
  

  

  זוהר לעם
  'בבראשית 

  'בחלק 
  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
  

 
 
  

  

  

  

 



  תוכן עניינים

  3  ............... ................................ ................................ ................................   'ב בראשית
  3  ............... ................................ ................................ ................................ ................................   הארץ ַתְדֵׁשא
  4  ................ ................................ ................................ ................................ ................................   חסר מאֹרֹת
  5  ............... ................................ ................................ ................................ ................................   המים ישרצו
  6  .................. ................................ ................................ ................................ ................................   אדם נעשה
  7  ...................... ................................ ................................ ................................   עשה אשר כל את אלקים וירא
  8  ............ ................................ ................................ ................................ ................................   השמיים ויכולו
  8  ............................. ................................ ................................ ................................   השביעי ביום אלקים וְיַכל
  10  ............................. ................................ ................................ ................................   לעשות אלקים ברא אשר
  11  ................ ................................ ................................ ................................ ................................ שלום סוכת
  12  ............................ ................................ ................................ ................................   הצלע את אלקים' ה וִייבן
  13  ................ ................................ ................................ ................................ ................................   וֲאֵׁשרה ַּבעל
  14  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   רשות ונטילת פיוס
  16  ........... ................................ ................................ ................................ ................................   לדרך שיצא מי
  18  ................. ................................ ................................ ................................ ................................   ודיבור קול
  19  .......... ................................ ................................ ................................ ................................   לאדוני' ה נאום

  19  ........... ................................ ................................ ................................ ................................   העולה שלהבת
  21  .. ................................ ................................ ................................   העולם נחלק אורות ומיני צבעים) 45( ה"במ

  28  .......... ................................ ................................ ................................   בגן מתהלך אלקים' ה קול את וישמעו
  29  ........ ................................ ................................ ................................   חורב מהר ֶעְדָים את ישראל בני ויתנצלו
  31  ........ ................................ ................................ ................................ ................................   תאנה עלי ויתפרו
  32  ......... ................................ ................................ ................................ ................................   האדם את ויגרש
  33  .... ................................ ................................ ................................ ................................   חוה את ידע והאדם
  35  . ................................ ................................ ................................ ................................   ְׂשאת תיטיב אם הלוא
  36  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   הבל את הרג שקין
  37  .. ................................ ................................ ................................ ................................   אדם תולדות ספר זה
  38  ........ ................................ ................................ ................................ ................................   ְּבָרָאם ונקבה זכר

  41  ........................... ................................ ................................ ................................   האלקים את חנוך ויתהלך
  41  .......................... ................................ ................................ ................................   האדם רעת רבה כי' ה וַיְרא

  42  .......... ................................ ................................ ................................ ................................   ליבו אל ויתעצב
  43  .............. ................................ ................................ ................................ ................................   ירוח ידון לא

  44  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   בארץ היו הנפילים
  44  ........ ................................ ................................ ................................ ................................   האדם את אמחה
  44  ............................. ................................ ................................   בארץ ַׁשמות ָׂשם אשר, אלקים ִמְפֲעלות ְראו לכו

  



 3  ַתְדֵׁשא הארץ    

  'בבראשית 

  א הארץֵׁש ְד ַת 
עץ  ,עשב מזריע זרע א הארץ דשאֵׁש ְד ַת  .158

מים המורה על התחברות  .פרי עושה פרי למינו
 .כדי לעשות פירות ,העליונים במים התחתונים

מים התחתונים הו ,נים עושים פירותמים העליוה
 ,לקבל מהם הפירות ,קוראים אל העליונים

 ,כיחס הנקבה אל הזכר .ולהוציאם בעולם
 .ומוציאה תולדות לעולם ,המקבלת ממנו הריון

ומים תחתונים  ,משום שמים עליונים הם זכרים
  .הם נקבות

לא יוכלו  ,הנקראים פירות ,המוחין דגדלות
כ "וע ,א"ולמעלה דז להתגלות בנוקבא שמחזה

שאינה ראויה להוצאות  ,שהּבָ היא נקראת יַ 
ווג בנוקבא שמחזה יאלא אחר שנעשה הז .פירות

למעלה  ,יתה יבשהימה שה ,ואז .א"ולמטה דז
למטה  ותולדותלעשות פירות  ,נעשה ארץ ,מחזה

  .א"מחזה דז

 ,א נקרא מים עליונים"והנה מחזה ולמעלה דז
כי  .תחתוניםא נקרא מים "ומחזה ולמטה דז

 ,הרקיע המבדיל בין מים עליונים לתחתונים
פ שהמוחין "אעשונמצא  .עומד במקום החזה

 ,ש"כמ ,א"יוצאים בנוקבא שלמעלה מחזה דז
 ,ים אל מקום אחדייקוו המים אשר מתחת השמי
מ לא "מ .ששם מים עליונים ,ראה היבשהיות

 .והם שם בבחינת יבשה ,יוכלו להתגלות שם
 ,וא רק במקום שמחזה ולמטהומקום הגילוי ה

  .ששם מים התחתונים

מים העליונים במים שהתחברות ה ,ונאמר
 ,המוחיןכי  .כדי לעשות פירות ,התחתונים

ווג העליון יח הזובאים מכ ,המכונים פירות
קוו המים אל יי ,ש"כמ ,א"שלמעלה מחזה דז

כי  ,אלא שלא יוכל להתגלות משם .מקום אחד
התחתונים קוראים מים ה ולפיכך .שם הם יבשה
כיחס הנקבה  .לקבל מהם הפירות ,אל העליונים
ומוציאה  ,המקבלת ממנו הריון ,אל הזכר

  .תולדות לעולם

אלא  ,ח להתגלות בוואין לו כ ,כמו שזרע הזכר
כן המוחין שבמים  ,שבה הריון ולידה ,בנוקבא
אלא  ,לא יוכלו להתגלות במקומם ,העליונים

ולכן הם  .ניםהנקרא מים תחתו ,במחזה ולמטה
 ,שישפיעו בהם המוחין ,קוראים למים העליונים
  .ויתגלו בעולמות על ידיהם

א ולמטה מחזה "כל זה למעלה מחזה דז .159
ן מים עליונים ותחתונים נוהג הן ישעני .א"דז

כי יש זכר  .מחזה ולמעלה והן מחזה ולמטה
שהזכר מים  ,א ולאה"ז ,ונוקבא למעלה מחזה

וכן יש זכר  .ם תחתוניםוהנוקבא מי ,עליונים
שיעקב מים  ,יעקב ורחל ,ונוקבא למטה מחזה

 ,הכתוב ופירוש .עליונים ורחל מים תחתונים
על התחברות מים עליונים  ,תדשא הארץ דשא

כי אין לפרש  .א"ותחתונים שמחזה ולמטה דז
הכתוב על מים עליונים ותחתונים שמחזה 

ואינה מוציאה  ,כי שם הוא מקום יבשה ,ולמעלה
  .דשא ופירות

ויאמר  ,אלקים שבכתובהשם כ מי הוא "א
א הוא אלקים והל ?תדשא הארץ דשא ,אלקים
שמות ) 32(ב "כי כל ל .בינה שלמעלה ,חיים

ש וריואם פ .אלקים שבמעשה בראשית הם בינה
במים עליונים ותחתונים שלמטה  ,למטההכתוב 
אלקים  ,כ יהיה השם אלקים שבכתוב"א ,מחזה
הנקראת  ,שלמעלה מחזה הנוקבא לאה ,סתם

שזהו כנגד  .בינה ,סתם אלקים ולא אלקים חיים
הם  ,)42( ב"ב אלקים שבמ"שכל ל ,המקובל

  .שהיא אלקים חיים ,שמות הבינה

 ,הארץ דשא תדשא ,ויאמר אלקים .פירוש
 ,מדרגה הקודמת למים עליוניםהבהכרח זוהי 

כי כל  .תדשא הארץ דשא ,במיליםמרומזים ה
י העליונה הסמוכה "עשית עמדרגה מתפעלת ונ

על  ,תדשא הארץ דשא ,הכתוב ואם פירוש .לה
שיתחברו  ,הפעלת מים עליונים שלמעלה מחזה

 ,הרי השם אלקים ,עם מים תחתונים אשר שם
הנקראת אלקים  ,א בינהוה ,שהפעיל אותם

  .חיים

 תעל הפעל ,תדשא הארץ דשא ,אבל אם פירוש
 ,נמצא שהכתוב ,מים עליונים שלמטה מחזה

מדרגה העליונה העל חל  ,אלקים אמרוי
הנקראת  ,הנוקבא שלמעלה מחזה ,סמוכה לההו

כנגד  זהש .ולא אלקים חיים כבינה ,סתם אלקים
  .ב הם בינה"שכל השמות אלקים שבמ ,המקובל

 ,ש"כמ ,למטה מחזה מקום התולדותאלא 
' בה .השמיים והארץ ְּבִהָּבְראם אלה תולדות

ת דשם "ה ,רחל ,ההנוקבא שמחזה ולמט ,בראם
ולא מהנוקבא  .וכל התולדות ממנה ,ה"הוי

הם אבות של  ,שלמעלה מחזה .שמחזה ולמעלה
כי כל  ,רשים לעולמותוש ,ת"חג ,כל המדרגות

ונוקבא שלהם  .המקובל לעולמות באים מהם
ולא  ,נבחנת להשלמת המלאכה של כל התולדות

  .ליציאת התולדות בפועל לעולמות

ל מלאכתם נשלמים המוחין בעצם וכ ,כלומר
 ,ת"אשר הזכר חג ,נוקבא שלמעלה מחזהבבזכר ו

אמנם  .והנוקבא שלהם לאה ,הנקראים אבות
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שיהיו  ,עדיין אינם מתגלים ובאים מהם לעולמות
אלא רק  .שההנוקבא יּבָ שהיות  ,ניכרים בתולדות

שעליה  ,'הנקראת ה ,בנוקבא שלמטה מחזה
 .בה יוצאים התולדות בפועל ,בראם' בה ,כתוב

במים עליונים שלמעלה  ,תדשא ,ולפי זה מתבאר
אלא להשלמת  ,ולא תולדות ממש .מחזה

כי הנוקבא שלמעלה מחזה עוד אינה  ,המלאכה
 ,ובזה מתורץ .מוציאה המוחין בתולדות ממש

 ,הוא באמת על הבינה ,שהשם אלקים שבכתוב
מדרגה העליונה השהיא  ,הנקראת אלקים חיים

  .הסמוכה להם

כי היא  ,הארץ תולדות ומשום זה עושה
משום שהנוקבא  .הזכרממתעברת כמו נקבה 

יכולה  ,העליונה השלימה המלאכה של המוחין
 ,שלמטה מחזה הנקראת ארץ ,הנוקבא התחתונה

כמו נקבה  ,כי היא מקבלת אותם .לעשות פירות
 .ומוציאה תולדותיו לגילוי ,המתעברת מהזכר

וג וילז ,תדשא הארץ דשא ,יתבאר הכתוב הז ולפי
 ,מים עליונים ותחתונים שלמעלה מחזה

א הארץ ותוצֵ  ,והכתוב .להשלמת מלאכת המוחין
ווג של מים עליונים ותחתונים שמחזה יבז ,דשא

ששם מתגלים  ,להתגלות התולדות ,ולמטה
  .בלה מהעליונהיממה שק ,התולדות

 ,המלכות ,חות היו נגמרים בארץוכל הכ .160
מן  ,שלההתולדות  ,חותווהיא לא הוציאה הכ

 ,כתובשאז  ,שייעד יום הש ,ח אל הפועלוהכ
חות שבה ושהוציאה הכ .תוצא הארץ נפש חיה

ותוצא  ,והרי כתוב .ונעשו נפש חיה ,אל הפועל
 .שיצאו ונגלו בפועל ממש ,שמשמע ,הארץ דשא

 ,חותוקון הכישהוציאה ת ,הוא אלא הפירוש
שתוכל  ,באופן .גמר כראויישב בה ולהילהתי

  .שייביום השלהוציא אותם 

ולא נגלו עד שהוצרך  ,והכול היה גנוז בה
והארץ  ,שהרי בתחילה כתוב .שיילגלות ביום הש

 .יתה חרבה לגמריישה ,הווהו ובותה תיהי
 ,ישבהיתהנתקנה הארץ ו ,'ביום ג ,כ"ואח
והוציאה  .בלה זרע ודשאים ועשב ואילנותיוק

 ,כ"ג ומאורות .שייביום הש ,כ"אותם לעולם אח
 .עד שהוצרך ,האור שלהם בעולםלא שימש 

מ לא נגלה האור לעולם "מ ,'שהאור נברא ביום א
  .שנתלו בו המאורות להאיר על הארץ ,'עד יום ד

  ת חסררֹמאֹ
בא לכלול את הנחש  ,תרֹיהי מאֹ ,כתובה .161
שלא יזדווג  ,ועשה פירוד השהטיל זוהמ ,הרע

הקודמות  ,כי בכל המדרגות .השמש עם הלבנה
הכלים ' מורה מיעוט ונפילת ג ,י"הי ,לנוקבא

אמנם לא נפלו  .מ למדרגה שלמטה"בינה ותו
שהיא  ,כ בנוקבא"משא .הכלים מחוץ לאצילות

כ "א ,מדרגה תחתונה מכל המדרגות דאצילות
הרי נפלו  ,ונפלו הכלים שלה ,י"כשנאמר יה

כ "וע ,אע דפרוד"לבי ,למטה מפרסא דאצילות
  .נחש הרעח הנפילה הזו הקליפות וונבראו מכ

 .שפירושו קללות ,'מארת חסר ו ,כ כתוב"וע
ארורה  ,ש"כמ ,לל הארץוכי הנחש גרם שתק

שמחמתו  ,ד"שהנחש הסית לחטא דעצה .האדמה
שמורה  ,'מארת חסר ו ,כ כתוב"וע ,הארץ קוללה

 ,בת הנחשיללה הארץ בסקוש ,על קללה זו
ומשום זה כתוב  .י"י המיעוט דנה"שנברא ע
  .שהוא לשון קללה ,'מארת חסר ו ,בתורה

להאיר על  ,ברקיע השמיים תרֹואְמ לִ  והיו .162
מאור  ,משמעותו ,'חסר ו ,תרֹואְמ ל והיו .הארץ
 ,םירקיע השמי ,והכתוב .מאור הלבנה ,אחד

 והיו ,כתובכי  ,ושניהם בכלל אחד .מאור השמש
 ,להאיר על הארץ ,םית ברקיע השמירֹואְמ לִ 

האיר ל ,שמזדווגים השמש והלבנה ,להורות
א ולמטה מחזה "למעלה מחזה דז ,העולמות

להאיר  ,ואינו כתוב ,על הארץ ,שכתובו .א"דז
שמאיר למעלה  ,שיהיה נשמעמשמע  ,בארץ

  .שהחשבון של כולם הוא בלבנה ,להורות ,ולמטה

ווג ימורה על ז .יםית ברקיע השמרֹואְמ לִ  והיו
ן למעלה מחזה ולמטה מחזה "זו ,לבנהההשמש ו

 ,להאיר בארץ ,צריך לומרכ היה "א .א"דז
שמזדווג גם  ,ושמשמעות ,םיברקיע השמי ,ש"כמ

 ,ששם הנוקבא התחתונה ,א"למטה מחזה דז
 ?על הארץ ,ולמה כתוב .הנקראת ארץ

 ,יםיווג רק למעלה ברקיע השמישהז ,שמשמעותו
הנקרא  ,א"במקום הפרסא שמחזה ולמעלה דז

למטה  ,ומשם נמשך ההארה אל הארץ ,רקיע
  ?ווגיאין זה בארץ עצמהאם אבל  .מחזה

כי החשבון של כולם הוא  ,והוא להורות
כי המוחין דחשבון ומספר של כל  .בלבנה

כי יש  .ווג שמש ולבנהיי ז"יוצאים ע ,המדרגות
והם מכונים בלי  ,שהם אור חסדים ,מוחין
שהם מכונים  ,ויש מוחין דהארת חכמה .מספר

ה למעל ,נוקבאות' א ב"וכן יש לז .מספר וחשבון
למטה  ,יהוהשני ,מלכות של דוד ,לבנה ,מחזה
  .רחל ,ארץ ,מחזה

אינו  ,המאיר את המוחין דחשבון ,ווג הזהיזהו
 ,שמחזה ולמעלה ן"ווג זויבז ,אלא בלבנה

ולא בנוקבא שמחזה  .לבנהנקראת שהנוקבא 
שמזדווגים  ,ושנאמר .הנקראת ארץ ,ולמטה

למעלה מחזה  ,להאיר העולמות ,השמש והלבנה
' שב ,הפירוש הוא ,א"למטה מחזה דזא ו"דז

 ,הארץ ,ושל מטה ,הלבנה ,של מעלה :הנוקבאות



 5  ישרצו המים    

 .ואז מגיע ההארה למעלה ולמטה .נכללות זו בזו
בנוקבא  ,ווג הוא רק בלבנהיאבל עיקר הז
  .שלמעלה מחזה

 ,וחשבון של תקופות ועיבורי השנה 'גי .163
 ,כולם הם בלבנה ,המוחין דחשבון ומספר

ווג להארת המוחין ין הזשלמעלה ממנה אי
  .דחשבון ומספר

אין  האםו ?החשבון של כולם הוא בלבנהואיך 
מוחין דחשבון ומספר במדרגות שלמעלה 

ווג של המוחין ישז ,אלא הכוונה ?מהלבנה
אמנם  ,דחשבון נמצא בלבנה ולא במדרגה אחרת

משם נכנס האדם להשיג מוחין דחשבון גם 
  .במדרגות שלמעלה מהלבנה

המכונים  ,ין דהארת חכמהפ שהמוח"אע
יוצאים בבינה אחר שחזרה לראש  ,מוחין דחשבון

מ אין המוחין "מ ,א ונעשית בו לחכמה"א
 ,להיותה תמיד באור חסדים ,מתגלים בבינה

רק אור חסדים ואין שם הם ת דבינה "ואפילו ז
אלא  ,המקום לגילוי המוחין דהארת חכמה

ם אמנם ג .א"הבינה משפיעה המוחין הללו אל הז
שהם  ,לאיןיא ע"א מתוקן כולו במוחין דאו"הז

ואין בו מקום לגילוי המוחין  ,חסדים מכוסים
א משפיע אותם אל הנוקבא "אלא שהז .הללו
  .ובה הם מתגלים ,שלו

 ,כ נקראת הנוקבא בשם חכמה תתאה"וע
להורות שאין המוחין דהארת חכמה מתגלים 

שהמוחין הללו  ,באופן .בשום מדרגה אלא בה
ם אות א מקבל"אשר הז ,ת דבינה"בז יוצאים
לנוקבא  כלומר .ומשפיע אותם לנוקבא ,ממנה

בעת שהיא כלולה לגמרי בנוקבא  ,שלמטה מחזה
ואז נבחנות  .הנקראת לבנה ,שלמעלה מחזה
  .שתיהן בשם לבנה

 ,ומקום גילוי של המוחין דחשבון בלבנה בלבד
אמנם אחר שיצאו  .ולא במדרגות הקודמות אליה

מאירים מוחין הללו  ,חין הללו בלבנהוהתגלו המו
שהרי  ,בהכרח גם בכל המדרגות הקודמות אליה

אלא  .המוחין האלו מהם קיבלה הלבנה את
פ "אע ,אינם מושגים כלל ,מקודם שנגלו בלבנה

כי בהן אין  .שכבר יצאו במדרגות הקודמות
אבל לאחר שנגלו  .מקום לגילוי המוחין הללו

ח הגילוי הזו ונשלמים כולם מכ ,למטה בלבנה
אפשר להשיגם גם  ,כי אחר שנגלו בלבנה .שבה

  .במדרגות הקודמות

לשון ב ,והיו לאותות ולמועדים ,כתובוהרי 
משמע שבשניהם מתגלים המוחין הלוא  .רבים

ת תֹאֹל ,אלא ?שמשב ,א"ואפילו בז ,דחשבון
  שחל על ,להורות לשון יחיד ,'כתוב חסר ו

ן המוחין כי בו אי .הלבנה בלבד ולא על השמש
אינו חל על  ,לשון רביםב ,והיו ,והכתוב .מתגלים

ויות וההשכל  ,ויות המוחיןואלא על ה ,שמש וירח
המלאה מכל  ,שהיא כמו ספינה ,כולם הם בלבנה

  .טוב

ההתחלה למוחין ומשם קודה אחת ניש  .164
הנקרא משום זה  ,א"א איוה ,ין וחשבוןידמנ

ה מ ,מה שמלפנים של אותה הנקודהו .ראשית
ויש נקודה  .לא נודע כלל ,א"שלמעלה מא

בינה  ,שאינה נגלית כלל ,שהיא סתומה ,למעלה
א "מבחינת עצמותה המלובשת באו ,א"דא

אבל משם  .לא יוצא מאויר שלהם 'שהי ,עילאין
ת "ז ,עמוקהסתום והההתחלה למנות ולגלות כל 

שעולים  ,ת"המלובשים בישסו ,א"דבינה דא
הנקרא  ,החכמהומשפיעים הארת  ,א"לראש א
  .ין וחשבוןימוחין דמנ

להיותם  ,ת"אמנם עדיין אינם מתגלים בישסו
נקודה בו .קרה החסדיםישכל ע ,בחינת בינה

משם התחלת  ,המתגלה א"נוקבא דזב ,למטה
 .יןימנהמוחין דחשבון ולכל הלוי לכל יהג

 .שלמעלה מהלבנה אין שום גילוי למוחין דחשבון
ן לכל כ כאן הוא מקום הארת המוחי"וע
 ,חגיםהו ,זמניםהו ,עיבוריםהו ,'גיהו ,תקופותה
עושים  ,ה"הדבקים בהקב ,וישראל .שבתותהו

כמו  ,שממשיכים מוחין דחשבון ללבנה .חשבון
 ואומות העולםישראל מונים ללבנה  ,שלומדים
להלביש את  ,והם מעלים אותה למעלה .לחמה

 םאלקיכ' ואתם הדבקים בה ,ש"כמ ,בינה עילאה
  .ם היוםחיים כולכ

  ישרצו המים
מים האלו  .המים שרץ נפש חיהו ישרצ .165

 .מים העליוניםהתחתונים שרצו והולידו כמו ה
מים התחתונים הולידו את מה שקיבלו ממים ה

  .עליונים
ועוף  ,לומר צריךו .על הארץ ועוף יעופף ,כתוב

  ?יעופף ,נאמרלמה ו ,יעוף

 פני על ,ועוף יעופף על הארץ ,כי הכתוב .166
 ,ועוף .רומז על בריאת המלאכים ,רקיע השמיים

ף עָ יָ וַ  ,ש"כמ ,שכתוב בו לשון ויעף ,זה מיכאל

זה  ,יעופף .שהוא מיכאל ,י אחד מן השרפיםיאל
 ,הלשון כפולב ,ףיעָ ף ּבעָ ּומ ,בו כתובש ,גבריאל

אשר ראיתי בחזון  ,והאיש גבריאל ,ש"כמ
  .עף ביעףומ הבתחיל

 .יד בארץהנמצא תמ ,זה אליהו ,על הארץ
ואליהו נמשך מנוקבא  .א מכונה ארץ"הנוקבא דז

ואליהו אינו נמצא מצד  .מה תמידיא ונמצא ע"דז
כי  .שהרי הוא עף בארבע עפיפות ,א"או

מעופפים ומשוטטים  ,א"או צדהמלאכים מ
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ת עד "ד חג"חב הם א"כי או .עולם בשש עפיפותב
 .וכנגדן שש עפיפות ,שה ספירותיש ,א"החזה דא
 ,ארבעהו אינו עף בשש עפיפות אלא באמנם אלי

שם ו ,מחזה ולמטהש ,שזה מורה שהוא מנוקבא
  .עפיפות' שכנגדן רק ד ,מ"ס נהי"רק ד

יישאך על אשר לא  'ורוח ה ,כתוב באליהוו
הוא  ,שאךיי .מורה על עפיפה אחתש ,אדע
 ,לא אדע .השלישית ,על אשר .היעפיפה השניה
  .פיפותע ארבעהרי שהוא עף ב .רביעיתעפיפה הה

מורה על  ,פני רקיע השמיים על ,הכתוב .167
 ,על פני ,מיליםומרומז ב .ותובריאת מלאך המ

וכן משום  ,משום שהוא מחשיך פני העולם
רקיע  ,הכתוב .שך על פני תהוםווח ,שכתוב בו

שעולה מלאך  ,הוא כמו שנאמר בזוהר ,םיהשמי
הוא  ,הוא השטןש ,טיןׂשת לשמיים ומוהמו
משום  ,נקרא שטןו .ותואך המהוא מל ,ר"היצה

 ,ותוונקרא מלאך המ .טיןׂשים ומישעולה לשמ
כ נאמר "וע .כ נוטל את נשמתו"משום שאח

שדרכו  ,יםיעל פני רקיע השמ ,וותהמלאך במ
  .יםיטין בשמׂשלה

 ,אמרנואיך  ,ותוביום שני נברא מלאך המהרי 
 ,חמישיהנאמר ביום  ,םיעל פני רקיע השמיש

 ,על הארץ ,אלא ?ותוהממורה על בריאת מלאך 
 ,מורה על בריאת המלאך רפאל ,שבכתוב

 ,שבשבילו נרפאה הארץ ,הממונה לרפואת הארץ
חה של וורופא לכל כ ,והאדם יכול לעמוד עליה

כ נרמז "ע ,ון שרפואת הארץ בא ממנוווכי .הארץ
על פני רקיע  ,והכתוב .על הארץ ,מיליםבריאתו ב

  .ריאללבריאת המלאך אֹו כתוב ,םיהשמי

 ,הוא נושא המסך של הנוקבא ,המלאך רפאל
אשר על המסך הזה יוצא כל  ,הנקראת ארץ

כדי שהאדם יוכל  ,קומת האור הצריכה לארץ
המסך  ,י רפאל"ונמצא שע .לקבל ממנה המוחין

כי  ,הווהו ובוממה שהייתה ת ,נרפאה הארץ ,שלו
  .המוחין על ידוחזרה והשיגה 

כאל כי מי .א"ז ,ת"הוא ת ,המלאך אוריאל
כ "וע .ת"אוריאל ת ,גבריאל גבורה ,הוא חסד

כי  .על הארץ ,בריאת רפאל מרומזת בכתוב
ואוריאל  .הנקראת ארץ ,המסך הוא הנוקבא

כי הוא  ,םיעל פני רקיע השמי ,מרומז בכתוב
ם זה יכי רקיע השמי ,םיהנקרא רקיע השמי ,א"ז

  .הנקרא שמש ,א"ז ,שמש

 ,המלאכים נושאי המרכבה' כל ד ,וכולם

 .ועוף ,נרמז במילה ,כי מיכאל .מרומזים בכתוב
על  ,מיליםב ,רפאל .יעופף ,במילה ,גבריאל
  .םייעל פני רקיע השמ ,מיליםב ,אוריאל .הארץ

ויברא אלקים את התנינים  ,כ כתוב"וע .168
התנינים  .ואת כל נפש החיה הרומשת ,הגדולים
 ,שבעים ממונים ,רומזים על שרי מעלה ,הגדולים

שיהיו  ,כ נבראו כולם"וע .בעים עמיםשרים של ש
 ,ולא ,הגדולים ,ונאמר בהם .שולטים על הארץ

  .נבראו להיות שולטים בארץכי  ,הרומשת

מורה על  ,ואת כל נפש חיה הרומשת .169
שהם ודאי נפש של  ,בריאת הנפש של ישראל

כי כל  ,הנקראת חיה ,א"הנוקבא דז ,אותה החיה
פרצופי  חמישהו ,עולם האצילות נבחן לאור החיה

אשר  ,י של אור החיה"אצילות נבחנים לנרנח
ת "ישסו ,א חיה דחיה"או ,א יחידה דחיה"א

 .הנוקבא נפש חיה ,א רוח חיה"ז ,נשמה דחיה
נבחנת  ,א"הנוקבא דזמון שישראל נמשכים ווכי

ונקראים משום זה גוי  ,גם הנפש שלהם לנפש חיה
  .אחד בארץ

מורה על ה ,רצו המים למיניהםָׁש אשר  ,וכתוב
י "וע .כי אין מים אלא תורה ,העוסקים בתורה

ואם האדם אינו  .זוכים בנפש חיה ,עסק התורה
ואם הוא עוסק  .אין לו נפש קדוש ,עוסק בתורה

ואת כל  ,ש"כמ .זוכה לאותה נפש חיה ,בתורה
הרומז על הצדיקים שבין  ,הועוף כנף למינֵ 

זכו  ,ומשום שהם צדיקים .העוסקים בתורה
  .הבנפש חי

משום שהם  ,כתוב על ישראל ,נפש חיה .170
וממנו נשמותיהם הקדושות  ,ה"בניו של הקב

עבודה והנפשות של שאר העמים עובדי  .באות
יש להם נשמות מאותם  ?מאיזה מקום הן ,זרה
כ כולם "וע ,המטמאים אותם ,חות השמאלוכ

  .ומטמאים את כל הקרב אליהם ,טמאים

נפש חיה א הארץ תוצֵ  ,ויאמר אלקים .171
כתוב על  .רץ למינהֶא  תֹויְ וחַ  ׂשֶמ בהמה ורֶ  ,למינה

שכל אחד  ,חוץ מישראל ,שאר חיות האחרות
בהמה  ,וחל על סוף הפסוק .מהם מקבל לפי מינו

נפש  אשר ,הימכאן רָא .יתו ארץ למינהורמש וחַ 
שיש להם נפש חיה קדושה  ,כתוב על ישראל ,חיה

הוא  ,ץבהמה ורמש וחיתו אר ,והכתוב .ועליונה
שהם אינם  ,עבודה זרהעל שאר העמים עובדי 

חות השמאל ונמשכים מכשאלא  .נפש חיה
  .המטמאים אותם

  נעשה אדם
 ,נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ,הכתוב .172

 ,מורה שהאדם נכלל משש קצוות הכלולים מכל
א "ז ,כעין של מעלה ,הן מחכמה והן מחסדים

אשר  ,בצלמנו כדמותנו ,כתובכ "כי ע .דאצילות
ודמות על  ,א"ד דמוחין דז"ם מורה על חב"צל

  .מוחין דנוקבא
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הכול  ,ברים מתוקנים בחכמה כראוייבא
ן דאצילות בכלים "קון זויכת ,קון העליוןיבת
שבהם מקבל המוחין דחכמה  ,א"י דאו"דנה
ן "י דזו"כן נתקן האדם בכלים דנה ,א"מאו

 .ן"שבהם מקבל המוחין דחכמה מזו ,דאצילות
ברים מתוקנים יי מכונים א"ים דנהואלו הכל

שנפלו  ,מ דעליון"והם בינה ותו .בחכמה כראוי
ואינם נעדרים  ,בעת הקטנות לרשות התחתון

כי אין  ,אפילו אחר שחזרו לעליון ,מהתחתון
כ נעשה כל תחתון מוכשר "וע ,עדר ברוחנייה

  כי יש לו הכלים ,לקבל המוחין של העליון
יון המתלבשים י דעל"והם המכונים נה .דעליון
  .בתחתון

השם  .הוא זכר ונקבה ,נעשה אדם ,הכתוב

והכול בחכמה  ,אדם מורה על זכר ונקבה
שהכול נעשה כדי שיהיה ראוי  .קדושה העליונהה

כי החכמה  .חכמה הקדושה העליונההלקבל 
כ נברא האדם זכר "וע ,ח הנוקבאונמשכת רק בכ

ם הם "אשר צל ,בצלמנו כדמותנו ,כתוב .ונוקבא
שישתכללו  ,דמות מוחין דנוקבא ,ין דזכרמוח

  .הזכר והנקבה זה בזה

והארת החכמה  ,כי החסדים מיוחסים לזכר
י "והזכר משתכלל בהארת החכמה ע .לנקבה
 .י הזכר"והנקבה משתכללת בחסדים ע ,הנקבה

כמו  ,ואז נעשה האדם יחיד בעולם ומושל בכל
להכניע  ,כי אין ממשלה בעולם .ן העליונים"הזו

י מוחין שלמים מחכמה "אלא ע ,ליפותכל הק
  .ומחסדים

  כל אשר עשה אלקים את וירא
  את כל אשר עשה והנהא אלקים ְר ויַ  .173

 ,כי טוב ,כאן ניתקן מה שלא נאמר .טוב מאוד
 ,וכאן נאמר .ותומטעם שנברא בו המ .ביום שני

והנה  ,רשו החברים את הכתוביפו .כי טוב מאוד
  כ ראוי גם"וא .ותושנאמר על המ ,טוב מאוד
פ שנברא בו "אע ,כי טוב ,שיאמר בו ,יום שני

ות טוב ושהמ ,שי התגלהיכי כאן ביום הש .תוהמו
  .מאוד

 האםו .וירא אלקים את כל אשר עשה .174
וירא אלקים את  ,כי כתוב ?לא ראה קודם שעשה

 .שמשמע שראה רק לאחר שעשה ,כל אשר עשה
 הן מה שכבר עשה והן ,ה"אלא הכול ראה הקב

שראה כל  ,אלא הכתוב בא לרבות ,קודם שנעשה
וכל מה שיתחדש בעולם בכל  ,הדורות העתידים

 ,הכתוב .עוד מטרם שיבואו לעולם ,דור ודור
כי במעשה  ,כל מעשה בראשיתהוא  ,אשר עשה

בראשית נברא היסוד והשורש לכל מה שיבוא 
ה עוד מקודם "כ ראה הקב"וע .ויתחדש בעולם

  .עשה בראשיתושם את הכול במ ,שהיה

מתוך שמעשה בראשית הם יסוד ושורש לכל 
לראות את  ,ה בהם"כ כלל הקב"ע ,העתיד לבוא

 ,כתובהכי  .כל העתיד לבוא בעולם בכל הדורות
אתם  מייע ,פירושו ,מי אתהר לציון עַ וולאמ

ואתם גומרים  ,אני התחלתי העולמות ,בשותפות
באופן שיוכלו  ,קן כל המציאותית' כי ה .אותם
נשאר  ת"ון שגמהווכי .קוןיאדם לגמור הת בני

 .כ הם נמצאים שותפים בבריאה"א ,לבני אדם
  :ם וארץיבחינות שמי' ולפיכך יש ב

והוא הנקרא  ,מה שכבר תיקן המאציל  .א
  .מעשה בראשית

שיתגלו אחר  ,שמיים וארץ החדשים  .ב
 השמיים החדשים והארץ החדשה ,ש"כמ ,ת"גמה

  .אשר אני עושה

וירא אלקים את  ,ר על הכתובהוהז שאלוזה ש
ה "שראה הקב ,שהמשמעות הוא ,כל אשר עשה

ולא את  ,רק את כל אשר עשה במעשה בראשית
ט של "י מע"תקן עיהשמיים וארץ העתידים לה

אינו  האםו .העתידים לעשות בכל דור ,בני אדם
תקן בכל יעתיד להמה שגם  ,רואה קודם שעשה

  ?ת"גמהט עד "י מע"ע ,דור

פירושו כל  ,את כל ,הכתובש ,וזהו שמתרץ
י "ט העתידים להתחדש בכל דור ע"המע

 ,היינו מעשה בראשית ,אשר עשה .הצדיקים
 ,כי בהיות תיקון המציאות .אשר כבר עשה

יסוד ושורש  ,ה במעשה בראשית"י הקב"שנתקן ע
 ,נמצא לפי זה .לתיקונים של מעשה בני אדם

 .אשר מעשה בני אדם כלולים במעשה בראשית
נסמך ראיית העתיד אל ראיית מעשה כ "וע

זה ראיית  ,את כל ,כלומר .בראשית שכבר עשה
  .זה מעשה בראשית ,אשר עשה ,העתיד

מהו  .שיייום הש ,ויהי ערב ויהי בוקר .175
 ,א"ה כתובהשינוי אשר בכל ימי בראשית לא 

יום  ,כתובכי לא  ?שיייום הש ,כתובכמו כאן ש
תכלל שהשכבר  ,אלא כאן .יום השני ,האחד
סתיים מעשה הכי כבר  .ן"שהם זו ,העולם

תחברה הנוקבא בזכר ה .ן"ן הזויבני ,בראשית
 .להיות אחד לגמרי ,שייבש' ה ,בחיבור אחד

 ,ן"שהם זו ,ארץהלו השמיים וּוויכ ,ש"כמ
שתכללו מכל מעשה הן "שהזו ,שתכללו כאחדה

  .לואםיבראשית ונשלם בכל מ
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  לו השמייםוויכ
קן יות ,אדם בעולםה ברא את ה"הקב .176
כדי  ,ושיתקן דרכיו ,שיהיה שלם בעבודתו ,ואות

 .ה לצדיקים"שגנז הקב ,שיזכה לאור העליון
אור  הוא ,עין לא ראתה אלקים זולתך ,ש"כמ

  .הצדיקים שהם ,חכה לוְמ יעשה לִ  ,וכתוב .הגנוז

 ?ובמה יזכה האדם באותו האור הגנוז .177
סק כי כל מי שעו .י העסק בתורה"יזכה בו ע

 ,ב"יזכה שיהיה לו חלק לעוה ,בתורה בכל יום
  כי עם .ויהיה נחשב לו כאילו בנה עולמות

בחכמה ' ה ,וכתוב .שתכללההתורה נבנה העולם ו
תבונה בבחכמה ו .כונן שמיים בתבונה ,יסד ארץ

