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 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

 ארץ ישראל, חיפה, מערת אליהו
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 'ספר נהר שלום דף לג עמוד ב
גון ר משגיחים על דברי ספרי שאר המקובלים כ"גם בעיני יפלא איך כת... 
ל "ח וכיוצא שדבריהם מעורבים ומיוסדים על שאר תלמידי הרב ז"י ומ"ח

ל ותלמידו "י ז"אשר לא סמך ידו עליהם ואין ראוי לסמוך כי אם על דברי האר
 :ה"ו זלה"מהרח

ר בענין התפילין והרצועות ראוי היה לי להאריך מעט "ש כת"גם על מ
פיו מתפשטים לכל עיבר בתשובת ענין זה יען הוא שורש גדול עמוק מאד וענ

ש והתפלות וכוונות שאר המצות אמנם "ובו יובנו כמה הקדמות מכונות הק
ש "ז כי גלוי וידוע לפניו ית"לא אוכל עתה להרחיב בו הדיבור ואל יאשימני ע

יתברך יאמר לצרותינו די ויסיענו ' כי אין לי זמן מכמה צרות דעדו עלי ה
ת "כתוב מעט ממה שחנני היה באחרת א"ר ובע"ללמוד תורה לשמה כי

 :ד"ואעתיק להם ממה שכתוב אצלי בס
ש הזוהר בבחינת המניח הוא על האדם התחתון "ר כי מ"ש כת"אמנם מ

' ושהאדם תחתון למזרח כו' ועליו קאמר כי רצועת הימין קצרה עד החזה כו
פסיעות שאחר העמידה שצריך תחילה ' ל גבי ג"יפה אמרו ודכוותה אמרז

כעבד ' ה שהוא לצד שמאל דידיה כו"וע לימינו של הקבלהשתחוות ולכר
 :הנפטר מרבו העומד כנגדו להשתחוות ולכרוע

אמנם נודע כי האדם הוא מרכבה לאדם העליון ובו מתלבשים כל הבחינות 
י דכל "ק עם כל אורות והנרנח"שלמעלה ממנו עד כתר דא) א"א ע"ס(

ל "ש חז"ימה וכמשלמעלה ממנו והוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמ
ע אפילו תפילין "כ כי התפילין הם בבי"ונודע ג' האבות הם הם המרכבה כו

ע דחיצוניות דאצילות "ע דאבי"הוא באצילות דבי' של הראש שהם באצי
ע דאצילות המחשבה והפעולה והמעשה באים כאחת "כנודע ונודע כי באבי
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א כמלך עם עבדו כי הוא לגרמוי חד בהון כנודע אבל מן האצילות לבריאה הו
ס הכאת אור האצילות בכלים דבריאה "שצריך להוציא הדיבור מהפה וה

 :להחתים חותמם בבריאה כנודע וזו אחד מכוונת קיל ודיבור
גם נודע כי התפילין הם מאור המקיף היוצא מהתנוצצות ריבוי אור הצלם 

חין י הכאת קוצא דשערי ומוציא לחוץ דמות אור צלמי המו"דמוחין הפנימים ע
כ "ז משער הנסירה וכ"הששית הנזכר בפ' הפנימיים כנגד הפנים והם הבחי

ע "בשער הכוונות ובוודאי כי התלבשות המוחין הפנימיים באצילות דאבי
דחיצוניות הם כסדרן ימין בימין ושמאל בשמאל אבל התלבשות אור המקיף 

ע "ע דאבי"ל המתלבש בכלים דמקיף דבי"היוצא מהפנימי כנגדו כנז
הוא מתלבש בהם שלא כסדרן כי הם פנים כנגד פנים כנודע ' צוניות הנזדחי

כי כל העולמות הם לבושים זה ' וכנזכר בכונת קבלת שבת בפסוק השתחוו כו
ק שהם דוגמת "דא' ע דאצי"ס תוך אבי"לזה מתלבשים זה בתוך זה כי הא
שהם דוגמת העצמות שבגוף ' ע דאצי"המוח שבתוך העצמות והם תוך אבי

כ "י עצמם וע"שם הוא התפשטות והתלבשות עצמות האורות והנרנחועד 
איהו וגרמי חד בהון באצילות ומשם ואילך אור העצמות מכה בכלים דאצילות 

ע "ע דבריאה המלבישים לאבי"ומתנוצץ אורם וחותמם ומתלבשים בכלים דבי
ז "האצילות שהם דוגמת הגידים שבגוף במעשה מצות התפילין וכעד

ע דבריאה שהם דוגמת הבשר "ע דיצירה המלבישים לאבי"מבראיה לאבי
ע דיצירה שהם "ע דעשיה המלבישים לאבי"ז מיצירה לאבי"שבגוף ועד

לבחינת שכנגדו ' שבאדם מרכבה לכולם כל בחי' בחי' דוגמת העור שבגוף וה
 :בעליון וכנודע ומה אעשה כי בזה יש עניינים רבים להבין ואיני יכול להאריך

 )ליון הבאה בג"המשך אי(


