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 משה ותיקון לאה:

 שמות פרק לב: 

יָחה ֶרף ֽהּוא: )י( ְוַעָתהִ֙ ַהִנָ֣ ה־ֹעָ֖ ֹּ֥ה ַעם־ְֹקשֵׁ ה ְוִהנֵׁ ם ַהֶזֶּ֔ יִתיִ֙ ֶאת־ָהָעָ֣ ה ָרִאִ֙ ֹק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֑ אֶמר ְיֹקָוָ֖ ֹֹּ֥ י  )ט( ַוי ַחר־ַאִפֹּ֥ י ְוִיֽ ִלֶּ֔

ל ֹמֶשֶּ֔  וי ָגֽדול: )יא( ַוְיַחָ֣ ה אוְתךָ֖ ְלגֹּ֥ ֱעֶשֹּ֥ ם ְוֶאֽ ֶׁ֑ ם ַוֲאַכלֵׁ ה ָבֶהָ֖ ה ְיֹקָוֹקִ֙ ֶיֱחֶרָ֤ אֶמר ָלָמָ֤ ֹֹּ֗ יו ַוי ָ֖י ְיֹקָוָֹ֣ק ֱאֹלָהֶׁ֑ ה ֶאת־ְפנֵׁ

ה: ול ּוְבָיֹּ֥ד ֲחָזָֹקֽ ַח ָגדָ֖ ִים ְבֹכֹּ֥ ֶרץ ִמְצַרֶּ֔ ֶאָ֣ אָתִ֙ מֵׁ ִ֙ ר הוצֵׁ ך ֲאֶשָ֤  ַאְפךִ֙ ְבַעֶמֶּ֔

ָהִרֶּ֔  ג ֹאָתםִ֙ ֶבֽ ה ֽהוִציָאםִ֙ ַלֲהֹרָ֤ ר ְבָרָעָ֤ אֹמֹּ֗ ִים לֵׁ ּוב )יב( ָלָמ֩ה יֹאְמ֨רּו ִמְצַרַ֜ ה שׁ֚ ֲאָדָמֶׁ֑ ָ֣י ָהֽ ל ְפנֵׁ ַעָ֖ ם מֵׁ ים ּ֨וְלַכֹּלָתֶּ֔

יך ֲאֶש֨  ל ֲעָבֶדֹּ֗ ֹק ּוְלִיְשָראֵַׁ֜ ר ְלַאְבָרָה֩ם ְלִיְצָח֨ ך: )יג( ְזֹכֹ֡ ה ְלַעֶמֽ ם ַעל־ָהָרָעָ֖ ֹּ֥ ך ְוִהָנחֵׁ ון ַאֶפֶּ֔ ֲחרָ֣ ְעָת ָלֶה֘ם ָבךְ֒ מֵׁ ר ִנְשַבָ֣

ת־ַזְרֲעֶכֶּ֔  ם ַאְרֶבהִ֙ ֶאֽ ֶהֶּ֔ ר ֲאלֵׁ ָ֣ ּו ַוְתַדבֵׁ ם ְוָנֲחלָ֖ ןִ֙ ְלַזְרֲעֶכֶּ֔ ְרִתי ֶאתֵׁ ר ָאַמֹּ֗ את ֲאֶשָ֣ ַֹ֜ ֶרץ ַהז ִים ְוָכל־ָהָא֨ י ַהָשָמֶׁ֑ ָ֖ ם ְככוְכבֵׁ

ות ְלַעֽמו: פ ר ַלֲעשֹּ֥ ר ִדֶבָ֖ ה ֲאֶשֹּ֥ ָרָעֶּ֔ ם: )יד( ַוִיָנֶָ֖חם ְיֹקָוֶֹׁ֑ק ַעל־ָהָ֣  ְלֹעָלֽ

 

ה ַגָ֣ם ֶאת אֶמר ְיֹקָוֹקִ֙ ֶאל־ֹמֶשֶּ֔ ָֹ֤ י שמות פרֹק לג: )יז( ַוי יַנֶּ֔ ןִ֙ ְבעֵׁ אָת חֵׁ י־ָמָצָ֤ ה ִכֽ ֱעֶשֶׁ֑ ְרָת ֶאֽ ר ִדַבָ֖ ר ַהֶזֶּ֛ה ֲאֶשֹּ֥ ־ַהָדָבֹּ֥

יר ָכל־טּוִביִ֙ ַעל־ָפֶנֶּ֔  י ַאֲעִבָ֤ אֶמר ֲאִנ֨ ֹֹּ֗ ך: )יט( ַוי ִני ָנָ֖א ֶאת־ְכֹבֶדֽ ֹּ֥ ר ַהְראֵׁ ם: )יח( ַויֹאַמֶׁ֑ ֽ ָדֲעךָ֖ ְבשֵׁ ם ָואֵׁ ֶּ֛ י ְבשֵׁ אִתֽ יך ְוָֹקָרָ֧

ֹק ְלָפֶנֶׁ֑יך ְוחַ  ם:ְיֹקָוָ֖ ֽ ר ֲאַרחֵׁ י ֶאת־ ֲאֶשֹּ֥ ן ְוִרַחְמִתָ֖ ר ָאֹחֶּ֔  ֹנִתיִ֙ ֶאת־ֲאֶשָ֣

