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 1עי' שעה"כ כג ע"ב וז"ל :הנה כוונתינו בתחילה היא לזווג זווג חיצון דאו"א ,אמנם לפי שהוא
נעשה מעצמו שלא ע"י העלאת מ"ן של זו"ן כנז' ,לכן אין אנו מכוונין אותו בענין היחוד דק"ש כי
הנה הוא זווג תדירי ואינו נפסק ונעשה מעצמו ,אבל כוונתינו היא להוריד הארה ושפע מן הזווג
ההוא אל זו"ן לשיהיה בהם כח לעלות בסוד מ"ן אל צורך זווג האחר של הפנימיות במלת אחד,
ע"כ.
משמע מדבריו שכל כוונה אחרת אנחנו גורמים את הזיווג על ידי הכוונה שלנו ,אבל כאן רק
מכוונים להוריד הארה ממנו אל זו"ן וזה כן תלוי בידינו ,ויתכן שהוא מובן שאין קבלת שפע ללא
ההכנת הכלי ,וזה בידינו שהוא שייך לזו"ן וצ"ע .ועי' שמן ששון )שעה"כ פרק ו' אות לד( שהתקשה
בזה ותירץ וז"ל :נמצא שאפילו שנעשה הדבר מאליו צריך לכוין וכונתינו הוא שעתה בעת הזאת
נעשה הענין מאליו ע"י אמירת מלת שמע ועקימת שפתים הביא מעשה והוא ג"כ מאליו .וקשה
שמשמע מדבריו שזה נעשה על ידי אמירתינו ולא על ידי כוונתינו ,וקשה הדבר ,אלא נראה דיוק
לשון הרב כדברינו וצ"ע.
 2מכוונים כאן בזיווג חיצון דאו"א ג' כוונות בזה :גם בכתר ,וגם בחב"ד ,וגם בז"ת ,והוא חידוש
הרש"ש בנוי על דברי האריז"ל בענין זיווג זו"ן )עי' שעה"כ לז ע"ד ד"ה ענין ד' זקיפות ,ועי' ע"ח
שער הזווגים פרק א' מ"ב( ,ז"ל הרב בשעה"כ הנ"ל :שלש יחודים הם האחד הוא יחוד אהיה ויהוה
הב' הוא יחוד יהוה ואלקים הג' יחוד הויה ואדני ולפעמים מתייחדים יחד יחוד הראשון או יחוד
השני או השלישי ולפעמים מתייחדים שלשתם ואז הוא יחוד גדול שבכולם ואז הנוק' נקרא נר ה'
בסוד שלשה יחודים הללו העולים בגי' נ"ר ואז הנקבה נקרא נר מצוה ומאירה אור גדול .יוצא אם
כן שבכל יחוד של או"א בכוונות ,מכוונים אותו של כתר חב"ד וז"ת ]אמנם בזיווג זו"ן הוא מתפשט
לחב"ד ז"א ונוק'[ ונקרא כוונת נ"ר שג' שמות אלה יחד הם בגימ' נ"ר.
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 3עי' שעה"כ כג ע"ב וז"ל :תחילה תכוין להמשיך הארה מן אבא אל ז"א ,ומן אימא אל נוקבא
דז"א הנקרא מלכות ]היינו המלכות דכל הז"מ – ש"ש פ"ו אות לה[ ,וזהו ענין שמע ישראל ,שמע
לנוק' וישראל אל ז"א .שמע היא ש"ם ע' ,פי' כי המלכות הנקראת "שם" וכו' ,והטעם הוא במה
שהודעתיך כי כל האחוריים העליונים ]היינו עצם המלכים שמתו ,שכולם נחשבים כאחוריים[
שנפלו בימי המלכים שמתו ,הנה אותם הביטולים שנתבטלו הם בחי' המ"ן שאנו מעלים תמיד
לתקנם כמבואר אצלינו )שער רפ"ח פרק ה'( ,וכל האחוריים* ההם ירדו למטה עם המלכות ]עי'
דרוש ב' דעמידה ד"ה דע כי המלכות ,שכאן המלכות היא ט"ר דמלכות שירדו למטה לבריאה –
היינו במיעוט הירח או בחטא אדה"ר או חטא העגל וכו'[ ועתה עולים הם עמה .וחיבור אלו
הבחינות הם הנקרא "שם" ,לפי שהאחוריים* כולם הם במספר רפ"ח ,שהם הויה דיודי"ן בגי' ע"ב,
והוי"ה דס"ג אשר עם עשרה אותיותיה היא ע"ב ]זה ע"ג ועם מ"ה שהוא ע"א יוצא ששניהם ע"ב[,
והויה דמ"ה עם מספר ההויה עצמה שהיא כ"ו הרי ע"ב עם הכולל ,והאחוריים דהויה דב"ן דההי"ן
י' יה יהו יהוה ,הרי ע"ב .וסך ד' פעמים ע"ב הם רפ"ח ניצוצין הנז' .ואם תחבר בחי' הפנים דהויה
דב"ן דמילוי ההי"ן שהיא ג"כ גי' ב"ן ,יהיה הכל גי' ש"ם ,כי אלו הפנים הם הפנים של המלכות אשר
גם הם ירדו.
* עי' נהר שלום ג ע"א וז"ל :ממדריגה השנית שהיא אחוריים דט"ס עליונות דכתר דפרצוף
מלכות דפר' מלכות )דאצילות סכ"י( שהיא י' אותיות עצמן דריבוע דהוי"ה עד אין קץ ירדו עם
הכלים דב"ן לבי"ע .והנה מספר המדריגה הזו הב' דב"ן שהוא באחוריים דמלכות דכתר הנז' היא
ע"ב הרי ד"פ ע"ב הם רפ"ח והם מספר המדריגות הראשונות אשר מהם התחילו לירד האורות
דע"ב ס"ג מ"ה ב"ן דמ"ה וב"ן דב"ן דא"ק עם הכלי' לבי"ע ושאר המדריגות שמהם ולמטה לא עלו
בשם דמכל שכן הוא ושאר המדריגות שמהם ולמעלה נשארו באצילות בכלים דא"א ואו"א כנז"ל
וזה היה בכל פרטי פרצופי אבי"ע דמחצב העולמות והנשמות ,עכ"ל.
מכוונים שזה נמצא בבי"ע.
ועי' שעה"כ שם :תכוין להמשיך אל זה השם אור מן הע' העליונה הגדולה שה"ס הז"ת דאימא.
והטעם הוא לפי שמלכות נקרא שביעית בערך הז' קצוות ,ולכן היא צריכה לקבל מן ז"ת דאימא
שאח"כ תוכל להזדווג עם ו"ק ז"א ,שהם סוד אות ו' כנודע.
עי' שעה"כ כא ע"ד ז"ל :בזווג או"א ,הם צריכים אל מ"ן של זו"ן בניהם ,ולפי שהן צריכין
בתחילה לתקן עצמן כדי שיוכלו לעלות ולהיות בסוד מ"ן ,לכן אנו ממשיכין לשניהם שפע בסוד ב'
תיבות שמע ישראל ,כי שמע היא המלכות הנקרא שם ע' ,שהמלכות נק' שם וכו' ,ואנו ממשיכין
אל המלכות שנקרא שם ,שפע מן הע' שהיא מאותיות גדולות ,שה"ס ע' שמהן עלאין דאילנא דחיי
שהיא בינה .ואלו הע' ה"ס ז"ס תחתונות דבינה אשר כ"א כלולה מעשר שהם ע' .וז"ס ע' רבתי
דשמע שהיא הבינה.
עי' שעה"כ כד ע"ג וז"ל :ע' דשמע תכוין בה אל הויה דס"ג עם עשר אותיותיה שהם ע"ג,
וביארנו שאז עדיין לא היה זמן העלאת מ"ן ,ולכך לא קבלה הארה אלא מחשבון ס"ט ועם הכולל
הרי ע' ,וחשבון הד' הנשארים מן ע"ג לא קבלה הארה מהם להיותם יותר גבוהים ,וה"ס ד' אותיות
המעולות שבהויית ס"ג ,והם ג' יודי"ן וא' שחשבונם א"ל.
 4לגבי ענין "מדריגה ז' וכו'" עי' שער רפ"ח פרק ב' מדריגות של שמות וכו' .ומש"כ "בירורי הב"ן
דע"י ואבא וז"א" ,עי' שער אנ"כ פרק ט' וז"ל ,א"א ונוק' דעת הכולל חו"ג מכריע בין החו"ב שהם
עתיק ונוק' ,ע"כ ,דהיינו שכל קו הימין יהיה נקרא עתיק ,וקו שמאל יהיה נקרא נוק' דעתיק ,וקו
האמצעי יהיה נקרא א"א ונוק' .וכולם ב"ן דעתיק וכן ב"ן דאבא ,מאחר שכולם הניצוצין מהמלכין
קדמאין שנפלו לבריאה ,וכל מה שנפל היא רק מבחי' הב"ן .וכל קו ימין נכלל במלך החסד .וכל קו
שמאל נכלל במלך הגבורה ,וכל קו האמצע נכלל בת"ת הכולל נה"י והוא צד ימין של קו האמצעי,
והמלכות היא צד שמאל של קו האמצעי.
ומאחר שיצא ז"ת וכולם מלכיות ,לכן כל א' הוא מלכות דחסד ומלכות דגבורה וכו'.
 5עי' שער רפ"ח פרק ב' שזה צריך להיות גימ' ע"ב ,ולכן כאן הוא שם ס"ג יחד עם י' אותיות,
ולכן מוזכר פעמיים ,א' לגימ' ,וא' למספר האותיות.
 6כנ"ל הערה  5כדי ששם מ"ה יהיה גימ' ע"ב צריכים מ"ה ועוד כ"ו של שם הוי"ה פשוטה
מרפ"ח פרק ב'.
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 7המנצפ"ך הוא המ"ן ,והכלי המ"ן הוא הידות.
 8עי' שעה"כ כג ע"ב וז"ל :והנה ביאור זה הע' ]דהיינו הע' רבתי שהנוק' מקבלת מאימא*[ ,יותר
מפורש יובן במש"ל כי היא מקבלת עתה מזווג או"א שהוא לחיות העולמות ,הנה מ"ן של הזווג
ההוא הוא שרש אל שם ההויה בגי' ב"ן אשר מקומה בז"ת דאימא .ומן ההויה ההיא דב"ן היא
מקבלת עתה כדי שיהיה לה כח אח"כ להעלות מ"ן ,ולכן גם ההארה שלוקחת עתה היא מן מ"ן
דוגמתה ג"כ ,כפי מה שהיא עתה צריכה להעלות ,כי כיון שהיא צריכה להעלות מ"ן לכן צריכה
לקחת הארה מן שרש מ"ן העליונות.
פי' :כאשר אומרים מ"ן היא מ"ן דאו"א אשר מידה זו משפעת למטה בנוק' ,אבל זה לא מ"ן
בכלל ,אלא נוק' שמשפעת לנוק'.
* עי' ע"ח שער הערת המוחין פרק ז וז"ל :אמא עלאה הנקרא פרעה דתמן אתגלין ואתפרעין כל
נהורין כנזכר בזוהר .והענין )הוא( כי יד דא"א ירדה למטה ברחם יסוד אמא ,והנה ימין כלולה
בשמאל ושמאל בימין ,וכמו שה' אצבעות יד שמאלי דא"א הם ה"ג ,כי ה' אצבעות יד ימין הם ה"ג
והם סוד ה' אותיות מנצפ"ך שהם כפולות ,ואלו נתהוו שם ברחם יסוד אמא ,ומהם נעשה הכלי
של יסוד דאמא להעלות מ"נ שבהם אמנם ד' הידות האחרים של או"א יהיה לכם ,ע"כ .כאן רואים
שהידות עצמם הם הכלים של המנצפ"ך .ועי' עוד בענין הידות בשער הנסירה פרק ב.
עיי"ש בשעה"כ כג ע"ג וז"ל :וכבר הודעתיך בשער הפסוקים )עי' ע"ח למעלה( בפסוק )&(
וארבע הידות יהיה לכם לאכלה כו' ,כי ה' ידות הם נרמזות בשם ב"ן וכו' ,והנה היד כלולה מה'
אצבעות שהם חמש אותיות מנצפ"ך שהם המ"ן עצמן ,וכל א' כלולה מה' ,הרי הם ה' פעמים ה',
שהוא ה' ידות ,ובהם חמש אצבעות בכל יד .וא"כ נמצא שכולם נרמזות בשם הוי"ה דב"ן שהיא
המעלה מ"ן והוא באופן זה ,כי כאשר תצייר הוי"ה דב"ן בציורו ]ללא אותיות ו' כדלקמן[ יהיה כך,
כי יו"ד במלואה יש בה ב' אותיות י"ד ונשאר בה אות ו' ,ואח"כ תקח ב' הההי"ן במלואם שהם ד'
ההי"ן ,וכל אות ה' צורתה ד' י' כנודע ,הרי ד' ההי"ן הם ד' פעמים י"ד ,ועם הי"ד ראשונה הרי ה'
ידות ]סה"כ גי'מ ע'[.
 9המשך שעה"כ המובא בהערה  :'8נשאר משם ב"ן ג' ווי"ן שהם אות ו' דמילוי יו"ד וב' הווין
האחרים ,הרי ג' ווין וכו' ,וג' הווי"ן הנשארים עם ההוי"ה דב"ן דההי"ן עצמה שהיא בגי' ב"ן הרי ע'
שנית.
 10עי' שעה"כ כג ע"ג וז"ל :עוד תכוין באות ע' פי' ג' ,והוא אל כללות ז"ת דאימא ,והנה הם
רמוזים בשם ס"ג כי גם הוא סודו ע' ,דהיינו ס"ג עם י' אותיותיו הרי ע"ג ,תסיר ג' ישאר ע' וכו',
הוא בז"ת דאימא אשר המ"ן עומדים בתוכם ובפנימיותם ,אבל מן הז"ת עצמן צריך ג"כ לקבל
הארה ,וה"ס הויה דס"ג אשר בז"ת שלה ועם י' אותיותיו הם ע"ג ,ואם תסיר ג' ישאר ע' .וביאור
הדבר במה שהודעתיך כי עקריות הויה דס"ג הוא שם א"ל היוצא ממנה שהם ג' יודי"ן וא' שבו
שהם בגי' א"ל כמבואר אצלינו בדרוש הציצית וע"ש .והנה עתה בתחילה אשר עדיין איננה מעלה
מ"ן ,אינה צריכה לקבל הארה מן עיקריות ההויה שהוא שם א"ל ,אלא משארית ההויה .והוא כי
כאשר תסיר ג' יודי"ן וא' אשר בכללותם אינם אלא ד' אותיות ,ואע"פ שבמספרם עולים לחשבון
גדול "אל" ,תכוין להוציאם אלא בחשבון אותיות שהם ד' אותיות בלבד ,ונשארו ס"ט ועם הכולל
הרי ע'.
] 11כללות כל הטבלה[ זה נה"י דאימא לנוק' והוא מוחין דעיבור ,ועי' שמן ששון שמציין לשער
הנסירה פרק ב' וז"ל :ומאלו ]המנצפ"ך של הידות[ נמשכין אל המלוכת בעת הניקיה לצורך המוחין
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_________________________________________
דאלקים.
]הסבר לשון הרש"ש[ להמשיך חח"ן בג"ה דת"י ]ג' קוין[ ,דנה"י דחג"ת ונה"י ]דנה"י – והם עיבור
דיניקה ועיבור דעיבור[ ,דאימא ,עם מוחים פנימיים דעיבור ]הם[ דצ' דל' )שהוא פנימיות נה"י
דחג"ת( ,וצ' דצ' )והוא פנימיות נה"י דנה"י( ]שהרי בק"ש כאן בישראל ממשיכים ל"מ דאימא ,לכן
כאן יש רק צ'[ ,שהם ]בשמות[ ג' אלהים ,עם חלקי הנרנח"י }ביר"א כתוב רנח"י וכנראה שזה
טעות וצ"ע{ והמקיפים המלובשים בהם ,שהם ג' אהי"ה וג' הויו"ת ,ונקודותיהם כידוע שהם חיות
]קו ימין[ ונשמות ]קו שמאל[ ,וחיות ונשמות דרוחות ]צדדי ימין ושמאל של הקו האמצעי[ דנרנח"י
דנפש ]עיבור[ דנ"ר ]דעיבור ויניקה[ דנשמה ]פנימיות ז"א שהוא תבונה[ דב"ן דמ"ה ]קו ימין[ ודב"ן
]דב"ן – קו שמאל[.
עי' ע"ח שער השמות פרק א' שמביא שכל ספירה יש לו שם הוי"ה כנגדו עם ניקוד מסוים בנוי
על התיקו"ז קנא ע"א .וכל א' בא יחד עם המקיף שלו ,ולכן יש לו גם כן אהי"ה יחד עם השם
הוי"ה.
כל שם כאן עם ניקוד היא אורות ,והשמות ללא ניקוד הם מוחין )נה"ש לג ע"ג(.
 12דנ"ר דנשמה היינו דיניקה דתבונה.
 13עי' שעה"כ כה ע"ג ז"ל :בעת לידת התבונה את המוחין דגדלות דז"א מתקררין ומצטננין
ירכותיה ,בסוד מ"ש רז"ל )&( אין התורה מתקיים אלא במי שממית עצמו עליה ]עי' שער המוחין
פרק ג'[ ,ושם נתבאר צינון והתקררות ירכותיה שהוא בחינת הסתלקות הארה פנימית שבהם
למעלה בת"ת שבה ,ועי"כ נשארים נה"י שבה שהם ירכותיה בלי הארה הפנימים שבהם ,ונשארים
בחי' חיצוניותם שבה בלבד .וכאשר יולדת המוחין ההם ,הנה הם חוזרין המוחין ההם לכנס בתוך
נה"י דתבונה הריקניים ,והאור האמיתי הפנימי שהיה בתוכם נסתלק למעלה בת"ת שבה כנז' ,ואז
בהיות חיצוניות נה"י דתבונה מלבישים את המוחין דז"א הם נכנסים הכל ביחד תוך רישא דז"א,
ואז נחשבים הנה"י דתבונה בז"א כאלו הם גופא דז"א עצמו ,ובכח הזה נעשית הגדלת ז"א.
צריך שתכוין כי במלת שמע מתחלת התבונה להכין עצמה לצורך המוחין דז"א ,ומתחיל
להסתלק מתוך נה"י שבה המוחין וההארה הפנימי' שבתוכה ,ועולים עד הת"ת שבה ,כדי להכין
מקום פנוי וריקן לצורך הכנסת המוחין דז"א בתוכם כנז' ,ובתיבת שמע מצטנן היסוד שלה ואור
פנימי שבתוכו מסתלק ממנו ועולה אל הת"ת שבה ,כי מן היסוד שבה הוא התחלת הצינון
והתקררות והסתלקות האורות.
ושם ע"ד :שמע היא ההארה הנמשכת מן העטרה לצורך היסוד דז"א ,ואמנם עתה הוא לצורך
ת"ת שבו@ .צ"ע הרב לא ידע
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 14עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל :ישראל ר"ל שי"ר א"ל ,כי הבינה נקראת שיר ,והחכמה נק' א"ל,
והת"ת הנקרא ישראל מקבל עתה השפע משניהם.
ועיי"ש דף כב ע"א וז"ל :אל הוא שם ייא"י שבהויה דס"ג ,והוא בחי' הה"ח דאבא שניתנו ביסוד
דאימא .ושי"ר הם הה"ג דאימא עצמה.
ועיי"ש דף כג ע"א וז"ל :ישראל שהוא ז"א איננו צריך לקבל רק מן שי"ר אל ,שהם חו"ג דאבא
שהם ב' קצוות הראשונים ,כי כבר יש לו ו"ק ,ולכן יספיק לו במה שיקבל שפע מן ב' קצוות
ראשונות - .לא מוזכר.
עי' שעה"כ כג ע"ג ז"ל :עתה מקבל הז"א מן אבא הארה כדי שיוכל אחר כך להעלות מ"ן,
כדוגמת מה שביארנו במלת שמע לצורך נוקביה.
עי' שעה"כ כג ע"ד ז"ל :והנה בזוהר במקומות רבים וגם בפ' ואתחנן אמרו כי ישראל ]דשמע
ישראל[ זה היינו יש"ס ,וכבר הודעתיך כי כמו שז"א מתחלק לב' פרצופים והם יעקב וישראל ,וכו',
וגם אבא נחלקת לב' והם אבא ויש"ס .והטעם שנקרא יש"ס הוא משום דאיכא ישראל זוטא והוא
הז"א ,והנה עתה במלת ישראל מקבל ז"א הנק' ישראל זוטא הארה מן יש"ס פרצוף התחתון דאבא
כנז' ,ולא מכולו אלא מבחי' חסד וגבורה שבו הנק' שי"ר א"ל ,שיר משמאלא א"ל מימינא ,כנז'
בתיקונים )&( .וכבר ביארנו לעיל במלת שמע למה נוקביה מקבלת מכל הז"ת דאימא וז"א מן חו"ג
דאבא לבד והנה הארת ז"א אינה כהארת נוקביה ,והוא מה שנתבאר לעיל שעדיין אנו צריכים
להשלים לו מוחין דיניקה שהם שמות אלקים.
 15הסבר הרש"ש :יכוין להמשיך חח"ן בג"ה דת"י ,דכחב"ד וחג"ת ]מ"ל דצל"ם ,וכאן פנימי
דתבונה[ ,דפרצוף ו"ק ]יניקה[ דתבונה ,עם מוחים מקיפים דל"מ דצלם המלובשים בהם ]כללות
האהי"ה והוי"ות יחד[ ,עם המוחים דיניקה המלבושים בהם ]שהוא האהי"ה ומלא ומלא דמלא[,
שהם מ"א אותיות דקמ"ג ,גי' ]מספר האותיות בגימ'[ אל"י ,עם חלקי הנרנח"י והמקיפים
המלובשים בהם שהם ט' אהי"ה וט' הויו"ת ונקודותיהם כידוע ,חיות ונשמות ]וחיות נשמות[
דרוחות דנרנח"י דנח"י ]מ' דצלם[ ,ודנרנח"י דרוח ]ל' דצלם[ דרוח ]יניקה[ דנשמה ]פנימיות דז"א[
דב"ן דמ"ה ודב"ן.
 16עי' שעה"כ יט ע"ד ז"ל :במלת "ישראל" נכנסים יחד פנימי דאבא ומקיף דמצד אמא דקטנות
ביחד ,ע"כ ,והמקיף דמצד אמא דקטנות הוא ל"מ דצלם] .וכל זה כדי שיהא כח להעלות מ"ן באחד[
עי' פרקי הצלם פרק ה' שהל"מ דצלם הם כחב"ד חג"ת ,לכן יש שמות כנגד רק כנגד כחב"ד
חג"ת וללא נה"י.
 17יחידה דנרנח"י ]כתר[ דנח"י ]מ' דצלם[ דרוח ]דו"ק[ דנשמה ]דתבונה[.
 18חיה ]קו ימין[ דנרנח"י דרוח ]ל' דצלם[ דרוח דנשמה.
 19עד כאן הוא אורות ומכאן זה מוחין ,ולכן זה ללא ניקוד )נה"ש לג ע"ג(.
 20עי' שעה"כ כא ע"א וז"ל :והק"ש של הקרבנות אשר אז נכנסין המקיפים דקטנות דאימא
והפנימים דקטנות דאבא ,צריך ג"כ לכוין כוונה אחרת ,שהיא ג"כ בגימ' ישראל ,כדוגמת אותה
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ä"âá ï"ççì ñ"ùéã ÷"åã íìöã 'öã íééîéðô íéçåî íäå ø"ù 'éâ
ãåé úìã ïéù
à"æã á"åçã ï"áãå ä"îã ä"îã ÷"å óåöøôã é"äðã é"úã
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25
à"æã úòãä êøåöì 'æðä
ïéçåî à"àã ñ"åîã á"òã å"äéî íäì êéùîéù éãé ìò úòãå à"åà úà ïéîæäìå ïéëäì ïéåëé
àîéàì à"ñ÷å ,à"àã á"òã ã"åéî à"àã ñ"åîã ï"ççî àáàì á"ò åðééäã ,úòãå à"åàì ä÷éðéã
æ"ãòå .ñ"åîã é"úãî à"àã á"òã å"éåî úòãì â"ñå á"òå ,à"àã ñ"åîã ä"âáîå á"òã é"äî
íåø ãò äæì äæî ïëå ,÷éúòã ÷"àã ó"çàîå ,ä÷éðéã ïéçåî à"àì ÷éúòî êéùîäì ïéåëé
éãë åðîî äìòîìù óåöøôì 'à ìë ï"î úåìòì íéôåöøôä ìë íéðëåî åéäé æ"éòù éãë ,úåìòîä
26
íäî äèîìù óåöøôì úåìãâã íéçåî êéùîäì ãçà úìîá ì"ðä íéôåöøôä ìë åâååãæéù

_________________________________________
כוונה דק"ש דיוצר ,והיא זאת ,שתכוין אל שם שדי במילואו ,אשר מילואו לבד עולה ת"ק .ואח"כ
תכוין אל שם אהיה דמילוי אלפין בפשוטו ומילויו ומילוי מילויו ,שהם מ"א אותיות ותחבר מ"א
עם ת"ק יהיו בגי' כמנין ישראל ,ע"כ.
וטעם הדבר שזה הכלי של המוחין לעיל ולקמן השד"י היא הכלי של המוחין דלקמן.
 21הסבר הרש"ש :גי' אל"י והם מוחין דל"מ דצלם דו"ק דתבונה לחח"ן בג"ה דת"י דכחב"ד
וחג"ת ]ל"מ דצל"ם[ דפרצוף ו"ק דב"ן דמ"ה ודב"ן ]הם מוחין דתבונה שנכנסים לז"א[ ,דחו"ב
]דמוחין[ דז"א.
 22הסבר הרש"ש :גם יכוין להמשיך חח"ן בג"ה דת"י דנה"י דפרצוף ו"ק דיש"ס עם מוחים
פנימיים דצ' דצלם המלובשים בהם שהם מילוי שד"י גי' ש"ר עם חלקי הנרנח"י והמקיפים
המלובשים בהם שהם ד' אהי,ה וד' הויו"ת ונקודותיהם כידוע שהם חיות ונשמות וחיות ונשמות
דרוחות דנרנח"י דנפש ]צ' דצל"ם[ דרוח ]יניקה[ דנשמה ]יש"ס[ דמ"ה דמ"ה ודב"ן.
 23עי' שעה"כ יט ע"ד ז"ל :במלת "ישראל" נכנסים יחד פנימי דאבא ומקיף דמצד אמא דקטנות
ביחד ,ע"כ ,והפנימי דמצד אבא דקטנות הוא כאן.
עי' לעיל הערה  16שצ' דצלם הוא נה"י.
 24עי' לעיל הערה .20
זה מוחין ולכן ללא ניקוד )נה"ש לג ע"ג(.
 25עי' לעיל הערה  .13וכאן מסתיים כוונות ישראל.
 26עי' שעה"כ כד ע"א וז"ל :או"א צריכין גם הם אל זווג גבוה ועליון מהם כדי שיקבלו אור משם
בתחילה ,הלא הוא הזווג העליון הנעלם והסתום של א"א ,ובכח מה שמקבלים מאותו הזווג יש כח
בהם גם הם להזדווג .וכעד"ז הולך סדר המדרגות זו למעלה מזו עד שאין הפה יכולה לדבר עמוק
עמוק מי ימצאנו .וסוד הענין הוא כי הנה זווג החיצוניות של העולמות הנה הוא נמשך ממוחין
דאו"א עצמם בלתי שיקבלו אור עליון ,כי כיון שכל המדרגות אשר תחתם נמשך מהן ,פשוט הוא
שיש בהם כדי לחיות את כולם.
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ú"åñùéå à"åàã ï"ççì

åúåìòìå äðåáúã çöðã ïåúçú ÷øôáù øåàä ÷ìñì ïéåëé
32
à"æã ãñç êøåöì 'àä ÷øôä ïðèöî ïë é"òå äìéã ú"úì

