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 2שרשם של הל"ב נתיבות החכמה הוא בפה דא"ק שהוא עקודים )פת"ש עקודים יט( ,ועי'
לקמן ד"ה פליאות שכל השם נתיבות שייך רק בחכמה )אבא( אבל בשרשם הם בהעלם.
עי' פת"ש )בית נתיבות צמצום ד'( נתיבות החכמה הם כמנין ל"ב ,שבלב עיקר מקום עבודת
האדם וז"ל ,כל שלמות האדם וכל צורך עבודתו והגיעו לתכלית כוונת רצונו ית׳ ,הכל תלוי בלב,
ולכן נקרא לב ,שרומז לכלל הנבראים שנבראו בל״ב נתיבות חכמה שהם כ״ב אותיות ועשר
נקודות שהם בחי' גוף ונפש שלהם והם כלל כל אותיות התורה ,שבתורה נברא כל העולם ,כמ"ש
בספר יצירה )פ"ב מ"ו( כ״ב חפצים בגוף אחד ,וכלל כל הספר יצירה הולך על ענין זה של כ"ב
אותיות וי׳ נקודות ,והם כתב שבלוחות הלב ,עכ"ל.
 3עי' לקמן ד ע"א שהכ"ב מילים כאן הם כינויים לל"ב נתיבות )עם י"ס שבסוף הספר( .ול"נ
שכאן הנתיבות שהם מרומזים בשמות אלה הם הל"ב פרטים שבמו"ס עצמו שנעלמים ,והם
שורש לעצם הנתיבות שבחכמה .ועצם הנחקק הם הכ"ב אותיות?.
ודע עוד כי ע"ד שהם עשר הויו"ת ,שהם הי"ס דהרוח ,והם בניקוד הר"ת של הפסוקים דעשר
אלהי"ם הנז' ,הנה עד"ז ישנם ג"כ עוד כ"ב הויו"ת ,והם ל"ב הויו"ת שהם הל"ב נתיבות חכמה,
וכמ"ש במבו"ש )ש"ה ח"ב ספ"ו( שהל"ב נתיבות חכמה הם כולם שמות דהויו"ת )ביאורים ח"א
סט ע"ב(.
 4ובהגהת הרמ"ש  -כי תחילת הכל היה הצמצום בסוד עגול ,לכן אמר בל"ב שהוא במספר
הקו הסובב לאלכסון עשר היינו רוחב העיגול נקרא אלכסון .וכל שיש ברחבו עשר יש בהיקפו
ל"ב כמ"ש הרמב"ם ,עכ"ל.
יוצא אם כן שסוד שורש הבחינות של י' ול"ב הוא בעולם דקו וצמצום] ,כלומר העולם
הקודם לגילוי א"ק ,עי' דבריו כללים ח"א יג ע"א וביאורים ח"א כט ע"ד[ )הקדו"ש לה ע"א(.
ועומק הענין של י' ול"ב שהם בחי' הקו והצמצום הוא ,כי הצמצום היה בסוד עשר ,שהוא
במלכות דא"ס ,והיה הצמצום בסוד י' דאדנ"י ,י' זעירא חכמה זעירא ,ושטחו בהקיפו הוא ל"ב,
והקו הנמשך בצמצום וכולל אותו ונתגלה הצמצום על ידי הקו ,ובזה נבראו הכל והוא הל"ב
נתיבות חכמה שהוא חכמה זעירא אשר במלכות דא"ס ונתגלה ע"י הקו ,ולכן הוא ל"ב .והוא
הל"ב אלקים ]דמע"ב[ דבצמצום שהוא דין ,והם נתגלו והאירו על ידי הקו שהוא חסד ונעשה
הכל על ידי הקו ]על אף שהקו צריך להיות הי' והצמצום הל"ב אבל הרי הצמצום היה ביסוד
דמלכות דא"ס )עי' ביאורים ח"א ו ע"ב ,ומאיר העץ שער א' ענף ב'( ,וזה האות י' שבו מדברים,
והקיפו כלומר יציאתו לפועל הוא ל"ב של כאן אבל שרשם הוא י' ,והקו היא פועל יוצא ותולדה
של הל"ב ,ולכן מכונה בלש"ו שהוא ל"ב[ ,והם ג"כ סוד נחש בריח ונחש עקלתון )עי' &( ,ועיקר
הגילוי הוא רק על ידי הנחש בריח )עי' לקמן הערה .(10
וזהו ג"כ ענין הי' מאמרות והכ"ב אותיות כי הי' מאמרות הוא סוד העשר שאמרנו שהוא הי'
זעירא והנזכר ,והכ"ב אותיות הוא נעשה על ידי הקו שחקק בצמצום ומזה נעשה כל הכ"ב
אותיות ,נמצא כי העשר נעשה על ידי הצמצום ]דהיינו הוא תולדה של עולם העליון[ והכ"ב
נעשה על ידי הקו ]כפועל יוצא מהקו[ ,והי' כ"ב הם אמ"ר וק"ב שהי' מאמרות הם האור מים
רקיע ,והכ"ב אותיות הם הק' ברכות )ביאורים ח"א נח ע"ד(.
 5כלומר הל"ב נתיבות ,עי' לקמן אופן ה' )ה ע"א( שמעמיד כולם בשדרה בפרטות ,ובמוח
בכללות ,ועי' לקמן בהמשך העמוד )ד"ה פליאות( וז"ל והן כאן בכתר מופלא בתכלית ההעלם,
ומהחכמה מתחילין להתפרש ובגופא להתחלק ,עכ"ל.
 6אמנם עי' רע"מ פנחס רנה ע"ב שהז' כפולות בחוט השדרה ,וצ"ע אם יש מקום להעמיד
הג"ר במוח כאן .הספק ברור?
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 7עי' אד"ר קלא ע"ב וז"ל ע"ד אינון אריכי למיתי תועלתא לכלא מאי לכלא ,למיעל על חוטא
דשדרה דמתשקיין מן מוחא ,עכ"ל] .תרגום [ :ועי' תיקו"ז יט ע"א שהשדרה שקיא דכל גופא.
 8ז"ל :נתיבות רבות אשר בהם ישולח כח ההרגש והשכל לכל אבר הראוי לו ,ודע כי לא ימצא
שום הרגש ורצון זולת הנתיבות ההם.
 9דהיינו עד כאן דיבר על הל"ב נתיבות איפה הם מופיעים בפרצוף אדם ,וכאן מדבר על
מקומם במערכת הספירות מפרצוף לפרצוף.
 10עי' ב"ע לח ע"א וז"ל ,בחכמה דז"א יש ל"ב נתיבות והם מאירים על ידי הארת מו"ס
שמאיר בהם על ידי השערות ]הגר"א כאן מכניס חכמה דאצילות בין מו"ס לחכמה דז"א[ ,שכל
הל"ב נתיבות כלולים במו"ס בהעלם בציור אות א' כזה  ,שהם שורש הל"ב נתיבות שבחכמה,
ולכן אמרו בס"י בל"ב נתיבות פליאות חכמה וכו' ,ור"ל שהם מפליאות חכמה העליונה דע"ק,
שעליו נאמר )חגיגה יג ע"א( במופלא ממך וכו' ,ס"י מתחיל ממו"ס שהוא שירותא דאצילות וכן
התורה מתחיל בראשית ות"י בחוכמא ולכן הם סוד ל"ב אלקים דעובדא דבראשית ונק' אלקים
ע"ש גבורה הנכלל במו"ס בוצד"ק ,עכ"ל.
ע' פת"ש א"א ח וז"ל ,או"א שתחילת יציאתם מחו"ב דא"א ,שם נשרשים כחדא ,ולכן שם
נכללים חו"ב זה בזה ואוירא ומו"ס שניהם כלולים זה בזה ,ונמצא שגם מו"ס נקרא ע"ש חכמה,
אך מ"מ בבחינת התפשטותם למטה אז מתחלקים לב' פרצופים ,ואבא מקבל מאוירא ה' חסדים
בסוד אוירא דכיא ,ואימא ה' גבורות ממו"ס בוצד"ק דגנוז שם ,ששם סוד גבורה דעתיק ,ונמצא
שנוכל לכנות מו"ס בבחינת בינה ע"ש שאימא שורשה משם ,אבל מ"מ ,בא"א הוא בשם חכמה
והאוירא ומו"ס נכללים כא'.
עי' לש"ו ביאורים ח"ב עה ע"ג ז"ל :המ"ס הנה יש בה ג' בחי' :כי בערך שכל הג' רישין כלולים
בה והיא כללות כולם הנה היא בסוד א' ,אל"ף פל"א ,כתרא עלאה .אבל בבחינתה גופה ,הנה היא
בסוד י' ,כי היא חכמה קדומה ,חכמתא סתימאה .אך בפרטות הג' רישין ,הנה היא בסוד בינה ,כי
הג' רישין הם כח"ב דא"א כנודע ,והיא בסוד ה'
 11עי' לקמן ד"ה פליאות ,שזה פרצוף אבא.
עי' בהגר"א בסד"צ א ע"א ד"ה ספרא וז"ל כל האצילות נקרא ע"ש יו"ד שבשם שהיא חכמה,
וכמ"ש בע"ח דעל ידי התלבשות א"ס בחכמה האציל כל האצילות ומתלבש בהן ,וכן ראשית
הגילוי הוא מחכמה כמ"ש בא"ז )רפט ע"ב( אתר דשירותא אשתכח כו' הוא נהירו דחכמתא,
עכ"ל ,אם כן מובן איך החכמה כולל הכל.
 12ע' תיקו"ז כז ע"ב ,ע' לקמן הערה  ,82ועי' גר"א בתיקו"ז מד ע"גדאיהו ל"ב שמשמע שזה
בחי' חכמה שבבינה.
כאן רואים הל"ב נתיבות בשמות.
ועי' בהגר"א בהק' האד"ר וז"ל בשם אלקים נברא העולם ,כמ"ש בראשית ברא אלקים ,וכל
מע"ב ,כי כל העולמות תחת אצילות הן אלקים ,והיא ]מלכות דאצילות[ מתעלמת בתוכם נקראת
ג"כ אלקים ,עכ"ל.
 13עי' לקמן הערה .614
 14גבורה דעתיק מתלבש במו"ס )עי' בהגר"א בסד"צ ד ע"א והענין( בתור שהמו"ס היא בינה
דא"א ולא חכמה דא"א .ואם קשה שכאן משייך את המו"ס לחכמה ושם לבינה עי' ב"ע לג ע"א
שהחו"ב הם תרין רעין דלא מתפרשין ,דהיינו על אף שמו"ס באמת הבינה דא"א אבל כל
התגלותו היא ביחד עם הזיווג של אבא דא"א ולכן אפשר לקרותו בינה וגם חכמה ,ועי' פת"ש
הובא לעיל הערה .10
כל פעולה בא על ידי התעוררות ,וכל התעוררות היא העתקה כח מכח ,ופירוד וריבוי ,וזה רק
שייך מהגבורות ,ולכן נברא העולם בל"ב שמות אלקים ,שהחסד תכונתו להתייחד ונייח ושקט
ומתעצם בכולו ,ולכן נקרא חסד פשוט .אבל על ידי גבורות לבד אי אפשר בגלל שאין מעצור
לרוחם ,ואי אפשר שיצא מהם מציאות מסודר ולא שייך בהם קיום ,אלא רק על ידי שיתוף אור
החסד .ובאמת שורש כל המציאות היא מאור החסד כי גם מציאות דאור הגבורה על ידי האור
החסד .שבגבורות יש ב' תכונות שכאשר היא לבד היא כח ההסתר לגמרי והיא חושך ,וכאשר
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18

) ù"îë - úåáéúðישעיה מג טז( àåäù íéîá ïä ïø÷éòå ,äáéúð íéæò íéîáå
íéîòô 'á ïäù úåéúåà á"ë åáù éôìå ,19÷éúòã äøåáâ æåðâ åáù íéæò íéî àø÷ðå ,äîëç
) à"ìøלקמן דף כו ע"א( ) 'á ÷øô ïî÷ì áåúëù äîëמשנה ד'( ïéðîá ïäå ,20á"éúð ïéðî ïäå
.21òåãéë ä"éäà íéàø÷ð ïàëáù éôì ä"éäà íéîòô á"ë
22

åøîà ïëå ,24òåãéë àìô àø÷ð àåäå 23øúëá åéùëò øáãîù éôì - úåàéìô
27
)חגיגה יג ע"א( äîëçäîå ,íìòää úéìëúá àìôåî 26øúëá ïàë 25ïäå ,êîî àìôåîá

נמשך איזה הארה מאור החסד הוא מתלהט ומאיר לאין חקר אבל כאשר החו"ג לבד הם נעלמים
החסד שהוא מסתתר בתוך עצמו ,והגבורה בגלל שהיא מסתיר עצמו מזולתו )דע"ה ח"א ו ע"ד(
ל"ב שמות אלקים הם מקבילים לל"ב נתיבות שבחכמה אבל של חכמה נעלמים )ביאורים
ח"א סב ע"ג(.
 15מו"ס – דע"ה ח"א יא ע"א ,עי' בהגר"א בסד"צ כא ע"ב ד"ה וז"ש דנפיק ,וכן ליקוט שם,
שמשמע שבצוד"ק מתלבש בגבורה דעתיק ולא שהם זהים ממש ,ועי' מאיר הספרא.
 16הובא לשונו לקמן הערה .88
 17עי' לקמן משנה ט' י' וי"א רוח רוח מרוח ומים מרוח.
 18כלומר לאפוקי רוח עי' לקמן פ"א מי"א.
 19דהיינו במו"ס )עי' בהגר"א בסד"צ ד ע"א ד"ה והענין ,וכן ביאורים ח"א עד ע"ג( ,ועי' דע"ה
)ח"ב כא ע"ד( שעיקר פנימיות חכמה שהוא פרצוף אבא הוא בחי' נוק' כי בו גנוז גבורה דרדל"א
והוא בחכמה דא"א ,מו"ס ,וכן כל המציאות דחכמה אבא הוא מהבינה דהמ"ה ומחכמה דב"ן )עי'
ע"ח טנת"א פרק א'( שהם בחי' נוק' ,ולכך נקרא חכמה בלשון נקבה.
 20עי' פת"ש בית נתיבות א"א פתח מה ,וז"ל ,שם ]במו"ס[ הוא נתיב לא ידעו עיט )איוב כח ז(
שמשם שורש כל הרל"א שערים פנים ואחור )לקמן פ"ב מ"ד( בסוד נתי"ב ,כי כל האותיות אלו
של כל השערים הם כללות כל הנבראים ,שאז כל הל"ב אל"ף א' כך
כדלעיל הערה  ,10ועי'
לקמן הערה .50
 21עי' בהגר"א בסד"צ ד ע"ב ומחסד וז"ל ,על ג"ר אמר אהי"ה ,אנא זמין למהוי ,כמ"ש בזהר
)ח"ג יא ע"א( שאתגלה בז"ת.
 22עי' בהגר"א במשלי )ח ב( וז"ל ,יש ג' דרגין של חכמה כמו שכתוב בס"י )כאן( ל"ב נתיבות
פליאות חכמה :פליאות ,סוד הפלא ,ואמרו בס"י )פ"א מ"י( רוח מרוח חקק וחצב כ"ב אותיות
יסוד וכו' וזהו פליאות וזהו מה שאמרו בזהר )ח"ג ר"ג ע"ב( רישא וגיזעא ושבילא וכו' ,ג' חכמות
הן :א' ,החכמה הידוע לכל ,כמו יום שהכל יודעים צרכו .ב' ,חכמה נסתרת ואינה גלויה אלא
לחכמים ,כמו הלילה שלפי הנראה אין בו צורך וכו' .ג' ,חכמה הנעלמת מעין כל חי )עי' פת"ש
גדלות דז"א פתח ט שהג' היא בוצד"ק( עכ"ל.
 23שהמו"ס היא החכמה דא"א דאצילות וא"א כתר דאצילות )עי' הערה  14שלפעמים נקראת
בינה דא"א(.
עי' ב"ע ה ע"ב וז"ל ידוע שחיות המלכים ]קדמאין[ ותיקונם הכל תלייא במו"ס וכן מיתתם
תליא שם ששם מהקם ]עי' זהר ח"ב קטו ע"א מלשון הקם תקים עמו[ מלכין ומהעדי ]מלשון
הפסוק שמות לג ו ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב[ מלכין שכל הבירורים שם במחשבה
אתברירן ושם זריק ניצוצין לש"ך עיבר שהם סוד ל"ב נתיבות כלולים מי' והם דוגמת ל"ב שיניים
הטוחנים המאכל וממתיקים אותו שיהיה ראוי לאכילה כמו כן ע"י ל"ב נתיבות הכלולים במו"ס
אתברירו המאנין תבירין והאורות הראוים נעשו מהם פרצופים והסיגים נפרדו מהם למטה והוא
סוד א' של אמת שהחיה המלכים כמש"ל ?? ולכן נקראים ל"ב נתיבות פליאות חכמה )כאן ??
פ"א מ"א( בסוד פלא אלף כמ"ש והחכמה מאין תמצא והוא חכמה עילאה דע"ק שנק' אין וידוע
ג"כ שכל התיקונין של השערות דרישא ודיקנא דע"ק וז"ת גלגלתא כולם ממותרי מוחא סתימאה
נפקו ונמצא ששם תליין חיי ומותא שכ"ז שלא נתגלו התיקונים מתו המלכים ואחר שנתגלו אז
החיו וע"ז נאמר והחכמה תחיה בעליה ,עכ"ל.
 24עי' תיקו"ז יג ע"ב לית עדן אלא כתר עליון דאיהו מופלא ומכוסה ,ועי' תיקו"ז קל"ז ע"ב
וז"ל ,א' מן אבגית"ץ איהו כתר אמון מופלא ומכוסה ,ועי' גר"א שם וז"ל) ,דף קל"ח ע"א( אמון
מופלא ומכוסא הן בג' רישין דביה ,מ"ס הוא האמון דביה נעשה כל ,וכו' ומכוסה הוא אוירא
עלאה ,ומופלא הוא רישא עילאה לכל רישין ]רדל"א[ ואל"ף מורה על כולם ,עכ"ל.
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.30'åëå íéîáå ù"îë úåáéúð íéàø÷ð 29äîëçáå ,28÷ìçúäì àôåâáå ùøôúäì ïéìéçúî
,àúìâìåâã àøéåàá ïéîåúñ ïä íãàáå .31íéîá ïéùøôúîå ,çåøá íéîåúñ íìåòá ïäå
.ã"åéá ïéùøôúîå ,ã"åé ìù õå÷á íéîåúñ íùá ïäå .çåîá ïéùøôúîå
ïëå ,úåéúåàä ìë úøåö ìá÷ì ïëåîù ,32íìåâ àø÷ðù íùáù ã"åé àåä - äîëç
äîëçå .úéùò äîëçá íìåë (ãë ã÷ íéìäú) ù"îë ,íéàøáðä ìëì ïëåî àåä äîëçä
éôìå ,33íéèåùôä úåéúåà øùò íò â"ñ àåäù ,á"ò 'ãî éðùä á"ò ïéðîë í"ìâ àéøèîéâ
.íìåòä àøáð â"ñã ã"åéá 34åøîà ïëå ,â"ñ íùá àåäå ì"ðë ÷éúòã äøåáâ åáù
.36íéî àìá øáã ïéà ïëå ,35äøåö ìëì ïëåî àåä íéîä íìåòáå
,øáã ìë âéùäì ïëåî àåäå øáã ìë âéùäì åìëùáù äî àåä äîëçä íãàáå
äâùä øáãå øáã ìëá àåäå ,øáãä âéùäì êéà åìëùá øééöî àåäù äðéáá ùøôúîå
) úåãå÷ðá é"øéö àø÷ðä äðéáá àåä øåéöä êëéôìå ,åîöò éðôáת"ז קנא ע"א(,õ"î÷ øúëäå .
.ì"ðë éø"éö äðéáäå ,ì"ðë ïéçúôúî åáù ç"úô äîëçäå ,úåáéúð á"ìä íéîåúñ íùù
óåâá ë"çà èùôúî àåäå ,37øáãä úâùä àåä úòãáå ,ì"ðë íãàáå íìåòá ìëä àåä ïëå
íäå ,38òåãéë úòã éðéî 'á ïäå ,èùôúîä úòã {á"ò á} åøîà ïëìå ,øáãä ë"çà äùåòùë

