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 הקדמה

 

בחבורה חוברת זו יסודה בשיעורים שבועיים בעץ חיים הניתנים באשדוד 

סניף לישיבת בית  קטנה בישיבת תפארת מרדכי שבבית כנסת נס לישראל

אל שבין החומות בראשות מורנו ורבנו הרב ישראל אביחי ממשיך דרכם 

 הטהורה של רבי מאיר יהודה גץ והרש"ש הקדוש.

מטרת החוברת היא לבאר את דברי העץ חיים ככל הניתן בפשטות 

על פרושו הגדול של אנו נסמכים מאוד בחוברת  ובהירות כדרכנו בשיעור.

ייעד כתיבת פרושו מרן הרב סלמאן אליהו בחיבורו הכרם שלמה, ש

לא בכל מקום לכן כיון שאנו נסמכים על פרושו בדרך כלל, . ולמתחילים

שאנו מביאים את דבריו נזכירהו בשמו אלא יותר במקומות שיש לו בהם 

( רק ב'פל)בפרוש חיבור נוסף שנעזרנו בו פרוש שונה מפרושים אחרים[. 

קטן הכמות ורב האיכות, לרבי שלמה ינו מפני מקוריותו הוא חיבור יויש לצ

שהביא את קיצור דרוש מטי ולא מטי לרבי דוד פארדו  זלמן שטרנפלד,

והוסיף ביאור קצר ומתוק  )מובא בקונטרס שפת אמת לרבי יעקב שאלתיאל ניניו(

 מדיליה.

 

את נוסח העץ חיים הנוסח מיוסד על עבודה רבה לפני כל פרק אנו מביאים 

שני הדפוסים דפוס סאלוניקי על פי רבי יוסף אלגרבלי שליט"א  השקיעש

ולאחר מכן מפרשים את הפרק כיחידה אחת תר"ה ודפוס ירושלים תרכ"ו. 

על מנת שלא להכביד על הבנת העניינים. שבכך יוצאים הדברים מבוארים 

 יותר. טוב

ועל כאח לי הרב יצחק שמואל ג'וזף ורעי זכיתי ועבר על הפרוש מו"ר ידידי 

וכן זכיתי  פי הערותיו הוספתי והורדתי להוציא דבר מזוקק עד כמה שניתן.

להסכמתו של מורנו ורבנו הרב ישראל אביחי הסכמתם מצורפת בתחילת 

 החוברת.
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 שער השביעי:

 שער מטי ולא מטי: ובו ה' פרקים.

 

 

 פרק א':

התחיל להיות עקודים  ,כי האצילות העליון ,בארנו באורך בכ"מ כבר
ונבאר מציאות  .נחזור לבאר הענין באורך ועתה .נקודים ברודים

 :העקודים מה ענינם
 

יכול להתלבש  ,לא היה האור העליון ,קודם מציאות העקודים הנה
ושם היה האור בלתי  .היה יכולת בכלים לסובלו לאכי  .בשום כלי

אל בחי'  ,הגדול ההוא האורעד שהגיע התפשטות  ,מתלבש בכלי
התחיל  ואז אל האור הגדול ההוא ,ושם נעשה מציאות כלי א' ,העקודים

להיות : זה האצילות, אמנם הוא עולם העקודים. ב"נ: השמ"שא[ , ]האצילות

 עד עתה.  הדברמה שלא היה יכול להיות  ,בו איזה מציאות הגבלת האור
כולם  ,של החלקים המגיעים לאצילות ,אמנם תחלה היה האור כולו

 .של כתר העליון ,ואותו הכלי היה בו בחי' כלי .כלי א' לבד תוךנעלמים 
ואז  ,הנקרא עקודים ,למטה מבחי' הנ"ל יותר ,אח"כ נתפשט האור

שידוע הוא  ,' כלים דכתר. פי'בחיבסוד  ,אך כולם עדיין ,נעשית י' כלים
 :נ"א)ואותו  .' כתרבחיויש בכל א'  ,היא נכללת מי"ס ,כי כל ספי' מהי"ס

 ,הי"ס ]ל: ב[של  ,שנוגעין למציאת הי' כתרים ,חלק של הכלים (אמנם
כי  .ושם היו נגנזים כל הי"ס כולם ,בהם כלים בהם יכולת להעשות היה

 ,כי הכלים שלהם ,היו יכולים להעשות בהם כלים לא ,שאר חלקי הספי'
  .נקודים רא:המציאות הנק וזה .לא יכלו לסבול האור ההוא עדיין

 ם,העקודי. ובחי' לותיו"ד נקודות קודם האצי ,והוא מה שאנו קורין
 חתנקרא נקודה א הבראשונ ם(העקודי בבחי' לותאצי תלי' נקודו :נ"א)

 .כמ"ש בע"ה לות,נעשה סוד האצי ,"כואח .לבדה
 

אשר  ,כי האור העליון ,נו. דעילבאר מציאות העקודים מה עני ונתחיל
אע"פ שעדיין  ,אשר יש בו כח הי"ס לות.להתלבש באצי הראויהוא חלק 

 ,נםוכמ"ש בע"ה. אמ ,אחר גמר העקודים רק ,לא ניכר היותם י' אורות
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לפי שלא היה האור  רק, היה בהם תחלה ,ודאי שהכח של י' אורות אלו
 היה ניכר עדיין מציאת היותן י'. לא ,נגבל תוך הכלי

הנקרא  ,להוציא בחי' הכלי ההוא ,רצה המאציל העליון כאשרוהנה 
עד מציאות סיום שיעור  ,שלו למטה האורמה עשה המשיך  ,עקודים

ואחר  .הטבור עדשהוא  ,להיות נעשה ממנו בחי' עקודים ,הראוי
כי  ,ונודע הוא, בפה במקורו חזר ונסתלק האור ההוא למעלה ,שהמשיכו

מניח רושם חותם למטה  ,כשהוא מתפשט וחוזר ונעלם ,העליון האור
כאשר נסתלק  ,שהוא הרשימו הנשאר למטה האורבהכרח. והנה אותו 

בלתי אור  ,ההוא למטה רשימואר אור אז נש ,אור עליון ונעלם במקורו

נעשה אותו  אז ,ואז ע"י התרחקו ממנו אור עליון (הנסתלק) .עליון ההוא

 כי סיבת התפשטות האור .ונתהווה בחי' כלי ,אור הנשאר (באותו :נ"א)

ולפי שכאשר האור הא'  .גרם להעשות מציאות כלי ,אח"כ והסתלקותו
לכן כל מציאות אור  .בבת אחת וברגע א' מסתלקהיה  ,חזר ונסתלק

  .'אמציאות כלי  (רק)נעשה  (מהם) ,הנשאר

השמ"ש: וזה נקרא עולם העקודים.  [ב]. והוא נקרא בחי' כלי הנקרא כתר

לא היה ניכר היותן  עדייןכי  ,לא היה נבדל בי"ס ,כי עדיין האור עליון
 ,הכתרכי לעולם  ,הטעם הוא ,ומה שנקרא כתר ולא ספירה אחרת. י"ס

 השמ"ש: יותר משאר הספירות. [ג]. קרוב אל המאציל

 

אך מה  .נקרא כתר בוודאי ,אשר האציל המאציל ,הכלי הראשון והנה

השמ"ש: [ ד] ...אז יקראו חו"ב ,הנקרא כתר ,"ז הכליעי ,שהאציל אח"כ

התפשטות  ואחר .אך עתה עדיין כולם בסוד י' כתריםוזה נקרא נקודים. 

השמ"ש: כשיחזרו אח"כ להתאצל כלים  [ה] אז נעשה שאר חלקי הספי'. ,הב'

אחרים, ע"י הי' כתרים האלו, אז יתהוו כלים לשאר חלקי הי"ס, שהם הט' 

שם: בנקודים אלו, יש ג' מיני חתונים, שבכל ספי' וספי', כנז"ל. חלקים הת

 עיין לקמן תחילת פרק ג', מהדורא קמא.  אור...
 

יקרא אלא בחי' כתר לבד.  לא ,הכלי שהאציל המאציל העליון ,סוף דבר
כאשר  הנהכי  .של האור העליון ,ונבאר עתה מציאות זה ההסתלקות

כאשר  ,הנה בהכרח הוא ,שכולל כל האור י,נעריך שמציאות זה הכל
אל האור ההוא  ,יהיה בו חלקים הראויין להביט ,ממנומסתלק האור 
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 ,מהם הבטת פנים אל פנים יתרחק ,ובהתרחקו מהם [.המסתלק מהם]

 כפי שיעור התרחקו. 

 ,הי' של הכלי הזה מהחלק ,כי כאשר האור מסתלק ]ל: ג[ ,והמשל בזה
' מן הכלי היהנה אותו החלק  .כמ"ש אשר יקרא אח"כ בשם בחי' מלכות

ואז  .כנ"ל ,שעי"כ נעשה כלי ,אשר ממנו נסתלק מהם האור ההוא ,ההוא
בהפרדו מן שורש  ,כי כיון שנעשה עתה בחי' כלי ,פניו למטה הפךהכלי 

ואז הופך פניו אחר שנעשה  .להסתכל בו פב"פ יכולתאין בו  ,האור שלו
 שנתרחק ממנו אלא דרך אחור.  ,עליוןואז אינו מסתכל באור  .בחי' כלי

ויהיה הכלי  .יקרא עתה אחור בעת הסתלקותו ,העליוןגם האור  ,והנה
עוד שיעור  ,נסתלק האור ההוא ג"כ אשר ואחרי .עם האור ההוא אב"א

  .מכולוונסתלק  ,אשר יקרא אח"כ בחי' היסוד, חלק א'
ואז  .כי לא יוכל לקבלו ,יהפוך פניו מן האור העליון ,אז גם החלק הזה

תוכל  ,כיון שהאור נתרחק ממנה ,מלכות ':ראשונה הנק [כלי]' בחיגם 

רק היסוד יהיה עם  .יהיה המלכות ויסוד פב"פ ואז ,להפוך פניה למעלה
אז ההוד יהיה  ,' אור של ההודבחיכאשר יסתלק  ,אור עליון אב"א. וכן

ויהיה ההוד  ,ההודואז היסוד הפך פניו אל  ,אב"א עם האור העליון
 כי .פני המלכות באחורי יסוד, ומלכות תהיה פנים באחור ,ויסוד פב"פ

  .להחזיר פניהם אל האור ,תאוות וחשק הספי'
לא תוכל להחזיר עדיין  [ממנואשר מסתלק ] ,קרובה אל האוראך הספי' ה

יסתלק  כאשר ,עד שיתרחק מהאור שיעור ספירה אחת. וכן ,פניו אליו
ופב"פ עם  ,יהיה אב"א עם אור העליון ,אז הנצח ,האור מבחי' הנצח

ומלכות ג"כ פנים באחור עם  ,יהיה פנים באחור עם ההוד ויסוד .ההוד
ואז יהיו כל  .מכל י' חלקי הכלי ,האור שתסתלקעד  ,וכן עד"ז .היסוד

אך הכתר עם  .עליונה באחורפני תחתונה  ,הספירות פנים באחור
לטעם  באחורהם אחור  [,העליון]כי הכתר עם האור  .יהיו פב"פ ,החכמה

 .ובזה מוכרח שכתר וחכמה יהיו פב"פ .הנ"ל
 

ע"פ א ,ואיך נתהוו הכלים עי"ז. אמנם ,ביארנו סוד הסתלקות הרי
לא מפני זה יקראו  ...מציאות כלי מלכות ויסוד ,זה בכלישביארנו היות 

וג"כ כי האור נסתלק  ,יש היכר להיותן י"ס לאכיון שעדיין  ,י' כלים
אשר חלקים שלו אינם  ,אחדרק הענין הוא כדמיון כלי ארוך  .ביחד
והרי  .מקצתם אל קצתם ,כפי התרחקות של החלקים ההם ,שוים
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והם ב' בחי' כמ"ש  ,והתפשטותו והסתלקותו ,מציאות האור ביארנו
  .בעזרת האל

כאשר יתבאר בע"ה ואז ישלימו  ,התפשטות והסתלקות אחר ישועתה 
ונעשה כלי ע"י  ,נשלם בחי' הכלי הזה שכאשר ,ד' בחי'. והענין הוא

אז ישאר בחי'  ,בו להתפשטאז כאשר יחזור האור , הסתלקות האור
מתפשט  אינו ,כאשר נתפשט האור בכלי זה פעם ב' אורות וכלים. אמנם

  .אך נגלה ונעלם ,כסדר הא'
התפשטות  ,נקראוואלו הב' בחי'  .מטי ולא מטי :וז"ש בזוהר

הנ"ל שבהם  (בחי' שניים יקראו הסתלקות והתפשטות :נ"א) ,והסתלקות

 ,מטי האור תוך הכלי של הכתר ,הד' בחי'. והענין כי תחלה יושלמו
וחזר אח"כ  ,"כ מטי האור בכלי של חכמהואח ,ואח"כ מסתלק ממנו

 ,מטי ולא מטי :נקרא (ואז :נ"א)וזה  .וכן עשה בכל י' כלים ,להסתלק

 :נ"א)יש בטבע האור ההוא לבא  ,ולעולם .הנזכר בזוהר תמיד ]ל: ד[

כמו שיש בטבע שלהבת הנר שהיא  ,ולהאיר ואח"כ מסתלק (להביא

בכלים , להיות מטי ולא מטי ,האור ההוא תמידוכן נשאר  .מתנועעת
כח בכלי הזה לסבול  אין ,כי לסבת היותן בכלי א' .האלו הנקרא עקודים

 שהם ,והרי בארנו בזה ד' בחי' .אם לא בהיותו מטי ולא מטי ,האור
והתפשטות הב' והסתלקותו. וגם בארנו  ,התפשטות הא' והסתלקותו

  .י ולא מטימט :נקרא ,הב' והסתלקותשזה התפשטות 
מקשר ועוקד  והוא ,לפי שהוא כלי א' ,נקרא הכלי ההוא עקודים ,ולכן

 ,נקרא כלי א' לבדו ,נתבאר איך הכלי ,י' אורות בתוכו. ובזה ג"כ
 ,יש סילוק א' לעשות הכלי ,לפי שכשנסתלק האור .נקרא י' והאורות

  .(כנ"ל ,נעשה כלים ההואהסתלקות  :נ"א) .כנ"ל

 .' כליםיולא , הכל נקרא כלי א' לבד ,ולכן .אחת ואז נסתלק האור בבת
התפשטות האמיתי  ,שכאשר יחזרו להתפשט ,באורות שבתוכם ,משא"כ

כמו  ,הנה אינו מתפשט בפעם א' בתוך הכלי ,'הבשהוא התפשטות 
  .שנסתלק

 ,א' בכתר ,נכנס ויוצא י' פעמים ,' הכנסותויאלא נכנס ויוצא י' יציאות 
בבת א'  ,אבל הכלי .' אורותיולסיבה זו נקרא  .וכן בכולם ,וא' בחכמה

 א'.  כליולכן יקרא  ,שנסתלק בפעם אחת ,נעשה ע"י הסתלקות א'
הם ב' בחי'  ,כי י"ו .הם מציאות ד' אותיות הוי"ה ,והנה ד' בחי' אלו

כי שם הוי"ה אינו  ,וכבר ידעת .הם ב' בחי' הסתלקות ,' ה'וה ,התפשטות
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לא שייכים  ,לפי שד' בחי' אלו ,והטעםאלא מחכמה ולמטה.  ,מתחיל
וכנגדן  ,' בלבדבחילא יש בו רק ב'  ,אבל בכתר .אלא מחכמה ולמטה

י בְּיָּ֣ה יְּהוָ֔ה ֖צּור ֽעֹוָלמ ֽים׃  :וז"ס .י"ה יהו"ה :נקרא  ,ישעיהו]כ ִּ֚

שהוא  ,את העולם מתחלה ,ולברוא לציירלפי שבהם התחיל '.[ ד ,ו"כ
בשאר הוי"ה ו ,בכתר י"הכי  .הוי"הי"ה אשר הם סוד  ,סוד עקודים

 פרצופים כולם. 
האור אשר זה עצמו ) .יש בהם ד' חסרונות ,כי הנה למטה בט"ס ,והטעם

הוי"ה לד'  בשםהשם באור העליון לשיוכל לקרות  [שינוי :נ"א]יגרום כינוי 

כי אז  .הא' הוא התפשטות האור פ"א :ואלו הם (חסרונות אלו אשר

 ,ואז כל הט' שלמטה ממנו .ראשון מכולם ,להתפשט בכתר האורהתחיל 
  .זה באופןהיו חסרים מאותו אור 

 .עדיין כל השאר היו חסרים ,האור במציאות הכתר שנתהווהכי בעת 
ואין חסרון זה נוהג בכתר.  ,הא' בט' כלים בהתפשטותוהרי זה חסרון א' 

הרי שיש ב'  .בט"ס ולא בכתר ,פ"ב זהיהיה חסרון  ,גם בהתפשטות הב'
  .חסרונות בט"ס ולא בכתר

אך אחר שהתחיל כבר  .לא יקרא זה חסרון ,אורכי כאשר לא נאצל שום 
ט"ס יקראו חסרי האור  אז ,ונתפשט בכתר תחלה ,זה האור להתפשט

היו )לפי שקדם אור הכתר אליהם. אך הב' חסרונות אחרים  ,ההוא

כי זה נקרא  .והוא ב' בחי' הסתלקות ,הם בין בכתר בין בט"ס (נוהגים

 בין אל הט"ס ובין אל הכתר עצמו.  ,אמיתיחסרון 
י בְּיָּ֣ה יְּהוָ֔ה ֖צּור  :ונבאר ענין זה מ"ש כי בחי' אלו נקראו כ ִּ֚

ֲעָרבֹות בְּיָּ֥ה שְּמ   :והענין כי ז"ס הפ'ֽעֹוָלמ ֽים׃  ֹו סֹֹּ֡לּו ָלֽרֹכ ָ֣ב בָָּֽֽ֭

 ,י"ה שמו :דהול"ל ,בפסוק לדקדקויש  '.[ה פסוק ,ח"ס פרק ,תהלים]

 :וזהו ,כי כל השם כלול בי"ה ,הענין הוא ]לא: א[אך  .בי"ה שמו ?מאי
הרי  ,הוי"השהוא  ,כ"וגימ':  ,כי י"ה במילואו הוא יו"ד ה"א .בי"ה שמו

לרמז איך ממנו יצא שם  ,בכתר י"הושם  ."ה הוא שם הוי"ה ממשביכי 
 .הוי"הד' אותיות  כלובו כלולין  ,הוי"ה
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 שער מטי ולא מטי

 פרק א'

 סדר התפשטות האורות בעולם העקודים בפעם הראשונה

בשערים הקודמים התבאר שמפנימיות אדם קדמון יוצאים אורות אל 

אורות אוזן חוטם פה יצאו סביבותיו כאשר עיקר האורות יוצאים דרך פניו. 

. ]אנו מדברים מס"ג מ"ה ב"ן דטעמים דס"ג והלבישו מאזן עד הטבור

 במקום מאוד גבוה שלא שייך בו כינויים כמו אוזן חוטם וכו' ולא באו הכינויים

עולם העקודים שבו אנו עסוקים  .[כאן אלא לשבר האזן להבנת הדברים

מתהווה מאורות הפה שמחוץ לא"ק ונמשך כנגד פה דא"ק ועד כנגד טבור 

ים, דא"ק. בעולמות אח"פ שכנגד הפנים דא"ק יש רק אורות ללא מציאות כל

ואין כלים שיש  ,שכן להיות האורות עליונים אינם יכולים להתלבש בכלים

להם יכולת לסובלם. מציאות כלי מתהווה לראשונה בעולם העקודים 

הנמשך מאורות פה דא"ק. וגם בו מדובר בכלי אחד בלבד ולכן עולם 

העקודים נקרא כך כיון שכל האורות שבו קשורים ומלובשים בכלי אחד 

שלא כמו בעולמות )י זה יש עשר בחינות כנגד עשר ספירות. בלבד ובכל

אורות עולם העקודים ין . הבדל נוסף ב(תחתונים יותר שם יש לנו ריבוי כלים

עולמות עליונים יותר שבעולם העקודים יש חמש בחינות אורות לבין 

פנימיים נרנח"י ורק שתי בחינות אורות מקיפים חיה יחידה שלא כמו 

גם מלבד חמש בחינות אורות פנימיים למעלה מהם שם יש באורות אח"פ ו

 חמש בחינות אורות מקיפים.

