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 3  סודות של שבת    

  ויקהל

  של שבת סודות
  ]רזין דשבת[

יצא איש ממקומו ביום יאל , כתוב) רלט
, פירושו ממקום הראוי ללכת, ממקומו. השביעי

ברוך , ש"כמ. ואלפיים אמה שלה, מחוץ לכל העיר
אשר אתה , כי המקום, וכתוב. ממקומו' כבוד ה

, המלכות, דוע יש למעלהכי מקום י. עומד עליו
שנודע בו כבוד העליון של , וקוראים לו מקום

כ אזהרה היא לאדם "וע. המלכות, מעלה
צא ישלא י, המתעטר בעטרה הקדושה שלמעלה

ולא . הוא מחלל שבת, צא ממנוישאם י. מהמקום
ללכת חוץ מאלפיים , ולא ברגליו, בידיו בעבודה

  .כל אלו הם חילול שבת. אמה

זהו מקום כבוד . איש ממקומוצא יאל י) רמ
כי מחוץ ממנו הוא מקום של , המלכות, הקדוש

 .ממקומו' ברוך כבוד ה, ש"כמ. אלוהים אחרים
זהו , ממקומו. בינה, הוא כבוד שלמעלה', כבוד ה

  .וזה העטרה של שבת. המלכות, כבוד שלמטה

ודאי זה מקום . קום איתימהנה , כתוב) רמא
ורה מקום שלא מ, איתי. בינה, נסתר שלא נודע

היכל העליון , מקום עליון למעלה למעלה, גלהנ
, אבל מקום זה שכאן. בינה עילאה, הנסתר והגנוז

 וזהו מקום שמתפרׂש. המלכות, הוא מקום שלמטה
 כ"וע. במלכות, למטה ומתפרׂש, בבינה, למעלה
  .צא איש ממקומו ביום השביעייאל י, כתוב

 תַאּפְ מחוץ לעיר את  םֶת וַמדֹו, וכתוב) רמב
משום , אלפיים אמה. מהאלפיים בַא דמהֵק 

ימין , צדדים' בירשה , שהמלכות המכונה עיר
שהחכמה מלובשת בחסדים והחסדים , ושמאל
כי ספירות החכמה הן . והם אלפיים. בחכמה
בין , צדדים' והמלכות מתעטרת תמיד בב. אלף

שהשכינה אינה שורה , כלומר. למעלה ובין למטה
  .קווים' שהוא ב, החוץ מתחום הראוי ל

צריכים ישראל שלמטה , כשיצא השבת) רמג
כי יום גדול , להוסיף מחול על הקודש, להתעכב

גדול ומכובד שורה  חוביום הזה אור, עליון הוא
משום זה צריך להתעכב . היתרנשמה הה, עליו

 שאין דוחקים האורח הקדוש להוציא, ולהראות
ום והוא רח, אז פותחים ישראל ואומרים. ואות

כיוון שהדין , שהוא תיקון בלילה הזה. יכפר עוון
, מה שלא היה נראה בביאת השבת. חוזר למקומו

  .שהדין היה אז מסתלק ולא נמצא

ויהי , בשעה שפותחים ישראל ואומרים) רמד
כל אלו רשעים שבגיהינום , ואתה קדוש, נועם

, אשריכם ישראל עם קדוש, פותחים ואומרים
אוי . מצוות התורהאשריכם צדיקים השומרים 

אז . שלא זכו לשמור התורה, להם לרשעים
ישובו רשעים , ש"כמ, מקדים דּומה וכרוז מתעורר

וכל אלו גדודים . כל גויים ְשֵכֵחי אלקים לשאֹולה
ואין מי , מלאכי חבלה מענים אותם בגיהינום

, ז"אשריהם כל שומרי שבת בעוה. שירחם עליהם
  .העליוןרוח , ומענגים עונג השורה מלמעלה

שניים , מי ששורה בתענית בשבת) רמה
  :מתעוררים עליו לפני מלך הקדוש

ו אות רוח העליון הקדוש שצריכים לענג  .א
  ,תענגמולא 

ושמו , ממונה העומד על מי ששורה בתענית  .ב
  .ְרָיהַסְנגַ 

  .ועולים לפני המלך הקדוש והם מעוררים עליו

ורוח ההוא מסתלק בחיסרון מתענוג ) רמו
רוח , וכשרוח הזה אינו נשלם מלמטה .שלמטה

כיוון שלא נשלם למעלה . אחר עליון לא נשלם
לל וקמ תיואיש ההוא לההאז ראוי , ולמטה

י אותו "ע, אלא כיוון שנשלם בזמן אחר. ענשנו
, תמנה על עינוי ותעניתהוממונה ההוא ש, אדם

. הוא נשלם בין ממונים אחרים בתענוג העליון
שנים  70ין שנגזר מאלו כ קורעים לו כל גזר ד"ע

  .מ"ת נהי"שהם חג, ותעליונ

וכל , בדומה למלך השמח במשתה שלו) רמז
ראה איש אחד יושב אסור . בני אדם שמחים עימו

צאו יימכדי ש, ואות פקד עליו והתירו, בכבלים
  .כולם בשמחה

כ חוזרים אלו הממונים המענישים "ואח) רמח
ילו ונפרעים מהאדם על מה שנמצא בשב, בני אדם

תענג ממחמת שלא , חיסרון למעלה ולמטה
ו של ישב תענית על תעניתיש, שלו התקנה. בשבת
יבטל משום זה , כי זה ביטל עונג שבת. שבשבת
  .עונג חול

, ומתענג בחול, ואם הוא מבטל עונג שבת) רמט
הוא דומה כמי שמחשיב דבר אחר יותר ממה 

כי רוח העליון קודש קודשים . ה"שמחשיב להקב
, וביטל אותו ממנו, מענג אותועליו לא  השורה

הוא , כ על העולם"השורה אח, ורוח אחר של חול
אז חוזרים ונפרעים ממנו . מחשיב ומענג אותו

  .ב"ז ובעוה"בעוה

משום זה צריך תענית אחר ביום ראשון ) רנ
בשעה ששורה על העולם הרוח של , מימות החול

החשיב את  שלאכיוון , ובזה יש לו רפואה. חול
והשיב את , ש"כמ. הרוח של חול יותר משל שבת
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ה "גזלן אינו מתחשב עם הקב. הגזלה אשר גזל
עונשו גדול  איןכ "ע, ואינו מתחשב עם בני אדם

יש , ה"המחשיב בני אדם יותר מהקב, גנב .כגנב
  .ב"ז ובעוה"לו עונש בעוה

א וכי ה, עטרות) 70(' יום הזה מתעטר בעה) רנא
 ,מ"ת נהי"טרו בו חגתעהו מושנשל, יום השביעי

ושם העליון . רותעט' עהם ו, שכל אחד כולל עשרה
 ,םיווק' גמ ,םנשלם מכל הצדדי, בינה, הקדוש

וכולן בשמחת , והאירו כל המדרגות .האבותשהם 
. ותוספת קדושה, ובקדושה על קדושה, הברכות
  .חכמהמוהקדושות , בינהמנמשכות  ותהברכ

זוהי , המלכות, הקדושה של כניסת השבת) רנב
) 32(ב "ל, בינה, הקדושה של שבת בראשית

ב "תקדשו מלהש, מעשה בראשיתשל  אלקים
ב "תקדשה המלכות מלהוכן . שבילים שבחכמה

, מדרגות של תפוחים הקדושים' וג, שבילי החכמה
, לבן אדום ירוק, גווני התפוח' שבהם ג, קווים' ג

כ נקראים תפוחים "וע. קדושה, הממשיכים חכמה
מלכות המקבלת אותם נקראת שדה ו. קדושים

  .תפוחים קדושים

הכלל של , וצריכים להזכיר על קדושה זו
ב "בל, והמנוחה שביום השביעי, מעשה בראשית

מדרגות התפוחים הנכללים ' שבילי החכמה וג
, ש"כמ. הם העדות שבמעשה בראשיתש, בהם
אלקים  כלויְ , לו השמיים והארץ וכל צבאםויכּו

הזו יש בעדות . אשר עשהביום השביעי מלאכתו 
ושלוש מדרגות , ב שבילים"כנגד ל, מילים 35

  .התפוחים הקדושים

שיש , שביעי, שביעי, שביעי ,מדרגות' ג) רנג
  :ויכולו השמיים, בעדות

מטה להנקראת שביעי מ, בינה, עולם העליון
  ,כשמתחילים למנות מיסוד, למעלה

, הנקראת שביעי, מלכות, ועולם התחתון
  ,חסדכשמתחילים מ

מלכות , א"עטרת יסוד דזהיא , אמונהכל הו
  .הנקראת שביעי, א"דז

  :ויכולו השמיים, עדותיש בש פ אלקים"גו

  ,הנקראת אלקים, מלכות, עולם התחתון  .א

  ,הנקרא אלקים, א"גבורה דז, פחד יצחק  .ב

, בינה, קודש קודשים, עולם העליון הקדוש  .ג
  .הנקראת אלקים

שמחה ברצון וצריך האדם להעיד עדות זו ב
וכל מי שמעיד זה ושם . הלב לפני אדון האמונה

  .מכפר זה על כל עוונותיו, ליבו ורצונו לזה

אשר , אלקינו מלך העולם' ברוך אתה ה) רנד
קידוש זה הוא . דשנו במצוותיו ורצה בנויק

. ויכולו השמיים ,במשקל אחד כנגד עדות האמונה
 ויכולו ,עדותכמו שיש ב, אחרות מילים 35והם 

לעטר בהם , מילים 70הכול ביחד עולה , השמיים
אשרי . המלכות, את השבת של כניסת השבת

המכוון רצונו לדברים אלו לכבוד , חלקו של אדם
  .ריבונו

ולא  ,בורא פרי הגפן, קידוש של יום) רנה
, עומד לקדש את המלכות, א"ז, כי היום. יותר

, א"ן עד או"כי ביום עולים זו. כוס של קידוש
כ "משא. ומתקדשים על ידיהם ,קודששהוא 
 70- שאנו צריכים לקדש את המלכות ב, בלילה
אלא , אינה מתקדשת, המלכות, והלילה. מילים

בשעה ששורה עליהם רוח , י עם הקדוש למטה"ע
ואנו צריכים לקדש אותה , תוספת נשמה, העליון

כי בלילה עוד לא . ברצון הלב ולכוון הדעת לכך
  .ריכים להמשיך הקדושהוצ. ת"עלו אלא עד ישסו

, א עילאין"שעלה לאו, א"ז, ויום השבת) רנו
, הוא מקדש את המלכות, ונעשה קדוש כמוהם

י "וישראל מקדשים ע. ולא אנו. שנקראת כוס
, ציבורהשחרית ומוסף וחזרת שליח , התפילות
ואין צריכים עתה בקידוש . א"ן עד או"ומעלים זו

ת אלא שמתקדשים בקדוש, ם יותראות לקדש
עם , אשריהם ישראל. ביום הזה, א"א שבאו"ז

  .יום הזה ירושת עולםהשירשו , קדוש

  רי האשמאֹו
צריך האדם להבדיל , אחר שיצא השבת) רנז

משום שניתנה רשות לממונים , בין קודש לחול
. ובכל מעשה העולם, שלמטה לשלוט על העולם

וצריכים להראות הייחוד במקום קדוש בקדושה 
ולהבדיל את התחתונים מייחוד , השבת, העליונה
  .ולברך על מאור האש, העליון

משום שכל אש אחרת נסתרת ונגנזת ) רנח
, חוץ מאש אחת שבקדושה עליונה, ביום השבת

תגלה ממסך דחיריק שבקו אמצעי דבינה מש
שהיא , ונכללת בקדושת השבת, שחזרה לחכמה

וכשאש הזאת . המלכות המלבישה את הבינה
. אחרות נסתרות ונגנזות לפניוות שכל ִא , מתגלה

, של קו אמצעי, דת יצחקיואש ההיא של עק
שלא יאיר , יצחק, העוקד וקושר את קו השמאל

שהיא . כדי שיכלול בימין, מטה למעלהלאלא מ
  .על המזבח ביום השבת תמתלהט

הוא , הבוער גם בשבת, שאש המזבח, כלומר
הנקראת , קו האמצעי למלכותשל נמשך מאש 

ם זה צריך לברך על מאור האש ומשו. מזבח
ואש הזו אין הכוונה על אש של . בתשאי במוצ
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שאש הזאת היא אש , אלא על אש של שבת, חול
שנמשך מקו אמצעי אל , היוצאת מאש של מעלה

  .המלכות, המזבח

. האש שבמלכות, וזוהי אש הסובלת אש) רנט
מקו , וכיוון שאש זה היוצא מאש של מעלה

אז כל שאר , אורמתברך בברכת ה, האמצעי
. תמנות במקומןמהאחרות יוצאות ו ותִאשה

  .שניתנה להם רשות להאיר, כלומר
 כמו. כי הם משולים לאש, הדינים מכונים אש

אין לך , בעת שהיא מתוקנת כראוי, אש הגשמי
. יותר ממנה לקיום כל המציאות, דבר טוב בעולם

אין לך משחית ומכלה , ואם אינה מתוקנת כראוי
, כך הדינים העליונים. ת גדול ממנהאת המציאו

כל שלמות קיום , בעת שהם מתוקנים כראוי
הדינים , כגון. תלויה בהם תמציאות הרוחניה

שבהם כופה את קו , המתוקנים בקו האמצעי
נמצא גורם בזה . השמאל להתחבר עם קו הימין

אשר אינה מאירה כלל בלי , להארת החכמה
ר כל והארת החכמה היא מקו. חסדים שבימין

הרי שכל . המוחין דגדלות שבפרצופים העליונים
  .ההם השלמות תלויה בדינים המתוקנים

כל , ואם הדינים העליונים אינם מתוקנים
העונשים וכל הסתלקות האורות מעליונים באים 

, בורא מאורי האש, בין הברכהנובזה . מהם
אש המתוקן השהוא על , בתשאי שמברכים במוצ
מקו  ,אש של מעלההיוצא מ, הזה שבמלכות

, ותואז נעשה בזה תיקון לכל אש, האמצעי
 תכגון ארבע, היוצאות ממלכות שיכלו להאיר

מיכאל גבריאל אוריאל , מלאכי המרכבה דמלכות
שאז הארת החכמה , שהם מאירים, רפאל

  .מתגלה, שבמלכות הרוכבת עליהם
, באותה שעה שאנו מברכים על האש) רס

, חנות למטהארבע מ, מזדמנים ארבע מרכבות
שכל אחד מהם , מיכאל גבריאל אוריאל רפאל
ומאירים מאש . ממונה על מחנה מלאכים

. והם נקראים מאורי האש, תברכההשבמלכות ש
משום שהארתם נמשכת מאש של המלכות 

 ארבע ָלכֹוףמשום זה צריכים . תברכההש
ולהאיר אותם מתוך אור , אצבעות של יד ימין

שר אש הזאת א, כי זה רומז. תברךמש, הנר
קו , הנמשכת מאש של מעלה, המתברכת
ר שבהארת החכמה "גורמת למיעוט הג, האמצעי
  .ר"וכפיפת אצבעות רומזת למיעוט הג. שבשמאל
ואלו אצבעות רומזים לאלו מאורי ) רסא
שמאירים ושולטים מתוך , לארבע מרכבות, האש

ומשום שהן מדרגות . תברכההאור הנר ש
אצבעותיו לפני כשהאדם מראה , לכן, שלמטה
אור המשום ש, אותן לפניו לכוףצריך , אור הנר

  .הזה שולט עליהן והן מאירות ממנו

, הארת החכמה שבמלכות מכונה מאור האש
כי אין הארת חכמה יוצאת אלא מקו , מטעם

י "אלא ע, ואין קו שמאל יכול להאיר. שמאל
. אששזה , הכרעת קו האמצעי במסך דחיריק שלו

י האש "אינה מאירה זולת עהרי שהארת החכמה 
כ מכונה חכמה זו בשם מאור "וע. דקו האמצעי

. שאין החכמה מאירה אלא במלכות, ונודע. האש
  .כ מכונה המלכות מאור האש או אור הנר"ע

הם , מיכאל גבריאל אוריאל רפאל, מלאכים' ד
המקבלת אותם בעת שהם , י ומלכות"קווים נה' ג

ואז מתגלה  .מ של המלכות"עולים ומלבישים נהי
כמו המלך , עליהם המלכות בהארת חכמה שלה

ולפיכך הם נקראים . המתגלה לעם במרכבה שלו
ואלו אצבעות , ונאמר. מרכבה של המלכות

אצבעותיו של  שארבע .רומזים לאלו מאורי האש
, שבמקום הציפורניים, אדם מצד אחוריהן

, מלאכים מרכבת המלכות ארבעהרומזות לאלו 
. רת החכמה שבמלכותשעליהם מתגלה הא

  .יראוופניי לא יֵ את אחוריי  וראיָת , ש"כמ

הרומז על , צריך לכוף אותן לפניו ,ונאמר
ר שבהארת החכמה המתגלה על "מיעוט הג
, היות המלכות בבחינת מאור האשלכי . האצבעות

אור המשום ש. ר"מיעוט הג, זה גורם להם כפיפה
חכמה שבמלכות מכונה מאור  ,הזה שולט עליהן

כ היא "וא. אינה מאירה זולתומשום ש, שהא
ק "מוכרחה להאיר כהכרעת קו האמצעי רק בו

ולא . בכפיפת אצבעות, מטה למעלהלרק מ, ר"דג
  .בזקיפת האצבעות, ר"ר דג"ג, מלמעלה למטה

, כגון בברכת כוהנים, בשאר הברכות) רסב
כדי להראות קדושה . צריכים לזקוף האצבעות

, השולטות על הכולעליונה של מדרגות העליונות 
ן ה שלהקדושההממשיכות , א"המדרגות דימין דז

, שהשם הקדוש. שהם קודש, א עילאין"מאו
תברכו כל הו. תקדש בהןמתעטר בהן ומ, המלכות

, ומאירים מתוך המאור העליון, המדרגות יחד
ומשום זה צריכים . שורש כל החסדים, ר דבינה"ג

 לכוףוכאן צריכים . לזקוף האצבעות למעלה
כדי להראות המדרגות של , האצבעות לפני הנר

המאירים מתוך המאור , המרכבות' שהן ד, מטה
שמכאן שולטים ומאירים , המלכות, שלמעלה
  .והם מאורי האש, ממנה

הקווים ימין ' י הכרעת קו האמצעי את ב"כי ע
, שהאור דקו ימין. מיתקנים אורותיהם, ושמאל
אור וה. ר ממש"יאיר מלמעלה למטה בג, חסדים

מטה ללא יאיר אלא מ, הארת חכמה, דקו שמאל
והארת החכמה אינה מאירה . ק דחכמה"בו, למעלה

, מרכבות שלה' בעת שהיא רוכבת בד, אלא במלכות
שהאורות , ונמצא. מיכאל גבריאל אוריאל רפאל

מאירים , אור החסדים וקו ימין, שלמעלה ממלכות
כ "משא. זקיפת האצבעותשזה , מלמעלה למטה

, הארת החכמה וקו שמאל, מלכותבאור ה
צריכים לכוף , מטה למעלהלהמתוקנת להאיר רק מ

  .ר ומיעוטם"המורה על הרכנת הג, האצבעות
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, כלומר. בכל יום אנו מברכים מאורי אור) רסג
שהם אורות עליונים , יוצר המאורות, יוצר אור

ומתברכים כל . חסד, שעומדים באור הראשון
, מאור העליוןהמדרגות ומאירים כולם יחד מ

. נקראים מאורי האש, אבל אלו שכאן. בינה
  .בורא מאורי האש, ומשום זה אנו מברכים

מאיר , ולא, בורא מאורי האש, למה) רסד
הם מאירים מאש של המאור הרי ? מאורי האש
אלא  ?האש הנמשכת מקו האמצעי, המבורכת

' ד, אז כל המדרגות שלמטה, כיוון שנכנס השבת
רים ושולטים מהארת האש וכל המאי, מרכבות
, המלכות, כולם נכנסים ונכללים בנר, הזאת

, ואינם נראים בה. ונסתרים ונגנזים ונשמרים בה
וכולם נסתרים , המלכות, אלא נקודה ההיא לבדה

  .בה בכל יום השבת

ואין , פ"א בזיווג פב"ביום השבת המלכות עם ז
ולא עוד אלא כל המדרגות . ניכר בה שמאל כלל

הנקראת מאורי , הארת החכמה שלהשנמשכות מ
, באופן. כולן נכללות ונבלעות בה ואינן נראות, האש

  .שנשאר במלכות מעצמה רק עצם הנקודה שבה

המלכות מוציאה , כיוון שיוצא השבת) רסה
כאילו נבראו , אותם מאורי האש לכל אחד ואחד

, ויוצאים כולם ונבראו כבתחילה. בשעה ההיא
נר האז מתברכת . וטתמנו על מקומותיהם לשלהו

בכפיפת , להאיר, א והם מתכופפים לפניהיהה
כיוון שמאירים אז מתמנים כל אחד  .האצבעות

  .ואחד על מקומו

, אלו מדרגות העליונות, כעין זה) רסו
ומאירים , שולטים ביום, הנקראות מאורי אור

, ובשעה שהחשיך הלילה. בינה, ממאור העליון
ם אות כניססף אותם ומומאור העליון ההוא א

כיוון שמברכים ישראל . עד שמאיר היום, בתוכו
אז מוציא אותם בשלמות , על האור ביום

ולא , ז מברכים יוצר המאורות"ועכ. הארתם
. פ שמתחדשים בכל בוקר"אע, בורא, אומרים
משום שמאורי , אומרים בורא בתשאי ובמוצ

ובאורות , של אחוריים, האש הם מדרגות שלמטה
  .בורא חושך, כמו. לשון בוראיתכן ידאחוריים 

של באצבעות נרמזות מדרגות עליונות ) רסז
. מאורי אששל ומדרגות תחתונות , מאורי אור

מדרגות העליונות נודעות בזקיפת האצבעות 
שהיא מלמעלה , ר"הרומז על הארת ג, למעלה
ובזקיפות האצבעות מתברכות מדרגות . למטה

ובהשפלת . עליונות ומדרגות תחתונות יחד
מטה לשמאיר רק מ, ק"הרומז על ו, האצבעות
מתברכות להאיר רק מדרגות תחתונות , למעלה
כי אין . המלכות והמרכבות הנמשכות ממנה, לבד

  .הארת החכמה נגלית אלא רק במלכות

  הציפורניים
מאורי , הציפורניים שבאחורי האצבעות) רסח
. מאורי אור, והאצבעות בעצמם בפנים היד, האש

, שבאחורי האצבעות הן פנים אחריםהציפורניים 
והפנים האלו . המלכות, הצריכים להאיר מתוך הנר

שהן בלי , האצבעות שבפנים היד. נקראים אחוריים
שאין , אלו הן פנים פנימיים המתכסים, ציפורניים

. וראית את אחוריי, ש"וכמ. חכמה, בהם ראייה
ופניי , וכתוב. שאלו אחורי האצבעות בציפורניהן

שהן , אלו הם האצבעות בפנימית היד, ויראילא 
  .שהם פנים פנימיים, בלי ציפורניים

צריכים להראות , כשמברכים על הנר) רסט
' הרומזים על ד, אחורי האצבעות בציפורניים

אבל . הרומז על מלכות, שיאירו מתוך נר, מרכבות
ם אות הפנים של האצבעות אין צריכים להראות

כי הם אינם  ,המלכות, שיאירו מתוך נר ההוא
, מאירים אלא מתוך נר העליון למעלה למעלה

שהחכמה שלה , שהיא מכוסה וגנוזה, א"חכמה דז
והם אינם מאירים מתוך הנר . אינה מתגלה כלל

  .שהחכמה מגולה בה, המלכות, תגלהמש

כ צריכים להראות אחורי האצבעות "וע
להיותם ממשיכי החכמה , בציפורניים שעליהם

ים של האצבעות לא צריכים פנהו, המלכות, מהנר
כי נסתרים הם ומאירים , נר הזההלהראות לפני 

כי . נר הזההואין מקבלים חכמה מ, בנסתר
עליונים הם , פנימיות הם ומאירים מפנימיות

  .ומאירים מעליונים
, ג"והידיים הם חו, ן"האדם הוא מרכבה לזו

או ידיכם ׂש, ש"כמ, ב בעת גדלות"הנעשים לחו
פרקי ימין הם ' וג. ד"פרקים חב' ובכל יד ג. קודש
, ד דבינה"פרקי שמאל הם חב' וג, ד דחכמה"חב

והזרוע , א דעתילכתף ה תאשר הקיבורת המחובר
הרי שהאצבעות של . ופרק האצבעות חכמה, בינה

  .אדם רומזים על חכמה
ונודע שאין מדרגה שלא יהיה בה פנים 

, מ"ב תו"ס כח"כי בכל מדרגה יש ע. ואחוריים
, ח וחצי בינה נחשב לפנים של המדרגה"אשר הכו

שבקטנות מוציאה חצי , ותחתיהם יש פרסא
שהם חצי בינה , מדרגה למדרגה שמתחתיה

ובגדלות יורדת המסך דמלכות מהפרסא , מ"ותו
מ "למקומה למטה ומחזירה החצי בינה ותו

מ שנפלו בקטנות "כ אותם בינה ותו"וע. למדרגה
גם בעת  ,מכונים אחוריים של מדרגה, המדרגה

  .גדלות אחר שחזרו למדרגה
חצאים ' חלקת לבנוגם מדרגת האצבעות 

ח וחצי בינה "אשר כו. פנים ואחוריים, האמורים
הם ראשי , הנבחנים לפנים של האצבעות, שבהן
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מ שנפלו ממדרגה "ובינה ותו. האצבעות בצד הבשר
בעת הקטנות וחזרו לעת גדלות הנבחנים 

. הציפורניים הם ראשי האצבעות בצד, לאחוריים
בין כלים דפנים  הליהמבד, פרסא ,והציפורניים

  .לכלים דאחוריים

, ובדרך פרט. א"המלכות נבחנת לאחוריים דז
א ניתנו למלכות "כל בחינות של אחוריים שבז

כ כל בחינה שבאצבעות "וע. הנסירה ענייןב
הפנים של האצבעות . מקבלת מבחינה שכנגדה

שר החכמה וא, א שהיא פנים"מקבלת מחכמה דז
הפנים של האצבעות אין , שנאמר. אינה מתגלה בו
 ,ם שיאירו מתוך נר ההואאות צריכים להראות

  .כי אין להם שייכות למלכות

הם אינם מאירים אלא מתוך נר כי , ונאמר
אלא מקבלים מחכמה  ,העליון למעלה למעלה

אבל . שהיא הבחינה שכנגדן המיוחסת להן, א"דז
בלות מחכמה האחוריים של האצבעות מק

שהיא הבחינה שכנגדם המיוחסת , שבמלכות
צריכים להראות , כשמברכים על הנרו. להם

כי , שיאירו מתוך נר, אחורי האצבעות בציפורניים
להיותה הבחינה , המלכות, הם המקבלים מהנר

