 ©www.tora-mishamayim.orgפירוש המשכן/
הרב המקובל יצחק בן ויקטור ומרים הכהן
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כתר
חכמה

עולם הכתר
מוחות ושיער
עולם חכמה עיניים
ואוזניים

עולמות אמא שכינה עליונה ,מלכת השבת,
מועדים וראשי חודשים ,מלכת התורה,
ישראל ,שמים וארץ

בינה עולם הסוף

עולם המצח והכתר של אמא
עולם מלכות הפה
והאף של אבא קב"ה עליונה

בינה עולם הסוף

תפארת עולם הסוף

מלכות העיניים והאוזן של
עולם הצוואר
אמא עליונה
של אבא הקב"ה
עולם השדיים והלב מלכות הפה והאף של אמא
עליונה
של אבא הקב"ה

תפארת עולם סוף

מלכות עולם הסוף

כתר אינסוף ,כסא הכבוד
עולם אדם עליון

עולם הכבד והקיבה
והנפש של אבא
הקב"ה

אזור הצוואר של אמא
עליונה

כתר אינסוף ,כסא הכבוד
עולם אדם עליון

בלוטות הזרע ,הכליות אזור השדיים והלב של
חכמה ,עולם אדם עליון
אמא עליונה
והמעיים תחילת
המעי הגס והצפק
בינה עולמות אינסוף ,עולם
אדם עליון

שלפוחית השתן כבד וקיבה אמא,
עליונה משקף נפש
והערמונית

מלכות עולם סוף

חכמה ,עולם אדם עליון

בינה עולמות אינסוף ,עולם
אדם עליון

א
י המלאך
נ מיכאל

ס
ו
ף המלאך
גבריאל

חסד עולמות רחם אמא
עליונה ובו העובר,
נשמות אדם וחוה

עולמות יסוד
תפארת – עולם
אבא קב"ה
האריות
והנמרים
אות ברית
קודש
מלכות אינסוף עולמות שוקיים גבורה
אבא קב"ה
עולם הנשר
עולם התולדות

חסד

גבורה

תפארת – עולם
האריות והנמרים
הרי בתר ,הר ציון

עולמות מוביל לרחם
אמא עליונה ,מדבר
פראן ,הר שניר וחרמון

עולמות ערווה ופתחי נידה
אמא עליונה ,הר אדום,
תפארת הר שעיר
ראש אמנה

מלכות אינסוף
עולם הנשר

עולמות רגליים
כתר שבתולדות ,מחבר
כף רגל
עולמות אינסוף
אבא
תפארת
ותולדות
קב"ה
ע המלאך
עולם השור  -יחידה
---------ו אוריאל
ל ________________________ _ליבנת הספיר__________________ ליבנת הספיר____________________
עולמות
מ המלאך
נצח
נצח
אצילות שבתולדות
אצילות שבתולדות,
שוקיים
ו רזיאל
חכמה -נשמה  +גוף
חכמה -נשמה  +גוף
עולם חיה
עולם חיה
אמא עליונה
ת ______
עולמות רגליים
ה
הוד
הוד
כף רגל אמא בינה שבתולדות ,עולם
בינה שבתולדות ,עולם
הנשמה ,נשמה  +גוף
הנשמה ,נשמה  +גוף
עליונה
מ
ה
ל צמצום אדם וחוה לעולמות הרוח לשם הבאת תולדות צמצום אדם וחוה לעולמות הרוח לשם הבאת תולדות
ת

ו
ל
ד
ו
ת

א
ך
ר
פ
א
ל

תפארת שבתולדות
עולם הרוח ,נשמה וגוף
מלכות
תפארת

יסוד

יסוד

כאן הייתה צריכה להיות מלכות
תפארת ,אך בגלל חטא בני
האלוקים ירדנו לעולם עשייה

עולם עשייה )נוצר
בגלל חטא בני
האלקים ונוצר
המבול ואחריו
נוצר עולם עשייה(

מלכות

תפארת שבתולדות
עולם הרוח ,נשמה וגוף

כאן הייתה צריכה להיות
מלכות תפארת ,אך בגלל חטא
בני האלוקים ירדנו לעולם עשייה
מלכות
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כתר שבתולדות,
מחבר עולמות
אינסוף ותולדות
עולם השור -יחידה

מלכות
תפארת

עשייה שבתולדות
עולם הנפש,
נשמה  +גוף
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עולמות הבן ,המלאך ישראל
עולמות אמא שכינה עליונה
עולם המצח ,המוחות והכתר שהם אדם וחוה המתוקנים שנקראים גם
ע
בינה עולם הסוף
אמא שכינה כנסת ישראל
של אמא שכינה עליונה
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מ ס
ע ו מלכות עולם הסוף
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ה
כתר אינסוף ,כסא הכבוד
מ מ
תפארת עולם הסוף

עולמות העיניים והאוזניים
של אמא שכינה עליונה
מלכות הפה והאף של
אמא עליונה

ל ט

עולם אדם עליון

א ט
ך ר

חכמה ,עולם אדם עליון

ו
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ף המלאך
גבריאל

בינה עולמות אינסוף,
עולם אדם עליון

אזור צוואר של
אמא שכינה עליונה

כתר ,עולם אדם עליון
ומלכות כסא כבוד ה'

אזור השדיים והלב
של אמא שכינה
עליונה
כבד וקיבה של אמא
שכינה עליונה
המשקף את הנפש

תפארת -רחם אמא עליונה עולמות רחם ח
גבורה אמא עליונה ס
חסד
ד
תפארת
ובו העובר
אף
הר ציון
הר עשו אדם וחוה
הרי בתר
יסוד -שפם
נצח
הוד עולם אריות
פה
מלכות
והנמרים
עולמות מוביל
מלכות אינסוף לרחם אמא
גבורה
עליונה ,מדבר
עולם הנשר
פראן ,הר שניר
וחרמון

חכמה אינסוף ,עולם אדם
עליון ,מצח  +ראש
בינה אינסוף ,עולם אדם עליון,
עולמות אוזניים ועיניים
ח עולמות
ס האף והפה
ד שבעולמות
אינסוף

תפארת -עולם האריות והנמרים
גבורה
חסד
תפארת
הר עשו
אף
הר ציון
יסוד -שפם
נצח
פה
מלכות

גבורה

מדבר פראן
הר שניר וחרמון

הוד

מלכות אינסוף
עולם הנשר

הררי אלף ,עולם ערווה
עולם ערווה ופתחי
כתר שבתולדות ,עולם
ופתחי נידה אמא עליונה
נידה אמא עליונה
השור – יחידה ,עולם
הר אדום
עולמות
תפארת
תפארת
זה מחבר עולמות
הר שעיר
המחברים
ע המלאך
אינסוף ותולדות
ראש אמנה
עולמות
ו אוריאל
ל _______הר אדום ,הר שעיר___אינסוף ותולדות__________________________________________
לבנת הספיר נ
נ לבנת הספיר
מ המלאך
אצילות שבתולדות
אצילות שבתולדות,
צ
עולמות
ו רזיאל
צ עולמות שוקיים חכמה -נשמה  +גוף
חכמה -נשמה  +גוף
שוקיים אמא ח
עולם חיה
עולם חיה
אמא עליונה
ח אמא עליונה
ת ______
עליונה
ה
ה
בינה שבתולדות ,עולם עולמות הרגלים ו
ה
ו עולמות הרגליים בינה שבתולדות ,עולם
ד
עליונהגוף
הנשמה ,נשמה +
הנשמה ,נשמה  +גוף
ד כף רגל אמא
כף רגל אמא
מ
ה
עליונה
עליונה
ל
ת
א צמצום אדם וחוה לעולמות הרוח לשם הבאת תולדות צמצום אדם וחוה לעולמות הרוח לשם הבאת תולדות
ו
כתר שבתולדות ,עולם
השור – יחידה ,עולם
זה מחבר עולמות
אינסוף ותולדות

ל
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תפארת שבתולדות
עולם הרוח ,נשמה וגוף
מלכות
תפארת

יסוד

יסוד

כאן הייתה צריכה להיות מלכות
תפארת ,אך בגלל חטא בני
האלוקים ירדנו לעולם עשייה

עולם עשייה )נוצר בגלל
חטא בני האלקים
ונוצר המבול ואחריו
נוצר עולם עשייה(

מלכות

כאן הייתה צריכה להיות
מלכות תפארת ,אך בגלל חטא
בני האלוקים ירדנו לעולם עשייה
מלכות
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תפארת שבתולדות
עולם הרוח ,נשמה וגוף
מלכות
תפארת

עשייה שבתולדות
עולם הנפש,
נשמה  +גוף
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עולמות אינסוף

עולמות אינסוף עם עולמות התולדות
כתר אינסוף – מלכות כסא
הכבוד ,עולם אדם עליון

כתר  -כבוד ה' )צוואר של
אמא עליונה(
חכמה -מצח וראש )שדיים
ולב של אמא עליונה

חכמה אינסוף – עולם אדם
עליון

בינה -כולל אוזניים ועיניים
)כבד וקיבה של אמא עליונה,
משקף נפש(

בינה אינסוף – עולם אדם
עליון

עולמות התולדות
ע

ע

ו

ו

ל

ל

מ

ם

ו
תפארת

תפארת
)רחם אמא עליונה(

ח
ס
ד

חסד

ח
ס
ד

לחיים
הר ציון
נצח

גבורה
תפארת
אף

לחיים
הר עשו
הוד

שפם  -יסוד
פה  -מלכות תפארת
מלכות )מוביל לרחם
אמא עליונה(

גבורה

גבורה

תפארת

תפארת

י

ת

ח
א
י
נ
ס
ו
ף

י
ד
ה

מלכות אינסוף

עולמות התולדות
כתר שבתולדות )ערווה
ופתחי נידה אמא
עליונה( עולם זה מחבר
עולמות אינסוף
ועולמות התולדות

כתר תולדות

כתר
ערווה ופתחי נידה אמא
עליונה

אצילות שבתולדות
)שוקיים אמא
עליונה(

נצח

נצח

אצילות שבתולדות
נשמה  +גוף

חכמה – אצילות
עיניים ,אוזניים ,מצח,
מוחות ומעלה

בינה שבתולדות
)רגליים אמא עליונה(
)כף רגל אמא עליונה(

הוד

הוד

בינה שבתולדות

בריאה – בינה
פנים ,מהעיניים ומטה,
כולל חלק מהצוואר

צמצום אדם וחוה כדי להביא תולדות
תפארת שבתולדות

יסוד

צמצום אדם וחוה כדי להביא תולדות
יסוד

תפארת שבתולדות
עולם הרוח ,נשמה וגוף

מלכות תפארת

חסד

תפארת
גוף  +שוקיים

הוד

נצח
יסוד-אות ברית קודש

כאן הייתה צריכה להיות מלכות ,אך בגלל
חטא בני האלוקים ירדנו לעולם עשייה
עולם עשייה )נוצר בגלל
חטא בני האלוקים
ונוצר המבול ואחריו
עולם עשייה(

צמצום אדם וחוה כדי להביא תולדות

מלכות

מלכות

עשייה שבתולדות
עולם הנפש ,נשמה וגוף
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גבורה

יצירת

תולדות

מלכות  -נקבה
עולם עשייה
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המשכן ,בית המקדש וספר הכהנים  -חלק א'
מדוע אנו מצווים להקים את המשכן?
מה משקף המשכן?
מדוע ניתן המשכן ביום הכיפורים ,האם כפי שמצוין בפירוש רש"י?
מה משקפת המנורה?
מה משקף מזבח הקטורת?
מה משקף ארון הברית?
מה משקף קודש הקודשים?
מה משקף ההיכל?
מה משקף שולחן הפנים?
מה משקפות המידות שנתנו במשכן? במקדש?
מה משקפים הכיסויים במשכן?
מה משקף מזבח הקורבנות?
מדוע אנחנו מקריבים קורבנות?
מדוע פרה אדומה?
מדוע הכשירו את הכהנים להיות קדושים?
מדוע נבחרו הלווים?
מה מלמדת אותנו התורה הקדושה?
כל התשובות ינתנו בפירושים חדשים שנמסרו משמים ע"י המלאכים מטטרון ,מיכאל ,גבריאל,
אוריאל ,רפאל ,רזיאל ,אליהו הנביא ,וכן אבותינו הקדושים כולל משה ,אהרון ושמואל הנביא ,וכמו
כן אימא שכינה עליונה ותחתונה )כנסת ישראל( ובתחילת דרכי החל עם התנאים רבי עקיבא ,רבי
שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס ושמואל הנביא והמלאך הממונה היה גבריאל המלאך בעולמות
תפארת ומלכות הנקראים מלכות שדי ועמם עבדתי עד לסיום זיכוכי וסיום לימודיי עמם והועברתי
למלאכי עליון הממונים על כל העולמות ,וזאת נעשה לאחר תחילת הגאולה המטאפיזית כאשר
בזמנים אלה קיבלתי את החזיונות של רוב הנביאים כדי להבין היטב את כוונת דעת עליון כי תמונה
אחת שווה אלף מילים כדי שאתחיל להבין את התורה והמציינים את מימוש הנבואות בהעברתם
אליי .כמו כן הועברו לי הסברים על כל העולמות וכל שאלה מהשאלות למעלה תזכה לתשובה
שמתייחסת לסמליות ולקשר אל בניית העולמות.
את כלי המשכן קיבלתי בחזיון .הראו לי כיצד הם נראים ,מדוע אנו מקריבים פרים ומה הם משקפים,
מדוע אנו מקריבים אילים ומה זה משקף ,מדוע תמידים )שהם כבשים( ומה הם משקפים ,מדוע שעירי
חטאת ומה הם משקפים ,מדוע אנו מעלים זכרים לעולה ולא נקבות ,ומדוע בחטאת אנו מעלים
נקבות ,ולא זכרים וכיוצא בזה.
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בפעם הראשונה נתקבל הפירוש המלא של פרה אדומה ,ומדוע פרה אדומה ,מה משמעותה מדוע שמים
באש אזוב ,תולעת שני וארז .מה משקפים כל אחד מהם ומדוע אנו מחברים זאת יחד ,מדוע ביום
השלישי ומדוע היום השביעי ,ומדוע כאשר טועים ושוכחים להזות ביום השלישי או ביום השביעי לא
יכופר לנו כי לא נטהרנו.
מדוע קורבנות החגים ,מדוע מקריבים קורבנות שונים ממה שנאמר לנו בתורה בפסח ,חג סוכות,
שבתות וחגים בספר יחזקאל.
כל השאלות האלה זקוקות למענה מדויק שניתן ע"י מלאכים קדושים ,כולל אבותינו ,וניתן לראות
עולמות מופלאים מבצבצים ומסומלים ע"י הכלים במשכן או במקדש.
זו הפעם הראשונה ,לאחר הקמת המשכן במדבר ,בו רואה בן תמותה כיום כיצד נראה הארון,
השולחן ,הכרובים בתנוחות שונות ,סוד פרה אדומה ,סוד הקורבנות ,סוד בריאת העולמות ,כיצד
נראית המנורה כפי שראיתי בעולמות עליונים ,כאשר נשמתי מראה לי את המנורה ,מעולמות עשייה
ועד עולם השור )ובזוהר נקרא עולם אדם קדמון(.
וכך היו שלושת החזיונות שראיתי במקדש שבהם הראו לי פרטים רבים על כלים שונים וביניהם
המנורה ,כיצד נראים הקירות ,שהם אורות מיוחדים בצבעים שונים במשכן אשר נשקפים ממַ עְ ָין
עולמות .עולמות המקדש חיים ונושמים כמו נשימת איברים בבני אדם.
מה צבעי בגדיו של המלאך המדליק את המנורה ומדוע נראית המנורה בצורה זו.
כיצד נראה השולחן ,כיצד נראה מזבח הקטורת ,כל אלה ורבים אחרים אסביר כאן בפעם הראשונה,
כפי שהיה במדבר .כמו כן אשיב לכל שאלה ושאלה ,כולל בניית עולמות דרך כלים אלה ומשמעותו של
כל כלי וכלי ,והחשוב מכול ,מדוע !!!
כיצד ידע בצלאל בן אורי כיצד לבנות את הכלים ,כיצד ידע משה איך יראו כל הכלים ,שנאמר בספר
שמות בפרק ל"ט פס' מ"ג" :וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציוה ה' כן עשו ויברך
אותם משה" .שלושת החזיונות היו מעט מיני רבים שראיתי במקדש ,אך שלושת אלה חרוטים היטב
בזיכרוני כי בנוסף לחזיון היה רעש עצום וכאשר החלו החזיונות הייתי בשקט ובעיניים פקוחות כפי
שאנו צופים בסרט או בחלום תלת מימדי.
כל שלושת החזיונות היו בליל שבת לאחר הקידוש וארוחת השבת ותמיד בזמן ההכנות לקראת שינה,
אך תמיד היו אלה חזיונות ארוכים שבהם לימדו אותי בפעם הראשונה כיצד נראה המקדש ,כליו
והכהנים אשר בו.
וכך זה התחיל .בתחילה הגיע רעש חזק מאוד עד אשר כמעט האוזניים נחרשו .על הקיר החשוף ריצדו
צלליות ופתאום רותקתי למיטה כאשר כל גופי עקוד מבלי יכולת לזוז .אין אני יכול להזיז את פי ואת
עיניי וכל גופי מאובן ,כך נפלתי על המיטה מבלי יכולת לזוז ,כלומר במצב זה שהייתי עקוד כדי למנוע
את ההתנגדות ליציאת נשמתי כדי לעלות בעולמות ולהראות לי משם את העולמות ,ובהרבה חזיונות
שראיתי את נשמתי במקומות האלה המעבירה לי את רשמיה מאותו חזיון ראשוני )חזיון = ראיה של
סרט על הקיר או על מסך המגיע אליך בעיניים פקוחות(.
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הגעתי לגלגל השמים ,הנמצא בעולמות מלכות של עולם אצילות ,ובו ראיתי כמעין  3גלגלים מחוברים
כמו הגה של אוניה ,כמו גלגל הגה באוניה שהוא עגול ובהיקפו יש ידיות הנראות כמו כלים זכריים של
ברית קודש.
כל הגלגלים היו מחוברים יחד ומהידיות של הגלגל האמצעי יצאו קרני אור חזקים ביותר המחזיקים
 8כוכבי לכת .הידיות שבגלגל נראו כמו כלי זכרי של אות ברית קודש.
הגלגל הראשון מהשלושה היה כבוי ,וממנו לא יצאו אנרגיות להחזיק את כוכבי הלכת ,וגם לא מהגלגל
האחרון ,רק מהגלגל האמצעי יצאו אנרגיות ומראה את סדר הגאולות ,כשהגלגל הראשון )התחתון(
היה גאולת מצרים )הסבר זה קיבלתי שנתיים לאחר מכן( ,האמצעי :גאולת עולם בן דוד )תפארת(,
והגלגל האחרון :גאולת משיח דוד .הקרן שיצאה החזיקה את כוכב הלכת ומסכם בזה את שאמר
איוב" :תולה ארץ על בלי  -מה" .כלומר ,די בכך שהקב"ה יצווה והקרן שהחזיקה את כדור הארץ
תתקרב או תתרחק מכוכב אחר ,ואנו נושמד במהירות והארץ תשנה את פניה .הארץ מאוזנת על ידי
כוכבים אחרים כך שאם תהיה תזוזה כלשהי מכדור הארץ שיתקרב או יתרחק מכוכב אחר ,יווצרו
שינויי אנרגיות שיגרמו לנזקים חמורים על ידי כוח המשיכה של כוכבים אחרים ,או שלא יהיה כוח
משיכה מכוכבים אחרים )חוסר הדדיות( והארץ תתחיל להשתנות .ולכן ,הרים יהפכו למישור ומישור
להרים והים יציף אזורים ויסוג ממקומות אחרים ,שנאמר בתהילים פרק ע"ז פס' י"ט" :קול רעמך
בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ".
רק לאחר זמן רב של מספר שנים ניתנו לי הסברים על ידי המלאך גבריאל כדי להבין את פשר
החזיונות .מגלגל השמים שהיה במלכות עולם אצילות הגעתי לעולם אדם קדמון ,הנקרא עולם השור,
בעולם זה נבראו העצים והדשאים ושם גם אֵ זור עולם פתחי נידה של אימא שכינה עליונה ושם היתה
הכניסה להיכל .המנורה שהיתה שם נראית בדיוק כמו האיורים בספר זה ,וכמו כן שאר כלי המקדש.
ראיתי את עצמי עולה במעלית מיוחדת שהיא מעין משטח שאין בה קירות כלל ועל המשטח היה
מצו ָיר מגן דוד מרובע .הגעתי לראש המנורה ,ושם ראיתי מלאך לבוש בגדי זהב .כל הכותונת שלו
היתה בצבע זהב והיה לו מקל מעין נר ארוך שבו היה מדליק את הנר השני במנורה כשהנר הראשון
היה דלוק.
לאחר מכן שמתי לב שגודל המלאך הוא כגודל גפרור שבא להדליק אבוקה ,כלומר גודל המנורה הוא
עצום מימדים כי רק לאחר זמן הבנתי כי הכהן שהדליק את המנורה הוא המלאך גבריאל הנר השני
בהיררכיה ,כי במנורה כל נר משקף עולם ,וחיזיון זה מראה לנו  2צדדים:
א .הנר הראשון משקף את עולמות החסד בעולמות אינסוף ,שהם עולמות האריות ,והממונה המלאך
מיכאל.
ב .הנר הראשון מראה גם את גאולת מצרים ,והנר השני את גאולת בית דוד ,הנר השלישי גאולת דוד
המלך המציין את עולם בינה ,הנר הרביעי :גאולת דוד המלך כנשיא ,המציין את עולם אצילות ,כנאמר
בתהילים פרק פט פס' לז" :וכיסאו כשמש נגדי" .השמש מציינת את עולם אצילות והוא היום הרביעי
לבריאה ,ובעולם בינה שבעולם אצילות דוד המלך הופך לנשיא ,ו-ה' יורד כמלך על כל העולמות.
הנר השני משקף את עולמות הנשר ,הממונה המלאך גבריאל ,וכדומה .אמרנו כי הנר הראשון הוא
כנגד המלאך מיכאל ,מלאך עליון ,ומלאך זה לעומת הנר של אחד משבעת נרות המנורה הוא גמד קטן
ביותר לעומת האבוקה ,והדבר מראה לנו כי כמו בארון הברית היו  2המלאכים העליונים קטני קומה
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כדי להראות לנו שאנו מתקנים את עולמות הנפש שהתנהגות האנשים בהם היא כמו התנהגות של
ילדים בני  , 6-5עולם הרוח כנערים עד גיל  15ועולם הנשמה בחורים עד גיל  ,20וכן הלאה .
שמתי לב לאולם ההיכל שכולו זוהר בצבעים שונים .אורות שונים הקרינו על הקירות שמות הוי-ה
זוהרים בצבעים שונים .מאוחר יותר נתנו לי להיכנס לקודש הקודשים ובו ראיתי את השומרים ,שהם
הכרובים ,שהיו על הארון .מאוחר יותר ידעתי שהם המלאך מיכאל והמלאך גבריאל.
ובהיכל זה הם נקראים שומרי הסף.
למקום זה ,נאמר לי ,נכנסו רק מספר נשמות והם אדם הראשון ,לפני ולאחר החטא ,אחריו אברהם,
יצחק ויעקב ,משה ,יחזקאל הנביא ואני ,יצחק בן מרים הכהן .כל הקירות של קודש הקודשים היו
בשמות הוי-ה משמות שונים וזה על מנת להגן על ארון הברית ,שהוא עוּבָּ ר שבביצית ,שהוא נשמת
אדם הראשון ואשתו חוה המתוקנים.
הכרובים על הארון מראים על שורש נשמתו של אדם ראשון וחוה אמנו ,צד ימין הוא המלאך מיכאל
המציין את עולמות החסד ,וצד שמאל המלאך גבריאל ,המציין את עולמות הגבורה.
בנוסף לשמות הוי-ה שהגנו על העובר ,שהוא תיקון אדם ראשון וחוה ,היו גם כרובים הנקראים שומרי
הסף .רק לאחר שנים הסבירו לי את החזיונות .בתחילה רק התפעלתי מהמקום ומקדושתו .אם היתה
נשמה אחרת מגיעה למקום היא היתה נשרפת במקום ומושמדת .רק מאוחר יותר נאמר לי מי ביקר
שם ורק לי ניתן האישור להיכנס ,לאחר אבותינו הקדושים שציינתי ,ורק אז הבנתי את גודל המעמד.
לאחר מספר שנים הסבירו לי את החיזיון 3 .הגלגלים מציינים  3גאולות עיקריות שנועדו לתקן את
חטא האדם הראשון.
באכילת עץ הדעת וגילוי מודעות אברי המין של אדם וחוה ,כנאמר בספר בראשית פרק ב' פס' כ"ה:
"ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו" ,ובפרק ג' נאמר" :ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי
ערומים הם" .אחר כך באו בני האלוקים ושכבו עם בנות האדם וגרמו לקלקול ועיוות עולמות עליונים
של עולמות איברי המין ,ועל כן  3הגאולות הראשונות הן תיקון פתחי נידה )מצרים( ,כאשר עולמות
אינסוף ואבי"ע מחוברים ,הנקראים עולם הנפש )עשייה( .תיקון גאולה שנייה ,היא המעבר לרחם,
ונקראת מדבר פראן התחתון ,שהוא נשמת עולם הרוח )תפארת( .תיקון עולם שלישי ,שהוא הרחם
והעובר שבו ,ובעובר יהיו מתוקנים עולם הנפש ,הרוח והנשמה )עולם בינה( .בגאולת בן דוד אנו ניישם
את עבודת הטיהור של עולמות הנפש ,הרוח והנשמה של עולם עשייה ,ואיתם אנו עולים עם הנפש,
הרוח והנשמה עד לעולם אצילות שבעולמות אין סוף הנקרא עולם השלום כפי שקרה לפנחס הכהן
בספר במדבר פרק כה שבו אומר ה' למשה כי פנחס הכהן הקנאי ל-ה' הציל את בני ישראל' :ולכן
אמור :הנני נותן לו את בריתי שלום' ,כלומר נפש פנחס הכהן הגיעה לעולמות האצילות שבעולמות
אין סוף ומשם מתחיל הגוף עם עולמות הנפש ,הרוח והנשמה לעולם מלכות הרוח שהוא עולם תפארת
שבו חיים  600שנה ,פנחס דמות אליהו הנביא ,כלומר לקראת סיום תיקון תפקידו בעולם מלכות הרוח
הוא קיבל את השם 'אליהו הנביא' ועבר להתגורר במלכות ישראל ,בקנאותו ל-ה' בהשמדת נביאי
הבעל תיקן את עולמות הרוח שבנשמתו והגיע גם הוא שוב לעולם השלום שבעולם אין סוף ומעולם זה
ירדה הנשמה לגוף ,והוא סיים את תיקון חטא עץ הדעת והעלה את גופו לעולם תפארת שבעולם בינה,
שהוא עולם חרב ברית הקודש ,ולכן הוא ממונה על עולם זה ,שהוא עולם הסרת עורלת המילה של כל
העולם ובתחילה עם ישראל ,כלומר תיקון מודעות המין שהוא תיקון עץ הדעת.
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ומכאן נמשיך להמשך החיזיון :ההגה הראשון היה כבוי ,וזו יציאת מצרים שהסתיימה.
ההגה השני שממנו יצאה קרן אור שהחזיקה את הכוכבים 8 ,במספר ,מראה על גאולה שנייה
)גאולת בן דוד( .מידיות ההגה יצאו קרני אור .כל ידית נראתה כמו כלי זכרי שממנו יוצאת קרן
המשקפת זרע המפרה ביצית ,שהיא כוכב הלכת.
ההגה השלישי משקף את הגאולה השלישית.
לסיכום ,ההגה הראשון משקף את יציאת מצרים ,ההגה השני משקף גאולת בן דוד וההגה השלישי
משקף גאולת משיח דוד המלך.
מקום הדלקת המנורה ציין את המעבר בין עולמות התולדות לעולמות אין סוף ,ומיקומו בעולם השור
שבעולמות פתחי נידה של אימא עליונה ובהמשך ההיכל ,שהם עולמות המעבר לרחם ,ועולמות נרתיק
האימא שכינה עליונה הנקראים מדבר פראן ,ומשם עולמות הרחם העליונה ,שהיא מקום ארון
הברית ,למקום זה של ארון הברית מסמל את עולמות האריות .נשמת אדם הראשון וחוה ירדו
מהרחם העליונה שהיא עולם האריות ,דרך עולם הנשרים )מדבר פראן העליון( ,דרך עולם השור )פתחי
נידה( העליון לעולם אצילות ששם קיבלו את הגוף ,ומשם יש ירידה לעולם בינה ושם חטאו בחטא עץ
הדעת ,וכדי לתקן את חטא אדם וחוה על ידי החזרת נשמת האדם הראשון לאותו עולם בו היה ברחם
אמו ,ועל כן כאשר בית המקדש קיים ומקריבים שת את התמידים ,גורמים לעץ החיים ועץ הדעת
להיטהר כדי להוריד את נשמות אדם וחוה לעולם לשם תיקון .ולכן אותת הקב"ה לאנשי בית שני
לבנות את בית המקדש ,למרות ששבטי ישראל לא עלו ,אלא מעטים מבני יהודה ובנימין ,ובניהם
הכהנים והנביאים .הקב"ה מאשר לבני ישראל לשוב מהגלות ,על מנת לבנות את בית המקדש ולחדש
את עבודת המקדש כדי להוריד את נשמות אדם וחוה כדי להספיק לטהר ולהוריד לעולם את כל
נשמות אדם וחוה ,ועל ידי כך לזרז את הגאולה.
הדלקת הנרות של המנורה היא בעולמות התולדות ,הנקראים תחתונים ,ובעולם השור המטאפיזי
)אדם קדמון( מדליקים את המנורה ,כשגודל המנורה משקף את עולמות התולדות ,ולכן גודלה מעולם
עשייה ועד עולם השור כפי שנראתה לי בחיזיון.
בהדלקת הנרות מאירים את המנורה העליונה המטאפיסית המשקפת עולמות אין סוף ,שהם שורש
נשמתנו המציין את עולמות המלאכים העליונים הנקראים 'כרובים' .המנורה התחתונה מסמלת את
עולמות התולדות שהם צמצום נשמתנו מעולמות אין סוף ,כפי שנאמר בספר במדבר פרק ח' פסוקים
א' – ד'" :דבר אל אהרון ואמרת אליו ,בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"
שמ ְבּ ִחינָה מטאפיזית מגיעה לעולם השור ,ומאירה על המנורה
כלומר בהדלקת המנורה הפיזית ִ
המטאפיזית העליונה ביותר הנראית כמנורה הפוכה הנמצאת בעולמות אין סוף ששם שורש נשמתנו
)ראה את ציור  2המנורות בתחילת הספר(.
כנאמר בתחילה ,בכל החזיונות היה רעש גדול ורק אחרי שנים הבנתי שהרעש מלמד על עולם מלכות
עולם אצילות שבעולם התולדות המראה על אזור האוזניים .ראיית החיזיון מלמדת על עלייה
לעולמות העיניים ,המשקפים את עולמות האצילות העליונים יותר.
בצלאל בן אורי ,אהליאב בן אחיסמך וכל חכמי הלב שהקימו את המשכן ראו בחיזיון מול עיניהם כל
כלי וכלי .בצלאל ואחיסמך ידעו גם לצייר וציירו את שראו ורק אח"כ הכינו את הכלים .יכולתי
לשרטט בעצמי את כלי המקדש ,אבל את הכרובים לא יכולתי לצייר כי אינני צייר .לכן ביקשתי
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מהקב"ה שיראה לציירים שיגיעו אלי את הכרובים כדי שיוכלו לציירם .הראשונה שהגיעה אלי היתה
ציירת ,וביקשתי מהקב"ה לתת לציירת את היכולת לצייר את הכרובים .כמובן שהיא היתה צריכה
להיות בטהרה והוזהרה מאוד משום שהכרובים יכלו להשמידה אלו היתה בטומאה .היא ציירה את
הכרובים ,וכאשר רצתה לבקש תנוחה מסוימת לציור ,היה עליה לומר כי יצחק בן מרים הכהן מבקש,
כי אם לא ,לא היו נשמעים לה .במשך כמה ימים ציירה את המלאכים בתנוחות שונות כדי שאוכל
לבנות את ארון הברית .את כל האיורים ,הכלים וההסברים של המשכן והמקדש והיענותו של הקב"ה
להסביר לי את כוונתו לגבי כל כלי במשכן ,צורת הכרובים ,צורת הכלים ,אשר כולם מלמדים על
הגאולה הקרובה ביותר ולבניית בית המקדש בקרוב מאוד בע"ה ,את הכלים ואת השימוש בהם אציג
בהמשך .ציוריה של אותה ציירת נגנזו כי נאמר לי שהיא אינה יכולה לצייר את ארון הברית עם
הכרובים ,מכיוון שהיא אינה יכולה להגיע לעולמות עליונים בעולמות בינה ואצילות בעולמות
האינסוף ,ולכן היא ציירה את הכרובים כנשמות בעולמות נמוכים שבעולם עשייה.
לאחר זמן מה הגיע אלי צייר בשם מאיר בן בתיה שצייר בתחילה לאחר שפתחתי לו את העולמות
העליונים כי הוא לא היה בקדושה ,ולאחר שהתחיל לעבוד בקדושה ,ולאחר ביקורי אצלו ,התחיל
לראות צדיקים בעולמות נמוכים – וצייר אותם ,ולפי בקשתי ,צייר גם את רבי עקיבא ואשתו רחל,
ומאוחר יותר לאחר מס' שנים  ,ולפי בקשתי מהקב"ה ,ניתן לו לראות גם את הכרובים עם ארון
הברית .בתחילה ,פחד מאיר מאד והיסס אם לצייר את הכרובים והתנגד לציירם .אמרתי לו שיקשיב
לדבריי ,שכן אם הוא ראוי לכך ,הקב"ה יראה לו את הכרובים ואם אינו ראוי לא יראה אותם .בערב
שבת נשלח אל מאיר נחמן בן שרלוט ,תלמיד שלי ,ששורש נשמתו הכוללת כראש משפחה מתוך שבט,
כאחד מבני יעקב ,ואם יזדכך תגיע נשמתו לדרגת נשיא שבט ,ואמרתי לו לטהר את הבית ולקרוא
תהילים בשבת יחד עם מאיר .במוצאי שבת התקשר אלי נחמן וביקש את אישורי לראיית חיזיון
הכרובים .התפללתי לקב"ה ונאמר לי שמאיר יקבל את חיזיון ארון הברית והוא חייב להיות בקדושה
תמיד .לאחר זמן קצר הודיע לי נחמן כי מאיר מתחיל לצייר והוא רואה את ארון הברית .מאיר ,על פי
החיזיון שראה ,נמצא בהיכל הקודש העליון ושבעה כהנים )מלאכים ,ללא כנפיים( ,המציינים מלאכים
עליונים לאחר תיקונם הסופי והממונים על עולמות התיקון ,מובילים את ארון הברית כאשר הכהן
הגדול מלפנים ומאחוריו ששה כהנים המציינים את  6הקודקודים של מגן דוד ,והם נושאים את ארון
הברית ומניחים אותו על אבן הספיר ,שהיא בצורת מדרגה .ובצורה זו ניתן לו לצייר את כל פרטי ארון
הברית והכרובים .מאיר העביר אלי את כל מה שראה בחיזיון ,ולפי הציור ידעתי שהחיזיון נכון ,כפי
שקיבלתי בלימודי במשך  12שנה על ידי תנאים ,נביאים ומלאכים עליונים וראשיהם ,שהם המלאכים
מטטרון ,מיכאל ,גבריאל ,אוריאל ,רפאל ,רזיאל ,ולפעמים על ידי שכינה עליונה )מלכת השבת
והתורה( וכן על ידי שכינה תחתונה וכן על ידי אבא הקב"ה .יש להבין כי כאשר לימדו אותי התנאים
בתחילת דרכי ,הם לימדו אותי את שידעו בעולמות נמוכים שהם עולמות עשייה ,וחלק מתפארת ,אבל
ללא עורלות ,כאשר נשמתם היתה בגופם ,האבות והנביאים לימדו אותי עד עולמות אצילות והשור,
ואח"כ הגיעו השרפים והכרובים שהם מלאכי עליון והכינו אותי בלימודים בטהרה לעלות לעולמות
אין סוף .באותו זמן הופיעה גם אמא שכינה עליונה ,ולאחר פתיחת העורלות בעולמות הכתר שבעולם
אצילות ששם לבנת הספיר הופיע אבי אלוקי ישראל .בתחילה בבוקר אותו יום לאחר התפילה בסיום
תפילת שחרית הופיע פתאומית מעין מסך של טלביזיית ענק ,ובו עליתי במעלה מדרגות ,כמו כניסה