 27מיו"ד דע"ב ]הוי"ה דיודי"ן[ דא"א ,דחח"ן דמו"ס ]דעיקר א"א הוא מו"ס עי' תיקו"ז עו ע"ב[.
 28עי' שעה"כ כא ע"ד ז"ל :ואחר שהמל' והת"ת קבלו השפע הנז' במלת שמע ישראל כנז' ,אז
עולים בסוד מ"ן ,ואז מזדווגים או"א בסוד הדעת המזווגם ,וז"ס ה' אלקינו ה' ,שהם או"א ודעת.
כאן ג"כ רק הכנה לעליית מ"ן ולא עליית מ"ן עצמן ,שכן כל עליית מ"ן היא אך ורק באחד.
וכלשון השעה"כ כד ע"א וז"ל :אחרי שקבלו זו"ן הארה מן זווג דחיצוניות שהוא לחיות העולמות
בשמע ישראל כנ"ל ,הנה עתה אנו מכינים ומזמנים את או"א שיזדווגו זווג הפנימי בבחי' נשמות
לצורך מוחין דגדלות דזו"ן .כי הזווג הזה איננו תדירי ,וצריך הוא אל מעשה התחתונים ,ולכן ע"י
הזכרת ג' שמות האלו אנו רומזים ומכוונים שיוכנו ויזדמנו לצורך הזווג הזה .והנלע"ד בזה הוא כי
הנה זווג חיצונית העולמות הוא מישסו"ת ,וזווג הפנימיות מן חו"ב ,ולכן בשמע ישראל אנו
מכוונים אל ישסו"ת ,וג' שמות אלו הם בחו"ב .ודבר זה קבלתי בפי' ממורי ז"ל )ע"ח שער ז"א פרק
ב'( ,כי המוחין דגדלות דז"א הנקרא עיבור ב' הוא ע"י שנכללים חכמה עם יש"ס ונעשים פרצוף
אחד ,ונכללת בינה עם התבונה ונעשים פרצוף אחד ,ואז שני פרצופים אלו מזדווגים לצורך
המוחין דגדלות .ועיי"ש עוד וז"ל :והנה ההכנה וההזמנה הזאת הוא סוד גדול .וז"ל שם עוד:
וההכנה היא ענין קבלתם אור עליון מא"א כדי שאח"כ יזדווגו במלת אחד] .זיווג זו נעשה ממילא,
שזה מ"ן דקטנות ,והרב אמר שמש"כ בשעה"כ שייך לאחד ,ולא ה' אלקינו ה' שהוא רק קטנות[.
ועוד שם :ואמנם לפי שזווג א"א נעלם מאד כי הרי אין בחינת נקבה נזכר אצלו בפירוש אלא
בהעלם גדול ,וע"כ נעלם זווג א"א במקום הזה ואין אנו מזכירין רק זווג דאו"א לבד .וז"ל עוד:
אחרי אשר נזדמנו והוכנו או"א ,אנו מעלים עתה להם את המ"ן כדי לזווגם במלת אחד.
ועי' שעה"כ כב ע"ב וז"ל :בתיבת יהוה אלהינו יהוה יכוין שז"א דאצילות לוקח עתה ג' מוחין
חב"ד ,ויכוין כמו שזו"ן דאצילות עלו בסוד מ"ן אל אימא דאצילות ,כן עולם היצירה והעשיה
שה"ס זו"ן עלו בסוד מ"ן אל הבריאה וכו' והנה ע"י היצירה והעשיה שעלו בסוד מ"ן בבריאה
מזדווגים גם או"א דבריאה ,ונותנים מוחין לזו"ן דבריאה כדוגמא הנעשה באצילות כנז' אצלינו,
אבל יצירה ועשיה אינם בעלי זווג כלל כמבואר אצלנו כי אין להם מוחין.
 29זה אותו כוונה של הוי"ה ,עי' שעה"כ דף ג ע"ב וז"ל :הקדמה א' קטנה הנה בכל פעם שאתה
מזכיר ומברך ומוציא מפיך שם ההויה בכל מקום תכוין לכלול ביחד הויה אדני לפי כי בכתיבתו
הוא הויה ובקריאתו הוא אדני כנודע גם צריך לכוין בכל פעם שתוציא מפיך שם הויה בכל מקום
שיהיה הזהר לכוין בזה כי הוא סוד קשר המלכות עם ז"א באופן זה כי הנה כתוב בשם הויה ותכוין
כי ג' אותיות יה"ו הוא ז"א וה"א אחרונה שבשם שהיא מלכות תכוין שנעשה שם שלם שהיא שם
אדני באופן שתצייר שם הויה בלבך ותכוין בה' אחרונה לשם אדני שהיא הנוק' והיא ה"א אחרונה
של ההויה.
 30עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל :ה' אלקינו ה' ה"ס חב"ד ,כי ה' הוא הויה דיודין באבא.
עי' שעה"כ כב ע"ב וז"ל :כמו שבשמע ישראל ביארנו שאז מקבלין זו"ן הכנה לשיוכלו להזדווג
אח"כ בנפילת אפים ,כן עד"ז צריכין או"א לקבל הכנה בתחילה לשיוכלו להזדווג אח"כ במלת אחד
כמו שנבאר .ואמנם ההכנה הזו היא שמקבלים ג' הארות בג' תיבות אלו מן א"א כמו שנבאר.
ואמנם הנה נודע כי בא"א יש בו הויה אחת הכוללת כל הי"ס שלו ,ותכוין שהיא במלוי יודי"ן.
והנה בשם הויה הראשון תכוין שהיא דיודי"ן שמקבל עתה אבא מן י' של הוית א"א ,ובאלהינו
תכוין שהוא אהיה דיודי"ן שמקבלת עתה אימא מן ה' ראשונה של הוית א"א ,ובהויה אחרונה
תכוין הויה דס"ג והוא בחינת הדעת המזווגן לאו"א המקבל עתה הארה זו מן אות ו' של הוית
א"א.
 31הסבר דברי הרש"ש :חח"ן שזה קו ימין שהוא שייך לאבא ,וזה או"א וישסו"ת כמש"כ בשער
ז"א פרק ב' ושעה"כ כא ע"ד שכאן או"א כוללים ישסו"ת בתיקון.
 32עי' שעה"כ כה ע"ד וז"ל" :יהוה" הוא פרק תחתון דנצח דאימא לחסד ז"א.
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 33עי' הערה .28
 34עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל :אלקינו ה"ס אהיה דיודין באימא.
 35עיי"ש כה ע"ד וז"ל" :אלהינו" הוא פרק האמצעי דנצח לחכמה דז"א ,כי בתחילה מתקרר פרק
התחתון ואח"כ העליון ,והרי נגמר קו ימין.
 36עי' הערה .28
פירוש הרש"ש*.##
 37ניקוד המוצא )חולם ליו"ד ,צירי לה' ,וקמץ לו'( הוא ניקוד הדעת &.
 38עי' שעה"כ כד ע"א שזה הוי"ה דיודי"ן .ועי' שעה"כ כב ע"א וז"ל :ה' הג' הוא הדעת המזווגם
אשר הוא מתעורר עתה אל הזווג ,ועתה הוא בסוד הויה דמילוי ס"ג ,ועדיין אל תחבר שם הויה
עם שם אהיה.
עי' שעה"כ כד ע"א וז"ל :הדעת המזווגם לאו"א כנז' בזוהר ובתיקונים ,והוא בחי' מזלא עלאה
דדיקנא דא"א המזווג לשניהם.
 39עי' שעה"כ כה ע"ד וז"ל" :יהוה" פרק התחתון דהוד דאימא לגבורה דז"א.
 40עי' שעה"כ דף כב ע"ב וז"ל :כי בא"א יש בו הויה אחת הכוללת כל הי"ס שלו ,ע"כ .ואם לעיל
]הוי"ה אלקינו הוי"ה[ יש חב"ד כאן צריך להיות ו"ק.
 41עי' שעה"כ כב ע"ב ז"ל :במלת אחד תכוין להוריד הארה מן אות ה' אחרונה של הוית א"א אל
זו"ן ,שהם הויה אדני הנרמזים באחד ,א"ח ד' ,כדי שיעלו זו"ן עתה בסוד מ"ן אל זווג או"א.
מכוונין אות זו.
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 42כאן כללות זו"ן שאליו מורידים את הארת הי"ס דא"א ,ועי' הערה .41
 43עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל :ובד' דאח"ד תכוין אל המלכות המתייחדת עם הת"ת הנק' א"ח ,ולכן
ד' זו היא גדולה להיות עתה למעלה במקום או"א בסוד מ"ן.
ועי' שעה"כ כב ע"ב וז"ל :תכוין בד' דאחד שהיא בלאה ותכוין כי אלו המוחין הם בחינת אור
פנימי אל לאה ובחי' אור מקיף אל ז"א ,כי לא נכנסו המוחין במצחו .לא מופיע בסידור
 44ז"ל שעה"כ כד ע"א :אחרי אשר נזדמנו והוכנו או"א ,אנו מעלים עתה להם את המ"ן כדי
לזווגם במלת אחד .והנלע"ד שצריך לכוין להעלות עתה את ז"א לצורך מ"ד* לחברם ולשלבם יחד,
ולהעלות לנוקבא לצורך מ"ן ,כדי להוריד אח"כ טיפת הדכורא בנוקבא וכו' ,צריך שבמלת אחד
יכוין לג' דברים :הא' ,הוא להעלות תחילה מ"ן .והשני ,הוא לזווג אח"כ את או"א .והשלישי ,הוא
להוריד אח"כ מוחין אל הזו"ן .וזה סדרן ,יכוין תחילה במלת אחד אל שני אותיות א"ח כנגד ז"א,
הנקרא א"ח של המלכות ,ובאות ד' תכוין אל נוקבא ,ותכוין להעלות את שניהם .גם תכוין
ששניהם זו"ן הם אחדות גמור אחד .וזה תכוין בשטחיות פשט מלת אחד .גם תכוין כי א"ח הוא
הז"א הכולל ט"ס כמנין א"ח ,והמלכות היא העשירית הנקרא ד' ,ע"ש שמקומה הוא כנגד שיעור
ד"ס דז"א שהם תנה"י ,ועומדת עמהם אחור באחור כנודע .גם תכוין באותיות א"ח בז"א אשר הוא
שם הויה דמלוי אלפי"ן שהוא בגי' מ"ה ]וכן הוא בדף כב ע"א[ ,ובאות ד' תכוין בנוק' אשר היא שם
אדני במילואו עולה תרע"א ,כי עתה נתמלא שמה .ודע כי זו המלכות שאנו מכוונים בד' דאחד
הוא בחי' רחל ,לפי שהיא הספירה העשירית מן הי"ס עצמן ,והיא מכללן כי לכן נקרא רחל עקרת
של הבית עיקרא של בית ,ולכן ויאהב יעקב את רחל .משא"כ בלאה שהיא בחי' האחוריים שנפלו
מן אימא עלאה כנודע] .צ"ע איך לכוון את זה שזה לא שמות ,שהרי הלש"ו & אוסר[.
*מ"ד כאן היא מ"ן לצרוך הדכר וכן המ"ן דנוק' לקמן.
שם מ"ה שזה עיקר פרצוף ז"א.
 45עי' שעה"כ כד ע"ב וז"ל :ודע כי הנה ע"י תפלתינו ומצות שאנו מקיימים לקרא קריאת שמע
יש כח ותוספת גבורה ברחל לעלות עד מקום ז"א דאצילות מן המקום אשר היא עומדת בו עתה,
שהוא בהיכל אהבה דבריאה עד ז"א דאצילות .ואח"כ עולים שניהם יחד עד או"א להעלות להם
מ"ן .וכו' והנה בזמן הגלות אין כח ברחל לעלות כיון שהיא למטה בהיכל אהבה של עולם הבריאה
כנז' ,ולכן אנו צריכין למסור נפשינו על קדוש השם באות ד' דאחד ,וצריך לכוין ולקבל עליו ד'
מיתות ב"ד סקילה שרפה הרג וחנק מן ד' אותיות אדני .ועיי"ש עוד :יש קצת תיקון במה שנמסור
נפשינו על קדוש השם בכל לב ,כי ע"י כן אפילו אין בנו שום מע"ט והרשענו עד להפליא ,הנה ע"י
מסירת נפשינו להריגה מתכפרים עונותינו כולם ,ויש בנו יכולת לעלות עד אימא עלאה וכו' וז"ס
על קדוש השם שהיא אימא אשר למעלה על ז"א הנק' ה'.
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 46עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל :ובמלת אחד תכוין להעלות וכו' ,אות ד' דאחד שהיא בחי' לאה,
תכוין בה בסוד שם אדני במילואו כזה אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד ,ותכוין לשתף נשמתך עמהם אחר
שמסרת עצמך על קדוש ה'.
עי' שעה"כ כד ע"ב וז"ל :והנה צריך לכוין בהויה דס"ג ,כי הוא המעלה את הנשמות ואת המ"ן
של אימא עלאה כנודע ,כי שם ההויה דההין דב"ן מעלה מ"ן למל' והויה דס"ג מעלה מ"ן דאימא
]ייא"י של הס"ג כדאיתא בהסבר הרש"ש[.
ועיי"ש כד ע"ג וז"ל :עתה אשר היא ממש מעלה מ"ן צריכה לקבל הארה מארבע אותיות ייא"י
שחשבונם א"ל ,וע"י הארה זו תוכל לעלות ,ואלו הד' אותיות ייא"י תכוונם במלת אחד באות ד'
דאחד וכו' ,כי תחילה לא היתה היא רק שם אדני פשוט ,ועתה נמלאת בסוד מלוי אלף דלת נון יוד
כמ"ש ,שצריך לכוין בד' דאחד אל שם אדני במלוי כנז' ,וצריך לכוין כי זה המלוי נתוסף בה עתה
ע"י זו ההארה הנמשכת אליה מן ארבע אותיות ייאי שבהוית ס"ג הנז' .וביאור ענין זה יותר
בביאור הוא ,כי הנה המל' היא דינין וגבורות ,וז"ס משחז"ל )&( תמר בתמרוריתה עומדת ובקשו
חכמים למתקה כו' .והענין הוא כי המלכות נק' תמר לפי שהיא בחי' הש"ך דינין כפולים כמו
שהודעתיך )&( ,כי יש דינים באחוריים דז"א ובאחוריים דנוקביה ,והם ש"ך ש"ך .ואמנם כשננסרת,
המלכות לוקחת כל שני בחי' הש"ך דינין הנז' ונעשית תמר ,ולכן אמרו כי בתמרוריתה היא עומדת.
ואמנם כדי למתקם צריך להמשיך אליה שם ייאי הנז' מהויה דס"ג הנז' אשר באימא עלאה העולה
בגי' א"ל ,כי היא בסוד )&( חסד א"ל כל היום .ובהתחבר א"ל עם תמר יהיה הכל בגי' תרע"א שה"ס
שם אדני במלואו .והרי איך אין לה שם הזה במלואו עד שנמשך אליה שם ייא"י כנז' ,כי מקודם
היתה תמר ,ולכן ד' זו דאחד הוא רבתי בסוד אותיות גדולות ,כי היא בסוד אימא.
הסבר הרש"ש :ויכוין להעלות נרנח"י שלו למ"ן אל הנוק' דז"א דאצילות העומדת בבריאה
ולהמשיך לה ייא"י דס"ג דאותיות מכתר וחכמה דאימא ]דלעיל בתיבת שמע בנשמה דאימא תיקנו
בו' אותיות דשם ס"ג עם שם ס"ג[ והם עולים כמס' א"ל בסוד חסד א"ל ויכוין להמתיק בו את הב'
פעמים ש"ך ש"ך דט"ס דזו"ן הנכללים אח"כ בה שהם הז' מלכים דזו"ן ועי"ז מתמלא שם אדני שבה
אלף דלת נון יוד שהוא גי' תרע"א כמספר ב' פעמים ש"ך ש"ך וייא"י.
 47עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל :בק"ש אנו כוללים עצמינו ג"כ בסוד המ"ן דזו"ן ,אבל אינו מספיק
שנמסור נפשותינו בסוד מיתה אלא בסוד קידוש ה' שהוא מסירת נפשינו להריגה ,ולכן צריך לכוין
במלת אחד בשם יאהדונה"י ויכוין בד' מיתות ב"ד סקילה שריפה הרג וחנק ע"ד שידעת .ועי' הערה
.44
 48עי' לעיל הערות .6 ,5 ,4 ,3
 49עי' סידור הקצר שמביא כאן את כוונות של שמע שהוא מוחין דעיבור
אֻ הֻ יֻ ֻה
ִא ִהי ִִה
יֻהֻ ֻו ֻה
י ִִהוִ ִה
אלהים
אלהים
אוּהוּיוּהוּ
יוּהוּווּהוּ
אלהים
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÷òîù úàéø
äðéááù à"àã ãåñéä úîùð íò åúîùð íò ìàøùé úáéúá
à"åàì ï"îì 'æðä íéøåøéáä íò à"æã
50
àîéàã î"ì

äÈ
È éäÈ àÈ
äÈ
È åäÈ
Èé

äÅ
Å éäÅ àÅ
äÅ
Å åäÅ
Åé

äÇ
Ç éäÇ àÇ
äÇ
Ç åäÇ
Çé
äÈ
Å éäÅ àÉ äÈ
Å éäÅ àÉ
äÈ
Å åäÅ Éé äÈ
Å åäÅ Éé

äÀ
À éäÀ àÀ
äÀ
À åäÀ
Àé

äÆ
Æ éäÆ àÆ
äÆ
Æ åäÆ
Æé
äÉé
É äÉ àÉ äÉ ÉéäÉ àÉ
äÉ
É åäÉ Éé äÉ
É åäÉ Éé

äéäà
àä ãåé àä óìà
,óìà àä ,àô ãîì óìà
51
óìà àä ,úìã åàå ãåé
àáàã 'ö

äÄ
Ä éäÄ àÄ
äÄ
Ä åäÄ
Äé

äË
Ë éäË àË
äË
Ë åäË
Ëé

eäeéeäeà eäeéeäeà
eäeåeäeé eäeåeäeé
ãåé úìã ïéù52
ïéåëéå ï"åæ íå÷îá åìôðù à"åà éøåøéáî íéøøáî ï"åæ íâù ïéåëéù é"ò äæå
ïéåëé íâ â"ñ á"ò é"òå åìù äéçå äîùð é"ò à"åàã ã"îå ï"î øøåòì
à"àã íééøåçà éøåøéáî åøøáé íä íâù é"ò à"àì ï"îì à"åà úåìòäì
øøáé àåä íâù ÷éúòì ï"îì à"àì úåìòäì ïéåëé íâ íîå÷îá åìôðù
.åîå÷îá åìôðù ÷éúò éøåøéáî
ìë úåìòäì ïéåëé íâå úåìòîä íåø ãò äæì äæî íéìòîù ïéåëé íâå
á"ò éîòè íäù ÷"àã â"ñ á"ò âååæì ïéåëéå ÷"àã á"òì 'æðä íéøåøéáä
53
.â"ñ éîòè íò

 50עי' הערות  16ו .17אבל צריכים לחלק ששם הוא הארה עבור זו"ן להעלות מ"ן וכאן הוא
מעלה את הרפ"ח למ"ן.
 51עי' הערות  20ו.21
 52עי' לעיל הערה .24
 53עי' ע"ח שער ט"ל פרק ז ז"ל :והנה כאשר רוצין זו"ן להזדווג יחד מאז ואילך ,הנה נודע שאין
שום זווג בעולם לזו"ן 53אם לא שיקדים להם בתחלה זווג או"א .53וטעם הדבר ,שאלו ב' עטרין
הנ"ל שלקחו זו"ן לצורך עצמן וגופם ,אבל לחדש מחדש בנים אחרים אינן יכולים אם לא שיקחו
התוספת ההוא מאביהם מלמעלה מאו"א ,וגם או"א לוקחין מהיותר למעלה עד המאציל עליון,53
שהוא לבדו יש לו כח לחדש תמיד לפי שאין לו סוף ,משא"כ בנאצלים ,שאין להם אלא לעצמן מה
שניתן להם מלמעלה ,נמצא שאין זווג בעולם של זו"ן כלל אא"כ יהיה הזווג ההוא נמשך מלמעלה
עד א"ס .וז"ס כוונת יחוד ק"ש באמתותה ,53שכבר נודע שהוא בחי' זווג או"א כדי לתת להם מוחין
חדשים לזו"נ בניהם ,כדי שיוכלו להזדווג גם הם להוליד בנים אחרים .וצריך לכוין בק"ש ולהשלים
כל הזווגים עד א"ס ,כי ז"א יקבל מאו"א ,ואו"א מא"א ,וא"א מעתיק יומין כו' עד א"ס .ואנו
בעונותינו לא נמסר לנו תשלום ענין זה אצלינו.
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÷òîù úàéø
éä åéå éä ãåé54
55
ääéåääàé

éä åàå éä ãåé
ääåéääéà

'æðä íéøåøéáì íéòâåðä ÷"à éðéòî íéàöåéä ï"áã ñ"éä íåìùú äî ÷"àã çöîî ä"îã ñ"éä íéàéöåîå
÷éúòã é"äðá íéùáìúîå íéãøåéå ÷éúòì íéçåîä íéëùîðå
57
äîëçã á"åç úåôéè úøàä íäî êéùîäìå ÷éúòã é"äðã ã"áç âååæì ïéåëéå
ääåéääéà56
à"àã ú"âçã ã"áçì à"æã
á"åçã íéçåîä úåôéè êéùîäì ïéåëéå à"àã ú"âçã ã"áçä âååæì ïéåëéå
ääåéääéà
ïåéìòä ìæîì à"àã úåéðåöéçå úåéîéðô øåà íò úáøåòî 'æðä äîëçã
58
äðéáã á"åçã ïéçåîä úåôéè êéùîäì ÷éúòã é"äðã ú"âç âååæì ïéåëé íâ

ääåéääéà
ääåéääéà
ääåéääéà

59

ääåéääéà
éä éä óìà ãåé
60
éä éä ãåé åéå

à"àã ú"âçã ú"âçì à"æã
úáøåòî äðéáã á"åçã ïéçåîä êéùîäìå à"àã ú"âçã ú"âç âååæì ïéåëéå
ïåéìò ìæîì à"àã úåéðåöéçå úåéîéðô øåà íò
à"æã á"åçã â"åçä úåôéè êéùîäìå ÷éúòã é"äðã é"äð âååæì ïéåëé íâ
ïéôúë ïéøúä íäù à"àã ú"âçã é"äðì ÷éúòã úåîöò øåà íò úáøåòî
à"æã á"åçã â"åç ïéçåîä úåôéè êéùîäìå à"àã ú"âçã é"äð âååæìå
ïåéìò ìùîì ë"â à"àã øåà úåîöò íò úáøåòî
ä÷ðå øöåð úåìæî 'áä âååæì ïéåëéå

.àîéàã ã"áçì äðéáã ïéçåî 'ãå àáàã ã"áçì äîëçã ïéçåî 'ã êéùîäì ïéåëé
óåöøô ñ"ùéå àáà íéùòð æ"éòå â"åçä ìë íéìâúîå ÷éúòã ãåñéä ÷ãñð úåøåàä éåáéø é"òù ïéåëé íâ
.61íéðåùàøä ú"åñùéá íéùáìúîå ïéàìéò à"åà ïéãøåéå 'à óåöøô äðåáú íò àîéàå ãçà

 54עי' שעה"כ כא ע"א וז"ל :צריך לכוין במלת "אחד" לשלב שם הויה בשם אהיה ביחד ,אשר
הוא סוד חיבור או"א ,ושאח"כ תכוין בהויה דיודי"ן דע"ב אשר היא סוד טיפת הזרע היוצא מאבא
לאימא ,אשר בה כלולים המוחין דז"א ביחד באותה ההויה.
עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל ואז ]אחרי עליית הזו"ן למעלה[ יכוין שאז מזדווגים או"א ודעת ואז
יורד השפע ההוא למטה בת"ת ומל'.
ועי' שעה"כ כב ע"א וז"ל וכל זה תעלהו ע"י שם הויה דס"ג למ"ן ,ואז תתחבר ותשלב ב' שמות
של הויה ואהיה בזה האופן יאההויה"ה .ואח"כ תכוין להוריד מ"ד בסוד הויה דע"ב דיודין.
הרב אמר שלא מכוונים את זה .ב' שמועות האלה בשעה"כ לא מכוונים כאן.
והשמות האלה של ע,ב וס,ג הוא מראה שאנו גורמים זיווג למעלה למעלה בע"ב וס"ג דא"ק
כנ"ל בהערה .53
 55עי' לעיל הערה  46וזה המשך  -ואז תתחבר ותשלב ב' שמות של הויה ואהיה בזה האופן
יאההויה"ה .כנ"ל שלא מכוונים את זה כאן.
זה זיווג חיצוני במוחין דא"ק ,ואיההיוהה הוא זיווג פנימי כמ"ש במטבע ברכה כא סוף ע"ג,
ויאההויהה הוא חיצוני.
 56עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל :ואז יכוין כי נמשכין אל הת"ת אותם ג' שמות )אחרים( הראשונים
שהם ה' אלקינו ה' ,שהם ג' מוחין הראשונים .לא מכוונים את זה כאן.
 57זה בידים דא"א עי' שער כג פרק ו' וז"ל@@ :
עי' שער הנסירה פרק ו' ז"ל :והנה אז מזדווגים נו"ה דעתיק זה בזה ונכללין זה בזה ,נצח בהוד
והוד בנצח ,ויוצא טפה ההוא בחו"ג דא"א ,נצח בחסד והוד בגבורה.
 ,ומתרבה סוד מוחין דילהון ומזדווגים ויוצאת הטפה ההיא כלולה מג' 57שהם נו"ה דעתיק מב'
פרקין ראשונים )היינו חב"ד דנה"י המוזכר כאן ברש"ש( ,וגם מחו"ג דא"א פרקיו ראשונים )היינו
החב"ד דחג"ת המוזכר כאן ברש"ש( ,וגם מחכמה דאו"א )מה שמוזכר למטה מהמזלין( ,ואלו נעשין
חו"ב דז"א.
 58הרב טען שזה לא מוזכר בע"ח הנ"ל ומובן מאליו.
 59המשך הנ"ל :וגם מב' פרקין תתאין דנו"ה דעתיק נמשך טפה לב' פרקין תתאין דחו"ג דא"א,
שהם ב' כתפין דיליה .ואלו הב' כתפין אחר התלבשותן במוחין דאו"א ירדו הם עצמן בהתלבשם
תוך 59או"א כנ"ל ונעשין דעת 59לז"א
60
 60המשך הערה  57ואח"כ נמשכת טפה ההיא עד מזלא דדיקנא דא"א הח' ונתנו בזווג אל
המזל הי"ג,
עי' לעיל הערה  38וכאן קיום של ההכנה שם ,ועי' סוף אות .##*63
 61המשך ההארה הקודמת :ומשם נמשכת למוחין דחכמה דאו"א.
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62

íäìù ú"æáå íäìù ã"áçáå íäìù øúëá úåéîéðôã úåéîéðôã à"åà âååæì ïéåëéå
øúë
ääéåääàé
ã"áçá
ú"æá

à"åàã àôåâá àôåâã ïåöéçä âååæä øçà à"àåã àçåøá àçåø éîéðô âååæ

íéääåìäàé
éäðåãäàé
63
ääåéääéà

ï"î øøåòì íâå á"ò íù é"òå åìù äéç é"ò àáàã ã"î øøåòì ïéåëé íâ
úåéîéðôã é"ç íéìë 'éçáá íéâååãæîå .â"ñ íùå åìù äîùð é"ò àîéàã
.64íäìù

äÅ
Å éäÅ àÅ

àîà

äÇ
Ç åäÇ
Çé

.àáà

éä åéå éä ãåé

äéç ã"î

äÅ äÅ
Ç éåÇ äÅ äÇ àÇ
Åé
äîùð ï"î

éä åàå éä ãåé

äãåñéì á"åçä àîéàã ã"áçáù äðéáã ïéçåî 'ã êéùîäì ïéåëé ïëå åúåëìîì â"åçäå åãåñéì á"åç àáàã ã"áçáù äîëçã ïéçåî 'ã íéëùîð æàå
.äúåëìîì â"åçäå
íðúåðå àîéàã íìöã íéãñçã é"úãå ï"çç íäå ï"áã ä"î íäù íéãñçäå úåîëçä íäù ï"î äìòî àîéàù åðééäã íéðåùàøä ú"åñùé âååæì ïéåëéå
åìåë äùòðå àáàã íìöä ììëð æ"éòå àáàã íìöã ïéçåîã úåøåáâã é"úãå ä"âá íäå ä"îã ï"á íäù úåøåáâäå úåðéáã íäå ã"î òéôùî àáàåàáàì
àîéàã íìöã ïéçåîä åììëð æ"ãòå ãåñéá â"åç ãåäñá äðéá çöðá äîëç é"äðá ïéçåî 'ã íéùáìúîå ï"áã ä"îå ä"îã ä"î íäù íéãñçå úåîëçî
íéøåçàã íìö íäå äãåñéá â"åç ãåäá äðéá çöðá äîëç äìéã é"äðá 'æðä ïéçåî 'ã íéùáìúîå ï"áã ï"áå ä"îã ï"á íäù úåøåáâå úåðéáî åìåë äùòðå
.à"åàã é"äðã á"åçã
íéãøåéå ì"ðä íéôåöøôäî óåöøôå óåöøô ìëã åáù ñ"éî ìåìë íìö ìëå íéðåùàøä ú"åñùéã é"äðáù à"åàã ïéçåîä éîìö 'á àéöåäì ïéåëé æàå
.ì"ðä óåöøôäã ã"áçëã íééøåçàá ì"ðä íéôåöøôäî à"åàã íéçåîä éîìö 'á ìë íéùáìúîå
.íìöã 'î íäå íééðùä ú"åñæéã ì"ðä óåöøôã ã"áçëì õåçî íéôé÷îå íäìù ïéçåîä úøàä íéàéöåîå
ì"ðä íéîìöä 'áã ÷"åä íäùïéçåîä úøéàù êéùîìäå ì"ðä íéôåöøôäã à"åàã íéîìöä 'áã ã"áçëä íäù ïéçåîä íéùøåù íù øéàùäì ïéåëéå
.ì"ðä óåöøôã íééðùä ú"åñæéã ì"ðä óåöøôã ú"âçã íééøåçàá íùéáìúîå
.íìöã 'ì íäå ì"ðä óåöøôã ú"âçì ïéðçî íéôé÷îå íäìù ïéçåîä úøàä íéàéöåîå
íäù íéçåîä úéøàùå 'æðä íéîìöä 'áã ú"âçä íù øéàùäì ïéåëé
é"úã ä"âá ï"çç ú"èá äùéáìäìå äëéùîäì íéîìö 'áã é"äðä
ú"åñùéã ì"ðä ??äî óåöøôå åöøô ìëã é"äðã ïé÷øô 'èã íééøåçàã
.â"ä ú"åñùé íäå íìöã 'ö íéàø÷ðå ì"ðä óåöøôäã
.àáàã 'öå àîéàã î"ì
íò ï"îì åìòù àáàã 'öå äðåáúã î"ìã íéçåîä øéæçäì ïéåëé äúòå
65
íéôé÷îäå é"çðäðä
àîéàã î"ì
äÈ
È éäÈ àÈ

äÈ
È åäÈ
Èé
äÅ
Å éäÅ àÅ

äÇ
Ç éäÇ àÇ

נ"ל שזה חזרה על הטיפה הנ"ל רק כאן הוא רצה להוסיף על הזיווג נ"ר וצ"ע עי' לעיל הערה

62

.1
. ]ע"כ היתה עליית מ"ן וכעת הוא[ ועתה נבאר ענין הזווג במלת אחד: עי' שעה"כ כד ע"ג וז"ל63
, ותכוין בסוד יהוה אהיה, תכוין לחבר יחד או"א,הנה אחר שכונת להעלות המ"ן אל אימא עלאה
. ועי"כ מזדווגים ונעשים אחד, ותכוין לשלבם ביחד כזה יאההויה"ה,יהוה באבא ואהיה באימא
 ושהטיפה ההיא היא הויה א' ביודין דע"ב,אח"כ תכוין בסוד הורדת טפת הזווג מן אבא אל אימא
 וכח זה נמשך אליו מן. ולכן גם הטיפה הנמשכת ממנו היא דיודין, כי הויה דיודין הוא באבא,כנודע
 ולכן, והיא בסוד כללות אחד, אין בה ציור, והנה עדיין הטפה הזו ברדתה ממוח אבא.א"א כנז"ל
 ונעשים ממנה ד' מוחין,תכוין כי אח"כ ברדתה תוך מעוי דאימא אז היא מקבלת הציור ומצטיירת
 ותכוין כי ד' מוחין אלו ה"ס ד' אותיות דהויה, שהם חו"ב ודעת כלול מתרוייהו וה"ס חו"ג,אל ז"א
 ומן אות וי"ו נעשה, ומן אות ה"י נעשה מוח בינה, כי מן אות יו"ד נעשית מוח חכמה,'דיודין הנז
 והנה עתה אשר הם מוחים גמורים יש להם. ומן אות ה"י אחרונה נעשית מוח גבורה,מוח החסד
 אמנם. אבל הרש"ש לומד בפנימיות, הרב אמר שדברי השע"כ הם חיצוניות.ארבע שמות גמורים
.עי' בשמן ששון אות צא פרק ו שזה שייך לזווג הב' מזלין לעיל
? מקור64
. וכן ב"אחד" ואם כן תשים בכולם," כאן מחזירים עוד פעם את המוחין שהורדנו ב"ישראל65
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. כל הטבלה הזאת היא המוחין דו"ק דגדלות המוזכר בשעה"כ ק"ש פרק ב' ריש דף יט ע"ד66
. ואחר כך נה"י עם מוחין וכלים, והם חג"ת עם המוחין וכלים.ונזכר כו"ק דג"ר שגם הם מוחין
והסיבה שהם ד' פעמים הוא שזה חו"ב חו"ג עי' שעה"כ כא ע"ג וז"ל שנה"י דז"א מאירים בנוקבא
. אמנם יורדין לה ג"כ בעת יחוד קריאת שמע ד' מוחין ממש מלמעלה מאו"א,בסוד ד' מוחין שבה
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 67עד כאן הוא אורות ,ומכאן ואילך הם מוחין )נה"ש לג ע"ג(.
 68עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל@ :אח"כ תכוין להוריד מ"ד בסוד הויה דע"ב דיודין ,ואח"כ תכוין
להוריד מן הזווג הזה מוחין אל הז"א ,והם ד"פ יה"ו ,הראשון במילוי ע"ב והב' במילוי ס"ג והג'
במילוי מ"ה והד' במילוי ב"ן ותכוין כי ד' שמות יה"ו הנז' הם גי' מקו"ם שה"ס נ"ז ומ"ח וט"ל ומ"ב
והוא חשבון שם הויה בריבועו כזה שעולה מקום יפ"י ק' הפ"ה כ"ה ופ"ו ל"ו הפ"ה כ"ה סך הכל גי'
מקום.
ועי' שעה"כ כב ע"ב ז"ל :תכוין גם במלת אחד להמשיך מזווג או"א ד' מוחין לז"א שהם ארבע
יה"ו וד' אה"י כסדר מלוי עסמ"ב ,ותכוין כי ארבע יה"ו הנז' יוצאין מארבע יודין שיש בהויה דע"ב
דיודין דאריך וכו' אלו המוחין הם בחינת וכו' אור מקיף אל ז"א ,כי לא נכנסו המוחין במצחו.
עי' שעה"כ כד ע"ד וז"ל :בד' אותיות ההויה יש ד' הויות אחרות ,והם ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן
ומתחלקים באופן זה ,ע"ב באבא ,ס"ג באימא ,מ"ה בז"א ,ב"ן בנוקביה .והנה גם אלו הד' מוחין
דז"א הם עד"ז ,כי מוח חכמה כנגד אבא ,ומוח בינה כנגד אימא ,ומוח חסד כנגד ז"א ,ומוח גבורה
כנגד נוקביה .כנודע כי תרין עטרין חו"ג הם החסד לז"א והגבורה לנוקביה .ונמצא כי אלו הד'
מוחין הם ד' הויות עסמ"ב .אמנם להיותם מוחין מצד אימא אינם הויות גמורות כל אחד מד'
אותיות ,אבל הם כל הויה משלשה אותיות בסוד יה"ו כנודע ,כי יה"ו הוא בבינה שהיא בגי' אהיה,
וגם כל אהיה הוא בבינה ,ולכן תכוין כי ד' מוחין אלו הם ד' שמות יה"ו במלוין כסדר ,ע"ב ס"ג מ"ה
ב"ן.
ועי' לקמן הערה .134
 69עי' ליעל הערה .Error! Bookmark not defined.
 70עי' ליעל הערה .Error! Bookmark not defined.
 71למה זה מוסגר?
 72עד כאן הוא חג"ת ומכאן זה נה"י.
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 73עד כאן הוא אורות ,ומכאן ואילך הם מוחין )נה"ש לג ע"ג(.
 74עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל@ :אח"כ תכוין להוריד מ"ד בסוד הויה דע"ב דיודין ,ואח"כ תכוין
להוריד מן הזווג הזה מוחין אל הז"א ,והם ד"פ יה"ו ,הראשון במילוי ע"ב והב' במילוי ס"ג והג'
במילוי מ"ה והד' במילוי ב"ן ותכוין כי ד' שמות יה"ו הנז' הם גי' מקו"ם שה"ס נ"ז ומ"ח וט"ל ומ"ב
והוא חשבון שם הויה בריבועו כזה שעולה מקום יפ"י ק' הפ"ה כ"ה ופ"ו ל"ו הפ"ה כ"ה סך הכל גי'
מקום.
ועי' שעה"כ כב ע"ב ז"ל :תכוין גם במלת אחד להמשיך מזווג או"א ד' מוחין לז"א שהם ארבע
יה"ו וד' אה"י כסדר מלוי עסמ"ב ,ותכוין כי ארבע יה"ו הנז' יוצאין מארבע יודין שיש בהויה דע"ב
דיודין דאריך וכו' אלו המוחין הם בחינת וכו' אור מקיף אל ז"א ,כי לא נכנסו המוחין במצחו.
עי' שעה"כ כד ע"ד וז"ל :בד' אותיות ההויה יש ד' הויות אחרות ,והם ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן
ומתחלקים באופן זה ,ע"ב באבא ,ס"ג באימא ,מ"ה בז"א ,ב"ן בנוקביה .והנה גם אלו הד' מוחין
דז"א הם עד"ז ,כי מוח חכמה כנגד אבא ,ומוח בינה כנגד אימא ,ומוח חסד כנגד ז"א ,ומוח גבורה
כנגד נוקביה .כנודע כי תרין עטרין חו"ג הם החסד לז"א והגבורה לנוקביה .ונמצא כי אלו הד'
מוחין הם ד' הויות עסמ"ב .אמנם להיותם מוחין מצד אימא אינם הויות גמורות כל אחד מד'
אותיות ,אבל הם כל הויה משלשה אותיות בסוד יה"ו כנודע ,כי יה"ו הוא בבינה שהיא בגי' אהיה,
וגם כל אהיה הוא בבינה ,ולכן תכוין כי ד' מוחין אלו הם ד' שמות יה"ו במלוין כסדר ,ע"ב ס"ג מ"ה
ב"ן.
ועי' לקמן הערה .134
 75עי' ליעל הערה .Error! Bookmark not defined.
 76עי' ליעל הערה .Error! Bookmark not defined.
 77עד כאן הוא מוחין ,ומכאן הוא כלים.
 78זה מנוקד בטעות בכמה סידורים והבאנו הנכון.
 79עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל :בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אנו ממשיכין המוחין אל
המלכות ,וזה סדרן" :ברוך שם כבוד" חב"ד.
וז"ל כב ע"א :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד תכוין להוריד המוחין של לאה .והענין הוא כי
הכתר דלאה אינו נעשה רק אחר ביאת המוחין ,והוא כי המוחין הם ד' שמות אהיה ,והד' אלפין
אשר בהם מתעלים ועולים על המוחין ונעשין כתר שלה.
וז"ל :כב ע"ב :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד .תכוין לב' בחי' ,האחת היא לעשות
התפשטות כל הפרצוף לאה מאחורי ז"א מחציו ולמעלה ,והשנית לתת בחי' מוחין בלבד לרחל
באחורי ז"א מחציו ולמטה.
עי' שעה"כ כה ע"ב ז"ל :ברוך שם כבוד ,אחר שנתבאר כי בד' דאחד תכוין אל בחי' הכתר דלאה,
תכוין עתה בד' מוחין דלאה עצמן אעפ"י שאינם אלא בסוד הארת עור בלבד כנ"ל .וכבר נתבאר
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àä ãåé àä óìà
81
ää ãåé ää óìà