  .שכנגדם

, כשיוצא השבת, וצריך להריח בבשמים) רע
שהוא תוספת , משום שהסתלק רוח מהאדם

והנפש של האדם נשארת ערומה , בתנשמה של ש
  .שהסתלק הרוח ממנה, מכוח הסתלקות ההיא

. ַוָירח את ריח בגדיו ויברכהו, כתוב) רעא
משום שנכנס אל הנפש , הריח הוא קיום של הנפש

שהם היו הלבושים , וירח את ריח בגדיו. ולא לגוף
  .ה"שנתן לו הקב, ר"של אדה

 ,הוסר ממנו לבוש הכבוד, כשחטא אדם) רעב
ה לגן "ו הקבאות כשהכניס, שהתלבש בו בתחילה

לבוש . ו בלבוש אחראות ואחר שחטא הלביש. עדן
היה , תלבש בו תחילה בגן עדןהשאדם , הראשון

שהם , הנקראות אחוריים, מאלו המרכבות
  .הנקראים לבושי ציפורן, הלבושים

כל אלו המרכבות וכל , וכשהיה בגן עדן) רעג
היו מסבבים את כולם , אלו המחנות הקדושים

ולא היה יכול דבר רע . ונשמר מהכול, אדם
כיוון שחטא והוסרו ממנו אלו . להתקרב אליו

היה מתיירא מדברים רעים , הלבושים של ציפורן
והסתלקו ממנו אלו מחנות , ומרוחות רעים

ולא . שהיו מסבבים ושומרים אותו, הקדושים
אלא אלו ציפורניים , נשארו מאלו הלבושים

א מקיפה "וזוהמה דס, אצבעותשבראשי ה
  .הציפורניים מסביב להם

בין הכלים  הליהציפורניים הם הפרסא המבד
והיא דבוקה על הכלים . נים לכלים דאחורייםדפָ 

כי כל הארתם . להיותה שורש הארתם, דאחוריים
באה מכוח שהפרסא הורידה המלכות המסיימת 

עלו הכלים דבינה  הז י"שע, ממנה אל מקומה
 םונעשו ש, ום נפילתם אל מדרגתםמ ממק"ותו

הרי שהפרסא שורש . ולכלים דאחוריים, לשמאל
כמו , כ היא דבוקה בהם"וע. אל הארתם

  .שהציפורניים דבוקים על ראשי האצבעות

, וכמו שהפרסא היא שורש לכלים דאחוריים
כי בעת . היא שורש להארת מדרגה התחתונה ךכ

, מ"בינה ותו, שעולים הכלים דאחוריים
הם לוקחים עימהם יחד גם את , גתםלמדר

ומעלים אותה עימהם , מדרגה התחתונהה
ונמצא שהפרסא נעשתה לשורש גם אל . למדרגתם

כמו שהיא שורש לכלים , מדרגה תחתונה
של כ הפרסא דבוקה גם בכלים "וע. דאחוריים

  .מדרגה התחתונהה

הם ממדרגה תחתונה אל חוה הנשמות אדם ו
ונמצא . אות מהןלהיותן משתלשלות ויוצ, ן"זו

ן העלתה את הכלים דבינה "שבעת שהפרסא דזו
, חוהשהיו נפולים בנשמות אדם ו, מ שלהם"ותו

למקום המלכות  חוהעלו עימהם גם נשמות אדם ו
את  אלקים' קח היוי, ש"כמ. גן עדן, דאצילות

ונמצא שאותה הפרסא . האדם ויניחהו בגן עדן
, םהדבוקה על הכלים דאחוריי, דמלכות דאצילות
, כ על אדם"דבוקה ג, מ שלה"שהם בינה ותו

כמו שהיא שורש אל הכלים , שהיא שורש אליו
  .דאחוריים

תלבש בו השאדם , לבוש הראשון, ונאמר
הנקראות , היה מאלו המרכבות, תחילה בגן עדן

הנקראים לבושי , שהם הלבושים, אחוריים
כי כמו שהציפורניים דבוקים על הכלים . ציפורן

כך היו מלבישים כל , המלכותדאחוריים של 
משום שהציפורניים היו שורש , ר"קומתו של אדה

  .להארתם

להיותו בחינת , לבוש הזה היה חשוב מאודה
שעל הכלים דאחוריים , הפרסא דמלכות דאצילות

כיוון שחטא והוסרו ממנו אלו הלבושים של ו. שלה
היה מתיירא מדברים רעים ומרוחות , ציפורן
שהיו , אלו מחנות הקדושים והסתלקו ממנו, רעים

ולא נשארו מאלו . מסבבים ושומרים אותו
  .אלא אלו ציפורניים שבראשי האצבעות, הלבושים

שהגיעה , אחר החטא אבד הנשמה מאצילותכי 
וממילא אבד גם הלבוש של , לו מכוח הפרסא

וכפי השיעור הקטן שנשאר , ציפורן הבא מפרסא
מלבוש כ חלק מ"נשאר בו ג, בו מנשמתו הגבוהה

שהוא השיּור של הציפורניים שעל ראשי , הציפורן
ומתוך שהציפורניים הם מבחינת כלים . האצבעות
א להתדבק בהם ולינוק "יש כוח לס, דאחוריים

שאינו דבוק , וזה החלק של הציפורניים. מהם
, א"ס, ששם נמצא תמיד זוהמה, בבשר האצבע
צאו ים עד שיאות כ אסור לגדל"וע. היונקת משם

  .ה מבשר האצבעלמעל
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ומשום זה אין צריך האדם לגדל ) רעד
כי כמו שהם . הציפורניים שיש בהם זוהמה

מכוח הקליפות , כך גדל עליו כוח הדין, גדלים
וידאג . היונקים מציפורניים העודפים על הבשר

ישליך ולא . וצריך לחתוך אותם, כל יום ז"ע
היות , כדי שלא לנהוג ביזיון במקום ההוא, םאות

כי אדם ההוא יכול להיות , שם ממקום גבוהשורש
כי בכל . והכול הוא כעין של מעלה. ניזוק מזה

. א"הכלים דאחוריים למעלה מסבב עליהם ס
גם בציפורניים מקיף הזוהמה את , כ"וע

ולא , להיותם נמשכים מאחוריים, הציפורניים
  .במקום יישוב, צריכים להיות במקום העולם

  להריח בהדסים
ה לאדם לבושים "עשה הקבכ "אח) רעה

' ויעש ה, וכתוב. אחרים מעלי האילנות שבגן עדן
אמנם , םאלקים לאדם ואשתו כותנות עור וילביֵש 

מחמת . כותנות אור, מאיר כתוב ביבתורתו של ר
כי . שהם אורות, שהיו מעלי אילנות שבגן עדן

מתחילה היו הלבושים של אדם מאחוריים של 
. מהפרסא שלה, המלכות דאצילות, הגן שלמעלה

, שבעולם עשיה, ולאחר החטא היו מגן עדן הארץ
ואלו הלבושים היו מעלים ריחות . ויוצאים מהגן

שהנפש מתיישב בהם ושמח , ובשמים של הגן
כי . ח את ריח בגדיו ויברכהורַ ויָ , ש"כמ. בהם
  .תיישבו נפשו ורוחו של יצחק בריח ההואה

צריכים להריח , כשיצא השבת, משום זה) רעו
שנפשו תתיישב בריח ההוא תמורת ריח , בבשמים

וריח המשובח . העליון הקדוש שהסתלק ממנו
כי הקיום של מקום . שבבשמים הוא הדס

הוא , שהנשמות יוצאות ממנה, המלכות, הקדוש

כמו של , כ הקיום של נפש האדם"וזהו ג. הדס
שנשאר בו אחר , להתקיים מהעירום ההוא, מעלה

  .שבת הסתלקות תוספת הנשמה של
מבחינת מה . א מכונים הדסים"ת דז"חג

כי הארת . שמשפיעים הארת חכמה אל המלכות
ונמצא שהדסים אלו . החכמה מכונה ריח

שעיקרה היא הארת , מקיימים את המלכות
, א"ת דז"חג, הדס. המלכות נקראת מקום. חכמה

כ "וע. להשפיע למלכות, הארת חכמה, מעלים ריח
, ש"אדם במוצלקיים נפשו של , לוקחים הדס

  .היתראחר הסתלקות הנשמה 

ר באלו "תלבש אדהה, כשיצא השבת) רעז
המעלים ריחות , גן עדן הארץשל הלבושים 

ובשמים לקיים נפשו במקום רוח הקדוש העליון 
שהסתלק , שהוא זוהר עליון דאצילות, המכובד
, כמו שבעליון, והדס הוא קיום הנפש. ממנו
  .המלכות, תקיים קיום הנפשמ

  ח העליוןרו
  ]עילאהרוחא [

היורד על , התוספת נשמה, רוח העליון) רעח
אז . ומשמח את נפשו, בשמחה ,האדם בשבת

שנפשו עתיד , ב"נמצאת נפש האדם כמו בעוה
כמו שהאדם היה מהנה לרוח . ליהנות מהרוח

כך רוח ההוא מהנה את האדם , ז"ההוא בעוה
כמו שהאדם . 'אז תתענג על ה, שכתוב. ב"לעוה
כך הוא , ואות ומענג, שהוא הרוח, ה עונגרוו

אז כשזוכה האדם ומשלים . ב"ירווה ממנו לעוה
, ה קורא עליו ואומר"הקב, שלמות כבוד השבת

  .עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר ,ויאמר לי

, ואמרו, קם רבי אבא ושאר החברים) רעט
דרך הה לפנינו את "שהזמין הקב, אשרי חלקנו

, דרך הזההה "זמין הקבלי ה, אמר רבי אבא. הזה
אשרי חלקי שזכיתי לדרך , כדי להתחבר עימכם

  .הזה

ביום שיצאתי לדרך ראיתי אור אחד ) רפ
. סתתרוהו, והלכו לפניי, אורות' חלק לגנש

. אשרי חלקי, ודאי שראיתי השכינה, ואמרתי
אתם . אתם הם, אורות שראיתי' אלו ג, ועתה

  .ב"והז ובע"אורות ומאורות עליונים להאיר בעוה

שכל אלו מרגליות , לא ידעתי אןכד ע) רפא
כיוון שראיתי שברצון . הסתומות היו תחת ידכם

אני יודע , מצוות ריבונכם נאמרו דברים האלו
שכל הדברים עולים ביום הזה לכיסא העליון 

, ט"מט, ולוקח אותם שר הפנים, שהוא בינה
ויום הזה מתעטר . ועושה מהם עטרות לריבונו

לכבוד , י"ת נה"כנגד חג, קדושות שישים מרכבות
י אלו הדברים שנאמרו כאן ביום "ע, בינה, הכיסא
  .הזה

בחצות לילה . השמש ֶהֱעריבבתוך כך ) רפב
מכאן והלאה , אמר רבי אבא. קמו לעסוק בתורה

. נאמר דברים לעטר עימהם הצדיקים שבגן עדן
ה וכל הצדיקים שבגן "כי עתה הוא הזמן שהקב

  .ם של הצדיקים אשר בארץמקשיבים לקול, עדן
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  רקיעים דעשיה
  ]רקיעין דעשיה[

והארץ נתן לבני ' השמיים שמיים לה) רפג
יש שמיים ויש ? השמיים שמיים ,מהו. אדם

וארץ  ,יש שמיים למטה בעולם עשיה, שמיים
ויש שמיים למעלה בעולם , למטה משמיים

וכל המדרגות . וארץ למטה משמיים, אצילות
, כעין זה נמשכים אלו מאלו תחתונותההעליונות ו

ודומים זה לזה . וכל מה שיש למעלה יש למטה
שכל מה שיש בחותם , חותם והנחתם ממנוהכמו 

וכל אחד למטה מקבל מבחינה , יש בנחתם ממנו
  .שכנגדו למעלה

הן עשר , השמיים למטה בעולם עשיה) רפד
. נוטה שמיים כיריעה, ש"כמ, ס"ע, יריעות
נות המלאכים ה עשה אותם ואת מח"והקב
ורקיע . להנהיג ארץ התחתונה דעשיה, שבהם
ם אות ומסבב, מנהיג התחתונים, חכמה, התשיעי

, המסבבות הצוואר, כמחרוזת אבנים טובות
, ש"כמ, שאין דבר נעשה בתחתונים זולת על ידו

רקיע העשירי הוא עיקר כל ה. כולם בחכמה עשית
שהוא שורש , להיותו ספירת כתר, הרקיעים
  .ת"כל טועיקר ל

בכל הרקיעים יש מחנות ממונים עד ) רפה
ר דרקיעים אין "אבל בג. חסד, רקיע השביעיה

, ב"כח, ר"שהם ג, מרקיע השביעי והלאה. ממונים
מלכות , יש אור המתפשט למטה מהכיסא העליון

. כתר דעשיה, ומאיר לרקיע העשירי, דאצילות
נותן לרקיע , מאותו האור שקיבל, ורקיע העשירי

ורקיע התשיעי מאיר לרקיע . חכמה, התשיעי
  .ולמטה, בינה, השמיני

. ברקיע השמיני נמצאים הכוכבים) רפו
 והוא מוציא, וכשמתפקדים צבאות הכוכבים

עומד , אותו האור שקיבל מרקיע החכמה, םאות
במקום ההוא , ונותן כוחו לכל אחד ואחד להתמנות

לכולם בשם  ,המוציא במספר צבאם, ש"כמ. שצריך
ב ומר. איש לא נעדר, אונים ואמיץ כוח רוביקרא מ
  .שקיבל מרקיע החכמה, זהו זוהר העליון ,אונים

תמנה על הבכל רקיע ורקיע יש ממונה ש) רפז
ארץ חוץ ב. להנהיג את כולם, העולם ועל הארץ

, ולא כוח אחר, שאין רקיע מנהיג אותה, ישראל
ארץ איך שורה הרקיע על ו. ה לבדו"אלא הקב

, והרי מטר וטל יורד עליה מרקיע, בחינם ישראל
  ?כשאר כל ארץ אחרת

אלא בכל רקיע ורקיע יש ממונים ) רפח
ואותו הממונה השולט על . השולטים על העולם

רקיע הנותן מהכוח שיש לו אל , רקיע ההואה
רקיע ההוא מקבל מאותו הממונה ונותן הו, ההוא

ואותו הממונה אינו מקבל אלא . למטה לארץ
כי עמי העולם אינם . עלהמתמצית האור שלמ
אינו , אבל ארץ הקדושה. ניזונים אלא מתמצית

, ולא כוח אחר, שולט ברקיע שעליה ממונה אחר
והוא פוקד את ארץ הקדושה , ה לבדו"אלא הקב

  .ברקיע ההוא שעליה

, בכל רקיע ורקיע יש פתחים ידועים) רפט
, פתח לפתחוהממשלה של כל ממונה רשומה ִמ 

נו שולט אפילו כמלוא והלאה אי הומפתח הז
חוץ , ואין זה נכנס בתחומו של פתח חברו. הׂשערה

ואז גם . כשניתנה לו רשות לשלוט אחד על חברו
 ,כלומר, המלכים בארץ שולטים אחד על חברו
ממונים להמלכים בארץ המיוחסים לרקיעים ו

  .האלו

ארץ שהוא על , באמצע כל הרקיעים) רצ
אחד יש פתח , שהיא באמצע העולם, ישראל

 )70(' עפתח הזה יש התחת מו, ןהנקרא גבילֹו
 ממונים שומרים 'עו. פתחים אחרים למטה
תח פהמ, תחום שבת, מרחוק אלפיים אמה

הזה פתח הומ. שאינם קרבים אליו, הנקרא גבילון
עד שמגיע לכיסא , עולה דרך למעלה למעלה

ההוא מתפשט שליטתו  פתחהומ, מלכות, העליון
, ןדֹוגְ שנקרא ַמ , ר הפתחעד שע, לכל צדדי הרקיע

  .ארץ ישראלששם הוא סיום הרקיע של 

פתחים הרשומים בפתח  'עוכל אלו ) רצא
, המלכות, כולם רשומים בכיסא הקדוש, גבילון

, ש המלכות"ע, וכולם קוראים אותם שערי צדק
. אינו שולט עליהם אחרכי . הנקראת צדק

ברקיע ההוא  ארץ ישראלה פוקד את "והקב
. מפתח גבילון עד פתח מגדון, מפתח לפתח

, בהשפעה מלאה ככל הצורך, בפקידה כמו שצריך
, ממונים 'עומתמצית פקידה לוקחים אלו 

  .ונותנים לכל ממונים האחרים שעל עמי העולם

  הרקיעים שעל גן עדן
הרקיע , גן עדן הארץ, בגן עדן שלמטה) רצב

כשעשה . יש בו סודות עליונים, העומד עליו
הביא אש ומים מכיסא , עה את הרקי"הקב

ועשה , ם יחדאות וחיבר, עולם הבריאה, הכבוד

והתפשטו עד . מהם רקיע למטה על הארץ שלנו
מה . ולא התפשטו יותר, שהגיעו למקום גן עדן

, לקח משמיים עליונים הקדושים? ה"עשה הקב
אש ומים , הנקרא שמיים דאצילות, א"ב דז"חו
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ים המתגל ,הנמצאים ואינם נמצאים, אחרים
שנלקחו , ומאלו אש ומים. ואינם מתגלים

, עשה מהם התפשטות הרקיע, משמיים העליונים
, דעת, והרקיע הזה. אותם על גן עדן שלמטה ופרׂש

  .ת"ת, שעל הארץ שלנו, מתחבר עם הרקיע האחר

, שנעשה בכל מדרגה, הרקיע הוא סיום החדש
. מחמת עליית המלכות לבינה של כל מדרגה

שהוא , ו האמצעי נקרא רקיעשק, אמרנפעמים לו
כי הסיום החדש נעשה בנקודת . ת"ת, השמיים
  .ששם עלתה המלכות לבינה, החולם

, קו שמאל, אמנם עם יציאת נקודת השורוק
, שרצה לבטל לגמרי הסיום הזה, נעשה מחלוקת

עד שבא קו אמצעי . ולהאיר מלמעלה למטה
, מטה למעלהלשהשמאל יאיר רק מ, והכריע

שאז הוכרחו הבינה . א יתבטלוהסיום החדש ל
לעלות למעלה , שהיו למטה מסיום החדש, מ"ותו

הרי שקו . ולהתחבר למדרגתם, מסיום החדש
שנעשה בנקודת , האמצעי עשה הסיום החדש

שסיום , ונמצא. שיהיה קבוע וקיים תמיד, החולם
. מסך דחיריק, החדש נעשה לקביעות בקו אמצעי

ם החדש כ פעם קוראים את הרקיע בשם סיו"וע
  .ופעם בשם קו אמצעי, ב"דצ

שקו , וכמו שיש שמיים וארץ באצילות
נקרא שמיים , י"ת נה"הכולל חג, א"ז, האמצעי
נקראת ה, מלכות הכוללתהומתחתיו , דאצילות

, יש בעולם העשיה שמיים וארץ ךכ. ארץ
, י"ת נה"הכולל חג, שהשמיים קו אמצעי
  .הנקראת ארץ, ומתחתיו המלכות דעשיה

הן עשר , השמיים למטה בעולם עשיה, ונאמר
כוללים , י שבקו האמצעי"ת נה"אלו חגכי  .יריעות

והיסוד שבו כולל , ב"כי החסד כולל כח. ס"ע
, ש"כמ, והם עשר יריעות. עטרת יסוד, מלכות

, עטרה, אמנם המלכות שבו. נוטה שמיים כיריעה
. אלא שכלולה ביסוד, אינה מלכות האמיתית

. ם רק לתשעה רקיעיםבים אותיחשמכ אנו "וע
, שמתחת הרקיע לגמרי, והמלכות הוא הארץ

  .שהוא העשירית

, רקיעים הוכמו שהשמיים דעשיה כולל עשר
. ארצות שבעשהם , ס"עהארץ דעשיה כוללת  ךכ

היא הארץ , ר"הכוללת ג, בינה ,והעליונה שבהם
אמנם גם בינה זו של ארצות . שאנו יושבים עליה

ואנו , ס"נחלקת לע ,שאנו יושבים עליה, דעשיה
היא  ארץ ישראלש, ת דבינה זו"יושבים רק בז

הוא , ר"והבינה דבינה הזו הכוללת ג. יסוד שבהן
  .גן עדן הארץ

ס "הם ע, כל עשר יריעות דשמיים דעשיה
, ומאין יצא קו האמצעי. י"ת נה"הכולל חג, ת"דת

קווים ימין ושמאל ' הלוא הוא תולדה מהכרעת ב
 ,שלושה יוצאים מאחד ייןענב, אש ומים, שבבינה

ומאיזה בינה יצא קו  ?בשלושתם זוכהאחד 

בעת שבינה אמיתית לא בעשיה , האמצעי דעשיה
  ?ולא ביצירה

הנקראת , מאש ומים שבבינה דעולם הבריאה
שקו האמצעי שיתף וחיבר אותם , כיסא הכבוד

יצא הרקיע , יוצאים מאחדהשלושה כ, יחד
 זוכה אחד, שהם עשרה רקיעים דעשיה, למטה

כי , ומבריאה נמשך לעולם עשיה. בשלושתם
שקו , למטה מעולם הבריאה אין קומת בינה

  .קווים שבה' אמצעי יחבר ב

נבחנת , אמנם קומת בינה שיש בעולם הבריאה
היוצא , אשר קו האמצעי. רק לחיצוניות הבינה

וזה מספיק . ת"ז, ת"אלא ת, אינו דעת, ממנו
וגם על ארץ  ,עשיההת דארץ "להיות רקיעים על ז
. עשיההת דבינה דארץ "ז, שאנו יושבים עליה

שקו , עשיההבינה דבינה דארץ , אבל גן העדן
ר "קו אמצעי דג, אמצעי שלה צריך להיות דעת

היוצא מאש , ואיך יספיק לזה קו אמצעי, ממש
  ?ת"שהיא רק חיצוניות דת, ומים דבינה דבריאה

מתוך שהרקיעים ההם נמשכו מאש ומים 
ת הכולל עשר "שהם חיצוניות ות, יאהדבינה דבר

שהוא , כ איך יוכלו לחופף על גן עדן"וא, יריעות
שקו האמצעי החופף , עשיההבינה דבינה דארץ 

שהוא , ר ממש"צריך להיות קו אמצעי דג, עליו
ולא , ישבו, כ כיוון שהגיעו לגן עדן הארץ"וע? דעת

פ שגם הארץ שלנו "ואע. יכלו להתפשט על גן עדן
ת דבינה "אמנם רק מז, עשיההנה דארץ היא מבי

כ מספיק להם קו "וע, חיצוניות הבינה, זו
, עדןהכ גן "משא. אש ומים דבריאהמהאמצעי 

צריכים לקו , ר ממש"ג, הבינה דבינה הזאת
  .ר ממש"אמצעי מג

ב "המכריע בין חו, מקו האמצעיה "הקבלקח ו
ר "שהוא קו האמצעי דג, הנקרא שמיים, א"דז
תפשט הרקיע הומדעת הזה . עתהנקרא ד, א"דז

ועשה מהם התפשטות . שעל גן העדן הארץ
, שהוא קו אמצעי, הכרעה בין אש ומים, הרקיע

אותם על גן עדן  ופרׂש ,דעת, הנקרא רקיע
מתחבר עם ו. עשיההבינה דבינה דארץ  ,שלמטה

המתחבר ומתפשט , כטבע הדעת, הרקיע האחר
, תדע, רקיע הזההתחבר מ ךכ, ת"ת, י"ת נה"לחג

  .ת"תשהם , עם שאר הרקיעים דעשיה

המתגלים  ,הנמצאים ואינם נמצאים, ונאמר
אינם , א"ב דז"חו, אש ומיםש ,ואינם מתגלים

הם אינם נמצאים בהשגה ש, א"א עילאין דז"דאו
ב "אלא שהם חו, חכמההבהם אין מתגלה ו, כלל

, שבהם מתגלה החכמה בדעת, א"ת דז"דישסו
, א"מקומם בזאמנם לא ב. והם נמצאים בהשגה

הנמצאים ואינם . אלא אחר שמתפשטים למלכות
שמצד אחד  ,המתגלים ואינם מתגלים ,נמצאים

ונמצאים , מאויר ומתגלה החכמה' יצא בהם הי
אינם נמצאים  ,ומצד אחר. משום זה בהשגה
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א אינם נמצאים "במקום זשהרי  ,ואינם מתגלים
ששם , אלא אחר התפשטותם למלכות, בהשגה

  .חכמהמקום גילוי ה

ארבעה צבעים בהתפשטות הרקיע שעל ) רצג
ימין , קווים' שהם ג, לבן אדום ירוק ושחור, הגן

, המלכות, ושחור. לבן אדום ירוק, שמאל אמצע
יש  צבעיםאצל אלו ה. הקווים האלו' המקבלת ג

והם . פתחים למטה מהתפשטות הרקיע' ד
דרום צפון הם . צדדי הרקיע שעל הגן' פתוחים לד

ב "חו, מאלו אש ומים. מ"ח מערב תומזר, ג"חו
פתחים  'דנפתחים ב, שהרקיע נעשה מהם, א"דז

  .אורות' ד, האלו

מתוך התפשטות , לצד ימין בפתח ההוא) רצד
מאור , שנעשה מאש ומים, צד המים שברקיע

בפתח . פתחים' אורות בב' מאירים ב, החסדים
, ובפתח כנגד הפנים, חסד, שבימין שבצד דרום

מערב מכונים פנים וכי מזרח . ת"ת, בצד מזרח
  .ת"ואור החסדים מאיר גם בת. ואחור

נרשמת , בתוך האור המאיר לצד ימין) רצה
מאירה ובולטת ומתנוצצת בהתנוצצות , אות אחת

אות הראשונה של ', והיא אות מ. מתוך האור הזה
אות זו . ועומדת באמצע אור שבפתח. מיכאל

אור . עולה ויורדת ואינה עומדת במקום אחד
כ "וע. האות א ומוציאיאות הההשבצד ימין לוקח 

והחיות רצֹוא , ש"כמ. אינה עומדת במקום אחד
  .שאינן עומדות במקום אחד. ָושֹוב

, מזרח, בתוך האור המאיר כנגד הפנים) רצו
המאירה ובולטת , נרשמת אות אחת, ת"ת

והוא . אור ההואהומתנוצצת בהתנוצצות בתוך 
ולפעמים . מלאך רפאלאות ראשונה של ה', אות ר
ועומדת . אלאות ראשונה של המלאך בֹו', נראה ב