אמנם עי' ביאורים ח"א כ ע"ד שמשנה הגרסא כאן ,שמכוסה למעלה ממופלא ,וע' ס"י יד ע"ג
שגורס כמו שכתוב בביאורים ,וכן בתז"ח ג ע"א ד"ה דעליה ,ועי' בהגר"א בס"י יא ע"ב מופלא על
א"א בסוד פלא ,ומכוסה עתיק שהוא מכוסה בא"א.
 25הנתיבות
 26דהיינו במו"ס עצמו ,שהוא פרט דא"א דאצילות.
 27דהיינו דאבא ,עי' לעיל ד"ה הן בספירות.
 28עי' לעיל הערה .7
 29שבכתר הם נעלמים ולא נקראים אפילו נתיבות ,ורק באבא נקראים נתיבות.
 30ישעיה מג טז  -ובמים עזים נתיבה ,ועי' בהגר"א בסד"צ ד ע"א והענין ז"ל ,הכל ]מו"ס[
משורש גבורה דעתיק שמתלבש בה ,ולכן נקראת חכמה מים עזים כמ"ש )ישעיה מג טז( ובמים
עזים נתיבה ,שהן ל"ב נתיבות ,עכ"ל.
 31רוח ומים עומדים ככתר וחכמה ,ועי' לעיל הערה  ,17עי' לקמן יא ע"ב ,לש מים מרוח.
 32עי' הראב"ד בהק' ב ע"ב ,וכן עי' ויקהל משה מאמר אדם דאצילות פרק י' במסוה משה
אות ב'.
 33ע"ח שער רפ"ח ב' ,שיש ד' מיני ע"ב בד' שמות עסמ"ב ,והם המס' ניצוצין שנפלו מכל א'
וא' .והראשון הוי"ה במילוי יודי"ן ,כזה יו"ד ה"י וי"ו ה"י גי' ע"ב .ע"ב השני ,הוא בשם ס"ג במילוי
כזה ,יו"ד ה"י וא"ו ה"י ,גי' ס"ג ,עם י' האותיות שבמילוי ,ע"ג .ושם ע"ב השלישי הוא בשם מ"ה
במילוי כזה יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,גימ' מ"ה ,ועם מנין שם הפשוט ,שהוא מספר כ"ו ,הוא ע"א,
ונחשב משם ס"ג הנ"ל אחד היותר בו מע"ב למלאות שם זה שהוא ע"א בכדי שיהיה בו ג"כ ע"ב.
ושם ע"ב הריבוע ,הוא שם ב"ן בריבוע כזה ,י' י"ה יה"ו יהו"ה גי' ע"ב ,וכאן שייך לס"ג שהוא
חכמה.
 34עי' עמק המלך שער ג' וכן עי' ויקהל משה מאמר אדם דאצילות פרק י' ,ועי' הקדו"ש נט
ע"ב וז"ל ועומק אותן הדברים ]מש"כ ביו"ד דס"ג נברא העולם[ לא נמצא בדברי הרח"ו ז"ל בידינו
מאומה אלא רק בכתבי תלמידים אחרים ,ע"כ .ועי' לש"ו הקדוש פרק כט והלאה.
 35כלומר כאן רואים בחי' הגולם שבו.
 36כאן רואים בחי' כולם בחכמה עשית .וכאן מדובר ללא בחי' יסודות אלא כל דבר פיזי יש
בו מים.
 37זה דעת עליון
 38א' בראש וא' מתפשט בגוף ,והמתפשט בגוף הוא חוט השדרה כמש"כ בתיקו"ז יט ע"א
שהשדרה שקיא דכל גופא ,עי' בהגר"א בסד"צ טו ע"ב שב' מיני דעת אלה הם מתחלקים לדעת
דאבא שהוא דעת עליון ודעת דאמא שהוא המתפשט.
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íéòåãéä úåîù íéòáù íä íéøàùðä 'òå ,40ïî÷ìã íéøôñ 'âä íä 'â ,39úåîù â"ò
) 42è"èîì úåîù 'ò] ïëå ,41úøàôú íéàø÷ðùזהר ח"א קח ע"א([ ) 43åáø íùë åîùùסנ' לח
ע"ב(íãàá ïäå .ìéëùîå ìëù ïî ìåìë ìëùåîå ,45ìëùåîå ìéëùîå ìëù åàø÷ù 44ïäå .
äîëç àø÷ðå .47òåãéë íäéðù ãâðë åéøåçàî ãçàå åéðôìî íéðù 46àúìâìåâã éììç úìú
) ïî÷ì ù"îë 49ä"îã éåìîã éåìî àåä ç"ëå .48åàâìî àðìéàã åé÷ù àåäù ä"î çëב ע"ג(
.äëåøàá
ãöéë ,úåàéìô àø÷ð êëìù ,øúë àåäù ó"ìàá ìåìë àåä úåáéúð á"ìäå
å"é äìòîì å"é àáé íéðùá ìåìë àåä éòöîà ìëù íéðùì ó"ìàä êåúáù 'åä ÷ìçúùë
íéðéù á"ì íãàáå .51ï"îå ïéøåëã íéî ïäå íéðåúçú íéîå íéðåéìò íéî íìåòá ïäå ,50äèîì
 39כלומר הכחב"ד הם ע"ג שמות ,ע' ספר הפליאה וז"ל חכמה בגי' ע"ג לומר לך שיש לקב"ה
ע"ג שמות שנכתבו בתורה ,והפריש מהם שלשה שמות הקדושים מאחד נוצר אש ומאחד נוצר
מים ומאחד נוצר אויר וכו'.
עי' מדרש כונן וברזיאל )ש"ל(*
 40מש"כ במשנה שיש ג' ספרים שם כח"ב.
 41כלומר פנימיות הת"ת הוא הדעת שבו אנו מדברים ,ועי' בהגר"א בסד"צ ט ע"ג שמציין לפ'
משפטים )קכג ע"א( ע' נהירו דע' ענפין דאתזנו מהאי רוחא דנפיק מן פומא ,והוא ת"ת כמ"ש
שם ,כדין ע' שמהן לקבלהון בארעא כל הנפש כו' ע"ש .ועי' עוד זהר ח"ב רס ע"ב ופע"ח ק"ש ז'.
 42ובחי' מט"ט הוא בעצם ו"ק ולכן שייך בעצם למספר ע' השייך לדעת שהוא מתלבש בת"ת.
 43כלומר הדעת מתלבש בת"ת ואז הת"ת נקרא אותו שם ]הרב שאל למה קשרתי את זה
לדעת ולא לת"ת[ ,ואפילו שפשטות ההבנה של שמו כשם רבו מדבר על יסוד דאצילות מתלבש
במט"ט )אפיקי ים סנ' צד ע"א( ,ואפילו היסוד שם יכול להיות ת"ת שהיסוד מגלה מה שיש
בת"ת .ועי' סתרי תורה ויצא קמט ע"א שזה שם הוי"ה.
וע' תיקו"ז טז ע"א איך שיש מציאות של מט"ט כאשר האצילות מתלבש בו ,ויש שלא*
וע' בהגר"א בתיקו"ז קו ע"א וז"ל ,אף שאמר שם מט"ט ,הנה מט"ט כולל כל הג' עולמות
ראשו בבריאה גופו ביצירה כו' ,אלא שנקרא היצירה על שמו לפי שגופו שם וכמו שכל האצילות
נקרא ע"ש ז"א כ"ה בעולמות ושמו כשם רבו.
 44דהיינו החב"ד עי' מים אדירים רכ ,אבל בעניננו הוא כח"ב.
 45עי' הקדו"ש ז' ע"א על מעלת לימוד התורה ,שהשכל והמשכיל והמושכל אחד הוא )מורה
נבוכים ח"א פ' ס"ח ,פרדס רימונים ש"ח פ' י"ג( וכאשר יודעים דבר מהתורה הוא דבוק ברצונו
ית' ,שנעשה אותו ידיעה חלק מכחות הנפש שבו ,שרצונו הוא אורו עצמו המתפשט למטה.
 46ע' שער המוחין פרק א' שזה העצמות ,כאן הם חללים כלומר הכלים )הרב( וצ"ע למה זה
לא המוחין עצמם* וע' שעה"כ דרושי ר"ה דרוש ח' וז"ל ,הנה נודע כי טרם שבאו המוחין בז"א
לא היה אלא בן ו"ק בלבד שהם חג"ת נה"י וכשבאו בו המו' נתעלו חג"ת שבו ונעשו חב"ד שבו
שהם ג' חללי גולגלת' כדי שבתוכ' יתלבשו נה"י דאי' ובתוכם מלובשים המוחין כנודע וג' חלקי
גולגלתא אלו הם הישנים עתה כי נסתלק מהם רוחניותם שהם המוחין הנז'.
.* 47
 48עי' תיקו"ז יט ע"א וז"ל חכמה מוחא איהו מחשבה מלגאו בינה לבא ובה הלב מבין ועל
אלין תרין כתיב הנסתרות לה' אלקינ"ו כתר עליון איהו כתר מלכות ועליה אתמר מגיד מראשית
אחרית ואיהו קרקפתא דתפלי מלגאו איהו יו"ד ק"א וא"ו ק"א דאיהו ארח אצילות איהו שקיו
דאילנא בדרועוי וענפוי )נ"א ואנפוי( כמיא דאשקי לאילנא ואתרבי בההוא שקיו ,עכ"ל ,וע'
בהגר"א בסד"צ כא ע"ג ד"ה בעמר שזה שייך לדעת ,וכאן הוא פנימיות המ"ה ,וצ"ע ,אלא נראה
שכוונתו הוא שהוא פנימיות השקיו דאילנא.הרב לא הסכים
 49יהו"ה ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א] ,מכאן כ"ח אותיות דמילוי דמילוי[ יו"ד וא"ו דל"ת ,ה"א אל"ף,
וא"ו אל"ף וא"ו ,ה"א אל"ף )עי' ע"ח שער או"א י' שמילוי דמילוי היא בחי' בינה – עי' לש"ו
ביאורים ח"ב עד ע"ג שפשוט שייך לכתר )ע"ח לו"ר ב( ,ומילוי שייך לחו"ב ועוד זוהר משפטים צד
ע"ב כי הוי"ה במילוי הוא בשלימו יתיר ופשר הדבר שאמנם כתר יותר בשלימות אבל נעלם
יותר(
50
 ,ועי' שעה"כ עמידה ה' שכותב אותם הדברים לגבי א' דאדנ"י.
 51עי' רע"מ פנחס רכ"ג ע"ב וז"ל ,ויהי מבדיל ,ורזא דמלה יאהדונה"י ,מים עליונים זכרים י'
עלאה ,מים תחתונים נקבות י' תתאה ,שית אתוון בינייהו כחושבן ו' ,עכ"ל.
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ú"ú àåäå] å"å ã"åé íùá 53ïäå .52òåãéë êéçá àåä äîëçä óåñ éë ,äèîì å"é äìòîì å"é
àåä ÷éúò éë ,55ï"á íùî àåäå ,å"å ã"åé àåäù 54àøéåàã àîåø÷á ùáìúî àåäù ÷éúòã
ã"åé ïäå ,57øäæá ù"îë øúë ïáùåçã íùä íéìùäì øúëì å"åä äìåòùë [56äàìéò úåëìî
) ïî÷ì ù"îë ,58'å à"äב ע"ד( .øàáúéù åîë èåùôä íò éåìéîã éåìéî íäå

÷÷ç

.61íìòäá

59

íä íìåëå ,60ìëä øáåçî àåä ïééãòå ,çåìä ìò úåéúåàä àåä ä÷é÷çä -

ãâðë úåáéú á"ë íäå ,62åæ äîëçì íéåðéë íä íìåë - àåä ùåã÷å ãò 'åëå ä"é
) 'ñîä óåñá øôñä øàáî 64øùò ãåòå ,63úåéúåà á"ëפ"ו מ"ו( .'åëå á"ë ïä åìà
) ù"îë - åîìåò úà àøáåתהלים קד כד( .65úéùò äîëçá íìåë

úåàéìôå

.67'åë äëøò

66

) ù"îë - äîëçאיוב כח יב( ùåðà òãé àì àöîú ïéàî äîëçäå

'åëå ì"à êìî 68äâéâçá ù"îë ,äîëçá åìà íéåðëä ìë - ú"åàáö ä"åäé ä"é
) ì"ùîë äîëç 69àåäå ,'åëå ä"éá úåáøòá áëåøì åìåñ øîàðù úåáøòá íäéìò ïëåùלקמן

 52עי' בהגר"א בסד"צ יד ע"א ד"ה וענין ג' וכן עי' שעה"כ ר"ה דרוש ז' שהזיווג של ישסו"ת
הוא חיך וגרון ,אם כן חיך הוא החלק התחתון דאבא )דא"א( ,ועי' ביאורים ח"א ה ע"ד שמביא
עוד מקורות לענין.
 53דהיינו איפה מופיע פעמיים י"ו.
 54כאשר הקד"א בתור כתר ולא חכמה ,עי' בהגר"א בסד"צ ליקוט דף כא ע"א ,שקד"א היא
חכמה ,ועי' ד ע"ב ד"ה מתקלא שהיא שייך לאמצעי.
*מצד הקד"א היא י' ומצד הת"ת היא ו' )הרב(*
 55שהרי רק בשם ב"ן המילוי דאות ו' היא ו"ו ואין אות בין ב' הווי"ם .ועוד נימק הגר"א כאן
כי עתיק הוא מלכות ושם ב"ן שייך למלכות
 56דהיינו מלכות דא"ק ועי' לקמן הערה .869
 * 57יהו"ה ועוד יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה ועוד יו"ד ו"ו דל"ת ה"ה ה"ה ו"ו ו"ו ה"ה ה"ה גימ' תר"ח
וכאשר תוסיף ו"ו שהו' עולה לכתר זה תר"כ.
מקור ,והקשר לכאן היא
 58עי' לקמן הערה  ,126שזה ג' ספרים ,והוא גם כן גילוי של הל"ב נתיבות ,וזה עוד מקום של
ל"ב נתיבות בגילוי שם הוי"ה מקור לל"ב נתיבות החכמה.
 59עי' לקמן יא ע"ב ז"ל :חקק הוא חקיקת האותיות על הלוח ונוטל את תוכן.
 60בגלל שזה בכתר דא"א .וכאן זה גילוי לפני הספר.
 61עי' לקמן משנה י' ,וכאן אין חצב.
 62דא"א
 63עי' ביאורים ח"א נז ע"ג ששמות הם בפנימיות ,ואותיות בחיצוניות
 64עי' לקמן ד ע"ד ,ששם רבינו קורא להם שמות.
 65עי' בהגר"א בסד"צ א ע"א ד"ה ספרא וז"ל כל האצילות נקרא ע"ש יו"ד שבשם שהיא
חכמה ,וכמ"ש בע"ח דעל ידי התלבשות א"ס בחכמה האציל כל האצילות ומתלבש בהן ,וכן
ראשית הגילוי הוא מחכמה כמ"ש בא"ז )רפט ע"ב( אתר דשירותא אשתכח כו' הוא נהירו
דחכמתא כו'.
 66היינו ו"פליאות".
 67אם כן כוונת הס"י בלשון 'פליאות חכמה' דהיינו ה'אין' כתר ,יחד עם החכמה ,ואפילו
שכתוב בגר"א לעיל שכוונתו למו"ס ,אבל עי' בהגר"א בסד"צ ד ע"ד ד"ה ביה סליקו ודברינו שם
שעיקר המו"ס מאיר בזיווגו עם הקד"א.
 68דף יב ע"ב וז"ל ,אתה כוננתה שם אופנים ושרפים וחיות הקדש ומלאכי השרת וכסא
הכבוד מלך א"ל חי רם ונשא שוכן עליהם בערבות שנאמר סולו לרוכב בערבות בי"ה שמו.
 69הרוכב ,ומוכח מזה שהוא שוכן בערבות ,שהערבות היא בינה עי' חגיגה יב ע"ב שזה הרקיע
העליון ביותר.
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ד"ה צבאו"ת(äîëçá ïáä ãöî à"äå ,òåãé 'éäå ,äîëçá ä"é éøä ,åîù ä"éá øîàðå ,
.71ä"é ,äîëçá äðéá ìåìë

70

,íùáù ã"åé àåä ïëìù ,72úåøéôñä ìë ììë àåäù òåãéë ë"â äîëçá - ä"åäé
) ù"îëמשלי ל ד( ùøôî àîùá ïàåìéîá ïäå .ä"éåä íù ïä íäéðùù ,åðá íù äîå åîù äî
) ä"î 'éâת"ז ח ע"ב() íãàã àøôåù ïéòî á÷òéã àøôåù ,73'åë äîå äî åäæ ,ב"מ פד ע"א(,
.74à"ãòå äîëç
,íé÷éãöì ïî íé÷çåù ,úåéìëá ,75ä"åðá àåä ïëìù ,òøæä íù àåäù - ú"åàáö
äúìôúá äðç äììôúä ïëìù ,77äîëçá íùä ø÷éòå ,àçåîî ÷éôðã 76òøæä íéìùáî
)שמואל א' א יא( ìò äðç ììôúúå (é à à"ù) ù"æå .ìàøùé úåÉ àáÀ öÄ ìë íùîù ,úåàáö 'ä
) åøîàù ,'äברכות לא ע"ב( (åë âì íéøáã) ù"îë ,à"ãò íéîù áëåø 78àåäù ,ùîî 'ä ìò
) ë"â åøîàå ,êøæòá íéîù áëåøגמ' חגיגה הנ"ל( .ì"ðë úåáøòá ïëåù àåäù
éøåëá éðá (áë ã úåîù) ù"îë ,79íéäìà é"äìà åîë - ìàøùé é"äìà
.80ìàøùé
á"ì ,82úéùàøá äùòîã í"éäìà á"ì ,í"éäìà 81àø÷ðù - íééç í"éäìà
) äéìòá {â"ò á} äéçú äîëçäå ,84äéçä ïëùî ,83íééçä åáå ,äîëç úåáéúðקהלת ז יב(ïëå .
) ù"æå .ì"ùîë 85ùôð äðù íìåòáישעיה נז טו( ,ì"ùîë äîëç àåäù 'åë àùðå íø øîà äë
 70לקמן פרק א' משנה ד' ,ועי' בהגר"א בסד"צ יד ע"ב ד"ה אחתא ש'הבן בחכמה' היא או"א
עילאין ו'חכם בבינה' היא ישסו"ת.
 71וצ"ע אם כל זה שייך גם לחכמה דא"א או אם הוא עבר להסביר הענין בענין חכמה
דאצילות.
 72כלומר הוי"ה הגם שהיא שייך בפרט לת"ת עכ"ז היא כוללת כל הספירות ,שהו' היא ו"ק
והי"ה הם חו"ב וה' אחרונה היא מלכות )תיקו"ז &(.
 73חכמה ות"ת )עי' בהגר"א בתיקו"ז קטז ע"ג(.
 74ע' זהר בלק קצא ע"ב.
 75ע' תיקו"ז קמא סע"ב וקמב רע"ב.
 76עי' רע"מ פנחס רל"ה ע"א וז"ל ,תרין כוליין האופים ומבשלין הזרע דנחית מן מוחא
ומבשלין מיא דמקבלין מכנפי ריאה ,עכ"ל.
 77עי' זה"ק בלק קצא ע"ב )רמ"ש(* נ"ל שמיקום של ההערה היא טעות וצריך להיות לעיל
הערה .74
 78חכמה מעל הוי"ה שהוא עד"א.
 79אלקי הראשון הוא לשון קודש והשני חול ,עי' דברים י יז ולפי זה נדצ"ל אלה"י האלהים,
ותרגום שם.
 80חכמה הוא שורש וכח לעד"א שנקרא ישראל ,דוגמת אלקי האלהים שהוא השורש של
האלילים.
 81המו"ס.
 82וצ"ע אם יש מקום שכתוב שמו"ס היא מתגלה בל"ב אלקים דמע"ב }עי' בהגר"א בתיקו"ז
ח ע"א ד"ה ל"ב ז"ל ,אינון ל"ב אלהים שהם מסט' דגבורה במעש"ב ,אע"ג דהן בחכמה מ"מ הן
בבוצינא דקרדינותא שהוא גבורה דעתיק{ ,וע' דע"ה ח"א ז ע"א שרק בגבורות מתגלים דברים כי
בחסד הכל מתאחד ,ולכן דווקא הבריאה נעשה בשם אלקים .ע' לקמן הערה .270
]אמנם ע' תיקו"ז כז ע"ב ,ועי' ע"ח טנת"א ה' שזה קטנות ,ועי' ביאורים שם סט ע"א שנכללת
הגדלות במילת 'ויאמר'[.
 83דהיינו המוחין )עי' בהגר"א בסד"צ ג ע"א ד"ה וזיוניהון( ,וכאן המו"ס בו שורה האוירא
שהיא הא"ס.
 84מו"ס ,כלומר החכמה דא"א ובו שורה החיה דא"א.
הרב אמר שחכמה הוא הכלי ובתוכו האור שהוא החיה מתוך נרנח"י .עי' לקמן י ע"ג
 85עי' לקמן יד ע"ד שעש"ן הם בי"ע.
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)ישעיה נז טו( ) ù"îë ,'åëå íéìôù çåø úåéçäìתענית ז ע"א( íéîì äøåú äìùîð äîì
'åëå úåéçäì åäæå ,ì"ùîë íééç úàø÷ð äîëçäå ,êåîð íå÷îì úëìåäå äåáâ íå÷î úçðîù
) ì"ðä àøîâá ïðéøîà ïëåחגיגה יב ע"ב( .'åë éç ì"à
) ì"ðä àøîâá ù"îë - íìåò êìîåשם( .'åë ì"à êìî
) 'îâá ì"ðë - ì"àשם( .'åë éç ì"à
ô"òà ,88àúçùî ããî äîëç ,87àúåðéãø÷ã àðéöåá ,86éã åîìåòì øîàù - é"ãù
íëçå äîëçá ïáä ãöî àåä ,òåãéë äðéáá ë"â ,éãù ì"à ,íìåò êìîå ,íééç íéäìàù
.90ì"ðë 89äðéáá
ù"îë ,úåðîìàå íéîåúé ,íéîçø íéëéøöù ïúåà ìò íåçø íùÅ àåä - ïåðçå íåçø
)תהלים סח ה ו( .91åùã÷ ïåòîá í"éäìà 'åë íéîåúé éáà 'åë úåáøòá áëåøì åìåñ
) ù"îë - àåä ùåã÷å íåøî åîù ùåã÷å ãò ïëåù àùðå íøישעיה נז טו( äë
åîù ùåã÷å ãò ïëåù àùðå íø áéúëå .ì"ðä àøîâá ù"îë äîëç àåäù ,àùðå íø øîà
ïéà åðîî äìòîìù ,íéîø ìë ìò íø àåäù àùðå íø àø÷ðå ,'åëå ïåëùà ùåã÷å íåøî
) ãò úàø÷ðù äðéá ìò ,ãò ïëåù .úéùàø àåäå ,92äâùäזהר ח"ב כב ע"א( ) ì"ùîëלקמן ט
ע"ג() òåãéë äîëçá ùåã÷ ïëå .ת"ז כח ע"א(àø÷ðù ,åùã÷ úåìéöà93 àåäù äîëçá ïëå .
.94úåîìåòä ìë àøá ,íùáù ã"åé äîëç
ïèá ùàø ãâð ,ù"îà 'â ïäù 95ò"éá - íéøôñ äùìùá åîìåò úà àøáå
) ì"ðë ïèá úåëìîå ,ú"âç äéåâ à"æå ,ùàøä ììåëù äðéá ,96äéåâטו ע"ב('â ïéììåë ïäù ,
) ïäá ïéðð÷îù ,ì"ðä úåîìåòת"ז כד ע"ב(.úåîìåò 'âá ùà íéîå øéåà ïëå ,
.98ñ"îá íìåë íéìåìë íäå ,97ù"îë - 'åë íéøôñ 'âá åîìåò úà àøáå

 86עי' חגיגה יב ע"א.
 87עי' בהגר"א בסד"צ ו' ע"א ד"ה והכלל ,שמו"ס שונה מבוצד"ק ,אבל הם מתלבשים זה בזה,
ועי' פת"ש א"א כא וז"ל ,כל הבירורין עולים לשרשם למו"ס ,ששם התחלת הבירור בסוד
הבוצד"ק ,עכ"ל.
 88עי' זהר בראשית )טו ע"א( בריש הורמנותא דמלכא גליף גליפו בטהירו עילאה בוצינא
דקרדינותא נפיק גו סתים דסתימו מרזא דא"ס קוטרא בגולמא נעיץ בעיזקתא ,לא חיוור ולא
אוכם ולא סומק ולא ירוק ולא גוון כלל ,כד מדיד משיחא עביד גוונין לאנהרא בגו בוצינא נפיק
נביעו דמינה אצטבעו גוונין לתתא סתים גו סתימין מרזא דא"ס ,בקע ולא בקע אוירא דיליה לא
אתידע כלל עד דמגו דחיקו דבקיעותיה נהיר נקודה חדא סתימא עילאה בתר ההוא נקודה לא
אתיידע כלל ובגין כך אקרי ראשית מאמר קדמאה ,ע"כ.
 89עי' לעיל הערה .70
 90וכ"מ בס' הפליאה וז"ל המחשבה נקראת שד"י וע"ש )רמ"ש*(
 91עי' מגילה )לא ע"א( א"ר יוחנן כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא
ענותנותו ,והפסוק כאן הוא המקור בכתובים ,וכאן רואים שחכמה דא"א משפיע עד כאן.
 92עי' אד"ז רצ ע"א שירותא מחכמה
 93עולם האצילות.
 94עי' בהגר"א בסד"צ )א ע"א ד"ה ספרא( שא"ס התלבש בחכמה לברא העולם ]עיי"ש
בגליונות שזה חכמה דא"ק[ ,מע"ח שער האצילות פרק א'.
 95פי' "עולמו" הוא בי"ע ,אם כן כל מש"כ במשנה מדובר באצילות.
 96עי' הקדו"ש שער ג פרק א' ,לב ,נקרא בספר יצירה בשם גויה ,משום שהוא עיקר מציאות
האדם
לקמן פרק ג' משנה ו'
 97נראה למחוק "כמ"ש".
 98והם המתקלא ג' הויו"ת שבו.
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,100òåãéë íìåòä àøáð ïäáù ,99úòãå äðéáå äîëç ïä - øåôñå øôñå øôñá
) ïî÷ì ù"îë ã"áç äùòð 101ïäáù ,ù"îà úåéúåà 'â íäåיב ע"א(äðù íìåòá ïä ïëå ,
.ùôð
ìëùä àéöåîù ,úòãä àåä øåôéñå ,ãáì ìëùá àåä ïééãòù ,á"åç ïä øôñå øôñ
äðéá äîëç ïéùéáìî íéãé 'á ,ïåùìå íéãé éúùá 103ïäå .102øåôéñä åîë ìòåôä ìà çëäî
ãåñé àåäå ,äðéáå äîëç àåäù ,105ïåøâå êéç âeåæÄ îù úòãä àåä ïåùìå ,104ïéôðà êéøàã
) òåãéë ,÷éúòãע"ח נקודות ג( ïä íéãéä éúùáå ,106äèîìù úòã àåä äìòîìù [ãåñé] ìëù
) ì"æ é"øàäì ïéùéã÷ øîàî 'éò) úåéúåàä ìëלקמן ל ע"ג(('à ãåòå ,íä úåéúåà æ"ë éë ,
) ù"îë ,óìàì íéìùäì ïôåñáלקמן משנה ז( àøáð ïäáå ,107ç"ë éøä ,'åë ïôåñ õåòð
) àîìò éåä ïéðù éôìà àúéù êëéôì .108íìåòäסנהדרין צז ע"א( úåéúåà ïéðîë àåäù
ìù úåëìî àéäå ,äðîî íéàöåé úåéúåàä ìëù ,110íìåòä àøáð äáù à"ä íò 109ì"ðä
úåéúåà àåáø íéùù åéäé ,ìåãâä øôñî àåäù ,úåàîì ïúåà áåùçú íàå .àìéòìã íìåò
éúù åîë ïäå ,ã"é àø÷ð ïëìù ,ïé÷øô ã"éá ,íéãé 'áá ïä úåéúåà ç"ëäå .ìàøùéå äøåúì
ìåìë àåä òéøëî ìkÈ ùÀ éôì ,111úåéúåàä ìë åòá÷ð åáù ,ïåùì àåä øåôñå ,úåçåì
àø÷ð ïëìå ,úåçåìä áúëá ïäå ,'åë íãà ìë ãéáå112 ù"îë ,áúëá ïä íéãéáå .íäéðùî
.øåôñ àø÷ð ïëìå ,113ìàøùéì úåøáãä úøùò øîàî àåäå ,øåáãá àåä ïåùìáå .øôñ
 99עי' בהגר"א בסד"צ א ע"א ד"ה ספרא  -כאן רואים שה' ברא עולמו בדיבור וכתב ,ועי' שם
א ע"ב ד"ה ספרא שמכאן רואים שכל האצילות תולה במשקולת ,ועי' לקמן דף ד ע"ב שכל
העולם כולו תחת ג' כללים אלה.
עי' פת"ש תיקון טז שזה גילוי של תיקון ,דהיינו שיש מתקלא ,עי' שם פרצופים י' שג' ספרים
הוא גילוי של כלל הזמן המתחלק לג' מדרגות עבר ועתיד והוה ,והם ג' שמות הוי"ה שכל ספר
הוא שם ,עכ"ל ,וע"ש פרצופים י"ב שהוא סוד ג' ספרים הנפתחים בר"ה צדיקים גמורים נכתבים
כו' )ר"ה ט"ז ע"ב(.
 100עי' מדרש הנעלם ג ע"א וז"ל ,א"ר יהודה ,בג' דברים ברא הקב"ה את עולמו ,בספר וספר
וספור ,כנגדם בחכמה בתבונה ובדעת ,בחכמה ,דכתיב ה' בחכמה וגו' ]יסד ארץ כונן שמים
בתבונה[ ,בדעת דכתיב בדעתו תהומות נבקעו ,עכ"ל.
 101היינו שבאמ"ש.
 102עי' בהגר"א בסד"צ א ע"א ד"ה ספרא ,שזה יחד עם השומע
 103דהיינו הג' ספרים
 104דנתי לפני מו"ר המחבר ז"ל כלפי לייא איזו ידים מלבישים לחו"ב דא"א אדרבה חו"ב
דאצילות מלבישים את הידים דא"א ]וכ"כ לקמן ו ע"ג[ והודה לדברי ואמר שצריך להגיה שחו"ב
דאצילות מלבישים את הידים דא"א שבהם ספר וספר ]בפשטות זה רמ"ש ,כמש"כ בדף השער[.
 105עי' תז"ח יט ע"ג ,ועי' בהגר"א בסד"צ טו ע"א לשון המתפשט וכו'
 106וידוע דדעת דא"א הוא בין תרין כתפין דיליה א"כ הלשון הוא הדעת הנ"ל מתפשט ג"כ בב'
הידים דא"א ומובן הוא )רמ"ש(.
עי' בהגר"א בסד"צ כו ע"ב ד"ה בכללא ,שגם מביא יסוד זו.
 107ר"ל חשבון י"ד י"ד כדלקמן.
 108עי' לקמן פ"ב מ"ב
 109מא' עד ט' מ"ה ומי' עד צ' ת"נ ,ומק' עד ץ' ארבעת אלפים חמש מאות ,סה"כ ארבעת
אלפים תשע מאות ותשעים וחמש ,ועוד אֶ לֶף בסוף
 110בפשטות זה ה' אחרונה כדלקמן י ע"א הערה  ,886אבל קשה למצא חז"ל חוץ ממנחות כט
ע"ב ,ושם מדובר על ה' ראשונה בפשטות ,וצ"ע ,עי' לקמן הערה 326
 111דהיינו כל הכ"ח אותיות ביחד ולא רק י"ד
 112איוב לז ז ,ביד כל אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשהו
 113עי' רש"י שמות כ א וז"ל ,את כל הדברים האלה  -מלמד שאמר הקב"ה עשרת הדברות
בדבור אחד מה שאי אפשר לאדם לומר כן א"כ מה ת"ל עוד אנכי ולא יהיה לך שחזר ופירש על
כל דבור ודבור בפני עצמו) .קושיית א"כ כו' פירוש לפי זה שמוכח מאת כל הדברים האלה שגם
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) ù"îë ,íéãé éúùá àøáð íìåòä ïëåישעיה מח יג( ,'åë éðéîéå õøà äãñé éãé óà
) ù"îë ïåùìáåתהלים לג ו( ìù ã"é ,114éåìéîä éåìéîã ç"ë ïä úåéúåà ç"ëäå ,'åë 'ä øáãá
ïä á"àá úåéúåà {ã"ò á} 'ä êëìå .ìàîù ãéá ä"å117 ìù ã"éå ,116ïéîé ãéá 115ä"é
ó"ìàå .119äðåùàø à"äá ìåôë àåä äðåøçà à"ä ìù éåìîã éåìî éë ,118úåìåôë
úìçúî íùîù ,é"ðãà ìù ó"ìà àåäù ,121å"àå ìù éåìîä òöîàáù 'à àåä 120äôåñáù
) àåä êëìå ,122úåëìîלקמן משנה ז( à"ä ã"åé ïä ì"ðä íéøôñ 'âäå .123ïúìéçúá ïôåñ õåòð
ú"úá 'å ,úòãá 'å .124úøàôú ,úòãá àåä å"àå ,ì"ðä íéãé 'á ïä á"åçá ïä ä"é éë ,'å
á"ì íä íéøôñ 'âá êëì .125òöîàá ùãå÷ä ìëéä àåä å"àå êåúáù 'à .úååö÷ 'å àåäù
) ïî÷ìã 127úåîàÄ 'â ïäå ,126ì"ðä íù ïéðîëמשנה ב'(,úåìåôë òáù ïä íéøàùðä 'å 128'àå .
àåä ó"ìàä éë ,ï"éåàå 'áä úåèåùô á"é ïäå ,129åôåâá èùôúîù úòãáù 'å óøèöäá
) åøîà ïëìå ,ì"ðë òöîàá úìçúîä ,é"ðãà ìù ó"ìà àåäù ,ùãå÷ä ìëéäìפ"ד מ"ד(
ïî÷ì øàáúéå ,íéøôñ 'âä ïäå ,ìëä àøáð å"àå à"ä ã"åé úåéúåà 'âá éøäå .òöîàá ïååëî
.ìëä
) ì"ðë íéãé 'áá éåìîä éåìîã ç"ë ë"â àåä á"ìäåב ע"ג(ä"éåä àåä òéøëîáå ,
úåéúåà 'ã ãåòå ,ì"ðë ç"ë á"à ìù úåéúåàá ïäå .130òåãéë úòãá àåä éë äèåùô

