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 3  שבעה היכלות שבגן עדן    

  'בבראשית 

  דןען גשבהיכלות  שבעה
חקק חקיקות  ,ה את העולם"שברא הקבכ. 1

וך האורות בסודות תב ,המלכות ,של האמונה
 ,ונמצא .שהעלה המלכות לבינה ,כלומר ,העליונים

חקק אותה  ,במלכות השהיית ,שאותה החקיקה
שהוא שיתוף  ,גם בספירות העליונות של הבינה

שעשה המאציל  ,דבינה בדין דמלכות ר"מדה
וחקק  ,בבינה ,וחקק למעלה .ין העולםילצורך בנ

החקיקות ' שב ,והכול אחד .למטה במלכות
ועשה את  .של הבינה ,היו בצורה אחת ,שחקק

 ,כעין עולם העליון ,המלכות ,עולם התחתון
כדי שיהיו  ,ם זה כנגד זה בשווהותאה ועש .בינה

  .ויעלו בייחוד אחד ,שניהם אחד

 ,ד"מדה ,ששורשם מלכות ,כי התחתונים
 ,שלא לקבל לתוכה את אור העליון ,צטמצמההש

בל את אור ים לקישאינם ראו ,נמצאים משום זה
כ לא יכלו "וע .מלכות ,כמו שורשם ,העליון

התחתונים להתקיים ולהגיע אל המטרה 
ה את "לפיכך שיתף הקב .שבשבילה נבראו

 ,כלומר .שבמלכות ד"במדה ,בינה ,ר"מדה
ונחקקה המלכות  ,שהעלה המלכות לתוך הבינה

שהשיגה בית קיבול לקבל אור  ,הבינה תכמיד
  .כמו הבינה ,העליון

ברא ממנה  ,המלכות בבינה השתתפהשואחר 
ם יובזה נמצאים התחתונים ראוי .כל התחתונים

 ,ועשה עולם התחתון .לקבל כל המוחין העליונים
ונעשתה  ,בינה ,כמו עולם העליון ,המלכות

 .כמו הבינה ,המלכות ראויה לקבל אור העליון
שבעת שהבינה  .וזה עומד כנגד זה בשווה

 .ות בקטנותלה גם המלכגלנמצאת ב ,בקטנות
נמצאת גם  ,כ בעת שהבינה חוזרת לגדלותה"וע

שניהם  ושניתקנ .הגדלות כמותה הגיהמלכות מש
 .אחד דבייחושיהיו שניהם אחד  ,באופן כזה

יצאה ממנה  ,ואחר שנתקנה המלכות כמו הבינה
ונמצאים גם הם  ,ר וכל התחתונים"נשמת אדה

  .ים לקבל כל האורות שבבינהיראו

 ,ה את העולם"א הקבובאופן זה שבר. 2
את ה "כן ברא הקב ,דבינה ר"מדהבשיתופה של 
בלה אותו יר ק"שגם נשמת אדה .ר"נשמת אדה

 .המלכות ,שנברא בו העולם ,ר"דמדההשיתוף 
 ,כ השיג גם הוא כל האורות העליונים שבבינה"וע

  .כמו המלכות

ה "שהרי הקב .ה כאדם עברו בריתָמ והֵ  ,ש"כמ
 ,ר"במוחין דג ,ותר בעטרות עליונ"הכתיר לאדה

 ,ק"במוחין דו ,וברא אותו בשש קצוות העולם
וכל הבריות היו חרדים  .כדי שיהיה שלם בכל

נברא בצורה  ,ר"כי כשנברא אדה ,ומפחדים מפניו
 ,והיו הבריות מסתכלים באותה הצורה ,עליונה

  .וחרדים ומפחדים מפניו

להתעדן  ,ה לגן עדן"הקב תווא כ הכניס"ואח. 3
בבים אותו ווהיו ס ,עליונים שם בתענוגים

ומודיעים לו  ,ומשמשים לפניו ,מלאכים העליונים
ה לגן "הקב תווא שהכניסכ .סודותיו של ריבונם

 חכמההסודות העליונים וכל ההיה רואה כל  ,עדן
 כבודוכדי שיוכל לדעת ולהסתכל ב ,ומסתכל משם

משום שנברא  ,ר"וכל זה היה לו לאדה .וריבונשל 
  .של הבינה ,עליונההבצורה 

 ענייןשהם  ,שבעה היכלות ומדורים למעלה. 4
 ,ושבעה היכלות למטה .בינה ,האמונה העליונה

והם  .בבינה ,כעין ההיכלות של מעלה ,במלכות
 .י"ת נה"חג ס"ונגד כוהם  ,שה כמו למעלהיש

נגד  ,ן עליהם מלמעלהוהצפּו רסתנוהיכל אחד ה
 ,וכל אלו ההיכלות של המלכות .ספירת הבינה

 ,הם בסוד העליון ,שה התחתוניםיאפילו שו
  .בצורת הבינה

 ,משום שכל אלו ההיכלות יש בכל אחד מהם
כדי שיהיו כלולים  ,כעין של מעלה וכעין של מטה

 .מלכות ,ובצורה תחתונה ,בינה ,בצורה העליונה
  .ר"דירתו של אדה ההייתובהיכלות הללו 

התקין אותם  ,רש מגן עדןור ג"ואחר שאדה. 5
להשתעשע  ,בשביל נשמות הצדיקיםה "הקב
וכל אחד  .כראוי להם ,העליון כבודובזיו  םעימה

 ,בינה ,תקן כעין של מעלהינ ,היכלות האלוהמ
  .מלכות ,וכעין של מטה

ס "כי ע ,א בעיקר על המלכותוכי השם היכל ה
 ,עצמות ,שורש :מכונות בשמות ,מ"ב תו"כח
 .הרי שהמלכות נקראת היכל .והיכל ,לבוש ,גוף
הנה  ,מנם אחר שעלתה המלכות ונכללה בבינהא

 .כמו המלכות ,אז נבחנת גם הבינה בשם היכל
  .וזהו מבחינת הכלים

נבחן עיקר ההיכל על  ,אמנם מבחינת האור
אין לה  ,כי המלכות .ולא על המלכות ,הבינה

מורה שכבר השיגה  ,והשם היכל .מעצמה כלום
- שהיא ראויה לקבל ב ,המדרגה כל שיעור האור

  .שנה 6000
בראשית אותיות ברא ש ,לכן נאמר בזוהרו

 .היכל השביעיהאלקים  .שישה היכלות ,)6(שית 
ברא  ,אמרנא ול .וכן הם שבעה היכלות למטה

כי  ,היכל השביעיהאלקים  ,שית היכלות
 ,א"א ,שיצא מראשית ,ר"הוא אש ,בראשית

א אל "א לבינה דא"ת המלכות דאיי עלי"שע



 'בראשית ב  4

מהראש אל הגוף  א"אז יצאה בינה דא ,הראש
והראש  .ק בלי ראש"ר ונעשתה לו"שאבדה ג ,שלו

 ,מצב הזה נרמז בבראשיתהועל  .ר"נהפך אל אש
  .ק בלי ראש"שברא בבינה ו ,שית אותיות ברא

כי  ,ולפיכך עוד לא יצאו שם בחינת היכלות
כשיצאו  ,כ"אלא אח .אינם יוצאים בשעת קטנות

 ה דבינה חזרו"ואותיות אל ,המוחין דגדלות
אז נעשתה  ,ונשלם שם האלקים בבינה ,לראש

שקדמו  ,ק"ואלו הו .הבינה להיכל השביעי
היכל המ םתיקונכ את "קיבלו ג ,ליציאת הבינה

 ,נשמה חיה יחידה ,ר"שהיא בחינת ג ,השביעי
שכל שבעה  ,באופן .שה היכלותיק ש"והואז נעשו 

 .ר"אחר המשכת הג ,היכלות יוצאים בבת אחתה
 ,בבינהרק ילתם יצאו הרי שההיכלות מתח

ק "ו ,שית בראבעניין  ,שה היכלות יצאו בהיששה
היכל השביעי הו .ר שיצא מראשית"אש ,דבינה
  .ר דבינה"הוא ג

ויצאו  ,ן המוחין הללו"בלו גם הזויז ק"ואח
וכן הם  .כמו בבינה ,ן"שבעה היכלות גם בזו

שמקבלים משבעה  ,ן"שבעה היכלות למטה בזו
ם שמבחינת הכלים עיקר הרי שהג .היכלות דבינה

מ מבחינת האור הוא "מ ,השם היכל הוא במלכות
  .הוא מהבינה ,שעיקר השם היכל ,פךילה

כי  ,שבעה היכלות ומדורים הם למעלה בבינהו
  .ק"ר ומדורים ו"היכלות ג .שם יוצאים מתחילה
כעין ההיכלות של  ,במלכות ,שבעה היכלות למטה

ר "חין דגן מו"כ מקבלים הזו"שאח ,בבינה ,מעלה
 .ן שבעה היכלות"תקנים גם למטה בזויומ ,מבינה

 ,ק"ר וו"ומתוך ששבעה היכלות דבינה נחלקו לג
 ,שישה היכלות ,)6( שית ברא בראשית כמו בעניין

שה יהם ש גם כאןלכן  ,היכל השביעיהאלקים 

 .שה היכלות שבבינהיכמו ש ,היכלות בנוקבא
 .כמו בבינה ,היכל השביעי העליון עליהםהו
ששישה היכלות התחתונים הם בחינת  ,אופןב

י "ת נה"יות שבשישה ספירות חגוהמלכ
היכל השביעי היא המלכות שבבינה הו .שבנוקבא
בשבעה כמו  ,ר דהיכלות"שהיא ג ,דנוקבא

  .היכלות דבינה

 .מבחינת הכללהם כך מיני היכלות ' ואלו ב
מיני היכלות הללו ' יש ב ,פרטהאמנם מבחינת 

ששבעה היכלות עליונים  ,מדרגהבכל פרצוף ובכל 
 ,א שבאותו פרצוף"בחינת או ,מחזה ולמעלה

בחינת  ,ושבעה היכלות תחתונים מחזה ולמטה
ואלו שבעה היכלות הם  .ן שבאותו פרצוף"זו

דירתו  ההייתשבהם  ,שבעה היכלות אשר בגן עדן
  .ר"של אדה

משבעה היכלות  ,רש מגן עדןור ג"אחר שאדהו
ה בשביל נשמות "הקבהתקין אותם  .שבגן עדן
 ,העליון כבודבזיו  םעימהלהשתעשע  ,הצדיקים

תקן ינ ,היכלות האלוהוכל אחד מ .כראוי להם
יש  .מלכות ,וכעין של מטה ,בינה ,כעין של מעלה

וגן עדן תחתון מבחינת  ,גן עדן עליון מבחינת בינה
מדבר בגן עדן תחתון ו ,יםושניהם שוו .מלכות

  .ורומז גם על גן עדן העליון

וכמו שיש  .וגם ההיכלות כלולים זה מזה
שבעה כן כל היכל כלול מ ,שבעה היכלות בכלל

  :בחינות' והם נחלקים לג .האלו

  ,י"נה  .א

  ,ת"חג  .ב

אשר בפרטיות  ,ר"בחינת ג ,היכל השביעיה  .ג
  .כל היכל

  דןען גשבהיכלות  שבעה

  יסוד, שוןארה היכלה

  ]יסוד ,היכלא קדמאה[

תקן יהמקום שנ הוא ,ההיכל הראשון. 6
יסוד  כלומר .להיות כעין של מעלה ,למטה

להיות כמו  ,שנתקנה למטה במקומה ,שבמלכות
 גן עדןשמחוקי  ,וכבר עמדו בזה החברים .בינה
כמו שהם  ,ה כל הבחינות שבהניישתה ,הוא

לא  ד"דמדהובחינת המלכות  .בבינה ,בעליון
  .כרת שם כלליתהיה נ

מלכות נגנזה כי נקודת ה ,ואין העין שולט בה
 ר"דמדהורק נקודה  ,ואינה נראית ,בפנימיות
להיותם  ,חוץ מנשמות הצדיקים .נראית בה

שהם נשלמים הן מבינה  ,חקוקים למעלה ולמטה
ים להשיג את נקודת יהם ראו ,והן ממלכות

אלא שמשיגים על ידה  ,ולא עוד .המלכות
ולהתענג בתענוגים  ,םריבונלהסתכל בסוד 

  .העליונים

הם  ,המשיגים את המלכות שבהיכלות ואלו. 7
 םריבונאשר לא החליפו את כבוד  ,הצדיקים

 ,שהם משיגים את המלכות ,ים אחריםוהבאל
 ,האמונה ענייןכי  .אשת חיל עטרת בעלה ,ש"כמ

 ,ובריבונה זוכה להתדבק אות שהמשיג ,המלכות
  .שמאללולא יסור לימין ו ,א ממנו תמידווליר

 יםהנקרא ,ריםים אחוהולא ילך אדם אחר אל
 ,זרה המאיש רךָ ולשמ ,ש"כמ ,אשת זנונים

ואין אדם זוכה לכל  .ֲאָמֶריָה ֶהֱחליקה המנוכריי



      5 

ולפיכך מעלת צדיקים אלו  .י המלכות"אלא ע ,זה
צדיקים ניזונים וה .גדולה מאוד ,המשיגים אותה

אינם יכולים  ,אמנם שאר בני אדם .בזרוע
נגנזה ולפיכך  .הם צריכים ר"למדהכי  ,להשיגה

ורק נקודה  .מידתה בפנימיות ואינה נראית
  .מגולה בה ר"דמדה

שיש בהם  ,י"ת נה"חג ,שה היכלותייש רק שו
ונבחנים  .אין השגה שביעיכי בהיכל ה .השגה
כולל  ,היכל היסוד ,היכל הראשוןהכי  ,ס"לע

 ,היכל האחרון העליוןהו .בתוכו גם את המלכות
וכאן  .ב"כח ,ר"כולל בתוכו הג ,היכל הבינה

הר מבאר את ההיכל הראשון מלמטה והז
  .היכל היסוד ,למעלה

שהיא  ,היכל הזה עומד בצורה העליונהה. 8
משום שבעת שנשמות הצדיקים יוצאים  ,בינה
הם נכנסים  ,שנפטרים לעולמם ,כלומר ,ז"עוההמ
 ,אשר בגן עדן התחתון ,היכלות האלוהתוך ב

 ,כל אותו הזמן ,ויושבים שם כל אחד ואחד
  .שם שבתשמה צריכה לשהנ

כי אור  ,כי נשמות הצדיקים הן אור הבינה
 ,בעת פטירת הצדיק ,כ"וע .הבינה נקרא נשמה

   .בינה ,העליון לגן עדןצריכה הנשמה לעלות 
 ,ז"מלובשת בגוף בעוה השהייתאלא משום 

ואפילו לאחר  ,ממנו התרשמה ,ד"דמדהמלכות 
אינה יכולה לעלות למקומה לגן עדן  ,פטירתה

 שהתרשמהמהגוף  רלהיטהכי צריכה  ,יוןהעל
שהוא  ,ולפיכך הוכן בעדה גן עדן התחתון .בה

 ,שיש לו יחס עם הגוף ,בעיקרו מבחינת מלכות
ויש לו יחס גם עם  .להיותו בעיקרו מהמלכות

  .להיותו נכלל בצורת הבינה ,הנשמה

יש צורות כעין  ,בכל היכל מגן עדן התחתון. 9
 .מלכותה ,מטהוכעין של  ,בינהה ,של מעלה
 טוהרתפ שהנשמה עוד איננה מ"ולפיכך אע

להיות שם  ,יכולה להיכנס שם ,מבחינת הגוף
וגם  .שיש לה יחס עם הגוף ,מצורת המלכות
יכולה להיכנס  ,שהיא בחינת בינה ,הנשמה עצמה

  .להיות שם גם מצורת הבינה ,שם

מתלבשת הנשמה  ,בגן עדן התחתון ,ושם
 ,שהוא הגוף ,ז"והבלבושים הדומים ללבושה שבע
שצריכה להתענג  ,ומתענגת שם כל אותו הזמן

עד  .לגמרי מחלאת הגוף רלהיטהכדי  ,מהאורות
שתוכל הנשמה לעלות למקום  ,שמגיע הזמן

עד שתפסוק ממנה כל  .כמו שהיא צריכה ,העליון
ואז  .ז"שהתלבשה בה בעוה ,התרשמות מהגוף

כמו  ,היא יכולה לעלות למקומה לגן עדן העליון
  .שצריכה

וצריכה לעלות  ,כי כל נשמה היא מבינה
 ,ומתוך אותו הלבוש .לגן עדן העליון ,לשורשה

 ,היא רואה צורות עליונות ,בו התלבשהשהנשמה 
 ,כלומר .םריבונכדי להסתכל בכבוד  ,מבינה

הוא  ,ז"שהיא כעין הלבוש של עוה ,אותו הלבוש
כ יכולה "וע .מבינה ,כ מצורות עליונות"כלול ג
 ,ו אורות העליונים מבינהכלהשיג דר הנשמה

  .הריבונולהסתכל בכבוד 

 ,בהיכל הזה יש אורות עליונים להסתכל. 10
ונשמות  .תגיירו עומדות שםהונשמות הגרים ש

   ,הגרים נכנסות שם להסתכל בכבוד העליון
המאיר  ,והן מתלבשות שם בלבוש אחד של אור

 ,י האורות אשר בהיכל זה"כי ע .ואינו מאיר
 ,קים מסתכלים ומשפיעים לנשמות הגריםהצדי

שיוכלו הנשמות להיכנס ולקבל  ,הנמצאים שם
אחר שמתלבשות בלבוש אחד של  ,מכבוד העליון

שיש באור הזה  ,כלומר .המאיר ואינו מאיר ,אור
 ,לו ראוייםשמאיר לאותם ה .פעולות כאחד' ב

 .לו ראוייםאינם אלה ששמחשיך ל ,ואינו מאיר
 םם שמחה על אשר זכו והלבוש הזה גורם לההו

  .לו ראויים

אורות  .זהבמהיכל הזה מוקף מאבן טוב והו
ואורות השמאל  ,הימין מכונים אבנים טובות

  .מצפון זהב ֶיֱאֶתה ,ש"כמ ,מכונים זהב

היורד למול פתח  ,ושם יש פתח אחד. 11
משם הגרים מסתכלים בכל אלו  .םהגיהינו

א תגיירו ולהשלא  ,הרשעים עובדי עבודה זרה
י "ע ם מגורשיםוה .נכנסו באות ברית קודש

 ,המגרשים אותם באש דולק ,מלאכי חבלה
תגיירו ונפטרו הוהגרים רואים ושמחים על ש

  .קשה הזההמדין 

פ ביום הם מאירים מאור העליון "וג. 12
 ,ר"ורומז בזה על אורות דג .ומשתעשעים שם

 ,בחינות' כי כמו שיש ג .הנמשכים בהיכל הזה
בחינות ' כן יש ג ,ר בכלל ההיכלות"גת ו"י חג"נה

  :הללו בכל היכל

היא אורות עליונים  ,י שבהיכל הזה"נה  .א
  .תגיירו עומדות שםהונשמות הגרים ש ,להסתכל

  .היא האורות של אבן טוב וזהב ,ת"חג  .ב

פ ביום הם "וג ,היא שנאמר בה כאן ,ר"ג  .ג
שרומז  .מאירים מאור העליון ומשתעשעים שם

  .ר"דגבזה על אורות 

ולמעלה מהם יושבים עובדיה הגר ואונקלוס 
 .תגיירוהש ,החשובים כמוהם ,הגר ושאר הגרים

 ,בהיכל זה שבגן עדן התחתון התבארכעין זה ש
 ,כ תכונת היכל תחתון שבגן עדן העליון"כן הוא ג

 ,בעת שהם יכולים לעלות ,ששם עולות הנשמות
אחר שהייתם זמן מספיק בגן עדן  .להתעטר שם

  .ןהתחתו



 'בראשית ב  6

  דןען גשבהיכלות  שבעה

  הוד, היכל שני

  ]הוד ,היכלא תנינא[

היכל ההיכל זה עומד בפנימיותו של . 13
כאן יש כל  .היכל הראשוןמהומאיר  ,הראשון
כי הוא בחינה  .המקיפים אותו ,רָק אבני יְ 

שהם רק  ,י"אורות נה ,ראשונה של אורות ההיכל
ו ואורות הלל .המכונים אבני יקר ,אורות חסדים

שהוא היכל מוקף  ,הם בעיקר של ההיכל הראשון
אמנם מתוך התכללות ההיכלות זה  .מאבן טוב

אבני יקר גם בהיכל של נמצאים האורות  ,בזה
  .שניה

 .היכל הראשוןההיכל זה מאיר מו ,ולכן נאמר
י "כי ע .המקיפים אותו ,כאן יש כל אבני יקר

כ "ע ,שהיכל זה מקבל הארתו של ההיכל הראשון
  .כאן האורות של אבני יקריש גם 

 ,יש אור אחד ,בפנימיותו של זה ההיכל. 14
מעלה למאיר מו ,מ"ב תו"גוונים חו' דהכלול מכל 

היו גוון חסדים ' כי אורות דבחינה א .למטה
אבל כאן מאירים כל  .י"אורות נה ,בלבד

ונבחנים לאורות  .ואפילו גוון החכמה ,הגוונים
שנייה נה בחיהשהוא  ,שיש בהיכל זה ,ת"דחג
  .שכאן

ב "גוונים חוההכלול מכל  ,ורשא ,ונאמר
חוד הוא יהיכי  .מעלה למטהלמאיר מ ,מ"תו
ם דרום צפון ישהם ארבע רוחות השמי ,ק"לו

מעלה לו ,מ"ב תו"הנקראים חו ,מזרח מערב
שהארת הנצח מאיר בכל מדרגה  .ה"נו ,מטהלו

מחזה  ,מטה למעלהלמ מ"ב תו"הרוחות חו' את ד
ב "ד מאיר בכל מדרגה את החווההו .ולמעלה

כי ממשיך הארתם מחזה  ,מעלה למטהלמ מ"תו
ולפיכך נבחן הנצח  .ולמטה עד סיום המדרגה

  .וההוד למטה ,למעלה

כי הוד  ,מעלה למטהלהיכל ההוד מאיר מו
בהיכל זה  .מעלה למטהלמ מ"ב תו"ממשיך חו

 ,ז"סורים ומחלות בעוהינמצאים כל אלו שסבלו י
והיו מודים  .שלמה תקן בתשובהיכדי לה

ולא היו מבטלים  ,בונםיומשבחים בכל יום לר
  .לתם לעולםיתפ

 ,'תקן לפני היכי מטבע האדם הדואג לה

 ,שבזה כוחו יפה ,שרואה את עצמו מלא חסרונות
אמנם אינו  .להתפלל תמיד על מילוי חסרונותיו

כי אין לו לדעתו על  ,'יכול להודות ולשבח לפני ה
ם מתעצם להודות ולשבח וא .מה להודות ולשבח

דת טובו המרבה אליו בכל יום יעל מ ,'את ה
ושוב  ,במצבוסיפוק הרי בהכרח שמרגיש  ,ותמיד

על ' אינו יכול להתפלל ולהתמרמר כל כך לפני ה
  .חסרונותיו

שבחים ההרי שהתאמצות בתפילה מרחיקו מ
והתאמצות בשבחים והודיות מרחיקו  .הודיותהו

דיקים שנשלמים אלו הצשל ומעלתם  .להימתפ
היו מודים ומשבחים בכל יום ש .הצדדים' מב
ולא היו  ,בדו כוח התפילהיז לא א"עכו ,בונםילר

והיו סובלים תמיד  ,לתם לעולםימבטלים תפ
לתקן מעשיהם והתפללו לפני  ,סורים ומכאוביםיי
  .כנס להיכל ההוד שבגן עדןיולפיכך זכו לה .'ה

' ב תוך בחינהב ,בפנימיות של היכל זה. 15
המקדשים  ,נמצאים כל אלו הצדיקים ,ת"דחג

 :ועונים בכל כוחם ,בונםיבכל כוחם את שם ר
  .רךומב ְׁשֵמּה ַרָּבאאמן יהא 

שזוכים בהם אלו  ,ר"ג ,של ההיכל' בחינה גו
וכן  ,חםושזכו לקידוש השם בכל כ ,הצדיקים

 .רךואמן יהא שמיה רבא מב ,חםולענות בכל כ
ימיות של ההיכל ואלו הם הנמצאים בפנימי פנ

י "ת דהיכל זה נמצאים בתוך נה"כי החג ,הזה
ת "ר דהיכל נמצאים בתוך החג"והג .דהיכל
ר דהיכל הם פנימי פנימיות של "הרי שהג .דהיכל
 ,ת דהיכל"הנמצא בחג ,ואותו האור .ההיכל

כ "מאיר ג ,מ"ב תו"גוונים חוההכולל לכל 
  .ר דהיכל"הנמצאים בג ,לצדיקים

 ,ת דהיכל"מקבלים מחגש ,בכוח האור הזה
ים ואינם מושגה ,עומדים ורואים אורות אחרים

אור הדלו של ומרוב ג ,כלומר .ים בתוכםמושג
כמו הוא אלא  .לא יוכלו להשיגו בשלמות ,ההוא
למעלה מהצדיקים עומד  .להם מושגואינו  מושג
 ,ומוריד להם האור ,נכנס ועומד ביניהם ,משיח

  .שיוכלו להשיגו



 7  שבעה היכלות שבגן עדן    

  דןען גבשהיכלות  שבעה

  נצח, היכל שלישי

  ]נצח ,היכלא תליתאה[

ונכנס בהיכל  ,שניהיכל הההמשיח נוסע מ. 16
ושם כל אלו שסבלו מחלות ומכאובים  ,השלישי
יותר מאלו שבהיכל  ,כלומר .תקןיכדי לה ,ביותר
 ,'והוא בחינה א ,השלישיכ זכו להיכל "וע ,השני

וכל אלו  ,היא 'ובחינה ב .י"נה ,שבהיכל זה
ומתו  ,קות של בית רבן שלא השלימו ימיהםנוית

כ אלו "וע .שהם לא טעמו טעם חטא ,בלא עת
וממשיכות  ,ן"הנפשות הטהורות עולות למ

  .ת"חג ,זהשל היכל ' האורות דבחינה ב

וכל אלו המתאבלים על חורבן  ,היא 'ובחינה ג
שהם ממשיכים  ,ומורידים דמעות ,בית המקדש

ר של "שבים בגכ יו"וע ,ר להיכל זה"האורות דג
 ,בחינות נשמות הצדיקים' כל אלו ג .ההיכל

 ,ומשיח מנחם אותם ,נמצאים בהיכל ההוא
  .שמאיר להם אורותיהם

  
וכאן  .בהיכל הוד המשיח מוריד להם האורות

כי  .ומוריד להם ,אמרנא לו ,ומנחם אותם ,אמרנ
אבל  ,מעלה למטהלרק אורות דהוד נמשכים מ
כ "וע .למעלהמטה לאורות דנצח מאירים רק מ

מלמעלה  ,שפירושו ,ומוריד להם ,אינו אומר
  .רק בהיכל ההודאלא שזה אינו נוהג  ,למטה

  דןען גשבהיכלות  שבעה

 ת"ת, היכל רביעי
  ]ת"ת ,היכלא רביעאה[

שבהיכל  ,אחר שמשתלם בכל האורות. 17
 הוא יכול להיכנס ,ונוסע מהיכל זה ,שלישיה
ציון  יֲאֵבלֵ ם כל וָׁש  .ת"ת ,היכל הרביעיל

י עמים אחרים "עם כל אלו שנהרגו ע ,וירושלים
אחרים חוץ מעם הכל העמים  ,שאר עמים .ם"עכו

יש  ,י עמים אחרים"כי אלו שנהרגו ע .ישראל
 ,ן"עד שנשמותיהם עולות למ ,בהם קדושה גדולה

והם  ,וממשיכים אורות הגבוהים שבהיכל זה
וגם אבלי ציון וירושלים מחוברים  .זוכים בהם

הרואה את אבלי ציון וירושלים  ,המשיח .הםמיע
ואז כל אלו  .מתחיל לבכות ,והרוגים של האומות
כולם אוחזים בו ומנחמים  ,הנשיאים מזרע דוד

  .אותו

שהוא ממלכות  ,מדובר כאן במשיח בן יוסף
כ תכלית "וע .הנקרא רחל ,א"שמחזה ולמטה דז

ורק  ,ת"היכל הרביעי תהיתו הוא רק עד יגובה על
 .ולא למעלה מחזה ,ם החזה שבהיכל זהעד מקו

הם מהמלכות שמחזה  ,אבל הנשיאים זרע דוד
בעת שמשיח בן יוסף בא  ,ולפיכך .א"ולמעלה דז
י "ומתנחם ע ,הוא מקבל אורות ,ת"להיכל הת

שהם מלמעלה מחזה  ,הנשיאים מזרע דוד
וכאן הוא  .ומשתלם על ידיהם ,שבהיכל זה

  .י"נה ,בחינה ראשונה שבהיכל זה

עד שיוצא  ,שנייההמשיח חוזר לבכות פעם . 18
ועולה קולו  ,תאחד בקולו של משיחמו ,הקול
הוא קול  ,ת המשיח בן יוסףיכי קול בכי .למעלה

כ יש אחיזה לדינים "וע .המלכות שלמטה מחזה

עד שיורד  ,ן"ואינו ראוי לעלות למ ,בקולו
המתייחד עם קולו של  ,מלמעלה קולה של הבינה

  .משיח
ווג של יבז ,קולו של משיח למעלהואז עולה 

שעולה  ,כלומר .ח"ומתעכב שם עד ר ,בוריקול וד
 ,שבהיכל הבינה ן"זו ,בוריווג של קול ודיונכלל בז

ן עד שנמשכים שם המוחין "מכומתעכב שם 
והנוקבא  .הנקראת חודש ,אל הנוקבא ,דראש

  .ח"והיא נקראת ר ,מתוקנת בזה
ות מו כמה אורייורדים ע ,וכשיורד מבינה

ורפואה  ,המאירים לכל אלו ההיכלות ,ומיני זיו
ובעלי  ,ע"י אוה"הרוגים עהומאור לכל אלו 

כדי  ,מכאובים הסובלים עם המשיחהמחלות וה
  .להמשיך הגאולה

אשר כל  ,ואז המשיח מתלבש בבגד מלכות. 19
חקוקים ורשומים  ,ם"י אומות עכו"אלו שנהרגו ע

של  בגד מלכות זהועולה  .בגד מלכות ובאות
בגד והוא נחקק בתוך  ,למעלה ,המשיח לבינה
  .המלביש את הבינה ,א"ז ,של המלך מלכות עליון
של  בבגד מלכותם ש"שהרוגי עכו ,כלומר

ששם  ,בבגד מלכות עליוןחקקים נ ,משיח
ושניהם  ,נחקקים סובלי מחלות ומכאובים ביותר

ואור העליון  .ן"דזוווג העליון ין לז"נעשים למ
ה עתיד "והקב .להיכל הזהנמשך על ידיהם 

לדון כל  ,ההוא של משיח בגד מלכותלהתלבש ב
שזה יהיה  ,יותוִ ם מלא גְ יגוידין ּבַ יָ  ,ש"כמ ,ע"אוה

  .לעת קץ
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של משיח נמתק  בגד מלכות ,אבל מטרם זה
ואז  .ה"של הקב בגד מלכותי התחברותו ב"ע

ווג יונעשה עליהם ז ,ן ביחד"עולים שניהם למ
עד שהמשיח חוזר  .תיהםוממשיכים אורו ,עליון

 .ומנחם את הנשמות ,ווגיויורד ממקום הז
וכמה  .מו אורות ותענוגים להתענגיויורדים ע

שכל אחד  ,מלאכים ומרכבות יורדים עם המשיח
בשביל כל אלו הנשמות של  ,מהם נושא מלבוש

ושם מתעדנים כל אותה  .ם"ע עכו"הרוגי אוה
  .שהמשיח עולה ויורד ,העת

 ,שמקבלים אורות דעדן ושופיר ,כי מתעדנים
 .רק מלמטה למעלה תמקובלה ,חכמההארת 

שמקבלים הארת  ,ולפיכך הנשמות מתעדנים
שאז  .רק בעת שהמשיח עולה ויורד ,החכמה

אבל אחר  .נמצאת ההארה במצב מלמטה למעלה
כי אז  ,לא יוכלו להתעדן ,שכבר יורד המשיח

והיא  ,צריכים להמשיך העדן מלמעלה למטה
 תבארמו .רק מלמטה למעלהאלא  תלאינה מקוב
ת "בחינת אורות חג ,ת"שבהיכל ת' בחינה ב

  .שבהיכל זה

  
 ת"חגבפנימיות ה ,זהבפנימיות של היכל . 20

עומדים במדרגה עליונה עשרה שרים  ,שבהיכל
וכולם עולים  .שהם רבי עקיבא וחבריו ,הממונים

 המרָאה ,תוך המרָאה של מעלהביה יבעל
ועליהם  .העליון כבודו ומאירים בזי ,המאירה
והוא בחינה  .עין לא ראתה אלקים זולתךָ  ,כתוב

  .ר של היכל זה"ג ,'ג

  דןען גשבהיכלות  שבעה

  גבורה, היכל חמישי

  ]גבורה ,היכלא חמישאה[

בהיכל החמישי נמצאים כל אלו בעלי . 21
 .תנחמו בהםהו ,ששבו מחטאיהם ,תשובה שלמה

נעשו שזדונות  ,שעשו תשובה מאהבה ,כלומר
 .תנחמו על החטאים שחטאוהואז  .יותולהם כזכ

ויצאה נשמתם  .לםגליות בושהרי נוסף להם זכ
בלו יוק ,בונםידשו שם ריגם כל אלו שקו .בטהרה

  .נמצאים בהיכל הזה ,ועליהם מסירת נפש לכבוד

שעשה  ,ובפתח ההיכל עומד מנשה מלך יהודה
 ,בל תשובתויה ק"והקב ,תשובה שלמה על חטאיו

סא הכבוד לקבל ימתחת כ ,ו חתירהוחתר ל
 ,כמו בתוך חתירה ,שהסתיר אותו ,כלומר .אותו

וכאן בחינת  .שלא יקטרגו עליו ,מעין המקטרגים
  .י של ההיכל הזה"נה

נמצאים כל  ,י שבהיכל זה"ובפנימיות נה. 22
תעצמו בתשובתם עד הש ,בעלי תשובה עצומה

שנשמתם יצאה מתוך התמרמרות על מעשיהם 
לו מתענגים בעדן העליון בכל יום וא .הרעים

ביום  פ"וג .ת שבהיכל זה"וכאן בחינת חג .ויום
כל  ,שהנשמות מתעדנים בו ,נכנס האור בהיכל זה

 ,יםוהקו' פ הללו הם ג"וג .אחת כראוי לה
  .ר שבהיכל הזה"שעליהן נמשכים אורות דג

בין  ,וה מאור חופתו של חברוווכל אחד נכ
ובין  ,ות התחתוניםבין בהיכל .למטה ובין למעלה
אין מעלת הצדיקים שווה זה  .בהיכלות העליונים

ואין אחד  .וכל אחד יש לו חופה בפני עצמו .לזה
כי  ,יכול לנגוע בחופתו של חברו הגבוה ממנו

  .ה בה כנוגע באשונכו

היכל זה עומד ממעל כל אלו היכלות . 23
ואפילו צדיקים גמורים שבהיכלות  .התחתונים
 ,כנס להיכל זהייכולים לה אינם ,התחתונים

הוא מדרגה  ,גבורה ,היכל זה .ולהשיג אותו
 ,חוץ ממדרגת החסידים ,עליונה על כל ההיכלות

 ,שהוא מדרגה הגבוה על כולם ,היכל החסד
  .ואפילו על היכל הגבורה הזה

  דןען גשבהיכלות  שבעה

  חסד, היכל שישי

  ]חסד ,היכלא שתיתאה[

 ,שמידתם ,היכל זה הוא היכל החסידים. 24
 .להשפיע ולא לקבל ,כלומר .שלי שלך ושלך שלך

כי מדרגת  .היכל זה הוא עליון על כל ההיכלות
 .י"ת נה"החסד היא העליונה מששת הספירות חג

שאי אפשר  ,וזהו היכל העומד על כל ההיכלות
אלא אחר שנשלם בכל  ,לזכות בהיכל זה

כמו  ,וזהו נבחן .המדרגות שבהיכלות שלמטה
  .ך ועומד על מדרגותיהםשהיה נסמ

כי מדרגת חסד נבחן לקו  ,הוא היכל הימין
חסידים הזולת אלו  ,ואין מי שישיג אותו .ימין

בונם באהבה יוכל אלו האוהבים את ר ,הקדושים
ולפתח ההיכל עומדים כל אלו שייחדו  .רבה
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שממשיכים בכל יום גילוי  ,בונם בכל יוםילר
והם  .ס לספירות ולכל העולמות"מא ואחדות

 ,הראשונים לעלות משם להיכלות יותר גבוהים
והוא  .שעולים קודם לחסידים שבאותו ההיכל

  .י שבהיכל הזה"בחינת נה
מאורות למעלה  ,פתח הזההולמעלה מ. 25
 .חסד ,ה"ימין של הקב ,עומד אברהם ,י"נה

 ,שנעקד על גבי המזבח ,ולפתח אחר עומד יצחק
 .רהוהוא גבו ,ה"והיה קורבן תמים לפני הקב

