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 י"ז תמוז תשע"ג

 

 



 
 

  

4 
 

 לעילוי נשמת
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 בס"ד

 פתח דבר

 

ה' בכל לבב על אשר זיכני לשבת באוהלה של תורה, ולהנות מצוף  אודה
י"א  פסוק יט   תהלים]  התורה המתוקה מדבש ,כמו שאמר דוד המלך ע"ה

שלא   עד טוב ה' ". טעמו וראו כי,וכן "  ומתוקים מדבש ונופת צופים "" 
 טועמים אי אפשר לעמוד על הטעם. 

 

-תוך כדי לימוד החומר.  הסיכומים נעשו  על  תהוהקובץ סיכומים זה , נ
מנת שניתן יהיה לחזור על החומר בנקל ובקצרה  וכמו שנאמר: "קומץ על 

 יד ירבה", לאט לאט נערמו הסיכומים לכדי קובץ זה.

 

 מורנו ורבנו הרה"ג שי אסיאכולם מפי הדברים הנאמרים פה, 
למעשה רק העלינו על הכתב חלק   אין פה שום חומר עצמיו שליט"א.

בשעורים שנמסרו פה  ידי הרב שליט"א.-נכבד מהדברים שנאמרו על
 בעירנו אלעד.

לכן נראה, לעניות דעתנו, שהחפץ לפסוע את  רקע מוקדם בתורת  הח"ן.
 ק תועלת מלימוד חומר זה.פסיעותיו הראשונות בתורת הח"ן, יוכל להפי

 

, אשר מקליט ומצלם את רוני הי"וסקעת לרב  ולברך כאן המקום ולהודות
השיעורים של הרב, באופן שוטף ולאורך שנים, בהתמדה וללא רפיון, כך 
שהשיעורים מצויים באתר של הרב, וניתן לראותם כסדרם. בזכותו ניתן 

 ה'.היה להעלותם על הכתב. תהא משכורתו שלמה מעם 

בציורים,  ברצוננו גם להודות לכל מי שסייע להעמיד קובץ זה על תילו.
 צילומים, עימוד, ועוד.
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מנשים באהל  שתחי' אילנהואחרונה חביבה תודה מיוחדת לאשתי היקרה 
מתחילתו ועד סופו כולל כל  אשר טרחה והדפיסה את כל החומר תבורך

לה  שלםשיה"ר י ינו,בשמחה על הזכות שנפלה ליד השינויים והעידכונים,
זרע ברך  נויצאצאנזכה לראות את כל ו מחה ובריאות,ה' שכרה מושלם וש

 .ה'

 

שליט"א, מזכה הרבים  שי אסיאואחרון אחרון חביב מורנו ורבנו הרב 
רוח ובסבלנות בעצותיו, בשעוריו הקבועים תמידים כסדרם בנחת 

ברכה וקדושה בתפילתו, בתיקונים ועוד, יה"ר שהקב"ה ישפיע עליו שפע 
 נחת רוח מכל יוצאי חלציו ויזכה אותנו  לרקוד      יחד לפני משיח צידקנו.

 אמן

 

הדברים נכתבו לפי מיטב הבנתנו. ואם  חו"ח קיימים אי דיוקים, או 
 אין זאת אלא בגלל שלא הבנו את דברי הרב לאשורם. –טעויות 

 

לסיום, אני תפילה לפני שוכן מרום שיזכני לשבת באוהלה תורה  כל היום , 
 לקבוע מקומי בבית המדרש תדיר. 

 

 

 משה  נגר                                                          טאלעד, תשע"
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 הסכמות והמלצות

  הסכמת הרה"ג ינון מלאכי שליט"א
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 ו' סיוון תשע"ח

 הסכמה

 

 בזאת באתי להודיע ולהוקיר את הספר הנפלא 

 

 טעם המ"ן

 

שליט"א , שהוא יסודות הקבלה  משה נגרשחיבר ידידי היקר הרב 
 למתחילים בלשון ברורה וקלה, ע"פ השיעורים ששמע מידידי 

 הרה"צ שי אסיא שליט"א.

ודאי  הוא יהיה לתועלת גדולה לכל המתחילים הבאים אל הקודש לטעום 
 מעץ החיים.

יה"ר שחפץ ה' בידו יצלח, להרבות גבולו בתלמידים, ולהגדיל תורה 
 ולהאדירה אמן.

 

 התורה בברכת

  ינון מלאכי
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 רה"ג ציון בוגנים שליט"אההמלצת 
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 ט' סיוון תשע"ח       בס"ד 

 

 המלצה

 

נ"י, אשר עשה מעשה טוב  משה נגררחש ליבו דבר טוב הרב 
רבנו שי אסיא להדפיס שיעורים של הרב הגאון העניו 

 , אשר השמיע באזני רבים משמעו.שליט"א

שיעוריו ושיעורים אלו, לזכות הרבים כדי להרבות תורה בישראל 
בחלק הנסתר שבזכות זה יתקרב הגואל לעם ישראל, וזכות 

, אשר עמל להפיץ הרב סאקט רוני נ"ימיוחדת היא לרב הצדיק 
 ולהקליט שיעורי הרב שליט"א.

 י ידידנו מזכה הרבים רביועכשיו הדבר עולה על מזבח הדפוס ע"
 וישר כח. משה נגר

והנני לברך כל הלומדים והשומעים והמדפיסים והמפיצים תורת 
הנסתר ובפרט לרבינו עטרת ראשינו הרב שי אסיא, אשר לא 

 חוסך מזמנו להגדיל תורה ולהאדירה.

ויה"ר שבזכות זה יתקרב הגואל ונזכה מהר בעיה"ת לגאולה 
 שלימה אמן כן יהי רצון.

 

 המברך ומצפה לרחמי שמיים

 גניםציון בו
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 תפילה לפני הלימוד

 

 –ריבון העולמים ואדוני האדונים, אב הרחמים והסליחות 

מודים אנחנו לפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו בקידה 

ובהשתחויה, שקירבתנו לתורתך ולעבודתך עבודת הקודש 

ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה. מה אנו ומה חיינו 

כן אנחנו מפילים -אשר עשית עמנו חסד גדול כזה. על

תחנונינו לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאתינו ועונותינו 

עונותינו מבדילים ביננו לבינך, וכן יהי רצון מלפניך ואל יהיו 

ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שתכונן את לבבינו ליראתך 

ולאהבתך ותקשיב אוזניך לדברינו אלה ותפתח לבבנו 

הערל בסודות תורתך, ויהיה לימודינו זה נחת רוח לפני 

סא כבודך כריח ניחוח, ותאציל עלינו אור מקור נשמתנו יכ

תנו ושיתנוצצו ניצוצות עבדיך הקדושים אשר על בכל בחינ

ידם גלית דבריך אלה בעולם, וזכותם וזכות אבותם וזכות 

תורתם ותמימותם וקדושתם יעמוד לנו לבל נכשל בדברים 

אלו ובזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים כמאמר נעים 

זמירות ישראל "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך", כי ה' 

הגיון יו דעת ותבונה. "יהיו לרצון אמרי פי ויתן חכמה מפ

 צורי וגואלייהוה לבי לפניך 
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 ין חיוב לימוד הקבלהימבוא בענ

 לב בספרו "דעת דרכיו"[-]ע"פ הרב ירון בר

 

מבואר במקומות רבים חיוב כל אדם למען תיקונו, לעסוק 

פשט, רמז, דרש וסוד. כל אדם על  –בארבעת חלקי הפרד"ס 

פי יכולותיו והשגותיו. ככל שיכול להשיג יותר ואינו עמל בזה, 

 הרי שיצטרך להתגלגל שוב בכדי להשלים את שצריך.

ידיעת מציאות השתלשלות העולמות היא מצוה גדולה, העולה 

על כל המצוות, והוא שנאמר: "וידעת היום" וכו' )דברים ד, 

קי אביך" וכו' )דה"א כ"ח, ט'(. שחכמה זו ל"ט(, "דע את אלו

מביאה ללב שלם, שזהו העיקר שבעיקרים שיכול לעשות 

 האדם בעולם הזה.

טוב לו שלא  –האומר די לי בנגלות ואין לי עסק בנסתרות 

נברא, כמבואר בתיקונים )תיקון מ"ג(, שאוי לו לאותו אדם 

שלא השקיע בנגלה ובנסתר, שנחשב לו כאילו החזיר את 

עולם לתוהו ובוהו וגורם עניות בעולם ומאריך את הגלות. אוי ה

לנו שכך יחשב לנו. זאת נאמר על אותם שגורמים שתסתלק 

חכמת האמת מהעולם בזה שאינם עוסקים בה, וצריך כל אדם 

להבין את הענין שכל העולם לא נברא אלא בשבילו וכנודע 

 מסנהדרין.

ין מפריע להיכנס בדורות הראשונים, היו הצדיקים יכולים בא

בסודות הבריאה ולהשיג עניינים עליונים. אך בירידת הדורות 

הגענו לזמנים בהם חסר  הסוד ועל כן גדול החיוב לעסוק 
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בדורנו בלימוד זה. ועוד שלאחר גילוי האר"י הקדוש נפרצו 

 מעיינות החכמה וקרוב אליך הדבר מאד.

עים ישנם רבים העוסקים בתורה על רבדיה שונים, אך מונ

עצמם מהתעסקות עם חלק הנסתר. זאת בטענה שחלק הסוד 

הוא חכמה אינסופית ואין ביד האדם אפשרות להשלימה. גם 

שיש אמת בטענה זאת, הרי ברור הוא שלא על האדם 

המלאכה לגמור, אלא יעשה כל אדם את שלו ויבצע את רצון 

 קונו. על האדם לתת מחצית השקל והרחמן ירחם.

ני האדם את מעלות לימוד חוכמת אם נחשוק לתאר בפ

האמת, קצרה היריעה מלהכיל את המעלות הרבות ללימוד 

ידבק בקונו, מוריד שפע רב לעולם, מעבד ה' הופך  –הנסתר 

לבן ה', ועוד מעלות לאין קץ, שזהו שעשועיו הגדולים של 

 האדם.-הבורא ולזה ניתן סוד ה' לבני

א שצריך וטוב לומר ללומד שלא מספיק גירסא בלבד, אל

מורה, שיש לקבל חכמה זו מפה לאוזן. בנוסף, יש לחזור עוד 

ועוד בשינון הדברים, לכל הפחות ד' פעמים בכל ענין וענין, כל 

ספר וספר, כל פירוש ופירוש והתמדה הכרחית לרכישת 

  האמת.
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 נושאי השיעורים
 

 הקדמה כללית ועמידת העולמות, קו א"ס    - 1שיעור 

 עיגולים ויושר    - 2שיעור 

 עשיית הכלים    - 3שיעור 

 מאציל ונאצל והשתלשלות העולמות    - 4שיעור 

 מבנה של א"ק    - 5שיעור 

 שער טנת"א    - 6שיעור 

 הפרסה, שבירת הכלים    - 7שיעור 

 חזרה והמשך ונקודים    - 8שיעור 

 שער העקודים    - 9שעיור 

 חזרת העקודים    -10שיעור 

 השלמת הנקודים    -11שיעור 

 התארכות הכלים )לאורות(    -12שיעור 

 רפ"ח ניצוצין     -13שיעור 

 טבלת רפ"ח  )ותחילת  דרוש הדעת(    -14שיעור 

 דרוש הדעת    -15שיעור 

 מדרגות שנפלו מהרפ"ח    -16שיעור 

 שער התיקון מ"ה וב"ן    -17שיעור 

 המשך התיקון    -18שיעור 
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 הפרצופיםיצירת     -19שיעור 

 המשך הפרצופים    -20שיעור 

 חלוקת מ"ה וב"ן    -21שיעור 

 תלת כלילן בתלת, עלית הכלים    -22שיעור 

 הלבשת עתיק בא"א    -23שיעור 

 רדל"א    -24שיעור 

 המשך רדל"א    -25שיעור 

 גולגלתא, אוירה ומוחא     -26שיעור 

 ייחוד החיוורתי    -27שיעור 

 החיוורתי המשך    -28שיעור 

 שער אריך   -29שיעור 

 המשך תיקוני דיקנא    -30שיעור 

 בין השבירה לתיקון    -31שיעור 

 ביאורי רפ"ח    -32שיעור 

 הספירות בתיקון    -33שיעור 

 חזרה ועלית הבירורים    -34שיעור 

 עיבור    -35שיעור 

 יניקה ומוחין    -36שיעור 

 רדל"א –חזרה )לפי נהר שלום(     -37שיעור 

 תלת ראשין    -38שיעור 
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 התקשרות העולמות    -39שיעור 

 התכללות והתקשרות העולמות    -40שיעור 

 החתמה    -41שיעור 

 חיצוניות ופנימיות בעולמות    -42שיעור 

 חמש נקודות    -43שיעור 

 סדר היום    -44שיעור 

 ונה, בי"ע תחתונה, זיווג זו"ןבי"ע עלי    -45שיעור 

 ירידה לבי"ע ותיקון     -46שיעור 
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 מבוא לתורת הקבלה

 

 

, כאשר עלה ברצונו [ בתחילת הספר "עץ חיים"המהרח"ו ז"להרב ]כותב 
יתברך לברוא את העולם, כדי להיטיב לברואיו ויכירו גדולתו ויזכו להיות 
מרכבה למעלה ולהידבק בו יתברך, היה  צריך "להכין" מקום בו יברא את 

 העולם. 

 

כי טרם נאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את 
חלל, אלא, בבחינת אויר ריקני וכל המציאות ולא היה שום מקום פנוי, 

א"ס )אין סוף( פשוט ולא היה לו בחינת ראש ולא הכל היה ממולא מין 
בחינת סוף, אלא הכל היה אור פשוט אחד, שווה בהשוואה אחת והוא 

 אור אין סוף.הנקרא 

 

בורא יתברך צמצם את האור אין סוף , בנקודה אחת אמצעית הלכן, 
רחק אל צדדי הנקודה האמצעית, ואז באמצע אורו ממש והאור ההוא הת

נשאר מקום פנוי וחלל ריקני מהנקודה האמצעית ממש בהשוואה אחת 
סביבות הנקודה האמצעית, באופן שהחלל היה עגול מכל סביבותיו, בצורת 

 כדור.

 

ין זה, אפשר להגיד כי כאשר אדם רוצה לבנות בית, הוא מכין יכמשל לענ
ית ורק לאחר מכן מתחיל להביא את המקום ואת השטח בו יבנה את הב

 חומרים ולבנות.

 

מכח הצמצום הזה )שצמצם את עצמו(, נתגלו הכלים של א"ק )אדם 
הצמצום . ונוצר קו אחד, כעין צינור דק. קדמון(, שהיו בכח ולא היו בפועל

 נועד ליצור את הקו.
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לתוך החלל הזה,  )כעין צינור דק( ולתוכו נכנס אור א"ס. בקו הזה 
והתלבש בו מראשית א"ק ועד סופו )א"ק מגיע מראשו  הקרוב לאין סוף 

 ה.יעד תחתית עולם העשי
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חלל   

 פנוי

חלל 

 פנוי

 אור אין סוף

 

 אור אין סוף

 אור אין סוף אור אין סוף

 אור אין סוף
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 והתפשט בתוךהאור שהצטמצם בעצמו חזר לתוך הא"ק דרך הקו הדק 
 הגוף שהוא עשר ספירות )י"ס(,

אח"כ נמשך  ,הרשימו הנשאר בכח הצמצום נעשו כאמור מעשר הספירות 
אור מן האין סוף , לתוך הקו הזה הארת הנשמה )נרנח"י(, האור הגיע 

 ממקום גבוה יותר, שלא היה שם  צמצום. 

 

 שיש כאן שלושה מרכיבים של החלל:נמצא 

 

, שהוא שלם בעשר ספירות שנעשו מהרשימו ]אדם קדמון[ א.  גוף הא"ק
 הנשאר בחלל מכח צמצום האור.

ב. האור האין סוף שהצטמצם, הוא חזר להתפשט בתוך גוף הא"ק )נכנס 
 מצום(.ילתוך הצינור הדק שנוצר, כאמור, מהצ

, יחידה( נמשך מן האור הא"ס העליון ג. אור נרנח"י )נפש, רוח, נשמה, חיה
 ממקום שלא הגיע לשם צמצום.

 

לאחר שנוצר עולם א"ק, עם כל עשר ספירות מ"כתר" ועד "מלכות", 
עולם שגם בו יש עשר ספירות כנ"ל. לאחר מכן נוצר  האצילותהתחיל עולם 

, יהיהעש, עם כל הספירות ואח"כ עולם היצירהעולם , ואח"כ הבריאה 
 הספירות.עם כל 

 

כאמור, עקב הצמצום התגלו הכלים של א"ק ועשרה עיגולים אחד בתוך 
השני וקו אחד שמחבר את כולם, והאור שבא אח"כ נכנס לקו ולעיגולים 
שנוצרו מהצמצום. לדוגמא, כאשר עושים ערוגה בגינה ואח"כ שופכים 

 מים, המים זורמים לפי צורת הערוגה.
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מות יושר, אלא קו שמשפיע הארה גם הקו שנוצר בתחילה, הוא לא עול 
 ר.לעולמות העיגולים וגם לעולמות היוש
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 עיגולים דא"ק

 יושר דא"ק

 

 כתר
 

 בינה  חכמה
 

 גבורה       חסד 
 

 תפארת
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האור לרדת, והאיר  . אח"כ המשיך"כתר" דעיגוליםעיגול ראשון זה נקרא 
. האור המשיך לרדת, כתר" דיושרנה דיושר הנקראת "לספירה הראשו

חכמה ונעשה עיגול מקביל לספירת הכתר ועיגול שני זה נקרא ספירת 
. וכך חכמה דיושר(. האור המשיך לרדת למטה והאיר לספירת )דעיגולים

נעשו עשר עיגולים מקבילים מכתר ועד מלכות  )עשר ספירות דעיגולים(. 
 באמצע נוצרו עשר ספירות יושר מכתר עד מלכות. 

 

הגיע לצידו השני של האין סוף, כי לא חשוב לדעת כי האור שירד למטה 
אחרת היה מתבטל לאור אין סוף. נמצא, כי הכתר בעיגולים מקבל הארה 

  ם האור אין סוף הסובב אותו. גגם מהקו היורד ו

 

ספירת החכמה של העיגולים, מקבלת הארה פחותה מהכתר, כי כבר יש 
מקבלת הארה פחותה תחתונה מחיצה בינה לבין האין סוף וכל ספירה 

ולכן הספירה האחרונה "מלכות דעיגולים" מקבלת את ההארה הפחותה 
 ביותר. 

 

כתר מקבלת הארה גדולה אותו הדבר קורה גם בספירות דיושר. ספירת ה
ביותר, כי היא סמוכה לאין סוף. ואילו ספירת החכמה דיושר מקבלת 
הארה פחותה מהכתר. וכן הלאה, כך שהספירה מלכות דיושר מקבלת את 

ומעט מהאור מגיע דרך  ,ההארה הפחותה ביותר. עיקר האור מהקו
 סביבות הא"ק.

 

הם: א"ק )אדם ודע, שמציאות החלל המדובר, כוללת חמש עולמות, ש
קדמון( ואח"כ עולמות אבי"ע שהם:  אצילות, בריאה, יצירה, עשיה. בכל 

  .אחד ואחד מהעולמות יש עשר ספירות מכתר עד מלכות

 

 עד אין סוף.ך גם כל ספירה בעצמה כלולה מעשר ספירות פנימיות, וכ
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, כי אין שהנאצלים יוכלו לקבל את אורוצמצום אורו יתברך נועד לכך 
יכולת וכוח לעמוד ולקבל את אורו יתברך. כדוגמת השמש, שאי   לנאצלים

אפשר להסתכל עליה, אלא דרך מחיצה ומסך שימעיטו את עוצמת האור. 
לכן הבורא יתברך שמו ברא עולמות וספירות, צמצום אחר צמצום, כדי 

 שהנבראים יוכלו לקבל את אורו.

 

מה גדולה דוגמת החשמל המגיע לבית. הוא יוצא מתחנת הכוח בעוצ
ביותר, אבל עד שהוא מגיע לבית, הוא עובר מספר תחנות שנאים 
)טרנספורמטורים( שיפחיתו את עוצמת החשמל, כך שאפשר יהיה 

 מש בו לשימוש ביתי.שתלה
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 עמידת העולמות
 

 , ע"א:רכ"ה", דף פנחסוזה לשון "ספר הזוהר"  בפרשת "

 

כל העולמות(, ולית סובב לון לכל  איהו סובב על כל עלמין )הוא  סובב על
סטרא )אין סובב אותם לכל צד(, עילא ותתא ולארבע סטרין , בר מניה, 
ולית מאן דנפיק מרשותיה לבר )אין מי שיוצא מרשותו החוצה(. איהו 
ממלא כל עלמין, ולית אוחרא ממלא לון )הוא ממלא כל העולמות ואין 

 אחר שממלא אותם(.

 

ה עליה, ולאו תחותיה כל( עלת על כלא דלית אלוא )ומעל לולעילא על כל
ולאו לארבע סטרי עלמא ממלא כל עלמין ) עלת על הכל, שאין אלוה עליו 
ולא תחתיו, ולא לארבעת צדדי העולם, והוא ממלא כל העולמות והוא 

 מקיף  וסובב אותם(.

 

המהרח"ו )רבינו חיים ויטל( ז"ל, תלמידו של האר"י הקדוש מביא 
אם ביושר ואם  –העשר ספירות עמידת המקובלים איך היתה מחלוקת בין 

האם אחת תחת השני, או בצורת שלושה קווים, או  –בעיגולים ואם ביושר 
שוואה גמורה ואין בו מעלה הבצורת סגולתה. ועוד כי הא"ס כולו שווה ב

ומטה, ימין ושמאל, או פנים ואחור ואין קיצבה למידתו ובספירות או 
 .ולכן לא יכלו לתרץ את הגירסאות השונות ,מידהנותנים  קיצבה ו

 

ואם ככה שהא"ס נמצא בתוך ומחוץ לספירות ומעל ומתחת לספירות, אם 
כן איך תתעלה כל ספירה מחברתה, כלומר מה תשתנה כתר מחכמה? הרי 

 הא"ס שווה בהשוואה אחת והוא נמצא בכל מקום.

חלל הצמצום  והמקשים חשבו כיוון שכל העולמות והספירות הם בתוך 
עוד לפני הצמצום, וגם ירידת השפע לא ע"י קו של הא"ס,  א"כ בין אם 
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תאמר שהעולמות הצורת עיגולים או ביושר כ"א כולם מקבלים בהשואה 
 אחת ולא ידעו מסוד התפשטות הקו.

 

 ותירץ מהרח"ו שהיה צמצום... וקו... ובזה יתורצו כל הקושיות.

 

 .איך יוצדק מעלה ומטה וכו'ת המקובלים ישבו קושיועתה נתי

 

שאם המשכת האור דרך הקו, אז מי שמקבל את האור מראשית הקו יהיה 
  .בערך מעולה מזה שיקבל מתחתית הקו
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 ונאצל מאציל 
 

בטרם נתחיל להבין את השתלשלות העולמות, יש להקדים הקדמה חשובה 
אחת: איך יתכן שאורו יתברך שמו יכול להתחבר עם חומר מגושם כמונו? 

. 

  

ולא עולם  לכל הנבראים]הכוונה לכן המאציל ברא את הבריאה 
כך שבין כל חומר וחומר בבריאה, יש דבר שממצע ומחבר .[הבריאה

יסודות שמהם הבריאה עשויה: אש, רוח, מים, עפר ביניהם. יש ארבע 
 )ארמ"ע(. גם הבריאה מחולקת לארבע צורות: דומם, צומח, חי, מדבר

 . ]דצח"מ[

 

בין כל אחד מהבחינות הללו יש דבר ממצע. בין הדומם והצומח יש 
)חיה   אדני השדה, כעין אבן שצומחת. בין הצומח לחי יש אלמוגים

. כך, באופן דומה, יש קוף למדבר )אדם( יש המחוברת  לקרקע(. בין החי
 הנשמה(.בחינה אחת ממצעת בין הבורא יתברך שמו לנברא )

  

למרות   יש ניצוץ קטן מאד שהוא כביכול החלק הנמוך ביותר במאציל  
כי המאציל שלם ואין בו חלק נמוך כביכול, וזאת רק כדי שאין דבר כזה, 

לסבר את האוזן(. יש כעין חלק התחתון שבתחתון של הבורא )מלכות 
שבמלכות( והוא מתחבר עם הנשמה שהיא החלק הנבחר ביותר שבאדם. 

 רביעית הדם שהוא המובחר שבגוף,  מתחברת עם הגוף, עם והנשמה 

 

היא  –ביותר שבאדם, שהיא הנפש דם, שהוא החלק המזוכך הרביעית 
מתחברת עם הדרגה הרוחנית התחתונה ביותר שיש )נפש, רוח, נשמה, 
חיה, יחידה(. והחלק הנבחר שבנשמה שהוא "היחידה", הוא החלק 
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שמתחבר עם הבורא. להבנת יתר נאמר שהחלק "התחתון" שבבורא, נקרא 
 צוץ ב'.לו ניצוץ א', מתחבר עם החלק העליון שבנברא ונקרא לו ני

בחינה התחתונה של האין סוף, שקראנו לו ניצוץ א', יש בה את שורש של ה
ושתי בחינות אלו ביחד נקראות "כתר"  ,הנאצלים והיא האצילה לניצוץ ב'

. היא נקראות "כתר"ה ניצוץ א' + ניצוץ ב'. שתי הבחינות הללו א'+ב', –
קרא כאמור דרגה העליונה של הנברא, נהמדרגה התחתונה של הבורא, והמ

 "כתר" )עתיק ואריך(.

 

להבנה נוספת של התחברות החלקים בין הבורא לנברא, צריך לדעת כי 
בתחילה, לפני בריאת העולם, ברא הבורא יתברך חומר הנקרא בלשון יון 

חומר זה שאין אפשר למדוד אותו, שאין לו משקל,  או נפח, או  "היולי".
חומר זה נברא לפני בריאת העולם. והוא היה מוכן לקבל  –אורך, או גובה 

את כל ארבעת היסודות מהם נברא העולם )ארמ"ע(. "היולי" זה שם 
 אדם,-עה בניתמלשון מ –בלשון יון. אבל בתורה הוא מוזכר בשם "תוהו" 

והארץ הייתה תוהו ר: חומר שאין בו ממש "ומכל תוהה על הראשונות.
 ובוהו".

 

בשם כתר )הוא ה– ”בו. כל היסודות נמצאים בו. "תוהוהכל  –"בוהו"  
(. ויש  בו שורש של כל הבריאה והוא קוץ של האות יודב ניגלההויה הוא 

לא בורא, ולכן נקרא "תוהו". ועל זה נאמר: "ובמופלא ממך אל תדרוש" 
והוא הבחינה התחתונה של האין סוף,  וקראנו לו ניצוץ א'. ואילו לחלק 

תוהו הזה, ר ספירות, נקרא ניצוץ ב'. וזולת השל העשהבחינה העליונה 
 הכל אפס מוחלט.
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  כללייםמושגים 
  

 

 ה ו ה י אותיות השם:  יש ארבע

 

 .מלכות ]ו"ק[ פארתת בינה חכמה    :תספירויש ארבע 

 

 .עפר מים רוח אש     יסודות:יש ארבע 

 

 .אותיות     תגין    טעמים   נקודות  :סימנים בס"ת יש ארבע

 

 .עשיה     יצירה בריאה     אצילות  עולמות: ארבע יש
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 נשמהיבור גוף וח
 

 בחינות: 4באדם ובסביבתו  

 .היכל )בית(    לבוש        גוף                  נשמה              אדם:

    .נפש   רוח              נשמה                     חיה      נשמה:

 .בשר ועור          גידים  עצמות             מוח עצם          גוף:

 .אבנט     מצנפת      מכנסיים          כותונת        לבוש:

 .שדה             מדבר   חצר              בית                 בית: 

 .דומם            צומח   חי                     מדבר   גופים:    

 

גם חלקים אלו  נפש, רוח, נשמה, חיה.כאמור, לנשמה יש ארבע חלקים: 
מתחלקים לחלוקת משנה נוספת, ז"א: כל חלק כלול מארבע חלקים, כלול 
מארבעתם.  נפש יש בה: נפש, רוח, נשמה, חיה. וכן כאמור לכל ארבעת 

 חלקי הנשמה.

ורביעית שבנפש )נפש שבנפש( היא החלק שמתחבר עם רביעית הדם,  
 .ש באדםשהוא החלק המזוכך ביותר שי

 

 

  הנפש         הדם
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כותב שיש ניצוץ קטן מאד   -ב"עץ חיים", היכל שביעי, שער ראשון 
שהוא בחינת אלהות, נמשך ממדרגה ראשונה שבבורא. וזה הניצוץ 

וא נשמה דקה במאד מאד. ובניצוץ זה מתלבש בכוח אחד נברא, שה
הנקרא "יחידה", יש בה את שורשי בחינות רוחניות שהם נרנ"ח. וכן, בין 
בחינת הרוחניות לבחינת הגוף, יש בחינה אחת הכוללת את שתיהן, שהוא 

 בחינת רביעית דם של הנפש.

  

כי יש בה ניצוץ אחרון של הנפש, שהוא רביעית שבנפש )בחינת נפש שבנפש( 
כן נקרא רביעית. וזה הניצוץ מתלבש ברביעית דם, הנזכר לעיל, והכל ול

נפש", נאמר על רביעית הדם הזה, האחד. כמו שכתוב: "כי הדם הוא 
 שהוא מובחר מכל ארבעת בחינות הגוף.