ֹּ֥ה ָמֹקָ֖  אֶמר ְיֹקָוֶֹּ֔ק ִהנֵׁ ָֹ֣ י: )כא( ַוי ם ָוָחֽ ִני ָהָאָדָ֖ א־ִיְרַאֹּ֥ ֹֽ י ל ת ֶאת־ָפָנֶׁ֑י ִכֶּ֛ ל ִלְרֹאָ֣ א תּוַכָ֖ ֹֹּ֥ אֶמר ל ֹֹּ֕ י ְוִנַצְבָתָ֖ )כ( ַוי ום ִאִתֶׁ֑

ר כְ  י: )כג( ַוֲהִסֹרִתיִ֙ ֶאת־ַעל־ַהֽצּור: )כב( ְוָהָיהִ֙ ַבֲעֹבָ֣ יך ַעד־ָעְבִרֽ י ָעֶלָ֖ י ַכִפֶּ֛ ּור ְוַשֹכִתֹּ֥ ת ַהצֶׁ֑ יך ְבִנְֹקַרָ֣ י ְוַשְמִתָ֖ ֹבִדֶּ֔

ָרֽאּו: ס א יֵׁ ֹֹּ֥ י ּוָפַנָ֖י ל יָת ֶאת־ֲאֹחָרֶׁ֑ י ְוָרִאָ֖  ַכִפֶּ֔

 

ם ַוִיְֹקָרֹּ֥  ו ָשֶׁ֑ ב ִעמָ֖ ֹּ֥ ן ַוִיְתַיצֵׁ ָעָנֶּ֔ ֵֶָּ֤֤רד ְיֹקָוֹקִ֙ ֶבֽ ר ְיֹקָוֹֹּ֥ק׀ ַעל־ָפָני֘ו ַוִיְֹקָראְ֒ שמות פרֹק לד: )ה( ַויֵׁ ֹק: )ו( ַוַיֲעֹב֨ ם ְיֹקָוֽ ָ֖ א ְבשֵׁ

א עָ  ֹּ֥ ים ֹנשֵׁ ֶסדִ֙ ָלֲאָלִפֶּ֔ ר ֶחִ֙ ֹּ֥ ת: )ז( ֹנצֵׁ ֶסד ֶוֱאֶמֽ ִים ְוַרב־ֶחֹּ֥ ֶרך ַאַפָ֖ ּון ֶאֹּ֥ ּום ְוַחנֶׁ֑ ל ַרחָ֖ ֹּ֥ ה ְיֹקָוָֹ֣ק׀ ְיֹקָוֶֹּ֔ק אֵׁ ַשע ְוַחָטָאֶׁ֑ ן ָוֶפָ֖ וֶּ֛

ד׀ ָ֣ ה ֹפֹקֵׁ א ְיַנֶקֶּ֔ ָֹ֣ הִ֙ ל ד  ְוַנקֵׁ ה ַוִיֹקֹּ֥ ר ֹמֶשֶׁ֑ ָ֖ ים: )ח( ַוְיַמהֵׁ ִעֽ ים ְוַעל־ִרבֵׁ ִשָ֖ ים ַעל־ִשלֵׁ ָ֣י ָבִנֶּ֔ ות ַעל־ָבִניםִ֙ ְוַעל־ְבנֵׁ ן ָאבֹּ֗ ֲעוָ֣

נּו  ֶׁ֑ ֶֽלך־ָנֹּ֥א ֲאֹדָנָ֖י ְבִֹקְרבֵׁ י יֵׁ יךִ֙ ֲאֹדָנֶּ֔ יֶנִ֙ ן ְבעֵׁ ָ֤ אִתי חֵׁ אֶמר ִאם־ָנ֩א ָמָצ֨ ֹֹ֡ חּו: )ט( ַוי ְרָצה ַוִיְשָתֽ י ַעם־ְֹק ַאָ֖ ּוא ִכָ֤ ֶרףִ֙ הֶּ֔ ה־ֹע֨ שֵׁ

אֶמר  ֹֹּ֗ נּו: )י( ַוי נּו ּוְנַחְלָתֽ ָ֖ ֹּ֥נּו ּוְלַחָטאתֵׁ ִרית  ְוָסַלְחָתֶּ֛ ַלֲעונֵׁ ת בְּ ֵּ֣ ֵּ֣ה ָאֹנִכ֘י ֹכר  ת ִהנ  ָלֹאֹ֔ ה ִנפְּ ךָ֙ ֶאֱעֶשֵּ֣ ל־ַעמְּ ר  ֶנ ֶֶ֤גד ָכָּֽ ֲאֶשֶּ֛

ָעם ֲאֶשר ה ָכל־ָהָ֠ ם ְוָרָאָ֣ ֶרץ ּוְבָכל־ַהגוִיֶׁ֑ ּו ְבָכל־ָהָאָ֖ א־ִנְבְראֹּ֥ ֹֽ ר ל ּוא ֲאֶשֹּ֥ א הֶּ֔ י־נוָרָ֣ ה ְיֹקָוֹקִ֙ ִכֽ ָ֤ ו ֶאת־ַמֲעשֵׁ ה ְבִֹקְרבַ֜ ־ַאָת֨