åæîøð àì ïëìå à"æã ï"áã ãåäã ô"á '÷åðì êéùîäì ïéåëé
äàìã øúëáù ï"éôìà 'ã úàìîì ïéåëé ô"ä úåéúåàá

_________________________________________
בזוהר )&( כי ברוך רומז אל החכמה ,ושם אל הבינה ,וכבוד לחו"ג ,והוא עצמו הד' מוחין עצמם
שאמרנו ,יען כי דעת כלול מחו"ג.
 80ז"ל כב ע"ב :ברוך ,חכמת לאה ,והוא אהיה דיודי"ן ,שם בינת לאה ,והוא ג"כ אהיה דיודי"ן
 81ז"ל כב ע"ב :כבוד ,דעת לאה כלול מחו"ג ,והיא אהיה דאלפי"ן ואהיה דההי"ן.
עי' שעה"כ כה ע"ב וז"ל :תכוין כי ג' תיבות אלו עולים בגי' ת"ר ,והוא כי ד' שמות אהיה ,ב'
הראשונים במלוי יודין ,והג' באלפין ,והד' בההין ,הם בגי' תרי"ו .והנה בד' דאחד רמזנו אל הכתר
שלה ,אל מספר הי"ו ,לפי שהיא ד' רבתי ,והיא בגי' ד"פ ד' ,נשארו ת"ר לד' מוחין שלה.
 82עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל" :מלכותו" כתר גלגלתא דרישא דילה ]דלאה[ .ועי' כב ע"א וז"ל:
ובמלת מלכותו תכוין מלכות ו' ,שהיא לאה הנקרא מלכות ז"א הנקרא ו'.
וז"ל כב ע"ב :מלכותו ,יכוין להמשיך ד' אלפין מן ד' אהיה הנז"ל לעשות ד' מוחין ברחל הנקרא
מלכות .גם יכוין להמשיך לה עשרה אהיה פשוטים שהם בגימ' ציק"י שהם לבושי של ה"ח וה"ג
כנודע ,כי עתה לא יש לרחל רק אלו הלבושים עד אח"כ בעמידה ,שלוקחת גם המוחין שבתוכם
וימשיכם לשם אלקים שבה מלא ביודי"ן ,אשר השם הזה במילואו ומילוי השם והכללות עולה הכל
בגימ' קדרה .וז"ס מ"ש רז"ל )&( משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרה ,והביאו לה בחשאי.
וז"ל סוף כב ע"ב :במלת "מלכותו" תכוין אל רחל שהיא מלכות ו' רומז אל הז"א ,כי רחל היא
הנוק' העיקרית כנודע .ולזה רמזו רז"ל )&( לבת מלך שהריחה ציקי קדרה ,כנודע כי לאה היא דמיון
אימא עלאה דאתכסיא ,אבל רחל היא בת ממש .ואומרו שהריחה כדמיון המריח מרחוק ,כי
המוחין הנז' נתעלמו ממנה ,כי הרי לז"א עצמו אינם אלא בסוד אור מקיף נעלם ,ולכן הצדיקים
הנק' עבדיה ע"י שמסרו נפשם על קדוש ה' במלת אחד כנז' )&( ,יכלו להמשיך אליה הארה בעלמא
בחשאי אל המוחין שלה ולא מוחין ממש .וזה נרמז במלת בחשאי ,ולכן בתיבת מלכותו צריך
להשפיל ראשו מלמעלה למטה להורות שממשיך ומוריד הארה הנז' למטה עד רחל כנז'.
עי' שעה"כ כה ע"ב וז"ל :גם תכוין עתה ברחל שגם היא נוק' דז"א והיא מלכות האמיתי שהיא
הספי' העשירי' שבאצילות ,והענין יובן במש"ל כי אעפ"י שעלתה רחל בסוד מ"ן ,אין בה כח עתה
לקבל המוחין שלה עד ברכת אבות כנ"ל .אמנם עכ"ז מוכרח הוא שיורדת לה עתה איזה הארה מן
הזווג הזה של אלו המוחין ,אשר באצילות עד היכל אהבה שבבריאה אשר היא עומדת שם ,וזו
ההארה קראוה רז"ל )&( בלשון ציקי קדרה שהביאו לה עבדיה בחשאי ,וה"ס י"פ שם אהיה שהוא
בגי' ציקי .והענין הוא כי כבר נכנסו המוחין בז"א ונכנם בו סוד הדעת הנכלל מן הה"ח וה"ג ,רק
שהיו מבחי' התפשטותם בו"ק ,כי הג"ר לא נכנסו עד ברכת אבות כנ"ל .וכבר ידעת כי אלו ה"ח
וה"ג כשנכנסים להתלבש ביסוד דאימא הנק' אהיה כנודע ,כי כל אהיה הוא באימא ,ואז הם
לוקחים משם עמהם הארת י"פ אהיה ,וכשיוצאים ומתפשטים למטה אע"פ שכבר נגמר יסוד
הבינה במקום החזה דז"א ,עכ"ז אותם ההארות הם יורדות ומתפשטות עם החו"ג.
והנה עתה רחל אינה יכולה לקבל הארה מן החו"ג עצמן רק מן העשר לבושים שלהם ,שהם י"פ
אהיה ,שהם בגי' ציקי קדרה ,ואלו ההארות הם שמביאים לה ישראל עבדיה בחשאי למטה ,עד
היכל אהבה שבבריאה ע"י תפילתם ,וזווגם בחשאי הוא כדי שלא יתאחזו בהם החיצונים ,יען לא
נגמר פרצופה .ובהיותה בבחי' נקודה חסירה התיקון ,יוכלו החיצונים להתאחז בה ,וע"כ הביאו לה
בחשאי כנ"ל.

17

÷òîù úàéø
óìà óìà óìà óìà

83

'àå ï"éãåéã 'á ä"éäà 'ãã ä"éä 'ã íäù úåøåà á"÷òä úéøàùå
ìçø êøåöì ïåã÷ôá äàìì íëéùîäì ïéåëé ï"éääã 'àå ï"éôìàã

éä ãåé éä

éä ãåé éä
ää ãåé ää àä ãåé àä

íìåòì

84

ï"éôìà 'ã éåìéî íäá êéùîäìå äàìã é"äðå ú"âç ÷"å ï÷úì ïéåëé
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 83עי' שעה"כ כב ע"א :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד תכוין להוריד המוחין של לאה.
והענין הוא כי הכתר דלאה אינו נעשה רק אחר ביאת המוחין ,והוא כי המוחין הם ד' שמות אהיה,
והד' אלפין אשר בהם מתעלים ועולים על המוחין ונעשין כתר שלה .והנה ד' אלפין במלואם עולים
תמ"ד ,וה"ס עולת תמיד.
עי' שעה"כ כה ע"ב וז"ל :תכוין לעשות הכתר דלאה כתיקונה ,ותכוין כי מלכותו היא נוקבא
דז"א הנקרא מלכות כנודע ,ותכוין לנעוץ סופו בתחילתו ,כי עתה נעשה כתר מלכות בראשה ,והם
ד' אלפין מן ד' אהיה אשר לקחתם@ פשוטים בד' דאחד ,ועתה במלת מלכותו הם מתמלאין ,ואז
הם בגי' תמ"ד.
ועי' שם ז"ל :והנה ענין המוחין שלה הם מה שנשאר מד' שמות אהיה הממולאים כנ"ל ,כי
אחרי אשר לקחה לאה הד' אלפין מהם במלויים ,שהם עולים בגי' מדת ,נשאר בחי' עק"ב אורות
לרחל ,לפי שהד' אהיה במלוייהם כנ"ל הם בגי' תרי"ו ,וכשתסיר מהם מד"ת אורות ללאה ישארו
עק"ב אורות לרחל .ואלו העק"ב הם מתפשטים בכל קומת רחל כנודע ,כי רחל נק' יראת ה' )&(,
דכתיב )&( עקב ענוה יראת ה' .ונמצא כי רחל הנקרא יראת ה' היא עקב אל לאה הנק' ענוה,
כמבואר אצלינו בשער הפסוקים ,בפסוק )&( ותגנוב רחל כו' ע"ש .ונמצא כי במלת מלכותו תכוין
לב' כוונות :הא' ,הוא להמשיך כתר אל לאה .וגם תכוין אחר ,כוונה זו אל עק"ב אורות הנמשכין
אל רחל ,וכ"ז הם הכנה בלבד עד ברכת אבות ,אבל מה שנמשך עתה ממש אליה הם עשרה אהיה
הנקרא ציק"י קדר"ה.
 84עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל" :לעולם" הם ו"ק דידה .ועי' כב ע"א וז"ל :לעולם ה"ס ו"ק שלה,
אשר כבר ידעת כי ו' תחתונות שלה ה"ס שם ס"ג .והנה במלואו ורבועו עולה קס"ו ,ועם עשר
אותיות הרי קע"ו כמנין לעולם.
וז"ל כב ע"ב :בתיבת לעול"ם תכוין לעשות כתר אל לאה והוא מאחוריים מלאין מהויה דס"ג
העולה קס"ו ,ועם י' אותיות רבוע הרי קע"ו כמנין לעול"ם.
וז"ל כה ע"ג :כאן תחזור לכוין להשלים פרצוף לאה ,והם ז"ת שלה ,כי כבר נעשה הכתר שלה
דרך כלל במלת ד' דאחד ,והמוחין שלה נעשו בברוך שם כבוד ,ובמלת מלכותו נעשה הכתר שלה
לגמרי ,ומשם נשארו עק"ב אורות לרחל .ועתה במלת לעולם נעשים ז"ת אל לאה הנק' עולם.
ותכוין להמשיך בהם סוד הויה דס"ג דאימא בבחי' אחוריים שלה ,לפי שבחי' הפנים שלה לוקח
אותם ז"א ,ואחוריים לוקחתם לאה ,והנה הם בגי' קס"ו ועם י' אותיותיה בגי' קע"ו כמנין לעולם,
ואלו נמשכין בו"ק שלה.
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 85עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל" :ועד" מלכות העשירית שבה .ועי' כב ע" Tוז"ל :ועד הוא בחי'
היסוד שלה המתחברת עם המלכות שבה .והנה בשם ס"ג הנז' העולה ברבועו ובמלואו קס"ו יש בו
ח' יודי"ן ,ותכוין כי ו' יודי"ן הראשונים של שם הם עד הת"ת שלה ,וזהו ו' של ועד ,והיו"ד
השביעית ביסוד שלה ,ושם כלולים כל הז' יודין שהם בגי' ע' של ועד ,והיו"ד הח' במל' שלה} .לא
הבאתי הענין של תמד בדף כא ע"ד וכב ע"א{
וז"ל כב ע"ב :וע"ד ,בגי' פ' ,כמנין ח' יודי"ן שיש באחורי הויה הנז' ,וח' יודי"ן אלו הם
התפשטות שאר פרצוף לאה.
וז"ל כב ע"ג :גם באות ד' של ועד יכוין לגמור פרצוף רחל בפרטות כמו בלאה ממש כי עד עתה
כל הכונ' היתה בלאה כנז' ולכן גם בד' זו של "ועד" יכוין להמשיך ברחל בסוד אור מקיף.
עיי"ש כה ע"ג וז"ל :ועד כאן תכון להמשיך המל' של לאה ,וזהו "ועד" ,דתמן ויעודא דכלא כנז'
בזוהר )&( ,ר"ל מקום בית ועד וכניסת כל האורות ,ולכן נגמר ומסתיים ג"כ היחוד בד' של ועד
כנגד המלכות )של( רחל שנק' ד' ,כי היא דלה ועניה ,אספקלריא דלא נהרא מגרמא .ובמ"א ביארתי
יותר באורך כוונת לעולם ועד וע"ש .גם תכוין כי מלת ועד רומזת אל לאה בסיומא שהוא במל'
שבה כנז' ,אשר שם הוא התחלת פרצוף רחל ,ולכן עתה אנו מכוונים במלת ועד לתקן ג"כ כתר
דרחל ולהכינו מעתה.
ועיי"ש עוד :נודע בפ' עקב ענוה יראת ה' ,כי כתר דרחל הם העקביים של רגלי לאה ,וע"כ אנו
מוכרחי' לתקן מעתה כתר דרחל ,לפי שעדיין לא נגמרו ליתקן עקבי הרגלים של לאה ,אבל שאר
הפרצוף של רחל איננו נזכר עתה כלל .והנה כתר דרחל נרמז במלת "ועד" ,והענין הוא כי אחר
אשר במלת "מלכותו" ,נרמז דרך כללות להכין ולהניח שם עק"ב אורות לצורך רחל ,שהם ג'
אותיות אחרונות שבכל שם אהיה מן הד' אהיה הנז' ,אשר הם בגי' עק"ב כנ"ל ,והנה כל עקב
האורות מתפשטים בכל קומת פרצוף רחל כדוגמת ד' אלפין העולים מד"ת ,אשר הם כללות כל
פרצוף לאה מראשה עד סופה ,אבל הכתר שלה איננו רק הד' אלפין פשוטות ,אבל המלויים הם
בשאר פרצוף ,אלא שלהיות כי הכתר כולל הי"ס שלמטה ממנו לכן אמרנו כי הכתר שלה נרמז
במלת מלכותו בסוד מד"ת ,אבל עיקרו של דבר אינו אלא שהד' אלפין פשוטות הם בכתר של לאה
הנרמז בד' דאחד ,והמלויים שלהם הם בשאר פרצוף .וכן הענין ברחל כי ד"פ הי"ה הנשארים מן
לאה בכל שם אהיה ,ונמצאים ד"פ הי"ה בפשוטם הם בגי' "ועד" ,והם בחי' הכתר דרחל .אבל
במלוים בגי' עק"ב ,והם מתפשטים בכל פרצוף רחל הנז' ,והרי כי גם במלת "ועד" ,נרמזו בה לאה
ורחל .והענין הוא שרומז ברחל שהיא שם אדני ,ואם תחבר עמהם י"ו אורות שלוקחת כתר לאה
כנ"ל בד' דאחד הרי הם בגי' ועד.
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äøéöéã úåéîéðôã úåéîéðôå ,äàéøáã úåéîéðôã úåéðåöéçå úåéîéðô åá ï÷úì øöåéä ïî äìåòîå øåîç øúåé àåäù øåáãá ò"î àåä ù"÷ä øîàéå
.úåìéöàã úåéîéðôã úåéîéðôå úåéðåöéçå úåéðåöéçã úåéîéðôå ,äéùòå
ìçøì äåã÷ úôñåúå çë êéùîäìä ëåæ äéäé åæ ò"î íåé÷ é"ò éë ïéåëéå ïî÷ì 'æðë ù"÷ä ãåçéì ïéåëéå ù"÷ úàø÷ì äùò úåöî íéé÷ì ïéåëé
.úåìéöàã à"æ íå÷î ãò äúåìòìä
íäî êéùîäì ú"åñùé íäù úåéðåöéç é'çáá à"åà âååæì ïéåëéå ïéçåîä ãéøåäìå åìà ï"î úåìòäì çë åì äéäé åæ ù"÷ ò"î íåé÷ é"ò éë ïéåëé íâ
ïåöéç éëìì òîùá äðåáú '÷ðä ú"åñùéã ÷"åã ÷"åî '÷åðå ïéîåé ÷éúòã ïéçî åðééäã ìàøùé úáéúá à"æìå ,òîù úáéúá '÷åðì åðééäã ï"åæì ä÷éðéã ïéçåî
ïéøèò 'áã úòãå á"åç íä åìà ø"âå á"åç úåììëã â"åç ì"à øéù ú"åñùéã ÷"åã ø"âî ä÷éðéã ïéçåî ìàøùé úìîáå ÷åð '÷ðä ï"åæã ú"âçã é"äð àåäù
.à"æ '÷ðä ï"åæã ú"âçã ú"âç àåäù éòöîàä éìëì äîùðã ú"âç äíù à"æã ã"áç
à"åàãå '÷åðå à"àãå '÷åðå ÷éúòã ï"åæã ñ"éã ÷"åã úåéëìî 'æä íäù íëåúá íéùåáìîä ïéöåöéð ç"ôøä íò íéëìî 'æã íéìëî úåìòìå øøáì ïéåëéå
.éîéðô óåöøôã äàéøáã à"æã '÷åðã ãñç äáäà ìëéäî äðéáã ïåöéç ø"ôã ç"àã íéðôå à"àã ìçøå á÷òéå ï"åæå ú"åñùéå
úåëìîî 'æ äâéøãî àéäù ñ"åîã á,ò åðééäãä àéøáã à"æã ãñç äáäà ìëéäî à"æã äðéá ô"ä úåììëã é"äð ô"äã á"åç íéôåöøô 'áã éòöîàå
èåùôã òåáøå é"äðå ú"úã úåëìîî 'æå 'â äâéøãî íäù 'éâã ä"î íò 'éâã 'åëå äøåáâ ãúåëìîî 'æå 'ä äâøéãî íäù 'âä íò úåéúåàã â"ñå ãñçã
íéðô 'æä äâéøãî àåäù ï"á íù àåäù '÷åðä íò íøáçì ïéåëéå ç"ôøì íéìåò íìåë êñ úåëìî ãúåëìîî 'ãä àéäù ñ"îá 'á äâéøãî àéäù ï"áã
ñ"ù 'éâ íìåë êñ úåëìîã
êéùîäì ïéåëéå ùôð é'çá íäå íëåúáù ï"îä íò 'ò 'éâá íäù ï"á íùã úåãé 'ä àîéàã ãåñéáù ï"îã íéìëä ïî '÷åðì êéùîäì ïéåëé òîùã 'òáå