 

ועתה שמע פירוש המקרא  –וכתב הרמב"ן בפירוש "והארץ היתה תוהו" 
על פשוטו נכון וברור. הקב"ה ברא כל הנבראים מאפיסה מוחלטת ואין 
אצלנו בלשון הקודש, בהוצאת ה"יש מאין" , אלא לשון "ברא" ואין כל 

 ין התחלה ראשונה. אהווה מן ה –הנעשה תחת השמש, או למעלה 

 

מש, אבל אין בו מ –הוציא מן האפס הגדול המוחלט, יסוד דק מאד  ,אבל
הוא כוח "ממציא", מוכן לקבל הצורה ולצאת מן הכוח אל הפועל. והוא 
החומר הראשון, נקרא ליוונים "היולי". לאחר ה"היולי", לא  ברא דבר, 

 אבל יצר ועשה, כי ממנו המציא הכל, והלביש הצורה ותיקן אותם.

 

חומר  –חומר אחד. והארץ  וכל אשר בה  -ודע כי השמים וכל אשר בהם  
אחד. והקב"ה ברא את שניהם "יש מאין". ושניהם לבדם נבראים והכל 
 נעשה מהם. והחומר הזה שקראו לו "היולי" נקרא בלשון הקודש "תוהו". 

המילה נגזרת מלשונם )קידושין מב:( "בתוהא על הראשונות". כי הארץ 
אחר הבריאה הזו היתה "תוהו" , כלומר: חומר שאין בו ממש, והיתה 

בו הלביש אותה צורה, ופירש שבצורה הזו צורת ארבע יסודות  "בוהו", כי
 שהם: אש, רוח, מים ועפר )ארמ"ע(.
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וכתב גם ב"ספר הבהיר" דברים דומים. כי קודם שברא את ארבע 
היסודות , ברא חומר אחד שנקרא "היולי", שהוא הדבר מוכן לקבל צורת 

י אפשר למדוד ארבע יסודות אח"כ. אבל הוא אינו לובש שום צורה כלל, א
 אותו, אין לו משקל, או נפח, אורך, או רוחב, או גובה. 

 

  -כאמור, שום צורה כלל ועיקר. והוא הנקרא בלשון התורה "תוהו" 
אדם, כלומר חומר שאין בו ממש. ומה שהוא -ה מחשבות בניתהמלשון מ

קודם ה"תוהו", נקרא אפס. והענין הוא כי הא"ס נקרא "אפס", כי אין בו 
 פיסה ואין שם חומר ולא צורה כלל.שום ת

 

אחריו יצא ה"תוהו" והוא הכתר ואחריו יצא ה"בוהו"  הכולל ארבע 
יסודות: חכמה, בינה, תפארת ומלכות. וברור הדבר שיש ממצע בין הבורא 
לנברא והוא צריך להיות קרוב למאציל וקרוב לנאצל ובבחינה זאת הוא 

רק בקוצו של היוד. ובכתר  הכתר, שנקרא "תוהו". והוא נרמז בשם הויה
 הזה יש שורש כל היסודות בכוח ולא בפועל.

 

הכתר הוא הבחינה הכי תחתונה שבמאציל, למרות שכאמור אין דבר כזה.  
כי אין במאציל חלק  עליון , או תחתון, שינוי כלשהו.  לחומר הזה הנקרא 

הבחינה הכי תחתונה של הבורא. והבחינה הכי עליונה  –"ניצוץ א'" 
 שבנברא נקרא "ניצוץ ב'".

  

לה "מלכות שבמלכות". יש בה והנה הבחינה התחתונה שבא"ס, נקרא 
, כל מה שלמעלה ממנו ומקבלת מכולם כנודע. היא האצילה את כללות

הבחינה השניה "ניצוץ ב'", שהיא המדרגה העליונה של הנאצלים ויש לה 
"ניצוץ א'"+ "ניצוץ ב'" הוא  –רש כל הנאצלים ושתי בחינות אלו שו

 "הכתר". 
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 הספירות בשם הויה
 

 הספירות עצמם, כלולים בשם הויה ברוך הוא:

 

לרוב העלמותה ודביקות במאציל אין לה אפילו אות משל  הכתרספירת 
 )מעל האות יו"ד(. האות יו"דבקוץ עצמה, אלא היא רמוזה 

 

מחכים ממה שנתנו משם הויה ברוך הוא. )  יבאות  רמוזה  החכמהספירת 
 לא מעצמו, כי נתנו לו חכמה(.לו,

 

 –שם הויה ברוך הוא )בינה מ '  הראשונההבאות רמוזה  הבינהספירת 
 מבין דבר מתוך דבר בעצמו(.

 

משם הויה ברוך  ו'באות רמוזות  מחסד עד יסודשש הספירות הבאות 
 .[שני ידיים, שני רגליים והיסוד ,שש קצוות: הגוף –הוא )ו' 

 

שם הויה )כתוב: "לא ראיתם מ האחרונה ה'באות רמוזה  מלכותהספירת 
שאפשר כל תמונה, לא לדמות שום צורה לעליונים, אבל תמונת ה' יביט 

 הויה ברוך הוא"(.שם לראות את לדמות בעליונים ו
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 פיםוחלוקה לפרצ
 

 

)חמישה משנה  קבוצותלחמש עצמן מחולקים  העשר הספירותגם 
 פרצופים(:

 

 ספירת הכתר -אריך  פרצוף 

 ספירת חכמה – אבאפרצוף 

 ספירת בינה –אמא פרצוף 

 ספירות מחסד ועד יסוד – ז"אפרצוף 

 ספירת מלכות  –נוק' פרצוף 

 

 גם חמשת העולמות רמוזות בשם הויה ברוך הוא:

 

 של היוד.בקוצו רמוז   א"ק

 .ירמוזה באות אצילות 

 ראשונה. ה'רמוזה באות בריאה 

 .ו'רמוזה באות יצירה 

 ' האחרונה.הרמוזה באות עשיה 

 לכל שם ושם.מהות בעשר הספירות הנ"ל יש 
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 מלמדת אותנו ממה שאנחנו שומעים ומקבלים. החכמהספירת 

 

מלמדת על הבנת דבר מתוך דבר, תוך כדי התבוננות, שאדם  בינה ספירת  
 מבין בעצמו ממה שלמד.

 

 מורה על גדולה. החסדספירת  

 

 כשמה, מורה על גבורה. גבורה,ספירת  

 

 מורה על מפואר.  תפארתספירת  

 

 על נצחן.  – נצח ספירת

 

  ."רינויוצהוד " על – הוד ספירת

 

 על צדיק; סומך את כל חמש הספירות שלפניו. – יסוד ספירת

 

 מקבלת מכולם . – מלכותספירת 

 

 "כל",יסוד. היסוד נקרא ב הוד כלולותחמשת הספירות מחסד עד 
, כי הוא כולל את כל חמשת הספירות שלפניו, והיות וכל 50בגימטריא 

 .50הם  5ועשר כפול –ספירה כלולה מעשר 
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לחמשת הספירות מחסד ועד הוד יש להם מהות. אבל ספירת היסוד אין  
לה מהות של עצמה והיא כוללת חלקים מתוך חמש הספירות שלפניה. 

ו ירקות כגון: עגבניה, מלפפון, פלפל, וכו'. כל אחד הוא ירק לדוגמא, יש לנ
דבר חדש  לני עושה סלט מכולם ביחד, אני מקבבפני עצמו, אבל כאשר א

שלא היה קודם, אבל הוא כולל בתוכו דברים ישנים, שכן היו קודם. כך גם 
 היסוד בנוי מחמש הספירות שלפניו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמות הויה
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מכל ארבע אותיות הויה ברוך הוא, יוצאים שמות הויה שלמים, אלא 
את האות. לדוגמא: את  ממלאיםשההבדל בין כל שם ושם הוא כיצד 

. גם את הה, או האאו   הי,לרשום בשלוש צורות:  אפשר – ה'האות 

ולכן מכל ארבע  .וו, או ואואו , ויואפשר לרשום בשלוש צורות:  ו'האות 
 אותיות הויה יוצאים ארבע שמות קדושים כדלקמן:

 (  כדלקמן:72) ע"ביוצא שם  י מהאות

 

לפי החשבון  72גימטריה של  השם הזה הוא  – יהי ויו היוד  ע"ב:שם 
 הבא:

 20אות יוד בגימטריה 

 15י בגימטריה האות 

 22אות ויו בגימטריה  

 15י בגימטריה האות 

 ע"ב שם    72סה"כ ערך מספרי 

 

 :הייוד הי ואו  ( 63) ס"גהראשונה יוצא שם  ה'מהאות 

 ס"גשם  – 63( . סה"כ: 15י )ה(, 13(, ואו )15י )ה(, 20אות יוד )

 

 ,אההא ואו  יוד ( 45) מ"היוצא שם  ו' מהאות

 מ"השם  – 45(. סה"כ: 6"א )ה( , 13(, ואו )6"א )ה(, 20יוד )

 :יוד הה וו הה (,52) "ן בהאחרונה יוצא שם ה'  מהאות
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 ב"ןשם  52(. סה"כ: 10(, הה )12(, וו )10(, הה )20יוד )

 : עסמ"בשמות ביחד נקראים בקיצור  תארבעכל 

 .)ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן(

 

 

עולמות העיגולים,  כאמור, מקבלים אור גם מהאור האין סוף הסובב וגם 
מקבלים הארה דרך הקו בלבד. אבל, דרך הקו. ואילו עולמות היושר 

העולם שלנו המצוי במרכז העיגול ) מלכות דמלכות דעשיה( מקבל הארה 
 גם מהקו וגם מהעיגולים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תגילוי האותיו
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 בזוהר כתוב, כאשר אומרת התורה " ויאמר ה' יהי אור, ויהי אור" פירושו:
 אויר.עוברת למילה אור ונהיה  ויהי של המילה  השניה  והיוד, אור  נהיה

שנוצר האויר, כי ברגע שהקב"ה אומר "יהי אור", כבר נעשה אור על 
ויהי( וכאשר הוא ממשיך לומר "ויהי אור", הכוונה  –המקום )הוא אמר 

 אויר. 

 

נשארה נקודה קטן שנקראת כאשר המאציל הוציא את ההארה שלו 
וצאות שבע אותיות מאלף שבה גנוז אור אין סוף. מהאות יוד י –האות י' 

עד זין, שטרם התיבשו. כאשר ירד החושך יצאו עוד שבע אותיות מ: ח עד 
נ, שגם טרם הקרישו. וכאשר שם רקיע יצאו עד שמונה אותיות אחרונות 
מ: ס עד ת. ואח"כ הקרישו אותיות ואז האותיות התחילו להתגלגל 

ר עם ולהתחבר ביניהם וכך נוצרה התורה.כל אות התחילה להתחב
לפני חברתה בצירופים שונים, עד שנוצרה התורה. וכל זה קרה, עוד 

 שבו  נברא הא"ק. הצמצום

 

 הסבר "הבן איש חי", בספרו "דעת ותבונה": 

והנני מבאר לך בקיצור ענין כללות של כל הבריאה. ושים דעתך בזה מאד, 
 –הנה בשתי בחינות נפרט כל מה שיש בעולמות, הלוא הם בחינה ראשונה 

היא בחינת האין סוף, אשר הוא אור פשוט לגמרי, בלי שום ציור, כלים 
 ותמונה כלל ח"ו.

 

שר האציל כל העולמות האין סוף הוא המאציל  העליון האמיתי, אוזה 
כולם  – נוצרים והנעשיםהעלמות כולם הנאצלים, והנבראים וכולם. וכל ה

 נאצלו ממנו. והם עילות עלולים  ממנו כולם כאחד, 

חינה השנית הם כל העולמות הנזכרים כולם כאחד ויש בה בחינת והב
עצמות אורות המתפשט מן האין סוף בתוכם להאירם ולחיותם. דבר זה 
נמשך בכל העולמות, מן הנקודה הראשונה העליונה שבכולם ועד נקודה 

-אדם גם בני-תחתונה שבכולם, שהיא ארץ התחתונה אשר שוכנה בה בני
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כל אלו העולמות נכללים בשתי מדרגות אלו והם  איש בעולם השפל הזה.
 עצמות אורות המתעלם בתוך הכלים. 

 

אומנם בהם עצמם יש הפרש בין זה לזה וכולם בדרך עילה ועלול... וכל מה 
שהעולמות יורדים במדרגת מקום זה למטה מזה, כך הם מתמעטים 

כך זכים, כאורות העליונים, -במדרגת מעלתם. כי האורות שבהם אינם כל
 הוא האין סוף.  –להיותם מתרחקים ממקורם 

 

ף על אורות שלפניהם, וכן בחינת גם לסיבת היותם באים בהתלבשות נוס
הכלים שלהם מתעבים ומתחזקים יותר מאד, עד שנמצא בחינת העולם 
הזה השפל, שאורו ממועט מכל שאר העולמות העליונים שעליו, והכלים 

 אשר בו הם גסים וחומריים וחזקים מכל בחינת הכלים העליונים.

 

בחינה אחת לבוש והמשכיל כאשר יפקח עיני שכלו, יבין איך כל העולמות 
אין סוף, והאין סוף מתלבש בתוכם וגם סובב עליהם ומחיה את כולם, 

 ואין דבר יוצא ממנו והכל בחינה אחת, וכל העולמות נקשרים במאציל.

 

אין ראוי לגלות יותר בעינין דרוש  זה. ודרש משל נאמר, , ודי  בזה כי   
יקרו כאשר תמצא שגוף האדם נקרא על שם הנשמה, ותואר אדם ע

בנשמה, כי לכן ישראל דווקא נקראים "אדם". והרי הגוף נקרא בו, וכן 
תמצא שכשאתה מדבר עם ראובן ותבקש ממנו איזה דבר, והינך רואה 

 שדיבורך עם הגוף ובקשתך ממנו,

באמת כאשר תשכיל, תדע שדיבורך הוא עם הנשמה  שבו המחיה  ,אך 
ן כי אין סוף ונשמה לכל אותו, שהגוף פועל  בכוחה את פעולותיו, וכן כא

 הנשמות והוא טמיר וגניז בתוכם ומחיה את כולם.

ל מה שנאמר בספר "הזוהר" ובדברי האר"י הקדוש מדובר על ככמעט 
 דעיגוליםולא על הספירות  דיושרהספירות 
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יש הבדל בין הספירות דעיגולים לבין הספירות דיושר. ספירות דעיגולים 
כגון שהשמש זורחת בבוקר ושוקעת בערב, הם הנהגת העולם באופן טבעי, 

חיים, וכו,. עולמות -או עונות שנה מתחלפות, או צמיחת העצים ובעלי
היושר היא הנהגה לפי מעשי הנבראים ולפי פעולתה, והכל בהתאם למעשי 

 .פךיהנבראים בכלל ובפרט. כגון: מעשים טובים ותפילות, או חו"ח לה

 

שפיע על כל העולמות, שחלקם האור שיורד מהמאציל ונכנס לקו, ומ
גלויים וחלקם אינם גלויים. כמו שנאמר ב"פתח אליהו" : "אנת הוא 
דאפקת עשר תיקונים )ספירות( וקרינן לון עשר ספירן להנהגה בהון עלמא. 
עלמין סתימין דלא אתגליין )כגון : א"ק( ועלמין דאיתגליין  )כגון: עולמות 

 .הוא דקשיר לון" אבי"ע( ובהון אתכסיאת מבני נשא ואנת

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבנה הא"ק
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הא"ק מקשר את כל העולמות מהנקודה העליונה הסמוכה לאין סוף, עד 
תחתית עולם הבריאה )מלכות שבמלכות שבבריאה(. בתוך עולם א"ק יש  
פתחים שדרכם יוצא האור. אנו מדמים את א"ק לצורת אדם, על מנת 

ובן, שאין למעלה לא אדם ולא אות כמשנבין את השתלשלות האורות. 
התורה בלשון אדם, כגון: עיני ה' ויד ה' וכו', לכן גם  ההיות ודיברכויו"ב. 

 אנו נשתמש בהשאלה בהבנת מבנה הא"ק.

 

ם יוצא אלינו האור השפע המשתלשל לכל העולמות. בא"ק יש פתחים דרכ
בתוך ו יש שני סוגי אורות: אורות פנימיים )פנימיות דא"ק( שתמיד ישאר

 א"ק( שעתידים לצאת מהפתחים. דא"ק ויש אורות חיצוניים )חיצוניות ה

 

תחילה האורות יוצאים מראש הא"ק, דרך השערות שבראש, אבל אין לנו 
רשות לדבר במקום כזה גבוה. אח"כ האורות מוסיפים לרדת ויוצאים 

זנים. למרות שהעיניים גבוהות יותר, ואלה הא–בפתח הראשון הפתוח 
 .ם  סתומים )עינין סתימין(אבל ה

 

הא"ק יש שמות הויה )ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן(. גם  מתוךלאורות היוצאים 
 שמות הויה אלו עצמן, יש בכל אחת מהן חלוקה לשמות המשנה.

 יש בו: ע"ב דע"ב, ס"ג דע"ב, מ"ה דע"ב וב"ן דע"ב. –שם ע"ב 

 יש בו: ע"ב דס"ג, ס"ג דס"ג, מ"ה דס"ג וב"ן דס"ג. –שם ס"ג 

 יש בו:ע"ב דמ"ה, ס"ג דמ"ה מ"ה דמ"ה וב"ן דמ"ה.– מ"ה שם

 יש בו:ע"ב דב"ן ,ס"ג דב"ן ,מ"ה דב"ן,  וב"ן דב"ן.  -ב"ן  שם

מתחלקת לארבע חלוקות משנה,  : ע"ב דס"גגם חלוקת המשנה, כגון
 כדלקמן: 

 ע"ב, דע"ב, דס"ג.
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 "ב, דס"געד ס"ג,

 מ"ה, דע"ב, דס"ג

 ב"ן, דע"ב, דס"ג

 

גם: טעמים, נקודות, תגנין ואותיות הם נקראים בנוסף  לשמות עסמ"ב, 
 )טנת"א(. גם בכל אחת מהטנת"א, יש חלוקת משנה לטנת"א.

 

 שמות העסמ"ב והטנת"א הולכים במשולב כדלקמן:

 טעמים –ע"ב 

 נקודות –ס"ג 

 תגנין –מ"ה 

 אותיות –ןב"

 וכמו שנאמר, לכל אחת מהטנת"א יש טנת"א. כדלקמן:

 

 מחולקים ל: טעמים, נקודות, תגין ואותיות. טעמים

 .מחולקות ל: טעמים, נקודות, תגין ואותיות נקודות

 .מחולקים ל: טעמים, נקודות, תגין ואותיותהתגין 

 .ל: טעמים, נקודות, תגין ואותיותמחולקןת  אותיות

מתחלקות לחלוקת משנה נוספת, כי יש טעמים  הטעמים והנקודות
 : לדוגמא מתחת לאותיות ובתוך האותיות. האותיות,מעל ונקודות 
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 נקודת חולם.  :בניקודיש טעם שני גרשין, או פזר גדול ו :לאות מעל 

 נקודת שורוק בוו. נקודות:ביש טעם, מקף, או פסק :  בתוך האות

 : קמץ, סגל, ובניקוד : טעם כגון דרגא תביר, או אתנח, מתחת לאות

 

, אפשר להגיע לאורות היוצאים וטנת"אלאחר הכרת השילוב של עסמ"ב 
 עסמ"ב עצמם מתחלקים כל אחד לעסמ"ב -חשוב לזכור כי גם ה .א"קמ

 

 בראש הא"ק, ע"ב דע"ב הכללי, ע"ב חיל שם מראש הא"ק מת

 .ק"של א באוזןמתחיל  דע"בג ס"

 .דא"ק מטיבורמתחילים  מ"ה דע"ב, וב"ן דע"ב

 

 ע"ב דס"ג,  – דא"ק באוזןהכללי מתחיל  ס"גשם 

 

 דא"ק.   מהטיבור, מתחילות ס"ג ומ"ה וב"ן של ס"ג הכלליואילו שמות 

 ראה ציור בעמוד סמוך.

 

 

 אורות שיוצאים משם א"ק הכללי
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, שגם את שם ס"ג דע"ב מכסה, המתחיל באוזן של א"ק ס"ג הכללישם 
פלסטיק אחת בתוך השניה, . דוגמא של כוסות מתחיל באוזןהוא 

שהחיצונה מכסה את הפנימית ורואים רק את קצה העליון של הכוס 
הפנימית. כך רואים רק את שם ע"ב דע"ב שמתחיל בראש הא"ק עד האוזן 

 דא"ק. ומשם רואים רק את שם ס"ג.

 ע"ב

 מ"ה ב"ן

 ס"ג
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 מהטיבור מתחילעל כל ארבעת החלקים שלו )עסמ"ב(  מ"ה הכללי,שם 
החלקים שנמצאים לפניו, כאילו הכנסנו את ולמטה ומכסה את כל  דא"ק

הכוס הראשונה 
לתוך הכוס 
השניה, ולא 
רואים שמות 

 שלפניו.

 

 של א"ק מהטיבור, עם כל ארבעת החלקים שלו, מתחיל גם שם ב"ן הכללי
 ולמטה ומכסה את כל השמות שהיו לפניו.

 

 רק כדלקמן: א"קבמבט חיצון על א"ק  )בפרופיל(, אנו רואים מחוץ ל

 .את שם ע"ב דע"ב עד אוזניוש הא"ק מרא .א

 דס"ג.ע"ב רואים את שם  ועד הטיבור,מהאוזן דא"ק  .ב

, שמכסה את כל רואים רק את שם ב"ן ועד למטהמהטיבור דא"ק  .ג

וכן ס"ג  ,לפניו מהטיבור, שהם: מ"ה וב"ן דע"בשהתחילו השמות 

 .עסמ"ב דמ"ה  וכן את כל,דס"ג  מ"ה וב"ן 

 

 

 

 

 

 ע"ב
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מבט על 
א"ק 

 בפרופיל
                             

                           ע'ב

 קרקפתא

 

 

 

  אוזן

 

 

   

 טיבור

 

 ע"בב דע"

   

 

 

 ס"ג דע"ב

 

 דס"ג  ע"ב 

 מ"ה ב"ן 

 דע"ב

 

 סמ"ב

 דס"ג

  עסמ"ב

 דמ"ה

  

 

 עסמ"ב

 דב"ן

 

 ס"ג      

 ב"ן      מ"ה
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 אורות האוזן
 

 

האורות אמורים לצאת מעיני הא"ק, לאחר שירדו אורות מהראש,  היו 
אבל מאחר ועיני הא"ק היו סתומים )עינין סתימין(, האורות המשיכו 

 )המקום הראשון שהיה פתח לצאת ממנו(. למטה  ויצאו מאוזני א"ק

 

 אורות האוזן מבחינת טעמים עליונים שמעל האות.

 

ינת שמאל יצאו י"ס מבח אוזןימין יצאו י"ס מבחינת אור מקיף ומאוזן מ
עד שיבולת הזקן ולא התחברו ביניהם,  והגיעו  אור פנימי. אורות  אלו ירדו

יוצר כלי. אבל בגלל שאורות  אלו  –כי חיבור אור פנימי ואור מקיף ביחד 
על ידי היה ממקום גבוה מאד, הנאצלים לא היו יכולים לקבל את האור 

   ולכן האורות לא התחברו ולא נוצרו כלים.הכלים, 

 

מהאוזן יוצא הבל דק מאד שבקושי ניתן להרגיש אותו. האור שירד 
מהאוזניים חופף על הזקן, עד שיבולת הזקן, כאמור. הזקן אינו אור היוצא 

 .מותרות המוח הזקן הואמאוזני א"ק, כי 
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וגם   ע"ב דס"ג.  ,כמו שהזכרנו לעיל, שם ס"ג הכללי מתחיל כאמור באוזן
 זה מתחלק  לחלוקת משנה כדלקמן: ע"ב דס"ג

 

 
 

 . אוזן – הכללי  דס"גדע"ב  ס"ג  .א
 

 . חוטם -הכללי  דס"גדע"ב   מ"ה .ב

 
 .פה  – הכללי  דס"גדע"ב   ב"ן   ד
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 אורות החוטם
 

 

 מקיף י"ס דאורגם מהחוטם דא"ק יצאו אורות כדלקמן: מצד ימין יצאו 
הגיעו עד החזה של א"ק ולמרות . אורות אלו י"ס דאור פנימיומצד שמאל 

שהיו קרובים מאד, לא התחברו. כי מדובר במקום גבוה שלא יכולים 
 לקבלו.

 

מההבל היוצא מן  יותר ההבל היוצא מהחוטם הוא חזק יותר ומורגש
 ס"ג. – 63נרמז בשם ס"ג, כי חוטם בגימטריא  החוטם . האוזן 

 

 האות.אמצעים שבתוך מבחינת טעמים  חוטםאורות ה
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 (העקודים) הפהאורות 
 

 

קשורים( יצאו מצינור אחד  –)אורות העקודים  דא"ק   האור שיצאו מהפה
וכאן האורות היו מחוברים, גם אור מקיף וגם אור פנימי. אורות אלו 

א"ק ויצרו כלים. כי במקום נמוך כזה, אפשר כבר ד הגיעו עד הטיבור
 לנאצלים לקבל את האור.

 

א"ק לא דכאשר אור יושר פוגע באור חוזר נעשה כלי. האורות שיצאו מפה 
היו שלמים וטעם הדבר, כי המאציל רצה )להכין את הכלים( לעשות כעת 
התחלת הכלים ולהלביש האור בתוך הכלים, כדי שהנאצלים יוכלו לקבל 
את האור.  ולכן, היות ויצאו בלתי שלמים, הם חזרו להשתלם וע"י כך 

נפש, ואילו  בגלל שיצאו רק אורות יצאו מבחינת נפש בלבד[.]כלים.נעשו 
,לכן הנפש רצתה לחזור לא יצאו רוח,נשמה,חיה,יחידה[יתר החלקים ]

 למקומה.

הענין הוא שהכלים היו בכוח, אבל לא בפועל בתוך האור. כי האור הזך 
וגם לא ניכר הבדל ביניהם. האור העב הגס ,  יותר עבהיה מחובר עם אור 

נשאר למטה והאור הזך חזר לשורשו להשתלם והאור הגס התעבה יותר 
נפש ונעשה כלי. למעשה היו שני אורות מחוברים ובגלל שיצאו בבחינת 

 בלבד, רצו לחזור לשורשם ולהשתלם.

מאחר והאורות המשיכו לרדת, האור העולה  " בטש " באור היורד ונעשה 
 כלי.

 

המאציל לקח את אור  חיה, יחידה, נשמה.,יש באורות הפה, נפש, רוח 
למטה. בנפש זו היו,  כאמור, שני סוגי אורות;  ו והוריד אות בלבד הנפש

גס וזך ובגלל שהנפש יצאה לבד, היא רצתה גם את יתר החלקים שלה 
להשתלם. והאור הגס נשאר  ה )רוח, נשמה, חיה, יחידה( ולכן היא חזר

 עביות יתר ונעשה כלי. למטה וקיבל 
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נפש הי"ס מכתר עד מלכות, יצאו מבחינת יצאו אורות הנפש , כל כאשר 
 בלבד.

 

מתאחד איתו, הכלי היה מתבטל ולא אם האור היה חוזר חזרה לכלי שלו ו
, שהאורות לא חזרו לכלים שלהם. היה הבדל בין אור לכלי. לכן מה שקרה

ירד  אור החוכמהבתוך הפה דא"ק ולא ירד,  אור הכתר נשאר למעלה
כל אור נכנס לכלי וכך  החוכמה לכלי, אור הבינה נכנס לכלי הכתרונכנס 

 קטן ממנו.יותר . והכלי יכל להתקיים ולהחזיק אור ששמעליו

וכלי המלכות נשאר ללא אור וזה שנאמר:  היסודחזר לכלי  המלכותאור 
 ."המלכות לית לה מגרמא כלום"

 

 מאחר שכל אור ירד לכלי גדול ממנו, הכלי לא התבטל.

 

וכאשר יצאה ספירת  מבחינת נפש בלבד.ילה כאמור יצאה המלכות בתח
 רוח.בחינת נוספה למלכות ,  מבחינת נפש בלבד ,היסוד

  

כאשר יצאו חמשת הספירות שמעליהם )חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד(, 
היסוד והמלכות לא קיבלו שום תוספת, כי למעשה חמשת הספירות שמעל 

 הנפש שביסוד.היסוד השלימו כל אחת חלקים מבחינת 

 

)חסד, גבורה,  נוסף לו"ק – הבינה, מבחינת נפשכאשר יצאה ספירת 
 .בחינת נשמהונוסף למלכות  ת רוחבחינתפארת,נצח, הוד, יסוד(  

 

 וחרלבינה תוספת  נוסף   נפש,מבחינת  , החכמהכאשר יצאה ספירת  
 חיה. בחינת מלכות ל וסףונ נשמהלו"ק בחינת  וסף ונ
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רוח נת בחי לחכמהנוסף בלבד, כאמור,  נפשמבחינת  , הכתרכאשר יצא 
בחינת  למלכותנוסף ו חיהבחינת  לו"ק,נוסף ו נשמהמבחינת  לבינה ונוסף
 .יחידה

 

ראה בעמוד הבא ,תרשים זרימת האורות, ותוספת הארה שקיבלו בכל 
 אחד מהשלבים שנוספו.
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 חזרת האורות
 

 

שלמות )רק המלכות יש לה את חמשת  היו עדיין לא הספירותומאחר 
הספירות רצו לחזור  , הבחינות, אבל עדיין חסרים לה שני מקיפים(. לכן

 לשורשם ולהשתלם.

 

אורות  מפה דא"ק )אורות העקודים(, יצאה המלכות  יצאוכאשר ה בתחיל
האורות לפה  דא"ק כדי חזרו ראשונה והכתר אחרונה.  כעת, כאשר 

להתשתלם, חזר הכתר ראשון והמלכות באחרונה. וזה סוד הפסוק: "אני 
 ראשון ואני אחרון". "אני" הוא כינוי למלכות ו"אין" הוא כינוי לכתר

 .אין( -פוך אותיות )"אני" בהי

 

, כאילו תחתיו עלו גם הםר חזר למאציל, כל יתר הספירות שמכאשר הכת
ספירה  כלוכל אחת מהן עלתה עליה אחת.  הן קשורות בשרשרת אחת

, הבינה עלתה לחכמה, החסד כתר. החכמה עלתה לנכנסה לכלי שמעליה
 עלה לבינה וכן הלאה, עד שהמלכות נכנסה לכלי היסוד.