 ,איש תם ,ולפתח אחר בתוך ההיכל עומד יעקב
 ,והשכינה על ראשם ,ב השבטים מסביב לו"וי

כי אברהם יצחק  ,ת שבהיכל הזה"ואורות דחג
  .ת"יעקב הם חג

שת ומתעוררים של ,וכשישראל בעת צרה. 26
שתגן על  ,ומעוררים את השכינה ,האבות
 ,ואז עולה השכינה ומתעטרת למעלה .ישראל

ומגנה על  ,הנקראים עטרות ,ר"שמקבלת ג
 ,כי אין השכינה יכולה להגן על ישראל .ישראל
י "וע ,ר"מוחין דג הגירק אחר שמשאלא 

ת "י שחג"ע ,כלומר .ת"חג ,התעוררות האבות
ר אל "ממשיכים ג ,ד"א עולים ונעשים חב"דז

וכמו שיש  .ר של ההיכל"אורות דגכאן ו .השכינה
עדן העליון  כן יש בגן ,היכלות בגן עדן התחתון

כי  .המלכות ,אמונההשהם  ,היכלות מתוקנים
וכל היכל  .המלכות בשלמותה נקראת אמונה

  .הוא בחינת מלכות

  דןען גשבהיכלות  שבעה

  בינה, עייהיכל שב

 ]בינה ,היכלא שביעאה[

כל ההיכלות מתקשרים ומתעטרים כולם . 27
סתום יותר מכל הו ןּוהצפ ,השביעי ,בהיכל אחד

 ,שנאמר .ר"גהוא כי ההיכל הזה  .שאר ההיכלות
אלקים  .שישה היכלות ,)6(בראשית ברא שית 

ההיכל  ,ר"אלקים הוא מוחין דג .היכל השביעיה
 ,באמצע ההיכל הזה עומד עמוד אחד .השביעי

 .ושחור ,אדום ,לבן ,ירוק :שבו הרבה צבעים
הן נכנסות  ,וכשהנשמות צריכות לעלות במדרגה

 ,לצבע זה המי שראויו .להיכל זה אל העמוד שבו
לצבע אחר עולה  הומי שראוי ,שבעמוד עולה בו

  .הראוי לה ,כל אחת עולה דרך הצבע שבעמוד ,בו

י דכל "ב ירדו תנה"בעת צ .ביאור הדברים
י דכתר "שנה ,מדרגה למדרגה התחתונה ממנה

 ,ת"א לישסו"י דאו"ונה ,א"דאצילות ירדו לאו
כות א אל המל"י דז"ונה ,א"ת לז"י דישסו"ונה

ר "י דמלכות דאצילות ירדו לג"ונה ,דאצילות
א "ר דבריאה ירדו לז"י דג"ונה .דעולם הבריאה

י "ונה ,א למלכות דבריאה"י דז"ונה ,דבריאה
וכן ירדו  .ר דעולם היצירה"דמלכות דבריאה לג

י דכל מדרגה שבעולם היצירה למדרגה "נה
ר "י דמלכות דיצירה ירדו לג"עד שנה ,שמתחתיה

 .וכן בפרטי המדרגות דעשיה .הדעולם העשי
ר "י דמלכות דאצילות מלובשות בג"הרי שנה
ר של "י דמלכות דבריאה בג"וכן נה .של הבריאה

ר של "י דמלכות דיצירה בג"וכן נה .היצירה
 .ר"היכל הג ,בהיכל השביעי דגן עדן ,עשיה

שהוא  ,י הוא קו האמצעי שבהם"ועיקרם של נה
שיש בכל  ,יסוד הזה דעליוןהש ,ותדע .יסוד

שהוא נמצא  ,הוא המכונה בשם עמוד ,תחתון
מכתר דאצילות עד  ,בפנימיות כל מדרגה ומדרגה

  .סוף עשיה

י "ע ,בעת שהעליון משפיע מוחין לתחתון
אז גם  ,י שלו בחזרה למקומו"שמעלה את נה

מהם יעולה ע ,י האלו"הדבוק בנה ,התחתון
ולפיכך נבחן  .ומקבל שם מוחין ,למקום העליון

ו עולה כל כשדר ,י דעליון"הנה ,ד הזההעמו
  .תחתון למקום העליון

לבן אדום ירוק  ,ויש בעמוד הזה ארבע גוונים
 ,ואלו העליות של התחתון .מ"ב תו"חו ,שחור

 .הם לשיעורים ,העולה לעליון דרך העמוד
ולפעמים גם הגוון  ,שלפעמים עולה הגוון לבן לבד

ם הגוון ולפעלים ג ,ולפעמים גם הגוון ירוק ,אדום
  .ובכל גוון יש הרבה מדרגות .שחור

היכל השביעי דגן עדן ה ,באמצע ההיכל הזהו
 ,יסוד דמלכות דיצירה ,עומד עמוד אחד ,דעשיה

הרבה  ,שבו הרבה צבעים ,י דיצירה"הכולל נה
מדרגות ירוק לבן אדום ' וכללותם הם ד ,מדרגות
אדום  ,לבן חכמה ,ת"ירוק ת ,מ"ב תו"חו ,שחור
וכשהנשמות צריכות לעלות  .מלכות שחור ,בינה

 ,הן נכנסות להיכל זה אל העמוד שבו ,במדרגה
ומי שהוא  .עולה בו ,ומי שראוי לצבע זה שבעמוד

  .עולה בו ,ראוי לצבע אחר

ובעת שהנשמות ראויות לעלות למעלה 
כל  ,הזה תוך ההיכל השביעיבהן עולות  ,מעשיה

 השייכת לגוון .אחת עולה לבחינה שכנגדה בעמוד
ואם  .עולה דרך גוון לבן שבעמוד ,חכמה ,לבן

כל  .עולה דרך גוון אדום שבעמוד ,הנשמה מבינה
ה כללית יוכאן מדבר בעלי .אחת כפי הראוי לה

שהיא רק דרך העמוד שבהיכל  ,מעולם לעולם
 ,ת יש עמוד בכל היכלואמנם בפרטי .השביעי
י דהיכל "נה ,כלומר .ו עולה התחתון לעליוןכשדר

  .מלובשים בתחתוןה ,העליון
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 .שה היכלות הם למדור הנשמותיואלו ש. 28
אלא  ,היכל השביעי אינו למדור הנשמותהאבל 

שיש השגה רק  .לעליות הנשמות דרך העמוד שבו
 ,ר"ג ,אבל לא בהיכל השביעי ,שה היכלותיבש

הן  ,היכלותהשה יוכל ש .ר אין השגה"שבכל ג
 שהוא ,של כל היכל' אפילו בבחינה ג ,בסוד שש

י "אלא רק בבחינות נה ,אין לנו שם השגה ,ר"ג
אותיות  ,בראשית ,כ כתוב"וע .ת שבכל היכל"חג

להורות שיש שש מדרגות למעלה  ,)6( ברא שית
י "ת נה"חג ,ויש שש מדרגות למטה ,בבינה עצמה

והכול  .המכונים ששת ימי המעשה ,ן"של הזו
ק התחתונים "ו גם ,ק בכל מקום"שו ,אחדעניין 

ר "ובג .שוות ויש לנו בהן השגה ,ר"דגק "ו גםו
  .אין לנו השגה ,שבכל מקום

עליון  ,בית ראשון ובית שני ,בתים היו' ב. 29
בשם  'אותיות ה' וכן ב .בינה ותחתון מלכות

שש מדרגות  .מלכות ,ת"וה .בינה ,ר"ה .ה"הוי
 .אחד כול ענייןהו ,למעלה ושש מדרגות למטה

 ,ת"וה ר"הוא אחד עם ה ,בית ראשון ובית שני
  .בינה ומלכות

 ,בינה ,בית ראשון ,דבראשית' ב ,עליונה' ב
כלולות זו הן כי  ,פותחת שערים לכל הצדדים

 .בית ראשון ,כלולה בבינה ,בית שני ,מלכות ,בזו
 גם ,צדדיםהבינה פתחה שערים לכל ה י זה"וע

 .שבבינה שש הצדדים גםשלה עצמה ו שש צדדים
כללותה עם ת המלכות והתיבת עלייבס ,כלומר

 שש הצדדיםפתחה הבינה גם את  ,הבינה כאחת
  .שתהיה ראויה לקבל המוחין כמותה ,המלכותשל 

 ,כי אז נעשתה הבינה ראשית ,ורהמ ,ראשית
ין יהמכונים בנ ,ן"זו ,יןיכנס בחשבון של הבנילה

 העיהמשפ ,שנחשבת למדרגה ראשונה .העולם
מחמת התכללותה  ,ע"ן ולעולמות בי"מוחין לזו

עוד  ,אבל מדרגות שקדמו לה .עם המלכות לאחת
לה יורה הממז "וע .אינם נחשבים ראשית

 ,עליוןורה בית מ ,'ב .בראשית שבהתחלת התורה
ורה שנעשתה ראשית להשפעת מ ,ראשית .בינה

  .מוחין לעולמות
ורה מ ,לה ראשית שבבראשיתיהמ ,ועוד

מספר של ההמוחין  .יןישבינה נעשתה ראשית למנ
והם מתחילים  ,ין דהארת חכמהן הם מוחימניהו

  .מנהממהבינה ולא מלמעלה 

 ,פני אדם ,המלכות ,בראשית הוא כלל. 30
 .כלולות בה ,שכל הצורות שבמציאות ,צורה
 ,המרָא .'ה דמות כבוד ההוא מרֵא  ,ש"כמ
י המלכות "שע .שש מדרגות אחרות הראים בנש

כי  ,ק שבבינה"נמשכים המוחין דהארת חכמה לו
  .מורים על חכמהיה יה וראמרֵא 

כי  ,)6( שית שלה ברא שאותיות ,וזהו בראשית
וכן  .בבינה ק"ונעשו  ,ת המלכות לבינהיי עלי"ע

וגורמת להם מוחין דהארת  ,ן"מ מעלההיא 
 ,במלכות ,הק דבינה במרָא"שנכנסו וכ .חכמה

להראות  ,ן"מ שמעלה ,היא מתקנת את עצמה
י המוחין דהארת "להמשיך להם הגילוי ע ,אותם

 ,במוחין הללו אומנות העולם  לוולפע .כמהח
שממנה כל המציאות  ,המוחין דהארת החכמה

  .שבששת ימי המעשה

קרם ימ ע"מ ,פ שכל המוחין באים מבינה"ואע
נחקקו  ,ית המלכות לבינהיי על"כי ע ,היא מלכות

 .שית בראבעניין המרומזים  ,ק דקטנות בבינה"ו
י "אינם אלא ע ,וכן המוחין דגדלות שלהם

 ,כי אין גילוי מוחין דהארת החכמה ,המלכות
 .א"שמחזה ולמטה דז ,אלא רק במקום המלכות

כי אין החכמה  .כ היא מכונה חכמה תתאה"וע
שגם גדלות המוחין  ,ונמצא .רק בהאלא  המתגל

  .ח המלכותוהוא מכ

 ,מוחין דחכמה ,אומנות העולםואין לומר ש
להורות  ,שית ברא ,לכן כתוב .באים מהמלכות

משום שעושים אומנותן  ,ק דבינה"בח של והש
שהכוונה  ,שאין לטעות ,כלומר .במדרגת המלכות

ז "כי ע ,המלכותמשהמוחין עצמם באים  ,היא
 ק"וכי ה ,להורות ,שית- ברא ,מרומז בבראשית

כי המלכות אין לה  .הם הפועלים ,שבבינה
שכל השבח  ,אלא הכוונה ,מעצמה ולא כלום

 .י המלכות"ועלים עמפני שפ ,ק"והגדלות של הו
  .ש המלכות"כ נקראים המוחין ע"וע

עת הזמיר  ,צנים נראו בארץיהנ ,כתוב. 31
ת "צנים רומזים על שש המדרגות חגיהנ .הגיע
 ,משום שהן צורות ,במלכות ,נראו בארץ .י"נה
בשום  נראיםשאינם  ,במדרגה הזו ראותילה

 ,נראו בארץ ,כ כתוב"וע .אלא במלכות ,מדרגה
 .במלכות ,רק בארץאלא  נראיםים צנישאין הנ

אחר השראת  ,שאז ,ורהמ ,עת הזמיר הגיע
הוא  ,עם המוחין דחכמה ,המכונה זמיר ,השכינה

  .רולהדֵ  העת לשבח

מזמור  ,כתוב .כ נקראת המלכות מזמור"וע
ורה שתחילה מ ,לדוד מזמור ,ולא כתוב ,לדוד

הרי  .כ אמר שירה"ואח ,שרתה עליו השכינה
י השראת "ע ,שתחילה .מורשהמלכות נקראת מז

כ היה "ואח .השיג המוחין דגדלות ,השכינה
 ,שהשכינה .עת הזמיר הגיע ,וזהו .משורר ומשבח
כ היה "ואח .הגיעה לו מקודם ,הנקראת זמיר
שאחר השגת  ,עת הזמיר הגיע .מזמר ומשבח

  .מגיע הזמן לשבח ,המוחין

וכל דבריו  .סתום ,בינה ,העולם העליון. 32
משום שנמצאת  ,ת שלה"לו הזואפי ,סתומים

שהיא יום שכל הימים  ,ר דבינה"בג ,עליוןסוד הב
ר דבינה מכונה יום שכל הימים "ג .כלולים בו
כי יום  .או יום ההולך עם כל הימים ,כלולים בו

ובהיותה שורש כל החסדים  .פירושו חסד
יום שכל הימים כלולים  ,היא מכונה ,שבעולמות

כי  ,ש"כמ ,לעולםוהיא אינה מקבלת חכמה  .בו
  .הוא חפץ חסד
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כדי  ,ת דבינה מקבלים הארת חכמה"אמנם ז
כ "ת דבינה נבחנות ג"ואפילו ז .ן"להשפיע לזו

פ שמקבלות חכמה "ואע .לעולם הסתום
 ,מ משום שנמצאות בבינה"מ ,ן"ומשפיעות לזו

אלא  ,אין גילוי החכמה כלל במקומה עצמה
  .ן"במקום זו

 ,ץ לראש שלוא ברא והוציא הבינה מחו"וכשא
ומשום  .ר"ק דבינה ולא ג"ו ,אלו הוציא רק שש
כי הבינה  ,שכל דבריו סתומים ,שהוא סתום
 ,לפיכך אמר בראשית .ק"ר ובו"סתומה בג

 ,ימים עליונים השירומז על ש ,שית בראאותיות 
אלו את  ,ולא אמר מי ברא אותם ,ק דבינה"ו
משום שהם  ,ימים המרומזים בבראשית השיש

שהיא  ,ק דבינה"כי הם ו .ן סתוםעולם עליו
כמה מתגלה במקומה חשאין הארת ה ,סתומה
  .עצמה

 ,בעשיה התחתונה ,כ גילה ואמר"ואח. 33
משום שהוא עולם  .שאמר מי ברא אותן ,ן"בזו

ברא אלקים את השמיים  ,ואמר .העומד בנגלה
 ,ק דבינה"ו ,כי בעולם העליון .ן"זו ,ואת הארץ

לא נאמר מי ברא  ,שית ברא ,המרומז בבראשית
אבל בעולם  .מטעם שהוא עולם נסתר ,אותו

כתוב  ,המכונים שמיים וארץ ,ן"זו ,התחתון
 .ברא את השמיים ואת הארץ ,בינה ,אלקיםש

שהחסדים שבו  ,מטעם היותם עולם הנגלה
  .י המוחין דהארת החכמה"מתגלים ע

ברא את  ,כלומר ,כ לא כתוב ברא בהעלם"וע
משום שהם עולם  ,םוהשמיים ואת הארץ בסת

אלקים ודאי  ,ברא אלקים ,כתובולכן  .הנגלה
כי השם אלקים  .ם נגלהֵש שהוא  ,ברא אותם

  .ורה על שלמות המוחין בהארת חכמהמ
משום שהוא  ,בהעלם ,בינה ,עולם הראשון

 ,לוייהוא בג ,ן"זו ,עולם התחתון .עולם העליון
וכן  .לוייה תמיד בסתר ובג"מטעם שמעשה הקב

ה "כי י .סתום וגלוי ,שם הקדושהוא גם סוד 
 .ר"כי אין השגה בג ,בהעלם ,ב"חו ,ה"דשם הוי

וכן  .יש בהם השגה ,ן"זו ,לוייבג ,ה"ה דשם הוי"ו
ר של "שג ,בכל המדרגות ,ה"היא בכל מעשה הקב
  .ק של המדרגה נגלה"המדרגה בהעלם וו

של  ,את ,להיהמ .ואת הארץ את השמיים. 34
ם התחתונים לרבות השמייהיא  ,את השמיים

לכלול בו גם  ,של ואת הארץ ,את ,להיוהמ .למטה
שכל המעשים שבארץ  ,ולרבות ,הארץ של מטה

 .התחתונה הוא כעין ארץ עליונה

  שבעה מדורים של הארץ העליונה והתחתונה
  ]מדורין דארץ העליונה והתחתונה' ז[

ארץ  ,והארץ .הוותה תוהו וביוהארץ הי. 35
 .ן לה מעצמה שום אורשאי ,א"נוקבא דז ,עליונה
ורה שהארץ כבר הייתה מ ,הייתה ,להיהמ
אלא עתה נעשתה  ,תחילה בכל השלמות כראויב

שהייתה  ,להשמיענו ,הייתה .שךוהו וחולתוהו וב
ומיעטה  ,כ מיעטה את עצמה"ואח ,בשלמות

הו וונעשתה לתוהו וב ,ויצא בה ,האור שבה
 ,שהם ארבעה יסודות העולם .שך ורוחווח
  .בארץשתכללו הש

 ,הוא לרבות ארץ התחתונה ,ואת הארץ. 36
והארץ  ,ש"וכמ .שנעשתה במדורים כעליונה

כי אלו הם  .שך ורוחוהו וחוהו ובוהייתה ת
 ,גיא ,אדמה ,ארץ :הנקראים ,המדורים שבארץ

והגדולה שבכל  .תבל ,ארקא ,היצי ,יהינש
והוא ישפוט  ,שעליה כתוב ,א תבליהארצות ה
 .כזה בשאר ארצות מה שלא כתוב .תבל בצדק

  .כ משמע שהיא חשובה מכולם"ע

הארצות  שבעמבאר איך אלו הזוהר ו
 .היסודות תוהו ובוהו וחושך ורוח' מתחלקים בד

עומד על  ,והארץ הייתה תוהו ,שהכתוב ,באופן
  .ולא על ארץ עליונה ,ארץ תחתונה דעשיה

זהו  ,יהיהארץ הנקראת צ ,רבי אבא אומר. 37
וכמו  .ותולמה וצַ יצי ,ש"כמ ,המקום של גיהינום

 .יה הסמוך לויכך צ ,שצלמוות הוא ֵשם הגיהינום
שזהו מקום  ,וחושך על פני תהום ,ש"וכמ

 ,ותוהמקום של מלאך המ ,הישזהו צי ,הגיהינום
וזהו המקום  .שהוא מחשיך פניהם של הבריות

הו ווהארץ הייתה ת ,ש"כמ ,שך העליוןושל ח
  .שך ורוחוהו וחווב

משום  ,ונקראת כן .יהיארץ נשהוא  ,הוות. 38
עד שהיא נשכחה  ,שלא נראה בה שום מרֵאה

הו וולא נראה בת .יה פירושו שכחהיכי נש .לגמרי
מקום  ,הו הוא ארץ ארקאווב .שום גוון ומראה

 ,לכן אינו נשכח ,יש לו ציור וצורה .שאינו נשכח
שהארץ גיא היא  ,רבי חייא אומר .הווכמו הת

 ,לקים הוא ארץ תבלורוח א .ולא ארקא ,הווב
הנקראת  ,מרוח של הבינה ,מרוח אלקים הזוניהנ

  .וכולן כמדרגה אחת הן .אלקים
ארצות ' רק ד ,תבארו בדברי רבי אבאהו

 .תבל ,ארקא ,יהיצ ,יהינש :העליונות שהם
ארקא כנגד  ,שךויה כנגד חיצ ,הוויה כנגד תינש
שהם ארבעה  .תבל כנגד רוח אלקים ,הווב

אש רוח מים  :שתכללו בארץהש ,יסודות העולם
ה הוא יצי .ויסוד העפר ,ה הוא תוהויינש .עפר
 .יסוד המים ,ארקא הוא בוהו .יסוד האש ,שךוח

ולמה לא ביאר  .יסוד הרוח ,תבל הוא רוח אלקים
  ?גיאואדמה  ,ארץ ,ארצות התחתונות' כלום על ג
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 ,ארצות נבחנות כמו פרצוף אחד שבעכי אלו 
 .ראש ,כנגד בינה ,תבל כי ארץ עליונה .ראש וגוף

 .ושש ארצות תחתונות הן תוך וסוף של הפרצוף
 .ת עד החזה"חג ,יה בחינת התוךיה נשיארקא צי

 ,צייה יסוד האש .ארקא יסוד המים וחסד
ת ומלכות יחד עד "ת ,נשייה יסוד העפר .גבורה
' ובאלו ד .ומחזה ולמטה המלכות לבדה ,החזה

בינה  שהם ,ארצות כבר יש כל בחינת הפרצוף
ארצות ' כ אין צורך לבאר ג"וע .ת ומלכות"חג

  .תחתונות

מ אינם אלא "מ ,י"בחינות נה' פ שהם ג"כי אע
התפשטות התוהו  ,התפשטות המלכות לבדה

ואין  .שאין בהם משום חידוש ,שמחזה ולמטה
הרוח שהוא  ,הרי תבל הוא בחינת יסוד ,לשאול

ונבחנת  ,כי תבל היא רוח דבינה .הוות ולא ת"ת
  .ת של הפרצוף הוא בנשייה"ות .בינהכ

מדורים בארץ  שבעהתבארו הש ,כעין זה. 39
 ,כ כמוהן בארץ עליונה"יש ג ,התחתונה דעשיה
שהיא בחינת ארץ במלכות  ,במלכות דאצילות
  .דעולם האצילות

  שבעה מדורים של ארץ עליונה
  ]שבעה מדורין דארעא עילאה[

 ,במלכות ,מדורים הם למעלה שבעה .40/1
ובכל  .סודרים מדרגה על מדרגה כפי הסדרמ

 ,אלו על אלו ,המדורים נמצאים מלאכים עליונים
כן נמצאים מלאכים גם  .לפי סדר מדרגתם

וכולם נאחזים זה  .בשבע ארצות דעשיה ,למטה
שבעה מדורים הם  .כדי שיהיו כולם אחד ,בזה

 ,מלכות ,וארץ עליונה ,למעלה בעולם אצילות
  .ללים בהוכולם נכ ,כוללת כולם

כי שבעה מדורים הללו הם התפשטות 
 .י"ת נה"המלכות אל שבע ספירותיה בינה וחג

שהרי כולם הם רק חלקי  ,כ כולם נכללים בה"וע
תו של ובכולם ביחד מתלבשת תשבח .המלכות

וכן  .אמנם המדרגות משונות זו מזו .ה"קבה
  .המקומות של המדרגות הם משונים זה מזה

פרושים על ' ביאר בבתחילה  .ביאור הדברים
פני  הו וחושך עלוהו ובווהארץ הייתה ת ,הכתוב

פירוש  .ים מרחפת על פני המיםקתהום ורוח אל
' שד ,מלכות דאצילות ,עליונהשחל על ארץ  ,'הא

ח ויצאו בה מכ ,שך ורוחוהו ובוהו וחות ,בחינות
שחל על  ,'רוש הביופ .תמעטה במיעוט הירחהש

הו ותוהו וב הבחינות' שאלו ד ,ארץ תחתונה
 ,ארץ ,עשו בה שבעה מדורים ,שך ורוחווח

  .תבל ,ארקא ,צייה ,נשייה ,גיא ,אדמה

פירושים אינם ' שאלו ב ,ז ממשיך לבאר"וע
כי כל מה שיש בארץ תחתונה  ,חולקים זה על זה

כ "וא .ממלכות דאצילות ,נמשך מארץ עליונה
' נוהג בב ,הווהו ובווהארץ הייתה ת ,הכתוב
 ,מדורים כמו בארץ תחתונהשבעה  .הארצות
נמשכים משבעה  שלמטהשבעה מדורים  ,ואדרבה

כי שבעה מדורים הם  .מדורים של ארץ עליונה
וכולם אחוזים  ,וכן שבעה מדורים למטה ,למעלה
  .להיותם כולם אחד ,זה בזה

כל מדור שבהם  ,כי שבעה מדורים שלמטה
נאחז בבחינה שכנגדו שבשבעה המדורים של ארץ 

וכל שיש בזה יש  .מצאים כולם אחדונ .עליונה
ומבאר משום זה שבעה מדורים בארץ  .בזה

שמהם נקיש כל  ,מלכות דאצילות ,עליונה
הפרטים אל שבעה מדורים שכנגדם בארץ 

בשבעה מדורים כך הוא  ,שנאמר להלן .התחתונה
 יםוהם כולם כעין שבעה מדור .של הארץ למטה

  .של מעלה

 ,חתונהאמנם כשבאים להקיש ארץ שלנו הת
 ,מלכות דאצילות ,דאצילות עליונהאל ארץ 

כי היחס של ארץ שלנו אל  ,צריכים לדעת
 ,המלכות דאצילות אינה לכל המלכות דאצילות

אלא רק למלכות דחיצוניות של המלכות 
כי עולם העשיה בכללה מיוחסת אל כל  .דאצילות

ונודע שקרקע עולם עשיה  .המלכות דאצילות
בבינה דמלכות של עולם ש ,כבחינת קרקע גן עדן

  .עשיה

שהמלכות דעולם עשיה נבחנת לפרצוף  ,כלומר
ואינה מסיימת עולם העשיה במלכות  ,מיוחד
הנבחן לבינה  ,ת"שבת ,אלא רק בבינה שבה ,שבה
 .תוך המעייםששם עומדת הפרסא שב ,דגוף

היא  ,המסיימת את עולם העשיה ,זאתהפרסא הו
  .קרקע גן עדן

 ,המלכות דעשיהוהחלק שמחזה ולמטה של 
נבחנת לחיצוניות  ,הנמצאת תחת הפרסא הזאת

א ארץ יס ההם ה"והמלכות דע .ס"ויש בו ע .שלה
 ,צייה ,נשייה :הנחלקת לשבעה מדורים ,שלנו
ובערך זה תבחין  .גיא ,אדמה ,ארץ ,תבל ,ארקא

כי המלכות  .ארץ שלנו אל המלכות דאצילות
דאצילות בכללה מסתיימת בבינה דספירה 

 .תוך המעייםששם הפרסא שב ,שלה עשירית
  .ס דחיצוניות המלכות"ומשם ולמטה נמשכות הע

עם  עליונהס ההם היא ארץ "והמלכות דע
אשר כל  ,כאן לפנינו שמחשיב ,שבעה מדורים

 ,התחתונהארץ האחד שבשבעה מדורים של 
מקבל מהבחינה שכנגדו במדורים  ,ארץ שלנוה

ות הרי שרק המלכות דחיצוני .שבארץ העליונה
ובהם  .של המלכות דאצילות מיוחסת לארץ שלנו

  .הר מבאר לפנינוושבעה המדורים שהז
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' אשר ד ,מלכות הזאת גם נבחנת לפרצוףהו
 ,מדורים העליונים עומדים מחזה ולמעלה שלהה

מדורים התחתונים ה' וג .עד הפרסא אשר שם
אשר  .מתחת הפרסא שלה ,עומדים מחזה ולמטה

צוניות של המלכות מדורים אלו נחשבים לחי' ג
ובהם נמצאים  .מלכות דאצילותשל הדחיצוניות 

צוניות הזה של המלכות יחהש ,שורשים לקליפות
 ,להחיותם ,צוניות מאיר להם נר דקיקידח

ואלו הם שורשי  .הלָ ָׁש ומלכותו בכל ָמ  ,ש"כמ
 .מדורים תחתונים' הר בגוהז שמחשיב ,הקליפה

  .ה"קבה תשבחה שלובכולם ביחד מתלבשת 
  
למה מאירה המלכות דאצילות אל הקליפות ו
ה לא "קבה שתשבחה שלמשום  ?יה אותםומחַ 

 ,כי קליפה קדמה לפרי .הייתה נשלמת זולתם
  .כנודע

  שבעה מדורים של ארץ עליונה
  יסוד, מדור ראשון

  ]יסוד ,מדורא קדמאה[

 ,תחתוןהמדור ה ,למטה מדור ראשון .40/2
פור כשתתחיל לס ,שוןארשהוא ה ,מדור היסוד

והוא  ,הוא מקום חשכה שאינו מאיר ,מלמטה
תקן למדורים בשביל רוחות ועושי הדין ורוחות ינ

 .מיני קליפות זו חזקה מזו' והם ג .סערה חזקות
רוח  ,הקליפות' שהם בקליפה ראשונה של ד

ואין בהם לא  ,שקליפות הללו אינם נראים .סערה
  .ולא שום צורה כלל ,שךואור ולא ח
אינם יודעים בו שום  ,אבמקום ההו ,ושם
פ "ואע .כי אין בו בתוך הרושם צורה כלל ,ידיעה

אמנם אינם נראים  ,קליפות' שיש במדור הזה ג
 ,שךובהם לא אור ולא ח סואין לתפו ,למישהו

אכן יש בהם בהכרח איזה  .ולא איזה צורה
 ,אבל במקום הזה אין ברושם שום צורה .רושם

  .הם כללכ אין יודעים מ"וע .שיספיק לתפיסה
הו והוא כנגד ת שון הזהארמדור ההכי 
 ,הוא מקוםש .הוווהארץ הייתה ת ,שבכתוב

ולא נכלל כלל  ,שאין בו שום צבע ושום צורה
וכשמעיינים בו אין  ,עתה הוא עם צורה ,בצורה

הוא מקום  ,תוהוש ,ונאמר בזוהר .לו צורה כלל
ולא נכלל כלל  ,שאין בו שום צבע ושום צורה

אין  ,וכשמעיינים בוא עם צורה עתה הו .בצורה
גם במדור הזה ש ,נאמר כאןולפיכך  .לו צורה כלל

דע מציאות יאין מי שי ,הווכנגד ת הואש
אבל  ,ונראה שיש שם קליפות .הקליפות

אינם רואים שם  ,כשמתקרבים להסתכל בהם
  .שום צורה כלל

מקום הזה יש מלאך אחד ממונה הועל . 41
אך טהריאל יש ועם המל ,הריאלושמו ַט  ,עליו

י זיקי "חים עְמ המעופפים ונִ  ,ממונים שבעים
מהם שאינם  .שיש ממעל להם ,שלהבות

אבל אינם  ,ומהם שמתקיימים ,מתקיימים
 ,וכשמתקרבים לראותם ,ומהם שנראים .נראים

כולם חוזרים  ,קרוולעת הב .אינם נמצאים
  .ומתחדשים

הם מגיעים ר שאכשמשום  ,ואינם מתקיימים
משום  ,ואינם נמצאים .נאבדים ,לאותו מקום

 ,ואינם נראים .שנכנסים בנקב אחד של התהום
י "חים עְמ הם נִ  ,משום שבעת שחשך הלילה

  .קרועד שבא הב ,הלהבות

מלכות  ,מלכותו בכל משלה ,ש"כמכי 
 .ןכדי לקיימ ,דאצילות מאירה נר דקיק לקליפות

מדור  ,במדור הזה ןשתרש מקומהולפיכך 
שאין עוד שם מקום  ,כותהאחרון דחיצוניות המל

מלאך מצד  ןתמנה עליההאמנם  .יותר שפל מזה
כי  .לפי פעולתו ,ונקרא טהריאל ,הקדושה

 ,באופן .ןפעולתו להכניע את הקליפות ולהדריכ
אלא ישמשו  ,שלא יזיקו לקדושה יותר מדי

ונמצא  .קליפה קדמה לפריכי  ,לקדושה כראוי
 שהוא מכלה ומבער לבסוף את טומאת הקליפות

לפיכך נקרא  .ומביא טהרה לעולמות ,הללו
  .שהוא אותיות טהרה של אל ,המלאך טהריאל

שתפקידם להמשיך  ,ממונים שבעיםויש לו 
 .קיום אל הקליפות שבמדור הזההת וחיּואת ה

אלא נבראים  ,ואלו הממונים אינם בני קיום
נורות הקיום של יכי בהיותם צ .ונשרפים
שלא  ,וף כמוהםצריכים להיות בני חיל ,הקליפות

כשמתקרבים  ,ולפיכך .יהיה להם חלק בנצחיות
הם  ,אל המלכות ולקבל שפע בשביל הקליפות

נמחים  םה ,כשמעופפים לקבל שפעלכן  .נשרפים
מאותו נהר  ,זיקי להבות שעליהםמו ןצוציימנ

  .שלישיבמדור ה ,דינור הנמצא למעלה מהם

ב "כח ,ס"רת ,שלישים' והם מתחלקים לג
 ,ואינם מתקיימים ,אמרני "ועל נה .י"ת נה"חג

נאבדים  ,הם מגיעים לאותו מקוםר שאכשמשום 
י של "כי עיקר הדינים נמצאים בנה .לגמרי

אבד ינורות שלהם להיכ צריכים הצ"וע ,הקליפות
ועל  .כדי שלא יוכלו לקבל מהם כלום ,לגמרי

 ,ואינם נמצאים ,אמרנ ,ת שלהם"בחינת חג
 ,כלומר .וםמשום שנכנסים בנקב אחד של התה

אינם  ,אבל כשמתקרבים לראותם ,שנראים
 ,תהוםשל ה חדא נקבמשום שנכנסים ב ,נמצאים

כי הזכר  .שאין שליטה לראותה ,הוונוקבת הת
  .הו ונוקבא נקרא תהוםונקרא ת
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 ,ואינם נראים ,אמרנ ,ד שלהם"ועל בחינת חב
י אותן "הם נמחים  ע ,משום שבעת שחשך הלילה

 ,אבל אינם נראים ,םשנמצאי ,כלומר .הלהבות
  .י זיקי שלהבת שעליהם"משום שנמחים ע

' כל ג ,כולם מתחדשים ,קרושבא הבוכ
וכשמתקרבים לקבל  .ד"ת חב"י חג"נה ,הבחינות

י תכף "שנה ,דינים' אז שוב חוזר עליהם ג ,שפע
ד "וחב .ת מתחבאים בתהום"וחג ,נאבדים

 ,וכן חוזר חלילה בכל יום .נמחים ואינם נראים
ח הקליפות ומצם בהרבה כטהזה מצשבאופן 

ם לתפקידם לשמש את יוראוי ,שבמדור הזה
  .כי קליפה קדמה לפרי ,הקדושה

  מדורים של ארץ עליונה שבעה

  הוד ,מדור שני
  ]רי ארעא עלאה מדורא תנינא הודומד' ז[

 ,הוא מקום שמאיר בו יותר ,מדור השניה. 42
כמו במדור  ,ך כל כךואבל לא חש ,ךווהוא עוד חש

תקן לדירה בשביל ימדור הזה נהו .שוןארה
ממונים על הם ש ,ואין כאן קליפות ,מלאכי מעלה

אם עושים מעשים  ,לסייע להם ,מעשי בני אדם
אותם באותו דרך הרע  סיטלה ,וכן להיפך .טובים

ח גם לאותם שהולכים ושנותנים כ ,שהולכים
הם מלאכי מעלה ולא  פ כן"ואע .בדרך הרע

ימינך פשוטה לקבל  ,מדיםכמו שלו כי ,קליפות
ומקום זה נראה יותר ממקום הקודם  .שבים

ומדור  ,תוהו ראשוןמדור ההכי  .ראשוןשבמדור 
  .שנראה יותר ,הווזה ב

כי  .רבה עם בני אדםיש להם ִק  ,ומלאכים אלו
כמראה בן  ,המתראים לבני אדם ,יש מלאכים

שאינם נראים אלא  ,יש מלאכים אחריםו ,אדם
 .ושגי השכל של בני אדםלפי מ ,ברוח ממש

יש  ,שהמלאכים שבמדור הזה ,ולפיכך אומר כאן
שנראים לבני  ,כלומר ,להם קרבה עם בני אדם

מפני שהם מחזה ולמטה  .אדם כמראה שלהם
כ "ע ,וגם בני אדם הם מחזה ולמטה ,דמדורים

  .מהםייש להם קרבה והשתוות ע
של אמנם המלאכים שמחזה ולמעלה 

אינם נראים לבני אדם  ,רביעיבמדור ה ,מדוריםה
אין להם כי  .אלא בחזיון או בהתבוננות מרובה

 .להיותם מחזה ולמעלה ,קרבה עם בני אדם
שבני  ,הבשמיםמהריח ומזונים יומלאכים אלו נ

להתעלות בתועלת  ,אדם מעלים מלמטה
ן שבני "י המ"ע ,כלומר .שמקבלים ולהאיר יותר

 ,בשמים שבהםבבריח ו ,ט"אדם מעלים במע
  .ומאירים יותר ,ים אלו המלאכים תועלתמקבל

 ,מיאלועל המלאכים האלו יש ממונה קדּו. 43
לשמור כי ממונה הזה צריך  .אותיות קדומי אל

את המלאכים שבמדור שלו מפני כוחות הדין 
ובהיות  .שלא ישלטו בהם ,שלישישבהיכל ה

וכל עליון יש לו  ,עליון אליו שלישיהיכל הה
פיכך הממונה מקבל ל ,שליטה על התחתון ממנו