ך: ה ִעָמֽ י ֹעֶשֹּ֥  ֲאִנָ֖

 

 והסירתי את כפי וראית את אחורי: -  פרשת תשא -שער הפסוקים 

עוד יש בזה בחי' אחרת, מבחי' השגתו, והיא מובנת עם מה שהודעתיך בפרשת עֹקב, בענין העגל, 

רה וגו', ואמחה את שמם. ושם ביארנו, כי היה רוצה הֹקב"ה לבטל ולמחות בפסוֹקים בעלותו הה

את רחל התחתונה, הנֹקרא שם כנודע, והם היו נאחזים בה, ולכן נֹקראת שמם, שהיא מתחת 

השמים, שהוא בסוף זעיר הנֹקרא שמים. ולבנות כל ההארות ההם למעלה, בלאה העליונה, שעומדת 

ד הדעת דזעיר, ששם אחיזת משה ע"ה כנז"ל. ועי"כ ואעשך לגוי באחורי זעיר, למעלה מן החזה, כנג

 גדול וע"ש:



 |  שיעור| ביעית ר שמועהדף מקורות |    
 פ"בתש

 

והנה אחר שמחל להם העון, ואמר סלחתי כדבריך, ֹקיים גם את שתיהם, ולא מחה את רחל 

התחתונה, וגם את לאה העליונה, תֹקנה בבחי' פרצוף כולל כל י"ס, אמנם נשארה באחוריו, ולא 

ויֹקם מלך חדש, בדרוש ענין דור המדבר, שהיא לאה אשת יעֹקב  חזרה פב"פ עם זעיר, כנודע בפסוֹק

וע"ש. וזש"ה וראית את אחורי, ואמרו רז"ל מלמד שהראהו ֹקשר תפילין של ראש. וכבר הודעתיך 

בכמה מֹקומות, שזו היא לאה, העומדת באחורי הדעת, בבחי' ֹקשר תפילין של ראש דז"א, ושם 

. אבל לא תוכל לראותה איך נבנו ונעשו פרצוף גמורוראית את אחורי ההם, נבנית בבחי' אחור, 

 בזמן דור המדבר, בבחי' פב"פ עם זעיר, וזהו ופני לא יראו:

והנה מלת וראית, ר"ל, כי הנה לאה אינה אב"א עמו, רֹק פנים באחור, כי פני לאה כנגד אחורי זעיר, 

באחורי זעיר וזש"ה  פני לאה נראיםכנז"ל בתחלת דרוש ב', שבפסוֹק ויֹקם מלך חדש. ונמצא, כי 

, גם כוונתו יתברך להודיעו כי עד הבחינה ההיא בלבד היה יכול להשיג ולא גם וראית את אחורי

באבא, וז"ש חז"ל כי משה זכה לבינה, והוא בחי' לאה זו, הנעשת ממלכות דאימא, המתלבשת בדעת 

 דז"א, כמבואר אצלינו במצות ולא ירבה לו נשים:

 

  פרשת עקב -שער הפסוקים 

ויאמר ה' אלי לאמר ראיתי את העם הזה וגו': הנה תחלה אומר סרו מהר מן הדרך אשר צויתם 

כתיב, והוא ענין אותה מצוה ראשונה, שביארנו לעיל בפרשת בא, בענין ֹקדש לי כל בכור, כי אז צוה 

 אל העם ערב רב, וא"ל זכור את היום הזה, ולא יאכל חמץ, ורצה לצוות להם מצוה ראשונה זו עם

והֹקב"ה לא זכר רֹק את  והנה עון העגל, היה זכר ונקבה כנודעישראל, וז"ש אשר צויתם חסר יו"ד. 

הזכר, שהוא יותר חמור, ולכן לא אמר עגל מסכה, אלא מסכה בלבד, והם סוד ֹקכ"ה ֹקנטרין, כמנין 

מסכ"ה, שהם ֹקכ"ה זיני דמסאבותא, דנחתו אז בעלמא, מסטרא דחויא תֹקיפא, דאטיל בנוֹקבא, 

 ם זכרים, כנזכר בזוהר בפרשת אחרי מות דף ע"ט ע"א:וה

 

והנה חטא זה, הוא למעלה בסוד ד' דאחד. פי', כי הנה נודע, כי נה"י דאימא, נתלבשו בבחי' מוחין 

אל ז"א, והמלכות דאימא נשארה בחוץ, בסוד ֹקשר של תפילין של ראש, באחור, הנֹקרא עורף. והוא 

נֹקודה אחת, ועד שם מגיע פגם עון העגל ג"כ, מלבד מה שפגמו סוד ד' רבתי דאחד. והנה אין בה רֹק 

למטה. והמאציל העליון יתברך ראה, כי המלכות התחתונה, שהיא פסיעה שבסוף אות וא"ו כנודע, 