לפעמים . ועולה ויורדת. באמצע אור של הפתח
ואינה עומדת . מתגלה ולפעמים אינה מתגלה

 שתיאלו . והחיות רצוא ושוב, ש"כמ. במקום אחד
. הפתחים שניאותיות עומדות באמצע אור 

 ישתאלו , וכשנשמות הצדיקים באות לגן עדן
אור ההוא ועומדות על האותיות יוצאות מתוך 

  .רצוא ושוב, ש"כמ, ועולות ויורדות. נשמה ההיאה

פתחים מקדימים ויורדים  שנימאלו ) רצז
מרכבה עליונה של . מרכבות שתימלמעלה 

מרכבה השנייה של ממונה . רב הסגנים, מיכאל
ואלו . משמש המכובד רפאלה, העליון בואל

שלום , ואומרים לה, מהיורדים ועומדים על הנש
אותיות עולות  שתיאז אלו . יבוא שלום. בואך

  .ועומדות במקומן ונגנזות תוך אור של הפתחים

אורות  שניהנה  ,פתחים אחרים שני) רצח
 אחד, אחרים לוהטים מאור האש באלו הפתחים

אותיות אחרות  שתי. לאחור חדלצד שמאל וא
 אות. באלו האורות ומתנוצצות בתוכם ותלוהט
שהן אותיות ראשונות של ', ואות אחת נ', אחת ג

וכשהאותיות . ריאלושל המלאך נּו, המלאך גבריאל
אותיות  שתיאלו , הראשונות חוזרות למקומם

יוצאות מאלו , אחרות מתנוצצות ועולות ויורדות
  .ועומדות על הנשמה, האורות שבפתחים

פתחים ה שניאז יורדות שתי מרכבות מ) רצט
, ת היא מרכבה של גבריאלמרכבה אח. האלו

מרכבה השנייה היא מרכבה . ממונה עליון ומכובד
ויורדים . ממונה עליון, קדושה של נוריאל

והאותיות . פתחים האלו ועומדים על הנשמההמ
  .חוזרות למקומן' נ' ג

שנעשה באמצע המדרגה , בסיום החדש
, מחמת עליית המלכות לבינה, בנקודת החולם

שיוכל לעלות לעליון , נעשה פתח בשביל התחתון
, ולולא סיום החדש הזה. ולקבל ממנו המוחין

לא היה שום מבוא , שנעשה באמצע כל מדרגה
שיוכל התחתון להתרומם משהו למעלה , ופתח

. תחילה נעשה פתח באמצעלכן ב. ממדרגתו
' פתחים לד' ומפתח ההוא התפשטו ויצאו ד

  .צדדים מתחת הרקיעים

המקיים את  ,הרקיע הוא קו האמצעיעניין 
בנקודת , שנעשה באמצע המדרגה, הסיום החדש

שאפילו אחר שחזרה . במקום בינה שבה, החיריק
לא , המלכות וירדה ממקום בינה למקומה עצמה

ואותם חצי , תבטל הסיום החדש מחמת זהה
מ שנטהרו מסיום החדש מכוח ירידת "בינה ותו
אינם מתחברים למדרגתם בהיותם , המלכות
ריכים לעלות למעלה מסיום אלא צ, במקומם
  .ושם הם מתחברים למדרגתם, החדש

נמצא , יסוד, רקיעים' ורקיע האחרון של ט
באמצע המדרגה , במקום סיום החדש שנקבע

ופתח הזה הוא סיום . במקום בינה של המדרגה
הוא , הפך לפתח בשביל התחתוןנש, החדש עצמו

והוא , במקום סיום החדש, עומד באמצע המדרגה
, ברקיע היסוד בסיומו, הרקיעים' טתחת כל 

  .סיום החדש שבאמצע המדרגההששם עומד 

יוצא , מפתח ההוא שבאמצע הרקיעים שבגן
הפתח . פתחים' צדדים בד' אור אחד שנחלק לד

, סיום החדשהבמקום , שנעשה בשביל התחתון
משם יוצא , במקום בינה, העומד באמצע המדרגה

לה עולה תחי. מ"ג תו"שהם חו, האור אל התחתון
מ "פתח ההוא לעליון עם הבינה ותוההתחתון דרך 

ג "ושם מקבל האורות חו. מרקיע ולמעלה, דעליון
כ יורד התחתון למקומו עם המוחין "ואח. מ"תו

' בד ,מ"ג תו"חו, צדדים' אור נחלק לדוה. האלו
שלמוח , שלכל מוח נבחן פתח מיוחד .פתחים

 ולמוח הגבורה מאיר, החסד מאיר הפתח שבדרום
ת מאיר הפתח "ולמוח הת, הפתח שבצפון

  .ולמוח המלכות מאיר הפתח שבמערב, שבמזרח

, ארבעה צבעים בהתפשטות הרקיע שעל הגןו
קווים ומלכות ' הם גש, מ"ג תו"מוחין חו' ד
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מאירים בתוך הרקיע שעל והם , המקבלת אותם
גם . מלכות דעשיהשל שהוא בינה דבינה , הגן

ומקבל הארתו , רקיעים' הרקיע הזה מתחלק לט
' יש ד צבעיםאצל אלו ה. א דאצילות"ב דז"מחו

ואין הפתחים . פתחים למטה מהתפשטות הרקיע
, הם ברקיע עצמו צבעיםכי ה. צבעיםבמקום ה

אבל הפתחים הם תחת . מיסוד דרקיע ולמעלה
בסיום החדש שנעשה , בסיומו ממש, יסוד הרקיע

מדרגה הפך לפתח בשביל הנש, באמצע המדרגה
והם . שהיא נשמות הצדיקים שבגן עדן, ההתחתונ

כ "ע. שבתוך הרקיעים צבעים' מקבלים הארות ד
אבל הפתחים אינם , ם ממשיכים מהםצבעיאלו ה

  .עומדים עימהם במקום אחד

שהרקיע נעשה , א"ב דז"חו, ומאלו אש ומים
כי . אורות' ד, פתחים האלו 'דנפתחים ב, מהם

א "זקווים ימין ושמאל ד' אלו אש ומים הם ב
קו הוא , הדעת, א"אשר הרקיע דז, דאצילות

לבן , צבעים' גוהוא , םאות האמצעי המייחד
גוון  ,והמלכות המחוברת בדעת, אדום וירוק

ג "ומאורות אלו נמשכים אל הפתחים חו. שחור
  .שכל מוח מאיר דרך הפתח שבצד שלו, מ"תו

מים , מים ואש, בחינות' אלו מתחלקים לב' וד
ת "ואור הת, בדרוםאור החסד ש, חסדים
אור הגבורה שבצפון ואור , ואש חכמה. שבמזרח

תחילה מאירים על הנשמה בו. המלכות שבמערב
שהם , ת"שבדרום ובת, מים, אורות' אלו ב
שבצפון , אש, אורות' כ מאירים ב"ואח. חסדים
  .שהם הארת חכמה, ובמערב

, שמשם מקבל השמיים של גן עדן, המקום
שנלקחו , אש ומים מאלו, הרקיע שעל הגןהוא 

ומאיזה מקום . א דאצילות"ז ,משמיים העליונים
כל בחינה  ?הגן עצמו, מקבלת הארץ שבגן עדן

כמו , ולפיכך. מקבלת מבחינה שכנגדה למעלה
של שהשמיים של גן עדן מקבלים מאש ומים 

הגן , כך הארץ שבגן עדן, א"ז, עליוניםשמיים 
 .המלכות דאצילות, מקבל מארץ שלמעלה, עצמו

מיכאל , מלאכים' שהיא ד, י המרכבה שלה"עו
שעליהם רוכבת ומתגלה , גבריאל רפאל ונוריאל

  .מרכבות' הנקראים ד, המלכות

אמנם גם הם אינם יכולים להתפשט ולהאיר 
. הפתחים' זולת דרך ד, למטה אל הנשמות שבגן

ג "בחינות חו' כ ד"המלאכים הם ג' כי אלו ד
שבצד דרום  כ מיכאל מאיר דרך הפתח"וע. מ"תו

וגבריאל מאיר דרך הפתח שבצד צפון , שברקיע
ורפאל מאיר דרך הפתח שבצד מזרח , שברקיע
  .ונוריאל מאיר דרך הפתח שבצד מערב, שברקיע

מלאכים מאירים ' גם יש לדעת שאלו ד
. כל זמן שלא גמרו השפעתם, בעצמם אל הנשמות

חוזרים למקומם , אבל אחר שגמרו השפעתם
' הפתחים רק ד' במקומם בדומשאירים , למעלה

שהן האותיות הראשונות , בחינות רשימות בלבד
' ג, מרפאל' ר, ממיכאל' מ, של שמותיהם

  .מנוריאל' נ, מגבריאל

אותיות ' וד. כי רשימו בכל מקום בחינת נפש
. ח שבהם"אורות נרנ' כלים לד' הן ד, שבכל מלאך

שבשעה , ונודע שיש ערך הופכי בין כלים לאורות
, דרגה אלא רק בחינת נפש דאורותשאין במ

כ כיוון "וע. צריכה להתלבש בכלי היותר גדול
נפש ה, שלא נשאר מכל מלאך אלא רשימה מאורו

משמו  נהכ היה צריך להישאר אות ראשו"ע, שלו
היא  נהכי אות ראשו. לבחינת כלי לרשימה הזו

  .מכל האותיות שבשמויותר דול גכלי 

רקיע שעל ולפיכך יש להבחין בפתחים אלו שב
  :מיני אורות' הגן ב

לים משמיים ממה שהרקיעים עצמם מקב  .א
, מאלו אש ומים, שנאמר. א דאצילות"ז, עליונים

 'דנפתחים ב, שהרקיע נעשה מהם, א"ב דז"חו
  .אורות' ד, לופתחים הא

הגן , רשימות האורות שהארץ של גן עדן  .ב
' י ד"ע, המלכות, מקבל מארץ העליונה, עצמו

שימות אלו הן אותיות ראשונות שר. המלאכים
, בתוך האור המאיר לצד ימין, שנאמר. משמותם

המאיר , אור החסד המקובל משמיים עליונים
, נרשמת אות אחת ,בפתח שבצד ימין של הרקיע

מאירה ובולטת ומתנוצצת בהתנוצצות מתוך 
אות הראשונה של ', והיא אות מ. האור הזה

ז בשאר "ועד. ועומדת באמצע אור שבפתח. מיכאל
  .פתחים' ג

משמיים : מיני אורות בפתחים אלו' הרי שיש ב
וכשנשמות הצדיקים  .העליונים ומארץ העליונה

אותיות יוצאות מתוך אור  שתיאלו , באות לגן עדן
בביאת  כי תכף, נשמה ההיאהההוא ועומדות על 

הרשימות של ' מאירים לו ד, נשמת הצדיק לגן עדן
. מהשפעה שעברהשנשארו בפתחים , המלאכים' ד

פתחים מקדימים ויורדים  שניכ מאלו "ואח
המלאכים עצמם , כלומר, מרכבות שתימלמעלה 

' ומחלק ד. באים להשפיע אל הנשמה שבגן עדן
  :המלאכים לשניים שניים

מיכאל , בדרום ומזרח, לצד החסדים שניים  .א
  ,ת"חסד ות, ורפאל

המאירים בהארת , לצד הגבורות שניים  .ב
  .גבריאל ונוריאל, מערבבו בצפון, חכמה

יורדים , מיכאל ורפאל מאירים בחסדים
. שלום בואך, ואומרים לה, ועומדים על הנשמה

, שבימיןשמאירים לו אור החסדים . יבוא שלום
הׂשם שלום בין הקווים ימין , י קו האמצעי"ע

אותיות עולות ועומדות  שתיאז אלו . ושמאל
י מאחר כ, במקומן ונגנזות תוך אור של הפתחים

שבאו המלאכים עצמם אין צורך ברשימות 
' נ' אותיות ג שתירש גם וז מפ"ועד. שלהם
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, מערבבשהם בצפון ו, והמלאכים גבריאל נוריאל
  .גבורה ומלכות

ארץ שהוא על , באמצע כל הרקיעים ,ונאמר
יש פתח אחד , שהיא באמצע העולם, ישראל

, הסיום החדש שבאמצע המדרגה .הנקרא גבילון
שיוכל לעלות , פתח בשביל התחתוןשנעשה ל

פתחים  'עותחת פתח הזה יש , ולקבל מהעליון
שמות שבמלכות  'ע ך שםלקבל דר ,אחרים למטה

 'עשרים של  'ע, ב"הארת השם ע, דאצילות
, פתח הזה עולה דרך למעלה למעלההומ. אומות

כי דרך שם אפשר , עד שמגיע לכיסא העליון
  .לעלות עד המלכות דאצילות

פתחים לכל צד ' הזה מתפשט ד פתחהומ
עד שער . מ"ג תו"בחינות חו' שהם ד, שברקיע
ששם הוא סיום הרקיע של , שנקרא מגדון, הפתח

היא  הפתח שבצד מערב ,כלומר, ארץ ישראל
  .ששם מסתיים המדרגה, המלכות

מרכבות עולות לתוך היכל נסתר ' אז אלו ב) ש
ב מיני בשמים "ושם י, ֲאָהלותהנקרא , אחד
עם כל ה וקינמון ֵנְרד וַכְרּכֹום קנֶ , ש"כמ, יםגנוז

 ,ר ואהלות עם כל ראשי בשמיםמֹו, בונהעצי לְ 
. א"ב גבולי אלכסון שבז"כנגד י, ב מינים"שהם י

, מטה למעלהלאלא שהם בשליטת החכמה שמ
ב מיני בשמים "וגם הם י. המכונים בשמים וריח

  .שבגן עדן שלמטה
כי . םכ הם גנוזי"ע, א"שורשם מזשוהיות 

' ב אלא רק. א"הארת החכמה אינה מתגלה בז
שהם מבחינת , מרכבות אלו גבריאל ונוריאל

שגבריאל , שהחכמה מתגלה בה, השמאל שבמלכות
יש , ונוריאל הוא מלכות ממנה, הוא גבורה ממנה

ולקבל לבושים , להם רשות להיכנס שם
הנמשכת , שהם הארת חכמה. להתלבשות הנשמה

  .ריםב מיני בשמים האמו"מי

, ם כל אלו הלבושים של הנשמותוָׁש ) שא
כל אחת ואחת כראוי , הראויות להתלבש בהם

ט שעשה "בלבוש ההוא נרשמו כל המע. לה
זה הוא , ומכריזים, וכולם רשומים בו. ז"בעוה

והמלאכים לוקחים לבוש . הלבוש של פלוני
כעין , ומתלבשות בו נשמות הצדיקים שבגן

  .ז"הצורה שבעוה

אמורים רק משלושים יום  והדברים) שב
, כי כל שלושים הימים לאחר הפטירה. והלאה

אין לך נשמה שלא תקבל עונש מטרם שתבוא לגן 
. נכנסת לגן עדן, השל עונשהכיוון שקיבלה . עדן

י "ז ע"ה מזוהמת עוהנטהרש, ולאחר שהתלבנה
נותנים לה מקום ו ,התלבשה בלבוש, העונש

תיבות של ראשי , נ"אז האותיות מרג. הראוי לה
' והמרכבות של ד, יורדים, שמות המלאכים

כי אחר שהמלאכים . מלאכים עולים למקומם
, צריך להישאר הרשימות של הארתם, חוזרים
  .נ"אותיות מרג' שהם ד

בכל יום בנסיעה  פעמייםרקיע זה חוזר ) שג
ורקיע זה אינו יוצא . שמתדבק בו ,של רקיע אחר
עדן העל גן  שאינו חופף אלא רק. לחוץ מגן העדן

לבן , רקיע זה מרוקם מכל מיני צבעים. בלבד
  .מ"ג תו"שהם חו, אדום ירוק שחור

והרקיעים דעולם , הרקיע דגן עדן הוא דעת
והרקיע הזה דגן , י"ת נה"הכולל חג, ת"העשיה ת

עדן מתחבר עם הרקיע דעשיה על דרך הדעת 
אמנם אין הדעת . י דגוף"ת נה"המתפשט אל חג
כ שהוא עולה "אלא א, ת"תק ד"מתפשט אל הו

' שהדעת מתחלק בעצמו לב, אליו בקו אמצעי
ת שעלה אליו "והת, ימין ושמאל, ב"קווים חו

 המחבר אותם זה בזה ומלביש, נעשה לקו אמצעי
ת גרם "ואותו שיעור הארה שהת. ם זה בזהאות

כי כל . ת"מקבל אותו הת, שיתווסף בדעת
בו זוכה , השיעור שהתחתון גורם לצאת בעליון

הוא , ת קיבל הארת הדעת"ואחר שהת. התחתון
והארה זו נקראת דעת . מתפשט למקומו לגוף

' או ג פ"קווים נקראים ג' גש, ונודע. המתפשט
  .וגילוי הארתם רק בנסיעה. מקומות
 ,בכל יום פעמייםרקיע זה חוזר , ונאמר

קווים ' מתחלק ומאיר בב, דעת, גן עדןדהרקיע ש
דדעת מתחברים בנסיעה הקווים ' וב, ימין ושמאל

, כלומר. שמתדבק בו, של רקיע אחר דעשיה
המחבר , נעשה לקו אמצעי, ת"ת, שרקיע דעשיה

אשר אז מתפשטת , בנסיעה, קווים דדעת' ב
הארת הרקיע שעל גן עדן אל שאר הרקיעים 

כדרך הדעת המתפשט אל , ת"שהם ת, דעשיה
עצמו אינו יוצא לחוץ מגן עדן אל הוא אבל . הגוף
  .אלא הארתו מתפשט, עים דעשיההרקי
אותיות רשומות וחקוקות ברקיע ) 22(ב "כ) שד

מטל , כל אות ואות נוטפת טל, שעל הגן עדן
הארת שהוא , ומטל ההוא. על הגן, שלמעלה
אחר , ונרפאות, רוחצות אלו הנשמות, החסדים

והטל אינו יורד . שטבלו עצמן בנהר דינור להיטהר
חקוקות ברקיע אלא מתוך אותיות הרשומות וה

, משום שאלו האותיות הן כלל התורה, ההוא
כי נעשה . הנקרא תורה, א דאצילות"שנמשכות מז

  .א דאצילות"מאש ומים דז, מאש ומים של התורה

כ הם מזילים טל על כל אלו שעוסקים "וע) שה
שאלו המילים רשומות בגן . ז"בתורה לשמה בעוה

מאלו  ולוקחות, ועולות עד רקיע שעל גן עדן, עדן
. להזין הנשמה, טל, ב האותיות אשר שם"כ
  .רתיְמ ִא  לכַט תיזל חי ִלְק  כמטר יערוף, ש"כמ

זה נמצא פתח אחד כנגד הרקיע הבאמצע ) שו
שבפתח ההוא , פתח ההיכל שלמעלה ביצירה

בעמוד , פורחות הנשמות מגן עדן התחתון למעלה
  .ומגיע עד פתח ההוא, עדןהאחד הנעוץ בארץ של גן 

הוא הסיום , שה באמצע הרקיעהפתח שנע
שנעשה באמצע המדרגה של השמיים דגן , החדש
שמשום , מחמת עליית המלכות במקום בינה, עדן
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, מ"בינה ותו, הזה נפלה חצי המדרגה הסיום
, אשר לעת גדלות. הארץ דגן עדן, למדרגה שלמטה

מ עולים "ובינה ותו, כשחוזרת המלכות למקומה
עימהם גם  לוקחים, למעלה למדרגתם לרקיע

שהם בארץ , אותם הנשמות, המדרגה התחתונה
, שנעשה בבינה, שסיום החדש, ונמצא. דגן עדן

 כושיוכל דר, הפך להיות פתח בשביל התחתוןנ
  .לעלות לעליון

שנפלו תחילה למטה , מ"ואותם בינה ותו
ם במדרגת הארץ שלה בהתדבקות, לארץ דגן עדן

, הגן נבחן כמו שהם נעוצים בתוך קרקע, דגן עדן
המגיע עד הפתח , והם עצמם נבחנים כעמוד גבוה

שדרך העמוד הזה עולות , שבאמצע הרקיעההוא 
. הנשמות מארץ דגן עדן אל הרקיע דגן עדן

הנבחנים , מ"כשהבינה ותו, לעת גדלות ,כלומר
לוקחים , עולים בחזרה לרקיע דגן עדן, לעמוד

ומעלה , עימהם גם את הנשמות שבארץ דגן עדן
  .יע דגן עדןאותם לרק

בפתח שבאמצע הרקיע שעל , בתוך רקיע) שז
, כלולים יחד, של אור צבעים' נכנסים בו ג, הגן

ם של עמוד שעלה צבעיומאירים ל, ד"שהם חב
ים צבעעמוד הזה נוצץ ומתלהט בכמה הואז . שם

והצדיקים שעלו עם העמוד ההוא . הלוהטים
עמוד המקבלים האורות מהרקיע דרך , לרקיע
שעה מאירים הצדיקים מזיו העליון  ובכל. הזה
 ח"אבל בכל שבת ובכל ר. שזה נוהג תמיד, ההוא

מתגלה השכינה ברקיע הזה יותר מבשאר 
  .וכל הצדיקים באים ומשתחווים אליה, הזמנים

. אשרי חלקו מי שזכה לאלו הלבושים) שח
ז "שעשה האדם בעוה, ט"אלו הלבושים הם ממע

ובהם , המצוות התלויות במעש, במצוות התורה
ומתלבשת באלו , עומדת הנשמה בגן עדן התחתון

  .הלבושים המכובדים

כשעלתה הנשמה דרך פתח הרקיע ) שט
מזדמנים לה לבושים אחרים מכובדים , למעלה
י מצוות התלויות ברצון "שהם נעשים ע, עליונים

כי כשעולה הרצון . תפילהבוכוונת הלב בתורה ו
לק וח, מתעטר בה מי שמתעטר, ההוא למעלה

, ונעשה ממנו לבושי אור, ממנו נשאר לאדם ההוא
פ "ואע. שתתלבש בהם הנשמה לעלות למעלה

שאלו לבושים של הנשמה בגן עדן התחתון 
, אבל אלו שעולות לרקיע למעלה, תלויים במעשה

כדי לעמוד , אינם תלויים אלא ברצון של הרוח
וכך למד רבי . רוחות קדושים, בין המלאכים
בושים של מטה בגן עדן הארץ הל, שמעון מאליהו
לבושים שלמעלה תלויים ברצון , תלויים במעשה

  .כוונת הרוח בלבבו

. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, כתוב) שי
 .יוצא מעדן משלו, בגן שלמטהאלא הנהר הזה 

חכמה מ, כמו הנהר היוצא מעדן שבאצילות
אבל עדן הוא חכמה שברקיעים שבגן  .דאצילות

היה , יה נמסר להתגלות למטהאם ה, עדן שלמטה
כ המקום של עדן העליון הקדוש לדעת "נמסר ג
, אלא משום סתר כבוד עדן העליון הקדוש. אותו

נסתר ונגנז גם עדן , שלא יתגלה, חכמה דאצילות
, חכמה שברקיעים שבגן עדן התחתון, התחתון

כ לא נמסר "וע. שאותו נהר שבגן עדן נמשך ממנו
  .שמות שבגן עדןעדן זה להתגלות אפילו לנ

, א עילאין דאצילות"א הנעלמת באו"חכמה דא
ואין בה . וחכמה זו נסתמה מתחתונים. נקרא עדן

והחכמה המתגלה לתחתונים . שום השגה כלל
הנקראת , א"שיצאה לחוץ מראש דא, היא מבינה

מסיבת המלכות שעלתה במקום , נהר יוצא מעדן
היא , כ כשחזרה לראש בעת גדלות"ואח, בינה
ואז חזרה , א"ס שבראש דא"לת חכמה מחומקב

והארת חכמה שלה , הבינה ונעשתה לחכמה
  .מתגלה במקום המלכות וממלכות לתחתונים

עד עולם עשיה , ועניין זה נוהג בכל מדרגה
, ס"כי בכל מדרגה יש ע. והרקיעים שבגן עדן

, והיא עצמה סתומה. שהחכמה שבהן נקראת עדן
עליית אלא מכוח . א למעלה"ס דא"כמו חו

מ נופלים "ובינה ותו, המלכות לבינה שבמדרגה
נהר , שהם נקראים משום זה, למדרגה שמתחתיה

שבינה , ולעת גדלות. מדרגה השבאות, יוצא מעדן
אז הם מקבלים , מ אלו חוזרים למדרגתם"ותו

ומהם יוצאת החכמה , מעדן שלהם חכמה
  .למלכות שבאותה המדרגה

נמסר היה , שברקיעים דגן עדן, אם העדןו
כ המקום של עדן "היה נמסר ג ,להתגלות למטה

כי החכמה שבכל . העליון הקדוש לדעת אותו
ואם הייתה מגולה לדעת את , המדרגות היא עדן

הייתה מגלה עימה את , העדן דמדרגה התחתונה
ר "ולפיכך בג. ס"עד חו, העדן דמדרגה העליונה

  .שבכל מדרגה אין שום השגה

עם בשם בינה פמכונה , והנהר היוצא מעדן
כי הכול . ופעם בשם יסוד, ת"ופעם בשם ת, מ"ותו

מ אלו אינם "כי בינה ותו. הולך אל מקום אחד
ר דבינה אינם נחשבים "כי ג. מ"אלא חצי בינה ותו
שפירושם , ת דבינה"רק זאלא , ליוצאים מעדן

ונמצא שאין כאן בינה אלא . מ הכלולים בבינה"תו
ומבחינת . ת"כ נבחנים כולם רק לת"וע. מ"תו

נבחן שבינה , ס"ס שלו נחלקות לרת"הפרצוף שע
. מתחילים מחזה ולמטה, מ הנופלים ממדרגה"ותו

שגם הם לא , ר דגוף"ת דגוף נבחנים לג"כי החג
וכיוון . י דגוף"אלא רק נה, יצאו מעדן שלהם
כ אנו "ע, יסוד, י הוא קו אמצעי"שעיקרם של נה
  .ודמ שנפלו ממדרגה בשם יס"מכנים לבינה ותו

, נפרד ויצא מעדן, מ"בינה ותו, כמו שנהר) שיא
, כדי להשקות הגן שלמעלה, א"חכמה שבראש דא
פתח ההוא הכ מ"יוצא ג, מלכות דאצילות

' אור אחד שנחלק לד, שבאמצע הרקיעים שבגן
המקום שעומדים שם אלו . פתחים' צדדים בד
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הנחלק , אור הזההו. הרשומות 'ן' ר' ג' אותיות מ
, יוצא מעדן, אותיות המתנוצצות' אורות וד' לד

חכמה , מקום שמאירה הנקודה שלמעלה
  .נקודה עליונה אשר שם, דרקיעים שבגן עדן הארץ

האירה ונעשה , עליונה ההיאהנקודה הו) שיב
ואין מי שישלוט לראות ולדעת נקודה . עדן להאיר