12

 ©www.tora-mishamayim.orgפירוש המשכן/
הרב המקובל יצחק בן ויקטור ומרים הכהן

לבית מקדש ,והכל היה בצבע לבן – והדלתות בצבע כחול עז מימי וזוהר ,הסגנון הוא דלתות עגולות
למעלה )סגנון ערבסקי( וצלצלתי במצילה ,הדלת לא נפתחה ,באותו זמן התקשרה אורית בת לאה,
וסיפרתי לה מה אני רואה ,בלילה כשהלכתי לישון ,ישנתי בחדר מזרחי דרומי ,הופיע מצד צפון רוח
סערה וערפל לבן – ומתוכו יצאו כמו נורות סגולות .יש להבין שהבית היה סגור הרמטי כולל חלונות
ותריסים כי בחוץ שרר קור עז של  1מעלה ,הרוח היתה רוח מדברית חמה ,שמיכת הפוך התרוממה
וכיסתה אותי היטב לבל אגלה שום חלק מגופי .כל הניירות שהיו בחדר התעופפו באוויר ,אבל חזרו
למקומם בסדר מופתי .מהפחד עצמתי את עיניי ,וכיסיתי את ראשי והתאבנתי במיטה – כי זו היתה
תגובתי הראשונה כי ידעתי מי הגיע.
על הופעות הקב"ה הופעת הקב"ה זה סיפור בפני עצמו )הופיע עשרות פעמים במצב זה( ,כיצד הוא
מופיע ובאיזה צד מארבע רוחות השמים .כל צד מסמל אחת מאותיות הוי-ה ומשמעות של כל אות.
בחיזיון זה ,שניתן למאיר ,בחן הקב"ה את ידיעותי ושינה את סדר החיות שבארבע רוחות ארון
הברית .אני ביקשתי ממאיר שיבקש לראות את הארון בצורה הנכונה ולא כפי שניתן לו .הוא ביקש
בשמי ,ואכן ניתן לו הציור הנכון ,כפי שלמדתי )המלאך גבריאל שיבח אותי על ערנותי( .את המשך
הסיפור ניתן ללמוד בהמשך ,תחת הכותרת ארון הברית כפי שנראה בעולם האריות ושהורידו אותו
לעולם השור המציין את צמצומו בעולמות השור ,כדי שהצייר לא יפגע כי ככל שעולים בעולמות
הדינים קשים ביותר ,כי אנו מתקרבים לכיסא הכבוד.
כל הכלים שראיתי וציירתי הם בדיוק כפי שניתנו בתורה לבצלאל ולאהליאב בן אחיסמך.
גם הם ראו בחזיון את הכלים והמשכן כפי שניתנו להם בידי שמים.
כדי להבין את מבנה המשכן ,כפי שראה משה רבנו בהר סיני ,יש להבין שלכל כלי יש משמעות
בעולמות השונים .גם הצבעים משקפים עולמות שונים ,גם המתכות משקפות עולמות שונים.
אני מביא כאן את הסדר על מבנה העולמות כפי שקיבלתי והוסבר לי דרך מרכבת יחזקאל ודרך מחנה
שכינה במדבר ,ומי מהמלאכים העליונים ממונים על איזה עולמות ,ומשנים את מקומם ומלכותם
בעלייה בגאולות ,לדוגמה המלאך מיכאל היה במסע במדבר ממונה על צד מזרח ,שהוא שורש נשמת
הכהנים שירדו מעולמות האריות בעולמות אין סוף לעולם אצילות ומשם לעולם תפארת ,ובמרכבת
יחזקאל עבר לצד צפון כפי גירוש אדם וחוה ,מעולמות בינה ששם היה גן עדן התחתון לעולם תפארת
המציין את האות וא"ו משם הוי-ה ,ובעקבותיו גם שאר המלאכים הממונים משנים את תפקידם כמו
המלאך אוריאל שעבר מצד צפון לצד מזרח.
עולמות התולדות המחולקים לפי הסדר הבא
עולם עשייה ,הנקרא עולם מלכות ,הוא עולמות הרגליים והמין ,והוא נמצא בצד דרום ונקרא גם
עולמות שכינה תחתונה ,הנקראת מלכות וסימנה ה  -תחתונה משם הוי-ה.
כל מבנה העולמות מחולק ל  -4רוחות השמים ,לדומם ,צומח ,חי וחי מדבר.
צד דרום :משקף את הדומם ועולמות עשייה ,שהם העולמות התחתונים ,וגאולתו היא גאולת הנפש,
שהיא גאולת יציאת מצרים שהמשכה בתחילת גאולת בית דוד כי הנפש היא אחת מחמשת חלקי
הנשמה :נפש ,רוח ,נשמה ,חיה ,יחידה .וכל אלה נמצאים בעולמות התולדות .צד דרום הוא גם אימא
שכינה תחתונה בעולם עשייה ,שהוא אזור המין והרגלים ,הנקראים מלכות ,והממונה המלאך רפאל
במחנה שכינה במדבר וסימנה האות ה  -תחתונה.
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צד צפון :הוא עולמות הגוף הנקרא עולם תפארת ,והמציין את עולם הזכר .סימנו האות וא"ו משם
הויה ,ונקרא עולם הצומח .נקרא גם עולם הרוח שבחלקי הנשמה ונקרא גם עולם הנבואה ורוח
הקודש ,ונקרא גם גאולת בן דוד והממונה המלאך אוריאל .
צד מערב :עולם בינה .משקף את עולמות הפה ,האף ,הלחיים ותנוך האוזן ,וזאת כאשר מחוברים
עולמות אבי"ע .סימנו האות ה  -העליונה משם הוי-ה ,נקרא גם עולם נשמה .זה החלק השלישי
מחלקי הנשמה .זוהי גאולת דוד המלך וזה העולם שממנו נפלו אדם וחוה שאותו הם היו צריכים
לתקן .לכן כאשר נתקן גם את עולמות בינה נתחיל בתיקון עולמות עליונים .המלאך הממונה הוא
המלאך גבריאל .נקרא גם עולמות החי המציין את עולמות הנשמות ,כי גם החיות והעופות והדגים
הם חלק מנשמת האדם ,ובהם נעשים גם גלגולים של נשמות שסרחו ,שנאמר בבראשית פרק א':
"והיה האדם לנפש חיה" ,וחוה נקראת אֵ ם כל חי מעולם בינה שממנה נפלה.
צד מזרח :נקרא עולם אצילות ונקרא גם עולם חי מדבר ,שבו פועלות הנפשות הנקראות "אדם מדבר",
שהן בני ישראל ,ממלכת כהנים שבעולמות אבי"ע .המלאך הממונה הוא המלאך מיכאל הכהן הגדול.
סימנו האות יוד משם הויה ומשקף את עולם החסד ,ואנו לאחר תיקון עולם אצילות מתחילים
בהיררכיה חדשה ,שהוא תחילת תיקון עולם הנצח ותיקון עולם אינסוף שהם תיקון עולמות השור,
הנשר ,האריה והאדם העליון.
בסוף עולם אצילות ,לאחר שיתוקנו עולמות התולדות שנטמאו ע"י מעשינו ,דוד המלך יהפוך לנשיא
והמלך יהיה הקב"ה .מעולם הבינה שבעולם אצילות ועד עולמות אין סוף בעולם האריות ובהמשכו
סיום תיקון עולם הכתר של עולם אין סוף .המלאך הממונה הוא מטטרון ,שיהיה מעובר בדוד המלך
כנשיא ובסיום התיקון המלאך מיכאל והמלאך מטטרון יתאחדו לאחד כי כדי לתקן את עולמות
התיקון הם נפרדו )המלאך מטטרון הוא חנוך בן ירד שהוא אחד הצאצאים של האדם הראשון,
והאדם הראשון הוא נשמת התיקון של המלאך מיכאל( .המלאך רפאל ,המשקף אדם תחתון לאחר
תיקון הגאולות ,יהיה ממונה על עולם התולדות .לאחר תיקון עולם השור ,הנקרא עולם אדם קדמון,
המלאך הממונה בעולם זה יהיה המלאך אוריאל .וזו תחילתם של עולמות אין סוף וסופו של עולם
הכתר של עולמות התולדות ,כלומר עולם השור הוא איחוד בין עולמות התולדות ועולמות אין סוף
לאחר תיקון עולם הנשר בעולמות אין סוף .המלאך הממונה בעולם זה הוא המלאך גבריאל ,המשקף
מלכות בעולם אין סוף )סימלו נשר( ,ומשקף את הגוף של עולם אין סוף .יש להבחין בין עולם הגוף של
עולמות התולדות הנקראים עולם תפארת ,לבין עולמות הגוף של עולמות אינסוף הנקרא מלכות
אינסוף המציין את עולמות הראש כי אין גבולות למח ,ולכן הוא נקרא 'אין סוף' של נשמת המלאך
מיכאל.
לאחר תיקון עולם תפארת ,שהוא גאולת עולמות האריה הנמצאים בעולם הפה והאף שבעולמות אין
סוף ,ובו התחילה נשמת האדם להיווצר ,כי עולם זה מקביל לעולם הרחם של אימא שכינה עליונה וגם
לעולם הפה של עולמות אינסוף ,הנקרא תורה שבעל פה .המלאך מיכאל ממונה על עולמות הפה,
הלחיים ,השפם והסנטר והאף ,שהם עולמות האריה והנמרים באזור הפה והאף שבעולמות אין סוף,
ובעולמות התולדות ,אזורים אלה של הפה והאף בעולמות אבי"ע נקראים עולם בינה ,ואילו בעולמות
אין סוף בעולם הפה נקרא גם עולם תפארת .המלאך מיכאל הוא נשמת האדם הראשון )עליון( לפני
התיקון שנאמר בבראשית פרק א' 'ורוח ה' מרחפת על פני המים' .ונקרא גם רוח ה' ,והקב"ה מתחיל
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לבנות איתו את העולמות ברחם אימא שכינה עליונה שבו נמצאת נשמת האדם הראשון שהוא המלאך
מיכאל ,לפני התיקון .המלאך מיכאל היה צריך לרדת עד לעולמות בינה שבתולדות שהם מעולמות
אבי"ע ,ומשם להתחיל את תיקון כל העולמות עד לכתר בעולמות אינסוף .בחטא האדם הראשון,
באכילת עץ הדעת ,ברא הקב"ה עולם נוסף ,שהוא עולם תפארת ,שבו נברא גוף האדם עם כותונת
העור .לאחר מכן נברא עולם נוסף ,שלישי ,שהוא עולם עשייה בעקבות יחסי האישות שבין בני
האלוקים ובנות האדם .הירידה לעולם העשייה היתה אחרי המבול.
יש להבחין בין עולמות אינסוף ועולמות התולדות כי יש הבדל בתיאור העולמות ,לדוגמא עולם הפה
שבעולם התולדות נקרא עולם בינה ,ואילו עולם הפה בעולמות אינסוף נקרא עולם תפארת .כי עולמות
אין סוף מציינים את עולמות הראש כאשר עולמות אין סוף ועולמות אבי"ע מחוברים.
בגמר תיקון עולם הבינה ,שהוא שורש נשמתנו בעולמות העיניים שבעולמות אין סוף ,שהם עולמות
הבינה יגיעו חלק מבני ישראל לשורשי נשמתם ,ואילו הסנהדרין והמשיח ימשיכו לעולם אצילות
שבאינסוף ששם שורש נשמתם )שרי אלפים ושרי רבבות – כנאמר בספר שמות י"ט( .בעולמות אלה
)בינה( שבעולמות אינסוף לפני סיום התיקון המלאך הממונה הוא המלאך מטטרון והוא אחראי על כל
עולמות הפנים בעולמות אין סוף ,ולכן הוא נקרא מלאך הפנים שאחד מפיקודיו הוא המלאך פניאל
שהיה שרו של עשו ,ששורש עשו בעולמות אין סוף הוא התעלה השמאלית שבאף והנחירים ,ולכן
מלאכו מגיע משורש נשמתו ונקרא פניאל.
בכל עולם ועולם מעולמות אלה יש  32נתיבי חכמה ,וכפי שכתוב בבראשית פרק א' )כל הפסוקים
שבהם מצוינים שם אלוקים יש ל"ב פעמים שם אלוקים המציינים  32נתיבות חכמה הנמצאים בכל
העולמות ,מעולמות הכתר שבעולמות הכתר שבעולמות אין סוף ועד לעולם הזה כולל .לדוגמה:
עולמות תפארת ומלכות מחוברים )שהם עולמות הזכר והנקבה( ,בעולם מלכות יש  4רוחות השמים,
ובכל פאה )צד( יש את  4רוחות השמים המציינים מלכות :צד דרום :עולם הדומם ,צד צפון :עולם
הצומח ,צד מערב :עולם החי ,צד מזרח :עולם החי מדבר ,שהם עולמות הכהנים .סה"כ בעולם מלכות
 16נתיבים ובעולם תפארת גם  16נתיבים ,סה"כ  32נתיבי חכמה ,וכנגדם  32נתיבי עורלה ,וכל אחד
מהמלכות מציין  7מלכים.
וכמו כן בכל עולם יש  50עולמות גדולים אשר עליהם מדובר בספר בראשית פרשת "וירא" בניסיון
הצלת הערים סדום ועמורה אדמה וצבויים ,שנאמר "אם יהיו נ' צדיקים" ואח"כ אם יהיו
מ"ה צדיקים ואם יהיו מ' צדיקים ,ואם יהיו ל' צדיקים ואם יהיו כ' צדיקים ואם יהיו י' צדיקים
בחיבור של כולם אנו מקבלים נ -המלכים ,כך בכל עולם וכפי שניתנו בספר איוב פרק ל"ח ופרק ל"ט,
וכפי שניתנו בספר היצירה ,בהקדמה לפירוש הראב"ד ,וכפי שקיבלתי מהמלאך גבריאל ופורשו על ידי
בספר איוב פרקים לח  -לט.

