה דרך אחורי הת"ת וניתן אל רחל נוקבא דז"א לצורך 

' וזה הנוקשחונה באותו זמן על  רביע הראשוןהוא רק  ברגע אחדשצריך להבין מה שאמר כאן  הרי
וכן אחד מלכים בכתר  שני. הרי על ראש רחלשאז הכל חונה  ן שמולמעעד  קונה הכלמתחיל בכוונת 

בעיונים . ראה רחלדנוק'  לכתר עימה ולכן כל לאה נחשבת כלולהשלאה תחת הנה"י החדשים, והיא 
 בעניין "שני מלכים בכתר אחד". והרחבות

והנה העניין הוא כך. " קטע זה קשה להבנה והעיקר הוא החלק השני שבו המתחיל בתיבותהנה  קיב
ספירות וחצי  ב'מד הוא רק לה .ם"דצל מ'ד דתבונה הוא ה"ם והכחב"ל' דצלת דתבונה הוא ה"שחג

 .כתרת הוא "שחצי התחתון של הת
, ואתה צריך להבין שהדבר אינו פשוט בפשטות שיש כלים לאורות המקיפיםמבאר הנה כאן הרב  קיג

ע"ח ב' דף י' ע"ג שיש כלים למקיפים. ראה  אך כאן הוא הנכוןויש הרבה דרושים שמבאר היפך זה 
. ממש שנתלבשה אמר ושם דצלם 'ם זו נתלבשה שלא אמר פה כי עיון צריך גם:... ד"ה נלע"ד חיים

 תוך מלובשת דצלם' ם שלהיותם אלא' ג בתבונה נתלבשו צלם בחינות' ג שכל הוא שכך ודאי ד"ונלע
 'ג תוך שנתלבשו דצלם 'ל-ב מה שאין כן גמורות ספירות' ד היותן ניכרו הזאת דתבונה ד' ראשונות

 הוא כי יען כן נקרא צלם הרי כי לזה וראיה. אמת וזה לבד' ג רק ספירות ד' היכר שם ואין אמצעיות
ד'  שהם התבונה מכלל הוא שגם פשיטא 'ם אות ואם כן כולה תבונה פרצוף שהוא א"קס גימטריא
 הלבושים גם כי יען הוא נתלבשו שלא זה בדרוש ש". ומלבוש בלי לבדם מוחין ואינם שבה ראשונות

ג' ו אמצעית' ג-ב כ"משא לבוש היותו ניכר זה ואין מוחין הכל אם כן ראשונות ד' מוחין 'ד בחינת הם
מפורש פסק מוהרח"ו שכך צריך להבין שיש כלים למקיפי הרי . ע"כ.. .גמור לבוש נקרא זו כי ותתחתונ
  .ל"מ
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ביש יש בחינה אחרת בכתר מה שאין כן במקיפים, והיא כי הנה הוא ירד ומלוהנה 

י שהיא בחינת אור מקיף אינו נכנס פל עף ומכתיר וסובב את ז"א כנזכר, ועל כן א

, ומשם הם מאירים למטה מרחוקשהם עומדים למעלה  כריםבחשבון המקיפים הנז

  .אינו רק מקיף גמורהכתר המסבב אותו בקירוב ובדיבוק  אבלבז"א, 

אורות  ןכם בתוכם ג בחינה במקיפים מה שאין כן בכתר, שהמקיפים האלו יש ויש

, אבל הכתר הכלי והאור הוא דתבונה, דז"אמקיפים  רא, ולכן נקקידעיללכר כנז דז"א

 הזל כם שהם רחוקים ממנו כנזכר, ע יפל עף , אבל הם אכללואין בו מחלק דז"א 

, כיון שבהם מעורב ומשותף אורות ז"א עצמו, שלו מתייחסים אליו ונקראים מקיפים

הוא שכולו  יפל עף חסים אל ז"א כלל. מה שאין כן בכתר שאולולא כך לא היו מתיי

 . קטוכתר שלו להקראעם ז"א מתייחס דבוק להיותו  הזל כם מהתבונה, ע

 בחינות הם,  ג' כי ונמצא כללות הדברים

 היא מוחין דז"א, שהאורות שלו והכלים דתבונה.  הא'הבחינה 

 , הם מהתבונה בלבד.קטזוהכתר דז"א, האורות והכלים[ הב']

והמקיפים דז"א, הכלים הם דתבונה, והאורות הם מחוברים ומשותפים, והם  [הג']

  אורות דתבונה ואורות דז"א:

  

                                                             
שניים שהם שלישיים וגם  דרך ישסו"תכאן מקום שאלה הרי כל המוחין דז"א הם באים הנה  קיד

, ואמר שהכלי והאורות למה אין בכתר מאורות דז"א, ואם כן דז"איש מהאורות ל"מ במקיפי ה
הוא דין . ונלע"ד שבמוחין דאחור בלבד הרי זה ת"ת אחדנה. איך החלוקה הזאת יכולה להעשות דתבו

ולא במוחין דפנים שיש לז"א אורות לכתר שלו כמו שביארנו שהצינון במוחין דפנים נעשה גם לחצי  זה
חור הת"ת הרי יש אורות לכתר דז"א במוחין דפנים אין שאלה ומה שאין אורות מוחין דכתר לז"א בא

ה לֹו , רק אימא מכתירה אותו באהבתה אותו בסוד מפני שאין כתר באחור לז"אהוא  ה ֶשִעְטרָּ רָּ ֲעטָּ בָּ
 נותוהטעם שאין ד' בחי אחור נתבבחי נותבחי ג'והרי הם  וז"ל:... בע"ח ב' דף נ"ה ע"ב. ראה ִאמֹו

. הנה הרב כאן מדבר ע"כ .באחור נותולזה ג' בחי בפנים םאי מפני שאין הכתר ניכר כבאחור הוא ג"כ 
ולכן כנ"ל  שייך לז"א. זה גם כן אמר שאין ניכר הכתר באחורבעניין מדרגות הנוק' אך באופן כללי 

 .יש לואך בפנים  באח' אין לו אורות מוחין לכתר שלו
שכבר ביאר עניין הכתר באורך, רק מה שחוזר  הכתר והמקיפיםכאן האריך הרב בהגדרות הנה  קטו

הכלי הוא דתבונה ויש בו גם אורות דתבונה אך  במקיפיםבדל ביניהם, ונסכם שהוא להבין הה
 הכתר, ודז"אעצמו ואף על פי שהם רחוקים מראש ז"א נקראים מקיפים  דז"אמעורבים גם אורות 

וכותר ראשו קרוב הוא דתבונה )וכמו שנדייק לקמן שהוא דווקא בכתר דאחור( אך להיותו  הכלי והאור
 .כתר דז"אשמו של ז"א נקרא על 

שליש ת"ת שהכלים והאור של הכתר הם מ האחור דז"א בבחינת כתרכאן מדבר על הנה  קטז
בכוונת דף ע"ד ע"ב בסידור ב'  וכן בשער כ"ה פרק ג'כמו שביאר הפנים בבחינת  הכתר, אך דישסו"ת
ים , ועל כן מצטנן גם שליש תחתון ת"ת דישסו"ת והאורות עוללכתר משלו, יש לז"א אור באהבה

 . אוצרות דף ל"ד ע"א אש"ל אות ג'לשליש עליון דת"ת. ראה 
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 שער העיבורים מבוא ל

 

יחד עם הרפ"ח ניצוצין שיאירו  והז"ת שבהם ירדו לעולם הבריאהאחר שיצאו הנקודים הנה 

 אדים בהתארכות של או"בהם עד התחיה שלהם, ביארנו שנשארו באצילות האורות של הנקו

 רפ"ח, כמו שביארנו בשער עסמ"ב, מתוך אבד"ווהכתר, הניצוצין שנשארו באצילות הם 

 ס"גמדרגות באצילות, ומשם  ו'נשארו  ע"במדרגות, משם  י"בבכל שם יש ניצוצין דהיינו 

'. הרי סימנם כנ"ל אמדרגה  ב"ןמדרגות, ומשם ב'  מ"המדרגות באצילות, ומשם  ד'נשארו 

 .ד"ואב

, ועולמות בי"ע עלה ברצון המאציל להחיות המתים, ולבנות מהם עולם האצילותכאשר 

מהבריאה לאצילות, בשלב ראשון להתחבר עם  שבהםהעלה הכלים השבורים עם הניצוצין 

 שנשארו באצילות בהתארכות של א"א ואו"א. וזה תחילת התיקון. אבד"וחלקיהם 

ומהם נעשה כל מה שיש  והכל כלול בהםה שלמעלה הניצוצין שירדו היה בהם מכל מ ברפ"ח

 . בעולמות העליונים וכל מה שמתהווה בעולם בכל ימי העולם

והם עיבורים, מהם  ב'-בחינות ו ג'-נתקנים בוהאצילות והיותם  זו"ןיבאר כאן תיקון הרב 

יש זה ו דמוחין שניעיבור , ואחר היניקה יניקהלתיקון הו"ק שלהם, ואחר כך  עיבור ראשון

 עיבורים.ד' בחינות ו ו' הרי פנימיותוגם  חיצוניותגם 

חודשים ונחלקים  ז'חודשים ו ט'חודש ו י"בבחינות עיבור עיקריים  ג'הרב שהם  ויבאר

הוא  א"אעיבור ראשון חודשים. ויבאר עוד שבחינת  ז'-ו ט'ופנימיות  ,ט'-וי"ב לחיצוניות 

או"א. ובעיבור של הפנימיות עיקר הם  תבאמצעוהמשתדל בעיבור זה והוא עיקרי אלא שהוא 

 שם.  טפלוא"א  או"א

אחר שבו ואז  ו"קבחינות שכן תחילה צריך לתקן ה ג'-עיבורים ו ב'שרק בז"א יש  ויש להבין

כמו שמבאר לקמן  מתנהג על ידי זו"ןכי כל העולם כולו , וזה דגדלות יבואו המוחיןהיניקה 

 תוספתהבחינות שבאו בסוד רק ח"ו יסתלקו  כדי שבעת הפגםולכן  בשער המלכים פרק ב'

 וכמו שיבאר. עיבור אחדלשאר הפרצופים ואפילו לנוק' יש רק אך  בלבד, ולא יחרב העולם.
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 ארק פשער העיבורים 

 

, הענין הוא קיזביארנושו מא כמיהטעם למה הוצרכו זו"ן להתעבר גו מעוי דא הנה

ו, שהנה קודם שנאצל עולם ל בענין המלכים שמלכו בארץ אדום ומתמבואר שה במ

תמיד בספר הזוהר בשם זה יצאו העשר ספירות הכוללות כל העולם  כרהאצילות הנז

האצילות בכללותו, ויצאו נפרדות זו מזו, כי היו זו למטה מזו, וזו מקבלת מזו 

, רק היו בסוד כללות, שכל קיחשלמעלה ממנה, ולא היה בשום אחד מהם בחינת פרצוף

לן, והיה הכללות מעורב בהם בכל אחד מהם, והיו בלתי סדר אחד היתה כלולה מכו

ידרא ותיקון, עד שאחר כך עתיקא קדישא אתקין גרמיה בקדמיתא, כנזכר בריש א

, ונקרא בחינת אריך, אח"כ פירותס' י-הכתר נעשה פרצוף שלם ב רתואז ספי קיטבאר

 . עיללביארנו שו נעשו או"א, כמ ינהבוכמה מח

, אשר מהם נעשים זו"ן אחר התיקון, לותתיקון הז"ת דאציעתה בבא עת וזמן והנה 

הנה היה בתחילה כל אחד מהם מובדלת מחברתה הבדל גמור, והיו נקראים רשות 

, איך לסיבה זאת לא יכלו הכלים האלו לקבל האורות עיללביארנו שו הרבים כמ

ם א לאשבתוכן ונשברו ומתו, ולכן רצה המאציל העליון לתקנן, ואי אפשר להתקן א

ה בסוד פרצוף אחד מקושרים ז הזבה יחד ויתקשרו ז ששה קצוותיתחברו כל ה ןכ

                                                             
ביאר סדר התיקון בכללות איך המלכים שירדו בבריאה  אנ"ך פ"בושער  הברודים פ"א שער לעיל קיז

 מ"הע"ב ס"ג דא"ק ונולד שם  זיווג דא"ק לגרום שם ע"ב ס"געולים למ"ן לפרצופים העליונים עד 
ם ט' ספירות דב"ן תשלום שם ב"ן דרך העיניים ומזה נתקן עולם  החדש ויוצא דרך המצח וכן יוצאי

האצילות, כאן הרב מפרט יותר את מה שביאר בקיצור שם, ומה שצריך תחילה להבין שמה שאמר 
שכן בעיבור שני דמוחין דז"א, נוק' אינה נכנסת עימו  עיבור ראשוןנכנסים זו"ן במעוי דאימא, הוא 

 לעיבור כנ"ל.
אחת מתחת לשניה  בחד סמכאאיך תחילה היו הנקודים בבחינת נקודות בלבד  הרב מבארהנה  קיח

ואין ביניהם אהבה ואחווה  בסוד רשות הרביםואין קשר ואין השפעות חיוביות מאחד לשניה שהיו 
וזהו התיקון שיש  רשות היחידבסוד פרצוף שהוא מכריע קווים ימין ושמאל ואמצעי ג' -ולא נכללים ב

 השפעה בין הקוין והפרצופים מלבישים זה את זה ויש אחדות ואהבה ביניהם. כלים גדולים ויש 
ותאנא, כד סליק ברעותא למברי אורייתא, טמירא  :ע"א אידרא רבא דף קכ"חלשון הזוה"ק  וזה קיט

... ע"כ. יתקן בקדמיתא תקונויתרי אלפי שנין, ואפקה, מיד אמרה קמיה, מאן דבעי לאתקנא ולמעבד, 
כל רישא דעמא דלא אתתקן הוא מכאן אוליפנא, וז"ל:...  בא דף קל"ה ע"אאידרא רוכן ראה 

, ואי איהו לא מתתקן בקדמיתא לא כלהו מתתקנן, ואי איהו מתתקן בקדמיתא, לית עמא מתתקנא
עתיק שצריך התיקון להתחיל מהספירות הראשונות באצילות הוא הרי . ע"כ... יכלין עמא לאתתקנא

באות הבאה מלשון שער הברודים משמע שמהנקודה ראה הפרצופים. ואז נתקנים כל שאר  יומין
כמו שכתב  מכתר דב"ןהראשונה נעשה נוק' דעתיק, אך אין סתירה מפני שנוק' דעתיק ודא"א נעשות 

כאן  כרהנז העתיקא קדישאוהביאור הוא דע כי זה בביאור תלת רישין וז"ל:  בפרק א' משער עתיק
כתר ספירת ה נתמבחיהנעשים  דעתיק ודא"א הנוק'ת מ"ה אלא על מדבר על הזכר הנעשה מבחינ אינו

 ע"ש. .ע"כ.. של הנקודות של המלכים דמיתושל שם ב"ן 



 סה                     הישועה                        אוצרות   

יחזרו להיות רשות  ךכדי יל ביאור הפרצוף מקושר דרך קוים מה ענינו, וע קככנ"ל הזב

, ואמנם כדי שיתקשרו ז"אכלול הנקרא  [גע" ח]אוצרות דף ל חדארצוף היחיד שהוא פ

מא, ושם יתאחדו בסוד העיבור, ים במעוי דאויתחברו יחד הוצרך להעלותם ולהכניס

ויתחברו ויתקשרו יחד יחוד גמור, ויצאו אחר כך בזמן הלידה בבחינת פרצוף אחד 

 הוצרךמיוחד בכל פרטיו, וגם ספירה השביעית שהיא מלכות הנקראת נוק' דז"א, 

 . קכאשגם היא תהיה כלולה עמהם לצורך היחוד הראוי לה עם ז"א בעלה כנודע

יש בעיבור, וכל בחינה  קכבבחינות ב'מהו עניני העיבור ונאמר, כי הלא  עתהונבאר 

הדברים שתחלת הכל היו זו"ן בסוד העיבור, והיו ביאור כלולה מב' עיבורים שהם ד'. 

בבחינת תלת כלילן בתלת, ונקודת המלכות כלולה עמהם, ואחר כך נולד והיה לו זמן 

ורך המוחין שלו, שאז נקרא זמן לצ שניעיבור  לוהיניקה, ואחר כך הגדיל והיה 

זמנים, עיבור דתלת, ויניקה, ועיבור שני ג' עיבורים, והם  ב'הגדלות. ונמצא שהם 

 . חיצוניותבסוד  א'דמוחין, והרי הם בחינה 

עיבורים, וכל זה  ב'בשלשה זמנים ו דוגמתה שניה היתה לו בחינה אחרת ואחר כך

                                                             
אבל מה שנשתנה עתה מבראשונה בעת יציאת הנקודות מן העינים  וז"ל:... פרק ג' משער הברודים קכ

ה בפני עצמה, וכן על הוא זה, כי אז היתה נקודת הכתר במקומה בלבד, ואחריה נקודת החכמה לבד
נמשכה ונתפשטה  אבל עתה ניתוסף תיקון גדול והוא כי נקודת הכתרדרך זה כל העשר ספירות. 

ממקומה עד למטה קרוב לסיום רגלי א"ק, כמ"ש במקומו בעזרת ה'. וזה ההתפשטות הוא כל שיעור 
עתיק יומין דכורא, . וכן על דרך זה היא נוק' דעתיק יומין, ונקודה זו הנקרא בשם עולם האצילות

וכן עשו כל השאר אריך ונוק' הנעשה מן הטעמים של מ"ה כנזכר, גם הוא נתפשט השיעור הנזכר. 
 :מא וזו"ן, והלבישו זה את זה מעתיק עד בחינת זו"ןיואבא וא

האצילות בין של העתיק בין של האריך בין של זו"ן כולם שוים בסיומם, והם  באופן שכל רגלי פרצופי
. הרי ההבדל בין ע"כ... יחד מעט למעלה מרגלי הא"ק, ושם הוא סיום כל האצילות מסתיימים

יש תוספת והוא עיבור ראשון להיעשות וכאן בפרצוף ז"א הנקודים ועולם התיקון שהוא האצילות. 
. שיש בז"א ב' עיבורים הג"ררשות היחיד לקשר הו"ק שלו ורק אחר כך יבוא התיקון השני שיקבלו את 

 יבור שני דמוחין דגדלות. וכמו שיבאר בהמשך. עניקה וייבור ראשון ע עי"משהם 

שגרמו לשבירת המלכים וצריך להבין שהתיקון הוא בביטול  י"א סיבותלהבין שמונה הלשם שהיו  הנה
כלי גדול לאורות, ושיהיו בג' קוים ושילבישו אחד את השני וישפיעו אחד  כגון שיהיהסיבות אלו: 

מצום לפרצופים התחתונים שיוכלו לסבול וגם שלא יהיו סיגים וכו' בכך הוא לשני ושהאור יצא בצ
 התיקון השלם.

ביארנו לעיל שבעיבור הראשון נכנסים כל השבעה מלכים יחד במעוי דאימא לתיקון על ידי הנה  קכא
בבחינת נקודה באחור, ואחר כך יבנה  והנוק' עמוהעיבור הראשון שבו יתקשרו כל הו"ק לפרצוף אחד 

תה באחור, ואז בעיבור השני דמוחין דגדלות, יבואו מוחין דגדלות לז"א והוא יעביר הארתם לנוק', או
הוא היותם בעיבור ראשון יחד והיותה אחור  אך מה שגורם שז"א יעביר מוחין לנוק ויבנה אותה

חל וטעם הדבר בקיצור הוא, לפי שר וז"ל:... בשער הארות זו"ן פרק א'באחור עמו כמו שכתב הרב 
ז"א  דייל כנודע, ואינה נתקנת רק ע אאספקלרייא דלא נהרא מגרמהיא נוק' דז"א עיקרית, והנה היא 

לא היה , כרבעלה, ולולא שמתחילתה היתה עצם מעצמיו ובשר מבשרו בתכלית הדיבוק והקישור הנז
יחד  שהדיבוק וכניסתם לעיבור ראשוןהרי . ע"כ... אחר כך לתקנה ולהאיר לה כל הצורך לה חושש

, וזה עם ז"א בעלה כנודעלה  לצורך היחוד הראויגרם שיאיר לה ובהמשך יזדווג עמה, וזה שכתב. 
 .פנים בפניםבגדלות שיהיו 

 הבחינות שהם חיצוניות ופנימיות, שהם עולמות ונשמות.ב' מתחיל כאן לבאר  קכב



 אוצרות חיים                                                סו

, אבל ו'זמנים. הגם שהזמנים הם  ו'עיבורים  ד', באופן שהם הפנימיותלצורך 

. ונבאר ענין החיצוניות והפנימיות מה ענינם, כי ד'העיבורים שבהם אינם רק 

, והפנימיות הוא בחינת העולמותמציאות  [דע" ח]אוצרות דף להחיצוניות הוא בחינת 

 . הנשמות

בחינת היא  א'בחינות, ה ב', כי הנה בזו"ן ועל דרך זה בכל הפרצופים, יש והענין הוא

החיצוניות דזו"ן  מזהחיצוניות שבהם, שהוא כדמיון גוף אל הנשמה שבפנים, ו

דאצילות נבראו כל העולמות כולם דבי"ע כנודע, כי כל הנבראים והבחינות שיש, 

ה וז קכגכולם הם בציור דמות פרצוף אדם כנזכר בספר הזוהר ריש פרשת תולדות

מלאכים כולם הם מבחינת חיצוניות , דכל שייפא ושייפא אתקרי אדם, ואפילו השונול

הנשמה אל  כעיןיש בחינה שניה, והיא הפנימיות שבו, שהיא  אמנםזו"ן דאצילות. 

הגוף שבחוץ, ומבחינה זאת נבראו כל הנשמות דבני אדם הצדיקים, נשמת הזכרים 

 . קכדדז"א נוק', ונשמת הנקבות מז"אמ

ם, חוץ מהנשמות שהם כי נשמת הצדיקים הם יותר פנימיים מהמלאכים כול באופן

מבחינת בי"ע כנודע, וגם נשמות אלו יהיו בחינת פנימיות אל ערך המלאכים אשר הם 

                                                             
ל מַ  :...בע" ד"דף קלפרשת תולדות חלק א  הזוה"ק וזה לשון קכג א ֲחֵזי, כָּ ְשַתַדל ְבאֹוַרְייָתאאן תָּ  ְדאִׁ

א ְיאּות,  א ַעל ִתקּוֵניּה ְכְדקָּ דָּ א ְועֹובָּ דָּ ל עֹובָּ א, ְוִקֵּיים כָּ ְוֵלית ָלְך ָכל ַשְייָפא ְוַשְייָפא ְדָקְייָמא ִאיהּו ִקֵּיים ַעְלמָּ
ָיה ְבָעְלָמא א ֵביּה ְבַבר ָנש, ְדָלא ֲהֵוי ְלֳקְבֵליּה ְברִׁ ְייִמין  ה ְדַבר ָנשְכמָ . ְדהָּ ִאיהּו ִמְתַפִליג ַשְייִפין, ְוֻכְלהּו קָּ

י ָנֵמי ַעְלָמא, ְוֻכְלהּו ַחד ּגּוָפאַדְרִגין ַעל ַדְרִגין ִמְתַתְקִנין ִאֵלין ַעל ִאֵלין  ין ֻכְלהּו ַשְייִפין ָהכִׁ ל ִאינּון ְבִרּיָּ , כָּ
ְייִמין ִאֵלין ַעל ִאלֵ  ן ֻכְלהּו, ַשְייִפין, ְוקָּ א ָהא גּוָפא ַמָמשין, ְוַכד ִמְתַתְקנָּ א ְכַגְווָנא ְדאֹוַרְייָתא. ְוֹכלָּ , ְדהָּ

ן ֻכְלהּו, ִאְתֲעִבידּו ַחד ג ְייִמין ִאֵלין ַעל ִאֵלין, ְוַכד ִמְתַתְקנָּ א ַשְייִפין ּוִפְרִקין, ְוקָּ א ֹכלָּ ן אֹוַרְייתָּ א. ֵכיוָּ ּופָּ
ֶרץ ְדִאְסַתַכל דָּ  אָּ ה הָּ ְלאָּ ִשיתָּ מָּ ה עָּ ְכמָּ ם ְבחָּ ה ַרבּו ַמֲעֶשיָך ְייָּ ֻכלָּ ַמר, )תהלים קד( מָּ ַתח ְואָּ א, פָּ א דָּ דָּ ִוד ְבעֹובָּ

ְנָך.   ִקְניָּ

ְשַתֵדל ַבתֹוָרהבֹא ְרֵאה, : והנה תרגום הזוה"ק י ֶשמִׁ ל ַמֲעֶשה ּוַמֲעשֶ ָכל מִׁ ם ּוְמַקֵּים כָּ עֹולָּ ה ַעל , ְמַקֵּים הָּ
ם. ֶשֲהֵרי  עֹולָּ ם ֶשֵאין ְכֶנְגדֹו ְבִרּיָּה בָּ דָּ אָּ ר בָּ ר ְוֵאיבָּ ל ֵאיבָּ אּוי, ְוֵאין ְלְך כָּ רָּ ְכמֹו ֶשָאָדם ֶנֱחָלק ִתקּונֹו כָּ

ים ִנים ֵאלּו ַעל ֵאלּו ְלֵאיָברִׁ גֹות ְמֻתקָּ גֹות ַעל ְדרָּ ם עֹוְמִדים ְדרָּ ם ְך ַּגם ָהעֹוָלםכָ  - ְוֻכָלם ּגּוף ֶאָחד, ְוֻכלָּ ל אֹותָּ , כָּ
ִנים  ם ְמֻתקָּ ִרים ְועֹוְמִדים ֵאלּו ַעל ֵאלּו, ְוַכֲאֶשר ֻכלָּ ִרים ֵאיבָּ ם ֵאיבָּ ֵנה גּוף ]אחד[ ַמָמש -ְבִרּיֹות ֻכלָּ . ְוַהֹכל הִׁ

ִקים ְועֹוְמִדים ֵאלּו עַ ְכמֹו ֶשַהתֹוָרה ִרים ּוְפרָּ ה ֵאיבָּ ל ַהתֹורָּ ִנים . ֶשֲהֵרי כָּ ם ִנְתקָּ ַנֲעִשים גּוף  -ל ֵאלּו, ּוְכֶשֻכלָּ
כְ  ם ְבחָּ ה ַרבּו ַמֲעֶשיְך ה' ֻכלָּ ַמר, )תהלים קד( מָּ ַתח ְואָּ ִוד ִהְסַתֵכל ַבַמֲעֶשה ַהֶזה, פָּ ן ֶשדָּ ד. ֵכיוָּ ִשיתָּ ֶאחָּ ה עָּ מָּ

ֶנְך.  ֶרץ ִקְניָּ אָּ ה הָּ ְלאָּ  כגוונאקב"ה עבד ליה לבר נש  תא חזי ...:בע" ו"דף קפ 'חלק א . וכן ראהע"כ... מָּ
בבר נש דלא קיימא בחכמתא עלאה, דהא כיון שייפא ושייפא דלעילא, כלא איהו בחכמתא, דלית לך 
 . ע"כ..  דאתתקן כל גופא בשייפוי כדקא יאות

כל המשיל . וכאן הכל הוא אחד מחובר יחדאע"פ שיש הרבה בחינות אינם בלי חיבור אלא  הרי
וצריך להבין זאת ועל ידי  הרי הכל אחד באחדות נפלאהמקושרת  כל התורהוכן  דם אחדלא העולמות

 .לגאולה השלמה, וצריך אחדות שלמהכך נבין שצריך את הכל 
דאצילות הנקבות, והם למעלה מכל  נוק'דאצילות הזכרים, ומז"א מנשמות הצדיקים שהרי  קכד

והנשמות של אותו עולם גדולות  .נשמות ומלאכיםהמלאכים, ויש בכל אחד מעולמות בי"ע 
מהמלאכים של אותו עולם, אך המלאכים של עולם עליון כמו בריאה הם גדולים מהנשמות שבעולם 

 היצירה וכן על דרך זה בשאר העולמות.



 סז                     הישועה                        אוצרות   

 )ישעיהו ל"ג ז'( , וזה סודקכהמעולם ההוא שממנו חוצבו הנשמות, כמ"ש במקום אחר

ה ֲעקּו ֻחצָּ ם צָּ מאי  וצריך להביןאפילו מלאכי שלום וכו'.  קכו, ודרשו רז"לֵהן ֶאְרֶאלָּ

ר, ומה נשתנו אלו המלאכים מזולתם עד שהוצרכו לאשמועינן חדוש דקאמ אפילו

 הם אינם נכנסים.  אפילוש

המלאכים הם מהחיצוניות,  [אע" ט]אוצרות דף להענין מובן, כי להיות שכל  כרעם הנז אבל

והנשמות מהפנימיות, והנה יש בחינת מלאכים שהם קרובים יותר אל נשמות 

, ומהו דתימא שכיון מלאכי שלוםם נקראים הצדיקים יותר משאר המלאכים, וה

שבחינה זו יש לאלו המלאכים על השאר, והיא כת המלאכים שהם מקבלים נשמות 

ולכן  קכזהצדיקים כשנפטרים מעולם הזה, ואומרים לו יבא שלום וכו' כמ"ש רז"ל

נקראים מלאכי שלום, ומצד בחינה זו היה אפשר שיכנסו בפנימיות עם הנשמות, לזה 

 הם עומדים בחוץ, ואינם נכנסים בפנים.  אפילושהשמיענו 

 עיבור דתלתשלהם בלבד, בסוד  חיצוניותאם כן שתחילה היו זו"ן בבחינת ונמצא 

, ואחר כך באו יניקהוהיה להם זמן ה [בע" ט]אוצרות דף לכלילן בתלת, ואחר כך נולדו 

בבחינת ' בחינות אלו גהיה להם כל  שניה, ואחר כך פעם עיבור ב'להם מוחין ב

, יניקהכלילן בתלת, ואחר כך זמן ה עיבור דתלתשלהם, והיו בתחילה בסוד  פנימיות

                                                             
 בסוף הקדמה י"ט אמר שמואל שם.שער הגלגולים ראה  קכה
י ְיֱ וַ )ישעיהו כ"ב י"ב( "והא כתיב  וז"ל:... מסכת חגיגה דף ה' ע"ב קכו א ֲאֹדנָּ אֹות ַבּיֹום ַההּוא הֹ ִּיְקרָּ ִוה ְצבָּ

ק ה ְוַלֲחֹגר שָּ ְרחָּ )ישעיהו שנאמר  מלאכי שלום בכושאני חרבן בית המקדש דאפילו ". ִלְבִכי ּוְלִמְסֵפד ּוְלקָּ
ה ל"ג ז'( " ֲעקּו ֻחצָּ ם צָּ יּון ַמְלֲאֵכי ָשלֹוםֵהן ֶאְרֶאלָּ  . ע"כ"... ַמר ִיְבכָּ

ושהם בוכים אך בגמרא לא מבואר שהם בוכים מפני היותם מלאכי שלום ק שיש בגמרא ביארו ר הנה
 שאין להם רשות להכנס פנימה זה הרב מבאר כאן. חוצה

בר גמדא אמר ר' יוסי בן שאול בשעה שהצדיק נפטר מן  רבי חייאדאמר  :...ד ע"א"כתובות דף ק קכז
יבואו לם צדיק פלוני בא אומר להם לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עו אומרים מלאכי השרתהעולם 

אמר ר' אלעזר בשעה שהצדיק  על משכבותם יבא בשלום ינוחוואומרים לו  צדיקים ויצאו לקראתו
ואחת  בא בשלוםיוצאות לקראתו אחת אומרת לו  שלש כיתות של מלאכי השרתנפטר מן העולם 

 . ע"כ... יבא שלום ינוחו על משכבותםואחת אומרת לו  הולך נכחואומרת 

מלאכי לפי דברי הרב כאן אלו  מלאכיםשיש ב' דעות בגמרא אם צדיקים יוצאים לקראתו או הרי 
 .שלום

בכולהו גוהרקי  פ"ה ע"בבבא מציעא דף על מאמר הגמרא  דף י"ט ע"ג בעץ חייםמה שכתב  וראה
 וז"ש כאן שבכל הכסאות נשמות הצדיקים הם למעלה ממדרגת המלאכיםתסתכל לבר מר' חייא. הנה 

והיה נראה  עולה מאליוחוץ מכסא דר' חייא שהוא  המלאכים מעלים אותןשל נשמות הצדיקים היו 
ופירש שאלו שיותר כבוד היה שיעלו אותו המלאכים משתעלה היא בעצמה א"כ מה מעלה הזאת 

המלאכים המעלין כסאות של נשמות הצדיקים הם המלאכים שנחצבו עם הנשמה והכסא נושאת 
אבל  שהמלאכים מעלין את כסאסא נושא את נושאיו והארון נושא נושאיו ונראה כמשרז"ל הכ אותם

ולזה  שהמלאך אינו עולה יותר ממדרגתו אפילו נקודה א')באמת( הכסא מעלה אותן עד מדריגתן 
היתה עולה מאליה שלא היו המלאכים יכולין  הכסא של ר' חייא שהיתה למעלה ממדרגת המלאכים

שים שהצדיקים עוסקין בתורה ובמע דייל שעלקא ומגרמא נחתא כנ"ל לעלות עמה וזהו מגרמא ס
 :מדרגתן למעלה מן המלאכים וביםט
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 :קכחלצורך המוחין עיבור ב'ואחר כך 

 

 לי למזכרת

 בשש בחינות נתקנו המלכים ארבע מהם עיבורים

 חיצוניות ופנימיות עולמות ונשמות.גוף ונשמה 

 לאכים.נשמות הצדיקים מזו"ן דאצילות גדולות מכל בחינות המ

 יש מלאכים של בי"ע גדולים מנשמות של העולם שתחתיהם.

 מלאכי שלום מר יבכיון על היותם חוצה.

  

                                                             
והם בחינת כל העולמות החל מזו"ן וכל  חיצוניות העולמותלסכם הדברים שיש בחינת  הנה קכח

. ומה שיש בתוכם בחינת הנשמות החיצוניותבבחינת פרצוף זו"ן שהם נקראים בחינת העולמות בי"ע 
. פרצוף זו"ן בבחינת הפנימיותהם בחינת הפנימיות של העולמות כל מה שיש בתוכם והכל נקרא בציור 

 כמו שביאר בשם הזוה"ק לעיל. 

ושהאדם הוא בחינת  אדם אחדאיך כאן מבואר מה שאומרים בכל מקום שהעולם הוא בחינת הרי 
מה  שכתבנו בהקדמה להלק א'.עולם, איך האדם והעולם הם אביזרי לימוד העולמות העליונים כמו 

ֵלי,  וז"ל: אליהושאומר בפתיחת  א ְוכֹוְכַבּיָּא ּוַמזָּ א ְוִסיֲהרָּ א, ְוַאַפְקְת ִמְּנהֹון ִשְמשָּ א ְוַאְרעָּ אתָּ ְשַמּיָּ רָּ ּובָּ
ן ְועֹוִפין ְונּוִנין א ְדֵעֶדן ְוִעְשִבין ְוֵחיוָּ ִאין ְוִגְּנתָּ ִנין ּוְדשָּ א ִאילָּ א,  ןייִר עִ ובְ  ּוְבַאְרעָּ ְשְתמוְדָעא ְבהֹוןּוְבֵני ְנשָּ  ְלאִׁ

ִאין,  ְתַנֲהגּון ְבהֹוןִעלָּ ֵאי ְוֵאיְך יִׁ ֵאי ְוַתתָּ ן ֵמִעלָּ ִאין, ְוֵאיְך ִאְשְתמֹוְדעָּ ִאין ְוַתתָּ שכל מה שיש הרי ... ע"כ. ִעלָּ
אדם  ואיך הכל בצורת. שהם דוגמא העולם הזה העליוניםשנדע ונבין את העולמות רק בעולם הוא 
 .עולם שלם, והאדם הוא פרצוף אחד



 סט                     הישועה                        אוצרות   

 פרק ב'שער העיבורים 

 

זמני עיבור  ג'עתה סדר העיבורים בבחינת חיצוניות ופנימיות, ונאמר שהנה  ונבאר

 בי"במעשה דההיא דאישתהי ולדא  קכטחדש כנזכר בש"ס י"בהוא עיבור ד א'יש, ה

הוא עיבור  ג'חדשים המורגל תמיד בעולם, וה תשעההוא עיבור ד שניירחי וכו', וה

עיבורים  [גע" ט]אוצרות דף ל ב'שמשו  חיצוניותבבחינת  ואמנםחדשים.  שבעהד

עיבורים  ב'שמשו  הפנימיותחדשים, ובבחינת  ט'-וד י"ב-הראשונים, שהם עיבור ד

 . קלחדשים ז'-וד ט'-אחרונים שהם ד

, כרכנז תשעה-וד י"ב-עיבורים ד ב'שהנה בו שמשו  חיצוניותלבאר ענין ה ונתחיל

היה בבחינת אריך עצמו מבחינת נה"י  א'-ונאמר כי הנה העיבור ה א'-ונתחיל מן ה

, וענין קלאכרג' כנז-נעשה הו"ק דז"א בבחינת תלת כלילן ב שבו עצמושבו, ומהזווג 

בלבד, ולא נזכר בו בחינת  פירותס 'טזווג אריך הוא זה, שהנה נתבאר שאין באריך רק 

בסוד צדיק  דכר ונוק'דכר ונוק', כדמיון התמר כלול  כלול מלכות, אמנם היסוד שבו

, ואז נתעלו נה"י שלו בחג"ת שלו, אשר שם מצב קלבזוהרהפר בס כרכתמר יפרח, כנז

מא מלבשת ימא כנודע, שאבא מלביש חסד וחצי תפארת ימין, ואיומעמד אבא וא

אבא, והוד דאריך  שםתפארת שמאלי, ועלה הנצח דאריך בחסד שלו אשר גבורה וחצי 

דאריך בתפארת ששם בחינת הדעת, שהוא היסוד מא, ועלה יא שםבגבורה שלו, אשר 

                                                             
ירחי, ואכשריה רבה  י"בבההיא עובדא דאישתהי עד  שער אנ"כ פרק א'וכן לעיל  פ' ע"בדף יבמות  קכט

 . הרי שגם יש מצב כזה בעולם אך בימינו לא רואים דבר כזה.ע"כ... תוספאה
חודשים.  ז'חודשים ו ט'ים וחודש י"בזמנים של עיבור  ג'שמתחיל כאן לבאר יותר ולדייק שיש הרי  קל

וצריך ' חודשים. ז-חודשים ו ט'זמנים  ב' יהיו בפנימיותחודשים, ו ט'-ו י"ב' זמנים ביהיו  בחיצוניות
זמנים של  ד' בחינותהרי שיש  לפנימיות חודשים ויש גם ט'חודשים הוא לחיצוניות,  ט'שזמן  להבין

 עיבורים.
תחילה אסף אריך את רגליו למעלה ר"ל כי  הנהיבור, מבואר זה סדר הע פרק ב' משער ז"א לעיל קלא

נה"י שלו שעדיין היו מגולים... וכן עלו כולם עד שנמצא כמו שכתב כאן בהמשך 'ועלה היסוד דאריך  
צריך  א"א שהרי. ע"כ. שם מיניה וביה, והוא יזדווג שהוא יסוד דשניהם'בת"ת ששם בחינת הדעת, 

בור ראשון עיקרו הוא בא"א אלא שהיה על ידי התלבשותו באו"א, שזו"ן ילבישו את הנה"י שלו, לכן עי
 הוא יזדווג מיניה וביה ויגרוםואז ילבישו את יסוד דא"א ועל ידי שיסודות דאו"א שהם זכר ונוק' 

 לזיווג או"א.
רכַ  :...ע"אסוב "דף פ זוה"ק לך לך קלב מָּ א.  תָּ א ְדַכר ְונּוְקבָּ ִליק ֶאלָּ א סָּ ר לָּ מָּ ח ַמה תָּ ִכי ַצִדיק ִיְפרָּ אּוף הָּ

א ַצֶדֶקת, ְכגַ  א, ְדַכר ַצִדיק ְונּוְקבָּ א ְדַכר ְונּוְקבָּ ִליק ֶאלָּ א סָּ ה.לָּ רָּ ם ְושָּ הָּ א ְדַאְברָּ  . ע"כ... ְוונָּ

חבזוה"ק הרבה מאוד פירושים נאמרו על פסוק זה של  הנה ר ִיְפרָּ מָּ , ולהבין שדווקא עץ התמר ַצִדיק ַכתָּ
 ונעשה פריוהאבקנים שבהם מפרים את הפרחים  בעצמו זכר ונקבהבכל אחד אינו ככל עצי הפרי שיש 

נקבה שעושה פרי והזכר עץ זכר ויש  עץ יש התמר דווקא ולא צריך שני עצים אחד זכר ואחד נקבה, אך
אחד זכר  ב' עציםיש בו את האבקנים להפרות את הפרחים אשר בעץ הנקבה, ולכן דווקא הוא צריך 

שהוא דמיון יסוד זכר וגם נקבה אך לא מצאתי לזה  לגרעין התמרהשהכוונה  ושמעתיואחד נקבה. 
 . ע"ש. באורך. המיוחד בתמרמקור. גם בלי זה מובנים שאר הפירושים בזוהר, 
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היסוד של שניהם, חציו כאן וחציו כאן, ואז על ידי התלבשות נה"י שלו תוך אבא 

מדכר ונוק'  נכללריך ההיסוד דא קלגדםיל עדכר ונוק' ממש, אז הם מא עצמן, אשר יוא

נוק' מיניה וביה, והוציא אז החיצוניות דו"ק דז"א, תלת כלילן בתלת, ואת שימש 

ונמצא נו ותכלית כוונתו היתה להתלבש בתוכן כנ"ל. יבסוד פסיעה לבר, כמבואר אצל

מא, יאבא וא בתוךשעלית נה"י דאריך במקום חג"ת שבו, היה לטעם הנזכר להתלבש 

 גם היסוד שבו יזדווג מיניה וביה כנזכר וכמ"ש.  ל ידםעו ,דכר ונוק'שהם 

, והוא שכבר נתבאר לעיל שז"א היה בבחינת רשות הרבים ו"ק טעם שנייש  עוד

נפרדות זו מזו ותיקונם הוא לקשרן בסוד פרצוף אחד מיוחד נקרא רשות היחיד, ולכן 

באריך כלולים  הוצרכו גם הנה"י דאריך אנפין להכלל בחג"ת שלו עצמו, ויהיו אז ו"ק

, ויתקשרו קלדתלת כלילן בתלתכדי להכלל גם את ז"א שהוא ו"ק בבחינת  תלת גו תלת

 יחד. 

הוא לסיבת אריך עצמו, כי הנה  קלהוטעם הדברחדש,  י"בהעיבור הזה היה זמנו והנה 

. וגם יש כללות נה"י שלו שנכללו ו'נה"י שלו נכללו בחג"ת דאו"א, הרי הם כללות של 

 . י"באחרים, והרי הם  ששה, הרי הם כללות בחג"ת שלו עצמן

מתתא  ו'יש בענין אריך אנפין עצמו, שכמו שנכללו נה"י בחג"ת והם  עוד טעם ב'

 . י"ב, והרי הם ו'לעילא, גם נכללו מעילא לתתא חג"ת בנה"י 

מא, והנה יאבא ואגו , אלא שהיה בהתלבשותו דאריךכי הנה זווג זה הוא  עוד טעם ג'

נו שאבא יונק ידדיקנא דאריך, כמבואר אצל שמיניא עיקרו הוא ממזל מיזווג אבא וא

הזה הוא מג' שמות דמילוי  ח'-, וגם נתבאר שהמזל הי"גמא ממזל יוא ח'ממזל 

                                                             
אשר שם, א"א  על ידי יסודות דאו"אהכוונה  על ידםצריך לפתוח ר"ת(  ע"יהבנת רבי שאול )לפי  קלג

, שער העיבורים פרק ב' דף י"ח ע"געץ חיים ב' י ממה שכתוב ב. וזה לאפוקמיניה וביה יסודו מתייחד
, ולכן קשה שם להבנה, וראה שם דרך אחרת בהבנה שמשו או"אהכוונה שהם " שמשושכתוב שם "
אות ד'  רבי שאול באש"ל. אלא צריך להיות כמו שביארנו כאן על פי הגירסא. וכן ראה בהגוב"י ג'

 דיתב כ ייםחץ בעוכו' וכן הגירסא  ל מדכו"ן שמש מניה וביהאז על ידם היסוד דא"א הנכלוז"ל:.. 
וכו'  יסוד בעטרה מניה וביהכי היסוד דא"א נזדווג  דף ט"ל ע"גשער ה' ח"א פ"ח  מבו"שמבואר 

 אז על ידם יסוד דא"אוכו' אלא כצ"ל שמש  אז ע"י יסוד דא"א בע"ח הדפוס שמשויעו"ש. ולא כמ"ש 
 דלא יבוא לשון מניה וביה לפי הגהתו ודו"ק: יה בדפוס,גוכו' ולא כמ"ש שם המ

בסוד אחת תחת השניה  בחד סמכאכאן בעיבור ראשון נכנסים כל הז"ת לתיקון שכן הם היו הנה  קלד
ויהיו בג' קוים בעיבור זה נכנסת עמו ונתקנת יחד,  ,וצריך לתקן הו"ק של ז"א וגם הנוק' רשות הרבים

  בהתלבשות או"א כמו שיבאר בהמשך. בא"אעיקרו וזה העיבור . רשות היחידשזה סוד 

 ר"טרמ"ז אות ה טעם יפה כתב תלת גו תלתאמר א"א בו תלת כלילן בתלתשאמר כאן בזו"ן  מה
והם ספירות בעצם לכן בעלותם נה"י בחג"ת נכנסו  כבר נתגלו ו"ק. אפשר שלהיות כי בא"א .וז"ל:

ולא בפועל לכן אמר כלילן  היה בכחרק נה"י שהחג"ת  היו שם בפועל לאבהם דווקא... אבל בז"א 
 ח"י ע"ש באורך.-ח' -חלק א' פרק ז' מבו"ש שער ה'כללות לבד. וכן ראה הבנת באמיתות בסוד היינו 

 ו'נותן כאן ולגרום העיבור הזה. ו לעלותלמה היה צריך נה"י דא"א  ב' טעמיםלעיל הביא הנה  קלה
 חודש. י"בטעמים למה העיבור הזה היה 



 עא                     הישועה                        אוצרות   

יודי"ן הוצרכו  י"ב-יודי"ן, וכדי לקבל שפע מאלו ה י"ביודי"ן, ונמצא שיש בהם 

 חדש.  י"בלהתעכב שם 

זו"ן עצמו, והוא כי גם בז"א עצמו נכללו נה"י שלו  [גע" ט]אוצרות דף לבענין  גם טעם ד'

 י"באחרים, נמצא שהם  ו'', וכן חג"ת שלו נכללו בנה"י שלו הרי ובחג"ת שלו, הרי 

 בחינות. 

אחרות  ד'-היו ה ג'-בחינות שהם חג"ת, ובאלו ה ג', שהנה אלו היו תחילה עוד טעם ה'

 שלשה, נמצא שהם קלואשונותר 'ג-מהם מה חתוא חתכלילן בכל א נהי"םשהם 

 .י"ב, שהם ד'פעמים 

, ואח"כ כל ג'נה"י הרי  ג'-כי הנה המלכות צריך שתהיה נכללת בכל ה עוד טעם ו'

 . י"ב, הרי קלזשהם תשעה אשונותר 'ג-תהיה כלולה מאלו ה ג'אחד מאלו ה

 . קלחהוא בהיות ז"א תלת כלילן בתלת, והמלכות רביעית אליו הז לוכ

עיקרו הוא באריך, אלא שהיה ע"י היותו מתלבש תוך  וןראשנמצא שזמן עיבור  והנה

בחינת לבושין מזו"ן שילבישוהו מטיבורא  אליומא כי כוונתו הוא לעשות יאבא וא

חדש. וזה סוד מ"ש במאמר קו המדה  י"בונמצא שהיה זמנו  קלטדיליה עד סיומו כנז"ל

ל"ה ף דובספר הזוהר פרשת בראשית  [ז"ואתחנן דף נ שתזוהר חדש פר] קמתב ידכ

  .ירחי שתא י"בע"ב, שהנטיעות הם כקרני חגבים ואתנטעו ואשתהו 

נולדו זו"ן, ובא זמן היניקה. ובכח היניקה נתפשטו ו"ק ז"א ממה שהיה  ואח"כ

תחילה תלת כלילן בתלת, ונעשה עתה בחינת פרצוף גמור קשורים יחד זה בזה בסוד 

כי ב' עיבורים  עיללביארנו ש ובבחינת היניקה אין בה עיבור וכמוהנה קוים כנז"ל. 

                                                             
 .חב"דולא  חג"תאשונות שהם ר ג'-אן הכוונה הצריך להבין כ קלו
וכל  חב"דולא  חג"תאשונות שהם ר ג'-כאן הכוונה הושוב  ג'הרי נה"י כוללת כל ה מלכותהרי שה קלז

 .י"בויחד יהיו  ט'הרי  מהחג"תכלולה  מהנה"יאחד 
שהוא  ז"אשל המלכים שירדו ונכנסת עם  שביעיתכנ"ל הנוק' שהיא נקודה ה שבעיבור הזההכוונה  קלח

בעיבור זה הראשון והוא נקרא בסוד חג"ת שכלולים ביחד ראשונות שירדו ג"כ והכל נתקן  ו' נקודות
 אליו. רביעיתוהנוק'  ג'בנה"י הרי נחשב עיבור זה נה"י שהם 

שבעיבור עולה הנה"י דא"א למעלה לבטן אימא להיות שם בעיבור עם ז"א  'בשער ז"א פרק  קלט
 משל מהשמש: ומביא שם פרדס רימונים א' דף כ"ה ע"דה לותו וראשילביש את הנה"י דא"א כדי לג

שלא יוכל האדם להביט  הוא העלמוהשמש  גלוי ניצוץש בניצוץ השמשוז"ל:... כדמיון הבא להביט 
בעיניו ולא יזיקהו, וכן הענין  אז ישיג להביטויביט בו דרך מסכים  וכאשר יעלימהוברוב בהיקתו 

ולכן צריך  הנה"י דא"אשז"א צריך לגלות את הרי י שיתגלה.... ע"כ. באצילות כי יתעלם ויתלבש כד
 .וזהו תיקונולהלבישו 

" גבורה בוצינא דקרדינותא" שהוא בחינת "קו המידההרב בהרבה מקומות מזכיר את "מאמר  הנה קמ
", והיא המודדת מידות לכל ספירה ולכל פרצוף והיא מוחא סתימאהדעתיק שנמצאת בחכמה דאריך "

המקור שכותב הרב את  המקום היחידשבזה מציירת הוולד הנוצר שם, כאן זה מעוי דאימא  גוגם 
 תרשום לך אותו וזכור.למאמר קו המידה 



 אוצרות חיים                                                עב

, והענין נבארשו הם בלבד, אמנם עכ"ז גם ביניקה יש בה סוד עיבור בבחינה אחת כמ

מא, ונודע כי בחינת יהוא כי הנה היניקה הזאת הם יונקים מהשדיים והדדין דא

' ד-הוא בגימ' הוי"ה, ש י"שדששם  קמאנוי, והנה נתבאר אצלשדיהדדין נקרא שם 

 שלשה, שהוא גימ' רי"ו, וגם נעשה בחינת ע"ב. גם נעשית בחינת כ"ואותיותיו הם 

, כמבואר אצלינו בכוונת ויעבר ה' על פניו, ושם נתבאר שג' בחינות אלו ע"בפעמים 

, הוא ת"ת, שבחג"תקוי  ג'-, שמקומם הוא בשד"י' משהם גי כ"ו ע"ב רי"ושהם 

, ולכן מקום הדדין "וריגימטריא  גבורה, וע"בגימ' חס"ד ו כ"ועצמו, שהוא  הוי"ה

מא י, ומשד"י זה הם הדדים דאשד"ייחד הם  נות, וכל הבחיחג"תהוא בחזה שבין 

ע"ב שינק ז"א ונתפשטו, ונתקנו ג' קצוות ראשונות שלו, שהם חג"ת, אשר יש בהם 

ע"ב רי"ו  נת, ואח"כ גם הנה"י שבו ינקו משם ונעשו ג"כ בחישד"יכמנין  רי"ו כ"ו

 קמבהברֿפ שד"יא שבחג"ת הם רחמים ונק' חג"ת יש בנה"י, אל, כנודע שמה שיש בכ"ו

ִלין יָשדַ ֵבין ג( "בסוד )שיה"ש א, י  ַשַדי רא, שהוא מקום הדדין ממש, ובנה"י נקיָּ

, לפי שהם יותר דינים, כנודע שהדגש והרפה הם דין ורחמים. ַשַדיְוֵאל בדג'ש, בסוד 

ודי בזה.  עיבו"ר, שהם אותיות רי"וע"ב היניקה נמשכת מסוד  נתהנה נמצא שגם בחי

  .שנים ויום אחד ט' ויניקה זו נמשכת עד היותו בן

דמוחין, ועניינו הוא  ב'בא זמן הגדלות, ולכן צריך עיבור  [אע" מ]אוצרות דף  ךכר ואח

הוא מאריך  עיקרומא לתת מוחין לזו"ן, שהעיבור הראשון ימבחינת זווג אבא וא

מא, אבל העיבור השני יבאבא וא התלבשותושהיה ע"י  עצמו מיניה וביה כנזכר, אלא

ו להם, הפך מעיבור ראשון, והטעם מובן כמ טפלמא ואריך יעיקרו הוא מזווג אבא וא

איזה מעשים נאים של  יבאקעבי שאל טורנוסרופוס הרשע לר קמגבש"ס מובאש

הקב"ה או של בשר ודם, וכוונתו היתה למה לא נברא האדם מהול, והביא לו ראייה 

מהחטים הנבראים על ידו יתברך, ומהגלוסקאות הנעשים על ידי בשר ודם, נרמז מזה 

שיש דברים שהניחם הקב"ה ביד בשר ודם לתקנם, והוא לא תיקנם, ולכן אל תתמה 

אם העיבור שהוא לצורך ו"ק דז"א היה על ידי אריך אנפין, ועיבור ב' שהוא לצורך 
                                                             

וצירופו  עיבורהוא אותיות  ויעברסוד ויעבר הנה מלת  :...שעה"כ ענין ויעבור דרוש ז' דף מ"ו ע"ב קמא
וגם תעשה  כ"ואם תמנה הויה פשוטה שהיא  והנה שדי אוסוד העיבור נעשה ע"י היסוד הנקר ע"ב רי"ו

... י"שד' מתיבות אלו הם בגיב' כי  ויעבר ה'וזהו  י"שד יעלה הכל כמנין רי"ו נתובחי ע"ב נתאותה בחי
 ע"כ.

האות כמו שאנחנו בתוך ונהגו לסמן דגש נקודה  דגש ורפהביארנו לעיל בחלק א' שיש הנה  קמב
 .א  מעל האות, כזה  כמין פתחהרפה והיו עושים  נוהגים עד היום, אך בימינו לא מסמנים את

שאל אך המושג  אינה בש"סשאלה זו ששאל טורנוסטרופוס הרשע את רבי עקיבא הנה  קמג
וזו שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע " וז"ל: בבבא בתרא דף י' ע"אהיא בש"ס  טורנוסטרופוס הרשע

כדי שניצול אנו בהן מדינה של  את ר"ע אם אלהיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסם א"ל
וכן  מדרש תנחומא פ' תזריעב" ע"כ. אך כנראה שהיו שם באותו מעמד עוד שאלות וזה מופיע גיהנם

 שם הראיה מן התורמוס ומן החרדל, ע"ש. במדרש רבא בראשית פרק י"א
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דברים נתקנים על ידי התחתונים כנזכר, מא, כי יש ימוחין דז"א היה על ידי אבא וא

הג' מוחין אבל דז"א שהוא הו"ק.  עיקר ושרשובפרט במ"ש שעיקר הכל הוא להוציא 

 שבו הם בסוד תוספת אליו, כי לכך משתנים והולכין וחוזרין, ואינם בו בקבע. 

הוא שיש בו עתה ו"ק וג' מוחין שהם והטעם חדשים,  תשעהעיבור זה היה  גם זמן

 תשעה. 

דדיקנא דאריך אנפין ח' מא זווגם הוא מכח מזל יאחר ממ"ש לעיל שאבא וא עוד טעם

ווי"ן, ומשם נמשך בהם שפע, והיה בסוד עיבור  תשעהשיש בו ג' הויות דיודי"ן ויש בו 

 תשעה חדשים אלו לצורך המוחין. 

' שנים ויום א' שהיה לז"א, באו לו המוחין האלו מאז עד תשלום י"ג טאחר והנה 

 ים ויום א' שלמים, ואז נעשה ז"א בחינת גדול ונקרא אדם גמור. שנ

שנים הוא כי תחילה היה לו ו"ק, ואחר כך נמשכים לו ד' מוחין שהם  י"גהיות וטעם 

חכמה ובינה ודעת כלול מחסדים וגבורות, ואלו נמשכו לו תחילה בסוד מקיפים קודם 

, ואחר כך הם מוחין ד'הם  קמדשיכנסו בפנימיות כנזכר, שאז הם בלתי לבושים

כנזכר, ואז נכנסים ומתפשטים תוך  א'דתבונה ה נה"יתוך  [בע" מ]אוצרות דף מתלבשים 

', אחו"ג נתלבשו ביסוד בינה שהוא כלי -מוחין, שה ג', ואז אינם רק פנימיות ז"א

מוחין פנימיים,  ג'מקיפים ו ד', וו"ק. ונמצא שהם דעתבז"א, ונקרא א' ונעשה מוח 

  והבן: י"גהרי הכל 

 

 לי למזכרת

 סדר העיבורים חיצוניות י"ב ט' פנימיות ט' ז'

 עיבור ראשון א"א מזדווג מיניה וביה בהתלבשו ביסודות דאו"א 

                                                             
גו נזדוווטעם היותם שם בלתי לבוש הוא לפי שהנה בתחילה  למטה:... שעה"כ דף מ' ע"בראה  קמד

וכאשר נולדו ויצאו משם יצאו וניתנו תוך בטן אימא עלאה בסוד עיבור  או"א כדי להאציל אלו המוחין
כי כל דבר שבקדושה כך הוא שבכל מקום ומקום  ערום מבלי לבוש ואז שם נרשמו היותם ד' מוחין

ציל רצה המא ואח"כסתומה דצלם.  ם' ראונק אחד עושה רושם ואינו נמחק ולכן אז עשה שם רושם
ולא יש כח בזעיר  ...האלו האורות הגדולים להלביש המוחין האלו כדי שיהיה כח לז"א לסבולהעליון 

נו יוהוא מה שנתבאר אצל הוצרך לעשות להם לבושיםאנפין לסובלם בהיותם אורות מגולים ולכן 
הם של מתוכן למעלה ונשארו הכלים ה הבדרושים של המוחין איך נתעלו ונסתלקו אורות נה"י דתבונ

בסוד אדם כי ימות באהל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית  כלים רקים מבלי אורות הנה"י
עצמה על התורה שהוא ז"א. ואז נתלבשו המוחין  השממיתמי  ראתעצמו עליה היינו התבונה הנק

ג' דצלם בסוד ' לשם בשם  ראשל הנה"י דתבונה ואז נק םאורות בתוך הכלי נתשהם בחי כריםהנז
תוך רישא דז"א ואז נעשו  כרנכנסו בהיותם מלובשים כנז ואח"כ. הב'ן בלבד ושם נעשה רושם מוחי

ע"כ הנה  הפנימיים. זולתבחינות מוחין מקיפין ב' דצלם והרי נתבאר טעם למה היו צ'  בסוד אות
 וכאן הם ו' שהם בחינת היניקה.  לט'בשעה"כ חישב את הפנימיים 
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כל  שניהלעיל היה פעם  כרנבאר בחינת הפנימיות דזו"ן כי הנה אחר כל הנז ועתה

ר הא' היה בבחינת הפנימיות דאריך לעיל לצורך פנימיות דזו"ן, והנה העיבו כרהנז

, והיה זמנו תשעה חדשים, לפי שעתה מאידאבא ואאנפין עצמו, ולא על ידי התלבשות 

בפעם הזאת לא די שנכללו נה"י הפנימיים דאריך עצמו בחג"ת שלו, על דרך שהיה 

שלו עצמו, חב"ד דחצוניות, אמנם גם החג"ת שלו עלו ונכללו ב א'למעלה בעיבור 

עה ספירות דאריך אנפין עצמו נכללו והיו בבחינת שלש של שלש שלש, ונמצא תש

ספירות דאריך, ואז נעשה ו"ק  חדשים כמנין תשע תשעהשה העיבור בומזווג זה נע

 . קמהפנימיים דזו"ן גם כן

דמוחין  עיבור ב'נמשכים כל הנשמות כנז"ל )פרק א'(. ואחר כך היה  ומפנימיותם

ם בלבד, והענין הוא שהעיבור הזה הוא נעלם ועליון פנימיים, וזה היה בסוד ז' חדשי

גולגלתא מאד, שהוא בסוד שבעה תחתונות דעתיק יומין, המתלבשות תוך ז' תיקוני ד

, ומהם נמשך פנימיות מוחין דזו"ן, וכנגדם היה קמונוידרישא דאריך, כמבואר אצל

 עיבור זה ז' חדשים. 

ולת להשיג כלל בחצי עליון דחסד כי באותם השבעה תחתונות דעתיק יומין אין יכ ודע

ח ע"ב( שכל היולדת לז' יולדת "שבו, רק מחצי חסד ולמטה בלבד, ולכן ארז"ל )נדה ל

 , ואינו בעיבור כל הז' חדשים שלימים. קמזלמקוטעים

' חדשים, כמו זוראה שכמה צדיקים וחסידים קדושים כולם נולדו למקוטעים לוהבן 

' זזרח וכיוצא, כי כל אלו נמשכים מאותם רבינו ע"ה ושמואל הנביא ופרץ ו משה

 ' דגולגלתא דאריך, ודי בזה:ז-דעתיק יומין ל

  

                                                             
על אתר מצריך  בע"ח]א[ השמ"ש שעלה לחב"ד שלו,  בא"אא הראשון דפנימיות הו הנה עיבור קמה

עיון ואומר שכל הששה טעמים הנ"ל בו"ק דחיצוניות לא יצדקו באלו הו"ק, ומתרץ שאולי הזיווג היה 
שמקשה שם כמה קושיות איך יכול להיות דבר כזה  הרב יפה שעהדא"א עצמו.. ע"ש, וכן ראה חו"ב ב

מתי היה בחינת עיבור כזה ועוד, ומסיים שם הדברים קשים ואין ואיך יעלו בירורים כמה מדרגות ו
 בידינו להבין מרוב עוונותינו מסך על שכלנו והיעב"א.

ז' תיקוני -וגם ב בא"א כולושז"ת דעתיק מתלבשים  במבו"ש דףע"ש וכן  ע"ח שער א"א פרק ז' קמו
ם כמו הראשון אך פנימי גולגלתא והבדיל שם בין עצמם לשורשם, הרי שהעיבור הזה אמנם באותו מקו

 יותר. 
 שלא גומרת כל השבעה חודשים אלא לפני סוף השבעה חודשים יולדת. קמז
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 שער המלכיםמבוא ל
 

 ושבירת הכלים, יםוהוא אחרי שער הנקוד י"א-שער המלכים בעץ חיים הוא השער ההנה 

וז"א. וכאן הוא  ,או"א, א"א, שער עתיק לפניהוא ושם  ,שער המלכיםו התיקוןאז בא שער ו

למה כך סידרו זה וצריך להבין הסדר והעיבורים המוחין הפרצופים ואחרי כל שערי ם ג

 מוהרח"ו. 

. נראה בגניזה ,מסודר ממוהרח"ו ,נמצא כךחלק הראשון שאוצרות חיים בשביארנו  לפי מה

ולכן ביאר אחר הנקודים והתיקון  בשלמות שעור קומהכמו שביארנו שרצה לסדר לנו עניין 

והלבשת הפרצופים באצילות, ואחר כך פנה למוחין ולעיבורים,  קדושה כל האילןסדר 

על  העולמות להנהגה וקיוםוהוא  באופן זה םסדר יציאת הנקודי תבאר סיבלכאן תחיל מו

 .ידי פרצופי זו"ן

בשם השמן ששון שחמישה פרקים  י"גאות  הגוב"יתחילת שער המלכים יש  בעץ חיים

שם, וצריך להבין  חמישינו הוא הפרק היראשון אצלופרק ה מתחילת לימודוראשונים הם 

 אם גם הוא בתחילת לימודו אך הוא מהדורא תניינא.

במבו"ש דף כשבא מוהרח"ו לכתוב דרוש זה וז"ל בעץ חיים דמלכים  א'בפרק  כתב הרש"ש

אחר שנתבאר למעלה סדר עתיק יומין ומאיזה בחינה נעשה בין בכלים  ז"ל:...כתב ו כ' ע"ג

נתבאר אופן התחלת תיקון האורות של השבעה מלכים איך  'גלק ח 'בער בשת גם בין באורו

והנה  ,והאמת על נכוןאח"כ והוא העיקר  וכל זה קבלתי ממורי ז"לעלו בסוד העיבור כו' 

היה מעלים ומכסה ומלביש הדברים לסיבת שעדיין לא הייתי בתחילת למודי עם מורי ז"ל 

ולכן כשהתחיל לבאר לי אז ענין  י בשערים שעברושבארת יודע התחלת הדברים על הסדר

 הזל כם ועהעתיק יומין ביאר לי דרוש א' ונכתבהו פה ולא יכולתי לקושרו עם מ"ש עד עתה 

כי נראים דברים סותרים את הנ"ל וזה  רצוני לכתבו ואולי המעיין יוכל לקשר זה עם הנ"ל

 ... ע"כ. ענינו

על  הבית לחם יהודהץ חיים וכן תחילת ביאור על תחילת שער המלכים בע וראה שמן ששון

 תחילת שער המלכים.

 הם הדרושים האלולהבין שאין שום דבר שאינו כלל נכון ורק צריך לקשר באיזה עניין  ועלינו

ראה  .איך נעשו וחקור כל דבר היכן הוא נכון שהכל נכוןוראה בעניין עתיק ואריך ואו"א 

שהג' ראשונות א"א ואו"א  שם דף מ"א ע"אוכן  ,ודע כיד"ה  שער ההקדמות דף י"ט ע"ג

מבו"ש דף כ' מהכתר חכמה ובינה דנקודים. ראה ולא מלכים,  ז'-כל אחד מהד ג"ר-נעשו מה

 . וצריך הרבה לעיון.אש"ל אות ב' אוצרות חיים דף ל"א ע"גב נעשו הצלמים. ממה ע"ג

קלי' לתת שכר יציאת הז' מלכים ושבירתם שהיא להוציא ולעשות סיבת יבאר  בהמשך

 .וכל השתלשלות התיקון בפרטות מה קרה בכל שלבי התיקון לצדיקים. והנהגת העולם
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, ונתחיל לותאלו הכוללים כל עולם האצי לכיםמ' ענין ז הקדמה כוללת [גע" מ]אוצרות דף 

פר בכל ס כרהנז לותצימהמאוחר אל הקודם, ונאמר כי הנה נודע הוא שעולם הא

נקודות שיצאו מנקבי העינים דא"ק הנ"ל  י'-הנה הוא נעשה מבחינת אותם ה זוהרה

  .קמחבאורך

יצאו בלתי תיקון, ואח"כ נתקנו באופן זה שנבאר בקיצור, והוא כי הנקודה  ותחילה

הא' שנקראת כתר נתקנה עתה והיתה בג' בחינות שהם תלת רישין דא לעילא מן דא 

ב' ראשין שהם עתיק יומין -)דף רפ"ח ע"א(, והם כתר נחלק ל וטאזדרא יבא קמטכנזכר

ותחתיו אריך אשר גם הוא מן כלל כתר, ואריך זה הנקרא כתר יש בו בתוכו רישא 

אלו  שלושהו עיללבאר תליתאה שהוא מוחא סתימאה שבו, ונקרא חכמה, כמו שנת

  .קננתלבשו זה בתוך זה

נעשה עתה ב' פרצופים  ינהבוכמה רא חג' הנק-ב' וה-הנקודות ה שתימ ואח"כ

' הנקודות שהם ד' ה' ו' ו-מ ואח"כ, וגם הם מלבישים לחג"ת דאריך, או"א ראיםהנק

-הנקודה ה ואח"כ, ז"אהנקרא  חדארצוף חג"ת נה"י נעשה עתה פ ראיםז' ח' ט' הנק

מלבישים  כריםגם זו"ן הנז והנהדז"א. נוק'  חדארצוף הנקראת מלכות, נעשה פ י'

 . קנאשבו כנ"ל נה"יך בחינת לארי

                                                             
שיצאו מעיניים דא"ק, והם ה' נקודות בעובי שבכל אחת  ה' נקודותנראה שהרב מדבר על  כאן קמח

 כולל אותם עולם האצילותמהם היה המקרה. במקום אחר מונה אותם שהם י' וכן י"ב נקודות שכן 
 .הרש"שבשם  שער הברודים פרק א' אות י'הנקודות בעובי כמו שביאר רבי שאול ב

מהם באורך, הנה מהכתר נעשו נוק' דעתיק ונוק' דא"א. שכן כל בחינות  אחתלבאר נקודה  חזר קמט
הביאו וביארו הרב בפרק א' משער  באידרא זוטא דף רפ"ח ע"א. וזה מה שכתוב ב"ןהנוק' נעשו משם 

תלת רישין אתגלפן דא לגו מן דא ודא האי עתיקא קדישא טמיר וגניז וכו'  ו בקיצור:...עתיק וזה לשונ
כאן אינו מדבר על הזכר הנעשה  כרוכו'. והביאור הוא דע כי זה העתיקא קדישא הנז לעילא מן דא

הכתר של שם ב"ן של הנקודים  רתספי נתהנעשים מבחי על הנוק' דעתיק ודא"אמ"ה, אלא נת מבחי
לשני והנה הכתר הזה שהוא כללות עתיקא קדישא מתחלק  ...וזכור הקדמה זום שמתו. של המלכי

, ואחר כך האריך נחלק גם הוא לעתיק יומין ולאריךכי הנה הוא מתחלק  פירוששהם שלשה,  חלוקות
 מוחא סתימאהשבו של אריך אנפין עצמו, והחכמה של אריך עצמו שהיא  הכתר, והם לשני חלקים

 . ע"ש.ע"כ שבו באריך.
ין ודאי כי אין הא ג' רישיןמתלבש גו  וףסין ועם היות שאמרנו כי הא :...ע"ח א' דף ס' ע"גראה  קנ
דרך  וףסין דכולהו שהוא עתיק ורישא תנינא מקבל אור א גו רישא עלאהרק  באמיתותמתלבש  וףס

לזה אמר  ןשייר נתאך להיות כולן בבחי מסך ב' רישיןרישא עלאה ורישא תליתאי מקבל דרך  מסך
 משאר אצילות. יותר בזכות וףסין אמקבלין אור  ג'-המתלבש בכולם כי אלו  וףסין אאור 

היה שאו"א  ומן הראויומבואר שם כנ"ל שלא הונחו במקומם הראשון  שער רפ"ח פרק ב'ראה  קנא
א"א, כי הרי הם חכמה ובינה, אבל לא היה כך רק שלא הלבישו דחכמה ובינה במקום יהיו למעלה 
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נבאר תחלתם איך היה בעת יציאתם הראשונה בהיותם בלתי תיקון, ודע כי ועתה 

נקודות יצאו בבחינת אורות וכלים, ואמנם יצאו בלי תיקון,  י'-כאשר יצאו אלו ה

ולסיבה זאת לא יכלו הכלים לסבול האורות שלהם שהם העצמות שבתוכם, ונשברו 

  קנבלעילביארנו ומתו כמו ש

, קנגהטעם לזה שלא יצאו על דרך תיקון ולא יצטרכו לשבירה ואח"כ לתיקון והנה

לזה היא כי עיקר הכונה הוא להוציא ולעשות בחינת הקלי' החיצונים, שהם  הסיבה

ים לעת"ל, מה שהיה עתיד לברוא צריכות בעולם לתת שכר טוב לצדיקים ועונש לרשע

תיקון כדי שהכלים שבהם לא יוכלו , ולכן יצאו הנקודות הנזכרות בלי קנדךכר אח

, שאז נתברר הזוהמא קנהושבירתן זו היא טהרתןלסבול האורות שלהם וישברו, 

ההם הטמאות כאשר היה בדעתו יתברך, ואח"כ חזר  ונעשו הקלי'והסיגים שבהם 

לתקנם, והקדושה שבאותם הכלים נתעלית למעלה במקומה ע"י התיקון, אך לא 

  הובררה הקדושה לגמרי כמ"ש.

                                                             
היה שז"א אשר בחינתו ו"ק מן חסד עד יסוד שילביש את  מן הראוי וכן, דא"אהחסד וגבורה את  אלא

 נוק' דזעיר, ולא היה כך, אלא שאינו מלביש רק מחצי ת"ת דאריך ולמטה כנ"ל. אמנם ו"ק דא"א
, איך אש"ל אות ה'ראה שם  ... ע"כ.דא"א מלכותאת היא נשארה במקומה הראשון והוא שמלבשת 

 .או"אבמלכים שהם בחינות מ ס"ג ע"ביש 
סיבות ומה  י"אהרי כנזכר ששבירת הכלים הייתה לכמה סיבות ומנה הלשם  .טשער הנקודים פ" קנב

שהיו כלים עם סיגים רבים ושהיו בלא תיקון פרצוף שהוא היות ג' קוין מלבישים זה את זה כלים 
, ולכן נשברוהיו כמו רשות הרבים ועוד והיו חד סמכא זו למטה מזו ו לסבול האור הגדולגדולים שיוכלו 

 השבירה יתוקנו. האלו הגורמותובתיקון כל הסיבות 
יצאו חסרים והוצרכו לשבירה ותיקון, ולמה לא יצאו שלמים באופן שלא יצטרכו  למה הטעם והנה קנג

 שבירה ותיקון אחר כך??
מקבלים  היצר הרע פנים ואחור בכל רגע, ואם עומדים בפיתויי המלחמה, שבו הוא העולם הזה קנד

לעתיד לבוא, וההפך לרשעים שלא עומדים בניסיונות, והדבר הוא כתוצאה מהקלי' שהם טוב שכר 
 מתפרק הרע, שעל ידי זה ושבירתן היא טהרתןבחינת הסיגים שהיו מעורבים בכלים של המלכים. 

הרפ"ח ועולים הכלים ו בתיקון שמתברריםהוא הקלי' והקדושה נתקנת בשלמות ללא קלי', וזה נעשה 
נה"ש דף , ראה סמני הקטורתנעשה קלי' והשלמת התיקון בסוד  ומהשאריתלתיקון עולם האצילות, 

 הקדמה לקטורת. כ"ה ע"ד
" שלהם )לבוש פנימי של חלוקה דרבנןבעניין הרוגי מלוכה שבחינת ה" ע"ח ב' דף קט"ו ע"דראה  קנה

דוגמת שהם  דעץ הדעתהם מסט"א  א דרבנןחלוק )הפנימי( גופםאך ...  הנשמה( מאותה הבחינה וז"ל:
כך אלו  בסוד עץ הדעתוירדו למקום המות  היה שבירההנ"ל וכמו שבכלים ההם  הכלים של המלכים

 דייל ואחר שנתברר הסיגים שבהם ע הוצרכו להריגה כדי לברר הסיגים שבהם )הפנימיים( הגופים
דוגמת העליונה המחשבה דו שהיא שבהם וחזרו לעלות למעלה ממקום שיר נתברר הטובהריגה אז 

גופם חלוקא דרבנן הם אך ... שעלו שם בסוד מ"ן להתתקן בפרצופי אצילות כנודע הכלים של המלכים
וירדו  ההם היה שבירהשל המלכים הנ"ל וכמו שבכלים הכלים  דוגמתשהם  דעץ הדעת מסט"א

כדי לברר הוצרכו להריגה  ()הפנימיים של הרוגי מלוכה כך אלו הגופיםלמקום המות בסוד עץ הדעת 
אז נתברר הטוב שבהם וחזרו לעלות למעלה שנתברר הסיגים שבהם ע"י הריגה  ואחרהסיגים שבהם 

דוגמת הכלים של המלכים שעלו שם בסוד מ"ן להתתקן  ממקום שירדו שהיא המחשבה העליונה
בסוד לו במחשבה ע הזדי יל ע ומרלוצה ר כך עלה במחשבה ,שתוק ודסה כנודע וז בפרצופי אצילות

 ע"כ. בסוד מ"ן במחשבה לתקן אותן הגופין דילהון שהיה בהן פסולת מסט"א מ"ן במחשבה עליונה
 להפריד מהם הרע הקלי' כדי שיוכלו לעלות.אלא בשבירה  ע"ש. הרי שאין להם תיקון
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היותם בלתי תיקון, ומהו פירוש של  כרותשנבאר מהו ענין הנקודות הנזוטרם 

 י'-כי אלו ה עיללבאר , והם כי אחר שנתשאלותצריך שנעורר לך קצת  קנוהתיקון

פרצופים שהם א"א או"א זו"ן,  ה'נקודות כולם נכללו בעת התיקון, ונעשו בחינת 

אם כן מה נשתנה השינוי הזה מלבד עתיק שהוא נכלל עם אריך כמ"ש במקום אחר, ו

שתחילה יהיו עשרה נקודות ואח"כ חמשה פרצופים בלבד, ולמה לא היו בתחילה ה' 

 נקודות בלבד או יהיו באחרונה י' פרצופים. 

פרצופים הוא  ד'-בכלל השאלות הוא מה נשתנה ז"א מכל השאר, כי כל אחד מ גם

נקודות ביחד, ולמה לא  ו'-, וז"א נעשה מראשונות' נקודות הינקודה אחת בלבד מן 

' ו-' כמו האחרים, או יהיו כל האחרים כל אחד מהם מאהיה הוא בתחילה נקודה 

  .נקודות כמוהו

 י' או י'-נקודה אחת כלולה מ או כרבכלל זה שנודע שלעולם אנו מוצאים שנזועוד 

 ןכם כנודע, א פירותס' י-מכיון שכל פרצוף ופרצוף מהם כלול  ןכם נקודות ממש. וא

נקודות, או בסוד נקודה  י'נקודות ולא יצא אז בסוד  ו'למה יצא ז"א בתחילה בסוד 

 כאחרים.  א'

וחין לצורך מניקה וייבור ועפרצופים בחינת  ד'יש לשאול למה לא מצינו בשאר גם 

 . קנזבנוק' דז"א ולאבג"ר  לאבז"א לבדו, ואינו כן  כמותיקון 

נקודות  חמשהת ראשונות לא היו רק נקודו י'-בזה היא שודאי שאותם ה והתשובה

שנעשו אחר התיקון. והנה כל  רצופיםפ 'הבלבד, זו גדולה מעלתה מזו, והם בחינת 

כל  ךכר ' נקודות פרטיות שבה כדי שיהיו אחי-נקודה מהם צריך שתהיה כלולה מ

 . פירותס' י-כלול מ 'ארצוף אחד מהם בחינת פ

                                                             
ורות גם צריך שתדע כי בחינת הכלי תלוי כפי בחינת האורות, כי אם הא וז"ל: דפ"ריש שער עתיק  קנו

כי כל עיקר התיקון הוא הגדלת הכלי והעשותו בבחינת פרצוף, רבים צריך גם הכלים שיהיו גדולים, 
הגדרת פרצוף מתוקן שהאורות הם בתוכו  הרי... ע"כ. ויוכל לסובלו, כדי שיתמעט האור ויתרחב הכלי

על ידי  וזה אחר הפרדת הקלי' מהם כנ"לוממנו יוצאים מעט לפרצופים אחרים שיוכלו לסבול. 
 שבירתם, שהוא בחינת הסיגים שהיו מעורבים בכלים של המלכים.

הרב מתעורר לשאול כמה שאלות בעניין הקשר וההבדל שיש בין מספר הספירות ומספר  הנה קנז
  הפרצופים.

 ספירות. י'ספירות ולמה היו  ה'פרצופים שיהיו  ה'ספירות, ואם הם  י'פרצופים כמו שיש י' שיהיו  א'

 אחתלבין כל שאר הפרצופים, למה הוא לא יצא ספירה ז"א רש שאלה זו נובעת מההבדל בין שוהרי  ב'
פרצופים ואז יהיו ה' ספירות וה' פרצופים, ולמה יצא ו' נקודות, ושאר הפרצופים ד' -בלבד כמו שאר ה

 כמו ז"א. ות נקודו' האחרים למה לא יצאו 

 קודות בלבד, נ ו'כלול  ז"אספירות, ולמה  י'שכל פרצוף הוא  ג'

( עי"מוחין דגדלות. )מניקה ועיבור שני דייבור א' ועועוד כל פרצוף יש רק עיבור אחד בלבד ולז"א יש ד' 
 .הנהגת העולםוזה נגרם לסיבת יציאתו כך ויבאר סדר התיקון של זו"ן שבהם 
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 א'נקודות באופן זה, שהנקודה ה ה'-ה בתחילה לא היה כך, והיה חילוק באלוואמנם 

' כולם היו שלימות בכל חלקיהם, פירוש שבכל נקודה מהם היה בהם בחינת ג' והבוה

 ראשונה, ואמנם הנקודה הי'-מאלו הג"ר היתה כלולה מ א'נקודות פרטיות, וכל  י'

 בינהוכמה ח ג'-ו ב'היתה גדולה מכל הנקודות שלמטה ממנה, וכן השני נקודות  כתר

שהיא בחינת ד' -היו גדולים מכל מה שלמטה מהם, אבל הנקודה ה [דע" מאוצרות דף ]

נקודות שהם  ו'-קודות פרטיות שבה, רק יצאת כלולה מני' -לא יצאת כלולה מ ז"א

 נקודות ראשונות הפרטיות שבה.  ג'ו"ק התחתונות של הנקודה ההיא, וחסרה ממנה 

אינם אפילו נקודה  קוםמכל נקודות, משאמרנו שז"א כולל ו"ק מה יפל עף שאבאופן 

ג"ר, והרי יצא ז"א -, וחסרו ממנו הא'נקודות פרטיות שבנקודה  ו'שלימה, רק  א'

 ג"ר. -חסר משאר הפרצופים ה

י' על -שממנה נעשה נוק' דז"א אין לומר בה שיצאת כלולה מ ה'-הנקודה ה ואמנם

 א'זו היא נקודה , אמנם נקודה ז"אנמצאת מעלתה גדולה מ ןכם דרך הג"ר, שא

הכתר שלה בלבד.  נתנקודות שהיו צריכות להיות בנקודה שלה, והיא בחי י'-פרטית מ

נקודות  ו'-' יצאת כלולה מד-, והנקודה הי'-שהג"ר יצאו כל אחד מהם כלולה מבאופן 

לא יצאת רק חלק העליון שבה שהיא הכתר שבה  ה'תחתונות שבה בלבד, ונקודה 

 . קנחבלבד

נקודות, אמנם ודאי שאינם  ו'ן מה שיצא מז"א אנו אומרים שיש לו לידע חשבו וכדי

נקודות, וכפי האמת אינם רק  י' בלבד, והרי נתבאר איך הם א'נקודות מנקודה  ו'רק 

 נקודות תחתונות.  ז'-שיש בין הג"ר אל ה א'' בלבד, והרי נתבאר שינוי ה

 ג"רענינו, והוא כי שינוי אחר היה בהם אשר בו יתבאר מלת בלתי תיקון מה  עוד

שבה  י'-מהם כלולה מעשרה, עוד זאת היתה בהם שהיו כל ה א'מלבד שיצאו כל 

חלקי  ו'' נקודות דז"א מלבד היותם ו-מחוברות יחד ולא נפרדות זו מזו, אמנם ה

שינוי אחר היה בהם שהיו נפרדות זו  עודוחסרו מהם הג"ר ומלכות שבהם,  א'נקודה 

 מזו ולא מחוברות.

כאשר  בתחילהשינויים נמצאו בז"א מהג"ר שהם אריך ואו"א, וזה סדרן  שניש באופן

דומים  י'-נקודות כאשר יצאו בתחילה היו כל ה י'-היו בלתי תיקון, כי הנה אלו ה

                                                             
 חכמהכן הו י' נקודותיצאה עם  כתרבלבד ה מלכויותספירות של הנקודים בבחינת  י' יצאו כלהנה  קנח

בין תרין הדעת ביארנו בשער הנקודים בירידת כמו ש)והיו גם כן בתיקון שהיו בסדר קוים  בינהוכן ה
 שהיאהד' הנקודה  כמו פרצופים.לא היו בדרך קוים  נקודותאך לא קוים שלמים אלא שה כיתפין(,

ם נמנה את שא הרישבה. הכתר  אחת בלבדנקודה  יצאהוהמלכות  ,מהמלכותו' נקודות  יצאה ז"א
 מלכותנקודות בז"א, ו' בבינה,  י'בחכמה,  י'בכתר,  י'נקודות.  שלושים ושבעהנקודות שיצאו הם 

 שלה.  הכתרנקודת 
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לבד, ולא שהיו כך ממש בציור, אלא בדמיון, פירוש  פרצוף אחדכאלו כולם ביחד היו 

, והששה חו"בבחינות  ג'-ו ב'שהם  'ב, והכתרכי הנקודה עליונה היתה אז בחינת 

, אמנם לא היו ממש מצויירות כמו שהם עתה אחר ו"קאחרונות היו בחינת גוף בעל 

  .התיקון

היה בה כללות עשרה בחינות אלא שהיתה קטנה, וגם לא היו  א'בנקודה  אמנם

בחינות  ג'העשרה שלה בסוד פרצוף ממש רק בסוד כללות, פירוש כי אז היתה בסוד 

השלשה ראשים הנ"ל, ואלו הג'  ראיםעתיק ואריך וחכמה שבו, שהם עתה נקשהם 

קוים בתוך תשעה נקודות האחרות, כמו שהוא עתה,  נתבחינות היו מתפשטים בבחי

ו ' קשורות זי-והם היו לבושים אליו ומלבישים אותו, גם היו אלו הנקודות שבה כל ה

 היטב ע"ש.  עיללבאר ם נת, ופירוש ענין הקויוזבו בסוד קוים מתפשטים ז וזב

, י'-גם ב' הנקודות דחכמה ובינה היו כך, שכל אחת מהם היתה כלולה מ הזרך דל וע

חלקי נקודה דז"א, יצאו נפרדות זו  ו'-וכולם קשורות זו בזו דרך קוים. אבל אלו ה

מזו, שלא בדרך קוים, רק זו על גבי זו נפרדות ולא מקושרות יחד, ואז היו אלו 

יחוד והתפשטות והתקשרות ואחדות, רק  לא היה בהםכי  הרבים רשותנקראים 

, ולכן לא יכלו קנטכדמיון אנשים נפרדים איש לדרכו פנה, ולא היה בהם אהבה וחיבה

ז( "י 'האורות ומתו. וכמו שאמר הכתוב )הושע ד נתלסבול אלו הכלים שלהם בחי

ִים ַהַּנח לֹו ֲחבּור והעמדה, ומשל הדיוט הוא, אם  קיום גורם , כי החיבורֲעַצִבים ֶאְפרָּ

לבד ביחד יתקיימו ולא  ג'תקח ששה קנים כל אחד לבדו ישתברו, ואם תחבר 

  ישתברו:

  

                                                             
והן  קשרשהיו הז"ת חד סמכא, ואמר שאין ביניהם  רשות הרביםכאן הגדרה נפלאה של  הנה קנט

ש לדרכו פנה. וההיפך הוא אי אהבה וחיבהוגם אין בהם  התפשטות והתקשרות ואחדותואין  נפרדות
בתיקון רשות הרבים שיש אחדות אהבה וחיבה ומשפיעים זה לזה וקשורים זה בזה. אך מה שהג' 
ראשונות יצאו בבחינת קוין אינו תיקון מושלם שעדיין היו למעלה ולא התפשטו כל אורך האצילות, 

 ולכן אינו תיקון שלם. וגם הי' נקודות שהיו בהם אע"פ שהיו בג' קוין היו רק בבחינת נקודות
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 ברק פשער המלכים 

 

א'. דע כי -ג' נקודות ה-, מה נשתנה נקודת זו"ן מכרצריך לתת טעם אל כל הנז ועתה

 ראיםא, גם אנחנו נקבנים לאו" ראיםכל העולם כולו מתנהג על ידי זו"ן, וכמו שהם נק

ה ֱאֹלֵהיֶכם, (א' ד"בנים לזו"ן בסוד )דברים י ִנים ַאֶתם ַליהֹוָּ . גם דע שהכתוב אומר בָּ

ֶנה ,(ב' ט")תהלים פ ם ֶחֶסד ִיבָּ ַמְרִתי עֹולָּ , ר"ל שהעולם נבנה מבחינת חסד ואילך, אָּ

 שהם השבעה תחתונות כללות דזו"ן, והם סוד ז' ימי בראשית כנודע. 

ל הפגם שגורמים התחתונים על ידי מעשיהם הרעים אינו מגיע בג"ר, שהם כולכן 

אריך ואו"א ח"ו, רק בז"ת שהם זו"ן. והנה גם בזו"ן עצמם יש שינוי ביניהם כי פשוט 

לנוק' הוא שוה לפגם הנוגע עד ז"א ממש,  [אע" אמ]אוצרות דף הוא שאין הפגם המגיע 

הוא, כי הפגם המגיע עד נוק' בלבד שהוא גדול ומעולה ממנה, והחילוק שיש בזה 

אפשר שיהיה כח הפגם ההוא אם יהיה חטא גדול באופן שיגרום שיסתלקו ממנה 

התשעה חלקים כולם, ולא ישאר בה רק חלק העשירי שהוא הכתר שבה בלבד, אבל 

בז"א אין כח בפגם מעשה של התחתונים שיסתלקו ממנו הו"ק, רק הג"ר בלבד ולא 

 הו"ק. 

ם לכל זה, ובזה הטעם נבין גם כן מש"ל )פרק א'( כי בעת יציאת נקודות לתת טעוצריך 

דז"א יצאו ו' חלקים התחתונים ולא הג"ר, ובנקודת הנוק' יצאת נקודתה העליונה 

כתר שבה בלבד, ותשעה חלקים התחתונים לא יצאו. אמנם ב' הטעמים לב' שינויים 

( וז"ל ', א'אבות )ה כתמסרז"ל ב אמרושו אלו הם נתלים זה בזה, והענין הוא כמ

בעשרה מאמרות נברא העולם וכו', ופירוש הדברים כי בחינת זעיר הנקרא עולם 

ֶנהב'( ט")תהלים פמתחיל מחסד ולמטה, בסוד  ם ֶחֶסד ִיבָּ ַמְרִתי עֹולָּ  ומרלוצה , ר, אָּ

 שמחסד ואילך יבנה כנז"ל. 