כי היות  .ל"י השם א"ח להתגונן מפניו עוכ
קודם לגבורה ולקו שהוא  ,השם הזה שם החסדש

חו יפה וכ כ"ע ,שלישיהשולט בהיכל ה ,השמאל

 .בנצח ,חות הדין שבעליון ממנוולבטל את כ
  .הוא ניצל ממנו ,ל"קדמות הזה שבשם אהח וובכ

 חווורומז שכל כ ,ולפיכך הוא נקרא קדומיאל
שבזה  ,ל קודם לגבורה"הוא משום שהשם א

 ,מבטל ודוחה את הדינים שבמדור העליון ממנו
שטהריאל  ,ואלו המלאכים .שלא ישלטו עליו
 שתקיםמומתחילים בשירה ו ,ממונה עליהם
כ "וע .כי השירה נמשכת משמאל ,והולכים להם
ואז מתעוררים  ,ח השמאלוכ הריהשירה מגב

 ,היכל השלישיהחות הדין מועליהם משום זה כ
כ המלאך טהריאל משתיק אותם באמצע "וע

  .ואינו מרשה להם לסיים שירתם ,שירתם

אינם  ,אחר שפסקו את שירתם והלכו להם
ז מתחילים "עד שישראל למטה בעוה ,נראים כלל
 ,אז חוזרים המלאכים למקומם .לומר שירה

  .ונראים מאירים יותר ,לשירתם כבתחילה

כי ישראל  .קדושהביום הם אומרים  עמיםפ' ג
 ,שהוא גוף ,בקו האמצעי ,מלךהדבקים בגוף 

' שהם ב ,הזרועות זה בזה' המכריע ומייחד ב
ושירתם של ישראל נמשכת  .הקווים ימין ושמאל

י "ע ,תקן והוכרע לימיןירק אחר שנ ,מהשמאל
תקן קו השמאל יואחר שנ .הרחמים שבקו האמצע

יכולים גם המלאכים העליונים  ,ונכלל בימין
כי שוב אין פחד מהתעוררות  ,לחזור לשירתם

והמלאך  ,חות השמאל שבהיכל השלישיוכ
' ואז אומרים ג .ם יותראות טהריאל אינו מפסיק

ח ושממשיכים הקדושה מכ ,ביום קדושה עמיםפ
  .פעמים 'שזה ג ,ימין שמאל אמצע ,ויםוהק' ג

מעופפים כל  ,וכשישראל עוסקים בתורה
 ,עדות למעלה ומעידים ,ור זהדהמלאכים שבמ

שישראל  ,ן"י המ"שע .ה מרחם עליהם"והקב
ח אל המלאכים ונותנים כ ,מעלים בעסק התורה

חוד ישיוכלו לעוף למעלה לי ,שבמדור הזה
 ,נבחנת ,י תורתם"שהתועלת שהשיגו ע .העליון

שמעידים עדות על הקדושה הגדולה שבעסק 
ה "הקב ,ן"י המ"יחוד הזה שנעשה עיומה ,התורה

שמשפיע להם מוחין מקו  ,ראלמרחם על יש
  .הרחמים ,אמצעי
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  שבעה מדורים של ארץ עליונה

 נצח ,מדור שלישי
  ]מדורא תליתאה נצח[

מדור השלישי שבשבעה מדורים של ה. 44
 ,מרות עשןיהוא מקום להבות ות ,הארץ העליונה

 ,כלומר .ושם הקילוח של נהר דינור מזנק ויוצא
השרפה שהוא בית  ,ששם מקורו של נהר דינור

שמשם יורד האש על ראשיהם  ,הרשעים ותלנפש
  .של הרשעים

מדור הזה יורד האש על ראשיהם המש ,כלומר
שום ומ ,נוםיהיושבים למטה בגיה ,של הרשעים

הוא  ,נוםימדור הזה האש יוצא ויורד לגיהשמה
 ,ושם יושבים מלאכי החבלה .פהינקרא בית השר

  .נוםיהמכתתים אותם בגיה

ברי לשון הרע על עמים מדָ ושם נמצאים לפ. 45
בעת  ,לבדמ ,ט אותם מדרך הטובסילה ,ישראל

אינם שאז  ,שישראל לוקחים רפואה לדחותם
ויש ממונה עליהם מצד  .םלה יכולים להזיק

הם מצד  ,כל המלאכים שיש שם ,השמאל
שך על פני ווח ,כתובועל המדור הזה  .החושך
 שנימדור ההו ,הוות כי המדור הראשון .תהום

מ "וס .שך על פני תהוםומדור השלישי חהו ,הווב
  .הרשע נמצא שם במדור הזה

אין שום  ,נצח ,השלישישבמדור  ,נך מוצאיוה
ונהר  ,ועשן ,אלא כולו אש ,ניצוץ הארה מתוקנת

 ,ומלאכי חבלה ,ובית השרפה לרשעים ,דינור
 ,הוד ,שניהמדור  ,ובמדור התחתון .מ הרשע"וס

ל פותחים ואחר שישרא .שם מלאכים העליונים
ואומרים שירה  ,מגיע להם הארה גדולה ,בשירה
  .קדושות' ג םומקדשי ,גם הם

שכל העליון  ,הרי תמיד נמצא ,ויש להבין
 ,וכאן להיפך .מנוממחברו חשוב לאין ערך יותר 

מדור המצא גרוע הרבה מימדור העליון יהש
כי ההפרש בין נצח  ,והעניין הוא .מנומהתחתון 

שאחד מראשי  ,ונודע .ק"ר אל ו"אל הוד כערך ג
הוא גניזת  ,תקן בעולם התיקוןיהתיקונים שנ

שלא  ,ב"ר דע"גניזת הארת ג ,יםיא הפנימ"או
  .ת"יאירו קודם גמה

ס "ק דמלכות דע"הם ו ,והנה אלו המדורים
אלא  .שמאל ,חיצוניות של המלכות דאצילות

ט "ן בעסק התורה ומע"המעלים מ ,י ישראל"שע
ואז  .דאצילות א"הם מקבלים תיקונם מז
המתקנים גם את  ,ב"נמשכים להם מוחין דע

תקן בפחות יכי אין השמאל יכול לה .השמאל
ב אינם נמשכים "ר דע"ון שהגואמנם כי .מהם

 ,שכל אלו המוחין ,נמצא ,שנה 6000בכל 
מאירים  ,ן של ישראל"ח המוהנמשכים בכ

 .ק"ששם קבלת הו ,ומתקבלים רק במדור ההוד
  .ר"שבו קבלת הג ,חולא כלום במדור הנצ

ולפיכך נשאר מדור הנצח בלי שום הארת 
  .מוחין

אלא שם השורשים של העונשים  ,ולא עוד
 ,ד"כי שורש כל העבירות הוא חטא עצה .כולם

פיתה  ,שרכב על הנחש ,מ"שס ,והחטא הזה היה
למדור  ,ב"ר דע"שימשיכו מוחין דג ,לאדם וחוה

רשע מ ה"וס ,שכולו אש ועשן ,ונאמר עליו .הנצח
שפיתה  ,שהוא שורש כל הרע ,נמצא במדור הזה
  .ד"לאדם וחוה בעצה

 ,השניהיכל ה ,היכל התחתון מכאןהכ "משא
 ,ן של ישראל"י המ"שלם עומקבל תיקונו מ ,הוד

פ "גו .שהיא בחינתו ,ב"ק דע"להיותו מקבל רק ו
ורה שמקבלים מזה  ,ביום הם אומרים קדושה

' שהם ג ,ים ימין שמאל אמצעוהקו' המוחין בג
 ,ב"ק דע"והם הממשיכים רק מוחין דו ,קדושות

  .המספיקים לגמרי בשביל ההוד

  שבעה מדורים של ארץ עליונה

  ת"ת ,מדור רביעי
  ]ת"מדורא רביעאה ת[

ושם  .מקום המאירההוא  ,מדור הרביעיה. 46
 .אור מאיר למלאכים העליונים שמצד ימין

ואינם  .ומסיימים אותה ,ופותחים לומר שירה
אלו מו כ ,לכים להתבטל מחמת השירההו

אשר מתחילים לומר  ,שוןארהראשונים שבמדור ה
ובבוקר  ,שנעברים באש דולק ,שירה ונשרפים

לו המלאכים אבל ֵא  .חוזרים ומתחדשים כבתחילה
אלו  יכ .נשארים במקומם ואינם מתבטלים ,שכאן

  .הם מלאכי רחמים שאינם משתנים לעולם
משום  ,אשוניםכ אינם נשרפים כר"ע ,כלומר

מקומת החסדים שלמעלה  ,אור הרחמיםשהם ֵמ 
כי חפץ חסד  ,ש"כמ ,הבינההמקובל שם מ ,מחזה
לקבל מבחינת  ,ואינם משתנים לעולם ,ימין ,הוא

כ אין שום דין שבעולם יכול "וע .אורות השמאל
ומשום זה יכולים לסיים שירתם  ,לשלוט בהם
  .ואינם נשרפים
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עושה מלאכיו  ,ועל אלו המלאכים כתוב. 47
מבלי  ,ואלו עושים שליחותם בעולם .רוחות

או באופן  ,זיוןיונראים רק בח .ראו לבני אדםישי
שהם  ,כי המלאכים .אחר בהתבוננות מרובה

 ,בעת שעושים שליחותם בעולם ,מחזה ולמטה
 .ונראים לבני אדם ,ז"עוההמתלבשים בלבושי 

 ,ז"כשיורדים לעוה ,ה"המלאכים שליחי הקבש
בדומה  ,ים ומתעטפים ומתלבשים בגוףפוהם עט
  .ויש להם קרבה עם בני אדם .ז"לעוה

 ,ת"ת ,רביעיאבל המלאכים שבמדור ה
אינם מתלבשים בלבוש של  ,שמחזה ולמעלה

 ,להיותם רוחות שמחזה ולמעלה ,ז"העוה
כ אינם נראים "וע .מחזה ולמטההוא ז "והעוה

אלא  .מהםיכי אין להם קרבה ע ,לבני אדם
י "ע ,זיון או בדרך אחריתם בדרך חשמשיגים או

  .התבוננות יתרה

ועוף יעופף  ,ש"כמ ,וכן מבחין ביניהם הזוהר
 ,חים עליוניםלּוהם ְׁש  ,ועוף יעופף .על הארץ
 .כמראה בן אדם ,ראים לבני אדםנה ,מלאכים

 ,שמורה ,יעופף על הארץ ,וזה נשמע ממה שכתוב
משום שיש מלאכים  ,שהם כדמות בני הארץ

לפי  ,אינם נראים אלא ברוח ממשש ,אחרים
  .מושגי השכל של בני אדם

 ,ושמו פדאל ,ומלאך אחד ממונה עליהם
ן "כי הזוכים להעלות מ .אותיות פדה אל

הם מקבלים  ,במעשיהם הטובים למדור הזה
ואפילו אם  .י המלאך הזה"אורות החסדים ע

כ "וע .נפדים ואינם מתים םה ,תחייבו מיתהה
ויפדו העם את  ,ש"כמ .מכונה המלאך פדה אל

  .יהונתן ולא מת

 ,ובהיכל הזה פתוחים מפתחות הרחמים
ופותחים  .בונםילאותם החוזרים בתשובה אל ר

לותיהם ילהעביר דרכם את תפ ,בהם השערים
אלא  ,לה נפתחיםיכי אין שערי תפ .ובקשותיהם

 ,ואלו בעלי התשובה .ר לשכינה"י המשכת ג"ע
לכן משיגים  ,ר לשכינה"י תשובתם המשיכו ג"שע

ונענים  ,להילפתוח שערי התפ ,מפתחות הרחמים
  .'על כל מה שביקשו והתפללו מה

  שבעה מדורים של ארץ עליונה

  גבורה, מדור חמישי

  ]גבורה ,מדורא חמשאה[

אורו מאיר יותר מכל  ,מדור החמישיה. 48
שמהם  ,ויש בו מלאכים .מדורים הקודמים לוה

 .רחמים ,ומהם מלאכי מים ,דין ,מלאכי אש
שהשליטה היא  ,ולפעמים נמצאים ברחמים

שהשליטה  ,ולפעמים נמצאים בדין .למלאכי מים
ואלו הם בצד  ,אלו הם בצד ימין .למלאכי אש

ומלאכי מים  ,מלאכי אש הם בשמאל .שמאל
  .בימין

אלו  .כיםולפעמים מאירים אלו והאחרים חש
ממונים  ,הן מלאכי רחמים והן מלאכי דין ,ואלו

והללו בעלות  ,הללו בחצות לילה ,ונםבילזמר לר
הם  ,כי המלאכים שבמדור הזה .אור הבוקר

הן מלאכי הרחמים והן  ,בשלמות הראוי להם
 ,ולפיכך שניהם אומרים שירה .מלאכי הדין

ומלאכי רחמים בעלות  ,מלאכי הדין בחצות לילה
 ,ושמו קדשיאל ,וממונה אחד עליהם .הבוקר

להמשיך מטעם שתפקידו  ,אותיות קדשי אל
  .הקדושה מכאן לתחתונים

ורוח צפון  ,כשנחלק הלילה בחצות הלילה. 49
ה בא אז להשתעשע עם הצדיקים "והקב ,התעורר
אז רוח צפון דופק ומגיע לאותם  ,בגן עדן

וכולם  .הממונים על הזמרה בחצות לילה
שיוכלו  ,מזמרים ופותחים את השירה לתחתונים

  .גם הם לומר שירה

נוקבא  ,לילה היא המלכות כי .ביאור הדברים
ן יכי אין בני .ויש בה מיתוק מבינה .א"דז

לפיכך נבחן  .תמתקה בבינההלמלכות מטרם ש
  :בחינות' במלכות ב

מידת חצי לילה  ,שהיא דין ,בחינתה עצמה  .א
  .ןהראשו
  .חצי לילה השני ,ר"מדה ,התכללותה בבינה  .ב

רוח  ,ולפיכך בחצות לילה מתעורר רוח צפון
 ,ב"חוהם כי דרום צפון  .כונה צפוןהמ ,מבינה
והנה  .רוח הזה ממתיק את המלכותהאשר 

רוח ו .תחילה מקבלת המלכות הקטנות של הבינה
כי הארת  .לילה ,נושב ודופק במלכות ,בינה ,צפון

כ מגיע לאותם "ואח .הקטנות מכונה בשם דופק
בהגעת  ,הממונים על הזמרה בחצות לילה

ים הנמשכים ולמלאכ ,הגדלות מבינה למלכות
  .נהממ

הם אומרים  ,י המוחין שמגיעים להם"כי ע
 ,קרובסמוך לאור הב ,וכעלות הבוקר .שירה

חשכה הכפולה שנעשה בסוף הלילה בסמוך ב
אז כל  .קרוהיא מזדווגת באור הב ,לעלות הבוקר

 ,צד הימיןבמלאכי מים  ,מלאכים האחרים
כל מלאכי  ,וכל שאר המלאכים .אומרים שירה
כי שירה היא  .םלהמסייעים  ,מאלהאש שמצד ש
  .בחינת שמאל
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כ צריכים מלאכי הימין סיוע ממלאכי "וע
ברון יחד  ,ש"כמ .שיוכלו לומר שירה ,השמאל
ורה על כל מש .קר ויריעו כל בני אלקיםוכוכבי ב

 .הן מלאכי מים והן מלאכי אש ,המלאכים כולם
עד שישראל למטה  .כי כולם אומרים שירה יחד

  .ותשבחות אחריהםפותחים שירות 
  

להיותם  ,כי מלאכים אלו חשובים מישראל

ולפיכך ישראל  .מדוריםשל המחזה ולמעלה 
אבל המלאכים  .לומר שירה ,ח מהםומקבלים כ

אינם יכולים  ,היפךל ,מדוריםשל המחזה ולמטה 
ז "עד שישראל למטה בעוה ,להמשיך שירתם

 ,כי אלו המלאכים .מתחילים לומר שירה
נמצאים  ,כמו ישראל ,טהלהיותם מחזה ולמ

ח ווצריכים לקבל כ ,פחותים במעלה מישראל
  .להמשיך שירתם ,מישראל

  שבעה מדורים של ארץ עליונה

  חסד, מדור שישי

  ]חסד ,מדורא שתיתאה[

 ,שי קרוב למלכות שמייםימדור השה. 50
ובו  .הנקראת מלכות שמיים ,למלכות הפנימית

וצאים שמתחלקים וי ,ניות ונהרות ונחליםויש א
 ,ר"ניות מוחין דגוא .יםמכונה המלכות  .מהמים

הארות מושפעות ' ג .י"נחלים נה ,ת"נהרות חג
 ,הקרוב אליה ,שיילמדור הש ,ים ,מהמלכות
פ שכל המדורים הם "ואע .י"ת נה"ד חג"שהם חב

ק יש "כי גם בו ,בחינות' מ נחלקים לג"מ ,ק"רק ו
  .ר המיוחס להם"ג

 ,בחינות' מג הנמשכים ,מלאכים ,וכמה דגים
לארבע רוחות  ,חשים בנהרות והנחליםמרַ 

וממונה אחד  .רים ממוניםועליהם יש ׂש .העולם
ממונה על כל המלאכים התחתונים  ,ריאלאֹו

כי הוא ממונה על אותם  .שבמדור הזה
שהיא רוח האחרון  ,שהם מצד מערב ,המלאכים

ורוח מערב  .מ"ג תו"רוחות חו' כי ד .רוחות' דד
שברוח הזה הם  ,כ המלאכים"וע .הוא מלכות

 :מהמלאכים שבשאר הרוחות ,התחתונים במעלה

  .ת"ג ות"שהם חו ,דרום צפון מזרח

ניות וובאותם השעות והרגעים שהא. 51
לצד זה ולצד  ,נוסעים המלאכים כולם ,נוסעות

 .ניות הולכותולאותו הצד שהא ,כלומר .זה
העומד  ,הממונה ,ניות נוסעות לצד דרוםוכשהא
 ,הנמשך מימין ,מיכאלהוא  ,לצד ההוא עליהם
הממונה  ,וכשהאוניות נוסעות לצד צפון .חסד

הנמשך  ,הוא גבריאל ,העומד עליהם לצד ההוא
דרום צפון  ,רוחות' כי ד .גבורה ,מצד שמאל
 .מ"ג תו"ק הם חו"ובו .מ"ב תו"חו ,מזרח מערב

  .גבריאל בצפון ,כ מיכאל בדרום"וע
  

 ,הממונה ,וכשהאוניות נוסעות לצד מזרח
שנוטה  ,לימיןוהוא  ,רפאל ,עליהם שם דהעומ

 ,וכשהאוניות נוסעות לצד מערב .לחסדים
הוא  ,אוריאל ,העומד עליהם לצד ההוא ,הממונה
להיות מערב  .סעוילאחרונה י ,ש"כמ ,לאחרונה

  .רוחות' האחרון לד

  שבעה מדורים של ארץ עליונה

  בינה ,מדור שביעי

  ]בינה ,מדורא שביעאה[

מדור השביעי הוא מדור העליון על ה. 52
שם  .שם נמצאים רק נשמות הצדיקים ,כולם

ומתענגים שם  ,הר העליוןומתעדנים הנשמות בז
 .ר"ג ,הר העליוןוז .תענוגים עליוניםבבמעדנים ו
  .אורות חסדים ,תענוגיםבבמעדנים ו

 ,רק אלו הצדיקים לבדםאלא ולא נמצא שם 
 רק נשמותאלא  ,שלא נמצא שם מלאכים

ושם אוצרות השלום והברכה  ,הצדיקים בלבד
כי  .בינה ,ל שם כבחינה העליונהוהכ ,והנדבה

כ מקבל מהבחינה "ע ,מדור השביעי בינהה
  .בינה שלמעלה ,שכנגדו

והם  .בשבעה מדורים של הארץ למטהכך . 53
ששבעה  .של מעלה יםכולם כעין שבעה מדור

ים בכל ושו ,בעשיה ,המדורים שבארץ התחתונה
 ,הם לשבעה מדורים שבארץ העליונהשל נותבחיה

ובכל שבעה  .צוניות המלכות דאצילותיחשהיא 
מדורים של הארץ התחתונה יש מיני מלאכים 

שיכולים להתלבש בלבוש  ,כמראה בני אדם
ובזה יש הפרש משבעה  .ז כמו בני אדם"עוה

אל שבעה מדורים  ,ארץ התחתונהשל המדורים 
  .בארץ עליונה

שמחזה  ,שנירק במדור הכי בארץ עליונה 
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נמצאים המלאכים שיש  ,מדוריםשל הולמטה 
 רביעימדור ההומ .להם קרבה עם בני אדם

אלא  ,כבר אין להם קרבה לבני אדם ,ולמעלה
כ בשבעה "משא .זיון בהתבוננות מרובהיבח

מדורים בארץ התחתונה יש מלאכים כמראה בני 
 .ואפילו במדורים שמחזה ולמעלה .בכולם אדם

של ץ התחתונה כולה מחזה ולמטה כי האר
כ "נחשבים ג עליוניםמדורים ' ואפילו ד .עליונהה

  .למחזה ולמטה

בכל אבל  .ה"וכולם מודים ומשבחים להקב
אלו שהם מו כ ,המדורים אין מי שישיג כבודו

לעבדו  ,ואלו רואים כבודו כראוי ,במדור העליון
  .ולשבחו ולהכיר כבודו

מתקיים על אינו  ,שנקרא תבל ,ז"העוה. 54
שהם גופים  ,רק בשביל הצדיקיםאלא מדו וע

שבשבילם העולם  ,ז"ם בעוהיהמצוי ,קדושים
 ,כמו למעלה .ובשבילם הוא מתקיים ,נברא

מדור האינו עומד  ,ארץ העליונהשל הבמדורים 
כן  ,רק בשביל נשמות הצדיקיםאלא  ,השביעי

מדור האינו עומד  ,ארץ התחתונהשל הבמדורים 

רק בשביל הגופים של אלא  ,תבל ,השביעי
  .הצדיקים

ובשבילם  ,ז"כלומר שבשבילם מתקיים העוה
 ,כלומר .הכעין ז הז ,כאחד יםשוו םלהיות ,נברא

ארץ התחתונה נמשכים של הששבעה מדורים 
כל  ,ארץ העליונהשל הויוצאים משבעה מדורים 

כ יחס כל "וע .בחינה מהבחינה שכנגדה בעליונה
ה ויך להיות שוארץ התחתונה צרל המדור ש

  .ארץ העליונהל הלאותו המדור ש

אין  ,ארץ עליונהל ן שבמדור השביעי שווכיו
כן המדור  ,שם אלא נשמות בני אדם בלבד

רק אלא אינו  ,ארץ התחתונהל ההשביעי ש
 .בשביל גופים של בני אדם הצדיקים בלבד

וכן גופים  ,י שיש כאן שאר מיני בעלי חיים"ואעפ
והם  ,שבילם נברא העולםאמנם לא ב ,של רשעים

כמו  ,עומדים רק לשמש את הגופים של הצדיקים
והם לא נבראו אלא לשמשני ואני  ,שלומדים

ולפי שאין לכל שאר הבריות  .לשמש את קוני
הם נחשבים כמו שאינם  ,שום ערך לפי עצמם

  .כאן

  שבעה היכלות של ארץ עליונה
  ]היכלות דארעא עילאה' ז[

ארץ הדורים של המ ,םשבעה מדורי .55/1
יש בתוכם שבעה היכלות מסודות  ,ליונההע

הנקראת  ,של המלכות דאצילות ,כלומר ,האמונה
 רקיע .שהם כנגד שבעה רקיעים עליונים ,אמונה
י "ת נה"בינה וחג ,ויש לו שבעה רקיעים ,א"ז הוא
שהם  ,ושבעה היכלות .והיכל הוא מלכות ,שלו

 כנגד שבעה רקיעים ,י שלה"ת נה"בינה וחג
שכל היכל מקבל כל מה שיש בו  ,א"שבז
  .א"הבחינה שכנגדו ברקיעים דזמ

ושבעה היכלות  .ר"ק והיכלות ג"מדורים ו
כי כל העליון  ,שבעה מדוריםתוך מתלבשים ב
ולפיכך כל עליון  .כ לפנימי ממנו"מחברו נבחן ג

ד "וכמו שפרצוף חב .מתלבש בתוך התחתון
ד "כן ההיכלות חב ,ק"מתלבש בפרצוף ו

כל היכל  .ק"שהם ו ,לבשים בתוך המדוריםמת
ובכל היכל משבעה  .בתוך מדור המיוחס לבחינתו

 ,שהם המלאכים ,יש רוחות עליונים ,היכלות
  .הממונים על אותם ההיכלות

  שבעה היכלות של ארץ עליונה

  יסוד, היכל ראשון

  ]יסוד ,היכלא קדמאה[

היכל  ,ההיכל הראשון מלמטה למעלה .55/2
תמנה על נשמותיהם של הש ,יש רוחכאן  .היסוד

י אותיות רחֵמ  ,ושמו רחמיאל ,תגיירוההגרים ש

 .להיותו ממשיך רחמים על נשמות הגרים ,אל
ונהנים  ,והמלאך הזה לוקח אותם נשמות הגרים

  .על ידו מזיו הכבוד שלמעלה
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  שבעה היכלות של ארץ עליונה

  הוד, היכל שני

  ]הוד ,היכלא תנינא[

יש בו רוח אחד  .ודה ,היכל השניה. 56
והוא עומד על כל אלו הנשמות של  ,אהינאל

 .ז ללמוד תורה"שלא זכו בחייהם בעוה ,נוקותית
  .והוא עומד עליהם ומלמדם תורה

בחינות ' כי אין האדם נשלם מטרם שישיג ה
אמנם לא כל אדם זוכה בהם  .י"נשמה נרנח
בעת שהאדם  ,והדבר קשה ביותר .בגלגול אחד

 ,ואינו יכול להזדכך כל צרכו ,ר"ק לג"עובר מו
ואז הוא  .לנשמה חיה יחידה ,ר"כראוי למדרגת ג

ואלו  .ז"בעוה יהצריך למות ולהתגלגל פעם שני
נקראים נשמות  ,ק"שמתים אחר השגת ו

ק "כי ו .ז ללמוד תורה"שלא זכו בעוה ,נוקותית

ז ללמוד תורה "ולא זכו בעוה .נוקותימכונה ת
  .ר"גהשלים לול

א בהיכל ום לביהיו ראוי ומצד בחינתם
אמנם  .ק"ו ,ר"נון שכבר זכו לוכי ,נצח ,השלישי

 ,מתוך שהיכל הנצח אינו מאיר מלמעלה למטה
כ באים להיכל "וע ,אינם יכולים לקבל שם תועלת

מ הוא "מ ,פ שהוא ירידה בערכם"ואע .הוד
שיוכלו לקבל אור שלם מלמעלה  ,לתועלתם

למוד הממונה ל ,ולפיכך מכונה המלאך .למטה
מלשון מועיל  ,אהני אל ,אהינאל ,מהםיע

כי אלו הנשמות משיגים על ידו רווח  .ותועלת
  .ותועלת גדולים

  שבעה היכלות של ארץ עליונה

  נצח, היכל שלישי

  ]נצח ,היכלא תליתאה[

יש בו רוח  .היכל הנצח ,היכל השלישיה. 57
והוא עומד על נשמותיהם של  .אדרהינאל ,אחד

שחשבו  ,כלומר ,ולא חזרו אלו שחזרו בתשובה
 .מתו ,ומטרם שחזרו בפועל ,לעשות תשובה

ולפיכך מכונה המלאך הממונה עליהם בשם 
שפירושו חרטה  ,דרינא אלאותיות הֵ  ,אדרהינאל
להיותו ממונה על נשמות של בעלי  ,ותשובה

 ,םונימענישים אותם בגיה ,אלוו .תשובה אלו
 והוא מקבל ,כ מכניסים אותם לרוח הזה"ואח
 ,בונםיוחושקים ליהנות מזיו כבוד ר .םאות

  .ואינם יכולים ליהנות

 ,נוקותיבנשמות של ת ,שניתבאר בהיכל הכי ה
עולים לקבל תיקון בהיכל  ,ר"שלאחר שלא זכו לג

אבל  .אמנם אלו מתו ולא טעמו טעם חטא .שניה

ר ולא "שהתחילו לזכות בג ,יש שמאריכים ימיהם
שחשבו תכף פ "ואע ,אלא שחטאו ,מתו בקטנותם
אמנם לא הספיקו לגמור  ,לעשות תשובה
תחילה נענשים בונשמות אלו  .תשובתם ומתו

ומשיגים שם  ,כ עולים להיכל נצח"ואח ,םוניבגיה
אבל  .ה"חמדה גדולה ליהנות מזיו כבודו של הקב

  .ודשחברק בשבת ואלא אינם יכולים ליהנות שם 

ועליהם  .בני בשר ,ואלו הנשמות מכונות
א כל בשר ויב ,דשוודש בחוה מדי חוהי ,כתוב

ס יש "כי לע ,ונקראות בני בשר .יילהשתחוות לפנ
מוחא עצמות מכונות ת "חגהש .הרבה שמות

ולפי שהנשמות  .ה מכונות בשר ועור"נוו .גידים
כי  ,כ נקראים בני בשר"ע ,הם בני היכל הנצח

  .בשר הוא נצח

  שבעה היכלות של ארץ עליונה

  ת"ת, היכל רביעי

  ת"ת ,רביעאה היכלא

כאן עומד רוח  .ת"תהוא  ,היכל הרביעיה. 58
 מלאך זה עומד על כל אלו הנשמות .אחד גדריהאל

 כדי להכניסם להתרשם ,ע"של הרוגים על ידי אוה
עד היום  ,ונרשמים בלבוש ,בלבושו של המלך

 .ויותים מלא גְ ידין בגויָ  ,ש"כמ ,ה ינקום בהם"שהקב
אותיות  ,אלולפיכך נקרא הממונה בשם גדריה

ן מקום הניחו לו אבותיו להתגדר ומלש ,גדריה אל
  .ה מתגדר עם נשמות ההרוגים ההם"כי הקב .בו
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  שבעה היכלות של ארץ עליונה

  גבורה, היכל חמישי

  ]גבורה ,היכלא חמישאה[

כאן  .הוא היכל הגבורה ,היכל חמישי .59/1
והוא עומד על כל אלו  .עומד רוח אחד אדיריאל

 ,אדיריאל .שלמו בצד השמאלהוש ,הנשמות

משום  ,בוריגכלומר  ,ואדיר .אותיות אדירי אל
  .שממונה על היכל הגבורה

  שבעה היכלות של ארץ עליונה

  חסד, היכל שישי

  ]חסד ,היכלא שתיתאה[

 ,נשמות הן למעלה מכל הנשמותהואלו  .59/2
והממונה  .הנמצאות במדור הזה העליון על כולם

עומד ושולט  ,לאכיםהעליון על כל המ ,מיכאל
וכמה אלפים ורבבות מלאכים  .הזה בהיכל החסד

ושם  .נמצאים תחת ממשלתו בצד החסד

 ,מתענגים הנשמות של החסידים באור העליון
  .מבינה ,הנמשך שם מעולם הבא

משום שבא  ,היכל השביעי חסר כאןה
 ,להשמיענו את שמות הממונים שעל כל היכל

  .וניםובהיכל השביעי אין שם מלאכים ממ

 פתיחה לשבעה היכלות
מה הם ולמה  ,ן היכלותיויש להבין עני. 1

לסדר בהם את  ,עומדים ההיכלות הללו .עומדים
 בכל אלו הסדרים .ה"בחו של הקבסדר ִש 

כדי להכליל  ,הם כלל אחד ,שבהיכלות
דורים שבהיכלות יכל הס .התחתונים בעליונים

שמטרת  ,הם סדר התכללות התחתונים בעליונים
 .כדי להשרות השכינה בעולם ,איתכללות ההה

  .ונשאר לנו להבין התכללות מה היא

ת התחתונים יהמקור של התכללות ועלי .2
ת יעלי ,ר בדין"מדהשל שיתוף הוא  ,לעליונים

 ,ב"שנעשה בצ ,המלכות והתכללותה בתוך הבינה
קנתה המלכות וכל התחתונים  ,ה זוישמתוך עלי

לקבל  ,ולביחקיקה ובית ק ,הנמשכים ממנה
שהוא השראת  ,המוחין הגדולים של הבינה

  .השכינה בעולם

נקראת  ,ה הכוללת הזאתימבחינת העלי. 3
 ,שהתחתונים ,ורהמשזה  ,המלכות היכל המלך

משיגים על  ,מלכות הממותקתההמשיגים את 
כי אין  .יהים וראיאור עיני ,ר"ידה מוחין דג

י פני המלך שם יורוא ,המלך נמצא אלא בהיכלו
  .הם

 ,תקן למטהיההיכל הראשון מקום שנו
ולאו  .בינה ,להיות כעין של מעלה ,במלכות
 .אלא כל ההיכלות הם כן ,ההיכל הראשוןדווקא 
שהיא  ,מבאר בחינת ההיכלהזוהר הרי ש
והם  .תכללה והייתה כמו הבינההש ,המלכות

  .לפי שבע ספירות שבמלכות ,שבעה היכלות

שבעה הנמצאות ב ,ין המדרגותיאמנם בנ. 4
כי אחר שנמתקה  .הם נמשכות מבינה ,ההיכלות

היא מקבלת המוחין והמדרגות  ,המלכות בבינה
שהם כל המציאות אשר יש בהיכלות  ,ממנה
ובדרך כלל נחלקים המוחין למוחין דפנים  .הללו

המקבלים  ,וכן הכלים .יםימוחין דאחורלו
כלים לנחלקים לכלים דפנים ו ,לתוכם המוחין

התחלקות הזו הוא משום ה ומקור .יםידאחור
 ,שממנה באים כל המוחין והכלים ,שבינה עצמה

  .םיפנים ואחורי ,נתחלקה לשתי בחינות הללו

 ,םיועניין התחלקותה של הבינה לשתי. 5
כי אחר  .א"בינה דא ,נעשה תכף בבינה המקורית

 ,א"שעלתה המלכות למקום בינה דראש א
 ,א"והבינה יצאה משום זה לחוץ מראש א

מיעוט הזה הלא נגע  ,ק בלי ראש"טה לותמעהו
אלא רק במה שהיא  ,ב שלה"בכח ,בבינה עצמה
ת הבינה אור כי עצמּו .ת שלה"בז ,א"נכללת מז

והמשכת הארת חכמה  .חסדים בלי חכמה
  .א"כבר נבחן לעצמות הז ,לחסדים

א למקום "ולפיכך יציאת הבינה מראש א
אינו ממעט את  ,החסר מהשפעת חכמה ,הגוף

א "שהרי גם בעת היותה בראש א ,כלוםהבינה 
כמו  ,ולפיכך נחשבת .אינה מקבלת שם חכמה

 .ס שלו"את חו השיומלב ,א"שעודנה בראש א
צריך להארת  ,הנכלל בבינה הזו ,א"אלא רק ז

הוא  ,א"כשהוא במקום הגוף דא ,ועתה .חכמה
ונבחן  ,תמעט בהרבהההוא  ,חסר משפע החכמה
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 .ת דבינה"חן לזונב .ר"ק בלי ג"ו ,כמו חסר ראש
נחלקה  ,א"ת המלכות לראש איח עליוהרי שמכ

  :יםיהבינה לשת

פ שהיא "שאע .ב שלה"כח ,בחינת עצמותה  .א
 ,ר גמורים נחשבים"מ ג"מ ,סדים בלי חכמהח

א גם "נם בראש אהי מטעם שנבחנים כמו שעוד
 ,לאיןיא ע"בפרצוף או הובחינה זאת נתקנ .עתה

  .למיםשלא נפסק לעוווג יפ בז"שתמיד פב

 ,מ"ת נהי"שכולל חג ,א הנכלל בה"בחינת ז  .ב
ק "ונחשב לו .להיותו צריך להארת חכמה ואין לו

 ,ת"ובחינה זאת נתקנה בפרצוף ישסו .בלי ראש
ם יונבחן לאחורי ,א"המלביש מחזה ולמטה בא

  .של הבינה

אשר הבינה חוזרת  ,אמנם גם לעת גדלות. 6
 אין החכמה מקובלת ,א ומקבלת חכמה"לראש א

אלא רק  ,שהם הפנים דבינה ,לאיןיא ע"לאו
  .אחוריים דבינה ושבע ספירותשהם  ,ת"לישסו

מוחין  ,א נקראים אוירא דכיא"המוחין דאו
אינו ' והי ,להיותם תמיד באור החסדים ,דחסדים
ולפיכך נבחן שיש  .יר שלהם לעולםויוצא מא

 ,א"מוחין דפנים מאו :מיני מוחין' א לקבל ב"לז
ת "כי בעת שישסו .ת"ים מישסויומוחין דאחור
כל התחתונים לן ו"אין לזו ,א"מחוץ לראש א

ולפיכך  .ת"כמו הישסו ,ק בלי ראש"רק ואלא 
ן ולהחזיר "קון הוא להעלות מיתחילת הת

א ממנו "שאז מקבל הז .א"ת לראש דא"הישסו
אמנם עדיין אינו  .הארת החכמה ונשלם בראש

וחין מ ,ת דבינה"להיותו רק מוחין דז ,בשלמות
  .םידאחורי

ולהעלות  ,ן"כ צריכים שוב להעלות מ"וע
א ממנו "ואז מקבל ז .לאיןיא ע"ת לאו"ישסו

ים יוהמוחין דאחור .לאיןיא ע"מוחין דפנים מאו
י "בנה ,ים שלויא בכלים דאחור"מתלבשים בז

