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  11שיעור   ובהיכל זה יש שבעה שערים, והוא היכל אדם קדמון, היכל א מן שבעה היכלות
  והנה אבאר לך עתה דרך קיצור  -  דענף - שער א- עץ חיים   ענפים'  דרוש עגולים ויושר ובו ה- אשון השער הר- שער א 

  

 ויושר שלו את כל ק הזה ממלא בעיגול"והנה נתבאר איך א", ו"בשיעור הקודם אמר הרב מוהרח: הקדמה
, ק" וכוונתו שהיות והעיגול הגדול שבחלל הוא כתר דא–" ל"ס כנ"מקום החלל והאויר הפנוי שבתוך הא

  .ק"ס לא"ונשאר רווח בין הא, ]ליוביחס א[שבתוכו הוא בטל בערכו וכל מה , הוא ממלא את כל החלל

 –" פ דיושר שבו" אל הכלים ואומ של אור יושר שבו"אמנם נשאר מקום פנוי בין או"ר מוהמשיך הרב וא
וקיימת , ק"ויש אור פנימי של א, שהם בחינת גופו, ק"כלים של א, ק"מדבריו למדים אנו שיש עיגולי א

והיא נמצאת , מציאות נוספת היא מערכת של אור מקיף הנקרא מערכת המקיפים של היחידה הכללית
שם נקראים ] ב שער המקיפים" בשער מכך מופיע בהרבה מקומות בעץ חיים ובפרט. [סמוך לעיגולים

  .שאותם מכוונים בכוונות עלינו לשבח, "עלינו לשבח"מקיפים אלו מקיפי 

ויש באמצע את מערכת , ק יש את מקיפי היושר"וסמוך מאוד לעיגול א, ק"שיש את עיגולי א, יוצא אם כן
, ף של מערכת היושר הוא רבוההפרש בין הכלי והאור הפנימי לבין המקי. היושר של האור הפנימי והכלים

כלומר , ק"ביניהם יכנסו כל העולמות שמתחת לא, על מנת שבין המקיף דיחידה של היושר לבין הפנימי

  . ולכן מקיף זה הוא רחוק מאוד מאור הפנימי והכלים, ק ילביש בתוכו"שא, ע"עולמות אבי

אלא , שהם סמוכים לגוף, פי החיהכמו מקי, ל המקיפים הפרטיים שדיברנו עד כהענבין שלא מדובר , ולכן
ומקיף ] מקיפים פרטיים[והעיגולים מקיפים אותו , כי היושר נמצא באמצע החלל, המקיפים רחוקים מהיושר

בין מערכת מקיפי " ושם נתהוו ונאצלו" המשיך הרב ואמר , ועל כן מערכת מקיפי היושר, יהםזה סמוך אל
כל העולמות אשר כולם נתלים ונאחזים בזה ", ק"כלים דאלבין האור הפנימי של , ק"דיחידה של אהיושר 

   "ל"ק וממנו יצאו כנ"הא

והנה אבאר לך עתה דרך קיצור מופלג כללות כל העולמות אשר במקום החלל הזה 

כאן הרב  ל"ובין הכלים שלו דיושר כנשזה המקיף של היחידה ק "מ דיושר של א"שבין או

  . ל"היינו בין המקיפים הנ, יתחיל לבאר את עניין העולמות שנאצלו שם

שער [ע ושם במקומו "כל דבר ודבר בפ, א באריכות גדול"ענין זה נתבאר במוהנה 

יצאו ונתגלו אורות רבים אשר , ק" היושר דאנתיתבאר לך איך מבחי] המקיפים

ק "והיות והרב אמר כבר שא ויוצאים מן האזנים שבו ולחוץעים כללותיהם הם האורות הבוק

ובהם יש אורות שבוקעים ',  עיניים אוזניים פה וכו–אזי יש בו נקבים בפנים ] בערכנו[דם הוא כצורת א
ינה מסוימת כנרמז בטעמי התורה בטעמים העליונים מעל האותיות שהם חולחוץ וזו ב ק"ויוצאים מאוזני א

ת כ יוצאים אורו"אח, ]ג"ב דס"ג דע"א הם נקראים ס"ובשער טנת[, ק"מאורות שיוצאים מאוזני א

הם האורות הנרמזים בתורה בפרשת ויצא  עקודים ראיםכ אורות הפה הנק"ואח, החוטם

 אלו האורות וכל, "וברודים, עקודים נקודים, הצאן העתודים העולים על נא עיניך וראה כל שא, ויאמר"

פ אלו אין בחינות "ובאורות אח עיגול כלל נתואין להם בחי, בלא עיגוליםהם בדרך יושר לבד 