י הפתח "ע, חוץ מהאור שמתפשט ממנו, ההיא
ניו הצדיקים שמשתחווים לפ, שבאמצע הרקיעים

, המלכות שבגן עדן, זו חתונהונקודה ת. שבגן עדן
, חכמה, נקודה עליונה, היא גן אל עדן העליון

  .מקום שלא ניתן לדעת ולהסתכל
 עין לא ראתה אלקים, על כל זה כתוב) שיג
  :מתבאר ֵשם אלקים. זולתךָ 
זה נקודה תחתונה , זולתך אלקים  .א

, םהנקראת אלקי, מלכות דאצילות, הקדושה
. בגן עדן הארץ, עדן הזה שלמטההשיודעת את 
זולת , ואין אחר מי שיודע אותו, הנסתר בגן

  .המלכות דאצילות
, זהו עדן העליון על כל, זולתך אלקים  .ב
המתגלה בבינה , חכמה דאצילות, ב"עוה

שיודע נקודה , אלקים, ב"הנקראת עוה, דאצילות
י צדיק אחד "ע, מלכות דאצילות, התחתונה

הנהר היוצא , הנהר המרווה אותה, ממנהשיוצא 
ואין מי שיודע אותה חוץ . צדיק, יסוד, מעדן
שהוא אחוז למעלה . זולתך אלקים, ש"כמ, ממנו

  .ס"למעלה עד א
. השפעת החכמההיא ראייה . חכמההוא עין 

 עין לא ראתה אלקים, הכתוב פירושים על' בו
  :זולתך
הנקראת , רומז על מלכות דאצילות  .א

שר החכמה אינה מתגלה בשום ספירה א, אלקים
להשפיע , עין לא ראתה, ושיעור הכתוב. חוץ ממנה

, זולת אלקים, חכמה אל עדן שבגן עדן הארץ
  .שבה מתגלה החכמה, מלכותה

כ "הנקראת ג, רומז על בינה דאצילות  .ב
להשפיע , עין לא ראתה, ושיעור הכתוב, אלקים

בינה , זולת אלקים, חכמה למלכות דאצילות
שממנה מתחיל השורש של אור , צילותדא

כי . ולא מספירה אחרת, החכמה שבמלכות
שמשם , המלכות נבנתה מקו שמאל דבינה

  .מקבלת החכמה שבה
ונהר הזה היוצא מעדן בגן עדן שלמטה ) שיד
ודבר זה . והׂשביע בַצחצחֹות נפשך, ש"כמ, לחכמים

כי הנשמה היוצאת . מתבאר למעלה ולמטה
משתוקקת לראות באור של היא , החשוךז "מעוה

כאדם הזה המשתוקק לשתות מים , עולם העליון
ציֵחה  ,ש"כמ, צחצחותהיא כך כל אחת , בצימאונו

צמאה אחר , צחה צחות, פירושו, צחצחות. ָצָמא
  .והיכלות שבגן, והרקיע, צחּות האורות של הגן

כל הנשמות יושבות . ונהר היוצא מעדן) שטו
לא יכולות , בושולולא ל, בלבוש כבוד על נהר

 בצחות ורוותואז מתיישבות . לסבול את האורות
ונהר הוא תיקון של . ויכולות לסבול, האלו

להתיישב ולהיזון וליהנות מצחות , הנשמות
  .על נהר ומתיישבות בו והנשמות מיתקנות, האלו

מוציא , א"יסוד דז, כמו נהר העליון) שטז
 ,מלכות דאצילות, נשמות ופורחות ממנו אל הגן

מתקן את , שבגן עדן הארץ, כך נהר שלמטה
. להיתקן ולהתיישב בצחות האלו, הנשמות

שמתיישבות הנפשות , ז החיצון"בדומה לעוה
משום שבתחילה יצאו , להאיר בריח של מים

, ומשום שהנשמות מיתקנות על נהר. באופן זה
הן יכולות להתיישב בצחות , הנמשך ויוצא מעדן

ה בפתח שבאמצע ולעלות למעל, אלו העליונות
צחצחות . ובעמוד העומד באמצע הגן, הרקיע

. שלמטה הן האורות של הגן והרקיעים וההיכלות
  .י הנהר היוצא מעדן"ושניהם נעשים ע

עולים למעלה דרך , בעמוד שבאמצע הגן) שיז
ומסביבו . נשמות הצדיקים, פתח שברקיע דגן עדן

ר על כל ְמכון ה' וברא ה, ש"כמ. יש ענן ועשן ונוגה
ועשן ונוגה אש להבה , ועל ִמקראיה ענן יומם, ציון
כדי לכסות , ענן ועשן מבחוץ ונוגה מבפנים. לילה

לאלו  ייראושלא , על אותם העולים למעלה
  .היושבים למטה

, כי כשנקודת הגן. כאן סוד הסודות) שיח
, הנקראת נקודה, עשיההמלכות דבינה דארץ 

רצתה להיתקן בתיקוניה ולהתקשט בשבת 
פנים של ' ה ד"שולח לה הקב, זמנים ובחגיםוב
, ש"כמ, שנקרא דרור, ועומדים על ההיכל, נשר
בשנת היוֵבל צריכים להכריז , ומשום זה. ר דרורומ

. לכל יושביה וקראתם דרור בארץ, ש"כמ, דרור
שקוראים דרור לכל , פנים נותנים קול' ואלו ד

נשמות החוץ מ, ואין מי שישמע אותו. יושבי הגן
והם מתאספים שם בהיכל , יות לעלותהראו
פנים לוקחים אותם ומכניסים ' ואלו ד. הדרור

  .העומד באמצע הגן, אותם לפנים בעמוד
ח מאירים מוחין גדולים בכל "ט ור"בשבת ויו

אלא , ואינם מתפשטים מלמעלה למטה. העולמות
, שהתחתונים עולים במקום מדרגות העליונות

כדי שכל ו .ושם מקבלים המוחין ולא במקומם
צריכים לפתיחת , תחתון יוכל לעלות לעליון
שדרך שם עולה , הפתחים שבאמצע הרקיעים

  .התחתון למקום העליון

, ה"אהישמות ' י ג"ופתיחה זו נעשה ע
. המורידה המלכות ממקום בינה למקומה עצמה

שהיה , ואז נפתח אותו הגבול של סיום החדש
, מ"תוויכולים בינה ו, שהוא הרקיע, במקום בינה
והם לוקחים . לחזור למדרגתם, שנפלו מעליון

שהיו דבוקים בו בעת , עימהם גם את התחתון
ורק שינוי אחד יש . ומעלים אותו לעליון, נפילתם

, מ דעליון"בינה ותו, שהנקראים שם אוויר, כאן
וכמו שנאמר , אמצעהעומד בכאן עמוד  המכונ
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שהאוויר נושא את התחתון ומעלה אותו , שם
אמצע נושא העומד בנאמר כאן שעמוד , לעליון

  .התחתון ומעלה אותו לעליון

, עשיההמלכות דבינה דארץ , וכשנקודת הגן
רצתה להיתקן בתיקוניה ולהתקשט בשבתות 

, ה"אהי' לקבל הארות ג, כלומר, ובזמנים ובחגים
כי מחזירות , המבטלות הגבול שבסיום הרקיע

ם פני' ה ד"שולח לה הקב. המלכות משם למקומה
הנקרא פני , מ שבקו אמצעי"ג תו"חו, נשרשל 
, ה"אהי' מ אלו מלובשות ג"ג תו"שבחו .נשר

שהארתם מורידה המלכות מסיום הרקיע 
ומבטלת בזה כל הדינים והגבול מעל , למקומה

שהארתם , שנקרא דרור, ועומדים על ההיכל. הגן
, ונקרא היכל דרור, היא הארת דרור וחירות
בולים מכל המציאות המשחררת כל הדינים והג

י זה שמעלה אותם מסיום הרקיע "ע, שבגן
  .י עמוד האמצעי שבגן"ולמעלה ע

וקראתם , ש"כמ, והארה זו דומה להארת היובל
אף . יובל היא תהיה לכם ,דרור בארץ לכל יושביה

קריאת  ,כלומר, פנים נותנים קול' ואלו ד, כאן
, תבטלו כל הדיניםהש, הדרור לכל יושבי הגן

וכל אחד יכול לעלות למעלה עם עמוד , והגבול
חוץ , ואין מי שישמע אותו. אמצעהעומד ב

ראויות  םשאינ םואות, נשמות הראויות לעלותהמ
והם . מרגישות כלל מדרור הזה םאינ, לעלות

פנים לוקחים ' ואלו ד. מתאספים שם בהיכל הדרור
העומד , אותם ומכניסים אותם לפנים בעמוד

זה עולות מרקיע ולמעלה עמוד ההעם  .באמצע הגן
  .ושבתם איש אל אחוזתו, ש"כמ ,כפי מדרגתן

ובשעה ההיא מעלה עמוד ההוא ענן ואש ) שיט
והארת הדרור והנשמות . ועשן ונוגה מבפנים
' וברא ה, ש"כמ ,ומקראיה, נקראים מכון הר ציון
עשן  ,ועל מקראיה ענן יומם, על כל מכון הר ציון

היא , הר ציוןכי מכון . ונוגה אש להבה לילה
, כשנקודה התחתונה מתקשטת, תיקון שלמעלה

נשר  ם שלפני' י ד"הארת הדרור ע ,כלומר
, והנשמות הן מקראיה של נקודה ההיא. שלמעלה
ששמעו קריאת , שאותן הנשמות. להתקשט
  .יהמלשון ְקרּוֶא . נקראות מקראיה, הדרור

, פ שהמלכות ירדה ממקום בינה למקומה"אע
הסיום והגבול שנעשה תבטל משם העוד לא 

כי קו אמצעי מקיים את , בסיבת עליית המלכות
, מ"והבינה ותו. הגבול בכוח מסך דחיריק שבו

אינם מתחברים בעומדם , שמתחברים למדרגתם
אלא מוכרחים לעלות , למטה מסיום החדש
ח "ולהיעשות קו שמאל לכו, למעלה מסיום החדש

  .שנשארו במדרגה

י מסך "הגבול ע הנמשכים מקיום, ואלו הדינים
נקראים ענן ואש ועשן , דחיריק שבקו אמצעי

שבסיבתם אין הארת הדרור נמשכת מסיום , ונוגה
אלא שמאירה מסיום , הרקיעים ולמטה לתוך הגן

בים הנשמות יושבי יכ מחו"וע. הרקיעים ולמעלה
באמצע לתוך הרקיע  העומדלעלות עם עמוד , הגן

  .ושם מקבלים הארתן

טל לגמרי והארת ואם היה הגבול מתב
אז היו כל , הרקיעים היה נמשך למטה לגן

הנשמות מקבלים הארה העליונה בלי צורך לשום 
י ענן ועשן "כשמתקיים הגבול ע, אבל עתה. הכנה

אלא , אין הארה העליונה מתפשטת למטה, נוגהו
שהנשמות צריכות לעלות עם העמוד למעלה כ

אינן , שאינן ראויות לזה, כ הנשמות"ע. לרקיע
ורק . ואינן עולות, יודעות כלום מהארת הדרור

שומעות כרוז מהארת , הנשמות הראויות לזה
  .הדרור ועולות

י ענן ועשן "שנעשה ע, נמצא שקיום הגבול
, מכסה על אותן הנשמות שאינן ראויות, ונוגה

. שאינן יודעות מעליות הנשמות הראויות למעלה
משום שהאור לא נמשך כלום למקום הנשמות 

  .למטה

כדי , ענן ועשן מבחוץ ונוגה מבפנים, לכן נאמר
ייראו שלא , לכסות על אותם העולים למעלה

ובשעה ההיא מעלה עמוד  .לאלו היושבים למטה
שמשום זה לא . ההוא ענן ואש ועשן ונוגה מבפנים

כי לא יוכל להתחבר , יוכל העמוד להישאר למטה
עד שיעלה למעלה מסיום , דרקיעים ח"עם כו

מצא שענן ואש ועשן הם מכריחים את נ. הרקיעים
שלא יעמוד , מ שנפלו מרקיעים"בינה ותו, העמוד
ואז הוא לוקח עימו . אלא עולה למעלה, במקומו

ומעלה אותן , הראויות לזה, כל הנשמות שבגן
  .עימו למעלה לרקיעים

פנים ' ואלו ד. והם מתאספים שם בהיכל הדרור
 ,לוקחים אותם ומכניסים אותם לפנים בעמוד

וכדי שהעמוד יעלה למעלה  .העומד באמצע הגן
מעלה עמוד ההוא ענן ואש ועשן ונוגה , לרקיעים
, שמחמת זה הוא מוכרח לעלות למעלה. מבפנים

אמנם צריכים לזכור שאין . ולוקח עימו הנשמות
נבחן , פ שהעמוד עולה למעלה"ואע, עדר ברוחנייה
עמוד הכ נבחן ש"וע. כ שנשאר למטה כמו שהיה"ג

  .פ שעולה למעלה"אע, נעוץ תמיד בגןהזה 

ועל , על כל מכון הר ציון' וברא ה, ש"כמו
 .ועשן ונוגה אש להבה לילה, מקראיה ענן יומם

על כל  .ובמסך דחיריק שב, בקו האמצעי', וברא ה
, ועל מקראיה. היא הארת הדרור, מכון הר ציון
 .הזוכות לשמוע הקריאה של הדרור, הן הנשמות

שיגבילו , נוגה אש להבה לילהו ענן יומם ועשן
יימשכו שאורות עליונים שלמעלה ברקיע לא 

שבזה נעלמת הארת הדרור מהנשמות . למטה
  .ראויות ןשאינ

פתח ההוא הכיוון שעולות הנשמות עד ) שכ
רקיע ההוא מסבב עצמו מסביב הגן האז , שברקיע

שעיקר , קווים' ג, מקומות' שהרקיע נוסע בג, פ"ג
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ומקול הנעימות של . הנסיעההארתם הוא רק בעת 
יוצאות כל הנשמות , הקווים' בוב הרקיע על גיס

ושומעות נעימות ההיא של , שבפתח הרקיע
, עמוד ההוא שהעלה אותןהורואות את , הרקיע

, כלומר. שהוא מעלה אש וענן ועשן ונוגה הלוהט
, הדינים הלוהטים ממסך דחיריק שבקו אמצעי

כו האורות באופן שלא ימש, המקיים את הגבול
  .אלא מלמטה למעלה בלבד, מלמעלה למטה

, שזה מורה, ןמרכינות ראש, וכולן משתחוות
, שמקבלות הגבול שלא ימשכו מלמעלה למטה

, ןאלא שממעטות ראש, המכונה ראש, ר"שהוא ג
, מטה למעלהלשלא יקבלו האור אלא רק מ

ואחר . ר דחכמה"ק דחכמה ולא ג"הארת ו
שלא ימשכו , בולשהנשמות קיבלו עליהן את הג

אז עולות הנשמות דרך , מטה למעלהלאלא מ
עד שעולות לתוך העיגול המסבב , פתח ההוא

, המסבב את הגן, לתוך הרקיע, נקודה ההיא
אז . רקיע הזה הוא חכמההש, הנקרא נקודה

מקבלות הארת , כלומר, רואות מה שרואות
ומתוך האורה והשמחה . הנקראת ראייה, חכמה

מתקרבות  ,ולות ויורדותהן ע, ממה שרואות
  .ברצוא ושוב, ומתרחקות

משתוקקת , נקודה עילאה, חכמה) שכא
שהנשמות שעלו . ומתקשטת בהן באורה, אליהן
אז הלביש קנאה צדיק , ן"נעשות בה למ, אליה

ומסתכל באור , יסוד דעולם היצירה, אחד עליון
ואוחז בה ומעלה , ויופי של נקודה הזו ובתיקוניה

אור , ומאיר אור באור, ירהליצ, אותה אליו
, החסדים שביסוד מאיר באור החכמה שבנקודה

כל צבאות השמיים . שמתחברים, ונעשו אחד
אשריכם צדיקים , פותחים ואומרים בשעה ההיא

, אשריכם שאתם עוסקים בתורה, שומרי התורה
כי עטרת אדונכם , מחת אדונכם הוא בכםשכי 

  .כי הם שגרמו לזיווג ההוא. מתעטר בכם
, אז הלביש קנאה צדיק אחד עליון, נאמרו

כל האוהב כי , שאז האהבה בתכלית השלמות
. אהבתו אינה אהבה, ואין הקנאה קשורה עימו

, יאחזו בה החיצוניםישלא , ומהות הקנאה
  .של חסדים מחמת חיסרון

אור , אז כיוון שמאירים אור באור) שכב
האורות מתחברים ' ב, החסדים באור החכמה

האורות של , צבעיםכ אלו "אח. יחד ומאירים
יורדים ומסתכלים להשתעשע באלו , הזיווג הזה

ומתקנים אותם , ן"שעלו למ, נשמות הצדיקים
עין לא ראתה , ז כתוב"וע. שיתעטרו למעלה

  .לו יעשה למחכהזולתך  אלקים

כעין , ודמות על ראשי החיה רקיע, כתוב) שכג
אבל יש . הקרח הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה

הפרסא שבמקום , רקיע שלמטה. קיע ויש רקיער
מיכאל , חיות שבמלכות' עומד על ד, א"החזה דז

, א"פרסא דז, ומרקיע הזה. גבריאל רפאל נוריאל

באחורי , מלכות, מתפשטת ושורה צורת נוקבא
. את אחוריי וראיָת , ש"כמ וזהו. א"ז, הזכר

, נירָת דם צַ אחור וֶק , ש"כמ. א"המלכות באחורי ז
א הוא קדם ומלכות "שז, א ומלכות"ז שרומז על
שרומז , וייקח אחת מצלעותיו, וכתוב. היא אחור

פרצופים אחור  שניא ומלכות שהיו תחילה "על ז
וייקח אחת , הכתוב רומז ז"שע. סרווונ, וקדם

  .מצלעותיו

הפרסא שבמקום , הרקיע שלמעלה) שכד
, עומד על חיות עליונות, ת"ישסו, החזה דבינה

מתפשטת , מהרקיע הזה, שםומ, א"ת דז"חג
. א"ז, עליון על הנוקבא, ושורה צורת זכר אחד

, אחד נקרא קצה השמיים, ואלו שני רקיעים
שהיא קצה וסיום , א"הפרסא שבמקום החזה דז

מקצה , ואחד נקרא. הנקרא שמיים, א"של ז
שמשם מתחיל , הפרסא שבחזה דבינה, השמיים

ולמקצה השמיים , שכתוב. הנקרא שמיים, א"ז
, במלכות, ראשי החיה שלמטה. ועד קצה השמיים

, אותיות' אורות עליונים על אלו ד, חיות' הם ד
חיות אלו  'דו. פתחים אלו שבגן עדן' הרשומות בד

  .מלאכים 'דהם 
שנקבע , רקיע פירושו סיום החדשנודע שו

מחמת שעלתה המלכות של כל , באמצע המדרגה
א וסיום הזה נקר. מדרגה לבינה של כל מדרגה

, ת"העומדת באמצע הת, יכ פרסא שבתוך מעִ "ג
ושם , באמצע המדרגה, במקום החזה, בינה דגוף

ס "ופרסא זו כוללת בתוכה ג. מסיימת המדרגה
מ שנפלו מכל מדרגה "בינה ותו, י"ת ונה"חצי ת

  .למדרגה שמתחתיה
כי . י דעליון"ס נה"כ כל תחתון מלביש ג"וע

נפלו למקומו מחמת הסיום שנקבע במקום 
א מלביש מפרסא שבאמצע "וזה שז. הפרסא
להיותם , י שלהם"ת ונה"חצי ת, ת ולמטה"ישסו

. ת שנפלו למקומו"מ דישסו"בחינת בינה ותו
. נשארו שם בקביעות, עדר ברוחניישמחמת אין ה

א "ז המלכות מלבישה מפרסא שבאמצע ז"ועד
א "שנפלו מז, י שלו"ת ונה"כלומר חצי ת, ולמטה
  .למקומה

שהיא , ת"מתחיל ברקיע דישסוא "ונמצא שז
, והוא רקיע העליון, ושל הפרסא שבאמצע

הפרסא שבאמצעו של , ומסתיים ברקיע של עצמו
וזה . כי משם ולמטה הוא מלובש במלכות, א"ז

ולמקצה השמיים עד , ש"כמ. נקרא רקיע התחתון
היא , ולמקצה השמיים ,אשר. קצה השמיים
הנקרא , א"שמשם מתחיל ז, ת"רקיע דישסו

ששם , א"הוא רקיע של ז, וקצה השמיים. מייםש
  .הוא מסתיים

, עדן שלמטה היא בארץש, הרי נאמרו) שכה
שהגן  ,ואיך נאמר כאן ,והגן מקבל מעדן שלמטה

כי . אלא הכול הוא סוד עליון? מקבל מארבע חיות
כמו שיש לה חלק , מלכות דאצילות, נקודה
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. יש לה חלק למטה בארץ ךכ, למעלה באצילות
היא חלק  ךכ, היא חלק העשירי באצילותכמו ש

  .גןה, העשירי בארץ

, והגן שלמטה הוא חלק הנקודה הזו שבארץ
ונהנית מכל , להשתעשע ברוחות הצדיקים בארץ

, למעלה נהנית מצדיק. למעלה ולמטה, הצדדים
שהם , למטה נהנית מפריו של הצדיק. א"יסוד דז

. א"הנולדות מיסוד דז, הנשמות של הצדיקים
, מצא שעשוע למעלה ולמטה אל המלכותולא נ

  .כ לצדיק כמוהו"כי פריו נחשבים ג. אלא בצדיק

, חיות' כ כמו שמלכות שלמעלה רוכבת על ד"וע
גן הו. חיות' מקבלת מד, הגן, המלכות שלמטה ךכ

כמו מלכות , שנקראת עדן, הזה נמשך מנקודה
כי נבחנת לחכמה תתאה משום שנמשכת . שלמעלה

גן שהיא מלכות שלמטה נמשכת ה ךכ, מעדן העליון
' אלא ד, באופן שמקבל משניהם. מעדן התחתון

, ועדן הוא אור העליון. חיות הן מעצם המלכות
  .הן למעלה והן למטה, הנמשך למלכות

  :ראשי פנים' ראשי החיה אלו הן ד) שכו

, חסד, ופני אריה אל הימין, ש"כמ, אריה  .א
  ,מיכאל

, בורהג, ופני שור מהשמאל, ש"כמ, שור  .ב
  ,גבריאל

  ,רפאל, ת"ת, ופני נשר לארבעתן, ש"כמ,נשר  .ג

ודמות פניהם פני , ש"כמ, כלל הכול, אדם  .ד
  .נוריאל, מלכות המקבלת מכולם ,אדם

גבריאל , אריה, ומבחינה אחרת מיכאל לימין
ורפאל פני , ת"ת, ואוריאל באמצע, שור, משמאל
הנושאות את , ואלו הן ארבע ראשי החיות. אדם

ומשום המשא שלהם הם . המלכות, הקדושכיסא 
נעשה , זיעה ההיא של המשא שלהםהומ, מזיעים

  .הנהר דינור

י "שע, חכמה תתאה, המלכות, הכיסא הקדוש
ארבע החיות הנושאות אותה מתגלה החכמה 

ואין גילוי . שזה המשא שהחיות נושאות, שבה
. החכמה אלא רק בגילוי הדינים דנקודת השורוק

לו הם הזיעה של החיות מחמת וגילוי הדינים א
ומדינים אלו . מחמת גילוי החכמה, המשא שלהם

  .תהווה הנהר דינורה

הן רוחצות בנהר , וכשעולות הנשמות) שכז
ואינן נשרפות אלא , ועולות לקורבן, דינור ההוא
שעושים ממנה , הסלמנדרהכמו ש. מתרחצות

לא נרחץ לבוש , ומתוך שהיא נולדה מאש, לבוש
האש אוכלת הזוהמה שבו . ההוא אלא מאש

שנלקחת , שהיא מאש, אף הנשמה. והלבוש נרחץ
, בה בדניאלשכתוב , מלכות, מכיסא הקדוש

בזמן שצריכה , כיסאו היה ניצוצות של אש
 .עוברת באש ונרחצת, להתרחץ מהזוהמה שבה

, אוכלת כל זוהמה ההיא שבנשמה, והאש
  .והנשמה נרחצת ומתלבנת

שהרי היא , בזה עונש לנשמה שיהאם ) שכח
, אוי לנשמה הסובלת אש זרה ?רק מתרחצת

אבל כשהזוהמה . פ שהיא מתלבנת בזה"אע
, אוי לנשמה שסובלת עונש ההוא, עליה התרבמ

  .פעמייםזוהמה ההיא מתלבנת באש הכי 

, אחר שקיבל עונש הגוף, הנפעם ראשו) שכט
הולכת הנשמה ולוקחים אותה ומכניסים אותה 

משום , ונקרא בן הינום. קרא בן הינוםבמקום שנ
ששם נצרפות הנשמות , שמקום אחד יש בגיהינום

ושני , מטרם שנכנסות בגן עדן, בַמְצרף להתלבן
ועומדים , מלאכים שליחים מוכנים בגן עדן

מקום ההוא הוצווחים אל הממונים שעל , בשער
  .נשמה ההיאהשיקבלו , שבגיהינום

שליחים ה ,תלבנת באשמהנשמה מטרם ש) של
ובזמן  ,הינום, צווחים אל הממונים ואומרים

מקום היוצאים הממונים עימה מ, תלבנתמש
ששם , ומעמידים אותה בפתח גן עדן, ההוא

והממונים אומרים , עומדים אותם השליחים
הנה אלו הנשמות אשר  ,כלומר, הינום ,לשליחים

. אז מכניסים הנשמה ההיא לגן עדן. תלבנוה
  .בן הינום, מקום שבגיהינוםולפיכך נקרא אותו ה

שבירה של הוכמה הנשמה שבורה מ) שלא
כי היא שבירה מאש , התלבנות בגיהינום

, פ שיורדת מלמעלה מנהר דינור"ואע. תחתונה
נעשית אש . אבל כיוון שמגיעה לארץ למטה

אז . והנשמה נענשה בה ונשברת, שאינה דקה
המאיר מאלו , אור עליון, ה מוציא השמש"הקב
ומגיע , עדןההמאירים ברקיע שעל גן , יםהפתח' ד

שמי  יירֵא וזרחה לכם , ש"כמ. הלנשמה ומתרפא
  .שמש צדקה ומרפא בכנפיה

אחר , פעם שנייה הנשמה מתלבנת באש) שלב
אשר עד , שישבה בגן עדן התחתון כמה שישבה

. ז"עתה עוד לא נפרדה מכל הדברים שבמראה עוה
צריכה , לגן עדן העליון, וכשמעלים אותה למעלה