 

בעליה זו, כל ספירה קיבלה דרגה אחת נוספת. פירושו: המלכות קיבלה  
, הבינה קיבלה חיה ]פנימי[מקיף אחד, הו"ק קיבלו יחידה

 .]פנימי[והחכמה קיבלה נשמה]פנימי[,

 

כאשר האורות עלו להשתלם, כל אור משאיר רשימו בכלי שלו, עבור 
היא רשימו, כי  הספירה שתיכנס לכלי שלו.  אבל המלכות לא  השאירה כל

 אחרונה ולא נכנס שום אור לכלי שלה )לכן גם הכלי שלה היה חלש(.
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עת שהאורות עלו למעלה, הם הפכו פניהם אל המאציל ואחוריהם אל ב
הספירה שמתחתם. כאשר האור המשיך לרדת מן המאציל  )אור  שאינו 
נפסק אפילו לרגע קט(, האור עבר לספירה שמתחתיה דרך האחוריים של 

הספירה היו אל המאציל. ואור היורד דרך האחוריים, פני ספירה. כי הרי ה
 יצרה כלי .   הבטישה של הרשימו באור הדין שירדנקרא "אור דין".   

 

שלא השאיר אחריו כלי,  לכתרכל הספירות השאירו אחריהם כלים, פרט 
 רשימו ללא כלי.כי לא היה מי שיבטוש ברשימו שלו, לכן הוא השאיר 

 

ספירה שעלתה למעלה, השאירה במקומה רשימו לספירה שתבוא כל 
במקומה. רק המלכות לא השאירה  רשימו, כי היא אחרונה ואין מי שיבוא 

 לכן, המלכות השאירה כלי  ללא רשימו.  למקומה.

 

אשר החכמה עלתה למאציל, כל ספירה עלתה לדרגה שמעליה והמלכות כ
ון. הבינה קיבלה תוספת קיבלה מקיף שני,  הו"ק קיבלו מקיף ראש

 . ]פנימי[יחידה

 

כי היא  –לא קיבלה שום תוספת  המלכותכאשר הבינה עלתה למאציל,  
 היתה כבר שלמה. הו"ק קיבלו תוספת מקיף שני.

 

, יש להם חמישה אורות פנימיים מהאוזן ומהחוטםהאורות שיצאו 
כי זה כנגד חמישה פרצופים  –וחמישה אורות מקיפים. חמישה אורות 

אורות  חמישהדא"ק ולמטה יש רק  מהפה שהם עשר ספירות. אבל
 אורות מקיפים בלבד, כי מהפה ולמטה נתמעט האור. ושניפנימיים 
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לא , יש כבר את כל האורות והמקיפים והם כבר  שלז"א ולנוק' למרות 
הם  מקבלים שום תוספת, אבל בגלל הרצון שלהם להידבק באו"א,  גם

  עולים למאציל.
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 שער הנקודים
 

 

אורות שניברא מהכאשר המאציל רצה לברוא כלים בעולם הנקודים )
שיצאו יותר מאוחר מהעיניים של א"ק(, וכדי שהנאצלים יוכלו לקבל את 

הוא העלה את כל האורות שהיו  היה צריך להחליש את האור, ולכן האור,
] מ"ה וב"ן דע"ב, סמ"ב דס"ג, עסמ"ב דמ"ה, עסמ"ב דב"ן[ מתחת לטיבור 

לתחום (, מחיצה )פרסאוצמצם אותם מעל הטיבור ועד לחזה ועשה מעין 
 את האורות כדי שלא יוכלו לרדת למטה.

 

בחלק העליון של א"ק היה לחץ גדול של כל האורות שהצטופפו שם ואז 
קורה דבר לדומה ללידת תינוק. כאשר אמא רוצה להוליד את זו"ן, היא 

כמו והרגלים נעשות כמו אבנים. , מעלה את אורות הרגלים למעלה לרחם 
כעת יש ברחם לחץ גדול של כל האורות.  תם על האובניים",יאשכתוב : "ור

שם את אורות הרחם וגם את אורות הרגלים שעלו וגם את אורות  כי יש
 הולד. ומתוך הלחץ דוחים החוצה את הולד, שהוא אורח פה.

 

 

כך בכוח הצמצום של האורות שעלו למעלה, נעשה זיווג בין ע"ב וס"ג 
 וב"ן חדשים. ויצאו אורות מ"ה דא"ק 

 

קום שנקרא יצאו דרך העיניים של א"ק והתפשטו למ –דב"ן  חיצוניות
]יצאו רק מלכויות בלבד ושאר הט"ס לא יצאו ונשארו .עולם הנקודים

 למעלה[ . 
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 אורות פנימיים דב"ןואילו  .  רק אורות חיצוניים דב"ןיצאו כאמור, 
אלא בקעו את הפרסה וירדו  , לא יצאו חיצוניים ופנימיים  דמ"הואורות 

, ואילו אורות מ"ה הם אורות נקבהשאורות ב"ן הם למטה. חשוב לזכור: 
אורות -.חיצוניותאורות שנשארים בתוך א"ק-ות]פנימייאורות זכר.

 שעתידים לצאת[.
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 עיקריים:דעולם הנקודים נעשה משלושה אורות 

הפרסה  ואח"כ הונחה ]עלה מעל הטיבור,אור חיצוניות דב"ן, ש .א
, של כל ספירה וספירהרק המלכויות  חלקים שהםואז יצאו [

ונתפשטו מהטיבור דרך העיניים בלבד מלכויות דחיצוניות דב"ן 
. כ.ח.בכלי  כדי לברוא את עולם הנקודים. כאשר  דא"ק  ולמטה.
מדעת ועד  השבעה תחתונותואילו יתר סגולתא עמדו בצורת 

 (.)חד סמכאמלכות עמדו אחת תחת השניה 
 

                                               
בתוך שירדו  חיצוניות ופנימיות דמ"ה ,ופנימיות דב"ן , האורות .ב

בקעו דרך הפרסה,  חזרו להתפשטת מתחת לפרסה והאירו הא"ק , 
 לעולם הנקודים, דרך דפנות הא"ק.

 
 

ע"ב   -אורות העיניים עצמם יש גם אור שלישי והוא אורות העין,  .ג
ך עשית הכלים בעולם רדס"ג, ששאבו כוח מאורות  א.ח.פ., לצו

 ודים.הנק

 

רק חיצוניות דב"ן, )נקבה ללא זכר(, כאמור מאחר ודרך העיניים יצאו 
ירדו למטה כדי לשכון בכלים אלו, הם לא החזיקו אורות העין  כאשר

 מעמד ונשברו. ושברי הכלים נפלו לעולמות בי"ע.

 

מתחת לפרסה, בקעו את הפרסה  בפנים ,]בתוך א"ק[ האורות שירדו למטה
להמעיט את האורות שירדו למטה. ולכן נחלשו והפרסה הונחה כדי  ,

 ועולמות בי"ע יכלו לקבל את האורות שלהם לאחר שהוחלשו. , האורות

 בירידת האורות היו מספר שינויים, לעומת המצב הקודם:

 דב"ן לא ירדו לכאן. חיצוניות א. אורות

 כאשר בקעו דרך הפרסה. נחלשוב. האורות שירדו, 
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קבל את האור, היה מספיק טלטול האורות כדי שעולם האצילות יוכל ל
בי"ע יוכלו לקבל  מותלמעלה ויציאתם דרך העיניים. אבל כדי שגם עול

לטלטלן למעלה ולהורידן דרך . את האורות, היה צריך להחלישן יותר
 ]שגרם להחלשת אורם,[.. הפרסה
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 בעולם הנקודים בניית הכלים
 

 

שאבו כוח לצורך עשית הכלים  ,א.ח.פ.אורות העין,  שכאמור, עברו דרך 
 בעולם הנקודים.

 

ושלוש הספירות הראשונות  ,שיבולת הזקן עד רקאורות האוזן הגיעו 
)ג"ר(, לקחו אור מהסתכלות העין בשיבולת הזקן ואילו השבעה תחתונות 
)ז"ת(, קיבלו אור מהסתכלות העין מתחת שיבולת הזקן ולמטה, כי הארת 
החוטם והפה היא משיבולת הזקן ולמטה עד הטיבור דא"ק. לכן כלים  

 אלו היו חלשים יותר מהשלושה הראשונות

 

הכלים  שהשתתפו בעשייתאורות כאמור , מהעין עצמה של א"ק, יצאו גם 
 . [מכתר ועד מלכות]של עולם הנקודים 

 

שאבו את כוחם מאח"פ והיו  שלושה אורות ראשונים: כתר, חכמה ובינה
 חזקים מאד. 

 

 האוזן,אבל שבעה אורות תחתונות מדעת ועד מלכות, שלא שאבו אורות מ
לשכון בתוך  מעיני א"ק כאשר באו האורות שיצאו  . היו חלשים יותר

 )ז"ת(, הכלים  לא החזיקו מעמד ונשברו. הכלים האלה
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 נקודיםה יציאת אורות
 

 

עשר האורות ונכנסו לכלי של  חילה יצאה ספירת הכתר ובתוכה כל ת
  היה  לוויכ וזןאת כוחו מאורות  א שאבהכתר. כלי הכתר היה חזק, כי 

, פגימה מועטת בו , אבל למרות חוזקו היתה להחזיק  את כל עשר האורות
ור האוזן מרחוק. לכן  אחורי נה"י שלו, ירדו למטה שאב את אכי הוא 

 ונשארו בעולם האצילות.

 

 בריחוק מקום.האוזן מעצמות הכתר שאב, 

 

 בריחוק מקום. ,האוזן מהארתהחוכמה והבינה שאבו 

 

לקח את אור הכתר והעביר את יתר כל תשע האורות לכלי  הכתרכלי 
 החכמה. 

 

האורות לכלי שמונת לקח את האור שלו, והעביר את יתר החכמה כלי 
גם כלי החכמה היה חזק, כאמור, ויכול היה להתזיק את כל תשעה  הבינה.

 גדול יותר מהכתר. ביטול, אולם גם בו היה האורות

 

אמור, והיה יכול להחזיק את  שמונת גם הוא היה חזק ,כ הבינהכלי 
כלי הבינה לקח את האור ,   ואולם וגם בו היה ביטול כנ"ל .האורות שקיבל

 ,.ר את יתר שבעה האורות לכלי הדעתיבשלו והע
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עצמות חוטם ופה, היה מה והבינה שאבו הארת אור האוזן והיות  והחכ
 שהאחוריים שלהם נפלו בעולם האצילות., ביטול רק בהם 

 

שאבו כוחות  לאבעת הכלים התחתונים, מדעת ועד מלכות, שכאמור ש
, ולא יותר כחברו, היו כאמור חלשים יותר. כל כלי היה חזק האוזן מאור
לא היה יכול  הכלי הדעת,. ולכן כאשר נכנסו שבעת האורות לכלי מחברו

לעולמות  נכנסו בו ונשבר ושברי הכלי נפלולהחזיק את כל שבעת האורות ש
 בי"ע .

 

גם כלי החסד לא היה יכול להחזיק את  החסד.ששת האורות עברו לכלי 
 לים שלו נפלו לעולמות בי"ע.כ, וגם הששת האורות  ונשבר

 

וגם כלי  מלכותה לכלי  ולבסוף הגיע אור המלכות  כל הכליםכך נשברו 
מקום יש ו המלכות נשבר, כי הוא לא יכל להחזיק אפילו את האור שלו.

ולא  בלבד,  המלכות נשבר, שהרי הוא קיבל רק את אורו ל: מדוע כליושאל
 נינים.יאת השתלשלות העדע יותר? התשובה לכך תגיע בהמשך, לאחר שנ

 

לאחר שבירת הכלים, יש לבדוק מה קרה עם האורות ומה קרה עם  שברי 
 ומה קרה לכ.ח.ב. מכוח שבירת הכלים התחתוניים. הכלים ?

 

 

 ו לאזור הדעת דבריאה, ומאחרנפל:  שברי הכלי של הדעת כלי הדעת
מנת להאיר -על ,כלי המלכותאל לא היה לו כלי, הוא ירד ולאור שלו 

שלו, שנמצאו בסמוך )בדעת דבריאה(. ההארה היתה מרחוק לשברי הכלי 
 , כדי שיקומו בזמן התחיה )התיקון(. לצורך רפ"ח ניצוצין
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נכנס לכלי  אור הדעת כי, הכלי של המלכות יכל להחזיק את אור הדעת,
המלכות בעוצמה חלשה בלבד. משל:כאשר אדם בתוך ביתו, הוא בעל 
הבית וכל הבית עומד לרשותו ולעשות רצונו, אבל כאשר הוא מתארח אצל 
חברו , מסתפק במועט שנותנים לו ולכן כלי המלכות יכל להחזיק את אור 

 .הדעת

 

שקיבל, כאמור, ששה אורות, לא היה יכול להחזיק אותם  כלי החסד,
לאחר שנשבר כלי החסד, ושברי   חמישה אורות. הונשבר והעביר לגבור

על מנת להאיר  י היסודלכלהחסד ירד  אור הכלים נפלו לעולמות בי"ע,
 .שנפלו לבינה דבריאה שלו  לשברי הכלי

 

: אורות לתפארתקיבל חמש  אורות ונשבר, והעביר ארבע  כלי הגבורה
הגבורה ירדה  , לחכמה דבריאה לאחר שהכלי שלה נשבר, והשברים נפלו 

 שלה משם. מנת להאיר את שברי הכלי–, על לנצח והוד

 

לכתר : לאחר שנשבר הכלי של התפארת,  ושברי הכלי נפלו התפארת
תפארת לאן ללכת. והמאציל חשש  לאור של ה, לא  היה דבריאה

ותתבטל  לגמרי ולכן האריך את כלי הכתר עד שהתפארת תחזור למעלה 
הספירות ]   יהיה לאור היכן לשכון, ולא יתבטל.ו  למטה לאזור התפארת,

אחד תחת  בקו אחד באמצעכתר, דעת, תפארת  ויסוד נמצאים כולם 
 (.ההשני

 

החסד והגבורה, מאחר שכבר ירדו ירידה  אחת, הם התגשמו והיה  אורות
התפארת, שלא היה לה    אורמה שלא קרה עם  –קשה להם לחזור ללמעלה 

 היכן לשכון.
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 הארכת כלי הכח"ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראה שכלי הכתר התארך עד לתפארת )והרי הוא עובר  אור הדעתכאשר 
, כי האדם דרך מקומו(, הוא חזר  למקומו הטבעי, שבהתארכות כלי הכתר

לאחר שאור הדעת חזר למקומו והפסיק להאיר לשברי  אצל עצמו.קרוב 
 דבריאה. למלכותדבריאה  מדעת נפלו  שברי הכליכלי הדעת, 

 

כאשר הגיע האור שלהם ולא היה להם מקום למלוך, כי היה שם נצח והוד:
שהגיעה מקודם, חשש המאציל  לנצח  והוד ולכן האריך את הגבורה אור 

כאשר ראה הגבורה שהתארכו כלי הבינה, הוא  .  כלי הבינה עד לנצח והוד
חזר למקומו הטבעי )הבינה, הגבורה וההוד עומדים בקו אחד מצד 

ואז ירדו נצח והוד למלוך  בריאה,דושברי הכלי שלו ירדו עד ליסוד שמאל(.
 בכלי שלהם, ונשבר הכלי.

 

כאשר היסוד בא למלוך, ולא היה לו מקום כי אור החסד שכן  היסוד:
 והחסדהיכן לשכון  חסדבתוכו, האריך המאציל את כלי החכמה שיהיה ל

חוכמה,חסד,ונצח, עומדות בקו }ספירות חזר למקומו, בתוך כלי החכמה, 
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והיסוד בא  והכלי  של החסד ירד עד תפארת דבריאה.  מצד ימין.{,  אחד
 שלו נפלו לעולמות בי"ע.והשברים כלי שלו למלוך ונישבר ה

 נישבר כאשר ניכנס בו אור המלכות , כלי המלכות

 

ירידה מעולם אחד לעולם אחר נקראת "מיתה". ולכן שברי הכלים, נשברו 
מתו. וזוהי מיתת המלכים  שרמוזה בפרשת "וישלח", בסוף הפרשה,  –

 שכתוב: " וימלוך... וימות". בענין המדבר על מלכי אדום

 הו"ק]מיתה[.  שבירהפגם,ביטול, יש שלוש לשונות לגבי תאור העינין:
]רק האחוריים שלהם  ביטולהיה בהם  אבא ואמא שבירה,הייתה בהם 

 , רק אחורי דנה"י ירדו.87]כתר[ היה  באריךירדו[, 

הראשונות: אבל נפילה באותו עולם נקראת "פגם". לכן שלושת הספירות 
כתר, חכמה ובינה ששאבו אורות מהאוזן והחוטם והפה, היה בהם רק פגם 
מועט. אבל שבעת הספירות מהדעת ועד מלכות,  שלא שאבו כלל אורות 

כלי פנימי ירד לבריאה. כלי  מתו ונפלו לעולמות בי"ע. –נשברו   ,ןהאוזמ
 אמצעי ירד ליצירה . כלי חיצון ירד לעשיה.

 

ובה מדוע נשבר כלי המלכות, למרות שנכנס אליו כעת אפשר לתת תש
 האור שלו בלבד

. 

כאשר אורות הפה עלו למאציל להשתלם, כל ספירה השאירה   .א
כאשר המלכות עלתה ליסוד, לא  רשימו לספירה שמתחתיה, אבל

 שלהולכן הכלי  ספירההשאירה הארה, כי מתחתיה לא היה שום 
 להחזיק  ונשברה. ואפילו את עצמה אינה יכולה  היה חלש מאד.

  
אור הדעת נכנס, כאמור, לכלי המלכות להאיר לשברי הכלי שלו.  .ב

היה במקום  וכן ,כאשר  הוא יצא משם, נשאר במקום הרשימו שלו
אור הכלי, וכאשר בא אור המלכות לשכון,  הכלי לא יכל  גם

 להחזיק אפילו את האור שלו.
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 תגים באותיותה
 

 

תג . יש אותיות עם ללא תגיםואותיות  עם תגיםבספר תורה יש אותיות 
ללא . וכאמור יש אותיות שלושה תגיםויש אותיות ועליהם  אחד בלבד

 בכלל. תגים

 

 מ.ל.א.כ.ת.   ס.ו.פ.ר.תגים:  ללאאותיות 

 ב.ד.ק.   ח.י.ה.בלבד:  תג אחדאותיות עם 

 :  ש.ע.ט.נ.ז.   ג.ץ.תגיםשלושה אותיות עם 

 

התגים הם למעשה כמו ניצוצות להחיות את האותיות. הם מבחינת 
 דגרמי", שנשאר עם הגוף לאחר הפטירה. –"הבלא 

 

"ח ניצוצות פרגם גם הכלים  שנשברו ונפלו לעולמות בי"ע, ירדו איתם יחד 
כדי להחיות אותם. כאשר עושים מצוה, מתקנים את הכלים בעזרת רפ"ח 

 ניצוצות.

 

חסר להם שלושה תגים, הם משבע הספירות ג.ץ.  ש   האותיות ש.ע.ט.נ.ז.
שנשברו ונפלו לעולמות בי"ע, כי לא קיבלו אורות מאח"פ, ולכן יש בהם 

 ]כי חסר להם שלושה אורות[. שלושה תגים להחיות אותם.
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מועט,  ביטולאותיות ב.ד.ק.   ח.י.ה.  , שבאו מחכמה ובינה, שהיה בהם 
כי חסר להם רק  להם תג אחד בלבד.והיה חסר להם רק אור האוזן, יש 

 אור אחד[.

 

אותיות מ.ל.א.כ.ת.    ס.ו.פ.ר.  שהם בכתר, שלא היו חסרים לו אורות, הם 
 ללא תגים.

 

לכן, בקרב המקובלים מחמירים מאד בענין התיוג של האותיות מהסיבה 
 דלעיל.
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 מיתת המלכים
 

 

שלח", וי"בראשית",  בסוף פרשת "כל ענין שבירת הכלים,  רמוז בחומש 
ישראל ושם -המדבר בענין המלכים שמלכו באדום, לפני מלוך מלך לבני

 נאמר "וימלוך... וימות"... וימלוך... וימות... ואלו המלכים:

 

  .רמוז על בלעם בן בעור שהוא כנגד הדעת –בלע בן בעור    הראשון:

 

 אור( -כנגד החסד ) בן זרח   –יובב בן זרח     השני   :

 

"חושם מארץ  חושם כנגד הגבורה, חושם חמש גבורות.   השלישי:
התימני", ר"ת  חמה וסופי תיבות מיץ. סוד הפסוק  "כי מיץ חלב יוציא 

 חמאה", ונמצא מיץ חמאה כדי להאכיל את התינוק.

 

אבא מעביר לאמא חמישה חסדים וחמישה לבושים וגם אצל אמא  ,ביחוד
יש חמישה גבורות וחמישה לבושים. וכאשר נולד תינוק, יש בו חמישה 
חסדים וחמישה גבורות ונשארים אצל האמא חמישה לבושי החסד 

 וחמישה לבושי הגבורה.

 

חמישה לבושי החסד, עולים למעלה והופכים לחלב ובזמן היניקה התינוק  
לבושי גבורות   חלק וקח את הניצוצות שלא הספיק לקבל בהריון.ל

לבושי הגבורות הלא מבוררים,  לקדם טהור וחבסוד המבוררים  הם 
 .דם טמא.נעשים 
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דד הוא בתפארת )שני פעמים דד ששם הדם נעשה הדד בן ב הרביעי:
 לחלב(.

 

 ,נצח והוד -פלגי גופא תריהם  –ה ממשרקה מלש החמישי:

 

שאול מרחובות הנהר, הוא היסוד ר"ת משה, שאול )המלך(  נחבא  הששי:
אל הכלים ובכלי של היסוד, נשאר אור אחד להחיות את הכלי )נשאר בתוך 

  הרפ"ח ירדו לבי"ע לכלים השבורים.הכלי( 
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 יןח ניצוצ"רפ
 

 

ו איתם ניצוצות להחיות אותם בזמן כאשר שברי הכלים נפלו לבי"ע, ירד
 -המתים )תיקון שנעשה על ידינו(. ניצוצות אלו מבחינת "הבלא תחיית

וזה  דגרמי ", שנשאר על הנפטר, כדי להחיות אותו בתחיית המתים.
  ירדו מת רפ"ח. –על פני המים" מרחפת מרחפתשנאמר: " ורוח אלוקים 

  רפ"ח ניצוצין להאיר לשברי הכלים.

 

 ניצוצין, כדלקמן: רפ"ח  -ניצוצות  288ירדו 

 

 .סד, .להחיות את כלי  הח ניצוצות משם ע"ב   72

 .גבורה.     ,,          ,,     ,,   ה"          "     ס"ג       72

 נצח, הוד, יסוד. .    ,,         ,,      ,,   התפארת."          "     מ"ה       72

 המלכות..     ,,          ,,      ,,   "          "     ב"ן       72

 

 .ניצוצות כמנין רפ"ח 288סה"כ 

 בצורות שונות: הויה   ניתן לראות את -את שם ה

 ניצוצין  את טבלת הרפ"ח יש להכיר כדי לדעת אילו מהשמות נפלו,
 .תחילה

  : כדלקמןבכמה אופנים   , ניתן לרשוםההויה את השמות 

 אותיות[ 4]ה.-ו -ה -י : בצורה רגילה .א
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)כל פעם חוזרים אחורה  יה, יהו, יהוה  אחוריים של שם הויה: י, .ב
,   אח"כ   יהו   ואח"כ   הה רק  י ,  אח"כ  יומוסיפים אות . בהתחל

 אותיות..10 ריבוע של השם(  -.  אחוריים   יהוה
 

 .  26מספר שם הויה שהוא     .ג
 
 

 .72את המספר של האחוריים שהוא   אפשר לראות גם   .ד
 

 י.כגון :יוד הי ויו ה ם הויה במילויאפשר לראות גם  את ש .ה
 

האחוריים של הריבוע כגון :יוד, יוד הי יוד אפשר לראות גם את  .ו
 הי ויו ,יוד הי ויו הי.

 
 .72מספר של המילוי : .ז

 
  .  184מספר אחוריים של המילוי :   .ח

 
 

 מילוי של המילוי בכל ארבעת האופנים הנ"ל  .ט
 
 

וב של עסמ"ב, עם שילמילויים ה 4אפשר לראות גם את השם בכל  .י
 של כל האפשרויות שנאמרו לעיל.

הוא המילוי . שם הוא בכתר הפשוטיש עוד לדעת, כי שם הויה 

 הוא בבינה –המילוי דמילוי ושם  בחכמה

 

 ספירות(. 9)ט"ס , קוראים לזה לאותיות השםכאשר מתכוונים 

 

 מלכות.)גימטריא(, קוראים לזה  למספרכאשר מתכוונים 
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 ראשונות של שם הויה:ארבע מדרגות             

 אחור                   פנים         

 

 

 

 

 מדרגות נוספות שם ע"ב  5-8

 אחור             פנים        

 

 

 פשוט

 בכתר

 א
 4' )י' ה ו' ה

 אותיות(
 ב

' י'יה'ו'ה -י'ה'ו' -י'ה' -י' 
 אותיות( 10)

 ז"א -ט"ס 

 ג
מספר פשוט 

26 
 נוק' –מלכות  72מספר הרבוע   ד

 ה מלא
י יוד, הי, ויו, ה

 אותיות( 10)
 ו

יוד. יוד הי. יוד הי ויו.  
 אותיות( 26י )יוד הי ויו ה

 ז"א -ט"ס 

 ח 72מספר מלא  ז בחכמה
מספר ריבוע המלא 

184 
 –מלכות 
 נוק'
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 מדרגות נוספות שם ע"ב   9-12   

 

 פנים                          אחור            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מלא

 דמלא
 ט

 .הי,יוד  דלתיוד, ויו,

 ויו ,יוד,ויו.     הי,יוד

 כ"ח  אותיות

 י

 יוד,ויו,דלת. הי,יוד יוד,ויו,דלת.

 יוד,ויו,דלת, הי,יוד.  ויו,יוד,ויו  

 יוד,ויו,דלת.  הי,יוד

 ע"ד אותיות–ויו.יוד,ויו. הי,יוד 

 ז"א -ט"ס 

 בבינה
י
 א

 מספר מלא דמלא

 [610תר"י  ] 

י
 ב

אחוריים מספר ריבוע 
 דמלא  דמלא

 [2172קע"ב  ] ב'

 –מלכות 
 נוק'
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 מדרגות שם ס"ג 5-8

  אחור      פנים

 

 מדרגות נוספות שם ס"ג 9-12

          

 אחור                    פנים           

      

 ה מלא
י יוד, הי, ואו, ה

 אותיות( 10)
 ו

יוד. יוד הי. יוד הי 
י ואו. יוד הי ואו ה

 אותיות( 26)
 ז"א -ט"ס 

 ח 63מספר מלא  ז בחכמה
מספר אחוריים 

 166מלא 
 –מלכות 
 נוק'

 מלא

 דמלא
 ט

 .הי,יוד  יוד, ויו,דלת

 ,ויו.     הי,יודאלףויו,

 כ"ח  אותיות

 י

 יוד,ויו,דלת. יוד,ויו,דלת. הי,יוד

 ויו,אלף,ויוויו,דלת, הי,יוד יוד,

 יוד,ויו,דלת.  הי,יוד

 ו"קנ–,ויו. הי,יוד אלףויו.
 אותיות

 ז"א -ט"ס 

 בבינה
י
 א

 מספר מלא דמלא

 [674]  ד"עתר 

י
 ב

אחוריים מספר ריבוע 
 דמלא  דמלא

 [4612"ב  ]תרי' ד

 –מלכות 
 נוק'
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  מדרגות דמ"ה     5-8

 אחור                 פנים         

 

 מדרגות נוספות שם מ"ה 9-12

         

 פנים                    אחור         

 

 ה מלא
א יוד, הא, ואו, ה

 אותיות( 10)
 ו

יוד. יוד הא. יוד הא 
א ואו. יוד הא ואו ה

 אותיות( 26)
 ז"א -ט"ס 

 ח 45מספר מלא  ז בחכמה
מספר אחוריים מלא 

130 
 –מלכות 
 נוק'

 מלא

 דמלא
 ט

 .האי,אלף  יוד, ויו,דלת

 ,הא אלף  ,ויו.,אלףויו 

 כ"ח  אותיות

 י

 אלף,אהויו,דלת יוד,ויו,דלת יוד,

 ,ויו  אלף.ויו,ויו,דלת,הא,אלףיוד,

 אלף,ויו אלף ויויוד,ויו,דלת.הי,

 אותיות ו"קנ– ,אלף .א. ה

 ז"א -ט"ס 

 בבינה
י
 א

 מספר מלא דמלא

 [156]  ח"תתל 

י
 ב

אחוריים מספר ריבוע 
 דמלא  דמלא

 [2172]  ח"ס' קה

 –מלכות 
 נוק'
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 מדרגות נוספות דשם  ב"ן  5-8

 אחור      פנים       

 

 ב"ןמדרגות נוספות שם  9-12

 

 פנים                       אחור

 

 ה מלא
ה יוד, הה, וו, ה

 אותיות( 9)
 ו

יוד. יוד הה. יוד הה וו. 
 24א )יוד הה וו ה

 אותיות(
 ז"א -ט"ס 

 ח 52מספר מלא  ז בחכמה
מספר אחוריים מלא 

144 
 –מלכות 
 נוק'

 מלא

 דמלא
 ט

 .הי,יוד  יוד, ויו,דלת

 ויו ,יוד,ויו.     הי,יוד

 אותיות  דכ"

 י

 יוד,ויו,דלת. יוד,ויו,דלת. הי,יוד

 יוד,ויו,דלת, הי,יוד.  ויו,יוד,ויו  

 יוד,ויו,דלת.  הי,יוד

 אותיות ו"ק–ויו.יוד,ויו. הי,יוד 

 ז"א -ט"ס 

 בבינה
י
 א

 מספר מלא דמלא

 [520]  ל"קת 

י
 ב

אחוריים מספר ריבוע 
 דמלא  דמלא

 [3438]  ח"תל ' ג

 –מלכות 
 נוק'
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זהות בכלן. שהם: שם הויה,  ראשונותמדרגות  4שמות עסמ"ב,   4בכל 
 אחוריים של שם הויה, מספר שם הויה ומספר אחוריים.