שאר עשרת הדברות כולם אמר הקב"ה בדבור אחד א"כ מה ת"ל אנכי וגו' ר"ל מה בא להודיענו
במה שפרט לשון ב' דברות אלו מהשאר מדהוציאם בלשון זה שהמשמעות דוקא אלו שנים בפרט
מפי הגבורה יצאו והלא לפי זה כולם כמוהם הקב"ה בכבודו ובעצמו דברם .ותי' שחזר ופירש וכו'
ור"ל באותו החזרה לא החזיר ללמד על הכלל יצא אלא על הפרט אלו ב' דברות ראשונות ביחוד
ודו"ק(.
עי' גר"א תיקו,ז תקיון כב עח?? ע"ג
 114יו"ד וא"ו דל"ת ,ה"א אל"ף ,וא"ו אל"ף וא"ו ,ה"א אל"ף
 115יו"ד ה"א נהיה יו"ד וא"ו דל"ת ,ה"א אל"ף
 116עי' טעמי מצות עקב.
 117וא"ו ה"א נהיה וא"ו אל"ף וא"ו ,ה"א אל"ף
 118כמנפ"ץ.
 119עי' ליקוטים בסוף בהגר"א בסד"צ סוף לח ע"א ,ועי' בהגר"א בסד"צ כא ע"א ד"ה ואמר,
שה' אחרונה נכלל בה' ראשונה .ועי' ע"ח שער התיקון פרק ג' במ"ק.
 120אחרי ה' אחרונה.
 121עי' לקמן טז ע"ב והוא נושא את כולם ,עי' לקמן הערה  1404שזה כתרה.
 122דהיינו באמצע ת"ת ,עי' )בהגר"א בסד"צ סוף פרק ב' בהגה"ה על לאה ורחל ,וכן ע"ח א"א
ז'( שכתר דנוק' בחצי הת"ת ,והוא מאד"ר קמא ע"ב וע"ש שזה כאשר היו אב"א.
* 123אות הכ"ח )עי' הערה  (109והאות הראשון.
 124עי' בהגר"א בסד"צ יד ע"ד ד"ה וכ"ה כאן וז"ל ]דעת המתפשט[ ,והוא פנימיות ת"ת ,לכן
לא נחשב לספירה בפ"ע ,והת"ת נקרא דעת ,כמ"ש בא"ז )דף רצא ע"א ודף רצב ע"ב( ובפרשת
משפטים שם דעת כו' ,דאקרי תפארת והרבה מקומות ,עכ"ל .וכן עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ג ד"ה
וז"ש לבתר וז"ל דעת הוא ת"ת.
 125פ"ד מ"ד ,וע"ש בגר"א.
 126יו"ד ה"א ו' ,עי' לעיל הערה .58
 127נקראים אמות בגלל שאמ"ש הם חיצוניות של יה"ו ,ויה"ו הם האבות )ביאורים ח"א פב
ע"א( ,ועי' לקמן פ"ג מ"ב וגר"א שם יד ע"ג ד"ה ומהם נולדו אבות הן חג"ת.
 128דהיינו אות א' יחד עם אות ו' ,כלומר כאן רואים התפתחות הכפולות מהאמות.
 129והאות ו' שהזכיר לעיל היא דעת שבראש ,עי' בהגר"א בסד"צ טו ע"ב ואמר וזה ,שיש ב'
מיני דעת א' בראש וא' מתפשט בגוף.
##* 130הרב לא ידע.
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ïëìå ,ïòöîàå ïôåñå øùòä úìéçú ïäå ,á"ë 'éâ ïä éë ,úåéúåàä ìë íéììåë ïäù ,131é"åäà
.133íéøúñð ,íéçð íä ïëìå ,132íöòä úåîù íäî àá
àúìâìåâã éììç úìú éë ,äàîéúñ àçåîá íéììëð íéøôñ äùìùä ìëå
àø÷ð ìëäå ,àãç àììçá ïàë íéììëð ïä ,úåðåùàø 'âä íäù à"æá íéùøôúîä
ú"âç ïäáù ,135àøéåàã àîåø÷å ñ"îå àúìâìåâ íäù ,äá ïéììëð ïìåëù ,134äîëç
.ì"ðë úåðåùàø 'âä ïäù ,136÷éúòã
,òåãéë äîëç àø÷ð ë"â àåäå ,137òéøëîä àåä éë ,àúìâìåâã àøéåàá íéììëð ïëå
,139çåøî çåøá ('é äðùî) ïî÷ì úåéúåà á"ë ïéìéçúî êëìå ,138àúìâìåâì àçåî àåäù
 131עי' פת"ש עקודים ו' שהם כחב"ד של הספירות ,ושאר כ"ב אותיות הם הכלים של
הספירות.
) (115-116ספר פרי עץ חיים  -שער חג השבועות  -פרק א:
ודע ,כי אותיות אהו"י ,הם חיות גדול למועדי הוי"ה ,אהו"י גופא שם קדוש ,היוצא מן אהיה הויה ,באותיות שהן פשוטות בלי
שום כפל ,ואלו אותיות שם כח שסערת הים נוחה מפניה ,אם תכתוב חותם זה על תורן הספינה ,לאותו צד שהרוח נושבות .ומספרן
כ"ב ,שכל אותיות התורה נחות ע"י ,שאין לשום אות הברה שתנוח בה בכח הנקודות ,אלא בשיתוף אחד מאותיות אהו"י בסתר או
בגלוי .וכן ר"ת "בראשית "ברא "אלהים "את "השמים "ואת "הארץ ,שהוא פסוק ראשון דתורה גי' כ"ב ,שלא נברא שמים וארץ,
אלא בשביל כ"ב אתוון דאורייתא:

 132עי' שיח יצחק דרוש לשבת תרומה  #וז"ל] ,אהו"י[ שמורכבים מב' שמות אהי"ה והוי"ה
שבהם נברא הכל ,בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,וכולל גם כן שם החותם שנחתם בו
שמים וארץ ,בר"ת א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ ,שע"ז נאמר )משלי ג כ(" ,בדעתו תהומות נבקעו",
כידוע
עי' פירוש הר"י דמן עכו לספר יצירה )כאן( וז"ל ,כי שמות העצם שלשה וכל זולתם כינויין,
והם ,אהי"ה י"ה יהו"ה ,עכ"ל.
 133עי' בהגר"א בתיקו"ז קלח ע"א וז"ל ולכן אותיות יה"ו הן נסתרות נח נסתר ולפי שלבא
סופא דג"ר ורישא לז"ת שהיא קשר המרכבה לכן היא אינה נח רק בסוף התיבה לבד ומפני שהיא
כתר לז"ת והיא דוגמת הכתר היא נחה אחר כל תנועה דוגמת האלף אבל האלף היא טמירא
דטמירין כנ"ל שהיא אחר כל תנועה ואין בה נח נראה רק לפרקים מועטים כו' והיא נסתר אף
מהנסתרים נחה אחר נח כמו הוא היא ולכן אלו ב' תיבות הוא היא מורה על זו"נ נסתרים שכל
האותיות הן מאותיות נסתרים והה"א מפני שהיא נרגשת שמה בתחילה בתנועה ואתיות אי"י
נסתירס תחתיה ,עכ"ל .ועי' פת"ש עקודים ו' וז"ל ולכן אהו"י הם במספר כ"ב כנגד כ"ב אותיות,
וז"ס יהו"א דסמוך לבג"ד כפר"ת שהוא רפה ,כי בג"ד כפר"ת הם ז"ת שהם ז' כפולות שיש בהם
דין וחסד דגש ורפה ,שאם הדין גובר ,אז האור בא בסיתום וקימוץ בסוד נקודה לבד ,ואם הם
בסוד החסד ,אז האור מתפשט בסוד קו על האות שהוא הרפה ,ולכן ,כאשר ז"ת מתחברים עם
ג"ר וכתר ששם הוא עולם הרחמים כידוע ,אז הם נעשים רפוים ,אם לא כשיש דבר המבטל
וגורם איזה הפסק בין הג"ר לז"ת.
 134דהיינו ל"ב נתיבות החכמה.
 135צ"ע שזה סדר לא נכון ]וכן הוא בהגר"א בסד"צ ד ע"א ד"ה מתקלא[ ,שהגלגלתא כנגד הקו
האמצע ומו"ס הצד השמאלי ,והקד"א הימיני ,ועוד עי' בע"ח א"א ג' שגם מונה אותם כך ,ועי'
פת"ש א"א ז' שהגלגלתא כאן היא הצד הימיני ,והמו"ס היא השמאלי ,והקד"א שם גנוז הארת
רדל"א )כמש"כ בסוף בהגר"א בסד"צ ליקוט ז  -דעת במקום הכתר( ולכן זה קו האמצעי ,וכן הוא
בהגר"א בסד"צ ה ע"א ד"ה בחד.
 136דהיינו חג"ת דעתיק מתלבשים בהם עי' בהגר"א בסד"צ ד ע"א בהערה הקודם.
 137עי' הערה  135שזה בהארת הרדל"א.
 138עי' מבו"ש כג ע"ב ,עי' בהגר"א בתיקו"ז מו ע"ד ,שמשמע שאפילו אם בשורש הכל בנוי על
האוירא ,ואז המו"ס בטלה אליו ,אבל כלפי מטה שורש הכל המו"ס.
וע' אד"ר קכח ע"ב וז"ל ,וכל קוצא וקוצא אית ביה ארבע מאה ועשר נימי דשערי ]קוצים הם
עיקרם והתחלתם של השערות והיינו בהיותם עדיין בשרשם במו"ס ,ושם הם בבחי' בינה,
שהמו"ס היא בינה דא"א )ב"ע לז ע"ב([ ,כחושבן קדו"ש – ]מוחין נקראו קדישין וכולם נקראו על
שם החכמה ושם הוא מקור הקדושה ,וכאן על ידי גילוי הגבורות שהוא עשיית דין ברשעים
וממילא קידוש שמו ית' )ב"ע לז ע"א([ ,וכל נימא ונימא להיט – ]כאן רואים האור חוזר
שבשערות דע"ק ,שהם שורש הדינים שהם מגבורה דרדל"א ,שזה טבע האש לעלות למעלה )ב"ע
לז ע"ב([ ,בארבע מאה ועשר עלמין וכל עלמא ועלמא סתים וגניז ]כשהם עולים הם עולים דרך
הקד"א ודרך האוירא ואז דרך הגלגלתא ,וכשהם באוירא אז בגלל שגם באוירא יש שמות הוי"ה
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úåáéúð á"ìä ïéìéçúî äáå .140ìåãâ íìòäá ÷ø ,òåãéë ã"áç ïéçåî 'âä ìë ìåìë àøéåàáå
) øîàð æ"òå ,141ïî÷ì çåø àø÷ðä àåäå ,ì"ðë ìåãâ íìòäá ÷øתהלים לג ו( ìë åéô çåøáå
íìåòä äá àøáðå ,÷éúòã 143úòã æåðâ íùù ,åéôá ììëðå ,÷éúòã ú"ú àåä éë ,142íàáö
.äàîéúñ àçåîá åùáìúäá
) ì"æ ã"áàøäá íùå íù ìë íéùøåôî íä ì"ðä úåáéúð á"ìäåהק' דף י ע"א(ïëå ,
àúìâìåâ íäù ,íéðå÷éú 'âá ïäù ,úåøéôñ øùò ô"â íä éë ,ì"ðä óåâá í÷ìçúä úåîå÷î
,'áì 'à ïå÷éúî úåøåðéö 'á ãåòå ,äàîéúñ àçåîá íéììëð íäù ,àøéåàã àîåø÷ ,144àìè
.145íììåëä äàîéúñ àøéåàá ïëå ,äá ìëä íéììëðù ,'âì 'áîå
'á ïôåà
á"ëå ,äîöòá äøéôñ ìëã àúçùî äãîä å÷ àåä - 'åëå íéúùå íéùìùá
àòæâå àöå÷ ï"éãåé 'âî ìåìë àåäå ,äîëç ã"åéá àåäå 'åë àúçùî .146àíäéðéá úåøåðéö
,'âá ììëð ìëä éë 148úåøéôñå úåîìåò ìëá ïëå ,íéãåâøô 'á ,úåøáçîä 'áå ,147àìéáùå
) å"ô óåñ ïî÷ì øîà ïëå .íéøôñ äùìùá ù"æåמ"ו(íäî äùòå 'åë íéúùå íéøùò íä åìà ,
á"éå úåìåôë 'æá ïëå ,'âá ÷ìçð ù"îà éë ,'âá ÷ìçð ìëäù ïéðòäå ,'åë àøáå íéøôñ äùìù
) ù"ùîë ,úåèåùôפ"ו מ"ה( íéðùå 'åë äùìù ìåî {à"ò â} äùìù äòáù 'åë à"ë äùìù
äæ óåñá ú"éùîë äùìùá ììëð 'à ìë úåìåôë òáùä íâ) .äùìùá ìëä 'åë äùìù øùò
והם מספר ת"י בחשבון ד' יודי"ן דהוי"ה וי' אותיות ,וכל שהשערות עולים הם מתגדלים יותר
ולכן עולים יותר לחשבון גדול ,אוירא דע"ק נעלם מאד ונקרא אוירא דלא אתפס ולכן אמר סתים
וגניז ,סתים ע"ש שנסתם תוך הקרד"א ,וגניז בסוד חסד דרדל"א שמתלבש באוירא והוא סוד אור
של יום הראשון הגנוז ,ורק יוצא נהירו דקיק )ב"ע לז ע"ב([ ,ועי' בהגר"א בתיקו"ז קמא ע"א שזה
כמו כל ניקוד ואות ,שהניקוד הוא השורש והאות היא הגילוי.
 139ע"ש שזה א"א.
 140עי' לש"ו כללים ח"א יט ע"א ,שאוירא היא בגדר אור הגנוז ולא נגלה בכלל ,וכל הגילוי
מתחיל ממו"ס.
יש ג' הויו"ת במו"ס ולא באוירא
 141כלומר משנה י'.
 142עי' לקמן יא ע"א שרוח פיו היא בינה ,ויתכן שזה התגלות הכתר.
 143עי' זהר ח"ב קכג ע"א וז"ל דעת גניז בפומא דמלכא ועי' מבו"ש כג ע"א.
 144עי' בהגר"א בסד"צ ה ע"א שזה חלק של הגלגלתא ,עי' לש"ו לקמן הערה  ,500וצ"ע אם
שם טעות ,שהרי איזה תיקון שלישי יש כאן ,ואולי המו"ס הוא התיקון הג'.
 145עוד שמעתי מהרב המחבר שאמר לי פא"פ בספר וסיפור וספר כי הבריאה היה צריך
מחשבה דבור ומעשה וז"ש בראשית הוא מחשבה ואח"כ ויאמר הוא סיפור ואח"כ ויהי הוא
מעשה ואח"כ וירא אלקים כי טוב פירוש שראה שאינו חסר כלום כ"א כולו במילואו וטובו
וזש"ה אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה וכן בספר תורה צריך ספר ממה לכתוב ואח"כ לומר
בפיו ואח"כ לכתוב ואח"כ לראות ולהגיה )רמ"ש(
 146עי' לקמן יח ע"ב ענין ועי' לקמן כו ע"ב הציור
 147עי' זהר ח"ג ר"ג ע"ב וז"ל ,כל יחודא שלים הכא איהו יי' אלקינו יי' ,דהא רזא דיליה
מראש צורים איהו ,ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא ,יי' דא רישא עלאה אוירא דסלקא ,אלקינו
דא גזעא דאתמר גזע ישי ,יי' דא שבילא דלתתא ,ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא יאות ,עכ"ל,
ועי' אריז"ל בשער מאמרי רשב"י ה' ע"ב וז"ל ,שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן ג'
מוחין ,חכמה ובינה ודעת הנז' באדרא רבא ונרמזים ביו"ד עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא וגי"ו
)נ"א ושוריק( באמצעיתא ,והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז' בפ' בלק בדף ר"ג סוף ע"ב ,עכ"ל,
ועי' יהל אור ח"א ז' ע"ב וז"ל ,באות יו"ד אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ העליון,
גזעא גוף היו"ד ,ושבילא קוץ התחתון ,ולכן ביו"ד התחברות כל ג"ר ,כי גזעא גוף היו"ד הוא
חכמה ,ובקוצא נקשר כתר עליון ,ובשביל התחתון בינה ,והוא נעיץ בינה בה"א של השם שהוא
קוץ הימין של ה"א שהוא י' כידוע ,עכ"ל.
 148יש ל"ב שיש עצם שורשו ותולדתו ,והמחברים ביניהם
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) ÷øôäמי"ג( çåøå ìå÷î äðåùàø äøéôñã ,äùìùá úåøéôñ øùò ïëå (äùìù øøéá
) ù"ùîë ,ù"îà 'âî 'à ìë äùùå ,ù"îà ø"âå ,149øåáãåמי"ג( ïî úåéúåà ùìù øøéá
ïäå .òåãéë ã"áç ãåñ ù"îà ïäù ì"ø ,úåéúåà 'â øøéá ,'åë ùîç 'åë ãåñá úåèåùôä
ä"ôá ì"ùîë äùòîå øåáã äáùçî ïä úåèåùôä ïî 'â åìàå ,úåðåúçú 'æ ìëá íéèùôúî
)מ"ז ומ"ח(úéøáá 151ììåë äùòîä ìëù íãàá íä ïëå .150òåãéë ù"îà ìë ïéììåë ïäå ,
äøåúä ìë íåé÷ù úåöîå äøåú ãâð ,øåòîä úéøáå ïåùìä úéøá úåúéøá éúù ïä ïëìù
äéåâ ïèá ùàø 'âá ïäå .äôäå áìäå ,153î"ùå (152à"ò çñ) úåø ç"æá ù"îë äìéîá éåìú
) ù"îë 'âä åìàá úéøá ä"ëåדברים י טז( äìòîì äèîìî àåäå ,íëááì úìøò úà íúìîå
.'åë 154äùòîä 'é øæåç øåàá
'â ïôåà
àåä äøåúä ìë éë òåãé - 'åë äîëç úåàéìô úåáéúð íéúùå íéùìùá
.156ùøåôîä íù àåäå ä"á ä"éåä íùá ìëä äøåúäå úåîùä ìëå .155'úé ä"á÷ä ìù åîù
æ"òå .äðù øçà äðù äðùä ìë ìù ó÷Æ äÆ áèå÷ àåäå ,íãàä ìë äæå ,íìåòä ìë ììë àåäå
ìò ìëä ïëå ,åðéðôìù íé÷øôá ù"îë ,157ùôð äðù íìåò íé÷ìç 'â ,äæä øôñä ìë êìåä
 149עי' לקמן פ"א מ"ט ,ועי' בהגר"א בתיקו"ז קכא ע"ג וז"ל הבל דפומא ה' עילאה הוא דכליל
כלא דכלילא קול ורוח ודבור ,וכ"ה בכל דבר ,ועל אף שזה שייך לבינה עכ"ז בינה הוא התגלות
הכתר כמש"כ הגר"א בתיקו"ז &
 150שהי"ב פשוטות הם בדעת ]עי' בהגר"א בתז"ח יט ע"ד וז"ל ,אמ"ש קשרא קדמאה כולל ג"ר
בבינה כנ"ל י"ב פשוטות בקשרא תניינא לישן ו' קול יעקב כנ"ל ,ז' כפולות בקשרא תליתאה
ששם נוקבא בת שבע שהיכלין דילה כפולין הן ,כידוע בסוד ההיכלות שבעה ושבעה מוצקות
שבעי' ימים ושבעי' ימים וכן אם נקבה תלד וטמאה שבועים כו'[ ,ודעת כולל כל הג"ר
 151נדצ"ל %כלול
 152נדצ"ל %סט ע"א ]פח ע"ד[ וז"ל לקיים כל דבר ,זה ברית מילה ,שהוא קיום כל התורה.
שלף איש נעלו ,זו מצות חליצה .ונתן לרעהו ,זו מצות יבום .מכאן אמר רבי עקיבא מצות חליצה
קודמת למצות ייבום .וזאת התעודה בישראל ,מכאן אמר רבי עקיבא ,מיום שחרב בית המקדש,
נגדעו אלופי עצה ,והדעות משובשות ,והלב אינו קיים על בוריו ,והולך הכל אחר מראית העין,
עכ"ל.
עי' יהל אור ח"ג לז ע"ג וז"ל ,סוד הענין ,שכל אבר יש לו איכות ,כי כולם הן תולדות
הספירות ,וכל אחד יש לו פנימיות וחיצוניות ,ובפנימיות פועלת האיכות ובחיצוניות האיברים,
וכ"ה בתרי"ג מצות ,שכ"א הוא מעשה מיוחד ויש לכ"א כוונה מיוחדת ,ולכן המצות בלא כוונה
כגוף בלא נשמה וכו' ,תרי"ג אברים בגוף ותרי"ג איכות בנפש קבועים בגוף ,אף לעכו"ם ,ועוד יש
תרי"ג איכות בנפש שאין קבועים בנפש ,אלא מושפעים מהרוח וזהו תכלית האדם ושלימותו,
והן באין מעשיית המצות ,וזה אור הלבנה בשלימות וכו' ,ידוע שכל דבר שהוא כפול בא השני
בגולם א' וכו' ,וכן הוא כאן ,שתרי"ג איכות השניים באים באבר א' ,והוא עט' הברית ובו נכלל כל
התרי"ג מצות גדולה מילה וכו' ,ולכן אין העטרה מתגלה מעצמו בבריאת הש"י כמו כל האיברים
אלא בעשיית האדם מצות הש"י וכו' ,ומצות המילה שהיא מצוה המשלמת תרי"ג הוא בעטרה
ובזה ג"כ הכלל הנ"ל ,שהיא כלולה מהכל לכן היא שקולה נגד תרי"ג מצות וזהו ברי"ת ,שהוא
הנוק' של היסוד שבה נכללת לאחד ,בסוד תש"י כנ"ל ,וכשחסר מצות המילה כל המצות אינן
פועלים כמו זכר בלא נקבה ,עכ"ל.
 153ושאר מקומות )לתקן למעלה(.
 154ו' באמצע וה' למעלה.
 155בזוה"ק יתרו צ ע"ב ומשפטים קכד ע"א ,לשים לב שזה בלשון יחיד ,וברמב"ן ריש
בראשית כתוב כל התורה שמותיו של הקב"ה ,ועי' לקמן ד ע"ד ,עי' לקמן הערה .416
 156עי' תיקו"ז ח ע"א ששם מ"ה הוא שם המפורש ,ועי' בהגר"א שם ח ע"ב וז"ל ביה צייר
אדם  -ר"ל שמא מפרש שהוא בפנים הספירות כנ"ל וז"ש הרי כו' וז"ס ע"ס בלי מה מ"ב מלבר
מ"ה מלגאו.
עי' זהר פנחס רטו ע"ב וז"ל יהו"ה דאיהו חיי כל כנויין וכל שם וכנוי סהיד עליה.
 157עי' לקמן יד ע"ד שהם בי"ע.
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øáàå øáà ìëá ,úåèøôá ïéáå úåììëá ïéá íé÷ìç 'âä ìëá äéîòèå äéúåãå÷ðå äøåúä
ù"îë ïîæä é÷ìçî òâøå òâø ìëá ïëå ,íìåòá ïëå ,íéøáéàä ìù úåèøôáå ,íãàä ìù
é÷ìç 'â àøáð ïäáå ,ãçà ìëä äøåú ìù úåéúåàä ìëå ä"éåä íù éë ììëäå .åðéðôì
ùîçå ïéòáøàá (á"ò çëø óã) éãå÷ô 'ôáå (á"ò àð óã) úéùàøá 'ôá øîàå .158íìåòä
ù"îë ùøåôîä íù àåäù ï"éôìà éåìîá ä"éåä àåäå ,'åë àîìò âéìôúà ïéøåäð éðéæ
159
 )יטæ"å÷éú úîã÷äá ù"îë àðìéàã åé÷ù àåäå .øåôñìî åáø úåîå÷î äáøäá ç"æúá
ïäå .160æ"úäá ù"îë úåøéôñä úåéîéðô ïäù ñ"òá úåéúåà øùò àåäå ìëä àøáð åáå ,(ע"א
.161ù"ùîë úåøéôñ úåàø÷ð
øúëá íéîòè ,ï"øð ïäå íéîòèå úåãå÷ð 162úåéúåà íé÷ìç 'âì ú÷ìçúî äøåúäå
,ø"â úììåë àéäù äðéáá íéîòè èùôúî ë"çàå .äðéáá úåéúåàå äîëçá úåãå÷ðå
,äéåâå ïèáå ùàøá íãàá àåä ïëå .ï"øð áùåî íùå ,úåëìîá úåéúåàå ,à"æá úåãå÷ðå
øúëá ïäù íéîìòð íéîòèäå .164õøàå øéåàå íéîùá íìåòáå .163øå÷å äéåøå íåç äðùáå
ïøå÷îá ø"â ìëù ø"âá åúåèùôúäá ïëå ,(' )חגיגה יג ע"אåë êîî àìôåîá ,íìòð àåäå
íéîù úàéøáî øëæð àì ïëìù 'äì íéîù íéîùä ( )תהלים קטו טזíìåòá ïëå .165íéîìòð
ìù åúåéç ø÷éòå ãàî úîìòð äîùðä íãàá167 ïëå .úéùàøá 'ôá 166ù"îë äøåúá íåìë
åéúåçë ìë àåäå ,ùéâøîä àåäå ,òåãéë ùðåòå øëù ìá÷îä íãàä àåäå ,çåøä àåä íãàä
,òåãéë åëàìîå íãàä ìù åìæî àåäå ,úòã íãàì ãîìîä ìëùä àåä äîùðäå ,åéùåçå
äîùð ïëìå .åìéëùäìå åâéäðäì íãàä ìò åðîî íéööåðúî úåöåöéð ÷ø 168íéîùá àéäå
,úî àåä íãàî çåøä úàöáå ,åø÷éò àåäå çåøî íãà úìçúäå ,íìåòá íéîù ãâð íãàá
àø÷ðå ãçà òâø 'éôà åúìá íéé÷úäì øùôà éàå ,íãàä éç åðîîù øéåàä íìåòá åãâðå
.169çåø àìá íéôåâë úåéúåàì äòåðú ïéà íúìáù úåéúåàá úåãå÷ðä ïëå ,çåø ë"â