כ "וע, להיפרד מכל מראה ומכל דבר שלמטה
אז הנשמה מתלבנת , מעבירים אותה בנהר דינור

, ויוצאת ונראית לפני ריבון העולם, בו מכל וכל
כיוון שהסתכלה . כשהיא ברורה מכל הצדדים

ואז עומדות . ונשלמת מכלת מתרפא, באור הזה
. נשמות אלו בלבושים ומתעטרים לפני ריבונם

  .ב"ז ובעוה"של הצדיקים בעוהאשרי חלקם 

, ואלו הנשמות שבגן עדן התחתון) שלג
ועולות עד , משוטטות בכל ראשי חודשים ושבתות

חיצוניות המלכות , מקום שנקרא חומות ירושלים
ם כמה ממונים ומרכבות השומרים שָׁש , דאצילות

יך ירושלים יעל חומות, ש"כמ ,חומות האלו
ואינן , הואועולות עד מקום ה. הפקדתי שומרים

ושם הן . נכנסות לפנים המלכות עד שמתלבנות
וחוזרות לגן עדן , משתחוות ושמחות מאור

  .התחתון
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, ומשוטטות בעולם, יוצאות מגן עדן) שלד
ההוא ורואות באלו גופות של הרשעים בעונש 

ויצאו וראו בִפגרי האנשים , ש"כמ, שלהם
ם לא וִאָׁש , לא תמות תולעתםכי , הפושעים בי

לכל שאר הגופות . והיו ֵדראון לכל בשר ,תכבה
כ משוטטות ומסתכלות "ואח. שמסביב להם

ואלו שסובלים על ייחוד . בבעלי מכאובים וחולים
  .אדונם חוזרות לגן עדן ואומרות למשיח שבגן עדן

בשעה שאומרים למשיח צערם של ) שלה
שאינם , ואלו הרשעים שבהם, ישראל בגלותם

מרים קולו ובוכה הוא , מסתכלים לדעת ריבונם
והוא מחולל , ש"כמ. על אלו הרשעים שבהם

חוזרות הנשמות  .מפשעינו מדוּכא מעוונותינו
  .ועומדות במקומם

אז משיח נכנס . בגן עדן יש היכל החולים) שלו
וקורא כל המחלות וכל המכאובים , בהיכל ההוא
וכולם . שיבואו עליו, של ישראל וכל הייסורים

מקל מעל ישראל ולוקח  ולולא שהוא. באים עליו
לא היה אדם שיכול לסבול ייסוריהם , אותם עליו

אכן חֹוָליינו , ש"כמ. של ישראל על עונשי התורה
  .הוא נשא ומכאובינו ְסָבלם

, משום שאין מספר אל הייסורים) שלז
וכולם , שעומדים על האדם בכל יום מעונשי התורה

וכשישראל היו , ירדו לעולם בשעה שניתנה התורה
באלו עבודות והקורבנות שהיו , ארץ הקדושהב

היו מעבירים כל אלו המחלות והייסורים , עושים
עד , העולםן ם מאות משיח מעביר, עתה, העולםן מ

ואם העוונות . ז ומקבל עונשו"שנפטר האדם מעוה
באלו , מכניסים אותם בתוך הגיהינום, מרובים

ומקבלים שם עונש , מדורים תחתונים האחרים
אז מדליקים . וב הזוהמה אשר בנשמהגדול מר

  .יותר אש שתאכל הזוהמה ההיא

כי . אשריהם השומרים מצוות התורה) שלח
רוצה להשתעשע למעלה , מלכות, נקודה הקדושה

כשהנקודה רוצה . ולמטה בגן עדן, במקומה
, עם נשמות הצדיקים, בגן עדן, להשתעשע למטה

אף כך . ומשתעשעת בהם, כאם השמחה על בניה היא
  .ומשתעשעת בהם, בחצות לילה היא יורדת לגן עדן

  רקיע שעל המלכותה
ראשי ' עומד על ד, הרקיע העומד על הגן) שלט
מיכאל גבריאל רפאל , נ"אותיות מרג' ד, חיות

והם נקראים . הרקיע שעל המלכות, נוריאל
רקיע ההוא הו. עליונים כלפי אלו שבגן עדן התחתון

, קדושים עיםצברקם בנ, שעל המלכות דאצילות
. צבעים' שיש בו ד, בדומה לרקיע שעל הגן למטה

כל . צבעיםוכן הרקיע העליון שעל המלכות נרקם ב
, הבחינות הנוהגים ברקיע שעל גן עדן התחתון
  .נוהגים גם ברקיע העליון שעל המלכות דאצילות

מסתכלים , ברקיע שעל המלכות העליונה) שמ
רקיע הכש. וכל אלו צבאות שלמטה, ארבע חיות

ג "חו, צבעים' בד, ההוא מאיר בגווניו ומתנוצץ
אז . מ שברקיע עצמו המאירים דרך הפתחים"תו

יודעים כל המרכבות וכל הצבאות והמחנות 
. כי הם מקבלים מהפתחים. זדמןמשֶטרף שלהם 
' ד, הקדושים הצבעיםקם בכל רקיע זה מרּו

, בו עומדים ארבע פתחים, מ"ג תו"אורות חו
והאורות הם רשומות . גוון אחדשבכל פתח מאיר 

  .בארבע אותיות מתנוצצות

ובו , ת"ת, פתח אחד עומד לצד מזרח) שמא
. כמו ברקיע שעל הגן, בפתח עומדת אות אחת
, ראש המילה של רפאל', אלא ששם עומדת אות ר

ואות זו . י"ראש השם אדנ', וכאן אות א
פתח זה מאיר . מתנוצצת ועולה ויורדת בפתח זה

ג "אחד שבחו צבעמ, תנוצצות עליוןומתנוצץ מה
הזו ' ואות א, מ שבאורות הרקיע עצמו"תו

והיא עולה ויורדת . מתנוצצת ובולטת בתוכו
  .ונרשמת בפתח ההוא

ובו , גבורה, פתח השני רשום לצד צפוןה) שמב
 ,עומדת ומתנוצצת. י"של השם אדנ' עומדת אות ד
לפעמים . ולוהטת בפתח שבצפון ,עולה ויורדת

ולפעמים מסתתר אור ההוא , התנוצצותנוצצת ב
, קו שמאל, היא הפתח בצפון' כי ד. ואינו מאיר

וכשאין לו חסדים . הוא מאיר, וכשיש לו חסדים
כי . לשון דלות, כ נקרא דלת"וע. אינו מאיר, מימין

כ "וע. החכמה שבשמאל אינה מאירה בלי חסדים
ואות זו . אות זו אינה עומדת בקיומה תמיד

  .הואנרשמה בפתח ה

פתח השלישי הוא פתח העומד לצד ה) שמג
שנרשמה , ובו עומדת אות אחת, מלכות, מערב

ואות , י"שבשם אדנ' אות נ, ומאירה בפתח ההוא
  .זו נוצצת בהתנוצצות בפתח ההוא

, חסד, פתח הרביעי עומד לצד דרוםה) שמד
, ובו עומדת רשימו של נקודה תחתונה אחת קטנה

שבשם ', אות יוזוהי , הנראית ואינה נראית
' א בשילוב של ב"כשהמלכות בייחוד עם ז. י"אדנ

כי אז , י"אדנשל  'אז נראית י, י"שמות יאהדונה
ואם אינה . הראשונה 'אות יהיא מקבלת חכמה מ

ואלו ארבע . אינה נראית, ה"בחיבור עם הוי
מתנוצצים לארבעה צדדים ברקיע , י"אותיות אדנ

  .הפתחים שבסיומו' באלו ד, הזה

ברקיע הזה רשומות אותיות אחרות ) שמה
ב אותיות מתעטרות "והם כ, בכתרים על ראשם

הכלול ברקיע , א"ב אותיות הם ז"שכ. בכתרים
שהיא , והכתרים שעליהן הם בינה. המלכות הזה

, כי השורש של כל אות הנקרא כתר, א"כתר ז
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, רקיע הזה נוסע וסובב על חיותה. הוא מבינה
, של הייחוד שהם ברשימות האותיות בחשבון

  .ו"ז ד"ח ג"ט ב"שהן א, ב"בצירוף אחד של א
' ו רומזים על ג"ז ד"ח ג"ט ב"צירופים א' ד

שהם ארבע , ד ומלכות המקבלת אותם"קווים חב
  .חיות המסבבים את הרקיע של המלכות דאצילות

ס המתחילות "שיש לה ט, ט רומז על חכמה"א
מלובש , השורש שלה, והכתר, מחכמה ולמטה

ט רומז "אשר א, באופן. 'שהוא א, ןבפנימיות
, והוא קו ימין. ס החכמה"לכתר המלובש בתוך ט

  .פני אריה
ס המתחילות "שיש לה ח, ח רומז על בינה"ב

מלובשים , השורשים שלה, ח"וכ, מבינה ולמטה
ח "אשר ב, באופן', ח אלו הם ב"וכ, בפנימיותן
ס "המלובשות בפנימיות ח, ח"ס כו"רומז לב
  .פני שור, שמאל והוא קו. הבינה
ס המתחילות "שיש לה ז, ז רומז על דעת"ג

מלובשים , השורשים שלה, ב"וכח, מחסד ולמטה
ז "באופן אשר ג. 'ב אלו הם ג"וכח, בפנימיותן
ס "המלובשות בפנימיות ז, ב"ס כח"רומז לג
  .פני נשר, והוא קו אמצעי. הדעת
ס שמחזה "שיש לה ד, ו רומז על מלכות"ד

ת "ד חג"ס חב"וו, מ"היא שהם תנ"ולמטה דז
. 'ת אלו שהם ו"ד חג"וחב, מלובשות בפנימיותן

, ת"ד חג"ס חב"ו רומז לו"באופן אשר ד
והיא מקבלת , ס המלכות"המלובשות בפנימיות ד

  .והיא עצמה פני אדם, פנים אריה שור נשר' מכל ג
ו מסבבים "ז ד"ח ג"ט ב"אלו האותיות א) שמו

דושות את הרקיע באותיות אחרות עליונות ק
ואלו אותיות האחרות , שהן מבינה, סתומות

ואז נראות , הסתומות מסבבות לרקיע ההוא
, ו"ז ד"ח ג"ט ב"בגלגול אלו האותיות א
' בג הזר בזה אח שמתגלגלות ממקום למקום

  .ורשומות ברקיע הזה, המכונה גלגול, קווים
מאירים בו , רקיע הזההבשעה שהאיר ) שמז
ה של שמות "הויארבע אותיות , סודות הארבע

 )12( ב"י, שהן צרופות בצירופים, הקדושים
שמאיר . שבילים) 32(ב "לשל ה "צירופי שמות הוי

, אז יורד טל. ב שבילי החכמה"ל, ב שמות אלו"בי
של באלו האותיות , רקיע הזההמ, שפע קדוש

וניזונים כל , ה"ב צירופי הוי"בי, השם הקדוש
 ,המרכבות וכל הצבאות והמחנות הקדושים

  .ומקבלים כולם בשמחה
אלו האותיות , בשעה שהדין תולה) שמח

 ןד שה"אותיות אבג ,ארבעמסתתרות ונגנזות תוך 
, ו"והן נשארו טחז, נעלמות ונגנזות, השורשים

ד נגנזו "אבגאלו שכ. ענפים בלי שורשים
ששם , תעורר קול אחד מצד צפוןה, סתתרוהו

 ברקיע. ויודעים שהדין שורה על העולם, הדינים
 ,כלומר, צבעיםהכלול מכל ה, אחד צבעהזה נרשם 
  .םצבעי' ג, הקווים' המקבלת מכל ג, המלכות

קו , רקיע ההוא מצד מזרחהכשנוסע ) שמט
שבארבע , השורשים' ד, ראשים הארבע, האמצעי

נוסעות כולן במסעות ועולות , ד"אותיות אבג
והארת , מסתלקות למעלהש, בעלייה של מעלה
הסתלקות השורשים  מסיבת, חכמה מסתלקת

ד "כ האותיות אבג"ואח. ו"ז ד"ח ג"ט ב"של א
 סודכמו ב, חוזרות ונראות בתוך הענפים בשלמות

, ונרקם מהם הרקיע, ו"ז ד"ח ג"ט ב"א, הראשון
  .אז הוא מאיר באור החכמה

  :פעולות' יש ב, צד מזרח, בהופעת קו האמצעי

י גילוי "למעט כל החכמה שבקו שמאל ע  .א
  ,ך שלוהמנעולא שבמס

שבזה מחזיר , להמתיק המנעולא במפתחא  .ב
י חיבורו עם "ק דחכמה שתאיר בקו שמאל ע"הו

  .הימין

בסיבתה ש, של קו האמצעי' פעולה א
' ואז מסתלקים כל ד, מסתלקת כל החכמה

כל , כלומר ',ו' ז' ח' ד מענפים ט"השורשים אבג
אחר שממשיך ', כ בפעולה ב"ואח. הארת החכמה

וחוזר , הקווים זה בזה' המפתחא ומייחד ב
ד "האותיות אבג, שנאמר, החכמה להתגלות

הן ש ,חוזרות ונראות בתוך הענפים בשלמות
  .ו"ז ד"ח ג"ט ב"חוזרות ומתגלות עם שורשיהן א

רקיע ההוא האיר כבתחילה הוכש) שנ
, כולם חוזרים, ו"ז ד"ח ג"ט ב"באותיות א

כיוון שהם שואגים . ושואגים לטרוף טרף ומזון
, קול ההוא נשמע למעלה למעלהה, ם קולומעלי

  .מי שראוי לקחת ,ואז לוקח ברכות וקדושות

ו מסתובבות "ז ד"ח ג"ט ב"האותיות א) שנא
ומסבבות רקיע שעל , קווים' ומתגלגלות על ג

כיוון שאלו . והן עומדות לצד דרום, המלכות
עולות ונוצצות , האותיות עומדות לצד דרום

רקיע ההוא הצע אז באמ. בהתנוצצות ולוהטות
. 'היא אות יהזו רשימה הו, נרשמה רשימה אחת

אז לוהטות אחריה , כיוון שאות זו נרשמת ונראית
  .ה"ומאיר שם הוי. ה"אותיות אחרות הו' ג

ה נוצצות באמצע "אלו האותיות הוי) שנב
ב "בי, ב להטים"עולות ויורדות ולוהטות בי, רקיע

, עמיםב פ"אז אחר שאלו לוהטות י. ה"צירופי הוי
ונכללת באלו האותיות של , יורדת הארת החכמה

 ,ומתעטרת בהן ואינה נודעת, ה"ב צירופי הוי"י
אז כל החילות וכל המחנות בשמחה ומעלים 

  .שירות ותשבחות

ומסבב ומתגלגל , רקיע הזה נוסע שניתה) שנג
ח "ט ב"ואלו אותיות הראשונות א. קווים' על ג

עליונות שהן  כולן נכללות באלו אותיות, ו"ז ד"ג
ואלו . ומסבבים רקיע, ה"השם הקדוש הוי

שהן השם , שהיו עומדות באמצע, ה"האותיות הוי
נרשמו ולא , שמאל, נרשמו לצד צפון, הקדוש
להמשיך , כי אין מי שיסתכל בצד ההוא, נרשמו
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כולם מתכסים מחכמה , שהיא ראייה, חכמה
  .ממקומו' ברוך כבוד ה, ואומרים בקול נעימות

ברוך  ,ואומרים, קו השמאל, בצד צפוןמתכסים 
, ומתכסים בכל הצדדים ואומרים. ממקומו' כבוד ה

' כי צד צפון כלול בכל ג. ממקומו' ברוך כבוד ה
, כי אין החכמה מגולה אלא במלכות, הצדדים

  .קווים עצמם' ולא בג, קווים' המקבלת מג

ביאר הפעולות שנעשו הזוהר אחר ש) שנד
, קווים' שהם ג, רום צפוןצדדים מזרח ד' ברקיע בג

מבאר עתה הפעולות הנעשות ברקיע בשליטת צד 
. הצדדים ביחד' המקבלת מכל ג, המלכות, המערב
רקיע הזה מסבב כמקודם ומתגלגל מצד ה, ואומר

אז עולה . מלכות, עד המערב, צדדים' לצד בכל ד
קול נעימות של מחנות מלאכים רבים מצד זה 

בשעה . פון ומערבמזרח דרום צ, הצדדים' ולכל ד
גדול יותר ממה , ההיא הרקיע מאיר באור אחר

, כי בו מתגלה אור החכמה, צדדים' שהיה מאיר בג
ועומד . ה אלא במלכותשל שאין מקום גילוי

כי . םצבעיאחר הכלול מכל ה צבעבהארה ב
  .קווים' שבג צבעים' המלכות כלולה מכל ג

ה עולות למעלה "ואלו האותיות הוי) שנה
אות אחת  א"מז ותומקבל, א"ולות לזע, ברקיע
המתחברת בשם זה של אלו האותיות  ,נהעליו
פ שאלו האותיות הן של שם "כי אע .ה"הוי

ז זהו שם שנכלל למטה ברקיע "עכ, ה"הוי, הקדוש
משום שהשם הזה נכלל למעלה , של המלכות

וכשהשם נכלל למטה . א ונכלל למטה במלכות"בז
ה לקבל אות "עולות אלו האותיות הוי, במלכות
כי מהאות הזו ניזונות אלו האותיות , א"אחת מז

', והזו היא אות אות הו .ה שלמטה במלכות"הוי
ה "ומתחברות האותיות הוי, שיורדת למלכות

ה "המחובר עם הוי' שהו, ה"והוי, באות הזו
. הוא ובית דינו, בעניין, א"ורה על זמ, שבמלכות

  .ואז כולן בעטרה אחת ונעשה שם שלם

כי , ה למטה שלם ואינו שלם"השם הוי )שנו
ואינו שלם להיותו כלול , הוא שלם מבחינתו עצמו

, ה"שם שלם הוא בחמש אותיות והוי. במלכות
א ובית "מורה על ז, ה"א מחוברת בהוי"מז' שהו
רומזת ' כי הו. ברמז זכר ונוקבא, המלכות, דינו

, שלם לגמרי שם .ה רומזת על נוקבא"הוי, על זכר
ה "שהוי, יםקה אל"שהן הוי, אותיותהוא בתשע 

זהו שם שלם . על נוקבא רומזת על זכר ואלקים
' שהו, הוא רק ברמז, ה"והוי, שם האחר. לגמרי

של  שםאבל . והוא בחמש אותיות, רומזת על זכר
  .שלם לגמרי ,ה אלקים"תשע אותיות הוי

, ה"כיוון שמתחברים האותיות והוי) שנז
אז , יבות החכמהב נת"ל, ב אורות"מאיר רקיע בל
למעלה , הכול עומדים בסוד אחד, הכול בשמחה

כל אלו המרכבות וכל אלו המחנות כולם , ולמטה
וכל המדרגות מתוקנות על , עומדים בשלמות

  .כל אחת ואחת כראוי, מקומן

, ברקיע של המלכות עומד בצד צפון) שנח
שלהבת אחת , מקום הארת החכמה שבמלכות

, גזר הדין שהוא .קט לעולםוהמאירה שאינו ש
שהדין הזה מכונה , שמשם מתגלה החכמה

והם , והוא רשום באותיות אחרות לימין. שלהבת
שהם יוצאים , עשר שמות ועולים לשבעים שמות

וכולם רשומים . ב"שמות של השם ע) 72(ב "מע
  .ומאירים כולם יחד, ברקיע הזה

רקיע הזה נוסעים כל הרקיעים המ) שנט
שמגיעים לאלו  עד, שלמטה שלצד הקדושה

והם נקראים , צד האחרה רקיעים אחרים של
ויעש יריעות עיזים לאוהל , ש"כמ, יריעות עיזים
  .על המשכן

יריעות המשכן הן יריעות הנקראות ) שס
יריעות עיזים הן . רקיעי החיות של משכן הקדוש

אלו רקיעים . רקיעים אחרים של צד האחר
, יםהמרכבות של רוחות הקדוש דמשכן הם עניין

הם , יריעות עיזים, ואלו רקיעים שמבחוץ
שהם תשובה ועבודת , מאירים בדברי העולם

ואלו מכסים על הרקיעים . הגוף של בני העולם
כקליפה המכסה על , יריעות המשכן, שבפנים
רקיעים שבפנים הם קרום קלוש העומד . המוח

לשם , ה"והם נקראים שמיים להוי, על המוח
  .לכותזה שלמטה במ, ה"אחד הוי

רקיעים , רקיעים אחרים יש למעלה) שסא
שהם השם , רקיעי החיות, א"רקיעים דז, פנימיים

, חיות הגדולות העליונות ענייןב, ה"הקדוש הוי
ואלו הם . א"ת ומלכות שמחזה ולמעלה דז"חג

ב "הכלל של כ, אותיות העליונות בסודות התורה
רקיע ההיוצאות מ, אותיות חקוקות ורשומות

מ "ג תו"רקיע שעל חיות עליונות חו, נהבי, השמיני
סתר וגנוז אין בו נזה , רקיע שאין לו מראה, א"דז
  .צבע

, רקיע השמיניהיוצאים מ צבעיםכל ה) שסב
. אינו נראה ואינו מתגלה, צבעובו עצמו אין , בינה

  כי כל המוחין , זה הוא שהוציא כל המאורות
  ובו עצמו אינו נראה לא, קווים דבינה יוצאים' מג

חוץ מנשמות . כלל צבעולא שום . אור ולא חושך
רקיע של , הרואות מהרקיע התחתון, הצדיקים
את האור שמוציא , כמאחורי הכותל, המלכות

, ואור של הבינה, בינה, ומאיר רקיע העליון הזה
  .אין מי שיעמוד בו, אותו דעייאין מי ש, שאינו נפסק

כל הרקיעים , מתחת רקיע דבינה) שסג
ואלו . שם זה שנקראים שמייםשתכללו בה

, אלו שהשם העליון נקרא בהם, נקראים השמיים
, מלכות, אלו שהשם הקדוש. א"ה שבז"הוי
כי הרקיעים דמלכות מקבלים , תעטר בהםמ

השמיים שמיים , כ כתוב"וע. א"מרקיעים דז
העומד , בינה, לגניזה זו שברקיע העליון, ה"להוי

  .עליהם
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השמיים , ש"כמ, עד הרקיע דבינה) שסד
, ה"כי הקב, ה"לשם הקדוש הוי, ה"שמיים להוי

כי כל מה . ושם פירושו השגה. נקרא בשמות, בינה
, מכאן והלאה. ו בשםאות שלא נשיג לא נקרא

אין חכם שבתבונתו יוכל לדעת , אחר הבינה
שאינו , חוץ מהארה אחת מועטת, ולהשיג כלל

אשרי חלקו מי שנכנס ויצא . מספיק להתיישב בו
  .ולהתדבק בו, הסתכל בסודות ריבונווידע ל

בסודות אלו יכול האדם להתדבק ) שסה
לדעת שלמות החכמה בסוד עליון , באדונו

ברצון בכוונת הלב הוא , בתפילה, כשעובד לאדונו
לייחד אלו רקיעים , מדבק רצונו כאש בגחלת

לעטר אותם , התחתונים שמצד הקדושה ממלכות
, לכותאחד תחתון שברקיעים דמ, ה"בשם הוי

א העליונים "ומשם והלאה לייחד אלו רקיעים דז
שיהיו כולם אחד ברקיע ההוא העליון , הפנימיים

  .העומד עליהם, דבינה
, יכוון ליבו, ובעוד שפיו ושפתיו נעות) שסו

, לייחד הכול בסוד הסודות, ורצונו יעלה למעלה
הנמצא , נתקעים כל הרצונות והמחשבות םשש
לעטר כל , ילה בכל יוםולכוון בזה בכל תפ. ס"בא

  .מ בעבודתו"ת נהי"ימיו בימים העליונים חג
, ז"שנפטר מעוה, בלילה ישים רצונו) שסז

. ה לאדון כלאות ויחזיר, ונשמתו יוצאת ממנו
משום שבכל לילה עומדת המלכות לכלול בתוכה 

שנשמות הצדיקים עולים . נשמות הצדיקים
  .ן בכל לילה"למלכות במ
. ת לאלו חכמי לבסוד הסודות לדע) שסח

, מלכותהשהיא , עומדבנקודה שרקיע התחתון 
כמו , והיסוד שלו למטה, כלול מלמעלה ומלמטה
להתאחד באור לבן שעל , נר המעלה אור שחור

ויסוד שלו למטה בפתילה , מלמעלה, אור השחור
. ה למטהשל יסוד, אף נקודת המלכות. בשמן

בלילה נכללת , א"מז, ביום היא נכללת מלמעלה
  .מאלו נשמות הצדיקים, למטהמ

וכל דברי העולם חוזרים כולם אל ) שסט
וכמה לילות . שמשם יצאו, העיקר והשורש

כי . עתידים כל אחד ואחד לקחת מה שראוי לו
כי הנפש הולכת . ושל בלילה הולך כל דבר לשורש

, ומשוטטת וחוזרת לשורש שראוי לה למעלה
ו והגוף נשאר שקט כאבן וחוזר למקום הראוי ל

לאחר  א שישרה עליו"הס ,כלומר, שישרה עליו
והנפש , ומשום זה הגוף חוזר לצד שלו. מותו

  .חוזרת לצד שלה

. א"שורה עליו הס, הגוף שחזר לצידו) שע
כי , וצריך לרחוץ אותן, ומשום זה נטמאו ידיו

ונשמות . לשורשו, בלילה חוזר כל דבר למקומו
, ןלשורש, הצדיקים עולות וחוזרות למקומן

, תעטרת בהן המלכותמו. מלכות שמשם נולדול
אז . מלמעלה ומלמטה, ונכללת מכל הצדדים

  .ה ומתעטר מכל"עולה כבוד הקב

תמנו על הש, בלילה שולטים ממונים) שעא
, ן למעלהאות להעלות, אלו נשמות הצדיקים

ממונה . ן קורבן ניחוח אל אדונםאות ולהקריב
 .שמו סוריא, תמנה על אלו המחנותהעליון ש

אז , כיוון שהנשמה עולה בכל אלו הרקיעים
והריחֹו , ש"כמ, ומריח בה, מקרבים אותה אליו

כמו שעתיד לעשות בעולם המלך ', ביראת ה
שהן , ועל ידו עוברות כל הנשמות. המשיח

  .להתקרב למלכות, בפיקדון על ידו

, תקרבו למלכותהוכל הנשמות כש) שעב
 אז כל הנשמות נכללות בנקודת. םונראות ש
 כמי שבולע דבר, ולוקחת אותן בפעם אחת, המלכות
. והיא מתעברת עימהן כאישה המתעברת. הנבלע
כשהנקודה הזו מתעברת , דיןי על ִמ ליושבֵ  עניין זה

היא נהנית מהנאה שנכללה בה , כאישה המתעברת
באלו המעשים ובתורה שעסקה בה . ז"נשמה מעוה

