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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / בראשית / וירא / מאמר הכצעקתה עשו

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / בראשית / וירא / מאמר הכצעקתה עשו

אות ריז
זהר

ריז) מה הבאה אלי, דא הוא רזא, כד"א בערב היא באה ובבקר היא שבה. ודא הוא הבאה אלי תדיר. כגוונא דא, קץ
כל בשר בא לפני. והא אתמר. עשו כלה הא אתמר.

פירוש הסולם
ריז) מה הבאה אלי וכו': ושואל מה משמיענו הכתוב בהמלות הבאה אלי, ואומר, זה הוא סוד, כמו שאתה אומר
בערב היא באה ובבקר היא שבה. כלומר, אחר שביאר המלה הבצעקתה. שה"ס גילוי הארת החכמה על ידי צעקה
של גזרת דינא, כבדיבור הסמוך, מבאר המלות הבאה אלי, שהוא לשון הוה, שפירושו, שבאה בעת הזווג. כמ"ש
בערב היא באה, הרומז על זמן הזווג ההוא המקבל מהארת השורק, שנקרא ערב, להיותו בשליטת הדינים של
השורק, שז"ס ותקם בעוד לילה, (כנ"ל בראשית א' דף קי"ז אות קכ"ה) ודא הוא הבאה אלי תדיר, וע"כ כתוב הבאה
אלי, לשון הוה, כי הוא נוהג תדיר, כי בתחילת כל זווג נוהג שליטת השורק בסוד הארת קו השמאל, (כנ"ל בראשית ב'
דף קל"ו ד"ה פנימית ע"ש) כגוונא דא קץ כל בשר בא לפני, והא אתמר, כעין זה אומר הכתוב, קץ כל בשר בא לפני,

שאומר ג"כ לשון הוה, בא לפני, (ועי' להלן דף ע"ב אות ר"נ).
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / בראשית / וירא / מאמר וה' המטיר על סדום

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / בראשית / וירא / מאמר וה' המטיר על סדום

אות רפו
זהר

רפו) דינא דישראל מהאי אתר, דכתיב ויגדל עון בת עמי מחטאת סדום. ואקרי ירושלם, אחות לסדום, כד"א הנה זה
היה עון סדום אחותך, ודינהון הוה מן שמיא, דינא חדא כסדום, על דמנעו צדקה מנייהו. בר דדא אתהפך, ודא

אתחרב, דא אית לה תקומה, ודא לית לה תקומה. (ע"כ ס"ת)

פירוש הסולם
רפו) דינא דישראל וכו': הדין של ישראל הוא גם כן מאותו מקום, דהיינו מן השמים, שכתוב, ויגדל עון בת עמי
מחטאת סדום, וירושלים נקרא אחות אל סדום, כמו שאתה אומר, הנה זה היה עון סדום אחותך, ועל כן היה דינם מן
השמים, דין אחד עם סדום, על שמנעו את עצמם מלעשות צדקה, רק ההפרש הוא שזה נתהפך דהיינו סדום, וזה

 
נחרב דהיינו ירושלים. זה יש לה תקומה, דהיינו ירושלים וזה אין לה תקומה, דהיינו סדום. 

פנימיות הדברים, כי ערי סדום היו ממשיכים בחינת ג"ר דהארת שמאל, וזה היה בחינתם עצמם. ובחינת ירושלים
הוא רק ו"ק דהארת שמאל. ומטרם חטאת סדום, היו המוחין של הארת השמאל מסודרים למעלה כראוי להיות,
דהיינו ג"ר למעלה, ואחריהן ו"ק, ואחריהן גזרת דינא המובא לעיל, (באות רט"ז) וכשחטא ויצא גזר דינם, אז הפך
המדרגות ממטה למעלה, בהמוחין דהארת השמאל, שהעלה גזרת דינא למעלה, שרק היא נעשתה ראויה לזווג, כנ"ל
בסו"ה בערב היא באה ע"ש. ואחריה נמשכו הו"ק דמוחין, ואחריהן למטה מכולם נפלו הכלים דג"ר דמוחין. וכיון
שהפך ה' המדרגות למעלה כן נתהפכו ערי סדום למטה, להיותם מבחינת הג"ר שנפלו למטה מכולם. ואמר לעיל
באות רס"ג כמה דארעא דלהון אתאביד לעלם ולעלמי עלמיא הכי נמי אתאבידו אינון וכו', והיינו כי תקון זה
שנעשה בהארת השמאל נשאר כן בהחלט עד גמר התקון. שנאמר אז ואחותך סדום ובנותיה תשבנה לקדמותם. כי

 
אז יחזרו המדרגות למעלה לקדמותם, דהיינו ג"ר למעלה ואחריהם ז"ת, ולבסוף גזרת דינא. 

וזהו אמרו כאן בר דדא אתהפך, ודא אתחרב, כי אע"פ שדין ירושלים וסדום אחד הוא, מ"מ יש הפרש רב, כי סדום
להיותם מבחינת ג"ר, הרי נתהפכו ונתבטלו עד גמר התקון, משא"כ ירושלים להיותה מבחינת ו"ק לא נהפכה, כי ו"ק
דמוחין דשמאל נשארו מהארת השמאל על מקומם, באמצע, ולא יארע בהם שינוי לעולם, אלא לסבת עונם נחרבו, כי
נפרד הזווג העליון לשעתו, עד שיעשו תשובה. וז"ש דא אית לה תקומה, ירושלים יש לה תקומה, אם יעשו ישראל
תשובה, ואפילו לפני גמר התקון. ודא לית לה תקומה, וסדום אין לה תקומה. כי המהפכה לא תתבטל מטרם גמר

התקון. כנ"ל. (ע"כ סתרי תורה)
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / בראשית / מקץ / מאמר ויהי מקץ

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / בראשית / מקץ / מאמר ויהי מקץ

אות כ
זהר

כ) ות"ח, ההוא נהר שבע דרגין אתשקיין ואתברכן מניה, ואלין אינון יפות מראה ובריאות בשר. ותרעינה באחו:
בחבורא באחוותא דלא אשתכח בהו פרודא, וכלהו לשבחא קיימין, דהא כל הני דרגין שבע דקאמרן, רזא איהו, כד"א
ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך וגו'. וע"ד שבע פרות יפות מראה, ולקבל דא כתיב, שבעת הסריסים

המשרתים את פני המלך וגו'.

פירוש הסולם
כ) ות"ח ההוא נהר וכו': ובוא וראה, נהר ההוא, דהיינו היסוד, ז' מדרגות, של הנוקבא, מחג"ת נהי"מ שבה,
המתפשטות ממנה ועומדות בעולם הבריאה, נשקות ומתברכות ממנו, ואלו הן שבע הפרות, יפות מראה ובריאות
בשר. ותרעינה באחו, היינו בחבור באחוה, שלא נמצא בהן פירוד. וכולן לשבח הן עומדות, שאין משהו יניקה מהן
לס"א, כי כל אלו שבע המדרגות שאמרנו, הן סוד, כמש"א, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה וגו', שה"ס ז' היכלות
דבריאה שכולן לשבח, וכן הן שבע פרות יפות מראה, כולן לשבח. ולעומת זה כתוב, שבעת הסריסים המשרתים את

פני המלך וגו', שז' הללו, אינם כולם לשבח, אלא שיש בהם חלק לכחות הטומאה, שה"ס שבע פרות הרעות.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / בראשית / מקץ / מאמר וירא את בנימין

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / בראשית / מקץ / מאמר וירא את בנימין

אות ריא
זהר

ריא) ועץ חיים תאוה באה, תנינן, מאן דבעי דקב"ה יקבל צלותיה. ישתדל באורייתא, דאיהי עץ חיים, וכדין תאוה באה,
מאן תאוה. דא הוא דרגא דכל צלותין דעלמא בידיה, ועאיל לון קמי מלכא עלאה. כתיב הכא באה, וכתיב התם בערב

היא באה, ודא הוא תאוה באה, באה קמי מלכא עלאה, לאשלמא רעותא דההוא ב"נ.

פירוש הסולם
ריא) ועץ חיים תאוה באה וכו': למדנו, מי שרוצה שהקב"ה יקבל תפלתו, יעסוק בתורה, שהיא עץ חיים, ואז תאוה
באה. מהו תאוה. זו היא מדרגה, שכל תפלות העולם הן בידיה, דהיינו הנוקבא, והיא מביאה אותן לפני מלך העליון,
שהוא ז"א, כתוב כאן באה, וכתוב שם בערב היא באה, מה שם רומז על הנוקבא, אף באה שבכאן היא הנוקבא. וזה

הוא תאוה באה, כי באה לפני מלך העליון לזווג, כדי להשלים רצונו של האדם המתפלל, למלאות בקשתו.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / שמות / מאמר ויקם מלך חדש

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / שמות / מאמר ויקם מלך חדש

אות פח
זהר

פח) רבי יוסי ורבי יהודה, הוו יתבי ולעאן באורייתא קמיה דר"ש, אמר רבי יהודה, האי דכתיב ויקם מלך חדש על
מצרים, ותנינן, דאיהו קם מגרמיה, מה דהוה שפל קם, ולא אתחזי למלכא, ובעותרא קם. אמר רבי שמעון, כלא הכי
הוא, כגוונא דאחשורוש דלא אתחזי למלכא, וקם מגרמיה, וקם בעותרא, ובעא לאובדא לישראל מעלמא, אוף הכא,
האי לא אתחזי למלכא, וקם מגרמיה, ובעא לאובדא לישראל מעלמא, דכתיב ויאמר אל עמו וגו'. הבה נתחכמה לו וגו',

וכד הוה קם מלכא לעילא, קם מלכא לתתא.

פירוש הסולם
פח) ר' יוסי ור' יהודה וכו': ר"י ור"י, היו יושבים ועוסקים בתורה לפני ר' שמעון. אמר ר' יהודה, זה שכתוב, ויקם מלך
חדש על מצרים, ולמדנו שהיה קם מעצמו, מי שהיה שפל קם למלוך, אע"פ שלא היה ראוי למלוכה, ובכח העשירות
קם. אמר ר' שמעון, הכל כן הוא, כעין אחשורוש, שלא היה ראוי למלוכה, וקם למלוך מעצמו, וקם בכח העשירות,
ורצה להאביד את ישראל מן העולם. אף כאן בפרעה, לא היה ראוי זה למלך וקם למלוך מעצמו, ורצה להאביד את

ישראל מן העולם. שכתוב, ויאמר אל עמו וגו' וכשקם מלך למעלה, דהיינו מלאך הממונה, קם מלך למטה.
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / שמות / מאמר ויאמר אל עמו

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / שמות / מאמר ויאמר אל עמו

אות רצו
זהר

רצו) א"ר שמעון, לפיכך כתיב, ויאמר כלומר אכניס בלבהון מלתא דא, כד"א, כי יי' אמר לו קלל את דוד. מחשבת הלב
בלבד. וכן ויאמר המן בלבו, וכן ויאמר בלבו הלבן מאה שנה. אוף הכא נמי, אכניס מחשבתא בלבהון, דאמרו רב ועצום
ממנו. מאי ממנו. ר"ל ממנא דילהון, אינון אמרו בלבייהו, דחילא ותוקפא דילהון, רברבא ותקיפא ממנו, משולטנא

דילהון.

פירוש הסולם
רצו) א"ר שמעון לפיכך וכו': אר"ש, לפיכך כתוב, ויאמר אל עמו, כלומר, אכניס בלבם דבר זה, שיהיו חושבים כן.
כמש"א, כי ה' אמר לו קלל את דוד. שפירושו מחשבת הלב בלבד, שהכניס ה' בלבו. וכן ויאמר המן בלבו. וכן ויאמר
בלבו הלבן מאה שנה. אף כאן גם כן, פירושו של ויאמר, הוא, אכניס מחשבה בלבם, שיאמרו בלבם, רב ועצום ממנו,
מהו ממנו. רצונו לומר, מן הממונה שלהם, כי הם אמרו בלבם שאלקים והעצמה שלהם, של ישראל, גדול וחזק ממנו,

מן הממונה המושל של מצרים.
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / שמות / וארא / מאמר קול ודבור

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / שמות / וארא / מאמר קול ודבור

אות עא
זהר

עא) תא חזי, כל יומין דהוה משה במצרים, דבעא לאפקא מלה מן גלותא, לא מליל מלה, דאיהו דבור. כיון דנפיק מן
גלותא, ואתחבר קול בדבור, ההוא מלה דאיהו דבור, אנהיג ודבר לון לישראל, אבל לא מליל, עד דקריבו לטורא דסיני,
ופתח באורייתא, דהכי אתחזי. ואי תימא, כי אמר אלקים פן ינחם העם, לא כתיב כי דבר, אלא כי אמר, דאיהי רעותא

דלבא בחשאי, והא אוקימנא.

פירוש הסולם
עא) תא חזי כל וכו': בוא וראה, כל הימים שהיה משה במצרים, שרצה להוציא את המלה מן הגלות, לא דיבר המלה,
שהיא הדבור. כיון שיצא מן הגלות, והתחבר קול ודבור, מלה ההיא שהיא דבור, דהיינו המלכות, הנהיג וניהל את
ישראל, אבל לא דיבר עד שקרבו ישראל אל הר סיני, ופתח בתורה, שכך ראוי להיות. ואם תאמר, הרי כתוב, כי אמר
אלקים פן ינחם העם, והשם אלקים יורה על מלכות, הרי שדיבר קודם מתן תורה. ומשיב, אלא כי אמר, אינו דיבור

בפה, אלא שהיא רצון הלב בדממה, הנקרא אמירה, כמו ויאמר המן בלבו, וכבר בארנוה.
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / שמות / בשלח / מאמר אז ישיר משה

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / שמות / בשלח / מאמר אז ישיר משה

אות רי
זהר

רי) כדין סלקא ההוא רוחא, וקיימא קמי מלכא. מ פתיחא, סליק ואתעטר בעטרוי, ואעטריה בתלת מאה ועשרין וחמש
עטרין, ואפקיד מפתחוי בידוי. ש דאבהתא, אעטרו ליה בתלת עטרין קדישין, ואפקידו כל מפתחן דמלכא בידיה,

ואפקידו ליה בהימנותא, מהימנא דביתא. ה סלקא ואתעטרא בעטרוי, וקבילת ליה מן מלכא.

פירוש הסולם
רי) כדין סלקא ההוא וכו': אז עלה רוח ההוא דמשה, ועמד לפני המלך. מ' פתוחה עלתה והתעטרה בעטרותיה,
ועטר אותו, את הרוח, בשכ"ה עטרות, והפקיד מפתחותיו בידיו. ש' הרומזת לג' אבות, העטירו אותו בג' עטרות
קדושות, והפקידו כל מפתחות המלך בידיו, ומינו אותו בנאמנות, להיות נאמן הבית. ה' עלתה והתעטרה בעטרותיה,

 
וקבלה אותו מן המלך. 

פירוש. נודע סוד כרסיא עלאה שמחזה ולמעלה דז"א, שחג"ת דז"א הם ג' רגלי הכסא. והמלכות אשר שם, ה"ס רגל
רביעי. והכסא עצמו ה"ס בינה. וז"ס ג' אותיות מ' ש' ה', אשר מ', ה"ס הכסא עצמו. ש', ה"ס ג' רגלי הכסא חג"ת. ה'
ה"ס המלכות, רגל רביעי. ומשה היה מרכבה לקו האמצעי, שה"ס ז"א. וז"ס משה זכה לבינה, משום שהיה מרכבה

 
לקו האמצעי המכריע בימין ושמאל דבינה. 

וז"ש, סלקא ההוא רוחא וקיימא קמי מלכא, דהיינו שהיה מרכבה למלכא, שהוא ז"א. ואז השפיעו עליו ג' אותיות, מ'
ש' ה'. וז"ש מ' פתיחא סליק ואתעטר בעטרוי, שהכסא עלתה ונתעטרה במוחין שלה שיצאו ונתגלו ע"י קו האמצעי,
בסוד תלת נפקי מחד ואז, ואעטריה בשכ"ה עטרין, בסוד חד בתלת קיימא, (כנ"ל ב"א אות שס"ג ע"ש) ומה שנקרא
שכ"ה עטרין, הוא מלשון וחמת המלך שככה, כי מטרם שקו האמצעי הכריע בין ב' קוי הבינה, היתה מחלוקת בין ימין
ושמאל ועל ידי הכרעתו שכ"ה שקטה המחלוקת. (עי' ב"א נ"ז ד"ה וזה) וכיון ששכ"ה, היתה כל הסבה למוחין דז"א
שמקבל מבינה, ע"כ מכנה אותם שכ"ה עטרין. ואפקיד מפתחוי בידוי, כבר נתבאר שהאורות דקו אמצעי מכונה

 
מפתחות (לעיל אות ר"ח). 

וז"ש, ש' דאבהתא, אעטרו ליה בתלת עטרין קדישין, שהם ג' קוין חג"ת דז"א שלמעלה מחזה, המכונים ג' רגלי
הכסא. ואפקידו כל מפתחין דמלכא בידיה, דהיינו כל מוחין דז"א, שמבחינת קו אמצעי מכונים מפתחות כנ"ל.
ואפקידו ליה בהימנותא מהימנא דביתא. הנוקבא הכוללת דז"א מכונה בית, ולהיותו קבל כל מוחין דז"א, נעשה

 
נאמן, דהיינו להשפיע אל הבית שהיא הנוקבא. 

וז"ש, ה' סלקא, שהיא המלכות שעלתה למעלה מחזה. ואתעטרא בעטרוי, שמקבלת ג' קוין חג"ת דז"א ונעשתה רגל
רביעי אל הכסא, וקבילת ליה מן מלכא, שמקבלת נשמת משה מן המלך.
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / שמות / משפטים / מאמר הסבא

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / שמות / משפטים / מאמר הסבא

אות שלז
זהר

שלז) ת"ח, דאית לאהדרא סבא, במלין קדמאין, ירך דקא אמרן, סגי אתקיפו לון ישראל, בההוא ירך. מרדכי הוה
אחמי לההוא רשע דהמן ההוא ירך דיליה, ועל דא הוה רגיז, מלה דאתחזי ליה, ואיהו ארגיז ליה בהדיה. חמו חברייא,
מה כתיב, ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות וגו'. באלין לבושין דיליה, גזל דיליה, ואפיק ליה מכל ברכאן

דיליה, ומבכרותא.

פירוש הסולם
שלז) ירך דקא אמרן וכו': ירך שאמרנו, הרבה התקיפו ישראל לס"א בירך הזה. מרדכי היה מראה לאותו רשע המן,
ירך ההוא שלו. (כמ"ש בתרגום אסתר ה' ח') ועל זה היה כועס, שהוא דבר הראוי לו, שהרויחו מיעקב כנ"ל, והוא,
מרדכי, הכעיס אותו עמו. שהראה לו שכבר חטפו אותו ממנו, כנ"ל. ראו חברים, מה כתוב, ותקח רבקה את בגדי עשו

בנה הגדול החמודות וגו'. באלו הלבושים שלו גזל יעקב אותו, והוציאו מכל הברכות שלו ומן הבכרה.
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / שמות / תרומה / מאמר מנרה שקלים החדש

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / שמות / תרומה / מאמר מנרה שקלים החדש

אות תקפח
זהר

תקפח) דאיהו קרבן עולה ויורד. מסטרא דעשיר עולה ודאי, דאסתלק עליה. דכל עתירין, כל טיבו דעבדין, כלהון
לזכאה להון לעלמא דאתי, ותמן איהי תגא על רישייהו. בינוני, דפלח למזכי בתרין עלמין, איהו מחצית השקל עמיה
בעלמא דאתי, כגון מצה דאתפליג, חציה תחת המפה לאפיקומן בתר סעודה. וחציה למצוה קדם סעודה. ומסטרא דא

נאמר באסתר, מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש.

פירוש הסולם
תקפח) דאיהו קרבן עולה ויורד וכו': שהמלכות היא קרבן עולה ויורד. מצד העשיר, היא עולה ודאי, שהיא מתעלה
עליו, כי כל העשירים, כל הטוב שהם עושים, הכל הוא לזכותם לעולם הבא, ושם היא עטרה על ראשם, וזהו מבחינת
מה שהיא כתר על ז"א. בינוני, העובד כדי לזכות בב' עולמות, דהיינו גם בעולם הזה. היא עמו מחצית השקל בעולם
הבא, כגון מצה, שנחלקה, חציה תחת המפה לאפיקומן אחר הסעודה, וחציה לאכילת מצה לפני הסעודה. ומצד זה
נאמר באסתר, מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות, ותעש. וזהו מבחינת מה שהיא באמצעו של ז"א

 
בסוד נקודת השורק. 

ביאור הדברים. נודע שתחילה היא המלכות בסוד ב' מאורות הגדולים שוה עם ז"א, ששניהם הם ב' פלגי דגופא, כי
ז"א מקבל חסדים מקו ימין דבינה, והמלכות מקבלת חכמה בלי חסדים מקו שמאל דבינה, ואז מאירה גם לחצוניות,
שה"ס עולם הזה. ואז היא נבחנת למחצית השקל דחכמה בלי חסדים, ולרביעית לחג"ת, שעומדת באמצעו של ז"א
מחזה ולמעלה, ואח"כ נתמעטה המלכות עד לנקודה תחת יסוד דז"א, ואז יש לה רק חסדים בלי חכמה, ונבחנת
למחצית השקל דחסדים בלי חכמה, ומאירה רק לפנימיות שה"ס עולם הבא. ולא לחיצוניות, שה"ס עולם הזה. (ועי'

 
לעיל ב"א דף ק"י ד"ה מלכותא דדוד, ע"ש בכל ההמשך). 

וז"ש, בינוני דפלח למזכי בתרין עלמין דהיינו שמתחילה ממשיך המלכות בבחינת ב' מאורות הגדולים, שאז מאירה
לחצוניות שה"ס עוה"ז, ואח"כ ממשיכה מבחינתה לאחר המיעוט שירדה לסוף ז"א, לנקודה תחת יסוד ז"א, שאז
מאירה רק לפנימיות שה"ס עולם הבא. וז"ש איהי מחצית השקל עמיה בעלמא דאתי, שהיא אז מחצית השקל
מבחינת חסדים בלי חכמה המאירה רק לפנימיות. וזהו שמדמה אותה למצה שחציה לפני הסעודה לאכילת מצוה,
שה"ס מחצית השקל מחכמה בלי חסדים, וחציה לאחר הסעודה לאפיקומן שה"ס מחצית השקל מחסדים בלי חכמה.
וז"ס עד חצי המלכות ותעש. כי אי אפשר להמשיך ב' חצאי המלכות ביחד. אלא בזה אחר זה. וכן אין אפשרות לחצי
המלכות העליונה להתקיים להיותה בחסרון חכמה. וע"כ אפשר להתקיים רק חצי המלכות התחתונה שהיא תחת יסוד
ז"א. ודע שכל המדובר היא כאן מבחינת ג"ר דחכמה שאינה מאירה בתחתונה. אבל בחינת ו"ק דחכמה מאירה גם

בתחתונה. אמנם בחי' ו"ק דחכמה אינה מאירה לחצוניות, שה"ס עולם הזה.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / שמות / ספרא דצניעותא / פרקא קדמאה

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / שמות / ספרא דצניעותא / פרקא קדמאה

אות ט
זהר

ט) גלופי דגליפין כחיזו דחויא אריך, ומתפשט לכאן ולכאן, זנבא ברישא. רישא אחיד אכתפין, אעבר וזעים, נטר וגניז.
חד לאלף יומין זעירין אתגלייא, קולטרא בקטרוי, סנפירא בעדבוי, אתבר רישיה במיין דימא רבא, דכתיב שברת ראשי

תנינים על המים. תרין הוו, חד אתחזרי, תנינם כתיב חסר. ראשי, כד"א ודמות על ראשי החיה רקיע.

פירוש הסולם
ט) גלופי דגליפין כחיזו וכו': חקיקות החקיקות הוא כמראה נחש ארוך ומתפשט לכאן ולכאן, הזנב הוא בראש,
הראש מתאחד בכתפים, עובר וזועם שומר וגונז. אחד לאלף ימים קטנים מתגלה ההשגחה בתקונו. הסנפיר שהעולם
עומד עליו הוא בחלקו. ראשו נשבר במים של ים הגדול, שכתוב, שברת ראשי תנינים על המים. שנים היו, והוחזרו
אחד, שכתוב, תנינם, חסר הי' דלשון רבים, ואע"פ שכתוב ראשי הוא לשון יחיד, כמו שאתה אומר, ודמות על ראשי
החיה רקיע. הרי שנאמר ראשי עם י' אע"פ שהיא ראש חיה יחידה, אף כאן בתנין, אע"פ שנאמר ראשי, הוא ראש של
תנין אחד. קולטרא, פירושו השגחה, מלשון דעביד קומיס קליטר (וי"ר כ"ח) שפירושו ראש המשגיחים. בקטרוי,

 
פירושו עשיה ותקון, מלשון, קטורי בירי (מועד קטן יוד ע"ב). 

פירוש. המדובר הוא כאן, בסוד קו שמאל מבחינתו עצמו, שממנו נמשכים כל הדינים. ומדמהו לצורת תנין בים,
ולצורת נחש ארוך להיותו נמשך מקו שמאל דבינה עד המלכות הנקראת ים. וע"כ הוא ארוך. ועוד, כיון שהחכמה

 
מתגלית בקו שמאל, והחכמה נקראת ארוך, ע"כ קורא אותו, חויא אריך. 

וזה אמרו. גלופי דגליפין, דהיינו קו שמאל שממנו כל החקיקות שהם הדינים. כחיזו דחויא אריך ומתפשט לכאן
ולכאן, שהוא מתפשט לבינה ולמלכות, כנ"ל, וע"כ הוא ארוך מבינה עד מלכות. זנבא ברישא. הזנב שלו הוא בראש.
כי בקו שמאל נהפכו המדרגות, כי הסדר הוא ג"ר בראש ו"ק לאחר כך בגוף, וגזרא דדינא בסיום, המכונה זנב, וכדי
למחות הרשעים שהיו ממשיכים מג"ר דחכמה ממעלה למטה נעשה תקון בקו שמאל של הפיכת המדרגות שגזרא
דדינא עלה למעלה באפן שהסיום והזנב נעשה לבחינת ראש, ואחר כך הו"ק ואח"כ לבסוף הג"ר, (כמ"ש לעיל פרשת
וירא דף פ"ג ד"ה פנימיות ע"ש) הרי שזנבא ברישא. וז"ש, רישא אחיד אכתפין, שהראש שלו הוא בחינת כתפין,
כלומר שנסתלקו ממנו הג"ר שהוא ראש, ולא נשאר ממנו רק בחינת ו"ק דחכמה שהוא נבחן לכתפין. אעבר וזעים.
בשעה שעובר להשפיע חכמה הוא זועם בדינים, משום שאינו נגלה אלא על גזרא דדינא (כנ"ל וירא ס"ה ד"ה מה)
בסו"ה בערב היא באה. נטיר וגניז. שעל ידי הזעם שלו שומר, שהרשעים לא יקרבו להמשיך ממנו, וגונז הג"ר

 
דחכמה. 

ונודע שהחכמה מכונה אלף ימים, ובחינת ו"ק דחכמה מכונה אלף ימים קטנים. והמלכות ה"ס אחד לאלף ימים אלו,
ואין החכמה מתגלית בשום מדרגה אחרת זולתה. וז"ש, חד לאלף יומין זעירין, אתגליא קולטרא בקטרוי,
שבמלכות, שה"ס אחד לאלף ימים קטנים, מתגלה ההשגחה, שה"ס חכמה, על ידי תקוניו ומשמיענו שחוץ ממנה אין
החכמה מתגלה כלל, (כנ"ל בראשית א' דף רע"ו ד"ה ועוד כמה). ומלכות זו בשעה שהיא מגלית חכמה נקראת
סנפיר, שהעולם עומד עליו. שאין קיום לעולם זולת על ידי חכמה זו שהיא מגלית, וז"ש, סנפירא בעדבוי שהסנפיר
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שהעולם עומד עליו הוא בחלקו של מלכות זו שה"ס חד לאלף וכו' כמ"ש לעיל (ב"א י"ד ד"ה פירוש. ע"ש). 

ונודע שבביאת קו האמצעי להכריע וליחד ב' הקוין ימין ושמאל זה בזה, הוא עושה ב' פעולות שמתחילה פועל במסך
דמלכות דמדת הדין, ואח"כ פועל במלכות הממותקת במדת הרחמים, כנ"ל (פרשת לך דף י"ג ד"ה ונתבאר ע"ש, ואין
להכפיל הדברים). שבמסך דמדת הדין שמצמצום א' הרג את הנוקבא, ובמסך הממותק דמדת הרחמים מצמצום ב'
מחץ ראשו של הזכר, דהיינו שמיעטו מג"ר דג"ר והעמידו על ו"ק דג"ר, כמ"ש לעיל (פרשת בא דף ט"ו ד"ה ביאור,

 
ע"ש). 

וזה אמרו. תרין הוו, חד אתחזרו, שמבחינת קו שמאל הנ"ל נמשכו ב' תנינים, שהם לויתן ובת זוגו, אבל בסבת
המסך דחירק שהמשיך קו האמצעי סוד המלכות דמדת הדין נהרגה הנקבה, ונשאר תנין אחד, הזכר. אתבר רישיה
במיין דימא רבא, דהיינו שנתמעט לבחינת ו"ק דג"ר, ע"י המסך דחירק שבקו אמצעי דצמצום ב' שהוא מלכות
הממותקת שזה נבחן כמו שנשבר ראשו, דהיינו הג"ר שלו, ונעשה בו נקב, (כנ"ל פרשת בא דף י"ג ד"ה פירוש)
שזסו"ה, שברת ראשי תנינים על המים. שהכונה על תנין הזכר הנ"ל. ואין לשאול שכתוב תנינים לשון רבים. שהרי

תנינם חסר כתיב. שיורה על תנין אחד. וכן ראשי הוא כמו ראשי החיה, שהוא ג"כ לשון יחיד.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / שמות / תצוה / מאמר ב' השעירים

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / שמות / תצוה / מאמר ב' השעירים

אות קה
זהר

קה) וסימנך, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי. וכתיב, ויצא המן ביום
ההוא שמח וטוב לב. בההוא חולקא דנטיל, ואזיל ליה. ולבתר כד אתי מלכא עלאה, לבי מטרוניתא, מטרוניתא תבעת

עלהא, ועל בנהא, ועל עמא מן מלכא.

פירוש הסולם
קה) וסימנך אף לא וכו': והסימן שלך, הכתוב, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אשר עשתה כי אם אותי.
וכתיב, ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, באותו החלק שקבל, והלך לו. ואח"כ, כשבא המלך העליון לבית המלכה,

המלכה מבקשת עליה ועל בניה ועל העם, מן המלך.
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / שמות / תצוה / מאמר ב' השעירים

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / שמות / תצוה / מאמר ב' השעירים

אות קז
זהר

קז) וסימנך, בזמנא דגלותא כי נמכרנו אני וגו'. כי אין הצר שוה בנזק המלך. מאי בנזק המלך. כד"א, והכריתו את
שמנו מן הארץ ומה תעשה לשמך הגדול. דהא שמא עלאה, לא אתקיים בקיומיה, ודא איהו בנזק המלך.

פירוש הסולם
קז) וסימנך בזמנא דגלותא וכו': והסימן שלך, כי בזמן הגלות כתוב, כי נמכרנו אני ועמי וגו' כי אין הצר שוה בנזק
המלך. מהו בנזק המלך. הוא כמו שאתה אומר, והכריתו את שמנו מן הארץ ומה תעשה לשמך הגדול. כי שם הגדול

לא ימצא בקיומו. וזה הוא נזק המלך.
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / שמות / תצוה / מאמר ב' השעירים

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / שמות / תצוה / מאמר ב' השעירים

אות קח
זהר

קח) וכדין והמן נבעת מלפני המלך והמלכה כדין, נהירו דאנפין, וכל חידו אשתכח, וישראל נפקי לחירו, בההוא יומא.
כדין מההוא יומא ולהלאה, חירו וחדוה באתגליא, לשלטאה עלייהו, כדין בעי למחדי עמהון, מכאן ולהלאה, כמה דיהבו

ליה חולקא לאתפרשא מנהון, הכי נמי יהבין לשאר עמין, לאתפרשא מנהון לתתא.

פירוש הסולם
קח) וכדין והמן נבעת וכו': ואז, והמן שהוא הס"א נבעת מלפני המלך והמלכה, ואז כל הארת הפנים וכל שמחה
נמצא, וישראל יוצאים לחירות ביום ההוא, יוה"כ. אז מיום ההוא והלאה, חירות ושמחה בגלוי שולטות עליהם, אז
רוצה לשמוח עמהם. מכאן ולהלאה, כמו שנותנים לו, לס"א, חלק כדי שיתפרד מישראל כך נותנים לשאר העמים

חלק, שיתפרדו למטה מישראל.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / שמות / ויקהל / מאמר שלש משמרות

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / שמות / ויקהל / מאמר שלש משמרות

אות כב
זהר

כב) וקב"ה לית ליה ניחא עד דעאל לגנתא דעדן לאשתעשעא בנשמתהון דצדיקייא. וסימן כי נמכרנו אני ועמי וגו'.
ויאמר המלך מי הוא זה וגו', והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גנת הביתן וגו'.

פירוש הסולם
כב) וקב"ה לית ליה וכו': והקב"ה אין לו נחת עד שנכנס לגן עדן להשתעשע עם נשמות הצדיקים. והסימן ליחוד הזה,
הוא מה שאמרה אסתר שהיא המלכות למלך, שהוא ז"א, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד ולהרג ולאבד וגו', שה"ס
שליטת הדינים של קו השמאל, ויאמר המלך מי הוא זה וגו' ואמרה, המן הרע הזה, דהיינו הקליפה הנמשכת מקו
שמאל. ואז נעשה הזווג על מסך דחירק דמפתחא ואז נאמר, והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גנת הביתן. קם
היינו המשכת מוחין, כמ"ש, ותקם בעוד לילה. במשתה היין היינו מוחין דו"ק דחכמה, בחמתו, היינו בהתפעלות

מרוב הדינים שנמשכים מקו שמאל, אל גנת הביתן, היינו גן העדן.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / שמות / פקודי / היכל השלישי נוגה, נצח

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / שמות / פקודי / היכל השלישי נוגה, נצח

אות תקעב
זהר

תקעב) ובג"כ אקרי תא הרצים, אתר דאינון רצים רהטי, ואוחו לאגחא, ולנקמא נוקמין לקבל רצים אחרנין, דרהטי
לאבאשא ולאתרעא מזלין, לשלטאה עלייהו. ורזא דא, הרצים יצאו דחופים. רצים מסטרא דא, ורצים מסטרא דא,
ובגינהון, והעיר שושן צהלה ושמחה, או נבוכה. אי מקדמי אלין דהכא, העיר שושן שמחה. ואי מקדמי אלין דסטרא

אחרא, העיר שושן נבוכה.

פירוש הסולם
תקעב) ובגין כך אקרי וכו': ומשום זה נקרא, תא הרצים. שפירושו, מקום שהם רצים. כי רצים וממהרים ללחום
ולנקום נקמות. והם כנגד רצים אחרים, הרצים להרע ולהחליש המזלות של האדם, כדי לשלוט עליהם. וזה סוד,
הרצים יצאו דחופים. כי יש רצים מצד זה דקדושה, ויש רצים מצד זה דס"א. ובשבילם, או והעיר שושן צהלה ושמחה,
או נבוכה. אם מקדימים אלו הרצים דקדושה שבכאן, העיר שושן שמחה. ואם מקדימים אלו הרצים דסטרא אחרא,

העיר שושן נבוכה.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / שמות / פקודי / היכל הששי רצון, תפארת

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / שמות / פקודי / היכל הששי רצון, תפארת

אות תשמה
זהר

תשמה) תו ויבן, אסתכל בסטרוי, ואתקין וכוין כל רוחותיה, למזרע ולאשקאה ולאולדא, למעבד לה כל צרכוי, כמה
דאצטריך. ולבתר ויביאה, במה. בהאי צדיק. דכתיב, ובזה הנערה באה אל המלך, דהאי אמשיך לכלא, לסלקא

לאתעטרא בשלימו. הכא מניעו דכל חובין, הכא מניעו דכל תיאובתין בישין.

פירוש הסולם
תשמה) תו, ויבן אסתכל וכו': עוד יש לפרש, ויבן, שהמאציל הסתכל בצדדיו, והתקין וכיוון כל הצדדים של המלכות,
לזרוע, ולהשקות, ולהוליד, ולעשות לה כל צרכיה, כמו שצריך. ואח"כ ויביאה, שואל במה הביאה. ומשיב, בצדיק הזה,
דהיינו ביסוד, שכתוב, ובזה, דהיינו היסוד שנקרא, זה, הנערה באה אל המלך. כי הוא ממשיך הכל, להעלות ולעטר

בשלמות. כאן כח מניעת העונות. כאן כח מניעת כל תאות רעות.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / שמות / פקודי / היכל השביעי קדש קדשים

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / שמות / פקודי / היכל השביעי קדש קדשים

אות תשפט
זהר

תשפט) ת"ח, בהיכלין אלין, אית רזא עלאה גו מהימנותא. וכלהו חיוון רתיכין, כלהו משניין דא מן דא, לאתכללא אלין
באלין לטב, לאתקנא. וסימניך וישנה ואת נערותיה לטוב. בשבעה היכלין אלין, שלימו דעילא. כד אשתלים דא בדא,
ועאלו צלותין ובעותין. דמאן דידע לסדרא לון, לאתקנא לון לעילא. כד"א, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית

המלך.

פירוש הסולם
תשפט) תא חזי בהיכלין וכו': בוא וראה, בהיכלות אלו יש סוד עליון תוך האמונה, שהוא המלכות דאצילות המלובשת
בהם, שנקראת אמונה. וכל החיות והמרכבות כולם משונים זה מזה, כדי לכלול אלו באלו לטוב, לתקן אותן. וסימנך,
וישנה ואת נערותיה לטוב. בשבעה היכלות אלו, היא השלמות שלמעלה, כשנכללים ונשלמים זה מזה, ונכנסים בהם
תפלות ובקשות, של מי שיודע לסדר אותם, לתקן אותם למעלה, כש"א, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית

המלך.
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / שמות / פקודי / היכל השביעי קדש קדשים

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / שמות / פקודי / היכל השביעי קדש קדשים

אות תשצח
זהר

תשצח) את"ה, עטורא דסתימו דאתוון, כללא דכלהו כ"ב אתוון. ודא הוא א"ת. ה' דכליל לון מעילא, בהאי ה', וכניש לון
בגויה, ודא איהו א"ת ה'. וכד איהי בשלימו בההוא נהר דאחיד בה, סלקא לאתעטרא לעילא, ודא איהו רזא דכתיב,
ובזה הנערה באה אל המלך, וכדין את כל אשר תאמר ינתן לה. ודא איהו רזא ברוך אתה, ובעי לאתכוונא בהאי רזא,

ולקשרא רעותא בהאי רזא.

פירוש הסולם
תשצח) את"ה עטורא דסתימו וכו': אתה, יורה על העיטור של אותיות הסתומות, המאירות במלכות, אתה, הוא כלל
של כל כ"ב אותיות מן א' עד ת, וזה הוא א"ת מן אתה. ה' של אתה, יורה שזו הה' שהיא מלכות כוללת אותם, כ"ב
אותיות מלמעלה, מיסוד דז"א, ומאספם בתוכה. וזה הוא א"ת ה' שבמלה אתה. וכשהיא בשלמות בנהר ההוא, שהוא
יסוד דז"א, האחוז בה, היא עולה להתעטר למעלה, בז"א. וזה הוא סוד, שכתוב, ובזה, דהיינו ביסוד שנקרא, זה,
הנערה, שהיא מלכות, באה אל המלך, שהוא ז"א. ואז, כל אשר תאמר ינתן לה. וזה הוא סוד, ברוך אתה. וצריכים

לכוון בסוד הזה, ולקשר הרצון בסוד הזה, כשאומרים, ברוך אתה.
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / שמות / פקודי / היכל השביעי קדש קדשים

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / שמות / פקודי / היכל השביעי קדש קדשים

אות תשצט
זהר

תשצט) יי' אלהינו: דא איהו קשורא ויחודא דמלכא עלאה לעילא, בהאי, כד הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר
ינתן לה.

פירוש הסולם
תשצט) ה' אלקינו וכו': והכונה של, הויה אלקינו, הוא הקשר והיחוד של מלך העליון למעלה, דהיינו יחוד חכמה
ובינה, כי הויה הוא חכמה, אלקינו הוא בינה. בזה, כשהנערה באה אל המלך, שהוא ז"א, כל אשר תאמר ינתן לה,

שסובב על הארת חכמה בינה אלו, שינתן לה.
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / שמות / פקודי / היכל השביעי קדש קדשים

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / שמות / פקודי / היכל השביעי קדש קדשים

אות תתלא
זהר

תתלא) ורזא דא, הכי נמי קרבנא, דבעי לאודאה על ההוא קרבנא, כל חובוי וחטאוי, למיהב חולקא למאן דאצטריך.
קרבנא כלא לסטרא דא חולקא דקודשא, ררעותא דקודשא. ולסטרא דא, ההוא חולקא דאינון חובין, וחטאין דאתייהיבו
בהודאה על ההוא בשרא דקרבנא. כמה דכתיב, אם רעב שונאך האכילהו לחם וגו'. כי גחלים אתה חותה וגו', וסימניך

יבא המלך והמן אל המשתה. זכאה איהו מאן דידע ארחיה למהך בארח קשוט.

פירוש הסולם
תתלא) ורזא דא הכי נמי וכו': וזה סוד גם כן של הקרבן, שצריכים להתודות על קרבן ההוא כל עונותיו וחטאיו לתת
חלק למי שצריך, דהיינו לסטרא אחרא, כל הקרבן הוא לצד זה של הקדושה שהוא חלק הקרושה ורצון הקדושה.
ולסטרא אחרא זה, הוא חלק ההוא של אלו העונות והחטאים שניתנו בהוידוי על בשר ההוא של הקרבן. (כמו
שנתבאר לעיל, נח אות קי"ט ע"ש) כמו שכתוב, אם רעב שונאך האכילהו לחם וגו', כי גחלים אתה חותה וגו'. וסימנך

יבא המלך והמן אל המשתה. אשרי הוא מי שיודע דרכיו ללכת בדרך אמת.
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / ויקרא / תזריע / מאמר כוכבא דבטש ג׳ זמני בכוכבא

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / ויקרא / תזריע / מאמר כוכבא דבטש ג׳ זמני בכוכבא

אות מא/ב
זהר

מא/ב) עד דאתי צפרא, ואושיט לה מלכא חוטא דחסד, ורזא דמלה כמה דאמרינן, ויושט המלך לאסתר את שרביט
הזהב אשר בידו וגו׳. ולא תימא דלה בלחודהא אושיט לה מלכא דא, אלא לה, ולכל אינון דמתחברן בה. תא ונתחבר

כחדא. יתבו.

פירוש הסולם
מא/ב) עד דאתי צפרא וכו׳: עד שמגיע הבקר, והמלך מושיט לה חוט של חסד, שאז מתלבשת החכמה שבה בחסד
ונשלמת וסוד הדבר כמו שנאמר, ויושט המלך לאסתר אה שרביט הזהב אשר בידו. שהמלך, הוא ז״א, ואסתר, היא
המלכות. ושרביט הזהב, הוא חוט של חסד. שעם התלבשות בו החכמה שבמלכות נקרא, שרביט של זהב. ואל תאמר

שלה לבדה מושיט המלך השרביט של זהב, אלא לה, ולכל אלו שמתחברים בה. בא ונתחבר יחד. ישבו.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / ויקרא / בהר / מאמר שמיטה ויובל

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / ויקרא / בהר / מאמר שמיטה ויובל

אות כג
זהר

כג) אמר רבי שמעון, והא אשכחנא חצרים דאתמר ביה ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נכח בית המלך. ובכל אתר
המלך סתם, לא קודשא ב״ה. ותעמוד, אין עמידה, אלא צלותא. נכח בית המלך: נכח בית המקדש, דכל ישראל צריכין

לצלאה צלותא דלהון לתמן, למהוי נכח בית המקדש. הכא מאן חצר הפנימית. ודאי תרין אינון חצרות בית יי׳.

פירוש הסולם
כג) א״ר שמעון וכו׳: אר״ש, והרי מצאנו חצרים, שנאמר בו, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נכח בית המלך. ובכל
מקום שנאמר במגילה המלך סתם, זהו הקב״ה. ותעמוד, אין עמידה אלא תפלה. נכח בית המלך, היינו נכח בית
המקדש, שכל ישראל צריכים להתפלל תפלתם שמה, שתהיה נכח בית המקדש. וכאן, מה פירושו של חצר הפנימית.

וא״כ ודאי, שתים הם חצרות בית ה׳. שהם חיצונית ופנימית. ואתה אומר שבתי חצרים הם חיצונים.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / אדרא רבא / מאמר תקונא חמישאה דיג' ת״ד

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / אדרא רבא / מאמר תקונא חמישאה דיג' ת״ד

אות קלא
זהר

קלא) תקונא חמישאה. נפיק אורחא אחרא מתחות פומא, הה״ד לא החזיק לעד אפו. קום ר׳ יוסי. קם ר׳ יוסי, פתח
ואמר, אשרי העם שככה לו אשרי העם שיי׳ אלהיו. אשרי העם שככה לו. מהו שככה לו. כד״א, וחמת המלך שככה,

שכיך מרוגזיה.

פירוש הסולם
קלא) תקונא חמישאה וכו׳: התקון החמישי. יוצא אורח אחר מתחת הפה. ז״ש, לא החזיק לעד אפו. קום ר׳ יוסי. קם
ר׳ יוסי, פתח ואמר, אשרי העם שככה לו אשרי העם שה׳ אלקיו, שואל, אשרי העם שככה לו, מהו שככה לו. ומשיב,

הוא כמו שאתה אומר, וחמת המלך שככה. שפירושו שנשקט מרוגזו.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / אדרא רבא / מאמר תקונא חמישאה דיג' ת״ד

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / אדרא רבא / מאמר תקונא חמישאה דיג' ת״ד

אות קלג
זהר

קלג) ד״א, שככה, שמא דכליל כל שמהן, וקב״ה מעבר רוגזיה, ואנח ביה לזעיר אנפין, ומעביר על כל אינון דלבר.

פירוש הסולם
קלג) ד״א שככה שמא וכו׳: פירוש אחר. שככה, הוא שם הכולל כל השמות, שהקב״ה נשקט, כי מעביר רוגזו ועושה

 
נחת לזעיר אנפין. ונשקט, ומעביר רוגזו על כל אלו שבחוץ. 

פירוש. כי יש ב׳ מיני רוגז יש רוגז מדינין דנוקבא, שהוא מסבת עלית המלכות לבינה, שהבינה נתמעטת לו"ק בלי
ראש. שה״ס הזריעה שבנקודת החולם המובאה לעיל (ב״א ט״ו ד״ה ההוא) ויש רוגז מדינין דדכורא, שהוא מסבת
יציאת קו שמאל מטרם שמתיחד בימין, שה״ס הזריעה דנקודת השורק, (כמ״ש שם) או ע״י חטאי התחתונים שרוצים
להמשיך החכמה דקו שמאל ממעלה למטה, שעי״ז מפרידין קו שמאל מקו ימין, שאז נמשכים מקו שמאל דינים

 
קשים. שזה בחינת רוגז מדינין דדכורא. 

וז״ש (באות קל״א) מהו שככה לו, כד״א וחמת המלך שככה. אף כאן, שככה פירושו שכיך מרוגזיה. והיינו מרוגז
הדינים דנוקבא, דהיינו ממצב ו״ק בלי ראש. ולפי״ז יהיה פירוש הכתוב, אשרי העם שככה לו, שנשקט מדינין
דנוקבא, ונגלו לו ג״ר, שאז אשרי העם שה׳ אלקיו, שיש לו ג״ר שה״ס השם הוי״ה אלקים. וכן פירוש הכתוב, לא
החזיק לעד אפו, היינו דינין דנוקבא, כי יצא באמצע שבולת הזקן, אורח הפנוי משערות, שה״ס גילוי הג״ר, ע״י רוח

 
הנושב מן נקבי החוטם דז״א. 

וז״ש (באות קל״ב) ד״א שכיך ברוגזיה, ושכיך שבכאן, היינו מרוגז הדינין דדכורא, שהם הדינים הקשים דקו שמאל
בלי ימין, שה״ס חכמה בלי חסדים. והוא נשקט מהם בסבת רוגזו. כלומר שע״י המסך דחירק שבקו אמצעי, נגלה
הרוגז מבחינת המלכות שהיא ממעטת הקו השמאלי לו״ק, ואז, מסבת המיעוט ורוגז הזה הוא מתיחד עם קו ימין
והוא נשקט עי״ז מרוגז האחר, שהוא הדינין דשמאל (כנ״ל לך י״ג ד״ה ונתבאר ע״ש) ונמצא שהרוגז דדינים דמלכות,
השקיט הדינים דדכורא שמשמאל. וזהו שאומר, שכיך ברוגזיה, שברוגז דדינים דמלכות, נשקט ושכיך הדין והרוגז

 
דשמאל. 

וז״ש, הה״ד ואם ככה את עושה לי הרגני נא הרוג. כי האספסוף התאוו תאוה, ואמרו מי יאכילנו בשר. ופנימיות
הענין, היינו, שהאספסוף נתדבק בקליפה הנקראת קץ כל בשר, דרעותיה למיכל בשרא, שה״ס המשכת הארת
השמאל ממעלה למטה, שנקרא בשר (כמ״ש לעיל נח דף מ״ח ד"ה ת״ח ע״ש) ואז נמשכו דינים הקשים דשמאל בלי
ימין. שה״ס דינים דדכורא, שזסו״ה ויחר אף ה׳ מאד ובעיני משה רע. עד שאמר הרגני נא הרוג ואל אראה ברעתי.
וז״ש, דא הוא דיני דדינא, שדינים דשמאל אלו הם דינים קשים שבדינא, ועליהם נאמר, אשרי העם שככה לו,
שנשקט מדינים הללו. ואז, זוכים אל, אשרי העם שה׳ אלקיו, רחמי דרחמי. ולפי״ז יהיה הפירוש של לא החזיק לעד

 
אפו, על הרגז דדינין דדכורא, שעברו ע״י גילוי האורח שבשפה תתאה. 

וז״ש (באות קל״ג) ד״א, שככה, שמא דכליל כל שמהן, שהמלה שככה, הוא שם הכולל כל השמות, דהיינו שכולל ב׳
התקונים הנ״ל, הן ששכיך מרוגזיה, והן ששכיך ברוגזיה, שהתקונים נקראים שמות. ומפרש, וקב״ה מעבר רוגזיה
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דהיינו שמעביר דינין דנוקבא, ואנח ביה לזעיר אפין, שמגלה הג״ר ועושה נחת לז״א, והן ומעביר רוגזא דדכורא, על
כל אינון דלבר, דהיינו אותם שמבחוץ הדבוקים בשמאל, מעביר מהם הדינים שמייחד השמאל בימין ע״י גילוי הדינים
דמסך דחירק כנ״ל. באפן, אשר, אשרי העם שככה לו כולל ב׳ התקונים הן התקון דשכיך מרוגזיה. שהוא להוציא
הג״ר, והן התקון דשכיך ברוגזיה, שהוא לבטל ולהעביר הדינין דשמאל. ועד״ז לא החזיק לעד אפו, כולל ב׳ התקונים
הנ״ל שלא החזיק לעד אפו דדינין דנוקבא, וגילה האורח שבאמצעית שערות שפה תתאה. והן לא החזיק לעד אפו,
דדינין דדכורא, שמעביר הדינין דדכורא מאורח הזה שנתגלה בשפה תתאה, ע״י יחוד השמאל והימין, בסבת המסך

דחירק דקו האמצעי.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / שלח / מאמר המרגלים

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / שלח / מאמר המרגלים

אות עז
זהר

עז) ויספרו לו ויאמרו וגו׳. אמר רבי חייא, מ״ש הכא ויספרו, ולא כתיב ויגידו, או ויאמרו. אלא כל חד אוליף מלה
בלחודוי. ויגידו, בכל אתר רמז קא רמיז בחכמתא, והא אתמר. ויאמר, אמירה בעלמא. ויאמרו, הרהורא דלבא.

ויאמרו, תפקידתא. והא אוקימנא בכמה אתר. ויספרו, פרישותא דמלה בכל אתר.

פירוש הסולם
עז) ויספרו לו ויאמרו וגו׳: א״ר חייא מה השינוי כאן, שכתוב, ויספרו, ולא כתוב, ויגידו או ויאמרו. ומשיב, אלא כל
אחד פירש הדבר בפני עצמו. ויגידו. בכל מקום שכתוב ויגידו, רמז מרמז בחכמה. וכבר למדנו. ויאמר, היינו אמירה
בלבד. ויאמרו, פירושו הרהור הלב. ע״ד שכתוב ויאמר המן בלבו. ויאמרו פירושו נתינת פקודה. וכבר העמדנו בכמה

מקומות. ויספרו, פירושו בכל מקום, פרשת הדברים. שכל אחד ואחד פירש הדברים.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / שלח / מאמר לבושין דההוא עלמא

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / שלח / מאמר לבושין דההוא עלמא

אות רכט
זהר

רכט) א״ל, מלה דא שאילו קמי רב מתיבתא, תרין עולימין דאתלבשו ביננא, בתר דסבלו צערא על חובא, דלא אתחזי
לגלאה, ושאילו דא קמי רב מתיבתא. ואיהו אמר, דהא הוה בהאי עלמא הכי. מנלן. דכתיב ויהי ביום השלישי ותלבש
אסתר מלכות, אתלבשת בההוא דיוקנא דההוא עלמא. מלכות: דא רוחא דקודשא, דהא מלכות שמיא, נשיב רוחא,

מההוא רוחא דאוירא דההוא עלמא, ואתלבשא ביה אסתר.

פירוש הסולם
רכט) א״ל מלה דא וכו׳: א״ל, דבר זה שאלו ב׳ עלמים, דהיינו נערים, לפני רב מתיבתא, שנתלבשו ביננו אחר שסבלו
צער על חטא שאינו ראוי לגלותו, ושאלו זה לפני רב מתיבתא. והוא אמר, שהיה בעולם הזה כך. מאין לנו. כי כתוב,
ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, שפירושו, שנתלבשת באותה הצורה של עולם ההוא. מלכות, פירושו רוח
הקדש, כי מלכות שמים, דהיינו מלכות דז״א הנקרא שמים, נושבת רוח, מרוח ההוא של אויר עולם ההוא, ונתלבשה

בו אסתר.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / שלח / מאמר לבושין דההוא עלמא

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / שלח / מאמר לבושין דההוא עלמא

אות רל
זהר

רל) וכד עאלת קמי מלכא אחשורוש, וחמא ההוא לבושא דנהורא, דיוקנאה אדמי למלאך אלהים. פרחה מניה נשמתא
לפום שעתא. מרדכי אוף הכי, דכתיב ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. לבוש מלכות, ודאי, דיוקנא דההוא
עלמא. וע״ד כתיב, כי נפל פחד מרדכי עליהם. פחד מרדכי, ולא פחד אחשורוש. אמר רבי שמעון, כמה מתיקין אינון

מלין, זכאה חולקי, והא ידענא דצדיקייא בהאי עלמא, מתלבשן בלבושא דאקרי לבוש מלכות, והכי הוא ודאי.

פירוש הסולם
רל) וכד עאלת קמי וכו׳: וכשנכנסה לפני מלך אחשורוש. וראה לבוש ההוא של אור, צורתה נדמה לו למלאך אלקים.
ופרחה נשמתו ממנו לרגע. מרדכי, גם כן, לבש לבוש של עולם ההוא, שכתוב, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש
מלכות. לבוש מלכות ודאי, דהיינו צורה של עולם ההוא. וע״כ כתוב, כי נפל פחד מרדכי עליהם. פחד מרדכי, ולא פחד
אחשורוש. כלומר, לא מטעם שגדלו אחשורוש, אלא מפני הלבוש שלו שמעולם ההוא. אר״ש, כמה מתוקים הם אלו

הדברים, אשרי חלקי. והריני יודע, שצדיקים בעולם הזה מתלבשים בלבוש, שנקרא לבוש מלכות. וכך הוא ודאי.

34

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle



22.2.2018 אור הסולם

https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / שלח / מאמר לבושין דההוא עלמא

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / שלח / מאמר לבושין דההוא עלמא

אות רלא
זהר

רלא) א״ל, אוירא דג״ע, נשיבו דרוח קודשא אינון, ומתלבשן ביה צדיקייא, כגוונא דהוו בהאי עלמא. ולבתר, רוח
קודשא שראת, על רישא דכל חד וחד. ואתעטר ואתעבידא ליה עטרא. וכך הוה למרדכי, דכתיב בלבוש מלכות,
דיוקנא דההוא עלמא. ולבתר ועטרת זהב גדולה, דא עטרת, דשריאת על רישיהון דצדיקייא בההוא עלמא. כד קבילו
ישראל אורייתא, כגוונא דא הוה להון. עד דחבו, דכתיב בהו, ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. אתפשטו

מההוא לבושא.

פירוש הסולם
רלא) א״ל אוירא דגן עדן וכו׳: אמר לו, האויר של גן עדן, הוא נשיבת רוח הקדש, ומתלבשים בו הצדיקים, כעין שהיו
בעולם הזה. ואח״כ, רוח הקודש שורה על ראש כל אחד ואחד, ונתעטר בו, ונעשה לו עטרה. וכך היה למרדכי, שכ׳
בלבוש מלכות, שפירושו בצורה של עולם ההוא, ואח״כ, ועטרת זהב גדולה, זו היא העטרה השורה על ראש
הצדיקים בעולם ההוא. כשקבלו ישראל את התורה, היה להם ג״כ כעין זה. דהיינו לבוש של עולם ההוא, עד שחטאו,

שכתוב בהם, ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. דהיינו שנתפשטו מלבוש ההוא.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / שלח / מאמר ראשית עריסותיכם חלה

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / שלח / מאמר ראשית עריסותיכם חלה

אות שח
זהר

שח) דמסטרא דימינא, דתמן י׳ דאיהו חכמה, שרותא דשמא דידוד, דאיהו אחזי זכותא על בנהא מימינא, דתמן רמ״ח
פקודין דעשה. מסטרא דאת ה׳ בתראה, דאיהי לשמאלא דגבורה, דתמן לא תעשה, דאינון שס״ה, דתמן נדונין רשעים

גמורים, תמה לון זכות אבות, ואתהפך לון שם יהו"ה, הוה״י. ואוליפנא מהמן הרשע, וכל זה איננו שוה לי. ע״כ.

פירוש הסולם
שח) דמסטרא דימינא דתמן וכו׳: כי מצד ימין, ששם י׳ שהיא חכמה, כי החכמה בימין והבינה בשמאל, שהם י״ה.
שהוא ראשית שם הויה, השכינה, מראה זכות על בניה, בשעת שמקבלת מימין, ששם רמ״ח מצות עשה, שה״ס
חסדים. ומצד אות ה׳ אחרונה של הויה, שהיא לשמאל מגבורה, כי המלכות נבנית מצד שמאל, ומטרם שמקבלת
מימין, ששם לא תעשה, שהם שס״ה, שהם בשמאל, ששם רשעים גמורים נדונים, להם תמה להם זכות אבות, שאין
להם חסדים מחג״ת הנקראים אבות. ומתהפך להם שם הויה, אל הוה"י, דהיינו למפרע הרומז על דין, ולמדנו מהמן

הרשע, שאמר וכל זה איננו שוה לי. שבסופי תיבות מרומז הוה״י. מכאן שמורה על דינים (ע״כ רעיא מהימנא).
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / קרח / מאמר מחרים נכסיו לכהן

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / קרח / מאמר מחרים נכסיו לכהן

אות מז
זהר

מז) מאן דכעיס, דאית ליה בכעס סם המות, דעליה אוקמוה מארי מתניתין, כל הכועס כאילו עובד ע"ז. בגין דסטרא
אחרא אתוקדת בב"נ. ובההיא בעירא דיהיב לכהנא אתפרש חרם מניה, וסמאל אל אחר חרם, ונוקבא דיליה קללה,
כלולה מכל קללות שבמשנה תורה. וקב"ה בריך בכל אורייתא כלא, וכל ברכאן מימינא, דאחיד בה כהן. ובגין דא כל
חרם צריך למיהב ליה לכהנא, דאיהו אכיל ליה בנורא, ושצי ליה מעלמא, ושכיך אשא משמאלא בימינא, דאיהו מייא,

וביה וחמת המלך שככה.

פירוש הסולם
מז) מאן דכעיס דאית וכו': מי שכועס, שיש לו בהכעס סם המות, שעליו העמידו בעלי המשנה, כל הכועס כאלו עובד
עבודה זרה, משום שהסטרא אחרא שורפת בהאדם. ובאותה בהמה שנותן לכהן נתפרש החרם ממנו. סמאל אל
אחר, הוא חרם. והנוקבא שלו, קללה, הכלולה בכל הקללות שבמשנה תורה. והקב"ה ברך בכל התורה כולה, וכל
הברכות הן מימין, שהכהן אחוז בו. ומשום זה כל חרם צריך לתת לכהן, שהוא שורפו באש ומכלהו מן העולם. ואש

דשמאל שככה בימין, שהוא מים. ובו וחמת המלך שככה.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / חקת / מאמר וידבר העם באלקים ובמשה

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / חקת / מאמר וידבר העם באלקים ובמשה

אות ע/א
זהר

ע/א) רבי יצחק פתח, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות וגו'. מגלת אסתר ברוה"ק נאמרה, ובגין כך כתובה בין
הכתובים. ויהי ביום השלישי, דאתחלש חילא דגופא, והא קיימא ברוחא בלא גופא, כדין ותלבש אסתר מלכות. מאי
מלכות, אי תימא בלבושי יקר וארגוונא, הא לאו הכי אקרי. אלא ותלבש אסתר מלכות, דאתלבשת במלכות עלאה

קדישא, ודאי לבשה רוח הקדש.

פירוש הסולם
ע/א) ר' יצחק פתח וכו': רי"פ, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות וגו'. מגלת אסתר נאמרה ברוח הקדש, וע"כ
כתובה בין הכתובים. ויהי ביום השלישי, שנחלש כח הגוף, מחמת התענית, ועמדה ברוח בלא גוף, אז ותלבש אסתר
מלכות. מהו מלכות, אם תאמר בלבושי יקר וארגמן, אלו אינן נקראים כן. בשם מלכות. אלא ותלבש אסתר מלכות,

פירושו, שנתלבשה במלכות העליונה הקדושה, ודאי שלבשה רוח הקודש, כי המלכות נקראת רוח הקודש.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / חקת / מאמר וידבר העם באלקים ובמשה

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / חקת / מאמר וידבר העם באלקים ובמשה

אות ע/ב
זהר

ע/ב) מאי טעמא זכתה להאי אתר. בגין דנטרא פומה דלא לחוואה מדי. הה"ד אין אסתר מגדת מולדתה. ואוליפנא כל
מאן דנטיר פומיה ולישניה, זכי לאתלבשא ברוח דקודשא. וכל מאן דסטי פומיה למלה בישא, הא ודאי ההוא מלה

בישא עליה. ואי לאו, הא נגעים, או צרעת, דמוקדן כחויא עליה, והא אוקמוה.

פירוש הסולם
ע/ב) מאי טעמא זכתה וכו': מהו הטעם שזכתה למקום זה, דהיינו למלכות, הוא משום ששמרה פיה שלא להגיד
כלום. ז"ש אין אסתר מגדת מולדתה. ולמדנו כל מי ששומר פיו ולשונו, זוכה להתלבש ברוח הקודש. וכל מי שמטה פיו
לדבר רע, הרי ודאי, שדבר ההוא הרע עליו. כלומר אם מדבר לשון הרע כנחש הקדמוני הרי אותו הנחש שולט עליו.
וע"כ ישראל שדברו באלקים ומשה, שלח עליהם נחשים השרפים. ואם לא, הרי נגעים או צרעת שורפת כנחש, בא

עליו. וכבר העמדנו.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / פנחס / מאמר הקשת

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / פנחס / מאמר הקשת

אות מא
זהר

מא) ובההוא זמנא סליק מניה רוגזא דבריה, וחמת המלך שככה, ויימא לה מלכא בצלותא דעמידה קמיה, מה שאלתך
וינתן לך ומה בקשתך. בההוא זמנא, שאלתא על פורקנא דילה, ובנהא עמיה, הה"ד תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי
בבקשתי. אבל קשת דאתחזיא בעלמא בגלותא, דעבדא איהו, זמנין דנפיק בשלימו, כד בנוי מכשירין עובדוי, ולזמנין

לא אשתכח בשלימו, כד בנוי לא מכשרין עובדוי.

פירוש הסולם
מא) ובההוא זמנא סליק וכו': ובזמן ההוא, שרואה הקשת, שהיא המלכות, הולך ממנו הכעס מבנו, וחמת המלך
שככה. ויאמר לה המלך, בתפילת העמידה לפניו, מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך. בזמן ההוא היא מבקשת על
הגאולה שלה ושל בניה עמה. ז"ש, תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. אבל קשת הנראה בעולם בזמן הגלות, היא
של העבד, דהיינו מטטרון, כלומר שהארת הזווג של מעלה מתלבשת במטטרון, והוא הנושא של ג' גווני הקשת, שהם
ג' קוין. ופעמים היא יוצאת בשלמות, כשבניו מכשירים מעשיהם. ולפעמים אינה נמצאת בשלמות, כשבניו אינם

מכשירים מעשיהם.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / פנחס / מאמר בערב היא באה ובבקר היא שבה

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / פנחס / מאמר בערב היא באה ובבקר היא שבה

אות קמא
זהר

קמא) מנלן. מצדיקו של עולם, דיהיב לה רשו, למשרי גו צדיקי בהאי עלמא. ויתבא עמהון, ככלה גו קשוטהא. וצדיקא
דעלמא חמי, וחדי בהאי. אבל בין דרועי דבעלה שכיבת, ואתהדרת למהוי בהדייהו, ותבת לבעלה. כד"א, בערב היא
באה ובבקר היא שבה. בערב היא באה, לגבי בעלה. ובבקר היא שבה, לגבי צדיקייא דעלמא. וכלא ברשותא דבעלה.

פירוש הסולם
קמא) מנלן מצדיקו של עולם וכו': מאין לנו זה, מצדיק העולם, שהוא יסוד דז"א, שנתן למלכות רשות לשרות תוך
הצדיקים בעולם הזה, ויושבת עמהם ככלה בתכשיטיה, וצדיק העולם רואה, ושמח בזה. אבל בין זרוע בעלה שוכבת,
שה"ס קו ימין וקו שמאל, שהם חסד וגבורה דז"א, וחוזרת משם להיות עם הצדיקים, ואח"כ חוזרת לבעלה. כש"א
בערב היא באה ובבקר היא שבה. בערב היא באה אל בעלה. דהיינו בחצות לילה, שאז היא זווג השמאל, ובבקר,

שהיא מלאה בחסדים מזווג הימין, היא שבה אל צדיקי העולם. והכל הוא ברשות בעלה, ז"א.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / פנחס / מאמר בערב היא באה ובבקר היא שבה

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / פנחס / מאמר בערב היא באה ובבקר היא שבה

אות קמב
זהר

קמב) ומשה כך אמר, הנני נותן לו את בריתי, כמה דצדיק דלעילא נותן, אוף אנא הנני נותן, מתנה למהדר מתנה
איהי. ובגין ברית דא, רווח כהונה עלאה. ואי לא תהא בהדיה, לא אתקשר פנחס בדרגא דכהונה עלאה, דהא ברית

דבקא איהו תדיר בימינא עלאה. וימינא עלאה דא, זמין למבני בי מקדשא, דאיהו ברית.

פירוש הסולם
קמב) ומשה כך אמר וכו': ומשה אמר כך. הנני נותן לו את בריתי, שה"ס המלכות. כמו שהצדיק שלמעלה נותן, אף
אני, הנני נותן מתנה על מנת להחזיר המתנה. כלומר, כמו שצדיק שלמעלה נותן על מנת להחזיר, דהיינו בערב היא
באה ובבקר היא שבה כנ"ל, אף משה כן. ומשום ברית הזה הרויח כהונה עליונה, שה"ס חסד, ואם לא היתה עמו
המלכות, לא היה נקשר פנחס במדרגת כהונה עליונה. כי הברית היא בחינת המלכות כשהיא דבקה תמיד בימין

העליון. שהוא חסד דז"א, וימין העליון הזה עתיד לבנות את בית המקדש, שהוא ברית, דהיינו המלכות.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / פנחס / מאמר ד' קליפין דסהרין לד' חיון

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / פנחס / מאמר ד' קליפין דסהרין לד' חיון

אות רסג
זהר

רסג) לעילא באילנא דחיי, לית, קליפין. כי אין לבא אל שער המלך בלבוש שק. לתתא אית קליפין במטטרון, דאיהו
בדיוקנא דעמודא דאמצעיתא. דבזמנא דקודשא בריך הוא לבר ממלכותיה, אתכסי בגדפין ואנפין דעבד דיליה, הה"ד

וירכב על כרוב ויעף.

פירוש הסולם
רסג) לעילא באילנא דחיי וכו': למעלה בעץ החיים שהוא ז"א, אין קליפות. כי אין לבא אל שער המלך בלבוש שק.
למטה במטטרון, יש קליפות, שהוא מטטרון, הוא בצורה של עמוד האמצעי, שהוא ז"א, כי בזמן שהקב"ה הוא לחוץ
מן המלכות שלו, דהיינו בעת שהמלכות היא בגלות, הוא מתכסה בפנים וכנפים של העבד שלו, שהוא מטטרון, ז"ש

וירכב על כרוב ויעף. שהוא מטטרון הנקרא כרוב, ונקרא רכב כנ"ל.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / פנחס / מאמר אברים הפנימים

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / פנחס / מאמר אברים הפנימים

אות תג
זהר

תג) וכד חובין מתרבין על אברים, ועל ערקין דלבא, דאיהו כרסייא דדינא. אתמר בלבא, והמלך קם בחמתו ממשתה
היין, דאיהו יינא דאורייתא. ובזמנא דכנפי ריאה נשבין על לבא, וחמת המלך שככה. דתרין כנפי ריאה, והיו הכרובים

פורשי כנפים למעלה סוככים בכנפיהם על הכפרת, דא כפורתא דלבא.

פירוש הסולם
תג) וכד חובין מתרבין וכו': וכשהעונות מתרבים על האברים, ועל עורקי הלב, שהוא כסא דין, נאמר בלב, והמלך קם
בחמתו ממשתה היין, שהוא יין של תורה. ובזמן שכנפי ריאה נושבים על הלב, נאמר, וחמת המלך שככה. כי שתי

 
כנפי ריאה, ה"ס והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה סוככים בכנפיהם על הכפרת. זו היא כפרת הלב. 

פירוש הלב ה"ס ל"ב נתיבות החכמה, דהיינו חכמה דשמאל דבינה, והוא אש שורף בנ"ל, מחמת שבעת גילוי החכמה
מתלוים עמה דינים קשים לשרוף את הרשעים והחיצונים וכל הרוצים לקרב להמשיך החכמה ממעלה למטה (כנ"ל
אדרא רבא אות רי"ט) והדינים אינם נשקטים עד שמתחילה שליטת החסדים, דהיינו סוד הרוח שב' כנפי ריאה
נושבות כנ"ל. וזסו"ה והמלך קם, כי הארת החכמה נקראת קימה. ואומר שהמלך קם בחמתו, דהיינו בעת שמתגלים
דינים הקשים שעם הארת החכמה. מבית משתה היין, שקימה זו היא מבחינת משתה היין, שהוא חכמה שבשמאל.
(כנ"ל ב"ב דף ל"ז במראות הסולם בד"ה ובהאמור ע"ש) וז"ש, ועל ערקין דלבא דאיהו כורסיא דדינא, אתמר בלבא,
והמלך קם בחמתו, כי הארת חכמה שבלב, שה"ס הארת חכמה שבשמאל הבינה, אינה מאירה אלא בזמן הופעת
דינים קשים. שז"ס והמלך קם, בהארת חכמה, בחמתו. בדינים קשים. ממשתה היין, דאיהו יינא דאורייתא, יורה,
שהמדובר הוא בהארת חכמה, שז"א, שנקרא תורה, ממשיך אותה. שהוא חכמה דשמאל של הבינה. והדינים אינם
נשקטים אלא בזמן שמתחלת שליטת החסדים כנ"ל. וז"ש, ובזמנא דכנפי ריאה נשבין על לבא, וחמת המלך שככה.