 86עי' שעה"כ כא ע"ג :קודם שתאמר היחוד דשמע ישראל ,צריך שתכוין אל היחוד שביארנו
בדרוש הציצית בענין ד' כוונת שיש בד' אותיות הויה ,והכונה הנוגעת אל יחוד דשמע ישראל היא
שתכוין תחילה אל ה' תתאה ,ואח"כ תחברה עם ו' ,ואח"כ תחבר י' עם ה' ראשונה.
וז"ל דף ז ע"ב :כשאתה קורא קריאת שמע ביחוד זה והוא שתכוין לעשות הויה באופן זה
תחילה תקח אות ה' אחרונה לבדה לרמוז אל המלכות המתעוררת תחילה ואח"כ תחבר הה' הנז'
עם אות הו' לרמוז אל התחברות המלכות עם ז"א ואחר שנתחברו להעלות מ"ן למעלה לאו"א אז
תחבר שני אותיות י"ה זו עם זו לרמוז אל חיבור או"א ותכוין כי חיבור זה הוא בגי' א"ל בזה
האופן ה' ה"ו י"ה הם בגי' א"ל וה"ס שם ייא"י היוצא משם ס"ג
 87שעה"כ כא ע"ג וז"ל :קודם שתאמר שמע ישראל תסגיר שני עיניך ביד ימינך ותכוין למ"ש
בסבא דמשפטים עולימתא שפירתא דלית לה עיינין ושם ביארנו שהכונה היא על רחל שהיא
העולה עתה בבחינת מ"ן לגבי או"א וכו' קודם שתאמר קריאת שמע צריך שתכוין אל מ"ע
שנצטוינו לקרות קריאת שמע ב"פ בכל יום.
עי' שעה"כ כא ע"ד ז"ל :הנה יחוד זה ]דק"ש[ הוא זווג או"א ,כי זווג הנעשה בשים שלום הוא
זווג ת"ת ומלכות ,ולכן צריך להקדים זווג או"א העליון לתחתון .ועי' עוד כא ע"ג ז"ל :אנו מייחדים
את או"א בשמע ישראל כו' ,ואז מאירים בזו"ן בחי' מוחין ,ואז הוא יורד למטה כנז' .ונמצא כי בעת
זה היחוד נעשו מוחין לו ולה ,וזה טעם משרז"ל שהק"ש מדאורייתא והתפלה מדרבנן ,והענין הוא
במה שנודע שנה"י דז"א מאירים בנוקבא בסוד ד' מוחין שבה ,אמנם יורדין לה ג"כ בעת יחוד
קריאת שמע ד' מוחין ממש מלמעלה מאו"א ,וזה אומרם דתפלה מדרבנן ,כי רבנן הם הנה"י בסוד
מ"ש רז"ל בברכות )&( הני ברכי דרבנן דשלהי כו'.
עי' שעה"כ כא ע"ד ז"ל :בזווג או"א ,הם צריכים אל מ"ן של זו"ן בניהם ,ולפי שהן צריכין
בתחילה לתקן עצמן כדי שיוכלו לעלות ולהיות בסוד מ"ן ,לכן אנו ממשיכין לשניהם שפע בסוד ב'
תיבות שמע ישראל ,כי שמע היא המלכות הנקרא שם ע' ,שהמלכות נק' שם ,בסוד שני שמות
הויה ושד"י העולים בגי' ש"ם ,ואנו ממשיכין אל המלכות שנקרא שם ,שפע מן הע' שהיא מאותיות
גדולות ,שה"ס ע' שמהן עלאין דאילנא דחיי שהיא בינה .ואלו הע' ה"ס ז"ס תחתונות דבינה אשר
כ"א כלולה מעשר שהם ע' .וז"ס ע' רבתי דשמע שהיא הבינה@ .וקשה מאד שזה לא מובא
בסידור @.עי' לקמן בשם כב ע"ג
עי' שעה"כ כב ע"ג וז"ל :פסוק ראשון של שמע ישראל ,כי בו הוא סוד זווג או"א ,אבל שאר
הק"ש הוא תיקון אל רמ"ח איברים דז"א .ושם מן הראוי היה לקום מעומד בעת הק"ש להיות סוד
זווג עליון דאצילות ,אבל להיותינו עתה עדיין בעולם הבריאה אין אנו חייבין לאומרה מעומד כמו
תפלת י"ח ,לפי שאז אנו בעולם האצילות .אבל עתה בק"ש שאדרבא להיותו זווג עליון ונעלם מאד
אין בנו כח לעוררו בהיותינו למעלה בעולם האצילות אלא בהיותינו למטה בעולם הבריאה ,ולכן
א"א צריכין לקרות קריאת שמע בעמידה.
עי' שעה"כ כב ע"ב וז"ל :היחוד דק"ש הוא לתת התעוררות אל זו"ן שבבריאה שיזדווגו ,וצ"ע
אם זה בסידור בכלל @.ועי' לעיל הערה .28
עי' שעה"כ כב ע"ג וז"ל :סוד קריאת שמע הוא לזווג את או"א ולתת מוחין אל זו"ן .ואלו
המוחין ירדו עד מקום היכל אהבה שבבריאה ,ואז תוכל המלכות לעלות בעולם האצילות להעשות
פרצוף גמור מי"ס.
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 אמנם לפי שהוא, הנה כוונתינו בתחילה היא לזווג זווג חיצון דאו"א: עי' שעה"כ כג ע"ב וז"ל88
 לכן אין אנו מכוונין אותו בענין היחוד דק"ש כי,'נעשה מעצמו שלא ע"י העלאת מ"ן של זו"ן כנז
 אבל כוונתינו היא להוריד הארה ושפע מן הזווג,הנה הוא זווג תדירי ואינו נפסק ונעשה מעצמו
.ההוא אל זו"ן לשיהיה בהם כח לעלות בסוד מ"ן אל צורך זווג האחר של הפנימיות במלת אחד
 וגם בחב"ד וגם בז"ת הוא חידוש הרש"ש בנוי על כוונת שים,והסיבה שמכוונים ג' גם בכתר
. מוסיפים עליו של חב"ד וז"ת שהוא פירוט ונקרא כוונת נ"ר,שלום דף לז ע"ד שכל יחוד של או"א
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 89עי' שעה"כ כג ע"ב וז"ל :תחילה תכוין להמשיך הארה מן אבא אל ז"א ,ומן אימא אל נוקבא
דז"א הנקרא מלכות ]היינו המלכות דכל הז"מ – ש"ש פ"ו אות לה[ ,וזהו ענין שמע ישראל ,שמע
לנוק' וישראל אל ז"א .שמע היא ש"ם ע' ,פי' כי המלכות הנקראת "שם" וכו' ,והטעם הוא במה
שהודעתיך כי כל האחוריים העליונים ]היינו עצם המלכים שמתו ,שכולם נחשבים כאחוריים[
שנפלו בימי המלכים שמתו ,הנה אותם הביטולים שנתבטלו הם בחי' המ"ן שאנו מעלים תמיד
לתקנם כמבואר אצלינו )שער רפ"ח פרק ה'( ,וכל האחוריים* ההם ירדו למטה עם המלכות ]עי'
דרוש ב' דעמידה ד"ה דע כי המלכות ,שכאן המלכות היא ט"ר דמלכות שירדו למטה לבריאה –
היינו במיעוט הירח או בחטא אדה"ר או חטא העגל וכו'[ ועתה עולים הם עמה .וחיבור אלו
הבחינות הם הנקרא "שם" ,לפי שהאחוריים* כולם הם במספר רפ"ח ,שהם הויה דיודי"ן בגי' ע"ב,
והוי"ה דס"ג אשר עם עשרה אותיותיה היא ע"ב ]זה ע"ג ועם מ"ה שהוא ע"א יוצא ששניהם ע"ב[,
והויה דמ"ה עם מספר ההויה עצמה שהיא כ"ו הרי ע"ב עם הכולל ,והאחוריים דהויה דב"ן דההי"ן
י' יה יהו יהוה ,הרי ע"ב .וסך ד' פעמים ע"ב הם רפ"ח ניצוצין הנז' .ואם תחבר בחי' הפנים דהויה
דב"ן דמילוי ההי"ן שהיא ג"כ גי' ב"ן ,יהיה הכל גי' ש"ם ,כי אלו הפנים הם הפנים של המלכות אשר
גם הם ירדו.
* עי' נהר שלום ג ע"א וז"ל :ממדריגה השנית שהיא אחוריים דט"ס עליונות דכתר דפרצוף
מלכות דפר' מלכות )דאצילות סכ"י( שהיא י' אותיות עצמן דריבוע דהוי"ה עד אין קץ ירדו עם
הכלים דב"ן לבי"ע .והנה מספר המדריגה הזו הב' דב"ן שהוא באחוריים דמלכות דכתר הנז' היא
ע"ב הרי ד"פ ע"ב הם רפ"ח והם מספר המדריגות הראשונות אשר מהם התחילו לירד האורות
דע"ב ס"ג מ"ה ב"ן דמ"ה וב"ן דב"ן דא"ק עם הכלי' לבי"ע ושאר המדריגות שמהם ולמטה לא עלו
בשם דמכל שכן הוא ושאר המדריגות שמהם ולמעלה נשארו באצילות בכלים דא"א ואו"א כנז"ל
וזה היה בכל פרטי פרצופי אבי"ע דמחצב העולמות והנשמות ,עכ"ל.
מכוונים שזה נמצא בבי"ע.
ועי' שעה"כ שם :תכוין להמשיך אל זה השם אור מן הע' העליונה הגדולה שה"ס הז"ת דאימא.
והטעם הוא לפי שמלכות נקרא שביעית בערך הז' קצוות ,ולכן היא צריכה לקבל מן ז"ת דאימא
שאח"כ תוכל להזדווג עם ו"ק ז"א ,שהם סוד אות ו' כנודע.
עי' שעה"כ כא ע"ד ז"ל :בזווג או"א ,הם צריכים אל מ"ן של זו"ן בניהם ,ולפי שהן צריכין
בתחילה לתקן עצמן כדי שיוכלו לעלות ולהיות בסוד מ"ן ,לכן אנו ממשיכין לשניהם שפע בסוד ב'
תיבות שמע ישראל ,כי שמע היא המלכות הנקרא שם ע' ,שהמלכות נק' שם וכו' ,ואנו ממשיכין
אל המלכות שנקרא שם ,שפע מן הע' שהיא מאותיות גדולות ,שה"ס ע' שמהן עלאין דאילנא דחיי
שהיא בינה .ואלו הע' ה"ס ז"ס תחתונות דבינה אשר כ"א כלולה מעשר שהם ע' .וז"ס ע' רבתי
דשמע שהיא הבינה.
עי' שעה"כ כד ע"ג וז"ל :ע' דשמע תכוין בה אל הויה דס"ג עם עשר אותיותיה שהם ע"ג,
וביארנו שאז עדיין לא היה זמן העלאת מ"ן ,ולכך לא קבלה הארה אלא מחשבון ס"ט ועם הכולל
הרי ע' ,וחשבון הד' הנשארים מן ע"ג לא קבלה הארה מהם להיותם יותר גבוהים ,וה"ס ד' אותיות
המעולות שבהויית ס"ג ,והם ג' יודי"ן וא' שחשבונם א"ל.
 90לגבי ענין "מדריגה ז' וכו'" עי' שער רפ"ח פרק ב' מדריגות של שמות וכו' .ומש"כ "בירורי
הב"ן דע"י ואבא וז"א" ,עי' שער אנ"כ פרק ט' וז"ל ,א"א ונוק' דעת הכולל חו"ג מכריע בין החו"ב
שהם עתיק ונוק' ,ע"כ ,דהיינו שכל קו הימין יהיה נקרא עתיק ,וקו שמאל יהיה נקרא נוק' דעתיק,
וקו האמצעי יהיה נקרא א"א ונוק' .וכולם ב"ן דעתיק וכן ב"ן דאבא ,מאחר שכולם הניצוצין
מהמלכין קדמאין שנפלו לבריאה ,וכל מה שנפל היא רק מבחי' הב"ן .וכל קו ימין נכלל במלך
החסד .וכל קו שמאל נכלל במלך הגבורה ,וכל קו האמצע נכלל בת"ת הכולל נה"י והוא צד ימין של
קו האמצעי ,והמלכות היא צד שמאל של קו האמצעי.
ומאחר שיצא ז"ת וכולם מלכיות ,לכן כל א' הוא מלכות דחסד ומלכות דגבורה וכו'.
 91עי' שער רפ"ח פרק ב' שזה צריך להיות גימ' ע"ב ,ולכן כאן הוא שם ס"ג יחד עם י' אותיות,
ולכן מוזכר פעמיים ,א' לגימ' ,וא' למספר האותיות.
 92כנ"ל הערה  5כדי ששם מ"ה יהיה גימ' ע"ב צריכים מ"ה ועוד כ"ו של שם הוי"ה פשוטה
מרפ"ח פרק ב'.
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 93המנצפ"ך הוא המ"ן ,והכלי המ"ן הוא הידות.
 94עי' שעה"כ כג ע"ב וז"ל :והנה ביאור זה הע' ]דהיינו הע' רבתי שהנוק' מקבלת מאימא*[ ,יותר
מפורש יובן במש"ל כי היא מקבלת עתה מזווג או"א שהוא לחיות העולמות ,הנה מ"ן של הזווג
ההוא הוא שרש אל שם ההויה בגי' ב"ן אשר מקומה בז"ת דאימא .ומן ההויה ההיא דב"ן היא
מקבלת עתה כדי שיהיה לה כח אח"כ להעלות מ"ן ,ולכן גם ההארה שלוקחת עתה היא מן מ"ן
דוגמתה ג"כ ,כפי מה שהיא עתה צריכה להעלות ,כי כיון שהיא צריכה להעלות מ"ן לכן צריכה
לקחת הארה מן שרש מ"ן העליונות.
פי' :כאשר אומרים מ"ן היא מ"ן דאו"א אשר מידה זו משפעת למטה בנוק' ,אבל זה לא מ"ן
בכלל ,אלא נוק' שמשפעת לנוק'.
* עי' ע"ח שער הערת המוחין פרק ז וז"ל :אמא עלאה הנקרא פרעה דתמן אתגלין ואתפרעין כל
נהורין כנזכר בזוהר .והענין )הוא( כי יד דא"א ירדה למטה ברחם יסוד אמא ,והנה ימין כלולה
בשמאל ושמאל בימין ,וכמו שה' אצבעות יד שמאלי דא"א הם ה"ג ,כי ה' אצבעות יד ימין הם ה"ג
והם סוד ה' אותיות מנצפ"ך שהם כפולות ,ואלו נתהוו שם ברחם יסוד אמא ,ומהם נעשה הכלי
של יסוד דאמא להעלות מ"נ שבהם אמנם ד' הידות האחרים של או"א יהיה לכם ,ע"כ .כאן רואים
שהידות עצמם הם הכלים של המנצפ"ך .ועי' עוד בענין הידות בשער הנסירה פרק ב.
עיי"ש בשעה"כ כג ע"ג וז"ל :וכבר הודעתיך בשער הפסוקים )עי' ע"ח למעלה( בפסוק )&(
וארבע הידות יהיה לכם לאכלה כו' ,כי ה' ידות הם נרמזות בשם ב"ן וכו' ,והנה היד כלולה מה'
אצבעות שהם חמש אותיות מנצפ"ך שהם המ"ן עצמן ,וכל א' כלולה מה' ,הרי הם ה' פעמים ה',
שהוא ה' ידות ,ובהם חמש אצבעות בכל יד .וא"כ נמצא שכולם נרמזות בשם הוי"ה דב"ן שהיא
המעלה מ"ן והוא באופן זה ,כי כאשר תצייר הוי"ה דב"ן בציורו ]ללא אותיות ו' כדלקמן[ יהיה כך,
כי יו"ד במלואה יש בה ב' אותיות י"ד ונשאר בה אות ו' ,ואח"כ תקח ב' הההי"ן במלואם שהם ד'
ההי"ן ,וכל אות ה' צורתה ד' י' כנודע ,הרי ד' ההי"ן הם ד' פעמים י"ד ,ועם הי"ד ראשונה הרי ה'
ידות ]סה"כ גי'מ ע'[.
 95המשך שעה"כ המובא בהערה  :'8נשאר משם ב"ן ג' ווי"ן שהם אות ו' דמילוי יו"ד וב' הווין
האחרים ,הרי ג' ווין וכו' ,וג' הווי"ן הנשארים עם ההוי"ה דב"ן דההי"ן עצמה שהיא בגי' ב"ן הרי ע'
שנית.
 96עי' שעה"כ כג ע"ג וז"ל :עוד תכוין באות ע' פי' ג' ,והוא אל כללות ז"ת דאימא ,והנה הם
רמוזים בשם ס"ג כי גם הוא סודו ע' ,דהיינו ס"ג עם י' אותיותיו הרי ע"ג ,תסיר ג' ישאר ע' וכו',
הוא בז"ת דאימא אשר המ"ן עומדים בתוכם ובפנימיותם ,אבל מן הז"ת עצמן צריך ג"כ לקבל
הארה ,וה"ס הויה דס"ג אשר בז"ת שלה ועם י' אותיותיו הם ע"ג ,ואם תסיר ג' ישאר ע' .וביאור
הדבר במה שהודעתיך כי עקריות הויה דס"ג הוא שם א"ל היוצא ממנה שהם ג' יודי"ן וא' שבו
שהם בגי' א"ל כמבואר אצלינו בדרוש הציצית וע"ש .והנה עתה בתחילה אשר עדיין איננה מעלה
מ"ן ,אינה צריכה לקבל הארה מן עיקריות ההויה שהוא שם א"ל ,אלא משארית ההויה .והוא כי
כאשר תסיר ג' יודי"ן וא' אשר בכללותם אינם אלא ד' אותיות ,ואע"פ שבמספרם עולים לחשבון
גדול "אל" ,תכוין להוציאם אלא בחשבון אותיות שהם ד' אותיות בלבד ,ונשארו ס"ט ועם הכולל
הרי ע'.
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 97עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל :ישראל ר"ל שי"ר א"ל ,כי הבינה נקראת שיר ,והחכמה נק' א"ל,
והת"ת הנקרא ישראל מקבל עתה השפע משניהם.
ועיי"ש דף כב ע"א וז"ל :אל הוא שם ייא"י שבהויה דס"ג ,והוא בחי' הה"ח דאבא שניתנו ביסוד
דאימא .ושי"ר הם הה"ג דאימא עצמה.
ועיי"ש דף כג ע"א וז"ל :ישראל שהוא ז"א איננו צריך לקבל רק מן שי"ר אל ,שהם חו"ג דאבא
שהם ב' קצוות הראשונים ,כי כבר יש לו ו"ק ,ולכן יספיק לו במה שיקבל שפע מן ב' קצוות
ראשונות .למה לא מוזכר?
עי' שעה"כ כג ע"ג ז"ל :עתה מקבל הז"א מן אבא הארה כדי שיוכל אחר כך להעלות מ"ן,
כדוגמת מה שביארנו במלת שמע לצורך נוקביה.
עי' שעה"כ כג ע"ד ז"ל :והנה בזוהר במקומות רבים וגם בפ' ואתחנן אמרו כי ישראל ]דשמע
ישראל[ זה היינו יש"ס ,וכבר הודעתיך כי כמו שז"א מתחלק לב' פרצופים והם יעקב וישראל ,וכו',
וגם אבא נחלקת לב' והם אבא ויש"ס .והטעם שנקרא יש"ס הוא משום דאיכא ישראל זוטא והוא
הז"א ,והנה עתה במלת ישראל מקבל ז"א הנק' ישראל זוטא הארה מן יש"ס פרצוף התחתון דאבא
כנז' ,ולא מכולו אלא מבחי' חסד וגבורה שבו הנק' שי"ר א"ל ,שיר משמאלא א"ל מימינא ,כנז'
בתיקונים )&( .וכבר ביארנו לעיל במלת שמע למה נוקביה מקבלת מכל הז"ת דאימא וז"א מן חו"ג
דאבא לבד והנה הארת ז"א אינה כהארת נוקביה ,והוא מה שנתבאר לעיל שעדיין אנו צריכים
להשלים לו מוחין דיניקה שהם שמות אלקים.
 98הוא המוזכר בשעה"כ ק"ש )פרק ב' ריש יט ע"ד( מקיף דמצד אבא דקטנות.
והל"מ דצלם הם כחב"ד חג"ת ,עי' פרקי הצלם פרק ה' ,לכן יש שמות כנגד רק כנגד כחב"ד
חג"ת וללא נה"י.
 99שהוא כתר דו"ק דתבונה.
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 100עד כאן הוא אורות ומכאן זה מוחין ,ולכן זה ללא ניקוד )נה"ש לג ע"ג( .לשאול@
 101עי' שעה"כ כג ע"ד וז"ל :וסדר רמיזת וכוונת אלו המוחין המקיפים דאבא דקטנות איך
נכנסים במלת ישראל הוא באופן זה ,שתכוין שהם ב' אותיות י"ה מן אלקים ,ואלו הם המקיפין
דאבא ,והם מקיפין אל הג' מוחין .הא' הוא שם י"ה במלוי יודי"ן ,והוא ע"י הכאה באופן זה ,יוד
פעמים ה"י ,הם בגימטריא ש' מן ישראל .וזהו מקיף של מוח חכמה.
עיי"ש עוד :הנה ההארה זו שהם אלו המוחין המקיפין דקטנות מצד אבא הוא מקבל עתה הז"א
מן יש"ס ,מן הזווג דחיצוניות העולמות כנ"ל כמו שהודעתיך ,כי שם אלקים הוא כללות כל
חיצוניות העולמות.
 102עי' שעה"כ כג ע"ד וז"ל :הב' הוא שם י"ה במלוי ההי"ן ,והוא ע"י הכאה באופן זה ,יו"ד
פעמים ה"ה ,הם בגי' ר' מן ישראל ,וזהו מקיף של מוח הבינה.
 103עי' שעה"כ כג ע"ד וז"ל :הג' הוא שם י"ה במלוי אלפי"ן והוא שם בלתי הכאה ,והטעם הוא
לפי שבמוח הדעת שבימי הקטנות אין בו כח כדי להכות ולהרבות אורות ,לפי שבזמן העיבור לא
היה בו עדיין מוח הדעת כלל ,ועתה בזמן היניקה נתוסף בו הדעת ,אלא שאין בו כח להכות
ולהרבות אורות .והנה הוא בגי' כ"ו ועם שם י"ה עצמו אשר הוא שרש אל כל הג' מלויים הנז' הנה
הם בגי' מ"א והם בגי' ג' אותיות אל"י מן ישראל.
 104עי' שעה"כ כא ע"ד ז"ל :ואחר שהמל' והת"ת קבלו השפע הנז' במלת שמע ישראל כנז' ,אז
עולים בסוד מ"ן@ ,ואז מזדווגים או"א בסוד הדעת המזווגם ,וז"ס ה' אלקינו ה' ,שהם או"א ודעת.
עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל :ג' שמות ה' אלקינו ה' הוא יחוד או"א ודעת.
וז"ל דף כד ע"א :אחרי שקבלו זו"ן הארה מן זווג דחיצוניות שהוא לחיות העולמות בשמע
ישראל כנ"ל ,הנה עתה אנו מכינים ומזמנים את או"א שיזדווגו זווג הפנימי בבחי' נשמות לצורך
מוחין דגדלות דזו"ן .כי הזווג הזה איננו תדירי ,וצריך הוא אל מעשה התחתונים ,ולכן ע"י הזכרת ג'
שמות האלו אנו רומזים ומכוונים שיוכנו ויזדמנו לצורך הזווג הזה.
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 105עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל :ה' אלקינו ה' ה"ס חב"ד ,כי ה' הוא הויה דיודין באבא.
עי' שעה"כ כב ע"ב וז"ל :כמו שבשמע ישראל ביארנו שאז מקבלין זו"ן הכנה לשיוכלו להזדווג
אח"כ בנפילת אפים ,כן עד"ז צריכין או"א לקבל הכנה בתחילה לשיוכלו להזדווג אח"כ במלת אחד
כמו שנבאר .ואמנם ההכנה הזו היא שמקבלים ג' הארות בג' תיבות אלו מן א"א כמו שנבאר.
ואמנם הנה נודע כי בא"א יש בו הויה אחת הכוללת כל הי"ס שלו ,ותכוין שהיא במלוי יודי"ן.
והנה בשם הויה הראשון תכוין שהיא דיודי"ן שמקבל עתה אבא מן י' של הוית א"א ,ובאלהינו
תכוין שהוא אהיה דיודי"ן שמקבלת עתה אימא מן ה' ראשונה של הוית א"א ,ובהויה אחרונה
תכוין הויה דס"ג והוא בחינת הדעת המזווגן לאו"א המקבל עתה הארה זו מן אות ו' של הוית
א"א.
 106עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל :אלקינו ה"ס אהיה דיודין באימא.
עיי"ש כה ע"ד וז"ל" :אלהינו" הוא פרק האמצעי דנצח לחכמה דז"א ,כי בתחילה מתקרר פרק
התחתון ואח"כ העליון ,והרי נגמר קו ימין.
 107משעה"כ כד ע"א משמע שיש רק הוי"ה דיודי"ן.
 108עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל :ה' הג' הוא הדעת המזווגם אשר הוא מתעורר עתה אל הזווג ,ועתה
הוא בסוד הויה דמילוי ס"ג ,ועדיין אל תחבר שם הויה עם שם אהיה.
עיי' שעה"כ כד ע"א וז"ל :הדעת המזווגם לאו"א כנז' בזוהר ובתיקונים ,והוא בחי' מזלא עלאה
דדיקנא דא"א המזווג לשניהם.
 109עי' נה"ש כג ע"ג שטיפת הזרע היורדת היא רק א' מתוך כל הכ"ד שעות של התיקונים ,וזה
הטיפה כאן בזיווג המזלין להורידו שונה ממש"כ באחד שהוא טיפת המוחין.
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 110עי' שעה"כ כב ע"ב ז"ל :במלת אחד תכוין להוריד הארה מן אות ה' אחרונה של הוית א"א
אל זו"ן ,שהם הויה אדני הנרמזים באחד ,א"ח ד' ,כדי שיעלו זו"ן עתה בסוד מ"ן אל זווג או"א.
 111עי' שעה"כ כה ע"ד וז"ל" :אחד" הוא פרק אמצעי דהוד לבינה דז"א ,והרי נגמר קו שמאלי
דז"א.
עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל :דע כי בזווג זו"ן אנו אומרים נפילת אפים בסוד המיתה ,שאנו נחשבים
כמתים ומעלים שם נשמתינו ,וזמ"ש )&( אליך ה' נפשי אשא ,מלת אליך דייקא לרמוז שאנו מעלין
נשמותינו עד ה' ממש שהוא הת"ת .אבל עתה בק"ש אנו כוללים עצמינו ג"כ בסוד המ"ן דזו"ן ,אבל
אינו מספיק שנמסור נפשותינו בסוד מיתה אלא בסוד קידוש ה' שהוא מסירת נפשינו להריגה,
ולכן צריך לכוין במלת אחד בשם יאהדונה"י ויכוין בד' מיתות ב"ד סקילה שריפה הרג וחנק ע"ד
שידעת ,וז"ס הכתוב )&( כי עליך הורגנו כל היום ,שלא אמר "אליך" אלא "עליך" ,פי' במי שהוא
עליך ,שהיא החכמה שעל הת"ת אשר עליו ממש ,הורגנו.
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 112עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל :ואחר אשר כבר נזדווגו או"א אז אנו מורידים שפע ג' מוחין הנז'
אל הת"ת הנקרא א"ח דאחד ,ואנו מכוונים שהג' מוחין הנז' נמשכין בסוד חב"ד אל ז"א ,וחוזרים
להיות בו ג"כ ג' שמות האלו בא"ח דאחד שהוא הז"א@ .איפה זה@
עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל :במלת אחד תכוין להעלות ישר הנקרא א"ח בסוד הויה דמ"ה דאלפין.
ז"ל שעה"כ כד ע"א :אחרי אשר נזדמנו והוכנו או"א ,אנו מעלים עתה להם את המ"ן כדי לזווגם
במלת אחד .והנלע"ד שצריך לכוין להעלות עתה את ז"א לצורך מ"ד לחברם ולשלבם יחד,
ולהעלות לנוקבא לצורך מ"ן ,כדי להוריד אח"כ טיפת הדכורא בנוקבא וכו' ,צריך שבמלת אחד
יכוין לג' דברים :הא' ,הוא להעלות תחילה מ"ן .והשני ,הוא לזווג אח"כ את או"א .והשלישי ,הוא
להוריד אח"כ מוחין אל הזו"ן .וזה סדרן ,יכוין תחילה במלת אחד אל שני אותיות א"ח כנגד ז"א,
הנקרא א"ח של המלכות ,ובאות ד' תכוין אל נוקבא ,ותכוין להעלות את שניהם .גם תכוין
ששניהם זו"ן הם אחדות גמור אחד .וזה תכוין בשטחיות פשט מלת אחד .גם תכוין כי א"ח הוא
הז"א הכולל ט"ס כמנין א"ח ,והמלכות היא העשירית הנקרא ד' ,ע"ש שמקומה הוא כנגד שיעור
ד"ס דז"א שהם תנה"י ,ועומדת עמהם אחור באחור כנודע .גם תכוין באותיות א"ח בז"א אשר הוא
שם הויה דמלוי אלפי"ן שהוא בגי' מ"ה ,ובאות ד' תכוין בנוק' אשר היא שם אדני במילואו עולה
תרע"א ,כי עתה נתמלא שמה .ודע כי זו המלכות שאנו מכוונים בד' דאחד הוא בחי' רחל ,לפי
שהיא הספירה העשירית מן הי"ס עצמן ,והיא מכללן כי לכן נקרא רחל עקרת של הבית עיקרא של
בית ,ולכן ויאהב יעקב את רחל .משא"כ בלאה שהיא בחי' האחוריים שנפלו מן אימא עלאה כנודע.
צ"ע איך לכוון את זה שזה לא שמות.
ועי' שם דף כה ע"א ז"ל :ובזה הטעם יובן ג"כ למה אנו מתחילין בלאה קודם רחל ,לפי שלאה
היא עומדת למעלה במקום אחורי הראש.
ועיי"ש כה ע"א וז"ל :ונחזור לענין ,כי בד' זו דאחד תכוין להמשיך הארה מן ד' מוחין דז"א אל
לאה .וסוד הענין הוא במה שביארנו ,כי רחל היא עומדת עתה בהיכל אהבה דעולם הבריאה ,אלא
שעתה עלתה למעלה בסוד מ"ן .ונודע כי בהיותה למטה בבריאה עומדת שם בסוד נקודה קטנה,
ר"ל כי כאשר תעלה באופן ההוא אל האצילות ,לא תראה שם רק בחינת נקודה קטנה ,ואז היא
צריכה לקבל מן הז"א הארה אחר הארה ,מדרגה אחר מדרגה ,עד שתחזור להיות פרצוף גמור
כבראשונה כמשי"ת בברכת אבות .ונמצא כי עתה אשר עלתה למעלה בהכרח כדי להעלות מ"ן,
עלתה בבחי' נקודה קטנה .וכאשר עתה בק"ש ירדו המוחין דז"א ,אינה יכולה עדיין לקבל המוחין
שלה ,כי אפילו בחי' גופא אין לה ,ואיך תקבל המוחין עתה ,ואי אפשר לקבלם עד ברכת אבות
כמשי"ת .אבל לאה יכולה עתה לקבל את המוחין שלה לפי שכבר נתבאר שרחל ירדה עד עולם
הבריאה ,אבל לאה שהיא אחוריים דאימא לא נפלה אלא בעולם האצילות ,ונפילתה היתה שירדה
למטה ממדרגתה ,דהיינו שירדה עד מקום רחל נוק' דז"א ,ולכן כאשר עולה ז"א בסוד מ"ן למעלה,
גם לאה היא עולה למעלה עד מקומה ,ועלייה זו הוא התיקון שלה ,ולכן יכולה לקבל בק"ש את
המוחין שלה ,אבל רחל אשר ירידתה ונפילתה הוא למטה בעולם הבריאה ,לכן היא מתמעטת
בבחי' נקודה קטנה ,וצריכה תיקון מחדש כדי שתעשה פרצוף כמתחילה.
 113עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל :ובד' דאח"ד תכוין אל המלכות המתייחדת עם הת"ת הנק' א"ח,
ולכן ד' זו היא גדולה להיות עתה למעלה במקום או"א בסוד מ"ן.
ועי' שעה"כ כב ע"ב וז"ל :תכוין בד' דאחד שהיא בלאה ותכוין כי אלו המוחין הם בחינת אור
פנימי אל לאה ובחי' אור מקיף אל ז"א ,כי לא נכנסו המוחין במצחו
 114עי' שעה"כ כד ע"ב וז"ל :ודע כי הנה ע"י תפלתינו ומצות שאנו מקיימים לקרא קריאת שמע
יש כח ותוספת גבורה ברחל לעלות עד מקום ז"א דאצילות מן המקום אשר היא עומדת בו עתה,
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_________________________________________
שהוא בהיכל אהבה דבריאה עד ז"א דאצילות .ואח"כ עולים שניהם יחד עד או"א להעלות להם
מ"ן .וכו' והנה בזמן הגלות אין כח ברחל לעלות כיון שהיא למטה בהיכל אהבה של עולם הבריאה
כנז' ,ולכן אנו צריכין למסור נפשינו על קדוש השם באות ד' דאחד ,וצריך לכוין ולקבל עליו ד'
מיתות ב"ד סקילה שרפה הרג וחנק מן ד' אותיות אדני .ועיי"ש עוד :יש קצת תיקון במה שנמסור
נפשינו על קדוש השם בכל לב ,כי ע"י כן אפילו אין בנו שום מע"ט והרשענו עד להפליא ,הנה ע"י
מסירת נפשינו להריגה מתכפרים עונותינו כולם ,ויש בנו יכולת לעלות עד אימא עלאה וכו' וז"ס
על קדוש השם שהיא אימא אשר למעלה על ז"א הנק' ה'.
 115עי' שעה"כ כב ע"א ז"ל :אות ד' דאחד שהיא בחי' לאה ,תכוין בה בסוד שם אדני במילואו
כזה אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד ,ותכוין לשתף נשמתך עמהם אחר שמסרת עצמך על קדוש ה' וכל זה
תעלהו ע"י שם הויה דס"ג למ"ן.
 116עי' שעה"כ כג ע"ד וז"ל :וסדר רמיזת וכוונת אלו המוחין המקיפים דאבא דקטנות איך
נכנסים במלת ישראל הוא באופן זה ,שתכוין שהם ב' אותיות י"ה מן אלקים ,ואלו הם המקיפין
דאבא ,והם מקיפין אל הג' מוחין .הא' הוא שם י"ה במלוי יודי"ן ,והוא ע"י הכאה באופן זה ,יוד
פעמים ה"י ,הם בגימטריא ש' מן ישראל .וזהו מקיף של מוח חכמה.
עיי"ש עוד :הנה ההארה זו שהם אלו המוחין המקיפין דקטנות מצד אבא הוא מקבל עתה הז"א
מן יש"ס ,מן הזווג דחיצוניות העולמות כנ"ל כמו שהודעתיך ,כי שם אלקים הוא כללות כל
חיצוניות העולמות.
 117עי' שעה"כ כג ע"ד וז"ל :הב' הוא שם י"ה במלוי ההי"ן ,והוא ע"י הכאה באופן זה ,יו"ד
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_________________________________________
. וזהו מקיף של מוח הבינה, הם בגי' ר' מן ישראל,פעמים ה"ה
 אשר, צריך לכוין במלת "אחד" לשלב שם הויה בשם אהיה ביחד: עי' שעה"כ כא ע"א וז"ל118
 ושאח"כ תכוין בהויה דיודי"ן דע"ב אשר היא סוד טיפת הזרע היוצא מאבא,הוא סוד חיבור או"א
. אשר בה כלולים המוחין דז"א ביחד באותה ההויה,לאימא
עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל ואז ]אחרי עליית הזו"ן למעלה[ יכוין שאז מזדווגים או"א ודעת ואז
@?.'יורד השפע ההוא למטה בת"ת ומל
. ]ע"כ היתה עליית מ"ן וכעת הוא[ ועתה נבאר ענין הזווג במלת אחד:ג וז"ל,עי' שעה"כ כד ע
, ותכוין בסוד יהוה אהיה, תכוין לחבר יחד או"א,הנה אחר שכונת להעלות המ"ן אל אימא עלאה
. ועי"כ מזדווגים ונעשים אחד, ותכוין לשלבם ביחד כזה יאההויה"ה,יהוה באבא ואהיה באימא
 ושהטיפה ההיא היא הויה א' ביודין דע"ב,אח"כ תכוין בסוד הורדת טפת הזווג מן אבא אל אימא
 וכח זה נמשך אליו מן. ולכן גם הטיפה הנמשכת ממנו היא דיודין, כי הויה דיודין הוא באבא,כנודע
 ולכן, והיא בסוד כללות אחד, אין בה ציור, והנה עדיין הטפה הזו ברדתה ממוח אבא.א"א כנז"ל
 ונעשים ממנה ד' מוחין,תכוין כי אח"כ ברדתה תוך מעוי דאימא אז היא מקבלת הציור ומצטיירת
 ותכוין כי ד' מוחין אלו ה"ס ד' אותיות דהויה, שהם חו"ב ודעת כלול מתרוייהו וה"ס חו"ג,אל ז"א
 ומן אות וי"ו נעשה, ומן אות ה"י נעשה מוח בינה, כי מן אות יו"ד נעשית מוח חכמה,'דיודין הנז
 והנה עתה אשר הם מוחים גמורים יש להם. ומן אות ה"י אחרונה נעשית מוח גבורה,מוח החסד
.ארבע שמות גמורים
 ואז תתחבר ותשלב ב' שמות של הויה ואהיה בזה האופן-  וזה המשך115  עי' לעיל הערה119
?@.יאההויה"ה
@@ : זה בידים דא"א עי' שער כג פרק ו' וז"ל120
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'öã íéîéðô øåàã íéçåî íò äðåáúã é"äð úåììëã á"åçã é"äðã ÷"åã á"åçã é"úã ä"âá ï"çç ïäù úåìãâã ïéçåîã ÷"åç êéùîäì ïéåëé äúòî
å"äà úðîù 'ãå ä"éäà úåîù 'ãå é"äðãå å"äé úåîù 'ã íäù úåìãâã ÷"åã ïéçåîä íò ä"îã ï"áã ï"áã äîùðã äéäå äîùðã äîùðã é"çðøðã íìöã
äéçå äîùðã ç"ðøðã ùôðã é"çðøðã ø"ðã é"çðøðä íäù ÷"åäã úåãå÷ðá úåãå÷ðá ä"éäàå ú"åéåä 'çä íò íëåúá íéùáåìîä â"åçå á"åçã íéçåîã