סדר הצמצום של המלאכים ושל הנשמות
רוב הכרובים ירדו מעולמות החכמה והכתר שבעולמות אין סוף לעולמות התיקון ,שהם עולם
המלאכים ללא כנפיים הנקראים 'מלאכי אדם עליון' ,שהם המלאכים הממונים על עולמות 'כבוד ה''
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)ראה מרכבת יחזקאל פרק א' ,ובו מראים את המלאך העליון הנקרא 'כבוד ה'' ,עם האורות והאש
היוצאים מגופו המראים את סיום התיקון של כל העולמות( .והמשך הירידה לעולם התפארת שבעולם
התפארת בעולמות אין סוף והנקראים עולם האריות .מהלך זה הוא ירידת מדרגת מלאכים עליונים,
הנקראים אדם עליון ולו אין כנפיים ,לעולם נשמות האריות ,ופֹ ה האדם העליון מקבל זוג כנפיים
ונקרא מלאך או כרוב ,כפי שנראו בארון הברית ,ואלו הם המלאכים מעולמות רוח ה' .והירידה מעולם
התפארת שבעולמות אינסוף ,שהם התעלות והנחיריים שבאף ,שמשם יורדות הנשמות )מלאכים(
לעולם השפם הלחיים והפה שהם עולם הנמרים והטיגריסים )טיגריס= נמר שגדול יותר מהאריה
מבחינה גופנית ,אבל לא מבחינה רוחנית( ששם שורש נשמתו של משה רבנו ,ובגמר התיקון הוא יהיה
ממונה על עולם זה ,בספר במדבר פרק י"ב ששם נאמר" :פה בפה אדבר בו" וכמו כן נאמר למשה ע"י
הקב"ה שהוא ידבר עמו מבין  2הכרובים ,כלומר מצד ימין הוא המלאך מיכאל ,שהוא עולם האריות
באזור האף ,הכרוב השני הוא המלאך גבריאל ,שהוא הגוף בעולמות אין סוף ,הנקרא מלכות וגם עולם
הנשרים ,המקביל לעולמות הנרתיק של אימא שכינה עליונה והנקרא מדבר פארן עליון .בין עולם האף
שמיוצג על ידי המלאך מיכאל ,ובין עולם הגוף המיוצג על ידי המלאך גבריאל ישנו עולם הפה ,וכפי
שנאמר" :ואני אדבר אליך מבין שני הכרובים" הכוונה לעולם הפה ,שהוא מלכות עולם התפארת,
עולם זה שבין עולם האף והגוף )הנקרא מלכות( המציין את עולמות הנרתיק ,ומקבילים לו עולמות
האף והלחיים של צד שמאל המציינים את עולמות הגבורה ,ששם נמצאות נשמותיהם של בני עשו
מבנו רעואל ,מתחתיהם שאר בני עשו ,ומתחתיהם באזור השפם והפה העליון בני שבט שם האחרים,
ובמקביל להם מתחתיהם בני ישמעאל ובני קטורה האחרים .כל הנשמות הנמצאות גבוה יותר
בעולמות הפנים הם מלאכים ממונים על נשמות שמתחתיהם ,ואלו הם עולמות הנשמות ,הנמרים
והטיגריסים שחלקם נמצאים בעולמות האריות שהן נשמות גבוהות יותר מהטיגריסים ,אבל נמצאים
באותם עולמות ,שנאמר בשיר השירים" :מראש אמנה מראש שניר וחרמון מהרי אריות מהררי
נמרים" .הסמל של עולמות הנשמות הגבוהות והנקרא "הר" ,שנאמר בעובדיה פרק א' פסוק כ"א:
"ועלו מושיעים מהר ציון לשפוט את הר עשו" .הואיל ועשו חלקו נמצא בעולם האריות בתעלה שבחלק
השמאלי של האף ובני ישראל נמצאים במח ,בעיניים ובאף הימין ובחלק הימני של הפנים נמצאים
השבטים לפי הסדר מלמעלה למטה דן ונפתלי גד ואשר ,ואשר וגד מגינים על אזור זה שנאמר בצוואת
משה רבנו בספר דברים פרק ל"ג פס' כ'" :ולגד אמר ברוך גד כלביא שכן )אזור עולמות האריות שהם
אזור האף( וטרף זרוע ,אף קודקוד") .טרף = מזון שהוא אזור הפה .זרוע מסמל עולם תפארת
בעולמות התולדות ואינסוף ,שהוא גם עולמות האף שבעולם אין סוף והנמצא בקודקוד אדם עליון(.
זרוע משקף עולם תפארת שבעולמות התולדות ,אבל אם הם בעולמות אין סוף זה אזור האף,
ובעולמות התולדות שהם עולמות אבי"ע הם הגוף הנקרא עולם תפארת .עולם האף ששם שורש
נשמות שבט גד' .קודקוד ,משקף את עולם הפנים בעולמות אין סוף .שבט אשר שומר על הכניסה
לתעלה הימנית בעולמות האף מכל מזיק ואויב ,שנאמר בספר דברים פרק ל"ג" :ולאשר אמר ברוך
ִמבָ נים אשר יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו ברזל ונחושת ִמ ְנעָ ֶלי וכְ ָימֶ יך ָדבְ אֶ ך ֳ אין כאל ישורון רוכב
שמים בעזרך ובגאוותו שחקים מעונה אלוהי קדם ומתחת זרועות עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר
הַ ְשמֵ ד וישכון ישראל בטח" ,ולדן נאמר" :גור אריה דן מזנק מן הבשן" ,שבט גד ושבט דן המסומלים
על ידי אריות ,המציינים את עולמות התפארת שבעולמות האף שבעולמות אינסוף ,ומקבילים
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לעולמות הרחם של אמא שכינה עליונה ,ששם נשמת אדם הראשון וחוה ,ומסמלים גם את עולמות
האריות והנמרים ,ואילו השבטים אשר ונפתלי משקפים את עולם המלכות שבעולמות האף שבעולם
אינסוף.
המשך הצמצום והירידה בעולמות הוא לעולם מלכות ,שהוא הגוף של עולמות אין סוף ,ולכאן מגיעים
רגליו של הקב"ה .המלכות מסומלת כרגליים וכערווה ,ולכן יש חציצה בין מלכות אין סוף לעולמות
התולדות  -ובארון הברית הוא הכפורת ,וחציצה זו היא עולם השור ומתחתיו יש חציצה שנקראת
ליבנת הספיר )שמות פרק כ"ד פסק י'( ,וכן נאמר בישעיהו פרק ס"ו" :השמים כיסאי והארץ הדום
רגלי" המציין את לבנת הספיר .בחציצה זו יש הבדלה בין עולמות אינסוף ובין עולמות התולדות ,כי
אם לא היתה חציצה זו היו בני האדם מושמדים מהאנרגיה העצומה שיורדת מעולמות אינסוף ומרגלי
הקב"ה .בגלל טומאתנו לא היינו יכולים לעמוד באנרגיות עצומות אלה ,כפי שנאמר בזכריה פרק י"ד,
כאשר רגלי הקב"ה יעמדו על הר הזיתים ,כנאמר" :ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה
מאד ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה  ...ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה"
כמו למעלה כן למטה ,כלומר בעולמות אין סוף ,כך גם בעולמות אבי"ע.
הרגלים הם בעולם הנשר ,הנקרא מלכות אין סוף ,וההדום נמצא בעולם הכתר שבעולם אצילות ונושק
לעולם השור שבו נמצאים במקביל עולמות איבר המין של אמא שכינה עליונה ,והממונה הוא המלאך
אוריאל ,ועולם השור הנקרא גם עולם אדם קדמון בספר הזוהר ,הנקרא גם עולם כתר של עולם
התולדות .על עולם זה ממונה יוסף הצדיק שהוא נשמת האדם הראשון לאחר יציאת הנשמה של
האדם הראשון שהוא נשמת המלאך מיכאל לפני הלידה ,ולכן השומר על עולמות פתחי הנידה ביקום
הבן הראשון של הקב"ה ואימא שכינה עליונה ובנה אדם בגלגולו גם ביוסף ,כנאמר לקין ע"י הקב"ה
'לפתח חטאת רובץ – ואתה תמשול בו' ,הפתח הוא תיקון עולמות המין הנקבי ,ועל האדם הבכור
האמור לשלוט במלכות שהיא הנקבה לשמור על יצריו היטב .מפתחי נידה אלה של עולמות אימא
שכינה עליונה יורדת נשמת האדם ישר לעולמות האצילות שבעולמות התולדות ובו נמצאים המלאך
רזיאל בכתר של עולם אצילות ובעולם מלכות שבעולם אצילות נמצא המלאך רפאל שהוא הממונה על
עולמות התולדות כדי לרפא את הנפש ,הרוח והנשמה של נשמת אדם וחוה שירדו לעולמות מלכות
שד-י )עולמות תפארת ומלכות בעולמות אבי"ע( .ובמלכות עולם אצילות הופרדה נשמת אדם מנשמת
אדם וחוה אמנו הנקראת שכינה תחתונה והכנפיים כאן של המלאכים הם  4כנפיים ,כפי שנראה
במרכבת הנביא יחזקאל ובחזיונות של הנביא דניאל.
מכאן אנו יורדים לעולם בינה שמכאן נפל האדם הראשון וחוה לעולם התפארת שבתולדות בגין החטא
של אכילת עץ הדעת .עץ הדעת משקף את עולמות התולדות ועץ החיים משקף את עולמות אינסוף וחיי
הנצח .לאחר חטא אכילת עץ הדעת וירידת האדם לעולמות תפארת ,שבתולדות ,אנו רואים את יצירת
הנשמה בעולמות האף שהם עולמות תפארת שבאינסוף ,ובמקביל לו עולמות הרחם של אמא שכינה
עליונה )מלכת השבת( ,ירידת הנשמה של אדם וחוה לעולמות התפארת שבתולדות ,כדי ליצור תולדות
והוא היום השישי לבריאת העולם ,ובו נולדו אדם וחוה )גוף ועור( כדי להתחיל בתיקון העולמות,
מעולם התפארת שבתולדות ועד עולם תפארת שבאינסוף על ידי יצירת תולדות מתוקנות )נשמות(.
בעולם בינה שבתולדות ,המלאכים הם שרפים עם שש כנפיים ,ובו היו חזיונותיו של הנביא ישעיהו
בפרק ו' ,ובו גם שורש נשמתם של האופנים וירידתם לעולמות תפארת ומלכות הנקראים 'מלכות
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שד-י' ,וגם נקראים האופנים שבאופנים שבמרכבת יחזקאל ,והם הרוח שבחיה ,עולם זה הוא האופנים
שלפני חטא עץ הדעת ,כי אחרי החטא ירדו בעולמות ונהפכו לאופנים שבאופנים .עולם בינה הוא הגן
שבו שמרו ועבדו אדם וחווה ומכאן היו צריכים לתקן עולמות ולהזדכך ולהגיע לעולמות עליונים ללא
עורלות ,ועל ידי כך יכלו לתקן את כל העולמות בקלות ,וגם את עולמות התולדות שלהם בהיותם
נצחיים .אבל בגלל החטא התקלקלו עולמות התולדות וכן כל איברי אדם וחוה שהם עולמות התולדות
ואינסוף )בחלק זה שלהם( ,וכך גרמו לעיוותים בעולמות שכינה עליונה ועולמות אבא קב"ה בחלק
הנמוך של גופו המציינים את עולמות אדם וחווה שהם עולמות אבי"ע ואין סוף )ראה טבלה(.
כלומר הרוח שבנשמה הוא תרגום של עולם תפארת והחיה עם  4כנפיים משקף עולם אצילות ,כלומר
האופן הוא צמצום הרוח מעולם אצילות שהיא החיה לעולם תפארת .כפי שנראה במרכבת הנביא
יחזקאל החיה עם  4כנפיים המציינת את עולם אצילות והרוח של עולמות אצילות הוא עולמות
התפארת שבעולמות התולדות ,הנקראים אופן לאחר התיקון ,ולפני עולם התיקון הנקרא האופן
שבאופנים .לעולם זה ירדו בני האלוקים ושכבו עם בנות האדם שהיו בעולמות המלכות שבעולמות
התפארת ומטה ,כי בנות האדם היו מנשמותיו של קין שירד לעולם מלכות תפארת בעקבות רצח הבל,
קין בהיותו ממונה על עולמות המלכות ,אך הפעם הוא ירד לעולמות מלכות של כל עולם תפארת .ע"י
משכב זה יצרו עיוותים חזקים בעולמות עליונים .נשמות אלה ,שנבראו כתוצאה מחטא של משגלים
מעולמות שונים ,כלומר בני האלוקים באו מנשמות עולמות הכתר שבעולם תפארת ששכבו עם בנות
האדם משבט קין שהיו בעולמות מלכות שבעולם תפארת ,כתוצאה מכך נוצרו נשמות של מלאכי
טומאה הנקראים רפאים ,נפילים ,אימים וזמזומים ,עווים וחורים )בראשית פרק יד ,וכן דברים
פרק ב'( .ואת מקומם בעולמות אלה ירשו בני לוט ,שהם בני מואב ובני עמון שהם ממזרים ,
הפלישתים הנמצאים באזור הערווה ירשו את העוים ובני עשו שלא ירדו למצרים )כמו בני ישראל(,
ועל כן נשארו בעולמות הערווה הנקראים הר שעיר ,או הר אדום ,וירשו את החורים .בני עשו  -מפני
שלא ירדו למצרים  -הם כמו המצרים ,המסמלים עולמות פתחי נידה ,בני ישראל ,הם העובר הנמצא
בעולמות הרחם שבתולדות )בינה שבעולם עשייה( .כדי להגיע לבני ישראל ,צריכים המצרים ובני עשו
 3דורות ,מכיוון :א .מיקומם בפתחי נידה ,ב .צריכים לעבור במדבר פראן ,שהוא המעבר לרחם
)עולמות נרתיק האישה( ,ג .להגיע לרחם ולהיכנס לנשמת אדם וחוה )עובר מטאפיסי( המתוקנים
בעולמות הרחם )בינה( .וזאת רק כאשר עולמות אין סוף ואבי"ע מחוברים ,או שרק עולם עשייה
מחובר ,ועולמות אלה נמצאים במלכות שבמלכות עולם עשייה ,כלומר הפתח הוא הנפש שבנפש,
הנרתיק הוא הרוח שבעולם מלכות הנפש ,והרחם הוא עולם הבינה שבמלכות הנפש ,והמתנים ומעלה
הם עולמות התפארת ,בני עשו ,הנמצאים בעולמות הערווה ,נשארו בעולמות אלה מפני שלא נתנו לבני
ישראל מים ואוכל ולעבור בארץ נחלתם .לעומתם ,בני לוט )בני מואב ועמון( ,שהם ממזרים ,תיקונם
 10דורות מלאים ועוד  3דורות שלא נתנו מעבר לבני ישראל ולא לחם ומים .ועל כן צריכים בני לוט
להגיע לרחם לאחר  13דורות .ומכיוון שהם נמצאים בגבול בין  13דורות ובין  14דורות ,ששם נמצאים
הכנענים והעמלקים ,שהם צריכים להיות מושמדים ,ולכן ניצלו בני לוט מהשמדה )לעומת הכנענים
והעמלקים(.
אחת הנשמות הממונות והמעוותות שיצרו הנשמות האלה היא המלאכית "לילית" ,שהיא הממונה על
מלכות השדים .מלכת השדים ,נעמה ,אחות תובל קין ,היתה האישה הראשונה לשכב עם בני
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האלוקים ,וממשגל זה נולדה "לילית" ,שהיא מלאכית טומאה ממונה .שנאמר במסכת אבות ע"י
התנא אליעזר בן יעקוב" :מי שעושה מצווה יוצר פרקליט טוב ומי שיוצר עבירה יוצר פרקליט רע".
וזה מה שקרה ממשגלים אלה.
לאחר יצירת נשמות עמים אלה ,מעריות שלא לשם שמים ,התעברו מלאכי טומאה )שהם נשמות
עמלקים ,רפאים ,אימים ,זמזומים ,חורים ועוים( שנוצרו על ידי בני האדם ממעשים אלה ושינו את
מהותם הטובה למהות רעה ,עד שכל כדור הארץ הפך למקום ישוב רע מאד שצריך היה להשמידו.
ממשגלים אלה של המלאכים עם בנות האדם נוצרו העמלקים )עם קל( וכפי שנאמר בנבואת בלעם בן
בעור" :עמלק ראשית גויים" .חטאים אלה גרמו לעיוותים בעולמות עליונים ,מעולמות השור ,הנשר
והאריות שהם מקבילים לעולמות התולדות של אימא שכינה עליונה ,ולכן נוצר עולם עשייה שהוא
עולם הפיצול של מלכות עולם תפארת ,וירידת מלכות זו לעולם עשייה כדי לתקן את עולמות המין.
המבול נוצר כדי להוריד את מלכות עולם תפארת לעולם עשייה והוא היווה חציצה בין שני עולמות
אלה .בני חם ירשו את עולמות המין והרגלים ,שאותם צריכים לתקן ,ובני יפת ,שירשו את עולמות
הגוף )תפארת( שאותם צריכים לתקן .בני שם הכהנים ירשו את עולמות הראש ,שגם אותם צריך
לתקן ,כי כל נשמות אדם וחוה נטמאו בחטא עץ הדעת .התיקון הראשון הוא של בני שבט חם ,שהם
אזורי המין והרגלים שגם אותם צריך לתקן.
לשם תיקון וניקוי עולמות אלה כדי שהמלאך
לשם ֵ
ומלכות בני חם הם המצרים ,ולכן בני ישראל ירדו ָ
ישראל שהוא אדם וחוה המתוקנים בעולם עשייה יצאו משם ,ומלאך זה בבוא הזמן יעזור לטהר את
בני ישראל הקיימים והעולם כולו כדי לצאת מעולם זה ,בלעדיו אי אפשר לצאת מעולמות אלה כי
תמיד המלאך ישראל יוולד מחדש בעולם תפארת כדי לתקן סופית את עולם עשייה וחלק מעולם
תפארת ,וכן יוולד מחדש בעולם בינה ויתקן סופית חלק מעולם תפארת וחלק מעולמות בינה עד עולם
הברית ששם הממונה המלאך ,אליהו הנביא ,מכאן בתיקון וטיהור שאר העולמות האנרגיות שיצאו
משם ותיקנו את אותו עולם ,ויתלבשו על נשמת המלאך ישראל עד לסיום תיקון כל העולמות ,ואז
יקרא המלאך ישראל בגמר התיקון 'אלוקים' ,וגם הוא יוכל לברוא עולמות אח"כ – וזוהו סיום
מחשבת הבריאה .לכן ,יציאת מצרים היא תיקון עולמות המין ,המסמלים את שבטי חם בתיקון
עולמות הנחש והתנין ,לכן טיהור עולמות אלה נעשה ע"י שבטי שם )בני ישראל( ,כפי נבואת נח ,ועל כן
כל בני אברהם אבינו משבט שם מצווים לעשות ברית מילה ,ולכן נאמר בקורבן הפסח" :וכל ערל לא
יאכל בו" .כלומר צריך ברית מילה כדי לתקן את עולם המין בעולמות תחתונים ,והברית מילה היא
הסרת העורלה ,כפי שנאמר ליהושע בין נון )פרק ה'( לאחר שמל את בני ישראל .ה' אומר" :היום גלותי
את חרפת מצרים מעליכם" ,כלומר הסרת עורלת הברית היא תיקון יציאת מצרים שהוא פתח הערווה
ומשם העלייה לעולמות עליונים )הפתח נמצא בתולדות של מצרים המציינים את מלכות עולם הנפש(.
ולכן כדי להשמיד את המלאכים שנוצרו בטומאה ומשכנם בעולמות הערווה יש לתקן את עולמות
העריות )תולדות( שנוצרו מחטאים של בני האלוקים ששכבו עם בנות האדם ,וצאצאיהם הם הנשמות
הנמצאות בעולמות אלה והנקראים אימים ,זמזומים ,רפאים ונפילים ,עווים וחורים ובקיצור
ממזרים ,או עמלקים .וכאשר אנו שומרים על יחסי אישות קדושים אנו נמנעים מליצור מלאכי
טומאה עד להשמדתם הסופית על ידי משיח בן דוד )על ידי תיקון עולמות ברית קודש( .כפי שאמר
שלמה המלך ,במשלי פרק ה' פס' י"ח – כ'" :יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך ,איילת אהבים
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ויעלת חן ,דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד )חיי אישות בקדושה( ולמה תשגה בני בזרה
ותחבק חיק נוכריה )אישה נואפת(".
ולכן בסיום תיקון עולמות אלה יושמדו אותם מלאכי טומאה ודבר זה יקרה כאשר עולמות המין הנשי
יתוקנו ,בעולמות אלה ששם התולדות )מקום יציאת הוולד ,והנקרא מיצרים ,שהוא ארץ מצרים(,
והממונים שם הם המלאכים התנין והנחש ,שהם מלאכי טומאה גבוהים ביותר הממונים על עולמות
התולדות .כאשר אדם או אישה מקיימים יחסי אישות שלא בקדושה ,בנוסף לוולד הטמא )שבו מעובר
מלאך טומאה גבוה המשפיע על כל הסביבה( הם יוצרים מלאכי טומאה גבוהים המתעברים בהם
ושולטים בהם .ומכאן ,עולמות אלה של האישה הטמאה )עולמות אלה נוצרים לאחר עיוותים
בעולמות עליונים( הם משכנם של התנין והנחש.
ולכן טבעי הדבר שאשת פוטיפר פיתתה את יוסף בן יעקוב ,כי זאת המנטאליות של בנות עולם זה,
הנקרא עולם המין ,שבו שולטים מלאכי טומאה ממונים .על העולם כולו לצאת ממנטאליות זו
ולהתגבר על גילוי עריות ,זימה ,זנות ומכל דבר טמא שנוצר ממין שלא בקדושה ,כפי שנאמר בספר
ויקרא בפרשת "אחרי מות" בפרק י"ח" :כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו ,וכמעשה
ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ואת חוקותי תשמורו ללכת בהם אני ה'' .ואח"כ
מפורטים ,מפסוק ו' ועד סוף הפרק ,חוקי העבודה הזרה שהם גילוי עריות ,וכן בפרק כ' בספר ויקרא.
לכן נוצר עולם עשייה כדי לתקן את עולמות המין והרגלים ,ותיקונם הוא יציאת נשמות טהורות
בעולמות המין .וזה מה שנאמר בספר יהושע פרק ה' ,לאחר עשיית ברית המילה" :היום גלותי את
חרפת מצרים מעליכם" .כלומר ,לאחר  40שנה במדבר לאחר יציאת מצרים נעשיית ברית מילה,
המסמלת את חרפת מצרים ,כלומר כדי לטהר עולמות אלה הנקראים צד דרום שהוא עולם הנפש
הנקרא עולם דומם יש לשמור את ברית קודש שתהיה בה פריה ורבייה רק בדרך הקדושה ,כפי שנאמר
בפרק י"ח בספר ויקרא .עולם עשייה יושמד לאחר שכל העמים יעלו לעולם בינה עם גופם ,וזו החיה
הרביעית בחלום דניאל )דניאל פרק ז'( .כפי שאמרנו ,מעולם זה )בינה( ירדו אדם וחוה לאחר שאכלו
מעץ הדעת ,ואל עולם זה אנו שבים לאחר תיקון עולמות הנפש והרוח ,כנאמר בספר קהלת ע"י שלמה
המלך 'מה שהיה הוא שיהיה'.
ולכן בהגיענו )הכוונה כל העמים( בגופנו לעולם בינה שבעולמות התולדות ,מכאן אנו מתחילים את
תיקון שאר העולמות ,שזה ראשית התיקון של העולמות ע"י כל בני האדם ,ותחילת מלכות משיח דוד
ולא בן דוד )מלכות בן דוד היא עולם תפארת( ,מלכות עולם עשייה תחזור להיות מלכות עולם תפארת,
כפי שהיה לפני המבול ,ואז נעלה בשנים שוב ל -600שנה ,כפי שחי שם בן נח וכפי שחי אליהו הנביא,
שנאמר 12" :דורות ראו עיניו".
) 50x12כל דור הוא  50שנה( ,סה"כ  600שנה .וזה מה שאמר שלמה המלך "מה שהיה הוא שיהיה ואין
חדש תחת השמש" .ולכן צריך להתייחס היטב לסדר הצמצום וירידת העולמות כי כך בנויים הסמלים
במשכן .להלן חזרה על סדר העולמות:
א .כתר עולם עליון :שבעולמות אין סוף ומקום כיסא הכבוד ,נקרא עולם כבוד ה' .בו נמצאים
מלאכים עליונים שהם כרובים שהם שרפים בצמצומם וכו' ,שנאמר :כי אדם וחוה ראו את
העולמות מתחילתן ועד סופן ,כלומר מסוף העולם ועד סופו ,ומכאן כל התיקונים של עולמות אלה
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נקראים מלכות אמא שכינה ,כנסת ישראל .כלומר ,אדם וחוה ראו את כל העולמות שעליהם
לתקן עם צאצאיהם )נשמותיהם(.
ב .עולמות אצילות :שבעולמות אין סוף ,שהם עולמות המלאכים הנקראים כרובים בעולמות אין
סוף והם שורש הנשמות הגבוהות של בני ישראל  .נשמות כרובים אלה ממונות על בני ישראל והם
המלאכים המתוקנים מטטרון ,מיכאל ,גבריאל ,פליאל )מלאך מצד ימין הממונה על שמשון(,
פניאל )מלאך צד שמאל ממונה על עשו( ,אוריאל ,נוריאל )מלאך צד שמאל ,אחד הסגנים הגדולים
של המלאך גבריאל( ,רפאל ,רזיאל ,ישראל )אדם וחוה המתוקנים שהם נשמת המלאך מיכאל בכל
עולם ועולם( וכו' .צמצומם של מלאכים אלה הם אבותינו אדם וחוה )אדם וחוה ובניהם ובנותיהם
בסיום התיקון יכילו את כל המלאכים ,שהם נשמות מעולמות אין סוף( ,אברהם  ,יצחק ויעקב
וכו' ,שהם כהנים ,הנקראים שרי רבבות ,ומנהיגים אלה נמצאים בכל דור ,ובהם מגולמים כל
נשמות בני ישראל .כלומר ,באברהם מגולמים כל נשמות בני ישראל ,ביצחק וביעקב ובניו ,וכן
ביוסף ,משה ואהרון וכדומה ,כנאמר בספר בראשית פרק מ"ח פס' טז :הַ מַּ לְ אָ  הַ גּ ֵֹאל א ִֹתי ִמכָּל-
אָרץ .כל
יִצחָ ק; וְ ְיִדגּוּ ָלרֹב ,בְּ ֶק ֶרב הָ ֶ
אַב ָרהָ ם וְ ְ
ָרע ,יְבָ ֵר אֶ ת-הַ נְּעָ ִרים ,וְ ִי ָקּ ֵרא בָ הֶ ם ְשׁ ִמי ,וְ ֵשׁם אֲ בֹתַ י ְ
תא בשמות אבותינו אברהם ,יצחק ויעקב הם נשמות וחלקי נשמות של אבותינו שכל אחד מייצג
עולמות :אברהם = מלכות ועשייה כולל גם ישמעאל ובני קטורה ,יצחק =תפארת כולל גם את
עשו ,יעקב = בינה וכולל גם את בני שבט שם ,כי כל נשותיהם באות משבט שם ,וכן יעקב אבינו,
עשה בריתות עם לבן הארמי שהוא נשיא שבט אשור וארם משבטי ֵשם ,ועם עשו המציין את שבט
שם בצד שמאל ,ולכן יעקב אבינו אחראי על שבט שם.
המלאכים בעולם זה הם ללא כנפיים והם הממונים גם על כל העולמות .המלאך ללא כנפיים,
שנראה בחזיונותיהם של הנביא יחזקאל ובמרכבתו ,וכן גם בספר דניאל נראו המלאכים ללא
כנפיים ,עולם זה נקרא כבוד ה' והוא בצלם אלוקים כי הוא עבורנו דמות מרוחקת מעולמות
עליונים שאליהם אנו צריכים להגיע לאחר התיקון .האדם נברא בצלם ה' וסיום תיקונו בעולם
אצילות שבעולם אין סוף ,שהוא סיום התיקון של בני ישראל ,הנקראים צלם ה' ,וצלם זה נקרא
עולם אבא ועולם המח הימני בעולמות אין סוף ,מעולמות אלה יורדים המלאכים שהם נשמות
בני ישראל בצמצום לעולמות נמוכים יותר עד עולמות עשייה שבעולמות התולדות.
ג .עולם בינה :שורש נשמות השרפים בעולמות אינסוף)לא אלה שראה ישעיהו הנביא(.
ישעיהו הנביא ראה את השרפים בצמצומם בעולמות הבינה שבעולמות התולדות ובצמצום זה הם
היו עם שש כנפיים .שורש השרפים בעולמות אין סוף הוא גם שורש נשמתם של בני ישראל .עולם
הבינה הוא גם עולמות העיניים והשמע ,ובו המלאכים הם ללא כנפיים והנקראים גם אדם עליון
או צלם אלוקים ,על עולם זה ממונה גם "המלאך מטטרון" עולם זה נקרא גם עולם האונה
השמאלית היורדת ללב שנאמר" :בינה ובו הלב מבין" )פתיחת אליהו הנביא(.
ד .עולם תפארת :בעולמות אין סוף .נקרא בשמות :עולמות האף ,הלחיים ,חלק מתנוך האוזן,
עולמות הפה ,מלכות הפה והסנטר ועולמות הראש הנקראים גם עולמות האריות והנמרים.