דהיינו בזמן שליטת הרוח דכנפי ריאה שהוא חסד.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / פנחס / מאמר אברים הפנימים

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / פנחס / מאמר אברים הפנימים

אות תד
זהר

תד) ובמאי וחמת המלך שככה. בגין וישמע את הקול, דא קול תורה, קול דק"ש. וידבר אליו, בצלותא דפומא, דאיהו
אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך.

פירוש הסולם
תד) ובמאי וחמת המלך וכו': ובמה וחמת המלך שככה, משום וישמע את הקול, זה קול תורה, קול דקריאת שמע,
שהוא קו האמצעי, שהוא חסדים, המיחד ימין ושמאל זה בזה, תחת שליטת החסדים. ואז נשקטים הדינים כנ"ל
בדבור הסמוך. וידבר אליו, שה"ס גילוי חכמה שבמלכות, הנקראת דבור, הוא בתפלה שבפה, שהוא אדני שפתי

תפתח, ופי יגיד תהלתך. שהיא המלכות.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / פנחס / מאמר אברים הפנימים

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / פנחס / מאמר אברים הפנימים

אות תו
זהר

תו) אמר בוצינא קדישא, ודאי רעיא מהימנא, דרגא דילך איהי, דביה וחמת המלך שככה. אשרי העם שככ"ה,
בגימטריא משה. אמר ליה, בריך אנת בוצינא קדישא, בוצינא דדליק קמי מלכא ומטרוניתא. נר יי', איהי נשמה דילך.

פירוש הסולם
תו) אמר בוצינא קדישא וכו': אמר המאור הקדוש לרעיא מהימנא, ודאי רעיא מהימנא, המדרגה שלך היא, שבה,
וחמת המלך שככה. כי מדרגת רע"מ, הוא קו האמצעי שהוא ז"א הנקרא קול, שעל ידו נשקטו הדינים כנ"ל. אשרי
העם שככה, בגימטריא משה. אמר לו רע"מ, ברוך אתה מאור הקדוש, כי אתה נר הדולק לפני המלך ומטרוניתא, נר

ה', היא הנשמה שלך.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / פנחס / מאמר ב' הקרבנות

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / פנחס / מאמר ב' הקרבנות

אות תקסה
זהר

תקסה) כד מטי זמן צלותא דמנחה, בערב היא באה. הה"ד, ותבא אליו היונה לעת ערב. בגין דמנחה שלוחה היא
לאדוני, בגלותא דעשו, והנה גם הוא אחרינו. ועוד לאדוני, דא איהו אדון כל הארץ, ודא צדיק, מתמן יוסף הצדיק, בכר
שורו הדר לו. דעתיד לנפקא מניה משיח בן אפרים. ובגיניה אתמר והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסובינה

אלמותיכם ותשתחוינה לאלומתי. ובצדיק, כל הכורע כורע בברוך.

פירוש הסולם
תקסה) כד מטי זמן וכו': כשמגיע זמן תפלת המנחה, שה"ס בערב היא באה, דהיינו היחוד לפנות ערב. ז"ש, ותבא
אליו היונה לעת ערב. כי היונה היא המלכות. משום שמנחה שלוחה לאדוני בגלות עשו. כי ערב ה"ס גלות. והנה גם
הוא אחרינו. דהיינו שז"א בא אחרינו לגאול אותה מן הגלות. ועוד לאדוני, זהו, אדון כל הארץ, שזה צדיק, דהיינו יסוד.
כי משם, מבחינת הזווג המנחה שלעת ערב, נאמר על יוסף הצדיק בכר שורו הדר לו. כי יחוד המנחה הוא משליטת
השמאל שנקרא ערב, וכיון שמנחה היא שלוחה לאדוני, ליסוד, שהוא יוסף, ע"כ נעשה גם יוסף בחינת בכור שור,
שהוא קו שמאל. שעתיד לצאת ממנו משיח בן אפרים. כי משיח בן דוד הוא בחינת ימין, ומשיח בן אפרים הוא בחינת
שמאל, ובשבילו, בשביל משיח בן אפרים, נאמר, והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסובנה אלמותיכם ותשתחוינה
לאלמתי. כי משיח בן אפרים נקרא אלם בגלות. ובצדיק אמרו, כל הכורע כורע בברוך. וע"כ נאמר מצדו, ותשתחוינה

לאלמתי. שהיא משיח.

47

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle



22.2.2018 אור הסולם

https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
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כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / במדבר / פנחס / מאמר חג הסכות

אות תתכח
זהר

תתכח) תיבת נח, מני קב"ה, לאעלא עמיה שנים שנים שבעה שבעה זכר ונקבה, לקרבנא, לאגנא על נח, ועל כל אינון
דעאלין עמיה לתיבה. אוף הכי אלין דמנטרין חגין וזמנין, דאינון ימים טובים, שנים שנים שבעה שבעה, שנים שנים
תרין יומין דר"ה, ותרין יומין דשבועות, ובגין דאינון תרין מנייהו בספק, הא אית שני ימי הפורים באתרייהו. שבעה

שבעה, ז' יומין דפסח, ז' יומין דסוכות. נח לקבל יום השבת, והאי איהו מכל החי.

פירוש הסולם
תתכח) תיבת נח מני וכו': בתיבת נח, צוה הקב"ה, להכניס עמו שנים שנים שבעה שבעה זכר ונקבה, להיות לקרבן
להגין על נח ועל כל אלו שנכנסו עמו לתיבה. אף כך, אלו השומרים חגים וזמנים, שהם ימים טובים, הם שנים שנים
שבעה שבעה, שנים שנים הם ב' ימים דראש השנה וב' ימים דשבועות, ומשום שאלו השנים דשבועות הם מחמת
ספק, הרי יש שני ימי הפורים במקומם. שבעה שבעה, הם, שבעת ימי הפסח, ושבעת ימי סוכות. נח הוא כנגד יום

השבת. וזה הוא שכתוב מכל החי. כי שנים שנים ושבעה שבעה הם ביחד בחשבון ח"י.
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כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / דברים / שופטים / מאמר ד' מיתות לסמאל

אות ד
זהר

ד) נרתקא דחרבא אדני. תמן אשתכח דינא. בק"ש ידוד. חרבא דקב"ה, עלה אתמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות
בידם. בצדיק חי עלמין, כליל ח"י ברכאן, דביה אדני שפתי תפתח, ופי ביה עאל חרבא בנרתיקה, וחמת המלך שככה,

ומתחברין תרין שמהן יאהדונהי.

פירוש הסולם
ד) נרתקא דחרבא אדני וכו': הנרתק של החרב, דהיינו הכלי שטומנים בו החרב, הוא השם אדני. שם, באדני,
נמצאות אותיות דין. כי באדני יש אותיות א' דין. בקריאת שמע, ה"ס הויה, שהוא חרבו של הקב"ה, כנ"ל בדבור
הסמוך. עליה נאמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, כמ"ש לעיל. בצדיק ח"י העולמים כלולות שמונה עשרה
ברכות, כלומר שע"י הצדיק, שהוא יסוד דז"א נעשה זווג ז"א ומלכות דגדלות, שה"ס שמונה עשרה ברכות, שבתפלת
העמידה. דביה אדני שפתי תפתח, ופי, שהיסוד פותח את המלכות שנקראת אדני. ובו, ביסוד, נכנסת החרב
בנרתיקה, שה"ס זווג הויה, באדני, שנעשה ע"י היסוד וחמת המלך שככה. כי כבר נתבערו הקליפות ביחוד דקריאת
שמע, ועתה בתפלת העמידה אין עוד אחיזה להן ונשקט הכעס, ומתחברים ב' השמות יאהדונה"י, שהוא שילוב ב'

שמות, הויה אדנ"י.
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כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / דברים / שופטים / מאמר ד' מיתות לסמאל

אות י
זהר

י) אמר בוצינא קדישא, ודאי ישראל אינון עצים יבשים באורייתא, בגין דאחידו באש דהדיוט, לאו אינון כדקא חזי,
למעבד בהון ניסא, מיד דאנת נחיתת עלייהו באורייתא, בגינך נחת עלייהו אילנא דחיי, ומצוה דאיהו נר יי' ואחידת
בהון ויהון חיין. ואומין עכו"ם דעלמא, אתוקדן בההוא נר, והאי איהו דאמר נביא, ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת

ישראל כי אתך אני וגו'.

פירוש הסולם
י) אמר בוצינא קדישא וכו': אמר המאור הקדוש שהוא ר"ש. לרעיא מהימנא, ודאי ישראל הם עצים יבשים בתורה כי
משום שאחוזים באש של הדיוט אינם ראוים שיעשה להם נס. ומיד שאתה יורד עליהם בתורה, בשבילך יורד עליהם
עץ החיים, שהוא ז"א, ומצוה, שהיא מלכות, שהיא נר ה', ואוחזת בהם והם יחיו. ואומות העולם עכו"ם, יהיו נשרפים

 
בנר ההוא. וזה שאמר הנביא, אל תירא עבדי יעקב אל תחת ישראל כי אתך אני וגו'. 

ביאור המאמר. כבר ידעת שזו"ן מצד אצילותם אינם ראוים למוחין, משום שמלכות דצמצום א' רובצת עליהם שאינה
ראויה לקבלת אור, ובאפן זה, לא היה קיום לזו"ן ולכל העולמות הנמשכים מהם ע"כ בכדי שהעולם יוכל להתקיים,
העלה המאציל את המלכות לבינה. ונעשית אחת עם הבינה, ואז נעשו זו"ן ראוים למוחין, (כמ"ש לעיל ב"א דף ז' ד"ה
וכבר ע"ש). וכל זה, אם התחתונים הולכים בדרך הישר. אבל אם התחתונים חוטאים, יש רשות לסטרא אחרא
להתדבק בזו"ן ולגלות בחינת המלכות דצמצום א' שיש בכלים דזו"ן, ואז מסתלקים כל האורות. וכל זמן שהס"א
דבוקה במלכות זו ויונקת ממקום החסרון הזה שבזו"ן, אז אין תקוה שזו"ן יוכלו לקבל מוחין להשפיע אל העולמות.
ולפיכך אין שום עצה אלא להמית את הסטרא אחרא זו שנתדבקה בזו"ן. ואז אפשר לזו"ן להשפיע שוב חיים אל
העולמות. ושני אלה באים כאחד כי עם תקון זו"ן שימשיכו החיים, מתים הס"א (כמ"ש באות ו') שמא דהויה, מיתה

 
לסמאל. שבהתתקן שם הויה, דהיינו המוחין דזו"ן, מתים הס"א שהיו אחוזים במקום החסרון שלהם. 

אמנם להמית הס"א ולהמשיך החיים אל זו"ן והעולמות, אי אפשר עד שימיתו אותו, בד' מיתות, סקילה, שרפה, הרג,
וחנק. כי אינו מתבטל לגמרי עד שיעברו עליו ד' מיתות אלו. והענין הוא, כי כדי להחזיר המוחין לקדמותם בשלמות,
צריכים ד' מיני תקונים. תקון הא' הוא להפרידו מדבקות המלכות דצמצום א', כי כל זמן שהס"א דבוק שם אין לחשוב
אפילו מבחינת תקון. וזה עושים בסוד מוקש שמשימים לו (כנ"ל וארא אות ק"ט) כי מעלים את המלכות לבינה,
ומקבלת הבינה דינים דמלכות ואז נמשך גם הס"א לינק מן החסרון שבבינה, ועוזב את החסרון שבמלכות והוא נפרד
ממנה. כי כל תקות הס"א הוא להאחז במדרגות עליונות. וכיון שהס"א נתדבקה בחסרון הבינה, אז מורידים המלכות
מן הבינה, והבינה חוזרת לשלמותה, והס"א נפרדת גם מאחיזת הבינה. ותקון זה נקרא זרקא, כי זורקים המלכות
למעלה שתתדבק בבינה. וכן נבחן למיתת סקילה. כי המלכות מכונה אבן, וזריקתה למעלה להדבק בבינה, נופל

 
כוחה על ראש הס"א, כי עי"ז הוא נפרד מן המלכות דצמצום א'. שלולא זה אין מציאות לשום תקון. 

תקון הב' הוא, כי אחר ירידת המלכות מן הבינה, יוצא בה קו השמאל, ושוב נאחז הס"א בהארה זו דשמאל למשוך
אותה ממעלה למטה שבזה שוב סותם את האורות, והשמאל אינו יכול להדבק עם הימין. ונעשית מחלוקת ביניהם
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(כנ"ל אד"ר אות רי"ד) ובזה הוא מחטיא את התחתונים, בסו"ה יעלו שמים ירדו תהומות. כמ"ש שם. וכדי לגרשו
משם יורד מקו שמאל דבינה אש שורפת, שלא יוכל הס"א לקרב לינק משם, בסוד והזר הקרב יומת. ותקון זה נקרא
מיתת שרפה לס"א. אמנם עוד אינו מספיק, שהשמאל יתיחד עם הימין, ויפתחו האורות. אלא שמספיק להפריד

 
הס"א שלא יוכל לינק משמאל, מחמת שהוא אש שורפת. 

תיקון ג', וכדי לפתוח האורות, צריכים לתקון דקו אמצעי, שהוא ימעט את הג"ר דשמאל, שאז נכנע השמאל ומתיחד
עם הימין, וכיון שקו אמצעי ממעט את ג"ר דשמאל נהרגת הס"א, שכל חיותה היא מדביקות בשמאל. שז"ס רותה
בשמים חרבי, כי המסך דחירק, שה"ס החרב הממעטת ג"ר דשמאל, הנה עיקר פעולתה היא בשמים, שה"ס קו
אמצעי, למעלה, אבל לבסוף על אדום תרד, שבחרב הזו נהרגת הס"א כי נחרבה יניקתה. ותקון זה נקרא מיתת
הרג, שהס"א נהרגת בחרב, שהוא ע"י קו האמצעי. אמנם עוד לא נשלם בזה ביטול הס"א לגמרי, כי אין הס"א
מתבטלת לגמרי אלא בהארת חכמה, וכיון שמדרך קו האמצעי, שהוא ז"א, להמשיך רק חסדים, ע"כ עוד נשאר איזה

 
כח לס"א, כי יש לו עוד מקום חסרון להתאחז בו. 

תקון ד', וכדי להחניק את הס"א לגמרי צריכים ליחוד ז"א ומלכות, כי מקום גילוי החכמה הוא במלכות, ומקום גילוי
החסדים הוא בז"א, וכשמתיחדים שניהם נעשו ז"א ומלכות לאחד, וכן הארת החכמה והארת החסדים נעשו לאחד,
ואז נחנקת הס"א לגמרי, שלא נשאר לה מקום ריקן וחסרון בקדושה להאחז בו. ותקון זה נקרא מיתת חניקה, כי
הס"א נחנקת מחוסר נשימה מן הקדושה, ועוברת מן העולם, אלא אם התחתונים יחזרו לסורם יחיו שוב את הס"א ע"י
עונותיהם. והנה נתבארו סוד ד' מיתות, סקילה שריפה הרג וחנק, שאין הס"א עובר מן העולם, טרם שיעברו עליו ד'

 
מיתות אלו. 

וז"ש (באות ז') לדון בסקילה לסמאל באבן דאיהי י', שהסקילה ה"ס י' דהוי"ה, והאבן היא מלכות שנקראת אבן, וע"י
שזורקים את האבן, עד מקום הי' דהויה, הי' דהוי"ה סוקלת את הס"א, והוא נפרד מן הקדושה כנ"ל. וגם המלכות
שעלתה לבינה בסוד הי', נקראת ג"כ, י' שנכנסה באור הבינה ונעשה האור לאויר (כנ"ל ב"א דף מ"ד ד"ה בקע). וסוד
הי' דהויה היא א"א ואו"א, כי המלכות עולה עד הבינה שבראש דא"א, ובינה ותו"מ דראש א"א יוצאים מחמת זה
מראש דא"א לבחינת חג"ת דא"א, שנקראים ידים, ואח"כ שמורידים המלכות מן הבינה, ובינה ותו"מ דראש א"א
חוזרים לראש, מעלים גם כן, התחתון שלהם, שהוא החג"ת דא"א אל מדרגת ראש דא"א, ונעשו חב"ד דא"א. שז"ס
שאו ידיכם קדש. כי בזה נושאים הידים מבחינת גוף לבחינת ראש. ולולא עלית המלכות לראש א"א, לא היו חג"ת
דא"א ראוים לאור להיותם בחינת ז"א דא"א, שהוא התכללות מז"א דאצילות. ולפיכך נבחן שידים אלו זורקות האבן
לראש הס"א, וסוקלות אותו. כי ע"י המוחין שמקבלים נסקל הס"א (כנ"ל באות ו') שמא דהויה מיתה לסמאל ונחש

 
וחיים לישראל. 

וז"ש (באות ז') זריק לה לגביה בחמש אצבען דאינון ה', ובקנה דדרועא דאיהו ו', ובכתף דתמן ה'. כי כשעולות
הידים לראש א"א, נעשה בכל יד ע"ס, חב"ד חג"ת נהי"מ שהאצבעות, נעשו חב"ד, וה"ס ה' דהויה, וקנה הזרוע,
נעשה חג"ת, שה"ס ו' דהויה, והקבורת המחוברת לכתף, נעשית נהי"מ שבהם המלכות, שה"ס ה' אחרונה דהויה.
וכל ע"ס אלו יצאו בסבת עלית המלכות לבינה דא"א וירידתה, ע"כ נבחן שהם זורקים האבן על ראש הס"א וסוקלים
אותו. וז"ש, שה' ו' ה' שביד, הם הזורקים את האבן. ונודע, שידים דא"א, נעשו מוחין לז"א, וז"ש, וזריק לה לגביה
מחשבה, דאיהו שמא מפרש, יוד הא ואו הא, כי הידים דא"א נעשו מחשבה, לז"א, שה"ס המוחין המרומזים בהויה
במילוי אלפין, הנקרא שם המפורש. שהם הסוקלים את הס"א, בסוד, שמא דהויה מיתה לסמאל. כנ"ל. והנה נתבאר
תקון הא' שהוא מיתת סקילה לס"א. שבאה מן הי' דהויה, מכח עלית המלכות לבינה של י' הזו, וירידתה משם. ועתה

 
מבאר ענין מיתת השרפה הבאה מן ה' דהויה. 

וז"ש (באות ח') לדון בשרפה לסמאל וכו' לאוקדא לסמאל בשכינתא עלאה בעץ דאיהו תפארת וכו'. כי אחר שירדה
המלכות מן הבינה דא"א, היא יורדת מבינה שבכל המדרגות, ואז יוצא בבינה, שה"ס ישסו"ת, קו שמאל שהוא לוהט
עם רוב הדינים שבו, שהוא אש שורפת, כדי להפריד הס"א, שלא תמשיך החכמה ממנו ממעלה למטה. ועיקר פעולתו
לשרוף את הס"א נעשה כשהקו האמצעי ממשיך הדינים ההם למקומו (כנ"ל פקודי אות שע"ו) וז"ש, לאוקדא לסמאל
בשכינתא עלאה, שהיא בינה, שבקו שמאל שלה אש שורפת, בעץ דאיהו תפארת וכו', שפעולת השריפה היא בעת
שהאש נאחז בקו האמצעי שנקרא תפארת, ואז הוא שורף הס"א. וז"ש, דבזמנא דאש של גבוה, דהיינו האש דקו
שמאל דבינה, נחית ע"ג עצים דקרבנא, ששם מקום גילוי של הדינים ההם, אז והזר הקרב יומת, שהס"א הקרב לינק
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מקו שמאל תיכף ישרף ויומת. והנה נתבאר ענין תקון הב', שהוא מיתת שרפה הבאה מן ה' דהויה, דהיינו מקו שמאל

 
דישסו"ת. ועתה מבאר ענין מיתת ההרג, הבאה מן ו' דהויה, שהיא קו האמצעי. 

וז"ש (באות ב') לדון בסייף למאן לסמאל, הה"ד, כי רותה בשמים חרבי הנה על אדום תרד. שהוא בעת שקו
האמצעי מיחד ימין ושמאל, שלא יוכל ליחדם זולת ע"י שממעט הג"ר דקו שמאל (כנ"ל לך דף י"ג ד"ה ונתבאר)
שמיעוט הזה נעשה בשמים. אמנם הס"א נהרגת מחמתו מחמת שכל חיותו הוא מג"ר דשמאל אלו, ונחשב כמו
שנחתך ראשו דס"א, כי הג"ר נקראות ראש. וזסו"ה רותה בשמים חרבי, כי המסך דחירק מעביר הג"ר דשמאל
בשמים, ושם השמאל מתגדל על ידי זה, כי נתחבר בחסדים דימין, ומאיר בהארה גדולה, אבל הראש דס"א, נכרת
מחמת מיעוט הג"ר הללו, וז"ש, הנה על אדום תרד. שהוא סמאל שרו של אדום. וז"ש, (באות ג') חרב דקב"ה, י'
רישא דחרבא, ו' גופא דחרבא, הא הא תרין פיפיות דילה, הי' היא שורש החרב, כי הי' היא שורש הכל. אבל גוף
החרב הוא הו', שהיא ז"א, קו האמצעי, שהוא הפועל וממעט את ג"ר דשמאל כדי ליחדו עם הימין. אמנם הוא ממעט
בכח המסך דחירק, בב' פעולות, מתחילה בכח המלכות, ואח"כ בכח המלכות הממותקת בבינה (כנ"ל לך דף י"ג ד"ה
ונתבאר) וז"ס ב' פיות החרב, שבהם כורת וממעט את הג"ר דשמאל, שהם ה' עלאה, דהיינו, מלכות הממותקת בה'
עלאה, וה' תתאה, דהיינו המלכות עצמה. וז"ש צדק צדק תרדוף, חתכין תרין דינין דהיינו ב' כחות המיעוט, דינא
מפי ב"ד דלעילא, שה"ס בינה, ודינא מפי ב"ד דלתתא, שה"ס מלכות. ומהכא אשתמודע אין אדם נוקף וכו',
כלומר, שהמלכות אינה ממעטת הג"ר מכחה עצמה אלא מכח הבינה. כי אחר שנמתקה בבינה, אינה פועלת עוד כלום

 
מכחה עצמה. כי בחינתה עצמה נגנזת. 

וז"ש (באות ד') נרתקא דחרבא אדני תמן אשתכח דינא, שאע"פ שאמרנו ה' ה' ב' פיות שלה, אין הפירוש בזווג הויה
אדני אלא בבחינת הויה, מטרם שנזדווג עם אדני, כי אז נמצאים הדינים בבחינת מלחמה עם הס"א והדינים שבב'
ההין הם חותכים הראש דס"א כנ"ל. אבל בשם אדני תמן אשתכח דינא, דהיינו שהדין שבמלכות נתעלה ונמתק כל
כך עד שנעשה שם קדוש אדני, כי השם אדני הוא אותיות א' דין. ולפיכך נבחן שהוא נרתק להויה, כלומר שהזווג הויה
אדני הוא אחר שכלו כל המלחמות, והחרב המרומזת בהויה נכנסת לנדנה, כי אין עוד קליפות ללחום עמהם. וז"ש,
בק"ש הויה חרבא דקב"ה, שהיחוד שבקריאת שמע הוא בבחינת חרבו של הקב"ה לכרות ראש הס"א, כי בק"ש אין
עוד היחוד בשלמות בבחינת ג"ר, מחמת שיש עוד מלחמות עם הס"א לכרות ראשו בחרב, וכן לחנוק אותו עם יחוד
התחתון שבבשכמל"ו, כלהלן, אבל ביחוד הוי"ה אדני שבתפילה, כבר כלו כל המלחמות, והחרב, שה"ס הויה, שי'
ראש החרב, וו' גוף החרב, וה' ה' ב' פיפיות שלה, כנ"ל, אותה החרב נכנסת לנרתיקה שהוא השם אדנ"י. שז"ס
היחוד הויה אדני שבתפלת שמונה עשרה, שאין צריכים יותר לכלי מלחמה. וז"ש בצדיק ח"י עלמין, שהוא יסוד דז"א,
כליל ח"י ברכאן, שהוא בזווג דתפלת שמונה עשרה ברכות, דביה, אדני שפתי תפתח. ופי, ביה עאל הרבא
בנרתיקה, כי כמו שהחרב יש לה ב' פיות מטעם הדין של בינה ומלכות, כן בדין המתוק של אדני יש כנגדם ב' פיות
דבינה ומלכות, להכניס בהם ב' פיות החרב. שז"ס אדני שפתי תפתח, שהוא פה אחד ופי יגיד היא פה השני, ואז
וחמת המלך שככה. כי כלו כל המלחמות. ומתחברין תרין שמהן יאהדונהי. והנה נתבאר מיתת הרג, בחרב. ועתה

 
מבאר מיתת חנק. 

וז"ש (באות ה') זרקא תמן קו י' כריכא ביה, זרקא ה"ס זריקת המלכות לבינה, כנ"ל במיתת סקילה, ואומר תמן קו,
שקו האמצעי המייחד ימין ושמאל משמש ג"כ בזרקא הזה, כי המסך דחירק שבו הוא ג"כ מכח המלכות דמפתחא,
(כנ"ל לך דף י"ג ד"ה ונתבאר) שה"ס זריקת המלכות לבינה. וז"ש, י' כריכא ביה, שסוד הי' הנכנסת לאור ונעשה
אויר, כרוכה בקו האמצעי. וקו, ו' דאתפשטא מניה, הקו ה"ס ו' דהיינו קו האמצעי, המתפשט מכח י' זו וממעט
השמאל, ואח"כ מיחד ימין ושמאל, (כמ"ש שם) ביה תפיס לסמאל, בה, בי' הכרוכה על הקו, תופס את סמאל, כי י' זו
ה"ס המוקש שמשימים לס"א, כנ"ל במיתת סקילה, שע"י המוקש הזה תופש אה הס"א, ואה"כ מביא עליו ד' מיתות.
ועתה מבאר ענין החנק. וישאוהו במוט בשנים. שמקרא זה רומז על סמאל, שהיה אחוז בעצת מרגלים, והם נשאו
את סמאל, במוט בשנים. שואל, מאי מוט דההוא רשע, כלומר, מהו המוט, שאותו רשע סמאל נאחז בו, שעליו כתוב
וישאוהו במוט. ומשיב, אדם שה"ס מ"ה, דאיהו יוד הא ואו הא שהוא בגי' מ"ה, המרמז על המוחין דז"א, וד' אתוון
הויה, פשוטה בלי מלוי, הרומזת על המלכות, שהם ביחד מ"ט, בחושבן מ"ט אתוון דאינון בשית תיבין דיחודא
עלאה, שבק"ש, שהוא יחוד ז"א, ובשית תיבין דיחודא תתאה, שבבשכמל"ו, שהוא יחוד המלכות, דאינון ו' ו',
הרומזות על חג"ת נה"י דז"א, ועל חג"ת נה"י דמלכות. והאי הוא וישאוהו במוט, שסמאל היה נאחז אז במ"ט אותיות
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שביחוד ז"א ויחוד המלכות. בשנים, בפרודא מנייהו, בשנים, פירושו בב' ווין שבז"א ושבמלכות, שהם היו אז בפרוד
מן המוחין האלו, מחמת אחיזת סמאל. וז"ש, בלא א' באמצע ו"ו, כי הא' שבאמצע ואו יורה על המוחין ועל היחוד של
ו' מלים דק"ש, עם ו' מלים דבשכמל"ו, וכיון שסמאל נאחז במוט, שהם המוחין דז"א ומלכות, ע"כ היו אלו ב' ווין
בפרוד, כי סמאל ובת זוגיה עולם הנפרדים, כי הם, בכל מקום אחיזתם, עושים פירוד בין ז"א ומלכות. ועל זה רומז
בשנים, שז"א ומלכות היו שנים בלי יחוד, מחמת אחיזת ס"א. אבל ואו עם א', יורה על המוחין דז"א שמקבל מבינה,
אשר אז הוא מיחד ימין ושמאל, ועושה יחוד עליון בק"ש ויחוד תחתון בבשכמל"ו, כמ"ש לעיל (ואתחנן אות ס"ו) ואז
הואו, היא חבל לחנוק בו את סמאל. וז"ש (באות ו') בחבל דיחנק בה אחידן ה"א ה"א, בה' אצבען דיד ימינא ובה'
דיד שמאלא. כי הואו, מיחדת ב' ההין דהויה, שהן בינה ומלכות שיאירו זו בזו, ע"י זה שמיחד ב' הידים שהם ימין
ושמאל, ואז נעשה ב' יחודין דק"ש, שבהם נחנק הס"א. וז"ש ו' חבל, י' חניקה דלהון, שהו' ה"ס החבל הפועל

 
החניקה ע"י ב' היחודין, והחניקה עצמה ה"ס י' הכרוכה על הו' דזרקא. כי זולתה לא היו נמשכים המוחין, כנ"ל. 

וז"ש (באות ו') שמא דהויה מיתה לסמאל ונחש, וחיים לישראל, דהיינו המוחין הנמשכים בסוד ד' אותיות הויה
ובהויה במילוי אלפין הנ"ל, הוא מיתה לסמאל, כי בזה נפסק כל חיותו. וחיים לישראל. כי החיים של ישראל ממיתים

הס"א. וכן להיפך. ובג"ד ראו עתה וכו'.
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / דברים / תצא / מאמר מוציא שם רע

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / דברים / תצא / מאמר מוציא שם רע

אות א
זהר

א) וענשו אותו מאה כסף וגו'. פקודא דא, לדון בדין, מוציא שם רע. הה"ד, וענשו אותו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי
הוציא שם רע על בתולת ישראל. רבנן, והאי איהו בתר נשואין, דאמר לא מצאתי לבתך בתולים, ולאו כל שם רע
שקול, דמרגלים דאפיקו שום ביש על ארעא, אתענשו בגינה, ומיתו ולא זכו לה. ואתתא קרקע איהי בארעא, כמה

דאוקמוה, אסתר קרקע עולם היתה.

פירוש הסולם
א) וענשו אותו מאה כסף וגו': מצוה זו, היא, לדון בדין מוציא שם רע. ז"ש, וענשו אותו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה
כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. אמר רעיא מהימנא, חכמים, זהו הוא אחר הנשואין, שהרי אמר, לא מצאתי לבתך
בתולים. ואין כל שם רע שוה, כי המרגלים שהוציאו שם רע על הארץ, נענשו בשבילה, ומתו ולא זכו לה. ואשה היא

קרקע בארץ, לפיכך נחשבו המרגלים כמו מוציא שם רע על אשה. כמו שהעמידו אסתר קרקע עולם היתה.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / דברים / תצא / מאמר מוציא שם רע

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / דברים / תצא / מאמר מוציא שם רע

אות ב
זהר

ב) ואי תימרון שום ביש עלה, דאסתאבת באחשורוש, וזכתה לאתלבשא בה רוחא דקדשא הה"ד ותלבש אסתר
מלכות. הא אמר קב"ה, אני יי' הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים. ורוחא דקדשא שכינתא הות, דאיהי

שם דאתלבשת באסתר.

פירוש הסולם
ב) ואי תימרון שום וכו': ואם תאמרו שם רע על אסתר, שתאמרו שהיא נטמאה באחשורוש, ועם זה זכתה שיתלבש
בה רוח הקדש, שהיא מלכות. ז"ש ותלבש אסתר מלכות, וא"כ הרי אתם מוציאים שם רע על המלכות, והרי אמר
הקב"ה, אני הויה הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים. שזו היא השכינה, שנקראת שם, וכבוד, ותהלה,

ורוח הקדש הוא השכינה והוא שם שנתלבשה באסתר. ואיך תאמרו שנמטאה באחשורוש.
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / דברים / תצא / מאמר מוציא שם רע

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / דברים / תצא / מאמר מוציא שם רע

אות ו
זהר

ו) ורבנן מארי מתניתין, מטרוניתא אתמר בה ומלכותו בכל משלה, בתר דאתלבשא ביה אסתר, שליטת אסתר על
אחשורוש ואומתיה. ואתמר בהו והרוג בשונאיהם. ואי תימא דאתייחד עמה. אף על גב דהוו בביתא חדא, ח"ו. אלא,

כגוונא דיוסף, דאתמר ביה, ותנח בגדו אצלה, ולא לבושו, אלא בגדו, לישנא דבוגדים בגדו.

פירוש הסולם
ו) ורבנן מארי ממניתין וכו': והחכמים בעלי המשנה, אמרו, שהמטרוניתא, שהיא מלכות, נאמר בה, ומלכותו בכל
משלה, שהיא מושלת גם על הקליפות, וע"כ אחר שנתלבשה אסתר במלכות, בסו"ה ותלבש אסתר מלכות, שלטה
אסתר על אחשורוש ואומתו. ונאמר בהם והרוג בשונאיהם. ואם תאמר שנתיחד עמה אחשורוש. חס ושלום, אע"פ
שהיו בבית אחד לא נתיחדה עמו, אלא כמו יוסף, שנאמר בו ותנח בגדו אצלה. שאינו נאמר לבושו, אלא בגדו, שהוא

לשון בוגדים בגדו. שהיא בחינת חיצי חיצוניות שלו, שיש בה אחיזה לקליפה.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / דברים / תצא / מאמר מוציא שם רע

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / דברים / תצא / מאמר מוציא שם רע

אות ז
זהר

ז) והכא סתרא רברבא. ובגין דא, אסתר: לישנא דסתראה, אתה סתר לי, שכינתא אסתירת לה מאחשורוש, ויהיב ליה
שידה באתרה, ואתהדרת איהי בדרועיה דמרדכי. ומרדכי דהוה ידע שמא מפרש, ושבעין לשון, עבד כל דא בחכמתא.
ובגין דא אוקמוה מארי מתניתין, דאפילו בלא דא, אית ליה לב"נ קודם דיתיחד עם אתתיה, למללא עמה, בגין דשמא

שידה אתחלפא באתתיה.

פירוש הסולם
ז) והכא סתרא רברבא וכו': וכאן סתר גדול. ומשום זה אסתר הוא לשון סתר ככתוב, אתה סתר לי. כי השכינה
הסתירה מאחשורוש, ונתנה לו שדה במקומה, והיא חזרה לזרועו של מרדכי. ומרדכי שהיה יודע שם המפורש, וע'
לשון, עשה כל זה בחכמה. ומשום זה העמידו בעלי המשנה, שאפילו בלי זה, יש לאדם לדבר עם אשתו קודם

שמתיחד עמה, משום, אולי נתחלפה אשתו בשדה.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / דברים / תצא / מאמר מוציא שם רע

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / דברים / תצא / מאמר מוציא שם רע

אות ט
זהר

ט) ובאתרא דשכינתא תמן, כמה סגולות תמן. ובגין דאסתר אתלבשת שכינתא בה, חזיא הות למעבד עמה כמה
סגולות. כגוונא דשרה, קב"ה נטיר לה, בגין שכינתא דהות עמה, נטיר לה מפרעה, ואפילו לבושה ותכשיטיה בכלהו
שוי קב"ה סגולות, בגין שכינתא. ובגין דא, אתא פרעה לסנדלא, מחא ליה עמיה. והכי נמי בכל תכשיטין דילה. בכל

תכשיט ותכשיט דהוה נגע ביה, מחי ליה, עד דאתפרש מנה ההוא טמא, ואחזר לה לבעלה.

פירוש הסולם
ט) ובאתרא דשכינתא תמן וכו': ובמקום שהשכינה שם, כמה סגולות שם, וע"כ משום שהשכינה נתלבשה באסתר,
היתה ראויה להעשות עמה כמה סגולות. כמו שרה, שהקב"ה שמר אותה, ומשום שהשכינה היתה עמה שמר אותה
מפרעה, ואפילו לבושה ותכשיטיה, כולם עשה הקב"ה סגולות, בשביל השכינה שהיתה עמה, ומשום זה כשבא פרעה
לגעת בסנדל שלה, הכה אותו המלאך עם הסנדל, וכן בכל התכשיטים שלה, בכל תכשיט ותכשיט שהיה נוגע בה היה

התכשיט מכה אותו, עד שנפרד ממנה אותו הטמא, והחזירה לבעלה.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / דברים / תצא / מאמר מוציא שם רע

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / דברים / תצא / מאמר מוציא שם רע

אות י
זהר

י) ואי בתכשיטין דילה כך, כ"ש מאן דנגע בגופא. ואפילו באצבע דילה, לסטרא דיחודא, והזר הקרב יומת. דקב"ה לא
יהיב ליה רשו למקרב גבה, הה"ד אני יי' הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן.

פירוש הסולם
י) ואי בתכשיטין דילה וכו': ואם בתכשיטים שלה היה כך, כל שכן מי שנגע בגופה, ואפילו באצבעה, לשם צד היחוד,

שאז, והזר הקרב יומת. כי הקב"ה לא נתן לו רשות לקרב אליה. ז"ש, אני ה' הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / דברים / תצא / מאמר להכרית זרעו של עמלק

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / דברים / תצא / מאמר להכרית זרעו של עמלק

אות קיא
זהר

קיא) כגוונא דאית בישראל ארבע אנפין, יעקב, ישראל, רחל, לאה. ישראל עם לאה, יעקב עם רחל, לקבל, ופני נשר
לארבעתם. הכי אית ארבע אנפין לעמלק, קסם, ונחש, עמל, ואון. עמל רשים בעמלק. והמן דהוה מסטרא דעמלק,
ישוב עמלו בראשו. וכל אלופי עשו מעמלק הוו. ולעילא עמלק, סמאל. עמל, נחש, און, ומרמה. דמפתי ליה לב"נ

למחטי לקב"ה. קס"ם, ק' מן עמלק ס"ם מן סמא"ל. נח"ש, א"ל מסמאל.

פירוש הסולם
קיא) כגוונא דאית בישראל וכו': כמו שיש בישראל ארבעה פנים, יעקב, ישראל, רחל, לאה, אשר ישראל ולאה הם
דכר ונוקבא, ויעקב עם רחל הם דכר ונוקבא. ואלו הד', הם כנגד ופני נשר לארבעתם, דהיינו כנגד ד' פנים שבנשר, כי
יעקב וישראל הם בחינת נשר שהוא קו האמצעי. כך יש ד' פנים לעמלק, שהם, קסם ונחש, עמל ואון. אותיות עמל
רשום בעמלק, והמן, שהיה מצד עמלק נאמר עליו ישוב עמלו בראשו. וכל אלופי עשו היו מעמלק. ועמלק למעלה הוא
סמאל. שיש גם בו ד' פנים שהם, עמל, נחש, און, מרמה. המסיתים את האדם לחטוא אל הקב"ה. קסם, הוא ק' מן

עמלק, סם מן סמאל, נחש, אל מסמאל (חסר הסיום).
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / זהר חדש / תרומה / מאמר זהב ירקרק זהב סגור זהב תחתון

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / זהר חדש / תרומה / מאמר זהב ירקרק זהב סגור זהב תחתון

אות לב
זהר

לב) ושמא דיליה איקרי זהב ירקרק, ורזא דא אוקמוה חברייא, אסתר ירקרקת היתה. גוון אתרוג, וכולא חד. זהב דא,
איהו רישא בסתימו, אע"ג דאיהו באתגליא לגבי זהב עילאה. עד דאתמשכא ושריא לרישא דגבריאל, כמה דאוקימנא.

ובג"כ כלא איהו ברזא עילאה, ואתמשכא ההוא רזא לתתא, כלא כגוונא חד.

פירוש הסולם
לב) ושמא דיליה אקרי וכו': תחילת המאמר מובא בזהר תרומה (אות ת"ג) זהב עלאה, שהוא זהב דז"א, הוא בסוד
סתום, והשם שלו הוא זהב סגור, שהוא סגור מעין שאינה שולטת בו. זהב תחתון, שהוא זהב של המלכות, הוא בגלוי
יותר, ע"כ. וכאן הוא ממשיך ואומר, ושמא דיליה איקרי זהב ירקרק. שהשם של זהב של המלכות, נקרא זהב ירקרק.
וז"ס שהעמידו החברים, אסתר ירקרקת היתה, דהיינו גוון אתרוג, והכל אחד. שגוון אתרוג וגוון זהב הוא אחד. זהב
זה, של המלכות, הוא ראש בסתום. אע"פ שהוא נבחן שהוא בגלוי כלפי זהב עליון שהוא ז"א. עד שנמשך ושורה
לראש של גבריאל, כמו שהעמדנו. ומשום זה הכל הוא בסוד עליון, בסוד ז"א, ונמשך הסוד ההוא למטה, למלכות

 
ולגבריאל. הכל באפן אחד. 

פירוש הארת החכמה שבשמאל המאיר בכל שלמותו בהתלבשות החסדים, נקרא זהב. ומאיר בראש דז"א, דהיינו
בג"ר דז"א ובראש של המלכות. ושואל שם (באות ת"ג) מה בין האי להאי, מה ההפרש בין זהב שבראש ז"א לזהב
שבראש המלכות. כיון ששניהם הם הארת החכמה שבשמאל ומשיב, זהב עלאה הוא ברזא סתימא, שהזהב העליון
דז"א, הוא בסוד סתום, דהיינו שהארת החכמה סתומה ואינה מאירה בו. כי ז"א הוא תמיד בחסדים מכוסים מחכמה,
ושמא דיליה איהו, זהב סגור, דהיינו שהוא סגור מלהאיר. סגור וסתום מכלא, וכו'. שהוא סגור וסתום לגמרי. זהב
תתאה של המלכות איהו באתגליא יתיר, כי במלכות הוא המקום לגילו החכמה, וע"כ החכמה מגולה בה יותר
מבז"א, ושמא דיליה אקרי זהב ירקרק וכו' אסתר ירקרקת היתה, גוון אתרוג. וכולא חד, שירקרק וגוון אתרוג הוא
אחד. שהיא הגוון של גילוי הארת החכמה שבמלכות הנקראת אסתר. אמנם זהב דא איהו רישא בסתימו, שהזהב
הזה של המלכות הוא עוד סתום ואינו מגולה, אע"ג דאיהו באתגליא לגבי זהב עלאה, אע"פ שכלפי הזהב של ז"א
היא נחשבת כמגולה, עכ"ז עודו סתום בה, כי אין הארת החכמה מתגלה במלכות גופה, אלא במרכבה שלה שה"ס ד'
המלאכים מיכאל גבריאל אוריאל רפאל (כנ"ל בז"ח בראשית אות ל"ח) וז"ש, עד דאתמשכא ושרייא לרישא

דגבריאל, שהוא בחינת קו השמאל שבמרכבת המלכות, ובו מתגלה הארת החכמה לגמרי. כמו שהעמדנו. וכו'.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / זהר חדש / שיר השירים / מאמר קישוטי כלה

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / זהר חדש / שיר השירים / מאמר קישוטי כלה

אות קנט
זהר

קנט) וכד אתחברת ואתכלילת בתורה שבכתב בחדוה, בחבורא חדא, דנשיק דא בדא ברחימו, אתקפת ביה, ואמרה
ליה בחביבו, כמה יקירין חביבותיך, מחמרא דילך, דאתקיף בי רחימו דילך, עד דרוי לי חמר דרחימו, לאתתקפא בך,

קישוטא דאתקשטת אורייתא דעל פה בעולימתהא, לאתחברא באורייתא דבכתב.

פירוש הסולם
קנט) וכד אתחברת ואתכלילת וכו': וכשהיא מתחברת ונכללת בתורה שבכתב בשמחה, בחבור אחד, שנושקים זה
את זה באהבה, מחזקת בו, ואומרת לו באהבה, כמה יקרים דודיך מיין שלך, שהאהבה שלך אחזתני, עד שהעלמות
הרוו אותי יין האהבה להתחזק בך, שהוא עדי, שהעדתה התורה שבעל פה בעלמותיה, כדי להתחבר בתורה

 
שבכתב. 

פירוש. נודע שב' מצבים הם במלכות במצב הא' היא בחכמה בלי חסדים, כמו קו שמאל, ואינה יכולה לעמוד בו, כי
החכמה אינה מאירה בלי חסדים, וע"כ באה למצב הב', שאז היא מתוקנת לקבלת החסדים מז"א (כמ"ש בפלפה"ס
אות פ"ח) אמנם אין הכלים דמצב הב' מוכשרים לקבלת החכמה, וע"כ כדי לקבל חכמה, היא משמשת בכלים דמצב
הא' שנשארו בה. אבל אינם יכולים להתתקן בגופה עצמה, להיותם כלים דאחורים, ולא פנים, לפיכך נפרדים ממנה
ומתלבשים בז' המלאכים, מיכאל גבריאל רפאל אוריאל צדקיאל יופיאל רזיאל, וה"ס שבע הנערות הראויות לתת לה,
למלכות. ובשעה שהמלכות רוצה לקבל חכמה. היא משמשת בכלים דאחורים שלה, המלובשים בז' הנערות האלו.
ומתוך שז' הנערות הם מהמצב הא' של המלכות, שאז היתה דוחה החסדים, כמו הקו השמאל, לכן כשהמלכות רוצה
לקבל אור הנשיקות מז"א, שהוא אור כלול מחכמה וחסדים יחדיו, בסוד דבקות רוחא ברוחא, אין ז' הנערות רוצות
לקבל את האור הזה, מפני שהוא בעקרו חסדים. ולפיכך יש למלכות מריבה עם הנערות, להכריח אותן לקבל אור

 
החכמה הכלול בחסדים. 

והנך מוצא, שלולא הכלים דאחורים שבז' הנערות, לא היו כלים למלכות לקבל אור הנשיקות הכלול מחכמה, וכן ז"א
לא היה לו מקום להשפיע את אור החכמה הכלול בנשיקות. ולפיכך, נבחן, שז' הנערות מקשטות את ז"א, שהחסדים
שלו יכללו בחכמה, וכן את המלכות שתוכל לקבל אור הנשיקות הכלול מחכמה. וז"ש (באות קנ"ח) אורייתא דפעל
פה, שהיא המלכות, אמרה לגבי אורייתא דבכתב, שהיא ז"א, דאיהי אזלת בתר אינון נשיקין דתורה שבכתב,
שהיא חושקת לאור הנשיקות של ז"א, בתר מתיקו דיליה, אחר החכמה הכלולה באור הנשיקות, כי אור החכמה,
מכונה מתוק. לאתחברא דא עם דא באינון נשיקין, להכלל זה בזה בסוד דבקות רוחא ברוחא. וכדין איהי בפלוגתא
בעולימתהא לאתתקנא בהדה, כי העלמות, שהן ז' הנערות הנ"ל, אינן חפצות לקבל אור הנשיקות, משום שהוא
כלול מחסדים, כי להיותן מהמצב הא' של המלכות, הם דוחים חסדים, כמו קו שמאל. וע"כ יש לה מריבה עמהם והיא
מכריחה אותן לקבל אור הנשיקות, ולהתתקן עמה יחד, לדבקות רוחא ברוחא. למהוי כולהו קישוטין לגבי תורה
שבכתב. כי על ידי זה שהן תקבלנה אור החכמה הכלול בנשיקות, יוכל ז"א להשפיע חכמה וחסדים יחדיו, ואור

 
החסדים דז"א יתקשט עם אור החכמה. כנ"ל. שלולא הנערות, אין מקום להשפעת החכמה. 
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וז"ש (באות קנ"ט) וכד אתחברת וכו'כמה יקירין חביבותך מחמרא דיליך. כי הארת החכמה מכונה יין, ואומרת, מה
יקרו דודיך, דהיינו אורותיך, מהארת החכמה הכלולה בהם, המכונה יין. דאתקיף בי רחימו דילך, שהיתה מתגעגעת
אחר האהבה דז"א, שהוא אור החסדים, אבל לא היתה יכולה לקבלו בלי התכללות החכמה, וז"ש, עד דרוי לי חמר
דרחימו וכו' עד שהנערות הרוו לה יין האהבה, שהיא הארת החכמה, ומפרש, שהיא קישוטא דאתקשטת אורייתא
דבעל פה בעולימתהא, יין פירושו אותם הקישוטים שהמלכות מתקשטת בעלמותיה, דהיינו הארת חכמה שז'
הנערות מקבלות בעד המלכות ומקשטות אותה כנ"ל. לאתחברא בתורה שבכתב. שתוכל לקבל אור הנשיקות מז"א,

כנ"ל.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / זהר חדש / שיר השירים / מאמר ביאור הכתובים לפי א"ב דא"ת ב"ש

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / זהר חדש / שיר השירים / מאמר ביאור הכתובים לפי א"ב דא"ת ב"ש

אות שיט
זהר

שיט) בשעתא דא, אמרת משרים, ואדכרת את חד מאינון מישרים. כדין נפקת את תקיף זנבא פשיט לתתא, חמשין
אמין. כגוונא דההוא אתר, דהמן אזדקף ביה, ודא איהי את ץ'. כיון דזקיף האי נחש עינוי, וחמא להאי זקפא דאתי,

כדין אתפרש מגו מקדשא, ועריק.

פירוש הסולם
שיט) בשעתא דא אמרת וכו': בשעה זו אומרת המלכות, מישרים, דהיינו מישרים אהבוך, ומזכירה אות אחת מאלו
מישרים, דהיינו מן אותיות מנצפ"ך הנקראות מישרים (לעיל אות רצ"א), אז יוצאת אות עם זנב חזק הנמשך למטה
חמשים אמה, כעין אותו המקום שהמן נתלה עליו, שנאמר, יעשו עץ גבוה חמשים אמה (אסתר ה'), וזו היא האות ץ',

כיון שאותו הנחש נושא את עיניו, ורואה אותה התליה שבאה, אז נפרד מן המקדש, ובורח.
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / זהר חדש / שיר השירים / מאמר ביאור הכתובים לפי א"ב דא"ת ב"ש

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / זהר חדש / שיר השירים / מאמר ביאור הכתובים לפי א"ב דא"ת ב"ש

אות שכ
זהר

שכ) וכלה נפקת לגביה דרחימה, ואתעברת מאת ד',ועיילא באת ה', ונפקת לגביה, וחדוה אשתלים מכל סטרין, בלא
קטרוגא אחרא, ובלא ערבוביא.

פירוש הסולם
שכ) וכלה נפקת לגביה וכו': אחר שהנחש ברח, יוצאת הכלה אל אהובה, ועוברת מאות ד', ובאה באות ה', ויוצאת

 
אליו, והשמחה נשלמת מכל הצדדים, בלי קטרוג אחר, ובלי בלבול. וז"ס הצירוף ה"ץ, דא"ת ב"ש. 

ביאור הדברים. נודע שיש ב' מצבים במלכות (כמ"ש בפלפה"ס אות פ"ח) שבמצב הא' היא מקבלת מקו שמאל
דבינה, בלבד, ואין לה חיבור עם הקו האמצעי ולא היתה יכולה להאיר בלי חסדים דימין, שאז היה קטרוג הירח,
ונתמעטה המלכות ובאה למדרגה שמתחת ז"א, שאז היא מקבלת הכל מז"א, שהוא הקו האמצעי, הממעט קו
השמאל מג"ר דחכמה ומיחדו עם הימין, וכיון שהארת החכמה נתלבשה בחסדים, היא יכולה להאיר. ע"ש. והנה דבר
זה נשנה בכל זווג וזווג של המלכות עם ז"א, שבשעה שמקבלת חכמה מז"א, בסו"ה שמאלו תחת לראשי, אז נתעורר
בה תחילה המצב הא', שהוא שמאל בלי ימין, דהיינו מטרם שהקו האמצעי מיעט את ג"ר דחכמה. אשר אז אפשר
להמשיך החכמה מקו שמאל ממעלה למטה, שה"ס ג"ר דחכמה, שכל הקליפות חושקות להמשיך אותה. ולפיכך תיכף

 
מתקרב הנחש לינוק ממלכות, ולהמשיך החכמה ממעלה למטה. 

וז"ש (באות שט"ו), בשעתא דאיהי אמרת נזכירה דודיך מיין, דהיינו בתחילת הזווג, שנתעוררה בה יניקת השמאל
בלי ימין מהמצב הא', דהיינו ג"ר דחכמה, כנ"ל, אז אידכרת דהא ערלה אתייא וכו' בגין למיטל חולקא בחדווא
דקודשא, שכיון שהיא מרגישה בהארת ג"ר דחכמה תיכף נזכרת בנחש, שהוא הקליפה שנקראת ערלה, שיבא
להמשיך החכמה דקדושה אל הטומאה, דהיינו שימשיך החכמה ממעלה למטה. וז"ש, וכד איהי חמת ליה דאחיד
מסאבא, כשהמלכות רואה אחיזת הטומאה וכו', אזעירת גרמה בגין למיהב ליה תמצית דחיק, היא ממעטת עצמה
כמו שהיתה במצב הא' שאז היתה החכמה בבחינת אור חשוך, כדי לתת לו הארה מועטת עד כמה שאפשר, שלא
יספיק לו להמשיך ממעלה למטה. ואז נבחן, שהמלכות היא בסוד האות ד', שהיא דלה ועניה מאור. והקליפה היא
בצורת האות ק'. שהרגל שלה נמשכת למטה מן השורה, הרומזת על תשוקתה להמשיך החכמה ממעלה למטה.
וז"ש, וכדין ד' יהיב לאות ק', ואת ק' אתפשט בחדוא לנטלא חולקא מגו מקדשא, שאז, כיון שהקליפה נדבקה
בשולי המלכות לינק ממנה, נמצאת שהמלכות, שהיא אז בסוד ד' כנ"ל, נותנת מהארתה לאות ק', שהיא הערלה
הטמאה, והאות ק' מתפשטת בשמחה, דהיינו שממשכת רגלה למטה, כדי לקחת חלק מן הארת המלכות, ולהמשיכה
כחפצה, מלמעלה למטה. וז"ש (באות שט"ז), ועל דא אחזיאת גרמה בחדוה, ד', דהיינו כדי לא להוציא אורות
הקדושה אל הטומאה היא מראה את עצמה בצורת ד', בשמחה. כלומר שמדעתה ומרצונה היא מחזירה עצמה

 
לבחינת דלות האור, כמו שהיתה במצב הא'. 

וז"ש (באות שי"ז), כד חמת, חייבא דא, את ק' דאתפשטא כנחש, כשהמלכות ראתה את האות ק' הרשעה,
שמתפשטת כנחש, דהיינו דפשיט זנביה, שפושטת את זנבה, שהיא רגלה של הק' הנמשכת למטה מן השורה,
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ואתקיף ליה בחדוא, לינקא מן מקדשא, אשר בפשיטת רגלה זו היא מתקיפה את המקדש, להמשיך החכמה
ממעלה למטה, כנ"ל, וכו'. וז"ש (באות שי"ט), בשעתא דא אמרת מישרים. בשעה זו, כדי להבריח את הערלה
הטמאה, היא אומרת, מישרים אהבוך. ואדכרת את חד מאינון מישרים, דהיינו שממשכת אות אחת מן המנצפ"ך של
ז"א, שה"ס הארת החכמה המיוחדת עם החסדים שבימין, על ידי כח מסך דחירק שבקו האמצעי, הממעט ג"ר
דחכמה שבשמאל, ומיחדה עם הימין (כמ"ש בפלפה"ס אות ל"ח) שמשום זה נקראות המנצפ"ך מישרים, משום שכח
המסך דחירק של הקו האמצעי שולט עליהם, והקו האמצעי נקרא ישר, ע"כ נקראים גם הם מישרים (כנ"ל אות רצ"ז

 
בהסולם), והמסך דחירק מבריח את הערלה. 

וז"ש, כדין נפקא את תקיף זנבא פשיט לתתא חמשין אמין וכו' ודא איהי את ץ'. דהיינו הץ' דמנצפ"ך. כי ה' אותיות
מנצפ"ך כסדרן, הן, ך', ם', ן', ף', ץ'. וה"ס ה' ספירות (כנ"ל אות רצ"ז בהסולם ע"ש), וכל ספירה כלולה מעשר, והם
חמשים אמה, שסיומם הוא באות האחרונה שהיא ץ', שז"ס העץ שנתלה עליו המן, שהיה גבוה חמשים אמה. וז"ש,
ודא איהי את ץ', כי בספירה האחרונה, נמצא כח המסך דחירק הזה, שהוא השער הנ'. שהמן נתלה עליו, וז"ש, כיון
דזקיף האי נחש עינוי, וחמא להאי זקפא, כיון שהנחש רואה כח הדין שבץ', שהוא עמוד התליה של המן, כדין
אתפרש מגו מקדשא ועריק, אז נפרד מן המקדש ובורח. כי כח הדין הזה, ממעט את השמאל, וכל הנמשכים ממנו

 
(כמ"ש בפלפה"ס אות ל"ח ע"ש). 

ונודע שהמצב הא' של המלכות נקרא ד', על שם שהיא דלה ועניה. ובמצב הב' אחר שקבלה הארת הקו האמצעי, היא
נקראת ה', בסוד הנקודה האמצעית הרוכבת על המרכבה של ד' (כנ"ל בזהר חדש בראשית אות ל"ח). וז"ש (באות

ש"כ), וכלה נפקת וכו' ואתעברת מאת ד' ועיילא באת ה' וכו'. שאז היא עשירה ומלאה בכל טוב.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / זהר חדש / שיר השירים / מאמר לסוסתי ברכבי פרעה

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / זהר חדש / שיר השירים / מאמר לסוסתי ברכבי פרעה

אות תקלו
זהר

תקלו) לאחזאה, דהא אתערו דלעילא, לא אתער ולא אתתקן לגבה, אלא כד אתתקנא איהו בקדמיתא בתיקוני דהאי
עלמא. כיון דתיקונין דהאי עלמא אתתקנו בה כדקא יאות, כדין תיקוני דלעילא מתתקני בה, ויהבי לה תורי זהב עם

נקודות הכסף. תורי, כמד"א תור אסתר בת אביחיל.

פירוש הסולם
תקלו) לאחזאה דהא אתערו וכו': להראות, שההתעוררות שלמעלה, אינה מתעוררת ואינה מתתקנת אל המלכות,
אלא כשהיא מתתקנת בתחילה בתקוני העולם הזה, דהיינו אותם התקונים שמזמן קריעת ים סוף עד בית המקדש
שעשה שלמה, כיון שהתקונים של העולם הזה, נתתקנו בה כראוי, אז מתתקנים בה התקונים העליונים, ונותנים לה
תורי זהב עם נקודות הכסף. תורי, פירושו זמן זווג, כמש"א, תור אסתר בת אביחיל. זהב, פירושו השפעת החכמה,

כנ"ל.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / זהר חדש / רות / מאמר כוס של ברכה וברכת הזימון

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / זהר חדש / רות / מאמר כוס של ברכה וברכת הזימון

אות תקצג
זהר

תקצג) ואמר רבי אבא, נשים חייבות במקרא מגילה, אבל הם אינן קוראות לאחרים. אבל חייבות לשמוע הברכה מפי
המברך. כעין זה, חייבת האשה לשמוע הברכה מפי בעלה, וחייב בעלה להמתין לה על השולחן, כדי לשמוע מפי

המברך.

פירוש הסולם
תקצג) ואמר ר' אבא וכו': ואר"א, נשים חייבות במקרא מגילה, אבל הן אינן קוראות לאחרים. אבל חייבות לשמוע
הברכה מפי המברך. כעין זה, חייבת האשה לשמוע הברכה מפי בעלה. ובעלה חייב לחכות לה על השלחן, כדי

שתשמע מפי המברך.
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ספר הזהר / זהר עם פירוש הסולם / זהר חדש / רות / מאמר כוס של ברכה וברכת הזימון

כתבי בעל הסולם / זהר עם פירוש הסולם / זהר חדש / רות / מאמר כוס של ברכה וברכת הזימון

אות תקצד
זהר

תקצד) אין שם זכר, קוראים למי שמברך להם. היו נשים הרבה, המברך עליהן, אינו מברך בשם. דתנינן, נשים אינן
מצטרפות לזימון. והואיל ואינן מצטרפות לזימון, אין מברכין עליהם בשם, דעיקר ברכת המזון בזכר הוא, ולא בנקבה.

אבל מחויבות לשמוע ברכת המזון. ומחויבות במקרא מגילה, לשמוע מפי הקורא.

פירוש הסולם
תקצד) אין שם זכר וכו': אם אין שם זכר, קוראים למי שמברך בשבילם. היו נשים הרבה, המברך בשבילם אינו
מברך בשם. שלמדנו, נשים אינן מצטרפות לזימון, וכיון שאינן מצטרפות לזימון, אין מברכים בשבילם בשם. כי עיקר
ברכת המזון הוא בזכר ולא בנקבה. אבל מחויבות לשמוע ברבת המזון. ומחויבות במקרא מגילה, לשמוע מפי הקורא.
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כתבי הארי / עץ חיים / הקדמת מוהרח"ו על שער ההקדמות

אות יא
תוכן

יא) ולכן נקראת משנה, לפי ששם יש שינויים הפוכים, טוב, מסטרא דעבד טוב, היתר כשר טהור. רע, מסטרא דעבד
רע, איסור טמא פסול. גם הוא מלשון כי מרדכי היהודי משנה למלך, שהיה שפחה, הנקרא עבד מלך מלך. גם נקרא
מלשון שינה, כנזכר בפרשת פינחס דף רמ"ד ע"ב, קם זמנא תנינא ואמר, מארי מתניתין, נשמתין ורוחין ונפשין דילכון
אתערו כען, ואעברו שינתא מניכון, דאיהו ודאי משנה אורח פשט דהאי עלמא, ואנא לא אתערנא בכו אלא ברזין
עילאין דעלמא דאתי, דאתון בהון לא ינום ולא ישן. וזה יובן במ"ש יותר למעלה שם, ורבנן דמתניתין ואמוראי, כל

תלמודא דלהון על רזין דאורייתא סדרו ליה, ונמצא כי המשנה והש"ס הם הנקרא גופי תורה.
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כתבי הארי / עץ חיים / היכל נוקבא דזעיר אנפין / השער הששי שער מ"נ ומ"ד / דרוש י

אות ז
תוכן

ז) נמצא, כי אחר ביאה ראשונה דבריאת העולם, אתא מפתחא דכליל שית, כנזכר בספר הזוהר פרשת תרומה דקע״ז
ע״א, והוא ז״א הכולל ו״ק כנודע, וסתים פתחא דאמא, כי נה״י שלה נעשו מוחין ברישא דיליה, נמצא, כי מקורה גנוז
וסתים, תוך רישא דז״א, ואז אותו הכלי הנקרא אוירא דכיא כנ"ל, לקחו הז״א, ואז חזרה אמא להיות סתומה
כבתחילה, בבחי׳ בתולה, כיון שהז״א סותם פתח שלה כנ״ל. וא״כ בזווג ב׳, הוצרך אבא להנחיל בה פעם אחרת כלי
אחר מחדש, ואח״כ נזדווג באמא מחדש. והנה כך דרכו תמיד עמה, כי אחר שהז״א סותם פתחה תמיד. נמצא כי
אמא לעולם היא בתולה, והוא סוד אסתר ירקרקת היתה, כי סוד בינה קו ירוק כנזכר בתקונים, והיתה נקרא אילת

השחר, על שרחמה צר, ובכל שעה היתה כבתולה.
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כתבי הארי / עץ חיים / היכל אבי"ע / השער הששי שער כסא הכבוד / פרק ו מ"ת

אות א
תוכן

א) ודע, כי היכלי זו"נ דבריאה, הם נקראים ז׳ נערות אסתר. לפי שהן נוקבין, בערך אותן ז' היכלין, דאו"א דבריאה.
אבל הם נקראים שבעת הסריסים המשרתים, ונקרא דוכרין.
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אות ב
תוכן

ב) וזה שמעתי פ״א, דע, כי בבריאה יש בה כל הה׳ פרצופים כנודע, ויש שם שבעה היכלין, נגד תו"מ. והם שבעה
דכורין, וז׳ נוקבין, והכל נקרא ז׳ היכלות דבריאה, הנזכר בזוהר פרשת פקודי. והם סוד ז' וז' מוצקות, וכנגדן למעלה
באו"א דבריאה עצמו, יש ז' היכלות זכרים ונקבות, שבעה בשבעה. והנה העליונים הם נפתחים ביום השבת בלבד,
ואלו הם ההיכלין הנזכר בזוהר פ' בראשית דכ״ג ע״ב, בהאי זמנא מתפתחין שבעה היכלין: היכל קדמאה, היכל
דאהבה. היכלא תניינא, היכלא דיראה וכו'. הנה אלו עליונים, שהם מצד החו"ב, הם עלמא דדכורא, ונקרא ז׳ סריסים
המשרתים את פני המלך. ונקראו סריסים: ע״ש, כה אמר ה׳ לסריסים אשר ישמרו את שבתותי. כי אלו המסרסים את

עצמן בימי החול, ואינם נפתחין אלא ביום השבת.
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כתבי הארי / עץ חיים / היכל אבי"ע / השער הששי שער כסא הכבוד / פרק ו מ"ת

אות ג
תוכן

ג) והיכלות התחתונים דפרשת פקודי, הם המשמשין בימי החול, ומזדווגים אז, ואלו הם נוקבין, כי הם בסוד המלכות,
עלמא דנוקבא. ואלו נקראים ז' נערות אסתר הראויות לתת לה.
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אות ד
תוכן

ד) ודע כי סוד אסתר, הוא (סוד נוק׳ מלכות דאצילות כד נחית מבחי׳) נקודה מלכות דאצילות, בסוד לכי ומעטי את
עצמך, והיא מסתתרת בראש הבריאה, לכן נקרא אסתר. וז״ס בזוהר כי תצא דרע״ו, ובג״ד אסתר לישנא דסתרא כו'.
ודא באיתתא מאילנא טו"ר, אבל אם היא משכינתא, לית לה שינוי. הה״ד, אני ה׳ לא שניתי וכבודי לאחר לא אתן,

כנודע כי פסוק זה לא נאמר אלא באצילות, כי בבריאה יכול לאתערבא עמיה קליפין, כנזכר שם דרע״ז ובתקונים.
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אות יט
תוכן

יט) מטטרון מלך בעולם היצירה. שמועאל למעלה ממנו בבריאה. וז׳ שרים דבריאה, נקרא שבעת הסריסים. וז׳
דיצירה, אינם נקראים סריסים, כי הנהגתן בחול. ובריאה בשבת, כנודע. שמועא״ל, הוא ענפיאל, יהואל. דע, כי יש

ביסוד אמא דעשיה השם יאהלו.
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אות ו
תוכן

ו) וזהו ענין אסתר, שהיתה מנחת שידה במקומה, ומזדווגת עם אחשורוש, כמ״ש פרשת תצא דף רע״ו, ובתקונים
ד״ן. והוא קלי׳ נגה שלה, מבחי׳ הרע, הנקרא שד, והיתה יודעת היא ומרדכי, להשביע השד היצה״ר שלה, ע״י שם
המפורש, כנזכר שם, שיתלבש בדמות גוף, וילך אל אחשורוש. ומשם נולד דריוש בן אסתר, מצד השידה ההיא שלה.
והרי הוא בן אסתר ממש, לכן היה חציו טוב וחציו רע לכן היה גוי, וגם צוה שיבנה בהמ״ק, כי הוא נתן רשות תחלה

קודם שמלך כורש.
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אות ה
תוכן

ה) ועד״ז, הגוף. והלבוש אשר לו בכל עולם מאבי״ע, יבורר הטוב שבקליפה ההוא, ויתחבר עם הטוב של הקדושה
שבה. וזה נרמז פרשת שלח דקס״ב, ובפ׳ אכן כאדם תמותון ופגריכם אתם וגו'. ואותו הגוף הזך הראשון, הוא מלבוש
שמתלבש בו בג״ע הארץ, אחר פטירתו, כנזכר דקס״ט ע״ב. ולפעמים זוכה גם בעוה"ז, בסוד ותלבש אסתר מלכות,

ומרדכי יצא בלבוש מלכות.
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כתבי הארי / מבוא שערים / השער השלישי / חלק ב פרצוף אריך אפין / פרק /דרוש ט

אות י
תוכן

י) וז"ש עובר לסוחר, בסוד ודר וסוחרת, היא גולגלתא, דסחרה למוחא, ודרך בה עוברין השערות למעלה, וזהו עובר
לסוחר, והבן זה. ושאר ט' חוורתי נמשכין בצדדי הפנים.
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כתבי הארי / מבוא שערים / שער ו' / חלק ב / שער קליפות נוגה מהדורא בתרא / פרק /דרוש ז

אות ה
תוכן

ה) ואותו הגוף הזך הראשון, הוא מלבוש שנתלבש בו בג"ע הארץ אחר הפטירה, ולפעמים זוכים אליו גם בעה"ז,
בסוד ותלבש אסתר מלכות, ומרדכי יצא בלבוש מלכות. ועל זוהמת גוף הבהמי הרע שבגולם ד' יסודין, נאמר וראו

בפגרי האנשים כי תולעתם לא תמות בקבר. ועל הצורה שברע שבנפש הבהמית נאמר ואשם לא תכבה בגיהנם.
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אות ד
תוכן

ד) ברא שחקים הוא הנה"י דידה, שנתפשטו בעולמות, עד ברא שחקים שהם היכלות גדולה גבורה דבריאה, שנקראו
שחקים: ע"ש ששוחקים מ"ן לצדיקים, השוחקים מ"ן, הם אותם דסבלי יסורין בשביל קבה"ו, וזו מידה כנגד מידה, והם
זבחו את יצרם וסבלו עול יסורים לש"ש, אין עומד לנגדם, ותכף אחר מותם עולים לב' היכלות, ושם הם שוחקין מ"ן,
שהם ב' אותיות מה"ג מנצפך, הצריכות מיתוק גדול, לפי שהם היותר חזקות. ומהיותו כן, בא המן הרשע, וניתוסף בו
אות ה', כי היה בו כח הסיגים של כל הגבורות, והג' גבורות הנותרים לא ימתקו משלם עד לע"ל, כנזכר שם בפרשת

פקודי.
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כתבי הארי / מבוא שערים / מאמרים דסוכות

אות כז
תוכן

כז) ודע שאור זה שאמרנו שמתגלה ביסוד מחסד עליון בסוד לויתן, הוא חוט של חסד שמאיר במלכות אסתר, שהיתה
למעלה, והיתה נסתרת באו"א, בסוד ד', ונקראת אח"כ הדסה, שזכתה לקבל הד' וה"ס, והיא בחינת ה' אחרונה
שבשם. ואחר כך נמשך לה חוט של חסד, וזה החוט הוא בחי' המלכות שבתוך החסד, ובאמצעית אותה השורש שלה
בחסד, עולה בכוס, סוד כוס של ברכה בימין, להקשר בשרשם, שטיפת הזכר מוכרח שיהיה שורש לטיפת הנקבה,
שאל"כ איך מקבלת הטיפה שהיא אש והוא מים, והיו מכבים זה את זה. וז"ס מה שנזכר בזוהר פרשת וארא, ענין
מזיווג אש ומים, באופן שיש בחסד בחי' גבורה שבחסד, והוא שם ב"ן, והוא אותיות מלוי המילוי הם כ"ג כחושבן חוט.
וזה חיה בכלל בהמה שעולה ב"ן, וחיה בגימטריא חוט, וזה החוט נמשך מנוקבא מבחוץ, ומבפנים בחוט השדרה,
ונמשך ליסוד בסוד טיפה, ויסוד הוא חוט, הסר חוט מחסד נשאר מ"ט דמטטרו"ן, כי מטטרו"ן דוגמת היסוד, ומצד הב'
מט' אחד מט"ט וא' נוקבא, ומט"ט ב"פ גימטריא צח, דודי צח ואדום, חו"ג נכללו יחד דין ורחמים, ואותיות שם ב"ן
פכמ"מ הוא ל"ו, שאמרנו שהוא ע"ב הנז"ל עכ"מ. (נ"א ואותיות שם ד' אותיות, ט' של מילוי, וכ"ג של מילוי המילוי,

הוא ל"ו שהוא חצי ע"ב).
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כתבי הארי / שער ההקדמות / דרוש קטן בהארת היסוד המגולה דאבא, הנקרא מרדכי

אות א
תוכן

א) כבר הודעתיך בשער התפלות, בענין ימי הפורים, ענין מרדכי, כי כמו שבהיות נה"י דאו"א עם המוחין, מלובשים
תוך ז"א, יוצאת הארת היסוד המגולה דאבא, שמן החזה דז"א ולמטה, יוצאת לחוץ דרך פני ז"א, ושם נעשה פרצוף
א', הנק' יעקב. כך בזמן הנסירה של נוק' דז"א, שאז מסתלקים נה"י דאימא מתוך ז"א, שהיא סוד תרדמה, ונכנסים
תוך רחל, ויוצא ג"כ ממנה פרצוף הנק' יעקב, והוא הנק' בשם מרדכי. ואמנם כשנכנסים תוך לאה, אין יוצא ממנה
פרצוף יעקב. והטעם הוא, לפי שכבר נתבאר למעלה כי רחל היא הספירה הי' שבי"ס עולם האצילות, ויש בה בחי'
פו"א בפרצוף גמור, כשאר כל הפרצופים. כי לכן נקראת רחל, עקרת הבית, עיקרה של בית, והיא נוק' דז"א
האמיתית, ולכן אינה צריכה כ"כ אורות כדי ליעשות פרצוף שלה, ולכן האור הנותר, יוצא ונעשה יעקב. אבל לאה אינה
אלא אחוריים חצונים דמלכות שבתבונה, וצריכה היא כל האורות ההם, לתקן פרצוף שלה בצמצום, ואין שם אור יתר

לצאת ולעשות פרצוף יעקב.
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כתבי הארי / שער ההקדמות / דרוש י"ד. במוחין דגדלות דז"א

אות י
תוכן

י) ונמצא, כי בהיותו בן ו' שנים ויום א’, התחיל תקון הדעת של ז"א, אבל לא לגמרי. וזהו סוד משאחז"ל הפעוטות מבן
ו' שנים ויום א’, מקחם מקח וממכרם ממכר במטלטלין, אבל לא בקרקעות. לפי שהמטלטלין הם ו"ק דז"א, המטולטלין

ומתהפכים, מדין לרחמים, ומרחמים לדין. והקרקע היא במלכות, בסוד אסתר קרקע עולם היתה.
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כתבי הארי / שער ההקדמות / דרוש י' קטן, יודיע בו. הה' פרצופים שיש באבי"ע

אות ב
תוכן

ב) ואלו ההיכלות התחתונים שבזו"ן, כלם נקראים בשם ז' היכלין לבד, הנזכר בפרשת פקודי דף רמ"ה ע"א. והם סוד,
שבעה ושבעה מוצקות. ובאלו ההיכלות, הוא סוד הזווג בששת ימי החול, כי מזדווגים יחד בימי החול. ואלו נקראים, ז'
הנערות של אסתר. והם הנקראים בשם נקבות, כי הם בסוד מלכות עלמא דנוקבא. ואמנם בחי' אסתר עצמה, היא
בחי' נקודת מלכות דאצילות, שירדה ונתלבשה למטה בראש עולם הבריאה, בסוד לכי ומעטי את עצמיך, כמבואר
אצלינו, ולהיותה מסתתרת ומתלבשת שם למטה בראש הבריאה, נקראת אסתר. כי באצילות לית תמן קליפין, כנזכר

בספר התיקונין.
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כתבי הארי / שער ההקדמות / דרוש י' קטן, יודיע בו. הה' פרצופים שיש באבי"ע

אות ג
תוכן

ג) וזהו סוד, מה שאמרו בס"ה בפרשת תצא, ברעיא מהימנא, דף רע"ה ע"ב, כי נקראת אסתר, על שם: דסתיר לה
קב"ה וכו' ועלה אתמר, וכבודי לאחר לא אתן וגו'. וכבר נודע מה שאמרו בספר התקונין, כי פסוק זה של וכבודי לאחר

לא אתן, לא נאמר אלא באצילות. כי בבריאה, יכול לאתערבא תמן קליפין.
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אות ד
תוכן

ד) אבל ההיכלות של או"א דבריאה, הם יותר עליונים, וגם הם נקראים בסוד ז' היכלות לבד, בסוד ז' וז' מוצקות. ואלו
הז' היכלות, הם הנז', בפרשת בראשית דף מ"א ע"ב, כנזכר שם, דביום השבת כדין מתפתחין ז' היכלין דרחמי:
קדמאה, היכל אהבה. תניינא, היכלא דדין. תליתאה, היכלא אספקלריא המאירה וכו'. והענין הוא, כי באלו ההיכלות
העליונים, אין בהם בחי' זווג בששת ימי החול, ואינם נפתחים להזדווג, רק ביום השבת. ולכן הם נקראים, בשם ז'
הסריסים המשרתים את פני המלך, על שם שמסרסים עצמם מן הזווג בימי החול. על דרך הנזכר בס"ה, בפסוק כה
אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי וגו'. ולהיותם עליונים מצד אימא, הנקרא עלמא דדכורא, כנז' בפרשת ויחי,

לכן נקראים זכרים, סריסים, ולא נערות, כמו היכלות התחתונים כנז"ל.
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אות ו
תוכן

ו) ודע, כי שם יהו"ה בנקודת אלהים, כשהוא סמוך לצבאות, ירצה בינה עם שתי שוקיה. ויהו"ה צבאות, הוא הת"ת עם
שתי שוקיו, הנקראים צבאות, כנזכר באדרא זוטא. ואלהים צבאות, וכן אדני צבאות, היא המלכות עם שתי שוקיה.
וזהו מ"ש חז"ל, והביאו הילקוט משם הפסיקתא במדרש אחשורוש, וז"ל, ובהקבץ בתולות שנית, שקל עצה ממרדכי,

אמר ליה, אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתה. אפילו הכי אין אסתר מגדת מולדתה עכ"ל.
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אות טז
תוכן

טז) ועוד יש למלכות בחינת שנית, והיא חיצונה ותחתונה שבה, בסוד סלע שאמרנו. ושם הקליפות סובבים אותה,
וסמוכים לה, ונקראת שושנה בין החוחים. כי החוחים סמוכים לה, וזו נקראת מלכות בדרך כלל. ובבחינה זו נקראת
אסת"ר, שהיא בגמטריא שושנה. וזהו ותלבש אסתר מלכות, ונקראת שושנה, מפני שמשתנית, פעם לדין פעם
לרחמים, פעם לטב פעם לביש, מפני הקליפות הסמוכים לה. כנזכר בספר הזוהר בפרשת ויחי. ועל שני בחינות אלו
שבה, נקראת כנ"י, ושושנה. כ"י: כנגד הבחינה העליונה. ושושנה: כנגד הבחינה התחתונה. ולפיכך אמר, דאית
שושנה ואית שושנה. מה שושנה דאיהי בין החוחים, שהיא התחתונה, הסמוכה לקליפות, יש בה סומק וחיור, כי שם
ניכרים הגוונים, מראה אודם ומראה לובן. אף כנסת ישראל, שהיא השושנה העליונה, עם היות כי שם אינן ניכרים
הגוונים, מכל מקום אית תמן דין ורחמים, הממשיכים גוונים אלו למטה. וזמ"ש, אף כנסת ישראל אית בה דין ורחמים.
ויהיה שיעור הכתוב כך, כשושנה בין החוחים, שהיא הבחינה התחתונה, כן רעיתי בין הבנות, שהיא הבחינה העליונה
שבה, הנקראת רעיה, וכנסת ישראל, כדפרישית לעיל. ואמנם בנות אלו, הם בסוד שבע הנערות הראויות לה מבית

המלך.