 

השינויים בטבלת הרפ"ח של כל שם מתחילות, כאשר משנים את המילוי 
 .שביעית ומטהשזה מדרגה  של שם הויה )עסמ"ב(.

 

ע"ב, להחיות את שברי ניצוצות משם  72כאשר נשבר כלי החסד, ירדו 
הכלי.  ממדרגה שביעית ומטה ירדו כולם, אבל לא קוראים להם בשם, כי 

 כולם נכללים במדרגה השביעית.

 

ניצוצות משם ס"ג להחיות אותם.  72כאשר נשבר כלי הגבורה, ירדו 
 73ניצוצות(. סה"כ  63ניצוצות(, ממדרגה שביעית )  10ממדרגה חמישית )

 (.ביחד - עם הכוללע"ב )

 

אותיות(  ולכן לא מונים  10בשם ס"ג ירדה מדרגה חמישית פנים  )
 (, ולכן לא מונים אחוריים.63אחוריים. ירדה גם מדרגה שביעית פנים )

 

ניצוצות  26 משם מ"ה, ניצוצות. 72כאשר נשבר כלי התפארת, ירדו 
ניצוצות מהמדרגה השביעית )מספר  45-ממדרגה שלישית )מספר פשוט( ו

 .ע"ב  ,עם הכוללסה"כ מלא של שם מ"ה(.

 

מספר פשוט(, ולכן לא מונים  – 26בשם מ"ה ירדה מדרגה שלישית פנים )
מספר מלא(, ולכן לא מונים  – 45אחורייים. וירדה מדרגה שביעית פנים  )

 אחוריים.
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מספר ניצוצות משם ב"ן מדרגה שניה  72כאשר נישבר כלי המלכות, ירדו 
 [.72אחוריים של שם ב"ן ]

 
 יש מספר כללים :

 

כאשר מונים פנים האחוריים לא עולים בשם.לכן בשם ס"ג אין מונים 
 אחוריים.

 

 כאשר מונים את הפנים שנפלו, אחוריים אינם עולים בשם.

 

רק אחד בלבד והשני בטל אליו, או  כאשר יש שתי שמות שווים, מונים
 כאילו כלול בו.

 

כאשר מונים שם אחד, לא מונים את השמות מתחתיו, כי כולם טפלים 
 אליו.

 

 10פנים, שהיא משם מ"ה יש לבדוק מדוע לא ירדה מדרגה חמישית 
אותיות בשם ס"ג. כאשר הניצוצים  10אותיות. התשובה: כי כבר נרשמו 

עם הניצוצין  העליונים.  מאחר ובשם  ס"ג  שווים במספרם, הם נשארים
אותיות של השם מ"ה "נכנסו" אליהם,  10-אותיות, לכן ה 10כבר נרשמו 

 מפני ששם ס"ג, נשבר לפני שם מ"ה והם התערבבו בתוכם ונדבקו בתוכם.

 

 נתנו סימן לדרגות שנפלו, מהפסוק "אנשי אמונה   א   ב   ד   ו   ".

 ונה )א( והשאר נפלו.משם ב"ן נשאר רק מדרגה ראש .א
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 מדרגות )ב( והשאר נפלו. 2משם מ"ה נשארו רק  .ב
 

 מדרגות )ד( והשאר נפלו. 4משם ס"ג נשארו רק  .ג
 

 מדרגות )ו( והשאר נפלו. 6ב נשארו רק  "משם ע .ד

 

 

ניצוצות, להחיות את הכלים שלהם. וכמו שנאמר  72סה"כ מכל שם ירדו 
 .לא של ספירה אחרתכל שם יכול להחיות רק את הכלים שלו ובתחילה, 

 

ניצוצות, אי אפשר  73ניצוצות ושם ס"ג הוא  71למרות ששם מ"ה הוא רק 
(, כי, כאמור, כל שם מתקן ומחיה רק 72לחבר  ביניהם ולעשות ממוצע  )

 את שברי הכלים שלו.

 

מדרגה שביעית ומטה, מתחילים לראות את השינויים במדרגות  מרק 
 שביעית ומטה, כי כולם כלולים בה. רפ"ח . לכן מתחילים  למנות מדרגה

 

 

 

 

 

 



 
 

  

86 
 

 צריכים תיקון]אורות, ניצוצים, כלים[ אנ"ך 
 

 שלושה דברים היו צריכים תיקון:

 

  שברי הכלים שנפלו לבי"ע .א
 

  רפ"ח ניצוצין  .ב
 

 . האורות שהיו בכלים .ג
 

בזמנים כתיקונם, הדעת היה מעלה  מ"ן לכתר והכתר היה מעביר חמישה 
ני אבא ואמא היו יכולים ילאבא וחמישה גבורות לאמא. וכך ע חסדים

 להסתכל אחד בשני והיה זיווג והיה יורד שפע.

 

ג ולכן עיני "ואין ח"ח ואין חלכתר כאשר נשבר הדעת, אין מי שיעלה מ"ן 
 . אבא ואמא לא הסתכלו זה בזה

 

התפקיד שלו היה לגרום שחמישה חסדים יתפשטו בתוך אבא,  – החסד
וכאשר החסד נשבר, וחמישה חסדים  לא התפשטות בתוך אבא, הוא הפך 

 פניו ועמד עם הגב לאמא )אחור בפנים(.

 

היתה צריכה לגרום שחמישה גבורות יתפשטו באמא, וכאשר  הגבורה
ואז אמא  הגבורה נשברה, היא לא המשיכה את  החמישה גבורות באמא

 הפכה פניה ועמדה עם הגב לאבא )אחור באחור(.
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לאחר שבירת הכלים, הקב"ה ברא את האדם כדי שיתקן את 
הכלים ע"י מצוות ומעשים טובים שהוא עושה. כאשר אדם 

הוא גורם  –עושה מצוה, או לומד תורה, או מברך וכדומה 
 ואז נעשה זיווג, חזרה לא"ק , להעלאת הניצוצות שנפלו לבי"ע 

וגם  צוניות דמ"ה בין ע"ב וס"ג דא"ק ואז יוצאים אורות גם חי
"תחיית וזה למעשה אז נברא עולם האצילות.חיצוניות דב"ן ו

 של אותם הניצוצות. המתים"

 

  כ"אח מובחר. ילדצח"מ, האדם, שהוא הכהשברים שנפלו לבי"ע התחלקו 
לתרי"ג חלקים ולששת אלפים שנים החי , ואח"כ הצומח, ואח"כ הדומם. ו

)כל הבריאה היא חלק מהשבירה( ולכן עם עשית כל מצוה ומצוה, אנו 
ולאתו המקום  לוקחים את ניצוצות החלקים השייכים לאותה מצוה 

ומעלים אותה לא"ק, ונעשה כאמור זיווג מחדש, ונברא עולם ,   והזמן
 האצילות.

 

אחד עם חלקי המצוות השייכים  כל –התיקונים חייבים להיעשות על ידינו 
התיקונים  –לו. ואם לא נעשה את התיקונים הנ"ל, או חו"ח עושים עבירה 

 יעשו ע"י יסורים, לא עלינו. 

 

כאשר יתוקנו כל הניצוצות של השברים, יתקיים מה שכתוב" "ובילע 
 וזה תיקון העולם. –המוות לנצח" 
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 התיקון
 

ומשם , לישסו"ת  מזו"ן מבי"ע לזו"ו  בתחילה מעלים את הבירורים
ומשם  ,דעקודים ,למלכות ומשם ,ומשם לעתיק ,ומשם לא"א, לאו"א 

ומשם לשורשי הנקודים  ,ומשם לחב"ד  ,ומשם לחג"ת ,לנה"י דעקודים
בתוך הא"ק שבפנימיות דא"ק על גבי הפרסה ומעוררים את כל הבחינות 

מהטיבור ולמטה ,פנימיות דב"ן .ופנימיות וחיצוניות דמ"ה והם עולים 
  ורמים לזיווג ע"ב וס"ג דא"ק  ויוצאים  שמות מ"ה וב"ן חדשים.וגלמעלה. 

 

 

ספירות. כאשר שם ב"ן יוצא  10כעת יוצאים גם מ"ה וגם ב"ן, כל אחד עם 
מ"ה וב"ן  מעיני א"ק ושם מ"ה יוצא מהמצח של א"ק. זיווג זה של

במקום שהיה קודם עולם החדשים, הוא למעשה עולם האצילות )
 (.םהנקודי

 

חיבור של  חלקים של מ"ה וב"ן ביחד, יוצר את הפרצופים, כאשר כל  אחד 
 10-ה.. וכן חלקים מספירות של מ"ה  10-מן הפרצופים  לוקח חלקים מה

 ספירות של ב"ן.

 

שיצאו מעיני א"ק )ע"ב דס"ג(,  המלכים( היתה מהאורות היות והשבירה )
שם גם צריך להעשות התיקון, שאנו מעלים חזרה. התיקון נעשה ע"י זיווג 

 של ע"ב דע"ב וע"ב דס"ג.
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 חלוקת מ"ה וב"ן

 

 

הפרצופים נעשים משילוב חלקים של מ"ה וב"ן, שכאמור יצאו כל שם  עם 
 10-ספירות וגם כל ספירה וספירה בפני עצמה, היתה מחולקת ל 10

 ספירות.

 

 פרצוף עתיק

 

של מ"ה וכן את החלקים הבאים הכתר פרצוף  עתיק לקח את כל ספירה 
 משם ב"ן:

 

 ספירות ראשונות של הכתר דב"ן( 5ה"ר דכתר )

 ספירות ראשונות של החכמה דב"ן( 3ג"ר דחכמה )

 ספירות ראשונות של הבינה דב"ן( 4ד"ר דבינה )

 כתרים של חג"ת נהי"מ דב"ן( 7ז"ך )

 

 פרצוף אריך אנפין

 

ספירות  5דמ"ה וה"ת דכתר דב"ן ) החכמהפרצוף אריך אנפין לקח את 
 תחתונה מהכתר דב"ן(.
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 פרצוף אבא

 

 פרצוף אבא לקח כתר וחכמה דבינה של מ"ה וכן  חג"ת נה"י דחכמה דב"ן.

 

 פרצוף אמא 

 

ג"ת ] –דבינה דב"ן וחמש תחתונותפרצוף אמא לקח בינה דבינה דמ"ה 
 נה"י(.

 

 ]ישראל סבא[, צוף יש"ספר

 

 פרצוף יש"ס לקח ו"ק דבינה דמ"ה, ומלכות דחכמה דב"ן.

 

 פרצוף תבונה

 

 פרצוף תבונה לקח מלכות  דבינה דמ"ה ומלכות דבינה דב"ן

 

 זעיר אנפין[. פרצוף ז"א

 פרצוף ז"א לקח כל חג"ת נה"י דמ"ה.
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 ]נוקבא[. פרצוף נו"ק

 

 מהכתרים(.פרצוף נו"ק לקח חג"ת נה"י דב"ן )חוץ 

 

 פרצוף יעקב

 

 פרצוף יעקב לקח כל המלכות דמ"ה.

 

 פרצוף רחל

 

 פרצוף רחל  לקח מלכות דב"ן )חוץ מהכתר(.
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 חלוקת מ"ה וב"ן

 

 ה"י"ס אור מ 

 

        

 ן"י"ס אור ב         

 

 כל הכתר דמ"ה

 

 עתיק

 ה"ר דכתר

 ג"ר דחכמה

 ד"ר דבינה

 כז"

"י הכתרים של חג"ת נ 7)
 (דב"ן

 

 

 ה"ת דכתר דב"ן א"א כל החכמה דמ"ה

      

 אמא אבא

 ב"ן מ"ה ב"ן מ"ה

כתר וחכמה 
 דבינה

חג"ת נה"י 
 דחכמה

ג"ת נה"י  בינה דבינה
 דבינה
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 תבונה יש"ס

 ב"ן מ"ה ב"ן מ"ה

חג"ת נה"י 
 דבינה

מלכות 
 דחכמה

 מלכות דבינה מלכות דבינה

 

 נו"ק ז"א

 מהכתרים דב"ןחג"ת נה"י חוץ   כל חג"ת נה"י דמה

 

 רחל   יעקב

 מלכות חוץ מהכתר דב"ן כל המלכות דמ"ה

ל בין דיבור למעשה. דיבור זה פנימיות בעת תיקון העולמות יש הבד
העולמות ומעשה זה חיצוניות העולמות. מצוות שיש בהם דיבור כגון: 
תפילה, תורה וכו', מתקנות את פנימיות העולמות. ומצוות שיש בהם 

גם מעשה כגון תפילין, לולב, ציצית וכו' מתקנות את חיצוניות העולמות. 
ילין,ציצת,וכו' [ הם בחיצוניות הברכות של מיצוות מעשיות ] כגון,תפ

ע"י תרי"ג המצוות יש לנו אפשרות לתקן את כל הבירורים, כל העולמות . 
אחד לפי שורש נשמתו ומעלתו והזמן והמקום והאיכות שבה נעשית 

 המצוה.
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 דרוש הדעת
נקודות מעיני א"ק, השאירו בצאתם רושם בעולם  10כאשר יצאו 

צריכים לעמוד חזרה במקומם. מהכתר  האצילות )העתידי(. הפרצופים היו
צריך להיות פרצוף אריך, מהחכמה והבינה פרצופי אבא ואמא ומהחסד 

לכות צ"ל פרצוף נוק' דז"א. אבל בפועל זה לא מהפרצוף ז"א ומ  -ועד יסוד 
 מה שקרה.

 

 הם שלמעשה שלושה קבוצות: לפני דרוש הדעת הי"ס

 תר.כ  .א
 ח.ב.ד.  .ב
 ו"ק  .ג

 

 כל אחת מהן לשלושה חלקים :הקבוצות הנ"ל, התחלקו 

 

 התחלק לשלושה כדלקמן: הכתר

 פרצוף עתיק.  -חכמה  .א
 פרצוף נוק' דעתיק. –בינה  .ב
 פרצוף אריך ונוק'. –דעת  .ג

 

 . התחלקו כדלקמן:ח.ב.ד:  ה

 פרצוף אבא –חסד  .א
 פרצוף אמא –גבורה   .ב
 פרצוף ישראל סבא ותבונה. –תפארת  .ג
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 התחלק כדלקמן: הו"ק

 

 פרצוף ז"א –נצח  .א
 פרצוף נוק' דז"א –הוד  .ב
 פרצוף יעקב ורחל –יסוד  .ג
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 : ןהכתר התחלק כדלקמ          

 
 רוח                                  נשמה                   
 קדעתי  'נוק                     עתיק         

                                                           ב                                         ח           נשמה  
           נפש                                        

 'אריך ונוק                      
 ד                              

             
            
 החב"ד התחלקו כדלקמן :        

 
  רוח                                    נשמה       
 אמא                               אבא       

                                        ג                                   ח           רוח 
                         נפש                               

 ישסו"ת                                                    
  ת                         

    

 הו"ק התחלקו כדלקמן:              

 נשמה                                          רוח        

 "א                                       נוק' דז"אז           נפש

 נ                                                 ה           

 יעקו"ר                               

                                    

 בדרוש הדעת, אין כתר ואין מלכות. 
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הכתר .ד. של הכתר וזה שורשי המוחין שלבמקום לקרוא כתר, נקרא ח.ב
 –נוק' דעתיק, דעת  –עתיק, בינה  –)כמו המוחין שבתוכו(, והם: חכמה 

 אריך ונוק'.

 

 –רות מתחילות מהחכמה ולא מהכתר. הכתר יבספר היצירה כתוב שהספ
הכוונה לגולגולת עצמה. ח.ב.ד. הם המוחין שבגולגולת. אז השאלה מה 
יותר גדול: כתר או ח.ב.ד.? אם הגולגולת הוא כתר ששומר על הח.ב.ד. 

.ד. יותר חשוב מהכתר, והרי יודעים שהכתר )המוחין שבתוכו(, יוצא שח.ב
חשוב יותר? וזה לא מסתדר עם ההסבר הנ"ל, כי הכתר בודאי גדול יותר 

 מהחכמה והבינה לאין קץ!

 

ורשם בכתר ואותם מוחין כי המוחין הם ח.ב.ד., אבל ש - התשובה היא 
הוא  כאןין הנקראים ח.ב.ד.    הח.ב.ד. שם לאין קץ מהמוחילודשבכתר, ג

 הארה משורשי המוחין  שבכתר.רק 

 

תלוי באיזה מקום, או באיזה  –אפשר לומר כתר ואפשר לומר ח.ב.ד. 
 בחינה אנחנו מדברים.

 יש שלושה חלקים:

 , שהוא הכתר,  שהוא שורש המוחין ח.ב.ד.הגולגלתא .א
 

 שהם ח.ב.ד. המוחין .ב
 

 שהוא ו"ק.גופא  .ג

 

 הדעת   ונוק'. עתיקנקראים:  חכמה ובינה,שורשי המוחין של הח.ב.ד.,  
 .שורשי המוחיןהם  וח.ב.ד. שבכתר אריך ונוק'נקרא 
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, הם הנקראים אבא ואמא המוחין שהם ח.ב.ד., שהם תחת הכתר
 חג"ת. להם  נקראח.ב.ד.,   נושלכתר קרא  בגללוישסו"ת.  

 

ונוק' ויעקב ורחל, שהם למעשה חסד עד מלכות. ומאחר  .ז"אהוא   הו"ק
 להם  נה"י.נקרא ל: ח.ב.ד.  חג"ת,  קראנוש 

 

 משתנה כדלקמן: לאחר התיקון יוצא כי מקום י'"ס 

 נשאר במקומו, א"א )אריך אנפין( -כתר  

 חסד –מכסה את זרוע ימין  –חכמה 

 גבורה –מכסה את זרוע  שמאל  –בינה 

 ז"א –מכסה את התפארת מהחצי  התחתון  -ו"ק  

 .נוק' –[נשארת במקומה )עטרת היסוד   -מלכות 

 

שאבא ואמא ירדו ממקומם הראשון, שהם בחכמה ובינה.  בהמהרח"ו כות
אבל הרש"ש אומר שלמעשה הם לא ירדו, כי לפי דרוש הדעת, זה אבא 

הם שב ואמא וישסו"ת. הם למעשה לא השתנו, אלא רק השתנו השמות
; שונות, מדבר על מצב רוחני אחרבצורות  ביחס לח.ב.ד.  וכל עמידת י"ס 

 או בעולמות שונים, או בזמנים אחרים.
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 התיקוןהמשך 

 
לאחר שבירת הכלים, השברים נפלו לעולמות בי"ע. אולם האורות נשארו 

 למעלה ע"י שנעשה התארכות כלי  כח"ב.

 

 הכתר התארך, ולתוכו נכנסו אורות; דעת, תפארת, יסוד ומלכות.

 

 ולתוכה נכנסו אורות חסד ונצח.החכמה התארכה 

 

 הבינה התארכה ולתוכה נכנסו אורות גבורה והוד.

 

. לאחר  שהכח"ב  בח"כנמצא שהשברים היו בבי"ע  והאורות שלהם ב
חזרו  למקומם, גם האורות של שבעת הכלים שנשברו, עלו יחד איתם.  

 לאחר מכן, שבעת האורות עברו לבינה, שהיא אם הבנים.

 

י שיעלה מ"ן, המאציל עצמו העלה מ"ן, וכך גם הכלים עלו בגלל  שאין מ
 הכליםו  חג"תלמעלה. אבל  לא התחברו עם האורות, כי האורות היו ב

 "י.בנה

 

מבחינת  תלת  כלילן  , ת"גחעלה ל אח"כ הכלים עלו, כמו בעיבור והנה"י 
 בולטת החוצה, מבחינת פסיעה לבר.   והמלכות בתלת 
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רומזת לבינה,  וכעת   שהם בעיבור, הם בחינת הרגל       ההאות   

 הראשונה שבשם הויה. לאחר כתיבת האות       ההשמאלית של האות     
 , הם יוצאים.  ו

 

כאשר עלו האורות למעלה, עלו גם שברי  הכלים לאצילות,  אבל לא 
 נתחברו עם האורות.

 

ניהם ישבו בתוך הכלים של חסד ונצח עלו דרך קו ימין שבאצילות וש
 ספירת נצח שבאצילות.

 

הכלים של הוד וגבורה עלו דרך קו שמאל שבאצילות וישבו בספירת הוד 
 דאצילות.

 

הכלים של דעת ותפארת עלו דרך קו אמצעי ועמדו במקום היסוד 
 דאצילות.

 

הכלים של יסוד ומלכות, עלו מבריאה לאצילות ועמדו במקום מלכות 
 דאצילות.

 

היו כלולים תלת בתלת והמלכות עימהם, ולא היה  נמצא שגם הכלים
כולם היו  מרחק יותר משלוש ספירות ריקניות, שהם חג"ת, והאורות 

 בבינה, כאמור לעיל.
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יום, כיצירת    40הכלים לא עלו בבת אחת  ביחד, אלא רק כשיעור של  
 הולד.

 

 זו העלאת מ"ן. –העלאת האורות למעלה 

 

 .עלו חסד ונצח –ימים ראשונים  10

 .עלו דעת ותפארת  -"     שניים         10

 .עלו גבורה והוד  -"      שלישיים    10

 .עלו יסוד ומלכות -"      אחרונים      10

 

לפי "מבוא שערים",  כתוב שכל בירור יכול לעלות רק מדרגה אחת )מנפש 
ב וס"ג לרוח(. בשער ב' ב"מבוא שערים" הוא אומר שהאורות עלו עד ע"

 דא"ק, וזה הרבה יותר מפרצוף אחד.

ה"שמן זית זך" מתרץ, שכלים יכולים לעלות רק מדרגה אחת, אבל אורות 
 יכולים לקפוץ כמה מדרגות ביחד.

 

הרש"ש אינו מסכים לתרוץ זה ואומר שגם האורות וגם הכלים , עלו לע"ב 
לים וס"ג דא"ק. כי לדעתו אין חילוק בין אורות לכלים וגם הכלים יכו

 לעלות כמו האורות.

 

 10לאחר העלאת האורות בפעם הראשונה, ומהזיווג של ע"ב וס"ג, יצאו 
מעיני הספירות יצאו,רק המלכויות של וספירות.  10-אור ב"ן בספירות 

הספירות  נשארו ולא יצאו. לכן גם בזמן התיקון  9-שאר הואילו  א"ק,
כאמור, ג"ר ]שלהם.  ספירותה 9את עולות ניצוצות של המלכויות, לפגוש 
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תחתונות נשברו ונפלו לעולמות  7-כתר, חכמה ובינה, לא נשברו ורק ה
 [.בי"ע

 

כאשר נעשה התיקון, שברי הכלים של המלכויות עולים דרך מלכות 
 9-הנקודים, לנה"י דנקודים, לחב"ד דנקודים ולא"ק. שם הפוגשים את ה

 לא יצאו(.שספירות עליונות  9ספירות שלהם )

 

ספירות וגם שם מ"ה  10-התיקון, יוצאים שם ב"ן חדש, עם כל הלאחר 
ספירות. שם ב"ן יוצא דרך עיני א"ק ושם מ"ה יוצא דרך  10-חדש עם כל ה

מצח דא"ק. שני השמות ביחד, בונים את עולם האצילות. עולם האצילות 
 זה התיקון והוא באותו מקום שבו היה עולם הנקודים בזמן השבירה.

 

 100הספירות. סה"כ   10-לכויות,  כל אחת מהן היתה מכאשר יצאו המ
ספירות. סה"כ יש כאן  10-ניצוצות וגם  כל אחת מהניצוצות הללו, היתה מ

ספירות", כי חזרו  10זה נקרא "תשלום  –ניצוצות. כאשר הם חזרו  1,000
ספירות שלהם, שכאמור בונים את  9-והתחברו עם ה 10-הרבה יותר מ

 עולם האצילות
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 אמא  וישסו"תאבא  
 

פרצופים; אבא, אמא,  4בשער אריך,  הרב מסביר למה יש 
 ישראל סבא ותבונה.

 

אבא  –יש יסוד דעתיק ומלביש עליו אריך ומלביש על אריך 
ואמא. אבא ואמא מלבישים את אריך, אבל ביחס לעתיק, 

 היטבור שלהם )הלב(, נמצא בדיוק מול היסוד של עתיק.

 

 

 

 אריך                                      עתיק         

    

     

 

 יסוד   

 

 

 אמא       אבא              

 תבונה    יש"ס    

 

כאשר השפע יורד ביסוד של עתיק, הוא יוצא מן היסוד בגלוי, 
אבל לצדדים שלו הוא משפיע בסיתום, דרך מחיצות היסוד. 
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קטן יותר מן השפע היוצא השפע  היוצא דרך המחיצות, בודאי 
 בגלוי, ישר מן היסוד.

 

אבא ואמא שהם בחלק העליון של החזה, מקבלים את ההארה 
מן היסוד בסיתום, ואילו  ישסו"ת, שהם בחלק התחתון של 
החזה )באזור הבטן(, מקבלים את ההארה והשפע מן היסוד בגלוי 

 ישר וללא מחיצות. –

חסדים לאבא  2.5תן גבורות. הוא נו 5-חסדים ו 5 ישליסוד 
גבורות  2.5 היסוד נותן כןוחסדים בגלוי ליש"ס.  2.5-בסיתום ו

 גבורות לתבונה. 2.5-בסיתום לאמא, ו

סוגי פרצופים; כי כל אחד מקבל שפע אחר  4דבר זה גורם שנהיו 
 ובצורה שונה. לכן לכל פרצוף יש שם נפרד.

 

)נבקע( כאשר יש העלאת מ"ן והארה גדולה ליסוד, הוא נפתח 
ויוצאת ממנו הארה גדולה, כי אין מחיצות, כי הם נבקעו ואז 

פרצופים; אבא  2 רק כולם מקבלים הארה גדולה בשווה. ויש
לשני  התאחדו,אלא , או"א וישסו"ת  סו"ת.שישאין   לא]ואמא, 

 פרצופים[ אבא וי"ס פרצוף אחד. ואמא ותבונה פרצוף אחד.

נבקע ואז  ,כאמור, יש עתיק כאשר יש מוחין דגדלות, יסוד ד 
כאשר יש מוחין דקטנות, אזי   .וישסות ביחד פרצופי אבא ואמא

ישסו"ת, כי ההשפע מתחלקת  פרצופי גםו פרצופי או"א יש
 בסיתום ובגלוי.

 

לקח את כל הכתר  עתיקבעת חלוקת מ"ה וב"ן בין הפרצופים, 
"ר דכתר. ג"ר דחכמה, ד"ר דבינה ב"ן הוא לוקח את המדמ"ה, ו

 ז"ת דב"ן(.  כתרים 7דכתר )וז"ך 
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לקח משם ב"ן  את הו"ק  ואבאלקח ג"ר דחכמה  עתיק כאמור,
בחסד, כי,  ב"ןמשם  מתחילנה"י(. פירושו, שאבא   -)חג"ת  

הם בעתיק(. זה  –כאמור,  ג"ר דחכמה )כתר,  חכמה, בינה 
שנאמר בזוהר: " אבא אחיד ותליה בחסד". שאבא מתחיל בחסד 

 ב"ן[. ]בשםחסד של החכמה. –

 

ספירות ראשונות של  4היות ועתיק לקח גם את ד"ר דבינה  )
דבינה, היא מתחילה בשם ב"ן  תה"-לקחה את ה ואמאהבניה(, 

בגבורה. וזה שנאמר בזוהר "אמא אחידה ותליה בגבורה" גבורה 
 דבינה  דב"ן.

 

 5ספירות, אפשר לעשות מהם  10למרות שתמיד אמרנו, שיש 
 פרצוף  אחד.ספירות, וכל ספירה היא 

 אריך –הכתר 

 אבא –חכמה 

 אמא  -בינה   

 חסדים וגבורותמתחלק ל    -דעת 

מידות הנקראים ז"א. בהתחלה הם היו  10דעת וחסדים כוללים 
 מידות. 6רק 

( ים וגבורות. החסדים זה הו"ק )ז"אהדעת מתחלק לחסד
 זה מלכות )נוק'(. -והגבורות  

 

נרמז בקוץ היוד, אפשר לומר היות והכתר אין לו אות, והוא רק 
פרצופים: חכמה, בינה, חסדים וגבורות )אבא, אמא,  4שיש רק 

 ז"א ונוק'(.
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עיקר הפרצופים הם חכמה, בינה ודעת )שכאמור מתחלקת 
 לחסדים וגבורות(. 

 חכמה וחסדים דדעת,  –חצי ימני לקח  אבא

 בינה וגבורות דדעת.               –חצי שמאלי לקחה אמא 

 כ                                       

 ב                               ח                      

                                     

 ד                                    

 

 'נוק         ז"א                                                 

 גבורות       חסדים                                            

נכנסו האורות  בעת שבירת הכלים, התארכו כלי הכח"ב ואליהם
ח"ב חזרו למקומם, כל כשל שבעת הכלים שנשברו. אחרי שה
 האורות עברו לבינה, שהיא אם הבנים.

אח"כ עלו גם הכלים של הזו"ן, לנה"י דאצילות והיו שם בבחינת 
 ת כלולים בתלת )כל הו"ק היו במקום אחד(.תל

 

 חסד ונצח היו במקום נצח דאצילות.

 גבורה והוד היו במקום ההוד דאצילות.