והמוחין דפנים מתלבשים  .שמחזה שלו ולמטה
  .שמחזה ולמעלה ,ת"בחג ,בכלים שלו דפנים

מ "מ ,הללו הם אור חסדים בלי חכמהומוחין 
א "כמו שלא יצאו מראש דא ,הם נחשבים

ס "ונבחנים תמיד כמו שמלבישים למו ,מעולם
 ,לאיןיא ע"ס זאת באו"והארת מו .א"שבראש א

והארת המוחין  .נקראת בשם יין המשומר
  .א מכונה בשם אכילה"ת אודעצמּו

 .רו דודיםְכ תו וִׁש ְׁש  ,עיםכלו רֵ ִא  ,כתוב. 7
כלו ִא  ,היכתוב אכילה בלי שתי ,א"באו ,ליוניםבע
רק לאכול הוא  ,כי מי שיש לו נאדות יין .עיםרֵ 

כתוב  ,א"ומשום שיין המשומר שורה באו .צריך
 ,הצריכים לשתות ,ובתחתונים .בהן רק אכילה

כל  .שתו ושכרו דודים ,יהיכתוב שת ,ן"זו
להשקיה צריכים  ,ן והתחתונים"זוה ,הנטיעות

 ,ב אכילהוא כת"כ באו"וע .ת"ישסו ,מנחל העמוק
  .ן"דודים זו ,א"רעים או .יהיב שתון כת"ובזו

אוירא  ,פירושו מוחין דחסדים ,אכילה. 8
יה מוחין דהארת ישת .א"מוחין דאו ,דכיא
כלו ִא  ,לכן .יין המשמח אלקים ואנשים ,חכמה

מטעם  ,חכמה ,חביות ייןשיש להם  ,א"או ,עיםרֵ 
ס "א ומו"בראש אהיותם כמו שעומדים תמיד 

 ,א"שורה תמיד באו ,הנקרא יין המשומר ,א"דא
 ,הנקרא אכילה ,כ צריכים רק אור החסדים"וע

  .ואינם מקבלים יותר שום הארת החכמה
שכל עוד  ,ן"הכוונה על זו ,שתו ושכרו דודים

שחזר  ,ת"שאינם מקבלים הארת החכמה מישסו
ולפיכך  .ק בחוסר ראש"נחשבים לו ,א"לראש א
בים תחילה לשתות יין המשמח אלקים הם מחוי
 הם ת"ומתוך שישסו .ת"ממוחין דישסו ,ואנשים

נבחנים המוחין  ,לאיןיא ע"ק ואחוריים דאו"ו
ז "ואח .יםיק ולמוחין דאחור"שלהם למוחין דו

ן "ומשיגים זו .א"ת ונכללים באו"עולים ישסו
ה יועלי .הנקרא אכילה ,מהם את המוחין דפנים

חנת להתכללות תחתון א נב"ת לאו"זו דישסו
  .שאין המוחין נשלמים זולתה ,בעליון

שאנו  ,מיני מוחין' ומכאן תבין את ב. 9
י "י דאחוריים ונרנח"שהם נרנח ,א"ממשיכים לז

ים ימוחין דאחור ,יניקה ,בוריהנקראים ע ,דפנים
כי מצד הקביעות  .מוחין דפנים ,יניקה ,בוריוע

 ,שושפירו ,ים בלבדיהוא בעיבור יניקה דאחור
ק בלי "ו כלומר ,בחוסר נשמה חיה יחידה ר"נ

י "ן ע"והשאר צריכים להמשיך בהעלאת מ .ראש
  .להיט ותפ"מע

ר "ג ,םיותחילה ממשיכים את המוחין דאחורי
 .המכונים יין המשמח ,ת"דהארת חכמה מישסו

א במוחין הללו "אמנם אין להשהות את הז
ויש  ,להיותם בעיקר מבחינת שמאל ,דאחוריים
ת מן ְׁש ייֵ וַ  ,חונבש "כמ ,חיזה לחיצוניםבהם א

אלא שצריכים  .אוהלול בתוך גַ ְת יִ כר וַ ְׁש יִ היין וַ 
להעלות את  ,תכף להכליל התחתון בעליון

א "שהם או ,ת אל בחינת הפנים שלהם"ישסו
ואז משיגים  .ת"ישסו העליון שלם ,לאיןיע

א "ומשפיעים לז ,א"ת המוחין דפנים מאו"ישסו
  .ן דפניםעיבור יניקה מוחי

כנס היאסור לו לאדם ל ,ועם זה תבין. 10
כמו  ,מחשש שלא יתמשך אחריהם ,בהיכלות אלו

ויש  .היין ויתגלן וישת מ ,ש"כמ ,חושעשה נ
שלא  ,שיש פחד ,מה יש שם באלו היכלות ,להבין

 ?חושתכר נהש ,ושהיא השכרות ,יתמשך אחריהם
המאירים בהיכלות  ,יםיזאת הארת מוחין דאחור

 ,אשר צריכים להיזהר .ת"משכים מישסוהנ ,אלו
אלא להכליל  ,א במוחין הללו"שלא להשהות הז

  .ולהמשיך המוחין דפנים ,תכף התחתון בעליון

 ,יםיא במוחין דאחור"כי המשהה את הז
 ,יין המשמח ,שמרבה להמשיך את המוחין הללו

 אבדמש ,ונעשה שיכור ,דומה כמרבה לשתות יין
  .ם והקליפותיצונייחונעשה מופקר לכל ה ,את דעתו
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ן ישת מיו ,עליו כתובש ,חווזה היה חטאו של נ
לעומת  ,היכלות הטומאה זהו ענייןש .היין וישכר

שכן דרך הטומאה להגביר את  ,היכלות דקדושה
 ,ומכשילים את האדם ,שליטת השמאל על הימין

אלא להמשיך  ,שלא להכליל התחתון בעליון
ובזה  .הבהיותו למט ,ת"ם מישסוימוחין דאחורי

הנמשכים  ,ם לטמא את האנשיםוחכל כ
  .אחריהם

 קונים עליאבל ההיכלות דקדושה מסודרים בת
הנזהרים  ,והצדיקים .התכללות תחתון בעליון

 ,זוכים לקבל מהסדרים שבהיכלות דקדושה ,בהם
עיבור  ,א"וזוכים להמשיך מוחין השלמים מאו

וזוכים להשרות את השכינה  ,דפנים יניקה מוחין
י "ן ע"בהעלאת מ קפידאיך לה ,ומשמיענו .בעולם

פ סדרי "להמשיך המוחין ע ,ט"לה ומעיתפ
  .ולהעלות תחתון בעליון ,הקדושה

בדרך כלל מתחלקים שבעה ההיכלות . 11
היכלות בינה ' מחזה ולמעלה ד ,םילפנים ואחורי

ר ופנים של "הנחשבים לבחינת ג ,ת"וחג
 ,י"היכלות נה' ומחזה שלהם ולמטה ג ,ההיכלות

 .ים של ההיכלותיק ואחור"הנחשבים לבחינת ו
י "היכלות נה' כ צריכים להעלות את ג"וע

  .ת דהיכלות"חגבולהכליל אותם בבינה ו
כי  ,ובדרך פרט יש להבחין זה בכל היכל והיכל

כ נבחן בכל אחד מהם "כל היכל נכלל מכולם וע
 ,יםק ואחורי"ובחינת ו ,ר ופנים"שיש בו בחינת ג
ים שבכל יק ואחור"לות בחינת ואשר צריכים להע

וכן בכל  .ר והפנים שלו"היכל והיכל אל בחינת הג
  .בחינה ובחינה שבפרטיות ההיכל

וכל מה  ,פ שההיכלות כלולים זה מזה"ואע
מ יש הפרש "מ ,שיש בכולם יש בכל אחד מהם

כי בכל היכל יש להבחין  .גדול בין היכל להיכל
ומה שיש בו  ,מה שיש בו מבחינתו עצמו

כי השליטה הוא רק  ,התכללות באחריםהמ
אלא בסיוע ובהשלמה משאר  ,לבחינתו עצמו

ולפיכך  .בל מהתכללות באחריםישק ,הבחינות
  .עיקר הבחינה של כל היכל לדעתצריכים 

הוא המשכת אור  ,ע"שנעשה בבי' קון אית. 12
קון יות ,קון אפשריישזולתו אין שום ת ,החסדים

אמנם  .היסודזה הוא עיקר בחינתו של היכל 
 ,שצריכים להארת חכמה ,ת"ע הם ז"ון שביומכי

 ,ק בלי ראש"וזולתה נחשב בהם אור החסדים לו
ר "ג ,כ צריכים בהכרח להמשיך בחינת ראש"ע

ר "המשכת הגשל קון זה יות .מהארת החכמה
ר נחלקים לפי "כי גם הג .ה"היכלות נו' נתקנו בב
ק שלהם נתקנו בהיכל "והו ,ק"ר וו"עצמם לג

  .חר שבהם נתקנו בהיכל הנצ"והג .ודהה
 ,ק בלי ראש"באופן שבהיכל היסוד נתקנו הו

כי עיבור הוא  .ר"נכלומר  ,שמכונים עיבור יניקה
 ,ר"ועדיין חסר ג .ויניקה אור הרוח ,אור הנפש

הנקראים  ,האורות נשמה חיה יחידה' שהן ג

ר "כ לג"ואלו המוחין נחלקים ג .ביחד מוחין
ר "והג ,תקנו בהיכל ההודק שלהם נ"שהו ,ק"וו

  .בהיכל הנצח

הבחינות ' היכלות הללו ג' י ג"ונשלמים ע
אבל  .י"אורות נרנח' שהם ה ,עיבור יניקה מוחין

' משום שנמשכים מג ,הם רק אורות דאחור
 ,שהם מחזה ולמטה של היכלות ,י"היכלות נה

שלא  ,ונמצא .הנבחנים תמיד לאורות אחוריים
  .מוחין דאחור רק עיבור יניקהאלא נשלמו 

 שהתבארו עיבור יניקה מוחין ועל דרך. 13
 ,היכלות הראשונים שמחזה ולמטה' בג ,דאחוריים

' בג ,דפנים עיבור יניקה מוחיןכן מתבארים 
 ,ק"ו ,רביעיהיכל ההש .היכלות שמחזה ולמעלה

כמו ההיכל  ,אור החסדים ,עיבור יניקה דפנים
כמו  ,ק דמוחין דפנים"ו ,חמישיוהיכל  .הראשון

ר דמוחין "ג ,שישיוהיכל  .באחוריים השניהיכל ה
היכל השלישי הכמו  ,מקום יציאת המוחין ,דפנים

  .יחידההוא היכל השביעי הו .באחוריים

 .הרי כל היכל מיוחד בעצמו שונה מחברו
ומה  ,כל ההיכלות כלולים יחד זה בזה ,אמנם

ז "אבל עכ .יש בכל אחד מהם ,שיש בכולם יחד
  .וחדת שולטת בכל היכל והיכלבחינת עצמו המי

  :מיני התכללות' יש בעיקר ג. 14

שהיא התכללות  ,התכללות הכוללת  .א
  .המלכות בבינה

התכללות עיבור יניקה מוחין דאחוריים   .ב
  .בעיבור יניקה מוחין דפנים

שכל תחתון  ,התכללות התחתון בעליון  .ג
  .נשלם מהעליון ומשלים את העליון

כי  ,צריכים זה לזהבאופן שכל שבעה היכלות 
ומתוך שכל שבעה היכלות  .משתלמים זה מזה

לפיכך  ,וכל שיש בכולם יש בכל אחד ,כלולים יחד
  .מיני התכללות גם בכל היכל' יש להבחין כל ג

 .תכללות ממין השלישיהונבאר את ה. 15
ק "שהחסדים בהיכל היסוד נבחנים לו ,תבארה

ל מחויב היכ ,וכדי להשיג בחינת ראש .בלי ראש
וכן  .היכל הוד ,שניהיסוד לעלות להיכל ה

דת יפ שהמוחין מקובלים רק במ"שאע ,מתבאר
מ מקום יציאת "מ ,ר"ק דג"שהוא ו ,היכל הוד

כי אם בהיכל  ,מוחין הללו אינם בהיכל הוד
מוכרח היכל הוד לעלות  הז ולפי .נצח ,השלישי

כדי לקבל ממנו המוחין  ,כלל בהיכל הנצחיולה
ל היסוד מוכרח לעלות להיכל הרי איך היכ .שלו
  ?והיכל הוד להיכל נצח ,הוד

י "אמנם כמו שהתחתון נשלם מהעליון ע
כי  .כן העליון נשלם מהתחתון ,תו אליויעלי
שזולתו  ,ועיקר המוחין הם אור דחסדים התחלהה

 ,ולפיכך צריך היכל היסוד .אין שום תיקון אפשרי
שאז  .לעלות להיכל הוד ,שבו אור החסדים

  .היכל ההוד בחסדים של היכל היסודמשתלם 
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פ שמקום יציאת המוחין בהיכל "אע ,וכן
מ לולא היכל "מ ,ר דמוחין"ר דג"להיותו ג ,הנצח
לא היה יכול לגלות שום  ,שעלה אליו ,ההוד
ר "המוחין דג ,כי בחינת היכל הנצח עצמו ,מוחין

ונשארים רק המוחין  ,נעלמים תכף ,ר"דג
כ "וע .ר"ק דג"ושהוא  ,המקובלים בהיכל ההוד
שזולתו לא  ,ת היכל ההודיצריך היכל הנצח לעלי

  .היה יכול לגלות שום מוחין כלל
גם העליונים צריכים איך  ,רתבאהו

כי היכל ההוד צריך לאור  .להתכללות התחתונים
היכל השלישי צריך הו .החסדים שבהיכל הראשון

  .שניק שבהיכל ה"למדידת הו

מוחין  תבאר בעיבור יניקההז ש"ועד. 16

 ,היכלות העליוניםה שלושתכן הוא ב ,דאחוריים
 רביעיכי היכל  .שהם עיבור יניקה מוחין דפנים

 .וצריך למוחין ,עיבור יניקה דפנים ,אור החסדים
ר "ק דג"ששם המוחין דו ,חמישיכ עולה להיכל "ע

  .המקובלים לעולמות ,דפנים

 .שישיאמנם מקום יציאת המוחין בהיכל ה
וכן  .שישילעלות להיכל  חמישיכ צריך היכל "וע

 שישיהיכל ההכי  .העליונים צריכים לתחתונים
כמו  ,ק"לבחינת מדידת הו ,חמישיצריך להיכל ה

צריך להיכל  חמישיוהיכל  .השלישיו השניבהיכל 
העמוד נוקב כל ו .כדי לקבל ממנו החסדים ,רביעי

 ,יחדויכדי שכל הרוחות ית ,היכלות כולםה ותגג
 .לכללהיות כרוח אחד 

  א דבריאה"אושל שבעה היכלות 
כמו  ,בונוילה לרימי הוא שיודע לסדר התפ. 60
לתו יבשעה שהיה צריך לו לסדר תפ ,משה

ובשעה שהיה צריך לו לקצר  .באריכות הסדר
כי בשעה שמשה היה  .כ לקצר"ידע ג ,לתויבתפ

 כראשונה 'הואתנפל לפני  ,כתוב ,צריך להאריך
ובשעה שהיה צריך  .ארבעים יום וארבעים לילה

  .א נא להפָ אל נא ְר  ,כתוב ,לקצר

 ,לה ממשיכים מוחין לנוקבאיי התפ"כי ע
והמשכת הארת החכמה הוא  .להיהנקראת תפ
דת האורך רומז תמיד יכי מ .להיבאריכות התפ

והמשכת אור החסדים היא  .להארת החכמה
דת ידת הקיצור דבוק במיכי מ ,להיבקיצור התפ

  .החסדיםהרומזת על אור  ,הרוחב

מצאתי בספרי הקדמונים  ,אמר רבי שמעון
שהן סודי  ,ר המדרגותואיך לקש ,את הסדר

ביאורי שבעה  ,כלומר .בקשר אחד ,סודות
מדרגות או יותר זה ' חוד ביי הוא ,קשר .היכלות

שיאירו יחד בהארה משותפת אל  ,בזה
לה ישצריכים לפעמים לסדר התפ .התחתונים

ם להמתיק ולפייס יחודיייחד יול ,באופן הראוי
לקרוע הרקיעים ולפתוח  ,בונו כראוייאת ר

 ,ולא יהיה מי שימחה בידו .השערים והפתחים
  .שלא יוכלו המקטרגים לקטרג עליו

החוצים את  ,ב"פירושם סיומים דצ ,רקיעים
' וג .ר"ק חסר ג"בו אותן המדרגות ומשאיר

ונעשו  ,מאצילות חוץע יוצאים ל"עולמות בי
מלבד בעת  ,קביעותהוא ב ךכו .אלמות דפרודוע

 ,ט"ומעי עבודה "ע ,ן"שהצדיקים מעלים מ
 ,ק"מלמעלה מטבור דא ,א"וממשיכים הארת צ

ממקום בינה  ,הנה אז הארה זו מורידה הרקיע
 .א"כמו שהיא בצ ,בחזרה למקום מלכות
 ,מ דכלים למדרגתם"וחוזרים בינה ותו

' וכן ג .ר דאורות"ס דכלים וג"ומשלימים ע
  .ע חוזרים ונעשים אצילות"עולמות בי

הרי שהצדיקים בעבודתם מבטלים הגבולים 
וממשיכים המוחין  ,המכונים רקיעים ,דקטנות
ועניין זה נבחן שהם קורעים את  .דגדלות

שהם קורעים ומבטלים את הגבולים  .הרקיעים
 אע לפרוד"עולמות בי' המוציאים ג ,דקטנות
 וכן נבחן .ומחזירים אותם לאצילות ,מאצילות

כי  .לפתיחת השערים והפתחים של ההיכלות
 ,אע בפרוד"נמצאים בי ,מבחינת הקביעות

העומדים במקום בינה של כל  ,בת הרקיעיםימס
השפע כ אין הצדיקים יכולים לקבל "וע .מדרגה
ונבחנים ששעריהם ופתחיהם  ,ההיכלותמ שלהם
  .פתחויוהממונים שומרים עליהם שלא י ,סגורים

וקורעים ומבטלים  ,ן"וכשהצדיקים מעלים מ
 ,נבחן ,ע לאצילות"ומעלים בי ,אותם הרקיעים

והצדיקים נכנסים  ,שהשערים והפתחים נפתחים
 .ס מאצילות"ומקבלים שם שפע א ,בהם

ולכן  .והממונים לא יוכלו למחות ולעכב אותם
  .ולא יהיה מי שימחה בידו ,נאמר

שיודעים לפייס את  ,אשריהם הצדיקים
 ,ולהשרות השכינה בעולם ולבטל הגזרות ,בונםיר

שלא ישלטו  ,ולהסיר בעלי הדין ,ולהוריד ברכות
שהצדיקים בעבודתם ממשיכים הארת  .בעולם

ר "ומבטלים את ג ,ק"שלמעלה מטבור דא ,א"צ
ומחזה שלהם ולמטה את  .ופנים של ההיכלות

אשר כל הגזרות  ,הגורמים קטנות ,הרקיעים
  .והדינים נמשכים מהם

בונם ולבטל יפייס את ראיך ל ,הרי שיודעים
ר "הם ממשיכים אורות דג הז י"שע ,הגזרות
שזה השראת  .ע לאצילות"ומעלים בי ,למדרגות

הורדת הברכות וביטול בעלי  ,השכינה בעולם
  .הדין

מי יגלה עפר  ,קם רבי שמעון ואמר. 61
 ,ה"ימינו של הקב ,אברהם החסיד ,מעיניך

לות יוהתחלת התפ ,שגילה לך סוד הסודות



 'בראשית ב  24

תגלו לך הו ,לת שחריתיתפשזה תיקון  ,םבעול
  .ההיכלות של מלך העליון

והם נמצאים  ,שבעה היכלות קדושים הם. 62
שבעלי הדין הוסרו מהם  .עם שערים כהלכה

 .כנס בהיכלות האלוילה ,הראוייםונפתחים לכל 
כי מי שיודע  .חודית היוליובכל היכל נכנסות תפ
 יחודייחד היול ,בונוילפייס ולהמתיק לר

ולקשור  ,יכנס בכל ההיכלותהשיודע ל ,בשלמות
כל רוח  .רוח ברוח ,היכלות בהיכלות :קשרים

  .תחתון ברוח העליון ממנו
בצר ' ה ,דים הללו כתובויחיועל הקשרים וה

 ,כי בצר פקדוך .מּוָסרָך ָלמון לחש קּוצָ  ,ְּפָקדּוךָ 
ואז  .יסוד ,עליוןהוא קשר רוח המלכות ברוח 

כי היסוד פוקד  ,קידהנקראת המלכות בשם פ
תם של יסוד ומלכות יהוא עלי ,צקון לחש .אותה

ונקראת  ,ת"שאז נקשרת המלכות בת ,ת"אל הת
וקולה לא  ,ש"כמ ,לה בלחשיאז המלכות תפ

  .אלא קול הבינה ,שמעיי

 ,לחש .כי צקון פירושו תפילה ,צקון לחשו
ית המלכות יהוא על ,מוסרך למו .לה בלחשיתפ

אשר שם  ,א"באו להתקשר ,ת"ויסוד ות
 ,בוריקול ודעניין ת ומלכות ב"מזדווגים ת

א "ומוחין דאו .לה מתקבלת ברצון שלםיוהתפ
שמע בני מוסר  ,ש"כמ ,מוסר יםנקרא ,לאיןיע

 ,ת"כי בן הוא ת .מךיטוש תורת איאביך ואל ת
מוסרך  ,ש"כמ .א משפיע לו מוסר ותורה"שאו
הרי  .מ"לתו ,למו .א"מוחין דאו ,מוסרך .למו
 ,כתוב הזה מרומזים כל העליות והקשריםשב

שהם  ,א"מ עד המוחין דאו"ווג תויהצריכים לז
  .ר"מוחין דג

  א דבריאה"אושל שבעה היכלות 

  יסוד, הספיר ִלְבנת ראשוןהיכל 
 ,מלכותההיכל היסוד ו ,היכל הראשוןה. 63

ותחת רגליו  ,ועליו כתוב .ראשון מלמטה למעלה
שיש  ,הסודות וזהו סוד .הספיר ִלְבנתכמעשה 
כמו האבן  ,והוא מאיר .הנקרא ספיר ,כאן רוח

לחסד  ,צדדים' מתנוצץ לב .הנקרא ספיר ,טוב
אור החסד שבו  .אורות נפרדים' והם ב .ולגבורה
  .י"ח ויורד באו"עולה באו

למעלה ולמטה  ,והוא לבן ומתנוצץ לכל צד
סתום  ,אורו תלוי .ק"לו ,רוחות העולם' ולד
כי  ,בלי להחליט לצד אחד ,תלוי באמצע .וגלוי

ואפשר לומר  ,אפשר לומר שהוא אור סתום
  .שהוא אור גלוי

' אורות לד' מתפרדים דהזה מאור החסד . 64
 .אור הגבורה שברוח ספיר ,שניוהוא אור  .צדדים

ואור זה רק  ,ק"והטעם שאור הראשון מאיר לו
אורות הללו הם זכר ונקבה ' כי ב ,רוחות' לד

 ,ת שבו"ד חג"הזכר לחב ונבחן .שברוח ספיר
כ "וע ,מ שבו"והנקבה נהי ,ק"כ מאיר לו"וע

האורות הם אור ' וכל אלו ד .רוחות' מאירה לד
הנוצץ למראה  ,נר הדולקהכמו האור של  ,אחד
 ,ואורות הנר עולים ויורדים .ם של בני אדםיעיני

 ,מתוך האש של אור הנר הדולק ,והולכים ושבים
  .וכולם אור אחד

' המאירים לד ,אורות' לו דכמו כן הם א
המתנועע לכאן  ,שהם רק אור אחד ,צדדים
וכל אלו האורות נוצצים  .כדמיון אור הנר ,ולכאן
ונוצצים כעין  .בצבע אדום ללָ שת ָק וה נחכמרֶא 

כי אפילו אור הגבורה האדום  .לימין ,שת קללונח
מ הוא "מ ,שהארתו לצד שמאל ,שברוח הספיר

  .עצמו עומד לימין ההיכל

 ,נהבָ הנקרא לְ  ,לשמאלו של ההיכל יש רוח. 65
ונכנסים זה  .הנקרא ספיר ,שוןארהנכלל ברוח ה

 ,אורו של הרוח הזה הוא אדום ולבן כאחד .בזה
אורות הראשונים ' משום שיוצא ונמשך מאלו ב

כ "וע ,שהם אור לבן ואור אדום ,שברוח ספיר
אבל הם בו  ,הגוונים הללו' נמצא גם הוא בב

  .ווג כאחדיבז

לבנה באים ומגיעים  כאשר האורות של רוח
ונכללים  ,אל האורות הראשונים של רוח ספיר

נראים אז רק אורות הראשונים  ,בהם ונעשו אחד
ואורות האחרים של רוח לבנה אינם  ,לבדם

ולא  ,ש"כמ ,מתגלים ואינו ניכר שנכנסו בהם
וזהו התכללות רוח  .ִקְרֶּבָנהנודע כי באו אל 

 ,והתכללות אורות באורות ,שנעשה אחד ,ברוח
  .שנעשו אחד

הר משמיענו כאן סדר התכללות תחתון וזהו
' שהם בג ,םידאחורי שעיבור יניקה מוחין ,בעליון

צריכים להכליל  ,י שמחזה ולמטה"היכלות נה
שהם בהיכלות  ,דפנים בעיבור יניקה מוחיןאותם 

ובדרך פרטיות  .וזהו בדרך כלל .שמחזה ולמעלה
שצריכים  ,מוחין האלו בכל היכל מיני' נמצאים ב

רוחות ' ובזה תבין ב .ם תמיד זה בזהאות לולכל
 רוח לבנהש .מיני מוחין' הכוללים ב ,ספיר ולבנה

 ,ם שבהיכל זהיעיבור יניקה מוחין דאחורי היא
ורוח ספיר הוא עיבור יניקה מוחין דפנים 

  .שבהיכל זה

האורות של רוח לבנה באים ומגיעים אל ו
 ,ונכללים בהם ,ונים של רוח ספירהאורות הראש
 ,יםיעיבור יניקה מוחין דאחור ,כי הרוח לבנה

עיבור יניקה מוחין  ,צריך להכליל ברוח ספיר



 25  א דבריאה"שבעה היכלות של או    

עד  ,צריך להתבטל לגמריכי  .ונעשו אחד .דפנים
עיבור ו .שלא יהיה ניכר כלל מרוח לבנה ואורותיו

עיבור יניקה מוחין  ,ר"יניקה מוחין דפנים הוא ג
ר ורוח "שרוח ספיר ג ,נמצא .ק"הוא ום ידאחורי
ר "כי מחזה ולמעלה תמיד בחינת ג ,ק"לבנה ו

  .ק"ומחזה ולמטה ו

אורות ' ב ,צדדים' רוח ספיר מתנוצץ לב
 ,מאיר לצד ימין ,חסדים ,אור לבןש ,נפרדים

מאיר לצד  ,אור גבורות ,ואור אדום כנחושת קלל
אלא  ,ווג זה עם זהישאינם בז ,ורהמוזה  .שמאל
אורו של הרוח הזה  ,אבל רוח לבנה .נפרדים שהם

ש להם י ,אור לבן ,כי החסדים ,אדום ולבן כאחד
כ אומר שהם "ע .אור אדום ,ווג עם הגבורותיז

  .מאירים כאחד

בחינת לא בר דכל מדרגה "גש ,והטעם הוא
להיותן  ,ווג על הגבורותישאין בהם ז ,נודע

ת "ורק ז .כ הן אור חסדים מכוסים"וע .מנעולא
ווג על ישיש בהן ז ,כל מדרגה בבחינת נודעד

כ "וע ,להיותן בבחינת מסך דמפתחא ,הגבורות
 ,שברוח ספיר ,ונמצא .ממשיכים אור חכמה

כ אורות "וע .ווג על הגבורותיאין ז ,ר"שהיא ג
כ ברוח "משא .החסדים שבו נפרדים מגבורות

יש בו  ,ת המתוקנים במפתחא"שהוא ז ,לבנה
אורו של ש ,ונאמר .ורותווג בין החסדים והגביז

  .ווגיבז כלומר ,הרוח הזה הוא אדום ולבן כאחד

שעיבור יניקה מוחין דפנים נמשכים  ,והתבאר
 ,חסדים מכוסים ,מוחין דאכילה ,לאיןיא ע"מאו
אורו תלוי סתום  ,רוח ספירו .עיםכלו רֵ ִא  ,ש"כמ

כ "ע ,א"פנים הנמשכים מאוהכי להיותו מ .וגלוי
כי אורות  ,א סתוםושה שאפשר לומר ,אורו תלוי

 .עיםכלו רֵ ִא  ,ש"כמ ,א הם חסדים מכוסים"דאו
להיותם מלבישים  ,שהוא גלוי ,וגם אפשר לומר

רק לאכול  מי שיש לו נאדות ייןכי  ,א"ס דא"לחו
פ "חשבים לחכמה ממש אענכ הם "וע .הוא צריך

אם  ,רעְכ שהאור תלוי בלי הֶ  ,באופן .שהם חסדים
  .א גלוי או סתוםוה

תחתונים הרקיעים ' זה מאירים ב ובהיכל
ת "ת .הנקראים שמי השמיים ,רקיעים האלוהמ

נקראת  ,ת"לת העיהמשפ ,בינה .נקרא שמיים
ומתוך ששבעה היכלות הללו הם  .שמי השמיים

הם מקבלים משבעה לכן  ,בינה ,א דבריאה"מאו
כי כל  .של הבינה ,הרקיעים של שמי השמיים

  .ון ממנהבחינה מקבלת מהבחינה שכנגדה בעלי

היכל התחתון הומתוך שהיכל זה הוא 
' ומאירים בו ב ,היכל יסוד ,שבשבעה היכלות

שהיא  ,רוח ספיר יסוד ורוח לבנה מלכות ,רוחות
רקיעים ה' לכן מקבלים מב ,עטרת יסוד שבו

של יסוד ומלכות  ,התחתונים של שמי השמיים
' ומשמיענו כאן ב .שבעה רקיעים של הבינה

  :דברים

 ,א"הוא בשבעה היכלות דאו שהמדובר  .א
  .ז רומז שמקבלים משמי שמיים"שע
מ יש בו "מ ,פ שהוא היכל יסוד בלבד"שאע  .ב

רקיעים ה' שמקבלים מב ,אמרנז "וע .גם מלכות
  .מלכותממיסוד ו ,התחתונים

נבראו  ,רוחות הללו' מהתנוצצות ב. 66
 ,וים כדיניהם של החיותושדיניהם ש ,האופנים

נשאם יובה ,דּומדם יעמֹוועבלכתם ילכו וב ,ש"כמ
 ,ועל האופנים כתוב .ניםנשאו האופַ ימעל הארץ י

בוערות  ,ם כגחלי אשודמות החיות מראיה
 .היא מתהלכת בין החיות ,כמראה הלפידים

מ הם "מ ,ם חיותלה פ שהכתוב קורא"שאע
 ,אלא מתוך שדיניהם כדין של החיות ,אופנים
  .ם חיותלהקורא 

 ,רוח הקדוש ?ומי היא מתהלכת בין החיות
 ,ש"כמ ,המאיר להן .המקום שיצאו ממנו ,לבנה
הרוח  ,כלומר .גה לאש ומן האש יוצא ברקוונ

 .גה לאשוונ ,ועליה כתוב ,המלכות ,הקדוש לבנה
שמתוך שהיא מתהלכת בין  ,עליה כתובכ "וע

להיותה  ,כגחלי אש בוערות םכ מראיה"ע ,תוהחי
 .שממנה נמשכים אש וברקים ,בחינת נוגה

רוח לבנה ברוח  ,בעת שנכלל רוח ברוח .67
המוטלת  ,יוצא מהם מאור של חיה אחת ,ספיר

רוח ספיר הוא עיבור יניקה  .על ארבע אופנים
א "המקבל חסדים מכוסים מאו ,מוחין דפנים

רוח לבנה עיבור  .עיםכלו רֵ ִא  ,ש"כמ ,לאיןיע
שמקבל מוחין דהארת  ,םייניקה מוחין דאחורי

וכדי  .שתו ושכרו דודים ,ש"כמ ,ת"חכמה מישסו
' נוהג ב ,בחינות מוחין הללו' להוציא תולדות מב

  :הרוחות' ווגים בבימיני ז
 ,הרוחות זה בזה' מטרם שנכללו ב ,'ווג איז  .א

ואז יש יכולת ברוח  ,אלא ששניהם מתנוצצים
מבחינת המוחין  ,לבנה להוליד תולדות כיוצא בו

 ,ש"כמ ,ת"המקובלים מישסו ,דהארת חכמה
 .והם הנקראים אופנים ,ושכרו דודים שתו
נבראו האופנים  ,רוחות הללו' מהתנוצצות בש

  .האלו
 ,הרוחות זה בזה' אחר שנכללו ב ,'ווג ביז  .ב

ולא נודע  ,ש"כמ ,ונעשו כמו רוח אחד ואור אחד
שהרוח לבנה עם אורותיו נכלל  .ִקְרֶּבָנהכי באו אל 

דו ווג הזה נוליזהומ .לגמרי ברוח ספיר ואורותיו
שהם חסדים  ,ספירהרוח מהמוחין של  ,תולדות
כי רוח לבנה  .אכלו דודים ,ש"כמ ,מכוסים

 ,תבטלו ונכללו בספיר ואורותיוהואורותיו 
  .ותולדות הללו נקראים חיות

יוצא מהם  ,ובעת שנכלל רוח לבנה ברוח ספיר
שהחיות הם  ,באופן .מאור של חיה אחת

 ,דפניםובהם מוחין  ,מיוחסים בעיקר לרוח ספיר
והאופנים הם מיוחסים לרוח  .עיםכלו רֵ ִא  ,ש"כמ

ְשתו וִשכרו  ,ש"כמ ,יםיובהם מוחין דאחור ,לבנה
  .דודים
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 ,יםיא במוחין דאחור"אסור להשהות את הזו
אלא שצריכים  .אחיזה לדינים לתתכדי שלא 

 .ים במוחין דפניםילכלול תכף את המוחין דאחור
כלל ילה ,םימוחין דאחורי ,כן צריכים האופנים

יוצא מהם  ,לכן נאמרו .מוחין דפנים ,בחיות
 .מוטלת על ארבע אופניםה ,ור של חיה אחתמא
  .מה לאחדינכללו בה בחיה ונעשו עכי 
כגחלי אש  םמראיה ,על האופנים כתובו

כ "ע ,םיכי להיותם מוחין דאחורי .בוערות
 ,רוח הקדוש ,ורוח לבנה .כגחלי אש םמראיה

 ,המקום שיצאו ממנו ,לבנה .מתהלכת בין החיות
כי בהיות האופנים מיוחסים רק  .ומאיר להן
כ מראיהם "ע ,םישבו מוחין דאחורי ,לרוח לבנה

 ,ם בחיותאות לווצריכים לכל ,כאש וברקים
  .הדינים שבהם כוחלבטל 

וים כדיניהם של ושדיניהם ש ,האופנים האלוו
מהם יונעשו ע ,מהתכללותם בחיות ,החיות
כמו  ,באו אל קרבנה עד שלא נודע כי ,לאחד

בלכתם  ,כ כתוב"וע .שנכללו המולידים זה בזה
נשאם מעל הארץ יובה ,דּוילכו ובעמדם יעמֹו

כי הרוח  .כי רוח החיה באופנים ,נשאו האופניםיי
תבטלו אל רוח החיה הנכללו ו ,והאור שבאופנים

 ,רק רוח אחד ואור אחדאלא ואין בהם  ,שעליהם
  .רק רוח החיה

צורה של  ,א כאריהיה ,והצורה של החיה
 ,אור לבן ,כי להיותה נמשכת מרוח הספיר .חסד

החיה שולטת  .כ צורתה כאריה"ע ,ולבן הוא חסד
 .אופנים אחרים) 13,000,000(וא ּביג מאה ר"על י

והיא שולטת על אלו  ,כנפי החיה הם ככנפי הנשר
  .בוא אופניםיג מאה ר"י

 גלגלים נוסעים' כי בד ,ג מאה ריבוא"המספר י
והם  ,ֲאָדנים' ולכל גלגל ג ,אופנים' כל אחד מד

רוח הספיר שולט  .אדנים בארבע גלגלים) 12(ב "י
לגלגלים  ,ומקיים לכולם ,כי ממנו יצאו ,על כולם

כ הוא מצטרף "וע ,וממנו הם ניזונים ,אדניםלו
  .ג"מהם לייע

ג מאה ריבוא "החיה שולטת על יש ,ונאמר
לים שבכל גלג' שבד ,ב אדנים"היכי  .אופנים
 .ג"הם י ,מהםיעם רוח ספיר המצטרף ע ,אופן

ג הוא הארת "כי המספר י ,ג מאה ריבוא"י
שהוא  ,ת דאצילות"הנמשך מישסו ,החכמה
ולפיכך להיותם מבינה  .א"שמקבלת מא ,בינה