90

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle



22.2.2018 אור הסולם

https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
כתבי הארי / שער מאמרי רשב''י / פרשת מקץ

אות א
תוכן

א) שם בדף קצ"ד ע"א שורה ה' וז"ל, ותא חזי, ההוא נהר, שבע דרגין אשתקיין ואתברכן מיניה, ואלין אינון יפות
מראה ובריאות בשר כו' כו', כד"א ואת שבע הנערות כו', ולקבל דא כתיב שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך

כו'.

91

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle



22.2.2018 אור הסולם

https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
כתבי הארי / שער מאמרי רשב''י / פרשת מקץ

אות ב
תוכן

ב) דע, כי שבע נערות אלו, הם בבריאה, ואלו הם מבית המלך, שהוא הבריאה כנודע. והם הם ההיכלות של המלכות,
הנזכר בפרשת בראשית, ובפרשת פקודי. אשר ברכות קריאת שמע הם כנגדם, והם: לבנת הספיר, ועצם השמים,
ונגה, וזכות, ואהבה, ורצון, וקדש הקדשים. והנה בית המלך הוא בינה, ונקראת קדש הקדשים. כנזכר בפרשת שמות
דף ד' ע"א. וההיכלות שבעה בשבעה, שבעה למלכות בבריאה, ונקראים שבע הנערות. ועוד שבעה לת"ת בבריאה,
והם הנקראים שבעה הסריסים. כד"א שבעת הסריסים, כד"א לסריסים אשר ישמרו את שבתותי, כי הם מסרסים
עצמם בימי החול, שלא להזדווג שבעה בשבעה כי שבעה היכלות שלו, אינן מתפתחין כי אם בשבת כנזכר בזהר
בפרשת בראשית בדף כ"ג סוף ע"ב. וההיכלות שלו הם הנזכר שם, בההוא זמנא מתפתחין שבעה היכלין: היכלא

קדמאה, היכלא דאהבה כו'. ואלו הם השערים הסגורים ששת ימי המעשה, וביום השבת נפתחין, ודי בזה.
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אות קו
תוכן

קו) שמא יקשה בעיניך, מ"ש בזוהר בפרשת בהעלותך דף ק"ן ע"ב, וז"ל, כד אתנהרא מנהרא עלאה דאבא, כדין
אקרי ים כו', כי כשהיא מקבלת מהחכמה נקראת ים. דע, כי שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, הם הם
תיקוני דסיהרא קדישא. גם שבעה רואי פני המלך, בהם עולה למעלה, ובזה הנערה באה אל המלך. זה: בגימטריא
י"ב, שש קצוות הנמשכים ממנו, ושש ממנה, כדכתיבנא. והם סוד שמע ישראל, ובשכמל"ו. ותקונין אלו שבבריאה, ע"י
חכמה העליונה נעשו, כדכתיב ה' בחכמה יסד ארץ. ואע"ג דמסטרא דאימא נפקת בת. מ"מ תיקוניה ויסודה, על ידי
החכמה נוסדו. וזה שמי עם י"ה, שס"ה מצות לא תעשה, והם כנגד שמור, ונתקנו עם יה שהוא חכמה. זכרי עם ו"ה,
רמ"ח מצות עשה, והם כנגד זכור, ונתקנו עם ו"ה, כדכתיב כונן שמים בתבונה. ותבונה היינו: בן ובת, ו"ה, כדאיתא
באדרא זוטא אם כן אינה נקראת ים, אלא עם דרגין דילה. ודרגין דילה על ידי חכמה נתקנו, כדכתיבנא. וזמש"ה, ורחל
באה עם הצאן אשר לאביה, לאביה, דאינו דרגין דילה, אשר לאביה ודאי. כדאיתא בפרשת בלק, דמאביה דהיינו
חכמה אינון, כדכתיבנא. ונמצא, שהכל הולך אל מקום אחד. ונמצא, שמצד אצילות לית בה פגימו כלל, והיא שוה
לשמש. אבל מצד בריאה, אין לה כח התפשטות כלל, וזהו לכי ומעטי את עצמך, כי בלכתה מאצילות לבריאה,
מתמעטת, ולית לה מדילה כלום, אלא שבעים שנה דיהב לה אדם קדמאה, והם הנחלים ההולכים אל הים. וזמ"ש
ובההוא ימא דיליה, גו שבעין שנין, וכדפרישית. ובמלכות דיצירה הוא גוון תיכלא, ומהם זנין עיניהם הקליפות שהם
בעשיה, ולכך אתחלש גוון זה, לתת להם בו אחיזה, ועייל גוון סומק גו ההוא ימא, שהם דרגין קדישין דילה, ואתחלף

לגוון תיכלא.
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אות רז
תוכן

רז) והשתא מפרש, אמאי קארי לה זמנין חבצלת וזמנין שושנה. וקאמר, דבקדמיתא כחבצלת, דענפין ירוקין. והכונה
היא, כי קודם הזווג יש חיבוק ונישוק, והחיבוק הוא כשהזכר אוחז בה ממקומה, שהוא למטה מן היסוד, ומעלה אותה
בין זרועותיו עד בינה, שהוא סמוכה לזרועותיה, ומשים שמאלו תחת לראשה, בסוד היין המשמח הבא מבינה, לעורר
הזווג. וזמ"ש לקמן, בעדנא דבעיא לאזדווגא במלכא, כי אין התעוררות לזווג, כי אם מצד השמאל הבא מבינה, בסוד
היין המשמח, ולא המשכר. והוא המעורר את אהבה, ואז הם קצוותיה ירוקין, שמקבלת מבינה שהיא קו ירוק כנודע.

וזמ"ש אסתר ירקרוקת היתה כו'. ואז היא בעייא לאשקאה משקיו דנחלין בסוד עלייתה עד הבינה כדפרישית.
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אות א
תוכן

א) שם בדף רכ"ג ע"ב, שורה י"ג, וז"ל, בן חור בן אורי, ועל דא אשתלים ביה דינא דקב"ה, בעובדא דעגלא. פירוש:
דדריש מילת חורי, מלשון חרי אף. וכמש"ה, מה חרי האף הגדול הזה, והוא שמאלא. (א"ש: הענין הוא, אע"ג דחור
הוא לבן, וכענין חור כרפס ותכלת מסטרא דחסד, עכ"ז מדקאמר בן אורי דא ימינא, מוכרח הוא לומר בן חור דא

שמאלא, מלשון חרי אף כדקאמר הרב זלה"ה).
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אות עג
תוכן

עג) וכבר ידעת, כי גם באלו השמות, יש בהם בחי' דינין, לפי ששם אהי"ה הוא בבינה, דמינה דינין מתערין. גם שם
ההויה דמילוי יודין, כיון שהיא בחי' ריבוע שהם אחורים, הם דינין גם כן. ולכן תראה, כי אם תקח ארבעה הריבועים,
שהם ארבעה האחורים, של ארבעה ההויות הנודעות, שהם: ע"ב, ס"ג, מ"ה ב"ן. יהיו ריבועיהם: קפ"ד, וקס"ו, וק"ל,
וקמ"ד. וארבעתם בגימטריא תרכ"ד. והוא סוד, דרכת בים סוסיך כו'. גם הוא סוד ואתה על במותימו תדרך. כי
הקליפות שהם האויבים האמתיים אחיזתם ובמותיהם הוא באלו האחוריים. ולכן אתה בכח אלו האחורים שהם
במותיהם של הקליפות, תדר"ך עליהם. וכבר ידעת, כי פסוק זה, אמר אותו מרדכי להמן, כשרכב על כתיפיו, כמ"ש
ז"ל. והם סוד אלו הריבועים, שהם אחורים וכתיפים, של הארבעה ההוי"ות הנ"ל. והרי הוכחנו, כי האחורים הם דינין

וגבורות, ולכן חש"ם זה הוא בקליפה, כנגד בחי' קפ"ד וקס"א הנ"ל, שהם בגמטריא חש"ם כנזכר.
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אות קיז
תוכן

קיז) ודע, כי בהעשות נה"י דאימא מוחין לז"א, נמצא כי ההוא אוירא דכייא דיהב אבא באימא, שהם החמש חסדים,
נתנתם אימא בז"א. ואז חזרה הבינה עלאה להסגר כבתחילה, ונסתלק ממנה בחינת הכלי הנזכר, ואז צריך שבזווג
שני אחר, יחזור אבא להנחיל לה בחינת הכלי הנזכר פעם אחרת מחדש, וחוזר ומזדווג עמה, ונותן לה בחינת כלי
אחד חדש, ע"ד הנזכר, וכה מעשהו תמיד לעולם ועד, לפי שמאחר שהז"א תמיד סוגר פתחהא כנזכר, שנעשה לו
ממנה בחי' המוחין, לכן היא צריכה בכל עת כלי חדש. וזהו סוד מ"ש רז"ל על פסוק למנצח על אילת השחר כו', זו
אסתר שהיה רחמה צר כאילה והיתה חביבה על בעלה בכל שעה וטועם בה טעם בתולה. והוא כמ"ש בתיקונין, כי
מ"ש ז"ל כי אסתר ירקרוקית היתה, הוא מצד בחינת הבינה, שהיא קו ירוק כנודע. ומצידה ג"כ היתה בתולה בכל עת.

ונמצא, כי אימא עלאה בכל שעה היא בתולה, וזכור זה.
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לא) וענין התחלקות מלכים אלו לל"ב נתיבות חכמה, הענין הוא: כי המלכים הם שמנה, וכל אחד מתחלק לארבעה,
בסוד ארבע אותיות שם ההוי"ה, ושמנה פעמים ארבעה, הרי שנים ושלשים. וכל אחד מאלו כלול מעשר, הרי שלש

מאות ועשרים. וזהו כש"ך חמת המלך, שהם בסוד הדינים והחימה.
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כתבי הארי / שער מאמרי רשב''י / בשיר השירים של זוהר

אות ס
תוכן

ס) והמלך השביעי, הוא בעל חנן בן עכבור, בסוד נצח והוד, תרי פלגי גופא, ולפיכך יצאו שניהם כאחד. כי בע"ל, בסוד
נצח, כי שם מתדבקת תפארת בנצח, שהוא בעלה דמטרוניתא. וחנן בסוד הוד, כי שם מתדבקת אסתר, הנושאת חן
בעיני כל רואיה, ובסוד הילדים אשר חנן, שהם נצח והוד. ולפיכך לא תמצא בשום מלך, שיהיה בו שתי תיבות, רק זה.
כי ירמוז לשנים שהם נצח והוד. ולפי ששנים אלו נקראים בנים, כד"א וכל בניך למודי ה', נאמר במלך זה ב"ן. ועוד, כי
אלו הם תרי ביעי דדכורא, המבשלים הזרע. ומצדם יקרא כי בועליך עושיך, וכד"א יבעלוך בניך. ולפיכך נקרא בעל

חנן, ננקרא ב"ן בסוד זכר.
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אות יד
תוכן

יד) וכאשר יהיה הפגם מצד הקרן, שהיא הקליפה שכנגד המלכות, אין לה כח לפגום במלכות, אלא במה שלמטה
ממנה, רק עד חציה, שהם עד נה"י שבה. וזמ"ש דהע"ה, אל תעלני בחצי ימי, כי עד שם מגיע הפגם מן הקרן, שהוא
כנגד המלכות. ולפיכך אמר אחשורוש לאסתר, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש, כי עד שם שליטת קליפת הקרן
שכנגד המלכות כדכתיבנא. ומ"ש ותעש, ר"ל תוסר הקליפות מחצי המלכת. ולפיכך קרן אינו משלם אלא חצי נזק,
והיינו עד חצי המלכות ולא יותר. וזה הוא, כאשר לא יתמיד הפגם ההוא, רק פעמים שלש, שהם כנגד נה"י, שהם שור
תם. בסוד יונתי תמתי, המתייחדת ומתקשטת בג' אלו, ואז נקראת תמתי. ויעקב בעלה, נקרא איש תם, כי ת"ת
למעלה מנה"י, וכאשר יתחבר ת"ת עם ג' אלו, הנקראים תם, יהיה אמת. וזהו תתן אמת ליעקב, ויעקב הוא תם, ויושב

באוהלים אלו.
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כתבי הארי / שער מאמרי רז''ל / מאמרי מדרשי רז"ל

אות יז
תוכן

יז) הכלל העולה מכל הכתוב לעיל, כי קומת המלכות שהוא מתחילה מחכמה דידיה (נ"ל דידה) ולמטה, עד מלכות
שבה, הם באחורי הז"א, כנגד נה"י דידיה ממש. וז"ס, וירא והנה באר בשדה, והנה שם ג' עדרי צאן רובצים עליה, הם
נה"י דידיה רובצים, על כל מדת המלכות הנקראת באר בשדה. ואגב אורחין, נבאר קצת ענין באר בשדה, כי ב' כינויים
אלו, נקראים שם במלכות, ומה עניינם. אמנם הענין הוא, כי בית נקרא בית מושב בני אדם, והוא מקום מושב
הספירות בעצמם. אך מאחורי הז"א, אינו נקרא בית, זולתו שדה, כי יצא מכלל מדבר שמם, ונכנס לכלל שדה,
הראויה לזריעה, בסוד אסתר קרקע עולם היתה, ולכלל בית לא באתה, עד היותה פב"פ, ואז תקרא בית. ואין כח
בזה, זולתי ביעקב, אשר הוא המזווג פב"פ. נמצא, כי בית, ושדה, ומדבר, ג' כינויים אלו, הם במלכות. האמנם בית
תקרא, בהיותה פב"פ, כנגד נה"י, ולכן נקרא בית, כי צורת קוים, אחד מכאן ואחד מכאן ואחד באמצע, הוא היסוד,
האוחז בנו"ה, ושלשתם צורת ווי"ן, כי כלם הם ו' דשמא קדישא, המכונה בשם ז"א, ולכן כל י"ס צורת ווין, בסוד כל
הנפש הבאה ליעקב ששים ושש, כי היא היא הקו בעצמה, וחלקיה הנחלקים לעשרה ווין, נעשים ששים, ועצמות ו' זו,
הוא סוד היסוד, אשר עליו פירוש בזוהר בפרשת שמות, ס' דא יעקב, ושש דא יוסף, דא תרין ווי"ן, ואין להאריך בזה,

אעפ"י שיראה למעיין כי דברי סותרים זה את זה, אי איפשי להאריך בזה.
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כתבי הארי / שער הפסוקים / מגילת אסתר / פרק ב / ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו

אות א
תוכן

א) דע, כי אסתר בגימטריא תרע"א פחות עשרה, והוא סוד הנקודה עצמה הפנימית המסתתרת, והיא י' של אדנ"י. כי
אדנ"י במלואו עולה תרע"א, ורו"ת הוא מלוי אדנ"י, וכן תו"ר ג"כ הוא מלוי אדנ"י, וז"ס, ובהגיע תור אסתר בת אביחיל

וכו'.
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כתבי הארי / שער הפסוקים / ספר שופטים / פרק ה / מן שמים 'נלחמו 'הכוכבים 'ממסילותם

אות א
תוכן

א) ר"ת המ"ן עם סיסרא, ר"ל: כי כמו שסיסרא נפל ביד אשה שהיא יעל, כך המן יפול ביד אשה, והיא אסתר.
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אות א
תוכן

א) (מזולתו) ר"ת המן. וכבר ידעת, כי מזמור זה נאמר ע"י אסתר בענין צרת המן האגגי, ואמרה הצילני מהמן, שהוא
מזרע עשו הרשע, שנתברך בחרב. כמש"ה, ועל חרבך תחיה. (ע"כ מזולתו)
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אות לב
תוכן

לב) ומלבוש חוה, הזיהרא ג"כ שהיתה בו מהפנימיות שבו, לקחום הנשים הצדקניות, כמו רבקה שנאמר בה (שם כ"ד
מ"ה) ותקח הצעיף ותתכס, וכן תמר, שנא' (שם ל"ח נ"ד) ותכס בצעיף ותתעלף, וכן אסתר שנא' בה (אסתר ב' א')
ותלבש אסתר מלכות, כל זה רומז לאותה זיהרא, שהוא הפנימיות של המלבוש של חוה. ולזה תמצא צעיף בגימטריא
נ"ר, רמז אל האור הנזכר. והחיצוניות של מלבוש חוה, הוא שמתלבשת בו לילי"ת שהיא חוה ראשונה, ונראית לבני
אדם כגון חתול או אווז וכיוצא בהם, וחונקת את הילדים כשהם קטנים, הזכר לארבעים יום והנקבה לששים יום, ודי

בזה. השי"ת יציל כל ישראל ע"כ.
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כתבי הארי / ספר הליקוטים / בראשית / פרק ג / והאדם ידע את חוה אשתו וכו' ותוסף ללדת אח אחיו וכו' ויהי בהיותם בשדה

אות לג
תוכן

לג) דע, כי כל האצילות נחלק לשנים, שהם: ה' חסדים וה' גבורות. וה' חסדים הם חסד גבורה ת"ת נצח הוד, והת"ת
הוא המניע כל הארבעה חסדים. וגבורות ג"כ, אלא שהיסוד מניע אותם. עוד דע, כי י"ב צירופים של הוי"ה הם, ששה
מהם נגלים, וששה נסתרים. ונרמזים בר"ת (אסתר ה' ד') י'בא ה'מלך ו'המן ה'יום, והוא מן הנגלים. וששה צירופים
אחרים נרמזים בס"ת. הצירופים שבר"ת הם בסוד חסדים, כלומר, הנקודה הראשונה שהוא הטיפה דחסד, שכולם
כלולים בה, וממנה מתפשטים עיקר כלי זעיר הימינים, שהוא נקודת אבא, היא ההוי"ה הראשונה זו של יבא המלך
והמן היום, והוא ראשון ועיקרי לי"ב צירופים. ואעפ"י שיש פסוק אחר של הוי"ה פשוטה, כגון י'שמחו ה'שמים ו'תגל

ה'ארץ, אינה מן הי"ב צירופים, כי אם הוי"ה עצמה, כמו שתדע בע"ה.
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כתבי הארי / ספר הליקוטים / בראשית / חיי שרה / פרק כ"ג / ויהיו חיי שרה

אות א
תוכן

א) ויהיו חיי שרה. ראוי לידע. למה נתעכבה שרה מלילד עד היותה בת תשעים שנה. אמנם בזה נבאר בע"ה אלפ"א
בית"א דא"ת ב"ש, ע"ד הרמז, הנה אב"ג בגימטריא ו', לרמוז על רוחות העולם הנגבלים עם שמים וארץ. ואח"כ
נבראת הארץ, היא כנגד ד', הכוללת ד' יסודותיה שהם ארמ"ע. ומהבראם ה' אחרונה שבשם, כדכתיב בהבראם, והוא
ה' זעירא. אלו הה' אותיות דרך ישר, רומזות בריאת הישוב ע"י הקדושה, ובסופם יצאת הקליפה למפרע, תשר"ק,
בנין תהו. לכן עם א' יצאת ת', היא הקליפה העקומה. וגם היא אות האחרונה. לרמוז כי בסיום הקדושה יצאה
הקליפה, ולכן נק' (בראשית ו' י"ג) קץ כל בשר, הרי א"ת. אח"כ יצאו שלשה אותיות שק"ר, שהם חותם הקליפה, הפך
חותם אמת, וזהו ב"ש ג"ר ד"ק. ולפי שפרטות הקליפה נרמזת באות ק', כי יש בה צורת ן' תלויה, המורה על צורת
הנחש שדבר שקר, והיא מורה על הולך על גחון, והיא אות ן' של נחש. גם היא סוד המן הרשע, שהוא הנחש, שהכין

עץ גבוה חמשים אמה למרדכי.
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כתבי הארי / ספר הליקוטים / בראשית / תולדות / פרק כ"ח / ותאמר לו אמו עלי קללתך בני וכו'

אות ה
תוכן

ה) ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה' כבר ידעת, כי אדה"ר נברא בג"ע, הנקרא שדה של תפוחין. ואח"כ
כשבא המלאך ונאבק עמו, ונגע בכף ירך יעקב בנצח, ואז חזר העולם להתמוטט, וגברה כח הקליפה באותה שעה,
והיה יורד בכל צינורי המדות, וכשהגיע לנצח אז עמד שם כח הקליפה, ומיד נעשה מסך מבדיל, ונסתמו צינורי
הנבואה, שנאמר (ש"א ג' א') דבר ה' היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ. ובהיות שיעקב השתחוה לעשו כ"ב פעמים,
וזה נרמז במגילת אסתר שכתוב (אסתר ג' ד') ויהי באמרם אליו יום ויום, וקרינן כאמרם, לרמוז לכ"ב השתחויות
שהשתחוה יעקב לעשו, ובזה כביכול נכנעו כ"ב אותיות התורה, ולכן לא נתקן הנצח של יעקב, עד שבא א' מזרע
בנימין ויתקן. והטעם, שבנימין עדיין לא נולד כשהשתחוה יעקב לעשו, לכן מזרע בנימין היה יכול לתקן הנצח, שהוא

ירך ימין.
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כתבי הארי / ספר הליקוטים / בראשית / תולדות / פרק כ"ח / ותאמר לו אמו עלי קללתך בני וכו'

אות ו
תוכן

ו) ובזה תבין מש"ה (שם ג' ב') ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה, ונקרא איש ימיני, לרמוז למה שאמרנו. ובזה יובן מאמר
הסבא דמשפטים, שמרדכי היה מראה להמן הירך שלו, כי הוא יונק מהקליפה, ומרדכי היה מזרע שאול שלא
השתחוה, וחזר הוא ושלט בקליפה. וזמ"ש (עמוס א' י"א) ועברתו שמרה נצח, פירוש עברתו של השטן, שמרה בעד
הירך ימין, שנק' נצח. נמצא, ששאול ג"כ תיקן הנצח לגמרי. ובזה תבין מ"ש שמואל לשאול (ש"א ט' י"ט) אנכי הרואה,
פירוש אנכי ולא אחר, ר"ל אני הרואה שתיקון הירך אתה תתקנהו, ואין אחר שיראה זה. ואז אמר לו אותי שלח ה'
למשחך למלך, ר"ל אני משבט לוי מצד הגבורה, ושלחני ה' שאמשח אותך למלך, לפי שאתה מזרע בנימין, ולא
השתחוית לעשו, א"כ בא ותקן השוק של יעקב, ולכן אמר (שם ע' י"ז) זה יעצור בעמי, ולא אמר זה ימלוך, אלא יעצור,
ר"ל יעצור הפגם, ויעצור הקליפה שלא ישלוט. ולכן אמר לו שמואל אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה,

שאתה תתקן צד הנבואה.
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אות כד
תוכן

כד) והמלך הז' הוא בעל חנן בן עכבור. בסוד נ"ה תרי פלגי גופא, ולפיכך יצאו יחד שניהם כאחד, כי בעל בסוד נצח,
כי שם מתפשט ומתדבק ת"ת בנצח, שהוא בעלה של מטרוניתא. וחנן בסוד הוד, כי שם מתדבקת אסתר הנושאת חן
בעיני כל רואיה, ובסוד הילדים (בראשית ל"ג ה') אשר חנן, שהם נ"ה. ולפיכך לא תמצא בשום מלך שיהיה בו שתי
תיבות, כי אם זה, לפי שרומז שניהם, שהם נ"ה. ולפי ששנים אלו נקראים בנים, כד"א (ישעיה כ"ד י"ג) וכל בניך למודי
ה', נאמר שמלך זה בן, כי אלו הם תרי ביעי דדכורא המבשלים שם המותר. ואז מצדם יקרא (שם ה') כי בועליך

עושיך, וכד"א (שם ס"ב ה') יבעלוך בניך וגו'. ולפיכך נקרא בעל חנן, ונקרא בן, בסוד הזכר.
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אות מא
תוכן

מא) ודע, שאור זה שאמרנו שמתגלה ביסוד מחסד עליון בסוד לויתן, הוא החוט של חסד שמאיר במלכות, שהיא
אסתר, שהיתה למעלה נסתרת באו"א בסוד ד'. ונקראת אח"כ הדס"ה, שזכתה לקבל הד' וה"ס, והיא בחי' ה' אחרונה
שבשם, ואח"כ נמשך לה חוט של חסד, וזה החוט הוא בחינה בתוך החסד, באמצעות אותו השרש שלה. בחסד, עולה
בסוד כוס של ברכה בימין להקשר בשורשה, שטיפת החסד שהיא טיפת הזכר,מוכרח שיהיה שורש לטיפת הנקבה,
שאל"כ איך מקבלת הטיפה שהיא אש והוא מים, ומכבים זה לזה, ובאמצעות זה מקבלת ממנו, וזהו גבורה שבחסד,

וזהו מה שנז' בפ' וארא.
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אות קטו
תוכן

קטו) וזה מה שכתוב י"ב נהורין שיש בזה ההיכל. וזהו מה שכתב בספרא דצניעותא,שהם שבעה ימים ושבעה ימים,
שהם ז' היכלות נקבות, הם ימים דגושים, ושבע קצוות של זכר שהם ו"ק שלו, ואור העטרה הם ימים רפויים, וזהו
שבעה ימים ושבעה ימים, י"ד יום. והזכרים ג"כ נקראים נחלים, וכל הנחלים הולכים אל הים, היא מלכות של בריאה
הנקראת ים. וג"כ אלו הו"ק, ששה שלה הם סוד י"ב בקר, והים עומד עליהם, היא סוד היכל שביעי, והוא סוד הכסא,
שפירשנו במקום אחר ששם ד' אורות של מלכות, בתוך זה ההיכל הנקרא כסא, כנודע. והיכל ק"ק, הם סוד רגלי
הכסא, וששה היכלות, הם סוד שש מעלות לכסא. אלו השבע היכלות, הם השבע הנערות הראויות לתת לה. והם
בתולות אחריה רעותיה, וג"כ יש שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך, נראה, שהם ששה היכלות הנכללות
בהיכל הרצון, כדפרשנו. ג"כ יש שבע היכלות בהיכל ק"ק, והם ז' היכלות הנפתחות ביום שבת. והם סוד אותיות

גדולות, שהם: אל אדון על כל המעשים וכו', שיש בכל אות ה' תיבות וכו'.
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כתבי הארי / ספר הליקוטים / חמש מגילות / שיר השירים / פרק ח' / מי זאת עולה מן המדבר

אות א
תוכן

א) מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה וכו'. יאמר, איך יתכן להיות נמי תוכל בהיותה במדבר, ורגליה יורדות
מות במדבר, בארץ לא זרועה. ויתכן, כי בכח התפלה והדיבור והמחשבה וכוונות, בניה מעלין אותה להיות עטרת
בעלה. ומה שהיה קומתה בחצי קומת דודה, והיא אחר חדוי בלי זווג, בכח התפלה והמ"ן שמעוררין הצדיקים,
במסירת נפשם בק"ש,אח"כ היא מעוררת ג"כ מ"ן בזווגה לאו"א, ובזה באה אל המלך כדת, פנים בפנים. ואז נעשית
ע"ד המדריגות, קומתה כקומתו. בסוד פסוק, הסיבי עיניך מנגדי, שהם הדינין, כי בסיבתם אני גבוה קומתי מקומתה.
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אות א
תוכן

א) ואני העבד אוסיף מעט נופך משלי, ממה שחנני השי"ת בזה הכתוב, מה שידוע לעין כל, שאבא יסד ברתא, בסוד
ה' בחכמה יסד ארץ. ומי שמבין סוד זו"ן איך נתהוו מזווג או"א, שמדיבור אבא יסד ברתא, והדברים עתיקים יגל
וישמח. וז"ש קרא אסתר בת אביחיל, רצוני לומר: בת אב"י חי"ל, אבי שהוא אבא. ומה שנתייחס עתה בשם חיל, שכל
חיילי העולמות נתהוו ממנו, בסוד כלם בחכמה עשית. ומ"ש דוד מדרכי, בא לברר לנו, זה האב מנו, וקאמר דוד
מרדכי, ר"ל דוד וריע למרדכי. שבחינת מרדכי הוא ממנו, בסוד ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות וכו'. ועטרת

זהב גדולה, שהיא עטרת יסוד אבא, כמו שפירש האר"י זלה"ה. ודוק.
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כתבי הארי / ספר הליקוטים / חמש מגילות / מגילת אסתר / פרק א' / ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו

אות ב
תוכן

ב) ומ"ש אשר לקח לו לבת. ר"ל, וא"ת הא דאמרינן בכמה דוכתין שאימא אוזיפת לברתא כל מנהא, אמר לך זה
בדרך השאלה, ולא בעצם. וז"ש אשר, שהיא אימא, בסוד אהי"ה אשר אהי"ה, לקח לו לבת, ולא בת ממש כאבא. ונתן
טעם לזה, שעיקר לקיחתו אליה, לבא אל המלך, בסו"ד מ"ן, שזו"ן הם מ"ן לאו"א כנודע. ומה מתוק מדבש, אומרו לא
בקשה דבר, כי בא לתת לך טעם העיקרי, למה אנו מיחסין הבת הזאת לאבא, משום שהוא דיבר, אבל היא לא בקשה
דבר, דיבור ממש, לפי שאין האשה תובעת כביכו"ל. ועיין לעיל בפ' הבל הבלים, שאומר וז"ל בקיצור: ואבא יש לו
דיבור יותר מאימא, בסוד פיוס, שהאשה מתביישת לדבר, ומהדיבור הזה נבנית המלכות. וז"ס דבר ויקרא ארץ. עכ"ל.
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כתבי הארי / ספר הליקוטים / חמש מגילות / מגילת אסתר / פרק א' / ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו

אות ג
תוכן

ג) אי נמי, לא בקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגי סריס המלך וכו'. ויובן במה דאיתא לעיל בפ' ושמרו בני ישראל
את השבת, וז"ל, מי שמזדווג בלילי שבתות הוא עושה ב' ביאות: ביאה עילאה לאימא עילאה עם אבא, וא' לאימא
תתאה עם ברא. נמצא, ת"ח זה המסרס עצמו בימי החול, גורם בחינת מ"ן אפילו לאבא עילאה. וזהו ממש כונת
הכתוב, כי בתחלה אמר למה, אשר, שהיא אימא לקחה לה לבת, אמר לך כדי לבא אל המלך העליון, להיות לה לבחי'
מ"ן. ולפעמים ג"כ ע"י האדם התחתון, גורם לה מ"ן. ולא בקשה דבר שהיא המלכות, שנקראת דבור, בסוד קול ודבור
למ"ן, אלא להגי וכו', ע"י אמירה ההוגה בתורה, והמסרס עצמו לכבוד המלך העליון. וז"ש כי אם את אשר יאמר הגי
סריס המלך שומר הנשים, כי ודאי זה האיש ראוי ליקרא שומר לב' נשים, מאחר שגורם להם הזיווג, אמר עוד ותהי
אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, הורה לנו דאיש מעולה כזה, גורם למלכות להיות נושאת חן בעיני כל רואיה, בעיני
זעיר ובעיני אבא. וזהו מלת כל, לרבות לעינים העליונים הרואות בה, מרוב מה שמאיר ע"י הגייתו בתורה, וקדושתו

ופרישתו, בסוד וראיתיה לזכור ברית עולם. ע"כ.
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כתבי הארי / ספר הליקוטים / נביאים ראשונים / שופטים / פרק ה' / ותשר דבורה

אות ז
תוכן

ז) ולזה אני מסופק אם אלו הה' חסדים וה' גבורות, אם הם דאימא או מצד אבא, ואיני זוכר אם שמעתי שכלם מצד
אימא, ולכן נקרא המלך שלו יבין, מלשון בינה, או אם נאמר שהוא מצד אבא, כי יבי"ן בגימטריא ע"ב, שהוא חכמה,
ונקרא יבין לשון בינה, שאינו מתגלה רק ע"י הבינה, ואני מסופק על מה ששמעתי. ולכן כל שורש קין, שהוא מצד
הגבורות של בינה, להיותם גבורות ודינים נתאחז בהם הרשע, וכל שורש קין ירדו לעמקי הקליפות של סוד הדעת,
שהוא סיסרא הנזכר. ולכן תראה שיצא עקיבא בן יוסף, שהיה משורש קין, והיה מבני בניו של סיסרא. אמנם רב
שמואל בר שילת היה מבני בניו של המן, והיה משורש קין. והענין, כי המן וסיסרא שניהם מסוד הדעת, ולכן "הכוכבים
"ממסילותם "נלחמו, ר"ת המ"ן. עם סיסרא, כי ב' ממקור אחד. ולפי שמסוד הדעת הזה יוצאת לאה, בסוד הד' של
קשר של תפילין כנגד יסוד בינה. לכן כתיב והלמה סיסרא מחצה ראשו, שהוא סוד הדעת שנלקח ונמחץ, ויוצא ללאה,
והחסדים יוצאים מצד רקת אחת של הראש, והגבורות מצד רקת השנית. וזהו מחצה וחלפה רקתו, כי הכניעה אותו
המקום שהיה יונק סיסרא. ולכן כל נקמה זו לא בא אלא ע"י יעל אשת חבר הקני, שהיתה משורש קין, הנתונים
בקליפת סיסרא, ולכן נמסר בידה ממש. וכבר הודעתיך גלגול יעל ומציאותה, והיא משורש קין עצמו, בסוד אביי, דהוה

בא מסוד עלי. ודע למבין. כי יע"ל ועל"י הם דבר אחד. ואמר לי מורי זלה"ה ג"כ. כי נפשי ג"כ היתה שם.
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כתבי הארי / ספר הליקוטים / נביאים ראשונים / שמואל א' / פרק ט' / נמצאו האתונות

אות ב
תוכן

ב) סוד ירך יעקב שהיה הימני שהוא מדת הנצח, שפגמו סמא"ל. ונצח זה נצח הדכורא. והנה הנבואה היה מנה"י,
כנודע. וכשהיתה מגעת הנבואה לנצח, היה שם מסך המבדיל וסותם צינורי השפעת הנצח. וז"ס בימים ההם היה דבר
ה' יקר אין חזון נפרץ. ולפי שיעקב השתחוה לעשו כ"כ השתחויות, ועשאו אדון לעצמו בהשתחויתו, פגם הנצח מאד,
עד בא בנימין, שלא היה בעולם כשהשתחוה לעשו, ולכן מרדכי שהיה מזרעו של בנימין, תיקן את הנצח, ולא רצה
לכרוע ולהשתחוות להמן, שהיה ניצוץ עשו. וז"ס מ"ש רז"ל שמרדכי היה פושט את הירך להמן, ומראהו לו ההוא

שטנא כנזכר שם.
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כתבי הארי / ספר הליקוטים / נביאים ראשונים / מלכים א' / פרק א' / והמל דוד זקן

אות ג
תוכן

ג) אמנם הענין הוא, עד"ה יאמר ע"ד מ"ש בס"ה, שעשיית כל הימים כולם של הצדיקים מלבוש לנשמה כדי להתלבש
בה, כי אין לבא אל שער המלך בלבוש שק, כי אם בחלוקא דרבנן, לחזות בנועם ה'. ודהע"ה השיג באלו הע' שנה
שחי, מה שהשיג אברהם ע"ה בקע"ה שנה, כמ"ש רז"ל על ר' בון, במיעוט שניו למד תורה מה שלא השיג תלמיד
ותיק בכמה שנים. כן היה לדהע"ה, שתיקן המלבוש שהם נקראים בגדים. וכן היה צריך להיות. בהיותו מוכרח לחיות
ע' שנה שנתן לו אדה"ר, או האבות כידוע. וא"ת, למה נתנו לו ע' שנה ולא יותר, הטעם הוא שנפש דוד נקרא שבעה,

ולכן באה פטירתו ביום הז', ועלה לקדושה למעלה משבעים, למקום הבינה.
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אות א
תוכן

א) עורה למה תישן ה'. הוא בסוד הדורמיטא, כמ"ש בדרוש פורים, בענין מ"ש רז"ל, שאמר המן אלהיהם של אלו ישן
הוא, וז"ס ויקץ כישן ה'. והגלות והשינה הכל א' הוא, כנז' בס"ה בש"הש.
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אות א
תוכן

א) ותתן טרף לביתה וכו'. הם המדורין שבעולם היצירה ושל עשיה. וחק נערותיה, הם הז' היכלות דבריאה. סוד ז'
נערות דאסתר, כי מזונותיהן בחוק ובקביעות. משא"כ ביצירה ועשיה, כי הם דחוקים יותר.
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אות יט
תוכן

יט) והנה ד' מ"ע, וארבע זכירות אלו, הם כנגד ד' ימים טובים שיש בשנה. יציאת מצרים, כנגד חג המצות, שבו יצאו
ישראל ממצרים. מתן תורה, כנגד חג השבועות, שבו ניתנה התורה. זכירת עמלק, כנגד חג הסוכות, כמשחז"ל,
שעמלק היה מזנב והורג כל הנחשלים אחריך, אותם שלא היו ענני כבוד מקבלן, וענני כבוד כנגד הסוכות. וזכירת
מרים שדברה על משה דלטוריא, הוא כנגד ראש השנה שאז כל המקטרגים והדילטורין מתעוררין. וכבר ידעת, כי
מרים ה"ס כל הדינים המרים והקשים, והיא בגימטריא מנצפ"ך, שהם בגימטריא פ"ר. והנה הם חמש אותיות כפולות,
שהם עשר, ועם פ"ר הרי ר"ץ, כמנין מרים. ואמנם יוה"כ נקרא שבתון, ואינו מכלל המועדים, כי אין בין שבת ליוה"כ,

אלא שזה זדונו בכרת, וזה זדונו בסקילה כמ"ש רז"ל. וחנוכה ופורים הם מדרבנן, א"כ אינו רק ד' מועדים הנזכרים.

122

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle



22.2.2018 אור הסולם

https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
כתבי הארי / שער הכוונות / כוונת העמידה דרוש ה'

אות ב
תוכן

ב) ואמנם מה שצריך לכוין עתה, הוא להמתיק אלו הש"ך דינים אשר בנוקבא דז"א, הנקרא אדני, ולמתק אלו הה"פ
דין אשר בה. והענין הוא, שעד עתה נוקבא דז"א עומדת, בבחינת נער חסר ה', שהם הש"ך נצוצין הנזכר, ואינה
ראויה לזווג. ועתה בעמידה, צריכה להזדווג עמו, ולכן עתה שכבר אנו בעולם האצילות, בפסוק זה קודם העמידה, אנו
מקדימין לתקנה ולעשותה נערה בה"א, כדי שתהא ראויה אל הזווג, בסוד ובזה הנערה באה אל המלך, הנזכר בזוהר
פרשה פקודי. ואופן תיקונה הוא, שנמתיק אלו הה"פ דין אשר בה, ע"י שרשה שהיא הבינה, כי אין הדין נמתק אלא
בשרשו כנודע. וזה ע"י, שנמשיך ה' אלפין מן ה' שמות אהיה שבבינה, ונמשכים אל ה"פ דין שבנוקבא דז"א, ויעשו
ה"פ אדני ממותקים. גם דע, כי אלו הה' היתירים על מספר ש"ך, אשר ע"י נמתקים, ה"ס החמשה גבורות מנצפ"ך, כי

הם שרשים אל הש"ך דינים, וע"י נמתקים.
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ד) ודע, כי אלו ז' היכלי ז"א, וז' היכלי נוקבא דבריאה, הם נקרא שבע נערות אסתר, לפי שכולם הם בחינת היכלין
נוקבין, בערך ההיכלות דאו"א, שהם דכורין. והם נקרא שבעת הסריסים, המשרתים את פני המלך כו'. משום

דמסרסין גרמייהו מן הזווג בימי החול, ואינם נפתחים אלא ביוצר דשבת, כמשי"ת בע"ה וע"ש.
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טז) והנה כבר ידעת, כי נוקבא דז"א, נקראת אסתר, כי היתה אסתר רחמה צר, וחביבה על בעלה, כי תמיד מעיינה
סתום כבתולה, ולכן אנו צריכין לחדש בה בכל יום, בחינת כלי היסוד שבה כנזכר.
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ח) וצריך לבאר, ענין אלו ההיכלות של יוצר דשחרית דשבת, מה ענינם. דע, כי שבעה היכלות, הנרמזים בסדר יוצר
דימי החול דשחרית, הם ז' היכלות ז"א דבריאה, ובהם נכללין ז' היכלין דנוקבא, הנקראים ז' נערות אסתר. ואמנם
ביום שבת ביוצר דשחרית, נפתחין שבעה היכלין עילאין, הנקראים היכלין דשבת, והם ז' היכלי או"א דבריאה. ואז ז'

היכלי ז"א דבריאה, עולים ונכללים בז' היכלי או"א, המקבלים משם תוספות קדושת שבת.
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ה) ור"ח ויו"ט, הם שוים בבחי' א', והוא, כי אין הזכר לוקח בתחילה הארות הנקבה, כדי ליתנם אח"כ אליה, אמנם
שניהם שוים, וכ"א לוקח הארתו לעצמו, ואין זה צריך לזה, ולא זה צריך לזה, כי שניהם שוים. ואמנם אעפ"י שבבחי' זו
שוים הי"ט לר"ח, אבל יש ביניהם חילוק א'. וכן היו"ט עצמם, יש ביניהם הפרש, מיו"ט לחבירו. וכמו שמצינו בס"ה,

ובתיקונים, כי פסח הוא דרועא ימינא, ור"ה דרועא שמאלא, וסוכות באמצעיתא. ופורים וחנוכה נצח והוד כו'.
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ב) ואמנם נבאר תחילה, ענין קדושת הימים האלו. ואח"כ נבאר, ענין ברכות נר של חנוכה. והנה כמו שנתבאר,
שבשבתות ויו"ט ור"ח, יש בהם תוספת קדושה על ימי החול, גם בחנוכה ופורים, יש בהם תוספת קדושה יותר מימי

החול. אמנם אין מדרגתם שוה, למדרגת השבתות ויו"ט ור"ח. והנה הם נתבארו כל אחד במקומו.
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ג) אבל ענין חנוכה ופורים, הוא באופן אחר, כי תרוייהו אינון בהוד. ואעפ"י שבתפלת שחרית בחול ביארנו, דיעקב
בנצח, ומלכות בהוד. וכפ"ז החול הוא קדוש יותר מחנוכה ופורים, אשר תרוייהו אינון בהוד. אבל הענין הוא, על דרך
שביארנו בדרוש ר"ח, בענין היו"ט, כי הנוקבא יש לה אז תוספות קדושה, לפי שאז מקבלת הארותיה ע"י עצמה, שלא
ע"י בעלה, וכן הוא כאן. כי הנה בחול, יעקב יונק הארתו וחלק הארה שלה מן הנצח ומן ההוד, ואח"כ נותן לה
הארתה, ונמשך מן ההוד על ידו. אבל עתה בחנוכה ופורים, היא יונקת חלק הארותיה מן ההוד, ע"י עצמה, שלא ע"י

בעלה, ואינה טפילה אליו כימי החול. והנה ענין זה, הוא תוספת קדושה אליה בזמנים אלו, יותר מבחול[2,1]
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א) בענין הפורים. הנה נוסח ברכה אחרונה של המגילה, היא חמשה מטבעות, ואלו הם: הרב את ריבנו, והדן את
דינינו כו', והם כנגד ה' גבורות הנודעות, אשר על ידיהם, יריב את ריבנו, וידין את דינינו, כי בהם תלוי הדין והנקמה.

עוד על ענין על הנסים כו'.
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ב) ועתה נבוא אל ביאור, ענין ימי פורים, והמגילה, והמרדכי, ומעות מגבת פורים, והמשתה והשמחה. הנה נתבאר
אצלנו בדרושי נוקבא דז"א, ובענין מיעוט הירח, כי בכל זמן של הגלות, עומדים זו"ן אב"א כל ימי החול, לולי בשעות
התפלות ובשבתות וכיוצא בזה, כמו שנתבאר שם. והנה כאשר רוצים לחזור פב"פ, צריך שתקדים בחי' הפלת
הדורמיטא על ז"א, כדי שתיעשה הנסירה, ותוכל לחזור עמו אפין באפין, כנזכר בדרושי ראש השנה. ולהיות כי ענין
מרדכי ואסתר, היה בסוף השבעים שנה של גלות בבל כנודע, לכן אז כבר בימיהם התחיל ענין תיקון זו"ן, כדי לחזור

אפין באפין ויגאלו ישראל.
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ג) וענין התחלה זו, היא ענין הדורמיטא, שנעשה אז בימיהם. וז"ס הצרה העצומה, שהיתה אז לישראל, אשר עליו
נאמר, והנה אימה חשיכה גדולה כו', וארז"ל, חשכה זו גלות מדי, שהחשיך עיניהם של ישראל. וענינו הוא, לפי שאז
היה ז"א בסוד הדורמיטא. ונודע כי המן הרשע, היה אוסטורלוגוס גדול, כנודע בענין ויפל פור הוא הגורל מיום ליום
כו', ובפרט במ"ש בס"ה, כי הוא ועשרת בניו, כוללים כל עשרה קליפין החיצונים. וידע בחכמתו, ענין מיעוט השגחתו
יתברך על ישראל בימים ההם, להיותו בבחי' השינה, ולכן חשב ועלה בלבו, כי הזמן מוכן לאבד שונאיהם של ישראל.
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ד) וז"ס ענין ויכוח המן עם אחשורוש, אם יעלה בידם עצה זו, והשיב לו המן ישנו עם כו', ודרשו רז"ל, ישן הוא האלוה
שלהם, והבן זה. ולהיות כי הדורמיטא ההיא, היא לטובתן של ישראל, כדי שתנסר הנקבה מאחורוי, ויחזרו פב"פ,
ויגאלו ישראל, ויבנה בית המקדש. לכן התייעצו שניהם, כי בזמן ההוא שהאלוה שלהם הוא ישן, יקדימו הם לאבד
ולהשמיד שונאיהם של ישראל, כדי שלא ישארו אפילו מתי מעט, שיהיו ראוים לגאולה, ועי"כ לא יבנה בהמ"ק. ונודעה
עצת המן, מן שמשי ספרא בנו וכתביהם אל אחשורוש הנקרא ארתחששתא בספר עזרא, עד שביטלו בנין ב"ה,

בראותם כי הגיע זמנו להבנות, ודי בזה.
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ה) והנה אף בזמן הדורמיטא, אין הנקבה ישנה, כי אז מסתלקין המוחין מן ז"א, ונכנסין בנקבה, כדי להבנות ולתקן
פרצופה, כדי שתוכל לחזור אפין באפין, כנודע בענין דרוש השופר של ר"ה. ובהכרח, יש הארה והשגחה זו על ישראל

מצידה, וענין אותה הארה היתה ענין מרדכי הצדיק, כמו שנבאר בע"ה.
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ו) וכראות המן את מרדכי, שע"י היתה הארה והשגחה על ישראל בזמן ההוא, נתיעץ עם זרש אשתו ושס"ה יועציו כו',
וארז"ל כי זרש אשתו, הית' מכשפה גדולה, ועצתה שקולה מכל שס"ה יועציו, ועלתה עצתם להרוג את מרדכי,
ולתלותו על העץ, הוא זנבה של נחש, המשך רגל הקוף, כמבואר אצלנו, וכנזכר בס"ה שיר השירים ודי בזה. ואם ח"ו
ככה יעלה, יוכל אח"כ לאבד את שונאיהם של ישראל. ואז השי"ת ברחמיו, האיר הארת נוקבא העליונה, והיא גדולת

מרדכי ואסתר, ועל ידם נושעו ישראל מן הצרה הגדולה ההיא, כמו שנבאר.
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ז) וזה ענין מרדכי והארתו: דע, כי הנה בזמן הדורמיטיא דז"א, לא בלבד נכנסין המוחין דז"א, מצד נה"י דאימא,
ונכנסין בנוקבא רחל, בהיותה אב"א, אלא אף גם המוחין דבנה"י דאבא, בסוד ויבן ה' אלקים את הצלע, דא אבא
ואימא. ונמצא, כי כמו בהיות המוחין ההם תוך ז"א, היו יוצאים מהם ב' הארות לחוץ, ומבחי' הארת המוחין דאבא,
יוצא יעקב, מצד פנים דז"א. ומבחי' הארת מוחין דאימא, יוצאת רחל מצד אחוריו. גם עתה, יוצאות מרחל נוקבא דז"א,
ב' הארות אלו ג"כ בלי ספק. ולא עוד, אלא שבהיות מוחין הנזכר תוך הנקבה, נתוספה בחי' הארה שלישית, משא"כ
בהיותם תוך ז"א. והוא, כי הנה בהיותם תוך ז"א, היה היסוד דאימא נשלם בחזה דז"א, והיסוד דאבא, שהוא יותר
ארוך כנודע, היה נשלם בסיום היסוד דז"א ממש, ולא היה יוצא מחוץ ליסוד כלל. אבל עתה, בהיותם המוחין תוך
הנקבה, אשר היסוד שלה נוקביי קצר, מוכרח הוא, שהיסוד דאבא יתפשט, ויצא מחוץ ליסוד נוקבא ולחוץ, ותתגלה
הארתו בגילוי גמור לגמרי. ונודע, כי מה שהיה מתלבש ביסוד דז"א, הוא בחי' העטרה של היסוד דאבא, שהוא בחי'

המלכות דאבא, ואין ספק כי הארה זו הנגלית ממלכות דאבא, היא הארה גדולה עד מאד.
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אות ח
תוכן

ח) והנה שורש נשמת מרדכי, היתה מן ההארה ההיא, ולכן על ידו היתה תשועת ישראל בזמן ההוא. וזה נרמז בשם
מרדכי ממש, שארז"ל שהוא לשון מירא דכיא, מ"ר דכ"י, והוא תרגום מר דרור. גם נקרא מור עובר, והענין הוא, כי
ההארה הגדולה ההיא, היא מר דרור, זך ונקי בתכלית, העוברת מפי יסוד דנוקבא ולחוץ. וז"ס פסוק וידי נטפו מר כו'

עובר.
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אות ט
תוכן

ט) ובזה תבין מעלת מרדכי, שעלה לבחי' מלכות, ומשנה למלך. וז"ס הפסוק, ומרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש
מלכות, תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה. והמשכיל יבין כל פרטי הפסוק זה, ענין יציאה זו מלפני המלך, היא רחל.
ועטרת זהב גדולה, מצד עטרה יסוד דאבא, ולכן נקרא גדולה, כי החסד והחכמה, נקרא גדולה, בסוד הגדול הגבור

והנורא. גם המעמיק ישכיל, היותו משבט בנימין, ודי בזה.
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אות י
תוכן

י) וז"ס קריאת המגילה, וגם התפשוטותה בעת קריאתה, לטעם פירסום הנס. והוא ענין, הארת עטרת מלכות דאבא,
המתגלית ויוצאה לחוץ, ולכן נקרא מגילה, לשון גילוי, וצריך לגלותה ולפרסמה. גם מגלה בלא יוד, היא עולה בגימ'
ע"ח, כמנין ג' הויו"ת, כ"ו כ"ו כ"ו, שהם ענין ג' מוחין דחב"ד דנה"י דאבא, המתגלים שם במלכות ההוא. וזהו ענין היות
המגילה נקרא אגר"ת, ונקרא ספ"ר, ויש לה דינין כתורה שבכתב, כי ספר התורה, הוא יסוד דאבא, הנקרא תורה
שבכתב, צורת ספר, כעין ו' ארוכה. והמגילה היא ההארה היוצאה מחוץ ליסוד כנז', וגם הוא ארוכה בצורת ו', ובצורת

מגילה ארוכה, ודי בהערות אלו אל המשכילים.
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אות יא
תוכן

יא) ואמנם היות ימי הפורים האלו, נעשים בכל שנה ושנה, ולא הספיק לעשות בזמן ההוא לבדו, הטעם הוא, כי
השי"ת ברחמיו, רצה שאותה ההארה המתחדשת, בהיות המוחין דאו"א תוך הנקבה, בזמן דורמיטת ז"א, לא תתבטל
לעולם, בכל שנה ושנה, בימים ההם עצמם. כי הנה אחר דורמיטא חוזרים פב"פ, והמוחין הם בז"א, ואין בחינת
ההארה זו יוצאת אז כלל כנ"ל, והארת מרדכי מתבטלת לגמרי, ונעלמת בפנים. ורצה השי"ת, שבכל שנה בימי

הפורים כיוצא בהם, אף אם יהיו זו"ן פב"פ, תתגלה ההארה הנז' בימים ההם, ולא תתבטל.
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אות יב
תוכן

יב) והענין הוא, כי בכל שנה בימים ההם, כאשר יכנסו המוחין ברחל, בסוד דורמיטא דז"א, אעפ"י שאח"כ יחזרו
פב"פ, לא תתבטל ההארה הנז', ותשאר שם קיימת ונרשמת, אף גם אחר הסתלקות המוחין האלו ממנה, ויחזרו
בז"א. וז"ס מ"ש הכתוב, וזכרם לא יסוף מזרעם, כי אותה ההארה, היא עטרת היסוד הזכר דאבא, הנקרא זכר כנודע,

וזכרם זה לא יסוף מזרעם, בימי הפורים שבכל שנה ושנה כנזכר.

141

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle



22.2.2018 אור הסולם

https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
כתבי הארי / שער הכוונות / דרוש א' לענין חג פורים

אות יג
תוכן

יג) לכן לעתיד לבא, כל הספרים יתבטלו, חוץ ממגילת אסתר. והטעם הוא, כי לעולם לא היה נס גדול כזה, לא
בשבתות, ולא ביו"ט, להתקיים ההארה זו, אף אחר הסתלקות המוחין מן הנקבה, אלא בימי הפורים בלבד. ובבחי' זו,

יש יתרון גדול אל פורים, על כל שאר הימים, אפילו בשבתות ויו"ט.
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אות יד
תוכן

יד) והנה בכל שנה בימי הפורים, כדי לקיים ההארה הנז', אנו צריכין לעשות ג' מצות, והם: קריאת המגילה, כדי
להמשיך ולגלות ההארה הנז', היוצאת לחוץ, בגילוי. והנה צריכות ב' בחינת אחרות, והם אלו: הא', בחי' ההארת
היסוד ההוא דאבא ברחל, לצורך תיקון בנין פרצופה, כי לכן נכנסים המוחין הנז' בה, כדי להגדילה, ולעשותה פרצוף
כנזכר. וזה נעשה, בסוד מתנות לאביונים, כי רחל נקראת עני ואביון. והיסוד דאבא, הנקרא צדיק, נותן לה צדקה

ומתנות, והארות הזה מתקיים ע"י שאנו נותנים למטה מתנות לאביונים, וע"י מצוה זו, נעשה דוגמתה למעלה.
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אות טו
תוכן

טו) ובחי' הב' היא, כי אחר שנתקן פרצוף רחל עצמו, ע"י הצדקה ומתנות לאביונים, עוד צריך הארה, שתתקיים בה
בסוד המוחין עצמן שלו, המתלבשין תוך פרצוף י"ס שלה, בעת הדורמיטא כנודע. וצריך שתתקיים הארה הנז', במוחין
שלה, כל הימים ההם, הנקרא פורים. וישאר קיימת שם, אף גם אם יסתלקו המוחין דאו"א, אחר הדורמיטא, ותחזור
פב"פ, ועכ"ז תשאר הארת המוחין ההם קיימים במוחין שלה, ולא יסתלקו לגמרי כבשאר הזמנים כנ"ל. וענין זה תלוי

בקיום מצוה אחרת, והיא לעשות סעודת פורים משתה ושמחה.
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אות טז
תוכן

טז) וזו ענין אכילה ושתיה, כמבואר אצלנו, שהמוחין של הנקבה, נקרא י"ה י"ה, ונעשים מבחינת י"ה, והם נמשכין בה
ע"י אכילה ושתיה. וזהו פירוש אכילה: אכ"ל י"ה. שתיה: ש"ת י"ה. כי ע"י המאכל והמשתה, נמשכין לה מוחין
הנקראים י"ה. גם נרמזה היא עצמה במלת אכילה, שהיא בגימ' אדנ"י ע"ה, לרמוז: כי אלו המוחין של י"ה, הנמשכין
ע"י האכילה, הם בנקבה הנקרא אדנ"י. גם אסת"ר, היא בגימ' תרס"א, והנה שם אדנ"י במילואו, הוא תרע"א, והנה
שם אסתר חסרה י', ובתוכה מסתתרת הנקודה הפנימית עצמה, הנקראת י' של אדנ"י, הנקראת אסתר, על שם
שמסתתרת. עד כאן הגיעו דרושי הרב זלה"ה. וענין משלוח מנות איש לרעהו, לא נתבארו מפי הרב ז"ל, ושמא רמז,

 
לענין הארת יסוד דדכורא, הניתן ליסוד דנוקבא, והם נקראים איש לרעהו, יסוד ליסוד, כנלע"ד. 

 
א"ש, עד כאן הגיעו כל ספר הדרושים של הרב זלה"ה, ולא הפלתי דבר א' מדבריו ארצה תל"י. 