 תפארת היו במקום יסוד דאצילות.דעת ו

 ומלכות היו במקום מלכות דאצילות יסוד
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 שער אריך
 

 

כד סליק ברעותא למברי עלמא, הוא ברא את הג"ר דעתיק והם 
להעלות את יהיה להם ו"ק, אבל אדם אין להעלות מ"ן, שרצו 

 סליק וברא את ג"ר דא"א ותיקנם.  כד בירורי הו"ק דעתיק,

 

 והעלו אותם לג"ר דעתיק, ג"ר דא"א ביררו את ו"ק דעתיק,
 ונתקנו.

 

שהוא או"א שיברר אותם.  כי אין אדם, ו"ק דא"א עדיין אין,
 ותיקנם דאו"א,ברא  ג"ר  לכן, כד סליק למברי עלמא,

וג'ר  דא"א  והעלו אותם לג"רג"ר דאו"א בררו את ו"ק דא"א 
 תיקנום.דא"א  

 

 ו"ק דאו"א עדיין אין ,כי אין אדם שיברר,שהוא זו"ן.

 

 כד סליק וברא ג"ר דזו"ן.

 

וג"ר  והעלו אותם לג"ר דאו"א, , ג"ר דזו"ן ביררו את ו"ק דאו"א
  ואז ניברא אדם הראשון.  דאו"א תיקנום,
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במשך ואדם חטא בעץ הדעת והפיל את כל המבנה שנאמר לעיל. ה
שנה צריך לתקן את הפגם של האדם הראשון ורק אח"כ  6,000

 נגיע למקום שבו היה לפני החטא.

 

נוצרו חמישה פרצופים , כאשר הפרצוף  מ"ה וב"ן שמותהמ
העליון לוקח  משמות מ"ה וב"ן את החלקים המובחרים  שבהם 

 ומעביר לפרצוף שמתחתיו את הנותר.

      

לקחו את החלקים המובחרים של מ"ה וב"ן והיזדווגו   עתיק ונוק'
 לאריך ונוק'. –מינה וביה והוריד את שאר החלקים של מ"ה וב"ן 

 

יה לקחו את החלקים שלהם והיזדווגו מינה וב אריך ונוק'
 לאבא ואמא. –והורידו את שאר החלקים של מ"ה וב"ן 

 

לקחו את החלקים שלהם והזדווגו מינה וביה והורידו  אבא ואמא
 את שאר החלקים  של מ"ה וב"ן לישסו"ת.

 

לקחו את החלקים שלהם  והזדווגו מינה וביה והורידו  ישסו"ת
 לזו"ן. –וב"ן  האת שאר החלקים של מ"

 

לקחו את החלקים שלהם והזדווגו מינה וביה ואז נברא  זו"ן
 האדם הראשון.
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לקח משם ב"ן את חמישה ספירות  עתיקבעת חלוקת מ"ה וב"ן, 
 ראשונות של הכתר )כתר, חכמה, בינה, חסד וגבורה(.

 

)תפארת, ממ"ה לקח את החמישה התחתונות של הכתר  א"א
 נצח, הוד, יסוד ומלכות(.

 

לקח  ואריךשבירה או פגם  לא היתהשל הכתר של ב"ן,  ה"ר-ב
 בהם  שבירה.  שהיתהמן החלקים 

 

כזכור, כאשר עלו האורות למעלה מהטיבור ואח"כ ירדו, זה היה 
 סיבות: 3-אור חדש מ

 

 חיצוניות דב"ן לא ירדה. .א
 היה זיווג בע"ב וס"ג דא"ק ויצא אור חדש. .ב
 זה נקרא אור חדש. –כאשר האור עלה וירד  .ג

 

לא היה פגם כלל, לכן עתיק ונוק' דילא  קעתימאחר ובחלקים של 
נתערבבו לגמרי והיו מעורבים זה בזה  )ולא כמו אריך(, אלא 
שניהם בימין ושניהם בשמאל. וזה שכתוב בזוהר: "אין שמאלה 

בחינת הזכר כי  ", כי אי אפשר להפריד ביניהם.ישאדבעתיקה ק
 ופן שונה מן האחרים,באוהנקבה שבו הוא 

 

, פירושו: בין צד ימינו ובין צד שמאלו שתי בחינות פנים בעתיק 
. שני פניםפנים וב"ן מצד אחד יש בו בחינת פנים.  מ"ה מצד  –

 לזה. חילוק נפלא מאד שאין בעתיק שניהם בפנים ואחוריהם זה
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אחור, רק פנים. מה שאין כן בשאר הספירות, שיש להם גם פנים 
 ור.וגם אח

 

עומד בצד ימין מ"ה ובצד שמאל ב"ן ושני הפנים הם בצד  באריך
 אחד ושני האחוריים הם מצד שני. יש בהם מבחינת פנים ואחור.

 בהתלבשות עתיק באריך, המצב כדלהלן:

 כח"ב דעתיק מגולה.

 

 חג"ת דעתיק מולבש בכח"ב דאריך.

 

 ירדו לבריאה בסוד דדי בהמה.פרקים תחתוניים 

 
 .הוא  יהיה בכתר דאריךהחסד דעתיק 

 

 דעתיק תהיה בחכמה דאריך.הגבורה 

 

 דעתיק תהיה בבינה דאריך. תפארת

 

 דעתיק מולבש בחג"ת דאריך.נה"י 

 של נצח והוד מולבשים על חסד וגבורה דאריך. פרקים ראשוניים

 של נצח והוד מולבשים על נצח והוד דאריך. פרקים אמצעיים
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כי היא לא יכלה לעמוד באור הגודל  – באריך הבינה ירדה לגרון
 אבל בינה דז"א,, כי היא סוד הדינים. גרוןשל עתיק, ולכן ירדה ל

לא ירדה לגרון דז"א, כי אחרי שבינה דאריך צמצמה את האור 
הגדול, אז בינה דז"א יכלה לקבל את האור ולכן לא ירדה לגרון 

 דז"א.

 

חד: כתר, אחרי שהבינה ירדה לגרון דאריך, הם עומדים בקו א
חכמה ובינה בקו ישר ולא סגולתא. נשאלת השאלה" איך חג"ת 
 דעתיק יכולים להתלבש באריך, כאשר חג"ת עומדים בסגולתא

 ובאריך עומדים בקו ישר. 

]המלביש הוא לבש.תש הולך לפי המילבמהיא כי ההתשובה 
החג"ת דעתיק,  הולך לפי הכח"ב  העליון המתלבש הוא התחתון[.

 .הולך לפי התחתון( דאריך )העליון

 

המאציל הוא אור אין סוף פשוט, שאי אפשר לדבר בו. אבל כאשר 
המידות שלו, כגון: רחום,  להוא מתלבש במידותיו, אפשר לדבר ע

 חנון, וכו'.

משל לאדם שעומד מחוץ לבית ורואה חלונות בצבעים  שונים וכל 
לתוך חלון בצבע אחר. כי החלונות צבועים, אבל כאשר הוא יכנס 

הבית פנימה, יראה שכל האור בבית, הוא אור אחד לבן פשוט. 
 רק צבעי החלונות גורמים לראות מבחוץ צבעים שונים.

סוף. אם הוא לא היה מתלבש -עתיקה דכל עתיקין,  הכוונה לאין
בספירות, אי אפשר היה להשיגו כלל. אבל כאשר הוא מתלבש 

רחמים.  –סד במידותיו, אפשר להגדיר אותם, כגון: ספירת ח
 דין, וכו'. –ספירת גבורה 
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כדי שאפשר יהיה לקבל אותו, התלבש בספירת הכתר, ואז יש כח 
 בתחתונים לקבל אותו.

 

,  אכאשר המאציל מתלבש בתלת ראשין, הוא נקרא עתיקא קדיש
, הוא הא"ס נמצא כי עתיקא  קדישא או עתיקא דכל עתיקין.

 תחיל עתיק(.עצמו, התלבש בא"ק מן הטיבור ולמטה )שם מ

 

בתורת הערכין, כל פרצוף הוא  ביחס לפרצופים אחרים, כגון: 
ובן, האבא הוא אבא ביחס לבן, אבל הוא בן -אבא-אם יש סבא

ביחס לסבא והוא גם סבא ביחס לנכד שלו. גם הספירות, אם יש 
והוא לגביהם  –רק אריך ואו"א, אז או"א הם זו"ן ביחס לאריך 

 אבא ואמא.

 

 

 דא לגו מין דא ודא לעילא מין דא. יש תלת ראשין

 

 עתיק –רישא עילא 

 גולגלתא –רישא תנינה 

 מוחא סתימה –רישא תליתאה 

מוחא סתימה בתוך  החכמה בתוך הכתר,דא לגו מין דא: 
 הגולגולת.
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שלושתם ביחד  עתיק שחופף על שניהם, –דא לעילא מין דא 
מוחין . הכתר הוא גולגלתא והחב"ד הם אעתיקא קדישנקראים 

 שבתוך הגולגלתא.

 

 עתיק -מתלבש בראש הראשון, שזה רישא עילאה   אין סוףאור 
ומשם הוא עובר רישא  גולגלתא –ומשם הוא עובר לרישא תנינה 

 לראש שמתחתיו. מסך כל ראש הוא מוחה סתימאה. –תליתא 

 

סדר הנאצלים: כח"ב, חג"ת, נה"י, ט"ס נעלמות מאד. מעל ט"ס 
 הראש העליון שבתלת ראשין. –אלו, יש רישא דלא אתידע 

 

נוקבא דעתיק. מתחתיו גולגלתא ובפנים  –רישא  דלא איתידע 
 מוחא סתימא.

 רישא דלא אתידע, מתלבש בגולגולתא ובמוחה סתימא.

 אריך זה גולגלתא ומוחא.

 

 בתוך תחתון להאיר לו. כל עליון מתלבש

 

הגולגלתא שני הראשים התחתוניים  מתוך השלושה ראשים הם 
, שהם שתי ספירות ראשונות כתר וחוכמה דאריךוהם  והמוחא
 של האריך. 9-מתוך ה
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שתי הבחינות הראשונות מתחלקות לשלושה חלקים והם: 
 והם מתחת לרדל"א. אגולגלתא, אוירה ומוח

 

 ואלו הם: – פח, גט, כערסימנם:  שאר שבע הספירות של אריך

 

 חסד                                               ולגלתאג .1
 גבורה      ]מוחא סתימאה[    לא דבדולבחאט .2
 תפארת                                     רומה דאויראכ .3
  ו"הנ                             אוזניים[ ] מר נקאע .4
 יסוד    ]מצח[                            עוא דרעויןר .5
 נו"ה           ]פירקין תתאין[  קיחא עילאהפ .6
 מלכות         תרין נוקבין דפרדשקא–אמוטח .7
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 דיקנא -מוחא    ,נימין –אווירא  ,  חיוורתי –גולגתא 

 

 

 

 

 

 

 

 רדל"א

 נוק דעתיק

 גולגלתא

 אוירא

 א"א מוחא סתימאה

 עתיק
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 יהחיוורת
 

בשבע מתלבשת בספירה התחתונה רק  עליונהכל ספירה 
הספירה , כי ]מחסד ועד מלכות[ ספירות תחתונות שלה

ספירות היכולה לקבל ולסבול את שלוש התחתונה לא 
 של העליונה.הראשונות 

 

שלוש ספירות ראשונות שלו מגולות )כ.ח.ב.(, ומחסד  הרדל"א
 ועד מלכות הוא מתלבש באריך  אנפין )א"א(,  באופן הבא: 

 

    – של עתיק שברישא עילאה מאיר )מתלבש( בגולגולתא החסד 
 הכתר של אריך

 

 יק מאירה )מתלבשת( בחוכמה סתימאהשל עת הגבורה

 

דין, אבל . החוכמה הם רחמים שיש בהם חוכמה של אריך
 הדינים נכפים, שלא יתפרצו.

 

 אוירההוא  –דעתיק מתלבשת בכרומה דאוירה  התפארת
, שהוא סוד הרקיע, המבדיל בין מים למים, בין כתר שבאריך

לחוכמה, שהם חסד וגבורה ומכריע בינתיים )בין גולגלתא 
 למוחא(.
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מאירים בשני אוזניים ושני עיניים )אחד פנימי –דעתיק  נצח והוד
שתי  פרקים עליונים. –עמר נקא  -(. שתי אוזניים  חיצוןחד וא

פרקים תחתונים. נצח והוד הם דינים,  –פקיחות דעינין  –עיניים 
כי הם סוף הגוף והם יוצאים בסוד השערות והזקן, שזה מותרי 

 המוח.

 צח רעוא דרעוין.ממאיר ב –יסוד 

 

  תרין נוקבין דפרדשקא. –בחוטם  המאיר – מלכות

 

וכאשר הם רוצים לצאת  חסד וגבורהשל  תולדה, הם והודנצח 
(. אובמוח אין )בגולגלתא, באוירמוחהחוצה, הם פוגעים בשלושה 

 מפגיעה  זאת יוצאים שלושה סוגי אורות והם:

 חיוורתי( ג)י" וורתייוצאים חי –פגיעה דגולגלתאהמ .א
 

 נימין( ג)י" יוצאים נימין –פגיעה באוירה המ .ב
 
 

 )י"ג תיקוני דיקנא( יוצא דיקנא – אפגיעה במוחהמ .ג

 

ובו יש י"ב חיוורתי )שבילים(  ,אריךבראש יש כמו שביל לבן 
אחת הויה -הויות מקדימה ו שתישלוש קבוצות, שמחולקים ל

       מאחורה.

 

גב, עד לאחורי ז"א )הז"א הויה מאחורה יורדת  מאחורי ה-ה
יה הו-בי דאריך(. לז"א יש רק תשע תיקוני דיקנא וה"נמתחיל מ

 משלים לז"א עוד  ארבע תיקוני דיקנא. דאריך
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 תיקון החיוורתי
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 מצח דאריך, – ביסוד דעתיק

 

 מצח אבא ואמא. – אריךביסוד ד

 

 מצח ז"א. – ביסוד דאבא ואמא

 

מקור הדינים  – מצחא דז"אתכלית הרחמים,  – מצחא דאריך
 לזווג את זו"ן. –הווין  יחודותכלית 

 

 

מצח דאריך, שהוא כאמור תכלית הרחמים  וצריך למתק  את 
ממצח דאריך למצח דז"א, דרך  שממשיכים הארההדינים ע"י 

מצח אבא דאמא )ממצח  דאריך למצח דאו"א ומשם למצח 
 .דז"א(. ע"י זה נמתקים הדינים  במצח של ז"א 

 

)קבוצות של שער,  ןהבעיה היא שמצח של אריך מכוסה ע"י הנימי
. לכן לא יוצאת הארה ממצח דאריך שמכסות את כל המצח(

 .רק בשעת עת רצון למצח דז"א

 

וגם לדיקנא  ןלנימי יביחוד, אנו ממשיכים הארה מהחיוורת
של אריך מתגלה.    ואז המצח עם הדיקנא, ןאת הנימימחברים ו

ואז  ממשיכים הארה מהבינה של עתיק, והיא חופפת על האזור 
 יסוד של עתיק.ובוטשת בהזה של אריך 
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היסוד של עתיק, מתחיל להוציא ניצוצות החוצה, והבינה של 
עתיק מכניסה ניצוצות פנימה, ומהבטישה הזאת של היסוד 

ה של והבינה, יורד אור גדול למצחה של אבא ואמא ומשם למצח
ואז הדינים יורדים ,ז"א ונמתקים הדינים במצח של ז"א, 

 ממותקים.

 

כעת, לאחר שנמתקו הדינים, הז"א יכול לפתוח את העיניים 
באריך, ולוקח משם הארה גדולה, שנקראת למעלה ולהסתכל 

ושם בחוכמה זו גנז הקב"ה את סודות  ",א"חוכמה  דעתיק
התורה,  והסודות חתומים שלושה שמות אהיה מהפסוקים: 

 "אהיה שלחני אליכם".וכן מהפסוק  "אהיה אשר אהיה",

 

  :אהיה כדלקמן-הממשכים את שמות שלושה 

 

 אהיה אחד לבינה דעתיק .א
 

 אהיה אחד למצח דאריך .ב
 
 

 אהיה אחד למצח דאבא ואמא .ג

ואנו  הויהכאשר שם אהיה מגיע לז"א, הוא מצטייר בשם 
מתפללים שהקב"ה יגלה לנו את הסודות התורה, הגנוזים 

 בשלושת שמות אהיה.

 

 

 הזמנים הטובים ביותר לעשות יחוד זה:
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 . בחצות הלילה .א
 . בליל שבת, לאחר סעודת שבת .ב
 , ועשרת ימי תשובה. כל חודש אלול .ג

 

יחוד זה, אבל בשלשה זמנים כמובן, שכל השנה אפשר לעשות 
בזמנים  הנ"ל, ההארה והמתקת הדינים מועילה לכל ישראל.

 אחרים מועיל לעצמו.

 

 

 לעשות את היחוד לכבוד  קוב"ה ושכינתא 

 

 מאירים מהחיוורת לנימים ולדיקנא שלושה סוגי הארות:

 אותיותהארת  .א
 נקודותהארת  .ב
 טעמים הארת .ג

שעל המצח דאריך  ןהנימי מאירם אלשלושה סוגי אורות אלו, 
 לדיקנא( והמצח מתגלה. ן)מחברים את הנימי

 

בינה דעתיק לא התלבשה כלל, אלא נמשך  ממנה הארה מבחוץ, 
עד מצח דאריך ושם ,כאמור, היא רואה את היסוד, דעתיק, 

 וכו'.זיווג ל הומתחי

 



 
 

  

122 
 

כפי האמור לעיל, מפגיעה של נצח והוד בשלושה  מוחין, יוצאים 
 שלושה סוגי הארות:

 

 יוצאים י"ב חיוורתי. גולגלתאבמפגיעה  .1
 יוצאים י"ב נימין. אבאוירמפגיעה  .2
 יוצאים י"ב תיקוני דיקנא. אבמוחמפגיעה  .3

 

ביחוד החיוורתי, מאירים שלוש סוגי הארות לחיוורתי ומשם 
 לנימין ומשם לדיקנא.

 

 .אותיותהארה ראשונה 

 .)ניקוד( נקודותהארה שניה 

 .טעמיםהארה שלישית 

 

נימין, ואח"כ הארת אותיות מהחיוורתי ממשיך הארת אותיות ל
 לדיקנא.

אח"כ ממשיך מהחיוורתי ניקוד לנימין ואח"כ מהחיוורתי 
 ממשיך ניקוד לדיקנא.

 

, הארה שלישית מהחיוורתי טעמים לנימין לאחר מכן
 ומהחיוורתי טעמים לדיקנא

. 
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ע"י דינים ואנו רוצים למתק אותם -במיצחה דז"א יש כ"ד בתי
 .ומשם לז"א ואז נמתקים הדינים  ו"א שממשיכים הארה לא

 

הדיקנא ואנחנו ועל הנימין  מאיריםבתחילת יחוד החיוורתי, 
והמצח של אריך  –רוצים להסיר את הנימין, שיתחברו לדיקנא 

לעורר את הבחינות של הנימין והדיקנא,  המטרת ארהיתגלה. ה
 ואחר שמעוררים אותם, אפשר לסלקם.

 

 

 .יה – יוו–י ה –יוד  –ע"ב  לושה שמותש:החיוורתי 

 

 

; שניים מקדימה ואחד מאחור. שלושה שמות הויהיש בחיוורתי  
שמות הויה אלו מצטיירים אח"כ לשמות ע"ב. בכל שם ע"ב יש 

 אותיות כדלקמן:

 

 .יםיוד 12 יש  ביחדהשמות  3-ב     שם ע"ב,בכל  ,י  אותיות  4יש 

     .יןויו  9ביחד יש   שמותה 3 -ב    שם ע"ב,  בכל ,ו אותיות 3יש 

 .יה  6השמות ביחד יש   3-ב     בכל שם ע"ב,  ,האותיות  2יש 

 .לתד  3השמות ביחד יש  3-ב    בכל שם ע"ב,     ,דאות  1יש 
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שמות ע"ב; אחד מימין, אחד משמאל  3תכוון כאילו אתה רואה 
מכל  4)י"ב יודין ואחד באמצע. אני ממשיך מהשמות ע"ב אלו 

 אוירה- של הראש השניהי"ב נימין  הארה אלשם ע"ב(.
, [הנמשכים מכח שבא מאור חוזר של נצח והוד דעתיקנימין,)

ונמצא שהחיוורתי   ,י"ב יודין דחיוורתימותמשיך ותאיר בהם 
 האירו לנימין י"ב יודין.

 

 לוקחים מהי"ב יודין קצת מכל אחד, כדי שיהיו י"ג יודין.

 פעמים אהיה, במילוי יודין  )קס"א(,   שלושבדיקנא יש שם 

 ד  היואלף  הי  י      

 ובסה"כ יש בדיקנא שלושה ווין.קס"א יש ו' אחד בשם 

 

לתיקוני דיקנא דא"א    דחיוורתי ווין ט-להמשיך להאיר מ
אשר בשם קס"א,  אשר בדיקנא וויןג עם  וויןט -ויתחברו אלו ה

 דיקנא.ויהיו י"ב תיקוני 

הויה מצד ימין שם ים  בתוך שנמצא ווין הלוקחים שלוש .א

, וביחד יש מצד ימין קס"אשבשם  ו-ומחברים אותם ל
  .וויןארבע 

 
לוקחים  שלושה ווין שבהויה מצד שמאל ומחברים אותם  .ב

 שבשם קס"א מצד שמאל, ויש עוד ארבעה ווין. ו'-ל
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אותם ויה שבאמצע ומחברים ה ווין מההשלוקחים עוד שלו .ג
שבשם קס"א שבאמצע הדיקנא, ויש עוד ארבעה  ו'-אל ה

 ו'-וממשיכים הארה מהחיוורתא ל  ווין. 12ווין, ובסה"כ 
 הכללי.

לנימין מאיר יודין לנימין ולדיקנא,  מאיר כל הזמןהחיוורתי 
 ולדיקנא מאיר ווין.

 

בסה"כ   -יש לנו שלוש קבוצות של יודין, שבכל אחת ארבע יודין 
ע"ב, ואז שלוש -. השלושה קס"א הם כמו מלבוש ליודין 12

 12קבוצות ווין מאירים לשלוש ווין שבקס"א, בסה"כ, כאמור, 
 ווין.  13ווין, ולוקחים קצת מכל ויו ומקבלים עוד ויו אחד. סה"כ 

 

ווין והארת  יודין לנימיןכל האמור לעיל, הארה של האותיות 
         לדיקנא.

           

לי"ב  נקודותג' שמות ע"ב דחיוורתי -שבן דלתיג' -להמשיך מ
 .ןנימי י"ב-יודין שב

 

 לנימה הכוללת.  נקודות עצמם דלתיןג' -להמשיך מ
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 תיקון  החיוורתי  למעשה

 

יוצאים שלושה בשלושה מוחין,  נצח והודכאמור, מפגיעה של 
 :סוגי הארות

שהם שבילים לבנים "ג חיוורתי )יוצאים י בגולגלתאמפגיעה  .א
 שבראש ובהם יש שלושה הויות שאח"כ הופכים לשלושה שמות ע"ב(.

את המצח  ה)קבוצת שער המכס י"ב נימיןיוצאים  באויראמפגיעה  .ב
 של אריך אנפין(.

 י"ב דיקנא.יוצאים  אבמוחמפגיעה  .ג

תיקון החיוורתי יוצאים ממנו שלושה סוגי הארות; גם לנימין 
 וגם לדיקנא:

 הארת אותיות .א

 )ניקוד(הארת נקודות  .ב

 הארת טעמים .ג

 שלב ראשון

 הארת אותיות לנימין,              ב. הארת אותיות לדיקנא. .א
 

 הארת אותיות לנימין:א.  

אנו רואים  בחיוורתי שלושה שמות ע"ב. בכל שם ע"ב יש ארבעה יודין 
 מהיודין לנימיןיודין. אנו מושכים הארה  12ובסה"כ בשלושה שמות, 

   יודב י"-והם מצטיירים לנו כ

            יו  היו יוד הי     יו היו יוד הי     יו היו יוד הי
 י   י    י     י        י     י    י     י  י    י     י    י     
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לוקחים קצת מכל יוד ונהיה לנו עוד יוד אחד. בסה"כ י"ג יודין 
אותיות יוד, שהם י"ב  13-)מכאן והלאה הנימין נראים בעינינו כ

 + נימה כוללת(. נימין

 י י     י    י    י     י    י     י        י    י        י   י           

 הארת אותיות לדיקנא: .ב

 

כאמור לעיל, אנו רואים שלושה שמות ע"ב. בכל שם ע"ב יש שלושה 
 ווין. 9ווין. סה"כ 

)אהיה במילוי יודין(. בכל שם קס"א  שלושה שמות קס"אבדיקנא יש 

. אנו ממשיכים הארה משלושה ווין, שלושה וויןאחד ובסה"כ  ו' יש

. וכן שבימין, שבשם קס"א ו'ומחברים אותם לאות  שבימין משם ע"ב
ומחברים שבשמאל מושכים הארה משלושה אותיות ויו  שבשם ע"ב 

ושכים הארה . וכן אותו הדבר, ממשמאל שבשם קס"או'אותם לאות 

שבשם קס"א ו' -ומאירים לשבאמצע ווין משם ע"ב  משלושה 
 .שבאמצע

 

 הי  ו יוד  הי  והי    י  ויוד  הי  והי   י  ויוד  הי  וי

 ד  היואלף הי י   ד הי ואלף הי י  ד הי ואלף הי י

 ו     ו     ו     ו     ו     ו     ו    ו         ו     ו     ו     ו       

 

דיקנא ומושכים קצת הארה ווין, שהם י"ב תיקוני  12סה"כ יש לנו כעת 
מכאן מכל אחד של הי"ב ווין ומקבלים ויו נוסף שהוא תיקון י"ג שבדיקנא )

 ווין(.בדיקנא  והלאה נראה

 ו     ו     ו     ו       ו   ו     ו     ו        ו     ו     ו     ו  
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 שלב שני

 

 נקודות  לדיקנא )ווין(ב. הארת    ( יודיןלנימין )נקודות הארת  .א

 

 הארת נקודות לנימין )יודין( .א
 

 
        אחת. בסה"כ שלושה דלתין. אנו מושכים  ד', יש אותו שם ע"בבכל            

 י"ב  יודין )נימין(.-משלושה דלתין שבחיוורת י ל הנקודותהארת 
 

 
 
 
 
  

-לנימה הכוללת )ה עצמן  דלתין     משלושהאח"כ ממשיכים הארה             
 י"ג(.

 
 

             הי ויו  הי דיו    ויו הי  הי דהי ויו הי     יו דיו

 

 

    ֱ  י   ָ                                    
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 הארת נקודות לדיקנא )ווין( .ב

 

-שבחיוורתי ל ראשונות ה'משלושה אותיות ממשיכים הארת נקודות  

 י"ב תיקוני דיקנא )ווין(.

 היויו    יה יוד  ויו  הי     יהויו  הי     יוד    יהיוד  

 

 

 ה'משלושה אותיות אח"כ ממשיכים  הארת נקודות נוספת 

 י"ג )הכולל(.-שבשמות ע"ב שבחיוורתי לתיקון ה האחרונות

 

 

 שלב שלישי

 

 ב. הארת טעמים לדיקנא )ווין(    עמים לנימין )יודין(   הארת ט .א

 א.הארת טעמים לנימין :
 

 
 י"ב נימין )יודין(.-שבחיוורתי ל דלתיןמשלושה ממשיכים הארת טעמים 
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-אח"כ  ממשיכים להאיר מהדלתין עצמם טעמים לנימה הכוללת )ה  
 י"ג(.

      
 הי  ויו  הי  דיו    הי  ויו  הי   דיו     הי  ויו  הי דיו   
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שבשמות ע"ב  ההין האחרונותאח"כ להמשיך הארה משלושה 
 (. י"ג שבדיקנא )הכולל-דחיוורתי, לתיקון ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

של האותיות, והניקוד, והטעמים  ההארותעד כאן עברו  
 מהחיוורתי לנימים ולדיקנא.

 
 

)לפאות  כעת אנו מסירים את הנימים ממצח דא"א לצדדים

 )יאירו הנימין בדיקנא(   היודין  בוויןולדיקנא( ויאירו 

 
ויאירו בהם אור נוסף גדול  בנקודות הוויןיתחברו  היודיןונקודות 

 ]מלכים לעבדים[. 
 

 טעמי הוויןשהם הזכרים ויתחברו עם  טעמים היודיןויאירו אור נוסף; 
 שהן נקבות ויאירו בהם.

 
 

שחופף עליו,  הבינה דעתיקאור  –לאחר שמתגלה המצח של אריך 
שנמצא במצח של אריך, ואז מכניס  היסוד של עתיקרואה את 

והם  החוצה אל הבינה.והיסוד ,מוציא ניצוצות  היסודניצוצות לכיוון 
 ומתגלית הארה גדולה. בוטשים אחד בשני
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ומהארה  למצח דז"אומשם   למצח דאו"אהאור הגדול הזה עובר 
ולא יורדים דינים לארץ )כל  נמתקים הדינים במצח דז"אהזאת 

 הדינים אתכפיין(.
 

להסתכל למעלה  ם של ז"איבעינילאחר שנכפין הדינים, יש כח 
מקום שבו גנוזים סודות התורה  החכמה דעתיק,ולראות את 

וחתומים שלושה שמות אהיה מהפסוקים, שבהם חתם הקב"ה את 
 סודות התורה:

 
 "אהיה אשר אהיה" .1

 "אהיה שלחני אליכם" .2

המאיר  הראשון,אהיה" אל ה" החכמה דעתיקיש למשוך את האור מן 
 בבינה דעתיק, ששם גנוז חכמה דעתיק.

