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  8שיעור   ובהיכל זה יש שבעה שערים, והוא היכל אדם קדמון, היכל א מן שבעה היכלות
  עוד צריכים אנו להודיעך  -  גענף - שער א- עץ חיים   ענפים'  דרוש עגולים ויושר ובו ה- אשון השער הר- שער א 

  
  

 , מקור דרוש זה הוא מספר הדרושים ]ק"מ[

  .  שהם עגולים והיושר בציור אדםנותבחי'  אלו הבןבענייעוד צריכים אנו להודיעך 

למעלה מזו  זו) מעלות' ה(והם ) י"שהם הנרנח( אורות נותבחי' נה יש באדם התחתון ה הכי

 סוקפוהם סוד ה] י"נרנח[,  יחידה– חיה – נשמה  רוח– נפש –בחינות ' הנשמה של האדם נחלקת לה

 כרכנז, ד"פעמים במזמור ק' וב, ג"קפעמים במזמור ' ג] ד"ק‐ג"תהילים ק[ה "הויברכי נפשי את 

הני חמשה ברכי ", מעלות שבנשמה' אלא ה, י"שם לא נאמר נרנח] א"ע' דף י [ק"במסכת ברכות פ

ל העולם אף נשמה ה מלא כ"מה הקב, ה וכנגד נשמה"נפשי כנגד מי אמרן דוד לא אמרן אלא כנגד הקב
ה זן "מה הקב,  נשמה רואה ואינה נראיתו נראה אףמה הקדוש ברוך הוא רואה ואינ, מלאה את כל הגוף

מה הקדוש ברוך הוא , ה טהור אף נשמה טהורה"מה הקב,  כלו אף נשמה זנה את כל הגוףאת כל העולם
יבא מי שיש בו חמשה דברים הללו וישבח למי שיש , חדרים אף נשמה יושבת בחדרי חדריםיושב בחדרי 

מדרגות זו ' שהם ה, י"והם נרנח, שמה שיש לננותבחי' שהם כנגד ה, בו חמשה דברים הללו

 .ש" עקודים עראיםק הנק"ין אורות הפה דאיבענ, חראקום  במכתובשו למעלה מזו כמ

למרות שהנשמה היא חלק אחד , י"כל פעם שאנו אומרים נשמה בכלליות הכוונה לנרנחו] 'בשער ו[
   . מהחמישה

  

שהם אורות , י"בחינות הנרנח ל" הננות דעגולים כולם יש בהם כל הבחיס" הינתוהנה בחי

 נתוכן בחי, הכלי נחלק לחיצוניות ופנימיותו, קיףמר  ואונימיפר והאור נחלק לאו, וכלים

כמו שהרב הסביר בענף ן כם  האלו בעצמם גנותס דיושר בציור אדם יש בו כל הבחי"י

והכלי עצמו נחלק , קיףכל אור נחלק לפנימי ומ, הקודם שיש כלי שבתוכו אור פנימי ומחוצה לו יש אור מקיף
   .דפנות' לחיצוניות הכלי ופנימיות הכלי והוא עצמו בעל ב

  

 רא האור הנקנתס דעגולים הם בחי"כי י, ילוק שיש בין העגולים להיושר הואאמנם הח

ס של כלים " ינת בחילהשיש , בכליםפנימי וחיצון , קיףמר  ואוויש בהם אור פנימי, נפש

 ר פנימילכל אור יש בו או, ס של אורות" יוגם יש,  וחיצונות כלי מהם יש בו פנימיותובכל

  , קיףמר ואו

  

 מדרגה גבוה על מדרגת הנפש שהוא,  רוחרא האור הנקנתס דיושר הם בחי"אבל הי

 ובכל כלי מהם, ס דכלים"גם יש להם י. קיףמר  ואונימיפר גם הם כלולים מאו. כנודע

שבעיגולים האור שמתפשט , בדל בין העיגולים והיושרהרב מלמדנו שיש ה .יש בו פנימיות וחיצוניות