כל ֹקבלתה הוא מצד הזכר וכל הט"ס שבה אינם באים אליה, אלא בסוד תוספת מצד הזכר וכיון 

יש כח בעונות התחתונים לסלֹקם, ולכן רצה להחזיר  שאינם עיֹקרים בה, אלא בסוד תוספת, לכן

בחי' זאת המלכות התחתונה, באופן אחר, והוא, כי כל בנין המלכות, תהיה באיתה ד' עליונה, ויבנה 

בנינה מי"ס גמורות מצד או"א ויחזירנה פב"פ עם ז"א וכיון שנכנסת ע"י אבא ואימא, ולא ע"י 

 יטה בבחי' נֹקודה אחת בלבד:בעלה, לא יהיה כח בעונות התחתונים להמע

וז"ש, ראיתי את העם הזה כי עם ֹקשה ערף הוא, ר"ל, כי הפגם שלהם, פוגם למעלה, עד אותה הד' 

עילאה ֹקשר תפילין של ראש שבעורף, וזהו כי עם ֹקשה עורף הוא. והסיבה לזה הוא, יען איננה רֹק 

ת התחתונה הנֹקראת שם, נֹקודה אחת ֹקטנה כנזכר. ולכן הניחה לי ואמחה את שמם, היא המלכו

אשר הם נאחזים בה, וזהו שמם. והנה עמידת שם זה, הוא למטה תחת ז"א, הנֹקרא שמים, וכיון 

שאמחה בנין השם ההוא מתחת השמים, אעשה הבנין ההוא למעלה בד' דאחד, ויהיה תועלת בזה, 

ת"ת, הנֹקרא כי הנה בני ישראל נֹקראים כך, ע"ש שהם למטה בנו"ה, הנֹקראים בני ישראל, בני ה

ישראל, ולכן מגיע הפגם שלהם שם. אבל עתה שאמחה את שמם, ע"י שאהרוס ואבטל ענין המלכות 

התחתונה, ואעשה אותך שהיא ד' דאחד, שמשם היה משה, כמו שנבאר בפסוֹק וראית את אחורי, 
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לגוי וכיון שאבנה אותה, ושם יהיה כל התיֹקון, והיא תהיה לגוי גדול גם זרעך הנמשכים משם יהיו 

 גדול:

וכיון שאבנה אותה, ושם יהיה כל התיֹקון, והיא תהיה לגוי גדול גם זרעך הנמשכים משם יהיו לגוי 

 גדול:

וסוד הענין הוא, כי הנה משה מסוד הדעת, ומסוד הבינה כנודע, וביאורו הוא, כי הנה יסוד דבינה, 

באמצע העורף. נמצא כי הוא דעת דזעיר, שהוא המוח האמצעי. ובחי' מלכות דאימא, היא כנגדו 

באמצעות יסוד דמלכות דבינה, משם היה משה. ובזה יתבאר לך, איך משה מבחי' הדעת, ומבחי' 

 הבינה, ומבחי' היסוד, והכל אמת. )וסימן בי"ד משה, בינה, יסוד, דעת(:

והנה המאציל יתברך, רצה לברא הנֹקבה חדשה אל ז"א, מבחי' ד' זו, ולבטל כל בנין הנֹקבה 

לסבה הנז"ל, ואמנם, הגם כי משה לא הסכים לזה, בעבור ישראל לא יצא לבטלה דבורו  התחתונה

יתברך ח"ו, ונתֹקיים במשה, כמש"ה )ד"ה א' כ"ג( ובני רחביה רבו למעלה. וארז"ל למעלה מס' 

 רבוא:

וביאור הענין, כי גם ד' דאחד העליונה, נבנת בנין שלם, בבחי' פרצוף שלם בי"ס, כמו שנתבאר 

במֹקום אחר. וגם בני משה, רבו למעלה מס' רבוא, פי', כי כמו שע"י חטא העגל, גרמו להחזיר  אצלינו

מלכות התחתונה בבחי' נֹקודה חדא בלבד, כן גרמו לסלֹק התוספת של הזכר עצמו, שהם המוחין 

שלו הבאים לו ע"י התוספת כנודע, ולא נשאר בו רֹק ו"ֹק לבד, שהם סוד ס' רבוא. ולפי שמשה היה 

  בד' דאחד, שהיא למעלה מו"ֹק, ולכן רבו למעלה מס' רבוא. למעלה

 

 ויאמר אם יהיה נביאכם ה' וכו': -  פרק יא -פרשת בהעלותך  -ספר הליקוטים 

דע, כי שאר הנביאים הוא במראה, דהיינו מלכות תתאה אתוודע, וע"י גבריאל שהוא סוד החלום, 

הב' נוֹקבין לאה ורחל. כי בית ועליה הם לאה לא כן עבדי משה וכו', בכל ביתי נאמן הוא, הם סוד 

ורחל, בסוד נשרפו חטיך בעליה, שחטה הם סוד כ"ב אתוון בזווג עליון, ולפעמים הדינים תֹקיפים 

נשרפים בעליה, בסוד ראיתי בני עליה והם מועטים. לזה אמר בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר 