הממונה על עולם זה הוא המלאך מיכאל .מעולם זה מתחיל צמצום המלאכים והם נראים עם
שתי כנפיים .מהמלאך מיכאל נבראו כל נשמות הכהנים ,כי המלאך מיכאל הוא כהן גדול ובו כלול
שורש כל נשמות האדם ,והחיות והעופות והרמסים באויר בים וביבשה .ניתן ללמוד עליו מתוך
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שמו" :מי  +כאל" ,כפי שנאמר על אדם הראשון בספר תהילים פרק ח' ויחסירהו מעט מאלוקים.
על ארון הברית היו שני כרובים ,אחד בצד ימין המשקף את המלאך מיכאל ואחד בצד שמאל
המשקף את המלאך גבריאל ,ואנו ,בני האדם ,בנויים משורשם .עולם תפארת שבעולמות אינסוף
מכונה עולם האריות ,שהוא עולם האף והלחיים ומקביל לו עולם הרחם של אימא שכינה עליונה,
שבה נבראה נשמת האדם הראשון והוא היום הראשון לבריאה .לכן בנה שלמה המלך את כיסאו
עם שניים עשר אריות המשקפים את תיקון שורש נשמתנו בעולמות אלה .עולמות הפה והסנטר
נקראים מלכות עולם התפארת שבעולמות אין סוף ,ובו מסומלים עולמות האריות ,הנמרים
והטיגריסים ,ככתוב בשיר השירים פרק ד' פס' ח'" :תשורי מראש אמנה מראש שניר וחרמון
מהרי אריות מהררי נמרים" .הקב"ה אמר למרים הנביאה ולאהרון הכהן בספר במדבר פרק ל"ב:
"לא כן עבדי משה פה בפה אדבר בו" ,מכאן שהממונה על עולם זה ,תפארת שבאינסוף ,הוא משה
רבנו ,הנקרא גם בן דוד בעולם הזה ,שהוא עולם תפארת שבתולדות .בן דוד הוא גלגולו שלה אדם
הראשון ,חנוך ושל נח ,וכן של אברהם ,יצחק ויעקב ,וכן של יוסף בן יעקב אבינו ,משה רבנו ,והוא
גם שלמה המלך ודוד המלך )ראה זהר פרשת תרומה( .שורש נשמתם של בני ישראל נמצא בעולם
הנשמה שבעולמות התפארת שבאינסוף .בצד ימין של התעלה הימנית של האף שהם השבטים דן,
נפתלי ,גד ואשר שהם בני בלהה וזלפה  .בצד שמאל של האף ובלחיים נמצאים בני רעואל ,בן עשו,
מאשתו בשמת בת ישמעאל ,ומתחתיו שאר אחיו מנשואי עשו אביו עם הכנעניות .בעולם השפם,
הפה והסנטר נמצאים אשור וארם באזור השפם ,ובני ישמעאל יחד עם שבט חבר הקיני }שהם
משבט יתרו ,חותן משה )דרוזים({ באזור הפה ביחד עם שאר בני קטורה .עולם תפארת זה נמצא
בעולמות אין סוף הנקראים עולמות הראש כאשר עולמות התולדות והאינסוף מחוברים .בעולם
זה נבראה נשמת האדם הראשון בעולמות אין סוף ,שהוא היום הראשון לבריאה ,הנקרא עולם
החסד )עולם זה מקביל לעולם הרחם העליון ,ושם נבראה נשמת האדם הראשון( ,שהוא עולם
אחד מעולמות התפארת שבעולמות אין סוף .מעולם זה מתחיל צמצום האדם הראשון עד לעולם
התולדות בעולמות השור שהם ראשית החיבור בין עולמות אין סוף ועולמות התולדות .בעולם
תפארת שהוא עולם האריות בעולמות אינסוף התחיל למעשה היום הראשון של הבריאה ,ועולם
התפארת שבתפארת שהוא עולם השור נברא ביום השלישי בגמר תיקון עולמות אבי"ע ,בריאת
נשמת האדם הראשון הנקרא רוח ה' ,והוא המלאך מיכאל שירד מעולם אצילות לעולם תפארת,
שנאמר בזכריה פרק ו'" :ואת רוחי אשאיר בארץ צפון" ,כלומר באותיות ה-ו-י-ה האות יו"ד
בעולם אצילות ,ה"א עליונה בעולם בינה ,וא"ו בעולם תפארת ,וה"א תחתונה בעולם עשייה,
ומכאן המלאך מיכאל מתחבר חזרה לנשמתו בעולם תפארת ששם נשמת האדם הראשון ,ולכן
בגמר התיקון הוא יורד לעולם זה ,ולכן במרכבת יחזקאל האריה הנמצא בצפון הוא המלאך
מיכאל .הנשר במרכבת יחזקאל מציין את מלכות המלאך גבריאל ,השור במרכבת יחזקאל הוא
המלאך אוריאל ,והאדם תחתון הוא המלאך רפאל.
בכל עולם נבראו לב נתיבי חכמה עם לב עורלות שאותם אנחנו צריכים להסיר כדי לעלות עולם
גבוה יותר ,עורלות אלה ונתיבי החכמה ניתנו בספר בראשית פרק א' .בפרק זה יש לב שמות
אלוקים ,כגון :בראשית ברא אלוקים  ,...ורוח אלוקים מרחפת על פני המים ,...ויאמר אלוקים
ויהי אור ,וכו' .בעקבות אכילת עץ הדעת נוצרו לב עורלות כנגד לב נתיבי חכמה בעולמות עשייה,
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תפארת ובינה .הממונים על לב עורלות אלה הם  32מלכי כנען ,שמהם הושמדו ל"א מלכים על ידי
יהושע בן נון ,ואחרון המלכים הוא צידון )ד – ציון( שלא הושמד ,ולכן עד היום מתקיימות לב
העורלות בעולמות התיקון של אדם וחוה .כי צידון היא הדרך ל) 32-לב נתיבי חכמה( צריכה
להיכבש בקדושה ע"י חיילי ה' השומרים את תורתו ,וכאשר כל העם שומרים את מצוות ה' יש
להבין שבכל עולם ,כגון עולם עשייה ,יש את שם ה-ו-י-ה .
יו"ד= מסמל את עולם אצילות המציין את עולמות הכהנים )זכר(,
ה"א =אות עליונה זו מסמלת את אימא שכינה עליונה )נקבה( שבכל אחת מן האותיות יש את 4
רוחות השמים .ובכל פאה מרוחות השמים יש את  4רוחות השמים ,כך שבכל אות יש את 16
רוחות השמים ,שהן  4המלכויות 16 .רוחות השמים בעולם מלכות ,ו 16-מקבילים להם בעולמות
התפארת ,סה"כ  32נתיבי חכמה ,ובמקביל להם  32עורלות ,כנאמר בישעיהו פרק מה פס' ז :יוֹצֵ ר
אוֹר וּבו ֵֹרא ח ֶֹשׁ ,ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם וּבו ֵֹרא ָרע .
האות וא"ו = היא עולם תפארת כמו האות יו"ד המציינת זכר שלשם ירדו הכהנים מעולם
אצילות.
ה"א אחרונה= היא עולם עשייה ,וכמו האות הה"א העליונה ,מציינת נקבה ,וגם בהן לב נתיבי
חכמה ולב נתיבי עורלה ,ומכאן באותיות וא"ו  +ה"א בשם ה-ו-י-ה יש עורלות ,ובאותיות
יו"ד +ה"א עליונים נקיות ממלאכי טומאה  ,כלומר התיקונים הם בצאצאים שהן וא"ו  +ה"א
מעולמות אדם וחוה.
חסד :שבעולמות אין סוף הם עולמות התפארת שבעולמות אין סוף )כשמדובר בעולמות אדם
וחוה ,הכוונה היא שעולמות אינסוף ואבי"ע מחוברים( .בעולמות אלה ,שהם עולמות הפה
והסנטר והלשון והשיניים ,נמצאים בני שבט ישמעאל .בני ישראל הם הבכירים בשבט שם .מעל
בני ישמעאל באזור השפם והמשכו לאורך הלחיים נמצאים בני שם הנותרים שהם שבטי אשור
וארם ובני יקטן ופלג .בתעלה השמאלית של האף נמצאים בני רעואל משבט עשו עם אחיו בני עשו
שהוא הממונה עליהם .ולכן אנו רואים כאן שבני ישראל הם הבכירים בשבט שם ,ששולטים בכל
העולמות .נח בן למך אמר ששבט חם יהיה עבד לאחיו ,ויפת ישכון באהל ֵשם ,כלומר ֵשם הוא
האדון הבכיר .אלה הן גם הבריתות שכרת יעקוב אבינו עם לבן משבט ארם ,המשקף צד ימין ,ועם
עשו ,המשקף צד שמאל .יעקב ,הנמצא בעולמות האמצע ,הנקראים תפארת ,מחבר את שני בני
שם ,בצד ימין ארם ואשור ,ובצד שמאל עשו .יעקב הוא הבכיר ביניהם ,כי הוא קנה מעשו את
הבכורה ,ולכן יש לו חלק במלכות שבאזור האף ,מלבד עולמות העיניים והשמע והמוחות
שבעולמות אינסוף.
בני ישמעאל מחליפים את שבט חם ,לפי נבואת נח בן למך ,האדון הוא שבט שם ,וכדי להגשים את
הנבואה ניתן אישור לאברהם אבינו מהשמים לשאת את הגר ,שהיא נסיכה מצרית בת שבט חם,
ומתולדות אלה נוצר ישמעאל ,אבל כנשמה נמוכה יותר מיצחק אבינו .נשמת ישמעאל נמצאת
באזור יפת .נשמה זו נמוכה בגלל הזיווג עם בת שבט חם .ישמעאל נשא אשה מצריה וצאצאיו
ירדו לנשמות באזור הפה ,והם ממונים על שבט חם ,שנשמותיהם נמצאות באזור המין והרגליים.
עשו נשא לאשה את בת ישמעאל ולכן צאצאיו )רעואל ובניו( הם בצד שמאל של עולם האף
)תפארת אינסוף( והן ממונים על שבט יפת שנשמותיהם נמצאות בגוף אדם הראשון ,כולל אחיו
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)של רעואל( שאמהותיהם כנעניות )ממונים על גוף האדם הראשון ,שהוא הפלג העליון מעל
המתנים ,אבל לא עולמות הראש( .בני רעואל ואחיו אחראים על שבט יפת ,ובני ישראל אחראים
על כל שבטי שם ,יפת וחם .לפי נבואה ,זו של נח בן למך .בעולמות הרגליים ואזורי המין ופי
הטבעת והאחוריים שבעולמות הזכר והנקבה ,נמצאים בני חם ,ומחליפיהם בני ישמעאל ובני
קטורה והם גם הממונים .לכן יש לשים לב ,כי בני ישמעאל ושבטי שם ממונים על עולמות שבטי
חם שהם עולמות המין והרגליים שבתולדות ונשמות בני רעואל ,הממונים מקומם באזור האף
השמאלי שבעולמות אינסוף )כשעולמות האינסוף והתולדות מחוברים( והם ממונים על בני יפת
)שם ובת ישמעאל ,שהיא חצי שמית( .כך מתגשמת נבואת נח.
באזור המותניים ועד לתחילת חיבור הצוואר לראש נמצאים בני יפת ומחליפיהם בני עשו,
והממונים הם בני רעואל משבט עשו ואחיו מבנות הכנעניות.
בעולמות הראש שבאינסוף נמצאים בני ֵשם והממונים הם בני ישראל .כאשר מקום נשמות בני
מח ,בעיניים ובחלק הימני של האף )בני ישראל הם שבט שם הטהור ,כשגם הזכרים וגם
ישראל ב ֹ
הנקבות הם משבט שם ,רחל ולאה( ומיקום נשמות צאצאי בני ישראל מהאמהות מבני שבט יפת
)בלהה וזילפה( הוא באזור האף הימני .מכאן אנו רואים שכשאברהם אבינו )שבט שם( נשא
לאישה את הגר )שבט חם( הצאצא ,ישמעאל נשמתו באזור הפה בעולמות הראש בעולמות
אינסוף .כשעשו )שבט שם( נשא לאישה את בת ישמעאל )חלקה שם וחלקה חם( הצאצא ,רעואל,
הוא נשמה גבוהה יותר מישמעאל ,ומיקומו בצד שמאל של האף והלחיים .כשיעקב אבינו )שם(
נשא לאישה את השפחות )בלהה וזילפה משבט יפת( צאצאיהם גבוהים יותר מנשמת רעואל
ומיקומם בצד ימין של האף והלחיים .כשיעקב )שבט שם( נשא לאישה את רחל ולאה )שבט שם(
מח ובעיניים .עולמות התולדות הם עולמות עשייה ,תפארת,
נשמות הצאצאים הם המנהיגים ב ֹ
בינה ואצילות ,כאשר עולמות התולדות ועולמות אינסוף מחוברים אז עולמות עשייה ,תפארת
ובינה ,שהם אזורי התולדות של האישה בעולם עשייה ,ובו עולם בינה שבעולם עשייה משקף את
הרחם )נשמה( עולם תפארת שבעולם עשייה משקף את המעבר לרחם )רוח( ועולם מלכות עשייה
משקף את פתחי הנידה )נפש( .כששבט חם מקומם בנפש ,שבט יפת מקומם ברוח ושבט שם
בנשמה הנמצאת בעובר שברחם .שמחליפיהם של שבט חם הם בני ישמעאל ובני מדיין ,דדן מדן
וכו' כל בני קטורה .ולכן יציאת מצרים היא גאולת אזורי המין והרגלים .מצרים היא מלכות של
שבט חם והם נקראים מיצרים שהם פתחי נידה ואזורי המין הנקביים ,ולכן נאמר ביציאת מצרים
"כל ערל לא יאכל מזבח הפסח" ,כלומר יציאת מצרים היא גם תיקון אות ברית הקודש כדי
שהחיבור בין הזכר והנקבה יהיה בקדושה .לכן נאמר בספר ויקרא בפרשת "אחרי מות" בפרק
י"ח פס' ג'" :כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא
אתכם שמה לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו" ,ומפסוק ו' מתחילים איסורי עריות ,ותיקון
עולמות אלה שהם עבודה זרה הם תיקון עולמות המין )מחליפיהם הם הישמעאלים והמדיינים(.
שבט חם נמצא באפריקה ובחלק מאסיה ,כל מלוכסני עיניים הנקראים סינים וערקים ,ומקומם
של שבטי חם היא מדרום לארץ ישראל כי דרום משקף אזורי המין ששם עיקר עבודה זרה.
מצרים ,עמלקים וחלק משבטי כנען היו בדרום ,וגם שבטי ערב המציינים את בני ישמעאל
)בדואים( שהם דרומית מישראל.
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הצפון משקף את עולמות הגוף שבתולדות ששורשיהם מגיעים עד עולמות הנשר בעולמות אין סוף
כולל חיבור עולמות התולדות ואין סוף,עולמות הצפון ,הנקראים עולם תפארת שבתולדות ,והם
עולם גבוה יותר מהדרום )מצרים ושבטי חם( והתיקון שלהם קשה יותר ,ועל כן נאמר כי "מצפון
תיפתח הרעה" .ובבל ,שהיא שבט חם ,מחברת את שבט חם ושבט יפת ,וזאת משום שהשבטים
הראשונים ,משבט יפת ,שבהם אנו נתקלים הם מַ די ופרס ואח"כ יוון ואחריהם רומי שהם מלכות
שבט יפת ,והממונים עליהם הם שבט עשו ושאר שבטי שם בעולמות אלה ,וכאן ניתן לראות את
שלטון שבט שם ,ארם ,אשור ועשו על הנשמות של שבט יפת בעולמות אלה .והממונה על עולמות
אלה הוא שבט רעואל משבט עשו שהוא גם בגלגול מאוחר יותר נקרא חירם מלך צור ,כי שבט צור
שייך לבני רעואל ואחרי בני ישראל הם העם הבכיר הבא בתור לתיקון .ולכן כרת דוד ברית עם
חירם מלך צור ושלמה נתן לו  20ערים מתוך ארץ ישראל )וביחד עם העיר צור הם  21ערים שהן 7
עולמות בעולם עשייה  ,ו  -7עולמות בעולם תפארת  ,ו  -7עולמות בעולם בינה( לשבת כגרים בארץ
המובטחת ,שהיא עולמות הרחם כדי לתקן את הנשמות עד עולם בינה ,אצילות וכתר שבעולמות
אינסוף ,וזאת לאחר יציאתם ממצרים ביחד עם כל העמים.
ולכן בספר יחזקאל פרק כ"ח ,מראה הנביא יחזקאל את גדולתו ומיקומו הגבוה של חירם מלך
צור שהוא גלגולו של עשו ובנו רעואל ,הסבר מורחב יותר אסביר בע"ה לפירוש ספר יחזקאל.
המלאך מיכאל ממונה על טיפת הזרע שבה יווצר הוולד זכר או נקבה ,ואיזה נשמה היא תהיה,
גבוהה או נמוכה ,טמאה או טהורה ,וכולם צריכים להיתקן .מקומו של המלאך מיכאל הוא
בעולם החסד שבעולם אינסוף המקבילים לעולמות הרחם של אימא שכינה עליונה .זרעים אלה
ששורשם בעולמות אלה ,יורדים לעולם אצילות שבתולדות .בעולמות אלה נבראו המאורות
הגדולים ,כולל השמש ,שהיא קליפת נגה של אבא ,שהוא הפתח ליציאת הזרע ,כפי שנאמר
בתהלים פרק י"ט" :ולשמש שם אוהל בהם ,והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגיבור לרוץ אורח".
השמש יוצא מחופתו בעולם אצילות כאשר על הכלי עדיין קיימת עורלה )פין זכרי ,עורלת ברית
מילה(.
בסיום התיקון תוסר העורלה והשמש תצא מהאוהל ,כפי שנאמר בישעיהו פרק ל' פסוק כ"ו:
"והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים".
השמש משמש כפתח של הכלי הזכרי )איבר ברית קודש( והאנרגיות היוצאות ממנו מסמלות את
תאי הזרע השונים החודרים לתוך הביצית שהיא עולמות התולדות.
בבניית העולמות הקב"ה משתמש בסמלים ועל כן נאמר בספר דברים פרק ל"ג פסוק ב'" :ה'
מסיני )רחם( בא וזרח משעיר )פתחי נידה( למו הופיע מהר פראן )הנרתיק שהוא המעבר לרחם(,
ואתה מרבבות קודש מימינו אש דת למו" .ה' בא מסיני ,שהיא עולמות הרחם ,ששם נמצא
הדי.אן.אי הנשי ,שהוא התורה הבאה מצד שמאל המצוין על ידי אש ,ובסוף התיקון תהיה בצד
ימין של הקב"ה כאות של חסד לאימא שכינה עליונה שהיא מלכת השבת והתורה לאחר שבניה
ובנותיה תוקנו ,שנאמר" :מימינו אש דת למו" .הר שעיר הוא עולמות פתחי הנידה בעולמות
תחתונים ,וכן בעולמות עליונים ,הנקראים עולמות השור ,שמתחתיו נמצא עולמות לבנת הספיר,
שהוא ההדום מתחת לרגלי ה' ,כנאמר בישעיהו פרק ס"ו" :השמים כסאי והארץ הדום רגלי".
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ה .גבורה :אלו הם עולמות הגוף שבעולמות אין סוף ונקראים גם עולם המלכות ,המציינים את קו
שמאל ,יש להבין שצד שמאל הוא צד מלכות האישה ,ויש בו  2קווים :א .עולמות צד שמאל של הפנים
והם צד הדינים והם עולמות שאותם מתקנים ראשונים בני ישראל ככהנים ,ומגיעים לעולמות המח
והעיניים ששם בני אפרים ,בנימין ,יהודה וראובן .באיזור האף השמאלי בני רעואל מבני עשו ואחיו
ומשפחתו ,אח"כ שאר בני שם ,ובצד שמאל של הפה ובתחתית הפה ,בני ישמעאל ובני קטורה.
ב .עולמות אלה מקבילים לעולמות הנרתיק שבגוף אימא שכינה עליונה ,והנקרא מדבר פארן .והקב"ה
מראה בסמלים חיבור שמים וארץ המראה את החיבור בעולמות תחתונים של עולמות הגבר )שמים(
ואישה )ארץ( .הממונה על עולם זה הוא המלאך גבריאל ,ועולם זה נקרא גם עולם הנשרים .המלאכים
בעולם זה גם כן בעלי שתי כנפיים ,ונקראים כרובים .בעולם זה יתרכזו כל הנשמות של שבטי שם לפני
עלייתן לעולמות הראש שבעולמות האין סוף ,והאחראי הממונה לכל הנשמות כולל עולם עשייה
שבעולמות התולדות הוא "המלאך גבריאל" .עולם זה מקביל לעולמות הנרתיק של אימא שכינה
עליונה הנקראים 'מדבר פארן' ,שהוא גם היום השני של בריאת העולם והנקרא גם עולם הנשר וסמלו
במרכבת יחזקאל הנביא הוא הנשר ,והואיל ובו יש הרבה דינים קשים .לכן ביום השני לא נאמר "כי
טוב" עד לאחר התיקון של עולמות אלה )תיקון עולמות החושך ,כנאמר ביום הראשון לבריאה,
בבראשית פרק א'" :ויבדל ה' בין האור ובין החושך" שזהו תיקון וטיהור עולמות הנרתיק .המלאך
גבריאל ממונה על מדבר פראן ,שהוא עולמות הנרתיק )מעבר לרחם( של אימא שכינה עליונה .וזאת על
מנת שקיום יחסי העריות יהיו בקדושה ויולידו נשמות קדושות ,והוא המשך לנאמר בתהלים פרק
י"ט" :ישיש כגיבור לרוץ אורח" ,כלומר כלי ברית הקודש העליון בתוך הנרתיק העליון הוא כגיבור
הכובש את עולמות התולדות כדי ליצור תולדות )עולם הגבורה ,ומציין את שליטת הגבר על עולמות
האישה כדי להוציא תולדות( ,ועל כן המלאך גבריאל נקרא המלאך הממונה על הגבורה ,המסמל את
צד שמאל ,שהוא גם אברי המין והתולדות של אימא שכינה עליונה בצמצומה ,שהם עולמות חוה
אמנו" .הופיע מהר פארן" ,שהוא אזור הנרתיק ,הנקרא עולם הנשר מעל עולמות השור שהוא עולם
הנרתיק ,וכניסתו לעולמות אלה ,דרך הכלי הזכרי כדי ליצור תולדות ,שהם אדם הראשון וחוה ובהם
כלולים כל נשמות בני ישראל ,שהם הנשמות הממונות בגוף אדם וחוה ,ולכן הם נקראים בנים ובנות
לקב"ה ,כנאמר לאדם וחוה שנולדו ביום השלישי ,כלומר נולדו בעולמות השור שהם פתחי נידה של
אימא שכינה עליונה ,ובעולם זה נבראו העצים והדשאים ,המציינים את עולמות הערווה העליונה,
כנאמר בספר דברים פרק כ פס' יט' :כי האדם עץ השדה' ,והמתקנים את עולמות אדם וחוה הם בני
ישראל שהם נשמות אדם וחוה ,כנאמר בישעיהו פרק סה פס' כב' :כִּ י-כִ ימֵ י הָ עֵ ץ י ְֵמי עַ ִמּי'  ,וכן נאמר
בדברים פרק ל"ג" :ואתה מרבבות קודש" ,וכן נאמר בספר במדבר פרק י' פסוק ל"ה –ל"ו" :ובנוחו
יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל" ,מכאן אנו רואים שבארון הברית נמצאים נשמות אדם וחוה שהן
נשמות רבבות אלפי ישראל .וכפי שנאמר בשירת דבורה )ספר שופטים פרק ה' פסוק ד'(" :ה' בצאתך
משעיר בצעדך משדה אדום )פתחי נידה( ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים" .זו יציאת
הקב"ה מאזור פתחי הנידה של אימא שכינה עליונה שבעולם השור ,שמתחתיו לבנת הספיר המסמלים
את חיבור שמים וארץ ,כשהשמים מסמלים את הקב"ה )זכר( והארץ מסמלת את אמא שכינה עליונה
)נקבה( ומפתחי הנידה יוצא העובר ,שהוא אדם וחוה מתוקנים בעולמות אצילות.
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ו .תפארת שבתפארת :זה עולם השור והנקרא בספר הזוהר גם עולם אדם קדמון והנקרא גם עולם
הכתר של עולמות התולדות והממונה על עולם זה הוא "המלאך אוריאל" וסמלו פר במרכבת יחזקאל
הנביא .זה גם עולם נשמת הצמחים והאילנות שנבראו ביום השלישי ,שנאמר" :כי האדם עץ השדה".
בבראשית פרק א' פס' י"א" :ויאמר ה' תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו
אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן" .ובבראשית פרק ב' פסוקים ד' – ט' נאמר" :וכל שיח השדה טרם
יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר השם ה' על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה
 ...ויצר ה' את האדם מן האדמה וייפח באפו נשמת חיים ויהי האדם נפש חיה ,ויטע ה' אלוקים גן
בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר ,ויצמח ה' אלוקים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב
למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע".
מכאן אנו רואים כי האדם הראשון שהוא הבכור נולד לפני עשב השדה והעצים ,אבל יציאתו כנשמה
לעולם אצילות היא דרך עולם השור ,שהוא העולם בו נבראו הצמחים ביום השלישי ,ועל כן נאמר
בספר דברים פרק כ' פס' י"ט" :כי האדם עץ השדה" .יעודו של האדם כבכור לשמור על הגן )שמירה
על פתחי נידה ,שזה שמירה מפני עריות ,שזה שמירה מפני כניסה לגן שלא בקדושה( ,כי מקום זה
נמצא בפתחי נידה של אימא שכינה עליונה שממנה נולד האדם הראשון )מכאן מובן מקור חובת
שמירת חוקי עריות בתורה ,כדי לתקן את כל העולמות( .האדם נוצר בעולם האריות שהוא גם עולם
הרחם של אימא שכינה עליונה ,שהוא היום הראשון של הבריאה.
ביום השלישי יצאה הנשמה לעולם יחידה שממנו מתחיל – עולם הנצח שהוא עולם תפארת
שבתפארת כאשר עולמות אינסוף ועולמות אבי"ע מחוברים ,עולם זה נקרא עולם השור.
בעולם זה שולטים בני ישראל על עולמות התולדות ,שהם עולמות אבי"ע ,ועל כן בנה שלמה  12פרים
הנושאים את המים המטהרים )ים הנחושת( 12 .הפרים כנגד  12שבטי ישראל שיגיעו לסיום בעולם
השור .ים הנחושת מראה שאנו בעולם עשייה ,המים המטהרים מסמלים את עולמות התורה ,שהם
עולמות השור ,הנשר והאריות .עולמות אלה הם עולמות הרחם של אימא שכינה עליונה ,ששם נמצאת
השליה עם העובר .המים שבשליה מ ֵגנים על העובר ,שהוא המלאך ישראל ,כפי שהמים מטהרים
ומגינים על הכהנים מאנרגיות שליליות ,כנאמר ביחזקאל פרק ל"ו" :וזרקתי עליכם מים טהורים
וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם" .בעולם השור מולך יוסף ,כנאמר בדברים
פרק ל"ג פס' י"ז" :בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו" .וכן נאמר בחלום יוסף )בראשית פרק ל"ז
פס' ט'( שהשמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לו .השמש והירח נולדו ביום הרביעי לבריאה,
שהוא עולם אצילות שבתולדות .מאורות אלה משתחווים ליוסף ,מכאן שיוסף נמצא בעולם אחד
מעליהם ,שהוא עולם השור ,הנקרא עולם תפארת שבתפארת שהוא עולם השור ,שבו נוצרו העצים
והדשאים.
עם ישראל ממונה על הנשמות של אדם וחוה בכל רמ"ח איבריהם ושס"ה גידיהם ,ועל כן נאמר בספר
דברים פרק כ'" :כי האדם עץ השדה" ובני ישראל הם נשמות אדם וחוה ולכן נאמר בישעיהו פרק ס"ה
פס' כ"ב" :כימי העץ ימי עמי" .בעולם התפארת שבתפארת )השור( ירדה נשמת האדם העליון,
הנקראת אדם וחוה אשתו לעולם אצילות ,לפני יצירת גוף האדם התחתון .מעולם מלכות זה ,מתחילה
תחיית המתים שבעולם אצילות .לידת המאורות נעשתה בעולמות תפארת שבעולם אצילות )בריאת
השמש( ובעולם מלכות אצילות )בריאת הירח( ומכתר עולם אצילות מתחיל עולם יחידה של עולם
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התולדות ,ואז מתחילים חיי עולם הנצח שמהם מטפסים לעולמות אין סוף ,וזאת לאחר שתיקן את
עולמות אבי"ע.
הנשמה מתחלקת לחמישה חלקים וכל חלק הוא כנגד עולם לפי הסדר הבא:
א .עולם הנפש = עולם עשייה.
ב.