מזולתו (הרה"ח הר' יעקב ישרליג"א זלה"ה וזי"ע. פע"ח.)
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אות א
תוכן

א) מנות ומתנות, ארז"ל, ב' מנות לאיש א'. וב' מתנות, לב' אביונים. והנה יש לראות, למה ברעהו אמר מנות, באות
תיו א', ובאביונים ב' אותיות תיו. האמנם כבר ידעת, כי היסוד נקרא איש, ועיקר הארת יום זה, הוא גילוי יסוד אבא,
והוא זכר, ובהיותו מלובש בתוך יסוד דאימא, לכן אמר מנות בתיו א', כי אות תיו מצד הנוקבא. באופן, כי ב' מנות הם,
א' מצד אבא, שהוא מ"נ דמנות, כאשר ידעת. ואחד מצד היסוד דאימא כנ"ל. והם, איש: שהוא יסוד דאבא, לרעהו:
שהוא היסוד דז"א. כי אם היות אבא גדול, הנה בהיותו יורד למקום יסוד ז"א, נקרא רעהו, ע"ד הז"א, כשיורד ביצירה,

שנאמר עליו שלף איש נעלו, ונתן לרעהו.
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אות ב
תוכן

ב) ומתנות לאביונים, הם מצד אימא, ולכן הם ב' תוי"ן, כי הם מצד הנוקבא, והם ב' מתנות, לב' אביונים, שהם נ"ה,
שהם אביונים, כאשר ידעת בסוד הערבה, לא ריח ולא טעם, ונקראו אביונים, כי אימא עד הוד אתפשטת.
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אות ג
תוכן

ג) וגם מ"ש רז"ל, כי בימי הפורים נותנים לכל מי שפושט ידו. הענין הוא, כי הגבאי של צדקה, הוא היסוד, ובימי החול
אשר הוא יסוד דז"א, צריך לראות למי נותן הצדקה. אבל עתה שהוא יסוד דאבא, הארה גדולה, אין להקפיד, אלא כל

מי שפושט ידו נותנים.
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אות ד
תוכן

ד) ומ"ש רז"ל, חייב אינש לבסומי בפוריא, עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי כו'. הכונה הוא, כי לעולם תוך
הקליפה, יש ניצוץ של קדושה המאיר בתוכה, ומחיה אותה. ולכן צריך לומר ברוך המן, להמשיך אל הניצוץ ההוא אור,

ולכן צריך לומר בלא כונה, אחר שהוא שיכור ויצא מדעתו, שאם יהיה ח"ו בכוונה, יאיר גם אל הקליפה ח"ו.
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אות ה
תוכן

ה) ונלע"ד, כי כשאנו ממשיכין אור מוח הבינה ברחל, ע"י שתיית יין בריבוי גדול, יש הארה גדולה, שיש בה כח,
להאיר גם אל הניצוץ ההוא, אשר בתוך הקליפה. וצריך לכוין באכילה, בב' אותיות י"ה דיודין, ולכוין שהם של ע"ב.
ובשתיה, לב' י"ה של ס"ג, שעולים כמנין יין, כזה: יו"ד ה"י, יו"ד ה"י. ולכוין להמשיך אליה מוחין דחכמה, ע"י אכילה.
ומוחין דבינה, ע"י שתיה. ולהיות כי הנוקבא גוברת, מוח בינה גובר. ולכן צריך השתיה, מרובה מן האכילה. וזהו
אכילה: אכ"ל, י"ה. שתיה: שת, י"ה. ר"ל: שימשכו אליה המוחין, אשר כולם בסוד י"ה, כמבואר אצלנו במקום אחר,
שהם בסוד חו"ב, הנקראים י"ה י"ה. כי הדעת שלה היא ק"ל, ולית בה אלא נהירו דתרין מוחין גליפין בה, כמבואר

אצלנו במקום אחר.
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אות ו
תוכן

ו) אסתר, בגימ' שושנה. גם אסתר, בגימ' תרע"א, כמנין אדני במילואו. הכונה הוא, כי כשישראל עונים קדיש, ואומרים
אמן, מקבלים אז הארה מב' אל: א' של ז"א, שהוא אל רחום וחנון. וא' מא"א, שהוא מי אל כמוך. ופירושו: אל של
אריך, מאיר באל של ז"א, ואז ז"א מאיר בנוקבא פב"פ. לפי כי אל הוא בפנים, והארה הוא בפנים. ואלו הב' אל
במילואם, עולים ש"ע נהורין, והארה הנז' הוא בענית אמן, ולכך אמר דוד ע"ה, מלא פניהם קלון, זו אמן, כי מאחר
שהם לא האירו באמן ב' אל, א' של אריך, וא' של ז"א, מלא פניהם קלון, שלא רצו לקבל מאל העולה קפ"ה, יהיו לו

קלון, שעולה ג"כ קפ"ה עם הכולל.
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אות ז
תוכן

ז) ויבקשו שמך ה', פירוש: כי שמך הוא המלכות, שנקרא שם. והוא אדני והויה, שעולים אמן. והנה אסתר המלכה
כאשר לבשה בגדי מלכות, ובאה לדבר אל המלך, וכשנכנסה לבית ע"ז מקום הקליפות, הוסר הארת אריך, ולא נשאר
בה רק הארת ז"א, שאם לא היתה לה הארה אפילו מז"א, היתה שחורה ולא ירקרקת, ולכן היא אמרה אלי אלי למה

עזבתני, שא' מאלו האלי שהוא של אריך, למה עזבתני, ולא האירו לה שניהם יחד.
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אות לה
תוכן

לה) גם ר' שמואל בר שילת, שהיה מבני בניו של המן הרשע כנודע כי גם הוא היה נתון בקליפת סיסרא, כי המן
וסיסרא שניהם ממקור א' הם, כי שניהם הם בקליפת הדעת, ונודע כי רב שמואל בר שילת היה משרש קין כנז"ל.
וז"ס פסוק "הכוכבים "ממסלותם "נלחמו, ר"ת המן עם סיסרא. ולפי שהדעת דז"א נבקע, ויוצא ממנה הארה אל לאה
שבאחורי הדעת, שהוא סוד הדל"ת קשר של תפילין של ראש, אשר כנגד יסוד דאימא שבתוך הדעת דז"א, ואז
החסדים יוצאים מצד הרקת הימיני שבראש, והגבורות מן הרקת השמאלית, לכן כתיב והלמה סיסרא מחקה ראשו,
ומחצה וחלפה רקתו, כי הכניעה אותה הממשלה שהיתה לסיסרא, בהיותו יונק מן המקום ההוא כנזכר. ולכן נקמה זו
היתה ע"י יעל אשת חבר הקני, שהוא משרש קין כנזכר, הנתון בקליפת סיסרא. וכבר הודעתיך גלגול יעל ומציאותה,
שהיא משרש קין הנזכר, בסוד אביי דאתי מדבית עלי, ואביי הוא מן קין, והנה יע"ל ועל"י הכל א' הוא, כמבואר אצלינו

במקומו.
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אות ג
תוכן

ג) ולפי ששור רומז לגבורה, וגבורות אינון סגיאין, כד"א מי ימלל גבורות ה', ונכללים בג': גבורה, הוד, מלכות, שמאלו
נמשכים כל הגבורות, לפיכך ג' אבות בשור, "קרן "שן "רגל, והם אותיות שקר, כי הם למטה בקליפות. וקרן הוא נגד
מלכות, במשוך בקרן היובל. ורגל כנגד ההוד, סוד ירכים, שהם תרין סמכין. ושן נגד גבורה, בסוד ל"ב אלהים
שבבראשית, שהם סוד הגבורה, נגד ל"ב שינים. והנה ג' אבות אלו התחתונים שבקליפות, לפעמים יפגמו במקום
הקודש, ובניצוצי הקדושה שבמלכות, וזה חצר הניזק. ולפעמים יפגמו במה שלמטה ממנו, במקום שליטת הטומאה
ג"כ, ובסוד אלקים אחרים, וזהו רשות הרבים. וכאשר יהיה הפגם מצד הקרן, שהוא בקליפה שכנגד המלכות אין לה
כח לפגום במלכות ולא במה שלמטה ממנה, רק עד החציה, שהם נה"י שבה, וז"ש דוד המלך ע"ה, אל תעלני בחצי
ימי, כי עד שם מגיע הפגם הקרן, שהיא נגד המלכות. ולפיכך אמר אחשורוש לאסתר המלכה, מה שאלתך ומה
בקשתך עד חצי המלכות, כי עד שם קליפת הקרן, שכנגד המלכות. והכוונה: שאם שאלתך על מדת המלכות שנקראת
מ"ה בכללה, וז"ש מה שאלתך עד חצי המלכות, ששם שליטות הקליפות שכנגד המלכות כדכתבינן, ותעש, ר"ל: תוסר
הקליפה מחצי המלכות. ולפיכך הקרן אינו משלם אלא חצי נזק, והיינו עד חצי המלכות ולא יותר. וזה כאשר לא יתמיד
הפגם ההוא, רק פעמים ושלש, שהם סוד נה"י, בסוד תם, יונתי תמתי המתיחדת ומתקשטת בג' אלו, ואז נקראת
תמה. ויעקב בעלה נקרא איש תם, כי תם למעלה מנה"י. וכאשר יתחבר ת"ת, עם ג' אלו הנקרא תם, יהיה אמת. וזהו
תתן אמת ליעקב, ויעקב איש תם יושב אוהלים אלו. אמנם כאשר יתמיד הפגם בעון הדור עד ד' פעמים, וזהו שור
המועד, אז ח"ו יהיה הפגם בכולם, ולפיכך משלם נזק שלם. וסוד קליפות אלו במקום המות, ולפיכך תם יש לו ב'
אותיות ממות, ומועד ג"כ יש לו ב' אותיות ממות. וכל עוד שלא הולך וגרם הפגם עד שלש אלו, יקרא חצי המלכות.
וכאשר יתחבר מ"ו ממלת מות, במלת ע"ד, יהיה מועד. כי עד הוא ת"ת, בסוד עד תאות גבעות עולם, וכשיהיה הפגם
עד פעם הרביעי, יגיע עד ת"ת שבה, ואז יתחברו אותיות מ"ו עם ע"ד שהוא ת"ת, ויהיה מועד. והקרן יהיה בה' מינים,

שהם קרן ותולדתו, שהם: נגיחה, נגיפה, בעיטה וכו', נגד ה' גבורות שמצד המלכות, הרי נתבאר פרטי הקרן.
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אות ו
תוכן

ו) ולכך תראה, שר"ע בן יוסף, שהיה משורש קין, היה מבני בניו של סיסרא. אמנם רב שמואל בר שילת, היה מבני
בניו של המן, והוא משרש קין. והענין, כי המן וסיסרא מסוד הדעת, ולכן "הככבים "ממסלותם "נלחמו, ר"ת המ"ן, עם
סיסרא, כי שניהם מקום א'. ולפי שמסוד הדעת הזה יוצא לאה, בסוד הד' של קשר של תפילין, נגד יסוד הבינה. לכן
כתוב, והלמה סיסרא ומחקה ראשו, שהוא סוד הדעת, שנחלק ונמחק, ויוצא ללאה. והחסדים יוצאים מצד רקת א' של
ראש, והגבורות מצד רקת הב', וזהו ומחצה וחלפה רקתו, כי הכניעה אותו המקום שהיה יונק סיסרא. ולכן כל גוף
נקמה זו, לא בא אליו אלא ע"י אשת חבר הקיני, שהוא משורש קין, הנטהר מקליפות סיסרא, לכן נמסר בידה. וכבר
הודעתיך גלגול יעל ומציאתה, והיא משורש קין עצמו, בסוד אביי דבא מבית עלי וד"ל. כי יעל ועלי הם דבר אחד. וא"ל

מורי זללה"ה, כי גם נפשי היתה שם, ודי בזה.
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אות י
תוכן

י) סוד ירך יעקב: שפי' ימיני, שהוא מדת נצח, שפגמו סמא"ל, ונצח זה נצח דדכורא. והנה הנבואה מנ"ה כנודע,
וכשהיה מגעת הנבואה בנצח, היה שם מסך גדול. וז"ס בימים ההם היה דבר ה' יקר אין חזון נפרץ. ולפי שיעקב
השתחוה לעשו ועשאו אדון לעצמו בהשתחואתו פגם הנצח מאד, עד בא בנימין שלא היה בעולם בהשתחואה לעשו,
לכן היה מרדכי מזרעו של בנימין, שלא רצה להשתחות להמן הוא עשו. וזשארז"ל, שמרדכי היה פושט לו הירך להמן,

הראה לו שטר כנזכר בדרז"ל. וז"ש ועברתו שמרה נצח, ועברתו של עשו, שמורה נגד נצח שלקחו ממנו.
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אות קב
תוכן

קב) גם ענין סתימת פתחהא, הוא גם כן באופן אחר, כי אז נותן כלי זה לז"א עצמו, והנה אימא לא נעשית כלי ופתח
לקבל טפת הזרע, אלא בכח הכלי הזה כנזכר, וקודם היתה בתולה ורחמה סתום, וכאשר ניתן זה בדעת זעיר, חזרה
אימא להסתם פתחהא, ואין בה כלי הראוי לעיבור, וחוזרת להיות בתולה כבראשונה. וזהו סוד אסתר הנקראת אילת
השחר, שרחמה צר בכל ביאה, ודומה לבתולה בכל שעה, וכ"ז היא בבינה. כי לכן אסתר ירקרקת היתה, מצד אימא,

קו ירוק המקיף, כנזכר בתיקונים והבן זה.
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אות יח
תוכן

יח) וזהו ענין אסתר, שהיתה מנחת שידה במקומה עם אחשורוש, כנזכר בזוהר פרשה כי תצא והוא קליפת נוגה
שלה, מבחי' הרע שנקרא ש"ד. ועיין בספר הדרושים חדשים בסיפור זה באורך ע"ש, והיתה יודעת היא להשביעה כדי
להשביע הש"ד יצה"ר שלה ע"י שם המפורש, כנודע אצלינו בסוד י"ב אותיות, עם ניקודם של ל"ב אלקי"ם דמעשה
בראשית, והציץ והתכשיט של שם המפורש משם מ"ב, והלבוש של את השמים ואת הארץ כנודע ליודעי חן ומביני
דעת כנזכר. ושם יתלבש בדמות גוף, וילד עם אחשורוש, ומשם נולד דריוש מן אסתר, מצד השידה הנזכר, והרי הוא
בן אסתר ממש, והבן זה היטב מאד ולכן היה חציו טוב וחציו רע והבן, ולכן היה גוי, ולכן בנה וכו' כי הוא נתן רשות
בתחלה, קודם שמלך כורש. והנה הנגע הוא דכורא, הפך הזיווג בקדושה, ורע היא נוקבא לילית, ויש להם יכולת

להזדווג עם האנשים יען הם לבוש הנפשות שלהם.
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אות ה
תוכן

ה) ונמצא כי אחר ביאה ראשונה דבריאת העולם, אתא מפתחא דכליל שית, הנודע בספרא דצניעותא, והוא הז"א
הכולל ו"ק כנודע, וסתים פתחהא דאימא, כי נה"י שלה נעשו מוחין ברישיה, ונמצא כי מקורה גנוז וסתום תוך רישיה
דז"א, ואז אותו הכלי הנקרא אוירא דכיא כנודע, לוקחו הז"א, ואז חזרה אימא להיות סתומה כבתחילה, בבחי' בתולה,
כיון שהז"א סותם פתחהא כנזכר. ואחר כך בזווג שני, הוצרך אבא להנחיל בה פעם אחרת כלי אחר, ואח"כ נזדווג
עמה, והוצרך אל כלי מחדש. והנה כה דרכו תמיד עמה, כי מאחר שז"א סותם פתחהא, תמיד נמצא כי לעולם אימא
היא בתולה, והיא סוד אסתר ירקרוקת היתה מסוד הבינה קו ירוק, כנודע בתיקונים והיתה נקראת אילת השחר, על

שרחמה צר, ובכל שעה היתה כבתולה.
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כתבי הארי / עולת תמיד / ק"ש שעל המטה

אות טו
תוכן

טו) גם ענין סתימת פתחהא הוא ג"כ באופן אחר, כי אז ניתן כלי זה לז"א עצמו, והנה אימא לא נעשית כלי ופתח
לקבל טיפת הזרע, אלא בכח הכלי הזה כנזכר, וקודם היתה בתולה דרחמה סתום, וכאשר ניתן זה בדעת דז"א,
חזרה אימא להסתם פתחה, ואין בה כלי הראוי לעיבור, וחוזרת להיותה בתולה כבראשונה. וזהו סוד אסתר, הנקראת
אילת השחר, שרחמה צר בכל ביאה, ודומה כבתולה בכל שעה, וכל זה הוא בבינה, כי לכן אסתר ירקרוקת, מצד

אימא, קו ירוק המקיף, הנזכר בתיקונים.
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אות מד
תוכן

 
מד) סדר סוד עליות העולמות חול ושבת: 

דע, כי בכל העולמות שהמלכות עולה מדרגה אחר מדרגה, כשהיא עולה, עולה אב"א. לפי שגודל האור העליון לא
תוכל לקבל פב"פ. וע"י תפילתינו, באה וחוזרת לפניו פב"פ. וז"ס בערב היא באה, ובבוקר היא שבה. פירוש: בשעת
המנחה, בזכות תפלה באה לפניו בעת רצון. ובבוקר בתפלת שחרית תשוב לפניו ג"כ. הרי שני התמידים הוא פב"פ,

וכל זמן שתתעלה יותר חוזרת לאחור. ובעמידה חוזרת פב"פ.
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אות ה
תוכן

ה) ונחזור לענין, כי הלא ד' זכירות הם, והם: זכירת מתן תורה, כמ"ש זכור את היום אשר עמדת לפני ה' אלהיך
בחורב, פן תשכח את הדברים וכו' והיא מצות עשה. זכירה ב', זכור את אשר עשה לך עמלק, וגם זה מצות עשה.
זכירה ג', זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים, גם זה מ"ע. זכירה ד', לזכור את יום יציאת מצרים, וגם זה מ"ע. והנה
ד' זכירות אלו הם כנגד ארבעה ימים טובים שיש בשנה, יציאת מצרים, נגד פסח. ומ"ת. נגד שבועות. ועמלק, נגד
סוכות כנודע, שלא היה עמלק מכה בישראל, אלא אותן שאין עננים קולטן, וענני כבוד הם סוד הסוכות, והרי ג' רגלים.
עוד יש יום טוב אחד והוא ראש השנה, והוא כנגד זכירת מרים, שדברה מרים דלטורין על משה לכן נצטרעה. וכבר
ידעת כי מרים הוא סוד הדינין והמרירות, כי כן מרים גי' פ"ר, מנצפ"ך, ועוד ה' השורש והם כפולות הם יו"ד, נמצא
פ"ר ויו"ד גי' ר"צ, כמנין מרים. אמנם בר"ה כל המקטריגים והדלטורין מתעוררין ג"כ. והנה אלו הד' מועדים שבשנה,
כי יה"כ הוא שבת שבתון ואינו י"ט, כי אין בין שבת ליה"כ, אלא שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בידי שמים בכרת.

וחנוכה ופורים אינם י"ט, כי לא הוזכרו בתורה.
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ד) והענין, כי אלו הם סוד ל"ב אלהים שיש בבינה, שבאו אליה מן ל"ב נתיבות חכמה, ושם אלהים יש בו ה' אותיות
ושם זה הוא בבינה, שהוא ג"כ אות ה' ראשונה שבשם, ובחי' אלו כולם, נקראים ש"ך ניצוצין, נחלקים לה"פ דין כנ"ל,
לכן תכוין עתה להמתיק ה' דין אלו, ע"י שרשם שהוא הבינה. לכן תכוין להוריד ה' אלפין מן ה' שמות אהי"ה שבבינה,
ונמשכין אל ה"פ דין הנ"ל, ונעשה ה"פ אדנ"י בנוקבא דז"א ממותקין. ולכן הכוונה הוא, כי תחלה היתה הנוקבא נער
בסוד ש"ך ניצוצין שלא היתה ראוי לזיווג, ועתה נעשית נערה גי' שכ"ה, הראוי לזיווג, לכן קודם הזיווג שהוא עתה
באצילות, בסוד העמידה, אנו מקדימין לתקנה, ולעשותה נערה עתה בפסוק זה. וזה סוד ובזה הנערה באה אל המלך,

הנזכר בזוהר פרשת פקודי.
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ה) מהחברים: דע, כשעונין ישראל אמן, אז מקבלין ההארה מב' שמות א"ל א"ל, א' מן א"א מי אל כמוך. וא' מז"א אל
רחום. והנה אל שבא"א, מקורו ג' יודין ואלף דס"ג. וא"ל דז"א, מקורו הוי"ה פשוטה וד' אותיות והמלכות. ואל הרמוז
בא"א הוא מאיר לז"א, וז"א מאיר לנוקבא פב"פ, מפני שאל היא בפנים והארה הוא בפנים. וכן א"ל במלואו, גי' פניהם.
וזאת ההארה היא תלויה בעניית אמן. ומי שעושה עצמו אלם בעניית אמן, עליו נאמר מלא פניהם קלון, ס"ת אמן.
ומלת מלא, אותיות אל"ם, דעביד הא, יפול בהא. לפי שלא האירו עיניהם באמן, אז מלא פניהם קלון. פי', מלא אותיות
מא"ל, היינו מאל שמלויו פניהם, שעולה אל"ף למ"ד, גי' קפ"ה, וע"ה גי' קפ"ו, הרי הוא גי' קלון. ור"ת פניהם קלון
ויבקשו, הם קפ"ו, הרי ב"פ קפ"ו בזה הפסוק, נגד ב"פ אל אל מלאים, שהם ש"ע נהורין, א' לא"א וא' לז"א, ורומזין לב'
פאות, כי פאה גי' אלהים, ושם הוא רחמים גמורים, לפיכך נקרא אל לבד. וכתיב ויבקשו שמך ה', דהיינו הויה אדני, גי'
אמן. כי הקלון שלא ענו אמן, גורמים ישחרונני ולא ימצאונני. וז"ס ר"ש הפקולי, פי', כי בעניית אמן היה ממשיך אור
הארת ב' אל אל, לכן נקרא פקולי, אומר בצדק פקו, דהיינו אלף למד ע"ה, אפיק ליה הוא כל היכא דאיתא, והוציאו
ואפיקו יתי מדינא של גיהנם. ובזה תבין אסתר ירקרקת היתה וכו'(עיין לקמן בכוונת פורים גמר הדרוש) הרמז לאל
מצד ז"א שהוא ירוק. וענין, כי כשנכנסה בביתה קלקלתה בסוד נוטרה את הכרמים, אז הוסר מעליה הארת א"א, וע"ז
אמרו רז"ל לא שחורה ולא לבנה היתה, דא"כ היה משמע שאפילו מז"א לא היתה לה הארה, לכן אמרה אלי אלי למה
עזבתני, נגד ב' אל אל, א' קדוש וא' חול. פי', אלי ראשון שמושית, כאלו הלמד נקוד בקמץ, אמרה מה עשיתי כי
עזבתני מאל של א"א. או יאמר אלי אלי, על היות האל של א"א צריך להשפיע על א"ל של ז"א, ומשם לנוקבא, ואע"פ
שהוא משפיע בה, כיון שאינו ממשיך להאיר אלא מעצמו, לא מאיר אל דא"א, הוי כאלו היא נעזבת משניהן, לפיכך
עזבתני לשון יחיד, אף על פי שנכפלת מלת אלי אלי, והיה אומרת לז"א שעזב אותה הארת אל עליון, ולכך ירקרקת

היתה.
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ה) ועל זה אמרו, אסתר ירקרקת היתה, דהיינו שחיסרו אז ממנה ש"ע נהורין, שלא האירו בהם הפנים דז"א, לכן
אמרו אלי אלי למה עזבתני, שהם ב"פ אלף למד, שיש בפנים דז"א שעולין ש"ע. והושיט לה המלך שרביט הזהב, כי
הזהב כאן הם החסדים דאמא, שהם הגבורות דאבא, בסוד חכם בבינה. ונתן לה ז"א בסוד טפה ע"י היסוד, שהוא
השרביט להאיר בה הש"ע נהורין. והיא אמרה כן באילת השחר, שהוא קדרותא דצפרא, דאז אין חסד כלל בעולם
שחסרו בעת ההיא, כי האור הוא החסד, ואז הוא חושך גמור ואין שם אור כלל, אלא שרוצה להאיר אז האור שהם
החסדים. ואז אמרה אלי אלי למה עזבתני, כי החסדים שהם הש"ע נהורין, וזהו מנין לאסתר מן התורה שנאמר ואנכי

הסתיר אסתיר פני, דהיינו שחסר מהן הש"ע נהורין של הפנים, וזהו הסתר פנים.
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ד) נמצא כי מיסוד חו"ב נעשה דעת בז"א, אך להיות שגם סוד אוירא דכיא הוא רוחא דגניז ביסוד הבינה, לכן אנו
אומרים כי נה"י דאמא הם ג' מוחין לז"א, ואין חושבין את החכמה, כי גם האי אוירא נחשב משל אמא. נמצא, כי אחר
ביאה ראשונה דבריאת עולם, אז אתא מפתחא דכליל שית שהוא הז"א, וסתם פתחא דאמא, כי נה"י שלה נעשין
מוחין אליו. נמצא, כי מקורה סתום וגנוז, בתוך גולגלתא דז"א, ואז אותו הכלי הנקרא אוירא דכיא יהבא אותו לז"א,
ואז חזרה הבינה להיות סתומה כבתחלה. ואח"כ בזווג ב', הוצרך להנחיל החכמה פעם ב' כלי א', ואח"כ נזדווג עמה,
והוצרך אל כלי מחדש. והנה כה דרכה תמיד עמו, כי מאחר שז"א סותם תמיד פתחה, נמצא כי לעולם הבינה סוד
בתולה. וזה סוד אסתר ירקרקת היתה, מיסוד הבינה, והיא נקראת אילת השחר, ורחמה צר, בכל שעה דומה לבעלה

טעם בתולה, והבן זה.
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כ) והנה, לפי שבאצבעות היד שמאל נתגלו הה' גבורות, כי הה"ח נתגלו בה' אצבעות יד ימין, לכן הוצרכה לסמוך את
המלכות בכל יום בתפלה של יד, לקשרה על זרוע שמאל, שהיא כנגד היד דגבורה דא"א, שהוא שורש כל הדינין, וע"י
ימתקו כל הדינין שבה, כי אין מיתוק הדין אלא בשרשו. וידוע כי מלכות נקרא אילת השחר, בסוד אסתר, שהיה רחמה
צר כמו אילה, והיתה חביבה על בעלה, כי תמיד היתה בתולה ומעיינה סתומה, ולכן בכל יום שהמלכות נעשית בחינת

אסתר, לכן אנו צריכין לחדש בה בחינת הכלי שבה.
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יח) והנה היכל לבנת הספיר דיסוד ז"א, עולה בשבת למעלה מכל ז' היכלין דאו"א, עד היכל אהבה, ומקבל משם אור,
והם ו"פ הכל, והם מלמטה למעלה, מן יסוד עד חסד, והרי נקשר היסוד בהיכל אהבה העליון. וז' היכלי או"א, נקראו ז'

הסריסים כנודע.
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כה) דע, כי ז' היכלי דיוצר דחול, הם ז' היכלי דז"א דבריאה, ונכללין בהון היכלי דנוקבא, והם נקראים ז' נערות אסתר.
אך יש היכלי אבא ואמא, ואלו נפתחין ביום השבת. אמנם היסוד של ז"א דבריאה, שהוא היכל ראשון, עלה בשבת
למעלה מכל ז' היכלין שלו, והוא מתעלה למעלה. עד היכל אהבה, ועולה עד שם ממטה למעלה, ומקבל משם אור,
וזהו ברכות יוצר אור, שהוא כנגד יסוד דז"א, ועולה כל ז' היכלות עליונים ממטה למעלה, והם ז"פ הכל הנזכר ביוצר

של שבת, והם בסוד ממטה למעלה, מן היסוד עד למעלה בחסד, והרי נקשר היסוד בהיכל אהבה העליון.
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כו) אח"כ אין כערכך, הוא היכל הרצון התחתון, שנקשר למטה, ואיני זוכר יותר. אמנם היכלי זו"ן, הם נקראו שבע
נערות אסתר, כי הם נוקבין בערך של אבא ואמא, שהם נקראים שבעת הסריסים המשרתים לפני המלך. ביוצר של
שבת, אנו אומרים ז"פ הכל, והם על סדר ממטה למעלה. מיסוד עד החסד. כיצד: בורא את הכל, הוא יסוד. הכל יודוך,
הוד. והכל ישבחוך, נצח. והכל יאמרו, ת"ת. הכל ירוממוך, גבורה. יוצר הכל, חסד. כי כל אחד מו"ק אלו, כלול מנ'

שערי בינה, אשר נפתחין בשבת, דוגמת אל אדון.
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ח) בענין חנוכה: בברכות, תחלה תכוין, כי הלא יש תוספות קדושה יותר מבחול, כמו שיש בשבת וי"ט ור"ח, רק שאינו
דומה להם. אמנם נלע"ד ששמעתי ממורי זלה"ה, לידע איך בחול איהו בנצח ואיהי בהוד, ובחנוכה ופורים הוי תרוויהו
בהוד, ואדרבא נראה כי הוא גרוע מבחול, אך הענין כי בחול יעקב לקח הארת שניהם דידיה ודידה, מן נצח ומן הוד,
ואח"כ נותן חלק ההוד בה אל הנוקבא, נמצא כי היא טפילה אליו. אך בחנוכה ופורים, היא יונקת מן ההוד ע"י עצמה,

שלא על ידו, וזה תוספות קדושה אליה.
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כד) ענין על הניסים, כבר ידעת מה שכתוב בתיקונים, כי נ"ה הם ב' פקודין, דאתמר בהון פקד פקדתי, והם חנוכה
ופורים, שבהם מתגלין האורות דנ"ה. והנה בנצח שם הויה, ובהוד אדנ"י, הנזכר בתיקונים, והם מ"ה ואדני, גי' נ"ס,
ויסוד כלול בגויהו, הכולל נ' שערים, גי' י"ם, לכן נקרא על הנסים, נס י"ם. והנה נמצא, כי נ"ה נקראו נסים, לכן אומרים

בחנוכה ופורים על הנסים.
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אות כה
תוכן

כה) מ"כ, כל הגאולות ראשונות, היו בסוד ההוד, ולכן כל השירות הם בלשון נקבה, דאיהי בהוד. ואפילו גאולת
מצרים, היה על ידי בתיה בת פרעה, ולפיכך כתיב ונתת מהודך עליו. וכן גאולת סיסרא, היה על ידי דבורה ואשה יעל.
וכן גאולת יון, ע"פ בת מתתיהו, והיה אז בתיקון הוד, לפיכך הם ח' ימי חנוכה, כי הוד ספירה ח'. ופורים היה על ידי
אסתר. אבל לעתיד לבא, יהיה הגאולה מצד הנצח, ולכן יהיה גאולה נצחית וקיימת, כדכתיב וגם נצח ישראל לא

ישקר, וזה ויז נצחם על בגדיהם, בסוד גם את זה לעומת זה וכו'.
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אות א
תוכן

א) סוד הפורים, סוד הפורים הנה נודע, כי כל זמני הגלות, עומדת הנוקבא רחל עם ז"א, אחור באחור. אמנם אז היה
בסוף אותן הע' שנים של גלות בבל כנודע, ואז היה מתחיל למעלה לעשות תיקון, כדי להחזירם פנים בפנים, אז הוא
צריך הפלת דורמיטא בז"א. שהוא הסתלקות המוחין מן הז"א, ונכנסים תוך רחל, ונתקנת פרצופה, ועי"ז יכולה לחזור

אחר כך פנים בפנים.
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אות ב
תוכן

ב) (מהחברים: ענין פורים בהוד ענף גבורה, סוד יין הרומז בגבורה. לכן הנ"ס בדם, שהרגו בשונאיהם, וגם השמחה
הוא ביין) והנה אז בימי מרדכי, היה סוף זמן הדורמיטא של ז"א, וסוד שאמר המן ישנו עם אחד מפוזר ומפורד,
וארז"ל על ישנו, שאמר המן, אלהיהם ישן הוא, פי' ישן הוא המלך שלהם שהוא ז"א כנ"ל. וזהו הדורמיטא, וכיון שהוא
ישן, ורוצה לחזור פב"פ לחזור ולבנות בהמ"ק פעם ב', (וזהו נדדה שנת המלך, מלכו של עולם, כי חזרו המוחין בו,
ונתעוררו. וזה סוד ונהפוך הוא, דהיינו שנהפך הוא ע"י אמא, הנקראת הוא, ונתלבנו ונתמתקו דיניו.) א"כ נבטל

בביטול עצתו של ית', ולא יבנה בה"מ בימיו ח"ו, דהיינו מלכות הנקראת מקדש, בסוד מקדש אדני.
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אות ג
תוכן

ג) והנה בהיותן הנה"י אמא נכנסין תוך רחל, בהיותה באחור הז"א, היה גם הנה"י דאבא נכנסין בה ג"כ, נמצא כי כמו
שבזמן היות המוחין תוך ז"א, היו יוצאין ב' האורות, א' של רחל מאחוריו של ז"א, וא' מלפניו לשל יעקב, גם עתה
יוצאין מן רחל ב' הארת אלו. אמנם יש עתה בחי' אחרת חדשה לגמרי, אשר לא נמצאת בהיותן המוחין תוך ז"א, כי
כבר נתבאר, כי בהיותן המוחין תוך ז"א, היה מסתיים יסוד אבא תוך ז"א ממש, בסיום יסוד ז"א, ומתלבש בתוכו.
אמנם עתה אשר המוחין הם ברחל, הנה היסוד שלה הוא קצר, ואינו ארוך ומתפשט כמו היסוד של הזכר, נמצא כי
כשנכנסין נה"י דאבא בתוכה, הנה היסוד דאבא יוצא ומתפשט חוץ מן היסוד שלה, ואינו מתלבש תוך היסוד שלה,
והיה מתגלה למטה לגמרי. אמנם בחי' הארה זו לא נמצא בז"א כלל בשום זמן, לטעם הנ"ל שיסודו ארוך, אמנם זאת
בבחי' של יסוד דאבא, שמתגלה לחוץ מיסוד דרחל, ודאי שהיא הארה גדולה מאוד, שמתגלת הארת אבא אשר הוא

טמיר וגניז מכולהו.
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כתבי הארי / פרי עץ חיים / שער הי"ט ראש חודש חנוכה, ופורים / פרק ה' עניני הפורים

אות ד
תוכן

ד) והנה בחינת מרדכי, הוא סוד הארת יסוד אבא המתגלה בהיותו ברחל, כי מרדכי בא מאותו הבחינה, ומשם יונק
שורש נשמתו, וזה סוד מרדכי, מרא דכיא, מר טהור, שהוא זך ונקי וב"ר, (ס"א: שלא נשברו מעולם בעולם התוהו,
ונשאר זך ונקי) מצד אשר הוא היסוד דאבא. וזה סוד ואצבעותי מור עובר, והמבין יבין בסוד אצבעות שהוא מר עובר,
(שהם חב"ד דאבא ואמא, אח"כ מתלבשים בנה"י שלהם בנוקבא) כי הם עוברים ויוצאים לחוץ, על כפות המנעול,
והבן זה. (ס"א ובראשי הוא היסוד אמא, ס"א ובראשי אצבעות, כי שם פרקין עליונים דא"א, אשר שם חב"ד דאבא

ואמא, ושם היסוד דעתיק, וגם נתגלה במצח.)
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אות ה
תוכן

ה) הנה המן הרשע, רצה לאבד הארת אלו, ולהרוג מרדכי הרמוז בהארה זו, כדי שתתבטל בנין פרצוף נוקבא הנקרא
רחל, ולא יבנה בהמ"ק ח"ו, והש"י ברחמיו רצה להטיב עמהם יותר מכל אשר היה בתחלה, שכמוה לא נהיתה מימי
קדם, והוא, כי הלא הארה זו של מרדכי, אינה יוצאת רק בהיות סוד זמן דורמיטא, אמנם אח"כ כשהם חוזרים פב"פ,
ומסתלקין הנה"י דאו"א, עם המוחין מן הנוקבא רחל, וחוזרין ונכנסים תוך הז"א כנודע, הנה אז שמתבטל הארה זו של
מרדכי, בלי ספק. והש"י רוצה להטיב עמנו, ולהאיר לנו בכל זמן וזמן, ובכל שנה שנה ושנה בימי הפורים האלה, שאז
נעשה הנס, ושתמיד בימים האלה יתגלה אותו הארה של מרדכי, אפילו אחר היותן פב"פ, ותשאר קיימת תמיד. והנה
הארה הזאת לא היתה, לא בשבת ולא בי"ט, אלא בפורים לבד, זשארז"ל, כל המועדים עתידים לבטל, חוץ מן
הפורים, שנאמר וימי הפורים לא יעברו וכו', והבן מ"ש לא יעברו מתוך, כי תמיד נשאר הארה זו בזמן הזה של ימי

הפורים, ולא תתבטל אף גם בחזרת תוך ז"א פב"פ, כי היא הארה אשר מעולם לא נהייתה כמוהו.
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אות ו
תוכן

ו) ז"ס וזכרם לא יסוף מזרעם, פי': כי אותו היסוד של אבא, הנקרא זכרם, לא יסוף ולא יפסוק מזרעם של ישראל
תמיד, כי בכל ימי הפורים האלה, יהיה אותו הזכר קיים, ונתגלה אותו הארה.
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אות ז
תוכן

ז) וז"ס מגלת פורים, שלא תתבטל, כי אותו היסוד של אבא, הוא סוד מגלת פורים כנ"ל, ונודע כי סוד מגלת התורה,
הוא מציאת יסוד דאבא, תורה שבכתב, אותה הארה היתירה היוצאת לחוץ של יסוד רחל נוקבא, נקרא מגלת פורים,
שהוא ארוך דמיון המגילה בצורתה. והענין הוא, כי כל אותן ההארות לא נסתלקו מן רחל בחזירתו פב"פ, רק כל

הארת ישארו בה, אפילו אחר סילוק המוחין ממנה כנ"ל.
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אות ח
תוכן

ח) גם מגלה, פי' לשון גלוי, ופי' מציאת יסוד דאבא המגולה. גם מגלה חסר יו"ד, גי' ג"פ הויה, שם סוד ג' מוחין דהויות
של חב"ד דנה"י דאבא המתגלין בה.
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אות ט
תוכן

ט) אמנם כדי לקיים אותה הארה של מרדכי ברחל ביום פורים, לכן אנו נותנין צדקה לעניים, כדי שבכח הצדקה ההיא,
תנתן גם אותו הצדקה מן היסוד דאבא הנקרא צדיק, לרחל הנקראת צדק, וזהו לענין תיקון פרצוף של רחל עצמה, ע"י

צדקה, דהא בהתחברות צדק וצדיק, נקראת צדקה.
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אות י
תוכן

י) אמנם יש בחי' אחרת, והוא הארת מוחין שהיה לה בעת הדורמיטא, וכוונתו הם, שאותן הארת ישארו, גם במוחין
שבה, ולא בסוד תיקון הפרצוף עצמו, וזה נעשה ע"י הצדקה כנ"ל, רק תוספות הארה יתירה בסוד המוחין, והנה זה
נעשה על ידי אכילה ושתייה בימי הפורים האלה, כי אכילה גי' אדני ע"ה, שהיא רחל, וזהו אכילה: אכל י"ה, כי ימשכו
אליה המוחין, אשר הם כולם בסוד י"ה, כמבואר אצלינו במ"א. וגם שתיה, פי': שת יה, והוא סוד החו"ב, הנקראים יה
יה, כי הדעת שלה הוא ק"ל מצד הגבורות, ולית בה אלא נהירין דתרי מוחין גליפין בה. אמנם קריאת המגילה, הוא
ענין שלישי, והוא להוציא אותן הארת לחוץ מיסוד רחל, בסוד מגלה כנ"ל, ודי בזה. וזה סוד על מקרא מגלה, כד"א

למקרא ולמסע את המחנות, לקרותה ולהוציאה לחוץ ותתגלה שם.

183

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle



22.2.2018 אור הסולם

https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
כתבי הארי / פרי עץ חיים / שער הי"ט ראש חודש חנוכה, ופורים / פרק ה' עניני הפורים

אות יא
תוכן

יא) ענין הפורים בזמן הגלות, כי בבבל אז היתה המלכות בסוד נקודה, וירדה למטה בבריאה, וצריכה בנין מחדש על
ידי המוחין שיכנסו בה בבריאה. והחסידים שבאותו הדור, והחרש והמסגר, היו מתקנים אותה בכל ע' שנה של גליות
בבל, כל הז"ס שלה, עד שהעלו אותה למקומה, בין ב' דרועין, וכיון שנכנסו בה המוחין, נפל שינה על זעיר אנפין, כל
אותן ע' שנה, כנודע בדרושים, שכשהיא צריכה בנין מחדש, אז היה הזעיר אנפין בסוד דורמיטא, שנסתלקו ממנו נצח
הוד יסוד דאו"א. (כתב הר' בנימין, דאין לסמוך על זה, והעיקר הדרוש דלעיל, כי אין דורמיטא אלא אחר היות פרצוף
שלם אחור באחור, ועיין בכוונת נסירה) ונכנסו למלכות לבנותה, בסוד ויבן ה' אלהים את הצלע, כאשר היה בתחלת

בריאת עולם.
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אות יב
תוכן

יב) ובסוף הע' שנה, יצא מרדכי שהוא מבחי' הארת יסוד אבא, היוצאין חוץ מיסוד המלכות, כי כשהיו נצח הוד יסוד
של אמא תוך הז"א, היו מלובשים בהם הנה"י דאבא, והיה יסוד דאימא נכנס בתוך הז"א עד החזה, ויסוד אבא עובר
ויוצא עד סוף היסוד של זעיר אנפין, אך כשנסתלקו נצח הוד יסוד דאבא ואמא, ונכנסו במלכות כדי לבנותה, נמצא

שיסוד דאבא, הוא עובר ויוצא לחוץ ליסוד המלכות, וזהו ויעבור מרדכי, כי היה מאותו בחי' היוצאת לחוץ.
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אות יג
תוכן

יג) וז"ס גם כן לקחה מרדכי לו לבת, ואמרו רז"ל אל תקרא לו לבת, אלא לבית, כי יסוד אבא נכנס ברחל, והיא לו
לבית. וזה שאמרו רז"ל בענין המגילה, נקרא ספר, ונקרא אגרת, כי מגילה לשון גילוי, והוא יסוד אבא, שהוא מגולה
חוץ מיסוד רחל, כשהוא במקומו בזעיר אנפין נקרא ספר, וכשהוא בנוקבא נקרא אגרת. (אגרת בגי' שכ"ה ומנצפ"ך,
בלקוטי תורה ספר יחזקאל, ותבין שאז היה קיבוץ כל הדינים, פרים חסר וי"ו לשון רבים, ב"פ פ"ר, גימט' ב' פעמים
מנצפ"ך, עולה קס"ת, המנצפ"ך עליון היא גבורות גדלות דבינה, והם מכילין אל גבורות אחרים, (ס"א והב' חסדים)
ולזה גבריאל אשר קסת הסופר במתניו והאזור במתניו, כי הם נצח הוד יסוד, הם סוד כל הגבורות שלוקח מנצפ"ך

מבינה, ומנצפך ממלכות, הם גימטריא קס"ת).
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יד) והנה המן הרשע היה מכשף גדול, ואשתו זרש מכשפה גדולה, וי' בניו י' ספירות דקליפות, וראה אותו הארה
הגדולה, והבין שרוצה לחזור המלכות פב"פ, ושיחזרו מוחין נה"י דאבא ואמא לז"א, ולא ישאר בסוד דורמיטא, ובזה
יהיה גאולה לישראל, ולכן רצה לבטל את הארה. והנה המן גי' צ"ו, ואין צו אלא עבודה זרה, שהוא ראה זה הענין
מתוך הקליפה, שהיא ע"ז, שהיא בעשיה, שעולה אל אדנ"י. והקב"ה ברחמיו, עשה עמנו נסים ונפלאות בזמן ההוא,
וביטל מחשבתו. ולא עוד, אלא שאותו הארה הבטיחנו שתהיה תמיד בזמן הזה, ואע"פ שיחזרו המוחין למקומו בז"א,
שישאר אותו הארה ההיא במלכות, כאשר היה באותו זמן. וזהו וימי הפורים האלה וכו', נזכרים וכו', דהיינו יסוד
הנקרא זכר, יסו"ף, יוסף שהוא יסוד, מזרעם שנכנס ברחל. ומה שאמרנו שאותו הארה של יסוד אבא, לא היה אלא
בסוף ע' שנה, אע"פ שבכל לילה נכנסים במלכות נה"י דאבא מלובשים תוך נה"י דאמא, א"כ היה ראוי שבכל לילה

יתגלה יסוד אבא, מ"מ אין אותו הארה יוצאת וניכרת אלא לזמן ארוך, ולזה לא יצא אלא בסוף זמן גלות.
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א) ענין משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. המנות, הם חו"ג שביסוד אבא, וניתנין למלכות, והם משתלחין
מת"ת שבה ליסוד שבה, וזהו איש לרעהו. ומתנות לאביונים, הם חו"ב שלה, שנעשה לה מנה"י של אבא, וכל זה הוא
להגדילה ולעשותה פרצוף אבא ג"כ, וכל זה הוא נעשה לה מבחי' אותו הארה שאמרנו, דהיינו ממה שמגולה מיסוד
אבא, דהיינו מגלה, ואח"כ אנו קוראין המגילה. והכוונה להמשיך אותו הארה ולחוץ, ולזה אמרו שפושטה וקוראה
כאגרת. ואח"כ אכילה ושתייה, והכוונה: שלאחר שעשינו אותה פרצוף אבא, בסוד מנות ומתנות לאביונים, אנו

ממשיכין לה הארת המוחין בהיותה פנים בפנים מבחי' הנ"ל, שהיא אותה הארה היוצאת לחוץ.
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ב) צריך לכוין באכילה, לב' י"ה י"ה במילוי יודי"ן, יו"ד ה"י יו"ד ה"י. ותכוין שהוא משם ע"ב, שהוא כנגד מוח דחכמה.
ובשתיה יכוין לב' פעמים י"ה י"ה במילוי יודין, יו"ד ה"י יו"ד ה"י. ותכוין, שהוא משם ס"ג שהיא בבינה, עולה גי' יין,
שהוא נגד מוח בינה. וזהו אכילה: אכל י"ה. שתיה: ש"ת י"ה. ולכוין להמשיך לה מוחין אלו, מוח החכמה ע"י אכילה, ב'
פעמים י"ה י"ה, יוד ה"י יו"ד ה"י דע"ב. ומוח בינה ע"י שתיה, ב' פעמים יו"ד ה"י יו"ד ה"י דס"ג, גי' יין. כי אין לה אלא
תרין מוחין, וצריך להיות השתיה מרובה מאכילה, לרמז למלכות שהיא בחינת גבורה, ומוח בינה גובר בנוקבא, לכן

צריך להיות השתיה מרובה.
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תוכן

ג) והנה מה שאמרו רז"ל, שצריך אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, הכוונה היא: כי ידוע
שיש ניצוץ של קדושה בכל קליפה המחייה אותה, ואם יסתלקו ממנו לא ישאר לו חיות ויתבטל לגמרי מיד.
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ד) והנה ביום הגדול הזה, שיש אותו הארה גדולה, אנו רוצין שגם לזאת הנצוץ יגיע לו חיות לעצמו, מזה ההארה,
אבל לא שיגיע כל כך להאיר לקליפה (ולזה צריך שישתכר האדם ביום הזה, עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי,
אולי ישגה ויתן ברכה לאותו ניצוץ שבקליפה ויתברך גם הוא, אבל לא תהיה ברכה כוונה שלימה. שאם יהיה כן יגיע לו
הרבה, ותתברך גם הקליפה) (נ"א ולכן צריך לומר ברוך המן, להמשיך אור גם לניצוץ ההוא, לכן צריך לאומרו שלא
בכוונה אחר שהוא שיכור וכבר יצא מדעתו, ואם היה בכוונה ח"ו יאיר גם אל הקליפה) ולעד"נ, כי כשאנו ממשיכין אותו
מוח בינה ברחל, על ידי שתיית היין ברבוי גדול, יש הארה גדולה שיהיה זה כח להאיר גם לנצוץ ההוא שבתוך

הקליפה.
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ה) ענין משלוח מנות: אמרו רז"ל שתי מנות לאיש א', וב' מתנות לשני האביונים. גם יש לדעת למה ברעהו אמר מנות
בתי"ו אחד, ומתנות לאביונים בב' תוי"ן. אמנם כבר ידעת כי היסוד נקרא איש, ועיקר הארה יום זה, הוא גלוי יסוד
אבא, והוא זכר בהיותו מלובש תוך היסוד דאמא, לכן אמר מנות בתי"ו אחד לבד, כי תי"ו הוא מצד הנוקבא, באופן
שהם ב' מנות: א' מצד אבא, דהיינו אותיות מ"ן וא' מצד נוקבא ו"ת. ואמר איש לרעהו, איש שהוא יסוד אבא, לרעהו
שהוא יסוד ז"א, כי אם היות אבא גדול, בהיותו יורד למקום היסוד ז"א נקרא רעהו, על דרך זעיר אנפין כשיורד

ליצירה, שנאמר עליו שלף איש נעלו ונתן לרעהו.
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ו) ומתנות לאביונים שהם מצד אמא, ולכן הם בב' תוי"ן, כי הם מצד הנוקבא, והם ב' מתנות לשני אביונים, שהם נצח
הוד, שהם אביונים, כאשר ידעת ענין הערבה, שאין בה לא טעם ולא ריח, והם נקראים אביונים, עד הוד היא

התפשטותם.
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ז) גם מה שאמרו רז"ל, כי בימי הפורים האלה נותנין צדקה לכל הפושט ידו, הענין: כי הגבאי של צדקה, הוא היסוד,
ובימי החול שהוא יסוד ז"א, צריך לראות למי נותן הצדקה, כי יש בו אחיזת דין. אבל עתה שהוא יסוד אבא הארה
גדולה, ואין צריך להקפיד, אלא כל הפושט ידו נותנין לו. (צמח, מכאן לאבל בפורים, שאינו נוהג דברים שבפרהסיא,
ולא דברים שבצינעה, כי גם בפורים יש יסוד אבא) והנה בברכה אחרונה של המגילה, הם ה' מטבעות ה"פ נ"ו, הרב

את ריבנו והדן את דיננו וכו', כנגד ה"ג מנצפ"ך בעלי הדין והמריבה.
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ח) סוד הברכה של המגילה הוא, כשאר ברכת המצות המבוארים במקום אחר, ברוך: בבינה. אתה ה' אלהינו: חסד
ת"ת גבורה. אשר: בינה. קדשנו: בסוד הת"ת. במצותיו: נצח הוד. וצונו: על ידי היסוד. על מקרא מגלה: סוד המלכות.
מגלה נקרא הארה היוצאת חוץ מן היסוד דאבא, והוא סוד ומרדכי יצא מלפני המלך וכו', ועטרת זהב גדולה מסטרא
דאבא, גדול על כולם, אדם קדמאה, ודי בזה למבין. וזה סוד. מלפני המלך, שנתגלה חוץ מן המלכות וזה שעשה
נסים, כמ"ש ועל עמים ארים נסי, הוא הנס הגדול המתגלה בזמן הזה, אשר כמוהו לא נהיתה. גם שהחיינו ביסוד,
וקיימנו, בנצח והוד. וכד"א ואת כל היקום אשר ברגליהם. והגיענו לזמן הזה, זה המלכות שהגיענו אל ג' הנ"ל, שהם

נצח הוד יסוד הזה לצאת ולהלוך לחוץ, ודי בזה עד יערה עלינו רוח ממרום.
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ט) מהחברים: ברכת המגילה, דע, כי שורש המן היה מן הקליפות, שכנגד ז"א דבריאה. ואות ה' מורה כח ה"ג
דמנצפ"ך, ואותיות מ"ן מורה על ב' הראשונים היותר קשות.
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י) וזרש אשתו היתה משורשת מן הגבורה השלישית, שהוא צ' דמנצפ"ך. וסימנך ז' פצירא, והיא עצמה בת שבע של
הטומאה, בסוד ז' תחלה שמה שהוא נגד דין של ע' שנה בפרוטרוט בסוד מוסיף גורע, הם ז' דזרש, והם מתרבות ז"פ

ע', למספר ה' מאות, הרי אלו ר"ש דזרש, סוד הדינין של אחוריים דאלהים ברבוע, ושל מלוים ביודי"ן.
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יא) וחכמיו שרשם באותיות פ"ך דמנצפ"ך, שהיו תחלה אוהביו עוזרים ומחזיקים לרשעו, וכשהתחילו להמתיק בסוד
ימין י"י רוממה, נקראו חכמיו. והוא חשב להשחית את מרדכי, שהיה מיסוד אבא ומתפשט בזעיר אנפין, ע"י ע"ץ גבוה,

ולזה היה גבוה חמישים אמה, רמוז לה"ה דאמא, אשר יסוד אבא עובר דרך שם כלול בהם.
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יב) והפיל פור, פי': שנעץ ו'.הרמוז לו' בין אותיות פ"ר, גי' מנצפ"ך, כדי לסבבו בגבורתו. והוא לא ידע, כי ב' פעמים
קמ"ג יש באמא מימינא ומשמאלא, עולין ג"כ פור, ע"כ קראו לימים אלה פורים, כי אותיות מ"י שבבינה נשתתפה
לז"א, להפוך הקללה לברכה ע"י אסתר, שהיא יסוד דאמא, לכן צריך לכוין בברכה ראשונה על מקרא מגילה, בהוי"ה
ניקוד פתח שורק שורק צירי, כי מאבא שהוא י', ונקודה פתח, יורדין ה"ה סוד  ה' ראשונה, מיסוד דידיה הרמוז בניקוד
שורק, ומתפשטות לז"א שהוא ו', ליסוד שלו, שהוא ג"כ שורק. והכל ע"י אמא, ממלכות דיסוד שלה, שהיא אחרונה,

ונקודה צירי מאמא.
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יג) וניקוד ברכה שנייה, ההוי"ה זכרים בחירק, ונקבות בקיבוץ, לכלול בנס זה נ"ה. ואע"פ שעיקרו בנצח, וחנוכה בהוד,
מ"מ הרי אבא ואמא שניהן נתייחדו בנס זה, והנה אבא סוף התפשטותו בנצח, ואמא בהוד.
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תוכן

יד) ובהוי"ה של שהחיינו, צריך לכוין בב' הויות, ראשונה לשלמותו. חד, כולו חול"ם שהוא אור וניקוד ז"א, וא' כולו
חירק שהוא ניקוד נצח, שהוא היה עיקר הנס. ודע, כי בכל שהחיינו, צריך לכוין בב' הויות, ראשונה לעולם חולם,

והשניה לפי הזמן.
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תוכן

טו) ובברכה אחרונה, בפתיחתה, צריך לכוין כל האותיות ההויה שב"א, שהוא ניקוד גבורה, לרמז שהגבורה נהפכה
לעזרתינו. ולכן בברכה זו יש ה' כפולות, נגד ה"ג מנצפ"ך. כי הרב ריבנו, רומז לגבורת אבא. והדן דינינו, לגבורת
אמא. והנוקם נקמתינו, לגבורת ז"א. והנפרע לנו מצרינו, והמשלם גמול, לגבורות לאה ורחל. ובחתימתה, יכוין לרחל,

בהוי"ה בניקוד אלהים, בסוד כוס ישועות אשא. וה' עלין תקיפין דסחרין לשושנה.
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טז) וצריך לכוין בשמות היוצאין מהמגלה, ואלו הן: "היא "וכל "הנשים "יתנו, ר"ת הוה"י. לבדו עותה המלכה ושתי,
ס"ת והה"י. ושתי המלכה לפניו ולא באה, ס"ת יהו"ה. "ומלכותה "יתן "המלך לרעותה "הטובה, ר"ת ויה"ה. "יום
"ובמלאות "הימים "האלה, ר"ת יוה"ה. יהודי היה בשושן הבירה ושמו, ס"ת יהה"ו. כי כלתה אליו הרעה, ס"ת יהו"ה.
ראה כי כלתה אליו, ס"ת היה"ו. "יבוא "המלך "והמן "היום, ר"ת יהו"ה. זה איננו שוה לי, ס"ת הוה"י. וגדולה למרדכי
על זה ויאמרו, ס"ת היה"ו. יצא מפי המלך ופני המן, ר"ת יהו"ה. עד כאן י"ב הויות. (ג' שמות של אהוה) "אחשדרפני
"המלך "ואל "הפחות, ר"ת אהו"ה. (ס"א "המלך "והמן "אל "המשתה ר"ת אהו"ה). "את "הלבוש "ואת "הסוס, ר"ת

אהו"ה "אל "היהודים "ואל "האחשדרפנים, ר"ת אהו"ה.
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תוכן

יז) ד' שמות אהי"ה: הבירה אל יד הגי, ר"ת אהי"ה, הנשים אל יד הגי, ר"ת אהי"ה. אשר ישלטו היהודים המה, ר"ת
אהיה. את ימי הפורים האלה, ר"ת אהי"ה.
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תוכן

יח) המלך ודתו ובהקבץ, ר"ת וה"ו. המלך וישניה ואת, ר"ת וה"ו וס"ת כה"ת. ויבא התך ויגד, ר"ת וה"ו. (ס"א ותמאן
המלכה ושתי, ר"ת וה"ו). (ס"א והשרים ויעש המלך, ר"ת וו"ה). יבוקש הדבר וימצא, ר"ת וה"ו. ויבא המלך והמן ר"ת
וה"ו. (ס"ת ה' שמות של הה"ה) מדינה ומדינה ככתבה, ס"ת הה"ה. ובזה הנערה באה, ס"ת הה"ה. אביה ואמה
לקחה, ס"ת הה"ה. ומה יעשה בה, ס"ת הה"ה. הפורים הזאת השנית, ר"ת הה"ה. יעשה בכל מלכותו, ר"ת יב"מ, שם
דע"ב, וגי' ב"ן. כי גדול מרדכי, ס"ת יל"י. יתנו יקר לבעליהן, ר"ת יל"י. יד איש משרי, ס"ת שד"י. לפני המלך אחשורוש,

ס"ת יכ"ש. מרדכי להסיר שקו, ס"ת יר"ו. נופל על המטה, ס"ת לל"ה.
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תוכן

יט) טעם הסכמת המן, לגזור הגזרה על ישראל באדר, יותר מבשאר חדשים, מפני כי י"ב חדשים הם נגד י"ב צרופי
הויה, והוא החודש הזה אשר צרופו הוה"י בהיפך, אשר הוא סוד הדין. לכן הזכיר המן השם בהיפך, ז"ה איננ"ו שו"ה
ל"י, ס"ת הוה"י. ואסתר רצתה להמשיך את הרחמים, והזכירה הויה ביושר, "יבא "המלך "והמן "היום, ר"ת יהו"ה.
והקדוש ברוך הוא הסכים עם אסתר בבחי' א', רחמים לישראל. ועם המן לבחי' א', דין להמן, נגוף ורפוא, נגוף להמן,

ורפוא לישראל.

206

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle



22.2.2018 אור הסולם

https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
כתבי הארי / פרי עץ חיים / שער הי"ט ראש חודש חנוכה, ופורים / פרק ו

אות כ
תוכן

כ) כי כלתה אליו הרעה, ס"ת יהו"ה רחמים ביושר, ראה כי כלתה אליו ס"ת היה"ו שהוא דין, וגם הוא ביושר, ואם
תדקדק בב' תבות כי ראה, ס"ת י"ה, לומר כי בשיתוף ב' שמות אלו, נפעל הכל י"ה ו"ה, כנודע אם עונות תשמר יה

אדני מי יעמוד והבן זה.
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תוכן

כא) פורים סוד הוד, ולזה יש במגילה הרבה ווין. גם העמוד שהוא בחי' וי"ו, לרמוז להוד שהוא בחי' וי"ו. ודע, כי נ"ד
פעמים נאמר המן במגילה, וכן יש נ"ד אותיות בעשרת בני המן, צ"ל שסובר ארידי מלא. וז"ס וגם את הגוי אשר

יעבודו דן אנכי, ז"ס 'הצילני "נא "מיד "אחי, "מיד גי' ד"ן, ור"ת המן (עיין בכ"י ח"ג סימן י"א).
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אות כב
תוכן

כב) משם הרב זלה"ה: והנה צריך אתה לדעת, כי מגלה הם ג' הויות שהם ברישא דחוורתא, ומאלו ג' הויות נתפשטו
י"ג ת"ד, ר"ל מי אל כמוך וכו', וגם אל רחום וחנון וכו', וגם ת"ך גספ"י וכו', שהם בא"ת ב"ש אל רחום וכו' ואלו הי"ג
ת"ד הם נכנסין תוך אבא, ומאבא לאמא, ולהיותן שהם נכללין קודם ביסוד אבא, ואח"כ נכללין ביסוד אמא ג"כ, ונכנסו
ג"כ אל הז"א. וכבר ידעת, כי יסוד אבא מלובש גו יסוד אמא, וידעת כי יסוד אמא הוא קצר, ויסוד אבא הוא עודף ויוצא
לחוץ לתוך חלל של הגוף דז"א, ומרדכי בחי' יסוד אבא, ואסתר בחי' יסוד אמא, היינו דמלכות דיסוד אמא, ומרדכי

דיסוד אבא עצמו, ולזה היה נקרא מרדכי איש ימיני, שהוא יסוד אבא כנודע, שבו מתגלין ה"ח בפום אמה.
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אות כג
תוכן

כג) וביסוד זה יש בה בחי' יוסף ובנימין, ולהיות שמרדכי היה מבחי' בנימין, לזה היה לו הצער הגדול הזה בימיו, כי
בנימין בסוד שם ב"ן, מ"ב די"ן, אלא שאינו נראה במקומו, מפני שהימין מחפהו. ובחי' זו של בנימין שהוא שדי, לכן

מרדכי היהודי עולה שדי.
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אות כד
תוכן

כד) ולהיות שמרדכי ואסתר היו מבחי' אלו י"ג ת"ד, ואלו י"ג ת"ד הם י"ג הויות דשמות ע"ב כמנין תתקל"ו, שכן הוא
מנין מרדכי ואסתר ע"ה, ומרדכי מצד ה"ח, ואסתר מצד ה"ג, ולזה הם כולל ביחד י' הויות, וה' הויות שהם ה"ח, כולם
בניקוד קמץ, והם כ' קמצין, וקמץ הוא י"ו, ס"ה הקמצין של הכ' אותיות, גי' ש"ך, וה' הויות עצמן גי' ק"ל, הרי הכל ת"ן,
וז"ס י"י יתן הטוב, ר"ל: שגם זה הויה שהוא בז"א, כשהוא מלא מן המוחין, שהם בסוד יודי"ן, בסוד ג' טפין, אזי הוא
מקבל ה"ס, שהם ה' הויות הנ"ל עולים ת"ן, והם בחי' טוב, שהוא היסוד, והיינו שאמר ה' יתן הטוב, וטוב גי' י"ז, היינו

היסוד.
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תוכן

כה) וה"ג הם ה' הויות בניקוד אלהים, גי' שי"ן, ועם ה' הויות עצמן העולין ק"ל, עולה תלמוד, שהוא מצד הגבורות,
איסור והיתר, קלים וחמורים. ושניהם יחד הם ה"ח וה"ג, שהם ת"ן ות"פ, ושורש החסדים שממתקין הה"ג, הכל עולה

תתק"לה, כמנין מרדכי ואסתר.

212

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle



22.2.2018 אור הסולם

https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
כתבי הארי / פרי עץ חיים / שער הי"ט ראש חודש חנוכה, ופורים / פרק ו
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תוכן

כו) וכבר ידעת, שיסוד אבא מגולה מחציו ולמטה, לכן תיבת מגלה חסר י', שיסוד אבא מגולה מחציו ולמטה, ויסוד
אבא אות י' שבשם הוי"ה, מתפשט עד יסוד ז"א, וזה הטעם שצריך להתפשט המגילה כאגרת לפרסומי ניסא, דהיינו
נ"ה דיסוד אבא. ולהיות שמתפשטות, ר"ל גלוי האור הזה דיסוד אבא בז"א. וכבר ידעת, שז"א דיוקן ס"ת עליונה, לכן
צריך לכתוב המגלה בשירטוט ובתגין כס"ת. וכבר ידעת שטעמים ונקודות סוד ע"ב ס"ג ואינם מתגלין בז"א מפני רבוי
אורם שלא יגרמו ח"ו איזה שבירה, ולזה מתגלה שם רק מ"ה וב"ן, סוד תגין ואותיות. ולהיות שכולם כלולים ביסוד

אבא לבד, כי יסוד אמא קצר, ולזה א"צ רק עמוד א' במגילה, דהיינו ה"ח ממתקין את ה"ג ונעשו א'.
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אות כז
תוכן

כז) וכבר ידעת כי נס שאמרנו, הם נ"ה דיסוד אבא, הם ב' לוחות, מ"ס שבלוחות בנס היו עומדין, כלומר מ' פתוחה
בלתי קו סתומה, צורתה נ', וס' הוא ס' של נס, ונצח ענף חסד, שיש בו ע"ב ד' יודין, ה' דברות בלוח ימין, ויש בו סוד
יו"ד דאבא שורש החסדים, לזה המ' נעשה נ' דהיינו חמשים. ולהיות שישראל חטאו ביסוד שלהם, ולקחו נשים
נכריות, וחותם המלך העבירו לסט"א, הם ע' אומות התלוין בסמא"ל, לזה נתגלגל עליהם עון הברית ביין, בזמן
סעודות אחשורוש, והיין גי' ע', וכבר נודע משארז"ל, הבא על הגויה כאלו השתחוה לע"ז, כי כשכורע לעבירה, כאלו
כורע לע"ז, לזה הוצרכו לקבל התורה שנית, כמה שכתוב קיימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקבלו כבר, היינו סוד הנס,

סוד ב' לוחות, כמו בימי משה, כן בימי מרדכי ואסתר ניתנו סוד ב' לוחות.
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אות כח
תוכן

כח) והנה כבר ידעת ענין הדורמיטא, ובקיעות יסוד אבא לחוץ מיסוד רחל, ועל ידי כן שיצא האור הזה והאירו ברבוי
בלי כבוי, ירד ההארה עד העשיה, ואלמלא זה לא היה יכול להנצל מכלייה חס ושלום, מפני פגם היסוד שלהם.
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תוכן

כט) והנה כבר ידעת, כי נצח הוד דזעיר אנפין, מאירין בה הנצח בכל קו הימין שלה, בג' פרקין. וכן ההוד אפילו שהוא
באחור, הוי ו' פרקין, ונמצא שיש בה ו' אורות, וה"ו וה"ו שהם בנצח הוד דזעיר אנפין, כי הנצח הוד דזעיר אנפין, הם
בסוד ווין, הנחלקים לב', בסוד א' א' דצבאות, כזה: א', המתפשטין בקווין שלה, ויש בהן ב' ווין, נגד נצח הוד. ואות ו'
ביסוד זעיר אנפין הכוללם בקו האמצעי שלה, ואות ה' שבין ווין, הוא סוד העטרה הנשפעת מכולם. גם יש בה ה'
אורות של שמות, שכל א' יש בהן ג' ההין, הה"ה, שהם בסוד תפארת נצח הוד יסוד מלכות דזעיר אנפין, שהיא
העטרה שבכולם, ולזה באה בסוד ג' ההי"ן כל שם, כי השפעתן על ידי הנצח הוד יסוד, ולזה אלו השמות רמוזים

במגלה כנ"ל.
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אות ל
תוכן

ל) ואחר כך כשנכנסין מוחין דאבא ואמא, נשלמים ונעשין י"ב הו"יות, ג' הויות בנצח אמא, ג' בהוד אמא, ג' ביסוד
אמא, וביסוד אבא הוא עודף מיסוד אמא, ויש לו ג' הויות ביסודו, יותר מיסוד אמא, גימטריא מגלה. ולפי שאין אור זה

מתפשט ביסודה, אלא יוצא לחוץ, לפיכך לא נגלה בפירוש הויות אלו במגלה.
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אות לא
תוכן

לא) גם יש בה הארה בדעתה, מדעת שביסוד אבא, ג' שמות אהו"ה. ומדעת שביסוד אמא, ד' שמות אהי"ה, וכל אלו
תמצאם במגלה יוצאין, כנ"ל באר היטיב.
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אות לב
תוכן

לב) והנה כשיוצא מיסוד אבא, מתפשט בין ירכותיה, ולכן אין הויות עצמן נכתבין במגלה בפירוש, רק בר"ת וס"ת.
וצריך אני לפרש, שקודם שאלו האורות דאבא, נכנסין ברחל, היו נכנסין תחלה בלאה, וכשנכנסין בה עשו ג' הארת בג'
פרקין, שהם ג' אהיה. וגם יש בה ג' אורות מהמוחין כשהיו נכנסין תוך הזעיר אנפין, דהיינו: א' של הארה דיסוד אבא
לאחורי לאה, וב' מהפנים דיסוד אבא, שהם בפני הז"א, שהם בחצי הת"ת עליון א' הכולל שניהן לזה ולזה, נמצא שיש
בלאה ח' הארת, ד' הויו"ת דע"ב, משולבים עם ד' קס"א, וב' כוללים של הוי"ה אהי"ה, ואחד הכולל את כולם, ס"ה

גימטריא תתקל"ה, כמנין מרדכי ואסתר.
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אות לג
תוכן

לג) ואותיות ג' אהי"ה פשוטים גימטריא ס"ג, וי"ב אותיות של ג' הויות הם ע"ה, וא' כולל של הוי"ה, וא' כולל של
אהי"ה, הרי ע"ז. ובאלף בי"ת של א"ל ב"ם, הם ה"ץ, גי' המן. והג' שלובים במלואם, של ג' הויות ואהי"ה, גימטריא
תרצ"ט, וג"פ של הוי"ה ואהי"ה, גימ' קמ"א, (ר"ל פשוטים) והמן גי' צ"ה, ס"ה תרצ"ט וקמ"א וצ"ה, גימ' מרדכי ואסתר,

שהם תתקל"ה.
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אות לד
תוכן

לד) והנה לפניך, איך בלאה נתהוו בה המוחין, אבל הם דרך העברה, ולזה מרדכי שהוא מרא דכיא, עובר מלאה
לרחל.
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תוכן

לה) וצא"ל, שהארת שאמרנו דרך כלל, הריני מפרש דרך פרט, שההארה היוצא מיסוד אבא, בא ליסוד פנים דזעיר
אנפין, ובהארה היוצאת מצד האחור נגד פני לאה, הם בסוד ב' אהיה פשוטים, והאור שבנתיים דהיינו מהכלי עצמו,
ר"ל מיסוד אבא שהוא בסוד הוי"ה, וכשמסתלקת הארה זו, נשאר זעיר אנפין בסוד דורמיטא, גימטריא מרדכי כנ"ל, כי
מרדכי הנכנס בלאה, ועושה אלו הב' הארות בלאה פעם ב', ויש בה ד' הארת ד' אהי"ה, וכן יש בה במגילה ד' אהי"ה
רמוזין, והוי"ה דכלי יסוד אבא נסתלק בלאה ג"פ בג' קווין, וכל קו יש בו ג' פרקין, הם ט' הויות וג' הויות דרישא
חיוורתא, דהיינו רדל"א, נמצא שהם י"ב הויות, הרמוזין במגילה הזאת, שהם במלוי ע"ב, גי' תתס"ד, וד' אהי"ה
פשוטים גי' פ"ד, ס"ה גי' תתקמ"ח (ועם י' אותיות גי' תתקנ"ח) הם גי' מרדכי אסתר, והי"ג יתרים שמרדכי ואסתר לא
הוי אלא תתקמ"ה, (צ"ל תתקל"ה) תסיר מהם נגד ט' אותיותיהם וב' תיבות מרדכי אסתר וב' כוללים, לפי שאין להם
עמידה בלאה, תיכף יורדת ברחל, ולכן חסרו מהם הי"ג כנ"ל, וכבר ידעת תיכף כשנכנסין המוחין בלאה בדעת שלה,
ולהיות שורש כל הדעת כנודע, נעשה בו ג' שמות אהי"ה במלואן יה"א, ס"ה גימטריא תמ"ב, (ס"א, אהו"ה, דהיינו

קס"ג קמ"ג קל"ו גימטריא תמ"ב, עכ"ל הרב).
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כתבי הארי / פרי עץ חיים / שער הי"ט ראש חודש חנוכה, ופורים / פרק ו

אות לו
תוכן

לו) מהחברים: כתיב אלה המצות, שאין נביא רשאי לחדש, מהיכן סמכו למגלת אסתר, מדכתיב כתוב זאת זכרון
בספר, בי"ת סמ"ך פ"א רי"ש. ועוד בספר, במספר קטן ח"י, וד' אותיותיו גימטריא אל"ף קמ"ה, והיינו גי' מגלת אסתר

עם כולל. עוד מרדכי היהודי גימ' שד"י, ברוך מרדכי היהודי, גי' ישראל עם הכולל.
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כתבי הארי / פרי עץ חיים / שער הי"ט ראש חודש חנוכה, ופורים / פרק ו

אות לז
תוכן

לז) כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, גימטריא אלה בגדי כהן גדול, מכנסים כתונת מצנפת ואבנט חשן ואפוד
ומעיל, והוא מוסכם עם המדרש.
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אות לח
תוכן

לח) שאול, גי' אג"ג מלך עמלק, זה לעומת זה. מרדכי בתוספת י' וכולל, גימ' ג' פעמים המן, וכשביקש לבולעו
ולהשחיתו, לקח הוי"ה הפוכה, ובס"ת זה איננו שוה לי. ואסתר שבקשה גאולה, לוקחה לעצמה הוי"ה יש"ר, ר"ת יבא
המלך והמן היום. ומלכא שלם כד הוא דאין לטב את בניו, דאין לביש את עושקיהם, לפיכך ד' תיבות אלו, שהם ר"ת

הוי"ה ישר, גי' ר"ע, על שם יגמר נא רע רשעים.
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אות לט
תוכן

לט) ואותו הוי"ה ישרה, נתפשטה בס"ת בשעת מעשה, ונתאמצו בשם י"ה עטרה לראשה, ע"ש כי בי"ה ה' צור
עולמים. וזה סוד, כי ראה כי כלתה אליו הרעה, ס"ת י"ה יהו"ה. ועוד נתאמצה במלואה הוי"ה, באומרו מאת המלך,
ר"ת מ"ה במלוי השם הראשון, דאינון האתוון מתלבשין בקליפות לאכנעה לון. עוד, המן העץ, גי' י' הויו"ת ס"ר, אכן
ס"ר המות שכולם מסכימין במפלת המן ובניו, והיינו המן מן התורה מנין וכו', אכן ס"ר מר המות שכולם נתלו בבזיון,

לכן מיתתו היתה בסייף.
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אות מ
תוכן

מ) עוד, שבע ועשרים ומאה מדינות היה לאחשורוש, היה מ"ס על הארץ, פי' ק' מדינות ביבשה, והשאר ואי"י, הם
גימטריא כ"ז, הים. מחה אמחה את זכר עמלק, מ"ם בשניהן נוטריקון מיתה. ח"ה גימטריא י"ג, אח"ה גי' י"ד. מכאן

סמכה אסתר לשאול מאת המלך, שיום י"ד יהיה גם כן יום הקהלה בשושן, ע"כ מהחברים).
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כתבי הארי / פרי עץ חיים / שער הי"ט ראש חודש חנוכה, ופורים / פרק ו

אות מא
תוכן

מא) תלתא אינון, עבד שפחה אמה, כי אמה בכורסייא בבריאה. וז"א ועבד במט"ט ביצירה, ומלכות ושפחה בעשיה.
פי': כי כל זה בנוקבא דזעיר אנפין, פי': כי אחר המיעוט, נסתרה בכורסייא, ולא נסתרה רק במלכות שבה, והמלכות
שבה עדיין ראשה מגולה, דהיינו כתר שבמלכות שבה, והוא באצילות שבא לבריאה, והוא עתיק בבריאה, ואמא
מקננא בה. ואבא דלא פסיק, כלול בה. ונשאר כתר שבה מגולה, כדפירשתי. דמות כמראה אדם, והיינו בריאה, וזהו
שצפה יחזקאל בבריאה שביצירה, דהיינו דמות כסא ולא כסא, וכן דמות מראה, ולא מראה היינו מלכות שבה, שהיא

דמות ואדם היינו ת"ת, וזה סוד אסתר שנסתרה בכסא.
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אות מב
תוכן

מב) וז' נערות הראויות לתת לה, הם ז' עולמות, דהיינו ז' בחי' המלכות שבמלכות שבה, שהם הנסתרות לגמרי,
דהיינו רק ג"ר שבהם קצת מגולה, והקליפה נגד הבריאה, שלא תתערב באצילות, דלא יכיל לאתערבא. ובחינת
אחשורוש הוא דוכרא שבקליפה, שהיה לו אחיזה כנגדו, ועל כל זה לא היה משמש בה ממש, כמאמר רז"ל שידה

ניזדמן לו כדמות אסתר, דהיינו מלכות נוקבא דקליפת נוגה.
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אות מג
תוכן

מג) ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא, היינו בינה, ולכן אין נסתר אלא בבינה. וביום ההוא, שייך נמי בבינה, שהיא
נעלמת נגד בינה, וביום ההוא הסתר אסתיר פני ומצאוהו וכו', היינו הקליפות אשר כנגדה היא בבריאה. וכוס של
ברכה הוא בריאה. דכוס גי' הכסא, ויין גי' דין ה"ג שבה, מתלבשות בבריאה. וגם ה"ח הנשפעים מז"א, שהם היו שם
נפרדים ונבררים, ובינה שבבריאה משפיע ה"ג לעולם העשיה, ות"ת מיצירה שבבריאה משפיע ה"ח לעולם יצירה וזהו

כי ת"ת מקנן ביצירה במט"ט.
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אות מד
תוכן

מד) אסתר גי' שושנה, גם אסתר גי' תרע"א פחות י', והוא סוד נקודה עצמה פנימית המסתתרת, וזה סוד י' של אדנ"י,
כי אדנ"י במלואו גימטריא תרע"א.
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אות מה
תוכן

מה) אמרו רז"ל אסתר ירקרקת היתה, כוונה: שישראל קודש, ועונין אמן, מקבלין הארה מב' א"ל, א' מזעיר אנפין, וא'
מאריך אנפין, שהוא מי אל כמוך וכו', כי אל דא"א, מאיר לזעיר אנפין, ואז הז"א מאיר לנוקבא פנים בפנים, לפי שא"ל
הוא בפנים, והארה הוא בפנים, וב' א"ל במלואן גימ' ש"ע, והארה הנ"ל היא תלויה בעניית אמן, לכן אמר דוד מלא
פניהם קלון, ס"ת אמן, דמאחר שלא האירו באמן בב' אל דאבא ואמא ודז"א, מלא פניהם קלון, שלא רצו לקבל מא"ל
אותיות מלא פניהם העולה קפ"ה, יהיה להם קלון, ג"כ גי' קפ"ה ע"ה. ויבקשו שמך, ר"ל שהוא הוי"ה אדני, שעולין
אמן. והנה אסתר המלכה כשלבשה בגדי מלכות, ובאה לדבר לפני המלך, שנכנסה לבתי ע"ז מקום הקליפות, הוסר
הארת הא"א, ולא נשאר בה רק הארת ז"א, לכן היתה ירקרקת, שלא היה לה רק הארת ז"א, שאם לא היתה לה
אפילו הארת ז"א, היתה שחורה לא ירקרקת, לכן אמרה אלי אלי למה עזבתני, שאל א' דא"א הוא מסתלק, למה
עזבתני הוא אל דא"א, כי אל דא"א צריך להשפיע אל א"ל דז"א, ומשם לנוקבא. ואע"פ שז"א משפיע בה, כיון שאינו
נמשך לה אור אלא מעצמו ולא מאל דא"א, הוי כאלו היא נעזבת משניהם, לפיכך עזבתני לשון יחיד, אע"פ שנכפלה

מלת אלי אלי, והיא אומרת לז"א שעזב אותה מהארת אל עליון, והבן ירקרקת היתה.
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מו) סוד מרדכי ואסתר להרח"ו ז"ל: 

כתיב ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום. בכ"מ שנאמר ואלה, מוסיף על הראשונים. אמנם בעולם הנקודות, כח"ב
לא נשברו, וגם המוחין דז"א לא נשברו, אלא נשארו במעי דבינה. א"כ יפורש אלה: א' בחכמה, ל' בינה, ה' דעת,
שהיא במקום כתר בעצמו, שהוא ה"ח כולל ה"ג. וזהו פי' ואלה, שהם ג' נקודות כח"ב, וגם כח"ב דז"א נוסף על
הראשונים, מלכו ולא נשברו. אבל היוצאין מאשר שהוא בינה, שייך לומר בהו וימלוך וימת, מפני שהוא בארץ אדום,

אתר דכל דינין מתערין תמן.
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נב) ועל אברהם ארז"ל כתפוח בעצי היער וכו', כי הוא ממתיק העולם בחסדים, הנקראים בנים ובני בנים, והוא מתווך
בניהם וכוללם. ועל שרה נאמר כשושנה בין החוחים שהם הקליפות, כן רעיתי בין הבנות, הם ה"ג הקדושות כוללתן
שרה, פי': אלהים ביודין גי' ש', וברבוע ר', וה' אותיות אלהים הוא ה', והם ה"ג, והנה שרה חייתה קכ"ז שנה. נגד ק"ך
צרופי אלהים וו"ק דז"א שהם באמא, ולכן אמרו במדרש מה ראתה אסתר למלוך על קכ"ז מדינות, פי': מה הארה
גדולה היתה לה כ"כ, למשול עליהם. עוד מלת ראתה היא הארת, ויהיה מה הארת אסתר, כי הוקשה לו שהרי שם
אלהים אינה בונה רק ק"ך בתים בלבד, א"כ איך מושלת על ז' יתירים. והשיב מפני שמקבלת מן שרה אמה, וקבלה

כל כחה.
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נג) ולזה מלכות היא אסתר, ג"כ יש לה אדנ"י ברבוע קכ"ו, (ס"א ואמא שרה) יורד עמה שלא ינקו ממנה החיצונים,
וכשיורדת למטה מתפשטת בנקודה עשירית שבה לאחשורוש, שהוא בראש הקליפות, לעשות ז"א כדלקמן, וידוע
בשעה שיש"ס בא להתפשט בתבונה, קודם התלבשותה, נותן בינה שבו בנצח תבונה, וחכמה תבונה בהוד יש"ס, א"כ
יסוד שהוא לעולם המכריע, כשהוא עתה דבר חדש בהוד יש"ס מכריע בנתיים, ומציאות הכרעה ההוא, בחי' רוח
משה, מאחור דאבא ומפנים אמא, שהוא קפ"ד קס"א. וג"כ יסוד אמא מכריע כך, ויוצא משם רוח אהרן, שמזדווגת

או"א למעלה, מהארת עטרת אבא, תוך יסוד אמא.
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נד) ומכאן תלמד, מהיכן רצה קין לתאומתו של הבל, ולמה לא היתה הוגנת לו, כי הוא כעין נשים המסוללות. אמנם
כשנכנס ישראל סבא תוך תבונה, ויסוד שלו תוך יסוד תבונה, יצאת אסתר. לכן אמרו רז"ל אסתר מן התורה מנין,
שהוא יסוד אבא, מפסוק הסתר אסתיר, שיסוד אבא מוסתר תוך יסוד אמא, שהיא עצמה בסתר המדרגה, וכשיוצא

אור נחלק לכאן ולכאן, כפל ואמר הסתר אסתיר.
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נה) ולמה נקראת הדסה מפני שיושבת בין הדסים חג"ת דז"א, בין חדוי, ששם יסוד יש"ס ויסוד תבונה, ושם האור
בתוכם, והאור סתום, והוא ב' הויות ושליש עולה ס', ומפני זה אנו אומרים ששליש הוי"ה זו ח', כי מדה טובה מרובה,

ולכן הב' שלישים המגולים מרובים מסתומים, והם י"ח.
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נו) וכתיב דורי נסע ונגלה פירש דורי, מלשון האיר, מלשון ודר וסוחרת, מאי ניהו, פירש מקובץ מן בחי' נ' וס' וע', כי נ'
הוא יסוד, הכולל ה' חסדים בכללות י'. וב' חסדים ושליש מכוסה, ח"ג ושליש ת"ת, והם סתומים ומכוסים, ועולין ס', וכן
ס' סתומה, ואין לה פתיחה כלל. ואחר כך  יש בה ב' חסדים של נ"ה, וב"ש ת"ת, הם ב"ן וי"ח, גימטריא ע', וזה ונסע
ונגלה, שאור נגלה בלי כסוי. וסימנך כי עין בעין. וזה סוד ויקרע מרדכי את בגדיו, להורות על התפשטות ה"ח היוצאין

מיסוד אבא, מדתו של מרדכי, היינו יסוד יש"ס.
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נז) ולכן צריך לפשוט המגילה בשעת הקריאה, להורות על התפשטות החסדים. ופירש כאהל רעי, כי ברדת נצח הוד
יסוד דתבונה בזעיר אנפין, תחלה נכנסין לחב"ד שלו, אחר כך ירדו לזרועות וגוף, ואחר כך לנצח הוד יסוד שכמותם,
והעליונים מניחין שרשם למעלה, ותאוותם להתפשט למטה, לכן נעשה ב"ח ושליש מכוסים, כאהל וסוכה שלא ירד
האור הרבה. אמנם בעלייתו, הוא עולה למקום שרשו, ובוקע, לכן צריך דפנות הסוכה המגיע לסכך ממטה למעלה,
באין מניעה, אבל הסכך רמוז לסוכה שלם, לאימא שמכסה לז"א עד שליש ת"ת, ומונעות האור שלא יתגלה ביותר,

רק בענין צלתו מרובה מחמתה, וכוכבים נראים מתוכה שיראה מלמעלה אשר קצתו לא יהיה סתום לגמרי ח"ו.
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נח) ונחזור לענין מלת הדסה, כי ה' תבונה, ד' מלכות ס' ב"ח ושליש מז"א המכוסים בו כנ"ל, ה' רחל, שלייתה היוצאת
מבין רגליה. ומרדכי היה מיסוד ישראל סבא, לקח אסתר בת דודו, ר"ל בת אבא, אחיו של יש"ס, שאסתר בת עטרת
אבא תוך התבונה כנ"ל. ואחשורוש היה בקליפה, לעומת זעיר אנפין, וזהו ח"ש ר"ש, ר' אלהים ברבוע, ובמלוי ביודי"ן
גימ' ש, הרי ר"ש ח"ש, ר"ל שהיה ח"ש וכואב בראשו, כדאמרינן שהגבורות שהם ר"ש כאמור, והוא היה מתפאר בהם
בחוץ בז' תיקונים נגד ז"א, חור, כרפס, ותכלת, בוץ, וארגמן, כסף, ושש. וז' דנוקבא שהם מטות, ואלו הן: זהב, וכסף,
רצפת, בהט, ושש, ודר, וסוחרת. כי יש רצפה שהיא נקודה עצמה, דלית לה מגרמה כלום, והוא תיקונים הנכללין בה.