שהתורה  .ןמֹוואהיה אצלו ָא ,וכתוב .של התורה
  .לברוא את העולם ,תה אומנותויהי

וברוח העולם  ,ת העולםה א"ברוח עשה הקב
 .ברוח פיהם של אותם לומדי התורה .מתקיים

 ,ןהרוח מהבל פיהם של תינוקות בית רב ש"מכ
  .שעליו עומד ומתקיים העולם

 פעלָת  ,בך אשר צפנת ליראיךָ ב טּומה רַ  .178
מורה על  ,רב טובךמה  .נגד בני האדם לחוסים בְך 
שנגנז  ,ליראיך .על האור הגנוז ,הטוב שנגנז

 מורה ,פעלת .העוסקים בתורה ,ביל יראי חטאבש
 םומתקיי השנעש ,על פעולות מעשה בראשית

הממשיכים בזכות תורתם  ,בשביל לומדי התורה
  .את אור הגנוז

ה "כי באומנות עשה הקב ,חל על גן עדן ,פעלת
 וה למעלת גן עדןובש ,את גן עדן התחתון שבארץ

לחוסים  פעלתו .שיתחזקו שם הצדיקים ,העליון
התחתון נגד בני  כי גן עדן ,נגד בני האדם בך

העליון בשביל הקדושים העליונים  וגן עדן ,אדם
  .ולא בשביל בני אדם

מ נגד "ומ ,העליון חל על גן עדן ,הכתוב פעלת
משום שמתאספים שם  ,בני אדם נחשב

 ,כלומר .בונםיהעושים רצונו של ר ,הצדיקים

מ "מ ,בשביל בני אדם ופ שגן עדן העליון אינ"אע
ויר לגן והצדיקים שבגן עדן התחתון עולים בא

ועולים  ,ויר משםוופורחים בא .העליון עדן
 .באותו גן העדן של מעלה ,לישיבת הרקיע

ומתרחצים בטל נהרות אפרסמון  םופורחים ש
 .ויורדים ושורים למטה בגן עדן התחתון ,טהור

פ "אע ,םומשום שהצדיקים עולים ומתאספים ש
מ נחשב "מ ,ולרדת למקומםשמוכרחים לחזור 

  .משום זה נגד בני אדם

 .ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם .179
שכלו ונגמרו המלאכות של מעלה  ,פירושו ,לווויכ

 מורים ,ארץההשמיים ו ,כי .והמלאכות של מטה
למעלה בעולמות  ,השמיים .למעלה ולמטה

  .למטה בעולם התחתון ,ארץהו ,עליונים

פעולות והאומנות שנגמרו ה ,מורה ,השמיים
 ,מורה ,ארץוה .א"ין זישל בנ ,כ"שבתושב

ן ישל בני ,פ"שנגמרו הפעולות והאומנות שבתשבע
האומנות פירושו  ,ק"פעולות פירושו ו .הנוקבא

שבעים  ,פרטי התורה ,פירושו ,וכל צבאם .ר"ג
המכונה  ,א"ן של זישהם פרטי בני ,פנים שבתורה

  .תורה

א "ז ,ניהםמורה שש ,ארץהלו השמיים ווויכ
תקיימו ה ,המכונים שמיים וארץ ,ונוקבא

 ,פרט וכלל ,שמיים וארץ .שתכללו זה מזההו
כי המוחין יוצאים בו בפרטות  ,א פרט"ז .ן"זו

 ,ומשפיע אותם לנוקבא בדרך כלל ,בזה אחר זה
  שתכללו זההו ,ונצרכים זה לזה .בבת אחת

וכל  .וכלל הצריך לפרט ,בפרט הצריך לכלל ,מזה
 הוהטהרות שבתור ,דות התורהסו ,צבאם

כלומר דיני טהרה וטומאה  ,והטומאות שבתורה
  ,בא כי צבא אותיות צא .הכתובים בתורה

בא רומז על  ,אשר צא רומז על הטומאות
  .הטהרות

  ל אלקים ביום השביעיכַ ויְ 
  מלאכתו ל אלקים ביום השביעיכַ ויְ  .180

כי  .המלכות ,פ"תשבע ,יום השביעי .אשר עשה
 ,והנוקבא ,י"ת נה"חג ,ל ששת ימיםא כול"ז

כי  ,שתכלל העולםהובו  .יום השביעי ,מלכות
מלאכתו אשר  ,כתוב .הקיום של הכול הוא
  ויכל אלקים ביום השביעי את ,כתובולא ,עשה

  ,כ"משום שהתושב ,כל מלאכתו אשר עשה
שהם  ,הכתב כוחהוציא וגמר הכול ב ,א"ז 

א "מאו ,המוחין היוצאים ונמשכים מהחכמה
  שעוד לא נגמר כל מלאכתו ,ונמצא .לאיןיע

  כ"וע .א"י ז"אלא ע ,מלכות ,ביום השביעי
ולא כל  ,מלאכתו אשר עשה ,בו רק כתוב

  .מלאכתו

ויכל  .ביום השביעי ,כתובש פעמים ושל .181
 .ביום השביעי וישבות .אלקים ביום השביעי

ויכל אלקים ביום  .אלקים את יום השביעי ויברך
מידה  ,א"נוקבא דז ,מלכות ,פ"תשבע ,השביעי

כי עם יום השביעי  .א"י דז"ת נה"השביעית לחג
  .שתכלל ונגמר העולםה ,הזה

ויכל אלקים ביום השביעי  .ביאור הדברים
שורש של היסוד והזהו  .מלאכתו אשר עשה

ין יענ .שנה 6000העתיד לבוא אחר  ,ת"גמה
עצם  ,סובב רק על המלכות דמלכות ,ת"גמה

 ,ונמצא .שנה 6000- תיקון בשאין לה  ,המלכות
שבשביל גילויה  ,שמלכות דמלכות היא התכלית

  .נבראו כל מעשה בראשית שבששת ימים
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א "כי ז ,הם פרט וכללשלו נוקבא הא ו"זוה
 ,שנה 6000וכן בחינת  ,שהוא ששת ימי בראשית

שבו יוצאים כל פרטי המציאות בלי  ,הוא פרט
 בזה שנה 6000- בוהם מתגלים  .סרון כלשהויח

מקבלת  ,מלכות ,יום השביעי ,והנוקבא .אחר זה
 6000-שכל אלו הפרטים שב ,ממנו בחינת כלל

באלף  ,ת"בגמהמגלים את שלמותה  ,שנה
נמצא  ,ל"שורש לעתהיסוד והומבחינת  .השביעי

תקבל מכל פרטי הש ,ת"גמהבחינת  ,יום השביעי
  .הבריאה שבששת ימי בראשית

אתה קידשת את יום השביעי  ,ומברכים
בשביל  .תכלית מעשה שמיים וארץ ,ִלשמךָ 

תכלית מעשה שמיים  .שם תנקראה ,המלכות
מכל פרטי  תהיא התכלית המקובל ,וארץ

 .ארץ שבששת ימי בראשיתבהבריאה שבשמיים ו
מכל הימים  ֹורכתיוב ,את הברכה םמיכמו שמסיי

הרי שששת ימים הם  .דשתו מכל הזמניםיוק
ת של ששת התכלי ,ויום השביעי הוא כלל ,פרט

ויכל אלקים ביום  ,כתובומבחינה זו  .הימים
כי יום השביעי היא  .השביעי מלאכתו אשר עשה
כי עם יום השביעי  .קבלת התכלית שמיים וארץ

 ,שקיבל התכלית ,שתכלל ונגמר העולםה ,הזה
  .שתכללוהו

נוהג גם  ,ויכל ,מילהומלבד התכלית המרומז ב
 ,וויםק' שבאים תמיד בג ,מוחין ביום השביעי

 ,קיק חירונקודות חולם שור' הנמצאים מג
וישבות קו  .וישבות ויברך ויקדש ,כתובשעליהם 
 לכןו .ויקדש קו אמצעי ,ויברך קו ימין ,שמאל
ויכל וישבות  ,יום השביעי ,שלש פעמיםכתוב 
  .ויברך

וישבות הארת המוחין בקו  ,ויכל אור התכלית
' וכל אלו הג .ויברך קו ימין של המוחין ,שמאל

אבל הארת קו  .ר"להיותם ג ,נקראים שביעי
 ויקדש ,כתובהמרומז ב ,אמצעי של המוחין

להיותו מכריע במסך  ,אינו נקרא שביעי ,אותו
 ,ויקדש את יום השביעי ,כ לא נאמר"וע .קידחיר
  .שהוא אות ברית ,ויקדש אותו ,אלא

מכל מלאכתו אשר  וישבות ביום השביעי .182
 ,להיובֵ חל על בות ויש .הוא יסוד העולם ,עשה

כ "ע .נקודת השורוק ,הארת השמאל שבבינה
משום שהכול יוצא  ,מכל מלאכתו ,כתוב כאן

 אלקים ביום השביעי ויכל ,כי כתוב .ממנו
משום  ,ולא כל מלאכתו ,מלאכתו אשר עשה

 ,הכתב כוחהוציא וגמר הכול ב ,א"ז ,כ"שהתושב
 ,נמשכים מהחכמהההיוצאים ו ,שהם המוחין

  .יןלאיא ע"מאו

 ,שהוא תכלית שמיים וארץ ,ויכל ,מילהכי ב
כי עדיין לא  ,כל מלאכתו ,לא היה יכול לומר

 ,כ"ורק תושב .שורש בלבדבאלא ביסוד ו ,נגמר
המוחין  כוחמוציא וגומר כל המלאכה ב ,א"ז

י הארת "ע כלומר ,היוצאים מחכמה ,כתבד
ובגבורות מהשמאל  כוחהנמשכת ב ,החכמה
 ,מילהאבל ב .חכמההחוזרת להיות  ,שבבינה
 ,הנמשך מהבינה ,שהוא הארת השמאל ,וישבות

  המביאים ,יוצאים כל המוחין ,הנקראת יובל
מכל מלאכתו אשר  ,כ נאמר כאן"ע .ת"גמהאת 
  .כי מכאן נגמרת כל המלאכה .עשה

כי המנוחה  ,חל על יסוד ולא על יובל ,וישבות
השביתה שבהארת  ,כלומר .שבו הוא יותר מכל

 .יותר מהשביתה שבהארת יובל מגולה ,יסוד
קו  ,הארת יובל ,חל על השביתה ,ישבותו ,כלומר

המאיר הארת  ,וגם חל על היסוד ,שמאל שבבינה
כי הארת שמאל נשלם רק  .יובל הזו אל המלכות

  .שבו השביתה והמנוחה הגמורה ,ביסוד

 ,ויברך אלקים את יום השביעי ,הכתוב .183
הן לוקח חלקו וכו .שמברך לכל ,חל על כוהן גדול

לברך  ,בו ותוהברכות שור .בראש כל המסובים
  .ונקרא שביעי ,לכל

א "הנמשך מאו ,הוא הארת קו ימין ,ויברך
  ווגיחסדים בז ,הנקראים כוהן גדול ,לאיןיע

והוא בחינת  .בו ותוהברכות שור .שלא נפסק
כוהן לוקח  ,שנאמר כ בא עליהם הרמז"וע .ראש

  לאהיע לאה ואמאיגם אבא ע .חלקו בראש
כוהן לוקח חלקו  זהוו ,הם תפילין שבראש

המאירים  ,הקווים' בהנה התבארו ו .בראש
קו שמאל  ,ויברך ,מילהקו ימין ב ,בשביעי

  .וישבות ,מילהב

חל על עמוד  ,יברךו .חל על יסוד העולם ,ויכל
מלשון  ,חל על הארת היסוד ,ויכל .ת"ת ,האמצעי

וד חל על עמ ,ויברך .כי היסוד נקרא כל ,כל
המכריע בין  ,על הארת קו אמצעי ,האמצעי

פ "גשמבאר את  ,ונמצא .הקווים ימין ושמאל
 .קו ימין ,הארת יסוד ,ויכל .הקווים' שביעי בג
  .קו אמצעי ,ויברך .קו שמאל ,וישבות

 .כ על היסוד"חל ג ,ויקדש אותו ,הכתוב .184
מו כ ,מיאת  כתובא לו .ויקדש אותו ,כתובכי 
והוא שחל על אותו  .ת ויברךויכל וישבו ,כתובב

 ,כי המילה .יסודה ,שאות הברית שורה בו ,מקום
אני אותו ְר וִה  ,ש"כמ ,מלשון אות ברית ,אותו

ונווהו על  ,שאותו חל על יסוד .והווֵ ואת נָ 
' כי ב .כן אותו שכאן חל על היסוד .המלכות

  :בחינות יש ביסוד

 ,ולכן .שמקבל מיובל ,הארת השביתה  .א
  .יסודהוא  ,וישבות

ת מכריע על ידו "שת ,הנושא למסך דחיריק  .ב
 ,אמר כאןנומבחינה זו  .הקווים ימין ושמאל' בב

' כי מכריע בין ב ,כ יסוד"ג ,ויקדש אותו ,שהכתוב
  .ויברך ,וישבות ,כתובהנרמזים ב ,הקווים

ומשם  ,וביסוד שורות כל הקדושות למעלה
ת לה תענוגים ולחם תל ,לנוקבא ,י"לכנ ותיוצא
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עדני והוא ייתן ַמ  חמונה לַ ֵמ אשר ְׁש ֵמ  ,ש"כמ .עונג
שמנה  .יסוד ,ברית השלם הואמאשר  .לךֶמ 

מטרם תיקון היסוד  ,שמה שהיה ,מורה ,לחמו
 .חזר עתה ונעשה ללחם עונג ,בבחינת לחם עוני

הנוקבא  ,י"הוא כנ ?ומי הוא המלך שבכתוב
וכל  .אשר היסוד נותן לה כל מעדני עולם ,א"דז

 .יוצאות מיסוד ,אות מלמעלההקדושות היוצ
  .יסוד ,שהוא אות ברית ,ויקדש אותו ,כתובכ "וע

  אשר ברא אלקים לעשות
אשר ברא  ,כי בו שבת מכל מלאכתו .185

נמצא המנוחה  ,ביסוד ,כי בו .אלקים לעשות
כי  .בו השבת למנוחה ,לעליונים ולתחתונים ,לכל
  :בחינות יש ביסוד' ב

  ,השביתה שמקבל מיובל  .א

שבו מכריע  ,נושא למסך דחיריקמה שהוא   .ב
קווים ימין ושמאל ' הן בב ,ועושה שלום ומנוחה

ימין  קווים' והן בב ,ת"העליונים אשר בישסו
ולפיכך בחינת  .א"ושמאל התחתונים אשר בז

 .נמצא אצלו במנוחה ,שמקבל מיובל ,השביתה
שהארת השביתה  ,בו השבת למנוחהש ,ונאמר
  .חהנמצאת אצלו במנו ,שמקבל

ר יצא כֹושמכלל זָ  ,מורה ,אשר ברא אלקים
מורה על  ,ברא .כדי לתקן מלאכת העולם ,רמֹוָׁש 

 .כ היא שמור"ע ,ברא היא מילה סתומה .קטנות
שאז נקראת  ,מורה על גדלות הבינה ,אלקים
 ,הקטנות הומכלל הגדלות יצא .וזה זכור ,אלקים

שמתוך  .המלכות ,כדי לתקן מלאכת העולם
נעשית  ,קטנות דבינה ,העולם ,אשקיבלה הנוקב

שהוא  ,מוכשרת בזה לקבל גם את הגדלות דבינה
כי אלקים שבמעשה  .שם הקדוש אלקים שבבינה

 ,קבלת הקטנות ,ונמצא .הוא בינה ,בראשית
  .באה לתיקון העולם ,המרומזת במילה ברא

 ,המוחין דגדלות ,זהו אומנות העולם ,לעשות
מלאכה ה מורה על ,לעשות ,כי .הנקרא אומנות

  .הכול המיהמשל ,לעשות עשיה ,השלמה

זה  ,שומר .שומר הברית והחסד ,כתוב .186
 .א"יסוד דז ,יסוד העולם ,הברית .מלכות ,י"כנ

 ,המלכות ,י"כנ .א"חסד דז ,החסד אברהם
 .א"יסוד וחסד דז ,שומרת את הברית והחסד

א נקרא "כי ז .כ נקראת המלכות שומר ישראל"וע
 ,מרת את הספירות שלווהמלכות השו ,ישראל

זו שומרת הפתח דכל  .הרי היא שומר ישראל
כי יסוד היא ספירה שלו  ,א"הספירות דז

וכיוון  .והחסד הספירה העליונה ,התחתונה
 ,שומרת על כל הספירות שלו ,ששומרת עליהם

  .יסוד עד החסדהמ

 כלומר ,ים כל העשיות שבעולםיבמלכות תלו
 ,א"דז מלבד שהיא השומרת על כל ספירותיו

ת לא ומצו םשה ,ים בהםישלא יאחזו החיצונ
קונים והעשיות שבעולם יהרי גם כל הת ,תעשה
  .ת עשהומצו םשה ,בה יםתלוי

לשכלל  ,אשר ברא אלקים לעשות ,נמצא
לכל יום מששת ימי  ,כל יום ,ולתקן הכול

 .א"י דז"ת נה"משש ספירות חג ,בראשית
ות ואפילו הרוח .ולהוליד רוחות ונשמות קדושות

 .אשר ברא אלקים לעשות ,והשדים הם בכלל
שכל מה שברא  .לשון שכלול וגמר ,לעשות

צריך עוד שכלול  ,אלקים בששת ימי בראשית
לשכלל  ,ברא אלקים לעשות ,כ כתוב"וע .ותיקון

  .ולתקן אותו

והרוחות והשדים גם הם נבראו לתיקון  .187
 ,להלקות על ידיהם את רשעי עולם ,העולם

ומי שהולך  .ילכו בדרך הישרלהוכיח להם ש
שהם צד  ,רוחותבנמצא מתדבק בשדים ו ,לשמאל
משום זה גם השדים  .ונענש על ידיהם ,השמאל

להחזיר את הרשעים  ,רוחות לתיקון העולםהו
והוכחתיו בשבט אנשים  ,וכתוב בשלמה .למוטב

אלו הם  ,נגעי בני אדם .ובנגעי בני אדם
ו הרי שהם נברא .רוחות ושדים ,המזיקים

ובני אדם מפחדים  ,ש את עוברי עבירהיענהל
  .ושומרים עצמם מהחטא

קידש  ,בשעה שנבראו הרוחות והשדים .188
ונשארו  ,ולא הספיק לעשות להם גופים ,היום

ומצד  .ואלו הם בריות שלא נגמרו .רוחות בלי גוף
כי בשבירת הכלים  .והם פסולת הזהב ,שמאל הם

ה תערבה הקליפה ,מ"ת נהי"חג ,ת"של ז
תבררה הובעולם התיקון חזרה ו .בקדושה

ומהם באו כל הפרצופים  .הקדושה מן הקליפה
  .ע דקדושה"דאבי

עוד לברר  הראויה שאינ ,פסולת האמנם נשאר
ומהפסולת  .ת"משם שום קדושה מטרם גמה

ויש בזה ימין  .א והקליפות"ההיא נעשו הס
 ,תוך הכסףיוהפסולת מימין נקראת ה .ושמאל

והפסולת מצד שמאל  .ך הכסףתוישנשאר אחר ה
שנשאר  ,תוך הזהב או פסולת הזהבינקראת ה
וצד  ,כי צד ימין מכונה כסף .תוך הזהביאחר ה

הם פסולת  ,להיותם מצד שמאלו .שמאל זהב
  .הזהב

השם הקדוש  ,וכיוון שלא נשלמו והם פגומים
והם אינם מתדבקים בהשם  ,אינו שורה בהם

 ,שא מהשם הקדויוהיראה שלהם ה .הקדוש
כ לא יוכלו להתדבק "וע .עים ומפחדים מפניווזָ 
 ,וכן השם הקדוש אינו שורה במקום פגום .בו
  .כ אינו שורה בהם"וע
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כי לא הניח אחריו בן  ,אדם שנפגם .189
לא יוכל להתדבק  ,ז"כשנפטר מעוה ,ז"בעוה

ואין מכניסים אותו בפרגוד של  ,בהשם הקדוש
אילן וה .משום שהוא פגום ואינו נשלם ,ה"הקב

ע אותו נטוצריכים ל ,האדם שמת בלא בן ,שנעקר
 ,שצריך לחזור ולהתגלגל בעולם ,הייפעם שנ

כ "וע .משום שהשם הקדוש מושלם מכל הצדדים
כי עניין הדבקות  .לא יוכל הפגום להתדבק בו

והפגום כלפי  .הרוחני הוא השוואת הצורה
  .הוא רחוק כרחוק מזרח ממערב ,השלם

פגומים  ,וחות והשדיםהר ,הבריות האלו .190
כ אינם מתדבקים למעלה "וע .מלמעלה ומלמטה

 ,מצד הבינה ,מלמעלה .ואינם מתדבקים למטה
אשר ברא  ,ובהם כתוב .מצד המלכות ,ומלמטה

 שצריכים לעשות ,שברא בריות .אלקים לעשות
כי הם לא נשלמו למעלה  .אותם ולהשלים אותם
  .לא מצד הבינה ולא מצד המלכות ,ולמטה

הרוחות הם בלי גופים ולמה לא נשלמו  הריו
 ,א הוא רק בגופים"כי כל אחיזת הס ?מצד הבינה

וכיוון שאין להם  .אורותב ,ולא ברוחות ,כליםב
כ למה אינם נשלמים מצד "ע ,ממלכות כלום

אלא כיוון שלא נשלמו הרוחות למטה  ?הבינה
אינם שלמים גם למעלה  ,שיהיה להם גוף ,בארץ

 ,ממלכות וצריכים לגופיםכי נמשכים  .באורות
הרי זה  ,וכיוון שאין להם גופים .להתלבש בהם

ולא יוכלו לקבל תיקונם  ,פגם גם ברוחות
  .מלמעלה בבינה

 ,וכולם באים מצד שמאל ונעלמים מעין האדם
דברים להם  שלושה .םלהועומדים לנגדם להזיק 

כי  .בני אדםמו לכ שלושהו ,מלאכי השרתמו לכ
 ,ם מסוף העולם עד סופווטסי ,יש להם כנפיים

 .ויודעים העתיד להיות כמו מלאכי השרת
ופרים  ,שאוכלים ושותים ,בני אדםמו לכ שלושהו

  .ומתים ,ורבים

נשארו הרוחות  ,אחר שנבראו הרוחות .191
 .ים של הנוקבא דתהום הגדוליההם אחר הרח

 .הקליפה כנגד הבינה נקראת תהום הגדול
 .ם הקטןוהקליפה שכנגד המלכות נקראת תהו

 ,שהזכר נקרא רכב ,ובכל אחת מהן זכר ונקבה
ואחר שנבראו הרוחות  .יםיוהנקבה נקראת רח

שהרי לא הספיק  ,תכף קידש היום ,והשדים
 יוצאיםדינים הובשבת כל  .לעשות להם גופים

  .שאז עולה המלכות לבינה ונעשית כמוה ,ממנה

שהכניס אלו  .לכן נמשך כוח שליטה מהבינה
נוקבא דבינה מקום הם להרוחות הפגומי

אחר הרחיים של הנוקבא דתהום  ,דקליפה
אשר קליפה זו נכנעת לגמרי תחת  ,הגדול

 ,כ נעלם כל הפגם שברוחות"וע ,המלכות דקדושה
  .םשכל זמן היותם 

 ,קדושת היום במוצאי שבת הכיוון שיצא
הם יוצאים לעולם  ,והרוחות לא נשלמו
ובני העולם צריכים  ,ומשוטטים לכל רוח

שמאל התעורר כל צד השהרי אז  .להישמר מהם
 ,וכל אלו שמצד שמאל .ם אש לוהטוניוהגיה

ורוצים להתלבש  ,הולכים ומשוטטים בעולם
 .אז צריכים להישמר מהם .ואינם יכולים ,בגוף
יושב  ,לומר שיר של פגעים ,קנו חכמיםיות

  .בכל שעה שיראה שלהם שורה בעולם ,בסתר

  סוכת שלום
שורה  ,דש היום בליל שבתבשעה שקי .192

סוכת  .והיא נפרשת בעולם ,סוכת השלום בעולם
ורוח  ,שכל הרוחות ,מטעם ,השלום היא שבת

כולם  ,וכל צד הטומאה ,ושדים ,סערות
ים של הנוקבא ימסתתרים ונכנסים בעין הרח

תעוררה השהרי מאחר שהקדושה  .תהום הגדולד
 ,מהירוח הטומאה לא יתעורר ע ,לשרות בעולם

שהקדושה בורחת מפני  .זה בורח מפני זהכי 
  .והטומאה בורחת מפני הקדושה ,הטומאה

נמצא העולם בשמירה  ,בשבת ,ואז .193
כגון  ,ואין צריכים להתפלל על שמירה ,עליונה
זו כי  .לעד אמן שומר את עמו ישראל ,לומר

שהעולם צריך  ,שנתקנה רק בימות החול ,הברכה
 ,לום בעולםסוכת השנפרסה אבל בשבת  .שמירה

ואפילו הרשעים  .ונשמרת מכל הצדדים
 ,והכול נמצא בשלום ,ריםשמום ונישבגיה

 ,כ בקדושת היום"וע .העליונים והתחתונים
 ,מברכים ,שומר עמו ישראל ,ברכתבמקום 

הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל 
  .םיירושל

אלא  ?םיועל ירושל ,ולמה אומרים .194
 ,ששם עומדת ,ור של סוכה זום הוא המדיירושל

ונקראת  .סוכת שלום היא הבינה .סוכת השלום
ומגינה  ,ן"הזו ,ניהא סוככת על בָ ימשום שה ,ךכ

  .יםיעליהם מפני החיצונ
ה אחת תכי המלכות נעש ,אושבת העניין הו

ונבחן אשר מדור סוכת שלום  .שלוםהעם סוכת 
ועל  ,כ אומרים"וע .המלכות ,םיהוא בתוך ירושל

וצריכים להתפלל ולהזמין לסוכת  .םילירוש
ושתהיה  ,מנויותשרה ע ,עלינושתיפרס  ,שלום זו
ומשום זה אין  .כמו אם החופפת על הבנים ,עלינו

כ אומרים "וע ,מפחדים בשבת משום צד שבעולם
 ,ואין צריכים לומר ,הפורס סוכת שלום ,אז

  .לעד השומר את עמו ישראל

 בשעה שישראל מברכים ומזמינים .195
 ,כי בא רק בשבת ,לסוכת שלום האורח הקדוש
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  הפורס ,ואומרים ,רח שאינו תמידיוכמו א
 תסאז קדושה העליונה יורדת ופור ,סוכת שלום

כמו אם על  ,ה על ישראל ומכסה אותםיכנפי
 .וכל מיני הרע מסתלקים מהעולם .הבנים

  .בונםיוישראל יושבים תחת הקדושה של ר
חדשות  ואז סוכת שלום זו נותנת נשמות

כי היא  ,משום שבה שורות נשמות ,לישראל
 .והנשמות הם בבינה וממנה הן יוצאות ,בינה

  הית כנפיוכיוון שסוכת שלום שורה ופורׂש
  היא משפיעה נשמות חדשות לכל ,על בניה

  .אחד

כ שמיטה "וע .ב"שבת היא כעין עוה .196
כי שבת  .ב כן הוא"ושבת ועוה ,ל שוויםויובֵ 

 .כמו יובל ,ב בינה"ועוה ,כמו שמיטה ,מלכות
  נמצא שאז ,ב שווים"וכיוון ששבת ועוה

כי השבת זה  .ים זה לזהוטה ויובל שויהשמ
 .מה כאחתישמלכות עולה לבינה ונעשית עכ

 ,ב לבין שמיטה ויובל"וההפרש בין שבת ועוה
 ,כי הבינה נקראת יובל בשליטת השמאל ,הוא

אז נקראת  ,וכשהמלכות נכללת בה מבחינה זו
אמנם בעת שהמלכות נכללת  .טהיכות שמהמל

  נקראת המלכות שבת ,של הבינה םויוק' מכל ג
  .ב"והבינה עוה ,או סוכת שלום

  השסוכת שלום משפיע ,ותוספת נשמה
 ,אל סוכת שלום ,א"ז ,רכֹומזָ  הבא ,ניהלבָ 

שסוכת  ,נשמההותוספת  .ב"מעוה כתהנמש
 .היא נותנת לעם הקדוש ,א"שלום מקבלת מז

  ונשכח מהם ,בתוספת נשמה זווהם שמחים 
ביום  ,ש"כמ .וכל רע ,וכל דברי צער ,כל דברי חול

  גזך ומן העבודהוומר צבךָ ֹועֵמ  לךָ ' ניח ההָ 
וזה בעת השגת תוספת נשמה מסוכת  .הקשה
  .שלום זו

ובליל שבת צריך האדם לטעום מכל  .197
שסוכת  ,כדי להראות בזה ,המאכלים שיש לו
ובלבד  .של הבינה ויםוהק' שלום כלולה מכל ג

 ,הצריך לו ליום השבת ,שלא יחסר סעודה אחת
לא  ,י טעימתו בליל שבת מכל המאכלים"שע

כי כבוד היום  ,יחסר מעט מסעודת יום השבת
  .עדיף מכבוד לילה

י תובלבד שלא יחסר מש ,ויש שאומרים
זהר יוטוב לה .סעודות האחרות של יום השבת

' מב אם יש לו יותר ,ואין צריך לומר .בזה
 ,שיכול לטעום מכל מאכל ,סעודות ליום השבת

תבשילים ' ישאר לו ביאם  ,מספיקכל הפחות ול
  .ליום השבת

עם ה נשותנר של שבת ניתן להדליק ל .198
שהביאה  ,בתה נרו של העולםיכי חוה כ ,קדושה

 ,ר"ד שהאכילה לאדה"י עצה"ע ,המיתה בעולם
ות הדלקת ומצ נהלכן נית .והחשיכה העולם

האישה  ,כדי לתקן את מעשה חוה ,לנשים הנרות
היא  ,כי סוכת שלום המאירה בשבת .הראשונה

 ,שהם נרות העליונים ,והנשמות .אם העולם
  .שורים בה

כי  ,צריכה להדליק הנרות ,אישה ,כ אמא"וע
שהיא סוכת  ,עומדת במקום אם הבנים העליונה

שאם  ,גורמת הובמעשה ז .ועושה המעשה ,שלום
 ,פיע נשמות קדושות לבניההבנים למעלה תש

  .נרות הרוחניים העליונים

צריכה האישה בלב שמח  ,ומטעם הנזכר .199
  שהרי כבוד ,ונה להדליק נר של שבתוובכ

  לזכות ,לעצמה הוזכות גדול ,העליון הוא לה
  שיהיו נרו ,י הדלקות הנרות לבנים קדושים"ע

 .וירבו שלום בעולם ,של העולם בתורה וביראה
חיים ארוכים ומשום זה צריכה  ונותנת לבעלה

  .גדולה ונהושתהיה בכ ,זהר בהדלקת הנרותילה

הוא זכור ושמור  ,הלילה והיום של שבת .200
ר את כֹוזָ  ,כ כתוב בלוחות הראשונות"וע .כאחד

ר את מֹוָׁש  ,ובלוחות אחרונות .יום השבת לקדשו
כי זכור  .כי זכור ושמור כאחד הם .יום השבת

 .והכול אחד .א"וקבא דזושמור לנ ,א"ז ,לזכר
גורל שלו  ,ה"שהם חלק הקב ,אשרי ישראל

 ,לו ֶׁשָּכָכהאשרי העם  ,עליהם כתוב .ונחלתו
  .אלקיו' אשרי העם שה

  אלקים את הצלע' בן היויִ 
והוא ידע את  ,אלקים הבין דרכה ,כתוב .201
אשר  ,את הצלעאלקים ' הבן יויִ  ,ש"כמ .מקומה

שיש בה  ,מלכותה ,פ"תשבע ,צלע .לקח מן האדם
ובה  ,ים זה המלכות .הנותן בים דרך ,ש"כמ ,דרך

  .אלקים הבין דרכה ,כ"ע ,נתן דרך

 .מנעולא ומפתחא ,בחינות מסכים' כי יש ב
 ,ר שמחזה ולמעלה נתקנה המנעולא"ובבחינת ג
 .ק שמחזה ולמטה נתקנה המפתחא"ובבחינת ו

אשר  .במים רבים ושבילךָ  בים דרכךָ  ,וכתוב
נתקן  ,ן הגדולים"זו ,א"דז מחזה ולמעלה

החסדים  ,נודע ינוכ א"וע ,הנקרא שביל ,במנעולא
 ,ומחזה ולמטה נתקן במפתחא .אינם מתגלים בו

י "כ נודע והחסדים מתגלים ע"וע ,הנקרא דרך
  .הארת החכמה

' בן היוי ,ש"כמ ,אלקים הבין דרכה ,וכתוב
 ,פ שיש בה דרך"תשבע ,אלקים את הצלע

 ,כתובשעליה  ,א"זהנוקבא שמחזה ולמטה ד
במוחין  אותה שבנה ,כלומר .אלקים' בן היוי
בים  ,ש"כמ ,משום שהיא נתקנה במפתחא ,ר"דג

בינה  ,אלקים .כ אלקים הבין דרכה"וע ,דרכך
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 .השפעת הבינה ,הבין .שחזרה להיות חכמה
שנעשית מוכשרת על ידה  ,המפתחא ,דרכה

  .ר"לקבלת ג

מי הוא  .והוא ידע את מקומה ,ש"כמ אבל
ן הגדולים "זו ,א"ז ,כ"הוא תושב ?מקומה

א לא נתקן "כי ז .שיש בו דעת ,שלמעלה מחזה
כ הוא קו "וע .במנעולא ,בדרך אלא בשביל

 ,המכריע בין חכמה ובינה ,הנקרא דעת ,אמצעי
  .ברוב שפע החסדים שלו

כדי לתקן  ,ה אלקים הוא שם מלא"הוי .202
כ נקראים המוחין של "וע .את הנוקבא בכל

משום שנבנה בשם מלא  ,א חכמה ובינההנוקב
ה החכמה "שהוי .בשלמות שבשני שמות ,בכל

 ,בשלמות ,ועל ידיהם נתקנה בכל ,ואלקים הבינה
 ,הנמשכת מהשם אלקים ,בין בהארת החכמה

 .ה"הנמשכת משם הוי ,ובין בהארת החסדים
  .בשלמות שבשני שמות

 ,הוא הארת חכמה ,אלקים הבין דרכה ,וכתוב
והוא ידע  .הנקראת אלקים ,ההנמשכת מהבינ

 ,הנמשך מאבא ,הארת החסדים הז ,את מקומה
  .ה"שהוא הוי ,דעת הנקרא ,א"י ז"ע

 ,זהו מנורה שאינה מאירה .את הצלע .203
צלע לשון שבר  .מחולעי ָׂש ובצַ  ,ש"כמ ,מלכות
רומז על מנורה שאינה  ,שכאןכן הצלע  .ואסון
אשר את הצלע  ,שכתוב .הצריכה תיקון ,מאירה

שלקח המלכות  .לִאשה ,לקח מן האדם
היוצאת מהמלכות כי היא  ,א"ז ,כ"מתושב
מורה לקשור  ,שהלִא  ,הכתוב .שהלִא  ,כ"שבתושב

 ,א"ז ,כי התורה .אותה בשלהבת של צד השמאל
 .וגבורה זו קשורה בנוקבא .ניתנה מצד הגבורה

שאש הגבורה יהיה  ,מורה .'ש ה"אותיות א ,שהִא 
  .הנוקבא ,'קשור בה

משום שאין לנוקבא  .ה אל האדםויביֶא  .204
כלל ולהתחבר יאלא היא צריכה לה ,להיות לבדה
תחברה עם הנוקבא הכיוון ש .א"ז ,כ"עם תושב

וייתן לה מה  ,ויתקן אותה ,אותה ןיהוא יז ,א"ז
של ' אשר הו .ואת הארץ ,וכתוב .שהיא צריכה

הנקרא  ,א המשפיע לה שפע"מורה על ז ,ואת
  .מזונות

כל עוד שלא  ,תוישהמשיא את ב ,מכאן .205
 ,מה מתקנים אותהיאביה וא ,נכנסה לבעלה

ואחר  .ונותנים לה כל מה שהיא צריכה
ונותן לה  ,הבעל מזין אותה ,תחברה עם בעלההש

אשר  .אלקים 'בן היוי ,תחילה כתוב .מה שצריכה
ויביאה אל  ,כ כתוב"ואח .קנו אותהיא ת"או

 ,באחד שיתקשרו זה בזה ויתחברו אחד ,האדם
  .והבעל ייתן לה מה שצריכה

  כשהבת בבית .אלקים הבין דרכה .206
האם מסתכלת בכל יום בכל מה שבתה  ,מהיא

 .של הנוקבא ,הבין דרכה ,אמא ,אלקיםו .צריכה
  הוא נותן לה כל ,אחר שבעלה נשא אותה

 כלומר ,והוא .ומתקן צרכיה ,מה שהיא רוצה
שמשגיח עליה אחר  ,ידע את מקומה ,הבעל
  .שאת לוישנ

כתוב  ,וייצר .את האדם אלקים' ר היצֶ ויִ  .207
שתכלל האדם הש ,מורה .'אותיות י שתיעם 

 .ט מעת בריאתו"כי נכלל ביצה .בימין ובשמאל
נכלל גם  ,וייצר ,אבל בכתוב .ר"ולא מיצה

 ,וייצר ,מילהשב 'אותיות י שתישזה  .ר"ביצה
 .ר"יה על יצהיוהשנ ,ט"האחת רומזת על יצה

ט ניתן לו "יצהה ?יצרים' ן לו כאן בולמה נית
  .ר לעורר אותו אל נוקבא"ויצה ,לעצמו

 ,מעורר תמיד לנקבה ,השמאל ,הצפוןכי 
אותיות אש  ,שהכ נקראת ִא "וע .מהיומתקשר ע

כי  .הנקבה ,'קשור בה ,אש ,כי השמאל ,'ה
  .הנוקבא נבנית ויוצאת מצד השמאל

משום  ,ר ניתנו לאדם"ט ויצה"היצ .208
ואינה  .מהםיונקשרה ע ,יתנה ביניהםשנוקבא נ

  תעוררמר "מטרם שהיצה ,נקשרת ביניהם
  ואחר שנקשרו זה .ונקשרים זה בזה ,אצלה
ומביא את  ,והוחד ,ט"תעורר יצהמאז  ,בזה