נה כשחוזר אנפין באנפין, פה אל פה אדבר בו. בו, כדפרישית שלאה בסוד פה מאחוריו אב"א. וה

והזווג בסוד דיבור, כמ"ש רז"ל ראוה מדברת, והלשון הוא יסוד ברית מעור, ומראה היא לאה, אין 

 מראה אלא כנגד הפנים:

ותמונת ה' יביט, הנה התפילין נֹקרא שם ה', כענין )דברים כ"ח י'( וראו כל עמי הארץ וכו', וכנגדם 

כנגד ד' בתים, וכתר לאה שם במֹקום ד', זו ֹקשר של תפילין. ומשה זכה ללאה, לזה ד' מאחוריו, ד' 

אמר ותמונת ה' יביט, שהֹקשר הוא תמונת ד' שלפניו יביט. וז"ס מ"ש רז"ל תמונת ה' יביט, זה ֹקשר 

 של תפילין, כלומר, ד' כנגד ד' שבטים:

יני חוטם ז"א, וירבו הדינים, שנבואתכם הוא מרחל, בסוד יראה עֹקב ענוה. ויחר אף ה' בם, מצד ד

אש"ת שא"ת, או ספחת, דרך הפה. וסוד ב' נשים אלו, הם ב' ימי ראש השנה בסוד הרת עולם, והם 

בסוד מנצפ"ך. והעליונה בסוד םןץפ"ך, ושכ"ה ניצוצות, גימטריא הר"ת עולם. והעליונה, סוד הצלם 

בסוד, רחל מסרה סימניה ללאה,  שזכה לה משה. והיא כלת משה, נֹקודה פנימית שמתלבשת זו בזו.

אלא שאחותה עיֹקר, כשבא באהל לאה, וכשבא באהל רחל היא עיֹקר, אבל ביהודה )בראשית ל'( 

 ותֹקנא רחל באחותה, כי לא היתה נכללת באחותה:
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ונ"ל, שז"ס מה שאמר הכתוב )ישעי' י"א י"ג( וסרה ֹקנאת אפרים מעל יהודה, כי לעתיד תכלל א' 

ם, ולכך היה ֹקריעת המלכות, ושאול ודוד ומיתת בני יהודה. והב', סוד הסלע בחברתה, בסוד ב' עצי

שחטא משה, שצוה הֹקב"ה ודברתם אל הסלע. כי לאה מֹקודם היתה פב"פ, בסוד הדיבור בברית 

הלשון. וז"ס מה שנעלם מאת שלמה הע"ה )משלי ל' י"ט( דרך גבר בעלמה, זה משה. והיה השי"ת 

ד הסלע, להצלע בסוד הדיבור, במֹקום אחותה. ומשה לא עשה כן רוצה להעלות לרחל, שהיא סו

בשביל אחותה, כי היא באחור באותו הפנים, והיא כלת משה, ולזה ויך את הסלע בסוד מטטרו"ן, 

יא מטה אלהים, לבוש ליסוד. ולא העלה אותם בסוד הפה והעינים, כמש"ה ודברת לעיניהם, שה

שהיא לית לה עינין, בסוד עולימתא שפירתא דלית לה עינין, וזהו לא האמנתם בי להֹקדישיני 

ומעלתם, פי', שהאחרת נֹקראת פה. וז"ס מש"ל ותדבר מרים ואהרן במשה, כי מרים היא סוד רחל, 

ר, גימטריא מנצפ"ך והכולל. ואהרן שהוא חסד, שניהם דברו על אודות "האשה "אשר ה"ג עולה פ"

"לֹקח, ר"ת לא"ה. שכ"ה ניצוצי דינין, ועם המלה גי' כו"ש. ודברו, שלמה לא נדבֹק ברחל, שהיא 

יותר חסד, וסמך לזה, והאיש משה עניו מאד וכו', פירוש, בסוד לאה הנֹקרא ענוה, בסוד )משלי כ"ב 

 וה יראת ה':ד'( עֹקב ענ

 

 רמחל ופתחי שערים: –לאה ורחל 

  כלל לב  -ספר כללים ראשונים 

שורש כללי לכל האומה, לרעים  -לב( ענין שתי נוֹקבין לאה ורחל הוא, כי שני שרשים יש לישראל, א' 

ולטובים, מצד היותם ישראל. ודבר זה משתרש בשרשים גבוהים בבחינת שרשי ההארות העליונות, 

אלא בשביל ישראל, וישראל הם השתלשלות מן האורות העליונים. אך אין עיֹקר  שאינם עשויים

ההנהגה תלויה בזה, ועל כן אין לשורש זה תולדות רבות, אע"פ שהוא ענין עיֹקרי וגבוה. אך יש 

שורש אחד לישראל לפי בחינת מעשיהם, והוא השורש שנופלים בו המצבים הרבים המתחלפים 

רש הזה רבות מאוד, שבזה תלויים כל המֹקרים המתחדשים בהנהגה, דכנסת ישראל. ותולדות השו

אם לטוב אם למוטב. וזה ענין לאה ורחל. לאה היא שורש ישראל, והיא גבוהה מאוד, שנעשית 

ממלכות אימא, והיא במֹקום המוחין. אך אין בה כל השינויים שיש לרחל, ואין הזיווג עמה עיֹקרי, 