ויין מלכות רב, להפוך כל התיקונים לגבורה.
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נט) והשתיה כדת אין אונס: והשתיה כדת דוגמה לקדושה, כקוף בפני אדם, וזהו כדת, ד"ת הוא ב' פעמים ע"ב ק"ל,
שהם ח"ג, ה' הויות לכל א', הרי ב"פ ק"ל. ויש בה ע"ב בחסד כנודע, ויין בגבורה, שגם הוא ע"ב, ונרמז בגבורה שגם
הוא ע"ב, בסוד ביין שגו, שנהנו מסעודתו, כעין דור המדבר שאכלו ושתו לפני העגל. אין אונס, גימטריא אי"ק, דהיינו

אל"ף, שממנו מתקו הגבורות.
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ס) גם ושתי בקליפה לעומת רחל, וזרש לעומת לאה, לכן המן אתרברב בכבוד עשרו ורב בניו, שהיה עשירי לאגג, לכן
רצה ליתן עשרת אלפים ככר כסף, להמשיך אליו כל עשרה, ושיהיו גבורות. ככר כסף, גימ' ת', בסוד ת' איש של עשו,
וכנגדו בצקלג נמלטו ת'. והקב"ה השיב, הכסף נתון לך, שעשרת אלפים ועשרת בניו אלופי עשו, יהיו על עץ גבוה נ',
כמנין ל"ך. ותפסו עשרה, כולם בסוד אלפין לישראל, להמתיק הגבורות כולם. והנה המן מושך כחו ממ"ן דמנצפ"ך,
שהם ב' גבורות עליונים דיסוד אבא מצד אחוריים, כי מהפנים היה משה מושך המן לישראל. ומרדכי היה משורש
משה, ולשלוח יד במרדכי לבדו לא היה יכול, לכן ביקש לדון אחר הרוב, וכתיב ביה כי נפל תפול לפניו, כנגד הכלל
והפרט, ובא הנס על ידי אסתר, שהיא מיסוד תבונה, ולכן מצוה לשתות יין בפורים, כי ריבוי החסדים דאבא, ממתיק
היין. ומה שיכוין בשתייתו, להמשיך היין מז' יודי"ן דע"ב ס"ג, יש"ס ותבונה, לא ישתכר אלא יתבסם עד דלא ידע, כי
במקום יין המשומר בענביו, לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, ולכן כי שחטיה רבה לר' זירא, בעי רחמי ואתסי, נמי

חריך שקיא, לבטל דינא של גיהנם.
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סג) והנה לשאול המלך, צוה הש"י להכרית זרעו של עמלק, והוא הביא עמו מלך אגג חי. וכשבא שמואל, אמר לאגג
כאשר שכלה נשים חרבך, כי אמרו רז"ל כי בלילה ההוא הביאו לו שפחה אחת בבית האסורים ונתעברה הימנו, ויצא
ממנו המן, ולכן עם היותו הורג אגג, אמר כאשר שכלה וכו', כן תשכל לשון עתיד, על זרעו הנשאר ממנו, ואמר מנשים,

ע"י נשים, שע"י אסתר נעשה הנס.
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סז) והמן הרשע, בעון שלא הרג שאול את האגג היה קם ח"ו לכלות שונאיהן של ישראל, בימי מרדכי ואסתר שהוא
מזרעו, לכן היה מרדכי משתדל בענין, ואמר על אסתר ותלבש אסתר מלכות, ר"ל שנתלבש אסתר במלכות בית דוד.
ובזה נצולו ישראל, שקדם דוד והתפלל ע"ז, וזהו למען יזמרך כבוד ביום, ולא ידום בלילה, ע"ד אלהי אקרא יומם, ולכן

ה' אלהי לעולם אודך.
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סט) לכן המגילה נקרא ספר ומגלה, ספר נגד ו', ומגילה נגד ה'. חסד ודין, יומם ולילה, לכן נקראת ביום ובלילה. ובה
תעלה המלכות הנ"ל, לנצח הוד יסוד כנודע. שאז אין החיצונים יכולין להתאחז.
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אות ע
תוכן

ע) ודע, כי אותיות א"ב, הם אותיות הזכר, ואחר כך כל"ם, אותיות מלך, וזה מה שמו ומה שם בנו, פי': כי ב"פ מ"ה,
גימטריא מלך. ואותיות נ"ס הם נוקבא, נגד יהודית ואסתר, חנוכה ופורים, נצח הוד. וכנגדן ב' רצועות דתפילין, אחת
ארוכה השמאלית שכנגד הוד, היא נופלת, לכן נאמר סומך ה' לכל הנופלים, שהם נ"ה, שהם נ"ס, הם סומכין את
הנופלים. וידוע כי ג' אחרונות שבעמידת תפלה, הם נצח הוד יסוד, לכן בחנוכה ופורים, אנו אומרים על הנסים
בהודאה, שהוא כנגד ההוד, לכן אמרו בלשון נס, לכן המן הרשע עשה עץ גבוה נ' אמה, בעצת זרש אשתו, כי זה

לעומת זה וכו'. ונהרגה ושתי תחלה, כדי שתרום המלכות לאסתר.
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תוכן

 
א) לשון הרח"ו ז"ל, 

וז"ל, מצאתי בבית מורי ז"ל עצמו, אך לא ידעתי אם הוא שלו מפירושו, ודעתי נוטה שהוא שלו, וז"ל, פתח בית מועד,
פתח דברי, ראיתי לבאר ענין מועדים, ור"ח, וחנוכה ופורים, הנה ענין זמנים אלו, הוא התנוצצות אורות העליונים

בזמנים אלו, לפי הזמן, אם בחסד אם בגבורה אם בת"ת, אם בנה"י, אם במלכות, כל א' מתגלה לפי העת והשעה.
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אות ה
תוכן

ה) פורים ענף הבינה וכו' כנ"ל. חנוכה סוד נצח, ענף חכמה וכו' כנ"ל. פסח, פי': פה סח וכו', כדלקמן. לשון אחר, סדר
המועדים: יום הכפורים, בינה. פסח, חסד. ר"ה, התעוררות גבורה. סוכות, גבורה ממותקת, כדי שתהא ראויה לזיוג
בשמיני עצרת. שבועות, ת"ת. שמיני עצרת, מלכות, בסוד עלייתה אחר התעוררות הנרמז עליהם בחה"מ, בסוד
שמאלו תחת וכו' בסוכות, וימינו תחבקני בפסח, (נ"א בהיפך) והנה עצמיו (צ"ל עכשיו) בשמיני עצרת בסוד זיווג ממש.

ט"ו באב, נצח, חנוכה הוד, פורים יסוד, (נ"א) שבועות שורש הארת ת"ת, לכן הוא יום טוב מתן תורה עכ"ל.
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כתבי הארי / פרי עץ חיים / שער כ"ג חג השבועות / פרק א

אות כח
תוכן

 
כח) דרוש למהרח"ו ז"ל, על סוד ט"ו באב, וט"ו בשבט. 

כבר כתבנו סדר המועדות, בחג הפסח עד ט"ו בשבט, נצח. פורים, יסוד. חנוכה, הוד. ולפי שפרשנו במקום אחר,
חנוכה בנצח, ופורים בהוד, יצדק מאוד ט"ו באב ביסוד, ויגיד עליו ריעו בט"ו בשבט, שהוא מלוי הלבנה, מלא כל
הארץ, ודאי שמבין שניהם תתחנט עלים של פירות אילן כדלקמן. והנה ט"ו באב, בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים.
כמבואר סוף תענית, וסוד  הזיווגים יונקת מבינה, סוד יוה"כ, כמ"ש הנושא אשה לשם שמים, עונותיו נמחלין לו. וסוד

כרמים, כטעם כי כרם י"י צבאות בית ישראל, כי כרם גימט' י' הויו"ת.
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אות י
תוכן

י) והנה לפי שבאצבעות ידו שמאלית נתגלו ה' גבורות, כי ה"ג נתגלו באצבעות היד, לכן הוצרכו לסמוך את המלכות
בכל יום בתפילה של יד, לקשרה בזרוע שמאל, שהוא נגד ה' גבורות דא"א, שהוא שורש הדינין כולם, ועל ידם
יתמתקו כל הדינין שבה, כנודע כי אין מיתוק הדין אלא בשרשו. ואמנם כבר ידעת, כי המלכות נקרא אסתר, אשר
רחמה צר, וחביבה על בעלה היא, כי תמיד בתולה ומעיינה סתום, ולכן בכל יום אנו צריכים לחדש בה בחינת כלי

שבה.
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אות סח
תוכן

סח) ודע שאור זה שאמרנו, שנתגלה ביסוד מחסד עליון, בסוד לויתן, הוא חוט של חסד שמאיר במלכות, אסתר
שהיתה נסתרת למעלה באו"א, בסוד ד', ונקראת אחר כך הדסה שזכה לקבל ד' וס', והיא בחי' ה' אחרונה שבשם,
ואחר כך נמשך לה חוט של חסד, וזה חוט הוא בחי' מלכות שבתוך החסד, ובאמצעות אותו השורש שלה בחסד,
עולה סוד כוס של ברכה בימין, לקשור בג', שטיפות הזכר מוכרח שיהיה שורש לטפת הנוקבא, שאל"כ איך מקבלת
הטפה, היא אש והוא מים, והיו מכבים זה את זה, וזה שאמר בזוהר פרשת וארא, ענין הזווג אש ומים, באופן שיש
בחסד בחינת גבורה שבחסד, והוא שם ב"ן, והוא אותיות מלוי המלוי, הם כ"ג, כחושבן חו"ט, וזהו חיה בכלל בהמה
שעולה ב"ן, וחיה גימט' חו"ט, וזהו החוט נמשך לנוקבא מבחוץ, ומבפנים בסוד חוט השדרה, ונמשך ליסוד בסוד
טיפה, ויסוד הוא חוט, הסר חו"ט מחסד, ונשאר מ"ט, מטטרו"ן, כי מט"ט דוגמת היסוד, ומצד הב' מ"ט, א' ז"א, ומ"ט
א' נוקבא, וב"פ מ"ט גי' צ"ח, דודי צח ואדום, חו"ג נכלל יחד, דין ורחמים, ואותיות שם ב"ן פכמ"מ הוא ל"ו, בחושבן ל"ו

שאמרנו, שהוא חצי ע"ב, ע"כ מצאתי.
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אות יד
תוכן

דברי הרב

יד) וענין התחלקות מלכים אלו לל"ב נתיבות חכמה, הענין הוא, כי המלכים הם שמונה, וכל אחד מתחלק לד', בסוד
ארבע אותיות שם ההוי'ה, ושמונה פעמים ארבעה, הרי שנים ושלושים. וכל אחד מאלו כלול מעשר, הרי שלש מאות

ועשרים. וזהו כשך חמת המלך, שהם בסוד הדינים והחימה.

אור פנימי

יד) וכל אחד מתחלק לד' וכו', וכל אחד מאלו כלול מעשר. ההתחלקות לד', היא ע"פ ד' בחינות עביות שבמסך,
שכל בחינה מהד' מוציאה קומה של עשר ספירות, כנודע. הרי שהד' בחי' כוללות ארבעים ספירות. וכל אחד ואחד
מהשמנה מלכים כלול מארבעים ספירות הללו. הרי ש"ך בחינות בהם. ויש להבין כאן, למה אינו חושב ה' בחינות
שבהמסך, שהרי ה' בחינות עביות יש בהמסך. אלא הענין הוא, כי אין כאן הבחי"ד, כי אחר שנתעלמה בהזדככות
דגוף דכתר דא"ק, שוב לא נתחדשה, ואין כאן בנקודים אלא בחי"ד דהתלבשות, בלי עביות כלל, וע"כ אין כאן כי אם ד'
בחי' של עביות לבד. וזה שמרמז לסוד ד' אותיות שם הוי'ה. כי גם בהוי'ה אין קומת כתר בהם, אלא ברמז של קוצו

של יוד כנודע, שהוא ג"כ מטעם האמור.
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אות קכו
תוכן

דברי הרב

קכו) ונודע, כי בהמשך הד' אורחין חוורין לבדם אחורי רישא עד רישא דזעיר אנפין, גם נמשכין עמהם הד' נימין
דשערי, כי הי"ג נימין דשערי נחלקים ג"כ ע"ד התחלקות הי"ג חוורתי, ונמצא שאחורי רישא, נמשכין ד' נימין דשערי
וד' חוורתי, והם הת' עלמין הנזכרים בגימטריא ש"ק דשק"ל, כי השק הוא שערות הנארגים, ובתוכם נקבים, שהם
הלבנונית והחוורתא, ולכן נרמז במלת שק. וז"ס וישם שק במתניו והבן זה. וז"ש עובר לסוחר בסוד ודר וסוחרת, היא
גולגלתא דסחרה למוחא, ודרך בה עוברין השערות למעלה, וזהו עובר לסוחר והבן זה, ושאר ט' חוורתי נמשכין

בצדדי הפנים.
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אות רו
תוכן

דברי הרב

רו) ב', הוא שורת השערות הגדילין בשפה העליונה ברוחב, ע"ג הפה. ג' הוא ההוא ארחא, פנוי בלתי שער, היורד
מכנגד תחת אמצע החוטם, ועובר ומפסיק בתוך השפה העליונה, ויורד עד הפה.

אור פנימי

רו) תיקון ב' הוא שורת השערות הגדילים בשפה עליונה ברוהב ע"ג הפה. ונביא דברי הזוהר במילואו וז"ל
(בפרשת נשא דף קל"ב ע"ב ובאד"ר ע"פ הסולם אות קט"ז) תיקונא תנינא: ממתקן שערא מרישא דפומא, עד
רישא אחרא דפומא בתקונא שקיל עכ"ל. פירוש: כי נתבאר בתיקון הא', "דנחית מקמי פתחא דאודנין בחד חוטא
בשקולא טבא עד רישא דפומא". שפירושו שהולך ונמשך ממקום אחיזתו, שהוא בלחי התחתון, הנבחן לבחינת זו"ן
שיצא מראש, דהיינו מעצם הגלגלתא, ונבדל לעצם מיוחד לעצמו. בדוגמת השערות, שמפאת המסך שבפאתי הראש,
נבדלו ויצאו מבחינת גו"ע דשערות שהם שערות רישא, ונעשו לבחינת גוף המוגבל בכח המסך שממעל לו כנ"ל, שהוא
בחינת זו"ן. אמנם נמשך משם ועלה ללחי העליון בסופו, כי נמשך עד רישא דפומא, ששם מתחיל מקום סיום דלחי
העליון. והנה בתיקון א' נבחן, שנשאר עומד שם ברישא דפומא, ולא נמשך עוד על השפה ממש, כנ"ל. וכאן בתיקון ב',
הוא עלה ונתפשט לגמרי, מרישא הוא דפומא, לרישא אחרא דפומא, דהיינו ששערות דיקנא נתישבו ונאחזו לגמרי

 
במקום לחי העליון, שהוא בחינת השפה עלאה בכל הקיפה. 

והנה החומר של השערות אלו של תיקון ב', הוא אותו החומר שבתיקון א', דהיינו מבחינת מלכות דצמצום א'. אלא
מתוך ששינה מקומו ועלה ללחי העליון, שהוא בינה, ובחינת עצם הגלגלתא ובחינת ראש, הנה גרם בזה בחינת
צמצום גם בסיומא דלחי העליון, עד שגם המקום הזה יצא מבחינת ראש ונעשה לו"ק בלי ראש. וזה דומה ממש
לעלית ה"ת בה"ר בסוד ותלכנה שתיהן, שמשם זה נעשה צמצום גם בה"ר, כנודע. ומצמצום החדש הזה יצאו גם
שערות בשפה עלאה מבחינת הבינה עצמה, באופן שיש כאן בשפה עלאה ב' מיני שערות. א', מבחינת מלכות
דצמצום א', שנמתקו במקום בינה. וב', בחינת השערות שיצאו מבינה עצמה, ע"י כח הצמצום שקבלה מעלית המלכות

 
דצמצום א' במקומה, הכל כמ"ש אצל עלית ה"ת לעינים. 

וענין זה נתבאר שם בזוהר (אות קי"ז קי"ח וקי"ט), וז"ל, קם רבי חזקיה וכו' מסתכל הוינא, וארו חמית נהורא יקירא
דבוצינא עלאה נהיר וסליק לשכ"ה עיבר, וחד חשוך הוה אתסחי בההוא נהורא, כמאן דאתסחי בההוא נהרא עמיקא,
דמימוי מתפלגין ונהרין ונגדין לכל עיבר, ממה דעלוי. וסליק ההוא נהורא בשפתא דימא עלאה עמיקא, דכל פתחין
טבין ויקירין בההוא פתחא אתפתחו. אנא שאיל מהם מהו פשרא דחמית, פתחו ואמרו, נושא עוןחמיתא, אמר, דא

 
הוא תקונא תנינא. ע"כ. 

פירוש הדברים: כי ראה נהורא יקירא דבוצינא עלאה, היינו האי נהורא דרחמי דרחמי, שנתגלה עם יציאת תיקון
הא' כנ"ל. וכיון שנמשך מעתיק, ע"כ נקרא בוצינא עלאה. נהיר וסליק לשכ"ה עיבר. פירוש, שהיה מאיר ועולה
לשכך ולאכפיא הדינים ולהפכם לרחמים, כנ"ל ועם כל דא, האי א'ל, אתכפיא לרחמי, דרחמי דעתיק יומין אתכליל
ואתפשט ביה, כמ"ש לעיל, ע"ש. וע"כ אומר "לשכ"ה עיבר". כי שכ"ה, מלשון וחמת המלך שככה, דהיינו לשכך
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הדינים ולאכפיא לון. "וחד חשוך אתסחי בהאי נהורא כמאן דאתסחי וכו'". פירושו: כי בחינת העביות דמלכות
דצמצום א' הנקראת חד חשוך, כי צמצום הא' רכיב עלה, רוחץ עצמו בהאור הגדול הזה שנגלה עם הופעתו
כנ"ל. כלומר, שנסתלקו ממנו כל הדינים מכח האור הגדול שנתגלה עם הופעתו, שזה דומה לרחיצה במים, כי

 
אור חסדים נקרא מים, כנודע. 

"וסליק האי נהורא בשפתא דימה עלאה עמיקא. דכל פתחין טבין ויקירין בהאי פתחא אתפתחן". היינו ענין עלית
השערות דתיקון הא', ממקום לחי התחתון, אל מקום השפה עלאה שבלחי העליון, שהוא מקום בינה כנ"ל, "בשפתא
דימא עלאה עמיקא". כי בינה נקראת ים העליון, ושפת הים הזה פירושו מלכות דבינה. כי השפה עלאה עומדת בסיום
הלחי העליון. וכבר ידעת, שעליה זו של המלכות במקום בינה, היא הגורם לכלהו מוחין דגדלות של זו"ן. שזולת זה,
לא היה מציאות מוחין דגדלות בשבילו. וע"כ נבחן עליה זו דמלכות דצמצום א' למקום בינה, לבחינת פתח לכל
האורות אשר בהעולמות, המקבלים מזו"ן. וז"ש "דכל פתחין טבין ויקירין בהאי פתחא אתפתחן". כלומר, שע"י עליה
זו לשפתא דימא עלאה, נעשה הפתח המקורי, שעל ידו נפתחים הפתחים טבין ויקירין בשביל זו"ן, שיוכל לקבל
המוחין דגדלות דרך שם. וזה כמ"ש הרב, שלולא יצאה הבינה לחוץ, לא היה מציאות לז"א להשיג שום מוח (כנ"ל דף
תתפ"ג אות ל"ג). וענ"ן המשכת השערות דתיקון א', לתיקון ב' ע"ג השפה עלאה שהיא בינה, הוציא זה החלק מן
הבנה, לחוץ מן בחינת הראש, מחמת שקבלה לתוכה בחינת כח הצמצום שיש במלכות והשערות דתיקון הא', כנ"ל

 
באורך. 

וז"ש "אנא שאיל מהם מהו פשרא דחמית, פתחו ואמרו, נושא עון חמיתא". כבר ידעת, שהשמות שבתורה, מתבארים
כלפי ז"א המקבל אותם התיקונים מא"א. והשמות שבמיכה מתבארים כלפי א"א עצמו, איך הוא נתתקן בעצמו כדי
להשפיע לז"א. וע"כ השם של התיקון הב' הזה בתורה הוא השם רחום, שהארתו, שז"א מקבל מהתיקון הזהרחמים
מרובים. והוא מתבאר בפירוש חז"ל על הפסוק, כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף וכו', שפירושו שהנשר הזה רחמני הוא
על בניו, ואינו נושא אותם ברגליו אלא על גבי כנפיו, כי אומר מוטב שיכנס החץ בי ואל יכנס בבני, ע"ש בפירש"י.
ודברים אלו רומזים לעליה זו של מלכות במקום בינה, שבסבתה יצא חלק מבינה לבר מראש, ונעשה כמו מלכות,
שה"ס מה שאמרה, מוטב שיכנס החץ בי ואל יכנס בבני. כי בהיות המלכות במקומה בלחי התחתון במקום תיקון א',
ובחינת כח הדין וצמצום היה רכיב על הבנים, שהם זו"ן בני הבינה, אז לא היה שום מציאות מוחין לז"א. משום שעל
מלכות דצמצום א' אין שום זווג באצילות. ואור הזה שנתגלה שם מהזווג דעתיק עצמו, אינו ראוי להתפשט למוחין
לזו"ן אלא לבינה, בסוד אלף אלפין ורבוא רבבן מארי תריסין, כנ"ל. אבל העולמות המתפשטים מן זו"ן, לא קבלו כלום
מאור הגדול הזה, כי ע"כ נתפשטו מהם מארי דיבבה ומארי דיללה, כנ"ל. וע"כ עתה כשהשערות דתיקון א' שינוי
מקומם ועלו בשפה עלאה במקום בינה, הוכן בזה הפתח לכל פתחין טבין ויקירין, שיוכל ז"א לקבל דרכיהם כל המוחין
דגדלות שלו, אשר אז נכפין כל אלו מארי דיבבא ויללא, כמ"ש להלן. וע"כ נבחנת יציאה זו של הבינה לחוץ, מכח
שקבלה לתוכה את המלכות, בבחינת רחמים על הבנים, כי קבלה לתוכה את החץ, שהוא כח הצמצום והדין, כדי שלא
יכנס בהבניםעצמם, כי אז תוכל הבינה להאירם, ולהעביר מהם מארי דיבבה ויללה ולהשפיע בהם כל המוחין
הגדולים. הרי שז"א מקבל רחמים מרובים מכח התיקון הזה, שלולא זה היו העולמות התחתונים מתבטלים לגמרי.
כמ"ש שם בזוהר, (אות קי"ב) "אי עתיק דעתיקין קדישא דקדישין, לא אתתקן באלין תקונין, לא אשכחו עלאין
ותתאין, וכלא הוי כלא הוי". כי לא היה פתח להשפיע לזו"ן, ומכ"ש לבי"ע, כנ"ל. וע"כ נקרא התיקון הזה בשם רחום.

 
כי הוא שורש כל הרחמים. 

אבל במיכה, שהשמות הם מבחינת א"א עצמו, דהיינו מצד המתקן, הוא נקרא בשם "נושא עון". שזה סובב על בחינת
שפה עלאה גופה, שהיא בחינת בינה, ואין לה שום ענין עם הצמצום, ומ"מ קבלה לתוכה מלכות המצומצמת ובחינת
הדינים שבה, הנחשב לבחינת עון וקלקול. כי עון הוא מלשון מעוות, המורה שהיה ישר ונעשה למעוות. כן הבינה היא
ישרה מצד עצמה, ומחמת נשיאתה כח הדין של המלכות, נעשתה למעוות, וז"ס נושא עון. והוא עשתה זה בשביל

 
הרחמים על הבנים שהם זו"ן, כנ"ל. ע"כ מצד הז"א, נקרא התיקון, רחום. ומצד הבינה נקרא התיקון, נושא עון. 

ודע, שהפגמים של התחתונים, הנמשכים ממלכות דצמצום א' מטרם מיתוקה במדת הרחמים, נקראים בשם פשעים,
להיוהם פשע אמיתי, כי עליה היה הצמצום האמיתי, כנודע. אבל הפגמים הנמשכים ממלכות הנמתקת במדת
הרחמים, דהיינו מבחינת בינה שיצאה לחוץ וקבלה לצורת המלכות הזאת, הם מכונים בשם עונות, המורה שמשורשם

 
הם ישרים, אלא שנתעוו, כנ"ל. 
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תיקון ג' הוא האי ארחא פנוי בלתי שער, היורד מכנגד תחת אמצע החוטם, ועובר ומפסיק בתוך השפה העליונה,
ויורד עד הפה. ונביא דברי הזוהר שבזה התיקון. (בנשא דף קל"א. ובאד"ר ע"פ הסולם אות ע"ו') וז"ל, "תיקונא
תליתאי: מאמצעיתא דתחות חוטמא, מתחות תרין נוקבין, נפיק חד אורחא, ושערי אתפסק בההוא אורחא, ומלי
מהאי גיסא ומהאי גיסא שערא מתיקונא שלים, סוחרניה דההוא אורחא" עכ"ל. וצריכים לזכור, מ"ש הרב בשער
מאמרי רשב"י בדברי הזוהר (באד"ר דק"ל ובאד"ר ע"פ הסולם אות ס"ג) וז"ל, "דא מארי דחוטמא, מחד רוחא חיין,
ומחד רוחא חיי דחיין, האי חוטמא הוא פרדשקא, דביה נשיב רוחא דחיי לז"א, וקרינן ליה סליחה. וכו'. חד רוחא
נפיק לז"א לאתערא ליה בגנתא דעדן, וחד רוחא דחיי, דביה זמינין לאתערא לזמנא דבריה דדוד, למנדע
חכמתא" עכ"ל הזוהר.ופירש שם הרב, שמנקב הימני נמשך רוחא דחיי לז"א, גם בזמן הזה. אבל מנקב שמאלי, אין
האור יוצא רק בסיתום גמור, וע"כ אין גבורות המלכות יכולים להתבסם עתה, עד לעתיד בזמן מלכא משיחא. כי אז

 
מקבלת המלכות מנקב שמאלי הזה, ולא בשתא אלפי שני, עכ"ל בקיצור לשון. 

פירוש: כי ע"ס דראש א"א, הן קומת ע"ב, המקבלת מבחינה שכנגדה מע"ב דא"ק, והחוטם הוא יסוד דראש, כמ"ש
הרב לעיל. ונודע, שיסוד דע"ב הוא צר ואריך, שפירושו, צר וסתום מאור דחסדים. אבל הוא אריך באור החכמה, כי
להיותו בחי' ע"ב אין בו שום מיעוט מאור חכמה לעולם, אלא שבחינת המסך דיסוד שלו מצמצם עם סיתום גדול מאד
מחסדים, כמ"ש היטב בחלקים הקודמים. ולפיכך אין ע"ב יכול להאיר לתחתונים זולת ע"י זווג ביסוד דאמא,
שבחינתה להיפך ממש מהקצה אל הקצה, שהיא בחינת קצר מהחכמה, אבל רחב בחסדים מרובים. ונמצא הטפה
היוצאת מבין שניהם שהיא בתכלית השלמות. כי מצטרף בה האריך מחכמה דאבא, עם הרחבה דחסדים דאמא,
שז"ס המוחין דגדלות דאו"א ודז"א, המקבלים מזווג ע"ב ס"ג העליונים שבראש דא"א, שאז הם מקבלים ממנו סוד

 
שע"ה נהורין, בסו"ה ואל הבל ומנחתו שע"ה. שפירושו, הארת פנים דא"א, כמ"ש הרב להלן. 

וז"ש שם בזוהר (דף ק"ל ע"ב, ובאד"ר ע"פ הסולם אות ע"א) "אורכא דחוטמא תלת מאה וע"ה עלמין אתמליין
מההוא חוטמא וכלהו מתדבקן בז"א" עכ"ל. פי': אורך פירושו חכמה, וז"ש אורכא דהאי חוטמא. כלומר, מתי האי
חוטמא, שהוא יסוד דקומת ע"ב, משפיע חכמה. ואומר, "תלת מאה וע"ה עלמין" וכו'. דהיינו רק בבחינת שע"ה נהורין
כנ"ל, שזה יוצא רק ע"י זווג עם בינה. כי אז בינה דרדל"א מאירה תוך המצח דא"א, ומתגלים השע"ה נהורין, כמ"ש
הרב לעיל (דף א' ש"מ אות צ"ח). ואז נשיב רוחא דחיי לז"א דרך נקב הימיני. ואז אתמליין שע"ה עלמין באורכא דהאי
חוטמא. כלומר, אלו השע"ה נהורין היוצאים מבינה, שהם בעיקר אור החסדים, שיוצאים דרך יסודה, שהוא רחב וקצר
מחכמה כנ"ל, נקרא שע"ה עלמין. ועלמין פירושו העלם, דהיינו על שם העלם חכמה מהם. אמנם כשעוברים דרך
אורכא דחוטמא, הם מתמלאים באור חכמהשבחוטם, ואז שע"ה עלמין מתגלים בז"א, כי ההעלם עובר מהם, כי עתה

 
הם נשלמים הן מחכמה והן מחסדים כנ"ל. 

והנה נתבאר היטב, בחינת נקב ימין דחוטמא דא"א, שהיא בחינת יסוד דע"ב, מבחינת הזווג עם בינה, שאז נמשכים
מבינה שע"ה עלמין בשפע גדולה, והם מתמלאים בהארת חכמה מאורכא דחוטמא עצמו. וענין נקב השמאל דחוטמא,
הוא הארת יסוד דע"ב בלי זווג עם הבינה, שאז מושפע ממנו סיתום גדול וצר מאד, בסו"ה ורוח נשבה בו ואיננו. וז"ש
הרב "אין רוחא דחיי דנקב שמאלי יוצא אל המלכות רק בסיתום גמור". כי זה הרוחא דנקב שמאל, אינו נושב כאן
בא"א, כי הוא כולא ימינא. אלא הוא מתעורר פעם למטה בז"א, ואז נפיק מניה אל המלכות סיתום גמור. עד אשר
אותם הדבוקים אז במלכות זו, נאמר עליהם ורוח נשבה בו ואיננו. אמנם שורשו הוא מבחינת נקב שמאל דחוטמא
דא"א כנ"ל, אלא שאינו מתגלה שם, רק למטה במלכות. וז"ש הרב בפירוש הזוהר, שרוחא דא דנקב שמאלי לא

 
יתגלה רק לע"ל, ביומי דמלכא משיחא, שאז יתבסמו הדינים ההם, ע"ש. 

וז"ש בזוהר (נשא קל"א) "תיקונא תליתאה מאמצעיתא דתחות חוטמא, מתחות תרין נוקבין, נפיק חד אורחא
ושערי אתפסק". כי תיקון הג' הזה אינו מבחינת נקב הימיני דחוטמא לבדו, אלא מתחות תרין נוקבין ביחד. והכוונה
היא, כי עדיין לא נגלו כאן השע"ה נהורין, הבאים מרוחא דחיי דנשיב מנקב ימין בלבד כנ"ל, כי הם מתגלים אח"כ
בתיקון הששי. וכאן נגלה בחינת רוחא דנשיב מתחות ב' נקבין ביחר דוקא. להורות שגם נקב השמאל משמש כאן.
וכבר ידעת ההפרש מנקב ימין לנקב שמאל. כי הנקב הימין עיקר הארתו הוא שע"ה עלמין, שפירושו אור חסדים
דבינה בהעלם החכמה, אלא מקבל גם הארת חכמה מבחינת אורכא דחוטמא עצמו, כנ"ל. משא"כ נקב השמאל הוא
אור החוטמא בעצם, ואין בו מבחינת חסדי הבינה כלום, כי ע"כ הוא צר וסתום מחסדים, כנ"ל. והנה כאן צריכים
להורדת ה"ת מעינים, דהיינו לאעברא הני שערי מעל גבי השפה עלאה, שהיא בחינת מלכות דבינה שיצאה מראש
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דא"א, בסבת השערות דתיקון הא' שעלו ונכללו בה, ואבדה בחינת ג"ר שבה מחמת השערות האלו, כנ"ל. ולפיכך
צריכים לאעברא הני שערא משפה עלאה, ואז יחזור אליה בחינת ג"ר שלה. ולכן היא צריכהבעיקר לנקב השמאל
דחוטמא דא"א, שהרוח שלו הוא אור חכמה בעצם. אלא לפי שבא"א כולא ימינא, ע"כ נבחן שהרוח מוכרח לצאת מב'
הנקבים יחד. וכיון שרוח הזה נשיב ע"ג השפה, הוא מטהר שם את הבינה, ומעביר השערות שנתישבו בה. וז"ש שם

 
בזוהר "ושערא אתפסק מהאי אורחא". רוחא דא דנשיב שם מתחות ב' נוקבין דא"א מעביר השערות משם. 

אמנם עינין החיבור דנקב ימין בתיקון הזה, גורם שלא יתפסקו השערות כולם מעל גבי שפה עלאה, אלא שעושה
אורחא באמצעותא בלבד. כי אם היה נושב נקב שמאל לבדו, הנה ודאי שכל שערות השפה היו עוברים משם. אלא
משום שנתחבר גם נקב הימין בתיקון הזה הג', דמניה נשיב רוחא דחיין, שעיקרו אור חסדים כנ"ל, ע"כ הוא מחזיק
השערות בימין ושמאל השפה עלאה, משום שהשערות אלו משמשים למ"ן בשביל החסדים שלו היוצאים דרך הנקב

 
הזה. 

וז"ש שם בזוהר "ומלי מהאי גיסא ומהאי גיסא שערא בתיקונא שלים, סוחרניה דהאי אורחא". כי זהו בכח הרוחא
דנשיב מנקב ימין, שהוא המחזיק שערות אלו סוחרניה דהאי אורחא שבאמצעיתא, כי העביות שבהם נחוצים לו לזווג
החסדים, שמתפקידו להשפיע תמיד בסוד רוחא דחיי. וז"ש "בתיקונא שלים". כי עתה שנגלה האי אורחא
שבאמצעיתא, בהארת חכמה דנקב השמאל, הנה חזרה הבינה בזה לבחינת ג"ר שלה, ומעתה אין שום פגם בהני
שערות השפה הנשארים, להיות נחוצים להמשכת חסדים, כי אז יהיה 'התיקון שלם', כי יהיה חכמה עם חסדים.
ובלתי חסדים אין התיקון שלם, כי אדרבה היה בסו"ה ורוח עברה בו ואיננו, כנ"ל. וז"ש "בתיקונא שלים". וענין זה
מבואר יותר בדברי הזוהר שם (דף קל"ג ע"א. ובאד"ר ע"פ הסולם אות קכ"ו/ב) ז"ל "מאמצעיתא דתחות חוטמא,
מתחות תרין נוקבין נפיק חד אורחא ושערי אתפסק בההוא אורחא. אמאי אתפסק, משום דהאי אורחא אתתקן
לאעברא ביה. ובגין כך יתיב תחות נוקבי הוטמא האי ארחא" עכ"ל. פי': כי שואל, אמאי אתפסק רק באמצע שערות
השפה, ולא עברו משם כל שערות השפה, מאחר דנשיב שם רוחא דחוטמא, שהוא בחינת חכמה המחזירה את בינה
לבחינת ג"ר שלה. וע"ז תירץ, "משום דהאי אורחא אתתקן לאעברא ביה". כלומר, דלא אתתקן שם החכמה בקביעות,
כדרך הרוחא דחיי דנשיב מנקב שמאל דחוטמא. כי אם היה כן, היו עוברים משם כל שערות השפה. אמנם הוא נתקן
רק בבחינת דרך בלבד, כי אורחא פירושו דרך, דהיינו לא לעמוד שם, אלא רק לעבור בו לבד, כדי שאח"כ יוכלו
להתגלות החסדים מבחינת העביות הנשארת שםבשערות השפה בבחינת מ"ן. כי אז הוי תיקונא שלים, כנ"ל. וזה
שממשיך "ובגין כך יתיב תחות נוקבי חוטמא האי אורחא". כלומר, שהתיקון הזה בא מתחת ב' נוקבין, דהיינו גם
מנקב הימיני, שדרכו להשפיע חסדים, וע"כ נתפסק רק בבחינת דרך באמצע השערות, וכל השערות מהאי גיסא

 
ומהאי גיסא נשארים כדי שלא יופסק שפע החסדים כנ"ל. 

וז"ש עוד שם "ושערא לא אתרבי בהאי אורחא, משום דכתיב ועובר על פשע, למיהב מעברא על פומא קדישא,
דיימא סלחתי". פירוש: כי אין צורך להגלות כאן, אלא בחינת סליחת עון בלבד, שפירושו להעביר הקטנות מעל
בחינת המלכות דבינה, שיצאה לחוץ מחמת נשיאת השערות בסוד נושא עון, כנ"ל. ולזה מספיק בחי' אורחא
באמצעיתא דשערי, כנ"ל. וז"ש "למיהב מעברא על פומא קדישא דיימא סלחתי". כי ע"י העברה בלבד, נגלה סליחת
עון. וז"ש מקודם "ושערא לא אתרבי בהאי אורחא, משום שכתיב ועובר על פשע". כי נתבאר לעיל, שבחינת הפגם
דצמצום א' נקרא פשע, ובחינת המיעוט דבינה מחמת שנעשתה לנושא להמלכות הזו, נקרא עון, ולא פשע. אמנם
עתה, אשר בחינת מלכות דצמצום א', דהיינו התיקון הא', עלה ונתחבר בבינה, נמצא שעם סליחת העון דבינה,
נתכפר ג"כ בחינת הפשע אשר עלה שם. וז"ש "ושערא לא אתרבי בהאי אורחא". כי יש שם ב' מיני שערות: הא'
הבאים מחומר דתיקון א' עצמו שעלה שם. וב', השערות שיצאו מכח הבינה שיצאה לחוץ ואבדה הג"ר שלה, כנ"ל
ע"ש. וא"כ יש לשאול אמאי לא אתרבי השערות שבאו מתיקון הא', גם בהאי אורחא, כי לא היה כאן אלא בחינת
סליחת העון, הנוגע רק לשערות דבינה עצמה, ולא לבחינת פשע. וע"ז אומר "משום דכתיב ועובר על פשע". כלומר,
כיון שלא נתקן אלא בבחינת אורחא למעברא ביה, ע"כ בשעה שעובר דרך שם לפומא, לומר סלחתי לעון דבינה,
נמצא גם הפשע נעלם משם, וע"כ גם השערות דבחינת פשע, ג"כ אינם גדילים שם בהאי אורחא. באופן שנמתקים
שניהם ביחד, כי זהו כל כח של תיקון הב', שה"ס נושא עון, דהיינו שקבלה בחינת הפשע לתוכה, ונתמעטה גם היא,
כדי שאח"ז כשיגיע לה התיקון הג' שהיא האורחא לאעברא ביה, יגיע התיקון הזה גם לבחינת פשע, הנמשך מתיקון
א'. וע"כ נקרא במיכה התיקון הזה ועובר על פשע, כי ענין סליחת עון אין בו משום רבותא, כי הוא ישר משורשו. אלא
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עיקר רבותא היא, שעבר ג"כ על הפשע, כמבואר. 

וז"ש שם (אות קכו/א) "ותאנא, תיקונא קדמאה דדיקנא ותנינא, לאתכא לתליתאה".פירוש: כי כל עיקר הדיקנא
הוא, לתיקון הבוצד"ק דגניז במו"ס, שה"ס אלף עלמין דחתימין בעזקא דכיא, שהוא בחינת העביות מצמצום א',
שעליה יצאו או"א דנקודים. וכיון שהיא גנוזה שם, אין בה זווג, וע"כ נגנזו עמה גם קומת או"א הפנימים, הנקרא אלף
עלמין, להיותם בחינת ע"ב הגלוי כנ"ל באורך. ונודע דעיקר כל התיקונים הוא, רק לתקן המלכות דצמצום א', בסוד
דא"ס לא נחית יחודיה עליה, עד דיהבינן ליה בת זוגיה. והנה היא נגנזה לגמרי בעולם האצילות, ואיך יהיה בה תיקון
בעת שאין בה שום זווג, והיא גנוזה במו"ס. וז"ס שערות דיקנא, אשר כל שורשה הוא תיקון א' דדיקנא, ששם נגלה
בחינת המלכות דגניז במו"ס, כנ"ל באורך, והיא שהצמיחה והולידה לכל השערות דיקנא, כמ"ש לפנינו. אמנם בה
בעצמותה גם כאן בדיקנא, אי אפשר שתהיה בה זווג, כי אם בדרך התכללותה וביאתה בהתכללות הבינה, שהיא
מדת הרחמים, דהיינו בחינת תיקון הב' שנקרא ורחום, כנ"ל שמכח השערות דתיקון א' שעלו לשם, יצאו ונצמחו
שערות גם מבחינת בינה הנקרא שפה עלאה, וגם השערות של תיקון א' עצמו עלו ונתערבו עמהם, כנ"ל. אמנם עדיין
לא נגלה שום המתקה בזה התיקון הב', ואדרבה כי נגלה מיעוט נוסף על מיעוט הא'. אלא אח"ז שנגלה התיקון הג',
שהוא האורחא דאתפני משערא, הנמשך לפומא בסוד סליחת העון, שפירושו שהעון דבינה חזר ונתיישר והשיגה את
ג"ר שלה, אשר עי"ז נעשה גם בחי' עובר על פשע, כי גם בחי' השערות השייכים לתיקון א' קבלו ג"כ אותם המוחין.
ואז נתגלה כל התיקון של יציאת המלכות דצמצום א' לחוץ בבחינת שערות דיקנא. כי עתה בתיקון ג' הזה, נתקנה
בחינת המלכות דצמצום א', והגיע בחינת תיקון להבוצד"ק דגניז במוחא סתימאה, והאלף עלמין דחתימין שמה,
התחילו להתידע באיזה שיעור. וז"ש בזוהר "דתיקונא קדמאה ותנינא דדיקנא, לא היו אלא לאתבא לתליתאה",
כמבואר. כי עד עתה לא היו אלא רק צמצומים נוספים, אלא עתה שחזרו הג"ר לבינה, התחיל התיקון דמלכות זו
דצמצום א', שזה כל הנרצה. והבן כי משום זה נקראים י"ג תיקוני דיקנא בשם י"גמדות הרחמים, כי כל עיקרם הוא

 
להמתיק המלכות דצמצום א', שהיא מדת הדין, בבינה, שהיא מדת הרחמים וזכור זה בכל ההמשך. 

וז"ש עוד שם (באות קכו/ג) תאנא בצניעותא דספרא, מהו דכתיב פשע: זכו עובר, לא זכו, פשע". פירוש: כמ"ש
לעיל, ד"ה וענין זה, על דברי הזוהר דהאי אורחא אתתקן לאעברא ביה", שלא נתקן שם החכמה בקביעות, שהיא
בחינת הרוחא דנשיב מנקב שמאל דחוטמא, אלא בבחינת דרךלעבור בו, ולא לעמוד שם, ע"ש. וז"ש כאן "זכו עובר".
כלומר, שהצדיקים הזוכים, הם מקבלים הרוחא דחיי מבחינת ב' הנוקבין דחוטמא. שאז היא בבחינת עובר על פשע,
כמ"ש שם, שהוא תיקונא שלים, שיש להם חכמה וחסדים, חכמה מכח העברת הרוחא דחיי בהאי אורחא, וחסדים
מכח הני שערין דאשארו שמה סוחרני דהאי אורחא. אבל אם "לא זכו", דהיינו אם הם עומדים בהאי אורחא דהיינו
שמקבלים הרוחא דחיי דנשיב מנקב שמאל, המאיר בקביעות, אז מתגלה להם "פשע". כלומר, שהשערות שנתערבו
שם מהחומר דתיקון א' הנקרא פשע כנ"ל, המה מראים כח הצמצום שבהם. ואז גם הארת חכמה מסתלקת מהם, כי
אין חכמה מתקבלת בפרצוף מבלי התלבשות באור חסדים, כנודע. וז"ש "זכו עובר, לא זכו, פשע". אכן אין זה אמור

 
אלא בהצדיקים המקבלים מאורחא דתחות חוטמא דז"א, ולא באורחא דא"א, כי לית שמאלא בהאי עתיקא, כנ"ל. 

וזה שממשיך שם (אות קכ"ז) "האי בז"א, מאי בין האי להאי, בז"א כד נחית ההוא אורחא מתחות נוקבי חוטמוי,
כתיב ויחר אף ה' בם וילך. מאי וילך, דנפיק רוחא דרוגזא מאינון נוקבי, ומאן דאשכח קמיה אזיל ולא אשתכח.
הה"ד כי רוח ה' נשבה בו ואיננו. באריך אנפין כתיב, ועובר על פשע, וכתיב, ורוח עברה ותטהרם". פי': כי
הדברים האלו, סובבים על הצניעותא דספרא המובא לעיל, שאומר "אם זכו עובר אם לא זכו פשע". דהיינו אם
התחתונים אינם מקבלים משם בבחינת העברה, מתגלה להם פשע, כנ"ל. וע"ז פרשו בזוהר, דהאי בז"א דוקא, ולא
בא"א. ורק בז"א אפשר להתחתונים להתאחז בהאי אורחא בבחינת עמידה, דהיינו לקבל מבחינת נקב שמאל לבד
דנשיב בהאי אורחא. ואז נאמר בהם, ויחר אף ה' בם וילך. כי אז מתגלה להם בחינת השערות דצמצום א' המעורבים
שם, שהם נקראים פשע, ואור העליון המלובש בנשמות ההם, מסתלק מהם. שז"ס וילך, "דמאן דאשכח קמיה אזיל
ולא אשתכח, כי רוח ה' נשבה בו ואיננו". כי החיות נסתלק מהם לגמרי, כי הסיתום דאור חסדים גורם הסתלקות אור

 
חכמה ג"כ, כי אין אור חכמה מתלבש אלא בחסדים, כנ"ל. 

מה שאין כן "באריך אנפין, כתיב, ועובר על פשע. וכתיב ורוח עברה בהם ותטהרם". דהיינו כנזכר לעיל, דלית שמאלא
בהאי עתיקא, ושם נשבין רוחא דחיי מכללות ב' הנקבים, אשר הרוחא דחיי הנושב מהם, הוא רק בבחי' ועובר על
פשע, שאין הפשע מתגלה, אלא אדרבה הוא מתכפר שם, כי נכלל לגמרי במדת הרחמים, וגם הוא מקבל מהאי
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אורחא כמו השערות דבינה עצמם, כנ"ל באורך.וז"ש "ורוח עברה בם ותטהרם", כי אפילו השערות דבחינת פשע,

 
נטהרו ג"כ. כמ"ש לעיל דשערא לא אתרבאי בהאי אורחא, ע"ש. 

וז"ש עוד שם (אות קכ"ט) "תאנא, בשעתא דאתגלי ההוא אורחא דיקנא דעתיק יומין, כולהו מארי דיבבא ויללה
ומאריהון דדינא סתימין ושתיקין וכו'". כי אלו מארי דיבבה ויללה, נמשכין מכח התיקון הא', שה"ס פשע. שנתפשטו
ממנו ז"ן עלמין דיבבה, וצ"ו עלמין דיללה, כמ"ש לעיל ע"ש. ונמצא עתה, שהפשע נתכפר בהאי אורחא דתתות חוטמא
דא"א, בסוד ועובר על פשע, ובסו"ה ורוח עברה בהם ותטהרם. וחזרו ונגלו החכמה וחסדים ותיקונא שלים, אז נשתקו
מארי דיבבא ומארי דיללה ג"כ, כי גם בחינת הפשע נכלל במוחין אלו, כנ"ל. אמנם רק בבחינת "סתימין ושתיקין"
דוקא, כי אינם רשאים לקבל משם, אלא בבחינת אורחא לאעברא ביה, שפירושו בחינת הארת חכמה בחסדים, הבא
מחמת ההעברה בהאי אורחא. אבל לא בבחינת עמידה, שפירושו לקבל חכמה דרך נקב שמאל. כי אז יחזרו הני
מארי דיבבה ויללה שביצירה ועשיה לקדמותם, כנ"ל "לא זכו פשע", כי הפשע יחזור ויתגלה להם מתיקון הא' כנ"ל
באורך. וזה שמדייק מזוהר "ומאריהון דדינא סתימין ושתיקין". כי לית שמאלא בא"א, וכשמתגלה אורחא דא"א,
מקבלים הכל רק מבחינת אורחא לאעברא. "ולית מאן דיפתח פטרא לאבאשא", שאין עוד מציאות למי שהוא שיוכל
להתאחז בנקב השמאלי כמבואר. וזה שממשיך "ומהאי, מאן דאחיד ואזהיר לשתקאה, להאי אורחא רשים, דהוא
סמנא דעתיקא קדישא". כי שורשים העליונים, מכים בכחם על השתלשלות כל הענפים שלהם עד עולם התחתון.
ולפיכך אנו רואים, כשאדם רוצה להשתיק למי שהוא בהקפדה, הוא מזהיר אותו בדרך הנחת אצבע על האי אורחא
דתחות החוטם שלו. ואומר הזוהר, שזה בא לנו משורש העליון שבעתיקא קדישא, כי בהגלות האי אורחא דתחות
חוטמא בעתיקא קדישא, נמצאים כל מאריהון דדינא סתימין ושתיקין, כנ"ל. וז"ש "דהוא סמנא דעתיקא קדישא",

 
דהיינו כמבואר. 

והנה בי"ג מדות הרחמים שבתורה, נקרא התיקון הג' הזה בשם, וחנון. שפרשו ז"ל, עושה חסד חנם ואע"פ שאינו
הגון ואינו כדאי. ונודע שהשמות שבתורה הםבערך המקבל את התיקון. והנה נתבאר לעיל, שזה האורחא, הוא גילוי
הארת חכמה רק לבינה, להיותו בשפה עלאה שהיא בינה. וא"כ הוא מספיק רק לבחינת סליחת עון, ולא לכפרת פשע,
שהיא בחינת המלכות דצמצום א'. ועכ"ז מספיק התיקון הזה גם לכפרת פשע, בסוד ועובר על פשע, כנ"ל. וע"ז נקרא
בשם חנון, דהיינו אע"פ שאינו הגון ואע"פ שאינו כדאי, מ"מ הוא מתכפר ע"י התכללות בבינה. ונמצא השם שבמיכה
הוא, ועובר על פשע, כי מצד העליון נבחן שהוא עובר עם הרוחא דחיי ומכפר גם הפשע. ומצד התחתון המקבל

התיקון נקרא וחנון, להורות שעדיין אינו כדאי להרוחא דחיי, ומ"מ מקבל אותו, כמי שהוא כדאי לו.
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אות רז
תוכן

דברי הרב

רז) ד', הוא, שורת השערות הגדילים בשפה התחתונה ברוחב, תחת הפה. ה', ההוא ארחא תניינא, פנוי בלתי שער,
היורד מן הפה מן אמצעו, ומפסיק באמצע השפה התחתונה, ויורד עד שבולת הזקן, והוא מכוון תחת ההוא ארחא

אחרא עלאה, שעל הפה כנזכר.

אור פנימי

רז) תיקון ד' הוא שורת השערות הגדילים בשפה תחתונה ברוחב תחת הפה. תיקון ה', ההוא אורחא תנינא פנוי
בלתי שער, היורד מן הפה מן אמצעו ומפסיק באמצע השפה התחתונה, ויורד עד שבולת הזקן. והוא מכוון תחת
ההוא אורחא אחרא עלאה שעל הפה. אלו הב' התיקונים מובאים בזוהר נשא (דף קל"א. ובזוהר ע"פ הסולם אות
ע"ז וע"ח). וז"ל "תיקונא רביעאה: מתתקן שערא ונחית תחות פומא, מרישא חדא לרישא חדא, בתקונא שלים.
תיקונא חמישאה: תחות פומא נפיק אורחא אחרא בשקולא דאורחא דלעילא, ואלין תרין אורחין רשימין על פומא

 
מכאן ומכאן" עכ"ל. 

פירוש: אחר שכבר נגמר תיקון הב' והג'. והשערות דתיקון א' שהם מבחינת מלכות דצמצום א', עלו ממקומם מלחי
התחתון למקום בינה, שהיא השפה עלאה שבלחי העליון. והוציא מכחו בחינות שערות גם ממקום בינה, שהם
השערות דשפה עלאה הנקרא נושא עון כנ"ל, שהוא תיקון ב', שגם שערותיו עצמו נתערבו בהם כנ"ל. אשר משום זה,
קבל ג"כ את הרוחא דחיי שנתגלה בהאי אורחא שעל גבי שפה עלאה, בסוד ועובר על פשע, כנ"ל שהוא תיקון הג'.
הנה מיתוק זה הספיק רק לשעתו, עד שנשתתקו מחמתו מארי דיבבה ויללה, כנ"ל. אמנם מתוך שכל התיקון הגדול
הזה נעשה במקום בינה עצמה, דהיינו בשפה עלאה, ולא במקום אחיזתם של השערות דתיקון הא', שהיא לחי
התחתון, ע"כ עוד נשאר מקום לאלו מארי דיבבה ויללה, לחזור ולהתעורר ולהתאחז בשערות דתקון הא'. וכדי לתקן
זה, נתקנו אלו ב' התיקונים שבשפה עלאה, גם בשפה תתאה, דהיינו בלחי התחתון במקום אחיזתם האמיתי של
השערות דתיקון א', ובזה נטתתקו מאריהון דדינא לנצח. ואלו ב' התיקונים הם: א', שבולת הזקן שמתחת השפה
תתאה. שנמשכו כאן מן השערות דתיקון א', שהיו מעורבים בשערות דשפה עלאה, שכל תיקונם היה רק בסוד ועובר
על פשע כנ"ל. שעתה הם נתעוררו מחדש בכח הצמצום שבהם מתיקון הא'. וכיון שהשערוה שמבחי' הבינה כבר
נגלה בהם בחינת ג"ר, ע"י האי אורחא, ע"כ הוכרחו לירד משם ולבא למקומם עצמם שהוא בשפהתתאה. וב', הוא
נשיב רוחא דחיי דחוטמא דא"א באורחא דתחות חוטמא, ומשם עבר ובא לשפה תתאה, והוציא שם ג"כ בחינת
אורחא, בדוגמא לאורחא עלאה. ונמשכה הארת ג"ר גם בשערות דשפה תתאה, וזה תיקון החמישי. הרי שאלו ב'
התיקונים, הרביעי והחמישי, הם העתקת ב' תיקונים העליונים משפה עלאה, על שפה תתאה. ונעשה התיקונים
האלו, בהחומר ובהמקום של השערות דתיקון הא' בעצמו. באופן שכל ההבחן מב' התיקונים שבשפה עלאה, לב'
התיקונים שבשפה תתאה, הוא כי חומר השערות דשפה עלאה היו מהתמעטות הבינה, וכן מקום אחיזת השערות
היה מקום בינה. אבל חומר השערות דשפה תתאה, הוא חומר של מלכות דצמצום א', שהיו מעורבים בשערות דשפה

 
עלאה, שיצאו משם ונתקנו בשפה תתאה. והמקום דשפה תתאה הוא בלחי התחתון, שהוא מקום מלכות עצמה. 
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וז"ש שם בזוהר "מתתקן שערא ונחית תחות פומא". דהיינו כמבואר, שאלו השערות השפה עלאה נתקנו ונבררו
מחדש, כדי שיתגלו לעצמם אלו השערות המעורבים שם מבחינת תיקון הא'. ואחר שנמצאו ונגלו, ירדו למקומם
מתחת השפה תתאה, כי לא יכלו עוד לעמוד שם, מחמת שנתגלה שוב כח הצמצום שבהם, והיו מוכרחים לירד

 
למקומם. וע"כ נחתי תחות פומא. 

ובזוהר שם (דף קל"ג ע"א ובזהר ע"פ הסולם אות ק"ל) מבואר יותר. וז"ל, תקונא רביעאה: מתתקן שערי תחית
תחות פומא מרישא חדא לרישא חדא, הח"ד לשארית נחלתו, כד"א, ונשאת תפלה בעד שארית הנמצאה,
הנמצאה ממש. שארית, דכתיב שארית ישראל לא יעשו עולה" עכ"ל. פירוש: כי בחינת הנחלה והמנוחה,שנעשה
ע"י ב' התיקונים שבשפה עלאה, נתתקן ונתברר מחדש, ונמצא בהם אלו שארית השערות שנתערבו בשערות של
שפה עלאה, שעלו לשם מתיקון הא' דמצר הזקן, כי האי אורחא שבמקום בינה אינו מספיק בשבילם כנ"ל. וז"ס
שארית נחלתו, וז"ס שארית הנמצאה, כי מה שהיה מתחלה ועובר על פשע, חזר ונתגלה ונמצא. וז"ש "הנמצאה
ממש". כלומר, שמתחלה היתה נעלמה, בסוד ועובר על פשע, ועתה נמצאה, וזה שאמר "שארית ישראל לא יעשו
עולה". כלומר, שזה התיקון הד', שהוא גילוי השארית והבאתו לשפה תתאה, הוא בא כדי שאלו הנשמות הנמשכות
מבחינתהשערות האלו, לא יעשו עולה. כלומר, שלא יפלו לידי מארי דיבבה ויללה, היכולים עוד אחר ב' התיקונים
הראשונים להתעורר פעם. וע"כ חזרו ויצאו אלו התיקונים פעם שנית, בחומר ובמקום של התיקון הא' עצמו כנ"ל. ואז
יש בטחון, ששארית ישראל לא יעשו עולה כנ"ל. כי אחר שנתקנו השערות דתיקון הא' בבחינתם עצמם ובמקומם, יש

 
בטחון שישתתקו מארי דדינא לנצח. 

והנה צורת גידולם של השערות, גם כאן כמו בשפה עלאה, הוא מרישא חדא לרישא חדא, שהם בחינת ימין ושמאל.
ואע"פ דלית שמאלא בהאי עתיקא, מ"מ הם נרשמו כאן בבחינת שרשים שאינם מתגלים במקומם, אלא שהם מתגלים
כן בתחתונים. בדומה לב' פאתי הראש וב' תפוחין קדישין וב' נוקבי דחוטמא, שבא"א עצמו נחשבים לא', ולא לב'

 
תיקונים מיוחדים. ומה שנרשמו בשנים, הוא משום שכן מתפשטים ונגלים למטה בז"א. 

והשמות של תיקון ד' וה' שבתורה, הוא ארך אפים. שזה מורה כי אחר שכבר נתקן אורחא עלאה בסוד ועובר על
פשע, וגם השערות דתיקון א' כבר קבלו תיקונם ע"י אורחא עלאה, ונשתתקו כל מארי דיבבא ויללה כנ"ל. מ"מ חזר
הבירור על שערות השפה עלאה, כדי לברר מהם השערות דתיקון א' המעורבים שם, הנקראים פשע, ולהוציא אותם
מכלל התיקון דשפה עלאה, ולהחזירם לבחינת צמצומם הקודם, ונגלה עליהם האף והדינים פעם שנית, כי ע"כ ירדו
משם ובאו לשפה תתאה, כנ"ל באורך. ולפיכך הם נקראים ארך אפים, כי בעת שנתגלה תיקון הד' מטרם שבא תיקון
הה', חזר ונגלה כח האף למטה בז"א. ובב' עלמין יצירה ועשיה, חזרו ונתעוררו שם מארי דיבבא ומארי דיללה, שזה
נבחן להארכת אפים, שע"ז רמזו ז"ל מאריך אפו וגבה דליה. כי ע"י אריכת אפים חזר ג"כ האי אורחא דלעילא ובא
לשפה תתאה, שע"י זה ישתתקו הדינים לנצח, ונמצא שמה שהאריך אפו, ושוב ניתן כח לדינים ולמארי דיבבא ויללה,
לא היה זה אלא לפליטה גדולה, שעי"ז יהיה בטחון שלא יוכלו עוד להתעורר לעולם. ולפיכך השם הזה ארך אפים
כולל ב' ביחד, שהם השבולת שבשפה תתאה, שהוא תיקון ד'. עם אורחא תתאה המקיף לשבולת, שהוא תקון ה'.
מטעם שלא נגלה הטובה הגדולה שבאריכת אפים, מטרם שחזר ונגלה גם האורחא תתאה כנ"ל. וכל זה הוא רק
בהבחן המקבל, שהוא ז"א, שבו אי אפשר לחשוב את גילוי השבולת לתיקון מטרם שיתגלה גם האורחא. כי עם גילוי
השבולת, נגלה בו כמו קלקול כנ"ל. אלא אח"כ שנגלה גםהאורחא, אגלאי מלתא מלתא למפרע, שגם השבולת שירד
בשפה תתאה היה לתיקון גדול, כדי להכניע מארי דדינין במקומם עצמם, כנ"ל. ולפיכך בי"ג מדות שבתורה נחשבים

 
שניהם בשם אחד, כמ"ש הרב. 

אמנם בשמות די"ג מדות שבמיכה, שהם מתבארים בערך המשפיע והמתקן אותם כנ"ל, הנה הם ב' שמות מיוחדים.
כי כלפי המתקן נחשבים גם השערות דשפה תתאה שנתגלו אצלו, לתיקון גדול ולמדה של רחמים, כי עשה זה כדי
למתקו בהמתקה של קיימא כנ"ל. וע"כ התיקון הד' נקרא לשארית נחלתו, ע"ש בירור השארית מתוך שערות השפה
עלאה, השייכים להחומר של תיקון א', ולהורידו לשפה תתאה, שהוא בלחי התחתון, ומקום המלכות עצמה, כנ"ל
בזוהר. ולכן התיקון הה' נקרא "לא החזיק לעד אפו". כי זה האף שנגלה מחמת גילוי השארית במקום שפה תתאה,
לא החזיק אותו לעד ח"ו, אלא חזר והשפיע הרוחא דחיי דרך אורחא שע"ג שפה עלאה, והביא הרוחא דחיי גם לשפה
תתאה. וע"ז רומזים ב' החקיקות שבאמצע השפתים, המכוונים זה כנגד זה, כמ"ש שם בזוהר "ואלין תרין אורחין,
רשימין על פומא מכאן ומכאן". שהם רומזים על העברת אורחא עלאה דתחות חוטמא באמצע השפה עלאה, דרך
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האמצע דשפה תתאה המכוון כנגדו, ועושה אורחא גם בשפה תתאה מסביב השבולת. וע"כ ב' החקיקות מזדמנים זה

 
אל זה. 

וצריכים עוד להבין, למה בתורה נקרא אפים, לשון רבים, ובמיכה נקרא לא החזיק לעד אפו לשון יחיד, ולא כתיב אפיו,
לשון רבים. והענין הוא, כי הני שערות השפה תתאה הנקרא שבולת הזקן, שה"ס שארית הנמצאה כנ"ל, שהשערות
דתיקון הא' שנתערבו בשפה עלאה, נתבררו וירדו לשפה תתאה כנ"ל. אין הפירוש, שחזרו השערות דמלכות דצמצום
א' בלבד, דהיינו בלי שום מיתוק וחיבור עם הבינה, רק כמות שהם בתיקון הא' באו בשפה תתאה. כי אם היה כן, לא
היו צריכים אלו השערות דתיקון הא' לבא לשפה תתאה, אלא שהיו יכולים להתקן במקומם במצר הזקן עצמו. אלא
אלו השערות שעלו מתיקון א' ע"ג שפה עלאה ונתערבו שם, כבר קבלו לתוכם השיתוף דמדת הרחמים, על ידי עליתם
ויניקתם ממקום בינה, וע"י תערובתם בהשערות דשפה עלאה. באופן שאפילו אחר שנבררו לעצמם, וירדו משם
לשפה תתאה, נמצאים ג"כ ממותקים עוד במדת הרחמים, כי אין העדר ברוחני, וכיון שנתערבו ונתחברו פעם עם
ה"ר, שוב אין מתפרדים זה מזה לעולם. אלא שיש להבחין כאן ב' בחינות בחיבור הזה. א', התכללות מלכות בבינה.
וב', התכללות בינה במלכות. וזה כל ההפרש בין השפה עלאהלתתאה. כי השערות דשפה עלאה, אע"פ שנבחנים
שיצאו מבחינת בינה עצמה, יש בהם גם התכללות המלכות, כי מבינה לבדה לא יתכן כלל שיצאו ממנה שערות. וכן
אלו השערות שירדו לשפה תתאה כלולים ג"כ מבחינת בינה, כי במלכות לבדה לא יתכן שום זווג. אלא ההפרש הוא,
כי השערות דשפה עלאה עיקרם הם בינה. ומלכות שבהם היא רק בחינת התכללות לבד. והשערות דשפה תתאה

 
עיקרם הם מלכות, ובחינת בינה שבהם היא רק בחי' התכללות בלבד. 

ולפיכך הם נקראים בתורה בשם אפים, להורות על בחינת ב' ההין הכלולות בהן, שעצמותה היא ה"ת, וכלולה ג"כ
מה"ר כנ"ל. וכבר נתבאר לעיל (דף א' שע"ז ד"ה ונתבאר), שכן הוא בכל המ"ן שבעולמות, שהם כלולים מב' מלכיות,
אשר החימום בא בהכרח מבחינת מלכות דצמצום א'. אמנם הזווג, הוא רק על בחינת מלכות דצמצום ב', משום שאין
זווג במסך דצמצום א' באצילות, מחמת הגניזה של המלכות הזו ברדל"א, כמ"ש שם. שז"ס טוחנות מ"ן לצדיקים, וז"ס
אין טפה א' יורדת מלמעלה אא"כ טפים עולות כנגדה מלמטה. כי אע"פ שהם נטחנו ונתערבו יחד, מ"מ טפת המ"ד
באה בעיקר על הטפה דצמצום ב', ע"ש. וז"ס מה שתיקון ה' נקרא במיכה בלשון יחיד "לא החזיק לעד אפו". כי
השמות שבמיכה הוא כלפי המשפיע כנ"ל, ומן המשפיע אינו יורד אלא טפה א'. משא"כ בתורה שהוא כלפי המקבל,

 
נקרא בשם "אפים". כי יש שם במ"ן ב' בחינות מלכיות, שהן ב' ההין כנ"ל, והבן היטב. 

ונתבאר היטב, כי בחינת התיקון דאורחא זו, אי אפשר שתתגלה בבחי' השערות דמצר הזקן, שהם תיקון הא' משום
שאין זווג במלכות דצמצום א' כנ"ל. אלא רק השפה תתאה, אע"פ שהיא ג"כ מבחינת השערות דמצר הזקן, אמנם הם
כבר עלו ונתמתקו פעם בשפה עלאה במדת הרחמים כנ"ל, וע"כ גם בירידתם למטה בשפה תתאה הם ג"כ כלולים

 
בה"ר, וע"כ יתכן בהם זווג, שתתגלה בהם האי אורחא. 