כי האור שמתעגל , שאינו מאפשר להם להתעגל, ם משום שהם יוצאים בעצמות גדולה מנקבי בפניםעיגולי

  קודם כל יצאו ק הזה "כ יצאו אורות עינים דא"ואח, הוא חלש יותר מאור היושר בבחינת איכותו
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ולא יקשה שמשמע שאורות , כ אורות העיניים"ואח, אורות החוטם והפה
לכן הרב מסביר ] מבשרי אחזה אלוה[והרי אורות העיניים גבוהים יותר , העינים פחותים מאורות הפה

כי באמת , הם לא אורות עצמות העיניים, שאורות אלו שאנו מדברים כאןואלו נקרא עולם הנקודים 

שהם , והכוונה לאורות הנקראים עולם הנקודים, אור עצמות העיניים גבוהים יותר מעולמות אוזן חוטם ופה
ק "ולא ששורשם מהטבור דא, ויצאו מהעיניים, ק מהטבור אל העיניים באור חוזר"וך אאורות שעלו מת

ןלכן ביחס לעולם הנקודים אורות העיניים . ויציאתם דרך העיניים, "אורח"לכן הם אורות בחינות , ולמעלה

ורות הוא נברא לפני א] לעיניים ממש[אבל ביחס לאור ששייך לראייה , יוצאים אחרי אורות החוטם והפה
ה לפי "אותיות הוי' נלמד בהרחבה את הדירוג שהרב מדרג את ד' פ פרק א"בשער אח. [החוטם והפה

  ].  דיבור– ריח – שמיעה –ראייה 

  

בעולם , שלא כמו בעולמות חוטם ופה שאין בהם בחינת עיגולים שר עיגולים ויונותבחי' ויש בהם ב

ק הזה עד סיום "בור דאדן הן מהטומקום מצבן ומעמ, הנקודים יש גם עיגולים וגם יושר

מקום זה שמלביש עולם הנקודים מהטבור  ק"י דא"שהמקום הזה נקרא כללות נה, רגליו

   .ק והיסוד שלו"היינו רגלי א, ק"י דא"הוא הקרוי כללות נה, ולמטה

  

אם כן פתח , ק ולמטה"והנה יש לדייק שהרי הרב פתח בטבור ואמר שעולם הנקודים מתחיל מטבורו של א
  .חלקים' שהרי ספירת התפארת נחלקת לג, ת התפארתרכי הטבור הוא חלק מספי, בכד וסיים בחבית

 . שליש עליון–מסיום הגרון ועד החזה   .א

 . שליש אמצעי–מהחזה ועד הטבור   .ב

 . שליש תחתון–] ולא עד בכלל[מהטבור ועד היסוד   .ג

ת ואמר שעולם "ת ספירת התומדוע לא הזכיר הרב א, ק"ת דא"יוצא שעולם הנקודים שייך במקצתו לת
ולכן , ק משום מיעוטה"ת דא"אלא יש לתרץ שהרב לא הזכיר את ספירת ת? ק"י דא"הנקודים הוא בנה

שמילת " ק"י דא"כללות נה"ויש מי שאמר שהרב הזכיר את ספירת התפארת במילים . קיצר בדבריו

  . הרומז למיעוט התפארת'  היא כולל ת"כללות"

  

ק לבין האור "י הרב שאמר בפרקנו שיש הרבה מקום בין מקיפי היחידה דאבהמשך לדברוזהו סדרן 

 ]ים[ עגולים דנקודות' לה יצאו ייכי בתח, הרב יפרט בהרחבה, פנימי כדי שיכנסו העולמות כולםה

כי בחלק העליון של , ק דרך העיניים והתגלו רק מהטבור ולמטה"עולם הנקודים הם האורות שיצאו מתוך א

ונתעגלו סביב , ולא היו ניכרים, כנר בצהריים, "הראישרגא בט"ו הם בבחינה של אורות אל, ק"א

 היושר נתבבחי, ק"ת דא"י אלא גם בשליש התחתון של ת"ולאו דווקא בנהק "י דא"הכלים דנה

  . ל"פ שלהם כנ"ובתוך הכלים מתלבש או, בכלים ובאור הפנימישלו 
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הם ושר ביחס לי נפש נתואלו העיגולים דנקודות שהם בחי

  . ק"י דיושר דא" של נהנימיפר סובבים על הכלים ואו

 דנפש וכלים נימיפר הם כוללים אוכבר נתבאר לעיל ש, ואלו העיגולים של הנקודים

הוא וכללות זה נקרא עגולים דנקודים , הוא האור המקיף הסמוך לו,  על הכליםקיףמר ואו

ר עוד או] א העיגולים"נ[ו הנקודים  אלועל, העולם העתיד להיחרב ובמקומו יבוא עולם האצילות