ולהיותם  .ג מאות"הם י ,שספירותיה מאות
  .בואיג מאות ר"הן י ,בואישספירותיו ר ,א"מא

קביעות בחיה יש ינת הבחמ .ביאור הדברים
אמנם כשמקבלת  .מ"ב תו"אופנים חו' רק ד

דות יג מ"ששורשה י ,הארת החכמה מלמעלה
ארבעה אז מתפשט כל אופן מה ,א"הרחמים דא
מ שמחזה "ב תו"בחינות חו' שד ,לפרצוף שלם

ת "ב ות"בחינות חו' וג ,גלגלים' ולמעלה מכונות ד
 ומחזה ולמטה .אדנים' שמחזה ולמטה מכונות ג

 ,אדנים' כ אין כאן ד"וע ,חסר בחינה אחרונה
  .אדנים 'רק גאלא 

הללו עולים ונכללים בכל גלגל  אדנים' אמנם ג
בחינה הכדי לקבל מהם את  ,שמחזה ולמעלה

' שיש בכל גלגל ג ,ולפיכך נבחן .מלכות ,אחרונהה
ועם רוח  .לכל אופן ב אדנים"שביחד הם י ,אדנים
יק את מספר ומדי .ג"הם י ,המאיר בהם ,ספיר

כי הארת החכמה תוכל  ,ג רק באדנים לבדם"י
כ "וע .ששם האדנים ,להתגלות רק מחזה ולמטה

שורה רק על  ,הרומז להארת חכמה ,ג"מספר י
  .האדנים בלבד

 .פנים לכל אחד' האופנים יש ד' לאלו ד. 68
הצדדים של ' פנים מסתכלים לד' וכל אלו ד

ת קבל היא ,הסתכלות .העומדת עליהם ,החיה
פני  ,פני נשר ,פני שור ,פני אריה :פנים' ד .השפע
הצדדים ' וכן ד .מ"ב תו"בחינות חו' הם ד .אדם

 ,ולפיכך .מ שבה"ב תו"בחינות חו' שבחיה הם ד
ן מסתכל ומקבל שפעו מהבחינה כל פנים שבאופַ 

  .צדדים שבחיה' שכנגדו בד

הם  ,האופנים נוסעים תחת החיה' כשאלו ד
שנכללים זה  ,ם זה בזהנכנסים זה בזה ונאחזי

 ,על דרך שכתוב ,ומקבלים סיוע זה מזה ,בזה
כדי  ,שה אל אחותהימקבילות הלולאות א
  .כנסו זה בזהיוי ,שיתכללו אחד בחברו

נשמע קול נעימות  ,כשאלו הגלגלים נוסעים
 ,כלומר .בכל אלו צבאות של מטה למיניהם

  .שהשפע הנעים שלהם מגיע לכל הצבאות של מטה

הכוחות לחוץ  נבדליםההיכל הזה מתחת . 69
להשפיע לכמה צדדים שברקיעים  ,מההיכל
ני ההנהגה אל ישמהם משתנים עני ,שלמטה

העומד  ,עד שמגיעים אל כוכב שבתאי ,התחתונים
כי שבעה כוכבי  .שבעולם העשיה שניברקיע ה

צדק  שבתאי :הנקראים ,לכת עומדים שם
ם יימהם באים כל השינו .גה כוכב לבנהומאדים נ

כב הראשון שבתאי מקבל והכ .והתמורות בעולם
 .שבשבעה היכלות דבריאה ,היכל התחתוןמשפעו 

  .כבים משאר ההיכלותוושאר הכ

שהוא  ,שהרי שבתאי ,ולכאורה הסדר הפוך
היה צריך לקבל  ,כביםוהעליון משבעה הכ

היכל הולא מ ,היכל העליון שבשבעה היכלותהמ
ון התחתהכוכב שהיא  ,ולבנה .התחתון הזה

היכל הלקבל מ כהה צרייתהי ,כביםומשבעה כ
ין יויש ענ .ולא מההיכל השביעי ,התחתון הזה

העליונים  ,כי בכלים .פכי מאורות לכליםוה
שהתחתונים  ,והיפוכם באורות ,דלים מתחילהג

  .נכנסים תחילה

 ,יסוד ,היכל התחתוןהבעת שמאיר  ,ולפיכך
 ,כביםונמצא מתלבש האור בכלי העליון של הכ

 ,הוד ,שניהיכל ההכשמאיר גם  ,כ"ואח .אישבת
כשמאיר  ,כ"ואח .כב צדקומגיע האור גם לכ
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עד שמאיר  .כב מאדיםומגיע האור לכ ,היכל נצח
אז מגיע האור לתחתון  .היכל השביעיה

  .הלבנה ,כביםושבכ

עולמות התחתונים מסתכלים להיכל זה הכל 
בחינה התחתונה משפיעה הכי  .שפע שלהםלקבל 

משם ניזונים כל  .ת שלמטה ממנהלכל המציאו
וכולם מסתכלים לקבל שפע  ,הנמצאים בהיכל זה

וזהו ההיכל שנקרא לבנת  .ח מרוח הספירווכ
שהאחד נקרא  ,רוחות שבו' מטעם ב ,הספיר
  .ִלְבַנת שניוה ,ספיר

 ,כולל בתוכו רוח הלבנתהרוח הספיר . 70
כאור השמש  ,עולה אורו ויורד ואינו נפסק לעולם

בהיות רוח הספיר כולל בתוכו את  .יםשבתוך המ
ווג שלא יהוא נמצא בז ,הנוקבא שלו ,רוח הלבנת

 ,ח העולה"י היורד והאו"והאו ,נפסק לעולמים
י "או ,עולה אורו ויורדו .מאירים בהם כאור אחד

ח "י והאו"והאו ,ואורו אינו נפסק לעולם ,ח"ואו
המאיר ומחמם  ,מחוברים יחד כאור השמש

מעורב ומחובר בכל חלקי  שחום השמש ,המים
  .המים

חוץ מהרצון של אדם  ,אין מי שישיג את הרוח
 .שנכנסה באותו ההיכל ,ח התפילהוצדיק בכ

 ,יחודיםייחד יל ,והתפילה עולה לקשור קשרים
אז מתעטף הרוח  .הזה רוחהבשלמות בהשראת 

מה להיכל יועולה ע ,ושמח עם התפילה ,באור
 ,שכאןכדי שהרוח  ,להתקשר בקשריו ,השני

 ,שנייתכלל שם בהיכל ה ,שכלול בו רוח הלבנת
  .ברוח שלמעלה ממנו אשר שם

שעלה להיכל  ,שנישכלול בו רוח ה ,ורוח שכאן
גם החיה והאופנים כלולים יתו יבעל ,שניה

אחזים נכמו ש ,והם נאחזים בו .והגלגלים שכאן
רוחות זה ' אחזים דנוכמו ש .אש במים ומים באש

אחזים כולם נכן  ,ן בדרוםדרום בצפון וצפו ,בזה
החיות והאופנים  ,ומתקשרים זה בזה ,זה בזה

  .שניעם הרוח שבהיכל ה ,רוחות' והגלגלים וב

הרוח שכאן עולה להתקשר עם הרוח . 71
מסתכלת  ,והחיה הכלולה ברוח .שנישבהיכל ה

ומסתכלים זה  .לקבל שפעו ,שנילמעלה להיכל ה
אל  מסתכל ,היכל השני וכל אשר בוהשגם  ,בזה

 ,כל אלו הבחינות שבהיכל התחתון שעלו אליו
  .כדי לקבל השלמתו מהם

ניצב ועומד עמוד  ,באמצע ההיכל שכאן. 72
היכל האחר השקומתו עולה עד אמצעו של  ,אחד

העמוד נוקב הגגות של כל שבעה  .שלמעלה ממנו
שעל ידו  ,מטה למעלהלועומד בהם מ ,ההיכלות

למעלה  וכן עולים .מתדבקים הרוחות זה בזה
חדו ויהיו יכדי שהרוחות יתי ,מכל ההיכלות הללו

  .לוורוח אחד לכ ,ש"כמ ,כולם כרוח אחד

  א דבריאה"אושל שבעה היכלות 

  הוד ,שניהיכל 
ם יוכעצם השמי ,כתוב עליו ,שניהיכל הה. 73
ועומד בגוון  ,הרוהנקרא ז ,כאן הוא הרוח ,לטוהר

 ,שנמצא תמיד באור החסדים ,כלומר .לבן תמיד
חוץ  ,שאינו מתערב בגוון אחר ,המכונה לבן

כי  .ואינו משתנה לעולם ,והוא נקרא עצם .מהלבן
' ד ,לבן אדום ירוק שחור ,גוונים ברוח הזה' יש ד

  .מ"ג תו"ק נקראים חו"ובו ,מ"ב תו"הבחינות חו
חוץ  ,אמנם כל גווניו סתומים ואינם מאירים

ושאר הגוונים שבו נכללים  .מהגוון לבן שבו
 ,ועומד בגוון לבן תמיד .רבים בגוון לבן שבוומתע

אמנם  .לבןהרק הגוון אלא כי אינו ניכר בו 
רק בדרך ו ,הגוונים שבו' לפעמים מאירים בו כל ד

' שאינו מתעכב ועומד על שום בחינה מהד ,גלגול
אלא כמו דבר עגול המתגלגל ואינו  ,בחינות שבו

  .ושם הוא עומד ,עד שבא על בחינת לבן שבו ,עומד
אפילו  .אינו מתערב בגוון אחר חוץ מהלבןו

' הרוח מתגלגל ובא על כל דכש ,בעת הגלגול
כלל היאינם מתערבים גווניו בשום גוון ל ,גווניו
רוח הו .ואלא רק בגוון לבן שב ,א לעמוד שםוולב

שאפילו  ,ואינו משתנה לעולם ,הזה נקרא עצם
הוא  ,בדרך הגלגול ,בחינותיו' בעת שמאיר בכל ד

  .רק בשביל התחתונים ךר כמאי

לוי כל כך להתנוצץ ירוח הזה אינו בגה
כי כל גווניו  ,הוא קשה להתגלות .כאחרים

וכמו הסתום  .מעורבים ונכללים בגוון לבן שבו
 ,היח הראיוששם כ ,השחור שבעין ,שבעין

 ,כלומר .הר ומתנוצץ עם גלגולווז ,כשמתגלגל
' הוא מגלגל את ד ,בכל מקום שרוצה לראות

ואי אפשר לראות  .ונים שבעין לאותו מקוםגו
הר ושאינו ז ,כן דרך הרוח הזה .תבדרך אחר
בעת שמגלה  ,כי אם בדרך גלגול ,ואינו מאיר

אינו מתעכב ועומד על הארת  ,בחינותיו' הארת ד
 ןוה ,ןאלא מתגלגל עליה ,שום בחינה שבו

ושם  ,עד שבא לבחינת אור הלבן שבו ,ותמתנוצצ
  .הוא עומד ומתקיים

משום שבעת  ,בחינותיו' תגלו כל דהים יובינת
עולה אל הרוח  ,לבנת הספיר ,שוןאררוח ההש

הוא מגלגל אותו ומגלה  ,לקבל הארתו ,שכאן
' מכל ד ,ואז הוא מקבל ממנו .הארתו עם גלגולו

מו בקשר של הלבן ימתקשר ע אבל .בחינותיו
נשאר  ,גווניו' בל מכל דיאחר שק ,כלומר .שבעין

 ,ממנויותר בתוך גוון דק  ,בן שבומקושר רק בל
בתוך הארת הרוח  ,כלומר .שורה על הרוח הזהש

המאיר בגוון לבן שברוח  ,נצח ,שבהיכל השלישי
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עד  ,שהוא גוון דק מאוד ,שניהיכל הההזה של 
  .שאינו ניכר בו שום גוון

 ,רוח התחתוןהח ורוח הזה מתגלגל מכה. 74
 בבומסכי אור התחתון  .שעלה אליו ,בנת הספירלִ 

ואין  .ואז הוא מאיר ,הגלגול של אור הרוח הזה
עד שנאחז בו רוח  ,רוח הזה יכול להאירה

ואז הוא מאיר ונאחז  .מויומתקשר ע ,התחתון
שכל  ,כלומר .שהוא כולל ,באור הרוח התחתון

ולא כלום כלפי  ,הארתו נאחז ברוח התחתון
כי נשאר  .וכלפי עצמו אינו משתנה כלל .עצמו

רק בשביל  ,תגלה בגלגול שלוהאלא ש ,באור הלבן
  .התחתון בלבד

נוסע אור אחר  ,אור הזה מתגלגלהוכש. 75
כי  .מוימו ומסתובב עיומתגלגל ע ,לצד שמאל

כמו הרוח דלבנת  ,רוח הזה כלול זכר ונקבהה
אור הזכר לימין  ,אורות' כ יש בו ב"וע .הספיר

כי  .ַחמּוקי ירכייְך  ,ש"כמ .ואור הנקבה לשמאל
שהאורות הללו  גללוב .יםראים ירכיה נק"נו

זולת בעת  ,והם תמיד נסתרים ,קשים להתגלות
כ מכנה "ע ,המגלגל אותו ,ת רוח התחתוןיעלי

 .שהם חמוקים וגנוזים ,חמוקי ירכיך ,אותם
שיודע  ,אשרי האיש שיודע לגלות האורות
המגלגל  ,להעלות כאן את הרוח שבהיכל התחתון

  .ומגלה את האורות שכאן

 ,ומסתובב ומאיר ,מויח אחר נכלל ערו. 76
רוחות ' כמו שיש ב .מסביב לו במראה תכלת ולבן
שהזכר נקרא ספיר  ,זכר ונקבה בהיכל הראשון

רוחות ' כן בהיכל השני הזה יש ב ,והנוקבא לבנה
 ,הר ונקרא עצםושהזכר נקרא ז ,זכר ונקבה

הלבן  .הנקרא שמיים ,והנקבה היא הרוח שכאן
באור הלבן שברוח מתקשר  שמייםשברוח ה

מתקשר  שמייםוהתכלת שברוח ה .הנקרא עצם
העומד  ,בגוון אדום שבאור רוח התחתון לבנה

  .בהיכל הראשון לצד שמאל

 כי ביאורו המכלה ,כי תכלת הוא דין קשה
 ,כי גבורות ,רפהואדום הוא דין  .הכול ואוכל
קו  ,היכל השני הודשהוהיות  .מכונה אדום ,בינה
אבל הוא מתמתק  ,תכלת הגבורות שבו ,שמאל

 ,שעלה אליו ,בגבורות של הרוח שבהיכל יסוד
  .הגבורות שלו אדום ,שלהיותו בחינת קו אמצעי

 ,ונעשו אחד ,רוחות האלה נכללים זה בזה' וב
וכל  .ונקראים שניהם ביחד עצם השמיים
עם  ,ע"המציאות שיש למטה מההיכל הזה בבי

ם כולם נכללי ,יסוד ,המציאות שבהיכל התחתון
ומשום שכולם נכללים  .הוד ,כאן בהיכל הזה

 ,כ נקרא ההיכל עצם השמיים"ע ,בהיכל הזה
שכולל כל  ,ת של השמייםורה על העצמּומש

  .המציאות

 ,ווגםימז ,מהתכללות האורות האלו. 77
 ,שיש לכל אחד שש כנפיים ,נבראו שרפים האלו

שש כנפיים  ,שרפים עומדים ממעל לו ,ש"כמ
משום שכולם מהיכל  ,פייםכולם בשש כנ .לאחד

ר כלפי "כי ההיכל הזה נחשב לג .עצם השמיים
כי  ,ת עד החזה"ד חג"שהם חב ,היכל התחתון

ולפיכך יש לשרפים שש  .ר דגוף"גהם ת "חג
אבל  .ת"ד חג"כנגד שש ספירות חב ,כנפיים

כלפי היכל  ,מ"היכל התחתון נחשב רק לנהיה
' ד כי אם ,כ אין לחיה אשר שם"וע .עצם השמיים

  .מ"ס נהי"כנגד ד ,כנפיים

אלו השרפים הם השורפים לכל אלו שאינם 
 .ר"שעוסקים בג ,כלומר .חוששים לכבוד ריבונם

כי  ,כי כל המשתמש בכתר חלף ועבר מהעולם
  .השרפים שורפים אותו

זה הוא  ,סדרי משנה השיש שונהכל הקורא ו
אלו הם  .בונו כראויייחוד ריר והיודע לסדר ולקש

בונם בכל יום ימו הקדוש של רהמקדשים ש
סדרי משנה  השישנות שמי שיודע לִ  .תמיד

הוא היודע קשרי  ,פ הסוד"במובנה הפנימי ע
ויכול להמשיך הארת  ,יחוד שבהיכל הזהיה
י השרפים אשר "באופן שלא יהיה נשרף ע ,ר"הג
  .והוא יכול לקדש שמו הגדול בכל יום ותמיד ,שם

לד מהם יוצא ונו ,כשהאורות מתגלגלים. 78
שעומדת ומוטלת על ארבע  ,אור של חיה אחת

 ,על השרפים ,והן שולטות על הראשונים .חיות
להיותן  ,כלומר .משום שהן כוללות אותם בתוכן

 ,כ הן מתוקנות ביותר"ע ,נמשכים מאור הגלגול
ח הדין ווממתיקות כ ,והן שולטות על השרפים

 ,כשהן נוסעות ,וחיות האלו .והאש שבהם
נכנעים שרפים  ,ר הגלגול עליהןבהתגלות או
 ,שהם הנחשים .ואינם יכולים להזיק ,התחתונים

ת לכל ושגרם מו ,שיצאו ונולדו מנחש שרף ההוא
  .נחש הקדמוני ,בני העולם

ומסתכלים לקבל  ,אלו החיות הן פני נשר. 79
 ,שהיא נשר העליון ,חיה שעליהםהאל  ,שפעם
חיה השרומז על  ,דרך הנשר בשמיים ,ש"כמ
שהיא  ,הנמצאת בהיכל עצם השמיים ,אההי
 ,כתובא לו ,דרך הנשר בשמיים ,כתובו .נשר

שמיים שולט על המשום שרוח  ,בעצם השמיים
ואם היה שולט רוח  .בעת גלגול האורות ,לוהכ

היה פני החיה פני  ,בעת גלגול האורות ,העצם
כי רוח העצם  .שוןארכמו החיה שבהיכל  ,אריה

  .ר החסדים ופני אריהאו ,עומד בגוון לבן תמיד

 ,לואלא משום שרוח השמיים שולט על הכ
 ,ג"וח ,לבן ותכלת ,גוונים' רוח הזה כולל בהו
 ,הוא פני נשר ,הנולדת מאור הגלגול ,כ החיה"וע

פני שור  ,כי פני אריה חסד .ג"הממוזג מחו
 ,איחיה ההה .ג"פני נשר ממוזג מחו ,גבורה
תכלת היא מס ,החיות' דהמוטלת על כל  ,שמיים
השפע החיות מסתכלות ומקבלות ' וכל ד ,למעלה
  .אותה החיהמ שלהן
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כשאור הגלגול מאיר  ,בעת שכולן נוסעות. 80
חלק מהם מאירים  .מזדעזעים כמה צבאות ,בהם

הארת  ,וחלק מהם נשברים ממעמדם ,על ידיהן
כ חוזרים "ואח ,החיות שורפת אותם באש

 הארות נמשכות בנסיעת' ב .ומתחדשים כמקודם
  :החיות אל התחתונים מהם

  .לקבל מהן ראוייםש ,לכל הצבאות  .א

 .לקבל מהם ראוייםשאינם  ,לאלו הצבאות  .ב
והם אלו המלאכים אלו  ,והם נשרפים על ידיהן
אשר מתחילים  ,שוןארהראשונים שבמדור ה
 ,שנעברים באש דולק ,לומר שירה ונשרפים

  .ובבוקר חוזרים ומתחדשים כבתחילה

 ,נכנסים תחת חיה זו ,הכל הצבאות שלמט
  .כלל בה למעלהילה ,ומסתתרים תחת כנפיה

כשהרוח עצם השמיים  ,חיות עולות' אלו ד. 81
' ד .שלמעלה מהן ,חיה העליונההמאיר בתוך 

גלגל אחד  .החיות' גלגלים יש לכל חיה מד
 ,אדנים נושאים אותו' ג .מסתכל לצד מזרח

 וכן גלגל .הגלגלים' ומסתכלים לחיה שבאמצע ד
וגלגל  ,לצד דרום חדוגלגל א ,לצד מערב חדא
  .לצד צפון חדא

 ,החיות עולות לחיה העליונה' כי בעת שד
שמחזה ולמעלה  ,מתפשטת כל חיה לפרצוף שלם

 ,מ"ב תו"חו ,אריה שור נשר אדם ,פנים' יש לה ד
והם  ,מזרח מערב דרום צפון ,רוחות העולם' לד

' ג ומחזה ולמטה יש לה רק .גלגלים' הנקראים ד
  .כי פני אדם חסר שם ,אריה שור נשר ,פנים

י התכללות "אמנם הם מקבלים פני אדם ע
והם  .ן"שנא ענייןב ,ווג שמחזה ולמעלהיבז

ואפילו מפני  ,פנים אשר שם' נכללות בכל הד
אריה שור  ,ר"שמקבלים רק ט ,אלא שנבחן .אדם

 ,אריה שור נשר שבאריה ,כלומר ,נשר מכל פנים
ואריה שור נשר  ,שבשור וכן אריה שור נשר

באופן  .ואריה שור נשר שבפני אדם ,שבנשר
שהרי יש להם  ,הפנים' נכללים מכל ד חדשמצד א

 .ר אפילו בפני אדם"שהם ט ,אריה שור נשר
 ,אמנם מצד שני חסר להם בכל מקום המלכות

  .ר מהם"רק טאלא כי אין להם  ,שהיא פני אדם

כל ל ,הגלגלים' שלכל גלגל מד ,ולפיכך נבחן
אריה שור נשר אדם שמחזה  ,הפנים' פנים מד
 ,באופן .אריה שור נשר ,אדנים' יש ג ,ולמעלה

 ,גלגלים מחזה ולמעלה' שכל חיה מתפשטת לד
יש לו  ,אשר כל גלגל .ב אדנים מחזה ולמטה"ולי

ורוח מיוחד  ,פנים מיוחד מאריה שור נשר אדם
  .ממזרח מערב דרום צפון

ווג יללות הזמתוך שבאים מהתכ ,אבל האדנים

הרי הם מקבלים מכל  ,יה למחזה ולמעלהיי על"ע
כ "וע .בבת אחת ,הגלגלים אשר שם' פנים שבד' ד

 ,לחיה הכוללת את כולם ,לאמצעהם מסתכלים 
  .הגלגלים' ולא לשום צד מד

ח החיה הכוללת ואדנים נוסעים מכב "יכל ו
והחיה  .ולא לשום צד של הגלגלים ,שבאמצע

כלומר שולטת על  ,פותחתהאמצעית היא סוגרת ו
שהיא סוגרת האורות מלהאיר ופותחת  ,כולם
נשמע קולו בכל  ,וכל גלגל בעת שנוסע .אותם

  .הרקיעים

 ,משתלבות זו בזו ןאלו ארבע חיות כול. 82
והאופנים שלמטה מההיכל הראשון נכנסים בתוך 

כלולים אלו  שנישבהיכל ה ,אלו החיות שלמעלה
ברוחות שלמטה הרוח הזה שכאן שנכלל  .באלו

אחז יהוא מתלהט ועולה לה ,מההיכל הראשון
ולהתקשר ברצון של אדם  ,למעלה בהיכל השלישי

  .לה שהתפלליבאותה התפ ,צדיק

היא  ,שנילה עולה ונכנסת בהיכל היכי כשהתפ
כל  ,מהיוכולם נוסעים ע ,מהילוקחת כולם ע

ונכללים זה  .שניהמציאות שבהיכל הראשון וה
רוח הו .שכאןההוא ים ברוח עד שכולם נכלל ,בזה

יחוד יח הרצון שבקשר הונוסע בכ ,הנכלל מכולם
עד שמגיעים כולם  ,יחד הכולילה המישל התפ

  .נכללים זה בזה כמו הראשוניםו ,להיכל השלישי

בחינות הראשונות של ההיכל הכמו  ,כלומר
 ,תם להיכל שנייישנכללו זה בזה בעת על ,הראשון

רוח בעפר  ,אששהיו כלולים אש במים ומים ב
וכן אלו  ,מזרח במערב ומערב במזרח ,ועפר ברוח

 ,חזים זה בזהווא ,שכאן מתקשרים כולם זה בזה
  .ומשולבים זה בזה

 ,וכן כמה צבאות ומחנות יורדים מכאן ולמטה
 ,ומתערבים ומאירים באלו מלאכים התחתונים

ששם  .כב הנקרא צדקועד שמגיעים בהארתם לכ
המקבלים  ,ולםעומדים כמה ממונים של הע
  .הארה הזאת ומשפיעים לעולם

וכשהרוח הזה הנכלל מכל התחתונים . 83
עולה ונאחז ונכנס בתוך  ,וכולם כלולים בו ,ממנו
עד שנאחז ברוח שבהיכל  ,היכל השלישיה

אז  ,בתוך העמוד העומד באמצע ההיכל ,השלישי
  .ל כראוי עד כאןונשלם הכ

שמחזה דכללות  ,י"נה ,היכלות' כי אלו ג
הנקראים עיבור  ,הם כולם שלמות אחד ,ולמטה

נעשו כולם רוח אחד ו .יניקה מוחין דאחוריים
ורוח אחד  ,ש"כמ ,הכלול מכולם ונשלם מכולם

 ,בונויכאן סוד ההכרעה כדי להתדבק בר .לכל
  .רביעישיתבאר בהיכל ה
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נקרא השל הרוח הוא היכל השלישי ה. 84

ברור יותר מכל  ,רוח הזה הוא טהורה .גהונ
לא  ,אין שום גוון נראה בו .הרוחות שלמטה ממנו

ומשום זה  .לא אדום ,לא שחור ,לא ירוק ,לבן
להיותו טהור וברור יותר מכל  ,נקרא בשם טוהר
אין  ,פ שהוא טהור מכולם"ואע .התחתונים ממנו

היכל השני ההארתו נראה עד שהתחתונים מ
ים באור הגלגול ונאחזים ברוח שכאן מתגלגל

 ,אחר שהתחתונים נכנסים בתוכו .ונכנסים בתוכו
מכל אלו  ,ואין בו שום גוון ,הוא מראה את אורו
  .התחתונים שנכנסו בו

כשהרוח נשלם מכל התחתונים שעלו . 85
שכולל בתוכו  ,הוציא מתוכו אור אחד ,אליו

אורות ' ב .י"נה ,היכלות' האורות של כל ג
עולים  ,היכלות הוד ויסוד' בשל ונים התחת

אבל אור העליון של היכל  .ויורדים ומתנוצצים
  .עולה ואינו יורד למטה ,הנצח

אורות  )22( ב"כ יםבהתנוצצות ההיא נרא
ב "וכ .שכולם נעשים אור אחד ,שונים זה מזה
הם עולים ונכנסים  ,שנעשו אחד יםאורות אחר

אור הו .בתוך אור האחד העליון של היכל הנצח
  .הזה כולל אותם

רק בעת אלא  ,והרוח שכאן אינו מאיר. 86
היכלות שלמטה עולים ' שהאורות התחתונים מב

לה יהכלול בתפ ,רצון ההוא של הצדיקיםהו ,אליו
אור ההוא מתוך האז יוצא ונולד  ,נושא את כולם
אור הו .אורות' הכולל ג ,אור אחד ,הרוח שכאן

 ,ת מתנוצציםאורו' ההוא מאיר ומוציא מתוכו ב
ונראים האורות  .אורות עולים ויורדים' ב

כ חוזרים "ואח .ב אותיות התורה"כחשבון כ
  .ונכללים כאחד באור שהוליד אותם

כל אלו האורות התחתונים כלולים כולם . 87
ב "וכולם יחד באור הזה שהוליד כ ,ב אורות"בכ

 שהוליד ,אור הזה כלול ברוח ההואהו .אורות
 ,עומד בהיכל השלישי הזה רוח ההואהו ,ואות

 ,רביעיהיכל ההאלא בתוך  ,ישביואינו עומד להת
  .שחשקו לעלות לתוכו ,ת"ת

 ,אלו האורות היוצאים מתוך הרוח שכאן. 88
האורות ' וב ,שלושההאור שכלול ב ,כלומר

הנה  ,ב אורות"וכ ,תחתונים שעולים ויורדיםה
מתחברים כאחד כל  ,בעת שהם מתנוצצים

פ שהם הרבה "כלומר אע .יםהאורות המתנוצצ
התנוצצות מתחברים המ בעת "מ ,בחינות שונות
  .להארה אחת
הוד האורות התחתונים מהיכלות ' בעת שב

 ,יוצאים מאור האחד של היכל הנצח ,יסודהו
 ,כדי להתנוצץ ,ווג דהכאהיודוחקים במסך בז

מעלה להיורד מ י"אולהלביש את  ,ח"אולהעלות 
ה אחת קדושה מהם חי תויוצא תנולד ,למטה
ודמות החיה כדמות כל שאר החיות  .וגדולה

 ,האורות' שמשם באו ב ,הראשון והשניהיכל המ
 ,פני אריה שבהיכל הראשון ,שהולידו את החיה
וכלולים יחד ונעשו בה  ,שניופני נשר שבהיכל ה

  .מהם צורה אחת

תמזגו הנשר האריה ושל ההצורות ' שב ,כלומר
ראה בחיה שום ומה שאינו נ .בחיה לצורה אחת
אין  ,הוא משום שברוח שכאן ,צורה מהיכל הנצח
כ אינו נמשך ממנו שום "וע ,שום גוון נראה בו

אורות ' כי אור הנצח אינו נמשך עם ב ,ועוד .צורה
  .להאיר למטה

 ,אופנים עליונים' תחת החיה הזו יש דמ. 89
' מרוקמים בכללות מכל ד ,כמראה התרשיש

' כי אלו ד .ורלבן אדום ירוק שח :הגוונים
כי  .חיה האחתההאופנים הם מחזה ולמטה של 

פירושו מחזה ולמטה  ,תחתמ ,כל מקום שנאמר
להיותם  ,והם ארבעה .מדרגה השל אות

מ של "ב תו"התפשטות מארבע הספירות חו
כ "וע .ארבעהאמנם כל אופן כלול מכל ה .החיה

  .מ"ב תו"הגוונים חו 'דכל אחד מהם כלול מכל 

אורות ) 6,000,000,000( בואישש מאות אלף ר
האופנים שבהיכל ' מד בדיללה .כולם בתוכם

 ,)13,000,000( בואיג מאות ר"שיש להם י ,היסוד
דות יג מ"המקובלת מי ,ורה על הארת חכמהמש
  .שמקומם באופנים שמחזה ולמטה ,א"דא

פ שהם מחזה "אע ,אבל באופנים שכאן
 ,בואיג מאות ר"מ אינם מאירים בי"מ ,ולמטה

 ,בואיאלא רק בשש מאות אלף ר ,ארת חכמהבה
 ,לאין בחסדים מכוסיםיא ע"ורה על הארת אומש

ת שמחזה "ד חג"המאיר בשש הספירות חב
להיותם בינה  ,600והם  .בחיה שעליהם ,ולמעלה

 .כי היכלות הללו כולם בינה ,שספירותיה מאות
 ,א"מקובלים מאו םלהיות 600,000 והם

 ,ת אלף ריבואשש מאווהם  .שספירותיהם אלף
שספירותיו  ,א"דא ס"חובהם הארת שהיות 

  .בואיר

כי כל היכל נצח  ,ג"ואינם מאירים במספר י
ואפילו האופנים נחשבים  ,ר"הוא בחינת ג

י אור הגלגול "מנם עוא .כבחינת מחזה ולמעלה
מתפשטים גם האופנים  ,היכלות התחתוניםהמן 

ב "וכל אופן יש לו י .ג"א למספר ייבעת הה
י "ואין זה אלא ע .ל אותםולואחד שכ ,םאדני

אלא  ,אבל בקביעות אינם מאירים .הארת הגלגול
  .בואיבמספר שש מאות אלף ר
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 .האופנים הם כולם בשמונה כנפיים' ואלו ד
 ,כל הצבאות הללו ,וכל אלו הבחינות שבאופנים

בעת שאור  ,השולטת עליהם ,מאור החיה יםיוצא
  .בהםשהארת הגלגול מאיר  ,החיה מתנוצץ

עומדים  ,האופנים שמתחת החיה' ואלו ד. 90
בכל  .מזרח מערב צפון דרום ,רוחות העולם' דל

פנים הם מסתכלים אל החיה ' בב .פנים' אחד ד
משום  ,סים בכנפיהםופנים מכ' וב ,שעליהם

שאינם יכולים  ,האורות המתנוצצים עליהם
  .להסתכל בהם

עיבור יניקה מאירים  ,י"נה ,היכלות' כי ג
היכל היסוד מאיר עיבור  .דאחוריים יןמוח
ה "היכלות נו' וב .ר"ק חסר מוחין דג"ו ,יניקה

 ,ר"ק דג"הוד מאיר הו .ר"מאירים המוחין דג
 ,ר אינם מאירים כלל"ר דג"ג .ר"ר דג"והנצח ג

ז אי אפשר "ועכ .ר בלבד"ק דג"אלא רק הו
והנה מקום  .ר"ר דג"ר בלי ג"ק דג"יצאו ויש

ולפיכך  .יכל הנצח בלבדיציאת המוחין הוא בה
ר ביחד בשלמות בהיכל "ק דג"ר וו"יוצאים ג

קבלים ובאים להיכל תר מ"ק דג"אבל רק ו .הנצח
  .ר נעלמים"ר דג"והג ,ההוד

פנים הם ' בב ,האופנים שמתחת החיה' ואלו ד
 .ר"כי הפנים הם ג .מסתכלים אל החיה שעליהם

ב "שחו ,פנים' הנקראים ד ,מ"ב תו"ויש בהם חו
פנים ' בו .ר"ק דג"מ הם ו"ותו ,ר"ר דג"הם ג

 כלומר .םמסתכלים ומקבלים מהחיה שעליה
' וב .קבליםתר המ"ק דג"שהם ו ,מ שבהם"תו

 ,ב שבהם"חו כלומר .פנים מתכסים בכנפיהם
משום  .קבליםתשאינם מ ,ר"ר דג"שהם ג

 ,ר"ר דג"דג אורותה ,האורות המתנוצצים עליהם
כ "ע ,םתאו שאינם יכולים להסתכל בהם ולקבל

 ,ב שבהם"הפנים חו' הם מכסים בכנפיהם את ב
  .שלא יקבלו משם

האופנים הם כולם ' אלו דש ,אמרנומטעם זה 
כי השרפים שבהיכל ההוד יש  ,םיבשמונה כנפי
ים יובשת ,כסה פניויים ייבשת ,םילהם שש כנפי

' ואין להם ד .ים יעופףיובשת ,כסה רגליויי
כי  ,בלבד יםיכנפ' אלא ב ,כנפיים בפנים שלהם
הפנים ' צריכים לכסות כל ד ,להיותם בחינת הוד

כמו האופנים  ,םיפנים גלוי' ואין להם ב ,שלהם
שהם  ,אבל האופנים שכאן .שבהיכל הנצח

 ,ר"ק דג"וצריכים לקבל ו ,במקום יציאת המוחין
כ יש להם "ע ,שישפיעו לשרפים שבהיכל ההוד

ומשום זה יש להם  ,מ"ם תויפנים גלוי' בהכרח ב
אשר בעת  .נוספותים יכנפ' ב .םישמונה כנפי
ר "ק דג"כדי לקבל ו ,יםפתוח םהתנוצצות ה

ושלא בעת ההתנוצצות גם  .בשביל היכל ההוד
  .הם מכוסים

' בד ,בכל פעם שהאופנים האלו נוסעים. 91
כמו הראשונים  ,ב אדנים בכל אופן"גלגלים וי

נעשה  ,שאור הגלגול מאיר בהםכ ,שבהיכל היסוד

שכולם  .עה שלהם כמה צבאות ומחנותאז מהזי
ואינם פוסקים שירתם  ,משבחים ומזמרים

  .צבאות האלו אין להם שיעורהו .לעולם
ולפי  .כי השירה והזמרה היא המשכת המוחין

כן שיעור שירות ותשבחות  ,שיעור הארת המוחין
' ונודע שהמוחין נמשכים בדרך ג .שמזמרים

חכמה  קו שמאל ,שקו ימין מים וחסדים ,ויםוק
 ,שאין התחתונים יכולים לקבלו ,בלי חסדים

וים הם והק' ואלו ב .והוא להם אש שורף
 ,שלישיעד שנמשך קו  ,במחלוקת זה עם זה
  .שמלביש אותם זה בזה ,המקיים את שניהם

בעת שמגיע  ,ותשהחיות מזיע ,וזאת הזיעה
ב "וי ,הגלגלים' ונוסעות על ד ,אור הגלגול ןלה

לקבל  ,להיזהר מאוד כי אז צריכים .האדנים
ואם נוטים משהו לצד  ,המוחין בקו אמצעי

תכף נמשך להם משם אש שורף בסיבת  ,שמאל
 ,ון שאינם יכולים לצמצם כל כךווכי .יהיהנט

 ,ה יתרה לצד שמאלינמצאים עושים פעם נטי
ואז תכף נוטים  ,וממשיכים בזה ניצוץ אש שורף

א משם לקו וכדי לב ,ח לצד ימיןועצמם בכ
  .יה זויוממשיכים אור חסדים עם נט .אמצעי
פעם לימין  ,הם מנענעים עצמם תמיד ךוכ