הווה עולם העקודים, הנה כאשר רצה המאציל העליון להוציא התכיצד 

סיום שיעור הראוי עד בחינת הכלי דעקודים. המשיך האור שלו למטה 

עד כנגד טבור דא"ק. וכשהסתלק למעלה  , שהואלהיות עולם העקודים

לצורך השלמת האורות בנרנח"י פנימיים וח"י מקיפים, ורו בפה דא"ק במק

 ,השאיר אחריו בחינת רשימו. שאותו רשימו הנשארוכן לצורך הווית הכלים, 

ראינו בשער ממנו יתהוו להיות בחינת הכלי. שכן היותר עבים חלקים ה
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עקודים )פ"ג דף כ"ה ע"ד( שכבר ביציאת האורות מפה דא"ק היו בהם ב' 

בחינות עב וזך, והעב הוא לצורך הכלי אלא שכל עוד הוא מחובר בזך לא 

יכול להתעבות. אך כשנסתלק החלק הזך מהאור כלפי מעלה ונשאר החלק 

היותר נמוך שבו לרשימו וחלק מהרשימו התעבה יותר להיות בחינת הכלי. 

זה רמזו החברים בשער המלכים סוף פרק ד' כהדין קמצא דלבושיה ואל 

 מיניה וביה, )אמנם יש הבדל בזה בין הג"ר לז"ת כפי שנראה בהמשך(.

בהסתלקות האור מהספירה מתחילה להתהוות בחינת הכלי שהרשימו 

הנשאר הוא אותו אור שמחמת עוביו היחסי לא הסתלק למעלה ונשאר 

 עיקר האור הרי שהוא מתעבה יותר. סתלקבספירה התחתונה ולאחר שמ

האורות יורדים עשר אורות מלמעלה שבו הראשון זה שהוא השלב בשלב 

ואח"כ אור יסוד יורד  .אור מלכות יורד ראשון למקום כתריורדים בדרך זו ש

ואח"כ אור מלכות יורד  .למקום כתר, ואור מלכות יורד למקום חכמה

לחכמה ואור הוד יורד למקום הכתר, מחכמה לבינה ואור יסוד יורד מכתר 

מקום אור מלכות ל ים האורות כל אור למקומועד שמגיעוכן על זה הדרך, 

כתר. ושוב חוזרים האורות ומסתלקים שלב אחר מקום ור כתר לואמלכות 

שלב כשאור כתר מסתלק ראשון ואחריו אור חכמה וכן על זה הדרך, עד 

ורות פעם ראשונה נגמרו שמסתלק גם אור מלכות. בסיום הסתלקות הא

להתהוות כלים לז' תחתונות מחסד עד מלכות. שלב זה יבואר בהמשך 

 הפרק על ידי השלמות משער עקודים.

השלב השני של ירידת האורות הוא הקרוי מטי ולא מטי ומבואר היטב 

בפרק ב' כאן באים האורות על דרך מטי ולא מטי היינו באים כל האורות 

שבהם ומאפשר לשאר האורות לרדת עוד מדרגה ומסתלק חזרה העליון 

כפי שיבואר בהמשך עד שמגיעה אור לכל הכלים בדרך זו של מטי ולא 

מטי. ]ולכן דווקא כאן נקרא מטי ולא מטי אף שגם בשלב הראשון הייתה 

ביאה והסתלקות של האור אלא שבשלב הראשון ביאת האור והסתלקותו 

ת מלאכת עשיית הכלים גם נעשתה בפעם אחת[ בסיום שלב זה מסתיימ

 לג"ר וגם כל כלי מקבל אור הראוי לו אף שאור כתר נשאר במאציל.
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בשני השלבים שתוארו יש לנו ארבעה בחינות המקבילות לשם הויה בחינת 

כנגד ה' ראשונה. ראשונה ביאת האור בראשונה כנגד י' הסתלקות 

פשטות האור התפשטות שנייה כנגד ו' והסתלקות שנייה כנגד ה' שנייה. הת

בחינת זכרים שמשפיעים ומורידים השפע והמוחין בסוד מ"ד מלמעלה 

למטה לכן נרמזים באותיות י"ו שהם אבא וז"א. ושתי בחינות הסתלקות 

 האור הם נקבות בינה ומלכות המעלים מ"ן ולכן נרמזים בב' ההין.

ות באור אין סוף להיותו ללא קצבה אין נופל עליו שם. אך בעשר ספירות להי

בהם חשבון וקצבה הרי שהאותיות מורות על קצבת האורות וחסרונם 

ארבעה חסרונות שתי בהם שאינם בחי' אין סוף. ולכן מחכמה ולמטה שיש 

הסתלקויות האור ועוד פעמיים שנתפשט האור בכתר ולא בט' ספירות ]הרי 

שזה חיסרון לט' ספירות תחתונות שבכתר נתפשט האור ובהם לא[ לכן יש 

שהם בלבד, רבע אותיות הויה. אך בכתר שבו יש רק שני חסרונות לנו א

אין בו אלא ב' אותיות שהם י"ה. ולכן על עולם  ,פעמיים הסתלקות האור

העקודים נאמר כי בי"ה הויה צור עולמים, לפי שבהם החל לצייר ולברוא 

 העולם.

לאחר שני השלבים הראשונים ממשיכים האורות לבוא לעשר בחינות הכלי 

. שכן אם האור היה נשאר בהתמדה היה גורם קודים בדרך מטי ולא מטיבע

לביטול הכלי בגלל חוזק האורות בעולם זה. לכן האורות חוזרים ומסתלקים 

 לעולם בדרך מטי ולא מטי.

 

 שלב ראשון בביאת האורות בעולם העקודים

השלב הראשון של ביאת האורות התבאר בשער עקודים וכדי להשלים את 

ולם העקודים נביא את המבואר שם כאן. הנה כשהחל האור תיאור ע

כתר )היינו הראוי  מקוםלהתפשט בעקודים ירדה תחילה נפש דמלכות ב

בהמשך להיות חלק כתר דכלי העקודים אמנם מקום זה כבר קיים בפועל 

שהרי הרשימו של הכלים של כל העולמות, כבר נאצלו בעת הצמצום 

 .ע"י אורות העיניים(הראשון וכאן נמשך רשימו נוסף 
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ו אורות הו"ק בשש שלבים מיסוד עד חסד, כך שעם תפשטהלאחר מכן 

חכמה  מקוםכתר ונפש דמלכות ירדה עוד ל כניסת אור נפש דיסוד במקום

 אותו חלק השייך ליסודמתחילה לקבל את בחינת הרוח, את מלכות הרי ש

תמשיך ולכן בחינת הרוח  שכן בחינת הרוח בשלמות נמצאת בכל הו"ק.

ותשתלם בה כאשר יכנס אור נפש דחסד בכלי כתר ואור נפש דגבורה בכלי 

חכמה וכן על זה הדרך יכנס אור נפש דיסוד בכלי ת"ת אזי תשתלם בחי' 

 הרוח להיכנס במלכות שתגיע בשלב זה למקום נצח.

בבחי' נפש לבד לעצמה ובחי' רוח לז"א במקום כתר ואח"כ יצאה הבינה 

ואח"כ יצאה החכמה בבחי' נפש לעצמה ובחי' רוח ובחי' נשמה למלכות 

לבינה ובחי' נשמה לז"א ובחי' חיה למלכות אח"כ יצאה הכתר בחי' נפש 

לעצמה ובחי' רוח לאבא ובחי' נשמה לאימא ובחי' חיה לז"א ובחי' יחידה 

 למלכות. הרי כשבא אור הכתר באחרונה יצא בבחינת נפש בלבד.

ר למקורם כדי וחזכדי שירצו ללימים יצאו האורות שובכוונה תחילה לא 

בכל בחינותיהם ועל ידי חזרתם יוכל הכלי דעקודים להתהוות להשתלם 

כתר שיצא אחרון בחי' נפש חזר לעלות למאציל ראשון. בעשר בחינותיו. 

ועלה אור חכמה במקום הכתר ובינה במקום חכמה וכן על דרך זה כולם 

עלייה זו ניתוסף במלכות  עד שנמצא שהמלכות עלתה במקום היסוד וע"י

אור לאחר שכבר היה בה חמש אורות פנימיים ניתוסף בה עתה על ידי 

עלייה זו מקיף ראשון שהוא כנגד בחי' חיה הפנימי. גם ז"א עלה במדרגה 

א' )אור חסד עלה בבינה ואור יסוד עלה בהוד( וניתוסף בו בחי' יחידה מן 

יים. ובינה ניתוסף בה בחי' אורות פנימיים ועתה נשלם לו ה' אורות פנימ

 חיה הפנימי וחכמה ניתוסף בה בחי' נשמה הפנימי.

ואח"כ עלתה החכמה במאציל ועלתה בינה במקום הכתר וניתוסף בה בחי' 

יחידה הפנימי ונשלמה בה' אורות פנימיים. וז"א שעלו מדרגה נוספת שאור 

' נגד חסד עלה במקום חכמה ואור יסוד במקום נצח. ניתוסף בהם מקיף א

חיה הפנימי ומלכות שעלתה למקום הוד ניתוסף בה מקיף יותר עליון אשר 

 כנגד יחידה הפנימי.



פרק א' באור יאיר חיים במטי ולא מטי  

14 

ואח"כ עלתה בינה במאציל וחסד במקום כתר עד שאור היסוד עלה במקום 

ת"ת וניתוסף לז"א מקיף דיחידה. ואור מלכות אף שעלה עתה למקום נצח 

עצמו בחמש אורות  לא הוסיף לקבל בחי' אור מקיף לפי שכבר השלים

פנימיים ושניים מקיפים. וכן כשיעלה חסד במאציל וכל בחינות ז"א יעלו 

 מדרגה לא יוסיפו לקבל עוד אורות מקיפים מכיוון שהשלימו בחינותיהם.

ואף שזו"ן השלימו כל בחינותיהם ולכאורה אין סיבה שימשיכו לעלות 

. ועל להיפרד מהםבמאציל אעפ"כ המשיכו ועלו שכל חיותם מאו"א ולא רצו 

להתהוות בעשר ידי שהמשיכו חזרתם מעלה המשיך הכלי דעקודים 

כשחזרו לעלות לא יכול כל האור לעלות והחלק העבה של האור . שבחינותיו

 שלא יכול לעלות ממנו נהווה תחילת מציאות הכלים.

בשלב זה שהאורות מסתלקים וחוזרים אל המאציל יש לנו ביטוש באורות 

עלותו משאיר רשימו ממנו במקומו על מנת להאיר לספירה שכן כל אור ב

שתחתיו לכן כשעלה הכתר השאיר רשימו בכתר להאיר לחכמה וחכמה 

השאירה רשימו בכלי חכמה להאיר לבינה מלבד אור המלכות שלא השאיר 

אור הרשימו וכן האור הראשון  רשימו בכלי מלכות כיון שאין לה למי להאיר.

ר ישר ונקראים זכר לפי שבאים בדרך התפשטות שירד שניהם נקראים או

 האור מטה.

אף שכוונתו לקבל אור עבור עצמו מן  בהסתלקותומלבד זאת כל אור 

המאציל אינו מפסיק להאיר בתחתון )שלא יחרב העולם( אלא שמאיר דרך 

אחורי הספירה שכן הספירה הפכה פניה למעלה, לכן נקרא אור אחוריים 

 . ונקרא נקבה ל דיןזה אור חוזר והוא אור ש

וכיון שאור זה מאיר לספירה ואילו אור הרשימו חשקו לעלות למעלה הרי 

אור הרשימו זכר ואור החוזר נקבה מה שיוצר בטישו ושכיווניהם מנוגדים 

ביניהם דהיינו זיווג. כדברי מהרח"ו "והוא אור הרשימו אע"פ שאינו עולה 

מנו והאור חוזר הוא חפץ ממש עם כל זה חשקו וחפצו הוא להדבק ולקבל מ

 .לירד נמצא ששניהם אינם שווים בטבעם לכן מכים זה בזה"
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ומביטוש זה נופלים ניצוצות מאור היורד שהוא דין וזהו אור רביעי בחי' 

הוא האור הראשון  טעמיםאותיות. ואם כך יש לנו בחינת טנת"א באורות. 

נקרא נקודות שכל , לכן גם הוא אור חוזר שהוא בחי' דין נקודות ,שירד

הוא האור שנולד  ואותיותהוא אור הרשימו  תגים נקודות הוא דין.

מהביטוש של שני האחרונים. ואור זה האחרון הוא המחזק את בחינת 

ומצד אחד הוא נשאר להיות קרוי אור ומצד שני הוא הכלים שהתהוותה. 

ארו מחזק את הכלי ונמצא כאחד עם הכלי, וזה בדומה לרפ"ח ניצוצין שנש

ומה שאמרנו בכלים של עולם הנקודים )כמובא בעקודים פ"ה דף כ"ז ע"ב(. 

שנקודות הוא אור החוזר והוא שני במעלתו זה נכון אף שהוא שלישי בזמן 

 שכן הרשימו קדם לו.

אמנם בכלי המלכות שלא השאיר רשימו הרי שאור זה הרביעי המחזק את 

ד שם היה מאיר בה אור בניין הכלים נעשה מעליית אור המלכות אל היסו

היסוד דרך אחוריו ומהבטישו נפלו ניצוצין אל המלכות כדי לעשות בה כלי. 

אך שאר הכלים הרי שהתחזקו כדרך שאמרנו שאור החוזר הכה ברשימו 

שלהם. ובכל עליה אל המאציל יש ביטוש נוסף שמביא ניצוצות נוספים 

וד כבר קיבל פעמיים לכלים לכן כלי מלכות קיבל פעם אחת ניצוצות. אבל יס

וכן על זה הדרך שאר הספירות עד שכלי בינה קיבל שבע פעמים וחכמה 

שמונה חיזוקים לכלי שלה. מכאן גם ניתן ללמוד שאכן כלי מלכות שקיבל 

חיזוק רק פעם אחת וגם כאן לא בדרך הרגילה שהרי אין לו רשימו שלו 

 לש יותר מכולם.אלא בביטוש אור מלכות מאור מהיסוד לכן גם הכלי היה ח

)הגהת אלא שבכתר כותב מהרח"ו אין מי שיכה ברשימו שלו. אמנם קשה 

בזמן עלייתו למאציל, שהרי גם בו יש אור חוזר של כתר השמ"ש כ"ז ע"א( 

מסביר הכרם שלמה  !ולמה שלא ייווצר בטישובמקומו, וגם בו יש רשימו 

לכן האור לפי שאין ספירה אחרת מעל הכתר שיעבור האור החוזר דרכה 

החוזר כאן אין לו בחינה מספקת של דין שיהיה לו כוח להכות באור הרשימו 

 של הכתר. ולכן עדיין אין לנו בחי' כלי בכתר.

הנה לאחר שנאצל האור והסתלק הרי שאותו כלי בהיפרדו משורש האור ו

שלו אין בו כוח להסתכל בו פנים בפנים ולכן הופך פניו. ויהיה עם האור 

ו בחי' אחור באחור. כך קורה במלכות שבעת הסתלקות המסתלק ממנ
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האור ממנה הופכת פניה למטה. והנה כשהאור ממשיך ומסתלק גם 

מהיסוד הרי שהיסוד יהיה אתו אב"א אך המלכות שהאור כבר נתרחק 

ממנה והגיעה להוד, תוכל להפוך פניה אל היסוד ותהיה פב"פ עם היסוד. 

ד יהיה אב"א עם האור העליון ואילו וכן כאשר יסתלק האור מההוד אז ההו

היסוד הפך פניו אל ההוד ויהיה ההוד עם היסוד פב"פ ומלכות תהיה פנים 

באחור, פני המלכות באחורי יסוד כי תאוות וחשק הספירות להחזיר פניהם 

אל האור. ולכן רק כשהאור עדיין קרוב שמעוצמתו אין הכלי יכול להפוך פניו 

אור אך כשמסתלק האור שיעור ספירה אחת כלפי האור יהיה אב"א עם ה

יכול אותו כלי לשוב ולהחזיר פניו אל האור. וכן כשיסתלק האור מבחי' הנצח 

אז כלי הנצח יהיה אב"א עם אור העליון ופב"פ עם ההוד, ויסוד יהיה פנים 

באחור עם ההוד, ומלכות ג"כ פנים באחור עם היסוד וכן על זה הדרך עד 

לקי הכלי ואז יהיו כל הספירות פנים באחור פני שיסתלק האור מכל י' ח

תחתונה באחור עליונה אך הכתר עם החכמה יהיו פב"פ כי הכתר עם האור 

 ]העליון[ הם אחור באחור.
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 פרק ב':
כי  ,ונאמר .צריך לבאר היטב מה ענינו,  מטי ולא מטי :מציאות אמנם

חזר  ,ואח"כ .וכל הט' אורות כלולים בו ,לבא בכתר האורתחלה מתחיל 
משם אור שחזר ויצא  (' מטי ולא מטיבחי :נ"א) .להיות בחי' לא מטי

כי יש כח  ,בכתרהיו נשארים  ,אך הט' אורות אחרים .המגיע אל הכתר
 .בכתר לסובלם

החכמה  אלאז ממשיך כתר  ,ואז בעת אשר לא מטי בכתר האור אליו
אחר  ,ואז החכמה הפכה פניה .את הט' אורות ונתנם בחכמה ,פב"פ כנ"ל

נותנת אבל אינה  .ומאירה לבינה פב"פ הארה לבדה ,' אורותהטשקבלה 
חזר אור הכתר להיות  ,אורות. אח"כ (הז' את :נ"א)את הח'  ,לה עדיין

מחמת החשק שיש  ,בכתרחזר להתעלם  ,ואז אור החכמה ,מטי בכתר
את  לוונתן  ,ואז כלי חכמה הפך פניו אל הכתר .לה להתחבר עם הכתר

  .האור שלו
מחמת  ,אינה עולה עמו בכתר ,בחכמה [שהיה]שהוא  ,אך אור הבינה

חזרת פנים  ,שהיא אמם. וכבר ביארנו כי אין מציאות הבניםחשק 
פנים ואחור  ,באורות עצמן לא יצדק בהם אבל .ואחור רק בבחי' כלים

 רק התפשטות והסתלקות. 
 ,ועלה שם האור שלו ,נגד הכתר ,כלי של חכמה פניו הפכואחרי  ,ואמנם

 (הז' :נ"א)את הח'  ונתן לה ,נגד הבינה ,למטההנה אח"כ חזר והפך פניו 
 אורות. 