עולם הרוח = עולם תפארת

ג.

עולם נשמה = עולם בינה.

ד.

עולם חיה = עולם אצילות .

ה .עולם יחידה = עולם השור או עולם אדם קדמון ומעלה בעולמות אין סוף .מעולם בינה
שבאצילות מתגלה הקב"ה ,שנאמר בספר ישעיהו הנביא )פרק כה פס' ט'(" :זה האלוקים אשר
קיווינו לו" .עד עולם זה נאמר" :ולא יראני האדם וחי" )ספר שמות פרשת "כי תשא"( .עולם
זה הוא הגבוה בעולמות התולדות ,ומעולם זה הנשמה ממשיכה לעולמות אין סוף .עולם זה
הוא המקשר בין עולמות התולדות לעולמות אין סוף והוא עולם פתחי נידה של אימא עליונה
)שכינה עליונה בצמצומה שהיא שכינה תחתונה( .ממקום זה יצא האדם לעולם אצילות
שבתולדות .עולם זה הוא גם היום השלישי לבריאה שבו נבראו העצים ,המסמל את עולמות
הערווה ,הנקראים עולם השור.
ז  .נצח :עולם אצילות שבתולדות .שורש האדם בעולמות התולדות .בעולם הכתר שבעולם זה ,הנקרא
כתר עולם אצילות ,ממונה המלאך רזיאל .זה המלאך ,שלפי המדרש בספר היצירה והזוהר ,העביר את
ספר החכמה וסודות היקום לאדם הראשון לאחר גירושו מגן העדן .הספר נקרא גם ספר החכמה
שניתן על ידי המלאך רזיאל והוא ספר אמיתי שהועלם לחלוטין כדי שסודות אלה לא יגיעו לבני האדם
שלא עלו לעולם תפארת מפני שלא חיו לפי התורה .ואין זה ספר המלאך רזיאל שנמצא בחנויות
הספרים.
מח הימני שבתולדות ,וגם עולם החיה .ממלכות עולם
עולם זה נקרא גם עולם אבא שבתולדות ,וגם ה ֹ
אצילות ,שהיא גם כתר לעולמות בינה ,יצאה חוה אמנו לעולמות התולדות .המלאך רפאל ממונה על
כל העולמות ,מעולמות מלכות שבעולם אצילות ומטה ,כדי לרפאנו מטומאתנו .כשהנשמה טמאה הגוף
חולה וכשהנשמה טהורה הגוף בריא .על ידי ריפוי אדם וחוה מחטא עץ הדעת ירפאו כל צאצאיהם שכן
שורש נשמות כל האדם ביקום הוא אדם וחוה .דבר זה חזה הנביא יחזקאל כשראה נהר יוצא מבית
המקדש ומרפא את כל השותה ממנו ,ובשני צידי הנחל עצים ובהם פֵ ירות המרפאים כל האוכל מהם.
)ראה גם ביואל פרק ד' פס' י"ח ,שנאמר" :ומעיין מבית ה' יצא והשקה את נחל השטים" ,וכן בזכריה
פרק י"ד פס' ח' ,שנאמר" :והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חציים אל הים הקדמוני
וחציים אל הים האחרון בקיץ ובחורף יהיה"( .בעולם מלכות שבעולם אצילות יסתיים תיקונו של
המלאך רפאל ותתחיל תחיית המתים ,כפי שנאמר בדניאל פרק י"ב" :ורבים מישני אדמת עפר יקיצו,
אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם" עד לסיום גלגוליהם ותיקונם ,כי בסופו של התהליך כל
הנשמות צריכות להיות טהורות.
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בעולם זה השאיר חנוך בן ירד את גופו ,המשיך משם לעולמות אין סוף בלי הגוף והפך להיות המלאך
הבכיר הנקרא "המלאך מטטרון" .המלאך מטטרון הוא תיקון של המלאך מיכאל ,שהוא נשמת האדם
הראשון .חנוך בן ירד תיקן את האדם הראשון ,שהוא המלאך מיכאל ,ששורשו בעולם הנשמה
שבעולמות התפארת שבעולמות אין סוף שהם עולמות האף" .המלאך מטטרון" הוא המלאך הראשון
המתוקן ללא כנפיים .אחרי תיקון המלאך מיכאל ,תיקן המלאך מטטרון את עולמות הבינה והחכמה
בעולמות אין סוף .לכן הפך ,בציווי ה' ,למלאך הפנים והממונה על כל העולמות שבעולמות אין סוף
ובעולמות אבי"ע .תיקון זה של המלאך מטטרון מאפשר לכל הנשמות ,בבוא הזמן ,לתקן את עולמות
אדם עליון ,כי בלי תיקון זה אי אפשר לתקן את עולמות עשייה ותפארת שבעולמות אבי"ע .
המלאך מטטרון נקרא גם המלאך הממונה על עולמות כבוד ה' ונקרא גם רוח ה' המתוקן שיכול
לברוא עולמות ,ועיבורו בגופו של משיח בן דוד ובמשיח דוד ,וכן באבותינו אברהם ,יצחק ויעקב ,יוסף,
משה ,אהרון ,דוד וכו' .שורש כל האבות הוא באדם וחוה ,כי גם נשמת חוה אמנו נמצאת בעולם
מלכות שבעולם אצילות שבתולדות וגם בעולמות אין סוף ובעולמות מלכות שבאצילות שבעולמות אין
סוף .חוה אמנו היא מלאכית עליונה ללא כנפיים הנקראת אישה עליונה ,וזה יהיה לאחר תיקון כל
הגאולות.
עולם אצילות נקרא גם עולם חי מדבר בעולם התולדות ,ועולם זה הוא היום הרביעי שבבריאה שבו
נבראו המאורות .זה עולם אדם תחתון שהממונה הוא ה"מלאך רפאל" וסמלו אדם תחתון שבמרכבת
יחזקאל .עולם זה הוא צד מזרח בארבע רוחות השמים ומשקף את עולם הכהנים ,כנאמר בספר
במדבר פרק ג פס' לח :וְ הַ ֹחנִים לִ פְ נֵי הַ ִמּ ְשׁכָּן ֵק ְדמָ ה )=מזרח( לִ פְ נֵי אֹהֶ ל-מוֹעֵ ד ִמזְ ָרחָ ה מ ֶֹשׁה וְ אַהֲ רֹן וּבָ נָיו,
שׁ ְֹמ ִרים ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,לְ ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ,בְּ נֵי י ְִשׂ ָר ֵאל; וְ הַ זָּ ר הַ ָקּ ֵרב ,יוּמָ ת ,וממנו גם מגיע הקב"ה לעולמות
תחתונים ,כנאמר ביחזקאל פרק מ"ד פס' א' – ג'" :ויאמר אלי ה' השער הזה סגור יהיה לא יפתח
ואיש לא יבוא בו כי ה' אלוקי ישראל בא פה והוא סגור" ,שהוא שער המזרח.
ח .הוד :עולם בינה שבעולמות התולדות .זהו עולם הנשמות שבעולם התולדות ועולם זה הוא סיום
התיקון של עולמות תפארת ומלכות שאליו נפלנו בעקבות חטא אדם וחוה .הוא גם תחילת התיקון של
עולמות עליונים יותר .כל עוד שעולם זה אינו מתוקן אי אפשר לתקן את שאר העולמות העליונים.
הנשמה מחולקת לחמישה חלקים )ראה לעיל( .הנשמה נמצאת בגוף האדם בעולם הנפש ומתקנת את
גוף האדם בעולמות הנפש ,עולמות הרוח ,הנשמה והחיה .שורש נשמת רובו של עם ישראל נמצא
בעולם התולדות ,החל מעולם החכמה שבעולמות הבינה שבתולדות ועד עולם הכתר שבעולמות
אצילות שבתולדות ,שהן גם הנשמות אדם וחוה ,בניהם ,בנותיהם ,נח ,שם ,האבות ,הנביאים ,כהנים
גדולים ,מלכים וכו' .כל אלה הן נשמות גבוהות וכוללות מעולמות הנשמה שבעולמות האצילות ועד
כתר שבעולמות אצילות והם שרי רבבות ואלפים וכו' .גם שורשו של האדם הראשון נמצא בעולמות
הכתר שבעולמות אצילות שתולדות .עולמות אלה הם גם עולמות הכהנים ,לפני ירידתם לעולמות
הנפש והרוח שבעולמות התולדות .יש לשמור על קדושת הכהנים ,כי הם נשמות מלאכים גבוהים
מאוד ובגופיהם מתעברים הכרובים או שרפים שהם מלאכים עליונים ,לאחר הזדככות הגוף ,ולכן
הכהנים אסורים במגע עם מתים ובתי קברות וכד' המציינים את עולמות השאול .רוב הכהנים יורדים
לעולמות תפארת .שורשם של כהנים אלה ,שבעולמות התולדות ,הם בעולמות אצילות שבתולדות ,אך
שורשיהם הראשונים הם עולם האריות שבעולמות אין סוף .כאשר נולד תינוק יש בו את שלושת
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העולמות :נפש ,רוח ונשמה שאותם עליו לתקן ,וכנגד עולמות אלה שנמצאים בגופו ,כך הוא מתקן את
שלושת עולמות התולדות של נפש ,רוח ונשמה )עשייה ,תפארת ובינה( .נשמות הכהנים ,ששורשם
בעולמות אצילות ,לפני ירידתם לעולם התפארת שבתולדות נשמותיהן ממתינות בעולמות מלכות
ותפארת שבעולמות בינה ,וכן כל נשמה יהודית שסיימה את תיקון הנפש ,רוח ונשמה הופכת לכהן או
כוהנת לשם תיקון עולמות בינה ואצילות ,כי עם ישראל הם הכהנים בנשמות של אדם וחוה ,ושורשם
בעולמות המֹח והעיניים והאף שבנשמת האדם הראשון )רק הנשמות שיצאו ממצרים בגופם יכולות
לתקן את תיקון הנפש ,רוח ונשמה ,ולכן כל נשמות העמים תהיינה מחויבות לרדת למצרים כעבדים
ולהשתחרר ממנה( .המלאך ישראל ,נברא בעולם עשייה ,כדי שבני ישראל יוכלו לצאת ממצרים )וכן כל
נשמות העולם ,בבוא הזמן( .במלאך ישראל מעוברות כל נשמות עם ישראל והעולם כולו ,כמו בזמן
לידה ,יציאת העובר מפתחי הנידה מתחילה בראש ,ששם נמצאות נשמות בני ישראל ,ועל כן יצאו
הנשמות הנמצאות במצח ,בעיניים ובאף ,ואחרי כן יצאו כל שאר חלקי גופו של העובר ,שהן הנשמות
האחרונות של העולם כולו .המצרים ,שהם מבני חם ,הן הנשמות האחרונות שיצאו ,כי הן נשמות של
פתחי נידה ,ועל כן נאמר ביחזקאל פרק כ"ט פס' ט' – ט"ז" :ועריה בתוך ערים מחורבות תהיינה
שממה ארבעים שנה" .ארבעים שנה הם תיקון עולמות תפארת ומלכות בעולמות הנפש שבעולם
עשייה ,שהם מלכות מצרים ,וכנגד  40יום של טומאת יולדת .כל יום מייצג את עולמות התיקון של
עולמות פתחי הנידה )מיצרים = מצרים( ,וכן נאמר ביואל פרק ד' פס' י"ט" :מצרים לשממה תהיה
ואדום למדבר שממה" ,כי גם אדום מסמלת את עולמות הערווה שבפתחי הנידה ,מכיוון שאדום לא
ירדה למצרים ,כאחיו ישראל .ועל כן ירש את הר שעיר ,שהוא עולמות פתחי הנידה .עשו הוא הזרע
שהיה אמור להיכנס למצרים יחד עם בני ישראל ולהגיע לעולמות הרחם ,כדי לצאת בהמשך ביציאת
העובר ישראל ,שנמצא עדיין בפתחי הנידה ,כדי להמשיך להוציא את ראשו )בני שם( ואחר כך גופו )בני
יפת( ,שהממונים עליהם הם בני עשו .ואחר כך יצאו נשמות בני חם שהם באזורי המין והרגלים,
והממונים עליהם הם בני ישמעאל )הגר( ובני מדיין )קטורה(.
אין אנו נכנסים כעת לעולם הגלגולים ומורכבותם ,אך נאמר שכאן ,בעולם הנשמות ,ממתינות גם
האמהות לסיום תיקון בניהם ובנותיהם .את העדר מובילה רחל אמנו הנקראת "רועה" כך מצאה
יעקב על פי הבאר רועה את צאן לבן אביה .בעולם הרוחני הכוונה לצאן הקב"ה ,כי השם "לבן" משקף
אור חסדים שבעולמות החכמה שבעולמות התולדות והאין סוף .הרועה הוא גם משה רבנו ,הנקרא גם
רעיא מהימנא ,והוא גלגלולו של יוסף הצדיק ,בן רחל ,הנקרא גם משיח בן דוד וגם משיח דוד בגאולות
האחרונות .לכן משה ,יוסף ,דוד ורחל אמנו לא נקברו במערת המכפלה כי הם צריכים להוביל את
בניהם ובנותיהם לעולמות עליונים.
משה הוא גלגולו של יוסף והמשכו של יעקב אבינו ,שנאמר" :ויעקב אהב את יוסף מכל אחיו" כי הוא
שורש נשמתו ,כי בן זקונים הוא לו ,כלומר רוח יעקב אבינו ורוח יוסף אחד הם .עולמות התפארת
מתרכזים ביסוד ,הנקרא יסוד יוסף הצדיק ,שהוא אות ברית קודש ,ומשם יורד למלכות )נקבה( ,כדי
להוציא תולדות של כל נשמות אדם וחוה .יוסף הוא משורש המלאך מיכאל )אדם הראשון( כדי
להוציא תולדות לעולמות התפארת והמלכות .היחס בין בנימין ויעקב הוא שורשם המשותף במלכות,
שאמר יהודה ליוסף במצרים" :ונפשו קשורה בנפשו" .אבל שורש נשמת בנימין חופפת גם לאחיו יוסף,
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אך נמוכה במעט מיוסף ,והם נמצאים בעולמות מלכות הכתר שבעולמות התפארת ,לכן קראה רחל
המשקפת את עולמות המלכות לבנה בן אוני  ,שהוא בן המלכות .יעקב קרא לו בנימין ,והעלה אותו
לדרגה רוחנית גבוהה יותר ,ישר לעולם הכתר שבעולמות תפארת ,כי ראה את שורש נשמתו בעולמות
הכתר שבעולמות התפארת ,ומקומו במלכות של עולמות הכתר שבעולם תפארת.
לכן קרא לו "בן ימין" ,כלומר יד ימין של יוסף אבינו הבכור שהוא נשמת האדם הראשון ויד ימינו
הוא אחיו בנימין ,כי הוא צריך להשמיד את העמלקים לפני הגאולה .בנימין הופיע כגלגול של שאול
המלך לפני בואו של דוד המלך )יוסף( ושלמה המלך )יוסף( ,מכאן משיח בן דוד ביחד עם מלכות דוד
מולכים עד עולמות עשייה ,תפארת ובינה ,ועל חלק מעולמות בינה העליונים ,ואח"כ מגיע דוד המלך
כמשיח ,ומעולם אצילות ומעלה דוד עובר ממעמד מלך למעמד נשיא ,והמלך ,שהוא הקב"ה ,מתגלה
והמלך דוד הופך לנשיא .זה עיקר חזונו של יחזקאל הנביא בפרק ל"ז ,וכן חזונו של הנביא ישעיהו
פרק כה פס' ט :וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּאִ ,הנֵּה אֱ קינוּ זֶ ה ִקוִּ ינוּ ל ֹו וְ יו ִֹשׁיעֵ נוּ; זֶ ה ה' ִקוִּ ינוּ ל ֹו ,נָגִ ילָה וְ נ ְִשׂ ְמחָ ה
ִבּישׁוּעָ ת ֹו.
מעולמות הנשר ומעלה יעובר במשיח דוד המלאך מטטרון באופן סופי ,כי דוד המלך יהיה כלי למלאך
מטטרון שהוא גמר תיקון נשמת המלאך מיכאל .עולם ההוד הוא היום החמישי לבריאת העולם ,ובו
מתחילים האופנים במרכבת יחזקאל ,ובו נמצאים ממלכת הכהנים שירדו מעולמות אצילות ובינה
לעולמות התפארת שבעולם התפארת ,ועולמות ההוד כדי להגן על עולמות תפארת ועשייה שבעולמות
עשייה .עולם זה נקרא גם עולם החי ועולם זה הוא צד מערב המשקף מלכות עולם הנשמה ,ומעולם זה
נפלו אדם וחוה לעולמות נמוכים יותר.
ט .יסוד :אלה הם עולמות תפארת שבתולדות וגם עולם הרוח ,ונקרא גם עולם הנבואה של עולמות
המלכות של אנשים רוחניים ונקרא גם רוח הקודש .הנביאים רואים מעולמות גבוהים יותר מעולמות
התפארת ויכולים להגיע גם לעולמות הגבוהים בעולמות אין סוף ,על פי גודל נשמתו הכוללת של
הנביא )=מס' נשמות שאחראי עליהן הנביא ,שר אלפים ,רבבות וכו'( .עולם זה נקרא גם עולם הצומח
והוא צד צפון בארבע רוחות השמים .עולם זה מחולק לשישה עולמות ,לפי מרכבת מגן דוד:
חסד :צד ימין בגוף האדם ויד ימין
גבורה :צד שמאל בגוף האדם ויד שמאל
תפארת :הגוף עצמו
נצח :צד ימין שוק ימין
הוד :צד שמאל שוק שמאל
יסוד :אות ברית קודש .כל הכוחות משישה עולמות אלה מתרכזים באות ברית קודש ,הנקרא יסוד,
ומשם יורדים אל הנקבה הנקראת מלכות ,ומעבירים לה את הכוח של עולמות עליונים דרך הזרע ,כי
הזרע הוא חותמת עולם התפארת בעולם המלכות שבגוף האישה ,ולכן אסור לאישה לנאוף כי חותמות
זרות בגופה גורמות לקצר בנשמתה ,וכדי לטהר את הנשמה תצטרך לעבור יסורים רבים) ,כנאמר
בספר משלי פרק ז( ,וכו' .מלבד שהאישה התאלמנה או התגרשה ,ולכן נישואיה מחדש לא יגרמו לקצר
בגופה.
עולם היסוד נקרא גם צדיק יסוד עולם .אדם שמגיע עם גופו לעולם התפארת נקרא "קדוש" ,כפי
שאמר הנביא ישעיהו בפרק ס"ב פס' י"ב" :וקראו להם עם הקודש גאולי ה'" .עדיין לא עלינו עם הגוף
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לעולמות אלה ,אבל מידי פעם הגיעו הנשמות המטאפיזיות לעולמות אלה ,ובודדים הגיעו לעולמות
גבוהים יותר ,כמו הנביאים או כהנים קדושים או מלכים וכו' ,כפי שנאמר בשיר השירים" :אל גינת
באבֵּ י הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרימונים" )פרק ו' פס' י"א(' ,הפרחה הגפן'
אגוז ירדתי לראות ִ
מסמל את העוברים ,הילדים ,הנוער והנשים בזמן תיקונם בעולם הנפש ,הרוח והבינה' .הנצו
הרימונים' הן אותן נשמות שתיקנו את עולמות אבי"ע ,וכן חלקים מעולמות אין סוף ,הרימונים
מסמלים את הרקות שבכל עולם.
כאשר בני ישראל ,בגאולת בן דוד בעולם תפארת ,יעלו עם גופם לעולם זה לא יהיה עם או אדם שיוכלו
לפגוע בהם .מעולם זה המתחיל בגאולת בן דוד בני ישראל יעלו לעולם תפארת ,ולכן הם השולטים
בעולם ומתקנים עולמות במעשיהם ובתפילותיהם כדי להעלות את כל העולם לעולם זה .התיקון יעשה
בתפילותיהם ,שנאמר "הקול קול יעקב" ,ובהעלאת הקורבנות בבית המקדש ,והקטרת הקטורת
להשמדת כל מלאכי הטומאה .עולם זה הוא גם תיקון בני האדם עד היותם קדושים וגם ראשית
מלכות הכוהנים ,שנאמר "ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים" ) שמות פרק י"ט פס' ו' ( ,והדבר כתוב
בספר יחזקאל )פרק מ"ה( ,לגבי הקרבת הקורבנות ע"י מלך המשיח שהינו גם כהן גדול ,כי מעולם
תפארת מתחילה ממלכת הכוהנים שבסופו של התהליך כל בני ישראל יוולדו כוהנים במשפחות
הכהונה והלווים ,כאשר הכוהנים מייצגים את עולמות התפארת ,והלווים מייצגים את עולמות
המלכות שבתפארת .עולם המלכות :הנציגים הקודמים היו הבכורות של פטר רחם האחראים על
עולמות המלכות ,ולכן היו כלים להתעברות של מלאכי קודשה וטומאה ,לפי מעשי בני האדם ,ולכן
היה חשוב ליעקב אבינו לקנות את הבכורה כדי שיוכל לתקן את עולמות המלכות .כאשר נעלה לעולם
התפארת הכהנים יתרבו מאוד ,ועד הגיעם לעולם בינה ואצילות ,כל בני ישראל יהיו כהנים .כלומר,
בני ישראל של היום מעולם מלכות התפארת ,הנקראת מלכות בן דוד ,יביאו יותר בנות והכהנים
ולויים יביאו יותר בנים .עד לסיום עולם תפארת ,שבעולמות התולדות ,יהיו כמעט כל שבטי ישראל
כהנים ולווים .ובסיום עולם בינה ,כשהמשיח הוא דוד המלך ,יהיו כל בני ישראל כהנים וללא מחנה
לווים ,כי מחנה זה יעבור לבני עשו ,כנאמר בברכת יצחק לעשו בבראשית פרק כז פס' לט-מַ :ויַּעַ ן
וּמ ַטּל הַ ָשּׁמַ ִיםֵ ,מעָ ל .מ וְ עַ ל-חַ ְר ְבִּ ת ְחיֶה,
יִהיֶה מו ָֹשׁבֶ ִ ,
אָרץְ ,
ֹאמר אֵ לָיוִ :הנֵּה ִמ ְשׁמַ נֵּי הָ ֶ
יִצחָ ק אָבִ יו ,וַ יּ ֶ
ְ
אָחיַ תּ ֲעבֹד; וְ הָ יָה ַכּאֲ ֶשׁר ָתּ ִריד ,וּפָ ַר ְק ָתּ עֻלּ ֹו ֵמעַ ל צַ ֶ
וְ אֶ תִ -
וָּאר . כלומר עד מלכות עולם הכתר שבעולם
תפארת יעבוד עשו את אחיו יעקב .מעולם זה עשו וצאצאיו מתבגרים ומבינים את יעודם ועולים
במקביל בעולמות ,ומעולם הנשמה שבבינה הם מקבלים את המלכות מבני ישראל והופכים ללויים
ובני ישראל לכהנים הממונים על הלויים .בעלייה לעולמות אצילות ואין סוף מתחילת עולם הנצח
יהיה כל העולם כהנים כי נשמת האדם הראשון היא נשמת המלאך מיכאל ,כהן גדול .וזה מה שכתוב
בספר יחזקאל פרק מ"ה לגבי הקורבנות שיקריב מלך המשיח ,כי מעולם התפארת מתחילה ממלכת
הכהנים והלווים ,כאשר הכהנים מייצגים את עולמות תפארת שבתפארת והלווים את המלכות
שבעולם תפארת ,ומכאן תשלוט מלכות דוד כמלכים וככהנים גדולים )החל מעולם תפארת( .זו הסיבה
שמשה רבנו היה כהן גדול וגם מלך כי משה רבנו הוא גלגול של האדם הראשון הבא לתקן חלק מגופו
את עולמות הרגליים ואזורי המין ,ואילו יהושע בן נון היה מלך בעולם המלכות )עשייה( אילו היה
בעולם תפארת ,הוא היה חייב להיות כהן גדול.
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כלומר אם בני ישראל היו מצליחים לעלות לעולם תפארת במדבר ,אז אלעזר הכהן היה מלך ולא
יהושע בן נון ,כי יהושע היה צריך להיות כהן .לכן גם דוד המלך ,בעולם עשייה ,בא משבט יהודה ולא
משבט הכהנים .כך גם שאול המלך .דוד המלך ,שאול המלך ויהונתן הם מאותו שורש של הנפש
והרוח ,לכן נאמר בספר שמואל "ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד" .דוד המלך הוא גלגולו של משה רבנו
ביחד עם שלמה המלך בעולם עשייה ,ועל כן כאשר יחזרו דוד המלך ושלמה המלך כמשיחים להעלאת
הגוף לעולם גבוה יותר )כמו אליהו הנביא וחנוך בן ירד( ,משיח בן דוד )שלמה המלך( יהיה כהן וכן כל
המשיחים המייצגים חלקים מסוימים מגוף אדם וחוה לשם תיקונם .אדם הראשון היה כהן גדול
שהוא נשמת מיכאל המלאך ,כי כל מלאכי עליון הם כהנים במקדש העליון ,ואנו ,בני ישראל
משורשיהם )אנו צמצומם של המלאכים בעולמות התולדות ,ועלינו להגיע לדרגת מלאכי עליון לאחר
התיקון הסופי ככהנים(.
בניו של משה רבנו ,גרשום ואליעזר ,היו לווים ולא כהנים משום שציפורה המדיינית ,אשת משה ,היא
גיורת .כהן גדול או כהן הדיוט שנישא לגיורת בתולה חייב לפרוש מאשתו ובניו אינם כהנים אלא
יורדים לדרגת לווים ,וזו הלכה מסיני ,כלומר יורדים מעולם תפארת לעולם מלכות שבתפארת מקום
נשמת הלווים לפני עליית בני ישראל לעולם זה.
כלומר האישה היהודיה צריכה להיות משבט שם ,אבל אם היא משבט יפת או חם ,נשמות הילודים
יורדות לעולמות עשייה )עולם הנפש( של בני שבט שם ,כלומר נשמות התולדות יורדות מתחת לדרגת
היהודים בעולמות התפארת שבעולמות עשייה ,אבל הם בדרגת יהודים בעולמות מלכות הנפש הגבוהה
מעט מעבד עברי ,כלומר הוא מתחיל את תיקונו בעולמות נמוכים יותר מילוד יהודי ששני הוריו משבט
שם .מקרה דומה זהו ישמעאל שבניו מותרים לבוא בקהל ישראל ,לאחר גיור ,כי גם בניו ירדו
לעולמות הנפש ,ושורשם בעולם הפה בעולמות אינסוף )שורשם =מלאכים שהם שרפים וגם כרובים(,
מח ,העיניים ואזור האף הימני ,ואילו רעואל ,בנו של עשו כיהודי,
ואילו העם היהודי נמצא בעולמות ה ֹ
כי עשו לקח את בת ישמעאל בתולדות ממנה ירדו לעולם האף שבצד השמאלי ,שהוא מתחת לעולם
המלכות של עם ישראל ,ואילו עשו ,שורשו בעולמות המלכות של יעקב ,כשהממונה על עולמות
המלכות הוא יעקב אבינו ובנו יוסף )לכן בפגישת יעקב ועשו יוסף עמד לפני אמו רחל כדי להגן עליה
מפני עשו( וגלגולו של יוסף הם משה ,דוד ושלמה וכדומה .ולכן בני עשו מצד רעואל בנו ובני ישמעאל
צריכים ברית מילה וגיור ,לעומתם האישה היהודיה והגבר הנוכרי אסורים כי הילוד הוא שורש נשמת
הגבר  ,ככתוב בבראשית פרק ל"ד פס' ז'" :ויתעצבו האנשים ויחר להם מאוד כי נבלה עשה בישראל
לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה" .זו הלכה מסיני שכשגבר לא יהודי ,שאינו מתגייר ,בועל בת יעקב
)= עולם עשייה( הוא הורס לבת יעקב זו גם את עולם הנפש וגם את עולם התפארת )= נבלה עשה
בישראל .ישראל = עולם תפארת( .ולכן ,אותה יהודיה ,שהיא בת יעקב ,צריכה לעבור  7הזיות בשמן
כמו בצרעת או במשיחת כהן גדול ,וכן לאחר מכן לעבור טבילה מחדש )בטבילה הזו  7פעמים( ,ולימוד
הלכות של נושא אישות כי הרסה את הכלי שלה ע"י זרע של אדם נוכרי ,הלכה מסיני .וגם ילדיה
חייבים בגיור .כל הסברי ההלכות מסיני ִנתנו לי על ידי הגבורה בבית הספר של הנביאים ,בעולמות אין
סוף ,שלשם עלתה נשמתי .שם למדתי מהמלאכים העליונים ,והקב"ה הוא המורה הראשי ביחד עם
אימא שכינה עליונה ואימא שכינה כנסת ישראל .כמו כן קיבלתי ,ואני כותב את כל החומר ופירושי
התנ"ך כפי שקיבלתי מאבי הקב"ה ואמי שכינה עליונה ואימא שכינה כנסת ישראל ומהמלאכים
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מטטרון ,מיכאל ,גבריאל ,פליאל ,פניאל ,אוריאל ,נוריאל ,רפאל ,רזיאל וישראל ,שהיא שכינה כנסת
ישראל בעולמות עשייה ,תפארת ובינה שבעולמות התולדות ועד לעולמות אין סוף ,שבו למדתי .למדתי
מהאבות משה רבנו ,אהרון ,אליהו הנביא ,יחזקאל הנביא ושמואל הנביא ,ובתחילת דרכי גם מרבי
עקיבא ומרבי שמעון בר יוחאי ,ורבי מאיר בעל הנס כי נשמותיהם ללא עורלות לאחר שעזבו את הגוף
ולומדים עד היום את מחשבת הבריאה בעולמות עליונים עד למקום שכל נשמה מגיעה אליו ,לדוגמה
אם הנשמה הגיעה לעולם נצח שבעולם תפארת היא תקבל את לימודיה עד לשם ,וכן גם בעולמות
למעלה כדי שתוכל לרדת ולתקן שנית עד לסיום התיקונים בעולמות אבי"ע ,כך שחומר הלימוד
הראשוני שקיבלתי היה בלימוד התנ"ך כשנלמד בעולמות תפארת ומלכות שבעולמות התולדות
)מלכות שד-י( ,חלק מלימוד זה היה שונה ממה שלימדו בחייהם כי בעולמות עליונים לומדים את
התורה כפי שקיבל משה רבנו בהר סיני כולל תושב"ע ופירושי התנ"ך שבכתב לפי מחשבת הבריאה,
ולא כפי מחשבת האדם ,שחלק לא מבוטל של הלכות אינן כמחשבת הבריאה שקיבל משה רבנו בסיני,
וחלקן גובל בעבודה זרה ויש לשנותם במהירות כי הם יוצרים מלאכי טומאה החוסמים את חיבור
שמים וארץ ,ולכן יש להקריב קרבנות על הלכות לא נכונות ,כנאמר בספר יחזקאל פרק מה פס' יח-כ:
וּמפֶּ ִתי; וְ כִ פַּ ְר ֶתּם ,אֶ ת-הַ בָּ יִ ת" .איש שוגה = זהו רב שנתן
שׁגֶה ִ
"  . . .כ וְ כֵן ַתּע ֲֶשׂה בְּ ִשׁ ְבעָ ה בַ ח ֶֹדשׁ ,מֵ ִאישׁ ֹ
הלכות שאינן נכונות .פתי = רב אחר שהסכים עם קודמו ללא בדיקה ,כנאמר במשלי" :פתי מאמין
לכל דבר" ,וכנאמר במלאכי פרק ג' 'זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתיו בחורב' .כי משה רבנו
והנביאים ודוד המלך לימדו את מחשבת הבריאה ,כפי שהיא כתובה בשמים ,ועל כן יש להיזהר מאוד
בנושא זה.
ומכאן אני חוזר ומסביר ,כפי שהסברתי למעלה ,מדוע פרש משה רבנו מציפורה אשתו על כך תמהו
מרים אחותו ואחיו אהרון .זו הסיבה שילדי אהרון ,הנשוי לאלישבע משבט יהודה ,היו כשרים