 אהיה בינה דעתיק 

שבמצח דא"א, ששם  אהיה" השנימשם למשוך את ההארה אל ה"
  אנפין.גנוזה חכמה דאריך 

 אהיהמצח דאריך  

 

 

 שהוא במצחא דאו"א , ה"אהיה" השלישיומשם למשוך הארה אל 

 אהיהמצח דאו"א                              
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הויה דז"א  ושם מתגלה בשם  אאח"כ תוריד האור הזה עד מיצח

   יהוה מצח דז"א                .ב"ה

ולהתפלל ולבקש שבזכות השם הזה תתגלה לנו החכמה וסודותיה 
בהויה זו וימשך אלינו מזאת ההויה ידיעה וגילוי סודות התורה שיודיענו 

 מן השמים.
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וירמ"י או"א שעל ידי המשכת האור הנזכר שהמשכתי, תתגלה החכמה 
וסודותיה בהויה הזאת, וימשך אלי מזאת ההויה ידיעה וגילוי סודות 
התורה שיודיעוני מן השמים, ותכוין כי אלו המצחים הנזכרים הם 
בסודיסוד ודעת שהם ספירות המורות על הזיווג, לכן תכוין שעל ידי כח 

 ע"כ. יאהדונהי שהמשכת יזדווגו זו"ן   אור המצח העליון
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 ]עיבור[ בניה של ז"א
 

 יש שלושה שלבים בבנית ז"א:

 

 נה"י –עיבור  .א
 

 חג"ת –יניקה  .ב
 
 

 חב"ד –מוחין  .ג

 

טיפת אלו, יש את שלושת ימי הקליטה של הזרע. השלבים הלפני 
הזרע שהוא יוד, יש בו עשר נקודות, כי הטיפה יש בה שלושה 

וכל קוץ מתחלק שזה נה"י, וגם הנה"י נחלק לשלוש  קוצים,
וביחד עם הכולל זה עשר )יוד(.  זה הפירוש שאין  –לשלושה חלקים 

 וכאן נתקנת המלכות טיפה פחות מעשר.

 

 

גם בעיבור יש לעובר את כל האיברים, כמו לתינוק, אלא שהם 
קטנים מאד. במשך העיבור הם נגדלים בגובה ובעובי )לאורך 

בזמן העיבור, בירר האדם משבעת המלכים את ענין הנה"י  ולרחוב(.
כך נשמה -רואח רוחכך -אחר נפש,שבו.  כי בהתחלה האדם מקבל 

 למעלה כמו אילן.והוא גדל כאילן מלמטה 
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 .ה"י שלו )הכוונה הנה"י של הנה"י(תחילה מברר העובר את הנ
 הנה"י מתחלק לשלושה חלקים: ראש, תוך, סוף כלומר: פרק עליון,

פרק אמצעי, פרק תחתון )שוק, ירך וכף(. הראש, יש לו חח"ן, התוך 
 יש לו חח"ן וגם הסוף יש לו חח"ן.

 

מדובר כאן על צד ימין של העובר, אבל גם צד שמאל )בג"ה( וגם קו 
יש להם בדיוק את אותו המבנה. כל החלקים האלו  –אמצעי )דת"י( 

של הנה"י, זה של הנצח הכללי. גם כל אחד מן החלקים האלו )ראש, 
תוך, סוף(, מתחלק לשלושה חלקים ונמצא שיש לו תשע חלקים בקו 

יש ראש, תוך, סוף שמתחלקים לשלושה ימין. גם בקו שמאל )בג"ה( 
שרים ושבע חלקים, שהם סה"כ ע –וגם בקו אמצע )דת"י( יש כנ"ל , 

 כנגד כ"ז אותיות התורה.

 

מה פירוש הנה"י של הנה"י? הכוונה כי הנצח הכללי של ז"א, שהוא 
שהם  –קו ימין שלו ושיש לו, כאמור, שלוש נקודות: ראש, תוך, סוף 

נצח. שהם חוכמה  –חסד והסוף  –חוכמה, התוך  –"ן; הראש חח

 שבו, חסד שבו ונצח שבו וכולם בבחינת נצח שבו )נצח הכללי(.

 

ל משלושה: ראש, כלו –כל אחד מאלו השלושה; ראש, תוך, סוף 
 תוך, סוף.

 

שהוא בנצח הכללי של ז"א, יש חח"ן  חוכמה, –פרק ראשון 
והוא בבחינת פרק עליון של שבנצח  ושלושתם נקראים חוכמה

 נצח הכללי. 
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, שהוא החסד של הנצח הכללי, נחלק לשלושה )בחינת שני פרק
חח"ן( והוא מבחינת הפרק האמצעי של  –חוכמה, חסד, נצח 

 הכללי. שבנצח שלושתם נקראים חסדהנצח הכללי, והם 

 

שבנצח הכללי ונחלק גם הוא לשלושה  פרק שלישי, שהוא נצח
 –חח"ן –בחינת חוכמה ,חסד ,נצחחלקים; ראש, תוך, סוף 

 הכללי. נצח שבנצח נקראיםתם שלושו

 

הרי בסה"כ יש תשע בחינות בנצח דז"א. היות וז"א בעיבור נכנס 
בו רק נה"י. וכאמור לעיל, פה מדובר רק על הנצח, אבל אותו 
הדבר קורה גם בהוד וביסוד )קו שמאל וקו אמצע(. כמו שיש 
תשע בחינות בנצח, יש גם תשע בחינות בהוד ותשע  בחינות 

 כ עשרים ושבע בחינות.ביסוד. בסה"

 

 בעיבור יש שלושה נצחים:

 ראש, ישמש כחוכמה –נצח דחוכמה 

 גוף, ישמש כחסד –נצח דחסד 

 רגליים, ישמש כהוד –הוד דנצח 

 

בעיבור יש ראש, גוף ורגליים ויש בה את הבחינה התחתונה 
 ביותר של הנה"י.
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 חוכמה

 חסד

 נצח

 

כמו בציור, אלא הוא בפועל, בזמן העיבור, המצב של העובר לא 
כלומר, כל שלושת החלקים דנצח, הם  –כלילן בתלת   מבחינת תלת

ותחתיו את  הנצח דנצחאחד תחת השני ומלמעלה רואים רק את 
. יודעים שיש לו הנצח דחוכמהולמטה לגמרי, את  הנצח דחסד

אלא שהם פנימיים זה בתוך זה, כמו שרואים את  –סוף  ראש, תוך,
 העובר באולטראסאונד.

 

הנה"י העליונים של החב"ד, משמשים לתינוק כחב"ד והם המוחין 
 פירקין עליונים.של העובר. כי הם מבחינת שלוש 

 

העובר קיבל את כל הבחינות הללו מאבא ואמא. הבחינות הם 
מקביל שנמצא באבא בדיוק כמו של העובר וכל חלק קיבל מהחלק ה

ואמא )מאותה בחינה(. פירוש, אם נכנס רק נצח בכל שלב, גם 
 החלקים והשלבים. מאו"א ירדו רק נצחים. ועל כן על דרך זה כל

 

כאשר אומרים שז"א נתקן בעיבור, פירושו שהוא קיבל נה"י מאו"א 
ומכל חלק וחלק. או"א נותנים לז"א את הנה"י שלהם, ואצל ז"א 

 החלקים וזה הנה"י הכללי.זה מתחלק לכל 
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ההמשכות בכוונות הם תמיד מאותה הבחינה לאותה הבחינה. אם  
מדובר על העיבור, אז הם מקבלים את הבחינות שלהם מהעיבור של 
או"א. ואם מדובר על היניקה, הם מקבלים את הבחינות שלהם 

  מהיניקה של או"א.

 

בתלת,  כאמור, בזמן העיבור, העובר נמצא במצב של תלת כלילן
פירושו שנצח דנצח מלביש את הנצח דחסד ונצח דחסד מלביש את 

בג"ה, וקו אמצע  –נצח דחוכמה )אותו המצב קורה גם עם קו שמאל 
 דת"י(.  –

 

כל הגודל של העובר, הוא רק  מבחינת נה"י בלבד, שכל שאר 
וזה מה שנקרא תלת כלילן בתלת. זה  –הבחינות נכללות בתוכן 

, כי אפילו החג"ת לא עולים בתלת תלתאומרים תלת כלילן  שלא
בשם )לא מוזכרים( ולכן גם החב"ד שבתוכם לא מוזכרים, כי כולם 

 כלולים בנה"י.

 

ראשו בין זרועותיו וגופו  העובר שמקופל ועומד במעי אמו: דזה סו
על ברכיו ועגבותיו מכסים תחת הירכיים שלו והוא עגול ככדור, 
מקופל בשלושה קיפולים. זה מה שכתוב בספרים כי החג"ת היה 

 בפועל. בכוח ולא בפועל וכן גם החב"ד היו בכוח ולא
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 שלב יניקה –בניה של ז"א 
 

י שלו. לקחנו את כלול בנה"בר, כאמור, יש את כל החלקים הכל לעו
הנה"י וחליקנו אותו לשלוש ויש לו נה"י דחב"ד, נה"י דחג"ת ונה"י 

רגליים(.  –גוף  –ונמצא שיש לו גם חב"ד, חג"ת ונה"י )ראש ,דנה"י 
נה"י. בעיבור יש  –יש לו את כל הבחינות, אבל הכל מבחינת עיבור 

 לו את הנה"י הכללי וביניקה הוא מקבל את החג"ת הכללי.

 

 יש חמש בחינות: עור, בשר, גידים, עצמות ומוח שבעצמות. בעובר

 

 )מקיף את הכל ונעשה כמו בית(שם ב"ן     מלכות,  –עור 

 שם מ"ה         ז"א  –בשר 

 , בתוכו בחינת אודם )אמא(שם ס"ג     אמא  –גידים 

 אבא( –)עצמות בסוד הלובן  שם ע"ב    אבא  –עצמות 

 שם ע"ב –מוח שבעצמות 

 ב"ן -    מתלבשת בעור                נפשה

 מ"ה -   מתלבשת בבשר הרוח

 ס"ג -  מתלבשת בגידים  ההנשמ

 ע"ב -   מתלבשת בעצמות החיה

 ע"ב - מתלבשת במוח שבעצמותהיחידה 
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מוחין 
 חב"ד

 
יניקה 
 חג"ת

 

עיבור 
 נה"י

 

 חב"ד
 חב"ד

 )ראש(

 חב"ד
 חב"ד

 )ראש(

 חב"ד

 חג"ת חג"ת חג"ת

 נה"י נה"י נה"י

 חב"ד
 חג"ת

 )תוך(

 חב"ד
 חג"ת

 )תוך(

 חב"ד

 חג"ת חג"ת חג"ת

 נה"י נה"י נה"י

 חב"ד
 נה"י

 )סוף(

 חב"ד
 נה"י

 )סוף(

 חב"ד

 חג"ת חג"ת חג"ת

 נה"י נה"י נה"י

 

 

 

מוח, עצמות, גידים, בשר,  –לכל אחד מהבחינות הנ"ל )מ"ע גב"ע 
חלק  –עור( יש שלושה חלקים: פנימי, אמצעי וחיצון, כגון: העור 
 פנימי, חלק אמצעי וחלק חיצון וכן בכל שאר החלקים הנ"ל. 
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בחינה פנימית של האיברים הם חב"ד, בחינה אמצעית הם חג"ת, 
בחינה חיצונית הם נה"י. בעובר יש גם את כל הבחינות האמורות, 

 רק מבחינת הנה"י שלהם )נה"י שבנה"י(.אבל 

 

, יש שני שלבים: שלב אחד בעיבור ושלב אחד כאשר התינוק נולד
בלידה.  עם הלידה הנה"י של העובר שהיו תלת כלילן בתלת, נפתחו 

 ועמדו לכל אורכם,

  

כמו בספירות רגילות. גם השלושה של ההוד שהיו מקופלות עם 
יסוד שהיו מקופלים תחתיו )בג"ה( וגם ה –ההוד גבורה ובינה 

נפתחים וגם היסוד שהיו מקופלים תחתיו תפארת ודעת )דת"י(, 
נפתחים לכל אורכם. לא נתוספו בהם עוד בחינות, אלא הם 
התפשטו לכל אורכם ברגע הלידה )מה שהיה מקופל, נפתח עם 

 הלידה(.

 

על ידי היניקה התינוק התחיל לגדול ונכנסו בו החג"ת הכוללים של 
סוף שמחולקים   –תוך  –גם בהם יש כ"ז בחינות ראש ז"א. 

 לשלושה, כמו שהיה בנה"י. בסה"כ כ"ז בחינות.

 

 

 קיבל בחינת חג"ת. העיבור –קיבלה בחינת נה"י  היניקהכאשר 

 

אע"פ שיש נה"י ביניקה ונה"י בעיבור, הכוח של הנה"י ביניקה גדול 
 יותר ולכן בעיבור נכנס כאמור חג"ת.
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נכנס חג"ת.  בחג"ת הכללי, גם החג"ת בנה"י הכללי כנס אחרי שנ
 .ביניקהוחג"ת ונה"י  בעיבורוכעת יש חג"ת ונה"י 

 

הנה"י בגדילה, בעת כניסת המוחין, כאשר יכנס בשלב השלישי, 
 .חב"ד בנה"י הכללי, אז יכנס הכללי ד"בחב

 

 . חב"ד בחג"ת הכללי, יכנס חג"ת בחב"ד הכלליכאשר יכנס 

 

 חב"ד., הוא יהיה בחב"ד הכלליחב"ד כאשר יכנס 
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 פרצופי ז"א
 

 

החב"ד הכללי,  חב"ד, חג"ת ונה"י.לז"א יש שלושה פרצופים: 
בתוך החג"ת הכללי והחג"ת הכללי, בתוך הנה"י הכללי והם שווים 

 בקומתם )בכל אחד מהם יש את כל הבחינות(.

 

 והנה"י ,אור אמצעימבחינות  החג"ת אור פנימי,מבחינת  החב"ד
. סה"כ שלושים לכל אחד מהם עשר כלים אור החיצון.מבחינות 

ד והם, כלים. בהתחלה יש רק נה"י ואח"כ חג"ת ואח"כ חב"
 כאמור, שווים בקומתם.

 

שני ולפעמים  בעיבור, כאשר הוא  אחדלפעמים יש לז"א רק פרצוף 
הגדלות  פרצופים בשלב  שלושהולפעמים  היניקהפרצופים בשלב 

 )מוחין(.

 

בדרוש א', בשער ל', כותב המהרח"ו שיש לז"א שלושה פרצופים 
והם שווים בקומתם. במקום אחר הוא כותב שפרצוף חב"ד הפנימי 
מתלבש בתוך פרצוף חג"ת הכללי, שמתלבש בתוך פרצוף חג"ת 

 הכללי, שמתלבש בתוך פרצוף נה"י הכללי, זה בתוך זה. 

 פרצוף שני )אמצעי( .שליש אחדפרצוף ראשון )חיצוני( נה"י, גודלו 
)כפול מפרצוף נה"י( ואילו פרצוף שלישי  שני שלישחג"ת, גודלו 

בחצי מפרצוף חג"ת  וגדול ו שלוש שלישים)הפנימי( חב"ד, גדול
וגדול פי שלוש מפרצוף נה"י. נמצא שפרצוף חב"ד גבוה מכולם. 

בשליש ופרצוף נה"י נמוך מכולם )הוא רק  ופרצוף חג"ת נמוך ממנ
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וף חב"ד(. כל זה, כאמור, בניגוד למה שכתב הרב בדרוש שליש מפרצ
 א', שכל שלושת הפרצופים שווים בגודלם.

 

", דף מ"ז, עמודה ג', מתרץ את הקושיה: הרש"ש ב"נהר שלום
"הפרצוף הראשון כלול משלושתם )חב"ד, חג"ת, נה"י(. הפרצוף 
השני כלול רק משני פרצופים )חג"ת, נה"י( והפרצוף השלישי כלול 
רק מפרצוף נה"י. ולא כמו שאמרנו במקום אחר, ששלושתם 

 הפרצופים מלבישים זה את זה ושווים בקומתם.

 

אם כן מוכח שיש בז"א שלושה פרצופים הנקראים בי"ע דז"א יש 
פנימי, שלושה פרצופים, שבכל אחד מהם יש שלושה חלקים; 

 אינם הפנימי, האמצעי והחיצון של כל אחד מהם אמצעי וחיצון.
 וים בקומתם. הפנימי גדול מהאמצעי והאמצעי גדול מהחיצון.שו

 

   חג"ת                   נה"י                     חב"ד           

=========      =========      == =========  

   פנימי   פנימי   פנימי

      

  אמצעי  אמצעי  אמצעי

    

 חיצון חיצון חיצון
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נמצא שמה שכתב הרב, שהפרצופים שווים בקומתם, הוא דיבר על 
 – החיצוניים וכל האמצעיים, כל הפנימייםהפרצופים הכלליים )כל 

 שווים בקומתם(. ורק הםהם 

 

שווים בקומתם, הכוונה בתוך כל פרצוף  אינםומה שאמר שהם 
ופרצוף הפרטיים הם אינם שווים בגודלם, שהרי כל פרצוף מחולק 

 לשלוש.

 

יש בז"א שלושה פרצופים, פנימי, אמצעי וחיצון ונקראים בי"ע. וכל 
 אחד מהם מחולק לשלושה פרצופים הנקראים בי"ע.

 

 שבהם מתחיל מהחזה לז"א. העשיה )נה"י(

 

 שבהם מתחיל מהגרון דז"א. היצירה )חג"ת(

 

  שבהם מתחיל מהכתר דז"א. הבריאה )חב"ד(

 

 

פנימי, אמצעי וחיצון של העשיה )נה"י(, מלביש לבי"ע )פנימי, 
אמצעי וחיצון( של היצירה )חג"ת(, ובי"ע של היצירה מלביש לבי"ע 

 )חב"ד( 
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שורש, נשמה, גוף, לבוש, היכל  
 )ש.נ.ג.ל.ה.(

 

 

 נשמה –דהויה רוחניות של הנרנ"ח  י'אות 

 דהויה הוא כללות הגוףראשונה   ה'אות 

 דהויה הוא הלבושין ו'אות 

 היכלות( 7דהויה הם הבתים )שניה ' האות 

 

 זה הבית בו יושב האדם. –היכלות 

 

יש בעולמות פנימיות וחיצוניות וגם בפנימיות יש פנימיות וחיצוניות 
 וחיצוניות.וגם בחיצוניות יש פנימיות 

 

גם בכל עולם בעולמות אבי"ע יש פנימיות וחיצוניות. הפנימיות הם 
האדם הנמצאים בתוך העולם; הנשמה בתוך הגוף והגוף בתוך -בני

הלבוש והלבוש בתוך ההיכל )בית(. חיצוניות של העולם זה 
 ההיכלות, רקיעים, ימים, נהרות, הרים ואילנות, וכו'.

 

וניות של העולם. רק האנשים אפילו המלאכים נקראים החיצ
 שבעולם נקראים פנימיות.
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אם לוקחים את העולם, ומחלקים אותו ל: ש.נ.ג.ל.ה., המלאכים 
הם כאילו הגוף של אותו ההיכל. נשמה , גוף ולבוש יקרא פנימיות 

 והיכל יקרא חיצוניות.

 

 היכלות: שבעהיש 

 

 תפארת  –היכל הרצון 

 חסד  –אהבה  היכל 

 גבורה    –היכל זכות 

 נצח       –היכל נגה 

 הוד –עצם השמים 

 יסוד –ליבנת הספיר 

 קודש קודשים;     –ומעל כולם

 קודש = כתר, קודשים = חוכמה ובינה 

 

 מספר כללים עיקריים ללימוד עץ החיים:

 

 התכללות והתקשרות .א
 

 כלל ולא פרט( –)עובי  אורך ועובי .ב
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 שורש    נשמה    גוף     לבוש   היכל                        

 י          ע   א          ב            א"ק                           

 

 שורש               א"ק      א"ק     א"ק   א"ק    א"ק

 א          א          א       א         א               נשמה

 ב          ב           ב       ב          ב                   גוף

 י           י           י        י           י                 לבוש

 ע          ע           ע       ע          ע                היכל

 

 

דהויה הכולל, שהוא הכתר דאבי"ע. הא"ק  הקוץ של היודא"ק הוא 
שבו, תחתיו הוא  הנשמה שהיא אצילותדא"ק הוא השורש, תחתיו 

שבו,  היצירה  הלבוש שהואשבו, תחתיו  הגוף, שהוא הבריאה
שבו )זה בערך פרטיות, אבל בכולל הוא  היכל שהוא העשיהתחתיו 

 שורש לכולם(. 

 

 

 מה.אבי"ע דאצילות ונקרא נשדעליו מלביש א"ק 

 עליו מלביש א"ק דאבי"ע דבריאה ונקרא גוף.

 אבי"ע דיצירה ונקרא לבוש.דעליו מלביש א"ק 

 "ק דאבי"ע דעשיה ונקרא היכל.עליו מלביש א
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 .בתיקון העולמות, היה התכללות והתקשרות בין כל העולמות

 

 היכל    לבוש        גוף    שורש    נשמה                            

 י          ע          ב          א          א"ק                           

 עשיה   יצירה     בריאה   אצילות    שורש               א"ק 

 א         א       א       א                  נשמה               א    

 ב          ב           ב   ב                 גוף                   ב       

 י           י            י    י              לבוש                י           

 ע          ע      ע        ע              היכל                ע          

 

 

 לבוש    היכל      גוף        נשמה     שורש                     

 ו'         ה'       ה'          י'         י'     -קוץ ה               

 

אחת הסיבות לשבירת הכלים היתה שכל כלי היה גדול כחברו ולא 
סמכא -וגם שהכלים עמדו בחד, יכול היה להחזיק את יתר האורות 

ולא כמו כח"ב שעמדו בסגולתא. כל כלי אמר "אני אמלוך", שהרי 
 שר הספירות.היו מלכויות בלבד ולא כל ע

 

לפני התיקון הכח"ב התפשטו עד מקומם. לאחר התיקון הכח"ב 
התפשטו עד סוף האצילות ויתר הספירות נכללו בהם. י' ספירות 
כללו את כל עולם האצילות, עצמות וגם כלים. עצמות שלמה 
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והכלים היו קטנים ולכן נשברו. לפני השבירה כל ספירה עמדה בפני 
סמכא, בלי התלבשות ונקראו פרצוף -דעצמה, זה למעלה מזה, בח

 אחד. שום ספירה לא נתכללה בחברתה.

 

לאחר התיקון התוספו למלכויות תשע ספירות והם התחילו 
להתקשר אחד עם השני ונכללו אחד בתוך השני וגם הכלים התרחבו 
ויכלו לקבל את האור והתפשטו עד  למטה והיה קישור בין כל 

 הספירות. הספירות וכל כלי שבו כלול מכל

 

בתוך אבא ואמא, אבא ואמא בתוך זו"ן  אריךעתיק בתוך אריך, 
 וכולם בתוך המלכות כלולים ביחד.

 

יש שבירה  ויש תיקון, אבל מה קרה בין השבירה לתיקון? היו 
שינויים רבים, כי התחילו לתקן מעט מעט. כאשר נתקן עתיק, 

נתקנו גם עתיק דכל הספירות. כאשר נתקן הכתר, נתקנו גם 
 הכתרים של כל הספירות, וכן הלאה. 

      

 

 

 

                   

                         

     

 ע        י         ב          א                                 א"ק             
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 עשיה    יצירה   בריאה  א"ק  אצילות                הכולל      

 א"ק       א"ק       א"ק     א"ק    א"ק             שורש:         

 א            א            א          א א                      :  נשמה      

 ב            ב            ב    ב          ב                        :   גוף       

 י              י            י           י           י                  :לבוש      

 ע           ע           ע          ע           ע                   :היכל      

 

 

 כאשר התקשרו עולמות, שורש לא מתכלל ולא מתקשר.

 

דא"ק ישמש א"ק דאצילות, וא"ק דאצילות ישמש אצילות אצילות 
 דא"ק.

 

דא"ק ישמש א"ק דבריאה וא"ק דבריאה ישמש בריאה בריאה 
 דא"ק.

 

 דא"ק ישמש א"ק דיצירה וא"ק דיצירה ישמש יצירה דא"ק. יצירה

 

 דא"ק ישמש א"ק דעשיה וא"ק דעשיה ישמש עשיה דא"ק.עשיה 

דאצילות ישמש אצילות דבריאה ואצילות דבריאה ישמש  בריאה
 בריאה דאצילות.
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דאצילות ישמש אצילות דיצירה ואצילות דיצירה ישמש  יצירה
 יצירה דאצילות.

 

שמש אצילות דעשיה ואצילות דעשיה ישמש עשיה דאצילות י עשיה
 דאצילות.

 

יצירה ובריאה דיצירה ישמש יצירה דבריאה ישמש בריאה דיצירה 
 דבריאה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החתמה
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החתמה, מה שיש באצילות יש גם בשאר העולמות. הם החתימו 
)העתיקו אחד לשני(, רק האור שעבר פחת מעט. כל עולם ממעט את 

 שמתחתיו.האור לעולם 

 

כל העולמות אותם שמות הכלים הם באותו סדר בכל העולמות  
שווים במציאותם ואין הפרש ביניהם, פרט לכמות האור ומהות 
האור, כי כולם אלוקות ואחדות גמורה. שמות הכלים ופרצופים 
בי"ע, הם כמו כלים ופרצופים באצילות ממש, שהרי הם חותם 

 )העתק( של הכלים באצילות.

 

כל כלי ושמות הכלים שבאצילות, החתימו את שמותם ואורם 
ומבריאה החתימו ליצירה ומיצירה החתימו  בבריאה ממש העתק. 

 הכל העתק ללא שינוי, פרט למיעוט האור. –לעשיה 

 

כך אם אותם השמות  –אם יש בכלי הדעת באצילות ע"ב, ס"ג וב"ן 
 בשאר העולמות. 

 

וא ריבוע הויה. שם הכלי ה, הכתר של ז"א, שם הכלי החיצון 
 האמצעי ס"ג ושם הכלי הפנימי קס"א.

 

 שם כלי הדעת דז"א: חיצון שם ב"ן , אמצעי שם ס"ג ופנימי ע"ב.

 שמות ז"א דבריאה:

 צירופי הויה, מלבד השניים הראשונים. 10 –   כלי פנימי
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    10ראשונים(, מלבד השניים צירופי אדנות  )  - כלי אמצעי

 צרופים. 24צירופי אדנות הבאים מתוך                       

 

 10צירופים ראשוניים שיש משם אלוקים ) 10 -   כלי חיצון

 צירופים(. 120ראשונים, מתוך                      

 

כולם אדם אחד, מחשבה בלבד.  –וזו"ן , או"א  ,י"ס דאצילות, אריך
ע זאת באופן אוטומטי, כאשר אדם רוצה לעשות פעולה, הוא  מבצ

 לפי מחשבתו. הפעולה והמחשבה הולכים ביחד.

 

 –באצילות, המחשבה מתפשטת וזה שנקרא: "איהו וגרמוי חד" 
 הוא ומחשבתו אחידות  גמורה.

 

אבל הבריאה והמחשבה זה כמו שני אנשים, כמו מלך ועבדים; 
, פירוד זה [אלוקות זה אחדות גמור]צריך לומר להם מה לעשות.

 רשויות.כמה 

 

 

 

ומהנשמה פירוד.  –. הנפשין והרוחין הם פירודכל הכלים  בבי"ע
 זה אחדות. –ואילך 
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שהם הכלים.  – במוח, לב, כבדנפשין ורוחין, נרנח"י מתפשטים 
  הוא כלי לנפש. והכבד ,הוא כלי לרוח הלב הוא כלי לנשמה,המוח 

 יש עוד כלים חיצוניים; מוח, עצמות, גידים, בשר ועור.

 

שורה בלב הרוח שורה בכבד,  הנפשכאשר הנרנח"י מתפשט, 
 אין להם כלים. –והנשמה שורה במוח. החיה והיחידה 

 

יש כלים בדקות, סוג של אור  לחיה וליחידהלמרות האמור, גם 
 ".כלים רוחנייםובערך האור הרגיל, אני קורא לו "

 

כלים כאשר הנרנח"י באים לשרות בכלים )מוח, לב, כבד(, יש עוד 
 רוחניים למוח, לב, כבד שעל ידם הנפש, הרוח והנשמה שורים בהם.

 

באה לשרות בכבד, יש משהו ממצע ביניהם והוא כלי  הנפשכאשר 
 רוחני, שבו שורה הנפש. לכלי הזה קוראים "נפשין".

 

באה לשרות בלב, יש משהו ממצע בינהם והוא כלי  רוחכאשר 
 ם "רוחין".רוחני, שבו שורה הרוח. לכלי הזה קוראי

 

של או"א  בכתרא מתלבשת יבאה לשרות באדם, ה הנשמהכאשר 
והוא נעשה אצל ז"א כלי רוחני, לבוש וצלם, וזה יכנס לתוך הכלי 

בערך האורות, זה נקרא כלים ובערך הכבד   הרוחין ונפשיןדז"א. 
ורק מהנשמה  ,. גם הנפש והרוח זה עולם הפירודזה נקרא רוחניות

 ולמעלה, זה אחדות גמור )אלוקות(.
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פנימיות העולמות נתקן ע"י דיבור. חיצוניות העולמות נתקן ע"י 
מעשה )מצות מעשיות, כגון: תפילין, ציצית, מצה, וכו'(. בפנימיות 

 העולמות אין בהם שינוי כלל והם אחדות גמור.

 

 

של בי"ע, הם השמות והפרצופים  רק בחיצוניות העולמות יש פירוד.
חיצוניות העולמות ושם יש פירוד. שמות וכלים מהאצילות הם 

 אחדות גמור.

 

 שבעהרוחין ונפשין נמצאים בהיכל ליבנת הספיר. בכל עולם יש 
 היכלות וכסא.