ר קו "יצה ,ט קו ימין"היצה .הנוקבא אצלו
  הנוקבא צריכה להתקשר בקו .שמאל

אבל תחילה מתעורר  .המכריע ביניהם ,האמצעי
 .כי היא שמאל ,ונקשרת בו ,אל אליההקו שמ

אחר  ,ואז .ימין ,א"כ מקבלת חסדים מז"ואח
היא מתקשרת  ,שמאלמשכבר כלולה מימין ו

  .שבין ימין ושמאל ,באמצעי

  ֲאֵׁשרהעל וּבַ 
פר את האדם עָ אלקים ' וייצר ה ,כתוב .209

דו  ,כולל זכר ונוקבא יחד ,את האדם .מן האדמה
 .פ"להיות פב ,זהולא נפרדים זה מ ,פרצופים

עתה הוא עומד  .עפר מן האדמה ,כתוב בהם
  .פ"ויהיו פב ,יפרדו זה מזהיש ,תקןילה

עפר מן  ,המרומז בכתוב ,ומבאר התיקון
נקראת  ,שאת לבעלהישה כאשר ניא .האדמה

הוא  .צדיק צדק ,שהיכמו איש א ,ש בעלה"ע

 ,הוא נקרא צבי .והיא נקראת עפר ,נקרא עופר
צבי היא לכל  ,ש"כמ ,יהיוהיא נקראת צב

כי  ,ה נקרא צבי או עופר"כמו שהקב .הארצות
ואחר  .א נמתק בבינה נקרא עופר"מטרם שז

דומה דודי  ,ש"כמ .נקרא צבי ,שנמתק בבינה
  .כן הנוקבא נקראת בשמות אלו .לצבי או לעופר

 .צבי היא לכל הארצות ,יה מהכתובומביא רָא
 .כמו בעלה ,כ צבי"נקראת ג ,הנוקבא ,שהארץ
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היא  ,ז מטרם שהנוקבא נמתקת בבינה"ועד
ובזה  .שנקרא אז עופר ,כמו בעלה ,נקראת עפר

  .עפר מן האדמה ,שבכתוב ,ביארו לנו השם עפר

 .רה כל עץ אצל מזבחֵׁש אֲ לא תטע לך  .210
שמשמע שרק אצל המזבח אסור  ,אצל מזבח

וכי למעלה מהמזבח או במקום  .ע אשרהנטול
הוא שם  ,אלא אשר ?ע אשרהנטומי התיר ל ,אחר
אשר  .אשרה ,שהאישה נקראת על שמו ,בעלה
' ב ,ה"ה אשר אהי"כי השמות אהי ,א"הוא ז
המכריע בין  ,הדעת ,א"אשר הוא ז ,ב"ה חו"אהי
  .ב"חו

לבעל  ,כ כתוב"וע .א"אשרה נוקבא דז
בעל כנגד  ,ן דקדושה"שהם הלעומת דזו ,ולאשרה

לא תטע  ,כ כתוב"וע .ואשרה כנגד הנוקבא ,א"ז
 .קוםכמו בְמ  ,אצל .לך אשרה כל עץ אצל מזבח

במקום מזבח  ,עבודה זרהלא תטע לך אשרה של 
לבטל  ,ז"עומד ע' שהרי מזבח ה .אלקיך' ה

לא תטע  ,כ כנגד המזבח"וע .קליפה של האשרה
  .אשרה אחרת של העבודה זרה

נקראים עובדי  ,כל אלו העובדים לחמה .211
ים עובדי נקרא ,וכל אלו העובדים ללבנה .הבעל
אשר בעל  ,לבעל ולאשרה ,כ כתוב"ע .אשרה
ונקראת  .הנוקבא ,ואשרה לבנה ,הזכר ,חמה

  .שנקרא אשר ,ש בעלה"אשרה ע

למה ניטל  ,אשר ,ש בעלה"היא נקראת ע אם
לא מצאנו שנוקבא דקדושה  כי ?מנוקבא שם זה

אלא שהיא נקראת אשרה  .תהיה נקראת אשרה
ש "ע לומרכ ,שרוני בנותישרי כי אובא ,כתובב

כי עליה  .שאחרים מאשרים ומשבחים אותה
שרו אותה יולא א .ה נוף משוש כל הארץיפֵ  ,נאמר

והעמידו אשרה אחרת של עבודה  ,שאר האומות
  .זרה תחתיה

כל מכבדיה  ,ש"כמ ,בה שזלזלואלא  ,ולא עוד
כי  ,שם הזההזה ניטל ממנה  משוםו .זילוהִה 

 וכדי שלא יתחזקו .אינם עוד מאשרים אותה
 ,ה מזבחלקוראים  ,ם"העכו ,שאר האומות

  .שהוא נעשה מאדמה

הניתן לה תחת השם  ,הוא השם ,מזבח
מלשון ארץ  ,הבינה ,שנעשה מאדמה ,אשרה
 ,פ"מקבלת מוחין דפב ,תוק דבינהיי מ"וע .ֱאדום

מזבח  ,ש"כמ .המבטל את הכוחות עבודה זרה
 ,ר"כ באדה"ג כתובזה  משום .אדמה תעשה לי

עפר  .ם את האדם עפר מן האדמהאלקי' וייצר ה
תוק של עפר יי המ"וע .האדמה בינה ,מלכות
  .זכה לקבל המוחין דנשמת חיים ,באדמה

 ,כתוב ,ואחר שהעפר נמתק באדמה .212
שנכללה נשמת חיים  ,יפח באפיו נשמת חייםיו

כמו  ,ר"שהוא הגוף דאדה ,בעפר הזה שנמתק
אחר שהגוף  ,כלומר .זכרמהריון  תהמקבל ,נקבה

ר לנוקבא "עלה הגוף של אדה ,בינה ,כלל באדמהנ
ועלה שם  ,את הבינה השיהמלב ,דאצילות
ושם קיבל את נשמת חיים בסדר עבור  .בעיבור

  .ומתחברים הנשמה והגוף .יניקה מוחין

וכיוון שהגוף  .כי אור הבינה נקרא נשמה
נעשה ראוי לקבל אור  ,נמתק ונעשה לכלי דבינה

 ,תמלא עפרמו .ומתחברים אור וכלי ,הבינה
ואז  .שהם רוחות ונשמות ,מכל האורות ,הגוף
כי עתה נתקן האדם  .ויהי האדם לנפש חיה ,כתוב
ן את נפש ווהוא עומד לתקן ולז ,נשמהבבגוף ו
  .הנוקבא שלו ,חיה

  פיוס ונטילת רשות
  ]פיוסא ונטילת רשות[

  ןיבבני .את הצלע אלקים' בן היוי .213
' וייצר ה ,כמו בכתוב ,הצלע כתוב שם מלא

הנבחן לשם  ,ה אלקים"הוי .אלקים את האדם
מטרם  ,ין הצלעיקנו אותה בבניא ת"כי או .מלא

כ כתוב כאן "וע .א"ז ,שהנוקבא באה לבית בעלה
את  .אלקים אמא ,ה אבא"כי הוי ,שם מלא

כי בנו אותה  .הוושחורה אני ונא ,ש"כמ ,הצלע
קנו אותה יכ ת"אבל אח .מנורה שאינה מאירהכ
 ,וכתוב .מה בעלהיבאופן שיתפייס עא "או

  .ה אל האדםויביֶא 

  :פעולות מובאים בכתוב' ב

אלקים את ' בן היוי ,ש"כמ ,ין הצלעיבנ  .א
  .הצלע

ויביאה אל  ,כתובש ,ההבאה אל האדם  .ב
  .האדם

א את הנוקבא מקו "תחילה בונים אובכי 
כי  ,ואז היא שחורה .ין הצלעיהנבחן לבנ ,שמאל

ואין  ,ה בלי חסדיםבקו שמאל נמצאת החכמ
 ,הנוקבא יכולה לקבל חכמה בלי לבוש של חסדים

 .כ נקראת מנורה שאינה מאירה"ע .כהווהיא חש
שחורה אני  ,שאומרת אז ,ז כתוב עליה"ועכ
מ "מ ,פ שהיא שחורה בלי אור"כי אע .והוונא

 ,א"להיותה נמצאת בהיכל או ,הוהיא נאו
  .א"וקומתה שווה אל ז

ש קו ימין של המוחין א מלבי"שז ,כי אז נבחן
 השיוהנוקבא מלב .שהם חכמה וחסד ,א"דאו

שהם בינה  ,א"הקו שמאל של המוחין דאו
א שיתקן "ואינה צריכה משום זה לז .וגבורה
 ,שאז נאמר עליהם .כי היא שלמה כמוהו ,אותה

 ,כ אומרת אז"וע .מאורות הגדולים' שהם ב
פ שהיא מנורה שאינה "אע .והושחורה אני ונא
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ן יבבני ,וכשנוקבא נמצאת במצב הזה .מאירה
כמו  ,א"היא במחלוקת עם ז ,מקו שמאל ,הצלע

ולפיכך  .הקו שמאל במחלוקת עם קו הימין
  .מה בעלהישיתפייס ע ,א לתקן אותה"צריכים או

ויביאה אל  ,שהיא ,'ז צריכים פעולה ב"וע
 ,א במסך כזה"קנו אותה אוישת ,כלומר .האדם

שתיקון  .א"שתהיה ראויה לקבל חסדים מז
 .א בעלה"שהביא אותה אל הז ,המסך הזה נבחן
ויתפייס  ,א להשפיע לה חסדים"כי עתה יכול ז

 ,אמנם מחמת תיקון המסך הזה .מה בעלהיע
כי עתה  ,אין לה מעצמה כלוםנעשית שהנוקבא 

' ב ותבארהו .א בעלה"צריכה לקבל הכול מז
  :א"הפעולות של או

ורה שנוקבא נעשית אז מנ ,ין הצלעיבנ  .א
  .שאינה מאירה

נוקבא אין לה הש ,ויביאה אל האדם  .ב
  .מעצמה כלום

א של הכלה צריכים "מכאן למדנו שאו .214
את בתי  ,ש"כמ ,להכניס את הכלה ברשות החתן

 ,מכאן ואילך בעלה יבוא אליה .נתתי לאיש הזה
כ צריך הוא "וע .ולא שלו ,כי הבית שלה הוא

גם אל  אוויב ,א אליהוויב ,ש"כמ ,לבוא אליה
  .רחל

בחכמה  ,ש"כמ ,הארת החכמה מכונה בית
ואין הארת החכמה נמשכת בשום  .נה ביתּבָ יי

רק בנוקבא אלא  ,א עד הנוקבא"פרצוף שמא
 ,כ הבית שלה הוא"וע .ראשית 'בעניין ב ,לבדה
זולת בעת  ,א יכול להאיר בהארת חכמה"שאין ז

 .כ הוא מוכרח לבוא אליה"וע .ווג עם הנוקבאיהז
בתחילה  .א גם אל רחלוויב ,א אליהוויב ,וכתוב
כי עד כאן צריכים  ,ויביאה אל האדם ,כתוב
 ,קנו אותה במסך כזהישת ,א לתקן אותה"או

 .א"ווגה עם זישתהיה ראויה לקבל חסדים בז
וכל הבית הוא של  ,א אליהוא יב"כ ז"ואח

  .הנוקבא

 ,שכתוב .ווגיויטול רשות ממנה קודם הז .215
שיטול רשות  ,שפירושו .ן שםלֶ ויָ  ,ויפגע במקום

צריך  ,מי שמתחבר עם אשתו ,מכאן .בתחילה
ואם אינו  .לפייס אותה ולהמתיקה בדיבורים

משום שהרצון שלהם  ,ן אצלהולא יל ,מפייסה
  .צריך להיות כאחד באין אונס

כ "נוהג ג ,ין המדרגהיכל הנוהג בסדר בנ
ולפיכך אותם  .בהכרח בסדרי קיומה של המדרגה

כ "נוהגות ג ,ן הנוקבאיא לבני"ת באופעולו' ב
שמתחילה צריך  .א"בזיווג של הנוקבא עם ז

' דוגמת פעולה א ,להמשיך לה הארת השמאל
מה ונותן יכ מזדווג ע"ואח .ן הצלעיא בבני"דאו

דוגמת  ,לה אור החסדים מקו האמצעי שלו
תיקון  ,ויביאה אל האדם ,א"דאו' פעולה ב
  .דיםשתהיה ראויה לקבלת אור חס ,המסך

 ,נטילת רשות או פיוס תנקרא' ופעולה הא
כי  ,א"מטעם שמטרם זה היא במחלוקת עם ז

כ נוהג "ע ,א מקו ימין"להיותה מקו שמאל וז
ולפיכך  .ביניהם המחלוקת שבין קו שמאל לימין

והיא אינה  ,א לפייסה קודם הזיווג"צריך ז
היא אלא בהמשכת הארת השמאל ש ,מתפייסת

  .עיקר בחינתה
ר "מטרם שהיצה ,קשרת ביניהםואינה נ

ר "כי היצה .תעורר אצלה ונקשרים זה בזהמ
 ,מויוכיוון שהיא במחלוקת ע ,רומז לקו שמאל

מטרם שממשיך לה  ,מויכ אינה מתקשרת ע"ע
ואם  .ר"התעוררות היצהשהוא  ,מהארת השמאל
משום שהרצון  ,ן אצלהולא יל ,אינו מפייסה

טרם כי מ ,שלהם צריך להיות כאחד באין אונס
 ,אינה מתפייסת ,שממשיך לה הארת השמאל

  .והיה צריך לאנוס אותה
צריך  ,א ונוקבא"חוד זין לי"והאדם המעלה מ

 ,'פעולה האוה .א"הפעולות דאו' כ לעורר אלו ב"ג
ויפגע  ,ביעקב בכתוב תמרומז ,הארת השמאל

ואל  ,ש"כמ ,כי אין פגיעה אלא פיוס ,במקום
ארת המשכת ה ,ופיוס משמעותו .תפגע בי
 ,תיקון המסך ,א"דאו' ופעולה ב .השמאל

קח יוי ,כתובבמרומז  ,להכשירה לקבלת החסדים
כי המסך  .ם מראשותיוֶׂש ויָ  ,מאבני המקום

יחוד יפעולות הללו נעשה ה' י ב"ע .מכונה אבן
ולפיכך מביא  .צב עליוינ' והנה ה ,ש"וכמ .העליון

  .ויפגע במקום ,יה מהכתובהר כאן רָאוהז

 .וילן שם כי בא השמש ,במקוםויפגע  .216
כי  .ביום מיטתושאסור לאדם לשמש  ,להורות

הנקרא  ,שהמשיך הארת השמאל ,ויפגע במקום
הנוקבא  חושכתובעת הארת השמאל  .פיוס

שמטעם חוסר  ,ונעשית מנורה שאינה מאירה
 ,כ"וע .חסדים אינה יכולה לקבל אור החכמה

כי עם המשכת הארת  .וילן שם כי בא השמש
  .וחשך הלילה ,סתלק תכף אור היוםה ,להשמא
כי  .ביום מיטתואסור לאדם לשמש  ,לכן

המשכת הארת  ,קודם הזיווג צריכים לפיוס
כי עם  .ואין הארת השמאל נוהג ביום ,השמאל

 ,מסתלק תכף אור היום ,הופעת הארת השמאל
 .ם בעוד לילהָק ָת וַ  ,ש"כמ .ונעשה חשכת לילה

להמשיך את באופן שהמשמש ביום אי אפשר לו 
  .ובלי פיוס אסור הזיווג .הפיוס
שאפילו יהיה למלך  .קח מאבני המקוםיוי

והמטרוניתא  ,ללון בהם ,מטות זהב ולבושי כבוד
את שלו  ביעזו ,טה העשויה מאבניםיהכינה לו מ

וישכב במקום  ,ש"כמ .וילן במה שהיא הכינה לו
 ,א מוחין שלמים"פ שיש לז"אע .באבנים ,ההוא

שמאל מכלולים מימין ו ,מוילו א טרהיבעטרה שע
עוזב  ,מ כדי להזדווג עם הנוקבא"מ ,בפני עצמו

משום  ,מה בבחינתהיבחינת עצמו ומזדווג ע
  .יתה שלה הואשבֵ 
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 ַהַּפעם ֶעצם ֵמֲעָצמייזאת  ,ויאמר האדם .217
להמשיך  ,הנה זה דברי מתיקות .ובשר מבשרי
לעורר אצלה  ,ולהמשיכה לרצונו ,אהבה עימה

כמה  ,אה כמה ערבים הם דברים אלוְר  .אהבה
י יעצם מעצמ ,מיליםאלו ה ,מעוררי אהבה הם

שהם אחד ואין  ,כדי להראות לה ,בשר מבשריו
  .ביניהם שום פירוד

הנקראות עצמות גידים  ,בחינות במוחין' ד
המתחלקים לימין  ,מ"ב תו"חו ,בשר ועור

בינה ומלכות  ,ת לימין"חכמה ות .ושמאל
ג היה לנוקבא רק צד שמאל מטרם הזיוו .לשמאל

גידים ועור של  ,בינה ומלכות ,של המוחין
 ,א הצד ימין"י הזיווג קנתה מז"וע .המוחין

י זיווג של "ע ,זאת הפעם ,ש"וכמ .ת"חכמה ות
 .י ובשר מבשריינעשית הנוקבא עצם מעצמ ,עתה

 ,הנקרא עצם ובשר ,כי השיגה ממנו גם צד הימין
מ כמו "תו ב"וכשהיא כלולה בחו .ת"חכמה ות

  .מו אחד בלי פירודינעשית ע ,א"הז

רא יָק ילזאת  ,עתה התחיל לשבח אותה .218
כל  .הכבוד של הבית ,שאין עוד כמותה ,שהִא 

אבל לזאת  ,הנשים בפניה הן כקוף בפני אדם
 .לזאת ולא לאחרת .שלמות הכול ,קרא אשהיי

שלמות הארת  .'כי השם אשה מורה אש ה
 .הנוקבא ,'אות ההקשורה ב ,שנקרא אש ,שמאל

כי  .קרא אשהילזאת י ,וזהו ששיבח אותה
המאירה בה אחר  ,בת הארת החכמהימס
 ,ניתן לה השם אשה ,כללה בחסדים של בעלהנש

והיה  ,ש"כמ ,המכונה אש ,שהוא הארת החכמה
  .לאש' אור ה

כי הארת החכמה אינה  .אין עוד כמותהו
קרא ילזאת י ,ונאמר .מגולה בשום מדרגה זולתה

כי אחרת  .לזאת ולא לאחרת .שלמות הכול ,אשה
כי הארת החכמה אינה  ,נקראת אשה האינ

  .באחרת

רבות בנות  ,ש"כמ ,אהבה דבריהכול הוא ו
א "כי הנוקבא דז .הנָ לָ יל ואת עלית על כּועשו חָ 

מ אין גילוי "ומ ,היא מדרגה אחרונה שבאצילות
פ שהם עליונות "אע ,החכמה בשום מדרגה זולתה

 ,וזה ,זו האחרונה נעשית ראשית וטבעת .ממנה
 ,פ שהן עליונות ממנה"ואע .רבות בנות עשו חיל

כי בה מתגלה הארת  .ואת עלית על כולנה ,מ"מ
  .החכמה ונעשית ראשית

  ואת אימו כ יעזוב איש את אביו"ע .219
ה באהבה ך אותכדי להמשי .וָדבק באשתו
תעורר אליה בכל הדברים הכיוון ש .ולהידבק בה

ר "כי היצה .והנחש היה ערום ,בכתו ,האלה
ת וה בתאואות כדי לקשר ,אחז בהיתעורר להה

ר מתענג "שהיצה ,ולעוררה לדברים אחרים ,הגוף
  .בהם

וכי  רא האישה כי טוב העץ למאכלוֵת  .220
ר ברצון "בלה את היצהישק .תאווה הוא לעיניים

תעוררה הכי  ,מהיע תן גם לאישּהיות .והוובתא
תעורר אליו ברצון לה ,והואז לבעלה בתא

להורות המעשה הכתובים הללו הם  .ובאהבה
 .ן העליונים"בזו ,כפי שהוא למעלה ,לבני אדם

 ,פ שהכתובים מדברים למטה באדם וחוה"שאע
שבני אדם  ,ן העליונים"מ רומזים על זו"מ

  .צריכים לכוון מעשיהם אליהם

 ,ן העליונים"אם הכתובים מדברים בזו .221
 ?אחז בנוקבאנר "ר היצהאש ,במה נבאר למעלה

אלא  .ר אינו נוהג בנוקבא של מעלה"ין יצהיכי ענ
 ,הדברים שלמעלה מכוונים לדברים שלמטה

שאין לו  ,כי אין לך דבר למטה .שהם ענפיהם
ר "ט ויצה"יצה .שמשם נמשך וגדל ,שורש למעלה
ט נמשך "יצה .עלהמרשיהם מלונמשכים מש

ר נמשך משמאל של "ויצה ,מימין של מעלה
 ,בנוקבא ,והשמאל של מעלה נאחז בגוף .עלהמ

שמאלו תחת  ,ש"כמ ,מו כאחדילהתקשר ע
  .לראשי

הכוונה לקו  ,ר"ולפיכך המדובר כאן ביצה
ולפיכך  .ר"שממנו נמשך היצה ,שמאל של מעלה

והן  ,ן"מבוארים עד כאן הכתובים הן למעלה בזו
מכאן ואילך מכוסים הדברים  .למטה באדם וחוה

איך הם  ,שה לפענח אותםשלא ק ,במעט זפת
ואפילו קטן שבתינוקות יוכל  ,נוהגים למעלה

  .לבאר הדבר

  מי שיצא לדרך
  ]מאן דנפיק לארחא[

מו רבי יוהיה ע ,רבי שמעון הלך לטבריה .222
ים ראו את רבי יבינת .יוסי ורבי יהודה ורבי חייא

ירדו  ,תחברו יחדהכיוון ש .נחס בא אליהםיפ
 .ן אחד מאילני ההרוישבו תחת איל ,מחמוריהם
שמוכנים  ,כלומר .הנה ישבנו ,נחסיאמר רבי פ

 ,מאלו דברים טובים ,אנחנו לשמוע דברי תורה
  .אני רוצה לשמוע ,שאתה אומר בכל יום

וילך למסעיו  ,פתח רבי שמעון ואמר .223
לשון  ,וילך למסעיו ,כתוב .ועד בית אל מנגב
למה  .לשון יחיד ,היה צריך לומר למסעו ,רבים

: אלא שני מסעות .ומר למסעיו לשון רביםא
וכל אדם צריך  .מסעו עצמו ומסע השכינה

 .כדי לחזק האמונה ,מצא תמיד זכר ונקבהילה
  .ואז אין השכינה מסתלקת ממנו לעולם
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שאינו נמצא אז  ,מי שיצא לדרךוהאם  .224
כל מי  ?מנומהשכינה מסתלקת  ,בזכר ונקבה
טרם  ,ה"לתו לפני הקבייסדר תפ ,שיוצא לדרך
כדי להמשיך על עצמו שכינה בעודו  ,שיוצא לדרך

כיוון שסידר  .כל עוד שנמצא בזכר ונקבה ,בבית
צא יי ,והשכינה שורה עליו ,לתו ותשבחותיויתפ

מצא יכדי שי ,מויתחברה עהשהרי השכינה  ,לדרך
 ,וזכר ונקבה בשדה .בביתו ,זכר ונקבה בעיר
 .מויתחברה עהכי השכינה  .ביציאתו לדרך

 .השכינה הנקראת צדק .צדק לפניו יהלך ,תובוכ
  .ם לדרך פעמיוֵׂש ויָ  ,ואז

צריך  ,כל זמן שהאדם שוהה בדרך .225
כדי שזיווג העליון לא  ,לשמור מעשיו שלא יחטא

כי לא יהיה  ,שאר פגוםיוי ,השכינה ,יסתלק ממנו
 ,גם בעיר צריך לשמור מעשיו .זכר ונקבה

אשר  ,ךכשהוא בדר ש"ומכ .כשנוקבא שלו עימו
אלא  ,ולא עוד .תחברה בוה ,השכינה ,זיווג עליון

 ,שומרת עליו בדרך ,השכינה ,שזיווג העליון
ולפיכך  .ואינה עוזבת אותו עד שיחזור לביתו

שלא יגרום הסתלקות  ,ודאי צריך לשמור מעשיו
  .השכינה ממנו

 ,צריך לשמח את אשתו ,שבא לביתווכ .226
כי  .ההואמשום שאשתו גרמה לו זיווג העליון 

שהיה  ,שהתפלל בעודו בביתו ,י תפילת הדרך"ע
זכה  ,משום שהיה שרוי בזכר ונוקבא ,בשלמות

הרי שאשתו גרמה לו זיווג  .לזיווג העליון בדרך
כיוון שבא  .השראת השכינה ,העליון שבדרך

טעם  .טעמים' צריך לשמח אותה מב ,אצלה
זיווג ההוא הכי  ,משום שמחת הזיווג ,אחד

א שמחת יוה הוושמחת המצ .והושמחה של מצ
  .השכינה

 ,אלא שמרבה שלום בבית סתם ,ולא עוד .227
ך ולא וונָ  ופקדָת  הלךָ ולום אוידעת כי ָׁש  ,ש"כמ

משום  ,ו חטאזה ,ואם אינו פוקד לאשתו .תחטא
השכינה  ,כלומר .שגורע כבוד זיווג העליון

ואם אינו  .שאשתו גרמה לו ,זדווגה בו בדרךהש
שזיווג  ,הרי הוא מגלה דעתו ,'מכיר טובה לה

  .העליון אינו חשוב לו וגורע כבודו

 .למה שצריך לשמח את אשתו ,שניטעם  .228
הרי זיווג  ,שאם אשתו מתעברת מאותו הזיווג
כי ברית של  .העליון משפיע בה נשמה קדושה
הוא ברית של  ,זיווג העליון המשפיע את הנשמה

 ,ושבפקידה זו שפוקד את אשת ,ונמצא .ה"הקב
כ צריך לכוון "וע .ה ושכינתו"גורם זיווג הקב

 ,כמו שצריכים לכוון בזיווג של שבת ,בשמחה זו
קדושת הזיווג ש ,כלומר .שהוא זיווג של חכמים
שווה לקדושת הזיווג של  ,הזה בביאתו מן הדרך

  .ליל שבת

שהרי  ,הלךווידעת כי שלום א ,כ כתוב"וע
דת ופק ,כ"וע .מך ושורה בביתךיהשכינה באה ע

שלא תחטא מלשמש לפני  .וך ולא תחטאונ
שלא ימנע  ,כלומר .והוהשכינה שמחה של מצ

 ,להשפיע בו נשמה ,ה ושכינתו"הזיווג של הקב
  .שהוא חטא גדול

ים נפרדש ,ז הם תלמידי חכמים"עד .229
כדי שלא יתבטלו  ,מנשותיהם כל ימות השבוע

 ,זיווג העליון מזדווג בהם .מעסק התורה
כדי שיהיו זכר  ,מסתלקת מהםוהשכינה אינה 

צריכים תלמידי  ,כיוון שנכנס השבת .ונקבה
בשביל כבוד זיווג  ,חכמים לשמח לנשותיהם

 ,כי גורמים זיווג עליון להשפעת נשמות ,העליון
  .בונםיבם ברצון ריוצריכים לכוון ל

 ,שבהיותם בדרך .דרכים בסתם בני אדם' ב
ובביתם הם בזיווג  ,הם אז בזיווג העליון

' כן נבחן אצל תלמידי חכמים אותם ב .תחתוןה
 .מימות החול לשבת הבדלאלא ב ,הדרכים

ים מנשותיהם מסיבת נפרדשבימות החול שהם 
דהיינו  ,הם אז כמו היוצא לדרך ,עסק התורה
 ,ובליל שבת דומים לחוזרים לבית .בזיווג עליון

וממשיכים נשמה עליונה  ,נשותיהםשפוקדים את 
  .תוה ושכינ"מזיווג הקב

מי שאשתו בימי טומאה  ,ז הוא"עד .230
כל אותם  ,ות נידה כראויוושומר מצ ,שלה

כדי שיהיה זכר  ,זיווג עליון מתחבר בו ,הימים
צריך לשמחה  ,כיוון שנטהרה אשתו .ונקבה

וכל הטעמים  .וה בשמחה עליונהובשמחת מצ
עולים בקנה אחד וכל בני האמונה צריכים לכוון 

  .בם ורצונם בזהיל

 ,בחו של האדם היוצא לדרךאם ִש הו .231
משום זיווג  ,הוא בביתואשר חשוב יותר מכאינו 

בעת שאדם  ?בהיותו בדרך ,מויע גהמזדווהעליון 
משום שהשכינה  ,עיקר הבית הוא אשתו ,בביתו

 ,ש"כמ .אינה מסתלקת מביתו בזכות אשתו
שחזר ונדלק  .מויהלה שרה אוה יצחק האויביֶא 
משום  ,מוירה אכמו שהיה בזמן ש ,הנר

הרי שהשכינה  .שהשכינה באה לבית בזכות רבקה
  .שורה בבית בזכות אשתו

אינה נמצאת אצל  ,בינה ,כי אמא עליונה .232
תחברו הו .אלא בעת שהבית ניתקן ,א"ז ,הזכר

אז אמא עליונה משפיעה  .ן"זו ,זכר ונוקבא
 ,אמא תחתונה ,כעין זה .ן"ברכות לברך את זו

 ,באדם למטה ,אצל הזכר אינה נמצאת ,השכינה
והזכר בא אצלה  ,אלא בשעה שניתקן הבית

 ,אז אמא תחתונה .תחברו יחדהלנוקבא ו
  .באותו אופן משפיעה ברכות לברך אותם ,השכינה

 ,מתעטר הזכר בביתו נוקבאות' כ בב"וע .233
ות גבעות וַ עד תא ,ש"כמ .א של מעלה"כעין ז
 ,וןהוא מוחין של העדן העליש ,ד הזה"העַ  .עולם
 ,הנוקבאות' שהם ב ,תם של גבעות עולם בוותאו

  :הנקראות גבעות עולם
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חושקת לתקן את  ,בינה ,נוקבא עליונה  .א
ולברכו  ,ר"ולעטר אותו במוחין דג ,הזכר

  .בחסדים
חושקת להתחבר בזכר  ,נוקבא תחתונה  .ב
 גללב ,כלומר .ד"מהמוחין של הע ,זון ממנוהיול

המוחין  לקבל ,שנוקבא תחתונה חושקת לזכר
חושקת להשפיע  ,אמא ,כ נוקבא עליונה"ע .ד"עד

' י ב"כ הזכר מתעטר ע"וע .לזכר המוחין הללו
הצריכה  ,כי לולא נוקבא תחתונה .נוקבאות
תה אמא ילא הי ,מוחין דחכמה ,ד"עדלמוחין 

כי הזכר אינו  ,עליונה משפיעה המוחין הללו לזכר
  .אלא לחסדים מכוסים ,צריך להם

כ "הוא ג ,אר בזכר של מעלהתבכמו שהו .234
כשהזכר נושא  .ז"באדם בעוה ,בזכר של מטה

' תעטר בבמו ,ת גבעות עולםוו תאויאל ,אישה
 ,אחת עליונה ,הנקראות גבעות עולם ,נוקבאות
 ,העליונה .אשתו ,ואחת תחתונה ,השכינה
 ,אשתו ,התחתונה .להשפיע לו ברכות ,השכינה

  .זון ממנו ולהתחבר בוהיל

שאינו  ,וצא לדרך אינו כןכשהוא י .235
 ,אלא אמא עליונה ,נוקבאות' מתעטר בב

 ,מו בהיותו בדרךימתחברת ע ,השכינה
כשהוא חוזר  .נשארת בבית ,אשתו ,והתחתונה

הרי  .נוקבאות' צריך שוב להתעטר בב ,לביתו
 .שהיושב בביתו חשוב הרבה יותר מהיוצא לדרך

עד  ,ש"כמ ,נוקבאות' כי היושב בביתו מתעטר בב
אין לו  ,כ היוצא לדרך"משא .ות גבעות עולםואת

  .אלא נוקבא העליונה לבדה

  בוריקול וד
' בין ב ,עמדת בין שני בתים ,א"ז ,התורה .236

והיה  ,ש"כמ ,כי נוקבא נקראת בית ,נוקבאות
בית אחד סתום  .לשני בתי ישראללִמקדש 
ובית אחד מגולה  .בינה ,אמא עליונה ,העליון
שכתוב  ,קול גדול ,בינה ,סתום העליון .יותר
  .קול גדול ולא יסף ,עליו

שאינו נשמע  ,הוא פנימי ,קול הזהה .237
 ,אינו מתגלה .בקול ,אינו נשמע .ואינו מתגלה

  ך וגרון מוציאוזהו כשחיבור של חֵ  .בוריבד
זיווג הזה הו ,שאין בה שום קול ,בלחש' האות 

 ,והוא קול דק פנימי .נובע תמיד ואינו נפסק
  .עולםנשמע לָ שאינו 

היוצאים ונולדים  ,כשיש הארת חכמה במוחין
  י זיווג"ומתגלים ע ,הם נשמעים לחוץ ,מזיווג
אבל בשעה שמוחין הם חסדים  .בוריקול וד

הם אינם  ,מכוסים ונעלמים מהארת חכמה
א "הזיווג דאו .נשמעים לחוץ ואינם מתגלים

שאבא חך ואמא  ,א"י חך וגרון דא"לאין הוא עיע
 ,א תמיד בחסדים מכוסים"פי שאוול .גרון
' נבחן זיווגם בה ,כי חפץ חסד הוא ,ש"כמ

היוצאת מזיווג  ,'כמו הביטוי של אות ה ,בחשאי
וקול זה של אות  .שאינה נשמעת לחוץ ,חך וגרון

המקבלת  ,א"נוקבא עליונה דז ,הוא אמא' ה
כי זיווג  .ףָס קול גדול ולא יָ  ,ועליה כתוב .מאבא
 .שאינו נפסק לעולם ,ידיא הוא זיווג תמ"דאו
  .כ הוא גדול"וע

 ,יוצאת התורה ,שהם קול גדול ,א"מאו .238
 ,יוצא מקול ,הנשמע ,וקול זה .א"ז ,קול יעקב

מו יכ מזדווג ע"ואח .א"מאו ,שאינו נשמע
 ,ויוצא הדיבור ומתגלה לחוץ ,הנוקבא ,בוריהד

 ,התורה ,וקול יעקב .מכוחו ועוזו של קול יעקב
 האחוז בפנימית שאינ .תי נקבותנאחז בין ש ,א"ז

 ,ואחוז בחוץ שהיא נשמעת ,באמא ,נשמעת

משפיעה לו  ,אמא ,שנוקבא הפנימית .בנוקבא
נוקבא  ,והנוקבא החיצונית .המוחין והברכות

  .מקבלת ממנו המוחין והברכות ,שלו

שהם חסדים  ,ים אינם נשמעים לחוץישנ .239
 בחסדים מגולים ,ים נשמעים לחוץיושנ .מכוסים

 ,כלל ם שאינם נשמעיםישני .בהארת חכמה
העומד ומלובש  ,א"א ,חכמה עליונה סתומה

 ,בורישאינו מתגלה בד ,אבא עליונה ,במחשבה
כ יוצא ומתגלה "אח .ואפילו בקול אינו נשמע
אותו  ,'בהברת אות ה ,מעט בלחש שאינו נשמע

אמא  ,לחשקול דק ויוצא ב ,שנקרא קול גדול
  .אינם נשמעים ,א"או ,ם אלויושני .לאהיע

ם יהם יוצאים מהשני ,ם שנשמעיםישני .240
 ,א"ז ,והם קול של יעקב ,שאינם נשמעים

קול גדול  .א"הנוקבא דז ,מוייחד עיבור המתיוהד
בית לחכמה  ,בינה ,שהוא בלחש ואינו נשמע ,זה
כ "וע .כי כל נקבה נקראת בית .אבא ,לאהיע

 ,בור זה האחרוןיוד .בית ,נקבה ,נקראת הבינה
 .א"ז ,התורה ,בית לקול יעקב ,א"הנוקבא דז

  .בראשית ,'עם ב הליכ התורה מתח"וע

' יבן היו ,ש"כמ .בראשית ברא אלקים .241
ין ישכאן מרומז בנ ,כלומר .אלקים את הצלע

  .א"י או"הנוקבא ע

ויביאה  ,ש"כמ ,ן הגדולים"זו ,את השמיים
  .אל האדם

עצם  ,ש"כמ ,ן הקטנים"זו ,ואת הארץ
  .ימעצמי

יצא ש ,ר"אששהוא  ,לשון סתום ,ראב
ה דבינה "הורדת אותיות אל ,כלומר .מראשית
 .י"אותיות מ ,ק"שנשארה הבינה בו ,ן"לתוך הזו

וחזרה  ,ה אליהם"כ חזרו והעלו אותיות אל"ואח
בראשית  ,שזה ,ונשלם השם אלקים ,ר"והשיגה ג

 ,שהבינה מעלה ,ה"ועם אותיות אל .ברא אלקים



 19  שלהבת העולה    

והם  ,תם דבוקים עליהםלהיו ,ן"עולים גם זו
 ,ין הנוקבאיהרי שבנ .משיגים שם המוחין דבינה

בבראשית ברא  ,בינה ,א"תה לאויי עלי"ע
ן "הללו מרומז עליות זו יםלישבמ ,אלקים
 ,כ"וע .המוחין ,ן מהםיוהשגת הבני ,א"לאו