הבינה לא  ,בבחי' פב"פ. ואמנם לעולםהוא  ,כי כל נתינת אורות ,ודע
לקבל אור  ,ובו"ק בחסדכי לא היה כח  ,להאיר למטה בחסד ,הפכה פניה

 ,הבינה אורועוד  ,כי הלא יש כאן אור של הו"ק .רק אבא ,גדול כזה פב"פ
כאשר לא היו עדיין אורות  ,שהיא יותר גדולה מכולם יחד. אך תחלה

 ,והאירה אל הבינה ,אז הפכה חכמה פניה ,שנתנה לחכמה רק ,בבינה
  .משא"כ בחסד ,"פפב (יחד וזהו :נ"א)הארה לבד 

 היולפי שז' אורות תחתונים  ,לפי שיש בבינה כח לקבל האורות ההם
והאור של  .ודאי שתוכל לקבל ,וגם האור שלה .לגבי האור שלה ,בטלים

כבר ידעת כי אבא  ,עכ"ז ,פי שאור שלו גדול מהאור שלה עלאף  ,החכמה
מה  ,ויכולה היא לקבל אור החכמה ,נפקיןכחדא שריין וכחדא  ,ואמא

ואינו יכול לקבלו  ,בינהכי יש הפרש גדול בינו לאור  .שאין כן בחסד
 .פב"פ
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הנה אז הוא מטי  ,כי כאשר חזר להיות לא מטי בכתר .אל הענין ונחזור
ואז כבר הז' בנים שיש בבינה הם  ,אור של חכמה בה ויורד ,בחכמה
מחמת חשק שיש  ,ואז בינה עולה לחכמה .לאמםואינם צריכין  ,גדולים

  .הבינהוזה נקרא לא מטי באור  .לה להדבק עמה

 ,ויורדין הז' אורות שבה ]לא: ב[ ,ואז כלי הבינה הפכה פניה למטה
ואז  .להיות מטי האור בכתרחוזר  ,פב"פ. ואח"כ חסדוניתנין כולם אל 

שיש  ,ואז נמצא .שיש להם חשקמחמת  ,אור חו"ב שניהם עולין שם
' מרחקים בינה בכי יש ביניהם  .לבין אור הג"ר ,הרחק גדול בין הבנים

  .אור (ביניהם :נ"א)שאין בהם  ,וחכמה
ואז הופך כלי  .לא מטי בחסד ונקרא ,לכן אור החסד עולה אז לבינה

חזר להיות לא  ,"כאחונותן הו' אורות למטה בגבורה.  ,החסד את פניו
נשארת  ,אז הבינה היה ראוי להיות .ואז הוא מטי בחכמה ,מטי בכתר

לכן יורדת  ,אך מחמת אור החסד אשר במקומה .בחכמה כבתחלה שם

 פסוק ',ז פרק ,מיכה] כ ִּֽי־ָחפ ֵ֥ץ חֶֶ֖סד הִּּֽוא׃ :וזהו .להיות שם עמו

 .הוּא :נקראוכבר ידעת כי בינה .[ ח"י

 (,ה)]ו["צ אליה ויורד למקומאאז החסד  ,וכאשר ירדה הבינה במקומה
מטי  לאוזה נקרא  ,ואז עולה אור הגבורה בחסד .ונקרא מטי בחסד

ונותנת הה' אורות למטה  ,ואז הופכת כלי הגבורה פניה למטה .בגבורה
 נקרא מטי בת"ת.  וזה ,בת"ת
 שםכי ב' עולין  ,ואז לא הוי מטי בחו"ב ,חזר להיות מטי בכתר ,אח"כ

כי הוא עולה למקום הבינה כאשר  .ואז הוי לא מטי בחסד ,ביחד לכתר
ואז לא  ,ואז הוי מטי בגבורה .כנ"ל ,' מרחקים שביניהםבמפני  ,בתחלה

ואז כלי  ,בגבורה מחמת החשק עולהכי אור הת"ת  .הוי מטי בת"ת
 ,בנצח. אח"כ מטיוזה נקרא  ,ונותן הד' אורות בנצח ,הת"ת הופך פניו

גם בבינה הוי מטי  ,ואז הוי מטי בחכמה ,חוזר להיות לא מטי בכתר

י .כנ"ל ,חסד אשר שם מחמת  ,ואז הוי ג"כ מטי בחסד :הוּא ֶחֶסד ָחֵפץ ּכִּ

כי הגבורה עלה עם  ,ואז הוי לא מטי בגבורה .למקומוכי אז החסד יורד 
כי  ,ואז הוי לא מטי בנצח .בת"ת אורויורד  ,ואז הוי מטי בת"ת .החסד

אז הופך כלי הנצח  כי ,ואז הוי מטי בהוד .עולה עם הת"ת ,אור הנצח
בו  ומאיר ,ואז ההוד הופך פניו אל היסוד .ונותן הג' אורות להוד ,פניו

  .[בחכמה :נ"א]
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 פניהםהם הופכים  ,כי כאשר האורות נתנין בהם .וכן הענין בכל הו"ק
כי אין כח  ,היא שלא הפכה פניה לחסד ,דוקא הבינהכי  .ומאירים למטה

אחד  ,אך הו"ק הם בעצמם יש להם יכולת לקבל .אור הבינה לקבלבחסד 
חזר להיות מטי  ,כי כל הו"ק הם שוין. אח"כ ,מזהזה  ,את האור חבירו

כי  ,גם בחסד לא מטי .שם עוליןכי שניהן  ,ואז לא מטי בחו"ב .בכתר
 ,הוי מטי בנצח ואז .ואז הוי לא מטי בת"ת ,רהוהוי מטי בגבו .עלה לבינה

מטי  הויואז  .ונותן הב' אורות ליסוד ,ואז הפך ההוד פניו .ולא מטי בהוד
 ומאיר למלכות כנ"ל בכל הו"ק.  ,ואז היסוד הפך פניו ,ביסוד
ואז הוי לא  .ואז הוי מטי בחו"ב וחסד .מטי בכתר לאחזר להיות  ,אח"כ

 ,ולא מטי ביסוד .ומטי בהוד ,בנצח מטיא ול .ומטי בת"ת ,מטי בגבורה
ואז הוי  .במקומה למטהונותן אור למלכות  ,ואז הופך פניו .כי עלה בהוד
 .מטי במלכות

 

והנה הגיעו  .שהיא מציאות התפשטות ,עתה נשלם בחי' הראשונות והרי
כי עתה חזר  ,ועתה הבחי' הב' היא פשוטה .המלכות עדכל י' אורות 

 ,ומטי בגבורה ,"ב ובחסדבחו ]לא: ג[ואז לא מטי . להיות מטי בכתר
מטי  ולא ,ומטי ביסוד ,ולא מטי בהוד ,ומטי בנצח ,ולא מטי בת"ת

כי לעולם  :הא' :והרי עתה כמה בחי' .חוזר כמתחילה ,ואח"כ .במלכות
הוי לא מטי  ,וכאשר הוי מטי ביסוד .להדבק בעליון ,התחתוןחשק אור 

וכן בכל  ,שם ביסוד מחמת החשק עולהכי אז אור המלכות  .במלכות
אז  ,לא מטי בבינה הויכי כאשר  .שאר הספי' חוץ מן החסד עם הבינה

ג"כ  הויאז  ,וכשהוא מטי בבינה .מפני ב' מרחקים ,הוי לא מטי בחסד
אותו רגע לבד  ,אמנם .כי אין שוה אור חסד לכל אור בינה .מטי בחסד

וברגע יורד החסד  ,האז מוצאת החסד במקומ ,במקומה בינהשיורד 
  .למקומו

ואינם יכולים להדבק בבינה שהיא  .בפ"ע מדריגה א' הםוזה ענין שהו"ק 
כי כאשר הוא מטי  ,הוא בענין אחר ,"רבגמג"ר. גם ענין מטי ולא מטי 

זה נקרא ג"ר חשובים  ולטעםאז עולין שניהן חו"ב למעלה בכתר.  ,בכתר
 שםומהראוי שתשאר  .אז הוי מטי בחכמה ,וכשלא מטי בכתר .כאחד

]לא:  כ ִּֽי־ָחפ ֵ֥ץ חֶֶ֖סד הִּּֽוא׃ :רק משום .ותהיה לא מטי בבינה ,הבינה

אשר לא מטי  ,כי שיעור הזמן ,דע גםהוי מטי גם כן בבינה.  ,כנ"ל ד[

 ,תהלים]כ ִּ֤י רֶַ֨גע׀ בְַּאּפוֹ֮  :וז"ס .הוא רגע אחד לבד ,האור בספי'
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 .היה מחמת זעם ,הסתלקות האור שהוא לא מטי כי '.[ו פסוק ',ל פרק
שהוא חזרת  ,המשך בחי' מטי אך .ואף מחמת התחתונים שאין בהם כח

תחתונים  מעשהכי כפי  .אין בהם שיעור ,האור למטה להחיות העולמות
  .כך יהיה

 ,אדםכפי מעשה בני  :ר"ל .כפי הרצון שיהיה אז ַחי ִּ֪ים ב רְּ֫צונֵ֥ו :וזהו
כי הסתלקות הא' של  ,כך ימשך זמן החיים ההם. ואמנם לעיל ביארנו

  .לעשות כלי כדיהיה  ,האורות
הנה היו חוזרים  ,בהתפשטות ב' ,והנה כאשר חזרו האורות לבא פ"ב

לכן הוצרך שישאר אור הראשון  .להתבטל כעת הראשון הכלים
ו רק ולא בא .ולא יכנוס בכלים אלו ,למעלהשהוא אור הכתר  ,שבכולם

ואור בינה  ,של הכתר בכליאור החכמה  .ט' אורות לבדם על הסדר זה
 .יסודנכנס בכלי  ,עד שנמצא שאור מלכות ,וכן עד"ז ,בכלי של חכמה

אשר תחלה  ,אותו אור הראשון הנוגע אליו ,ועתה אחר שלא חזר בכלי

ע"כ  ,הגיע לו אור אחר זולתו קטן ממנו אלא ,ממנו ]לב: א[נסתלק 
 אורות כבראשונה.  להיותולא חזרו  ,ם בבחי' כליםנשארו הכלי

 .בכתר אורותאז נכנסו הט'  ,והנה כאשר התחילו האורות לכנוס בכלים
שהוא  ,ואחר כך נסתלק אור המגיע לכתר .כנ"ל ,וזה נקרא מטי בכתר

כי כבר  .ואין להאריך בזה .כנ"ל ,וזה נקרא לא מטי .החכמהאור 
 מטי די ספוקו.  ולאבחי' מטי  ,הארכנו לעיל

משא"כ  ,כל הט' אורות יחד בכלי הכתר ,ואמנם טעם למה עתה נכנסו
 ,שנכנס אור המלכות בכלי של כתר ."לכנכי נכנסו א' לא'  א' בהתפשטות

נכנס אור היסוד  ,"כואח ,ואח"כ נדחה אור הזה למטה במקום החכמה
הוא  הטעם .כשיעור הי' כלים ,עד שנכנסו כל י' אורות ,וכעד"ז .בכתר

  .מובן עם הנ"ל
 לכן ,וגם כולם היו מאירים מצדו ,כי מתחלה שהיה אור הכתר עמהם

  .לקבל בתוכו רק אור א' לבד ,לא היה כח בשום כלי מהם
 ,תוך הכלי והוא נשאר למעלה ,עתה נכנסאינו  ,אבל עתה שאור הכתר

ליכנס כל האורות  כחלכן עתה יש  .כמ"ש בע"ה ,והופך אחוריו למטה
מן  קטניםהם  ,כי כל הט' אורות הנכנסים עתה בכתר .תוך כלי א' ,ביחד

  .ויש כח לקבלם ,אור הכתר הראשון
כי  .יש בה כח לקבלם ,חכמה שלבתוך כלי  ,וכן כשנכנסו כל הח' אורות
 .ועד"ז בכולם (הראשונה :נ"א) .כולם קטנים מאור החכמה
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 פרק ב'

 התפשטות האורות פעם שנייה והיווצרות הכלים בעקודים

בעקודים ראינו שיש ארבע בחינות כנגד שם הויה התפשטות האור 

והסתלקות פעם ראשונה והתפשטות האור והסתלקות בפעם שנייה 

ולא מטי כמבואר להלן(. שנועדו לצורך עשיית הכלים )הנעשית בבחי' מטי 

שזו פעם ראשונה בהאצלת העולמות שיש התהוות לכלי. אמנם ראשית 

התהוות הכלי בעקודים נעשתה עוד קודם כמבואר בשער ההקדמות 

ששורשי עשר ספירות אלו נעשו על ידי הסתכלות אור העין באור הנפש 

"פ( באור הישר של ההסתכלות שהוא אור העקודים )שנקרא נפש בערך אח

נעשו ג"ר של כלי העקודים. ובאור החוזר דאור החיה של העיניים עם אור 

הז"ת דעקודים נגמרו עשיית כלים לז"ת דעקודים. ומה שאנו מדברים על 

התהוות הכלים בפרק זה ובשער עקודים היינו על המשך וגמר התהוות 

ות שורשי הכלים על אמנם התהו הכלים אבל ההתחלה שלהם כבר נעשתה.

הגהה לפרק, ידי אור העין מובא גם בעץ חיים שער אח"פ פ"ג אך הרש"ש ב

 יתכן אם כן שחולק על עניין זה צ"ע. כתב שפרק זה אינו מהאר"י ולפי זה

לאחר ההתפשטות הראשונה חזרו האורות לעלות למעלה לפה דא"ק על 

ה תחילה כדי מנת להשלים עצמם שיצאו חסרים. שהרי יצאו חסרים בכוונ

שיחזרו לעלות על מנת שיוכל כלי דעקודים להתהוות בעשר בחינותיו. ואכן 

כשחזרו לעלות לא יכול כל האור לעלות והחלק העבה של האור שלא יכול 

 היה לעלות, ממנו נהווה תחילת מציאות הכלים. 

בשער מטי ולא מטי אנו עסוקים בהתפשטות השנייה של האורות ונקרא 

)מגיע לא מגיע( על שם הכניסה והיציאה של האורות בלי מטי ולא מטי 

הפסקה שעם כל ספירה חדשה שהתפשטו בה האורות נסוג האור של 

אותה הספירה חזרה מעלה. שלא כדרך ההתפשטות הראשונה שהייתה 

שמשירד אור מלכות בכתר לא חזר לאחור עד שהשלים ירידתו מתמשכת 

נייה לא הוסיף לרדת אור הבדל נוסף שבהתפשטות השוהגיע למלכות. 

הכתר שכן אין כוח בכלי כתר להכילו. וכדי שלא יבטלו הכלים שהחלו או 
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סיימו להתהוות הרי הם מקבלים אור מספירה נמוכה מהם דהיינו שכלי 

 כתר יקבל אור חכמה וחכמה תקבל אור בינה.

 

 שלב א מטי בכתר

כמה ועד האורות נכנסים בכתר היינו אור הכתר יחד עם תשע אורות מח

מלכות שכן אור הכתר המקורי לא חוזר לרדת. ]אנו אומרים שירדו עשר 

אורות אף שבפועל ירדו רק תשע אורות שהרי אור הכתר לא חזר לרדת, 

ספירות קיבלו אור פחות  ולכן מקום הכתר קיבל אור החכמה וכן שאר

יסוד. ולמלכות לא נוצר עדיין אור מקום שאור מלכות נכנס לממדרגתם עד 

כיון שאור המקורי שלה נשאר ביסוד ואע"פ כן אנו אומרים שירדו יחד עם 

אור הכתר תשע אורות כיון שאור מלכות העתידי ייווצר מאורות אלה שירדו 

 הרי שהוא נמצא בהם כבר בכוח[.

בחינה עליונה מאור בשלב זה יש לנו ביטוש כפול, רשימו של הכתר להיותו 

, מכה באור החכמה שבא לשמש "ג()כמובא בשער עקודים כ"ז ע החכמה

לפי שבא במלא כוחו  חכמהכאור בכתר, ועושה כלי אחד לזכר ואור ה

מלמעלה מכה ברשימו של כתר ויוצר כלי נוסף לנוק', וכך יש לנו זו"ן בכלי 

הכתר. וזו"ן באורות, רשימו של כתר הוא הזכר ואור החכמה כאן יהיה נוק' 

 אליו.

 

 מהשלב ב' לא מטי בכתר מטי בחכ

היינו שבמקורו היה אור החכמה ואנו קוראים לו כעת  -נסתלק אור הכתר 

אור הכתר לפי שהוא הראוי לכלי כתר שכן אור הכתר המקורי כבר לא ירד 

כנ"ל סיבה נוספת לקרא לו אור הכתר לפי שכשמסתלק למעלה מסתלק 

]אמנם כשאנו עמו גם רשימו דכתר שהוא זכר שלו. הרי שנסתלקו זו"ן דכתר 

ומרים שנסתלקו זו"ן דכתר וכן בכל הספירות שנסתלקו הכוונה לט' ספירות א
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. וכלי ["הבפ שיבוארעליונות שלהם אבל מלכויות שלהם נשארים בכלי כפי 

הכתר הופך פניו ממנו ונותן שמונה אורות לכלי חכמה. ובשלב זה יש שוב 

ה ביטוש כפול בין רשימו של חכמה לאור החכמה )שבמקור היה אור הבינ

כנ"ל( על דרך שנעשה בכתר וגם כאן נוצרו זו"ן לכלי חכמה. ואז כלי החכמה 

הופך פניו ומאיר לכלי בינה בלי לתת בה שמונה אורות אך נותן בה אור 

הנ"ל דרשימו דחכמה עם אור החכמה שירד אליה ונקרא  מזיווגחדש שנולד 

האור הזה אור 'יו"ד' והוא אשר ניתן לבינה כעת. ]וכשיורד אור היוד לכלי 

בינה נעשה ביטוש כפול בינו לבין רשימו דבינה ונעשים זו"ן בשני כלים היינו 

שאור היו"ד נעשה אור הזכר ורשימו דבינה אור הנוק' שלו ומה שירד אח"כ 

 החסד המקורי יישאר בבינה בבחינת מ"ן כדלהלן[. אור

 

 שלב ג' מטי בכתר לא מטי בחכמה מטי בבינה

אור הכתר )היינו זו"ן דכתר( חוזר מהמאציל להיות בכלי הכתר ואור 

החכמה )היינו הראוי לחכמה שהוא במקור אור הבינה( יחד עם הזכר שלו 

ר מאור הכתר שירד היינו רשימו דחכמה, עלה אף הוא לכלי כתר לשאוב או

וזה נקרא לא מטי בחכמה. וכלי החכמה מחזיר פניו למטה לכלי בינה ונותן 

לה )מלבד אור יו"ד שקיבלה כבר קודם( שאר שבע אורות מחסד עד מלכות. 

ולמה לא עלו אורות הבינה גם כן בכתר יחד עם חכמה. זה מחמת תאוות 

ד שמגיעה עתה הבנים לקבל מאימם היינו מאור הבינה. אמנם אור החס

לא ישמש כאור הבינה ]שאורותיה כאמור הם אור היו"ד עם הרשימו שלה[ 

אלא יישאר בה בבחינת מ"ן שהבנים שהם במעי אמם מעוררים מ"ן 

 וממשכים לה מוחין תמיד.

כלי הבינה לאחר שקיבל אורותיו נשאר עם פניו כלפי חכמה כיון שיש בו 

דבינה ועם אור החסד( וכן שאר  אורות הבינה )היינו אור היו"ד עם רשימו

אורות התחתונים. ולא הפך פניו לכלי חסד להאיר לו לפי שאין כוח בכלי 

לקבל אור גדול כזה פנים בפנים. ]ולא כמו שהיה עם שהוא מהז"ת, חסד 

כלי חכמה שהפכה פניה לבינה לתת לה הארה )אור היו"ד( עוד לפני 

 שנתנה בה בהמשך את השבע אורות[.
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יש לנו את אורות זו"ן דכתר ואורות זו"ן  בכתרלאחר שלב ג'  תמצב האורו

אין לנו אור )מלבד מלכויות זו"ן דחכמה כמבואר בפרק ה'  בחכמהדחכמה. 

שכשאנו אומרים שהאור עלה ונסתלק מהספירה היינו ט"ס עליונות שלו 

יש לנו  בבינהאבל מלכות שלו נשארה בכלי להשאיר חיים לתחתונים(. 

בינה עם אור החסד שיישאר בבינה כמ"ן ועם שאר ז' אורות אורות זו"ן ד

 התחתונים.

 

 שלב ד' לא מטי בכתר מטי בחכמה לא מטי בבינה מטי בחסד

לא מטי בכתר היינו אורות זו"ן דכתר עלו במאציל ואורות זו"ן דחכמה בהיות 

שאין להם עוד תועלת להיות בכלי כתר הם קרובים יותר אל עצמם ולכן 

שלהם לכלי החכמה. ואז אורות זו"ן דבינה לפי שעתה גדלו  חוזרים לכלי

הבנים ואינם צריכים לאימם, עלו בכלי חכמה וזה נקרא לא מטי בבינה ואז 

 כלי הבינה הופך פניו כלפי מטה ונותן שבע אורות תחתונים לכלי חסד.

כשאמרנו שאורות בינה עלו לכתר כמובן שהכוונה לזו"ן דבינה שהם אור היו"ד 

אך האם גם אור החסד המקורי שנהייה עתה כבן אצל הבינה ימו דבינה. עם רש

אמנם כאן לא מפורש מה נעשה עמו אך בתחילת  האם גם הוא עלה עמם?

פרק ה' )וכן בשער ההקדמות י"ח ע"ג( כתב שפעם עולה איתם ופעם אינו עולה 

א וזה תלוי במעשה התחתונים. אך כאן שעדיין אינו קשור למעשה התחתונים אל

 עדיין אנו מצויים בשלב הווית הכלים, לא כתב מהרח"ו מה נעשה עמו.

ונראה שהסברא נוטה לומר שאכן אור הבן אכן עלה יחד עם אור הבינה לכתר. 