 

,  אריך ונוק' ואו"א כח"ב הם שלושה ספירות עליונות: עתיק ונוק'
 קודשים".ויסו"ת, הם ההיכל השביעי העליון, הנקרא "קודש 

 

 

 

 הכסא., הם חוכמה ובינה –, קודשים כתר –קודש 

 

 כולל יסוד ומלכות  - ליבנת הספירתחתיהם: 
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 הוד – עצם השמים מעליו:

 נצח – : נגהמעליו

 גבורה – זכותמעליו: 

 חסד – אהבהמעליו: 

 תפארת – רצוןמעליו: 

 

שש היכלות אלו, הם ששה מעלות לכסא )קודש קודשים( ובכסא 
 מלכות דאצילות.יושבת 

 

. בי"ע דחיצוניות, זה עולם אחדות גמוראבי"ע דפנימיות, זה 
 ולכן גם השמות שם, הם שמות אחרים. הפירוד

 

בחיצוניות  דע, שכל בחינת מצוות מעשיות וברכותיהם, הם
, כי הברכה נגררת אחרי המצוה, למרות שהברכה היא העולמות

רוחנית. ובכללות הענין, כל מצות עשיה הם חיצוניות העולמות, 
כגון: תפילין, ציצית, סעודות שבת וכו', למרות שיש בהם גם חלק 

כנגד המעשה, אור  –רוחני, הם בחיצוניות העולמות; אור פנימי 
 כנגד הברכה. –מקיף 

 

זה  –כגון: תפילה, ברכה, לימוד תורה רק מה שקשור בפה, 
 .בפנימיות העולמות

 גם בחיצוניות וגם פנימיות, תלוי במה חושבים.היא המחשבה 
 לין. יהמחשבה הוא כמו נשמה לפנימיות, כגון: כוונת התפ
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המחשבה של המצוה היא גם בפנימיות וגם בחיצוניות העולמות. 
היא בחיצוניות אם עושים מצוה מעשית, גם המחשבה על המצוה, 

העולמות. אם עושים מצוה בפה, כגון: תפילה ולימוד תורה, גם 
 המחשבה על המצוה היא בפנימיות.

 

כל המושגים, כגון: כלים, אורות, מוחין הם בפנימיות וגם 
בחיצוניות העולמות, תלוי איזה מצוה עושים. כל העולמות וכל 

 הספירות כולם, יש להם בחינה פנימית וחיצונית.

 

לסיכום, כל מצוה שיש בה מעשה מתקנת את חיצוניות העולמות 
. גם כל וכל מצוה שאין בה מעשה, מתקנת את פנימיות העולמות

המושגים, כגון: פנים בפנים, אחור באחור וכדומה, יש גם בפנימיות 
 וגם בחיצוניות.

 

כל מה שנכתב שהשמות של כל הכלים זהים, זה בפנימיות העולמות 
שיש שמות שונים לכלים )פירוד(, זה בחיצוניות וכל מה שנאמר 

 העולמות.

 

 

 

 אצילות זה פנימיות העולמות ובי"ע זה חיצוניות העולמות.

 

 באצילות יש אבי"ע דחיצוניות ואבי"ע דפנימיות.
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. השמות של בי"ע תחתוניםבי"ע של בריאה, יצירה ועשיה נקראים 
 בי"ע תחתונים, זה כמו שמות של בי"ע באצילות. 

 

עשיה הם כמו שמות של ביצירה ובהשמות של אצילות, בבריאה, 
  באצילות.  שאצילות 

 

בריאה דבריאה ישמש  ועשיה ,בריאה דעשיהדבריאה ישמש  עשיה
 דעשיה.

 

מיזוג זה קורה בכל העולמות ובספירות ובפרצופים וכל העולמות 
והספירות והפרצופים נכללים זה בזה. כאשר נתקן ספירה אחת, 

 כל אותה הספירה בכל העולמות.נתקנים 

 

 

 

 

 

 מקרה המלכים בא"ק ואבי"ע
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חמש נקודות יצאו מהעיניים של א"ק. בכל אחד מהנקדות האלה, 
 היה מקרה  המלכים )ג"ר נשארו וז"ת נשברו(.

 

יכולת לתקן שם.  שלוש נקודות ראשונות גבוהות מאד ואין לנו
ובנקודה החמישית מתקנות  .הגבריםמתקנים  בנקודה הרביעית

 .הנשים

 

 חמישית.ונוק' רביעית  , ז"אשלוש  נקודות ראשונות אריך או"א

 

כאמור, חמש נקודות יצאו מעיני א"ק וכל אחת מהן כוללת חמישה 
פרצופים; עתיק, אריך,  או"א, ז"א ונוק'. בכל הפרצופים הנ"ל היה 

תיק, אריך, מקרה המלכים, שג"ר נשארו שלמות וז"ת נשברו. ג"ר )ע
 או"א( נשארו שלמים. ז"א ונוק' נשברו.

 

בי"ע ונשאלת השאלה: איך יכול לקרות מקרה גם בהשבירה היתה 
 השבירה בבי"ע? לאן שברי הכלים יכולים לרדת?

כאשר באצילות היתה שבירה, הכלים ששם נפלו לעולמות בי"ע. כלי 
לעשיה.  פנימי נפל לבריאה, כלי אמצעי נפל ליצירה וכלי חיצון נפל

אבל אם היה מקרה דומה גם בעולמות בי"ע, להיכן נפלו שברי 
 הכלים?

ג"ר נשארו שלמים  הרב )המהרח"ו( שואל: איך יתכן שבמלכות
 –שהיא גבוהה ממנה לאין ערוך  –כאשר לז"א   [וז"ת נשברו ?]

 נשברו הז"ת שלו, ואילו הג"ר של מלכות נשארו שלמות? 
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, יש אור אחד שהג"ר בכל מקום  התשובה: כי בכל נקודה ונקודה
יכולים לקבל אותו ואילו הז"ת שבכל מקום, לא יכלו לקבל אותו 

 ונשברו.

 

הספירות לא מקבלות אחת מהשניה, אלא עומדות במקביל אחת 
ליד השניה, כאשר בכל ספירה יש אבי"ע שלה והם כביכול סמוכות 

 אחת לשניה ולא אחת תחת השניה.

 

והיא לא קשורה לספירה  בפני עצמהכל ספירה  מקבלת אור 
 חכם"(.-שלפניה, או אחריה )"תורת

 

כאמור, יש חמש נקודות. שלוש מהן גבוהות מאד ואי אפשר לתקן 
שם. בנקודה הרביעית מתקנים הגברים. בנקודה החמישית מתקנות 
הנשים ויש שני זמנים שהם נפגשים: האחת בעת קיום מצות העונה 

 -רביעית וחמישית מתחברות(. גם ביום ובשניה בזמן החופה )נקודה
 כיפור עובדים בנקודה החמישית.

כאשר אנו מתקנים בנקודה רביעית וחמישית, זה עוזר לתקן גם את 
 שלושת הנקודות הראשונות.

 י אצילותשל יוד,  קוצו "ע. א"ק יש חמישה עולמות; א"ק ואבי
  .דשם הויה ו' יצירה .ראשונה דשם הויה ה' בריאה .דשם הויה

 אחרונה דשם הויה.ה' ועשיה 

 (.הויה+  י'גם בכל עולם מעולמות אלה, יש חמש עולמות )קוץ 

 אצילות, בריאה, יצירה, עשיה.א"ק, יש  לא"ק

 יש א"ק, אצילות, בריאה, יצירה, עשיה. לאצילות
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 יש א"ק, אצילות, בריאה, יצירה, עשיה. לבריאה

 יש א"ק, אצילות, בריאה, יצירה, עשיה. ליצירה

 יש א"ק, אצילות, בריאה, יצירה, עשיה.לעשיה 

 

 

שרים כך יש לנו חמש הויות, כאשר בכל אחת קוץ ביוד.  סה"כ יש ע
 חמש בחינות, שקשורות זו 

 

 

 

 

  

                

                            

 

 

 ע        ב           י          א                            א"ק           

 א"ק     א"ק        א"ק     א"ק        א"ק               י  קוץ                 

 א        א            א           א           א                    י אות   אצילות   

 ב      ב            ב                ב               ב                 האות  בריאה    
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 י          י               י           י                  י                 ואות  יצירה     

 ע           ע         ע             ע            ע                       האות  עשיה     

 

 אצילות דא"ק מתחלף עם א"ק דאצילות.

 

 דבריאה. "ק בריאה דא"ק מתחלף עם א

 

 דיצירה. "ק יצירה דא"ק מתחלף עם א

 

 דעשיה. "ק עשיה דא"ק מתחלף עם א

 

כך יש שם הויה )וגם הקוץ של א"ק( לאורך וגם לרוחב, כאשר 
 האותיות מתחלפות.

 

י"ע של הרוחב בא"ק ובי"ע  שהיו באורך, כעת נתכללו בכל א"ק וא
 ונתכללו אחד בשני.

 שבו נעשית א"ק שבאצילות.אצילות 

 

 .בריאהבריאה שבו נעשית א"ק שב
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 .עשיהשבו נעשית א"ק שב עשיה

 

 .ריאהשבו נעשית א"ק שב בריאה

 

ץ היוד של הא"ק, נעשית קוץ היוד שבאצילות ואילו קו יהאות  
 שבא"ק  ישבאצילות, נעשה 

 

]ראשונה[ של הא"ק, נעשית קוץ היוד שבאצילות ואילו  ה האות
 שבא"ק  הקוץ היוד שבאצילות, נעשה 

 

של הא"ק, נעשית קוץ היוד שבאצילות ואילו קוץ היוד  והאות  
 שבא"ק  ושבאצילות, נעשה 

 

]אחרונה[ של הא"ק, נעשית קוץ היוד שבאצילות ואילו  ה האות
 שבא"ק  הקוץ היוד שבאצילות, נעשה 

 על זה הדרך החילופים נעשים וכולם כלולים מכולם. וכן 

נמצא כי ארבע אותיות הויה, עם הקוץ של היוד כנזכר, מלבישים 
זה את זה בעובי )מה שהיה באורך, מלבשים זה את זה בעובי( ובהם 

 מתלבש אין סוף )בהויה מלמעלה ללמטה(.

 

א"ק ואבי"ע דא"ק נעשו א"ק לכל העולמות, לפי ההתקשרות 
רו לעיל. א"ק ואבי"ע דא"ק מתפשט באורך, הוא המלביש שהוסב

 סוף שנכנס בו.-לקו אין
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 פנימיות וחיצוניות העולמות
 

 

עולמות חיצוניות ועולמות פנימיות וגם הם מחולקים לפנימיות ביש 
 וחיצוניות.
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 בפנימיות.האצילות עולמות 

 

 בחיצוניות. בי"עעולמות 

 

שבפנימיות )אצילות( ועולמות הפנימיות עולמות האצילות 
ם. גם עולמות חיצוניות שבחיצוניות )אצילות( שוות בשמות

דפנימיות )בי"ע( ועולמות חיצוניות דחיצוניות )בי"ע(, שווים 
 בשמותם.

 

לסיכום, כל עולמות האצילות בפנימיות ובחיצוניות שווים שמותם 
 שמותם.וכל עולמות בי"ע שבפנימיות ובחיצוניות שווים ב

 

 

 

 

 פנימיות                                        חיצוניות                    

                       

 פנימיות           חיצוניות                         חיצוניות           פנימיות                     

 

 ב   י    ע  א            אצילות        ע   י    ב       א       אצילות    

 

 א         ב    י    ע      בריאה         ב    י    ע     א              בריאה
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 א         ב   י     ע      יצירה       א         ב    י   ע              יצירה

 

 ב   י     ע    עשיה        א            א          ב    י   ע            עשיה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :סדר הבוקר
 

 בבוקר, יפנה, יטול, ציצית ותפילין )בעשיה(.

 

 כנגדם בתפילה: קורבנות, זמירות, יוצר ועמידה.

 

כאשר עושים את הסדר הנ"ל, מתקנים את העולמות ומפרידים את 
 הקלי' מהאחזות באותו מקום.
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מקביל בבוקר יפנה, יטול ויברך "ברכות השחר" ודבר זה 
 ל"קורבנות".

 

, לרמוז לוקחים את הציציות ומנשקים אותם ב"ברוך שאמר"
 שהט"ג מקביל לזמירות.

 

, לרמוז ש"יוצר" מקביל לתפילין מנשקים תפילין של ידב"יוצר" 
 של יד.

 

, לרמוז שתפילין של ראש מנשקים תפילין של ראשב"עמידה" 
 מקבילות באצילות ועולה ביחד עם התפילה.

 

 פנימיות                                      חיצוניות                  

                    

 חיצוניות                פנימיות                              חיצוניות          פנימיות          

          עמידה                                                              

 א               ב   י    ע אצילות      אצילות    א       ב    י    ע        

 תש"י      יוצר                                                                      

 א             ב    י    ע   בריאה           יאה      א       ב    י    ע   בר

 ט"ג               ט"ק             זמירות                                           

 יצירה      א        ב    י   ע           יצירה       א            ב   י      ע
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 יטול   'ב.הש יטול       יפנה                      קורבנות                                     

 עשי ה      א       ב    י   ע           עשי ה       א        ב       י       ע

 

 

בי"ע דאצילות יורדים  של בי"ע דאצילות יש לה שלוש כלים. הכלים
למטה לברר את המלכים. השכינה יורדת בלילה לברר את 

 הניצוצות.

 

 .השכינה בבוקר ןחצות בלילה, עוזרת לתיקו-אמירת תיקון

 

 

 

 כלי עשיה דאצילות:

 .כלי פנימי 

 .כלי אמצעי 

 וכלי חיצון.

 

 כלי פנימי של האצילות יורד לבריאה.

 

 כלי אמצעי של האצילות יורד ליצירה.
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 כלי חיצון של האצילות יורד לעשיה.

 

 יורדים כדי להיות נשמה להם.

 

לעזור  ,דעשיה ונעשו בסוד נשמה כלי עשיה דאצילות ירד לבי"ע 
 לבי"ע דעשיה, כי היתה החתמה אליהם; מה שיש בזה, יש בזה.

 בי"ע דאצילות ירד לבי"ע תחתונה.

 

כל עולמות הבי"ע של  -בי"ע  דבי"ע זה בי"ע תחתונה )פירושו
בי"ע א (. הבי"ע של האצילות נקרבי"ע תחתונההבי"ע, נקראים 

 לות.תחתונה, היא המבנה של בי"ע דאצי. המבנה של בי"ע העליונה

 

 עשיה דאצילות, המחולקת לשלושה, תהיה כדלקמן:

 

 הראשון כבריאה של העשיה  כלי פנימי )פנימי(

 השני כיצירה של העשיה  כלי פנימי )אמצעי(

 השלישי כעשיה כלי של העשיה )חיצון(

 

אצילות החתימו את הכלים בי"ע של העשיה בהכלים של העשיה 
 )מחתימים(. 
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של היצירה, מחתימים את בי"ע של שלושת הכלים הדבר, אותו 
 יצירה.

 

 שלושת הכלים בריאה דאצילות, מחתימים את בי"ע דבריאה.

 

 .רק מהות האור משתנהההחתמה זהה בכלל, 

 

 

 

 

 מיעוט הירח
 

אחת נקודה קטנה, אח"כ נגדלת נוק' יש ג' בחינות באחור; פעם 
כנגד היסוד ואח"כ נגדלת כנגד התפארת. גם חמש ספירות כחב"ד 
ח"ג היו מאירים לה מלמעלה והיא עומדת כנגד החזה )מדרגה 

 שלישית(.

 

היתה עם הז"א באותו גובה, היא טענה "איך שני מלכים  נוק'כאשר 
? ואז הקב"ה אמר לה: "לכי ותמעטי את " משמשים בכתר אחד

עצמך" וחזרה להיות נקודה קטנה מאחוריו. הט"ס שלה חזרו 
לז"א והיא כאמור חזרה להיות נקודה קטנה, תחת  –לשורשן 

 היסוד שלו.
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ענין מיעוט הירח היה ביום רביעי וביום חמישי וששי היא מתגדלת 
ח כנגד ז"א ויש חמש אורות שמאירים והיתה פרצוף שלם, א"ח בא"

בה. ביום ששי זו"ן נזדוגו א"ח בא"ח ונברא אדה"ר והיה צריך 
 בל אדה"ר חטא.להעמיד אותם פנים מול פנים, א

 

מאחר ואין מצב של זיווג א"ח בא"ח, הם הצטרכו לעלות למעלה, 
לחיק או"א ושם נזדווגו וכאשר ירדו למטה, חזרו שוב להיות א"ח 

 בא"ח ואז יצאו אדם וחוה.

 

 במקומו, נקרא זיווג של א"ח בא"ח. לאזיווג שנעשה 

 הסיבה שזו"ן עומדים במצב של א"ח בא"ח, כי החיצונים יכולים
ולכן הם עומדים במצב כזה של א"ח  אחור ולא בפנים,ב רק להאחז
 גב אחד[.-]למעשה יש להם כותל אחדבא"ח.

 

נכון שמצב כזה אינו מאפשר לחיצוניים להאחז בהם, אבל גם אינם 
המשיך להם אור  זיווג ולהוריד שפע. לכן המאציל יכולים לעשות

דחכמה )לזו"ן(, שמקיף אותם והחיצוניים לא יכולים להיות שם 
אחר מכן הם את זו"ן פנים בפנים ויש זיווג ולואז אפשר להעמיד 

 חוזרים להיות במצב של א"ח בא"ח.

 

אם זו"ן נמצא במצב שלא נמשך אליהם אור החוכמה, לוקחים את 
דאו"א דהון. שם  ן ומעלים אותם לחיק או"א וזה נקרא חופה"זו

ואין פחד מהחיצוניים ואח"כ עומדים פנים  אותם פיםאו"א מקי
בפנים ומזדווגים ואח"כ יורדים למטה חוזרים להיות א"ח בא"ח.  
וכמו שנאמר מקודם, מאחר והזיווג לא נעשה במקומו, אלא למעלה 
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זה נקרא זיווג א"ח בא"ח, למרות שבפועל אין דבר  –בחיק או"א 
 כזה.

 

ין האשה מתעברת בביאה ראשונה )זה רק לעשות אותה מאחר וא
כלי( ורק מביאה שניה היא יכולה להתעבר, לכן צריך גם כאן שני 
זיווגים; ביאה ראשונה בחיק או"א )לעשות כלי( וזיווג שני במקומם 

 להולדה, כאמור בעת שאור החוכמה מקיף אותם.

 

להתגדל מיעטה את עצמה )ביום הרביעי(, היא חזרה  'נוקלאחר ש
מעט מעט וביום הששי הגיעה למצב של א"ח בא"ח כמו הז"א. ביום 
ששי ניזדווגו זו"ן א"ח בא"ח ונברא האדם, שתפקידו היה לעובדה 

אם האדם הראשון לא היה  ולשמורה )להמשיך את התיקונים(.
חוטא ומעורר מ"ן וע"י זה היו זו"ן מזדווגים פנים אל פנים והיו 

כתר אחד. הז"א היה מקבל את השפע גורמים ששניהם ישתמשו ב
מאבא, הנוק' היתה מקבלת את השפע מאמא עילאה ולא היתה 

 מקבלת את השפע מז"א. 

 

חזרה להיות נקודה  הנוק'  בגלל שאדם הראשון פגם ביום ששי,
והט"ס שלה ירדו לקליפות ,קטנה תחת היסוד, כמו בעת הקיטרוג 

הפגם של האדם )בעת הקיטרוג הט"ס שלה חזרו לז"א, אבל בעת 
 הראשון, הט"ס שלה ירדו לקליפות(.

 

כאשר נאמר לנוק' "לכי מעטי את עצמך", הכוונה שהמלכות ירדה 
 לבי"ע.

 

בעולמות, בין כל עולם ועולם יש מסך; בין אצילות לבריאה, בין 
 בריאה ליצירה ובין יצירה לעשיה. המסך הזה מוסת את האור. 
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לאחר הקיטרוג, מה שהלבנה היתה בסוד פרצוף שלם, היא נתמעטה 
וירדה לבי"ע )הט"ס שלה פרחו ממנה ואח"כ באו אליה ט"ס 

מאחר והיא חזרה להיות נקודה קטנה, לא יכלה לעמוד  אחרים(. 
 ליד ז"א. הירידה לבי"ע היתה לצורך קישור העולמות.

 

ד גלות רדו לקליפות וזה סולאחר חטא אדה"ר, הט"ס שלה י
 השכינה

 

 

 'הקלי "פרנסת"

 

 

? איך  יש פליאה גדולה, איך קורה שלאדם רשע, נולד בן צדיק גדול
כך כשל -אלילים מקצועי, נולדה נשמה גדולה כל-אצל תרח, עובד

 אברהם אבינו?

 

צריך לדעת מה קורה עם מזון הקליפות. כל הקיום של הקליפות 
 מהעוונות שלנו, כי הקליפות מצד עצמן, אין להן חיות כלל,  אהו

 

כאשר הקליפות מחטיאות את האדם, הן לוקחות אליהן חלקים 
 ם בשבי. צלמהנשמה שלו מצד הקדושה, שנמצאת א
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הקב"ה זן ומפרנס גם את ומאחר שכתוב "לא ידח ממנו נידח" 
פות קליהו םושולח אליהם מזון להחיותניצוצות הקדושה שבשבי 

 עושקות את המזון שנשלח אליהן ולוקחות אותו לעצמן.

 

וזהו שאמרו שהקליפות רצות אחרי האדם להחטיאו, כמו שהאדם 
עושה כל השתדלות להשיג מזון או אדם שכמו רץ אחרי מזונותיו. 

כסף כדי לחיות, כך גם הקליפות עושות ככל יכולתן להחטיא את 
ב"ה שולח אליו את המזון שהקלעצמם מנת לקחת -האדם, על

 להחיותו בשבי הקליפות.

נשמה גדולה כמו  כה לרדת לעולםכאשר הקליפות שמעו שצרי
תרד נשמה שאברהם אבינו, "עשו צעקות גדולות" ולא הסכימו 

כזאת לעולם. לכן הקב"ה "התפשר" איתן, שנשמתו תרד אצל אדם 
רשע, תרח, שבא על אשתו בנידתה כדי להכעיס את הקב"ה וגם, 

היה סוחר גדול בפסילים. על זה הקליפות הסכימו, כי מכך כאמור, 
 תהיה להן "פרנסה" גדולה ברווח לאורך זמן. 

 

הכיר את בוראו ש שלוכבר בגיל ואברהם,  זה לא עזר להם, כי,אבל 
ועזב את כל גילולי אביו ולא עוד, אלא שבסוף גם תרח חזר 

 בתשובה.

 

ליפות חיות מהחטאים שלנו והקב"ה לא עוזב אותנו. קנמצא שה
בחצות הלילה הקב"ה יורד לפרנס את ניצוצות הקדושה העשוקות ו

 בידי הקליפות.

 

הקב"ה שואג כארי, כי ז"א ונוק' נמצאות באצילות ובחצות הלילה 
ז"א שהיא צריכה לרדת לבי"ע לאומרת  –השכינה  –המלכות 
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בין הקליפות וצועקת "מי  להחיות את ניצוצות הקדושה שנשבו
יכול  לעזור לי?".  ואז ראוי לכל אדם לקום בחצות הלילה ולבכות 
על גלות השכינה, מבחינת "תנו עוז לה'!" ולבכות על כך שהשכינה 

 צריכה לרדת למטה ולפרנס את ניצוצות הקדושה שנשבו.

 

בתפילת הבוקר מתחילים להעלות את השכינה למעלה; קורבנות, 
 לזיווג באצילות. השכינה חוזרת בעמידה .צר ועמידהזמירות, יו

 בלילה יש שלושה ענינים )שלוש מערכות(:

 השכינה יורדת לבי"ע .א
 כלים יורדים .ב
 מוחין יורדים .ג

 : אחור, פנים וזיווג.כל מערכת נתקנת בשלושה אופנים

 

זו"ן עומדים אח' באח' מפחד החיצוניים. הז"א מקבל את השפע 
דבוקה בו גב היא נוק' את השפע שלה א ומעביר לשלו ושלה מאו"

החיצוניים  ,בגב,  בגלל פחד החיצוניים, שלא ינקו מהם, כי מהפנים
 רק מהגב ולכן יש לשניהם כותל אחד משותף. –לא יכולים לינוק 

 

הנוק' בהתחלה היא רק נקודה קטנה ובמשך התפילה היא נגדלת, 
מלאכת כן יש -עד הגודל של ז"א ועומדים אח' באח'. אחרי

ה"נסירה". לנסירה שני פירושים; האחד לנסר ביניהם כדי להפריד 
, לשון "מסירה", שהוא מוסר לה את המוחין אותם ופירוש שני

שהוא מקבל מאמא עבורה. כל החיות שלה זה ממנו, אבל כאשר 
היא מקבלת את המוחין ישירות מאמא, היא לא צריכה אותו והיא 

 נפרדת ממנו.
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עומדים אח' באח' זה טוב, כי החיצוניים לא יכולים כל עוד שהם 
ך שפע במצב כזה. לכן המשילינוק מהם, אבל גם אין זיווג כדי ל

הפיל תרדמה על האדם וניסר ביניהם )הפריד ביניהם(   הקב"ה
והביאה לפניו. בהתחלה היא נקודה קטנה עד שהיא מתגדלת 

 נולדים נשמות. ועומדת איתו פנים בפנים ויכולה לעשות זיווג וממנו

 

בתחילה, כאמור, היא נקודה קטנה ומגדילים אותה עד שהיא אח' 
כך מנסרים אותם ויש זיווג להמשיך שפע. -באח' כמוהו. ואחר

תהליך זה קורה בכל מצוה ומצוה שאנו עושים ואפילו אם נתן רק 
 פרוטה לצדקה, כל התהליך הזה מתרחש.

 

אור מהחכמה. אור יעמדו פנים בפנים, יש להמשיך זו"ן כדי ש
 שהחיצוניים לא יכולים לעמוד לידו ואז הם עומדים פנים בפנים.

 

המקדש היה קיים, המצב של פנים בפנים היה נמשך כל -בזמן שבית
הזמן )השפע היה יורד תדיר(. לאחר חורבן הבית, הם עומדים פנים 
בפנים רק במשך התפילה ולאחר מכן חוזרים לעמוד אח' באח' 

 ים.מפחד החיצוני

 

יש גם זו"ן פרטי שאותו מהלך קורה, כאמור, עם כל ברכה או עשית 
 מצוה.

 

יש גם זו"ן יומי. ביום ראשון הם עומדים אח' באח'. ביום שני 
עומדים פנים בפנים וביום השלישי זיווג, זו"ן אחד שנמשך שלושה 

 ימים.
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 נתקןמצב של פנים בפנים )השייך ליום ראשון( וכן  נתקןביום השני 
 צב של אח' באח' של היום השני.מ

 

פנים ( ומצב של של היום הראשון) זיווגביום השלישי יש מצב של 
נמצא  היום השלישי.של אח' באח' ומצב של  היום השנישל  בפנים

 שכל  הזמן עובדים בשלוש מערכות.

 

שבת היא לא מן המנין וביום הראשון ממשיכים את הזיווגים 
 שהגיעו אליהם ביום הששי.

אותו הדבר נמשך זיווג בשנים. שנה ראשונה אח' באח'. שנה שניה 
 פנים בפנים ושנה שלישית זיווג. וכן הלאה כל השנים.
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 תפילת חול –סידור 

 

 הקדמה

 

 בסידור יש שני שלבים :

 חיצוניות העולמות ופנימיות העולמות.

ע"י מעשים כגון: הנחת תפילין סוכה שופר  חיצוניות העולמות

וכל פעולה מעשית היא בחיצוניות העולמות , גם הברכה 

 הקשורה למצוה היא בחיצוניות העולמות.

לימוד ו זמירות יוצר עמידה : כגון ע"י דיבור פנימיות העולמות

 תורה זה בפנימיות העולמות.

בחיצוניות העולמות יש לעשות מעשה  תקןכאשר רוצים ל

 בפנימיות העולמות מספיק דיבור. תקןבפועל , כאשר רוצים ל
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פנימיות בכל עולמות אבי"ע וכן בחמשת הפרצופים יש 

 וחיצוניות.

יש חיצוניים ורק אח"כ האת העולמות קודם לתקן  ביום חול יש

 .פנימייםת הולתקן את העולמ

מלמטה ללמעלה וכך גם סדר התפילה ותיקון העולמות הוא 

 הפעולות הקשורות אליהם, כגון :יפנה,יטול,טלית ותפילין.

 גם סדר התפילה במקביל:

 עולם העשיה.   -קורבנות  

 עולם היצירה.   -זמירות   

 עולם הבריאה.    -יוצר      

 עולם האצילות.    -עמידה  

 

זאת למרות את כל הסדר האמור לעי"ל, אולם צריך לכוון 

גם אם לא כיוונו עד כאו,  העמידהאפשר לכון בתפילת   

 

בסידור יש מספר מערכות ]מסלולים[, )לעומת "מטבע של 
ברכה", בו יש רק שני מסלולים; פנימי וחיצון(. המערכת 

שנכנסת לז"א וכל יתר  "מערכת גדלות",העיקרית בתפילה היא 
 המערכות נעות בגללה.
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לות בתוך ז"א, יתוקנו כל פעם שנכנס עוד שלב במערכת הגד
המערכות הקטנות. מסלולי התפילה אינם באים ברצף אחד, אלא 
מספר מערכות "רצות" במקביל. מערכה מתחילה בקטע אחד 
ולתוכה נכנסות המערכות האחרות ואח"כ אותה מערכה 

 ממשיכה במקום אחר.

עליה כל התפילה עומדת.  –שנכנסת לתוך ז"א  מערכת הגדלות
יתר המערכות זזות.  –ב נוסף במערכת הגדלות כאמור, עם כל של

 כל חלק ממערכת הגדלות שנכנסת לתוך ז"א )חב"ד, חג"ת 
 ונה"י(, ממילא זה מתקן את המערכת שכנגד.