כי קשה להם לצמצם עצמם בקו  ,ופעם לשמאל
 ,שמצד שמאל ,והנה אלו הנטיות .אמצעי כראוי

מתקבץ ונמשך נהר  ןשמה ,הם זיעת החיות
אלו נבראו  ,ומאלו הנטיות לצד ימין .דינור

בחים שכולם מש ,מלאכיםהצבאות ומחנות ה
כי  .ואינם פוסקים שירתם לעולם ,ומזמרים

שהוא  ,מתוך שהם נמשכים מהנטיות לצד ימין
 .ח יוכל להפסיק את שירתםואין שום כ ,חסד

כי מוחין דחסדים  ,וצבאות האלו אין להם שיעור
  .נבחנים לבלי מספר

 .רוחות העולם' פתחים יש בהיכל זה לד' ד. 92
ים בתוך הנמצאכל שוכ .עשרה ממונים בכל פתח

וההיכלות עצמם  ,יסוד והוד ,היכלות התחתונים
לה יח הרצון שבתפובכ ,עולים להיכל שכאן

אז הממונים פותחים לפניהם את  ,הטהורה
 ,עד שנכללים אלו באלו .הפתחים שבהיכל הזה
 ,ונכנסים כולם זה בזה ,ומשתלבים אלו באלו

 ,אופנים בחיות ,מחנות במחנות ,ממונים בממונים
ובאלו אופנים נכללים אורות  .פניםוחיות באו

 .ראיםנבפנים שלא  ראיםנשהם פנים ש ,באורות
  .עד שנכנסים כולם ברוח שבהיכל זה ,ורוח ברוח

שמראהו  ,בהיכל הזה יש מקום אחד. 93
ששם מקום קיבוץ של  ,כמראה זהב שמתנוצץ
והארת  .זהב ותהמכונ ,הגבורות הממותקות

כמה צבאות  ושם גנוזים .ח שלו נקרא ניצוץ"האו
שאינם עולים ואינם מתעטרים  ,ומחנות מלאכים

שאינם עולים להיכלות  ,כלומר .למעלה
ונשארים  .הנקרא עטרות ,ר"לקבל ג ,העליונות

  .תמיד במקומם בהיכל זה
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 ,אלא בשעה שכל המדרגות קושרים קשרים
והיכל נצח נוסע  ,חדים זה בזהישנכללים ומתי

 ,זים במקוםאז כל המלאכים הגנו ,ר"להתעטר בג
כלפי  ,יוצאים ממקום גניזתם מלאים בדינים

ויכולים ישראל לקבל  ,המקטרגים על ישראל
  .בלי פחד מאחיזת החיצונים ,ר"שפע דג

להיותם מגנים על  ,והם נקראים בעלי המגנים
בעלי הדין שבהיכל מוהם שליחים בעולם  .ישראל
כי שם יושבים ושוקלים מעשי  .הרביעי

ואחר  .אם לכף זכות ,חובהאם לכף  ,התחתונים
 ,אשר שם ד"הבי "ע ,שישראל יוצאים זכאים

  .להגן עליהם ,נמסר זה אל השליחים הללו
 600,000 ,צדדיו' ם בדיבמקום הזה תלוי

 ,וכן יש למטה מהם .רבבות מגני זהב לכל צד
ומאירים  .שיםיוהם ש ,במגני זהב ותשורות מקיפ

  :ק"בחינות ו' בהם ב
 ,א"א לראש א"ו עם אושעל ,ת"ק דישסו"ו  .א

שש מאה הם  .בואימבחינתם הם שש מאה אלף ר
א "אלף מאו ,ת שספירותיו מאות"ק דישסו"ו

שספירותיו  ,א"ורבבות מא ,שספירותיו אלף
  .רבבות
מבחינתו  ,ת"המקבלים מישסו ,א"ק דז"ו  .ב
  .א הם עשרות"כי ספירות דז .שיםיהם ש

כולם  ,וכל אלו המגנים עושים מלחמה. 94
בכל אלו שלוחי  ,רמחיםבהיכל בחרבות ול חוץמ

עד שמגיע הארת  ,ומבערים אותם ,הדין שבעולם
ומגיעים לכוכב לכת  ,המדרגות במדרגות שלמטה

  .ז"הפעולות לעוה ותשמשם מגיע .מאדים
להיכל הרביעי ומתעטר  ,ואז עולה ההיכל

 ,ואותו מקום .ובכל אלו הצבאות אשר שם ,ברוח
 ,נשאר במקומו ,בומגני הזה עם בעלי המגנים

ואותו המקום  .ואינו עולה למעלה עם ההיכל
רצים  ,כי אלו השליחים שבו ,ציםנקרא תא הרָ 

לשונאי ישראל שבכל  ,לגמור הדינים והעונשים
  .רוחות העולם

הרי  ,כי אלו השליחים גנוזים באותו מקום
רק אלא ששעת פעולתם להגן על ישראל אינה 

כי  ,לה ממנות ההיכל אל ההיכל שלמעיברגע עלי
ולפיכך הם רצים וממהרים  .כ שוב נגנזים"אח

שיספיקו לכלות כל המקטרגים  ,בשליחותם
ומטעם זה נקרא המקום  .מטרם שיעלה ההיכל

  .תא הרצים ,בשם

נוסעים כל אלו  ,עם עליית התפילה. 95
ונכללים  ,וקושרים קשרים ,האורות והמחנות

היכל התחתון העד שנקשר רוח של  ,כולם כאחד

ונכנסים כולם  .ונעשו אחד ,רוח של היכל זהב
 ,חווועולים בכ .תוך העמוד שבאמצע ההיכלב

 .להתכלל ברוח שבהיכל הרביעי העליון עליהם
ומרים דגלו  ,בונויאשרי חלקו מי שיודע סוד ר

  .במקום שצריך

 ,כל המדרגות כולם צריכים זה לזה. 96
 ,ולהאיר אחד בחברו ,להשלים האחד עם חברו

 .עולים למקום שצריך שלמות עד שכולם
להשלים המקום  ,מתחילה עולים מלמטה

להשלים  .כ יורדים מלמעלה למטה"ואח .העליון
 ,שלמות מכל הצדדים יתואז נעש .התחתונים

  .וכולם נשלמים כראוי

ועושה השלמות  מי שיודע סודות הללו. 97
בונו ומבטל כל יהוא מתדבק בר ,למעלה ולמטה

שממשיך  ,בונויטר לרוהוא מע .גזרות הקשותה
וזהו  .וממשיך ברכות אל העולם ,א"ר לז"ג

 ,כלומר .הנקרא צדיק עמוד העולם ,האדם
לתו אינה יותפ .שהעולם עומד ומתקיים בשבילו

וחלקו  .לותיוישנענה על כל תפ ,חוזרת ריקם
 ,כלומר .והוא בחשבון בעלי האמונה ,בעולם הבא

  .הנמצאים בעולם ,שנכנס בחשבון בעלי האמונה

 ,האורות ,הצבאות ,החיות ,כל ההיכלות. 98
כדי שהעליונים  ,כולם צריכים זה לזה ,הרוחות

שלמו וכ י"ואח .ן מלמטה"י העלאת מ"ע שלמווי
היכלות ה ,ד מלמעלה"י הורדת מ"ע ,התחתונים

  .האלו מתדבקים זה בזה

כמו הצבעים  ,וכולם מתדבקים זה עם זה. 99
ראה הנ ,הם כמרֶאה ,כל מה שבהם .שבעין

ונראה אז  ,בעת שהעין מתגלגל ,בסתום שבעין
ואותו שאינו נראה בו  .הר ההוא המתנוצץוזה

שבהיכל  ,לוהוא הרוח השולט על הכ ,בגלגול הזה
עומדים כולם מדרגות על  ,ומשום זה .זה

עד שהכול  ,אחת תלויה בחברתה ,מדרגות
  .מתעטר כראוי

שנראים  ,אלמלא כל אלו הצבעים שבעין. 100
לא היו  ,ומתגלגלת בגלגול ,וגרים העיןבעת שס

ואלמלא אלו  .נראים אלו הצבעים המאירים
 ,יהילא היה מתדבק ברא ,הצבעים המאירים

 ,נמצא .השולט על כולם ,אותו הסתום שבעין
  .ונקשרים זה בזה ,ים זה בזהישכולם תלו

 ,כאשר נכללו כולם כאחד בהיכל השלישי. 101
 ,כל הרביעילה עולה להתעטר בהייוהרצון שבתפ

כאן  .וקשר אחד ,רצון אחד ,אז נעשו כולם אחד
  .בונוילהתרצות לרהשתחוות הוא בחינת 
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  א דבריאה"אושל שבעה היכלות 

  גבורה, היכל רביעי
כי  ,היכל הרביעי משונה מכל ההיכלותה. 102

וכולם היכל  ,ארבעה היכלות בו זה לפנים מזה
 הפנימי .ןבתי די' היכלות הם ד' אלו ד .אחד

שמסביב לו הם לשאר  ןבתי די' וג ,לדיני נפשות
כאן הוא  .ת"הוא גבורה ולא תהיכל זה ו .דינים
כי במקום הזה מתהפכים  ,כותהנקרא זְ  ,הרוח

רוח הזה לוקח ה ,חובות של כל בני העולם לזכות
זוכה להכריע את  ,מי שזכה בו ,כלומר .לוהכ

  .עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות

כולם  .אורות )70(' עת יוצאים מרוח זכו. 103
 ,גוליםיוכולם מאירים בע ,מתנוצצים בבת אחת

כמו  ,מעלה למטהלכי אינם מתפשטים להאיר מ
 ,האורות מתדבקים זה בזה .אורות האחרים
  .ונאחזים זה בזה ,ומאירים זה בזה
ורה שיש ביניהם השוואת מ ,מתדבקים

את ואינה אלא השו תכי דבקות הרוחני ,הצורה
האורות ש ,ורהמ ,ומאירים זה בזה .הצורה

ונאחזים  .מתערבים זה בזה להאיר ביחד כאחד
שלא יוכלו  ,שצריכים זה לזה ,ורהמ ,זה בזה

ואם היה חסר אחד מהם לא  .להאיר זה בלי זה
כל זכויות העולם נמצאות  .להאיר יםלוהיו יכ

לאורם רואים איך כל  ,כלומר .לפני אורות הללו
  .כף זכותחובות העולם מתהפכים ל

כל בריות העולם הם בתכלית  .ביאור הדברים
 ה שמחה לפניתיישלא ה ,דה כזויבמ ,השלמות

אמנם אי  .כיום שנבראו בו שמיים וארץ ,ה"הקב
 ,הגדולה הזו תואפשר לאדם לקחת חלק בשמח

אבל  .אלא לאחר שעשה תשובה שלמה מאהבה
 ,לא ישמח כלל בעצמו ובבריות העולם ,מטרם זה

שמרגיש לפניו עולם מלא צער  ,אלא להיפך
הן  ,ארץ ניתנה ביד רשע ,עד שאומר ,ומכאובים

שהם  ,והן מכאובים נפשיים ,םימכאובים גופני
  .העבירות שעושה

מפני שהולך כנגד הטבע של  ,וכל זה הגיע לו
 ,כי לא נברא העולם אלא בהשפעה ,הבריאה

כדי להשפיע נחת רוח  ,ט"מעבלעסוק בתורה ו
' כל פעל ה ,ש"כמ ,עצמו ליוצרו ולא להנאת

אבל  .כדי שהבריות ישפיעו לו נחת רוח ,למענהו
נו ישכל עני ,ולדויייר פרא אדם עַ  ,ש"כמבתחילה 

 .ואין בו הרצון להשפיע כלל ,להנאת עצמו ,הוא
שהרי  ,למעני ולהנאתי' כל פעל ה ,והוא טוען

  .רוצה לבלוע העולם ומלואה לטובתו ולתועלתו
סורים קשים ומרים יולפיכך הטביע הבורא י

הן  ,הטבוע באדם מעת לידתו ,בקבלה לעצמו
 ,באופן .םימכאובים גופניים והן מכאובים נפשי

  ות אפילו להנאת ומצבשאם יעסוק בתורה ו
ירגיש הפחיתות  ,י המאור שבה"מ ע"מ ,עצמו

 .שיש בטבע הקבלה לעצמו ,והשחיתות הנוראה
את עצמו מטבע הקבלה  להבדילבו יואז ייתן אל ל

 וחרחת ויתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נ ,הזו
  .למענהו' כל פעל ה ,ש"כמ ,ליוצרו

ויראה לפניו עולם מלא  ,את עיניו' ואז יפקח ה
ואז  .סרון כלשהוישאין בו ח ,מתכלית השלמות
 ,זכהכי  .שבעת בריאת העולם הלוקח חלק בשמח

 .הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות
הוא רואה רק טוב ורק  ,תן עיניוכי בכל מקום שנו

ה שום חובות "ואינו רואה במעשה הקב ,שלמות
  .יותואלא הכול זכ ,כלל

שסבל  ,סורים הגשמיים והרוחנייםיובעניין הי
  :דרכים' יש בהם ב ,מטרם שעשה תשובה

כי  .ה לטובה עושה"כל מה שעושה הקב  .א
שסבל  ,רואה שלולא המכאובים הנוראיםהוא 
לא  ,בטבע הקבלה לעצמו ח שהיה משוקעומכ

כ הוא מברך על "וא .היה זוכה לתשובה מעולם
 ,כי לולא הרעה .הרעה כשם שמברך על הטובה

שהכול גורמים  ,ונמצא .לא היה זוכה לטובה
  .לטוב
לא לבד שהרעות נעשו  .גם זו לטובה  .ב

נהפכו ונעשו  ןאלא שהרעות עצמ ,גורמים לטובה
ורא מאיר שהב ,י אורות גדולים מאוד"ע ,טובות

הן  ,עד שנהפכו ונעשו לטובות ,בכל אלו הרעות
 ,סורים הנפשייםיוהן הי ,סורים הגופנייםיהי

בלו ישהחובות נהפכו וק ,באופן .שהם העברות
פכים את והה ,ואלו האורות .יותוצורות של זכ
 .אורות שבהיכל שלפנינו 'עהן  ,יותוהחובות לזכ

  .היכל הזכות ,נקרא היכל זהבגללם ו
 ,אורות' יוצאים ב ,האורות' כל ע מכללות

כי  .העומדים תמיד לפניהם ,שהם שקולים כאחד
האורות הם מהפכים חובות בני אדם ' אלו ע
' יות לבווהנה אז נבחנים החובות והזכ .יותולזכ

שמעלת החובות  ,כלומר .שקולים זה לזה ,אורות
 .ואין זו חשובה מזו ,יותוחשובה כמו מעלת הזכ
 ,האורות תמיד' ים לפני עוהם עומדים ומאיר
  .ומעידים עדות לפניהם

שרים ' יש ע ,האורות' לעומת אלו ע. 104
העומדים  ,שמהם כל הדינים שבעולם ,ממונים
בבים כל ארבעה ההיכלות הללו ווס ,בחוץ
העומדים  ,האורות' האורות וב' אבל ע .מבחוץ
 בטנְך  ,ש"כמ .הם פנימיים ִלְפַני וִלְפנים ,לפניהם

 ,פנימיות ,בטנך .ה בשושניםים סוגָ ערימת חיט
 ,טיםיח .שהם בפנימיות הגוף ,יםיכמו בני מע

 ב"יות בעוהחטאים שנעשו לזכ ,רומז לחטאים
 .ההיכלות' שהם לפני ולפנים של ד ,אורות )72(
  .טיםיבטנך ערמת ח ,עליהם כתובכ "וע
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הרומזים  ,אמנם סוגה מבחוץ בשושנים
פועלים שהם  ,שרים הממונים' שהם ע ,לדינים

' שרים הם הלעומת של ע' ע .כל הדינים שבעולם
כי הגם שכל החטאים והעונשים באים  ,אורות
אלא  ,אינם ברשות עצמם ,ז"עכ ,שרים' מע

כי תפקידם להכשיר  ,אורות' שמשמשים לע
ם לקבל הגילוי הגדול של ישיהיו ראוי ,התחתונים

שרים הממונים ה' שע ,ולפיכך נבחנים .האורות' ע
  .אורותה' מבחוץ ההיכלות ועבבים וס

יות והאורות האלו באים כל הזכ' לפני ע. 105
' שע ,כלומר .וכל מעשי בני העולם למשפט

 .הדנים כל בני העולם ,ד של מעלה"האורות הם ב
הם המעידים עדות  ,האורות העומדים לפניהם' ב

 ,'משום שיש שבעה עיני ה .של מעשי בני העולם
  .המשוטטות בכל הארץ

דות יויש שבע מ .פירושו השגחה יםיעינ
 שבעה .'שבעה עיני ה ,מ"ת נהי"חג ,'בהשגחת ה

לקבל  ,מיני השגחה המכשירים את בני העולם
הן  ,כל מה שנעשה בעולם .העונג והנועם העליון

 ,נרשם צורתו באותו המעשה ממש ,טוב והן רע
 .ומתקיימים ועומדים לנצח ,ובאותו הזכות ממש

 הן ממעשים ,אבד מהעולםשאין שום דבר נ ,כלומר
 ובצורת םאלא כל מעשה נרש ,ט"הרעים והן ממע
  .בזה קיום נצחי ווניתן ל ,'בשבעה עיני ה

 ,אורות רואים ומסתכלים בכל מעשהה 'בו
ד של "שהם ב ,האורות' ומעידים עדות לפני ע

' אלו ע ,אורות שומעים עדותם' ואחר שע .מעלה
לטובה  הן ,ודנים דינים ,האורות גוזרים גזרות

  .האורות' פ עדותם של ב"ע .והן לרעה

 ,האורות הללו' נמצאים ב ,כי בעת השלמות
 ,שקולים זה כזה ,אור החובות ואור הזכויות

שהם  ,האורות' ואז ע .יותושזדונות נעשו לו כזכ
דנים לפי עדותם הטובה  ,סנהדרין של מעלה' ע

האורות ' אבל אם ב .הזו את כל מעשה לטובה
יות גדול מאור ואלא אור הזכ ,אינם שקולים

הנה במידה זו יש חיסרון ניכר במעשים  ,החובות
צריך לשוב  ,אשר האדם שעשה אותם ,הרעים

  .בתשובה מאהבה עליהם

האורות מעידים עדות רעה על ' שב ,וזה נבחן
האורות דנים ' ואז ע .המעשים שעשה האדם

שיב האדם תשובה מאהבה יעד ש ,דינים לרעה
האורות ' ויהיו ב ,יותוגמרי לזכויהפכו ל ,עליהם

אורות דנים את האדם ' הרי שע .שקולים זה כזה
אם שקולים או אינם  ,האורות' לפי עדותם של ב

  .עד שיהיו שקולים ,דת החיסרוןיולפי מ .שקולים

 ,כלומר .בהיכל זה הוא מקום הזכות ,וכאן
 ,הן לטובה והן לרעה ,דנים דיניםש ,שנאמר מה

אורות ' א בשפע המושפע מעאל ,אינו מתגלה כאן
אבל כאן הוא  ,שם ניכר הרע ,המגיע למטה
  .הזכות בלבד

שממנו  ,הנקרא זכות ,הרוח שבהיכל זה. 106
ה "ס הם י"ע .ו"אותיות יה' נרשמו בו ג ,אורות' ע
ת "ה ,י"ת נה"הכולל חג ,ת"ת' ו ,ב"ה חו"י .ה"ו

רק  ,ו"אורות הוא יה' הרוח שממנו ע .מלכות
  .נוקבא ,ת"ו כולל את הואינ ,זכר ,ר"ט

 ,ו מתדבקים במלכות"כאשר האותיות יה
ו "נרשמים האותיות יה ,ת"ה ,המכונה מקום

 הכי כל מדרג .ואינם מסתלקים משם ,ברוח
שהוא  ,ווג דהכאה דאור העליוןיי ז"יוצאת ע

ואז עולה  .נוקבא ,על המסך שבמלכות ,זכר ,ר"ט
שהוא  ,ח ממלכות ומלביש את אור העליון"או
י הלבשה זו נקבעו "וע .מטה למעלהלמ ,ר"ט

  .ר במדרגה"ונקשרו ט

 ,אור העליון וזכר ,ו"האותיות יהכאשר 
ווג דהכאה מאור יבז ,במלכות ,ת"מתדבקים בה

אז נאצל  ,נוקבא ,זכר אל המלכותמה ,העליון
ברוח אז נרשמים  .אורות' הכולל ע ,הרוח

כי  ,ואינם מסתלקים משם ,ר"ט ,ו"האותיות יה
ח ובכ ,והם נקשרים בו ,ביש אותםח מל"האו

  .הלבשה הזאת

אור  ,צדדים' המאיר לד ,כ יוצא אור אחד"אח
ס שיצאו "עאותם כי  .אורות אחרים' זה מוציא ג

 ,רוח ,ס דראש"הם נבחנים לע ,מטה למעלהלמ
ונודע שאחר  .עדים' אורות וב' הכולל את ע
 ,ס דראש"ומוציא ע ,ווג דהכאהישנעשה הז

 ,מעלה למטהלות דראש מכ המלכ"מתפשטת אח
ר "ג ,ת עד החזה"חג ,בחינות שבגוף' ומוציא ב

 ,ונודע .י שמחזה ולמטה עד סיום רגלין"ונה ,דגוף
הבחינות ' שלמים בד ,ת שמחזה ולמעלה"שחג
שהם ארבע חיות אריה שור נשר  ,מ"ב תו"חו

' אין שם אלא ג ,שמחזה ולמטה ,י"אבל נה .אדם
  .מלכות ,םוחסר פני אד ,ת"ב ות"בחינות חו

 ,ווג דהכאהיו דראש בז"לאחר שיצאו יהו
שאור  ,צדדים' המאיר לד ,יוצא אור אחד
מעלה למטה לתפשט והאיר מההמלכות דראש 

צדדים ' ששם יש ד ,ת שמחזה ולמעלה"את החג
 ,אורות אחרים' אור זה מוציא ג ,מ"ב תו"חו

 ,י שמחזה ולמטה"תפשטו נההת יצאו ו"ומחג
אבל פני אדם  ,ת"ותב "צדדים חו' שהם רק ג
  .חסרים שם

 ,בתי דין' הם ג ,ת"ב ות"אורות חו' אלו ג
שאינם דיני  ,ני העולםיהדנים דינים אחרים בעני

 ,במחלות ,בעניות ,בעשירות ,כלומר .נפשות
ינים שהעולם נידון יובשאר ענ ,בבריאות השלמה

הוא  ,עדים' אורות וב' הכולל ע ,שהרוח .בהם
' ואלו ע .טה למעלהמלהמאירים מ ,ו שבראש"יה

הדנים  ,סנהדרין' הם ע ,הנמשכים ממנו ,אורות
  .דיני נפשות

ת "הנמשכים מה ,והאורות שמחזה ולמטה
הדנים  ,בתי דין' הם ג ,צדדים' שהם ג ,שבראש
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 שלושה במושב ,דינים אחרים שאינם דיני נפשות
 ,שלושהצדדים כלול מכל ה' שכל אחד מג .ביחד
  .ןבתי די' כ הם ג"וע

הצדדים ' בד יןדתי ב מחשיבאינו ומה ש
משום ששם החסדים הוא  ,שמחזה ולמעלה

ואין  ,ואין בהם גילוי של הארת החכמה ,מכוסים
כי אין הדינים  ,אחז שםישום דינים יכולים לה

והטעם  .שורים אלא במקום שיש הארת החכמה
  .כי הצמצום לא היה כלל על אור החסדים ,הוא

 ,הראשוניםאורות ' היכל אחד הוא בשביל ע
 םיהיכלות החיצוניה' וג .שהוא בפנימיות ההיכלות

כי היכל זה  .בתי דין אחרים' הם בשביל ג ,לו
 ,אורות' וע .זה לפנים מזה ,היכלות' כלול מד
הם בהיכל הפנימי  ,עדים' סנהדרין וב' שהם ע
היכלות ' בתי דין אחרים הם בג' וג ,מכולם

  .בבים להיכל הפנימיוס

זה וכולל בתוכו כל אלו רוח ההעולה . 107
' אורות שמחזה ולמעלה וג' ד ,אורות שלמטה

ומוציא חיה אחת קדושה  ,אורות שמחזה ולמטה
כדי  ,ם לחיה כעיני אנושיויש עיני .מתלהטת

ילות בעלי בוא רבבות חֵ ילהשגיח באלף אלפים ור
 ,ד"פסקי דין מב םכל אלו בעלי הדין לוקחי .הדין

 ,שפע אל העולםנורות היופותחים או סוגרים צ
  .שמוציאים אותו לפועל ,ומשלימים הדין

 ואשה ,ר וראש"ג ,אורות' שהוא ע ,הרוח
' עמהרוח ומבעיקר  כתוהחיה הזאת נמש .ו"יה

 ,גוףבאלא כדי להאצילה בראש ו .אורות שבו
' אורות וג' מד ,הגוףמכלל היהוצרך גם הרוח ל

ולפיכך יכולה החיה להשלים  .שהם גוף ,אורות
אורות ' שהוציאו ע ,לפועל את הדיןולהוציא 

  .להיותם שורשה
להורות  ,ם לחיה כעיני אנושיויש עיני

' ששם ע ,ר"ם של החיה נמשכות מגישהעיני
כדי  .ים פירושו השגחהיעינ .ושם פני אדם ,אורות

בוא רבבות חילות בעלי ילהשגיח באלף אלפים ור
הם נמשכים  ,ראשבחינת כי להיותם מ .הדין

הראש  ,עתיקשהוא  ,ם באצילותמהבחינה שכנגד
 .וספירות דעתיק הם במספר מאה אלף .דאצילות

 עתיקעל  ש"וכמ ,ס שלו הם אלף אלפים"וע
  .ּהיישמשונֵ  םאלף אלפי ,בדניאל

מלכות הווג נעלם מיומלבד זה יש עוד בעתיק ז
שמבחינה זו כל ספירה שבו  ,א"הגנוזה ברדל

ש "כמ ,ותבוא רבביס ר"וע .בוא אלפיםיר
ון שאלו ווכי .וריבוא רבבות לפניו יעמֹודּו ,לבדניא

' הנגזרים בע ,הם המוציאים לפועל את הדינים
 ,המקבלים מעתיק ,שהם בחינת ראש ,אורות
 ,המספרים' כ יש גם בהם אותם ב"ע ,שכנגדם

 ,ווג הנגלהימז ,אלף אלפים ,הנוהגים בעתיק
  .ווג הנעלםיבוא רבבות מזיור

שכולם  ,םשרפי' חיה הזו יש דהתחת . 108
' ד .וניצוצי אש עולים ,לוהטים ככפתור ופרח

 ,מ של החיה"ב תו"בחינות חו' השרפים הם ד
ההתלהטות ככפתור ופרח  .צדדים' המאירים לד

שהן מזיעות בעת  ,הוא זיעת החיות ,צוצי אשיונ
  .הצדדים' נסיעתן לד

הם מכוונים פניהם לקו  ,כי בכל צד שנוסעים
לנטות לא לימין שלא  ,האמצעי בהקפדה מרובה

ן שאינם יכולים לצמצם את ווכיו .ולא לשמאל
נמצאים  ,עצמם כל כך לאמצע כפי שרוצים

וממשיכים  ,ה יתרה לצד שמאליעושים פעם נטי
ה יופעם עושים נטי .בזה תכף ניצוץ אש שורף

כי  .וממשיכים בזה אור חסדים ,יתרה לצד ימין
דרכו לנענע עצמו  ,המדייק להחזיק עצמו באמצע

עד לקבוע לו האמצע  ,עם לימין ופעם לשמאלפ
  .בדיוק

מכונה בשם  ,יה היתרה לצד הימיןיוהנט
 .כי הבית קיבול של האור מכונה כף ,כפתור

תורי  ,מלשון ,וקומת אור הנמשך מכונה תור
  .זהב

והנטייה היתרה לצד שמאל מכונה בשם פרח 
ש פריחת אור "פרח נקרא ע .צוצי אשיובשם נ
 ,הנמשך מקו שמאל ,חכמהכי אור ה .החסדים

ונבחן שאור החסדים  ,נמשך בלי אור החסדים
כי מפאת היות  ,וכן מכונה ניצוצי אש .פרח משם

  .נמצא שורף את התחתונים ,האור בלי חסדים
 ,שעיקרם אור חסדים ,ת"כי הנמשכים מז
אבל אלו  .י אור בלי חסדים"נמצאים מתבטלים ע

מחמת אינם נשרפים  ,ר"להיותם מג ,השרפים' ד
ר יכולים לקבל אור "כי הג .חסדיםשל הסרון יחה

 ,ש כך הם נקראים שרפים"וע .חכמה בלי חסדים
להורות שהארתם הנמשך לתחתונים שורפת 

  .אותם
' ב גלגלים לוהטים באש יש לכל אחד מד"ע

 ,)288( ח"פר' שבגי ,)72( ב"פ ע"שהם ד ,השרפים
כי אלו  ,שאור החסדים פרח משם ,ורהמשזה 

כ "וע .התקבצו ועלו אליהם מניצוצי אש הגלגלים
  .הם לוהטים

נעשה על ידיהם נהר אחד של  ,כאשר נוסעים
כי הנטייה לצד שמאל נוהגת תמיד בעת  .אש

כי בכל פעם שמתאמצים ביותר לכוון  ,הנסיעה
שנוטים  ,הם מזיעים בהכרח ,פניהם לקו האמצעי

כדי לקבוע ביתר דיוק את  ,לימין ולשמאל
יוצאים  ,טייה לצד שמאלובכל נ .האמצעי

עד שמתקבצים ונעשים  ,ונמשכים ניצוצי אש
אלף אלפים מלאכים משמשים  .לנהר של אש
  .לאש ההוא

 ,כי המוחין שהשרפים מקבלים בנסיעתם
ווג הנגלה ישמצד ז ,נמשכים מעתיק דאצילות
ווג הנעלם הוא יומצד ז ,הוא במספר אלף אלפים

של אש כ נבחן שהנהר "וע .ותבוא רבביבמספר ר
 .הנמשך מעתיק ,םי הארת אלף אלפי"נעשה ע

  .יוצאים ונולדים כמה צבאות םמאלו אלף אלפי
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נולדים ועומדים מהם  ,כשהגלגלים נוסעים
שהם נמשכים  ,בוא רבבות בתוך האשיכמה ר

 .ותבוא רבבישהוא ר ,ווג הנעלם של עתיקימז
הם  ,שהמשמשים העושים את נהר דינור ,באופן
והנולדים  .שמשוניהי םאלף אלפי ,ש"כמ

 ,ש"כמהם  ,ויוצאים בתוך הנהר דינור גופו
  .וריבוא רבבות לפניו יעמֹודּו

המזמרים  ,היכל השני יוצאים מלאכיםהתחת 
מטעם  ,והם נשרפים כולם ,ובאים להתקרב כאן

 ,אשר עיקרם הוא אור החסדים ,ק"היותם מו
 ,כ נעשה להם אור החכמה בלי חסדים שכאן"וע

  .פים ונאבדים מחמתוונשר ,לאש שורף

תמנו לשלוט הש ,כל אלו הממונים. 109
 .התמנותם לשלוט תמכאן יוצא ,בעולם

שנרשם  ,מתוך רוח זכות שכאן תהתמנותם יוצא
ומכאן מעבירים אותם מהעולם  .ו"אותיות יה' בג

 .דינורהיוצא ונמשך בנהר  ,ונדונים באש הזה
' משום שנרשם בג ,הכול נמסר בהיכל הזה

חיה זו  .שהרוח שכאן נכלל בהם ,ו"אותיות יה
שאין להם  ,מוציאה צבאות ומחנות מלאכים

  .מספר
 ,כי שליטת הממונים דקדושה בעולם הוא

מפני שזה לעומת זה עשה ו .א"להכניע את הס
 ,אינם יכולים לשלוט עליהם ולהכניעם ,אלקים

ר מרוח זכות "אלא בשעה שמקבלים מוחין דג
  .לשלוט בעולםא ו"אז יכולים להכניע הס ,שכאן

כי כמו  ,ומכאן מעבירים אותם מהעולם
כן אם אינם  ,קבלים כאןתשהמוחין הגדולים מ

שהרוח שכאן  ,ו"אותיות יה' לקבלם בג ,נזהרים
 ,קו אמצעי ,ת"ת ,'שסודם שהו ,נרשם בהם
אלא נוטים  ,ימין ושמאל ,ב"חו ,ה"מכריע על י
 .מעבירים אותם תכף מהעולם ,לקו שמאל

 .היוצא ונמשך בנהר של אש ,זהונדונים באש ה
הן המוחין  ,שהכול נמסר בהיכל הזה ,באופן

  .אבד מהעולם לגמרייהגדולים והן לה

כל הדינים שבעולם יוצאים מההיכל . 110
בנים  :השלושהחוץ מ ,הן לטובה והן לרעה ,הזה

שלא ניתן רשות לדון אותם  .חיים ומזונות
ם באותו נהר יאלא שהם תלוי ,במקום הזה

 ,א או מזל העליון"המכונה דיקנא דא ,וןהעלי
חיים ומזונות נמשכים  ,בניםשל שכל האורות 

כי בהיכל  ,והטעם הוא .ורק בו תלוי הדבר ,ממנו
שהרי אין הזדונות  ,הזכות עיקר השליטה לאהבה

 ,שלומדים .י אהבה"אלא ע ,יותונהפכים לזכ
  .יותוי תשובה מאהבה זדונות נעשים לו כזכ"שע

שהוא שערות דיקנא  ,יוןאמנם מזל העל
ת וכ נקרא"כי ע ,עיקר השליטה ליראה ,א"דא

ובנים חיים ומזונות אינם  .שערות מלשון סערות
כ לא יוכלו לבוא "וע .ח היראהונמשכים אלא בכ
 ,א"אלא רק משערות דיקנא דא ,מהיכל הזכות

אורות הם סנהדרין ' עו .דת היראהיששם מ

חיים נידון כ גם ה"וא ,הדנים דיני נפשות ,גדולה
אמנם אחר שנידון בהיכל הזכות  .בהיכל הזכות

וניתן לו  ,א"דא אנמשך אז החיים ממזל ,לחיים
  .חיים ממנו

 ,ובאמצעו של ההיכל הזה יש מקום מתוקן
תוך  ,שבהיכל החמישי ,שיתקבל רוח העליון

 ,מקום זה .ומקום זה עולה בהם ,הרוח שכאן
' בנכלל ב ,העומד באמצעו של כל היכל ,העמוד

כ הוא מעלה את הרוח שכאן "וע .הרוחות הללו
  .אל רוח העליון שבהיכל החמישי

בכל פתח  ,פתחים להיכל הזה) 12(ב "י. 111
להודיע  ,נמצאים השוטרים והממונים שמכריזים

כי עצם  .למטה תלמטה כל הדינים העתידים לרד
והתחתונים ששורשם  ,ההיכל מחזה ולמעלה

אלא מחזה  ,לם לקביאינם ראוי ,מחזה ולמטה
כי כל בחינה צריכה לקבל רק מהבחינה  ,ולמטה
  .שכנגדה

הם מחזה ולמטה של  ,הפתחים שבהיכלו
 השפע שלהםשהתחתונים יכולים לקבל  ,ההיכל
להורות  ,כ הם נבחנים כמו פתחים"וע .מהם

כי אם דרך  ,שאינם יכולים לבוא ולקבל מההיכל
בדומה  ,כמו בחינתם ,שמחזה ולמטה שהיא שם
א בו זולת דרך ושאי אפשר לב ,ל גשמילהיכ
 ,כ עומדים בפתחים כל הממונים"וע .הפתח

ד "שבב ,המשפיעים משם את פסקי הדין
 ,שהם הכרוזים ,אל התחתונים ,שבהיכלות

  .שמכריזים ונשמעים ונעשים בעולם
 ,היכלות בהיכל הזה' כי ד ,ב פתחים בהיכל"י

 ,פתחים' ובכל היכל ג ,מ של ההיכל"ב תו"נגד חו
 ,פתחים בכל היכל' ואין ד .ב פתחים"הרי י

שחסר בהם פני  ,מטעם היותם מחזה ולמטה
כמו  .ת"ב ות"חו ,פנים' גרק ואין שם אלא  ,אדם

 .להיותם מחזה ולמעלה ,גלגלים' שלכל חיה ד
כן  .להיותם מחזה ולמטה ,אדנים' ולכל גלגל ג

להיותם  ,היכלות בהיכל הזה' כאן כלולים ד
 ,פתחים' בכל היכל רק ג אבל .מחזה ולמעלה

  .להיותם בחינת מחזה ולמטה

כרוזים האלו של השוטרים הומ. 112
מקבלים כל בעלי  ,והממונים שבפתחי היכלות

 ,עד שמודיעים הדבר לרקיע של החמה ,כנפיים
ששם החמה בין  ,לרקיע השני דעולם העשיה

 ,ש"כמ ,מלאכים ,בעלי כנפיים .שבעה כוכבי לכת
ובעל כנפיים יגיד  ך את הקולכי עוף השמיים יולי