היא שורש התחתונים לפי ענין מעשיהם, המשתנית במצביה  אדרבא, היא עלמא דאתכסיא. אך רחל

לכל התחלף ענין התחתונים בזכותם, ועיֹקר ההנהגה תלויה בה, והיא עֹקרת הבית, והזיווג העיֹקרי 

הוא בה. וחידוש ההשפעה צריך שיהיה בזיווג רחל, והעיֹקר בזיווג ישראל ורחל. אך השלמת 

 בזיווגי לאה:ההשפעה בכל תנאיה נעשה בשאר זיווגי היום 

 

  פתח ז -ספר פתחי שערים נתיב פרצופי יעקב ולאה 

לאה אשת פרצוף יעֹקב ונוֹקבא דיליה, כבר ביארנו ענינה שהיא דכורא של הנוֹקבא. והיינו, כי גילוי 

מלכותו ית' לנבראים בממשלתו הוא על ב' דרכים, א' בבחינת ניהוג הטבעי שהוא הנהגה התדירית, 

ו ית' ובו תלוי כל עבודתינו בסוד אמונה שבלב, והוא התחלת פרצופה והוא שאנו ממליכים אות

וכתר דרחל שמתחיל מן החזה, וזהו העיֹקר בכוונת רצונו ית' שנהיה עובדים אותו ית' וממליכים 

אותו מצד האמונה אף שלא נתגלה מלכותו בעולם, שבזה יתגדל השכר בטוב הבחירה. ולכן רחל 

נהגה, ולכן היא נוֹקבא של יעֹק"ב שֹק"ב היא אמונ"ה וי"ע הם פ' היא עיֹקר הנוֹקבא עֹקרת הבית בה

אורות שבכתר דידה, ד"פ הי"ה כמשי"ת במֹקומו בס"ד. אבל לאה הוא גילוי מלכותו ית' מצד 
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אותות כמו שהיה במצרים ולע"ל, כמ"ש רבינו הגדול ז"ל. ודבר זה אינו אלא לפרֹקים בעת הצורך 

  כמש"ל, ולכן אין זה נוֹקבא העיֹקרית.

וצריך שתדע שגם הנהגה הניסיית יש לה סדור נכון כמו שיש להנהגה התמידית שהיא גלגל שלם 

מֹקיף מתחלת הבריאה עד סוף אלף הששי, שכל ההנהגה ֹקשור א' בחברו כל פרט ופרט, ויש המשך 

והחלות לכל רגע מתתר"ף רגעים הנמצאים בכל שעה א' בחברו, שהם הרכבת פרטי כחות מאורות 

מאירים זה אחר זה בהדרגה ולא בבת אחת, שמצד זה הוא סוד התחלֹקות הזמן כמ"ש העליונים ה

במֹקומו באריכות שהוא נֹקרא פרצוף שלם של הנהגה שהוא מסודר בדמות אדם בתרי"ג מדרגות, 

וכמו סוד כללות הנשמות שהם גוף א' שלם, וכן כל הבריאה הוא דמות אדם שכל מאור וכל פרט יש 

בחברו, וכן ההנהגה בהם שהוא סוד מ"ש )אנשי( כנסה"ג בתפלת ר"ה, אתה לו דיבוֹק ושייכות א' 

זוכר מעשה עולם כו' צופה ומביט עד סוף כל הדורות כו', וכמ"ש וכולם נסֹקרים בסֹקירה אחת 

כמשי"ת במ"א, והוא פרצוף רח"ל המנהגת הבריאה ע"פ סדור פירטי המאורות שבז"א, והוא בסוד 

מד שהיה סדר זמנים ֹקודם לכן. והיינו, שרחל מנהגת הבריאה בסוד ויה"י או"ר גי' רחל שאמרו מל

ֹקשר פרצופה ע"פ סדור פרטי המאורות שכבר היו מסודרים בז"א, ורֹק בסוד צמצום וסילוֹק 

 בהנהגה טבעיית מן החזה ולמטה כמ"ש:

 והנה כמו כן יש סדר שני בהנהגה והוא הנהגה הניסיית, שכן נסדר בעומֹק מחשבתו ית', שגלגל זה

של הנפלאות יתגלה בעתים מיוחדים לפי עת הצורך ולפי סדור הזמן שהיה משוער בעומֹק מחשבתו, 

ואין הנסים ונפלאות דבר בא במֹקרה מאתו ית' לפי מה שהיה צריך לשעתו, שלפ"ז לא היה 

התֹקשרות וחיבור לגילוי הנסים בזמנים מיוחדים זה בזה, אבל באמת יש לזה התֹקשרות וסדור 

בזה מהר"ל מפראג בספרו גבורות ה', ודבר ה' בפיו אמת בזה שהוא סוד פרצוף לאה נכון, וכמ"ש 

 שהיא ג"כ בדמות פרצוף וֹקומה שלמה מחובר מפרטים ומדרגות תלוים זה בזה:

 