ק "עיגולים דא' סובבים הי, ק" דיושר דאקיףמר ועל או, ק" דיושר דאנות מבחיקיףמ

יוצא מדברי  להי שלהם כנודע וזה היה בתחקיףמר  וכלים ואונימיפר הכוללים או, עצמו

כ יש אור המקיף דיושר "ואח] פ פרטי"מ ואו"או[עליהם עיגולים , ק"הרב שיש כלים ואור פנימי של א
  .ק"כ עיגולים דא"ואח, ק"דא

  

 ,  רוח שלהםנתס דיושר דעולם הנקודים שהוא בחי"כ גם הי"אמנם כאשר נאצלו אח

פ "ג הכלים ואו"ר עמ דיוש"פ וכלים ואו"ס דיושר דנקודים הכוללים או"אז הלבישו הי

זאת אומרת שכאשר נאצלו היושר של עולם הנקודים הם נכנסו לפנים העיגולים ק "י דא"דיושר דנה

ועיגולים אלו באו ונעמדו מהטבור , בתחילת עולם העיגולים היו בחינת עיגולים בלבד. של עולם הנקודים
כשבא היושר הם נכנסו לתוך ו, והם עומדים בתוך חלל העיגולים הללו, ק"ולמטה עד סיום רגלי א

ועל היושר דנקודים הלבישו , ק"י דא"ולכן היושר דנקודים הם הקרובים ביותר לנה, העיגולים

, עיגולים דנקודים, יושר דנקודים, ק"י דא"יוצא מזה שהסדר הוא נהאותם העיגולים עצמן שלהם 

מ דיושר "לים דנקודים אוועל העיגו]  יחידההוא המקיף הרחוק [, ק"ועליהם אור מקיף דיושר דא

  . ק עצמו"ועליהם היו העיגולים דא, ק"דא

  

מלכי אדום שמלכו ' בענין עולם הנקודים איך ז, והנה יתבאר למטה בחיבורינו זה

 , ע" אביותעולמ' ד' אשר נתקנו נעשו מהם בחיוכהוא עולם האצילות כ נתקנו "ומתו ואח

שהם נעשים , םופים אחרים פרטיפרצופים כוללים לבד מפרצ' וכל עולם מהם כולל ו

היינו כל הפרצופים . ן"א וזו"א ואו"ם ואלו הם עתיק ואפרצופי' ענפים היוצאים מאלו הו

  . ע בכללותם"באבי

  

ס הוא סובב "הנה הא, מצבן ומעמדן ונתחיל מלמעלה למטה, ונבאר עתה בקיצור

מ "פש ואופ דנפש וכלים דנ" אונותמיני בחי' ק בכל ג"עגולים דא'  יג"ומקיף ע

וכיוצא בזה בשאר כל העיגולים שבשאר הפרטים . ל"וכולם בצורת עיגולים כנ, דנפש

  .צטרך להזכיר ענין זה בכל המקומותולא נ
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ק "מ דיושר דא"ק הם מקיפין וסובבין על או"עיגולים דא' וי

סובבים , עיגולים דעתיק' וידאצילות עיגולים דעתיק ' ג י"ק ע"מ דיושר דא"ואו, עצמו

 יגוליםע'  מקיפים על יומיןיתיק מ דיושר דע"ואו, מו אור מקיף דיושר דעתיק עצעל

א "מ דיושר דא"ואו, צמוא ע"מ דיושר דא"א מקיפים על או" דאיגוליםע' וי. א"דא

, צמומ דיושר דאבא ע" דאבא מקיף על אויגוליםע' וי,  דאבאיגוליםע' מקיף על י

עיגולים דאימא סובבים על ' מא וי דאייגוליםע' מ דיושר דאבא מקיף על י"ואו

' א וי"עיגולים דז' ואור מקיף דיושר דאימא מקיף על י. מ דיושר דאימא עצמה"או

ע "א מקיף על י"מ דיושר דז"א עצמו ואו"מ דיושר דז"א מקיפים על או"עיגולים דז

כל זה מדבר הרב מ דיושר דנוקבא עצמה " דנוקבא מקיפין על אויגוליםע' וי, דנוקבא

א "מ דיושר דנוקבא דז"ואו, פרצופים דבריאה' כ יהיה ו"ואח, פרצופי עולם האצילות' על ו

יושר דנוקבא דאצילות הם יקיפו את העיגולים מקיפי ' י  דבריאהיגוליםע' יף על ידאצילות מק