 ,ע"וכל המלאכים שמתחת ההיכלות בבי .דבר
מקבלים הכרוזים של השוטרים והממונים 

שכל מלאך עליון נותן לתחתון  ,שבפתחי ההיכל
הרביעי  ,עד שהכרוז מגיע אל החמה ,ממנו

  .משבעה כוכבי לכת
אמנם אין הכוונה לשבעה כוכבי לכת 

יע השני של אלא לשבע ספירות שברק ,הגשמיים
ששבעה כוכבי לכת  ,עולם העשיה הרוחני
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דרך  ךכי כ .הגשמיים נבחנים לענפים שלהם
מהם יולבאר ע ,םיהחכמים לדבר בענפים גשמי

  .יםרשיהם הרוחניואת ש
יוצא  ,כאשר השמש יוצא על הארץ ,ומשם

עד שהדבר מגיע  ,ומשוטט בעולם ,הכרוז מהשמש
אים שכל כוכבי הרקיע מוקפ ,אל הנחש שברקיע

 .ושומעים הדבר .והוא עומד באמצע הרקיע ,בו
ואלו  ,ומקבלים אותו אלו השוטרים של מטה

  .ומשם מתפשט הדבר לעולם ,הממונים שעל הנחש
והוא  ,ח אחד מבהיקבאמצע הרקיע נקשר אורַ 

שכל הכוכבים הדקים מלראות  ,הנחש שברקיע
והוא הנקרא  .ליםלי ִת כולם קשורים בו ִת  ,אותם

 ,החלב שביל ,]אסטרונומים[ים אצל התֹוְכנ
הוא נראה לנו  ,שמחמת ריבוי הכוכבים אשר שם

 ,כוכבים הדקיםהואלו  .אחד לבן כחלב שבילכמו 
  .הם ממונים על המעשים שבסתר של בני העולם

עד שהדבר מגיע אל הנחש  ,ולכן נאמר כאן
שהכוכבים כולם  ,החלב שבילל ,שברקיע

 כי .שאינם זזים ממקומם ,מוקפאים שם
כמו  ,כביםוההנהגה בפרטיות מסודרת תחת הכ

שאין לו כוכב  ,אין לך עשב מלמטה ,שלומדים
  .שמכה אותו ואומר לו גדל ,ומזל מלמעלה

 ,הנמשך ממנה ,שכל מדרגה וכן שפע ,ונודע
למחזה ולמעלה ולמחזה  ,םילשני יםמחולק
 .ולפיכך גם הכוכבים מחולקים על פיהם .ולמטה

והם קפואים  ,לכתכבי ושיש כוכבים שאינם כ
ששם  ,שהם מחזה ולמעלה ,החלב שבילב

ואין השפע מגיע מהם  ,החסדים מכוסים
הם  ,כוכבים הדקיםהאלו ו .לתחתונים בגלוי

כי  ,ממונים על המעשים שבסתר של בני העולם
ויש  .רק על מעשים שבסתראלא אינם ממונים 

שבתאי צדק מאדים חמה נוגה שהם  ,כבי לכתוכ
ששם החסדים  ,מחזה ולמטהשהם  ,כוכב לבנה

 .והשפע מגיע מהם לתחתונים בגלוי ,מגולים
כל אחד בדרכו  ,בבים העולםוכ הולכים וס"וע

  .לחלק השפע המיוחד לו ,המיוחד
ומשוטט  ,יוצא הכרוז מהשמשש ,ונאמר
שכל  ,עד שהדבר מגיע אל הנחש שברקיע ,בעולם

כי  .ושומעים הדבר .כוכבי הרקיע מוקפאים בו
ם אינם מקבלים הדבר להשפיע כביואלו הכ

ורק  .אלא שומעים אותו בלבד ,לתחתונים
שהם ממחזה  ,השוטרים שמתחת שביל החלב

מקבלים הדבר שמהם מושפע  ,ולמטה
שממעל  ,וכן אלו הממונים שעל הנחש .לתחתונים

אבל  .גם הם מקבלים הדבר ,שביל החלב
אינם מקבלים  ,כבים עצמם שבקו החלביוהכ

באופן שיספיק אל השוטרים  ,אלא שומעים בלבד
  .שיקבלו מהם ,שמתחת

מתפשט ונעשה  ,שלמטה ומהשוטרים. 113
ואפילו רוחות ושדים ועוף השמיים  ,הכרוז בעולם

שכל  ,כלומר .מעבירים ומודיעים הכרוזים בעולם
מוכנים  ,ואפילו שדים ורוחות ,בריות העולם

  .להוציא לפועל את הכרוזים הללו

בעת  .ם הפתחיםהממונים חוזרים וסוגרי
ב "נפתחים י ,השפעת ההנהגה אל העולם

הפתחים והכרוזים משתלשלים לעולם דרך 
חוזרים  ,ואחר שיצא לפועל בעולם .המדרגות

רק אלא כי אינם פתוחים  .וסוגרים הפתחים
  .בשעת השפעה

אין הרוח שכאן עלה לרוח העליון שבהיכל 
 ,עד שכל הרוחות שבהיכלות התחתונים ,החמישי
וכל הרוחות נכללים  .חד עם הרוח שכאןנעשו א

ואחר  .עד שנעשו כולם אחד ,ונכנסים זה בזה
מהם להיכל יעולה הרוח שכאן ע ,והתכללות הז

  .ונכלל ברוח אשר שם ,החמישי

  
הוא  ,ויוַ כשהאדם מוטל חולה על ערש ד. 114

 יםחיים תלוי .הן לחיים והן למות ,נידון כאן
 .זכות ולא כאן בהיכל ,למעלה בנהר העליון

נותנים לו חיים  ,אמנם אם נידון כאן לחיים
 ,ואם לא .הנקרא מזל ,מהנהר העליון ,מלמעלה

אשרי חלקו מי  .אין החיים ניתנים לו מלמעלה
ונכנס ויוצא בהיכל הזה  ,בונויתדבק ברהש

  .כחפצו

שפניו  ,כאן בהיכל זה נוהג קידה על אפיים
 ובהיכל השני .כדי להתגבר על הדין ,געו בארץיי

ובהיכל השלישי צריכים  .צריכים כריעה
וכאן צריכים קידה על  .הרכנת הראש ,השתחוות

כי הכריעות  .געו בארץישפניו י ,אפיים
שעושים הצדיקים להתרצות  ,ויותווהשתח

  .לפי המוחין שממשיכים נותמכוו ,בונםילר

צריכים לכריעה על  ,ק"ו ,ולפיכך בהיכל הוד
ר כלפי "גהנחשב ל ,ובהיכל השלישי .םיברכי
 ,הרכנת הראש ,תצריכים להשתחוּו ,שניהיכל הה

ואינם  .בויכנגד ל ]מטבע[ רראה איָס עד שיִ 
ר "משום שעוד אינו ג ,םיצריכים לקידה על אפי

אבל  .להיותו מחזה ולמטה דהיכלות ,ממש
 ,שכבר מחזה ולמעלה דהיכלות ,בהיכל הרביעי

כ צריכים לקידה על "ע ,ר מבחינת פנים"ששם ג
  .יגעו פניו בארץיש ,םיאפי

צדיק  ,ל אמונה ואין עוולֵא  ,כתובעל היכל זה 
כי כל דרכיו  ,תחילת הפסוקמרמז על  .וישר הוא
ששם מתגלה  ,ד"כי בהיכל זה מקום ב .משפט

שבזה משיגים אותו  ,אשר כל דרכיו משפט
  .ול צדיק וישר הואואל אמונה ואין ע ,ש"כמ



 'בראשית ב  38

  א דבריאה"אושל שבעה היכלות 

  חסד, יהיכל חמיש
היכל שמאיר בו רוח  .היכל החמישיה. 115

 ,מזהיר .שמזהיר ומאיר לתחתונים ,הנקרא ברק
 ,ומאיר .הרוז תהנקרא ,בהארת החכמה ,פירושו
רוח ברק כולל ופותח  .באור החסדים כלומר
בעת שהרוח  .מאיר ומתנוצץ לכל הצדדים ,וסוגר

הוא כולל כל  ,ווגו להאיר הארתויהזה עושה ז
ק "להארת ו ,ופותח .ן"מלשעלו אליו  התחתונים

 כלומר ,מאיר .ר"ר דג"להארת ג ,וסוגר .ר"דג
מעלה ל ,לכל הצדדים .ח"באו ,ומתנוצץ .י"באו
  .רוחות' מטה ולדלו

כעין  ,מאיר ויוצא אור אחד והתנוצצות הזהמ
אור  כלומר ,כולל כל המראות המאירים ,ארגמן

לו נכל .מ"ב תו"שהם חו ,אדום וירוק ,לבן ושחור
 .והשחור בירוק ,ונרקם הלבן באדום ,אלו באלו

 ,ונעשה מהם חיה אחת .כ הלבן בשחור"ואח
ונכלל בה בעיקר ירוק  .מרוקמת מכל המראות

הכולל לכל  ,ודמות פניה כפני אדם .ואדום
  .הצורות

חיות שהם  ,אדנים' החיה הזו יוצאים דמ. 116
פ "אע ,כלומר .גדולות כלפי אלו של מטה

 חזה ולמטה של כל חיה שבהיכלותשהאדנים הם מ
 ,ֲאָדנים' אין שם משום זה אלא ג ,התחתונים

וגם האדנים הם  ,ר"כולו ג ,מ כאן בהיכל הזה"מ
  .ונבחנים כחיות גדולות ,מחזה ולמעלה

 ,םישני םוה .אופן תרק המלכות לבדה נקרא
והם  ,מאיר אחר בתוכו ,משום כשנראה זה

היא  ,כל בחינת מחזה ולמטה של החיה .םישני
כי אופן  .כ נקראים אופנים"וע ,בחינת מלכות

ון שהמלכות עלתה ואמנם כי .הוא שם המלכות
' כ נחשבת המלכות תמיד לב"ע ,תמתקה בבינההו

הרי מאיר בתוכה  ,כאשר נראה המלכות .אופנים
 .אופן בתוך אופן ,אופנים' כ נבחנת לב"וע ,הבינה

זו ונכנסה  ,ונעשו דבוקים הבינה והמלכות זו בזו
אופנים ימין ' ונעשו ב ,המלכות בבינה ,בזו

  .ושמאל במקום בינה
הבינה נכנסה  .כ נכנסה האחרת זו בזו"ואח

אופנים ימין ושמאל גם ' ונעשו ב ,ונכללה במלכות
' ראשים לד' ונראו עתה ד .במקום המלכות
כי ימין ושמאל שבמקום בינה  .רוחות העולם

ם וימין ושמאל שבמקו ,נבחנים לדרום צפון
הם ' אמנם כל הד .נבחנים למזרח מערב ,מלכות

י התכללות "כי כולם נעשו ע ,מלכות ,גוף אחד
כאשר  ,ואלו הם שכתוב עליהם .המלכות בבינה

  .יהיה האופן בתוך האופן
כמו  ,הצדדים קשורים זה בזה' וכל אלו ד

 ,שאינם נפרדים לעולם ,חיות העליונות דחיה זוה
מ "ב תו"חו ,הכי הארבע גוונים המרוקמים בחי

 ,חיות עליונותנקראים  ,שמחזה ולמעלה ,שלה
צדדים שלמטה ' ונמשכים לד ,נאחזים אלו באלו
הצדדים זה ' נקשרים ד י זה"שע ,מחזה של החיה

שבנסוע  ,מכאן נשמע .ואינם נפרדים לעולם ,בזה
 ,בינה ומלכות ,צדדים' חיה הזו היא נוסעת לבה

  .הצדדים' שהן העיקר של ד

רוח ברק ש .רוחות' רק זה נכלל בברוח ב. 117
וכל אלו האורות  ,הוציא חיה אחת הנזכרת

הנקרא  ,ומאיר ,ורוח אחר נמשך ממנו .הנזכרים
  .רוח לוהט

שהם  ,אורות' ב ,הרוח הלוהטממאירים . 118
ה ואלו האורות מתהפכים במרא .צדדים' ד
אלו הם  .ונקראים להט החרב המתהפכת ,הםשל

ואלו  .להט החרב האורות המתהפכים ונעשים
האורות עומדים על האורות שבהיכל שלמטה 

משום שלהט החרב  ,הנקרא היכל הזכות ,מכאן
הנמצאים  ,ד"האורות שבב) 70(' הזה עומד על ע
  .בהיכל הזכות

היכל הזכות והיכל  ,היכלות' ג .ביאור הדברים
הם עיבור יניקה מוחין  ,הברק והיכל הרצון

המכונה עיבור  ,ק דפנים"היכל הזכות ו .דפנים
היכל הרצון  .ר דפנים"ק דג"היכל הברק ו .יניקה

יצחק  .אברהם לקח היכל הברק .ר דפנים"ר דג"ג
כי בהיות כאן בחינת מוחין  .לקח היכל הזכות

הצריכים להאיר  ,ר"ק דג"כ אפילו הו"ע ,דפנים
 ,הנמשכים מבינה החוזרת לחכמה ,בהיכל הברק
בהיכל  לא יוכלו להאיר בקביעות ,שהוא יצחק

בעת  ,אלא רק בדרך התכללות הרוחות ,שכאן
  .ההתכללות

מאיר כאן רק אברהם  ,ושלא בעת התכללות
בינה ששבה  ,ויצחק .חסד ,קו ימין ,בלבד

 ,ר"ק בלי ג"בו ,מאיר רק בהיכל הזכות ,לחכמה
שכל אחת כלולה  ,ת"כנגד ז ,אורות אשר שם' ע

ר אינם יכולים להאיר "אבל הג .'והם ע ,מעשר
ונשארו כאן בהיכל הברק בגבורות  .ל הזכותבהיכ
כי האור שלהם  ,בלי האור השייך להם ,ודינים
  .שאינו כאן אלא בהיכל הזכות ,יצחק

עיבור יניקה מוחין  ,רוחות שבהיכל' באלו 
הכלולים בכל  ,דפנים ועיבור יניקה מוחין דאחור

רוח העליון עיבור יניקה מוחין דפנים  .ותהיכלה
תון עיבור יניקה מוחין ורוח התח ,שבהיכל

  .דאחוריים שבהיכל
עיבור יניקה מוחין  ,נמצא שרוח העליון

ממותק כולו  ,לאיןיא ע"המקובלים מאו ,דפנים
כי  ,השולט בהיכל זה ,אור החסד ,י אברהם"ע

המכונים  ,מוחין דפנים הם כולם אור החסדים
עיבור יניקה  ,כ רוח התחתון"משא .איאוירא דכ
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שבהם  ,ת"קובלים מישסוהמ ,מוחין דאחוריים
לרוח  .ב להיות חכמהשוהבינה  ,יוצא מאויר' הי
שום מיתוק  אין  ,יצחק ,הנחשב כאן לשמאל הזה

ואין בו משמאל ולא  ,שכולו ימין ,מאברהם
ולפיכך נקרא רוח  .דיניםבכ נשאר "וע .כלום
והוא להט  .שלוהט תמיד בשלהבת הדינים ,לוהט

  .החרב המתהפכת
 ,ר דיצחק"ג ,וח לוהטכי אלו האורות שבר

ונשארו בהיכל  ,א בהיכל הזכותושלא יכלו לב
כ נבחן שעומדים על היכל "ע .דיניםבהברק 
 ,לכן נאמר .ר שלהם"כלומר שהם ג ,הזכות

האורות ) 70(' שלהט החרב הזה עומד על ע
אורות ' כי ע .הנמצאים בהיכל הזכות ,ד"שבב

 .עשרשכל אחת כלולה מ ,ת"שבהיכל הזכות הם ז
המשלים  ,ר שלהם"ורות להט החרב הם גוהא

  .לעשראותם 
חרב  ,ינים הדנים דיןישכל הד ,מכאן נשמע

אורות ' כי אלו ע .תלויה על ראשיהם מלמעלה
שלא ימשכו כלום מהאורות  ,שומרים את עצמם

להט בלהיותם  ,לוהט שכאןהשלהם שברוח 
כ נבחן להט החרב "וע .מלאים דינים ,החרב

יקחו יותר יולא  ,ין צדקשידונו ד ,לשומר עליהם
  .ממדרגתם

 ,האורות שבצד שמאל ,להט החרב. 119
 ,אופנים' העומדת על ד ,הוציאו חיה אחת אחרת

שאינם יכולים  ,שאינם עומדים על קיומם
 ,אלא שמאירים ונכבים ,להמשיך בהארתם

שפעם  ,לצד שמאל' לצד ימין וב' מטעם שהם ב
 .ופעם שולט בהם השמאל ,שולט בהם הימין

כי היכל  ,הם נכבים ,כ בעת שליטת השמאל"עו
אין  ,כ הנוטים לשמאל"וע .ימין ,זה לקח אברהם

  .והם נכבים ,להם ממי לקבל הארתם
 ,'נכנס באלו הד ,חיה הזוהכאשר הרוח של 

בעת שהחיה כלומר  ,שאינם עומדים על קיומם
' מתנוצץ מהם ב ,אופנים שלה' נוסעת על ד

 ,מההיכל הזה ויוצאים לחוץ ,ניצוצין לוהטים
 ,ניצוצות לוהטות הללו .ומתהפכים תמיד

לפעמים רוחות  ,פעמים זכריםלפעמים נקבות ול
  .ולפעמים דינים קדושים

חיה הזו עם המשום שבעת שנכללה . 120
שיצאה מהאורות של רוח  ,חיה הראשונהה

יצא מהן  ,התכללותן זו בזו כוחהנה מתוך  ,הברק
 .לעולם ניצוץ אחד הלוהט תמיד ואינו נכבה

  .והניצוץ משוטט והולך אחרי שני הניצוצות הללו
' מתוך ששורשיהם של ב .ביאור הדברים

שאינם עומדים על  ,'הם הד ,ניצוצות הללו
כי להיותם  ,שאינם ממשיכים בהארתם ,קיומם

נחלקה הארתם  ,נמשכים מלהט החרב המתהפכת
וכשמאירים  .שמאללצד ים יימין ושנלצד ם ישני

אבל  .מתקיימים ,שבימין םימבחינת השני
 ,ים שבשמאליכשמתחילים להאיר מבחינת השנ

 ,שיצאו מהם ,הניצוצין' כ גם ב"ע .הם נכבים
  .ואינם על קיומם ,שמאללכ לימין ו"נוטים ג

זדווגה ונכללה ה ,כדי לתקן אותם ,ולפיכך
חיה העליונה העם  ,חיה זו של להט החרב

' ואז נמצאים ד .שיצאה מרוח הברק ,הראשונה
שאינם עומדים על  ,חיה התחתונההאופנים של 

האופנים של ' נכללים ונעשו אחד עם ד ,קיומם
 ,שהם כחיות העליונות של חיה זו ,חיה העליונהה

 ,ונולד מהם ניצוץ אחד .שאינם נפרדים לעולם
אופנים ' כמו הד .'שהם ד ,שנייםהכלול גם הוא מ
' כמו הד ,שאינו נכבה לעולם ,של חיה העליונה

אמנם  .שאינם נפרדים לעולם ,חיה העליונההשל 
' היות בו גם מבחינת דל ,עדיין נבחן לניצוץ לוהט

  .אופנים של החיה התחתונה

אחר  ,חות המלכותוכ' אופנים הם ד' ואלו ד
 ,מלכות ובינה שבבינה .שתתפה עם הבינההש

שהם בחינת זכרים  .מלכות ובינה שבמלכות
הבינה כי  ,שבבינה הם זכרים' כי ב .ונקבות

 .שבמלכות הם נקבות' וב .מסתיימת בזכר
והארת השמאל  ,והארת הימין נבחנת לרוחות

  .נבחנת לדינים

 ,משוטט והולך אחרי שני הניצוצות הללוו
באופן שאינו נכבה  ,שבהיות הניצוץ מתוקן

' כ הוא המשפיע והמתקן את ב"ע .לעולם
  .אלא באופן שהם מתהפכים תמיד ,הניצוצין

בעת שהניצוץ משפיע  ,כריםועתה הם ז. 121
ועושים שליחותם  .אור זכר ,הארת הבינה

אבל טרם שגמרו  .שמאירים לתחתונים ,בעולם
שכל עוד שמאירים  .נכביםהם  ,את שליחותם

ואז נבחנים  ,עושים שליחותם בעולם ,בימין
 ,הם נכבים ,אבל כשנוטים לשמאל .לרוחות

ואז נבחנים  .ואינם יכולים להמשיך שליחותם
  .ניםלדי

והם  .שכבואחר  ,וניצוץ מכה ומאיר אליהם
שהניצוץ  ,והם נקבות .מתחדשים כמקודם

והולכים  .משפיע להם עתה הארות המלכות
הם  ,וטרם שגמרו שליחותם בעולם .ומשוטטים

נקראים  ,כל עוד שהאירו בימין ,כלומר .נכבים
וכשנוטים  .והם הולכים ומשוטטים ,רוחות
והניצוץ  .נכבים והם ,נקראים דינים ,לשמאל

וחוזרים  ,אחר שכבו ,חוזר ומכה ומאיר אליהם
  .וכן תמיד .ומתחדשים כמקודם

 ,מחדש אותם הניצוץ ,כי בכל פעם שנכבים
דינים בברוחות ו ,שמאל דבינהבפעם בימין ו

ברוחות  ,שמאל דמלכותבופעם בימין ו .זכרים
ונמצאים מתהפכים תמיד על  .דינים נקבותבו

ניצוץ הזה כלול המשום ש .ארבע בחינות הללו
הניצוצות ' ומשום זה ב .גוונים' וכלול מד ,מכולם

מתהפכים לכל אלו הגוונים  ,המקבלים ממנו
  .לזכרים ולנקבות לרוחות ולדינים ,הנזכרים
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 ,רוח התחתון נכלל ברוח האחר העליון. 122
 ,ולא כאחרים הראשונים .ונראים שניהם כאחד
אבל  .א אחדלא נראה אל ,שבעת שנכללו זה בזה

העומדים באהבה וכלולים מכל  ,םיכאן נראה שני
ם יפ שנראים שני"ואע .היכלות התחתונים

ונראים  ,כשמתפשט רוח ברוח ,הם אחד ,רוחות
שני  ,ש"כמ .באהבה כלולים מכל התחתונים

ה הרועים יפרים תאומי צביוכשני ע ךישדי
  .בשושנים

חוזר  ,וכששני הרוחות מתפשטים זה בזה. 123
היכל האהבה  .ל הזה ונעשה להיכל אהבהההיכ

זולת למי  ,ונגנז בסודי סודות ,עומד תמיד בקיומו
י יאתן את דודַ  ,וכאן כתוב .שצריך להתדבק בו

  .לְך 

רוחות עיבור יניקה מוחין ' ב .ביאור הדברים
צריכים לכלול  ,דאחור ועיבור יניקה מוחין דפנים

  :מינים של התכללות' בג ,זה בזה

חין דאחוריים נכלל כולו ברוח שהרוח דמו  .א
 .עד שלא נודע כי בא אל קרבו ,דמוחין דפנים

 ,בלבד רק מוחין דחסדיםאלא שאין כאן  ,ונמצא
 ,שנמשך במוחין דאחוריים ,כי הארת החכמה

  .נכללו במוחין דפנים ואינם

שהרוח דמוחין דאחוריים נכלל ברוח   .ב
אלא שנראה שם  ,ולא נתבטל בו ,דמוחין דפנים

אמנם רק  .מיני המוחין' ונראים שם ב .תומציאו
פ "אע ,ומוחין דאחוריים .מוחין דפנים מאירים

אבל כאן נראה   .לא יוכלו להאיר ,שנמצאים שם
ם יפ שנראים שני"ואע .העומדים באהבה ,יםישנ

פ שמציאות הרוח עם "שאע .הם אחד ,רוחות
מ מבחינת "מ ,המוחין דאחוריים נמצאים שם

  .ק הרוח העליון מאירכי ר ,ההארה הם אחד

אשר הרוח  ,הרוחות זה בזה' כשנכללים ב  .ג
העליון כלול ומאיר גם במוחין דאחוריים של 

ורוח התחתון כלול ומאיר גם  ,הרוח התחתון
כי עתה יש הארות  .במוחין דפנים מרוח העליון
  .וכן ברוח התחתון ,חכמה וחסדים ברוח העליון

פרים ויך כשני עישני שד ,פסוקוזהו שמביא ה
בביאור  ,ה הרועים בשושניםימי צביותא

כי בחינת המלכות  .'מין הבשל ההתכללות 
נקראת  ,מנעולא ,בעיבור יניקה מוחין דפנים

ובחינת המלכות בעיבור יניקה מוחין  .פרעָ 
שני  ,ש"כמ .הינקראת צבי ,מפתחא ,דאחוריים

עיבור יניקה  ,הרוח של הברק ,הרוחות' ב ,ךישדי

עיבור יניקה מוחין  ,רוח הלוהטוה ,מוחין דפנים
מחמת  כלומר .שניהם כשני ֲעָפרים ,דאחוריים

נבחנת המלכות בשם  ,התכללות רוח העליון שבו
כ אפילו רוח התחתון "וע .ברוח התחתון ,עפר

  .והם שניהם כשני עפרים .נבחן בבחינת עפר

 ,היוכן נבחנים שניהם בבחינת תאומי צבי
נבחנת שבו  ,מחמת התפשטות רוח התחתון

כ אפילו "וע .ברוח העליון ,יהיהמלכות בשם צב
והם שניהם תאומי  .יהירוח העליון נבחן בשם צב

הרוחות נראים בכל ' שמעלת ב ,באופן .יהיצב
ז "ועכ .מחמת התפשטותם זה בזה ,אחד מהם

כבחינת רוח  ,מאירים שניהם רק כרוח אחד
הרועים  ,כתוב כ"וע .מוחין דפנים ,העליון

ין המלכות במוחין דפנים נקרא ישבנ .בשושנים
שאינם מאירים ממוחין מלהבדיל  .שושנה
שמבחינה זו נקראת  .ם שברוח התחתוןידאחורי

  .ולא שושנה ,המלכות חבצלת

 ,הרוחות שהם אחד' כשמאירים ב. 124
יוצאים מהם כמה  ,'מין הבשל ההתכללות 

לאלפים ולרבבות שאין  ,צבאות לכמה בחינות
 ,ש"כמ ,נקראים דודאיםחלק מהם  ,להם שיעור

 ,ומהם שנקראים גפנים .דאים נתנו ריחהדּו
ומהם שנקראים  .רחה הגפןאם ּפָ  ,ש"כמ
  .מוניםיצו הרנֵ הֵ  ,ש"כמ ,מוניםיר

הזוהר  .י לךיאתן את דוד ,בהיכל הזה נאמר
כימה לכרמים נראה אם פרחה ׁשנַ  ,מבאר הכתוב

שם אתן את  ,מוניםיח הסמדר הנצו הרַת יּפ ,הגפן
בחינות אלו ' וג   .הדודאים נתנו ריח .לך ידודי

 ,דודאים חסד .מוחין דפנים ,ת"נמשכים מחג
עד שמגיעים כמה  .ת"תגפנים  ,מונים גבורהיר

שמכוכב  ,עד כוכב נוגה ,צבאות לחוץ מההיכל
  .הזה מושפע לתחתונים

הם כולם  ,אחר שנכללו הרוחות זה בזה
אם  ,כאן כתוב .ואינם נפרדים לעולם ,באהבה

 .בוז יבוזו לו ,ן איש את כל הון ביתו באהבהיית
כדי  ,יםיכאן נוהג הרכנת הראש ופישוט יד

 ,בהיכל הנצח נאמר .בונוילהתדבק באהבת ר
הרכנת הראש עד שיראה  ,הרכנת הראש בלבד

עד  ,ובהיכל הרביעי נאמר קידה .בויר כנגד לאיָס 
ולא הוצרך  ,שכולל לכל הגוף ,יגע פניו בארץיש

 ,ק דפנים"מטעם כי שם ו .םיישם פישוט יד
ק "ו שהוא ,ורק בהיכל החמישי ,ר"ים הם גיויד
  .יםיצריכים לפישוט יד ,ר"דג

  א דבריאה"אושל שבעה היכלות 

  ת"ת, שייהיכל הש
הנקרא  ,כאן הוא הרוח .שייהיכל השה. 125

הרוח  .ְך יפתותיני ִׂש כחוט הָׁש  ,ש"כמ ,ניחוט הָׁש 
ת התחתונים אשר כל אלו הרוחו ,הוא הרצוןכאן 

  .להתדבק בו בנשיקה באהבה ,רצים אחריו להשיגו
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 ,שהישה ועומד בשירוח הזה נכלל בשה. 126
 ,היכלות התחתונים ממנוהשה יכי נכלל מש

שהעליון כלול בעצמו מכל  .שה עליוניםיועומד בש
שה היכלות יכ יש בו עצמו ש"וע .התחתונים ממנו

 .ואלו נבחנים בו להיכלות עליונים .מהתכללות
היכלות ההרי עולים אליו כל  ,ומלבד זה

 .התחתונים דרך העמודים שבאמצע כל היכל
שה היכלות מבחינת מה שמקבל יכ יש בו ש"וע

ואלו  .היכלות התחתונים ונכלל מהםהבתוכו את 
  .שה היכלות תחתוניםינבחנים בו לש

 ,אורות) 12(ב "רוח הזה יהומשום זה הוציא 
ב אורות "י .שכל אחד כלול מלמטה ומלמעלה
וכן שמחים  ,אלו הם שמחים כולם לעלות למעלה

 ,שה היכלותיכי ש .כולם לקבל כל אלו שלמטה
היכל הכי  ,ס"מ נבחנים לע"מ ,שהיפ שהם ש"אע

והיכל  ,יסוד ומלכות ,םיהתחתון כולל שתי
והיכל  .כ הם עשר"וע ,ב"כח ,שוהעליון כולל של
  .דשיםודש קוק ,בפני עצמוס "השביעי הוא ע

 ,שה היכלות התחתונים ממנויכלל משכי נ
הרי למטה ממנו רק ו .שה עליוניםיועומד בש

שהוא  ,נהוהכואלא  ?שהיחמישה היכלות ולא ש
ת "ותחתיו נבחנים לחג ,ב"כח ,ר"לבדו כולל ג

כחוט  ,וזה שמביא הכתוב .שהישהם ש ,י"נה
להורות שהרוח שכאן היא  ,יךיהשני שפתות
ונקרא חוט  .ם הם בראשיכי השפתי .בחינת ראש

שהם  ,ש המלכות דראש"ע ,לשון משנהב ,השני
' בב ,להיותה מתוקנת במשנה ,םיהשפתי
  .ר"כנוהג בג ,מנעולא ומפתחא ,יותוהמלכ

מפתחא  ,ק מגולה רק מלכות אחת"כ בו"משא
ווג יולפיכך הז .והמנעולא נסתר ונעלם שם ,לבדה

רוח  דבקותב ,שכאן הוא להמשכת אוירא דכיא
שהוא אור הרוח  ,אהבההרוחות ' שהוא ד ,ברוח
ר אינם "ר דג"כי הג ,ר"ק דג"ו ,ר העליונים"דג

  .מתגלים בעולמות

ווג רוח יהם לז ,שי הזהישבהיכל הש נשיקיןוה
וכל נשיקה  .יהוני מנשיקות ּפֵק ָׁש יי ,ש"כמ ,ברוח

אלא  .אור דחסדים ,ק"ו ,רוח ,היא בחינת יעקב
חינת והוא כל ב .ר עליונים"ק עליונים דג"שהוא ו

  .ר המאירים בעולמות"הג

מטרם שתחתונים נשלמו במוחין  ,ולפיכך
היכל הוכן מ ,המוחין דאחוריים ,דהארת חכמה

 .שכאן שיקיןלא יוכלו לקבל מהזווג דנ ,החמישי
ר "ק דג"ו הוא אמנם ,א אור דחסדיםוכי הגם שה
ומטרם שתחתונים  .ר ממש"הנבחן לג ,העליונים

 .י ראשק בל"הם ו ,מקבלים הארת החכמה
ק "ו ,שי הוא בפני עצמוישההיכל הש ,ונמצא

וכנגדו ההיכלות  .ר מבחינת חסדים"דג
ר "ק דג"ו ,הם בפני עצמו ,התחתונים ממנו

  .מבחינת המוחין דהארת חכמה

ת "חג ,שהיועומד בש ,שהירוח הזה נכלל בשוה
י ההיכלות התחתונים שעלו "ע ,ר"ק דג"ו ,י"נה

 ,י"ת נה"ה חגשיכ בש"ועומד בפני עצמו ג .אליו
ת "כי חג .וההפרש ביניהם רב מאוד .ר"ק דג"ו
אבל  .אוירא דכיא ,י של עצמו הם חסדים"נה
  .הם בהארת החכמה ,י של התחתונים"ת נה"חג

ב אורות "שי .כל אחד כלול מלמטה ומלמעלהו
ת "חג .מלמטה ומלמעלה ,נכללו כולם זה בזה

ת "נכללו מחג ,שהם אוירא דכיא ,י של מעלה"נה
ת "וכן חג .שהם בהארת חכמה ,של מטה י"נה
י "ת נה"נכללו מחג ,הארת חכמה ,י של מטה"נה

  .חסדים ,אוירא דכיא ,של מעלה

ב האורות מהתכללות של מעלה "אלו י
יתם למעלה בהתכללותם ישמחים בעל ,בחסדים
וכן הם שמחים לקבל ההתכללות של  .בחסדים

  .המוחין דהארת החכמה ,מטה

להיותו רצון  ,הרצון היכל ,ההיכל הזה. 127
 ,יחודיםישמייחד  ,מי שקושר קשרים ,של הכול

 ,היכלות התחתונים אל ההיכל הזההומעלה את 
בתוך היכל זה  .באהבה' ק רצון מהיזהו אשר יפ

 ותשנשק נשיק ,נאסף משה אל עמו באהבה
שהיא מיתת  ,'מת משה על פי הויָ  ,ש"כמ ,אהבה
  .זהו ההיכל של משה .נשיקה

א "היכלות דזב ,ל של יעקבה גם ההיכזו
א "היכלות דאוהם  ,היכלות שכאןהו .דבריאה
 ,א נבחנים לפנימיות"והיכלות דאו .דבריאה

 ,ונודע .א נבחנים לחיצוניות אליהם"והיכלות דז
אלא יעקב  .אור הרוח ,ת"שניהם ת ,שיעקב ומשה
ולפיכך כאן  .ת"ת ומשה פנימיות דת"חיצוניות דת
 פנימיות ,שי למשהיהש שייך היכל ,א"בהיכלות דאו

 ,א"חיצוניות לאו ,א"ושם בהיכלות דז .הדעת ,ת"ת
  .ת"חיצוניות הת ,שי ליעקבישייך היכל הש

הממשיך  ,חודירוח הי ,רוח זה הוא רוח האהבה
 ,ב האורות שברוח"ואלו י .אהבה לכל הבחינות

שבהתכללות של מעלה דאוירא  ,עולים ולוהטים
טה דהארת ובהתכללות של מ .הם עולים ,דכיא

  .הם לוהטים ,הנמשך מקו שמאל ,החכמה

מהתנוצצות שלהם יוצאות ארבע חיות . 128
אלו נקראות חיות  .קדושות חביבי האהבה

כלל יולה ,חיות הקטנותהלהתחבר עם  ,גדולות
ב "אלו י .חיות קטנות עם גדולות ,ש"כמ ,בהם
 ,תחתונים שהינכלל בששהרוח שהם מ ,אורות

י של "ת נה"שהם חג ,שה עליוניםיועומד בש
ת "וחג ,העליון כלול מכל התחתוניםש ,עצמו
הנה  .י של היכלות התחתונים העולים אליו"נה

כ חיות "והם ג ,חיותב ה שלהםהם הוציאו דוגמ
 .היכלות העולים אליושל הוחיות  ,עצמו מבחינת

להיותו העליון  ,ון שכולל כל התחתוניםווכי
והם  .וחיות מבחינת עצמ' לכן יש בו ד ,מכולם

  .נבחנים לחיות גדולות

שאין בכל  ,היכלות התחתוניםהוהוא בשונה מ
ב מצד "וכן יש בו י .רק חיה אחתאלא אחד 
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באופן  .העולים אליו ,היכלות התחתוניםה
 ,חיות גדולות' הוציאו ד ,שה אורות של עצמושיש
ב חיות "הוציאו י ,של התחתונים שה אורותיוש

ב "עם יגדולות היתחברו החיות ו .קטנות
  .הכלולים בהם ,הקטנות

' גדולות נכללות זו בזו לדהאלו החיות . 129
חלקים מתחברים בפרי ' שד ,כמו האגוז ,צדדים
 .'כוללת בתוכה כל הד' שכל אחת מהד ,שבו

 ,ששם פני אדם ,מטעם היותו מחזה ולמעלה
 ,צדדים' אבל מחזה ולמטה רק ג .ווגימקום הז

 .ווגים מקום זאין ש ,וחסר פני אדם ,ת"ב ות"חו
' ש ד"ע ,ומשום זה נקרא היכל זה בשם גינת אגוז

ורה על משזה  ,כמו האגוז ,שבכל חיה צדדים
 .ל גינת אגוז ירדתיֶא  ,ש"כמ .ווגימקום הז
משום שהוא  ,נת אגוז ירדתייבשביל ג ,שהכוונה

  .א בנוקבא"ווג זיהיכל האהבה לז
צדדים ' יש ד ,תחתוניםהוהרי בכל היכל מ

ולמה דווקא  ,ה של החיה אשר שםמחזה ולמעל
כי כל היכלות  ?ווג ולא בתחתוניםיכאן מקום הז