 –שכן בשלב הזה שלב ד' שאמרנו שלא מטי בכתר מטי בחכמה לא מטי בבינה 

ייתן לו למה לא מטי בבינה כדי שכלי הבינה יסובב פניו מטה אל כלי החסד ו

את האורות התחתונים וזה נקרא מטי בחסד. והנה צריך שלא ירד איתם גם אור 

החסד המקורי אלא רק מגבורה ולמטה וכבר כתב הכרם שלמה שהכלים עדיין 

אינם מספיק חזקים להחזיק האורות כשמסובבים פניהם למטה ולכן מסתבר 

יחד עם שאר יותר שאור החסד עולה עם אורות בינה לחכמה, כדי שלא ירד 

האורות לכלי חסד. אמנם הרב יצחק ג'וזף סובר שהוכחה זו מהכרם שלמה אינה 
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מוכרחת שהרי מה שכתב הכרם שלמה דבריו כתב בעניין היסוד שלא ירד 

למלכות ששם חשק היסוד להאיר למלכות מה שאין כן אור החסד שנשאר בבינה 

לי הבינה יהפוך פניו שמשמש כמ"ן לזו"ן דבינה וליכא חשש שירד לחסד גם אם כ

 לחסד.

טעם נוסף לומר שעלה אור החסד המקורי עם אורות הבינה לא רק לחכמה 

אלא גם כשעולים לכתר שהרי כשמטי בכתר אזי לא מטי בחו"ב וכן לא מטי 

בחסד היינו שעולים חו"ב בכתר וכן אור החסד ]שהוא במקורו אור הגבורה[ 

ין אורות ג"ר המצויים בכתר לבין נאמר שבגלל שיש מרחק ב' מדרגות גמורות ב

אורות ז"ת המצויים בחסד לפיכך עולה אור חסד לבדו ]היינו אור הגבורה 

המקורי[ לכלי בינה כדי להיות קרוב אליהם קצת. ואם אור החסד המקורי היה 

נשאר בכלי בינה אזי לא היה מרחק של ב' מדרגות גמורות ללא אור וגם אור 

ולה לכלי בינה לא רק כדי לצמצם מרחק אלא כדי החסד ]גבורה המקורי[ היה ע

להיות יחד עם אור חסד המקורי )כדרך לדוגמא כשמטי בת"ת הרי שאור נצח 

 עולה לת"ת להיות עמה ודי לו בזה( ואילו אצלנו בעניין אור חסד לא נאמר כן! 

ושני הטעמים הנ"ל הם מלבד מה שנאמר בפרוש בפרק ה' )לעניין המשך המטי 

חר הוויות הכלים( שהעניין תלוי במעשה התחתונים שלפעמים יעלו ולא מטי לא

חמש אורות ואור החסד ביניהם לכתר. הרי שאין בעיה שאור החסד יעלה מעלה 

שכן הוא נמצא בתוך אור הבינה וכלול בו ומעלה לו מ"ן תמיד. וזה לא כאור 

 הגבורה המקורי שהוא עתה אור החסד שכשאור הבינה יורד לכלי בינה הרי

שאינו יכול להחזיק מעמד זמן רב שם ועליו לרדת לכלי חסד מחמת אור הבינה. 

גם כאן סובר הרב יצחק ג'וזף שיתכן לחלק בין הווית הכלים כאן שהכל נעשה 

בסליק ברעותיה לבין המובא בפרק ה' שתלוי במעשה התחתונים שכשתלוי 

ם אור במעשה התחתונים אז ככל שעולה יותר מ"ן מלמטה ונוסף עליהם ג

החסד הרי שירד אח"כ יותר מ"ד בהתאם למה שעלה מה שאין כן כשהכל נעשה 

 בסליק ברעותיה שאין צורך בעליית אור החסד יחד עם זו"ן דבינה.
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 שלב ה' מטי בכתר לא מטי בחכמה ובינה ובחסד מטי בגבורה

אורות זו"ן דכתר חוזרים מהמאציל להיות בכתר ואז אורות חכמה ובינה 

ם בכתר ואור חסד עולה למקום בינה, לפי שעתה יש מרחק בין עולים שניה

המקום בו הוא נמצא )כלי חסד( לבין כלי כתר שם נמצאים אורות הג"ר לכן 

עולה אור חסד אל כלי בינה להיות קרוב יותר לאורה, וזה נקרא לא מטי 

בחסד. ואז הופך כלי חסד פניו מטה ונותן ו' אורות בגבורה. ובעת שקיבל 

ורה האורות החזיר פניו לכלי ת"ת ונתן בו הארה בלבד. שכן בו"ק כלי גב

תמיד בעת קבלת אורות הופך גם המקבל פניו למטה כדי לתת הארה לכלי 

שתחתיו. ואילו בג"ר אינו כן מלבד כלי חכמה שמיד הפך פניו משום שהיה 

 צריך לתת את אור ה'יו"ד' שנולד עתה לצורך כלי בינה.

אין אור )מלבד  חכמה בכלי בכתר.לאחר שלב ה' אורות ג"ר  מצב האורות

אין אור  חסד בכליבינה.  מלכויות דזו"ן דחכמה(. אור חסד נמצא בכלי

)מלבד מלכות דאור חסד כמו שאמרנו למעלה שבזמן שהאורות מסתלקים 

( ואורות נשארת הכוונה דווקא לט' ספירות עליונות, אבל מלכות שלהם

 .הגבור התחתונים בכלי

 

שלב ו' לא מטי בכתר מטי בחו"ב מטי בחסד לא מטי בגבורה מטי 

 בת"ת

עתה אנו רוצים שכלי גבורה ייתן ה' אורות בכלי ת"ת וזה אי אפשר בעוד 

אור הגבורה בה לכן צריך להעלות אור הגבורה בכלי חסד וזה לא יקרה אם 

סד אין לאור הגבורה טעם לעלות לכלי חסד ובשביל זה צריך להביא אור ח

בכלי חסד ואז תעלה אליו אור גבורה. אור החסד יחזור למקומו כאשר 

אורות הבינה יחזרו למקומם. ויהיו אורות הבינה קרובים אליו ויאירו לו כל 

צרכו כי הוא בנם הגדול ואז יחזור אור החסד לכלי שלו. אך אורות הבינה 

מטי בכתר לא ירדו מכלי כתר כל זמן שאורות כתר שם ולכן צריך שיהיה לא 

ואז אורות חו"ב שאין להם תועלת עתה להישאר בכלי כתר יחזרו למקומם 

 להאיר לכלים שלהם ולכן:
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לא מטי בכתר עתה עולים זו"ן דאורות הכתר במאציל וחוזרים אורות חכמה 

הוא היינו בינה שרוצה , למקומם ואורות בינה מחמת ש'חפץ חסד הוא'

ומה, לכן אינה נשארת יחד עם להיות עם בנה הגדול אור החסד אשר במק

אור חכמה אלא יורדת אל מקומה שם נמצא אור החסד. ולאחר שהתייחד 

עמה מעט וינק הצריך לו חזר גם אור החסד למקומו לפי שהוא מאורות 

הז"ת אין בו די כוח להישאר יחד עם אור בינה שהוא מהג"ר וחוזר לכלי 

הם וזה נקרא מטי חסד ומשם ממשיך לקבל מאור בינה שאין מרחק ביני

זה מכיוון שהוא נמצא  אור חסד המקורי כן נשאר ויש לו כוח להישארומה שבחסד. 

וכשמטי אור החסד בחסד הרי שאור גבורה עולה בבינה כבן המעלה מ"ן תמיד. 

אליו לינק ממנו, וזה נקרא לא מטי בגבורה. וכלי גבורה הופך פניו לכלי ת"ת 

מטה ]מטי בת"ת[ וכלי ת"ת הופך על מנת לתת לו חמש אורות שמת"ת ו

 פניו למטה לכלי נצח ונותן לו הארה בלבד.

 

לאחר שלב ו' אורות זו"ן דכתר במאציל כלי הכתר חסר אור  מצב האורות

)מלבד מלכויות(. אורות זו"ן דחכמה במקומם אורות זו"ן דבינה במקומם 

לי יחד עם בנם אור המ"ן, אור חסד במקומו ויחד עמו גם אור גבורה. כ

 (. וכלי ת"ת מכיל האורות התחתונים.כנ"ל )מלבד מלכויות גבורה חסר אור

 

שלב ז' מטי בכתר לא מטי בחו"ב ולא בחסד מטי בגבורה לא מטי 

 בת"ת מטי בנצח

בשלב זה אנו רוצים להביא את האורות לנצח ובשביל זה צריך שאור ת"ת 

 "ת.יהיה לא מטי בת"ת כדי שכלי נצח יוכל לקבל האורות מכלי ת

ולכן אורות זו"ן דכתר חוזרים לכלי כתר ואורות חו"ב עולים אליהם ואור 

חסד שוב עולה בכלי בינה כדי לצמצם המרחק בינו לבין אור בינה ]לא מטי 

בחסד[ ואור גבורה שאין לו עוד תועלת להישאר בחסד יורד לכלי שלו ]מטי 

הופך פני בגבורה[. ואז אור ת"ת מחמת חשק שיש לו להדבק באור גבורה 

כלי ת"ת למעלה אל הגבורה ועולה אור הת"ת לכלי גבורה להיות יחד עם 

אור גבורה וכיון שאז הוי לא מטי בת"ת חוזר והופך כלי ת"ת פניו למטה 
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ונותן הד' אורות בנצח, וזה נקרא מטי בנצח. והופך פניו כלי נצח להאיר 

 הארה בלבד בכלי הוד.

 

סד, לא מטי בגבורה מטי בת"ת שלב ח' לא מטי בכתר מטי בחו"ב ובח

 לא מטי בנצח מטי בהוד

אנו רוצים להביא אורות לכלי הוד ולכן צריך שלא יהיה מטי אור נצח בנצח 

ולכן: אורות הכתר עולים למאציל ]לא מטי בכתר[ ואורות חו"ב חוזרים 

למקומם כנ"ל ואז אור חסד חוזר למקומו ולכן אור גבורה עולה לכלי חסד 

החסד ולכן אור ת"ת שאין לו עוד תועלת להיות בכלי גבורה להיות יחד עם 

חוזר למקומו ואז מטי בת"ת ולכן אור נצח עולה אליו ואז לא מטי בנצח ולכן 

 הופך כלי נצח פניו ונותן ג' אורות להוד. ואז הופך הוד פניו ומאיר ביסוד.

 

מטי בגבורה לא מטי בת"ת  ,שלב ט' מטי בכתר לא מטי בחו"ב ובחסד

 מטי בנצח לא מטי בהוד מטי ביסוד

מטי בכתר ואורות חו"ב עולים לכלי כתר לקבל הארה מאורותיו ונקרא לא 

מטי בחו"ב ואור החסד שנתרחק ממנו אור הבינה עולה למקום הבינה 

להיות יותר קרוב אליה ואז לא מטי בחסד. ואור הגבורה שהייתה יחד עם 

עתה יש לה רק רווח קטן בהיותה קרובה לחסד ולא רווח אור החסד בחסד 

גדול שהייתה עם אור החסד בכלי אחד לכן בשביל רווח קטן זה אינה רוצה 

 להפסיד הכלי שלה ויורדת לכלי שלה ואז הוי מטי בגבורה.

ואור ת"ת שצריך לאור הגבורה בראותו שאור הגבורה בכלי שלו עולה אליו 

והווי לא מטי בת"ת. ואור הנצח שהיה בכלי  להיות עמו לקבל הארה ממנו.

הת"ת עם הת"ת בראות שאור ת"ת עזב ואין לו רווח כמו קודם, חוזר לכלי 

נצח שלו. וכלי ההוד הופך פניו לנצח על מנת שאור ההוד יעלה להיות עם 

אור הנצח בכלי נצח והווי לא מטי בהוד. ובראות ההוד שנשאר בו ב' אורות 

ד לקבלם, מחזיר פניו כלפי היסוד ונותן לו ג' אורות בלבד ויוכל כלי היסו
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]כפי שיבואר בהמשך[ ב' אורות עבור היסוד שהם אור הנקרא ו' זכר, ואור 

מלכות המקורי נוק', ואור הנקרא ד' לצורך המלכות. וחוזר כלי היסוד להפוך 

 פניו לכלי מלכות לתת לו הארה בלבד.

 

מטי בגבורה מטי בת"ת לא שלב י' לא מטי בכתר מטי בחו"ב וחסד לא 

 מטי בנצח מטי בהוד לא מטי ביסוד מטי במלכות

ועתה הגיעה זמן המלכות למלוך והיות ואינה יכולה לקבל ב' אורות גם יסוד 

וגם מלכות צריך שתחילה ישלח היסוד אורותיו למעלה להוד, ויישאר בו רק 

דיין אור המלכות ואז יתנו בכלי מלכות. ומסביר הכרם שלמה שהכלים ע

אינם גמורים שיכולים להחזיק האור שלהם בסוד בוצינא דקרדינותא שנותן 

כדי המידה הצריכה לתחתון ואפשר שיינתנו כל האורות שיש ביסוד בכלי 

מלכות ולא תוכל לסובלם ולכן נותן לה אורה רק כשיש לו אורה בלבד ללא 

 אור היסוד.

ם ואורות בינה אף לשם כך הוי לא מטי בכתר וחוזרים אורות חכמה למקומ

שהיו צריכים להישאר עם אורות חכמה שהרי כחדא נפקין אך כיון 

שהתמלאו זה מכבר מאורות חכמה וכתר הרי שחפצם לחזור למקומם שם 

נמצא בנם אור החסד כנ"ל בשלבים ו' וח', והוי מטי בחו"ב. ומכיוון שאור 

ריקן חזר החסד אינו יכול לשבת עם אורות הבינה זמן רב ועוד שכלי שלו 

לכלי חסד, והוי מטי בחסד. אך דווקא אור החסד אינו יכול להישאר זמן רב 

עם אור בינה מחמת גדלות אור הבינה שהיא מהג"ר והוא מהו"ק, אך אורות 

הו"ק כל אחד מהם חושק לעלות לכלי שלמעלה ממנו כשאורו בתוכו ולכן 

בגבורה. ואור  אור גבורה עולה לכלי חסד להיות עם אור החסד והוי לא מטי

ת"ת שאין לו עוד תועלת להיות בכלי גבורה חוזר למקומו ואז מטי בת"ת 

ולכן אור נצח עולה אליו ואז לא מטי בנצח. ואור ההוד שהיה קודם עם אור 

הנצח עתה שנשאר לבד ואין לו עוד תועלת להישאר בכלי נצח יורד לכלי 

ר אור ההוד למקומו שלו כלי ההוד והוי מטי בהוד. ובראות אור היסוד שחז

הופך פניו אליו ומשלח )זו"ן( אורותיו לכלי ההוד ואז הוי לא מטי ביסוד. 
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והופך כלי יסוד פניו חזרה למלכות ונותן לה אורה )אור הד'( והוי מטי 

 במלכות.

 

 לאחר התהוות עולם העקודיםולא מטי  מטי

כלי מטי ולא מטי שנכנס האור להגם בעולמות נמוכים יותר נעשה עניין 

ותכף יוצא כדי שלא ישבר הכלי. וכך הוא עושה פעמים רבות עד שנגמר 

ומתחזק הכלי ואז נכנס לתוכו האור ונשאר בקבע. אך בעולם העקודים 

מפני שהאורות חזקים הם והכלים זוהי רק תחילת הווייתם אין עדיין כוח 

בהם להחזיק האורות בהתמדה ולכן לעולם בעקודים יתמיד העניין דמטי 

גם לאחר שנוצרו הכלים לאחר המטי ולא א מטי. ולכן יהיה לנו המשך ול

להיות מטי בכתר לא מטי בחו"ב וחסד מטי חוזר היינו שמטי הראשון 

 בגבורה לא מטי בת"ת מטי בנצח לא מטי בהוד מטי ביסוד לא מטי במלכות.

חוזר להיות לא מטי בכתר והוי מטי בחו"ב וחסד לא מטי  ולאחר מכן שוב

מטי בת"ת לא מטי בנצח מטי בהוד לא מטי ביסוד מטי במלכות.  בגבורה

 וכן על זה הדרך לעולם.

אמנם נראה שיש הבדל בין המטי ולא מטי הראשון שהוא השלב השני 

בהתהוות הכלים שבו האורות כולם הסתלקו מעולם העקודים לפה דא"ק 

למו וחזרו בבחינת מטי ולא מטי ובזה נשלמו הכלים. לבין המצב שכבר נש

הכלים בעקודים אך האורות ממשיכים להיכנס ולצאת בדרך מטי ולא מטי 

היינו שאור המלכות עולה ליסוד וחוזר למלכות וכן אור היסוד עולה להוד 

וחוזר ליסוד שהאורות עולים מדרגה אחת בלבד )מלבד בג"ר שעולים שתי 

 מדרגות שבינה וחכמה עולים יחד בכתר( כהסבר הבית לחם יהודה, הבדל

נוסף שבעת התהוות הכלים לא שייך לדבר על עניין השפעת מעשה 

 התחתונים על המטי או לא מטי בכלים כפי שידובר בפרק ה'.

השלב נמצא אם כן שיש לנו שלושה שלבים עיקריים בעולם העקודים! 

של כניסת האורות כפי שנלמד בשער עקודים שבו ירדו כל עשר  הראשון

שבו  השלב השניו סיימו להתהוות כלי הז"ת. אורות כולל אור הכתר. ובסופ
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עסקנו והוא שלב המטי ולא מטי שבו סיימו להתהוות גם כלים לג"ר וגם 

הותאמו האורות לכלים כפי שנפרט מיד שהרי אור כתר לא חזר לרדת. 

שבו הכלים כבר עשויים אך מחמת שאין הכלים  המתמשך והשלב השלישי

 .צורה של מטי ולא מטיחזקים ממשיכים האורות להופיע בהם ב

 

 פירוט האורות לפי הכלים

]אמנם פירוט זה לא קורה בפועל כיון שאם מטי בכתר הרי שלא מטי בחו"ב ובחסד 

 וכו' וכן אם לא מטי בכתר הרי שמטי בחו"ב ובחסד וכו'[

אור כתר המקורי לא חזר לרדת ונשאר במאציל מתחת לאור מלכות דאורות 

 הפה.

זו"ן זכר הוא הרשימו דכתר ונוק' הוא אור  כתרבכלי בעולם העקודים 

שהיה במקורו אור החכמה ועתה שלא הוסיף אור הכתר לרדת בכתר )החכמה 

: זו"ן זכר רשימו דחכמה ונוק' אור הבינה. חכמהבכלי (. נשאר הוא בכתר

זו"ן זכר אור ה'יוד' ונוק' רשימו דבינה ובנוסף כבן יש לנו את אור  בינהבכלי 

 "ן לכלי בינה.החסד המעלה מ

אור נצח, בכלי  ת"תאור ת"ת. בכלי  גבורהאור הגבורה. בכלי  חסדבכלי 

זו"ן אור ו' זכר ואור מלכות  יסודאור יסוד. בכלי  הודאור הוד, בכלי  נצח

 נוק'.

 אור ד'. מלכותבכלי 
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 מספר הרחבות בעניין מטי ולא מטי

ם רק אור א. יש הבדל בין התפשטות הראשונה של האורות שנכנס כל פע

אחד בספירה בתחילה נכנס אור מלכות לבדו במקום כתר ואח"כ אור יסוד 

במקום כתר ואור מלכות יורד למקום החכמה, עד שאור מלכות מגיע אף 

 הוא למקומו ובזה מגיעים כל האורות למקומם. כפי שתואר בשער עקודים.

ור ואילו בהתפשטות השנייה דמטי ולא מטי נכנסו כל האורות יחד עם א

הכתר )היינו אור הראוי לכתר שהוא אור החכמה במקור( לכלי הכתר. 