 ז ונהנית בו בשמחה"ולוקחת רצון של עוה. ביום
  .ונכללת מכל הצדדים מלמעלה ומלמטה

, כ המלכות מוציאה אותם לחוץ"אח) שעג
כי הנשמות הן תולדות . ומולידה אותן כבתחילה

והנשמה היא עתה חדשה כבתחילת , המלכות
שסובב על . חדשים לבקרים, ש"וכמ. לידתה
, שכתוב משום, שהן חדשות בכל בוקר, הנשמות

היא , ונההנקראת אמ, שהמלכות. ךָ אמונֶת רבה 
, ן לתוכהאות שיכלה לכלול הנשמות ולהכניס, רבה

כ מקבלת אחרות "וע. ן כשהן חדשותאות ולהוציא
  .מלמעלה ביום

  ויעש בצלאל את הארון
. ויעש בצלאל את הארון עצי שיטים) שעה

ארון . כ"ארון זה הוא סוד להכניס בו תושב
והתורה נגנזה בו בשש . א"כ ז"תושב, מלכות

' ד, כי הארון נעשה משש לוחות, לוחות מסבבים
ולוח אחד למעלה , צדדיו' לוחות מסבבים מד
. הרי שישה וזה נקרא ארון, ולוח אחד למטה

י "ת נה"חג, כשמסבבים אלו שישה לוחות
להכניס , אז הוא גוף אחד. להיות אחד, דמלכות
  .א"ז, י"ת נה"חג, ק"ושהיא ב, בו התורה

' ד. ההם חמיש, ואלו הלוחות של הארון) שעו
כי הלוח . ה"ת נ"חג, לוחות שבצדדים ואחד למטה

. שלמעלה הוא הכפורת שעליו ואינו מהארון
, חמישה חומשי תורה, ונכנסים בו חמישה ספרים

, ואלו חמישה לוחות הם שישה. א"ה דז"ת נ"חג
, הנקראת כל, הנכנס בהם בסתר, עם מדרגה אחת

. אין כנגדו לוח בארון, ולהיותו בסתר. יסוד, ברית
אז עומדים הארון , כשזה נכנס תוך חמישה לוחות

שיש , ה אלקים"שמות הוי' ב, מדרגות' והתורה בט



 23  נס בארוןאינו צריך להיכ    

, סוד עליון, כ עומד לוח אחד"ואח. אותיות' בהם ט
, שהוא הרקיע המסבב ומכסה על כל, הכפורת

שהכפורת מכסה כ, ומשום זה. בינה, רקיע השמיניה
  .נראיםכלומר שאינם , כול בגניזההעומדים , עליהם

כי . כאן יש להסתכל ולדעת עניין הארון) שעז
מלכות דקדושה ומלכות , ויש ארון, יש ארון

 ָנהוֲאַרוְ הכול נתן , ש"כמ. זה לעומת זה, א"דס
דוד שכבש ? נה היה מלךוהאם ארו. המלך למלך
למה קנה , ומקום המקדש שלו היה, את ירושלים

פ שירושלים "אע אםה? נהואותו בכסף מארו
, נהומקום היה נחלת ארוהז "עכ, של דודהייתה 

  ?ואות והיה צריך לקנות

ומקום , היה מלך נהוארואלא ודאי ) שעח
וכשהגיע . והיה שולט עליו, ההוא היה ברשותו

לא יצא אלא בהרבה דם , הזמן לצאת מתחת ידיו
כ עמד מלאך "ואח. י מלחמה"ע, והריגה בישראל

כשהיה הורג ועומד , ושם, מקוםההמחבל על 
  .לא היה יכול להרוג ותש כוחו, מקום ההואב

ומקום ההוא היה המקום שנעקד בו ) שעט
ועקד את , ששם בנה אברהם את המזבח, יצחק

, מקום ההואהה את "כיוון שראה הקב. יצחק בנו
' ראה ה. ינחםיו' ראה ה, ש"כמ. תמלא רחמיםה
  .ושב וריחם עליהם מיד, דת יצחק במקום ההואיעק

 עתהרב  בעם ,משחיתויאמר למלאך ה) שפ
מקום הזה הרב פירושו די לך שיהיה . ף ידךָ רֶ הֶ 

. החזיר המקום לבעליו, מכאן והלאה, תחת ידך
  .במוות ובכסף יצא מתחת ידו, ז"ועכ

בעוד שהמקום היה ? נהוארולמה נקרא ) שפא
, א"שרומז על ארון דס, הארְוננקרא , תחת ידו

 והתווספו בו אותיות על המילה. המלכות שלהם

צריך להתווסף לרע כי כך , הארְונשנקרא , ארון
  .א תוספת אצלו לגירעון"שבס, עין

בצד הקדושה גורעים לו אותיות ) שפב
גרע  ,רָק עשר ּבָ  שניעל  ,ש"כמ. תווסף קדושתומו

 .'חסר ם, אלא שני ,שנים ,שלא כתוב. 'םהאות 
ויעש , ש"כמ, א נותנים תוספת אותיות"ולס

) 11(י עשרה שכן עשֵת יריעת עיזים לאוהל על המ
על ' שהוא תוספת אותיות שהתווספה ע, יריעות

 חדכי עשתי הוא פחות א, והיא גירעון. שתי עשרה
חסר , שני עשר, ובצד הקדושה כתוב. משתי עשרה

. 'שהתווספה ע, עשתי עשרה, כתוב וכאן. 'ם
וכך צריך להיות לרע . והכול הוא חיסרון אצלו

, והוא נגרע, שלו 'ע, שהוא רוצה למלא עינו, עין
  .כל המוסיף גורע, שלומדים כמו

הרומז , צד הקדושה נקרא ארון הברית) שפג
, מלכות, וארון הברית. על מלכות דקדושה

, א"ז, ראוי אל הגוף, יסוד, המחוברת בברית
' בגי, םפיה במילוי אלֶ "הוי, להכניס בו צורת אדם

, ועל עניין הזה חסידים הקדושים. )45( אדם
, היו מכניסים אותם בארון, ז"עוהכשנפטרו מ

א "כי הס. א בארון הברית"ז הייחוד של זולרמ
, והוא אינו בכלל גוף האדם, אינו מיתקן בגוף

, א"ומשום זה לא נבראו גופים לס. א"הרומז על ז
  .משום שאינם בכלל גוף אדם

עם , ויישם. ם בארוןֶׂש יויִ , כתוב ביוסף) שפד
רומזת ' שי, יתתחבר ברית בברמש, 'יאותיות שתי 

 שתיכנגד ' י שתי אותיותוכתוב . יסוד, על ברית
 ארון, ברית שלמעלה, יוסף, ברית שלמטה, בריתות
, משום ששמר ברית קודש, ונכנס בארון. הברית
  .כ היה ראוי להיכנס בארון"ע. תקיים בוהוהוא 

  כנס בארוןיאינו צריך לה
  ]דלא אצטריך למיעל בארונא[

שאינם יודעים ביזיון , אוי לבני העולם) שפה
שכל מי שרוצה , אוי לעונש ההוא שנענשים, ההוא

כי אינו צריך להיכנס , נכנס בארון לאחר מיתתו
שיודע בנפשו ומכיר בעצמו , בארון חוץ מצדיק

, אות ברית קודש מעודו, שלא חטא בברית ההוא
אינו צריך להיכנס , ואם לא. ושמר אותו כראוי
שהפגם . זה את הארוןולפגום ב, בארון אחר מותו

  .מגיע עד ארון הברית

, האדם צריך להתחבר באות ברית קודש) שפו
רומז על הכי הארון , א"ולא לס, א"ליסוד ז
אינו מתחבר אלא בצדיק השומר אות , מלכות

אוי , ומי שפוגם בברית ונכנס בארון. ברית קודש
. שפגם אותו במיתתו, אוי לו, שפגם אותו בחייו, לו

וארון , אוי לו שפגם אות ברית, ש זהאוי לו מעונ
שנוקמים , אוי לו לאותו ביזיון. הברית הקדוש

. ז ונקמת פגם ההוא"נקמת עוה, ממנו נקמת עולם
  .שע על גורל הצדיקיםכי לא ינוח שבט הרֶ , ש"כמ

, בשעה שדנים אותו בעולם ההוא) שפז
, אם היה פוגם ברית קודש, מסתכלים במעשיו

אין , לזה, ם הארון שלוועתה פוג, החתום בבשרו
, מסתכלים בו ודנים אותו, לו חלק בצדיקים

כיוון שהוציאו . ומוציאים אותו מחוץ מכלל אדם
הוציאו אותו מכלל כל , אותו מכלל אדם

ונותנים אותו לצד , הנועדים לחיי עולם, האחרים
כיוון שנמסר לצד , א"סל, ההוא שלא נכלל באדם

ואינו , ינוםאוי לו שמכניסים אותו בגיה, ההוא
גרי ויצאו וראו בפִ , ש"כמ. יוצא ממנו לעולם

הם שנשארו ולא נכללו . האנשים הפושעים בי
  .בכלל אדם
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והדברים אמורים רק כשלא עשה ) שפח
. שראויה לכסות על כל מעשיו, תשובה שלמה

כי כל זמן , כנס בארוןיטוב לו שלא י, ז"ועכ
שהגוף קיים נידונה הנשמה ואינה נכנסת 

חוץ מאלו חסידים העליונים הקדושים  ,למקומה
אשרי חלקם . הראויים לעלות למעלה בגופם

  .ב"ז ובעוה"בעוה

, ה"משום שאין עבירה שקשה לפני הקב) שפט
וזה אינו . כמי שמשקר ופוגם אות ברית קודש

ר ויהי ֵער בכֹו, על עוון זה כתוב. רואה פני השכינה
כי עוון . עלא ְיגּורך רָ , וכתוב. 'יהודה רע בעיני ה

  .זה נקרא רע

למה אלו . ויעש בצלאל את הארון, כתוב) שצ
? לא עשו את הארון, חכמים שעשו את המשכן

ברית , אלא בצלאל היה במדרגת סיום הגוף
, כ הוא עומד בנחלת חלקו"וע. ושמר אותו, קודש

הוא השתדל . המלכות, שהיא הארון שעשה
  .במעשה שלו ולא אחר

  נוגהכאור ואוַרח צדיקים 
אור הולך וָ  ,ח צדיקים כאור נוגהואורַ ) שצא

שצדיקים הולכים בו הוא , האורח. כון היוםד נְ עַ 
ה "שהקב, ה רוצה בו"שהקב, דרך ,דרך אמת

וכל המרכבות באות לשמוע . הולך לפניהם
כאור . שהם מדברים ואומרים בפיהם, הדברים

, ואינו נחשך כדרך הרשעים, שמאיר והולך, נוגה
  .ך תמידשהדרך שלהם נחש

, אורח ?מה ההפרש בין אורח לדרך) שצב
שלא , שנפתח ונגלה ונעשה במקום ההוא אורח

, תכדורך בגַ , דרך. דרכו בו רגליים מקודם לכן
  .כל מי שרוצהרגלי עליו שדרכו 

שהם , רך אורחכ לצדיקים קורא לדֶ "וע) שצג
ולא על המקום . היו ראשונים לפתוח מקום ההוא

פ שאחרים בני "אעאלא , נאמר שפתחו אותו
עתה שהלכו בו , העולם הולכים באותו מקום

, כמו שנפתח עתה, הוא מקום חדש, צדיקים
כמו שלא הלך בו , שמקום ההוא הוא חדש עתה

משום שהצדיקים מחדשים את . אדם אחר לעולם
, מקום ההוא בכמה דברים חדשים עליוניםהכל 

  .ה רוצה בהם"שהקב

מה , ההוא שהשכינה הולכת במקום, ועוד) שצד
, כ נקרא אורח צדיקים"וע. שלא היה מקודם לכן

. השכינה, ח עליון קדושתארח בו אורֵ ממשום ש

, ודורכים עליו כל מי שרוצה, דרך הוא פתוח לכל
, הנותן בים דרך, ש"כמ, דרך. ואפילו הרשעים

א "משום שדורך בו הס, שהדרך בו אינו בטוח
קים כ הצדי"וע. ושולט לטמא המשכן, שאינו צריך

בלבד עומדים ושולטים באותו מקום שנקרא 
  .לקדושה ולטומאה, כי דרך פתוח לכל צד. אורח

אורח קדוש עליון , וקדושים עליונים) שצה
ודברים משובחים , בו ותארחהם והזדמן לה

  .עליונים נסדרו לפני עתיק

כי ָסמך , ע בן נון מלא רוח חכמהוויהוש) שצו
. א"ז, י השמשכפנ ופני ,משה. את ידיו עליו משה
שאין אור ללבנה , המלכות, ע כפני הלבנהוויהוש

אז , וכשהיא מתמלאת. א"מז, אלא מאור השמש
  .עומדת בשלמות

, המלכות, שהדמות, התמלאות הלבנה) שצז
אינה עומדת בשם , ה"הוי, נקראת בשם העליוןש
שמות ה. אלא בזמן שנמצאת במילואה, זה

יא ה ךכפי שעומדת כ, ונקראת בהם, שיורשת
, וכשהיא עומדת במילואה. נקראת בשם ההוא

כי . ה"אז נקראת הוי, ונשלמת מכל הצדדים
. ה"הוי, א"ז, כהשלמה של מעלה, ההשלמה שלה

שקיבלה . ה"כ נקראת גם המלכות בשם הוי"וע
  .א"י ז"ע, בינה, כל המוחין מאמא

  אך בעשור לחודש השביעי
בחמישה , ה"המלכות נקראת בשם הוי) שצח
בחמישה עשר יום לחודש , ש"כמ, עשר יום

. אך בעשור לחודש השביעי, וכתוב. השביעי הזה
בכל , בינה, ב"כשעומד עוה, והכול הוא עניין אחד

, חודש הזההעל , שלה ס"ע, מאמרות העשר
וכאשר נרשמה . היא נקראת בעשור, המלכות

, בהשלמה אחת, ס דבינה"הלבנה ביניהם של ע
', האות כי , המלכות נקראת בחמישה עשר

  .ס דבינה"התחברה ונחקקה בין ע, מלכות

וכאשר . ה"ה ו"המלכות נקראת יזהו שו) שצט
ת של "אז היא מתחברת בה, ה"עומדת בשם הוי

ה "של הוי' והיא נוספת להיות באות ה, ה זו"הוי

והיא , ה"שם הויהונמצא שהיא כל . כמתחילה
חקק ולהתחבר ילההיא , חתא .ה"ת דהוי"בה

זו לוקחת המלכות כל השם  ומבחינה, למעלה
ומבחינה זו . לתת מזונות למטה, חתוא. ה"הוי

ואז עומדת הלבנה . ה"ת של הוי"היא מתחברת בה
בשם , בהשלמה לכל הצדדים למעלה ולמטה

  .אחד ושלמות אחת ענייןשיהיה הכול , ה"הוי

ע הוא ההשלמה של הלבנה באותיות ויהוש) ת
נון הוא  כי, שערים כמו בינה) 50( וןבנ, בן נון
כשהיא מלאה בהשלמה של שם הקדוש , הלבנה
, ק דחכמה"ו, אז הוא מלא רוח חכמה, ה"הוי

  .הנקרא רוח
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, חכמה, ה"דהוי' י, משום שנקודה עליונה) תא
ורוח עשה , ק דחכמה"ו, תפשטה והוציאה רוחה

ק "ותפשט מההיכל ונעשה הורוח . בינה, היכל
היכל ומילא ועשה , ב"ק דחו"תפשט בוהורוח , א"ז

ונעשה , תמלא הכולהו, המלכות במילואה, למטה
  .בהשלמה אחת, ה"במלכות שם הקדוש הוי

כי , ע מלא רוח חכמהומשום זה יהוש) תב

, א"ז, פני חמה, שמשה. סמך משה את ידיו עליו
. המלכות, תמלא הבארהו, השפיע ברכותיו עליו

וקדושים . א"תמלא מזה, פני הלבנה, עויהוש
ועומד , תמלא רוח חכמהמם הכל אחד מ, עליונים

ה רוצה "משום שהקב, במילואה בסודות החכמה
ראו  יאשרי חלקי שעיני. םהם וסמך ידיו עליהב

  .ם השלמות של רוח חכמההוראו ב, זאת

  מי שאוכל בלי תפילה
  ]בלי צלותא מאן דאכיל[

ולא , לא תנחשו, םלא תאכלו על הדָ ) תג
, ל דמושיתפלל ע, מי שאוכל בלי תפילה. נונתעֹו

  .נןש ומעֹוהוא שקול כמנחֵ 

משום שבלילה הנשמה עולה לראות בכבוד ) תד
ונשאר , כל אחת ואחת כמו שראוי לה, העליון

תפשט בתוך הדם לקיים מהאדם בכוח ההוא ש
שכוח הדם , כ הוא טועם טעם המוות"וע. הגוף

אינו מוכן להתעורר לכוח של הנשמה ולקבל 
, אינו טהור, ר האדם משנתוורעמתכ כש"וע. אותה
  .א שולט על המקום הנמצא בלי נשמה"שהס

פ שהאדם עסק "ואע, במים נטהרכיוון ש) תה
נשמה אינה מתקיימת במקומה ואינה , בתורה

שנקרא , רק כוח הדם בלבדאלא , שולטת באדם
. נפש ההיא המתפשטת תמיד בתוך הדם. נפש

אז , וכשמתפלל האדם תפילה לעבודת ריבונו
, ומתגבר כוח הנשמה, קומוישב כוח הדם במימת
ואז נשלם האדם . ישבת במקום ההוא בגוףיומת

כמו שצריך הנפש למטה ודבר הנשמה , לפני ריבונו
  .למעלה

, כ מי שמתפלל תפילה מטרם שיאכל"וע) תו
והנשמה עולה על מקום , העמיד עצמו כמו שצריך

ואם אוכל מטרם . ה כמו שצריךשל מושבה
הרי , על מקומושיתיישב הדם , שמתפלל תפילתו

, דרכו של מנחש ומשום שז, הוא כמנחש ומעונן
  .א ולהשפיל צד הקדושה"להעלות הס

, נקרא מנחש, שאכל קודם תפילתו, אדם) תז
להגדיל כוחו , משום שהשתדל בנחש דקליפות

וכן . וזהו כמי שעובד לאלוהים אחרים. ולהתגבר
להגדיל צד , ה"ולא עבד להקב, עבד לכוח הדם, זה

  .צד הקדושה, הנשמה

משום , האוכל קודם תפילתו נקרא מעונן) תח
נן כי מעֹו. ולא השתדל בזכויות, שהשתדל בעוון

עומדת באמצע ' האות נ למה. ןֹועָ  ןאותיות מ
, ןומעו, היה צריך לומר לפי זההרי , נןמעֹו, המילה
שאין יכולים לשלוט , כך הוא ודאי? באמצע' בלי נ
כחוט , הקדושה עד שמערבים בה עירוב מצד, א"בס

בה דבר  יערובמי שרוצה לקיים דבר שקר . דק אחד
הוא דבר , כ עוון"וע. כדי שיתקיים שקר ההוא, אמת
וזה . מכניסים בה דבר אמת, ולקיים אותוכדי . שקר

בזה מקיימים , ןנמעו, שבאמצע המילה' היא נ
ה "מי שלא התפלל תפילה לפני הקב, כ"וע. השקר

  .מנחש וכמעונןהוא כ, על דמו מטרם שיאכל

  תיקונים של תפילה ארבעה
  ]תקונין דצלותא' ד[

בתפילה מיתקן גופו ונפשו של אדם ) תט
, תפילה היא תיקונים מיתקנים. ונעשה שלם

  :תיקונים הוהם ארבע. שמיתקנים כאחד
  ,לםתלהשתיקון עצמו   .א
  ,ז"תיקון עוה  .ב
  ,תיקון עולם העליון בכל צבאות השמיים  .ג
, קדוש במרכבות הקדושותתיקון השם ה  .ד

  .ובעולמות כולם למעלה ולמטה

משום , תיקון של עצמו, תיקון הראשוןה) תי
ולהיתקן , קדושהבשצריך לתקן עצמו במצווה ו

, ציצית מצווה. עולות להיטהרבבקורבנות ו
 ובאמירת קורבנות ועולות מיתקן, תפילין קדושה

  .כמו שהקריב קורבנות

במעשה , ז"תיקון של עוה, תיקון השניה
ה על כל מעשה ומעשה באלו "בראשית לברך להקב

הללוהו שמי , הללוהו כל כוכבי אור ,ש"כמ, הללויה
, ז אומרים בתפילה"ע. ז"לקיים קיום עוה. השמיים
  .לוכהברוך על , פירושו ,שברוך, שאמר ברוך

תיקון עולם העליון , תיקון השלישיה) תיא
יוצר , שהוא השבח, בכל אלו צבאות ומחנות

משרתים ואשר משרתיו כולם עומדים ברום 
ברעש גדול  והאופנים וחיות הקודש ,וכן. עולם

  .יםמתנשאים לעומת ְׂשרפ

תיקון התפילה של שמונה , תיקון הרביעיה
שם  התיקון של, תיקון של השם הקדוש, עשרה
  .ב"ז ובעוה"אשרי חלקי עימכם בעוה. שלם
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  ויראת מאלקיך
. ואותו תעבוד אלקיך תירא' את ה, כתוב) תיב
ממקום המתחבר ומקיף . מאלקיךויראת , וכתוב

, הנקראת אלקים, שהוא השכינה, למוח שמבפנים
, בעניין אש המקיף לנוגה, ה מקיף אשל ומסביב

, אש המקיף, מאלקיך. שמשם נמשך הדין לרשעים
והוא . כי שם שורה הדין, א מפניוויש יראה זו ליר

  .הדין הנשאב מדין של מעלה שבמקום הז

  :מיני אש יש כאן' ג) תיג
ושמחים זה בזה , אש המקבלת אש בשמחה  .א

  ,באהבה
היא אש , השכינה, בה הנוגה שנראה, אש  .ב

אש , העומדת בשמחה תוך אש הפנימית
  ,הראשונה

ובאש הזו , השכינה, אש המסבבת לנוגה  .ג
  .שורה יראת הדין להכות הרשעים

  :פירושים על נוגה שני
ה טוב ישחצ, לקדושה היא קליפה הקרובה  .א
  ,ה רעיוחצ
  .השכינה נקראת נוגה  .ב

' ויש ג. חכמה תתאה, שכינהפירושה וכאן נוגה 
  :שפירושו דינים, בחינות אש

  ,הנמשך מנקודת החולם, אש בקו ימין  .א
, הנמשך מנקודת השורוק, אש בקו שמאל  .ב

  ,מטעם חוסר חסדים
הנמשך מנקודת , אש מקו האמצעי  .ג

. נעשה הייחוד של ימין ושמאלשמסיבתו , החיריק
  .מטה למעלהלומגביל השמאל שלא יאיר אלא מ

אש שבקו היא ה, ת אש בשמחהאש המקבלו
, מקבלת האש שבקו שמאל בשמחה רבהה, ימין

כי האש שבקו שמאל משלימה אותה בהארת 
וכן אש השמאל מקבלת אש הימין . החכמה
כ "וע. שהיא נשלמת על ידה בחסדים, בשמחה

  .כי משלימים זו את זו .זה באהבהשמחים זה ב
, חכמה תתאה, השכינה ,שנראה בה הנוגה ,אש

ונודע שאין החכמה מתגלה . המקבלת מקו שמאל
, שהנוגה. אלא בעת גילוי הדינים דנקודת השורוק

אינה נראית אלא באש דנקודת , חכמה תתאה
היא אש . הנמשך אליה מקו שמאל, השורוק

אש , העומדת בשמחה תוך אש הפנימית
כי היא אותה האש דקו שמאל מנקודת  .הראשונה

השורוק העומד עם אש הפנימית דקו ימין 
  .בשמחה גדולה

האש דקו האמצעי , אש המסבבת לנוגה
ה שלא תאיר מלמעלה אות ה ומגבילאות שמסבב
ובאש הזו שורה , מטה למעלהלאלא מ, למטה

שמענישה הרשעים , יראת הדין להכות הרשעים
  .שלההעוברים על גבול 

, לבן אדום ירוק שחור, אש צבעיארבעה ) תיד
ג "חו, צבעים ארבעהשכל אחד נכלל מ, הם אחד

  .מ"תו

וביראה ההיא צריך לשים רצונו ביראה ) תטו
, א בצד זה הנמשך משמאלוליר, ואהבה ביחד

, צבעיםובאלו ה, הנמשך מימין, ולאהוב בצד זה
. מ"ג תו"חו צבעים ארבעהשגם במלכות יש 

, יראה תחתונה, א מעונשוא תהיה לירויראה ההי
כי . נענש משמאל, שמי שעובר על מצוות התורה

עד , כשמתחיל צד ההוא להכות אינו נשקט
א וכ צריך ליר"וע. ב"ז ומעוה"שמכלה אותו מעוה

  .שהיראה שורה בו, מאש הזה

מתפשטת אש לחוץ של  שלישיתמאש ה) תטז
לא תיראו את אלוהי , כתוב ז"וע. אלוהים אחרים

ואש הזה של . א ממנווכי אסור ליר. מוריאֱ ה
היא קודש ומשתתפת , שלישיתאש , היראה
שלולא אש . וזו היא שמסבבת לנוגה. בקדושה
כ "וע. לא היה מתייחד הימין עם השמאל, הזאת

שלא , פ שמגבילה את הנוגה"אע, היא קדושה
  .מטה למעלהלתאיר אלא מ

שמתחברת לפעמים , אבל אש אחרת שמבחוץ
, ממנהעוברת ולפעמים , את של היראהבאש הז

וכשהעוונות גורמים שאש . ואינה מתחברת עימה
אז היא , החיצונית מתחברת באש הזו של היראה

ומחשיכה ומכסה האורות של אלו  כהחשהאש 
ואינה , ואש מתלקחת, ש"כמ, האחרים שבנוגה

  .עומדת תמיד בקביעות

כיוון . אהבה שורה לאחר שזכה ביראה) תיז
, שהוא משמאל, ראה על ראשו של אדםששורה י

א מבחינת החסד "ז, ימין, כ אהבה"מתעורר אח
מתדבק במקום , שמי שעובד מתוך אהבה. שבו

, בינה, ב"ומתדבק בקדושה של עוה, עליון למעלה
חסד , משום שעולה להתעטר ולהתדבק בצד ימין

  .שעליו שורה הבינה, א"דז

אבל , היא מכובדתעבודה מצד היראה ) תיח
וכשעובד . א"נה עולה להתדבק למעלה בזאי

. ב"עולה ומתעטר למעלה ומתדבק בעוה, מאהבה
כי הוא . אשרי חלקו. ב"וזהו אדם המזומן לעוה
כי אין מי ששולט על , שולט על מקום היראה