חובר יחד כל עשר הנקרא ז"א המאציל העליון היה יכול לברוא אותו מ ובחינה זו

ספירות שבו ולא להיותם בעשרה מאמרות נפרדות זו מזו, ולא היה כדרך הג"ר שהם 

מא, שכל עשרה חלקיהם יצאו מחוברות יחד כנז"ל. ונתן טעם לזה יאריך ואבא וא

ואמר, להפרע וכו', פירוש כדי שיהיה שכר לצדיקים ועונש לרשעים, לכן היה הדבר 

שרה חלקים שהם עשרה מאמרות, ולא יצאו כלולים הזה שיהיו זו"ן מחולקים לע

 ביחד על דרך נקודות הראשונות. 

הוא כי לפי גודל הפגם ושיעורו שיפגמו הרשעים כך יגרמו במאמרות ההם  והטעם

ויפרעו מהם כפי הערך ההוא, ועל דרך זה להפך אל הצדיקים. והנה הפגם המגיע אל 

נה חלק אחד בלבד, ויש שיגרום הנוק' דז"א יש בחינת פגם שיגרום שיסתלק ממ
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להסתלק ב' חלקים, וכן על דרך זה, עד שאפשר שיהיה בחינת פגם שיגרום שיסתלק 

ממנה התשעה חלקים התחתונים ולא ישאר בה רק חלק א' העשירי העליון בלבד 

ס' ע"א( אמר הקב"ה דף שהוא הכתר שבה, אשר זה הוא סוד שאמרו רז"ל )חולין 

 ך, והבן זה:לירח לכי ומעטי את עצמ

אם מה שהיה נשאר קיים ממנה לא היה החלק העליון מכולם אלא האחרון  ואמנם

בז"א שמסתלקים העליונים ונשארים התחתונים, הנה  ביארנושה שבכולם, על דרך מ

אז לא היה כח כלל בחלק ההוא, ואז אפילו אותו חלק היה מתבטל ח"ו להיותו חלק 

 ם. התחתון שבה, והיה נחרב ומתבטל העול

הוצרך שהחלק הנשאר יהיה העליון שבה, שהוא הכתר שבה מחמת היותה כולה ולכן 

נתונה תוך הקלי' בסוד רגליה יורדות מות, והנה החלק הזה הנשאר הוא עצמו בחינת 

החלק שיצאת תחילה קודם התיקון כנזכר, כי אז לא יצא מכל חלקי נקודת נוק' דז"א 

 רק חלק הי' ממנה, והוא העליון שבה.

הדבר הוא כי כל דבר שבא בתחילה בבחינת שורש ועיקר, אינו מסתלק אחר וטעם 

כך בעת הפגם, אמנם מה שבא לה בסוד תוספת בעת התיקון שהם תשעה חלקים אלו 

האחרים הם מסתלקים בעת הפגם, מה שאין כן אם באו מתחילה קודם התיקון בסוד 

 ק:שורש ועיקר, שאז אם יפגמו התחתונות לא יוכלו להסתל

תאמר שיותר טוב הוא שלא יסתלקו, לזה ביאר התנא ואמר, כדי להפרע וכו', ואם 

ויהיה שכר ועונש ודין ובהסתלקותם יפרע מהרשעים על שגרמו הסתלקות לבחינת 

היותם עשרה מאמרות נפרדים, שאם יצאו מחוברים לא היו מסתלקים, וזה שאמרו 

ר אחד כלול מכולם לא היה כך, שמאבדין את העולם וכו', פירוש ואילו נברא במאמ

ועל דרך זה לתת שכר טוב לצדיקים שמחזירים אותם אחרי הסתלקותם, מה שאין 

על ידי הפגם לא היה לצדיקים שכר  [בע" אמ]אוצרות דף כן אם לא היו מסתלקים מאליהן 

 טוב, והבן זה היטב:

ועיקר  מצד היא עצמה והוא, כי אם היו תחילה באים בסוד שורש עוד יש טעם ב'

באופן שאחר כך לא היו יכולים להסתלק, הנה היה ח"ו מגיע הפגם בהם, אבל עתה 

כאשר חוטאים התחתונים הם מסתלקים למעלה, ואין הפגם מגיע בהם, ואז ]נפרעין 

מן[ מהרשעים שגורמים נזק בעולם התחתון על מעוט שפע שגרמו מחמת הסתלקותם, 

שאמרו שמאבדין וזה מסתלקים כנזכר.  אבל בהם עצמן אין פגם נוגע בהם שהרי הם
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 , ולא אמר שפוגמים בעשרה מאמרות עצמם. קסאת העולם

החלק העליון שבה אף על פי שנשאר בה קיים ואינו מסתלק בעת הפגם, אין ואמנם 

הפגם מגיע בו להיותו עליון מאד יותר מכל השאר, אבל החלקים התחתונים שבה 

 אם לא היו מסתלקים.  הקרובים אל הקלי' היה הפגם מגיע בהם,

הוא  א'שינויים, ה ב'ז"א שאינו קרוב אל הקלי' כמו בנוק', לכן היה בינו לנוק'  ואמנם

ו' חלקים דנקודה שלו בקבע מתחילה קודם התיקון מה שאין כן בנוק' שלא -שיצאו ה

הוא שיצאו החלקים התחתונים שבו ולא  שניי' לבד, והשינוי ה-יצאת רק חלק ה

שכיון שאין בו החשש שיש בנוק' שאינו קרוב  כרם הדבר הוא עם הנזהעליונים, וטע

 לקלי', לכן היה הענין בו להפך. 

לזה טעם אחר והוא, כי הנה הג"ר דז"א הם אורות עליונים מאד, ואם הם  ומצורף

היו יוצאים בתחילה היו נשארים שם קבועים כנזכר, ולא היו מסתלקין בעת הפגם 

מנשוא לאין קץ בתתם הפגם במקום עליון כזה, והיה  והיה עוון התחתונים גדול

העולם נחרב ח"ו ולכן היה להפך שהג"ר יבאו בסוד תוספת לבד, כדי שיוכלו להסתלק 

אחר כך בעת הפגם, ולא יגיע בהם פגם ח"ו. ובזה עצמו יתבאר טעם למה כל הג"ר 

 באים יחד בסוד תוספת, ולא בראשונה דרך עיקר. 

תמיד חשובות כאחת, ובעת הפגם צריך שיסתלקו יחד או שיחזרו כי נודע כי ג"ר והוא 

יחד שלא בעת הפגם, כי באם שיסתלק הא' וישארו הב' או להפך, אין פגם גדול מזה 

והם מחוברות, משיסתלק  שלושתןשיהיה פירוד בין הג"ר ח"ו, ויותר טוב שיסתלקו 

 אחד והיו הב' בפירוד ממנה. 

חילה בסוד שורש ועיקר, ואמנם אם בג"ר היה בשבעה תחתונות שלו באו בתוהנה 

הפגם יכול לנגוע בהם מכ"ש בשבעה תחתונות, ואם כן איך יצאו בסוד שורש ועיקר 

שלא יוכלו בעת הפגם להסתלק. אך הענין הוא מבואר במה שנבאר גם כן טעם אל 

למה יצאו ששה חלקי נקודות בלבד ולא יצאו  א'(, ה'ארק השני שאלות הנז' לעיל )פ

למה יצאו הו' חלקים עצמם נפרדות ולא מקושרות ומחוברות. אבל  וגםל העשרה, כ

הענין הוא כי הנה ראה המאציל שאם הג"ר היו יוצאים תחילה לא היו יכולים 

 להסתלק בעת הפגם, והיה אז הפגם נוגע בהם ח"ו. 

, יחד שלושתםנאמר שהיה יכול להוציאם נפרדות זו מזו ואז לא היה הפגם נוגע ב ואם

רק בבחינה ההיא המתייחסת אל הפגם ההוא, הנה אין לך פגם גדול מזה שהג"ר יהיו 

                                                             
מבעליו הוא אבוד. ולכן  רקהוא בשלמותו במקום אחר והוא  מבעליו אבוד הרי שאם יש דבר שהוא קס

שאם  כסא מפלטלשון זה מורה שלא יש בו פגם כלל. ולהבין זה נשווה זאת למטוס קרב שיש לטיס 
 "פ שהמטוס נופל.ולא נפגע אע צונח בשלוםהוא מעיף את הטייס עם הכסא והוא נפגע המטוס 
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, כדי שאם יפגמו קסאנפרדות זו מזו, ולכן הוכרח שלא יבואו רק בסוד תוספת

ו' חלקים -ביחד בחיבור ולא בפירוד, אבל ה שלושתןהתחתונים ח"ו יוכלו להסתלק 

די שלא יפגמו כולם, כי יש פגם התחתונים הוציאם נפרדות זו מזו בכוונה ממש, כ

שנוגע ביסוד לבד וכו', והוא לבדו נפגם, והשאר כיון שאינם מחוברות יחד אינם 

נפגמות, ונמצא שבעת הפגם לא יהיה כל כך גדול, ויותר טוב הוא שיפגמו התחתונות 

ולא הג"ר, וגם יותר טוב הוא שהתחתונות עצמן יהיו בפירוד מתחילה קודם התיקון, 

כאשר ח"ו יהיה פגם לא יגיע רק לאותו חלק  [גע" אמ]אוצרות דף ילו אחר התיקון כדי שאפ

לבדו שנתפגם, אף על פי שאז אחר התיקון הם מחוברות כנודע, כיון שבתחילה היו 

 נפרדות. 

בנוק' אילו התחתונות שבה היו נפגמות ח"ו היה העולם נחרב לגמרי, להיותה אבל 

תחתונות, שבה היו נאחזים בהם הקלי' לאין קץ קרובה מאד אל הקלי', והם גם כן 

 ח"ו ולא היה שום תיקון כלל ח"ו. 

למה הוצרך בז"א עיבור ויניקה ועיבור ב' דמוחין, כי  קסביתבאר היטב הטעם ובזה

הג"ר יצאו כל אחד כלולה מעשרה ולא הוצרכו לכל זה רק לעיבור אחד בלבד, וז"א 

שלו, אשר הם לבדם יצאו תחילה כולם  תחילה צריך עיבור ויניקה לתקנן ביחד הו"ק

יחד בסוד שורש ועיקר קבועים קודם התיקון, ואח"כ עיבור שני להביא אליו יחד 

הג"ר שלו שהם המוחין הנתבאר אצלינו )שער העיבורים פ"ב( ובאים לו אז בסוד 

תוספת ביחד, כי כן בראשונה שלשתם נשארו יחד שלא יצאו כנז"ל. אבל נוק' שכל 

ת שלה לא יצאו תחילה, הנה עתה אחר התיקון יצאו כולם יחד בפעם תשעה ספירו

אחת ונתקנו כולם בפ"א, בסוד תוספת ברגע אחד ביחד ואינה צריכה לכל אותם 

 התיקונים דז"א, ודי לה בעיבור הא' ויניקה:

  

                                                             
ולא יבואו נפרדות אלא שלושתם יחד ואם יהיה פגם יסתלקו יחד שלושתם וכמו שמבאר שאין  קסא

 פגם גדול מזה שהג"ר יהיו נפרדות. וזה שונה מהו"ק שהם דווקא מסתלקות בנפרד ולא יחד.
ות, ולכן שמכל הנ"ל מבואר והיות שהנהגת העולם היא על ידי זו"ן ויצאו לסיבה זו לא בשלמהרי  קסב

ורשות הרבים,  חד סמכא, לחבר הו"ק שהיו בבחינת הו"ק כולם להיות פרצוףבתחילה צריך לחבר את 
 דמוחין וג"ר יבואו יחד. עיבור שנילפרצוף בן ו"ק רשות היחיד ואחדות ואחר היניקה יבוא 
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 גרק פשער המלכים 

 

 '[זרק פ ייםחץ בע]

כי שינוי היה בין  בארנתעתה מה היה בעת מיתת המלכים, והנה בפרק הקודם ונבאר 

מא, כי כולם יצאו כל אחד מהן כלולה יג' נקודות ראשונות שהם בחינת אריך ואבא וא

בזו"ן  ןכין שאה מעשרה, וגם שיצאו מחוברות כל העשרה שבהם זו בזו בדרך קוים, מ

 כנ"ל, ולכן לא היה הפגם והשבירה שוה בהם. 

 חתאל , וגם שהיו כלולות כהוא להיות הנקודות דאו"א יותר מתוקנות וההפרש

' הוא שהכלים שירדו מאו"א לא היו רק מבחינת אשינויים ה ב'מעשרה, לכן היה בהם 

כלי האחוריים שלהם בלבד, אבל הכלים דבחינת פנים לא נשברו, משא"כ בזו"ן שכל 

 כלים דפנים ודאחור נפלו ונשברו. נתבחי

לא נשברו שבירה גמורה  כי הכלים הנשברים דאחוריים דאו"א ב'היה שינוי  עוד

הנקרא מיתה, רק ירידה לבד למטה ממקומם, אבל נשארו עומדים בעולם האצילות 

עצמו, במקום שעתיד להיות נוק' דז"א, ולכן לא נזכר בהם בחינת מיתה רק בז"ת 

שירדו למטה מעולמם ונפלו בעולם הבריאה  קסגשהם בחינת זו"ן, שבהם נאמר וימת

' ונתבטלו בתוכם, ושם נתבאר באורך השינוי שיש בג"ר כנ"ל, ונפלו ממש בתוך הקלי

 עצמן, כי גם בהם היה שינוי ע"ש. 

כאן נבאר מאו"א ולמטה מה עניינם, ותחלת הכל נקדים לך הקדמה אחת ואמנם 

והיא, כי כל בחינה שיש דכר ונוק' יש ד' בחינות, וזה סדרם לפי מעלתן מלמטה 

היו דכר ונוק' אחוריהם דבוקים זה בזה היא מדרגת אח' באח', פירוש ש א'למעלה, 

 והפוכים אחוריים כנגד אחוריים. 

, והוא שיהיו אחור בפנים, שיהפוך הזכר אחוריו השניהממנה היא מדרגה  למעלה

כנגד פני הנוק', ואז יש מעלה בזה שמקבלת הנוק' אור של הזכר דרך פנים, אבל עדיין 

 . קסדה לקבל אור הפניםאינה מקבלת רק אור אחוריים דזכר, ואינה יכול

היא מעולה ממנה, והיא פנים באח', פירוש פני הזכר מביטין באחורי הנוק',  מדרגה ג'

                                                             
 ז' מלכים נקרא ונאמר בהם בפסוקים בפרשת וישלח-לעיל ביאר הרב ההבדל ביניהם שה הנה קסג

, וזה יקרא מיתהירדו מעולמם לעולם הבריאה  וגם האחור שלהם,וגם הפנים גם שירדו וימלוך וימת 
 בעולם האצילות, לכן יקרא ביטול. וגם נשארוהאחור שלהם ירדו רק אך האחוריים של או"א 

שהזכר עובר בפני הנקבה אך רק האחור שלו כנגד שניה בציור זה שמצייר הרב הוא מדרגה  הנה קסד
 רביעית שהזכר יעבור שוב לאחור ופניו כנגד האחור של הנוק'. ומדרגה שלישיתהנקבה, מדרגה פני 

. וציור זה שונה למה שיבאר בנסירה דזו"ן שהם תחילה פנים בפניםלזכר ויהיו פניה והנוק' תהפוך 
 ולא מחלק את סדר המדרגות הנ"ל. פנים בפניםובנסירה עוברים להיות  אח' דאח'
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ובזה יש מעלה יתירה שמקבלת הנוק' אור הפנים דזכר ממש, אלא שלהיותו אור גדול 

אינה מקבלתו רק דרך אחור שלה, ואז שם מתעבה קצת האור, וכאשר יתעבה יוכל 

 ודסה רך האחור ולהגיע עד הפנים שלה, ואז תוכל לקבלו, וזאח"כ האור לעבור ד

הא( "ט, י")משלי כ חֹור ְיַשְבֶחּנָּ ם ְבאָּ כָּ , כי כאשר החכמה שהוא הזכר יביט בפניו אל ְוחָּ

נה יותר ממה שהיה בהיות להפך אחורי הזכר בפני יאחורי הנוק' שהיא הבינה, ישבח

 הנוק'. 

, פירוש כי שניהם דכר ונוק' פונים ניםפבים נהיא למעלה מכולם, והיא פ מדרגה ד'

 נותבחי ג' היה בהםאו"א פניהם זה לזה, ומדרגה זו היא תכלית השלימות. ודע כי ב

מהם מדרגה השניה, שהיא  וחסר, שהם אח' באח' ופנים באח' ופנים בפנים, כרותהנז

 , אבל בזו"ן היו כל הד' כולם:קסהאחור בפנים

בקיצור ענין התיקון מה ענינו, ואח"כ נבארם. הנה שנבאר חלוקות אלו, נבאר  וטרם

נתבאר כי השבירה לא היתה אלא בכלים שלא יכלו לקבל האור שלהם, ונמצא 

, אבל בענין קסולבחינת הכלים אלאלא היה  [דע" אמ]אוצרות דף שכאשר בא התיקון 

האורות והעצמות שלהם לא נתחדש דבר בהם מחמת העיבורים והיניקה, רק ענין 

וא שבתחילה בהיות הכלים בחינת נקודות קטנות בלתי פרצוף לא היו האורות אחד וה

מוציאין חלקיהם לפועל, ולא היו יכולים להראות פעולתם וכחם, כי היו נכללים 

בנקודה קטנה, ואחר שנתקנו הכלים בסוד פרצוף גמור אז גם האורות יכלו להראות 

ואזן וכו', ואז יוכלו להראות  פעולתם לחוץ, כי הרי נקודה קטנה נעשית בצורת ראש

 . קסזפעולתם לחוץ, ואמנם הכלים עצמן ניתוסף בהם שנעשו בחינת פרצוף ממש

-וה ב'-מה ךכר עתיק ואריך כנ"ל, ואחא' הוא כי הנה בתחילה נעשה הנקודה והענין 

, והלבישו לחג"ת כרות, כי עלו אותם האורות דב' נקודות הנזאו"א' נעשו שני פרצופי ג

                                                             
שער . ראה פנים באח'שבתיקון לא הייתה אח' בפנים ובשבירה לא הייתה  א' אש"ל אותראה  קסה

 . ע"ח שער המלכים פרק א'וב הנקודים פרק ז'
נתחזק בהבנה שהאורות  מכאן, לניצוצות וכליםשאומר כאן אלא לבחינת הכלים הכוונה כאן מה  קסו

שכן היו חלק מהכלי כמו הכוונה שגם לניצוצות צריך תיקון  והכלים נשברויצאו שלמים ומתוקנים 
אורות הוא  בבחינת תגיןשמה שמבאר הרב כי כל מה שהוא האש"ל נקודים פרק ו' אות ח' שכתב 

מצד ימין אור מקיף ואור פנימי.  בהסתכלות אור העין באח"פבכלים ונעשו  בלועיםשהיו  הניצוצין
חלק שהם התגין  ניצוציןהרפ"ח ש הרי הניצוצין מהכליםהכוונה  איש מעל פני מתו נתפרדוובשבירה 

מהניצוצין הוא מה שמתלבש בהתארכות של  אבד"ובאצילות וגם מה שנשאר מהכלים וצריכים תיקון 
 יו בבחינת תיקון.ה אורות עצמם של הנקודים. אך כח"בה

, להראות פעולתםאך לא יכלו  בעצמם שמכאן מבואר שאמנם לא היו האורות צריכים תיקון הרי קסז
. ובזה שנתקן הכלי אינם כלוםי אינו יכול לפעול, נשמה בלי גוף או גוף בלי נשמה כנודע שאור בלי כל

שיכולים  גם כןונעשים פרצופים האורות יכולים להיכנס בתוך הכלים וזה בחינת תיקון לאורות 
 .להראות פעולתם לחוץ
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כלים  נתאותו הכיסוי ולבוש נעשה להם בחי דייל , ועקסחמקומם כנודע דאריך ששם

הכלים ראשונים שלהם עצמן שנשברו בתחילה, ועתה הובררה  נתופרצוף שלם עם בחי

העיבור הראשון דז"א  דייל ע ךכר מא, ואחיהקדושה מהם ונעשה פרצופי אבא וא

ג', והכוונה היתה -כי נכללו ג' ב קסטמא, בהיותו על גבי נה"י דאריך כנ"ליבמעי א

. ואז קעלהלביש אותם ו"ק דז"א שהיו אורות בלי כלים, שהכלים ירדו בבריאה כנ"ל

נעשה להם שם בחינת כלים בפרצוף שלם, ואז גם הכלים שלהם הראשונים שירדו 

בבריאה ומתו נתעלו גם הם למעלה ונתחברו עם כלים אחרים חדשים, ומהכל יחד 

 דרך זה לנוק'. נעשה פרצוף אחד שלם דז"א, ועל 

כי א"א ואו"א נתקנו בפעם אחת  עיללביארנו שה החילוק שהיה ביניהם הוא מ אמנם

ו"ק שלו,  נתבלבד, אבל ז"א שלא יצא מתחילה רק ו' חלקי נקודות בלבד, שהם בחי

לכן אלו הו"ק נתקנו תחילה על ידי עיבור ויניקה, ואח"כ באים לו בסוד תוספת אותם 

המוחין שלו, שלא יצאו בתחילה, ולפי שבתחילה היו חסרים ג' חלקים ראשונים שהם 

 . קעאג' ביחד ממנו, לכן עתה באים לו ג' ביחד בעיבור ב'

בכמה מקומות, ושים דעתך  בארהיטב מהו ענין עיבור ומוחין שניים דז"א הנתוהבן 

לזה, וכן בנוק' דז"א, אשר כל התשעה חלקים תחתונים שלה לא באו מתחילה בסוד 

ר, לכן בעת התיקון באים כולם אליה יחד בסוד תוספת ברגע אחד, ואין שורש ועיק

 בה הבחינות שיש בז"א שהם עיבור ויניקה ועיבור שני לפי שהכל באים לה ביחד. 

, פירוש שהנה טעם וסיבת עיבור דז"א חידיהשות ר ראעתה אחר שנתקן ז"א נק והנה

                                                             
היסוד ם מן היוצאי בורותגוסדים כן היה הענין באריך, כי הארת הח וז"ל:... שער או"א פ"אהנה  קסח

, וכן הכלים שלהם הממשיכין ומלקטין ומאחיזין את האורות דאו"אהמתלבש באריך, הם  דעתיק
. החסדים וגבורות ע"כ... ומתקנם שם ומלבישים את המקום ההוא, ונעשים שם פרצופים גמורים

איך  בשער הולדת או"איהיו מלבישים המקום הזה. ועיין  הם גורמים שאו"אהיוצאים מיסוד דעתיק 
 . דברים עמוקיםוהיכן היו בעיבור  א"אנולדו מ

 היו מגוליםהנה בתחילה אסף אריך את רגליו למעלה, ר"ל כי נה"י שלו שעדיין  :...שער ז"א פ"ב קסט
, תלת כלילן בתלתונמצא ז"א בבחינת ... עצמו חג"ת דאריךכנזכר עלו למעלה עד השלשה אמצעיות 

א"א הוא רי ו"ק דז"א הם מלבישים את נה"י דא"א ולכן .. ע"כ. ה.תלת בתלתשהם ו"ק שבו כלילן 
. כנ"ל שער העיבורים פרק ב'. בהתלבשותו באו"אבעיבור זה הראשון דו"ק דז"א, אלא שהיה  עיקרי

 . תלת כלילן בתלתלכן גם נה"י דא"א עלו והיו 
ילבישו  ו"ק דז"א-הלשון כאן קשה להבנה והכוונה שא"א שהיו נה"י שלו ללא הלבשה היה צריך ש קע

 את הנה"י שלו ולכן עלה לגרום זיווג לתיקון ו"ק דז"א.
, וכן הנוק', אך ז"א עיבור אחדאשונות שהיו צריכים רק ג' רשוב חוזר הרב לבאר ההבדל בין ההנה  קעא

היה צריך בתחילה לתקן הו"ק שלו שהיו בסוד רשות הרבים ללא תיקון, שיתוקנו בבחינת פרצוף קטן 
של מוחין שיבואו ביחד שלושתם,  עיבור שנייבוא  היניקה, ואחר י דא"אנה"המלביש את  בן ו"ק

 .פרק ב' דשער זהוראה כנ"ל הסיבה לכל זה לעיל 



 פט                     הישועה                        אוצרות   

, קעבכרכנז ביםרהשות וד רחלקיו נפרדים זה מזה בס ו'היה מפני זה שבתחילה היו 

מא כדי לאסוף חלקים אלו הנפרדים בתוך מעי הבינה, יולכן נכנס בסוד העיבור תוך א

מא בכח יואז מחמת היותם שם מקובצים יחד, וגם לסיבה שעתה ניתוסף בהם אור א

ב' סיבות אלו יתחברו יחד ויתקשרו יחד, ואז בזה העיבור הראשון נתחברו יחד ששה 

כנודע, והוא כי חסד נכלל בנצח, וגבורה בהוד, ותפארת ביסוד,  בסוד קויםחלקים 

(, עד שעברו ג' ימי הקליטה, ואז 'ארק וענין זה נקרא ג' כלילן בג', כנ"ל )שער אנ"ך פ

נתחברו יחד כולם חיבור א' יותר מעולה, והוא שכל חלק מהם נכלל בכל שבעה 

ש ב' דף ח' ע"ג( בכוונת תחתונות, כמו שמבואר אצלינו )שעה"כ ענין התפילין דרו

אזכרות, לפי שבהיותם שם בסוד עיבור א' היו בבחינת תלת  א"ךהתפילין שיש בהם 

מהם כלול מהשבעה תחתונות,  חדאל כלילן בתלת. ולא ניכר בהם רק ג' לבד, והיה כ

. כי הנה הז' היא נקודת המלכות, ואז היה ז"א בסוד ו' שבתוך ה' ראשונה, א"ךהרי 

 כרם ו"ק, והמלכות היתה נקודתה בסיום הו', בסוד פסיעה לבר הנזמא, והישהיא א

רֹובדף ר"ג( על פסוק זוה"ק בלק ) שתבפר , כי חידישות ה, ואז נעשה רֲאשּוֶרּנּו ְולֹא קָּ

בתיקונים  בארמ"ש רז"ל )שבת ו' ע"א( ונת ודסה כולם נעשו יחוד ואחדות אחת, וז

, יו"ד ה"א וא"ו ה"א, דאינון רהעש)בהקדמה דף יב ע"א( כי רשות היחיד גבוה 

. פירוש שנודע דהוי"ה דמ"ה היא בז"א, אשר הששה מלכים יהו"הדהן  ד'ורוחבו 

שלו נתקשרו ונתחברו ונתקנו ונעשה מהם בחינת הוי"ה זו דמילוי אלפי"ן מקושרות 

אות באות יחד בשם אחד יחיד ומיוחד, ונקרא רשות היחיד. ודע שאע"פ שאנו 

ו הז"מ דזו"ן, עכ"ז בהכרח הוא שלא נגמר בירור שלהם לצרף אומרים שנתקנו אל

ונשארו קצת ניצוצי קדושה שלהם תוך הקליפות שהם הסיגים שלהם, ונקרא רשות 

הרבים בסוד )שמות ה, ה( הן רבים עתה עם הארץ, שהם הקלי' לפי שלא נתקנו 

שהיא נוק' דז"א  השכינה [אע" במ]אוצרות דף ונשארו נפרדים בסוד רבים. והנה בימי החול 

היא בגלות בין הקלי', והבן ענין שכינה בגלות מה ענינו. והנה היא נק' בשם ב"ן הוי"ה 

דמילוי ההי"ן כנודע, והיא מבררת בירורין מתוך הסיגים, והיא מעלה אותם למעלה 

בבחינת מ"ן, ושם נתקנים והבן היטב ביאור ענין מ"ן מהו. אמנם בשבת גם היא עולה 

קלי' ואינה בגלות, ואמנם הזווג אשר לה עם ז"א בשבת הם נשמות למעלה מתוך ה

חדשות ולא מהבירורין האלו. וזה סוד איסור הוצאת בשבת מרשות לרשות, 

שהמוציא גורם להמשיך הבירורים הקדושים אשר כבר נבררו ונעשו רשות היחיד, 

שות ומוציאם לרשות הרבים שהם הסיגים והקלי', ומערב קדש בחול. והמכניס מר

                                                             
וכבר ביארנו כי ענין תיקון האצילות הוא בהיותו עשוי בבחינת  וז"ל:... שער הנקודים פרק ט'ראה  קעב

. אבל בהיותם רשות היחידרא , ואז נקבסוד השלישי המכריע ביניהםשלשה קוים קשורים זה בזה 
 רבים... ע"כ.השות זו על גבי זו הם נפרדות אחת מחברתה, ואז נקרא ר
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הרבים לרה"י, הוא גורם שהשכינה תרד בשבת למקום הסיגים ותברר בירורין מהם 

להעלותם משם שהוא רשות הרבים, למעלה שהוא רשות היחיד, וגם זה הוא פגם 

גדול מאד. ונמצא שאיסור הכנסה תלוי במלאכה אחרת, והיא הבורר שגם היא מכלל 

לה שכינה בקלי', ותברר בירורין ט"ל מלאכות, שכן הבורר גורם זה עצמו הנז', שתג

 מהסיגים:
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 פרק דשער המלכים 

 [בע"ח פ"ח]

שנתבאר בחינת התיקון בדרך קצרה נחזור לבאר כפי סדר המדרגות הנ"ל, שהם ואחר 

. והנה טרם שהיה שום תיקון ניםפבנים פ חור,אבנים פ ,אחור בפנים ור,באח וראח

ת דאו"א ונכנסו בתוך הכלים בעתיק, הנה בצאת האורו לואפי לותכלל בכל האצי

, לפי שהנה נודע שאבא ורבאח ורשלהם בהיותם עדיין בסוד נקודות כנזכר היו אח

נים צדדי אריך זה בחסד שלו וזה בגבורה שלו, ובהיות או"א פ שנימא עומדים ביוא

מא ומאיר יאז אור הפנים דאריך יורד ונמשך ביושר באמצע בין פני אבא לפני א ניםפב

 . בפני שניהם

בהיותם עדיין בסוד נקודות בלתי תיקון כבר נתבאר שזה גורם שבירת הכלים, והנה 

לפי שכאשר לא היה עדיין תיקון היה האור בא בלי מסכים, והנה הם אורות גדולים 

ובלי מסכים, ואז אין הכלים יכולים לקבלו ונשברים ומתבטלים, ואחר התיקון בא 

 התחתונים גם כן לסובלו. האור ממועט דרך מסכים ויכולים הכלים 

כאשר עדיין לא היה שום תיקון אפילו בעתיק יומין, היה האור גדול ורב בלי והנה 

מסכים. ולכן אם או"א היו פב"פ הנה בהמשך אור פני אריך ביניהם דרך החזה שלו 

הפנים הם יותר זכים וברורים ודקים מבחינת  נתלא היו יכולים לקבלו כלל, לפי שבחי

והיה האור מובלע ונכנס בהם מאד ולא היו יכולים לקבלו, והיו נשברים האחוריים, 

ונופלים גם הם למטה כמקרה זו"ן והיתה בהם בחינת מיתה ממש ח"ו, ולכן נשארו 

 . ורבאח וראח

א, אשר אימובא אחוריים דא שניבהמשך אור פני אריך דרך החזה שלו ונכנס בין  ואז

ם, אז אין האור ההוא נבלע ונכנס בהם מאד, הם עבים וגסים מאד יותר מבחינת הפני

שהוא רוחני בתכלית, והם חשוכים וגסים, ולכן אינו נכנס בהם רק אור ממועט, ואז 

בתחילה, ובזה לא מתו  ורבאח ורמא בבחינת אחייכולים לקבלו, ולכן עמדו אבא וא

כשאר שבעה מלכים שמתו ממש וירדו לעולם הבריאה, אמנם האחוריים שלהם 

נתבטלו,  ורבאח ורשר לא יכלו לקבל אור העליון אפילו בהיותם בבחינת אחאותם א

והכלים שלהם דבחינת האחוריים ההם ירדו למטה ונשארו באצילות במקום שהיה 

י' כלים יצאו קודם שיצאו -שם נוק' דז"א בחינת כלי דנקודה שלה כנודע, שכל ה

 מא. ירו אחוריים דאבא ואנשב [בע" במ]אוצרות דף מתי  (וגם) קעגהאורות כנזכר לעיל

                                                             
תחילת  שער ההקדמות דף כ"ד ע"אב מה שכתבשער הנקודים סוף פרק ו' ופרק ז' שביארנו על פי  קעג

איך ו, דרוש בסדר ירידת ז' מלכים נפילתם וירידת אחורים דאו"א'כותרת שם וז"ל:  ויש ז'דרוש 
ואיך נעשה , סדר ירידת ז' המלכים ונפילתם. וירידת אחורים דאו"א, ונבאר עתה: נעשה הכל ביחד



 אוצרות חיים                                                צב

כאשר ירדו אלו האחוריים ירדו אחורי אבא כלולים מעשר ספירות, ואחורי  והנה

מא כלולים מעשר ספירות, ואחורי אבא ירדו ונפלו ועמדו נגד פני נוק' דז"א, יא

מא נפלו גם הם שם ועמדו כנגד האחוריים דנוק' דז"א, והיא נשארת יואחורי א

, ונמצא שהכלים ורבאח ורר ואלו בפנים, ונשארו או"א אחעומדת באמצע, אלו באחו

מות  נתכשנשברו מתו ונפלו ממש בבריאה במקום הקלי', שהם בחי לכיםמשבעה ד

ֶנַצח)ישעיהו כ"ה ח'( כנודע בסוד  ֶות לָּ , שהם הקלי', אבל אחוריים דאו"א ִבַלע ַהמָּ

ורי או"א, ונפלו נקרא ירידה מגדולתם בלבד, שנפלו ממדרגתם העליונה שהיא באח

 ראים, שבתחילה היו האחוריים האלו נקקעדעצמו לותלמטה במקום נוק' דז"א באצי

 רים בלבד. מלכים ממש, וברדתם נעשו ש

ִכים]ח'[ י'  הכתוב בישעיה אמרשה מ ודסה וז ו ְמלָּ ַרי ַיְחדָּ  ומרלוצה , רִכי יֹאַמר ֲהלֹא שָּ

, הנה כרבמקום נוק' כנזעתה שרים, להיותם למטה  ראיםשהשרים האלו שהם נק

שמאחוריים אלו נתקנו  קעהבעז"ה נכתובשו בהיותם בתחילה למעלה היו מלכים, וכמ

ישראל, והנה שם שרה  רארחל, וז"א נק ראתיעקב ולאה, ונוק' דז"א נק נתונעשו בחי

שרי, שאותיות הל"א הם  הל"א ודסה היא ברחל, ושרי אשת אברם היא בלאה, וז

 לו נעשית לאה, כמש"ל מציאותם:, שמהשרים האלאהאותיות 

  

                                                             
. הרי שתוך כדי ירידת השבעה מלכים ירדו גם אחורי או"א וישסו"ת ע"ש וכן ע"ש "ל... עכ'הכל ביחד

 בציור המובא בסוף חלק א' מה קרה בכל מלוכה וירידה של כל מלך באו"א.
 שלפני התיקוןן לא נחית לדייק שכן כנודע שיש אחורי או"א ואלו ירדו עד חסד וגבורה הרב כא הנה קעד

, ומה שמדבר כאן שירדו עד נוק' דז"א ומהם נעשו שלאחר התיקוןעד חסד וגבורה  התארכוואחר כך 
. וסומך על שער יעקב ולאה אש"ל אות א'דווקא ראה תחילת  אחורי ישסו"תהם בחינת  יעקב ולאה

 כל מקום ואתה אל תשכח. המעיין ב
 נתמבחי המלכים וכלים דאו"אשל  נתאמנם יעקב ולאה הם הבחיוז"ל:  שער פרצופי זו"ן פ"א קעה

. הרי ע"כ.. , ולא למטה בבריאה.לותאחוריים שלהם שנפלו למטה במקום רחל נוק' דז"א דאצי
ל בפרק א' שער האש"שהאחוריים דאו"א נקראים מלכים דאו"א. ועוד מכאן צריך לדייק כמו שכתב 

דווקא שכן אחוריים של או"א ירדו עד  ישסו"תאות א' שיעקב ולאה נעשו מאחוריים של  יעקב ולאה
 בלבד. חסד וגבורה
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 פרק השער המלכים 

 

 [בע"ח פרק זה ופרק הקודם הם פרק אחד]

כאשר התחיל העתיק יומין להתקן תחילת כולם, כי הנה הוא הראש העליון והנה 

שבתלת רישין הנזכרים בריש אדרא זוטא )דף רפ"ח ע"א(, אשר שלשתן כלולים 

כי כשנתקן נעשה פרצוף גמור  ונודעעות. בנקודה אחת של אלו העשרה נקודות הידו

 בן עשר ספירות. 

כשהתחיל להתקן ונעשה בחינת ראש שבו, הנה הג"ר שבו נתקנו תחילה ביחד,  והנה

שהם כח"ב שבו, שהם כללות רישא, אשר לבחינת ראש זה קראו באדרא זוטא רישא 

ה אינה דלא אתידע, פירוש כי הנה בחינת פרצוף עתיק הג"ר שבו שהם רישא דילי

מתלבשת ומתעלמת תוך אריך כלל ונשארת בגילוי, כי אינו יכול להשיגה ולהלבישה, 

 ולכן זה הראש הוא הנקרא רישא דלא אתידע. 

שבעה תחתונות שבו שהם שבעה ימים אלו, מתלבשות תוך אריך כנודע, שיש ואמנם 

רצונו לו בהם קצת השגה. ובחינת שבעה תחתונות אלו שבו, הם הנק' עתיק יומין, 

 ימי קדם כנודע, ובהם יש קצת השגה וידיעה.  ראדז"ת, הנק נהלומר עתיק דבחי

, אז נתמעט האור קצת על ידי רישא דעתיק כראחר שנתקן רישא דעתיק כנז והנה

שנתקן ונעשה פרצוף, ועובר האור העליון דרך המסכים ההם. ועתה יש כח באבא 

מא ישהוא זכר, והוא רחמים. אבל אלקבל האור העליון אפילו דרך הפנים שלו, לפי 

שהיא נוק' בחינת דינים, עדיין אין בה כח לקבל האור העליון דרך הפנים שלה, אלא 

באחור, ולכן אז החזיר אבא את פניו במקום החזה דאריך, והיה מקבל אור העליון 

, חוראבנים מא נשארה כמו שהיתה בתחילה, ונמצא עומדים עתה פידרך הפנים, וא

, ותכף עלו ניםפבחור רגה השלישית, וחסר מהם המדרגה השניה דאשהיא המד

 . ורבמדרגת מעלה הג' דפנים באח

הדבר הוא לפי שכיון שחכמה ובינה שבראש עתיק שניהם נתקנו ביחד כנזכר,  וטעם

ולא הקדים זה לזה, לכן גם או"א שהם בחינת חו"ב כנודע, היו בהם ב' תיקונים יחד, 

. ג'-ב"א, ותכף עלו שני מדרגות יחד, שהיא פב"א שהיא השתחילה היו במדרגה א' א

, בין ניםפבנים פ נתמא, בין אם יהיה בבחייואמנם פשוט הוא שהאור נמשך מאבא לא

בשיווי  [גע" במ]אוצרות דף שבו  פירותס' לעולם הוא בא מי חוראבנים פ נתאם יהיה בבחי

הנזכרות, אך השינוי הוא אחד, לפי שלעולם אבא הוא עומד בבחינת פנים בב' מדרגות 

מא שבהיותה פנים בפנים גם היא עם אבא אז הארה הבאה מעשר ספירות דאבא יבא
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אליה מקבלת הארתה בפנים שלה בתחילה, ושם הם מאירים עיקר ההארה, ואחר 

כך מאורות הגרועים שנשארו הם הולכים לאחוריים שלה ומאירים בהם, ואינם חלק 

יתנים בבחינת פנים שלה, אבל בהיותם אחוריה עם אחד ממאה חלקי האור, שכולם נ

פני אבא, אף על פי שההארה עצמה דאבא אינה משתנית כנזכר, שגם עתה באה דרך 

 הפנים שלו, עם כל זה האורות האלו עיקרם מאירים באחוריה. 

שהם עבים וגסים, עם כל זה ההארה שלוקחים אם מעט ואם הרבה הנה  ואף על פי

, ושיורו מאיר בפניה, ונמצא שבהיות אימא פנים בפנים עם אבא עיקרו ניתן באחוריה

פניה מרויחים הרבה יותר מאחוריה, ובהיות אחוריה נגד פני אבא אחוריה מרויחים 

הרבה, שאחוריים שלה עתה מאירים בהם פני אבא ממש, ומתמתקים מאד יותר 

 מכאשר היתה פנים בפנים, אבל הפנים שלה עתה הם גרועים. 

מא נתמתקו ונתקנו תיקון נוסף על אחורי אבא, שאחורי יכן שאחוריים דאאם נמצא 

מא, אך יאבא אין אור פנים עליונים מהם מאירים בהם כמו שיש לאחוריים דא

מא, כי פני אבא היה בהם כח לקבל האור העליון יבבחינת הפנים יש יתרון לאבא על א

 כר. מא לא היה בהם כח לקבלו ונשארה בסוד אחור כנזיופני א

מא שבבחינה אחת יש יתרון ומעלה ישינוי ב' בחינות אלו שהיו באבא ואואמנם 

מא על אבא, זה גרם שינוי אחר בענין ב' אחוריים ילאבא, ובחינה אחרת יש יתרון לא

הראשונים שנפלו תחילה למטה, שנעשה מהם יעקב ולאה כמו שיתבאר לקמן )שער 

 יעקב ולאה פרק ב'(. 

ין בסוד נקודה בלתי תיקון, ומכ"ש השאר אשר תחתיו, ואחר עדיין אריך אנפוהנה 

כך נתקנו חסד וגבורה דעתיק יומין, ואז נתקנו גם כן כתר חכמה דאריך אנפין שהם 

ב' רישין תתאין מתלת רישין הנזכרים באדרא זוטא כנודע. והטעם הוא במ"א )שער 

ין. ואמנם הבינה אריך( שחסד וגבורה דעתיק יומין מתלבשים בכתר חכמה דאריך אנפ

דאריך אנפין עדיין לא נתקנה עמהם, והרי שינוי אחד שיש בין עתיק יומין לאריך 

שלו יחד, ואריך אנפין לא נתקנו רק שנים הראשונים ג"ר אנפין, שעתיק יומין נתקנו 

 בלבד כנזכר. 

הקדמה אחת והיא שיש שינוי אחד בין פרצוף אריך אנפין  ביארנושה הוא במוהטעם 

מא וזו"ן יפרצופים דאצילות, והענין הוא כי בכל פרצוף דעתיק יומין ואבא ואלשאר ה

מהם ג"ר, שהם כח"ב דבחינת הפרצוף ההוא, אבל  [דע" במ]אוצרות דף יש בכל ראש 

בפרצוף אריך אנפין אין בראשו רק כתר חכמה שבו בלבד, והכתר נקרא גולגלתא 

 ין, וחכמה נקרא מוחא סתימאה שבו.דאריך אנפ

תבין למה באדרא זוטא מזכיר תלת רישין, שהם רישא עילאה דעתיק יומין וב'  ובזה
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רישין דאריך אנפין שהם כתר חכמה שבו, ולמה לא הזכירו גם הבינה דאריך אנפין, 

הוא כי רישא דעתיק יומין אף על פי שיש תלת רישין כנזכר  אבל הטעםויהיו ד' רישין. 

א חדא לחוד, וגם נקרא רישא דלא אתידע. לעיל, עם כל זה לרוב העלמם נקראים ריש

וכתר חכמה שבראש אריך אנפין נחשבים לשנים לרוב גילויים בערך רישא עילאה, 

יחד שכולם הם בחינת רישין דעתיק יומין ואריך אנפין ששניהם  ישיןר' והרי הם ג

נקרא כתר דאצילות עם היותם שני פרצופים, והבן טעם זה שתצטרך אליו להבין 

 .קעובאדרא זוטא כרתלת רישין הנזאמר דהמ

בינה דאריך אנפין לא יכלה לעלות ולהיות בראשו, ונשארה למטה בגרון ואמנם 

בשם רישא וטעם ירידתה בגרון, מה שאין כן בשאר  ראתדאריך אנפין. ולכן אינה נק

הפרצופים, הוא לפי שאריך אנפין מלביש לעתיק יומין לשבעה תחתונות שבו כנזכר, 

מין גדול מאד, ואין כח בבינה דאריך אנפין לקבל אור עתיק יומין ואור עתיק יו

דאריך אנפין  בגרוןלמטה  ירדהבהיותה קרובה אליו שם בראש אריך אנפין, וכאשר 

ונתרחקה מעט יכלה לקבל אור דעתיק יומין שם, אבל בשאר הפרצופים שאור עתיק 

ן יש כח ויכולת יומין מרוחק מהם מאד, שאריך אנפין מלבישו וסותם הארתו לכ

אפילו בבינה שבכל פרצוף להיות יחד עם החכמה של הפרצוף עצמו יחד, שניהם 

 למעלה בראש פרצוף ההוא. 

מא, והוא שעלו ישנתבאר מה שנתקן באריך אנפין, נבאר מה שנתקן באבא ואואחר 

במדרגה רביעית, והוא שחזרו שניהם יחד פנים בפנים. אמנם עדיין הם בבחינת 

י תיקון, ואחר כך נתקנו נה"י דעתיק יומין, וגם אז נתקנו חג"ת דאריך נקודות בלת

מא, שכל אחד מהם כוללת ג"ר כנזכר יאנפין, וגם התחילו להתקן ב' רישין דאבא וא

 . קעזלעיל

הוא שנה"י דעתיק יומין מתלבשים בחג"ת דאריך אנפין, וחג"ת דאריך אנפין והענין 

ת נתקנו יחד זה אחר זה. והנה נתבאר ענין מא, ולכן כל אלו הבחינויבכח"ב דאבא וא

מא שהיה בהם ג' מדרגות וחסר מהם מדרגה ב' שהיא אחור בפנים לסיבה יאבא וא

                                                             
דף רפ"ח האזינו  רשתדפאדרא זוטא בתחלת ההנה : שער עתיק פרק א'ראה לעיל בחלק הראשון  קעו

תגלפן דא לגו מן דא ודא לעילא מן אמר וז"ל, האי עתיקא קדישא טמיר וגניז וכו' תלת רישין א ע"א
שהוא עמוק מאוד, ובו הספיקות שביארנו  הרישא דלא איתידע... ע"כ ע"ש. ועוד צריך להבין עניין דא

בשער עתיק, והוא ג"ר דעתיק שהוא נשמת האצילות ומתגלה בבחינת דעת בפומא, ואיה מקומו, ועוד 
לה לקבל מקרוב אור הרדל"א.לעיין קצת מה שמבאר בהמשך הסיבה למה הבינה ירדה לגרון שלא יכ

 . ועוד צריך עיון גדול. חסדי דוד אות כ"ז מבו"ש דף כ"ב ע"אבזה ראה 
" הרי כשנתקן עתיק בבחינת חג"ת כד סליק ברעותאכנ"ל שכל מה שמבאר כאן הוא התיקון ד"הנה  קעז

י דעתיק בתיקונם וגרון שלו שמלבישין את חג"ת דעתיק וכן הנה" ב' רישיןנתקן גם א"א הראש שלו 
נתקן חג"ת דא"א ואו"א התחילו להיתקן שכתריהם בגרון דא"א ומלבישים את חג"ת דא"א, ואחר 

 כך יבוא תיקון זו"ן בעיבור באו"א כמו שמבאר בהמשך.



 אוצרות חיים                                                צו

 הנזכרת. 

ענין זו"ן שבהם היו כל המדרגות הנזכרים לעיל, וזה סדרן שהנה נודע שזו"ן ונבאר 

רה הם מבחינת נה"י דאריך אנפין ששם מקומם, ולכן לא קבלו שום תיקון והא

מא שחזרו אז פנים ימכאשר התחיל תיקון רישא עילאה דעתיק יומין על דרך אבא וא

 גמ]אוצרות דף באח' כנזכר לעיל, אבל זו"ן לא התחיל תיקון והארה בהם עד שהתחיל 

תיקון רישא דאריך אנפין, וכבר נתבאר כי רישא דעתיק יומין נתקנו כח"ב שלו  [אע"

ן באריך אנפין שתחילה נתקנו כתר חכמה שלו למעלה במקום הראש, מה שאין כ יחד

בראשו ואח"כ נתקנה הבינה למטה בגרון, ולכן נתוסף בזו"ן מדרגה השניה מה שאין 

מא והוא שכשנתקנו כתר חכמה דאריך אנפין בראשו חזרו הם אחור יכן באבא וא

י בפנים, אחורי ז"א נגד פני נוק'. וכשנתקנה בינה דאריך אנפין חזרו פנים באח', פנ

נה"י דעתיק יומין, שאז נתקנו חג"ת דאריך אנפין,  וכשנתקןז"א נגד אחורי נוק'. 

מא, שהם הראש שלהם, חזרו זו"ן פנים בפנים, ועדיין הם בבחינת יוכח"ב דאבא וא

 נקודות בלי תיקון. 

שנתקנו או"א היה מציאות לתיקון זו"ן, ואז השבעה מלכים שהם כליהם שנפלו ואחר 

מא עלאה, ושם היו בסוד עיבור יציל באצילות תוך בטן אהמא קעחבבריאה העלם

נולדו וינקו משדי  ואח"כ. קעטראשון שנכללו תלת בתלת, ונוק' היתה בסוד פסיעה

אמם, ובכח יניקה ההיא נתפשטו וחזרו להיות ו"ק מתפשטים בבחינת ז"א, ואמנם 

 נוק' הגדילה ונעשית מדה א' שלימה כמבואר אצלינו. 

, ואז פירותס' שני, ואז נגמרו זו"ן כל אחד פרצוף גמור מי חזר העיבור ואחר כך

שצורך שלש בחינות אלו, שהם עיבור  עיללבאר נקראים גדולים ושלמים, ואמנם נת

 , ולא היה כן בכל השאר אפילו בנוק':קפויניקה ועיבור ב', לא הוצרכו רק בז"א לבד

                                                             
", וזה שמבאר כד סליק ברעותאבבריאת העולם שעלו בסוד "על ידי המאציל כאן הוא הכל  הנה קעח

סדר עיבור זו"ן, הרי שכל מה שביאר בפרק לפני כן  בשער ז"א פרק ב' כאן הוא מה שלימד אותנו הרב
היותם פנים האח' וכו' זה בבחינת נקודות, ממה שנשאר באצילות אחר שירדו המלכים לבריאה 

עיונים  חלק א'אורות הניצוצין ואורות הנקודים דמלכויות דב"ן. ראה  אבד"וונשארו באצילות בחינת 
 ק ברעותא".והרחבות בעניין "כד סלי

ובכמה מקומות שזו"ן בעיבור הראשון הם יחד בסוד פסיעה לבר  בשער ז"א פרק ב'כנ"ל באורך  קעט
בה' ראשונה של שם הוי"ה )ראה בעיונים והרחבות( ואחר שנולדו אז ינקו זמן יניקה, ובעיבור השני 

בהארה בסדר  בחינת מוחין דגדלות רק דז"א בעיבור ואחר שמקבל את המוחין שלו בונה את הנוק'
 ואז יש נסירה ויכולה לעבור בפנים.  אטב"ח

ניקה ועיבור ייבור ראשון ע ג' בחינותהאריך הרב לבאר עניין היות לז"א לבדו סוף פרק ב'  הנה לעיל קפ
וחין דגדלות והוא שזו"ן הם בחינת הנהגת העולם ולכן יצאו כך כדי שבזמן הפגם ח"ו כל מה שבא מ

כדי  בעשרה מאמרות נברא העולם וכו' במסכת אבותמה שאמרו רז"ל בבחינת תוספת מסתלק בסוד 
 . ע"ש כל הפרק.שיהיה שכר לצדיקים ועונש לרשעים



 צז                     הישועה                        אוצרות   

  



 אוצרות חיים                                                צח

 שער פרצופי זו"ן למבוא 

 

מתוך  יםבוקעההמוחין האורות ווהרב יבאר את הארות  כאן מתחיל שער פרצופי זו"ןהנה 

אימא, ומאירים לפרצופים שהם סביב ז"א לקמן נראה בנה"י דבנה"י דאבא ו יםז"א המלובש

הן הארות קטנות יותר אשר רובן  היוצאות מיסוד דאבאשער הארות זו"ן ושם הן הארות 

  בתקופות מסוימות.רק  ,שאין להם מרכבה כאןכואינם תמיד מופיעות בעולם שלנו 

הארות אלו מקיפות את ז"א אך וודאי שאינם בחינת אור מקיף ממש שהוא הרבה  לכאורה

יותר גדול מאור הפנימי. כאן הם הארות מקיפות קטנות מאור הפנימי מעין מה שמלמד 

 אותנו הרב בעניין התפילין שהם אור מקיף אך יוצאים מתוך אור הפנימי וקטנים ממנו.

אן אחר שביארנו שער אנ"כ ושער לידת המויחן ושער המוחין ושער מוחין דצלם מתחיל כהרב 

וער יעקב ולאה שער העיבורים שער המלכים שער פרצופי זו"ן ואז מארים שער תיקון נוק' 

ורחל ולאה, ואז בא שער הארות זו"ן הפחותות יותר ובסוף שער האונאה. הרי שכל מה 

 .פירוט והרחבה ביאור ז"א מוחיו והארותיושלומדים באוצרות החל משער ז"א הוא 

כאן בפרצופים העיקריים הם רחל שהיא ספירה עשירית של האצילות ונוק' עיקרית מתחיל 

דז"א, ולאה ויעקב שהם בחינת אחוריים של או"א שירדו ונתבטלו באצילות, וזה בקיצור גם 

 כן ועוד יש הרחבה בהמשך.

מה שמופיע בשער ההקדמות ובעץ חיים אפשר  מכל מה שנלמד כאן ועוד באותו נושאהנה 

ללמוד רוב הכוונות שבסידור, אך וודאי שצריך הרבה הרחבה ועומק, לכן צריך מכאן להיכנס 

 לתכלית הלימוד ולהתחיל ללמוד כוונות התפילה. 

 

  



 צט                     הישועה                        אוצרות   

 ארק פשער פרצופי זו"ן 

 

לצורך עיבור שני שלהם נת צריך לבאר ענין זו"ן מי הם, ואחר כך נבאר בחיועתה 

מוחין דגדלות, גם יתבאר ענין ד' בחינות שמצינו שהם ישראל ויעקב רחל ולאה מה 

ענינם. והנה נודע שישראל ויעקב הם בחינת ז"א, ורחל ולאה הם הנוק' שלהם, אבל 

 חלוקות זו מזו.  נותבהכרח הוא שהם בחי

' בכל מקום הנה הוא הנקרא ישראל והוא בחינת ו כרהוא שהנה ז"א הנזוהענין 

, שהם מחסד עד יסוד כנודע, ונוק' דז"א היא לותדאצי פירותס' דכללות י פירותס

רחל עקרת  ראת, והיא הנקןכם דכללות עולם האצילות כולו ג עשיריתמלכות, נקודה 

של  נתהבית כנודע. באופן שזו"ן הם ישראל ורחל, אמנם יעקב ולאה הם הבחי

פלו למטה במקום רחל נוק' אחוריים שלהם שנ נתוכלים דאו"א מבחי קפאהמלכים

, ולא למטה בבריאה. ולקמן )סוף פ"ג( נבאר בעז"ה שאע"פ שז"א הוא לותדז"א דאצי

ישראל  ראישראל, עכ"ז הוא נחלק לב' בחינות, שעד החזה נק ראשלם ונק חדארצוף פ

. וב' ַוְיִהי ִביֻשרּון ֶמֶלְך( 'ה ג"ישורון, בסוד )דברים ל ראומשם ולמטה עד רגליו נק

 , ולקמן יתבאר היטב ענין זה. ז"א ראיםישראל וישורון הם הנק 'ינות אלו הנקבח

תחילה  ונבארלבאר ענין זו"ן שהם ישראל ורחל, ואחר כך נבאר יעקב ולאה. ונתחיל 

ענין ז"א והמוחין הבאים לו בעיבור שני שהם בחינת ג"ר שבו, הנה בעת העיבור השני 

מא, ואבא הוליד מהמוחין שלו טיפת יאבא ואדז"א שהוא לצורך המוחין שלו נזדווגו 

מא ידעת שלו. גם א נת, שהם מבחיבורותג' וה סדיםח' דכורא, והם כללות חו"ב וה

טיפת מ"ן והם כללות חכמה ובינה וחמשה חסדים וחמשה גבורות, והם  נתנותנת בחי

דעת שלה. ואחר היותם בסוד עיבור, ילדה אותם התבונה בסוד לידה, ויצאו  נתמבחי

)בשער לידת המוחין פ"ג( שאלו המוחין דז"א נתלבשו  בארדרך היסוד שלה. וכבר נת

 נתלבשו כולם יחד ונתפשטו תוך ז"א.  ךכר תחילה תוך נה"י דתבונה, ואח

מא, י)דף רצ"א ע"א( שאבא גניז וטמיר יתיר מא וטאזידרא בא באר, הנה נתוזה עניינו

אופן זה, שהמוח דחכמה דז"א ולכן גם נה"י דאבא נתלבשו תוך נה"י דתבונה ב

שנמשך מאבא נתלבש בנצח שלו דאבא, ומוח בינה דז"א שנמשך מאבא נתלבש תוך 

מבחינת  סדיםח' ההוד דאבא, ומוח דעת דז"א שנמשך מדעת דאבא והוא כלול מה

 . ןכם ממוח בינה דאבא ג בורותג' דאבא, וה [בע" גמ]אוצרות דף מוח חכמה 

נתלבשו ג' מוחין שנמשכו לז"א  הזרך דל ד דאבא, ועדעת זה נתלבש תוך היסווהנה 
                                                             

הרי איך כאן קורא הרב לאחוריים דאו"א שנפלו באצילות שהם בחינת מלכים שלהם, כמו שקורא  קפא
 לז' מלכים דזו"ן, וזו הגדרה נדירה בדברי הרב.



 אוצרות חיים                                                ק

מא, ואחר כל ימא, ונתלבשו תוך נה"י דאימא, שהם חב"ד מחב"ד דאימצד א

התלבשות זה, נתלבשו נה"י דאבא אחר היות בתוכם המוחין דמצד אבא, נתלבשו 

מא, ונמצא אם כן שחב"ד דמצד אבא יש עליהם ב' מסכים וב' כיסויים, יתוך נה"י דא

מא, אין ימא, אבל חב"ד דז"א דמצד איהכלים דנה"י דאבא, והכלים נה"י דא שהם

מא, ונמצא חכמה דז"א דמצד יעליהם רק כיסוי ומסך אחד, שהם הכלים דנה"י דא

, ובינה דז"א זה בתוך זהמא ב' בצד ימין בראש ז"א מכוונים יאבא וחכמה דמצד א

, וב' דעות דז"א בתוך זה זהמא בצד שמאל בראש ז"א מכוונים ידמצד אבא, ודצד א

 . זה בתוך זהדמצד או"א גם כן הם מכוונים 

בין חכמה ובינה דצד  א'מכריע ב' הכרעות,  קפבדדעת דז"א דמצד אבאהמוח והנה 

מא, אע"פ שהוא נתון תוך כלי יסוד דאבא, והם יבין חכמה ובינה דצד א א'אבא, ו

כלולות  נותבחי ד'בדעת זה מא כנזכר, ונמצא שיש ינתונים בחוץ בכלים דנצח והוד דא

מא. ישלוקח מצד חו"ב דא חו"ב נתשלוקח מצד חו"ב דאבא, ובחי חו"ב נתבו, בחי

. והם בחינת חכמה ובינה דעתד' נקראים -' מוחין, וכל הדד' נעשים בו בחינת -ואלו ה

מא, ישלקח מצד אבא, נעשים בדעת זה חכמה ובינה שבו, ובחינת חו"ב שלוקח מצד א

 ה חו"ג שבו, בערך חו"ב שיש בו מצד אבא. נעשה בדעת הז

שבדעת הזה דז"א שביסוד אבא יש בו כללות ד' מוחין שהם חכמה ובינה  ונמצא

יש  ןכם . אדעתוחסדים וגבורות. וכללן הם ג' מוחין כנודע, שהחו"ג שניהם נקראים 

( 'ג 'לו ג' מוחין חב"ד פרטיים, ושלשתן נקראים דעת דרך כלל. וזה סוד )שמואל א ב

ה  בארמא. והרי נתידעות, א' דיסוד אבא, וא' דיסוד אב' , שז"א יש בו ִכי ֵאל ֵדעֹות ְיהוָּ

 ענין המוחין בעצמן:

  

                                                             
צד אימא אך כאן עוסקים בדעת דז"א מצד אבא. ושם יש הכרעות צריך להבין שיש דעת גם מ קפב

כפולות חו"ב דמצד אבא וחו"ב דמצד אימא ונעשים בדעת זה ד' מוחין. חו"ב מצד אבא חו"ב בזה 
 הדעת, וחו"ב דמצד אימא נעשים שם חו"ג.



 קא                     הישועה                        אוצרות   

 ברק פשער פרצופי זו"ן 

 

מא יאופן התלבשותם תוך ז"א, שהנה בהיותם הנה"י דאבא תוך נה"י דא ועתה נבאר

א, וממנו יתבאר גם כן מינתלבשו כולם יחד תוך ז"א. ונבאר ענין התפשטות נה"י דא

 התפשטות נה"י דאבא. 

נודע שהנצח מתחלק לתלת פרקין, וכן המוח הנקרא חכמה אשר בתוכו מתחלק והנה 

מא, שבתוכו שליש י' חלקים, ואלו מתפשטים בקו ימין דז"א, פרק ראשון דנצח דאגל

מא שבתוכו שליש ב' ימוח חכמה, נתלבש בכלי חכמה דז"א, ופרק שני דנצח דא

מא, שבתוכו שליש ג' י, נתלבש בכלי החסד דז"א, ועל דרך זה פרק ג' דנצח דאדחכמה

 דחכמה, מתלבש בכלי נצח דז"א. 

מא שבתוכן ג' שלישים דמוח בינה, נתלבשו בקו שמאל ידרך זה ג' פרקים דהוד דאועל 

דז"א שהוא בג"ה שלו, ועל דרך זה נתלבשו נצח והוד דאבא שבתוכן מוח חכמה ובינה, 

 מא. יונתפשטו בקו ימין ושמאל דז"א תוך נצח והוד דאונתלבשו 

מא, הנה הם מתפשטים ימא, או הפרק ב' דהוד דאידע שהפרק ב' דנצח דאואמנם 

בכל אורך זרוע ימין ושמאל דז"א, ונמשך עד סיום צפרניו, ומתוך צפרני האצבעות 

ירך  מא, וחוזר ונכנס ומתלבש תוך ראשיבוקע האור ההוא דפרק ג' דנצח והוד דא

ימנית ושמאלית דז"א בין פרק לפרק, ששם הוא מקום חלל ויכול האור ליכנס דרך 

תמשיל דרך משל וכאלו שם, כמו שיתבאר לקמן, ומתפשט בכולה עד סיום הרגלים. 

שידי ז"א פשוטות ומשתלשלות למטה ותלויות על גופו, וצפרני אצבעותיו מגיעין עד 

אצבעיו ונכנס בראש יריכיו, ועל דרך זה  ראשי ירכותיו, ויוצא האור פנימי מראשי

 הוא בנצח והוד דאבא. 

דז"א שהוא גוף  מא נכנסים ומתפשטים כלל תוךיאין בחינת נצח והוד דאבא וא אמנם

 חח"ןמא אינו מתפשט רק בקו ימינו בלבד, שהם יהתפארת שבו, שהנה הנצח דא

 [גע" גמאוצרות דף ]דז"א,  בג"השהם  מא אינו מתפשט רק בקו שמאלוידז"א, והוד דא

אבל ת"ת דז"א הוא קו אמצעי, ואין נכנסים בו הנצח והוד דאו"א, שבתוכם ב' מוחין 

מא, רק בב' הקוים לבד ימיני ושמאלי, וזהו בחינת יהנקראים חכמה ובינה דאבא וא

ואל הקשר שיש לחכמה עם חסד נצח, והקשר שיש לבינה עם גבורה הוד, והבן זה 

 . תטעה

קושיות וספיקות רבות, אשר מכללם הוא לראות איך נצח והוד  יתורצו לךובזה 

שתחת הת"ת, ואין להם התקשרות כלל עם הזרועות, כנראה בחוש הראות, כי מסיום 
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הגוף נתלים ויוצאים, ואם כן איך נחשבים לקו ימין ושמאל עם החסד וגבורה, והרי 

ה נעשה מהאור היוצא לך מ וגם יתורץיוצאים מקו אמצעי, אך עם הנזכר יובן.  שניהם

מסיום הזרועות דרך צפרני האצבעות להיכן הולך ומתפשט, ואם נאמר שאינו יוצא 

כלל זהו דוחק יותר גדול, שהאור לא נמשך לבטלה אלא להתפשט בתחתונים ולהאיר 

בטלה בחינת  ןכם בהם, ואם נאמר שנכנס דרך הגוף אי אפשר לסיבה הנזכרת, שא

 קוים ימין ושמאל ואמצעי. 

צריך לידע לאיזה סיבה היה כך שהרי אנו רואים שקו האמצעי נמשך ביושר  אמנםו

בלי הפסק, ובב' הקוים ימין ושמאל יש בהם הפסק בין חסד לנצח ובין גבורה להוד, 

שהרי הזרועות הם בפירוד מהשוקיים ואינם קוים מחוברים יחד. ולהשיב זאת צריך 

צונים שיניקתם מהצפרנים, שלכן צריך לידע מהו צפרני האדם, וגם ענין הקלי' והחי

הקוצצן ליטול ידיו, וכן בשחרית צריך ליטול ידיו מפני רוח רעה ששורה על הידים, 

. גם להבין ענין הנצח והוד קפגרז"ל ביארושו ואינה מסתלקת עד שיטול ידיו במים, כמ

ד ע"א( ברכי דרבנן דשלהי, דמינייהו הוי, ששם מתאחזים, בסו 'שהוא סוד )ברכות ו

וָּ ג( "י 'ד ע"א( השקר אין לו רגלים, ובסוד )איכה א")שבת ק ל ַהּיֹום דָּ , שהוא הו"ד ה"כָּ

בהיפוך אתוון, וכיוצא בזה, והרי נצח והוד הם סוד ערבי נחל סתימין, ואין להם פתח 

 פתוח כמו היסוד, וא"כ מהיכן יונקים החיצונים מהם. 

מסוף האצבעות מקום הצפרניים  הוא זה, דע שהקלי' מקום יניקתם הוא אבל הענין

שמשם האור פנימי בוקע ויוצא בין הצפרנים, בין דידים בין דרגלים, שמהידים בוקע 

ו בעודו מגולה שם. האור ויוצא ליכנס ברישי ירכין כנזכר לעיל, ואז יונקים משם ממנ

שהידים עסקניות, ושניים לטומאה, וצריכין נטילה  קפדרז"ל אמרושה מ ודסה וז

ולין קודם אכילה. וגם בקום האדם ממטתו בלילה כבר רוח רעה שורה אפילו לח

עליהם, וצריכין נטילת ידים שחרית, שלעולם החיצונים יניקתם היא מקצוות 

והנה ומסיומם שאין להם רשות לעלות למקום הקדושה, אבל יונקים ממקום סיומם. 

 ההם דזרועות ודירכין שם אחיזתם ויניקתם.  בקצוות

אים בחוש הראות שהבשר שבסוף האצבעות נבקע, ומתוכה יוצא וגדל רו והנה אנו

הצפרן, ויוצאה לחוץ, ודרך אותה הבקיעה יוצאים האורות כנזכר, ויונקים מהם 

                                                             
אוזן ל ידלפה תיקצץ  ידלחוטם תיקצץ  ידלעין תיקצץ  יד הוא היה אומר :...ט ע"א"קדף שבת  קפג

מחרשת  יד מסמא ידלגיגית תיקצץ  ידלפי טבעת תיקצץ  ידלאמה תיקצץ  ידלחסודה תיקצץ יד תיקצץ 
... ע"כ בת חורין היא זו ומקפדת עד שירחוץ ידיו שלש פעמיםמעלה פוליפוס תניא רבי נתן אומר  יד

 וגים.כמה סכנות מאותה הרוח הנדבקת בידים בשינת הלילה וצריך נטילת ג' פעמים לסיר הרי
אמר רב משרשיא שבתחלה היו מצניעין את אוכלין דתרומה אצל ספר תורה  :...ד ע"א"ידף שבת  קפד

מפני  טומאה והידיםואמרו האי קדש והאי קדש כיון דקחזו דקאתו לידי פסידא גזרו ביה רבנן 
 .שהידים עסקניות... ע"ש. לכן הצריכו נטילה גם לאכילה זכר לתרומה הן שהידים עסקניות
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החיצונים לפעמים, כשיש ח"ו איזה פגם בישראל, ולא תמיד. והנה הצפרניים עצמן 

ר"ח ע"ב, דף הל ויק שתפר זוהרהפר בס מבוארשו אינם בחינת קליפה ממש ח"ו, כמ

דלבושין קדמאין דאתלבש בהו אדם בגן עדן הוו מאינון מלבושין, מאינון רתיכין 

דאקרון אחוריים, ואינון לבושין דאקרון לבושי טופרא וכו', ולא אשתארו ביה אלא 

הענין, כי אם הצפרנים היו ח"ו טומאה  ופירושהנהו ראשי טופרין דאצבעאן וכו'. 

נטילה, והרי לעולם היה הטומאה דבוקה באדם, אמנם וקליפה, מה היה מועיל ה

 הצפרניים הם בחינת מלבוש טהור וזך, אלא שהוא קשה בטבעו. 

קמ"א ע"א, דבשעתא דאתחרב בי מקדשא לא ף מה שאמרו בפרשת תרומה ד וזה סוד

אתחרב אלא וכו', עד דאחיד בכל סטרוי וכו'. באופן שהצפרנים הם הלבוש הקשה 

צבעות ובקצותם כדי שלא ינקו מהם החיצונים הנקראים קלי' הניתן שם בראשי הא

תקיפא משם, כי בהיות שם קליפה הקדושה )הקלושה ע"ח( שהם הצפרניים שהם 

קשים מאד אי אפשר אל החיצונים לינק משם, והצפרניים עומדים על קצות פתחי 

כי סיום האצבעות למגן ולמחסה מהחיצונים והקלי' שלא ינקו יותר מהצורך להם, 

בהכרח משם מקום יניקתם, אלא הכוונה היא שלא ינקו יותר מהצורך להם, ולכן 

בהיותו בגן עדן הארץ לשומרו מהחיצונים,  אשוןרהדם מבחינת זאת היו הלבושים דא

 ובהתפשט מהם נשאר ערום וירא ומתחבא מהמזיקין והחיצונים. 

והם יונקות  שהצפרנים הם שורשי קלי' אלא שהם זכים בתכלית הזיכוך, ונמצא

ממקום בקיעת הבשר בסוף האצבעות, שהרי משם צמיחת הצפרן, ומה שהוא כנגד 

הוא בתכלית הזיכוך, אבל מה שהוא עודף מהצפרנים ויוצא  [דע" גמ]אוצרות דף הבשר 

לחוץ מכנגד הבשר של האצבע, זה צריך לחתוך אותם, ששם נתלים החיצונים ויונקים 

ח ע"ב( ובגין דא לא ליבעי ליה "ר ח"ב דף רבתכלית היניקה. וזה שאמרו )זוה

וכו', והוא שיעור החוצץ בנטילת ידים הנזכר בדברי רז"ל, והוא מה שעודף  קפהלאיניש

על פסוק  קפורז"ל אמרושה מ ודסה מכנגד הבשר, ולכן עונשו של המגדלן גדול, וז

                                                             
ה ִאיּנּון טּוְפִרין :... לשון הזוה"ק שמות דף ר"ח ע"בנה ה קפה אָּ ש ְלַרבָּ א ִליְבֵעי ֵליּה ְלַבר נָּ ּוְבִגין ַכְך, לָּ

ל י א, ְוִיְדַאג ְבכָּ ֵמי ַאְסֵגי ֲעֵליּה ִקְסטּורָּ ִכי נָּ ה ְדַאְסִגיאּו, הָּ א ְכמָּ א, ְדהָּ א לֹוןְדזּוֲהמָּ ֵעי ְלַסְפרָּ א, ּובָּ  ...ֹומָּ

ְך ַגם ַמְר ּוִמ :.תרגום ה ֶשִמְתַרבֹות, כָּ ה, ֶשֲהֵרי ַכמָּ ְרַנִים ֶשל ֻזֲהמָּ ן ִצפָּ ם ְלַגֵדל אֹותָּ דָּ ִריְך ְלאָּ ְך לֹא צָּ ֶבה שּום כָּ
ן ִריְך ִלְגזר אֹותָּ ל יֹום ְוצָּ ה, ְוִיְדַאג ְבכָּ יו ֻזֲהמָּ לָּ  ... ע"ש.עָּ

אתה לו בחלון אמר לו יוסף עתידין באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונר:... ו ע"ב"לדף סוטה  קפו
אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות דכתיב 

ויפוזו א"ר יוחנן משום ר' מאיר ששבה קשתו לאיתנו ַוֵתֶשב ְבֵאיָתן ַקְשתֹו ורועה זונות יאבד הון מיד 
ספר התיקונים  ... ע"כ. ע"ש ראה גםרעו מבין ציפורני ידיוזרועי ידיו נעץ ידיו בקרקע ויצאה שכבת ז

ַוֵתֶשב ְבֵאיָתן ַקְשתֹו ַוָיֹפּזּו ְזֹרֵעי ( כ"ד ' חב יוסף, הדא הוא דכתיב )בראשית מ"טיובהאי  :...י ע"א"דף ק
 ניצוצין דאזדריקו לעשר, ואתפליגת י' בין עשר אצבעאן, דאזרריקת טפה דאיהי ויפוזו, מאי ָיָדיו

, אמר ליה, והא שמענא דעשרה הרוגי בעשרה הרוגי מלכותמקשת דאיהו ברית, ובאן אתר אזדריקו 
 ע"כ. מלכות בני יעקב הוו, אמר ליה חס ושלום, אלא בדיוקנייהו הוו:
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יוד( "כ ט")בראשית מ דָּ ֹפזּו ְזֹרֵעי יָּ ידיו שמשם  , שיצאו עשרה טפות מבין צפרניַוּיָּ

לקחום החיצונים ושלטו בהם בסוד טיפת בעל קרי שבה שליטת החיצונים כנודע, רק 

 שמכאן בדרך האצבעות הוא בקיעה מועטת ודקה, כמ"ש. 

במה שנחקור על מה זה נבקע הבשר שבסוף האצבעות, אבל הענין הוא כי  והענין הוא

תרבה ומתפשט הנה האורות מטבעם הוא לצאת ולהאיר ולהיות השפע הולך ומ

למטה, כטבע המים הנובעים ויוצאים מהמקור, והנה הם סתומים וחתומים בפנים 

ורצונם לצאת לחוץ, ואינם יכולים ולכן הם בוקעים בקצוות האצבעות ויוצאים לחוץ, 

אלא שאינם פתוחות ]פתיחות[ רחבות אלא צרות ודקות, ואז בהמשכם לחוץ בהם 

כנזכר, ויונקים משם בין בצפרני הידים בין נדבקים שורשי הקלי' שהם הצפרניים 

  בחינות קצוות אשר שם מקום יניקת החיצונים כנודע. ב'בצפרני הרגלים, כי 

חיים כי זהו יתרון קו האמצעי שאין בו יניקת החיצונים רק בסיומו מפי  ונלע"ד

אברהם ויצחק, שיצאו מהם עשו  ןכין שאה היסוד, והוא בסוד יעקב בחיר שבאבות, מ

 .קפזשמעאל, כן נראה לע"ד, והבןוי

תבין סוד ענין ברכת מאורי האש שאומרים במוצאי שבת בסדר הבדלה, כנזכר  גם בזה

ג ע"ב( כנגד הצפרניים, כי מתוך הצפרניים בוקע "בספר הזוהר פרשת ויקהל )דף ר

האור ויוצא לחוץ, ובזה יתורצו השאלות הנ"ל, שלמה אלו הקוים לא נמשכו ביושר, 

יסוק ביניהם בין הזרועות והירכיים. אבל הענין הוא שאם לא היה כך אמנם היה פ

והיה הכל קו ישר נמשך עד סופו היה האור גם כן נמשך בתוכו עד למטה תמיד, ושם 

מקום מעמד הקלי' והחיצונים שהם מקום קצוות, וגם שהם תחתונים, ואז היו 

פרט אם היו עונות החיצונים נאחזים באור היוצא משם בסופו מאד יותר מדאי, וב

שהזרוע נפרד בפני עצמו יכול ז"א להעלות זרועותיו  אבל עתהישראל מרובים ח"ו. 

כלפי מעלה וידיו נגבהות עד כנגד כתפותיו, ואז אין האור יוצא מהצפרניים בגילוי רק 

 למעלה במקום ג"ר שבו, אשר אין שליטת חיצונים וקלי' כלל. 

אין כח אל החיצונים להתאחז, אז ישפיל שכאשר מעשה התחתונים רצויים שנמצא 

ז"א זרועותיו וידיו למטה, ויניחם כנגד ריש ירכיו, ומתפשטים תוך הירכים כנזכר. 

וכאשר מעשה התחתונים רעים ח"ו, אשר אז שליטת החיצונים בנה"י שלו לסיבת 

היותם לבר מגופא כנודע, כי שם עיקר אחיזתם, ולכן אז מגביה ידיו למעלה והאור 

למעלה במקום עליון, ואין להם אחיזה שם, וגם למטה אין האור נמשך ואין  יגלה

                                                             
יש יניקה דרך הציפורנים ולכן יצאו  אברהם ויצחקמכאן נבין שמחסד וגבורה שהם שורש והנה  קפז

יעקב ומשם יניקת החיצונים, אבל  ימין ושמאלהפסק בשני הקוים  מפני שיש ישמעאל ועשומהם 
 שבאבות. בחירוהוא  י"ב שבטי י"השאין הפסק בקו האמצעי יצא כולו קודש 
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אחיזה אל החיצונים באור העליון. ולכן הונחו הזרועות באופן זה, כדי שיהיו לפעמים 

 נשפלים ולפעמים נגבהים. 

. גם בזה תבין סוד קפחסוד פסוק והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל ובזה תבין

ים ולא אמרו רחיצת ידים, אלא לשון נטילה, לרמוז שצריך מה שאמרו נטילת יד

ע"ב(  'ד דף לישאם וליטלם למעלה, בסוד שאו ידיכם קדש, כנזכר בש"ס )סוטה

ובזוהר )פינחס דף רמ"ו ע"א(. וטעם הדבר הוא כי רחיצת ידים סיבתה היא להרחיק 

ד, וכדי הקלי' מקצוות האצבעות ומהצפרנים כי שם מקומם, וזה על ידי מימי החס

שלא יחזרו הקלי' להתאחז באור היוצא מהם צריך להגביהם כלפי ג"ר הנקראים 

קדש, ואז האור היוצא חוזר ונכנס תוך המוחין ממש ממקום שיצאו. וזהו הטעם 

, ובפרט אם הוא ביום שבת קפטשצריך בשעת נטילת ידים להגביה ידיו עד ראשו ממש

  קודש שאז צריך להרחיק הקלי' בתכלית הריחוק.

אל השאלה הנזכרת והוא שיהיה כן לסיבת פרצוף לאה היוצאת  ב'טעם  עוד יש

מאחוריו דז"א. ואלו ב' קוים ימין ושמאל היו ישרים בלתי הפסק באמצעיתם, לא 

היה יכול להגביה זרועותיו להיות אור יוצא מהם להאיר אל לאה לעשות חכמה ובינה 

כי  דייםיילת (, ובזה תבין סוד נט'השבה, וכמו שיתבאר לקמן )שער יעקב ולאה פרק 

על ידי עלייתם למעלה חוזר האור ועולה ונכנס בתוך המוחין עצמן כנזכר, ואז נכנס 

שמגביהים ידיהם  [אע" דמ]אוצרות דף תוך לאה כמ"ש. וגם יובן בזה סוד ברכת כהנים 

כנגד כתפיהם, ויתבאר לקמן בענין פרצוף לאה, וגם שם יתבאר סדר המשכת האור 

 ימי בדרך הימין או שמאל, איך יוצא ונכנס בין פרק לפרק:פנ

  

                                                             
וישראל אינם עושים רוצונו של מקום  בתוך נצח הוד דז"אבזה תבין איך כשהאורות נכנסים  הרי קפח

וזהו כשמשה שהוא רומז  ים את הידים למעלהעמלק גובר ולזה צריך להריש אחיזה לחיצונים ולכן 
 על ז"א שמרים ידיו למעלה נפסק השפע מהנצח והוד דז"א ואין יניקה לחיצונים וגבר ישראל על עמלק. 

בעניין נטילת ידיים שמביא טעם אחר במעט על נטילת ונשיאת  שער המצוות פרשת עקבראה  קפט
 הידיים למעלה.
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  גרק פשער פרצופי זו"ן 

 

לבאר ענין התפשטות המוחין דז"א, והנה נתבאר השינוי שיש בין אברי ונחזור 

הזרועות והידים לשאר האברים שבגוף כולו, שאלו נעים ונדים עולים ויורדים, 

י דז"א בו מתפשטין המוחין דז"א משא"כ בשאר האברים כולם. ואמנם קו האמצע

 דרך יושר בלתי פירוד, מדעת לת"ת ומת"ת ליסוד. 

מא מלובשים תוך כלי יסודי יהוא שהנה נתבאר שמוח הדעת דמצד אבא וא והענין

מא ימא, וכל דעת מב' הוא כלול, מהחסדים והגבורות כנ"ל. והנה היסוד דאיאבא וא

' פרקים אבל הוא פרק אחד לבד, והוא אינו כמו הנצח והוד שבכל אחד מהם יש בו ג

נכנס ומתלבש תוך כלי הדעת דז"א, ושם נעשה בחינת מוח הדעת דז"א בראשו. ונודע 

כי כלי היסוד דנוק' אין לו בחינת המשך והתפשטות רק אותו השיעור של היסוד 

הנתון באמצע בין תרין ראשי פרקין עליונים דנצח והוד שלה. ויש לה עוד בחינה 

ע"ב(  'היא אותה הנק' בהרמב"ם )פ"ב מהלכות אישות ה"ו( ובש"ס )יבמות פאחרת, ו

הבשר התפוח כעין העטרה  נתעל האילונית שאין לה שיפולי מעים כנשים, והיא בחי

בסיום היסוד שבה. והנה היסוד שבה הוא מתלבש למעלה בדעת דז"א, בראשו אבל 

וך שליש העליון דת"ת הבחינה השניה הנק' עטרה מתפשטת יותר למטה ומתלבשת ת

מא ידז"א, והוא עד מקום החזה שלו, ומשם ולמטה אין עוד התפשטות כלי היסוד דא

 כלל. 

הקוים כי קו הימני והשמאלי אשר בתוכם מתלבשים  ג'-תבין שינוי אחר שיש בובזה 

, הנה האורות ההם סתומים, כרמא כנזיומתפשטים מוח חו"ב המלובשים בנו"ה דא

י רחבים ועבים, והם בחינת הזרועות והשוקיים שהם ארוכים ולכן הם קוים בלת

ה בלתי רחבים, אבל קו האמצעי שהוא הת"ת, והוא אבר הגוף שהוא רחב מאד, מ

בשאר הקוים, וטעם הדבר לפי שאורות מוח הדעת האמצעי מתפשטים  ןכין שא

, מא הנק' רחובות הנהריבתוכו. והנה שם בתוכו מתלבש בחינת העטרה של היסוד דא

כי הוא מקום רחב ואינו צר כמו פי העטרה דיסוד הזכר, ואז משם מתחיל אור הדעת 

מא להתרחב, ואח"כ מהחזה ולמטה יוצא אור הדעת מגולה ישבתוך כלי היסוד דא

מא, כי כבר נגמר ונסתיים כנז', ואז האור יוצא ילגמרי בלתי לבוש כלל דיסוד א

י הגוף הנקרא ת"ת, ונעשה רחב יותר ומתרחב בלי עיכוב מסך וכיסוי, ואז מתרחב כל

משאר הספירות. ואמנם גם בקו הימני יש בו שינוי מיניה וביה, וכן בקו השמאלי 

מיניה וביה, והוא כי אמצע הקו שהוא בחי' חסד או גבורה הם בחינת זרועות, והם 

יותר דקים מקצוות הקוים, שהם השוקים והירכיים שהם עבים יותר מהזרועות 
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ע"ד הנ"ל, כי למטה החסדים שהם אור הדעת מתגלים, ולכן מתרחב והסיבה היא 

הכלי, אבל אינו כ"כ בגילוי ובהתרחבות כמו הגוף בעצמו, ששם עיקר מקום גילוי 

 אורות הדעת ומקום התרחבותם:

מהחזה דז"א ולמטה אז מתגלים האורות דמוח הדעת האמצעי, שהיה מתלבש והנה 

והגבורות, והחסדים מתחלקים בחג"ת ונצח  מא כנז', והם בחי' החסדיםיביסוד א

והוד דז"א ה' בה', והגבורות כולם נכללים ביסוד דז"א. וזה סוד יצחק שאותיותיו 

ח"י, שהוא סיום וקץ הגוף. ואמנם  רא, כי הה"ג הנק' יצחק הם ביסוד הנקק"ץ ח"י

אורות הדעת דמצד אבא המלובש ביסוד אבא מתפשט ג"כ דרך קו האמצעי דז"א, 

מא, ים להיותו יסוד דדכורא הוא ארוך ומתפשט יותר למטה מסיום היסוד דאואמנ

 והוא יורד ונמשך עד היסוד דז"א. 

 רקיםפ' , אמנם היסוד אין בו רק ברקיםפ' שבכל א' מהם יש בו ג בארהנו"ה נת ואמנם

שמתחלק לג' שלישים, אינם רק ב'  יפל עף בלבד, והם היסוד וראש העטרה שבו, וא

. ובזה תבין מה שאמרנו כי בתחילה בזמן לישיםש' שמתחלקים לג פרקים, אלא

היניקה לא היו בז"א בקו האמצעי שלו רק ת"ת ויסוד בלבד, וכאשר הגדילו המוחין 

דז"א אחר עיבור השני, אז נתהוו מאלו הב' ונעשה גם בחי' הדעת דזעיר, והיו בקו 

 דת"י.  רותהאמצעי דז"א ג' ספי

היה בו ת"ת ויסוד לבד, וכל א' מהם נתחלקו לג' שלישים בזה האופן שמתחילה  והיה

הרי ו' שלישים. וכאשר הגדילו ונעשה בחינת הדעת, היה בזה האופן, כי הו' שלישים 

נתחלקו לג' חלקים, ב"ש העליונים דת"ת נעשה מהם הדעת, וב"ש אמצעיים שהם 

חתונים שליש תחתון דתפארת ושליש עליון דיסוד, נעשה מהם ת"ת דז"א, וב"ש ת

דיסוד נעשה מהם בחי' היסוד, ועד"ז הגדילו בחי' ב' הקוים ימין ושמאל. כי תחילה 

, ואח"כ הגדילו ונעשו ג' ספירות רותהיה בכל קו מהם רק ב' ספי [בע" דמ]אוצרות דף לא 

בכל קו מהם, אלא שיש הפרש ביניהם, שהחסד נצח שבקו הימין והגבורה הוד שבקו 

ג' שלישים ממש, שהם ג' פרקים נפרדים זה מזה בכל  השמאל, כל מדה מהם יש בה

ג ע"א( בענין הי"ב שבטים "ויחי )דף רמ שתפר זוהרהפר בס כרספירה מהם, וכנז

 אלו כנגד ד' דגלים.  רותהנכללים בד' ספי

היסוד אע"פ שנחלק לג' שלישים אינו רק ב' פרקים לבד, ונמצא כי כאשר השליש  אבל

תפארת בעת ההגדלה כנזכר, אין השליש ההוא בחינת העליון של היסוד נעשה ממנו 

שמו יסוד, כי  ראפרק שלם בפני עצמו, ולסיבה זו אע"פ שנעשה ממנו הת"ת, עדיין נק

פינחס  שתפר זוהרהפר בס אמרשה מ ודסה לא נפרד, ויש לו התקשרות עם היסוד. וז

 ג ע"ב( דגוף וברית חשבינן חד. ")דף רכ
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, והם היסוד ועטרה שבו, רקיםפ' דאבא, כי הנה יש בו ב לענין לבאר ענין יסודונחזור 

 חלק א'' חלקים, בוהנה היסוד הוא ארוך יותר מהעטרה, ולכן היסוד הוא נחלק ל

הוא שורש היסוד המושרש ומונח בין ב' הירכיים שהם נצח והוד, אשר שם הם 

 חלק יסוד זה נתמחוברים יחד שלשתם, שהם נה"י ומתקשרים יחד שלשתם, ומבחי

נעשה הדעת דז"א דמצד אבא, כי הוא מחובר עם חו"ב שבראשי ירכין שהם נצח והוד 

דאבא. ושיעור התפשטות אורך זה החלק העליון דיסוד אבא הנה הוא נמשך עד סיום 

שליש העליון דת"ת דז"א, שהוא עד החזה, והוא ממש כשיעור התפשטות סיום יסוד 

בחינת היסוד אחרי הפרדו מהירכין, דיסוד אבא, הוא  וחלק התחתוןמא. יועטרה דא

, ושיעור התפשטותו הוא מהחזה דז"א עד סיום הת"ת צמועני שהם נו"ה ונבדל בפ

כי כמו שמהחזה ולמטה נפרד ונבדל היסוד מנו"ה דאבא  ובזה תביןשהוא הגוף דז"א. 

תוך ז"א, כן ז"א עצמו עד החזה היו ב' זרועותיו מתדבקים עם גופו, ומן החזה ולמטה 

 דים קוי הזרועות ימין ושמאל מהגוף, שהוא קו האמצעי והבן זה. נפר

העטרה דיסוד אבא היא מתלבשת תוך יסוד ז"א, ושיעור זאת העטרה כשיעור והנה 

ב' הקוים נצח והוד דאו"א, אין שינוי בין  נתכל היסוד דז"א כולו. והרי נמצא כי בחי

ו ממש בשוה, וגם כי מא, שכולם מסתיימים בסיום נצח והוד דז"א עצמיאבא לא

אורותיהם מכוסים בכלים דאו"א. אבל השינוי הוא בקו האמצעי, שיסוד אבא 

מא מסתיים ימתפשט בכל אורך קו אמצעי דז"א, עד סיום היסוד דז"א, אבל יסוד א

מא ישהוא הדעת יש בהם שינוי, שאורות דעת א נימיפר בחזה דז"א. ולכן גם באו

ת דעת דאבא הם מכוסים ואינם מתגלים מתגלים מהחזה דז"א ולמטה, ואורו

 לעולם:
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  דרק פשער פרצופי זו"ן 

 

אחרים שהם רחל  צופיםענין ז"א בעצמו, ועתה נבאר דרך כללות הג' פר בארנתוהנה 

 הזרך דל ישראל ויעקב ולאה, כי ג' אלו נאחזין בו ויוצאין ממנו ע ראנוק' דז"א הנק

 הזל כם ע"פ שצריכין לו לעצמו, עכי מצד המוחין המתפשטים בז"א אדע שנבאר. 