. שמים אויר וארץ ואפשר עולם שנה נפש158
 עי' תיקו"ז יט ע"א וז"ל חכמה מוחא איהו מחשבה מלגאו בינה לבא ובה הלב מבין ועל159
אלין תרין כתיב הנסתרות לה' אלקינ"ו כתר עליון איהו כתר מלכות ועליה אתמר מגיד מראשית
אחרית ואיהו קרקפתא דתפלי מלגאו איהו יו"ד ק"א וא"ו ק"א דאיהו ארח אצילות איהו שקיו
' ועי, עכ"ל,דאילנא בדרועוי וענפוי )נ"א ואנפוי( כמיא דאשקי לאילנא ואתרבי בההוא שקיו
 שקיו, הדעת לעולם כולל כל הז"ת והוא הפנימיות שלהם, וז"ל,פת"ש צמצום יב בבית נתיבות
, וכן בהגר"א בסד"צ כא ע"ג ד"ה בעמר ששקיו דאילנא שייך לדעת,(דאילנא לגו )תיקו"ז י"ט ע"א
.וכאן הוא פנימיות המ"ה
, בליקוטים שבסוף ספר ביאורי אגדות אמר רבינו, עי' בגליונות לש"ו בריש תיקו"ז וז"ל160
, עשרה הויו"ת המנוקדין בט' מיני נקודות הם הנפש,עשרה שמות של הספירות שהם הגוף
 ע"ס פנימיות שהם יו"ד ק"א וא"ו ק"א הם הרוח ]עי' תיקו"ז קיב,ועשרה מיני כינויין הם הלבוש
 ועי' יהל אור ח"א יג ע"ב ]שם מדובר, ועי' לקמן ד' ע"ד,[ע"א וגר"א קיא ע"ד שזה שייך לכתר
. עכ"ל,[בי"ע ולא אצילות שונה מלקמן
. א ע"א ד"ה לעשר ספירן, כלומר כמו שכתבתי שם161
. הכולל תגין162
. שרויה היא ממוצע ביניהם,' עי' לקמן פרק ג' משנה ה163
. כדלקמן ריש ו ע"ג164
. שהם נסתרות-  וכן יט ע"א, עי' תיקו"ז עא ע"א165
(19  ועי' אדרת אליהו ריש בראשית )הנדמ"ח עמוד, עי' לקמן כד ע"ג וז"ש יהי אורלבדוק166
. או אולי כוונתו למש"כ בחומש, לא הזכירה התורה בכל מקום רק הנראה לעינים:ז"ל
. עי' ליקוטים בסוף בהגר"א בסד"צ לט ע"א167
 והוא ביהל, עי' לש"ו )ביאורים ח"א לא ע"ב ודף לה ע"ב( שעיקר הנשמה היא ג"ר דרוח168
& אור
. אבל טעמים הם תוספת הבנה ולא מוכרח בעצם ביטוי המילים169
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) ïî÷ì ù"îë äéåø àåäù éøùúî éø÷éòä åúìçúä äðùá ïëåפ"ג מ"ה({á"ò â} ,
øæòéìà éáø ú÷åìçî äæå ,ìëä ïî÷ì ù"îë äîùð àåä ïñéðî íåçå .äðùä çåø àåäå
úàéøáù òåãé éë ,íìòð àåä ïñéðî íìåòä úàéøáù ÷ø ,ç"à éøáã åìàå åìàå ,170é"øå
) ù"îë éøùúá íãàäתפילת ר"ה( úðùì 171ã"øäá ïéðåî åðàù ÷ø ,êéùòî úìçú íåéä äæ
ïéðî éøùúîå ,äøéöé úðùî ïéðîä ø÷éò ìáà .òåãéë íãàì íã÷ù 172íéîé 'ä ìéáùá åäú
) ù"îë ,íéðùäר"ה יב ע"א( ïéðî 'ã ìéì úìéçúáù ,é"øë äôå÷úì ìáà ,à"øë ìåáîì
174
àôåâã àôåúéù ùôðå .173äáùçîá ÷ø àåä íåçä ïëå .åäú úðù ïñéð àåäå äôå÷úä
175
) øîàð æ"òù , òåãéë úåãåñé 'ãî ùôðä ïëå .óåâä åðîîù íìåòá õøàä åãâðבראשית א
כד( ) åøîàå ,äéç ùôð õøàä àöåúתנחומא תזריע פרשה א'( äìòîì ïëå .176ø"äãà ìù åùôð
) ,íéîùâä úåîé äðùá ïëå .äðåéìòä õøàבראשית ב ה( ,'åë úà ä÷ùäå õøàä ïî äìòé ãàå
)בראשית ב ז( .'åë äîãàä ïî øôò íãàä úà íéäìà 'ä øöééå
177
áåøì ïéà àø÷ðù íìòð øúëä ïëå ,íìòð íìåëá íéîòèä ÷ìç éë äìåòä ììëå
) ù"îë äîëçî ìéçúî íìåòä úàéøáå ,åîìòäתהלים קד כד( ïëå ,úéùò äîëçá íìåë
àåäå .íéðå÷éúå øäæá ù"îëå 'åë àøá àúîëåçá éîìùåøé íåâøúá åøîà àøá úéùàøá
÷÷ç äîëç úåáéúð á"ìá ïàë ë"â øîà ïëì ,éåìâäå äøéöéä ìéçúî åáù úéùàø àø÷ð
.'åë
178
) ì"ðä ùøôî àîù ä"î íùåג ע"א(ïéìéëî â"é íùù ,øúëá úåãî â"é ÷ìçúî ,
) òåãéë éîçøãאד"ר קלא ע"ב( ) åøîà æ"òù ,ìëä ùøù ïäùתז"ח לב ע"ד( àøáù íãå÷ù
ã"åé ìù åöå÷á ììëð íùä ìë íù éë ,øúëá ã"çà åîùå àåä äéä íìåòä úà ä"á÷ä
â"éá ãçà àåä íùå ,íéôåöøô 'ãì úåéúåà 'ãì ÷ìçúî äèîìå äîëçîå .øåîâ úåãçàá
íìåòä ïäáå úåîìåòäå úåøéôñä ìë ììë äîëçá úåáéúð á"ì ïéøàùðå ,éîçøã ïéìéëî
.ïî÷ì ù"îë ùôðå äðù ïëå ,âäðúî
 170ר"ה י ע"ב ,ועי' כללים כלל ט ענף יא.
 171עי' תוס' ר"ה ח ע"א ד"ה לתקופות ,שזה מולד של שנה שלפני בריאת העולם ,ועי' בהגר"א
בתיקו"ז כ ע"ב וז"ל ,רמוז אותיות בהר"ד בד' אותיות של תחלת ] ֵשׁם[ מ"ב הנ"ל ,והוא מסט'
דגבורה שבו נברא העולם .עי' ב"ע קמט ע"ב וז"ל ,ידוע כי שם מ"ב הוא ברישא דמלכא ,והוא
מסט' דגבורה והוא שם מ"ב היוצא מפ' והארץ היתה תוהו כו' ,כידוע ששם מ"ב היה בעולם
התוהו ,ואח"כ נפקא מאתלטייא ,והם הדינים שנכללו בגלגלתא מסט' דבוצינא ,שמשם היה כח
עולם התוהו ,והוא בהר"ד שבו נרמז שם מ"ב שנה שלפניה כולו תוהו כידוע ,עכ"ל .עי' לש"ו
דע"ה ח"ב ד ע"ג שהשם מ"ב היא ב"ן ללא מילוי היו"ד )י' ה"ה ו"ו ה"ה( ,שכן הג"ר לא יצאו
במלכי העיגולים.
 172מכ"ה אלול.
 173עי' תיקו"ז עא ע"א ,וז"ל ,ואינון שמיעה ראיה ריחא שמיעה במוח ואיהו בהפוכא חו"ם
דשריא בלחותא וקרירותא דמוחא לחממא ליה מסטרא דגבורה ,עכ"ל.
 174באריז"ל זה נקרא תגין
 175עי' ע"ח קיצור אבי"ע א ב ,ועי' נפה"ח שער א' פרק ב' בהגה"ה ששם בד' יסודות נמצא כל
החידוש בכל יום ,ועי' לש"ו דע"ה ח"א לו ע"ב ,שיש יסודות חדשים לכל עולם ועולם וכולם
נעשים יש מאין מעולם שעליו ,והעולם העליון נחשב כא"ס כלפי התחתון ,וכל היות היסודות
של עולם התחתון נובע ממלכות דעליון לכתר דתחתון ,ושניהם ד' אותיות דשם ,הן הד' יסודות
והן החבת"ם של כל עולם ועולם ,חו"ב הם תהו ובהו ,ודעת הוא החגת"ם הפנימים ,והם הד'
יסודות עליונים ואחר כך יצא מהדעת החגת"ם העיקרים שהם הד' יסודות תחתונים ארמ"ע.
 176למדו זה מייתור הלשון ,דאי אפשר לאמר ,שמה שאמר הכתוב תוצא הארץ נפש חיה,
היינו נפש בהמה וחיה ,שהרי זה כתוב אחר זה בפירוש ,וע"כ ,קאי על נפשו הבהמית של אדה"ר.
 פת"ש אח"ף טז 177אד"ז רפח ע"ב וז"ל עתיקא קדישא אקרי אין ,דביה תלייא אין ,עכ"ל.
 178תיקו"ז ח ע"ב.
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) á"ò è"ò óã ç"æúá ù"îë øúëá íéîòè â"é ïäåכ ע"ד( á"ìå .179úåëéøàá ù"ò
) úåéúåà á"ëå úåãå÷ð øùò ïä úåáéúðזהר בראשית קד ע"ב(ãåñá äæá äæ íéìåìë á"åçù ,
) äèîì ù"îë äðéáá íëçå äîëçá ïáäמשנה ד'(,181äðéáá ë"â úåáéúð á"ìä ìë ïëìå .180
183
äðéáá åîìâúðù ÷ø äîëçî åàöé úåéúåàä óàå .182úéùàøáã àãáåòã íéäìà á"ì
) ùøôî àîùá àîìò âéìôúàã ïéøåäð éðéæ ä"î ïäå ,184ù"äù ç"æá ù"îëזהר ח"א נא
ע"ב(.185
äîë íéðå÷éú úîã÷äá ù"îë úåøéôñ åàø÷ðù úåéîéðô ñ"ò ïä úåãå÷ðäå
) íù ù"îë ì"ðä ùøôî àîùã úåéúåà øùò ïäå ,íéîòôהק' ת"ז א ע"א ד"ה לעשר(á"ëå .
ù"îë ïîöò ä"éåä úåéúåà 'ã 186ïäå ,ïäìù íéìëå úåøéôñ øùò ìù óåâ ïä úåéúåà
ìù åöå÷å ,äèîìå äîëçî à"ë íä å"äé øôñîä ïåáùç àåä íùå ,187íéðå÷éú úîã÷äá
ìéçúî øôñîäå ïùøù ÷ø åðéàå øôñîä úéùàø ãçàù åîëå .á"ë ïä ãçà àåä ã"åé
) ,íìåòä àøáð åáå 'áî ìéçúî äøåúä ïëìù ïùøù ÷ø åðéà øúëä ïëå .188'áîתהלים קד
כד( ïäù ê"ôöðî úåéúåà 'ä ïä ä"éåä ìù äðåøçà 'äå .ì"ðë úéùò äîëçá íìë
) íåìë äîøâî äì úéìù òåãéå ,190äìåôë àéä úàæ 'ä ïëå ,189úåìåôëזהר ח"א קפא ע"א(
) ïî÷ì øàáúéå ,á"ë ïø÷éò ïëìùז ע"ב וע"ג( .ä"éà úåèøôá úåìåôë 'ä ïéðò
 179על אף שיש יותר מי"ג אבל יש י"ג שרשים הנקראים מלכים )ביאורים ח"א נו ע"ד( ,ועי'
בהגר"א בתז"ח יב ע"ד שזה טעמים עליונים
 180ע"ש שהבן בחכמה הוא חו"ב עליונים ,וחכם בבינה הם ישסו"ת.
 181ע' לקמן הערה 1463
 182ע' לעיל הערה .82
 183ביאורים ח"א עט ע"א אמצא  -דהיינו שגילוי האותיות רק מתחיל מו"ק אבל שורש
האותיות מתחיל מבינה וחכמה שבה ,ומש"כ בזהר תרומה וז"ל דכל אתוון כד נפקו מרזא דעלמא
דאתי אגלימו ואתציירו ,דהיינו שבתוך האימא נמצא כל הולד בכל איבריו אבל לא נתחזק
מציאות גופו רק אחר שיצא לאויר העולם
 184עד ע"ב וז"ל ,ועד לא מטו אלין תנועי ,כל אינון שייפין דכגופא ,לא יכלין לנטלא במטלנין.
דהא כל שייפין דגופא אתפלגו באתוון ,דאינון עשרין ותרין אתוון ,דאתגלמו בפרקין ושייפין:
תריסר שייפין ,אינון פרקין דנטלין .ואלין תריסר לא נטלין עמוד במטלנין כדקא יאות ,בר
ברזא דתריסר תנועי ,דכולהו עבדין להני פרקין לנטלא לון .ואית תנועי אחרנין ,למיהב סוכלתנו
וחכמה ומדע לכל גופא ,ולנטלא כל גופא ,ולמיהב חדוה לעילא ותתא כולא כדקא חזי:
תרגום:
והרב טען סו ע"אøùòã àæø ïååðéàå àúééøåàî é÷ôðã ïåðéà ïéìéáù ïéøúå ïéúìú ,
åäìë ïøéîà øùò äàìéò äãå÷ðã àæøî é÷ôð åäìëå àúééøåàã ïååúà ïéøúå ïéøùòå ïéøîà
ïéøùòå éúàã àîìòì áúëáù äøåúã àæø äàìéò êìî åäéàã àúééøåàã àæøá ïìéìë
ïîúã àãåçéã àæøá äàîã÷ àøåäðã àéùøî àøäðúàì ïééøùå ïéèùôúî ïååúà ïéøúå
ïé÷ìñå ïååúà ïéøäð ïîúîå àéìâúàì ïååúà
:íåâøú
 185הובא לעיל ג ע"א ,וצ"ע כוונתו כאן ,אם האותיות שיצאו מחו"ב הם המ"ה זיני נהורין?
הרי ע'
186
הי' ספירות
 187א' ע"א ד"ה לעשר ספירן ,זה כתוב בשורה הקודמת##
 188ע' יהל אור ח"א ו ע"ד לגבי למה ספירות נקראים על ספר המספר שאינו אלא דבר
מחשבי ,ומתחיל מב' הובא לקמן הערה .792
 189ע' ענינם בשער ש"ך פ"ר ורפ"ח בסוף דע"ה ח"ב ,ותוכן הענין היא שהאותיות מנצפ"ך הם
שורש כל המציאות הצריך תיקון בעולם התהו ,ושורש כל התיקון של עולם התיקון ,ולכן הם
כפולות.
 190דהיינו היא אותו אות של ה' ראשונה ,עי' בהגר"א בסד"צ כא ע"א ד"ה ואמר בה'.
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) ñ"æå ,ì"ðë 191úåøéôñã ïéðå÷éú ïä úåéúåàåשיה"ש א יא( íò êì äùòð áäæ éøåú
äðéáî 192áäæ éøåú ïä úåéúåàå ,ãñçã àøèò íùù äîëçî úåãå÷ðä éë .óñëä úåãå÷ð
,ì"ðë úåãå÷ð øùò ïä úåéîéðôä ñ"òå .äðéá éøòù 'ð ,193ê"ì åäæå äøåáâã àøèò íùù
éåìîä úåéúåà øùò ïä úåéîéðôáù äî ïëå ñ"òá á"ë ïéðòå .á"ë ïä úåéðåöéçä ñ"òå
ì"æ é"øàä ù"îë ïéðòä ,äîëçî ìéçúî ä"éåä úåéúåà 'ãá úåéðåöéçáå ,194øúëî ìéçúîå
)ע"ח מוחין דצלם פרק ח'( úòãäå íùøù ÷ø íðéðîî øúëä ïéà úåøéôñä úåéðåöéçáù
øúëä ÷ø 195ïéàúú {â"ò â} ñ"æ úåéîéðô àåä éë úòãä äðîð ïéà úåéîéðôáå ,íîéìùî
ïéðî íéìùî ä"éåä ìù äìåôë 'äå ,äîëçî ïàëå øúëî ìéçúî ïàë ïëìù ,ù"ò íðéðîî
) ïî÷ì ù"îë àúåðéãø÷ã àðéöåá ê"ôöðî úåéúåà 'ä àåä úòãä éë á"ëז ע"ב ד"ה וכן
הוא(.
196
íúåììëå , '÷åðáå à"æá ãåä ãò ãñçî ñ"äá ïéèùôúîù â"äå ç"ä ììåë úòãäå
éîçøã ïéìéëî á"é åáù 197øúëä íåÉ ÷îÀ aÄ àåäå ,á"é ïäå ð"åæã ãåñéá úéùù 'éçá àéäù
) ø"àá ù"îë â"é ïå÷éú ìæîá íúåììëåקלד ע"ב() ì"ðä íéîòè â"é ïäå ,ג ע"ב(ïàë ïëìù .
ìù á"éå ,198úåøéôñ øùò ìù øùò ïäå ,'á 'éðúîá ïî÷ì ù"îë á"éå øùò úåéúåà á"ë
,202äáëøîä é÷øô á"é ,201ø÷á á"é ,200úåëìîå ãåñéáå ú"úá 199ïéîåçú á"é ïäù úòãä
.ä"éà åðéðôì ìëä øàáúéå ,203íãàá íéîéðô íéøáéà á"é
ïåùàøä úåãå÷ð øùòå .ì"ðë úåãå÷ðå úåéúåàå 204ä"éåä íùá íéåìú úåîùä ìëå
) ,á"ì ìù ïåùàøä áéúð àåäå 205íìòð àåäאיוב כח ז( 'è ïéøàùðå ,èéò åòãé àì áéúð
 191עי' בהגר"א בסד"צ ב ע"ג ד"ה ולזה ,שעיקר התיקון היא אפשרות לקבל אור הגדול
 192עי' תיקו"ז קי"ח ע"ב הרוצה להחכים ידרים דאיהי חכמה ואיהי מחשבה ,באברהם אתלבן
אדם ,וביצחק אצטריף ,ורזא דמלה מצרף לכסף וכור לזהב ,מצרף לכסף דא אברהם ,וכור לזהב
דא יצחק ,עכ"ל – מוסיף?
 193גימ' נ'.
 194אם כן היו"ד ה"א וא"ו ה"א האות י' היא כתר ולא חכמה
 195עי' בהגר"א בסד"צ ב ע"א ד"ה וכן התחלת ,שהדעת באמצע בין או"א ולא נראה ,שנעלם
באימא ולכן אינו נחשב בכלל הספירות ,נוסף על מה שכתוב בהגה"ה א ע"ד שדעת רק נמצא
בשעת תיקון ,ולכן אינו נחשב כספירה בפני עצמו ,ועי' לקמן יד ע"ד ,שדעת המתפשט הוא
פנימיות הת"ת ולכן אינו נחשב כספירה בפני עצמה ,ועי' לש"ו ביאורים ח"ב קו ע"ד ,שמה שאין
דעת נחשב בכלל הספירות רק נוגע לדעת המתפשט ,אבל הדעת שבראש היא נכלל בכתר.
 196עי' ביאורים ח"א נה ע"ג יש מנצפ"ך דז"א ומנצפ"ך דנוק' ,וע' הערה .189
 197עי' ע"ח מוחין דצלם ח'
 198כולל כתר ללא דעת.
 199ע' אד"ר קלד ע"ב ,והם י"ב גבולי אלכסון לקמן פ"ה מ"ב.
 200כלומר השם י"ב שהיא מקום הנוק' בג' מקומות הנ"ל והיא רביעא לכל תלת ע' לקמן
הערה .238
 201ים של שלמה  -מלכים א' ז כה ,וע' זהר שמות כד ע"ב
והנה כאן ביאר שהמספר י"ב הוא ביטוי של יסוד ,וע' בהגר"א בסד"צ ט ע"א שביאר שעניינו
מידת נוק' ,אמנם יעויין בבהגר"א על תיקו"ז לז ע"ב ד"ה אינון ברזא ,ועי' בבהגר"א על ס"י ו ע"ב
שביאר שעניינו מידת התפארת ,וצ"ע .ועי' ביאורים ח"א פד ע"א שבאמת הי"ב היא בחי' הדעת
הרי היא שורש לכלל הו"ק והנוק' ,ולפ"ז באמת לא קשיא מידי שכן כל הי"ב הולכים ומשפיעים
מהדעת גם לת"ת וגם לנוק'.
 202חו"ג נו"ה ובכל א' ג' פרקין ,אם כן זה שייך לת"ת ,וכן אפשר לומר ביסוד.
 203עי' ב"ע רלה ע"א וז"ל ,רל"ו הוא שיעור קומה של יוצר בראשית והם רל"ו איברים
חיצונים וי"ב איברים פנימיים בגופא כמ"ש בס"י )פ"ה מ"ו( וברע"מ )פנחס רלה ע"א( בסוד י"ב
פיקודין ורל"ו פיקודין ,עכ"ל .לא מצאתי הרע"מ.
 204עי' זהר ח"ב צו ע"א ,ואד"ר קלה ע"א.
 205עי' תיקו"ז קנא ע"א שקמ"ץ ופת"ח הם כתר וחכמה
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206