לכהונה .לכן נאמר בספר במדבר פרק ג' פס' ל"ח" :והחונים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד
מזרחה משה אהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת".
המזרח משקף את עולם החי המדבר שהוא עולמות הכהנים ועל כן משה ,אהרון ובניו נמצאים בצד
מזרח שמשקף את עולמות הכהנים ,ועל כן בספר יחזקאל פרק מ"ח מפסוק ל"א אנו רואים את
תוצאות העיר כי שבטי בנימין יוסף ודן נמצאים בצד מזרח ,וזאת לאחר שכל עם ישראל יהיו כהנים
והם יהיו הכהנים הבכירים )מלבד שבט לוי יהיו שבטי בנימין יוסף ודן כמנהיגי העם המלמדים את
עם ישראל והעולם כולו את התורה(.
אנו רואים את ההקשר בין צד מזרח ובין הכהנים כדלקמן :שכינה במערב ,משקפת את גן עדן )פתחי
נידה עליונים( .בספר בראשית ,מוציא הקב"ה את האדם ,שהוא תינוק ,לאחר חטאו ,מחוץ לגן עדן
בצד מזרח .המציין את האדם הראשון הוא כהן גדול ,בן האלוקים ואמו שכינה עליונה ,מלכת השבת
והתורה .ביחזקאל פרק מ"ד נאמר שהשער המזרחי שבמקדש יהיה נעול כי הקב"ה )הכהן הראשי
והמלך( יעבור דרכו ,ובשער זה יוכל בנו המשיח ,המשקף את האדם הראשון ,לאכול לחם .המקדש
משקף את עולמות פתחי נידה והתולדות ,ובארון הברית שבמקדש שוכנת נשמת אדם הראשון וחוה
המתוקנים )רחם = קודש קודשים( .לכן ,צד מזרח משקף את מקום הכהנים )עולם חי מדבר( .וכן אנו
רואים בספר במדבר את משכנם של משה ,אהרון ובניו בצד מזרח.
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בספר בראשית פרק ג' פס' י"ד -ט"ו נאמר" :ואיבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה הוא
ישופך ראש ואתה תשופינו עקב" ,כלומר האיבה תשרור בין חוה וצאצאיה ,והנחש וצאצאיו ,ולא
נאמר כך לגבי אדם .משום שהנחשים והזוחלים הם כלים למלאכי טומאה ,והאדם הראשון לא נכלל
באיבה זו .האדם הראשון הוא המשיח בכל העולמות ובכל הגאולות שיבואו עלינו לטובה כי בכל
גאולה אנו מתקנים חלק מנשמת האדם ,ומכאן נח ,שם ,עבר ,אברהם אבינו ,יצחק אבינו ויעקוב
אבינו ,יוסף ומשה וכו' שכולם גלגולו של אדם ראשון ,יש להם הכוח להשמיד במהירות כל מלאך
טומאה ,כשהם בקדושה .זו הסיבה שאומר המדרש )עם לועז( על משה רבנו שבמותו הוא שומר על
המלאך דומא שנוצר מחטא העגל בבעל פעור ,שהוא המלאך שנברא מחילול כבוד ה' בחטא העגל,
למלאך זה נוספו כוחות מחטא המרגלים ומחטא בעל פעור ,ועל כן משכנו של מלאך זה נמצא בבעל
פעור ונפשו של משה רבנו שומרת על המלאך לבל יקטרג וישמיד את עם ישראל בגין מעשיהם בהמשך
הדורות ,עד לגאולת בן דוד )השואה היא אחת מהקטרוגים של מלאך זה( .משיח בן דוד ,בזמן הגאולה,
ישמיד מלאך זה ,אך הוא צריך את אישורו של הקב"ה לכך )שום מלאך או אדם אינם יכולים להשמיד
מלאך שנוצר מחילול כבודו של הקב"ה ,אלא רק באישור הקב"ה ,כי רק הוא יכול לוותר על המעשה
שנעשה לחילול כבודו ,כנאמר בשמות פרק לב פס' לד :וְ עַ ָתּה לֵ נְחֵ ה אֶ ת-הָ עָ םֶ ,אל אֲ ֶשׁרִ -דּבַּ ְר ִתּי לָ--
ִהנֵּה מַ לְ אָכִ יֵ ,ילֵ לְ פָ נֶי ;וּבְ יוֹם פָּ ְק ִדי ,וּפָ ַק ְד ִתּי ֲעלֵהֶ ם חַ ָטּאתָ ם ,ועל גודלם של מלאכי חבלה אלה שנוצרו
מחרון אף ה' אומר משה רבנו בספר דברים פרק ט פס יט :כִּ י ָיג ְֹר ִתּיִ ,מפְּ נֵי הָ אַף וְ הַ חֵ מָ ה ,אֲ ֶשׁר ָקצַ ף ה'
ֲעלֵיכֶ ם ,לְ הַ ְשׁ ִמיד אֶ ְתכֶ ם ,ומכאן אנו רואים ששני מלאכים אלה יכולים להשמיד את עם ישראל ,ועל ידי
כך את העולם כולו .שמו של מלאך זה בעולמות עליונים הוא דומא ,כשמו של דומה ,אחד מהממונים
על עולמות השאול ,כי היפוך שמו של דומא הוא אדום ,המשקף דינים קשים בצד שמאל )פורענויות
וחוליים רעים( ,וזו הדרך לתיקון האישה )חוה אמנו( וצאצאיה )כל העולם כולו(.
כאשר בני ישראל נמצאים ,אפילו ברוחם ולא בגופם ,בעולם תפארת אין עמי העולם והעמלקים ,שהם
צבאות מלאכי הטומאה והעמלקים לסוגיהם ,יכולים לשלוט בבני ישראל .כל צבאות העולם העובדים
עבודה זרה וגילוי עריות שלא בקדושה הם כלים למלאכי הטומאה שהם מצבאותיו של נחש ,תנין,
רהב ,נחש בריח ונחש עקלתון וכו' ,שנאמר בספר בראשית פרק ג' לאדם על הנחש "אתה תשופינו
ראש" וזה כאשר בני האדם נמצאים בעולם תפארת ,אפילו ברוח ולא בגוף" ,והוא ישופך עקב" כאשר
האדם נמצא בעולם עשייה שהיא מלכות הנחש ,לאחר התיקון יחזור לצפון .צבאות הנחש והתנין
משקפים צד דרום שהוא אזור התולדות )אזור המין והרגלים( בגוף האישה בעולם הנפש בד"כ לא
בקדושה ,ובאזור אות הברית אצל גברים עם עורלה שאינם שומרים על קדושת הנישואין או גילוי
עריות ,ומקומם בעולמות עליונים הוא שביל החלב ,הנקרא גם פתחי נידה של אימא עליונה בזמן
שהיא בטומאה ,ומכאן אנו למדים שכל איזורי הערווה הם משכנם של מלאכי הטומאה בעיקר
בעולמות הנשים ,שחלק מעולמות אלה הם שביל החלב ,כלומר בזמן לידת נשמות אדם וחוה )שעדיין
לא תוקנו( .אימא עליונה היא בנידה לאחר הולדת הבן )אדם ראשון( שממנו יצאה חוה .האישה
)השכינה( ,בזמן לידת בן ,היא טמאה  7ימים .לגבי השכינה 7 ,ימים אלה ,בעולמות תחתונים ,הם
 7,000שנה ,המשקפים את הירידה של הנשמה בשבעה עולמות ,כנאמר בתהילים פרק צ' 'כי אלף שנים
בעיניך כיום אתמול' ,כפי שהעולם נברא בשבעה ימים ,שזו ירידת הנשמה לעולמות נמוכים עד
לכניסתה לגוף האדם ,בעולמות תחתונים .את העולמות האלה צריכים לתקן עד למקום יצירתה של
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הנשמה בעולמות עליונים .ועל כן ,הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים ,רק לאחר
טהרה של  7ימים ,כנגד  7ימי התיקון של לידת תינוק זכר וכנגד  7ימי הבריאה ,שהם תיקון גאולות,
שהם  7עולמות הגאולות לידת אדם הראשון מעולמות הנשמה בעולמות האריות שבעולמות אינסוף
ועד לעולם עשייה ,שהם עולמות התיקון .כפי שאמר משה לאהרון ובניו )ספר ויקרא פרקים ח' – ט'(
לאחר שהוקדשו ככהנים" :ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת ה'
ולא תמותו" ,וכן נאמר בפרק ט'" :ויהי ביום השמיני" ,כלומר לאחר טהרה ולימוד התורה  7ימים,
כפי שעושה כהן גדול לפני יום הכיפורים ,ולפני כניסה לקודש הקודשים .כבוד ה' מתגלה בכניסה
לקודש הקודשים לכהן הגדול האמיתי ,מבני צדוק )ולא כפי שקנו הכהנים את הכהונה הגדולה
מהגויים בבית שני( .כפי שאמר משה רבנו לאהרון ובניו ,בפסוק ו'" :ויאמר משה זה הדבר אשר ציוה
ה' תעשו ,וירא אליכם כבוד ה'" ,ומכאן מתחילים קורבנות יום הכיפורים והמשכו ,כפי שניתן בויקרא
פרק ט"ז ,פרשת אחרי מות .כאשר אימא עליונה בטומאה ,עולמות התולדות טמאים ,ועל כן בעולמות
אלה יכולים לשכון מלאכי הטומאה )שאול ,כף הקלע ,וכו' ששם מקומם( .בגאולת בן דוד ודוד המלך
יושמדו מלאכי טומאה אלה ,שהם תיקון עולמות עשייה ,תפארת ,בינה ואצילות.
טיהור עולמות אלה הוא שמירת אות ברית קודש ושמירת התורה לכל דקדוקיה ,ולכן תיקון עולם זה
נקרא "צדיק יסוד עולם" והממונה הוא יוסף הצדיק שנמנע ממשכב עם אשת איש )אשתו של פוטיפר,
שר הטבחים של פרעה מלך מצרים( ,אישה מצרית רמת מעלה זו מייצגת את עולמות מלכות הטומאה
הקיימים בשבט חם )= ניאוף ועריות שלא בקדושה( ששורש נשמותיהם בעולמות המין ,ששם נשמות
התנינים הממונים על עולמות הנרתיק של עולמות האישה ,וזה תיקון עולם עשייה ,שאותם קלקלו בני
האלוקים בשכבם עם בנות האדם )בראשית פרק ו'( ,לכן מטה אהרון הפך לתנין המציין את נשמות
המצרים בעולמות הנרתיק שבעולמות המלכות ,ומטה משה הפך לנחש המציין את עולם היסוד
שבעולם תפארת ,ומציין גם את הנחש לפני החטא המציין את עולם בינה ואצילות.
מקומם של נשמות שבט חם ,בגוף האדם הראשון ,הוא בעולמות התחתונים באזור המין והרגליים,
שנקראים גם עולמות המלכות )עולם עשייה .כאשר יבוטל עולם עשייה תהיה המלכות שבעולם
התפארת כעולם המלכות( .לכן ,כדי לתקן עולמות אלה )נשמות שבט חם( נשא אברהם אבינו את הגר
לאישה ,שהיא נסיכה מצרית המשקפת את מלכות עולם המין )מצרים וכן כל נשמות מצרים כלולות
בה( ,וכן נשא את קטורה ,משבט כוש ,שהיא נסיכה משבט כוש )נכדתו של נמרוד מלך בבל ובִ תו של
אליעזר דמשק ,הממונה על ביתו של אברהם אבינו( ,לתיקון עולמות הרגלים שהם עולמות תפארת
שבעולם מלכות עשייה ,הנושאים את גוף האדם וחוה )וכל נשמות בני כוש ,שהם עולמות הרגלים של
אדם וחוה ,כלולות בה(.
עולם התפארת הוא היום השישי לבריאה ובו נולד האדם הגשמי לאחר החטא .האדם הרוחני נברא
ביום הראשון ויצא לעולמות אבי"ע ביום השלישי ,שבו נבראו העצים והשיחים ,ולכן נאמר בספר
דברים פרק כ 'כי האדם עץ השדה' ,וכן נאמר בישעיהו פרק סה פס' כב" :כימי העץ ימי עמי" ,הנקרא
גם עולם תפארת שבתפארת ,עולם זה נקרא עולם השור )עולם אדם קדמון( ,ונקרא גם עולם תפארת,
כאשר עולמות התולדות ועולמות האינסוף מחוברים .מלכות היסוד היא השבת ביום השביעי .
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י .מלכות :נקרא גם עולם עשייה ועולם הנפש .אל עולם זה ירדנו בעקבות המבול ועל ידי כך ירדנו
מעולמות כתר שבעולמות התפארת ,שהוא גם מלכות עולם בינה ,במלכות עולם בינה זה שנות חיי
האדם הם מ  1000ועד  4,000שנה ,כפי שנאמר בתהלים פרק צ'" :כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול
ואשמורה בלילה" .אלף השנים של עולמות כף הרגל של אימא שכינה עליונה ,משקפים  1,000עולמות
כשכל עולם משקף שנה .בני האלוקים ששכבו עם בנות האדם יצרו נשמות מעוותות ,מפלצות כגון,
רפאים ,נפילים ,עמלקים ,אימים ,זמזומים וכדו' .אותן מפלצות )מלאכי טומאה( התעברו בבני אדם
משבט קין ,שמהם הם נוצרו )שבט קין ירד לעולם מלכות שבתפארת עקב רצח הבל( .נשמות טמאות
אלה השתלטו על בני האדם על ידי כישופים ,ובכך שיעבדו את בני האדם אליהם כעבדים .ועל כן יצרו
עיוותים בעולמות עליונים וכדי לתקן עיוותים אלה החליט הקב"ה לתקן עולם זה על ידי בניית עולם
חדש שהוא עולם עשייה ורק לאחר תיקונו של עולם עשייה נחזור למקורנו שהוא מלכות עולם תפארת
)גאולת בן דוד(.
תיקונו של עולם עשייה זה הוא  120שנה )בראשית פרק ו'( ,כשהתיקון נעשה על ידי גוף האדם הנמצא
בעולם הזה ,ובו יתוקנו חלקי הנשמה בדרגות נפש ,רוח ונשמה .תיקון זה יעשה בעולם עשייה ,כשבנפש
או ברוח שבעולם עשייה יש  40עולמות שצריך לתקן בכל אחד מהם ,והם כנגד  4רוחות השמים
שבעולם עשייה ,וכל אחד מהם בנוי מ 10-עולמות )ספירות( כך שבעולם הנפש שבעולם עשייה תיקונו
 40שנה ,ובעולם הרוח שבעולם עשייה תיקונו  40שנה ,ותיקון עולם הבינה שבעולם עשייה הוא גם 40
שנה ,סה"כ הנשמה צריכה לעבור בתיקונים  120שנה כנגד  120עולמות שהוא התיקון בעולם עשייה.
כל אחד מהעולמות הגדולים כגון עולם עשייה ,תפארת וכו' בנוי מאלף עולמות שבכל עולם שאותו
צריך לטהר ,בכל אחד מ 1000-עולמות בנוי מ 50-עולמות ,כנאמר בספר דברים פרק ז' פס' ט :וְ י ַָדעְ ָתּ,
כִּ י-ה' אֱ קי הוּא הָ אֱ קים :הָ ֵאל ,הַ נֶּאֱ מָ ן--שֹׁמֵ ר הַ בְּ ִרית וְ הַ חֶ ֶסד לְ אֹהֲ בָ יו וּלְ שׁ ְֹמ ֵרי ִמצוות ָיוְ ,ל ֶאלֶף דּוֹר.
האדם יכול לתקן בגלגול אחד את כל עולמות עשייה ,תפארת ובינה שבעולמות עליונים .מעבר
לעולמות אלה הגיעו נביאים ובני נביאים ,מלכים וכהנים ששמרו את תורת ה'.
עולם עשייה נקרא גם עולם הדומם ,והוא צד דרום בארבע רוחות השמים .לאדם ,לחוה ולצאצאיהם
היו שתי נפילות לעולמות נמוכים יותר:
 .1חטא האכילה מעץ הדעת של אדם וחוה שהוריד אותם מעולמות בינה לעולמות תפארת.
 .2חטאם של המלאכים ששכבו עם בנות קין והרסו את עולמות המין והתולדות .בנפילה זו ירדו בני
האדם ,על פי דיבורו של הקב"ה ,לעולם עשייה הנקרא עולם הנפש שהוא גם עולם החיות שנאמר
יתי ִא ְתּכֶם ,וְ אֶ ת-זַ ְר ֲע ֶכם,
לאחר המבול ,כנאמר בבראשית פרק ט פס' א-יז :וַ אֲ נִיִ ,ה ְננִי מֵ ִקים ֶאת-בְּ ִר ִ
אָרץ ִא ְתּכֶ ם; ִמכֹּל י ְֹצאֵ י
וּבכָל-חַ יַּת הָ ֶ
אַחֲ ֵריכֶ ם .י וְ אֵ ת כָּל-נֶפֶ שׁ הַ חַ יָּה אֲ ֶשׁר ִא ְתּ ֶכם ,בָּ עוֹף בַּ בְּ הֵ ָמה ְ
אָרץ .הירידה לעולם עשייה נוצרה אחרי המבול ,והיא הירידה בדרגה הנמוכה
הַ ֵתּבָ ה ,לְ כֹל חַ יַּת הָ ֶ
ביותר )אין כאן הכוונה לנפש חיה של עולם אצילות בתולדות אלא לעולם החיות הגשמי ,שחיות
אלה הצטמצמו וירדו בעולמות לעולם תפארת לאחר חטא עץ הדעת .לאחר המבול ירדו לעולם
עשייה יחד עם בני האדם ,ואלה הם כל הנשמות והכלים שהיו בתיבת נח(.
הקב"ה :נמצא בכל העולמות מלבד עולמות התולדות שנאמר" :השמים כיסאי והארץ הדום רגלי"
)ישעיהו פרק ס"ו( .כדי לחבר שמים וארץ הקב"ה צריך להוריד את ההדום ,שהוא לבנת הספיר )שמות
פרק כ"ד( ,מרגליו ,שהם עולמות הכתר שבעולם אצילות בכל עולם כזה יש מיליוני גלקסיות וכוכבים
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החוסמים את האנרגיה העצומה המגיעה מעולמות אין סוף כי אחרת העולם היה נשרף ,מקום זה
מציין את בלוטת התריס הנמצאת בצוואר והמאזן את הגוף .בהורדת ההדום מגיעות רגלי ה' לעולם
בינה שסימלה עץ הזית ,שנאמר" :ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים" )זכריה פרק י"ד פס' ד'(.
הקב"ה כתב בתנ"ך את מחשבת הבריאה בצורת סמלים שונים שאותם אבאר בהמשך על פי פרושים
שקיבלתי על ספר בראשית ועד דברי הימים בע"ה.
הקב"ה נמצא בבריאה בעולמות השונים בצמצום של אנרגיות ,בכל עולם יש נשמות עם אנרגיה
מסוימת .ואם הקב"ה או מלאך עליון יורד לעולמות תחתונים ללא צמצום באנרגיות שלו גורם
לנשמות הנמצאות בעולמות אלה להישרף או להישמד ועל כן האדם הראשון יהיה נכה בנשמתו וחסר
איברים שהן נשמות שהושמדו .לכן על הנשמות וניצוצות הנשמה להיזהר מאד כשהקב"ה או מלאך
עליון יורדים )מלאך עליון = צמצום של הקב"ה בעולם מסוים ,למשל המלאך מיכאל הוא צמצום של
הקב"ה בעולמות האריות שבעולמות אינסוף( .כאשר הקב"ה צמצם עצמו לעולמות נמוכים ,ויש בו את
החסימה המקסימאלית ,וכדי שהנשמות לא יפגעו צמצם עצמו עד לעולם השור שהוא כתר עולם
התולדות ,לכן אמר הקב"ה למשה )שמות פרשת כי תישא( "ולא יראני האדם וחי" ,ומכאן הוא מתגלה
לאדם בחלום או בחיזיון ,כפי שנאמר בפרשת בהעלותך בספר במדבר פרק יב ,ולכן עד שלא יתוקנו
עולמות התולדות ,מעולם עשייה עד עולם השור )שהם ארבעת חלקי הנשמה ,נר"ן  +עולם החיה( לא
נוכל לראות את הקב"ה ,כפי שנאמר בישעיהו פרק כ"ה" :זה ה' אשר קיווינו לו" .וכן נאמר בישעיהו
ירוּשׁ ִ ַלם ,וְ ֶנגֶד זְ ֵקנָיו,
ָ
פרק כד פס' כג :וְ חָ פְ ָרה הַ לְּ בָ נָה ,וּבו ָֹשׁה הַ חַ מָּ ה :כִּ י-מָ לַ ה' ְצבָ אוֹתְ ,בּהַ ר ִציּוֹן וּבִ
כָּבוֹד ,השמש והירח נוצרו ביום הרביעי לבריאה ,שהוא עולם הנצח )כאשר עולמות אינסוף והתולדות
מחוברים ,ועולם הנצח הוא עולם אצילות( .השמש מציינת את עולם תפארת שבעולם אצילות,
ומציינת את עולם האיבר הזכרי שבעולם זה .הירח מציין את עולם מלכות בעולם אצילות ומציין את
עולמות הנקבה שבעולם זה ,ובו תהיה תחיית המתים .לכן לאחר שנתקן עולמות אלה ,ונעלה לעולמות
הנשמה שבעולם האצילות שהוא עולם מעל השמש ,יתגלה לנו כבודו של ה' בצמצום שירד מעולמות
האינסוף ורגליו נמצאות על לבנת הספיר המקבילות לעולם מלכות השור ,ולכן בגלל אורו של הקב"ה
בצמצום – אור השמש מחוויר .השמש והירח מקבלים את אורם מהקב"ה ,ולכן ויהיה אורו כאור 7
הימים ,ומכיוון שהשמש מאירה על הירח ,והירח קרוב מאוד לכדור הארץ  -הירח יהיה 'איומה
כנגדלות' ,לכן בעולמות התולדות הקב"ה מתגלה לנשמות הגבוהות ,כמו משה רבנו ,הנביאים ,כהנים
גדולים ,מלכים וכדומה ,התגלות זו נעשית בצמצום הנקרא רוח ה' )המלאך מיכאל או מטטרון(.
מעולמות הכתר שבעולמות אין סוף ועד רגליו שבעולם השור והמשכו ברגליה של אימא שכינה עליונה
שהוא צד שמאל של אבינו הקב"ה שזה צד הדינים .כי אימא שכינה עליונה נמצאת בטומאת נידה
לאחר הולדת בנה אדם ובתה חוה וטיהורה לאחר  7,000שנה .כל יום מימי הבריאה כנגד  1,000שנה,
שהם  1,000עולמות בכל עולם .כל עולם מסמל יום בשנה ,כנאמר בתהלים פרק צ' פס' ד" :כי אלף
שנים בעיניך כיום אתמול" ,כך הרגל של אימא שכינה עליונה עומדות בעולם בינה שבעולמות
התולדות ,שהיה אמור להיות עולם ראשית התיקונים ,אך בגלל חטא אדם וחוה ירדנו לעולמות
נמוכים יותר.
בנם של הקב"ה והשכינה העליונה הוא אדם הראשון שגופו מתחיל מעולמות אצילות ועד עולם
תפארת ונשמתו מתחילה בעולם תפארת שבעולם אינסוף שהוא עולם האריות כנאמר בבראשית פרק
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א'' :ורוח אלוקים מרחפת על פני המים' ,שהוא עולם המקביל לעולמות הרחם של אימא שכינה
עליונה ,מעולם מלכות שבאצילות ועד עולם מלכות שבעולמות תפארת .עולמות עשייה נוצרו בגלל
חטא המלאכים שמרדו בקב"ה ושכבו עם בנות האדם ,ועל ידי כך נוצרו מפלצות ,שהם מלאכי
טומאה ,רפאים ,נפילים ,זמזומים ,אימים ,עמלקים וכו' ,ובעולם עשייה מציינים זאת נשמות
הממזרים לפי דרגת העולמות שלהם מקומם בעולמות הערווה ,ולכן כאשר נאמר בספר דברים
כי בני עשו וכן בני לוט המואבים והעמונים ירשו את אותן נשמות של נפילים ,מראה הדבר
שנשמותיהם בעולמות הערווה ב 10-הספירות שלהם מאוכלסים ע"י ממזרים בדרגות שונות ,ועל כן
עלינו לתקן את עולמות התולדות שקלקלו ועיוותו מלאכים אלה .בבוא הזמן ,כאשר הנשמות יעלו
לעולם בינה ,עולם עשייה יתבטל .כאשר נגיע לשורש נשמתנו בעולמות העיניים ,שבעולמות אין סוף,
הנקראים גם עולם אדם עליון ,ויתוקנו גם עולמות החכמה ועולמות הכתר שבעולמות אין סוף ,ששם
נמצא כיסאו של הקב"ה ,הנקרא גם כבוד ה' )יחזקאל א'( ,בסוף תהליך הגאולות ותיקוני העולמות,
יהיו עולמות התולדות ועולמות אין סוף שהם עולמות של אימא שכינה כנסת ישראל ,הנקראת אדם
וחוה מתוקנים בכל העולמות.
הקב"ה שולט מכיסא הכבוד בעולמות אלה על הנשמות ,הנקראים בני האלוקים ,ומקומם בעולמות
הכתר שבעולם תפארת .הקב"ה נמצא לרוב בעולמות שלו ושל אימא עליונה מעבר לעולמות אין סוף.
אחרי הסברים אלה נוכל לבאר את המשכן והמקדש.
עולמות המלכות ,שהם עולמות אבי"ע שבעולמות התולדות ,נקראים גם עולמות החיה הגשמית
שנאמר והיה האדם לנפש חיה .בימי בריאת העולמות ,נפש חיה ,היא עולם החיה שהוא עולם אצילות
שבעולמות אבי"ע שבעולמות התולדות ,ועד לעולם האריות שבעולמות אינסוף ,ולכן נאמר והיה
האדם לנפש חיה.
עולמות הראש בעולמות אין סוף נקראים עולם אבא ואימא ועולמות הגוף ,הנקרא עולמות האריות,
הנשר ועולם השור ,האריות ועולם השור ,נקראים עולם הגוף ,יש להבין כי היקום בנוי בצורת ראש
וצוואר וחלק מעמוד השדרה המתחיל מעולמות גזע המח ,ולכן בתחילת יצירת עובר ברחם אמו
המוחות ועמוד השדרה נוצרים ראשונים ,ובכל עולם הראש שהוא היקום האוניברסלי בנוי מחלקים
שונים שבכל אחד מהם ממונה מלאך עליון ראשי שהוא מלאך של הקב"ה והם גם שריו ,לדוגמה:
המלאך מיכאל ממונה על עולמות העיניים ומוחון של העיניים ,המתרגם את שדה הראייה .המלאך
גבריאל ממונה על עולמות השמע והאף ,המלאך פליאל ממונה על צד ימין של האף והלחי ,המלאך
פניאל על צד שמאל של האף והלחי ,המלאך אוריאל על עולם הפה יחד עם המלאך נוריאל הנמצא בצד
שמאל גם הוא )את ההסבר המלא ב"ה אמסור בפירוש לספר בראשית( .יש להבין כי סדר מלאכים זה
בנוי על כל היקום כפי שצוין ברישא ,אבל בכל מלאך ממונה כזה המתקן חלקים שונים ביקום זה
נבראו העולמות לפי גוף האדם בצלם אלוקים ,כלומר אם המלאך הממונה על העיניים של היקום הוא
המלאך מיכאל שהוא נשמת האדם הראשון ,עולמות אלה בנויים בצורת גוף אדם ,כלומר על כדור
הארץ בנוי בצורת גוף אדם שהוא תיקון עולמות העיניים ,וכל נשמה בו כולל העופות ,החיות ,השרפים
והדגים ,הצומח והאדמה הם חלק מנשמת האדם ,ועל כן אומר משה רבנו בספר דברים פרק לב פס' א
אָרץִ ,א ְמ ֵרי-פִ י .גם השמים וגם הארץ הם חלק מנשמת עולמות
הַ אֲ זִ ינוּ הַ ָשּׁמַ יִם ,וַ אֲ ַדבֵּ ָרה; וְ ִת ְשׁמַ ע הָ ֶ
האדם .ועולם התולדות נקרא עולם המין שבו נוצרות התולדות .עולם עשייה הוא העולם הגשמי
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שאליו ירדו גם החיות וגם האדם וכל נשמות העולם ,כולל האדם והחיות שהיו בתיבת נח .עולם זה
נברא לאחר שבני האלוקים שכבו עם בנות האדם והיה צריך לתקן את עולמות המין שנטמאו.
הרגליים נושאות את גוף האדם כפי שעולם עשייה נושא את כל העולמות ,ולכן בעקבות חטא
המלאכים היה צורך לתקן את עולמות המין והרגלים שלשם ירדו העולם כולו .ולפי נבואת נח ,על
שבט שם לתקן עולמות אלה של המין והרגלים ,ששם נשמות בני חם ,ועל כן האדון הממונה על נשמות
אלה הם בני שבט שם ,וכדי לתקן עולמות אלה נשא אברהם אבינו )בכיר שבט שם( את הגר ,שהיא
נסיכה מצרית )בכירת המלכות של שבט חם( לאישה ואת קטורה ,שהיא נסיכת שבט כוש ,נכדת נמרוד
מלך שנער ובבל )בבל=הנשמות בעולם התפארת של בני שבט חם( ,בתו של אליעזר דמשק בעולם
עשייה )אליעזר דמשק היה אב הבית של אברהם אבינו(.
בספר בראשית פרק ח' פס' ו' כתוב" :וישלח את העורב ויצא יצוא ושוב עד יבֹשת המים מעל הארץ".
כלומר העורב חג בארץ ,ושב לתיבה .העורב משקף את עולם המלכות בעולם עשייה )עורב מלשון 'ערב'
ולילה ,המציינים דינים ומלכות( ,והיונה משקפת את עולם תפארת )יונה=אותיות י'+ו'+נ' מהשם
'ינון' שהוא אחד משמות ה' ,וכן גם המשיח המתוקן בכל גאולות אבי"ע( .כלומר הירידה לעולם
מלכות היא לשם תיקון עולמות המין והרגלים של הזכר והנקבה ,ששניהם חטאו ,ועל ידי כך לתקן את
העיוותים שנעשו בעולמות עליונים ע"י אותם בני אלוקים שמרדו ב-ה' כפי שאדם וחוה באכילה מעץ
הדעת עיוותו את כל העולמות.
כיום עולם עשייה הוא מרכז התולדות כי רוב בני האדם בעולם זה עדיין לא תוקנו .עולם זה מלא
ביצרים ותאוות והעורלות בו מרובות .יש בו לב עורלות כנגד לב נתיבי חכמה.
בעולם זה מתרבים מלאכי הטומאה עקב מעשיהם של בני האדם .ההשתחררות מעולם זה בנפש
האדם נקרא יציאת מצרים ,ולכן כאשר בני העולם ,בתורם ,יצטרכו לרדת מצרימה ולצאת משם כדי
להשתחרר מעולמות פתחי הנידה של האישה הטמאה ,הנקראת גם מיצרים והמשקפים המשך יציאת
העובר והנשמות ,שהוא המלאך ישראל בעולם עשייה מתוך המיצרים )המלאך ישראל בעולם עשייה
הוא תיקון מטאפיסי של עולם עשייה ובלעדיו אי אפשר לתקן את עולם עשייה( .מלכות זו נקראת גם
מצרים ולכן נאמר לפרעה" :שלח את בני בכורי ,כי הבן הבכור של מצרים צריך לצאת מהמיצרים
אחרון מכל העמים ולא הראשון )בני ישראל הם הראשונים( ,כפי שרצה פרעה .מלך מצרים הוא בעצם
כלי למלאך הממונה על פתחי הנידה )נחש ותנין( ומשמש אחד האופנים בתוך המרכבה )ראה מרכבת
יחזקאל המשקפת את מיקומם של כל נשמות העולם( ,ולכן נאמר בספר יחזקאל פרק כ"ט פסוקים י'
– ט"ז :שמצרים תהיה שממה  40שנה 40 .שנה משקפות  40עולמות כנגד לידת בן זכר .בעולם עשייה,
אשה שיולדת בן זכר טמאה  40יום כנגד תיקון  40עולמות )כאשר  7ימים הם לידת בן זכר ,המסמלים