א "הייחוד דז, הימין, מדרגת היראה אלא אהבה
  .ומלכות

לייחד שם , ב"וצריך לאותו שראוי לעוה) תיט
ומדרגות עליונות , ן"זו, חד איבריםוליי, ה"הקב
, העליונים ותחתונים לכלול אותם כולם, א"או

, ש"כמ. לקשור קשרים, ס"ולהכניס כולם בא
  .אחד' אלקינו ה' ישראל ה עשמ
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  מעסוד המילה ְש 
  ]רזא דשמע[

) 70(' העולה לע, המלכות ,הוא שם, עשמ) תכ
, ב שבמרכבה העליונה"שהוא השם ע, שמות
, וזה כלל אחד. למעלה מחזהא ש"דז מ"חגת

א שלמעלה "נכללת בז, םהנקראת ֵש , שהמלכות
  .גדולה' שזה ע, מחזה

 משום שיש. ק דבינה"ו, ישראל סבא הוא, ישראל
. הונער ישראל ואוהבֵ  ,שכתוב, א"ז, ישראל קטן

הם בכלל אחד עם , הנרמזים בשמע, א ומלכות"ז
  .שעולים אליו ומתייחדים בו, ישראל סבא

מורה שבישראל סבא נכללו , שמע ישראל
  .א"מלכות בז, אישה בבעלה

א ומלכות זה בזה בכלל "לאחר שנכללו ז) תכא
, אז צריכים לייחד האיברים, אחד בישראל סבא

משכנות יחד בכל ' ולחבר ב, א ומלכות"ק דז"ו
ומשכן התחתון , ה"שמשכן העליון י, האיברים

שמתדבק , ס"דא דבקותברצון הלב לעלות ב. ה"ו
  .תחתוניםההעליונים ו, כול להיות רצון אחדשם ה

אחד . אחד' יהיה ה, ש"כמ, ה"יהי ווזה) תכב
לייחד , חכמה, ה"יהישל ' יאות . ה"יהיעניין ב

, שהיא היכל פנימי, ה"יהישל ' האות ולדבוק ב
. חכמה', י ,למקום גניזה של נקודה עליונה, בינה

, ב"ה חו"שמות הם י' אלו ב. ה אלקינו"וזהו הוי
  .ואלקינו בינה, ה חכמה"וישה

, א ומלכות"ק דז"ו, ולכלול כל האיברים) תכג
, בינה, מהיכל הפנימי, במקום שיצאו ממנו

אל העיקר והיסוד , להשיב הדברים למקומו
  .אבא, עד שורש הברית, והשורש שלהם

ה לייחד ולדבק "אותיות של יהי' כ ב"אח) תכד
', ה .א"יסוד דז, ברית קודש', י. 'האות ב' יאות 

, המלכות', י, היכל ומקום גניזה של ברית קודש
. כמו בינה שהיא היכל לחכמה, היכל ליסוד
ראשונה ' שו, ו במילואו"שנייה של ו' היסוד הוא ו

כאן ונאמר . השנייה הוא יסוד' וו, ת"הוא ת
, ייחוד עם המלכותב .לייחד אותם כאחד ,'שהוא י

  .'נקרא היסוד י

לייחד ממלכות , אחד ,הכוונה של המילה) תכה
ולהעלות הרצון לקשור את , ולמעלה הכול יחד
אהבה בלהעלות הרצון ביראה ו, הכול בקשר אחד

מכל אלו , ס"ולא יעזוב רצון העלייה לא. ס"עד א
אף , אלא בכולם יעלה רצונו, מדרגות ואיברים

ושיהיו כולם , םאות להדביק, אחד מהם לא יחסר
  .ס"בא, קשר אחד

  .יקוןוזהו ייחוד בת) תכו

ומי שרוצה לכלול כל סודות הייחוד ) תכז
כ אנו מאריכים "וע. הוא יותר טוב, אחד ,במילה

להעלות הרצון להמשיך מלמעלה  ,אחד, מילהב
שיהיה הכול , מטה למעלהללמטה ולהעלות מ

  .אחד

הוא מעלה ומטה וארבע  ,המילה אחד) תכח
, שצריכים לייחד מעלה ומטה. רוחות העולם

בע רוחות העולם אלו הם מרכבה ואר. ן"א וזו"או
א שלמעלה מחזה לכלול הכול "דז מ"חגת, עליונה
  .ס"בייחוד אחד עד א, בקשר אחד, יחד

  להזכיר יציאת מצרים
  ]לאדכרא יציאת מצרים[

להזכיר צריכים , לאחר כוונת שמע) תכט
, משום שהייתה השכינה בגלות, יציאת מצרים

עולם אין חיבור שיתחברו , ובזמן שהיא בגלות
וצריכים , המלכות, בעולם התחתון, א"ז, העליון

שהייתה , מצריםשל להראות חירות של גאולה 
. ה"שעשה הקב, בכמה ניסים, בכמה אותות

פ "שאע, וגאולה זו צריכה להיזכר ולהיראות
מהיום , עתה יש לה חירות, שהייתה בגלות

ואלו אותות וניסים . שנפתחו הקשרים שבמצרים
  .שנעשו

, ים להראות החירות של המלכותוצריכ) תל
וכדי להסמיך , א"ז, משום שהתחברה בבעלה

שיהיה הכול אחד , מלכות, לתפילה, יסוד, גאולה
לומר שהמלכות , רושיםיולא להראות ג, בלי פירוד

ואישה , ש"כמ. א"ז, גרושה בגלות מהאיש שלה
  .חּוגרושה מאישּה לא ייָק 

ומגורשת מהאיש , בגלות היא לואהו) תלא
אלא ודאי היא בגלות לדור עם  ?א"ז, שלה

כי בכל מקום שגלו ישראל שכינה , ישראל
. א"אבל לא גורשה מז. כדי להגן עליהם, עימהם

והרי השכינה לא נראתה בבית ראשון ובבית שני 
ז לא היה נחשב זה "ועכ, בזמן שחטאו ישראל

אלא עד שלא גלו . רושיםיש לג"מכ, לגלות
. ינה למעלההסתלקה השכ, אם חטאו, ישראל
אלא עשתה , לא עלתה למעלה, שגלו, כ"ולאח

  .רושים לא היו מעולםיאבל ג. דירתה עם ישראל

שיש , ומשום זה צריכים להראות גאולה) תלב
כי בשעה שיצאה השכינה . בה ארבע גאולות
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שיגאל אותה , ה"ביקשה מהקב, מגלות מצרים
, כנגד ארבע גלויות, שהם ארבע גאולות, פ"דעתה 

כ "וע. הבת חירות ולא תהיה עוד גרוש יהכדי שתה
עמדה ונגאלה ארבע , בשעה של גאולת מצרים
עם קבלת המוחין  ,כלומר, גאולות ביציאת מצרים

, מלכויות' נגאלה השכינה מכל ד, דיציאת מצרים
באופן שלא תהיה . מכל הגלויות עד ביאת המשיח

, ועתה. א"ז, נחשבת עוד לגרושה מהאיש שלה
, א"ז, להתחבר בבעלה, תיקוןשהשכינה צריכה 

שיש בה , צריכים להראות גאולת מצרים ההיא
ועם התעוררות המוחין דיציאת . ארבע גאולות

כי נעשית , היא מתוקנת להתחבר בבעלה, מצרים
  .מלכויות' חירות מכל ד

: פ"כ יש להזכיר בגאולה ההיא ד"וע) תלג
שהם . עד עזרת אבותינו, אמת אמת אמת אמת

. מך לכל ישראלשהם עזרה וֶס , תגאולו' כנגד ד
אמת , פ אחרות"דיש , ומעזרת אבותינו והלאה

' כדי שתהיינה ד, והם הוכפלו, אמת אמת אמת

גאולות אלו בקיום חזק בחותם חזק של טבעת 
  .גאולות כפולים בקיום' כ ד"וע. המלך
, הגאולות הן ביציאת מצרים ההיא' וכל ד) תלד

ביציאת מצרים גאולות ' כי אילו לא נמצאו אלו ד
בכל , א"לא הייתה מתחברת בתיקוניה עם ז, ההיא

כ יש "וע. שהשם הקדוש יתייחד, פעם שתהיה גלות
בכל הקדושות של , להזכיר גאולת מצרים תמיד

  .ברוך שמו לעולם ולעולמי עולמים. ה"הקב
, קדוש קדוש קדוש, הסוד של הקדושה) תלה

שבקדושה מתקדשים כולם למעלה , שאנו אומרים
וכל המדרגות וכל , המלאכים וישראל, מטהול

כולם מתקדשים , המרכבות עליונות ותחתונות
ובקדושה זו סודות עליונים לאלו בעלי . בקדושה זו

  .המסתכלים בקדושת ריבונם, הסוד
 ,חברים. יפה הוא ,למסור נפשו לאדונו) תלו

שזכיתי , ואשרי עיניי שראו כך, אשרי חלקכם
. ז"שים אלו בעוהשיתעוררו דברים קדו, בחיי

  .וכולם כתובים למעלה לפני המלך הקדוש

  'ה יראירו ְּב אז ִנְד 
ויקשב  ,איש אל רעהו', ה יראירו ְּב ִנְד אז ) תלז

' ליראי ה ,וישמע וייכתב ספר זיכרון לפניו', ה
כל , נדברו למעלה. אז נדברו, כתוב. ולחושבי שמו

נדברו , המרכבות הקדושות וכל צבאות הקדושים
  .ה"זה לפני הקב זה אל

, משום שאלו מילים הקדושות שאמרו) תלח
וכמה הם שמקדימים ונושאים . עולות למעלה

ומתעטרות בכמה , אותן לפני המלך הקדוש
וכולם נדברו מלפני . עטרות באלו אורות עליונים

ומי ראה תשבחות , מי ראה שמחות. מלך העליון
. כשעולות מילים אלה, העולות בכל אלו הרקיעים

והן . ומתעטר בהם, מלך הקדוש מסתכל בהםוה
, משם. ומשתעשע בהן, יקוחעולות ויושבות על 

כ אמרה "וע. עולות על ראשו ונעשו עטרה, יקוחמ
, לא כתוב. ואהיה שעשועים יום יום, התורה
, כלומר, לשון עתיד, ואהיה, כתוב אלא, והייתי

  .ובכל זמן בכל עת שמילים העליונות עולות לפניו

ד בֹועֲ וא ואמרתם ָש , ודם לזה כתובבמקרא הק
 ז"וע. מרנו משמרתוצע כי ָש ומה ּבֶ , אלקים

, איש אל רעהו', אז נדברו יראי ה, מסיים הכתוב
ליראי  ,וייכתב ספר זיכרון לפניו וישמע', ויקשב ה

כאשר יחמול , וחמלתי עליהם, ולחושבי שמו' ה
ולכאורה הדברים . איש על בנו העובד אותו

ותו עת שאמרו איש אל רעהו כי בא, תמוהים
וא עבוד אלקים ומה וש, ש"כמ, דברי כפירה כאלו

אז נדברו , יאמר עליהם, בצע כי שמרנו משמרתו
ולא עוד . וישמע' ויקשב ה ,איש אל רעהו', יראי ה

עד שנכתבים ספר זיכרון , אלא שחביבים כל כך
  .ולחושבי שמו' לפניו ליראי ה

שזכו , אמנם הכתוב מדבר באותם הצדיקים
אשר אז הזדונות נהפכו , לתשובה מאהבה

, עבירה הייתה יותר גדולההכל שכו, לזכויות
בעת , ונמצא. נהפכה לזכות יותר גדולה

שהצדיקים הללו היו בבחינת תוהים על 
שאין עוד , א עבוד אלקיםושו, שאמרו, הראשונות

הרי דברי כפירה האלו . עוון חמור יותר מזה
, אהבה שעשומכוח התשובה מ, נהפכו עתה

כמו שדיברו אז , ונחשבים עתה, לזכויות גדולות
. יראי אלקים איש אל רעהו דברי כפירה האלו

ומכוח ההפיכה הגדולה , שהרי נהפכו לזכויות
  .ה"נעשו שעשועים גדולים לפני הקב, הזו

כל המרכבות הקדושות , נדברו למעלה, ונאמר
נדברו זה אל זה לפני , וכל צבאות הקדושים

כי אותן המילים שאמרו בעת שהיו  .ה"הקב
י "תעלו למעלה עה, א עבוד אלקיםושו, רשעים

שאותם הרשעים , שהם ידעו, המלאכים והמרכבות
וסופם של דברים אלו יהיו , יעשו תשובה מאהבה

  .ה"לזכויות ולאורות גדולים ולשעשועים לפני הקב

א ושו, משום שאלו מילים הקדושות שאמרו
נעשו , ה מאהבהשלאחר תשוב ,עבוד אלקים

י המלאכים תכף בעת "ע ,עולות למעלה, קדושים
וכמה הם שמקדימים ונושאים . שאמרו אותן

ומתעטרות בכמה , אותן לפני המלך הקדוש
שעוד מטרם שעשו . עטרות באלו אורות עליונים

מקדימים המלאכים ומביאים , תשובה מאהבה
משום שלמעלה כבר , לפני המלך הקדוש המילים

ו תשובה מאהבה על כל מילה ומילה שיעש, ידוע
  .שאמרו
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, וכל מילה תתהפך לזכות ולאור גדול
מי ראה , שנאמר. והשעשועים גדולים מאוד

ומי ראה תשבחות העולות בכל אלו , שמחות
והמלך הקדוש . כשעולות מילים אלה, הרקיעים

 והן עולות ויושבות על. ומתעטר בהם, מסתכל בהם
. יקוחה נבחן ל"כי בחינת ההסתר של הקב, חיקו

הרי המילים , וכיוון שעוד לא עשו תשובה מאהבה
 בבחינת הסתר, ה"יקו של הקבחיושבות על , שאמרו
שיעשו תשובה ' אמנם כיוון שידוע לפני ה. פנים

כי , מבחינת חיקו ,משתעשע בהן ,כ"ע, מאהבה
  .עולות על ראשו ונעשו עטרה ,אחר שיעשו תשובה

אז : 'ראי הי', יראי ה, כתוב פעמיים) תלט
וייכתב ספר זיכרון לפניו ליראי ', נדברו יראי ה

בעת שעושים תשובה , למעלה' יראי ה. 'ה
יראי . ה"עומדים למעלה לפני הקב םה, מאהבה

. כ יורדים למקומם לארץ למטה"שאח, למטה' ה

אלה , כבר הם למטה במקומם' ואפילו יראי ה
  .המילים עומדות בצורתן למעלה

, שכל המילים, פרו של חנוךבס נמצאועניין זה 
שהצדיקים שבארץ מתעטרים בהן ועומדים לפני 

שאז , בעת שעושים תשובה מאהבה, המלך
ועומדות , מתעטרים בזדונות שנעשו לזכויות

ה משתעשע "והקב, בעצמן למעלה לפני המלך
והמילים נשארות , ז הצדיקים יורדים"ואח. בהן

נות באותו צורה של ההפיכה מזדו, עומדות לפניו
ה משתעשע "והקב, שהצדיק אמר אותם, לזכויות

, כ נכתבו בספר זיכרון לפניו"ואח. בצורה ההיא
  .שיעמדו לפניו תמיד בקיום

שכל אלו המחשיבים דברי . ולחושבי שמו) תמ
כדי לדעת , דבק לאדונם בשם הקדושתתורה לה

עליהם , שיתקן החכמה של שמו בליבם, אותו
  .הקדוששהוא השם . ולחושבי שמו, כתוב

  וממעל לרקיע
וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה ) תמא

ברקיע , וממעל לרקיע. אבן ספיר דמות כיסא
אין , בינה, כי ברקיע של מעלה. שמתחת המלכות
, שבמלכות, אבל על רקיע התחתון. מי שיסתכל בו

ומלמעלה מרקיע . את אחוריי וראיָת , עליה כתוב
טובה  מרגלית, המלכות, הזה עומד אבן ספיר

  .ויקרה

. יש הכיסא ויש כיסא. דמות כיסא) תמב
ואין מי , גנוז שאינו מתגלה, בינה, עליון, הכיסא

כ כתוב כאן כיסא "וע. שיעמוד בו לדעת ולהסתכל
  .המלכות, שזהו כיסא שלמטה, הידיעה' האות בלי 

למה ו, דמות, כתוב. דמות כמראה אדם) תמג
וד הוא ס, דמות אדם, אלא? כמראה, עוד כתוב

 ,םפיאלֶ במילוי ה "א בהוי"ז, עליון בכבוד עליון
היושב על , שהוא צורת אדם, )45( אדם' שבגי

לכלול , כמראה, וזה שהתווסף. מלכות, הכיסא
המכונות ראייה או , אלו צורות שבדברי החכמה

והם סודות החכמה . שהחכמה נקראת כך, מראה
כ הם "ואח. א"העולות ומתעטרות למעלה בז

בצורה שהצדיקים מעטרים , ת אדםעומדים בצור
  .ה בעטרותיו"ובכולם משתעשע הקב. אותם

ה משתעשע "הקבהרי , אתם חבריםו) תמד
, איבדרך הה ותהמתעטראלו המילים בעתה 
ם כם צורת אדם לפני אדונתקיימהרי ו. תםשאמר

בשעה שראיתי , כי אני. ם הקדושותכבצורותי
ם אתם שכראיתי ב, םכם והסתכלתי בצורתכאת
ם מזומנת כוידעתי שהצורה של, מים באדםרשו

ל להיות ניכר "וכך עתידים הצדיקים לעת. למעלה
ולהראות צורת פניהם הקדושה לפני כל , לעיני כל
כי הם זרע , כל רואיהם יכירום, ש"כמ. העולם

  .'רך היב

, בתוך כך ראה רבי שמעון את רבי יוסי) תמה
קום , יוסי, אמר לו. שהיה מהרהר בדברי העולם

שמשום . כי אות אחת חסרה בך, שלם צורתךה
. ו יוסי ולא רבי יוסיל קרא, שהרהר בדברי העולם

. וקם לפניו, ושמח בדברי תורה, קם רבי יוסי
, עתה, רבי יוסי, אמר לו, הסתכל בו רבי שמעון
  .וצורתך שלמה, שלם אתה לפני עתיק

  ויעש את ציץ
. זר הקודש זהב טהורויעש את ציץ נֵ ) תמו
. משום שהוא נמצא להסתכלות בן אדם, יץנקרא צ

  .אם הוא צדיק או לא, ניכר, וכל מי שמסתכל בו
בציץ היו אותיות השם הקדוש מפותחות ) תמז

מי שעומד , ואם צדיק הוא. בפיתוח וחקוקות בו
היו , אלו האותיות החקוקות תוך הזהב, לפניו

הארתן בולטות ועולות מלמטה למעלה מחקיקה 
  .ת בפניו של אדם ההואוהיו מאירו, ההיא

ופעם , פעם הייתה נוצצת ההתנוצצות בו) תמח

בפעם הראשונה שהכוהן . לא היו מתנוצצות
היה רואה הארות האותיות כולן , הסתכל בו

לא היה רואה , ן בויוכשהיה מסתכל לעי. בפנים
כמו שניצוץ , אלא הארת פניו היה מאיר, כלום

והן רק הכ. ולא יותר, היוצא מזהב התנוצץ בו
שהיה , ה של הסתכלות הראשוןהיה יודע המרֶא 
ה "משום שרצון הקב. וכן כל אדם, רואה בשעתו

וידע שהוא , היה באדם ההוא המסתכל בציץ
כי מראה הזו שהאירה מאותיות , ב"מזומן לעוה
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ה היה רוצה "שהקב, האירו עליו מלמעלה, הציץ
לא ראו , כ לעיין בו"וכאשר מסתכלים בו לאח. בו

ום שהמראה שלמעלה אינו מתגלה מש, כלום
  .אלא לפי שעה

ואם אדם עומד לפני ציץ ההוא ופניו ) תמט
אז . המראה הקדוש, גם לפי שעה, אינם מראים

, וצריך לכפר עליו, שהוא עז מצח, דע הכוהןי
  .ולבקש עליו רחמים

  ןרּועינייך בשדה אשר יקצֹו
למה . ןרּועינייך בשדה אשר יקצֹו, כתוב) תנ

כמה מקראות הם ? לכתוב את זהצריך כאן 
ואנו , שנראה שאינם צריכים להיכתב, בתורה

מקרא , ועוד. רואים שכולם הם סודות עליונים
דומה למי , ואינו מסתכל בו, זה מי שרואה אותו

  .שלא טעם תבשיל מעולם

משום שראה , ברוח הקודש נאמר זה) תנא
קת צדֶ השל  העניוותאת , הדיין של ישראל, בועז
, עיניה לראות במקום אחר ההיאינה מגבש, ההיא

, וראה כל מה שראתה בעין טובה, אלא מול פניה
  .שיבח עיניה, ולא הייתה בה עזות מצח

משום שיש עיניים שבגללם אינה שולטת ) תנב
, עין טובה ראה בה, ובועז. ברכה במקום ההוא
ועוד . הייתה בעין טובה, שכל מה שהסתכלה

שכל מה שהייתה , שהייתה הצלחה בידיה, שראה
שרוח , ובועז הסתכל. התווסף בשדה, לוקטת

עינייך בשדה , אז פתח ואמר. הקודש שורה עליה
  .אשר יקצורון

כ "ע, שהיו לוקטים אלו האחרים משום האם
עינייך בשדה אשר יקצורון והלכת , אמר לרות
ולא היה , שתלך אחריהן, כ איך אמר"א ?אחריהן

והלכת , מהו ?וליקטת אחריהן, צריך לכתוב אלא
, והלכת אחריהן, אלא בשביל עיניה אמר? אחריהן

והלכת , כ"וע. כי עיניה היו גורמות ברכות מרובות
כל בני העולם אין להם . אחר עינייך, אחריהן

תלכי אחרי , ואת, רשות ללכת אחרי עיניהם
  .כי עינייך גורמות ברכות מרובות, עינייך

ה בועז רא. עינייך בשדה אשר יקצורון) תנג
שעתיד לצאת ממנה מלכים עליונים , ברוח הקודש

כמו שהייתה . שהם עיניים של הכול, ושליטים
תיישבה הש, ותשב בפתח עיניים, ב בהושכת, תמר
, שיצאו ממנה מלכים שליטים עליונים, בפתח

כי כמו . העדהיני עֵ ם ֵמ ִא , ש"כמ, הנקראים עיניים
שכל איברי הגוף אינם הולכים אלא אחרי 

, אף כך, והעיניים מנהיגים לכל הגוף, העיניים
הכול הולכים , וכל אלו השליטים וסנהדריןמלכים 
שאלו הם , עינייך, ומשום זה אמר לה. אחריהם

  .המלכים והשליטים העתידים לצאת ממנה

זהו ציון , שדה. בשדה אשר יקצורון) תנד
כריח , וכתוב. שחרֵ יציון שדה ת, ש"כמ, וירושלים

, כ כתוב"וע. זה ירושליםש', שדה אשר ברכו ה
שאלו העיניים שלה העתידים לצאת . עינייך בשדה

כי , אשר יקצורון. אינן שולטות אלא בשדה, ממנה
ואור , משדה ההוא היו לוקחים כל בני עולם תורה

  .כי מציון תצא תורה, ש"כמ, המאיר
ט שאני רואה "באלו מע, והלכת אחריהן) תנה

לבלתי  יםהלוא ציוויתי את הנער, וכתוב. בך
כ הזהיר "וע, כי האישה דעתה קלה. ךנוגעֵ 

והלכת אל  יתִמ וצָ , וכתוב. געו בהישלא י, הנערים
, וצמית. הכלים ושתית מאשר ישאבון הנערים

שאם חשקך להתדבק באדם לקיים זרע . לשון נקי
, אלו הם הצדיקים, והלכת אל הכלים. בעולם

 ',ה נושאי כלי ָּברּויה ,ש"כמ', שנקראים כלי ה
שיביאו אותם כל העולם , שעתידים הצדיקים
ה "כלים שהקב', והם כלי ה. מתנה למלך המשיח

שבורים הם , אלו הם כלים שבורים. נהנה מהם
ה "והשימוש שהקב. כדי לקיים התורה, ז"בעוה

אינו משתמש אלא מתוך כלים , משתמש בהם
  .וכאשר מתדבק בהם ושתית. ההם

  ליבו וִייטב
וייטב . ליבו יטבויִ , תשייֵ ויאכל בועז ו) תנו
שמי שמברך על מזונו הוא . רך על מזונוישב, ליבו

, וכתוב. לך אמר ליבי, ש"כמ, הוא. מטיב לליבו
  .שנקראת לב, שפירושו המלכות, צור לבבי

, ה"רכת המזון חביבה לפני הקבבומשום ש) תנז
מטיב ומשמח למקום , כל מי שמברך על השובע

, שמקום אחר, שבתסעודות הכמו ב .למלכות, אחר
. נהנה מברכת השובע ההיא והשמחה, המלכות

נהנתה המלכות מברכת השובע ההוא של , וכאן
  .ליבו וייטב, ש"כמ, וזהו. הצדיק בועז

משום , המלכות נהנית מברכת המזון) תנח
שהוא מקום , ה"שמזון של אדם קשה לפני הקב

וכיוון שהאדם אכל ושתה ומברך ברכת . המלכות
ונהנית המלכות מאלו , ההיא עולה ברכה, המזון
ונמצא , הנאמרים על השובע שעולים, דברים

  .המלכות, ולמעלה, האדם, שנהנה מהמזון למטה

אלא , מקום ההוא נהנההבחול אין ) תנט
מברכת , מאלו הדיבורים העולים מתוך השובע

 ושבעותוכל המילים מתעטרות ורוות , המזון
ת הוא ובשב. מקום ההוא נהנה מהםהו, בשמחה
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שבמזון ממש ובשמחה ההיא של . אחר עניין
ונמצא , נהנית המלכות, המזון של מצוות שבת

. המזון עצמו כלול לגמרי מלמעלה ומלמטה
שהמלכות . ךלָ  נּוַת נָ  הכול ומידךָ  כי ממךָ , ש"כמ

ובשמחה זו , נהנית מהנאתו הזו של האדם
  .שבמזון של מצוות שבת

צריך , ה מתוך השובע"מי שמברך להקב) תס
. בוולא יהיה עצ, לכוון ליבו ולשים רצונו בשמחה

שנותן עתה , וישים רצונו, שמחהבאלא שיברך 
וכמו שמברך בשמחה . בשמחה ובעין טובה, לאחר

כ "וע. תנו לו בשמחה ובעין טובהיכך י, בעין טובה
. בשמחה ובדברי תורה אלא, ב כללולא יהיה עצ

, ם ליבו ורצונו לתת ברכה במקום שצריךיויש
  .למלכות

ארבע מרכבות השולטות בארבע רוחות ) תסא
ברכה הומחנות המלאכים ניזונים מ. של המלכות
שבברכת , ברוך אתה, ובמילים, שעל השובע