ריבוי  נתבמקום המוחין עצמן אשר שם כל בחייוצאין מהם אורות לחוץ, כי למעלה 

לאה באחורי  צוףהאורות ההם אז האירו האורות לחוץ דרך אחורי הז"א, ויצאת פר

מא, שהיא יהארת המוחין דמצד א נתז"א למעלה מהראש עד חזה דז"א, ויצאת מבחי

אין לה רק מסך אחד בלבד לבקוע ולצאת, ולסיבת המסך ההוא לאה נוק' כמוה, ש

 )שער יעקב ולאה פ"ד( בעז"ה.  קמןלנבאר שו היא כולה דינים, כמ

פרצוף, שהנה הזכרים יוצאים ממוחי  נתדרך הפנים דז"א אין יוצא שם שום בחיאבל 

מוחין מא ומצד אחור דז"א. ולהיות דהיאבא ומצד הפנים, והנקבות יוצאות ממוחי א

דמצד אבא בהיותם מתפשטים עד החזה דז"א הם מכוסים בב' כסויים, כיסוי נה"י 

מסכים  ב'מא, לכן אין בהם כח לבקוע ולצאת ולעבור ידאבא וכיסוי הכלים דנה"י דא

 ולהאיר לחוץ דרך הפנים דז"א מהחזה ולמעלה:

א מתכסים אחר שאם היה פרצוף יעקב יוצא כנגד פני ז"א למעלה היו פני ז" עוד טעם

, כי על ידי הארת פניו ְבאֹור ְפֵני ֶמֶלְך ַחִּייםו( "ט ז"ולא היה מאיר, וכתיב )משלי ט

מתמתקים הדינין ומתבטל כח החיצונים כנודע. ואמנם מן החזה ולמטה כאשר 

שכבר  א'כיסוי  רקמתפשטים המוחין משם ולמטה, אז המוחין דמצד אבא שאין להם 

מא בחזה דז"א, לכן יש להם שם יכולת לבקוע ולהאיר ינגמר כיסוי כלים דנה"י דא

, מן החזה ולמטה מחוץ לז"א, ולהוציא פרצוף יעקב שיוצא מהארת המוחין דאבא

  .מכנגד פנים דז"א

מא, יצאת רחל יבלי שום מסך. ומהדעת דצד א קצהחסדים המגולים לגמרי ומבחינת

מצד אחור דז"א, עד נוק' דז"א עקרת הבית העיקרית, הארה גמורה מהחזה ולמטה 

בלאה העוברת דרך מסך כנזכר,  ןכין שאה מ [גע" דמ]אוצרות דף סיום רגלי ז"א ממש, 

                                                             
שמתגלות כאן א' אורות דנה"י דאימא הם בגילוי ומהם יצאת הרי שמהחזה ולמטה יש ב' בחינות  קצ

רחל דרך אחור וזה היותה ממוחין דאימא הנקראת אחור בערך אבא, ומיסוד דאבא שיוצא דרך יסוד 
אימא ויש עליו רק כיסוי יסוד דאבא מתגלה כאן דרך הפנים פרצוף יעקב שיוצא מיסוד אבא המתגלה 

 בפנים.
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 . קצאשאינה רק הארה בעלמא וכולה דינין

, קצבמאיהעולה כי לאה היא למעלה מהחזה דז"א באחוריו, ויוצאת ממוחין דאהכלל 

כן, וגם היא ורחל נוק' דז"א יוצאת תחת לאה מהחזה ולמטה דז"א באחוריו גם 

מא, ויעקב בעלה דלאה יוצא מהחזה ולמטה דרך פנים דז"א, ייוצאת מהמוחין דא

 ויוצא מהמוחין דאבא. 

נתבאר טעם למה הזכר יוצא דרך פנים והנוק' דרך אחור, כי זה מצד אבא ואלו  והנה

 (ה' ט"הנוק' הוא פנים והיא אחור בסוד )תהלים קל בערךמא, ולעולם הזכר ימצד א

חֹור  ִניאָּ ֶקֶדם ַצְרתָּ , והנה בהיות או"א קודם התיקון אח' באח', עם כל זה היה אבא וָּ

בחינת הפנים, בערך הנוק' שהיתה אחוריו, ולכן האורות דאבא יוצאין לצד פנים, 

 מא לצד אחור. יודא

נתבאר טעם למה הזכר א' והנוק' ב', כי הזכר היוצא ממוחין דאבא אין להם גילוי וגם 

מא שאף למעלה אין י, אבל לא מהחזה ולמעלה, אך המוחין דארק מהחזה ולמטה

נוקבין אחת למעלה ואחת למטה. גם דע  ב'להם אלא כיסוי אחד לכן יצאו מהם 

שאחורי יעקב נגד פני ז"א, ופני לאה נגד אחורי ז"א, ואחורי רחל נגד אחורי ז"א, 

  ולקמן )שער תיקון הנוק', ושער יעקב ולאה פרק ב'( יתבאר טעם זה.

ענין ז"א בעצמו שביארנו שנקרא ישראל וישורון, והענין הוא כי הנה הז"א הוא ונבאר 

פרצוף אחד שלם מראשו ועד רגליו לבד, אמנם חצי עליון שהוא מהראש עד החזה 

נקרא ישראל, וחציו התחתון שהוא מהחזה ולמטה נקרא ישורון. וטעם שמות אלו 

כי ישראל הוא שי"ר א"ל, שי"ר משמאל  שהנה נודע מה שאמרו בתיקונים )דף ג' ע"א(

אל מימין, כי הנוק' לאה היא בחינת דינין נק' שי"ר, והיא משמאל באחור, וז"א מימין 

מא ירחמים נקרא א"ל, והוא בפנים. גם נק' כן לפי שיש בו ב' בחינות מוחין, א' מצד א

ון ונקרא שי"ר וא' מצד אבא ונקרא א"ל. אבל מהחזה ולמטה נקרא ישורון מלש

ז( "ג, כ"שורה, כמאמר רז"ל )ביצה יד ע"ב( אין שורה פחות מג', על פסוק )איוב ל

ִשים " ֹשר ַעל ֲאנָּ . והנה הם על דרך זה יעקב מצד פנים ורחל מצד אחור, וז"א באמצע "יָּ

הרי שורה של ג', ואין זה אלא מהחזה ולמטה, ולכן בחינת זו נקרא ישורון. וזה סוד 

רִיְש ")ישעיה מט, ג(  אָּ ֵאל ֲאֶשר ְבָך ֶאְתפָּ , ר"ל כי ישראל שהוא ז"א בו יתפארו "רָּ

ויסתעפו כמה פארות וענפים יוצאים ממנו, שהם פרצופי לאה ורחל, ויעקב ודור 

                                                             
וכבר ביארנו כי לאה הם דינים קשים מאד מפני שהם וז"ל:...  פרק ב' שער רחל ולאהראה בהמשך  קצא

. הרי מכמה טעמים לאה היא ע"כ... אחוריים של אימא, ועוד שהיא עומדת למעלה במקום הסיתום
 .במקום הסיתוםושהיא עומדת למעלה  אחוריים אחרונים דאימאדינים קשים שהיא 

ק כיסוי אחד שהוא יסוד דאימא והיא מתגלה למעלה מן החזה מוחין דאימא יש להם ר ששם קצב
 באחור שאימא נקראת אחור, ועוד לאה היא דינים שיצאה דרך המסך הזה.
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המדבר, וענין המטות, כמו שיתבאר לקמן )שער הארות זו"ן( באורך. ופירוש מלת 

ֵעף "אתפאר, הוא מלשון פארות לשון )ישעיה י, לג(  הְמסָּ ה קצגֻפארָּ צָּ , רוצה לומר "ְבַמֲערָּ

 ענפים:

  

                                                             
ולא פורה  פארההנה באוצרות חיים עם פירוש האש"ל יש כאן טעות סופר וצריך להיות כמו כאן  קצג

ַרְכִתי כמ"ש הכתוב )ישעיהו ס"ג ג'( " גתרה לשון ופ-עם ו' ש ה דָּ ..." וכאן ְלַבִדי ּוֵמַעִמים ֵאין ִאיש ִאִתיפּורָּ
 לשון ענפים פאר ראה רש"י 
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 שער תיקון הנוקבא מבוא ל
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 פ"אשער תיקון הנוקבא 

 

 )בע"ח שער ל"ד פרק א'(

נתבאר דרך כללות הג' פרצופים שהם רחל יעקב ולאה, ועתה נבאר פרטן, ונתחיל  וכבר

ות ברחל הנקראת נוק' דז"א באמיתות, שהיא נקודה העשירית מהעשר נקודות הכולל

והיא המלכות שבהם, והיא אשת ישראל הנקרא  קצדכל עולם האצילות כנזכר לעיל

מא, והיא יז"א בכל מקום, וכבר נתבאר שהיא יוצאת מהארת המוחין דנה"י דא

עומדת באחורי ז"א בתחילת בריאתה, ותיקונה אח' באח' מהחזה דז"א ולמטה עד 

 ירותיה. סיום רגליו, ומקום זה הוא שיעור קומה שלה בכל עשר ספ

שאין  קצההוא כמ"ש [דע" דמ]אוצרות דף סיבת היות רחל אח' באח' עם ז"א, הטעם והנה 

החיצונים יכולים להתאחז כלל עם הקדושה בבחינת הפנים, אפילו בפנים דנוק', רק 

אלהים אחרים, וכל יניקתם גם  ראיםבבחינת אחוריים בלבד, כי הנה החיצונים נק

ונודע כי כל בחינת אלהים הם באחוריים  אחיזתם הוא בשם אלהים קדושים,

 דקדושה. 

כנזכר, אם היתה עומדת כדמיון לאה  ' האמיתית דז"אנוקרחל שהיא בחינת והנה 

אשר פניה כלפי אחורי ז"א, הנה אחוריה היו נשארים בגילוי והיו החיצונים נאחזים 

ם גמורים בה מאד לפי שהיא נוק'. ונודע שרגליה יורדות מות והטעם לפי שהיא דיני

ושם אחיזת הקלי' ונוסף על זה שהיא אחרונה שבכל העשר ספירות דאצילות ולכן 

ובפרט  ותהיו נאחזים בה הקלי' מאד, ולכן כדי שלא יתאחזו בה הקלי' לסיבות הנזכר

 ןכין שאה ות, מ, ואין אנו רוצים שיתאחזו בה הקליפנוק' דז"א העיקריתשהיא 

ו זו"ן אח' באח' מדובקים יחד, ורוח חיצוני ולכן הונח קצובלאה, כמו שיתבאר לקמן

                                                             
הנה יש לז"א הארות רבות היוצאות מהמוחין שבו מצד נה"י דאבא ונה"י דאימא כמבואר היטב  קצד
הארות זו"ן אך נוק' רחל היא אמנם מקבלת ממנו את הארותיה היא אינה כשאר הארות שכן יש  י"ח

של ז"א  נוק' האמיתיתשל כללות י' ספירות האצילות, והיא  היא ספירה עשיריתולה הארות משלה 
 לכן דינה שונה וז"א מקבל הארותיה שהוא בן בכור ונותן לה אותם.

ביאר הרב הסיבה היות נוק' רחל אח' באח' עם ז"א והוא מפני שעדיין  פרק ו' משער הנקודיםלעיל  קצה
אח' דנוק' ולכן עומדת עמו אב"א ובעמידה זו אין אפשרות לא היה תיקון והיות שהחיצונים נאחזים ב

 לחיצונים לינק מהאחוריים, ומהפנים גם אינם יכולים לינק. 
 שאין קפידא שבלאה תהיה אחיזתהביא הרב כמה סיבות לכך  שער יעקב ולאה פרק ב'בהנה  קצו

להתאחז בה כמו  אבל לאה שעומדת למעלה באחורי ג"ר דז"א, אין החיצונים יכולים א(החיצונים: 
ועוד  ג'(ועוד כי אינה כרחל שהיא נוק' דז"א העיקרית,  ב(דז"א,  חתונותתד' ברחל העומדת במקום 

מא אשר נודע יועוד שהיא אחוריים דא ד'( לות.הכוללות כל עולם האצי פירותס' י-כי אינה מכלל ה
, והלא יותר טוב לא יזיקואם תאמר והרי אם לא יועיל מא היא הדוחה את הקלי' ובורחים ממנה, ישא

היא כי הנה נת"ל )שער המלכים פ"ב( שהקלי' צורך גבוה כדי שיהיה והתשובה הוא שיהיה אח' באח', 
, כי אין בכולן היא אחורי לאהשכר ועונש כמ"ש, ורצה המאציל העליון שהבחינה היותר מועטת שיש 
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לא יעבור ביניהם, ולא יעבור זר בתוכם להיות מחוברים ודבוקים ממש, עד שצריך 

אחר כך נסירה ממש להפרידם, כמ"ש רז"ל )ב"ר פ"ח א( על פסוק )בראשית ב, כב( 

ה אֱ -ַוִּיֶבן יְ  ע-הֹוָּ , שאין שם אחיזת , ונשארו פני ז"א ופני רחל מגוליםֹלִהים ֶאת ַהֵצלָּ

החיצונים כנ"ל, ואחר שנתבסמו ונתמתקו אחוריים אלו שלהם על ידי הנסירה, אז 

חוזרין זו"ן פנים בפנים אחר שננסרו, כי כבר אז אין בחיצונים כח להתאחז אפילו 

 באחוריהם. 

חֹורתבין סוד פסוק )ישעיה א, ד( ובזה  ֹזרּו אָּ , כי תמיד כשאנו חוטאים למטה חוזרין נָּ

ן אח' באח', וטעם הדבר הוא שאז על ידי מעשה התחתונים שהם רעים היו הקלי' זו"

יכולים להתאחז באחוריים המגולים אם היו פנים בפנים, ולכן צריכים לחזור אח' 

 באח' כדי שיתכסו האחוריים ולא יתאחזו החיצונים בהם. 

מכוסים, סיבת התחלת תיקון רחל מהחזה הוא כי עד שם אורות נה"י דתבונה והנה 

ושם נסתיים יסוד התבונה והאורות מגולים, ובפרט כי שם מתחיל גילוי יסוד אבא 

ֶרץ-יְ )משלי ג' י"ט( להתגלות, וזה סוד  ה יַָּסד אָּ ְכמָּ ה ְבחָּ , כנזכר בתיקונים )דף ט' ודף הוָּ

, והענין הוא כי במקום גילוי יסוד אבא שם מתחיל בנין קצזק"ה(, כי אבא יסד ברתא

, משא"כ בלאה שעיקרה ממקום התבונה שעדיין לא ארץראת המלכות רחל הנק

נתגלה אבא רק מהחזה ולמטה. וטעם התדבקות רחל בז"א בכותל אחד לשניהם לבד, 

  .קצחלקמן בארביעקב וזעיר ית ןכין שאה מ

נבאר שיעור התפשטות קומת רחל נוק' דז"א באחוריו מכנגד החזה ולמטה עד  ועתה

 סדיםח' כי ה בארמא. הנה נתיחין והכלים דנה"י דאהארת המו נתרגליו, ויצאת מבחי

מא נתחלקו מחסד עד הוד שבז"א, והחסד שנתפשט תוך ת"ת ידדעת ז"א דמצד א

דז"א מתחלק לג' שלישים כמבואר )שער המוחין פ"ב(, והשני שלישים תחתונים שבו 

בשליש ראשון,  ןכין שאה שהם מן החזה עד סיום הגוף שהוא הת"ת, הוא בגילוי, מ

                                                             
ה נוטים לחוץ בגילוי כדי שיתאחזו שם כ"כ אחיזה כנ"ל, כמו באחורי רחל כנ"ל, ולכן הניח אחורי לא

משא"כ אם היו נאחזין  בסוד "ומלכותו בכל משלה"שם החיצונים וינקו משם כדי חיותם בלבד, 
 . ע"כ. שהיא אחיזה גדולה, והבן זה היטבהחיצונים ברחל, 

ֶנה ְָּחְכָמהבועוד פסוק )משלי כ"ד ג'(  קצז ת ִיבָּ נה כאן הרי בית היא הנוק' בחכמה שהוא אבא יב :ָביִׁ
מבואר שעיקר בניין הנוק' אחורי ז"א במקום החזה בסיום עטרת היסוד דאימא והוא בכוח יסוד 

 דאבא גם כן הנמצא שם מהחזה ולמטה.
אח' באח'  רחל היא דבוקה עם ז"איש שינוי אחד ביניהם, והוא כי  אבל :אשער הארות זו"ן פ" קצח

 בפניאע"פ שעומד  אבל יעקבהחזירם פב"פ, ממש בכותל א' בין שניהם עד שצריך נסירה להפרידם ול
לקמן. וטעם הדבר בקיצור  באר, ויש אויר פנוי ביניהם כמו שיתז"א מחציו ולמטה אינו דבוק עמו ממש

כנודע, ואינה נתקנת  אא דלא נהרא מגרמ' דז"א עיקרית, והנה היא אספקלריהוא, לפי שרחל היא נוק
בתכלית הדיבוק והקישור  ובשר מבשרו עצם מעצמיוולולא שמתחילתה היתה ז"א בעלה,  דייל רק ע

, דלא אבל ביעקב לא הוצרך ענין זה, לא היה חושש אחר כך לתקנה ולהאיר לה כל הצורך לה, כרהנז
 שייך ביה האי טעמא.
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מא, ולכן שני שלישי החסד התחתונים ישהוא מכוסה עדיין תוך כלי היסוד דא

להיותם מגולים הם מספיקים כפליים מאילו היו סתומים, ושליש א' לבדו הספיק 

לצורך הכלי דת"ת דז"א עצמו לשני שלישים התחתונים, ושליש האור האחר ניתן 

 לרחל לכתר שבה כנז"ל. 

שהוא סוד  קיףמר או נתן התפילין, כי אין לרחל בחיתבין למה הנשים פטורות מובזה 

לקמן )שער יעקב ולאה פ"ג(, והרי שלקחה  בארהתפילין, כמו שיש ליעקב כמו שית

רחל כלי האור לצורך כתר שלה, ושם לעיל נתבאר היטב ענין כתר זה  [אע" המ]אוצרות דף 

אחרון דאור  מא, אשר בתוכו שלישיע"ש. ואחר כך מהארת פרק אחרון דכלי נצח דא

המוח הנקרא חכמה דז"א, המלובש בשלשה פרקי נצח דז"א, הנה הארת שלשה 

פרקים אלו מתלבשין בקו ימינה דרחל לצורך חח"ן שלה, בין בבחינת כלי בין בבחינת 

אור המוח שבתוכו, וכן מבחינת חסד מחמשה חסדים המתפשטים אשר א' מהם 

ה הספיק חציו להאיר בנצח דז"א מתפשט בנצח דז"א כנז"ל, גם הוא להיותו מגול

מא, המתלבש יוחציו להאיר בכל קו ימין דרחל. וכן על דרך זה בפרק אחרון דהוד דא

בתוכו שליש אחרון דמוח בינה דז"א, ושניהם מתפשטים תוך הוד דז"א, ומאלו 

 נעשים שלש ספירות בג"ה דקו שמאלי דרחל. 

דז"א, להיותו מגולה הספיק מבחינת חסד של החמשה חסדים המגיע לחלק ההוד וכן 

חציו להוד דז"א, וחציו לקו שמאלי דרחל. ואמנם בקו אמצעי שלה זולת הכתר 

שלקחה מחסד דת"ת דז"א, לקחה גם כן הארת חמשה גבורות שהיו ביסוד דז"א 

מא, ואלו החמשה גבורות נתחברו בדעת שלה ונתקבצו שם, אבל יכנזכר מצד דעת דא

 ן בהם חסדים. שאר הקו זה שהם דת"י שבה אי

יש לשאול כי כמו שהחמשה חסדים כשיצאו מיסוד בינה ונתגלו מהחזה ולמטה, והנה 

נתפרדו ונתחלקו בחמשה ספירות ז"א, חג"ת נצח והוד, ואם כן החמשה גבורות גם 

כן אחר שכבר יצאו גם הם מיסוד בינה ונתגלו למעלה, בשלמא בז"א לא היה להם 

שם חמשה חסדים, ולכן ירדו אל היסוד דז"א, מקום להתחלק מפני שכבר נתחלקו 

ולמטה למה לא נתחלקו גם הגבורות, כי כבר אין להם  [בע" המ]אוצרות דף משם  אמנם

כלי שיתקבצו יחד ויחברם, ואם כן מי גרם להם שיתחברו ויתקבצו בדעת שלה כל 

 .קצטהחמשה גבורות יחד

                                                             
ורש ש ,שע"הבחינות בחסדים והם ר"ת  ג' שכן כידוע ישהחסדים כאן הרב קיצר מאוד בעניין הנה  קצט
נפים שמהם יורדים ליסוד דז"א למתק ערות מתחלקות בחג"ת נה"י, ואהורש נשאר לעולם בדעת, ש

הגבורות, והם שני שליש הת"ת ונצח הוד המגולים. אם כן מה שאמר כאן הרב שנתפשטו החסדים 
 ויורדות ליסודולכן אין מקום לגבורות להתפשט בהם )בחג"ת נ"ה(  הארותהוא בחינת החג"ת נ"ה ב

 גורם למתקוגם יסוד דאבא שכבר התגלה בשליש עליון של הת"ת  החסדיםענפי שם מתמתקות על ידי 
הגבורות גם כן, המיתוק הוא התקשרות שלהם כמ"ש הכוונה: "ויעקוד את יצחק בנו..", המתיק את  
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ה דז"א ולמטה כנזכר הענין הוא כי יסוד דאבא אשר נתגלה עתה בגילוי מהחזאבל 

לעיל, הארתו מאירה אל החמשה גבורות שביסוד דז"א ושם מחברם יחד ומשתפם 

היטב, והוא ממתק הדינין הקשים שבהם על ידי החיבור הזה, וכיון שנתחברו שם לכן 

 כאשר יוצאים בדעת דרחל נשארים גם כן מחוברים יחד בלתי פירוד. 

עת שלה אשר זהו בחינת הדעת שלה, אז אחר שאלו החמשה גבורות נתקבצו בדוהנה 

ה חוזרין הארתם ומתפשטין למטה חמשה גבורות מחסד עד הוד שבה, על דרך מ

שנתפשטו חמשה חסדים בזכר, ואחר כך חוזרין הארתם חמשתן יחד  ביארנוש

שלה בעת הזווג עם ז"א. ודע שגם ביעקב כשמזדווג ברחל,  יסודומתקבצים ב

 ביסודו:מתקבצים כל חמשה חסדים שלו 

  

                                                             
הנמצא כנגד היסוד אך הן עולות ועוברות דרך הנקב  לדעת הנוק'הגבורות. ואז אחר המיתוק עוברות 

 שאחורי הת"ת. 

ן הרב לבאר מי גרם לגבורות שיעברו מקושרות לדעת ולא יתפזרו כמנהגם ומתרץ שרוצה כאומה 
את הגבורות שכן אבא הוא תמיד דואג לבנות את  למתק ולקשרשהוא גורם  יסוד דאבאשהוא בחינת 

, שכל זה מורה שאבא ביתיבנה חכמה וכן ב ,ארץיסד חכמה וכן ה' ב ,ברתאיסד  אבאכמ"ש,  הנוק' בתו
 בבנין הנוק'. הוא פעיל תמיד
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 שער יעקב ולאהמבוא ל
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 [בע"ח שער ל"ז]

ענין יעקב ולאה הנ"ל דרך כללות, הנה לעיל )שער המלכים פ"ד( ביארנו שאלו  ונבאר

הם בחינת אחוריים דאו"א שנפלו בעת מיתת המלכים, ולא ירדו בעולם הבריאה רק 

בהם,  תמיתה נזכר נתולכן אין בחי ,רבמקום רחל שהיא נוק' דז"א לותנשארו באצי

]אוצרות רק נפילה וביטול בעלמא, וכיון שכן לכן בעת התיקון דזו"ן שהם ישראל ורחל 

, ואין להם יכולת ראכריםאחר שיתוקנו הם, יתוקנו גם כן אלו האחוריים הנז [גע" המדף 

 להתקן כלל עד שיתוקנו זו"ן ואף על פי שהם אחוריים דאו"א שהם יותר גבוהים

מזו"ן והיה ראוי שיתוקנו תחילה, עם כל זה כיון שהם אחוריים גמורים החיצונים 

דאו"א, שהם דינין, לכן צריך שיתוקנו תחילה זו"ן בבחינת הגדלות, כי יש בהם בחינת 

פנים גם כן, ואחר כך יתוקנו האחוריים דאו"א, כי כיון שירדו במקום הנוק' אם כן 

 בתיקונם יתוקנו גם כן הם. 

נתבאר שבאלו האחוריים לא נזכר בהם מיתה ממש, כי נשארו באצילות, מה  וכבר

נובלות הן, נובלות חכמה של מעלה ג'  רבשאין כן בזו"ן. וזה סוד מה שאמרו רז"ל

תורה, ובמסכת דמאי אמרו ונובלות התמרה, פירוש הענין כי הנה אבא הוא הנקרא 

למטה במקום הנוק' סתם חכמה דאצילות, ומאבא נפלו ונבלו האחוריים שלו 

 דאצילות כנזכר:

יעקב הוא תורה שבכתב הנעשה מאחוריים הנובלות מחכמה של מעלה העליונה והנה 

שהוא אבא, כמ"ש )בפרק ג'( בעזרת ה', ולהיותם בחינת אחוריים שהם דינין קשים 
                                                             

 הכוונהשנפלו למקום רחל נוק' דז"א  דאו"אמה שכתב כאן שיעקב ולאה הם בחינת האחוריים הנה  ר
שלאחר התיקון, וכאן הרב  חסד וגבורה, שכן אחוריים דאו"א התארכו עד ישסו"תהיא על אחוריים ד

 , הדברים ברורים וידועים ראה אש"ל כאן.ןוסומך על המעיילא מדייק בזה 
אחוריים דישסו"ת שירדו באצילות במקום  א'צריך להבין שיעקב ולאה נעשים מב' בחינות והם  ההנ רא

וזה דווקא אחר שנבנים זו"ן ובהם  ביעקבויסוד דאבא  בלאהוכן מאירים בהם מלכות דאימא ב' רחל, 
ת אש"ל אושער יעקב ולאה פרק א' יסודות דאו"א, ומהם מאירים להם וניבנים בכניסתם בז"א. ראה 

שמבאר היטב ענין ב' בחינות אחוריים דישסו"ת ויסודות דישסו"ת שנכנסים לתת מוחין דז"א  ג'
פרק ח' אש"ל  שער הארות זו"ןומאירים אליהם, ואלו ב' בחינות הבונות את יעקב ולאה. וכן ראה 

 ע"ש. אות א'
נובלת נבואה  נהשינובלות הן נובלת מיתה ג' רבי חנינא בר יצחק אמר  :...'ה ז"בראשית רבה י רב

נובלת  גלגל חמהעוד תרתין נובלת אורה של מעלה  מוסיףרבי אבין שבת נובלת העולם הבא  חלום
ג' ראשונות. -נובלות ותורה אינה מהג' שיש חמש נובלות ומה שאמר  הרי ... ע"כ.תורהחכמה של מעלה 

פרק א' דמאי כת . וממשיך ממסלעורר אותנו לחפש במקורות רק אין בזה כלום כך דרכו של הרב
, ולכאורה צריך להבין מה הקשר בין נובלות חכמה לבין נובלות התמרה, התמרה נובלות משנה א'

ויש בהם אחוריים של אבא והוא נעשה מ תורה שבכתבהוא נקרא יעקב הכוונה שבהמשך נלמד ש
 מפני הדינים שבה. נובלות התמרהגם כן התורה שנפלו באצילות ולכן נקראת  דיניםבחינת 
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ומרים, שהם אחוריים החיצונים שבכולם באו"א, לכן נקרא נובלות התמרה לשון 

 קשים.  מרירות ודינים

( תורה צוה לנו משה וכו', פירוש כי 'ג, ד"פירוש אחר ויובן בפירוש )דברים ל או יראה

החכמה הזאת היא בחינת כלי היסוד דאבא המלובש תוך תפארת דז"א כנזכר לעיל 

אל ז"א,  ( ]מחוץ ע"ח[ולחוץ))שער פרצופי זו"ן( ומכח האורות שיוצאין ונובלין ממנו 

רא תורה, וזה שאמרו תורה צוה לנו משה, כי משה הוא שם נעשה בחינת יעקב הנק

כמ"ש )לקמן שער הארות זו"ן  [דע" המ]אוצרות דף בחינת יסוד אבא המתפשט בתוך ז"א 

פרק ב'(, והוא אשר הוציא לחוץ את התורה שהיא בחינת קהלת יעקב, שבו מתקבצים 

 ת פרצוף יעקב:לחוץ, ונעשים בחינ כרונקהלים האורות היוצאות מן היסוד דאבא הנז
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עתה אופן ירידתם דאחוריים אלו למטה במקום נוק' דז"א, כי הנה יעקב שהוא ונבאר 

אחוריים דאבא נפל למטה ועמד בפני הנוק' הזאת בהיותה עומדת שם שעדיין לא 

מא יירדה היא, והיו אחורי דיעקב כנגד פני רחל כמו שנבאר בעזרת ה', ואחוריים דא

היא לאה גם הם ירדו למטה באצילות, והם עמדו באחוריים דרחל נוק' דז"א, והיו ש

פני לאה כנגד אחוריים דרחל, ופני רחל כנגד אחוריים דיעקב, ונמצאת רחל באמצעם 

 שעדיין לא הגדיל ז"א כדי שיתפשט רגליו למטה בסוד ישורון כנזכר לעיל. 

ש וירדו לעולם הבריאה וירדה יצאו המלכים דזו"ן ונפלו גם הם ומתו ממ וכאשר

הנוק' למטה בבריאה, נשאר מקומה רק ופנוי באמצע לאה ויעקב, ואז כל ימי היות 

זו"ן בלתי תיקון למטה בבריאה היו שם לאה ויעקב בבחינת פנים ואחור, ר"ל שפני 

לאה מביטים באחוריים דיעקב, שהיא המדרגה השניה הנ"ל )בשער המלכים פרק ג'( 

ן, אבל או"א שהם למעלה כבר נתבאר לעיל )שם פרק ה'( כי היתה בהם עד שנתקנו זו"

 מא הפך יעקב ולאה.יבחינת פנים ואחור, ר"ל פנים דאבא באחורי א

שינוי הזה הוא לפי שהנה נודע שפני או"א ופני ז"א בהיותם מלבישים את אריך  וטעם

י אריך ממש, כדי פניהם עומדים כסדר עמידת פנ [אע" ומ]אוצרות דף כנודע, הנה כולם 

לקבל הארת פני אריך הכופף קומתו ומאיר בפניהם ומסתכל בפניהם, ועל דרך זה 

צריך גם כן ז"א כדי שיסתכל ויאיר בפני יעקב הנמוך וקצר ממנו, שראשו מתחיל כנגד 

החזה שלו כנזכר לעיל )שער פרצופי זו"ן פרק ד'( ובהיות פני יעקב מכוונין ונוטין לצד 

נמצא שכאשר ז"א כופף קומתו למטה יכול להסתכל בפני יעקב  שנוטין פני ז"א

אבל אם היו פנים בפנים ז"א  )כאן ציור מאוצרות( כדוגמא זוולהאיר בפניו 

ויעקב, והנה יעקב עומד נמוך ושפל למטה מאד, והנה כאשר יכפוף ז"א קומתו וראשו 

אחוריו נגד פני שיהיו  הוכרח דיעקב, ולכן אחוריולמטה להסתכל בו, לא יסתכל רק ב

ז"א, כדי לקבל הארת פני ז"א, על דרך אבא שהוא שורש יעקב כנזכר לעיל שגם הוא 

 מקבל הארת פני אריך. 

כיון שהיה מוכרח ליעקב לעמוד כך, חזרה לאה לעמוד פניה כנגד אחורי יעקב, והנה 

להסתכל בו ולקבל הארתו מבחינת אחוריים, ויש בה יכולת לקבל. אבל למעלה 

מא יעילאה שאבא הפך פניו אליה אחר שנתקן רישא דעתיק, אז הוכרחה אמא יבא

לישאר בבחינת אחור, שאין בה יכולת להפוך פניה כנגד פני אבא שהפך פניו כנגד צד 

נטיית פני עתיק ואריך כנזכר לעיל )שער המלכים פרק ה'( ולכן נשארו לאה ויעקב 

למעלה במקומם שבאצילות, הנה פנים שלה באחור שלו. והנה כאשר זו"ן נתקנו ועלו 
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ז"א שהוא ישראל נגדל בזמן העיבור הב' ואז מתארכין רגליו ומתפשטין למטה 

בבחינת ישורון כנזכר לעיל )שער פרצופי זו"ן פרק ד'( ואז גם נוקביה רחל עומדת עמו 

 אח' באח' מהחזה ולמטה, ונמצאו זו"ן מפסיקים בין לאה ויעקב. 

התיקון ולא היו מתפשטין רגליו עד למטה, היה שם  שהיה ז"א קטן קודםובתחילה 

מקום לסבול שלשה פרצופים שהם לאה ויעקב ורחל זה בצד זה כנזכר לעיל, ועתה 

שנתפשטו רגלי זעיר למטה אין מקום לסבול ד' פרצופים ביחד, ואז עלתה לאה למעלה 

ם ז"א, ועמדה אחורי ז"א פנים באח' עד החזה, ורחל לבדה נשארה אח' באח' למטה ע

 והיה יעקב מחזיר אחוריו נגד פני ז"א, ונמצאו ג' בחינות בלבד עומדות שם. 

, בסוד שורה של ג' בני אדם כנזכר לעיל )שם(. ומפני חסרון ישורוןז"א נקרא  ואז

המקום עלתה לאה למעלה, ונשארה רחל במקומה האמיתי, שהוא כנגד חזה דז"א, 

ה כח לעמוד עם ז"א פנים בפנים עד אחר וגם מפני שהיא נוקבא, וגם שעדיין אין ב

יעקב,  [בע" מו]אוצרות דף הנסירה כנודע. ואמנם צריך לתת טעם למה עלתה לאה ולא 

 . בארנושו אבל הענין הוא מפני כמה טעמים כמ

הוא כי הנה נתבאר לעיל )שער המלכים פרק ה'( כי ב' בחינות הם אשר בבחינת והענין 

בהיותם קודם התיקון, ובבחינה אחרת היה יתרון מא יהא' היה יתרון לאבא על א

מא על אבא, ואלו הם, הנה כאשר נתקן רישא דעתיק חזרו או"א במדרגה ילא

יש  א'מא, ונמצא כי בבחינת יהשלישית שהיא פנים באח', פנים דאבא נגד אחורי א

מא לא היה בה ייתרון לאבא שיש לו כח לקבל אור פני עליון בפנים שלו ממש, אבל א

 לקבל האור אלא דרך אחור.  כח

מא, כי אחוריה קבלו הארה גדולה, ונתמתקו יותר יאחרת יש יתרון לא ובבחינה

מאחוריים דאבא שלא קבלו הארה העליונה. ולכן היה כאן ביעקב ולאה ב' שינויים 

מא כנזכר, שהיה בו כח לקבל יביניהם, ואלו הם, כי הנה להיות שיש יתרון לאבא על א

ממש, ונודע הוא כי גם יעקב מקבל הארה מאבא שהוא שורשו, ולכן  הארה דרך פנים

היה כח באחורי אבא שהם כלולים מעשר ספירות כנזכר לעיל )שער המלכים פרק ד'( 

להתקן כולם בעת התיקון, ונעשה מהם פרצוף יעקב שלם מכל העשר ספירות 

ם משל דאחוריים דאבא, וגם להיותו בחינת דכורא שהם יותר מובחרים ומעולי

 הנוק'. 

מא שלא היה אז בה כח לקבל הארה דרך פנים שלה, ילאה הנעשית מאחוריים דאאבל 

מא להתקן כל העשר ספירות שבה, רק ילכן גם עתה לא היה כח באחוריים דא

המלכות שבהם היא בלבד, וממנה לבדה נעשה פרצוף לאה כמ"ש )לקמן פרק ד'(, 

מא קבלו יל אבא, והוא שהאחוריים דאמא עיולהיות בחינה אחרת שבה יש יתרון לא
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מא שירדו יהארה גדולה ונתמתקו יותר מאחוריים דאבא, ואין ספק שהאחוריים דא

שם למטה, קבלו עתה בהיות או"א פנים באח' כשנתקן רישא דעתיק כנזכר, קבלו 

מא, מה שלא קבלו האחוריים שירדו מאבא. ולסיבה זאת יש יתרון יהארה גדולה מא

חרת יותר מיעקב, והוא שהיה כח בה לעלות למעלה מהחזה דז"א, ללאה בבחינה א

ויעקב נשאר למטה מהחזה, אלא שלהיותו זכר עומד בפני ז"א ולאה שהיא נוק' עמדה 

 באחור:

אחר למה לאה עלתה למעלה ולא כן יעקב, והוא מפני שעיקר מקומה  ועוד יש טעם

כמ"ש, והנה היא למעלה ויניקתה הוא במלכות דתבונה המתלבשת גם היא בתוך ז"א 

בראש ז"א, ולכן צריכה לאה לעלות למעלה לקבל הארה ממנו, אמנם יעקב כל יניקתו 

דז"א כנזכר  [גע" ומ]אוצרות דף הוא למטה שהוא מהיסוד דאבא, המתגלה למטה מהחזה 

 לעיל, ולכן נשאר למטה. 

בלאה אף  טעם הדבר למה יעקב הופך אחוריו נגד פני ז"א, אמנם רגנתבאר לעיל וכבר

על פי שביארנו לעיל טעם הדבר למה קודם התיקון דז"א היתה פנים באח' דיעקב, 

עם כל זה צריך לתרץ למה אחר התיקון נשארה כך, ולא היתה אחב"א עם ז"א 

המפסיק בינה ובין יעקב, על דרך רחל שגם היא עומדת אח' באח' עם ז"א, והטעם 

ק'( שטעם היות רחל אח' באח' עם ז"א, הוא לפי שכבר נתבאר לעיל )בשער תיקון הנו

הוא מפני שהיא נוק' אשר היא דינין קשים, ובפרט שהיא אחרונה שבאצילות, וקרובה 

אל החיצונים בסוד )משלי ה, ה( רגליה יורדות מות, ואנו יריאים מפני החיצונים שלא 

 יתאחזו באחוריה, ולכן היא אח' באח' עם זעיר כנ"ל:

אחורי ג"ר דז"א, אין החיצונים יכולים להתאחז בה כמו שעומדת למעלה ב אבל לאה

ברחל העומדת במקום ז"ת )בע"ח ד' תחתונים( דז"א, ועוד כי אינה כרחל שהיא נוק' 

דז"א העיקרית, ועוד כי אינה מכלל הי"ס הכוללות כל עולם האצי', אמנם היא 

ברחל. ועוד אחוריים של הספירה הג' ואין קפידא כ"כ אם יתאחזו בה החיצונים כמו 

מא היא הדוחה את הקלי' ובורחים ממנה, ולכן ימא אשר נודע שאישהיא אחוריים דא

אין בה אחיזה לחיצונים כמו ברחל. ואם תאמר והרי אם לא יועיל לא יזיק, והלא 

יותר טוב הוא שיהיה אח' באח', והתשובה היא כי הנה נת"ל )שער המלכים פ"ב( 

ועונש כמ"ש, וכמ"ש רז"ל )ב"ר פר' ט', י'( והנה שהקלי' צורך גבוה כדי שיהיה שכר 

טוב מאד, זה מלאך המות, ומוכרח שגם הקלי' יקחו חלקם וחיותם, ורצה המאציל 

העליון שהבחינה היותר מועטת שיש בכולן היא אחורי לאה, כי אין שם כ"כ אחיזה 

שיתאחזו כנ"ל, כמו באחורי רחל כנ"ל, ולכן הניח אחורי לאה נוטים לחוץ בגילוי כדי 

                                                             
  רג
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שם החיצונים וינקו משם כדי חיותם בלבד, משא"כ אם היו נאחזין החיצונים ברחל, 

 שהיא אחיזה גדולה, והבן זה היטב:
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  גרק פשער יעקב ולאה 

 

האורות  נת( כי כל בחי'ארק עתה ענין פרצוף יעקב בפרטות, הנה כבר נת"ל )פ ונבאר

"א ולחוץ, אותם האורות שהם הנמשכין אל יעקב, הוא בחינת האור היוצא מתוך ז

מכלים דנה"י דאבא ומהמוחין שבתוכם שהם מצד אבא אשר אינם מתגלים רק 

' , והנה הכתר דיעקב הוא כנגד בכרמא כנזימהחזה ולמטה, ששם נגמר יסוד א

 ת, פארת ראתחתונים דת"ת דז"א, שמן החזה עד סיום הגוף הנק לישיםש

לז"א הנקרא ישראל  קיףמר או נתבחי שיש רדחראקום הוא כמו שביארנו במוהענין 

אלו ביעקב והוא שבמקום הזה מתגלה  נותיש בחי כןאשר הם סוד התפילין שלו, 

שהדעת  רהעיללבאר ש הדעת דז"א דמצד אבא, וכבר נתהיסוד דאבא אשר בו מתלב

, חו"ב חו"ג, ולכן הוא מכריע אותם ב' הכרעות בין חו"ב דמוחין נותזה כלול מד' בחי

יוצא אור שלהם  [דע" ומ]אוצרות דף  רומא, ומאלויובין חו"ב דמוחין דמצד אדמצד אבא, 

ד' מקיפים ליעקב, ואלו הם סוד  נתלחוץ מז"א כנגד פניו, ואז שם הם נעשים בחי

לך דרושים עמוקים  בארושם ית רזבכוונת התפילין כתובשה מ יןשלו, ועי תפיליןה

 בענין יעקב ורחל. 

ין דמצד אבא המלובשים תוך נו"ה דאבא, אשר הם דמוח ינהבוכמה מכח ח ךכר ואח

, ויוצא לחוץ, כרהנז ינהבוכמה מא, משם יוצא אור מחימתלבשין תוך נצח והוד דא

, אשר בתוך בית קיבול זה נכנסין רחכתר ראומהאור הזה נעשה בית קבול הנק

, ונעשים שם בסוד מוחין תוך כתר זה, וזהו כרהדעת הנז נותומתקבצין אותם ד' בחי

 . רטכתר דיעקב נתחיב

שאיך אפשר שמאור חו"ב יעשו הכלים ומאור הדעת יעשו מוחין, שאין זה  ואל תתמה

יוצא מלובש בתוך כמה לבושים שהם כלים דנצח  כרתימא לפי שהנה אור החו"ב הנז

מא, גם הם מלובשים תוך ב' זרועות דז"א יוהוד דאבא, אשר מתלבשים תוך נו"ה דא

                                                             
 .ר"ה דרוש ו' דף צ"ה ע"בענין  שער הכונות רד
 .אוצרות מ"ג ע"ב שער פרצופי זו"ן פ"א רה
שעוברים אורות  מאלו ההכרעותז"א דמצד אבא יש ב' הכרעות וזה עבור ז"א אך יש חלק  בדעת רו

 ליעקב לעשות בו בחינת תפילין. וגם מאורות אלו נעשה האור בכתר דיעקב.
 .דף י"א ע"ג ז' ין דרושענין התפיל שער הכונות רז
 כמו שיבאר הסיבה. כתרהנקרא  כלי קבולשמאור החכמה ובינה נעשה  הרי רח
מבאר עתה מה שבתוך הכתר שיש לו  תפיליןאחר שביאר איך נעשה ליעקב אור מקיף בחינת  הנה רט

 כלי וגם האור שבתוכו, הכלי נעשה מהמוחין דאבא שבנה"י דאבא אך היות שהם עוברים חמש מחיצות
בית הם האורות בתוך הכתר שאין להם הרבה מחיצות. ראה הדעת ומהם נעשה רק כלי, ומ תש כוחם

 . בעניין שורשי המוחין של יעקב. ע"ש.לחם יהודה ב' דף דף ע' ע"ד
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ורו דרך בקיעת מקום פרקי אמצעיים דזרועות דז"א, עצמו, ואח"כ יוצא לחוץ א

חוזרים אותם  ריהנקרא בלע"ז קובדו"ס במקום הנחת תפילין של יד דז"א, ואח"כ

האורות להכנס ולהתלבש תוך גופו דז"א עצמו, ואח"כ חוזרין לצאת מהחזה ולחוץ 

 . ריאמהארה הזאת נעשה כלי הכתר דיעקב ךכר פעם אחרת, ואח

לבושים, והם יסוד אבא ות"ת דז"א, ובצאתו לחוץ  ב' ן בו רקהדעת אי נתבחי אמנם

 נכתובשה מ יןמוח אל הכתר דיעקב. ועי נתאינו אור מלובש כל כך, ולכן נעשה בחי

מא לצורך לאה, י, ותראה ענין בקיעת פרקי הזרועות באופן אחר, ממוחי אריבבלאה

ות ושוקיים איך תבין ענין התפשטות האורות דרך קוי הזרוע ריגעיללכתבנו שה גם ממ

 הוא:

טעם הדבר למה האורות היוצאים מחכמה ובינה דרך פרקי הזרועות חוזרין  והנה

ת דז"א שכולם פאררק מהת ,להתלבש בגוף ז"א, הוא מפני שהכתר דיעקב אינו נעשה

 בחינת קו אמצעי, ומשם נעשה כנזכר. 

וח חכמה מבחינת פרק תחתון דנצח דאבא, שבתוכו מלובש שליש תחתון דמ ךכר ואח

דמצד אבא. והנה הוא מתלבש בשלשה פרקים דנצח דז"א, ויוצא האור ההוא משם 

 . רידבקו ימין שהם חח"ן שבו ןכם ולחוץ אל יעקב, ונעשה ממנו ג' חלקים ג

קו שמאלי דיעקב מתחלק בו האור היוצא משליש תחתון דבינה דמצד  זה ועל דרך

בשלשה פרקים דהוד דז"א, מא בפרק תחתון שבה, המלובש יאבא המלובש בהוד דא

 דיעקב.  בג"הנעשה ממנו 

שהיסוד דאבא מתלבש תוך  עיללבאר לקו אמצעי דיעקב, כי הנה נת ונלך עתה

ת דז"א אשר ממנו נעשה הכתר דיעקב כנזכר, ואמנם עטרת היסוד דאבא אשר פארהת

ב שהוא קו אמצעי היא מלובשת בכל יסוד ז"א, הנה גם הוא מתחלק בדת"י דיעק

 שלו. 

                                                             
הנה האורות דחכמה ובינה שבזרועות דז"א עוברים דרך הצפורנים  האש"ל שם אות ב'שואל  רי

כלל שהם קוים ימין  לת"ת דז"אסים כדי לעבור לנו"ה דז"א דז"א ואינם נכנ לנצח הודועוברים 
שהוא מקו אמצעי צריך שהאור המוחין שבזרועות לצאת דרך  אך כדי לעשות כתר ליעקבושמאל. 

מסלולים שונים שני הקובדו"ס דז"א להכנס בת"ת דז"א ומשם עוברים לעשות כתר דיעקב. הרי שיש 
 ב.דרך ת"ת ז"א לכתר דיעק א'לנ"ה דז"א  א'
נצח  ב' נצח הוד דאבא, א'כאן ביאר את חמש הבקיעות שעובר אור שבנצח הוד דאבא, והם:  הנה ריא

ושוב יוצא ליעקב דרך הת"ת. עד כאן ונעשה ה' גוף הת"ת דז"א,  ד'גוף הזרועות דז"א,  ג'הוד דאימא, 
כתר. וזה מפני כלי בלבד, מפני שכבר תש כוחו והאור שבדעת יש לו רק ב' מחיצות לכן נעשה אור שם ב

 שחייב לצאת דווקא מקו האמצעי.
 .'הרק לקמן פ ריב
 .שער פרצופי זו"ן פ"ב ריג
 של יעקב.  ריד
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דממוח חו"ב דמצד אבא נעשה חכמה ובינה דיעקב, צריך  ביארנושה אחר מ רטווהנה

שגם מדעת דמצד אבא המתלבש ביסוד אבא אשר ביארנו שיש בו ד'  ןכם שתדע ג

דמצד אבא  [אע" זמ]אוצרות דף בחינות חו"ב חו"ג, הנה מהחכמה ובינה אלו אשר בדעת 

נעשו ממוח חכמה ובינה עצמן  עלו גם כן ונתלבשו תוך החכמה ובינה דיעקב, אשר

דמצד אבא, המלובשין בנצח והוד דאבא, ונתחברו בחכמה דיעקב, חכמה וחכמה 

דבחינת הדעת ובבינה דיעקב נתחברו בינה ממש דמצד אבא, ובינה מצד דעת דאבא, 

וב' בחינות תחתונות, שהם חסדים וגבורות שבדעת דמצד אבא, נכנסו בדעת דיעקב, 

 גבורות כנודע.ונעשה כלול מחסדים ו

כל זה הוא במה שהוא כנגד )שורש( ]שליש[ העליון דיסוד דז"א המחובר עם והנה 

ראשי פרקין הירכין שהם הנצח והוד כנזכר לעיל. וכל זה הוא מתפשט עד החזה 

דיעקב, ואחר כך שאר התפשטות אורך יסוד ז"א ממנו נעשה כנגדו שאר סיום 

 ה דיסוד ז"א כנגד יסוד עצמו דיעקב. התפארת הנקרא גוף דיעקב, ואחר כך העטר

כי כמו שמתחלקים בז"א החסדים וגבורות כנזכר לעיל, כן גם כן מתחלקים ודע 

ביעקב, כי חמשה חסדים שבדעת שלו עצמו דיעקב מתחלק לחמשה חסדים, 

ומתפשטים בחג"ת נצח והוד דיעקב, והגבורה שבדעת שלו גם היא מתחלקת לחמשה 

 ד יעקב, ומתחברין ומתקבצין שם:גבורות, ונמשכין עד יסו

  

                                                             
)נראה שאות זו צריכה להיות יותר למעלה( בעניין הכוונות שלא רואים  האש"ל אות ג'כאן  ראה רטו

כלום מזה.  ששם נעשה כתר הכלי והאור, כמו שכתוב כאן, ושם בסידור לא נזכר אל עליוןזה בכוונת 
. ד"ה גם מה שכתב בסידור הארוך )משמע עלי נהר בחדש עמ' נ"אוראה תירוצו שם ועוד מה שכתב ה

שמבאר על סידור הארוך( שמה שכתוב ע"א  נהר עמ' ע"דשעשה כוונה זו וראה בעלי סידור  ישמשם ש
, ולכן ד דז"אבחב"עדיין יסוד דאבא  סידורבכוונת ה אךכאן הוא בזמן שיסוד דאבא במקומו בחזה. 

אות  פתח עינים דף ל"ג ע"ד. ולא שייך לכתוב בסידור. ראה שמן ששון אל עליוןלא שייך לכוון זה ב
 ב'.



 קכז                     הישועה                        אוצרות   

  דרק פשער יעקב ולאה 

 

ענין פרצוף לאה אשת יעקב בפרטות, כבר ביארנו שיעקב הוא מהעשר  ונבאר עתה

ספירות האחוריים דאבא, אבל לאה אינה אלא מן המלכות האחרונה שבכל העשר 

נתבאר מא, וכל התשעה אחרות לא יכלו להברר ולהתקן, וכבר יספירות דאחוריים דא

לעיל הטעם. ועוד יש טעם אחר והוא מפני שאלו הם דינין גמורים שהם אחוריים 

מא, אשר אפילו מינה דינין מתערין כנודע, ולכן לא היה יכול יהיותר חיצונים שיש בא

מא בלבד, וממנה נעשה פרצוף לאה, ואמנם ילהתברר מהם רק האחוריים דמלכות דא

שנפלו נשארו למטה במקום שנפלו, ולא  מאיהתשעה ספירות אחרות דאחוריים דא

יכלו להתברר אז בעת תיקון האצילות, אבל מאז והלאה מבריאת אדם הראשון ועד 

מא בכל יום ויום על ידי יביאת מלך המשיח בבי"א כל מה שנתקן מאחוריים דא

תפלתינו אינו אלא מהתשעה הנשארים, ולא יגמרו להתברר לגמרי עד ימות המשיח 

 אמן, אבל המלכות נתקנה בעת האצילות. במהרה בימינו 

, כי הנה ב' אחוריים היו שנפלו, א' הם רטזאמר לי ששמע ממורי ז"ל הכהן צחקיב והר

מא אח' באח', ואחר כך נפלו אחוריים ימא שנפלו בזמן היותם אבא ואיהאחוריים דא

מא פנים באח', שאז היה קלקול ופגם ב' ימא בזמן שהיו אבא ואיאחרות דא

מא, שגם אז לא יכלה לקבל אור הפנים ונשארה שם באחור כנזכר ידא באחוריים

לעיל, אבל אבא לא ירדו ממנו אחוריים אלא פעם א' בלבד בעת אשר גם הוא היה אח' 

מא, ולא היה יכול לסבול אז אור הפנים, אבל אחר שחזר פנים באח' יבאח' עם א

האחוריים הראשונים מא נפלו אחוריה פעם שניה. והנה ימא, אז אבא נתקן ואידא

לא נתבררו כלל, ולא יכלו להתברר עד ביאת המשיח. והנה אלו האחוריים השניים, 

המלכות שבהם נתבררה, ונעשה לאה בזמן תיקון האצילות, והתשעה ספירות 

אבל אני מתבררין והולכין מאז והלאה כנזכר, עד ביאת המשיח, ואז יגמרו להתברר 

  אלא כמ"ש. איני זוכר ששמעתי כך

                                                             
מביא מהקדמת  מקום בינה דף צ"ג ע"בכל הקטע הזה בישיבתנו על פי מה שכתוב בספר הנה  רטז

וכו' הוא טעות כו'  קונטריס על שמו ויהיה איזה דבר מנגדמבו"ש וז"ל וכל אשר תמצא כתוב באיזה 
מפני שהאר"י מסר להם כוונות  מן החבריםלא נהגו לקרא את הקטעים  אגרות הרמ"ז שיטתוראה גם 

 . ע"כ. ע"ש. כוונות כוללותקיבל ביסוד אבל מוהרח"ו שהוא  לפי שורש נשמתםותיקונים פרטיים 

 שאין לנו כלים וידיעותאותו דרוש אלא בעץ חיים והוא מופיע גם הנה קטע זה מביאו מוהרח"ו בעצמו 
שחלקם סותרים דברי מוהרח"ו, בתחילת הלימוד יש לדלג זה אע"פ  לפרש הדברים ולהבין אותם

שכתב מוהרח"ו שהוא לא קבל זה צריך להבין למה הביא זה, שאם הביא את זה נצטרך להתפלל עד 
ור עליו וננסה להבין נחזכדי שלא נתבלבל ואחר כך  לת לימודנו נדלגיתחבשנבין הסיבה, אך בינתיים 

 . ומי שימצא קשר וסיבה אשריו. אולי נזכה



 אוצרות חיים                                                קכח

מא תוך ז"א להעשות לו מוחין כנזכר ישכאשר נכנסין ומתלבשין נה"י דא והענין הוא

מא שהיא תחתונה ילעיל )שער המוחין פרק א'( פשוט הוא במכל שכן שהמלכות דא

מנה"י שבה שהיא נכנסת ראשונה שהיא תחתונה מכולן, ומקום עמידתה היא בדעת 

ז"א בדעת שבו, כאשר לאה שהיא  מא שהיא תוך פנימיותיז"א, ואז זאת המלכות דא

עד מקום הדעת כנזכר לעיל, לסיבת שאין  [בע" זמ]אוצרות דף אחוריים שלה עולה מלמטה 

מא המלובש תוך דעת ילה מקום למטה שיסבול ד' פרצופים ביחד, ואז המלכות דא

דז"א יש לה חפץ וחשק להדבק עם בחינתה שהם אחוריים שלה הנק' לאה, ואז 

ומעמידה כנגדה מחוץ לדעת ז"א, היא מבפנים ולאה מבחוץ כנגדה, מושכת אותה שם 

ולאה עדיין היא בסוד נקודה אחת שעדיין לא נתקנה, ואינה רק מלכות דאחוריים 

מא, שהיא ספירה אחת בלבד, ואז היא מאירה בה ומגדילה ומתקנה ונעשית ידא

 פרצוף שלם. 

דז"א ולמטה עד החזה,  שהוא כן נמצא שהתחלת ראש לאה הוא מכנגד הדעתומאחר 

ששם מתחלת ראש רחל עד סיום רגלי זעיר, אבל למעלה מדעת ז"א אין הגדלה ועלייה 

מא היא בדעת ז"א כנזכר לעיל. והנה יללאה כלל, לפי ששורשה שהיא מלכות דא

נתבאר בכמה מקומות ובכוונת בשכמל"ו שלאה נקראת מד"ת בסוד ומדת ימי מה 

ד' שמות אהי"ה שבמוחי ז"א, ויש בה הארת ארבע היא, לפי שלוקחת ד' אלפין שב

 מוחין:

מא בלבד, שהיא ספירה אחת יבעצמה אין בה רק האחוריים דמלכות א והנה לאה

מא הפנימית אשר יבלבד, אמנם כאשר עלתה למעלה כנגד הדעת דז"א אז מלכות א

מא שהם נה"י יעומדת בפנים בדעת דז"א נותנת הארת כח שלש ספירות תחתונות דא

ה, ואע"פ שהאחוריים שלהם לא עלו כנזכר, ואז מתפשטת לאה ונעשית פרצוף אחד ב

 מא בלבד. ישלם מבחי' ד' ספירות שהם נהי"ם דא

נוק' דז"א אע"פ שגם היא שיעור קומתה היא בד' ספירות תחתונות דז"א  אבל רחל

עשית , אבל לאה אין בה רק ד' ספירות אלו, ונפירותס' יש בה כל הי הזל כם , עכרכנז

אות ה' עליונה כנודע, שלאה ורחל הם סוד  נתפרצוף אחד שלם. והנה היא נעשית בחי

תרין ההי"ן דהוי"ה )ס"א אינו( עילאה ותתאה, וכבר ידעת שפרצוף הנוק' היא אות 

 ה' שיש בה ג' קוים ימין ושמאל ואמצע, הכוללים כל פרצופה. 

ין, שלוקחת אלפ ד'מטריא שהיא בגי ת"מדשהיא נקראת  עיללביארנו שה מ ודסה וז

אהי"ה.  ראתשלה נק רהאהי"ה כנודע, וכל ספי ראתמא נקישמות אהי"ה, שא ד'-מ

תחתונות שבה שהם נהי"ם שבה הנכנסין בסוד מוחין תוך ז"א, רות ספי ד'ונמצא כי 

פעמים אהי"ה, והם עיקרם בז"א, והארה שלהם בלבד הוא ללאה והם  ד' הנה הם



 קכט                     הישועה                        אוצרות   

  .כרארבע אלפין הנז נתבחי

' דלאה היא בחינת המלכות, שהיא שורש אשם לאה, שאות  נתממש בחי גם זהו

מא, הרי ידלאה הם שלש ספירות אחרות נה"י דא ל'העיקרית דבחינת לאה כנ"ל, ו

אלו ביחד  'ספירות שלוקחת, ואז נעשית צורת ה', והיא ה' דלאה. ואז כל בחי ד'הם 

יאָּ ( 'א ו"נקראים לאה. גם זה סוד פסוק )שמות ט ה ַלַּֽ י-ִשירָּ ה ִכַּֽ ה-הֹוָּ אָּ ֹאה גָּ , שפסוק גָּ

זה נאמר על בחי' לאה שנתגאית ועלתה למעלה בדעת ז"א, למעלה מראש רחל במקום 

 א'-מא, והיהיא נה"י דא ג'-. כי הגא"הגבוה כנ"ל, ושם נעשית ג"כ בחינת ג' אותיות 

 ג', וחיבור זכרכנ ה'מא, ונתחברו ארבעתם ונעשו פרצוף אחד בצורת יהיא מלכות דא

הם שוות במספר אי"ק בכ"ר  ל'-ו ג', והם ממש כחשבון לאה, כי גא"ההאותיות הוא 

, ר"ל שנתגאית ועלתה למעלה במקום גאה ורם, וגם נעשית גא"ה גא"ה"ש, וזהו כי גל

 אותיות גאה ממש, והבן זה היטב: נתבחי

  



 אוצרות חיים                                                קל

  הרק פשער יעקב ולאה 

 

מא הפנימיים שבתוך ז"א, ינהי"ם דא שנתבאר ענין לאה איך נתקנה על ידי ואחר

נבאר עתה ענין אחיזתם עם ז"א עצמו, ואיך יוצאים הארותיה מתוך ז"א אליה לחוץ. 

נה"י הפרקים ד דייל איך נבנית רחל ונתקנה ע בארשנת רךדל ע [גע" זמ]אוצרות דף הנה 

ל דז"א, אבחג"ת דז"א, ומהם נעשים הג' קוים שבה, כך לאה הג' קוים שלה נעשים מ

צריך לבאר כי הנה ראש רחל מתחלת מהחזה דז"א ולמטה, ושם כבר נסתיים קומת 

 נוגעת בחבירתה.  כותלאה, ואין מל

אנו רואים בחוש הראות, שכאשר יפשוט אדם זרועותיו וידיו באורך המשך גופו, והנה 

בלע"ז יגיע עד סיום הגוף, ושאר ב' פרקים שהם בזרוע עצמו  קובד"ו ראהפרק הנק

לאה הנבנית  ןכם ישארו נתלים ומשתלשלים למטה ע"ג הירכיים, שהם נו"ה. ואוהיד, 

מג' פרקי הזרוע, נמצאת נכנסת בגבול רחל במאד מאד. אבל ביאור הענין הוא כך, 

שהזרוע והשוקיים הם אברים ממשיים בבשר ועצמות, ואין האור  עיללבאר שהנה נת

דרך שם אפשר האור ליכנס בתוכו יכול לבקוע בו ולצאת לחוץ זולתי בין פרק לפרק, 

או לצאת מתוכו, כי שם הוא מקום חלול, ואע"פ שהוא סתום בוקע האור ונכנס לתוכו 

 או יוצא:

בכל זרוע מאלו יש ג"פ אשר לאה נבנית באחוריהם. והנה האור היורד ממוח והנה 

החכמה דז"א, לזרוע החסד הימין שבו לצורך ז"א עצמו, ודאי שהוא יורד מעילא 

א בבחי' אור ישר, ובודאי תחילה יורד האור דמוח הנז', ונכנס בפ"א דזרוע שהוא לתת

מחובר עם הכתף עצמו דז"א, ומשם יורד האור אל הפרק שני ומשם לפרק שלישי, 

לפי שהארת ז"א היא אור ישר מעילא לתתא, שהוא אור הזכר, משא"כ ברחל נוק' 

ק' אור נוקבי כמבואר אצלינו דז"א, שהארתה היא בסוד אור חוזר מתתא לעילא, הנ

)בע"ח שער תיקון הנוק' פ"ג( איך אחר שירדו החסדים מעילא לתתא ביסוד ז"א, 

 חזרו לעלות מתתא לעילא, ואז מבחינת אור זה נעשית רחל. 

אור החוזר, והוא כי הנה כאשר ירד  דייל הענין בלאה שגם היא נוק' ונבנית ע וכן היה

אש פרק העליון של הזרוע עד סוף הפרק ההוא דרך אור המוח דחכמה דז"א ונכנס בר

, ואז כאשר רצה המאציל העליון שיבנה שם פרצוף קובד'ויושר עד האציל, הנקרא 

לאה, חזר האור ההוא מלמטה למעלה מן האציל עד ראש פרק העליון במקום חיבורו 

חי' בכתף, ומשם יצא האור לחוץ בגילוי מבחוץ עד התחלת הגרון, והארה זו נעשית ב

היה בזרוע שמאלי  הזרך דל החסד, שהוא זרוע ימין דלאה בסוד אור חוזר נוקבי. וע

אור חוזר עד התחלת  נתדז"א, כי מפרק העליון שבו נעשה זרוע הגבורה דלאה, בבחי



 קלא                     הישועה                        אוצרות   

הגרון ג"כ, ואחר כך מאור החסד היורד ביושר בפרק שני דזרוע ימין )דז"א מן ע"ח( 

בסוד אור חוזר נוקבי עד האציל ממטה למעלה, האציל עד פרק כף היד, חזר ועלה 

ויצא שם ממקום האציל לחוץ בגילוי, ואז נעשה הנצח שהוא שוק ימין דלאה, ונמשך 

 עד התחלת פרק א' דזרוע, במקום חבורו אל הכתף. 

כי נצח דלאה נעשה מפרק ב' דז"א, אבל אינו עומד אלא כנגד פרק ראשון, וחסד נמצא 

ז"א, אבל אינו עומד אלא למעלה ממנו כנגד מקום התחלת  לאה נעשה מפרק א' דזרוע

הגרון עד פרק עליון דז"א כנזכר. ודבר זה גרם היות ההארה יוצאת מתתא לעילא 

בהוד וגבורה דלאה הנעשים מפרק א' וב' דזרוע שמאל דז"א. גם  הזרך דל כנזכר. וע

לאה, ולא תצטרך כך הוא, כדי שיהיה מקום שיסבול בו פרצוף  כרטעם היות הענין הנז

לרדת לגבול רחל כמו שהקשינו לעיל, באופן שנתרצה הקושיא הנ"ל, שהרי אין רגלי 

 לאה יורדים רק עד סוף אצילי זרועותיו דז"א, ואינה נכנסת בגבול רחל. 

היה בקו האמצעי, שעלה האור ממטה למעלה ונעשה קו האמצעי שבה  הזרך דל וע

, כי אין לה רק הת"ת הנעשה מכנגד בה היסוד אין נתשהוא ת"ת שבה, אמנם בחי

מא הנתונה ישליש העליון דת"ת ז"א, אבל היסוד אינו נעשה בה עד שתתנהו לה א

בי"ג מדות, ושם נתבאר  ריזן דת"ת זעיר, כמ"ש בכוונת ויעבורתוך ז"א בשליש ראשו

מא ויוצא וניתן אל לאה ע"ש ענינו. גם בכוונת העמידה בברכת יאיך נבקע היסוד דא

כי  בארענין עשיית פרצופי לאה ורחל, ושם נת בארבתיבת האל הגדול וכו', נתאבות 

תחתונות שבה, וגם הדעת שלה, ובברכת כהנים  שבעהאז עדיין לא נעשו בלאה רק 

 ע"י נשיאות כפים נעשים חו"ב ג"כ אל לאה ע"ש. 

                                                             
, נתחיל להעלות את לאה בחינת ובסידור בתיבות האלבניין לאה מבואר בשער הכוונות ובנה"ש  הנה ריז

אליה באור חוזר ממלכות דאימא שהיא  מקבלת הדעתאחוריים של אימא לאחורי הדעת למקומה ואז 
 בחג"תבכניסת המוחין דאימא  הגדול הגיבור והנוראהכוונות בתיבות ואחר כך בהמשך  בדעת ז"אשם 

, ופרק האמצעי עולה חג"תלמקום הדעת ובונים  מפרק עליון של חג"תאז באור חוזר עולים המוחין 
של לאה, הרי שבעה תחתונות כמו שכתב  דעתו ח"ן ג"ה ות"ילפרק העליון ואז בונים את הנה"י, הרי 

של לאה שנתקן  חו"בסוד, הרי שיש ב' בחינות יסוד כמו שנבאר בהמשך, ונשאר כאן בדרוש וזה כולל הי
 . בברכת כוהנים

 גיבורוכן שמאל בה הגדול של לאה נבנה כולו יחד בתיבת ח"ןצריכים לשים לב לפי הסידור קו ימין ורק 
ושמאל פרק וכו' אך לפי הדרוש מבאר תחילה פרק עליון ימין ואחר כך פרק עליון שמאל ואחר כך ימין 

 אמצעי, ובסידור מפני אילוץ תיבות התפילה חייבים לעשות כך. 

בתיבת והנורא, אך לפי הדרוש כאן לא נבנה היסוד,  בקו אמצעי בכוונות הסידורנבנה  גם היסוד
ולכן :... שעה"כ דף מ"ג ע"גשהוא בחינת יסוד עם מ"ן דאימא  ובכוונת ויעבור יש בניין יסוד נוסף

וד שבה להזדווג עם ישראל ולכן צריכה אימא עלאה לקשטה את ברתה כנז' בהקדמת אין בה בחי' היס
ר"ל  ואוזיפת מאנין דילא לברתה כרהזוהר דפ' בראשית ובפרט את לאה שהיא עצמותה עצמה כנז

.. הלואה את היסוד שבה עם המ"ן אשר בו ללאה כדי שתוכל להזדווג עם ישראל. תשהיא נותנת בבחינ
ויש  ב'בחינת יסוד רגיל של אברי גופה אע"פ שלא הזכירו בדרוש.  א'בחינת יסוד שיש שתי  הריע"כ 

 :ע"ג דף ל"א' ענין כונת העמידה דרוש ב שער הכונות ראה גם .יסוד שזה בחינת הכנה לזיווג
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כאן ענין ג"ר שבה הוא באופן זה, שהדעת דלאה נעשה  ארקיצור הדבר נבואמנם 

ש ת דז"א, שהרי כנגדו ממש עומדת כנ"ל, אבל ב' מוחין דחו"ב דלאה, הוא מממהדע

בכוונת ברכת כהנים. והענין בקיצור  ריחנויצלאבואר ענין נשיאות כפים דכהנים, כמ

שבה, אז מגביה ז"א ב' ידיו למעלה כנגד ראשו,  ינהבוכמה כי כדי לעשות בלאה ח

ו ממש נגבהים כנגד ראשו, ואצבעות יד באופן שראשי אצבעותיו יהי [דע" זמ]אוצרות דף 

ימינו יהיו בצד ימין דדעת, ואצבעות יד שמאל כנגד קו שמאל דדעת, ואז יצאו האורות 

, ואז ריטממטה למעלה דרך קצוות האצבעות מבין הצפרניים כנ"ל אור חוזרבסוד 

חו"ב דלאה מב' קצוות הדעת, והם מתפשטים מהדעת  נתמתגלים שם ונעשה בחי

 ד אור חוזר. ולמעלה בסו

חו"ב הם גבוהים מהדעת, ומתחיל  נתשהם גבוהים מהדעת, שלעולם כל בחיונמצאו 

לעלות ולהתפשט ממטה למעלה, מב' צדדי הדעת. ואחר שנעשו ב'  כרתההארה הנז

, אז חוזר ז"א להשפיל ידיו למטה כדרכו, שכבר נגמר פרצוף כריםמוחין דילה הנז

 לאה, ואין לו צורך להגביהם. 

טוב טעם למה נשתנו זרועות ז"א להיות נעים ונדים ונפסקין משאר  ןכם ג תביןובזה 

קו  רךדל האברים, ואין קוי ימין ושמאל שלימים מלמעלה למטה בלתי הפסק ע

הוא לצורך  הזל . וכןכם האמצעי, והוא כדי שיוכל להעלותם כשירצה, ולהורידם ג

צמו, כדי שלא ינקו הקליפות בזה טעם אחר שהוא לצורך ז"א ע ועוד ישתיקון לאה, 

 ממנו כנ"ל.

  

                                                             
 ':...מף "כ ענין חזרת העמידה דרוש ה' דשה ריח
 :...פרצופי זו"ן פ"ב ערש ריט
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 שער רחל ולאהמבוא ל
 

 שער רחל ולאהובאוצרות חיים נקרא  שער לאה ורחלנקרא  שער ל"חזה בעץ חיים  הנה שער

שכן הוא סידר את כל אוצרות  בעצמו, מוהרח"ועל ידי אוצרות חיים כנראה שם זה נקבע ב

 נלע"ד שמות לשערים.וקרא  ר כ"ץ פאפירשמאיהרב  וסידר ספר עץ חייםאך את  ספר מוכן.

הוא מפני שהרב בעצמו בכל השער הזה בהזכירו הרב פאפירש  שם השער על ידישינוי סיבת 

רחל  שקרא לשער הזהומוהרח"ו  ולכן קרא לו לאה ורחל. ,לאה ורחלשתי האחיות כותב 

ך באמת אנוק' עיקרית דז"א ומלכות דעשר ספירות דאצילות, היא שרחל לכבוד ולאה 

 .טעם לזה , ולא ראיתי במפרשיםלאה ורחל. ע"כ נלע"דבדרושים עצמם כותב 
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 ארק פ רחל ולאהשער 

 

 )בע"ח שער ל"ח(

ואחר שביארנו ענין רחל ולאה, נבאר עתה ענין שניהם איך נרמזו בכ"מ. הנה דוד 

ד המלך ע"ה אמר )תהלים לט, ה( הודיעני ה' קצי ומדת ימי מה היא וכו', כי הנה דו

המלך ע"ה הוא מן המלכות, כנזכר בסבא דמשפטים )דף קג ע"ב( דהוא יתיב בעלמא 

דנוק'. גם מצינו שהיה מן לאה בסוד משיח בן דוד הבא מיהודה בנה דלאה, ונמצא 

שהוא נשרש בשתיהן, ולכן רצה לחקור ולידע בחכמה ולהבין בחי' ב' נשים אלו שהם 

י וכו', הודיעני בחכמה כדי שאדע בחי' לאה ורחל, איך מציאותם, וזה שאמר הודיענ

קצי ומדת ימי שהם לאה ורחל, שבהם תלויים קצי ומדת ימי שמהם נמשך חיותי, 

ולהיות שרחל היא תחתונה שהיא מלכות אחרונה שבעשר ספירות דאצילות, וגם 

שהיא עומדת ברגלי ז"א כנגד נה"י שבו כנ"ל )בשער תיקון הנוק'( לכן קראה קצי לשון 

. וללאה קראה מדת בסוד מה שביארנו בכוונת בשכמל"ו )שער הכונות ענין קץ וסוף

קריאת שמע דרוש ו'( שלאה לוקחת הארת ד' מוחין דז"א שהם ד' הויו"ת והם 

מא שסודם ד' שמות אהי"ה ולאה לוקחת ד' אלפי"ן שבהם, ימלובשים תוך נה"י דא

נ"ל, וזהו ומדת ימי מה ונעשים ד' מוחין שבה. והנה ד' אלפי"ן הם בגימטריא מד"ת כ

היא. והנה דוד המלך ע"ה היה מסתפק לדעת כמה בחי' ושינויים יש בין רחל ללאה, 

ורצה לדעת סיבתם וא' מהשאלות שהיה שואל דהע"ה הוא לידע ענין אחד שנת' 

אצלינו בכוונת בשכמל"ו שהכתר דלאה הוא בחי' ד' אלפי"ן דד' שמות אהי"ה הנז' 

' כלול מארבעתם, ונמצא שהם ט"ז אותיות, ונמצא כי בהיותם פשוטים רק שכל א

כתר דלאה הם י"ו אורות בלבד, אמנם כתר דרחל הם שאר האותיות של ד' שמות 

אהי"ה הנז', שהם ארבע פעמים הי"ה שהם גי' פ', כמנין וע"ד אורות. וזה שאמר ומדת 

בלבד,  ימי מה היא, כי לאה הנק' מדת ימי למה היא כמנין הי"א שהוא ט"ז אורות

אבל רחל הם פ' אורות בכתר שלה, והייתי רוצה לשאול מה חדל אני, שאני מבחי' 

לאה כנודע ואני חדל וגרוע מבחי' רחל ולמה היה כך. גם רמז באומרו מה היא למה 

שמבואר אצלינו כי ז"א הוא הוי"ה דמילוי אלפי"ן גי' מ"ה. והנה יש בו ב' פעמים 

א', כדי להוציא ממנו את לאה מאחוריו, ושם  מ"ה, א' מהחזה ולמעלה שיש בו מ"ה

מ"ה ב' להוציא את רחל מהחזה שלו ולמטה, ונמצא שלאה יצאת מבחי' שם מ"ה 

גמור, כמו שיש לרחל מ"ה אחר, א"כ כיון שהם שוות בענין זה דמ"ה, א"כ איך נשתנו 

בענין הט"ז אורות משא"כ ברחל כנ"ל. וזה שאמר ומדת ימי מ"ה הי"א, שמאחר 

מ"ה, למה היתה הי"א. ועוד יש שאלות אחרות רמוזים בפסוק זה בענין לאה שהיא 
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 ורחל ושכחתים:
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  ברק פשער רחל ולאה 

 

בזה יובן ענין אדם הראשון שהיו לו ב' נשים חוה הראשונה הנקראת לילי"ת, וחוה גם 

נשים שהם  אשתו הב'. והענין הוא כי אדם הראשון הוא דמיון ז"א, והנה ז"א יש לו ב'

מא, יכי לאה היא דינין קשים מאד, מפני שהם אחוריים דא רכלאה ורחל, וכבר ביארנו

ועוד שהיא עומדת למעלה במקום הסיתום, אבל רחל היא נמתקת שהיא במקום 

 הגילוי של החסדים. 

' מ"ה ואד"ם, מז"א נקרא אדם, כי הוא סוד הוי"ה דמילוי אלפי"ן שעולה בגי והנה

שהפשוט של ההוי"ה הוא העיקר, כי המלוי הוא בחינת הנוק',  [אע" חמ]אוצרות דף ונודע 

בגימטריא אלהים. גם נקרא מלוי לפי שכל כח הנוק' ועצמות  מלוילפי שכולה דינים, ו

, ואחר רכאאורותיה וכוחותיה כולם גנוזים תוך ז"א, כי עטרא דגבורה היה תוך ז"א

הוא בסוד העובר הממלא  כך יוצא חוץ ממנו, באופן שהנוק' היא מלוי דז"א, כי המלוי

מלוי דמ"ה הוא בגימטריא והנה תוכיות בטן אמו, ולכן המלוי הוא בחינת הנוק'. 

, כשתסיר אותיות הפשוטות שהם גימטריא כ"ו, ישאר המלוי י"ט בגימטריא י"ט

 . חו"ה

במקום  תבין איך חוה היא אשת אדם, והיא בשר מבשרו ממש. וכבר ביארנוובזה 

ב' בחינות, הא' היא מהראש עד החזה, ושם יש לו בחינת היסוד כי ז"א יש בו  רכבאחר

הא' אשר בו מזדווג עם לאה, וחציו האחרון מהחזה ולמטה, ששם מקום החסדים 

המגולים, ונמצא שיש לו ב' שמות דמ"ה דאלפי"ן, וכנזכר לעיל )פרק א'( בפסוק 

, ואמנם חו"ההודיעני ה' קצי, ומשניהם יוצאים ב' מלויים שכל א' מהם בגימטריא 

 חוה הא' היא בחינת לאה, וחוה הב' היא בחינת רחל. 

להיות כי בחינת לאה הם דינים קשים מאד לסיבות הנ"ל, אף על פי ששם והנה 

למעלה בעולם עליון דאצילות היא בחינת קדושה גמורה, עם כל זה בעולם הזה 

בעת  התחתון שהוא חומרי לא יכלה בחינת לאה לצאת ממותקת בסוד הקדושה,

                                                             
היא דינים קשים לכמה סיבות, שהיא מאחוריים דתבונה שירדו הנה לאה  שער יעקב ולאה פ"ב וד' רכ

וזה מה  שהוא דיןבאצילות במקום רחל, וגם כשהיא עולה ונבנית ממלכות דאימא במקום הסיתום 
אחוריים היותר חיצונים יש טעם אחר והוא מפני שאלו הם דינין גמורים שהם  שאומר הרב שם:.

ין כנודע, ולכן לא היה יכול להתברר מהם רק האחוריים , אשר אפילו מינה דינין מתערמאישיש בא
 . ועוד ע"ש.מא בלבד, וממנה נעשה פרצוף לאהידמלכות דא

, החסדים לעצמו, והגבורות נותן החסדים והגבורותז"א בן בכור לוקח חלקו וחלקה שהם הנה  רכא
. והם היו ואחר כך בפנים בביאה ראשונהאטב"ח אותם לנוק' אחר שממתק אותם ביסוד והארתן ב

 )גימ' אלהים( תוכיות ז"א הם סוד עובר ונוק'.  מלויולכן הגבורות שהיו  בעיבור תוך ז"אכביכול כמו 
 :שער הנקודים פרק ט' רכב
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בריאת אדם הראשון, ויצאת בחינת דינא קשייא בסוד קליפה, וזוהי בחינת לילי"ת 

חוה ראשונה שהיתה מזדווגת עם אדם קודם שנבראת חוה שניה, ואחר כך יצאת חוה 

שניה ממותקת, וזו נשארה לאשת אדם, והאחרת נסתלקה, כי היתה עדיין מעורבת 

 ילי"ת. בקליפות בתכלית, אשר לכן נקראת חוה הא' ל

אחר כך כשבא יעקב אשר שופריה מעין שופריה דאדם הראשון, ותיקן פגם  אמנם

ד ע"א(, וגם "העריות של אדם הראשון, כנזכר בספר הזוהר פרשת קדושים )דף פ

ג ע"א( בענין הברכות שלקח במרמה מעשו אחיו. אז לקח "בפרשת תולדות )דף קמ

ד הקדושה, ונסתלקה מהקליפה, שתיהן לאה גם רחל, שאז נתמתקה לאה והיתה בסו

וזה סוד מה שאמרו רז"ל )ב"ב דף קכ"ג ע"א( על פסוק ועיני לאה רכות, רכות מדמעות 

שהיתה בוכה על שהיתה עתידה להיות בחלקו של עשו, ועל ידי דמעותיה ותפלותיה 

 נתמתקה, ואז נתנה בחלקו של יעקב, והבן זה. 

ון )בראשית כט, יז( ויאמר האדם זה סוד מה שאמר הכתוב בענין אדם הראש והנה

זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי וכו', ובתיקונים )תיקון ס"ה דף צו ע"א( אמרו, 

כי הם ב' נשים, חד גרמא וחד בשרא וכו', והענין הוא כי לאה היא הנקראת עצם, 

שהיא דינא קשייא כעצם. ועוד היא בחינת הצלע, שהרי לאה מקומה היא באחורי 

עצמות. אבל רחל היא בשר מבשרו דינא רפייא, במקום גילוי החסדים.  הצלעות, שהם

והמשך דברי אדם הם כך, כי הנה ב' נשים היו לו האחת עצם והשניה בשר, אבל לזאת 

השניה הנקראת בשר, יקרא אשה, ולא לראשונה שהיא עצם, ואינה עדיין נמתקת 

 ר. כנזכר, ואח"כ נתמתקה בזמן יעקב בסוד לאה, כנ"ל טעם הדב

טעם אומרו שאהב יעקב את רחל מלאה, הטעם הוא לב' סיבות, הראשונה  ואמנם

היא כי הנה יעקב התחתון אשר בעולם הזה לא היה עדיין משיג בכל מציאות פרצוף 

ז"א, רק מכנגד החזה ולמטה, שהוא מקום רחל, ולכן אז )בראשית כט, יח( ויאהב 

]אוצרות דף רחל ולאה,  ב', כי לו יש יעקב את רחל, ולא כתיב ויאהב ישראל שהוא ז"א

אבל יעקב אהב את רחל, שהיא תחתונה כמוהו, שהיא עלמא דאתגלייא, אבל  [בע" חמ

לאה היא עלמא דאתכסייא, שהיא סוד צורת הדל"ת שבקשר תפלה של ראש, כמבואר 

אצלינו )שער הכונות ענין תפילין דרוש ז'(. ולכן לא היה יעקב יכול להזדווג עמה, 

 ין לא היה משיג עד שם. שעדי

סוד מה שאמרו בספר הזוהר פרשת ויצא דף קנ"ב, שלאה ורחל תרין עלמין הם,  וזה

בסוד מן העולם ועד העולם, ז' שנין דעלמא דאתכסייא וכו', כי הנה מכח המלכות 

מא שבדעת ז"א, יצאת לאה מאחוריו בסוד ד' שבקשר תפילין דראש, כנזכר לעיל. ידא

מא, לכן ז' שנין דילה אתכסיין, והז' הם כחב"ד ח"ג ושליש ית אולהיות לאה מבחינ
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תפארת עד החזה דז"א, כי אלו הז' בחינות היו מכוסים בלתי גלויים ליעקב, קודם 

 שנקרא שמו ישראל כנזכר, שאז השיג כל פרצוף ז"א, הנקרא ישראל כנודע. 

וירא ה' כי שנואה גם כן מה שאמרו בספר הזוהר פרשת ויצא קנ"ד ע"ב, על פסוק וזהו 

מא שהיא ילאה, מהיכא דסני בר נש עריין דאימיה, פירוש כי לאה נמשכת ממלכות א

מא נקראת מ"י, וכשמתפשטת כאן בבחינת לאה, שהם אותיות יאמו דיעקב. ודע כי א

מא נקראת מ"י, אבל מחצי תפארת יאל"ה נעשה אלהים, לפי שבחינה עליונה דא

 והנהא אל"ה, וחיבור הכל יחד נקרא אלהים. ולמטה המתלבשים בז"א כנודע נקר

 נעשה ממנו בחינת לאה כנזכר.  כראלה הנז

סוד מה שאמר בסבא דמשפטים דף ק"ה על פסוק )ישעיה ס, ח( מי אלה כעב  וזה

תעופינה, עיין שם ותבין דבריו על ידי מה שביארנו כאן. ודע כי לאה יש לה תמיד 

הוא מכתר דז"א עד חזה שלו, ועיין מש"ל  פרצוף שלם כמו שיש לז"א, ושיעור קומתה

 )שער יעקב ולאה פרק ד'( שהתחלתה מהדעת דז"א וצ"ע. 

שיובן עם מ"ש במקום אחר )ע"ח שער תיקון הירח פ"ג( וכבר נת"ל )שער ואפשר 

מא הוא מתפשט עד החזה דז"א, אשר שם בחינת יפרצופי זו"ן סוף פ"ג( שיסוד א

מא אשר שם, וזה סוד יוהדלתות שיש ביסוד א הדדים דז"א, אשר נעשו מכח הצירים

הדדים דז"א. והנה גם יסוד לאה הוא שם מבחוץ כנגד דדי ז"א, גם ידעת כי בחינת 

חצי תפארת עליון דז"א היה בתחילה בחינת יסוד, כמבואר אצלינו )בע"ח שער 

 העיבורים פ"ד( בענין הגדלת ז"א, שהיה מו"ק, וחג"ת שלו נתעלו ונעשו חב"ד, ונה"י

נעשו חג"ת, הרי היסוד נעשה תפארת. וא"כ נמצא שיש שם ג' בחינות דיסוד במקום 

מא, ויסוד דלאה כאשר תחזור עם ז"א עצמו להיות עמו פב"פ להזדווג יאחד, יסוד דא

 בו, ויסוד דז"א הנקרא עתה ת"ת כנ"ל. 

וד מא ויסוד לאה הם מתחברין ב' יחד ונעשים רחם א', להזדווג בו יסישיסוד א ונמצא

דז"א עצמו זה הנקרא תפארת כנזכר. וזה שאמרו בס"ה מהיכא דסני בר נש עריין 

דאימיה ממש כפשוטו. ודע שפעם אחרת שמעתי ממורי זלה"ה כי בחינת לאה 

כשמזדווגת עם ז"א עצמו, הוא מזדווג ע"י הדעת שלו ממש. וזה סוד והאדם ידע את 

ה הוא בטמירו, ולכן אתכסייא חוה אשתו, כי זווג זה הוא ע"י הדעת שלו, וזווג ז

 בקדמיתא מיעקב, ולא ידע שהיתה לאה עד הבקר והבן זה. 

וצ"ע לתרץ איך מתיישבים ב' שמועות אלו, ואפשר שהיסוד זה עליון שהוא ראש ת"ת, 

שם יש לפעמים בחינת דעת דז"א כשיורד שם כנודע וצ"ע. ודע כי גם משה רבינו ע"ה 

ד ע"ב, ח"ג דף רכג ע"א( שהשיג עד בינה אינו אלא אשר אמרו עליו בזוהר )ח"ב דף קי

בלאה זו שנמשכת ממלכות דבינה ונעשית ד' קשר של תפילין, וזה סוד מה שאמרו 
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קשר של  [גע" חמ]אוצרות דף רז"ל )ברכות ז' ע"א( וראית את אחורי מלמד שהראהו 

היא תפילין, גם עניינו לומר כי לאה העומדת בקשר דתפילין היא רואה את ז"א ש

עומדת ופניה כלפי אחורי ז"א כנ"ל )ש' יעקב ולאה פ"ב(. והנה משה הוא בלאה, וזהו 

 וראית את אחורי והדברים מובנים:

הסיבה הב' למה שאמר הכתוב ויאהב יעקב את רחל, הוא מובן במה שאמר אמנם 

( עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו, פירוש כי האיש הזה 'ד 'הכתוב )איוב ב

עור כמ"ש, אך רחל  נתא ז"א, ויש לו ב' נשים שהם לאה ורחל. והנה לאה היא בחיהו

היא נפשו ממש, ולכן ז"א יתן עורו בעד עור לאה באהבתו אותה, אמנם יש יתרון 

יתן בעד נפשו, שהיא רחל ולא יספיק בעורו  כרלרחל על לאה, כי כל אשר לאיש הנז

 בלבד שיתן בעדה. 

לקמן כי  בארעור ורחל נפש, והענין הוא כמו שית ראתקנבאר טעם למה לאה נ והנה

רחל היא נוק' אמיתית דז"א, והיא בת זוגו ממש, לפי שהיא מכלל העשר נקודות 

הכוללים עולם האצילות, והיא מלכות האחרונה שבהם, אבל לאה עיקרה היא 

מא שנפלו שם למטה במקום הזה, ואיננה אשה לז"א, רק בדרך ימהאחוריים דא

לבד בהיותה נופלת כאן למטה נדבקת בעורו של ז"א. אבל רחל היא נפשו כי השאלה 

 המלכות היא נפש וז"א הוא רוח כנודע. 

יש טעם אחר כי הנה מקום לאה הוא למעלה במקום האורות הסתומים, שהרי עוד 

מא מגיע עד החזה, ולכן ההארה שלה אינה אלא בחינת עור כמבואר אצלינו ייסוד א

לין דרוש ז'( בענין צורת ד' דקשר דתפילין של ראש שהיא לאה, ואינה )שה"כ ענין תפי

רק בחינת עור, אבל רחל שהיא תפלה של יד יש בה עור הבתים דיד, וגם מוחין ממש 

בסוד הפרשיות יע"ש. והענין בקיצור הוא כי לאה שהיא כנגד מקום הכיסוי של 

המוחין שלו, ולא מן האורות עוברת הארה מועטת דרך עור דז"א ולחוץ אליה מן 

מא, ולכן נרמזת בד' יהמוחין עצמן אלא מהלבושים והכלים שלהם, שהם נה"י דא

דקשר דתפילין של ראש, שהיא דלה ועניה. ומה שלוקחת צורת ד' כנגד ד' מוחין, אינה 

 רק הארה בעלמא דרך העור. 