את בריאת אדם וחוה ,במשך  7ימי הבריאה ושאר  33הימים הם עולמות הליבון ,ובתקופה זו אין
לקיים עם האישה יחסי אישות במשך כל תקופת הליבון גם בלידת תינוק זכר וגם
בלידה תינוק נקבה ,וזו הלכה מסיני .תקופת הליבון היא התקופה שבה האישה עולה מעולמות
השאול ועד לעולם הזה ,תקופה זו מוגדרת כעולם של בית קברות מטאפיזי  .ליבון עולם הנקבה
מתחיל בעולמות המלכות שבעולמות השאול והליבון של לידת הזכר מתחיל מעולם התפארת שבעולם
השאול ,וכל אחד בנוי מ 4-רוחות השמים של כל צד כזה בנוי מ 10-עולמות )ספירות( .וזאת עד להגעה
לעולם בינה )לא כולל עולם בינה( שבעולם אינסוף ,מצב דומה ליולדת נראה בתיקון העולמות,
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ומציינים  40עולמות כנגד  40ימים של הליבון שתיקונם  40שנה בעולמות עליונים ,כלומר כל יום של
יולדת משקף שנה וכל שנה משקפת תיקון עולם ,עד לסיום תיקון  40עולמות ,המציינים את  4רוחות
השמים שהם  4מלכויות ,וכל אחד מהם בנוי מ 10-ספירות ,בני ישראל היו במדבר  40שנה ,ובעקבות
חטא העגל וחטא המרגלים נפל העובר ,הנקרא מלאך ישראל )המטאפיזי( בעולם תפארת ,ועל כן
עולמות השכינה היו טמאים כמו יולדת שהפילה את ולדה .זמן טיהור עולמות אלה הוא  40שנה ,ולכן
בני ישראל טיהרו את עולמות התולדות שבעולם עשייה במשך  40שנה .כך גם יהיה כשיוולד החלק
האחרון של המלאך ישראל בעולם מלכות שבתפארת ,שהוא מצרים לאחר שגם הם יתוקנו .מצרים
נמצאת בעולם הערווה ופתחי נידה שבעולם עשייה ,ועל כן נשמות המצרים הן האחרונות שצריכות
לצאת משם לאחר שכל העמים יצאו ממצרים ,כמו שעובר יוצא מרחם אמו ,קודם הראש ואחר כך
שאר חלקי הגוף .בני חם הם עבדים לשבטי שם ושבטי יפת )נבואת נח( ועל כן נאמר ביחזקאל פרק
כ"ט פסוקים י"ד – ט"ו" :ויהיו הם ממלכה שפלה מן הממלכות תהיה שפלה ולא תתנשא עוד על
גויים" ,וכדי להראות את נשמות מצרים כחלק מהעובר של אדם וחוה )מלאך ישראל( של חלק
מהתולדות ,נאמר בישעיהו פרק י"ט נאמר" :עמי מצרים ואשור יד ימיני וישראל נחלתי" .השחרור
מעבדות ,כלומר השחרור מעורלת עולם הנפש ,היא יציאת מצרים ,ולכן כל היוצא מארץ מצרים חייב
לאכול אוכל כשר ,כי באוכל טמא או טריפה ,מעובר מלאך טומאה או נשמה שחטאה ביחד עם מלאך
הטומאה שיצרה והמעובר בה עד שנשמה זו תתקן את תיקונה בגלגוליה השונים ,ולכן אנו כעם קדוש
אסור שיתעברו בנו מלאכי טומאה המגולגלים בחיות ,מלאכי הטומאה המעוברים בחיות הטמאות
ובחיות הקדושות שהן בטריפה ,ולכן יש להיזהר מאוד וצריכים להיטהר על ידי טבילה ,רחיצת
הבגדים והחלפתם ובוא השמש )לאחר שקיעת השמש( רק בשקיעת השמש האדם טהור ,לאחר שעשה
את כל המצווה עליו בטהרה ,והאוכל ממנו משקץ את נפשו ,כי מלאך טומאה זה מעובר בנשמתו ,כפי
שכתוב בספר ויקרא פרק כ' פסוק כ"ה" :והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא
לטהור ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמוש האדמה אשר הבדלתי לכם
לטמא"( .כל העמים שיצאו ממצרים יקבלו את התורה שנאמר" :כי מציון תצא תורה ודבר ה'
מירושלים" .והם יהיו כיהודים בעולמות נמוכים יותר בגוף האדם וחוה ,ולא בעולם המח והעיניים
כפי שנמצאות נשמות בני ישראל .נשמות העמים יוצאות מעולמות אלה של פתחי הנידה ,של האישה
הטמאה ,ונכנסות כזרע אל תוך עולמות הרחם של האישה הקדושה ,הנקראת גם מלכות עולם
תפארת .כל זה יקרה בסיום עולם עשייה כשעולם עשייה ימחק )עולם עשייה משקף לידת נפש עובר,
כשעולמות אימא עליונה ותחתונה בטומאה( .ומעולם זה ֵיצאו התולדות טהורים להמשך תיקון
העולמות וכולם שומרים את התורה שנאמר "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" .כאשר כל בני
האדם יעלו לעולמות התולדות שבקדושה ,הנקראים מלכות עולם תפארת ,כל עם יהיה במקומו
כאיבריו של האדם הראשון ,שהוא גם כהן גדול )כי האדם הוא שורשו המטאפיסי של המלאך מיכאל
שהינו כהן גדול ושר ישראל( ,ולכן אם שורשו של עם מסוים נמצא באיבר הנקרא כבד ,למשל ,לא יכול
עם זה ,שהוא נשמות בעולם הכבד ,לכבוש אדמה ששייכת לנשמות בעולמות הכליות ,וכו' .העם
האחרון ש ֵיצא ממצרים היא מצרים עצמה ,ולכן נאמר ע"י הנביא ישעיהו בפרק י"ט ובנביא יחזקאל
בפרק כ"ט ,ובנביא יואל פרק ד' ,שמצרים תהיה שממה ארבעים שנה ,כנגד ארבעים יום של יולדת,
כשכל יום משקף שנה ומשקף עולם כנגד ארבעים עולמות הטומאה שאותם צריך לטהר.