והסיבה שהיה יכול כלי הכתר לסבול כל האורות יחד, לפי שאור הכתר 

המקורי לא הוסיף לרדת כדי לאפשר לכלי להישאר בהתהוותו שלא יבטל 

מעוצמת האור. וכלי הכתר יכול לסבול את אור החכמה עם כל האורות 

אור הכתר המקורי גדול ושקול ככל תשע אורות התחתונים. שתחתיו שכן 

ועל דרך זה בשאר הכלים שלמטה מהכתר יכלו לסבול כל האורות שבאו 

אליהם, )שכן באו ללא האור המקורי של הספירה( כי כלל זה בידינו שאור 

העליון גדול מכל מה שלמטה ממנו. וזה אף שבהתפשטות השנייה של 

בשלמות נרנח"י אורות פנימיים ושני מקיפי חיה האורות, האורות מגיעים 

( עם תשע במקורו יחידה שלהם. ולכן אחר שאור הכתר )שהוא אור החכמה

אורות שתחתיו הגיעו לכתר. נשאר אור הכתר בכתר )על דרך מטי ולא 

מטי( ולא ירד יותר למטה ואח"כ המשיך אור החכמה עם שמונה אורות 

בכלי חכמה )שוב בעניין מטי ולא  תחתיו לכלי חכמה, ונשאר אור חכמה

מטי שלעיתים נמצא בספירה שלו ולעיתים עולה לכתר( ואור בינה עם שבע 

אורות שתחתיו ירדו לכלי בינה וכן על זה הדרך עד שהגיע אור היסוד 

)שהוא אור המלכות המקורי( כלול עם אור הד' המיועד למלכות לכלי היסוד 

 ' לכלי המלכות.ונשאר אור היסוד ביסוד וירד אור הד

 

ב. לעולם חשק אור התחתון להדבק בעליון לכן כאשר האור של ספירה 

העליונה נמצא בכלי שלו הרי שהאור של התחתונה יעלה אליו. כגון כשמטי 

בת"ת הוי לא מטי בנצח כיון שעולה אור הנצח אל אור הת"ת, וכן בכולם 

חסד אלא מלבד אור החסד שכשיורדת הבינה למקומה לא נשאר שם אור ה
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רגע בלבד כיון שאינו יכול לעמוד באורה הגדול של הבינה שהיא מהג"ר 

הספירה העליונה אינה במקומה אלא עלתה אור והוא מהו"ק. ולהפך כאשר 

ספירה התחתונה להישאר בכלי העליונה אור המעלה יותר, הרי שאין חפץ ל

וב והיא יורדת אל הכלי שלה שחפצה להיות בביתה. )שהמרוקן מאורו, 

מלבד החסד כדלהלן(. בג"ר זה שונה מעט שכן כשמטי בכתר הרי שחו"ב 

עולים אליו ונמצאים כל הג"ר יחדיו בכתר ]שכל הג"ר חשובים כאחד לעניין 

זה[. ואור חסד מפני המרחק מאור הבינה עולה מדרגה לכלי הבינה. אך 

בו"ק לעולם רק עוד אור אחד שוכן עם האור שלמעלה ממנו. כגון כשמטי 

בחסד רק אור הגבורה יהיה אתו ואילו אור הת"ת לא יצטרף עמהם אלא 

 יחזור למקומו.

 

ג. הבדל נוסף בין ג"ר לו"ק כאשר כלי מהו"ק מקבל את כל האורות מלמעלה 

ממנו הרי שמיד הוא הופך פניו לתת הארה לכלי שתחתיו מה שאין כן 

אור  באורות הג"ר מלבד אור החכמה שהחזיר פניו לכלי בינה לתת לה

 היו"ד.

כלי בינה לא הפך פניו מפורש שלא היה כוח בכלי חסד לקבל הארה ממנו  -

ן הפך פניו כדי לתת את אור היו"ד הנולד לכלי נ"ל כבשלב זה. כלי חכמה כ

כתב כשדיבר על אור ההוד שדווקא בו"ק הפכו  ,בינה. לגבי כלי הכתר

ף כלי כתר פניהם מה שאין כן בג"ר מלבד חכמה לבינה מכאן מפורש שא

 )אמנם לא מצאתי ביאור מדוע בג"ר לא נזקקו להארה זו כמו בז"ת(.. לא הפך פניו

כולו יש לנו מציאות של זו"ן ואילו בז"ת  בין ג"ר לו"ק שבג"רהבדל נוסף 

שצריך לומר שגם בז"ת אור אף  מלבד ביסוד אין מציאות של זו"ן בכלי אחד.

 פ"ד.הרשימו נשאר לעולם כפי שיתבאר בתחילת 

 

ד. לעולם כל נתינת אורות תהיה פנים בפנים בכלים אך כדי שהכלי העליון 

ייתן האורות לכלי התחתון צריך שהאור הפרטי שלו שלא אמור לרדת 
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לתחתון יעלה ממקומו ולא יהיה בכלי שלו כגון בהגיעה עת המלכות למלוך 

סוד כלומר לקבל את אורה מהיסוד צריך שכלי היסוד ישלח קודם את אור הי

למעלה להוד. ויישאר בכלי היסוד רק אור המלכות ואז יהפוך פניו וייתן אור 

המלכות לכלי המלכות. ומסביר הכרם שלמה שהכלים עדיין אינם גמורים 

שיכולים להחזיק האור שלהם בסוד בוצינא דקרדינותא שנותן כדי המידה 

ולא  הצריכה לתחתון ואפשר שיינתנו כל האורות שיש ביסוד בכלי מלכות

תוכל לסובלם ולכן נותן לה אורה רק כשיש לו את האור המיועד לה בלבד 

 ללא אור היסוד.

 

עניין בחינת המטי ולא מטי נמשך גם לאחר הווית הכלים ואז יש הבדל  ה.

בין בחינת המטי לבחינת הלא מטי. שבחינת הלא מטי נמשכת זמן קצר 

לא  בשעת זעםטי( )לא מש הסתלקות שאף אם י'כי רגע באפו' בלבד בסוד 

תמשך אלא רגע קצר. אמנם בחינת המטי בכלי יכולה להיות זמן ארוך יותר 

בסוד 'חיים ברצונו' כפי מעשה התחתונים כך תמשך בהם בחינת הרצון. 

אמנם כאן שאנו מדברים בעת הווית הכלים במטי ולא מטי הראשון הרי 

הן דמטי והן שבחינות המטי ולא מטי יהיו אחידות. ומכל מקום משך זמן 

דלא מטי נמשך זמן קצר בלבד כדי שבלא מטי יספגו האורות מלמעלה 

 ובמטי יתנו את השפע שספגו בספירה.
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 פרק ג':

יש למעלה מהם שרשי אלו , העקודים אלו 'דע, כי הלא קודם בחי והנה

המלכות. ולמטה משורש מלכות  ]לב: ב[עד ..., חכמה, בינהכתרהי': 
הנ"ל, פניו למעלה נגד השורש שלו,  הכתרזו, שם הוא התחלת אור 

 .העקודיםואחוריו למטה, נגד כלי הכתר של בחי' 
כולם נמשכין אליהם, , האלו העקודיםוהנה כל החיות הצריך אל 

העליונים, ועוברים דרך אור הכתר הנ"ל. וכ"ז בחי' חיות  אלומהשרשים 
ממש. רק כאשר יהיה אור הכתר לא מטי בכלי  שפעלבד, אך לא בחי' 

 ע"ה.במשרשיהם. כמ"ש  גדולשלו, כי אז יעלו, ויקבלו שפע 
  

, כי הלא ביארנו לעיל כי כאשר האור מטי בכתר, אז אל הענין ונחזור
' אורות בכלי של כתר. וכשחזר להיות לא מטי, אז ניתנין ח' טניתנין 

החכמה הופכת פניה למטה לבינה, ומאירה בה,  וגםאורות אל החכמה, 
 פ"ב מטי בכתר. היותאך אינה נותנם אל הבינה, עד 

להאיר אל הבינה, כיון  פב"פ אלו, להבין, א"כ מה ענין הפיכת וצריך
אורות בה. והענין, כי הלא צריך שתבין, כי אחר ' נותן הז אינושעדיין 

נמצא כי אור החכמה ניתן  האורות מחולפים, עתהשבארנו שבאים 
החסד ניתן בבינה, א"כ קשה, כי  ואור בכתר, ואור הבינה ניתן בחכמה,

הנוק', נכנס  ובמקוםהעולמות נהפכו, כי במקום דכורא, נכנס הנוק'. 
 דכורא.
הוא, כי ראוי שתדע, שכאשר היה הסתלקות הא', לעשות כלי,  והענין

ההוא נעשה כלי, ונגמר להקרא כלי, עד התרחק ממנו  החלקלא היה 
האור היה מתחיל להסתלק, מחלק אשר אח"כ  כיהאור, ג' מקומות. פי', 

ן שהיה מסתלק האור מ ואחריקרא מלכות, ואז היה מתחיל להתחשך, 
מחשיך  הראשוןהכלי אשר אחר כך יקרא בשם כלי יסוד, אז היה החלק 

 ]לב: ג[יותר, עד שנמצא, שכאשר היה האור הנוגע אל המלכות, רחוק 
ת אז 'הת ' מקומות שלימות, שהוא כאשר נתעלה בחלק הנוגע אלגממנו 

כלי. כי כל פחות מג', כלבוד דמי, עד  להעשותנגמר הכלי דמלכות 

הכתר, שהם ג' מרחקים,  (על :נ"א) רחק אור החסד אלשנמצא, כי בהת

 :נ"א)הכח"ב  כינמצא .נגמר הכלי של חסד, לעשות כלי של חסד זא

עדיין לא נעשו כלים, לפי שעדיין לא נתרחק האור מהם ג'  (החו"ב
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שלמות, וכל פחות מג' כלבוד דמי, ולא היה עדיין נעשה כלי  מדריגות
 ' מאלו הג"ר.אבכל ר גמו
עכ"ז, בודאי שיותר יקרא חלק בינה כלי גמור, מב' הראשונים, לפי  אך

הכתר  ג' רחוקים ממנו, אל האור שנסתלק, והוא למעלה מן הםשכבר 
 , אל החכמה והכתר, כמ"ש בע"ה.בינהנמצא שיש הפרש בין 

יתורץ קושיא א', והוא, שהרי בעת הסתלקות אורות לעשות  ובזה
בהם, ואיך היו יכולים להעשות אור הכתר מאיר  היה, מציאות כלי

לא היה אור הכתר מתפשט  אשרכלים, ועתה בעת התפשטות האור, 
 כי לא נגמר לעשות התשובה הוא אך כנ"ל, איך היו נקראו אורות. בהם

כאשר יכנס בתוכם  אךכלי, עד התרחק האור ממנו, ג' בחי' גמורות. 
 האור שבתוכם נקרא אור.  נכנס בהם, עכ"ז הכתר  ממש, אע"פ שאין אור

בג"ר, אשר עדיין אור הכתר קרוב  היטבוקושיא הנ"ל שהקשינו, תצדק 
האור ליכנס, איך  שיחזוראליהם, איך הם נעשים כלים, ואח"כ בעת 

באים אלו  כינקרא אורות, ואדרבה אור שלהם מועט יותר מבתחלה, 
 הכתר אשר היה מאיר בעת הסתלקות. אורות חסרים מן אור

עושה כלי בהפיכתן פנים מהכלי,  ענין, כי לעולם סוד הסתלקותה אך
ואז אור , האורות ליכנס, נכנס אור החכמה בכתר חזרווהנה כאשר 

כנ"ל, כי אין הכלי נגמר עד  הסתלקותהכתר שבתוכו, שנשאר בעת 
"ר כנ"ל, אז נכנס אור בגג' מדריגות, וזה לא שייך , התרחק ממנו האור

, בתוכהר החכמה הנכנס עתה, ומתלבשת הכתר שנשאר שם, תוך או
ונעשית נשמה אליה. לפי שהוא אור הכתר, ונעשה דכורא, והחכמה 

נוק'. ואז אור המובחר יותר, מתלבש תוך החכמה,  נעשיתשסביבותיה 
שם, זה ישאר בחי' כלי, לב' מהאורות  ריחוקומה שהחשיך מעט, מחמת 

ת חשך. ועוד, כי לו גרמ וגרםטעמים: א', מחמת התרחקות אור משם, 

 הנכנס ]לב: ד[מסתלק ומתלבש תוך אור החכמה , אפי' המובחר ממנו

אור הראשון הנשאר מן הכתר, ונעשית כלי  (נגרע :נ"א)שם, ואז נגמר 
אור החכמה מפסיק ביניהן. באופן, כי אדרבה, ביאת האורות  כילכתר, 

כלי, ולא נעשו כלים  הגורם בג"ר אלו להעשות הואבהתפשטותן עתה, 
 בעת הסתלקותם כנ"ל.

טעם א', כי הלא כאשר אור בחי' הכתר נשאר למעלה כנ"ל, כי  ועוד
רק נשאר בסוף הי' שרשים, של , עוד תוך הכלים אלו סנכנמעולם לא 
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, לכן האורות עתה הם מועטים למטההאורות למעלה, והפך אחוריו 
 יותר מבתחלה, ואפי' בעת הסתלקות.

בכלי הב' של חכמה, שנכנס בתוכו אור הבינה, ואז אור החכמה "ז וכעד
, והאור הנשאר נחשך, ונעשה כלי מחמת התרחקו, אע"פ בתוכומתלבש 

וזכר ונקבה בכתר  עתה יש זכר ונקבה ביחד והרי שאינו הרחק גמור.
וחכמה, אינם מתבטלים ממציאותם,  כתרבחכמה. נמצא, כי מעולם 

, נשארים במקומן. עצמןי האורות שלהם להעשות מזכרים נקבות, כי הר
, עתהאע"פ שאינם גמורים כמו מתחלה. ואדרבא, שאר האורות שבאו 

 .(אליהם :נ"א) נתוספים עליהם, ונעשים נקבות עליהם.

והוא שנשאר בה אור הבינה , הפרש הענין ג"כ בבינה, רק שיש בה וכן
סד בן הסתלקות כנ"ל, ועתה נכנס בה אור החסד, והנה ח בעתמועט, 

הוא הזכר, ואור הבינה עצמה נקבה אליו.  שיהיההבינה כנודע, ולא יתכן 
החסד יהיה נקבה, גם זה לא  ואורואם נאמר שאור הבינה יהיה זכר, 

חכמה  שהופכת יתכן. ולזה צריך אותו הפיכת פב"פ שביארנו למעלה

 ואזהח' אורות,  (קודם שניתנין :נ"א)פניה למטה, בעת שניתנין אליה 
מזדווגים שם במקומן, זכר ונקבה של חכמה, ומוציאין ע"י זווגם, אור 

יו"ד, ואז ניתן למטה, בהפיכת פניהם לבינה, ואז אותו  הנקראאחד 

האחרות, ונעשה הי'  (בדרך :נ"א)הבינה, ע"ד  אורהיו"ד, מתלבש תוך 
הז' אורות בכלי של בינה, אז ניתן  נתנוזכר, והבינה נוק'. ואח"כ כאשר 

כמן  :בס"א), בבחי' מ"ן. תמידור של החסד, ונשאר בה אור החסד בה א

 .(בצנצנת
"פ שאור זה של הבינה, היא מן האורות הראשונים שנשארו שם, וזו ואע

לתוכה, מזווג דזו"ן שבתוך החכמה, הוא מחודש, וא"כ איך  שבאהיו"ד 
 נקבה אל זה אור המחודש שהוא מחכמה. השורשתעשה הבינה, שהיא 

הבינה, אינו אור  ]לג: א[הוא, שכבר בארנו, שזה האור של  הוהתשוב
' מרחקים, בינו ובין האור, כנ"ל. אע"פ שאינם ג' גגדול, אחר שיש 
 . שלמעלהמשא"כ בחכמה  מרחקים גמורים

ועוד, כי אור הבינה הזו, נשארה כאן בעת הסתלקות, אשר לא היתה 
אשר נשארה כאן בעת ההסתלקות לא  :נ"א). אך הנוק' להאירכוונתו 

עליונה שבחכמה, באתה בעת ה (היתה כוונתה להאיר רק הנוק'
 התפשטות, שכוונתו להאיר. 
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מכ"ש  שניהן, יכול להיות יותר פנימי מבינה זאת, מביןלכן הבן היוצאת 
גם הוא מבחי' של התפשטות, אבל  שבאמן החסד שבא עתה, אע"פ 

 טה מהחכמה.עכ"ז, הנה הוא ג' מדריגות למ
הדברים: כי בכ"ע, יש שם י"ה, שהוא זו"ן, כתר וחכמה. ובחכמה,  כלל

, והוא שם י"ה אחר, והוא חו"ב. ובינה, שם י"ה אחר, ונקבהיש זכר 
המתחדשת מן הזווג העליון  (י' מן חכמה :נ"א)שהוא זו"ן, והוא החכמה 

שם י"ה , והיא אות ה'. הרי אליושבזו"ן שבחכמה, י'. ובינה היא נקבה 
 .בןג"כ בכאן, ועוד יש בה אור החסד, שהוא בחי' 

כל א' מאלו ג"ר, נקרא אות יו"ד במילוי, כי הכתר יש בה זו"ן, י"ו,  גם
, הוא ד' של היו"ד. גם חכמה יש בה יו"ד, שהוא י"ו זו"ן, עצמווהכלי 

, הבינה נק' יו"ד, בבחי' ג' אורות שבה, וסדרן יד"ו אךוהד' היא הכלי. 
 והם : חכמה. בינה. חסד. 

טעם אחר, למה טפת י' מזווג חכמה, הוא  גם הכלי אינו נזכר עתה, אך
זו"ן שבחכמה, אינן  שכשמזדווגבעלה של בינה הזו התחתונה. לפי, 

, לכן גדול הכתרמוציאין טפת ההיא מעצמותה, רק מלמעלה שהוא מן 
 כחו מאור בינה התחתונה.
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 פרק ג'

קודם בחי' העקודים יש לנו את אורות הפה שם יש לנו עשרה אורות מכתר 

עד מלכות ללא כלים שהרי תחילת התהוות הכלים היא בעולם העקודים. 

לעולם בספירת המלכות דפה יש בה גם כן עשר ספירות שהם השורשים 

העקודים, שעולם העקודים הוא ענף להם. ומה נעשה עם זו"ן דכתר 

 כשעולים במאציל יבואר בתחילת פרק ד'.

מה שנאמר שאור היו"ד הנולד מזו"ן דחכמה נמשך מכתר וניתן לבינה. והרי 

כשמטי בחכמה לא מטי בכתר מסביר הכרם שלמה שתחילת הווייתו הייתה 

שזו"ן דכתר לא מטי בכתר היינו דווקא ט' מזיווג מלכויות זו"ן דכתר שאף 

ספירות עליונות דזו"ן דכתר אבל מלכויות נשארו בכלי כתר. וידוע שכל 

 פרצוף תחתון ממשיך מן המלכויות של פרצוף עליון.

 

 התהוות הכלים

א. ראשית התהוות הכלי בעקודים נעשה עוד קודם לאורות הפה, כמבואר 

ר ספירות אלו נעשו על ידי בשער ההקדמות )ט"ז ע"ג( ששורשי עש

הסתכלות אור העין )שלא הורחב בו הדיבור להיותו עליון( באור הנפש 

שהוא אור העקודים )שהאח"פ הם נר"ן ואור העין הוא חיה בערכם( באור 

נעשו ג"ר של הכלים דעקודים. ובאור החוזר דאור  ,הישר של ההסתכלות

יית כלים לז"ת החיה של העיניים עם אור הז"ת דעקודים נגמרו עש

מובא גם בעץ חיים שער כבר כתבנו בראשית פ"ב בעניין זה שאמנם דעקודים. 

ושאלנו האם כתב שפרק זה אינו מהאר"י  בהגהתו לפרקאח"פ פ"ג אך הרש"ש 

 "ע.הרש"ש מסכים שאכן כך הוא והשארנו בצ

זה מלבד מה שכתבנו שהרשימו של כל הכלים בכל העולמות כבר נאצלו 

 ראשון לא ככלי גמור אלא כהכנה לצורך מציאות הכלי.בעת הצמצום ה
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ב. הנה בחי' הכלים ישנה באור בכוח ולא בפועל וכשהתפשט האור 

בעקודים פעם ראשונה הרי שאותו חלק היותר עבה שבאור קנה עביות 

יותר. וכשהסתלקו האורות שהרי הגיעו האורות חסרים )כמבואר בשער 

למאציל כדי להשתלם. ולכן כשחזר עקודים( על מנת שירצו לעלות חזרה 

האור והסתלק הנה אותה בחי' שהיא היותר עבה שבאור לא יכלה לעלות 

חזרה יחד עם כל האור. ומכוון שנסתלק האור הזך ממנה הרי שקנתה 

עביות על עובייה והחלה להתהוות בחינת כלי )כמבואר בפרק א' שהתהוות 

 הכלי הוא על ידי הסתלקות האור(.