וז"ש שם בזוהר (דף קל"ג ע"ב ובזהר ע"פ הסולם אד"ר אות קל"ה) "תנא בכל אתר דבהאי עתיקא טמירא דכלא,
אורחא אתגלייא, טב לכלהו דלתתא, דהא אתחזי עיטא למעבד טב לכלא. מאן דסתים ולא אתגליא לית עיטא,
ולית מאן דידע ליה, אלא הוא בלחודוי, כמא דעדן עלאה, לית דידע ליה אלא הוא עתיקא דעתיקי. ועל האי כתיב,
מה גדלו מעשיך ה'" עכ"ל. פירוש: כי ענין הגילוי של אורחא בשפה תתאה, נבחן לעצה עמוקה מצד המאציל, כדי
להעביר בחינת הדינים גם מבחינת הנשמות הנמשכות ממלכות דצמצום א', אשר אין שום זווג נוהג עליה באצילות,
כנ"ל. כי ע"כ נמשכו מארי דיבבאויללה מהתיקון הא' כנ"ל. אמנם המאציל העליון המציא עצה בעדם, והוא כי העלה
השערות דמצר הזקן על השפה עלאה, בתיקון הב'. ואח"כ בתיקון הג' שנתמתקו בהאי אורחא דתחות חוטמא. ואח"כ
בתיקון הד', שירדו לשפה תתאה, וקבלו מיתוקם בתיקון הא', אשר אז נשתתקו גם מארי דיבבה ויללה הנאחזים
בנשמות דצמצום א', כנ"ל. וז"ש "אורחא אתגלייא טב לכלהו דלתתא, דהא אתחזי עטא למעבד טב לכלא". כלומר, כי
עתה נתגלה עצה למעבד טב, גם עם אותם הנשמות הבאות ממלכות דצמצום א'. וז"ש למעבד טב לכלא. כי לולא
האי עיטא, לא היה שום תיקון לאותן הנשמות, משום שבחי' מלכות דצמצום א' שהיא שורשם, אינה באה לעולם לכלל
זווג, והיו הנשמות ההן נידחות ח"ו. אמנם עתה אחר שנתמתקו פעם בשפה עלאה תוך ה"ר, ואח"כ באו למקומם
בשפה תתאה הנה נעשה המלכות דצמצום א' ראויה שיהיה עליה זווג, מחמת השתתפותה בה"ר, כנ"ל. וקבלו

 
הנשמות הנ"ל תקונם השלם. 

וזה שממשיכים שם, "מאן דסתים ולא אתגלייא, לית עיטא". כלומר, בבחינת מצר הזקן, שהוא תיקון א', דסתים ולא
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אתגלייא, כי לא היה שם זווג, רק שקבלו מהזווג הגדול דפה דעתיק דרך מו"ס כנ"ל, לית עיטא שם. כי הזווג הזה לא
הועיל אלא לעלמא קדמאה הנמשך מבינה, אבל לב' עלמין תתאין לא היה שום עצה, כי נעשו אז למארי דיבבא ויללה,
כנ"ל. וזה שממשיכים "ולית מאן דידע ליה אלא הוא בלחודוי". כלומר שאין שם ידיעה, שפירושו זווג, אלא רק לעתיק
בלבד, כי מלכות דצמצום א' אינה משמשת רק בעתיק, כנ"ל. וז"ש "כמא דעדן עלאה לית דידע ליה אלא הוא עתיקא
דעתיקי". כי ע"כ נגנזו או"א הפנימים בעדן עלאה, שהוא מו"ס, ולית דידע ליה אלא עתיקא דעתיקין, כי ע"כ נקרא
המו"ס אלף עלמין דחתימין בעזקא דכיא. משום שאין ידיעה וזווג בהמלכות הזו, רק בעתיקא, כנ"ל. אמנם ע"י עברם
דרך שפה עלאה נעשה עצה למעבד טב לכלא. כי נעשה עליה זווג מבחינת השתתפותה במדת הרחמים, שהוא ה"ר,

 
כנ"ל. 

והנה כל הנאמר לעיל בהאי אורחא שבשפה עלאה, נוהג ג"כ בשפה תתאה, בלי שום הפרש כל שהוא. כמ"ש שם
בזוהר (אות קל"ד) "דתניא אורחא עלאה דדיקנא קדישא, דאיהו נחית תחות נוקבי דחוטמא דעתיקא, והאי אורחא
דלתתא שקילן אינון בכלא, דא לעילא ודא לתתא. לעילא עובר על פשע, לתתא לא החזיק לעד אפו. ותנינן, לא החזיק,
דלא אית אתר למיתב, כמא דלעילא יהיב אתרא לאעברא,כך לתתא יהיב אתר לאעברא". פירוש: דהאי אורחא
דלתתא, מקבל ג"כ מהרוחא דחיי דנשיב מתחות ב' נוקבי דחוטמא דא"א כמו האורחא עלאה, (ומה גם שהוא
מקבל אותו דרך האורחא עלאה, כנ"ל). וע"כ הם שקילין כחדא. וכל מה שנתבאר לעיל בתיקון הג' באורחא
עלאה, נוהג הכל גם בהאי אורחא תתאה. וכמו דאורחא עלאה אתתקן רק בבחינת דרך לעבור בו, ולא בבחינת
עמידה, כמ"ש לעיל בתיקון ג' עש"ה. כן האי אורחא דלתתא נתקן רק בבחינת דרך לעבור בו, ולא בבחינת

 
עמידה. 

וז"ש "ותנינן לא החזיק, דלא אית אתר למיתב". פי': כי המקום הזה נתקן רק בבחינת דרך להעביר החסדים
שמה, והחסדים מקבלים הארת חכמה דרך העברה, שה"ס הזווג דב' נוקבי חוטמא בא"א, כנ"ל באורך. אבל לא
נתקן למיתב שמה, שהוא בחינת נקב שמאל בלבד, שמשם נמשך בנקב שמאל דחוטמא דז"א, בסו"ה ורוח
נשבה בו ואיננו, כנ"ל. ולכן הרוח דנקב שמאל עצמו, לא יהיב אתר למיתב שם, כי בזה היו המקבלים מתבטלים
לגמרי, ורוח נשבה בהם ואינם. וז"ש שם (אות קל"א) "כד"א וחמת המלך שככה, שכיך מרוגזיה. דבר אחר, שכיך
ברוגזיה". פי': כי הני דלתתא בבי"ע, שרצו לקבל מהאי אורחא בבחינת עמידה, הנמשך מנקב שמאל בלבד, נאמר
עליהם ויחר אף ה' מאד. שאז אמר משה, הרגני נא הרוג ואל אראה ברעתי, שהוא דיני דדינא, שאין עוד במציאות דין
יותר קשה בהעולמות, כמ"ש שם בזוהר, (אות קל"ב) ע"ש. וכל זה נמשך מהרוחא דחיי דחיין דנקב שמאל, כנ"ל.
ועי"ז נשתתקו כל מארי דדינא, שלא יתאחזו שם, כי לא יוכלו לסבול הדין הקשה הנ"ל, דנשיב מנקב שמאל. וז"ש שם,
"לעילא עובר על פשע, לתתא לא החזיק לעד אפו, ותניא לא החזיק דלא אית אתר למיתב, כמא דלעילא יהיב אתרא
לאעברא, כך לתתא יהיב אתר לאעברא". כי ע"י הרוגז הגדול המגלה לכל הני הרוצים להתאחז שם בבחינת ישיבה
ועמידה, משתתקים כל מארי דדינא, והנשמות שבבי"ע יכולות לקבל חסדים מגולים בהארת חכמה, אפילו אותן
הנשמות מבחי' מלכות דצמצום א', כי הדינים מתפרשים מהן, משום שלא יוכלו לקבל משם ולהאחז שם, כי הרוחא
דנקב שמאל נושב עליהם ומכלה אותם. וז"ש "שכיך ברוגזיה". כלומר, שהרוגז הגדול עצמו הוא משכך כל הדינים.
וז"ש "לא החזיק דלא אית אתר למיתב". כי אין מקום לדינים להתאחז שם, משום הרוגז הגדול המכלה אותם, כנ"ל.
וז"ש "כמא דלעילא יהיב אתרא לאעברא, כן לתתא יהיב אתר לאעברא". כי ע"י זה נעשה שם מקום לחסדים לעבור
דרך שם ולקבל חכמה בדרך העברה,והחסדים המגולים ההם מושפעים גם לנשמות הנמשכות ממלכות דצמצום א',
ואין שום פחד שיתקרבו אליהן הדינים לינק מהן, כי כבר נתרחקו מכל בחי' הרוחא דחיי ההוא, ופחד ה' עליהם שלא
יתמו ויגוועו לגמרי, מפאת רוחא דנשיב עליהם מנקב השמאל. ועם זה תבין ביותר, למה נתקן האורחא דא, מתחות ב'
נוקבי דוקא. כי שניהם באים בתיקון האורחא ההוא. מנקב שמאלא הנכלל בימינא, נעשה האורחא להפסיק השערות

משם, ובחינת נקב השמאלי מכלה כל מארי דדינא משם.
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אות רא
תוכן

דברי הרב

רא) ולהיות כי ענין מרדכי ואסתר היה בסוף השבעים שנה של גלות בבל כנודע, לכן אז כבר בימיהם התחיל ענין
תיקון זו"ן, כדי לחזור אפין באפין, ויגאלו ישראל. וענין התחלה זו היא ענין הדורמיטא שנעשה אז בימיהם.
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אות רב
תוכן

דברי הרב

רב) וז"ס הצרה העצומה שהיתה אז לישראל, אשר עליו נאמר, והנה אימה חשיכה גדולה כו', וארז"ל חשכה זו גלות
מדי, שהחשיך עיניהם של ישראל. וענינו הוא, לפי שאז היה ז"א בסוד הדורמיטא, ונודע כי המן הרשע היה
אוסטרלוגוס גדול, כנודע בענין והפיל פור הוא הגורל מיום ליום כו' ובפרט במ"ש בס"ה, כי הוא ועשרת בניו כוללים כל
עשרה קליפין החיצונים, וידע בחכמתו ענין מיעוט השגחתו ית' על ישראל בימים ההם, להיותו בבחי' השינה ולכן

חשב ועלה בלבו, כי הזמן מוכן לאבד שונאיהם של ישראל.
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אות רג
תוכן

דברי הרב

רג) וז"ס ענין ויכוח המן עם אחשורוש אם יעלה בידם עצה זו, והשיב לו המן ישנו עם כו', ודרשו רז"ל ישן הוא האלו'ה
שלהם והבן זה. ולהיות כי הדורמיטא ההיא היא לטובתן של ישראל, כדי שתנסר הנקבה מאחורוי ויחזרו פב"פ, ויגאלו
ישראל, ויבנה בית המקדש, לכן התייעצו שניהם, כי בזמן ההוא שהאלו'ה שלהם הוא ישן, יקדימו הם לאבד ולהשמיד
שונאיהם של ישראל, כדי שלא ישארו אפילו מתי מעט, שיהיו ראוים לגאולה, ועי"כ לא יבנה בהמ"ק. ונודע, עצת המן
מן שמשי ספרא בנו וכתביהם אל אחשורוש הנקרא ארתחששתא בספר עזרא עד שיבטלו בנין ב"ה, בראותם כי הגיע

זמנו להבנות ודי בזה.
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אות רד
תוכן

דברי הרב

רד) והנה אף בזמן הדורמיטא אין הנקבה ישנה, כי אז מסתלקין המוחין מן ז"א ונכנסין בנקבה, כדי להבנות ולתקן
פרצופה, כדי שתוכל לחזור אפין באפין כנודע בענין דרוש השופר של ר"ה. ובהכרח יש הארה והשגחה זו על ישראל

מצידה, וענין אותה הארה היתה ענין מרדכי הצדיק כמו שנבאר בע"ה.
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אות רה
תוכן

דברי הרב

רה) וכראות המן את מרדכי, שע"י היתה הארה והשגחה על ישראל בזמן ההוא, נתיעץ עם זרש אשתו ושס"ה יועציו
כו', וארז"ל כי זרש אשתו היתה מכשפה גדולה, ועצתה שקולה מכל שס"ה יועציו, ועלתה עצתם להרוג את מרדכי

ולתלותו על העץ הוא זנבה של נחש המשך רגל הקוף, כמבואר אצלנו וכנזכר בס"ה שיר השירים ודי בזה.
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אות רו
תוכן

דברי הרב

רו) ואם ח"ו ככה יעלה, יוכל אח"כ לאבד את שונאיהם של ישראל. ואז השי"ת ברחמיו, האיר הארת נוקבא העליונה,
והיא גדולת מרדכי ואסתר, ועל ידם נושעו ישראל מן הצרה וגדולה ההיא, כמו שנבאר, וזה ענין מרדכי והארתו.
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אות רז
תוכן

דברי הרב

רז) דע, כי הנה בזמן הדורמיטא דז"א, לא בלבד נכנסין המוחין דז"א מצד נה"י דאמא ונכנסין בנוקבא רחל בהיותה
אב"א, אלא אף גם המוחין דבנה"י דאבא, בסוד ויבן ה' אלהים את הצלע, אא אבא ואמא.

אור פנימי

רז) המוחין דנה"י דאבא בסוד ויבן ה' אלהי'ם את הצלע. אין זה סותר למ"ש לעיל ובכל המקומות, שרק נה"י אמא
יוצאים מז"א ונכנסים בנוקבא, בעת הנסירה, אבל נה"י דאבא נשארו בסוד מקיפים על הז"א (כנ"ל בחלק זה אות ע"א
ואות קי"ח ואות קל"ג. ואות קמ"ב ואות קנ"א. ואות ק"ס ואות קע"ו). כי בכלל לא יצויר פעם שיהיו בחינת נה"י דאמא
לבדם בלי נה"י דאבא, כמ"ש הרב לעיל (דף תתק"נ אות קנ"ו), וז"ל "הענין הוא כי הלא כל בחינות אלו נמשכין מזווג
או"א, וא"כ צריך שבכל בחינה מאלו הה' שהם נרנח"י יהיה בהם חלק או"א" ע"ש. וכן בכמה מקומות אומר ומזהיר
לבל לטעות בהלשון בעת שאומר שיש שם רק נה"י דאמא לבד, שהכונה בלי נה"י דאבא. כי או"א הם תמיד בזווג דלא
פסיק וכחדא נפקין וכחדא שריין, ואין שום בחינה נמשכת מהם זולת בזווג או"א, וא"כ יש שם בהכרח ב' בחינת נה"י.
ולפי"ז נמצא, כי אע"פ שאומר במפורש לעיל דף א' תש"מ אות ק"ג, ובאות ק"ה, שאותם רי"ו שהיא מקבלת בהיותם
אב"א אינם אלא בחינת בינה נקבה, שהם נר"ן, אמנם אומר שם שיש שם בחינת בן ימין כח זכר, הרי שיש שם גם

 
בחינת נה"י דאבא, שהם כח זכר. 

וענין זה כבר נתבאר היטב לעיל בענין חזרת או"א וישסו"ת לפרצוף אחד בעת הזווג, שאו"א ביחד נחשבים לימין
ולבחינת דכורא, וישסו"ת יחד נחשבים לשמאל ולבחינת נוקבא, ואז נבחן היסוד דתבונה לבחינת דכורא. וזה שכתב
הרב לעיל דף אלף ס"ח אות קכ"ב, "שבחינת היסוד הם לעולם זכרים, בין באבא ובין באמא" ע"ש. הרי שבעת הזווג
נבחן או"א ביחד לבחי' אבא, וישסו"ת ביחד לבחי' אמא. וז"ש הרב כאן שגם בחינת נה"י דאבא נכנסים אל הנוקבא

 
בעת הנסירה, דהיינו נה"י דישסו"ת הכלולים באמא, שממנו נמשך בחינת בנימין שהוא כח זכר. 

ואין לטעות לפרש כאן שהכונה היא על חכמה וחסד המלובשים בנה"י דאמא דהיינו בחינת מ"ה דב"ן דאמא, אשר
בעת התלבשות המוחין בז"א נמצאים מתחלפים. שחכמה וחסד דאמא מתלבשים בנה"י דאבא, ובינה וגבורה דאבא
מתלבשים בנה"י דאמא, כנ"ל (דף א' תשס"ג אות ק"מ). ועתה בעת יציאת המוחין דז"א נמצאים החכמה וחסד דאמא
שהם חוזרים ומתלבשים בנה"י דאמא, וכיון שחכמה וחסדדאמא אלו היו בנה"י דאבא בעת התלבשותם בז"א, קורא
אותם הרב גם עתה בשם נה"י דאבא. שזה אינו אמת, כי הרב אומר להדיא, לעיל (חלק זה אות קמ"ב) שהמוחין
דבינה וגבורה דאבא ודאמא באים תוך הנוקבא ומגדילים אותה אב"א. הרי שאפילו בעת יציאת המוחין מז"א, נמצאים
עוד המוחין בהתחלפות. אשר בינה וגבורה דאבא נמצאים תוך נה"י דאמא, ועד"ז חכמה וחסד דאמא נמצאים תוך
נה"י דאבא. כי ע"כ הוא מדגיש שם "ובאים המוחין דבינה וגבורה דאבא ואמא לבדם תוך נוקבא ונגדלת לגמרי". הרי
שחכמה וחסד דאמא נשארים בנה"י דאבא. ומלבד זה הנה נתבאר לעיל כי רק בעת שאו"א מלבישים לחג"ת דא"א,
אז יש מ"ה וב"ן באבא, דהיינו כתר וחכמה דמ"ה עם ו"ק דחכמה דב"ן. וכן מ"ה וב"ן באמא, שהם בינה דמ"ה וה"ת
דבינה דב"ן. אמנם בעת שאו"א מקבלים קומת ע"ב, ונעשים לפרצוף אחד, הנה אז אבא כולו מ"ה ואמא כולה ב"ן,
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כנ"ל (חלק זה אות ק"מ). וכיון שאלו נה"י דאמא מאו"א דע"ב הם באים כנ"ל, הרי בהכרח שאמא כולה ב"ן, דהיינו
בינה וגבורה דאבא, ובינה וגבורה דאמא. וכן נודע מדברי הרב בכמה מקומות שהמוחין דאב"א הם רק ב"ן ולא מ"ה

כלל.
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אות רח
תוכן

דברי הרב

רח) ונמצא, כי כמו בהיות המוחין ההם תוך ז"א, היו יוצאים מהם ב' הארות לחוץ, ומבחי' הארת המוחין דאבא יוצא
יעקב מצד פנים דז"א, ומבחי' הארת מוחין דאמא יוצאת רחל מצד אחוריו. גם עתה יוצאות מרחל נוקבא דז"א ב'

הארות אלו ג"כ בלי ספק.

אור פנימי

רח) יעקב מצד פנים דז"א וכו' רחל מצד אחוריו. גם עתה יוצא מרחל נוקבא דז"א ב' הארות אלו ג"כ בלי ספק.
היינו כמ"ש הרב לעיל (חלק זה אות ק"צ) שיש יעקב ורחל היוצאים מבחינת או"א, ויש יעקב ורחל היוצאים מבחינת
ישסו"ת, ע"ש. ונתבאר לעיל כי אלו נה"י דאמא המתלבשים בנוקבא בעת הנסירה, הם בחינת ישסו"ת בעת שהם
בקומה שוה עם או"א, שהם נקראים אז ביחד בשם אמא. וע"כ בהכרח שיוצא מהם בחינת יעקב ורחל, שמיש"ס יוצא
בחינת יעקב, ומתבונה יוצאה בחינת רחל. והגם שנתבאר לעיל באו"פ (דף א' תת"ב ד"ה אמנם), שאין הארת יעקב
ורחל יוצאים בנוקבא זולת בגמר התיקון, אחר שהמלכות דצמצום א' מתגלה מרדל"א בסוד ראש פנה, ע"ש. אכן זה
דוקא מבחינת פב"פ עם זו"ן הנקרא שניהם משתמשים בכתר אחד. כי לא יכול להזדווג עמה בבחי' המזלין, דהיינו
בבחינת צמצום א', מטרם שתתגלה המלכות שלה דצמצום א', שהיא המ"ן שלה. כי המ"ן דמזלין של עתה, הם רק
בחי' יסוד דמלכות, שהם בחי' מ"ן דכורין, כלומר מבחינת בנימין הכלול ביוסף. והנוקבא דז"א רק לבחי' מ"ן דמלכות
ממש היא צריכה, ומ"ן של יסוד דמלכות לא שייך אליה, כי היא בחינת מלכות דז"א. אמנם כל זה מבחינת הזווג זו"ן
פב"פ. אבל בבחי' אב"א עם ז"א הנה היא יכולה להכלל גם במ"ן דמזלין, אע"פ שהם בחינת מ"ן דכורא. והוא מפאת
התכללותה עם לאה לפרצוף אחד, דהיינו עם נוקבא הגדולה דז"א, שהיא בחינת ז"א עצמו, כלומר בחינת בנימין
הכלול ביוסף, דהיינו נוקבא שבגופו. וכן לאה היא מלכות מאחורים דאמא, שכל אלו אינם מלכות ממש כמו הנוקבא
דז"א, והם יכולים לקבל ממזלין. ומתוך שנוקבא דז"א נכללת מהם ונעשית עמהם לפרצוף אחד כנ"ל, לכן היא מקבלת
אז בחי' נה"י דאמא עם המ"ן דמזלין, שעי"ז היא נגדלת כמו הז"א עד הכתר שלו ממש, דהיינו שעולה עמו עד הג"ר
דא"א. כנ"ל (דף א' תת"ב ד"ה אמנם), ע"ש אשר אז ז"א מקבל מנה"י דאו"א לבד, ונוקבא מקבלת מנה"י דישסו"ת
כמו בגמר התיקון. אלא ההפרש הוא גדול, כי היא עמו בלי זווג כלל, כי ע"כ המה נבחנים אז לאב"א, ונפרדים זה מזה
לגמרי. דהיינו כמו שז"א ונוקבא עולים לג"ר דא"א בעת תפלת נעילה ביוה"כ, שאין זהנבחן ששניהם משתמשים

 
בכתר אחד, כי אינם משתמשים כלל, כי משתמשים פירושו זווג, והמה אז אב"א כמבואר. 

והנה נתבאר, כי בעת היותה אב"א והיא מקבלת מנה"י דאמא שלא ע"י ז"א, דהיינו מבחינת ע"ב דמזלין, הנה אז הם
בקומה שוה ממש עד הכתר דז"א, ואז ז"א מקבל מנה"י דאבא שהם או"א יחד, אלא שהם בו אז בבחי' מקיפים, כנ"ל.
והנוקבא מקבלת מן נה"י דישסו"ת, הנבחנים ביחד לאמא. ואז מנה"י דיש"ס הנקרא אבא יוצא בה הארת יעקב,
ומנה"י דתבונה הנקראת אמא יוצאה בה הארת רחל, ושניהם בה מחזה ולמטה כמו בז"א, ויעקב יוצא בפנים ורחל

 
יוצאה באחור. 

ואין להקשות, כיון שעתה מקבלת הנוקבא ממוחין דע"ב, שאז חוזרים או"א וישסו"ת לפרצוף אחד כנ"ל, וכן זו"ן
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הגדולים וזו"ן הקטנים נעשים לפרצוף אחד, וא"כ מאין יש שם שוב בחינת יעקב ורחל מחזה ולמטה דנוקבא. והענין
הוא, כי יעקב ורחל אלו, הם בחי' אחורים דאו"א ואחורים דישסו"ת שנתבטלו בעת שביה"כ, (כנ"ל דף א' תת"ב ד"ה
וזה). ולפיכך אע"פ שכבר זו"ן הגדולים וזו"ן הקטנים חוזרים לפרצוף אחד, ורחל שהיא נוקבא הקטנה עולה ומקבלת
כל פרצוף הנוקבא הגדולה, מ"מ אין הארת יעקב ורחל דאחורים דאו"א וישסו"ת בטלים משם, מב' טעמים. א', שאין
העדר ברוחני. וע"כ אפילו בשעת עליה נבחנים עוד שהם מלבישים מחזה ולמטה. וב', כי אין האחורים אלו דאו"א
מתוקנים לגמרי, דהיינו שישובו להיות בחינת או"א ממש כמו שהיו מטרם שביה"כ, זולת בעת גמר התיקון. ועד אז
עולים ונתקנים רק חלקים מבחינת אחורים ההם דאו"א, וע"כ אותם החלקים שעדיין לא נבררו לגמרי, הנה הם עוד
נשארים בהכרח מחזה ולמטה. ולכן אפילו אחר התחברות הזו"ן הגדולים עם הקטנים לפרצוף אחד, יש עוד בחי'
יציאת יעקב ורחל דאחורים דאו"א וישסו"ת במקום מחזה ולמטה. כלומר, שגם הם מקבלים המוחין דע"ב במקומם
מחזה ולמטה כמו הזו"ן הגדולים, והבן היטב. וכבר ידעת שהמוחין דחול אינם רק בחינת המוחין דיעקב ורחל שמחזה
ולמטה, אע"פ שגם אז נבחנים שזו"ן הגדולים עם הקטנים נעשו לפרצוף אחד. אלא שאין העדר ברוחני וכל העתקה
ממקום למקום, אינו שינוי של העדר ממקומו הראשון אלא רק בחי' תוספות עלמקום הראשון. ולכן מצד אחד נבחן
שיעקב ורחל עם זו"ן הגדולים נעשו לפרצוף אחד, ומצד ב' נבחן שהם עוד עומדים במקומם, ומקבלים במקומם הזווג
של הזו"ן הגדולים, בבחינת הארת ה"ר ממעלה למטה. וכבר ביאר הרב זה, בענין עלית נה"י לחג"ת דא"א וחג"ת שלו
לחב"ד, אשר אע"פ שהחג"ת דא"א עלו לחב"ד מ"מ נבחנים ג"כ שהם עומדים במקומם מטעם שאין העדר ברוחני,
כמ"ש בחלק י' עש"ה. וכבר הזהיר הרב בכמה מקומות שלא לשכוח ענין זה, שבכל ענין עלית האורות והמדרגות או

ירידתם, המה נשארים עוד בשלימותם גם במקומם הראשון. ועי' לעיל חלק זה אות קכ"ד.
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אות רט
תוכן

דברי הרב

רט) ולא עוד, אלא שבהיות מוחין הנזכר תוך הנקבה נתוספה בחי' הארה שלישית, משא"כ בהיותם תוך ז"א. והוא, כי
הנה בהיותם תוך ז"א היה יסוד דאמא נשלם בחזה דז"א, והיסוד דאבא שהוא יותר ארוך כנודע היה נשלם בסיום

היסוד דז"א ממש. ולא היה יוצא מחוץ ליסוד כלל.
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אות רי
תוכן

דברי הרב

רי) אבל עתה, בהיותם המוחין תוך הנקבה, אשר היסוד שלה נוקביי קצר, מוכרח הוא, שהיסוד דאבא יתפשט, ויצא
מחוץ ליסוד נוקבא ולחוץ, ותתגלה הארתו בגילוי גמור לגמרי. ונודע, כי מה שהיא מתלבש ביסוד דז"א הוא בחי'
העטרה של היסוד דאבא, שהיא בחי' המלכות דאבא, ואין ספק כי הארה זו הנגלית ממלכות דאבא, היא הארה גדולה

עד מאד.
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אות ריא
תוכן

דברי הרב

ריא) והנה שורש נשמת מרדכי היתה מן ההארה ההיא, ולכן על ידו היתה תשועת ישראל בזמן ההוא. וזה נרמז בשם
מרדכי ממש, שארז"ל שהוא לשון מירא דכיא: מ"ר דכ"י. והוא תרגום מר דרור, גם נקרא מור עובר.
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אות ריב
תוכן

דברי הרב

ריב) והענין הוא, כי ההארה הגדולה ההיא, היא מר דרור, זך ונקי בתכלית, העוברת מפי יסוד דנוקבא ולחוץ. וז"ס
פסוק וידי נטפו מר עובר. ובזה תבין מעלת מרדכי, שעלה לבחי' מלכות ומשנה למלך. וז"ס הפסוק, ומרדכי יצא מלפני

המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה.
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אות ריג
תוכן

דברי הרב

ריג) והמשכיל יבין כל פרטי הפסוק זה, ענין יציאה זו מלפני המלך היא רחל, ועטרת זהב גדולה, מצד עטרה יסוד
דאבא. ולכן נקרא גדולה, כי החסד וחכמה נקרא גדולה, יסוד הגדול הגבור והנורא. גם המעמיק ישכיל היותן משבט

בנימין ודי בזה.
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אות ריד
תוכן

דברי הרב

ריד) וז"ס קריאת המגילה, וגם התפשטותה בעת קריאתה, לטעם פירסום הנס, והוא ענין הארת עטרת מלכות דאבא,
המתגלית ויוצאה לחוץ, ולכן נקרא מגילה, לשון גילוי, וצריך לגלותה ולפרסמה. גם מגלה בלא יוד היא עולה בגי' ע"ח,

כמנין ג' הויו"ת כ"ו כ"ו כ"ו, שהם ענין ג' מוחין דחב"ד דנה"י דאבא, המתגלים שם במלכות ההוא.
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אות רטו
תוכן

דברי הרב

רטו) וזהו ענין היות המגילה נקרא אגרת, ונקרא ספר, ויש לה דינים כתורה שבכתב, כי ספר התורה, הוא יסוד דאבא,
הנקרא תורה שבכתב, צורת ספר כעין ו' ארוכה, והמגילה היא ההארה היוצא מחוץ ליסוד כנזכר, וגם הוא ארוכה

בצורת ו', ובצורת מגילה ארוכה. ודי בהערות אלו אל המשכילים.
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אות רטז
תוכן

דברי הרב

רטז) ואמנם היות ימי הפורים האלו נעשים בכל שנה ושנה, ולא הספיק לעשות בזמן ההוא לבדו, הטעם הוא, כי
השי"ת ברחמיו רצה שאותה ההארה המתחדשת בהיות המוחין דאו"א, תוך הנקבה בזמן דורמיטת ז"א, לא תתבטל

לעולם בכל שנה ושנה בימים ההם עצמם.
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אות ריז
תוכן

דברי הרב

ריז) כי הנה אחר דורמיטא, חוזרים פב"פ, והמוחין הם בז"א, ואין בחינת ההארה זו יוצאת אז כלל כנ"ל, והארת
מרדכי מתבטלת לגמרי, ונעלמת בפנים. ורצה השי"ת, שבכל שנה בימי הפורים כיוצא בהם, אף אם יהיו זו"ן פב"פ

תתגלה ההארה הנזכרת בימים ההם, ולא תתבטל.

אור פנימי

ריז) אחר הדורמיטא חוזרים פב"פ והמוחין הם בז"א, ואין בחינת הארה זו יוצאת אז כלל, והארת מרדכי
מתבטלת לגמרי וכו'. וצריכים להבין היטב ענין הארת מרדכי זו, שעליה אומר הרב שהיא הארה גדולה עד מאד,
ועכ"ז היא מאירה בה רק בהיותה בבחינת אחורים, שאין בה אז רק בחינת נר"ן בלבד, דהיינו מוחין דו"ק שלה,
ובהיותה פב"פ שיש לה אז מוחין דחיה, אין הארת מרדכי מאירה עוד בה אלא שמתבטלת. שהוא תמוה, כי לפי"ז

 
המוחין דאחורים גדולים יותר הרבה ממוחין דפב"פ. 

ותחילה צריכים להבין היטב ענין הארת מרדכי זאת. והנה הרב ביאר אותה שהיא בחינת יסוד דאבא הארוך. שאחר
שנה"י דאבא מתלבשים בנוקבא שיסודה היא בחינת נוקביי קצר, נמצא יסוד דאבא מתפשט ויוצא לחוץ מיסוד שלה,
ומתגלה בגילוי גמור, שע"כ נקרא מרדכי, שפירושו מור דרור, ומתרגמינן מירא דכיא. וכן ה"ס מור עובר על כפות

 
המנעול. 

פירוש הדברים. כי נודע, שמלכות דצמצום א' נגנזה ברדל"א, וכל בחי' המלכיות שבאצילות הנעשין לנוקבין הם
ממלכות דצמצום ב' שהיא בחינת ה"ת בעינים, ומוציאה אח"פ לחוץ. וממלכות זו יצאו בחינת הקטנות דכל הפרצופים
שבאצילות, כמ"ש בחלקים הקודמים. וכל בחינת הגדלות שבאצילות נעשה ע"י הארת הזווג דע"ב ס"ג המורידה ה"ת
מעינים לפה, כי הארת ע"ב דא"ק הקודם לצמצום ב' יכולה לבטל אותה להורידה למקומה שבצמצום א', הנקרא פה.
ועי"ז מוחזרים אח"פ אל המדרגה, ויוצאים נה"י דכלים וג"ר דאורות. והנה גדלות זו יכלו כל הפרצופים לקבל מבחינת
הזווג הנעשה בג"ר דא"א בעת עליתם לרדל"א, ע"י שמקבלים שם בחינת המלכות דצמצום א' מבחינת המ"ן דדיקנא
דא"א, שהם בחינת מלכות דצמצום א' הנקראת פה. ואז יורדת ה"ת מעינים לפה גם מבחי' מדרגת התחתון שעלה
ונכלל שם בזווג ההוא. אמנם פרצוף המלכות דאצילות, שהיא הנוקבא דז"א הנקראת רחל, אינה יכולה לעלות שם
ולהכלל בזווג ההוא בהמ"ן דמזלין, ולקבל שם בחינת הורדת ה"ת מעינים שלה לפה, כדי לקבל משם נה"י דכלים וג"ר
דאורות. משום כי אותה בחינת מלכות דצמצום א' הכלולה בשערות דיקנא דא"א, אינה בחינת מלכות ממש, כי היא
נגנזת ברדל"א כנ"ל, אלא שהיא רקבחינת יסוד דמלכות, כי המזל ונקה אינו נבחן למלכות דדיקנא, אלא רק ליסוד
דדיקנא בלבד. כמ"ש הרב, שהיא בחינת בנימין הנכלל ביוסף. וכיון שאין שם בהמזלין בחינת מלכות ממש, אין
המלכות דאצילות, דהיינו הנוקבא דז"א, יכולה להכלל שם. כי אין לה שם כלום מבחי' עצמותה, שהיא מלכות, כי
בחינת יסוד דמלכות היא בחינת זכר, דהיינו ז"א, ואינה יכולה להכלל בבחינת המ"ן ההם. אלא רק לעתיד לבא, אחר
שתתגלה המלכות דצמצום א' הגנוזה ברדל"א, אז תוכל גם המלכות לעלות ולהכלל בג"ר דא"א בעת עליתם לרדל"א,

 
ולקבל קומת הזווג מבחינת המ"ן דצמצום א', שאז מקבלת הנה"י דכלים והג"ר דאורות שלה, ונגמרת תיקונה משלם. 
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ונתבאר, שאין מציאות השלמת כלים דנה"י וג"ר דאורות לנוקבא דז"א, קודם גמר התיקון, כלומר, קודם שתתגלה
בחינת המלכות דצמצום א' דרדל"א. משום שהמ"ן המשמשים שם בזמן הזה הם בחינת יסוד דמלכות, שהם מ"ן
דכורין, שאין לנוקבא חלק בהם, כנ"ל. וז"ס שאין בנין הנוקבא נשלמת בדרך המדרגה כמו שאר הפרצופים, אלא בסוד
ויבן ה' אלקים את הצלע, שפירושו שאו"א בונים ומתקנים אותה בהיכל שלהם למעלה. שזה נעשה ע"י עלית נה"י
דא"א לחג"ת, וחג"ת דא"א לחב"ד, שאז נמצאים זו"ן, שהלבישו לנה"י דא"א, מלבישים עתה לחג"ת דא"א. ואו"א
שהלבישו לחג"ת, מלבישים עתה לחב"ד דא"א. וג"ר דא"א עצמו נמצאים אז שעולים לרדל"א, ומקבלים שם קומת
הזווג על מ"ן דמזלין המורידה ה"ת לפה, ובסוד כפיפת ראש דא"א ממקום עליה למקום הקבוע שלו ששם עומדים
או"א. נמצאים גם או"א נכללים בזווג הזה ומקבלים גם הם קומה זו. ועד"ז בסוד כפיפת ראש דאו"א ממקום עליה
למקום הקבוע שלהם שהוא חג"ת דא"א ששם עומדים עתה זו"ן, נמצאים גם זו"ן מקבלים קומה זו דמזלין. ואז יורדת
ה"ת מעינים גם בנוקבא לבחינת פה שלה, ומחזרת אח"פ שלה למדרגתה, שהם נה"י דכלים, ונמצאה נשלמת

 
לבחינת בנין פרצוף שלה, וראויה לקבל עתה גם ג"ר דאורות. 

ועליה זו לבנין פרצופה, נבחן להתכללות הוד בנצח דא"א. כלומר, כי עלית זו"ן נעשה ע"י עלית נה"י דא"א לחג"ת שלו
כנ"ל, ונודע אשר נצח דז"א הוא בחינת ז"א,והוד דז"א הוא בחינת נוקבא. ונבחן עתה בעת עליה, אשר ההוד דא"א
עם הנוקבא הכלולה בו, נכללין בנצח דא"א ששם הז"א, דהיינו שנעשית בחי' שמאל דנצח, שבזה נעשה גם הנוקבא
בבחי' דכורא כמו הז"א. ואז יכולה גם הנוקבא דז"א לקבל מקומת הזווג דמזלין ע"י עליתה לחג"ת דא"א, כמו הז"א.
כי אחר שנכללה בבחינת דכורא יכולה לקבל ממ"ן דכורין שבדיקנא. והתכללות זו דנוקבא בנצח דא"א, גרם ג"כ
להתכללות הנוקבא הגדולה דז"א בנוקבא הקטנה, שהיא רחל. כי נוקבא הגדולה שבגופו דז"א, היא בחינת מלכות
הכלולה בדכר, שהיא ז"א. ורק נוקבא הקטנה היא מלכות ממש הנמשכת מהוד דא"א, אבל נוקבא הגדולה שבגופו
דז"א נמשכת מנצח דא"א כמו ז"א, כי היא מלכות דבחינת ז"א עצמו. ולפיכך עתה שעלתה הנוקבא הקטנה ונכללה
בנצח דא"א, הרי שגם ירשה בזה בחינת נוקבא הגדולה, כי עתה גם רחל נעשתה לבחי' מלכות דנצח כמו הנוקבא

 
הגדולה. 

ועם זה תבין מ"ש הרב לעיל דף א' תשס"ג אות ק"מ וקמ"ב, שאותם הבינה וגבורה דמוחין דאבא ודאמא שנתלבשו
בנוקבא שבגופו דז"א, נתלבשו עתה בהנוקבא רחל, וע"כ היא נגדלה בכל קומת הז"א אב"א. דהיינו שלקחה ג"כ
למקום הנוקבא הגדולה שבגופו דז"א, עש"ה.ובהנ"ל תבין זה היטב, כי מאחר שהוד דא"א עם הנוקבא נכללו בנצח
דא"א, הרי נעשתה הנוקבא רחל כמדתה של הנוקבא הגדולה דז"א, שהיא נעשתה בזה למלכות דנצח, שהיא בחי'

 
נוקבא הגדולה, כנ"ל. 

וז"ש הרב לעיל (באות ר"ז) שנה"י דאבא מתלבשים ג"כ במוחין דנוקבא בעת היותה אב"א בקומה שוה עמו. דהיינו
המוחין דבינה וגבורה דאבא, שהם דכורין, ונמצא היסוד דאבא שהוא בחי' ארוך, שפירושו בחינת ג"ר וחכמה, כי
חכמה נקרא ארוך, כנודע. הרי יסוד הזה מתחבר עתה ביסוד דרחל, וגם יסוד שלה נעשה לבחי' ארוך שהיא בחינת
ג"ר. כי מקודם שקבלה הקומה דמזלין, היה היסוד שלה בבחינת מלכות דאמא, שהיא מלכות דצמצום ב' הקצר, שאין
בו אלא בחי' גו"ע לבד, וחסר אח"פ. וחסרון זה דאח"פ עושה היסוד לקצר, שפירושו שחסר ג"ר. אמנם עתה ע"י
התלבשות נה"י דכורין דאבא עם בינה וגבורה שבו, שע"י זה חזרה והרויחה אח"פ שלה לכל ספירה וספירה דט"ס
שלה, הרי נעשה היסוד שלה לארוך, כי חזר שם הנה"י המשלים אותו, ונעשה עתה בחינת יסוד זכר הארוך. אמנם
תבין שאע"פ שהמדובר הוא רק ביסוד שלה שנתארך בכח המוחין דאבא, כנ"ל, הנה עיקר הכונה היא על בחינת ג"ר
דאורות, שהם המוחין דדכורא. כי הם תלוים זה בזה כנודע, שבחסרון נה"י דכלים יחסרו הג"ר דאורות. ולפיכך ענין
יסוד דאבא שנתלבש ביסוד שלה ונעשה לבחינת ארוך, מורה שקבלה בחינת ג"ר דאבא, שהם המוחין דכורין דמזלא,

 
כמ"ש לעיל. 

אמנם אין הנוקבא יכולה לעמוד עם המוחין ההם, שהם בחינת מוחין היוצאים על מוחין דכורין. כי הגם שיכלה לקבל
המוחין ע"י התכללות של הוד דא"א בנצח שלו כנ"ל. אמנם אחר שירדה עם המוחין ההם למקומה עם הז"א, הרי
נגלה שוב בחינתה עצמה, שהיא בחינת הוד הצריכה למ"ן נוקבין, וע"כ אינה יכולה להזדווג עם המוחין ההם, כי אין
לה בחינת מ"ן בהיותה במקומה, כי המ"ן דכורין אינם יורדים עמה למקומה. באופן שאין לה יותר מאלו המוחין אלא
אותו השיעור שקבלה למעלה בהיותה בהיכל או"א, דהיינו בחג"ת דא"א, בעת היותה כלולה בנצח שלו, כנ"ל.ושיעור
הזה מספיק להעלאת אח"פ כדי להשלים בנין פרצופה, אבל אינו מספיק לה שיהיו מוחין שלימים דע"ב, כמ"ש לעיל
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דף א' תשמ"ג אות ק"ה, "שטפת החיה אינה נשארת בה כי הוא כח זכר גמור". כי הגם שהיא מקבלת טפת הע"ב
דכורין למעלה בהיכל או"א, אמנם אחר שיצאה משם ובאה למקומה, הנה היא צריכה לעשות אותו הזווג בראשה
עצמה כמו שנעשה למעלה, וזה אינה יכולה, כי אין לה המ"ן דכורין כנ"ל. ולפיכך היא נחשבת לבחינת אב"א אע"פ
שהיא בקומה שוה עם ז"א וזהו חסרון א'. ויש עוד חסרון ב', הגדול יותר, כי המוחין אלו שנמשכו לה עתה מהיכל
או"א, הם מבחינת חכמה בלי חסדים, כמ"ש לעיל (דף א' תש"צ ד"ה הרי). וכיון שאין החכמה יכולה להתלבש בנוקבא
בלי חסדים, ע"כ אינה יכולה לעמוד במוחין ההם. שז"ס קטרוגה אין ב' מלכים יכולים להשתמש בכתר אחד, וז"ס
שנאמר לה אז לכי ומעטי את עצמך, דהיינו שתחזור לנקודה שתחת יסוד דז"א ולבא לבחינת עיבור מחדש. כי ע"י
עי"מ מחדש, נמצאת מקבלת מבחינת מ"ן נוקבין כבחינתה, והיינו רק ממלכות דאמא, כי מלכות שלה עצמה כבר
נגנזה ברדל"א כנ"ל. ומלכות דאמא היא בחינת צמצום ב' המשמשת באצילות, אמנם ממלכות זו אין לה אלא בחינת
ו"ק בלי ג"ר. וכדי לקבל המוחין דג"ר, נכללה מלכות זו דאמא בעטרא דגבורה שבמוחין דז"א. וכשיוצאת קומת הג"ר
על עטרא דגבורה דז"א, נמצאת גם המלכות דאמא מקבלת הקומה הזו מתוך ההתכללות בה. ואח"ז מושפעים מז"א
המוחין אלו אל הנוקבא, ויש לה מוחין דג"ר, כמ"ש הרב לעיל (חלק י"ד אות קנ"ו). ואלו המוחין באים בהתלבשות

 
חכמה בחסדים, והיא יכולה לעמוד עמו פב"פ כנ"ל באורך. 

והנך מוצא ההפרש הגדול ממוחין דאחור של הנוקבא למוחין דפב"פ. כי במוחין דאחור שהם לבנין פרצופה, נמצאים
מתלבשים בה המוחין דמזלין כמו שמתלבשים בז"א עצמו, שהם באים מזווג או"א על המ"ן דצמצום א' שהם המזלין.
ונה"י עם הבינות וגבורות דאבא ודאמא מתלבשים בה כמו בנוקבא שבגופו דז"א, שאז מתבטל לגמרי בחי' הקצר
שביסודה ונעשה ארוך בבחי' יסוד דאבא. משא"כהמוחין דפב"פ, הבאים רק מהזווג הנעשה בראש הז"א על מלכות
דאמא הנכללת בעטרה דגבורה דז"א, ומקבלת בזה רק בחינת הארה ממוחין דמזלין שבראש הז"א, אמנם בעיקר הם
ממלכות דאמא, שהיא צמצום ב' ובחי' ו"ק, ואז בחינת יסוד שלה קצר כמו יסוד דאמא, ואין לה בחי' ג"ר רק בעת הזווג

 
עם יסוד דז"א, ולא אחר שנפרשה מהזווג. 

וזה אמרו (באות ר"י) "עתה בהיותם המוחין תוך הנקבה, אשר יסוד שלה נוקביי קצר, מוכרח הוא שיסוד דאבא
יתפשט ויצא מחוץ דיסוד נוקבא ולחוץ, ותתגלה הארתו בגילוי גמור לגמרי וכו' כי הארה זו הנגלית ממלכות דאבא היא
הארה גדולה עד מאד. והנה שורש נשמת מרדכי היה מההארה ההיא". כי המוחין דגלות בבל היו מבחינת אב"א
בקומה שוה עד הכתר מבחי' המוחין דישסו"ת, הנקראים מחזה ולמטה עם הארת ה"ר בהם, כנ"ל בדברי הרב (דף א'
תש"ו אות ל"ז) ע"ש. ונמצאים בזמן ההוא שנתלבשו הבינות וגבורות דאבא ודאמא הבאים ממוחין דמזלין תוך
הנוקבא רחל. ונמצא היסוד דאבא הארוך המלובש ביסוד דנוקבא, מתפשט ויוצא מיסוד דנוקבא הקצר ולחוץ, שמתוך
זה יש לה ג"ר דאורות ממוחין דכורין דמזלין כנ"ל, שנה"י דכלים וג"ר דאורות הם דבר אחד. וזה אמרו "ואין ספק כי
הארה זו הנגלית ממלכות דאבא היא הארה גדולה עד מאד". כי הם ממשיכים המוחין הגדולים היוצאים על המ"ן
דמזלין. והארה זו דיסוד דאבא בנוקבא, שהיא בחינת בנימין הכלול ביוסף, הנבחן לכח זכר, כנ"ל (בדף א' תשמ"ג
אות ק"ה ע"ש), הוא שורש נשמת מרדכי. וע"כ מכנה אותה הרב בשם מלכות דיסוד דאבא, כי בחינת התלבשות יסוד
דאבא ביסוד דנוקבא, היא רק מבחינת בנימין הכלול ביוסף שהיא בחינת מלכות הכלולה בהזכר (כמ"ש לעיל ע"ש).
וז"ס המרומז בהכתוב וידי נוטפות מר וכו' עובר על כפות המנעול. כי יסוד דנוקבא הקצר נקרא כפות המנעול, להיותו
מבחינת צמצום ב', ובחינת מסך שלה מסיים על האורות ונועל אותם שלא יתפשטו ממנה ולחוץ. אמנם עתה אחר
שיסוד דאבא מתלבש בה, נמצאים האורות מתפשטים ועוברים על כפות המנעול ולחוץ, לפי שיעור הארת יסודדאבא

 
הארוך. 

וזה אמרו (באות רי"א) "ולכן על ידו היתה תשועת ישראל בזמן ההוא". כי הגם שהארת מרדכי היה נמצא תמיד
בהנוקבא בעת גלות בבל, כי היתה אז אב"א בקומה שוה עד הכתר, שאז יסוד דאבא מתפשט ממנה ולחוץ, כנ"ל.
אמנם נתבאר לעיל שאין המוחין ההם מתלבשים בה כראוי להיותם בחינת חכמה בחוסר חסדים, ואין החכמה יכולה
להתלבש בהנוקבא בלי חסדים, כנ"ל באורך ע"ש. ולפיכך היא עומדת בעת ההיא אב"א עם הז"א. וע"כ עוד להיפך, כי
אז זמן הדינין והחושך שז"ס הצרה העצומה שהיתה אז לישראל כמ"ש הרב לעיל. אלא מכח הצומות וזעקתם של בני
ישראל גרמו למעלה שיתפשטו החסדים בעת ההיא אל הנוקבא, אשר אז יכלה גם החכמה להתפשט בה. ונתפשטו
בה המוחין דנה"י דאבא בעת ההיא בתכלית השלימות. וע"כ היתה הארת מרדכי מתפשטת ומאירה מיסוד דנוקבא
ולחוץ כראוי, ונעשה תשועה גדולה לישראל, המרומז בהכתוב ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות וכו'. כי עתה
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השיג בחינת הלבוש, שה"ס החסדים שבהם מתלבש אור החכמה, הנקרא בה עטרת זהב גדולה. וזה אמרו "כי
החסד והחכמה נקראים גדולה". כלומר, כי מקודם לכן לא היו בהמוחין האלו רק בחינת חכמה בלי חסד, ולפיכך היה
חושך, כי גם החכמה לא יכלה להתלבש בה מכח חוסר החסד. אבל עתה שע"י תשובה ומע"ט של ישראל נמשך בה

 
החסד, הרי תכף נתלבש ונגלה בה גם החכמה, ואז נקרא גדולה, כמ"ש הרב. 

וז"ס דברי חז"ל בפסוק קימו וקבלו שקימו מה שקבלו כבר וכו', ועתה קבלו מאהבה. כי אע"פ שהנוקבא כבר קבלה
מוחין גדולים ביותר מקודם לכן, ומכ"ש בעת בית ראשון, שהיתה אז פב"פ במדרגה ו' כנ"ל. עכ"ז עד עתה היה
מיראה, ועתה מתוך אהבת הנס קבלו מאהבה. פירוש: כי המוחין דפב"פ שקבלה הנוקבא עד עתה, היו נמשכים
ממלכות דאמא, שנקראת יראה. אלא מתוך התכללות במוחין דז"א, קבלההמוחין דג"ר, ולא מכח עצמה, כי מכח
עצמה היתה בבחינת יראה. אבל עתה מכח התפשטות החסדים בהנוקבא בעת היותה במוחין הגדולים דאב"א,
דהיינו בהמוחין דבינות וגבורות דאבא ודאמא הבאים מעטרא דגבורה הנמשך ממזל ונקה, נמצא שהמלכות קבלה
המוחין דמזלין בהלבשה גמורה בתוך החסדים, ע"ד המוחין דפב"פ. וזה נבחן לקבלת המוחין באהבה, שהוא בחינת
החסד השב להיות חכמה. אשר קבלה כזאת לא יארע עוד בכל המשך שתא אלפי שני. אלא רק בגמר התיקון, אחר

 
שתתגלה המלכות דצמצום א' ברדל"א בסוד ראש פנה. וזוהי ההפלאה הגדולה שהיתה אז בימי הפורים, והבן זה. 

וזה אמרו (באות רי"ז) "אחר דורמיטא חוזרים פב"פ והמוחין הם בז"א ואין בחינת הארה זו יוצאת אז כלל, והארת
מרדכי מתבטלת לגמרי ונעלמת בפנים". דהיינו כנ"ל, כי המוחין של פב"פ אינה מקבלת ממוחין דמזלין היוצאים ע"י
זווג או"א למעלה בג"ר דא"א על המ"ן דכורין, אלא שהיא מקבלת אותם ממוחין שבראש הז"א מהזווג שנעשה שם
בשבילה על המלכות דאמא, כנ"ל. ונמצאים המוחין הקודמים דמזלין נעלמים ממנה לגמרי, ושוב אין נה"י דאבא
מתלבשים בה עוד, ונמצא הארת מרדכי מתבטלת ונעלמת בפנים. וע"י סעודת פורים משתה ושמחה גורמים שישאר

בה איזה הארה מהמוחין הגדולים ההם גם בעת חזרתה בפב"פ, כמ"ש הרב לפנינו.
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אות ריח
תוכן

דברי הרב

ריח) והענין הוא, כי בכל שנה בימים ההם כאשר יכנסו המוחין ברחל בסוד דורמיטא דז"א, אעפ"י שאח"כ יחזרו פב"פ
לא תתבטל ההארה הנזכרת ותשאר שם קיימת, ונרשמת אף גם אחר הסתלקות המוחין האלו ממנה ויחזרו בז"א.
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אות ריט
תוכן

דברי הרב

ריט) וז"ס מ"ש הכתוב וזכרם לא יסוף מזרעם. כי אותה ההארה היא עטרת היסוד הזכר דאבא הנקרא זכר כנודע,
וזכרם זה לא יסוף מזרעם בימי הפורים שבכל שנה ושנה כנודע.
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אות רכ
תוכן

דברי הרב

רכ) לכן לעת"ל, כל המועדים יתבטלו חוץ ממגילת אסתר. והטעם הוא כי לעולם לא היה נס גדול כזה, לא בשבתות
ולא ביו"ט, להתקיים ההארה זו אף אחר הסתלקות המוחין מן הנקבה, אלא בימי הפורים בלבד. ובבחי' זו יש יתרון

גדול אל פורים על כל שאר הימים, אפילו בשבתות ויו"ט.
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אות רכא
תוכן

דברי הרב

רכא) והנה בכל שנה בימי הפורים, כדי לקיים ההארה הנזכרת, אנו צריכין לעשות ג' מצות, והם: קריאת המגילה, כדי
להמשיך ולגלות ההארה הנזכרת היוצאת לחוץ בגילוי. והנה צריכות ב' בחי' אחרות.
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אות רכב
תוכן

דברי הרב

רכב) והם אלו: הא' בחי' ההארת היסוד ההוא דאבא ברחל, לצורך תיקון בנין פרצופה, כי לכן נכנסים המוחין הנזכרים
בה, כדי להגדילה ולעשותה פרצוף כנזכר, וזה נעשה בסוד מתנות לאביונים, כי רחל נקראת עני ואביון, והיסוד דאבא
הנקרא צדיק נותן לה צדקה ומתנות. והארה הזו מתקיים ע"י שאנו נותנים למטה מתנות לאביונים, וע"י מצוה זו נעשה

דוגמתה למעלה.
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אות רכג
תוכן

דברי הרב

רכג) ובחי' הב' היא, כי אחר שנתקן פרצוף רחל עצמו, ע"י הצדקה ומתנות לאביונים. עוד צריך הארה שתתקיים בה,
בסוד המוחין עצמן שלו המתלבשין תוך פרצוף י"ס שלה בעת הדורמיטא, כנודע. וצריך שתתקיים הארה הנזכרת
במוחין שלה כל הימים ההם הנקרא פורים, וישאר קיימת שם אף גם אם יסתלקו המוחין דאו"א אחר הדורמיטא
ותחזור פב"פ ועכ"ז תשאר הארת המוחין ההם קיימים במוחין שלה, ולא יסתלקו לגמרי, כבשאר הזמנים, כנ"ל. וענין

זה תלוי בקיום מצוה אחרת, והיא לעשות סעודת פורים משתה ושמחה.
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אות רכד
תוכן

דברי הרב

רכד) וזו ענין אכילה ושתיה, כמבואר אצלינו שהמוחין של הנקבה נקרא י"ה י"ה, ונעשים מבחי' י"ה, והם נמשכין בה,
ע"י אכילה ושתיה. וזהו פי' אכילה: אכל י"ה. שתיה: שת י"ה, כי ע"י המאכל והמשתה, נמשכין לה מוחין הנקרא י"ה.
גם נרמזה היא עצמה במלת אכילה, שהיא בגי' אדנ'י ע"ה לרמוז, כי אלו המוחין של י"ה הנמשכין ע"י האכילה הם

בנקבה הנקרא אדנ'י.
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אות רכה
תוכן

דברי הרב

רכה) גם אסתר היא בגי' תרס"א. והנה שם אדנ'י במילואו הוא תרע"א והנה שם אסתר חסרה י', ובתוכה מסתתרת
הנקודה הפנימית עצמה הנקראת י' של אדנ'י, הנקראת אסתר, על שם שמסתתרת. (עד כאן הגיעו דרושי הרב
זלה"ה. וענין משלוח מנות איש לרעהו, לא נתבארו מפי הרב ז"ל, ושמא רמז לענין הארת יסוד דדכורא הניתן ליסוד
דנוקבא, והם נקראים איש לרעהו יסוד ליסוד, נלע"ד. א"ש עד כאן הגיעו כל ספר הדרושים של הרב זללה"ה ולא

הפלתי דבר אחד מדבריו ארצה תל"י).

294

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle



22.2.2018 אור הסולם

https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
כתבי בעל הסולם / תלמוד עשר ספירות / חלק טו בנין הנוקבא דזעיר אנפין / דברי הרב - אור פנימי

אות רכו
תוכן

דברי הרב

רכו) מנות ומתנות: ארז"ל, ב' מנות לאיש א', וב' מתנות לב' אביונים. והנה יש לראות, למה ברעהו אמר מנות, באות
תיו אחת, ובאביונים ב' אותיות תיו. האמנם כבר ידעת, כי היסוד נקרא איש, ועיקר הארת יום זה, הוא גילוי יסוד אבא,

והוא זכר. ובהיותו מלובש בתוך יסוד דאמא, לכן אמר מנות בתיו אחת, כי אות תיו מצד הנוקבא.
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אות רכז
תוכן

דברי הרב

רכז) באופן, כי ב' מנות הם: א' מצד אבא שהוא מ"נ דמנות, כאשר ידעת ואחד מצד היסוד דאמא כנ"ל, והם, איש:
שהוא יסוד דאבא, לרעהו: שהוא היסוד דז"א. כי אם היות אבא גדול, הנה בהיותו יורד למקום יסוד דז"א, נקרא רעהו.

ע"ד הז"א, כשיורד ביצירה, שנאמר עליו שלף איש נעלו ונתן לרעהו.
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אות רכח
תוכן

דברי הרב

רכח) ומתנות לאביונים, הם מצד אמא. ולכן הם ב' תוין, כי הם מצד הנוקבא, והם ב' מתנות לב' אביונים, שהם נ"ה
שהם אביונים. כאשר ידעת בסוד הערבה לא ריח ולא טעם ונקראו אביונים. כי אמא עד הוד אתפשטותה.
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אות רכט
תוכן

דברי הרב

רכט) וגם מ"ש רז"ל, כי בימי הפורים נותנים לכל מי שפושט ידו, הענין הוא כי הגבאי של צדקה הוא היסוד, ובימי
החול אשר הוא יסוד דז"א, צריך לראות למי נותן הצדקה. אבל עתה, שהוא יסוד דאבא, הארה גדולה, אין להקפיד,

אלא כל מי שפושט ידו נותנים.

אור פנימי

רכט) בימי הפורים נותנים לכל מי שפושט ידו וכו'. כי בחינת המלכות דצמצום ב' נק' מנעול, כנ"ל בסו"ה עובר על
כפות המנעול. כי הוא נועל על האורות שלא יתפשטו ממנה ולמטה, כדי שלא יתאחזו בהם החיצונים. כי כל עוד
שהאורות הם חסרי ג"ר יש בהם אחיזה לחיצונים, כנ"ל בחלקים הקודמים. אמנם בעת שמתלבש בה יסוד דאבא,
שה"ס עובר על כפות המנעול, להיותו בסוד ארוך, דהיינו ג"ר, ואין שום אחיזה לחיצונים באור הגדול הזה, ע"כ כל מי

שפושט ידו נותנים.
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קנ) מהי הארת מרדכי הנוהגת בפורים
תוכן

 
קנ) מהי הארת מרדכי הנוהגת בפורים. 

נה"י דאמא דע"ב דמזלא, המתלבשים בנוקבא בהיותה אב"א בקומה שוה עם הז"א, הנה גם נה"י דאבא כלול בהם.
ובחינת המלכות דאבא שביסוד שלו מאיר מחוץ ליסוד הנוקבא שהוא בחינת יסוד אבא הארוך, שפירושו הוא בחי'

חכמה המאירים שם, כי הארת חכמה נקראת ארוך, כנודע. וכבר נתבאר זה לעיל בתשובה ס"ג עש"ה.
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רצה) למה אין הארת מרדכי רק במוחין דאחור דנוקבא, ולא
במוחין דפב"פ

תוכן

 
רצה) למה אין הארת מרדכי רק במוחין דאחור דנוקבא, ולא במוחין דפב"פ. 

כי הארת מרדכי היא יסוד דאבא המאיר בזמן שנה"י דאבא מתלבשים בנוקבא. ונודע שבמוחין דפב"פ אין המוחין
דנוקבא באים מאו"א, ואין הם מלובשים בנה"י שלהם, אלא שבאים ממוחין דז"א ומלובשים בנה"י דז"א וע"כ אין שם

הארת מרדכי, כנ"ל. (אות רי"ז).
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אות ח
תוכן

ח) ונמצינו למדים שהן בע״ס כחבזו"ן דאו״י והן בה״פ געסמ״ב משפט אחד להם, אשר בגולגלתא וע״ב דה״פ וכתר
וחכמה דע״ס דאו״י אין שם תורת כלי כלל, כמ״ש לעיל אות ו׳ ע״ש. ובס״ג דה״פ ובבינה דע"ס דאו״׳י כבר יש שם כלי
בבחי׳ השורש, כמ״ש לעיל אשר גופא דס״ג הוא שעלה בסוד המ"ן ויצא דרך העינים בסוד עשרה כלים, באופן שראש
דס״ג נחשב עדיין שאין שם כלי כמו כתר וחכמה או גולגלתא וע״ב, וגופא דס״ג כבר נחשב לבחי׳ כלים כאמור, וכן ז"ת
דע"ס דאו״י ומ״ה וב״ן דה"פ נחשבים לבחי׳ כלים. והנך מוצא שכחבזו"ן וגעסמ״ב יחס אחד להם בענין הכלים, שג׳
ראשונות כח״ב וגולגלתא ע״׳ב ס״ג נחשבים לבלי כלים וב׳ תחתונות זו"נ ומ״ה וב"ן עם גופא דס״ג נחשבים לבחי׳
כלים. וזה נוהג הן בפרצופין וספירות של העליונים, והן בפרצופין וספירות של התחתונים. וכמו כן בפרטיות הספירות

 
והפרצופין עד הפרט האחרון שאפשר להפרט כמ״ש עוד במקומם בע״ה. 

ולפי״ז תבין כשמדברים מה״פ דא״ק בדרך כלל, מבחינים אשר המציאות של יוד הספירות, כלומר, ענין התלבשות
העצמות בכלים, מתחילים מטבורו ולמטה דהיינו בחי׳ גופא דס"ג ומ"ה וב"ן, אבל למעלה מטבור אין שם כלים.
וכשמדברים אמנם בדרך פרט, כלומר מפרצוף ע״ב דא״ק לבדו או מפרצוף ס״ג לבדו, ובהכרח הוא לפרט אותו פרצוף
עצמו על ה׳ פרצופין געסמ״ב, אז אנו מבחינים בו אשר בג׳ ראשונים: גלגלתא ע"ב וראש ס״ג דפרצוף ההוא אין שם
תורת כלים, ובב' תחתונים מ"ה וב״ן וגם גופא דס״ג דפרצוף ההוא יש שם בחי׳ כלים. אמנם תדע, שהתפרטות זו
אינה נוהגת בפרצופי א״ק, לסבת היותו השורש לענין מציאות עשרה הכלים, וכיון שהשורש הזה התחיל להשתרש בו
בגופא דס״ג שהוא יצא מטבור ולמטה, איך אפשר לפרט ולהבחין בחי׳ כלים בב׳ פרצופין העליונים, אשר אפי׳
מטבורם ולמטה נמצאים למעלה מגופא דס״ג. ולפיכך תבין, שענין התפרטות הפרצופין להבחין בכל אחד מהם בחי׳
יוד כלים מחזה ולמטה, זה נוהג רק בפרצופים של ד׳ עולמות אבי׳ע המלבישים מטבורו ולמטה דא״ק. כלומר, שהמה

 
כבר נמצאים אחר בחי׳ התיקון דעליית מ״ן. 

ולפיכך , הביא הרב בע"ח ש"א ענף ה' הנ״ל ג׳ חלוקות באיסור העסק בג״ר, וז"ל, כי בכתר וחכמה לית תמן שאלה
כלל, ומבינה ואילך קיימא לשאלה אבל איהו בארח סתים ולא אתגליא כלל. פירוש, כי ודאי יש הפרש בין ב׳
הראשונות כתר וחכמה, שבהם אין מציאות כלים כלל כמפורש לעיל שאין בהם אפי׳ השורש לבחי׳ עליית המ״ן
ועשרה הכלים, זולת בפרצוף הבינה שהוא הס"ג, וע״כ אומר עליה אשר מבינה ואילך קיימא לשאלה, פירוש, שבה
עתיד להיות כלים דהיינו בעולם הנקודים ובאבי״ע, אחר שגופא שלה יתעלם בנה״י הפנימים דא׳ק ויתחבר לאחד עם
המלכות ויעלו למ״ן ויצאו דרך נקבי עינים כמ״ש לעיל, ואז תהיה עומדת לשאלה. כלומר, שיהי׳ בה השגה לתחתונים.
אמנם מקודם שירדה לתיקון זה שה״ס ס״ג דא״ק עצמו עדיין אין בה כלי וא״כ אינה באה בהשגה לתחתונים, שאין

 
התחתונים יכולים להשיג מאומה מאור בלי כלי. 

וזה שאומר אבל איהו באורח סתים ולא אתגלייא כלל, כי בבינה דא״ק עצמו עדיין אין שם תיקון זה. וזה אמרו כיון
דמטי עד מלכות וכו', פירוש, אח״כ שנתפשט הגוף של פרצוף בינה דא״ק בנה״י שלו שה"ס מלכות דא״ק, אז נעשה
עליית המ״ן ויצאו ע"ס דנקודים מטבור ולמטה והי׳ שביה"כ בז"ת, כנודע. וזה שאומר הא כולא סתים כבקדמיתא,

 
פירוש, דאחר שביה״כ שוב נמנעה ההשגה מהתחתונים, עד שנתקנו בסוד עולם האצילות ובי״ע. 

וזה שמסיים שם הרב, נמצא כי עולם האצילות אינו אפי׳ בערך המלכות דא״ק. פירוש, כי גם המלכות דא״ק

301

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle



22.2.2018 אור הסולם

https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 2/2

נפרטת לה״פ געסמ״ב כנודע, וג׳ ראשונות גלגלתא וע״כ וראש דס״ג דמלכות זו, אין בהם כלים ואינם מלובשים
בעולם האצילות, אלא רק גופא דס״ג ומ"ה וב״ן דמלכות דא״ק לבדם. ולפי״ז נמצא שאין אנו עוסקים אפי׳ בג״ר
דמלכות דא״ק, שהוא מטעם האמור במופלא ממך אל תדרוש וכו׳ במה שהורשית התבונן, כי תיקון הכלים ה״ס נתינת

 
הרשות שיתמשך האור לתחתונים, והבן היטב. 

ומיושב לנכון מה שעמדנו לעיל על דברי הרב ז״ל, שמתרץ את הזוהר, אשר ענין האיסור הוא רק בספירות דא"ק אבל
הזוהר מדבר רק מעולם אצילות ולא מא״ק, והקשינו על הרב ז״ל עצמו, איך הוא מרחיב בדרושים בספירות ובפרצופי
א״ק מאחר שבספירותיו של א״ק נאמר במופלא ממך אל תדרוש. ובאמור מיושב שפיר, כי הרב נשמר באמת מלדבר
מג"ר דכל פרצוף מה״פ א״ק, כמ״ש בעצמו בע״ח שער ד׳ פ״א ולעיל בעה״ח ענף ה' וז"ל, כבר ידעת כי אין בנו כח
לעסוק קודם אצילות י״ס, ולא לדמות שום דמיון וצורה כלל ח"ו. פירוש, כמו שנתבאר לעיל אשר סוד אצילות יוד
ספירות כלומר התלבשות האורות ביוד כלים, הוא מתחיל מחזה ולמטה דכל פרצוף, וע״כ אומר שאין בנו כח לעסוק
קודם אצילות י״ס דהיינו בג"ר, להיות שאין לנו השגה באור בלי כלי, כאמור. וזה אמרו אך לשכך האוזן צריכים לדבר
דרך משל ודמיון וכו'. פירוש, שמתרץ עצמו אשר כל דיבורו בפרצופי א״ק אינו רק מבינה ולמטה דפרטות אותו

 
הפרצוף שנק׳ אזן כנודע, אשר משם מתחילה המציאות דיוד כלים. 

אמנם כבר נתבאר אשר בפרצופים העליונים דא"ק גם מבינה ולמטה אין כלים. וזה אמרו כדי לשכך האוזן. פירוש, כי
המתקת הדינים נקרא שיכוך, מלשון וחמת המלך שככה, שה״ס התיקון של ש״כ הניצוצין כמ״ש בזוהר באידרא רבא
(אות קל"א). והנה אחר שביה״כ נמשכו כל התקונים די״ס שמחזה ולמטה דכל פרצופי אבי״ע, בסוד אח״פ דפרצופי
א״ק, שמשם מושכים התחתונים כל התיקונים, וא״כ עתה דהיינו אחר עולם התיקון כבר אפשר לעסוק גם באח״פ
דה״פ א״ק, אמנם רק באותו השיעור שנמשך לתחתונים לשיכוך אור האוזן, שהוא מטעם ההזדמנות לשם התקונים
של התחתונים כאמור, אבל לא למעלה מאזן, דהיינו בכתר וחכמה דאו״י או בגולגלתא וע״ב דה״פ א״ק כי אפי׳
בתחתונים אין שם כלים והבן. וזהו שכתב בע״ח ש״ה פ״א ולעיל בעה״ח ענף ו׳ אשר בחי׳ קרקפתא דא״ק עד בחי׳

 
מקום האזנים נקרא בחי׳ שם ע״ב וכו', ואין אנו רשאין לדבר ולהתעסק בו וכו', והיינו כנ״ל. 

והנה נתבאר היטב, אשר בסוד ג״ר דכלהו הפרצופין ואפילו מהפרצופין היותר תחתונים דאבי״ע, אסור העסק בסו״ה
במופלא ממך אל תדרוש, אמנם בסוד גופא דבינה וזו״ן דכלהו פרצופי אבי״ע, אפי׳ מבינה וזו״ן של הג״ר שלהם אחר
שנפרטים לה״פ מותר בהם העסק, וכן בבינה וזו״ן דכלהו פרצופי א״ק מותר בהם העסק, אמנם צריך להזהר בשיעור
המדוקדק בכמות הזו שמצוי בהם תיקונים דתחתונים. ולכן אל תתפלא בדרושים הרחבים מרדל״א ועתיק וכו׳ שהרב
מרחיב, כי בבינה וזו״ן דאותו פרצוף הוא מדבר, שהוא מקום היתר, כנ״ל. והרוחנו מזה כלל גדול בדברי הרב, אשר
בכ״מ שמדבר מהמדרגות דגעסמ״ב, סובבים הדיבורים רק על מבחי׳ ס״ג ולמטה דהמדרגות ההם, באופן שאנו
צריכים לצרף מעצמינו את הבחי׳ גולגלתא וע״ב דאותם המדרגות, כי זולתם יהיו לנו הענינים מקוטעים ובלתי מובנים.
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גשם
הגדרת הערך

 
גשם 

(ע"ע גש) הוא מלשון גש - שם, ותבינהו בסו"ה ואד יעלה מן הארץ להשקות את הגן. פי', לאחר ההבדלה של מים
עליונים שהם לאפי מלכא, ובין מים תחתונים של תהום שהם מבחי' צדיא וריקניא, (ע"ע תהו ובהו) והיו מים
התחתונים בוכים לאמר, אנן בעינן למהוי לאפי מלכא. ואז נעשה תיקון אחר, אשר ענני שמיא ירדו לתוך מים
התחתונים והעלו אותם למעלה, שנתקנו בזה כמו דוגמא למים עליונים, ואז ירדו למטה בברכה גדולה, ולפיכך נק' גש
- שם, כי השי"ת אמר אל ענן כבד: גש שם למים התחתונים, ויגש שם (למקוה"נ), ובעת הזו נקרא אד. כי אד פירושו

 
חגא, שהוא הכאב הגדול הפתאומי שקיבל (ממקוה"נ), בהטבלו במים תחתונים. 