' יבן היו ,ש"הוא כמ ,בראשית ברא אלקים
  .אלקים את הצלע

מסך שהוא תיקון ה ,ויביאה אל האדם
 ,הכתוב .א"להכשירה לקבל חסדים מז ,בנוקבא
שמחזה ולמעלה  ,על הנוקבא הגדולה חל ,ויביאה

את  ,בכתובש ,תהמרומזת במילה ֵא  ,א"דז
שהיא נוקבא  ,שמילה את ,כלומר .השמיים

ויביאה  ,כתובעליה  ,א"ז ,הגדולה של השמיים
  .שהכשיר אותה לקבלת חסדים ,אל האדם

 םוחא עצמות גידימ: מ נקראים"ב תו"ס כח"ע
הרומז על  ,ואת הארץ .עצמות חכמה .בשר עור

שהיא לבדה  ,הנוקבא הקטנה שלמטה מחזה
 ,ייעצם מעצמ ,עליה נאמר .נתקנה לקבלת חכמה

ודאי זאת היא ארץ  .שמקבלת חכמה ,שפירושו
 ,כתובהמרומזת ב ,שהנוקבא הקטנה ,החיים

כי אור החכמה  .נקראת ארץ החיים ,את הארץו
בעת שיש לה אור  ,כ הנוקבא"וע ,חיה נקרא אור
החכמה  ,וכתוב .נקראת ארץ החיים ,החכמה

  .יהיה בעלֶ יתח

  ניולאד' ם הונא
 ָאִׁשית ב לימיני עדֵש  ,ילאדונִ ' ם הונא .242
מדרגה ה ,לאדוני' ם הונא .דום לרגליךהֲ  ,אויביךָ 
 ,אומרת למדרגה התחתונה ,א"ז ,העליונה
 ,הנוקבא ,ביחד מעריל ,שב לימיני ,הנוקבא
ר וכדי לשב ,א"דזימין  ,חסד ,םבדרו ,השמאל

עד  ,ש"כמ .עבודה זרהכוחם של האומות עובדי 
  .אשית אויביך הדום לרגליך

ארון הברית  ,לאדוני ,א"ז ,יעקב ,'ם הונא
חכמה  ,הנוקבא .הנוקבא ,אדון כל הארץ

וכל עוד  .ייועצם מעצמ ,שעליה כתוב ,בעיקרה
יכולים  ,םלהתלבש בה ,שאין לה חסדים

ב ֵש  ,א"כ אומר אליה ז"ע .ים לאחוז בהיהחיצונ
 ,א"זדימין  ,לקבל חסדים מספירת החסד ,לימיני

  .ואז תוכל להכניע כל כוחות הדין

 ,שמיטה ,לאדוני .בינה ,ליובֵ  ,'ם הונא .243
היובל  .אהבתי את אדוני ,שכתוב בה ,הנוקבא

 ,חסדים ,כי ימין ,שב לימיני ,אומר לשמיטה
צריכה  ,הנוקבא ,ושמיטה .בבינה ,ובלשורה בי

  .להתקשר בימין

לא נקשרה בקיום  ,הנוקבא ,שמיטה .244
כאשר  .מיום מציאותה ,שלם בימין ובשמאל

פושט  ,שמאלבהנוקבא רוצה להתקשר בימין ו
שמשפיע לה  ,א את זרוע השמאל שלו לנגדה"ז

שמאל בלי  ,תחילה המוחין שבנקודת השורוק
הנוקבא מבחינת השמאל  ,ז"העוהואז ברא  ,ימין

  .ז"הנקראת עוה ,שבה

 ,אין לה קיום ,א עתה משמאל לבדיומשום שה
עד הזמן של  ,שנה 6000 - ב ,עתה .מוחין שלמים
כי ביום ההוא לבדו הנוקבא  .אלף השביעי
ואז תהיה הנוקבא  ,בחסדים ,נקשרת בימין

במוחין  ,ממוזגת בין ימין ושמאל בקיום שלם
 .וארץ חדשה יםחדש ויהיו אז שמיים ,שלמים

כי תהיה ממוזגת  ,ואז לא תסור עוד משם לעולם
  .שמאל לנצחיותבבימין ו

אם רק באלף השביעי תתקשר הנוקבא  .245
 ,שב לימיני ,פרש הכתובנבמה  ,בימין

ולאו דווקא באלף  ,שנה 6000- בשהמשמעות הוא 
 .הוא רק לזמן מסוים ,שב לימיני ,אלא ?השביעי
אבל לא  .ביך הדום לרגליךעד אשית אוי ,כי כתוב
אבל באלף השביעי לא תסור עוד משם  .תמיד
 ,ציפרֹוכי ימין ושמאל ִת  ,שכתוב עליה אז ,לעולם

 ,שתכלול אז את עצמה בקו ימין ובקו שמאל
  .ויהיו בה הכול אחד

מורה על שכינה  ,את השמיים ,הכתוב .246
 ,הכתוב .א"הנוקבא שמחזה ולמעלה דז ,עליונה

הנוקבא  ,י שכינה תחתונהזוה ,ואת הארץ
בהתחברות זכר ונוקבא  ,א"שמחזה ולמטה דז

א "ז ,מחוברת בזכר עליונהשנוקבא  ,כאחד
א "ז ,מחוברת בזכר תחתונהוגם נוקבא  ,הגדול
 .הקטן

  שלהבת העולה
  ]שלהובא דסלקא[

אלקיך ' כי ה ,אחד: כתובים נאמרו' ב .247
שאי אפשר  ,שהמשמעות .אש אוכלה הוא

 .כמו שאי אפשר להידבק באש ,להידבק בו
חיים  ,אלקיכם' בה ואתם הדבקים ,והכתוב השני

' כי ה .הרי שאפשר להידבק בו .כולכם היום
שאוכלת אותה  ,אלקיך אש אוכלה אש הוא

משום שיש אש חזקה יותר  .ומשמידה אותה
  .מאש רגילה
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 ,יחוד הקדושיכל הרוצה לדעת חכמת ה .248
או העולה  יסתכל בשלהבת העולה מתוך הגחלת

אלא  ,כי השלהבת אינו עולה ,מן הנר הדלוק
  .כשנאחז בדבר עב

 ,אחד .אורות' יש ב ,בשלהבת העולה .249
שאור  ,הוא האור ,ואחד .הוא אור הלבן המאיר

אור  .והוא אור שחור או תכלת ,הלבן נאחז בו
והאור עולה בדרך  ,הוא למעלה ,הלבן שמאיר

שהוא  ,אור התכלת או השחור ,ומתחתיו ,יושר
  .סא לאור הלבןיכ

שורה על אור  ,ואותו אור הלבן המאיר .250
להיות  ,חדים זה בזהיונאחזים ומתי ,התכלת

ואותו אור השחור או מראה  .אחד לגמרי
סא הכבוד לאור יהוא כ ,שלמטה ממנו ,התכלת
 ,סא הכבודילהיותו כ ,כ מראהו תכלת"וע ,הלבן
  .סא הכבוד דומה לתכלתיוכ

נאחז  ,ל אור תכלת או שחורש הסא זיוכ .251
המעורר אותו  ,תחתיוהוא ש ,דלק בדבר אחרילה
  .אחז באור הלבןילה

חוזר לפעמים  ,ואור התכלת ושחור .252
אינו משתנה  ,ואור הלבן שעליו .להיות אדום

אבל התכלת משתנה לצבעים  .לעולם ותמיד לבן
  .שלפעמים תכלת או שחור ולפעמים אדום ,אלו

למעלה  ,חז בשני צדדיםאור התכלת נא .253
 ,באור הלבן ולמטה בדבר הגס שמתחתיו

כי  ,אחז בוילהאיר ולה ,שמתוקן בעדו ,בפתילה
מתדבק באור  הז י"שע ,הפתילה נותנת לו אחיזה

  .הלבן המאיר

אור  ,אור הלבן אור החסדים .ביאור הדברים
אור  ,ואור התכלת או השחור .ה"ו דהוי"יה ,א"ז

אור  ,הלבן המאיר אור .ה"ת דהוי"ה ,הנוקבא
א "אור או ,קו ימין ,אור החסדים ,נקודת החולם

אור נקודת  ,אור תכלת או שחור .לאיןיע
 .ת"אור ישסו ,אור החכמה וקו שמאל ,השורוק
' הנמשכים מב ,הקווים ימין ושמאל' ונודע שב

ואינם יכולים  ,במחלוקת ,הנקודות חולם ושורוק
עד שיוצאת קומת חסדים על המסך  ,להאיר

ונעשה  ,'אנה דבחי ,א"מסך דז ,דנקודת החיריק
 ,ימין ושמאל הקווים' המכריע על ב ,לקו אמצעי

והשמאל מקבל הארת חסדים  ,ונכללים זה מזה
  .והימין מקבל הארת החכמה משמאל ,מימין

נבחן  ,וכוח המסך הזה שבנקודת החיריק
 ,קו שמאל ,לדבר גס המדליק לאור התכלת

ולולא  .קו ימין ,ומחברו עם אור הלבן המאיר
הקווים ימין ושמאל ' היו ב ,גס הזההדבר ה

' ואלו ג .נשארים במחלוקת ולא היו מאירים
שלושה כ ,הנקודות יוצאים בתחילה בבינה

כי  ,ן"כ בזו"כ הם יוצאים ג"ואח .יוצאים מאחד
ן מקבלים מוחין "ובעת שזו .בשלושתם זוכהאחד 

 .ת"א וישסו"הם מלבישים על או ,הללו בשלמות

 ,א"כאו ,א לאור נקודת החולם"ואז נעשה ז
 .ת"כמו ישסו ,והנוקבא לאור נקודת השורוק
עד שיוצאת קומת  ,ואינם יכולים להזדווג זה בזה

' המכריע על ב ,'אנה חסדים על מסך דבחי
  .בבינהכמו  ,הנקודות

אמנם כאן נמצא המסך דחיריק בנשמות 
ה דבינה מעלים "כי כמו שאותיות אל .ישראל
והמסך שלהם משמש לקו  ,ן"את הזו אליהם

מעלים  ,ן"ה דזו"כך אותיות אל ,המכריע שבבינה
והמסך שלהם משמש  ,אליהם את נשמות ישראל

הגורם  ,דבר הגסההרי ש .ן"לקו המכריע בזו
תתחבר עם  ,נקודת השורוק ושמאל ,שהנוקבא

הוא כוח המסך שבנשמות  ,החולם ,א"הז
 ,ת הזהואין לו התעוררות לאור התכל .ישראל

 ,י ישראל"ע אלא ,דלק ולהתחבר באור הלבןילה
שזולתו אין  ,מטעם שהם הנושא למסך דחיריק

  .א ונוקבא"חוד בין זיי

אוכל תמיד ומכלה  ,ואור התכלת שבנר .254
כי בכל  .הפתילה ,קנו לויגס שתהלאותו הדבר 

ושורה  ,תדבק בו מלמטהממה שאור התכלת 
משום שדרכו  .הוא מכלה אותו ושורף אותו ,עליו

ליון של יים הכיכי בו תלו ,הוא לכלות ולאכול
כי אור התכלת הוא  .ת של הכולוהכול והמו

ת והשמדה נמשכים ושמו ,ד"הצע ,הנוקבא
  .ממנה

 ,השורה על אור תכלת ,ואותו אור לבן .255
ואורו אינו  ,אינו אוכל ואינו משחית לעולם

 ,כי אור לבן אור החסדים .משתנה לשום צבע
גם אין בו  .משתנה ואינו מתעבה לעולםשאינו 

כ אינו שורף ואינו מכלה "וע ,שום אחיזה לדינים
  .לעולם

 .אלקיך הוא אש אוכלה' כי ה ,כ אמר משה"וע
ששורף ומכלה כל מה  ,כי ודאי הוא אש אוכלה

אלקיך אש ' ה ,כ אמר משה"וע .ששורה תחתיו
משום שמשה  .אלקינו' ה ,ולא אמר .אוכלה הוא

שאינו שורף  ,לאור הלבן שלמעלההיה מרכבה 
  .מטעם שאין בו אחיזה לדינים ,ואינו מכלה

דלק ילה ,אין התעוררות לאור התכלת .256
שהם  ,י ישראל"כי אם ע ,ולהתחבר באור הלבן
המתדבקת  ,כמו הפתילה ,מתדבקים בו מתחתיו
  .באור התכלת מתחתיו

 ,פ שדרכו של אור תכלת שחור"אע .257
ז ישראל "עכ ,מתחתיותדבק בו מלכלות כל ש

 ,ש"כמו .נדבקים בו מתחתיו ונמצאים בחיים
  אלקיכם חיים כולכם' ואתם הדבקים בה

' בה ,ולא כתוב .בנוקבא ,אלקיכם' בה .היום
שאמר  ,משה מרכבה אליוכי  .א"בז ,אלקינו
ואתם הדבקים באותו אור התכלת  ,להם

דבק בו ממכלה כל מה שההשורף ו ,והשחור
 ,ואתם חיים ,ם דבקים בואת ,ז"ועכ .מתחתיו
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כי אור התכלת לא  .חיים כולכם היום ,ש"כמ
  .שרף ולא כילה אתכם

ועל אור הלבן שורה למעלה אור סתום  .258
שרומז על אור  ,ויש כאן סוד עליון ,המקיף אותו

שבו אין  ,שהוא אור הלבן ,א"עליון המקיף על ז
אור התכלת  ,ותמצא הכול .השגה תפיסה כלל

בשלהבת העולה  ,הסתום המקיףואור  ,והלבן
  .ווחכמות העליונים מרומזות ב ,מהנר

ת של "ה ,יחוד הקדושיסוד החכמה ב .259
היא אור התכלת  ,הנוקבא ,השם הקדוש

אור הלבן  ,א"ז ,ו"המתחברת ביה ,והשחור
  .המאיר

 ,'דאות לפעמים אור התכלת הוא  .260
  בעת שישראל אינם .'האות ולפעמים הוא 
להדליק אותה ולחבר אותה  ,דבקים בה למטה

  ובעת .'היא נבחנת לאות ד ,באור הלבן
ן להתחבר "שמעלים מ ,שישראל מעוררים אותה

  .'קראת הנאז  ,עם אור הלבן

 ,במסורה וכתוב .ולהתב רָ ַנעֲ כי יהיה  .261
ובכל  .תחברה בזכרהמשום שלא  ,'בלי ה ,נער

  כ"וע .'אין שם ה ,מקום שאין זכר ונקבה
ונשארת  ,עלתה משם' והה ,'י הבל ,נער ,כתוב

  .המורה דלות ועניות ,'הנוקבא אז באות ד

היא  ,שמתחברת באור הלבן המאירכ .262
הנוקבא  ,כי אז הכול מחובר כאחד .'נקראת ה

 ,וישראל מתדבקים בה ,מתדבקת באור הלבן
ן "י המ"ע ,ועומדים מתחתיה להדליק אותה

א "כי ז .ואז הכול אחד ,ה"אלאותיות שמעלים 
ן אל "וישראל המעלים מ .תחברוהוהנוקבא 
 ,א"ולחברה עם הז ,להדליק אותה ,הנוקבא

 ,יתה מתחברתילא ה ,ן שלהם"שלולא המ
כי כל השיעור  .נמצאים מתחברים גם הם בהם

ואז  ,זוכה בו גם הוא ,שהתחתון גורם בעליון
  .ה ושכינתו וישראל אחד"נעשו הקב

העשן העולה  .הקורבןעניין וזה  .263
 .דלקימעורר את אור התכלת לה ,ערכהמהמ

 ,השכינה ,והנר .תחבר באור הלבןמ ,וכשנדלק
  שמתדבקת באור הלבן ,יחוד אחדידולק ב
  .שתם אחדוונעשו של ,ובעשן

לכלות  ,ומשום שדרכו של אור תכלת זה .264
כאשר נמצא  ,תדבק מתחתיומולשרוף כל מה ש

 ,אז כתוב ,יחוד אחדיעת רצון והנר דולק ב
כאשר  ,ואז .ותאכל את העולה' אש הפול יות

דולק  ,השכינה ,נודע שהנר ,נשרף הכול מתחתיו

תדבק מכי אור תכלת  .חוד אחדיבחיבור אחד וי
אור  ?איך הם אחד .והוא אחד ,באור הלבן

 ,א"ז ,תחבר עם אור הלבןמ ,הנוקבא ,התכלת
  .ונעשו שניהם אחד

וכן אור התכלת אוכל ושורף מתחתיו חלבים 
 ,שאינו אוכל ושורף מתחתיו ,שמעשמ ,ועולות

 ,ונמצא שהכול .שעולה לאור הלבןכאלא דווקא 
 .תחבר באור הלבןמנקשר ו ,העשן ואור התכלת

והכול נקשר  ,ואז נמשך השלום בכל העולמות
  .יחוד אחדיב

  ואחר שאור התכלת גמר לשרוף .265
באים ומתדבקים בו אז  ,ולכלות הכול מתחתיו

 ,וה של שיריםובחד .כוהנים ולוויים וישראלים
 .הכוהנים ,בכוונת הלב .הלוויים המשוררים

דולק עליהם  ,השכינה ,והנר .ישראל ,בתפילה
והעולמות  ,ומתדבקים האורות כאחד .ומאיר
  .והעליונים ותחתונים מתברכים ,מאירים

' ואתם הדבקים בה ,אז נאמר על ישראל .266
  להוסיף ,'ו ,ואתם .אלקיכם חיים כולכם היום

  כי החלבים .עלת החלבים והעולותעל מ
ונאכלים  ,המתדבקים באור התכלת ,עולותהו

 ,ואתם מתדבקים באור התכלת שחור .ונשרפים
חיים כולכם  ,ש"כמ .ואתם חיים ,השורף ואוכל

 ,המילה של' ואות זו מרומזת ב הוהוספ .היום
  .ואתם

  סימן ,כל הצבעים הנראים בחלום .267
כל ומכלה שאו ,לבד מצבע התכלת ,טוב הם
ד "הצע ,הנוקבא ,ותווהוא האילן שבו המ ,תמיד
ומשום  .ז"העוה ,השורה על עולם התחתון ,ר"טו

  .הוא אוכל ומכלה אותם ,שהכול שורה מתחתיו

  כ בשמיים"א שורה ג"הנוקבא דז .268
ע "וכמה צבאות בבי ,בעולם האצילות ,ממעל

ואיך  .והם חיים וקיימים ,נוקבאהמתפשטים מ
אוכל  ,א"הנוקבא דז ,תכלתשאור ה ,אמרנ

הצבאות של אותם כל  ?ומכלה כל מה שמתחתיה
 ,ז"עוההע שלמעלה מ"עולמות בי' בג ,מעלה

אבל  .ואינם מתחתיו ,נכללים באור התכלת עצמו
אינם נכללים באור התכלת  ,ז"התחתונים מעוה

שהעולם עומד ושורה  ,דבר הגסהכי הם  ,עצמו
האור ו מכ ,שנאחז בו ומתקיים על ידו ,עליו

 ,כ"וע .וזולתו לא היה העולם מתקיים ,בפתילה
בעולם  ,ואין לך דבר למטה .אוכל ומכלה אותם

משום שאור התכלת  ,ואות שלא יכלה ,התחתון
  .מכלה כל מה שמתחתיו

  צבעים ומיני אורות נחלק העולם) 45(ה "במ
  ]ה גווני זיני נהורין אתפליג עלמא"במ[

רות נחלק צבעים ומיני או )45( ה"במ .269
 ,)50( י"הבינה נקראת מ .א"הנוקבא דז ,העולם

קצה השמיים  ,י"מ .ה"והנוקבא נקראת מ
הנוקבא  .מטהקצה השמיים ל ,ה"ומ ,מעלהל
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 חמישהלהורות שחסרים לה  ,ה"נקראת מ
ואין לה  ,שערי בינה )50( 'שערים האחרונים מנ

  .ה שערים"אלא מ

 ,מ"ב תו"ספירות כח חמשהם  ,שערי בינה' נ
 חמישהשהם  ,ל אחת מהן כלולה מעשרשכ

אבל  .המלבישים זה על זה ,פרצופים שלמים
רק חציה של פרצוף אלא אין לה  ,הנוקבא

וחצי פרצוף  .מחזה ולמעלה ,המלכות שלה
 .אין לה ,מחזה ולמטה ,התחתון של המלכות

 ,הפרצופים' שערים מד ארבעיםשיש לה  ,ונבחן
 ,ותשה שערים מפרצוף המלכיוחמ ,ת"ב ות"כח

כי  ,ה בלבד"והם ביחד רק מ ,שמחזה ולמעלה
  .חסר לה חצי פרצוף התחתון של המלכות

לבן  ,צבעים' הם ד ,מ"ב תו"ס חו"שד ,גם נודע
ה צבעים ומיני אורות "במו .אדום ירוק שחור

 חמישהכי חסרים לה  .הנוקבא ,נחלק העולם
משום שגם  ,אורות מיני ,ונאמר .תחתוניםצבעים 

והכתר  ,ה אורות הללו"ים במעשרה כתרים נכלל
 ,נאמרועל הכתרים שבהם  ,הוא למעלה מכל צבע

  .יםצבעכי אינם בכלל  ,מיני אורות

ורק  ,שערים בנוקבא )49( ט"מש ,והרי נאמר
כאן למה ו .חסר לה ,מלכות דמלכות ,'שער א

ה צבעים ומיני "רק מאלא שאין לה  ,אמרנ
בחינות ' כי ב ?בחינות חסרות לה' וה ,אורות

ר "ט .ר שבה והמלכות שבה"ט ,קריות במלכותיע
להיותן באות מהתכללות  ,ר"נבחנות למדה
אבל המלכות שבה  .ואינן שלה ,העליונים ממנה

 ,להיותה בחינתה עצמה ,ד"למדהנבחנת 
של פרסא שבחזה הו .א"ד שורה עליה מצ"שמדה

ית המלכות מסיום הפרצוף יהיא על ,כל פרצוף
תחתון של הפרצוף ולפיכך כל חציו ה .לחזה שבו

כי המלכות שבפרסא  ,נבחן לבחינת מלכות שלו
  .שולטת עליו

שמחזה ולמטה של פרצוף  ,נמצא הז ולפי
ספירות  חמשו לאות אפשר לחשב ,מלכות שבה

כ "וע .מ"ת ונהי"ת שלישים' ב ,תחתוניות שבה
 .צבעי אורות חמישהשחסרים לה  ,אמר כאןנ

כי המלכות  .ואפשר לחשבם לספירה אחת
וכל  ,לכות כבר שולטת במקום הפרסא שבחזהדמ

  .הללו כאחת הן חמש ספירות

והנה  .שחסר לה רק שער אחד ,אמר שםנכ "וע
ה "תבאר שבפרצוף המלכות אין שם אלא מה

 ,מ שבה"ב תו"כח חמישה פרצופיםמ ,אורות
מטעם שבפרצוף החמישי  .המלבישים זה על זה

מ "תנהי חמש ספירותשהם  ,ד"שלה חסר מדה
ר "ואין שם אלא מבחינת מדה ,ולמטה שמחזה

 .שערים' אבל לבינה יש נ .שמחזה ולמעלה ,שלו
כי גם מחזה ולמטה דפרצוף החמישי שלה נבחן 

כי  ,א"וכן ז ,כי הבינה כולה רחמים ,ר"כ למדה"ג
  .א לא היה אלא במלכות"ד דצ"מדה

א לבאר יודע שמטרת המאמר שלפנינו ה
ין יוענ ,ד"ר בעצה"מקום חטאו של אדה ,בדיוק

ולפיכך מציין בתחילת  .פיתוי הנחש מה הוא
 ,המאמר בדרך כלל מקום חסרונה של המלכות

 ,סרון של חצי פרצוף התחתון של מלכות שלהיהח
 .מיני אורותוה צבעים "רק מאלא שאין לה 

בחינות אורות ' א יש לו נ"שז ,ז מבאר"ואח
מ "ב תו"פרצופים כח חמישהכי יש לו  .בשלמות
ילו פרצוף המלכות שלו יש לה שאפ ,בשלמות

צד של רחמים  ,צדדים' שיש לו מלכות דב ,ס"ע
  .שמחזה ולמעלה וצד של דין שמחזה ולמטה

וסדרי  ,ן הנוקבאיז מבאר פרטי בני"ואח
 ,ומציין בכל פרט את התוצאות ,א"זיווגה עם ז

ד של פרצוף "מדהשל סרון יחההמגיעות מכוח 
של  שמזה בא לבאר מקום החטא .המלכות שלה

  .ד"עצה

כל  ,תהומות שבעהל יםספירות מתחלק שבע
א מכונה בשם שבעה "ז .אחד היכה בתהום שלו

 ,כי אפילו בעת גדלות ,מ"ת נהי"חג ,ת"או ז
ת "אלא חג ,ר אמיתיים"אינם ג ,ד"שמשיג חב

 ,ס"שיש לו ע ,ונמצא בגדלות .ד"שלו נעשו לחב
אלא  ,מ"ת נהי"עוד אין בו יותר משבע ספירות חג

י "ובאו לו נה ,ת"י לחג"ונה ,ד"נעשו לחבת "חג
  .ס"והם ע ,חדשים

שאור  ,אישדרך יציאת כל מדרגה ה ,גם נודע
מכה על המסך שבמלכות  ,ס"הכולל ט ,העליון

מטה לח המלביש את אור העליון מ"ומעלה או
 .ס דראש המדרגה"ואלו נבחנים לע ,למעלה
י "אושל ס "והע ,כ מתהפך המסך שבמלכות"ואח
מעלה למטה אל לאש מתפשטים מח שבר"ואו
  .הגוף

מתחלקים  ,א"מ דז"ת נהי"חג ,ספירות שבע
' ויוצאים ז ,כי נכללים זה מזה ,תהומות הלשבע

שיש בכל אחד מהם שבע  ,מ"ת נהי"פרצופים חג
שיש בכל פרצוף  ,ונמצא .מ"ת נהי"ספירות חג

 ,יותוומהם שבע מלכ .הנקראת תהום ,מלכות
ד מכה בתהום כל אח .תהומות ההמכונות שבע

ומלבישים  ,ח"ס דאו"ומעלים ע ,במלכות ,שלו
  .ס דראש"והם הנקראים ע .ס דיושר"ע

 ,יותוהמסכים שבשבע המלכ ,האבנים ,ז"ואח
שמתהפכים להאיר  ,תוך המלכותבמתהפכים 

 ,ונכנס האור באלו האבנים ,מעלה למטהלמ
והמים יוצאים דרך  ,ונוקב אותן ,המסכים
מעלה ללהאיר מ ,והתהפכות האור .הנקבים
המעכב  ,נבחן כמו שהאור נוקב את המסך ,למטה

והמים יורדים ושוקעים  ,עליו שלא יתפשט למטה
  .כל אחד על תהום שלו

מתפשט  ,שהיא המלכות ,התהום של כל אחד
שהם  ,והמים .מעלה למטהלס מ"ממנה ובה לע

עד שבאים למלכות  ,יורדים ושוקעים בהם ,האור
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' המסך מכסה לבו .ומסתיים האור שם ,שלהם
לצד החסד של  ,המלכות ,צדדים של התהום

ד "ולצד של מדה ,שמחזה ולמעלה שלה ,המלכות
א "כ יש לז"וע .שמחזה ולמטה שלה ,של המלכות

ד "אבל הנוקבא חסרה מצד מדה ,מיני אורות' נ
שמחזה  ,החסד ,ואין לה אלא צד אחד ,שלה

 .ה מיני אורות"כ אין לה אלא מ"וע .ולמעלה
צדדים ' שהוא בב ,א"סדר אצילות של זוהתבאר 

  .של המלכות

שהוא  ,עתה מביא סדר אצילות הנוקבא .270
המים יוצאים דרך הנקבים  .צד אחדעל 

ם כשהאורות מאירים דר ,א"שבאבנים דז
 ,ס נכנס בהם"ואור העליון מא ,מעלה למטהלמ

שהוא תהום  ,הבחינות שבתהום' ומכה לד
מ "ב תו"חו הבחינות' שמכה לד ,כלומר .הכולל

י הכאה "וע .א"הנוקבא דז ,שבמלכות הכוללת
  .מ של הנוקבא"תוב "ס חו"נאצלות ע

הבחינות נכלל בחברו בשעת ' כל אור מד
ב "שבכל אחד חו ,פרצופים' ונעשו בה ד ,ההכאה

ונפגשים בצד אחד  .המלבישים זה על זה ,מ"תו
המספקת  ,ר"רק במלכות דמדה ,של המלכות

 ,המים ,ולפיכך ,עלהלחצי פרצוף שמחזה ולמ
מתחלקים  ,א"שהם האורות המושפעות לה מז

ואינה מקבלת אלא החלק מחזה ולמעלה של  ,בה
כי מטעם שחסר בה צד המלכות  .כל פרצוף

אינה יכולה לקבל את החלק שמחזה  ,ד"דמדה
כי אינו מאיר אלא על המלכות  ,א"ולמטה מז

  .ד"דמדה

ת "חג ,בחינות' א ז"והטעם שבאצילות ז
ירידות יש ' כי ב ,בחינות' ובנוקבא רק ד ,מ"נהי
מ ממש "ב תו"כי חו .מ"ב תו"הבחינות חו' בד

ב ונעשו בו "א ירדו חו"אבל בז ,ר"אינם אלא בג
' ונבחנים ד ,לבחינת חסדים כלומר ,ג"לחו

ובנוקבא יורדים  .מ"ג תו"הבחינות שבו לחו
 ,ה"א נעשו בה לנו"ג דז"כי חו .הייירידה שנ

בחינות שבה נבחנים ' כ ד"וע ,דא ליסו"ת דז"ות
א הם "ובז ,מ"ב תו"ר הם חו"באופן שבג .מ"לנהי
  .מ"ובנוקבא הם נהי .מ"ג תו"חו

ב הם חכמה "כי חו .ביניהם רב מאוד בדלוהה
ירדה  ,ג"שנעשו לחו ,א"אבל בז ,ממש ובינה ממש
כי  ,גבורותלונעשו לחסדים ו ,החכמה ובינה

ל אב .הכלים שלו אינם מקבלים עוד חכמה
לכן מכנים את ו ,חסדים יש בהם בשפע גדול

כי מידת הרוחב רומזת על  ,ת לכלים רחבים"חג
  .ך על חכמהומידת האור ,החסדים

תקצרו הכבר  ,ה"וכשירדו לנוקבא ונעשו לנו
אבל  .צטמצמו משפע החסדיםהש ,הכלים

ם לקבל הארת ישראוי ,נבחנים לכלים ארוכים
בהם ר ש"שבג ,באופן .המכונה ארוכה ,החכמה

 .י"חכמה דאו ,יש אור החכמה ממש ,מ"ב תו"חו

אין שם אלא חסדים  ,א"מ דז"ג תו"אבל בחו
 ,הנמשכת מבינה ,ובנוקבא יש רק הארת חכמה

ואינה  ,א"י עלייתה לא"שחזרה להיות חכמה ע
  .ר"כמו בג ,חכמה ממש

ונודע שהעליון כולל בתוכו את כל התחתונים 
ם להיותם עוברים על ידו ומושפעי ,ממנו

כי  ,נשארים בו ,וכיוון שעברו דרכו .לתחתונים
כ נמצאים שורשי כל "וע .עדר ברוחנייאין ה

ולפיכך נבחנות כל אחד  .תחתון בעליון ממנו
 .מ"ת נהי"ב חג"כח ,ס שלמות"שיש בו ע ,ר"מג
בחינות שלהם הם ' כי ד ,ב יש להם מעצמם"כח
ג "בחינות חו' ת יש בהם מד"וחג .מ"ב תו"חו
מ של "ב תו"בחינות חו' מ מד"ונהי .א"מ דז"תו

  .הנוקבא

ג "בחינותיו חו' כי ד .ב"א כבר חסר כח"אבל ז
אלא להיותו כולל את  .ת"הנקראות חג ,מ"תו

כ "וע ,מ דנוקבא"כ נהי"הרי יש לו ג ,הנוקבא
  .מ"ת נהי"חגשבע ספירות נבחן ל

אבל הנוקבא כבר חסרה החסדים המרובים 
 ,ה"ה לנותמעטו אצלהא "ג דז"כי חו ,ת"שבחג
שנקרא משום זה  ,מ בלבד"כ אין בה אלא נהי"וע
וחסרה  ,מ"ס נהי"להורות שאין בה אלא ד ,'ד
א במספר "ולפיכך ז .ת"ב חג"ראשונות כח ס"ו

  .והנוקבא במספר ארבע ,שבעה

א בשבע "ואוחזים כל שבע הספירות דז .271
כ "וע .כי כל אחת כלולה משבע ,יות שלהםומלכ

ושבע  .המלכות יש בכל אחת מהם ספירת
והן  .א"יות הללו נבחנות לקו שמאל דזומלכ

  .א"שהיא הנוקבא דז ,שך את התהוםוכורים בח

שממשיכים אליה הארת השמאל  ,כלומר
ובזה  .שךושהיא ח ,מנקודת השורוק שבאמא

אר 'ב ,ש"כמ .שך דאמאונחקקה הנוקבא בח
מילים השל  שראשי תיבות ,רּוהָ 'רים ּכָ 'ָפרּוָה ָׂש 'חֲ 

חפרוה  ,הנוקבא ,כי באר .ך"ותיות בחשהללו א
ונבחנים  ,המכונים שרים ,א"ת דז"חג ,שרים

שך דאמא היא ווהמשכת הח .שבע ספירותל
וחשכות הללו  .א"החפירה והחקיקה של ז

  .תערבו בכל ספירות הנוקבאה

כלומר אור  ,והמים עולים מלמטה למעלה
מאיר תחילה  ,קו ימין ,הנקרא מים ,החסדים

כ יורדים "ואח .בנקודת החולםמטה למעלה למ
ומתחברים שם באורות  ,החסדים לקו שמאל

פ "ואע .באור החכמה שבנקודת השורוק ,דשמאל
שאין  ,אבל הוא מטעם ,שך שםושאור זה הוא ח

ונמצא  .החכמה יכולה להאיר בלי לבוש החסדים
חוזר  ,בעת שהחסדים יורדים לקו שמאל ,עתה

  .זה בזהומתגלגלים  ,תעורר שם הארת החכמהמו

ונעשה  ,אורות וחשכות ומים ,ומתערבים ביחד
 .כיםושהם חש ,מהם האורות שאינם נראים

התכללות הזו של האורות והחשכות השמ ,כלומר
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 ,נבנה פרצוף הנוקבא דגדלות ,והמים זה בזה
הנבחנת משום זה לאורות שאינם נראים 

  .ונקראת בשם מנורה שאינה מאירה ,כיםווחש

 ,א"תהומות דז ההיכה כל אחד משבע .272
 75- ומתחלקים ל ,בבחינה שכנגדו בתהום דנוקבא

שהם  ,ובהם נמשכים מים ,נורות התהוםיצ
מתחלקת  ,זיווג הזהההקומה היוצאת מ .האורות
 75כ הם "וע ,א"ז זהו שמחזה ולמעלה ,על החזה

 ה"כ הם שס"וע ,ומחזה ולמטה הנוקבא .נורותיצ
 .ווג נוסף מכפיל בעשרהכי כל זי .גידים )365(
כי  ,נורות התהוםיצ 75- כ הם מתחלקים ל"וע

נעשים  ,א"יות דזושהם שבע מלכ ,תהומות השבע
 .700והם  ,כפלה כל ספירה שלוהווכן  .שבעים

 ,אלא חמישה ,והתהום דנוקבא לא נעשה עשרה
שחסרה משום זה  ,ד"מחוסר חצי המלכות דמדה

לכות השייכים לחצי המ ,נורות תהוםיחמישה צ
  .ד"דמדה

 שבעיםכי מ .האורות ,ובהם נמשכים המים
נורות יא מושפע לחמישה צ"נורות התהום דזיצ

נורות התהום של יומחמישה צ ,התהום דנוקבא
ונקראים  .הנוקבא מושפע לכל המציאות

רק אלא כי כל מדרגה אינה משפיעה  ,נורותיצ
כ נקראים התהומות "וע ,במלכות ,בתהום שלה

 .שכי השפע מעליון לתחתוןמו ,נורותיבשם צ
  .ה יתבאר להלן"וטעם מספר שס

נור עולה בקולו ומזדעזעים התהומות של יכל צ
רק חמישה אלא ואין בהנוקבא  .המקבל
א "נורות דזיצ שבעיםנור של ישכל צ ,תהומות

 ,א"ז ,המשפיע .עולה להשפיע בקול שלו המיוחד
' וב .והנוקבא המקבלת נקראת דיבור .נקרא קול
  :קולות' שמכונים ב ,א"פעות יש בזמיני הש

המשפיע בחצי  ,בינה ,ר"קול דמדה  .א
  .הנקראת דיבור ,ר"המלכות דמדה

 ,ד הנכללת בו"הדמלכות דמ ,ד"קול דמדה  .ב
  .ד"הדהמשפיע בחצי המלכות דמ

א "ולפיכך יש בז .יותומלכ' א יש ב"כי בז
ויש בו  ,ר"הוא ממדה םאשר הקול שלה ,נורותיצ
נור יכל צ .ד"להם הוא ממדהשהקול ש ,נורותיצ

ומהם בקול  ,ר"מהם בקול דמדה ,עולה בקולו
ולפיכך מזדעזעים התהומות של  .ד"דמדה

כי  ,ד"שחסרים מחצי המלכות דמדה ,הנוקבא
 .ד"אין להם מקום לקבל אותם הקולות דמדה

כל תהום קורא לחברו  ,ד"וכשנשמע קול דמדה
  .חלוק את מימיך ואכנס בך ,ואומר

ויש  .א כלולים זה מזה"ומות דזתה שבעיםכי 
וכן העשרה תהומות של  ,מיני קולות' בכל אחד ב