øúëî à"æ ìù úåøéôñá ïé÷ìçúî ïäù ïéòåãéä úåãå÷ð
) äîøâî äìזהר ח"א קפא ע"א( . íéãå÷òä úåøéôñá åîë
209
) ç"æúá øîà ïëìù , ï"åøèèî ìù è"è 208úåãå÷ð é"ç ïä úåãå÷ðä 'èåמג ע"ד( 'è
äãå÷ðî ç"úôå úåãå÷ð 'áî áëøåî õ"î÷ éë ,øæåç øåàå øùé øåà ùøåù ïéìåôë úåãå÷ð
) çë óã ù"äù ç"æá ù"îë) úçàדף נח( 210) à"òעג ע"ד( 'â ì"åâñå úåãå÷ð 'á é"øéöå (ù"ò
÷"øéçå í"ìåçå úåãå÷ð 'á à"áùå òåãéë 211ìåãâ ÷"øåù ïëå úåãå÷ð 'â ïè÷ ÷"øåùå úåãå÷ð
é"ç ùøåù úåéçä ïäù ,äîëçá ïäù ïéîìò é"ç ïäå úåãå÷ð é"ç ïä úçà äãå÷ð 'à ìë
) òåãéë ãåñé ìù ïéîìòרע"מ פנחס רמד ע"ב(à"ò î óã ç"æ 'éò) úåîìåò íéôìà é"ç ,212
).ïééìåç é"ç êøã çåîî èùôúîù òåãéë âååæä ãåñ ,ïäá òùòúùî ä"á÷äù ((#213
207

úéìã úåëìî øàùðå ãåñé ãò

 206דהיינו א"א ולמעלה ממנה עתיק ,ומלכות אינו בכלל ,והמלכות שנמנה בתיקו"ז הנ"ל
מרמז לעתיק שהיא מלכות של הפרצוף העליון.
 207עי' ע"ח עקודים פרק ה' וז"ל אור המלכות לא השאיר רשימו וכל בחינ' נסתלקה כולה
ועלתה וזה הטעם שנק' מלכות אספקלריא שאינה מאירה דלית לה מגרמה כלום כי לא השאיר
בה שום רושם
 208עי' לקמן הערה  .358עי' אפיקי ים סנ' צו ע"ב וז"ל ,הצדיקים כולם הם הכל בדרגא דצדיק
שהוא הנהר היוצא מעדן וכו' ,והוא דרגא דרע"מ לויתן וכו' ,והוא מתפשט בסוד ו' משך הנהר
ובח"י חוליות שבשדרה ,והם ח"י נקודות שרשם בחכמה ח"י עלמין ,שורש ח"י עלמין של יסוד
שהם ח"י אלפים עולמות שהקב"ה משתעשע בהם סוד הזיוג שמתפשט ממוח דרך ח"י חוליות,
והם רבותים אלפי שנא"ן שעשר נקודות כפולים הם רבותים ,רק אלפי שאינן שהם נעלמים
נקודה ראשונה בכתר כמ"ש כ"ז רבינו הגדול בפי' לס"י .והם כל הדרגין דחשיב כאן ל"ו צדיקים
הם באספקלרי' המאירה בסוד משך הנהר.
 209ע' ע"ח שער כסא הכבוד פרק ז' וז"ל דע כי מטטרו"ן גימטריא שד"י שהוא ביסוד העליון
הנקרא ח"י ואלו הם סוד ט"ט מן מטטרו"ן ושאר אותיות הם רמו"ן גימטריא נוריא"ל
נצרךע' זוהר )תז"ח מב ע"א( רצוא בנוריאל ושוב במט"ט עי' גר"א שם וז"ל ,כי ד' חיות הן ד'
אותיות שבשם ט"ס מחכמה ולמטה ומט"ט הוא חיה החמישי פרצוף החמישי כתר היצירה שבו
שני בחינות של כתר ע"ק וא"א כידוע מופלא ומכוסה שעליו נאמר ואראה ואפול על כו' ובחינה
הראשונה הוא מט"ט שבו מתלבש שם ה' בבריאה ]דהיינו הקשר בין יצירה לבריאה[ כמו כל
עתיק כידוע ונוריאל הוא בחינה האחרונה שלכן הוא נחשב בכלל החיות ארגמן כידוע בכל כתר
וז"ש והחיות רצוא כו' שבסט' דנוריאל רצין להשיגו ושוב בסט' דמט"ט שעתיק נקרא רישא דלא
אתיידע ,עכ"ל.
והנה ר' עקיבא כשעלה במרכבה נכנס בשלום כו' )חגיגה ט"ו ע"ב( בסוד ט"ט דמטטרו"ן שהוא
בסוד ב' הדרכים הנ"ל ששם שניהם טובים ,נחשא דחיי בסוד ח"י שבו יסוד הפנימי דאצילות
דנוקבא שמתקשר בבריאה ,והוא בשלום והוא יסוד הבריאה התלוי בקדושה עילאה ,והכיר היאך
הכל יוצא משם א' ,והיאך הרע הוא קשור בקדושה ושם הוא בסטרא דטוב,
 210בדפוס שלנו עג ע"ד וז"ל מים איהו לימינא ,ברזא דההיא נקודה דאנהיר בה צרי ,בסטרא
דא דימינא ,אתפליגו תרין מימין ,והא אוקימנא .ובגין כך ,צרי ,תרין נקודין מתיישבן מימין,
לקביל תרין ,חד לעילא וחד לתתא ,כמה דאתחזי בנקודת שב"א.
אולי עד ע,א דאיהי נקודת שורק דקיימא תחות רקיע קמץ כל אינון מיין דהאי סטרא והאי
סטרא כ???
 211וּ ,וע' לקמן הערה  .358עי' תיקו"ז יז ע"א וז"ל] ,אות[ ש אית לה תלת ראשין ,ואינון
סגו"ל ,ואינון תלת נקודין שר"ק .ז' )נ"א ו'( רישא דילה חל"ם חיר"ק שור"ק בו' ,קוצא מלגאו
חיר"ק קוצא דאת ג' ,וכלא אתרמיז באת א' ,נקודה לעילא ,עכ"ל.
 212ביאורים ח"ב פ ע"ג שבהוי"ה דעיניין יש י"ח משחתין והם שורש סוד ח"י עלמין שביסוד
שהוא טיפת הזרע הנמשך בו מח"י חוליין שבשדרא
 213לא מצאתי בדפוס שלנו וז"ל בדפוס אמסטרדם :ענין י"ח אלף עולמות רבי שמעון אומר
עד שלא ברא הקב"ה את עולמו היה הוא ושמיה סתים בגויה סליק ברעותא למברי עלמא כיון
דסליק ברעותא אסחר נקודא דסתים ואסחר תחומיה בהיכליה ופשיט פשיטו לתלת סטרין ולא
יתיר מגו דנקודא דא נפקו כחדא תלת נקודין ואתיישרו תרין בחד גונא וחד לתתא ואיהי נקודה
דאפיק אלין תלת עאל ואתטמר באמצעיתא ועד דלא עאל סליק ואיגניז ואינכם בשעה דנפקו
אלין תלת נקודין ודליגי מגווה ונפיק מגו סתימא דסתי' חד בוצינא ידיע ולא ידיע טמיר ולא
טמיר ומדיד משחתא סתימא מנקודא דא לנקודא דא ואתפשטו נקודין גו חילא דבוצינא ומדיד
אלף עלמין סתימין דעין לא ראתה מן דא נקודה לדא נקודה ואתאחידו תרין נקודין כחדא ובין
19

מאיר היצירה
) ù"æåע"ז ג ע"ב( øùòù ì"ø .ïðéàù àìà ïàðù àø÷ú ìà ïàðù éôìà íééúåáø
äãå÷ðù éôì ,ì"ðë íéîìòð ïäù ,ïðéàù 215éôìà ÷ø 'íéúåáø' ïä 214íéìåôë úåãå÷ð
é"ç ïä ì"ðä úåîìåò óìà é"çå .ïðéàù åäæå ïéÄ àÇ '÷ðå íìòð íùù 216øúëá àåä äðåùàøä
ïàëå .úåãå÷ð ãåñá àåä íùù äîëçá åäæå ,217ä"éåä íù ìù ï"éðééò ã"ë ïéáù ïéúçùî
ìù úåîù íä äðéááå .äáãðå äëøá ïåöø éîùâ ìò äðåîî àåäù 218ç"é ìù íù ùøù àåä
) úéùàøáã àãáåòã ïååúà ç"ë ,úåéúåà ç"ë ïäù 'åë ç"úô õ"î÷ ïäù úåãå÷ðäת"ז יד
ע"א(ìù úåéúåà ç"ë ïäå .220íéðå÷éúáå øäåæá ù"îë ,úéùàøá ìù äééùò 219äáù ,
) ìùå àøá úéùàøáשמות כ א( éåìîä éåìîã ïååúà ç"ë ä"éåä íùá ïãåñå .íéäìà øáãéå
) ì"ðë 222úåéúåà á"ë ãåò ïéàöåé äðîîå .221òåãéëג ע"בãåñ äæå äðéá éøòù 'ð ïä åìàå (223
.âìôåî
,ù"ò (á"ò æè óã) úéùàøá 'ôá ù"îë ú"âç ïéå÷ 'âá úåéúåà á"ëä ïé÷ìçúîå
ç"æá ù"îë òøôîì íùù ÷ø ,ù"ò (á"ò åè óã) ù"ùîë úåëìîá ãåò ïéììëð ë"çàå
,á"ò íù ãåñ åäæå í"úâçã 225àëéúøá àåä á"ò íù ïëìå ,ä"ùò (224ã"ò áð óã) ù"äù
àñøéâäå ,(á"ò ãð óã) ù"äù ç"æá ù"îë àñëä ïéááåñù íéëàìî á"ò ïéàöåé ïäîå
) ä"äììæ ÷"îøä ù"îë úéúéîàä àçñåðäå úùáåùîפרדס שער כ"א פרק יב( àçñåð àöîù
ë"çàå ,úåãå÷ðä ìù úåðçî ç"ë ë"çàå ï"îâøà úåéç 'ã íãå÷î ,áä÷åãá úéðåîã÷ äðùé
àöåî äúà ïèøôáå 'ò øîà àä øîàú íàå .á"òä ììëá ï"îâøà ïéàå òøôîìå øùåéá á"à

נקודה לנקודה אלף עלמין מדיד אלף מגו נקוד' תניינא עד נקודה דלתתא ועבד משחתא בפשיטו
דאלף עלמין אחרנין וכלהו עלמין סתימין ואלין אינון תרין אלפין שנין דקיימא אורייתא עד לא
אברי עלמא כדין עאל אורייתא נקודה סתימא באמצעיתא ואשלים להאי סטרא ולהאי סטרא
ואשתכחו להאי סטרא תלת נקודין ולהאי סטרא תלת נקודין.
 214דהיינו מלמעלה למטה וכן מלמטה למעלה )בהגר"א בסד"צ כג ע"ב ד"ה ואמר כתיב(
 215נדצ"ל %אלפיים כמש"כ בהגר"א בסד"צ כג ע"ב ד"ה ואמר כתיב
 216דהיינו בעתיק עי' הערה .206
217
מע"ח נקודות א'
ביאורים ח"א סח ע"ד שאלקים פשוט ומלא הוא ח"י אותיות ובהם מתלבשים י"ח משחתין
דשם הוי"ה.
 218עי' ביאורים ח"ב פ ע"ד וז"ל לא מצאתי בשום מקום שם מיוחד ומיוחס על מספר י"ח על
דרך שנמצא שם ע"ב שם מ"ב שם כ"ב שם י"ב אבל שם של י"ח לא מצאתי נזכר בשום מקום
ואולי כוונתו לפי הענין שמדבר שם בסוד ט"ט מטטרו"ן על ו' צרופים דשם שד"י שיש בהם ח"י
אותיות והם מסודרים בסוד ט"ט דמטט' ט' מלמעלה למטה וט' מלמטה למעלה ,ועי' שושן
סודות דף יד ע"ב שאמר שם כי אלו השמות הם מסוגל לעצירת גשמים ואולי לזה כוון הגר"א
באמרו שהוא ממונה על גשמי ברצון ברכה ונדבה
עי' זהר ח"א יח ע"א וז"ל ,הכא שמא גליפא דתמני סרי אתוון ,ממנא על גשמי רצון נדבה
וברכה ,ישובא דעלמא ,עכ"ל.
 219בבינה
 220עי' )זהר ח"א כ"ב ע"א( וז"ל ,ויאמר ,הוה אמר לאלהי"ם יהי אור ,מארי דבניינא )אבא –
עי' שם לשון הזהר( איהו אומר ואומנא )אמא( עביד מיד ,עכ"ל.
 221יהו"ה ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א] ,מכאן כ"ח אותיות דמילוי דמילוי[ יו"ד וא"ו דל"ת ה"א אל"ף
וא"ו אל"ף וא"ו ה"א אל"ף
 222דז"א.
 223לגבי ל"ב נתיבות שיש גם בחכמה וגם בבינה
 224וז"ל & ,אתוון עילאין רברבין ,הוו באורח מישור לגבי דכר .אתוון זעירין תתאין ,הוו
בהיפוכא לגבי נוקבא ,עכ"ל.
 225במרכבה .נ' הנ"ל עם כ"ב דתשר"ק.
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íò ùôð 'ò ïëå .á"ò úåòåøæ 'á íòå ,226òåãéë úåîù 'ò ,'ò ú"úá ïùøù éë 'à ïéðòä ,á"ò
) à"îá ù"îë ìàòîùéå åùò íò úåîåà á"ò ïëå .÷çöéå íäøáà íò á"ò ïäå á÷òéתז"ח כה
ע"ד ד"ה ע"ב פנים( ï"éãåé éåìîá ïëå 227ïéâú 'âá ï"éðééò ã"ë ä"éåä íùá íùøùå .úåëéøàá
,á"ò íä ê"ôöðî éåìîã ïååúà á"é íòå ,228ïååúà á"ëä éåìîã ïååúà ïéúÄ ùÄ ïäå .òåãéë
) ì"ðë ïéîåçú á"é ùøåù íùå úòãá àåä ê"ôöðî éë ,ù"ò {ã"ò â} 229ù"äù ç"æá ù"îëג
ע"ג( .á"ò ìëä ïäå
äôå ,íéìâøä ìù ç"ëå ,íéãéä ìù úåòáöàä é÷øô ç"ë ,àôåâ é÷øô á"ò ïäå
'à ìëá ïé÷øô 'â ,íéìâøäå íéãéä ìù íé÷øô á"éä íòå ,ïé÷øô ïéúù íä íéðéò 'áå ,øàåöå
á"ò ïä ,231òåãéë àñëá ïëå 230íäéìò ãîåò íéäù ø÷á á"é íäå ,óåâä ìë éâéäðî ïäù
,úåëìî íò ú"âç äàúú àëéúø åäæå ,(#232) ù"äù ç"æá ïééòå .óåâä ìë ïéòðòðîù ïé÷øô
) äîåøú 'ô øäåæá ù"îë á"î íù àåä äðéá íò ú"âç äàìéò àëéúøåקלב ע"ב( 'ô î"òøáå
) åøúéצב ע"ב.ù"åòé (233
.234á"î àåä úåìåôë úåãå÷ð øùò íòå ,ì"ðë ïååúà á"ë á"à íä ú"âç éë ïéðòäå
úåéúåà éøúñá ù"îë á"î íä 235àáìã ïéðãåà 'á íò ÷ø ,úåãå÷ð é"ç ÷ø íä éë 'î ïø÷éòå
) 236å"öã ç"æáב ע"ב(àîùã àæøá àúúì úéùàøáã àæøá ïéîéé÷ã 'î ïåðéà ïéìéàå ,
÷ç"éå ïéðééò ã"ë ïùøùå .ù"åòé 'åë àìàîùå àðéîéá àãçàì ïéðæà ïéøúå àùéã
ïùøù ø÷éòå úòãáù á"é àåä á"é íùå .òåãéë ïàåìî éåìîå ïàåìîå ïèåùô ïëå .237ïéúçùî
241
êìî ãå÷éðá 'åë 240êìî 'ä úåéåä 'â àåä á"é íù äðäå .239æ"àá ù"îëå ,ì"ðë 238øúëá
 226עי' בהגר"א בסד"צ ט ע"ג שמציין לפ' משפטים )קכג ע"א( ע' נהירו דע' ענפין דאתזנו
מהאי רוחא דנפיק מן פומא ,והוא ת"ת כמ"ש שם ,כדין ע' שמהן לקבלהון בארעא כל הנפש כו'
ע"ש.
227
דהיינו בכל עין ,עי' לעיל 217
 228עי' יהל אור ח"א כ"ב ע"ב
 229עד ע"ד&* אשתארו תו אתוון ,ואינון תריסר .מם תימא ,צדי אריכא ,נון ,פא ,כף ,ואינון
אתוון אחרנין כפולים ,מנצפ"ך .ואינון סלקי לתריסר אתוון .וכד אתוון כולהו אשתלימו ,סלקין
לע"ב אתוון ,רזא דשמא קדישא דקב"ה אתקרי בהו ,עכ"ל.
 230ים של שלמה  -מלכים א' ז כה
* 231בינה ומלכות עומדים על י"ב :י"ב שבטים עליונים )עי' פר' ויצא קנד ,ובפר' ויחי( וי"ב
בקר )תי"ט לז ע"ב ,תמ"ז צה ע"ב וע"ג(.
) 232זהר חדש סג ע"ב( &רתיכא עילאה ,דאיהו רזא דארבע סטרין ,פשיט נהירו מתלת סטרין,
חד דיליה דאתחברו ביה ירותא דאבא ואימא ,דהוו תרין ,ומתחברן לחד .ותרין מתרין סטרין*.
 233נכון
 234הן בחי' מ"ב זיווגים וכן בחי' שם מ"ב*.##
) 235תיקו"ז קו ע"ב( ובגינה אתמר לעמת המסגרת תהיין הטבעות וגומר ,מאי הטבעות אלין
תרין אודנין דלבא.
 236צ"ל דף ו )וכן הוא בבהגר"א בתיקו"ז לז ע"ג שמציין לזו"ח דף ו ע"ב וכן הוא באמסטרדם(
וז"ל ,לסטר דרום תשעה והאי נקודה דקיימא עלייהו באמצעיתא אשתכח האי נקודה דאשלים
לכל סטר לעשרה בגין דקיימא באמצעיתא ,לסטר מזרח עשרה לסטר מערב עשרה לסטר צפון
עשרה לסטר דרום עשרה עשר ספירן לכל סטר ואלין אינון מ' אתוון דקיימין ברזא דבראשית
לתתא ברזא דשמא קדישא ותרין )אזנין – וכן הוא באמסטרדם( ]אינון[ לאחדא בימינא ושמאלא
וכלהו קיימין ברזא דה"א.
 237כנ"ל הערה .217
 238עי' בהגר"א בסד"צ ב ע"א ד"ה הספירות הן הולכין בתלת תלת ,חב"ד חג"ת נה"י ,ומלכות
היא רביעית שכוללת את כולן ,וכמ"ש בתז"ח )עג ע"ג( דתשע ספירות אינון משולשין בעד"א
כג"ד ,ח"ח"נ" ב"ג"ה" כ"ת"י" ,ומלכות עשירין לון ורביעין לון ,וז"ס שם של י"ב ,שמלכות היא
כלולה בכל קו האמצעי ,שהוא המכריע וצריך להיות כלול משניהם ,ביסוד היא עטרת היסוד,
ובת"ת שם שני מלכים  -הערה שלי עי' תיקו"ז ה ע"א ,שנוק' היא רביעא לכל תלת ,ועי' פת"ש
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) íéäìà ïéà éãòìáîå ïåøçà éðàå ïåùàø éðà ìò ïéãéòî íä äðäå .òåãéëישעיה מד ו(
äéÆäÀ éÄ äéÈäÈ äÉåÆä ïëå ,úåéåä 'â úåéúåà íä äéäéå äéäå äåä äðäå ,(#242) íéðå÷éúá ù"îëå