ו(, וע"ש איך "ט, כ")איוב יְוַאַחר עֹוִרי ִנְקפּו זֹאת  רכגשביארנו רךדל עור הוא ע וענין

, ויוצא לחוץ, עו"רהארות הפנימיים מכים זה בזה, ומספר הכאותיהם הוא כמנין 

ולכן נקראת עור. ונבאר כאן יותר ונאמר כי הנה נה"י דאבא עומדים מלובשים תוך 

                                                             
:.. הנה בכניסת המוחין דגדלות בז"א הם יוצאים חלק מהם ומאירים דרוש ב' ודשהקח שער רו רכג
ד בה"א. עשרים בשש. הם מאה ועשרים, אחר . והרמז בזה הוא הכאות המוחין דהוי"ה דמ"ה יו"עורב

כך ה"א בוא"ו שש בשלושה עשר הרי שבעים ושמונה ועוד שלושה עשר בשש הרי עוד פעם שבעים 
 .עו"רגימ'  מאתיים שבעים וששושמונה, סך הכל 
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, י"המא הם ב' אותיות ראשונות דהוי"ה שהם ימא בראש ז"א, ואבא ואינה"י דא

מא שהיא חיצונית כדי להוציא אורותיו לחוץ, ואז יאומכים זה בזה אבא הפנימי ב

מא ה"א בוא"ו, יהארות א ןכם . אח"כ מכים גק"כ' מנעשה יו"ד פעמים ה"א, הם בגי

. אח"כ אורות וא"ו מכים בה"א, שהוא ז"א ע"ח' משהוא ז"א, לצאת לחוץ, והם גי

כמנין , רע"ו, ובין כל האורות הם סך גימטריא ע"חבלאה החיצונה הם בגימטריא 

  . עו"ר

, ויוצאים דרך עור ז"א, וזה שאמר עור עו"ראיך לאה בחינת הארותיה הם כמנין  הרי

בעד עור, כי עור הנק' לאה, עובר הארתה דרך עור דז"א. אבל רחל שהיא כנגד אורות 

המגולים, פשוט הוא שהאורות המגיעים לחלקה שהיא עטרא דדעת דגבורות, וכן 

ה אלא בבחינת מוחין ממש, ונמצא שכל מה שיש לז"א שאר המוחין אינם ניתנים ל

יש לרחל, וזהו וכל אשר לאיש. וכבר ידעת שרחל נקראת נפש, וז"א נקרא רוח. גם 

נוכל לומר כי ב' פעמים עור הנז' כאן, הם לאה ורחל, שגם רחל הארתה עוברת דרך 

בזאת הבחינה עור ז"א ולחוץ. וכוונת הפסוק לומר כי שתיהן הם בחינת עור, והם שוין 

שהארת שתיהן יוצאה להם דרך עור ז"א, אך עם כל זה יתרון יש לרחל מלאה, כי כל 

 אשר לאיש ז"א, שהם מוחין ממש, יתן בעד נפשו רחל, ע"ד הנ"ל. 

לרחל יותר מלאה, כי ז"א וכו', שהיה אוהב ַוֶּיֱאַהב ַיֲעֹקב לענין כי זה שאמר ונחזור 

שכפי האמת שהכתוב מדבר  יפל עף לבד כנזכר. ואלזו נותן מוחין ממש, ולזו הארה ב

ֵחלבז"א היה לו לומר  , כי ז"א הוא ישראל, ואיננו יעקב כנ"ל. אבל ַוֶּיֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת רָּ

שיעקב הוא בחיר שבאבות,  רכההוא במה שנבאר סיבה למה שאמרו רז"ל רכדהענין

א שהוא והטעם הוא כי הנה בתחילה היה יעקב בסוד יעקב הנעשה מאחוריים דאב

מעשיו עלה עוד ונמשכה לו נשמה מז"א  דייל ע ךכר עליון מאד, ולא די זה אלא שאח

משמש בסוד יעקב, ולפעמים בסוד ישראל, ולכן  ולפעמיםממש, הנקרא ישראל. 

 הקורא אותו יעקב אינו עובר בעשה, לסיבה הנז'. 

נם פרצוף , והם בחינות פרטיות שבז"א ואירכואברהם ויצחק הם בחינת חו"ג דז"א אך

                                                             
ֵחל ַיֲעֹקב ַוֶּיֱאַהבאיך כתוב  קושיא הציב כאן הרב לכאורה רכד וא הז"א והמובן על פי הסוד הוא ש ֶאת רָּ

ולא יעקב, ומתרץ שז"א ישראל  ַוֶּיֱאַהבלכתוב  והיה צריךולא יעקב,  רחל האוהב את הנוק' שלו
בהיותו קטן. ובהמשך יוכיח זה ז"א יעקב ולכן אין סתירה הכוונה כאן יעקב הוא  גםבקטנותו נקרא 

 ממה שלא אסרו לקרא לישראל יעקב, מפני שהן ב' בחינות.
הבטיחן  שני בני אדםראובן  ביפנחס בשם ר ביא יעקב מאד ויצר לו רוייר :ו"ע שהפר בהרראשית ב רכה

 יעקב בחרשנאמר כי  יעקב זה הבחור שבאבות והבחור שבנביאים הבחור שבאבותהקב"ה ונתייראו 
 משהשבנביאים זה  הבחורואמר לו הקב"ה והנה אנכי עמך ובסוף נתיירא שנאמר ויירא יעקב  ה"לו י

 . ע"ש.. ע"כשנאמר לולי משה בחירו
הוא הארה היוצאת מז"א והיא מיסוד דאבא, לכן  יעקבשמאל שבז"א, אך  ידימין ו ידוגבורה חסד  רכו

 .בחיר שבאבותולכן נקרא  ובחינה גדולה יותר מאברהם ויצחקהוא פרצוץ בפני עצמו 
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בחיר שבאבות. גם לכן הקורא לאברהם  [דע" חמ]אוצרות דף גמור לבדו, ולכן נקרא יעקב 

, שלעולם אינם סדיםח' אברם עובר בעשה, שאות ה' שנתוסף באברם היא בחינת ה

 משתנים ואינם חסרים. 

ַוֶּיֱאַהב בחינת פרצוף ישראל או יעקב, משתנה כפי הזמנים. נמצא שגם שכתוב אמנם 

אפשר שמדבר בז"א עצמו שגם הוא בהיותו בסוד ו"ק לבד, הוא כדוגמת יעקב, ֹקב ַיעֲ 

ֵמר ע )בראשית ל"ט כ"ט( ובגדלות נקרא ישראל. וזה שאמר הכתוב ֹוד לֹא ַיֲעֹקב ֵיאָּ

, פירוש שבקטנות ז"א יש לו מוחין דקטנות מבחינת שם אלהים כנ"ל, רכזוכו'ִשְמָך 

רק חו"ב,  שלישישהקטן אין בו דעת שהוא מוח השבזמן הקטנות אין לו רק ב' מוחין, 

, ובזמן גדלותו אז נקרא ישראל, לפי שנכנסין רכח' יעקבמוהם ב' שמות אלהים שהם גי

ִריתָּ ִעם המוחין דגדלות, ודוחין את המוחין דקטנות למטה כנ"ל, וזה שאמר  ִכי שָּ

 , והבן זה היטב:רכטורה עמהם ויכול לדחותם למטהוכו', כי שֹ ֱאֹלִהים 

  

                                                             
מפני שהן ב' בחינות יש מצב שהוא עם  לא נאמר שכל הקורא לישראל יעקב עובר בעשהביעקב  רכז

אבל  ישראלויש מצב שהוא במוחין דגדלות ודוחה מוחין דקטנות ונקרא  יעקבדקטנות ונקרא מוחין 
, ועובר זה פגםלא זזים ממנו ולכן אם קוראים לו אברם  ה' חסדיםאברהם אחר שנתוסף בו בחינת 
 .ברכות דף י"ג ע"אבעשה. ראה סוף פרק א' מסכת 

 י השמות הרי יעקב.אותיות שנ י'ועוד  עק"בשמות אלהים הוא גימ'  ב' רכח
מֹווזהו  רכט יש עִׁ עם שרו של עשו ויכול לו והוא היה בחינת הגבורות שמות אלהים והיה יכול  ַוֵיָאֵבק אִׁ

הנה  למטה כנ"ל,שהם אלהים  המוחין דקטנות, שדוחה את מוחין דגדלותלו, וזהו, אחר שנכנסים בו 
ֹשרּו: משלי ח' ט"זבדומה  ִרים יָּ הושע י"ב : יעשו שררה בממשל )ימשולו רלב"ג(.ןמצודת ציו... ִבי שָּ

נּו: :ה' ם ְיַדֵבר ִעמָּ ֶאּנּו ְושָּ ה ַוִּיְתַחֶּנן לֹו ֵבית ֵאל ִיְמצָּ כָּ ל בָּ ְך ַוּיֻכָּ ַשר ֶאל ַמְלאָּ ּיָּ : וכאשר נעשה שר מצודת דוד וָּ
 אל המלאך המלאך בכה ויתחנן לו.

 



 אוצרות חיים                                                קמב

  גרק פשער רחל ולאה 

 

התקשרות שיש בין לאה ורחל, ובו יתבארו כמה פסוקים וכמה  נתנבאר בחיועתה 

ה ִיְרַאת יְ ( 'ב, ד")משלי כ סוקפל ע רלמאמרי רז"ל. והנה רז"ל אמרו וָּ ה-ֵעֶקב ֲענָּ , מה הוָּ

שעשתה יראה עטרה לראשה עשתה ענוה עקב לסנדלה, פירוש הדברים כי ב' נשים 

היא הנקראת  רחלענוה ויראה. ואמנם  ראותהם לאה ורחל, המה נקאלה דז"א, ש

ה ִיְרַאת יְ א י'( ", כמ"ש הכתוב )תהלים קייראת ה' ְכמָּ ה-ֵראִשית חָּ , שהיא ראשית הוָּ

כל הספירות מתתא לעילא, והיא פתח לכולן, והיא נק' אשת חי"ל יראת ה', שהוא 

 ראת. אבל לאה נקל"חי' מ, שהם בגיֹשַתִיְךִשְמ  ֹכד-ַכְד ְוַשְמִתי ב( "ד, י"סוד )ישעיה נ

לפי שהיא למעלה באחורי רישא דז"א, ונודע שהענוה ניכרת באדם בהשפיל  ענוה

 ראשו וכופפו למטה נגד בני אדם מפני ענותנותו שבו, ונכנע לפני מי שגדול ממנו. 

 חרא קוםנו במיאצל בארוהאיש משה עניו מאד, כי נת ('ב, ג"פסוק )במדבר י ודסה וז

שופטים( שמשה לקח את צפורה והיא א' מד' בחי' שיש בלאה  שתהמצות פר ער)ש

וכולם נק' לאה על שמה, וא' מהם צפורה, שהיא ג"כ עומדת למעלה כנגד הדעת דז"א, 

והרי נת' איך משה לקח מדת הענוה העליונה. אבל רחל שהיא תחתונה הקטנה הנק' 

ז( שם הגדולה לאה ושם "ט, ט"שית כיראת ה' זוטרתי היא לגבי משה, בסוד )ברא

 הקטנה רחל. 

ג ע"ב( ע"פ ועתה ישראל מה ה' אלוהיך שואל מעמך כי "רז"ל )ברכות ל וזה שאמרו

)פ"ב( שלאה  עיללבאר אם ליראה וכו' אטו יראה מילתא זוטרתי היא וכו', וכבר נת

ים מא המתלבשת בז"א בסוד מוחין, ואמנם נה"י שלה נעשייוצאת מהארת מלכות דא

 . רלאמא אינה משמשת לז"א כללילבושים לג' מוחי חב"ד דז"א, אמנם מלכות דא

, ואמרו וילון אינו וילוןז' רקיעים אשר התחתון הוא -מ"ש רז"ל על ענין ה וזה סוד

משמש כלום אלא מוציא ערבית ונכנס שחרית. והענין הוא כי הרקיע הששי הנקרא 

ומזלות, כמ"ש רז"ל הנה הוא בחינת  רקיע סתם, אשר בו קבועים חמה ולבנה כוכבים

יסוד התבונה שהוא הנקרא רקיע בכל מקום, והוא ו' זעירא, בסוד נוטה שמים 

                                                             
שעשת חכמה עטרה לראשה. עשת מה עזר א"ר יצחק בר אל :...' ע"בירושלמי מסכת שבת דף ח רל

ה )תהילים קי"א י'( ענוה עקב לסולייסה דכתיב  ְכמָּ ְרַאת יְ ֵראִשית חָּ ֵעֶקב )משלי כ"ב ד'( . וכתיב הָוה-יִׁ
ה  וָּ ְרַאת יְ ֲענָּ , יראת ה'שניהם  למטהשהוא  עקבראשית וגם  למעלהגם חכמה שהיא  הרי... ע"כ. הָוה-יִׁ

אחרת כאן שכן ראשית חכמה היא נוק' רחל מלמטה מלכות והיא  זה בפשט הדברים, אך הדרשה היא
 שעקבה למטה ושניהם נמצאים בשליש האמצעי של הת"ת דז"א.לאה נקראת יראת ה', וענוה היא 

המלכות שהיא  שגםלתוך ז"א וודאי  בהנה"י דאימאנכנסים בז"א מלובשים  מוחין של ז"אהנה  רלא
אלא היא משלחת הארה  משמשת לז"א למוחין שלו ולאעטרת היסוד של אימא נכנסת עם הנה"י 

 ללאה ממלכות דאימא, כמו שנלמד בהמשך.



 קמג                     הישועה                        אוצרות   

כיריעה, ובו קבועים חמה ולבנה וכוכבים ומזלות, לפי שכל ההארות כולם יוצאות 

משם כנודע, כי חמה ולבנה שהם זו"ן הם קבועים בו, ומשם הם יונקים זה מהחסדים 

 נתות העומדים בדעת המלובש ביסוד זה דתבונה. וכן הכוכבים הם בחיוזה מהגבור

החסדים היוצאים משם ונופלים תוך היסוד דז"א כנודע, ומכים שם בכח ומתפזרין 

ונעשים ניצוצות דקים, והם סוד הכוכבים המאירים, וזהו סוד ומצדיקי הרבים 

דיק, והם מקבלים ככוכבים לעולם ועד, כי מצדיקי הרבים שורשם מהיסוד הנקרא צ

 הארת הכוכבים של החסדים שבתוך היסוד ומאירים כמותם:

ששמעתי ממורי ז"ל שהמזלות הם נקבות והם ניצוצות הנעשות ביסוד  ונלע"ד

מנפילת הגבורות גם הם מלמעלה עד היסוד דז"א, ומכים שם ומתפזרין ונעשים 

ום לז"א, אמנם ניצוצות. והנה המלכות דתבונה הוא הנקרא וילון אינו משמש כל

מאחר שלאה  ןכם מאיר הארתה ומוציאה לחוץ לצורך לאה שעומדת מחוץ לז"א, וא

יוצאת מבחינת מלכות זה של התבונה, אשר היא בחינת עטרת היסוד שבה כנודע, 

 וזכור זה. 

נמצא כי מקומה הוא בדעת ז"א, כי שם מקומה העיקרית, וגם לאה היוצאת  אם כן

תחיל שיעור קומתה מכתר שבה עד למטה עד החזה מהארתה מוכרח הוא שמשם י

כנ"ל )פ"ב(. ואמנם רחל מתחיל הכתר שלה מהחזה ולמטה עד סיום רגלי ז"א ממש 

כנ"ל )ש' תיקון הנוק' ושער יעקב ולאה פ"ד(, באופן כי בסיום רגלי ועקבי לאה משם 

מתחיל כתר רחל למטה מרגלי לאה. וזה שאמרו רז"ל מה שעשתה ענוה שהיא לאה 

רחל עטרה לראשה  א[ע" טמ]אוצרות דף עקב לסנדלה, ר"ל רגליה, עשתה יראה שהיא 

 . כרכנז

עדיין צריך ביאור כי מלשון רז"ל נראה שהעקב עצמו דענוה נעשה עטרה ליראה,  אבל

ולא אמרו שהעטרת דיראה היא תחת עקב דענוה. ולכן צריך לבאר הענין יותר 

ז' אש כתר דלאה עד סיום רגלי רחל הם בפרטות, כי הנה כפי הנ"ל נמצא, כי מר

, כי המלכות דז"א היא עצמה שורש רחל כנודע, ומהראוי דעת חג"ת נה"יפירות ס

היה שב' נשים אלו האחת אהובה רחל, והאחת שנואה לאה, לא יוכל להסיר חלק 

השנואה בעבור האהובה, כי חלק כחלק יאכלו שתיהן וירשו מקום בעליהן ז"א שוה 

אה שלש ספירות וחצי, שהם דעת וחסד וגבורה וחצי עליון דתפארת, בשוה, ותקח ל

ורחל תקח מחצי התפארת ולמטה עד סיום היסוד, שלש ספירות וחצי אחרות, אמנם 

אין הדבר כן, אלא שלאה לוקחת שליש עליון דת"ת ז"א עד החזה, אך רחל לוקחת 

פ"ב(, ושם נת' שני שלישים תחתונים דתפארת זעיר לכתר שלה כנ"ל )שער המוחין 

טעמים רבים לזה, והאחד מהם הוא שבחזה נשלם יסוד הבינה, ולכן משם ולמטה 



 אוצרות חיים                                                קמד

שאורות החסדים הם בגילוי נבנית רחל מאחורי ז"א כנ"ל. והנה בזה תהיינה צרות 

זו לזו ותפול ביניהם קנאה על הדבר הזה, ולכן מה עשה המאציל העליון עשה באופן 

ללאה ושליש התחתון כולו לרחל, אבל שליש האמצעי ששליש העליון דת"ת יהיה כולו 

יהיו הב' אחיות משתמשות בו בשוה, ויהיה ברשות ושותפות שתיהן, כי לומר שיחולק 

שליש האמצעי לב' חלקים אי אפשר, כי כולו בחינה א' ואינו מתחלק, אבל יהיה כתר 

תר רחל דרחל עולה עד שם, ורגלי לאה יורדין עד שם ומתלבשים רגלי לאה תוך כ

כשיעור כל שליש האמצעי בלבד, והרי שתיהן משתמשות בו בשוה, וז"ס מה שעשתה 

ענוה וכו', שהם רגלי לאה מהן עצמן נעשית הכתר דרחל, שהיא היראה. אמנם דע 

שיש פעמים שלוקחת רחל כל מקום אותו שליש האמצעי, ואין רגלי לאה מתפשטין 

אר אצלינו בכונת קריאת שמע בפסוק תוך כתר שלה בשיעור ההוא. וזה סוד מה שמבו

ואהבת את ה' אלהיך, שצריך לכוין לתת ב' אורות לרחל כמנין ואהבת, שהוא גי' ב' 

פעמים אור, ורחל נקראת א"ת, כמש"ל )פ"ה( בענין מ"ש רז"ל אתין וגמין ריבויים 

הם, וזהו ואהבת את, ר"ל שתאהב לרחל הנקראת א"ת. והוציאה בלשון אהבה, ע"ד 

עקב את רחל, כי האהבה היתירה היא שנתן לה חלק יותר על לאה כנז', והם ויאהב י

ב' אורות אלו כמנין ואהבת. ואורות אלו הם בחי' שני שלישים תחתונים דתפארת 

כנזכר, ולפי שהשליש העליון הוא במקום הסיתום, אבל אלו השני שלישים הם 

נת' היטב לעיל )שער במקום הגילוי שמאירים החסדים, לכן נקרא אור. וענין זה 

המוחין פ"ב( בענין כתר זה דרחל שהוא שני שלישי הת"ת דז"א, שהם ב' פעמים או"ר 

ע"ש, בסוד ושמתי כדכ"ד שמשותיך. אבל לאה הכתר שלה אין בו רק אור אחד כנזכר 

שם באורך, ויתבאר לקמן )פ"ז(, ונמצא שיש זמן שלוקחת רחל שני שלישים לבדה, 

עי בשותפות, אע"פ שלעולם הוא שלה, עכ"ז יש זמן שגם לאה ויש זמן כי שליש האמצ

מתלבשים רגליה בכתר שלה בתוכו ממש בשיעור זה האמצעי בלבד, אמנם לעולם 

שיעור כתרה הוא שני שלישים. וז"ס פסוק ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה, 

 פירוש כי מקום שליש האמצעי שלפעמים לוקחת אותו רחל לה לעצמה בלבד, דרך

חטיפה וגניבה, נקרא תרפים, כי לבן הוא סוד לובן העליון שהוא אבא עילאה, ולו שתי 

בנות שהם לאה ורחל, כנז' בס"ה פר' ויצא )דף קסג ע"א( ע"פ וללבן שתי בנות ע"ש. 

ולפעמים גונבת רחל מלאה מקום האמצעי הנקרא תרפים, ולוקחתו לה לבדה, כי 

חלק ללאה אחותה. והנה ענין תרפים הוא ממון אביה הוא זה, ואינה נותנת ממנו 

לשון תורף, שהוא מקום הערוה כמו בית תורפה הנז' בגמרא )נדה נז ע"ב(, והם בחי' 

ב' רגלים דלאה המתלבשין תוך כתר רחל כנז', ולכן אמר תרפים לשון רבים, שהם ב' 

זה רגלים. וביאור הענין הוא שהנה מקום פתיחת היסוד דתבונה תוך ז"א, הוא שם בח

שלו כנ"ל, ונמצא שגילויו ופתיחתו הוא שם בשליש אמצעי, וזהו פתיחת וגילוי בית 



 קמה                     הישועה                        אוצרות   

התורף אשר שם אל התבונה. ואמנם ענין גניבת רחל את התרפים, ואיך עי"ז לא הוגד 

ללבן שברח יעקב, הענין הוא במה שמבואר אצלינו )שער הפסוקים פר' ויצא( בדרוש 

שהנה מקום זה הוא בחינת עץ הדעת טוב ורע, בלק ובלעם ועזא ועזאל, ושם נתבאר 

שבו חטאו אדם וחוה, כי שם מקום גילוי החסדים דדעת דז"א בחזה שלו. ולכן שם 

יש יניקה ואחיזה אל החיצו' הנקראים רע בעצם, משא"כ למעלה שהאורות מכוסים. 

והנה הארת החסדים האלו המתגלות ויוצאות אל החיצו' הוא ע"י אותם הרגלים 

נכנסין תוך כתר דרחל כנז', והם כנגד מקום פתיחת פי היסוד דתבונה, כי דלאה ה

]אוצרות דף כשהאורות יוצאות מיסוד התבונה עד מחוץ לז"א לעשות כתר לרחל כנודע, 

אז ע"י התלבשות רגלי לאה תוך כתר רחל האור מתמעט ונחשך, ואינו יכול  ב[ע" טמ

שהיא עומדת אח' באח' עם זעיר.  לצאת ולעבור האור ההוא עד צד פני רחל כנודע,

ובתחילה האורות פוגעין באחוריה, ואח"כ משם עוברין עד הפנים שלה. ולהיות 

העקביים דלאה שם באמצע כתר שלה, איננו עובר האור עד פני כתר רחל, שאלו הב' 

עקביים דלאה מפסיקים, והם לוקחים האורות היוצאות מבפנים, ונודע שעקבי לאה 

וגמורים לגמרי, כי הנה כל בחי' נצח והוד הם דינים, להיותם הקצוות הם דינין קשים 

הקרובות לקליפות, ובפרט שנקרא לבר מגופא כנודע, שנצח והוד הם לבר מגופא. 

ונוסף ע"ז שהם רגלי לאה, שכל בחי' דינין קשים להיותה בחי' מל' דתבונה כנ"ל, 

בינה עצמה אמרו עליה והתבונה עצמה היא נה"י דבינה שהם אחרונות שבבינה, וה

בזוהר )בשלח דף סד ע"א( דדינין מתערין מינה, ולא עוד אלא שלאה עצמה היא בחי' 

אחוריים דמלכות דתבונה, ואינה בחי' פנים, שהיא עומדת במקום סיתום האורות 

דז"א מהחזה ולמעלה, ובפרט שאינם רגלים שלה אלא בחי' תחתונות שברגליה, והם 

"ה. והנה כפי כל הטענות הנז' נמצא שאלו העקביים דלאה בחי' העקביים כמ"ש בעז

הם דינין גמורים, ולכן יש שם מקום יניקה ואחיזה אל הקלי', וכמ"ש )שער הפסוקים 

פר' בלק( בדרוש בלק ובלעם עזא ועזאל, שעזא ועזאל שרשם הם מבחי' ב' אורות הנז', 

כן היה הולך בלעם אל שבאותם ב' רגלין ועקביים דלאה, שמשם יונקים החיצונים, ול

הררי קדם אל עזא ועזאל, כמ"ש בזוהר )ח"א דף קכ"ו, ח"ג דף ר"ח( כ"י, דקודם שבא 

בלעם אל בלק הלך והסגיר עצמו אל הררי קדם אל עזא ועזאל, וזה שאמר מן ארם 

ינחני בלק מהררי קדם. וכבר נת' שם בדרוש בלק ובלעם, כי בחי' בלעם היתה מהארה 

ים דלאה הנבלעים בתוך כתר רחל אל החיצונים, וזהו פירוש היוצאת מאותם עקבי

בלעם, ולכן היה הולך אל הררי קדם אצל עזא ועזאל שיניקתם משם. וכבר נת' אצלינו 

)שער הגלגולים הקדמה כב( שלבן הארמי אבי אביו של בלעם, הוא עצמו נתגלגל 

היתה חכמתו בבלעם, וממנו למד בלעם בן בנו מעשה כשפים וחכמה הזאת, כי זאת 

של לבן הארמי, אשר שיבח אח עצמו ואמר יש לאל ידי לעשות עמכם רע, ע"ד הנאמר 



 אוצרות חיים                                                קמו

בבלעם כי ידעתי את אשר תברך מבורך וכו'. וזהו ענין חכמת התרפים אשר ללבן אשר 

ע"י אלו התרפים היה משיג כל הארותיה וכאשר גנבתם רחל לא יצאו האורות ההם 

איר להם, ולא ידע כי בורח הוא. באופן שהתרפים של עקבי לאה לחוץ אל החיצו' לה

הם בחי' האורות היוצאות אל החיצו' מהתורף דתבונה, שהוא יסודה המלובש בחזה 

 דז"א:

  



 קמז                     הישועה                        אוצרות   

  דרק פשער רחל ולאה 

 

גם ענין זה הוא סוד חטא אדה"ר בעץ הדעת טו"ר כמש"ל, כי זהו מקומו, והוא עצמו 

ו, פי' הענין הנה אלו העקביים דלאה מ"ש רז"ל שהחטא היה שסחטה ענבים ונתנה ל

הנכנסים בכתר רחל, הם בחי' ענבים, שהם בגימטריא עקב, בסוד עקב ענוה כנ"ל, 

והיין שבענבים הם הדינין שבעקביים האלו כנ"ל. ונודע שאין החיצונים ניזונים אלא 

מפסולת היין ומהשמרים שבו, שהם שיורי הדין הקדוש, והנה זה השפע שיונקים 

ים הוא הדין הקשה, והוא יין עכור מלא שמרים, והוא בלוע תוך אלו עקבי החיצונ

לאה דוגמת היין הבלוע תוך הענבים, וחוה סחטה אותם הענבים, וכונתה היתה שע"י 

הסחיטה ההיא יצאו השמרים הבלועים שם, ומהם שתו אדם וחוה מהיין ההוא כוס 

בענין המיתה, וגרמו עליהם התרעלה חלק החיצונים הנק' סטרא דמותא, ולכן נענשו 

מיתה. והבט נא וראה כי ענבים בגי' עקב כנ"ל, ולכן אין הענבים נדרכים להוציא 

מתוכם יינם אלא ע"י העקביים, וענבים אלו הם בלשון רבים שהם ב' עקביים הנז' 

 אשר כל א' מהם נק' אלהים להיותו דינין:

ם, והם גימטריא עקב, כי והנה ב' רגלים הם ב' שמות אלהים, שהם ג"כ גי' ענבי

אלהים שהוא שורש הדין בבחי' ענבים, ובתוכו גנוז היין ומובלע בתוכו. ולפי האמת 

כיון שהם ב' שמות אלהים, וגם ענבים מיעוט רבים שנים, למה הם בגי' עקב שהוא 

לשון יחיד, אבל הענין הוא כי להיותם ב' העקביים מובלעים בכתר דרחל כנזכר, 

עקב א', וזהו עקב ענוה ולא עקבי ענוה. ונלע"ד חיים ששמעתי מתאחדים ונעשים 

ממורי ז"ל, כי זהו גם כן סוד מ"ש בזוהר פרשת תצוה )דף קפ"ז ע"א( ובס"ד )דף 

קע"ח ע"א( דינין דנוק' תקפין בשירותא ונייחין בסופא, כי הנה בכתר דרחל שם הם 

ר איך היה בעץ הדעת עקבי לאה שהם תוקף הדינין כנודע. והנה נת' ענין חטא אדה"

שהוא בשני שלישים התחתונים דת"ת דז"א, שהם אורות מגולים של  ג[ע" טמ]אוצרות דף 

הדעת מבחינת החסד שבו. וגם תבין מאמרי הזוהר שנראים חולקים זה עם זה, 

שבמקום אחד אומר שחטא אדה"ר היה בנוק', ויש מקום שאומר שהוא בזכר, ויש 

חשך, כנז' בתיקונים )תיקון ס"ט( ובס"ה פר' מקום שאומר שהוא בכתר, ששם 

בראשית, והכל אמת שהוא כתר, והוא דנוק' רחל והוא מקום החזה דז"א. וענין דשוי 

חשך בין כתר לעילת העילות, נת' אצלינו באורך בביאור חטא אדה"ר, ובענין ד' 

 שנכנסו לפרדס:

  



 אוצרות חיים                                                מחק

 הרק פשער רחל ולאה 

 

בויין הם, שהוא מדבר על ב' בחי' לאה ורחל. נבאר סוד מ"ש רז"ל אתין וגמין רי גם

והנה נת"ל איך לאה לוקחת מהמוחין דז"א בחי' ד' אלפי"ן של ד' שמות אהי"ה 

שבלבוש נה"י דתבונה, שבתוכם מתלבשין המוחין, והם גימטריא מד"ת בסוד ומדת 

ימי מה היא כנ"ל. והנה בתחילה לוקחת אותם לאה שהיא למעלה קרובה אל המוחין 

ואח"כ יורדין ברחל. וזהו ענין אתין וגמין שהם רחל ולאה, הם באים מריבוי  דז"א,

המשכת השפע אשר בז"א, כי מוחין שלו יוצא מהם לחוץ ב' בחי' הנז', ולכן נקרא 

ריבויים על שם שמתרבין ונגדלים ויוצאין מאחוריו מתוספת וריבוי הארת המוחין 

רחל היא הנק' א"ת כנז' בזוהר דבכל שבו יוצאין ב' ריבויין הנז' שהם רחל ולאה. ו

אתר א"ת היא נוק'. וג"ם היא לאה, והענין הוא כי מד' אלפי"ן הנז' שהם גי' מדת 

נחלקת הארה ההיא, ומס' ג"ם מהאורות לוקחת לאה, ומס' א"ת לוקחת רחל, 

ושתיהם בגי' מד"ת כנז'. והטעם לזה שמעתי ממורי ז"ל ושכחתי, ואני מסופק מה 

כתוב הנלע"ד שזהו מה ששמעתי, שהטעם שלוקחת לאה ג"ם אורות ששמעתי, לכן א

ממד"ת הוא, כי הנה אורך התפשטות לאה בז"א הוא ב' ספירות בקו ימין, והם חכמה 

חסד, וב' ספירות בקו שמאל, והם בינה גבורה, כי קו אמצעי שהוא דעת אין למנותו, 

א' כלולה מי' הרי מ', ועוד  כיון שאנו מונים קו ימין ושמאל. והנה הם ד' ספירות, וכל

שליש עליון דת"ת שהם מספר ג' הרי ג"ם. גם לעד"ן ששמעתי כי הנה התחלת לאה 

היא מהדעת הכולל חו"ב וחו"ג ממש, שהם זרוע ימין ושמאל דז"א, הרי ד' ספירות 

שהם מ', ושליש הת"ת ג' הרי ג"ם, וכל שאר האורות לוקחתם רחל. גם לעד"ן 

ז"א יונק מבחי' הפנים דנה"י דתבונה המתפשטת בתוכו  ששמעתי טעם אחר, שהנה

כנזכר, אבל הנוק' שהם לאה ורחל יונקות ולוקחות מאחוריים דתבונה, כי לטעם זה 

נק' דכר ונוק' )ס"א זו"ן( קדם ואחור. והנה עיקר תבונה היא כנגד לאה, שרחל היא 

ונמצא מתחלת אחר שנגמר יסוד התבונה, אשר משם ולמטה מתגלה יסוד אבא, 

שעיקר יניקת לאה היא מהתבונה, ויונקת מבחי' אחוריים שלה כנז'. והנה אחוריים 

דתבונה הוא ריבוע שם אהי"ה, שהוא בחי' אחוריים כזה א' א"ה אה"י אהי"ה, כי 

הוא גי' מ"ד, וג"ם מאורות ההם לוקחת לאה, ומאור א' מהם ניתן לרחל הנק' ת' 

י שכל אחד מהם כלולה מי' וי' מי' הרי ת', לסיבת היותה נגד ד' ספירות דז"א תנה"

ועם מאור א' שלוקחת ממ"ד אורות דלאה הם א"ת, ברחל, ואמנם מאור א' זה 

שלוקחת רחל מלאה הוא בחי' עקב ענוה הנ"ל, שלוקחת רחל מלאה עקביים שלה 

בתוך כתר שלה, והיא הארה מועטת כלולה בבחי' אור אחד בלבד. גם לעד"ן ששמעתי 

ז"ל אכין ורקין מעוטין הויין, יובן בבחי' ב' אלו הנז' כי הנה א"ך ור"ק כי גם מ"ש ר



 קמט                     הישועה                        אוצרות   

גי' ש"ך, שהוא סוד הש"ך דינין הנ"ל, והכוונה הוא כי בעת שליטת הש"ך דינין, אז 

אלו הנוק' מתמעטות, ואין להם הארה, ומה שהיתה נער"ה נעשית נער חסר ה', שהוא 

 בחי' ש"ך דינים אלו, כמ"ש היטב ע"ש והבן:

  



 אוצרות חיים                                                קנ

  ורק פשער רחל ולאה 

 

וראיתי לבאר כמה פסוקים בפר' עקב המתעסקים מענין לאה ורחל, כמו שנבאר 

בעז"ה, ואלו הם, כתיב )דברים ט, ט( בעלותי ההרה לקחת לוחות האבנים לוחות 

הברית, ואם תדקדק בהם תמצא שינויים רבים, כי פעם אחת נק' בב' שמות משותפים 

האבנים לוחות הברית ופעם אחרת נק' לוחות האבנים בלבד  לוחות ד[ע" טמ]אוצרות דף 

או לוחות הברית לבד, ופעם אחרת לוחות סתם בלי שם ליווי, וכמה דקדוקים אחרים 

שיש הכל יתורצו בכלל דברינו. כבר נת' אצלינו כי בדור המדבר היתה נוק' דזעיר אח' 

רו פב"פ אפי' בימי באח' עמו, ונמשך זה עד זמן שנבנה בית המקדש ראשון שאז חז

החול, ואלמלא לא חטאו ישראל בעגל היו ראוים שאז יחזרו זו"ן פב"פ כבזמן בית 

המקדש, וזה ע"י קבלת הלוחות, ואמנם דע שכל בחי' הלוחות הם סוד נצח והוד, 

ומ"ש בס"ה ובסבא דמשפטים ע"פ והלוחות מעשה אלהים המה, שהם אותיות ו"ה 

רונות דהוי"ה שהם ו"ה הם עצמן בחינת לוחות. לוחות, שזו"ן שהם ב' אותיות אח

אין קושיא ממאמר זה, שכבר נת' בס"ה ובתיקונים דאיהו בנצח ואיהי בהוד, הרי כי 

זו"ן הם עצמן בחינת נצח והוד. וביאור הענין הוא כי הנה נודע כי קומת נוק' דז"א 

זה, ב'  הוא בנצח והוד דז"א, כי ג' פרקים שיש בכל אחד מהם מתחלקים בה באופן

פרקים עליונים, חו"ב שבה, וב' אמצעים חסד וגבורה שבה, שהם גוף שבה, וב' פרקין 

תתאין נצח והוד שבה. ועתה כשעלה משה לקבל הלוחות רצה לקחתם מצד גוף דרחל 

שהוא כנגד ב"פ אמצעיים דנצח והוד שלה, אשר בחינה זו נק' לוחות האבנים. ומצד 

נק' לוחות הברית, שהנוק' נק' אבן כנודע, והזכר  נצח והוד דז"א אשר בחינה זו שלו

נק' ברית כנודע. ולהיותם מצד גוף הנוק' שהוא ת"ת שבה, לכן ראשונה נכתב לוחת 

 מלא ו' ראשונה בלבד, כי הת"ת ו' א' והיסוד ו' ב' כנודע בסוד ו"ו:

ואינם גם לסיבה זו לא אמר ב' לוחות, לפי שנו"ה חדא אינון, והם ב' פלגי דגופא כנ"ל, 

ב' בחינות נפרדות זו מזו, כי הנה הם שניהם מתחברים ונעשים גוף אחד שבה במקום 

שני פרקין אמצעיים כנזכר, ואינם נפרדים רק בסופם בשני פרקין תתאין, אשר גם 

בה נעשים נו"ה ב' ירכין נפרדים. והנה כשנתנם לו השי"ת בתחילה כתיב ויתן ה' אלי 

נוק', כי משם מתחיל מלמטה למעלה, שעדיין היה את שני לוחות אבנים מצד גוף ה

בתחילת ארבעים יום, שעדיין לא למד התורה במרום, אבל עכ"ז היה ממקום עליון 

שבה, שהוא מצד הת"ת שבה, ולכן כתיב כאן לוחות האבנים מלא ו' ראשונה, שהוא 

ת"ת שבה כנודע, אמנם ויהי מקץ ארבעים יום, שאז ראוי לקבלם גם בבחי' נו"ה 

ז"א, שאז נק' לוחות הברית כנודע, ואז יכול לעלות )עד מקום הברית. ע"ח( על לוחות ד



 קנא                     הישועה                        אוצרות   

הברית. וכיון שאירע מעשה העגל, לא ניתן לו רק ב' לחת האבנים לחות הברית, שהם 

כמה פגמים א' שהם בחי' ב' בפירוד שהוא למטה בנו"ה שלה, שהם שני פרקין תתאין 

ולכן חסרו ב' ווי"ן, כולם שבלחת האבנים כי הם דילה, אשר שם הוא נפרד לב' כנז', 

למטה בירכין דידה ולא למעלה בת"ת שבה כנודע, ופגם זה הוא בבחי' הנוק'. עוד פגם 

אחר מצדו ג"כ שהיו לחות הברית, וחסרה ו' ראשונה והושמה הב', שהוא למטה מצד 

כתיב,  היסוד מקום הנוק'. ואז ויאמר ה' סרו מהר מן הדרך אשר צויתים, צויתם

והוא ענין אותה המצוה ראשונה שצום משה רבינו ע"ה בפרשת בא, שנאמר שם ויאמר 

משה אל העם זכור את היום, שהם ערב רב הנקראים עם סתם, ושם בפר' זו נת' 

 אצלינו ענין מצוה זו שלא יאכל חמץ מה ענינה ע"ש:

רב, לזכותם שם ביארנו כי ענין זה משה מעצמו רצה לצוות מצוה זו אל הערב והנה 

ולהכניסם תחת כנפי השכינה, ולא כן ציוהו השי"ת, רק קדש לי כל בכור, וזה שאמר 

הדרך הבא מן  נתאשר ציותם, אתה, ולא אני. ואומרו סרו מהר מן הדרך הוא בחי

היסוד אל המלכות, בסוד הנותן בים דרך. וכמו שיש דרך ליסוד דז"א במלכות 

ז"א במלכות העליונה לאה ד' דאחד, ועל הדרך  התחתונה רחל, גם יש דרך עליון בדעת

הזה אמר סרו מהר מן הדרך אשר צויתם, כי חטא המסכה אשר עשו הוא למעלה 

בלאה כמ"ש. והענין הוא כי בעוון העגל יש בו כללות פגם בזכר ובנוק'. והנה סוד 

עגל לאה, ו א[ע" נ]אוצרות דף מסכה הוא למעלה בדעת אשר הוא מזדווג במלכות העליונה 

הוא ביסוד זעיר המזדווג במלכות התחתונה רחל. ודע שעגל הוא בגימטריא שם ס"ג 

עם י' אותיותיו הם ע"ג, וההוי"ה עצמה כ"ו ועם ד' אותיותיו ל' יעלה הכל ק"ג 

גימטריא עג"ל. ואמנם מסכה היא סוד קכ"ה קנטרין שהיו בו כמנין מסכה, כמ"ש 

כ"ה זייני דמסאבותא דנחתי לעלמא רז"ל )זוהר ח"ב דף קצ"ב ע"ב( והוא סוד ק

מסטרא דחוייא תקיפא דאטיל בנוק'. והנה הם כוחות זכרים כנז' בס"ה פר' אחרי 

מות דף ע"ט ע"א. והנה השי"ת לא הזכיר רק את המסכה שהוא בחינת הזכר כנודע, 

והטעם לפי שהוא חמור יותר מפגם הנוק', ולזה אמר עשו להם מסכה, ולא אמר עגל 

חטא זה של העגל הוא גם למעלה בלאה, בסוד ד' דאחד, שכבר ידעת מסכה. והנה 

שנה"י דתבונה הם לבושין למוחין דז"א והמלכות דתבונה יצאה לחוץ בסוד קשר 

דתפילין בעורף אחורי הראש, והיא סוד ד' רבתי דאחד, והנה אין בה רק בחינת נקודה 

ל קבלת הארותיה אינם אחת כנ"ל )שער יעקב ולאה פ"ב וד'(. ואמנם רחל התחתונה כ

רק מהזכר ז"א, וממנו באים תמיד אליה, וכל התשעה ספירות תחתונות שלה להיות 

שבתחילת אצילותה לא יצאו אבל באו אליה בעת התיקון בסוד תוספת לבד כנ"ל 

)שער המלכים פרק ב'(, לכן יש כח ביד עוונות התחתונים לסלק תוספת ההוא. והנה 

רחל התחתונה ג"כ ונסתלקו אורותיה, רצה המאציל כשאירע עוון העגל ופגמו ב
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העליון לעשות בנין חדש בעולם, כדי שלא יהיה כח בתחתונים ע"י מעשיהם לנתוץ 

ולהרוס במלכות התחתונה רחל, וחשב למחות את בנין רחל, וכל בנין המלכות תהיה 

עם מא, ויחזרוה פב"פ יבלאה, שהיא עליונה, ותהיה בנויה בי"ס ממש מסוד אבא וא

ז"א, ובכן לא ישלטו עונות התחתונים עד המקום ההוא, אחר שלא נבנית ע"י הזכר 

ז"א על דרך רחל, רק ע"י או"א עצמן, ותשאר שלימה לעולם ולא תלך הלוך וחסור 

בעת הפגם כמו רחל. וזה שאמר ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא, ר"ל 

של ראש במקום העורף, וזה שאמר כי הגיע הפגם שלהם עד לאה שהיא קשר תפילה 

כי עם קשה עורף הוא. והנה מה שגרם זה הוא לסיבת היות לאה נקודה אחת בלבד 

שהיא אחוריים מלכות התבונה, ואינה בת י"ס כרחל, וגם ברחל אע"פ שיש בה י"ס 

כיון שבאו לה התשעה התחתונות ע"י תוספת כנודע, הם מסתלקים בעת הפגם. ולכן 

מחה את שמם, היא רחל שם שלהם, כי היא אמם והם בניה אמר הניחה לי וא

הנאחזים בה ברחל הנקראת שם כנודע. והנה זה השם איננו השם עליון הגדול שעל 

השמים רק התחתונה שהיא מתחת ז"א הנקרא שמים. והנה היא רחל כנודע. ואז 

וכל מא בנין שלם דעשר ספירות גמורות, ולא תיאתקן ואבנה את לאה על ידי אבא וא

עוד ליהרס בעוונות התחתונים, ועי"כ ואעשה אותך לגוי גדול ועצום, כי בני ישראל 

להיותם מבחינת נו"ה דז"א הנק' בני ישראל כנודע, כי ישראל הוא ת"ת, ובניו נו"ה, 

ולכן פגם מעשיהם נוגע עד שם ומסלק האורות, אבל אתה שהוא מבחינת לאה ד' 

ר' כי תשא( בסוד פסוק )שמות לג, כז( וראית דאחד, כמבואר אצלינו )ש' הפסוקים פ

את אחורי, לכן תהיה תמיד לגוי גדול בלי הפסק ופגם כאשר יתוקן לאה על דרך 

מא יהנזכר. וענין משה שאמרנו שהוא משם, ביאורו הוא כי הנה הדעת דז"א מצד א

ת ]אוצרובא מלובש ביסוד התבונה, ומדעת זה היה משה רבינו ע"ה. והנה כנגדו בעורף 

היא לאה מלכות התבונה. ונמצא כי צדקו כל מאמרי הס"ה איך משה הוא  ב[ע" נדף 

מא, והכל אמיתי. נמצא כי ימא ומסוד מלכות, ר"ל מלכות דאימסוד הדעת ומסוד א

כוונת מאציל העליון היתה לבטל כל מציאות נוק' דז"א התחתונה רחל, ולעשות נוק' 

לאה כלולה מי"ס גמורות. וכבר אמרו רז"ל חדשה אל ז"א מצד בחינה זו הד' העליונה 

כי ברכה זו נתקיימה בזרעו של משה, כמ"ש הכתוב ובני רחביה רבו למעלה, למעלה 

מששים רבוא. והענין כי הנה ישראל גרמו שמלכות התחתונה רחל תחזור בבחינת 

נקודה אחת ונסתלקו התשעה ספי' שבאו בסוד תוספת, ונשאר כתר שלה בלבד הנק' 

חת. גם גרמו בז"א עצמו שנסתלקו ג"ר שבו שבאו גם כן בסוד תוספת ולא נקודה א

נשארו בו רק ו"ק לבד שבאו בעת האצילות בסוד שורש ועיקר, כנ"ל )שער המלכים 

פ"ב(. והנה אלו הו"ק הם סוד ששים רבוא כנודע, ובני משה רבו למעלה מאלו הששים 

נה לאה העומדת למעלה רבוא שהם ו"ק דז"א, ועלו למעלה והיו במלכות העליו
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באחורי הדעת דז"א למעלה מו"ק, ואז נבנית לאה גם כן בסוד פרצוף שלם ע"ד רחל, 

כמו שחשב לעשות, כמ"ש על ואעשך לגוי גדול, וכמבואר אצלינו במקום אחר )ש' 

הפסוקים פר' כי תשא( איך לאה ג"כ נעשית פרצוף שלם, אף על פי שלא היה שורשה 

ות התבונה בלבד, וזה סוד וראית את אחורי ופני לא יראו, רק נקודה אחת שהיא מלכ

כי הנה השי"ת חשב לבטל כל בחי' רחל התחתונה לסיבה הנ"ל, שבכל עת שחוטאין 

ישראל בניה הנאחזין בה נפגמת ונחסרת ונשארת נקודה בלבד, כי מסתלקין תשעה 

שהיא  ספירות התחתונות. ובהבנות לאה ע"י או"א שגם היא אינה רק נקודה אחת

מלכות דתבונה, ובהבנותה מי"ס גמורות ותבטל רחל התחתונה אז בני משה הבאים 

ממנה יהיו לגוי גדול, כי עוד לא יגע בהם שום פגם להחסירה כנודע. וחשב לסיבה זו 

לתקן ולבנות את לאה הנק' אחורי ז"א, בסוד ד' דקשר דתפילין כמ"ש רז"ל ואח"כ 

בכך, והקב"ה שמע אליו וקיים דברו ודברי  להחזירה פב"פ עם ז"א, ומשה לא רצה

משה ונתקיימו ב' ולא מחה לרחל התחתונה, וגם את לאה זו העליונה שהיתה אז 

נקודה אחת בלבד תיקנה בי"ס בסוד פרצוף גמור, אבל לא החזירה פב"פ עם ז"א. וזה 

שאמר וראית את אחורי, זו קשר של תפילין שתתוקן, אמנם ופני, שהוא החזרתה עם 

א פב"פ, לא יראו, ולא יהיה כך. אמר עוד ואפן וארד מן ההר וב' לוחות וכו', פירוש ז"

כאשר ירדתי מן ההר נסתכלתי וראיתי הפגם הגדול שעשיתם בזו"ן, וכנגד הפגם 

שבז"א אמר, ואפן וארד מן ההר וב' לוחות הברית על ב' ידי, פירוש שחזר ז"א להיות 

ת הברית שהם בחי' נצח והוד דז"א אשר באו בסוד ו"ק לבד, ובזה נמצא כי ב' לוחו

לז"א ע"י תוספת, כמבואר אצלינו )לעיל פ"ב( ע"פ כונן שמים בתבונה, כי נתעלו חג"ת 

ונעשו חב"ד, ונתעלו נה"י ונעשו חג"ת, ונעשו לז"א נה"י חדשים מצד התבונה, ונשלם 

מקומה בי"ס, ועתה חזרו הנה"י שבאו בסוד תוספת מצד התבונה, ונתעלו למעלה ב

בתבונה העליונה, באופן שמה שהיו אלו הנצח והוד תחת חג"ת שהם בחי' הידים, עלו 

למעלה מהם מחג"ת, והיו למעלה מו"ק דזעיר בתבונה עליונה. וזה שאמר וב' לוחות 

הברית נסתלקו על ב' ידי, שהם חג"ת דז"א, ידים העליונים. וכנגד הפגם שעשו ברחל 

ולא אמר אלהינו,  ג[ע" נ]אוצרות דף תם לה' אלהיכם, נוק' דז"א אמר, וארא והנה חטא

כי משה הוא עליון בלאה, ובני ישראל למטה ברחל הנקראת אלהיכם, שלכם כמ"ש 

בס"ה שבכל משנה תורה כתיב אלהיך ולא כתוב אלהינו כנגד הנוק' רחל. והנה העון 

תם הוא שעשיתם לכם עגל מסכה, פירוש כי הנה השי"ת לא אמר לי, רק מה שפגמ

בזכר הנקרא הפגם ההוא מסכה, בסוד הנ"ל שהם כחות טמאות זכרים, אשר על כן 

הקב"ה היה רוצה למחות את שמם, אמנם אני וארא עתה שגם חטאתם במלכות 

התחתונה, אלהיכם שהיא רחל, ולא רציתי שח"ו ימחה שמה, ותיקונה כנ"ל, לכן 

אלי פסל לך שני לוחות  ואתנפל לפני ה' ארבעים יום וכו', ואז בעת ההיא אמר ה'
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אבנים כראשונים, שהם מצד מלכות התחתונה רחל, הנקראת לוחות אבנים, כנ"ל, 

 והבן זה היטב:
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  זרק פשער רחל ולאה 

 

ונבאר עתה סוד פרשת נגעים שעמה יתבאר קצת ביאורי לאה ורחל, כתיב אדם כי 

ש בו הוי"ה יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת וכו', הנה אדם הוא ז"א שי

במילוי אלפי"ן גי' מ"ה כמנין אדם, וזהו סדר התחלקות השם בו, קוצו של יו"ד בכתר 

שבו, והיו"ד עצמה בחכמה שבו, וה' ראשונה בבינה שבו, והא' דמילוי ה"א בדעת שבו, 

וג' אותיות וא"ו בת"ת )ס"א בחג"ת( שבו בשלשה שלישים שבו כנודע, וה' אחרונה 

וא' דמילוי ה"א היינו יסוד שבו. והנה בהוי"ה זו יש ג' אלפי"ן  בנו"ה תרי פלגי דגופא,

 ג'בתפארת בשליש האמצעי,  ב'בדעת,  א'בסוד המילוי, ושלשתן בקו האמצעי שלו, 

אורות ג' ג' הוא בחינת אור אחד, ונמצא שיש לז"א -ביסוד. והנה כל אל"ף מאלו ה

ם בג' אורות. והנה אורות הם בגי' כת"ר שהכתר שלו של אור' פעמים גשלימים. והנה 

אלו הם בחי' החסדים שהוא סוד חמש פעמים אור הנז' במעשה בראשית ביום א', 

וחמש פעמים מים ביום ב', והם ה"ח חמש פעמים אור, וה"ג חמש פעמים מים בסוד 

מאימתי מזכירין גבורות גשמים כמבואר אצלינו. והנה חמשה חסדים אלו הם מצד 

בהם ג' בחינות, הא' הוא בהיותם למעלה בדעת דז"א כל  מא המתלבשת בז"א, וישיא

החמשה חסדים. בחינה השניה היא בקו אמצעי בשליש אמצעי דתפארת דז"א, כי עד 

שם היו מכוסים ביסוד התבונה, ושם בחזה דזעיר נתגלו, והרי יש להם שם בחינה 

 אחרת שהם מגולים מה שלא היה כן להם למעלה. בחינה הג' היא ענין חזרתם

להתקבץ ולהתחבר הארת כולם יחד למטה ביסוד עצמו. ונמצא כי ג' בחינות היו אל 

מא, ושלשתן בקו האמצעי בדת"י, והם הם עצמן בחינת ג' יהחסדים דז"א שמצד א

האלפי"ן שאמרנו שיש בשם מ"ה דכללות ז"א, אשר שלשתן הם כולם בקו האמצעי 

או"ר הנז' והבן זה. ואמנם ב' נשים דת"י. וענין ג' בחינות אלו הם הם ענין ג' פעמים 

יש לז"א מאחוריו, שהם לאה ורחל, ונודע שלאה היא בדעת דז"א, עד החזה, ורחל 

מהחזה עד סיום רגליו. וא"כ נמצא כי כשנחלק ג' אורות הנזכרים שהם ג' בחינות 

שיש בחסדים דז"א מצד תבונה, ונחלק לב', ונמצא שלאה לוקחת אור אחד העליון 

כי שם ראשה והתחלתה, ורחל לוקחת ב' אורות התחתונים, שהם א'  שבדעת ז"א,

בחזה שהוא שליש האמצעי, ואור ב' ביסוד ז"א, שכל מקום זה הוא לרחל, וז"ס מש"ל 

)פ"ג, ושער המוחין פ"ב( באורך ענין ב' אורות אלו בסוד פסוק ושמתי כדכ"ד 

אור הנ"ל, שהם שמשותיך ע"ש, ונמצא כפי זה שהכתר דז"א הוא שלם מג' פעמים 

גימטריא כתר, והכתר דרחל יש בו שני פעמים אור, שהם שני שלישי הכתר לבד, ולאה 

כתר שלה שליש א' בלבד, שהוא אור א' לבד. ומלבד זה היתרון שיש לרחל על לאה, 

יש לה עוד יתרון אחר, כי ב' אורות דרחל הם חסדים מגולים כנודע, ואור א' דלאה 
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, וזהו טעם היות דיני לאה רבים על של רחל כנ"ל. ואחר הוא במקום כיסוי החסדים

שנת' ענינם נתחיל לבאר הפסוקים, אדם כי יהיה וכו', כי הנה אין ג' אורות הנז' 

יוצאין לחוץ לבנות ולתקן פרצופי רחל ולאה, רק בהיות ג"כ המוחין דז"א דמצד אבא 

חין דז"א דמצד אבא מלובשים בתוכם כנ"ל )שער פרצופי זו"ן פ"ד(. והטעם לפי שהמו

הם הדוחין את החיצונים מלהתאחז בחסדים דז"א המגולים מהחזה ולמטה, אשר 

שם נק' עץ הדעת טו"ר, שמשם יונקים החיצונים כנ"ל )פ"ג(. וכאשר אין אור המוחין 

דז"א דמצד אבא נגלים אז נאחזים החיצונים. ולכן תמורת הג' אורות שהם הג' 

מתקנים את לאה ורחל באחורי ז"א, הנה תמורת אלו  אלפי"ן דמילוי מ"ה הנ"ל, אשר

יוצאין ג' מיני נגעים הנק' שאת או ספחת או בהרת, אשר מהם יניקת כל החיצונים, 

וזוכרהו, שאין נעשים פרצופי  ד[ע" נ]אוצרות דף ואין שם נעשה פרצופי לאה ורחל. והבן זה 

ה מזה כי הנה הנגע רחל ולאה כאן, אלא אחר התגלות מוחין דאבא בז"א. ואל תתמ

אינה הטומאה עצמה, רק בחינת דינא קשיא קדוש, אשר ממנו יניקת החיצונים 

הטמאים, ואינו נתקן אלא ע"י אהרן הכהן, אבא עילאה כנודע. וז"ל הזוהר בפרשת 

תזריע דמ"ט ע"ב, אמר רבי יצחק, והא כתיב נגע צרעת כי תהיה באדם, אי הכי דא 

ע צרעת נגע הוא דינא תקיפא דשרייא בעלמא וכו'. גם קב"ה וכו' אר"י הכי תנינן נג

נתבאר עד"ז בדף מ"ו ע"א, גם בדף נ"א ע"א אמר, וכד הוה נחית נגע צרעת וכו', ואין 

צורך להרחיב הביאור בדברי הזוהר האלו, שמובנים הם במה שכתבנו ועם מה שנבאר 

וא קדושה, אלא שהוא עתה שים לבך ועיניך ותבין. והנה כוונת דבריו הוא, כי נגע זה ה

דין, והוא )ס"א והנה כהן שהוא אבא( דוחה את רוח הטומאה אשר באדם, או בבית 

המנוגעת, והגורם לנגע הזה הוא הצרעת, אשר תרגומו סגירו. ופירושו כי סגירו 

דנהורא עילאה, שהם מוחין דז"א מצד אבא חכמה עילאה, שלא נגלו בז"א הוא גרמת 

נים, וז"ס מה שאמרו רז"ל שהמצורע חשוב כמת, שכבר הצרעת, שהיא אחיזת החיצו

נת' אצלינו בענין סוד האבלות כי הסתלקות מוחין עלאין דז"א דמצד אבא הוא גרמת 

המיתה, וזה סוד פסוק ימותו ולא בחכמה, כי סיבת המיתה היא לסיבת חסרון 

החכמה, שהם המוחין הנזכרים כי החכמה תחיה בעליה ובהסתלקותה המיתה 

, שהיא הפך ותמורת החיים. ולהיות שגם המצורע הוא ענין הסתלקות מוחי מצויה

החכמה הנזכרים, לכן הוא חשוב כמת. ולעד"ן חיים ששמעתי ממורי ז"ל כי מצורע 

בגי' ת"ו, והוא רמז אל חסרון החכמה, שהוא אבא שהוא שם ע"ב דמילוי יודי"ן, שבו 

א' מהם כלולה מעשרה הרי ת',  עשרה אותיות, והד' מהם הם יודי"ן, אשר בהיות כל

ועם הו' אותיות אחרות הרי ת"ו, לרמוז כי הסתלקות אבא מז"א גורם בחינת 

המצורע. והנה כאשר יש סגירו דנהורא עילאה, שהם מוחין דמצד אבא, ואין שם 

מא, אז נקרא נג"ע, וז"ס שאמרו בזוהר שהוא כח דדינא קשייא ימוחין רק מצד א
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יצונים והקלי', כנודע שבחי' הבינה דוחה את החיצונים, דקדושה עילאה המגרשת הח

בסוד התכלת, אלא שאין כח הזה בבינה רק בהיותה ביחד עם החכמה, אבל עתה 

שהיא לבדה בלתי החכמה, אינו כך, ולסיבה זאת ג"כ היא עתה נק' דינא קשיא, 

להיותה נפרדת מהחכמה, ולכן נגע בגימטריא קכ"ג כמספר המילוי של אהי"ה 

פי"ן, שהוא בגימטריא קמ"ג, והמילוי לבדו גי' קכ"ג אחר שתסיר אותיות דאל

הפשוטות. ולפי שאלו הנגעים הם באדם שהוא ז"א שבו שם מ"ה דאלפי"ן כמ"ש, לכן 

מא אשר בו בסוד מוחין הנק' אהי"ה, אנו מכנים אותו בבחי' אהי"ה יגם בחינת א

מילוי שבה בלבד, הנכנסת דאלפי"ן גם כן, ואמנם אינה הבינה עצמה, רק בחינת ה

בסוד מוחין דז"א, וממלא מילוי חללי דגולגלתא. גם לעד"ן ששמעתי שזהו ענין 

אומרם זאת תהיה תורת המצורע, ר"ל כי כל בחי' היותו מצורע הוא לסיבת 

הסתלקות המוחין דמצד אבא חכמה הנק' תורה כנודע, ואם כן אין תיקונו אלא על 

אמר תורת המצורע ולא אמר טהרת המצורע, או ידי עסק התורה, כמשז"ל ולכן 

משפט המצורע. והנה כיון שהסיבה לצרעת ולנגע הוא הסתלקות מוחין דז"א דמצד 

אבא, לכן והובא אל אהרן הכהן שהוא ימשיך ויגלה אותו סגירו דנהורא עילאה 

וימשיכם למעלה בז"א, ועל ידי כן יוסר הצרעת, שהנה אהרן הכהן הוא מצד אבא 

וכמ"ש שאהרן הוא גימטריא ע"ב קפ"ד, שהוא אחוריים הפשוטים והמלאים כנודע, 

דהוי"ה דיודי"ן שבאבא בבחינת היסוד שבו המתפשט תוך ז"א כנודע. וכן בניו שהם 

אלעזר ואיתמר כבר הודעתיך שהם נו"ה דאבא המתפשטים בז"א, ועל ידי אהרן או 

וכנ"ל, יתוקן כ"ז כי בבא  בניו שהם נו"ה הנק' בנים כמבואר אצלינו וכנזכר בס"ה,

מא, ויסתלק הצרעת שהוא יהמוחין דמצד אבא בז"א, אז יאירו בחסדים דמוחין דא

אחיזת החיצונים בהם, כי שם הוא כל אחיזתם להיותם בחי' בינה דדינין מתערין 

מינה, ובפרט בהיותה נפרדת מאבא. וזה שאמרו בזוהר והובא אל אהרן הכהן וכו' 

ו'. ולעד"ן ששמעתי פירוש פסוק זה דוהובא אל אהרן הכהן יסלקון ליה לעילא וכ

באופן אחר, והוא במ"ש בזוהר פרשת תזריע דמ"ט ע"ב וז"ל אוף הכא והובא דיכנסון 

ליה לכהנא לדכייא ליה וכו', והוא על דרך מ"ש בענין נתינת תרומה גדולה לכהן, 

ן הכוונה כאן, כי ע"י בז"א, וכ א[ע" אנ]אוצרות דף שביארנו שהוא חזרת האור למקומו 

הראותו אל הכהן התחתון גורם למעלה שאותם האורות של החסדים דמוחין דמצד 

מא היוצאים לחוץ, ואז נעשים שם בחי' נגעים כמ"ש, וע"י הראותם אל הכהן גורם יא

למעלה שאותם האורות יחזירום למקומם בתוך ז"א, ויתחברו בשורשם שהוא היסוד 

וכו שורש החסדים הנק' כהן כנודע, וזה שאמרו ויעלון מא שבתוך ז"א, אשר בתידא

ליה לכהנא ויכנסון מלה קמיה, פירוש שלא יצא האור לחוץ ויפסק ממקורו, ועי"כ 

יתאחזו החיצונים בו, אמנם יהיה מטי ולא מטי, יוצא לחוץ וחוזר ונכנס ומתדבק 
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בהיותם  במקורו כנודע. ועי"כ לא יהיה כח אל החיצונים להתאחז בהם ולינק מהם

דבוקים עם שורשם. וזה שאמר ג"כ והובא אל אהרן הכהן, דא כהן דלתתא, פירוש 

מא בהיותו לתתא, ר"ל תוך ז"א. ונבאר עתה ענין ישהם החסדים שבתוך יסוד א

הצרעת והנגע זה מה ענינם בצאת האורות לחוץ, והוא שאותם האורות יוצאות לחוץ 

ם באחוריו בעור בשרו כנודע, הנה עתה ובונים פרצופי לאה ורחל מחוץ לז"א דבוקי

לחסרון מוחין דמצד אבא כנזכר נאחזים החיצונים באלו האורות של החסדים דיסוד 

מא היוצאין לחוץ, ועי"כ בונים שם ומוציאין כוחות חיצונים רעות תמורת לאה יא

ורחל, והם הנקראים נגעים, שכבר ידעת שלאה ורחל דבוקות מחוץ לז"א בעור בשרו, 

כי לאה כל בחי' הם עור לבד, בסוד קשר תפלה של ראש, שהוא עור לבד כנ"ל,  ועוד

וז"ס שאמרו רז"ל זאת תהיה תורת המצורע, המוציא שם רע. ר"ל שהנה נודע שהנוק' 

נק' ש"ם, שהיא לאה או רחל, אבל בינה עילאה נקראת שמך הגדול. והנה המצורע 

הנק' שם טוב, יצאו קלי'  המדבר רע גורם שגם למעלה יוציא במקום לאה ורחל

תמורתם הנק' שם רע. והנה נת"ל כי לאה לוקחת אור א' לכתר שלה מהחסדים 

מא, אבל רחל לוקחת ב' אורות, ולכן מאור א' היוצאת ללאה נעשה תמורתו נוק' ידא

בישא, הנקראת שאת, שהיא תמורת אשת, שהיא נוק', וגם נק' שאת לשון נשיאות 

ורי דעת ז"א כנודע. אבל ספחת או בהרת נעשים שהיא למעלה במקום הראש אח

תמורת ב' אורות היוצאין אל רחל התחתונה. והנה ג' בחי' אלו הם בשם אדנ"י שהוא 

שם הנוק' כנודע אשר אורותיה לוקחים החיצונים כנז'. והנה בהר"ת הוא מילוי 

ר אדנ"י, בהסיר אותיות הפשוטות שהם אדנ"י ישארו אותיות המילוי שהם בגי' תו"

ורו"ת, ואז נעשין בהר"ת. וספח"ת הוא תמורת אדנ"י בא"ת ב"ש שהוא גי' תקח"ם, 

גי' ספח"ת. ושא"ת, הוא א"ל פשוט ואדנ"י במילוים, ולפי כי שא"ת הוא בלאה 

 העליונה כנז', לכן ניתוסף שם א"ל על אדנ"י והבן היטב:
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  חרק פשער רחל ולאה 

 

 )בע"ח פרק ט'(

ת ע"א )דף ט' ע"א( וז"ל תנא דבי אליהו שית אלפי שנין ונבאר עתה מאמר רז"ל במסכ

הוי עלמא, וחד חרוב. הנה נודע שהעולם הוא ו"ק ז"א מחסד שבו עד יסוד שבו, אשר 

אלה הם שית אלפי שנין דהוי עלמא. וגם ענינו כי הנה ז"א הוא בחינת שם מ"ה דמילוי 

לאה ורחל, זו עד החזה, אלפי"ן כנודע. והנה הוא פרצוף שלם, ובאחוריו יש ב' נשים 

וזו מהחזה ולמטה עד רגליו. והז"א מזדווג עם שניהם כנודע, וכנ"ל )פ"ב(, כי יש 

בחינת יסוד למעלה בחזה דז"א אשר בו מזדווג עם לאה, וא"כ מוכרח הוא שיהיה בו 

ב' שמות דמ"ה דאלפי"ן כנגד ב' בחינות אלו הנזכרים וכנז"ל )פ"א( בפסוק הודיעני 

והנה בב' שמות מ"ה דאלפי"ן יש בהם ו' אותיות אלפי"ן, וז"ס ו' אלפין  ה' קצי וכו'.

שנין הוי עלמא. עוד אפשר לפרש כי ז"א הוא מ"ה דאלפי"ן ואחורים שבו שהם יו"ד 

יו"ד ה"א וכו' יש בהם ו' אלפין, וזה אומרם שיתא אלפי שנין הוי עלמא. עוד אפשר 

בזוהר פרשת ויצא )דף קנח ע"ב( על  לפרשו על לאה ורחל כי שתיהן נק' עולם, כנזכר

פסוק מן העולם ועד העולם, וכל עולם מאלו הוא ו' אלפי, והענין שנודע שהנוק' היא 

אחורים דזכר, וזכור כלל זה. ונמצא כי שם מ"ה הוא בז"א פשוט בלי ריבוע, והנוק' 

יהיה ריבוע אחוריים דמ"ה אשר בו ו' אלפי"ן כנזכר, ונמצא כי לאה היא שם מ"ה 

דאחוריים, ובו ו' אלפי"ן, וכן באחוריים דמ"ה שברחל. אמנם אומרם וחד חרוב, 

פירושו כי השם דע"ב דיודי"ן יש בו ד' יודי"ן, אבל במ"ה אין בו רק יו"ד אחת 

הראשונה, וכנגד אות י' ראשונה שבשם מ"ה דאלפי"ן שאין במילואה אות אל"ף 

כנגד זה אמר וחד חרוב, ולכן אין  כשאר ג' אותיות הוי"ה שבכל א' יש אות אל"ף, לכן

לאלף הז' קיום, אבל הוא חרוב כי אין לו על מה שיסמוך בעוה"ז, שהוא אחוריים 

פעמים  ב[ע" אנ]אוצרות דף דשם מ"ה כנודע, שאין בו רק ו' אלפי"ן. ונחזור לבאר ענין ב' 

ד מ"ה שיש בב' בחינות ז"א כנודע, שמ"ה הראשון מתתלק כך ג' אותיות יה"ו בחב"

שבו, ואות ה' אחרונה בשליש עליון דתפארת עד החזה, שעד שם בחינת אורות 

מכוסים כנודע. ומהחזה ולמטה שהאורות מגולים הם בחינה אחרת לכן יש בו מ"ה 

 שני כסדר הזה יה"ו בנה"י וה' תתאה בעטרת היסוד דזעיר:

צ' דצלם  והנה כאשר תחבר ב' פעמים מ"ה אשר בז"א, יהיה בגימטריא צ' והוא בחינת

דז"א המתפשטת בכללות כל פרצוף זעיר בפנימיותו, כמ"ש )שער מוחין דצלם פרק 

א'( בעזרת ה' בדרוש הצלם. ובזה תבין ענין פסוק שנאמר ביעקב )בראשית כז, יא( 

ואנכי איש חלק, ר"ל שנחלק לשני חלקים דשם מ"ה, אחד עד החזה, ואחד מהחזה 
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ורחל. גם זהו שאמרו במשה רבינו ע"ה ולמטה, אשר בהם מאחוריו ב' נוק' לאה 

)דברים לג, א( וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים, ואמרו רז"ל )דברים רבא 

יא, ד( מחציו ולמטה איש, מחציו ולמעלה אלהים. פירוש כי אלהים זה הוא בסוד 

הבינה כנודע, שגם היא נקראת אלהים, והנצח הוד שבה נתפשטו ונתלבשו תוך זעיר. 

שבה נגמר עד החזה כנודע, ולכן מחציו ולמעלה של ז"א אשר כנגדו יצאת לאה והיסוד 

מא נק' זעיר אלהים גם כן, ומחציו ולמטה שיצאת רחל הנקראת אשה, ימבחינת א

נקרא הוא איש בסוד )בראשית יא, ד( לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת, הנדרש 

כנודע, ושיתוף ב' בחינות נק' )פרק ב'( ברחל. והנה משה רבינו ע"ה הוא בחינת ז"א 

 איש האלהים, והבן זה:

  



 קסא                     הישועה                        אוצרות   

 שער הארות זו"ןמבוא ל

 

, גם כאן לא שער הארת המוחיןם והוא נקרא שָּ  ל"בהוא שער עץ חיים שער זה ב הנה

 את שם השער. הרב מאיר כץ פאפירשברור מפני מה שינה 

א בדמצד אהבאים לו יש לז"א כלים שהוא פרצוף שלם ובתוכו יש מוחין ש ביארנו

סביביו , מלובשים בנה"י דאימא וכן מוחין דמצד אימאמלובשים בנה"י דאבא 

בשער פרצופי זו"ן  םביאראורות אלו מהם פרצופים ממש יוצאות הארות רבות מ

לעיל בכללות ואחר כך ביאר שער תיקון הנוק' ושער יעקב ולאה ושער רחל ולאה וזה 

הנוספות היוצאות גם כן מהאורות באריכות וכעת כאן יתחיל לבאר את ההארות 

 .ומה המרכבה שלהם בעולם היכן מתגליםומקום הארתן יותר  חלשותהנ"ל 

שיבאר אותם בתשעה הפרקים הבאים הארות בחינות  ח"יפרק א' מונה הרב  בתחילת

 לאט לאט.

אלו חלקם מאבא וחלקם יוצאות ארות הה כלשורות,  ג'-ההארות במ חלקמסדר  הרב

נים וכן מצד ימין ושמאל ביושר וכן יש הארות בפָּ ביושר שמאיר יסוד דאבא כח מ

יש , חלק מהן קיימות תמיד שהן הארות שיש להם השפעות בהמשך, ממנו באלכסון

בארץ ובהסתלק  ןויש הארות שהן מרכבה לבחינות שהשהם שורשי נשמות הצדיקים, 

שיש לה כלי להארה בלי  םלות שאין שום קיוההארות למעלה גם בט ,למטה הבחינות

 .למטה השפעה והשתלשלות המשךמרכבה וו

זה נבין כמה מערכות שצריך אותם למי שרוצה לכוון אך וודאי שזה רק התחלת בפרק 

 לימוד הכוונה, ננסה להוסיף ולקשר הביאור לכוונות.

  



 אוצרות חיים                                                קסב

  ארק פשער הארות זו"ן 

 

 [בע"ח שער ל"ב]

נינם, וגם הארות רבות שנתבאר ענין ישראל ורחל יעקב ולאה, נבאר עוד עואחר 

אחרות שיוצאות מז"א ולחוץ. והם בחינת ב' המטות, מטה האלהים ומטה משה, ודור 

המדבר, וענין יעקב ועשו וענין הערב רב שנתערבו בדור המדבר, וענין ג' מתנות באר 

פר ומן וענני כבוד, וענין המרגלים וכלב ויהושע, וענין הנהו ג' נקודין הנזכרים בס

תצוה שהם ישובא וחרבא וגן עדן הארץ, וענין אפרים בן יוסף, וענין  פרשת זוהרה

 .רלבפעור, וענין הסלע

מא ומתלבשין ינו ענין ב' בחינות מוחין שיש לז"א מאבא ומאיכבר נתבאר אצלוהנה 

מא, ונה"י ימא, ונה"י דאבא מתלבשין תוך נה"י דאיתוך נה"י דאבא ותוך נה"י דא

מא נשלם בחזה דז"א, ולכן עד ינו כי יסוד איאצלמא תוך ז"א עצמו. גם נתבאר ידא

מא, ומהחזה ולמטה הוא מתגלה היסוד ישם היו מכוסים מוחין דאבא תוך נה"י דא

מא, ר"ל מהחזה ייצאו שם מחוץ לז"א ב' פרצופים, כי מיסוד א רלגדאבא. ולסיבה זו

ולמטה שנתגלו אורותיה, מאורותיה יצאת רחל מאחורי שיעור מקום זה, ומלפניו 

יצא פרצוף יעקב ג"כ בשיעור מקום זה, אלא שהוא מהיסוד דאבא שנתגלה עתה 

 מהחזה ולמטה, ומסתיים עד שיעור פי היסוד דז"א שוה בשוה. 

יש שינוי אחד ביניהם, והוא כי רחל היא דבוקה עם ז"א אח' באח' ממש בכותל  אבל

 יפל עף יעקב א, אבל ניםפבנים א' בין שניהם עד שצריך נסירה להפרידם ולהחזירם פ

שעומד בפני ז"א מחציו ולמטה אינו דבוק עמו ממש, ויש אויר פנוי ביניהם כמו 

 לקמן.  בארשית

הדבר בקיצור הוא, לפי שרחל היא נוק' דז"א עיקרית, והנה היא אספקלרייא וטעם 

ז"א בעלה, ולולא שמתחילתה  דייל דלא נהרא מגרמה כנודע, ואינה נתקנת רק ע

, לא היה חושש כרובשר מבשרו בתכלית הדיבוק והקישור הנזהיתה עצם מעצמיו 

                                                             
כאן מנה הרב את כל הנושאים שיבאר בשער הזה, שהמשותף ביניהם שהם הארות היוצאות הנה  רלב

מתוך המוחין המלבושים ביסוד דאבא ויוצאים מתוך ז"א. חלק מהם פרצופים חשובים כמו רחל 
של ז"א וספירת המלכות בכללות האצילות ועוד לאה ויעקב ודור המדבר השאר,  שהיא נוק' עיקרית

ולכן  מרכבה בעולם הזההארות יותר קטנות חלקם קיימות לעולם וחלקם הופעתם זמניות שאין להם 
 גם השורש אינו חשוב ולא נחשב.

ה אך חלק שמתגלים כאן מהחזה ולמט אימאשיבאר בהמשך שנוק' רחל אמנם יוצאת מהארות כמו  רלג
, כמו שמבואר, אבא יסד ברתא, ה' בחכמה יסד יסוד דאבאגדול בבנין נוק' רחל הוא בזכות היות שם 

 ארץ, וכן בחכמה יבנה בית, ראה לקמן פרק ד' מכל זה מובן איך אבא הוא הדואג לבנות נוק' דז"א.



 קסג                     הישועה                        אוצרות   

, אבל ביעקב לא הוצרך ענין זה, דלא שייך רלדאחר כך לתקנה ולהאיר לה כל הצורך לה

 ביה האי טעמא. 

ל נו עייקר הארתו היא ליעקב, כמבואר אצלביאור ענין זה הוא כי הנה אבא ע ושורש

ֶקם ֵעדּות בְ ")תהילים ע"ח ה'(  סוקפ , כי יסוד אבא אשר בתוכו הדעת דז"א "ַיֲעֹקבַוּיָּ

הוא דרך העברה  רלו. ואמנם מה שמאיר בז"ארלהעדות, הנה הוא ליעקב וע"ש ראהנק

בעלמא, ולכן אין צורך ליעקב להדבק עם ז"א בכותל ומחיצה א' בלבד בין שניהם, 

ה ִלי )ירמיה ל"א ב'( אלא מרחוק, וזה שאמר הכתוב ה ִנְראָּ חֹוק ְיהוָּ פר רו בס, וביאֵמרָּ

ובפרשת  רלז, כי מרחוק הוא חכמה, כנזכר בפרשת בהעלותךה מקומותבכמ זוהרה

ֹחק")שמות ב' ד'(  סוקפל שמות ע  הם מרחוק, כי כל הארות אבא "ַוֵתַתַצב ֲאֹחתֹו ֵמרָּ

מא הם לז"א ורחל ביחד, כי החסדים נותנם לז"א, יולא מקרוב, אמנם הארות א

, ולכן גם זו"ן שמקבלים יחד מא דבוקיםיביסוד א רלחוהגבורות לנוק', ושניהם

במקום אחר כי בעת היותם דבוקים  ביארנושה מם , ובפרט עיחדהארתם דבוקים 
                                                             

דבוקה עמו, לא ואם לא נכנסה עמו לעיבור ראשון וגם לא הייתה  נוק' דז"א העקריתהיות רחל  רלד
היה חושש לתקנה ולהאיר לה כל הצורך, והיות זו"ן הנהגת העולמות לכן יש צורך לחברם יחד. ועוד 

 שהדיבוק הזה יבאר בהמשך והוא מפחד אחיזת החיצונים.
ֵאל  :...שער הפסוקים תהילים ע"ח ה' דף מ"ט ע"ד רלה ם ְבִיְשרָּ ה שָּ בר כ וגו':ַוּיֶָּקם ֵעדּות ְבַיֲעֹקב ְותֹורָּ

הודעתיך, כי יש בז"א מוחין מצד אבא, מלובשים בנה"י דאבא, והחסדים מונחים תוך היסוד דאבא, 
ו תורה שנתנה מן הימין ומן השמאל, כמ ודסה . וזתורה ,הנקרא תורה. בסוד נובלת חכמה של מעלה

 םוזאת התורה שָ ו אש דת למו, שהם החו"ג דאבא, ביסוד שלו הנקרא תורה. נמימי כתובהאמר ש
 . אותה בישראל, שהוא ז"א

נקרא  ובו ,פרצוף יעקב נעשהלצד פני ז"א, ושם  לחוץמאלו החסדים שביסוד דאבא, מאירים  ךכר ואח
יוצאים מן סוף היסוד דאבא, המתפשט בסיום יסוד דזעיר ממש, ויוצאים משם לחוץ. ואז . עדות

ה דז"א, ומשם נכנסים תוך , שהוא כנגד החזור ולקום ולעלות למעלה עד כתר דיעקבזוצריכים לח
, שם )ותורה( . אבל בישראלקומה ועלייה, לשון ַוּיֶָּקם ֵעדּות ְבַיֲעֹקביעקב, ומתפשטים בו כנודע. וזהו 

 . ע"כ... קימהואינו צריך 

מהארת יסוד  אחר כךבישראל שהוא ז"א.  םשָ והוא מה ש תורהז"א ונקרא בתוך הוא  יסוד דאבא
, וזה יהיה על ידי שיצאו החסדים מסוף עדותובו מה שינתן הוא נקרא דאבא לחוץ נבנה פרצוף יעקב 

 עדות. ויש בום אותה בז"א וזה שָּ  תורהעדות ביעקב. יש  ויקם יסוד דאבא ויעלו מלמטה עד כתרו וזהו
 ליעקב. קימהוזה ב

 ועל כן אין יעקב מרחוק יסוד דאבא הוא המאיר ליעקב ועובר דרך ז"א ועוד כמו שכל הארות אבא רלו
 אליו שאינו מאיר בו ישירות.דבוק צריך להיות 

ֵליּה ְכִתיב, )במדבר : בפרשת שלח דף קע"ד ע"ב זוה"ק  רלז א, ְדעָּ ְלמָּ ל ְבֵני עָּ ֵקיּה ַיִתיר ִמכָּ ה חּולָּ אָּ א ַזכָּ ְדהָּ
אן ֵמאֲ  מָּ ֵמר יב( ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדֶבר בֹו ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחידֹות. ּוְשַאר ְנִביֵאי, ֲהוֹו חָּ ה ְדַאְת אָּ א, ְכמָּ ר ְרִחיקָּ תָּ

י.)ירמיה לא(  ְרָאה לִׁ )שמות ב'( ַוֵתַתַצב  :וכן פרשת שמות דף י"ב ע"א )שמות י''א ע''ב( ֵמָרחֹוק ְיָי נִׁ
ֵאל א ִלְכֶנֶסת ִיְשרָּ רָּ חֹוק ְוגֹו'. ַוֵתַתַצב ֲאחֹותֹו, ֲאחֹותֹו ְדַמאן. ֲאחֹוֵתיה, ְדַההּוא ְדקָּ ה  ֲאחֹותֹו ֵמרָּ ֲאחֹוִתי. ְכמָּ

ִתי.  ֵמר, )שיר השירים ה'( ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעיָּ ַמר )ירמיה ל''א(  ֵמָרחֹוק:ְדַאְת אָּ ה ְדַאְת אָּ ֵמָרחֹוק ה' ְכמָּ
ְרָאה לִׁ  ע"כ. )מתוק מדבש( הנה רחוק הוא בחינת אבא או חכמה שההארה שלהם אינה מקרוב שלא י. נִׁ

יסד  אבאלהוציא הנוק' בסוד  שאבא הוא מסייעוא מרחוק וכנ"ל יכולים לסבול חוזק האור לכן ה
 ברתא, היא הנוק' וה' בחכמה יסד ארץ ז"א על ידי חכמה בונה הנוק'. 

החסדים והגבורות דבוקים יחד תרין רעין דלא מתפרשין ועל כן גם ז"א ונוק' צריכים להיות  רלח
 דבוקים יחד.



 אוצרות חיים                                                קסד

מא לבדם נעשה כותל אחד לשניהם חציו לז"א בעובי הכותל, יאח' באח' מהגבורות דא

 וחצי עובי הכותל לנוק', שהרי כולו בחינת גבורות בלבד. 

כתיב ויסגור בשר תחתינה,  ניםפבנים הנסירה להחזירם פ ג[ע" אנ]אוצרות דף בעת אבל 

, פירוש נעשה רלטחמי וחסדרקיע שאתרא בדף קמ"ב ע"ב ו בארידרא וביארו בא

הכותל שלו מהחסדים, כותל שלם לעצמו, וגם לה כותל שלם לעצמה מהגבורות, שגם 

ופר, בסוד הש רמביארנושו חצי כותל שלו של הגבורות ננסרו ונפלו וניתנו אליה, כמ

 נו בסוד ברכת אבות דראש השנה ע"ש. יוכמבואר אצל

נבא אל כוונתינו בענין שאר האורות היוצאות מז"א כנזכר לעיל, שהנה להיות  ובזה

שיסוד אבא המוציא את יעקב הוא בריחוק מז"א, ואינם מתדבקים יחד עם היותם 

שניהם באותו פני ז"א נגד אחורי יעקב, ורחוקים זה מזה אם כן מוכרח הוא שבאמצע 

אויר וחלל שביניהם יאירו שם הארה כל שהוא, ואח"כ יאירו ביעקב עיקר ההארה 

האמיתית, כי ההארה בצאתה מז"א מוכרח הוא שתכף בצאתה מאירה שם סמוך 

תתרחק ותאיר ביעקב, לא מפני זה תתבטל אותה  ךכר לז"א ממש, ואפילו אם אח

רה אחת מפסקת בין פני ז"א מוכרח הוא שיש בחינת הא ןכם , אראשונההארה ה

 . רמאלאחוריים דיעקב

נשים לאה  ב' מא יוצאותילמה מהארות א רמבעיללביארנו שה מתבין טעם אחר לְ ובזה 

, וזהו רמגשל יעקב לבדו בפנים דז"א אחד ורחל, ומאורות אבא אינו יוצא רק פרצוף

 הארות אבא מוציאין לחוץ שגםהוא  באמתטעם אחר והוא אמיתי ועיקרי, כי הנה 
                                                             

ה)בראשית ב' כ"א( לרמוז על הכתוב בשר כאן בראשי תיבות  הנה רלט ר ַתְחֶתּנָּ שָּ  .ַוִּיְסֹגר בָּ
אז בא ענין הנסירה. וענינה הוא כי כל אותם האחוריים  :דף צ' ע"ג א'ה"כ ענין ר"ה דרוש עש רמ

נתפרדה  ןכדי יל וע כולם באחוריים שלהמן הזכר וניתנו  כולם ננסרו ונתפרדווהדינים שהיו בזכר 
ע"כ ע"ש.  ...שלה ושלו רותדינין וגבו נתוהיא בבחיחסד  נתבבחיונתרחקה ממנו ואז הז"א נשאר כולו 

הדינין  נתכל בחילהסיר הנה נתבאר בדרוש שקדם כי ענין הנסירה היא  :...צ"א ע"דדרוש ג' שם ועוד 
 ... ע"כ ע"ש.דינין נתבבחי ונוק'חסדים  נתבבחי ז"אאשר באחורי ז"א אל הנקבה וישאר 

אך בינתיים זו הארה ראשונה ובהמשך  פרצוף דור המדברנת ההארה הזאת אמנם תהיה בחי הנה רמא
 .שבכללם תעשה פרצוף לאה דור המדבריבאר שאר ההארות 

ולהיות דהמוחין דמצד אבא בהיותם מתפשטים עד החזה דז"א הם  :שער פרצופי זו"ן פ"ד רמב
בקוע ולצאת מא, לכן אין בהם כח לימכוסים בב' כסויים, כיסוי נה"י דאבא וכיסוי הכלים דנה"י דא

 ולהאיר לחוץ דרך הפנים דז"א מהחזה ולמעלה: ב' מסכיםולעבור 

אחר שאם היה פרצוף יעקב יוצא כנגד פני ז"א למעלה היו פני ז"א מתכסים ולא היה מאיר,  עוד טעם
יםוכתיב )משלי טז, טו(  , כי על ידי הארת פניו מתמתקים הדינין ומתבטל כח ְבאֹור ְפֵני ֶמֶלְך ַחיִׁ

  ע"ש.ע"כ ... ונים כנודע.החיצ

טעמים למה אין יעקב יוצא למעלה מהחזה, ואצלינו כאן מבאר שיש למטה מהחזה  ב'ביאר כאן  הרי
מהאורות של אימא שמעורבים  נוק' דור המדברעוד פרצוף שיוצא מכח נה"י דאבא אמנם היא בחינת 

 שם כמו שיבאר.
יוצאים שני פרצופים, שיבאר בהמשך שדור  יסוד דאבאמכח וכאן יבאר שזו הבנה מוטעת אלא גם  רמג

 .יובלאמסטרא דהמדבר היא בחינה 



 קסה                     הישועה                        אוצרות   

דרך אחורי ז"א, ואלא ששם  ב'מא הוציאו יפרצופים דרך פנים כמו שאורות אב' 

למטה מהחזה, אבל כאן שניהם יצאו למטה  א'למעלה עד החזה וא' באחור יצאו 

 מהחזה, והטעם הוא כמש"ל שאין ראוי שיהיו פני ז"א מכוסין בלתי מאירין דכתיב

 ע"ש. ְבאֹור ְפֵני ֶמֶלְך ַחִּיים  )משלי ט"ז ט"ו(

יצאו שניהם למטה מהחזה וגם לטעם אחר הנ"ל, שלהיות אורות אבא מהחזה ולכן 

אורות כלל, אלא למטה  נתב' כסויים לא הוציאו שם שום בחי-ולמעלה סתומים ב

מא, ואין להם רק מסך אחד לבדו, שהוא היסוד דאבא עצמו, ימהחזה שנפסק יסוד א

להם כח להוציא כאן ב' פרצופים ביחד, יש  הזל ואע"פ שעדיין יש כאן מסך אחד, עם כ

את אורות אבא ונתנו  סייעומא המגולים כאן בלי שום מסך, ילפי שגם אורות דא

מא בהיותם למעלה יפרצופין יחד כאן למטה, אבל אורות דא ב'בהם כח להוציא 

לבד, לא יכלה להוציא ב' פרצופים שם  א'מהחזה שגם הם לא היה להם רק מסך 

לפי שאין שם אורות אחרים מגולים לגמרי והטעם ה לבדה. למעלה, רק את לא

מא המגולים לגמרי המוסיפים כח באורות ישיאירו בהם כמו שיש למטה אורות א

 דאבא להוציא ב' פרצופים במקום א' למטה:

לאה  נתזאת ההארה שאמרנו שמפסקת בין פני ז"א, אל אחורי יעקב היא בחיוהנה 

באחורי ז"א, כך יש לאה אחרת באחורי יעקב, אשת יעקב, כי כמו שיש לאה אחת 

, וכדי שלא נתחלף בדברינו רמדלאה זאת יצאו דור המדבר שיצאו ממצרים נתומבחי

הנ"ל. ]לסיבה  דור המדברשבאחורי יעקב  שניהבין לאה ללאה ְנַכֶנה ללאה זאת ה

 . ב'-, ובכל מקום שנזכיר כאן דור המדבר הוא ענין לאה זאת ה[ע"ח

ר זה אחוריה נגד פני ז"א, ופניה נגד אחורי יעקב, כי כמו שהתבאר דור המדבואמנם 

לעיל שלאה פניה נגד אחורי ז"א, כן דור המדבר פניה נגד אחורי יעקב. ואמנם ענין 

כאן מקומו אלא שאנחנו בארנוהו בענין כוונת  [אין. ע"ח]יציאת פרצוף דור המדבר 

רחל אשת ישראל, והקשר תפילין דראש והקשר שלהם דיעקב ותפלה של יד שהוא 

 . רמהששם נתבאר באורך הדרוש הזה םשיין שלהם, ע

בתכלית הקיצור הוא שהנה אחורי רישא דז"א יש חד קוצא דשערי ונמשך  אך הענין

                                                             
דור המדבר והיא  נשמותיבאר בהמשך איך היה תיקונה, ממנה יצאו  דור המדברלאה זו  הנה רמד

בחינת קשר של תפילין כמו לאה של ז"א, ואחר שמתו כל דור המדבר התבטלה הארה זו, וכנ"ל צריך 
 תבטלה ולכן היות ואין לה מרכבה בעולם הזה כאילו נתבטלה.להבין שהופעתה בעולם ה

 בניין דור המדברותשלים  תפילין דיעקבבהמשך נבין שיש הארה שיוצאת מיסוד דאבא שתעשה  רמה
 דז"א כמו שיבאר. תפילין של ידשהם  תפילין בראש רחלבקשר של התפילין דיעקב וגם תאיר ותעשה 

דיעקב איך נעשים ודרך אגב נלמד עניין בניין פרצוף לאה דור  יתחיל לבאר בקיצור עניין תפיליןכאן 
. וכן ראה כ"ח ע"א–עולת תמיד דף כ"ז ע"ב המדבר וכן בניין הנוק' בכל מקום הוא באור חוזר. ראה 

 .ע"ד-שער מאמרי רשב"י דף נ"ו ע"ג



 אוצרות חיים                                                קסו

דרך האחור, ומסתיים עד החזה כנגדו מן האחור כנ"ל. ושם הוא מכה בגופא דז"א 

בכח ההכאה ובוקעת  , ונכנסת ההארה ההיא בתוכורמועצמו, באחוריו מב' הצדדים

ויוצאת מגופא דז"א דרך פנים שלו, ומשם מכה באחורי רישא דיעקב ונמשכת עד 

מצחו ופניו, ושם נעשים בחינת תפילין דראש דיעקב, ומכח ההכאה גדולה חוזר האור 

, כרת, והוא בחינת דור המדבר הנזכרתפלה דראש דיעקב הנזקשר לאחוריו ומוציא 

לה דראש דז"א, ואח"כ עוד חוזר האור לאחור, ונכנס שכן לאה היא בחינת קשר תפ

תוך גופא דז"א ויוצא ממנו דרך האחור ושם יוצא עד מצח הפנים דרחל נוק' דז"א, 

, והבן זה איך בערך רמזתפלה דיד דז"א ראתונעשה שם בחינת תפילין דראש דרחל הנק

שמבואר  שרת בזרועו שמאלי כמויד, כי היא נק ראתרחל נקראת ראש, ובערך ז"א נק

 נו בכוונת תפילין ע"ש. יאצל

ְוַיֲעֹקב )בראשית כ"ה כ"ז( בסוד יעקב כי דור המדבר הזאת היא לאה אשת  ונמצא

, לפי שהיא בחינת קשר תפלה ת"ם ראתשלאה נק חראקום , שכבר ביארנו במָּםִאיש ת

מא, שבהם מלובשים י, ולוקחת ד' אלפין דארבע אהי"ה שיש בנה"י דאדז"אדראש 

על  רמחעיללכר , כנזמד"תמא לעשות מוחין שבה, והם בגימטריא יז"א מצד אמוחי 

אלפי"ן הפשוטות ששורשם בזעיר ישארו  ד'פסוק ומדת ימי מה היא, וכאשר תסיר ה

םביעקב, ולכן נאמר  כאן, וכן הענין ת"םבה כמנין   כר, כנזתם-, בעלה דְוַיֲעֹקב ִאיש תָּ

                                                             
ערי ולא באמצע מפני ששם יש את הראש של רחל שהיא אח' באח' עם ז"א, ואם קוצא דש דווקא רמו

באמצע הרי הוא מכה בפנים של רחל ולא ראוי שכך יהיה. עוד צריך להבין שכל בחינת הכאה הוא  יכה
 לשון זיווג והוא שנכנס אור קוצא דשערי וגורם זיווג ומתרבין האורות.