 

האור מהכלי פעם ראשונה משאיר רשימו )החלק היותר עב ג. כשמסתלק 

שבו במטרה להאיר את מקומו( במקום הכלי וכשהאור מסתלק הרי שמאיר 

לכלי דרך אחוריו )פ"ה דשער עקודים( שאור החיות אינו פוסק ונמשך תדיר 

גם כשהאור הראשי מסתלק. וכשהאור מאיר דרך אחוריו )נקודות( הוא 

ם( ונופלים מכך ניצוצות )שהם בחי' אותיות( מכה באור הרשימו )תגי

וניצוצות אלה הופכות להיות חלק מהווית הכלי. אמנם בכלי המלכות שלא 

השאיר רשימו הרי שאור זה הרביעי המחזק את בניין הכלים נעשה מעליית 

אור המלכות אל היסוד שם היה מאיר בה אור היסוד דרך אחוריו ומהבטישו 

כדי לעשות בה כלי. אך שאר הכלים הרי שהתחזקו  נפלו ניצוצין אל המלכות

כדרך שאמרנו שאור החוזר הכה ברשימו שלהם. מלבד הכתר שאין מי 

שיכה ברשימו שלו. ובכל עליה של ספירה נוספת של האורות אל המאציל 

יש ביטוש נוסף שמביא ניצוצות נוספים לכלים לכן אמנם כלי מלכות קיבל 

בר קיבל פעמיים וכן על זה הדרך שאר פעם אחת ניצוצות. אבל יסוד כ

ם וחכמה שמונה חיזוקים לכלי הספירות עד שכלי בינה קיבל שבע פעמי

 שלה.

 

ד. ולכן מהלך הווית הכלים הוא מלמטה למעלה שכלי מלכות יתהווה לפני 

כולם כיון שמציאות הווית הכלי תלויה בהסתלקות האור ממנו. וסילוק האור 

ממנו אורו ליסוד החל להחשיך ולהתהוות, מתחיל מן המלכות וכשהסתלק 
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וסיום הווייתו הוא לאחר שהסתלק האור ממנו ג' מדרגות שלמות )חוץ 

ממנו( דכל פחות מג' כלבוד דמי. ולכן כשיסתלק אור המלכות מיסוד הוד 

ונצח לגמרי רק אז יהיה סיום הווית כלי המלכות. ואילו כלי יסוד אף שאור 

)שאור היסוד יהיה עתה בגבורה( הרי שאור היסוד רחוק ממנו ג' מדרגות 

מלכות עדיין קרוב אליו שנמצא בת"ת ולכן רק כשיסתלק אור מלכות מת"ת 

יגמר להתהוות כלי היסוד וכן על זה הדרך עד שיסתלק אור המלכות 

לשורשה בפה דא"ק ואז סיימו להתהוות הז"ת שאור המלכות רחוק מחסד 

הבינה שאור המלכות רחוק ממנה ג' מדרגות )בינה חכמה וכתר( אך כלי 

רק ב' מדרגות, אף שהחל להתהוות עדיין לא נגמרה מלאכתו. נמצא 

שנגמרה מלאכת כלי הז"ת עם הסתלקות אור המלכות במאציל אך כלי 

הג"ר שלא התרחק האור מהם ג' מדרגות גמורות, החלו אמנם להתהוות 

עם חזרת  )בינה יותר מחכמה וחכמה יותר מכתר( אך גמר מלאכתם יהיה

 האור פעם נוספת דמטי ולא מטי.

 

ה. אמנם כשיחזרו האורות פעם שנייה אף שמגיעים שלמים בנרנח"י 

פנימיים וב' מקיפים. לא יתבטל הכלי שכן כבר קנה עביות מסוימת, וכן 

משום שהאורות יגיעו בפחיתות מדרגה דהיינו שלכלי כתר לא יגיע אור כתר 

 ור בינה בלבד.אלא אור חכמה ולכלי חכמה יגיע א

הכתר לאחר שנשאר בו רשימו מאור הכתר ועלו ונסתלקו כלי ו. התהוות 

בלבד, ולא  ממנו האורות. אף שהסתלקו מדרגה אחת הרי שנתעבה מעט

בעת ירידת האורות פעם שנייה דמטי ולא סיים להתעבות ולהיות כלי. הנה 

כתר מטי, ומטי בכתר היינו כשחזר בו אור החכמה )שמחליף את אור ה

שאר האורות שבאו עמו בטלים אליו[( הרי שהמובחר שברשימו של כתר ]ו

למעלתו על אור החכמה עולה ומתלבש באור החכמה. והחלק הפחות 

שגם נתעבה מעט להתרחקות האורות, הרי כשנוסף מובחר שברשימו 

והתלבש המובחר שברשימו באור החכמה והפסיק אור החכמה בין 

נהיה לכלי מובחר נתעבה יותר הפחות מובחר והמובחר שברשימו לפחות 

 הכתר.
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ז. בנוסף נעשים בכתר שני כלים שלהיות הרשימו של הכתר חזק מאור 

החכמה הוא מכה בו ומניצוצות הניתזים מהבטישו עושה כלי לעצמו. ואור 

החכמה לפי שבאה מלמעלה ובכוחה הראשוני עומדת לכן אף היא יש בה 

מהניצוצות נעשה לה כלי שהיא תהיה עכשיו כוח להכות ברשימו של הכתר ו

נוק' דכתר ויש לנו עתה ב' כלים לזו"ן דכתר שהרשימו הוא זכר ואור החכמה 

נקבה לו. ולפי שכלי כתר בראשונה לא התעבה הרבה שכן לא הוחשך 

מספיק שהאור קרוב אליו מדרגה אחת בלבד וגם לא נעשו ניצוצין מאור 

יצאו כלי הכתר יותר זכים משאר חוזר כפי שנעשה בשאר הכלים לכן 

 הכלים.

 

ח. בחכמה נעשו כלים לזו"ן דחכמה באופן דומה שנכנס בו אור הבינה 

והיותר זך מרשימו דחכמה התלבש בו והיותר עבה מהרשימו נפרד מהזך 

ונעשה עבה יותר לצורך  ,ביניהםנכנס על ידי שאור הבינה  ,שברשימו

ימו דחכמה לבין אור הבינה נעשו התהוות הכלי. וכן מהביטוש הכפול בין רש

שני כלים לזו"ן דחכמה היינו שרשימו דחכמה נעשה זכר ואור הבינה נקבה 

 לו.

 

ט. בבינה על ידי שקיבלה מכלי חכמה אור היו"ד אור זה מכה ברשימו של 

הבינה והרשימו מכה בו ועל ידי ביטוש כפול זה נוצרים ב' כלים אחד לאור 

. ואור היו"ד שנעשית לו נוק'היו"ד שנעשה זכר ואחד לרשימו דבינה 

מתלבש ברשימו דבינה היינו בחלק היותר זך שבה ואילו החלק היותר עבה 

אמנם לא היה הפסק . שבה נגמר להיות הכלי על דרך שנעשה בחכמה ובכתר

בין רשימו דבינה שנשאר כאור ובין רשימו היותר עבה שהפך להיות כלי דבינה כדרך 

)דף ל"ג  אך נראה שהיות הרשימו במרחק שקרוב לג' מדרגות ,שהיה בכתר ובחכמה

להתעבות לכלי אלא היה די וכמעט נחשך לא היה צריך ההפסק הנ"ל שיעזור לו  ע"א(

ואור החסד שמגיעה אח"כ  לו בהחשכה שנעשתה ובניצוצות שנוצרו משני הביטושים.

 בבחינת מ"ן. בינהלהיותו בן הבינה לא יהיה חלק מזו"ן זה אלא יישאר ב
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 נמצאנו למדים

א. שמציאות הווית הכלים שורשה באור כלומר נמצאת כבר בכוח באור 

 ה מהכוח אל הפועל.והווית הכלים היא הוצאת

ב. שסיום עשיית הכלים בז"ת נעשה עם הסתלקות האורות ואילו בג"ר 

נעשה בחזרתם פעם שנייה. ואף שאנו מחלקים את הכלי לעשר ספירות 

 אחד עשוי עשרה חלקים. כוונתנו שמדובר בכליהרי ש

ג. הגורמים במעשה הכלים בז"ת הביטוש שנעשה בהסתלקות האור בפעם 

ר עצם הסתלקות האור שככל שמתרחק מהספירה מעבה הראשונה ובעיק

את האור שנשאר, וכשמתרחק שלוש ספירות שלמות הרי שמחשיך לגמרי 

 ונגמר הכלי.

בג"ר הסתלקות האור בראשונה )כולל ביטוש ראשון שנעשה בבינה 

האורות פעם שנייה  תאיובחכמה אך לא בכתר( עזרה במעט אבל דווקא ב

 ה גורם יותר עיקרי לעשיית הכלים.והביטוש שנעשה בפעם זו הי

 

נמצא שבכל הג"ר יש לנו מציאות זו"ן, בכתר הרשימו זכר ואור חכמה נקבה 

שהם י"ה. ונקרא גם יו"ד י"ו זו"ן, וד' כלי שלהם. בחכמה יש זו"ן שהם רשימו 

דחכמה זכר ואור בינה נוק' שם י"ה. ונקרא יו"ד י"ו זו"ן וד' כלי שלהם. בבינה 

יו"ד הנולד מזו"ן דחכמה והוא זכר ורשימו דבינה היא נוק' שם יש זו"ן מאור 

י"ה ויש בה גם אור החסד בחינת ב"ן. ונקרא יו"ד מג' אורות שבה וסדרם 

בינה, וו' אור החסד. והכלי אינו נזכר עתה. בז"ת לא  –חכמה, ד'  –יד"ו י' 

 יהיו זו"ן מלבד ביסוד כפי שנראה.
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 פרק ד':
היה בהם שום מציאות זו"ן, כי כולם זכרים, וגם  לאבשאר ספי',  אמנם

שנכנס מחדש. נמצא אור  ,, רק אותואורשהם כלים גמורים, ואין בהם 
אור המלכות, בכלי של  כיהגבורה, נכנס בחסד, וכעד"ז, עד שנמצא 

 איך יעשה מזכר נקבה. יסוד. ובכאן יש קושיא ראשונה ג"כ,
דע, שלכן הוצרכו זו"ן שבבינה להזדווג, להוציא ה' אחד דוגמתה.  אך

ד"ו. ואות ו' נכנסה בכלי יסוד, בסוד זכר של מלכות  ם:שהונחלק לב', 
מדרגות הוא אות ו' זו מן אור המלכות  כמהאשר שם. כי יותר גבוה 

 לכן הם זו"ן. ,שביסוד
כי בד' בחי' במלכות, והשלימה שם במקומה, הרי,  ירדהואח"כ אות ד', 

, שיש באלו הד', ל. והוא לטעם קושיא הנ"יסודיש בהם זו"ן, והם כח"ב 
 משא"כ בשאר.

 
צריכין אנו לבאר, מציאות לא מטי בכתר, מה ענינו. והענין, כי  ועתה
שיש בכלי של כתר זו"ן, והם: כתר, חכמה. ואלו צריכין  שבארנואחר 

להם, ליקח אור מן  משם. ואמנם חשק הזה שיש לינקלעלות אל שורשם 
שהרי כל הי' שרשים כולם  ,לעלותהשורש שלהם, הוא הגורם להם 

ויונקים משם,  שעוליןואמנם אחר  פניהם למטה להאיר בעקודים הללו,

הוא הופך  ]לג: ב[אז אותו הכתר דעקודים הנשאר בסוף השרשים, 
ן , ואז אינם יכולים עוד לינק, ולכן חוזרין ויורדין ונכנסילהםאחוריו 

 "ש בע"ה.כמבכלים שלהם, 
 

העליונים הופכין פניהם למטה, להשפיע אור  השרשים כל הנה כי ,והענין
לבד שלהם, ולא לצורך זווג. אמנם גם שורש הכ"ע, יש לו  חיותבסוד 

לעולם השרשים, רצונם להאיר בענפים. אך  כיחשק להשפיע למטה, 
כולן, הופך  השרשים אותןסיבת הדבר הוא, היות אור הכתר בסוף 

 אחוריו למטה. 
שם, אינו משפיע למטה,  הניתןואז כראות השורש העליון בכ"ע, כי אור 

מזדווג  אינואז הוא אוסף חלקו למעלה, כמ"ש הצדיק אבד, כי כאשר 
עם המלכות, גם הוא מפסיד, כי אין נותנין לו או"א, רק כאשר ישפיע 

למטה, אז גם כאשר הכתר אינו משפיע  (כי)וכעד"ז בכאן,  .למטה
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חלקו, ולא ברצונו, כי רצונו להשפיע, רק  אוסףהשורש של כתר עליון, 
 לקבל. יכוליןבשביל חסרון התחתונים, שאינן 

 
טעם הדבר, שאם ימשך האור ההוא תמיד, הנה יחזרו הכלים אל  וגם

, ויתבטלו כבתחלה. אבל עתה שאין  אור נמשך כבתחלהבחי' אורות 
למעלה לינק, ובזה אין הכלים  הכלים בכלים, רק אחר עליית אור

חוזר הכתר ההוא  אזוהנה אחר שינקו אלו האורות למעלה,  בטלים.
 .לינקלהפוך פניו למעלה, ואז יורדין למטה בע"כ, כי אין להם מה 

ט"א, לפי שגם אלו האורות, יש להם חשק לחזור אל הכלים, דוגמת  ועוד
זרין לירד. ואז אין אותו מן הגוף, לכן אחר יניקתן חו כשיוצאתהנשמה 

השרשים יונק מן השורש של כתר עליון של  שבסוף כתר דעקודים
 יותר. ולאהשרשים, רק חיות לבד הצריך לו 

  

ונאמר, כי הלא כאשר לא מטי בכתר, הוא  עתה מציאות עלייה זו ונבאר
"ן של הכתר למעלה, במקום זה הכתר, שבסוף השרשים זולפי שעולין 

ביחד, כי הוא גדול מהם, ולכן הם  שםואינם יכולין להיות  העליונים,
המלכות, ואז גם  שלנשארים במקומו, והוא עולה במקום השורש 

 בסודהשורש של המלכות, עולה בשורש של היסוד, ושם נשארים שניהם 
שהוא זו"ן. ואז שורש כתר עליון משפיע למטה, אחר שכבר יש  היסוד
 ' של הכתר נכללין בזכר.לקבל, ואז הנוק לתחתוניםהכנה 

 
כללות: א', כאשר יהיו ב' אורות בב' כלים,  הענין, כי הנה יש כמה ופירוש

זה יקרא כללות, , א' בפ"ע, ואח"כ כאשר יכנסו ב' האורות בכלי א' כל
, בכלי א'. ועוד יש מציאות אחר, והוא בהיות בחי' ב' בזהשנכלל זה 

שאז אירע להם, מ"ש בפ' תרומה דקמ"ז,  (' כליםבבי"ל )אורות אלו זו"ן, 

נכלל הארת זכר בנקבה, ושניהם בכלי  כיי אז יש בהם סוד אהבה. פי', כ
הזכר, הרי הם ד' אורות, ב'  שללהכלל בכלי  ,א', וכן חוזר הארת נוק'

 "ה.אהבבכל כלי, כלולים זב"ז, והם סוד ד' אותיות של 
 

ו בו, שהם ב' אורות יש מין כללות אחר, והוא זה המציאות שאנ ועוד
זו"ן של הכתר, שעלו למעלה, ואינם בכלי, כי כללותם  שהםבלתי כלים, 

 זו מזה, וזהו כללות שלהם. הארהאז יהיה, בבחי' שיקבל 
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כי להיות שהנוק' הוא אור של  ,בדכוראת נכלל 'עתה הנוק ]לג: ג[ והנה
הוא  זכרהוא אור של הכתר שנשאר בכלי א"כ ה והזכרהחכמה כנ"ל, 

שורש הכתר. וזה נמשך לו, ע"י  שהואמקבל עתה מן השורש שלו, ש
"י הארה ועשמזדכך אותו הכתר, שנשאר למעלה בסוף השרשים, 

העליונה של שורש הכתר, הוא מזדכך מאד, ואז מאיר אור רב בזה הזכר 
עד שנמצאים  הכתר, ואז נכללת הנקבה בזכר, ומקבל הארה ממנו, של

ואותו  ,בהארתן, והם זו"ן של כלי הכתרשוים  (הם) אלועתה ג' בחי' 

, יקבלו האור שלהם, מצד שורש כתר שויןהכתר שעליהם. ואחר שהן 
 עליון.

 
צריך, שהנוק' של הכתר, תקבל גם היא משורש עליון שלה, שהוא  ואז

השורש של החכמה העליונה, יורדת בבינה, ובינה  לכןחכמה עליונה. 
ז אותו הכתר שעלה במקום שורש , ואבמלכותבחסד כו', עד שיורד יסוד 

שם, כי אין לו דמיון עם  להיותהמלכות, יורד במקומו, כי אינו יכול 
הוא גרוע ממנה,  לכןשורש המלכות, וגם הוא ענף, והמלכות הוא שורש, 

 ביחדאע"פ שהוא מקבל מן הכתר, אמנם יורד במקומה ושם יוכל להיות 
ר שכולן שוין בקבלתן עם זו"ן שהי' במקומו, כי אז שלשתן שוין, אח

עליון, ואז נמשך הארת שורש חכמה למטה, ואז הזכר  הכתרמשורש 
 תחלה, לפי שהיא נשתווה במעלה עם הזכר, מקבלתנכלל בנוק', שהנוק' 

. ולפי שעתה מקבלים משורש עליוןכי שניהן שוין, וקבלו משורש הכתר 
נה, מקבלין ממ והןחכמה, לכן הנוק' מקבלת תחלה מכל הג' שבכאן, 

 ונכללין בה, בסוד אשת חיל עטרת בעלה.
 

הוא ... למטה, במקום שורש הבינה טעם ירידת שורש חכמה אמנם
לפי שכשהיא קרובה לשורש כתר, אינה יכולה  לכמה טעמים : הא' הוא,

מן הכתר. ועוד, כי צריכה היא  הנמשךלהאיר, ואורה מתבטל באור 
ממנו כנ"ל, וזהו  חלהתלהתקרב למטה, כדי שתוכל הנוק' שבכתר לקבל 

אל  שבכתרגורם קריבת השורש אליה מדריגה א' יותר מקורבת הזכר 
 שורשו.

 
, כי בארנו, כי לעולם השרשים אינם נמנעים מלהשפיע למטה, ועוד

לקבל, לכן שורש הכתר אינו נמנע מלהשפיע  רוציםבהיות התחתונים 
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כמה יכולה הכלי שלהם, וא"כ אין הח מןלמטה, כל זמן היותן זו"ן חוץ 
אז  במקום הבינה, למטהלהשפיע. ולכן כאשר תתרחק החכמה, ותרד 

 ממלאישאר המקום שלה פנוי, ואז בעוד שהשפע הנשפע משורש הכתר 
אז החכמה היא משפעת למטה, נמצא כי אז  אותו מקום החלל הפנוי,

 , אינו מבטל הארת החכמה.משפיעגם אם הכתר 
 

הארתה בהתרחק מן המאציל ירידת החכמה למטה לא תפסיד  ואמנם
מזה הטעם, אחר היות הכתר עליון ממלא אותו  הואמדריגה א' כנ"ל, 

שם מקום פנוי וחלל, היה נפסק  נשארמקום החלל. כי בשלמא אם היה 
, ויותר טוב החכמההאור מן המאציל לחכמה, ואדרבא היתה מפסדת 

היה להשאר במקומה. אמנם עתה שאור הכתר ממלא מקום החלל 
דרך ומעבר אל האור המאציל להשפיע בשורש החכמה, ואינה  יש, ההוא

 מפסדת כלל.
 