ולפיכך כל תהום  .הנוקבא כלולים זה מזה
קורא לתהום  ,א"התהום דז תצינורו שבעיםמ

תן ייהוא ש ,שיחלוק את השפע ,שכנגדו בנוקבא
 ,שיקבל רק לחצי התהום שמחזה ולמעלה ,לו

לא יקבל ו ,ר"ששם שולטת חצי המלכות דמדה
 ,השייך לחצי התהום שמחזה ולמטה ,השפע

כי חסר לה תיקון  ,ששם אין המלכות מתוקנת
השייכת למקום שמחזה  ,ד"חצי המלכות דמדה

  .סרון אצלהיחלק הזה הוא בחהכ "וע ,ולמטה

 .לקול צינוריךָ  תהום אל תהום קורא ,וכתוב
 ,א קורא לתהום שכנגדו בנוקבא"תהום של הז

והוא קורא  .ד"נורות דמדהיבעת שנשמע קול הצ
ונמצא  .חלוק את מימיך ואכנס בך ,לו ואומר

שחמישה  ,תחלקוהשעשרה תהומות של הנוקבא 
 ,פעםשמחזה ולמעלה של הנוקבא קיבלו את ִש 

וחמישה  .משום שיש לה שם כלי קבלה מתוקנים
שאין שם  ,שמחזה ולמטה לא יוכלו לקבל שפעם

שמספר  ,כ נמצא"וע .כלי קבלה מתוקנים
 חמישהא ורק "לזשבעים  ,75נורות הם יהצ

  .רק החמישה שמחזה שלה ולמעלה ,לנוקבא

ה "נורות יוצאים שסיצ 75תחת אלו  .273
 ,נכללו זה בזה .שחורים ואדומים ,לבנים ,גידים

כי מחזה ולמטה דקומת  .ונעשו לצבע אחד
בו יש אלא רק ש ,הנוקבאמכולו  ,הזיווג

' בה דומטרם הזיווג היה  .א"התכללות מז
 .ס"שכל אחד היה בו ע ,מיני תהום' פרצופים מד

שמחזה חמש ספירות היה  רביעיאלא בפרצוף ה
שכל ספירה נכפלה לעשרה  ,כ עתה"וע .ולמעלה
והתכללות שבו  ,)350(נ "הרי נעשו ש ,בזיווג
ה של "ששם מאיר י ,מחזה ולמעלה ,א"מז

היא נוספת על מספר  ,)15(ו "ט' שבגי ,הקומה
לבן אדום  ,צבעים' וג .)365(ה "נ והם שס"ש

אין כי  ,א"להורות שחסר ירוק של ז ,שחור
  .מחזה ולמעלה כאן אלא מקומו

 ,רשתות) 17(ז "ה גידים נרקמו בי"אלו שס
נרקמו זה בזה  .רשת גידים תנקרא תשכל אח

 ,נעשו ליסוד ,כלומר .ויורדים בסוף התהום
 ,ז רשתות"תחת אלו י .שמסיים את הקומה

ים כמראה ברזל תיש ,רשתות' דעומדים עוד 
  :יסודות בנוקבא' כי ב .ם כמראה נחושתייתוש

המכונה  ,מהתכללות יסוד הזכר ביסודה  .א
  .יוסף

  .המכונה בנימין ,בחינתה עצמה  .ב

יסודות ' ה גידים לב"ולפיכך נחלקו הארת שס
  :הללו

 ,ש"כמ ,ז רשתות לבחינות יוסף שבו"י  .א
 ,)17(ב "טו' שבגי ,יוסף בן שבע עשרה שנה
  .ולהורות שטוב שלו גנוז בתוכ

שהוא  ,רשתות לבחינת בנימין' ד  .ב
 ,כנגד הנקבה ארבעונחלק ל .ת שביסודאוהנוקב

ויש בו פנימיות  .י מהזכר"ס תנה"שבה ד
 ,שתום כמראה הנחיים הפנימיישנ .וחיצוניות

ים כמראה יים החיצונישנ .גוון ממותק ברחמים
  .בלתי ממותק ברחמים ,ברזל



 25  צבעים ומיני אורות נחלק העולם) 45(ה "במ    

 ,סאות עומדים על אלו הבחינותיכ' ב .274
כל אלו  .כיסא אחד מימין וכיסא אחד משמאל

שהם  ,והמים ,הרשתות מתחברים כאחד
 .נורות ונכנסים ברשתותיצהיורדים מ ,האורות

נכללים בתוך  ,נורות והרשתות ואורותיהםיהצ
 ,כיסא אחד של רקיע השחור ,סאותישני הכ

  .וכיסא אחד של רקיע כעין תחש
מעלה ל ,רוחות השמיים' חוד הוא לדייכי ה

מעלה לו ,מ"ב תו"רוחות פירושו חו' שד .מטהלו
' שהארת הנצח מאיר את ד .ה"מטה הם נול

כ נבחן "וע ,מ מלמטה למעלה"ב תו"הרוחות חו
' והארת ההוד מאיר את ד .מעלהלהנצח לבחינת 
כ נבחן "וע ,מ מלמעלה למטה"ב תו"הרוחות חו

י הארות הללו מינ' וב .מטהלההוד לבחינת 
' ולפיכך יש בקומת הזיווג ב .בכל מדרגה יםנוהג

שהארת הנצח הוא  ,סאותיכ' והם ב ,מיני הארות
מטה לשמגלה הארת הקומה רק מ ,סא הימיןיכ

 ,סא השמאליהוא כ ,והארת ההוד .למעלה
  .מעלה למטהלהמגלה הארת הקומה מ

כי  .ן"סאות אלו עומדים במקום החזה דזויוכ
' ובמקום החזה יש ב .זיווגלמטה מחזה אין 

ששם  ,ר"רקיע אחד מיוחס לג .רקיעים ,פרסאות
ורקיע  .גוון שחור ,שהוא מנעולא ,יש פני אדם

 ,וגוון תחש ,ק והוא מפתחא"אחד מיוחס לו
סא הימין עומד על רקיע יוכ .שחסר כאן פני אדם

סא השמאל על רקיע כעין יוכ .ר"שהוא ג ,השחור
  .ק"ו ,תחש

כשהאורות של קומת  ,אותסיכ' אלו ב .275
עולים  ,מטה למעלהלשמאירים מ ,הזיווג עולים

המאיר  ,סא דנצחיבכ ,סא של רקיע השחוריבכ
סא ייורדים בכ ,וכשהם יורדים .מטה למעלהלמ

המאיר  ,סא דהודיבכ ,של הרקיע כעין תחש
  .מעלה למטהלמ

 ,סאות מימין ומשמאליהכ' אלו ב .276
סא יוהכ ,יןמימ ,סא העומד על רקיע השחוריהכ

 .הוא משמאל העומד על הרקיע כעין תחש
יורד  ,סא דרקיע השחוריכשהאורות עולים בכ

והאורות  ,רקיע השמאליהסא של יכנגדו הכ
 ,סאותיהארות של כ' שאלו ב ,כלומר .יורדים בו

סא יוהכ .אלא בבת אחת ,אינם בזה אחר זה
 ,ולפיכך .סא השמאלייכההימני משפיע על 

ימין מעלה האורות סא היהעת שכ הבאות
יורד כנגדו  ,והאורות עולים בו ,מטה למעלהלמ

וממשיך האורות  ,סא השמאליהעת כ הבאות
  .והאורות יורדים בתוכו ,מעלה למטהלמ

ואוחזים  ,סאות נכללים זה בזהיהכ .277
בסיומו  ןומכניסים אות ,בתוכם כל אלו הרשתות

חלק המחזה  ןכי הרשתות ה .של תהום התחתון
סאות יכ בעת שכ"ע .קומת הזיווגולמטה של 

מקבלות הרשתות הארת  ,נכללים זה מזה
למטה ומאירים  ןעד שמורידים אות ,שניהם

  .ומשלימים עד סוף התהום התחתון
סא אחד עומד ועולה למעלה מכל אלו יכ ,ואז

סא השני עומד למטה מכל יכהו ,התהומות
אחר שהורידו הארת הרשתות עד ש .התהומות

שאין האורות יורדים אלא  ,סוף תהום התחתון
סא ישהכ ,ונמצא בהכרח ,סא השמאליבתוך הכ

אבל  .עצמו נשאר עומד מתחת התהום התחתון
 ,כ נמצא"ע .סא הימני נשאר למעלה ולא ירדיכה
והשמאלי  ,סא הימני למעלה מכל התהומותיכהש

  .למטה מכל התהומות
מתגלגלים ונשלמים כל  וסאות הלליבין שני כ

נורות ננעצו בין אלו יל אלו הצוכ ,אלו התהומות
 .י גלגול"כי הארת ההוד הוא ע .סאותיהכ' ב

מעלה לולפיכך על השלמת התהומות הבאה מ
ועל  .מתגלגלים ,נאמר ,סא ההודימכ ,למטה
 .ננעצו ,נאמר ,שהם מחזה ולמעלה ,נורותיהצ

  .סאות יחדיהכ' שיונקים הארתם מב

 שבעהשהם  ,שבעהאבל  .נורותיצ 75 .278
וכל האחרים  ,עליונים מכולם ,א"דז תהומות

תהומות  הכי בזיווג נכפלו שבע .נאחזים בהם
א הם עליונים "דז שבעההרי  ,שבעיםא ונעשו "דז
נורות נעוצים יצ 75וכל  .נורותיצ 75רשים לכל ווש

ובגלגלים של  ,סא שבצד הימיןיכהבגלגלים של 
סא ימחזה ולמעלה של כל כ .סא שבצד שמאליכה

 .ומחזה ולמטה נקראים אדנים ,נקראים גלגלים
נורות נעוצים מחזה ולמעלה של יאשר הצ

נורות הם מחזה יהצש .מכונים גלגלים ,סאותיהכ
הם  ,ה גידים"ושס ,ולמעלה של קומת הזיווג
  .מחזה ולמטה של הקומה

העליונים  ,א"תהומות דז הבאלו שבע .279
כי  .עולים ויורדים ,שהם האורות ,המים ,מכולם

כל ההתפשטות של קומת הזוהר אר אחר שכבר בי
בא עתה למצות כל  ,הזיווג שמחזה ולמעלה

כדי לבאר פיתוי הנחש וחטאו של  ,הדברים
תהומות  השהם שבע ,שבעה ,ואומר .ד"עצה
הכוללים כל  ,העליונים מכולם ,א"דז

 ההנעשה בשבע ,ומבאר זיווג .ההתפשטות כולו
שבע של יות ושהם שבע מלכ ,תהומות הללו

  .א"מ דז"ת נהי"גח ספירות
שהם  ,א"תהומות דז הבאלו שבע ,ואומר

עולים  ,שהם האורות ,המים ,עליונים מכולם
ח ויורד "יות הללו עולה אוושבמלכ ,ויורדים

שלא תצא מזיווג  ,כי אין מציאות מדרגה .י"או
 .ח"המעלה או ,י במסך שבמלכות"דהכאה של או

היורד מלמעלה למסכים  ,שאור העליון ,ואומר
שמכה  ,יותומלכ ,חופר בתהומות ,תווישבמלכ

  .והם בוקעים אותם ,ורוצה להתלבש בהם
 ,מסכים המעכבים על הופעת האורהש ,כלומר

העולה  ,ח"נבחנים כמו נבקעים ומעלים או
כמו שממשיך אלו האורות  ,ומלביש לאור העליון

 ,נכנסים באלו הנקביםש ,ח"האוכלומר  ,העולים
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עולים ו ,שהם המסכים ,שנבקעו באבנים
  .מטה למעלהלומלבישים את אור העליון מ

 ,מ"ת נהי"י כך הם ממלאים לשבע ספירות חג"וע
הנמשך אל  ,כי אור העליון .מיםיַ  ההמכונים שבע

  נבחן לשבע ,ומכה בהם ,שבע התהומות
 ,זיווג דהכאה הזה י"שע ,מ"ת נהי"חג ספירות

ת "שבכל אחת מהן יש חג ,שבע קומותיוצאות 
  .מ"נהי

ה אורות אחרים מתחלקים לשבעה שבע .280
 ,שהוא ים העליון ,וים אחד כולל אותם ,מיםיַ 

  אחר שנעשה .שכל שבעה הימים כלולים בו
ויצאו שם שבעה ימים  ,הזיווג מחזה ולמעלה

תפשטה המלכות ה ,עליונים מחזה ולמעלה
ימים  שבעהל ,ים התחתון שבהםה ,שבהם

  יםהש ,כ נמצא"וע .אחרים למטה מחזה
נעשה לים העליון אל  ,מעלה מחזההתחתון של
והיא  ,תפשטו כולםהכי ממנה  ,למטה מחזה

  .כוללת אותם משום זה
רק  ,תפשטו מחזה ולמטההשה ימים יורק ש

כי המלכות חסרה  ,י"ת נה"שה ספירות חגילפי ש
 ,ים העליוןהבצירוף עם  ,שבעה ,אמרנו .שם

ים הכי הוא  .ימים שלמעלה מחזה ההשייך לשבע
  .התחתון שלהם

  ,אור העליון ,שבעה אורות הללו .281
  המלכות ,נכנסים לתוך ים ,מ"ת נהי"הכולל חג

ומכים לים בזיווג דהכאה של  .שלמעלה מחזה
ונעשה הים  ,המלכות ,אור העליון עם הים

לשבע  ,תפשט מחזה ולמטההש ,צדדים הלשבע
העלה  ,כי הזיווג דהכאה .מ"ת נהי"ספירות חג

וכל  .ור העליוןשהלביש את א ,ח מהמלכות"או
 ,ככתוב .צד משבעה צדדים נחלק לשבעה נחלים

 ,נהרות' וכל נחל נחלק לז .לשבעה נחלים הּווהיּכָ 
  ח נחלקוכל אורַ  ,חותאורָ ' זלוכל נהר נחלק 

  .וכל מי הים נכנסים לתוכם .שבילים' לז
קומות  חמשכי כל מדרגה שלמה יוצאת ב

 ,צדדים: המכונים ,מ זה למטה מזה"ב תו"כח
והן יוצאות על  .שבילים ,אורחות ,נהרות ,יםנחל

ג "ב ס"גלגלתא ע :ק"בא קומות חמשדרך שיצאו 
 ,כי כל הכוחות הנמצאים בעליון .ן"ה וב"מ

 ,זיווגים' והן יוצאות בד .מוכרחים הם בתחתון
כפלות הספירות של העליון מואשר בכל זיווג 

  .בעשר פעמים
 באופן .כי כל תחתון יוצא רק ממלכות דעליון

ס "יות של עוס דתחתון הן רק עשר מלכ"שע
אשר כתר דתחתון הוא רק המלכות של  ,דעליון

וכן חכמה דתחתון הוא רק המלכות  ,כתר דעליון
  .של חכמה דעליון

מוכרח  ,ובעת שהעליון מאציל את התחתון
כדי  ,ס"העליון להכפיל כל ספירה יחידה שלו לע

  כי אחר .לתת לתחתון את המלכות שלה
יכול  ,מ"ב תו"ס כח"כתר שלו לעשמכפיל ה

וכן אחר  .להשפיע המלכות דכתר לתחתון
 ,מ"ב תו"ס כח"שמכפיל הספירה דחכמה שלו לע

הרי שבכל  .יכול לתת המלכות דחכמה להתחתון
מוכרח העליון  ,זיווג להוציא מדרגה תחתונה

  .ס שלו לעשר פעמים"להכפיל הע

ס נעשו "שע ,ן"זיווג זובהר מדבר ווכאן הז
נמצא שבכל  .מ"ית נה"שבע ספירות חגבהם ל

פעמים את השבע  שבעזיווג מכפיל העליון 
אור העליון  ,אורות לכן שבעה .ספירות שלו
ומכים  ,נכנסים לתוך ים ,מ"ת נהי"הכולל חג

זיווג הוהוא  .צדדים הונעשה הים לשבע ,לים
  קומת ,להתפשטות שמחזה ולמעלה ראשוןה

  .וכתר המיוחס להתפשטות הז

  בעה צדדים מזדווגים להוציאשר שאוכ
נמצא בהכרח אשר  ,נחלים' שהיא ז ,קומת חכמה

שבע  פעמים שבעלכפלת מוקומה העליונה 
כדי להאציל הקומה התחתונה  ,ספירות

שבעה של ומתחלק החסד  ,מהמלכות שבכל אחת
והמלכות  ,מ"ת נהי"חג צדדים לשבע ספירות

שנעשית לחסד של  ,דחסד נותנת לקומה תחתונה
  .נההתחתו

וכן מתחלקת ספירת הגבורה של שבעה 
שנותנת  ,מ"ת נהי"חג לשבע ספירות ,צדדים

 ,ההן לקומה תחתונה את המלכות דשבע ספירות
ז כל צד משבעה "עד .שנעשתה בה לגבורה

כדי לתת נחל האחרון  ,נחלים' הצדדים נחלק לז
  ז"ועד .נחלים' זשל שבאותו צד אל הקומה 

כשבאה  ,נחלים' שנקראת ז ,קומת החכמה
 ,קומת בינה ,להוציא קומה התחתונה ממנה

פעמים  שבעכפלת גם היא למו ,נהרות' הנקראת ז
  .שבע

כי החסד דנחלים  ,נהרות' וכל נחל נחלק לז
כדי לתת נהר  ,מ"ת נהי"נהרות חג' תחלק לזמ

 ,נהרות' הנקראת ז ,האחרון אל קומת בינה
וכן הגבורה דנחלים  .שתהיה לחסד דקומה זו

כדי לתת נהר האחרון לקומת  ,נהרות' נחלקה לז
וכן כל נהר נחלק  .ז"ת דנחלים עד"וכן הת .בינה
כדי לתת אורח האחרון של כל  ,אורחות' לז

וכן כל  .אורחות' המכונה ז ,א"ספירה אל קומת ז
של כדי לתת את שביל האחרון  ,שבילים' אורח לז

' הנקראת ז ,כל ספירה אל קומת המלכות
  .שבילים

של ו ,של המלכות הם יחידות ס"שע ,הכלל
 ,ושל חכמה אלפים ,ושל בינה מאות ,א עשרות"ז

  כי אין לתחתון משהו מה .ושל כתר רבבות
 ,והעליון מעלי עליון ,שאינו מקבל מהעליון ממנו

  בעת שהעליון מאציל ,נמצא הז ולפי .ס"עד א
עשר  ,כפל למאהימוכרח העליון לה ,את התחתון

יות וע עשר מלככדי להשפי ,פעמים ממה שהוא
הנה יחד עם זה נבחן  .מהם לתחתון ממנו

כ "א גיכפל בעת ההמואשר העלי עליון  ,בהכרח
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 ,לאלף ספירות כלומר ,לעשר פעמים ממה שהוא
יות מהם לתחתון וכדי שיוכל להשפיע מאה מלכ

כדי שתחתון שלו יוכל להשפיע עשרה מהם  ,שלו
  .לתחת התחתון

 ,אהכפלת למוא מ"בעת שקומת זש ,באופן
 ,כדי להאציל את קומת המלכות בעשרה מהם

 ,ספירות ףא לאליכפלת בעת ההוקומת בינה מ
 .א"יות מהם לזוכדי שתוכל להשפיע מאה מלכ

כדי  ,ספירות 10,000- כפלת לווקומת חכמה מ
 .יות מהם לבינהושתוכל להשפיע אלף מלכ

כדי שתוכל  ,100,000- כפלת לווקומת כתר מ
הרי  .ם לחכמהיות מהומלכ 10,000להשפיע 

 ,10,000א בת "הן כאו ,ס שבקומת כתר"שהע
ס שבקומת חכמה "וע .ספירות 100,000 כלומר
הן  ,ס שבקומת בינה"וע .א בת אלף"הן כאו

א "א הן כאו"ס שבקומת ז"וע .א בת מאה"כאו
א רק "ס שבקומת מלכות הן כאו"וע .בת עשרה
  .יחידות

 שבעהאורות עולים ויורדים ל שבעה .282
שקומת כתר  ,להתפשטות שמחזה ולמטה ,צדדים

אורות  שבעהכי  .צדדים שבעהשלהם נקראת 
ים התחתון התוך בעליונים נכנסים לזיווג דהכאה 

למלכות שמחזה  ,מים עליוניםיַ  שבעהשל 
ומאחד  .שה הם ולא שבעהיש ,ז"ועכ .ולמעלה

ים התחתון שלמעלה המ ,כלומר ,העליון יצאו
המתפשטים  שהיהנבחן לים העליון לש ,מחזה

  .מו הם נחשבים לשבעהיוע ,למטה מחזה

תפשטו למטה מחזה אותם השלא  ,כלומר
 ,מ"ת נהי"חג ,כו בים העליוןישה ,אורותשבעה 

אבל  ,י"ת נה"חג ,תפשטוהשה מהם יאלא רק ש
 .שמחזה ולמטה והמלכות חסרה בהתפשטות הז

 ,ים העליוןהמשום ש ,אלא שנחשבים לשבעה
 ,שממנה יצאו ,השהיא המלכות שמחזה ולמעל

מה יוהם ע ,י הללו"ת נה"היא מצטרפת אל חג
  .שבעה

המלכות למטה של סרון יחהומסקנה זו של 
הנחוצה  ,היא תמצית כל המאמר שלפנינו ,מחזה

 ךכ ,כמו שהים מקבל .ד"להבנת החטא דעצה
הוא מחלק מימיו לכל אלו הימים ולכל אלו 

הזיווגים של ' כל אלו ד ,כלומר .הבחינות
ים העליון המקבל  ,ות שלמטה מחזהההתפשט

הוא  ךכ ,וכמו שהוא מקבל שם ,למעלה מחזה
נעשה ולא  .מחלק אותם למקום שלמטה מחזה

  .שום זיווג מהם למטה מחזה

שוחה בכל  ,נחש אחד למטה בצד שמאל .283
ובא לצד  .הנמשכים מחזה ולמטה ,אלו הנהרות

 ,ק מכל בחינות הנהרותושלא יוכל לינ ,שמאל
קשקשותיו חזקות  .צד שמאל שבהםרק מאלא 

כי  .שהדינים שבו קשים מאוד ,כלומר .כמו ברזל
סרון של יאחיזת הקליפות היא במקום ח

שה הם ולא ישמחזה ולמטה רק ש ,הקדושה

כ נאחז "וע .והמלכות חסרה ,י"ת נה"חג ,שבעה
  .מלכותמקום זה בהנחש ב

 ,במקום שחסרה המלכות ,נחש נאחז למטהה
קליפות נאחזות רק הכי  ,בצד שמאל אשר שם

הנמשכים  ,הנהרותשבעת שוחה בכל  .בצד שמאל
ומגיע  .ובא לצד שמאל שבנהרות ,מחזה ולמטה

מקומה של מלשאוב שפע  ,י חטאי התחתונים"ע
ואז כל אלו האורות  .םהחסרה ש ,המלכות
כי הזיווג נפסק תכף  ,נחשכים לפניו ,שבנהרות

כי פיו  ,ומיד עם נגיעתו של הנחש במקום המלכות
 ,לשונו חדה כחרב קשה ,ולשונו אש לוהט

  .שהדינים קשים בו מאוד ואין הצלה ממנו

 ,כנס אל המקדשהיעד שהנחש מגיע ל .284
 ,המלכות ,ואז נטמא המקדש ,בתוך הים

ר "ואורות העליונים דג ,והאורות נחשכים
ואז מימי הים מתחלקים  .מסתלקים מן הים
יו אינם ומימ ,והים נקפא ,ובאים מצד השמאל

  .נוזלים

 ,א שלמעלה מחזה"המלכות המזדווגת עם ז
 .מכונה מקדש וים ,המשותפת שם עם הבינה

אינה ראויה  ,שמבחינתה של המלכות עצמה
שלא  ,א"כי עליה היה צ ,לזיווג ולקבל מוחין

וכל הכשרתה לזיווג ולמוחין  ,י"תקבל לתוכה או
אחר  ,ולפיכך .בינה ,ר"מחמת שיתופה עם מדה

החסרה מחזה  ,אחז במקום המלכותשהנחש נ
מקום של המלכות  ,ושואב מקומּה ,ולמטה
 ,כי חסרה שם ,בלי שיתופה עם הבינה ,תהבעצמּו

ד "הרי נגלה בזה מדה ,ה נמצאם שלמקוהורק 
  .שאינה ראויה לזיווג ולמוחין ,שבמלכות

שמכוח אחיזת הנחש במקום מלכות  ,ונמצא
 ,התפרק שיתוף המלכות בבינה ,ד למטה"דמדה

ונבחן שהמלכות העליונה  ,ים ,שבמלכות העליונה
כמו אישה  ,שאינה ראויה עוד לזיווג ,נטמאה

כי לאחר שנגלה בחינתה  .טמאה האסורה לבעלה
ואינה ראויה לזיווג  ,א בעלה"נאסרה לז ,עצמה
  .ומוחין

והאורות  ,המלכות ,ואז נטמא המקדש
 ,ואורות העליונים מסתלקים מן הים ,נחשכים

 .הנקראת מקדש וים ,יווג מהמלכותשנפסק הז
מסתלקים  ,י"שהם או ,ר"ואורות העליונים דג

ד "מכוח שנגלה מדה .המלכות העליונה ,מהים
צטמצמה שלא לקבל לתוכה הש ,א"שבה מצ

  .י"או

המלכיות ' ב ןשה ,במלכות ותנקוד שתיו
שהמלכות שלמעלה מחזה היא ממותקת  ,שכאן
 והמלכות שלמטה מחזה היא בלתי ,בבינה

כלומר שנגנזה ואינה  ,והיא חסרה ,ממותקת
כ ראויה המלכות שלמעלה מחזה "וע .נודעת

כי כוח הדין  ,לקבל מוחין מכוח הבינה שבה
אלא בשעה שהנחש  .והצמצום שבה נגנז ואינו

לשאוב שפע ושואב  ,י חטאי התחתונים"ע ,מגיע
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אז נגלה כוח הדין  ,ד שבה"ומגלה מדה ,מקומה
  .להגם במלכות שמחזה ולמע

כי  .אם לא זכה הרי רע ,זכה הרי טובאם ו
  אין הנחש יכול ,בעת שהתחתונים זוכים

ד "אחז במקום המלכות למטה ולגלות מדהילה
 ,א"שהיא בזיווג עם ז ,כ הרי טוב"וע .שבה

אלא אם התחתונים  .תחתוניםלומשפיעה כל טוב 
אחז יאז קונה הנחש כוח לה ,מקלקלים מעשיהם

 ,ד שבה"גלה מדהומ ,במקום המלכות למטה
 .ואורות עליונים מסתלקים מהים ,והיא נטמאה

החטא של  ענייןוזה היה  .וזהו לא זכה הרי רע
  .ד"עצה

מימי הים מתחלקים ובאים מצד ש ,נאמרו
 .ומימיו אינם נוזלים ,והים נקפא ,השמאל

כי  ,נחלקו ,שהם האורות שבמלכות ,שמימי הים
ק שנשארו באו לצד "והו ,סתלקו משםהר "ג

אינם  ,שאפילו האורות שנשארו .שמאל ונקפאו
ודומים כמו שנקפאו  ,נמשכים ממנה לתחתונים

  .בה

שנחש הרע  ,והנחש היה ערום ,ש"כמ .285
שדרכו להמשיך הארת  ,יורד מלמעלה למטה

והוא שוחה על פני מים  ,השמאל מלמעלה למטה
 ,כ הוא בא לצד שמאל"וע .ד שבה"מדה ,מרים

אל מהים העליון ורוצה להמשיך הארת השמ
אל מקום המלכות שלמטה  ,שלמעלה מחזה

לא ואם  .ד שבה"שבזה הוא מגלה מדה ,מחזה
  .הרי רע ,זכה

ירד למטה  כ"וע .ד"עצההעניין של וזהו 
שתמשיך בעדו  ,ד"שתאכל מעצה ,לפתות את חוה

שבזה נופלים  ,הארת השמאל מלמעלה למטה
שקונה כוח לעלות למעלה  ,תוך הרשת שלוב

  .ד שבה"מדהולגלות 

שהסית את חוה  ,נחש זה הוא המוות שבעולם
והוא נכנס במעי  .ות לעולםווהביא המ ,ד"בעצה

ור לצד יוהנקרא מעי הע ,הסתום של האדם
מעי  .שיניקתו רק מהארת קו השמאל ,שמאל
שנכנסו  ,ברים היתריםיר הסתום הוא מאוויהע

שמצדם מוכרח  ,ד"בגוף האדם אחר אכילת עצה
  .הגוף למות

והוא נכנס במעי  ,ות שבעולםווא המוה
תלבש שם ובשאר הנכנס וכי  .הסתום של האדם

ות על גוף ושמשם מביא המ .ברים היתריםיהא
 ,ט"יצה ,ויש נחש אחר של חיים בצד ימין .האדם

 ,ושניהם הולכים עם האדם .המביא חיים לאדם
  .ט"ר ויצה"שהם יצה

ת ייערום מכל חוהנחש היה  ,וכתוב .286
שהם כל  ,בכל שאר חיות השדהכי  .השדה

משום  ,אין בהם חכם להרע כמוהו ,הקליפות
 ,הארת השמאל הנקרא צפון .שהוא פסולת הזהב

כ "ע ,נחש הוא הפסולת מהארת השמאלהו .זהב
השמאל הוא שורש הארת  .נבחן לפסולת הזהב

כ הוא חכם להרע "וע .החכמה שמשם כל הדינים
מכל  שכוחו להזיק הוא גדול .ת השדהימכל חי

י למי או .שהם שאר הקליפות ,ת השדהיחי
ות לו ולכל ושגרם המ ,ר"שנמשך אחרי אדה

  .הבאים אחריו

וירד  ,ר נמשך אחר הנחש למטה"אדה .287
ירד להמשיך הארת  .לדעת בכל מה שלמטה

עד מקום  ,מעלה לכל מה שלמטהלהשמאל מ
ובזה נמצא שנמשך  .כמו הנחש ,המלכות החסרה

 ,מעלה למטהללהמשיך משירד כמו  .אחר הנחש
כי  ,כן נמשכו רצונו ודרכיו אחרי הקליפות

הוא  ,מעלה למטהלהמשכת הארת הזיווג מ
מעלה לכ כיוון שבא להמשיך מ"וע .ד"איסור עצה

פ שעוד לא "אע ,תדבק בקליפותהתכף  ,למטה
וראו  ,עד שבאו לאותו הנחש .המשיך בפועל

  .תשוקתו של העולם

עצמה חסרה שבחינתה  ,המלכות נקראת עולם
סרון הזה יחהאשר  ,בהתפשטות שלמטה מחזה

ולפיכך כל  .ת"גמהמנות מטרם ילא יוכל לה
וראו תשוקתו  .תשוקת המלכות להשלמה הזאת

 ,סרון של המלכותיראו מקום החכי  ,של העולם
  .שתשוקתה גדולה להשלמה ,הנקראת עולם

שזה  ,מלכותב ,ונטו ונלוזו דרכיו במקום הזה
קם ונמשך הנחש אחרי אדם אז  .ד"אכילת עצה

וגרם להם  ,תדבק בהם בזוהמתוהו ,ואשתו
עד שעמדו  ,ובכל הדורות הבאים אחריו .תוהמו

  .לא נפסק זוהמה שלו מהעולם ,ישראל בהר סיני

  מתהלך בגן אלקים' את קול הוישמעו 
ות ושהמ ,תדבקו באילןהכיוון שחטאו ו .288

' וישמעו את קול ה ,כתוב ,שורה בו למטה
אלא  ,מהלך ,לשון זכרבלא כתוב  .לך בגןמתה

א יהנוספת ה' כי ת ,לשון נקבה ,מתהלך ,שכתוב
לה ועהיה  ,מטרם שחטא האדם .לשון נקבה
ולא  ,מד בחכמה העליונהועהיה ו ,במדרגותיו

רבה תשוקה לדעת כיוון שִה  .ח"היה נפרד מעה
נמשך  ,מעלה למטהללהמשיך מ ,למטה תולרד

וידע את הרע  ,ח"העד שנפרד מע ,בזה אחריהם
כ "וע .הרי רע ,לא זכה ואם .ועזב את הטוב

כי  .רע רךָ שע אתה לא יגּוכי לא אל חפץ רֶ  ,כתוב
אין לו דירה ביחד עם  ,מי שנמשך אחר הרע

  .ח"עה
היו שומעים הקול של  ,ועד שלא חטאו .289
והיו נמצאים  ,והיו יודעים חכמה העליונה ,מעלה

 ,כיוון שחטאו .ראוולא יָ  ,הר העליוןובמוחין של ז
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 .לא היו יכולים לעמוד בו ,אפילו קול של מטה
ושל הנוקבא הוא  ,א הוא קול של מעלה"קול ז

קול  ,אלקים מתהלך בגן' קול ה .קול של מטה
 .של מתהלך מורה על לשון נקבה' כי ת ,הנוקבא

ויתחבא האדם  ,כתובכי  ,מ לא יכול לעמוד בו"ומ
  .יםקאל 'הואשתו מפני 

מעת  ,כל עוד שלא חטאו ישראל ,זה כעין .290
 ההוסרה מהם הזוהמ ,שעמדו ישראל על הר סיני

 ,ר מהעולם"כי אז היה ביטול יצה .נחש הזההשל 
ועלו למעלה  ,ח"ואז נאחזו בעה .שדחו אותו מהם
כלומר שהעלו האור דשמאל  .ולא ירדו למטה

מעלה לולא המשיכו אותם מ ,מטה למעלהלמ
  .ח"שזהו בחינת עה ,למטה

אז היו יודעים ורואים את המראות  .291
והאירו עיניהם והיו שמחים לדעת  ,העליונות
 .פירושו מנורות של זכוכית ,מראות .ולשמוע

א מכונה מראה "כי ז ,א ונוקבא"סובב על השגת ז
 .והנוקבא מכונה מראה שאינה מאירה ,המאירה

ה חגורות מהאותיות של "ואז חגר אותם הקב
נחש הלשלוט עליהם  שלא יוכל ,שמו הקדוש

יים עדָ הם ש .ולא יטמא אותם כבתחילה ,הזה
  .בלו בהר חורבישק

נעברו מהם כל אלו  ,כיוון שחטאו בעגל .292
ונעברו מהם אלו  .אורות העליוניםההמדרגות ו

 ,שנעטרו מהשם העליון ,חגורות המזוינות
וגרמו  ,והמשיכו עליהם את הנחש הרע כבתחילה

  .המוות לכל העולם

א אהרון וכל בני ישראל ְר ויַ  ,ז כתוב"אחו .293
 .שת אליוגֶ ראו ִמ יויִ  ,רן עור פניווהנה ָק  ,את משה

 ,א ישראל את היד הגדולהְר ויַ  ,בתחילה כתוב
ונאורו במראה  .וכולם ראו האורות העליונים

וכל העם רואים את  ,ש"כמ ,א"ז ,המאירה
זה  ,ש"כמ ,ראווכן על הים ראו ולא יָ  .הקולות

אפילו את פני  ,אחר שחטאו .הוואלי ואנוֵ 
 ,לא היו יכולים לראות ,שהוא משה ,הסרסור

  .ראו מגשת אליויוי ,ש"כמ

  מהר חורב ֶעְדָים בני ישראל את ויתנצלו
ויתנצלו בני ישראל את  ,כתוב בישראל .294
שנחגרו  ,זיןכלי שנעבר מהם  ,מהר חורב ֶעְדָים

 .כדי שלא ישלוט בהם נחש הרע ,בהם בהר סיני
קח את יומשה י ,כתוב ,כיוון שנעבר מהם עדיים

מהו הסמיכות של  .ונטה לו מחוץ למחנה הלוהא
  ?סרת עדייםהפסוק הזה לה

שנעברו מהם  ,אלא מאחר שידע משה .295
הרי  ,מרוא ,םיתנצלו את עדהש ,עליונים כלי זין

 .א נחש הרע לדור ביניהםוברור שמכאן והלאה יב
 ,מיד .יטמא הוא ,ק"כ אם יקום כאן ביהמ"וע

ונטה לו מחוץ למחנה  הלויקח את האיומשה 
כי עתה  ,משום שמשה ראה ,הרחק מן המחנה

מה שלא היה זה מקודם  ,ימשול עליהם נחש הרע
  .לכן

בתחילה היה  .אוהל מועד ,וקרא לו .296
 .ועתה קרא לו אוהל מועד ,הלונקרא סתם א

שמחת  ,ט"מועד הוא יו כי ,טובפירושו  ,מועד
 ,וספה קדושה בשכינהותהכי  ,שכינהה ,הלבנה

אף כאן קרא  .ואין שום פגם שולט בה ביום הזה
 ,הלוכי הא ,להראות ,לשכינה בשם מועד

ולא  ,תרחק מהם בשעת חטא העגלה ,השכינה
  .הל מועדווקרא לו א ,כתוב כ"וע ,נפגם

יתה השכינה ילאחר מתן תורה האלא ש .297
ל הונעשה א ,ואחר החטא של העגל .הלוסתם א
מקודם  .שמאיר מזמן לזמן ואינו תמידי ,מועד

שלא  ,הל נותן חיים ארוכים לעולםולכן היה הא
כי לאחר מתן תורה נעשה  .ישלוט בהם המוות

ומחטא העגל והלאה  .רות ממלאך המוותיח
ובית מועד  ,ש"כמ ,הל מועדוה השכינה אתנעש

והחיים קצובים  ,עתה ניתן בו זמן .לכל חי
  .לעולם

 .הלולא נפגם הא ,רם חטא העגלמט ,בתחילה
בתחילה החיבור והזיווג  .ועתה נפגם בחטא העגל