אשר באור חוזר גומר לבנות ולהוציא  תפילין ליעקבשעשה כאן בקיצור את מסע האור שעושה  הרי רמז
שלבים להשלמת  ג', בהמשך נראה שיש לאה דיעקבבחינת  קשר של תפיליןשהיא  ברדור המדפרצוף 

אין בחינת קשר של . ועוד יש לשים לב שאחר שנעשים תפילין דראש דרחל דור המדברבניין פרצוף 
 של ידשל רחל הם משמשים לתפילין דראש , שכן היא דבוקה עם ז"א, ותפילין לרחלדראש תפילין 

מפני מה אשה פטורה מתפילין והרי לרחל נוק' דז"א יש בחינת תפילין ומתרץ  שעה"כלז"א, וראה 
 ולכן לא נתחייבו נשים בתפילין. ע"ש.  ואינה פרצוףשהוא בהיותה עדיין נקודה אחורי ז"א 

)שער  בשכמל"ובסוד מה שביארנו בכוונת  מדתוללאה קראה  ...וז"ל: פרק א' משער רחל ולאה רמח
והם מלובשים  ,ד' הויו"תד' מוחין דז"א שהם הארת רוש ו'( שלאה לוקחת הכונות ענין קריאת שמע ד

ד' מוחין שבה.  ונעשים שבהם,ד' אלפי"ן ולאה לוקחת  ד' שמות אהי"המא שסודם יתוך נה"י דא
 .. ע"כ.ימי מה היא. מדתכנ"ל, וזהו ו מד"תאלפי"ן הם בגימטריא  ד'והנה 



 קסז                     הישועה                        אוצרות   

 . רנקומותממה ובכ רמטקס"גד ד[ע" אנ]אוצרות דף בס"ה פרשת שלח לך 

 נתדור המדבר אינה נגמרת תיקונה עד אחר כמה בחי ראכי פרצוף זה הנק ונמצא

היא בתחילה כאשר יצא יסוד אבא דרך פנים מחוץ לז"א להוציא  אחתהארות, הארה 

דור המדבר כנ"ל, כי תכף  ראאת יעקב, ואז קודם שיאיר ליעקב האיר במקום זה הנק

מתרחק יותר ומאיר ליעקב עצמו. ואמנם עיקר  ךכר ואח בצאתו מאיר סמוך לז"א,

שדרך העברה הארה זו היתה ביעקב, כי זו היא כוונת האור להוציא ליעקב, אלא 

  .האיר במקום דור המדבר כנ"ל בעלמא

בעת הכאת קוצא דשערי באחורי גופא דז"א כנגד החזה באחורי ז"א כדי  ךכר ואח

גם הארה זו קודם שתגיע ליעקב פוגעת במקום להוציא תפילין של ראש דיעקב כנ"ל, 

כי עיקרה היא ליעקב.  דרך העברהזו הארה בעלמא  וגםדור המדבר,  ראהזה הנק

וכבר ביארנו בכוונת תפילין, כי כשעוברת הכאת קוצא דשערי תוך גופא דז"א עצמו, 

מנה"י וגם הוא שואב ולוקח עמו מן האורות שבפנימיות ז"א, והם מנה"י דאבא 

מפרקין אמצעיים שלהם המלובשים בחג"ת דז"א, ואז מוציאין הארה ההיא  אמידא

 וזכור זה היטב.  מאידאלחוץ אל יעקב, ונמצא שגם ביעקב יש קצת אורות מנה"י 

חוזרים לאחור עד רישא דרחל כנ"ל אז  כריםכשאותה הארה של האורות הנזואמנם 

אל דור המדבר  יתהארה ממשילוקחת ג"כ הארה מהמוחין דיעקב, ומוליך עמו 

םונעשית קשר דתפילין, ואז כתיב עליו  נגמרתבאחוריו, ואז  . כרכנז ְוַיֲעֹקב ִאיש תָּ

                                                             
שנראה קרוב ביותר למה ששייך כאן שהביא מקור שם כמה פירושים והנה אחד מהם  הנה בזוה"ק רמט

כחדא,  דכר ונוקבא, וכד הוו כלל ו"ורזא דא' , ומאן איהו, תם, בעלה דההוא ָתםְוַיֲעֹקב ִאיש  זה וז"ל:...
, תתן אמת ליעקב, כלל דכר ונוקבא כחדא, שלימו אמ"ת, ואיהו א' ת"םכדין נטיל כל אתוון אלין, 

 בשעה"כ דף ק"ד ע"אנראה על פי מה שביאר  א' רזא דו"וכאן ענין  . הנה מה שהביאע"כ... דכלא
אבל זווג ח' חג עצרת הוא בבחי' היסוד אחר שנכללו בו כל הו"ק ולכן היסוד בעניין שמיני עצרת וז"ל:   

כי הו"ק שהם  ו' נתכי בעת הזווג נעשה בחי 'הבאות דף קפ"א ע"א בס"ה בפ' תצוה וז"ס מ"ש  ו' נקרא
 שבאלף ואין ניכרת אז רק אות ו'שבה ומתטמרין ונכללין תוך  תרין יודין' כזה הם סוד אגדפוי דאות 

בלבד עם היותו חג בפני עצמו אבל פסח וסוכות הם ז' ימים בסוד  חדאעצרת הוא יום  ח'לבדה ולכן  ו'
והוא  'ו-א' נעלמת ב-. שהי"ויחוד  שער רוח הקודש דף מ"ד ע"ב ל בו... ע"כ. וכן בכוונת אלז' קצוות

" כוונות החגים מקור הישועהראה מה שכתבתי ב" שער המצוות דף ל"ח ע"בבזמן הייחוד. ראה גם 
 חגי תשרי.

לאה של יעקב שהיא מהארת יסוד דאבא בין לכאורה מה משווה כאן  בעומקכאן צריך להבין הנה  רנ
אורות דאימא היא מ דור המדברלאה דז"א שהיא ממלכות דאימא, אך יש להבין שגם  לביןיוצאת. 
גם ת"ם וכמו שלאה דז"א נקראת  מנה"י דאימאלבוש  גם כןעל ידי יסוד דאבא ולכן יש לה ויוצאת 

 תם שהיא יעקבלכן מתאימה ההשואה כאן. אע"פ שהפסוק מדבר על לאה דתם לאה דיעקב נקראת 
ם בזה. , וצריך להבין ולהשוותתםהיא מקבלת מלבושי אימא וגם נקראת  דז"אומבאר כאן שגם לאה 

ששמעתי פירוש אחר ממורי ז"ל והוא שדור המדבר הזה  גם לעד"ן וראה בהמשך הפרק כתב וז"ל:...
, עם כל זה סתם בחינת לאה מיסוד אבאכנזכר לעיל ואף על פי שלאה זאת היא  לאה אשת יעקבנקרא 
יקשה  , ולאמהארות אימא. הרי בפירוש כתב שהיא ע"כ , ולכן אמר בלשון זה.מסטרא דיובלאהיא 

פרצופים דרך פנים ב' הארות אבא מוציאין לחוץ  שגםהוא  באמתכי הנה מה שאמר בתחילה וז"ל: 
 יסוד דאבא. מכח ... ע"כ. שהם של אימא ויוצאים מאיכמו שאורות א



 אוצרות חיים                                                קסח

 . רנאכרבאופן שאין דור המדבר נגמרת עד אחר הכאת קוצא דשערי דז"א כנז

איך היא קרובה יותר לז"א, ויעקב מרוחק מן ז"א, כי הנה היא עומדת  ואל תתמה

, ולוקחת הארותיה מצד אחורי יעקב בסוד אור חוזר שם באחורי יעקב טפלה אליו

 , ואין זו מעלה אלא גירעון:כרועושה אותה בסוד קשר דתפילין כנז

בזה יובן ענין דור המדבר כי הנה הם בני יעקב, ואנו רואים כי הם קרובים לז"א גם 

יותר מיעקב אביהם, אבל הענין הוא כי ודאי הוא שלא היה דור גדול כדור המדבר, 

מנם הם טפלים אליו לסיבה הנזכרת, שהם יושבים באחוריו ויונקים דרך עורפו א

יעקב אביהם תחילה ירש מקום שלו החיצון ההוא,  הנה, ועוד שמלבד טעם זה כרכנז

ואח"כ ע"י מעשיו נתעלה מדרגה אחר מדרגה עד שנעשה מרכבה לפני לפנים אל ז"א 

ֵאללֹא ַיֲעקֹ )בראשית ל"ב כ"ט(  ודסה , אשר זרנבעצמו ֵמר עֹוד ִשְמָך ִכי ִאם ִיְשרָּ , ב ֵיאָּ

 . רנגוהבן זה

כי כל נשמות דור המדבר כולם היו באים מזאת הנוק' ונקראת דור המדבר על  ודע

 נותנו בענין בחייאצל בארשמם כנ"ל, והיא אשת יעקב. וביאור ענין זה הוא כי הנה נת

חטא אדה"ר לא חזרו שיש לרחל נוק' דז"א שהיא רחל אשת ישראל, ואמרנו שאחר ש

, עד בנין בית המקדש דשלמה ע"ה, אבל בזמן דור ניםפבנים שניהם עוד להיותם פ

                                                             
תחילה  דרך העברה בעלמאהשלבים הראשונים  שנישלבים, ג' -בניין לאה דור המדבר נבנתה בהנה  רנא

אחר הכאת  שניה דאבא כדי לבנות את יעקב האורות עברו דרך שם, ופעםבהמשכת המוחין מיסוד 
קוצא דשערי האורות עברו דרך שם להגיע ליעקב לעשות תפילין בראש יעקב. אחר שיצאו התפילין על 

אור הוא על ידי  דור המדברועושים קשר של תפילין ועיקר הבניין  באור חוזרראשו חוזרים המוחין 
, ועוד מבאר היותה בשלמות היא לאה דור המדברערי, ואז נעשה קשר תפילין בחינת הקוצא דש חוזר

בחינת נוק' הוא שהאורות דאימא על ידי הכאת הקוצא דשערי יצאו מעורבים עם אורות דאבא ולכן 
 .דור המדבראלו השתתפו לבנות לאה נוק' 

בחינות יעקב  ב'שיש  יעקב יעקבעצמו והוא מה שיבאר בהמשך עניין  אל ז"אהנה אמר כאן נתעלה  רנב
שיש בקיעת יסוד דאבא ובקיעת ת"ת דז"א, והוא בתחילה בפנים אחר כך יוצא בחוץ  יבקעאותיות 

והפנימי הוא שלים יותר, אך בעולם הזה יעקב שבחוץ הוא ראשון לא שלים ואחר כך עולה למדרגת 
ֵמר עישראל וזה שאמר )בראשית ל"ב כ"ט( " ֵאלֹוד ִשְמָך כִ לֹא ַיֲעֹקב ֵיאָּ " ונכנס לפני ולפנים אל י ִאם ִיְשרָּ

 ז"א שהופך להיות יעקב הפנימי והוא ישראל, והוא בתוך ז"א. 

כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה  .(ברכות דף י"ג ע"אסוף פרק א' מסכת מה שאמרו רז"ל )הנה 
יָּה ִשְמ שנאמר )בראשית י"ז ה'(  ם ְוהָּ ֵרא עֹוד ֶאת ִשְמָך ַאְברָּ . ולא אמרו כן ביעקב שאם ַאְבָרָהםָך ְולֹא ִיקָּ

והבחינה לזה שאברהם הוא בחינה אחת שנתעלה התירוץ אדם יקרא לישראל יעקב לא עובר בעשה. 
 אך ביעקב שתי הבחינות קיימות תמיד. הקודמת בטלה

היא גדולה מיעקב מפאת שמקומה הוא  דור המדברהרב מבאר לנו שלא נטעה ונחשוב שלאה  הנה רנג
מתבקשת באותו עניין שדור המדבר בעולם הזה שאלה . ועוד אינו כןלז"א מאשר יעקב,  יותר קרוב

הם בני יעקב ואיך הם קרובים לז"א יותר מאשר יעקב אביהם שהוא רחוק, וצריך להבין העיקר הוא 
הרי כולם  בני יעקב במדברוכן  דור המדבר מיעקבולא קירוב מקום והיות ויונקת  מהיכן היניקה

מלבד זה שיעקב נתעלה ועלה  עוד טעםקב והוא גדול מהם אע"פ שהוא רחוק מז"א. ומביא טפלים ליע
 למדרגת ישראל שהוא ז"א.



 קסט                     הישועה                        אוצרות   

 . רנדהמדבר היו אח' באח'

הענין אמנם . רנהודאי הוא שבחינה זווג עליון לא נתפסק אפילו בימי דור המדברוהנה 

 כרזהוא כי ודאי הוא כי זו"ן היו אח' באח' בהיותם במדבר, ולא היה בהם זווג כנ

בס"ה פרשת תרומה אמנם הזווג שהיה נעשה אז בזמן המדבר היה בחינת יעקב ונוק' 

, וכל הנשמות של דור המדבר היו נמשכות מזווג זה, ולכן כרדור המדבר כנז ראתהנק

 על שמם: ראיםנק

שהדור ההוא היו כולם נכללים במשה,  רנובס"ה פרשת בהעלותך כתובשה תבין מובזה 

ֹנִכי ְבִקְרבֹובר י"א כ"א( )במדהכתוב  אמרשו וכמ ם ֲאֶשר אָּ עָּ . ֵשש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי הָּ

הוא נקרא בחינת  והטעם הוא שכולם יוצאים מהארת יסוד אבא שבתוך ז"א, אשר

שניהם נעשו  רנזנו שמשה הוא מיסוד אבא. ולהיות שיעקב ונוק'ימשה, כמבואר אצל

ולם נכללים במשה, כי ממנו מהארת יסוד אבא, לכן הנשמות הבאות מזווג ההוא כ

 תוצאות כולם. 

ה אֱ )שמות י"ח א'( שאמרו רז"ל על פסוק וזה  שָּ ל ֲאֶשר עָּ ֵאל ַעמֹו-כָּ , ֹלִהים ְלֹמֶשה ּוְלִיְשרָּ

שנקרא הדור ההוא  ודסה ז גםשקול משה כנגד כל ישראל, כי כולם ניצוצות שלו. 

הפנימי דז"א שבתוך  עתד, לפי שיצאו מהדור דעה, שפירוש דרדע רנחבדברי הימים

 . רנטיסוד אבא, שהוא בחינת משה ע"ה, והוא הנקרא דעת עליון

                                                             
: בעניין מצב עמידת הנוק' מבריאת העולם ועד עץ חיים ב' שער מיעוט הירח פרק א' ופרק ב'ראה  רנד

 שני מלכיםד לבוא לעתי שביעיתבפנים והמדרגה הג' באחור ו ג' מדרגות שבעימינו ושם מבוארות 
, מדרגה הששית היא בזמן שבית המקדש קיים כל זמן קיומו, וזה היה בימי שלמה הע"ה בכתר אחד
 שם באורך.  ' אש"ל אות י"בגשער הברודים פרק אוצרות , ע"ש. וכן ראה פנים בפנים

מזיווג  ולכן כולם נולדו אח' באח'שבזמן הזה של דור המדבר לא היה ייחוד ז"א עם רחל שהיו הרי 
יעקב עם לאה דור המדבר. וצריך להבין אם כן איך היו בחינות של נשמות שנולדו מרחל ונכנסו לארץ? 

שבשבת הוא זמן שאין חטא ואין חרבן ולכן הזיווג הוא ז"א עם נוק' רחל והם נולדו מזה  והתשובה
 הזיווג. ועוד צריך להאריך ולהבין.

לגבי )ס"א אינו( זווג יעקב ולאה נק' עליון זו"ן "א כ: )אןכבאוצרות עם פירוש האש"ל כתוב  נויאצל רנה
 לכן הוצאנו זה.  ליתא בע"ח. כל זה ע"כ )ס"א אינו(

 דף קל"ח ע"א:... שבשבילו ירד מן מן השמים ובתיקונים זוה"ק פרשת בהעלותך דף קנ"ו ע"א רנו
 כתוב נשמתא דאיהי משה רבינו כלילה משיתין ריבוא.. )מתוק מדבש(

 שמהם יצאו כל נשמות הדור ההוא. המדברדור היא  רנז
ן ְוַכְלֹכל : דברי הימים א' פרק ב' פסוק ו' רנח ן ְוֵהימָּ הָוָדַרע ּוְבֵני ֶזַרח ִזְמִרי ְוֵאיתָּ ם ֲחִמשָּ .הרי לפי מקור ֻכלָּ

ֶאְזרָּ (: מלכים א' פרק ה' פסוק י"אב)אך  ָוָדַרעשהביא הרב כתוב  ן הָּ ם ֵמֵאיתָּ דָּ אָּ ל הָּ ן ַוֶּיְחַכם ִמכָּ ִחי ְוֵהימָּ
ִביב: ְַדְרַדעְוַכְלֹכל ו ל ַהגֹוִים סָּ חֹול ַוְיִהי ְשמֹו ְבכָּ . ע"ש הפירושים לזה, מצוי הרבה ְַדְרַדעהנה כאן  ְבֵני מָּ

מפני שאסור אם מהמקורות שמביא הרב שיש לכאורה חוסר דיוק, וצריך להבין שזה מכמה סיבות: 
שגם מה להבין נו שנלך ונבדוק את המקור עצמו, כמו כאן. לחדד אות או כדילכתוב פסוק בלי שרטות, 

 .דור דעה, ְַדְרַדעהכוונה גם כן לָוָדַרע שכתוב בדברי הימים 
, בדעת עצמו אחת נה, בחילמשהיש  נותבחי חמשוהנה  :...ע"ג-שער ההקדמות דף מ"ה סוע"בהנה  רנט

סה שבתפארת דז"א, כי שם המכו , בשליש עליוןשנית. בחינה היסוד דאבאדז"א, אשר שם מתלבש 
מיסוד . הרי שבחינת משה הוא ע"כ ע"ש...המקום מתרחב, בין ב' הזרועות, מה שאין כן למעלה בדעת



 אוצרות חיים                                                קע

. והנה יובלא היא מסטרא דיובלאאמרו, כי כל אנשי המדבר הם  זוהרהפר בס והנה

ולא אבא. ואם תדקדק תבין שדברי הזוהר הם נכוחים למבין, שלא אמר  מאיא

 ראתהנה אין הבינה עצמה נקהיובלא, ש מצדדידיובלא, ר"ל  מסטראאלא מיובלא 

יו)ירמיהו י"ז ח'(  סוקפוד יובלא, אלא היסוד שבה לבד. וזה ס שָּ רָּ , ְוַעל יּוַבל ְיַשַלח שָּ

יסוד אבא מלובש בתוכו ומקיפו והנה . יּוַבלמא, ושמו ישהוא הנהר העליון יסוד א

 טראבסשהוא יסוד אבא הנתון  מסטרא דיובלאמבפנים מכל צדדיו הפנימיים, וזהו 

 מא. ידיסוד א

מא בחזה דז"א, שם בקצהו התחתון יוצא יעניינו הוא כי אחר שנפסק יסוד אגם 

מקצה  היוצאמיסוד אבא  ומרלוצה ומתגלה יסוד אבא, וזה שאמר מסטרא דיובלא, ר

 מא. יהתחתון דיובלא שהוא יסוד א

הכרח הוא ב א[ע" בנ]אוצרות דף שאמרנו שהם מיסוד אבא  יפל עף ביאור אחר יש שאעוד 

שבעת שיוצאין האורות האלו מתוך יסוד אבא, מתערבין הם עם האורות של החסדים 

מא המגולים העומדים סביבות יסוד אבא כנודע, ויוצאין אז לחוץ מעורבין אלו ידא

בלבד,  אחד מצדמא רק יא נתבאלו, וגם הם בכלל דור המדבר, אבל אינם מכל בחי

יסוד אבא להאיר ביעקב הוא יוצא דרך  קענב, שהנה כשרסדז"א הפניםשהוא בחינת 

מא אותם שהם בצד הפנים בלבד, ושם מתערבין יהפנים דז"א, ואז פוגע בחסדים דא

קצת ניצוצות של החסדים ההם עם האורות היוצאין מיסוד אבא, ויוצאין לחוץ ביחד 

וסטרא חדא  א' , כי גם בהם יש צדמסטרא דיובלאלהאיר ביעקב, וזה שאמרו שהם 

 . רסאא, והוא צד דפנים כנודע. ועיין ענין זה לקמןדיובל

מא הם סובבים ומקיפים ליסוד יביאור אחר יש והוא, שהנה החסדים המגולים דא גם

אבא מהחזה ולמטה, ולהיות הארתם מגולות גורמים להרבות אורו, ואז נבקע כלי 

 כי מכח היובלא זה מסטרא דיובלאהיסוד ויוצא האור לחוץ, וזה שאמרו דנפקו 

                                                             
, וזאת בחינת גם כן בחינת לאה. וגם מבואר במקום אחר שהוא בחינת קשר תפילין ז"אשבתוך אבא 
ך משה הוא בחינת דור המדבר אי ואם כןולא דור המדבר שהיא קשר תפילין דיעקב.  שאחורי ז"א לאה
 . שאחורי יעקבקשר תפילין לאה הם בחינת  דור המדברהרי 

שכן בהמשך מבאר בחינותיו שיסוד דאבא מגיע עד משה של  היא אותה בחינהסתירה שכן  אך אין
תיקוני זוהר תיקון וזה מה שאמרו  יסוד דאבאיוצאים מאותו  ויעקב ולאה דור המדברהיסוד דז"א 
ושניהם אותה בחינת יסוד  משה מלגו ויעקב מלברדף מ"ח סוף ע"ב  כסא מלך, ע"א י"ג דף כ"ט

 דאבא.
ואז  יבקעאותיות  יעקבועל שם זה נקרא  יסוד דאבא נבקעבצאת אורות דאבא להאיר ביעקב  הנה רס

לוקח הארת אבא גם מהאורות של אימא שיצאו לחוץ מיסוד שלה מצד הפנים גם כן, ועוד יבאר שיש 
 ויוצא יעקב לחוץ, נאריך בהמשך.נבקע ת יעקב שכן יש ב' בקיעות שגם הת"ת דז"א בחינו ב'

בעניין המרגלים, שגם שם יש כמה ניצוצות דיסוד דאבא שמתערבים עם  תחילת פרק ד'לקמן  רסא
אורות דאימא שהיו מצד פנים ויצאו לחוץ דרך אחור לרחל ולקחו בעברם דרך יסוד דאבא ניצוצות 

 , ע"ש.גליםהמרמיסוד אבא והם 



 קעא                     הישועה                        אוצרות   

 שמאיר בהם לכן הם יוצאים לחוץ כנודע. 

אשת לאה ששמעתי פירוש אחר ממורי ז"ל והוא שדור המדבר הזה נקרא  גם לעד"ן

יעקב כנזכר לעיל ואף על פי שלאה זאת היא מיסוד אבא, עם כל זה סתם בחינת לאה 

 .רסב, ולכן אמר בלשון זהמסטרא דיובלאהיא 

. יבקע לשון בקיעה, שיעקב אותיות עקבייובן טעם שנקרא שמו  כתבנושה מם ע והנה

. גם יובן סוד ע"א באדרא רבא דף קל"חדפסיק טעמא כנזכר  יעקב יעקבגם יובן ענין 

יציאות, והענין הוא כי הנה בחינת  ב', ַיֲעֹקב ָיצֹא ָיָצאַוְיִהי ַאְך )בראשית כ"ז ל'( פסוק 

ואחר אבא עצמו,  היא בקיעת יסודא' בקיעות,  שתייעקב אינה יוצאת אלא על ידי 

, והוא כלי גוף דז"א עצמו, ואלו הם שני פעמים שניהאורות בוקעים מסך אחר  כך

 . רסגיציאות הנזכרים בפסוק ב', וגם יעקב

יש פירוש אחר והוא שהנה בהכרח הוא שכאשר נבקע יסוד אבא יוצאין הארותיו עוד 

עצמו יוצא יעקב תוך גוף ז"א מבפנים חוץ ליסוד אבא, ואחר כך כשבוקעין גוף ז"א 

 . רסדיעקב ב'יציאות ו ב'מחוץ לז"א, והרי הם  שני

כאשר יעקב אבינו התחתון שבזה העולם התחיל לתקן מעשיו, ועלה מדרגה אחר  והנה

שהוא קדמאה בערך יעקב  החיצוןמדרגה, ותחילה השיג להיות מרכבה לזה יעקב 

לא הוה שלים ואחר כך תחתון וקרוב אליו, ואז  [הוא יותר. ע"ח] (היותר)אבינו, כי 

שבתוך ז"א, שהוא בתראה בבחינת מלמטה  פנימיעלה ונעשה מרכבה ליעקב ה

היציאות למעלה הפנימי הוא קדמאה, והחיצון  בערךלמעלה, ואז הוא שלים, אבל 

 הוא בתראה. 

והוא  ['. ע"חג] (ב')יציאות. עוד יש פירוש  שתיפעמים יעקב ו שניבזה נתבאר סוד  וגם

מסעות, הראשונה בסוד דור  ב'ו מחוץ לז"א האורות שלו עושין שגם אחר צאת

המדבר כנודע, שהוא קדמאה ליציאה לא שלים, ואח"כ נוסע ועושה יעקב בעלה 

                                                             
פרצופים בפנים", וכן בהמשך  ב'יוצאים דאבא שמיסוד  באמתלעיל תחילת הפרק שאמר "ראה  רסב

בעלה דלאה הנקראת תם", וראה מה שכתבנו בהערת שוליים שם. הנה עד  איש תםשביאר על "יעקב 
ן בשיתוף. תתבונ מהצדאלא  שאינו ממש מאימאכאן ביאר חמשה פירושים על מושג מסטרא דיובלא 

 בהם היטב ותבין אין מה לפרש בזה בקצת התבוננות תבין.
ה אע"פ שפסוק )בראשית מ"ו ב'(  הנה רסג ֵאל ְבַמְרֹאת ַהַלְילָּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלִיְשרָּ

ְיִהי ַאְך וַ )בראשית כ"ז ל'( , ופסוק שירד יעקב למצרייםנאמר אחר הרבה זמן והוא בזמן  ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני:
, דורש את הפסוקים כאחד ומבאר שקיבל מיצחק כארבעים שנה לפני כןנאמר בברכות  ַיֲעֹקב ָיצֹא ָיָצא

 עניין שתי היציאות בשני הפסוקים.
כמו שביארנו לעיל בפרק זה שיש ב' בחינות ליעקב, בפנים ובחוץ, יעקב מלגו ויעקב מלבר. הנה  רסד

של העולם הזה. שברוחני  שהרוחניות הפך הגשמיר כאן גם כן, ומבאישראל והפנימי נקרא שם 
 .שניהפנימי ראשון ובגשמי הפנימי 
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 , והבן זה:רסהיציאות שתיבתראה האמיתי, שהוא שלים, וזהו שני פעמים יעקב, ו

  

                                                             
לעשות לו בחינת תפילין  ושניה יציאות של אורות ליעקב ראשונה לבנות פרצופו ב'ביאר שיש הרי  רסה

 . דור המדברדיעקב והיא  קשר של תפיליןוכתוצאה משתי היציאות נבנתה כנ"ל לאה 
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 ברק פשער הארות זו"ן 

 

ן ענין ב' הארות אחרות שיוצאות אחר שנתבאר ענין דור המדבר נבאר גם כ והנה

לחוץ לז"א, והם נקראים סוד ב' המטות, מטה האלהים ומטה משה  אבאמיסוד 

, שגם אורות אלו נמצאו בזמן דור המדבר. גם ענין הערב רב רסועצמו, כנזכר בזוהר

שהיו בזמן דור המדבר מה ענינם, ואגב גררא נבאר ענין עשו איך היה אחיו של יעקב 

 . רסזממש

ודע שהיסוד דאבא אשר נגלה עתה מהחזה דז"א ולמטה, הנה ודאי ופשוט הוא נוהנה 

שיאיר מכל צדדיו, שהנה בשלמא מצד אחור אינו מאיר שם מחוץ לז"א שום הארה, 

, אבל משאר הצדדים מאיאכיון ששם עומדת רחל נוק' דז"א, שהיא מבחינת אורות 

 . רסחשהם ימין ושמאל ופנים, ודאי שאורותיו יוצאין שם

כן צריך לידע מה הם, שכבר אורות היוצאים דרך פנים ביארנום לעיל, שהם יעקב אם ו

ודור המדבר, אבל אורות הצדדין מי הם. והנה אחר שנבאר ענין ב' מטות וערב רב 

ועשו, נבאר )בפרק ו'( מי הם אלו האורות אשר שם מן הצדדין, ושם נאמר שהם בחינת 

 באר ומן וענני כבוד. 

ה ענין הנזכר, והוא שגם צריך לידע שמלבד האורות שמאיר יסוד נבאר תחילאמנם 

אבא לב' הצדדין דז"א בימין ובשמאל, עוד יש הארות אחרות, כי מצד פנים דז"א 

 ראתהיא שורה הפנימית הקרובה לז"א, והיא הנק א' שורות של הארותב' ממש יש 

 דור המדבר כנודע. 

בל ב' אלו הם ביושר ממש דרך הפנים בעלה, א יעקבהיותר חיצונה היא  ב'ה והשורה

מאיר האור והכל דרך הפנים דז"א בלבד, והוא שהאור  אלכסוןדז"א, האמנם גם ב

היוצא נוטה באלכסון, ועושה הארה א' לימין דור המדבר, גם נוטה באלכסון לשמאל 

                                                             
 הובא לקמן ע"ש. לח דף מ"ח ע"אבשזוה"ק פרשת  רסו
 יעקב ודור המדברכאן מתחיל לבאר הארות היצאות מיסוד אבא אך הם יוצאות דרך יושר כמו  רסז

, וכן דור המדברומאירים משני צידי  באלכסוןוגם המטות שבצידי דור המדבר שיוצאים מיסוד אבא 
נחשבים כולם מיסוד אבא שהוא שבשורה השניה ו יעקבמשני צידי  באלכסוןערב רב ועשו הם יוצאים 

 שורשם, ואז יבאר שהם שלש שורות.
שהם  ביושרמשני הצדדים ימין ושמאל  וגםשכל בחינות אבא בז"א בפנים נים לפָ אבא מאיר  יסוד רסח

שהם שני המטות עשו וערב רב, שהם  ,באלכסוןבאר ומן וענני כבוד, וכאן יבאר תחילה הארות שהם 
המקבלת  רחלאינו מאיר לצד אחור ששם היא  אךל מיסוד אבא. בצידי דור המדבר ויעקב. והכ

 באחוריים. אימאהארותיה מ
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 . רסטהארה אחרת ב[ע" בנ]אוצרות דף דור המדבר, ועושה שם 

' אהארות,  ב' מאל דיעקב העומד בשורה החיצונהדרך זה הם עושים בימין ושועל 

 ג'שורות, וכל שורה יש בה  ב'לשמאלו. באופן שדרך פנים ממש דז"א יש  א'לימינו ו

דרך ז"א  ביושרהארות, וההארה האמצעית שבכל שורה מהם היא מכוונת ממש 

, אמנם כולם הם דרך פנים אלכסוןכנגדו ושני ההארות לימין ושמאל נוטים אל ה

 א ונבארם עתה בפרטות. דז"

האמצעית היא דור  ,הארות ג'לז"א מצד פניו, יש בה  הסמוכההשורה הפנימית הנה 

 רע' המטות הם בימין ובשמאל, והנה בספר הזוהרבהמדבר, אשר כבר נתבאר לעיל, ו

נקרא מטה  ב'-נקרא מטה סתם הנקראת מטה ה', וה אחדאמרו כי ב' מטות הם ה

דור המדבר, ומטה האלהים היא  בימיןגד מטה ה' היא האלהים, ומטה סתם שהיא כנ

 , כי שם אלהים הוא דינין בגבורה. שמאלםב

להיות הארתם דרך נטיה באלכסון,  הראשונה' סיבות, ב-קריאתם מטות הוא לוענין 

נוטים אל  אלאשאינם לא כנגד צדדי ז"א בימינו ובשמאלו, ולא ביושר דרך פניו, 

 ו'זעירא, כי צורתו כעין  ו'יא שנודע שהיסוד נקרא ה ב'-האלכסון בקרן זוית. וה

וי"ן ולכן נקראו וארוכה, ואלו ההארות יצאו מיסוד אבא, והם הארות ארוכות כעין 

 . רעאמטות, כי המטות הם צורת ווי"ן ממש

להיות כי עיקר הארה שבשורה היא היוצאת ביושר, לכן עיקר הארה שבשורה והנה 

                                                             
שורות ויבאר אותם בהמשך בפרטות. וכולם מיסוד דאבא  ג'-מונה את ההארות שיוצאות ב כאן רסט
באלכסון מטה האלהים  הצדדיםדור המדבר ויעקב וכן מ פניםסביבותיו, הארות ישירות בבתוך ז"א ש

 כן ערב רב ועשו.ומטה משה ו
א : ח ע"א"ח"ב דף מזוה"ק פרשת בשלח  רע ִשים ְשמָּ ֵרם ֶאת ַמְטָך, ִדי ֵביּה רָּ ֵרם ֶאת ַמְטָך ְוגֹו'. הָּ ה הָּ ְוַאתָּ

ַעְרקּון ִמֵּני א, יָּ א ַקִדישָּ א ְשמָּ ן ִדֶיחמּון ַמּיָּ א, ְוֵכיוָּ א ַקִדישָּ א ִדְשמָּ ְך ְבִסְטרָּ א, ַאְרִכין ְידָּ ּה. ּוִמַקֵמיה ַקִדישָּ
ְך ְלַמּיִ  ִנין ְדַההּוא ַמֶטה, ִאְצְטִריְך לָּ א, ְדִסְטִרין ַאֲחרָּ א ֲחדָּ ְדָך, ְלִסְטרָּ א, ּוְנֵטה ֶאת יָּ ין )נ''א )נ''א קמיה( ְוַעל דָּ

ִנין.   ליה למלין( ַאֲחרָּ

שּום ַהשֵ : תרגום ֵרם ֶאת ַמְטְך, ֶשבֹו רָּ ֵרם ֶאת ַמְטְך ְוגֹו'. הָּ ה הָּ ְדְך ַבַצד ֶשל ַהֵשם ְוַאתָּ דֹוש. ְנֵטה יָּ ם ַהקָּ
יו )לפניו(. ְוַעל ֶזה ּונְ  נָּ דֹוש, ֵהם ִיְבְרחּו ִמֶמּנּו ּוִמְלפָּ ן ֶשַהַמִים ִיְראּו ֶאת ַהֵשם ַהקָּ דֹוש, ְוֵכיוָּ ְדְך, ַהקָּ ֵטה ֶאת יָּ

ֲאֵחִרים ֶשל אֹותֹו ַהַמֶטה  ִדים הָּ ד, ֶשֶאת ַהְצדָּ ֵרְך אֹותֹו ְלַמִים )לדברים( ֲאֵחִרים. ְלַצד ֶאחָּ  ִהְצטָּ

י ֶאְלָעָזר בִׁ א, ְדִזְמִנין ִאְתְקֵרי ַהאי ַמֶטה, ָאַמר רִׁ ים, ֲחֵמינָּ ַמר ַמֵטה ְדֹמֶשה, ּוְלִזְמִנין ִאְתְקֵרי ַמֵטה ָהֱאלהִׁ . אָּ
א, ַשפִ  בָּ א סָּ א ְדַרב ַהְמנּונָּ ַמר, ר' ִשְמעֹון )תרי הוו והכי אוקימנא( ְבִסְפרָּ אָּ א ְדֻכְלהּו ַחדיר קָּ , ֵבין ֵתימָּ

א, ּוְנֵטה ֶאת  ה. ְוַעל דָּ א ִדְגבּורָּ א ִסְטרָּ א ְדֹמֶשה, ְוַהאי ַמֶטה, ְלַאְתֲערָּ א ְבִריְך הּוא, ּוֵבין ֵתימָּ א ְדקּוְדשָּ ְדָך, ְידָּ יָּ
ה א ִדְגבּורָּ א, ְדִאיהּו ְבִסְטרָּ אלָּ  ... ע"כ.ִדְשמָּ

ַמר ַרבִ : תרגום א אָּ ִמים ַהַמֶטה ַהֶזה ִנְקרָּ ִאיִתי ֶשִלְפעָּ ר, רָּ זָּ יםי ֶאְלעָּ א ַמֵטה ָהֱאֹלהִׁ ִמים ִנְקרָּ ַמֵטה , ְוִלְפעָּ
ַמר, ֹמֶשה ֶפה אָּ א, יָּ בָּ א סָּ ַמר ַרִבי ִשְמעֹון ]שנים היו, וכך בארנו[ ְבִסְפרֹו ֶשל ַרב ַהְמנּונָּ , ֵבין ֶשֻכָלם ֶאָחד. אָּ

ה. ְוַעל ֶזה ּוְנֵטה ֶאת ֶשתֹאַמר ֶשל הַ  רּוְך הּוא, ֵבין ֶשתֹאַמר ֶשל ֹמֶשה. ְוַהַמֶטה ַהֶזה, ְלעֹוֵרר ַצד ַהְגבּורָּ דֹוש בָּ קָּ
ה ְדְך, ַיד ְשמֹאל, ֶשִהיא ִמַצד ַהְגבּורָּ   ... ע"כ.יָּ

שיצאו  ב(באלכסון.  הטיהמלשון שהם יוצאים ב א(נקראו מטות למה הביא כאן ב' סיבות הנה  רעא
 . מטותלכן נקראו  ו'וכן המטה הוא צורת ו' דאבא שהוא  יסודמ
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, אך ב' המטות העומדים באלכסון טפלים מדברדור ה' היא האמצעית הנקרא א-ה

הארה האמצעית הנקרא  שניהבשורה ה הזרך דל אליה, כי הארתם מועטת. וכן ע

ההארה, וב' ההארות העומדות באלכסון טפלים אליו, כי הארתם  עיקר, היא יעקב

 מועטת. 

הוא נקראו על שמו מטה משה, ו ןכם מטות אלו שניהן נתנו למשה רבינו ע"ה, וגוהנה 

לסיבה הנ"ל, כי שניהן יצאו מיסוד אבא אשר שם היא בחינת משה רבינו ע"ה, בהיותו 

מתעלם תוך ז"א כנודע, שבו נתון דעת דז"א דמצד אבא, וכמו שכל מה שברצון יסוד 

אבא לעשות עושה על ידי אלו פעולותיו, שהם אלו המטות שבחוץ, כן משה רבינו ע"ה 

האלכסונות  ב'בארו . והרי נתרעבו המטות ופשוט הואאל דייל היה עושה כל פעולותיו ע

 שבשורה ראשונה הסמוכה לז"א.  דור המדברב' צדדי -שב

עצמו אשר בשורה החיצונה הנה הם ערב רב יעקב ב' צדדי -ב' אלכסונות שב ואמנם

 אמרושה מ ודסה לכן נתגיירו. וזימין , ולפי שנשמתם באים משם שהוא צד ימיןמצד 

, ַעְמָךֶלְך ֵרד ִכי ִשֵחת )שמות ל"ב ז'( ות דמשה רבינו ע"ה בסוד שהערב רב הם ניצוצ

קום במ כר, ומת במדבר בעבורם, כי רצה לתקנם כנזרעגךכל אשר על כן טרח בעבורם כ

 . חרא

יעקב היא בחינת עשו אחיו, ולהיותו מהשמאל לא נתגייר.  שמאלהארה שב ואמנם

                                                             
כל מה שנעשה למטה בעולם הזה הוא מרכבה לאורות ופעולות עליונות של המאציל וכאן הנה  רעב

במצריים היו האותות והמופתים צריכים להעשות במצריים ויסוד באבא שהוא בעולם הזה משה רבינו 
פעולותיו של יסוד דאבא על ידי המטות שהם הארות יסוד דאבא עושה את האותות במצרים שהם 

  המופיעות בעולם הזה כמטות של משה.

:שמעתי דרשה מפי מו"ה בשערי רחמים ג' שאלה קע"הוכן השדה עמ' ת"ט  תבפאדרוש יפה ראה 
ֶדָך )הי"ו( ]זצ"ל[ פירוש פסוק )שמות ד' ב'(  השד"ה ה ַמה ֶזה ְביָּ יו ְיהֹוָּ ובזה  ַוּיֹאֶמר ַמֶטה:ַוּיֹאֶמר ֵאלָּ

זה הענין אפילו שני אנשים ביחד לא יוכל לומר מה זה בידך ודאי רואה  א(הפסוק יש כמה תמיהות 
אמרו הכל  נוירבות ,אלא הכוונהשהוא מטה בידו, כל שכן הקב"ה כיצד שואל אותו מה זה בידך וכו'. 

רמז לו הקב"ה למשה רבנו ע"ה , על זה יראת שמים ביד האדםבידי שמים חוץ מיראת שמים, נמצא 
הטייה לטוב או רוצה לומר מה זה בידך, רוצה לומר איזה בחינות מהעולם ביד האדם, אמר לו מטה, 

. ויאמר השליכהו ארצה וישליכהו ויהי לנחש וינוס משה יראת שמים ביד האדם רוצה לומרלרע ח"ו, 
רוצה לומר זנבו ויהי למטה בכפו, , ויאמר אחוז באמר לו למשה למה ברחת כיון שזה בידךמפניו, 

, ורמז אחוז בזנבו, אם לא יסייעוהו מן השמים לא יוכל האדםאפילו יראת שמים שהיא ביד האדם 
התעוררות תחילה מן האדם ואחר כך מסייעין אותו מן השמים. ה' יזכנו לחזור בתשובה רוצה לומר 

 שלמה. ע"כ. 
עבר ה' בי תויבאורך וזה בקיצור: על הפסוק  .ספר הליקוטים פרשת ואתחנן דף נ"ה ע"גראה  רעג

כדי ליישר את העם  בעיבוראמר להם משה לישראל )לערב רב( שהוא צריך לחזור בכל דור  למענכם
טעום מדרך הישר והוא מחזיר אותם בכל דור, לדרך האמת. וזה מה שהערב רב מעורב בהם שלא יָּ 
רב שילמד מכאן והילך יהיה לך  נביאים רבן שלשעד עתה הייתה  רב לךשאמר הקב"ה למשה בהמשך 

 גילוי אליהו. משמע שמשה בא בעיבור בכל דור הוא בא לגדול הדור ואותו גדול הדור מקבל ע"כ. אותך
שהוא בעיבור אצלו  על פי משה, והוא מדריך את העם הרי אליהו הנביא מלמד את משהשמלמד אותו 

 והוא זוכה לגילוי אליהו בזכות עיבור משה בו.



 אוצרות חיים                                                קעו

ב, אך בב' צדדיו הארתם מועטת, וכבר ביארנו שעיקר ההארה היא באמצע שהוא יעק

ואמנם הארת השמאל היא יותר מועטת מן הימין כנ"ל, שלכן נתגיירו הערב רב ועשו 

 לא נתגייר:

אותם שבשורה הפנימית הקרובים לז"א אין החיצונים נוגעים ונאחזים בהם כל גם 

כך, אבל עשו וערב רב שהם רחוקים מז"א בשורה החיצונה שלטו בהם החיצונים 

 מבערב רב להיותו מהשמאל כנזכר.  יותר, ובשמאל שהוא עשו שלטו רעדרביות

תבין ענין ערב רב שכל כך טרח משה רבינו ע"ה לגיירם כי היו ניצוצותיו  ובזה

ו ממש, וכמ [עמך] .ַעְמָךֶלְך ֵרד ִכי ִשֵחת )שמות ל"ב ז'( , וכמו שאמר הכתוב רעהכנזכר

מצד אבא שבז"א הנקרא דעת עליון, לעיל שדור המדבר היו מבחינת הדעת ד אמרנוש

. גם בלעם היה דעתגימטריא  ערב רב, ולכן גם רעוגם הערב רב נמשכין משם כנודע

, ֶעְליֹוןְוֹיֵדַע ַדַעת )במדבר כ"ד ט"ז(  כתובשו מבחינת קליפה הנאחזת בדעת הזה, כמ

ם, עליון ממש. ולכן היה מקטרג בדור המדבר, לפי כי בו היה דבוק, ואחר כך נפרד מה

 ולכן היה שונא אותם מחמת קנאה. 

ענין עשו שכל כך טרח אביו לקרבו תחת כנפי השכינה לברכו, כמו שכתוב  גם תבין

ו)בראשית כ"ה כ"ח(  ק ֶאת ֵעשָּ , לפי שיצחק הוא מצד שמאל שהוא הגבורה, ַוֶּיֱאַהב ִיְצחָּ

תראה  גםגם עשו הוא מצד שמאל דיעקב והיה נמשך מתוך יסוד עליון דאבא כנזכר. 

                                                             
אחיזה לחיצונים ומהשמאל יותר מאשר  יש יותרזמן שההארות מתרחקות מז"א  הרי שכל רעד

 מהימין.
ומה גם אותם הנשמות של הדור ההוא של מרע"ה וכבר נתבאר  :...שעה"כ דף ע"ט אע"בראה  רעה

 תאלא שהם יצאו אל הקליפו הדעת נתוכן כל הדור ההוא הם מבחיהדעת  נתנו כי משה הוא מבחייאצל
עצמו כנודע ולכן שת  נתאבל משה היה מבחי שתשנים קודם שנולד  ק"לותם טיפות קרי בבת היילס

שנה כי אחר כלם נולד  בק"ל אדה"רואינו כשאר טיפות רעות של  ותרא אותו כי טוב הואעליו אתמר 
)במדבר י"א ולכן אמר משה עליהם  בדמות שדין ורוחין וליליןשת בדמותו כצלמו אבל האחרים היו 

יוְ ט"ו(  , וזה אחד שכנה הכתובברעתם היה לו לכתוב אלא  רש"י... ע"כ ע"ש. ראה שם ַאל ֶאְרֶאה ְבָרָעתִׁ
 מתיקוני סופרים בתורה. ע"ש.

רצה  מעצמושם ביארנו כי ענין זה משה והנה  :שער רחל ולאה באוצרות חיים דף מ"ט ע"דוראה גם 
)שמות י"ג  , ולא כן ציוהו השי"תכינהלזכותם ולהכניסם תחת כנפי השלצוות מצוה זו אל הערב רב, 

ל ְבכֹור, רק ב'( ֵאל], ַקֶדש ִלי כָּ םוזה שאמר [ ִבְבֵני ִיְשרָּ יתִׁ ּוִׁ  יוד )כתוב בלא. ולא אני, אתה, ֲאֶשר צִׁ
הבא מן היסוד  הדרך נתהוא בחיֶלְך ֵרד ִכי ִשֵחת ַעְמָך )שמות ל"ב ז'( ואומרו ( םצויתָ והמשמעות אתה 

ֶרְך)ישעיהו מ"ג ט"ז( סוד אל המלכות, ב . וכמו שיש דרך ליסוד דז"א במלכות התחתונה ַהּנֹוֵתן ַבּיָּם דָּ
 )שמות ל"ב ח'( הזה אמרהדרך ועל  .דדאח ד'רחל, גם יש דרך עליון בדעת ז"א במלכות העליונה לאה 

רּו ַמֵהר ִמן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצִּויִתם קוב"ה ייחוד עשיית העגל את ... ע"כ. הכוונה כאן שבטלו במעשה זה של סָּ
 ושכינתיה, שהוא עוון פלילי. 

, וכמ"ש בזוהר פרשת תשא כי יש ערב רבובזה תבין, למה נקראו  :...שער הפסוקים דף כ"ב אע"א רעו
המתפשטים  מן החסדים התחתונים. והענין הוא, כי יש נשמות דהשחתת זרע, וערב זעיר, ערב רב
זעירא, ואז אוחזים בהם הקליפות, ומתערבים טוב ברע,  ו' ראדזעיר, ויוצאים דרך יסוד הנקבגופא 
, ו' רברבאוהנה הדעת  .עצמו כנז"ל מן הדעת העליון. ואלו שבדורו של משה, היו ערב זעיראונקרא 
 ... ע"כ.:דעת 'הם בגימערב רב , ולכן ערב רבזעירא ולכן היו נקראים  ו'בינונית, והיסוד ו' והת"ת 



 קעז                     הישועה                        אוצרות   

]יו"ד ה"י וי"ו,  ,יו"ד ה"י ,כי עשו נאחז ביסוד דאבא מבחינת אחוריים שלו, שהם יו"ד

, ורוצה להתאחז צדק' מ, ועם עשרה אותיותיו גיקפ"ד' משהם גי[ יו"ד ה"י וי"ו ה"י

, ואז בהתקרב ובהתאחז צדק רעז, ורוצה להתקרב אליוכרביעקב שהארתו מרובה כנז

ה כי כן גימטריא שניהם שוים ועיין במ שוין בגימ'( )בע"ח נעשה עשו שהם עם יעקב,

על שמו של יעקב שהוא בגימטריא ב' שמות אלהים עם עשר אותיות  רעחעיללביארנו ש

ִשיםט( "ב, כ"בפסוק )בראשית ל רעטשבהם, וגם נתבאר ִריתָּ ִעם ֱאֹלִהים ְוִעם ֲאנָּ  . ִכי שָּ

 ודסה דינים. וז נתם בחיב' שמות אלהים אלו היה רוצה להתאחז בהם עשו להיות ומן

א ַיֲעֹקב ֵמֵאת ְפֵני " )בראשית כ"ז ל'( פסוק ִביו ג[ע" בנ]אוצרות דף ַוְיִהי ַאְך יָּצֹא יָּצָּ ק אָּ  ִיְצחָּ

א ִמֵצידֹו ִחיו בָּ ו אָּ יציאות אלו שיש ביעקב, ועם זה  ב'ענין  רפ, וכבר נתבאר לעיל"ְוֵעשָּ

ד ' יציאות ונעשה יעקב עבעקב יובן תשלום הפסוק, כי כוונתו לספר שאחר שיצא י

ועשו אחיו גם כן בא ועמד בצידו השמאלי דיעקב  מחוץ לז"א בשורה החיצונה אז שם

                                                             
 491 צד"ק. שכן עשו יהיה גימ' יעקבואם יתחבר עם  צד"קאותיות הרי  עשרועוד  קפ"ד-ש הרי רעז

עניות לראה נר"ת  הרמ"ז והרנ"ש אות רס"ח נלעד"ן. ראה הגהות ו"עש=673הכל  481 ב"יעקועוד 
י ֵעָשו ְבֹכֶרָך מה שאמר יעקב )בראשית כ"ז י"ט( בקיצור תן )שפירא( עיין שם באורך ונעתי ד כוונתו ָאֹנכִׁ

עולה  יעקב וצדקהרי  בצדק שהלך לשדה של הקלי' ובלוקחו מקומו מתלבש עשואת מקום  שהוא לקח
צדק , אך כשבא עשו מן השדה ורוצה להתחבר עם צדק הרי י עשו בכורךכאנלכן יכול לומר  עשו גימ'
ה ַעד ְמֹאד , ולכן )בראשית כ"ז ל"ג( רשעגימ'  ועשו ה ְגֹדלָּ דָּ ק ֲחרָּ ַּגם  ית כ"ז ל"ג()בראשואמר ַוֶּיֱחַרד ִיְצחָּ

ְהֶיה א ֶרַשע שלא הייתה מרמה וזה סוד פסוק )תהילים מ"ה ח'(  ,ָברּוְך יִׁ ַהְבתָּ ֶצֶדק ַוִתְשנָּ הכוונה שצריך אָּ
 , ע"ש באורך. היה צריך להיות מן השמיםאת עשו הרשע וכך לשנא 

, פירוש שבקטנות וזה שאמר הכתוב לא יעקב יאמר עוד שמך וכו':... שער רחל ולאה סוף פרק ב' רעח
מוחין, שהקטן אין  ב' ז"א יש לו מוחין דקטנות מבחינת שם אלהים כנ"ל, שבזמן הקטנות אין לו רק

. )עם י' אותיות(. וראה גם יעקבשמות אלהים שהם גי' ב' רק חו"ב, והם  שלישישהוא מוח ה דעתבו 
 .שער הפסוקים פרשת וישלח דף י"ז ע"א

למטה כנ"ל, וזה  ודוחין את המוחין דקטנותין המוחין דגדלות, לפי שנכנסשם בהמשך וז"ל:...  רעט
. הנה ע"כ ורה עמהם ויכול לדחותם למטה, והבן זה היטב:וכו', כי ש רית עם אלהיםכי ששאמר 

ֹשרּובדומה משלי ח' ט"ז:  ִרים יָּ הושע י"ב (.רלב"ג: יעשו שררה בממשל )ימשולו מצודת ציון... ִבי שָּ
ַשר ֶאל מַ : ה' ּיָּ נּו:וָּ ם ְיַדֵבר ִעמָּ ֶאּנּו ְושָּ ה ַוִּיְתַחֶּנן לֹו ֵבית ֵאל ִיְמצָּ כָּ ל בָּ ְך ַוּיֻכָּ : וכאשר נעשה שר מצודת דוד ְלאָּ

 אל המלאך, המלאך בכה ויתחנן לו.
 יעקביובן טעם שנקרא שמו  כתבנושה מם ע והנה:... פרק א' שער הארות זו"ן דף נ"ב ע"אסוף  רפ

 .באדרא רבא דף קל"חדפסיק טעמא כנזכר  יעקב יעקב. גם יובן ענין יבקע לשון בקיעה, שיעקב אותיות
יציאות, והענין  ב'יעקב,  יצא יצאגם יובן סוד פסוק ויהי אך ( אות ח'על אתר יין הרקח )ראה ב ע"א

ואחר היא בקיעת יסוד אבא עצמו, א' בקיעות,  שתיהוא כי הנה בחינת יעקב אינה יוצאת אלא על ידי 
יציאות  ב', וגם יעקב, והוא כלי גוף דז"א עצמו, ואלו הם שני פעמים ב'וקעים מסך אחר האורות ב כך

 . ע"כ הנזכרים בפסוק.

הנה לעיל ביארנו שאלו הם :... שער המלכים פ"דבוכן  בשער יעקב ולאה תחילת פרק א'לעיל הנה 
 לותארו באצי, ולא ירדו בעולם הבריאה רק נשבחינת אחוריים דאו"א שנפלו בעת מיתת המלכים

שיעקב הוא מאחוריים של אבא )יש"ס( שנפלו בגבול  הרי... ע"כ. במקום רחל שהיא נוק' דז"א
ויסוד דאבא ב' אחוריים דיש"ס  א'פרצוף יעקב  נעשה שמהםב' בחינות האצילות ושם ביארנו שיש 

 שמאיר בו.
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 שני אחים ממש תאומים זה עם זה.  רפאכנזכר, ועל ידי זה נעשו

כי הנה ביאור זה מדבר בעת לדתם ויציאתם לאויר העולם וכפי  הז קשה לפיוהנה 

אמנם ביאור  זמן רב בעת נטילת הברכות. חראפשט המשך הכתובים נראה שמדבר 

פי הנ"ל, , כי יש בו תמיהא גדולה כזו"ןוג בענין זו סוד גדול ונעלםהענין הוא כך והוא 

מזדווגים פנים בפנים, היכן זו"ן שהרי יעקב עומד בפני ז"א כנזכר לעיל, ואם כן כשה

 . רפביש לה מקום לרחל נוק' דז"א לעמוד שם

א ִמֵצידֹווזה בפסוק זה תשובת שאלה זו רמוהנה  ִחיו בָּ ו אָּ , והענין כי הנה בזוהר ְוֵעשָּ

דא"ת ב"ש ביארוה שם בענין זיווג זו"ן, ואיך  ית"אבלפ"א בענין א רפגשיר השירים

הקלי' מתרחקות משם בעת ההיא, ונמצא שכאשר רחל נוק' דז"א באה להזדווג עם 

דושה, הנה הוא יוצא והולך ז"א אז עשו שהוא בחינת הקלי' אף על פי ששורשו הוא בק

ּהז( "ב, כ"אל השדה ההוא של החיצונים כנודע, בסוד )דברים כ אָּ ֶדה ְמצָּ שהוא  ִכי ַבשָּ

ולפי שעשו נוטה אל  רפדסטרא דחורבא כנזכר בספר הזוהר ראהנק תמדור הקליפו

הקלי' לכן הולך אל השדה ההוא לצוד ציד, ואז יעקב יורש מקומו ולוקח ברכתו שהיא 

אותה הארה שהיא נמשכת לו מיסוד אבא בהיותו שם בצידו של יעקב, ועתה בחינת 

 . הברכותיעקב כל אותם  לוקח

בזוהר שיר השירים שאין הסט"א שם לקיחת הברכות במרמה, יובן במ"ש ואמנם 

                                                             
בזמן הברכות  הפסוק אלא דורש שמה שהיו תאומים הוא מתגלה הדבר כאן פשטלכאורה אינו  רפא

שאחר שיצא יעקב בא עשו לידו בצידו, וצריך להבין, והכל משלים מה שלמעלה ונעשה למטה. וכמו 
 שמבאר.

ומבאר שם שצריך יעקב  יעקב ורחלשעוסק בשאלה זו בעניין זיווג ראה שעה"כ דף ל"ג סוע"א  רפב
, כך יזדווגו יעקב עם רחלדד עצמו בנצח ז"א ורחל תבוא לעמוד בהוד ז"א ויהיו שניהם פנים בפנים ולצ

, שהוא זיווג בשבתות וימים עם רחלז"א כאן הרב מדבר על זיווג  אך וזה בימי החול בכוונת שים שלום.
  טובים.

ומתי  ורחל ז"אשהם  ישראל ורחלומזכיר שם גם מבאר הרב כמה סוגי זיווגים שיש  בשעה"כשם  גם
בדף ק"א ע"א ליקוט  שבו והחלמה להרב לשם )הקדו"ש(ערים שמות וספר הקדזיווגם וראה גם בסוף 

  בסוף הספר. בעיונים והרחבותע"ש. וראה סיכום נפלא על כל הזיווגים שבכל השנה. ב' 
שצריך האותיות להתחלף וסוד  דף פ"ב ע"אהוא בבדפוס ליוורנא  ז ע"א"דף סמרגליות זוהר חדש  רפג

הוא לפי דפוס  על זה המתוק מדבשש ראה פירוע"ש.  זיווג זו"ןחילוף אותיות בא"ת ב"ש ושם רמז 
 ליוורנא .

ֶדה. :.. ע"ב-זוה"ק פרשת חיי שרה קף קכ"ב סוע"א רפד ֶדה ְוִאית שָּ ית ָשֶדהְבִגין ְדִאית שָּ ן  אִׁ אָּ ל ִבְרכָּ ְדכָּ
 . ֶדה ֲאֶשר ֵבַרכֹו ְייָּ ֵמר ְכֵריַח שָּ ה ְדַאְת אָּ ין ְכמָּ ית ָשֶדהְוִקדּוִשין ֵביּה ַשְריָּ ה  ְואִׁ אָּ ֲאבּו ְוֵשיצָּ ל ִחירּוב ּוְמסָּ ְדכָּ

ין.  ְריָּ ִבין ֵביּה שָּ טֹוִלין ּוְקרָּ  ְוקָּ

ֶדה. : תרגום ֶדה ְוֵיש שָּ ֶדה  ֵיש ָשֶדהִמשּום ֶשֵּיש שָּ כֹות ְוַהְקֻדשֹות בֹו שֹורֹות, ְכמֹו ֶשֶּנֱאַמר ְכֵריַח שָּ ל ַהְברָּ ֶשכָּ
יֹון ְוהֶ  ֶדהְוֵיש שָ ֲאֶשר ֵבֲרכֹו ה',  ה ְוִכלָּ ן ְוֻטְמאָּ ל ֻחְרבָּ בֹות ְשרּוִיים בֹוֶשכָּ הרי הוא שדה של  . ע"כ.ֶרג ּוְקרָּ

 הקלי' לשם בורח בסוד כי בשדה מצאה.



 קעט                     הישועה                        אוצרות   

, שמכריזין שיבואו כל פמלייא רפההולך משם רק על ידי מרמה ותחבולה שעושים לו

לא יחפוץ  מלך זקן וכסיל ראתנה הקלי' הנקשל מעלה לראות בכבוד המלך, וה

בתבונה לראות בכבודו של מלך, ואדרבה הולך מדעתו ומתרחק משם, ובין כך ובין 

 כך מזדווגים המלך והמלכה, ויעקב לוקח ברכותיו. 

שאלמלא ידע שכוונתם הוא להזדווג לא היה הולך משם כדי לקחת חלקו מן  נמצא

שמרמין אותו, ועל ידי זה לוקח יעקב העליון  מההמרהשפע ההוא הנשפע אז, וזו היא 

ברכותיו של עשו, שהנה אז הולך יעקב במקום עשו, ושם מקבל הארותיו שהם סוד 

הברכות, ואז נשאר מקום יעקב פנוי, ושם באה רחל אשר היתה עומדת באחור כנודע, 

אופן וחוזרת עם ז"א פנים בפנים בהיותה עומדת במקום יעקב, ואז מזדווגים יחד, ב

שאין מקום לרחל לעמוד פנים בפנים עם ז"א להזדווג עמו, עד אשר עשו ילך אל השדה 

לחורבא כנזכר, ואז יעקב יורש מקומו וברכותיו והארותיו, ואז רחל עומדת במקום 

 . וזוכרה יעקב, והבן הקדמה זו

אין ענין זה רק אחר שמתו כל דור המדבר, שאז נתבטלה הארת דור המדבר ואמנם 

בין רחל  אין הפסקגם כן לאה אשת יעקב כנזכר לעיל )פרק א'(, ובזה  אתרהנק

העומדת במקום יעקב אל הז"א להזדווג עמו, כיון שאין שם בחינת דור המדבר כמו 

שיתבאר לקמן )פרק ג'( בעזרת ה', אבל כל זמן שהיו דור המדבר קיימים היתה אותה 

קומה, ולא היה זווג לרחל הארה דבחינת לאה אשת יעקב הנק' דור המדבר שם במ

דור המדבר  ראתישראל, אבל הזווג היה מיעקב עם בחינת לאה זו הנק ראעם ז"א הנק

 . רפוכנזכר לעיל

אחר שנזדווגה רחל עם ז"א אז עשו בא מן השדה, וחוזר ונכנס במקומו שלא והנה 

 שרימו אותו כנזכר, כדי שלא יקבל ד[ע" בנ]אוצרות דף הלך משם אלא על ידי המרמה 

הברכות הניתנות בעת הזיווג, וכאשר רואה ומרגיש בדבר שהכל היה במרמה כדי 

א ַיֲעֹקב ֵמֵאת ְפֵני )בראשית כ"ז ל'( שיעקב יקבל הארותיו וברכותיו,  ַוְיִהי ַאְך יָּצֹא יָּצָּ

א  ִחיו בָּ ו אָּ ִביו ְוֵעשָּ ק אָּ דיעקב כבראשונה, ששם הוא מקומו, בצידו מן השדה ויושב ִיְצחָּ

                                                             
 ובשעתא:... זוהר חדש שיר השירים דף ס"ז סוע"א כנ"ל או בליוורנא בדף פ"ב ע"אראה שם  רפה

גא, וכיון דחמת ליה, אתעבידת מסכנא, ברזא דאת דאמרת נזכירה דודיך מיין, אתקריב ההוא מקטר
: ק' אדל , בגין דלא יסאב מקדשא. וההוא מקטרגא פשיט זנביה בחידו, לקבלא מעינוגי דחדוא, ועד'

, ועיילת באת ד'. ואיהי אתייא ומתעברא מאת וההוא מקטרגא ערק', ץ, ואתגלייא משריםעד דאמרת 
 :משרים, הא ו"ף. , הא משריםה"ץ. וכדין אתגליין משרים. ה'

 זכאין עמאמתחלפי אתוון, מאתר לאתר, ומדרגא לדרגא, וכולא ברזא דאתוון דאורייתא.  ועל דא,
... ע"כ. ראה פירושים שם כשהיא , דאינון מתדבקי במלכא עילאה, וכולא אתתקן בגינייהוקדישא

ומזדווגת, ראה רואה שהמקטרג מגיע היא נעשית דלה ועניה ואז בורח משם ואז הופכת להיות ה' 
 באורך.

  רפו



 אוצרות חיים                                                קפ

, ואז צועק בקול מר על שרימוהו, כרתש שיעקב לקח ברכותיו במרמה הנזואז מרגי

 שהוא לא חשב שהיו מזדווגים אז, שאילולי כך לא היה הולך:

  



 קפא                     הישועה                        אוצרות   

 גרק פשער הארות זו"ן 

 

נבאר ענין המרגלים, וענין שלש מתנות טובות שנתן הקב"ה לישראל, באר ומן ועתה 

ך חזרו שלשתן על ידי משה. וגם בו , ואחר כרפזוענני כבוד, על ידי משה אהרן ומרים

דור  ראתשבזמן דור המדבר היה הזווג יעקב עם לאה הנק עיללכתבנו שה יתבאר מ

המדבר, ואחר שמתו דור המדבר אז נתבטלה לאה זו ונכנסה רחל במקומה, והיה 

 . רפחז"א עם רחל הזאת פנים בפנים-הזווג מ

ים תחתם, אז נתבטלה אותה הוא כי כאשר מתו כל דור המדבר ואת בניהם הק והענין

הארה הנקראת דור המדבר אשת יעקב, כי על ידי החטאים שחטאו דור המדבר 

נתבטלה ונתעלמה ההארה הזאת, ונכנסה תוך שורשה שהוא היסוד דאבא שבתוך 

צדדיה כנזכר לעיל, שהיא כללות כל השורה  שני, היא וגם ב' המטות שברפטז"א

שהרי במטות ההם לא נשתמש אחר כך הפנימית הקרובה לזעיר נתבטלה כולה, 

רז"ל שלא נשתמש יהושע רק בכידון, כנזכר בספר  אמרושו יהושע כי אם נגנזו, כמ

הארות אלו יוצאות  ג'-ח( גבי מלחמת העי, אך לא במטה של משה, לפי ש"י 'יהושע )ח

 מיסוד אבא שהוא בחינת משה, ולכן במות משה נסתלקו ג' הארות אלו. 

ול למיתת משה וכל דור המדבר ולא נכנסו לארץ כנען, ובניהם דרא תבין טעם גדובזה 

אחרא נכנסו, וזה תמיהא גדולה. והנה בספר הזוהר פרשת בראשית דף כ"א ביארו 

                                                             
, אהרן, וענני כבוד משה מן ,מריםבאר כאן לא כתב לפי הסדר היה לו לכתוב לפי סדר המתנות  הנה רפז

גם מפני כבודו, והמתנות שמנה באר תחילה  אותו אך לפי שחוזרות כולם על ידי משה נראה לכך הקדים
 .נני כבודעואחר כך  מן אחר כך מיםלפי החשיבות שחשוב וחיוני ביותר 

בסוף המדבר נתבטלה  הרי דוראלו שנכנסו לארץ  רחלמבני ישראל מקום שאלה איך נולדו  וכאן רפח
כמו שביאר לעיל וכן בהמשך שכל השורה הראשונה נתבטלה דור המדבר ושני המטות.  ארבעים שנה

וד אפשר , שבשבת אין חטא ולא חרבן בית המקדש, ועישראל ורחליש זיווג  שבתותשבהתירוץ נלע"ד ו
רק אלו שהיו קיימים  מיעקב ולאה דור המדברלומר שכבר כשנגזרה הגזרה כבר לא היו נשמות חדשות 

אך לא נולדו חדשים. ונלע"ד שגם נכנסו מבני ישראל חיותם היו מרכבה לדור המדבר והיא נתנה להם 
עשרים וראה  לארץ מבוגרים מבני ששים ומעלה שהיו בזמן חטא המרגלים וגם אלו שלא הגיעו לגיל

ִמי ַהֹהְלִכיםבעל הטורים על הפסוק )שמות י' ח'(  : שהגזרה הייתה מבן עשרים עד בן ששים, וזה ִמי וָּ
ֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְךשאמר   . ִבְנעָּ

כשנבנה יעקב  א'בחינת הארות:  ג'-נבנית מ דור המדברקשה וצריך להבין זה היטב, שהרי  וכאן רפט
ועוד כשנעשה תפילין ליעקב האור בעוברו  ב'ח שבין ז"א ליעקב. וָּ ֵר בְ  הארה האור העובר אליו משאיר

של תפילין דיעקב שחוזר  אור חוזראחר כך נגמר בניינה על ידי  ג'הארה. עוד שוב דרך שם ומשאיר 
 בשורה השניהעדיין יעקב קיים אם לכן ו. דור המדבר, שהיא לאה דיעקב קשר של תפיליןועושה שם 

שכידוע  נלע"דהשורה הראשונה שבהכרח היא נעשית בכללות ולא בפרטות בפני עצמה. איך מתבטלת 
אומר  והריהארה שאין לה מרכבה בעולם הזה מתבטלת ונעלמת בתוך שורשה שהוא יסוד דאבא. 

לפרטים נוספים  צריך עיוןאלו. ועוד  נסתלקו ג' הארותובמות משה  הארות משהבהמשך שהם 
 .נלע"דבסוגיא. ע"כ 



 אוצרות חיים                                                קפב

שרומז ברחל נוק' דז"א, והיא הנקראת  רצשבניהם היו מסטרא דיהושע, דאיהו סיהרא

הארות אלו  ג' ארץ ישראל, ולכן נכנסו שם, אבל משה ובני דורו שהיו מבחינת

, לכן בהסתלקותם נסתלקו גם הם, כי משם שורשם, מעלה יתירההנזכרים שיש להם 

דור המדבר אשר  ראתכי בעודם קיימים לא היה זווג לזו"ן, רק אל יעקב ולאה הנק

 ובניהםמהם יצאו נשמת דור המדבר מן הזווג הנזכר, וכשנסתלקו נסתלקו גם הם. 

יכנס לארץ ישראל, כי ארץ היא הנוק' כנודע, וישראל שהיו מזווג רחל עם ישראל זכו ל

 הוא בעלה ז"א וזהו ארץ ישראל. 

( 'ד 'מה שאמר משה רבינו ע"ה לאותם שזכו ליכנס לארץ ישראל )דברים ד וזה סוד

ה אֱ -ְוַאֶתם ַהְדֵבִקים ַבי , פירוש כי הנה ה' אלהיכם הוא ֹלֵהיֶכם ַחִּיים ֻכְלֶכם ַהּיֹום-הֹוָּ

 . ז"א ורחל

 ורדור המדבר לא היתה דבוקה עם ז"א כנזכר לעיל )פרק ב'(, אבל רחל היא אחוהנה 

ְוַאֶתם בהתדבקות גמור עם ז"א, עד שצריך נסירה להפרידם כנודע, ואמר להם  ורבאח

ה ֱאֹלֵהיֶכםממש ַהְדֵבִקים  עמו, לכן חיים  הדבוקה, לפי שאתם מבחינת רחל ַביהֹוָּ

, אבל אבותיכם דור המדבר כלם תמו רחלהיא כנגד כלכם ליכנס לארץ ישראל, ש

ומתו שאין להם אותו התדבקות, ולכן אין נכנסין לארץ ישראל, שאינם מבחינתה, 

  :רצאלמעוטי אבותיכם ואתםוזה שאמר 

                                                             
יש אל הת"ת ושלשה אל המלכות לפי שהת"ת  שלשה שמותוהנה :... בשעה"כ דף י"ז סוע"גה רא רצ

בעולם  חרס וסהרבעולם היצירה.  חמה ולבנה .בעולם הבריאה שמש וירחהם נקראים  כותוהמל
 ע"כ ע"ש. העשיה.

ארץ לכאורה איך אם לא היה חטא המרגלים היו נכנסים כולם הרי וכאן צריך להבין עניין עמוק  רצא
, יעקב אבינו כשפגש את רחל בקיצור, עניין זה עמוק וארוך ונבאר ישראל היא רק לאלה שנולדו מרחל

כשלבן החליף  אך. ולאה כלולה עימהשהיא כוללת כל הקומה  שכינה עילאה רחל הגדולהחשב שהיא 
 . שכינה תתאהשעדיין היא רחל הקטנה בחינת  הבין את רחל ונתן לו את לאה

י"ד שלח )פרשת  רש"י, ]כמו שכתב המרגלים וזה המשיך לחטא בחטא העגלוטאים לא היו ח ואם
, אלא שהמתין להם עד שתתמלא סאתם, וזהו שמשעשו את העגל עלתה גזרה זו במחשבהלפי ל"ג( 

לארץ ישראל  היו נכנסיםע"כ[.הרי בלא חטא  .שנאמר וביום פקדי, במרגלים ופקדתי עליהם חטאתם
והיו יכולים גם משה ודור המדבר שהם מאותה שכינה עילאה,  הגדולה לרחלשהיא הייתה רומזת 

ורק אלו תתאה שהיא שכינה  ברחל הקטנה, ארץ ישראל רמוזה רק אך אחר החטא, בחינה להיכנס
לפי זה הקושי שהיה בזמן השופטים והמלכים עד החורבן ולא מובן שבחינתם ממנה יכולים להיכנס, 
והגיע הזמן להיכנס לארץ לצמיתות  למדנואחרי שנות גלות ארוכות  הצליחו לעלות קומה, ורק עכשיו

ולאה כלולה בה יחד קומה גדולה  עילאה רחל הגדולהואז הארץ תרמוז על שכינה  ולעלות קומה
 קומות.  ב'בארצנו קוממיות 

וארוכים וכשתעמיק בהם תבין מה מצבנו בימינו ואיך הארץ לאט לאט שהייתה רומזת  והדברים יפים
 שכינה עילאהותעלה להיות בחינה של  עולה קומהכינה תתאה בתחילת חזרתינו אליה לאט לאט לש

, שיהיו בה כל מעלהעם ירושלים של  מטהשל  ירושליםכעיר שחוברה לה יחדיו ב' קומות בקרוב 
 זהווגם כסאות לבית דוד.  ג'ושם ישבו כסאות למשפט, ב' ששם עלו שבטים שבטי י"ה,  א' המעלות

לשם . ראה מעלותשל -מעלההאלו וזהו ירושלים של המעלות בחוש מתקרבים ואז יהיו בה כל רואים 
 . ותשמח.מ"ד ע"ג עד דף נ' ע"גהחל מעמוד  הקדמות ושערים



 קפג                     הישועה                        אוצרות   

  



 אוצרות חיים                                                קפד

  דרק פשער הארות זו"ן 

 

מה היתה כוונתם ליכנס לארץ אחר שאינם מבחינה זו כנזכר,  רצבענין המרגליםונבאר 

ו נו ע"ה מה עלה בדעתו, וגם השי"ת למה לא נתרצה בשליחות ההוא, כמוגם משה רבי

מה  א[ע" גנ]אוצרות דף לדעתך, אבל אני איני מצוה לך. וגם לידע  ְשַלח ְלָך רצגרז"ל אמרוש

היא בחינת המרגלים בעצמן, והשליחות והפעולה בעצמה מה עניינה, ומי הם יהושע 

 כך.  וכלב שהיו מכלל המרגלים ויצאו מכללם אחר

שמשה הוא מבחינת יסוד אבא שבתוך ז"א מן החזה  רצדהענין הוא שהנה נתבאראבל 

ולמטה, ואף על פי שהארותיו הם דור המדבר וב' המטות כנזכר, עם כל זה היתה 

מא אף בזמן שהארת דור המדבר יאת רחל אף על פי שהיא מהארת א גםכוונתו לתקן 

ה -יְ ט( "י 'ז"א בסוד )משלי ג מאירות ותזדווג רחל עם שתיהןקיימת, ויהיו  ְכמָּ ה ְבחָּ הוָּ

ֶרץ הבנים ז' , כי אבא הנקרא חכמה בטבעו הוא לאהוב את בתו היחידה בין יַָּסד אָּ

, ולסיבת תיקון זה שלח שליחות המרגלים ההם לארץ ישראל רצהכנזכר בספר הבהיר

 כנודע. רחל שהיא 

                                                             
גם בפרק הקודם יעד לנו בתחילתו לבאר את עניין המרגלים ולכאורה הוא פנה לבאר לנו הנה  רצב

המדבר שלא נכנסו לארץ ישראל ובין אלו שכן נכנסו.  דברים אחרים, והוא שיש להבין ההבדל בין דור
ומכאן נבין שכל זה מוכרח להבנה טובה יותר את עניין המרגלים ולכן הקדים את המבואר בפרק 

 הקודם.
וכי אדם זה בורר חלק רע לעצמו  שלח לך מדעתךשלח לך אנשים אמר ריש לקיש  :...ד ע"ב"סוטה ל רצג

... ויחפרו לנו את הארץ בעיני ולא בעיניו של מקוםמר ריש לקיש הדבר אבעיני והיינו דכתיב וייטב 
 . הרי דורש ריש לקיש מהפסוקים עצמם שמדעתו שלח ולא היה זה נח להקב"ה.ע"כ

, כי הוא סוד מש"ה'נהר הוא ה'רחובות מ'אול שור"ת  וז"ל:.. פרק ד'סוף שער הנקודים ראה  רצד
 ... ע"כ.היסוד של אבא כנודע

היא הנוק' נבנית  ביתבחכמה יבנה ה' , וכן ברתאיסד  אבאקים ואימרות על זה כמו יש עוד פסו הנה רצה
, וזה בהרבה מקומות גם בכוונות רואים עניין ביתוהנוק' נקראת  חכמהעל ידי ובאמצעות אבא הנקרא 

ומה היא בי"ת דכתיב בסופה )משלי כ"ד  וז"ל:... נ"ה סימןובספר הבהיר לרבי נחוניא בן הקנה זה. 
ולקשטה אלפים באחד על אשר לבנותה , עתיד הקב"ה יבנה, נבנה לא נאמר אלא חכמה יבנה ביתבג( 

 . ביתיבנה החכמה . אבא שהוא ע"כ.. היתה

עשה  ששת ימיםוגו', אמר לו חברו וכן קבלתי מדכתיב כי  ששת ימים עשה ה'כי  :בסימן נ"זשם  ועוד
וכן  ז' הןאת השמים ואת הארץ, והא  נאים עשה הקב"ה, ומאי הם ששה כליםה', כמה דאת אמר 

, מלמד שיום השבת מקיים כל הנפשות שנאמר וינפש, מאי וביום השביעי שבת וינפשכתוב )שם( 
לפי מה שמבואר כאן וכן בהרבה הרי . כל הימים כל הספירות מתברכים מיום השבת. ע"כ... וינפש

 בששתהספירות שנבראו ששת ם ששת ימים אלא הבולא  ששת ימיםמקומות בזוה"ק מפני מה כתוב 
ולקבל  בששתימים עשה יי' ולא כתיב  ששתהה"ד כי :... זוה"ק חלק ג' דף ש"א ע"בהימים. ראה 

וחד לקיימא לון ולאנהרא לון כל חד  שבעה זכאי קשוטברא קב"ה בארעא  שבעה יומין עלאיןאינון 
אברהם יצחק יעקב יוסף משה  ושתיל להו כל חד וחד בדרא דאתחזי ואינון אבהן דעלמא לקבל יומיה

וכנגד  שביעית שבתהבנים היא  'זבין  המלכות נוק' שביעית ע"כ. ו' אבות כנגד שש ספירות הרי אהרן
 .דוד מלכות



 קפה                     הישועה                        אוצרות   

בהאירם ברחל המרגלים האלו הם ניצוצות דהארת משה יסוד אבא, אשר  והנה

הנקראת ארץ ישראל, נקראו אז מרגלים שהולכים לרגל את הארץ לא להם, כי 

 שורשם אינם משם רק מהארת דור המדבר:

בחינת אלו הניצוצות הנקראים מרגלים המשולחים מיסוד אבא לרחל ארץ כנען  והנה

ם מא המגולייהוא באופן זה, שהנה נודע כי יסוד אבא הוא מוקף ומסובב מהארות דא

מא ימהחזה ולמטה, ונודע שאורות דאבא יוצאין דרך פני ז"א ולחוץ, ואורות א

כי בצאת אורות  רצועיללבאר כמו שנתוהנה יוצאות דרך אחורי ז"א ולחוץ אל רחל. 

מא עצמה שכנגד פנים, וגם ידאבא דרך פני ז"א ולחוץ להאיר ביעקב, פוגע באורות א

באופן שגם ביעקב יש קצת ניצוצות  מוציאים עמו לחוץ להאיר ביעקב ודור המדבר,

  .מאידאורות א

מא העומדים בצד פנים דיסוד אבא רוצים לחזור לאחור יכך בהיות האורות דאהנה 

ללכת להאיר ברחל פוגעין ביסוד אבא, ובוקעין אותו ועוברין בתוכו ויוצאין לחוץ 

א, להאיר בנוק' רחל, ואז בהכרח מתערבין בהם קצת ניצוצות אורות דיסוד אב

מרגלים ששלח משה  ראיםענין הניצוצות דאבא הנקוזהו ויוצאין לחוץ אל הנוק' רחל. 

 . כריסוד אבא כנז נתלתור את הארץ שהיו מבחי

בכח אלו הניצוצות וההארות דמשה הנקראים מרגלים, חשב משה שבכחם ועל והנה 

כי גם  אפילו בזמן שדור המדבר קיים, ניםפבנים ידו יתוקן רחל, ותחזור עם ז"א פ

ִשיםפסוק  ודסה הארות אלו משם הם. וז כי אנשים אלו  ומרלוצה , רְשַלח ְלָך ֲאנָּ

 אזהם, והנה לא עלה בידו תיקון זה, שלא היה אפשר לרחל להתקן  שלךמניצוצות 

בזמן דור המדבר, ולכן מתו כולם ולא נכנסו לארץ ישראל  בלבדע"י אלו המרגלים 

 עז"ה:זולתי יהושע וכלב, כמו שנבאר ב

  

                                                             
הוא יוצא דרך הפנים  יסוד אבא להאיר ביעקבשהנה כשנבקע  ביאר וז"ל:... 'ארק פלעיל הנה הרב  רצו

של  מתערבין קצת ניצוצותהפנים בלבד, ושם אותם שהם בצד  מאיפוגע בחסדים דאדז"א, ואז 
. להאיר ביעקבביחד , ויוצאין לחוץ אבאהיוצאין מיסוד  עם האורותדאימא מצד פנים החסדים ההם 

 . ע"כ

איך גם מצד הפנים אורות יסוד דאבא מתערבים עם אורות דאימא שמסבבים את יסוד דאבא, הרי 
מבאר בהמשך שהאורות דאימא מצד  גםהמדבר.  שבתוך ז"א ויוצאים מז"א להאיר ביעקב וגם בדור

ואלו  הארה ממנוולוקחים קצת  דרך יסוד דאבאעוברים מקצתן  לאחורפנים בעברם להאיר בנוק' רחל 
ראה לעיל הערה אחרונה  . רחל ארץ ישראל.לארץ לא להםשהם מיסוד דאבא שעברו  המרגליםבחינת 

 דפרק הקודם הארכנו בזה.



 אוצרות חיים                                                קפו

 פרק השער הארות זו"ן 

 

מאמר אחד הובא בספר הזוהר פרשת תצוה  סודנבאר תחילה  רצזשנבאר אותם וקודם

. קיצור רצחדף קפ"ד ע"ב וז"ל, בתרין נקודין אתפרשת מלכו דשמיא סטרא דקדושה

נקודה דירושלים  א'נקודה עילאה טמירא דגן עדן, ו א' נקודות הם ג'דבריו הוא, כי 

נקודה  א', וכרתא לחוד, ולא דכל עלמא כמו נקודת גן עדן הנזאמצעיתא דישוב

 דסט"א של החורבא. 

, כי כבוד אלהים הסתר דבר. וראוי להעלימו נעלם מאדביאור המאמר זה הוא  והנה

דע שהנה בראש יש כמה מיני נקבים וחלונות באותם הכלים לצאת מתוכם האורות 

העינים והפה, אבל הגוף הוא סתום ' ב' אזנים וב' נחיריים וזלהאיר לחוץ, והם 

ומוכרח הוא שצריך שיהיו בו חלונות לצאת האור הגנוז תוך הכלים לחוץ ולהאיר אל 

 העומדים שם הם הנבראים כולם. 

מהם דרך פנים, והם נקודת פי הטיבור ופי היסוד  ב' ,נקבים בגוף ג'מצינו ראינו  והנה

 כרים' נקודין הנזגונים, ואלו הם ' באחור שדרך בו יוצאין השמרים אל החיצאונקב 

כאן. ואף על פי שנקודת הטיבור סתומה בהכרח הוא שיצא משם קצת אור והבל 

 . רצטשהרי בהיות התינוק בסוד העיבור טיבורו פתוח כנודע

                                                             
שהמרגלים וגם כל דור המדבר לא זכו להיכנס לארץ זולתי כלב ויהושע פרק הקודם סיים  לעיל רצז

" הוא ביאור יהושע וקודם שנבאר אותםוצריך לבאר בחינתם איך זכו להיכנס. ולכן פותח הדרוש "
וכלב מהיכן יצאו שורש נשמתם וכדי לבאר עניינם צריך להקדים כמה ידיעות בעניין מקום יציאתם 

 והם עצמם יבארם בסוף הפרק.שהוא טיבור ויסוד דז"א, 
א  וז"ל פרשת תצוה דף קפ"ד ע"ב קוזהו חלק מהזוה" רצח ְלכּו ְשַמיָּא, ִסְטרָּ ַשת מָּ ִבְתֵרין ְנקּוִדין ִאְתְפרָּ

א,  יָלּה, ְוַחד ְדָעְלָמא ְדָאֵתיִדְקדּושָּ א ִבְתֵרין ְנקּוִד ַחד דִׁ א ַקְּיימָּ ה, ְוַעל דָּ אָּ ה ְטִמירָּ אָּ ה ִעלָּ ה , ְנקּודָּ ין: ְנקּודָּ
ּה,  א ְתחֹותָּ ּה ַקְּיימָּ ּׁשּוָבאִדילָּ יָתא ְדָכל יִׁ א, ְירּוָשַל ם, ֶאְמָצעִׁ ה ְטִמירָּ אָּ א ִעלָּ א ֵמִאימָּ א ְדַנְטלָּ יהּו ַּגן . ְנקּודָּ אִׁ

ִריבּו ְוִישּוֵעֶדן ְדַאְרָעא ל ִסְטִרין, ְדחָּ א, ְלכָּ ְלמָּ ל עָּ א ְדכָּ ִעיתָּ א ְבֶאְמצָּ א, וְ , ְדַקְּיימָּ א.בָּ ְלמָּ ל ִסְטִרין ְדעָּ ע"כ.  כָּ
 .כאן ציוה להעלימושהאריך שם.  שער מאמרי רשב"י פרשת תצוהע"ש באורך. וכן ראה 

 שיש בראשדרך הפנים הוא סיטרא דקדושא. וקשה כאן מפני מה הביא הרב עניין הפתחים  הנה רצט
ר רוצה לבאר שתי לכאורה אינו עניין המאמר הזה כלל שהוא מבאר נקודין שבגוף דווקא. שכן המאמ

 נקודות של קדושה שיוצאות מתוך ז"א דרך פנים. 