אחר שקבלו זו"ן מן השורש החכמה ג"כ, אז אינן צריכין לינק עוד,  והנה
 (נתגלה :נ"א)זו"ן בכלי שלהם, ואז שורש החכמה נתעלה  יורדיןואז 

אוסף חלק אור אליו, ואותו הכתר שבסוף  הכתרבמקומה, וגם שורש 
לבד, ועתה נקרא בחי' מטי  לואינו מקבל רק חיות הצריך  ים,השרש

 בכתר אל הכלי, כי חזר האור בכלי שלו. 
עליון, נקרא לא מטי למטה בעקודים. הרי העלינו מכל  כתראמנם שורש 

' כתר, ואין בו רק אור החכמה, כי אור נקזה, שהאור שבכלי ראשון 
 כו'. כמהכולם בח ,"סוזהכתר נשאר למעלה בסוף השרשים, 
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 פרק ד'

 מציאות זו"ן בג"ר וביסוד בלבד

הנה בג"ר יש לנו מציאות של אורות זו"ן וכל אחד מהם נחשב פרצוף שלם 

וגם היו צריכים את הביטוש של אורות הזו"ן זה בזה לצורך הווית כלים 

כפולים שיהיה כלי לזכר וכלי לנוק'. מה שאין כן בז"ת שהכלים כבר נעשו, 

כולם ואינם צריכים את הביטוש שנעשה בג"ר. וגם לא נעשה בהם זו"ן לפי ש

וכבר נעשו כלים גמורים, ואין בהם שכל הו' קצוות הם פרצוף ז"א זכרים 

אור רק אותו שנכנס מחדש נמצא אור הגבורה נכנס בחסד ואור הת"ת 

בגבורה וכן נעשה בכל הו"ק עד שנמצא כי אור המלכות נכנס ביסוד. וכאן 

ד הרי והיסונוק' אור של ביסוד יש לנו בעיה שאור מלכות שנכנס ביסוד הוא 

אור לכלי מלכות. לכן זו"ן דבינה הוצרכו זכר, בעיה נוספת שלא נשאר 

שהו' שבו ירד )שה' צורת ו' וד'( להתייחד להוציא אור מחודש הנקרא ה' 

כבר נמצא ור מלכות שואור הנוק' שביסוד יהיה איסוד ויהיה זכר כלי ל

ש שיצא של האור המחוד, נמצא שגם ביסוד יש לנו מציאות זו"ן. וד' יסודב

 מלכות להשלים לה אור החסר.כלי תרד ל מבינה,

 

 האם נשאר רשימו בכלי הו"ק

אף שיש סברה לומר שלא נשאר כלל אור בז"ת גם לא אור רשימו מאחר שנתרחק 

 משמע קצתמרחקים הרי שנתעבה אור הרשימו להיות כלי גמור. וזה האור ג' 

א( וגם שהם כלים גמורים שכתב "כי כולם זכרים )כוונתו לז" כאןבדברי מהרח"ו 

רק אותו שנכנס מחדש" וכן סובר הבית לחם יהודה, וכן בשערי  ואין בהם אור

ששון )על שמן ששון ש"ז פ"ד עמ' רנ"ט( הביא לדברי המזכיר שלום שסובר כך. 

אך השמן ששון במקום, אינו מסכים לסברה זו וכתב שיש רשימו ליסוד וכן סובר 

ם שלמה, שגם בז"ת נשאר רשימו ואין לומר שכל כאן היפה שעה. וכן פירש הכר

הרשימו התעבה להיות כלי. וכן מובא בדברי הלשם שבו ואחלמה )בשער מטי 

פ"ד אות ב'( שבכל הספירות כולם היה רשימו וכלי מלבד המלכות שהיה כלי 
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ללא רשימו. שכן מפורש בשער עקודים פ"ה דף כ"ז ע"א "ואותו רשימו אינו 

 מסתלק לעולם משם".

ועוד שהרי הרשימו הוא אור השלישי מאורות טנת"א, ולא נכנס בכלי. שכן מדויק 

 הם הניצוצות כי, ראיה הנה, חיים הכותב אמרבשער ההקדמות דף ט"ו ע"ג "

 מן היסוד אור בתחילה עלה וכאשר. ל"כנז הכלים' בחי זולת, אחרת בחינה

 כנזכר אחוריים דרך החוזר אור בו וכשירד, במקומו רשימו אור הניח, מקומו

' בחי החוזר האור מזה ונפלו, למטה הנשאר הרשימו באור ובטש הכה, לעיל

 עצמו הכלי תוך נכנס לא הרשימו ואותו, היסוד של הכלי נעשה ומהם, ניצוצות

 ולכן. אותו ומחיה אור לו ממשיך ומשם, מרחוק עליו עומד היה אבל, יסוד של

 ועיין, הנקודים עולם בדרוש שנבאר וכמו, לעיל כנזכר תגין נקרא הרשימו אור

 כל עשו ז"ועד, ממש בתוכם ולא האותיות מן למעלה התגין איך, באורך שם

 הוא אמת כי, בלבד הכתר ספירת זולתי, חכמה ועד מיסוד שהם הספירות שאר

 ".כלי' בחי עשה לא אבל, במקומו רשימו הניח הכתר שגם

אמנם יתכן לומר שאור הרשימו בז"ת להיות שאכן נתרחק האור ג' מרחקים 

שלמים לכן אור זה הוא ממועט )ודאי יחסית לאור הרשימו של הג"ר( ויתכן 

שבשל כך לא ראינו ביטוש בין האור לרשימו בז"ת כפי שראינו בג"ר. או שכלי 

ה מלאכת לא היו צריכים ביטוש כזה לצורך הוויית הכלים שהרי נשלמהז"ת 

וזה אותה סיבה  הכלים בז"ת עוד קודם להגעת האורות בדרך מטי ולא מטי.

למה לא נעשה זו"ן בכלי הז"ת )מלבד ביסוד( שנקט בלשונו לפי שכולם זכרים 

כוונתו שאין שינוי בין כלי הו"ק בגודל וכולם זכר לכן לא שייך שהרשימו יהיה 

זכר והאור שבא לספירה יהיה הנקבה לפי שהאור שבא הוא גדול מהרשימו 

נקבה לפי שבחינתו זכר והוא אותו שנשאר ואפילו לא הפוך שאור הרשימו יהיה 

סוג ממש שכל הו"ק סוג אחד דומה. )מה שאין כן בכלי כתר שאף שאור החכמה 

שבא אליו גם הוא זכר נעשה נוק' לרשימו דכתר לפי שהם אורות שונים בתכלית 

 שאור הכתר הרבה יותר עליון מאור חכמה ולא כמו בו"ק שכולם שווים(.
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 מטי ולא מטי בכתר כיצד

ן דכלי הכתר )י"ה( בעת המטי ולא מטי יש לנו שני אורות, בכלי זכר יש בזו"

את רשימו דכתר ובכלי נוק' יש את אור החכמה. שני אורות אלה כשלא מטי 

בכתר עולים למעלה לשורשם כדי לינק כל צרכם שבזמן שלא מטי בכתר 

הרי שאור הכתר המקורי שנשאר בשורש )תחת מלכות דפה( פניו כלפי 

י להאיר מטה בעקודים מה שגורם לאורות הכתר לעלות אליו הכתר כד

כדמיון הנשמה של האדם התחתון, שהיא אור מעלה כדי לינק כדי צרכם. 

)שהוא כלי  הגוףמ למלכות דאצילות ומסתלקת לילה בכל העולה ,עליון

 לה ולגוף ומתחדשת בכל לילה בסוד מלמעלה שפע ומקבלת .לנשמה(

הגוף לתת לו חיות מחמת חשקה שיש לה וחוזרת אל , לבקרים חדשים

 הכלים שיוכלו מה שעור, צרכם כל אורות דכתר וינקו עלו אשר ואחר בגוף.

 העומד העקודים של)המקורי(  הכתראור  אז, יתבטלו ולא לסבול שלהם

, למטה ואחוריו, השורשים כלפי פניו הופך, השורשים מלכות תחת תמיד

אינם יכולים להמשיך לינק ממנו , לשורשם עלוש תראורות זו"ן דכ במצב זה

עוד  לינק מה להם שאין כיוןמאחר שהפך פניו מהם אף שנמצאים במקומו. ו

 הגוף בערך שהם, שלהם בכלים והארה חיות להמשיך לירד חשקםחוזר 

 .וזה נקרא מטי בכתר, שלהם בכלי מקומםחוזרים ל ולכן, הנשמה אל

 

 ושלא בשעת רצוןשעת רצון ב

בפ"ב אות ה' כתבנו שביאת האורות בדרך של מטי ולא מטי ממשיכה 

לעולם גם לאחר שכבר נוצרו הכלים. הסיבה לכך היא כדי שלא ישברו 

ראויים מציאות המטי  שכשמעשה התחתוניםהכלים מחמת ריבוי האור. 

בכלים היא על דרך חיים ברצונו די זמן שהכלים יוכלו לספוג האור אך לא 

שלא ישברו מגודל ההארה. אמנם כאשר יש לנו בעיה עם יותר מדי כדי 

מעשה התחתונים ונראה שכוונת המהרח"ו כאן למעשה בני האדם כפי 

כפי הרצון חיים ברצונו כי כפי מעשה תחתונים כך יהיה. וזהו: שכתב בפ"ב "

ובלשם . "שיהיה אז. ר"ל: כפי מעשה בני אדם, כך ימשך זמן החיים ההם

י"ד כתב דאף שפגם החטא דסטרא אחרא אינו מגיע שבו ואחלמה כאן אות 
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למעלה ח"ו, כי שם הוא הזר הקרב יומת כמובא בזוהר פנחס כי באצילות 

לא מטי ביה חובין, אבל בעניין הגילוי דאור א"ס ותוספת אור ברכה, הנה 

זה מגיע על ידי מעשה בני האדם גם למעלה! לכן במצב זה, הרי שהאור 

חיסרון כשיש שהכלי יספוג כל צרכו. שמסתלק מיד ולא מחכה עד 

ואז הוי לא מטי אלא כדי  אז האור העליון אוסף אורו מלהשפיעבתחתונים 

חיותו דרך אחוריו. ועם כל זה אין חפץ המאציל בהשחתת העולם גם כשאין 

לכן ממשיך להם אור מחיצוניותו בלבד שהוא אור  ,התחתונים ראויים

רא אור אחור, שהוא היפך פניו בכעס מספיק לחיות העולמות די הכרחן ונק

עמהם בסוד 'דומה דודי לצבי' ומאיר להם אור ההכרח עם היותו מסתלק 

ואינו נותן להם האור אלא בהפיכת האחוריים אל התחתונים ונקרא אור דין 

לסבה זו ונקרא אור חוזר כי בעת חזרתו והסתלקותו למעלה שלא להשפיע 

אמנם הסתלקות האור  רחי הזה.דול אז נמשך להם אור ההכבהם שפע ג

ו'. מכאן למדנו שמעשה בני האדם 'כי רגע באפתמשך רגע ככתוב 

משפיעים ברום המעלות גם מעל עולם האצילות כמו שכתב בפרק ד' שרצון 

השורשים העליונים להשפיע בתחתונים אך כראות השורש העליון שהאור 

שגם הוא  שהוא נותן לספירות תחתיו אינו מושפע הלאה למטה, הרי

מפסיק את ההשפעה כדרך שבזמן שז"א אינו משפיע במלכות הרי שגם 

או"א מפסיקים השפעתם ממנו בסוד 'הצדיק אבד' משני צדדים הן מלמטה 

 שמפסיק להשפיע והן מלמעלה שמפסיק לקבל השפע )זוהר ב' נ"ז ע"ב(.

 

הכרם שלמה שמבחינת שם אר יבומה שהאור מטי אף לזמן ארוך יותר 

טוב ביותר עבורה הוא שהשפע יגיע אליה מלמעלה. וכשאינה הספירה ה

יכולה לקבל אורו הרי זה חיסרון בשבילה ואז היא צריכה לשלח אורה מעלה 

על מנת לקבל השפע. וזהו עניין 'תנו עוז לאלהים' שהם הכלים הנקראים 

אלהים שלא יצטרכו לשלוח אורם למעלה על מנת לקבל השפע אלא יקבלו 

קל בלבד אך הסתלקות האור היא רק רגע ואף שאמרנו שהשפע במקומם. 

 .יש הבדל בזעם שנוצר ברגע זה אם רב או מעט
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שסילוק האורות מורה על חיסרון בתחתונים. שאם לא  בכרם שלמהמבואר כן 

היה חיסרון בתחתונים היו מסוגלים לקבל השפע במקומם בלי שהיו צרכים 

ששון מלשון השמן ששון )ש"ז פ"ה  וכן דייק השערילסבול הסתלקות האורות. 

"גם דע כי שיעור עמ' רס"ב( וכן מוכח מדברי מהרח"ו דף ל"א ע"ד שכתב 

הזמן אשר לא מטי האור בספירה הוא רגע אחד בלבד וז"ס כי רגע באפו כי 

הסתלקות האור שהוא לא מטי היה מחמת זעם. ואף מחמת התחתונים שאין 

ת האור למטה להחיות העולמות אין , אך המשך בחינת מטי שהוא חזרבהם כח

 ."בהם שיעור כי כפי מעשה תחתונים כך יהיה וזהו חיים ברצונו

אמנם קשה מעין קושיית היפה שעה לקמן איך יתכן לומר ששיעור הלא מטי 

הוא תמיד רגע אך שיעור המטי שהוא חיים ברצונו הוא יותר הרי כשמטי 

 י בזמן ביניהם!בספירה אחת לא מטי בשנייה אז איך יהיה שינו

 

לא פירש כך אלא להפך שסילוק האורות מורה על זכות  בבית לחם יהודה

התחתונים שהאורות עולים לינק השפע משם ולהביאו אח"כ למטה 

בתגבורת שפע. ופירש דבריו )פ"ב( מה ההבדל בין דור חייב לדור זכאי 

שבדור זכאי כשהאורות מסתלקים למעלה על מנת לקבל שפע הכוונה 

מטי בכתר ומטי במלכות. ואז כשאור הכתר עולה למעלה הוא  כשלא

מתעכב שם עד שינק שפע רב וממילא מה דהוי מטי במלכות גם האור 

מתעכב במלכות שמאירה בעולם האצילות שתחתיה והוא מאיר לעולמות 

בי"ע. וכשאין הדור ראוי אזי כשלא מטי בכתר ואור הכתר עולה למאציל 

ו יונק אלא כדי קיום העולם, וממילא גם מאי הרי שאינו מתעכב שם ואינ

דמטי במלכות אינו אלא זמן קצר שהמלכות לא מתעכבת במקומה להשפיע 

נמצא לעולמות אבי"ע, כי תכף חוזר ויורד הכתר ואז לא הוי מטי במלכות. 

לדבריו שההבדל בין שעת רצון רגילה לשעת זעם הוא במשך הזמן דלא 

כבים מספיק זמן בתחתונים כדי להאיר מטי שבשעת זעם אין האורות מתע

בהם די הצורך, מה שאין כן בשעת רצון כשמטי מטי בספירה די זמן לקבל 

 כדי צרכה ורק אז חוזר להיות לא מטי לרגע קצר.
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הרחיק לכת יותר בביאור העניין לאחר שהתקשה בשני עניינים  ביפה שעה

טי צריכה להמשך גם הראשון אם הדור אינו זכאי במשך זמן רב הרי בחי' הלא מ

כן זמן רב ואיך יתיישב עם דברי מהרח"ו כי רגע באפו. אדרבה צריך להיות 

להפך שבעת זעם ימשך הלא מטי זמן רב! ועוד קשה מה הועילה בחי' מטי ולא 

מטי אם האורות נשארים בעקודים והרי אם לא מטי בספירה אחת עדיין מטי 

דור זכאי הרי שהאורות מתנהגים בספירה שתחתיה או מעליה! לכן כתב שכאשר ה

באופן דמטי ולא מטי בספירה אחת )כלומר באופן רגיל כפי שפירשו כאן כל 

המפרשים( כגון כשמטי בכתר הוי לא מטי בחו"ב וחסד וכן עד למטה שלא מטי 

במלכות, וכשלא מטי בכתר הוי מטי בחו"ב ובחסד וכו' ומטי במלכות, באופן 

עד המלכות. אך כשאין הדור זכאי וכאן שפעם מתפשטים עד היסוד ופעם 

חידושו של הרב שלמה כהן בעל היפה שעה, הרי שהאורות מסתלקים בהדרגה 

כולם מעולם העקודים ושוב חוזרים ויורדים בסדר מטי ולא מטי לתוך עולם 

העקודים וחוזרים ומסתלקים לגמרי מעולם העקודים עד שבביאתם חזרה 

ים ואז יישארו בסדר המטי ולא מטי הרגיל ימצאו שחזרו התחתונים להיות זכא

 שעולים ויורדים ספירה אחת בתוך עולם העקודים.

 

אמנם קשה לסברתו שחידוש כזה היה צריך להיות כתוב מפורש בדברי המהרח"ו 

ולא כתב כן. ועוד שבפרק ה' כשביאר עניין דמטי בכתר שעולים אליו אורות 

צאים בהם עולים אלא לעיתים החכמה והבינה שלא תמיד כל חמשת האורות שנמ

עולים רק ארבע אורות שזה תלוי במעשה התחתונים הנה נמצא שגם כשמעשה 

התחתונים אינו ראוי הרי שעדיין כל הלא מטי הוא על הסדר הרגיל בתוך עולם 

העקודים ולא שמסתלקים לגמרי. )אמנם ניתן לתרץ ולומר שזה מדובר כשמעשה 

, ולא במידה שכל האורות צריכים להסתלק( התחתונים אינו ראוי במידה מועטה

סברה נוספת לדחות דבריו מצאתי בדברי הלשם שבו ואחלמה )פ"ב אות י"ט( 

שהג"ר והו"ק הם מדרגות נפרדות ולכן כשמטי בבינה הרי שאור החסד לא יכול 

להישאר שם ולכן מטי בחסד ואם כך איך אפשר לומר שכל אורות הו"ק יעלו 
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חכמה ומחכמה לכתר ומאציל. והרי לאחר שנתגלו הו"ק יחדיו לבינה ומבינה ל

 ועמדו על מדרגתם אי אפשר להם לעלות לג"ר כלל!

 

 התכללות

כשלא מטי בכתר היינו שזו"ן דכתר עולים למאציל לינק משורשם שהרי 

לכות אורות הפה שבאו מב"ן דע"ב דס"ג יש בהם עשר ספירות. וספירת המ

קודים כמבואר בפרק ג' שי' אורות יש בה עשרה שורשים לעאחרונה שבהם 

דעקודים הם ענפים להם שכל שורש משפיע לענף המתאים לו היינו הוא 

יהיה העיקר בהעברת השפע לענף שלו והשאר טפלים לו. ואור הכתר 

נמצא במאציל שלא חזר פעם שנייה, מקומו מתחת ל העקודים שהמקורי ש

שורשים לעקודים. של אורות הפה והוא מעביר השפע מהדמלכות למלכות 

הוא יושב שם ופניו כלפי מעלה כדי לקבל האור מהשורשים ומעביר דרך 

אחוריו חיות לענפים. אך כאשר הופך פניו מטה אל הענפים הרי שזו"ן 

עולים אל מקומו שבסוף השורשים )שהם רשימו דכתר ואור חכמה( דכתר 

מכליהם העליונים מחמת חשקם לינק ממנו, שכן כשעולים האורות למעלה 

עם אור  יש להם אפשרות לספוג שפע גדול. אך אינם יכולים להיות שם יחד

. לכן אור הכתר המקורי עולה למקום המלכות דפה שהוא הכתר המקורי

, שביסוד והמלכות עולה ומתכללת בשורש היסוד .שורש מלכות דעקודים

שיש הכנה )העליון שבפה( . וכראות שורש הכתר יש מקום לשניהם

ם לקבל השפעה ממנו אזי הוא משפיע השפע הצריך להם דרך בתחתוני

אור הכתר והם מקבלים אורו כאחד שהנוק' נכללת עם הזכר ומקבלת על 

 ידו.

 

הנקרא 'כללות' שאורות זו"ן דכתר עולים נה מה שהזכרנו כאן הוא עניין ה

היינו שמלבישים זה לזה ומקבלים הארה זה מזה.  מחוץ לכליהם ומתכללים

ואור )וכאן ביארנו שרשימו דכתר שהוא הזכר הוא המקבל כאן אורו מהכתר 
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שלו היינו באור  ומתלבש בנוק' שהוא כתר דמלכות דפה( ושורשהכתר מקבל מ

 החכמה ומאיר לה.

 

כי יש כמה מיני 'כללות' האחד כששני אורות היו בשני כלים כלומר הזכר 

בכלי שלו והנוק' בכלי שלה, הרי שלעיתים ייכנסו שני האורות בכלי הזכר 

 זה מין כללות אחד ולעיתים ייכנסו ב' האורות בכלי הנוק' זה מין כללות שני.