 ,היה בלתי נפסק ,ן"זו ,לבנה עם השמשהשל 
כי הזיווג שלהם מזמן  ,הל מועדוועתה נקרא א

רבת הנחש ימחמת שנפסק הזיווג מכוח ק ,לזמן
הל ווקרא לו א ,ומשום זה נאמר עתה .קולינ

מה שלא היה כן  ,ןשזיווג נעשה מזמן לזמ ,מועד
כבר היו  ,לאחר מתן תורה ,כי אז .מקודם לכן

תה יכ הי"וע ,נפסק לעולמים אינון בזיווג ש"זו
  .הל סתםונקראת א

את עדים מהר  בני ישראל ויתנצלו ,כתוב .298
 ,י חטא העגל גרמו המוות לעצמם"שע .חורב

 ,ומשל בהם אותו נחש הרע .מזמן ההוא ולמעלה
רות על חָ  ,ש"כמ .דםשכבר הסירו אותו מקו

 .ה להם חירות ממלאך המוותיתשהי ,הלוחות
אם ה ,שלא חטא ,עואבל יהוש .ישראל חטאו

בל עם ישראל יהוסר ממנו אותו עדי העליון שק
  ?או לא ,בהר סיני

 ?למה מת ככל אדם ,אם לא הוסר ממנו .299
 ,הרי לא חטא ,למה הוסר ממנו ,ואם הוסר ממנו

ואם  ?חטאו ישראלכי הוא היה עם משה בשעה ש
העטרה בהר סיני כמו  הע לא קיבל אותויהוש
שתנה המה  ?למה יש לשאול ,בלו ישראלישק
  ?ע מכל ישראלויהוש

ישר יחזּו  ,ְצדקות ָאֵהב' כי צדיק ה ,כתוב .300
 .א"ז ,שהוא צדיק ,פירושו ,'כי צדיק ה .ָפֵנימֹו

הנקראת שמו  ,א"הנוקבא דז ,ושמו צדיק
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אוהב  ,צדקות אהב ,זה ומשום .והנקראת צדיק
  .להשפיע בצדקה ,צדיק וצדקשל יחוד יה

כ כל בני העולם "וע .צדיק וישר הוא .301
ללכת בדרך  ,ויתקנו דרכיהם ,יראו אור פניו
ומתוך שסופם של כל בני העולם  .הישר כראוי
אינו  ,ה דן את העולם"כאשר הקב ,להגיע לידי כך

 ,הדיןכי  .אלא לפי רובו של בני האדם ,דן אותו
 ,תת שכרלהעניש או ל ,ה דן את העולם"שהקב

 ,שכל בני העולם יזכו לאור פניו ,עד להבטיח
ולפי זה הכרח הוא לדון את  .וללכת בדרך הישר

ולהכשירם  ,העולם לפי רובו של כל בני אדם
שראויים  ,ואפילו יש ביניהם יחידים .לסופם

אינו משנה את דין הציבור  ,להנהגה אחרת
  .בשבילם

גרם  ,חטא האדם בעץ שאכל ממנוכאשר  .302
שהמוות ישרה בתוכו לכל  ,הנוקבא ,לאותו העץ
 ,וגרם פגם להפריד אישה מבעלה .העולם כולו
 ,ועמד החטא והפגם הזה בלבנה .א"הנוקבא מז

כיוון  .עד שעמדו ישראל בהר סיני ,הנוקבא
נעבר אותו הפגם של  ,שעמדו ישראל בהר סיני

שאחר שעבר הפגם  .ידועומדת להאיר תמ ,הלבנה
א בזיווג "חזרה להזדווג עם ז ,ד"של חטא דעצה

שהייתה אז  ,ונמצא .נפסק לעולמים אינוש
שזה חירות  ,בלי שום מיעוט ,מאירה תמיד
  .שזכו אז ,ממלאך המוות

חזרה הלבנה  ,כיוון שישראל חטאו בעגל .303
 ,ושלט בה נחש הרע .לפגם כמקודם מתן תורה

וכאשר ידע משה  .אליוומשך אותה  ,ונאחז בה
ונעבר מהם אותם עדיים  ,שחטאו ישראל

אשר הנחש  ,ידע בבירור ,הקדושים העליונים
 .ונפגמה ,להמשיכה אליו ,הנוקבא ,נאחז בלבנה

יקח את יומשה  ,ש"כמ ,אז הוציא אותה לחוץ
אוהל היא  .ונטה לו מחוץ למחנה ,האוהל
  .השכינה

 עופ שיהוש"אע ,פגםיכיוון שעומדת לה .304
  מ כיוון"מ ,עודנו עומד בעטרת עדיים שלו

כמו שנפגמה  ,וחזרה לפגמה ,ששורה בה פגם
כ לא יכול עוד בן אדם "ע ,ר"בחטאו של אדה

שמותו היה בצד  ,זולת משה .להתקיים בנצחיות
וימת  ,ש"כמ ,א"במיתת נשיקה מז ,אחר עליון

שהיה משפיע  ,והוא מטעם .ה"משה על פי הוי
כ אין "וע .ר בני העולםולא מקבל כשא ,לנוקבא

  .פגם הנוקבא נוגע לו
ע וה לנוקבא רשות לקיים את יהושיכ לא ה"וע

ו ל קרא ,כ"וע .ולא לאחר ממנו ,תמיד לנצחיות
ששורה בו זמן קצוב לכל  ,אוהל .אוהל מועד

  .שכל אחד מוכרח למוות ,העולם

יש  ,ויש ימין למטה ,יש ימין למעלה .305
יש ימין  .ויש שמאל למטה ,שמאל למעלה

 ,ויש ימין למטה .ן"זו ,בקדושה העליונה ,למעלה
  .בקליפות ,א"בס

 ,יש שמאל למעלה בקדושה העליונה .306
קשר הלבנה במקום קדוש ילעורר אהבה שת

א משפיע "שז הז י"שע .להאיר משם ,למעלה
מו יהיא מתפייסת ע ,לנוקבא הארת קו שמאל
ויש שמאל למטה  .להזדווג ולקבל ממנו אור

ומפריד את  ,המפריד האהבה שלמעלה ,א"בס
 ,א"ז ,מלהאיר בשמש ,הנוקבא ,הלבנה
  .בחינת נחש הרע היוזו .לזיווג ,קרב אליוהתומל

 ,שמאל שלמטההכי כאשר מתעורר  .307
הנוקבא  ,הוא מושך אז אליו את הלבנה ,הנחש
וחשכה  .א"זמ ,ומפריד אותה מלמעלה ,א"דז

ות ואז שואבת מו .ומתדבקת בנחש הרע ,הארתה
 ,תדבקה בנחשהכי ש .למטה לכל העולם

ח "שאין זיווגה עם עה ,א"ז ,ח"תרחקה מעההו
גם  יםכ נפסק"ע ,בתמידות אלא בזיווג שנפסק

  .החיים שמקבלת ממנו

רק מחזה ולמעלה דמלכות יש  .ביאור הדברים
אבל מחזה שלה  ,א"פני אדם וראויה לזיווג עם ז

ואין שם מקום  ,ולמטה היא חסרה פני אדם
ה והתכללות במחזה שלה יי עלי"אלא ע ,ווגזי

ד היה שחיבר למטה מחזה "חטא דעצה .ולמעלה
 ,והפריד את פני אדם שלמעלה מחזה ,דמלכות

 ,שהנחש פיתה להמשיך הזיווג למחזה ולמטה
כ "וע .שמשם מגיע השפע לנחש ולכל הקליפות

 ,גם זיווג העליון שלמעלה מחזה נפרדתכף 
  .וחשכה הנוקבא

אם ממשיך הזיווג שמחזה  .בהרי טו ,זכה
ונזהר מלהמשיך הזיווג שמחזה  ,ן"ולמעלה דזו

 ,ד טוב ולא רע"אז נבחנת הנוקבא לעצה ,ולמטה
ונקודה  ,א בהסתרה"ד מצ"כי אז נקודה דמדה

שמנקודה זו היא מוכשרת לקבל  ,ר בגילוי"דמדה
  .מוחין העליונים

זיווג מאם ממשיך  .הרי רע ,ואם לא זכה
מתגלה תכף הנקודה  ,ן"שמחזה ולמטה דזו

שמבחינתה אין המלכות ראויה  .א"ד מצ"דמדה
כ נפסק תכף זיווג "וע ,י מלמעלה"לקבל שום או
שגילוי  ,באופן .וחשכה מכל אור ,א"שלה עם ז

 ,שראתה דם טמא ,ד דומה לאישה"נקודה דמדה
  .שנטמאת ואסורה לבעלה

הנמשכים מזיווג שמחזה  ,שמאלהכי הימין ו
אבל הימין  .שה עליונההם בקדו ,ולמעלה

הם  ,הנמשכים מזיווג שמחזה ולמטה ,שמאלהו
המפריד האהבה  ,א"ויש שמאל למטה בס .א"בס

מלהאיר  ,הנוקבא ,ומפריד את הלבנה ,שלמעלה
כי בעת שממשיך השמאל מזיווג שמחזה  .בשמש
זיווג הנפסק תכף גם  ,שנמשך לקליפות ,ולמטה

א "והנוקבא נפרדת מז ,העליון שלמעלה מחזה
 ,הנחש ,כאשר שמאל שלמטהו .שכתחוו

הנוקבא  ,הוא מושך אז אליו את הלבנה ,מתעורר
זיווג המ ,א"זמ ,ומפריד אותה מלמעלה ,א"דז

  .וחשכה הארתה ,העליון שלמעלה מחזה
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כי אז  ,ואז שואבת מוות למטה לכל העולם
 ,א"ד מצ"מתגלה בנוקבא הנקודה דמדה

דה אין הנוקבא ראויה לקבל שום אור ישמצ
 ,וזהו נחש הרע .ונמשך המוות לעולם ,ח"מעה

והפריד את הפני  ,שחיבר למטה מחזה דמלכות
  .אדם שלמעלה מחזה

  כי אז ,כ גרם מוות לכל העולם"וע .308
עד  ,עד זמן קצוב ,הנוקבא ,נטמא המקדש
  כי .וחוזרת להאיר ,הנוקבא ,שנתקנה הלבנה

 ,המשכת השמאל מזיווג שמחזה ולמטה י"ע
שעם גילויה  ,א בנוקבא"דצתגלה הנקודה מ

  והיא דומה ,מסתלקים ממנה כל האורות
 ,לאישה שנטמאה ונפרדה מבעלה עד זמן קצוב

עד  ,א"וכן כאן היא נפרדת מז .טהריאחר שת
ויתקנו בזה את  ,שהתחתונים יעשו תשובה

פירושו  ,כי מועד .אוהל מועד היא וזו .הנוקבא
 .רבת הנחשיי ק"נפסק ע כי זיווגה ,זמן קצוב

שקרב  ,אלא בעצה של נחש ,ע לא מתוכ יהוש"וע
כמקודם  ,כבתחילה ,הנוקבא ,ופגם את המשכן

  .מתן תורה

 ,חזרה השליטה לנחש ,י חטא העגל"כי ע
שימשיכו לו מזיווג שמחזה  ,לפתות התחתונים

 .ק מאורות דנוקבאושאז קרב הנחש לינ ,ולמטה
  נפסק תכף זיווג ,קורבתו ליניבת קישמס
י "וכן היא נפגמת ע .א"פרדת מזוהיא נ ,העליון

למה לא  ,לא חטאשע ויהושו .א"גילוי הנקודה דצ

משום שנוקבא  ?נשאר בחירות ממלאך המוות
 נתקנהולא  ,א בסיבת חטא העגל"נפרדה מז

  מחמת שליטת ,כ אלא בזיווג שנפסק"אח
ע וכ גם יהוש"וע .לקרב ולהפסיק הזיווג ,הנחש

 ,םלא יכול לקבל עוד מנוקבא חיים נצחיי
  .כ מת כמו האחרים"וע ,כמקודם העגל

ע בן נון נער לא ימיש מתוך וויהוש .309
לקבל אור  ,פ שהוא נער למטה"שאע .האוהל
שגדלה מעלתו להיות בבחינת מלאך  ,מנוקבא

מ לא "מ ,שנקרא נער למטה מאצילות ,ט"מט
שאינו טוב יותר מאוהל  ,ימיש מתוך האוהל

ן נפגם כ ,וכמו שנפגם האוהל .הנוקבא ,עצמו
מ כיוון "מ ,פ שהיה לו עדי הקדוש"אע .עויהוש

ודאי שלא ניצל מאותו הפגם  ,שנפגמה הלבנה
  ,שהשיגה הלבנה מחמת חטא ישראל ,ממש
  .כ יהושוע"ג תווא השיג

לקח ממנו  ,ד"כיוון שחטא אדם בעצה .310
שהם אותיות מאירות  ,ה אלו עדיים"הקב

האותיות של  ,ה"שהעטיר אותו הקב ,קדושות
 .תפשטו מעדייםהדעו כי ראו ויָ אז יָ  ,ם הקדושהש
בתחילה היו  .דעו כי ערומים הםיוי ,ש"כמ

שהם  ,מזוינים הללו כבודמתלבשים בכתרי 
תפשטו מהם ה ,כיוון שחטאו .לוכהרות מיח

וידעו  ,ואז ידעו כי המוות קורא להם ,כבודכתרי 
  וגרמו ,לוכהתפשטו מאותה החירות מהש

  .המוות להם ולכל העולם

  ויתפרו עלי תאנה
למדו כל מיני ש .ויתפרו עלי תאנה .311

 .א"בס ,ונאחזו בזה שלמטה ,כשפים וקסמים
תדבקו להתכסות בצללים הש ,ויתפרו עלה תאנה

כי עלי האילן עושים צל  .של אילן שאכלו ממנו
 ,העלמות על אור פניו ,צללים פירושו .מתחתיהם

 .כדמיון צל הנעשה מכוח המכסה על אור השמש
שהוא השורש  ,כי אור העליון נמשל לאור השמש

כן אור העליון הוא שורש  ,ז"לכל האורות שבעוה
פוח היום יָ עד ֶׁש  ,וכתוב .לכל האורות שבמציאות

  .לצבי דודי ה לךָ ֵמ סוב ְד  ,סו הצלליםנָ וְ 

ויש  .'הבא מהשגת רוממות ה ,יש צל דקדושה
כי הוא הממשיך את אור  ,לו פעולה הפוכה

סתר משה יַ וַ  ,שבשכר ,משה רבינוו כמ ,העליון
הרי  .פנים אל פניםאל משה ' בר היוד ,זכה .פניו

שהסתיר  ,שהמשיך משה על עצמו ,שהצל הזה
י "זכה ע ,אל האלקים יטֵמַהִּב  כי ָיֵרא ,פניו

  .יביט' פ ולתמונת ה"לפב ,העלמה הזו

אור הצל הזה נעשה הכנה ולבוש על כל ההרי ש
דווקא בצל אבל זה  .הגדול שהשיג משה

אבל  .וה כמו במשהוהבא מחמת מצ ,דקדושה
אלא שהוא  ,בצל הבא מחמת עבירה אינו כן

והוא  ,המחשיך פניהם של בני אדם ,שךושורש הח
  .הנקרא צל מוות

 ,א בעולם"ד לא היה צל דס"לפני החטא דעצה
ה הטעות תייה ווז .אלא צל דקדושה בלבד

שבסיבתו  ,ד"כי אחר החטא של עצה .ר"דאדה
הר ושהשיג ז ,חו ממנו כל האורות העליוניםפר

ונפל  ,וידעו כי עירומים הם מכל האורות ,העליון
ההעלמה והצל הבא מחמת  ,א"עליהם הצל דס

ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם  ,ש"כמ אז ,עבירה
  .חגורות

 .כי עלי האילן עושים צל ,עלים פירושו צל
ץ עש ,מו שלומדיםכ ,ד"החטא דעצה ,תאנה
צל הזה הש ,והם טעו וחשבו .תהיהיתאנה  עתהד

הצל שנפל עליהם מחמת העבירה  ,של עלי תאנה
שסגולתו  ,דומה כמו הצל דקדושה ,ד"דעצה

כ עשו "וע .אצל משה כמו ,להמשיך האורות כולם
כאשר ידבק  ,ש"כמ ,להם מהצל הזה חגורות

י את כל יכן הדבקתי אל ,תני אישוזור אל מיהא
  .וך העלמהשפירושו דבקות מת ,בית ישראל

זור הנעשה מסיבת הצל יאמנם שם מדובר בא
 ,זור הנעשה מעלי תאנהיכ א"משא ,דקדושה
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ר שא הזה זוריאכ ,ש"כמ ,שהוא צל מחמת עבירה
  תחבאה ,ופ הטעות הז"וע .לא יצלח לכל

את  ,וטען ,'והתנצל לפני ה ,ר בתוך עצי הגן"אדה
 .כי עירום אנוכי ,ואירא ,קולך שמעתי בגן

ודימה את עצמו  ,במעשהו' השהתפאר לפני 
וחשב  .מהביט אל האלקים ,שהסתיר פניו ,למשה
 ,יחזור ויזכה תכף לכל האורות ,י הצל הזה"שע

  .שפרחו ממנו

גיד לך כי עירום מי ִה  ,ה השיב לו"אבל הקב
בסיבת מה הפסדת האורות שלך ונפלת  ?אתה
  ציוויתיך לבלתי ֲאכֹולאשר  ,ן העץהִמ  ?בצל
א והל ?יע לך מחמת מצווההג אםה ?אכלת ,ממנו

צל  ,והוא צל מוות ,צל זה הגיע לך מחמת עבירה
 ,מחמת זה ך אותורילא לבד שלא ב ,כ"וע .א"דס

תדבקו להתכסות כי ה .תווא לליאלא עוד ק
שהוא צל הבא  .שאכלו ממנו ,בצללים של האילן

  .תדבקו בזה בצל מוותהו .מחמת עבירה

 ?םלמדו כל מיני כשפים וקסמיש ,ולמה נאמר
מפני שמכחישים פמליה של  ,נקרא שמן כשפים

היו הצדיקים יכולים  ,כי לולא הכשפים .מעלה
 ,להמשיך אותות ומופתים מעולמות העליונים

על דרך שהיה ביציאת מצרים  ,'לקרב העולם לה
י החטא "אבל ע .ובימי יהושוע והנביאים

 ,א"ע דס"עולמות אבי' ן דינעשה בני ,ד"דעצה
זה  ,ש"כמ ,ע דקדושה"אביעולמות ' לעומת ד

שכל הכוחות שישנם  .לעומת זה עשה אלקים
ניתנו כנגדם  ,'לקרב העולם לה ,ע דקדושה"באבי
  .'ק העולם מהירחהל ,ע דטומאה"באבי

תה יד הי"כי כמו שהעבירה דעצה ,ן הואיוהעני
כל העבירות שבעולם עד  ותשממנה נמשכ ,לשורש
 ,הקדושהכוח ההעלמה על  ,כן הצל ,ת"גמה
 ,הנקרא עלי תאנה ,ד"נמשך מעבירה דעצהה

שממנו נמשכים כל מיני כוחות  ,נעשה לשורש
' שבכללם הם נקראים ד ,הקדושהההעלמה על 
זה  ,ש"כמ ,שנבנו ,ע דטומאה"עולמות אבי

ע "עולמות אבי' ד ,לעומת זה עשה אלקים
  .ע דקדושה"עולמות אבי' דטומאה לעומת ד

 ,םוהקרובים ביותר לשורש הזה הם הכשפי

  להכחיש ,שניתן להם כוח שקול נגד הקדושה
שעשו המכשפים  על דרך ,את הפמליה של מעלה

ויעשו  ,ש"כמ ,כנגד האותות והמופתים של משה
  וכן .גם הם חרטומי מצרים ְּבַלֲהֵטיֶהם כן

מעשה כשפים  ,שלא יאמרו ,שהתפלל ,אליהו
 ,כ מלבד במקרים היוצאים מן הכלל"וע .הם

לא יוכלו  ,הנביאיםביציאת מצרים ובימי 
לקרב  ,הצדיקים להמשיך אותות ומופתים

ע "שאבי ,מחמת שיודעים בעליל ,'העולם לה
שיוכלו לעשות גם  ,דטומאה יתנו כוח למכשפים

  .הם בלהטיהם כן

ם ימארץ מצר כימי צאתךָ  ,כתוב ת"ובגמה
כי אז יתבטל רוח הטומאה  ,ראנו נפלאותַא

 ,אהע דטומ"ולא יהיה עוד פחד מאבי ,מהארץ
כמו שהיה  ,וימשיכו הצדיקים אותות ונפלאות

  .ביציאת מצרים

 .למדו כל מיני כשפים וקסמיםש ,לכן נאמרו
י "שהוא הצל שנעשה ע ,כי מכוח עלי תאנה

כ עם "וע .נמשכו כל הכשפים ,ד"העבירה דעצה
היו לומדים כל  ,הסתכלותם בעלי תאנה הללו

שיהיו נמשכים מהם  ,מיני כשפים וקסמים
  .בעולם

תמעט הרום והקומה של אדם הובאותה שעה 
 ,א ונוקבא"ואז נעשה פירוד בין ז .למאה אמות

ר מן הארץ "אדה .ללהקווהארץ  ,בדין עמדואדם 
 ,עד הרקיע שמתחת האצילות ,עד לרקיע היה
' שבכל עולם ד ,ע"עולמות בי' והיה כולל ג
אבל  .ס"ובכל פרצוף ע ,ן"א וזו"פרצופים או
ס דאורות שבכל "ו טפרחו ממנ ,לאחר שחטא

ת דכלים שבכל "וט .סתלקו לשורשםהו ,פרצוף
  .פרצוף נפלו לקליפות

ונשארו לו רק הכלים דכתר מכל פרצוף באור 
 ,פרצופי הראשונים דבריאה' חוץ מב .הנפש

 השנשארו לו עשר ,באופן .סתלקו ממנו לגמריהש
שכל אחד כלול  ,ע"פרצופי דבי הכתרים מעשר

 ,שנאמר .או מאה אמהוהם מאה כתרים  ,מכולם
תמעט הרום והקומה של אדם הובאותה שעה 
  .מאה כתרים ,למאה אמות

  ויגרש את האדם
 ?מי עשה גירוש למי .ויגרש את האדם .312

 ?או לא ,ה עשה גירוש אל האדם"אם הקבה
ויגרש  ,אלא ,את האדם' ויגרש ה ,שהרי לא כתוב

ת ֶא  ,ויגרש את ,אבל בכתוב .סתם ,את האדם
רש ישאדם ג .תשנקראת ֶא  ,ז על השכינההוא לרמ

 ,שהיה צריך לכתוב ,תהפכוה מיליםאלא שה .את
  .ויגרש האדם את

מגן אלקים ' וישלחהו ה ,ומשום זה כתוב .313
ולמה  .השכינה ,רש האדם אתימשום שג .עדן

ותכף  ,מגן עדן' וישלחהו ה ,שכתוב ,הלשון כפול
 ת היאֶא ומוכיח מכאן ׁש ?ויגרש את האדם ,כתוב

הוא פירוש  ,ויגרש את האדם ,והכתוב .השכינה
 תווא כ שלח"שע .מגן עדן' וישלחהו ה ,על הכתוב
רש את השכינה ימשום שבחטאו ג ,מגן עדן
  .ממקומה

 ,כתוב .הכרובים ן מקדם לגן עדן אתוישּכֵ 
משום שחל על  .'וישכן ה ,ולא כתוב .סתם ,וישכן
 ,במקום הזה ,שהשכין את הכרובים ,ר"אדה



 33  והאדם ידע את חוה    

ונפסק  ,תם הדרכים והשבילים העליוניםָס שגרם ו
והמשיך קללות  .והשרה דינים על העולם ,השפע

  .לעולם מיום ההוא ואילך

כל  ,פירושו .ואת להט החרב המתהפכת .314
דלגים מש ,דלגים בעולםמהנמצאים בדינים 

 ,שפושטים צורה ולובשים צורה ,מצורה לצורה
 .מהעולם להיפרעכדי  ,שמתהפכים לצורות רבות

לפעמים הם בצורות אנשים ולפעמים בצורות 
ולפעמים הם  ,לפעמים הם אש לוהט .נשים
וכל זה הוא  .ואין מי שיעמוד עליהם .רוחות

שלא יוסיפו להרע  ,ח"לשמור את דרך עה
  .כבתחילה

מחזה ולמטה של  ,הנקודות בינה ומלכות' כי ב
ויש בינה ומלכות  .נכללות זו בזו ,המלכות

בינה ומלכות בנקודת  ויש ,בנקודת הבינה
ונבחנת בינה  .שליטות' ונמשך מהם ד .המלכות

כי הבינה  ,אנשים ,ומלכות שבבינה לזכרים
ובינה ומלכות שבמלכות נבחנת  .מסתיימת בזכר

הארת הימין שבכל אחד נבחנת  .נשים ,לנקבות
והארת השמאל שבכל אחד נבחנת לאש  ,לרוחות
  .לוהט

עונשים להטים אש ומאלו ה .להט החרב .315
 .קשים על ראשיהם של הרשעים והפושעים

לפי  ,והצורות מתהפכים לכמה מינים של דינים
 ,להט ,כ נקראים"וע .דרכיהם של בני אדם

 ,ונקראים החרב .יום הבאההט אותם יול ,ש"כמ
  .לאה דםָמ ' חרב לה ,ש"כמ ,'כי הוא חרב לה

אפילו כל המענישים של הוא  ,להט החרב .316
 ,מתהפכים מצורה לצורהה ,ז"שבעוה ,מטה

טין כולם הם ממונים על העולם להרע ולהׂש
  .בונםיהעוברים על מצוות ר ,לרשעי עולם

עונשים במדבר  ,יום הבאההט אותם יול
אפילו המענישים ש ,נאמר כאןו .וממונים עליונים

  .של מטה בכלל להט החרב המתהפכת

המשיך על עצמו כמה  ,כיוון שחטא אדם .317
והיה ירא  ,עים וכמה מדייני דיניםמיני מזיקים ר

שלמה ידע  .ולא יכול להתגבר עליהם ,מכולם
 ,ה שם עליו כתר מלכות"והקב ,חכמה העליונה

 ,כיוון שחטא .והיו יראים מפניו כל בני העולם
והיה  ,המשיך על עצמו מזיקים רעים ונוכלי דינים

 שהיה מה וכל ,לו להרע יכלו ואז .ירא מכולם
  .ממנו לקחו בידו

הדרך  הובאות ,במה שהאדם הולך ,כ"ע .318
הוא ממשיך על עצמו כוח  ךכ ,התדבק במש

הוא  ,אם הולך בדרך טוב .ממונה ההולך לעומתו
המסייע  ,ממשיך עליו כוח ממונה מצד הקדושה

ממשיך עליו כוח רע מצד  ,ואם הולך בדרך רע .ול
היה  ,ר בחטאו"כן אדה .ולהמזיק  ,הטומאה

שטימא אותו  ,חר טמאמושך על עצמו כוח א
  .ולכל בני העולם

המשיך על עצמו  ,ר"כאשר חטא אדה .319
וזהו  .כל בני העולםלוטימא אותו ו ,כוח הטומאה

כאשר  .טמא וטימא העולםהוא ש ,נחש הרע
נשאר  ,מלאך המוות מוציא נשמות מבני אדם

ומטמא לכל  ,ומטמא הבית ,ממנו גוף טמא
  ל נפשהנוגע במת לכ ,ש"כמ .הקרובים אליו

והוא משום שהמיתה מסובב מנחש  .מאאדם וָט 
  .הרע הטמא

כיוון שמלאך המוות לקח הנשמה  ,כ"וע .320
ניתן רשות אז לכל מיני טומאה  ,וטימא את הגוף
 ,כי גוף נטמא מצד נחש הרע .לשרות על הגוף

בכל  ,כ"וע .כי המוות מסובבת ממנו .השורה עליו
והוא  ,מטמא אותו ,מקום שאותו נחש הרע שוכן

  .נטמא

 ,בלילה שישנים במיטתם ,כל בני העולם .321
טועמים  ,והלילה פורש כנפיו על כל בני העולם

רוח  ,ומשום שטועמים טעם המוות .טעם המוות
 ,הטומאה משוטט אז בעולם ומטמא את העולם

  .והוא נטמא ,ושורה על ידיו של האדם

 .ונשמתו חוזרת אליו ,וכשמקיץ משנתו .322
משום שרוח  .טמא הכוליי ,ע בידיוגיבכל מה שי

קח איש את יכ לא י"וע .הטומאה שורה עליהם
כי המשיך  .להתלבש ממי שלא נטל ידיו ,מלבושיו

ויש רשות לרוח  .על עצמו רוח הטומאה ונטמא
  .הטומאה לשכון בכל מקום

  אדם ידיו ממי שלא לייטוכ לא "וע .323
 ,משום שהמשיך עליו רוח הטומאה ,נטל ידיו
ויש רשות  ,אותו מי שנוטל מים ממנו ומקבל

ומשום כך צריך  .לרוח הטומאה לשרות עליו
מצד נחש הרע  ,האדם להישמר בכל אשר יפנה

  ה להעביר את"ועתיד הקב .שלא ישלוט עליו
  ואת ,ש"כמ .ב"רוח הטומאה מהעולם בעוה

בלע  ,וכתוב .רוח הטומאה אעביר מן הארץ
  .המוות לנצח

  את חוה והאדם ידע
מי יודע רוח בני  ,יש כמה פנים בכתוב .324
ורוח הבהמה היורדת  ,העולה היא למעלה האדם

וכן בכל דברי התורה יש כמה  .היא למטה לארץ
  .ותוכולם אמיתי ,פנים

כנגד  ,פנים) 70(' בע תכל התורה מתבאר .325
 ,ת שלו"קצוות בז' ע: א"פנים שבז' קצוות וע' ע

' וע .'הן עעשר  ושבע פעמים ,ס"שכל קצה כולל ע
ס "ע שבע פעמיםכ "גהם ש ,ר שלו"פנים בג
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 ,ש"כמ ,ר מכונים פנים"גשאלא  .שבראש שלו
הוא בכל דבר  ךוכ .חכמת אדם תאיר פניו

  .כמה פנים מתבארים לכל הצדדים ,שבתורה

הוא  ,כאשר האדם הולך בדרך האמת .326
וממשיך על עצמו רוח קודש העליון  ,הולך לימין
יחד ילהת ,שה לו רצון קדושורוח זה נע .מלמעלה

שלא תיפסק  ,למעלה ולהתדבק בקדושה העליונה
  .ממנו לעולם

ודרכיו נטו  ,כאשר אדם הולך בדרך הרע .327
הוא ממשיך על עצמו רוח הטומאה  ,מדרך הישר
 ,ש"כמ ,ומטמא אותו ונטמא בו .שבצד שמאל

 ,הבא לטמא .םתם ּבָ ֵמ ְט ונִ  ,טמאו בהםיולא ת
  .מטמאים אותו

וממשיך עליו  ,שאדם הולך בדרך האמתכ .328
יצא יהבן שיוליד ו ,רוח קדוש עליון ומתדבק בו

 ,הוא ממשיך עליו קדושה עליונה ,ממנו לעולם
שתם והתקִד  ,ש"כמ ,בונויויהיה קדוש בקדושת ר

  .והייתם קדושים

והמשיך על  ,שאדם הולך בצד השמאלכ .329
הבן שיוצא ממנו  ,תדבק בומעצמו רוח הטומאה ו

טמא יוי ,הוא ממשיך עליו רוח הטומאה ,לםלעו
  .בטומאה של אותו הצד

מי יודע רוח בני האדם  ,כ כתוב"וע .330
 היאורוח הבהמה היורדת  ,העולה היא למעלה

עולה  ,כי כאשר האדם בדבקות הימין .למטה
וכאשר האדם  .מטה למעלהלהאור שממשיך מ
שהוא רוח  ,צד השמאל ,בדבקות בשמאל

שממשיך הארת  ,מעלה למטהליורד מ ,הטומאה
 ,ם דירתו באדםוׂש ,מעלה למטהלהשמאל מ

  .ואינו עוזב אותו

רוח בני  ,כי כאשר האדם בדבקות הימין
האדם  וכאשר .מטה למעלהלהאדם עולה מ
 .רוח הבהמה יורדת למטה ,בדבקות בשמאל

והבן שהוליד בטומאה נחשב לבנו של רוח 
  .הטומאה

 .נחשה ,תדבק ברוח הטומאההר "אדה .331
וקיבלה אותה  ,תדבקה בו בתחילההואשתו חוה 

שהבן הזה הוא של רוח  ,והוליד בן .ממנו ההזוהמ
 ,אחד מאותו רוח הטמא ,בנים היו' ב .הטמא

והוא  ,ואחד כשאדם חזר בתשובה .והוא קין
וזה  ,קין ,זה היה מצד הטומאה ,ומשום זה .הבל

  .הבל ,היה מצד הטהור

 ,בחוה ההמבשעה שהטיל הנחש את הזו .332
' הולידה ב ,מהיוכשאדם שימש ע .מנומתעברה ה

ואחד מצד  ,קין ,אחד היה מצד הטמא ,בנים
 ,והיה הבל דומה לצורה של מעלה .הבל ,אדם

משום זה נפרדו דרכיהם זה  .וקין לצורה של מטה
  .מזה

 .שהוא נחש הרע ,קין בן רוח הטמא היה .333
הרג את  ,ומשום שקין בא מצד מלאך המוות

ן אחד עם החטא של ישהריגת הבל עני ,ואחי
ד קיבל "וכמו שבעצה .שהסית הנחש ,ד"עצה

כן קיבל כאן  ,מלאך המוות שליטה על כל העולם
 .וקין הוא מהצד שלו .שליטה להוציא נשמת הבל

שדים הו ,מזיקיםהמדורים הרעים והוכל 
  .באים ממנו לעולם ,רוחותהו

מדורים הקן לכל  ,השם קין מורה .334
כ "ואח .הבאים מהצד הטמא לעולם ,הרעים
וזה הקריב  ,זה הקריב מהצד שלו .קורבן הביאּו

א קין בֵ ויָ  ,מיםקץ יָ ויהי ִמ  ,ש"וכמ .מהצד שלו
 אהוש ,זהו קץ כל בשר ,מקץ ימים .מפרי האדמה
רבנו של קין מהצד הטמא והרי שק .מלאך המוות

  .היה

 .וקין מאותו קץ הימים הביא הקורבן .335
כי קץ הימים הוא  ,א מקץ ימיןמקץ ימים ול
מצד  ,רבנוווקין מקץ הימים הביא ק .קליפה רעה

רבנו מהצד והרי שהקריב ק .של מלאך המוות
  .שלו

ומפרי  ,ש"כמ .ויבא קין מפרי האדמה .336
הוא  ,מפרי האדמה ,כי .נחש הרעה ,ד"עצה .העץ
 ,שמלאך המוות .כי פרי מעלליהם יֹאֵכלּו ,ש"כמ

לא  ,כי לולא החטא .עיםפרי מעלליהם של הרש
 מלאך המוותש ,פירושו ,יאכלו .היה בא לעולם

נמשך עליהם ומתדבק בהם להמית אותם ולטמא 
קין הקריב מהצד ש מורה ,האדמה מפרי .אותם
  .מבחינת הנחש ומלאך המוות ,שלו

המילה  .והבל הביא גם הוא מבכורות .337
הבא  ,מחזה ולמעלה ,לרבות את הצד העליון ,גם

 ,אל הבל' ע הׁשיוי ,כתוב ומשום זה .דושמצד הק
ואל קין  ,אבל .משום שהיה מצד הקדושה

משום  ,רבנוואת ק' בל הילא ק ,ומנחתו לא שעה
חר לקין מאוד יוי ,כ"וע .שהיה מהצד הטמא

הפנים של הצד  ,תקבל פניוהכי לא  .פלו פניויוי
  .אלא שקיבל את הבל ,שלו

 .דהויהי בהיותם בש ,ומשום זה כתוב .338
את הבל על  וקין קינא .אישה על בשדה מורה
ף ותוֶס  ,ש"כמ ,שנולדה עם הבל ,נוקבא יתרה

' לרבות ב ,תֶא  ,יםיפעמ .ללדת את אחיו את הבל
הנשמות קין והבל היו  .שנולדו עם הבל ,ותאנוקב

אלא מתוך  .כמו שת ,צריכים להיות נשמה אחת
מטרם שעשה תשובה על  ,זדווג עם חוההשאדם 

של הנחש דבוקה  הה הזוהמיתוהי ,ד"החטא דעצ
 ,כ הוליד רק חציה השמאלי של הנשמה"ע ,בהם

של  הששם המקום של זוהמ ,בפירוד מצד הימין
שמורה קן לכל  ,כ נקרא שמו קין"וע .הנחש

  .הבאים מהצד הטמא לעולם ,מדורים הרעיםה
של  הבצד השמאל של הנשמה מדור הזוהמכי 
אין לו מקום  ,אבל בצד הימין של הנשמה .הנחש
 ,שעשה תשובה על חטאו ,כ"כ אח"וע .אחז בוילה

שמצד הימין של אותה  ,הוליד נשמת הבל
  .של הנחש השאין שם מקום לזוהמ ,הנשמה
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ק וכל נשמה נמשכת בשלוש נקודות חולם שור
  :ק בשם אלקיםיחיר

צד  ,י דאלקים"אותיות מ ,נקודת החולם  .א
  .ימין

 ,קיםה דאל"אותיות אל ,קונקודת השור  .ב
  .צד שמאל

 ,קו אמצעי יוצא על מסך דנקודת החיריק  .ג
ונשלם שם  ,ה זה בזה"י אל"יחד אותיות מיהמ

  .האלקים

ן "כ בזו"אח ,סדר הזה בבינההומתחילה יוצא 
ר "י לג"ומשורשם נבחנים מ .כ בנשמות"ואח
 ,י"ובפרצוף נבחן מחזה ולמעלה למ .ק"ה לו"ואל