  .והאור שמתפשט במערכת היושר הוא אור הרוח, הוא אור הנפש
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נכנס ונרחיב קצת על , ובשל פשטות הסוגיה שלפנינו, כאן שלא כהרגלנו
  .כפי שהובאו על ידי המקובלים שפרשו סוגיה זו] כאן[ו "דברי מוהרח

  
בחינות של ' שיש באדם ה, בחינות בעיגולים וביושר' דים ואמר שיש בשהק, ו"הנה קשה על הרב מוהרח

אומר הרב שבעיגולים , והנה כאן, י"ומשמע מדבריו שבעיגולים וביושר יש נרנח, י"אורות הנקראים נרנח

  ? יש רק נפש וביושר רוח
  

ולים ביחס שבמערכת העיג, אלא, י"בחינות נרנח' מתפשטים ה, וניתן לתרץ שבכל אחת מהמערכות הללו

וזה על . היינו שהאור שמתפשט ביושר הוא יותר זך מהאור שמתפשט בעיגולים, ליושר הוא נקרא נפש
ס חזר בתוך "שאור א, לגבי חיצוניות והפנימיות של הקו] מבוא שערים דף א[, ו"דרך דברי הרב מוהרח

שהצינור והאור ] שם[נת הרב וכו, בחינות לקו הזה' ויש בו ב, ובתוכו יש צינור שבפנימיותו יש אור, הקו
  . מזה יוצא שהצינור נאצל מאור הצמצום, למרות שהצינור הוא אור גם כן, שבתוכו הם פנימיות הקו

] חיצוניות הקו[והאור שממנו נאצל הצינור , מקבלת מערכת היושרמהאור שמתפשט בפנימיות , ואם כך

   . הוא זה שמתפשט בעיגולים
  
 

ה יותר כ נאצל הרוח שהוא מדרג"ואח, כשנולד צלה תחלה הנפש נאנתשבחי, ופשיטא הוא

 כרכ זכה יתיר יהבין ליה רוח כנז"אחלה קונה נפש וישבתח, עליונה כנודע באדם התחתון

מסטרא "[ כד איתיליד יהבין ליה נפשא שנר  בזיחא ל ת" וז]ד"דצ[בזוהר משפטים 

יתיר יהבין ליה זכה , מסטרא דאלין דאתקרון אופני הקודש, דבעירא מסטרא דדכיו

והרי זה  ]זכה יתיר יהבין ליה נשמתא מסטרא דכרסייא, רוחא מסטרא דחיות הקודש

לו ונתגלו בחינת העגולים שהם לה נאציוכן היה באדם העליון שבתח, כהכנת הכלי בהדרגה

'  בנהכ נאצלו בחי"ואח, שהם קדמו ליושר בכלים ובאורות  מדרגות הנפש והכלים שלהםנתבחי

משמע מדברי הרב שהוא  גות אורות רוח והכלים שלהם כנודער אדם שהם מדרדיושר בציו

 . אדם והבן זה מאדראכי הרוח נק, שולל את החילוק בין הכלים לאורות

  

ולא כפי שאמר הרב בענף הקודם , למדים אנו שבמערכת העיגולים נאצלה קודם מערכת היושר, אם כן
 הוא –" פשיטא"ומה שהרב אמר ,  רק על הרשימושיש לדייק שבאמת מדובר, אלא, שנאצלו בד בבד

כך בעולמו , יש נפש ואחר כך רוח, ]הגשמי[וכשם שבאדם התחתון , "מבשרי אחזה אלוה"בבחינה של 

  . לכן פשוט שקודם נאצלו העיגולים ואחר כך היושר, העליונים
  

, יכנס היושר בתוכםאיך יהיה שלאחר שנשלמו העיגולים , הקשה רבי יעקב צמח, על דברים אלו של הרב
ספירות ] 10[אלא שבעת שנאצלו העיגולים יחד עמן נאצלו עשר , היינו כיצד יבוא היושר לבקוע בתוכם