 וסדר רמיזת וכוונת אלו המוחין המקיפים דאבא דקטנות איך: עי' שעה"כ כג ע"ד וז"ל121
 ואלו הם המקיפין, שתכוין שהם ב' אותיות י"ה מן אלקים,נכנסים במלת ישראל הוא באופן זה
 יוד, והוא ע"י הכאה באופן זה, הא' הוא שם י"ה במלוי יודי"ן. והם מקיפין אל הג' מוחין,דאבא
. וזהו מקיף של מוח חכמה. הם בגימטריא ש' מן ישראל,פעמים ה"י
 הנה ההארה זו שהם אלו המוחין המקיפין דקטנות מצד אבא הוא מקבל עתה הז"א:עיי"ש עוד
 כי שם אלקים הוא כללות כל, מן הזווג דחיצוניות העולמות כנ"ל כמו שהודעתיך,מן יש"ס
.חיצוניות העולמות
 יו"ד, והוא ע"י הכאה באופן זה, הב' הוא שם י"ה במלוי ההי"ן: עי' שעה"כ כג ע"ד וז"ל122
. וזהו מקיף של מוח הבינה, הם בגי' ר' מן ישראל,פעמים ה"ה
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 123כל הטבלה הזאת היא המוחין דו"ק דגדלות המוזכר בשעה"כ ק"ש פרק ב' ריש דף יט ע"ד.
ונזכר כו"ק דג"ר שגם הם מוחין .והם חג"ת עם המוחין וכלים ,ואחר כך נה"י עם מוחין וכלים.
והסיבה שהם ד' פעמים הוא שזה חו"ב חו"ג עי' שעה"כ כא ע"ג וז"ל שנה"י דז"א מאירים בנוקבא
בסוד ד' מוחין שבה ,אמנם יורדין לה ג"כ בעת יחוד קריאת שמע ד' מוחין ממש מלמעלה מאו"א.
וזה פנימיות דפנימיות.
 124עד כאן הוא אורות ,ומכאן ואילך הם מוחין )נה"ש לג ע"ג(.
 125עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל@ :אח"כ תכוין להוריד מ"ד בסוד הויה דע"ב דיודין ,ואח"כ תכוין
להוריד מן הזווג הזה מוחין אל הז"א ,והם ד"פ יה"ו ,הראשון במילוי ע"ב והב' במילוי ס"ג והג'
במילוי מ"ה והד' במילוי ב"ן ותכוין כי ד' שמות יה"ו הנז' הם גי' מקו"ם שה"ס נ"ז ומ"ח וט"ל ומ"ב
והוא חשבון שם הויה בריבועו כזה שעולה מקום יפ"י ק' הפ"ה כ"ה ופ"ו ל"ו הפ"ה כ"ה סך הכל גי'
מקום.
ועי' שעה"כ כב ע"ב ז"ל :תכוין גם במלת אחד להמשיך מזווג או"א ד' מוחין לז"א שהם ארבע
יה"ו וד' אה"י כסדר מלוי עסמ"ב ,ותכוין כי ארבע יה"ו הנז' יוצאין מארבע יודין שיש בהויה דע"ב
דיודין דאריך וכו' אלו המוחין הם בחינת וכו' אור מקיף אל ז"א ,כי לא נכנסו המוחין במצחו.
עי' שעה"כ כד ע"ד וז"ל :בד' אותיות ההויה יש ד' הויות אחרות ,והם ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן
ומתחלקים באופן זה ,ע"ב באבא ,ס"ג באימא ,מ"ה בז"א ,ב"ן בנוקביה .והנה גם אלו הד' מוחין
דז"א הם עד"ז ,כי מוח חכמה כנגד אבא ,ומוח בינה כנגד אימא ,ומוח חסד כנגד ז"א ,ומוח גבורה
כנגד נוקביה .כנודע כי תרין עטרין חו"ג הם החסד לז"א והגבורה לנוקביה .ונמצא כי אלו הד'
מוחין הם ד' הויות עסמ"ב .אמנם להיותם מוחין מצד אימא אינם הויות גמורות כל אחד מד'
אותיות ,אבל הם כל הויה משלשה אותיות בסוד יה"ו כנודע ,כי יה"ו הוא בבינה שהיא בגי' אהיה,
וגם כל אהיה הוא בבינה ,ולכן תכוין כי ד' מוחין אלו הם ד' שמות יה"ו במלוין כסדר ,ע"ב ס"ג מ"ה
ב"ן.
ועי' לקמן הערה .134
 126עי' ליעל הערה .Error! Bookmark not defined.
 127עי' ליעל הערה .Error! Bookmark not defined.
 128עד כאן הוא מוחין ,ומכאן ואילך הוא כלים .ולענין הכלים עי' שער מד פרק ג.
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 129עד כאן הוא אורות ,ומכאן ואילך הם מוחין )נה"ש לג ע"ג(.
 130עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל@ :אח"כ תכוין להוריד מ"ד בסוד הויה דע"ב דיודין ,ואח"כ תכוין
להוריד מן הזווג הזה מוחין אל הז"א ,והם ד"פ יה"ו ,הראשון במילוי ע"ב והב' במילוי ס"ג והג'
במילוי מ"ה והד' במילוי ב"ן ותכוין כי ד' שמות יה"ו הנז' הם גי' מקו"ם שה"ס נ"ז ומ"ח וט"ל ומ"ב
והוא חשבון שם הויה בריבועו כזה שעולה מקום יפ"י ק' הפ"ה כ"ה ופ"ו ל"ו הפ"ה כ"ה סך הכל גי'
מקום.
ועי' שעה"כ כב ע"ב ז"ל :תכוין גם במלת אחד להמשיך מזווג או"א ד' מוחין לז"א שהם ארבע
יה"ו וד' אה"י כסדר מלוי עסמ"ב ,ותכוין כי ארבע יה"ו הנז' יוצאין מארבע יודין שיש בהויה דע"ב
דיודין דאריך וכו' אלו המוחין הם בחינת וכו' אור מקיף אל ז"א ,כי לא נכנסו המוחין במצחו.
עי' שעה"כ כד ע"ד וז"ל :בד' אותיות ההויה יש ד' הויות אחרות ,והם ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן
ומתחלקים באופן זה ,ע"ב באבא ,ס"ג באימא ,מ"ה בז"א ,ב"ן בנוקביה .והנה גם אלו הד' מוחין
דז"א הם עד"ז ,כי מוח חכמה כנגד אבא ,ומוח בינה כנגד אימא ,ומוח חסד כנגד ז"א ,ומוח גבורה
כנגד נוקביה .כנודע כי תרין עטרין חו"ג הם החסד לז"א והגבורה לנוקביה .ונמצא כי אלו הד'
מוחין הם ד' הויות עסמ"ב .אמנם להיותם מוחין מצד אימא אינם הויות גמורות כל אחד מד'
אותיות ,אבל הם כל הויה משלשה אותיות בסוד יה"ו כנודע ,כי יה"ו הוא בבינה שהיא בגי' אהיה,
וגם כל אהיה הוא בבינה ,ולכן תכוין כי ד' מוחין אלו הם ד' שמות יה"ו במלוין כסדר ,ע"ב ס"ג מ"ה
ב"ן.
ועי' לקמן הערה .134
 131עי' ליעל הערה .Error! Bookmark not defined.
 132עי' ליעל הערה .Error! Bookmark not defined.
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 133זה חיצוניות דפנימיות ]היינו בי"ע דפנימיות דאצילות[ דנה"י ]דהיינו צ' דצלם[ דאו"א ,עי'
שעה"כ שער העמידה פרק ד' דף לד ע"ב ז"ל :ואמנם בעת יחוד הק"ש ,אז ניתנו בז"א בחי' המוחין
בבחי' אור הפנימי ]היינו חיצוניות דפנימיות כמש"כ ברש"ש כאן[ שלו וניתנו לו מצד זווג הבחי'
החיצונה של אור הפנימי דנה"י דאו"א.
@ולשאול אם לתקן את הטבלה? כן
עי' שעה"כ דרוש ר"ה ו :בתחלה ביחוד הק"ש ירדו למטה ד' מוחין דא"פ שהם מן חו"ב דאו"א
וב' עטרין דדעת גם ירדו עמהם ד' מקיפין שהיו להם שם במקומם בתחי'
וז"ל השעה"כ & :הנה כל המוחין הפנימים האלו הם מבחי' הפנימיות הנקרא נשמות ואינם
מבחי' החיצו' הנק' עולמות – איפה מקומו?@
 134עי' שעה"כ ה ע"ב וז"ל :בז"א יש מוחין מצד אבא ומוחין מצד אימא וכו' ,והנה המוחין
דאבא נק' חכמה ובינ' חסד וגבורה וכן המוחין של אימא נק' ג"כ כך ומהם נמשכים המוחין דז"א
וכו' האמנם יש חילוק בין המוחין דאבא למוחין דאימא ,כי מוחין דאבא הם כולם בחי' שמות של
הויות במילוים ,ודאימא הם שמות דאהי"ה במילוים .וכו' עוד יש חילוק בין חכמה דאבא לבינה
דאבא עצמו ,והוא כי אמת הוא ששניהם הם הויות וכנז' ,לפי שלעולם באבא הכל הוא בחי' הויות,
אבל ההפרש הוא כי חכמה דאבא הוא הוי"ה בד' אותיות ,אבל בינה דאבא היא הוי"ה בג' אותיות
לבד ,והם יה"ו לפי שאע"פ שהוא בחי' אבא עכ"ז היא בינה שבו ,ולכן אין בה רק ג' אותיות יה"ו
להורות כי היא בגימ' אהי"ה ,אלא שאינה רק הוי"ה העולה בגי' אהי"ה .נמצא כי להיותה מצד אבא
היא הוי"ה ,ולהיותה מצד בינה היא יה"ו העולה כמנין אהיה כנז'@.
 135כהמשך הערה  ,134עי' שעה"כ ה ע"ג וז"ל :אבל החסדים והגבורות בין אותם דאבא ובין של
אימא הם בחי' אחרת והוא שמות אהו"ה הנרמז בפ' א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ כנז' בזוהר בפ'
בראשית בכת"י ,והחילוק שיש בין אבא לאימא הוא כי אבא הוא שם אהו"ה בין בחסדי' בין
בגבורות ואין הפרש ביניהם אלא במציאות מילוי השם ,אבל החסדים והגבורות דאימא הם ג'
אותיות אה"ו לבד.
 136כהמשך הערה  ,134עי' שעה"כ ה ע"ג וז"ל :וחכמה ובינה שבאימא הם על דרך הנז' כי שתיהן
בחי' אהי"ה אלא שחכמה דאימא היא אהיה ,ובינה דאימא היא אה"י.
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. ולענין הכלים עי' שער מד פרק ג. ומכאן ואילך הוא כלים, עד כאן הוא מוחין137
##*. לא מצאתי את זה בשעה"כ138
.133  עי' לעיל הערה139
##* , שהרי מוזכר שם מוחין דאבא,עי' שער ר"ה דורש ו' שזה פנימיות דחיצוניות
 והנה המוחין,' בז"א יש מוחין מצד אבא ומוחין מצד אימא וכו: עי' שעה"כ ה ע"ב וז"ל140
דאבא נק' חכמה ובינ' חסד וגבורה וכן המוחין של אימא נק' ג"כ כך ומהם נמשכים המוחין דז"א
 כי מוחין דאבא הם כולם בחי' שמות של,וכו' האמנם יש חילוק בין המוחין דאבא למוחין דאימא
 וכו' עוד יש חילוק בין חכמה דאבא לבינה. ודאימא הם שמות דאהי"ה במילוים,הויות במילוים
, לפי שלעולם באבא הכל הוא בחי' הויות,' והוא כי אמת הוא ששניהם הם הויות וכנז,דאבא עצמו
 אבל בינה דאבא היא הוי"ה בג' אותיות,אבל ההפרש הוא כי חכמה דאבא הוא הוי"ה בד' אותיות
 ולכן אין בה רק ג' אותיות יה"ו, והם יה"ו לפי שאע"פ שהוא בחי' אבא עכ"ז היא בינה שבו,לבד
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_________________________________________
להורות כי היא בגימ' אהי"ה ,אלא שאינה רק הוי"ה העולה בגי' אהי"ה .נמצא כי להיותה מצד אבא
היא הוי"ה ,ולהיותה מצד בינה היא יה"ו העולה כמנין אהיה כנז'@.
 141כהמשך הערה  ,134עי' שעה"כ ה ע"ג וז"ל :אבל החסדים והגבורות בין אותם דאבא ובין של
אימא הם בחי' אחרת והוא שמות אהו"ה הנרמז בפ' א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ כנז' בזוהר בפ'
בראשית בכת"י ,והחילוק שיש בין אבא לאימא הוא כי אבא הוא שם אהו"ה בין בחסדי' בין
בגבורות ואין הפרש ביניהם אלא במציאות מילוי השם ,אבל החסדים והגבורות דאימא הם ג'
אותיות אה"ו לבד.
 142כהמשך הערה  ,134עי' שעה"כ ה ע"ג וז"ל :וחכמה ובינה שבאימא הם על דרך הנז' כי שתיהן
בחי' אהי"ה אלא שחכמה דאימא היא אהיה ,ובינה דאימא היא אה"י.
 143עד כאן הוא מוחין ,ומכאן ואילך הוא כלים .ולענין הכלים עי' שער מד פרק ג.
 144עי' שעה"כ ה ע"ב וז"ל :בז"א יש מוחין מצד אבא ומוחין מצד אימא וכו' ,והנה המוחין
דאבא נק' חכמה ובינ' חסד וגבורה וכן המוחין של אימא נק' ג"כ כך ומהם נמשכים המוחין דז"א
וכו' האמנם יש חילוק בין המוחין דאבא למוחין דאימא ,כי מוחין דאבא הם כולם בחי' שמות של
הויות במילוים ,ודאימא הם שמות דאהי"ה במילוים .וכו' עוד יש חילוק בין חכמה דאבא לבינה
דאבא עצמו ,והוא כי אמת הוא ששניהם הם הויות וכנז' ,לפי שלעולם באבא הכל הוא בחי' הויות,
אבל ההפרש הוא כי חכמה דאבא הוא הוי"ה בד' אותיות ,אבל בינה דאבא היא הוי"ה בג' אותיות
לבד ,והם יה"ו לפי שאע"פ שהוא בחי' אבא עכ"ז היא בינה שבו ,ולכן אין בה רק ג' אותיות יה"ו
להורות כי היא בגימ' אהי"ה ,אלא שאינה רק הוי"ה העולה בגי' אהי"ה .נמצא כי להיותה מצד אבא
היא הוי"ה ,ולהיותה מצד בינה היא יה"ו העולה כמנין אהיה כנז'@.
 145כהמשך הערה  ,134עי' שעה"כ ה ע"ג וז"ל :אבל החסדים והגבורות בין אותם דאבא ובין של
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_________________________________________
אימא הם בחי' אחרת והוא שמות אהו"ה הנרמז בפ' א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ כנז' בזוהר בפ'
בראשית בכת"י ,והחילוק שיש בין אבא לאימא הוא כי אבא הוא שם אהו"ה בין בחסדי' בין
בגבורות ואין הפרש ביניהם אלא במציאות מילוי השם ,אבל החסדים והגבורות דאימא הם ג'
אותיות אה"ו לבד.
 146כהמשך הערה  ,134עי' שעה"כ ה ע"ג וז"ל :וחכמה ובינה שבאימא הם על דרך הנז' כי שתיהן
בחי' אהי"ה אלא שחכמה דאימא היא אהיה ,ובינה דאימא היא אה"י.
 147עי' שעה"כ ה ע"ב וז"ל :בז"א יש מוחין מצד אבא ומוחין מצד אימא וכו' ,והנה המוחין
דאבא נק' חכמה ובינ' חסד וגבורה וכן המוחין של אימא נק' ג"כ כך ומהם נמשכים המוחין דז"א
וכו' האמנם יש חילוק בין המוחין דאבא למוחין דאימא ,כי מוחין דאבא הם כולם בחי' שמות של
הויות במילוים ,ודאימא הם שמות דאהי"ה במילוים .וכו' עוד יש חילוק בין חכמה דאבא לבינה
דאבא עצמו ,והוא כי אמת הוא ששניהם הם הויות וכנז' ,לפי שלעולם באבא הכל הוא בחי' הויות,
אבל ההפרש הוא כי חכמה דאבא הוא הוי"ה בד' אותיות ,אבל בינה דאבא היא הוי"ה בג' אותיות
לבד ,והם יה"ו לפי שאע"פ שהוא בחי' אבא עכ"ז היא בינה שבו ,ולכן אין בה רק ג' אותיות יה"ו
להורות כי היא בגימ' אהי"ה ,אלא שאינה רק הוי"ה העולה בגי' אהי"ה .נמצא כי להיותה מצד אבא
היא הוי"ה ,ולהיותה מצד בינה היא יה"ו העולה כמנין אהיה כנז'@.
 148כהמשך הערה  ,134עי' שעה"כ ה ע"ג וז"ל :אבל החסדים והגבורות בין אותם דאבא ובין של
אימא הם בחי' אחרת והוא שמות אהו"ה הנרמז בפ' א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ כנז' בזוהר בפ'
בראשית בכת"י ,והחילוק שיש בין אבא לאימא הוא כי אבא הוא שם אהו"ה בין בחסדי' בין
בגבורות ואין הפרש ביניהם אלא במציאות מילוי השם ,אבל החסדים והגבורות דאימא הם ג'
אותיות אה"ו לבד.
 149כהמשך הערה  ,134עי' שעה"כ ה ע"ג וז"ל :וחכמה ובינה שבאימא הם על דרך הנז' כי שתיהן
בחי' אהי"ה אלא שחכמה דאימא היא אהיה ,ובינה דאימא היא אה"י.
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 והנה בק"ש דשחרית אשר שם אתה מכוין במלת אחד באות ד' שבו:כ כא ע"ב וז"ל, עי' שעה150
 ויש בהם י"ו אותיות, ובגי' הם רל"ב,150 והם ד' הויות דעסמ"ב כנודע,אל הד' מוחין היורדין בז"א
 וכבר ביארנו כי אלו. שהם רמ"ח איברים הנכנסים בו,בד' הויות ותצרפם עם רל"ב יהיו רמ"ח
 אמנם כאשר אלו נכנסין בז"א כבר אז יש בז"א מוחין דקטנות,הו"ק דגדלות הם מוחין דגדלות
 וג' מוחין דקטנות, והנה הם ג' מוחין דקטנות בנה"י דאבא.שהם מבחי' אלקים כמבואר אצלינו
 וכשתחבר ו' שמות של אלקים אלו דקטנות עם הרמ"ח, והם ששה שמות אלקים,בנה"י דאימא
.איברים דגדלות כנז' יהיו שניהם בגי' רומ"ח
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 151עי' שעה"כ כה ע"א וז"ל :בד' דאחד אנו מכוונים אל כתר דלאה בלבד ,וכו' בחי' לאה אינה
רק אחוריים דאימא עלאה ,אשר לכן איננה רק בחי' קשר דתפילין של ראש שהיא של עור בלבד,
וכו' שאין לאה לוקחת הארה מן המוחין עצמן דז"א ,אלא מן הנה"י דאימא אשר הם הלבוש של
המוחין דז"א כנודע .וכו' לאה העומדת מכנגד מקום החסדים הסתומים ,וכו' כי הלבושין של
המוחין הם ד' שמות אהיה ,ונמצא כי כל קבלת לאה הוא מאלו הד' שמות אהיה ,ובתחלה היא
מקבלת כללותם בלבד ,ולוקחת הד' אלפין אשר בארבע שמות אהיה ,אשר אלו הד' אותיות הם
היותר מעולות ,ומשם נעשה כתר שלה ,וזה תכוין בד' דאחד שהם ד' אלפין הנז' .אבל תכוין כי
היא ד' גדולה ,פי' כי כל מוח מאלו הד' מוחין כולל כולם ,כמבואר אצלינו בדרוש הציצית .ונמצא
שד' זו כלולה מן ארבעה ,והם ד"פ ד' הם י"ו מוחין ,ודבר זה נרמז בהיות ד' זו גדולה .וכו' ונודע כי
כללות ד' מוחין כלולים בכתר ,ובארבע מוחין כלולים כל הי"ס ,ונמצא כי מוכרח הוא שיהיה בכתר
כללות כל הארבע מוחין.
ועי' שם דף כה ע"א ז"ל :ובזה הטעם יובן ג"כ למה אנו מתחילין בלאה קודם רחל ,לפי שלאה
היא עומדת למעלה במקום אחורי הראש.
ועיי"ש כה ע"א וז"ל :ונחזור לענין ,כי בד' זו דאחד תכוין להמשיך הארה מן ד' מוחין דז"א אל
לאה .וסוד הענין הוא במה שביארנו ,כי רחל היא עומדת עתה בהיכל אהבה דעולם הבריאה ,אלא
שעתה עלתה למעלה בסוד מ"ן .ונודע כי בהיותה למטה בבריאה עומדת שם בסוד נקודה קטנה,
ר"ל כי כאשר תעלה באופן ההוא אל האצילות ,לא תראה שם רק בחינת נקודה קטנה ,ואז היא
צריכה לקבל מן הז"א הארה אחר הארה ,מדרגה אחר מדרגה ,עד שתחזור להיות פרצוף גמור
כבראשונה כמשי"ת בברכת אבות .ונמצא כי עתה אשר עלתה למעלה בהכרח כדי להעלות מ"ן,
עלתה בבחי' נקודה קטנה .וכאשר עתה בק"ש ירדו המוחין דז"א ,אינה יכולה עדיין לקבל המוחין
שלה ,כי אפילו בחי' גופא אין לה ,ואיך תקבל המוחין עתה ,ואי אפשר לקבלם עד ברכת אבות
כמשי"ת .אבל לאה יכולה עתה לקבל את המוחין שלה לפי שכבר נתבאר שרחל ירדה עד עולם
הבריאה ,אבל לאה שהיא אחוריים דאימא לא נפלה אלא בעולם האצילות ,ונפילתה היתה שירדה
למטה ממדרגתה ,דהיינו שירדה עד מקום רחל נוק' דז"א ,ולכן כאשר עולה ז"א בסוד מ"ן למעלה,
גם לאה היא עולה למעלה עד מקומה ,ועלייה זו הוא התיקון שלה ,ולכן יכולה לקבל בק"ש את
המוחין שלה ,אבל רחל אשר ירידתה ונפילתה הוא למטה בעולם הבריאה ,לכן היא מתמעטת
בבחי' נקודה קטנה ,וצריכה תיקון מחדש כדי שתעשה פרצוף כמתחילה.
 152עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל :בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אנו ממשיכין המוחין אל
המלכות ,וזה סדרן" :ברוך שם כבוד" חב"ד.
וז"ל כב ע"א :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד תכוין להוריד המוחין של לאה .והענין הוא כי
הכתר דלאה אינו נעשה רק אחר ביאת המוחין ,והוא כי המוחין הם ד' שמות אהיה ,והד' אלפין
אשר בהם מתעלים ועולים על המוחין ונעשין כתר שלה.
וז"ל :כב ע"ב :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד .תכוין לב' בחי' ,האחת היא לעשות
התפשטות כל הפרצוף לאה מאחורי ז"א מחציו ולמעלה ,והשנית לתת בחי' מוחין בלבד לרחל
באחורי ז"א מחציו ולמטה.
עי' שעה"כ כה ע"ב ז"ל :ברוך שם כבוד ,אחר שנתבאר כי בד' דאחד תכוין אל בחי' הכתר דלאה,
תכוין עתה בד' מוחין דלאה עצמן אעפ"י שאינם אלא בסוד הארת עור בלבד כנ"ל .וכבר נתבאר
בזוהר )&( כי ברוך רומז אל החכמה ,ושם אל הבינה ,וכבוד לחו"ג ,והוא עצמו הד' מוחין עצמם
שאמרנו ,יען כי דעת כלול מחו"ג.
 153ז"ל כב ע"ב :ברוך ,חכמת לאה ,והוא אהיה דיודי"ן ,שם בינת לאה ,והוא ג"כ אהיה דיודי"ן
 154ז"ל כב ע"ב :כבוד ,דעת לאה כלול מחו"ג ,והיא אהיה דאלפי"ן ואהיה דההי"ן.
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_________________________________________
עי' שעה"כ כה ע"ב וז"ל :תכוין כי ג' תיבות אלו עולים בגי' ת"ר ,והוא כי ד' שמות אהיה ,ב'
הראשונים במלוי יודין ,והג' באלפין ,והד' בההין ,הם בגי' תרי"ו .והנה בד' דאחד רמזנו אל הכתר
שלה ,אל מספר הי"ו ,לפי שהיא ד' רבתי ,והיא בגי' ד"פ ד' ,נשארו ת"ר לד' מוחין שלה.
 155עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל" :מלכותו" כתר גלגלתא דרישא דילה ]דלאה[ .ועי' כב ע"א וז"ל:
ובמלת מלכותו תכוין מלכות ו' ,שהיא לאה הנקרא מלכות ז"א הנקרא ו'.
וז"ל כב ע"ב :מלכותו ,יכוין להמשיך ד' אלפין מן ד' אהיה הנז"ל לעשות ד' מוחין ברחל הנקרא
מלכות .גם יכוין להמשיך לה עשרה אהיה פשוטים שהם בגימ' ציק"י שהם לבושי של ה"ח וה"ג
כנודע ,כי עתה לא יש לרחל רק אלו הלבושים עד אח"כ בעמידה ,שלוקחת גם המוחין שבתוכם
וימשיכם לשם אלקים שבה מלא ביודי"ן ,אשר השם הזה במילואו ומילוי השם והכללות עולה הכל
בגימ' קדרה .וז"ס מ"ש רז"ל )&( משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרה ,והביאו לה בחשאי.
וז"ל סוף כב ע"ב :במלת "מלכותו" תכוין אל רחל שהיא מלכות ו' רומז אל הז"א ,כי רחל היא
הנוק' העיקרית כנודע .ולזה רמזו רז"ל )&( לבת מלך שהריחה ציקי קדרה ,כנודע כי לאה היא דמיון
אימא עלאה דאתכסיא ,אבל רחל היא בת ממש .ואומרו שהריחה כדמיון המריח מרחוק ,כי
המוחין הנז' נתעלמו ממנה ,כי הרי לז"א עצמו אינם אלא בסוד אור מקיף נעלם ,ולכן הצדיקים
הנק' עבדיה ע"י שמסרו נפשם על קדוש ה' במלת אחד כנז' )&( ,יכלו להמשיך אליה הארה בעלמא
בחשאי אל המוחין שלה ולא מוחין ממש .וזה נרמז במלת בחשאי ,ולכן בתיבת מלכותו צריך
להשפיל ראשו מלמעלה למטה להורות שממשיך ומוריד הארה הנז' למטה עד רחל כנז'.
עי' שעה"כ כה ע"ב וז"ל :גם תכוין עתה ברחל שגם היא נוק' דז"א והיא מלכות האמיתי שהיא
הספי' העשירי' שבאצילות ,והענין יובן במש"ל כי אעפ"י שעלתה רחל בסוד מ"ן ,אין בה כח עתה
לקבל המוחין שלה עד ברכת אבות כנ"ל .אמנם עכ"ז מוכרח הוא שיורדת לה עתה איזה הארה מן
הזווג הזה של אלו המוחין ,אשר באצילות עד היכל אהבה שבבריאה אשר היא עומדת שם ,וזו
ההארה קראוה רז"ל )&( בלשון ציקי קדרה שהביאו לה עבדיה בחשאי ,וה"ס י"פ שם אהיה שהוא
בגי' ציקי .והענין הוא כי כבר נכנסו המוחין בז"א ונכנם בו סוד הדעת הנכלל מן הה"ח וה"ג ,רק
שהיו מבחי' התפשטותם בו"ק ,כי הג"ר לא נכנסו עד ברכת אבות כנ"ל .וכבר ידעת כי אלו ה"ח
וה"ג כשנכנסים להתלבש ביסוד דאימא הנק' אהיה כנודע ,כי כל אהיה הוא באימא ,ואז הם
לוקחים משם עמהם הארת י"פ אהיה ,וכשיוצאים ומתפשטים למטה אע"פ שכבר נגמר יסוד
הבינה במקום החזה דז"א ,עכ"ז אותם ההארות הם יורדות ומתפשטות עם החו"ג.
והנה עתה רחל אינה יכולה לקבל הארה מן החו"ג עצמן רק מן העשר לבושים שלהם ,שהם י"פ
אהיה ,שהם בגי' ציקי קדרה ,ואלו ההארות הם שמביאים לה ישראל עבדיה בחשאי למטה ,עד
היכל אהבה שבבריאה ע"י תפילתם ,וזווגם בחשאי הוא כדי שלא יתאחזו בהם החיצונים ,יען לא
נגמר פרצופה .ובהיותה בבחי' נקודה חסירה התיקון ,יוכלו החיצונים להתאחז בה ,וע"כ הביאו לה
בחשאי כנ"ל.
 156עי' שעה"כ כב ע"א :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד תכוין להוריד המוחין של לאה.
והענין הוא כי הכתר דלאה אינו נעשה רק אחר ביאת המוחין ,והוא כי המוחין הם ד' שמות אהיה,
והד' אלפין אשר בהם מתעלים ועולים על המוחין ונעשין כתר שלה .והנה ד' אלפין במלואם עולים
תמ"ד ,וה"ס עולת תמיד.
עי' שעה"כ כה ע"ב וז"ל :תכוין לעשות הכתר דלאה כתיקונה ,ותכוין כי מלכותו היא נוקבא
דז"א הנקרא מלכות כנודע ,ותכוין לנעוץ סופו בתחילתו ,כי עתה נעשה כתר מלכות בראשה ,והם
ד' אלפין מן ד' אהיה אשר לקחתם@ פשוטים בד' דאחד ,ועתה במלת מלכותו הם מתמלאין ,ואז
הם בגי' תמ"ד.
ועי' שם ז"ל :והנה ענין המוחין שלה הם מה שנשאר מד' שמות אהיה הממולאים כנ"ל ,כי
אחרי אשר לקחה לאה הד' אלפין מהם במלויים ,שהם עולים בגי' מדת ,נשאר בחי' עק"ב אורות
לרחל ,לפי שהד' אהיה במלוייהם כנ"ל הם בגי' תרי"ו ,וכשתסיר מהם מד"ת אורות ללאה ישארו
עק"ב אורות לרחל .ואלו העק"ב הם מתפשטים בכל קומת רחל כנודע ,כי רחל נק' יראת ה' )&(,
דכתיב )&( עקב ענוה יראת ה' .ונמצא כי רחל הנקרא יראת ה' היא עקב אל לאה הנק' ענוה,
כמבואר אצלינו בשער הפסוקים ,בפסוק )&( ותגנוב רחל כו' ע"ש .ונמצא כי במלת מלכותו תכוין
לב' כוונות :הא' ,הוא להמשיך כתר אל לאה .וגם תכוין אחר ,כוונה זו אל עק"ב אורות הנמשכין
אל רחל ,וכ"ז הם הכנה בלבד עד ברכת אבות ,אבל מה שנמשך עתה ממש אליה הם עשרה אהיה
הנקרא ציק"י קדר"ה.
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 157עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל" :לעולם" הם ו"ק דידה .ועי' כב ע"א וז"ל :לעולם ה"ס ו"ק שלה,
אשר כבר ידעת כי ו' תחתונות שלה ה"ס שם ס"ג .והנה במלואו ורבועו עולה קס"ו ,ועם עשר
אותיות הרי קע"ו כמנין לעולם.
וז"ל כב ע"ב :בתיבת לעול"ם תכוין לעשות כתר אל לאה והוא מאחוריים מלאין מהויה דס"ג
העולה קס"ו ,ועם י' אותיות רבוע הרי קע"ו כמנין לעול"ם.
וז"ל כה ע"ג :כאן תחזור לכוין להשלים פרצוף לאה ,והם ז"ת שלה ,כי כבר נעשה הכתר שלה
דרך כלל במלת ד' דאחד ,והמוחין שלה נעשו בברוך שם כבוד ,ובמלת מלכותו נעשה הכתר שלה
לגמרי ,ומשם נשארו עק"ב אורות לרחל .ועתה במלת לעולם נעשים ז"ת אל לאה הנק' עולם.
ותכוין להמשיך בהם סוד הויה דס"ג דאימא בבחי' אחוריים שלה ,לפי שבחי' הפנים שלה לוקח
אותם ז"א ,ואחוריים לוקחתם לאה ,והנה הם בגי' קס"ו ועם י' אותיותיה בגי' קע"ו כמנין לעולם,
ואלו נמשכין בו"ק שלה.
 158עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל" :ועד" מלכות העשירית שבה .ועי' כב ע" Tוז"ל :ועד הוא בחי'
היסוד שלה המתחברת עם המלכות שבה .והנה בשם ס"ג הנז' העולה ברבועו ובמלואו קס"ו יש בו
ח' יודי"ן ,ותכוין כי ו' יודי"ן הראשונים של שם הם עד הת"ת שלה ,וזהו ו' של ועד ,והיו"ד
השביעית ביסוד שלה ,ושם כלולים כל הז' יודין שהם בגי' ע' של ועד ,והיו"ד הח' במל' שלה} .לא
הבאתי הענין של תמד בדף כא ע"ד וכב ע"א{
וז"ל כב ע"ב :וע"ד ,בגי' פ' ,כמנין ח' יודי"ן שיש באחורי הויה הנז' ,וח' יודי"ן אלו הם
התפשטות שאר פרצוף לאה.
וז"ל כב ע"ג :גם באות ד' של ועד יכוין לגמור פרצוף רחל בפרטות כמו בלאה ממש כי עד עתה
כל הכונ' היתה בלאה כנז' ולכן גם בד' זו של "ועד" יכוין להמשיך ברחל בסוד אור מקיף.
עיי"ש כה ע"ג וז"ל :ועד כאן תכון להמשיך המל' של לאה ,וזהו "ועד" ,דתמן ויעודא דכלא כנז'
בזוהר )&( ,ר"ל מקום בית ועד וכניסת כל האורות ,ולכן נגמר ומסתיים ג"כ היחוד בד' של ועד
כנגד המלכות )של( רחל שנק' ד' ,כי היא דלה ועניה ,אספקלריא דלא נהרא מגרמא .ובמ"א ביארתי
יותר באורך כוונת לעולם ועד וע"ש .גם תכוין כי מלת ועד רומזת אל לאה בסיומא שהוא במל'
שבה כנז' ,אשר שם הוא התחלת פרצוף רחל ,ולכן עתה אנו מכוונים במלת ועד לתקן ג"כ כתר
דרחל ולהכינו מעתה.
ועיי"ש עוד :נודע בפ' עקב ענוה יראת ה' ,כי כתר דרחל הם העקביים של רגלי לאה ,וע"כ אנו
מוכרחי' לתקן מעתה כתר דרחל ,לפי שעדיין לא נגמרו ליתקן עקבי הרגלים של לאה ,אבל שאר
הפרצוף של רחל איננו נזכר עתה כלל .והנה כתר דרחל נרמז במלת "ועד" ,והענין הוא כי אחר
אשר במלת "מלכותו" ,נרמז דרך כללות להכין ולהניח שם עק"ב אורות לצורך רחל ,שהם ג'
אותיות אחרונות שבכל שם אהיה מן הד' אהיה הנז' ,אשר הם בגי' עק"ב כנ"ל ,והנה כל עקב
האורות מתפשטים בכל קומת פרצוף רחל כדוגמת ד' אלפין העולים מד"ת ,אשר הם כללות כל
פרצוף לאה מראשה עד סופה ,אבל הכתר שלה איננו רק הד' אלפין פשוטות ,אבל המלויים הם
בשאר פרצוף ,אלא שלהיות כי הכתר כולל הי"ס שלמטה ממנו לכן אמרנו כי הכתר שלה נרמז
במלת מלכותו בסוד מד"ת ,אבל עיקרו של דבר אינו אלא שהד' אלפין פשוטות הם בכתר של לאה
הנרמז בד' דאחד ,והמלויים שלהם הם בשאר פרצוף .וכן הענין ברחל כי ד"פ הי"ה הנשארים מן
לאה בכל שם אהיה ,ונמצאים ד"פ הי"ה בפשוטם הם בגי' "ועד" ,והם בחי' הכתר דרחל .אבל
במלוים בגי' עק"ב ,והם מתפשטים בכל פרצוף רחל הנז' ,והרי כי גם במלת "ועד" ,נרמזו בה לאה
ורחל .והענין הוא שרומז ברחל שהיא שם אדני ,ואם תחבר עמהם י"ו אורות שלוקחת כתר לאה
כנ"ל בד' דאחד הרי הם בגי' ועד.
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 159עי' שעה"כ כא ע"ג :קודם שתאמר היחוד דשמע ישראל ,צריך שתכוין אל היחוד שביארנו
בדרוש הציצית בענין ד' כוונת שיש בד' אותיות הויה ,והכונה הנוגעת אל יחוד דשמע ישראל היא
שתכוין תחילה אל ה' תתאה ,ואח"כ תחברה עם ו' ,ואח"כ תחבר י' עם ה' ראשונה.
וז"ל דף ז ע"ב :כשאתה קורא קריאת שמע ביחוד זה והוא שתכוין לעשות הויה באופן זה
תחילה תקח אות ה' אחרונה לבדה לרמוז אל המלכות המתעוררת תחילה ואח"כ תחבר הה' הנז'
עם אות הו' לרמוז אל התחברות המלכות עם ז"א ואחר שנתחברו להעלות מ"ן למעלה לאו"א אז
תחבר שני אותיות י"ה זו עם זו לרמוז אל חיבור או"א ותכוין כי חיבור זה הוא בגי' א"ל בזה
האופן ה' ה"ו י"ה הם בגי' א"ל וה"ס שם ייא"י היוצא משם ס"ג
 160עי' שעה"כ כג ע"ב וז"ל :הנה כוונתינו בתחילה היא לזווג זווג חיצון דאו"א ,אמנם לפי שהוא
נעשה מעצמו שלא ע"י העלאת מ"ן של זו"ן כנז' ,לכן אין אנו מכוונין אותו בענין היחוד דק"ש כי
הנה הוא זווג תדירי ואינו נפסק ונעשה מעצמו ,אבל כוונתינו היא להוריד הארה ושפע מן הזווג
ההוא אל זו"ן לשיהיה בהם כח לעלות בסוד מ"ן אל צורך זווג האחר של הפנימיות במלת אחד,
ע"כ.
משמע מדבריו שכל כוונה אחרת אנחנו גורמים את הזיווג על ידי הכוונה שלנו ,אבל כאן רק
מכוונים להוריד הארה ממנו אל זו"ן וזה כן תלוי בידינו ,ויתכן שהוא מובן שאין קבלת שפע ללא
ההכנת הכלי ,וזה בידינו שהוא שייך לזו"ן וצ"ע .ועי' שמן ששון )שעה"כ פרק ו' אות לד( שהתקשה
בזה ותירץ וז"ל :נמצא שאפילו שנעשה הדבר מאליו צריך לכוין וכונתינו הוא שעתה בעת הזאת
נעשה הענין מאליו ע"י אמירת מלת שמע ועקימת שפתים הביא מעשה והוא ג"כ מאליו .וקשה
שמשמע מדבריו שזה נעשה על ידי אמירתינו ולא על ידי כוונתינו ,וקשה הדבר ,אלא נראה דיוק
לשון הרב כדברינו וצ"ע.
 161מכוונים כאן בזיווג חיצון דאו"א ג' כוונות בזה :גם בכתר ,וגם בחב"ד ,וגם בז"ת ,והוא
חידוש הרש"ש בנוי על דברי האריז"ל בענין זיווג זו"ן )עי' שעה"כ לז ע"ד ד"ה ענין ד' זקיפות ,ועי'
ע"ח שער הזווגים פרק א' מ"ב( ,ז"ל הרב בשעה"כ הנ"ל :שלש יחודים הם האחד הוא יחוד אהיה
ויהוה הב' הוא יחוד יהוה ואלקים הג' יחוד הויה ואדני ולפעמים מתייחדים יחד יחוד הראשון או
יחוד השני או השלישי ולפעמים מתייחדים שלשתם ואז הוא יחוד גדול שבכולם ואז הנוק' נקרא
נר ה' בסוד שלשה יחודים הללו העולים בגי' נ"ר ואז הנקבה נקרא נר מצוה ומאירה אור גדול.
יוצא אם כן שבכל יחוד של או"א בכוונות ,מכוונים אותו של כתר חב"ד וז"ת ]אמנם בזיווג זו"ן
הוא מתפשט לחב"ד ז"א ונוק'[ ונקרא כוונת נ"ר שג' שמות אלה יחד הם בגימ' נ"ר.
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 162עי' שעה"כ כג ע"ב וז"ל :תחילה תכוין להמשיך הארה מן אבא אל ז"א ,ומן אימא אל נוקבא
דז"א הנקרא מלכות ]היינו המלכות דכל הז"מ – ש"ש פ"ו אות לה[ ,וזהו ענין שמע ישראל ,שמע
לנוק' וישראל אל ז"א .שמע היא ש"ם ע' ,פי' כי המלכות הנקראת "שם" וכו' ,והטעם הוא במה
שהודעתיך כי כל האחוריים העליונים ]היינו עצם המלכים שמתו ,שכולם נחשבים כאחוריים[
שנפלו בימי המלכים שמתו ,הנה אותם הביטולים שנתבטלו הם בחי' המ"ן שאנו מעלים תמיד
לתקנם כמבואר אצלינו )שער רפ"ח פרק ה'( ,וכל האחוריים* ההם ירדו למטה עם המלכות ]עי'
דרוש ב' דעמידה ד"ה דע כי המלכות ,שכאן המלכות היא ט"ר דמלכות שירדו למטה לבריאה –
היינו במיעוט הירח או בחטא אדה"ר או חטא העגל וכו'[ ועתה עולים הם עמה .וחיבור אלו
הבחינות הם הנקרא "שם" ,לפי שהאחוריים* כולם הם במספר רפ"ח ,שהם הויה דיודי"ן בגי' ע"ב,
והוי"ה דס"ג אשר עם עשרה אותיותיה היא ע"ב ]זה ע"ג ועם מ"ה שהוא ע"א יוצא ששניהם ע"ב[,
והויה דמ"ה עם מספר ההויה עצמה שהיא כ"ו הרי ע"ב עם הכולל ,והאחוריים דהויה דב"ן דההי"ן
י' יה יהו יהוה ,הרי ע"ב .וסך ד' פעמים ע"ב הם רפ"ח ניצוצין הנז' .ואם תחבר בחי' הפנים דהויה
דב"ן דמילוי ההי"ן שהיא ג"כ גי' ב"ן ,יהיה הכל גי' ש"ם ,כי אלו הפנים הם הפנים של המלכות אשר
גם הם ירדו.
* עי' נהר שלום ג ע"א וז"ל :ממדריגה השנית שהיא אחוריים דט"ס עליונות דכתר דפרצוף
מלכות דפר' מלכות )דאצילות סכ"י( שהיא י' אותיות עצמן דריבוע דהוי"ה עד אין קץ ירדו עם
הכלים דב"ן לבי"ע .והנה מספר המדריגה הזו הב' דב"ן שהוא באחוריים דמלכות דכתר הנז' היא
ע"ב הרי ד"פ ע"ב הם רפ"ח והם מספר המדריגות הראשונות אשר מהם התחילו לירד האורות
דע"ב ס"ג מ"ה ב"ן דמ"ה וב"ן דב"ן דא"ק עם הכלי' לבי"ע ושאר המדריגות שמהם ולמטה לא עלו
בשם דמכל שכן הוא ושאר המדריגות שמהם ולמעלה נשארו באצילות בכלים דא"א ואו"א כנז"ל
וזה היה בכל פרטי פרצופי אבי"ע דמחצב העולמות והנשמות ,עכ"ל.
מכוונים שזה נמצא בבי"ע.
ועי' שעה"כ שם :תכוין להמשיך אל זה השם אור מן הע' העליונה הגדולה שה"ס הז"ת דאימא.
והטעם הוא לפי שמלכות נקרא שביעית בערך הז' קצוות ,ולכן היא צריכה לקבל מן ז"ת דאימא
שאח"כ תוכל להזדווג עם ו"ק ז"א ,שהם סוד אות ו' כנודע.
עי' שעה"כ כא ע"ד ז"ל :בזווג או"א ,הם צריכים אל מ"ן של זו"ן בניהם ,ולפי שהן צריכין
בתחילה לתקן עצמן כדי שיוכלו לעלות ולהיות בסוד מ"ן ,לכן אנו ממשיכין לשניהם שפע בסוד ב'
תיבות שמע ישראל ,כי שמע היא המלכות הנקרא שם ע' ,שהמלכות נק' שם וכו' ,ואנו ממשיכין
אל המלכות שנקרא שם ,שפע מן הע' שהיא מאותיות גדולות ,שה"ס ע' שמהן עלאין דאילנא דחיי
שהיא בינה .ואלו הע' ה"ס ז"ס תחתונות דבינה אשר כ"א כלולה מעשר שהם ע' .וז"ס ע' רבתי
דשמע שהיא הבינה.
עי' שעה"כ כד ע"ג וז"ל :ע' דשמע תכוין בה אל הויה דס"ג עם עשר אותיותיה שהם ע"ג,
וביארנו שאז עדיין לא היה זמן העלאת מ"ן ,ולכך לא קבלה הארה אלא מחשבון ס"ט ועם הכולל
הרי ע' ,וחשבון הד' הנשארים מן ע"ג לא קבלה הארה מהם להיותם יותר גבוהים ,וה"ס ד' אותיות
המעולות שבהויית ס"ג ,והם ג' יודי"ן וא' שחשבונם א"ל.
 163לגבי ענין "מדריגה ז' וכו'" עי' שער רפ"ח פרק ב' מדריגות של שמות וכו' .ומש"כ "בירורי
הב"ן דע"י ואבא וז"א" ,עי' שער אנ"כ פרק ט' וז"ל ,א"א ונוק' דעת הכולל חו"ג מכריע בין החו"ב
שהם עתיק ונוק' ,ע"כ ,דהיינו שכל קו הימין יהיה נקרא עתיק ,וקו שמאל יהיה נקרא נוק' דעתיק,
וקו האמצעי יהיה נקרא א"א ונוק' .וכולם ב"ן דעתיק וכן ב"ן דאבא ,מאחר שכולם הניצוצין
מהמלכין קדמאין שנפלו לבריאה ,וכל מה שנפל היא רק מבחי' הב"ן .וכל קו ימין נכלל במלך
החסד .וכל קו שמאל נכלל במלך הגבורה ,וכל קו האמצע נכלל בת"ת הכולל נה"י והוא צד ימין של
קו האמצעי ,והמלכות היא צד שמאל של קו האמצעי.
ומאחר שיצא ז"ת וכולם מלכיות ,לכן כל א' הוא מלכות דחסד ומלכות דגבורה וכו'.
 164עי' שער רפ"ח פרק ב' שזה צריך להיות גימ' ע"ב ,ולכן כאן הוא שם ס"ג יחד עם י' אותיות,
ולכן מוזכר פעמיים ,א' לגימ' ,וא' למספר האותיות.
 165כנ"ל הערה  5כדי ששם מ"ה יהיה גימ' ע"ב צריכים מ"ה ועוד כ"ו של שם הוי"ה פשוטה
מרפ"ח פרק ב'.
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 166עי' שעה"כ כג ע"ב וז"ל :והנה ביאור זה הע' ]דהיינו הע' רבתי שהנוק' מקבלת מאימא*[,
יותר מפורש יובן במש"ל כי היא מקבלת עתה מזווג או"א שהוא לחיות העולמות ,הנה מ"ן של
הזווג ההוא הוא שרש אל שם ההויה בגי' ב"ן אשר מקומה בז"ת דאימא .ומן ההויה ההיא דב"ן
היא מקבלת עתה כדי שיהיה לה כח אח"כ להעלות מ"ן ,ולכן גם ההארה שלוקחת עתה היא מן
מ"ן דוגמתה ג"כ ,כפי מה שהיא עתה צריכה להעלות ,כי כיון שהיא צריכה להעלות מ"ן לכן צריכה
לקחת הארה מן שרש מ"ן העליונות.
פי' :כאשר אומרים מ"ן היא מ"ן דאו"א אשר מידה זו משפעת למטה בנוק' ,אבל זה לא מ"ן
בכלל ,אלא נוק' שמשפעת לנוק'.
* עי' ע"ח שער הערת המוחין פרק ז וז"ל :אמא עלאה הנקרא פרעה דתמן אתגלין ואתפרעין כל
נהורין כנזכר בזוהר .והענין )הוא( כי יד דא"א ירדה למטה ברחם יסוד אמא ,והנה ימין כלולה
בשמאל ושמאל בימין ,וכמו שה' אצבעות יד שמאלי דא"א הם ה"ג ,כי ה' אצבעות יד ימין הם ה"ג
והם סוד ה' אותיות מנצפ"ך שהם כפולות ,ואלו נתהוו שם ברחם יסוד אמא ,ומהם נעשה הכלי
של יסוד דאמא להעלות מ"נ שבהם אמנם ד' הידות האחרים של או"א יהיה לכם ,ע"כ .כאן רואים
שהידות עצמם הם הכלים של המנצפ"ך .ועי' עוד בענין הידות בשער הנסירה פרק ב.
עיי"ש בשעה"כ כג ע"ג וז"ל :וכבר הודעתיך בשער הפסוקים )עי' ע"ח למעלה( בפסוק )&(
וארבע הידות יהיה לכם לאכלה כו' ,כי ה' ידות הם נרמזות בשם ב"ן וכו' ,והנה היד כלולה מה'
אצבעות שהם חמש אותיות מנצפ"ך שהם המ"ן עצמן ,וכל א' כלולה מה' ,הרי הם ה' פעמים ה',
שהוא ה' ידות ,ובהם חמש אצבעות בכל יד .וא"כ נמצא שכולם נרמזות בשם הוי"ה דב"ן שהיא
המעלה מ"ן והוא באופן זה ,כי כאשר תצייר הוי"ה דב"ן בציורו ]ללא אותיות ו' כדלקמן[ יהיה כך,
כי יו"ד במלואה יש בה ב' אותיות י"ד ונשאר בה אות ו' ,ואח"כ תקח ב' הההי"ן במלואם שהם ד'
ההי"ן ,וכל אות ה' צורתה ד' י' כנודע ,הרי ד' ההי"ן הם ד' פעמים י"ד ,ועם הי"ד ראשונה הרי ה'
ידות ]סה"כ גי'מ ע'[.
 167המשך שעה"כ המובא בהערה  :'8נשאר משם ב"ן ג' ווי"ן שהם אות ו' דמילוי יו"ד וב' הווין
האחרים ,הרי ג' ווין וכו' ,וג' הווי"ן הנשארים עם ההוי"ה דב"ן דההי"ן עצמה שהיא בגי' ב"ן הרי ע'
שנית.
 168עי' שעה"כ כג ע"ג וז"ל :עוד תכוין באות ע' פי' ג' ,והוא אל כללות ז"ת דאימא ,והנה הם
רמוזים בשם ס"ג כי גם הוא סודו ע' ,דהיינו ס"ג עם י' אותיותיו הרי ע"ג ,תסיר ג' ישאר ע' וכו',
הוא בז"ת דאימא אשר המ"ן עומדים בתוכם ובפנימיותם ,אבל מן הז"ת עצמן צריך ג"כ לקבל
הארה ,וה"ס הויה דס"ג אשר בז"ת שלה ועם י' אותיותיו הם ע"ג ,ואם תסיר ג' ישאר ע' .וביאור
הדבר במה שהודעתיך כי עקריות הויה דס"ג הוא שם א"ל היוצא ממנה שהם ג' יודי"ן וא' שבו
שהם בגי' א"ל כמבואר אצלינו בדרוש הציצית וע"ש .והנה עתה בתחילה אשר עדיין איננה מעלה
מ"ן ,אינה צריכה לקבל הארה מן עיקריות ההויה שהוא שם א"ל ,אלא משארית ההויה .והוא כי
כאשר תסיר ג' יודי"ן וא' אשר בכללותם אינם אלא ד' אותיות ,ואע"פ שבמספרם עולים לחשבון
גדול "אל" ,תכוין להוציאם אלא בחשבון אותיות שהם ד' אותיות בלבד ,ונשארו ס"ט ועם הכולל
הרי ע'.
] 169כללות כל הטבלה[ זה נה"י דאימא לנוק' והוא מוחין דעיבור ,ועי' שמן ששון שמציין לשער