 ,צדדים בכל היכל' כ יש ד"וע .כלולים זה מזה
ם אלא מהתכללות של מעצבחינת אמנם אינם מ
ווג רק בהיכל יכ אין מקום ז"וע .היכל זה בתוכם

  .הצדדים שכאן הם מעצמו' משום שד ,זה

ות מתחלקים חיות הגדולהאלו ארבע . 130
היכלות הכל  .צדדים' לכל צד שבד שלושה ,ב"לי

ב "שמתוך שיש בי .התחתונים כלולים בהם
עליות השה מיוש ,שה של היכל בעצמויאורות ש
כן הוציאו דוגמתן  ,היכלות התחתוניםשל ה
' שה אורות דהיכל עצמו הוציאו דישש ,בחיות

שכל אחת  ,מ של עצמם"ב תו"חו ,חיות גדולות
שה אורות יוש .16 והם ,צדדים' מדמהם כלול 

ב חיות הקטנות "הוציאו י ,דהיכלות תחתונים
כלולה רק ' שכל אחת מהד ,שמחזה ולמטה

היכלות המהתכללות הם ב "אלו י .שלושהמ
  .שעלו להיכל זה ,התחתונים

 ,צדדים' אינו בד ,ומקום גילוי הארת החכמה
' אלא בד ,שמחזה ולמעלה ,'שכל אחד כלול מד

שהם מחזה  ,שלושהאחד כלול מ שכל צדדים
עומדים רוחות  ,ב חיות קטנות"ובאלו י .ולמטה

עד  ,וכולם אלו באלו .ברוחות ואורות באורות
ב הם נמשכים "כי אלו י .שנעשו כולם אחד

היכלות התחתונים שעלו השה אורות של ימש
כ עומדים שם כל הרוחות וכל האורות "וע .לכאן
חדים כולם יובהם מתי ,היכלות התחתוניםהשל 

  .עד שנעשו אחד ,זה בזה
הרוח  ,אחר שכל התחתונים נעשו אחד ,ואז

 ,ב אורות"כי הוא כלול מי ,הזה שכלול מכולם
 ,החיות הגדולות' ב אורות כלולים מד"אשר י

ב הקטנות כלולים מכל "וי ,ב הקטנות"ומי
להתעטר  ,עולה הרוח עם כולם .התחתונים

א "ז ,הנקרא שמיים ,באותו רוח העליון

ומזמין  .א רוח דאצילות ושמיים"כי ז ,דאצילות
  .מויאותו להתחבר ע

 ,אמר ,כיוון שנקשרו בו כל אלו שלמטה
 דנשיקיןווג הגדול יזהכי מ .יהוני מנשיקות ּפֵק ָׁש יי

ועדיין אינם  .אור דחסדים ,נמשך אוירא דכיא
כ "ע .הצריכים להארת חכמה ,ים לתחתוניםיראו

שבהם הארת  ,האורות שבהיכלות התחתונים
ואז הם  .דנשיקיןווג יכלל בזיצריכים לה ,החכמה
  .הן מחסדים והן מהארת החכמה ,נשלמים

שבזה נכלל  ,וכיוון שנקשרו בו כל אלו שלמטה
 ,אז אמר הרוח ,הרוח שכאן גם מהארת חכמה

 .ייןיך ִמ דֶ כי טובים דֹו ,קני מנשיקות פיהוָׁש יי
שהוא  ,אחר שכבר טובים דודיך מיין ,כלומר
הנקראים יין המשמח  ,וחין דהארת חכמההמ

הרי  ,המקובלים מכל התחתונים ,אלקים ואנשים
  .דנשיקיןווג יהגיע העת לז
כי עתה יהיה  .שקני מנשיקות פיהויי ,ואומר

ואז הוא  .בין מחסדים ובין מחכמה ,ווג מושלםיז
רוח הרצון הכלול  ,להזדווג רוח ברוח ,בשמחה

 ,א"ז ,עם הרוח דאצילות ,מכל התחתונים
להמשכת חסדים  ,דנשיקיןווג יז וזהו ,שמיים

 ,ולהשתלם בהארת חכמה זה מזה ,דאוירא דכיא
הכלולים  ,שהוא מבחינת היכלות התחתונים

אז הוא  .כי טובים דודיך מיין ,שהוא ,ברוח שכאן
תחברו בו הח שומכ ,בחיבור אחד מכולם ,שלם
הן  ,כ נעשה שלם"ע .היכלות התחתוניםהכל 

  .חכמהבחסדים הן ב

תחבר עם הרוח שכאן הרוח הזה הכיוון ש. 131
ונשלם זה מזה בהארת  ,הנקרא שמיים ,דאצילות
 ,והאירו זה מזה בהארת אוירא דכיא ,חכמה
ח ושכל זה נעשה בכ .בכל השלמות כראוי ,חסדים

שהתפלל והעלה כל  ,הרצון של אדם צדיק
היכלות שבבריאה עד מקום שבעולם האצילות 

אז כל  .לחברם באהבה זה בזה ,דנשיקיןלזיווג 
 ,שנכללו ברוח הזה ,אלו הרוחות וההיכלות

 ,היכלותהוכל אחד מאלו הרוחות ו ,הנקרא רצון
הנה  .הנקרא שמיים ,א דאצילות"שהם בכלל ז

ואותו הרוח  ,כל אחד מהם לוקח אותו ההיכל
  .מו ולהשתלם ממנו כראויילהתחבר ע ,הראוי לו

פורטים המ ,כנגד כל אלו הרוחות והאורות
כ כנגדם "יש ג ,א דבריאה"שה היכלות דאויבש

 .א דאצילות"שה היכלות דזירוחות ואורות בש
א דאצילות מתחברת עם הבחינה "וכל בחינה שבז

ואז  .שעלו אליו ,שה היכלות דבריאהישכנגדה בש
 ,משום שהרוח שכאן ,הם נשלמים זה מזה

חוד הזה כל הרוחות יהעלה בי ,הנקרא רצון
אל הרוחות  ,כלות דבריאהוהאורות שבהי

  .א דאצילות"והאורות דז

א עם "וכן מתחברים כל בחינה דז. 132
והראויה להשתלם  ,הבחינה שכנגדה שבהיכלות

 ,ורוח הקדוש העליון שבו ,א"ז ,שמיים :ממנו
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הנקרא  ,רוח העליוןהוהזה היכל העליון הלוקח 
 ,שיתנשקו זה בזה ויתחברו זה בזה ,רצון

שהוא  ,ק יעקבַׁש יויִ  ,ש"כמ .וישתלמו זה בזה
שה היכלות שעלו יהכלולה מכל ש ,לרחל ,א"ז

 ,א"ימין למעלה בז ,אברהם ,ז"ועד .לאצילות
ההיכל  ,לוקח היכל אהבה ,א"ספירת החסד דז

כששני הרוחות מתפשטים  ,כמו שנאמר .החמישי
אז חוזר ההיכל הזה ונעשה להיכל  ,זה בזה
ורה הגב .א"ז כל שאר הספירות דז"ועד .אהבה

ה שלו לוקחים "ונו .רביעיהיכל ההשלו לוקח 
והיסוד שלו לוקח  .שניהיכל הההיכל השלישי וה

  .את ההיכל הראשון

הם  ,שה היכלות עולים לאצילותיכי כשש
א מתאחד "ואז הז .א"נכללים בנוקבא דז

ובכל בחינה משלהם משפיע בחינה אחת  .מהםיע
ווגים יז' ובדרך כלל יש ג .ומשלים אותם ,משלו
  :זווג יסודות ,חיבוק ,נשיקיןהמכונים  ,ן"בזו

ווג יזהומ .נשיקיןן מכונה "ר דזו"הזווג דג  .א
 ,ר דנוקבא"הכלול בג ,היכל העליוןההזה מקבל 
  .הנקרא רצון

מכונה  ,ן"ת עד החזה דזו"ווג דחגיהז  .ב
שמאלו תחת לראשי וימינו  ,ש"כמ ,חיבוק
 ,היכל החמישיהווג הזה מקבל יזהומ .תחבקני
 ,היכל הרביעיהו ,אברהם ,א"מחסד דז ,האהב
  .יצחק ,א"גבורה דזהמקבל מ ,זכות

מכונה  ,ן"י שמחזה ולמטה דזו"ווג דנהיהז  .ג
היכלות ' מקבלים גומהם  ,ווג היסודותיז

  .התחתונים שמחזה ולמטה

כי  ,הנה נא ידעתי ,ז בכתוב"הסימן ע. 133
הוא  ,שהיוהיופי של א .שה יפת מראה אתיא

ומשם אמר  .בהיכל החמישי ,רכלומ .םיבשדי
הנה נא  ,אל נוקבא ,אברהם ,א בחסד שלו"הז

  .םישהוא השדי ,שה יפת מראה אתיכי א ,ידעתי

לקח  ,גבורה שלו ,א"זשל שמאלו  ,יצחק. 134
שכל  ,הרביעיההיכל  ,ד"אותו ההיכל של ב

הנקרא  ,רוח ,כלומר .הדינים מתעוררים משם
שיהיו  ,זהוישתלמו זה מ ,שיתחברו זה בזה .זכות

 ,נביאים חוץ ממשההשאר  .הכול אחד כראוי
 ,רוחות' שבהם ב ,לקחו שני היכלות ,א"ה דז"נו

היכלות ה' שב ,חמוקי ירכייך ,ש"כמ ,הרונוגה וז

 ,ירכייםהנקראים  ,ה דנוקבא"הללו כלולים בנו
  .שיתקשרו אלו באלו להיות אחד

 ,א"יסוד דז ,עמוד העולם ,יוסף הצדיק. 135
ההיכל  ,רוח לבנת הספיראת פיר וסהלקח היכל 
ותחת רגליו כמעשה  ,שכתובפ "ואע .הראשון

 ,שמשמע שלבנת הספיר תחתיו ,לבנת הספיר
משום אלא  ,א"ולא יסוד דז ,מחוץ למדרגתו

והוא ודאי יסוד  ,ותחת רגליו ,אומר ,כבוד המלך
כ "ואח .שלוקח את היכל ִלבנת הספיר ,א"דז
כי לוקח  ,רלוקח יות ,א"יסוד דז ,עמוד הזהה

  .ווג שביעי בשביעייבז ,היכל השביעיהבמקום 

א עם "עד כאן מתחברים המדרגות דז
כדי  ,שמתחברים זה בזה .המדרגות של ההיכלות
הכול  .שיהיו כולם אחד ,להשתלם זה עם זה

 ,כלומר .ה הוא אלקים"ואז הוי .כראוי להיות
 ,נעשה אחד עם הנוקבא ,ה"הנקרא הוי ,א"ז

 .ה הוא האלקים"אופן שהויב .הנקראת אלקים
ז ובעולם הבא של כל היודע "אשרי חלקו בעוה

  .בונויולהתדבק בר ,לייחד אותם

בהיכל הרצון נוהג כריעה והשתחוות . 136
כל הנוהג  .םיונפילת אפי ,ופישוט ידיים ,וקידה

 ,םיונוסף עליהם נפילת אפי .בהיכלות תחתונות
היכלות השכל  ,מטעם ,שנוהג רק בהיכל זה

  .ב אורות"בי תונים כלולים כאןהתח

כדי להמשיך הרצון של רוח  ,וצריכים לזה
שהוא  ,הנשיקין ענייןששם  ,א"ר דז"ג ,העליון

א "באו ,הנשמה של כל הנשמות התלוי למעלה
 .דנשיקיןווג יי ז"ע ,ס"עד שממשיך מא ,לאיןיע

להשלים הכול  ,ס יוצאים אורות וברכות"שמא
 וניםעלי שהישזה אור החסדים מש .מלמעלה

 ,מלמטה ,כדי להיות הכול בשלמות ,א"דאו
 .בהארת החסדים ,ומלמעלה ,בהארת החכמה
 ,ר מאירים כראוי"כל בחינות ג ,שאז כל הפנים

  .ר דהארת חכמה"ר דחסדים והן ג"הן ג

ר דהארת "כי הג .ותאז כל גזרות הדין מתבטל
וכל הרצון מתמלא  .החכמה מבטלים כל הדינים

ז "וע .ר דאור החסדים"גח ומכ ,למעלה ולמטה
 אשר בךָ  ,די אתה ישראלְב עַ  ,ר ליויאֶמ  ,כתוב

אשרי  ,ה לוכָ ּכָ ֶׁש  אשרי העם ,וכן כתוב .אתפָאר
  .אלקיו' העם שה

  א דבריאה"אושל שבעה היכלות 

  קודש קודשים, היכל שביעי
 הכול סתום ,אין בו צורה .היכל שביעי. 137

מדים עו ,הפרׂשנכת שותוך סוד הסודות בפר ,בו
 ,הכרובים' יראו ביכדי שלא  ,שם כל היכלות

עלו  ,שכל היכלות שלמטה ,כלומר .ן"שהם זו
ן בעת "כדי לכסות על הזו ,כת הזווונכללו בפר

שמשום זה יפה כוחם של היכלות לעלות  ,ווגיהז

שה יכת הזו היא המבדילה בין שווהפר .עד שם
 ,היכל השביעיהובין  ,שיםושהם קד ,היכלות
  .דשיםוי קדשושהוא ק

דש וצורת ק ,כת נמצאת הכפורתולפנים מהפר
משום זה נקרא  ,ווגיכי שם מקום הז ,דשיםוהק

דשים הוא ודש הקוק .דשיםודש הקוההיכל ק
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שהיא כלל של  ,מקום מתוקן לקבל נשמה עליונה
דש וכי בהיכל ק .עולם הבא של העליונים ,הכול
מקובלת  ,שהיא היכל הבינה ,דשים הזהוהק

  .הנקראת יחידה ,הכוללת הכול ,ונההנשמה העלי

י "ראשונים היו לנרנחההיכלות ה שלושהכי 
וההיכל  ,י דחיה"שניים לנרנח שלושהו ,דנשמה

וההיכל הזה הוא עולם  .הזה השביעי הוא ליחידה
 ,כי כל שבעה היכלות הללו ,הבא של העליונים

 .הנקראים עליונים ,א"הם שבעה היכלות של או
אלא בינה  ,נו בינה סתםכ ההיכל השביעי אי"וע

  .בינה של עליונים ,א"של או

שהרי בעת שמתחברים כל הרוחות של . 138
 ,ונשלמו זה מזה כראוי ,ההיכלות זה בזה

אל  ,הנשמה של הכול ,רוח העליוןהתעורר אז ה
שישפיע על  ,א"א ,העליון הסתום מכל סתום

להאיר להם מלמעלה למטה בהארת  ,הכול
הדליק את הנרות ל ,ולהשלים אותם ,הימין

  .בהארת השמאל

 ,וכאשר הכול בשלמות באור המאיר לכל. 139
הסתום  ,אז היכל שביעי ,ויורד אור העליון

דש ומקבל את ק ,בסתימה הסותמת על כל
 ,ומתמלא משם ,אור העליון היורד ,דשיםוהק

 .זכר ומתמלאת ממנומרת כמו נקבה המתעּב
ואינו מתמלא אלא מחמת שאותו ההיכל מתוקן 

כדי לקבל אותו אור  ,סתימה הסותמת על כלב
 ,אם תיקון הסתימה לא היה שם ,כלומר .העליון

  .לא היה יכול לקבל את אור העליון ההוא

הוא מקום החיבור של  ,היכל השביעיהו
כדי שיהיה הכול  .להתחבר שביעי בשביעי ,ווגיהז

ווג ישי הוא הזיהיכל השהכי  .שלמות אחד כראוי
ווג ישהוא הז ,א"י דזשישי דהיכלות בשידש

ווג של שביעי יהוא ז ,היכל השביעיהו .דנשיקין
ובעת עליות ההיכלות  .א"דהיכלות עם שביעי דז

א מזדווג עם "נמצא כל בחינה דז ,לאצילות
  .הבחינה שכנגדו בהיכלות

אשרי  ,יחוד הזההיר ומי שיודע לקש. 140
ה "הקב .הוא אהוב למעלה ואהוב למטה .חלקו

שהצדיק  ,יעלה על הדעתאם הו .גוזר והוא מבטל
 ?ה"כי יבטל רצונו של הקב ,בונוייקטרג על רצון ר

חד יאלא כשהצדיק קושר קשרים ויודע לי
 ,ומאירים כל פנים ונמצא כל השלמות ,יחודיםי

הרי כל הדינים עוברים  .ראויכברך תוהכול מ
אשרי  .ולא נמצא שום דין בעולם ,ומתבטלים
ה גוזר "וש של הקבוהפיר .ב"ז ובעוה"חלקו בעוה

שהצדיק  ,י ריבוי אורות"הוא ע ,והצדיק מבטל
שהאורות ההם  ,יחודים שעושהיי ה"ממשיך ע

  .מבטלים את הגזרות והדינים מהעולם

הוא מה שפועל למטה  ,כל מה שאמרנו בצדיק
כי  .וצדיק יסוד עולם ,כ כתוב בו"וע .ז"בעוה

  .הצדיק הוא קיום העולם

 ,פילת הצדיקי ת"שנעשה ע ,כעין זה. 141
העשן של הקורבן עולה  .י הקורבן"כ ע"נעשה ג

כמו  ,מה שהוא צריך כראוי לו ,ומספק לכל היכל
והכוהנים  .יחודים שעושהיבתפילת הצדיק וה

ים יוווהל ,ברצון שלהם להעלות נחת רוח למעלה
 ,רבןובנעימת השיר שמזמרים בשעת הקרבת הק

הלוויים בכוהנים והכוהנים  ,זה נכלל בזה
כי הכוהנים ממשיכים ימין והלוויים  .ווייםבל

  .שזה בלי זה אין שלמות ,ממשיכים שמאל

עד  ,רוח ברוח ,ונכנסים היכל בהיכל
איבר  ,כראוי להם ,שמתחברים כולם במקומם

א "וכל בחינה דז ,ן"שעולים לאצילות לזו .באיבר
ונשלמים זה  .מתחברת בבחינה שכנגדה בהיכלות

עד  ,ומתייחדים זה בזה .ווג דיסודותיי ז"ע ,מזה
ומאירים זה  .דנשיקיןווג יי ז"ע ,שנעשים אחד

  .י החיבוק"בזה ע

באה  ,נשמה העליונה מכולםהאז . 142
 ,ומאירים כל הנרות ,מלמעלה ומאירה עליהם

עד שאותו אור   .בשלמות כראוי ,הספירות
דש ווכל ההיכלות נכנסים לק ,תעוררמהעליון 

 .דשביעי בשביעי ווגיבז ,להיכל השביעי ,דשיםוק
כמו באר מים  ,היכל השביעי מתברך ומתמלאהו

וכל ההיכלות מתברכים  .נובעים ואינם פוסקים
  .למעלה ולמטה

אור שלא נודע ולא  ,כאן סוד הסודות. 143
 ,הרצון שאינו נתפס לעולם ,ס"נכנס בחשבון ע
ד "חב ,ס מתחילים מחכמה"כי ע .אור היחידה

בתוכם ִלְפַני  נמתק אור היחידהו ,מ"ת נהי"חג
רצון ההוא אינו נודע ואינו נתפס אפילו הו ,וִלְפנים

ואז כל המדרגות  .לדעת אותו ,במחשבה
  .ס"חדים ונעשים רצון אחד עד אימתי

בעת שאור היחידה מתמתק ומתלבש לפני 
יחדים בהארתו כל ימת ,ולפנים של המדרגות

והכול  .ס"ונעשו רצון אחד מיוחד עד א ,המדרגות
ומפנימי פנימיות עד  ,מטה ומלמעלהבשלמות מל

  .שנעשו כולם אחד

או  ,דרכים מתחלקות המדרגות זו מזו' כי בב
 ,שהמשובח הוא העליון ,בדרך עליון ותחתון

או בדרך פנימי  .והגרוע ממנו הוא התחתון ממנו
 .שכל המשובח מחברו הוא יותר פנימי ,וחיצון

 ,נעשים כולם אחד ,י התלבשות אור היחידה"וע
והן  ,מתחלקים בדרך עליון ותחתוןהן ה

  .המתחלקים בדרך פנימי וחיצון

אינו מתלבש  ,אור היחידה ,הרצון ההוא. 144
פ שנשאר בתוכם בלתי "אע ,בפנימיות המדרגות

ומאירים בכל  ,עד שכולם נשלמים מתחילה ,נודע
הן מבחינת הארת החכמה והן מבחינת  ,הבחינות

ינו אז מתמתק הרצון ההוא שא .אור החסדים
ואז  .ומתלבש בפנימי פנימיות בדרך סתום ,נתפס

 ,בונויא ברימי שיתדבק בשעה הה ,אשרי חלקו
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 ,ועליו כתוב .הוא שלם למעלה ושלם למטה
  .וָתֵגל יֹוַלְדֶתךָ  מךָ יוא ישמח אביךָ 

ונקשרו זה  ,ון שכולם נשלמו זה מזהוכי. 145
מאירה  ,בינה ,ונשמה העליונה ,בזה בקשר אחד

 ,וכל המאורות הם נר אחד .להלהם מלמע
אז רצון אחד של המחשבה תופס את  .בשלמות

רצון אחד של  .האור שאינו נתפס ואינו נודע
אור  ,האור שאינו נתפס .אור החיה ,המחשבה
  .זה בזהוהם מתלבשים  .היחידה

 ,נשמה העליונההו ,אחר שנשלמו כל ההיכלות
 ,אז מתלבש אור החיה ,מאירה בהם ,בינה

תוך אור ב ,ון אחד של המחשבההמכונה רצ
ואור  .תוך אור החיהבואור היחידה  ,הנשמה

שהוא  ,החיה תופס בתוכו את האור שאינו נתפס
פ שאור היחידה מתלבש "אמנם אע .אור היחידה
  .עדיין הוא מאיר בו בדרך סתום ,באור החיה

 ,אור החיה ,מחשבהשל המלבד שהרצון ו
מה  תופס ואינו יודע ,המלביש לאור היחידה

אלא  .מחמת שמאיר בו בדרך סתום ,שתופס
מחשבה מאיר על ידו ומתמתק של השהרצון 

וכולם מתמלאים  .תווא מנו מתוך שמלבישמ
מאורו וכולם נשלמים וכולם מאירים על ידו 

ה כָ ּכָ אשרי העם ֶׁש  ,ז כתוב"וע .ומתמתקים כראוי
  .לו

  

 ,ובונו בדרך הזימי שזוכה להתדבק בר. 146
הוא אהוב למעלה ואהוב  .יורש כל העולמות

זהו מתחטא  .חוזרת ריקם הלתו איניתפ ,למטה
ועושה לו  ,כבן המתחטא לפני אביו ,בונוילפני ר

ואימתו מוטלת על כל  .רצונו בכל מה שצריך
 ,עליו כתוב ,ה מקיים"הוא גוזר והקב ,הבריות

  .אור נוגה ועל דרכיךָ  ְוָיקום לְך  ,רר אוֶמ גזַ וִת 

  יהי אור
 ,מכאן משמע .ויהי אור ,אלקים ויאמר. 147

ושתל  ,ה אלו הנטיעות ממקומם"שעקר הקב
 ,ממה שכתובוזה משמע  .אותם במקום אחר

עוד שהיו כל ו .ח"עה ,ן מכונים נטיעות"כי זו .יהי
לא היו  ,ית המלכות לבינהימטרם על ,במקומם

ם אות ולפיכך עקר .ם לקבל שום אורין ראוי"זו
ם במקום תאו והעלה אותם ושתל ,ממקומם

  .ושם נעשו מוכשרים לקבל אור העליון .בינה
ה "יאותיות אשר  ,לה יהי אוריולמד זאת מהמ

רומזת יהי של אחרונה ה' והי ,א"זה או ,יהישל 
שבזה  ,ונעשו אויר ,א"לאור או' כניסת היעל 
 .והוכשרו לקבל מהם האור ,א"ן באו"תחברו זוה

לא  ,כי והיה .ויהי אור ,כי כתוב ,אור שכבר היה
  .משמע שכבר היה ,ויהי אור ,אלא ,כתוב

שאינם  ,ה בדורות הרשעים"סתכל הקבהוכש
אור  ,ש"כמ ,גנז אותו לצדיקים ,לאור ראויים

בשביל שיקבלו  ,שהאור נגנז ונזרע .זרוע לצדיק
ויאמר  ,וכתוב .אותו רק הצדיקים ולא הרשעים

ורה על מ ,יהי ,להיאשר המ .יהי אור ,אלקים
' וי ,א"יהי הוא אור אושל ה "יכי  .גניזת האור

 ,באור' יהי רומזת על כניסת הישל אחרונה 
זריעת האור לונבחן זה לגניזה ו .ונעשה לאויר

צדק  ,עיר ממזרחי הֵ "מ ,ש"כמ ,בשביל הצדיקים
  .ִיְקָראהּו לרגלו

ירדו אותיות  ,א"לאור או' י כניסת הי"כי ע
א "ולא נשארו באו .ן"א לזו"ה דאלקים מאו"אל

ן "נעשו הזו הז י"שע ,י דאלקים"ותיות מאלא א
אותיות ' שב ,ונמצא .א"מוכשרים לקבל אור או

 ,ש"כמ ,ן"הן שורש כל המוחין דזו ,א"י דאו"מ
 ,צדק .א"ז כלומר ,ממזרח .י העיר ממזרח"מ

י העירו "אותיות מ' אשר ב .מלכות כלומר

 ,והעירו .צדק ,ולמלכות ,ממזרח ,א"המוחין לז
כי רק התחלת  ,ת מוחיןלשון התחלת התעוררו

  .י"י מ"המוחין באים ע

 .כי טוב ,את האור א אלקיםְר ויַ . 148
 .וגנז אותו ,ה ראה במעשיהם של רשעים"שהקב

אלא שראה  ,לא שראה במעשיהם של הרשעים
ולא  ,כי טוב לגנוז אותו ,עצמו בגדלו של האור

 ,וירא אלקים את האור .יהיה מגולה לעולם
וטוב לגנוז  .עד סופושראה שמאיר מסוף העולם 

כי אם  .הנו ממנו רשעי עולםיכדי שלא י ,אותו
לא יבואו עוד  ,אור הגדול הזהההנו מיהרשעים י
 גם פן ישלח ידו ולקח ,בדומה לכתוב .לתשובה

 ,שכוונת הכתוב .ואכל וחי לעולם ,מעץ החיים
 ,שלא יהיה לו עוד צורך ודחיפה לעשות תשובה

ולכן גירש אותו  .ד"ולא יתוקן הפגם שעשה בעצה
  .מגן עדן

 ,ראה .וירא אלקים את האור כי טוב. 149
 ,כי טוב ,כתוב כאן .בו רוגז ודינים ומצאישלא י

לברך את ' כי טוב בעיני ה ,וכתוב אצל בלעם
שלא ישרה קללה על  ,הפירוש ,כמו ששם .ישראל
עוד שום  וימצאישלא  ,כן כאן הפירוש ,ישראל

 ,שכתוב ,מוכיח כןוסופו של הכתוב  .רוגז ודינים
מורה  .שךול אלקים בין האור ובין החדֵ ְב יַ וַ 

כדי שיהיה  ,המחלוקת בין ימין ושמאלשהפריד 
כ על "כן תחילת הכתוב סובב ג .הכול בשלמות

  .ביטול הכעס והרוגז

 ,שךוה את האור והח"פ ששיתף הקב"ואע
תבטל המ "מ ,י קו אמצעי"ע ,כאחד ,ימין ושמאל

וירא אלקים את  ,כתובכ "וע .הרוגז והמחלוקת
  .ואין בו שום כעס ורוגז .האור כי טוב
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אור השיהיה מאיר  ,בינה ,הארה עליונה. 150
 ,והוא ימין .אור הזה נמשך שמחה לכלהומ ,הזה

שבעת  .שמתעטר בחקיקי חקיקות של השמאל
 רוגזהאיר ב ,שהשמאל האיר בלי שיתוף הימין

וזה נבחן שנעשו  .נוםיויצא ממנו גיה ,כעסבו
ומתוך כך השיג קו  .קיקות בהארת קו שמאלח

י קו "ח לחבר אליו את קו השמאל עוהימין כ

תעטר בהארת החכמה הוקו הימין  .האמצעי
  .שבקו שמאל

  
רב  .אשר צפנת ליראיך בךָ ב טּומה רַ  ,כתוב
ה "שגנז הקב .סובב על אור הראשון ,טובך

שרק הם  ,שהם יראי חטא ,לצדיקים ,ליראיך
  .רשעיםהנו מהאור ולא היי

  קרוויהי ערב ויהי ב
 ,ויהי ערב .יום אחד ,ויהי ערב ויהי בוקר. 151

נמשך  ,קרוויהי ב .הנוקבא ,שךונמשך מצד הח
א ונוקבא משתתפים "ומתוך שז .א"ז ,מצד האור
 ,להורות ,יום אחד ,כתוב בהם ,ווגייחד בז
ושניהם עושים  ,קר הם כגוף אחדובהשהערב ו
א "ווג זיבא מז שאור היום ,כלומר .את היום

  .ונוקבא יחד

ון וכי .ויהי ערב ויהי בוקר ,בכל יום כתוב
 .שמשניהם יוצא אור היום ,ן"ווג זויורה על זמש
מהו  ,ראשוןכ אחר שהכתוב הודיע זה ביום "א

 ?ויהי ערב ויהי בוקר ,שבכל יום כתוב ,הטעם
ולא  ,לדעת שאין יום בלי לילה ואין לילה בלי יום

כ חוזר הכתוב "ע .הפרד זה מזייבואו לה
שאי אפשר  ,כדי להורות ,להודיענו זה בכל יום

שך ושיהיה אור היום בלי הקדם ח ,שיארע פעם
שלא יביא  ,שך הלילהווכן לא יארע ח ,הלילה

  .פרדו זה מזה לעולםיכי לא י .אחריו אור היום

 ,יצא בו שוןארשהאור ה ,אותו היום. 152
ב שהרי בכולם כתו ,תפשט בכל ימי בראשיתה

 שוןארהשם יום הוא על התפשטות אור ה .יום
אלא מתוך  .ספירת החסד ,שוןארשיצא ביום 

בכל  ,תפשט בכל ימי בראשיתהאור הזה הש
 ,כ נקראים כולם יום"ע ,ספירה משבע הספירות

  .ראשוןכמו יום 

בכל  שוןאריום של התפשטות האור  ,ועוד
מתוך שכתוב בכל הימים השם  ,נלמד ,הימים

רק מצד אור אלא ן שם זה שייך כי אי ,קרוב
ורה על התחלת מקר וכי השם ב ,כלומר .הראשון

שרומז על ביאת אור הראשון  ,ביאת האור
 .קר בכל יוםוון שכתוב השם בווכי .במציאות

  .נוהג בכל יום ראשוןהרי שהתפשטות יום 

  
וכל  ,יום ראשון הולך עם כל הימים ,ועוד

שאין  ,כדי להראות ,הימים באים ביום הראשון
ששבעה  ,כלומר .וכולם הם אחד ,בהם פירוד
כ יש "וע .מ כלולים זה מזה"ת נהי"הספירות חג

שיש ספירת  ,ונמצא .מ"ת נהי"בכל אחד מהם חג
וכן יום  .בכל ספירה ,שוןארשהוא יום  ,החסד

יש בו עצמו כל  ,שהוא ספירת החסד ,שוןאר
 ,נמצא בכל הימים שוןארהרי שיום  .מ"ת נהי"חג

והוא טעם  .שוןארם נמצאים ביום וכל הימי
  .היותם אחד בלי פירוד ביניהם

  יהי אור
 ,פירושו .יהי אור ,מר אלקיםאוי. 153

ואלה  .אור הזה למטההמשך התפשטותו של תיש
יש להם  ,שנבראו ביום הראשון ,הם המלאכים

 ,חסד שוןארכי יום  .קיום להתקיים בצד ימין
משכים כ גם המלאכים הנ"וע .הנבחן לצד ימין

    .הם בחינת ימין ,בו
נכנסה  ,לה יהיישבסוף המ' היש ,מורה ,י"יה
ה נעשה משום זה "ואור י ,להיה של המ"בי

תמעטו כל המדרגות עד הבה זו יומס .לאויר
ומהתפשטות אור  .ע"ן נפלו לבי"מ דזו"שתנהי
שהם אור  ,נבראו המלאכים אע דפרוד"ן לבי"הזו

  .נפרד מאצילות

בראו מהתמעטות יום שמלאכי חסד נ ,ונמצא
ומלאכי גבורה נבראו  .א"חסד דז ,ראשון

ומלאכי  .א"גבורה דז ,שנימהתמעטות יום 
 .א"ת דז"ת ,שלישירחמים מהתמעטות יום 

 ,לה יהייי המיעוט שנעשה במ"ע ,ז"וכולם עד
 .אע דפרוד"תפשט חלק מאור החסד למטה בביה

 ,שנבראו מהתמעטות אור ספירת החסד ,כלומר
יש להם משום זה קיום  ,אשוןשהוא  יום ר

שהם מלאכי ימין מצד  ,להתקיים לצד ימין
  .החסד

לרבות  ,תֶא  .כי טוב וירא אלקים את האור
עם  ,הנוקבא ,ה שלא מאירהולכלול המרָא

 .כי טוב ,בו כתובש ,א"הז ,ה המאירההמרָא
שגם הנוקבא נכללה  ,לרבות ,לה אתיהמ ,כלומר
  .א"יחד עם הז ,כי טוב ,בכתוב

לכלול ולרבות כל  הבא ,תלה ֶא יהמ ,ועוד
שגם הם  ,הנמשכים מצד אור חסד ,המלאכים

וכולם מאירים כאור  .כי טוב ,נכללים בכתוב
 ,כי טוב ,כי נכללים בכתוב .הראשון בקיום שלם
  .הנאמר באור הראשון



      47 

  יהי רקיע
יהי  ,במאמר .יהי רקיע בתוך המים. 154
 ,רקיע .נפרדו מים עליונים ממים תחתונים ,רקיע

ויהי  ,תובככ "ע ,פירושו התפשטות של מים
בין מים עליונים למים  ,מבדיל בין מים למים

תפשט תש ,פירושוש ,יהי רקיע ,ש"כמ .תחתונים
  .התפשטות זו מזו

 ,ורהמ ,ויעש .ויעש אלקים את הרקיע. 155
כלומר  ,שעשה בו פעולה בגדלות שלמעלה
 ,להיכי במ .שהמשיך בו מוחין דגדלות מהבינה

ה הכנה לקבלת המוחין העליונים תנעש ,יהי רקיע
ורה על מ ,ויעש ,להיוהמ .ן"דבינה אל הזו

ן כל "שכבר נמשכו בזו ,השלמת כל הנרצה
 ,יהי רקיע ,כתובלא  .המוחין העליונים מהבינה

שלשון זה  .אלקים את הרקיע ויעש ,כתובאלא 
  .שהגדיל אותו בגדלות רבה ,ורהמ

 ,ם לרשעי עולםנויביום שני נברא הגיה. 156
בשני לא נשלם בו  .המחלוקת הבשני נברא
לא נאמר  ,ומשום זה .שלישיאלא ביום  ,המלאכה

ונשלם בו  ,עד שבא יום השלישי ,כי טוב ,שניביום 
ים יפעמ שלישיומשום זה נאמר ביום  .המלאכה
 ,שניעל השלמת מלאכת יום  תפעם אח .כי טוב

ביום  .על השלמת מלאכתו עצמו תופעם אח
 ,בו המחלוקת הוהוכרע ,שנינתקן יום  ישישל

ובו נשלם הרחמים על  ,לקיום הארת שניהם

  .ם מן הדיןאות רולפט ,םוניהרשעים שבגיה
 ,םונישביבי אש של הגיה שוקטים שלישיביום 
ואינם  ,הם מצטננים שלישישבהארת יום  ,כלומר

  .יום השני ונשלם בוהכ נכלל בו "ע .שורפים יותר

שך יצא ווהח ,ראשוןא ביום הרי האור יצ. 157
 .והתחלקות המים והמחלוקת היה בו ,שניביום 

שהרי  ,ראשוןלמה לא נשלם כל זה בהארת יום 
ון שאור וכי ,כלומר ?הימין כולל את השמאל

נמצא שהוא שורש אל  ,ראשוןהימין יצא ביום 
 ,וכל שורש כולל בתוכו את הענף שלו ,שנייום 

יכול לתקן  ןראשוכ היה יום "וא .ושולט עליו
 ,ולמה נעשה יום שני לנצרך אל יום שלישי ,אותו

קון יי הת"כי ע ,וההבדל גדול ביותר ?שיתקן אותו
שאינו יכול  ,תמעט הארתוה ,שלישישל יום 
מטה למעלה לאלא מ ,מעלה למטהללהאיר מ

תקן יהיה מ שניאם יום  .ר"ק דג"הנבחן לו ,בלבד
יה ולא ה ,היה נשאר בבחינתו ,ראשוןי יום "ע

  .מתמעט כלום
שבאמת  ז"הייתה ע המחלוקתהעניין הוא ש

כשורש המתקן את  ,רוצה לתקנו ראשוןהיה יום 
לא רצה לקבל עליו שליטת  שניאלא שיום  .הענף
היה צריך  שלישיוחלק עליו עד שיום  ,ראשוןיום 

להכריע  ,שניויום  ראשוןלהכניס עצמו בין יום 
  .ולהרבות שלום בהם ,המחלוקת
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