היה כך שמצד אחד החל העיגול להתעגל וטרם שנשלם העיגול נאצל אלא שבאופן התפשטותם , היושר

  .דדיוליו משני צוהעיגול סוגר ע, גוליםשהרי היושר בתוך העי, ונשלם העיגול, היושר שם
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] 10[אך בסיום העיגול נאצלו עשר תחילה נאצלו העיגולים , הנה למדנו כי גם לשיטת רבי יעקב צמח

מדבריו למדים אנו שכתר . של היושר ונשלם העיגול וכך נעשה היושר בכל עיגול ועיגול בד בבדהספירות 
  . ק דיושר" היינו כתר דאצל הקואנ, ק בעיגולים נאצל קודם ורק בטרם שהסתיים העיגול"דא

  

, שהוקשה להם דברי רבי יעקב צמח, "כרם שלמה"וכן בדברי ה" דברי שלום"מצינו ב, ובהעמיק בעניין זה
  . ולכן העיגולים נאצלו קודם, מהאדם התחתון, ו מביא ראיה לדבריו"שהרי הרב מוהרח

 שהנפש באה ]ער המוחין ש'סוף פרק ה[' בשער כ] בעצמו[ו "שיש לתרץ כפי שכתב הרב מוהרח, אלא

עם תשלום הרוח ] ד חודשים"אחר כ[וביניקה , וכשנולד הוא מקבל רוח דנפש, בעיבור בעודו בבטן אימו
  . שנאצלו העיגולים והיושר בד בבד, ומכאן ראייה לדברי רבי יעקב צמח, דנפש הוא מקבל רוח דרוח

  
ע "ל פי מה שנאמר בשער דרושי אביע, ו"מלמדנו שמועה נוספת בדברי הרב מוהרח, "דברי שלום"אך ה

ש "ורבנו הרש, ומהארת הלבושים של היושר נעשו העיגולים, שהיושר קדם לעיגולים] 'ב פרק ד"שער מ[

  . ו"הקשה כאן שהנה יש סתירה ממשית בדברי הרב מוהרח
  

ו עולם אך באות, שהיושר של העליון קדם לעיגולים של התחתון, "דברי שלום"ועל קושיה זו מתרץ נכדו ה

וכבר ידענו שעתיק הוא . פי עתיק ואריך דאצילותוובדרך משל נדבר בפרצ, ובאותו פרצוף העיגולים קדמו
והנה לעתיק יש . שהוא למטה ממנו ומלביש את פרצוף עתיק] בכל עולם ועולם[פרצוף גבוה יותר מאריך 
   . פין הנמצא מתחתיוואילו היושר של עתיק קדם לעיגולים של אריך אנ, עיגולים שקדמו ליושר שלו

  
  –ולסיכום השיטות 

 .א תחילה נכנס הקו , משמע שהעיגולים והיושר נעשו בד בבד] מהדורא בתרא[' י ענף ב"עפ 
ועל דרך זה כל עשרת , עגל שובתונכנס עוד וה, ד שנשלם עיגול אחדוהתחיל להתעגל ע

 .העיגולים

 .ב  .כ היושר"שמע שקודם נאצלו העיגולים ורק אחמ' בענף ג 
 .ג באופן שהעיגול החל ראשון וטרם שנשלם נאצל , רבי יעקב צמח מבאר שנאצלו בד בבד 

 .היושר
 .ד  ואם כן ".מבשרי אחזה אלוה"על פי הזוהר ו "דוחה אותו מדברי מוהרח" דברי שלום"הרב  

 .מערכת העיגולים נאצלו קודם היושר
 .ה ת שמהארת היושר נאצלו העיגולים הכוונה שהיושר של העליון שמועה נוספת היא זו האומר 

ו היא שבאותו שיעור קומה ופרצוף נאצלו העיגולים "וכוונת מוהרח, קדם לעיגולי התחתון ממנו
ו כותב שהיושר קדם לעיגולים "מכאן נלמד שבכל מקום הרב מוהרח. כ היושר"קודם ורק אח