) ãåñá 243ïåøçà íò ïåùàø óìçúðù ÷ø êìÉ îÀ éÄ êìÈ îÈ êìÆ îÆ íúãå÷ðלקמן משנה ז( ïôåñ õåòð
úåîå÷î 'âá äîå÷î úåëìîä éë á"é ïäå ,ñ"ò úåéúåà øùò ïäå .ïôåñá ïúìéçúå ïúìéçúá
) úìú ìëì úéòéáø ,úåðåøçàå úåéòöîàå úåðåùàø ùìùáת"ז ה ע"א( áåúëù äîë
.ø"âá úåìâãðë äîåéà úåéòöîà 'âá äîçë äøá úåðåøçà 'âá äðáìë äôé ãåñá 244ç"æúá
,úåëìîá ï"éää 'â ,úåéòöîà 'âá ï"éåå 'â ,íééìàîù 'âá ï"éää 'â ,íéðéîé ñ"âá ï"éãåé 'â ïäå
) â"ò ç"ò óã ç"æúá ù"îëåטז ע"ב( êìî àåä ïëå ,úåëéøàá ù"åòé 'åë 'é 'é 'é àã àðååâë
äàìéò àîìò àã 245êìÈ îÈ 'ä øîà àçà 'ø (à"ò ãì óã) úéùàøá 'ôá ù"îë êåìîé êìî
éë ì"ðë àåäå .úéøáä ïåøà àã êåìîé 'ä ìàøùé úøàôú àã êìî 'ä éúàã àîìò åäéàã
äîå÷î íùù é"äð úììåë úåëìîå ,úåéòöîà 'â ììåë ú"úå ,ø"â úììåë éúàã àîìò
ìëä ÷ìçúî ïëå ,246é"ðãà ä"éåä ä"éäà úåîù úìúì ÷ìçúî ñ"òä ìë ïëìù .òåãéë
(á"ò ç"ôø óã) æ"àá ù"îë øúëá ìëä ùøåùå ,íìåëì úéòéáø úåëìîå úìú úìúì
úìú ùøôúî äéáã äàîéúñ àúîëç éàäã ïéâá çëúùà éîçøã ïéìéëî øùò úìúá
נקודות טז וז"ל ,נוקבא יש לה ג' שרשים ומקומות אשר היא דבוקה בז"א ,הא' בעטרת היסוד,
הב' בטבור ,הג' בפה ,והענין ,כי עיקר יציאתה הוא במקום שיש נקב ,שלכך נקראת נקבה כנודע,
שבהיותה נקודה לבד היא בעטרת היסוד ,וכשהיא פרצוף עד החזה למטה ,כתרה במקום פה
הטבור ,ובהתגדלה לגמרי כתרה נגד הפה יסוד אימא שבדעת דז"א ,בסוד כלת משה ,עכ"ל ,ועי'
לעיל ג ע"דֵ ,שׁם י"ב היא בדעת ששרשו בכתר ,ועי' בלש"ו ביאורים ח"א נה ע"ג ,שמקשה
מתפילת ר' נחוניא בן הקנה ש ֵשׁם י"ב ביסוד ,וכאן כתוב שהיא תופס כל הקומה ,ומתרץ שכל
העד"א אחד ,ועי' לש"ו כללים ח"א סט ע"א שמצד עצמם אין הבדל בין ת"ת ליסוד אלא רק לא
מוסבר מצד הקו ימין ושמאל יש הבדל) ,עי' בהגר"א בתיקו"ז פא ע"א ד"ה ביה איהו וז"ל ,והכל
אחד כשזה נפתח זה נפתח ודעת ויסוד הוא א'( ,ולכן מובן לנו שהרי עיקר כוונת הגר"א לא
לדעת בפרט )כמש"כ בביאורים שם( אלא לכללות כל העמוד האמצעי מכתר דעת ת"ת יסוד ,ועי'
לש"ו כללים ח"א סח ע"ב שמקום הנוק' בטבור הוא הכתוב באד"ר קמא ע"ב שזה מאחוריו.
 239רפח ע"ב וז"ל ,בגין דהאי חכמתא סתימאה דביה מתפרש תלת זמנין לארבע ארבע.
 240עי' תיקו"ז יא ע"א שהו אמקור לשם י"ב.
ע' בהגר"א בסד"צ ד ע"ב בהגה"ה וז"ל ,הן ג' הויו"ת שבמ"ס ,וכן הי"ה והו"ה ויהי"ה ג' הויו"ת,
והן מנצפ"ך בוצינא ,ועי' זהר בראשית לד ע"א ז"ל ,תרין עלמין נינהו עלמא עלאה ועלמא תתאה,
תתאה כגוונא דלעילא דכתיב )ד"ה א טז לו( מן העולם ועד העולם ,מלך עלאה ומלך תתאה
)תנינן( ,כתיב יהו"ה מלך יהו"ה מלך יהו"ה ימלוך לעולם ועד ,יהו"ה מלך לעילא יהו"ה מלך
באמצעיתא יהו"ה ימלוך לתתא ]תרגום ,[#ע"כ .זו היא הפעם היחידה שנזכר 'מלך מלך ימלוך'
)חוץ ממה שתקנו הקדמונים פסוקי דזמרא ב'יהי כבוד'( .עי' פת"ש א"א כב ,שהזמן מתחלק לג'
בחינות והם היה הוה ויהיה .טעם הדבר ,שכן חילוק הזמן אף היא בסוד המתקלא שנותן משקל
וגבול לאורות להאיר בהדרגה .ושורשו בג' הויות של המו"ס הרי הוא תחילת האצילות )עי' לעיל
ג ע"ב( .עי' לש"ו כללים ח"ב לה ע"א ,שכל השלשה הם למעשה אותו הגילוי ,הרי הוא מלכותו
ית' )מֶ לֶך( ,ושהוא ית' לבדו סיבת הכל )מָ לָך( ,ושרק הוא לבד תכלית הכל )ימלוך(.
##* 241
) 242תיקו"ז קכז ע"ב( ולקבל אלין תלת טיפין אינון תלת יודי"ן דאינון ביו"ד ק"י וא"ו ק"י,
דמעידין על עלת כל העלות ,דעליה אתמר אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלקי"ם ,דאיהו
ראשון ואחרון ומבלעדיו אין אלקי"ם##*:
אולי זה כמו שכתבתי ,וזה אז תז"ח יא ע"ב
 243דהיינו חולם דהוה עם סגול דיהיה
 244דהיינו כמו שכתבתי טז ע"ד ד"ה הה"ה וכן שם כט ע"ב ד"ה בין פרקא.
 245הרב אמר מֶ לֶך ,אבל הכללים לעיל הערה  240משמע כמוני.
 246עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ב ד"ה ויאמר וז"ל ,בכל הזוהר וספרי קבלה כולל כל האצילות בג'
שמות אקי"ק הוי"ה אדנ"י ,ג' פרצופים א"א זו"נ ,שאו"א נכללין במזלא ,וכן בא"ר לא הזכירם.
עי' תיקו"ז קמב ע"ב וז"ל ,אשכחנא תקונא כגוונא דא ,אקי"ק כתר עלאה ,יקו"ק עמודא
דאמצעיתא ,אדנ"י שכינתא תתאה ,עכ"ל.
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,øúëá àåäù â"ñ íù ìù ï"éãåé 'â ïùøùå ,òåãéë ú"åéåä 'â ïäå ,'åë òáøà òáøàì ïéðîæ
(( )יא ע"בá"ò åò óã) ç"æúá ù"îëå .â"é ùøåù àåäå ïéìéëî â"é íä åìù ïååúà øùò íòå
àùéã÷ àîù ïáùåçì äîëç ÷éìñ éëäã äîåã÷ äîëç éäéàã äàìéò øúëã àîù éäéàå
ï"éãåé 'âá äéá øîúàã 'åë ï"éãåé àúìú ïîúã 'åë ã"åé ïåðéàã àììëá ïååúà øùò íò
àðáùåçá ã"åé àãç àðáà éàäå 'åë íéäìà ïéà éãòìáîå ïåøçà éðàå ïåùàø éðà äìåâñã
äùîì àø÷ ïîúîå àìëã àúéòöîàá äãå÷ðå àúúì àöå÷å àìéòì àöå÷ äì úéàå øùò
,248òåãéë â"ñ íù ùøåù ïäù åáù 'àå ï"éãåé 'â â"ñ íùÅ ïëå .247éîçøã ïéìéëî â"éá à"ãò
úåìåôë ïä úåáéúðä éë á"ì ë"â 249øàùðäå ,íìòð 'àäå äîëç úåáéúð á"ìì ùøù ïä
úåëìîá á"ëå ú"âçá á"ë éë 252úåéúåàä ïëå ,251úåìåôë úåãå÷ðä éë ïéðòäå .250òåãéë
á"é äáëøîä é÷øôå ,255óåâä ìë íéòðòðîä àôåâ é÷øô á"é ïä 254á"é íùä äæå .253ì"ðë
ïä ì"ðä úåîùä ìëå .257òåãéë êåìîé êìî êìîã ú"åéåä 'â {à"ò ã} ë"â íäù 256ïååéç éôðà
á"ë ìë åáù ú"úá 258á"ë íù ïëå .( )לד ע"אøäæä ùéøá ù"îë ,úéùàøáã àãáåòá íìë
.259íù ù"îë ú"âç ììåëù ïååúà
àø÷éå ÷åñô ìò ( )ח"ג לה ע"בøäæá ù"îë àìô '÷ð äîëçù - äîëç úåàéìô
éøòù 'ð ì"ðä é"ç íò á"ì ,úåàéìô '÷ð äðéáá ïëå .úåàéìô '÷ð úåáéúðä ìëå .àìô åîù
úåáéúð åäæå ,ù"åòé 260( )א ע"גúåéúåà éøúñá ç"æá ù"îë ,úåàìô 'ð ,úåàìô'ð ,äðéá
àöå÷ ïéöå÷ úìú íä ã"åéá éë ,ã"åé ìù ïåúçúä åöå÷á íä á"ìä ìëå .ì"ðë á"åçá úåìåôë
àåä 262íùå ,ïåúçúä õå÷ àìéáùå ,ã"åéä óåâ àòæâå ,ïåéìòä õå÷ àöå÷ ,261àìéáùå àòæâå
.ì"ðä àìéáù àåäù äîëçá ïáä (' )לקמן משנה דãåñá äîëçáù äðéáá àåäå ïéìéáù á"ì
ìë ù"åòé 'åë 263ïéîìò 'âá øù÷úà àùéã÷ àîùã ã"åé ,á"ò 'é óã àø÷éå øäåæá ù"îë
: ז"ל בשלימות247
.#:תרגום
 אל הוא שם ייא"י שבהויה, וז"ל, עי' שעה"כ קר"ש דרוש ה, בזה הוא שונה מע"ב ומ"ה248
דס"ג והוא בחי' הה"ח דאבא שניתנו ביסוד דאימא
. משם ס"ג אחר הורדת מא"י249
 שהל"ב נתיבות הם גם בחכמה וגם בבינה, עי' ג ע"ב ד"ה ול"ב, בחכמה ובינה250
?????באיזור235  עי' לעיל הערה251
. כפולות252
. שזה תשר"ק, ע' לעיל ג ע"ג ד"ה ומתחלקין253
.238  עי' לעיל הערה254
. נראה שהם ג' פרקים בב' ידים וב' רגליים255
, שבכל חיה יש את כל ד' אופני הפנים, עי' בהגר"א על תיקו"ז יא ע"א ד"ה ועל כולהו256
. וע' עוד בענין בהגר"א בסד"צ יג ע"ב.והיינו כל הצורות הקיימות האפשריות
.240  ע' לעיל הערה257
 אקלסך בספירה הששית: תפילת ר' נחוניא בן הקנה, אנקת"ם פסת"ם פספסי"ם דיונסי"ם258
.שהיא תפארת בתוף
 עי' כד ע"ד, שם של כ"ב בז"א כידוע בת"ת,אמנם עי' בהגר"א בסד"צ כ"ה ע"א ד"ה כ"ב אתוון
. והדיקנא נקרא ת"ת, שת"ת כולל את כל הפרצוף וכן את כל הדיקנא,ד"ה ותוצא
##* ?שורה אחרונה לא ברור לי כלל259
 רזא דא בעא דוד מלכא למיקם על חמש רתיכין אלין, ואלין אקרון נפלאות נ' פלאות260
 אתעבידו חמש. ואלין כד נהרין וסלקין לה לאתעטרא.כד"א גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך
 ואינהו נ' פלאות נהרין וסלקין לה לעילא ואתעטרן,לנהרא גו חמש דלתתא ודנפקו מינה
. ע"כ,ואתקשרן גו אינון תשע סמכין אחרנין ואינון תשע סלקין לאת יו"ד לעילא לעילא
.147  עי' לעיל הערה261
 בקוץ התחתון262
 בגירסת וילנא כתוב קשרין ולא* עלמין263
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) àåä ìéáùä äæå .264øîàîäזהר ח"א טו ע"אêåúá 267à÷æòá õéòð 266àîìåâá àøèå÷ (265
íéäìà á"ì ãåñá íä ïëìå .269òåãéë ìéáùä äæ ãåñá àìô àø÷ð 268àåä ïëìù ,äðéáä
) à"ä ìù ïåéìòä åöå÷á àåä ïëå ,270äðéááùזהר ח"ג רכו ע"א( òåãéë äðéáá íëç ãåñá
)ע"ח או"א ג'('ä ìù åöå÷á ã"åé ïäù [ù"à ,'ä íéîòô 'é ì"ö] ('ä ä"é) úåàìô 'ð ïäå .
) 'åë êîî àìôåîá íùù ,271øúëá ñ"îá ïùøùå úåàìô 'ð ïäå åéøåçàîחגיגה יג ע"א(272
) ïî÷ì ù"îëד ע"ג) 274åðé÷ìà 'äì úåøúñðä ,àìô ïéàø÷ð ø"â ìëå (273דברים כט כח(ø÷éòå ,
ùâøää íùù óåâä ìëì äøãùä èåçá éòöîàä å÷á ïéçìúùîå à"æã äîëçá 275ïçúôúä
.úåèøôá ï÷ìçúä øãñ (277'â ïôåàá) éúáúë øáëå ,276íéøáéàä ìëì
àéä ä÷é÷çä éë - 'åë ÷÷ç
.280ïøéîäå

278

) ïî÷ì ù"îëפ"ב מ"בïì÷ù ïôøö ïáöç ï÷÷ç (279

ïééåðéë ïäå ,äîëçä ìù ïééåðéë ïäù ('à ïôåàá) éúáúë øáë - ú"åàáö 'ä ä"é
) øôñä óåñá ïúåîù øàáúé úåøéôñ øùòå 281úåáéú á"ë ïäå ,úåáéúð á"ììפ"ו מ"ו(
) ïî÷ì ù"îëה ע"ד ו ע"א.(282
 264וז"ל רישא אחרא תתאה ,הוא רישא לאשקאה לגנתא ,והוא מבוע דמיין ,דכל נטיען
אשתקיין מניה ,עכ"ל.
 265ועי' תיקו"ז כ ע"ב וגר"א שם וז"ל קוטרא הוא יסוד שנק' קשר כמ"ש ,בגולמא הוא חכמה
שנק' גלם גימ' חכמה כמ"ש גלמי גלם יו"ד כידוע וכו' ,ויהל אור ח"א ז' ע"ב ,וז"ל ,ולכן ביו"ד
התחברות כל הג"ר כי גזעא גוף היו"ד הוא חכמה ובקוצא נקשר כתר עליון ובשביל התחתון בינה
והוא נעיץ בינה בה"א של השם שהוא קוץ הימין של ה"א שהוא י' כידוע והוא השביל דנעיץ
בעזקא כי הבינה נק' עזקא בסוד מ' סתומה כעזקא שהוא תרגום של טבעת וה' הוא מ' סתומה
קודם דאתפתח וכו' ואח"כ אתפתחא שיצא הדעת וא"ו ונעשית ה"א.
 266צ"ע גדול אם פירושו 'דגולמא'.
 267דהיינו בינה תתאה ,ונ"ל שכוונתו היא למש"כ בשער ז"א סוף פרק ב' שבשעת נתינת
המוחין נשבר המפסיק בין או"א לישסו"ת אמנם ע' אנ"ך ד' שזה התלבשות ולא התאחדות
]הגרא"ש אמר בשם היפ"ש שבירה ב' שז"א לאו דווקא ואנ"ך ד' העיקר ,אמנם בגליונות הלש"ו
שער המוחין פרק ה' משמע שז"א הוא העיקר.
 268יסוד אבא
 269בגלל שזה נכנס לבינה שנקראת פלא* זיווג או"א נקרא פלא עי' סידור כוונת ברוך ,ונהר
שלום כא ע"א
 270ע' תיקו"ז יד ע"א וז"ל ,מיד פתח רבי שמעון ואמר ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה וגו'
מאי כל חכם לב ההוא דאיהו חכם בחכמה ובל"ב נתיבות דילה דאינון כלילן בשית יומי
דבראשית והיינו שש משזר דאינון שית יומי דבראשית כלילן מעשר אמירן ול"ב שבילין דאינון
ל"ב זמנין אלקי"ם בעובדא דבראשית ,וע' בהגר"א בתיקו"ז מד ע"ג ד"ה ל"ב אלקים  -שהוא בלב
של ים דבינה כלולה מחו"ב כידוע חכם כו' ומסטרהא הוא נש"ב ומסט' דחכמה בה ל"ב אלקים
דעובדא דבראשית ,ע"כ ,כמש"כ כאן שהל"ב אלקים הם יש"ס שהם בחי' חכמה שבבינה ,וע' לעיל
הערה .82
 271למה? שם שורש הבינה בכללות*##
 272בשם בן סירא
 273עי' לקמן יא ע"ב שמופלא היא א"א ומכוסה היא עתיק
 274עי' תיקו"ז יט ע"א וז"ל ,חכמה מוחא איהו מחשבה מלגאו ,בינה לבא ובה הלב מבין ,ועל
אלין תרין כתיב הנסתרות לה' אלקינ"ו ,עכ"ל.
 275של הל"ב נתיבות
 276לעיל א ע"א בשם הראב"ד ,וע"ש דברינו
 277עי' לקמן ה ע"ב ונראה שצריך לתקן
 278נראה שחסר איזה תיבות וע"ל באופן א' מש"ש )א"ש(
 279ע"ש שהגר"א שולח לפ"א מ"י לפרש הענין .ואולי רבינו מביא ראיה שחקיקה תמיד
בהתחלה .ואולי צ"ל שזה ריש פ"ג איפה שידבר על הג' אמות.
 280ע' פ"א מי"א שחקקן היא חכמה*.
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éúáúë øáë - øåôñå øôñå øôñá íéøôñ äùìùá åîìåò úà àøáå
( )מדרש הנעלם ג ע"אúéùàøá ç"æáå ,( )קכו ע"בäîåøú øäæá ù"îë ,ã"áç ïäù ('á ïôåàá)
 )שמותïëùîä ïëå .'åë õøà ãñé äîëçá 'ä ( )משלי ג יטù"îë íìåòä àøáð åìà íéøáã 'âáå
 )דברים אíäá äðúð äøåúä ïëå .úòãáå äðåáúáå äîëçá í"éäìà çåø åúåà àìîàå (לא ב
íùå .284úåëéøàá ù"ùîë 283'åëå úåëæ óë ,ïåùìå íéãé 'á ïäå .íéòåãéå íéðåáð íéîëç (יג
àìàîùá úéçð äðéá 'åë àðéîéá úéçð äîëç ( )ד ע"אíéðå÷éúá ù"îë íéãéá á"åç ã"áç
'åë ïé÷ôð àúù 'åë ïéìéìë àúòãåîå àúçà ( )יד ע"אà"ô ö"ãôñá ù"îë ïåùìá úòãå 'åë
êìåä áéúëã àøçàá çúôúà å"å ( )כא ע"בá"ô íùå ,ù"ò 'åë ä"é ïéá íéúñ àã ïùéì
,äøéîàáå äùòîá àøáð íìåòä éë ïéðòäå .'åë àúåðéãø÷ã àðéöåáá íéøùîì éãåãì
,'åë êéúåòáöà äùòî ( )תהלים ח דù"îë í"éäìà áúëî àåäå á"åçá àøáð äùòîáå
(*#) ïî÷ì ù"îë øáã ìëá àåä ïëå .íéáëåëäá úåéúåà á"ëä ìë (#) íéðåùàøä åøîàå
( )ב"ב ע"ד ע"בù"îë ,íéðù íéðù àøáð ìëäå ,285áúëîá úåéúåà á"ë àåä äùòî ìëáù
ãâðë ùîç úåçåì éðù úåçåìá ïëå ,øôñå øôñ åäæå ,åàøáð ð"åæ ä"á÷ä àøáù äî ìë
úåøáãä úøùò åøîàð åáù ,ïåùìá úòãä àåä äøéîàäå .('â äðùî) ïî÷ì ù"îë ùîç
 )לקמןïùàøá ïôåñ õåòðù) óìà ãò ó"ìàî ïååúà ç"ë ìë íãàá ïëå .286íéøôñ 'á ììåë
åòá÷ð ïåùìá íìåëå ,íéøôñ éðù åîë 'ä ãâð 'ä íéãé é÷øô ç"ëá ,('à ïôåàá) ì"ðë ((משנה ז
ïëìù ,'àë íøáçîå âååæä åáù úòãä àåä øåôñå ð"åæ íä íéøôñ 'á ïéðòå .øåôñä àåä
.äèîì ïéá äìòîì ïéá âååæä àåä úòãä é"òù ,( )כתובות יג ע"אúøáãî äåàø âååæä éåðéë
éøáéà äá ú"éá úàã â"òà ó"ìàì ä"á÷ä øîàå ,ð"åæ ïäù 'áá íìåòä àøáðù ãåñ åäæå
.287øúëä íå÷îá úòãä {á"ò ã} ãåñ àåäå ,( )זהר הק' ג ע"בêá àìà àãåçé éá úéì àîìò
àìæî ,úòãä ãåñ àåäù äèîì åúåèùôúäå øúëá àåä ãåçéä ìëå íìåòä àøáð á"åçáù
ì"ø) ó"ìàá äøåúä äìéçúäå ïååúà ìëì ùàø àäú úà ( )שםù"æå .288òåãéë àùéã÷
 )ישעיה מחíìåòä úàéøáá ïëå .øåôñå øôñå øôñ ,'àå 'á ,ìëä ììë ïäå .(úåøáãä úøùò
éðà àøå÷ ( )ישעיה מח יג,ì"ðä íéøôñ éðù ïäù ,íéîù äçôè éðéîéå õøà äãñé éãé óà (יג
ùéøá) àì÷úîä ãåñ äæå .åéãçé åãîòé âååæîå àøå÷ ,øåôñä ãåñ ,åéãçé åãîòé íäéìà
[åäúä] íìåòá ì"ðë ,ïéôàá ïéôà ïéçéâùî ååä àì àì÷úî äåä àì ãòã (( )ב ע"בö"ãôñ
àùéø ãò ( )ג ע"אíù øîàå .øúëä úåèùôúä ,àùéã÷ àìæî ,289úòãä ãåñ äéä àìù
äéùåáì ( )דניאל ז ט,àùéã÷ àìæî àåäå ,ïé÷úà ø÷éã ïéùåáì ïéôåñéë ìëã àôåñéëã
.291øåôñä ãåñ ù"ò ( )ג ע"ג ד"ה והדיקנאö"ãôñá 290ù"îë øåéç âìúë
.##* פיסוק281
. שם כתוב שהם נקודות ופנימיות של הכ"ב אותיות282
.' ולקמן פרק ב' משנה א, עי' בהגר"א בסד"צ א ע"ב ד"ה ספרא283
 קשה להבין כוונתו כאן אם לאו שכוונתו בזהר תרומה בסד"צ ולכן נמצא כמו שכתבתי284
* וצ"ע,בסד"צ
*  עי' לקמן פ"ג מ"ג יד ע"ד285
113  עי' רש"י שמות כ א לעיל הערה286
' עי' ע"ח מוחין דצלם ח287
 ודיקנא הוא תוצאת הפה כלומר אורות הפה ע' ע"ח, כלומר הת"ד שעיקרם הם הב' מזלין288
 וע' עוד בענין בהגר"א בסד"צ ג ע"ג ד"ה ותיקון והערת הלש"ו שם ומה שהוספנו על,שער אח"ף
.דבריו
289
.עי' בהגר"א בסד"צ ב ע"ד ד"ה ומלך הראשון שהיה דעת דגבורות
 נ"ל שזה כמו שכתבתי290
 דהיינו שכלול בסוד הסיפור כל הענינים האלה שהם הדעת וענפיו291
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òéöä æàå ,ì"ðë øåôñä ãåñ äøåúä ãò åäú íéôìà éðù ,íìåòä úàéøáá ïëå
ì"ðë åéãçé åãîòé íäéìà éðà àøå÷ ( )ישעיה מח יגãåñ õøàä ìò íéîùä éîùå íéîùä
úéùàøá ïëå ,úåéúåà ã"é ô"á ,ïååúà ç"ë 'åë í"éäìà øáãéå ( )שמות כ אæàå .()ד"ה הקודם
íéîù ïðåë õøà ãñé äîëçá ( )משלי ג יטä"ùæå ,ì"ðë íéøôñ 'â ãåñ ,292( )ג ע"גì"ðë
ãåñ 293äîçø çúåôå ò÷åáù ,âååæä ãåñ åò÷áð úåîåäú åúòãá ,íéøôñ 'á ,äðåáúá
íåäúì 'åë àéãéø éàä (á"ò äë úéðòú) åøîàù úåîåäúá ì"æ íøîàî ãåñ äæå ,íåäúä
.ïéá÷åð ïééîå ïéøëåã ïééî ,êéîéî òáà øîà äàúú íåäúì êéîéî øåùç øîà äàìéò
294
 )תהלים מבä"ùæå ,ù"ò ( )א ע"ג ד"ה ואמרà"ô ö"ãôñá ù"îëå ,òåãéë å"äé úåéúåà 'â ïäå
äãéìä ãåñ ,'ä äùòðå ú"éçî øáùðù ,'ä êéøáùî ìë ,úòãä 'å àåäù êéøåðö ìå÷ì (ח
296
295
 )תהלים, òåãéë ã"åé äæ êéìâå ,( à"ò áðø ñçðô 'ô øäæ 'ò) òåãéë äöîã 'ä íçø øèô
äìôú ,äøåáâã àøèò íéåì ìù øéù äøéù äìéìáå ,297ãñçã àøèò 'åë äåöé íîåé (מב ט
.âååæä ãåñ ééç ìàì øáçì
'ã ïôåà
298

.ùôð äðù íìåòá ïäå , úåãå÷ðå úåéúåà äèîì ù"îë - íéúùå íéùìùá
ïäå ,úåìæî á"éå íéáëåë 'æå ìëä ïéììåëä øéåàå õøàå íéîù 'âå ,ì"ðë ñ"ò - íìåòá
.íäî äìòîì ,299äèîìã ñ"òå ,äìòîì äèîìî
,('æ) òåáùå ,('â) 301'åë íåçå ,'åë (300ç"øå úáù) äøåúáù íéãòåî øùò - äðùá
.(á"é) íéùãçå
íéá÷ðäå ,'ê'ì'î íéùàø íéøáéàì íéìë ïäå ìëä ïéììåëä ('â) 'åë ùàø - ùôðá
,306íéùåç á"éå ,305'åë äîëç 'æå ,304'åë ùà åáù úåãåñé 'â ãåòå ,303(á"é) íéâéäðîäå ,302('æ)
.éîéðô çåøã ñ"òå
307
äøùò ñ"òå ,íéèáù á"éå , íéòåø 'æå ,(çéùî ãåã íãà ú"ø) í"ãà 'â - úåøåãáå
.309ïåòãâ äðçîá ïðåáúäå ,308íéèéìù
? כ"ח אותיות בפסוק הראשון292
 שהוא היסוד שלה293
 ר"ל ספר וספר וסיפור294
 ועי' בהגר"א בסד"צ טז ע"ב ד"ה וזהו סוד295
* עי' תיקו"ז נב ע"ב וגר"א שם נב ע"ג296
. ר"ל דגם חסד וגבורה הם ספר וספר297
 דהיינו י' נקודות וכ"ב אותיות298
. נראה למחוק המילה299
 שבת ר"ח ערב פסח פסח שביעי של פסח סוכות שמ"ע שבועות ר"ה יוה"כ300
' חום קור וסתיו כדלקמן משנה ב301
 בראש302
. פרקי ידים ורגליים303
 אש מים רוח304
 חכמה עושר וכו' עי' לקמן פ"ד מ"ב305
 עי' לקמן פ"ה מ"א306
 עי' סוכה נב ע"ב וז"ל מאן נינהו שבעה רועים דוד באמצע אדם שת ומתושלח מימינו307
. עכ"ל,אברהם יעקב ומשה בשמאלו
( מצינו ביאשיהו שהעיד עליו הכתוב )מלכים ב כג-  עי' רש"י קהלת )ז יט( מעשרה שליטים308
וכמוהו לא היה לפניו מלך וגו' הרי עמדה לו חכמתו שפשפש במעשיו וטוב לו מעשרה מלכים
 בירושלים רחבעם אביה אחזיה יואש אחרי מות-  אשר היו בעיר.שהרשיעו ולא שבו מדרכם
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310