41

 ©www.tora-mishamayim.orgפירוש המשכן/
הרב המקובל יצחק בן ויקטור ומרים הכהן

מצרים תהפוך למדבר )מדבר בהיפוך אותיות = דם-רב( ,המשקף את טומאת האישה בנידתה ,שהיא
נידת יולדת היולדת זכר .ולכן ,בני ישראל ,שחטאו בחטא העגל ובחטא המרגלים ובחטא בעל פעור,
ובשאר החטאים ,היו במדבר ארבעים שנה כנגד הפלת העובר של היולדת ,שהיא אימא שכינה עליונה.
העובר שנפל היה המלאך ישראל בעולמות תפארת שהוא תיקון אדם וחוה בעולמות תפארת .אילו לא
היה חטא העגל וחטא המרגלים ,אז המלאך ישראל היה נולד בזמן שלמה המלך ,כמשיח בן דוד ,בזמן
בניית בית המקדש הראשון לאחר  480מיציאת מצרים )מלכים א' פרק ו'( ,כשכל שנה משקפת
בגימטרייה "מח"  10 Xעולמות .וזאת משום שהמח הוא שורש של חלק מבני ישראל בכל עולם .לפני
בואו של משיח בן דוד שהוא נשמת יוסף הצדיק וגם נשמת משה רבנו ודוד ושלמה המלכים יגיע משיח
בן יוסף מרחל אימנו )שאול המלך ,מלך כנגד שעבוד מלכויות( כדי להשמיד את העמלקים .את זה לא
עשה שאול המלך כי בני ישראל היו עדיין טמאים מעבודה זרה לפני ששמואל הנביא החזירם בתשובה,
הרשימו של עבודה זרה זו עדיין היה בעם ישראל ,והם שהכשילו את שאול המלך מלהשמיד את
העמלקים ,ועל כן היה חייב להגיע מלך אחר )דוד המלך ושלמה( כדי להתחיל מחדש לטהר את בני
ישראל ואת העולמות ,ועל כן הם באו משבט יהודה ,שהם אותיות הויה בארבע עולמות עשייה
בתולדות .על ידי שמות הויה משבט יהודה ניתן לתקן את נשמות בני ישראל .מלכות דוד תחזור שוב
להיות כהנים ,כי בני ישראל יהפכו לכהנים ,ועל כן בתחילה יהיו ראשיהם כהנים ,כפי שקרה בבית שני
)שמסמל את עולמות התפארת שבעשיה ,ובו היתה תחילת מלכות הכהנים שבשיאה ניתנה הכהונה
והמלוכה לחשמונאים( ובעולמות התפארת ,מלכות דוד תהיה כהנים ,כנאמר ביחזקאל פרק מ"ה על
המשיח המקריב את הקורבנות ,ככהן ,וכן בזכריה פרק ו' ,פס' ט – ט"ו" :ולקחת כסף וזהב ועשית
עטרות ושמת בראש יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול" ,עטרות אלה הן עטרת מלוכה ועטרת כהן גדול
בבוא זמן גאולת בית שלישי .וכן נאמר בירמיהו פרק ל פס' ט" :וְ עָ ְבדוּ ,אֵ ת ה' אֱ קיהֶ ם ,וְ אֵ ת ָדּוִ ד
אָקים לָהֶ ם" .לפני גאולת בית שלישי יוולד המלאך ישראל שהוא נשמת המלאך מיכאל
מַ לְ כָּ ם ,אֲ ֶשׁר ִ
בעולם זה ,ומלאך זה יוולד מחדש בבוא משיח בן דוד ,לאחר שיטהר את עולמות הרחם והמֵ צָ רים
ליציאת המלאך ישראל ,ואז יושלם תיקון אדם וחוה בעולמות תפארת ,בצורה מטאפיסית .ומשיח בן
דוד יקבל את תפקידו להשלטת שלטון הקב"ה מאימא שכינה עליונה ומאימא שכינה כנסת ישראל
שהם נשמת האדם וחוה וכל העולמות שלהם )ראה פתיחת אליהו הנביא( .כאשר מלאך זה יוולד,
תהיינה כלולות בו כל הנשמות של אדם וחוה המתוקנים ,ולכן יש בו הכח להעלות את הנשמות
הטמאות מעולם עשייה ולטהרן .עולמות עשייה ימחקו כאשר כל העולם יתקנו את עולמות הבינה ,ואז
סמל העולם ,יציאת מצרים ,ימחק והפסח לא יתקיים יותר ,כנאמר בירמיהו פרק לא פס' לא-לה :א
יקי בְ י ָָדם ,לְ הו ִֹציאָם מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם :אֲ ֶשׁר-הֵ מָּ ה הֵ פֵ רוּ אֶ ת-
כַבְּ ִרית ,אֲ ֶשׁר כּ ַָר ִתּי אֶ ת-אֲ בוֹתָ ם ,בְּ יוֹם הֶ חֱ זִ ִ
יתי  . . .מעולם בינה יבוא משיח דוד .במקומו ,יחנך חג חדש ב-י"ד וב-ט"ו באדר ,שהוא חג הפורים,
ְבּ ִר ִ
וחג שחרור האדם מהעמלקים וממלאכי הטומאה ,כמו שהשתחררו בני ישראל מהמן העמלקי ע"י
מרדכי היהודי ואסתר המלכה .מרדכי היהודי שהוא גלגולו של שאול המלך הבא לתקן את החטא
בשאול המלך ,ולכן יבושר חג חדש ויחנך לראשונה בגאולת משיח בן דוד ,ולכן שחרור היהודים מהמן
האגגי היה קרוב לחזרת הגולים לארץ ובניית בית שני ,כמעשה אבות סימן לבנים ,כלומר כך יהיה
בבית שלישי שמשיח בן דוד ויוסף שנשמותיהם מחוברות יחד ,כנאמר ביחזקאל פרק לז שבנבואה זו
הוא מחבר את עץ יהודה ועץ אפרים ועושה אותם לאגודה אחת .
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על בית שני נאמר ע"י חגי הנביא )פרק ב פס' ט'(" :גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון".
הסבר :עולם עשייה מחולק לשני חלקים עיקרים:
א .עולם מלכות של עולם עשייה ,ובו נבנה הבית הראשון של שלמה המלך
ב .עולם תפארת שבעולמות עשייה ובו נבנה המקדש השני.
בית המקדש הראשון סימל את תיקון מלכות עולמות מלכות עשייה שבעולמות עשייה ,שהוא עולם
התולדות ואזורי המין הרגליים שבעולם עשייה ,ולכן לאחר בניית בית המקדש הראשון ,נאמר על
שלמה המלך שבנה את ביתו לבת פרעה .בית זה מסמל את עולמות שבט חם בעולמות עשייה ,ולכן בית
המקדש הראשון מסמל את עולם מלכות שבעולם עשייה ,המצוין על ידי הבית שבנה שלמה המלך
מבת פרעה )בת פרעה מסמלת את מלכות עולם עשייה ,ועל כן זה מראה שבית המקדש הראשון מציין
את תיקון עולמות מלכות הנפש ,בית המקדש השני מציין את תיקון עולמות מלכות התפארת שבעולם
עשייה ,ועל כן אומר חגי הנביא 'גדול יהיה כבוד הבית הזה מהראשון' .בעולמות אלה שולט שבט חם.
לכן תחילתה של נבואת נח האומרת ששבט שם הוא האדון על העולם ומתחיל בכנען בתקופת האבות
והחיכוך של האבות עם שבט חם הם הכנענים הפלשתים והמצרים ,עד לשחרור עם ישראל ושבט שם
מהמלאכים הממונים על שבט חם ,ולכן סיום שלטונם של שבט חם והיציאה הסופית מבית העבדים
)שבט חם עבדים לאחיו ,יפת ושם(.
המלחמה של אברהם אבינו עם המלכים שבאו מאזור עילם ,שבראשם המלך נמרוד משבט כוש
הנקרא מלך שבט חם ,כיבוש אזור סדום ועמורה מסמל את הכיבוש הראשון של מלך בבל ,המסמל
את העתיד לבוא )מעשה אבות סימן לבנים( .כי בבל מציינת את עולמות תפארת של שבטי חם ,והוא
נושק לעולמות של שבטי יפת שתחילתו מדי ופרס ,ולכן כיבוש בית ראשון נעשה ע"י מלך בבל שהוא
סיום הפרק של שבט חם ,ואם נמשיך ונראה את מלחמתו של אברהם אבינו כנגד מלך בבל ושאר שבטי
שם ,שהם לעתיד לבוא הרחבת ממלכת משיח בן דוד ,כפי שהיה בתקופת שלמה המלך ששלט עד נהר
פרת ובימי מלכות משיח בן דוד תחזור הממלכה מנהר פרת עד נהר מצרים.
בית שני הוא תחילת עולמות תפארת שבעולמות עשייה שבהם היה החיכוך עם בני יפת ,כפי שנאמר
בנבואת נח" :יפת ישכון באוהלי שם" ,כלומר האדון על שבט יפת הוא שבט שם ,שהבכיר בהם הוא עם
ישראל .תולדותיהם של שבט יפת נקראים האומות הבאים :מדי ,יוון ,רומי ,גוג ,משך ותובל וכל
אירופה וכו' .ולכן ,בזמן בית שני שלטו בני שבט יפת ,שהם :מדי ופרס ,יוון ,רומי ואירופה על בני
ישראל .הואיל ועולם עשייה לא הסתיים ,כלומר עדיין לא באה גאולת בן דוד ,יש חיבור בין צד דרום,
שהם שבט חם ,וצד צפון ,שהם בני יפת לעמיהם השונים .עשו לקח לו לאשה את בשמת בת ישמעאל
)לאחר שלקח את שתי הכנעניות לנשים( .בני ישמעאל אחראים על שבט חם ולכן יש איחוד בין שבטי
שם )עשו ותולדותיו( ובין שבטי חם השונים )ישמעאל היורשים אותם( ,כשהם מתאגדים ביחד
למלחמה על ישראל )נשואי עשו עם בשמת( ,כפי שפרקים ל"ח ,ל"ט ביחזקאל מציינים את מלחמת גוג
ומגוג שאליו מצטרפים בני שבט חם.
לכן המעבר לשלטונם של שבטי יפת הוא גדול יותר מיציאת מצרים ,שיציאת מצרים משקפת את
מלכות שבט חם ,ולכן אמר הנביא חגי כי גדול כבוד הבית השני מהבית הראשון ,שכן בבית שני שלטו
הכהנים ,מעזרא הסופר ויהושע בן יהוצדק ,שמעון הצדיק והחשמונאים .שלטון הכהנים הללו הוא אב
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לעולמות התפארת ,כי בני ישראל יהיו כהנים בסיום עולם התפארת והבינה ואחריהם ,לאחר גאולות
רבות ,יתחילו עמים אחרים להיות כחלק מבני ישראל לאחר סיום תיקונם ,ואלה הם חלקים אחרים
של עולמות אדם וחוה שהם כהנים .וכמו שידיו ורגליו של הכהן ושאר איבריו קדושים ,כך גם כל
העמים שהם חלק מהאיבר של האדם הראשון יהיו קדושים .בזוהר חלק א' דף קלד ע' ב' נאמר:
"כמו שגוף האדם מתחלק לאיברים ,וכולם עומדים מדרגות על מדרגות המתקנות אלו על אלו וכולם
הם גוף אחד ,וכן העולם ,כל אלה בני אדם הנקראים בריות כולם הם איברים איברים ועומדים אלו
על אלו וכאשר כולם תתקנה יהיו לגוף אחד ממש ,וזה שנאמר ע"י הנביא ישעיהו "וגר זאב עם כבש
וארי עם מריא ירבץ וכולם יאכלו דשא" .וכן נאמר בישעיהו פרק מ"ט פסוק ח' – כ"א" :עוד יאמרו
באוזניך בני שיכוליך צר לי המקום גשה לי ואשבה ,ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה ואני שכולה
וגלמודה ,גולה וסורה ואלה מי גידל הן אני נשארתי לבדי ,אלה איפא הן".
בהושע הנביא פרק ב' פס' כ' נאמר" :וכרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה עם עוף השמים
ורמש האדמה וקשת וחרב מלחמה אשבור מן הארץ והשכבתים לבטח" .נבואות אלה הן השלב הסופי
של חיבור האדם לשורשיו בעולמות השונים ובדרגות נמוכות ,מתחת לעולם האדם ,שזה עיבור
הנשמות בחיות כדי לתקן את הגלגול האחרון שבהם ,כדי לתקן את אשר חטאו ועיבורם בדומם,
צומח ,חי וחי מדבר .שורש בני ישראל משתרע על פני עולמות האף שבעולמות אין סוף )הנקראים גם
עולמות התפארת( ,בתעלה הימנית ,בלחיים ,בשמע )באוזניים( ,בעיניים ובמוחות שבעולמות עליונים.
השבטים דן ,נפתלי ,גד ואשר נמצאים באזורים הנמוכים מעולמות העיניים ששם נמצאים שאר בני
ישראל ,והם עולמות האף הימני והלחיים ,והממונה עליהם המלאך פליאל )ולכן הוא היה המלאך של
שבט דן( ,ובעֵ בֶ ר השני בעולמות האף השמאלי והלחיים נמצאים בני עשו ,והממונה עליהם הוא המלאך
פניאל.
חלק משורשו של יוסף הצדיק נמצא באישון עין ימנית ,הנקראת עין טוב ,ולכן נאמר עליו בצוואת
יעקב אבינו" :בן פורת יוסף בן פורת עלי עין" ,ומכיוון שיוסף נמצא בצד ימין ,והוא ממונה על עולמות
התיקון של צד שמאל ,שבו היה אמור להיות עשו בן יצחק אבינו ,הממונה על עולמות אלה ,אך מכיוון
שחטא )נשא כנעניות( הועברה הסמכות ליוסף הצדיק ,ולכן יוסף שבא עם אמו רחל לקוד קידה לעשו
הוא היחיד שבא לפני אמו ובמעשה זה רמז לעשו על חוזקו הרוחני ,כממונה על צד שמאל ,במקום עשו
ביחד עם יוסף הצדיק בעין ימין נמצא גם שבט בנו מנשה ,שחלקם היו ביבש גלעד ולכן העמונים שצרו
על יבש גלעד ביקשו לעקור את עין ימנית של בני יבש גלעד משבט מנשה כדי לסלקם משורשם
ולהחליש את עם ישראל )ראה שמואל א פרק יא(.
שורש בני ישראל נמצא בראש ,הנותן את הפקודות ליתר חלקי הגוף ,לכן הם מלאכים ממונים על שאר
העמים .כי המח ,העיניים ,הריח ,השמיעה והנשימה הם שעוזרים לאדם לתפקד כגוף אחד ובהרמוניה
שלמה.
ושלמה המלך אמר בקהלת" :מה שהיה הוא שיהיה" ,כלומר אם בני האדם חיו כאלף שנה כך יחזרו
לחיות בעולם תפארת .ובעולם בינה יחיו מ  -1000שנה עד  4000שנה ,שהם תיקון מלכות תפארת
ובינה שבעולם בינה והנקראים עולמות חרב הברית שהממונה עליהם הוא המלאך אליהו הנביא שהוא
צמצום של המלאך רזיאל הממונה על עולמות גזע המח ,כפי שנאמר בתהילים פרק צ'" :כי אלף שנים
בעיניך כיום אתמול כי יעבור ואשמורה בלילה" ,בלילה יש שלוש אשמורות שכל שעה שבה בנויה משם
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ה-ו-י-ה ,ובנויה גם מ 4-עולמות אבי"ע ,מכאן מ  -1000שנה ל  -3000שנה ובעולם אצילות שבעולם
בינה נגיע גם ל  4000 -שנה ובהמשך הגעה לחיי הנצח.
נסכם את מבנה העולמות :יש עולמות אדם עליון ,שהם מעולמות כתר שבעולמות אין סוף ועד לעולם
כתר שבעולם תפארת בעולמות אין סוף ,ומהם אנו יורדים לעולמות האריות שבו נולדה נשמת האדם
הראשון הנקרא "רוח ה'" ויורד לעולמות תחתונים יותר ומגיע לעולם הנמרים והטיגראסים שהם
עולמות הפה שבעולמות אין סוף ואח"כ יורדים לעולמות הנשר שהם עולמות המלכות שבעולמות אין
סוף שהם עולמות המלכות שבתפארת שבעולמות אין סוף .אנו ממשיכים בירידה בעולמות ומגיעים
למלכות הנקבה ,שהוא אזור הערווה של אימא שכינה עליונה ,ונקרא עולם אדם קדמון או עולם הפר
)שור( המציין את היום השלישי לבריאה שבו נבראו העצים והצומח ,וכן יציאת הנשמה של אדם וחוה
לעולמות הגוף ,והוא גם כתר של עולמות התולדות ,שהם עולמות אדם קדמון ,שזה עולם מלכות
שבמלכות בעולמות אין סוף ועולם זה הוא כתר לעולמות התולדות )אבי"ע(.
מכאן הירידה לעולם אצילות שבו נבראה הנשמה ביחד עם הגוף הוא ללא עור שבאדם שבעולם
התולדות ובעולם זה נבראו גם המאורות שנבראו ביום הרביעי ובו גם נברא הנחש ,שהוא המלאך
הממונה גם על השמש המציין את פתח האיבר הזכרי ,וגם על האישה המציין את הפתח של האיבר
הנקבי .אחריו עולם בינה שבו נבראו התנינים הגדולים ,שהם מלאכים גבוהים בדרגת חיות זוחלות,
שמרדו אח"כ בקב"ה והפכו למלאכי הטומאה ביחד עם הנחש וכל הרמשים .לאחר מכן נבראו כל סוגי
הרמשים בים וגם כל סוגי העופות ,כולל הנשרים שירדו מעולמות הנשר שבעולמות אין סוף לעולם זה
)עולם בינה( ,והממונה על עולם זה המלאך גבריאל וצמצומו כנשר ,ובעולמות אלה יורדים המלאכים
שהם הכרובים לדרגת שרפים ,ולאחר חטא אדם וחוה שבו ירדו הנשמות של אדם וחוה לעולם
תפארת ,ובעולם זה נולדו החיות והנחש וגם רוח האדם באופן גשמי בעולמות התולדות )שהוא היום
השישי( ,כלומר החיות והאדם נמצאים בעולם התפארת ונקראים נפש החיה עם גופם ביחד עם העור
שהולבש עליהם ,ולעולם זה נפלו כולם לאחר חטא עץ הדעת ,שעץ זה היה שתול במלכות עולם בינה.
כלומר ,הירידה מתחילה מאדם העליון והלידה של נשמות האדם הראשון בעולם האריות והנמרים,
ומשם ירידה לעולם העופות ,הנקרא עולם הנשרים ,משם לעולם הבהמות והחיות הנקרא ,עולם השור,
ומשם יציאת נשמת האדם לעולם אצילות דרך עולמות הערווה ואימא שכינה עליונה .ובמלכות עולם
אצילות יש הפרדה בין אדם וחוה ומשם ירידה לעולם בינה כשאדם וחוה עדיין בדרגת נשמה )בינה(
היכול להיהפך לגשמי ,כמלאך .ככל שאנו יורדים בעולמות ,כך גם כל החיות והעופות .כאשר כל עולם
משקף חיות או עופות .עולם העופות והחיות נמצא בעולם הנשמה )עולם בינה( ,והרמשים בים וביבשה
נמצאים בעולמות מלכות שבתפארת ,ולכן נאמר בישעיהו :והנחש יאכל עפר ,וזאת כדי לטהר את
האדמה .הנחש ארר )קילל( את האדמה כשהסיט את אדם וחוה )חוה = נקבה = אדמה ,והזכר = אדם(
וכן הוא המלאך הממונה על עולמות האיבר הזכרי הממונה על האיבר הנקבי שמקומם במלכות עולם
תפארת .ארץ מסמלת את עולמות הנקבה ,ועל כן כדי לטהר את מודעות איברי המין שבאכילת עץ
הדעת יהיה על הנחש ביחד עם האדם הממונה על האיבר הזכרי לנקות את עולמות המין הנקבי ,כמו
שבאכילת החטאת של המוספים בחגים מטהר הכהן את עולמות המלכות ואת עם ישראל ,כך הנחש
באכילת עפר מטהר את עולמות מלכות תפארת המציין את עולמות הנקבה בעולם תפארת ,בעולם
הזה העפר נחשב לחיות ,כי כל העולם בנוי מעפר ,כולל החיות כנאמר בספר בראשית פרקים א-ג.
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נשמת אדם וחוה נוצרה בעולם האריות שבעולמות אינסוף ,המקביל לעולמות הרחם של אימא שכינה
עליונה ,המקביל לעולמות האף של אדם וחוה בסיום התיקון שבעולמות אינסוף .ולכן במבנה המקדש
של הנביא יחזקאל פרק מא פס' טז-כב נאמר . . . :יח וְ עָ שׂוּי כְּ רוּבִ ים ,וְ ִתמ ִֹרים; וְ ִתמ ָֹרה בֵּ ין-כְּ רוּב
וּפנֵי-כְ ִפיר אֶ ל-הַ ִתּמ ָֹרה ִמפּוֹ ,עָ שׂוּי אֶ ל-כָּ ל-
אָדם אֶ ל-הַ ִתּמ ָֹרה ִמפּוְֹ ,
וּפנֵי ָ
וּשׁנַיִ ם פָּ נִ ים לַכְּ רוּב .יט ְ
לִ כְ רוּבְ ,
הַ בַּ ִיתָ ,ס ִביב ָס ִביב .יש להבין כי במקדש שיבנה בגאולת בן דוד ומשיח דוד לא יהיו יותר מלאכי
טומאה ,ולכן לא יהיה עיבורם של מלאכי הטומאה בצלמים ,בפסלים ובתבליטים ,ולכן נאמר לנביא
יחזקאל שיהיו תבליטים במקדש עם פני אריות ופני אדם ,המציינים את עולמות יצירת נשמת האדם
בעולמות האריות שבעולמות אינסוף ,לקראת הלידה של הנשמה ,יורדים לעולמות הנשר ,המקבילים
למדבר פראן ,שהם עולמות המובילים לנרתיק המוביל לרחם ,והמשך הירידה לעולם השור ,שהוא
היציאה מפתחי נידה של אימא עליונה )כמו לידת תינוק( .אדם וחוה ממשיכים בירידה לעולם אצילות
ושם מתבצעת ההפרדה בין הזכר והנקבה ,וכן בריאת המאורות )שמש=זכר ,לבנה = נקבה( .בירידה זו
מגיעים לעולם בינה שבתולדות ושם מתבצע חטא אכילת עץ הדעת .ומשם ירידה לעולם תפארת כדי
לתקן את חטא אכילת עץ הדעת בכל רמ"ח איבריהם ושס"ה גידיהם .שם הם גם מקבלים כותנות עור
לכסות את האור )הנשמה( .כותנות האור הן עורלות היצר הרע שאותן אנו צריכים להשיל בגמר סיום
תיקון עולמות בינה )את זה יעשה המשיח שבו ישיל את עורו ,הנראה כעור הנחש ,כי המשיח מכיל את
כל נשמות העולם .ובהסרת העור של הנחש ,שהם גם תיקון עולם הנחש ,תתחיל הגאולה בעולמות
עשייה ותפארת( ,ועולם הנשמה שבעולם אצילות לפני הפיכתנו ליצורים אלמותיים.
מעולם זה היינו צריכים להתחיל תיקון של העולמות ולחזור חזרה לעולמות האריות והנמרים ומשם
לסיום תיקון האדם עליון .חטא האדם הראשון נוצר בנשמתו בעולמות אין סוף ,ולכן ברא הקב"ה את
המשך העולמות כדי להוליד את האדם ואת כל הדרגות היוצאות ממנו ,שהן החיות והעופות
והרמשים שהן צד שמאל ,הצד האפל שבאדם ,שהוא גם תיקון צד האישה והנשמות שבקרבה שהם
התולדות שלה והתולדות של החיות עד לתיקונו להיות אדם עליון ולחיות כצלם אלוקים שהוא סוף
התיקון .יש להבין כי הנפש שבעולם עשייה צריכה להגיע לעולם אצילות שבעולמות אינסוף הנקרא
'עולם השלום' ,כי משם תרד הרוח מנשמת האדם לתוך הגוף ,וביחד עם הנפש המתוקנת מתחילים
לתקן את הגוף בעולם מלכות תפארת שבו נחיה  600שנה כמו אליהו הנביא ,כשיטוהר כל גוף האדם
עד להגעת הנפש והרוח שנית לעולם השלום שבעולם אינסוף ,תרד הנשמה על כל חלקיה הנפש והרוח
לתוך הגוף וכן הלאה עד גמר כל התיקון ,ואז נהפך לאלוקים הבוראים גם עולמות והיודעים טוב ורע,
כי אנו חלק מנשמת הקב"ה שהוא אבינו .גם המלאכים ,שהם נשמות האדם שיורדות בעולמות,
צריכים כח חזק יותר כדי לעלות בעולמות ,ולכן ככל שיורדים בעולמות מתווספות יותר כנפיים וכך
זה נראה:
עולם אדם עליון = האדם בצלם אלוקים ללא כנפיים.
עולם האריות והנמרים ועולם הנשרים ועולמות השור = המלאכים עם שתי כנפיים.
עולם אצילות שבעולם התולדות = המלאכים עם ארבע כנפיים .
עולם בינה ומטה = המלאכים עם שש כנפיים.
עולם תפארת ומטה = המלאכים נמצאים בדרגת אופנים ,כפי שנאמר בספר יחזקאל פרק א' פס' ט"ו –

כ'" :כי רוח החיה באופנים" ,כלומר ירידת החיות לעולם תפארת ,הנקרא גם רוח החיה שבאופנים,
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היא ירידה מעולם חיה מדברת ,בעולם אצילות ,לדרגת חיה ,שהיא עולם הנשמה ועולם בינה ,ומשם
לעולם תפארת ,שהיא דרגת הרוח ,ובהמשך ירידה לעולם מלכות שבעולם תפארת ,הנקרא תחילת
הנפש .לאחר מרידת המלאכים ירדו בני האדם לדרגת עולם עשייה .שהוא הפרדה של מלכות עולם
תפארת מעולם תפארת ותיקונו .כלומר ,מעולם שבו חיו קרוב ל  1000שנה ,המשקפים  1000עולמות,
ירד האדם לעולם עשייה שבו חיים  120שנה מקסימום ,המשקפים  120עולמות ,שהם התיקון
בעולמות הנפש 120 .שנה הם  40שנה בעולמות הנפש 40 ,שנה בעולמות הרוח ו  40שנה בעולמות
הנשמה )כל אלה בעולמות עשייה( .המציינים את  3רוחות השמים ,שכל אחד בנוי מ 10-עולמות.
שורש נשמת החיות בעולם אצילות ,כפי שמצוין במרכבת יחזקאל ,בפסוק המספר על האופנים ,שהם
הרוח החיה של החיות )מלאכים( ,המציינים את הכהנים בעולם זה ,הנמצאים בעולמות אצילות
ובינה ,גופם ,הנקרא אופנים ,נמצא בעולם תפארת ,ורגליהם ,הנקראים אופן בתוך אופן ,נמצאות
בעולם עשייה.
עולם עשייה :מציין הפרדת מלכות עולם תפארת מעולם תפארת ,ובו בעולם הגשמי נוצר העובר
המתוקן שהוא ירידת כל העולמות לעולם זה כדי לתקן את חטא מרידת המלאכים ששכבו עם בנות
האדם ויצרו נשמות מעוותות שאינן ניתנות לתיקון שאותם הקב"ה ישמיד בגאולת בן דוד .הנשמות
שיושמדו הן הרפאים ,האימים ,הנפילים והזמזומים )דברים פרק ב'( שהם צבאות העמלקים ועושי
דבריהם שהם העווים ,החורים ,והשעירים והכנענים )ראה בראשית י"ד פס' ה'(.
בעולם תפארת ועולם עשייה ,שאליו ירדנו ,יתקבצו כל העולמות ,שהם סוגים שונים של חיות ואדם
שירדו מעולם האריות )שהם עולמות התפארת שבעולמות מלכות פה בעולמות אין סוף( עד לדרגת נפש
חיה בעולמות תפארת ומלכות ,שבעולמות התולדות .כלומר ,נשמות האדם העליון יורדות לדרגת
נשמות של חיות )אריה ,נשר ופר( ונשמת אדם תחתון ,אח"כ מגיע גוף החיות וגוף האדם ,כשגוף האדם
הוא העליון ומתחתיו החיות כפי שבעולמות אין סוף .כלומר ,קודם רואים אדם עליון מטאפיסי וחיות
מטאפיסיות ,ואח"כ רואים את גוף האדם הפיסי ואח"כ את גוף החיות הפיסיות.
האריות והנשרים היו ארוגים על בד הפשתן שבמשכן .בנוסף לכסא שלמה המלך הבנוי מאריות ,וכן
בבית המקדש של יחזקאל הנביא מפרק מ' עד מ"ז ,ישנם תבליטים של אדם ואריה על קירות החומה
והעמודים שבמקדש ,וכן השוורים היו מתחת לכיור ים הנחושת בבית הראשון של שלמה המלך .אדם
תחתון מצוין על ידי הנביא יחזקאל ביחד עם תבליטי האריות .בבית הראשון הפועלים בבית המקדש
והכהן הגדול הוא כאדם תחתון קודש קודשים )דברי הימים א' פרק כ"ג(
פרה אדומה )הצד הנקבי של השור שנמצא במרכבת יחזקאל( משקפת עולם מסוים ,וסוד זה נמצא
בעולמות אלה ואותו אסביר בע"ה בסדר המרכבה ביחזקאל ובספר במדבר והפירוש של כל קורבן
וקורבן יהיה גם בחלק ב' של המשכן וכליו.
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