ולכן מקודם נקרא עד: ולא אד: שהוא מלשון עדות ועדן, כי ע"כ כתיב ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה, כי קודם
החטא דעצה"ד היו מים העליונים משקים את הגן, וע''כ נקרא גן עדן, ולא גן אדן כמו שנקרא עתה, משום שעתה אד

 
משקה הגן בסוד גשם, שהוא באמת רק מים תחתונים, ואפילו הענן שה"ס הסיתום דאומ"צ הנק' עד בהסת"א. 

וכל יבשה נק' גן: כלומר, מגן בפני המים תחתונים שנבראו ביום ג', בסו"ה יקוו המים אל מקום אחד ותראה היבשה,

 
שה''ס בהיולי דחוכמתא שלפתרון צריך. 

שז"ס עדן: כמו עדות שלנו, אלא מתוך שנקוו המים למקום אחד (דחוכמתא), ע"כ נקרא האומ"צ הפותר ג"כ בשם

 
אחד. 

דהיינו עד אחד: כי לא הגיע אל התחתונים שום מחילת עוונות ממנו כדרך מים העליונים, כמ"ש לא יקום עד אחר

 
באיש לכל עוון ולכל חטאת, אלא פתרון בעלמא, (וז"ס ג"ד) כמ"ש בהקימה דאומ"צ, וע"כ לא יקום עוד ביחידות, 

אלא בסוד שני עדים או שלשה: בסו"ה על פי שנים עדים או שלשה עדים יקום דבר, כי הסיתום שנגלה ובא אחר

 
האומ"צ, 

שנק' ג"כ ענן דעאל ביה משה ובסו"ה ושכותי את כפי עליך עד עברי, והוא הנק' עד שני או ענני כבוד, ואח"כ עשה
השי"ת הנחה, ויניחהו בג"ע: וה"ע היולי דעבידתא שהראה לו הקב"ה לאדה"ר, שלא יכול לסבול המצב של הענן,

 
בסו"ה לא יראני האדם וכו', וע"כ עשה לו הנחה הנ''ל, שה"ס הפעולה הכתובה ויניחהו בג"ע לעבדה ולשמרה. 

והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ויין. כלומר בהסת"א, אשר עד שני עבר על לא יקום הנ''ל, נמצא הבעיר אש

 
דמקוה"נ, ועד א' דאומ"צ צלה על אש הזה את הבא - שר דאומ"צ. 

ויש שלשה עדים: א' אומ"צ, ב' הסיתום וענן, ג' הנחה, והיולי דעבידתא נק' הנחה, כי ה"ס הנחה למדינות עשה
שבהסת"א היה נגלה בו הנחה גדולה לכל מדינות המלך, ושער רישיה כעמר נקי. ואע"פ דספרין פתיחין בחרושת

 
הגוים, מ"מ דינא יתיב בלי פעולה, אלא אדרבא בסוד גן עדן, כי היבשה שנק' גן קנתה שלשה עדים הנ''ל. 

גן עדן: ונתבאר היטב שאותו המקום שנתגלו יחד שלשת העדים הנ"ל, דהיינו המקום שנק' יבשה דיום ג' נק' גן עדן,
ועיקר הפועל כאן היה עד שני, שה"ס הענן דע"כ נק' עד כנ"ל. וחטא דעצה"ד שה"ס הסת"ב דעד הג' הנ"ל, גרם

 
שעשה תשובה להמית את ס"מ הרשע. 

שז"ס ג' עדים יומת המת, יומת החי מבעי לי', אלא המת דא ס"מ דאיהו מת מעיקרא. כלומר בהסת"א, דשם עד ג'

 
הנ"ל, שהי' שם בסוד דינא יתיב וספרין פתיחין כנ"ל, נתבאר ונגלה לעין כל, שהוא מוטל מת כאבן שאין לו הופכין. 
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וז"ס אליהו בארבע: כי כל גילויו לישראל, היה בסוד האש שירד משמים וליחך את המים התחתונים שבתעלה וכו'. 

 
דה"ס תעלה כבית סאתים זרע: סאה א' דחוכמתא סאה ב' דעבידתא. 

ויאמר מלאו ארבעה כדים מים: כד הוא מלשון קד, שהוא ענין קריעה קשה מאוד, שנועצים צפרנים הרגלים בקרקע
ופניו עד הארץ, שהוא גורם צליעה, כמ"ש ז"ל לוי אחוי קידא קמיה דרבי ואטלע, דהיינו צולע על ירכו. וצליעה זו באה
מסאה ב' הנ"ל, ורק בארבעה בחינות הנ"ל, שהם שלושת העדים. ואח"כ בחי' הסת"ב דעד הג' הנ"ל, שמשם יצא
הס"מ וזוהמתו דעצה"ד הנ"ל, ומכח הס"מ נקרא כל הארבעה בשם כדים, כי נעשו ראוים תמיד למילוא מים תחתונים

 
בהם. באופן שהתעלה נתנקבה בסאתיים כלולים זב"ז, אכן הציק שם ארבעה כדים מים תחתונים. 

 
וה"ס ארבעה טיסות של אליהו: דהיינו ארבע מלאכות הנ"ל. 

אכן מלאך המות באחת:(*) שה"ס מלאכה הרביעית, דהיינו הסת"ב דעד ג' שאין שם אלא מלאכה אחת, דהיינו
מהדל"ה ול"ש נעשה להוי ושכיח. אכן הוא מת מעיקרא דהיינו בעד הג', דשם הוי דינא יתיב וספרין פתיחין, והיה מונח

 
כמו אבן שאין לה הופכין. וז"ס ובשתיים יעופף. 

שתיים יעופף: כי אחר שמשיגים ב' הסאין הנ"ל, (בסו"ה בסאסאה בשלחה תריבנה, שה"ס מיתוק מדה"ד במדה"ר)

 
דעד הא' שנקרא גן, ועד הג' בהסת"ב שנק' כד מים הרביעי, אז יש לו 

שתי כנפים שעושה בהם ארבעה טיסות בסוד אנקת"ם וכו', והכל נמתקו יחדיו, אע"פ שבשתים יכסה פניו וגם רגליו,

 
אכן התעופה בהם בהלוך ושוב, מגלה סוד כי שם אהי' עמה, וכל אשר לו נתן על ידיה וכו' 

(*)הגהה: וה"ס מצוה אחת המכריע את עצמו וכל העולם לכף זכות, גם ז"ס אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש. וה"ס

 
זריקת הדם שקרא אחת, אחת ואחת, אחת ושתים וכו' כי סוד אחת הנ"ל מתלוה ובאה עם כל זריקה וזריקה. 

גשם וטל: ובהמתבאר תבין ההפרש שבין גשם לטללים, כי הטל יורד בניחא להיותו סוד הנחה למדינות, כי כן היה

 
בהסת"א דעבידתא בל"ה ול"ש, רק נייחא גדולה מכל הסיתומים דעבר עלוהי. 

ולפיכך טל יורד בימות החמה: כי הוא עת החסדים הבאים ממאור הגדול לממשלת היום, שטמון בהארתה גם אש
שורף לחימום, וצדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בה. והנה ביום ג' (כל"א) נקוו המים תחתונים למקום אחד
ונראה היבשה, שה''ס טיסא ראשונה המלאה אור החמה. והנה עד הראשון הנ''ל דהיינו שלאחריו יש טיסא שניה,
המעיד טהרתו דיום ג' בהיבשה שלו, דהיינו המאור הקטן זעיר האנפין, כי אחריו יש טיסא הג' דעד השני, דהיינו
הסיתום, וע''כ אינו באורך אנפין כמו האור דיום ב', וע"כ יש שם קפאון גדול וקור חזק, בהיפך מאור החמה בטרם
שנתחבר בהלבנה שהיה חם ונעים מאד, הנה אחר שנתחבר אור הלבנה באור החמה נעשה אור יקרות וקיפאון,
כלומר אשר החמה העלה עדים ממים תחתונים שבארץ, שהמה נקפאו בדמות עננים על פני הרקיע, והמה נק' עננים
שמקומם ממעל להארץ. אכן יש ג"כ טל טללים, ואע"פ שגם המה מאותה הבחי' דהיינו מהעדים שהחמה מעלה ממים
תחתונים, אכן המה מסוד כד הרביעי הנ"ל, כלומר אחר שנגלה עד הג' ובהסת"ב שלו, אז נחלשו העננים דעד הב'
הנ"ל, וחלק מהם ניזל ונטפו טל על פני האדמה דהיינו כמו שנפלו משמים ארץ, באופן שענן וטל הם בחי' אחת, בחי'
הסיתום והקיפאון שמתחת לאומ"צ, אלא מבטרם שהופיע כד הג' והד' הנ"ל נקראים עננים נקפאים, ואותו חלק
שנימס מהם ונפל חזרה לארץ לסוד מים תחתונים אחר שהופיע כד הג' והד' הנ''ל, נקראים עננים נקפאים, ואותו חלק
שנימס מהם ונפל חזרה לארץ לסוד מים תחתונים אחר שהופיע כד הג', המה נק' טל טללים. והראי' כי שעת הופעת

 
הטל הם בלילה, כלומר בממשלת הלבנה הקרה, משא"כ עם צאת החמה חוזרים לסוד מים עליונים ופורחים לשמים. 
גשם: אינו כמו טל הנ"ל, אלא הוא בחי' מיתוק, כי העננים גורמים לקור וקפאון שמכסים את אור החמה, וקשה יומא
דעיבא, וע"כ המה יורדים בכונה למים התחתונים וטובלים בהם ונפגמו בהם. ונהפך העד לסוד אד עולה מהארץ כי
העננים שה"ס עד שני גשים שם לאותו מקום דכד הג' והד', ומתוך שהעד נכלל שם נעשים טפיים מלמטה, ע"ד
שנתבאר בסוד סאתיים זה רע, כי העד ה"ס בחי"ב והמים התחתונים ה"ס בחי"ד. ויש בכל טיפה ב' טיפות, ואח"כ
מעלה אותם העננים בתוך קרבם ושמה נעשו לטיפה א'. וכן בסוד טפה א' המה יכולים להגביה את עצמם ואת המים
שבהם אל בחי' הרקיע, דוגמת מים עליונים. ואח"כ בכח אור החמה, המה חוזרים ומורידים לארץ למים תחתונים,
אלא בסוד חתן לקראת כלה. כלומר, שהם פועלים על מים התחתונים שבתהום שיתמתקו, ויהיו כמו מים עליונים,
אע"פ שאינם יכולים להגביה את עצמם. וזה עושים בסוד ג' טיפות: טיפה א' מלמעלה טפיים מלמטה כי טיפה
היורדת מהעננים, הם כבר נתמתקו בהרקיע בטעם מים עליונים ממש, אלא שהמה בסוד חתן יורדים, כלומר שכל
ירידתם והשפלתם לאדמה הוא רק להפרות ולשמח את הכלה דהיינו הארץ, להצמיח בה פירות. ומתוך שנשפלים
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לאדמה, מתערבים שוב בטפיים דתהומות, ולכן ימתקו כל ג' הטיפות כאחד, כמו החתן הבא לכלתו ויהיה זרעו לברכה

 
גדולה. 

והנה נתבאר היטב ההבחן בין ג' הדברים גשם, טל, עננים, כי הענן ה"ס עד, והטל הוא חלק הנפסל והיורד מעד
הזה, שאז נקרא אד ולא עד, בסיבת תופעת בחי"ד בכד הג' ובכד הד', והגשם אינו כלל שום חלק מהעננים,
אלא כולו מי תהומות, אלא העננים ממתיקין אותו בסוד יחוד חתן וכלה כנ"ל. וזה שנתברכה א"י שלמטר השמים
תשתה מים, דהיינו גשמי ברכה הראויים אח"כ ליחוד חתן וכלה, ולא כארץ מצרים שהשקית ברגלך גן הירק
כלומר שרגלי אדם מטריחים א"ע ובאים למגן ליום ג' הנק' ג"ן כנ"ל, דהיינו יבשה, ואח"כ לכד הג' והד' שנק'

ירק ואביה ירק בפניה, ואז ניצולין מגיהנם של שלג ומחורבת האדמה.
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עת עתים
הגדרת הערך

 
עת עתים 

ה"ס החילופין המתגלגלים בעולם ע"ד שביאר הקוהלת י"ד עתים לטובה וי"ד עתים לרעה, ותדע בכ"מ שנזכר לשון
עת עתי עתים בתנ"ך המה מראים על סוד החילופין האלו איך אלו ואלו דברי אלקים חיים. וע"ד שפרשו חז"ל על
הכתוב אני ה' בעתה אחישנה, ואמרו זכו אחישנה לא זכו בעתה. פי' כי יש שני דרכים לבא לפני המלך מלכי המלכים
כמ"ש ר' יוחנן בן זכאי ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים ואיני יודע באיזו דרך מוליכים אותי אחד לגיהנם ואחד לגן
עדן, כלומר שדרך אחד הוא דרך הצדיקים ובעלי מע"ט, דהיינו דרך התורה שהמקיימים זוכים לקרבת אלקים כפי
מדרגת צדקתם, ויש כנגדו דרך של דינים ויסורין קשים ומרים אשר הבלתי מקיימים את התורה מחויבין לעבור את כל
הדרך הארוכה ומרה הזה עד שזוכים לדביקותו ית' בסו"ה ולא ידח ממנו נידח וע"ד שאמרו ז"ל הקב"ה מעמיד עליהם
מלך כהמן ובעל כרחם מחזירם למוטב ודרך זה נק' דרך של גהנם. וה"ס הי"ד עתים לרעה שהשי"ת הכינם ביחוד

 
בשביל הרשעים שיזכו ע"י דינים ויסורין הללו להתקרב ולבא לפניו. 

אכן יש צדיקים בעלי מדרגה גדולה אשר דורכים על שני הדרכים כאחד דהיינו שבאים בכל עת אל הקודש וז"ס
שאמרו ז"ל צדיקים ניזונים בזרוע, דהיינו במדת הדין. וז"ס שאיתא בספרים הקדושים אשר גם הצדיקים עוברים דרך
הגהנם אלא שיוצאים תכף בלי שיהוי זמן דהיינו ג"כ בסוד הדרך של י"ד העתים לרעה ודרך הגהנם. וזסו"ה גבי
השעיר לעזאזל שיוליכו אותו ביד איש עתי המדברה, כי ע"כ כחו יפה לישא את עוונות בית ישראל, וע"כ שליח הזה

 
מוכרח להיות איש עתי שיהי' כלול מהי"ד עתים לרעה ג"כ שידע איך להמתיקם והבן. 

בכיה: וזה שבכה ריב"ז לפני מתתו כמו שביאר לתלמידיו אשר ידע בעליל שמוכן לבא לפני מלך מלכי המלכים הקדוש
ב"ה שה"ס מיתת נשיקה, וז"ש אם לפני מלך ב"ו מוליכים וכו' ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים, כלומר שאי אפשר
לבא להתקרבות אמיתי לפני ממהקב"ה זולת ע"י ב' הדרכים יחד דהיינו כנ"ל, והוא עוד לא ידע באיזו דרך מוליכים
אותו. כלומר, שלא השיג עוד את הי"ד עתים לרעה, וא"כ עדיין הוא חסר כנ"ל, אמנם זהו שהשיג אח"כ בשעת מיתתו

שז"ס מיתת צדיקים. והבן שאין החכם שמח אלא בריבוי הידיעה ואין החכם בוכה אלא במיעוט הידעה.
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שס"ה ימות החמה, שנ"ה ימות הלבנה
הגדרת הערך

 
שס"ה ימות החמה, שנ"ה ימות הלבנה 

העיקר תביט בהבדל שביניהם, דהיינו סוד עשתי אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע כי הזכר הוא
סוד אור החמה המתגלגל בסוד שס"ה ל"ת, והנקבה ה"ס אור הלבנה המתגלגלת בסוד רמ"ח מ"ע. ובסוד שתי עשר
חודש שבאלו י"ב חדש נשלמה בסוד שנה אחת תמה ושלימה, (שז"ס בן שנ"ה שאול במלכו). אכן כתוב ושננתם
שצריכים להרבות שנים, ועל זה יש ענין ע' סרים, דהיינו עין הסר אל שתי עשרה חדשי הלבנה, ואז נעשים עשתי
עשרה הנופלים ויוצאים לבר משנ"ה, כי דוכרא דא"א המתלבש בשתי עשרה הפרצופין פרח ונסתלק בסוד עין הסר

 
כנ"ל. 

וזה הכלל אשר בכ"מ שהעין קרב אל שתי עשרה פורח ומסתלק אור חיותם שנק' פרצוף א"א אל שורשו למעלה,
ועשתי עשרה הנותרים נופלים לר בסוד נע ונד בארץ, דהיינו לקלי' כנודע. ולפיכך בסוד ההכנה לשנה חדשה דהיינו
בא' דראש השנה שהוא באמת כמו ערב השנה (כי השנה מתחלת מב' דרה"ש), אז קרב העין אל השנה התמה
ושלימה בת שתי עשרה חודש, ותיכף מצטרף ונגלה אחד עשר הנופלים לבר (שה"ס נע ונד), ואז נעשה מקום לגילוי
ראש השנה החדשה, והעשתי עשר הנדחים הם כמו תלויים ביני וביני המבדילים בין השנים ומחברים את השנה

 
הישנה אל החדשה בסוד יוה"כ. 

(הגהה-תיקון י"א: וי"א הנדחים אלו מתתקנים בסוד שלשה מנים יתירים שהכה"ג שוחקן דקה מן הדקה בעיוה"כ,
שה"ס ג' דאנקת"ם שלא נכוו בפושרין, וע"כ הוחזרו למכתשת להיולי דעבידתא חמי האש, ואז יכלו שוב לשלוט על

 
מקומם בסוד ג' דאנקת"ם כנודע.) 

ובזה תבין סוד קדש ברנע: כי אותן עשתי עשרה ימים הנדחים ונופלים מסוף השנה הישנה בערב השנה חדשה,
מחמת הסתלקות דוכרא דא"א כנ"ל, הנה זה הוא רק מקרה של שנת הלבנה שהיא צריכה להיות בסוד נקיבה שיש
לה חלל פנוי בסופה, וע"כ נתקנת כאמור בסוד עין הקרב לשתי עשרה כמבואר, אמנם בפרצוף החמה הוא להיפך
ממש, כי הוא עוד מרויח מחמת קרבת עין לשתי עשרה וממש שיעור הריוח שלו כשיעור ההפסד שלה, באופן שסוד
העליון מי"ב חדשי הלבנה שנסתלק ממנה לשורשו למעלה, תדע אשר החמה הוא השורש העליון שקיבל אותו אור
וחיות שנסתלק ממנה ונתדבק ג"כ בסוף פרצופו, דהיינו ג"כ כמו איכות ההפסד שבהנקיבה שהיה בסוף פרצוף השנה

 
כנ"ל. 

וע"כ בסוד פנימיות יום הכפורים נעשה הזווג דזכר ונקיבה דהיינו פרצוף שס"ה דחמה עם פרצוף שנ"ה דלבנה. וסוד
הזווג הזה מכונה בשם קדש ברנע כי אותם השתי עשרה אורות שירדו ונתרוקנו משנת הלבנה ונעשו נ"ע ונד בארץ
בתוך הקלי', הנה עתה נתקבצו ובאו כל הנדחים האלו למקומם ונעשו קדש לה', והנעים לבר דהיינו בר נע נכנסו שוב
לפנים במנוחת נצחיות ע"י ביאת יסוד החמה, (דהיינו אור המסתלק מסופה דשנת הלבנה הנדבק בהחמה) בתוך יסוד
דהלבנה (דהיינו מקום הפנוי הנ"ל מטעם נפילת העשתי עשרה אורות מסופה כנ"ל). וע"כ הבר נע נעשו קדש, כי הם
גרמו לזווג שזולתם היה המקום כולו סתום, משום שלא נכוו בפושרין (עי' לעיל בהגה) ולא היתה ראויה לקבלת הזכר
שה"ס אור החמה. וז"ס אחד עשר מחורב יום דרך הר שעיר שהוא מלשון הרהורא דסער, מסבת עין הקרב אל
הקודש. אכן בסוד יסוד הזכר המזדווג בסבתם ביסוד הנוק' כבר נק' אחד עשר, משום שאין דרך אחר לסוד קדש בר
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נע כנ"ל, כי אותו העין הרעה שבעשתי עשר חזרה ונעשית לא שה"ס יחודא וקדושה. 

ודע שאותו יסוד החמה האמור נקרא בלשון חכמים שמש: משום שה"ס המקור לתשמיש זו"נ כמבואר, וע"כ ה"ס
בשר בלי עצם. וסוד בריה בלי עצם שאינו חי י"ב חודש אלא אחר שמשתלמים כל הי"ב חודש אז פרח האור מסופה
של שנת הלבנה ועולה לשורשו להחמה ומתדבק שם בסוד בא סר, דהיינו ע"ש עין הסר ואח"כ בסוד אחד עשר
כשנעשה הזווג אז קם השמש בתוכה וחי, משא"כ מטרם הזווג אינו ניכר כלל מחיותו והוא כמו מת ונופל וכל חיותו
הוא בה. וזסו"ה קרא לשמש ויזרח אור, דהיינו אותו אור הנוטל מסופה דהלבנה המתגלה בהזכר. (הגהה בסוד הויה

 
אור לי. והיינו חסדים דמתגלין אפומא דאמא) 

בראש השנה החדשה כי אז נדבק אבר התשמיש בהחמה, המכונה משום זה בשם שמש שבגי' תמר: כי מתגלה

 
מתוך חסרון ומרירות של הנוקבא. 

וז"ס צדיק כתמר יפרח: כי כל צורתו ושיעורו עולה ומשוער בכמות ואיכות החסרון והמרירות של הנוק', וע"כ הוא
פורח וגדל עם מרירותו דנוק'. ולפיכך שמש עולה בגי' תמר דהיינו ב"פ ש"ך, כי בפושרין דבחי"ב לא ש"ך, וע"כ נתוסף

 
בחי"ד כי אז ש"ך. וז"ס וחמת המלך שככה, שה"ס ב"פ ש"ך והבן. עי' לעיל בהג"ה והבן. 

שמש טוב שנאבד מהעולם: גם בזה תבין סוד שמש שדרשו חז"ל בסוד הנחש לפני החטא דאדה"ר שהוא נמשך
מסוד היסוד דזכר הנ"ל שנק' שמש, כי אז היה העין הרע בסוד שמש טוב ועין טוב, והעשתי עשר היו בסוד אחד עשר
כנ"ל. אכן בעת הסתה להחטא נעשה ונתהפך שוב לעין רע, וזה שטען ונפקחו עיניכם וסו"ה ותאוה היא לעינים. ועתה
(*) חזר האחד עשר לסוד עשתי עשרה ותאוה נעשה לתועבה כי האלפין נעשו שוב לעיינין בישין ותועבה היא, שה"ס

 
הזוהמא שהטיל בה שלא פסקה עד המעמד דהר סיני כי אז פסקה זוהמתן. 

 
הגהה (*) כי הע' הנוסף על שתי עשר נעשה שלש עשר בגי' אחד וה"ס ע' טובה שאינו גורע. 

חמה ונרתיקה: כי סו"ה שמש צדקה ומרפא בכנפיה, דהיינו לאפוקי מאשה השורף שה"ס בחי"ד כנ"ל, כי החמה
מתגלגלת באורה המאיר לארץ ולדרים בתכלית השנינות, אשר אז כשנגמר המקבל בסוד שנה אחת מתחילים עשתי
עשר יום לשלוט, עד שנגלה אשה השורף דבחי"ד, ואז תיכף מתגלה ובא ומכסה אותה סוד הנרתק דבחי"ב שה"ס
כנפי יונה נחפה בכסף וסו"ה אם חומה (מלשון חמה) היא נבנה עליה טירת כסף. וכשהחמה מתעטפת בכנפים אלו,

אז הוא בסוד שמש צדקה ומרפא בכנפיה והבן.

308

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle



22.2.2018 אור הסולם

https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
כתבי בעל הסולם / אור הבהיר

תכלת
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תכלת 

ה"ס אור אוכמא, ע"ד שאמרו בזוהר אשר כתר עליון אוכמא הוא לגבי עילת העילות. כלומר, שכל יקר גדולתו הוא
מבחי' אוכמא שבו וכל היותר שחור אורו יותר חשוב, וע"כ מנהגי השרים ללבוש תכלת כמ"ש ומרדכי יצא מלפני המלך
בלבוש מלכות תכלת וכו', כי שורשו ה"ס הלבוש אשר לבש בו המלך. ורוב עומק האוכמא והחושך שבו מתפרש
בזוהר מהו תכלת דתכלי ושצי לכלא, אכן כשמתתקן בסוד בגד ולבוש בסוד לא חבושי, אזי הוא סוד המביא את

 
תכלית שמים ארץ. בסוד וקדשתו מכל הזמנים. 

ובזה תבין מש"כ בזוהר שופטים רע"ה וז"ל בגין דגרמין אינון חיורין וכתיבה אוכמא לא אשתמודע אלא מגוי חיורא
כגונא דאוריתא דאיהי חיורא מלגאו אוכם מלבר אוכם וחוור חושך ואור ואית חשך תכלת ואתמר ביה גם חושך לא

 
יחשיך ממך, ותכלת אוכם איהו נוקבא לגבי חיוורא עש"ה. 

ובזה תבין הסוד אשר ציץ וצצית לפתילי תכלת דוקא המה צריכים, כי לא היה בהם האור המיוחד זולת התכלת
שה"ס החושך דלא יחשיך וסו"ה כחשכה כאורה והבן.
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ארבעה בגדי לבן וארבעה בגדי זהב

אות סג
זהר

סג) קום אליהו תקין לבושי מלכא ומטרוניתא, דאנת כהנא, תקין ליה לקודשא בריך הוא ארבע בגדי לבן, וארבע בגדי
זהב למטרוניתא, דאתמר בה, כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה.

פירוש מעלות הסולם
סג) קום אליהו תקין וכו': רע״מ אמר לאליהו קום תקן לבושי המלך והמלכה, היינו לז״א ונוקבא. כי אתה כהן, תקן לו
להקב״ה ז"א ארבעה בגדי לבן. וארבעה בגדי זהב אל המלכה. שנאמר בה, כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב

 
לבושה. 

פירוש.לבושי מלכא ומטרוניתא הוא. כי כבר ידעת ענין צמצום הב' אשר המלכות עלתה לבינה ונעשה צמצום בבינה,
אשר נקראת בשם אלקים, ע״ש חמשת האורות שיש בה נרנח״י. וע״י עלית המלכות לבינה נסתיימה המדרגה תחת
החכמה ולא נשאר בה אלא ב׳ כלים כתר חכמה, ובינה ותו״מ נפלו אל המדרגה שמתחתיה, בסוד מי ברא אלה, אשר
ב׳ אותיות מי נשארו, וג' אותיות אלה נפלו למטה, ונפלו בינה ותו״מ דבינה לזו״ן, ובינה ותו״מ דזו״ן לבי״ע היינו לנר״ן
של הצדיקים שהם בבי״ע. אמנם אמא עשתה זאת בכוונה כי על ידי עליית מ"ן מתורה ומע״ט של התחתונים מחזרת
אמא אח״כ את אותיות אל'ה שלה ונשתלם בה השם אלקים וכן הזו״ן שהלבישו את הבינה ותו״מ דבינה עולים
עמהם. וכן הזו״ן עצמם מחזירים אותיות אל״ה שלהם אשר עליהם מלבישים נר"ן של בני אדם. נמצא כי התורה
ומע״ט אשר האדם עוסק בהם מעלה אותיות אלה של הזו״ן מבי״ע לאצילות ונעשו לבוש אליהם. ונודע שיש ב׳ מצבים
בזו״ן א׳ כשהם בבחינות ב׳ המאורות הגדולים אשר הנוקבא הנפרדת קומתה שוה לז״א וגדולה כמוהו כי שניהם
משתמשים בכתר א׳ שהוא בינה אשר ז״א לקח האורות מן הימין דבינה שהם חסדים, והנוקבא לקחה האורות
משמאל דבינה שהם חכמה. ולהיות שקבלה את החכמה דשמאל בלי חסדים ונודע שאין החכמה יכולה להאיר בז״ת
בלי חסדים וע״כ נקפאה בה החכמה והיא נעשית לחשך ולא אור שעל זה קטרגה הלבנה שהיא מלכות ואמרה אי

 
אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר א'. 

ובכדי שתוכל להאיר לתחתונים נאמר לה לכי ומעטי את עצמך דהיינו שתמעט את עצמה מן המדרגה הגדולה ההיא
להיות שוה עם מדרגת הז״א ולקבל מן בינה, אלא שתרד למטה מיסוד דז״א כמו שהיא משורשה באו״י למטה מכל
מדרגת ז״א. ולקבל כל אורותיה מז״א, וכיון שמקבלת אורותיה מז״א שה״ס קו האמצע נמצאת החכמה שנותן לה
כלולה בחסדים והיא יכולה להאיר זהו מצב ב׳ של הנוקבא הנפרדת. ומה שהיא קבלה במצב א׳ נבחנים לנר״ן דאחור

 
אשר אינם מאירים. ומה שהיא מקבלת במצב ב׳ נבחנים לנר״ן דפנים המאירים בכל שלימותם. 

וישנן מעלות במצב א׳ אשר אז המדרגה העליונה של המלכות היא בינה ויכולה לקבל ממנה חכמה ואינה צריכה
לקבל מז״א, אלא שאינה יכולה להאיר אל התחתונים, מחמת חסרון חסדים. משא״כ במצב הב' אחר שנתמעטה
מתחת המסך דיסוד דז״א, כבר אינה ראויה לקבל חכמה, כי מסך דיסוד דז״א מעכב עליה, ומוכרחה אז לקבל חכמה
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בכלים דאחוריים, שנשארו בה ממצב הא' אבל אינם יכולים להתתקן בגופה עצמה להיותם כלים דאחוריים ולא פנים,
לכן נפרדים ממנה ומתלבשים בשבע הנערות הראויות לתת לה למלכות. ובשעה שמלכות רוצה לקבל חכמה

 
משמשת בכלים דאחוריים שלה המלובשים בז' הנערות שלה בסו״ה בתולות אחריה רעותיה מובאות לך. 

נמצא שיש לזו״ן ב׳ מיני לבושים, א׳ כשהם מאירים בחסדים, והנוקבא נכללת לגמרי בז״א והם ד׳ בגדי לבן וחשבון
ד׳ רומז על מדרגה שלימה של חו״ב תו״מ. ב׳ כשהנוקבא מאירה בהארת חכמה בהתלבשות בחסדים ומשתמשת

בכלים דאחוריים המקבלת מן הנערות שלה בסוד קשוטי כלה והם ד׳ בגדי זהב.
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ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / הקדמת תקוני הזהר / מאמר כל הקורא ק״ש כאלו אוחז חרב

פיפיות בידו

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / הקדמת תקוני הזהר / מאמר כל
הקורא ק״ש כאלו אוחז חרב פיפיות בידו

אות קפב
זהר

קפב) והאי איהו דאוקמוהו מארי מתניתין, כל הקורא ק״ש, כאלו אוחז חרב פיפיות בידו. והא אוקמוהו על מטתו להגן
מן המזיקין, אבל בק״ש דצלותא, אדון המזיקין קשור, לית ליה רשו למברח. וזכאה איהו מאן דשחיט ליה בההוא

זמנא, לקיים השכם להרגו בצלותא, דאתמר בה וישכם אברהם בבוקר.

פירוש מעלות הסולם
קפב) והאי איהו דאוקמוהו וכו': וזהו שהעמידו בעלי המשנה (ברכות ה.) כל הקורא קריאת שמע, כאלו אוחז חרב
פיפיות בידו. והרי העמידו קריאת שמע על מטתו הוא להגן מן המזיקים. אבל בקריאת שמע של תפלת שחרית
אדונם של המזיקים קשור, ואין לו רשות לברוח. ואשרי לו מי ששוחט אותו בזמן ההוא לקיים השכם להרגו, היינו

 
השכמה בתפלה שנאמר בה וישכם אברהם בבוקר. 

פירוש. הרי נתבאר (בשער הכוונות, בכונת ק״ש דרוש ד׳ ובתלמוד עשר הספירות חלק י״ב) ענין ד׳ מיני קריאת
שמע שאנו קוראים בכל יום: והם ק״ש שעל המטה, וק״ש של הקרבנות, וק״ש של תפלת שחרית, וק״ש של
תפלת ערבית. והמובחר שבכולם הוא ק״ש של שחרית, שלפני שמונה עשרה. והוא מטעם שז״א כבר נשלם בכל
המדרגות של עיבור ב׳ ע"י קריאת שמע של הקרבנות, ולכן הוא נעשה ראוי לעלות למ״ן לעיבור ב׳ דגדלות,
שנקרא עיבור ג' לבחינות מוחין דהולדה, בק״ש דיוצר. שבמלת ישראל ממשיכים את מקיפים דאבא דקטנות.
ובמלת אחד עולה ז״א למ״ן לאו״א בבחינת עיבור ב׳ דגדלות, ונעשה זווג של הולדות נשמות באו״א בכל

 
השלימות של פנימים ומקיפים דאבא ואמא. 

אמנם ז״א לא יכול לקבל המוחין ההם בבת אחת, אלא עתה בק״ש הוא מקבל את המוחין דו״ק דהולדה
מגדלות אמא, ואח״כ בברכת אבות מקבל את ג׳ הראשונות. ובברכת שים שלום מזדווגים זו״ן עצמם פב״פ.
(ועיין במאמרי רשב״י אד״ר דף קל״ה) והנה כל קבלת ו״ק נעשה ע״י עליית מלכות לבינה בסוד חרב פיפיות
(כנ״ל אות קפ״א) ובעליית מלכות לבינה מסתלקים ג״ר דבינה, ומתמעטת מג״ר לו״ק, וזה נבחן לשחיטה, כי
השחיטה מבדלת את הראש שה"ס ג״ר, מן הגוף שהוא ו״ק. אמנם קטנות זו הנבחנת לשחיטה, מביאה אח״כ

 
את הגדלות, דהיינו שאח״כ מלכות יורדת למקומה, ונתגלות ג׳ הראשונות, בכל תקונם. 

וזה אמרו והאי איהו וכו', כאלו אוחז חרב פיפיות כי בכל אחת מן ד׳ מיני קריאת שמע הנ״ל, לא מקבלים אלא ו״ק
דגדלות ע״י עליית מלכות לבינה כנ׳׳ל, ואוחז חרב פיפיות של בינה ומלכות, והמזיקים שיונקים מג"ר מובדלים
ומופרשים מן הקדושה, והיינו על מטתו להגן מן המזיקין כי קריאת שמע שהיא השגת מוחין דו״ק בלי ג״ר, מגינה
שלא תהיה לחיצונים שום יניקה. אבל בק״ש דצלותא הבאה אחר ק״ש של הקרבנות, אדון המזיקין שהוא הרצון
לקבל הגדול הרוצה להמשיך ג״ר, קשור וכו' ע״י ק״ש של הקרבנות והתפילין (עי׳ לעיל אות כ״ב) וזכאה איהו
מאן דשחיט ליה בההוא זמנא כי אז מקבל המוחין דו״ק דגדלות, שזהו שחיטה ממש אל הסט״א כנ״ל, אשר

313

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle



22.2.2018 אור הסולם

https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 2/2

המשכת המוחין ואורות החיים אל זו״ן, היא מיתה אל החיצונים והקליפות, וכשזה קם זה נופל לקיים השכם
להרגו, בתפלה שאז נאמר וחמת המלך שככה, כי הקליפות נתבערו ביחוד של ק״ש, וזו״ן מקבלים ג״ר דמוחין

דהולדה בברכת אבות, ומזדווגים פנים בפנים בברכת שים שלום.
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ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / הקדמת תקוני הזהר / מאמר הויות באמצע

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / הקדמת תקוני הזהר / מאמר
הויות באמצע

אות קצט
זהר

קצט) תלת רצועין: נצח, והוד, ויסוד. יסוד, רצועה דקשור וא״ו עם ה', כי כל בשמים ובארץ, דאחיד בשמיא ובארעא.
תרין רצועין נצח והוד, דאחידן בה׳ עלאה. והקרנים גבוהות והאחת גבוה מן השנית. אוף הכי תרין רצועין, חד ארוכה,

וחד קצרה, קצרה עד החזה. ארוכה עד טבורא.

פירוש מעלות הסולם
קצט) תלת רצועין נצח וכו': שלש רצועות הן נצח הוד ויסוד. יסוד הוא רצועה המקשרת את וא״ו היינו ז״א, עם ה׳
היינו. מלכות. ועל יסוד נאמר כי כל בשמים ובארץ, ותרגום יונתן דאחיד בשמיא ובארעא. כי כל הוא שם היסוד, והוא
נאחז בז״א שנקרא שמים, ובמלכות שנקראת ארץ (זהר משפטים אות ת״ה) שתי הרצועות נצח הוד שאחוזות בה׳
עליונה שהיא תפילין של ראש, עליהם נאמר והקרנים גבוהות והאחת גבוה מן השנית, אף כך שתי הרצועות אחת
ארוכה, כלומר שמאירה הארת חכמה הנקראת ארוך. ואחת קצרה, המאירה בחסדים, קצרה עד החזה, שעד שם

 
האורות מכוסים, וארוכה עד הטבור. שמשם מאירים החסדים המגולים בהארת חכמה. 

בשער מאמרי רשב״י בתחלתו כתב מוהרח״ו ז״ל, וזה לשונו: ועתה אבאר כאן סוד הרצועות הנה נודע כי המלכות
נעשית מבחינת נ״ה. ואמנם התחלתה היא במקום החזה דז״א משם ולמטה כנז׳ בפרשת נשא בדף קמ״א ע״ב.
ועיקרה היא בקו שמאל שהוא הוד הנזכר בזוהר דאיהו בנצח ואיהי בהוד ולכך רצועה השמאלית היא כנגד הוד
ושיעורה עד החזה לפי שמשם התחלת הנקבה ורצועה הימנית היא נצח ושיעורה עד הטבור, כי הלא בטבורא שלים
כנזכר שם באדרת נשא ולפי שמקום המלכות בטבורא דלבא דזעיר לכן נקשרת בזרוע שמאלי כנגד הלב ומתחלה
היתה בחינת דלי״ת בקשר תפלין שבראש ושם היא בבחינת לאה אבל בחינת רחל היא למטה באחורי נצח והוד
דזעיר מכנגד החזה ולמטה ע״י המשכת נצח והוד דבינה המתפשטת בתוך זעיר אנפין ולכן נמשכות ב׳ רצועות
דתפלה של ראש ועוברות דרך החזה עד הטבור ומה שהיתה למעלה לאה בבחינת דל״ת לבד היא כאן רחל פרצוף
שלם בסוד תפלה של יד גמורה ולא בבחינת קשר תפלה של ראש והנה כבר הודעתיך כי הנצח והוד דזעיר אנפין הם
מחודשים ונתכוננו בו ע״י הבינה בסוד כונן שמים בתבונה וזמ״ש כאן תרין רציען נצח והוד דאחידן בה״א עלאה וכו'
ואתפשטותא דה״א עלאה עד הוד אתפשטת וכו' והנה אומרו ואתפשטותא דה״א עלאה וכו' נתבאר אצלי בברכה
ראשונה של אבות בתפלת י״ח כי אימא עלאה לא אתפשטת רק עד נצח והוד דדכורא כי מכח תרין שוקין דילה נתהוו
בו בזעיר אנפין חכמה ובינה דיליה ומכחה נאצלו תרין נצוצין למטה מרוב ההארה ההיא ונתפשטו נצח והוד דזעיר
אנפין אבל היסוד דבינה להיותו קצר ואינו ארוך כיסוד הזכר אינו מתפשט ויורד עד יסוד דזעיר וכאשר בא אל בחינת
היסוד דזעיר אנפין הוצרך מזלא דדיקנא עלאה דא״א להתפשט בסוד קונה הכל כמבואר אצלנו שם בברכות אבות
אבל בינה עד הוד אתפשטת בלבד ולא הגיעה התפשטותה עד היסוד דזעיר ובר״מ שבפרשת פינחס בדף רכ״ח ע״ב
תבין כי רצועה ארוכה בימינו וקצרה בשמאלו והוא על דרך שביארנו כאן וז״ש כאן כי אלו הם בחי' ב' הקרניים אשר
האחת גבוהה מן השנית כי רצועת הוד קצרה ונפסקת יותר למעלה במקום החזה ולכן נמצאת גבוהה מן הימנית
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שנתפשטה למטה ממנה עד הטבור ועיין בביאור אדרת האזינו כי שם נתבאר זה וגם נתבאר שם ענין אומרו

 
ואתפשטותא דה״א עלאה וכו'. 

עוד במאמר הנז' בדף הנז' שורה ח' וז״ל אוף הכי תרין רצועין חד ארוכה וחד קצרה קצרה עד החזה ארוכה עד
טבורא ואתפשטותא דה״א עלאה עד הוד וכו' זה המאמר נמצא פירושו מכתיבת ידי הרב הגדול זלה״ה וז״ל דע כי ב'
שוקי הבינה האחת גבוהה מן השניה והם שני רצועות שבתפילין הקצרה עד החזה והארוכה עד הטבור ונ״ל שטעם
הדבר הוא כי ת״ת יונק מנצח שבבינה רחמים ומלכות יונקת מהוד שבבינה דין ולפי שעד החזה עדיין לא נתקנה דיוקן
המלכות לפיכך נתפשט נצח שבבינה כח הת״ת עד שם וכמו שנזכר באידרא רבא בדף קמ״א ע״ב שורה כ״ב וזה
לשונו כד אתתקן דיוקנא בתקונוי שארי מחדוי מבין תרין דרועין באתר דתליין שערי דדיקנא דאיקרון ת״ת ואתפשט
האי ת״ת ותקין תרין חדוי ואשתליף לאחורוי ועבד גולגלתא דנוק' כלא סתימא מכל סטרוי כו' וזה ברור. וכאשר
התחילה דיוקן המלכות להתגלות הוצרכה להיות כח הוד שבבינה נמשכת עוד להיותה יונקת ממנו עד הטבור כי זהו
ההתפשטות הב' שנתפשט הת״ת מטבורא דלבא ונקיב ואתעבר בגיסא אחרא ותקין מפרצופא דנוקבא עד טבורא
ומטבורא שארי ובטיבורא שלים כנזכר באידרא רבא ועד שם הגיע התפשטות הוד שבבינה כי משם ואילך מתחילים
הדינים במלכות כמבואר שם באידרא שבני מעיה הם דינים ובינה הם רחמים אלא שדינין מתערין מינה כנזכר בזוהר
ולפיכך לא נתפשטה יותר ועוד שכשם שנתפשט נצח שבבינה עד חזה הת״ת להכין אותו ולסעדו כן הוצרך הוד
שבבינה להתפשט עד טבור הת״ת לכונן את הכלה כי כערך הת״ת לנצח שבבינה כן ערך המלכות להוד שבבינה כי
ת״ת קודם למלכות כשעור שמהראש עד החזה ומלכות נתקנה משם ואילך וצריכה להוד שבבינה כשעור שמן החזה
עד הטבור כי שפע נצח מהראש של הת״ת עד החזה כשפע הוד מראש המלכות שבחזה עד טבור הת״ת באופן
שיהיו שניהם שקולים וזה ברור והוא סוד גדול לאכול ולשבעה ולמכסה עתיק כנ״ל. ואל תתמה היות הימנית עד

 
הטבור והשמאלית עד החזה בעבור כי מה שהוא ימין לבינה הוא שמאל לז״א כחותם המתהפך. 

ודע כי שם יהוה בנקודת אלקים כשהוא סמוך לצבאות ירצה בינה עם שתי שוקיה ויהוה צבאות הוא הת״ת עם ב׳
שוקין הנקרא צבאות כנז' באידרא זוטא ואלהים צבאות וכן אדני צבאות היא המלכות עם שתי שוקיה וזהו מה
שאמרו חכמים ז״ל והביאו הילקוט בשם פסיקתא במ' אחשורוש וזה לשונו ובהקבץ בתולות שנית שקל עצה ממרדכי

 
א״ל אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתה אפילו הכי אין אסתר מגדת מולדתה עכ״ל. 

והביאור ירצה כי ה״א תתאה אינה מתקנאת אלא בירך היתר שיש לה״א עלאה כי ה׳ עלאה אית לה תרין רצועין וז״ס
ב׳ רצועות שבתפלה של ראש שהם כנגד ה״א עלאה וה״א תתאה והיא אין לה אלא ירך אחת וז״ס תפילין של יד
שהיא כנגד ה״א תתאה ואין לה כ״א רצועה אחת וז״ס פסוק ותקנא רחל באחותה וכו' בפ׳ ויצא סי׳ ל׳ כנ״ל וסוד הענין
הוא כי הבינה מתפשטין ממנה יריכים חוצה לה נצח והוד רחמים ודין רחמים ת״ת זכר דין מלכות נקבה אבל המלכות
אין מתפשט ממנה אלא ירך אחד שהוא דין כי למטה ממנה הדין גובר. והוא עלמא דנוק׳ וירכותיה נכללים בכלל
יריכות הזכר ואינו ניכר ויוצא לחוץ כ״א לצורך הדינים שלמטה ממנה ואפשר שבערך זה הוא ערך ירכי הבינה אל
החכמה הוד העליונה כי הנצח שבה נכלל בכלל החכמה וההוד יוצא חוץ ממנה לזו"ן אשר הם דינים בערכה אלא
שז״א נתפשט מסוד הת״ת וז״ס מ״ש בס' הזוהר בפרשת יתרו בדף ע״ט ע״ב שורה ד׳ וז״ל חכמה שמו ת״ת בנו
שיוצא מבין ת״ת שבשניהם מבין הירכיים וז״ס ו' שבתוך ה״ה כי מבין ירכי ה״ה יצא ונתפשט עד החזה סוד ירך אביו
ואמו והוא בין אביו ואמו וז״ס בינ״ה ב"ן י״ה ועיקר התפשטותו בכח נצח רחמים ומשם ואילך נתפשט לחוץ הוד

שבבינה לצורך המלכות כדפירשנו לעיל ונתגלה ת״ת ויצא לחוץ בוא״ו שבאות ג׳ שבשם כנ״ל.
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אות רטז
זהר

רטז) כל אבן דגוון דילה חיוור, נטילת מחסד. ואיהי סגולה דיליה רחימו. ורזא דמלה, ואהבת עולם אהבתיך על כן
משכתיך חסד. אבנא סומקא, נטילת מן גבורה. וסגולה דילה, למהוי אימתו מוטלת על בריין דעלמא. אבנא כלילא
מתרין גוונין חוור וסומק, איהי מעמודא דאמצעיתא. ירוק כזהב, מסטרא דאימא עלאה דאיהי תשובה, קו ירוק דאסחר

כל עלמא.

פירוש מעלות הסולם
רטז) כל אבן דגוון וכו': כל אבן שצבע שלה לבן, לוקחת מחסד, וסגולה שלה היא אהבה, וסוד הדבר הוא ואהבת
עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד. אבן שצבע שלה אדום לוקחת מן גבורה. וסגולה שלה היא להיות אימתו מוטלת
על בריות העולם. אבן הכלולה משני צבעים לבן ואדום היא לוקחת מעמוד האמצעי, היינו תפארת כלולה מחסד

 
וגבורה. ירוק כזהב לוקחת מבחינת אימא העליונה דהיינו בינה שהיא תשובה קו ירוק המקיף את כל העולם. 

פירוש. מלכות מכונה אבן מחמת כח הדין שמתגלה בה עם תיקון המסך להיותו קשה כאבן כלפי אור העליון, ולא
מניחו לעבור אליה. ובעת שהתחתונים זכאים ועוסקים בתורה ומעשים טובים להעלות מ״ן הם מתקנים את המלכות
בסוד המסך וזווג דהכאה באופן שהיא ממשכת אור ישר ממעלה למטה ומלבשת אותו באור חוזר שלה ממטה
למעלה. ואח״ז מתרחב כלי מלכות ומתפשט ממעלה למטה עם כל קומת אור ישר שהלבישה ממנה ולמעלה, וע״י

 
התפשטות זו נעשים ונגמרים הכלים, והאורות מתלבשים בהם. 

וזה אמרו כל אבן דגוון דילה חיוור נטילת מחסד וכו', כי להיות המלכות כלולה מכל תשע הספירות בסוד אבן ספיר
(כנ״ל אות רי״ד) והיא משלימן לעשר. לכן היא מאירה בכל פעם לפי אותה הספירה השולטת באותו הזמן או חסד או

 
גבורה. 

ומה שאמר ירוק כזהב מסטרא דאימא עלאה דאיהי תשובה הוא, כי בשעה שבני העולם חוטאים הם גורמים לעליית
מלכות לבינה, ואז בינה מתמעטת מג״ר שלה, מחמת שג' הספירות בינה תו״מ נופלות אל המדרגה שמתחתיה,
ונעשית לו״ק בלי ג״ר, ואז נמצאים כל העולמות בדינים וקטנות. וכשבני העולם מטיבים מעשיהם ומעלים מ״ן אז
נעשה זווג מע״ב וס״ג דא״ק, והארת הזווג מגיעה לאמא ומורידה את הצמצום של המלכות למטה למקומו, ואז
חוזרים ועולים ג׳ הספירות בינה תו״מ שנפלו ממנה ומתחברים במדרגתה ונשלמים ג״ר שלה, וכן נעשה בכל

 
המדרגות שנתמעטו מחמת מיעוט הבינה, שחוזרים אליהם בינה ותו״מ שלהם ומשיגים ג״ר. 

וזה נקרא תשובה כי מלכות עולה לבינה ונמתקת במדת הרחמים של בינה ומשפיעה מאורותיה הגדולים גם לעולמות
בי״ע ולישראל, והדינים נמתקו ונעשו גורמים להמשכת החכמה והפחד נהפך להיות מנוחה ויקר, ומלכות מאירה
מסטרא דאימא עלאה דהיינו בג״ר דחיה ואז ירוק כזהב בסוד שאחז״ל אסתר ירקרקת היתה, וזהב ירקרק, ומגיעה
הארת התיקון גם לבחינת תהו שנקרא קו ירוק מצד החלל הפנוי שנעשה בצמצום א׳. והארתה מקיפה את כל
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העולמות והיינו קו ירוק דאסחר כל עלמא עם אורות הרחמים של אימא עלאה בסוד תשובה מאהבה שזדונות נעשו
כזכיות.
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אות רצ
זהר

רצ) י״ד אחרנין אינון יהו״ה אלהינ״ו יהו״ה. וסימן, אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר. ובאלין י״ד אתוון
אומאה, הה״ד כי י״ד על כס יה. קם סבא ואמר, בוצינא קדישא, בודאי אלין ארבע סרי דפורים, אינון בארבעה עשר
בו, ובחמשה עשר בו, דא י״ד י״ה. אבל סימנין דכ״ח אינון אור ארבעה עשר י״ד קדמאין דכ״ח, י"ד תניינין, אינון

בראשון בארבעה עשר יום וכו'.

פירוש מעלות הסולם
רצ) י״ד אחרנין אינון וכו': י״ד אותיות אחרות הן הוי״ה אלקינו הוי״ה, וסימנם אור לארבעה עשר בודקין את החמץ
לאור הנר. ובאלה י״ד אותיות השבועה שזהו שנאמר כי י״ד על כס י״ה. קם הזקן ואמר לר״ש נר הקדוש בודאי אלו
י״ד דפורים שהם מחיית עמלק הם נרמזים במשנה א׳ של מסכת מגילה בארבעה עשר בו ובחמשה עשר בו שזה י״ד
י״ה (עי׳ בספר מאור ושמש פרשת תצוה במה שמתרץ למה נאמר במשנה לא פחות ולא יותר והיה צריך לומר לא
קודם ולא אח״כ.) אבל סימנים של כח הם אור לארבעה עשר י״ד ראשונים של כ״ח. וי״ד שניים הם מרומזים במה

 
שנאמר בתורה בראשון בארבעה עשר יום וכו'. 

פירוש, שם מ״ב זה נקרא שם המעלה שנתחדש מכח שא״א העלה אליו את מלכות שלו לחכמה והוציא את בינה
מחוץ לראשו, ובינה נקראת אלקים, ומתחלקת לג״ר וז״ת שג״ר נקראות מ״י מאלקים. וז״ת נקראות אל״ה מאלקים.
ואותיות אל״ה ה״ס ג׳ ידים דאמא שנתלבשו בעת יציאתם מראש א״א בזו"ן, שלכן בעת שבינה מעלה אליה את
אותיות אל״ה שלה, ומתחברות עם מ״י שלה, יסוד השם אלקים, בזה נמשכים עמהם גם זו"ן לראש. והן כדוגמת

 
ידים המעלות את זו״ן ממקומם התחתון למקום בינה עצמה. 

וז״ס שתוף מדת הרחמים בדין לקיים את העולם שהם זו"ן הנקראים עולם, וכן נכללו בני אדם שבעולם הזה, כי כל
המקובל לזו"ן דאצילות אפשר שיקובל לבני אדם שבעולם הזה, ומלמעלה מזו״ן אין אנו מקבלים כלום, ואם נוקבא
דז״א שהיא מלכות דאצילות לא היתה נמתקת בבינה לא היתה ראויה לקבל שום אור ישר, ולא היה לה רק אור חוזר

 
ואנו לא היינו יכולים לקבל שום מוחין שמהם באים כל התקונים, להשבתת שאור ומחיית עמלק. 

וזה אמרו י״ד אחרנין אינון, היינו ג׳ ידים דאמא הנבחנות לחג״ת דאמא שיצאו מחוץ לראש א״א להעלות את זו"ן,
אינון הוי״ה אלקינו הוי״ה שהוא יד ימין חסד, וסימן אור לארבעה עשר וכו' ובאלין י״ד אתוון אומאה וכו' היינו תקון
המלכות שנקראת שבועה. קם סבא ואמר וכו' הסבא תקן את דברי ר׳ שמעון שענין הי״ד השייך למחיית עמלק

 
נאמר בפורים ומרומזות בארבעה עשר בו ובחמשה עשר בו הנאמר במשנה לזמן קריאת המגילה ודא י״ד י״ה. 

אבל סימנין דכ״ח דהיינו ב׳ ידים אחרות של שם מ״ב הן אור לארבעה עשר של המשנה בריש מסכת פסחים
לבדיקת החמץ הרומז לביעור הקליפות והסט״א, שנקראים חמץ, ויד השלישי הוא מה שנאמר בפסוק בראשון

בארבעה עשר יום זמן הקרבת קרבן פסח שה לבית, לקיים ובאלהיהם עשה ה׳ שפטים.
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ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / הקדמת תקוני הזהר / מאמר חכם לב: ל״ב נתיבות

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / הקדמת תקוני הזהר / מאמר
חכם לב: ל״ב נתיבות

אות רצב
זהר

רצב) וכלא דא כגוונא דדא, תקונא דגופא, כתקונא דמשכנא. הא תלת זמנין ארבע סרי: פורים בארבעה עשר בו, פסח
אור לארבעה עשר, תליתאה, בראשון בארבעה עשר יום, וסלקין למ״ב יומין, ודא איהו ויעשו כל חכם לב וכו'.

פירוש מעלות הסולם
רצב) וכלא דא כגוונא וכו': וכלם מתוקנים זה כעין זה, ומפרש תקון הגוף שהוא ז״א כולל ו״ק, כתקון המשכן שהוא
מלכות הנכללת מכל התקונים שבז"א. הרי שלש פעם י״ד בפורים בארבעה עשר בו, פסח אור לארבעה עשר,
והשלישי בראשון בארבעה עשר. ועולים מלמטה למעלה בסוד שאו ידיכם קודש למ״ב ימים. ומשיגים הארת ג״ר

 
ממ״ב העליון ונעשים בסוד ל״ב אלקים ועשרה מאמרות (כנ״ל אות רפ״ז) וזה הוא שנאמר ויעשו כל חכם לב וכו'. 

ובספר אור ישראל למרן המגיד מקוזניץ זיע״א כתב וז״ל והנה אסדר לפניך תוכן הדברים יד ימין הוא הוי״ה אלקינו
הוי״ה. והימין נקרא בכל מקום יד הגדולה ודבק באמא מים מרוח כי האמא הוציאה החמש אור ביומא קדמאה ונקרא
חסידה. ולכן אמר בדף צ״ב יד עלאה אמא. ויד החזקה כוז״ו במוכס״ז כוז״ו גבורה שבו אוחז מלכות אמא תתאה,
ואלו הב׳ ידין הם כח מעשיו כי אמא עלאה ותתאה נקראות מעשיו אמא עלאה אבא אמר ואמא עושה, ומכש״כ אמא
תתאה דמתלבש בעשיה ורמוזין בכח פרקין דב' ידין. ויש עוד יד רמה באמצעיתא שהוא הוי״ה, ומלוי יו״ד אותיות
דמ״ה וזה נמי מרומז ביו״ד אצבען שהם מלוי דד׳ אותיות, וזה האמצעי עולה לגבי אבא דגניז באמא כי מוח הבן
נמשך ממוח האב הוא כח מ״ה כי נקרא ג״כ כח כי מתלבש באהיה ומילויה, וכשעולה לאו״א הוא יד על כס י״ה ונוטל
נוקמא מעמלק כמש״ל דף ס״ז. ולזה אמרו יד ימין הוא אור לי״ד כי הימין נקרא אור ואז בודקין חמץ ונקרא נשיאות
כפים למוחין, כי ידוע כשמוחין דאבא בז״א אי אפשר לקליפה לינק ונטלין נוקמא. וא״כ אלו י״ד דפורים הם י״ד על כס
י״ה כי עיקר היד רמה שעולה לאבא כמ״ש בדט״ז לנקום מעמלק, והכח אחרנין הם אור לי״ד מימין, ובראשון בי"ד

משמאל והבן עכ״ל.
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ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / הקדמת תקוני הזהר / מאמר והמשכילים : מארי מקרא. יזהירו:

מארי משנה. כזהר הרקיע : דא הלכה.

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / הקדמת תקוני הזהר / מאמר
והמשכילים : מארי מקרא. יזהירו: מארי משנה. כזהר הרקיע : דא הלכה.

אות שכא
זהר

שכא) ואית מ״ט אנפין לתתא, מסטרא דישראל זוטא, דאיהו מטטרו"ן, ואיהו מ״ט אנפין, ובהון יזהירו מארי משנה,
דאיהי תניינא להלכה, שפחה דיליה, בגין כי מרדכי היהודי משנה למלך, כגוונא דא ִמְשֶנה, משנה למלך. וביה יזהירו

מארי מתניתא.

פירוש מעלות הסולם
שכא) דאית מ״ט אנפין וכו': וישנם מ״ט פנים למטה בבי״ע מבחינת ישראל הקטן שהוא מלאך מטטרו״ן והוא כולל
מ״ט פנים. ובהם יזהירו בעלי המשנה, כי היא היינו המשנה היא שנית להלכה היינו מלכות, שפחה שלה, משום זה
נאמר כי מרדכי היהודי משנה למלך, כעין זה משנה מלשון משניות משנה למלך, ובה יזהירו בעלי המשנה, כנ״ל (אות

 
שי״א). 

פירוש, כמו שיש זכר ונקבה באצילות שהם זו״ן כן יש זו״ן במלכות עצמה מפני שכלולה מעשר ספירות, ובחינת ז״א
שבה המאיר ממטה למעלה הוא בחינתה עצמה, ובחינת הזכר שבה המאיר ממעלה למטה לבי״ע הנפרדים נקרא
מטטרו״ן, ונודע שיש בגוף כל מה שיש בראש, לזה אומר ואית מ״ט אנפין וכו' כגוונא דא משנה למלך היינו בחינת
הגוף המאיר ממעלה למטה, וביה יזהירו מארי מתניתא אלו שהם בבי״ע, ולכן נקראים בעלי משנה שנוטלים הארתם

 
ממטטרו״ן שהוא שני למלכות. 

ובזה מובן היטב מה שכתוב בזהר חדש שיר השירים (אות ק״ס) משנה איהי שרותא דרישא וכו' ברייתא איהי
בתקונא ירכין ורגלין, גופא בתיקונא דאתחזי לה, שמשנה ה״ס קשוטי ג״ר וראש, וברייתא ה״ס קשוטי נה״י, וחלק
התורה המיוחס לחג״ת שהוא גוף המלכות חסר, (עי׳ שם בסולם מאמר קשוטי כלה) כי הכונה היא לרישא דגופא
שה״ס חג״ת, ולזה מסיק שם גופא בתקונא דאתחזי לה היינו שמחלוקת התנאים של המשנה ה״ס קשוטי ג״ר שה״ס
חג״ת ראש הגוף עד החזה. וברייתא ה״ס קשוטי כלה של נה׳׳י שהם ירכיו ורגליו ושניהם חג״ת נה״י הם תיקונים של
גוף המלכות אבל בראש המלכות שהוא חב״ד ה״ס אצילות ואין שם מחלוקת בסוד ולא במעשה בראשית בשנים, (עי'

לקמן אות של״ו).
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ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא תליסר ליום ח׳ / מאמר עשרה מיני ניגונין דשבח דוד

מלכא

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא תליסר ליום ח׳ / מאמר
עשרה מיני ניגונין דשבח דוד מלכא

אות מו
זהר

מו) ואיהו הוד תמניא יומי דחנוכה, לארבעה ועשרין יומין, דאינון בשכמל״ו. ומיד דעלה זית טרף בפיה, שריא כ״ה על
ישראל, בכ״ה בכסליו ואלין אינון כ״ה אתוון דיחודא, דאינון שמע ישראל וגו'. ודא איהו חנוכ״ה: חנו כ״ה. אבל נצח,

אתמר ביה ותנח התיבה בחודש השביעי. בגין דנצח ביה רמיז נח צדיק. וביה והמים גברו מאד.

פירוש מעלות הסולם
מו) ואיהו הוד תמניא וכו': והוד היא ספירה המאירה בשמונת ימי חנוכה, לכ״ד הימים של חודש כסליו, עד חנוכה,
שהם נגד כ״ד אותיות של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, דהיינו תקון הדינים של המלכות בסוד יחודא תתאה,
ומיד שעלה זית טרף בפיה, ונתגלה השלימות שבשורש המלכות, בנרות חנוכה שמדליקים משמן זית (עי׳ סלם
פרשת תרומת דף פ׳ ד״ה פירוש) שורה כ״ה על ישראל, בכ״ה בכסליו, דהיינו קומה שלימה של חמשה פרצופים, וכל
אחד כלול מחמשה שהם כ״ה, להשלים כ״ה בחינות של אור ואלו הם כ״ה אותיות של היחוד העליון של ז״א שהם
שמע ישראל וגו', כי אחר ששורש המלכות נהפך לאור, הרי היא שוה בטהרתה כמו ז״א, ויש לה כ״ה בחינות של אור
כמו ז״א. וזה חנוכה: חנ״ו כ״ה. אבל נצח שהוא ספירה השביעית נאמר בו ותנח התיבה בחודש השביעי, משום

 
שבנצח רמוז נח צדיק, ובו נאמר והמים גברו מאד. 

פירוש. בשער הכונות בענין חנוכה דרוש א׳ כתב וז״ל בא״ד, אבל ענין חנוכה ופורים הוא באופן אחר כי תרוייהו אינון
בהוד, ואעפ״י שבתפלת שחרית בחול ביארנו דיעקב בנצח ומלכות בהוד, וכפי זה החול הוא יותר קדוש מחנוכה
ופורים אשר תרוייהו אינון בהוד, אבל הענין הוא על דרך שביארנו בדרוש ר״ח בענין הי״ט כי הנוקבא יש לה אז
תוספת קדושה, לפי שאז מקבלת הארותיה ע״י עצמה שלא ע״י בעלה. וכן הוא כאן כי הנה בחול יעקב יונק הארתו
וחלק הארה שלה מן הנצח ומן ההוד, ואח״כ נותן לה הארתה ונמשך מן ההוד על ידו, אבל עתה בחנוכה ופורים, היא
יונקת חלק הארותיה מן ההוד ע״י עצמה, שלא ע״י בעלה ואינה טפילה אליו כימי החול. והנה ענין זה הוא תוספת

 
קדושה אליה בזמנים אלו יותר מבחול. עכ״ל. 

והנה בכדי להבין את התוספת קדושה שיש באלו הימים, והפירוש של תרוייהו אינון בהוד, וסוד תיקון ההוד שנעשה
בחנוכה ע״י החשמונאים מתתיהו ובניו, צריכים להבין את ההפרש הגדול ממוחין דאחור של הנוקבא אל המוחין
דפב״פ, כי נודע שמלכות דצמצום א׳ נגנזה ברדל״א, (ע״ח שער א״א סוף פ״ב) וכל בחינות המלכיות שישנן באצילות
הנעשות לנוקבין הן ממלכות דצמצום ב', שהיא בחינת ה״ת בעינים, ומוציאה אח״פ לחוץ, וממלכות זו יצאה בחינת
הקטנות של כל פרצופי אצילות, וכל הבחינות של גדלות נעשות ע״י הארת הזווג של ע״ב ס״ג המורידה את ה״ת
מעינים לפה כי הארת ע״ב דא״ק הקודמת לצמצום ב', יכולה להוריד את ה״ת למקומה שבצמצום א', ועי״ז מוחזרים
אח״פ אל המדרגה, ויוצאים נה״י דכלים וג״ר דאורות. והנה גדלות זו יכולים כל הפרצופים לקבל מבחינת הזווג
הנעשה בג״ר דא״א בעת עליתם לרדל״א, ע״י שהם מקבלים שם בחינת מלכות דצמצום א׳ הנקרא פה, ואז יורדת
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ה״ת מעינים לפה גם מבחינת המדרגה התחתונה שעלתה ונכללה שם בזווג ההוא, אמנם פרצוף מלכות דאצילות
שהיא נוקבא דז״א, הנקראת רחל, אינה יכולה לעלות שמה ולהכלל בהזווג ההוא במ״ן של המזלות ונוצר ונקה, ולקבל
משם הארה להורדת ה״ת מעינים שלה אל הפה, כדי לקבל משם נה״י דכלים וג״ר דאורות, משום כי אותה המלכות
הכלולה בשערות דיקנא דא״א אינה בחינת מלכות ממש, כי היא נגנזה ברדל״א, אלא שהיא בחינת יסוד דמלכות, כי
מזל ונקה אינו נבחן למלכות דדיקנא, אלא ליסוד דדיקנא לבד. וכיון שאין שם בחינת מלכות ממש אין המלכות
דאצילות שהיא נוקבא דז״א יכולה להכלל שם, כי אין לה כלום מבחינת עצמותה שהיא מלכות, כי בחינת יסוד
דמלכות, היא בחינת זכר, ואינה יכולה להכלל בבחינות מ״ן אלו, רק לעתיד לבא אחר שתתגלה המלכות דצמצום א׳
הגנוזה ברדל״א בסוד ראש פנה, אז תוכל גם המלכות לעלות ולהכלל בג״ר דא״א בעת עליתם לרדל״א ולקבל קומת

 
הזווג מבחינות המ״ן של צמצום א', שאז תקבל נה״י דכלים וג״ר דאורות שלה בשלימות. 

וז״ס שאין בנין המלכות נשלמת בסדר המדרגה כשאר הפרצופים, אלא בסוד ויבן ה׳ אלקים שהם או״א, את הצלע
שהיא המלכות דהיינו שאו״א בונים אותה בהיכל שלהם למעלה, שזה נעשה ע״י עלית נה״י דא״א לחג״ת, וחג״ת
דא״א לחב״ד, שאז נמצאים זו״ן שהלבישו לנה״י דא״א, ואו״א שהלבישו לחג״ת דא״א, מלבישים עתה לחב״ד דא״א.
וג״ר דא״א עצמו נמצאים עתה במקום רדל״א, ומקבלים שם קומת הזווג על המ״ן של המזלות, המורידה את ה״ת
מעינים לפה, וע״י כפיפת ראש דא״א ממקום עליתו אל המקום הקבוע שלו ששם עומדים או״א, נמצאים או״א ג״כ
כלולים בזווג זה, ומקבלים גם הם קומה זו. ועל דרך זה בסוד כפיפת ראשם דאו״א ממקום עליתם, למקומם הקבוע
שהוא חג״ת דא״א, ששם עומדים עתה זו״ן, נמצאים גם זו״ן מקבלים קומה זו של המזלות, ואז יורדת ה״ת מעינים גם
בנוקבא לבחינת פה שלה, ומחזרת את אח״פ שלה למדרגתה, שהם נה״י דכלים, ונשלמה בבנין פרצופה וראויה

 
לקבל גם ג״ר דאורות. 

והנה עליה זו לבנין פרצופה של המלכות נבחנת להתכללות הוד בנצח דא״א, כי עלית זו״ן נעשה ע״י עלית נה״י דא״א
לחג״ת שלו, ונודע אשר נצח דז״א הוא בחינת ז״א והוד דז״א הוא בחינת נוקבא, כי חג״ת שבז״א הם מהתכללות
העליונים שהם כח״ב. אלא כיון שכח״ב ירדו לבחינות ו״ק נשתנה שמם ונקראים בשם חג״ת (עי׳ בהקדמת ספר הזהר
במראות הסלם דף ו׳ ד״ה ומה) ונבחן עתה בעת עליה אשר הוד דא״א עם הנוקבא הכלולה בו, נכללים בנצח דא״א
ששם עלה ז״א, דהיינו שהיא נעשית לבחינת שמאל דנצח, שבזה נעשה הנוקבא כבחינת דכורא כמו ז״א, ואז יכולה

 
גם הנוקבא דז״א לקבל מקומת הזווג של המזלות דא״א. 

והתכללות זו דנוקבא בנצח גורמת ג״כ להתכללות הנוקבא הגדולה של ז״א, בנוקבא הקטנה שהיא רחל. כי נוקבא
הגדולה שבגופו דז״א, היא בחינת מלכות הכלולה בדכר, ורק הנוקבא הקטנה היא בחינת מלכות נמשכת מהוד דא״א,
אבל הנוקבא הגדולה שבגופו דז״א היא נמשכת מנצח דא״א כמו ז״א עצמו, ולכן עתה שעלתה הנוקבא הקטנה
ונכללה בנצח דא״א, הרי יורשת בזה גם בחינת הנוקבא הגדולה, ונעשתה רחל לבחינת מלכות דנצח. וכל המוחין

 
דאבא ואמא שנתלבשו בנוקבא שבגופו דז״א, מתלבשים עתה ברחל שנעשתה כמדתה של הנוקבא הגדולה דז״א. 

אמנם אין המלכות יכולה לעמוד עם המוחין ההם, שהם בחינות מוחין היוצאים על מסכים דדכורין, כי הגם שיכלה
לקבל המוחין ע״י התכללות של הוד דא״א בנצח, אבל אחר שירדה עם ז״א למקומה, הרי נגלה שוב בחינתה שהיא
בחינת הוד הצריכה למ״ן נוקבין, וע״כ אינה יכולה להזדווג עם המוחין ההם, כי אין לה בחינות מ״ן בהיותה במקומה,
ונשלמה בזה שהיא יכולה להעלות את אח״פ שלה כדי להשלים את בנין פרצופה ולפיכך היא נחשבת לבחינת אב״א,
אע״פ שהיא בקומה שוה עם ז״א. ועוד יש חסרון, כי המוחין האלו נמשכים לה עתה מהיכל או״א, והם מבחינת חכמה
בלי חסדים, וכיון שאין החכמה יכולה להתלבש בנוקבא בלי חסדים, ע״כ אין היא יכולה לעמוד במוחין אלו, שז״ס
קטרוגה אין ב' מלכים יכולים להשתמש בכתר אחד, ונאמר לה אז לכי ומעטי את עצמך, דהיינו שתחזור לנקודה תחת
יסוד דז״א, ולבא לבחינת עיבור מחדש, שאז מקבלת מבחינות מ"ן כבחינתה, והיא ממלכות הנמתקת במדת הרחמים
דבינה, כי מלכות שלה עצמה הרי נגנזה ברדל״א, ומלכות זו היא בחינת צמצום ב׳ המשמשת באצילות, אמנם
ממלכות זו אין לה רק ו״ק בלי ג״ר, וכדי לקבל המוחין דג״ר שהם מוחין דפנים, נכללת מלכות זו דבינה בעטרא
דגבורה שבמוחין דז״א, וכשיוצאת קומת ג״ר על עטרא דגבורה דז״א, נמצאת גם המלכות דאמא מקבלת קומה זו
מהתכללות בה. ואח״ז מושפעים מן ז״א מוחין אלו אל הנוקבא, ויש לה מוחין דג״ר, הבאים בהתלבשות החכמה

 
בחסדים, והיא יכולה לעמוד עם ז״א פב״פ. 