  פתח ח -ספר פתחי שערים נתיב פרצופי יעקב ולאה 

שמים, וכמ"ש  וז"ס מלכות משיח בן דוד שהוא מלאה, שבאמת מלכות ישראל תלוי בגילוי מלכות

רז"ל, מאי מפני גוה, מפני גאותה של ישראל כו', ואמרי לה מפני גאותה של מלכות שמים כו', ואמרו 

מאי במסתרים וגו', מֹקום יש לו להֹקב"ה ומסתרים שמו ושם הוא בוכה כו', כאן בבתי גואי כאן 

 בבתי בראי כו':

י הנוֹקבא נֹקראת תמיד מֹקום שהיא וכל אלו סודות נוראים מאד שרמזו רז"ל במתֹק לשונם, והוא כ

מֹקומו של עולם שנותנת סיבה ומֹקום ֹקיום לכל הנבראים, וכמו סוד מלכות עילאה מֹקומו של כל 

העולמות בצמצום הראשון, כמו כן מלכות דאצילות מֹקום לנפרדים בי"ע. ויש ב' בחינות מֹקום, א' 

הגה הטבעיית שהיא תדירה באתגליא וא' באתכסיא, והם בסוד לאה ורחל כמש"ל. והיינו, שהנ

נֹקראת בתי בראי ושם אין העצבות ניכר, שהרי עולם כמנהגו נוהג, אבל בחינה עליונה שנֹקראת בתי 

גואי סוד לאה גילוי מלכותו מצד הנפלאות, שם הבכיה והעצבות מצד שנסתר כבוד מלכותו ית' 

 ואינו רֹק לישראל בסוד אמונה לבד, וז"ש מֹקום כו' ומסתרים שמו:

גאותה של מלכות שמים בסוד כי גאה גאה שהוא בלאה וכמשי"ת עוד בסמוך בס"ד, ובו תלוי והוא 

ג"כ מלכות ישראל, שלאה הוא כתר מלכות דרחל כמ"ש רבינו הגדול ז"ל, שמצד גילוי כבודו מצד 

 האותות ניכר ג"כ מעלתם של ישראל:



 |  שיעור| ביעית ר שמועהדף מקורות |    
 פ"בתש

 

ים ראשון ושני, כמ"ש, וכ"ז בית ראשון אף שהיה מאיר ג"כ בסטרא דלאה שרחל ולאה הם ב' בת

כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בי"ת ישראל וגו', וכמ"ש רבינו הגדול ז"ל בליֹקוטים, שבבית 

ראשון היה גילוי שכינה בה' דברים שהם בסוד ה' ראשונה של השם, ובבית שני היה בסוד ה' תתאה 

ן נטלה ג"כ המלוכה רחל שלא האירו בה ה' ראשונות וכמש"ל, שלכן לא היה שם גילוי שכינה ולכ

מבית דוד בבית שני, רֹק בבית ראשון מצד לאה, אבל היו בסוד בחינה תחתונה של אחוריים הנ"ל, 

ולכן לא היה מלוכתם נמשכה שעדיין היה מציאות לסט"א כמ"ש, ולא היה גדולתם כ"כ למשול 

 בעליונים ובתחתונים:

ינש אתי וליה יהב שלטן וגו', די לא אבל משיח יגדל מעלתו מאד כמ"ש, וארו עם ענני שמיא כבר א

תעדי שיתתֹקנו כל האחוריים, והוא ב' הכסאות כמ"ש עד די כרסוון רמיו וגו', ואמרו א' לו וא' 

לדוד, וע"ז נאמר כי יל"ד יולד לנו וגו', שהוא בסוד אחוריים דאימא שם אהי"ה גי' יל"ד, וכתיב ב"פ 

ת של אב"א ושל פנים באחור כמ"ש הרב )האר"י( יל"ד יל"ד לנו סוד ב' אחוריים דאימא ב' המדרגו

ז"ל, וכתיב, ויֹקרא שמו פלא יועץ וגו', סוד גילוי הנפלאות שיהיה בימיו, וכתיב למרבה המשרה וגו' 

על כסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדֹקה וגו' שהם ב' הפרצופים. משפט 

 ולתו בעולם. ובצדֹקה הוא בסוד רחל כידוע:הוא לאה לעשות דין ברשעים ולגלות גבורתו וגד

והוא סוד מ"ש במֹקום שאתה מוצא גדולתו של הֹקב"ה שם אתה מוצא ענותנותו כו', כי הגאוה הוא 

בלאה שע"י ניכר כביכול גדולתו ית', והוא סוד הענוה דרגא דמשה, כמ"ש, והאיש משה עניו מאד 

ו היה גילוי הנפלאות בעולם יותר מכל הדורות וגו', כי הוא זכה אליו והוא כלת משה, והוא כי בזמנ

ולכן אליו נתגלה שם אהי"ה, והוא אשר יתגלה לימות המשיח במדרגה יותר עליונה, כמ"ש, לא 

יסור שבט מיהודה וגו' עד כי יב"א שיל"ה והוא מש"ה ועם יב"א גי' משיח, וכן אז כאיש מלחמות 

ן של ז"א שעליו נאמר ה' איש מלחמה, כמ"ש יעיר ֹקנאה יריע וגו', שהוא בסוד חצי פרצוף העליו