הנסירה פרק ב' וז"ל :ומאלו ]המנצפ"ך של הידות[ נמשכין אל המלוכת בעת הניקיה לצורך המוחין
דאלקים.
]הסבר לשון הרש"ש[ להמשיך חח"ן בג"ה דת"י ]ג' קוין[ ,דנה"י דחג"ת ונה"י ]דנה"י – והם עיבור
דיניקה ועיבור דעיבור[ ,דאימא ,עם מוחים פנימיים דעיבור ]הם[ דצ' דל' )שהוא פנימיות נה"י
דחג"ת( ,וצ' דצ' )והוא פנימיות נה"י דנה"י( ]שהרי בק"ש כאן בישראל ממשיכים ל"מ דאימא ,לכן
כאן יש רק צ'[ ,שהם ]בשמות[ ג' אלהים ,עם חלקי הנרנח"י }ביר"א כתוב רנח"י וכנראה שזה
טעות וצ"ע{ והמקיפים המלובשים בהם ,שהם ג' אהי"ה וג' הויו"ת ,ונקודותיהם כידוע שהם חיות
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_________________________________________
]קו ימין[ ונשמות ]קו שמאל[ ,וחיות ונשמות דרוחות ]צדדי ימין ושמאל של הקו האמצעי[ דנרנח"י
דנפש ]עיבור[ דנ"ר ]דעיבור ויניקה[ דנשמה ]פנימיות ז"א שהוא תבונה[ דב"ן דמ"ה ]קו ימין[ ודב"ן
]דב"ן – קו שמאל[.
עי' ע"ח שער השמות פרק א' שמביא שכל ספירה יש לו שם הוי"ה כנגדו עם ניקוד מסוים בנוי
על התיקו"ז קנא ע"א .וכל א' בא יחד עם המקיף שלו ,ולכן יש לו גם כן אהי"ה יחד עם השם
הוי"ה.
כל שם כאן עם ניקוד היא אורות ,והשמות ללא ניקוד הם מוחין )נה"ש לג ע"ג(.
 170דנ"ר דנשמה היינו דיניקה דתבונה.
 171עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל :ישראל ר"ל שי"ר א"ל ,כי הבינה נקראת שיר ,והחכמה נק' א"ל,
והת"ת הנקרא ישראל מקבל עתה השפע משניהם.
ועיי"ש דף כב ע"א וז"ל :אל הוא שם ייא"י שבהויה דס"ג ,והוא בחי' הה"ח דאבא שניתנו ביסוד
דאימא .ושי"ר הם הה"ג דאימא עצמה.
ועיי"ש דף כג ע"א וז"ל :ישראל שהוא ז"א איננו צריך לקבל רק מן שי"ר אל ,שהם חו"ג דאבא
שהם ב' קצוות הראשונים ,כי כבר יש לו ו"ק ,ולכן יספיק לו במה שיקבל שפע מן ב' קצוות
ראשונות ##*.למה לא מוזכר?
עי' שעה"כ כג ע"ג ז"ל :עתה מקבל הז"א מן אבא הארה כדי שיוכל אחר כך להעלות מ"ן,
כדוגמת מה שביארנו במלת שמע לצורך נוקביה.
עי' שעה"כ כג ע"ד ז"ל :והנה בזוהר במקומות רבים וגם בפ' ואתחנן אמרו כי ישראל ]דשמע
ישראל[ זה היינו יש"ס ,וכבר הודעתיך כי כמו שז"א מתחלק לב' פרצופים והם יעקב וישראל ,וכו',
וגם אבא נחלקת לב' והם אבא ויש"ס .והטעם שנקרא יש"ס הוא משום דאיכא ישראל זוטא והוא
הז"א ,והנה עתה במלת ישראל מקבל ז"א הנק' ישראל זוטא הארה מן יש"ס פרצוף התחתון דאבא
כנז' ,ולא מכולו אלא מבחי' חסד וגבורה שבו הנק' שי"ר א"ל ,שיר משמאלא א"ל מימינא ,כנז'
בתיקונים )&( .וכבר ביארנו לעיל במלת שמע למה נוקביה מקבלת מכל הז"ת דאימא וז"א מן חו"ג
דאבא לבד והנה הארת ז"א אינה כהארת נוקביה ,והוא מה שנתבאר לעיל שעדיין אנו צריכים
להשלים לו מוחין דיניקה שהם שמות אלקים.
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,ä÷éðé ïéçåî à"àì ÷éúòî êéùîäì ïéåëé æ"ãòå .ñ"åîã é"úãî à"àã á"òã å"éåî úòãì â"ñå á"òå ,à"àã
'à ìë ï"î úåìòì íéôåöøôä ìë íéðëåî åéäé æ"éòù éãë ,úåìòîä íåø ãò äæì äæî ïëå ,÷éúòã ÷"àã ó"çàîå
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 172עד כאן הוא אורות ומכאן זה מוחין ,ולכן זה ללא ניקוד )נה"ש לג ע"ג( .לשאול@
 173עי' שעה"כ דף כא ע"א וז"ל :ובק"ש דערבית תכוין במלת "ישראל" לשם אלקים באופן זה,
כי באות שין דישראל תכוין באלקים דיודי"ן שעולה ש' .ואות ר' דישראל תכוין אל רבוע אלקים
העולה ר' .ובג' אותיות הנשארים מישראל שהם א' ל' י' גי' מ"א ,תכוין בהם אל אחוריים דאלקים
במילואם ,אשר אז יש בהם מ"א אותיות.
 174עי' לעיל הערה .173
 175עי' שעה"כ כא ע"ד ז"ל :ואחר שהמל' והת"ת קבלו השפע הנז' במלת שמע ישראל כנז' ,אז
עולים בסוד מ"ן ,ואז מזדווגים או"א בסוד הדעת המזווגם ,וז"ס ה' אלקינו ה' ,שהם או"א ודעת.
עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל :ג' שמות ה' אלקינו ה' הוא יחוד או"א ודעת.
כאן ג"כ הכנה לעליית מ"ן שכל עליית מ"ן היא אך ורק באחד ##*.אמנם קשה מלשון השעה"כ
כד ע"א וז"ל :אחרי שקבלו זו"ן הארה מן זווג דחיצוניות שהוא לחיות העולמות בשמע ישראל
כנ"ל ,הנה עתה אנו מכינים ומזמנים את או"א שיזדווגו זווג הפנימי בבחי' נשמות לצורך מוחין
דגדלות דזו"ן .כי הזווג הזה איננו תדירי ,וצריך הוא אל מעשה התחתונים ,ולכן ע"י הזכרת ג'
שמות האלו אנו רומזים ומכוונים שיוכנו ויזדמנו לצורך הזווג הזה .והנלע"ד בזה הוא כי הנה זווג
חיצונית העולמות הוא מישסו"ת ,וזווג הפנימיות מן חו"ב ,ולכן בשמע ישראל אנו מכוונים אל
ישסו"ת ,וג' שמות אלו הם בחו"ב .ודבר זה קבלתי בפי' ממורי ז"ל )ע"ח שער ז"א פרק ב'&( ,כי
המוחין דגדלות דז"א הנקרא עיבור ב' הוא ע"י שנכללים חכמה עם יש"ס ונעשים פרצוף אחד,
ונכללת בינה עם התבונה ונעשים פרצוף אחד ,ואז שני פרצופים אלו מזדווגים לצורך המוחין
דגדלות .ועיי"ש עוד וז"ל :והנה ההכנה וההזמנה הזאת הוא סוד גדול – אולי מכאן רואים שזה
הכנה?* .##וז"ל שם עוד וההכנה היא ענין קבלתם אור עליון מא"א כדי שאח"כ יזדווגו במלת
אחד .איך זיווג זה נעשה אם לא דרך מ"ן? ועוד שם :ואמנם לפי שזווג א"א נעלם מאד כי הרי אין
בחינת נקבה נזכר אצלו בפירוש אלא בהעלם גדול ,וע"כ נעלם זווג א"א במקום הזה ואין אנו
מזכירין רק זווג דאו"א לבד .וז"ל עוד :אחרי אשר נזדמנו והוכנו או"א ,אנו מעלים עתה להם את
המ"ן כדי לזווגם במלת אחד.
ועי' שעה"כ כב ע"ב וז"ל :בתיבת יהוה אלהינו יהוה יכוין שז"א דאצילות לוקח עתה ג' מוחין
חב"ד ,ויכוין כמו שזו"ן דאצילות עלו בסוד מ"ן אל אימא דאצילות ,כן עולם היצירה והעשיה
שה"ס זו"ן עלו בסוד מ"ן אל הבריאה וכו' והנה ע"י היצירה והעשיה שעלו בסוד מ"ן בבריאה
מזדווגים גם או"א דבריאה ,ונותנים מוחין לזו"ן דבריאה כדוגמא הנעשה באצילות כנז' אצלינו,
אבל יצירה ועשיה אינם בעלי זווג כלל כמבואר אצלנו כי אין להם מוחין.
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 176עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל :ה' אלקינו ה' ה"ס חב"ד ,כי ה' הוא הויה דיודין באבא.
עי' שעה"כ כב ע"ב וז"ל :כמו שבשמע ישראל ביארנו שאז מקבלין זו"ן הכנה לשיוכלו להזדווג
אח"כ בנפילת אפים ,כן עד"ז צריכין או"א לקבל הכנה בתחילה לשיוכלו להזדווג אח"כ במלת אחד
כמו שנבאר .ואמנם ההכנה הזו היא שמקבלים ג' הארות בג' תיבות אלו מן א"א כמו שנבאר.
ואמנם הנה נודע כי בא"א יש בו הויה אחת הכוללת כל הי"ס שלו ,ותכוין שהיא במלוי יודי"ן.
והנה בשם הויה הראשון תכוין שהיא דיודי"ן שמקבל עתה אבא מן י' של הוית א"א ,ובאלהינו
תכוין שהוא אהיה דיודי"ן שמקבלת עתה אימא מן ה' ראשונה של הוית א"א ,ובהויה אחרונה
תכוין הויה דס"ג והוא בחינת הדעת המזווגן לאו"א המקבל עתה הארה זו מן אות ו' של הוית
א"א.
 177עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל :אלקינו ה"ס אהיה דיודין באימא .עיי"ש כה ע"ד וז"ל" :אלהינו"
הוא פרק האמצעי דנצח לחכמה דז"א ,כי בתחילה מתקרר פרק התחתון ואח"כ העליון ,והרי נגמר
קו ימין.
 178עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל :ה' הג' הוא הדעת המזווגם אשר הוא מתעורר עתה אל הזווג ,ועתה
הוא בסוד הויה דמילוי ס"ג ,ועדיין אל תחבר שם הויה עם שם אהיה.
עיי' שעה"כ כד ע"א וז"ל :הדעת המזווגם לאו"א כנז' בזוהר ובתיקונים ,והוא בחי' מזלא עלאה
דדיקנא דא"א המזווג לשניהם.
עי' שעה"כ כה ע"ד וז"ל" :יהוה" פרק התחתון דהוד דאימא לגבור' דז"א.
 179כל הטבלה הזאת היא המוחין דו"ק דגדלות המוזכר בשעה"כ ק"ש פרק ב' ריש דף יט ע"ד.
ונזכר כו"ק דג"ר שגם הם מוחין .והם חג"ת עם המוחין וכלים ,ואחר כך נה"י עם מוחין וכלים.
והסיבה שהם ד' פעמים הוא שזה חו"ב חו"ג עי' שעה"כ כא ע"ג וז"ל שנה"י דז"א מאירים בנוקבא
בסוד ד' מוחין שבה ,אמנם יורדין לה ג"כ בעת יחוד קריאת שמע ד' מוחין ממש מלמעלה מאו"א.
 180עי' לעיל הערות  44ו.42
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_________________________________________
, ובד' דאח"ד תכוין אל המלכות המתייחדת עם הת"ת הנק' א"ח: עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל181
.ולכן ד' זו היא גדולה להיות עתה למעלה במקום או"א בסוד מ"ן
 תכוין בד' דאחד שהיא בלאה ותכוין כי אלו המוחין הם בחינת אור:ועי' שעה"כ כב ע"ב וז"ל
 כי לא נכנסו המוחין במצחו,פנימי אל לאה ובחי' אור מקיף אל ז"א
 ודע כי הנה ע"י תפלתינו ומצות שאנו מקיימים לקרא קריאת שמע: עי' שעה"כ כד ע"ב וז"ל182
,יש כח ותוספת גבורה ברחל לעלות עד מקום ז"א דאצילות מן המקום אשר היא עומדת בו עתה
 ואח"כ עולים שניהם יחד עד או"א להעלות להם.שהוא בהיכל אהבה דבריאה עד ז"א דאצילות
 וכו' והנה בזמן הגלות אין כח ברחל לעלות כיון שהיא למטה בהיכל אהבה של עולם הבריאה.מ"ן
' וצריך לכוין ולקבל עליו ד, ולכן אנו צריכין למסור נפשינו על קדוש השם באות ד' דאחד,'כנז
 יש קצת תיקון במה שנמסור: ועיי"ש עוד.מיתות ב"ד סקילה שרפה הרג וחנק מן ד' אותיות אדני
 הנה ע"י, כי ע"י כן אפילו אין בנו שום מע"ט והרשענו עד להפליא,נפשינו על קדוש השם בכל לב
 ויש בנו יכולת לעלות עד אימא עלאה וכו' וז"ס,מסירת נפשינו להריגה מתכפרים עונותינו כולם
.'על קדוש השם שהיא אימא אשר למעלה על ז"א הנק' ה
46  עי' הערה183
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 אשר, צריך לכוין במלת "אחד" לשלב שם הויה בשם אהיה ביחד: עי' שעה"כ כא ע"א וז"ל184
 ושאח"כ תכוין בהויה דיודי"ן דע"ב אשר היא סוד טיפת הזרע היוצא מאבא,הוא סוד חיבור או"א
. אשר בה כלולים המוחין דז"א ביחד באותה ההויה,לאימא
עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל ואז ]אחרי עליית הזו"ן למעלה[ יכוין שאז מזדווגים או"א ודעת ואז
@?.'יורד השפע ההוא למטה בת"ת ומל
. ]ע"כ היתה עליית מ"ן וכעת הוא[ ועתה נבאר ענין הזווג במלת אחד:ג וז"ל,עי' שעה"כ כד ע
, ותכוין בסוד יהוה אהיה, תכוין לחבר יחד או"א,הנה אחר שכונת להעלות המ"ן אל אימא עלאה
. ועי"כ מזדווגים ונעשים אחד, ותכוין לשלבם ביחד כזה יאההויה"ה,יהוה באבא ואהיה באימא
 ושהטיפה ההיא היא הויה א' ביודין דע"ב,אח"כ תכוין בסוד הורדת טפת הזווג מן אבא אל אימא
 וכח זה נמשך אליו מן. ולכן גם הטיפה הנמשכת ממנו היא דיודין, כי הויה דיודין הוא באבא,כנודע
 ולכן, והיא בסוד כללות אחד, אין בה ציור, והנה עדיין הטפה הזו ברדתה ממוח אבא.א"א כנז"ל
 ונעשים ממנה ד' מוחין,תכוין כי אח"כ ברדתה תוך מעוי דאימא אז היא מקבלת הציור ומצטיירת
 ותכוין כי ד' מוחין אלו ה"ס ד' אותיות דהויה, שהם חו"ב ודעת כלול מתרוייהו וה"ס חו"ג,אל ז"א
 ומן אות וי"ו נעשה, ומן אות ה"י נעשה מוח בינה, כי מן אות יו"ד נעשית מוח חכמה,'דיודין הנז
 והנה עתה אשר הם מוחים גמורים יש להם. ומן אות ה"י אחרונה נעשית מוח גבורה,מוח החסד
.ארבע שמות גמורים
 ואז תתחבר ותשלב ב' שמות של הויה ואהיה בזה האופן-  וזה המשך115  עי' לעיל הערה185
?@.יאההויה"ה
@@ : זה בידים דא"א עי' שער כג פרק ו' וז"ל186
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 ואח"כ במלת "אחד" נכנסין בו מוחין מקיפים דקטנות דאבא וו"ק:כ כ ע"ד וז"ל, ע' שעה187
.פנימים דגדלות דאימא
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. כל הטבלה הזאת היא המוחין דו"ק דגדלות המוזכר בשעה"כ ק"ש פרק ב' ריש דף יט ע"ד188
. ואחר כך נה"י עם מוחין וכלים, והם חג"ת עם המוחין וכלים.ונזכר כו"ק דג"ר שגם הם מוחין
והסיבה שהם ד' פעמים הוא שזה חו"ב חו"ג עי' שעה"כ כא ע"ג וז"ל שנה"י דז"א מאירים בנוקבא
. אמנם יורדין לה ג"כ בעת יחוד קריאת שמע ד' מוחין ממש מלמעלה מאו"א,בסוד ד' מוחין שבה
.( ומכאן ואילך הם מוחין )נה"ש לג ע"ג, עד כאן הוא אורות189
. ולענין הכלים עי' שער מד פרק ג. ומכאן ואילך הוא כלים, עד כאן הוא מוחין190
.( ומכאן ואילך הם מוחין )נה"ש לג ע"ג, עד כאן הוא אורות191
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? ניקוד192
?' רוה"ק יחוד ב193
.גם יכוין היחוד הזה דזו"ן דבריאה
. ? וכאן הטבלה הבאה194
, ענין הרמ"ח תכוין שהם ג' הויות סמ"ב כולם בבחי' ע"ב באופן זה: עי' שעה"כ כא ע"ג וז"ל195
 ונמצא שהם ג"פ ע"ב. הויה דב"ן באחוריים הוא ע"ב. ע"ב, מ"ה כ"ו. ע"ב,ס"ג עם עשרה אותיותיו
. ואם תחבר עמהם ו' אלקים דקטנות הרי רומ"ח, ותחבר עמהם ל"ב אלקים הרי רמ"ח,הם רי"ו
.למה כאן מזכירים ל"ב אלקים ולא הוי"ה דע"ב##*
. דהיינו הראשון בגי'מ והשני במספר הואתיות כנ"ל בשעה"כ196
. הגי'מ של שניהם יחד הוא ע"ב197
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 198עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל :בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אנו ממשיכין המוחין אל
המלכות ,וזה סדרן" :ברוך שם כבוד" חב"ד.
וז"ל כב ע"א :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד תכוין להוריד המוחין של לאה .והענין הוא כי
הכתר דלאה אינו נעשה רק אחר ביאת המוחין ,והוא כי המוחין הם ד' שמות אהיה ,והד' אלפין
אשר בהם מתעלים ועולים על המוחין ונעשין כתר שלה.
וז"ל :כב ע"ב :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד .תכוין לב' בחי' ,האחת היא לעשות
התפשטות כל הפרצוף לאה מאחורי ז"א מחציו ולמעלה ,והשנית לתת בחי' מוחין בלבד לרחל
באחורי ז"א מחציו ולמטה.
עי' שעה"כ כה ע"ב ז"ל :ברוך שם כבוד ,אחר שנתבאר כי בד' דאחד תכוין אל בחי' הכתר דלאה,
תכוין עתה בד' מוחין דלאה עצמן אעפ"י שאינם אלא בסוד הארת עור בלבד כנ"ל .וכבר נתבאר
בזוהר )&( כי ברוך רומז אל החכמה ,ושם אל הבינה ,וכבוד לחו"ג ,והוא עצמו הד' מוחין עצמם
שאמרנו ,יען כי דעת כלול מחו"ג.
 199ז"ל כב ע"ב :ברוך ,חכמת לאה ,והוא אהיה דיודי"ן ,שם בינת לאה ,והוא ג"כ אהיה דיודי"ן
 200ז"ל כב ע"ב :כבוד ,דעת לאה כלול מחו"ג ,והיא אהיה דאלפי"ן ואהיה דההי"ן.
עי' שעה"כ כה ע"ב וז"ל :תכוין כי ג' תיבות אלו עולים בגי' ת"ר ,והוא כי ד' שמות אהיה ,ב'
הראשונים במלוי יודין ,והג' באלפין ,והד' בההין ,הם בגי' תרי"ו .והנה בד' דאחד רמזנו אל הכתר
שלה ,אל מספר הי"ו ,לפי שהיא ד' רבתי ,והיא בגי' ד"פ ד' ,נשארו ת"ר לד' מוחין שלה.
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 201עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל" :מלכותו" כתר גלגלתא דרישא דילה ]דלאה[ .ועי' כב ע"א וז"ל:
ובמלת מלכותו תכוין מלכות ו' ,שהיא לאה הנקרא מלכות ז"א הנקרא ו'.
וז"ל כב ע"ב :מלכותו ,יכוין להמשיך ד' אלפין מן ד' אהיה הנז"ל לעשות ד' מוחין ברחל הנקרא
מלכות .גם יכוין להמשיך לה עשרה אהיה פשוטים שהם בגימ' ציק"י שהם לבושי של ה"ח וה"ג
כנודע ,כי עתה לא יש לרחל רק אלו הלבושים עד אח"כ בעמידה ,שלוקחת גם המוחין שבתוכם
וימשיכם לשם אלקים שבה מלא ביודי"ן ,אשר השם הזה במילואו ומילוי השם והכללות עולה הכל
בגימ' קדרה .וז"ס מ"ש רז"ל )&( משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרה ,והביאו לה בחשאי.
וז"ל סוף כב ע"ב :במלת "מלכותו" תכוין אל רחל שהיא מלכות ו' רומז אל הז"א ,כי רחל היא
הנוק' העיקרית כנודע .ולזה רמזו רז"ל )&( לבת מלך שהריחה ציקי קדרה ,כנודע כי לאה היא דמיון
אימא עלאה דאתכסיא ,אבל רחל היא בת ממש .ואומרו שהריחה כדמיון המריח מרחוק ,כי
המוחין הנז' נתעלמו ממנה ,כי הרי לז"א עצמו אינם אלא בסוד אור מקיף נעלם ,ולכן הצדיקים
הנק' עבדיה ע"י שמסרו נפשם על קדוש ה' במלת אחד כנז' )&( ,יכלו להמשיך אליה הארה בעלמא
בחשאי אל המוחין שלה ולא מוחין ממש .וזה נרמז במלת בחשאי ,ולכן בתיבת מלכותו צריך
להשפיל ראשו מלמעלה למטה להורות שממשיך ומוריד הארה הנז' למטה עד רחל כנז'.
עי' שעה"כ כה ע"ב וז"ל :גם תכוין עתה ברחל שגם היא נוק' דז"א והיא מלכות האמיתי שהיא
הספי' העשירי' שבאצילות ,והענין יובן במש"ל כי אעפ"י שעלתה רחל בסוד מ"ן ,אין בה כח עתה
לקבל המוחין שלה עד ברכת אבות כנ"ל .אמנם עכ"ז מוכרח הוא שיורדת לה עתה איזה הארה מן
הזווג הזה של אלו המוחין ,אשר באצילות עד היכל אהבה שבבריאה אשר היא עומדת שם ,וזו
ההארה קראוה רז"ל )&( בלשון ציקי קדרה שהביאו לה עבדיה בחשאי ,וה"ס י"פ שם אהיה שהוא
בגי' ציקי .והענין הוא כי כבר נכנסו המוחין בז"א ונכנם בו סוד הדעת הנכלל מן הה"ח וה"ג ,רק
שהיו מבחי' התפשטותם בו"ק ,כי הג"ר לא נכנסו עד ברכת אבות כנ"ל .וכבר ידעת כי אלו ה"ח
וה"ג כשנכנסים להתלבש ביסוד דאימא הנק' אהיה כנודע ,כי כל אהיה הוא באימא ,ואז הם
לוקחים משם עמהם הארת י"פ אהיה ,וכשיוצאים ומתפשטים למטה אע"פ שכבר נגמר יסוד
הבינה במקום החזה דז"א ,עכ"ז אותם ההארות הם יורדות ומתפשטות עם החו"ג.
והנה עתה רחל אינה יכולה לקבל הארה מן החו"ג עצמן רק מן העשר לבושים שלהם ,שהם י"פ
אהיה ,שהם בגי' ציקי קדרה ,ואלו ההארות הם שמביאים לה ישראל עבדיה בחשאי למטה ,עד
היכל אהבה שבבריאה ע"י תפילתם ,וזווגם בחשאי הוא כדי שלא יתאחזו בהם החיצונים ,יען לא
נגמר פרצופה .ובהיותה בבחי' נקודה חסירה התיקון ,יוכלו החיצונים להתאחז בה ,וע"כ הביאו לה
בחשאי כנ"ל.
 202עי' שעה"כ כב ע"א :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד תכוין להוריד המוחין של לאה.
והענין הוא כי הכתר דלאה אינו נעשה רק אחר ביאת המוחין ,והוא כי המוחין הם ד' שמות אהיה,
והד' אלפין אשר בהם מתעלים ועולים על המוחין ונעשין כתר שלה .והנה ד' אלפין במלואם עולים
תמ"ד ,וה"ס עולת תמיד.
עי' שעה"כ כה ע"ב וז"ל :תכוין לעשות הכתר דלאה כתיקונה ,ותכוין כי מלכותו היא נוקבא
דז"א הנקרא מלכות כנודע ,ותכוין לנעוץ סופו בתחילתו ,כי עתה נעשה כתר מלכות בראשה ,והם
ד' אלפין מן ד' אהיה אשר לקחתם@ פשוטים בד' דאחד ,ועתה במלת מלכותו הם מתמלאין ,ואז
הם בגי' תמ"ד.
ועי' שם ז"ל :והנה ענין המוחין שלה הם מה שנשאר מד' שמות אהיה הממולאים כנ"ל ,כי
אחרי אשר לקחה לאה הד' אלפין מהם במלויים ,שהם עולים בגי' מדת ,נשאר בחי' עק"ב אורות
לרחל ,לפי שהד' אהיה במלוייהם כנ"ל הם בגי' תרי"ו ,וכשתסיר מהם מד"ת אורות ללאה ישארו
עק"ב אורות לרחל .ואלו העק"ב הם מתפשטים בכל קומת רחל כנודע ,כי רחל נק' יראת ה' )&(,
דכתיב )&( עקב ענוה יראת ה' .ונמצא כי רחל הנקרא יראת ה' היא עקב אל לאה הנק' ענוה,
כמבואר אצלינו בשער הפסוקים ,בפסוק )&( ותגנוב רחל כו' ע"ש .ונמצא כי במלת מלכותו תכוין
לב' כוונות :הא' ,הוא להמשיך כתר אל לאה .וגם תכוין אחר ,כוונה זו אל עק"ב אורות הנמשכין
אל רחל ,וכ"ז הם הכנה בלבד עד ברכת אבות ,אבל מה שנמשך עתה ממש אליה הם עשרה אהיה
הנקרא ציק"י קדר"ה.
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 203עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל" :לעולם" הם ו"ק דידה .ועי' כב ע"א וז"ל :לעולם ה"ס ו"ק שלה,
אשר כבר ידעת כי ו' תחתונות שלה ה"ס שם ס"ג .והנה במלואו ורבועו עולה קס"ו ,ועם עשר
אותיות הרי קע"ו כמנין לעולם.
וז"ל כב ע"ב :בתיבת לעול"ם תכוין לעשות כתר אל לאה והוא מאחוריים מלאין מהויה דס"ג
העולה קס"ו ,ועם י' אותיות רבוע הרי קע"ו כמנין לעול"ם.
וז"ל כה ע"ג :כאן תחזור לכוין להשלים פרצוף לאה ,והם ז"ת שלה ,כי כבר נעשה הכתר שלה
דרך כלל במלת ד' דאחד ,והמוחין שלה נעשו בברוך שם כבוד ,ובמלת מלכותו נעשה הכתר שלה
לגמרי ,ומשם נשארו עק"ב אורות לרחל .ועתה במלת לעולם נעשים ז"ת אל לאה הנק' עולם.
ותכוין להמשיך בהם סוד הויה דס"ג דאימא בבחי' אחוריים שלה ,לפי שבחי' הפנים שלה לוקח
אותם ז"א ,ואחוריים לוקחתם לאה ,והנה הם בגי' קס"ו ועם י' אותיותיה בגי' קע"ו כמנין לעולם,
ואלו נמשכין בו"ק שלה.
 204עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל" :ועד" מלכות העשירית שבה .ועי' כב ע" Tוז"ל :ועד הוא בחי'
היסוד שלה המתחברת עם המלכות שבה .והנה בשם ס"ג הנז' העולה ברבועו ובמלואו קס"ו יש בו
ח' יודי"ן ,ותכוין כי ו' יודי"ן הראשונים של שם הם עד הת"ת שלה ,וזהו ו' של ועד ,והיו"ד
השביעית ביסוד שלה ,ושם כלולים כל הז' יודין שהם בגי' ע' של ועד ,והיו"ד הח' במל' שלה} .לא
הבאתי הענין של תמד בדף כא ע"ד וכב ע"א{
וז"ל כב ע"ב :וע"ד ,בגי' פ' ,כמנין ח' יודי"ן שיש באחורי הויה הנז' ,וח' יודי"ן אלו הם
התפשטות שאר פרצוף לאה.
וז"ל כב ע"ג :גם באות ד' של ועד יכוין לגמור פרצוף רחל בפרטות כמו בלאה ממש כי עד עתה
כל הכונ' היתה בלאה כנז' ולכן גם בד' זו של "ועד" יכוין להמשיך ברחל בסוד אור מקיף.
עיי"ש כה ע"ג וז"ל :ועד כאן תכון להמשיך המל' של לאה ,וזהו "ועד" ,דתמן ויעודא דכלא כנז'
בזוהר )&( ,ר"ל מקום בית ועד וכניסת כל האורות ,ולכן נגמר ומסתיים ג"כ היחוד בד' של ועד
כנגד המלכות )של( רחל שנק' ד' ,כי היא דלה ועניה ,אספקלריא דלא נהרא מגרמא .ובמ"א ביארתי
יותר באורך כוונת לעולם ועד וע"ש .גם תכוין כי מלת ועד רומזת אל לאה בסיומא שהוא במל'
שבה כנז' ,אשר שם הוא התחלת פרצוף רחל ,ולכן עתה אנו מכוונים במלת ועד לתקן ג"כ כתר
דרחל ולהכינו מעתה.
ועיי"ש עוד :נודע בפ' עקב ענוה יראת ה' ,כי כתר דרחל הם העקביים של רגלי לאה ,וע"כ אנו
מוכרחי' לתקן מעתה כתר דרחל ,לפי שעדיין לא נגמרו ליתקן עקבי הרגלים של לאה ,אבל שאר
הפרצוף של רחל איננו נזכר עתה כלל .והנה כתר דרחל נרמז במלת "ועד" ,והענין הוא כי אחר
אשר במלת "מלכותו" ,נרמז דרך כללות להכין ולהניח שם עק"ב אורות לצורך רחל ,שהם ג'
אותיות אחרונות שבכל שם אהיה מן הד' אהיה הנז' ,אשר הם בגי' עק"ב כנ"ל ,והנה כל עקב
האורות מתפשטים בכל קומת פרצוף רחל כדוגמת ד' אלפין העולים מד"ת ,אשר הם כללות כל
פרצוף לאה מראשה עד סופה ,אבל הכתר שלה איננו רק הד' אלפין פשוטות ,אבל המלויים הם
בשאר פרצוף ,אלא שלהיות כי הכתר כולל הי"ס שלמטה ממנו לכן אמרנו כי הכתר שלה נרמז
במלת מלכותו בסוד מד"ת ,אבל עיקרו של דבר אינו אלא שהד' אלפין פשוטות הם בכתר של לאה
הנרמז בד' דאחד ,והמלויים שלהם הם בשאר פרצוף .וכן הענין ברחל כי ד"פ הי"ה הנשארים מן
לאה בכל שם אהיה ,ונמצאים ד"פ הי"ה בפשוטם הם בגי' "ועד" ,והם בחי' הכתר דרחל .אבל
במלוים בגי' עק"ב ,והם מתפשטים בכל פרצוף רחל הנז' ,והרי כי גם במלת "ועד" ,נרמזו בה לאה
ורחל .והענין הוא שרומז ברחל שהיא שם אדני ,ואם תחבר עמהם י"ו אורות שלוקחת כתר לאה
כנ"ל בד' דאחד הרי הם בגי' ועד.
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 205עי' שעה"כ כא ע"ג :קודם שתאמר היחוד דשמע ישראל ,צריך שתכוין אל היחוד שביארנו
בדרוש הציצית בענין ד' כוונת שיש בד' אותיות הויה ,והכונה הנוגעת אל יחוד דשמע ישראל היא
שתכוין תחילה אל ה' תתאה ,ואח"כ תחברה עם ו' ,ואח"כ תחבר י' עם ה' ראשונה.
וז"ל דף ז ע"ב :כשאתה קורא קריאת שמע ביחוד זה והוא שתכוין לעשות הויה באופן זה
תחילה תקח אות ה' אחרונה לבדה לרמוז אל המלכות המתעוררת תחילה ואח"כ תחבר הה' הנז'
עם אות הו' לרמוז אל התחברות המלכות עם ז"א ואחר שנתחברו להעלות מ"ן למעלה לאו"א אז
תחבר שני אותיות י"ה זו עם זו לרמוז אל חיבור או"א ותכוין כי חיבור זה הוא בגי' א"ל בזה
האופן ה' ה"ו י"ה הם בגי' א"ל וה"ס שם ייא"י היוצא משם ס"ג
 206עי' שעה"כ כג ע"ב וז"ל :הנה כוונתינו בתחילה היא לזווג זווג חיצון דאו"א ,אמנם לפי שהוא
נעשה מעצמו שלא ע"י העלאת מ"ן של זו"ן כנז' ,לכן אין אנו מכוונין אותו בענין היחוד דק"ש כי
הנה הוא זווג תדירי ואינו נפסק ונעשה מעצמו ,אבל כוונתינו היא להוריד הארה ושפע מן הזווג
ההוא אל זו"ן לשיהיה בהם כח לעלות בסוד מ"ן אל צורך זווג האחר של הפנימיות במלת אחד,
ע"כ.
משמע מדבריו שכל כוונה אחרת אנחנו גורמים את הזיווג על ידי הכוונה שלנו ,אבל כאן רק
מכוונים להוריד הארה ממנו אל זו"ן וזה כן תלוי בידינו ,ויתכן שהוא מובן שאין קבלת שפע ללא
ההכנת הכלי ,וזה בידינו שהוא שייך לזו"ן וצ"ע .ועי' שמן ששון )שעה"כ פרק ו' אות לד( שהתקשה
בזה ותירץ וז"ל :נמצא שאפילו שנעשה הדבר מאליו צריך לכוין וכונתינו הוא שעתה בעת הזאת
נעשה הענין מאליו ע"י אמירת מלת שמע ועקימת שפתים הביא מעשה והוא ג"כ מאליו .וקשה
שמשמע מדבריו שזה נעשה על ידי אמירתינו ולא על ידי כוונתינו ,וקשה הדבר ,אלא נראה דיוק
לשון הרב כדברינו וצ"ע.
 207מכוונים כאן בזיווג חיצון דאו"א ג' כוונות בזה :גם בכתר ,וגם בחב"ד ,וגם בז"ת ,והוא
חידוש הרש"ש בנוי על דברי האריז"ל בענין זיווג זו"ן )עי' שעה"כ לז ע"ד ד"ה ענין ד' זקיפות ,ועי'
ע"ח שער הזווגים פרק א' מ"ב( ,ז"ל הרב בשעה"כ הנ"ל :שלש יחודים הם האחד הוא יחוד אהיה
ויהוה הב' הוא יחוד יהוה ואלקים הג' יחוד הויה ואדני ולפעמים מתייחדים יחד יחוד הראשון או
יחוד השני או השלישי ולפעמים מתייחדים שלשתם ואז הוא יחוד גדול שבכולם ואז הנוק' נקרא
נר ה' בסוד שלשה יחודים הללו העולים בגי' נ"ר ואז הנקבה נקרא נר מצוה ומאירה אור גדול.
יוצא אם כן שבכל יחוד של או"א בכוונות ,מכוונים אותו של כתר חב"ד וז"ת ]אמנם בזיווג זו"ן
הוא מתפשט לחב"ד ז"א ונוק'[ ונקרא כוונת נ"ר שג' שמות אלה יחד הם בגימ' נ"ר.
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 208עי' שעה"כ כג ע"ב וז"ל :תחילה תכוין להמשיך הארה מן אבא אל ז"א ,ומן אימא אל נוקבא
דז"א הנקרא מלכות ]היינו המלכות דכל הז"מ – ש"ש פ"ו אות לה[ ,וזהו ענין שמע ישראל ,שמע
לנוק' וישראל אל ז"א .שמע היא ש"ם ע' ,פי' כי המלכות הנקראת "שם" וכו' ,והטעם הוא במה
שהודעתיך כי כל האחוריים העליונים ]היינו עצם המלכים שמתו ,שכולם נחשבים כאחוריים[
שנפלו בימי המלכים שמתו ,הנה אותם הביטולים שנתבטלו הם בחי' המ"ן שאנו מעלים תמיד
לתקנם כמבואר אצלינו )שער רפ"ח פרק ה'( ,וכל האחוריים* ההם ירדו למטה עם המלכות ]עי'
דרוש ב' דעמידה ד"ה דע כי המלכות ,שכאן המלכות היא ט"ר דמלכות שירדו למטה לבריאה –
היינו במיעוט הירח או בחטא אדה"ר או חטא העגל וכו'[ ועתה עולים הם עמה .וחיבור אלו
הבחינות הם הנקרא "שם" ,לפי שהאחוריים* כולם הם במספר רפ"ח ,שהם הויה דיודי"ן בגי' ע"ב,
והוי"ה דס"ג אשר עם עשרה אותיותיה היא ע"ב ]זה ע"ג ועם מ"ה שהוא ע"א יוצא ששניהם ע"ב[,
והויה דמ"ה עם מספר ההויה עצמה שהיא כ"ו הרי ע"ב עם הכולל ,והאחוריים דהויה דב"ן דההי"ן
י' יה יהו יהוה ,הרי ע"ב .וסך ד' פעמים ע"ב הם רפ"ח ניצוצין הנז' .ואם תחבר בחי' הפנים דהויה
דב"ן דמילוי ההי"ן שהיא ג"כ גי' ב"ן ,יהיה הכל גי' ש"ם ,כי אלו הפנים הם הפנים של המלכות אשר
גם הם ירדו.
* עי' נהר שלום ג ע"א וז"ל :ממדריגה השנית שהיא אחוריים דט"ס עליונות דכתר דפרצוף
מלכות דפר' מלכות )דאצילות סכ"י( שהיא י' אותיות עצמן דריבוע דהוי"ה עד אין קץ ירדו עם
הכלים דב"ן לבי"ע .והנה מספר המדריגה הזו הב' דב"ן שהוא באחוריים דמלכות דכתר הנז' היא
ע"ב הרי ד"פ ע"ב הם רפ"ח והם מספר המדריגות הראשונות אשר מהם התחילו לירד האורות
דע"ב ס"ג מ"ה ב"ן דמ"ה וב"ן דב"ן דא"ק עם הכלי' לבי"ע ושאר המדריגות שמהם ולמטה לא עלו
בשם דמכל שכן הוא ושאר המדריגות שמהם ולמעלה נשארו באצילות בכלים דא"א ואו"א כנז"ל
וזה היה בכל פרטי פרצופי אבי"ע דמחצב העולמות והנשמות ,עכ"ל.
מכוונים שזה נמצא בבי"ע.
ועי' שעה"כ שם :תכוין להמשיך אל זה השם אור מן הע' העליונה הגדולה שה"ס הז"ת דאימא.
והטעם הוא לפי שמלכות נקרא שביעית בערך הז' קצוות ,ולכן היא צריכה לקבל מן ז"ת דאימא
שאח"כ תוכל להזדווג עם ו"ק ז"א ,שהם סוד אות ו' כנודע.
עי' שעה"כ כא ע"ד ז"ל :בזווג או"א ,הם צריכים אל מ"ן של זו"ן בניהם ,ולפי שהן צריכין
בתחילה לתקן עצמן כדי שיוכלו לעלות ולהיות בסוד מ"ן ,לכן אנו ממשיכין לשניהם שפע בסוד ב'
תיבות שמע ישראל ,כי שמע היא המלכות הנקרא שם ע' ,שהמלכות נק' שם וכו' ,ואנו ממשיכין
אל המלכות שנקרא שם ,שפע מן הע' שהיא מאותיות גדולות ,שה"ס ע' שמהן עלאין דאילנא דחיי
שהיא בינה .ואלו הע' ה"ס ז"ס תחתונות דבינה אשר כ"א כלולה מעשר שהם ע' .וז"ס ע' רבתי
דשמע שהיא הבינה.
עי' שעה"כ כד ע"ג וז"ל :ע' דשמע תכוין בה אל הויה דס"ג עם עשר אותיותיה שהם ע"ג,
וביארנו שאז עדיין לא היה זמן העלאת מ"ן ,ולכך לא קבלה הארה אלא מחשבון ס"ט ועם הכולל
הרי ע' ,וחשבון הד' הנשארים מן ע"ג לא קבלה הארה מהם להיותם יותר גבוהים ,וה"ס ד' אותיות
המעולות שבהויית ס"ג ,והם ג' יודי"ן וא' שחשבונם א"ל.
 209לגבי ענין "מדריגה ז' וכו'" עי' שער רפ"ח פרק ב' מדריגות של שמות וכו' .ומש"כ "בירורי
הב"ן דע"י ואבא וז"א" ,עי' שער אנ"כ פרק ט' וז"ל ,א"א ונוק' דעת הכולל חו"ג מכריע בין החו"ב
שהם עתיק ונוק' ,ע"כ ,דהיינו שכל קו הימין יהיה נקרא עתיק ,וקו שמאל יהיה נקרא נוק' דעתיק,
וקו האמצעי יהיה נקרא א"א ונוק' .וכולם ב"ן דעתיק וכן ב"ן דאבא ,מאחר שכולם הניצוצין
מהמלכין קדמאין שנפלו לבריאה ,וכל מה שנפל היא רק מבחי' הב"ן .וכל קו ימין נכלל במלך
החסד .וכל קו שמאל נכלל במלך הגבורה ,וכל קו האמצע נכלל בת"ת הכולל נה"י והוא צד ימין של
קו האמצעי ,והמלכות היא צד שמאל של קו האמצעי.
ומאחר שיצא ז"ת וכולם מלכיות ,לכן כל א' הוא מלכות דחסד ומלכות דגבורה וכו'.
 210עי' שער רפ"ח פרק ב' שזה צריך להיות גימ' ע"ב ,ולכן כאן הוא שם ס"ג יחד עם י' אותיות,
ולכן מוזכר פעמיים ,א' לגימ' ,וא' למספר האותיות.
 211כנ"ל הערה  5כדי ששם מ"ה יהיה גימ' ע"ב צריכים מ"ה ועוד כ"ו של שם הוי"ה פשוטה
מרפ"ח פרק ב'.
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 212עי' שעה"כ כג ע"ב וז"ל :והנה ביאור זה הע' ]דהיינו הע' רבתי שהנוק' מקבלת מאימא*[,
יותר מפורש יובן במש"ל כי היא מקבלת עתה מזווג או"א שהוא לחיות העולמות ,הנה מ"ן של
הזווג ההוא הוא שרש אל שם ההויה בגי' ב"ן אשר מקומה בז"ת דאימא .ומן ההויה ההיא דב"ן
היא מקבלת עתה כדי שיהיה לה כח אח"כ להעלות מ"ן ,ולכן גם ההארה שלוקחת עתה היא מן
מ"ן דוגמתה ג"כ ,כפי מה שהיא עתה צריכה להעלות ,כי כיון שהיא צריכה להעלות מ"ן לכן צריכה
לקחת הארה מן שרש מ"ן העליונות.
פי' :כאשר אומרים מ"ן היא מ"ן דאו"א אשר מידה זו משפעת למטה בנוק' ,אבל זה לא מ"ן
בכלל ,אלא נוק' שמשפעת לנוק'.
* עי' ע"ח שער הערת המוחין פרק ז וז"ל :אמא עלאה הנקרא פרעה דתמן אתגלין ואתפרעין כל
נהורין כנזכר בזוהר .והענין )הוא( כי יד דא"א ירדה למטה ברחם יסוד אמא ,והנה ימין כלולה
בשמאל ושמאל בימין ,וכמו שה' אצבעות יד שמאלי דא"א הם ה"ג ,כי ה' אצבעות יד ימין הם ה"ג
והם סוד ה' אותיות מנצפ"ך שהם כפולות ,ואלו נתהוו שם ברחם יסוד אמא ,ומהם נעשה הכלי
של יסוד דאמא להעלות מ"נ שבהם אמנם ד' הידות האחרים של או"א יהיה לכם ,ע"כ .כאן רואים
שהידות עצמם הם הכלים של המנצפ"ך .ועי' עוד בענין הידות בשער הנסירה פרק ב.
עיי"ש בשעה"כ כג ע"ג וז"ל :וכבר הודעתיך בשער הפסוקים )עי' ע"ח למעלה( בפסוק )&(
וארבע הידות יהיה לכם לאכלה כו' ,כי ה' ידות הם נרמזות בשם ב"ן וכו' ,והנה היד כלולה מה'
אצבעות שהם חמש אותיות מנצפ"ך שהם המ"ן עצמן ,וכל א' כלולה מה' ,הרי הם ה' פעמים ה',
שהוא ה' ידות ,ובהם חמש אצבעות בכל יד .וא"כ נמצא שכולם נרמזות בשם הוי"ה דב"ן שהיא
המעלה מ"ן והוא באופן זה ,כי כאשר תצייר הוי"ה דב"ן בציורו ]ללא אותיות ו' כדלקמן[ יהיה כך,
כי יו"ד במלואה יש בה ב' אותיות י"ד ונשאר בה אות ו' ,ואח"כ תקח ב' הההי"ן במלואם שהם ד'
ההי"ן ,וכל אות ה' צורתה ד' י' כנודע ,הרי ד' ההי"ן הם ד' פעמים י"ד ,ועם הי"ד ראשונה הרי ה'
ידות ]סה"כ גי'מ ע'[.
 213המשך שעה"כ המובא בהערה  :'8נשאר משם ב"ן ג' ווי"ן שהם אות ו' דמילוי יו"ד וב' הווין
האחרים ,הרי ג' ווין וכו' ,וג' הווי"ן הנשארים עם ההוי"ה דב"ן דההי"ן עצמה שהיא בגי' ב"ן הרי ע'
שנית.
 214עי' שעה"כ כג ע"ג וז"ל :עוד תכוין באות ע' פי' ג' ,והוא אל כללות ז"ת דאימא ,והנה הם
רמוזים בשם ס"ג כי גם הוא סודו ע' ,דהיינו ס"ג עם י' אותיותיו הרי ע"ג ,תסיר ג' ישאר ע' וכו',
הוא בז"ת דאימא אשר המ"ן עומדים בתוכם ובפנימיותם ,אבל מן הז"ת עצמן צריך ג"כ לקבל
הארה ,וה"ס הויה דס"ג אשר בז"ת שלה ועם י' אותיותיו הם ע"ג ,ואם תסיר ג' ישאר ע' .וביאור
הדבר במה שהודעתיך כי עקריות הויה דס"ג הוא שם א"ל היוצא ממנה שהם ג' יודי"ן וא' שבו
שהם בגי' א"ל כמבואר אצלינו בדרוש הציצית וע"ש .והנה עתה בתחילה אשר עדיין איננה מעלה
מ"ן ,אינה צריכה לקבל הארה מן עיקריות ההויה שהוא שם א"ל ,אלא משארית ההויה .והוא כי
כאשר תסיר ג' יודי"ן וא' אשר בכללותם אינם אלא ד' אותיות ,ואע"פ שבמספרם עולים לחשבון
גדול "אל" ,תכוין להוציאם אלא בחשבון אותיות שהם ד' אותיות בלבד ,ונשארו ס"ט ועם הכולל
הרי ע'.
] 215כללות כל הטבלה[ זה נה"י דאימא לנוק' והוא מוחין דעיבור ,ועי' שמן ששון שמציין לשער
הנסירה פרק ב' וז"ל :ומאלו ]המנצפ"ך של הידות[ נמשכין אל המלוכת בעת הניקיה לצורך המוחין
דאלקים.
]הסבר לשון הרש"ש[ להמשיך חח"ן בג"ה דת"י ]ג' קוין[ ,דנה"י דחג"ת ונה"י ]דנה"י – והם עיבור
דיניקה ועיבור דעיבור[ ,דאימא ,עם מוחים פנימיים דעיבור ]הם[ דצ' דל' )שהוא פנימיות נה"י
דחג"ת( ,וצ' דצ' )והוא פנימיות נה"י דנה"י( ]שהרי בק"ש כאן בישראל ממשיכים ל"מ דאימא ,לכן
כאן יש רק צ'[ ,שהם ]בשמות[ ג' אלהים ,עם חלקי הנרנח"י }ביר"א כתוב רנח"י וכנראה שזה
טעות וצ"ע{ והמקיפים המלובשים בהם ,שהם ג' אהי"ה וג' הויו"ת ,ונקודותיהם כידוע שהם חיות
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_________________________________________
]קו ימין[ ונשמות ]קו שמאל[ ,וחיות ונשמות דרוחות ]צדדי ימין ושמאל של הקו האמצעי[ דנרנח"י
דנפש ]עיבור[ דנ"ר ]דעיבור ויניקה[ דנשמה ]פנימיות ז"א שהוא תבונה[ דב"ן דמ"ה ]קו ימין[ ודב"ן
]דב"ן – קו שמאל[.
עי' ע"ח שער השמות פרק א' שמביא שכל ספירה יש לו שם הוי"ה כנגדו עם ניקוד מסוים בנוי
על התיקו"ז קנא ע"א .וכל א' בא יחד עם המקיף שלו ,ולכן יש לו גם כן אהי"ה יחד עם השם
הוי"ה.
כל שם כאן עם ניקוד היא אורות ,והשמות ללא ניקוד הם מוחין )נה"ש לג ע"ג(.
 216דנ"ר דנשמה היינו דיניקה דתבונה.
 217עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל :ישראל ר"ל שי"ר א"ל ,כי הבינה נקראת שיר ,והחכמה נק' א"ל,
והת"ת הנקרא ישראל מקבל עתה השפע משניהם.
ועיי"ש דף כב ע"א וז"ל :אל הוא שם ייא"י שבהויה דס"ג ,והוא בחי' הה"ח דאבא שניתנו ביסוד
דאימא .ושי"ר הם הה"ג דאימא עצמה.
ועיי"ש דף כג ע"א וז"ל :ישראל שהוא ז"א איננו צריך לקבל רק מן שי"ר אל ,שהם חו"ג דאבא
שהם ב' קצוות הראשונים ,כי כבר יש לו ו"ק ,ולכן יספיק לו במה שיקבל שפע מן ב' קצוות
ראשונות ##*.למה לא מוזכר?
עי' שעה"כ כג ע"ג ז"ל :עתה מקבל הז"א מן אבא הארה כדי שיוכל אחר כך להעלות מ"ן,
כדוגמת מה שביארנו במלת שמע לצורך נוקביה.
עי' שעה"כ כג ע"ד ז"ל :והנה בזוהר במקומות רבים וגם בפ' ואתחנן אמרו כי ישראל ]דשמע
ישראל[ זה היינו יש"ס ,וכבר הודעתיך כי כמו שז"א מתחלק לב' פרצופים והם יעקב וישראל ,וכו',
וגם אבא נחלקת לב' והם אבא ויש"ס .והטעם שנקרא יש"ס הוא משום דאיכא ישראל זוטא והוא
הז"א ,והנה עתה במלת ישראל מקבל ז"א הנק' ישראל זוטא הארה מן יש"ס פרצוף התחתון דאבא
כנז' ,ולא מכולו אלא מבחי' חסד וגבורה שבו הנק' שי"ר א"ל ,שיר משמאלא א"ל מימינא ,כנז'
בתיקונים )&( .וכבר ביארנו לעיל במלת שמע למה נוקביה מקבלת מכל הז"ת דאימא וז"א מן חו"ג
דאבא לבד והנה הארת ז"א אינה כהארת נוקביה ,והוא מה שנתבאר לעיל שעדיין אנו צריכים
להשלים לו מוחין דיניקה שהם שמות אלקים.
 218הוא המוזכר בשעה"כ ק"ש )פרק ב' ריש יט ע"ד( מקיף דמצד אמא דקטנות.
הל"מ דצלם הם כחב"ד חג"ת ,עי' פרקי הצלם פרק ה' ,לכן יש שמות כנגד רק כנגד כחב"ד חג"ת
וללא נה"י.
 219כתר דו"ק דתבונה*.##
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.ñ"åîã ï"ççã à"àã á"òã ã"åéî .àáà