שמשני נקודות  "מלכו דשמיא סטרא דקדושהאתפרשת נקודין שבאמת המאמר אומר "בתרין  ונלע"ד
. וכמו שמבאר בהמשך שמחציו ולמעלה אין ישוב שהאורות סתומים ים אלינושמ מלכות תניכראלו 

 לחוץ. ואינם מתגלים ואין הארות נמשכות 

, לא מתגלה לנו בעולם כלל של העליוניםבראש האדם שהארתם  ז' פתחיםשמביא בהמשך שיש ומה 
. ובזמן ואחד סתוםולכן נראה שרוצה לבאר לנו מה שאמרו חז"ל עשרה פתחים באדם, ט' פתוחים 

ח , כמו שמבאר שבעיבור כל הט' פתחים סתומים ורק הטיבור פתוופי הטבור פתוחסתומים  ט'עיבור 
לענייננו לבאר מכאן רוצה ו. סתוםוהטבור ט' פתוחים ומשם העובר מקבל כל מזונו, וכשנולד אז ה

כמו שמבאר שמשם גן  יצאת אורותו פתח פי הטבור הוא גם מקוםהיות והטבור בעיבור פתוח הרי ש
 .נלע"דכמו שמבאר ע"כ  שכלב יצא משם שורש נשמתועדן הארץ ועוד 



 קפז                     הישועה                        אוצרות   

רק אל בחינת היסוד, בין יסוד  נקודהתחילה צריך להודיע שלא יצדק לשון והנה 

כדי שתבין  וזכור כלל זהא ביסוד הנוק' כמ"ש. דדוכרא בין יסוד דנוק', אבל עיקרו הו

והוא הנקרא נקודה דאמצעיתא כי בחינת נקודת היסוד  שלשונות הזוהר בענין נקודה

הוא באמצע הגוף, ואם כן צריך עתה להודיע איך ג' נקבין הנזכרים הם בחינת נקודת 

 יסוד או דדוכרא או דנוקבא. 

והיסוד הנה הטיבור גם כן הוא נקודת ב' הנקודות דדרך פנים שהם הטיבור  ואמנם

מא המתלבש תוך זעיר מסתיים בחזה דז"א, יא ב[ע" גנ]אוצרות דף יסוד כנודע, שיסוד 

מא המסתיים בחזה, יותכף תחתיו הוא הטיבור שהוא ענין יציאת האורות מיסוד א

מא יומרוב הארתם בוקעין ויוצאין לחוץ במקום הטיבור, ולכן הטיבור סתום בסוד א

מא עילאה טמירא יא הנקודה דנטלא מאיעלמא דאתכסייא, וזו ה ראתאה הנקעיל

  .שאמא אשר שם בטיבור דזעיריוכו', כי היא נקודת היסוד דא

תתאה היא פי היסוד דז"א ממש, ואף על פי שעיקר נקודה אינו אלא ביסוד  ונקודה

טה כי הנה נתבאר אצלינו בענין שיעור קומת פרצוף רחל מהחזה ולמ דעהנוק'. 

באחורי ז"א, איך תפארת דרחל שהוא גופא דילה מכוון כנגד יסוד דז"א, ושניהם 

מסתיימין כאחד, ונמצא כי פי יסוד של הזכר הארה היוצאת משם הוא ממש כנגד 

יסוד דרחל שבאחוריו, ונמצא כי זאת הנקודה תתאה היא ביסוד דרחל המכוון ממש 

סוד רחל אינה באתכסייא כמו יסוד , וזו הנקודה של ישבכנגד פי היסוד דז"א הנזכר

מא שהיא מלובשת תוך תפארת דז"א ממש, אשר זו היא סיבת קריאתה עלמא ידא

בפירוש ספרא דצניעותא בסוף  ז"א מכסה ומלבישה כמבואר אצלינו דאתכסייא, כי

                                                             
 או דאימא דנוק'יסוד , ומשתדל להוכיח שהוא בחינת בחינת היסודא מכאן משמע שנקודה הוהנה  ש

 וז"ל שם... בחינת המלכותשהרב מבאר שנקודה היא  בשער רפ"ח סוף פרק ב'או דנוק' דז"א. וראינו 
בלבד וכל השאר  נקודה א' נתכי המלכות נשארה באצילות בבחי מותמקו כמהשאנו אומרים ב ודסה וז

היא בחינת המדרגה הראשונה  הנקודה ההיאכי הנה  והבן זהריאה, מתמעט ממנה ויורד אל הב
 על שם מה שנשאר ממנה באצילות. נקודה ג"כ. הרי שהמלכות היא נקראת ע"כ... שבכולם בלבד

, התחיל מטבור ומבאר ששם יסודהמשימה הראשונה להוכיח שכל מקומות אלו הם בחינת הנה  שא
מסתיים בחזה דז"א והאורות בגילוי נמשכים משם  שכן בתוך ז"א הוא יסוד דאימאהוא בחינת 

 נוק' הוא בחינת יסוד יסוד דז"איוכיח שגם בהמשך ויוצאים דרך הטבור שגם הוא בחינת פתח כנ"ל. 
 . יסוד נוק'וגם לנקודה השלישית יש בחינת 

מו כדעת דנוק' שכן בדרך כלל יסוד דז"א הוא כנגד  ,מצב מיוחדנו ציור כדרכו הרב מביא להנה  שב
יבאר שהיסוד בהמשך הדרוש הזה ועוד, וכן שכתב שעה"כ דרוש ה' דחזרת העמידה דף מ"א ע"ג 

 .  איננה בפועלאך אפילו כאן  שיש מציאות כזוורק רוצה כאן לבאר  כנגד הדעת דרחלדז"א הוא 

שהיא באחור הוא בקבלתה הארות ממנו ת"ת דנוק' מצב זה בפועל שיסוד דז"א מסתיים בסוף ו
בהיות  עד קרוב ליסודהמגיע בנוק'  לבוש יסוד דז"אלענייננו יש מציאות ציור מצב כזה ש .באטב"ח

כנגד . אע"פ שכאן מדברים על יסוד דז"א, הנה יש לו מצב שהוא אטב"חרחל באחור ומקבלת הארות ב
וק ורח אע"פ עדיין לא ביאר כנגד יסוד דנוק' שיסוד דז"אמציאות כזאת יש  הרי. לענייננו 'יסוד דנוק

 . אטב"חמהבנתנו. ראה בהמשך עיונים והרחבות ביאור ה



 אוצרות חיים                                                קפח

 :והבן זה מאד שגפרק קמא באומרו, אתא מפתחא דכליל שית ומכסיא פתחהא

היא פי היסוד דז"א אשר גם שם הוא יסוד דרחל מכוון כנגד נקודה תתאה זו שואמנם 

, הנה כנגדה יש נקודה שלישית באחור ז"א, שדרך בו יוצאין כרכנגדו ממש כנז

לעיל. ולעד"ן ששמעתי ממורי זלה"ה כי גם בזה שייך  כרהשמרים אל החיצונים כנז

דקדושה,  יסוד כי שם יש יסוד דנוק' דקלי' המכוון ממש כנגד נקודת האחור זה נתבחי

 נקודת החורבא כמ"ש.  ראתוהיא נק

 נתאצלינו כי בחי בארנבא לבאר לשון המאמר אמר בתרין נקודין וכו'. הנה נת ועתה

ם  )תהילים פ"ט ג'( עולם הוא ז"א, בסוד ַמְרִתי עֹולָּ ֶנהֶחֶסד אָּ , שהוא הראשון מו"ק ִיבָּ

חסדים  , בסוד חמשהשדשנה ת"קדז"א. ונודע כי ז"א הוא עץ החיים מהלך 

שנה,  ת"ק, וכן העולם כולו מהלך ת"קהמתפשטות בו, כי כל אחד כלול עד מאה הרי 

 . ז"אונמצא כי כל העולם הוא בחינת 

צד פנים שבו הוא קדושה גמורה, וצד אחוריים שבו יש שם צד אחיזה אל ואמנם 

החיצונים כמ"ש. והנה צד הפנים מתחלק לב' בחינות כי מחציו ולמטה אשר שם 

מא מגולים, שם הוא בחינת הישוב, שבו שוכנים אנו בני אדם, וכנגד זה ים דאהחסדי

 ארץרחל ראת המקום עצמו מהאחור הוא מקום עמידת רחל נוק' דז"א, וזה סוד שנק

 רא, לפי ששיעורה הוא שיעור הישוב הנקישראל ראהנק ז"אבסוד ארץ ישראל, ארץ 

                                                             
בהיות אימא רובצת על האפרוחים לתת להם מוחין היא נכנסת הנה"י שלה בז"א והיסוד הנה  שג

אינה יכולה להתייחד עם אבא וזה הרי צוות, ו' ק , הנקרא מפתחא דכליל שית שהואבהיותו בתוך ז"א
מבואר שם שיש  בשער המוחין באוצרות פרק א'וראה  נקרא שז"א סתם פיתחאה הוא היסוד שלה,

דף כ"ג שער מאמרי רשב"י ראה  שבין או"א. הזיווג התדירישלא לבטל  נה"י חדשיםצורך לבנות לה 
היא בית הרחם  היסוד שלהונודע כי  וז"ל:... פירוש ספרא דצניעותא פרק א פרשת תרומהסוע"א 

ופתח היסוד שלה סתום  מכסייא פתחאה דאימא שלה. והיא פתח שלה ובהיותו גו גלגלתא דז"א
ד"ה ויאמר לה ליקוטים דף ע"ה ע"ג וכן  זוה"ק תרומה דף קע"ז ע"א.. ע"כ ע"ש. ראה עוד וסגור.

 .חנוכהבכוונות  פרי עץ חיים דף ק"ט ע"באלקנה. וכן 
עץ אי בר אלע הודהירבי  רמא:... שער מאמרי חז"ל דף ז' ע"בזה שאינו כפשוטו ראה להבין קצת  שד

עץ החיים  ראתוכל מי בראשית מתפלגים מתחתיו כו' נודע הוא כי הבינה נק חיים מהלך ת"ק שנה
אהי"ה היא  א'ה :שמותב' עלאה  מאונודע כי יש באי דף ל"ג ע"ב וארא רשתבפ זוהרהפר בס כרכנז

מנין כ ע"געם עשר אותיות המלוי הם  הוי"ה דס"גהוא  ב'וה ,עם הכוללע"ץ ' משהוא בגי דיודי"ן
 אהי"ה דיודיןעניינו הוא כי האחוריים של  ת"ק שנה מהלךהאמנם היותו  עץ החיים ודסה וז החיים

ואם תסיר  ."יהו"ד י"י הל"ף א ,ו"די"י הל"ף א ,"יהל"ף א ,ל"ףאכזה  מ"דתקהוא בגי'  כרהנז
הלך עץ מנמצא כי  ת"ק' מישארו אותיות המלוי בגי מ"ד' מאותיותיו הפשוטות של אחוריים שהם בגי

ותיבת כר. כנז ת"קהמתפשט בתוך האחוריים הפשוטים הם  כרוהתפשטותו שהוא המילוי הנז החיים
אשר באימא כי המלוי של האחוריים שבו המלואים שהם  כרהנזס"ג רומז גם אל ההוי"ה ד מהלך
שער מאמרי רשב"י מאמר זה מבואר ב ע"כ... עם הכולל מהלך' מוהמלוי לבדו הוא בגי קס"ובגימ' 

. ע"ש אורך נוק' הוא ת"ק שנה, וכן ז"א הוא ת"ק שנה: משם משמע גם שאורך דף י"ז ע"א. ושם ע"ב
צריך לעיין ולהבין שהכל אינו  מהלך ת"ק שנה. הרי שמה שכתוב זוה"ק וארא דף ל"ג ע"בוראה 

 כפשוטו.
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 . שהז"לר אמרושו את פירותיה, כמ מריצהשהיא  םשל ארץ, ע

שהיא עומדת באחור שהוא מקום החורבא, סופה לחזור פנים בפנים בעת  יפל ע ףוא

רחל ישובא ולא חורבא  ראת, ולכן נקשוהזיווג, ושם לא יש אחיזה אל החיצונים כנודע

 ח"ו, כי חוזרת אל פנים בעת הזיווג:

מחציו ולמעלה דז"א מצד הפנים שהוא מהחזה ולמעלה, אין כנגדו ישוב,  ואמנם

שהאורות הם סתומים שם ואין שם הארות נמשכות לחוץ כדי ששם ישבו בני אדם, 

ארץ,  ראתעלמא סתימא, ושם מקום לאה כנגד האחור אשר איננה נק ראולכן נק

, אמנם שם שזעלמא סתימא כמבואר אצלינו ראתואינה בחינת ישוב, כי גם היא נק

ן הארץ, הנקרא גן עדמחציו ולמעלה מצד פנים, הוא מדור אל הנשמות הנעלמות, 

ה  (ד"אשר עליה נאמר )ישעיה ס תָּ אָּ  וכו'. עלמא סתימא. ַעִין לֹא רָּ

כאשר נעריך אורך כל גופא דז"א, יהיה נקודת מחציתו פי הטיבור אשר כנגדו  והנה

גן עדן הארץ, שהיא נקודה טמירא אמצעיתא דכל סטרין, בין בבחינת הישוב, בין 

כנזכר, ושם באמצעו יש ההוא עמודא דנעיץ חציו העליון שאינו ישוב  נתבבחי

. וכאשר נחלק הישוב לבדו שהוא מחצי ז"א ולמטה שחזוהרהפר בס כרבאמצעיתא כנז

                                                             
 ,אדמה ,לתב ,ארץתקופותיה  ד'שמות נקראו לארץ כנגד ד' רשב"ג מר א :...ב"ג י"י בארראשית ב שה

 . ע"כ. את פירותיה מריצהשהיא  ניסןכנגד תקופת  ארץ ,ארקא
, ועיקרה הוא בפניםאע"פ שהיא לפעמים באחור שזהו שלב לפני שעוברת לפנים רחל חשיבות  להבין שו

ה, ִאְתֲחֵזי ֵליּה ְלַיֲעקֹ :... זוה"ק סוף פרשת ויצאראה  אָּ א ַתתָּ א, ַעְלמָּ ִכי אֹוִליְפנָּ א ֲחֵזי, הָּ ה ְדִאְתֲחֵזי ְותָּ ב, ְכמָּ
א ְיִכיַלת,  א ְדלָּ ין ְבֵביָתא ַעד ְדֲהוּוֵליּה ְלמֶשה, ֶאלָּ ְבטִׁ א ְבהּו. ּוְכֵדין, י''ב שִׁ ְתַדְחַיית ָרֵחל, ְלִאְתַקְשרָּ , אִׁ

א. ּוְכֵדין )תהלים א ְדֵביתָּ א ְבֻכְלהּו ִשְבִטין, ְוֲהַות ִעְקרָּ ַלת ִאיִהי ֵביתָּ תקיג(  ּוְנטָּ י ֲעֶקֶרת ַהַביִׁ יבִׁ ַמר מֹושִׁ . אָּ
יןַיֲעֹקב,  ְבטִׁ ימּו י''ב שִׁ ְשַתלִׁ ְמָנא ְדיִׁ א ְבהּו, ָהא ָמָטא זִׁ א, וִאְתַקְשרָּ א ֵייחּות ֵליּה ְלֵביתָּ א ִדְלֵעילָּ , ּוַוַדאי ַעְלמָּ

ְתַדְחָייא ַקֵמיּה ְסְכָנָתא ָדא אִׁ א ֶאפּומִׁ א, לָּ כָּ א . ִאי ִתימּות הָּ א, לָּ א דָּ א ְבַאְרעָּ ְלִמין. ולא עֹוד, ֶאלָּ אן ְלעָּ ֹוק ִמכָּ
א ִיְשַתִלי ֵחל ֶאת יֹוֵסף, ַעד לָּ ה רָּ ְלדָּ ָך, )בראשית ל( ַוְיִהי ַכֲאֶשר יָּ א. ְבִגין כָּ א ֵביתָּ מָּ .. מּו ִשְבִטין.ִאְתֲחֵזי ְלַאְשלָּ

  .ע"כ

אך רחל בארץ לא  גילוי שכינה בארץטים היה שב י"בשתמות לכן עזב את לבן ואז על ידי  ידעהרי 
. להבין דף מ"ז ע"ב)הקדו"ש( לשם הקדמות ושערים ראה  הייתה צריכה למותנשלם תיקונה ולכן 

אז שכינה הבן הי"ב בנימין והשכינה תתאה ועילאה היא רומזת, וכשנולד  עיקר הביתחשיבות רחל 
מפני שלא נגמר תיקונה  כה לעלות למעלהוהיא צרי( ילדה בנימין)זה התחיל בקבר רחל שם  בארץ

 למטה בארץ. ע"ש.
שהיא מא, ועוד יהיא דינין קשים מאד, מפני שהם אחוריים דאלאה  וז"ל:.שער רחל ולאה פ"ב שז

 .סתימאה. הרי שלאה היא עלמא ע"כ.. עומדת למעלה במקום הסיתום
יָתאב:... זוה"ק פרשת ויקהל דף ר"י ע"אראה  שח ֳקֵבל ְדַהאי ְר  ְֶּאְמָצעִׁ א, לָּ א ֲחדָּ א ִפְתחָּ א, ַקְּיימָּ ִקיעָּ

א, ְבַחד  א ְלֵעילָּ א ִדְלַתתָּ ִתין ִמִגְנתָּ א, ַפְרִחין ִנְשמָּ א, ִדְבַההּוא ִפְתחָּ א ִדְלֵעילָּ א ְדֵהיְכלָּ יץִפְתחָּ )ויחי  ַעמּוָדא ְדָנעִׁ
ְנָתארי''ט ע''א(  א. ְבגִׁ  בגן עדןדר של עליית וירידת הנשמות ע"ש באורך. כל הס ע"כ, ַעד ַההּוא ִפְתחָּ

 זה מעין מעלית.  עמוד ממדור למדור דרך

ֵתי ַהאי ֹבֶקר, וז"ל:  זוה"ק תרומה דף קכ"ט ע"בראה  וכן ְסַטר ָדרֹוםַכד אָּ יץ בִׁ , ְלגֹו ְמִתיחּו ַעמּוָדא ַחד ָנעִׁ
א.  א, ְדַעל ַגֵבי ִגְנתָּ ְנָתאַבר ֵמַההּוא ַעמּוָדא, ְדאִׁ ִדְרִקיעָּ יץ ְבֶאְמָצעּו ְדגִׁ ִהיר ִבְנִהירּו יהּו ָנעִׁ א, ִאיהּו נָּ א דָּ . ְוַעמּודָּ

א א ֲחדָּ א ַעְנפָּ א, ַקְּיימָּ א. ְבַההּוא ַעמּודָּ ונָּ א ְדַאְרְגוָּ מָּ . הרי כאן הביא סוג עמוד ע"כ ...ִדְתַלת ַגְווִנין, ְמֻרקָּ
 אחר שהוא נוסף על אותו עמוד שבאמצע.ע"ש. היעב"א.



 אוצרות חיים                                                קצ

 ירושליםעד סיום הרגלים יהיה נקודה האמצעית פי היסוד דז"א אשר נקודה זו היא 

 שהיא באמצע הישוב כנודע, והיא נקודה באתגלייא:

לה אין בו דבר כלל, ומחציו ולמטה יש בו נקודה מצד אחור דז"א מחציו ולמעואמנם 

, ומכאן יוצא הארה אל שטהשלישית באחור, אשר משם יוצא הפסולת ושמרי המאכל

נקראים צואה בלי מקום, וכמו שאמר  רהזבודה החיצונים, וזה סוד שהקלי' והע

 פשראי , כי משם הם ניזונים ומצד הפנים אֵצא תֹאַמר לֹו )ישעיהו ל' כ"ב( הכתוב

לחיצונים להתאחז, ולכן הושם הצינור הזה באחוריים, כי שם נאחזים וניזונים 

, אשר עבודתה פעור ראתהנק רהזבודה שיש ע ג[ע" גנ]אוצרות דף סוד הנמרץ וזה כנזכר. 

נה ממש, ואין שפע נמשך לה זולפעור עצמו ולהוציא הזוהמא אליה, כי זהו מ שיבכך

 כי אם על דרך זה. 

וא מהחזה ולמטה, והוא ממש מכוון מבפנים כנגד נקב וצינור היסוד דאבא ה והנה

ַוִּיְקֹבר ֹאתֹו ( 'ד, ו"האחור הנקרא פעור, וזה סוד מה שאמרו רז"ל על פסוק )דברים ל

ב]ַבַגי  , שכל זמן שפעור עולה ומקטרג רואה למשה שהוא מּול ֵבית ְפעֹור [ְבֶאֶרץ מֹואָּ

ו, ואינו מקטרג על ישראל והדבר מבואר. יסוד דאבא קבור ונטמן, ונרתע לאחורי

ענין זה של פעור איך הוא קשור עם העורף שהוא  שיאובענין פרעה מלך מצרים ביארנו

 פרעה ע"ש היטב. 

נקודה אמצעיתא דחריבו דעלמא, שהוא מקום אחיזת הקלי'  ראתנקודה זו נק והנה

נקודה  המחריבים העולם, ולהיות שהם בחינת החרבן והשממון, לכן לא הושמה

בחצי עליון דז"א מצד האחוריים, ואינו דומה לצד פנים שיש בו ב'  שניהאחרת 

 נקודות כנזכר. 

הדבר לפי שבאחור הוא מקום סטרא דחורבא כנזכר, ולכן כנגד חציו התחתון וטעם 

שהוא ישוב העולם הזה התחתון יש כנגדו אחיזה אל החיצונים שהוא נקודת החורבא 

מא יא ראכר, אבל בחציו העליון שהוא ענין גן עדן הארץ הנקבחינת נקודת האחור כנז

עילאה סתימא אין שם כנגדו אחיזה אל החיצונים מצד האחור, כי אין החיצונים 
                                                             

הקליפות ומקום יציאת  נתוהנה מסוף הדיקנא יצא ממותרות בחי :...שעה"כ דף א' ע"גראה  שט
שבהם בסוף אדם המותר הזה הוא נקב האחור העומד בין נצח והוד תרי ירכין בבחינה החיצונית 

ֶנהדעשיה  . הרי שהמזון הזה לקלי' הוא ע"כ... אשר שם סמוך לו הוא מקום הקליפות וזהו סוד ִיפָּ
, אשר יצרואצלינו הוא ברכת  באדם דעשיה, וזה מתיקוני חיצוניות העשיה. וזה דיקנאמותרי בחינת 

 ונלע"ד שאין זה יותר למעלה ח"ו.
אוכלין תרדין שאלה לכומרים במה עובדין לזו אמרו לה  לפעורכיון שהגיע  :...ד ע"א"סנהדרין ס שי

 ... ע"כ ע"ש.ושותין שכר ומתריזין בפניה
וכאן ביקש  כל הדרוש הזה. עיין שם ביאור נפלא באורך של פרשת תצוה מאמרי רשב"ישער  שיא

שכן בזמן שגנז את אוצרות עדיין לא סידר את השמונה  בשער מאמ"רשלאו דווקא  ונלע"דלהעלימו. 
 שערים, אלא שהיה אצלו עניין דרוש זה וסדרו בשער מאמ"ר.



 קצא                     הישועה                        אוצרות   

מא כנודע, ולכן לא היה באחור רק נקודה א' בלבד בחצי התחתון אבל ינאחזים בא

 מצד הפנים היו בו ב' נקודות כנזכר. 

מלכו דשמיא סטרא דקדושה, פירוש  אתפרשתקודין זה שאמר המאמר בתרין נ והנה

דז"א הקדוש, אשר אין שם רק סטרא דקדושה  פניםנקודין אלו שתיהן הם בצד ה ב'

לבד, פירוש שאין החיצונים נאחזים בהם רק בנקודת האחור לבד, וקרא לבחינת צד 

 . כרתהפנים סטרא דקדושה לסיבה הנז

הלא היא ירושלים היא למטה בארץ  עניינם ואמר, כי הנקודה הא' תתאה וביאר

סתימא כי היא גלויה לעין כל בריה, וזה סוד הכתוב  ראתהשפלה, ולכן אינה נק

, ירצה כי מציון שהוא יסוד ז"א אשר ִמִצּיֹון ִמְכַלל ֹיִפי ֱאֹלִהים הֹוִפיעַ ( 'ב 'ים נ)תהל

ובסוד )שבת ה ֹתַאר ַוְיִהי יֹוֵסף ְיפֵ ( 'ו ט"בסוד )בראשית ל מכלל יופיהיסוד הזה נקרא 

אלהים שהיא מלכות  כרהנזציון כנודע, הנה מבחינת זקן  ב ע"א( הדרת פנים"קנ

יון שהוא היסוד דז"א, כמבואר הנקרא רחל הופיע וקבל הארותיה משם, על ידי צ

ד היסוד שבו, ומשם בורות שבז"א שיורדין עג' ה-נו ענין הארה זו, והוא ענין היאצל

, ולא עוד אלא שאפילו הב' חסדים המגולים שיבור בדעת שלה' דרך אחנתנין אל הנוק

הנתנים גם כן אל רחל אינם נתנים אליה עד שירדו תחילה ביסוד דז"א, ואחר כך 

 .שיגעולים משם בסוד אור חוזר, אז ניתנים אל רחל כנודע

, שהוא היסוד ִמְכַלל ֹיִפי ראאלהים היא מציון הנק ראתכי כל הארת רחל הנקנמצא 

ז"א ונוק' רחל, ולכן ירושלים שהיא  חיבורר נודע שהוי"ה אלהים הוא דז"א, וכב

בחינת רחל היא כנגד פי היסוד דז"א הנק' נקודה תתאה, אמנם נקודה העליונה הנה 

היא נקודה עילאה סתימאה, והיא נקודת הטיבור שהוא סתום, וגם הוא עילאה 

אבל נקודת  למעלה ממקום נקודה תתאה שביסוד כנזכר שהיא תתאה ופתוחה,

מא הסתומה מעין כל יהטיבור עליונה וסתומה, והיא בחינת גן עדן הארץ בחינת א

ה ( 'ג ד"בריה, בסוד )ישעיה ס תָּ אָּ ( 'ג ד"וגו', וגם היא עילאה בסוד )תהלים כַעִין לֹא רָּ
                                                             

ב החזה שבת"ת דז"א וניתנות לדעת אחר מיתוקן ביסוד דז"א ניתנות לרחל דרך נק הגבורותהנה  שיב
ורק הארת היסוד שהוא לבוש  שהיסוד שלו הוא כנגד הדעת שלהשבה ומתפשטות בכל גוף הנוק'. הרי 

 לגבורות הוא המגיע כנגד היסוד שבה כמו שביאר בתחילת הדרוש. 

חינת אלהים היא הנוק' רחל היא גם ב הנה:... וז"ל בקיצורשער תיקון הירח פרק ד' ה' ע"ח ראה 
ששם  מותרי מוחאויש בו זקן שהוא  מכלל יופיו יסוד דז"אשהוא ציון ומקבלת את הטיפה מ ירושלים

יפה יסוד ויוסף שהוא  הדרת פנים זקןוזה , איתבריר כולהבסוד במחשבה  לייחוד,הטיפה מתבררת 
ארותיה לקבל ה הופיעה בפניםואלהים  ירושליםהיא  רחלוכן זקן. ו טיפהתואר ויפה מראה שיש לו 

. ראה עיונים והרחבות בעניין בפניםשמקבלת מז"א בזיווגה  ה' גבורותשהם בחינת  בזיווג עם ז"א
 וכן בקונטרס הציורים בעניין מיתוק הגבורות.  אטב"ח

והארה  חכמה ובינהדז"א נבנה בנוק'  נצח הודאיך מאור חוזר של  שער המצוות פרשת תצווהראה  שיג
שהנ"ה מיתקו את הגבורות ביסוד דז"א ואחר המיתוק הגבורות ניתנת לשני הקוין גם כן, וזה אחרי 

 .אטב"ח, ומשם נתקנת בנוק'הארתם דרך הנקב שבחזה דז"א לדעת 



 אוצרות חיים                                                קצב

ה  . ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיהוָּ

ורך העולם הנקודה עליונה היא אמצעיתא לכל הג' נקודות כשאנו משערים כל א והנה

ז"א, נמצא שנקודת הטיבור הוא מחצית הגוף כולו  נתישוב וחורבא שהוא כל בחי

ממש כנ"ל, אבל נקודה תתאה היא מחצית בחינת הישוב, שהיא רחל כנ"ל. והנה כנגד 

נקודה זו התחתונה שבצד פנים, יש מכוונת כנגדה ממש בצד האחור נקודה הג' ונק' 

  ר.קודה דחורבא כי שם נאחזים כנזכנ

, כי אלו לבדם נמלטו ונתקיימו ונכנסו לארץ, לפי שידלבאר ענין יהושע וכלב ונחזור

שהם  כריםואורות הנז הבליםל )פ"ד(, רק הם בחינת ב' שאינם מבחינת המרגלים כנ"

 . יהושע וכלבמפי הטיבור והיסוד, ומשם יוצאין 

ארץ ישראל, איך יהושע וכלב הם מכלל דור המדבר, ועם כל זה נכנסו ל ובזה תבין

והענין הוא שלהיות האורות האלו מצד פנים דז"א מקום שדור המדבר עומד שם, לכן 

 הם מתערבין עם דור המדבר ונכללין עמהם.

אחר והוא כי דור המדבר הם יוצאין בחצי התחתון דז"א שהוא מהחזה  ועוד טעם

ד, אבל ולמטה, וגם ב' הארות הנזכרים הם יוצאין למטה מהחזה, ולכן מתערבין יח

להיות שהאורות האלו יוצאין מגופא דז"א עצמו וסיבת הארות אלו הם מחמת רבוי 

המתפשטות תוך גופא דז"א, לכן הם בוקעים גוף  [דע" גנ]אוצרות דף  מאידאהאורות 

יוצאין דרך שם לחוץ,  פי הטיבור והיסוד דז"אדז"א, וכיון שמוצאין פתח פתוח שהם 

, ולכן אין להם שייכות עם דור המדבר מאיא ונמצא שהארות אלו עיקרם מאורות

, שטומאי, ולכן נכנסו לארץ ישראל שהיא רחל שהיא מצד אורות אאבאשהם אורות 

 ב' הם הארות גדולות מאד. -ובפרט כי אלו ה

יהושע וכלב לבדם לוקחים כל הב' הארות אלו, ולכן היה בהם כח ליכנס לארץ כי 

ֵלב ֶבן ְיפֻ ִויהֹושֻ " י"ד ל"ח()במדבר  ישראל. וזה ִשים ָחיּו ֶּנהַע ִבן נּון ְוכָּ ֲאנָּ , פירוש "ִמן הָּ

 וחיו שגם הם הלכו בחברת האנשים המרגלים ההם אף שאינם מכללם, ולכן נתקיימו

 ולא מתו. 

                                                             
, והיות שהם מבחינת הטבור והיסוד כלב ויהושעמתחילת הפרק יעד לבאר לנו בחינתם של הנה  שיד

. ועכשיו מבאר שגם הטבור והיסודינת ביאר לנו גם כן עניין הג' נקודות של גן עדן וירושלים שהם בח
אע"פ  .מהיסוד, ויהושע מהטבוריצאו משם ומסתפק מהיכן כל אחד, ולמסקנה יגיע שכלב  יהושע וכלב

שהטבור הוא גבוה יותר, והיה ראוי שכלב יהיה גדול מיהושע שיצא מהיסוד, אך היות היסוד בגילוי 
, ורבי יסודשהוא  יוסףף לקביעתו שיהושע מ, ומוסיף טעם נוסיהושע הוא מלךוהטבור בסיתום לכן 

 מאו"א. י'שמואל ויטאל מוסיף טעם שמשה התפלל עליו והוסיף לו 
הם שייכים לאורות דאימא  עם האורות דור המדבראע"פ שיצאו בפנים ונתערבו  שיהושע וכלבהרי  שטו

ו לעמוד נגד יכל הארות גדולות, ועוד מפני שהיו ארץ ישראללרחל שהיא  שייכיםולא דאבא ולכן 
 .ולא נתערבו בדעתםהמרגלים 



 קצג                     הישועה                        אוצרות   

ממורי ז"ל בזה, איזה מהם יהושע או כלב, ואני מסופק אם  שמעתישה מושכחתי 

יוצאת מיסוד ז"א לנוק' רחל, אבל שהוא הוי"ה דההי"ן ה ב"ן' משמעתי כי כלב גי

 יהושע הוא יותר עליון, והוא מהטיבור. 

, הבל רב וגדול, אתגלייאלהיפך, כי יהושע הוא הבל היוצא מהיסוד ב נלע"דיותר  אבל

, ולכן יהושע היה סתוםוכלב הוא הארת הטיבור שהיא הארה מועטת, לפי שפתחו 

ויוסף הוא יסוד, אם כן הבל יסוד , משא"כ כלב, וגם שהרי יהושע מיוסף קאתי, מלך

 זה יהיה יהושע. 

ולא על  י"ה יושיעךרז"ל שמשה התפלל על יהושע  אמרושה מ שטזנלע"ד שמואלובזה 

יושיעך, ר"ל שאורותיו  י"הכלב, מפני שמקומו עליון ולא היה מתיירא, גם אומרו 

 שבשם: י"המא שהם יבאים מאבא וא

  

                                                             
שמשה  אבאשהוא רומז ל י'הרי הוסיף לו  יהושע וזה על פי שכתוב בתורה ויקרא משה להושע בן נון שטז

יושיעך מעצת מרגלים רומז לאו"א שאתה  י"ההוא מיסוד דאבא, אך חז"ל אמרו שאמר לו משה 
 מאימא ואני מוסיף לך מאבא שתוכל לעמוד כנגדם. 

הוא מדרוש דומה ממקום אחר והוכנסה כאן שכן רבי " נלע"ד שמואלכאן התוספת הזו " נלע"ד ועוד
שהיה גנוז ויצא לאור אחרי שמנה שערים, אע"פ שבדפוס  אוצרות חייםשמואל ויטאל לא ראה את 

בע"ח אמר שמואל זה נמצא. אך כנראה שלא היה בתחילת ההדפסות ועוד ראה  תרע"גמשנת  טוניס
 " זה.נלע"ד שמואלבסוף דרוש זה אין " ע"אב' דף ל"ח 



 אוצרות חיים                                                קצד

  ורק פשער הארות זו"ן 

 

תו דור המדבר ויקומו בניהם תחתיהם אשר נכנסו לארץ ישראל, אז כאשר מוהנה 

נתבטלה השורה הראשונה אשר היתה סמוכה לז"א, והם דור המדבר ושני המטות 

מתנות טובות, והם באר  שלשאבידות אלו ניתן להם  ג'כנזכר לעיל )פרק ב'(, וכנגד 

 . שיזמתנות, כי הם מתנות חדשות ותומן וענני כבוד, ולכן נקרא

שנתבטלו, רק  הראשונותהארות אחרות  ג'מתנות אלו במקום  ג'לא חזרו  ואמנם

בחינת הבאר לבדה עמדה במקום דור המדבר, אבל המן וענני כבוד לא האירו במקום 

 עניינם ב"ה.  נבארשו המטות הנזכרים לעיל כמ ב' שהיו תחילה

ור שר קם הדדז"א, וכא רחל נוק', שהיא סלעהדבר לפי שהבאר הוא בחינת ה וטעם

ֵאל]ַוּיָֹּבאּו  )במדבר כ' א'(בפרשת חוקת  שיחהשני שעליהם נאמר ה  [ְבֵני ִיְשרָּ ֵעדָּ ל הָּ כָּ

ִראשֹון ם ַלַמִים)שמות י"ז ג'( , ִמְדַבר ִצן ַבֹחֶדש הָּ עָּ ם הָּ א שָּ , והוא כי תחילה היה ַוִּיְצמָּ

שורשה , וכאשר נתבטלה ונתעלמה בדור המדבר ראתמההארה הנק זה השפענמשך 

צמאו למים, כי לא היו הם מאותה הארה רק מבחינת אז ביסוד אבא שבתוך ז"א, 

כנזכר, ולכן הוצרכו לתקן את רחל נוק' דז"א ולהחזירה  הבאררחל שהיא אמם, והיא 

, ומשם נמשך להם השפע הצריך להם ואז שתו מימי בבחינת זיווגעם ז"א נים בפנים פ

םוַ )במדבר כ' י"א(  השפע מהבאר ההוא, ה ּוְבִעירָּ ֵעדָּ , ואז נאמר שירת הבאר ֵתְשְת הָּ

                                                             
, ואומר שני המטותתחילה מבאר שבביטול דור המדבר בוטלו גם ב' הארות שהיו בצדדיה והם  הנה שיז

היו קיימים כל  מן וענני כבוד, לכאורה באר מן וענני כבודמתנות אחרות והם ג' נתנו  במקומםהרב ש
במקום דור היא רחל באה  בארשנת הארבעים, ורק ההארבעים שנה שהיו בני ישראל במדבר ולא רק ב

לא היה כבר זיווג בין יעקב  ארבעים שנהחסרה. וכבר בתחילת  השורה הראשונה, וכביכול המדבר
להוציא  בחינת הצור שהיכה משהאלא להשפעת השפע והמים לעדה והיא  נשמותלדור המדבר לצורך 

אורות שהוציאם בבחינת  משה וחזרו על ידיבא יסוד דאשמתחילה ניתנו מ מתנות חדשותמים. נקראו 
 . בית לחם יהודהכמו שיבאר. ראה  דאימא

והשפע דור המדבר לאה במיתת מרים נתבטלה הבאר מבחינת הצור שהיא בסוף ארבעים שנה  שיח
, היה צורך להשלים זה השפע שיבוא על ידי אימם היא צמאו העםלכן ו .שהוא המים הנשפע ממנה
היא רחל  מריםומה שאמר ש. והיא הבאר ולהביאה לפניםשהייתה באחור הסלע  היא רחל נוק' דז"א

 מפני שהמים והשפע בא להם בזכות אימא כמו שיבאר בהמשך.

מתי מתו שכבר  ,מהישלעדה . כל העדה: רש"יכמו שכותב  בשנת הארבעיםהראשון מדבר  בפסוק זה
שמות משך, שכן הוא פסוק בפרשת . אך הפסוק השני שמביא אינו הע"כ.. פרשו לחייםמדבר ואלו 

לפסוק עצמו שכתוב בשמות,  אינו מתכוון גם הרב כאןאולי . ארבעים שנהתחילת , ושם הוא בי"ז ג'
שנה יש משמעות בפסוקים  שגם כאן בסוף הארבעיםאלא כתב מעין לשון מליצה, ורק קובע עובדה 

הגם כן, שכתוב שם:  שצמא העם למים ֵעדָּ יָּה ַמִים לָּ   .ְולֹא הָּ

שהיא בחינת אימא הייתה  םיָ ְר מִׁ , שלאה דור המדברשמתחילה היה נמשך זה השפע, על ידי ומבאר 
 , וכנ"ל.צמאו שם למיםומעבירה לה השפע, כשמתה מרים לא היה זה השפע, 



 קצה                     הישועה                        אוצרות   

ֵאל  )במדבר כ"א י"ז( ִשיר ִיְשרָּ ז יָּ   .שיטוכו', כמו שיתבאר לקמן פירוש פסוקים אלואָּ

באר איך הם עומדים. הנה נתבאר ומן וענני כבוד נבאר ענין ג' הארות אלו ותחילה 

היותם שניהם תוך גופא מא, בי( איך היסוד דאבא מלובש תוך יסוד א'ארק )פ עילל

מא במקום חזה דז"א, ומשם ולמטה הם ידז"א, והחסדים המגולים היוצאין מיסוד א

 מקיפים וסובבים ליסוד אבא. 

( כי האורות דאבא הם יוצאות מחוץ ז"א ומאירים ביעקב 'ברק )פ עיללבאר נתגם 

כנ"ל.  ג'-ודור המדבר בדרך פנים דז"א, ב' שורות זו לפנים מזו, וכל שורה כלולה מ

צדדי ז"א מצד ימין דנצח ז"א ומצד שמאל דהוד  ב'-כי גם מ עיללבאר והנה גם נת

 . שכבעז"ה נבארשו , וכמהמן וענני כבודדז"א, יוצאים הארות לחוץ, אשר הם בחינת 

הוא כי לכאורה לפום ריהטא היה נראה כי כאשר נחלק האור פנימי לחצאין, והענין 

ין דז"א, ויבקעו שם בדופן הכלי דיסוד אבא שבתוך צאו האורות העומדים בצד ימיֵ 

האורות אשר בצד שמאל יבקעו צד  הזרך דל ז"א בצד ימין שבו, ומשם יצאו לחוץ, וע

  .שמאל, ויצאו משם לחוץ, כי כל אחד ואחד יוצא בדרך הקרוב אליו

לא היה הדבר כן, לפי שאם היו יוצאים על דרך זה היה נמצא שהאורות נתחלקו אמנם 

ופנוי מבלי ריק צאו לחוץ, חציים מצד ימין וחציים מצד שמאל, וישאר היסוד דאבא וי

ישאר ז"א בעצמו בלתי הארת יסוד אבא, וגם דור  ןכדי יל שום הארה בתוכו, וע

 . שכאכרהמדבר ויעקב ישארו בלתי הארות, כי כל ההארות יצאו אל ב' הצדדין לחוץ כנז

, שלא יצאו כל אחד להפךלו טבע אחר העליון הניח בטבע האורות אהמאציל ולכן 

ויצאו למפרע שאורות דימין יצאו בצד  רק להפךואחד מהם בדרך הקרוב אליו בצדו 

  .שמאל, ואורות דשמאל יצאו דרך ימין

יסוד אבא מצד ימין הם בתוך הענין כי האורות העומדים פירוש  א[ע" דנ]אוצרות דף 
                                                             

העברתה לפנים והכנתה לזיווג, כמו שיבאר בפרק  הנוק' רחלהאלו רמוז כל תיקון  השירה בפסוקי שיט
 הבא בע"ה. 

מתחיל להזכיר לנו מה שלמדנו שיסוד  ,ענני כבוד ובארמן הארות אלו  ג'הרב כדי לבאר עניין הנה  שכ
. יסוד אימא מסתיים בחזה דז"א ויסוד אבא תוך ז"אושניהם נתונים  דאימאנתון תוך יסוד דאבא 

מאיר  יסוד דאבאיסוד דאבא, וסובבים , ואז הארות אימא בגילוי מהחזה ומטה עד יסוד דז"אממשיך 
דור המדבר, ערב רב ועשו  בצדדינים לדור המדבר ויעקב, ומהם נעשו שתי שורות בפנים. המטות בפָּ 

 כנגד נצח והוד. ומה שאמר שיוצאים מן וענני כבודהארות  ב'יעקב, וגם בצדדי ז"א יוצאות בצדדי 
ה שכתב , וכן מכנגד הת"תשכן יסוד דאבא מסתיים בסוף יסוד דז"א למעלה  ימין ושמאלדז"א כוונתו 

שהם מהארות  נבין. ובהקדמה זו מן וענני כבודלקמן. ואחר חזרה כללית זו יתחיל לבאר סדר יציאת 
 .יסוד דאבאהיוצאות בכוח אורות  אימא

שבצדדי  מן וענני כבודהיוצאים לעשות  יסוד דאבאלפי ההבנה הפשוטה היה נראה שאורות  הנה שכא
אך והכל יבא על מקומו בשלום,  שמאלם יצאו דרך והשמאליי ימין ז"א, האורות הימניים יצאו דרך

ולא ישאר בו אור להאיר לז"א, וגם אורות לצאת להאיר לדור  היסוד דאבא יתרוקןאם כך יהיה 
 זאת המאציל עליון. איך מנעהמדבר ויעקב. ומבאר 
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בדופן השמאלי של כלי שבו שמאל עוברים תוך היסוד דאבא עצמו, עד הגיעם בצד 

 יסוד אבא, ובוקעין אותו ויוצאין לחוץ מחוץ ההוד דז"א ולחוץ, 

יסוד אבא עצמו עד הגיעם לצד ימין  בתוךדרך זה האורות שמאלים הם עוברים ועל 

 שבו ובוקעין דופן ימיני דיסוד אבא ויוצאין מחוץ לנצח דז"א ולחוץ. 

שיצאו האורות כלן מתוך יסוד אבא  אין חששהאורות יוצאות על דרך זה, ובהיות 

וישאר ריקם, לפי שהאורות השמאליים בהליכתן לצד ימין הם מעכבין את האורות 

דרך שמאל, וכן האורות הימניים בהליכתן לצד שמאל  לגמריהימניים שלא יצאו 

ואלו מעכבין  [ימין. ע"ח] (שמאל)דרך  לגמרימעכבין לאורות השמאלים שלא יצאו 

 כן אלו מעכבין אלו, ואין יוצא רק הארות מועטות הצריכות לצאת בלבד. אלו, ו

מוכרח הוא שכשיוצאין הארות אלו דיסוד אבא לחוץ, ודאי שהם פוגעים והנה 

 מא ומתערבין בהם ומוציאין אותם גם כן לחוץ עמהם, יבאורות א

צד מא ביכפי זה כי האורות הימנים דאבא מוציאין את האורות שמאלים דאונמצא 

 שמאל דז"א, שהוא מחוץ להוד דז"א, 

מא, בצד ימין דז"א, שהוא ישמאלים דאבא מוציאין את האורות הימניים דא ואורות

מא יוצא ימחוץ לנצח דזעיר, ונמצא כי האורות דאבא מחליפים מקומם, אבל אורות א

 . שכבכל אחד כפי מקומו

, והוא אחרש טעם ביארנו טעם אל התחלפות אורות אבא בצאתם לחוץ, ועוד י וכבר

כי בהיות אורות אבא מתחלפים והימנים יוצאין דרך שמאל והשמאלים יוצאין דרך 

ימין, נמצא שמתערבין יחד כולם ונכללים ימין בשמאל ושמאל בימין, וכללות כולם 

 :שכגיוצא דרך ימין, וכן כללות כולם יוצא דרך שמאל

, הם שכדמחוץ להוד דז"אהארות היוצאות זו מחוץ לנצח דז"א וזו  ב'-אלו הוהנה 

שניתנו לישראל במדבר, ואינם עומדים בבחינת אלכסונות על  המן וענני כבודבחינת 

צדדי דור המדבר בבחינת אלכסונות, והם  ב'-' המטות שיוצאין בב-ב אמרנושה דרך מ

צדדי ז"א ימין ושמאל  ב'-שהם מן וענני כבוד הם מ ב'-בצד הפנים דז"א, אבל אלו ה

                                                             
רנו , ואע"פ שאמיסוד דאימאנתון תוך ז"א וסביבו יש הארות  יסוד דאבאשכמו שביארנו לעיל  הרי שכב

הימנים לצד שמאל והשמאליים לצד ימין כדי לעכב יציאתם, אך  בהפךיוצאים  יסוד דאבאשאורות 
בשמאל. אורות דאבא היוצאים לחוץ יסודו ושמאל בימין  ימיןיוצאים כסדרם  אורות דאימא

 מתערבים באורות דאימא ומוציאים אותם גם כן עמהם לחוץ. 
אורות דשמאל ויצאו עם והוא שיתערבו אורות דימין  סףנו היה לטעםעוד מבאר שיציאתם להיפך  שכג

 בימין ובשמאל. כלוליםכך 
בימין ובשמאל. ראה בהמשך בע"ח  הת"תנצח הוד כנגד  מעלאלא  נצח הודדווקא כנגד  לאוכנ"ל  שכד

 )מהדורא קמא( מ"ק
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  .ח והודשהוא מחוץ לנצ

יש לזה שהרי אף בזמן שהיו קיימים שני המטות היו גם כן בחינת המן וענני וראייה 

. ואי אפשר שיהיו באלכסון במקום ב' שכהכבוד שמיציאתם ממצרים זכו להם כנודע

צדדי ז"א בימין ושמאל ממש, ושם נשארו תמיד אף אחר שנתבטלו  ב'-המטות, רק ב

שהיתה תחילה הארת דור  במקוםפנים דז"א ב' המטות. אמנם הבאר הוא ממש בצד 

 המדבר ממש. 

, אחורנוק' דז"א, שהיתה תחילה עומדת ב רחל נתבאר לעיל כי הבאר הוא בחינת והנה

, אמנם צריך לידע כי עתה בחזרתה פנים בארובחזרתה פנים בפנים עמו נעשית בחינת 

 בפנים ניתוסף בה הארות אחרות, מה שלא היו בה בהיותה באחור. 

מא העומדים מצד אחור יהיתה לוקחת אורות דיסוד א כי בהיותה אח' באח'הענין ו

מא העומדים בצד פנים דז"א, יבחזרת פנים בפנים לוקחת גם האורות דאועתה דז"א, 

מא יפירוש כי הנה האורות היוצאות מיסוד אבא דרך פנים דז"א פוגעים עם אורות א

, ואז נעשית לרחלץ מז"א וניתנים העומדות בצד פנים דז"א, ומוציאים אותם לחו

 :בארבחינת 

מא שהיו ניתנים לרחל בהיותה באחור חוזרים ומסבבים יכאשר גם האורות דאוהנה 

לצאת עתה דרך פנים, הנה הם מסבבים סביבות יסוד אבא עד שמגיעים בצד פנים 

מא העומדים בצד פנים, וגם בדרך סיבובם יעם האורות דא מתערביןדז"א, ושם 

' צדדי ז"א, ונמצא כי בעת צאת האורות דרך ב-ן בכל האורות העומדים במתערבי

ב' צדדין, -פנים דז"א הם כלולים ומעורבין מכל ד' בחינות האורות דפנים ודאחור ושב

 . באראלו יוצא דרך פנים דז"א ונעשית בחינת  ב[ע" דנ]אוצרות דף ומכל ד' רוחות 

דז"א מהחזה ולמטה, וכאשר  ["חבתפארת. ע] (כתר)כי האורות האלו הם ונודע 

רוחותיו הנזכרים ומתערבין יחד, הנה אחר כך הם יורדין ביסוד  ד'מתקבצין יחד מכל 

 כנגד יסודשל רחל המכוון ממש דעת דז"א ומשם בוקעים ויוצאים לחוץ ונכנסים ב

                                                             
ומזה  וישב לו בין הסלעיםהסלע אמרו הלך , לפי חז"ל סלע ובארצור יש ג' שמות לבאר והם הנה  שכה

 ג' מתנותלהבין שהרי לעיל אמר שחזרו  וצריך נראה שהסלע דקדש הוא עצמו הצור דחורב )בית לחם(
בשורה הראשונה אמנם ענני כבוד כשמת  אינםלא הפסיקו הארתן ש מן וענני כבודעל ידי משה והרי 

וונה שם הכ ג' הארותמשם. מה שאמר שם שבוטלו שלא זז אהרן נסתלקו, אך המן על ידי משה נראה 
' מתנות על ידי משה. אע"פ שנתבטלו ג-על השורה הראשונה דור המדבר ושני המטות, ואמר כנגדן זכו ל

מפני  אינו כןדור המדבר והמטות והיה לכאורה ראוי שגם יתבטלו מן וענני כבוד במות דור המדבר 
י משה. ובהמשך יבאר ולכן נקרא שחזרו על יד באי הארץן וענני כבוד היו משמשים גם לדור השני שהמָּ 

 .משהגם כן, הוא  יסוד אבאאלא שיוצאות מכח אורות  מאורות אימאשכל ההארות אלו הם 
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 . שכובארדז"א כנודע, ושם ניתנים כל אלו האורות בדעת שלה, ואז נקראת 

, איך הם מתייחסים אל דור באר ומן וענני כבודות אלו שהם האר ג'נתבאר והנה 

מא אשר מהם נעשו ג' בחינות יאשר נכנסו לארץ לפי שהנה הם הארות א שניה

הארות אבא שגורמין להם לצאת לחוץ כנזכר  על ידיהנזכרים, אלא שהם יוצאין 

 לעיל. 

 שלושתן חזרו , ואחר כךמשה אהרן ומריםאיך תחילה יצאו על ידי  בארלריך ועתה צ

איך משה  הנה נתבאר אצלינו . והענין הוא כישכזחז"ל אמרושו לבדו כמ משהבזכות 

שהם  קפ"ד קס"אבגימטריא  מש"ה, כי שכחואהרן שניהם הם בחינת יסוד אבא

מא, יאחוריים דיסוד אבא ממולאים ביודי"ן, ואהיה דיודי"ן בחינת פנים דיסוד א

וריים פשוטים ואחוריים מלאים , שהם אחע"ב קפ"דהוא גימטריא  אהרןאבל 

  :אבאביודי"ן, בחינת יסוד 

אנו מוצאין קושיא א' ברז"ל, כי פעם אחת מצאנו בדבריהם, שמשה בנצח  והנה

 משה, והרי אנו רואים שהושענא רבאבעל ההושענות ביום  כתבשו ואהרן בהוד, וכמ

                                                             
ואומר שהיא נעשית  אחור באחורכאן הרב מבאר לנו איך המוחין ניתנים לרחל וזה בהיותה  הנה שכו

בר כ' ח'( דכתיב )במד פנים בפניםשביאר שהבאר נעשית על ידי זיווג  בית לחם יהודה, ראה באר
מדברת" ומה שהיכה משה והוציא  הָּ ּואואמרו ז"ל שהוא לשון זיווג כמו "רָּ ְוִדַבְרֶתם ֶאל ַהֶסַלע ְלֵעיֵניֶהם 

החזירו אותה  ועל ידי השירהורק אחר כך תיקנו החטא  .אחורהמים היינו שבתחילה יצאו בבחינת 
ְשָרֵאל וכו'רק הבא. הנה . וכל זה רמוז בכוונת השירה כמו שיבאר בפע"כלזיווג.  לפנים יר יִׁ  א"ז ָאז ָישִׁ

א ַוי ָאזובזה נענים )ישעיהו נ"ח ט'( " הוי"ה אדנ"יאותיות  ח'שהם  זו"ןרומז זיווג  ה ַיֲעֶנה-ִתְקרָּ " הוָּ
 ה' יענה לך.  זו"ןאם תכוין לזיווג 

מדו לישראל טובים ע שלשה פרנסיםמיתיבי רבי יוסי ברבי יהודה אומר  :...ע"אט' דף תענית ראה  שכז
 מריםבאר בזכות  באר וענן ומןושלש מתנות טובות ניתנו על ידם ואלו הן  משה ואהרן ומריםאלו הן 

הבאר שנאמר ותמת שם מרים וכתיב בתריה  נסתלק מתה מריםמשה מן בזכות  אהרןעמוד ענן בזכות 
הכנעני מלך ערד  שנאמר וישמע ענני כבודמת אהרן נסתלקו  ,וחזרה בזכות שניהןלעדה  ולא היה מים

מה שמועה שמע שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה לו רשות להלחם בישראל והיינו 
כדדריש ריש לקיש וייראו אלא  ויראוגוע אהרן אמר רבי אבהו אל תקרי  כיכל העדה  ויראודכתיב 

מת משה  משהבזכות  שניהםחזרו  .אי דלמא אלא דהאמשמש בארבע לשונות כי דאמר ריש לקיש 
  ע"כ.... כולןנסתלקו 

 המןבמקומו עומד ולא נסתלק  מןמשמע שה שניהםגוע אהרן. וכתב שחזרו  דהאמשמש כאן  כיהרי 
 חזרו. שניםורק  על ידי משההכוונה נתקיימו שלושתן  במיתת משה. ומה שאמרו חזרו אלא

 פנים דאימאחד, שהם, אלו דבוקות י נות, משתי בחימשהוהנה  :...שער הפסוקים פרשת שמיני שכח
משה איש ולכן נקרא  ...משה. ושניהם בגימטריא קפ"דהמלאים שהם  אבא, ואחוריים דקס"אשהם 

, אימא היסוד שלופני , אבא היסוד של אחורי נת, בעלה דמטרוניתא, כי הנה הוא בבחיהאלהים
 :הנקרא בעלה דמטרוניתאבהיותם למטה בסוד הדעת דז"א, 

, שהם ע"ב קפ"דדיסוד דאבא, והם  הפשוטים והמלאיםשתי אחוריים  נת, הוא מבחיאמנם אהרן
. אבל מיסוד דאבא בלבד, איש החסד, לפי שכל בחינתו אהרן כהןוזהו טעם, היות  ...אהרןבגימטריא 

נקרא אהרן , כי זוהרהפר גם לטעם זה אמרו בס שרשים, אחד באבא, ואחד באימא. ב' משה, יש לו
שאחוריים  להזכיר .אבאמשה כלול מאבא ואימא ואהרן כולו  הרי.. ע"כ. .שושבינא דמטרוניתא

 . וכו'יוד', יוד הי. ומלא הוא כזה י', יה', יהו', יהו"ההכוונה ריבוע כזה 
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אבל ספק זה  ,נצחשהוא בקו ימין  כהןשהוא  אהרן, והוד, שהוא בשמאל קו הלויהוא 

יתבאר כנזכר לעיל שהאורות הימנים דיסוד יוצאות לצד שמאל, ואורות השמאלים 

בשניהם. וזה כלול בימין ושמאל, וכן אהרן  כלול יוצאות לצד ימין, ונמצא כי משה

הּוא ַאֲהֹרן ו( "כ 'על פסוק )שמות ו שכטסוד מה שאיתא בספר הזוהר פרשת וארא

לאכללא מיא באשא ואשא  ששקולין הם, לומר ֶשה ְוַאֲהֹרןהּוא מֹ ו' כ"ז(  מות)ש, ּוֹמֶשה

 במיא והבן זה. 

עיקרו בימין ואיזה בשמאל,  שניהםאני מסופק איך שמעתי ממורי ז"ל איזה מ אמנם

ששמעתי הוא כי הנה משה הוא גדול מאהרן, ועיקרו בימין היסוד ממש,  והנלע"ד

א שבתוך ז"א, ומצד ימין זה ולכן הוא חתום במדת הנצח העומד בימין היסוד דאב

נמשך המן שהיה בזכות משה, אבל יצא וניתן בשמאל כנודע, שהמזונות מצד שמאל 

 בסוד קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, ושהם מצד הדין והגבורה. 

אהרן הוא בשמאל דיסוד אבא, לכן חתום במדת ההוד, העומד בשמאל דיסוד  ואמנם

, שהיו בזכות אהרן כנודע, אבל יצאו וניתנו בצד ימין, אבא, וממנו נמשך ענני כבוד

 ג ע"א(. ", כמ"ש בספר הזוהר פרשת אמור )דף קשלענני כבוד הם בחסד שבעהכנודע ש

נוק' דז"א, והיא גורמת שכל אותם  רחל , שהיאמריםהבאר הוא על ידי  ואמנם

ת ב' האורות שהיתה לוקחת מהאחור, יחזרו עתה דרך פנים, וימשיכו עמהם אורו

כנזכר לעיל,  בארהצדדין, וגם אורות הפנים וכולם ביחד יוצאים דרך פנים, ונעשים 

ממש, ובחזרתה פנים בפנים עם ז"א גם האורות  רחלכי אורות הבאר הם אורות 

ע"א( שהבאר היה על  '. וזה סוד שאמרו רז"ל )תענית טשלאהנזכרים חוזרין דרך פנים
                                                             

דא לאכללא , אלא מבעי ליהאהרן ומשה הם אהרן ומשה, הוא  :...פרשת וארא דף כ"ו ע"בזוה"ק  שכט
 מיאומשה  רוחאאהרן הוא  הרי. ע"כ... אמיא ברוח, הוא משה ואהרן לאכללא רוחא במיאבדא 

. ולכן מיאוזה  רוחאזה עיקרו נשאר עם  אחד. וכל וגבורהשהם בחינת חסד  לכלול אותםוצריכים 
  , ונתנו מזונות משמאל.שמשה עיקרו בחסדממשיך ומבאר 

משה הוא : אור החייםהכוונה שכל אחד כלול מגבורה וחסד. ראה  שקולים הםשממשיך ש ועוד מה
, ומעתה יכול לומר על שניהם משה ופעם יקדים אהרן, ולזה פעם יקדים ששקולים הםפירוש  - הרןוא

הוא משה ואהרן ואולי כי טעם שאמר בסמוך לשון רבים הם המדברים, לצד שבדיבור יחיד לשון 
 .חסד וגבורהשהם בחינת  לכלול אותם. וצריכים ע"כ. ישתנו

כמבואר לעיל שהוא  יוצא לצד שמאלשהיא ימין אך  הנצח לכן אחוז במידת בימיןמשה עיקרו  הנה של
" קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף"ח ע"א( ")פסחים קירז"ל  מרואה שגבורה ודין בסוד מ

אך יוצא לצד  הודולכן אחוז במידת ה בשמאלאהרן הוא עיקרו ביסוד הוא אמנם שהוא מצד הדין. 
העיקר הוא  הרי ג ע"א(.")דף קאמור פרשת  הזוהרבספר כמ"ש  בחינתם ימיןימין, שכן ענני הכבוד 

 ובזה אין שאלה.  שהוא להיפךהפנימיות הקובע את המידה שהם אחוזים בה ולא צד יציאתם כאמור 
דור  ראתמההארה הנק זה השפעוהוא כי תחילה היה נמשך  :וז"ל כאן קשה שכן לעיל אמרהנה  שלא

צמאו למים, כי לא היו הם אז אבא שבתוך ז"א,  , וכאשר נתבטלה ונתעלמה בשורשה ביסודהמדבר
 דרך מריםבזכות  שהבאר נמשך להם השפעהרי ... ע"כ. מאותה הארה רק מבחינת רחל שהיא אמם

שעברה לפנים במקום לאה דור המדבר,  רחל נוק' דז"אהיה נמשך על ידי מרים דור המדבר וכשמתה 
 צ"ע ויעב"א.
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 . מריםידי 

, מאיאשלשתן הם הארות  באר ומן וענני כבודאלו שהם מתנות  ג'נתבאר איך  והנה

אחים משה  ג'אלא שיוצאים על ידי יסוד אבא, שהוא משה. ועל דרך זה הם על ידי 

המטות, היו על ידי  שניראשונים שהם דור המדבר ו ג'אהרן ומרים כנזכר לעיל, אבל 

הוא יסוד בזכות משה לבדו, ש שלשתןרן ומרים, חזרו  לבדו. ואחר שמתו אה משה

 של אבא כנודע:
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 פרק זשער הארות זו"ן 

 

ּהז( "י א"סוד פסוק )במדבר כונבאר  ה ַהזֹאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו לָּ ֵאל ֶאת ַהִשירָּ ִשיר ִיְשרָּ ז יָּ , אָּ

שהוא מדבר בבחינת רחל מתחילת תיקונה עד סיום תיקונה, שהוא להביאה פנים 

מתמעטת בסוד  ניםבפנים פחוזרת עמו בפנים עם ז"א הנקרא ישראל. ונודע כי כאשר 

נקודה אחת קטנה תחת היסוד דז"א, ואח"כ נגדלת מעט מעט, עד שהיא עולה עמו 

ּהעד למעלה. וזהו  ניםבפנים פלהיותה   ניםפבנים , שעתה בהיותה פֲעִלי ְבֵאר ֱענּו לָּ

(. והיא עולה עליה אחר עליה ממטה למעלה, עד שחוזרת 'ורק באר כנז"ל )פ ראתנק

 . ניםבפים נפ

ְבֵאר ויתבאר המשך הפסוקים,  ג[ע" דנ]אוצרות דף לפרש פירוש שני בפסוק זה,  עוד יש

ִרים  רּוהָּ שָּ רחל, בהיותה אח'  ראתוכו'. ויובן במה שנודע כי הנה הנוק' דז"א הנקֲחפָּ

באח' עמו, הנה הראש שלה היה מחצי התחתון דת"ת ז"א, ונמצא כי סיום ת"ת דז"א 

שלו נעשה ממנו פי הנוק' אשר הוא בסיום הראש שלה, וכאשר אח"כ שהוא פי האמה 

ועלתה כל שיעור קומת ז"א, נמצא כי מה שבהיותה  ניםבפנים פחזרה להיותה עמו 

ת"ת שבה. ואותה הבחינה שהיה תחילה  נתאח' באח' היה ראשה, נתהווה עתה בחי

א יסוד שלה מקום הפה שלה, חזר עתה להיות בחינת פי היסוד והרחם שלה, ונמצ

 ביסוד שלו מכוון. 

היות בחינת התשמיש נק' בלשון אכילה ודיבור בכל מקום, כמ"ש בכתובות  ודסה וז

פרק א' ראוה מדברת, אמרו לה מה טיבו, ואמרו בגמרא מאי מדברת נסתרה. וכן שם 

ואוכלת עמו מליל שבת, מאי אוכלת עמו תשמיש. וכן בתורה אכלו  יפל עף בפרק א

פרשת ויקרא וכן כתיב  זוהרהפר בס כרמא, כנזייווג עליון דאבא וארעים, שהוא ז

ה ִפיהָּ )משלי ל' כ'(  ֲחתָּ ה ּומָּ ְכלָּ ֶפת אָּ אָּ ה ְמנָּ וכו'. ופירוש פסוק זה יובן במה ֶדֶרְך ִאשָּ

)דף קכ"ח ע"ב( יתיב על כורסייא דשביבין  בארדרא בא כתבשה שמבואר אצלינו על מ

 רז"ל בא נחש על חוה. רואמשה הוא סוד מלאכפייא ע"ש, כי 

שמות אלהים דקדושה ומשתלשלים למטה נגד הקלי'  נתכי יש בחי ופירוש הענין

ַלְך ֱאֹלִהים ַעל גֹוִים)תהילים מ"ז ט'( אלהים אחרים בסוד  ראהנק בסבא  כר, כנזמָּ

וכאשר העון גורם, הקלי' נכללים זה בזה ואלו באלו, עד שאותם בחינות דמשפטים, 

, נכנסין בנקודת ציון שבה, בסוד הגבורות אשר שם ביסוד קדושהדדשמות אלהים 

ביאת נחש על  נתבחי ראנקביחד  כרהזה דשמות אלהים הנז ההתכללותשלה. וענין 

היסוד והנתיב העליון  נתחוה, כי מה שבתחילה בעת הרצון היה מזדווג עמה בבחי

 ראלהים הנקכנודע, הנה עתה היא מקבלת מהנתיב האחר החיצון של א פלאהנקרא 



 אוצרות חיים                                                רב

ֹ ')משלי ל' כ'( הנרמז בר"ת  פל"אג"כ  , כי היא אומרת שלא קבלה שפע ֶוןָא 'ַעְלִתי פָ 'א ל

און רק מהנתיב העליון  ראיםמפעולות הפלא החיצון ההוא אשר בו נכללו הקלי' הנק

 הקדוש כולו הפנימי, אבל אין הקלי' נכנסים שם ח"ו. 

אכילה. והטעם הוא לסיבה הנ"ל שהפה בלשון דיבור ו ראאיך זיווג נק בארנתוהרי 

פה התחתון בית פנים בנים שלה הראשון בהיותה אח' באח', נעשה לה עתה בהיותה פ

רחם ממש. ונודע כי בית רחם שבה הוא עמוק, דוגמת הבאר הנעשה ע"י חפירה, ואינו 

 בולט כיסוד הזכר. 

ו זה. וכמבאר הזה נרמז באברהם ויצחק שחפרו הבארות ההם ודי ב ענין חפירת

ק ְלַאְתִר בספר הזוהר פרשת וילך דף רפ"ו ע"א וז"ל,  כתובש יְך, ֲעִלי ְבֵאר, ְכלֹוַמר סָּ

א ְבַבְעִליְך רּוהָּ ְנִדיֵבי , ְלִאְתַאֲחדָּ א, )לעילא( כָּ א ְוִאימָּ ּה ַאבָּ ִרים, ְדאֹוִלידּו לָּ רּוהָּ שָּ ְבֵאר ֲחפָּ

ן, ְדִאְקרּון )תהלים מ הָּ ם, ִאֵלין ֲאבָּ עָּ וכו'. פירוש הענין כי הנה ענין ( ְנִדיֵבי ַעִמים. ז"הָּ

מא, יחפירת הבאר הזה הוא להעשות לה בית הרחם, ונעשה ע"י השרים שהם אבא וא

יםן ַוִּיבֶ )בראשית ב' כ"ב( בסוד  ע ְיהָֹוה ֱאֹלהִׁ ם ...ֶאת ַהֵצלָּ דָּ אָּ  או"א, דא ַוְיִבֶאהָּ ֶאל הָּ

נעשה הפה  ןכדי יל , אשר עפניםבנים פשגדלוה והעלוה שוה בשוה בכל קומת ז"א 

 . כריסוד שלה כנז נתהראשון שלה בחי

ִרים וזה שאמר רּוהָּ שָּ מא, ואמנם הם לא עשו רק בחינת י, אילין אבא ואְבֵאר ֲחפָּ

ם)במדבר כ"א י"ח( חפירת המקום ההוא בלבד, ואח"כ  עָּ רּוהָּ ְנִדיֵבי הָּ , היא בחינת כָּ

רּוהָּ ענין זה יקרא נתינתם בה המ"ן בתוך הבאר ההוא, אשר  , והיא בחינת נתינת כָּ

מא, שהם ב' הידים שלה שבהם ה' ימ"ן אלו בה ביסוד שבה ע"י החסד וגבורה דא

אצבעות שהם סוד ה"ג מנצפ"ך הכפולות, אשר אלו ירדו למטה, ונעשו בחינת מ"ן 

 ביסוד נוק' דז"א. 

יָּה ַבְתבּוֹאת ּוְנַתֶת )בראשית מ"ז כ"ד( פסוק  ודסה וז ֹדת ְוהָּ ם ֲחִמיִשית ְלַפְרֹעה ְוַאְרַבע ַהּיָּ

ֶכם  נו בשער היחודים ושם תמצא יחוד אחד יאצל בארוכו', וענין הידות אלו נתִיְהֶיה לָּ

 ענין זה.  בארע"ש. גם בדרוש תלת רישין נת י"ד י"דשכל אותם השמות נעשים 

ין בחינת מוחין סוד הענין בקיצור הוא זה, כי הנה בחינת ב' זרועות דאריך נעש ואמנם

מא לז"א בסוד דעת שלו ידאו"א, וגם בחינת ב' עטרין גניזין דיהבי לבתר אבא וא

 אצבעות שיש בכל יד מהם אין שם מקומם.  חמשכנודע, אבל סוד 

 רךדל יד אחת בלבד, ע ראיםידות דאריך אנפין תרווייהו שקילן כחדא ונק שתיהוהנה 

)דף קכ"ט ע"א( לית שמאלא בהאי  בארדרא כל שאר בחינותיו שנאמר עליהם בא

 עיני [דע" דנ]אוצרות דף ה' וכו', ולא כתיב  עין, ועל דא כתיב הנה כולא ימינאעתיקא, 

לשון רבים. ואמנם או"א לכל אחד מהם יש לו ב' ידים, ונמצא עתה כי בא"א ובאו"א 



 רג                     הישועה                        אוצרות   

 ידות.  חמשיש 

יד  ראתנקידים, אלא ש שתישהיא אותה של אריך הכלולה מ חמישיתהיד הוהנה 

פרעה, דתמן  ראתמא הנקי, עליה נאמר ונתתם חמישית לפרעה, שהיא אכרכנז

והענין הוא כי יד דאריך ירדה למטה  זוהרהפר בס כראתגליין ואתפרשן כל נקודין כנז

 מא. יברחם יסוד דא

אצבעות דיד שמאל דאריך  חמשהימין כלולה בשמאל, והשמאל בימין. וכמו ש והנה

 חמש, והם סוד בורותג' ה נתאצבעות דיד ימין הם בחי חמש, כן בורותג' הם בחינת ה

מא, ומהם נעשה כלי י, שהם כפולות, ואלו נתהוו שם ברחם יסוד אמנצפ"ךאותיות 

מא יהיה יידות האחרים של אבא וא ארבעמא לעלות מ"ן שבהם, אמנם יהיסוד דא

 לכם וכו':

למטה בנוק' דז"א.  ןכם גמא, יפורש יפסוק זה למעלה בא ביארנושה מ רךדל והנה ע

ידות כאחת, ונעשה כלי מ"ן  שתימא כלולה מידא חתידות הם, והם יד א חמשכי הנה 

ידות דז"א,  שתיידות אחרות, שהם  ארבעדרחל נוק' דז"א על דרך הנ"ל. ועוד יש 

 הידות יהיה לכם.  ארבעידות דנוק', ועליהם נאמר ו שתיו

הם בחינת הגבורות, וכאשר הדין מתגבר  מזה הוא כי אלו הידים כולם והנה העולה

, והיותם ב' דמים הוא כמבואר פסוק ידיכם דמים מלאו ודסה אז רואה דם בהם, וז

, מ"ה' נו בפסוק שופך דם האדם באדם, ונודע כי בז"א יש הוי"ה דאלפי"ן גימיאצל

א' א"ה אהי"ה דבינה בריבוע  נתהיא בחי כרת"ו דהוי"ה הנזא' דמילוי הואואות 

"ו ועולה למעלה אזו דמילוי הו א', ונמצא כי בהסתלק ד"ם' מ, שהוא גיאהי"ה אה"י

כנזכר, הרי שני פעמים ד"ם ד"ם.  ד"ם' זו גם היא א, וד"םבבינה, אז שם מ"ה נשאר 

ְמֵרִני ִמיֵדי )תהילים קמ"א ט'( וזה סוד פסוק  ְקשּו ִלי ַפחשָּ  שתיכי ב ומרלוצה , ריָּ

 . פ"ח 'שנעשים בגימ כרהנז ד"םם שני פעמים לי, שה פ"חיקשו  כרהידים הנז

קודת ציון בית נ נתלענין ראשון, כי הנה ענין כריית הבאר שהיא רחל, הוא בחיונחזור 

הנרמז בר"ת  חש"ך, שהם סוד הדין הנקרא מנצפ"ך בורותג 'הרחם שבה, ששם הם 

רּוהָּ חֲ 'ֵאר בְ ' הידים חסד וגבורה  , ואלו נעשים על ידיבחש"ך, שהוא רּוהָּ כָ ' ִריםשָ 'פָּ

ם מא, ועליהם נאמר ידא עָּ רּוהָּ ְנִדיֵבי הָּ  אילין אבהן וכו'.כָּ

התיקון ביסוד שבה כנזכר, שהוא ענין החפירה והכרייה  הזל אחר שנתקן כוהנה 

נה"י דז"א כנודע, ואלו  נתשהם המוחין שלה הנעשים מבחי הג"רכנזכר, נכנסין בה 

םבְ , יסודדא ִבְמֹחֵקק נרמזו באומרו  , ואז ראויה היא להזדווג נצח והודדא  ִמְשֲעֹנתָּ

 . פנים בפניםעמו 



 אוצרות חיים                                                רד

ּהשאמר וזה  יְך, כלומר ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו לָּ ְתַאֲחָדא ְבַבְעלִׁ יְך, ְלאִׁ , פירוש שהדיבור ָסק ְלַאְתרִׁ

, ואומרים לה את הנקראת באר, באר ראתהזה נאמר אל המלכות הנקראת רחל הנק

למעלה בהזדווג עם בעליך, כי הרי כבר נתקן היסוד שבך העלי מ"ן  ומרלוצה , רעלי

ִרים כתובשו כמ רּוהָּ שָּ ּה ואם כן, ְבֵאר ֲחפָּ , הואיל והיא באר שחפרוה ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו לָּ

 שרים. 

 מש"הג' גלגולי -איך הם ב נתונו בחייאצל בארבחינת היסוד דאבא עצמו כבר נתוהנה 

יתירה ע"ש. גם בחינת משה ואהרן שהם  בל, כמ"ש בדרוש תאומההת 'ששה 'מר"ת '

 בדרוש משה ואהרן וחטא נדב ואביהוא בליקוטים עיין שם: בארביסוד אבא, כבר נת
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  חרק פשער הארות זו"ן 

 

ארון וכפורת  ראיםבחינות אחרות שיש ביסוד אבא שבתוך ז"א. והנה הם נק עוד נבאר

לבש תוך ז"א נקרא תורה אצלינו כי היסוד אבא המת בארוזר זהב שעליו. והנה נת

. פירוש כי שלבנובלות חכמה של מעלה תורה"רז"ל  אמרושה מ ודסה שבכתב, אשר ז

שהוא היסוד שלו  תורהאבא הנקרא חכמה מה שנובל ויורד ממנו למטה הוא 

המתפשט תוך ז"א, וגם יעקב היוצא מהארת יסוד אבא הזה כנ"ל גם הוא נקרא 

 , ואין אנו עתה בביאורו.תורה

מא יכי כאשר החסדים אשר ביסוד א חראקום לעניינינו, כי הנה ביארנו במ ונחזור

יוצאין ומתגלין מהחזה דז"א ולמטה, אינם יוצאים בלי לבוש, אמנם לוקחים עמהם 

מא עצמה, ומתלבשין בו, ואינם יוצאין בלתי לבוש. והנה ביאור ענין ישורש מיסוד א

אינו פתוח לגמרי ממש, כי אם  מאילקיחת לבוש זה הוא כך, כי הנה פי היסוד דא

יהיה פתוח לגמרי יצאו החסדים בגילוי גמור למטה, ואפשר שיתאחזו בהם 

הסתומים גם  א[ע" הנ]אוצרות דף החיצונים, וכן גם החסדים העליונים שלמעלה מן החזה 

הם ירדו אחריהם ויפלו ויצאו לחוץ, ולכן המאציל העליון המשיך בחינת הארת לבוש 

י היסוד שלה עצמו ונעשה שם בחינת לבוש ומסך בפי היסוד ההוא, מא בפייסוד א

 אבל אינו סיתום גמור, רק הארת לבוש יסוד שלה בלבד. 

מא כנזכר, ונמצא כי כאשר יוצאים יהוא להיות שם סיום ספירה אחרונה דאוהטעם 

החסדים התחתונים משם ולחוץ לוקחים עמהם הארת לבוש הנז' ההוא, ובזה אינו 

ותם רק מה שיכול לעבור דרך המסך ההוא בלבד, ויורד מלובש עם הארת יורד עצמ

המסך ההוא גם כן, ובכל מקום שהוא הולך לבושו עמו, ועם כל זה נק' חסדים 

 מגולים, לפי שאינו רק מסך ולבוש דק מאד. 

והנה על ידי היותם מתלבשים בלבוש זה אין החיצונים שולטים ונאחזים בהם 

מא כנודע שאין שם אחיזה אל החיצונים. וכן על ידי מסך יש אלהיותם מלובשים בלבו

מא, אין החסדים העליונים יורדין ויוצאין דרך יהנז' אשר ניתן והושם בפי היסוד דא

פיו ונשארים במקומם, כי מה שיוצאין החסדים התחתונים ונגלים אף על פי שיש שם 

ן בוקעים ויוצאים דרך , ולכצרים ודחוקים מאדמסך, אינו רק לסיבת היותם למעלה 

המסך, אבל אחר שיצאו אלו התחתונים נשארים העליונים מרווחים, ולכן אין צורך 

 להם לבקוע המסך ולצאת. 

                                                             
 שער יעקב ולאה פרק א' שלב
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מא עצמה כן יהיה הענין ביסוד דאבא עצמו, כי יוהנה על דרך שנתבאר בחסדים דא

יסוד מא להיותו יותר ארוך והנה הוא מוכרח לבקוע מסך פי היכשיוצא מחוץ ליסוד א

מא, ובצאתו גם הוא מתלבש במסך ההוא ויורד ומתפשט ולבושו עמו, כי יההוא דא

 מא כנודע. יאין אבא מתגלה אלא מתוך התלבשותו בא

נבאר ארון הלוחות מה עניינו, כי הנה בחינת מה שיוצא מיסוד אבא מתוך יסוד  ועתה

מא ומתפשט חוץ ממנו למטה, הוא בחינת ארו"ן, כי הוא מתפשט באורך בדמות יא

' נז"ר גימטריא ע"ב קפ"ד, שהם אחוריים פשוטים ומלאים מארו"ן. וכן ארו"ן גי

 דהוי"ה דיודי"ן אשר ביסוד אבא כנזכר לעיל )פרק ו'( בענין אהרן. 

ו הם לוחות התורה כי כלי היסוד עצמו דאבא הוא הארון, והאורות אשר בתוכ ונמצא

מא כנזכר לעיל הוא הכפורת הפרוש על הארון. ישבכתב, והלבוש שלוקח מיסוד א

מא המתלבשים י, והענין הוא כי ג' הארות דנה"י דאתשי"אגימטריא  הכפור"תוהנה 

 מא שהוא האמצעי שבהם. יבמוחין דז"א ג' מאירים ביסוד דא

 ה"יפעמים  יו"דואח"כ תכה אותו , ל"ה' מהנצח הוא שם י"ה במילוי יודי"ן גי והנה

 , בנצח. של"ההרי ל"ה , וש'' מהרי בגי

הרי  ל', ועם ר'הרי  ה"הפעמים  יו"ד', ואח"כ תכה לובהוד יש י"ה בההי"ן גימטריא 

 , בהוד. ר"ל

 כ"וועם  ק"ך, הרי ה"אפעמים  יו"ד, ותכה כ"ו' מוביסוד יש י"ה דאלפי"ן, שהוא גי

 . שלגכפורת)ה(כמנין  תשי"אהרי  קמ"ו ר"ל של"ה, ותחבר ג' קמ"והרי 

זה הלבוש הוא עודף למעלה על הארון, לפי שהוא נתון בפי היסוד עצמו, והוא  והנה

 עתי נראהדניות גבוה מעט מהארון, ובחינה זו היא נקראת זר זהב שעל הכפורת, ולע

כבר הוא גימטריא אל"ף למ"ד אהי"ה, ו ז"רממורי ז"ל, כי  ב[ע" הנ]אוצרות דף ששמעתי 

יוצא מאהי"ה  א"ל, והרי איך שם א"ל' מ' אותיות מילואו גייידעת כי שם אהי"ה עם 

 , ולכן במלת זר נרמזו ב' שמות אלו, א"ל במילוי ואהי"ה:שלדמאיושניהם הם בא

  

                                                             
 ר'ובהכאה הם  ל'הם  יו"ד ה"ה. ועוד של"ה.יחד ש'ובהכאה הם  ל"ההם  יו"ד ה"י החשבון הרי שלג

  כמניין תשי"אהכל יחד  קמ"והרי  כ"וועוד  ק"ךועוד בהכאה הם  כ"והם  יו"ד ה"א, ועוד ר"להרי 
פניו חשבון דומה לכוונת רחיצת במים חמים  שעה"כ דף ס"ב ע"אבכוונות שבת  עוד. וראה כפורת

 . שלהב"תהכל  כ"ו אותיות המילוי שהםועוד  אשת"י. ידיו ורגליו
 אל"ף למ"דשהוא מהלבוש הזה שביסוד דאימא, ואמר שהוא גימ'  ז"רכאן צריך להוכיח איך  הנה שלד

יוצא  ל"אאותיות מלא. הרי  י' ועוד כ"אאהיה פשוט  אימאהוא גם מ א"לוצריך להוכיח ששם  אהי"ה
שעושים כוונת לבוש  היוםוכן בתיבת  עומרהעומר בתיבת המאהיה שבחינתו אימא. וראה גם בכוונות 

 מאהי"ה ע"ש. א"ל



 רז                     הישועה                        אוצרות   

 פרק טשער הארות זו"ן 

 

בחינה אחרת שיש ביסוד ז"א, והיא בחינת אפרים בן יוסף. הנה נודע שהיסוד ונבאר 

ורות זה על גבי זה, וכשמוהלין כורתין הערלה, והוא העור הראשון, העליון יש בו ב' ע

והחיצון, ואז לא יש מחיצת עור מפסקת רק עור אחד לבד, ואז מתגלית עטרת היסוד 

לבדה, אבל היסוד עצמו האורות שבתוכו עדיין הם סתומים ואין אורם יוצא לחוץ, 

בל בעטרת היסוד שנתגלית כנזכר כי ב' עורות שעליו הם מונעים יציאתם להאיר, א

אז יכולין האורות שבתוכה לבקוע מחיצת העטרה עצמה ולהאיר לחוץ דרך צדדי 

  דופני העטרה, לפי שאין שם ב' מחיצות כמו שיש ביסוד עצמו. 

הארה זו אינה הארה היוצאת מפי היסוד לחוץ, רק הארה זו היא בחינה אחרת  והנה

י העטרה עצמה, והארה זו היא בחינת אפרים בן היוצאת דרך צדדי דופני כותלי כל

, שיוסף עצמו הוא היסוד דז"א, ואפרים בנו הוא הארה היוצאת מדופני צדדי שלהיוסף

 העטרה שבו. 

מה ששמעתי ממורי ז"ל אם הוא מהארה היוצאת מצדדי העטרה דרך פנים,  ושכחתי

ות מנצפ"ך שהם או דרך אחור. והנה אפרים צירופו אפ"ר מ"י, פירוש כי החמשה גבור

' מ"י, וזהו אפ"ר מ"י. והענין מ' אפ"ר ע"ה. הנה הם בעטרה דיסוד הנקרא כ"ל גימגי

עם מה שמבואר אצלינו שביסוד עצמו הנקרא כ"ל יש בו כללות ה' חסדים דמצד 

 . שלוי' הרי גימטריא מ"י-מא, כל אחד כלול מיא

                                                             
היוצאות ממנו לחוץ, היסוד  ז"אמתוך הארות י"ח היא ההארה ה אפרים בן יוסףהארה של  הנה שלה

לשער . והיא גם מקשרת אותנו אפרים בן יוסףוהארה זו יוצאת מהיסוד על כן היא נקראת  יוסף נקרא
, שמבאר עניין האונאה שיבאר בפרק הבא. כאן התחיל היות ביסוד ב' עורות הבא הוא שער האונאה

שהוא דבוק לעטרה שמסירים על ידי  עוד עורשכורתים במילה. ואחר כך יש הערלה העור הראשון 
 מונעיםאחר שהוציאו ב' העורות שהיו  דרך העטרהואז עטרת היסוד מתגלה, ויוצא אור הפריעה 

נות היסוד אין אור מתגלה מפני שיש שם ב' עורות המונעים. וגם מבאר האור לבקוע. ודרך שאר דפ
 האור שיוצא דרך פי היסוד שהיא בחינה אחרת.אינה שהארה זו 

בחסדים והם ר"ת  ג' בחינותנבאר שיש  ראשיתכאן ביאר בקיצור מה שנעשה ביסוד דז"א, הרב  שלו
ד של החסדים שיורדים ליסוד למתק נפים הם שני שליש ת"ת ונצח הועורש נשאר בדעת ז"א, ש ,שע"ה
חסדים בגופא  ה'אחר שמתפשטים הנה ארת החסדים המתפשטים להאיר בו"ק דז"א. הבורות. גאת ה

חסדים כל אחד כלול  ה'אורות  מ"יוהם  יסודהארת החסדים מתפשטת בכללות , חג"ת נ"הדז"א ב
. חסדים, שהם הכסףה כלף את שכולל כולם, ואמרו על יוסף שהוא יסוד שאס כללכן נקרא יסוד  י'-מ

של נצח הוד ושני שלישי הת"ת ליסוד גם כן ואז יורדות הגבורות ומתמתקות ענפי החסדים ואז יורדים 
לעבור לדעת הנוק' ומשם להגדיל  הארות הגברותצריכות אחר המיתוק שם ביסוד על ידי החסדים, 

ע"ח ב' בעניין אפרים -דף ל"ט ע"בע"ח ב' ) שתי שמועות. ובזה יש אחורהנוק' באחור ז"א בבחינת 
שם( האם הגבורות  רבי שאול באש"ל אות א'בעניין צל"ם בתחילת שער הבא נביא ישוב  דף מ"ח ע"ב

, או לפי שמועה שניה אפרים בן יוסףעוברות ישירות מהיסוד לאחור לדעת דנוק', הארה כזו נקראת 
ז"א מהיסוד שלו עד הת"ת ושם יש נקב שהגבורות עולות בפנימיות  צל"ם ואש נכפפתהנקראת בחינת 



 אוצרות חיים                                                רח

ברות בדעת רחל מא הם בעטרה דיסוד, שמשם ניתנות ועויגבורות דמצד א אבל חמש

אשר כנגדה, לפי ששם הם בגילוי לסיבה הנזכר, ולכן יכולות לבקוע ולצאת דרך 

ה' גבורות אלו -העטרה להנתן בדעת רחל, וזכור טעם זה. והנה ההארה היוצאת מ

. גם פירוש מלת אפרים מורה על פריה ורביה, וכמ"ש הכתוב אפריםולחוץ הוא בחינת 

ורביה היא בהכנסת העטרה, ודי  שלזונודע כי הפריהואת שם השני קרא אפרים וכו', 

 בזה:

  

                                                             
העובר לאחור והגבורות דרך שם נעשים צלם על ראש הנוק' ואז נכנסים לתוכה. המשך בתחילת שער 

 הבא.
שער המצוות פרשת ראה  אפ"ר מ"יע"ה הם בחינת  פ"רבורות ה' ג-תחילת הפרק ביאר הרב שהנה  שלז

היא בחינת אימא הנותנת אותם  ה'מנצפ"ך וגימ' פ"ר אדומה שהגבורות רמוזות ב פרהבעניין חוקת 
הפך  ה' אפ"ר', על ידי השריפה זה הופך להיות האו המיתוק או הנוק' המקבלת אותם הנקראים 

 . וזה רומז למיתוק הגבורות.א'להיות 

, שהשורש לבנון על פי האבן עזרא עקבהרב יבשם  מרבי אריאל רקובר הי"ונביא פנינה ששמעתי וכאן 
וכמו שביאר הרב בכמה מקומות שצריך למתק את  פירוד.הם בראש מילה הרומזת תמיד כש פ'ר'

הגבורות שטבעם הוא פיזור ופירוד ועל ידי החסדים והם מתקשרות ומתמתקות בזה, כמו שכתוב 
, ועוד. לעיסה פירוד על ידי מים )חסדים( הופךקמח את הגבורות,  המתיקאת יצחק בנו ויעקוד בכוונת 
פרך פרש פרט פרר פרס פרם פרד מורה זה. והם: פ"רברית המתחילה באותיות כל מילה בעוהנה 
ורביה הכל מורה על ריבוי מפורד וכנ"ל בחינת גבורות והחיבור שלהם הוא על  וגם פריהורבה פרה 

 ידי המיתוק החסדים. 



 רט                     הישועה                        אוצרות   

 שער האונאהמבוא ל
 

צאת ואחר שביאר את כל הארות זו"ן ובאחרונה עניין אפרים בן יוסף והיא הארה הי הנה

היות והזכרנו שם עניין  מהיסוד הנקרא יוסף לכן היות ויוצאת ממנו נקראת בנו של היסוד.