úåãåñé 'â øîåçå ,('á) åäåáå ,('à) åäåú ñ"ò ,íîåã ïáàá óà øáã ìëá àåä ïëå
)ãçé äðåøçàá íéàáù øôòä úøåöå øîåç ('è) êë øçàå ,äðåîù éøä ,('â) 311ïúøåöå ,('â
äãå÷ð íò 314÷"å 313ïé÷îåò 'â ,á"ëå ,312('é) äáëøääå ,ãçà àìà åðéàù äôä åîë
ùôð äðéà ìáà íùôð àåäå ,øáã ìëå íîåãá ïä ì"ðä ñ"òå ,315ïéìåáâ á"éå ,úéîéðôä
ïäù ,317òãéúà àìã øúëä éáâ ìòù úåçöçö 'â ïäå ,î"çö ìù úåùôð 'â äéìòå ,316úîàá
ìëáù ,ì"ðä ñ"ò ìù úåéîéðô ìù ñ"ò ,ñ"ò àìà ïðéà úîàáå .â"é àåä ïäáå ãàî úåîìòð
) àîìò âéìôúà àøåäð éðéæ ä"îáù íéîòèä ìù â"é ïäå ,ïîéé÷îä éîéðô ùé 'àזהר ח"א
נ"א ע"ב( ) ì"ðëג ע"ב(,â"é äîùðáå ,øùò çåøáå ,á"ë íìåòì àåä ùôðáù ï"øðá àåä ïëå .
ïååúà ìò ãñåä äøéöé øôñå ,úåéúåàå {â"ò ã} úåãå÷ðå íéîòè á"çëá ïëå ,úåøéôñá ïëå
.íäá ïéà øåáãä [íéîòèá] ïëìå ,'åë á"ìá ìéçúî ïëì ,ãáì úåãå÷ðå
('à) ÷"÷ á"ëå ,('é) ïëùîäå 'â ô"â 318íéìë 'è ñ"ò íìåòä úåîã ,ïëùîá àåä ïëå
.320(úåìç á"é) ïçìåùäå (319'æ) äøåðîå ,ìëä ïéììåëä ('â) øöçå ('á) ìëéäå
úëøá íò 321úåðåøçàå úåðåùàø 'â 'æ ,ù"÷ ìù úåëøá 'â ,äìôú .äåöî ìëá ïëå
á"éå 'æå úåëéøë 'â ïéìéôúá ïëå .úåéòöîà á"éå ,àá÷åðã øúë ùãå÷ä ìëéä àéäù ïéðéîä
ïãâðëù 322úåðúî á"éå úåëøá 'æå íéëøã 'â ïéùåã÷áå .ïéèåç á"ì úéöéöá ïëå .úåøéôú
יהוידע אמציה אחז מנשה אמון יהויקים צדקיהו ,ועי' )ב"ר פל"ד פ"ה( כתיב )שם ז( החכמה תעוז
לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר החכמה תעוז לחכם זה נח מי' שליטים מי' דורות מאדם
ועד נח ,עכ"ל.
 309פירוש שהיה בתחילה בס"ה ל"ב אל"ף )רמ"ש(.
עי' שופטים ז וז"ל ,ועתה קרא נא באזני העם לאמר מי ירא וחרד ישב ויצפר מהר הגלעד
וישב מן העם עשרים ושנים אלף ועשרת אלפים נשארו ]כלומר בתחילה בל"ב אלף[ ויאמר ה' אל
גדעון עוד העם רב הורד אותם אל המים ואצרפנו לך שם והיה אשר אמר אליך זה ילך אתך הוא
ילך אתך וכל אשר אמר אליך זה לא ילך עמך הוא לא ילך ,ויורד את העם אל המים ויאמר ה' אל
גדעון כל אשר ילק בלשונו מן המים כאשר ילק הכלב תציג אותו לבד וכל אשר יכרע על ברכיו
לשתות ,ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם שלש מאות איש וכל יתר העם כרעו על ברכיהם
לשתות מים.
 310אש רוח מים עי' לקמן ח ע"ג
 311כלומר תכונת האמ"ש.
 312ע'י ע' כחות לגר"א

 313כלומר ג' מימדים מעלה מטה ,ימין שמאל ,פנים אחור\אורך רוחב וגובה.
 314ו' שטחים עי' ריש משנה ב'.
 315עי' פ"ה מ"ב ,עי' לקמן כ"ג ע"ב וז"ל ,הי"ב גבולים )דאלכסון( באמת היה להם להיות כ"ד,
ד' לכל שטח אלא שהן כפולים ,כי ב' קצוות של ב' שטחים מחוברים בגבול א' ,לפיכך כל גבול
כפול הוא ,וכן בי"ב בתים של הוי"ה שהן כ"ד אלא שהן כפולים ,ולכן י"ב שעות ביום וי"ב שעות
בלילה ,עכ"ל.
 316אלא רק נותנת לו קיום שהרי אין לו נפש שהוא דומם )עי' ע"ח שער נ' פרק י' וז"ל
ומקיימת אותן על עמדן בלי שינוי אחר ממה שהיה נמצא כי אין לנפש הזו רק כח א' לבד לכן
רוב החכמים לא קראוה בשם נפש כלל כיון שאינה מוסיפה חדוש כלל אלא הרכבה(.
 317עי' שו"ת הגאונים ריש שער צחצחות של הפרדס רימונים ,וע"ח עגו"י פרק ד'.
 318נמנו לקמן ה ע"א
 319דהיינו יש בו ז' נרות ,ולכן כולל ז' בחינות
 320עי' לקמן כא ע"ג.

 321דתפילת עמידה
 322זהר חדש חקת & ועל דא איתערו חברייא ,כל השרוי בלא אשה ,שרוי בלא טובה .כד"א,
לא טוב היות האדם לבדו .בלא שמחה ,דכתיב ושמחת אתה וביתך .בלא ברכה ,דכתיב להניח
ברכה אל ביתך .בלא שלום ,כד"א וידעת כי שלום אהלך .בלא עזרה ,דכתיב אעשה לו עזר כנגדו.
בלא כפרה ,דכתיב וכפר בעדו ובעד ביתו .בלא תורה ,כד"א האם אין עזרתי בי ותושיה נדחה
ממני .בלא חכמה ,כד"א חכמות נשים בנתה ביתה .בלא חיים כד"א ראה חיים עם האשה אשר
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.324úåðúî á"é ïäù úåéòöîà á"éå ,úåëøá 'æå ,323'÷ 'â ,äîöò äìôúá àåä ïëå .'åë ïåùù
ïäå ,úåéçä ïä úåáéúð á"ìå .èøôå èøô ìëáå øáàå øáà ìëáå äåöîå äåöî ìëá àåä ïëå
æ"ë àøåëãã ç"éá ïéøáçúî '÷åðã 'èù 'â íéîòô 'âå ,325'äå ç"é ,úåéìåç ç"éá ïéàöåé
ïëå ,äôåñå äúìéçú äøåúä íúçð 327ïäáå .326íìåòä úà äàøáù åàöé äðîîù 'äå ,ïååúà
èåùôä øôñî á"ë ,ãçåéîä íùá ìëäå .(328íé÷ìà á"ì ïäù) úéùàøáã íé÷ìà ,íìåòä
à"ä ,ø"âá ã"åé ïúå÷ìçúäå ,330ùøôî àîùã ïä ñ"òå .úåìåôë 'ä ãâðë 'äå ,329õå÷ä íò
'à ,úåëìîå ãåñé úøàôúá å"àå ,331â"åçá ïëå ïé÷øô 'å ùù éãåîò ïäù ä"åðá à"ä ,â"åçá
íéòåãé ï"éåå 'á ,äîå÷îå 333äúåìéöà íùå ,332é"äðì ú"âç ïéá ÷"å òöîàá ùãå÷ä ìëéäá
.ïååúà á"ëå ,334'åë õ"î÷ ïååúàá ,ïéãå÷ðã ç"ë àåä äðéá éøòù 'ðå .á"ì åäæå ãåñéå ú"úá
337
â"ñ íù íòå .336á"ì ïàåìéîá ,ù"îà ãåñá ïäå ,335ìëä ïéììåëå ïéãçåéîä úåîù 'â ïëå
á"î íùì ùøù ïäå ,339íìåòä àøáð á"îáå ,íéäìà á"ìå 338ïøéîà øùò ïäå ,á"î àåä
) ò"ú æ"ú 'òåקמז ע"ב.(340

אהבת .בלא רצון ,כד"א מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' .בלא עושר ,כד"א בטח בה לב בעלה
ושלל לא יחסר .בלא כבוד ,כד"א אשת חן תתמוך כבוד:
 323קדושות
 324עי' בלקוטיו ז"ל שחושבם כסדר אתה חונן חכמה וכו' )רמ"ש(.
 325עי' לקמן ה ע"ב כל החשבון
 326אות ה' שהוא שורש כל האותיות שהם כל העולם.
בינה שבראה את העולם.
 327באותיות ל' ב'.
 328ע' לעיל הערה .82
 329יה"ו גימ' כ"א והקוץ עוד א' כ"ב
 330כלומר שם מ"ה עי' הק' תיקו"ז א ע"א ד"ה לעשר.
 331בחסד וגבורה גם יש ו' פרקין )בחשבון ה"א( כמו בנצח והוד
 332עי' זהר יתרו רע"מ צב ע"א* ,עי' לקמן טז ע"ב ,מהקדמת התיקונים שזה במצב שלימותה*
 333שם התחלת יצירתה עי' אד"ר קמא ע"ב וז"ל ,ונוקבא כד אתתקן דיוקנא בתקונוי ושארי
לאחורוי מחדוי מבין תרין דרועין באתר דתליין שערי דדיקנא דאתקרון תפארת ואתפשט ה
לראות אם זה סותר את ההערה הקודמת.
 334פת"ח צרי סגול וכו' יש כ"ח אותיות עי' הקדמת תיקונים.
 335עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ב ד"ה ויאמר אלקים ,שהם ג' שמות אהי"ה יהו"ה אדנ"י.
 336אל"ף ה"א יו"ד ה"א ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד סה"כ ל"ב אותיות
 337יו"ד ה"י וא"ו ה"י ,יש י' אותיות
 338כלומר הי' אותיות של שם ס"ג הם העשר אמירן.
עי' בהגר"א בתיקו"ז פה ע"ב וז"ל ועשר אמירן  -ר"ל עשר אלקים דעשר אמירן ואינהו ע"ס
בלימה וכ"ב יסוד וכמ"ש בס"י ואמירן עצמן הן הנשמה וטעמים .כלומר כאן רואים שאפילו הי'
אלקים שבי' אמירות הם נשמה כלפי הכ"ב אחרים.
 339עי' ע"ח שבירה פרק ב' ,ועי' ב"ע קמט ע"ב וז"ל ,ידוע כי שם מ"ב הוא ברישא דמלכא,
והוא מסט' דגבורה והוא שם מ"ב היוצא מפ' והארץ היתה תוהו כו' ,כידוע ששם מ"ב היה
בעולם התוהו ,ואח"כ נפקא מאתלטייא ,והם הדינים שנכללו בגלגלתא מסט' דבוצינא ,שמשם
היה כח עולם התוהו ,והוא בהר"ד שבו נרמז שם מ"ב שנה שלפניה כולו תוהו כידוע ,עכ"ל.
עי' דע"ה ח"ב ד ע"ג )לש"ו( ,בענין בהר"ד ,עי' תוס' ר"ה ח ע"א ד"ה לתקופות ,שזה מולד של
שנה שלפני בריאת העולם ,ומש"כ בדע"ה ,ע"ש שהשם מ"ב היא ב"ן ללא מילוי היו"ד ,שהג"ר לא
יצא במלכי עיגולים.
* 340לא ברור לי מה נוסף מהתיקו"ז שם ולמה כיוון רבינו .אמנם ע"ש בדברי רבינו ד"ה ורזא
דמלה  -ואמר כי בי ירבו ימיך דשם ע"ב הוא לתתא ושם מ"ב לעילא כמ"ש )&( בפ' תרומה ולקמן
ושם הוא אריכו דיומין כחול ארבה ימים
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) 'åë 342ïééî êéãåã ,341á"ò ïäå ÷"øùú íò àåä á"òåשיה"ש א ב(á"ò ïä ïëå .
é÷øô á"ò ïäå .345àøéåàá ïé÷ìñã á"é íù åáå ,344ê"ôöðîã á"é íò 343úåéúåàã
349
é"ðãàã ä"ñå ,'åë 348íäéøåçà ïé÷øô á"éå äôå íéðéòå ùàøå 347íéòåãéä å"ð 346äáëøîä
) ãåñá ,351á"øú ïøôñîå ,350ì"ðä ïååúà á"ò ìù ïéãå÷ðá àåäמלכים א' ה י( úîëç áøúå
) ãåñá ïøôñîá ïéãå÷ðä 352íùù ,'åë äîìùאבות פ"ג מי"ח( äîëçì úåàøôøô úåàéøèîéâ
) æà 354ïéãå÷ðä ìë àúøéã àúåîéìùá àéäùëå ,353äàìéòמלכים א' ה י( .355'åëå áøúå
356
) ì"ðë íéîòèä íò ä"îå] ,úéùàøáã ïøéîà øùò íò á"ì ïä á"îåג ע"ב([íùå ,
úéøéùò äãå÷ðå (358ïéãå÷ð 'â ë"â ÷"øåùä éë) ïéãå÷ð é"ç àåä 357íéîùâä ìò øñéðîúã
) èéò åòãé àì ïåùàøä áéúð àåäå ,íìòðå ë"â ìåôëאיוב כח ז(éôìà 'åë áëø åäæå .
ìù àåäå ,úåáëøî íéôìà á"ë 360ù"îë óìà á"ë àåä áëø åèåùô éôìå ,359ïðéàù

 341כלומר נ' )כ"ח של הנקודות כנ"ל עם כ"ב ביושר( ועוד כ"ב ,ז"א ביושר נוק' בתשר"ק,
ובינה היא אתוון דנקודין ##וע' כל זה ביהל אור ח"א כב ע"א בליקוט וקשה להבין
 342יי"ן גימ' עי' וכל ע' כולל עוד ב' )עי' בהגר"א בתיקו"ז פד ע"ג( .ועי' גמ' ע"ז לה ע"א וז"ל
מאי כי טובים דודיך מיין כי אתא רב דימי אמר אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו
של עולם עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה ,כלומר דברי סופרים שהם שייכים לנוק'
ולאור חוזר ,שזה בא מכאן.
 343עי' יהל אור ח"א כ"ב ע"ב שמילוי הכ"ב אותיות היא ס' אותיות ,ועי' שם שזה מהשם
מ"ה.
 344מ"ם נו"ן צד"י פ"ה כ"ף יש בו י"ב אותיות
 345עי' זהר ח"ב רא ע"ב וז"ל דתריסר אתוון דההיא שמא שליט באוירא ,ועי' זהר ח"ג קעב
ע"ב וז"ל שמא דתריסר אתוון פרח ותליא באוירא שעתא חדא ולא יתיר ,ועי' בהגר"א בסד"צ ב
ע"א שזה שייך לנוק' שהיא בכל ג' כלומר הנוק' של חב"ד חג"ת ונה"י ולכן הם י"ב.
 346ע' לעיל ג ע"ד ,וכן יה"א ח"ב ז ע"ג ,שיש י"ב פרקי המרכבה ,תיקו"ז תכ"א ע סע"א וז"ל,
כללא דכ"ב אתוון והוא ע"ב שמהן דנפקין מכ"ב אתוון דהן ע"ב כמ"ש )&( בסוף ש"ה והן ע"ב
פרקי המרכבה בנענועא דלהון בכללא דלהון.
##* 347
 348זרועות ורגליים עי' לעיל ג ע"ד
349

 350עי' הערה 343
 351עי' הערה 354
 352בנוק' ,ע' זוהר פנחס )רכ ע"ב( דכל חשבון וגימטריא אינון במלכות )מהע"ח שער או"א ה'(.
 353המילה עילאה לא מופיע באבות ,וכנראה שכוונת רבינו שזה פרפראות כלומר שזה עולה
למעלה עד מו"ס כמש"כ בסד"צ ביה סליקו שמ"ן עולה למו"ס.
 354כלומר כל מערכת הנקודות.
 355עי' פת"ש אבי"ע ל וז"ל ותר"ב חכמת שלמה שהיא נקודת מלכות היורדת לבריאה ,עכ"ל,
ולא מיעוט הירח אלא יש הארה כל כך למעלה שזה יורד למטה.
 356מה רוצה כאן אולי הכל הקדמה לנהירו דחכמתא?
 357עי' הערה .218
 358קמץ  ,2פתח  ,1צירי  ,2סגול  ,3שוא  ,2חירק  ,1חולם  ,1שורק  ,3מלאפום ) 3עי' אפיקי ים
ע"ז ג ע"ב( )עי' תיקו"ז קנא ע"א( ,ועי 'לעיל ג ע"ג
עי' לעיל הערות  ,208והערה  ,218והערה .211
 359עי' גמ' ע"ז ג ע"ב וז"ל ,רכב אלהי"ם רבותים אלפי שנאן אל תקרי שנאן אלא שאינן,
עכ"ל .ע' בהגר"א בסד"צ כג ע"ב ד"ה ואמר כתיב ,ששאינן היא הניקוד שנעלם
 360מדרש תנחומא וישלח פרק ב וז"ל ,רכב אלהים רבותים אלפי שנאן רבי אבדימי אמר כ"ב
אלף מרכבות מלאכים ירדו עמו לסיני ומה נתן תחלה קולו שנאמר ויהי קולות וברקים וגו'
)שמות יט( משנתן את הקולות נתן
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,ïéàá ÷áã àåäù ïéÄ àÇ ãçàå ,øùòá ìåìë á"ìäî 'à 361ìëå ,úåãå÷ðì áëø ,úåéúåà
.362ì"à àåä àúîëçã åøéäð ïëìå ù"é àåä øàùðäå
) ù"îë - úåáéúðישעיה מג טז(äàìéò ãåáë àåäå ,'åë íéîáå 'åë ïúåðä 363
àåä øåçàå íéðô á"àå .365ïéçøà äèîìå ïéìéáù äìòîì ,ïéçøàå ïéìéáù àåäå .364äàúúå
ù"îë óåâä ìëì íééçä ïäîå .úåáéúð åäæå 367óåâá úåùâøää íé÷ìçúî ïäå ,366á"éúð
)קהלת ז יב( úåéç 'ã 369ïëå .(é"ç ï"øðî) äéç ãåñáå ,368íééç íéî ãåñáå ,'åë äéçú äîëçäå
) àø÷îä êøãë ,370äðåùàøä äéç ù"ò åàø÷ðבראשית א יא( ) ,371àùã õøàä àùãúבמדבר
373
יב א( íùäî ïåùàø úåà àåä äðåùàøäå ,íãàå óåòå äîäá íäá éë ,372íéøî øáãúå