 רבינו הגדול ז"ל בליֹקוטים:

וז"ס לאה שהיא ֹקשר של תפלין של ראש ורחל היא ֹקשר של תפלין של יד כמש"ל, שהנהגה הטבעיית 

התדירה הוא בסוד חותם הנסתר שאין גדולתו ית' ניכר בעולם והוא רחל, משא"כ לאה הוא סוד 

 של ראש שמתגלה ע"י פרצוף לאה מצד האותות: ונגלה כבוד ה', והוא תפלין

אבל אין נגלה מהם אלא רשימו לבד, שעיֹקר גילוי כבוד מלכותו לא יהיה רֹק לימות המשיח, וע"ז 

אמרו עתיד הֹקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיֹק, שנאמר ביום ההוא יהיה ה' צבאות לעטרת צב"י 

ת אמונ"ה של ישראל גי' צב"י בסוד רח"ל, וגו' לעושים צביונו ולמצפים תפארתו, והוא בסוד זכו

אבל הם מצפים להארת לאה בשלמותו לימות המשיח שאז יתוֹקנו כל האחוריים, וז"ש יכול לכל, 

 תלמוד לומר לשאר עמו, למי שמשים עצמו כשיריים שהוא בסוד דרגא דענו"ה בלאה:

 

 תפרשת בראשי -מאמרי ספר הזוהר מהרב הגדול זלה"ה  -שער מאמרי רשב"י 

אף כ"י שהיא השושנה הפנימית אית לה י"ג מכילן דרחמי והם ו"ֹק דידי' וו"ֹק נשיֹקין רוחא ברוחא 

נֹקטא מיניה רחמי ואתהדרת למהוי סומֹק וחיוור ואיהו נֹקיט מינ' נמ' דינ' דאיהו סומֹק ואתהדר 

למהוי חיור וסומֹק כשושנה והיינו שפתותיו שושנים תרין והיינו שפתותיו נצ"ח והוד איהי 

תֹקשרת בהוד ואיהו אתֹקשר בנצח והשת' ֹקאמר דשושנה סתם היא כנסת ישראל שהיא מלכות א

בהיותם למעלה בחיֹק דודה ישראל סבא והיא אז נֹקראת פ"ה ובחינה זו זכה משה לה וזמ"ש פה 

אל פה אדבר בו כו' וזמ"ש ר' אבא בפ' ויֹקרא כלת משה דא כנסת ישראל ונֹקראת צלע וזו היא )דף 

' עלאה הנז' בתֹקונין ונֹקרא' בינה בחינה זו העליונה כי בעלה עולה בחכמה בסוד ה' ע"א( שכינת
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ישראל עלה במחשבה והיא בבינה הנֹקראת פומא ולפיכך נֹקראת בינה בהיותה בחיֹק אמה ולז"א 

 חז"ל שמשה זכ' לבינ' כי זכה למלכות בהיותה למעלה בבינה בסוד פה ובסוד נשיֹקין. ...

 נוסחה אחרת:

בסוד הפה העל'ון הנתֹקן בי"ג תיֹקוני דיֹקנא סביבות ל אית לה י"ג מכילן דרחמ' אף כנסת ישרא

הפה העליון הנז' בסוד פסוֹק מי אל כמוך נושא עון כו' ויורדים למטה בכנסת ישראל הנֹקראת פה 

וסובבים אותם בכל שש ֹקצוותיה מכאן ומכאן והבחינה הכולנת הרי י"ג  בסוד אל רחום וחנון וכו'

ה מכל סטרהא ומי"ג מכילן אלו מתבסמת הכלה בסוד י"ג בוסמין עלאין הנז' וזהו דסחרין ל

 בישתבח כו' מן שיר ושבחה עד ומלכות כנז' בספר הזוהר

ואעפ"י שי"ג תֹקינין אלו הם בדיֹקנא עלאה הא אחתינהו משה לתתא לכלתו ולכן נֹקראת כנסת  

. והנה י"ג מכילן אינון ן בידהישראל לפי שמכנסת ומאספת מן ישראל בעלה העליון וכל אשר לו נת

דרחמי הורישם הבן הנעים לכלה הכלולה מכח אביו העליון שהוא חכמ' עלא' וכנגדם הוציא' אימא 

עלא' )ד"ש ע"ב( י"ג. והרי י"ג תיבות אלו שמאלהים הראשון עד השני מצד הגבורה להכניע הֹקליפות 

דאדכר אפיֹק י"ג תיבין לסחרא ולשמור אותה לבל יאחזו ממנה. וזמ"ש אף אלהי' דהכא משעתא 

לכנסת ישראל )ע"ג( ולנטרא לה וענין י"ג תיבין אילין הוא מסוד שש ֹקצוות כלולות דין ורחמים 

והכח הכולל את כולן הרי י"ג ונמשכו אלו מבינה שהיא אלהים והיא אימא עלאה ובשש ֹקצוות אלו 

 ...שהם י"ג מתלבשת בהם כנסת ישראל ומתעלמת בתוכה והיא נשמה להם.

  