שיש חסדים וגבורות וצריך למתק אותם ואיך נעשה  המילה, ממשיך מיד מה שיוצא מזה

 הכתוב בתורה. האונאה במצוות המילה מיתוק זה של הגבורות. ומזה מתבאר דין

שווה לגילוי ולסיתום ולכן צריך לחלק חלוקה דז"א יש גילוי וסיתום ועל כן אין דין  בת"ת

ה מתקיים בהוי"ה ג' חלקים והם צריכים להיות שווים אך אין מצב ז-את החסד שבת"ת ל

'. אך יש מציאויות ג-ומספר זה לא מתחלק ל עשרים וששכמו שכתובה בתורה שהיא גימ' 

' מציאויות אלו ג-וב מ"באו  רי"ואו  ע"באחרות שהחסד שמאיר הוא בהוי"ה במילוי 

מדה ומשקל ג' ולכן לא נלמד מהם דין האונאה ואין בהם אונאה. והם -ההוי"ה כן מתחלקת ל

 כשהוא מתאנה בסכות שיווי הדמים.אלא ן דין אונאה ואי, ומנין

ג' גבורות איך החלוקה ללא אונאה ואז נלמד מה נעשה במצוות המילה שמתמתקות  יבאר

, על ידי החסדים הגלויים שניים ושני שליש ת"ת, שירדו ליסוד אחרי שנכרות את שלמות

סה בעטרת היסוד של את השליש העליון של הת"ת שמכו בפריעההערלה במילה, ואז נגלה 

 .ג' גבורות בשלמותאימא ואז על ידי הארתו נשלים להמתיק 

שזה בחינת גניבה כמו שאומר כי גנב גנבתי מארץ הוא נרמז במכירת יוסף על ידי אחיו והדבר 

יוסף לשכם וחוזר המקח לכן החזירו את ואיך הדבר חוזר למצבו הראשוני העברים. 

האונאה היא רמוזה במכירת  ןאר בדרושים, הרי שכל דיועוד יתבמשם אותו  נגבומהמקום ש

 ואיך נעשה שם המיתוק של הגבורות.יוסף והוא בחינת היסוד 

  



 אוצרות חיים                                                רי

  ארק פשער האונאה 

 

 [בע"ח שער ל"ג]

דין האונאה, ובו יתבארו עניינים רבים שיש בז"א. הנה נודע כי חמשה חסדים  ונבאר

, אבל ה"ג יורדות ביסוד ז"א מא הם מתפשטים בז"א מחסד עד הוד שבוישביסוד א

בענין אפרים בן יוסף, כדי לתתם משם בדעת רחל מצד האחוריים  שלחכנזכר לעיל

 המכוון ממש כנגד מקום זה. 

אלו לדעת רחל צריך שיתמתקו תחילה עם החסדים,  בורותג' קודם שילכו הוהנה 

 ג[ע" הנ ]אוצרות דףולא יהיו דינים קשים וחזקים, ואמנם מיתוקם הוא ע"י החסדים 

 כןשל התחתונים המגולים, כי המכוסים אין אורם מאיר אפילו לצורך עצמן וכ

 . שלטלזולתם

טעם אחר כי הם עומדים למעלה ואינם יכולים לירד למטה כי מחיצת כלי יסוד ועוד 

 ב'מא הם מעכבות אותם מלירד עד היסוד אמנם החסדים המגולים יש להם ידא

לין לירד עד היסוד דז"א עצמו, לפי שאין להם כי הם תחתונות ויכו א'-הכנות, ה

הוא כי הם מגולים ויכולים למתק את הגבורות ב' -. והשממחיצות שיעכבם מלירד

נודע כי גילוי החסדים הוא מהחזה דז"א ולמטה, שהם והנה הניתנות ביסוד דז"א. 

שני שלישי החסד שבתפארת דז"א, וב' חסדים שלימים שבנצח והוד דז"א הנקראים 

 י דוד הנאמנים. חסד

                                                             
, ביאר הארת אפרים בן יוסף שהיא הארת היוצאת מדופן עטרת שער הארות זו"ן פ"טלעיל  הנה שלח

היסוד דז"א, ואומר כאן הרב שהיא עוברת לאחור לדעת דנוק' המכוון כנגד היסוד. אך יש שמועה 
שעולות הגבורות  צלם אחרת המבארת שכל מה שעובר לנוק' לאחור באטב"ח עובר אליה בסוד

מעל ראש הנוק' וכך נכנסים בה. ומתרץ  כצלםבפנימיות ז"א עד החזה ויוצאות לאחור ועומדות 
לעולם הגבורות עצמן ניתנין אל הנוק' דרך נקב החזה דז"א, ומה שכתב שמעטרת  אות א'האש"ל כאן 

, וניתנת לדעת לאחורהיסוד ניתנות הגבורות לדעת הוא על הארת שלהן שבוקעת העטרה ויוצאת משם 
 ע"ש. 

אחר שהארת החסדים מתפשטת בגוף כללות הארת החסדים ביסוד, ואז יורדים ענפי  כנ"ל שלט
ומתמתקות באור ישר ואור חוזר הגבורות י שליש ת"ת ונצח הוד ליסוד ולשם יורדות גם החסדים דשנ

עוברות  הגבורות עצמןלדעת דנוק' כנ"ל. באות הקודמת.  הארת הגבורותשל ענפי החסדים, ואז עוברת 
 בזיווג ראשון דבעל עימה בהיותם פנים בפנים.

סך בפי היסוד דאימא המונע מהחסדים לירד ביאר הרב שיש מ פרק ח' משער הארות זו"ןלעיל  הנה שמ
אשר ניתן  כרוכן על ידי מסך הנז :...וז"לולהבין איך החסדים התחתונים יוצאים משם אומר הרב 

, כי מה ונשארים במקומםויוצאין דרך פיו  אין החסדים העליונים יורדיןמא, יוהושם בפי היסוד דא
צרים , אינו רק לסיבת היותם למעלה שם מסךונגלים אף על פי שיש התחתונים  שיוצאין החסדים

העליונים , ולכן בוקעים ויוצאים דרך המסך, אבל אחר שיצאו אלו התחתונים נשארים ודחוקים מאד
שלוקחים קצת ההכנה השניה שהם מגולים אינו בשלמות שכן שם גם ביאר גם . ועוד ע"כ.. מרווחים

 , אך כנראה בערך לכאן אינו נחשב.לבוש
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כי כל הד' חסדים הם שלימים בהשואה אחת, אבל חסד הג' הנוגע לחלק ונמצא 

מא, יתפארת דז"א אינו שוה בחלקיו, כי שלישו העליון הוא סתום ומכוסה ביסוד א

ה' מתחלק לשלשה -ושני שלישים התחתונים מגולים כנודע, כי כל חסד וחסד מאלו ה

הנחלק לשלשה שלישים הנה כפי הכתוב  בזה החסד שבתפארתוהנה שלישים. 

יש בה שתות ופחות משתות ויתר על שתות, כי לפעמים חלק עליון המכוסה  שמאבתורה

 לוקח יותר משתות, ונמצא שזה מתאנה וזה מאנה. 

כשהוא מתאנה בסכום  אלאלבאר דין רז"ל באונאה אמרו שם שאין דין אונאה  וצריך

אמנם אם הוא טעות חשבון חוזר בכל שהוא,  שווי הדמים, אם מכרו ביותר או בפחות,

הענין הוא, כי הנה נודע וביאור וכן כל דבר שבמדה שבמשקל שבמנין חוזר בכל שהוא. 

 ב'חסד וחסד מאלו החמשה חסדים הוא בחינת הוי"ה אחת והוי"ה זו יש בה  כלש

במילואה אז אין אונאה כלל. כי החלקים שוים והנה בחינות או פשוטה או מלאה. 

בפשוטה אי אפשר  אבל, ולכן באלו חוזר בכל שהוא, מדה משקל ומניןנקראים ו

 דין אונאת שתות או פחות או יותר.  יש בהלחלקה בחלקים שוים, ולכן 

תחילה ענין ההוי"ה במילואה, ואיך אין בה דין אונאה, ובכל שהוא חוזר. הנה  ונבאר

היא  ראשונהינה בחסדים האלו יש בהם בעצמם ובמציאותם הרבה בחינות, בח

, והוא היות כל חסד מהם בסוד החסד, שהוא בגימטריא ע"ב, והוא הוי"ה משקל

 דמילוי יודי"ן העולה ע"ב, וכל חסד מהם הוא הוי"ה אחת דיודי"ן העולה ע"ב. 

, יהיו כולם בסוד ע"ב דיודי"ן, ובחינה ע"בכי מצד החסד דז"א שהוא גימטריא ונמצא 

אבנא למשקל  הימנאמעיא בר שמבזוהר פרשת כי תשאל, וכמ"ש בספר המשק ראזו נק

ודי"ן הנקראים אבנים ששוקלים בהם, ולכן י. הרי כי המשקל הוא סוד יו"דבה דא 

ל שקדמ ש"קשקל, הם ד' יודי"ן דע"ב. מ' דמהוי"ה דיודי"ן נקרא משקל. הא כיצד 

' ל. וש"קכמנין  ד[ע" הנ]אוצרות דף , ת' י' הרי-מ ,י'-ו ,י'-הם ד' יודי"ן כל אחת כלולה מ

 היא כ"ו דהוי"ה וד' אותיות הפשוטות הרי ל' דמשקל.  לדמשק

                                                             
 עשרים ושששהיא בגימ'  כפי שכתובה בתורהואם נחלק את ההוי"ה  הוי"הסד הוא כל ח הנה שמא

אם העליון לוקח יותר מאנה את התחתון  דין אונאהאינה מתחלקת לשלושה חלקים שווים, ובה יש 
חסדים, אך היות  ה'-בכל האו אם התחתון לוקח יותר מאנה את העליון, ועניין זה של חלוקה לג' הוא 

שבה מתמתקות הגבורות על ידי החסדים לכן  במצות מילהשל דין אונאה הוא מתבאר  וכל עניין זה
יבאר שיש פעמים שהחסדים הם  בהמשךוגילוי. וב' כיסוי, א' בחינות,  ב'מבאר דווקא בת"ת שיש 

במדה ומשקל ובהם יש אפשרות לחלק לשלוש.כמו שיבאר  מ"באו  רי"ואו  ע"בבהויות מלאות כמו 
 . ומנין

א וז"ל:  דף קפ"ז ע"בפרשת כי תשא זוה"ק בהנה  שמב ע ֵבין ֵשִני ו'ְודָּ י''ן, ְממּוצָּ ּה, ֵההִׁ ל בָּ א ְלִמְשקָּ . ַאְבנָּ
א  של הוי"ה,  ב' ההי"ןהרי שתי הכפות הם בחינת משקל .. ע"כ. הרי מבואר איך שם הוי"ה רמוז ב'ידָּ

של  י'היא רומזת לאות של ההוי"ה. והאבן ששוקלין בה  וא"ווהחץ הממוצע המורה המשקל הוא 
 לכן רמוז המשקל בהוי"ה דע"ד דיודי"ן. י'איך כל עניין המשקל רמוז באבן זאת והיא  הריהוי"ה. 
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. והנה מ"וכי הנה המילוי דהוי"ה דיודי"ן אחר שתסיר הפשוט ישאר גימטריא  ועוד

 כמנין משקל.  ת"ע ', ועם העשר כוללים שלהם הם גימת"סי"פ מ"ו גימטריא 

א אשר גם בה מתפשט חסד א' השניה נקראת מנין, והוא כי מצד הגבורה דז"בחינה 

מהחמשה חסדים. והנה מצד חסד הזה המתפשט בגבורה דז"א יהיו כל החמשה 

. והענין הוא כי הנה נתבאר כי כל רי"ומהם בחינת גבורה גימטריא  א' וא'חסדים כל 

-שמהן כל חד מ ע"ב. ונודע איך מיניה תליין שמגחסד מהם הוא הוי"ה דע"ב דיודי"ן

, ולכן נקרא מנין שמדע"א 'חף אתוון כנזכר בתיקונים ד רי"וו הוו ג' אתוון, ובין כולה

 . רי"ו 'לשון מספר, כי מספר מנין אותיותיהם גבורה גימ

מא כנזכר יהיותו נקרא מנין הוא בבחינת היות החסדים מלובשים ביסוד א גם

מא היא אהי"ה דמילוי ההי"ן כנודע יבדרוש אפרים בן יוסף. והנה היסוד דא שמהלעיל

ע"ה. והנה להיות שזהו בבחינת הגבורה כנזכר,  מני"ן, כמספר קנ"אגימטריא שהוא 

לכן נרמזה בזה הנוק' התחתונה הנק' אדנ"י כמ"ש בזוהר, דנוק' תדיר אתקשרת 

כמנין  רי"ובשמאלא, ולכן בהתחבר אהיה דההי"ן עם אדנ"י יהיו שניהם גימטריא 

 גבור"ה, הרי כי מנין הוא בגבורה. 

, והיא מצד תפארת דז"א אשר מצידו יהיו כולם בחינת מדהקראת נ שלישיתה בחינה

מ"ב, לפי שהת"ת כלול מג' הידות, יד הגדולה מימינא יד החזקה משמאלא, יד הרמה 

 מ"בג' פעמים יד נעשה -באמצעיתא, והיד אמצעית כוללת עמה יד ימין ויד שמאל, ומ

הוא היות כל הוי"ה זו אחד בת"ת עצמו, ולכן בחינת מ"ב היא בת"ת. וענין מ"ב זה 

 דיודי"ן כלולה מהפשוט והמילוי ומילוי המילוי, שהם מ"ב אתוון כנודע:

היותו נקרא מדה הוא כמ"ש בתיקונים )תיקון יט( כי מדה הוא שם מ"ב הנחלק והנה 

 סדיםח' ה-. והענין הוא כי כמו שמדהכמנין  מ"טז' שמהן, ומ"ב עם ז' הרי -ל

. והנה שם מ"ב הוא שמוכנודע בו"קות מתפשטות מתפשטים בז"א, גם החמשה גבור
                                                             

, דיודי"ן דע"במהם הוא הוי"ה  חסדוכאן אומר כל  רי"ולעיל סמוך ונראה אמר שכל חסד מהם יש  שמג
וכן מבואר בהמשך בפירוש , חסדבמקום כל חלק את עצמו לכן נלע"ד שצריך לתקן כל  סותר נראה
, עם כל זה הם חסד גמור שהרי בהתחלקותם רי"ו נתוזה להורות שאף על פי שהם גבורה בבחי" וז"ל:

. וכן משמע מפורש ע"בהוא  שליש. הרי מפורש בהתחלקותם שכל ע"כ".. שלשה פעמים ע"בנעשים 
 .משער המצוות דף ה' ע"ב

ויסע קריעת ים סוף, שהם לפני המופיעים  בשלחבפרשת היוצא מג' פסוקים  ע"בידוע שם  הנה שמד
 רי"ושמות כל אחד מג' אותיות, והם  ע"באותיות ומהם יוצאים ע"ב , שבכל פסוק יש ויבא ויט

 ע"ב, אך שם מבואר איך מהוי"ה יוצאים תיקונים דף ח' ע"אאותיות, והרב מביא מקור לדבריו מה
 אותיות כל אחד. ג'שמות בני 

 .ק ט'שער הארות זו"ן פר שמה
שמאריך  ג'אות  אש"לראה  בו"קכאן נשאיר את הגירסא  נוק'היא ב בעץ חייםאע"פ שהגירסא כאן  שמו

ארה. להשאיר הנפים ועורש ש שע"השם להוכיח על פי כמה בחינות כידוע שיש לחסדים וגבורות שהם 
 ע"ש באורך. בו"קהגירסא 
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בכל ספירה  מ"בגבורה כנודע, וכאשר נחלק החסדים כפי סדר הגבורות שהוא שם 

 וספירה, נמצא כי גם בתפארת יהיה בו שם מ"ב אחד. 

 מדהכי פעם אחרת שמעתי ממורי ז"ל בענין זה עצמו דאונאה באופן אחר, כי ודע 

כי מן החסד  שמזוכו', כנזכר בתיקונים אבגית"ץ ששם הוא שם מ"ב חסדהיא בספירת 

מתחיל שם זה של מ"ב, ובו נכללין כל הז' שמות, אבל מנין הוא בספירת גבורה כנז"ל. 

ומשקל הוא בתפארת, שהוא לשון המשקל האמצעי המכריע בין ב' כפות המאזנים, 

 :שמחשהם חסד וגבורה. ואיני יודע לקשרו עם הנזכר למעלה

לענין כי הנה בחסדים עצמן יש בהם כמה מיני הארות נחלקות ונחזור  א[ע" ונ]אוצרות דף 

, שהם הנקראים דבר שבמשקל ומדה ע"ב רי"ו מ"בזו מזו, והנה ג' בחינות הנז' שהם 

ומנין כנזכר לעיל, יכול להתחלק ההוי"ה של חסד דתפארת לחלקים שוים, ולכן בכל 

, ונחלקוה לג' ע"בנת שהוא חוזר. והוא שאם נשקלוה במשקל שהוא היותה בחי

הא' מהם בשליש העליון המכוסה  כ"דחלקים יהיו כ"ד בכל שליש מהם, ויהיה 

למעלה מהחזה, ושני פעמים כ"ד כ"ד התחתונים יהיו בשני שלישים המגולים למטה 

 מהחזה. 

יתחלק במדה שהוא היותה בחינת מ"ב אותיות דפשוט ומילוי ומילוי המילוי, גם ואם 

לישים שוים, י"ד בכל שליש והם ד' אותיות הפשוט, וי' דמילוי אז יתחלק לשלשה ש

אותיות דמילוי המילוי שהם שני  כ"חאותיות בשליש העליון המכוסה, ו י"דהם 

פעמים י"ד, הם בשני שלישים תחתונים המגולים. ואם יתחלק במנין שהוא היותה 

וזה להורות  בכל א' מהם, ע"בשלישים  שלשהאותיות, גם אז תתחלק ל רי"ובבחינת 

רי"ו, עם כל זה הם חסד גמור שהרי בהתחלקותם  נתשאף על פי שהם גבורה בבחי

 , שכל ע"ב מהם גימטריא חסד והבן זה. ע"בפעמים  שלשהנעשים 

ג' בחינות אלו שהם משקל מדה מנין שהם בחינת הויו"ת במילואם, -נתבאר שבוהרי 

שוים, ואם לא נתחלקו חוזר  אין שם בחינת דין אונאה, כי יכולים להתחלק בחלקים

בכל שהוא. אבל בבחינת הוי"ה פשוטה בלתי מילוי אז אינה יכולה להתחלק לשלשה 

שלישים שוים כמ"ש, ולכן שייך בו דין אונאה בנגלה ובסתום, כי לפעמים לוקח יותר 

 משתות כמו שנבאר בעזרת ה'. 

ר בבחינת היותה נבאר עתה בחינת האונאה שהיא בחסד הנוגע אל התפארת דזעיולכן 

הוי"ה פשוטה בלתי מילוי, כמבואר אצלינו כמה מיני מדרגות יש בשמות כנזכר 

                                                             
תיות וז' שמות הרי מדה. היות : שם מבאר ז' שמות שבהם מ"ב אוע"אסוף ז "א דף מ"כתיקון  שמז

 כולם כלולין בשם הראשון שהוא חסד לכן מדה כנגד החסד.
 שמבאר לפי שמועה זו ומבארה מוהרח"ו בעצמו. שער המצוות דף ה' ע"בראה  שמח
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בדרוש רפ"ח )פרק ב'(. ותחילה נבאר מי הוא המוכר ומי הוא הקונה. והנה השליש 

הא' למעלה מהחזה הוא בחינת המוכר, ושני שלישים התחתונים הם בחינת הלוקח, 

מצד העליון, כי כן דרך התפשטותו מלמעלה כי התחתון מקבל את החסד ולוקחו 

למטה כנודע, ולפעמים התחתון לוקח יותר משיעורו ומאנה את העליון, ולפעמים הוא 

 להפך, ושניהם דינם שוה. 

בהיות ההוי"ה פשוטה אי אפשר להתחלק בשוה, ומוכרח הוא שיאנה זה לזה, והנה 

ם, כי אם יתחלקו לט' לפי שהנה מספר ההוי"ה כ"ו ואי אפשר לחלקה לחלקים שוי

יחסר אחד, ואם יתחלקו לח' יותירו ב', ובהכרח הוא שיאנה זה לזה, כי לפעמים 

העליון שהוא בחינת המוכר מאנה לתחתון שלוקח ט' בשליש שלו, ונשארים י"ז 

למטה בב' השלישים, ופעמים התחתון מאנה את העליון שלוקח ח"י למטה בשני 

הם ב' מיני אונאה המוכר ללוקח או הלוקח שלישים ונשארים ח' למעלה, ואלו 

 למוכר. 

להיות החלקים שוים היה צריך שיהיו ח' אותיות ושני שלישי אות למעלה, וי"ז  והנה

אותיות ושליש אות למטה, ואז היה הכל בשוה, אלא שאי אפשר לחלק האות עצמה 

יך , ואם כן מוכרח הוא שיהיה אונאה בדבר כנזכר. אבל עם כל זה צרשמטלשלישים

שלא יאנו זה לזה אלא האונאה היותר מועטת שאפשר להיות,  ב[ע" ונ]אוצרות דף לשער 

 והיא הנק' פחות משתות, ואז הויא מחילה, כי אי אפשר לעשות באופן אחר. 

הוא כי ג' מיני חילוקים יש, וכולם נקראים פחות משתות, הראשונה שיקח והענין 

העליון תשעה חלקים והתחתון י"ז חלקים. העליון י' חלקים והתחתון י"ו. הב' שיקח 

ג' שיקח העליון ח' והתחתון ח"י. ונבאר הבחינה הראשונה מהם שהיא י' למעלה וי"ו 

למטה, איך הוא פחות משתות והויא מחילה, וממנה יובנו ב' בחינות האחרות, והוא 

כי הנה נתבאר לעיל שלולא שאי אפשר שיתחלק האות בעצמה היינו מחלקים בשוה 

 אותיות ושני שלישי אות למעלה וי"ז ושליש אות למטה.  ח'

דהוי"ה הפשוטה יהיה בה תשעה כ"ו כאשר נעריך ונאמר שכל אות מאלו  והנה

נקודות נחלקים לשלשה שלישים  רל"דגימטריא  ט'פעמים  כ"ו-נקודות, נמצא ש

 נקודות שהם ח' אותיות ושני שלישי אות, והתחתון ע"חשוים. נמצא שיקח העליון 

נקודות שהם י"ז אותיות ושליש. ואמנם עתה שאין האות נחלקת כנזכר,  קנ"ויקח 

נקודות יותר מחלקו,  י"בנקודות, נמצא שלוקח  צ'לכן לוקח העליון י' אותיות שהם 

, והוא אינו לוקח י"גנקודות חלקו הוא  ע"חונמצא שלוקח פחות משתות, כי שתות 

                                                             
אותיות ואי  עשרים וששאך הרב מבאר שכביכול יש ד' אותיות כאן מתבאר שהוי"ה יש בה  הנה שמט

 י אותיות, אם נחלק לשליש או חצי כאילו חילקנו אות.אפשר לחשב חצאי אותיות וחלק
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עה, והתחתון י"ז אז לוקח פחות משתות, רק י"ב, ובבחינה השניה שלוקח העליון תש

כי אפילו בקחתו י' חלקים הוא פחות משתות כנזכר. ובבחינת הג' שלוקח העליון ח' 

והתחתון ח"י אז התחתון מאנה לעליון, וגם הוא פחות משתות, לפי ששתות העליון 

' ו, נמצא שלא נתאנה רק שננקודות ע"ב' חלקים הם חחלקים, ובלוקחו  י"גהוא 

 ת שהוא חצי שתות, לפי שכל חלקו הם ע"ח כנזכר:נקודו

אם האונאה תהיה יתר על שתות המוכר ללוקח או הלוקח למוכר, אז בטל  ואמנם

המקח. כי לעולם אי אפשר להתחלק כן למעלה בתפארת דז"א בגלוי ובמכוסה שהם 

התחתון והעליון. אבל אם האונאה היא שתות ממש אז לא נאמר שיתבטל המקח 

החסד למקומו למעלה בשורשו בדעת, כיון שנחלק בטעות, אבל יתקיים  והוא חזרת

המקח שהוא סדר התפשטות החסדים במקומם, לפי שיש זמן שכך מתחלק עם היות 

שיש פעמים שיש אונאת  ומרלוצה אונאת שתות גמורה, אבל לאחר זמן מחזיר, ר

ההתפשטות שתות שוה ויעמוד כך זמן מה, ואחר כך יחזור האונאה למקומו, אבל 

 ישאר במקומו, שהוא בחינת קיום המקח. 

זהו ענין גניבת השבטים ליוסף ומכרוהו למצרים, ולא מפני כך נתבטל האחוה  והנה

שביניהם, רק נשאר הדבר כך בעת ההיא, ואחר כך החזירו האונאה ההיא למקומה, 

ֵאל ֲאֶשר ֶהֱעל]ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ב( "ד, ל"וכמו שאמר הכתוב )יהושע כ ּו ְבֵני ִיְשרָּ

ְברּו ִבְשֶכם  [ִמִמְצַרִים , שהחזירוהו ְוַהֲעִלֶתם ֶאת ַעְצֹמַתיה( ", כ', וכן )בראשית נשנאקָּ

 למקומו. וענין גניבת ומכירת יוסף יתבאר לקמן )פרק ה'(. 

, אבל אם הוא מלבר, ולכן פסקו בש"ס שיהיה מלברהוא  כרשתות זה הנז והנה

 י נתבאר ענין פחות משתות ושתות ויתר על שתות:. והרשנב, הויא מחילהמלגאו

                                                             
 נקודות. ו'הרי נתאנה רק  ע"בומקבל רק  ע"חהחישוב לפי מה שהיה צריך לקבל והוא  הרי שנ

ויוסף  ששהמכרוהו והם  בני לאהרק שפי חז"ל על האיר שהרב יצחק טחובר הי"ו הלומדים אחד  שנא
וזה שהחזירוהו אפילו  .אונאה ומחזירשש בשבע  אודין אונאת שתות מלגהרי מכאן מלגאו הוא שתות 

 . אחר כמה זמן למקומו

החסד  חלוקת, שהוא רומז ליסוד ויוסףמכירת לנלמד וקשור  דין אונאהאיך כל  להביןלמבוקש הגענו 
עצמות והוא מה שהחזירו את  שחוזרת אחר זמןכנ"ל, שתות הייתה  מכירת יוסףשבתפארת. בחינת 

, אונאה שתות מקח קיים שלא ביטלו האחווהאותו ולשם החזירוהו, הרי  לשכם, משם לקחו יוסף
 .יוסףומחזיר אונאה. שהחזירו את  מקח קיים

שכתב שניתן לבאר על דרך מה או , ופרסעות טלשון הרב כאן צריך עיון ונראה שנפלה כאן הנה  שנב
אפילו בהפך תוב ז"ל לכ שדרך הרבכבר כתבתי בכמה מקומות  ...:התורת חכם דף קכ"ט ע"ב וז"ל

להבין היטב האמת. וראה בסוף  להתעורר. שבכך אנחנו צריכים ע"כ ....וסומך על המעיין מהאמת
 .מזל"ן ורבי שאולדברנו איך ליישב הלשון הנדפס על פי הגהת 

ושולחן וכן בפוסקים  רב ושמואלמחלוקת  בב"מ דף מ"ט ע"ב בפרק הזהבזו הובאה באורך  סוגיא
 לגבי מקחאם  לגבי המעותשתות לסימן זה. אם  מאוד ביאורים ארוכים .רכ"ז ערוך חושן משפט סי'

לענייננו רק לא נכנס לעומק הסוגיא, כאן על אתר, בית לחם יהודה וכן  אש"ל אות ז'או שניהם, ראה 
 איך ליישב לשון הרב בקיצור. 
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ן דהיינו מוכר שש וכן לקמ מלגאו :וז"לראה( ני לכות זשה מ) מזל"ןהגהות  בנ" דיתב כ ייםחץ עב

הוא  השתותהם דברי הרב זאת  כךולפי דברי קודשו  הגהה זו וז"ל:... רבי שאול. מבאר ע"כ. בשבע
 רושפיחמשה בשתא שהוא  מלבראבל אם הוא  ,מלגאולכן פסקו בתלמוד שצריך שיהיה שתות מלגאו 

 . שקנה ומחזיר אונאהשהוא חמשה בשתא מלבר האונאה שתות  אם היו פוסקים

שהוא שתא בשבעה מלגאו שתות )עכשיו שפסקו( אבל  רושפי הוי מחילה ר כך )הרב(אח כתבשה מ
 . ע"כ .הוי מחילה (תאבש ה)חמש

. אך מלברכתב  מלגאוומה שכתב  מלגאוהחליף מלבר שהופך הכל מה שכתב  מזל"ןלפי הגהת הרי 
 אהויוכן לשון ' 'אבל' לשוןבכל זאת לשון הרב עדיין קשה וצריך להוסיף כמה מילים שכן לא ברור 

: 'אבל אם כךהכתוב בהמשך לפי גירסא זו. וננסה ליישב הלשון בתוספת כמה מילים, היינו מחילה' 
מלגאו שפסקו  עכשיו)שזה שתות(  שקנה ומחזיר אונאההויא חמש בשש  מלברהוא' ]שאם היו פוסקים 

 .מחילה אהוי [)חמש בשש(אבל  .קנה ומחזיר אונאהשש בשבע 

שפסקו על נכון  יבא דברי רבינו האר"י זלה"ה לפי הגהת מזל"ןובזה  שאול וז"ל:.. רבי ומסכם
 )חמשה בשיתא( מלבראילו היו פוסקים שתות  ומרלוצה ר מלבראבל שתות  הפוסקים שתות מלגאו

 .מחילה)שהיא חמשה בשיתא(  מלברמשתות פחותה שהיא  הויא שתות מלגאו ןכם הויא אונאה א
 . ע"כ. זלה"ה רבינו האר"י על אולא יש שום קושי

 . האש"לדברי הרב עם הגהה זו ברורים ביותר עם פירוש  הרי

שאם העליון להוכיח כאן, שהרב בעצמו למעלה שעשה את החשבון  בית לחם יהודההרב כתב עוד 
. והרי י"גהרי  בששומחלק  שבעים ושמונהבזה אין אונאה. ומבאר החשבון ט"ז והתחתון  עשרלוקח 

, אלא היפךשאחרי כמה שורות יכתוב ה ולא יכול להיות. וכך סובר הרב ע"כ. מלגאוהוא  החשבוןזה 
 אותנו להתעורר להבין היטב. לחדד או ט"סאו אם נאמר כנ"ל 

  וז"ל: האש"לופירוש  מזל"ןכאן תיקון לשון הרב לפי הגהה נכתוב 
אם הוא אבל , []מלגאו( רמלב), ולכן פסקו בש"ס שיהיה []מלגאו( מלבר)הוא  כרשתות זה הנז והנה

ר"ל אילו  קנה ומחזיר אונאה שהדין הוא שהוא חמשה בשתאמלבר  אם היו פוסקים] [מלבר], (מלגאו)
]שכן  הויא מחילה [ חמשה בשתא מלגאון עכשיו שפסקו כם הויא אונאה א מלברהיו פוסקים שתות 

 .[מלבר שהיא פחותה משתות מלגאושתות 

 .ושתות ויתר על שתותנתבאר ענין פחות משתות והרי 
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  ברק פשער האונאה 

 

איך הוא הסדר הנכון למעלה ואיך מתחלק החסד  הביןלריך צועתה  ג[ע" ונ]אוצרות דף 

שבתפארת הנגלה והסתום. דע שסדר החילוק האמיתי הוא כך, כי שני חסדים דחסד 

ני שלישים תחתונים דתפארת וגבורה ושליש עליון דחסד דתפארת הם מכוסים, וש

וב' חסדים דנצח והוד הם מגולים, ואמנם השלשה שלישים דחסד שבתפארת כבר 

 ביארנו כי בו לבד הם דיני אונאה פחות משתות, ויתר על שתות ושתות. 

, ומתחלקת ח' כ"והסדר הנכון וההוה הוא שהנה הוא הוי"ה פשוטה גימטריא  אמנם

בחינות  ג'-מ שלישיתה בגלוי, שהיא הבחינה הנקודות למעלה במכוסה, וח"י למט

שיש בחלוקת פחות משתות כנזכר לעיל. )פרק א'( וטעם הדבר הוא שהתחתונים שהם 

' נקודות בהמרובים ינצחו את העליונים שהם מועטים. והם יקחו את העודף שהם ה

בשליש א' וח' באמצעי וח' בתחתון, ח' היתרות בהתחלקם לשלשה שלישים, שהם 

 . שנג, ואלו הב' העודפים יקחום התחתונים, שהם הרביםכ"ולתשלום  ב'ם נשארי

גבורות שביסוד ז"א הם  מונעת ענין חילוק זה, והוא שהחמשיש סיבה אחת  ואמנם

ומתמתקים הגבורות עם  שנדבוקעים מצד האחור וניתנים בדעת רחל כנזכר לעיל

א שיורדים החסדים ונשארו ממותקות ולא יהיו דינים קשים מאד, והענין הו

החסדים המתפשטים מדעת ז"א עד היסוד דיליה כנודע, ומכים שם בסוד ההכאה 

 בהמשך הירידה במרוצה וממתקים לגבורות, אשר שם על ידי הארתם אז בירידתם.

שאין כח בחסדים להאיר לגבורות ולמתקם, אלא בהיותם מגולים, כי אז אין ודע 

ולכן יורדים עד היסוד למתק  מא כדי שיתעכבו,ילהם מחיצות דכלי היסוד דא

הגבורות אשר שם. והנה כולם אי אפשר שיתמתקו לסיבה הנזכרת לפי שאין כל 

החסדים מגולים, רק ג' חסדים פחות שליש, שהם נצח והוד ושני שלישי חסד 

דתפארת, אבל ב' חסדים דחסד וגבורה ושליש עליון דחסד דתפארת, אינם מתגלים 

                                                             
האחרונים הם שלמים ואין בהם בעיה של  נצח והודוכן  חסד וגבורההחסדים העליונים  הנה ב' שנג

אפשרויות  ג', ולעיל הביא גלוייםוב' שלישים  מכוסהחלוקה אך החסד שבתפארת חלוק, שליש 
ח"י מעלה ו' חלקים לח, שהיא השלישיתלחלוקה שבהם אין דין אונאת שתות ובחר כאן בחלוקה 

 .והוי מחילההעליון מתאנה אך הוא פחות משתות הרי חלקים למטה. 
הגבורות  בסידור ב' דף ס"ז ע"אידוע בכמה מקומות בדברי הרב וכן בכוונת קונה הכל הנה  שנד

חלקן באור ישר וחלקן באור חוזר ואחר כך ניתנות דרך הנקב שבאחורי הת"ת  ביסוד דז"אמתמתקות 
ג' אך כאן אינו לענייננו, שכן בברית מילה רק . באטב"חא דווקא בבניין הנוק' לדעת דנוק' כל זה הו

ואין יותר מב'  באור ישרבלבד מתמתקות ואין המשך, כאן מה שמבאר הוא מיתוק הגבורות  גבורות
. באור חוזרחסדים ושני שליש מגולים, שיכולים לרדת למתק. ושם באטב"ח שאר הגבורות מתמתקות 

שליש העליון וימתק של החסד דת"ת שיאיר  השליש העליון גילוי מכין אותנו לביאורכאן נראה שהרב 
 הת"ת ואז יהיו ג' גבורות ממותקות באור ישר. גבורתשל 
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, שהם שנהבודאי שאינם יכולים למתק יותר משיעורםואין בהם כח למתק הגבורות ו

גבורות פחות שליש, והלא מהראוי היה שיתמתקו ג' גבורות שלימות ולא יהיו  ג'

 חסרות שליש. 

' גאי אפשר להיות כן, אם לא בהתגלות גם שליש עליון דתפארת, ואז יהיו אמנם 

. אך להיות בתכלית המיתוק שלימותגבורות  ג'מגולים ויתמתקו שלימים חסדים 

שלישי תפארת שבו, כדי שני אשר בתפארת ב שנושירד כל החסד פשראי הדבר כן א

שיהיה כולו מגולה, לפי שאז יהיה הכלי דתפארת בבחינת שליש אחד ריק מהארת 

החסד, והענין זה לא תקרא אונאה יותר משתות רק גניבה ממש, אבל כוונתינו 

בכלי ת"ת דז"א בשליש עליון, אלא שישאר שליש עליון דאור החסד במקומו למעלה, 

מא אשר שם מעליו, וישאר מגולה ושורשו ישיתגלה שם, ויוסר כסוי כלי היסוד דא

ישאר שם, והארתו תרד ותאיר למטה ביסוד בסוד גילוי, ואז יומתקו ג' גבורות 

 שלימות. 

' נקודות מכוסות למעלה וח"י חנמצא כי בהיות הבחינה הראשונה שהיא ואמנם 

אונאה פחות משתות, וזהו סדר ההווה, ויש פעמים שיש  ראתלמטה, היא נקמגולות 

שמתגלה גם השליש העליון כולו, וענין  כראונאה ביתר משתות, והיא מציאות זה הנז

, ךכר , לפי שאינו מתקיים אלא מתבטל אחשנזביטול מקח ראזה מתבטל אחר זמן, ונק

 :נבארשו זמנים לבד, כמ ג'ואינו מתקיים אלא ב

  

                                                             
בע"ח ב' דף ה' אך  באור ישרשאין להם כח למתק הוא דווקא מה שהוא ב' חסדים ושני שליש,  שנה

וממתק שליש  אור חוזר של החסדים כל' עולהכנ"ל בכוונת 'קונה הסידור ב' דף ס"ז ע"א וכן ב ע"ד
חסד  בסדר הפוךשם ליסוד  הגבורות יורדותדגבורות )ראה שם  ונצח הודעליון של הת"ת דגבורות 

 וגבורה מתמתקים באור ישר(. 
ישלח הארה ממקומו למתק שליש לא ירד בעצמו לשני שלישים התחתונים אלא  שליש העליון שנו

אר החסדים שמאירים ממקומם למתק הגבורות. שאם ירד בעצמו הרי דגבורות, וכמו שעושים ש ת"ת
 כמו שיבאר.  גניבה שכלי הת"ת העליון ישאר ללא אורה וזה כבר יקרא

ורש נשאר בדעת ש שע"הבחינות בחסדים וסימנם  ג' הרב מבאר שיש קונה הכלשבסוגיית  אף על פי
פים של שני שלישי הת"ת ושל נצח הוד נעארה יורדת לה' חסדים ומאירה בהם, והכללות ביסוד, וההו

יורדים הם בעצמם ליסוד למתק את הגבורות באור ישר ואור חוזר. ואולי כאן כוונת המיתוק הוא על 
 ידי הארת החסדים שנשארים במקומם וצ"ע בהבדל הזה.

יותר ממשיך לבאר לנו דין אונאה ואיך יש מצב כזה בעולמות העליונים שיש בחינה שהיא הרי  שנז
. הרי איך רמוז דין אונאה גם ביטול מקחוהוא מצב שאינו מתקיים הרבה זמן ולכן זה נקרא  ותמשת

 ביתר משתות.
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  גרק פר האונאה שע

 

זמנים שמתגלה גם שליש העליון, ושמעתי פעם אחרת  ג'-הם ה ואלו ד[ע" ונ]אוצרות דף 

ממורי ז"ל שלא די ששליש העליון מתגלה אז, אלא אף שני חסדים דחסד וגבורה 

מתגלים עמו, ונמצאו כל החמשה חסדים מגולים, אבל פעם אחרת שמעתי דרך סתם 

ארת. ולא הזכיר ענין גילוי שני חסדים הראשונים דחסד שמתגלה גם שליש עליון דתפ

 וגבורה, והמשכיל יבין כפי מה שנבאר. 

ברז"ל  כרתמהם הוא על ידי הדורמיטא הנז א'זמנים הנזכרים הם אלו,  ג'והנה 

םא( ", כ')בראשית רבא מד, יז( בסוד )בראשית ב דָּ אָּ ה ַעל הָּ ה ֱאֹלִהים ַתְרֵדמָּ , ַוַּיֵפל ְיהֹוָּ

בכוונת חזרת התפלה דשחרית דחול בקול  שנחם כן בסוד מה שמבואר אצלינושהוא ג

רם, שאז מתגלה גם החסדים שבחג"ת דז"א, ועל ידי כן נגדלים יעקב ורחל ועולים 

עד שם למעלה נגד חג"ת דז"א, ושם נתבאר טעם הדבר, והוא לפי שהנה סיבת כיסוי 

האפרוחים למטה, ועל ידי החסדים ההם הוא בזמן שהאם העליונה יורדת ורובצת על 

כן היסוד שלה הוא למטה, והם מתכסים בתוכו, אמנם כשאינה רובצת על שניהם רק 

ע )שם כ"ב( על הבת לבדה להגדילה, בסוד ה ֱאֹלִהים ֶאת ַהֵצלָּ , אז אינה רובצת ַוִּיֶבן ְיהֹוָּ

רק זקופה מעומד כדרכה, ואז היסוד שלה הוא נתון באמצע בין ב' פרקין קדמאין 

צח והוד שלה, שהם בחינת חכמה ובינה דז"א, והיסוד בסוד דעת דזעיר, אמנם דנ

בשני פרקין אמצעיים דנצח והוד שבה, שהם בחינת חסד וגבורה דז"א, אין באמצעם 

מא מגיע עד שם, ונמצא כי כל החסד דתפארת דז"א מגולה בלי כלי יסוד ייסוד דא

א, והיא כאשר האם אינה רובצת דגילוי החסדים שבחג"ת דז"א' מא. והרי בחינה ידא

 :כררק על הנוק' לבדה להגדילה כנז

שם שאז עולים ג' אחרונות נה"י  שנטוא בסוד תוספת שבת כמבואר אצלינוה זמן הב'

דז"א למעלה ממקומם בחג"ת דז"א, ואז בסיבת ריבוי האורות אשר שם נבקע כלי 

 מא, ואז מתגלים החסדים דחג"ת דז"א ג"כ. יהיסוד דא

וא בחינת מצות מילה ופריעה כמו שנבאר. וזהו ענין סוד מצות מילה ופריעה. ה זמן ג'

דע כי במצוה זו יש ב' דברים, האחד הוא כריתת הערלה, אשר אז יש אונאה פחות 

הפריעה יש אונאה יתר על שתות, ומתגלה גם  דייל ע ךכר (, ואח'ארק משתות כנ"ל )פ

 שליש העליון דחסד דתפארת. 

                                                             
 .שער הכונות דף ל"ח ע"ב שנח
 .ז ע"ד"ה"כ ענין תוספת שבת דרוש ב' דף סעש שנט
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בזוהר פרשת ויקהל דף ר"ג ע"ב ענין הקלי', ואיך יש  באר, הנה נתפרט ביאורםוזהו 

קלי' נוגה, בסוד כעין החשמל מתוך האש, כדין איקרי חשמ"ל  ראתקלי' דקה הנק

וכו'. ואע"פ שאין כאן מקום ביאורו, נאמר עניינו בקיצור. כי הנה בתחילה טרם 

נוגה חופפת ונאחזת  שיתפשטו החסדים בז"א בו"ק שלו כנודע, אז הערלה שהיא קלי'

שם ביסוד שלו, וזהו ונוגה לו סביב, ושורשה הוא מהצינור השמאלי שביסוד, שהוא 

 שסמבוארשו משפיע המותרות ושופכן לחוץ, להיותם מזון לחיצונים והקליפו', כמ

בכתב יד מורי ז"ל במאמר בני חת ועפרון החתי ע"ש. וקלי' נוגה הנשרשת בצינור הנז' 

 ת היסוד הקדוש, ונק' ערלה. נאחזת שם וסובבת א

ערלה זו חופפת על היסוד, אין החסדים יורדים עד היסוד, כדי שלא ינקו  ובהיות

הקלי' מהם, ולא יתאחזו באורות הגדולים ההם, ועל כן לא די שאינם יורדים עד 

היסוד, אלא אפילו בכל מקום המגולה למעלה שהוא בב' שלישי חסד דת"ת ונצח והוד 

שם  א[ע" זנ]אוצרות דף ולמטה הוא מקום מגולה כנזכר, כיון שאין  דז"א, אשר משם

מא, ולכן אינם יורדים ונופלים עד היסוד בודאי, ולכן הם ימחיצות דכלי היסוד דא

נשארים למעלה בשורשם בדעת דז"א, ואינם מתפשטים למטה, כי נאחזת הערלה 

 ביסוד שלו. 

, ואז כרתת משם קליפת נוגה הנזכאשר נימול כורתין הערלה ההיא ומסתלק ואחר כך

יורדים החסדים הנזכרים ומתפשטים במקומם שהוא בתפארת ובנצח והוד דז"א. 

ונודע כי כל חסד מהם היא הוי"ה אחת כנזכר לעיל )פרק א'(. והנה הוי"ה א' היא 

. והנה ב' הויו"ת של השני חסדים דבנצח והוד הם גימטריא ב"ן. וב' כ"ובגימטריא 

חסד דתפארת הרי הם ח"י נקודות, כי הח' עליונות הם מכוסות שלישי תפארת ד

, ע'בשליש העליון כנזכר לעיל )פרק ב'(. אם כן בהצטרף ח"י וב"ן יהיו גימטריא 

, ואז הוא בחינת אונאה מ"למן חש מ"לונמצאו ע' אורות מגולים שהם גימטריא 

מילה בכריתת  (, והוא בזמן קיום מצות'ארק פחות משתות, שנתקיים המקח כנ"ל )פ

אורות דחסדים מגולים, שהם גימטריא מ"ל דחשמ"ל,  ע'הערלה, שאז מתגלים 

 וכאשרג ע"ב( דכד אתעבר קלי' נוגה אקרי מ"ל. "כנזכר בס"ה פרשת ויקהל )דף ר

ע' אורות אלו המגולים, אקרי -הערלה קלי' נוגה נאחזת שם מחמת העוונות, ויונקת מ

 מ"ל הנזכר.  חשמ"ל, שמיהרה הקלי' לקבל אור מן

לענין כי ע"י המילה שהיא כריתת הערלה עדיין השבעים אורות המגולים  ונחזור

, אבל עדיין לא ירדו ודהוצח ב' שלישי חסד דת"ת ובנ-הנזכרים לא נתפשטו רק ב

ביסוד עצמו דז"א, וזה סוד ד' אותיות מיל"ה, שפירושו מ"ל י"ה, כי מ"ל הם ע' אורות 

                                                             
 שער מאמרי רשב"י דף י' שס
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ליש העליון המכוסה, ולקמן בסוד הפריעה נבאר למה המגולים, וי"ה הם בחינת ש

 י"ה ע"ש.  ראנק

 כריםהאורות הנז מ"ליתגלו  ךכדי יל המוהל לכוין בזה בעת כריתת הערלה, שעוצריך 

למעלה במקומם עד הוד כנזכר, ויכוין באומרו על המילה שהוא מ"ל י"ה, כמו שנבאר 

 ענין י"ה בענין הפריעה, שהוא ג"כ פרע י"ה. 

רז"ל שהמילה טעונה כוס, ואע"פ שהיין בא  אמרושו נבאר מצות ברכת היין כמ ועתה

נבארהו תחילה, כדי שיובן היטב עם האמור. כי הנה אלו  הזל כם אחר הפריעה, ע

' מ"ל אלו מתגלים תחילה ויורדים ביסוד, ואחר ירידתם מאורות שהם בגי שבעיםה

 ע"חיש עליון דתפארת, ויהיו מתמתקים הגבורות אשר שם, ואח"כ פעם ב' מתגלה של

ח' היתרים ההם שהם מבחינת שליש העליון יורדים אח"כ עד היסוד, -אורות, וגם ה

 . נבארשו וממתקים חלק הגבורות כמ

ברכת אחר שעל ידי כריתת הערלה נתגלו ע' אורות כמנין מ"ל, הנה אח"כ ע"י והנה 

ומם, ועתה ע"י ברכת היין ע' אורות אלו הנזכרים שלא נתגלו אלא במק-יורדין ה היין

יורדים עד היסוד דז"א, ואז ממתקין את הגבורות אשר שם ומאירים בהם, ולא 

 . ע'-ל ע'ג' גבורות פחות שליש כמספר עצמן -בכולם, כי אם ב

אורות לבד, והם כמספר  ע'היין הם סוד הגבורות שאינם נמתקים, רק במספר  והנה

אורות החסדים  ע'ות הנמתקות על ידי אורות דגבור ע', להורות שהיין הם יי"ן

אורות דחסדים המגולים  ע' שתכוין שהיין גימטריא ונמצא .שסאהיורדים עתה ביסוד

שיורדים עתה ביסוד, וגם תכוין שהם ממתקים את ע' אורות הגבורות שהם עצמן 

 סוד היין כנודע. 

 'עחסדים יורדים ביסוד וממתקים את  ע'-הענין כי הנה כאשר אלו הוביאור 

הגבורות, בהכרח הוא שמתערבין יחד, ויש בחסדים קצת בחינות מהגבורות 

שהוא גבורה, כי אינם  ייןגם הם בחינת  ראיםהמתחברות עמהם, ולכן ברדתם שם נק

כוס ע' הגבורות הם בחינת הואמנם . ע'שהוא גימטריא  ייןנמשכים אלא ע"י ברכת ה

נגד חמשה גבורות כנודע. אבל דיין שכו"ס גימטריא אלהים, שבו ה' אותיות שהם כ

 . שסבחסדים עצמן שנתערבו עם הגבורות והמתיקום כנזכר ע'-היין הם ה

                                                             
 גבורותרומזים להם  ע'לשון קטע זה קשה קצת להבנה, לכאורה אפשר להבין שהיין גימ' הנה  שסא

רומז לחסדים  הייןולעולם  ברכת הייןאלא למספר הגבורות הנמתקות על ידי מעשה זה של  ואינו כן
 לגבורות, ראה אות הבאה. כוסוה

הם ממתקים אותם,  ובזהתחילה אפשר להבין שהיין הם הגבורות ומתערבים עם הגבורות  הנה שסב
חסדים הממתקים את  ע'הוא גימ'  ייןבורות והג ה'ואחר כך ביאר שהגבורות הם הכוס גימ' אלהים ו



 אוצרות חיים                                                רכב

אורות דחסדים  ע'שהיא כריתת הערלה, כי אז נתגלו  המילהענין  בארנת והרי

 ע'-החסדים ביסוד וממתקים ל ע'שהוא ירידת  היין כוסענין  בארבמקומם, ונת

פחות שליש,  סדיםח' אורות שהם גע' ינם רק גבורות, ושני בחינות אלו עדיין א

 גבורות פחות שליש, אשר כל זה נקרא אונאה פחות משתות, כנ"ל.  ג'ומיתקו 

נבאר מצות הפריעה שהיא אונאה יותר משתות, שעתה יתגלה גם שליש העליון ועתה 

גמורות  גבורות ג'גמורים דתנ"ה מגולים, ויומתקו גם כן  ג' חסדיםהמכוסה ויהיו 

הסרת עור הערלה ההוא המכסה  דייל גילוי, כי ע ומרלוצה סוד. והנה פריע"ה רשבי

נפרע ונתגלה שליש העליון דתפארת  ב[ע" זנ]אוצרות דף וסובב את האבר הקדוש, אז 

שלימים, אבל בהיות הערלה סובבת את  סדיםח' המכוסה, ואז נגמרים להתגלות ג

ת, כדי שלא יתאחזו הקלי' בהם רוצה להתגלו כרהיסוד אז אין השליש העליון הנז

 יותר מדאי כנ"ל.

ע' -שגם היא גורמת גילוי ה יפל עף בחינת המילה שהיא כריתת הערלה אואמנם 

חסדים כנזכר, שהם שלשה פחות שליש, וגם גורמת גילוי היסוד עצמו, עם כל זה אינו 

סך בשם פריעה לפי שדרך אותם החסדים להיותם תמיד בגילוי, כי אין להם מ ראנק

יסוד הבינה, ואינו נזכר רק בשם מילה, שהוא לשון כריתת הערלה לבד, אבל שליש 

העליון שתמיד הוא מכוסה ביסוד הבינה נקרא פריעה וגילוי גמור מחדש, מה שלא כן 

 בראשונה. 

 ח', כי השליש העליון נקרא י"ה, לפי שהנה הם י"הפרע  ומרלוצה מלת פריעה רוהנה 

הארתם  ןכם ם, ואלו מתגלים ע"י הפריעה, ויורדים גנקודות חסדים הסתומים ש

נקודות אחרות דשליש הגבורה כנ"ל,  ח'בשיעורם  ןכם למטה ביסוד, וממתיקים ג

. וזהו פריעה י"ה ע"ה' מגבורות שלימות. והנה ח' חסדים וח' גבורות גי ג'ונשלמו 

 ב'פו עתה פר"ע י"ה, כי י"ו אורות נפרעים ונגלים עתה ע"י הפריעה, כי הרי נתוס

הוא הארת השבעים חסדים ב' היא הארת שליש עליון דחסד, וה א'הארות ביסוד, 

 . ע'הרי  ודהוצח מגולים, שהם שני שלישים דת"ת, ושני חסדים דנ

אורות דגבורות  ח' ןכם אורות דחסדים וג ח'תאמר למה בענין הפריעה נרמזו  ואם

גבורות כנ"ל, אבל בענין המילה  'ח-חסדים ו ח', י"וכנזכר, שהוא גימטריא  י"הבמלת 

' ע ןכם , ולא נרמזו גמ"לחסדים הנרמזים במלת  ע'לא נרמזו רק החסדים שהם 

 דגבורות הם בסוד היין, והם ב' בחינות מילה ויין כנ"ל.  ע'-הגבורות, כי ה

בחינות, א' להוריד החסדים משורשם  ב'ע' החסדים צריך -הענין הוא כי ב אבל

                                                             
גבורות. ומעשנו  כוסחסדים וה יין, שההיין בכוסשל חסדים וגבורות רמז שיש  והרי להביןהגבורות. 

 שביסוד. גבורותהיורדים ליסוד וממתקים את ה חסדיםבפועל היות ה רומזזה 
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 ךכר המילה כנ"ל, ואח דייל וא בתנ"ה, ובחינה זו נעשית עמהדעת עד מקומם שה

להורידם משם עד היסוד, וזה ע"י היין כנ"ל. ואמנם זה השליש  שניהצריך בחינה 

להורידו עד היסוד. רק המכוסה כבר ירד מהדעת עד המקום שלו, ולכן אינו צריך עתה 

בחינה אחרת  והנה כאשר יורד ביסוד מתחבר תכף עם שליש הגבורה, ואין צריך

אחריה, ולכן נכללים יחד בסוד הפריעה, אבל בענין החסדים האחרים אינם 

 מתחברים עם הגבורות, רק בבחינה השניה לבד, ולכן לא נרמזו במילה:

ה מה ענינה, וזה ביאורה, דע כי הנה דוגמת מ מילהיעדנו לעיל לבאר מילת  והנה

ע' חסדים הם -, כי המ"ל י"הה מיל ןכם , כן גפרע י"הבמלת פריעה שהוא  ביארנוש

' מ"ל, וח' אורות דשליש העליון הוא י"ה דמילה, להיותו מחובר עם ח' אורות מגי

 , ושניהם גימטריא י"ה. כרדגבורה כנז

רז"ל מל ולא פרע כאילו לא מל, כי ב' אותיות מ"ל דמילה הם  אמרושה יובן מובזה 

מילה, ואמנם ב' אותיות  תראהנקע' אורות התחתונים הנגלים ע"י כריתת הערלה 

מעשה הפריעה עד י"ה דמילה שהם ח' אורות העליונים הסתומים עדיין לא נגלו 

, ונמצא כי כשמל ולא פרע עדיין המילה עצמה לא נגמרה, כי ב' אותיות י"ה כרכנז

בחינות נרמזו במיל"ה שהם מ"ל  ב'-דמילה לא נגלו עדיין עד הפריעה, כי הרי כל ה

 . שסגי"ה

עיקר  הזל כם ב' אותיות י"ה אינם נגלים עד פריעה, ע-הוא כי אע"פ שלזה  וטעם

, כי אם לא נימול לא היה יורד השליש ההוא במקומו, הליגילויים הוא מחמת המ

אלא היה נשאר גם הוא למעלה בדעת כנ"ל, ונמצא כי מעשה המילה גרם בחינה 

 "ת דז"א. הראשונה שהיא ירידת השליש העליון דחסד למטה בשליש עליון דת

ע"י הפריעה לא נעשית רק הבחינה השניה שהיא ירידת השליש למטה ביסוד,  אמנם

נכללו ע' חסדים  מילה, ולכן במילת ראשונהוענין בחינה זו טפילה אל הבחינה ה

, והרי איך ב' בחינות דמילה הליה, וח' חסדים העליונים בי"ה דמלימהמגולים במ"ל ד

שלא פרע לא נגמרה המילה, והוי כאילו  מןזל כ ןכ םלבדה, וא מילהופריעה רמוזות ב

 לא מל:

  

                                                             
 מ"לריתת הערלה לבד רק רמז על ידי כריתת הערלה שהיא המילה, כנהוג לקרא לזה אך בכהנה  שסג

מ"ל ע"י כריתת הערלה וי"ה על ידי  הל"ייושלם הרמז בתיבת מ העיה נגלה ורק על ידי הפרלימד
 הפריעה. וכמו שיבאר.



 אוצרות חיים                                                רכד

  דרק פשער האונאה 

 

ְוהּוא )בראשית י"ח א'(  סוקפל ב ע"א( ע")דף קמ בארידרא בזה תבין מ"ש באוהנה 

ֹאֶהל ְכֹחם ַהּיֹום בפום אמה,  ג[ע" זנ]אוצרות דף , אמרו שם דאתגלייא חסד ֹיֵשב ֶפַתח הָּ

. והנה התינוק כשנולד נולדה שסדוד החסדים כמבואר אצלינופירוש כי אברהם הוא ס

שהוא ראש פי האמה שלו, שהיו"ד  י'ערלתו עמו חופפת על היסוד, וכשנימול אתגלייא 

הוי"ה  ע"בהזו היא בחינת חסדים העליונים הנקרא אברהם כנודע, כי חסד גימטריא 

יו יְ ם( )ששאמר באברהם אחר שנימול וזה היא בחסד.  י'דיודי"ן, כי כל  א ֵאלָּ ה-ַוֵּירָּ  הֹוָּ

' אתגליא בפתח האהל, שהיא פי האמה יוכו', כי אברהם שהוא החסדים צורת 

 שצורתה י', שהיא עטרה דיסוד. 

אורות, ח' חסדים וח'  י"והפריעה נתגלו  דייל כי ע עיללבאר הוא כמו שנת והענין

' ארוכה, והעטרה וגבורות, ושניהם נצטיירו ביסוד עצמו, כי היסוד עצמו הוא צורת 

אורות  י"ו' הנגלית על ידי הפריעה, ואז נעשה י' על ו', וזהו בחינת יהיא צורת 

ימים, שרומז לאצילות מלך  שמונההנזכרים. והמשכיל יבין בסוד טעם היות המילה ל

 ע"ש.  שסהמורי ז"ל דיתב השמיני הנקרא הדר, כנזכר בכ

קְביֹום ִהגָּ ( 'א, ח"זה סוד פסוק )בראשית כ גם דרשו על המילה,  שסוורז"ל, ֵמל ֶאת ִיְצחָּ

                                                             
כי קודם שהחמשה חסדים נתפשטו למטה במקומן, נקרא  :פרשת לך לךסוף שער הפסוקים  שסד

במקומם, נתפשטו י החסדים. ואחר אשר ממימ נגוב ויבשאבר"ם. וסימניך, אבר"ם ישב בארץ הנגב 
.. ע"כ. הרי שאברהם רומז על החסדים והם מתגלים בפום אמה אחר יתירה.ה"א , באברה"םנקרא 

 פי האמה. פתח האוהלשמסירים את הערלה ופורעים, וזהו והוא יושב 
ות ודע כי בני חת מבחינה זו יצאו מצנור החול והמותר :...שער מאמרי רשב"י בראשית דף י שסה

והצנור הזה ממותרות השבעה מלכים הראשונים שמלכו לפני מלך מלך לבני  בני חתולפיכך נקראים 
דרך צינור זה  וכאשר יצא המלך השמיני זכר ונקבה כנודע ונתבסם נדחו מותריהםישראל ומתו כולם 

ה ולא והם בני חת ממש ומערת המכפלה לקחוה לחלקם כי חשבו לבסם הנקבה העליונה על ידי צינור ז
... ודי בזה עד בא אברהם שהוא חסד ואתגלייא בפום אמה דרך הצנור הימני ואתבסמת על ידויכולו 

שיצא זכר ונוק'  במלך השמיניע"כ הרי שאברהם על ידי שנימול הוריד וביסם את המלכים, וזה רמוז 
שממקום  ח' ת'שאין בשמות השבטים אותיות  וממשיך שםולכן מכאן רמוז שהמילה ביום השמיני. 

 גבוה יצאו ואלו רומזים על הקלי'.
ובן שמנת ימים וכשנולד יצחק בן שמנת ימים  כתב וז"ל:... ח"פרק כ - פרקי דרבי אליעזרבהנה  שסו

מכאן את למד שכל איש שמגיש בנו למילה  וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימיםהגיש למילה שנ' 
אמרו חכמים חייב אדם לעשות שמחה זבח מכאן כאילו כהן גדול מקריב מנחתו ונסכו על גבי המ

... שמל את בנו שנ' וימל אברהם את יצחק בנו וכו' ומשתה באותו היום שזכה להמול את בנו כאברהם
ע"כ הרי שאמרו שצריך משתה ביום השמיני וזה מה שכתוב בתורה שאברהם עשה משתה ביום הגמל 

פירוש בעלי התוספות בפירוש נמצא יני. ועוד ביום השמ ה"ג מ"להרי הוא יום המילה ומכאן שדרשו 
כשהוליד  בן מאהרמז שאברהם היה  ק'' מלאברהם. בגי מל"למי  :...'א פסוק ז"בראשית פרק כעל 

חק... ע"כ. הרי שאברהם בן מאת שנה  את יצ ה"ג מ"ל. ביום הגמליצחק ואז הניקה בנים שרה:ביום 
 יום השמיני, ועשה משתה. בהוולד לו את יצחק בנו וכן רמז שמל את יצחק ב
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, שעשה סעודה ביום המילה. והענין הוא כי ה"ג מ"לוחילקוהו לב' תיבות הגמ"ל 

חסדים שלימים הנגלים וגם השליש המכוסה, שבין כולם ג' , שהם כל ע"חהגמ"ל גימ' 

אורות המתגלים ביסוד ע"י פעולת המילה וכריתת הערלה שהם ג"ח ג'  ע"חהם 

, ואלו מתגלים ע"י המילה שהם ב' הגמ"לת פשוטות כ"ו כ"ו כ"ו גימטריא הויו"

אורות כמנין כל תיבת הגמ"ל  ע"חהפריעה נתגלו  דייל דהגמ"ל, וע מ"לאותיות 

אורות אלו, ואמר שנתגלו ביסוד ונתחברו עם  ע"חכנזכר. וביאר הכתוב היכן נתגלו 

זהו את יצחק כלומר עם יצחק, הגבורות אשר שם כנ"ל, )פרק ב' וג'( הנקרא יצחק, ו

 ונמצא שהחסדים שהם ע"ח כמנין הגמ"ל נתחברו עם יצחק שהם הגבורות. 

תדקדק היטב תבין איך בתחילה הגבורות לא היו רק כמנין ק"ל שהם חמשה ואם 

גבורות ה' הויו"ת, ועתה אשר ירדו ג' הויות ג' חסדים ומיתקו את ג' הגבורות, נמצאו 

, שהוא גימטריא ד' פעמים ב"ן, בסוד מה שאמר בעל ההגדה קיצחח' הויות גימטריא 

כנגד ד' בנים דברה תורה, והוא חיבור ג' חסדים עם ג' גבורות, הרי הם שלשה פעמים 

 ב"ן, ועוד ב"ן רביעי שהוא חיבור ב' גבורות שלא נתמתקו. 

 ע' אורות נתגלו תחילה, ואחר כך ח' אורות הסתומים בשליש העליון,-לפי שה ואמנם

הם  ה"ג-אורות המגולים, ו ע'-הם ה מ"ללכן חילקו רז"ל תיבת הגמ"ל לשנים, 

ע' תחתונים -, והה"גאורות הסתומים, ולהיותם עליונים נזכרו בתחילה  שמונהה

נזכרו באחרונה, מ"ל ועיין בדרוש )שער הפסוקים פר' וירא( אברהם יצחק יעקב יוסף 

 ה זאת הנז':שביארנו זה באופנים אחרים, וכולם עפ"י הקדמ
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 פרק השער האונאה 

 

בדרוש זה יובן ענין מכירת יוסף שגנבוהו אחיו השבטים ומכרוהו למצרים, גם גם 

הוא בחינת יסוד דז"א כנודע, וסיבת קריאתו  יוסףתבין ענין גנב וגזלן מה עניינם. הנה 

ארת , והוא לסיבת הי'והעטרה היא  ו'כך הוא כמו שנתבאר לעיל, כי צורת היסוד הוא 

 שניהםאורות הגבורות, ו ח'-חסדים עליונים שבשליש המכוסה, ומיתוקם ל ח'-ם השָּ 

גבורות הנמתקות עם  ע'' חסדים ועס"ף, ושאר אורות התחתונים שהם יוד י"ו

, שהם כמנין ג' חסדים וג' גבורות שהם שלשה סףדיו ס"ף, כמנין ק"מהחסדים הם 

 . שסזפעמים ב"ן

אותיות  ב'רות הבאים על ידי הפריעה. ולכן נרמזו בלבדם, שהם האו י"ונחלקו והנה 

הראשונות יחד, והס"ף שהם האורות הבאים ע"י המילה הם נרמזו באחרונה בב' 

 ו'. ונמצא שיוסף הוא האורות של החסדים וגבורות שהם ס"ףאותיות אחרונות 

והוא  , וכאשר גנבוהו אחיו כבר נודע כי יש הפרש בין גנב לגזלן,יוס"ףהויות גימטריא 

 כי גנב בסתר וגזלן בגלוי. 

והגלוי  ד[ע" זנ]אוצרות דף וגבורות המכוסה  סדיםח' שהם גנבוהו כולו שהם כל ג יפל עף וא

לא גנבו רק השליש בסתר, לפי שעיקר אחיזת הקלי' הוא למעלה  הזל כם יחד, ע

בשליש המכוסה שבחסדים התחתונים )ס"א אין( דרכם להתאחז בהם כי שם גזילה 

בסוד חטא עץ הדעת  שסחי, ולכן )ס"א אין( דרכם להתאחז בהם כמבואר אצלינובגלו

טוב ורע, ועיקר הפגם הגדול הוא באחיזתם בשליש המכוסה, אשר זה נקרא גניבה 

 בהסתר. 

בשם גניבה, כמו  נקראשגנבו ב' הבחינות שהם גניבה וגזילה, עכ"ז הכל  יפל עף אולכן 

ִעְבִריםִכי גֻ)בראשית מ' ט"ו( שאמר הכתוב  גניבות, לפי שעיקר  ב', ֹּנב גַֻּנְבִתי ֵמֶאֶרץ הָּ

מכרוהו למצרים שהם הקלי',  כרותהפגם הוא במכוסה, ואחר שגנבו ב' בחינות הנז

ואז חזר האבר הקדוש הנקרא יסוד להתלבש בערלה, וזה סוד המכירה למצרים 

                                                             
יוסף הוא מרכבה בעולם הזה ליסוד דז"א, והוא בשמו רומז מה שנעשה ביסוד על ידי המילה, הנה  שסז
 המכוסה' חסדים שהיו בשליש העליון ח-גבורות המתמתקות על ידי ה ח'-רומזות ל י"ואותיות  ב'-ש

 .יוס"ףהויות גימ'  ו', והם סףשל יו ס"ףגבורות הרי ע' חסדים ממתקים ע' , ועוד י"והרי יחד 
עץ הדעת : השליש העליון המכוסה שם מתגלים החסדים והוא מקום שער הפסוקים פר' בראשית שסח

דאימא, ולכן יש שם יותר אחיזה,  עטרת היסודשיש שם אחיזת החיצונים להיות שם מלכות טוב ורע 
. דווקא במכוסה שמשם טוב ורעועץ הדעת ונקרא גניבה להיותו מכוסה. וזה כל עניין אחיזת הקלי' 

גילוי החסדים יוצאים ומה שגלוי אין דרכם להתאחז. שהדבר המגולה הוא בלי פחד אחיזה ואין נקרא 
 אלא במה שמכוסה כשמתגלה, הרי שהמכוסה יותר בסכנה.ערוה 
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ית קיימא בגו דאעילו בר שסטבספר הזוהר כרשהוא עון פלילי שהיה במכירת יוסף, כנז

ביסוד העליון ח"ו  )ס"א הקלי' שהם הערלה( סט"א, כי נאחזו הערלה שהם הקלי'

 והבן זה:

 

 ולם.ע וראב אלל בחש נשלםו םת ר"ת תושלב"ע

  .רבהיצמה עונים אלאין וח כיעף לותן נרוך בר"ת  בנל"כ ואעי

  

                                                             
ואעילו ברית , דנטלו נשים נכריות, דחטאה גרםאמר ליה, הא תנינן  :...א' ע"דף ז שמותזוהר  שסט
... ע"כ. זה , ובגין כך אתאבידו מנהון נסין ואתוון דאתחזי למעבד להוימא קדישא ברשותא אחראקי

מה שנמצא בזוה"ק ושם מדובר על בני ישראל בבבל שנשאו נשים נכריות ואעילו ברית קיימא ברשות 
אחרא, וזה דומה למה שכתוב אצלינו וזה מדרכו של הרב להשתמש בחלק מהמובן ומבאר למקום 

דז"א כביכול במכירה חזרה  ליסוד העליוןשהמכירה למצרים של יוסף שהוא בחינת מרכבה הרי  אחר.
. י' טיפיןאליו הערלה וזהו בחינת האחיזה של הסטרא אחרא בו וזה מה שאשת פוטיפר גרמה הוצאת 

משמע שלא חזרה אליו  מהולשהראה להם שהוא  רש"יאך בפועל אצל יוסף כתוב "גשו נא אלי" אומר 
 לה, רק מה שהוא רומז לעליון.הער
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 עיונים והרחבות

 

מסויימות אך השינוי כאן הוא הקשר  כמו בחלק הראשון נוסיף כאן כמה עיונים בסוגיות הנה

 ומה שעושים הלכה למעשה בכוונות התפילה. הרש"ששל הנלמד בבכתבי הרב עם מה שביאר 

עכשיו הוא קשור לכוונות ולכן העיון בהרחבות אלו מצריך עיון נוסף רק בהתחלה  ב הלימודור

 לעבור על זה לא בעומק להבין לקראת מה אנחנו מתקדמים להגיע לכוונות.
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 שבכתר המוחין ושורשיכתר דז"א 

 

 תחילה צריך לבאר בכללות עניין הכתר דז"א וכמה בחינות שיש בו. הנה

לעיל מבאר שהכתר דז"א נעשה משליש תחתון  הרב בשער מוחין דצלם (1
כתר זה  גם כן. נה"י החדשיםובתוספת  הכלי והאור שבודת"ת דישסו"ת 

חין דישסו"ת וכפילת החסדים שנכנסים בו כל המויורד על ראש ז"א אחר 
שלישים עליונים דאור חוזר של הת"ת דז"א ב' , ואז בכוונת קונה הכל

שנקרא שער החמישים עולה לת"ת דישסו"ת להוריד הכתר עם ד' שורשי 
 המוחין על ראש ז"א.

מבאר על פי הרש"ש שבבחינת הפנים יש לכתר דז"א אור משלו  רבי שאול (2
ואז הכלי של  ת"ת דישסו"ת לבחינת הפניםולכן מתרוקן גם שליש תחתון ד

 .כמו שאר המוחין ישסו"ת והאור של ז"א
ובה יש שורשי ד'  ,בחינת הכתר דז"א קדירת המוח איה גולגלתא דז"א (3

, נחלקו המקובלים אם הכתר המוחין בחינת אווירא. )מבו"ש דף כ"ג אע"ב(
 מכלל עשר ספירות.

זקיפות, המבוארת  ד'ת וכריעו ד'שבכתר הם גם סוד  ד' שורשי המוחין (4
 .בשעה"כ דף ל"ח ע"א שים שלוםבחינתם בכוונת 

ישסו"ת דשמתחילים להבין מה עומד לפנינו ננסה להבין קצת. שליש ת"ת אחר 
כתר והנה"י החדשים הם כתר דז"א וכך מסכם הרב בסוף הפרק הרביעי, והוא בחינת 

כמו שאומר  חכמהב מעל ראש המלך ואינו מכלל המוחין שלו שמתחילים שהואהמלך 
  .הרב מספר היצירה

 חב"דנקראים י המוחין שבכתר ש, וזה מתאים לשורחכמההיא דז"א ראשונה ספירה 
בתוך הגולגלתא שהראשון שבהם הוא פרצוף עתיק דכורא באווירא ששהם , בכתרש

של חג"ת דז"א ב' פירקין עילאין מ. והכלי של הגולגלתא נעשה חכמה שהוא בחינת
לבנות כלי הכתר  קונה הכל, וזה נכוין בכוונת לפי דרוש הדעתילתו הראשונים בגד

 . בסידור הכוונות לא מופיע, פרטות ידיעה זו גולגלתא

כליהם  או"א וישסו"תהם תרין עיטרין ודעת שהם שבראש שלו דגופא  והחב"ד
 , והוא לבנותפי דרוש הדעתלנעשים מפרק תחתון דחג"ת דז"א הראשונים בגדילה 

באלהי אברהם אלהי חב"ד ד. וזה נכווין בכניסת המוחין חללי גולגלתא ג'על ידם 
  יצחק ואלהי יעקב.

שכן שבכתר הם יורדים על ראש ז"א יחד עם השליש ת"ת דישסו"ת  שורשי המוחין

רושם שלהם שהוא נשאר שם המוחין דז"א  צל"םשנולד היו שם מזמן העיבור ואחר 
שליש תחתון דת"ת אימא  שבראש.ב"ד חשהם גדולים לאין קץ על ה המוחין שורש
 שאינו חלק ממנו אלא עליו. כתר המלךוהוא בחינת  כתר עליוןהוא 
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שים לשעה"כ לכוונת המוחין שבכתר  ד'שורשי  אותנו כדי להבין עניין הרב מפנה
זקיפות. כאן נבין על פי רבי שאול שאינו דומה כלל ורק מכנה  ד'כריעות וד' ו שלום

אך בשים שלום נבין שכל אחד  המוחין שבכתר,ד' שורשי  המשותף הוא שנקראים
המוזכרים בשער  כל הכליםכולל הכל ויש בו בחינה גדולה מד' מוחין שבכתר הוא 

, ואם עד ראש הבריאהנדחים מוחין דקטנות עד שהשמות והוא מבריח כל האצילות 
עניין זה  להבנתשהוא באווירא שלו. שורשי ד' מוחין שבכתר שהזכרנו הכתר  אינוכן 

 הנה לך כמה מקורות וצריך לעיין בהם לאט בעומק רב.

בסופו  אעל שעה"כ מוב יפה שעה. וכן כ' –מ"ט ע"ג אות י"ט  שמן ששון ג' דףראה 

שאלה שערי רחמים ב' ו שערי רחמים א' שאלה קמ"ב,. אות כ"טבדרושי העמידה 
 .אש"ל אות ו' אוצרות חיים דף ל"ז ע"א .קנ"ו קנ"ה וכן קנ"ג

 

אחת רוח וז"ל: עשר ספירות בלי מה, פרק א' משנה ט' מספר היצירה  הנה
ברוך ומבורך שמו של חי העולמים קול ורוח ודבור וזהו רוח  אלהים חיים

היא  חכמה. ועוד מקומות נוספים משמע שהחכם. חיים גימ' ע"כהקדש: 
ואין בחינת כתר לז"א עצמו והכתר אינו מכלל הספירות  ראשונהספירה 

 את הכתר בלשון שלילה לשלולאין ראשית אלא חכמה  רז"ל. וכן אמרו דז"א
מקור קדום מהאר"י מי  ולא מצאתישאינינו בכלל פרצופי העולם ההוא ע"כ 

 מרבותינו אמרו. 

אין ", עד כאן מהפסוק ולא יותר נדרש ראשית חכמהכידוע מפסוק " ועוד מה שכתב
ם ממשיכים את הפסוק )תהילים אאך . החכמה, ואז אני מדבר על ראשית אלא חכמה

, והכוונה יראת ה'שנקראת  המלכותאז הכוונה על  ראשית חכמה יראת ה'קי"א י'( 
ראה  יראת ה'שבה הנקראת  מלכותשכדי להיכנס לחכמה צריך להתחיל מלמטה מה

 שפתי תפתח. אדנ"ישער ראשון בסוד  שערי אורה

שהגולגלתא  איך יכול להיות להבין עניין הכתר של ז"א הרב מתחיל כאן בתמיה צריך
, והיא הכתרשהיא בחינת קדירת המוח לכאורה עצם יבשה, פחותה הרבה מהמוחין 

ואלו  שורשי המוחין, ועל כן צריך להבין שיש דעת תינוק בן יומווזה לא יעלה על 
נמצאים בכתר כמו שמשמע משתי האידרות שיש גם בגולגלתא מוחין והם גבוהים 

, כמו שמבאר בהמשך. הנה מכאן צריך להבין חב"דוחין וגדולים לאין קץ מהמ
שהשאלה היא על פי סדר גדילת ז"א הפשוטה המקובלת, אך התשובה שמתרץ הרב 

. כאן תוך כדי ביאור יתבאר קצת ארוך ועמוק מאד נושא זההיא על פי דרוש הדעת, 
 אך צריך הרבה לעיין. 

שבכתר מתוך  שורשי המוחיןכאן הרב מוכיח שיש מוחין בתוך הגולגלתא ושהם  הנה
 אריך דברי האידרות דהיינו: בכללות עשר ספירות של עולם האצילות הכתר הוא

. הרי חכמה ובינהועוד בהמשך יש את אבא ואימא הם  ראש וכתר גולגלתאוהוא 
הגולגולת כתר,  בתוך מוחא סתימאהבכללות האצילות חוץ מחכמה ובינה, יש גם 
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שורשי יש גם מוחין והם  פרצוף פרטיולת של כל הרי מכאן מוכיח שבתוך הגולג
 חכמה ובינה שיצאו מהמוחא סתימאה.  או"אשבכתר ויש גם את  המוחין

)שהם  חב"דחוץ מהמוחין הרגילים  פרצוף בפרטותשצריך מכאן להבין שבכל הרי 
 עליוניםכנגד חכמה ובינה או"א של כללות האצילות כנ"ל( יש בחינת שורשי המוחין 

הכתר הגולגלתא )כנגד מוחא סתימאה בכללות האצילות  בתוך"ד שהם יותר מהחב
אוצרות  כנ"ל והם בחינת עתיק ונוק' וא"א ונוק' בפרצוף הפרטי(. ראה באורך ובעומק

אדרא וכן ב ע"ח א' דף ק"ו ע"בראה  אות ו' אש"לפרק ב' דמוחין דצלם  דף ל"ז ע"א
 .אדר"ז דף רפ"ח ע"ב, ורבא דף קכ"ח ע"ב

, בכתרשבתוך הגולגולת שבכל פרצוף פרטי הוא שורשי הד' המוחין ש המוח הסתום
 .חכמה ובינה חסדים וגבורותמארבע מוחין שבראש שהם למעלה והוא 

מדין כריעות וזקיפות. לפי  שבכתר שורשי ד' מוחיןמבאר את הכרח להבין שיש הנה 
רב יפה שעה דברי הרב לכאורה אין שום בעיה אך לפי סידור הכוונה ולפי מה שהבין ה

יפה שעה בסוף שעה"כ דף ט' ע"ג על דף ל"ח יש כאן קושיות גדולות, להבין ראה 
 . אות כ"ט

בכוונות העמידה אנחנו מתקנים בניין שלם וזה נעשה  אך לפי הרש"ש צריך להבין

ההודאה וברכת  אבות תחילה וסוף, וזה בד' מקומות, ברכת כריעות וזקיפותלפי סדר 
כל התיקון והכוונות בתפילת עיקר שורשי המוחין דכתר, ד'  והם כנגד תחילה וסוף

ובשאר הכריעות וזקיפות נתקנים בכללות גם  תיקון חכמה דכתרשמנה עשרה הוא 
יש יחוד גדול )כתר חב"ד ז"ת( והראשון הוא  שים שלוםכן כולם ואחר כך בכוונת 

 ראה שעריפות, )עתיק ונוק' א"א ונוק'( בשורשי המוחין שבכתר שנתקנו בכריעות וזק
אות דלעיל  אות ו' באש"ל. וכן דרוש ו' דף ל"ח ע"אענין כוונת העמידה הכוונות 
מוכיח שיש שורשי מוחין שבכתר בפרט כל מוח וגם בכללות כל הפרצוף, ע"ש  קודמת

 באורך ובעיון.

, ג"ר של עתיק שהוא הרישא דלא עתיקבמאמר תלת רישין מבאר שם הרב שהם הנה 
עתיקא קדישא שבו גולגלתא ומוחא, ועוד שם שנקראים  וא"א, איתידע )רדל"א(

 לעינייננוהנעשים מכתר דב"ן, ומלבישים לנה"י דא"ק. נוק' דעתיק ודא"א שהם 
פירות של עולם האצילות, ויש בחינת ראש שהוא אריך, י' סלהבין שיש בכללות 

 שורשם אלאבחינת חו"ב או"א. שאינם גולגלתא, ויש מוח בפנים )מוחא סתימאה( 
בשער מה שביארנו שם. וכן  שער עתיק פרק א'שאו"א ממוחא סתימאה יצאו. ראה 

 .מבו"ש דף כ"ג אע"ב. מאמרי רשב"י על אידרא זוטא

 יש בתוך הגולגולת נקבים הרבה מעין כפרצוף פרטיוכן בא"א  בכל פרצוף פרטי כך

רא יש , ותחת האוויאוויראשבכתר הנקראים  שורש ד' מוחיןושם נכנסים  ספוג
, ותחת שלא יפגע מרוב האור של האוויראהשומר על מוחא סתימאה קרומא דאווירא 

. חב"דאחרים יש  ובפרצופיםבא"א.   המוחא סתימאהקרומא דאווירא יש את 
 בית לחם יהודה א' דף קי"א. ראה שורשי ד' מוחיןולמעלה מהם בגולגלתא יש 
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ת דאימא שיורד ושורה על להבין איך יגיעו המוחין האלו משליש ת" ועוד צריך
. שער החמישיםהגולגולת כמו שיבאר בהמשך פרק ב' והוא נקרא גם כן כתר דז"א 

 ודי בזה. 
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 הכתר דז"א ודנוק' ןבעניי

 

 צריך לבאר כמה דיוקים בעניין הכתר והם 

 

: שהכתר אוצרות דף ל"ו ע"במצד אבא. ראה כתר מצד אימא, וכתר שיש לז"א ידוע  (1

וחין מצד אימא, ואחר כניסת מוחין דמצד אבא. והיות סיום נעשה אחר כניסת מ

, ושם אחר יציאת החסדים בכוונת קונה הכלכניסת המוחין דמצד אבא הם 

, ואז עולים החסדים שם המגולים מיסוד דאימא ליסוד ז"א, למיתוק הגבורות

לחב"ד דז"א.  החסד וגבורהונכפלים, ועולים כפילת החסדים של  שעבסוד אור חוזר

ע"ח ב' דף ט' לבקוע מחיצות נה"י דאימא.  וגםי שיהיו חסדים בכל גוף ז"א, כד

עולים לת"ת  הת"תואז כפילת שני שלישים העליונים דאור חוזר של  .אע"ב

וגורמים  נ' שערי בינה ע"ח ב' דף ו' ע"ד אות ו'-דישסו"ת, סוד שער החמישים מ

. )הוא דז"א מישסו"תוזהו כתר ששליש תחתון דת"ת דישסו"ת ירד על ראש ז"א. 

 בתוך הגולגלתא עם ד' שורשי המוחין כתרויש לז"א עוד  כתרו של מלךבחינת 

 . בעניין זהמסע החסדים קונטרס הציורים וראה ב ( וע"שיתבאר בהמשך

תחתון של ת"ת דתבונה שליש שהוא  רק כתר דמצד אימא,מצב שז"א יש לו יש  (2

אוצרות בכוונה? וראה רבי שאול  שלישית. אם כן נשאלת השאלה מתי יהיה מצב זה

היא עבור  בסידור דף ס"ז ע"בשמסביר: שהכוונה שאנו רואים  אות ב' דף ל"ו ע"ב

כתר דיש"ס.  ואחר כךנכנסים מוחין דכתר דתבונה,  שקודם. וצריך לראות שניהם

ואחר כך שליש אמצעי.  ב( קודם שליש תחתון ת"ת תבונה, א(ואז יש שני המצבים, 

באתי לגני א' דף . ועיין שעה"ק דף ס' ע"גציירו זאת בסידור. ועיין אך בפועל לא 

 ד"ה או"ח. ע"ש. פ"ח

והוא ממוחין  דחיצוניות: הוא כתר סידור דף ס"ז ע"בהבא בקונה הכל כתר דז"א  (3

, שליש תחתון דת"ת דתבונה גם הכלי גם האור, כולו מצד אימא', כתר זה הוא דאח

: ואין הכתר פרק ב'וצרות דף ל"ז ע"ב וע"ג המוחין א בשערשלישית. וכמו שכתב 

כתר שם על שמו. )זה הנקרא כתר של מלך כנ"ל יש גם  נקראשל ז"א רק שהוא 

אים יחד ובאים והם נמצ ד' מוחין דכתר עתיק ונוק' וא"א ונוק'שורשי שהוא בחינת 

ויורדים עם ת"ת דאימא כתר דז"א שהיו שם בעיבור ונשאר הרושם של המוחין שם 

 ( סידור ב' דף ס"ז ע"בראש בכוונת קונה הכל  ש ז"א יחדעל רא

. כתר זה נעשה בכוונת פניםמוחין ד הפנימיות,כתר נוסף לז"א והוא מצד  יש (4

: וכדי לזהות אוצרות דף ל"ד ע"א אש"ל אות ג'ועיין  באהבה סידור דף ע"ד ע"ב

                                                             
אמנם אחר ירידתן במרוצה מכח הכנסתן באור יושר במרוצה חוזרין תכף  ע"ח ב' דף ד' ע"בראה  שע

נ"ב לבד אבל אור הישר שלהם נשאר ביסוד כנזכר לקמן  השמש אות ]א[לעלות בסוד אור חוזר... כתב 
 וזר.   בסוף דרוש ג'... ע"ש. משמע שמה שעולה מהיסוד הוא רק אור ח
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"ת המוחין מנהי"ם דישסוהתרוקנות  ראה בכוונת באהבה בסידור ענייןכתר זה 

. והנה לת"ת דישסו"תלצורך כניסת מוחין דז"א. שאז עולה האור מנה"י דישסו"ת, 

מוחין זה עבור  מהנה"י דישסו"תכשההתרוקנות של המוחין דישסו"ת היא רק 

דישסו"ת, גם הכלי וגם האור. התרוקנות זו כולו  )בקונה הכל(. והכתר הואדאח' 

ועליית האורות לחצי תחתון של . וגו'.. שמע ישראלנעשית בכוונת פסוק ראשון של 

אך אם ההתרוקנות של המוחין דנה"י דישסו"ת לצורך כניסת המוחין דז"א הת"ת. 

, ועולים לחצי עליון של הת"ת משליש ת"ת תחתון דישסו"ת וגם מנהי"םגם היא 

ויהיה המוחין הם דפנים  , אזבאהבהבסוף כוונת  בסידור דף ע"ד ע"בכמו שרואים 

 . בחינת האור והכלי שליש ת"ת דאימאמלז"א כתר משלו 

, ובתפילה בשבועות במילת במקוה  הוא כתר דאח'יצא לנו שמה שעושים  מכאן (5

. אך בכתר דאח' אנו מפרטים לבחינות רבות, ובכתר דפנים דפנים באהבה יהיה כתר

ו"ק . מוסף לחש וחזרה, חכמה. חזרה, בינההוא לבחינות כוללות. שחרית לחש, 

 . זיווג  זו"ן הגדולים, אחדושת כתר במילת . בקדוג"ר דכתר

 שעה"כ דף פ"ט ע"ב ד"ה ונלע"ד:נעשים ברגע אחד ראה כתר דז"א וכתר דנוק'  (6

וזה נגרם ע"י כפילת החסדים שירדו ליסוד דז"א מיסוד דאימא, ומיתקו את 

: ואחר המיתוק, עולה אור חוזר סידור כוונת קונה הכל דף ס"ז ע"בהגבורות. ראה 

הגהת השמש אות ]א[ שאור ישר נשאר ביסוד, ורק אור  ב' דף ד' ע"ב ע"ח)ראה 

, חב"ד. חסד וגבורה עולים לחסדי חג"תחוזר עולה, ע"ש.( שלהם וגורמים לכפילת 

והת"ת, שני שלישים עליונים, עולים לת"ת דישסו"ת לגרום להוריד כתר דז"א. 

. רבעה רבעיםלא, עובר דרך נקב החזה לכתר דנוק', ומתחלק והשליש התחתון

. אך המשך כניסת הכתר נקרא נעשה ברגע אחד רבע ראשון נכנס בקונה הכלוהיות 

, עד כוונת למען שמו. ואז יש סיום כניסת הכתר בא"ט ב"חיהיה בהגדלת הנוק' 

 בנוק', ע"י המשכת סיום הנה"י החדשים דישסו"ת לתוך כתר שלה. 

שליש ת"ת דאור חוזר עולים לכתר האמור כאן, על פי סידור כוונות חול. שני  אך לפי (7

בסידור דז"א. ושליש התחתון של אור חוזר דת"ת, עושה כתר לנוק'. אך לפי האמור 

שליש עליון , עולים כתר דז"א: כתב שם שלצורך כוונות שבועות חלק ו' דף ז' ע"ב

. השליש האמצעינשלח  לכתר דנוק'של אור חוזר דת"ת דז"א. ואלו  ושליש תחתון

שער כ"ה ... ואע"פ שכתב הרב בדרוש ג' תו"ח דף קכ"ט ע"בב על זה ראה מה שכת

שמהשליש התחתון דחסד דתפארת נעשו שני כתרים דזו"ן, כבר  ע"ח ב' דף י' ע"א

אפילו בהפך מהאמת וסומך על כתבתי בכמה מקומות שדרך הרב ז"ל לכתוב 

... ע"כ ןאע"פ שאינו אמת וסומך על המעיי... והרב כתב זה הטעם בפירוש המעיין

מה תו"ח . אם כן משמע מהבע"ח ב' דף מ"ה ע"אתו"ח ע"ש. והרב כתב כנ"ל גם כן 

והעיקר כמו לפי פשט דברי הרב, ואינו כך.  כתב הרש"ששכתוב בסידור שבועות 

 ... ע"ש. פאת השדה דף ע"א ע"ב. וכן כתב דף ס"ז ע"ב סידור של חול

ז"א ודנוק', וממה נעשה האור ממה נעשה כלי הכתר ד בענין כתר דז"א וכתר דנוק' (8

עץ חיים ב' דף נ"א : וכן שער לידת המוחין פרק ב' ג' ד'דכתר דז"א ודנוק', עיין 
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: והעולה מהדרושים הנ"ל בקיצור הוא: הנה יש בז"א ונוק' כלי ע"ג וכן נ"ב ע"א

שני שליש חסד דת"ת וחסדים דנ"ה יצאו  ונתחיל באור.דכתר, והאור אשר בתוכו. 