הרי נתבאר ההפרש הגדול ממוחין דאחור של הנוקבא, אל המוחין דפב״פ, כי במוחין דאחור שהם לבנין פרצופה,
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נמצאים מתלבשים בה המוחין דמזלות כמו שמתלבשים בז״א עצמו, שהם באים מזווג או״א על המ״ן דצמצום א',

 
בסוד שני המאורות הגדולים. 

משא״כ המוחין דפב״פ, הבאים מזווג שנעשה בראש ז״א על מלכות דאמא הנכללת בעטרה דגבורה דז״א, ומקבלת
רק בחינת הארה לבד מן המוחין של המזלות שבראש ז״א, אמנם עיקר המוחין הם ממלכות דאמא, שהיא צמצום ב׳

 
ובחינות ו״ק. ואין לה בחינות ג״ר רק בעת הזווג עם יסוד דז״א ולא אחר שנפרשה ממנו. וגם כתרו גדול מכתרה. 

וזה אמרו ואיהו הוד תמניא יומי דחנוכה אשר בחנוכה נעשה תקון ההוד, המרומז בשמונת ימי חנוכה, ומפרש
לארבעה ועשרים יומין דאינון בשכמל״ו דהיינו התקון של התכללות הוד בנצח שעי״ז הנוקבא שהיא בהוד נשלמת
בתקון פרצופה ומעלית את האח״פ שלה שהם נה״י דכלים, אמנם האורות לא יכלה לקבל להיותם אורות החכמה
בחוסר חסדים, ולכן היא עומדת בעת ההיא אב״א עם ז״א, ולהיפך, כי אז הזמן של התגברות הדינים והחושך, שז״ס
הצרה העצומה שהיתה אז לישראל, ואמרו לישראל כתבו לכם על קרן השור שה״ס קו השמאל, שאין לכם חלק
באלקי ישראל. וע״י המסירות נפש של מתתיהו כהן גדול ובניו, שקנאו קנאת ה׳ צבאות על כבוד התורה וקדושת
השי״ת, אז ומיד דעלה זית טרף בפיה ונתגלה המלכות דמנעולא, (עי׳ בסלם פרשת שלח מאמר העטרה של
משיח)) נעשה נס ושריא כ״ה על ישראל בכ״ה בכסליו ואלין כ״ה אתוון דיחודא דאינון שמע ישראל וגו׳ דהיינו
שגרמו שיתפשטו החסדים בעת ההיא אל הנוקבא אשר אז יכלה לקבל גם החכמה והדליקו נר חנוכה מן השמן הרומז
לחכמה ודא איהו חנוכה חנ״ו כ״ה הרומז אל החסדים של היחוד העליון שנתגלה בנוקבא בעת ההיא, ותכף נתלבש
בה ונגלה גם החכמה, אשר התגלות זו תהיה רק בזמן גמר התקון, אחר שתתגלה המלכות דצמצום א' בסוד אבן

 
מאסו הבונים היתה לראש פנה. וזוהי ההפלאה הגדולה שהיתה בחנוכה. 

והנה נצח שהוא ז״א כשנה״י שלו מתלבשים במוחין דנוקבא, אז הדינים שלו שהם דינים דכורין הנמשכים מצמצום א',
שהם בחינות דינים תקיפין, הם נמתקים במוחין דנוקבא, שהיא נמשכת ממלכות דאמא שהם רחמים מצמצום ב', ונח
לפני המבול שלא בקש רחמים, ועונות התחתונים גברו ולכן נתגלו הדינים הקשים דנצח, וזה אמרו אבל נצח אתמר
ביה ותנח התיבה בחודש השביעי שה״ס נצח ספירה השביעית ממעלה למטה, בגין דנצח ביה רמיז נח צדיק ולא
נתלבשו אז הנה״י דנצח שהם נה״י דז״א בהוד שהוא הנוקבא, אלא וארובות שמים שה״ס ז״א נפתחו, ולכן וביה

המים גברו מאד. (ע״י ע״ח שער מיעוט הירח פ״ב).
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אות פח
זהר

פח) וכד נביא הוה סליק לעילא, ודפיק לתרעא, אי הוה סליק בשכינתא, הוה פתח ליה מיד, והוה אמר ליה בן אדם
עמוד על רגליך ואדבר אתך. דאנת הוא דהוית סביל לשכינתא בצלותא בעמידה. עמוד על רגליך. דאתמר בהון, וכף
רגליהם ככף רגל עגל. עגולים כנקודים, דאינון מנהיגים לאתוון. ומסטרא דאתוון אינון מרובעין. הדא הוא דכתיב, על

ארבעת רבעיהן בלכתם ילכו.

פירוש מעלות הסולם
פח) וכד נביא הוה וכו': וכשנביא היה עולה למעלה לאצילות, ודפק בשער, אם היה עולה בשכינה, כלומר שעשה כל
הסדורים והתקונים בכדי להשרות השכינה בעולם. היה פותח לו תכף, והיה אומר לו, בן אדם עמוד על רגליך ואדבר
אתך, שאתה הוא שהיית נושא לשכינה בתפלה בעמידה, כלומר שתפלתך היתה למען תקון השכינה, באור האצילות
שנקרא עמידה עמוד על רגליך, שנאמר בהם וכף רגליהם ככף רגל עגל, מלשון עגולים, כנקודות שהן מנהיגות את

 
האותיות ומבחינת האותיות הן מרובעות, ז״ש על ארבעת רבעיהן בלכתם ילכו. 

פירוש. בתפלת שמונה עשרה נעשה היחוד של ב' השמות הוי״ה אדני, והיינו שכבר כלו כל המלחמות, והחרב שה״ס
שם הוי״ה שי׳ היא ראש החרב, וו׳ גוף החרב, וב׳ ההי״ן ב׳ פיפיות, בסו"ה רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם,
נכנסת לנרתיקה, שהוא השם אדנ״י ולא צריכים יותר לכלי מלחמה, כי כבר נתבערו כל הקליפות ביחוד הקריאת
שמע, (עי' רע״מ שופטים אות ד׳) כתוב בצדיק ח״י עלמין שהוא יסוד דז״א, כליל ח״י ברכאן, שהוא בזווג דתפלת
שמונה עשרה ברכות, דביה אדני שפתי תפתח, ופי שיסוד פותח את המלכות שנקרא אדנ״י, וביסוד עאל חרבא
בנרתיקה שה״ס הזווג יאהדונה״י שנעשה ע״י היסוד, וחמת המלך שככה כי אין עוד אחיזה לחיצונים, ונשקט הכעס.

 
עיי״ש. 

וסוד היחוד הוא כי מקום גילוי החכמה, הוא במלכות ומקום גילוי החסדים הוא בז״א, וכשמתיחדים שניהם נעשו ז״א
ומלכות לאחד, וכן הארת החכמה והארת החסדים נעשו לאחד, וז״א שה״ס קו ימין לאחר שנשלם בעת הזווג מהארת
החכמה שבנוקבא, הוא משפיע אז אור שלם של חסדים אל הנוקבא, שהוא בבחינת ג״ר, וז״ס עמידה שפירושה

 
המשכת חכמה וג״ר, בדומה לאדם הקם על רגליו שהוא זוקף קומתו. 

וזה אמרו וכד נביא הוה סליק לעילא לאצילות, ודפיק לתרעא לגלות היחוד של זו״ן, בסו״ה פתחו לי שערי צדק, אי
הוה סליק בשכינתא, ועבר כל הסידורים והתקונים הנעשים בתפלה וק״ש עד לשמו״ע להסיר את דבקות הסט״א
בשכינתא שהוא מלכות, כי כל זמן שהסט״א דבוקה במלכות אין תקוה שזו"ן יוכלו לקבל מוחין להשפיע אל העולמות.
הוה פתח ליה מיד, והוה אמר ליה בן אדם עמוד על רגליך כי מקום גילוי הארת החכמה הוא בנה״י הנקראים
רגלים ובעת שנשלמים נה״י דכלים שנקראים רגלים באים ג״ר דאורות, ואדבר אתך כי הארת חכמה נקראת דיבור.
דאנת הוית וכו' עמוד על רגליך דאתמר בהון וכף רגליהם ככף רגל עגל היינו כי התחלקות האצבעות מורה על
התחלקות הצדדים לימין ושמאל, ורגלי החיות שהן בחינת הארת חכמה, הן נשמרות להיות תמיד מחוברות תמיד
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תחת קו האמצעי ביושר, בלי לנטות לשום צד, ע״כ אין להן אצבעות ברגליהן, לכן וכף רגליהם שהרגלים בעצמן

 
נחלקות לחב״ד חג״ת נה״י אשר הכף שה״ס נה״י דרגלים שבהם תלוי גילוי החכמה. 

והג״ר, הוא ככף רגל עגל כנ״ל. עגולים כנקודים דאינון מנהיגים לאתוון כי סוד האותיות הוא, שהן כלים של עשר
הספירות שהאורות מתפשטים בהם, ולכן מסטרא דאתוון אינון מרובעין וכו' שישנם בכל ג׳ הקוים ובכל עשר
הספירות, שנקראים מרובעין לרמוז על קומה שלימה של ארבע מדרגות חו״ב תו״מ. משא״כ הנקודות הרומזות על
הארת חכמה הן עגולות, היות שיש פחד מאחיזת החצונים שלא ימשיכו הארת החכמה ממעלה למטה, וע״כ הן
נשמרות להיות תמיד תחת קו האמצעי לבד המחבר הימין והשמאל להיות אחד, באפן שאינו נוטה לא לימין ולא

לשמאל, בסוד עיגול ונקודה שה״ס אורות המאירים רק ממטה למעלה .
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כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר
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אות רכא
זהר

רכא) ואומאה דיתמחון בי״ד דאינון ארבע סרי יומי דפסחא, לקיימא כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. הה״ד.
חג שבעת ימים מצות יאכל.

פירוש מעלות הסולם
רכא) ואומאה דיתמחון בי״ד וכו׳: והשבועה שהערב רב שהם שאור וחמץ, שיתמחו בי״ד, שהם ארבעה עשר יום
דפסח. שכתוב במשנה אור לארבעה עשר בודקין את החמץ. כמ״ש לעיל (תקון י״ג אות כ״ז) וביה אומאה דפורקנא,
הה״ד נשבע ה׳ בימינו ובזרוע עזו, ועוד חי ה׳ שכבי עד הבקר. (עיין לעיל אות קצ״ב במעלת הסולם ד"ה ביאור
המאמר), ופסח ה״ס ימין, ויש י״ד אחרים של מחיית עמלק שהם י״ד דפורים, עיין לעיל בהקדמה (אות ר״צ). לקיים
מה שכתוב, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. זהו שכתוב, (יחזקאל מ״ה כ״א) חג שבעות ימים מצות יאכל,

כלומר החג שמאירים בו י״ד ימים שהם שני שבועות. (עיי״ש בפירוש רש״י).

327

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle



22.2.2018 אור הסולם

https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ותנח התיבה בחדש השביעי

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ותנח
התיבה בחדש השביעי

אות שיח
זהר

שיח) ואלין אינון דאוקרין ימים טובים וחגין. דאינון שנים שנים, תרין יומין. חד דראש השנה. וחד דשבועות, תרין יומין
דפורים שבעה שבעה אלין שבעה יומין דפסחא. ושבעה יומין דסוכות.

פירוש מעלות הסולם
שיח) ואלין אינון דאוקרין וכו׳: ואלו הם המוקירים ימים טובים וחגים, אחד חג ראש השנה שהוא, שני ימים, ואחד חג
השבועות שהוא שני ימים. שני ימים של פורים, י״ד וט״ו. שבעה שבעה, הם שבעה ימים של חג הפסח, ושבעה ימים

של חג הסוכות. וזהו מה שכתוב מכל הח״י כי שנים שנים ושבעה שבעה הם יחד חשבון חי.
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ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ולקחתם לכם ביום הראשון

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר
ולקחתם לכם ביום הראשון

אות שעז
זהר

שעז) ואם היא ירוקא, היא משובחת יתיר, כדיוקנא דהות אסתר ירקרקת, דאתמר בה ותלבש אסתר מלכות.

פירוש מעלות הסולם
שעז) ואם היא ירוקא וכו׳: ואם המלכות שהיא האתרוג ירוק כזהב, היא משובחת יותר, כעין אסתר שהיתה ירקרקת

 
שנאמר בה ותלבש אסתר מלכות. 

פירוש: הארת חכמה שבשמאל המאירה בכל שלימותה בהתלבשות החסדים נקראת זהב, ומאירה בראש ז״א,
ובראשה של המלכות אלא ההפרש שביניהם הוא, שזהב העליון שבראש ז״א נקרא זהב סגור דהיינו שהארת חכמה
סתומה בו, ואינה מאירה כי ז״א הוא תמיד בחסדים מכוסים מחכמה, וזהב של המלכות שבה המקום לגילוי חכמה
נקרא זהב ירקרק וגוון אתרוג שהיא הגוון של גילוי הארת חכמה שבמלכות הנקראת אסתר, ולכן אע״פ שבשעת
הזווג אין ז״א משפיע אל המלכות רק חסדים בלבד, אמנם הגוון הירוק שבה מראה על הארת החכמה שגם היא
נמצאת בה ומלובשת בחסדים, ואינה סתומה כמו בז״א ששם נקראת זהב סגור שהוא סגור מלהאיר, והחכמה שבה
מגולה יותר מבז״א, וכלפי ז״א נחשבת כמגולה, עכ״ז עודה סתום בה, כי אין הארת החכמה מתגלה במלכות גופה

 
אלא במרכבה שלה. (עיין זהר חדש פרשת תרומה אות ל״ב בסולם מאמר זהב ירקרק זהב סגור זהב תחתון). 

וזה אמרו ואם היא ירוקא דהיינו שיש בה הארת חכמה מלובשת בחסדים, שזה מרומז בגוון ירוק כזהב, היא
משובחת יתיר, כי זוהי שלימותה שתאיר בחסדים מגולים בהארת חכמה כדיוקנא דהות אסתר ירקרקת וגוון
האתרוג צריך להיות ירוק כעין גוון הזהב, הנאמר באסתר ירקרקת, ואסתר היא שם המלכות כמו שנאמר בה ותלבש

אסתר מלכות. כמפורש ברע״מ (פרשת תצא אות ב׳) ורוח דקדשא שכינתא הות דאיהי שם דאתלבשת באסתר.
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ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ולקחתם לכם ביום הראשון

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר
ולקחתם לכם ביום הראשון

אות שעח
זהר

שעח) ואתקריאת הדסה, על שם הדס, והדס אית ליה תלת הדסין, לאשתכללא בתלת אבהן.

פירוש מעלות הסולם
שעח) ואתקריאת הדסה על וכו׳: ומלכות שהיא אסתר, נקראת הדסה, על שם הדס, שהוא ז״א, והדס יש לו שלשה

הדסים, שה״ס ג׳ קוים ימין שמאל אמצע, להשתכלל בשלשה אבות, שהם חג״ת.
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ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר יום הכפורים

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר יום
הכפורים

אות תא
זהר

תא) בההוא זמנא דאתקשטת באלין לבושין דכפרה, אתמר בה ותלבש אסתר מלכות. בהון עאלת לפני ולפנים, הה״ד
ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית. ובהון נשאה חן בעיניו ורזא דמלה, וראיתיה לזכור ברית עולם. ומיד י״י שמעה,

י״י סלחה, י״י הקשיבה ועשה אל תאחר.

פירוש מעלות הסולם
תא) בההוא זמנא דאתקשטת וכו׳: בעת ההיא שמתקשטת ומתלבשת באותם לבושים של כפרה, נאמר בה ותלבש
אסתר מלכות, בהם היינו באותם הלבושים נכנסת לפני ולפנים, זהו שכתוב ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית,

והמלך סתם, זה מלכו של עולם. ובהם נשאה חן בעיניו, ומיד ה׳ שמעה ה׳ סלחה ה' הקשיבה ועשה אל תאחר.
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ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר יום הכפורים

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר יום
הכפורים

אות תב
זהר

תב) פורים אתקריאת, על שם יום הכפורים, דעתידין לאתענגא ביה, ולשנויי ליה מענוי לענג. ומה דאיהי שכינתא
אסור ביה נעילת הסנדל, בההוא זמנא אתמר בה, מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב. וענוגא וחדוה וכמה טבין מזומנין

לגבה, ודא יהא בזמנא דפורקנא בעגלא.

פירוש מעלות הסולם
תב) פורים אתקריאת על וכו׳: ונקראת המלכות פורים, על שם אותו האור של סליחה ומחילה וכפרה, של יום
הכפורים, שעתידים להתענג בו בפורים, ולשנות אותו מענוי, הנוהג ביום כפורים, לענג של פורים. ומה שהשכינה
שהיא מלכות, היא אסור בו ביום הכפורים בנעילת הסנדל, שהיא אחד מה׳ ענויים, המקבלת מקו שמאל דבינה. (עי׳
בזהר פרשת תצוה אות קי״ד). בעת ההיא היינו בפורים בשעתו, או בעת הגאולה, בקביעות נאמר בה, במלכות, מה
יפו פעמיך בנעלים בת נדיב. ועונג וחדוה וכמה דברים טובים מזומנים אליה, וזה יהיה בקביעות בעת הגאולה

 
הקרובה. 

פירוש: יש להבחין בין המוחין שבמלכות נוקבא דז״א ביום הכפורים, ובין המוחין שבמלכות בפורים, ובין השלימות של
המלכות בגמר התקון, שתתגלה המלכות דצמצום א׳ שברדל״א, בסוד אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה. כי סוד
סליחה מחילה וכפרה שביום הכפורים, הוא סוד המשכת הארת החכמה, ע״י עליית המלכות לבינה, ונעשתה כמו
הבינה כי התחתון העולה לעליון נעשה כמוהו. ומקבלת הארת החכמה מקו שמאל דאמא, כי אין כפרת העונות אלא
ע״י גילוי אור החכמה, שהוא אור החיים בסו״ה והחכמה תחיה בעליה, וע״כ הבינונים שעשו תשובה זוכים אז לכפרת
עונות, ולחתימה לחיים, אמנם עוד לא נגמר הדבר בשלימות כי זו״ן במקומם ומכש״כ התחתונים, אי אפשר להם
לקבל את אור החכמה בלי חסדים, וזמן המשכת החסדים להלבשת החכמה נמשך כל שבעת ימי הסוכות עד
להושענא רבה ולכן יום הושענא רבה נקבע ליום של מסירת פתקי הדין להוציאם לפועל, כי עד יום הושענא רבה עוד
נמשכת הארת החכמה, ונשלם הארתה עם הלבשתה באורות החסדים ביום זה. ולמחרת ביום שמיני עצרת נעשה

 
זווג זו"ן בשלימות. 

וענין זה מבואר היטב בזהר פרשת אמור (אות רכ״ה) וז״ל ר׳ אבא שלח ליה לר״ש אמר אימתי זווגא דכנסת
ישראל במלכא קדישא שלח ליה וגם אמנה אחותי בת אבי היא אך לא בת אמי ותהי לי לאשה. אתרגיש ר׳ אבא
וכו׳ א״ל רבי חייא לרבי אבא, האי דשלח לקבלך מאי קאמר. אמר, ודאי לאו זווגא דמלכא במטרוניתא דהיינו ז״א
במלכות, אלא בזמנא דנהרא מאבא עלאה, שאז החכמה דאמא מלובשת בחסדים דאבא. וכד אתנהרא מניה, קרינן
לה קדש, דהא מבי אבא נטלי האי, וכדין מזדווגי זו״ן כחדא, וכו׳ ולא בזמנא אחרא, בזמנא דנטלא מבי אבא ולא
בזמנא דנטלא מבי אמא, ויום הכפורים אוכח דאסור בתשמיש המטה בגין דזווגא של ז״א ומלכות, לא אשתכח

 
וכו׳. 

ובזה גבין למה בנעילה של יום הכפורים יכולה המלכות לעלות עם ז״א אל הג״ר דא״א, ובשבת אפילו במנחה אין
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עליה כלל ועיקר לרחל בדיקנא קדישא דא״א, (עי׳ שער הכוונות ענין יוכ״פ דרוש ד׳ ביפה שעה שם שהניח בצ״ע) כי
ענין שני מלכים משתמשים בכתר אחד שה״ס הבחינה הז׳, דהיינו שזו״ן יזדווגו פב״פ בכתר אחד, כי שמוש פירושו
הוא זווג, אי אפשר להיות אלא אחר שתתגלה המלכות דצמצום א׳ הגנוזה ברדל״א, שהיא המ״ן דנוקבא מצמצום א'
הראויה לזווג עם ז״א בקומה שוה. אבל מקודם זה, אין מגולה ברדל״א אלא בחינת יסוד דמלכות דצמצום א', שהם
מספיקים למוחין דזכר שהוא ז״א, שאינו צריך אלא למ״ן זכרים, דהיינו בחינת נוקבא הכלולה בזכר, הנקראת בנימין
הכלול ביוסף, (עיין בלוח התשובות תלמוד ע״ס חלק ט״ו תשובה י״ג) משא״כ המלכות צריכה למ״ן דנוקבא אמיתים,
שהם רק בחינת מלכות לבדה, ואין בחינת מלכות באצילות, אלא מצמצום ב׳ בלבד, הנקראת מלכות דאמא,
שמבחינה זו אין זווג דגדלות, אלא מבחינת התכללות עם העטרא דגבורה דז״א, וכיון שג״ר דנוקבא אינם באים
מחמת המ"ן שלה עצמה, אלא מחמת התכללותה בעטרא דגבורה דז״א, לכן היא נבחנת לקטנה ממנו, כי היא צריכה
אליו להתכללות. הרי שלא יצוייר זווג דגדלות פב״פ בכתר אחד, אלא בעת שתהיה אל המלכות המ״ן דצמצום א',
שעליהם יוצאים המוחין דג״ר, וזה לא יהיה אל הנוקבא בבחינת מ״ן נקבות השייך אל הנוקבא כי היא נגנזה ברדל״א,

 
ולא תתגלה רק לעתיד בסוד ראש פנה. 

ולכן בשבת במנחה שהנוקבא היא במוחין דפב״פ, אי אפשר לה לעלות עם ז״א לג״ר דא״א, דהיינו למדרגת יחידה
ולהשתמש בכתר א׳ מפני שאין לה המ״ן דצמצום א', משא״כ בנעילה ביום כפור, שהנוקבא היא אב״א שפירושו הוא
בלי זווג כנ״ל בזהר פרשת אמור, ע״כ היא יכולה לעלות בקומה שוה עם ז״א עד הכתר שלו. ואנו נצטוינו משום זה על
החמשה עינויים הנוהגים בקו השמאל דאמא, טרם ביאת הקו האמצעי ליחד את הקוים. שה״ס הדינים שיש בעת
הארת חכמה דשמאל בלי חסדים. והנה שורש נשמת מרדכי, הוא סוד בחינת בנימין הכלול ביוסף, (עיין שער הכוונות
ענין פורים) ולכן על ידו היתה תשועת ישראל בזמן ההוא, כי זו״ן היו אז במצב אב״א בקומה שוה עד הכתר, ואין
המוחין ההם מתלבשים במלכות בלי חסדים, ואדרבה אז זמן של דינים וחושך שז״ס הצרה העצומה שהיתה אז
לישראל, אלא מכח הצומות וזעקתם של בני ישראל גרמו שיתפשטו החסדים למעלה, בעת ההיא אל המלכות דרך נס
אשר אז יכולה גם החכמה להתפשט בה, ולכן היתה הארת מרדכי מתפשטת ומאירה לחוץ מיסוד דנוקבא הקבוע
מבחינת צמצום ב', ונעשה הנס והישועה לישראל. וזה מרומז בפסוק ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות וגו', כי
השיג בחינת הלבוש שהוא החסדים שבהם מתלבש אור החכמה, הנקרא עטרת זהב גדולה, כי חסד וחכמה נקראים

 
גדולה. 

וז״ס שאמרו חז״ל (שבת פ״ח.) קימו וקבלו שקימו מה שקיבלו כבר שמתוך אהבת הנס קבלו מאהבה, והענין כי עד
עתה אע״פ שמלכות קבלה מוחין גדולים כמו בבית ראשון שהיו זו"ן פב״פ במדרגה ו', עכ״ז היו המוחין נמשכים
ממלכות דאמא שה״ס צמצום ב' שנקראת יראה, אלא מתוך התכללות במוחין דז״א קבלה מוחין דג״ר, ולא מכח
עצמה, כי מכח עצמה היתה מתוקנת בצמצום ב׳. אבל עתה שנתפשטו החסדים במלכות, בעת היותה במוחין
הגדולים דאב״א, ונתלבשו בה ע״ד המוחין דפב״פ, זה נבחן לקבלת המוחין באהבה שהוא בחינה החסד השבה
להיות חכמה, אשר קבלה כזו לא יארע עוד לפני גמר התקון, אלא אחר שתתגלה המלכות דצמצום א׳ ברדל״א בגמר
כל התקון. וזוהי ההפלאה הגדולה שהיתה אז בימי הפורים, שהיא בסוד מטי רגלין ברגלין, אשר הרגלים של פרצופי
האצילות יסתיימו בשוה עם הרגלים דפרצופי א״ק, שה״ס הכתוב מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב שה״ס המלכות,
שבטרם גמר התקון נמצאים רגלי פרצופי האצילות מסתיימות עם הפרסא שלמעלה מעולם הבריאה, ששם נקודת
הסיום דצמצום ב׳, שה״ס בינה דנה״י דא״ק. אבל בגמר התקון יתבטל הצמצום הב׳ וישובו ג׳ עולמות בי״ע למדרגת
אצילות, ואז יתארכו רגלי פרצופי האצילות עד לנקודה דעולם הזה כמו הסיום רגלים של א״ק, בסו״ה ועמדו רגליו על

 
הר הזיתים, וזה שכתוב בזהר כד מטי רגלין ברגלין ייתי מלכא משיחא. 

וזה אמרו, פורים אתקריאת על שם יום כפורים שבו המשכת הארת החכמה, שה״ס האורות של כפרת עונות,
והחתימה לחיים. דעתידין לאתענגא ביה, ולשנויי ליה מענוי לענג כי בשתא אלפי שני לפני גמר התקון אי אפשר לנו
לקבל את אורות החכמה ממלכות שעולה לבינה, רק ע״י החמשה הענויים שמקבלת מקו השמאל דבינה, שה״ס
הדינים המתלוים עם הארת חכמה דשמאל בלי חסדים, אשר בפורים לשעתו, קבלנו אותם בנס ומתוך אהבת הנס
קימו וקבלו באהבה, והענוי נהפך לענג וכן לעתיד כשתמחה זכר עמלק, ותתגלה המלכות דצמצום א׳ הגנוזה
ברדל״א בסוד ראש פנה, ויתארכו רגלי פרצופי האצילות עד לרגלי א״ק, אז ומה דאיהי אסור ביה נעילת הסנדל, כי
רגלי פרצופי האצילות מסתיימות בחזה שה״ס בינה דנה״י דא״ק בסוד צמצום ב', ואסור לעורר את המנעולא שה״ס
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המלכות דצמצום הא׳, בההוא זמנא אתמר בה מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב שכל הזווגים של העולמות אבי״ע
יהיו על המסך דצמצום א', כמו בא״ק, בסוד מטי רגלין ברגלין ומלכות תקרא בת נדיב, כי על צורת הקבלה שבה,
תשרה צורה של השפעה טהורה וענוגא וחדוה וכמה טבין מזומנין לגבה כי נעשה ראויים לקבל לעצמינו כל הטוב
והעונג והנועם שבמחשבת הבריאה, ועם כל זה נזכה לדבקות עצומה, מחמת השואת הצורה ליוצרה, וכל הרצון

לקבלה יהיה כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו, כי יש לו הנאה ית׳ כשמקבלים ממנו, ודא יהא בזמנא דפורקנא בעגלא.
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אות תג
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תג) ומאן גרם ענוי לשכינתא בגלותא. אלא רזא דמלה, ובכן אבא אל המלך אשר לא כדת, בגין דעאלת בלא בעלה
דאתמר ביה מימינו אש דת למו. דבטילו בה אורייתא, ודא גרם אבודא דבית ראשון ושני, הה״ד וכאשר אבדתי

אבדתי.

פירוש מעלות הסולם
תג) ומאן גרם ענוי וכו׳: שואל ומי הגורם ענויים אל השכינה היינו המלכות, בגלות, ומשיב אלא סוד הדבר מה שכתוב
ובכן אבא אל המלך אשר לא כדת, ומפרש מה זה שלא כדת, משום שבאה בלא בעלה, היינו ז"א לעורר הזווג דפב״פ,
שנאמר בו מימינו אש דת למו, מחמת שחסד שהוא ימין עולה לחכמה. שבטלו בה בגלות את התורה, שה״ס העמוד
האמצעי תפארת העולה לדעת. וזה אבידת בית המקדש הראשון והשני, כמ״ש לעיל בהקדמה (אות ט״ו) כל בית

 
שאין נשמעין בו דברי תורה לסוף תחרב. זהו שכתוב וכאשר אבדתי אבדתי, ב׳ פעמים לרמוז על שני בתי המקדש. 
פירוש: נודע שיש ב׳ מצבים במלכות (פתיחה לפירוש הסולם אות פ״ח) שבמצב א' היא מקבלת מקו שמאל דבינה
בלבד, ואין לה חיבור עם הקו האמצעי, ואינה יכולה להאיר בלי חסדים דימין, עד שמתמעטת וחוזרת להיות לנקודה
תחת ז״א שאז היא מקבלת הכל מז״א שהוא הקו האמצעי הממעט קו השמאל מג״ר דחכמה ומיחדו עם הימין, וכיון
שהארת החכמה נתלבשה בחסדים היא יכולה להאיר, והנה בעת שהחכמה נגלית בקו שמאל בלי ימין היא נגלית
ביחד עם דינים מרובים ועונשים על אלה הרוצים להמשיכה ממעלה למטה, וזה גורם עינוי אל המלכות שאינה יכולה
להאיר, וזה אמרו ומה גרם ענוי לשכינתא בגלותא שאינה יכולה להאיר, אלא רזא דמלה וכו׳ בגין דאעלת בלא
בעלה שה״ס ז״א שהוא הקו האמצעי הממעט את הקו השמאל מג״ר דחכמה לו״ק ומיחדו עם הימין, דאתמר ביה
מימינו שה״ס חסד, אש דת למו שה״ס חכמה דשמאל הנקראת אש דת, המתייחדת עם הימין ושניהם מאירים, בסוד
חג״ת העולים לחב״ד ומוחין דג״ר מאירים לז״א הנקרא תורה. דבטילו בה אורייתא וכו׳ כי בלי התקון של הקו
האמצעי הנקרא אורייתא המייחד ג׳ קוים כאחד בזווג דפב״פ תכף מתקרב הנחש לינוק ולהמשיך החכמה ממעלה

למטה.
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אות תד
זהר

תד) ועם כל דא אע״ג דאעלת בלא בעלה דאיהו ד״ת, עם כל דא עאלת באבהן, דאינון שלשת ימים לילה ויום דאתענת
בהון, ואינון סהדין דעולימתא עאלת ביה למלכא, הה״ד ובזה הנערה באה אל המלך. נערה ודאי באה אל המלך,

דאיש לא ידעה אלא בעלה.

פירוש מעלות הסולם
תד) ועם כל דא וכו׳: ועם כל זה, אע״פ שבאה בלא בעלה שהוא דת, דהיינו בלי תקון של הקו האמצעי שבמצב הב׳,
שאז היא בזווג פב״פ עם ז״א בעלה ומאירה הן בחכמה והן בחסדים. עכ״ז באה באבות, דהיינו שמקבלת תקון, ג׳
הקוים שנקראים אבות. שהם סוד שלשת ימים לילה ויום שצמו בהם, כמ״ש וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו ג׳ ימים
לילה ויום וגו'. והם עדות שהנערה באה אל המלך, זהו שכתוב ובזה הנערה באה אל המלך. נערה ודאי באה אל

 
המלך, שאיש לא ידעה אלא בעלה, היינו ז״א. 

פירוש: סוד המלך סתם הוא מלכו של עולם, דהיינו בינה שהיא כתר לזו״ן שנקראים עולם, בסו״ה עולם חסד יבנה,
היינו שמחסד ולמטה נקרא עולם. ובעת שזו"ן הם במצב הא׳ בסוד שני המאורות הגדולים, ונמשכים המוחין דימין
ושמאל דבינה לזו״ן, אז ז״א לוקח את אורות הימין דבינה, והנוקבא לוקחת האורות דקו השמאל דבינה, ונמצא שז״א
קבל החסדים דימין בלי חכמה, והנוקבא קבלה חכמה דשמאל בלי חסדים, ונודע שאין החכמה יכולה להאיר בלי
חסדים, ונקפאה בה ונעשתה לחושך ולא אור, וזה שאומר לעיל (באות ת״ג) ומאן גרם ענוי לשכינתא בגלותא,
שבאה למצב שאי אפשר לעמוד בו, כנודע בסוד קטרוג הירח, אלא רזא דמלה ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת
בגין דאעלת בלא בעלה וכו׳ כי בהיותם משתמשים בכתר אחד שהוא בינה הנחשבת להם לכתר. נעשה ז״א לחסדים
בלי חכמה, והנוקבא לחכמה בלי חסדים והיא מקבלת חכמה מקו שמאל דבינה שלא ע״י ז״א. וזה נקרא דאעלת בלא

 
בעלה שהחכמה שבה אינה מלובשת בחסדים של ז״א ואינם עומדים בזווג פב״פ. 

והנה נודע שיש ב׳ זווגים להמשכת המוחין דפב״פ אל הזו"ן, א׳ זווג ו״ק דמוחין, שפירושו שאע״פ שהם כלולים
מהארת חכמה, עכ״ז אינם מקבלים אלא חסדים בלבד, וז״ס היחוד של קריאת שמע, ונקרא כניסה לחופה. (עיין זהר
תרומה אות קכ״ו) ב׳ הוא זווג גמור דג״ר ששניהם מאירים הן חכמה והן חסדים, וזה נעשה בתפלת שמונה עשרה
בברכת שים שלום. כי אי אפשר שיהיה זווג של ג״ר גמורים, טרם שיהיה זווג הו״ק דמוחין, כמו חופה שמחויבת
להיות קודם הזווג. ונתבאר שם (אות קל״א) סדר הכניסה לחופה, בסוד המלאך הנקרא בואל, שפירושו בו אל דכתיב
ואל זועם בכל יום, מחמת הדינים של המלכות מקו השמאל ומסך דחירק הנמצא בחזה דז״א ולהיות ששורש
המלכות היא נקודת החזה דז"א לכן היא נפגמת מן הדינים, וכד אתהדרן בני נשא בתיובתא שלימתא אתהדר
שמיה רפא״ל דהא אסוותא אזדמן להו מההוא דינא קשיא (שם אות שפ״ח) כי הם מעלים מ״ן לז״א והוא עולה עם
הדינים שה״ס מסך דחירק ומכריע על ידיהם בין שני הקוים ימין ושמאל שע״י זה יוצאים המוחין בבינה בסוד תלת

 
נפקי מחד ובז״א בסוד חד בתלת קיימא וז״א משפיע אותם בזווג אל המלכות. 
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ונמצא עתה שהדינים נתהפכו ונעשו לזכיות גדולות, שלולא הדינים לא היה ז״א יכול להכריע בין הקוים דימין ושמאל
ולא היו מוחין בבינה, ולא בז״א ולא היה זווג בין ז״א למלכות. וז״ש אתהדר שמיה רפאל דהא אסוותא אזדמן להו,

 
כי הדינים נעשו לגורמי אל המוחין ולגורמי אל הזווג של ז״א ומלכות. 

וזה אומרו ועם כל דא אע״ג דאעלת בלא בעלה דאיהו דת, ואינה עומדת בזווג פב״פ בג"ר גמורים, לקבל הן חכמה
והן חסדים, עאלת באבהן היינו שמקבלת התקון דג׳ קוים שנקראים אבות ונכנסת לחופה לקבל את הו״ק דג״ר שהם
חסדים, דאינון שלשת ימים דאתענת בהון שה״ס המ״ן שהעלו ממסך דחירק שמיעט את קו השמאל מג״ר לו״ק, ע״י
הצומות, וזעקתם, וג״ר נקראים שלשת ימים. ואינון סהדין דעולימתא עאלת ביה למלכא, כי אחר שז״א מעלה אותם
הדינים ומכייע על ידיהם בין הקוים ימין ושמאל והמוחין מתגלים, הרי זה עדות על הדינים שאינם דינים אלא זכיות
גדולות, ועאלת ביה למלכא כי נעשתה לאחד כמו המלך שהוא ז״א. הה״ד ובזה דהיינו ביסוד שנקרא זה, הנערה
שהיא מלכות באה אל המלך שהוא ז״א. (עיין זהר פקודי אות תשצ״ח) נערה ודאי באה אל המלך לקבל ממנו

חסדים. דאיש לא ידעה אלא בעלה, שה״ס הזווג בלחש כמבואר בזהר פרשת תרומה (אות קל״ג).
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ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה הנערה באה אל המלך

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה
הנערה באה אל המלך

אות תה
זהר

תה) וכמה דבערב היא באה נערה בתולה, ודאי הכי נמי בבקר, היא שבה נערה בתולה ודאי. ובה ערב ובקר פעמים
קורין לישראל בעלה, וסהדין עלה, דלא חליפת ליה, היא ובנהא באחרא.

פירוש מעלות הסולם
תה) וכמה דבערב היא וכו׳: וכמו שבערב היא באה אל המלך שהוא ז״א נערה בתולה וחושקת לחסדים שלו, ודאי
הכי נמי בבקר, דהיינו לאחר הזווג שנתמלאה באור החסדים, שבה נערה בתולה ודאי, וחפצה בחסדים של ז״א, ובה

 
ערב ובקר פעמיים בכל יום, קוראים לישראל בעלה שהוא ז״א, ומעידים עליה, שהיא ובניה לא החליפו אותו באחר. 

פירוש סוד ערב, הוא המלכות בעת שמאירה בהארת חכמה, והיא נקראת ערב או לילה מפני שאין הארת החכמה
מאירה אלא עם דינים וחשכות. וז״א נקרא יום או בוקר מפני שהוא מאיר באור חסדים בשפע, והארת החכמה מכוסה
בחסדים, וכשזו״ן מזדווגים זה עם זה, נאמר עליהם הכתוב ויהי ערב ויהי בקר יום אחד דהיינו שאפילו המלכות

 
נהפכת אז לקבלת חסדים והחכמה נעלמת בה כמו הז״א, וע״כ בשעת הזווג נקראת גם היא יום. 

וזה אמרו וכמה דבערב היא באה נערה בתולה דהיינו שממעטת את עצמה, בסוד מיעוט הירח, שנאמר בה לכי
ומעטי את עצמך, מלהיות בשוה עם ז״א, ולקבל הארת חכמה מקו שמאל דבינה כמו שז״א מקבל חסדים מקו ימין של
בינה, אלא שתרד למטה מכל מדרגת הז״א ולקבל כל אורותיה מז״א בעלה, הכי נמי בבקר דהיינו בעת שמקבלת
הארת הזווג מז״א שבה נערה בתולה ודאי ומעלמת על הארת החכמה ונהפכת לקבל חסדים בסוד יום אחד של
ז״א. ובה ערב ובקר פעמים קורין לישראל בעלה, ומעלים מ״ן אליו, שיעלה ויכריע בין ב׳ הקוים ימין ושמאל דבינה,
ויגרום יציאת ג׳ המוחין חב״ד בבינה, ויקבלם לעצמו, וישפיעם אל המלכות, וסהדין עלה דלא חליפה ליה היא ובנהא
באחר כי אחר שרואים את המוחין הגדולים המתגלים בעולמות ע״י הדינים אז מתבטלים הדינים ואינם והם נחשבים

כזכיות גדולות, ואין רשות אחרת בעולם אלא אחד.
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ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה הנערה באה אל המלך

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה
הנערה באה אל המלך

אות תו
זהר

תו) ובגין דא ישראל אמרין בכל יומא, שמע ישראל י״י אלקינו י״י אחד. שמ״ע אח״ד: ש״ם א״ח ע״ד. א״ח נטיר לה.
בגין דאח לצרה יולד.

פירוש מעלות הסולם
תו) ובגין דא ישראל וכו׳: ומשום זה ישראל, אומרים בכל יום שמע ישראל ה' אלקינו ה׳ אחד, כדי להעלות מ״ן אל
הזווג הנ״ל, שמ״ע אח״ד, נוטריקון ש״ם שהוא מלכות, א״ח שהוא ז״א ע״ד, הוא נעשה לעדות, שהדינים אינם אלא
הכנה וגורמים אל הזווג, ובזה, א״ח שהוא ז״א שומר את המלכות, מן הסטרא אחרא שלא תאחז בה, משום דאח

לצרה יולד, בסו״ה וממנה יושע שהצרה גורמת אל הישועה.

338

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle



22.2.2018 אור הסולם

https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה הנערה באה אל המלך

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה
הנערה באה אל המלך

אות תז
זהר

תז) ועליה אתמר, אתה סתר לי, ברוך אתה בבואך יהודה אתה יודוך אחיך, בגין דביה יקו״ק וביה ד׳. ביה איהי
נטירא.

פירוש מעלות הסולם
תז) ועליה אתמר אתה וכו׳ ועל ז״א המאיר את המוחין דחסדים אל המלכות נאמר אתה סתר לי, המסתירה ומגין
עליה מן החצונים ברוך אתה בבואך, כי אורות החסדים נקראים ברכה. יהודה אתה יודוך אחיך, משום שבו היינו בשם

 
יהודה, יש שם הוי״ה, ובו ד׳, בו היא נשמרת. 

פירוש: אותיות יה״ו של יהודה ה״ס חג״ת דז״א, ואותיות ד׳ ה׳ ה״ס ב׳ המצבים של המלכות, כי במצב א׳ שהיא תחת
שליטת החכמה ואינה יכולה להאיר נקראת ד׳ מלשון דלה ועניה, משום שאינה יכולה להאיר בלי חסדים, וכשהיא
מתחברת עם הדכר נעשית ה', ומשלמת את יה״ו לשם הוי״ה. וז״ס יהודה דביה הוי״ה וביה ד׳, ביה איהי נטירא
שהחכמה מתלבשת בחסדים עיין בסבא דמשפטים (אות קפ״ו קפ״ז) וז״ל: יהודה אתה יודוך אחיך, היינו דאמרין
ברוך אתה, איהו ברוך ואיהי אתה. כי בעת שיסוד דז״א משפיע חסדים אל המלכות נקרא הוא ברוך ומלכות נקראת
אתה, כי שם אתה רומז על חסדים בסו״ה אתה כהן. תח) ועליה אתמר ויהי וגו': ועליו היינו על ז״א נאמר ויהי אומן
את הדסה, הוא האומן שלה, המשפיע לה חסדים להלביש החכמה שלא תאיר רק ממטה למעלה, והיא היינו מלכות
היא אמונה שלו המאירה בתקון של קו האמצעי, ולא כטבעה שהיא המשכת החכמה ממעלה למטה, וזהו שנאמר
כאשר היתה באמנה אתו. ולא נגע בה נכרי שהוא אחשורוש, דהיינו הקליפה הרוצה להמשיך הארת ג״ר שהיא הראש
ממעלה למטה, בסוד שאמרו ז"ל כל שזוכרו אומר אח לראשו. (מגילה י״א) משום שאח שהוא ז״א עמה, והוא

הסתיר אותה ממנו.
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ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה הנערה באה אל המלך

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה
הנערה באה אל המלך

אות תח
זהר

תח) ועליה אתמר ויהי אמן את הדסה, הוא אומן דילה, ואיהי אמונה דיליה. ודא איהו דאתמר כאשר היתה באמנה
אתו, ולא נגע בה נוכראה דאיהו אחשורו״ש. בגין דאח עמה ודאי, ואיהי סתר לה מניה.

פירוש מעלות הסולם
תח) ועליה אתמר ויהי וגו': ועליו היינו על ז״א נאמר ויהי אומן את הדסה, הוא האומן שלה, המשפיע לה חסדים
להלביש החכמה שלא תאיר רק ממטה למעלה, והיא היינו מלכות היא אמונה שלו המאירה בתקון של קו האמצעי,
ולא כטבעה שהיא המשכת החכמה ממעלה למטה, וזהו שנאמר כאשר היתה באמנה אתו. ולא נגע בה נכרי שהוא
אחשורוש, דהיינו הקליפה הרוצה להמשיך הארת ג״ר שהיא הראש ממעלה למטה, בסוד שאמרו ז"ל כל שזוכרו

אומר אח לראשו. (מגילה י״א) משום שאח שהוא ז״א עמה, והוא הסתיר אותה ממנו.
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ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה הנערה באה אל המלך

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה
הנערה באה אל המלך

אות תט
זהר

תט) במאי סתיר לה מניה, בנקודה, דאיהי קוצא דאת ד׳ מן אחד, א״ח נטיר ד', דלא יתקריב לגבה אחר. הה״ד אני י״י
הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן. והאי נקודה איהי אות ברית, דבה אשתלים א״ח לעשר. ובה אתעביד י׳.

פירוש מעלות הסולם
תט) במאי סתיר לה וכו׳: שואל במה הסתיר אותה, ממנו, ומשיב, בנקודה שה״ס המסך שבקו האמצעי, שהיא הקוץ
של אות ד' דאחד, ובאור החסדים המשפיע לה ע"י הנקודה נעשה א״ח שהוא ז״א הכולל תשע ספירות שהם בחשבון
א״ח שומר ד', שהיא המלכות, שלא יקרב אליה אחר היינו הסט"א שנקראאל אחר. זהו שכתוב אני ה׳ הוא שמי וכבודי
לאחר לא אתן. ונקודה זו היא אות ברית, היינו יסוד שה״ס הקו האמצעי שבו המסך דחירק הממעט את ג״ר דשמאל
שהן כל כחו של יצה״ר. שבה היינו עם המלכות המתייחדת בז״א נשלם א״ח שהוא ז״א הכולל תשע ספירות כחשבון
א״ח, לעשר ספירות. ובה, היינו במלכות נעשה ונשלם ז״א לי׳ אותיות של הוי״ה דמ״ה דאלפי״ן שהם: יו״ד ה״א וא״ו

 
ה״א. 

פירוש: האותיות שהן הכלים אל האורות, נחלקות לג׳ מדרגות בדרך כלל, שהן: בינה, ז״א, מלכות. כי למעלה מבינה
אין כלים, וכ״ב אותיות שבבינה הן האותיות הגדולות שבתורה, כמו ב׳ של בראשית. וכ״ב אותיות שבז״א, הן סתם
האותיות הרגילות. וכ״ב אותיות שבמלכות, הן האותיות הקטנות, כמו א׳ של ויקרא. ועל דרך זו הן נחלקות בפרטות
לשלש מדרגות בינה וזו״ן, כי כל מדרגה מהן כלולה מבינה וזו"ן, ולכן יש כ״ב אותיות בכל אחת מהן, שהן ג׳ דרגות:
יחידות, עשרות, ומאות. שיחידות מן א' עד ט' הן ט״ס של בינה. ועשרות מן י׳ עד צ' הן תשע ספירות דז״א. ומאות
שהן אותיות ק״ר ש״ת, הן ממלכות. ולכן אין במלכות רק ד׳ אותיות כי היא אינה תופסת אלא ד׳ ספירות של ז״א

 
מחזה שלו ולמטה, שהם נהי״מ. (עיין בהקדמת ספר הזהר אות כ״ב בסולם מאמר אותיות דרב המנונא סבא). 

ונמצא שאות ד׳ שבמלכות בה מתחילות ז״ת דבינה, כי אב״ג הן ג״ר דבינה, ומד' ואילך עד ט׳ הן ו״ק דבינה
שבמלכות. וסוד ד׳ זו מורה על בחי' העוני והדלות שבמלכות בכללה, דלית לה מגרמה כלום, אלא ממה שבעלה
שהוא ז״א נותן לה. ומדתה זו נרשמת באות ד׳ שלה, כי במילואה היא דלת מלשון דלות ועניות, ויש לאות ד׳ בחי׳
זוית בולטת בצד הימין של גגה, שזה מורה על בליטת החסדים שבה, שלוקחת מן אות ג׳ שלפניה, שג׳ זו היא מג״ר
דבינה שלה, המקבלת מבחינה שכנגדה בז"א, והוא מקבל מבחינת בינה דבינה שהיא הבחינה שכנגד בינה שלו,
ששם החסדים הם בשפע רב, ולכן נקראת ג׳ מלשון גומל חסדים (שבת קד.) כי גומל חסד עם ד', שאין לה משלה

 
כלום, ומשפעת לה חסדים בשפע, ובליטת החסדים היא נרמזת בקוץ הבולט בצדה הימנית של הד׳. 

אמנם הלעומת של מלכות דקדושה, הוא נרגן מפריד אלוף שה״ס דל גאה ואינה רוצה לקבל מן הג׳ ולהכנע אליה,
אלא מתיימרת להיות ראש בגאוה גדולה שעי״ז נמחק הקוץ של הד' שהוא רומז אל החסדים שבה הבולטים, ונעשתה
דל ורש, כי מחיקת הזוית מן ד' עושה אותה לצורת ר׳ שפירושה רש שז״ס הכתוב במלכותו נולד רש (קהלת ד׳)
והיחוד של ז״א ומלכות דקדושה הוא בסוד אח״ד כי אותיות א״ח הן תשע ספירות של ז״א, והוא משפיע מן ג׳ דבינה
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אל ג׳ דמלכות, שעל ידי זה נעשה המלכות בסוד ד׳ בקוץ בולט הרומז על החסדים שבה בשפע. 

וזה אמרו במאי סתיר לה מניה, שלא נתן כח למלכות דסט״א להתאחז בה בנקודה דאיהי קוצא דאת ד׳ מן אחד,
הרומזת על החסדים הנותן לה בשפע גדול, ובזה א״ח נטיר ד' ונעשים זו״ן לבשר אח״ד ביחוד גמור. דלא יתקריב
לגבה אחר למחוק הנקודה הבולטת בחסדים ולעשות מד׳ ר׳ שאז נעשה מאחד אחר. ואלהים אחרים נאחזים בזו״ן

דקדושה, הה״ד אני ה׳ הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן וכו׳.
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה הנערה באה אל המלך

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה
הנערה באה אל המלך

אות תי
זהר

תי) ומאן דמשקר בברית מילה, גרים לאסתלקא מיניה שכינתא דאיהי יחודא דקב״ה, ושליט עליה ש״ד, דאיהו אחר.
דאיהי ודאי י׳ דשדי, איהי קוצא מן ד׳ דאחד, ואם משקר, אעבר קוצא מן ד׳ מן אחד, ואשתאר אחר. ובגין דא אמר

קרא ולא תשתחוה לאל אחר וגו'.

פירוש מעלות הסולם
תי) ומאן דמשקר בברית וכו׳: ומי שמשקר בברית מילה, שה״ס היסוד, שהוא הקו האמצעי שלמטה מחזה, המתייחד
עם המלכות, גורם שהשכינה שהיא המלכות המתייחדת עם הקב״ה שהוא ז״א, מסתלקת ממנו, ושולט עליו ש״ד
(עיין זהר פרשת ואתחנן בסולם מאמר המזוזה) שהוא אל אחר, שודאי היא כי י׳ של שם שדי היא הקוץ מן אות ד׳
דאחד, כי שניהם רומזים על החסדים שז״א משפיע אל המלכות ואם הוא משקר ופוגם ביסוד, העביר הקוץ של ד׳

דאחד, ונשאר אחר, ומשום זה אמר הכתוב, ולא תשתחוה לאל אחר וגו'.
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה הנערה באה אל המלך

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה
הנערה באה אל המלך

אות תיא
זהר

תיא) ובההוא זמנא דשלטא על בר נש שד דאיהו אל אחר, איהו משתעבד ביה בכל מיני ענויין. וחובא דא, גרים
לישראל לאשתעבדא בהון אומין דעלמא.

פירוש מעלות הסולם
תיא) ובההוא זמנא דשלטא וכו׳: ובעת ההיא ששולט על האדם, השד, שהוא אל אחר, הוא משעבד בו, בכל מיני

ענויים. וחטא זה של פגם הברית, גרם לישראל שאומות העולם משעבדים בהם.
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה הנערה באה אל המלך

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה
הנערה באה אל המלך

אות תיב
זהר

תיב) ומאן דנטיר אות ברית בכל אתר דאיהי, בין בברית מילה, בין בשבת ויומין טבין. קב״ה נטיר ליה בגינה בכל
אתר, ומכסי עלוי משנאוי, כגוונא דמשה, דאתמר ביה בצל שדי יתלונן.

פירוש מעלות הסולם
תיב) ומאן דנטיר אות וכו׳: ומי ששומר אות ברית, וגורם היחוד של זו״ן, בכל מקום שהיא, היינו המלכות מאירה, בין
במצות ברית מילה, בין בשבת וימים טובים, הקב״ה שהוא ז״א, המתייחד עמה, שומר אותו בכל מקום בשבילה,
ומכסה עליו משונאיו, כמו שהיה במשה, שנשמר מפרעה ע״י נהירו דשכינתא דנהיר ביה, (עיין זהר שמות אות קפ״ו
קפ״ז. ואות קצ״ח ובמסכת סוטה יא: שראתה עמו שכינה ותחמול עליו) שנאמר בו באדם זה הגורם במעשיו הטובים
ליחוד זו״ן, בצל שדי יתלונן. כי זוכה להמשיך אות י׳ לאותיות שד, ונעשה הצירוף לשם קדוש שהוא שדי. והדינים

הנרמזים באותיות ש״ד נהפכים לרחמים. (עיין בזהר פרשת ואתחנן בסולם מאמר המזוזה).
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https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה הנערה באה אל המלך

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה
הנערה באה אל המלך

אות תיג
זהר

תיג) וכגוונא דאסתר, דסתיר לה מאחשורוש, דאיהו ערל וטמא. ושוי באתרא שנית בדיוקנא דילה, הה״ד כל אשר
תאמר וגו׳. בערב היא באה ובבקר היא שבה אל בית הנשים שני. ואיהו נטיר לה מהמן הרשע, הה״ד מצר תצרני,

דאיהו צר ואויב.

פירוש מעלות הסולם
תיג) וכגוונא דאסתר דסתיר וכו׳: וכעין אסתר שהסתיר אותה הקב״ה, מאחשורוש, שהוא ערל וטמא, ושם במקומה
שניה היינו שדה, כצורתה של אסתר, זהו שכתוב כל אשר תאמר וגו', בערב היא באה ובבקר היא שבה אל בית
הנשים שני דהיינו השידה שנתנה לו במקומה, (עיין פרשת תצא אות ז' ברעיא מהימנא) והוא היינו הקב״ה, שמר

אותה מהמן הרשע, זהו שכתוב מצר תצרני שהוא צר ואויב.

347

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle

HOME
Rectangle



22.2.2018 אור הסולם

https://pub.netisapp.com/orhasulam/ 1/1

https://pub.netisapp.com/orhasulam/
ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה הנערה באה אל המלך

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה
הנערה באה אל המלך

אות תיד
זהר

תיד) ובגין האי קנאה דכסי קב״ה באות דיליה על אסתר, דאיהי קדושה דיליה, דלאו איהי קדושה פחות מעשרה,
אתלבשו עשרה כתרין תתאין, בעשרה בנין דהמן, דתמן אל אחר, דהמן אמר ועשרת אלפים ככר כסף אשקול וגו׳,

וכלא לנטלא נוקמא מאסתר ואומתה, דאתמר בה ותלבש אסתר מלכות.

פירוש מעלות הסולם
תיד) ובגין האי קנאה וכו׳: ומשום קנאה זו, שקנאה הסט״א, על זה שכסה הקב״ה, באות שלו שהוא יסוד על אסתר,
שהיא מלכות והסתיר אותה, מאחשורוש, שהיא הקדושה שלו, הנשלם על ידה בעשר ספירות (כנ״ל אות תת״ט, עיין
רעיא מהימנא פרשת פנחס אות תר״ג ואות תתל״ט) כי אין היא קדושה פחות מעשרה (מגילה כג:) התלבשו עשר
הספירות התחתונות, של הקליפות, שהם הלעומת של עשר הספירות דקדושה, בסו״ה זה לעומת זה עשה האלקים.
בעשרת בני המן, ששמה ההשראה של אל אחר, והמן אמר ועשרת אלפים ככר כסף אשקול וגו', והכל כדי לקחת

נקמה מאסתר ועמה, שנאמר בה ותלבש אסתר מלכות.
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ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה הנערה באה אל המלך

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא חד ועשרין / מאמר ובזה
הנערה באה אל המלך

אות תטו
זהר

תטו) וקב״ה מסר לון בידהא ובידא דאומתה, ותלו אותו ואת בניו על העץ. ואיהו עבד עץ גבוה נ׳ אמה, וקב״ה נטיל
נוקמא מניה ומבנוי בשכינתא עלאה, דמחאת למצראי חמשים מכות.

פירוש מעלות הסולם
תטו) וקב״ה מסר לון וכו׳: והקב״ה מסר אותם את המן ובניו, בידיה של אסתר וביד עמה ותלוי אותו ואת בניו על
העץ. והקב״ה לקח נקמה ממנו ומבניו, בהשכינה העליונה היינו בינה, שבה הכה, למצרים חמשים מכות. (עיין תקונים

זהר חדש צ״ט ד׳ ובזהר פרשת יתרו אות ש״צ).
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ספר הזהר / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא עשרין ותרין / מאמר שימני כחותם זה תפילה

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תיקוני זהר עם פירוש מעלות הסולם עד תיקון כג / תקונא עשרין ותרין / מאמר
שימני כחותם זה תפילה

אות ע
זהר

ע) שימני כחותם: דא צלותא, דבה איהו חקיק ורשים ח״י עלמין, בתמני סרי ברכאן דצלותא, ודא איהו רשימו דחותמא
בפתקא, דאיהי אורייתא. גליפו דאתוון דחותמא, דא צדיק ח״י עלמין. חותמא: דא עמודא דאמצעיתא, דאיהי קריאת

שמע.

פירוש מעלות הסולם
ע) שימני כחותם דא וכו׳: פירוש אחר, שימני כחותם, זו התפלה, היינו מלכות, שבה הוא חקוק ורשום ח״י העולמים
שהוא יסוד בשמונה עשרה ברכות שבתפלה. כי ע״י הצדיק שהוא יסוד דז״א, נעשה הזווג של ז״א ומלכות דגדלות,
שה״ס שמונה עשרה ברכות שבתפלת העמידה. וזהו הרשימה של החותם בפתק, שהיא התורה, דהיינו מלכות
שנקראת תורה שבעל פה. החקיקה של אותיות החותם, זה צדיק ח״י העולמים שהוא יסוד. החותם בעצם, זה עמוד

 
האמצעי, שהוא ז״א, הנקרא הוי״ה, שהוא היחוד של קריאת שמע. 

פירוש: יש ב׳ זווגים להמשכת מוחין לזו״ן: א׳, זווג דו״ק דמוחין, שפירושו שאע״פ שהם כלולים מהארת חכמה, עם כל
זה, אינם מקבלים אלא חסדים לבד, וז״ס היחוד של קריאת שמע. ב׳, הוא זווג גמור דג״ר, ששניהם מאירים הן
חכמה והן חסדים, וזה נעשה בתפלת שמונה עשרה. והנה היחוד שבקריאת שמע הוא בבחינת חרבו של הקב"ה,
לכרות ראש הסט״א, מחמת שהיחוד עוד אינו בשלימות דהיינו בבחינת ג״ר. אבל ביחוד זו״ן שבתפלת שמ״ע כבר כלו
כל המלחמות וזה מבואר ברע״מ (פרשת שופטים אות ד׳) בק״ש הוי״ה חרבא דקב"ה, עלה אתמר רוממות אל
בגרונם וחרב פיפיות בידם. בצדיק ח״י עלמין כליל ח״י ברכאן, דביה אדנ״י שפתי תפתח, ופי ביה עאל חרבא

 
בנרתיקה וחמת המלך שככה, ומתחברין תרין שמהן יאהדונה״י. עיי״ש בסולם. 

וזה אמרו חותמא דא עמודא דאמצעיתא דאיהי ק״ש. שהיחוד הוא רק להשפעת חסדים, שע״י הזווג שנעשה על
המסך דחירק דז״א להמשכת חסדים, הכריע בין הקוים ימין ושמאל דבינה, ויצא שם ג׳ מוחין חב״ד, בסוד תלת נפקי
מחד שהוא ז״א הנקרא ישראל שעלה לבינה, ומתוך שז״א גרם גילוי ג׳ מוחין חב״ד בבינה זכה גם הוא בהם, כי כל
שיעור אור שהתחתון גורם לעליון זוכה שיאיר גם בהתחתון, בסוד חד בתלת קיימא (זהר בראשית א׳ אות שס״ג)

 
ולכן נקרא ז״א חותם המוחין. 

והנה בעת שמלכות מקבלת מקו שמאל דבינה שהוא חכמה בלי חסדים, נעשית גם היא מרוחקת מז״א, שה״ס ימין
והיא אז חשך ולא אור, כי החכמה שבה לא תוכל להאיר בלי חסדים. ותקון לזה הוא כמו שנתבאר אצל היחוד דימין
ושמאל דבינה, שקו האמצעי מעורר המסך דחירק שע״י הוא ממעט הג״ר דחכמה דשמאל, שעי״ז נכנע השמאל
ומתיחד עם הימין, וכלפי מלכות נבחן יסוד לקו האמצעי, וגם הוא ע״י מסך דחירק שבו ממעט את ג״ר דחכמה מן
המלכות, ומתרצה להזדווג עם ז״א שהוא ימין, וזה אמרו גליפו דאתוון דחותמא דא צדיק ח״י עלמין כי מיעוט זה
דג״ר דחכמה מן המלכות שעושה היסוד נקרא בשם גליפו או כריה וחפירה, בסוד הכתוב באר חפרוה שרים כרוה
נדיבי עם, וזה מב׳ טעמים: א׳ כי מלכות היתה שלמה בהארת חכמה, ובא יסוד וגליף בה ועשה בה חסרון ג״ר
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דחכמה. ב׳, כי בעוד שמלכות דבוקה בקו שמאל דבינה, והיא בחכמה בלי חסדים אע״פ שהיא שלמה בפני עצמה
בחכמה, עכ״ז אינה יכולה להאיר כלום אל התחתונים, כי אין חכמה מאירה בלי חסדים, וכל עוד שהיא דבוקה בקו
שמאל דבינה, אין לה בית קבול לקבל חסדים מז״א בכדי שתוכל להאיר אל התחתונים, ונמצא שעי״ז שיסוד מיעט את
ג״ר דחכמה שבה קנתה בית קבול לקבל חסדים מז״א ונתרצה להזדווג עמו, ולכן נבחן מיעוט זה שעשה היסוד כמו
כריה במלכות ועושה בית קבול, וזה אמרו ודא איהו רשימא דחותמא בפתקא דאיהי אורייתא שע״י הזווג של יסוד
ומלכות בתמני סרי ברכאן דצלותא, בזווג גמור דג״ר שאז מאירה המלכות הן בחכמה והן בחסדים, אז היא נקראת

תורה שבעל פה, שע״י מתגלים ונמשכים כל המוחין אל התחתונים.
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אות יא
זהר

יא) ומשה אתמר ביה של נעליך מעל רגליך, דא בהפוכא דאחרנין, דלא צריך לאתחזיא קדם שכינתא בקליפה, ורזא
דמלה כי אין לבא אל שער המלך בלבוש שק, ולגבי אבהן לא אתחזיא אלא בנעלים, הדא הוא דכתיב מה יפו פעמיך
בנעלים בת נדיב, אבל לגבי משה בלא כסויא כלל, ורזא דמלה וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא״ל שד״י, ושמי

יהו״ה לא נודעתי להם, ומשה אתמר ביה ואמרו ל״י מ״ה שמ״ו מ״ה אמר אלהם.

תרגום
יא) ומשה אתמר ביה וכו'. ומשה נאמר בו של נעליך מעל רגליך. זה בהיפוך האחרים, שלא צריך להראות לפני
השכינה בקליפה. וסוד הדבר כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ולגבי האבות לא נראתה אלא בנעלים, זה הוא
שכתוב מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב. אבל לגבי משה בלי כסוי כלל. וסוד הדבר וארא אל אברהם אל יצחק ואל

יעקב בא״ל שד״י ושמי י״י לא נודעתי להם. ומשה נאמר בו ואמרו ל״י מ״ה שמ״ו מ"ה אמר אלהם.
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אות ח
זהר

ח) ועוד והאדם ידע, כגון ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, הכי אדם ידע דגרים אפרשותא בין קודשא בריך הוא ובין
שכינתיה, דאדם חאב במחשבה, וחוה חאבת במעשה, בההוא אתר דאתמר ביה ישראל עלה במחשבה, בההוא אתר
דאתנטל נשמתיה בארח אצילות תמן חאב, וחוה במעשה דיליה, דאיהי כח דיליה כ״ח אתוון דמעשה בראשית, וכלא

חכמ״ה כ״ח מ״ה.

תרגום
ח) ועוד והאדם ידע וכו׳. כגון ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. כך אדם ידע שגרם הבדלה בין הקדוש ברוך הוא ובין
שכינתו, שאדם חטא במחשבה, וחוה חטאה במעשה, באותו מקום שנאמר בו ישראל עלה במחשבה, באותו מקום
שניטלה נשמתו בדרך אצילות, שם חטא. וחוה במעשה שלו, שהיא כח שלו כ״ח אותיות של מעשה בראשית. והכל

חכמ״ה כ״ח מ״ה.
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אות לו
זהר

לו) זכאה מאן דאיערע בשעתא דאתברי משית ימי בראשית, דכל נשמתא אית לה עת וזמן בגלגולא, כמה דאמר
קהלת לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים, ודא שכינתא תתאה דאיהי זמן ועדן לכל ספירה וספירה, ולכל גלגולא
וגלגולא, ואיהי עדן ועדנין ופלג עידן, עידן דכל עדנין שפיר, מאי ופלג עידן, אלא כגון פלג המנחה, בשמאלא אתפלגת
לדינא, ובימינא לרחמי, בעמודא דאמצעיתא אשתלימת, וכד אתפליגת בימינא ושמאלא אתמר בה לאסתר מה
בקשתך עד חצי המלכות ותעש, ואיהו כ״ח יהו״ה, פלגו דילה יד ימין, ופלגו דילה יד שמאל, ולקבל תרוייהו אדכר

קהלת בה כ״ח זמנין עת.

תרגום
לו) זכאה מאן דאיערע וכו׳. זכאי מי שפגש בשעה שנבראה מששת ימי בראשית, שכל נשמה יש לה עת וזמן בגלגול,
כמו שאמר קהלת לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים, וזו שכינה תחתונה שהיא זמן ועת לכל ספירה וספירה, ולכל
גלגול וגלגול, והיא עת ועתים וחצי עת, עת של כל עתים יפה, מהו וחצי עת, אלא כגון חצי המנחה, בשמאל נחלקת
לדין, ובימין לרחמים, בעמוד האמצעי נשלמת, וכאשר נחלקת בימין ושמאל נאמר בה לאסתר [ו]מה בקשתך עד חצי
המלכות ותעש, והיא כ״ח יהו״ה, חצי שלה יד ימין וחצי שלה יד שמאל, וכנגד שניהם הזכיר קהלת בה כ״ח פעמים

עת.
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אות קפ
זהר

קפ) דבר אחר והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין, ידע ודאי כגון ומרדכי ידע, אית ידיעה לטב ואית ידיעה
לביש, בזמנא דאולידת לקין ידע את כל אשר נעשה ההוא זוהמא, ועד ההוא אתר דמטי ואתפשט ההוא זוהמא בכל
דרין, ותלת גלגולי, עלייהו אתמר הן כל אלה יפעל א״ל פעמים שלש עם גבר, בתר דיתגבר ביצריה דלא עביד חטאה.
והאי ידיעה דקין איהו דאתגלי ליה עד ההוא אתר דאתפשט, דעליה אתמר כי משרש נחש יצא צפע, בגין דאיהו
משרש נחש דאטיל זוהמא בחוה, מלאך המות דגרים מיתה לאדם ולכל דרין דיליה, הכי, האי דרכיה לקטלא, ובגין דא

קטיל להבל.

תרגום
קפ) דבר אחר והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין וכו'. ידע ודאי כגון ומרדכי ידע. יש ידיעה לטוב ויש
ידיעה לרע. בזמן שהולידה את קין ידע את כל אשר נעשה אותה זוהמה. ועד אותו מקום שמגיעה ומתפשטת אותה
זוהמה בכל דורות. ושלשה גלגולים, עליהם נאמר הן כל אלה יפעל א״ל פעמים שלש עם גבר. אחר שיתגבר על יצרו
שלא עושה חטא. וזו הידיעה של קין היא שהתגלתה לו עד אותו מקום שמתפשט. שעליו נאמר כי משרש נחש יצא
צפע. מפני שהוא משרש נחש שהטיל זוהמה בחוה. מלאך המות שגרם מיתה לאדם ולכל דורות שלו, כך, זה דרכו

להרוג. ומפני זה הרג את הבל.
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אות קע
זהר

קע) צואר על כלהו אימא עלאה, מוחא אבא, ודא וביה נביעו דאילנא, דמקורא דיליה אתקרי אין סוף, עלין דאילנא
אינון קווצותיו, עלייהו אתמר ראשך עליך ככרמל, כלהו ירוקין, דהכי צריכא שערא דאתתא דאיהי ברתא דמלכא למהוי

ירוק כשבעה מיני דהבא, ואתרוג איהי ירוקא, ואסתר מתמן הות ירקרוקת.

תרגום
קע) צואר על כלהו וכו׳. צואר על כולם אימא עליונה. מוח אבא. (וזה) ובו נביעת האילן. שהמקור שלו נקרא אין סוף.
עלי האילן הם קווצותיו. עליהם נאמר ראשך עליך ככרמל. כולם ירוקים. שכך צריך שער של אשה שהיא בת המלך

להיות ירוק כשבעה מיני זהב. ואתרוג הוא ירוק, ואסתר משם היתה ירקרוקת.
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ספר הזהר / תוספות לזהר חלקים ב' ג' עם פירוש מעלות הסולם / תוספות לזהר חלק ב' / מאמר הכפרת וב׳ הכרובים

כתבי תלמידי בעל הסולם / הרב ברנדווין / תוספות לזהר חלקים ב' ג' עם פירוש מעלות הסולם / תוספות לזהר חלק ב' / מאמר
הכפרת וב׳ הכרובים

אות קצו
זהר

קצו) ושמא דיליה אקרי זהב ירקרק, ורזא דא אוקמוה חברייא, אסתר ירקרוקית היתה, גוון אתרוג, וכלא חד. זהב דא,
איהו רישא בסתימו, אע״ג דאיהי באתגליא לגבי זהב עלאה, עד דיתמשכא ושריא לרישא דגבריאל, כמה דאוקימנא.

ובג״כ כלא איהו ברזא עלאה, ואתמשכא ההוא רזא לתתא, כולא כגוונא חד.

פירוש מעלות הסולם
קצו) ושמא דיליה אקרי וכו': תחילת המאמר הוא בזהר תרומה (אות ת״ג) מה בין האי להאי, וכו' מה בין זה לזה, בין
הראש שעל ז"א לבין הראש של המלכות, כי שניהם נקראים זהב. ומשיב זהב העליון שעל ז״א הוא בסוד סתום, ושמו
הוא זהב סגור, כי הוא סגור וסתום מן העין שאינה שולטת בו. זהב התחתון של המלכות, הוא בגלוי יותר, ושמו נקרא
זהב ירקרק, וז״ס שהעמידו החברים אסתר ירקרקת היתה, (מגילה יג.) דהיינו גוון של אתרוג, והכל אחד, גוון אתרוג
וגוון זהב הם אחד. זהב זה של המלכות ראשו הוא בסתום, אע״פ שהוא נבחן שהוא בגלוי כלפי זהב העליון, שהוא
ז״א. עד שנמשך ושורה לראש של גבריאל כמו שהעמדנו. ומשום זה הכל הוא בסוד עליון, בסוד ז״א, ונמשך הסוד

ההוא למטה, למלכות ולגבריאל הכל באפן אחד. עי׳ פירוש הדברים בסלם ז״ח פרשת תרומה אות ל״ב.
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