ומי , המלכות, תעטר בומנהנה וגדל ו, המזון
. הרצון צריך להיות בשמחה ובעין טובה, שמברך

  .טוב עין הוא יבורך, כ כתוב"וע

. חמו לדלכי נתן מלַ  ,ורךטוב עין הוא יב) תסב
אין , תחילת הכתוב לא מדבר בברכת המזוןאם ו

שאין , כלומר, ואין סופו ראשו, ראש הכתוב סופו
שיברך בעין , טוב עין, אלא .להם קשר זה בזה

כי , ולא לחינם מברך בשמחה, טובה בשמחה
, כלומר. מברכה ומשמחה ההיא נתן מלחמו לדל

מימין , צדדיםצריך להיות ניזון מכל השהמקום 
מקום , מקום שאין לו מעצמו כלום. ומשמאל

, הנהנה מכל הצדדים ונכלל מכל הצדדים
כי , כתובועליה . כ היא נקראת דל"וע. המלכות

דברים אלו אינם נמסרים אלא . נתן מלחמו לדל
  .היודעים סודות עליונים ודרכי התורה, לחכמים

ה יתעזות מצח לא הי. בועז היה טוב עין) תסג
, ויבוא לשכב בקצה הערימה, כתוב. לעולםבו 
. הנאמר על המלכות, בטנך ערימת חיטים, ש"כמ
כל מי שמברך . היא המלכות, בקצה הערימה, אף

כשעולה , ברצון הלב, ברכת המזון כראוי בשמחה
מקום מיתקן לו תוך סודות עליונים , ז"מעוה

הנקראת , בהיכלות הקדושים של המלכות
אחר , ויבוא לשכב, ברומז הכתו ז"שע, ערימה

  .המלכות, בקצה הערימה, שייפטר מן העולם

ויודע , השומר מצוות אדונו, אשרי הוא האדם
שאין , שאין לנו מצווה בתורה, ןהסודות שלה

 זיויםתלויות בה סודות עליונים ואורות ו
ובני אדם אינם יודעים ואינם מתחשבים . עליונים

תם או, אשרי חלקם של הצדיקים. בכבוד אדונם
  .ב"ז ובעוה"אשריהם בעוה. העוסקים בתורה

אין , שאין להם בושה, כל אלו עזי מצח) תסד
, כל אלו עזי מצח. ב"ז ובעוה"להם חלק בעוה
היה , כשהיו מסתכלים בציץ ההוא, שהיו בישראל

משום שהציץ . נשבר ליבם ומסתכלים במעשיהם
שהיה נחרת עליו קודש , היה עומד על אות

. היה בוש ממעשיו, סתכל בווכל מי שמ. ה"להוי
  .כ הציץ מכפר על עזי פנים ועזי מצח"וע

אותיות של השם הקדוש שהיו חקוקות ) תסה
כל מי . היו מאירות באור בולט ונוצץ, על הציץ

, שהיה מסתכל בהתנוצצות ההיא של האותיות
ואז הציץ . והיה נשבר ליבו, פניו נופלים מאימה

א גרם כיוון שהו, כאופן הזה, מכפר עליהם
  .שישבור ליבו ושייכנע לפני אדונו

  הקטורת
כל מי שהריח בעשן . כעין זה קטורת) תסו
כשעלה עמוד העשן ההוא מאותו מעלה , ההוא
, היה מברר ליבו בבירור לעבוד לאדונו, עשן
ולא היה לו . ר"ר ממנו הזוהמה של היצהיעבמו

משום . אלא לב אחד כלפי אביו שבשמיים
. ודאי בכל הצדדים ר"יצהשקטורת הוא שבירת ה

שאין לך , כך קטורת, וכמו שהציץ היה קם על נס
  .א חוץ מקטורת"ר את הסודבר בעולם לשב

קח את הַמְחָתה ותן עליה אש , כתוב) תסז
ף קצכי יצא ה, שכתוב. מעל המזבח ושים קטורת

כי אין שבירה לצד ההוא חוץ . ףָנגֶ ל ההח' מלפני ה
ה "לפני הקבשאין לך דבר חביב . י קטורת"ע

ועומדת לבטל כישוף ודברים רעים . כקטורת
, ריח ועשן של קטורת שעושים בני אדם. מבית

  .כ קטורת"כש. הוא מבטל כשפים במעשה ההוא

שכל מי , ה"ה עומדת לפני הקבגזר) תסח
יינצל , שמסתכל וקורא בכל יום מעשה הקטורת
ומכל . מכל הדברים הרעים והכשפים שבעולם

ולא , ומוות, ומדין רע, רהור רעומה, פגעים רעים
א יכולה לשלוט "כי אין ס, יינזק כל יום ההוא

  .וצריך שיכוון בו. עליו

כמה עליון , אם בני אדם היו יודעים) תסט
היו לוקחים כל , ה"מעשה הקטורת לפני הקב

והיו מעלים אותה עטרה על , מילה ומילה ממנו
ומי שמשתדל במעשה . ככתר של זהב, ראשם

ואם יכוון בו בכל . צריך להסתכל בו, הקטורת
ויסתלק מיתה , ב"ז ובעוה"יש לו חלק בעוה, יום

, ז"ויינצל מכל דינים שבעוה, ממנו ומעולם
ומדינה של , ומדין של גיהינום, מצדדים רעים
  .מלכות האחרת
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כשהיה עולה העשן , בקטורת ההיא) תע
היה רואה הכוהן אותיות של השם , כעמוד

. ר ועולות למעלה כעמודהקדוש פורחות באווי
כמה מרכבות קדושות מסבבות אותה , כ"אחו

שמחה ומשמח בעד שעולה באורה ו. מכל הצדדים
מייחדת ש, וקושרת קשרים. למי שמשמח

וזה מכפר . לייחד הכול, למעלה ולמטה, ייחודים
  .א"סה, ם"ועל עכו ר"על יצה

  ר קטורתַט ויעש מזבח ִמְק 
ות ומזבח מזבח לעול. מזבחות שנייש ) תעא

מזבח . זה בחוץ וזה בפנים. לקטורת הסמים
הרי אין , למה נקרא מזבחו, פנימי, הקטורת

  ?מקריבים עליו זבחים
אלא משום שביטל ואסר כמה צדדים ) תעב
א אסור אינו יכול לשלוט ולא "ומשום שס, רעים

א "משום שהס, כ נקרא מזבח"וע. להיות קטגור
רואה את  א"כשהס. נאסר ונעקד עליו כמו קורבן

ואינו יכול , הוא נכנע ובורח, עשן הקטורת עולה
ולא , נטהרומשום זה . כלל למשכןלהתקרב 

ה "תערב אחר בשמחה ההיא שלמעלה חוץ מהקבה
אינו עומד מזבח , ומשום שחביב כל כך. לבדו

כי הוא מזבח שברכות נמצאות , ההוא אלא בפנים
  .שעומד בפנים, כ הוא מכוסה מעין"וע, בו

ויעמוד בין המתים ובין , וב באהרוןכת) תעג
כי אסר את מלאך . פהיעצר המגיות, החיים
. ולא לעשות דין, עד שלא יכול לשלוט כלל, המוות

ובכל מקום שאומרים בכוונה וברצון הלב מעשה 
ולא , אינו שולט המוות במקום ההוא, הקטורת
מקום הולא יכלו שאר העמים לשלוט על , יינזק
  .ההוא

כיוון שכתוב . ר קטורתַט בח ִמְק מז, כתוב) תעד
אלא משום ? למה נקרא מקטר קטורת, מזבח

כמו , שלוקחים אש ממקום זה להקטיר קטורת
קח את המחתה ותן עליה , כתובש, שעשה אהרון

משום שהמזבח צריכים , ועוד. אש מעל המזבח
כי אסור להקטיר . להקטיר ולקדש אותו בקטורת

  .חוץ מבמחתה, קטורת במקום אחר
קטורת להוא צריך , מי שדין רודף אחריו) תעה

, כי הקטורת היא עזרה. ולשוב לפני אדוניו, זוה
ובזה ודאי מסתלקים . שיסתלקו הדינים ממנו

 פעמייםלהזכיר , אם דרכו בזה, הדינים ממנו
קטורת סמים בבוקר , שכתוב. בבוקר ובערב, ביום
וזהו קיום . בין הערּביים יקטירנה, וכתוב. בבוקר

' קטורת תמיד לפני ה, ש"כמ, תמידהעולם 
וקיום , ודאי היא קיום העולם למטה. לדורותיכם

  .העולם למעלה
בכל , שאינם אומרים, במקום שלא נזכר) תעו

, שורים עליו דינים שלמעלה, יום מעשה הקטורת
. ועמים אחרים שולטים עליו, פות רבות בויומג
תמיד היא עומדת . 'קטורת תמיד לפני ה, ש"כמ

מעשה . יותר מכל עבודות אחרות', הלפני 
ה יותר מכל "הקטורת מכובד וחביב לפני הקב

פ שהתפילה היא "ואע. עבודות ורצונות שבעולם

מעשה הקטורת יותר מכובד וחשוב , חשובה מכל
  .ה"לפני הקב

תפילה  ?מה בין תפילה למעשה הקטורת) תעז
. שהיו עושים ישראל, התקינו במקום הקורבנות

אינם , שהיו עושים ישראל, נותוכל אלו הקורב
כי  ?מה בין זה לזה, ועוד. חשובים כקטורת

קטורת . לתקן מה שצריך, התפילה היא תיקון
, ייחודים, שמתקן וקושר קשרים, עושה יותר

שמעביר הזוהמה , ועושה אורה יותר מהכול
  .ומתקשר יחד ומטהר המשכן והכול מאיר ומיתקן

ורת כ צריכים להקדים מעשה הקט"וע) תעח
, להעביר הזוהמה מהעולם, לתפילה בכל יום

כמו קורבן . שהוא תיקון הכול בכל יום ויום
  .ה רוצה בו"שהקב, חביב

קח לך , אל משה' ויאמר ה, כתוב במשה) תעט
, שנאמר קח לך, מה השינוי שכאן. סמים ָנָטף

קח , אלא. קח לך, ולמכל מה שאמר לו ולא אמר 
ר שאכשום מש. פירושו להנאתך ולתועלתך, לך

כי הקטורת . ת הוא הנאת בעלהנטהראישה 
כי משה , שהיא מלכות כלת משה, מטהר המשכן
להעביר  ,קח לך סמים ,ש"וכמ. א"היה מרכבה לז

  .א"ז, בבעלה, מלכות, שיתקדש האישה, הזוהמה

שנאמר , קח לך עגל בן בקר, כתוב כעין זה) תפ
לכפר , להנאתך ולתועלתך, כ"פירושו ג. לאהרון
כ כתוב "וע. על עגל שגרם לישראל, אועל חט
  .להנאתך ולתועלתך, קח לך, במשה

מאיר , שמייחד. קושר קשר, קטורת) תפא
כי ', האות נעשה ' דאות וה, ומעביר זוהמה, אורה

כי , ת"א דליהמלכות ה, א"מטרם הזיווג עם ז
. והיא דלה, להיותה בלי חסדים אינה מאירה

שבה מתלבשת החכמה , זדווג עימהמא "וכשז
  .'האות ונעשית , ומאירה בכל השלמות, בחסדים

, א עם המלכות"והקטורת מייחדת ייחוד ז
מתחברת על ידה עם ' ה. 'נעשית ה' כ גורם שד"ע
כדי לקבל , בינה, ר"עולה ומתעטרת בה' ו. א"ז', ו

', יאות ב זוהרת, בינה, ר"הו. שפע בשביל המלכות
והכול מעלים רצון . א"כדי להשפיע לז, חכמה
ה "י, א ומלכות"חכמה בינה ז, ס ונעשו כולם"לא
  .י הקטורת"וכל זה נעשה ע. קשר אחד עליון, ה"ו

כיוון שהכול נקשר בקשר , מכאן והלאה) תפב
ר יזההוהשם הקדוש , ס"תעטר הכול באה, ההוא

, והעולמות כולם בשמחה, תעטר מכל הצדדיםהו
ומזון וברכות נמצאים בכל , והאירו הנרות
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כי אם לא עובר . ול הגיע בקטורתוהכ. העולמות
כי , הכול לא היה נעשה, י הקטורת"הזוהמה ע

  .הכול תלוי בזה

. לוכהקודם , ראשונה תמיד הואקטורת ) תפג
ומשום זה צריכים להקדים מעשה הקטורת 

משום שכל זה אינו . שירות ותשבחות, לתפילה
עד שעובר , ואינו מתקשר, ואינו מיתקן, עולה

וכיפר על , בתחילה כתוב. תי הקטור"הזוהמה ע
, כתוב כ"ואח, מאת בני ישראלומט הקודש

כ צריכים לכפר על "וע. תםוטאומפשעיהם לכל חַ 
י "ולטהר הקודש ע, ולהעביר הזוהמה, הקודש
  .תשבחות ותפילה, שירות, כ"ואח, הקטורת

כי , ב"ז ובעוה"אשריהם ישראל בעוה) תפד
ו כמ, מטהשל הם יודעים לתקן תיקון של מעלה ו

עד , שצריכים לתקן התיקון מלמטה למעלה
בקשר ההוא , הכול יחד בקשר אחד נקשרש

כשצריכים לתקן בתיקון של , הקטורת, העליון
  .ה"הוי, ה נקרא בהן"שהקב, אותיות הרשומות

  בעצב תלדי בנים
צבונך יעֶּבה הרָּבה אר, ואל האישה אמר) תפה
ה ז. ואל איֵשך תשוקתך, בעצב תלדי בנים, וֵהרונך

באישה , נוהג למעלה במלכות ונכון גם למטה
בעצב , נאמר, המלכות, שלאישה עליונה. הגשמית

  .תלדי בנים

חיה אחת . כאייל תערוג על אפיקי מים) תפו
והיא שולטת בשליטה על , המלכות, יש בעולם

הארת חכמה המכונה . אלף מפתחות בכל יום
, ותשוקתה תמיד על אפיקי מים. והיא נקבה. אלף
, שהחכמה שבה תתלבש בהם, א"ים דזלחסד

כי החכמה שבה אינה . לשתות ולהתרוות מצמא
כ היא חושך "וע, יכולה להאיר בלי חסדים
  .שנקראים מים, וצמאה אחר אור החסדים

כי לשון , לשון נקבה, תערוג. זכר, אייל) תפז
 שלא להפריד, אבל זה זכר ונוקבא יחד. יערוג, זכר
ם זה אות העלותשלא צריך ל, ואחד הוא, םאות
ונוקבא ההיא תערוג . אלא שניהם הם ביחד, מזה

, וקשה לה, והיא מתעברת מהזכר, על אפיקי מים
, א"כשהמלכות מתעברת מז. כי הוא עומד על דין
המתחברים , ד של הנשמות"כשמקבלת ממנו מ

אז היא מקבלת חכמה , ן שלה לנשמה אחת"עם מ
א בעת שהנוקב, ונודע. בשביל הנשמה מקו שמאל

, היא קופאת, באה תחת שליטת קו שמאל
  .ונסתמים כל פתחיה ושעריה

ה מזמין לה נחש אחד "הקב, וכשמולידה) תפח
. ומולידה, ונושך למקום ההוא, עליון וגדול

משום . צבונך והרונךיהרבה ארבה ע, ש"וכמ
והיא בעצבות על , שהיא מתחלחלת בכל יום

הנחש העציב . בעצב תלדי בנים. מעשה העולם
י "ע, שהביא עליהם המוות, יהם של העולםפנ

ונזקקת אליו שיפתח הפתח . ד"הפיתוי של עצה
  .שתוכל להוליד

שאינו , סתימת הרחם באה משליטת קו שמאל
המסך , י קו אמצעי"וע, מתייחד בקו ימין

נכנע , ר"הממעט את קו שמאל מג, דחיריק
אמנם בשביל מיעוט . השמאל ומתייחד עם הימין

, י שלה לבריאה"נופלים תנה ,ר של הנוקבא"ג
, באופן. שנפל לבריאה, והנחש יונק מיסוד שלה

, י נתינת רשות לנחש"שפתיחת הרחם באה ע
כמו שהנחש נושך , כ נבחן"וע. לינוק מיסוד שלה

י "ע, והוא כדי לפתוח את רחם המלכות. תהווער
 פתחיות. ה עם החסדים שבימיןשל חיבורה

, בעצב, ש"וכמ. ותוליד את הנשמה, מסתימתה
  .תלדי בנים, י יניקת הנחש מפתיחת הפתח"ע

. והוא ימשול בך, ואל אישך תשוקתך) תפט
שישפיע לה חסדים ותרווה , א"משתוקקת לזש

ט על ושליא "ז ,והוא ימשול בך. מצימאונה
משום שבתחילה הייתה גדולה כמו , המלכות

, ומשום שאמרה הלבנה. והוא לא שלט עליה, א"ז
מלכים שישתמשו בכתר  שנילאי אפשר , המלכות

ומשום זה , לכי ומעטי את עצמך, ונאמר לה, אחד
ואין . ה שלהוהקטינה הממשל, שלה מיעטה האור

. א נותן לה כוח"חוץ אם ז, לה רשות מעצמה
  .והוא ימשול בך, ש"כמ, ונמצא שהוא מושל עליה

. הנחשעניין שבעצב הוא . בעצב תלדי בנים) תצ
רדו כל אלו ישי, דרךתח שּפָ , וצריכים נחש לזה
, תח דרכיםוואם לא היה פ, הנשמות לעולם

לא היו שורות הנשמות , רדו הנשמות למטהישי
לפתח של . תח חטאת רובץלּפֶ , כתוב. בתוך האדם

. הנועד להוליד ולהוציא נשמות לעולם, המלכות
  .והנחש עומד לפתח ההוא

לרדת  ותשצריכ ,וכל אלו הנשמות) תצא
אין , ת הנמשכות מקו ימיןנשמו ,בגופים קדושים

כי אז אין המלכות  .הנחש עומד לפתח ההוא
ואין , צריכה למשוך חכמה משליטת השמאל

. שתהיה צריכה לפתיחת הנחש, שעריה נסתמים
הרי , ואם לא. ואין לנחש רשות בנשמה ההוא

ואין זו נשמה , מקום ההואה נטמאו, הנחש נושך
הו ז, בעצב תלדי בנים, כתובועליהן . הנטהרש
כי . י פתיחתו"שעימו מולידה נשמות ע, נחשה

. כי הגוף נולד מזוהמת הנחש. הנחש הוא על הגוף
 .שממנה נולדות נשמות, נשמההוהמלכות היא על 

וזה , זה אוחז בנשמה. ושניהם מתלבשים זה בזה
  .אוחז בגוף

, נחש הזה להוליד כל אלו הגופיםהועתיד ) תצב
. ָיָלדה ,ָתִחילבטרם , ש"כמ. מטרם שיבוא הזמן שלו
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וכאן , שנים שבעהוא ב, כי זמן של הנחש להוליד
ובזמן ההוא . מה שאין זה זמנו, מוליד בשש שנים
בילע , ש"כמ, ההיא מלידהימות , שיוליד אותם
  .יקּומּוןְנֵבָלתי ֵמתיך יחיו , וכתוב. המוות לנצח

ד "י חטא של עצה"כ ע"בשבירת הכלים ואח
ניצוצי  )320( כ"תפזרו שה, י פיתוי הנחש"ע

וכל העבודה שלנו בתורה . קדושה ונפלו לקליפות
 ולהחזיר, כ ניצוצי קדושה אלו"ומצוות לברר ש

בילע , ש"כמ, ת"ואז יהיה גמה. ם לקדושהאות
ניצוצי ) 288(ח "אמנם רק רפ. המוות לנצח

) 32(ב "אבל ל. קדושה בלבד מוטל עלינו לברר
, רראין אנו צריכים לב, ניצוצי קדושה אחרונים

  .ח ניצוצין הם נבררים מאליהם"כי עם בירור רפ

. מ"ת נהי"דעת וחג, כי שמונה מלכים נשברו
ת "ב חג"ס כח"ע: בחינות) 40(' ובכל מלך יש מ

. מ"ב תו"בחינות חו' שבכל ספירה ד, מ"נהי
כ "ונקראים ש. כ בחינות"הרי ש', פעם מ שמונהו

ס "ע עמיםפשר ם עאות ואם נחלק .ניצוצין
שבכל , מ"ת נהי"ב חג"ס כח"א שיש ענמצ, שבהם

 שמונהשיש בכל ספירה . ב בחינות"ספירה ל
שהם , מ"ב תו"בחינות חו' מלכים שבכל אחד ד

  .כ"ב הם ש"ועשר פעמים ל. ב"ל

שהם תשע , ר"ואין לנו כוח לברר אלא ט
ב "אבל אותם ל. ח ניצוצין"שהם רפ, ב"פעמים ל

 .אין לנו כוח לברר, ניצוצין שבספירת המלכות
כי בהתברר . וגם אין צורך כלל לברר אותם

ב ניצוצי "נבררים ל, בשלמות ןח ניצוצי"הרפ
שאין התיקון תלוי , באופן. ליהםאהמלכות מ

. עד ספירת היסוד, ח ניצוצין"אלא בבירור רפ
  .ב דמלכות נבררים עימהם מאליהם"ול

ספירת , ת יהיו באלף השישי"והגאולה וגמה
נשלמו , היסודכי אחר שנשלם בירור . היסוד

ותכף תהיה הגאולה , ח ניצוצין"בירורים של הרפ
, ואין צריך לחכות עד אלף השביעי. ת"וגמה

כי הם . ב ניצוצי המלכות"לברר גם ל, המלכות
  .ח שבאלף השישי"מבוררים עם הרפ

מטעם , והנה הגופים נחשבים לתולדות הנחש
ואם לא . ד"שהם נולדו מחמת פיתוי הנחש לעצה

כי כדי . לא היה מוליד גופים, ד"החטא אדם בעצ

שנפלו , ח ניצוצי הקדושה"לברר ולהחזיר כל רפ
ואחר , צריכים לגופים הרבה, ד"י חטא עצה"ע

תכף , שייוולדו כל הגופים ויעשו מה שצריכים
  .ת"יהיה גמה

ועתיד נחש הזה להוליד כל אלו , ונאמר
בטרם , ש"כמ. מטרם שיבוא הזמן שלו, הגופים
 שבעהוא ב, כי זמן של הנחש להוליד. ָיָלדה ,ָתִחיל
כי לידת כל  .וכאן מוליד בשש שנים, שנים

שנפלו לקליפות  ןשהם יבררו כל הניצוצי, הגופים
כ "וא, ןכ ניצוצי"שהם ש, ד"מחמת חטא עצה

בספירת , שנים שבעיהיה זמן הולדה שלה ב
כ "שבה נגמרים הש, שביעיהמלכות שבאלף ה

 ,כלומר, שניםכאן מוליד בשש  ,אבל. ניצוצין
 ,מה שאין זה זמנו, ספירת היסוד, באלף השישי

ולא כל . בלבד ןח ניצוצי"בו נגמר בירור רפשהרי 
 ,ת"ויהיה גמה, אז ייוולדו כל הגופים .כ"הש

ם אות שבירור ניצוצי אלף השביעי אין צורך לברר
. מאליהם ןח ניצוצי"כי הם מבוררים עם רפ, כלל

שוב לקדושה ל ןח ניצוצי"וכיוון שיגמרו רפ
  .ת"תכף יהיה גמה, בשלמות

 מלידהימות , בזמן ההוא שיוליד אותםו
כיוון שיהיה כי . בילע המוות לנצח, ש"כמ, ההיא
, הרי יתבטל וימות הנחש ומלאך המוות, ת"גמה

ונמצא שהוא . שהנחש ומלאך המוות היינו הך
בילע , ש"כמ, מחמת שהוליד כל הגופים, מת

, ש"כמ .ית המתיםואז יהיה תחי. המוות לנצח
  .יקומוןתי נבלמתיך יחיו 

כ "א, ת"מורה גמה, שלידת כל הגופים כיווןו
והוא , שהוא ההיפך מתיקון, איך נייחס זה לנחש

שמאוד . והנה טוב מאוד, כתוב? מלאך המוות
כי . שהוא טוב מאוד, מורה על מלאך המוות

, פ שהיה כולו קודש מטרם החטא"אע, ר"אדה
וכמו שלומדים על חטא . תהיה מחוסר שלמו מ"מ

, ד"י חטא עצה"כי ע. שבעלילה באת עליו, ד"עצה
כ "וע. והם השלימו הכול, הוליד גופים הרבה
כי לולא הנחש שפיתה אותו , מיוחס זה אל הנחש

ולא היה , ר"לא היו נולדים גופים מאדה, ד"לעצה
, ת"הרי שיש לו יחס ישר אל גמה, התיקון נשלם

  .ימותההיא אלא מהלידה 

  תחיית המתים
תי עולם ויזדמנו בארץ בזמן שיתעוררו ֵמ ) תצג
, יקומו מחנות כולם על ארץ הגליל, הקדושה

משום , משום ששם עתיד מלך המשיח להתגלות
שמשם , ושם נשברו תחילה, שהוא חלקו של יוסף

להתפזר בין , הוגלו תחילה מכל מקומותיהם
ה לכן עת ,יוסף ֵשברולא ֶנְחלו על , ש"כמ, העמים

  .לו בראש גוליםגְ יִ 

 משום שהוא, יקומו שם העומדים לתחייה) תצד
 ם בארוןיֶש ויִ , שכתוב, חלקו של אותו שהוׂשם בארון

 ואת, ש"כמ, כ נקבר בארץ הקדושה"ואח. במצרים
עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו 

  .ויוסף עמד בקיום הברית יותר מכל השבטים. בשכם
מחנות על היתעוררו כל ש ,ובזמן ההוא) תצה

וזה , לכו כולם זה לחלק אבותיויי, ארץ הגליל
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. ושבתם איש אל אחוזתו ,שכתוב. לחלק אבותיו
ה להלביש לכל "ועתיד הקב. ויכירו זה את זה

ויבואו כולם . אחד ואחד לבושים מעשה רוקם
. ויתחברו שם המונים. וישבחו לאדונם בירושלים

ר ממה יות, וירושלים תתפשט לכל הצדדים
  .גלותהתפשטה בעת שהתחברו שם בשובם מהש

ה "הקב, כיוון שיתחברו וישבחו לריבונם) תצו

. ציון בְמרוםנו ובאו וִרנְ , שכתוב, ישמח עימהם
כל אחד ואחד . 'ונהרו אל טּוב ה, כתוב כ"ואח
ונחלתם של ישראל . חלק אבותיולו ושל לחלק

, וכתוב. ושם ילמדו תורה, תהיה עד רומי הגבוהה
ונחלת ישראל תגיע עד . נו שוכני עפרנְ יצו ורַ הק

 שיכבשו ,כלומר, ושם ילמדו תורה, הגדולהרומי 
  .ה וישיבו אותה לקדושהאות
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