 220כאן אין פנימים דאבא
 221עד כאן הוא אורות ומכאן זה מוחין ,ולכן זה ללא ניקוד )נה"ש לג ע"ג( .לשאול@
 222עי' שעה"כ כא ע"א וז"ל ובק"ש שעל המט' תכוין במלת "ישראל" אל שם אהיה דיודין
ברבועו הנקרא אחוריים ,כי כשתקח המלויים בלבד יהיו גי' ת"ק ,ופשוטו ומלויו ומלוי מלויו דשם
זה ,אהיה דיודי"ן ,יש בו מ"א אותיות ,והנה ת"ק ומ"א הם גי' ישראל.
 223עי' הערה .222
 224עי' שעה"כ כד ע"א וז"ל :או"א צריכין גם הם אל זווג גבוה ועליון מהם כדי שיקבלו אור
משם בתחילה ,הלא הוא הזווג העליון הנעלם והסתום של א"א ,ובכח מה שמקבלים מאותו הזווג
יש כח בהם גם הם להזדווג .וכעד"ז הולך סדר המדרגות זו למעלה מזו עד שאין הפה יכולה לדבר
עמוק עמוק מי ימצאנו .וסוד הענין הוא כי הנה זווג החיצוניות של העולמות הנה הוא נמשך
ממוחין דאו"א עצמם בלתי שיקבלו אור עליון ,כי כיון שכל המדרגות אשר תחתם נמשך מהן,
פשוט הוא שיש בהם כדי לחיות את כולם.
 225מיו"ד דע"ב ]הוי"ה דיודי"ן[ דא"א ,דחח"ן דמו"ס ]דעיקר א"א הוא מו"ס עי' תיקו"ז עו ע"ב[.
 226עי' שעה"כ כא ע"ד ז"ל :ואחר שהמל' והת"ת קבלו השפע הנז' במלת שמע ישראל כנז' ,אז
עולים בסוד מ"ן ,ואז מזדווגים או"א בסוד הדעת המזווגם ,וז"ס ה' אלקינו ה' ,שהם או"א ודעת.
כאן ג"כ רק הכנה לעליית מ"ן ולא עליית מ"ן עצמן ,שכן כל עליית מ"ן היא אך ורק באחד.
וכלשון השעה"כ כד ע"א וז"ל :אחרי שקבלו זו"ן הארה מן זווג דחיצוניות שהוא לחיות העולמות
בשמע ישראל כנ"ל ,הנה עתה אנו מכינים ומזמנים את או"א שיזדווגו זווג הפנימי בבחי' נשמות
לצורך מוחין דגדלות דזו"ן .כי הזווג הזה איננו תדירי ,וצריך הוא אל מעשה התחתונים ,ולכן ע"י
הזכרת ג' שמות האלו אנו רומזים ומכוונים שיוכנו ויזדמנו לצורך הזווג הזה .והנלע"ד בזה הוא כי
הנה זווג חיצונית העולמות הוא מישסו"ת ,וזווג הפנימיות מן חו"ב ,ולכן בשמע ישראל אנו
מכוונים אל ישסו"ת ,וג' שמות אלו הם בחו"ב .ודבר זה קבלתי בפי' ממורי ז"ל )ע"ח שער ז"א פרק
ב'( ,כי המוחין דגדלות דז"א הנקרא עיבור ב' הוא ע"י שנכללים חכמה עם יש"ס ונעשים פרצוף
אחד ,ונכללת בינה עם התבונה ונעשים פרצוף אחד ,ואז שני פרצופים אלו מזדווגים לצורך
המוחין דגדלות .ועיי"ש עוד וז"ל :והנה ההכנה וההזמנה הזאת הוא סוד גדול .וז"ל שם עוד:
וההכנה היא ענין קבלתם אור עליון מא"א כדי שאח"כ יזדווגו במלת אחד] .זיווג זו נעשה ממילא,
שזה מ"ן דקטנות ,והרב אמר שמש"כ בשעה"כ שייך לאחד ,ולא ה' אלקינו ה' שהוא רק קטנות[.
ועוד שם :ואמנם לפי שזווג א"א נעלם מאד כי הרי אין בחינת נקבה נזכר אצלו בפירוש אלא
בהעלם גדול ,וע"כ נעלם זווג א"א במקום הזה ואין אנו מזכירין רק זווג דאו"א לבד .וז"ל עוד:
אחרי אשר נזדמנו והוכנו או"א ,אנו מעלים עתה להם את המ"ן כדי לזווגם במלת אחד.
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_________________________________________
ועי' שעה"כ כב ע"ב וז"ל :בתיבת יהוה אלהינו יהוה יכוין שז"א דאצילות לוקח עתה ג' מוחין
חב"ד ,ויכוין כמו שזו"ן דאצילות עלו בסוד מ"ן אל אימא דאצילות ,כן עולם היצירה והעשיה
שה"ס זו"ן עלו בסוד מ"ן אל הבריאה וכו' והנה ע"י היצירה והעשיה שעלו בסוד מ"ן בבריאה
מזדווגים גם או"א דבריאה ,ונותנים מוחין לזו"ן דבריאה כדוגמא הנעשה באצילות כנז' אצלינו,
אבל יצירה ועשיה אינם בעלי זווג כלל כמבואר אצלנו כי אין להם מוחין.
 227זה אותו כוונה של הוי"ה ,עי' שעה"כ דף ג ע"ב וז"ל :הקדמה א' קטנה הנה בכל פעם שאתה
מזכיר ומברך ומוציא מפיך שם ההויה בכל מקום תכוין לכלול ביחד הויה אדני לפי כי בכתיבתו
הוא הויה ובקריאתו הוא אדני כנודע גם צריך לכוין בכל פעם שתוציא מפיך שם הויה בכל מקום
שיהיה הזהר לכוין בזה כי הוא סוד קשר המלכות עם ז"א באופן זה כי הנה כתוב בשם הויה ותכוין
כי ג' אותיות יה"ו הוא ז"א וה"א אחרונה שבשם שהיא מלכות תכוין שנעשה שם שלם שהיא שם
אדני באופן שתצייר שם הויה בלבך ותכוין בה' אחרונה לשם אדני שהיא הנוק' והיא ה"א אחרונה
של ההויה.
 228עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל :ה' אלקינו ה' ה"ס חב"ד ,כי ה' הוא הויה דיודין באבא.
עי' שעה"כ כב ע"ב וז"ל :כמו שבשמע ישראל ביארנו שאז מקבלין זו"ן הכנה לשיוכלו להזדווג
אח"כ בנפילת אפים ,כן עד"ז צריכין או"א לקבל הכנה בתחילה לשיוכלו להזדווג אח"כ במלת אחד
כמו שנבאר .ואמנם ההכנה הזו היא שמקבלים ג' הארות בג' תיבות אלו מן א"א כמו שנבאר.
ואמנם הנה נודע כי בא"א יש בו הויה אחת הכוללת כל הי"ס שלו ,ותכוין שהיא במלוי יודי"ן.
והנה בשם הויה הראשון תכוין שהיא דיודי"ן שמקבל עתה אבא מן י' של הוית א"א ,ובאלהינו
תכוין שהוא אהיה דיודי"ן שמקבלת עתה אימא מן ה' ראשונה של הוית א"א ,ובהויה אחרונה
תכוין הויה דס"ג והוא בחינת הדעת המזווגן לאו"א המקבל עתה הארה זו מן אות ו' של הוית
א"א.
 229הסבר דברי הרש"ש :חח"ן שזה קו ימין שהוא שייך לאבא ,וזה או"א וישסו"ת כמש"כ בשער
ז"א פרק ב' ושעה"כ כא ע"ד שכאן או"א כוללים ישסו"ת בתיקון.
 230עי' שעה"כ כה ע"ד וז"ל" :יהוה" הוא פרק תחתון דנצח דאימא לחסד ז"א.
 231עי' הערה .28
 232עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל :אלקינו ה"ס אהיה דיודין באימא.
 233עיי"ש כה ע"ד וז"ל" :אלהינו" הוא פרק האמצעי דנצח לחכמה דז"א ,כי בתחילה מתקרר
פרק התחתון ואח"כ העליון ,והרי נגמר קו ימין.
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 234עי' הערה .28
פירוש הרש"ש*.##
 235ניקוד המוצא )חולם ליו"ד ,צירי לה' ,וקמץ לו'( הוא ניקוד הדעת &.
 236עי' שעה"כ כד ע"א שזה הוי"ה דיודי"ן .ועי' שעה"כ כב ע"א וז"ל :ה' הג' הוא הדעת
המזווגם אשר הוא מתעורר עתה אל הזווג ,ועתה הוא בסוד הויה דמילוי ס"ג ,ועדיין אל תחבר שם
הויה עם שם אהיה.
עי' שעה"כ כד ע"א וז"ל :הדעת המזווגם לאו"א כנז' בזוהר ובתיקונים ,והוא בחי' מזלא עלאה
דדיקנא דא"א המזווג לשניהם.
 237עי' שעה"כ כה ע"ד וז"ל" :יהוה" פרק התחתון דהוד דאימא לגבורה דז"א.
 238עי' לעיל הערה .110
 239כל הטבלה הזאת היא המוחין דו"ק דגדלות המוזכר בשעה"כ ק"ש פרק ב' ריש דף יט ע"ד.
ונזכר כו"ק דג"ר שגם הם מוחין .והם חג"ת עם המוחין וכלים ,ואחר כך נה"י עם מוחין וכלים.
והסיבה שהם ד' פעמים הוא שזה חו"ב חו"ג עי' שעה"כ כא ע"ג וז"ל שנה"י דז"א מאירים בנוקבא
בסוד ד' מוחין שבה ,אמנם יורדין לה ג"כ בעת יחוד קריאת שמע ד' מוחין ממש מלמעלה מאו"א.
 240כל הטבלה הזאת היא המוחין דו"ק דגדלות המוזכר בשעה"כ ק"ש פרק ב' ריש דף יט ע"ד.
 241עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל :ובד' דאח"ד תכוין אל המלכות המתייחדת עם הת"ת הנק' א"ח,
ולכן ד' זו היא גדולה להיות עתה למעלה במקום או"א בסוד מ"ן.
ועי' שעה"כ כב ע"ב וז"ל :תכוין בד' דאחד שהיא בלאה ותכוין כי אלו המוחין הם בחינת אור
פנימי אל לאה ובחי' אור מקיף אל ז"א ,כי לא נכנסו המוחין במצחו