 ,ה"אלומחזה ולמטה ל ,ר דגוף הפרצוף"ששם ג
מחזה  ,י"מ ,הבל ,לפי זה .ק דגוף הפרצוף"ו

  .מחזה ולמטה ,ה"אל ,קין ,ולמעלה

 ,מכוח מיתוק המלכות בבינה והכללתן זו בזוו
יות בינה ומלכות ומלכ' ב: יותומלכ' יצאו ד

יות בינה ומלכות ומלכ' וב ,שבנקודת הבינה
' לוי אין יותר מגיובג .שבנקודת המלכות

שמשות מחזה ולמעלה יות מומלכ' שב ,יותומלכ
 ,שהם בינה ומלכות דבינה ,של פרצוף המלכות
אבל מלכות  .בינה דמלכות ,ואחת מחזה ולמטה

אינה ראויה  ,א"המלכות דצ ,ד"מדה ,דמלכות
  .כ נגנזה"ע ,ח"רק אואלא י "לקבל לתוכה או

ומטעם  .ן"אין פני אדם מחזה ולמטה דזוולכן 
נעשתה הנוקבא  ,מלכות הרביעית שנגנזהה
שאם  .רע ריה ,לא זכהואם  .ר"ד טו"צהעל

מגלה בזה את  ,ממשיך הזיווג למחזה ולמטה
שבהתגלותה תכף  ,המלכות הרביעית שנגנזה

  .מסתלקים האורות

מחזה  ,י"שהוא מ ,שלהבל ,לפי זה נמצא
 ,בינה ומלכות דבינה ,יותומלכ' ביש  ,ולמעלה

המרומזות  ,נוקבאות' שיצאו עם נשמתו ב
ותוסף ללדת את אחיו  ,תובשבכ ,תֶא  ,בפעמיים
 ,מחזה ולמטה ,ה"להיותו אל ,אבל לקין .את הבל

מלכות האבל  ,בינה דמלכות ,יש מלכות אחת
עם נשמת קין יצאה רק ו .חסרה לו רביעיתה

  .לבדה שלישיתמלכות הה ,נוקבא אחת

שנולדה  ,וקין קינא את הבל על נוקבא יתרה
  רצה לגלות ולעשות זיווג עלכי  .עם הבל

' ויהיו לו ב ,החסרה לו רביעיתת המלכוה
כמו החטא של  .כמו שיש להבל ,נוקבאות

  שהנחש פיתה אותם לעשות הזיווג ,ד"עצה
כדי שיוכל להמשיך האורות  ,מחזה ולמטה
מלכות הגלתה התשמחמת זה  .מלמעלה למטה

 ,מחמתה כל האורות וסתלקהש ,רביעיתה
כי הסתלקות אור החיים  .ונקנסה עליו המיתה

ין אחד עם ישהריגת הבל היא ענ .ההוא מית
כי אף הוא רצה לגלות הזיווג  ,ד"החטא דעצה
  .רביעיתמלכות ההעל  ,מחזה ולמטה

תכף  ,מלכות הזאתהגלתה התוכיוון ש
מכללות נשמות קין  ,ר"סתלקו האורות שהם גה

אבל  .ק נפלו לקליפות"והכלים שהם ו ,והבל
אלא שמסתלקים  ,אורות אינם נופלים לקליפות

  שהוא ,אשר הבל ,ונמצא .רשם העליוןלשו
שהיה  ,וקין .סתלק לשורשו ומתה ,ר"בחינת ג
שכל ההפרש  ,באופן .נפל לקליפות ,ק"בחינת ו

  שאדם היה ,ד"הריגת הבל לחטא דעצהבין 
וקין  .כ נגע חטאו לכל העולם"ע ,כלל כל הנשמות

  .והבל נגע החטא לנשמתם בלבד

  אתְׂש א אם תיטיב והל
 ,ואם לא תיטיב אתתיטיב ְׂש א אם והל .339

 ,ההמילה שאת פירוש .ַלֶּפתח חטאת רובץ
שתמשיך  ,שתתנשא למעלה ולא תרד למטה

מטה למעלה ואל תמשיך עוד האורות להאורות מ
אבל שאת גם  .שבזה הרג להבל ,מעלה למטהלמ

אם  ,ה"שאמר לו הקב ,הסרה וסליחה ,פירושו
דבקות של רוח הלח לך ויסור ממך ויס ,תיטיב

  .טומאהה

 .לפתח חטאת רובץ ,ואם לא תיטיב .340
שהוא  ,הדין של המלכות ,זהו דין העליון ,לפתח

  צדק .תחו לי שערי צדקּפִ  ,ש"כמ ,הפתח לכל
שאין אדם  ,שערי צדק הם הדינים ,שם המלכות

פך את ואם אינו ה ,ל לבוא אל המלכותויכ
  זה ,ש"כמ ,הדינים הללו שבה לשערים

אותם  ,כלומר .ו בוצדיקים יבוא ,'השער לה
נעשים  ,שהרשעים מתרחקים על ידיהם ,הדינים

שמתדבקים על  ,בשביל הצדיקים לשערים
  .ידיהם

אשר מה שחטאת רובץ על  ,לפתח ,מילהוה
מ "מ ,פ שהיא מקור כל העונשים"אע ,המלכות

 .יתהפך החטאת ויהיה לפתח ,אם תעשה תשובה
אותו הצד  ,ה"אמר לו הקב ,חטאת רובץ
יהיה שומר אותך  ,ונמשך עליך שהתדבקת בו

שיסור  ,אם תיטיב שאת ,ש"כמ .פרע ממךילה
תדבק בו הש ,ממנו דבקות של רוח הטומאה

לפתח חטאת  ,ואם לא תיטיב .מחמת חטאו
מחמת  ,תדבק בוהאותו רוח הטומאה ש ,רובץ
  .הוא עצמו יפרע ממך ,חטאו
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  הבלאת שקין הרג 
  ]דקטיל קין להבל[

לא היה יודע  ,הבל אתבשעה שקין הרג  .341
י "שע ,שלא היה יודע ,איך תצא הנשמה ממנו

 .וימות ,הבל את נשמתומיוציא  ,מעשיו שעושה
  .כנחש ,והיה נושך אותו בשיניו

שרצה להמשיך  ,נא אותו על נוקבא יתרהיקכי 
ולגלות את מלכות  ,האורות מלמעלה למטה

 ,אבל לא ידע .החסרה מחזה ולמטה ,הרביעית
ד ויפסק הזיווג גם מחזה "מדהתתגבר  י זה"שע

אלא  .ויסתלק החיות מהבל וימות ,ולמעלה
היה כ "וע .יהנה ממעשיוישגם הבל  ,אדרבא חשב

כי  .כמו נחש הקדמוני והרגו ,נושך אותו בשיניו
  .נמשך דרך הפה ,כל הנמשך

 ,יםינמשך מכוח השפת ,אבל הנמשך בקדושה
הממשיך השפע  ,זיווג דנשיקין ,המסך שבפה

 ,והנמשך שלא בקדושה .למדרגהממדרגה 
 ,םיניינמשך מכוח הש ,כמעשה נחש הקדמוני

הנקרא  ,שחסר שם תיקון המסך בכלי מלכות
שזה נבחן  ,מעלה למטהלוהשפע נמשך מ ,םישפתי

  .שבדרך זה הביא הנחש המיתה לעולם .לנשיכה

שגם  ,ד"ונודע שמעשה קין היה כחטא עצה
בלי כי משך השפע  ,הוא החליף הנשיקה לנשיכה

סתלק נשמת הי זה "שע ,מעלה למטהלמסך מ
כמעשה נחש  ,הרי שקין נשך אותו בשיניו .הבל

 תווא לליבו בשעה ק .ומכוח זה הרגו .הקדמוני
ולא מצא  ,והיה הולך לכל רוחות העולם ,ה"הקב

 ,עד שהיכה עצמו על ראשו .מקום שיקבל אותו
בלה הארץ אותו במדור יואז ק ,בונויושב לפני ר
 ,תה שלמהישתשובתו לא הי ,כלומר .התחתון

    .הארץ שלנו ה אותובליכ לא ק"וע

 ,שילך עליה ,בלה אותויהארץ עצמה ק .342
בל את יה ק"שהקב ,לקין אות' ם הֶׂש ויָ  ,שכתוב
ולא  .כ חזרה וקיבלה אותו הארץ"וע .תשובתו

מפני שתשובתו  ,תווא שרק מדור התחתון קיבל
למטה  אלא הארץ קיבלה אותו .תה שלמהילא הי

אותי  גירשתהן  ,כי כתוב ,במדור אחד שמתחתיה
מעל פני האדמה  ,משמע .היום מעל פני האדמה

הרי שמדור  .אבל למטה מאדמה לא גורש ,גורש
  .תחתון שמתחת האדמה קיבל אותו

 שבעאחת מ ,אָק ְר ַאהארץ קיבלה אותו ּב .343
אבדו מן יֹ ,כתוב בירמיהו הדרים שםעל  .ארצות

ויישב  ,וכתוב .אלההים שמיההארץ ומתחת 
 ,שהכוונה על מדור התחתון .בארץ נוד קדמת עדן

מפני שיש ליושבים  ,ונקרא נוד .הנקרא ארקא
שמתנדנדים פעם לחושך ופעם  ,שם שני ראשים

  .לאור

 ,ני מנשואוגדול עו ,אחר שאמר קין .344
ה החצי מן "מחל לו הקב ,שהתוודה ועשה תשובה

נע  ,ואמר לו ,מאחר שבתחילה גזר עליו .העונש
 .הוא נשאר עתה בנוד לבדו ,ונד תהיה בארץ

 .ויישב בארץ נוד ,'יצא קין מלפני היו ,ש"וכמ
היה כדי להיות נד בארץ  ,'כאשר יצא מלפני ה

  .כי נמחל לו החצי מהעונש .ולא נע

ד "ה במלכות דמדהיכי הגם שחטאו של קין ה
מ כיוון שכבר נמתקו המלכות והבינה "מ ,שגילה

נע  ,ולפיכך נענש .נפגמה גם הבינה על ידו ,הבזה ז
ונדנוד מצד  ,נענוע מצד המלכות .ונד תהיה בארץ
נמחל לו  ,ואחר שעשה תשובה .הפגם שבבינה

ונשאר לו הפגם  .הנענוע ,הפגם מהמלכות
כי תשובתו לא הייתה שלמה  .הנדנוד ,שבבינה

  .בכל צרכה

 ,אמר לו אדם ,'כאשר יצא קין מלפני ה .345
כבר  ,אבא ,אמר לו קין .ה בדינךנעָׂש מה  ,בני
 .ה להיות בנוד בלבד"תבשרתי שמחל לי הקבה

משום  ,אמר לו ?איך זכית לזה ,שאל אותו
וכי  ,אמר אדם .שעשיתי תשובה והתוודיתי לפניו
 ?ואני לא ידעתי ,כל כך גדול וחזק כוח התשובה

פתח  .בונו ולהתוודות לפניויהתחיל לשבח אל ר
 .'טוב להודות לה ,יום השבתמזמור שיר ל ,ואמר
טוב לשבח ולשוב ולהתוודות לפני  ,כלומר
  .ה"הקב

נפרד  ,מאותה השעה שהרג קין את הבל .346
רוחות נקבות היו באות ' וב ,אדם מאשתו
 ,והוליד רוחות ושדים .מויומזדווגות ע

 ןנות הוכי הז ,יםישתהן ו .המשוטטים בעולם
סוף אבל ב .כ הן מצחקות"שע ,מקליפות הימין

שהוא בחינת  ,יסרות ומענישות האדםיהן מ
 ,אחת מקליפת הימין: יםיכ היו שת"וע .שמאל

  .והשנייה מקליפת השמאל

 ,כי גם בן אדם .זאתולא קשה להבין  .347
ומצחקות  ,באות רוחות נקבות ,כשהוא בחלומו

ואלו  .כ מולידות"ואח ,ומתחממות ממנו ,מויע
 ואינם ,התולדות נקראים נגעי בני אדם

 .אלא לצורות בני אדם ,מתהפכים לשום צורה
כי אותם התולדות  .ער בראשםיואין להם ש
 ,בשלמה וכתוב .ושערות משמאל .קליפת הימין

ויש  .והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם
 ,בחלומן ,שרוחות זכרים באים לנשים שבעולם

וכולם  ,והנשים מתעברות מהם ומולידות רוחות
  .םנגעי בני אדם נקראי

 ,תלבש האדם בקנאהה ,שנה 130אחר  .348
 .וקרא שמו שת ,והוליד בן ,זדווג באשתוהו

ב אותיות "סופי האותיות שבקשרי כבעניין 
שהן ב בצירוף ישר כמו "הא ,כלומר ,החקוקות

ובא להבדיל מצירופי  .ת"וסופם ש ,ו"ד ה"ב ג"א
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 .שאותיות שת אינן בהם בסופם .ב אחרים"א
 ,רוחו של הבל ,בדהשם שת הוא הרוח שנא

כ "וע ,תלבש בשתהש ,תלבש בגוף אחר בעולםהש
ת לי אלקים זרע אחר כי ָׁש  ,וכתוב .נקרא שת
  .תחת הבל

בנים הש ,משמע .ד בדמותו כצלמולֶ יֹווַ  .349
ורק שת היה  ,האחרים קין והבל לא היו בדמותו

 ,בתיקון הגוף ובתיקון הנפש ,בדמותו כצלמו
יו בדבקות שהבנים האחרים ה .ישררח ובא

שהוא  ,ושל אותו הרוכב עליו ,של הנחש ההזוהמ
והרי  .ומשום זה לא היו בדמותו של אדם .מ"ס
 ,שהבל היה מצד הקדושה ולא מהנחש ,אמרנ

אבל שניהם לא היו בצורת האדם  ?כמו קין
 ,צורת אדם ,שלא היה בהם קו אמצעי ,שלמטה

כ "ע ,וקין מצד שמאל ,אלא הבל היה מצד ימין
  .מות אדםלא היו כד

 ,והרי כתוב .אבל גם הבל לא היה שלם .350
 .ותהר ותלד את קין ,והאדם ידע את חוה אשתו

ואפילו  ,ד את קיןלֶ יֹווַ  ,ולא כתוב ,שחל על חוה
אלא  ,שהיה סובב על אדם ,ויולד ,בהבל לא כתוב

וזה  .את הבל ,ותוסף ללדת את אחיו ,אומר
 ,שאפילו הבל לא היה בדמותו בצלמו של אדם

ויולד  ,אבל בשת כתוב .ויולד ,כ לא כתוב בו"עו
  .שהוא מיוחס לאדם ,בדמותו כצלמו

וכל אלו  ,שנה נפרד אדם מאשתו 130 .351
מאותו  ,שנים היה מוליד רוחות ושדים בעולם

כיוון  .מנומשהיה הולך ונשאב  ,הכוח הזוהמ
 ,חזר וקינא את אשתו ,ממנו הה כל הזוהמתשכל

  .צלמוכד בדמותו ויול ,אז כתוב .והוליד בן

כל אדם ההולך לצד שמאל ומטמא  .352
 .כל רוחות הטומאה הוא מושך על עצמו ,דרכיו

 .ורוח הטומאה מתדבק בו ואינו עוזב אותו
הוא רק באותו  ,ודבקות רוח הטומאה ההוא

משום שדבקות  ,ולא באחר .שמשך אותו ,האדם
אשריהם  .תדבקו בהםהשלהם רק באנשים ש
והם צדיקי  ,דרך הישרהצדיקים ההולכים ב

כי  ,ועליהם כתוב .ובניהם צדיקים בעולם ,אמת
  .ישרים ישכנו ארץ

מה משמיענו  .קין נעמה בלואחות תּו .353
משום שזנו אחריה בני  ?ששמה נעמה ,הכתוב

ואפילו רוחות  ,אדם מרוב יופי ונעימות שבה
מלשון  ,ז מורה השם נעמה"וע .ושדים זנו אחריה

 ,ים עזא ועזאל זנו אחריהקלאלו בני הא .נעימות
  .ה הזו נקראה נעמהזמהגהומשום 

כי היא באה  ,מם של שדים הייתהיא .354
והיא  .שממנו יצאו שדים ורוחות ,מצד קין

של  עם לילית על מיתת ַאְסָּכָרה התמנמ
לצחק עם בני אדם  התמנמנעמה  .התינוקות
ולהמית  ,בחינת ימין דקליפות ,בחלומות

א באה ומצחקת יכי ה .אלבחינת שמ ,נוקותית
פעמים היא מולידה מהם רוחות לו ,עם אנשים

ועד עתה עוד היא עומדת בתפקידה לצחק  .בעולם
 ,היא משתתפת עם ליליתאבל  .עם אנשים

  .והמיתה באה מצד לילית ולא מצד נעמה

ולמה  ,אלו השדים מתים כבני אדם .355
 ,השדים מתים כבני אדם ?נעמה עודנה חיה עתה

ת ָמֲחַלת הבאה ת ּבַ רַ גְ וַא ,ית ונעמהאבל ליל
ה את רוח "עד שיבער הקב ,כולן חיות ,דםימצ

ואת רוח הטומאה  ,ש"כמ ,הטומאה מן הארץ
  .אעביר מן הארץ

שאינם יודעים  ,אוי להם לבני אדם .356
וכולם  ,ואינם משגיחים ואינם מסתכלים

כמה מלא העולם  ,ואינם יודעים ,אטומים
ומדברים  ,נראיםמבריות משונות שאינם 

היו בני  ,רשות לעין לראות נהנית וליוא ,נעלמים
  .איך אפשר להתקיים בעולם ,האדם מתפלאים

ומצדה  ,מם של השדיםיא ,נעמה זו .357
 ,שמתחממים מבני אדם ,באים כל אלו השדים

מהם ימצחקים ע ,ומקבלים רוח תשוקה מהם
ומשום שבעל קרי בא  .אותם בעלי קרי עושיםו

 ,הוא צריך לרחוץ את עצמו ,אהמרוח הטומ
  .טהר ממנוילה

  זה ספר תולדות אדם
 ,לצורות בלבד .זה ספר תולדות אדם .358
שכל הנשמות מתולדות אדם היו  ,לנשמות

ות של רר הצו"הה הראה לאד"הקב .כתובים בו
 .העתידים לבוא לעולם תשל כל הדורו ,הנשמות

ושל כל חכמי העולם ומלכי העולם העתידים 
כשהגיע לראות את דוד מלך  .בישראללקום 
 ,שלא היה לו שנות חיים ,שנולד ומת ,ישראל

שנה  שבעיםאוסיף לו  ,ה"להקב ,אמר לו
ונתן  ,ר"שנה מאדהשבעים גרעו נו ,יימשנות

  .ה אל דוד"אותם הקב

' מחתני היכי ש ,ז שבח דוד ואמר"וע .359

שמחה  ומי גרם ל .ֲאַרֵנן במעשה ידיךָ  ,ךָ עלֶ ובפ
 ,זאת ור גרם ל"אדה ?לחיות ולשמוח ,בעולם
מעשה ידיו  ,עלו של בשר ודםוולא פ ,ועלושהוא פ
שלא נולד  ,כלומר .ה ולא מבני אדם"של הקב
  .ה"אלא שהוא יציר כפיו של הקב ,מאנשים

מאלף  ,ר"כ חסרים אלו שבעים שנה לאדה"וע
ביום  ,כי נאמר לו .שנה שהיה לו לחיות בהם

ה הוא "ו של הקבויומ .ממנו מות תמות לךָ ואכ
והוא חי  .כ היה לו לחיות אלף שנה"ע ,אלף שנים

שהוא מטעם  .שנהשבעים וחסר לו  ,שנה 930
  .שלא היה לו חיים ,שנתנם לדוד
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עד  .ה כל חכמי דור ודור"והראה לו הקב .360
 .וראה תורתו ושמח ,עקיבא בישהגיע לדורו של ר

 ,שנהרג על ידי מלכות הרשעה ,ראה מיתתו
 רּוְק ולי מה יָ  ,ר"ח ואמר עליו אדהפת .ונעצב

  .צמו ראשיהםמה עָ  ,לעיך ֵא רֵ 

וכאשר  .ספר ממש ,פר תולדות אדםס .361
י "ה ספר ע"הוריד לו הקב ,אדם היה בגן עדן

הממונה על סודות עליונים  ,רזיאל המלאך
  וחקיקות עליונות היו חקוקות .הקדושים

  ,ית המלכות לבינהיהחקיקות מעל ,בספר
מיני חכמה היו ) 72(ב "שה ועכמה הקדוחו

 ,חכמה הקדושה ,כלומר .מתבארים ממנו
 ,ב מיני חכמה"עהיא  ,המתבארת בעת גדלות

הרומזים רק על בינה שחזרה להיות חכמה ולא 
  .חכמה ממש

חקיקות של סודות  670- א מושפעת ליוה
 ,א"ז .א שלונוקבהא ו"לז ,כלומר .העליונים

י "הת נ"מחג 600מקבל  ,מ"ית נה"חג ואשה
והנוקבא מקבלת  .דבינה שספירותיה מאות

שכל ספירה היא  ,מ שלה רק שבעים"ת נהי"לחג
א שספירותיו "להיותה מקבלת מז ,רק בת עשר

  .עשיריות בלבד

 יאהש ,באמצע הספר יש חקיקה מחכמה .362
שהחקיקה שלה אינה מתמלאת  ,נקודה אמצעית

 ,ת"לדעת על ידה בגמה ההמוכנ .ת"קודם גמה
 ,שנה 6000- שלא נמסרו ב ,ותמפתח 1500

 םכי לא נגלו עתה בפרצופי .לעליונים הקדושים
 םשה ,ר"ק דג"רק ואלא  ,ן"העליונים שהם זו

ר דחכמה כל ספירה בת "כי ג .מפתחות 1500
היא  ,ק"וחצי המדרגה שהיא ו ,3000והן  ,אלף

ווג ית על הז"יתגלו בגמה ,החסרים 1500- ו .1500
 1500לדעת  .קדנקודה אמצעית שנגנזה בעתי

לא נמסרו  ,אבל עתה .ת"הבגמ ,כלומר ,מפתחות
 ,התבאר בפרשת בראשיתו .לעליונים הקדושים

  .היינו הך ,מפתחות 1500- ו .אמות 1500

מטרם שהגיע  ,וכל הסודות היו סתומים בספר
היו מתקבצים  ,ר"ון שהגיע לאדהוכי .ר"לאדה

 ,אליו מלאכים העליונים לדעת ולשמוע אותם
ם אלקים על כל יה על השמיָמ רּו ,יםוהיו אומר

  .הארץ כבודך

בה בשעה רמז אליו הדרניאל המלאך  .363
ואל  ,בונךיגנוז כבוד ר ,אדם ,ואמר לו ,הקדוש

 ,כי לא ניתן רשות לבד ממך ,תגלה למלאכים
 .ואפילו למלאכים העליונים .בונךילדעת בכבוד ר

עד שיצא אדם  ,מויוהיה הספר ההוא צרור וגנוז ע
  .דןמגן ע

כי בתחילה היה מעיין ומשתמש בו בכל  .364
 ,ונגלה לו סודות העליונים ,בונוייום בסודות ר

ון שחטא וכי .מה שלא ידעו מלאכים העליונים
פרח  ,ד"הצשאכל מע ,בונוית רוועבר על מצו
 ,פח על ראשו ובוכהווהיה אדם ט .הספר ממנו

שעשה תשובה וסיגף  ,וארווונכנס במי גיחון עד צ
 ,עד שגופו נעשה חלודות חלודות ,ואת עצמ

     .שתנה זיווהו ,נקבים ובקיעות

ה לרפאל "רמז הקב ,באותה שעה .365
ובו היה אדם  .והשיב לו אותו הספר ,המלאך
וכל תולדותיו  .והניח אותו לבנו שת ,עוסק
והיה יודע על ידו  ,עד שהגיע לאברהם ,אחריו

וכן ניתן ספר לחנוך  .בונוילהסתכל בכבוד ר
  .תכל בו בכבוד העליוןוהס

  ְּבָרָאםזכר ונקבה 
סודות עליונים נגלו  .ְּבָרָאםזכר ונקבה  .366

 זכר ונקבה ,תולדות אדם זה ספר: בשני כתובים
לדעת כבוד  ,זכר ונקבה בראם ,כתוב .בראם
ן "מזו ,אשר מזה נברא האדם ,האמונה ,העליון

  .הנקראים שמיים וארץ ,העליונים

ן "זו ,ים וארץכמו שנבראו שמי .367
 ,כתוב ,בשמיים וארץ .נברא האדם ,העליונים

ובאדם  .ְּבִהָּבראם ארץהאלה תולדות השמיים ו
בשמיים וארץ  .זה ספר תולדות אדם ,כתוב
 .בראםביום ִה  ,ובאדם כתוב .בהבראם ,כתוב

כמו  .כי נבראו כאחד ,הרי ששניהם שקולים
 ,ה דבינה"י אותיות אל"עהיא ן "שאצילות זו

וים והק' להכריע בין ב ,ן"למ םי עליית"ע כ"ואח
י "ע ,נברא אדם ,ממש על אותו הדרך ,שבבינה
ן "תם למיי עלי"כ ע"ואח .ן"ה דזו"אל אותיות
הרי שבאותו  .ים שלהםוהקו' להכריע בין ב ,להם

  .כ אדם"נבראו ג ,ן"הסדר שנבראו זו

כל צורה  ,מכאן נשמע .זכר ונקבה בראם .368
 ,אינה צורה עליונה ,בהשלא נמצאו בה זכר ונק

  .כראוי

 ,בכל מקום שלא נמצאו זכר ונקבה יחד .369
וברכות  .ה שם דירתו באותו המקום"אין הקב

 .אינן נמצאות אלא במקום שנמצא זכר ונקבה
ויקרא את שמם אדם ביום  ,ויברך אותם ,ש"כמ

ויקרא את שמו  ,ויברך אותו ,ולא כתוב .הבראם
 ,ינו נקראשאפילו בשם אדם א ,ללמדך .אדם

  .אלא זכר ונקבה יחד

ברכות אינן  ,ק"מיום שנחרב ביהמ .370
 ,ש"כמ ,ונאבדות בכל יום ,נמצאות בעולם

 ,שהיו שורות בצדיק ,בד הברכותיא .הצדיק אבד
אבדה  ,וכתוב .ברכות לראש צדיק ,ש"כמ

 ,צדיקההמקבלת הברכות מ ,הנוקבא ,האמונה
ויברך  ,ובעת השלמות כתוב .זכר ,א"יסוד דז
ויברך  ,וכתוב .ויקרא את שמם אדם ,אותם



 39  זכר ונקבה ְּבָרָאם    

 ,בעת החורבן .פרו ורבו ,לאמור אותם אלקים
נבחנים שניהם  ,שאין אז זיווג זכר ונקבה

ובעת  .כי בשניהם אינן נמצאות ברכות .דיםולאב
ויברך  ,ש"כמ ,השלמות מתברכים שניהם יחד

שניהם  ,כלומר .ויקרא את שמם אדם ,אותם
  .יחד

וכל  ,כל דורות העולםתייחסו השת ִמ  .371
אלו אותיות אחרונות  .צדיקי אמת שבעולם

נמצאו שלמות גם אחר שעבר  ,'ת' שבתורה ש
 ,ד"בחטא עצה ,אדם על כל אותיות התורה

 ,בונויובתשובה שעשה לפני ר .הכולל לכל התורה
 .שנמצאו שלמות ,'ת' ש ,נאחז באלו שתי אותיות

  .ק"ומאז חזרו הראשונות לאחור בסדר תשר

 .ב אותיות"הכולל של אותיות התורה הם כ כי
' שג ,ן"והם הכלים להתלבשות האורות נר

  :מדרגות בהם

  ,נשמה ,הן לאור הבינה ,'עד י ,יחידות  .א

  ,רוח ,א"לאור ז ןה ,'עד ק ,עשרות  .ב

  .נפש ,הן לאור הנוקבא ,ת"הן קרש ,מאות  .ג

 .ן מאצילות"ומקודם החטא היה לאדם נר
שהם  ,ר"ו ממנו טפרח ,ד"ובעת שחטא בעצה
כי גם נפש דאצילות  ,ר דנפש"הנשמה והרוח וג

 עשרהנפש מ ,ק ממנה"ונשאר בו ו ,פרחו ממנו
ק "כמו ו ,ע כלפי אצילות"שערך בי .ע"פרצופי בי

ממנו גם האותיות שהלבישו את  וונפל .ר"כלפי ג
עד ' שהם האותיות מא ,שפרחו ממנו ,ן הללו"נר
שהן  ,'עד ק' והאותיות מי .שהן כלי הנשמה ,'י

שהן  ,ת"וחציים של האותיות קרש .כלי הרוח
האותיות ' אלא ב ,ולא נשארו בו .ר הנפש"כלי ג

 ,ק דנפש"שהם הכלים לו ,'ת' אחרונות ש
  .שנשארה בו

 ונשאר ,'ת' ש ,אלו אותיות אחרונות שבתורהו
אפילו  .גם אחר שעבר אדם על כל אותיות התורה

ות עם כל ן דאציל"שפרחו ממנו נר ,אחר החטא
מ נשארו "מ ,שהיו מלובשים בהן ,אותיות התורה

 ,ק דנפש"כי האורות שלהם ו .'ת' אותיות ש' בו ב
נאחז  ,בונוישעשה תשובה לפני ר .לא פרחו מהם

ב "שנשארו בו מכל כ ,'ת' האותיות ש' באלו ב
  .תוומהן שאב כל חיּו ,אותיות

כי  ,ק"לאחור בסדר תשר אותיותומאז חזרו ה
וסדר  ,ר"שהוא ט ,י"אומורה על ד "סדר אבג

 ,הנבחן לאור נקבה ח"אוב למפרע מורה על "א
 ,וכיוון שלא נשאר לו אלא אור הנפש .אור הנפש

 ,לא היה יכול לקבל עוד מסדר אותיות ביושר
  .א"ק עד ב"תשר ,ח"אואלא 

שנולד  ,ומשום זה קרא לאותו הבן .372
שהם סיום האותיות  ,בשם שת ,בדמותו בצלמו

תקנו האותיות יולא נ .נשארו לוש ,ב"א
ואז  ,עד שעמדו ישראל על הר סיני ,מקלקולם

כמו שהיו ביום  ,קונםיחזרו האותיות ובאו על ת

 ,ר"מקודם החטא דאדה ,שנבראו בו שמיים וארץ
והעולם נמתק ועמד  ,ב ביושר"כי חזר הסדר דא

  .על קיומו

 ,בונויות רוביום שאדם עבר על מצ .373
משום  ,עקר ממקומםילה קשו שמיים וארץיב

אם  ,שכתוב ,שהם אינם עומדים אלא על ברית
חוקות שמיים וארץ לא  ,ם ולילהלא בריתי יוָמ 

מה כאדם והֵ  ,ש"כמ ,ואדם עבר ברית .שמתי
עקר יקשו להיכ אבדו יסודם וב"וע .עברו ברית
  .ממקומם

שהיא  ,במילה ,ברית הוא תיקון היסוד
המשכת שהיא  ,ופריעה ,רלהוהרחקת קליפת הע

המכונים יומם  ,ן"ואז יש זיווג זו .ר"המוחין דג
 ,שהמוחין מושפעים לשמיים וארץ ,ולילה

אם לא בריתי יומם  ,וכתוב .ומתקיים העולם
שהוא תיקון היסוד  ,אם לא ניתקן הברית ,ולילה

כי  ,חוקות שמיים וארץ לא שמתי .במילה ופריעה
  .לא היה להם שפע ולא יכלו להתקיים

שמשך  ,רלתווו היה מושך בער בחטא"ואדה
ן "ונפרדו זו ,רלה על יסוד הקדושוקליפת הע
 .ולא היה שפע וקיום לשמיים וארץ ,העליונים

כי לא  ,עקר ממקומםיקשו שמיים וארץ להיבו
  .נמשך להם השפע די קיומם

 ,ה"ואלמלא היה נגלה לפני הקב .374
לקיים אותו  ,שעתידים ישראל לעמוד על הר סיני

יה מתקיים העולם אחר חטאו של לא ה ,הברית
ה "הקב ,דה על חטאיווכל מי שמתו .ר"אדה

דה ור התו"כיוון שאדה .סולח לו ומוחל עוונו
  .תקיים העולםהכ "ע ,ועשה תשובה

 ,הנוקבא ,ה את העולם"כשברא הקב .375
שתיקנו בהסרת  ,א"יסוד דז ,עשה ברית
והעמיד עליו  .בהמשכת המוחין ,הקליפות
 ,ש"כמ .המקבלת ממנו ,הנוקבא ,העולם

 ,ית היא הבריתִׁש  .שית בראאותיות  ,בראשית
 ,לשון יסוד ,ונקרא שית .שהעולם עומד עליו

ועליו  ,שממנו נמשכות ויוצאות הברכות לעולם
עבר על  ,ד"עצהבבחטאו  ,ואדם .נברא העולם

קשו יכ ב"וע ,ממקומו ווהעביר אות ,וברית הזה
  .עקר ממקומםיאז שמיים וארץ לה

 ,אות הקטנה ,'באות י תנרמזהזו ברית ה .376
 .כי עליו נברא העולם .והיא עיקר ויסוד העולם

 כלומר ,ח לבד"ים רק לאויראו' ת' כי האותיות ש
יסוד  ,'ואחרי שנמשך ביניהם הי .מטה למעלהלמ
ואז  .שהוא כל המוחין ,י"הם מקבלים או ,א"דז

  .כוללת כל המוחין' שהי ,נקרא שית
 ,התוודה על חטאו ,ןוכאשר אדם הוליד ב

שיהיה  ,י"או ,'ולא הזכיר בו י .וקרא שמו שת
מטה לח מ"מורה שימשיך רק או ,שמו שית
והמה כאדם  ,ש"כמ ,משום שעבר עליו .למעלה

 ,'בלי י ,כ בזה שקרא שמו שת"וע .עברו ברית
ה "הקב ,ומשום זה שהתוודה .התוודה על חטאו
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 והתייחסו אחריו כל דורות ,ממנו העולם ייסד
 ,הרי שמשום שהתוודה על חטאו .וצדיקי העולם
  .תקייםהוהעולם  ,ה"מחל לו הקב

נכנסה  ,כאשר עמדו ישראל על הר סיני .377
 ?ומי היא .'ת' אותיות ששתי ההברית בין סוד 

 .המוחין המתגלים עם תיקון הברית יאשה ,'ב
 .דבראשית' והיא ב ,סוד הברית' כ נקראת הב"וע

שנשארו אחר  ,תיותהאו' והיא נכנסה בין ב
 ,ונתן את השבת .ת"שהם ש ,ד"החטא דעצה

  .לישראל

אותיות ' בין ב ,סוד הברית ,'וכאשר נכנסה הב
מרו בני ישראל את וָׁש  ,ש"כמ ,ונעשו שבת ,'ת' ש

שזכו לקבל את  .השבת לדורותם ברית עולם
כי כמו שנעשה  .השבת לכל הדורות בלי הפסק

ורות להתייחס אחריהם כל ד ,התחלה לעולם
שנמשך  ,כן עתה ,'ת' האותיות ש' מאלו ב ,העולם

 ,הן מאירות לדורותם ,ונעשו שבת ,'לתוכו הב
הללו היו ' ת' כי ש .בלי הפסק ,ברית עולם

בעת קבלת  ,שתכלל העולם כראויהם עד שיתלוי
 ,ואז נכנס ביניהם ברית הקדוש ,התורה

  .ונעשו שבת ,שתכלל העולם בשלמותהו

שתכללו באות ה ,'ת' ש האותיות' אלו ב .378
וכמו  .י במתן תורה"ים לקבל אוישיהיו ראו ,'ב

שלא  ,שחזרו האותיות למפרע מיום שנולד בו שת
 ,מטה למעלהלרק מאלא  ,מעלה למטהללקבל מ

 ,מטה למעלהלכן חזרו בכל דור להאיר רק מ
 ,עד שהגיעו ישראל להר סיני .שהוא אור הנפש

המאירים  ,י"מוחין דאו ,'שהאיר בהם ב ,תקנויונ
  .ונעשו שבת ,מעלה למטהלמ

 ,מעלה למטה חזרו האותיות להאירלמ .379
מתן תורה האירו  ולא שמטרם .אור הרוח כלומר
והיה  .שהוא אור הנפש ,מטה למעלהלרק מ

ולא היו מתיישבות  ,העולם ממשמש באותיות
שהיו מטולטלות מרחמים לדין ומדין  ,במקומן
 .ו מתיישבותולא הי ,כטבע אור הרוח ,לרחמים

 ,הכולן תקינ ,וכאשר ניתנה התורה לישראל
  .וחזרו להאיר בשלמות כמטרם החטא

בימי אנוש היו בני האדם חכמים בכשפים 
ובחכמה איך לעצור כוחות  ,קסמיםבו

ומיום שיצא  .שלא יפעלו על העולם ,יםיהשמימ
 ,מו החכמה של עלי תאנהיוהוציא ע ,ע"מגאדם 

כי  .ש שיעסוק בהלא היה עוד אי ,שהיא כשפים
מטרם שבא  ,ואלו שנולדו ממנו ,אדם ואשתו

  .ולא התעסקו בה ,עזבו את חכמה הזאת ,אנוש

 ,ראה אותם עלי תאנה ,כאשר בא אנוש .380
 מכחישהש ,העליונים השיוראה שחכמתם מכח

ועסקו בהם ועשו פעולות וכשפים  ,הקדושה
תפשטה העד ש ,מדו מהם אחריםיוקסמים ול

וכולם עשו בכוחה את  ,המבול חכמה ההיא בדור
  .מעשיהם להרע

 ,ח בחכמתם זוווהיו מתחזקים כלפי נ .381
ששום דין  ,ואמרו .במה שהזהירם במבול

כי יעשו בחכמה  ,שבעולם לא יוכל לשרות עליהם
ומאנוש ואילך  .לדחות מעליהם את כל בעלי הדין