ויש כללות הנקראת אהב"ה, כשנכללת הנוק' עם הזכר בכלי שלו בסוד 

וצרים נשיקין ולאחר מכן נכלל הזכר עם הנוק' בכלי שלה בסוד הנשיקין נ

 לנו בזה ד' אורות שהם בחינת אותיות אהב"ה ]כנזכר בשער ט"ל פ"ט[.

סוג שלישי של 'כללות' הוא מה שתיארנו כאן שנכללים שני האורות זה בזה 

ללא מציאות כלי שכן זו"ן דכתר עלו למעלה למקום הכתר מתחת לאורות 

א הפה והנוק' )אור החכמה( נכללה בזכר )רשימו דכתר(. שאור הזכר הו

המקבל את אורו מכתר, והנוק' מקבלת על ידי בעלה. )וכן להפך כפי 

 שיתבאר מיד(

 

ואף שבתחילה היה הוא הזכר העיקרי והיא טפלה אליו ומתלבשת בו הרי 

לאחר שקיבלה אף היא האור ממנו משתווה אליו ושניהם משתווים עם אור 

הכתר המקורי ששלושתם מקבלים הארה כאחד משורש הכתר. ולאחר 

שתווים שלושתם מהארת הכתר מגיע זמן הנוק' שהיא אור חכמה, אף שמ

היא לקבל הארה משורש החכמה. וכדי שלא תבטל הארת שורש חכמה 

בהארת שורש כתר שעדיין ממשיך אורו בכתר ובזו"ן יורד שורש חכמה 

לשורש בינה כך שמתרוקן מקומו. ועל זה הדרך בינה יורדת בחסד עד 

במקום היסוד יורדים יחד למקום המלכות. ואור שיסוד ומלכות שהיו יחד 

כתר המקורי דעקודים יורד ממקום שורש מלכות למקומו הקודם בו נמצאים 

עתה זו"ן דכתר. ולפי שעתה השתוו בקבלתם משורש כתר יכולים להיות 

יחדיו שלושתם. ובהיות ששורש חכמה פינה מקומו שירד בבינה לוקח 
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שנוצר בשורש חכמה. בזמן זה שורש לשורש כתר זמן מסוים למלא החלל 

חכמה יכול להאיר לענפים בלי להתבטל לאור הכתר ]ואז גם כשתצטרף 

אור כתר להאיר לשורשים כבר לא תבוטל הארת החכמה[ והיות שנוק' 

הזכר דכתר אור ו ,מקבלת היא ראשונה ממנו ,דכתר היא אור חכמה מסוגו

רה להם והם מקבלים ומאימצטרף איתם, ואף אור כתר המקורי נכלל בה 

 ממנה בסוד אשת חיל עטרת בעלה.

 

מה שיוכלו הכלים שלהם ולאחר שהשתוו זו"ן דכתר וקיבלו די סיפוקם 

לסבול ולא יתבטלו. הרי שאור כתר המקורי אוסף השפעתו מהם, והופך 

פניו מהם. ואף הוא מפסיד בכך השפעתו כי בראות שורשו העליון שאור 

ה יותר אף הוא אוסף אורו למעלה ואינו משפיע הניתן בכתר אינו משפיע מט

לכתר שפע רב אלא שפע כדי חיותו בלבד. ואור שורש חכמה שירד למקום 

בינה להשפיע בזו"ן, אף הוא עולה חזרה למקומו. ובראות זו"ן כי כולם אספו 

חלקם ואינם משפיעים בהם הרי מפני החשק שיש להם לחזור לכליהם 

 להשפיע בו מה שקיבלו ואז הוי מטי בכתר. חוזרים זו"ן דכתר לכלי כתר

וכשאנו אומרים שמטי בכתר הרי שלמעלה במאציל אור כתר המקורי הוי 

לא מטי בעקודים היינו שאינו מאיר בעקודים וכן שורש כתר לא מטי באור 

 כתר שאף השורש אינו מאיר בענף.

נמצא שכשאנו אומרים שמטי בכתר הרי שאור כתר נמצא למעלה בסוף 

רשים ואור חכמה הוא הוא שמטי בכתר. וזהו סוד כולם בחכמה עשית השו

שבחכמה זו נאצלו כל העולמות שלמטה הימנה. ואף שיש בכלי כתר גם 

 רשימו דכתר מחשיב כאן האורות לעיקריים ולא הרשימו.
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 פרק ה':
בכתר, צריכין אנו לבאר מציאות לא מטי בחכמה  מטיאחר שהוא  ועתה

"ב, הם עולין בכתר, בהיות הזו"ן שבחוובינה. נודע, כי כל האורות 

 .(במקום הנ"ל]לג: ד[  :נ"א)שבכתר במקומה כנ"ל, 

כבר ביארנו, שיש ה' אורות בב' כלים, כי בכלים של חכמה יש זו"ן,  הנה

ועליית אלו תלוי במעשה  [עם חסד הנ"ל]בינה יש זו"ן וב"ן,  שלובכלי 
כל ה' אורות, ופעמים לא יעלו כי אם ד', ואור  יעלוהתחתונים, לפעמים 

 של בינה. בכליהחסד שהוא ב"ן, נשאר למטה 
' בזכר, יוהנה ביארנו למעלה, כי יש זו"ן בכל א' מאלו הג"ר, ונקרא י"ה, 

ה' בנוק'. ודע כי כל אלו הה' אורות, כשעולין בכתר, לפעמים נכללין 
'. ולפעמים בדכורא, ולפעמים קצתם בנוק', וקצתם בדכורא. ודע בנוק

 עולין אלא ד' אורות, אינם נכללין רק בנוק'. כשאיןכי לעולם, 

 

 ,עתה חלוקה זו ונאמר, כי קודם שיעלו אלו האורות למעלה ונבאר
שם י"ה שבכתר, הוא פשוט, ואינו במילוי. אך בעליית  אזכתר, להכלל ב

בהם מילוי. והנה ג' מלואים הם: או  יהיהאלו האורות למעלה, אז 
כשאין עולים רק ד' אורות, הם  והנהביודי"ן, או בההי"ן, או באלפי"ן. 

. ואז מילוי אותו ה', שבכתרכולן נכללין בנוק', שהוא ה', של שם י"ה 
', הנה ג' תתאין בנוקזה ה"י. והענין, כי ד' אורות כשעולין הוא ביו"ד, כ

 זואבטלין בראשון, כי לעולם אור החכמה, הוא המבטל את האחרות, 
 שלשתן מתבטלין באות י', שהוא החכמה, לכן מילוי ה' זו היא בי'.

למעלה בשרשיהן, שהוא  (עליון :נ"א)דע, כי כאשר זו"ן שבכתר עולין  אך
ט"ס שבכל א' מהם, הם העולין, ונשארים למטה  מטי, הנה לאסוד 

הזכר, ומלכות הנקבה, בב' כלים, הנקרא  מלכותבמקומם ב' מלכיות: 
 י"ה כנ"ל, בהיותן פשוטים בלי מילוי.

שוין, כי אע"פ שהזכר הוא גדול מהנוק',  דע, כי אז ב' מלכים אלו ואמנם
כי  הסתלקות כנ"ל,"ז עתה הם שוין, לפי שבחי' אור הזכר הוא בסוד עכ

כדי לעשות כלי, אז נשארו אותן  אותן האורות, להסתלקכאשר רצו 
, נמצא, כי אור הזכר של הכתר, הוא הרשימותאורות בכח"ב כנ"ל, ר"ל 

בסוד הפנים, כנודע. לכן אור  הואבסוד הסתלקות, ואור הנוק' שבכתר, 
 הזכר ואור הנקבה הם שוין בפעם הזאת.
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ח את עצמו מבחוץ תחת השרשים, לכן תאוות של , שלפי שהזכר הניועוד
גדול לחזור ולעלות, משא"כ בנוק'. ולכן, כמעט שכל  הואהזכר שבכתר 

נשאר רק מיעוט מהאור. אך הנוק' שאין  ולאאור הזכר עולה למעלה, 
אין לה כ"כ תאוה וחשק  לכןלה למעלה שורש כנודע, כמו הזכר שבכתר, 

. שוין אז להיותי שלה, לכן יוכלו לעלות, ונשאר האור רובה ממנה בכל
 הזכרב' המלכות ביחד זכר ונקבה. אך כאשר חוזרין הזו"ן לבא, אז בא 

בכל אורו, וגם כי הוא לוקח אור גדול משורש הכתר שלמעלה ממנו, ואז 
 יכולת בנוק' לקבל אור הזכר כולו, רק מסוד ו"ק לבד. איןכשחוזרין, 

 

קדמה א', והוא, כי יש חילוק כדי שיתבאר לך זה, צריך לדעת ה והנה
' בעת אצילות, לזמן שאחריו. כי בפעם א' שבכולם, שהוא אבין פעם 

 ,בעת הסתלקות הא', ואח"כ ,הכתר שלכאשר נשאר אור הזכר 
בכלי של הזכר,  נכנסחכמה בכלי הכתר, אז לא הכשנכנס  ,בהתפשטות ב'

 ' כלים.בב רק נכנס בכלי הנוק' עצמה, שהוא בסוד ה' של י"ה, והיה זו"נ
אך בהסתלקות ב', אשר היו עולין זו"ן שניהם למעלה, ואז נשתוו שניהן 

, וקבלו כולם ביחד הארה מן כתר עליון, ולכן כאשר באים וחוזרין יחד
נכנסין שניהן בכלי של הזכר, והמלכות של הנוק'  אזבכלים שלהם, 

תמיד, אחר הפעם  ' שלה כנ"ל. וכן העניןההבכלי של  (אשר :נ"א)נשאר 
, ושם מזדווגים ביחד. נמצא הזכרהראשון, כי לעולם הזו"ן נשארין בכלי 

שניהן זו"ן, ואז  היושל הזכר, שם  (בכלי :נ"א)כי היו"ד שהוא הכלי 
"ק שלו, הוכאשר הם מזדווגים, אין הנוק' סובלת אור הזכר, רק מן 

דוגמתן  ב'   ומזווג זו"ן אלו אשר נכללו באות י' פשוטה, אז יוצא מהם
 והם סוד ו"ד מילוי יו"ד. בנים זו"ן,

הוא, לפי שהזכר אינו מזדווג בנוק', רק בסוד ו"ק שלו לבד, לכן  והענין
הבן שלו הוא צורת ו' ג"כ. אמנם הנוק' היא צורת ד', לפי שיש לה כל  גם

, רק שהאור ו"ק שלה בטלים בד' ראשונים שלה. לכן כלים]לד: א[ הי' 

 :נ"א) ו"ד. וכל זה נקרא יו"ד שהם זו"ן שהואילוי יו"ד, נקרא ד', הרי מ

ושם  י"ה, שהוא הכלי של הנוק', שלואח"כ היא אות ה'  (ן"שהוא דזו
 נשארת המל' של הנוק', כנ"ל.

' אורות התחתונים באות ה' זו, אז היא מתמלאת הדוהנה כאשר עולין 
לפיכך היא  ו"ד ,צורת ה' זו כזה אמנםבאות י', ונעשית ה"י, כנז"ל, 

 .(לא נמצא יותר מכאן ואילך גם בע"ח לא יש יותר) עשרה.
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 פרק ה'

 התכללות האורות בכתר

וכשחוזרים זו"ן דכתר למקומם אינם חוזרים כבראשונה זכר לכלי שלו ונוק' 

כלי זכר דכתר ובזמן נכנסים לאלא שניהם  ]כפי שיבואר בהמשך[ לכלי שלה

זה שהוא מטי בכתר אזי הווי לא מטי בחו"ב שאורות חו"ב עולים לכלי כתר. 

עולים לכלי כתר שהם זו"ן דחכמה וזו"ן דבינה היינו שכל חמשת אורות חו"ב 

ם )חסד המקורי(. ועלייה זו תלויה במעשה התחתונים שלעיתים עם בן שלה

יעלו כל החמש אורות ולעיתים יעלו רק ארבע אורות ואילו אור החסד שהוא 

 בן ישאר בכלי בינה.

לדעת הכרם שלמה כשמעשה התחתונים אינם ראויים מסתלקים כל החמש 

וימעט השפע מהתחתונים. אבל כשמעשה התחתונים אינו כל כך גרוע אורות 

אזי עולים רק ד' אורות ואילו אור החסד שהוא הבן נשאר בכלי בינה. שלדעתו 

הטוב ביותר לספירה שהשפע יגיע אליה מלמעלה וכשאינה יכולה לקבל אור 

השפע כשהיא במקומה הרי זה חיסרון בשבילה ואז היא צריכה לשלח אורה 

לה על מנת לקבל השפע. וזהו עניין 'תנו עוז לאלהים' שהם הכלים הנקראים מע

אלהים שלא יצטרכו לשלוח אורם למעלה על מנת לקבל השפע אלא יקבלו 

מעשה התחתונים אמנם כשנשאר אור הבן בבינה זה מורה ש. לכן השפע במקומם

בינה לא טוב שהרי הסתלקו האורות מחו"ב אך אינו כל כך גרוע ולכן נשאר ב

אמנם לדעת הבית לחם יהודה שפירש . אור הבן שאז יש קצת יותר אור לתחתונים

להפך שהסתלקות האור בעקודים היא כשהדור זכאי הרי שלדעתו הישארות אור 

הבן בבינה מורה שמעשה התחתונים אינו כל כך טוב ולכן לא עלה אור הבן יחד 

דם שכן אור הבן אינו מעלה עם זו"ן דבינה לכתר ובזה מפסידים זו"ן דבינה ייחו

 להם מ"ן.

ולכאורה קשה קצת על הכרם שלמה שפשט לשון מהרח"ו שכתב "כשאין עולים 

אלא ד' אורות אינם נכללים רק בנוק'" לשון רק בנוק' מורה על פחיתות משמע 
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אם כן שעליית כל חמש האורות טובה יותר. וכן בעלמא כל העלאת מ"ן ככל 

ת( יותר, יותר טוב שבזה מביאים שפע גדול יותר שעולים בכמות )ודאי באיכו

לעולם כמובא בהקדמת רחובות הנהר דף ג' ע"ג. אמנם סובר הרב יצחק שמואל 

ג'וזף שיתכן לחלק לדעת הכרם שלמה בין מה שקורה בעולם העקודים ששם 

הכל הוא על דרך מטי ולא מטי ואינו דומה לבחינת העלאת מ"ן הידועה לנו 

 בפרצופי האצילות.

וק' דכתר כשעולים כל החמש אורות קצתם יושבים בכלי זכר וקצתם בכלי נ

אזי כל הד' אורות יושבים בכלי נוק' דכתר להיות אך כשעולים רק ד' אורות, 

יותר קרובים לתחתונים וגם אינם צריכים לקבל אור כל כך רב מאשר 

כשמעשה התחתונים גרוע יותר שצריכים להתכלל בכלי זכר דכתר כדי 

 ל אור רב יותר.לקב

 

כאשר עדיין לא עלו אורות אלה לכתר הרי שיש לנו בכתר י"ה פשוט. 

ק' דכתר ואז מילוי ה' זו וכשעולים רק ד' אורות הרי שנכללים רק בכלי נו

ה"י. ]ולמה המילוי אינו בא' או ה'[ שכן כשעולים ד'  הוא בי' נמצא שהם

ורות בטלים באור נקראים י"ה י"ה( הרי ששלושת האארבעתם אורות )אף ש

 זכר דחכמה )רשימו דחכמה( שהוא י'.

מה שאמרנו שזו"ן דכתר כשלא מטי בכתר עולים למעלה  - קיסטא דחיותא

למאציל אין הכוונה שכל אורות זו"ן עולים שאז ח"ו היה מיתה לכלים ]שהרי 

עתה עולה אף אור הרשימו שקודם נשאר להאיר לכלי[ לכן משאירים בכלים 

שקרוי קיסטא דחיותא שהם מלכויות שלהם. שרק ט"ס דזו"ן כדי חיותם מה 

עולים ואילו מלכות זכר ומלכות דנוק' נשארים בכליהם. ולא לעצמם לבד 

מועילים כי אם גם לספירת החכמה שתחתיהם כמו שאמרנו בעניין הרשימו 

ואותם מלכויות זו"ן דכתר שנשארו  הנשאר שנשאר להאיר לכלי שתחתיו.

אור הזכר לפי שהזכר הוא מהרשימו שנעשה בעת שווה אור הנוק' ל

הסתלקות האור ואילו הנוק' הוא מאור החכמה שבאה בסוד הפנים ועוד 

שאור הרשימו ט"ס עליונות שלו שעלו עלו בתאווה להתחבר עם אורם 
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המקורי מה שאין כן אור הנוק' שהוא דחכמה שאין לה כל כך תאווה לעלות 

שיש לרשימו דכתר לכן נשאר הרבה למעלה שאין לה למעלה שורש כדרך 

מאורה בכלי שלה. נמצא שב' המלכויות דזו"ן דכתר שווים עתה באורם. אך 

כשיחזרו ט"ס עליונות דזו"ן שכתר הרי שאור הזכר יהיה גדול יותר מאור 

הנוק' כי לוקח אור גדול משורשו ולא תוכל הנוק' לקבל אור ממנו אלא מו"ק 

 בלבד.

כתר לכלי כתר אינם חוזרים כבתחילה להיות זכר וכשחוזרים אורות זו"ן ד

בכלי זכר ונוק' בכלי נוק' אלא שניהם נכנסים בכלי זכר ובכלי נוק' יש לנו 

מלכות דנוק' בלבד. נבאר יותר שבחי' מטי ולא מטי חוזרת לעולם אלא שיש 

חילוק בין בחינת אצילותם לבחינה שבאה לאחר מכן. שחזרת האורות פעם 

ודים היא אצילות מטי ולא מטי הראשונה, היו זו"ן דכתר יה בעולם העקישנ

זכר בכלי שלו ונוק' בכלי שלה. אך לאחר שנגמרה אצילות מטי ולא מטי 

בפעם זו חזר לעולם להיות מטי ולא מטי על דרך שביארנו שזו"ן דכתר 

שניהם נכנסו בכלי זכר ובכלי נוק' נשארה מלכות דאור נוק' בלבד. וטעם 

לצורך בניין כליהם ולא לצורך זיווג לכן כל אחד ישב  הדבר שתחילה באו

בכלי שלו כדי שאגב יבנו שני כלים לזו"ן. אבל לאחר שנבנו הכלים ועלו 

אורות זו"ן למעלה לינק הראוי להם כשחזרו חוזרים לכלי אחד כדי שיוכלו 

להזדווג. שאם כל אחד בכלי שלו לא יהיה הזיווג כראוי של הולדה. ומה 

נוק' דכתר להיכנס יחד עם אור הזכר בכלי אחד אף שבחזרתם שיכול אור ה

הזכר שמקורו בכתר )רשימו דכתר( חוזר להיות גדול מנוק' דכתר )שהיא 

מאור חכמה בלבד(, זה מחמת שהייתה להם התכללות כשהיו למעלה והיו 

כשמזדווגים אין הנוק' יכולה להזדווג אלא עם ו"ק של  אךשווין מבחינה זו. 

ונולד דוגמתן ב' בנים זכר ונקבה הם ו"ד מילוי י'. שהזכר נקרא  הזכר בלבד,

ו' לפי שנולד דוגמת אביו רק מהו"ק לכן יש בו רק ו' ספירות. ואילו הנוק' 

יצאה מלאה בי' ספירות כמו אמה ונקראת ד' על שם היתרון שיש לה על 

הזכר שאף שאורה קטן משל הזכר יש לה י"ס שלמות ולו רק ו'. ועתה יש 

ו התכללות בכלי הזכר שהוא י' פשוטה בשתי בחינות י' עם ו"ד שהם זו"ן לנ

 דכתר וכן עם ו"ד דזו"ן שהם בניהם שנולדו.
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ואילו בכלי השני שהוא ה' שנשארה בו רק מלכות דנוק' כשעולים ד' אורות 

דחו"ב שמתכללים באות י' על שם אור החכמה הראשי שבהם הרי שיש לנו 

י' אור החכמה שעלה ובו כלולים הנוק' שלו עם עתה ה"י ה' הכלי במילוי 

 זו"ן דבינה.

 