למעשה, כל פעם שנכנסת מערכת גבוהה יותר לז"א, היא דוחה 
את המערכת התחתונה דרגה אחת למטה, עד שכל חלק ממערכת 

 המקביל לו בז"א.הגדלות נמצא בחלק 

נמצאת במקביל  לאה עומדות מאחורי ז"א בגב שלו. לאה ורחל
עומדת החל  רחלדז"א.  לחב"ד וח"ג ושליש עליון של התפארת

 משני שליש תחתונים של תפארת דז"א ולמטה.

 

הנה"י דאבא וכאשר מתחילה מערכת הגדלות להיכנס לז"א, 
לאה  נכנס לחב"ד דז"א. מלבד הז"א שמתחיל להיתקן, גם

שעומדת מאחורי ז"א מתחילה להיתקן. כאשר תגיע מערכת 
הגדלות לחלק התחתון של ז"א )שני שלישים דתפארת ונה"י 

 דז"א(, רחל שעומדת מאחור במקביל, גם היא תתחיל להיתקן.

 

מוחין  – צירופי אלוקיםמלבד מערכת לאה ורחל, יש גם מערכת 
דקטנות הנמצאים בתוך ז"א. בראש של ז"א יש ש"ס צירופי 

 אלוקים כדלקמן:

 צירופי אלוקים בחוכמה דז"א 120
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 "         "       בבינה      "   120

 "         "       בדעת      "   120

 120אותיות אפשר לעשות  5-צירופי אלוקים, כי ב 120יש 
אותיות היוצרות, כאמור,  5ש צירופים שונים ובמילה אלוקים י

 צירופים שונים. 120

כל פעם שנכנס חלק ממערכת הגדלות לז"א, מלבד הבניה של ז"א 
והבניה של רחל ולאה, מתבצעת גם דחית צירופי אלוקים שבראש 

 הז"א למטה במקביל.

 

מכוח זה שנכנסים לז"א מוחין  המשכת חסדיםיש גם מערכת 
ינים למטה )צירופי את הד שדוחיםמאמא ואבא, ע"י זה 

יכולים להיכנס לז"א. לכן, כאמור לעיל, כל  החסדיםאלוקים(, 
פעם שנכנס עוד חלק ממערכת הגדלות של ז"א, הרבה  מערכות 

 זזות.

אומר המהרח"ו : "אשריו של מי שדוחה את הדינים )צירופי 
אלוקים(, אשריו אשר חלקו ותהיה לו זכירה נפלאה בתורה" 

כותב שכל ביאת המשיח תלויה בזה וגם ב"שער הפסוקים" 
 וגדולה מעלתו לאין קץ.
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 כניסת המוחין
 

מערכת מתחילה להיכנס  "אחד"שמע" במילה -ב"קריאת
 ו"ק דאמא )חג"ת נה"י( מתחילים להיכנס לתוך ז"א: הגדלות.

 

 כניסת ו"ק דאמא לז"א מתבצעת בשני שלבים:

 

 דאמא  לז"א: חג"ת ונה"יבשלב ראשון נכנסים 

 חסד ונצח נכנסים לכלי החוכמה דז"א .א

 גבורה והוד נכנסים לכלי הבינה דז"א .ב

 תפארת ויסוד נכנסים לכלי הדעת דז"א .ג
 

 דאמא יורד לחג"ת דז"א: הנה"יבשלב שני 

 נצח דאמא נכנס לכלי החסד דז"א .א

 הוד דאמא נכנס לכלי הגבורה דז"א .ב

 יסוד דאמא נכנס לכלי תפארת דז"א .ג
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 של ק"ש. אחד""כאמור, כל זה קורה במילה 

 

 

 

 ב"תפילת עמידה":היא  מערכת הגדלותהמשך כניסת 

 

 צחונ דאמא וכמהדז"א: ח וכמהלחנכנסים  אלוקי אברהם": "-ב
 .דאבא

 דאבא.והוד  דאמאדז"א: בינה  לבינהנכנסים  אלוקי יצחק": "-ב

ויסוד דאמא נכנסים לדעת דז"א: דעת  ואלוקי יעקב": "-ב
 דאבא.
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 צירופי אלוקיםהורדת 
 

במילוי ניתן לכתוב את האות  אלהים כאשר כותבים את המילה

 בשלושה מילויים: 'ה

   הא.  ג. הה.  ב. , היא

כאשר מכוונים בשורשי המילים, האות היחידה שיש לה שינוי 

 .ה'היא 

 ובה יש לכוון.

 

 120"האל"  צירופי אלוקים. במילה  360כאמור, בראש ז"א יש 

 .לגרון של ז"אצירופים  מתוכם יורדים 

 

 הצירופים שיורדים הם כדקלמן:

 (הי'אלהים בצורה -צירופים מהחכמה )כאן מילוי  האות ה' ב 40

 (הה' אלהים בצורה-)כאן מילוי  האות ה' ב צירופים מהבינה  40
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 (הא' בצורה אלהים-ב' ה האות  מילוי כאן)צירופים  מהדעת  40

 

 וממתקים )חג"ת( של אמא נדחים לגרון של ז"אפרקים אמצעיים 
 את צירופי אלוקים שירדו לגרון.

 המשך כניסת מערכת הגדלות
 

 "הגדול":במילה 

 

 דאמא נדחה מהגרון דז"א לחסד דז"א חסד

 דאמא נדחה מהגרון דז"א לנצח דז"א נצח

 

 "הגיבור":במילה 

 

 דאמא נדחית מהגרון דז"א לגבורה דז"א גבורה

 דאמא נדחה מהגרון דז"א להוד דז"א הוד

 

 "והנורא":במילה 

 

 דאמא נדחית מהגרון דז"א לתפארת דז"א תפארת
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 דאמא נדחה מהגרון דז"א ליסוד דז"א יסוד

 

 

 

 שני שלבים:"גומל" במילה 

 

 לחב"ד דז"א: נכנסחג"ת דאבא  ראשון שלב

 חסד דאבא נכנס לחוכמה דז"א .1

 גבורה דאבא נכנס לבינה דז"א .2

 דאבא נכנס לדעת דז"אתפארת  .3
 

 נה"י דאבא נדחה לחג"ת דז"א שנישלב 

 נצח דאבא נכנס לחסד דז"א .1

 הוד דאבא נכנס לגבורה דז"א .2

 יסוד דאבא נכנס לתפארת דז"א .3
 

 :קונה הכל"במילים "

נכנסים החב"ד דאבא לחב"ד דז"א ואז מתבצעים השלבים  
 הבאים:

   ולכן:חב"ד דאבא נכנס לחב"ד דז"א 
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 ולכן:לחג"ת דז"א  יורדבחב"ד דז"א  שהיהחג"ת דאבא 

 

 בחג"ת דז"א, יורד לנה"י דז"א. שהיהנה"י דאבא,  

 

 אבא ואמאלצורך הכנסת המוחין, יש לעשות זיווג ולעורר את 
 אנו מבצעים זאת. אלוקינו ואלוקי אבותינו",לשם כך. במילים "

 

; ס"גבאמא יש שם  אמא.אנו מעוררים את  "אלוקינו"במילה 
מהמילה  אלשם  – 31. בגימטריה זה יודין ואלף אחדשלושה 

 לצורך הזיווג. אמא,"אלוקינו" וזה מעורר את 

 

הרומז  מ"הושם לאבא , רומז ע"ביש שם  "ואלוקי"במילה 
 .לדעת

 

(, המעוררים את 46) מ"ה והכולליש שם  ("אלוקינו"במילה  )ו

 6שיש  ו',שהיא המזווגת. זה נרמז באות  הדעת,וכן את  אבא
 . ע"ב ומ"הבשמות ו' פעמים 

שזה שם  ,46של "אלוקי" יוצא י' , וביחד עם האות  6*6=   36  

 . הדעת, כאמור, הוא המזווג. מ"ה והכולל

 זיווג זו"ןלזווג את אבא ואמא הפנימיות,  אבותינו"במילה "
 )אהיה + הויה(, להאיר במוחין דאבא וכן בפרקין עלאין דאמא.
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ן. הצורך לזיווג, די-מיתות בית 4 ש לקבל קודםלצורך הזיווג, י
 כדי שיכנסו חב"ד דאמא ונה"י דאבא.

 

 מוחין דאלוקים
 

 , לפי החשבון הבא:ש"ס צירופי אלוקיםיש ברישא דז"א 

 

 צירופים במח חוכמה 120

 "         "      בינה   120

 "         "      דעת   120

 

" . "אלהיםהצירופים נעשים מחמשת האותיות של המילה 
 צירופים שונים. 120בחמש אותיות אפשר ליצור 

 

ע"י זה שנכנסים מוחין  צריך לדחוף את צירופי הדינים למטה,
נדחים הדינים למטה. כל  –דגדלות מאמא ואבא באופן הדרגתי 

פעם שנכנסים עוד מוחין, צירופי "אלקים" )הדינים( נדחים 
 ה. למט

 

מי שזוכה לדחוף את הדינים למטה, זוכה לזכירה בתורה ולעוד 
 דברים רבים.
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לפי סדר כניסת דמוחין דגדלות, כך סדר דחית המוחין דקטנות 
 )הדינים(.

שמע נכנסים חג"ת ונה"י דאמא. אח"כ -שבקריאת "אחד"במילה 
 נכנס חב"ד דאמא  ונה"י דאבא. אלוקי אברהם יצחק ויעקב"ב"

 

חג"ת ונה"י דאמא, לא היה בהם כח לדחות את  כאשר נכנסו
הדינים למטה. כאשר נכנסו חב"ד דאמא, הם מתחילים לדחוף 

( לדחות אותם לגרון של ז"א. 360-צירופי אלקים )מתוך ה 120
 צירופי דינים שיורדים, מתחלקים כדקלמן: 120

 (הי   -היא      ה )מילוי האות   חכמה מוח מ 40 .א

             הה( "        "      "             )  "    בינה "        40 .ב

             הא(    "       "        "     )   "         "    דעת    40 .ג

 

. שאר צירופי 360-צירופים מתוך ה 120כאמור, יורדים רק 
 הדינים הופכים להיות קרומים במח.

 

צירופים נשארים  60צירופים לגרון בשלב שני,  120לאחר דחית 
 צירופים יורדים לחג"ת  דז"א  כדקלמן: 60-בגרון ו

 ( לחסדהי -צירופי אלוקים )מילוי  20יורדים  "הגדול"במילה 
 דז"א.

 דז"א.לגבורה ( הה -"    ) "       "     20"    "    "הגיבור במילה  
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לשליש העליון ( הא –)  "     "       "    20"    "    "והנוראבמילה 
 של התפארת דז"א.   

 

יורדים הדינים מהשליש העליון בתפארת לשני  "גומל"במילה 
שליש תחתונים דתפארת ולשם מתקבצים גם הדינים מהחסד 

 ומהגבורה.

 צירופים עוברים ליסוד דז"א. 60-כל ה "קונה הכל"במילים 

עוברים "ברוך אתה ה'"  שבסוף התפילה, בברכה ב"שים שלום"
צירופים נישארים  15.  לרישא דנוק'עברים מהיסוד  צירופים  30

 .דנוק' לגרון  ולחג"ת דנה"יצירופים עוברים  15 -ו ברישא דנוק',
 יםמהם עבר 5-צירופים המובחרים שבהם ו 10נשארים  ביסוד

 .לראש הבריאה

 בברכת "שים שלום" ,יש שלושה זיווגים :

 .בכתר הראשון 

 . בחב"דהשני 

  . בו"קהשלישי 

דחיית  כל  התהליך של בכל אחד  מהזיווגים הללו יש לכוון את
 ]עם הזיווג המתאים[מהיסוד לרישא דנוק' והלאה. הצירופים 30

 

 תהליך הירידה בקיצור :

הגדול צירופים לגרון. במילים:  120יורדים  "האל"במילה 
לחג"ת  דז"א )לחסד ולגבורה ולשליש  60יורדים  הגיבור והנורא

 עליון דתפארת(.
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 בשני שליש דתפארת. 60-מתקבצים כל ה ב"גומל"

 מתקבצים ביסוד דז"א. 60-כל ה ב"קונה הכל"

 מהיסוד עובריםצירופים  30 שים שלום";בחתימת הברכה "
 15-ו צירופים נישארים ברישא דנוק' , 15נוק' דז"א.לרישא ד
 נשארים ביסוד  10יורדים לגרון ולחג"ת נה"י דנוק'.  אחרונים

  לראש הבריאה.עוברים אחרונים  5-ו דנוק'

 לז"א: יש כתר, חוכמה ובינה כלליים שלו.

 

ואין לנו שום עסק  מששת ימי בראשיתהכללי שלו מתוקן  הו"ק
 דז"א.  כח"באיתו. נשאר לנו לתקן את 

 

                                                 כ                                         
 חב"ד                                            

 חג"ת                                   

 נה"י                                           

  ב                                ח                            

 חב"ד                           חב"ד                          

 חג"ת                           חג"ת                          

 נה"י                             נה"י                               
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 ו"ק                                                 

 מתוקן                                         

 זמני תיקון התפלות
 

 בימות החול-.נה"י דבינה

 ערבית של שבת וקידוש. – חב"ד וחג"ת דבינה

 תפילת לחש שחרית של שבת. – נה"י דחכמה

 חזרה שחרית של שבת. – חג"ת

 מוסף של שבת. – חב"ד

 תפילת לחש מנחה של שבת. – דכתרנה"י 

 חזרה מנחה של שבת. – חג"ת דכתר

 

ספירות. הו"ק  10נה"י דבינה )שבו מתקנים בימות החול( יש לו 
הבינה מתוקנים מששת ימי בראשית.  [נה"י דבינה]הפרטיים של 

נתקנת ע"י חזרה של שחרית והחכמה נתקנת ע"י תפילת דלחש 
 במנחה של ערב שבת קודשניתקן הכתר ומנחה ותפילת ערבית. 

 

כל מערכת מתחלקות ל: לכתר, חב"ד ו"ק. גם בלחש וגם בחזרה 
 כל העמידה.
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 – כתר, חוכמה, בינה, חסדים וגבורותשורש מוחין שבכתר: 
 שהם למעשה הכריעות והזקיפות בתפילת העמידה.

 

 כריעה ראשונה ב"ברוך" וגם זקיפה. –חוכמה 

 וגם זקיפה. כריעה ב"אבות" )מגן אברהם( –בינה 

 כריעה ב"מודים" וגם זקיפה. –חסדים 

 כריעה ב"הטוב שמך" וגם זקיפה. – גבורות

 בסוף תפילת העמידה ב"שים שלום", יש לעשות שלושה זיווגים:

 

 ]אהיה הויה[.זיווג. –)שורשי המוחין(  בכתר .א

 ]אלוקים הויה[. זיווג – בחב"ד .ב

 הויה אדנות[. זיווג – בו"ק .ג
 

(. אבל וחזרה )לחש בחוכמה דכתרבכל התפילה אנחנו עובדים 
גם מכוונים כלום. למרות זאת עושים  לאאנחנו בחב"ד ובו"ק 
 זיווגים בסוף התפילה )ב"שים שלום"(. בחב"ד ובו"ק

 

כל מה שעשינו במוחין דקטנות בחוכמה דכתר, למעשה אותו 
 גם בחב"ד וגם בו"ק. קורההדבר 

 

צירופי אלוקים  30)מכח הזיווג( עוברים לאחר הזיווג של הכתר 
 15-צירופים וה 15מהיסוד דז"א לרישא דנוק'. שם נשארים 
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האחרים נדחים לגרון דנוק' ומשם לחג"ת נה"י דנוק'. ביסוד 
 יורדים לראש הבריאה. 5-צירופים ו 10נשארים 

 

. בערבית של שבת גם בכתר גם בחג"ת וגם בוק'הזיווג הזה נעשה 
פים אלוקים. אבל בשבת בבוקר אין יותר צירופי יש עדיין צירו

 אלוקים.
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  מקום הנוקבות
 

יש שתי נוקבות; לאה ורחל. הז"א נבנה באור ישר ונוקבות, שהם 
נבנות באור חוזר. כל פעם שנכנס אור בז"א הוא נבנה  –דין 

 וכאשר האור חוזר נבנות לאה ורחל.

 

 ושליש עליון של התפארת.נמצאת מאחורי ז"א בכח"ב ח"ג לאה 

 

 נמצאת בשני שליש תחתונים של התפארת ובנהי"ם.רחל 

 

ז"א קיבל מוחין מאבא ואמא. אבא נותן את המוחין שלו ליעקב 
ואמא תיתן את המוחין שלה ללאה ורחל. כאמור, כל פעם 

לאה ורחל נבנות במקביל  –שנכנסים מוחין דאמא לתוך ז"א 
 )קודם לאה ואח"כ רחל(.

אמור, עומדת מאחורי ז"א מתחילת ראשו ועד הפרק לאה, כ
העליון של התפארת )סוף הפרק העליון(.  רחל מתחילה משני 

 שליש עליון של ז"א, עד סוף המלכות )גם מאחורי ז"א(.
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לאה נבנית מראש ז"א, מזרועות ז"א וכן משליש עליון של 
תפארת דז"א )גופא דז"א(. ידוע הכלל ש"אין מלכות נוגעת 

ה, אפילו כמלוא הנימה". כאשר הזרועות של ז"א יורדות בחברת
יורדות לתוך  הזרוע וכל כף היד –לצידי הגוף, מהמרפק ולמטה 

החלק התחתון של התפארת )שהוא חלקה של רחל(. זהו דבר 
 שלא יכול לקרות.

 

להבנת הענין, יש לראות כיצד נבנות רחל ולאה. הז"א נבנה מאור 
לאה ורחל שהם דין נבנות מאור  ישר שיורד ממוח דז"א ואילו

 חוזר בלבד. 

 

כאשר יורד האור מהמוח דז"א לזרוע הימנית של ז"א, לחלק 
כאשר האור  הקובדו. נבנה –העליון של הזרוע )הנקרא קובדו( 

חוזר למעלה, הוא יוצא מהפרק העליון הקרוב לכתף )מקביל 
 שהוא כנגד הצואר  החסד של לאה,לצואר( ומאור חוזר זה נבנה 

 דז"א.

 

כאשר האור ממשיך לרדת למטה, לפרק האמצעי שבזרוע ימין, 
)החלק האמצעי של היד(. כאשר האור חוזר למעלה, הזרוע נבנה 

שהוא כנגד הקובדו  הנצח דלאה,ושם נבנה מהמרפק הוא יוצא 
היות והאור חוזר יוצא תמיד מבין של זרוע ימין של ז"א. 

צאים בתוך השליש לכן לאה נבנית רק מהחלקים הנמ הפרקים,
העליון של ז"א ולא נכנסת לתחום רחל, שמתחיל בשני שליש 

 תחתון של התפארת.
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 בניית לאה
 

לחב"ד  נכנס חב"ד דאמא אלוקי אברהם יצחק ויעקב"במילים "
 דז"א. 

 חב"ד דאמא נדחה לגרון דז"א.  האל"במילה "

לחג"ת דז"א.  נכנס חג"ת דאמאהגדול הגיבור והנורא" במילים "
 ונה"י דאמא נכנס לנה"י דז"א.

מתחילה לאה להיבנות [ לאה תוי]בהיפוך אות  "האל"במילה 
)מכוח חב"ד דאמא{. מעלים את הדעת של לאה, כנגד אחורי 

 הדעת של ז"א.

]עם דחית החסד דאמא לחסד של ז"א וכן דחית  הגדול",במילה "
של לאה )ע"י  החסד והנצחנתקנים  –הנצח דאמא לנצח של ז"א[ 

אור חוזר שיוצא מפרק עליון דחסד דז"א כנגד הגרון ומאור חוזר 
 היוצא מפרק אמצעי דחסד של ז"א(.

 

]גבורה והוד דאמא נדחים לגבורה והוד דז"א.[  "הגיבור"במילה 
מאור חוזר מפרק עליון מגבורה דז"א ומפרק אמצעי דגבורה 

 דלאה. גבורה והודנבנים  –דז"א 
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]תפארת ויסוד דאמא נדחים לתפארת ויסוד  "והנורא"במילה 
נבנים  –כנגד הגרון ופרק עליון דתפארת דז"א  ומאור חוזר דז"א[

 דלאה.תפארת ויסוד 

 

נבנים חוכמה ובינה דלאה. במילה "יברכך" נתקן  בברכת כהנים
 .הבינהובמילה "ויאר" נתקן  החוכמה

רצוי בעת תפילת העמידה להחזיק את הזרועות כנגד החזה, 
שליש העליון של התפארת )כנגד הלב(. יד ימין על יד שמאל, כדי ב

 שהחסדים יהיו על הגבורות ולא להפך.

 

 לסיכום בנית לאה בקיצור

 

נבנים חסד  הגדול"נתקנת דעת לאה. במילה " האל"במילה "
נבנים גבורה והוד דלאה. במילה  הגיבור"ונצח דלאה. במילה "

 "הנורא" נבנים תפארת ויסוד דלאה. 
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 ירידת החסדים
 

חסדים  5נאמר: "אל דעות ה'". שתי דעות חסדים וגבורות. 
גבורות הנקראים אש. מקומם הוא בעטרת  5-הנקראים מים ו

 היסוד של אמא )בשליש העליון של תפארת דז"א(.

 

בתחילה הם היו בשתי עטרות של אבא ואמא. מלכות דאבא נתנה 
 וח"ג. למלכות דאמא ומלכות דאמא יש בה ח"ח

 

הגבורות  ולא גבורות. חסדיםשז"א מקבל באופן כללי יש לדעת 
שהוא מקבל, רק עוברות דרכו כדי לבנות את נוק' והחסדים כדי 

, לא מתפשטות בו בתוכולבנות את ז"א. הגבורות שיורדות לז"א, 
כי ז"א אינו צריך אותם. הגבורות יורדות ליסוד של ז"א ואח"כ 

 צאת כנגד היסוד של ז"א.יעברו לדעת של נוק', הנמ

 

הנה"י של אמא מתלבשים בז"א והמלכות של אמא )עטרת היסוד 
 של אמא( מגיעה עד השליש העליון של התפארת דז"א.
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ח"ג, החסדים גם היות וכאמור ביסוד של אמא יש גם ח"ח ו
מתחילים להתפשט ראשונים בתוך גופו של ז"א. גם החסדים וגם 

ל אמא. פי היסוד של אמא מתחיל הגבורות יוצאים מפי היסוד ש
בסוף השליש הראשון של התפארת )שם פתח פי היסוד ומשם 

 יוצאים החסדים והגבורות(.

כאשר החסדים יוצאים, הם מרחיבים את פי הנקב דיסוד דאמא 
ופותחים המעבר ואחריהם יורדים הגבורות להתפשט, כי כבר 

 מצאו פתח פתוח לרווחה.

 

 שה מקומות:חמשת החסדים מתפשטים בחמי

 

 של  ז"א. בחסדהראשון 

 של  ז"א. בגבורההשני  

 של ז"א. בתפארת השלישי

 של ז"א.בנצח  הרביעי

 של ז"א. בהודהחמישי 

 

היסוד של אמא מגיע, כאמור, עד סוף שליש ראשון של התפארת 
 מחיצות היסוד.ועד לשם מגיעות 

 

כאשר יוצאים החסדים מהיסוד של אמא, הם רוצים להאיר 
לחסד ולגבורה וכן לשליש העליון של התפארת. הם מאירים רק 
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דרך מחיצות היסוד, כי הגבורה והתפארת דז"א הם בצידי הגוף, 
  בסיתום;בחלק העליון של הגוף. לכן הארה הזאת היא 

ך פירושו הארה דרך מחיצות היסוד, זה כמו להאיר דרך מס
שהאור עובר בצמצום גדול. אבל כאשר החסדים מגיעים 
להתפשט בשני שליש תפארת ובנצח ובהוד, הם יוצאים ישירות, 

 בגילוי.ללא שום מחיצה, הארה גדולה 

 

היות והפתח היה פתוח לרווחה, החסדים יורדים במרוצה עד 
תחתית היסוד דז"א. במקום זה יש חמישה חסדים. והחסדים 

ממתקים אותם.  –ליש תפארת ונצח והוד( שיורדים )לשני ש
 ואילו החסד והגבורה ושליש התפארת נשארו כמו שהם.

 

הרב שאול דוויק אומר, שכל החסדים שירדו עד כעת, הם רק 
הארה של החסדים ולא עצמות החסדים. לדברי הרב דוויק, יש 

 .הארה –ענף  –שורש פירושו:  שע"ה.מה שנקרא 

 

השורש נמצא בדעת. הענפים יורדים לחג"ת נ"ה ורק ההארה 
. הארה בלבדיורדת ליסוד. כל החסדים שירדו בין בגלוי, הם רק 

הארה חלקית בסיתום והארה חלקית בגלוי. אבל רק הארה. 
עצמות החסדים תרד במילים "קונה הכל" ואז ירדו שניים ושני 

 שליש חסדים; לנצח, להוד ושני שליש לתפארת.
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 ירידת הגבורות

 

ביסוד דז"א יש: חסד, גבורה, תפארת. נצח, הוד. ]מצוינים 
 בר"ת[.  

כאשר ירדו החסדים, הם ירדו בגילוי לתפארת ]שני שליש[ ,לנצח 
 ולהוד.

 יסוד דז"א

     
 ג    ח

     
     
   ת  

   תפארת]ח[2/3   
 
 

    

     
 ה    נ
 הוד]ח[    נצח]ח[

     
     
     
 



 
 

  

208 
 

לאחר שירדו החסדים ועוד לפני שהם הספיקו לעלות מאור חוזר, 
הם  התחילו לרדת חמישה גבורות. הגבורות עומדות בסדר הפוך:

לבסוף לנצח, לתפארת, לגבורה, ו אחר כך להוד, ירדו תחילה
 לחסד.

כאשר ירדו הגבורות אחרי החסדים, הם ירדו ישירות ליסוד 
עצמו. הם אינם צריכים להתפשט דז"א, כי אין להם ענין בז"א 

 "א, אלא רק משמש "תחנת מעבר" להגיע לנוק'.\ב

ומגיע  ראשוןהיות וכאמור הם יורדים בצורה הפוכה, החסד יורד 
שהוא אחד יורדת לנצח ] הגבורה]שהוא אחרון[. ההודלמקום 

התפארת יורדת לתפארת. ונצח יורד לגבורה. וההוד  ,]לפני הסוף
 ד שהוא ראשון.יורד לחס אחרוןשהוא 

 יסוד דז"א

 ג    ח
 נצח]ג[    הוד]ג[

     
     
   ת  

   תפארת]ג[2/3  
   תפארת]ח[2/3  
     
 
 

    

 ה    נ
 חסד]ג[    גבורה]ג[
 הוד]ח[    נצח]ח[
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החסדים שנמצאים בנצח ובהוד ובשני שליש תפארת ממתקים 
את הגבורות שנמצאות שם. אבל הגבורות שנמצאות בחסד 

אין מי שימתק אותם, כי חסרה שם  –ובגבורה ובשליש תפארת 
 הארת החסדים.

אבל אחרי שהחסדים ירדו במרוצה ליסוד דז"א, מכוח הירידה 
ד והנצח של החזקה, הם כעת עולים חזרה וממתקים את ההו

הגבורה, שנמצאים בחסד ובגבורה של החסדים )וגם ממתקים 
 את השליש העליון של התפארת(.

 

כאשר הגבורות והחסדים ירדו, הם ירדו בקו ישר. אבל כאשר 
רוצים לעלות, הם לא יעלו בקו ישר, כי של הנצח וההוד  החסדים

הם יתקלו בגבורות ויותש כוחן. לכן הם עולים דרך התפארת. 
מעשה הנצח עולה למעלה, דרך התפארת ומשם לחסד למתק ל

את ההוד דגבורה. ההוד דחסד עובר דרך התפארת ומשם 
לגבורה, למתק את הנצח דגבורה. והתפארת עולה רק מעט 

 וממתקת את השליש העליון של התפארת.

 ראה תרשים בעמוד הבא .

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

210 
 

 

 

 יסוד דז"א

 

     
 ג    ח
 נצח]ג[    הוד]ג[

     
 
 
 

    

   ת  

   תפארת]ג[2/3  
   תפארת]ח[2/3  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 ה    נ
 חסד]ג[    גבורה]ג[
 הוד]ח[    נצח]ח[
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 )חמישה חסדים(המשכת החסדים בתפילה 

 

ממשיכים הארת החסד דחסד הראשון לכלי  "הגדול"במילה 
 החסד. 

 

 ממשיכים הארת גבורה דחסד לכלי הגבורה. "הגיבור"במילה 

 

 ממשיכים הארת תפארת דחסד לכלי התפארת. "והנורא"במילה 

 

לכלי הנצח וכן  נצח דחסדממשיכים הארת  "חסדים"במילה 
 לכלי ההוד. הוד דחסדהארת 

 

 יש מספר כוונות: "קונה הכול"במילים 

 

 את כללות הארת חמישה חסדים להמשיך ליסוד דז"א. .א

 

עצמות שניים ושני שליש חסדים ) נצח והוד ושני  להמשיך .ב
 שליש תפארת( ליסוד.

 

 כללות חמישה גבורות להמשיך ליסוד. .ג
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לאחר שראינו את אופן התפשטות החסדים והגבורות ביסוד 
נזכור שיש   -דז"א וכיצד החסדים ממתקים את הגבורות 

 המתקת הגבורות בשני שלבים:

ני שליש תפארת, המתקת הגבורות שירדו לנצח והוד וש .א
 כדלקמן )המתקה באור ישר(:

 

 החסד דנצח מיתק את הגבורה דגבורה. .1

 

 חסד דהוד מיתק את החסד דגבורה. .2

 

שני שליש תפארת דחסד מיתקו שני שליש תפארת  .3
 דגבורה.

 

המתקת הגבורות כאשר החסדים עולים למעלה )המתקה  .ב
 באור חוזר(:

 

 חסד דנצח ממתיק את הוד דגבורה באור חוזר. .1

 

 הוד דחסד ממתיק את נצח דגבורה  באור חוזר. .2

 

שני שליש תפארת דחסד ממתיק את שני שליש תפארת  .3
 דגבורה באור חוזר...

 