שבחזה דז"א ונכפלו. ירדו ליסוד דז"א ומתקו באור ישר את חג"ת  מיסוד דאימא

דגבורות שביסוד דז"א, וכן מתקו באור חוזר את שליש עליון דת"ת דגבורות ונ"ה 

, ועלה אור החוזר של תנ"ה נשאר ביסודדגבורות. אור ישר של התנ"ה המגולים 

של שליש עליון וכן אור ישר  אור חוזר דת"ת הוכפל שניתהמגולים לחזה דז"א. 

דת"ת הוכפל גם כן. נמצא שיש ששה שלישים בת"ת. שלושה עבור הת"ת עצמו, ושני 

להמשיך את שליש תחתון ת"ת  לכתר דז"אשלישים העליונים דאור חוזר עלו 

. וזה נעשה ברגע אחד, כתר לנוק'. והשליש התחתון נשלח לעשות אור וכלידתבונה, 

נחלק לארבעה רבעים ונכנסים תוך כדי גדילת אך לא כל הכתר דנוק', אלא שליש זה 

 נוק' בא"ט ב"ח. 

דת"ת דז"א שנחלקים ויהיו  תחתוניםדנוק' נעשה משני שלישים  הכלי של כתר (9

ארבעה חצאי שליש,) ארבע ששיות( שליש עליון נשאר לכלי ת"ת דז"א. ויהיו בז"א 

ק'. אחד שלושה חצאי שליש, חצי שליש בכל פרק. ושלושה חצאי שליש יעברו לנו

. והיסוד ומלכות דנוק' אין להם על מה שיסמכו לת"תואחד  דעתהואחד ל לכתרה

אין לת"ת נקודה שורשית שכן ל"ע , שבת"ת שהוא א"ט ב"חבז"א. ועיין בדרוש 

 היא נותנת אותה ליסוד. 

:... והענין כי עץ חיים ב' דף ט' סע"ב? מה גורם את הכפלת החסדים המכוסים (11

יש בהם בחינת אור מקיף ואור פנימי ושמור כלל זה, ואז  בעלות אלו החסדים שם

אור פנימי שלהם עולה ונכנס בפנימיות המוחין והדעת ומגדילים מאוד, והאור 

אור המוחין מאד  ובזה מתרבהמקיף עולה ומקיפם מבחוץ למחיצת נה"י תבונה 

הרי שההכפלה היא מעצם עליית החסדים המגולים מבית ומחוץ.ע"כ.  מאד

: הנה בעלות אורות אלו החסדים המגולים עד וכן ע"ח א' דף י"ב אע"ג.. .למעלה

שם הנה מוסיפין בהם כח ומגדילים אותן. ועל ידם מתגלה כפל האור שהיה בהם 

כפי טבע המים... ונמצא כי כל אלו בין הסתומים, בין המגולים, כולם ע"י אור 

שהיה בהם  , ונכפלו כפליים ממההחוזר נתגלה ונתראה בהם כחם ואורם

ולא ע"י בקיעת ... גם מכאן משמע שהכפל הוא ע"י עליית החסדים למעלה בתחילה

:... ושם בהגהה ג' בסידור חול דף ס"ז ע"ב. וזה שלא כהגהת ההוראה יסוד דאימא

שמשמע ממנה, שהאור מתרבה ע"י בקיעת יסוד דאימא. אע"פ שגם זה קורה אחר 

 שמקום הסוגריים. עיין שם בסידור אך זה לא מה שגורם את הכפל וההגדלהכך, 

צריך להיות אחר מילת ונכפלים. בענין בקיעת יסוד דאימא וכל הלבושי נה"י 

עלי וכן  עיין שער הפסוקים דף כ"ב סע"ג עיין עץ חיים א' דף ט' אע"בדאימא  

   נהר דף ט"ז ע"א אות נ"א

 דף פ"ט ע"בשעה"כ שערי בינה ומי הוא שער החמשים?  נ'מה הם  עוד צריך להבין (11

ד"ה ונלע"ד... והנה בעלות חצי החסד הנז' עד מקום הכתר דז"א אז יורד הכתר 

דז"א מלמעלה... כנז' ויורד עד ראש ז"א ונעשה בו בחינת כתר על ראשו, ונמצא כי 
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 נקראבראשו של ז"א ולכן הכתר של ז"א  גורם ירידת הכתרעליית חצי החסד הנזכר 

ע"י אינו אלא  הכתרהתיקונים...ונמצא כי ענין שער החמשים של בינה כנז' בספר 

שער החמשים... ע"כ.  ולכן נקראשל אימא שהוא החסד שבת"ת דז"א כנז' החסדים 

שגורם  החסדעל שם שער החמשים  נקראע"ש. )משמע ברור שאומר הרב שהכתר 

 חצי החסד הנזכר גורם ירידת הכתרלהביא את הכתר וזה לשונו: "ונמצא כי עליית 

 "( נקרא שער החמשיםהכתר של ז"א  ולכןשל ז"א בראשו 

ע"ח ב'  הוא מערכת של חסדים או של מוחין?לדייק האם שער החמשים  ונשאר לנו (12

'. גם יש י-שבה כל אחד כלול מ בורותג' השערי בינה הם  נ'הנה  ..:דף ו' ע"ד אות ו'

כללין כל אחד כלול מי' הם נ' ואלו הה"ח שהם נ' שערים נ סדיםחה' שערים מ נ'

בז"א ומתפשטים בו כנודע. והנה משליש החסד שבת"ת המתחלק, חצי לכתר שבה 

)זה  מא להעשות כתר לז"אייורד ת"ת דאוחצי לכתר שבו, אז ע"י עליית החסד 

ד' מוחין דכתר זה דבר שורשי ולא כתר יורד עם נה"י חדשים בחינת כתר של מלך 

שער החמשים  נקרא.. הכתר .נמצא שאותו החסד גורם כניסת הכתראחר( כנודע. 

של ההוא  והוא נקרא שער החמשיםההוא  החסדאינו נגמר ליכנס עד עלות  יען

נ' שערי -לנ' כנזכר לפי שאין חסד זה עולה אלא אחר שנגמרו כל ה הה"ח הנחלקים

. ע"כ. לסבה זושער חמשים  ונקרא באחרונהבא  וזהשהם ה"ח להתפשט בז"א  בינה

, על שמווהכתר נקרא כך  וא הנקרא שער החמשיםשהחסד הע"ש. )משמע מכאן 

, והכתר נקרא מערכת של חסדיםבינה והשער החמשים הם  נ' שערי-ויש לדייק ש

פי' כי באמת  :...בית לחם יהודה א' דף קכ"ד ע"ד. (שער החמשים ע"ש החסדים

שבו  הכלי והאורגם שער החמשים הוא מהחו"ג עצמם ולא מהכתר כי כתר דז"א 

ולא מהחו"ג... ולפי שחצי השליש עלה לכתר ועל ידו  חינת אימא עצמההכל הוא מב

' שערי נ-יורד הת"ת דאימא להעשות כתר לז"א משו"ה גם הכתר נכלל בכלל ה

וכדי שלא נסבור  הכוונה על החסד ולא על הכתר, והוא נקרא שער החמשים... ינהב

וזה בא . "חההוא של ההשכונתו על הכתר משום הכי חזר ופירש דבריו ואמר, 

מערכת של נ' הם -, קאי על הכתר. )יצא לנו מכל הנ"ל שנש"ב ושער הבאחרונה

 שורה שלו:דף נ"ט ע"א  עיין תורת חכם .(חסדים
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 שורשי המוחין שבכתר וכתר עליון 

 

ממו"ר הרה"ג רבי מרדכי עטיה זכינו לחידושים נוספים אייר בחודש  תשע"טבשנת הנה 

 נוספים בעניין הכתר.להבין כמה דיוקים  שליט"א

ובע"ח א' דף ק"ו מונה גולגלתא מכלל י' ספירות דז"א הרב בע"ח א' דף י"ד ע"ג  (1

, ומסכם שדבר שלא מכלל י' ספירות או מכללןמסתפק מהי הגולגלתא כתר  ע"א

על הם בתוכו לא יעלה דבר זה  והמוחין חב"דזה שהגולגלתא היא קדרת המוחין 

בתוך הגולגולת שורשי הד' מוחין שהם מעולים לאין ומבאר שיש  דעת תינוק בן יומו

, מבו"ש דף כ"ג ע"בקץ מהחב"ד. והם נמצאים בתוך הגולגלתא בחינת אוירא ראה 

והד'  עתיק ונוק' א"א ונוק'. ד' מוחין שבכתרמוח העליון שנמצא בתוך הגולגולת 

. יש מוחא עילאה ע"ח א' דף ס"ב סוע"אמוחין שבהם הם סוד אווירא ראה 

מאה שהוא אוירא יש גם קרומא דאוירא שהוא למטה ממנה לשמור על המוחא סתי

 מחוזק אור האוירא.

שהכתר אין לו שייכות עמו לא באורות ולא  בע"ח א' דף ק"ו ע"גועוד יש כתר  (2

אחד סוגי כתר שני בכלים כי כולם בחינת התבונה, ושורה עליו כעין כתר של המלך. 

 מכלל הי' ספירות. הגולגלתא  נה.מת"ת של תבו שנישבו הד' מוחין וה

-1שבכתר? לפי שער המוחין וסדר גדילת הז"א הרגילה  הד' מוחין כלינעשה ממה  (3

וכו' שמשני פירקין ראשונים של  אלהי אברהםוכך סידרו בשוליים בכוונת  1-1

כלי החג"ת עם פרק ראשון של נה"י דאימא נעשו כלי חב"ד ולא מבואר איך יעשו 

שאז מביאים את הכתר דישסו"ת  בקונה הכל ד' מוחין שבכתר גולגלתא שבו הכתר

עם ד' שורשי המוחין. הנה זה שלא כפי החלוקה של דרוש הדעת ולפי חלוקת דרוש 

הדעת מה שבא באלהי אברהם וכו' החב"ד הוא בכלי פרקין תתאין של החג"ת 

ר עתיק דז"א. ובקונה הכל צריך לבנות את כלי הגולגולת שהוא הכלי לד' מוחין דכת

 .דף ז' ע"ד וכן שםדף כ"א ע"ב  וכן שםנה"ש דף מ"ב ע"ג, ונוק' א"א ונוק'. ראה 

: ע"ח א' דף צ"ו ע"ביבואו שורשי המוחין שבכתר יחד עם הת"ת דאימא? איך  (4

כשהיו המוחין בעיבור בתוך אימא עילאה בת"ת שלה השאירו הרושם שלהם שם, 

כלי והאור לשכון על ראש ז"א וכשנביא את הכתר דז"א בחינת הת"ת דישסו"ת ה

 בסידור שלנו דף ס"ז ע"בבחינת כתר של מלך אז יבואו גם כן הד' שורשי המוחין 

בהוראה למעלה בסופה לא כתוב שיש בת"ת דישסו"ת גם שורשי המוחין ובכניסת 

המוחין באמצע הדף כתוב להביא ת"ת דישסו"ת עם שורשי המוחין, דבר זה יותר 

קטע שני שיש בת"ת דישסו"ת גם שורשי המוחין  דף ז' ע"בבסידור שבועות מתוקן 

 שבכתר.

כתרו של מלך והוא בחינת הכלי והאור של שליש  כתר א'שיש ב' מושגים שהם הרי  (5

ת"ת דאימא שיורד בקונה הכל על ידי עליית שני שלישים של הת"ת וחסד הת"ת 

ר המלך, והכתר גם כן נקרא על שמו שער החמישים הוא כת שער החמישיםנקרא 
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גולגלתא שהוא כתר דז"א קדירת המוחין שנעשה על ידי שני  ב'שהוא חונה על ז"א 

. שבו ד' מוחין דכתר בסידור ב' דף צ"ט ע"ב הגההפרקין עילאין דחג"ת דז"א ראה 

עתיק ונוק' א"א ונוק'. וד' מוחין דכתר באים יחד עם הת"ת דאימא שהוא הכתר 

 העליון.

. משני הצדדים אינם חו"ב דאבא שכן חסרים ס"ז ע"בבסידור שלנו דף שרואים מה  (6

ולכן צריך להבין שמה שרואים עסמ"ב  אמת מאר"ץ דף צ"ח ע"אהחו"ג כמו ששאל 

בשעה"כ דף ל"ח וקס"א קס"א קמ"ג קנ"א הם שורשי המוחין שבכתר כמו שכתוב 

האופן השני. ומה שרואים שתי הויות מנוקדות בחולם הם ת"ת העולה  1שורה ע"א 

יא את ת"ת דישסו"ת. ומה שרואים הוי"ה בקמץ הוא הכתר דז"א הגולגלתא להב

 הנעשה כאן מתרין פירקין עילאין דחג"ת דז"א והם כלי הכתר זה תחתיהם.

, והוא מכלל כתרו סוד גולגלתאשמבואר בסוגיא זו והוא  חדשיש מושג שלישי עוד  (7

ניות התחתונה של מלך החלק התחתון שלו העוטף את המוחין וכותר אותם, חיצו

שהוא המעביר את הד' מוחין דכתר  ונראה למו"ר סוד גולגלתאשל ת"ת דאימא זה 

מת"ת דישסו"ת לגולגלתא דז"א. בכל מקום שכתוב עניין זה של סוד גולגלתא 

מאריך הרב לבאר איך אימא שהת"ת גדול ויש בו חלל )ביל"י שאין בו עצמות( נכנס 

 וכותר ראש ז"א הקטן ממנה בהרבה.

ונעשים מב' פרקין עילאין דחג"ת בכתר שד' מוחין אתה להבין שיש כלים לריך וצ (8

( ושם שורשי המוחין שבכתר והם עתיק ונוק' נה"ש דף מ"ב ע"גוהיא הגולגלתא, )

א"א ונוק', ונקרא גם אווירא. ומפרקין תתאין דחג"ת נעשו כלים לתרין עיטרין 

לכל זה יש את ת"ת  ובנוסף, גולגלתא תלת חלליודעת שהם או"א וישסו"ת ושם הם 

דתבונה אור וכלי שהוא כתר של מלך מעל לראשו של ז"א, נקרא שער החמישים על 

נה"ש  שם החסד של הת"ת הגורם להוריד אותו שהם נקראים שער החמישים. ראה

נה"ש . וכן נה"ש דף מ"ב ע"גבאמצע. כאן ביאר עניין חב"ד דכתר. וכן דף כ"א ע"ב 

נקראים  ד' מוחיןשורש ד' מוחין שורש  הגולגלתאל אחת היא . זה הכלדף ז' סוע"ד

ד"ה וכבר נת"ל כי חב"ד של הפרצוף ההוא  נה"ש דף י"ג ע"דעתיק ונוק' וכו' וראה 

נקרא עתיק ונוק' ונקרא חב"ד שבכתר ובהם מתלבשים שורשי המוחין של הפרצוף 

 שורות מלמטה.  7 ע"ח ב' דף י"ג ע"אההוא. ראה גם את 

ות הנ"ל עיין בהם אחד משלים את השני להבין מי הם ד' מוחין שבכר המקורמכל  (9

 ד' פירקין עילאין דחג"ת ושם הם ב'שבגולגלתא שהיא נעשית מ הריוהיכן מקומם. 

 .עתיק ונוק' וא"א ונוק'שורשי המוחין שבכתר והם 

בסוד שליש תחתון הכתר של ת"ת אימא הוא מתפשט ע"ח ב' דף י"א ע"ב  (11

המוחין, שהוא חיצוניות הכתר בבחינת ת"ת דתבונה. הרי שהוא . להקיף גולגולתא

כתר דתבונה  ע"ח א' ק"ו ע"גבחינת התבונה, ועיקרה למעלה בסוד אור מקיף. 

שורה עליו על ראש ז"א ת"ת דתבונה רחב וראש ז"א צר וקטן לכן נכנסת בו התבונה 

ש מקום חלל , הת"ת הוא גוף של אימא רחב ויע"ח א' דף ק"ו ע"דומכתירה אותו. 
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בלי עצמות( וראש של ז"א קטן וצר ולכן נכנס ראשו בתוך הת"ת דאימא וכל  ביל"י)

מבאר איך חונה כלי ת"ת דאימא על ע"ח ב' י"א רע"ג המוחין שלו מוכתרים. וכן 

 ראש ז"א, הרי כשהוא מדבר בהבדל בין בטן אימא וראש ז"א אומר בסוד גולגלתא. 

. מחצית סוד גולגלתאמבואר יותר בבירור עניין שורה נקבים שעה"ק דף ל"ה ע"א ב (11

הת"ת הוא רחב ויש חלל רחב בתוכו, וראש ז"א קטן מאד וצר, ולכן כשהתבונה 

משפשלת עצמה אל ראש ז"א נכנס ראשו שבו כלולים ג' מוחותיו תוך החלל של ת"ת 

בו. והת"ת הנזכר קצתו התחתון יורד ומכסה  מוכתרים ומוקפיםדתבונה ונמצאו 

. והוא מקיף את המוחין שכן נכנס ראשו דז"א מבחינת הגולגולתאר. והוא ומכתי

 ומקיף המוחין כמו הגולגלתא ולכן נקרא סוד גולגלתא.

  בחינות בכתר. ג'יש סיכום  (12

וגם כתר  שער החמישיםת"ת דאימא היורד על ידי כפילת החסד דת"ת הנקרא  א' (13

 פירות דז"א. י' ס-למעל  כתרו של מלךוהוא גם כמו  שער החמישיםזה נקרא 

דחג"ת דז"א ובו עילאין ' גולגלתא דז"א קדירת המוחין נעשה משני פירקין ב (14

 נכנסים ד' שורשי המוחין עתיק ונוק' א"א ונוק'. 

סוד גולגלתא החלק התחתון של ת"ת דישסו"ת שראש ז"א נכנס בתוכו והוא  ג' (15

 מכתיר אותו.
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 כוונת כתיבת שם השם

 

זוזות מחמיר מאד הזוה"ק שבכל שם מפילין ותפר תורה סהוי"ה בבעניין כתיבת שם הנה 

יש לכוון הכוונות שיבאר, וזה רומז לכל הפרצופים שיש באצילות ואומר שבלי כוונה זו 

, שם הוי"הבהמשך הזוה"ק גם עוסק בסדר הכתיבה של כל אות מח"ו כביכול אינו שם הוי"ה 

 ך להבין איך לכתבה.ראשונה שצרי ה'אך לענייננו נעסוק בכתיבת אות 

א  איתא בזוה"ק פרשת ויקרא חלק ג' דף י"א ע"ב, וז"ל: ש ְלִאְזַדֲהרָּ ֵעי ַבר נָּ ִכי בָּ ְוהָּ

א,  א דָּ א ְכַגוונָּ א ַקִדישָּ א, ְדִיְכתֹוב ְשמָּ א ַקִדישָּ יהּו ַכְדָקא ֲחֵזיִבְשמָּ או, ְוָדא אִׁ ָלא . ְוִאי לָּ

ְקֵר  יָשא ְואִׁ ְקֵרי ְשָמא ַקדִׁ יםאִׁ א ִאְתְבֵרי. י ָפגִׁ א, ַטב ֵליּה ְדלָּ א ַקִדישָּ ִגים ְשמָּ  . ּוַמאן ְדפָּ

דֹוש ְכמֹו ֶזה,  תרגום: דֹוש, ֶשִּיְכֹתב ֶאת ַהֵשם ַהקָּ ֵהר ַבֵשם ַהקָּ ם ְלִהזָּ דָּ ִריְך אָּ ְך צָּ . ְוֶזהּו ָכָראּויְוכָּ

ְקָרא ֵשם ָקדֹושְוִאם לֹא,  א פָּ ֵאינֹו נִׁ א. , ְוִנְקרָּ דֹוש, טֹוב לֹו ֶשלֹא ִנְברָּ  גּום. ּוִמי ֶשפֹוֵגם ֶאת ַהֵשם ַהקָּ

ַמר ֵליּה,  ..:ועוד שם בפרשת אחרי דף ס"ה ע"ב יאָּ ה, ֶאְלָעָזר ְברִׁ ְלאָּ אן ּוְלהָּ , ִמכָּ

א,  א ַקִדישָּ א ְלִמְכַתב ְשמָּ א יַָּדעֶאָלא ְכְדָקא ֵיאֹותִאְזְדַהר ְדלָּ ל ַמאן ְדלָּ א  . ְדכָּ ְלִמְכַתב ְשמָּ

א ְדַחד ְבַחד,  א ִקְשרָּ א ִדְמֵהיְמנּותָּ א ִקְשרָּ א ֵיאֹות, ּוְלַקְשרָּ א ְכְדקָּ ין ְלַיֲחָדא ַקִדישָּ ְבגִׁ

יָשא ֵרת ְשָמא ַקדִׁ ֵרת ִתכָּ תֹו ֵהַפר ִהכָּ ה ְוֶאת ִמְצוָּ זָּ ' בָּ ֵליּה ְכִתיב, )במדבר טו( ִכי ְדַבר ְייָּ . עָּ

ילְוגֹו'.  תּו ְדָגַרע ַחד ַדְרָּגאֲאפִׁ א, ֵמאָּ  ִמַּנְייהּו.  ַחד , אֹו ַחד ִקְשרָּ

אּוי.  ...תרגום: רָּ א כָּ דֹוש ֶאלָּ ֵהר ֶשלֹא ִלְכֹתב ֶאת ַהֵשם ַהקָּ ה ִהזָּ ְלאָּ הָּ אן וָּ ר ְבִני, ִמכָּ זָּ ַמר לֹו, ֶאְלעָּ אָּ

דֹוש כָּ  ל ִמי ֶשלֹא יֹוֵדַע ִלְכֹתב ֶאת ַהֵשם ַהקָּ ד ִעם ֶשכָּ ה ֶקֶשר ֶשל ֶאחָּ ֱאמּונָּ אּוי ְוִלְקֹשר ֶאת ֶקֶשר הָּ רָּ

ֵרת  תֹו ֵהַפר ִהכָּ ה ְוֶאת ִמְצוָּ זָּ יו )במדבר טו( ִכי ְדַבר ה' בָּ לָּ תּוב עָּ דֹוש, כָּ ד ְכֵדי ְלַיֵחד ֶאת ַהֵשם ַהקָּ ֶאחָּ

ֵרת ְוגֹו'. לּו ִתכָּ יר ַדְרָּגה ַאַחת ֲאפִׁ  ֵמֶהן. ַאַחת ד ֵמאֹות אֹו ֶקֶשר ֶאחָּ  ֶשֶהֱחסִׁ

דברים מבהילים וכל סופר צריך מאד להשתדל ללמוד סדר הכתיבה אע"פ שאינו מבין הנה 

נחלקו האם יש טעם לכתוב על פי  הפוסקים האחרונים כל כך וישתדל ללמוד גם להבין.

שיש רבים סוברים ב"ה אך כמעשה קוף בעלמא )בלשונם( כלל בקבלה החלוקה ללא הבנה 

 זוכה להבין. תוב לפי החלוקה וכל אחד יזכה להבין לפי מה שלפחות לכ

:... ועל דא מאן דבעי למכתב שמא קדישא שער מאמרי רשב"י ויקרא ל"ה ע"א

בקדמיתא קוצא חד לעילא, וקוצא חד באמצעיתא, וקוצא חד לתתא. והא  יו"ד

של הוי"ה ויעשה  י'אתמר וכו', סדר הכתיבה היא כך כי בתחילה יכתוב אות ה

קוץ השלישי ואח"כ  גוף היו"דהנקרא  קוץ אמצעיואח"כ  קוץ העליוןחילה ת

אשונות בשלושה קוצין ר ג'ו"ד כלולות יוטעם הדבר הוא לרמוז כי באות ה התחתון

' יאשר הם כוללין כל ה יו"דרומזין אל שלש אותיות שיש במילוי אות גם  ,שבה

כוללת  ו'ואות  ,כמה ובינהכתר חקוציה כוללים  ג'ו"ד עם יספירות כנודע כי אות 

שהם בחינת עשר ספירות  עשריםבגימ'  יו"דהיא המלכות, גם  ד'ואות  ,שש קצוות

 ממעלה למטה וממטה למעלה... ע"כ. ע"ש. 
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תחילה קוץ עליון, אח"כ קוץ אמצעי )גוף האות(, אח"כ קוץ  (1': י-אם כן בעניין כתיבת ה

' יאותיות ה ג'וכן רמוזים  (2' )כח"ב(. יהשל ר "גקוצים אלו רמוזים ה 6תחתון )ימני(. ב

' כנגד המלכות. ד' כנגד הו"ק והו, ב"כח' כנגד היספירות.  י'הכוללות  ד"יובמילואה כלומר 

 (.וזרחר ממטה למעלה )או י"ס( ושריר ממעלה למטה )או ס"י, כנגד עשריםגימ'  יו"ד (3

של מילוי בגימ' . ג'יות שבמילוי, ' האותג-ב. ב', לצורת האות .א' ותכוונ ג'' יש י: בלסיכום

 .יו"דה

ראשונה  ה'וכמו שנבאר בכתיבת אות  י'מפני שגם באות י' -עד כאן הבאתי סדר כתיבת ההנה 

 .לבינהדווקא הוא רומז הימני הקוץ 

ראשונה באופן זה  ה"א:... אח"כ יכתוב אות שער מאמרי רשב"י ויקרא ל"ה ע"א

ר ואח שעאכעין י'שהיא  ה"א-באחורי הת שעומד אותה הנקודהכי תחילה יכתוב  ה

ישלים  ךכר ואח כרהנז וידבקנה עם יודשל הה"א וימשיכנה  קו וגג העליוןיכתוב  ךכ

לא ידביקנו שמעומד אבל  קו השמאלייכתוב  ךכר שמעומד ואח קו הימיןלכתוב 

ראשונה ה' הוא כי כבר ידעת כי וטעם הדבר רק ישאר תלוי ועומד כנודע  עם הגג

בסוד ונהר יוצא מעדן  אשר לעולם חכמה קשורה בה ואין ביניהם פירוד היא בינה

 הנקשרת עמהבסוד החכמה יו"ד דלא אתפרשו לעלמין ולכן יכתוב תחילה אותה ה

החכמה נמצאת , ובזה נמצא כי הבינה עצמהיכתוב כל צורת הה"א שהיא  ךכר ואח

בשלשה נעשית נמצא כי צורת הה"א  כרהציור הנז דייל גם ע בבינה וקשורה בה

הנרמזים  חג"ת נה"יקוים תחתונים הכוללים שש קצוות  ג'-ועל ידי כן ה קוים

 בשלושה קוי הה"אונאחזים וכלולים  הנרמזיםשל ההוי"ה הנה הם  ו'באות 

בקו  וגבורה והוד ,אמצעיבקו  ות"ת ויסוד ,ימיןבקו  חסד ונצחבסוד  כריםהנז

ושלשה קוי  בג' קוי הה"א' נאחזים וונמצא כי השש קצוות הרמוזים באות  ,שמאלי

מקושרות ה"א והרי בזה -הה"א מתפשטין ונמשכים ויוצאין מן היו"ד שבאחורי ה

 ... ע"כ ע"ש. יחד שלשה אותיות יה"ו

תחילה יכתוב את הנקודה העומדת באחורי הה'  (1: אם כן בעניין כתיבת הה' הראשונה

אח"כ יכתוב את הגג העליון של הה'  (2 בסוד )ספר היצירה( חכם בבינה. .י'שהיא כעין 

 ךכר ואח (4ישלים את הקו הימני העומד.  ךכר אח (3, כרהנז י'עם ה וימשיכנה וידבקנה

כאן לא הזכיר יכתוב את הקו השמאלי העומד אך לא ידביקנו עם הגג רק ישאר תלוי ועומד. )

רומז אלא  בהעל הכתיועוד מה שמחלק הג' קוין ימין שמאל אמצע לא דיבר  .(פסיעה לבר

. ונראה לעניין סדר הכתיבה יותר מדוייק מה יה"ואותיות  ג'' רמוזים האות איך ב ליה"ו

 שכתוב בשעה"כ.

הוא. הקו האמצעי קודם לימני והימני  שער מאמרי רשב"י סדר הכתיבה: הלשון הערה

, ח"ן ג"ה ות"יקוים שהם כנגד  6היא בכך שלמעשה נוצרו  נוספתקודם לשמאלי. כוונה 

, למרות ת"יוהאמצעי כנגד  ג"הוהשמאלי כנגד  ח"ןפשוט הוא שהימני הוא כנגד נראה ו

 שונה לסיבה אחרת שלא התגלתה במקור זה.  אשסדר כתיבתם הי

                                                             
 .והיא רומזת ליש"ס בסוד מה שכתב ספר היצירה וחכם בבינהה' -של הבפינה הימנית  שעא



 אוצרות חיים                                                רמב

הוא דווקא  ראשוןשהקו העליון הנכתב  סדר הכתיבהשאפשר להבין אחרת והוא לפי  נלע"ד

-באות הכזה קשה שכן ראינו סדר  וזה לא לת"י., וקו השמאלי לג"ה, וקו הימני לח"ןרומז 

ימין וקו  ,חח"ןלמעלה הוא קו אמצעי  ,'הב בפנימיות דחיצוניותסדר הכוונה זה ' לעיל, וגם י

וזה  .יסודכנגד ה דווקאבדת"י  ,פסיעה לברהיא . ושם דת"י י התלוי הואשמאלקו ו ,בג"ה

 ועוד צ"ע. מתאים יותר לפי הכוונה כנלשע"ד 

שלוקחים ברדתם  ב'-ועתה נבאר בחינת הארה ה :...ע"ב וזה לשון שעה"כ דף צ"ו

 ' פעמיםובהכנסם בתוך המוחין הפנימיים עצמן דז"א והנה הוא סוד ג' ההין שיש בג

 חב"דמג' מוחין  ג' וויןיעקב כנ"ל... והוא  ואלהייצחק  אלהי אברהם אלהי

 לג' וויןחלקת שהיא נ אות ה'ונעשו  ווין אלונצטיירו בו ג'  א'הפנימיים ואז המקיף ה

וכעד"ז במקיף הב'  התלויה ביניהם דעתו'  ,הימין בינהו' צד  ,עילאה חכמהו' 

ה' ואינה מחוברת עמהם העניין -ענין היות ו' זו הג' תלויה תוך זו ה... והנה 'והג

 דעת עליון' דעות הם בכמ"ש למעלה כי  כרהוא כי הנה ו' זו רומזת אל הדעת כנז

מכריע בין ב' עטרין והנה הדעת העליון נעלם  ת ב' תחתוןודעמכריע בין חו"ב דז"א 

הדיעות עם  ב'בכללותו אל  ולכן לא נתחברה ו' זו הרומזת אל הדעתמאד ואינו ניכר 

 אבל נשארה תלויה למטה להורות כי אין ניכר רק ב' ווין העליונים שהם חו"ב

ות והוא במה ' בחינד.... עכ"ז גם בה נרמזו ב' עטריןהתחתון המכריע בין  הדעת

רֹובעל " ר"ו ע"בף פ' בלק ד זוה"קשנודע במ"ש  ההוא פסיעה " עניין ֲאשּוֶרּנּו ְולֹא קָּ

 נתוהוא בחי שבשם ראשונה 'ה-ו' התלויה תוך אות רגל ה-אשר בסוף רגל ה לבר

 ... עטרא דגבורה

... ואח"כ ג' ווין וג' פסיעות לבריש  כריםההין הנז ג'-סדר התפשטותם הנה ב ונבאר

קוים דז"א ואותה  ג'נתפשטו ב ה' א'-דג' ווין משם נתפשטו עוד למטה באופן זה. 

ומשם מאירה  דבוקה ממש ביסוד דז"אנמצאת  ראשונהה ה'-אשר בזו ה הפסיעה

... ע"כ ו' הג' נתפשטה בקו אמצעי דת"י והפסיעה היא אצל היסוד כנזכרבנוק' כי 

 ע"ש.

, דעת יסוד והפסיעה לבר היא ביסודבחינת  השמאלי התלוי הואו' -שה משמע מכאן בפירוש

הנה בפירוש  בקו אמצעי דת"י והפסיעה היא אצל היסוד כנזכר נתפשטה ג'-ה ו' וכן כאן אמר

וכך נראה שהוא הלכה שבה יש פסיעה לבר.  השמאליהתלויה  ו'-הוא האמצעי הכוונה לקו 

 .למעשה

צורת כי הנה הבינה היא וביאור העניין הוא  :...אוצרות חיים שער המוחין פר' א'

 קו ימנישבשם כידוע, וצורת הה' היא ג' קוים הכוללים י"ס שבה, כי  ראשונה ה'

 שבה... ע"ש.  כדתי"מכולל  אמצעי וצד בג"הכולל  וקו השמאלישבה  חח"ןכולל 

שם ה' ראשונה כתיבת היא בינה בשם הוי"ה אינו מבאר עניין  ה'-כאן אע"פ שאומר ש הנה

ש פרטים נוספים וכנ"ל גם עניין פסיעה לבר לא מוזכרת כאן ולכן נלע"ד שכן שם י הוי"ה

. ויש שרצו להביא ב' ענייניםשאינו סותר סדר כתיבת השם, וגם אין להשוות ביניהם שהם 

 . ע"כ והיעב"א, ונלע"ד אינה ראיהראיה מכאן שהסדר בכתיבה כמו כאן 



 רמג                     הישועה                        אוצרות   

 

 בענין הדדים

 הזה מהיכן יצאו, ומה הבדל יש ביניהם. הנה הרב הדדים שיש באו"א וז"א וכן בעולם בחינת

נ"ה האורות שהיו ב. מלמד אותנו שהלידה של זו"ן היתה ע"י שעלו אוצרות חיים דף ל"ד ע"ב

( 1תועליות.  ב'בסוד וראיתם על האבנים, וע"י זה יש ובכך מצטננים של הבינה לת"ת שלה, 

לצורך ( 2וציאים אותו לחוץ. לצורך הלידה שהאורות המרובים שם דוחקים את העובר ומ

המוחין דז"א שנכנסים בו מלובשים באלו הנ"ה שהתרוקנו מאורות אימא. ואומר הרב 

כי אז ניתוסף הארה גדולה בחזה דאימא, ובולטים אותם  תועלת שלישיתשנעשה עוד 

כעין ב' דדים ונבקעים ומהם יוצא החלב להניק את האורות לחוץ ונעשים במקום החזה 

 ע"ש באורך. ... העובר

באיש ובאשה : הרב מלמד אותנו איך יש מאמ"ר דף נ"ב ע"ג למטה רשעועוד במקום אחר 

שעולים לבטן אימא. וכל  שעבבמקום החזה דווקא, שהם נעשים מעליית הנ"ה דא"א ב' דדים

בחזה  והיותםבאיש וגם באשה, בעולם הזה יש גם באו"א יש דדים  ןכל אחד כלול מנ"ה, וע

ולא בבטן. שעלו לחזה דא"א ו רומזים לכל האצילות יחד, ולכן הם בחזה הוא מפני שאנחנ

 ע"ש באורך ובעיון. 

סדר ההלבשה ז"א את א"א, וכתב שם ששני פרקים עליונים  ע"ח ב' דף כ"ג ע"אעיין עוד 

 דנ"ה דא"א נשארו שם תמיד ונעשים דדים לאו"א, ע"ש.

 נתורות בקעו ונתהוו בחי:... ומכח אלו האל"ט רע"א -דברי שלום דף ל"ח סע"ד 

הדדים באו"א אך באבא הם קטנים בלי חלב, דכל אלו האורות הם לשעה. אך 

 שנשתהה שם העובר אורך הזמןבאימא נתגדלו ונתמלאו מחלב, הטעם הוא מכח 

מאותו דם הלידה שלא נתברר בימי העיבור  וגם, שעגעליית נה"י דאימא למעלה וגם

 ... ע"ש. חלבעלה למעלה ונעשה 

, שמה שכתב שנעשים ב' דדים בולטים בלידה שכתב באוצרות, הוא שצריך לשים לב הואמה 

 רבשע, וכמו שכתב עליית נ"ה דא"א בעיבור א' דז"אאחרי שיש כבר דדים במקום ע"י 

. ולכן מדוייק להבין שיש באיש ובאשה דדים במקום החזה, וזה ע"י עליית נ"ה הנ"ל מאמ"ר

, ומריבוי נ"ה דאימאבלידה הם אורות שם  ולשעמפני הוא  רק לאשה חלבדא"א. אך מה שיש 

 להניק את העובר. ע"ש היטב.  רק באשה וזה האור בלידה בולטים יותר הדדים ויוצא חלב

                                                             
 בסדר עיבור ז"א באו"א.  באוצרות דף כ"ו ע"דוזה ביאר הרב  שעב

 .באוצרות הנ"ל דף ל"ד ע"גבהצטננות הנ"ה דאימא בעת הלידה כמבואר  שעג



 אוצרות חיים                                                רמד

ד"ה  ש"ש ג' דף נ"ז ע"אמה אנחנו רומזים לז"א או לכל האצילות, ראה  עוד בעניין

ע"ח א' דף  ועוד' ע"ב. אמת ליעקב דף כ' ע"ג וכן שם דף ק וכןמבו"ש. ובזה, הביא 

קניין  -מעיל אליהו דף כ"ה  -מזכיר שלום מערכות דף צ"ג אות כ"ג  -פ"א ע"ג 

 ע"ש. בתורה לשמה ש' ת"צ וראה גםדב"ש דף ל"ח ע"ב  -פירות דף קפ"א ס' ח' 

  



 רמה                     הישועה                        אוצרות   

 והיה שדי בצריך איך יש בז"א דדים

דים שיש לאיש ואשה מה שביארנו לעיל איך נעשו הדדים באו"א ואיך הם גם בחינת הדהנה 

 בעולם הזה, וצריך לבאר איך לז"א יש בחינת דדים.

, שמא קדישא מתתא לעילא, ועל דא והיהתא חזי, :... ואתחנן רס"ו ע"א זוה"ק

, למהוי נטיר בר נש והי"ה מלגו שד"י מלבר אתרשים מלבר לקבלי שמא דא, שד"י

זמינין בההיא שעתא  מכל סטרין, מלגאו ומלבר אמר רבי אבא, כמה חיילין קדישין

זה השער  ('ח כ")תהלים קי, כלהו מכרזי ואמרי, לתרעיה מזוזהדאנח בר נש 

 וגו', זכאה חולקיהון דישראל... ע"כ ע"ש.  ליהו"ה

במזוזה יש שתי פרשיות ופרשת והיה אם שמוע היא נכתבת אחרי רוח של כמה אותיות. הנה 

 מלברבפנים, ושד"י  מלגוף שם הוי"ה, וזהו והיה צירו שד"יכותבים שם  והיהוכנגד תיבת 

כלפי חוץ, ואז נשמר הבית על ידי מצוות המזוזה, ושם  שדיבחוץ, וכשגוללים את המזוזה שם 

 . שד"י

, אל תקרי בצריך, והיה שדי בצריך:... וזהו ג"כ סוד פסוק, שעה"ק דף פ"ג ע"ד

אשר בו, ועל  הציריםכנודע, ונעשה ע"י  שד"יאלא בציריך. פירוש, כי היסוד נקרא 

. וב' אותיות האחרות צי"ר' שבו, הוא בגימטריא ש. כי אות שד"ישמם נקרא היסוד 

, רומז, כי מן הידים העליונים שהם חג"ת, הנקראים, יד הגדולה, ד"ימן ש י"דשהם 

, שהוא אותיות, שד"י, הנק' שעדיד החזקה, יד רמה באמצעיתא, מהם נעשה היסוד

, החתימו ג' קויהם ביסוד, בבחי' ג' הקוים, של , ששלשה הידים העליוניםי"ד' ש

 ... ע"ש.שאות 

עד וכבר נתבאר לעיל כי יסוד דאימא היא מתפשטת  :...אוצרות חיים דף מ"ח ע"ב

 מכח הצירים והדלתותאשר נעשו שם  אשר שם בחינת הדדים של ז"א החזה דזעיר

 .הדדים של זעירשיש ביסוד אימא אשר שם, וז"ס 

בצריך וכסף תועפות לך. דע, כי הנה הבינה  והיה שדי:... ב פרק כ"בספר הליקוטים אוי

. כי ג' פירקין דנצח שלה, נתפשטו בחח"ן של עד שליש הת"ת של ז"אנתפשט היסוד שלה 

עד החזה שלה לא נתפשט רק  היסוד ז"א. וג' פירקין דהוד שלה, נתפשטו בבג"ה דז"א. אך

הוא סוד אוירא, ואינו כיסוד של הזכר. ונודע כי  , כי מציאות יסוד שלה אין לו עיקר, כידז"א

, יש בו ב' צירים וב' דלתות ברחם שלהשם שד"י, הוא לעולם ביסוד. והנה מזה היסוד דבינה, 
                                                             

כרוה נדיבי העם, ועניין הידות, והיה ראה בכוונת הפסוק אז ישיר ישראל... באר חפרוה שרים  שעד
בתבואות ונתתם חמישית לפרעה וארבע הידות יהיה לכם, איך נעשה היסוד. ועוד על הפסוק בידך 

 .ע"ג-אוצרות דף נ"ד ע"בראה  שעה"כ דף נ"ג ע"באפקיד רוחי, 



 אוצרות חיים                                                רמו

ש"ד . וכן נמצא, כי ב' צירים וב' דלתות, בגימטריא ש"ד' הרי ד', ועם השבגימטריא  וצי"ר

נקרא נה זו, שליש העליון של ת"ת דז"א, , בחזה שלו, ובבחיסוד שני שדים של ז"א. והם ש"ד

 .בציריך, אל תקרי בצריך אל והיה שד"י בצריך. ואמנם זהו שד"י

מלבר. והענין, כי מה  שד"ימלגאו  והיה, ואתחנן דף רס"ו ע"א' רתבין מ"ש בזוהר פ ובזה

' ו-, כי השעה. והענייןוהיה אם שמע. וז"ס והיה, משם כנגדו בנקבה, שד"ישהוא כאן בז"א 

. והי"ה, הרי י"ה', ואח"כ תרין מוחין דילה הם הכתר דנוקביה, הנקרא  ה'כנודע, וה ז"אא הו

 :והי"ה, ומצד אחר הוא שד"יהרי, כי מצד אחד הוא 

 

  

                                                             
 ראה בסידור כוונת והיה בק"ש. ומה שכותבים שד"י מאחורי המזוזה. שעה



 רמז                     הישועה                        אוצרות   

 נשיאת ידים בנטילה ובברכת כהנים

 

בנטילת ידיים והוא למנוע גם  א' סיבותיש ב' . בעניין נשיאת כפיים והגבהת הידייםהנה 

לעשות חו"ב בלאה והם שתי בחינות והמשותף ביניהם הוא שיש נשיאת  ב'קה. מהחיצונים יני

כפיים. וצריך לדעת להבדיל ביניהם יש בדרושים של הרב לשונות שלכאורה זה אותו עניין 

  ואינו כן.

... בברכת כוהנים ע"י למטה: אוצרות חיים דף מ"ז ע"ג שער יעקב ולאה פרק ה'

ה. והעניין בקיצור כי כדי לעשות בלאה חו"ב שבה נשיאות כפיים נעשים חו"ב אל לא

אור חוזר אז מגביה ז"א שתי ידיו למעלה כנגד ראשו... ואז יוצא האורות בסוד 

, דרך קצוות האצבעות מבין הציפורניים כנ"ל, אז מתגלים שם ונעשה ממטה למעלה

 דלאה משני קצות הדעת... ע"כ . ינהבוכמה בחינת ח

בסוד אור  ינהבוכמה הוא עושה את החדרך הציפורנים חוץ מכאן שהאור היוצא ב משמע

  שעו.חוזר

נמצא כי כאשר מעשה התחתונים רצויים  ...כתוב שם: שער ל"א פרק א'ע"ח וב

שאין כח אל החיצונים להיאחז אז ישפיל ז"א זרועותיו וידיו למטה... וכאשר מעשה 

היות לבר מגופא אשר אז שליטת החיצונים בנה"י שלו לסיבת  ח"והתחתונים רעים 

כנודע כי משם עיקר אחיזתן, ולכן אז מגביה את ידיו למעלה והאור נגלה למעלה 

במקום עליון ואין להם אחיזה שם... גם הבן סוד נטילת ידיים שלא אמר רחיצת 

לרמז שצריך לשאת ולנטלם בסוד שאו ידיכם קודש... ואז  נטילה ידיים אלא בלשון

חין ממש ממקום שיצאו... גם בזה תבין סוד ברכת אור היוצא חוזר ונכנס תוך המו

 ע"כ. יתבאר לקמן בעניין פרצוף לאה... נגד כתפיהם והנה  שמגביהין ידיהםכוהנים 

מדבר כשיש פגם למטה, ולכן לא רוצים שהאור  בשער ל"א פר' ב', שהרי שם וצריך להבין

השייך אור ישר והוא  ., שלא תהיה אחיזההישר השייך לנה"י יתפשט לתוך הנה"י בגלל הפגם

 אור חוזרבברכת כוהנים זה בחינת אך שלא יתאחזו החיצונים.  בזמן נטילת ידיםלנה"י. או 

של פרקים עליון  אור חוזרשל פרק היד. כמו שהיה בניין לאה, את ח"ן ג"ה ת"י דלאה בסוד 

נעשה  ועל ידו פרק עליוןשל  אור חוזר. גם כאן זה בהגדול הגיבור והנוראואמצעי דחג"ת 

 .  שעזחו"ב של לאה

                                                             
של חסד וגבורה, ובכניסת  פרק עליוןשהרי בנשיאת כפיים היד הוא  ר חוזראומהו  צריך להבין שעו

היא פרק תחתון, והיד המוחין דז"א קודם נכנס בפרק הסמוך לכתף כנזכר בהגדול הגיבור והנורא 
. עיין אור חוזרמשלה נעשה  החו"בבאור חוזר, ולאה ולא  באור ישרבהמשך  יוצא האור לנ"הממנה 

אות  ל'מזכיר שלום מערכות מערכת ועיין  כ' -ה"ש דף ל' ע"א שאלה י"ט בנשאלות חכמי המערב 
 .י"ז
תחתון של החסד  שלישיאז היא פרק  למטה. והנה כשהיד היא בהמשך הגוף נשיאת כפייםבסוד  שעז

היא  היד אז וכשהם בהגבהת הידיים. , זה אור ישראו גבורה והאור היוצא ממנה הוא עבור הנצח והוד
 .אור חוזרדלאה הוא  חו"בלעשות  ציפורנייםהיוצא מה והאור פרק עליון



 אוצרות חיים                                                רמח

: גם תכוין למה שהודעתיך איך אור המוחין 12שורה שעה"כ דף ב' ע"א  מה שכתב הרבוזה 

דז"א נמשכין דרך ציפורני האצבעות ושם נאחזים החיצונים ואמנם ע"י העלתם למעלה אינם 

 בהגהות הלשם הוסיף .ל"א פרק ב' רע"ח שע)נאחזים לפי שאין יוצאין אז האורות משם. 

. ע"כ. פריע"ח: משם ולמטה אלא שחוזרים ונכנסים בהמוחין דז"א ממקום שיצאו, וז"ל

  .(בשער המצוות דף ל"ט ע"אראה גם 

עבודה אחרת שאין צריך לומר בבנין חו"ב דלאה שהאור נכנס למוחין שהרי כאן זו  נלע"ד

ולא על  להגבהת הידיים בלבד,רק הוא  כנ"ללשם, שכתב הרב  הדמיון. וכוונת ואור אחר

 (אור ישר)ושם זה  נכנסים למוחיןמפחד החיצונים  )שער ל"א פרק ב'(כניסת המוחין. ושם 

 ללא צורך כניסה למוחין. דלאה חו"בשעושה  אור חוזרזה  )בברכת כוהנים(וכאן 

:... ועי"כ אין אחיזה בהם אל החיצונים ולכן 2 שער המצוות דף ל"ט ע"א שורה

ש לרמוז שתחזור ההארה ההיא להתעלם בג"ר צריך להעלותם עד כנגד הראש ממ

וקאי על הגבהת הידיים ולא  או)כאן כתב ג"כ להעשות ב' מוחין דלאה כנזכר...  או

שונות, כך  ב' עבודותוהוא הגבהת הידים אך הם  דבר משותףעל כניסת למוחין. יש 

 .  נלע"ד(

דמוח  אור החוזרוציא יכוון לחזור ולהמשיך ולה ...:בסידור כוונת ברכת כהניםעיין  ועוד

חכמה דחג"ת מחח"ן דחכמה דחסד דז"א ולהעלותם מימין הדעת דז"א למעלה  לתקן ממנו 

  )לא הזכיר כלל ענין כניסה למוחין.(חח"ן דחכמה דלאה. 

יכוון להמשיך ולהוציא  יברכךבמלת  עוד ...:השמן ששון בפתח עיניים דף מ"ט ע"בכתב 

 מפרק עליון דחסד( וזרחר או)דחסד דז"א  חכמהדאור חוזר דמוח חכמה דחג"ת מחח"ן 

 בינהמוח  יארוכן במלת  דלאה דחכמה חח"ןולהעלותו מימין הדעת דז"א למעלה לתקן ממנו 

וכן עץ חיים  ופרי עץ חיים פרק ה' דחזרת העמידה בשעה"כ פרק ה'דלאה ע"כ. כך כתב הרב 

. ועל תבו ענין חזרה למוחין()ולא כדרוש נובלות חכמה.  שער ההקדמות דף מ"טוכן שער ל"ז 

 כן נלע"ד שבברכת כהנים אין כניסה למוחין. וא"ש את"ם. 

ד"ה ועוד מה ענין חו"ב שלה הנעשה לה ע"י  פתח עיניים דף ל"ג ע"ג אות ד'יש לעיין ועוד 

הגדול הגיבור ברכת כהנים בסוד הגבהת הידיים... חג"ת ונה"י דלאה נעשה באבות במלת 

בסוד הגבהת הידיים, והוא אחר נסירה הנעשית  בברכת כהניםה ... וחו"ב שלוהנורא

בברכת כהנים ללאה הוא בבחינת לאה היוצאת  חו"בבאהבה... ואפשר דבחינת עשיית 

בחינת חצי עליון מאחוריים דאימא שנפלו בעת המלכים ולאה הננסרת במילת באהבה היא 

ים שלום, דאימתי חזרה פב"פ ועיין... דאי לא תימא הכי איך היא מזדווגת בברכת ש דרחל

 . יורינו המורה והיעב"א.עוד שאלות על חו"ב דלאהאחר ברכת כוהנים. עיין שם 

 שכיוונתי ב"המדבריו שם נראה  בשערי רחמים א' שאלה שי"ד: שאלה זו מופיע תשובה

, חו"ב דלאה יכנס לראש. שאין צורך ואין עניין שהאור הבונה את שזו האמתונראה לדבריו 

. והאור בנטילת ידיים החוזר אור חוזריש לדייק מדבר נוסף כנ"ל, שהאור ללאה הוא ועוד 

הרי לסיכום ששיש הגבהת הידיים והיא בבשתי פעולות שונות ואינם  .אור ישרלמוחין הוא 

קשורות זו בזו ורק הגבהה היא המשותפת. לחו"ב דלאה זה אור חוזר מפרק עליון דחו"ג. 



 רמט                     הישועה                        אוצרות   

הה את הידיים כדי שהאור שמיועד לנה"י. בזמן הפגם לא ירד ויש גם עבודה שצריך להגבי

 לשם ויעלה חזרה למוחין. וכן ראה הטעם בנטילת ידיים.

 

  



 אוצרות חיים                                                רנ

 ניין היחודיםבע

 

בהיות יעקב שם  ורחלז"א זיווג ב הרב מבאר איך יהיה הנה לעיל בשער הארות זו"ן פרק 

ז"א. צריך להבין שיש כמה ורוחבו כרוחב ז"א ואין מקום לרחל לחזור לפנים להתייחד עם 

 מיני זיווגים בפרצופי האצילות בגובה זו"ן נבאר אותם בהמשך בע"ה.

עניין דור המדבר איך נעלמת הרי זו הארה '. אכמה שאלות והם: הארות זו"ן יש  הנה בשער

בפעם ועוד ר האור ליעקב מוכרח שברווח ששם ישאיר הארה שמוכרחת כמו שביאר שבעבֹו

בזה וכן במקומות  שםלעשות קשר של תפילין, והאריך  ואור חוזרילין השניה לעשות התפ

יש כאן בחינת '. ב. אחר שמתו כל דור המדבר אחרים. וצריך להבין מה זה שהיא נעלמת

איך רחל תעבור  '.דמה נעשה עם עשו.  '.גזיווגים של ז"א עם רחל וכן זיווגים יעקב עם רחל. 

 וחב ז"א. לפנים אשר שם נמצא יעקב ולוקח כל ר

להבין כשבאים לעיין בסוגי הייחודים שיש בשעה"כ ומה שמבואר בכוונות בסידור  מה שצריך

אין שום התייחסות לעניין דור המדבר או עשו והכל הוא רק התייחסות לפרצופים שמכוונים 

 בהם ולא לדרושים של הארות זו"ן.

 רחל פב"פין חזרת והנה צריך לבאר עתה ענ :...בקיצור שעה"כ דף ל"ג סוע"אהנה 

ויובן זה במה יעקב אלא עם  איננה עם ז"א עצמועמו ומה ענינה דע כי ענין חזרה זו 

  :זווגים הםד' שנת"ל כי 

 והוא בשחרית ביום השבת.  עם רחל אלישרהוא זווג  הא'

והוא במנחה בימי החול ואז לאה היא מן החזה דז"א  ישראל עם לאההוא זווג הב' 

 ון. ולמעלה בחציו העלי

 בלילה בערבית דחול. יעקב עם לאה הוא זווג הג' 

 והוא בשחרית דחול.  יעקב עם רחלהוא זווג הד' 

וביאורו הוא כך דע כי יעקב הוא נמשך אנו עסוקים בו עתה הזה הוא אשר  הד'וזווג 

ונאצל ויוצא מן יסוד דאבא המתפשט מן החזה דז"א ולמטה והארה זו יוצאת לחוץ 

והנה  ...שה שם בחינת יעקב מצד פנים דז"א והם פנים ואחורמן החזה דז"א ונע

כי שם עומד יעקב  אין לה מקום לעמוד שםעם ז"א  ניםפבנים חוזרת פרחל כאשר 

ואמנם צריך שיתהפך יעקב  רוחבו כנגד רוחב ז"אוהוא עומד פנים באחור  כרכנז

ב"פ זע"ז כדי לתת מקום אל רחל גם היא ואז עומדים יעקב עם רחל פ ויצדד עצמו

.. .ורחל מצדדת עצמה בצד שמאל דז"א ,ועומד בצד ימין דז"א ויעקב מצדד עצמו

 ע"כ ע"ש.  

 והואהד'  ולא פירט מתי הם נעשים ורק המשיך לבאר את ד' זיווגים שיש תחילה ביארהנה 

ויזדווגו, אך  פנים בפניםוצריכים לצדד עצמם וכך יהיו  יעקב עם רחלבימי החול והוא יחוד 

, ונבאר סוגי וזה בימי החול בכוונת שים שלום ז"א עם רחלהארות זו"ן מדבר על זיווג  בשער

 הרב לשם שבו ואחלמה הזיווגים כמו שהרחיב בזה 



 רנא                     הישועה                        אוצרות   

דע אהובי כי הרי נודע הוא שכלל היחודים  ...':ליקוט ב ספר הקדו"ש של בדף ק"א

ישראל עם  ד'יעקב עם לאה. ג' יעקב עם רחל.  ב'הוא ישראל עם רחל.  א' ד'.הם 

 לאה. 

הנה הוא היחוד היותר מעולה וגבוה מכולם ויחודם  ישראל עם רחלשהוא  והנה הא'

... הוא במוסף שבת בחזרת תפילת מוסף בקדושהאחד זמנים פרטיים. בה' הוא 

הוא בחג השבועות בתפילת מוסף של  שלישית ..הוא בליל ראשון של פסח. שנית

הוא בראש  חמישית ..עצרת בתפילת מוסף. הוא בשמיני רביעית ...יום שבועות

 ..חודש בתפילת מוסף.

בכל  אחד זמנים פרטיים והם ד'הנה הוא ב יעקב עם רחלשהוא ב' ה היחוד הכללי

בתפילת שחרית  הג'הוא בתפילת ערבית דליל שבת. הב' תפילות שחרית דחול. 

 ..הרבה.הם משונים זה מזה  הד'בליל שבת אחר חצות. אמנם כל אלו הד' דשבת. 

הוא  אחדזמנים פרטיים. ה' . הנה הוא ביעקב עם לאהשהוא ג' ה היחוד הכללי

הוא אחר שלישית הוא בקריאת שמע שעל המטה. שנית בתפילת ערבית דחול. 

הוא בעת אילת השחר בשעה שמתחיל היום רביעית חצות לילה דכל ימי החול. 

הראשונים  הג'. והנה הוא בליל שבת אחר תפילת ערבית עד חצותחמישית להאיר. 

 ..הם שוים. הה'ו הד'והג' הם משונים זה מזה. אבל 

זמנים ג' א'. הנה הוא ב מןכנ"ל סי ישראל עם לאהאשר הוא  היחוד הכללי הרביעי

הוא בתפילת  שניתהוא בשחרית דחול בכוונת ויעבור בהי"ג מדות. אחד פרטיים. 

בהי"ג  בישראל עם לאה הוא במנחת שבת. והנה היחוד אשר שלישיתמנחה דחול. 

.. ע"כ. מדות. הוה היחוד בחציו העליון. כי עומדת לאה אז מהחזה ולמעלה שבו.

ע"ש באורך נפלא סכם אותם ויהיה לך הבנה נפלאה בכל הייחודים שם הם כל אחד 

 עם המקורות היכן מופיעים, מומלץ מאוד לעיין שם.

 ישראל ורחלר שם גם מבאר הרב כמה סוגי זיווגים שיש ומזכי בשעה"כשם  גם

להרב  )הקדו"ש(ספר הקדמות ושערים ומתי זיווגם וראה גם בסוף  ז"א ורחלשהם 

סיכום נפלא על כל הזיווגים שבכל לשם שבו והחלמה בדף ק"א ע"א ליקוט ב' 

  השנה. ע"ש. וראה בעיונים והרחבות בסוף הספר.

ואחלמה לא מזכיר כלל מה הלשם שבו  וגם בשער הכוונות ובסידורים גםלמדנו ראינו שהרי 

  והעיקר כמובן בזה בכוונות. .זהלשאין שום התייחסות  בשער הארות זו"ןשמבואר 

וכאילו הזה אינה נחשבת למעלה  מרכבה בעולםראשית שכל הארה שאין לה  צריך להבין

מדברים עליה יותר אע"פ שלפי  ולאועבורנו היא התבטלה  שהיא התבטלהוהרב אומר  אינה

ואין להזכירה  אך עבורנו היא התבטלהאיך נעשה בניין יעקב מובן שיש משהו  תיאור הרב

. לכן כל מה שנפגוש ן ענני כבוד ובאר וערב רב ועשומָ . וכן המטות ושאר הארות כלליותר 

 .אין שום איזכור בהארות אלובשער הכוונות ובפועל מה שמכוונים בסידור 

  



 אוצרות חיים                                                רנב

 הקדמה לאטב"ח

 

.מבאר שהיסוד דז"א מגיע בתוך הנוק' עד סוף הת"ת פרק ה'הארות זו"ן  הנה הרב בשער

שכן בדרך כלל יסוד דז"א הוא כנגד , צריך לעיין באורך בא"ט ב"חדנוק' והוא בזמן בנייתה 

 דעת דנוק' כמו שכתב שעה"כ דרוש ה' דחזרת העמידה דף מ"א אע"ג. 

שער מיעוט הירח  וכן ב' דף ז' כללי החו"ג אות י"אע"ח  מבאר העניין לפי מה שכתוב וכאן

 בקיצורנבאר כאן ו. עיין שם באורך, שעה"מ דף כ"ט רע"א וכן ראהדף נ"א ע"ד  פרק ב'

 מבואר שם ה

אשר  ז"א ויורדים ליסודו למתק הגבורותהחסדים היוצאים מיסוד אימא המתפשטים בהנה 

  .אטב"חהנבנית בסדר בנוק' ומתפשטות  לדעת דנוק'עוברות אחר מיתוקן ביסוד דז"א 

 .שעחאטב"חאלפא ביתא דנבאר מעט עניין בניין הנוק' ב

בחינת עטרות  שהיא רחלנוק' הוא בניין : מתיבת "טובים" עד "למען שמו" סידור הרש"ש

  .א"ט ב"חנתקנת בו חלרב ויעק נקראת

ז"א נוק' ד רחל, וזיווגו בבפנים דז"א יסוד דאבאנתקן ע"י  אבאשהוא האחוריים דיעקב אך 

 .בעניין היחודיםראה לעיל  .שלום שיםבתפילת חול ב

, מלכות זיווג: הרב מלמד אותנו גדילת ז"א ונוק'. בע"ח שע' אנ"כ פ"ו ע"ח א' דף צ"ב ע"ג

, חג"ת דו"ק ממ"ה וב"ן. ומוחין יניקה, נה"י דו"ק ממ"ה וב"ן. עיבורדו"ק משם מ"ה וב"ן. 

 י'-דנוק', ב תהמלכו, חב"ד דו"ק ממ"ה וב"ן, ובאותם השלבים נתקנת נקודת גדלותד

דמוחין פירות. ג"ר י' ס-בפעם אחת שכל אחד כלול מ ג"רפירות מ"ה וב"ן. ואחר כך באו ס

 שנה 46, כל זה עד גיל קונה הכלבק"ש ועד  אחדת ביתאלו הכוללים באים בתפילה החל מ

 . שעטויום אחד

                                                             
היא בחינות של צירוף אותיות, עשרות, מאות, ואלפים. עשרות: א"ט  דאטב"חאלפא ביתא  הנה שעח

ולא  מאותשאין לה בן זוג. וכן מאות: י"צ כ"פ ל"ע מ"ס, הרי  ה' ולא צירפנו עשרותב"ח ג"ז ד"ו, הרי 
אין להם בן זוג,  כהןהרי אותיות  ך צרפנוולא אלפים ן ת"ם, הרי . וכן אלפים: ק"ץ ר"ף ש"נ'צרפנו 

 144=תאחרי אות  כמנפ"ץלפי סדרן הם  אותיות סופיות. הרי כאן שאין זיווג לבת כהןוזה מה שאמרו 
 . ספירות י'הרי אלפים. וכולם במספר קטן הם  .944=ץ .844=ף .744=ן .344=ם .244=ך

כלל ודע וז"ל:  רע"גשם אומר הרב ש. אמנם ראה כלל באמצע דרוש השנים ע"ח דף ח' ע"גראה  שעט
אך משם  כל זה היה בעת אצילות הראשוןזה כי כל מה שאנו מדברים בו שצריך זמנים לגדלות דז"א 

ואילך אחר שנאצל ז"א בעת אצילות ונתקן הנה אע"פ שבכל יום ויום חוזר לקבל מוחין חדשים 
להמתין זמן כי ברגע אחד  ריךצין הנה אין פה מקומם בדרושים אחרים שא מבוארשו כבתחילה כמ

ועוד ראה אש"ל אוצרות דף ט"ז ע"א  .ע"כ... ושמור כלל זה בידךנעשה ולא בזמנים ארוכים הללו 
היו יורדים אורות מהמאציל לתקן הבירורים והכלים  השמ"ש שם בשכ"ה פ"גכמ"ש אות ו' וז"ל:.. 

 אלובכינויים מתכנים ולזה הם  זמ"ן' מלים העולים גיהכולמ"ה וב"ן  נתבחיאשר אלו האורות הם 
אשר בכל יום נתקנים אבי"ע שלם השייך לאותו  אבל בזו"ן הפרטיםשל יניקה וגדלות לימים ושנים 

השפע שנשפע לבירורם ולעולם בבריאת העולם לא היה זמנים ארוכים  אלו אינם מתכנים בכנויםיום 
 בכינוי ימים ושניםוללים שקודם בריאת אדה"ר מתכנים השפע הנשפע לתיקון הבירורים הכ םאי כ

. בשנים וימיםומתכנים אלא שהם תיקונים  אינו שנים ממש שלנווהכל  :ואינם ימים ושנים ממש
 ע"ש.



 רנג                     הישועה                        אוצרות   

יסוד ל ודהצח דאבא, יוצאים ענפי החסדים דשני שליש ת"ת ונ חב"דאחר כניסת  בקונה הכל

, ואור חוזר של ענפי מתמתקות הגבורותדז"א. וכן הגבורות מיסוד דאימא, ליסוד ז"א שם 

ואלו עולים  מכפילים חסדי החג"תעולים ליסוד דתבונה,  ודהצח ת"ת ונה ' שלישיחסדי ב

, שהרי הם סתומים בגילוישיהיו המוחין  וגםבכל הגוף  דעת ז"א, שיהיה בו בחינת לחב"דגם 

שער הת"ת, הנקרא שני שלישי אור חוזר של  ע"י עלייתוגם דאימא.  ודהח צנלבוש תוך ב

בפרק שליש ת"ת דאימא ונה"י החדשים על ראש ז"א כמבואר הכתר דז"א יורד , החמישים

דת"ת דאור חוזר ע"י השליש התחתון הכתר דנוק' מתחיל להבנות ובו בזמן . ג' דצלמי המוחין

יחד עם עשר ספירות  רביע ראשון, ועכשיו נתקן יםרבע ארבעהלדז"א, אך נחלק כתר דנוק' 

סידור הרש"ש כוונת קונה . ע"ג-ע"ח ב' דף ט' ע"ב. ראה ביום אחדכתר דז"א. וזה נעשה 

 .ס"ט-הכל דף ס"ז

נקודות וכל נקודה מהם  עשרמדת המלכות הנ"ל ל ת... אז נחלקטובים ובמילת

גמורות כמו ז"א, כמבואר  פירותס' י-כל אחת ל שלמות, ונמלכות די' ספירותנעשה 

דמלכות הופכים להיות מלכויות  פירותס' י. והכוונה שא"ט ב"חד אלפא ביתאב

סדר נעשה ב פירות שלמותס' יהשלמתם ל נקודה שורשיתהם דעשר ספירות דנוק', ו

 . אטב"ח

כתוב שהנוק'  שבשער אנ"כ פ"ואע"פ ן, המ"ה והב"ן נתקנים דכל פרט. )בתיקו בכל שלב

 הנוק' הנבניתש הביןצריך ל המלך השביעילכאורה , מלכות דמ"ה ומלכות דב"ןהנתקנת היא 

: מלכות דמ"ה ומלכות נה"ש דף ז' ע"דלפי הגדרת הרש"ש וזה , היסוד עטרותהיא  באטב"ח

 . (המלך השביעידב"ן זה 

 חלק א'.ציור ה' ראה  דבריו. קיצורבאמצע ד"ה והנה(: עיין שם הנה ) נה"ש דף ז' ע"ד

, והם ימין ושמאל גדוליםזו"ן הו"ק דב"ן נקראים, ז"א בכללות, וגם -וו"ק דמ"ה  (1

מקבלת את החשבון ומספר מהמוחין שקיבל ז"א, הימין  מלכות שבגופושל ז"א, 

 שלו.

. מקבלים המלך השביעי, וכן זו"ן הקטניםמלכות דמ"ה ומלכות דב"ן, נקראים  (2

לם הם אותיות בערך ו"ק דב"ן, שכו-החשבון והמספר של המוחין של ו"ק דמ"ה ו

 המלך השביעי.

טרת ( ועשל ו"ק דמ"ה )יעקב עטרת היסודהיא המלכות העומדת כנגד עטרות  (3

 .עטרת היסודנקראת  .באטב"חנוק' זו היא הנתקנת היסוד של ו"ק דב"ן )רחל( 

אש"ל אוצרות דף ישסו"ת. עיין שהם אחוריים של או"א ) יעקב ולאהיש עוד בחינת  (4

( שנפלו במקום רחל דאצילות והם נתקנים אחר אה אות א'יעקב ול רמ"ה ע"ב שע

אש"ל . עיין יעקב. ומהארת יסוד דאבא, לאהמהארת המוחין דאמא,  .תיקון ז"א

... ונלע"ד דאלו ואלו דברי וז"ל: יעקב ולאה אות ג' ראוצרות דף מ"ה ע"ג שע

ון הם עדיין בלתי תיקאבל אלהים חיים דלעולם יעקב ולאה הם מאחוריים דאו"א 

זה יעקב וכאשר נכנסים יסודות דאו"א תוך ז"א הם מתקנים אותם... ע"כ. ע"ש. 

 . רחלהוא המזדווג בשים שלום עם 



 אוצרות חיים                                                רנד

 דרוש א"ט ב"ח
 

בקטע הקודם התחלנו בביאור איך מתחיל תיקון הנוק' באטב"ח נמשיך קצת לבאר הנה 

 כת אבותמברקיצור מדרוש אטב"ח וצריך הרבה לעיין בו ולהבין שכן הוא חלק חשוב 

 בעמידה.

מהם עתה אחר ההגדלה צריכה שכל נקודה כאמור לעיל הנה  ...:ע"ח ב' דף נ"ג ע"א

דעת,  ד"ובינה,  ג"ז חכמה, ב"חהוא כתר,  א"טנקודות... וז"ס  י'יעשה מדה אחת בת 

פירוש מלכות.  ש"ןיסוד,  ר"ףהוד,  ק"ץנצח,  מ"סתפארת,  שפל"עגבורה,  כ"פחסד,  י"צ

נקודות כמותה ט' מן המדה, ועתה נתוסף בה עוד  נקודה אחתהוא רק  : הכתר שלההענין

ועתה א' . נמצא כי תחילה היתה בחלקה נקודה פירותס 'יונעשית מדה גמורה בת 

שבת"ת דז"א...  החסד... המגדיל אותה הוא א"טנקודות וזהו ט' בהגדלה נתוסף בה 

כללים, ויש גם יוצאים מן  פירות. והרב נותן כמהי' ס-וכן על דרך זה כולן נגדלות ל

 הכלל.

 דייל לעולם המגדיל הוא החסד שהוא המים המגדלים את האילן, בג"ר הגדילה ע (1

, הגבורות. אך מן הדעת ולמטה המים המגדילים הן ודהצח נדז"א, ת"ת  החסדים

 שגם הם נקראות מים בסוד גבורות גשמים.

גדם מוח דז"א, הנתון תוך ן יש כנבקו ימין ושמאל יש נקודות נוספות המגדילות שכ (2

נ"ה דאימא. אך בקו האמצעי לא יש מוח ולא נ"ה לבוש אימא, והגדילה בקו 

 האמצעי רק ע"י החסדים או הגבורות.

יש נקודה שורשית שהיא מלכות, חוץ מהת"ת שנתן הנקודה  פירותס' בכל ספירה מי (3

 .לעולם מונים את הנקודה השורשיתהשורשית שלו ליסוד. 

החסדים ים הם החסדים והגבורות בסוד מים המגדלים את האילן, כאמור המגדיל (4

 . וגבורות אינם נמנים. חוץ מהדעת והת"ת

בקו ימין וקו שמאל נחשב המוח, בחכמה ובינה שלה, אך למטה מזה המוח אינו  (5

 נחשב.

דנוק', כי שם הם  ודהצח אינם נמנים לעולם, עד למטה בנ דז"א ודהצח לבושים דנ (6

 .נמנים והםשוין בהארתן. 

                                                             
שורות מלמעלה כתב וזה נלע"ד יותר אמיתי מן הטעם הראשון כי כלל  8 בע"ח ב' דף נ"ד ע"בהרב  שפ

יורדים מדרגה אחר מדרגה מן החסד ועד הוד. וזה כתב על פי  הוא בידינו כי החסדים או הגבורות
למעלה ונלע"ד ששמעתי ממורי שניהם ומביא שם שמועה ראשונה  בע"ח ב' דף נ' ע"גהספק שנסתפק 

שמהדעת יורד החסד בלבד לחסד ואחר כך מהדעת לגבורה ויורדות ג' לת"ת ואחר כך לנצח והוד. ועוד 
גבורות יורדין מדרגה אחר מדרגה מן החסד עד ההוד שכולם שמועה ששמע בודאי כי החסדים וה

נכנסים לחסד ונשאר שם החסד ואחר כך השאר לגבורה וכו' ועל זאת כתב שהיא אמיתית. וכן עיין 
שורה מתחילה שם יגדלו... והנה אני מסופק בזה כי נלע"ד ששמעתי  במבו"ש דף נ"ג ע"ג ד"ה ונמצא

זה מסור בידינו כי החסדים המתפשטים בז"א והגבורות בנוק' באופן אחר והוא כי האמת הוא וכלל 
 מתפשטות מדרגה אחר מדרגה מן החסד עד הוד...ע"ש.  



 רנה                     הישועה                        אוצרות   

דנוק' שהוא תחתון, ולא למעלה מזה.  בנצח, נחשב רק בימיןהלבוש נ"ה דאימא  (7

שלה מפני שאימא דינים מתערין מינה והוד הוא  בג"הנחשב בכל הקו  שמאלבצד 

 שמאל ונחשב בנוק' שהיא דינין בשמאל שלה.

בכל הספירות האות הראשונה היא מה שיש בה, והאות השניה היא מה שנגדל ע"י  (8

' היא מה ו. שבהם הצדקו, ונתנו סימן ד"ו ק"ץסד, חוץ מהדעת וההוד שסימנם הח

 ' היא ההגדלה.קהוא מה שיש וה ץ' היא ההגדלה, וכן דשיש, וה

ולא נכנס  יםרואים את החסד או הגבורה המגדילא"ט ב"ח ברוב הבסידור עצמו  (9

 במספר. אך לא רואים את הנקודה השורשית וסופרים אותה תמיד.

המספר הקטן לעולם ראשון והמספר הגדול הוא שני אע"פ ט ב"ח א"הבכל  (11

והמחודש הוא הראשון, שכאן  תהיא העיקריכנ"ל האחרונה  ק"ץוכן ד"ו שבאותיות 

 .כנ"ל יחדיו צדק"ו, וסימנם יש היפוך בזה

ראה גם במקור הישועה בעניין , הכללים וטעמם, וטעם היוצאים מן הכלל, עיין בדרוש עד כאן

עטרת בספר " למו"ר הרה"ג הרב מרדכי עטיה שליט"אם הארכנו בזה, ראה שבועות, ש

עץ חיים לאור עולם בקרוב בע"ה וכן בסיכום הרב ב" העומד לצאת" על ברכת אבות מרדכי

 .ציור בקונטרס הציוריםוכן ראה . שיפוצו כל מעיינותיו חוצה", שנזכה למוצאיהם
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 שני מלכים בכתר אחד

 

לשני  אי אפשרשקטרגה הלבנה ואמרה )חולין דף ס' ע"ב( חז"ל יש אמירה ידועה בהנה 

למה , נוק' דז"א, וצריך להבין מה כוונת הלבנה שהיא המלכות אחדבכתר שישתמשו מלכים 

 .בשער מוחין דצלם פרק ד'הנה קיטרגה 

מ"ש רז"ל )חולין דף ס' ע"ב( שאמרה  ובזה תבין :...סוף פרק ד'דצלם שער מוחין 

, רבש"ע אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד, פירוש כי הירח לפני הקב"ה

הנה התפארת דתבונה הוא עצמו גדל ונתארך ונעשה ממנו נה"י החדשים הנזכרים, 

 , באופן כי התפארת דתבונה נעשהשפאהנקראת לבנה וירח כתר דרחלשסיומם הוא 

 . רחל, ובסופו כתר לנוק' לז"אבהתחלתו כתר 

הם הכתר בז"א וגם מסתיימים "ת דאימא ונה"י חדשים שליש תכאן מבאר הרב ש הנה

 בכתר דנוק' הרי כתר משותף בין ז"א לנוק', האם זו הבנה היחידה במאמר זה של חז"ל.

ונבאר עתה באורך כללותן אע"פ שיש פרטים הרבה הנה  :...ע"ח ב דף נ"ה ע"א

ות שהיא נקודה מלכ י'כלולה מ אינה פחות מנקודה א'אשר בה  תכלית המיעוט

ותהיה שלה  פירותס' יהוא שיהיה בה כל השלה ותכלית גידול האחרונה שבה כנ"ל 

שהוא מה שקטרגה שוה לגמרי וישתמשו ב' מלכים בכתר א'  ניםפבנים עם ז"א פ

. והענין הוא כי נודע כי מת"ת של אמא נעשה כתר לז"א וכאשר גם שפבהירח כנודע

שוין ויהיו יהיה כתריהן היא תעלה עד שם ויהיה כתרה בת"ת של אמא כמוהו 

ת"ת דאמא שהוא ספירה א' ואז לא תצטרך היא  נתשניהן א' כי שניהן יהיו בחי

כל אחד ע"י עצמו  שניהן מקבלין הארתן מאמאאלא יהיו  לקבל הארתה ע"י ז"א

כנזכר באדרא או"א  ויהיו זו"ן שוין במציאותן כדמיון או"אולא יצטרכו זה לזה 

ואז כל העולמות בתכלית  הלזהו תכלית הגידול שוכחדא נפקין וכחדא שריין 

 ...שפגהתיקון

גם היא משמשת שתהיה )המדרגה הרביעית בפנים(  ד'ה וז"ל:... ובסוף הפרק כותב

ז"א דמיון או"א ותהיה  ל ידיבכתר א' כמותו ומקבלת אורותיה מאמא עצמה שלא ע

 שלה: תכלית הגידולוזהו  פירותס' יבכל  שלימה

                                                             
יש אל הת"ת ושלשה אל המלכות לפי שהת"ת  שלשה שמותוהנה :... בשעה"כ דף י"ז סוע"גראה  שפא

בעולם  רחרס וסהבעולם היצירה.  חמה ולבנה .בעולם הבריאה שמש וירחהם נקראים  כותוהמל
 ע"כ ע"ש. העשיה.

לכאורה שגם במצב כזה ח"ו תקטרג,  אינו על הקיטרוגצריך לשים לב מה שאמר 'שהוא וכו' כאן  שפב
שניהם משתמשים '-הוא על שוכו' שהוא 'שאמר  שדומהמה אלא אלא וודאי שלא תקטרג.  אינו כן

. וישתמשו שני מלכים לא יהיה קיטרוגבמדרגה השביעית לעתיד שם היה קיטרוג, אבל . 'בכתר אחד
 כמו או"א. שלא על ידי ז"א, ועוד שמקבלת מעצמה והכל בסדרבכתר אחד 

 ושניהם בכתר אחד. אין שום קיטרוג ח"וואז  שפג
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אינה עוד ו שכאן הוא בפניםשינויים ראשית  בשנילגמרי  אחרמובן כאן מאמר זה בהנה 

לעיל במוחין דצלם וכן כתב גם כן כתב אחרת אלא ישירות מאימא. ו דרכו מקבלת השפעתה

 בתחילתו. בשער מיעוט הירח פרק ב' 

של אצילות ונולדו זו"ן התחילה היא  נברא העולםוכאשר  :...ע"ח ב' דף נ"ה ע"ב

 נתהנ"ל שיש בבחי נותבחי ג'ימי בראשית ואז נגדלה כל  ו'-ל' דלהתגדל עד יום 

באחור באחורי החזה  פירותס' יפרצוף גמור ב נתאחור באחור והוא עד שתהיה בחי

פירות ראשונות דז"א ה' סושם היה שיעור קומתה משם ולמטה וגם האורות של 

שיעור מן  וכאשר הירח קטרגה אז נתמעטההיו מאירין בה מלמעלה למטה אב"א 

י' הנ"ל וחזרה להיות כבתחלה בבחינת המיעוט יותר גדול שאפשר להיות והוא שה

של ז"א כי משם יצאו  פירותס' טשלה חזרו ונתעלו ונסתלקו בשרשיהן בספירות 

תחת אחורי היסוד של  י'כלולה מא' כנ"ל ולא נשאר רק המלכות שבה שהיא נקודה 

 ז"א.

שהיה קיטרוג בהיותה במדרגה  ין דצלםכאן כמו מה שהבאנו לעיל משער מוחהנה 

שהנוק' רחל הירח קיטרגה על המצב  שייך לומרלא  אבל. בבריאת העולם השלישית באחור

וודאי שלא שייך  את הת"ת דאימאשהנוק' בגובה ז"א ומקבלת אתו  מדרגה השביעיתשל 

קושיות יפה שעה מציב  ב. ולכן יש צורך בעיון בזה. הרדרגת או"אמבכאן קיטרוג הרי הם 

 .שער מיעוט הירח פרק ב' אות ב'אלו בביאורו על 

)ב( וכאשר הירח קטרגה כו' מבואר  :...יפה שעה שע' מיעוט הירח פרק ב' אות ב'

 ח'באח' א נתדבחי בכל ג' מדרגותהיתה היא גדולה  שבעת קטרוגהמדברי רז"ל 

שישתמשו לב' מלכים  פשראי והיא אמרה א ח'באח' א נתשאין גידול יותר מזה בבחי

 . בכתר א'

שלה ותהיה  פירותס' שיהיה בה כל הי ותכלית הגידול הואכתב רז"ל  'ארק ולעיל פ

שהוא  וישתמשו ב' המלכים בכתר אחדשוה עמו לגמרי  נים בפניםז"א פהיא עם 

כו'. ואיכא למידק אם תכלית הגידול שלה הוא זה  שפדמה שקטרגה הלבנה כנודע

ת"ת דאימא קדישא כתר על שניהם ואז יהיו ב' ויהיה  תהיה שוה אליו פב"פשהיא 

מלכים כו' ועדיין  שניל פשראי א"כ מה זאת אומרת א מלכים משתמשים בכתר א'

 ד'התחתונה ב במדרגה הראשונה לואפיאב"א ולא הגיע לבחינת פב"פ  נתהיא בבחי

עליונה  ואיך תקטרג אפילו על המדרגה היותרפב"פ  נתבחינות דחשיב רז"ל דבחי

לב' מלכים ועדיין לידי מדרגה זו לא באתה מעולם  פשראי באמרה אתם שבארבע

 כמ"ש רז"ל לקמן. 

לכן אומר אני כי טעם קטרוגה היתה בראותה כי כל אורותיה אינם באים אליה 

כמ"ש רז"ל בכ"מ כי ברא ירית ולא ברתא ומניה מתזן ברתא ומהיותה  אלא ע"י ז"א
                                                             

. ע"כהביא דברי הרב ובא לבאר שמה שהוסיף כאן 'שהוא מה שקיטרגה הלבנה כנודע' כאן  עד שפד
ג כלל ומה שדומה הוא שמשתמשים בכתר יהיה קיטרולא אז שאינו על מצב זה שיהיה לעתיד לבוא 

לעתיד לבא  אבלואמרה אי אפשר לשני מלכים וכו'.  היה קיטרוגושם בבריאת העולם זה באח'  אחד
 ולא יהיה קיטרוג. שישתמשו בכתר אחדזה יהיה 
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ורות הבאים הכל הוא ע"י אזה ולמטה מסוד נקודה עד שנגדלת בסוד פרצוף מן הח

 .ע"כ ע"ש באורך.. כמ"ש רז"ל. לה על ידו

בפנים שגם אז תקטרג ותאמר אי  בבחינת השביעיתשבמצב שתהיה  אפשר לחשוב נלע"ד

דומה ששניהם מקבלים  רק שהציוראלא . זה אינו אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד

ועל זה לא בכתר אחד  שישתמשוה לעתיד הוא המצב הגדול הז. מאימא אך אין קיטרוג כלל

דומה למה שהיה זו עובדה  ששניהם ישתמשו בכתר אחתרק אלא  כתוב שקטרגה הירח

הרב יפה שעה . וכמו שבאר וכאן אין שום סיבה לקיטרוג שאז קיטרגה. בבריאת העולם

, הגם שיש לה כתר היא מקבלת על ידו ולא בפני עצמ ,תמידמפני הקיטרוג הוא באורך ש

אין עניין לקטרוג, היא בפנים ועוד גם  שאינה מקבלת דרכוולכן בהיותה במדרגה השביעית 

 קיטרגה באחוראחד במקום  משתמשים בכתר אחדכאן כתוב שהם  גםשם גם  רק שזה דומה

 .נלע"דע"כ  אין קיטרוג בפנים השניובמקום  ,בבריאת העולם
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 "לחלק א' של "אוצרות הישועה שפההוספות ותיקונים

 
 "לשכך את"לשכךא את" צריך להיות " 3שורה  ל"ג עמוד

 
 ."הדיקנא", צריך להיות "הדיקא" 2הערת י"ב שורה  ל"ט עמוד

 

הרב אחר זמן בלימודנו עם  ב"ה וז"ל:. :ס"בהערות שוליים תוספת לסוף הערה  עמוד קמ"ח

ד"ה וכתב בתו"ח דף ק"ל ע"ב מקור  מנחת ערב שבת קודשהי"ו, ראינו בסוגיית  בלומנפלד

וז"ל: והענין הוא כמו ביו"ט ור"ח שמקבלים זו"ן כל אחד מוחין בפני עצמם דהיינו  בסופו

ישסו"ת מקבלת מוחין מ היאדישסו"ת ואו"א מקבל מוחין מהוא בר"ח ומנחת ערב שבת 

שם . ועוד ע"כדאו"א... ישסו"ת דאו"א והיא מאו"א מקבל מוחין מ הואדישסו"ת וכן ביו"ט 

ד"ה והנה וז"ל: א"כ עתה מסתלקים כל המוחין דישסו"ת וניתנים  ע"א סוףתו"ח דף קל"א 

למלכות והז"א מקבל מוחין מאו"א עילאין על דרך האמור לעיל, א"כ הזווג הוא כל זו"ן בפני 

נו יזה מה שכתוב כאן אצל הרי. ע"כעצמם זו"ן דז"א בפני עצמו וזווג דזו"ן דנוק' בפני עצמו... 

 .וששתי ושמחתינוק' מקבלת מישסו"ת, שז"א מקבלים מאו"א, ו

 

ירידת המלכים  וז"ל:.. סיכוםלהוסיף  .פ"חבסוף הערה  הערות שוליים עמוד קס"א

 נסדר את השלבים לזיכרון. המתוארת בפרק ט דנקודים

 דאצילות.למלכות והאור  -דבריאה לדעת ונשבר, הכלי ירד דעת המלך  (א

 דאצילות. ליסודהאור ו -דבריאה לבינה ונשבר, הכלי ירד  מלך החסד (ב

 דאצילות. לנצח הודוהאור  -דבריאה לחכמה ונשבר, הכלי ירד  מלך הגבורה (ג

 .ללא כליוהאור נשאר במקומו  -דבריאה לכתר נשבר הכלי ירד  מלך התפארת (ד

 לעליון. עלה העליון והלבישו, וחלק התחתון חצי התפארתכלי הכתר עד התארך  (ה

דבריאה, והתארכות הכתר ירד עד כות מללמקומו, ירד כלי הדעת עד  הדעת עלה (ו

 סוף התפארת.

. ב. הבינה מתארכת. אבמקומו, אך שם נמצא אור הגבורה.  בא נצח הוד למלוך (ז

נכנסים  ד.כלי הגבורה יורד ליסוד דבריאה.  ג.הגבורה הולכת להתארכות הבינה. 

 . אורו דבריאה. לנצח הודנשבר כלי נצח הוד ויורד  ה.למלוך בכליהם נצח הוד. 

 .יחדעולה להתארכות הבינה  הנצח הוד

                                                             
אחר הדפסת החלק הראשון ותוך כדי המשך לימוד נראה להוסיף כמה פירושים ונמצאו כמה  שפה

 ן ולהוסיף בספר חלק א'.טעויות קטנות לתק
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החסד  ב.מתארכת החכמה.  א.במקומו אך מצא שם אור החסד.  בא יסוד למלוך (ח

יסוד נכנס למלוך  ד.כלי החסד יורד לתפארת דבריאה.  ג.עובר להתארכות החכמה. 

. האור עלה למעלה בקו ו'כלי היסוד ירד לגבורה דבריאה. ה. במקומו ונשבר. 

 אמצעי עם הדעת.

במקומה מצאה כלי פנוי, מלכה המלכות ונשבר הכלי, והאור  באה המלכות למלוך (ט

 עלה בקו אמצעי עם הדעת, והכלי של המלכות לחסד דבריאה.

 ריקניות של האצילות. יותר מג' ספירותבין האורות לכלים אין  (י

 להתארכות החכמה. והנצח עלהשהשאיר הדעת במלכות עשה סדר  רשימו (יא

שנעשה לניצוצות  התיקון וזהלפי קוים  הכח"בת( בהתארכות )הניצוצו כל האורות (יב

 בשבירה.

 

 ]עמ' קע"ה[בהערה ט"ז שורה לפני אחרונה לעיל  ק"צ עמוד

 

 .ציור ב' וציור ו'קונטרס הציורים ראה להוסיף:  6שורה  עמוד רי"ד

 

 ."אבא ואימא"ואבא ואימא" צריך להיות " 8שורה  עמוד רי"ח

 

 ".הבחינהות" צריך להיות ""הבחינ 1שורה  עמוד רנ"ג

 

 .רנ"טבעמוד  לסוף מדרגה י"א שייך זה שורה אחרונה "]והם כמנין ית"ר[" עמוד רנ"ח

 

 "ושישית"ושביעית" צריך להיות " 7שורה  עמוד רס"ג

 

 "מיד"תיד" צריך להיות " 44שורה  ש"ו עמוד

 

 "שלא"ששלא" צריך להיות " 14שורה  עמוד ש"י

. בעניין מה שאמרו חז"ל כל הקורא לאברהם "סודופשט " נושאבבעיונים והרחבות הוספה 

עובר בעשה, שכן  לישראל יעקבעובר בעשה ואלו בעניין יעקב לא אמרו כל הקורא  אברם

ואחר שזכה לה' חסדים לא נפרדים ממנו ולכן אסור  דז"א חסד אברהם הוא בחינה אחת של

יעקב וישראל ולכן יכולים לקרא לו  תב' בחינויעקב יש לו  אך, הרומזת לזה ה'לקרא לו ללא 



 רסא                     הישועה                        אוצרות   

 לא אמרו. ולכן תמיד זה במצב הקטן ואחר כך הוא עולה ולכן שני המצבים נמצאים בויעקב 

על פי הבנת מובן וזה פשט הרי , הכל נמצא בוכן שעובר בעשה יעקב כל הקורא לישראל 

 .קבלההבחינות ב