  .פרצופים ולא באותו שיעור קומה' הכוונה לב
 .ו ששם משמע שעיגולי אריך ] א"ג ע"דף י[מהכתוב במבוא שערים " דברי שלום"יקשה לנו על  

   .  וצריך עיון גדול בסוגיה זו. התחתון קדמו ליושר דעתיק
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 נה ובחינהכי בכל בחי, היה בכל העולמות כולםודבר זה 

לכאורה ] ההיא[ ההוא נה העגולים של הבחינתס שלהם בבחי" נאצל הילהמהם בתחי

היינו באותו שיעור קומה " בבחינה ההיא"ו "מהדגשת דברי מוהרח, "דברי שלום"סייעתא לדברי ה

  .  ההיאנהס דיושר של הבחי"כ נאצלו הי"ואח, ופרצוף

  

 כי אבר הכבד הוא משכן אמנם ההפרש בין הכלים של נפש והכלים של הרוח כבר נודע

, בר אל כל הגוףומשם על ידי הדם המוע,  בכבדשעיקר משכן הנפש שבאדם הוא נפש ראלהאור הנק

והוא ההבדל בין  שמלא דם הוא הנפשוסימן לדבר כי הדם שהוא כבד  , "כי הדם הוא הנפש"

ואבר המוח משכן , הוא סוד הדופק שמחייה את הגוף  ואבר הלב משכן לרוח, הנפש לרוח

ואין .  בו מתפשט בחינת רוח היושר הוא מעולה מהעיגולים כיןלכ, הוא השכל להאור הנקרא נשמה

  . .כאן והרב ידבר בהרחבה בעניין זה בשער המוחין זה מקום ביאור לדברים אלו

  

 במקומו הראוי לו חד ואחדאל יתבאר כ, קדמה שהקדמנו לך בענף זהוהנה עם ה

כי תחלה נאצלו , כר בזה האופן הנזותהכלל העולה כי התחלת האציל. רטותבאורך ובפ

כלים ' ובתוך הי, כל כלי מהם יש בו פנימיות וחיצוןוב. כלים' והם י, ם עגולינתס בבחי"י

אורות מקיפים על הכלים ' ועוד יש י.  נפשרא האורות הנקס עצמות"אלו נתלבשו י

והאחרים נקראים אורות , פש אלא שנקרא אורות מקיפים מבחוץמבחוץ וגם הם בחינת נ

 . עגוליםנתוהכל הוא בבחי, פנימית

  

ועל הכלי הזה ,  מעוגל גם הואחד כעין גלגל והוא מתלבש תוך כלי אי הואכי אור פנימ

 הזרך דל ס דעגולים הם ע"וכל הי. יש אור מקיף עליו בעיגול כדמיון הגלגל סביב לו

והם הרקיעים , ]ב"דף י[כמובא בגמרא חגיגה   אופניםראיםכתמונת הגלגלים והרקיעים הנק

 . ז השפל"שעלינו בעוה

  

כי , עלה מן העגוליםס בבחינת יושר כמראה אדם והם יותר מעולים במ"כ נאצלו י"ואח

כלי מהם יש בו ובכל . כלים'  כולל כל יחדכלים בציור אדם א' והם י,  רוחנתהם בחי

 רא העצמות אורות הנקנתס בבחי"תוך הכלים האלה מתלבשים יוב, פנימיות וחיצוניות

  . רוח
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הכלים מבחוץ וגם הם יפים על אורות אחרים המק' ועוד יש י

. ל"ה אדם הנוהכל הוא בדרך יושר עשוי כמרא,  רוחנתמבחי

וך  בכל העולמות הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים אשר נתקנו תהזרך דל וע

 .ל"המקום החלל והאויר הפנוי כנ

  