ובבים על  דבריאה סיגוליםע' וי, ל"וגם היא נחלקת לכל הפרטים הנ, דעתיק דבריאה

רה  דיצייגוליםע' מ דיושר דבריאה מקיף על י"ואו, המ דיושר דבריאה עצמ"או

מ דיושר דיצירה "יצירה על או דיגוליםע' וי, ל"הנחלק גם הוא לכל הפרטים הנ

, ל" הנמ דיושר דיצירה על עיגולי העשיה הנחלקת גם היא לכל הפרטים"ואו, עצמה

' והנה נשלמו דרך כללות כל בחי. מ דיושר דעשיה עצמה"ועיגולי עשיה על או

  .כל העולמות אלו כולם מלמעלה למטההעיגולים והאורות המקיפים דיושר של 

  

להם דיושר של כל העולמות פ ש" הכלים ואונותיצאו בחי) נבאר(לאה ומכאן ולה

ל לפי שאלו כל מי שהוא גרוע במעלה מחבירו " אלו הם הפוכים מן הננותאשר בחי

מ דיושר "או, דרןסה וז. 'ף גל בענ"מנו ומקיף אותו כנמלביש את חבירו המעולה מ

ל  בכפ דיושר דעשיה עצמה ולא יצטרך לכפול זה"דעשיה מקיף על הכלים ואו

פ דיושר לעולם קשור ודבוק עם הכלים דיושר "לפי שנתבאר לעיל כי או, קוםמ

פ דיושר "פ דיושר דעשיה על כלים ואו"וכלים ואו. שלהם עצמם והוא בתוכם ממש

פ "פ דיושר דבריאה וכלים ואו"יושר דיצירה על כלים ואודיצירה וכלים ואור פנימי ד

פ דיושר "א דאצילות וכלים ואו"פ דיושר דנוקבא דז"דיושר דבריאה על כלים ואו

פ דיושר "א על כלים ואו"פ דיושר דז"א וכלים ואו"פ דיושר דז"דנוקבא על כלים ואו

  פ דיושר "ם ואופ דיושר דאבא וכלי"פ דיושר דאימא על כלים ואו"דאימא וכלים ואו
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א " דאפ דיושר"א וכלים ואו"פ דיושר דא"דאבא על כלים ואו

פ דיושר "פ דיושר דעתיק על כלים ואו"וכלים ואו, פ דיושר דעתיק"על כלים ואו

ס המתלבש "פ היוצא מאור א"ק על או"י דא"פ דיושר דנה"ק וכלים ואו"י דא"דנה

  .ל"ת כל העולמות כולם כנס להאיר ולהחיו"בתוכו דרך קו הישר המתפשט מן הא

  , ק"והאור הזה מתלבש בתוך א. ה"ס ב"כאן יש לשים לב שהרב נקט שתי לשונות לגבי האור היוצא מהא

 .א  .ס"דרך קו היושר המתפשט מהא 

 .ב   .ס"אור היוצא מהא 

  ". צינור"המכונה בלשון הרב , וכוונת הרב לרמוז על פנימיות הקו וחיצוניות הקו

  

ס מתעלה בתוך "וראית בעיניך איך א, שות העולמות נתבאר היטב סדר התלבוהרי

ק ואחר כך עתיק עד שנמצא כי כלים "כל העולמות והמקבל ממנו תחילה הוא א

לית הריחוק ס הפנימי בתכ"דיושר דעשיה הם יותר חיצונים ורחוקים מאוד מן אור א

 ס הסובב מבחוץ על כל העולמות נמצאו כלים"וכן בערך א, שאין ריחוק גדול ממנו

  . דעשיה רחוק ממנו בתכלית הריחוק שאין רחוק ממנו

  

לכן הכלים דיושר דעשיה הם היותר גרועים במעלה יותר מכל העולמות כולם ושם 

בעולם העשיה נתהווה עולם השפל החומרי בתכלית הגסות והעביות שאין כמוהו 

נמצא כי כדור הארץ שאנו עומדים בו הנה הוא הנקודה האמצעית שבכל העולמות 

וזהו . כולם כעין גרעין התמרה שהוא באמצע האוכל והאוכל מקיפו מכל צדדיו

אדרבה עולם , ס הסובב הכל"ושבים בו אבל בערך אבערכנו אנחנו בנו אדם הי

ס הוא יותר פנימי "העשיה הוא הקליפה החופפת על כולם וכל מה שנתקרב אל הא

 אור נתוכן בבחי, מותס יותר מכל העול"אק קרובים אל ה"עגולים דא' עד שנמצא י

  .ס הפנימי"א

ס "נמצא כי עולם העשיה הוא קליפה לכל העולמות וכל מה שמתקרב אל הא

ק הם פנימים מכולם הם "ס דיושר דא"הפנימי הוא היותר פנימי עד שנמצא י

  :ס הפנימי ממש תחילת הכל"מקבלים אור א

   
  