אז  ,וכתוב .התחילו כולם לעסוק בחכמה הזו
שעשו  ,פירושו ,והוחל .'הוחל לקרוא בשם ה

י חכמת הכשפים "ע ,'חולין את קריאת שם ה
  .שעסקו בה

שהיו בהם אחר אותו  ,כל אלו הצדיקים .382
היו כולם משתדלים למחות  ,הדור של אנוש

עד  .ולא יכלו ,ד מתושלח וחנוךרֶ כמו יֶ  ,בהם
 ,בונםיהמורדים בר ,תפשטו בעולם רשעיםהש

  ?מה שדי כי ַנַעְבֶדנּו ,ואמרו
מה שדי  ,שטות זו אפשר שיאמרו האםו .383

אלא משום שהיו יודעים כל אלו  ?כי נעבדנו
שנפקדו על  ,וכל ממוני העולם ,החכמות שלהם
שהיו  ,כלומר .והיו בוטחים בהם ,הנהגת העולם

שישביעו  ,עותוי השב"שע ,בוטחים בחכמתם
עד שהשיב  .לא יארע להם כל רע ,ממונים הללו

שהביא עליהם  ,יהה את העולם כמו שה"הקב
 ,כי מתחילה היה העולם מים במים .מבול מים

מטרם שנראה  ,לבריאת העולם' כמו ביום ב
  .היבשה

קונו יהחזיר העולם לת ,ואחר המבול
כי השגיח  ,ולא נחרב כולו בעת המבול ,כבתחילה

שהוא  ,שבלמבול יָ ' ה ,ש"כמ ,עליהם אז ברחמים
 שהוא ,אלקים למבול ישב ,ולא כתוב .ר"מדה
ומשום זה לא  ,הרי שדן אותם ברחמים .ד"מדה

  .י המבול"נחרב כולו ע
אפילו התינוקות שבאותו  ,בימי אנוש .384
 ,היו משגיחים כולם בחכמות העליונות ,הדור

שהיו מתבוננים  ,כלומר .והיו מסתכלים בהם
 ,שלא היו יודעים ,פשים היויט ,כ"א .בהם

ו וימות ,ה להביא עליהם מי המבול"שעתיד הקב
  ?בהם

 ,בםיפשות בליאבל אחזו ט .יודעים היו .385
 ,שהם היו יודעים את המלאך הממונה על האש

והיו יודעים  ,ואת המלאך הממונה על המים
כ "וע .שלא יוכלו לעשות בהם דין ,לעצור אותם

ה "שהקב ,והם לא היו יודעים .לא פחדו מעונש
  .א הדין על העולםווממנו יב ,השולט על הארץ

שהעולם נפקד ביד  ,היו רואים אלא .386
 .ם כל דברי העולםיובהם תלוי .ממונים האלוה

ולא היו  ,ה"ומשום זה לא היו מסתכלים בהקב
ורוח  .עד שנשחתה הארץ ,משגיחים במעשיו

יתמו י ,ש"כמ ,דש הכריז עליהם בכל יוםוהק
  .ורשעים עוד אינם ,חטאים מן הארץ

 ,כל אותו הזמן ,ה"והמתין להם הקב .387
 .היו חיים בעולם ,ד מתושלח וחנוךרֶ יֶ  ,צדיקיםשה

ה עליהם "אז הוריד הקב ,כיוון שנפטרו מהעולם
  .מחו מן הארץיוי ,ש"כמ .אבדונו ,את הדין
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  ויתהלך חנוך את האלקים
כך  .י נתן ריחוִד ְר נִ  ֹוּביסעד שהמלך בְמ  .388

 ,בשעה שהאדם מתדבק בו .ה"דרכיו של הקב
 ,כ יחטא"ודע שלאחוי ,והוא משרה שכינתו עליו

ולוקח אותו  ,הוא מקדים ולוקט ריחו הטוב ממנו
  .מהעולם

זהו  ,בויבמס .ה"זהו הקב ,עד שהמלך .389
נרדי  .והולך בדרכיו ,דבק בוהתש ,אותו האדם
שבשבילם נפטר  ,ט שבו"הם מע ,נתן ריחו

  .כדי שלא יקלקל אותם ,מהעולם קודם זמנו

ר אש ,יש הבל ,ז אמר שלמה המלך"וע .390
אשר יש צדיקים אשר מגיע  ,נעשה על הארץ

ויש רשעים שמגיע  ,אליהם כמעשה הרשעים
מגיע ש ,יש צדיקים .אליהם כמעשה הצדיקים
ט "מע שבילהוא ב ,אליהם כמעשה הרשעים

עד שלא  ,ה לוקח אותם מהעולם"הקב ,שעשו
כדי שלא יקלקלו  ,ועושה בהם דינים ,הגיע זמנם
הם כמעשה מגיע אליש ,ויש רשעים .מעשיהם
 ,ה מאריך להם הזמן"שהקב ,הוא .הצדיקים

  .ומאריך אפו

כדי שלא יחטאו ויקלקלו מעשיהם  ,ֵאלו
כמעשה  ,כ מגיע אליהם דינים"ע .הטובים
או  ,כדי שיחזרו אליו בתשובה ,לוֵא ו .הרשעים

כ "ע .בשביל שצריך לצאת מהם בנים טובים
ומגיע אליהם כמעשה  ,ומאריך אפו ,ממתין להם
  .הצדיקים

 ,ה ראה אותו"והקב .חנוך צדיק היה .391
 .ולקט אותו מטרם שיחטא ,כ"שיחטא אח

שבשביל שנותנים ריח  .וללקוט שושנים ,ש"כמו
 .ה מטרם שיחטאו"לוקח אותם הקב ,טוב
לקח  כי ,ואיננו יםקהאל ויתהלך חנוך את ,ש"כמ

שאיננו להאריך  ,פירושו ,ואיננו .יםקאותו אל
 ,יו מאריכים ימיםשה ,כשאר בני דורו ,ימים

  .ה מטרם שהגיע זמנו"הקב תווא משום שלקח

 ה מן הארץ והעלה"הקב תווא חנוך לקח .392
ומסר בידו כל אוצרות  ,לשמי מרומיםתו וא

 ,מפתחות סתרי חקיקות )45( ה"ומ ,העליונים
כולם  ,שבהם משתמשים מלאכים העליונים

  .נמסרו בידו

  כי רבה רעת האדם 'הא ְר ויַ 
 .רע רךָ גּושע אתה לא יְ פץ רֶ א אל חָ כי ל .393

הוא  ,ר ונמשך אחריו"כל המתדבק ביצהאבל 
  .יטמא ויטמאו אותו

כל  ,פירושו ,בארץ כי רבה רעת האדם .394
ששפכו  דע ,העבירות היו עושים ולא נשלם עוונם

והם המשחיתים דרכם על  .דם לבטלה על הארץ
וכל יצר  ,ש"כמו .שמוציאים זרע לבטלה ,הארץ
 ,רק רע ,כתוב .ות ליבו רק רע כל היוםמחשב
 ,רע .'ר יהודה רע בעיני הכֹור ְּב ויהי עֵ  ,ש"כמ

  .שהיה מוציא זרעו לבטלה ,פירושו

השם רע הוא מיוחד  ?האם רע אינו רשע .395
רשע הוא אפילו אם מרים  .למוציא זרעו לבטלה
 ,י שלא עשה לו כלום"ואעפ ,את ידו על חברו

 .עךלמה תכה רֵ  ,רשעויאמר ל ,ש"כמ .נקרא רשע
 ,שיהיה משמע שכבר היכה אותו ,הכית ,לא כתוב

 ,שעוד לא היכה אותו ,שמשמע ,תכה ,אלא כתוב
  .פ כן קראו רשע"ואע

 ,אלא המשחית דרכו ,אבל רע אינו נקרא .396
ונותן כוח  ,ומטמא את הארץ ,ומטמא את עצמו

רק  ,ש"כמ .הנקרא רע ,צמה לרוח הטומאהווע
ואינו רואה פני  ,'ו נכנס בהיכל הואינ .רע כל היום

מסתלקת השכינה  ,משום שבחטא זה ,השכינה
  .מן העולם

 ?ון זהושהשכינה מסתלקת בע ,מאין לנו .397
חשב  ,סתלקה השכינה ממנוהכי בשעה ש .יעקבמ

 גללושב ,הנזכרון והע ,כלומר .סול בבניושיש פְ 
 ,וגרע אור הלבנה .תחזק רוח הטומאה בעולםה

סתלקה השמשום זה  .ופגם אותה ,א"הנוקבא דז
ון זה מטמא ומשום שע ,וחשב כך .ממנו השכינה

פ "אע ,סתלקה השכינה מיעקבהכ "שע .המקדש
 ,כ מי שמטמא דרכיו"כש .שהוא עצמו לא חטא
 .שמחזק את רוח הטומאה ,ומטמא את עצמו

  .הוא נקרא רע ,כשהוא נטמא ,ומשום זה

לא יהיה  ,ון הנזכרוכשהאדם נטמא בע .398
 ,ובכל עת הוא נפקד לרע .ה לטוב"קד מהקבנפ

כ הוא גורם "וע .הנקרא רע ,מאותו רוח הטומאה
כי בעת שרוח הטומאה פוקד  .הסתלקות השכינה

ע ילין בֵ וָׂש  ,שכתוב .תכף מסתלקת השכינה ,אותו
 ,כאשר הולך בדרך הישר ,שפירושו .יפקד רעיבל 

  .פקד רעיבל י ,אז ,ן הנזכרוואינו נכשל בעו
לא יגורך  ,וכתוב .רק רע כל היום ,ובכ כת"וע
גם כי אלך  ,וכתוב .ולא רשע ,כי זה נקרא רע .רע

 ,הרי .מדייכי אתה ע ,לא אירע רע ,ותובגיא צלמ
אינו  ,מוישאם השכינה ע ,שכן הוא גם להיפך

לא  ,ש"כמ .הנקרא רע ,מפחד מרוח הטומאה
כי כמו שהשכינה  .מדייכי אתה ע ,אירא רע

כן הטומאה  ,הנקרא רע ,בורחת מפני הטומאה
  .בורחת מפני השכינה
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  בויויתעצב אל ל
הוי מושכי העוון בחבלי השווא וַכֲעבֹות  .399

אלו הם  ,וןוהוי מושכי הע .ָהֲעגלה ַחָטָאה
 .ה בכל יום"החוטאים לפני הקב ,האנשים

כי  ,ואושהם כחבלי הש ,והחטאים נדמו בעיניהם
ן וואותו העו ,חושבים את המעשה שעושים

ה מסתכל "ואין הקב .שלא כלום הוא ,שעושים
ון חזק ולע ,ון הזהועד שעושים את הע ,בהם
שהוא חזק ואי אפשר  ,כעבות העגלה ,וגדול

  .להשחיתו

פ "אע ,ה עושה דין ברשעי עולם"כשהקב .400
ומכעיסים אותו כל  ,ה"שהם חוטאים לפני הקב

 .אינו רוצה להאבידם מן העולם ,היום
על שהם  ,מתנחם עליהם ,וכשמסתכל במעשיהם

  .ומאריך אפו להם בעולם ,מעשה ידיו

מקבל נחמה  ,ומשום שהם מעשה ידיו .401
וכשמבקש  .ומרחם עליהם ,ומתנחם עליהם
משום שהם כי  .נעצב כביכול ,לעשות בהם דין

ושמחה  ,בדניאל ש"נעצב עליהם כמ ,מעשה ידיו
  .לא הביא לפניו

ה עוז וחדוו ,הוד והדר לפניו ,כתוב .402
כי עשה את ' ויינחם ה ,כתוב וכאן .במקומו

  ויתעצב אל .ויתעצב אל ליבו ,האדם בארץ
 .ולא למקום אחר ,בו נעצביאל ל ,להורות ,בויל
כאשר בלבבי ובנפשי  ,ש"כמ ,הנוקבא ,בויל

  .יעשה

הצמצום היה באור החכמה ולא באור 
 ןוכיוון שהמדרגות שלפני הנוקבא ה .החסדים

ן שום אחיזה בהן אי ,כולן באור החסדים
וה ועוז וחד ,הוד והדר לפניו ,ש"כמ .לקליפות
אלא  .קליפותלכי אין אחיזה לדינים ו .במקומו

  ,שמאירה בהארת חכמה ,בנוקבא לבדה
 .ויש בה עצבות ,נאחזים בה כל הדינים והקליפות

ולא למקום  ,שהוא הנוקבא ,עצבנבו יאל ל ,כ"ע
ולא לשום מקום שלמעלה  ,כלומר .אחר

 ,כי הם מאירים בחסדים מכוסים ,באמהנוק
  .שאין אחיזה בהם לדינים

 ,על הרעה' נחם היוי ,ש"כמהוא  ,'נחם היוי
כי עשה את  ,'נחם היוי .בר לעשות לעמויאשר ד
ומשום זה  ,שלא היה רוצה להענישם ,האדם

  .בויויתעצב אל ל ,כשהגיע הזמן לעשות בהם דין

  חםיה נ"שהקב .הוא לטוב ,'נחם היוי .403
  ינחםיו .ומרחם עליהם ,ל שהם מעשה ידיוע
והוא  .כי עשה את האדם ,ה"חם הקבישר ,'ה

  .מעשה ידיו

ה "כי כשהקב .הוא לרע ,'נחם היוי .404
מקבל מקודם  ,מבקש להאביד את רשעי עולם

  ,מקבל תנחומים ,וכביכול .תנחומים עליהם
  ןוכיו .כמי שמקבל תנחומים על מה שאבד

ואין הדבר  ,ין נעשהודאי שהד ,בל תנחומיםישק
  .תלוי עוד בתשובה

בל ימטרם שק ?מתי הוא תלוי בתשובה .405
  בל תנחומיםיכיוון שק .תנחומים עליהם

אין הדבר תלוי כלום בתשובה והדין  ,עליהם
  ומחזק ,ה דין על דין"ואז מוסיף הקב .נעשה

 מאבידו .לעשות הדין ,הנוקבא ,את מקום הדין
 ,'נחם היוי ,ש"כמ .את הרשעים מן העולם

שנתן חיזוק  ,בויויתעצב אל ל .בל תנחומיםישק
 ,בו הנוקבאיכי ל .לעשות הדין ,למקום הדין
  .וחיזוק כוחשנתן  ,פירושו ,ויתעצב .מקום הדין

כי  .בל תנחומים וחדווהישק ,'נחם היוי .406
שהיה כמו  ,ה את האדם בארץ"בשעה שעשה הקב

כל מלאכי מרום היו משבחים  .העליונים
 ,אמרו כשראו אותו בצורה עליונה ,ה"להקב

  .וכבוד והדר תעטרהּו ,ותחסרהּו מעט מאלקים

  ה"נעצב הקב ,כשהאדם חטא ,כ"אח .407
 ,כי נתן פתחון פה למלאכי השרת ,על שחטא

 ,מתחילה כשרצה לברוא האדם ,שאמרו לפניו
פירוש ו .קדנּופְ ובן אדם כי ִת  כרנּוזְ נוש כי ִת אֱ מה 

בל אז ישק ,מטרם שחטאהוא  ,'נחם היוי ,הכתוב
  הוא ,ויתעצב .מהמלאכים תנחומים וחדווה

  .אחר שחטא

קש לעשות ימשום שב ,בויויתעצב אל ל .408
 ,לפני החלוץ ואומרים ְּבֵצאת ,ש"כמ .בהם דין
הודו  ,ולא כתוב כאן .כי לעולם חסדו' הודו לה

משום שהאביד מעשה ידיו בשביל  ,כי טוב' לה
  .ישראל

באו מלאכי  ,את היםכשעברו ישראל  .409
 .ה"לומר באותה הלילה שירה לפני הקב ,השרת

 ,י טובעים ביםיוהרי מעשי יד ,ה"אמר להם הקב
ולא קרב זה אל  ,ש"כמ אז .ואתם אומרים שירה

כל פעם שיש איבוד  ,אף כאן .זה כל הלילה
 ,זה אל זה ,כי .נמצא לפניו עצבות ,רשעים בעולם

 .זה אל זהוקרא  ,בהם ש"כמ ,רומז על המלאכים
שלא אמרו כלום  ,כל הלילה הולא קרב זה אל ז

  .כל הלילה

ה ועבר על "בשעה שאדם חטא לפני הקב .410
 ,ה"אמר לו הקב .אז נמצא עצבות לפניו ,מצוותו

באותה שעה חשך אור  .י שהחלשת כוח העליוןאו
  .רש אותו מגן עדןימיד ג .קבאוהנ ,אחד

יב אני הכנסתיך לגן עדן להקר ,אמר לו .411
ואתה  .ה ושכינתו"יחוד הקבילעשות  ,רבןוק

עד שאי אפשר עוד  ,הנוקבא ,פגמת את המזבח
לך מכאן לעבוד  ,מכאן והלאה .רבןולהקריב ק
 ,ה חס עליו"והקב .וגזר עליו מיתה .את האדמה

 ,במערת המכפלה ,וכשמת קבר אותו סמוך לגן
  .ששם פתח גן עדן



 43  לא ידון רוחי    

 ,מערת המכפלה ,אדם עשה מערה אחת .412
מאין ידע לבחור  .תחבאו בה אדם ואשתווה

 ,אלא ראה שם אור אחד דק ?במקום ההוא
תעורר הו .ונכנס באותו המקום ,שיצא מגן עדן

ושם הוא מקום סמוך לפתח  .קבר שםיחשקו לה
  .גן עדן

עד שרואה  ,אין בן אדם נפטר מן העולם .413
על מה הלך מן  ,ר"ושואל אותו אדה .ר"לאדה
י כי או ,והוא אומר לו .תוואיך יצא נשמ ,העולם

בשביל שחטא  .בשבילך יצאתי מן העולם
ר משיב "ואדה .ונגזר מיתה לבני אדם ,ד"בעצה
ונענשתי  ,אני עברתי על מצווה אחת ,בני ,לו

ות וכמה עבירות וכמה מצ ,אהְר  ,אתה ,בשבילה
  .מתיבונך עברת ולא קייר

ורואה את  ,ר"עד היום הזה עומד אדה .414
 .דה על חטאיווומתו ,ביוםים יהאבות פעמ

שהיה בו  ,ומראה להם אותו מקום שבגן עדן
כל  ,והולך ורואה .מטרם שחטא ,בכבוד העליון

וירשו  ,שיצאו ממנו ,אלו הצדיקים והחסידים
שהיה בו קודם  ,אותו כבוד העליון שבגן עדן

מה יקר  ,כולם מודים ואומרים ,והאבות .חטאו
  .ֱחָסיּוןיֶ חסדך אלקים ובני אדם בצל כנפיך 

אשר כל בני העולם רואים את  ,הטעם .415
להעיד  ,הוא ,בשעה שנפטרים מן העולם ,ר"אדה
הוא  ,שבשביל חטאיו עצמו של כל איש ,עדות

 .ר"ולא בשביל חטאו של אדה ,נפטר מן העולם
  .אין מיתה בלא חטא ,כמו שלמדנו

שנפטרו בשביל  ,שהולבד מאלו השל .416
ץ לחוה לאכול שיע ,העצה של נחש הקדמוני

ואלו הם  ,ולא מתו בחטאיהם עצמם ,ד"מעצה
שהם לא  .ויש אומרים גם ישי .עמרם לוי ובנימין

שימותו  ,חטאו ולא נמצא בהם שום חטא
לבד ממה שנזכר עליהם העצה של  ,בשבילו
  .הנחש

כולם  ,חוכל הדורות שהיו בימי נ .417
  בגלוי ,שגילו את עונותיהם בעולם ,הפשיטו
  .לעיני כל

דוחה את השכינה  ,כל חטא הנעשה בגלוי .418
אלו שבדור  .ונעלה משכנה מן העולם ,מן הארץ

ועשו  ,בלי בושה ,המבול היו מהלכים בראש זקוף
עד  ,ודחו את השכינה מן העולם ,ונם בגלויוע

 ,ש"כמ .והעבירם מעל פניו ,ה דחה אותם"שהקב
הגו רשע לפני  .וייצא לצורף כלי ,גים מכסףיס גֹוהָ 

  .וייכון בצדק כיסאו ,מלך

  לא ידון רוחי
באדם לעולם  לא ידון רוחי ,'ויאמר ה .419

 ,ה את העולם"כשברא הקב .ְּבַׁשַגם הוא ָבָׂשר
כמו  ,להשתמש בה ,מלכות ,ז"עוההעשה את 

שכל האורות  ,כלומר .בינה ,עולם העליון
 ,עשה שיאירו גם במלכות ,המאירים בבינה

שהולכים  ,יקיםוכשבני העולם הם צד .ז"עוהה
 ,ה מעורר את רוח החיים"הקב ,בדרך הישר

עד שהחיים הללו  ,של מעלה שבבינה ,המוחין
כי מבינה  ,א"ז ,שיעקב שורה בו ,מגיעים למקום
  .א"הם נמשכים לז

עד שנמשך אותו  ,ומשם נמשכים החיים .420
למקום שדוד המלך  ,נוקבאל ,ז"רוח החיים לעוה

לכל התחתונים  ומשם נמשכים הברכות .שורה בו
ואותו רוח העליון מתפשט ונמשך  .ע"שבבי
  .והתחתונים יכולים להתקיים בעולם ,למטה

 .'עם ו ,לעולם חסדו ,ומשום זה כתוב .421
' שהו .הנוקבא ,ז"עוה ,זהו עולם של דוד המלך

ומשום זה  .הנמשך לעולם ,הוא רוח החיים
כי  ,'בלי ו .לםלא ידון רוחי באדם לעֹ ,כתוב

יוצאים משם  ,ח נמשך לאותו עולםכאשר רו
בדור  ,ועתה .ברכות וחיים לכל שיתקיימו

מעלה לשבני האדם חטאו להמשיך מ ,המבול
 ,ונאחזו בקו שמאל ,ופגמו בקו אמצעי ,למטה

א אותו רוח וכדי שלא יב ,סתלק הכול מהעולםה
הנות בו התחתונים ויתקיימו יל ,ז"החיים לעוה

משום שפגמו  ,'לם בלי ולעֹ ,כאן אומרכ "וע .בו
  .ונאחזו בקו שמאל ,רוח החיים ,'ו ,בקו אמצעי

משום זה לא יהיה  .ְּבַׁשַגם הוא בשר .422
כדי שלא להגדיל  .ז"מושפע רוח החיים הזה לעוה

 ,הנקרא בשר ,התחתון של המדרגות ,את הנחש
ורוח הקדוש  ,י רוח החיים הזה"יתחזק עלא ש

ופירוש  .לא יתערב ברוח הטומאה של הנחש
הוא בשגם נחש  ,בשגם הוא בשר ,כתובה

יתברך באותו רוח  ,הנקרא בשר ,הקדמוני
ץ ֵק  ,ש"כמ ,ומשום זה נקרא הנחש בשר .החיים

שהוא נחש  ,שזה מלאך המוות .יכל בשר בא לפני
  .הרי שהנחש נקרא בשר .הקדמוני

תנה ְמ הַ  כלומר .ימיו מאה ועשרים שנה ווהי
רק  ,הנוקבא נקראת מגדל .מגדל המקושרשל ה

רביעי כת ונקשרת בהם "עולה לחגהיא שכ
ואז יש בה  .ולפיכך מכונה מגדל המקושר .לאבות

' וד ,ת ונוקבא נקשרים זה בזה"שחג ,קשרים' ג
ויש קשר  .)40( 'הוא מ ,ס"שבכל אחד ע ,מדרגות
מקו ' וכן מ ,מקו שמאל' וכן מ ,מקו ימין' של מ
  .פירושו ספירות ,שנה .120הוא ' פ מ"וג .אמצעי

כל שנותיו של רבי יוחנן בן זכאי  ,ולומדים
שנה ' מ ,שנה עסק במסחר' מ .מאה ועשרים שנה

הקשרים ' כי הוא ג .שנה לימד' מ ,למד
מקו  ,שלמד' מ .מקו ימין ,במסחר' מ .שבמלכות

  .מקו אמצעי ,שלימד' מ .שמאל
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  ,לםלא ידון רוחי באדם לעֹ ,כתוב לכןו
  זוונאח ,שפגמו בקו אמצעי ,'משום שחסר ו

כ "ע .להמשיך ממנו מלמעלה למטה ,בקו שמאל
  כי בשגם הוא ,לא יאיר רוח החיים אליהם

 ,אלא .יגדל ממנו ,שנקרא בשר ,כי הנחש .בשר
שצריכים לתקן  ,והיו ימיו מאה ועשרים שנה

  ,'מ פ"ים גוהקו' שתקבל מכל ג ,המלכות
שנה הוא המתנה  120שמספר  .שנה 120שהם 

  'בכל ג .רוזמן לתקן את המגדל המקוש
  ידון ,ואז שוב .120שהם מספר  ,הקשרים

שרוח החיים יחזור ויאיר  ,רוחי באדם
  .לתחתונים

  הנפילים היו בארץ
 .הם עזא ועזאל .הנפילים היו בארץ .423

  ה מקדושה"משום שהפיל אותם הקב
כתוב  ?ז"ואיך יכלו להתקיים בעוה .שלמעלה

שהם נראים לבני  .ועוף יעופף על הארץ ,בהם
  ואיך יכולים .ם בצורתם של בני אדםאד

הם  ?להתהפך מצורת מלאך לצורת אדם
ובשעה שהם יורדים  ,מתהפכים לכמה צורות

ונראים  ,יר העולםומתלבשים בלבוש או ,ז"לעוה
  .כבני אדם

והפיל אותם  ,שמרדו למעלה ,עזא ועזאל .424
תקיימו הו ,תלבשו בארץהו ,שמייםהה מ"הקב

ולחזור  ,תפשט ממנוולא יכלו לה ,באותו הלבוש
אלא שנשארו  ,כמו שאר מלאכים ,למקומם
עד  ,ועד עתה .כ זנו אחר נשי העולם"ואח .בארץ

שוף יומלמדים כ ,מיםיהם חיים וקי ,היום הזה
ם ענקים להוקראו  .והולידו בנים .לבני אדם

כ בני "נפילים נקראים גהואלו  .בוריםיג
  .יםקהאל

  אמחה את האדם
כי לא  .את האדם אמחה ,'ויאמר ה .425

כשבן אדם רוצה לנקום  .י מחשבותיכםימחשבות
שאילו  ,הוא שותק ואינו אומר לו כלום ,מאחר
  .ישמור עצמו ולא יוכל לו ,מודיעו

כי אינו  .ה אינו עושה כך"אבל הקב .426
 ,פעם .עד שמכריז ומודיע להם ,עושה דין בעולם

 ,משום שאין מי שימחה בידו .שוושל ,יםיושת
ואין  ,ואין להישמר ממנו .ו מה תעשהשיאמר ל

  .צב כנגדוילהתי

ם לההודיע  .אמחה את האדם ,'ויאמר ה .427
 .ולא שמעו ,והתרה בהם כמה פעמים .חוי נ"זה ע

אביד ההביא עליהם את הדין ו ,ואחר שלא שמעו
  .אותם מעל פני האדמה

זה  ,רולאמ ,חוויקרא את שמו נ ,כתוב .428
שזה ינחמנו  ,ודעמאין היה י .ינחמנו ממעשנו

ה "אלא בשעה שהקב ?תכף בעת לידתו ,ממעשנו
 ,ארורה האדמה בעבורך ,ש"כמ ,לל את העולםיק

עד מתי  ,בונו של עולםיר ,ה"אמר אדם לפני הקב
עד שיולד  ,ה"אמר לו הקב ?יהיה העולם בקללה
  .לך בן מהול כמותך

וכיוון  .חועד השעה שנולד נמחכים והיו  .429
ותו מהול ורשום באות ראה א ,חושנולד נ
 ,אז הבין .וראה שהשכינה דבוקה בו .הקדוש

וקרא שמו  ,שבימיו תתבטל הקללה מן האדמה
  .כ"על שם הנעשה לאח

מתחילה לא היו יודעים לזרוע ולקצור  .430
 .והיו עושים עבודת האדמה בידיהם ,ולחרוש

וכל  ,קן להם כלי אומנותית ,חוכיוון שבא נ
שתעשה  ,אדמההכלים הצריכים לתיקון ה

צבון ידינו יזה ינחמנו ממעשנו ומע ,ש"כמו .פירות
כי הוא הוציא את  .'ררה היאשר א ,מן האדמה

טים ישהיו זורעים ח ,ללהקוהאדמה ממה ש
איש  ,חונכ כתוב ב"וע .וקוצרים קוצים ודרדרים

  .האדמה

איש  ,ש"כמ ,פירושו ,איש האדמה .431
משום שהוציא את  ,בעלה של האדמה ,מיוענ
 .רבן שהקריבוי הק"ע ,ללהקואדמה ממה שה

לא אוסיף לקלל עוד את האדמה  ,שכתוב אז
 .ומשום זה נקרא איש האדמה ,בעבור האדם

  .אועל מה שעתיד לב ,חוכ קרא לו השם נ"וע

  מות בארץם ַׁש אשר ָׂש  ,אלקים ְראו ִמְפֲעלותלכו 
 ,וכתוב .אלקים ִמְפֲעלות ְראולכו  ,כתוב .432

 .מות בארץם ַׁש אשר ָׂש  ,ה"הוי לכו חזו מפעלות
 ,ה"לו היה העולם נברא בפעולות השם הוייא

אבל משום  .ם קיום בארץָׂש היה  ,רחמים
 ,מות בארץם ַׁש ָׂש  ,דין ,שמפעלות השם אלקים

  .שממה כלומר
ה ובין שם "כי בין שם הוי ,ךפרש כל ןאיו .433
כמו  ,והפירוש הוא .הכול הוא לשבח ,אלקים

מות ֵש  ,מות בארץם ַׁש שָׂש  ,שהעירו החברים
  .ם בארץָׂש  ,הקדושים ממש
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כי אילו היה  ,הכול אמת בפירוש הכתוב .434
אבל  .ים העולםיהיה מתק ,העולם בשם הרחמים

 ,ועומד על הדין ,משום שהעולם נברא על הדין
מות ם ֵש שָׂש  .מות בארץם ַׁש ָׂש  ,כ כתוב"ע

לא היה  ,כי אלמלא כך .נו על הארץיגהקדושים ש
ונותיהם של בני ולם יכול להתקיים מחמת עהעו

  .האדם

קראו שמו על שם  ,כאשר נולד ,חונ .435
אבל  .כדי שהשם יגרום להם נחמה ,הנחמה
מהם והביא עליהם את יה לא הסכים ע"הקב

ח ונ .יטיבו דרכם ויעשו תשובהיכי רצה ש .המבול
  .ח מצא חןוונ ,ש"כמ .בהיפוך האותיות הוא חן

 .ורמים להם טובשמותיהם ג ,בצדיקים
ח ובנ .שמותיהם גורמים להם רע ,וברשעים

תהפכו האותיות הש ,'ח מצא חן בעיני הוונ ,כתוב
 ,תהפכו האותיות לרעה ,ר בכור יהודהבעֵ  .לטוב

ויהי ער בכור יהודה רע  ,ש"כמ ,ע"ר נתהפך לר"ע
  .'בעיני ה

ראה מעשיהם של בני  ,חוכיוון שנולד נ .436
והיה מסתיר את  .ה"שחוטאים לפני הקב ,אדם
ועסק בעבודת  ,שלא ללכת בדרכיהם ,עצמו

של  ובספרו ,ר"של אדה בספרושעסק  .בונויר
  .בונוילדעת איך לעבוד לר ,והיה עוסק בהם .חנוך

רבן וח להקריב קומאין היה יודע נ .437
משום שמצא חכמה בספריהם של אדם  ?בונוילר

 ,וידע מהם .לדעת על מה מתקיים העולם ,וחנוך
 ,רבןושאלמלא הק ,רבן מתקיים העולםוהק שעל

כ "וע ,לא היו מתקיימים העליונים והתחתונים
  .רבןוהקריב ק

מו יוהיה ע ,היה הולך בדרך רבי שמעון .438
בעוד שהיו  .ורבי יוסי ורבי חייא ,רבי אלעזר בנו

הדרך הרי  ,אמר רבי אלעזר לאביו ,מהלכים
  .ואנו רוצים לשמוע דברי תורה ,מתוקן לפנינו

וגם בדרך ְּכֶׁשָסָכל  ,רבי שמעון אמר .439
כאשר האדם רוצה לתקן דרכיו  .ליבו חסר ,הולך

 ,יעץ בו ולהתפלל לפניויצריך להת ,ה"לפני הקב
 וָיֵׂשם ,צדק לפניו יהלך ,ש"כמ .שיצליח בדרכו
הנקראת  ,שהשכינה ,כי יתפלל .לדרך פעמיו

וישם לדרך  ,ז"ואח .שלא תפרוש ממנו ,צדק
  .פעמיו

גם  ,כתוב בו ,בונויומי שאינו מאמין בר .440
 ?בויומי הוא ל .בו חסריל ,בדרך כשהסכל הולך

 .המשרה שכינתו בלב הצדיקים ,ה"זהו הקב
בו חסר מהשראת יכ ל"וע ,מו בדרךישאינו הולך ע

אדם המשום ש .וחסר מעזרתו בדרך ,השכינה
שאין  ,הנקרא כסיל ,בונוישאינו מאמין בר ,ההוא

לא  ,כ נכנס בו רוח שטות"אאדם חוטא אלא 
  .מטרם שיצא לדרך ,בונויקש עזרה מריב

אינו עוסק  ,ואפילו כשהוא הולך בדרך .441
שאינו הולך  .בו חסריומשום זה ל ,בדברי תורה

אפילו  .בונו אינו נמצא בדרכויור ,בונויעם ר
 ,אומר ,בונויכשהוא שומע דבר של אמונה בר

ָסָכל  ,כלואמר ל ,ש"כמ ,פשות הוא לעסוק בוישט
  .הוא

אדם על אות ברית את הששאלו  ,כמו זה .442
שאין הוא  ,ואמר .הרשום בבשר האדם ,קודש
ה ועש ,והסתכל בו ,הזקן שמע רבי ייסא .אמונה
 ונמצאים בדרך הז ,ואנו .ו גל של עצמותאות

אנו צריכים לומר בו דברי  ,כ"ע .ה"בעזרת הקב
  .תורה

לך אה ,ַדְרכךָ ' הורני ה ,אמר דוד .443
 .פסוק זה קשה .ַיֵחד לבבי ְלִיְראה שֶמךָ  ,באמיֶתךָ 

חוץ מלהיות צדיק  ,ה"הרי הכול הוא בידי הקב
הכול בידי שמיים חוץ מיראת  ,ש"כמ .או רשע
קש זה יאיך ב ,דוד ,קשה הז ולפי .שמיים
  ?ה"מהקב

קש יב .דרכך' הורני ה ,אלא דוד אמר .444
ר ולהודיעו את דרך היש ,ה לגלות עיניו"מהקב

אהלך בדרך  ,אהלך באמתך ,כ"ואח .והמתוקן
  .ולא אטה לימין ושמאל ,האמת

השכינה  .ר לבבי וחלקיצּו ,ש"כמ ,ד לבביחֵ יַ 
 .צור לבבי ,הנקראת ,הקדושה המתלבשת בלב

כדי  ,וכל זה אני מבקש .יחד לבבי ,קשיועליה ב
ולשמור  ,להתדבק ביראתך ,ליראה את שמך

 ,ם חלקיהוא מקו ,ליראה שמך .דרכי כראוי
 ,שבו שורה היראה .שהיא חלקו של דוד ,המלכות

ונקראת  ,כי המלכות היא היראה .א ממנווליר
  .יראה

שורה  ,ה"רא מפני הקביהמתי ,כל אדם .445
אדם הזה שלם בעבודת הכי  .מו האמונה כראוייע
אין  ,בונו שורה בויומי שאין יראת ר .בונויר

ק שיהיה לו חל ראויואינו  ,נה שורה בווהאמ
  .ב"עוהל

כי  ,ב"ז ובעוה"אשריהם הצדיקים בעוה .446
ח צדיקים כאור ואורַ  ,וכתוב .ה חפץ ביקרם"הקב
כאותו אור  ,הוא ,מהו כאור נוגה .ראֹוהולך וָ  נוגה

זהו  ,ה במעשה בראשית"שברא הקב ,המאיר
 ,הולך ואור .ב"עוהלה לצדיקים "האור שגנז הקב

סר ואינו ח ,כי הוא הולך ועולה באורו תמיד
  .לעולם

 ,דרך רשעים כאפלה ,אבל ברשעים כתוב .447
אינם יודעים במה  האםו .יכשלוילא ידעו במה 

 ,ז"הרשעים הולכים בדרך עקום בעוה ?כשלויי
ה לדון "שעתיד הקב ,ואינם רוצים להסתכל

 .םוניויביאם בדינו של גיה ,אותם בעולם האמת
וי לנו שלא א ,ם ואומריםוניוהם צועקים בגיה

ובכל  .ז"עוהבותיו וולא האזנו למצ ,זנינוואהטינו 
  .ויאיום ויום אומרים 

 ,ב"ה להאיר לצדיקים בעוה"עתיד הקב .448
 המקום שהעין אינ ,ולתת להם שכר מנת חלקם
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עין לא ראתה אלקים  ,ש"כמ ,שולטת לעמוד עליו
 ,רשעים ְוַעסֹוֶתם ,וכתוב .כה לוחַ ְמ יעשה לִ  ,זולתך

אשריהם  .כםכי יהיו אפר תחת כפות רגלי

 ,עליהם כתוב .ב"ז ובעוה"הצדיקים בעוה
 אך צדיקים ,וכתוב .יירשו ָארץ צדיקים לעולם

  .לעולם אמן ואמן' ברוך ה .לשֶמךָ  יודו
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