ס מקיף וסובב "ואור א, כל העולמות כולם אין דבר חוצה לוכי במקום הזה נתהוו 

. חת המקום הזה מכל צדדיהם בהשוואה א לכל העולמות אשר בתוךעליהם ומאיר

מלבד מה שמאיר בהם עיקר הארה האמיתית גדולה וממשית דרך קו המתפשט ממנו 

הם וכל פרט ופרט שבכל עולם וכל עולם ועולם מ, ל"ונמשך בתוך כל העולמות האלו כנ

 . שהם העגולים והיושר, ל" הננותבחי' יש בו ב, ועולם

  

רו והעגולים היותר  כי המעולה מחברו סובב ומקיף על חבחת אנהים הם בבחיוהעגול

ם והגלגלים הלא המה הרקיעי, יים מכולם הם היותר גרועים מכולםים תוכניפנימ

   .שהם נתונים תוך כל העגולים באמצע כולם, הסובבים על עולם השפל

  

עתיק  עליון ומעולה מכולםתר פנימי הוא כי היו, ולא כפי שבעיגולים להפך אבל היושר הוא

יצון וח הפנימי הוא זך יותר, ועל זה הדרך כולם, ואבא בתוך אמא, ואריך בתוך אבא, בתוך אריך

ויושר זה מלביש לזה וזה לזה עד שהגרוע שבכולם הוא . שבכולם הוא יותר גרוע מכולם

ן עתה תוכל להבי, ל"והנה אחר שהצגנו לך הקדמות הנ. מלביש לכולם והבן כל זה היטב

 באמצעית האור שלו להניח צמועת ס א"ין סיבת צורך הצמצום אשר צמצם האיענ

  . 'ל בענף ב"מקום חלל וריק כנ

  

אפשרות אל הכלי עוטו יש יי צמצום האור ומ"כי ע,  כליםנתין הוא כדי לעשות בחייוהענ

 חו לקבל האור הרבועוט כיובהתרבות האור יתבטל הכלי ממ, להתהוות ולהתגלות

הוא עולם שעמד מהטבור של  והם הנקרא עולם הנקודים, מלכי אדום' ין זיש בענ"ל כמוהגדו

 בריאת והויות הכלים כי נתאיך היה בחי, ש היטב"איך מלכו ומתו ע, ק ולמטה מחוצה לו"א

ואחר שכבר נתגלה  . יתגלה הויות הכליךכדי יל עוטו ועילה צריך צמצום האור ומיבתח

שראשית סילק המאציל   בו ויכול הכלי להתקיים ולא ליבטלוה אז חזר האור להמשךוונתה

   .ממועט אל הכליואז חוזר האור , כ נוצר הכלי שהוא כוח הדין"את אור החסד ואח

  

כ חזר והמשיך הקו ההוא "כי צמצם בראשונה את האור ונתהוו הכלים ואח, אןוכן היה כ

 הרב ההוא מן ס צמצם עצמו וסילק האור"ובזה יתבאר טעם למה א. להאיר בהם

 .ו ההואדרך הק, דה ובמשקליכ החזירו במ"המקום ההוא לגמרי ואח
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ויסלק שאר ,  הקו ההוא במקומונתלהניח אותו בחיהמאציל והיה יכול וכאן שואל הרב היות 

  ? בלבד כיון שהוא עתיד להחזירוהאור הגדול 

  

כי אור לגמרי כי לא יכלו להתהוות הכלים עד שיסתלק ה, ל"אבל הטעם היה לסיבה הנ

כיוון שלא יוכל להיווצר הכלי המגביל את האור , לא יכולים להתהוות כוחות דין וכלים כל זמן שהאור נמצא
  ? שהרי איך יגבילו בהימצאו, בעת שהאור מצוי

  

כפי שיעור , דה ובמשקליבמ) דרך הקו(ואחר שנתהוו הכלים חזר והמשיך האור 

  :לו לסבול ויתקיימו ולא יתבטלו ודי בזההמספיק להם להאירם להחיותן באופן שיוכ

  

   