62

÷òîù úàéø
ää

242

éä åéå éä ãåé
éä åàå éä ãåé éä åàå éä ãåé
àä åàå àä ãåé äåäé
äåäé åäé äé é

úåìéöàã à"æã '÷åðä ìà ï"îì åìù é"çðøð úåìòäì ïéåëéå
úøëî úåéúåàã â"ñã é"àéé äì êéùîäìå äàéøáá úãîåòä
ïéåëéå ì"à ãñç ãåñá ì"à 'ñîë íéìåò íäå àîéàå äîëçå
íéììëðä ï"åæã ñèéã ê"ù ê"ù íéîòô 'áä úà åá ÷éúîäì
äáù éðãà íù àìîúî æ"éòå ï"åæã íéëìî 'æä íäù äá ë"çà
ê"ù ê"ù íéîòô 'á øôñîë à"òøú 'éâ àåäù ãåé ïåð úìã óìà
é"àééå
ìù ç"ôøä íò à"æã '÷åðä íò åìù é"çðøð úåìòäì ïéåëé íâ
éäðåãäàé äàì íò ìçø úøáçúîå ï"åæ øáçì ïéåëéå à"æä

é"ò à"åàã ã"îå ï"î øøåòì ïéåëéå ï"åæ íå÷îá åìôðù à"åà éøåøéáî íéøøáî ï"åæ íâù ïéåëéù é"ò äæå
íééøåçà éøåøéáî åøøáé íä íâù é"ò à"àì ï"îì à"åà úåìòäì ïéåëé íâå â"ñ á"ò é"òå åìù äéçå äîùð
.åîå÷îá åìôðù ÷éúò éøåøéáî øøáé àåä íâù ÷éúòì ï"îì à"àì úåìòäì ïéåëé íâ íîå÷îá åìôðù à"àã
ïéåëéå ÷"àã á"òì åáù íéøåøéáä ìë úåìòäì ïéåëé íâå úåìòîä íåø ãò äæì äæî íéìòîù ïéåëé íâå
.â"ñã íéîòè íò á"òã íéîòè íäù ÷"àã â"ñ á"ò âååæì
243

éä åéå éä ãåé
244
ääéåääàé

éä åàå éä åé
ääåéääéà

'æðä íéøåøéáì íéòâåðä ÷"à éðéòî íéàöåéä ï"áã ñ"éä íåìùúäî ÷"àã çöîî ä"îã ñ"éä íéàéöåîå
÷éúòã é"äðá íéùáìúîå íéãøåéå ÷éúòì íéçåîä íéëùîðå
245
íäî êéùîäìå ÷éúòã é"äðã ã"áç âååæì ïéåëéå
ääåéääéà
ú"âçã ã"áçì à"æã äîëçã á"åç úåôéè úøàä
à"àã
êéùîäì ïéåëéå à"àã ú"âçã ã"áçä âååæì ïéåëéå
ääåéääéà
øåà íò úáøåòî äîëçã á"åçã íéçåîä úåôéè
ïåéìòä ìæîì à"àã úåéðåöéçå úåéîéðô

_________________________________________
 242עי' שעה"כ כד ע"ב וז"ל :ודע כי הנה ע"י תפלתינו ומצות שאנו מקיימים לקרא קריאת שמע
יש כח ותוספת גבורה ברחל לעלות עד מקום ז"א דאצילות מן המקום אשר היא עומדת בו עתה,
שהוא בהיכל אהבה דבריאה עד ז"א דאצילות .ואח"כ עולים שניהם יחד עד או"א להעלות להם
מ"ן .וכו' והנה בזמן הגלות אין כח ברחל לעלות כיון שהיא למטה בהיכל אהבה של עולם הבריאה
כנז' ,ולכן אנו צריכין למסור נפשינו על קדוש השם באות ד' דאחד ,וצריך לכוין ולקבל עליו ד'
מיתות ב"ד סקילה שרפה הרג וחנק מן ד' אותיות אדני .ועיי"ש עוד :יש קצת תיקון במה שנמסור
נפשינו על קדוש השם בכל לב ,כי ע"י כן אפילו אין בנו שום מע"ט והרשענו עד להפליא ,הנה ע"י
מסירת נפשינו להריגה מתכפרים עונותינו כולם ,ויש בנו יכולת לעלות עד אימא עלאה וכו' וז"ס
על קדוש השם שהיא אימא אשר למעלה על ז"א הנק' ה'.
 243עי' שעה"כ כא ע"א וז"ל :צריך לכוין במלת "אחד" לשלב שם הויה בשם אהיה ביחד ,אשר
הוא סוד חיבור או"א ,ושאח"כ תכוין בהויה דיודי"ן דע"ב אשר היא סוד טיפת הזרע היוצא מאבא
לאימא ,אשר בה כלולים המוחין דז"א ביחד באותה ההויה.
עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל ואז ]אחרי עליית הזו"ן למעלה[ יכוין שאז מזדווגים או"א ודעת ואז
יורד השפע ההוא למטה בת"ת ומל'@?.
עי' שעה"כ כד ע,ג וז"ל] :ע"כ היתה עליית מ"ן וכעת הוא[ ועתה נבאר ענין הזווג במלת אחד.
הנה אחר שכונת להעלות המ"ן אל אימא עלאה ,תכוין לחבר יחד או"א ,ותכוין בסוד יהוה אהיה,
יהוה באבא ואהיה באימא ,ותכוין לשלבם ביחד כזה יאההויה"ה ,ועי"כ מזדווגים ונעשים אחד.
אח"כ תכוין בסוד הורדת טפת הזווג מן אבא אל אימא ,ושהטיפה ההיא היא הויה א' ביודין דע"ב
כנודע ,כי הויה דיודין הוא באבא ,ולכן גם הטיפה הנמשכת ממנו היא דיודין .וכח זה נמשך אליו מן
א"א כנז"ל .והנה עדיין הטפה הזו ברדתה ממוח אבא ,אין בה ציור ,והיא בסוד כללות אחד ,ולכן
תכוין כי אח"כ ברדתה תוך מעוי דאימא אז היא מקבלת הציור ומצטיירת ,ונעשים ממנה ד' מוחין
אל ז"א ,שהם חו"ב ודעת כלול מתרוייהו וה"ס חו"ג ,ותכוין כי ד' מוחין אלו ה"ס ד' אותיות דהויה
דיודין הנז' ,כי מן אות יו"ד נעשית מוח חכמה ,ומן אות ה"י נעשה מוח בינה ,ומן אות וי"ו נעשה
מוח החסד ,ומן אות ה"י אחרונה נעשית מוח גבורה .והנה עתה אשר הם מוחים גמורים יש להם
ארבע שמות גמורים.
 244עי' לעיל הערה  115וזה המשך  -ואז תתחבר ותשלב ב' שמות של הויה ואהיה בזה האופן
יאההויה"ה?@.
 245זה בידים דא"א עי' שער כג פרק ו' וז"ל@@ :
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 246כל הטבלה הזאת היא המוחין דו"ק דגדלות המוזכר בשעה"כ ק"ש פרק ב' ריש דף יט ע"ד.
 247עד כאן הוא אורות ,ומכאן ואילך הם מוחין )נה"ש לג ע"ג(.
 248עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל@ :אח"כ תכוין להוריד מ"ד בסוד הויה דע"ב דיודין ,ואח"כ תכוין
להוריד מן הזווג הזה מוחין אל הז"א ,והם ד"פ יה"ו ,הראשון במילוי ע"ב והב' במילוי ס"ג והג'
במילוי מ"ה והד' במילוי ב"ן ותכוין כי ד' שמות יה"ו הנז' הם גי' מקו"ם שה"ס נ"ז ומ"ח וט"ל ומ"ב
והוא חשבון שם הויה בריבועו כזה שעולה מקום יפ"י ק' הפ"ה כ"ה ופ"ו ל"ו הפ"ה כ"ה סך הכל גי'
מקום.
ועי' שעה"כ כב ע"ב ז"ל :תכוין גם במלת אחד להמשיך מזווג או"א ד' מוחין לז"א שהם ארבע
יה"ו וד' אה"י כסדר מלוי עסמ"ב ,ותכוין כי ארבע יה"ו הנז' יוצאין מארבע יודין שיש בהויה דע"ב
דיודין דאריך וכו' אלו המוחין הם בחינת וכו' אור מקיף אל ז"א ,כי לא נכנסו המוחין במצחו.
עי' שעה"כ כד ע"ד וז"ל :בד' אותיות ההויה יש ד' הויות אחרות ,והם ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן
ומתחלקים באופן זה ,ע"ב באבא ,ס"ג באימא ,מ"ה בז"א ,ב"ן בנוקביה .והנה גם אלו הד' מוחין
דז"א הם עד"ז ,כי מוח חכמה כנגד אבא ,ומוח בינה כנגד אימא ,ומוח חסד כנגד ז"א ,ומוח גבורה
כנגד נוקביה .כנודע כי תרין עטרין חו"ג הם החסד לז"א והגבורה לנוקביה .ונמצא כי אלו הד'
מוחין הם ד' הויות עסמ"ב .אמנם להיותם מוחין מצד אימא אינם הויות גמורות כל אחד מד'
אותיות ,אבל הם כל הויה משלשה אותיות בסוד יה"ו כנודע ,כי יה"ו הוא בבינה שהיא בגי' אהיה,
וגם כל אהיה הוא בבינה ,ולכן תכוין כי ד' מוחין אלו הם ד' שמות יה"ו במלוין כסדר ,ע"ב ס"ג מ"ה
ב"ן.
ועי' לקמן הערה .134
 249עי' ליעל הערה .Error! Bookmark not defined.
 250עי' ליעל הערה .Error! Bookmark not defined.
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 251עד כאן הוא אורות ,ומכאן ואילך הם מוחין )נה"ש לג ע"ג(.
 252עי' שעה"כ כב ע"א וז"ל@ :אח"כ תכוין להוריד מ"ד בסוד הויה דע"ב דיודין ,ואח"כ תכוין
להוריד מן הזווג הזה מוחין אל הז"א ,והם ד"פ יה"ו ,הראשון במילוי ע"ב והב' במילוי ס"ג והג'
במילוי מ"ה והד' במילוי ב"ן ותכוין כי ד' שמות יה"ו הנז' הם גי' מקו"ם שה"ס נ"ז ומ"ח וט"ל ומ"ב
והוא חשבון שם הויה בריבועו כזה שעולה מקום יפ"י ק' הפ"ה כ"ה ופ"ו ל"ו הפ"ה כ"ה סך הכל גי'
מקום.
ועי' שעה"כ כב ע"ב ז"ל :תכוין גם במלת אחד להמשיך מזווג או"א ד' מוחין לז"א שהם ארבע
יה"ו וד' אה"י כסדר מלוי עסמ"ב ,ותכוין כי ארבע יה"ו הנז' יוצאין מארבע יודין שיש בהויה דע"ב
דיודין דאריך וכו' אלו המוחין הם בחינת וכו' אור מקיף אל ז"א ,כי לא נכנסו המוחין במצחו.
עי' שעה"כ כד ע"ד וז"ל :בד' אותיות ההויה יש ד' הויות אחרות ,והם ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן
ומתחלקים באופן זה ,ע"ב באבא ,ס"ג באימא ,מ"ה בז"א ,ב"ן בנוקביה .והנה גם אלו הד' מוחין
דז"א הם עד"ז ,כי מוח חכמה כנגד אבא ,ומוח בינה כנגד אימא ,ומוח חסד כנגד ז"א ,ומוח גבורה
כנגד נוקביה .כנודע כי תרין עטרין חו"ג הם החסד לז"א והגבורה לנוקביה .ונמצא כי אלו הד'
מוחין הם ד' הויות עסמ"ב .אמנם להיותם מוחין מצד אימא אינם הויות גמורות כל אחד מד'
אותיות ,אבל הם כל הויה משלשה אותיות בסוד יה"ו כנודע ,כי יה"ו הוא בבינה שהיא בגי' אהיה,
וגם כל אהיה הוא בבינה ,ולכן תכוין כי ד' מוחין אלו הם ד' שמות יה"ו במלוין כסדר ,ע"ב ס"ג מ"ה
ב"ן.
ועי' לקמן הערה .134
 253עי' ליעל הערה .Error! Bookmark not defined.
 254עי' ליעל הערה .Error! Bookmark not defined.
 255עי' שעה"כ ה ע"ב וז"ל :בז"א יש מוחין מצד אבא ומוחין מצד אימא וכו' ,והנה המוחין
דאבא נק' חכמה ובינ' חסד וגבורה וכן המוחין של אימא נק' ג"כ כך ומהם נמשכים המוחין דז"א
וכו' האמנם יש חילוק בין המוחין דאבא למוחין דאימא ,כי מוחין דאבא הם כולם בחי' שמות של
הויות במילוים ,ודאימא הם שמות דאהי"ה במילוים .וכו' עוד יש חילוק בין חכמה דאבא לבינה
דאבא עצמו ,והוא כי אמת הוא ששניהם הם הויות וכנז' ,לפי שלעולם באבא הכל הוא בחי' הויות,
אבל ההפרש הוא כי חכמה דאבא הוא הוי"ה בד' אותיות ,אבל בינה דאבא היא הוי"ה בג' אותיות
לבד ,והם יה"ו לפי שאע"פ שהוא בחי' אבא עכ"ז היא בינה שבו ,ולכן אין בה רק ג' אותיות יה"ו
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_________________________________________
 נמצא כי להיותה מצד אבא. אלא שאינה רק הוי"ה העולה בגי' אהי"ה,להורות כי היא בגימ' אהי"ה
@.' ולהיותה מצד בינה היא יה"ו העולה כמנין אהיה כנז,היא הוי"ה
 אבל החסדים והגבורות בין אותם דאבא ובין של: עי' שעה"כ ה ע"ג וז"ל,134  כהמשך הערה256
'אימא הם בחי' אחרת והוא שמות אהו"ה הנרמז בפ' א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ כנז' בזוהר בפ
 והחילוק שיש בין אבא לאימא הוא כי אבא הוא שם אהו"ה בין בחסדי' בין,בראשית בכת"י
' אבל החסדים והגבורות דאימא הם ג,בגבורות ואין הפרש ביניהם אלא במציאות מילוי השם
.אותיות אה"ו לבד
 וחכמה ובינה שבאימא הם על דרך הנז' כי שתיהן: עי' שעה"כ ה ע"ג וז"ל,134  כהמשך הערה257
. ובינה דאימא היא אה"י,בחי' אהי"ה אלא שחכמה דאימא היא אהיה
 בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אנו ממשיכין המוחין אל: עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל258
. "ברוך שם כבוד" חב"ד: וזה סדרן,המלכות
 והענין הוא כי. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד תכוין להוריד המוחין של לאה:וז"ל כב ע"א
 והד' אלפין, והוא כי המוחין הם ד' שמות אהיה,הכתר דלאה אינו נעשה רק אחר ביאת המוחין
.אשר בהם מתעלים ועולים על המוחין ונעשין כתר שלה
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_________________________________________
וז"ל :כב ע"ב :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד .תכוין לב' בחי' ,האחת היא לעשות
התפשטות כל הפרצוף לאה מאחורי ז"א מחציו ולמעלה ,והשנית לתת בחי' מוחין בלבד לרחל
באחורי ז"א מחציו ולמטה.
עי' שעה"כ כה ע"ב ז"ל :ברוך שם כבוד ,אחר שנתבאר כי בד' דאחד תכוין אל בחי' הכתר דלאה,
תכוין עתה בד' מוחין דלאה עצמן אעפ"י שאינם אלא בסוד הארת עור בלבד כנ"ל .וכבר נתבאר
בזוהר )&( כי ברוך רומז אל החכמה ,ושם אל הבינה ,וכבוד לחו"ג ,והוא עצמו הד' מוחין עצמם
שאמרנו ,יען כי דעת כלול מחו"ג.
 259ז"ל כב ע"ב :ברוך ,חכמת לאה ,והוא אהיה דיודי"ן ,שם בינת לאה ,והוא ג"כ אהיה דיודי"ן
 260ז"ל כב ע"ב :כבוד ,דעת לאה כלול מחו"ג ,והיא אהיה דאלפי"ן ואהיה דההי"ן.
עי' שעה"כ כה ע"ב וז"ל :תכוין כי ג' תיבות אלו עולים בגי' ת"ר ,והוא כי ד' שמות אהיה ,ב'
הראשונים במלוי יודין ,והג' באלפין ,והד' בההין ,הם בגי' תרי"ו .והנה בד' דאחד רמזנו אל הכתר
שלה ,אל מספר הי"ו ,לפי שהיא ד' רבתי ,והיא בגי' ד"פ ד' ,נשארו ת"ר לד' מוחין שלה.
 261עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל" :מלכותו" כתר גלגלתא דרישא דילה ]דלאה[ .ועי' כב ע"א וז"ל:
ובמלת מלכותו תכוין מלכות ו' ,שהיא לאה הנקרא מלכות ז"א הנקרא ו'.
וז"ל כב ע"ב :מלכותו ,יכוין להמשיך ד' אלפין מן ד' אהיה הנז"ל לעשות ד' מוחין ברחל הנקרא
מלכות .גם יכוין להמשיך לה עשרה אהיה פשוטים שהם בגימ' ציק"י שהם לבושי של ה"ח וה"ג
כנודע ,כי עתה לא יש לרחל רק אלו הלבושים עד אח"כ בעמידה ,שלוקחת גם המוחין שבתוכם
וימשיכם לשם אלקים שבה מלא ביודי"ן ,אשר השם הזה במילואו ומילוי השם והכללות עולה הכל
בגימ' קדרה .וז"ס מ"ש רז"ל )&( משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרה ,והביאו לה בחשאי.
וז"ל סוף כב ע"ב :במלת "מלכותו" תכוין אל רחל שהיא מלכות ו' רומז אל הז"א ,כי רחל היא
הנוק' העיקרית כנודע .ולזה רמזו רז"ל )&( לבת מלך שהריחה ציקי קדרה ,כנודע כי לאה היא דמיון
אימא עלאה דאתכסיא ,אבל רחל היא בת ממש .ואומרו שהריחה כדמיון המריח מרחוק ,כי
המוחין הנז' נתעלמו ממנה ,כי הרי לז"א עצמו אינם אלא בסוד אור מקיף נעלם ,ולכן הצדיקים
הנק' עבדיה ע"י שמסרו נפשם על קדוש ה' במלת אחד כנז' )&( ,יכלו להמשיך אליה הארה בעלמא
בחשאי אל המוחין שלה ולא מוחין ממש .וזה נרמז במלת בחשאי ,ולכן בתיבת מלכותו צריך
להשפיל ראשו מלמעלה למטה להורות שממשיך ומוריד הארה הנז' למטה עד רחל כנז'.
עי' שעה"כ כה ע"ב וז"ל :גם תכוין עתה ברחל שגם היא נוק' דז"א והיא מלכות האמיתי שהיא
הספי' העשירי' שבאצילות ,והענין יובן במש"ל כי אעפ"י שעלתה רחל בסוד מ"ן ,אין בה כח עתה
לקבל המוחין שלה עד ברכת אבות כנ"ל .אמנם עכ"ז מוכרח הוא שיורדת לה עתה איזה הארה מן
הזווג הזה של אלו המוחין ,אשר באצילות עד היכל אהבה שבבריאה אשר היא עומדת שם ,וזו
ההארה קראוה רז"ל )&( בלשון ציקי קדרה שהביאו לה עבדיה בחשאי ,וה"ס י"פ שם אהיה שהוא
בגי' ציקי .והענין הוא כי כבר נכנסו המוחין בז"א ונכנם בו סוד הדעת הנכלל מן הה"ח וה"ג ,רק
שהיו מבחי' התפשטותם בו"ק ,כי הג"ר לא נכנסו עד ברכת אבות כנ"ל .וכבר ידעת כי אלו ה"ח
וה"ג כשנכנסים להתלבש ביסוד דאימא הנק' אהיה כנודע ,כי כל אהיה הוא באימא ,ואז הם
לוקחים משם עמהם הארת י"פ אהיה ,וכשיוצאים ומתפשטים למטה אע"פ שכבר נגמר יסוד
הבינה במקום החזה דז"א ,עכ"ז אותם ההארות הם יורדות ומתפשטות עם החו"ג.
והנה עתה רחל אינה יכולה לקבל הארה מן החו"ג עצמן רק מן העשר לבושים שלהם ,שהם י"פ
אהיה ,שהם בגי' ציקי קדרה ,ואלו ההארות הם שמביאים לה ישראל עבדיה בחשאי למטה ,עד
היכל אהבה שבבריאה ע"י תפילתם ,וזווגם בחשאי הוא כדי שלא יתאחזו בהם החיצונים ,יען לא
נגמר פרצופה .ובהיותה בבחי' נקודה חסירה התיקון ,יוכלו החיצונים להתאחז בה ,וע"כ הביאו לה
בחשאי כנ"ל.
 262עי' שעה"כ כב ע"א :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד תכוין להוריד המוחין של לאה.
'àå ï"éãåéã 'á ä"éäà 'ãã ä"éä 'ã íäù úåøåà á"÷òä úéøàùå
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_________________________________________
והענין הוא כי הכתר דלאה אינו נעשה רק אחר ביאת המוחין ,והוא כי המוחין הם ד' שמות אהיה,
והד' אלפין אשר בהם מתעלים ועולים על המוחין ונעשין כתר שלה .והנה ד' אלפין במלואם עולים
תמ"ד ,וה"ס עולת תמיד.
עי' שעה"כ כה ע"ב וז"ל :תכוין לעשות הכתר דלאה כתיקונה ,ותכוין כי מלכותו היא נוקבא
דז"א הנקרא מלכות כנודע ,ותכוין לנעוץ סופו בתחילתו ,כי עתה נעשה כתר מלכות בראשה ,והם
ד' אלפין מן ד' אהיה אשר לקחתם@ פשוטים בד' דאחד ,ועתה במלת מלכותו הם מתמלאין ,ואז
הם בגי' תמ"ד.
ועי' שם ז"ל :והנה ענין המוחין שלה הם מה שנשאר מד' שמות אהיה הממולאים כנ"ל ,כי
אחרי אשר לקחה לאה הד' אלפין מהם במלויים ,שהם עולים בגי' מדת ,נשאר בחי' עק"ב אורות
לרחל ,לפי שהד' אהיה במלוייהם כנ"ל הם בגי' תרי"ו ,וכשתסיר מהם מד"ת אורות ללאה ישארו
עק"ב אורות לרחל .ואלו העק"ב הם מתפשטים בכל קומת רחל כנודע ,כי רחל נק' יראת ה' )&(,
דכתיב )&( עקב ענוה יראת ה' .ונמצא כי רחל הנקרא יראת ה' היא עקב אל לאה הנק' ענוה,
כמבואר אצלינו בשער הפסוקים ,בפסוק )&( ותגנוב רחל כו' ע"ש .ונמצא כי במלת מלכותו תכוין
לב' כוונות :הא' ,הוא להמשיך כתר אל לאה .וגם תכוין אחר ,כוונה זו אל עק"ב אורות הנמשכין
אל רחל ,וכ"ז הם הכנה בלבד עד ברכת אבות ,אבל מה שנמשך עתה ממש אליה הם עשרה אהיה
הנקרא ציק"י קדר"ה.
 263עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל" :לעולם" הם ו"ק דידה .ועי' כב ע"א וז"ל :לעולם ה"ס ו"ק שלה,
אשר כבר ידעת כי ו' תחתונות שלה ה"ס שם ס"ג .והנה במלואו ורבועו עולה קס"ו ,ועם עשר
אותיות הרי קע"ו כמנין לעולם.
וז"ל כב ע"ב :בתיבת לעול"ם תכוין לעשות כתר אל לאה והוא מאחוריים מלאין מהויה דס"ג
העולה קס"ו ,ועם י' אותיות רבוע הרי קע"ו כמנין לעול"ם.
וז"ל כה ע"ג :כאן תחזור לכוין להשלים פרצוף לאה ,והם ז"ת שלה ,כי כבר נעשה הכתר שלה
דרך כלל במלת ד' דאחד ,והמוחין שלה נעשו בברוך שם כבוד ,ובמלת מלכותו נעשה הכתר שלה
לגמרי ,ומשם נשארו עק"ב אורות לרחל .ועתה במלת לעולם נעשים ז"ת אל לאה הנק' עולם.
ותכוין להמשיך בהם סוד הויה דס"ג דאימא בבחי' אחוריים שלה ,לפי שבחי' הפנים שלה לוקח
אותם ז"א ,ואחוריים לוקחתם לאה ,והנה הם בגי' קס"ו ועם י' אותיותיה בגי' קע"ו כמנין לעולם,
ואלו נמשכין בו"ק שלה.
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 264עי' שעה"כ כא ע"ד וז"ל" :ועד" מלכות העשירית שבה .ועי' כב ע" Tוז"ל :ועד הוא בחי'
היסוד שלה המתחברת עם המלכות שבה .והנה בשם ס"ג הנז' העולה ברבועו ובמלואו קס"ו יש בו
ח' יודי"ן ,ותכוין כי ו' יודי"ן הראשונים של שם הם עד הת"ת שלה ,וזהו ו' של ועד ,והיו"ד
השביעית ביסוד שלה ,ושם כלולים כל הז' יודין שהם בגי' ע' של ועד ,והיו"ד הח' במל' שלה} .לא
הבאתי הענין של תמד בדף כא ע"ד וכב ע"א{
וז"ל כב ע"ב :וע"ד ,בגי' פ' ,כמנין ח' יודי"ן שיש באחורי הויה הנז' ,וח' יודי"ן אלו הם
התפשטות שאר פרצוף לאה.
וז"ל כב ע"ג :גם באות ד' של ועד יכוין לגמור פרצוף רחל בפרטות כמו בלאה ממש כי עד עתה
כל הכונ' היתה בלאה כנז' ולכן גם בד' זו של "ועד" יכוין להמשיך ברחל בסוד אור מקיף.
עיי"ש כה ע"ג וז"ל :ועד כאן תכון להמשיך המל' של לאה ,וזהו "ועד" ,דתמן ויעודא דכלא כנז'
בזוהר )&( ,ר"ל מקום בית ועד וכניסת כל האורות ,ולכן נגמר ומסתיים ג"כ היחוד בד' של ועד
כנגד המלכות )של( רחל שנק' ד' ,כי היא דלה ועניה ,אספקלריא דלא נהרא מגרמא .ובמ"א ביארתי
יותר באורך כוונת לעולם ועד וע"ש .גם תכוין כי מלת ועד רומזת אל לאה בסיומא שהוא במל'
שבה כנז' ,אשר שם הוא התחלת פרצוף רחל ,ולכן עתה אנו מכוונים במלת ועד לתקן ג"כ כתר
דרחל ולהכינו מעתה.
ועיי"ש עוד :נודע בפ' עקב ענוה יראת ה' ,כי כתר דרחל הם העקביים של רגלי לאה ,וע"כ אנו
מוכרחי' לתקן מעתה כתר דרחל ,לפי שעדיין לא נגמרו ליתקן עקבי הרגלים של לאה ,אבל שאר
הפרצוף של רחל איננו נזכר עתה כלל .והנה כתר דרחל נרמז במלת "ועד" ,והענין הוא כי אחר
אשר במלת "מלכותו" ,נרמז דרך כללות להכין ולהניח שם עק"ב אורות לצורך רחל ,שהם ג'
אותיות אחרונות שבכל שם אהיה מן הד' אהיה הנז' ,אשר הם בגי' עק"ב כנ"ל ,והנה כל עקב
האורות מתפשטים בכל קומת פרצוף רחל כדוגמת ד' אלפין העולים מד"ת ,אשר הם כללות כל
פרצוף לאה מראשה עד סופה ,אבל הכתר שלה איננו רק הד' אלפין פשוטות ,אבל המלויים הם
בשאר פרצוף ,אלא שלהיות כי הכתר כולל הי"ס שלמטה ממנו לכן אמרנו כי הכתר שלה נרמז
במלת מלכותו בסוד מד"ת ,אבל עיקרו של דבר אינו אלא שהד' אלפין פשוטות הם בכתר של לאה
הנרמז בד' דאחד ,והמלויים שלהם הם בשאר פרצוף .וכן הענין ברחל כי ד"פ הי"ה הנשארים מן
לאה בכל שם אהיה ,ונמצאים ד"פ הי"ה בפשוטם הם בגי' "ועד" ,והם בחי' הכתר דרחל .אבל
במלוים בגי' עק"ב ,והם מתפשטים בכל פרצוף רחל הנז' ,והרי כי גם במלת "ועד" ,נרמזו בה לאה
ורחל .והענין הוא שרומז ברחל שהיא שם אדני ,ואם תחבר עמהם י"ו אורות שלוקחת כתר לאה
כנ"ל בד' דאחד הרי הם בגי' ועד.
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