 361לבאר מה זה עושה כאן?
 362עי' אד"ז רפט ע"ב וז"ל מעתיקא קדישא דאתנהיר ממזלא הוא נהירו דחכמתא ,דאתפשט
לתלתין ותרין עיבר ,ונפקא מההוא מוחא סתימאה מנהירו דביה – האור שיוצא מהקרום נכלל
באבא )בהגר"א בסד"צ ה' ע"ב ד"ה ואמר אזדכך – הקשר מובן( ,האור שבמו"ס היא הארת
הרדל"א ,ושם במזלא לא אשתכח כלל שהוא בסוד אין )שבת קנ"ו ע"א( אין מזל ישראל )מ"א נט(
חכמה ברזא דח' ,כמ"ש בזוהר משפטים )דף קכג ע"א( ח' נהירו דחכמתא דלא אשתכח ולא
אתדבק ,דכתיב לא ידע אנוש ערכה ,ולכן הוא קלא פנימאה )&(
 363וז"ל כה אמר ה' הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה:
 364דהיינו מו"ס וחכמה דאצילות* ,שבמו"ס יש ל"ב נתיבות טמונים בו ובחכמה דז"א הם
מתגלים באמת*##
או שמו"ס הוא כבוד עליון ,וכבוד תחתון מלכות דאצילות
 365עי' אד"ר קכח ע"ב וז"ל והאי קרומא אתפסק מזעיר אפין ובגיני כך מוחיה אתפשט ונפיק
לתלתין ותרין שבילין ,אם כן שבילין הם שייכים לז"א ,וע' קכט ע"ב וז"ל ,עדן עלאה לא אתגלייא
והוא סתים בסתימא )כלומר המו"ס( ולא מתפרשא לארחין כדקאמרן ,והאי עדן דלתתא מתפרש
בשבילוי לתלתין ותרין )עיבר( שבילין )קרומא דמוחא דז"א אתפסק ,ושם מאיר דרך ל"ב נתיבות
להאיר בגופא  -ב"ע נג ע"א( – ואין משמעות לחלק בין שבילין לארחין }אולי כוונת הגר"א לפרש
בים דרך ארחין גבינה ימא דאורייתא נתיבה שבילין במים עזים חכמה למעלה וכן משמע בדף ד
ע"ד{ ,אמנם עי' לשון האד"ז רצ ע"א וז"ל ,האי חכמה שירותא דכלא ,מניה מתפשטן תלתין ותרין
שבילין )שבילין ולא ארחין(.
וע' סוף סד"צ וז"ל ,זכאה מאן דעאל וידע שבילוי וארחוי .וביאר שם הגר"א שבילוי – סתימוי
)התלבשות הרדל"א בג"ר דא"א – לש"ו שם( ,וארחוי – גילויו )התלבשות הרדל"א בז"ת דא"א –
לש"ו(*##
וע' יהל אור ג יז ע"ג
 366עי' לעיל ב ע"א ד"ה נתיבות שזה רל"א פעמיים.
 367כלומר מערכת העצבים ,ועי' לעיל ד ע"א ד"ה פליאות וכן לקמן ה ע"א ד"ה וכן באדם
 368עי' סד"צ לג ע"א וז"ל בחמשה זינין מים ,דכתיב )במדבר יט יז( ונתן עליו מים חיים אל
כלי ,הוא אלקים חיים ומלך עולם )ירמיה י י( ,אתהלך לפני ה' בארצות החיים )תהלים קטז ט(,
והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים )שמואל א' כה כט( ,ועץ החיים בתוך הגן י"ה יו"ד ה"א,
אה"יי בין מים למים ,מים שלימין ומים דלא שלימין ,רחמין שלימין רחמין דלא שלימין.
עי' פת"ש א"א יג ,שמים חיים היא מו"ס אשר ממנו התחיל תיקון הבריאה היפך בור שאו"ן
)עי' זהר ח"א קפ"ה ע"א וז"ל ,תא חזי ההוא בר נש דלא זכי לאשתדלא בהאי עלמא באורייתא
ואיהו אזיל בחשוכא ,כד נפיק מהאי עלמא נטלין ליה ועאלין ליה לגיהנם אתר תתאה דלא יהא
מרחם עליה דאקרי בור שאון טיט היון עכ"ל ,(.ועי' א"א ל' שמים חיים שבמו"ס מתקשר עם
תיבת 'המים' שבדיקנא שהוא תיקון י"ג מזל תתאה.
 369וכן? כלומר כולם נקראים חכמה על אף שכולם כלולים בו.
 370החיה הראשונה היא אריה ,ולכן כולם נקראים חיות ולא בהמות ועופות ואדם* )עי'
ביאורים ח"ב פ ע"ד שהביא מלקמן מ"ח(.
 371ג"כ לשון נוק' על שם הראשון – או שכוותנ הגר"א ליישב למה לא כתוב תעשיב הארץ
ע"ש העשב למרות שאח"כ נזכר גם אהרן שהוא זכר.
 372ולכן בלשון נוק' שזה על שם מרים
 373אריה מקביל לי'
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àéä 375äèîìù äéç ïëå ,äéøàä íëìî ù"ò äãùä úåéç 374åàø÷ð ïëå .úåéç åàø÷ð ïëìå
.[377äîìù úîëç] 376'åë äéçä
åìâð è"î î"îå ,úåàìô 'ð åàø÷ð äðéá éøòù 'ð ïëå ,àìôåîá ïä ø"âù - úåàéìô
378
) ù"îë äéøá íåùì äìâð àì 'ðä ìáà , ä"òøîìאיוב כח כא( ) ù"îëå ,'åëå äîìòðåשמות
לג יט( ) 'åë äìò êë ,379êéðôì ïäù êéðôì 'åë éúàø÷åברכות סא ע"ב(380ג[ïåùàøä] íãà ÷ø .
381
) åàèçáå .äìéã àâøãá àåäù äâéùäì ïëåäבראשית ג כד( àåä éë 'åë ïëùéå 'åë ùøâéå
) ì"ðë íééçב ע"ב ד"ה אלקים חיים() ñ"æå .äâéùäì à"à úåîì 382ïëåäù ïåéëå ,שמות לג כ( éë
) ù÷áù ,383'åë éðàøé àìשמות לג יח( ) ,ê"ãåáë 'åë éðàøäקהלת ז יב( ,'åë äéçú äîëçä éë
,384íìòð {ã"ò ã} äîëçá ÷åáã àåäù äðéá éøòù 'ðî ï"åð øòù óàå .äúò øùôà éà äæå
àìéáùá ïäå ,386àìéáùå àòæâå àöå÷ ãåñá úåàìô '÷ð ïëìå ,385ïåéìòä àìôá àåä ïîå÷îå
ãåñá ,389úéùàøáã íéäìà àåä ïëìå ,388äîëçá ïáäá àåäå ,387ïéìéáù àåä ïëìù
) ñ"æå ,390àúåðéãø÷ã àðéöåáישעיה מג טז( àåäù 391ã"åéä ìù 'âå .äáéúð íéæò íéîá
.393äèîìù ìéáùá ïéìåìë ïìåëå ,392á"ì íä úåøáçúä 'áå ,íéùìù
 374כל בעלי חיים עי' בראשית ב יט.
* 375כלומר חכמה דבריאה )הרב(
 * 376ספר יחזקאל )א כב( ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא נטוי על ראשיהם
מלמעלה.
עי' בהגר"א בסד"צ כב ע"ג ד"ה ובלכת ,ששם כתוב שהפסוק מרמז לקד"א.
ואולי כוונתו לפסוק יחסקאל י כ ,היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר כבר ואדע
כי כרובים המה.
* 377אם כן אולי חכמה שלמטה היא מלכות ,ונקרא על שם החכמה? שזה שרשה של
הספירות.
 378עי' גמ' ר"ה כא ע"ב וז"ל ,רב ושמואל חד אמר חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן
ניתנו למשה חסר אחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלהים ,עכ"ל.
 379כלומר לפנים מזה שלא תשיג ,ועי' גר"א תיו"ז צא ע"ד שהוא לפניך ואל ניתן למשה.
ע' זהר תרומה קע ע"ב – שלפניך היא אדנות ,שהוא לפני שם הוי"ה הז"א
 380עי' בהגר"א בסד"צ ב ע"ג ד"ה ולזה אמר והערה שלנו שם .לשים בהערה בסוף הספר
 381שער הנ' ,ולכן כוונתו לדבריו בדף ג ע"ב וז"ל כי הנקודות מחכמה ששם עטרא דחסד,
ואותיות הן תורי זהב מבינה ששם עטרא דגבורה וזהו ל"ך ,נ' שערי בינה
ונראה יותר שהוא בכלל חכמה כנזכר לקמן עוד ב' שורות*##
 382אדה"ר לאחר החטא.
 383האדם וחי .דהיינו חיים שיבא אחריהם מיתה.
 384והנ"ל הוא חכמה ולא בינה.
 385בכתר ,דהיינו שכאן מדברים בפרטים שבכתר ,ולכן עיקר הנ' שערי בינה הם במו"ס*
שהוא בינה דכתר*##
 386עי' לעיל הערה .147
דהיינו כולם יודי"ן וזה פלא* או ששרשם בקוצא שהוא כתר ופלא )הרב הסכים עם השני(*##
 387שיש כאן ל"ב נתיבות בבינה במקביל לחכמה ,עי' לעיל ד' ע"א באריכות.
 388לקמן פרק א' משנה ד' ,ועי' בהגר"א בסד"צ יד ע"ב ד"ה אחתא שהבן בחכמה היא או"א
עילאין וחכם בבינה היא ישסו"ת.
 389כלומר בינה/ישסו"ת*##
 390דהיינו הגבורה הראשונה עי' בהגר"א בסד"צ ו ע"א ד"ה והכלל ,וז"ל והכלל מחו"ב דרדל"א
יצאו אוירא ובוצינא ונגנזו באוירא ומו"ס ,שהן חו"ב דא"א ,והן בחו"ג דע"י ,ומשם חו"ג ,ואח"כ
אתגניזו באו"א ,שהם חו"ב דעולם האצילות בכללו,
 391דהיינו גימ' של ג' יודין ,שבקוצא גזעא ושבילא
 392שתי החוטים המחברים ג' היודי"ם.
 393דהיינו בינה שכאן התגלות כל הג"ר
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åîë äîëçî øôñä ìéçúäå .394äîëç ìù úåàéìô ìù úåáéúð ì"ø - äîëç
àìà øîà÷ àì ïëìù ,396àöå÷ àåäù úåîìòð øúë ìù â"éä ìáà ,395úéùàøáî äøåúä
) ,397'ãå 'è ,íéòåãéä úåãî â"é àöå÷áå .àìéáùå àòæâ ,äîëçå úåàéìôמיכה ז כ( ïúú
àìá íä 'ãäå .400å"àå ìù ùàøä íò ã"å íäù ,399'÷åðá ïåëîúñà àãåçì ,398'åë
,õøàá 'ãå ,íéìâìâ 'è ,íéîùá 'è ïäå 'ã ç"à ãçà ñ"æå .äôå ïéçåôúå ïéçøà 'á ,401úåøòù
àåä 'à ìë ìù íãàù ,äéç ìëá 'â ïäù 402á"é íù ãåñ .úåéçå íéðôåàä ãåñ ïäå .úåãåñé 'ã
íãàá úå÷åáã ïäå ,úåãåøô ïä íéøàùðä 'â ë"àùî ,'à ïìåë ïäå 'à ìà 'à ÷áåãî ïëåúá
äðéà äáëøî ìë íùå ,íéîùá úåéç 'âå ,â"é íìåë ïäå .403ð"åæ ãåñ àåä íãàá ïëì .ãáì
) á"ò ð) ù"äù ç"æá ù"îë 'â àìàסג ע"ב(íãà àéäù) úéòéáøä ìù 'ã õøàá ìáà ,((404
éìâìâ â"é íéðôåàá ïëå .íéðåéìòä íãà 'â ìë ïéììëð äìù íãàáå .ïéôåöøô 'ã äáå
) ñ"æå ,ìëì òöîàá 'àå 'à ìëá 'â á"é ,äáëøîäיחזקאל א טו( 'ã ñ"æå .õøàá 'à ïôåà
åáå ,úéìëúä àåä õøàá íãà ïëìå .405íéîòô 'ã 'ãî äìåìë éòéáøä ãåñéå õøàá úåãåñé
ìù íãà éðôù øãñë 407ï"àðù ñ"æå .'åë ïéñì÷î íúàù äî ìë (406#) ù"îë ,ãåçéä éåìú
.409ïéëìåäù ãö ìëá ïëå 408'åë øùð úéòöîà ìùå øåù àåä úéðîéä
 394דהיינו התגלות של בינה שבכתר ,ששרשו של הבינה בחכמה*,
ונראה יותר התגלות הבינה שנובע מבינה שבחכמה ]כאן הכי טוב ממה שכתוב בהמשך גזעא
ושבילא[
נראה יותר מו"ס*##
 395עי' תרגום ירושלמי בראשית א א וז"ל בראשית בחוכמתא ברא יי.
 396עי' לעיל ד ע"ד קוצא גזעא שבילא הערה .386
 397עי' בהגר"א בסד"צ יח ע"ד ד"ה וידוע ,והערה שלנו שם ,שיש ד' תיקונים לנוק' וט' לז"א
 398כאן כתוב ד' אחרונים ,ויש פעמים שהגר"א מתייחס לד' ללא שערות ,ע' לקמן הערה
##*.401
 399מלשון הסד"צ יח ע"א ארבע בלחודוי אסתמכו
 400עי' ביאורים ח"ב עח ע"א שיש משמעות שזה ו' עם מוחין שלו ,ולכן אפשר שיהא ו' בגימ'
ט' שהוא ו' עם ג' מוחין סה"כ ט'##*.מקור?
 401ד' תיקוני דיקנא דא"א השייכים לנוק' )עי' בהגר"א בסד"צ יח ע"ג ד"ה ואמר ארבע(.
 402עי' בהגר"א בסד"צ ב ע"א ד"ה הספירות .ששם כתוב ששם י"ב היא ג' פעמים ד' וכאן ד'
פעמים ג' וכן בדגלי המדבר ,וצ"ע מתי זה כך ומתי כך##*.
 403כלומר הד' חיות ג' פעמים יחד עם האדם*##
 404וחד סליק ונחית ,ואתתקף בסטר מזרח ,ברזא דאת ט' ואת יו"ד .אתפשיט מתרין סטרין,
ומתגלגלא בארבע ,תרין לעילא ,שירותא דאבא ואימא .ואית תרין מתרין סיטרין ,מסטר דרום
וצפון ,מתיישבא בכולהו .ואיהו רתיכא עילאה ,בארבע סטרין .אופן אחד בארץ אצל החיות ,דא
איהו רתיכא תתאה ,כלילא בארבע סטרין:
רתיכא עילאה ,דאיהו רזא דארבע סטרין ,פשיט נהירו מתלת סטרין ,חד דיליה דאתחברו ביה
ירותא דאבא ואימא ,דהוו תרין ,ומתחברן לחד .ותרין מתרין סטרין:
פשיט נהירו דמזרח ,האי רתיכא תתאה גלי פן חד ,לגבי דההוא נהירו ,ומקבלא ליה ,ואתנהיר
מיניה .וכד אתנהיר ההוא פן מההוא נהירו ,כדין ההוא פן איקרי אדני .ואיהו שליט ורבון בשלטנו
דנהירו רב .וההוא פן כיון דמקבל ההוא נהירו ,אתעביד ליה היכלא ,וגניז ליה בגויה ,ובגיניה
אתעביד אדון רבון ושליט.
 405ארץ היא כלולה מאש רוח ומים*##
 406ילקוט שמעוני שמות  -פרק א  -המשך רמז קסב אבל הקב"ה אינו כן אלא כל מה
שמקלסין אותו הוא יותר מקילוסו##*.
 407שור נשר אריה ן' שייך לאדם
 408ואריה לשמאל
 409במדבר* ,##ואז זה הפוך ועי' יהל אור ח"& יא ע"ד בלשון הזהר גם כן ,עי' בהגר"א בסד"צ
י ע"ד דגלים ביהל אור המצויין שם לגבי מי מימין יהודה שיהודה היה בצד מזרח ,ולכן ימינו הוא
דרום
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) ïî÷ìå ,410ïééåðéë á"ë - 'åë ÷÷çפ"ו מ"ו( ïäå óåâá ïä úåîùäå .úåîù äøùò
é"ãù ú"åàáö 'åë ì"à ä"éäà 411('è óéòñ åòø 'éñ ã"åé ò"åù) ïé÷çîð ïðéàù úåîù äòáù
úåîùå .ìëä íéììåë íéîé 'æ ïëìù ,'æ ïä úåøéôñä ììë ïëå .úåîùä ìë ïéììåë ïäå é"ðãà
,ùôðá äúåèéùôá ñ"ò ìë úììåë 'à ä"éåä :412ïéâøã 'âá àåäå ,äîùðá ïä ä"éåä
'åë ïåðç 'úé åéìò ïéøåîä ïééåðéëå .414äîùðá úåã÷åðî úåéåä øùòå ,413çåøá äàåìéîáå
) åì äàð åùåáìå åùåáìì äàð àåä] íãàì øééöîù ùåáìä åîë àùåáìáמדרש תהלים צג([.
ä"éåä íùî àöåé ìëäå ,415ïéâøã 'ã ïäå .äøåúä ìë ïäå ,àìëéäá 'åë íçìë íéøçà ïééåðéëå
.416åîù àåä äøåúä ìë àöîð

'åë øôñá

) äîåøú 'ô øäæá ù"îë ã"áç ïä -קלז ע"ב) ç"æáå (417מדרש הנעלם ג

ע"א() æ"àá ù"îë ìëä ïéììåë ïäå ,רפט ע"ב ( ìë ïéììåë ù"îà ïëå ,'åëå àôåâ ìëá ìééòã
) ù"îëå ,'à ìëäå ,å"äé ïëå ,àôåâמשלי ג יט( ) ì"ùîëå ,'åëå äîëçá 'äפ"ג מ"ד( íéîî õøà
) øîàå ,ùàî íéîù ,'åëמשלי ג יט( ïéàìéò íéî å÷ìçúðù øéåàä àåäù 'åë419 åúòãá
) ù"îë ïåùìå íéãé 'á ïäå .øéåàä ïîå÷îáå 420ïéàúúîישעיה מח יג( õøà äãñé éãé óà
) ù"îëå ,'åë øáãá 'åë éðéîéåבראשית א ג( 'â ïäå .421'åë ùòéå ,øåà éäé íé÷ìà øîàéå
) 'åë íéçúôðù íéøôñר"ה טז ע"ב() ì"ùîëå ,422פ"ג מ"א( .'åë ïåùìå 'åë óëå 'åë óë423
ïåùìá 424ïìåëå ,ùîç ãâðë ùîç ,úåòáöà ùîç ,ñ"ò ,á"ìä ìë íéììëð ïäáå
) ãåñá ,ç"ë àåä 426ïúìåôë íò 425á"ëå ,úåãå÷ðáסנהדרין צ"ז ע"א( éåä ïéðù éôìà àúéù
418

 410כל מה שנמנה כאן במשנה י"ה יהו"ה וכו' הם כינויים ,עי' לעיל ב ע"ב שהם כינויים
לחכמה זו כלומר דמו"ס
 411עי' לש"ו )כללים ח"ב קכז ע"ג( שהשם אלקים שהוא כללות הבי"ע מסתעף משם הוי"ה
שהוא כללות כל השמות שבאצילות ,וכלים דאצילות הם הז' שמות שאינם נמחקים.
 412והם כלים דאצילות )כללים ח"ב קכז ע"ג(
 413כלומר השם מ"ה )כללים ח"ב קכז ע"ג( .ועי' יהל אור ח"א יג ע"ב )לש"ו( ,שהשמות
המנוקדים הם ברוח ,ושם מדובר בבריאה.
 414כלומר בט' נקודות ואחרון בניקוד צבקות )כללים ח"ב קכז ע"ג(
עי' הערה .160
 415נפש גוף לבוש היכל
 416בלשון יחיד עי' לעיל .155
 417וז"ל ,מרזא דספר עלאה אבא דכלא ,ומרזא דספר אימא עלאה ,ואיהו מרזא דספור ,ובגין
כך מספרים כדקאמרן ,עכ"ל.
 418וז"ל ועייל ברישא דזעיר אנפין ,ואתעביד חד מוחא ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופא
 419תהומות נבקעו.
 420וכאן הוא מתגלה כאש ,ונ"ל שזה מתגלה כמים ועליונים כאש ,ועי' דע"ה ח"ב כא וכב
במאמר שרשי הצח"מ*##
 421יהי אור חכמה ויהי אור בינה ויעש דעת )בהגר"א בסד"צ יג ע"ב ד"ה ומתחיל( ,וכן עי' זהר
ח"א כב ע"ב.
עוד עי' ליקוטים בסוף בהגר"א בסד"צ לח ע"ד ד"ה ונחזור וז"ל ,בבריאת העולם שמחשבת
החכמה לברוא מהלכי השמש וירח ביום ובלילה קיץ וחורף וכל ז' כוכבי לכת וי"ב מזלות ושארי
כוכבי לכת וכ"א משטרו בארץ וכל צמחים ובע"ח וכי"ב שהן בחכמה רבה ונפלאה ,ובינה הוא
גדר צורת כ"ד ודבר לתועלת החכמה הנ"ל ,וכתר הוא התכלית כמו מלכות.
 422כלומר שנתגלה אז המתקלא.
 423וז"ל ,כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתיים.
 424דהיינו כל הי'.
 425אותיות.
 426מנצפ"ך ,ועם א' שבסוף עי' לעיל ב ע"ג.
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) ,428ïäáù ïé÷øô ç"ëá ïäå ,427àîìòאיוב לז ז( àåäù ïåùìá àåä ïëå ,429'åë íãà ìë ãéáå
) íäéðù ìåìëבראשית כה כז( 'äå úåàöåî 'ä øùòá ïé÷ìçð ë"â íäå .430íéìäà áùåé
) ,'âä óúåùå ð"åæ øáã ìëá àåä ïëå .431úåìåôëנדה לא ע"א( 'åëå íéøáã 'ä ïúåð åéáà
,'âä óúåù àåä ä"éäà 432ïéãçåéîä úåîù 'â úåøéôñá ïëå .'é ú"éùä éùéìùä óúåùå
ìë øîàîá ë"â åðúéðå ,øôñå øôñ ,'ä ãâð 'ä úåçåìá àåä ïëå .(#) ì"ùîë 433á"ì ïàåìéîå
,'àá ïãåçéå (íéðù 435à"åîù åàøáð ïëå) ð"åæ ìëä ïëì 434'áá íìåòä àøáðù ïãåñå ,øùòä
) ù"îëהקד' הזהר ג ע"ב( õøàå íéîù éë ,ãåçéä íùå 'åë éëðà ìéçúà êáå ,'åë éãåçé ìë
.'åëå íéîùä ïéëøäù 436ì"æø ù"îë ú"éùä é"ò íù åãçééúð
éùðàå ä"òøî ïëìå .ø"ãçá íìåòä âäðúîå ,àì÷úîä àéäå øáã ìëá àåä ïëå
) 'åë ìåãâä 'â àìà åøîà àì â"äðëיומא סט ע"ב(ïéãå÷ð 'âá òøãæàã 'âá øáã ìë úìçúäå ,
) ç"æú 'ò) ì"åçä {à"ò ä} ãåñá ù"îà ïäå ,437÷"ùçיט ע"ב((.äùòîå øåáãå äáùçî ïäå ,
) åäæå äáùçîá øôñבראשית א י( ) äùòîä øôñå ,áåè éë í"éäìà àøéåבראשית א ז( ùòéå
) ñ"æå .øîàéå øåôéñå ,438äùåòå øîåà á"åçá ïäå 'åëשמות טו כה÷ç íäéðùáå ,í"ù í"ù (439
åðéäìà 'ä ,442íéøéåà 'â .äàìò àúåòøå 441àöåöéðå àøéåà ïäå .440åäñð äæá í"ùå ,èôùî
) ïäáå à÷ðôùåâã àîúåç åðéäìà ,444äãîä å÷ 'ä ,443'äירמיה ה כב( .445íéì ìåáâ ì"åç íù

 427עי' לעיל הערה .109
 428שבב' ידים.
 429כלומר כל העולם וכל ו' אלפי שנין תלוים בידי אדם
 430עי' זהר תרומה קעה ע"ב וז"ל תנא ,אמר רבי שמעון ,והבריח התיכון בתוך הקרשים
מבריח מן הקצה אל הקצה ,דא הוא יעקב קדישא שלימא ,כמה דאוקימנא דכתיב )בראשית כה
כז( ויעקב איש תם ישב אהלים ,יושב אהל לא כתיב ,אלא ישב אהלים ,תרי ,דאחיד להאי ואחיד
להאי ,אוף הכא כתיב והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה ,דאחיד להאי
ואחיד להאי .דתנינן ,מאי איש תם ,כתרגומו שלים ,שלים מכלא ,שלים לתרין סטרין ,לעתיקא
קדישא ולזעיר אנפין ,שלים לחסד עלאה ולגבורה עלאה ,ואשלים להאי ולהאי ,עכ"ל.
 431יש ה' מוצאות הפה וה' כפולות מנצפ"ך
 432עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ב ויאמר ,שיש ג' שמות ]הוי"ה אדנ"י ואהי"ה[ שאו"א נכללין
במזלין
 433אל"ף ה"י יו"ד ה"י ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד ל"ב אותיות.
 434באות ב'.
 435שמים וארץ
 436מכילתא פרשת בחדש פרשה ד וז"ל ,וירד ה' על הר סיני .שומע אני על כלו ת"ל על ראש
ההר .יכול ממש שירד הכבוד והציעו על הר סיני ת"ל כי מן השמים .מלמד שהרכין הקב"ה שמים
התחתונים ושמי שמים העליונים על ראש ההר וירד הכבוד והציען על הר סיני כאדם שהוא
מציע את הכר על ראש המטה וכאדם שהוא מדבר מעל הכר שנאמר ישעיה ס"ד כקדוח אש
המסים מים תבעה אש וכן הוא אומר שם
 437עי' הק' לאדרא שכותב שזה חולם שורק חירק ,ומקורו מתיקו"ז ח ע"א ,עי' בהגר"א
בתז"ח יז ע"ב שנקודין חש"ק ג' טיפין ממוחא ,עכ"ל.
 438עי' )זהר ח"א כ"ב ע"א( וז"ל ,ויאמר ,הוה אמר לאלהי"ם יהי אור ,מארי דבניינא )אבא –
עי' שם לשון הזהר( איהו אומר ואומנא )אמא( עביד מיד ,עכ"ל.
 439וז"ל הפסוק ,ויצעק אל ה' ויורהו ה' עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק
ומשפט ושם נסהו:
 440ר"ל כי שם שם גימטריא ספר ספר ושם בגי' ספור וכ"ה ברבינו בחיי )ש"ל(
 441עי' בהגר"א בסד"צ ו' ע"א והכלל שכאן שורש הזיווג של המזלין.
 442עי' לקמן הערה 1096
 443עי' תז"ח כא ע"ב וז"ל ,לקבל ג' אוירין ,ג' קשרין ,ה' אלקינו ה'
 444עי' תז"ח יט ע"ב שזה עטרא דגבורה וכמובן שהשני עטרא דחסדים
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,447úåîå÷î 'âá äðåøçà 'ä ,á"é íù àåäå 'âá ìëä ïëìå ,á"ëå 'æå 'â ,446íéîé äòáøà ïäáå
448
äéä ïôåñá ïùàø óìçúðù àìà ú"åéåää ë"â úåãå÷ð ïúåàáå .'åë êìî êìî ïãåñå
.450'åë êìî ïúåèéùôá ïøôñîù ê"ôöðîã á"é ïäå ,449'åë
'ä ïôåà
ìë ïéììåëù é"ðãà ä"éåä ä"éäà úåîù 'â ïä - úåáéúð íéúùå íéùìùá
éë úåëìî à"æ à"à [íéîãå÷ä íéðôåàá ì"ùîë 452ïååúà á"ì ïàåìéîù ì"ø] 451úåìéöàä
ãåçé íäù ÷"áé úåîùä åìà 'â ïëå ,ø"ãàá íåøéëæä àì ïëì àìæî úåçú ïéæéðâ à"åà
ïèá ùàø ,ù"îà úåéúåà 'âá ïéìåìë ïä ì"ðä 'âä åìàå ,453ìëä ïéììåëù äùåã÷ äëøá
) â"ô ïî÷ì ù"îë ,äéåâמ"ו(÷"áé ïëå ,úåáéúð á"ìä ìë ïéììåëù ù"îà íéøôñ 'â íäå ,
) â"ôá ù"îë ù"îàá ïéìåìëמ"א( ïéå÷ 'â ÷"áé ïäù 'åë äáåç óë úåëæ óë ãåñé ù"îà
.òåãéë
'á íäå ,ãåâøô ãçà ìë ïéáå ,øùòî ìåìë íéôåöøôäî úåîù 'â åìàî 'à ìëå
úåðåùàø 'â ãåñ ïäù íéùã÷ä ùã÷ ïéá úìãáîä úëåøô ãåñ àåä ãçà ãåâøô ,ïéãåâøô
,'â éøä ïéøú íéùã÷ ,ãç ùãå÷ ,÷"÷ '÷ð ïëìù íéùã÷ä ùãå÷ àø÷ðù 'æä ìëéäá ïéìåìëã
àéä éë ,àá÷åð íùù ãòåî ìäà øöçì ùãå÷ ïéá éðù ãåâøôå ,à"æã ÷"å àåäù ùãå÷ä ïéáå
'á éë ,äúîå÷ íùå à"æã é"äð äðéðá ø÷éòå ,à"æã íéðåúçúä éùéìù éðù ãâðë úìçúî
úåøéôñ 'è ãâð íéìëä 'è ïëìù ,454øúëáù úåðéçá 'á ïäù äøúë ïä ú"úã íéùéìùä
 445עי' תיקו"ז קכב ע"ב וז"ל ,שכינתא עלה אתמר אשר שמתי חול גבול לים ,ואיהו תחומא
דכלהו ,כגוונא דתחום שבת ,וכד רצין גלין בארבע רוחין ,מיד דחזיין שכינתא דאיהו חול לב )נ"א
לים( ,דאיהי חול דאסחר
446

 447עי' בהגר"א בסד"צ ב ע"א ד"ה הספירות.
 448נדצ"ל הוה
 449עי' הערה 243
 450מלך מלך ימלך בגימ' מנצפ"ך.
 451עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ב ד"ה ויאמר וז"ל ,בכל הזוהר וספרי קבלה כולל כל האצילות בג'
שמות אקי"ק הוי"ה אדנ"י ,ג' פרצופים א"א זו"נ ,שאו"א נכללין במזלא ,וכן בא"ר לא הזכירם.
עי' תיקו"ז קמב ע"ב וז"ל ,אשכחנא תקונא כגוונא דא ,אקי"ק כתר עלאה ,יקו"ק עמודא
דאמצעיתא ,אדנ"י שכינתא תתאה ,עכ"ל.
 452אל"ף ה"י יו"ד ה"י ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד ל"ב אותיות ,עי' לעיל הערה
.433
453
עי' תיקו"ז קמ"ט ע"ב תלת גוונין דעינא אינון אקי"ק יקו"ק אדנ"י ,כלל ופרט וכלל ,ואינון
יחודא ברכה וקדושה ,וסימן י"עננו ב"יום ק"ראנו ,דהכי סליק חושבן תלת שמהן אלין כחושבן
יב"ק ,אקי"ק כתר עלאה יקו"ק עמודא דאמצעיתא אדנ"י שכינתא תתאה ,עכ"ל ,ועי' שם בגר"א
שיחוד בכתר וברכה וקדושה בזו"ן .עי' פע"ח שער הברכות פ"ז וז"ל ,יב"ק  -יחוד ,ברכה ,קדושה.
שהם כנגד ג' קצוות הראשונים ,חסד הוא הברכה ,וגבורה קדושה ,ותפארת יחוד ,עכ"ל ,ועי' זהר
ח"ב קטז ע"א.
 454עי' ביאורים ח"א יד ע"ד )וכן דע"ה ח"ב נא ע"ג( שעתיק מהחזה עד הטבור דעליון ,והא"א
דכל תחתון מהטבור עד סוף הגוף ,ועי' ביאורים ח"ב פג ע"ב  -צ"ע שלקמן פ"ב ופ"ג כתוב שהם
מהטבור שהוא מב' שלישי ת"ת ,ויש כמה סתירות בדברי הרב אם זה מחצי הת"ת או מהחזה
ולמטה ,והענין בכ"ז כי עיקר ההתלבשות מכל עליון בתחתון הוא רק בנה"י שלו כי הג' פרקי
הנצח דעליון הוא בכל קו הימין ,וג' פרקי הוד בקו שמאל ויסוד בקו האמצעי דת"י ,אבל הכתר
דתחתון הוא בשליש תחתון דת"ת מטבורו עד סוף הגוף ,אמנם בכתר יש ג' בחי' שהם רדל"א
גלגלתא ומו"ס ובפרטות הם רדל"א גלגלתא אוירא ומו"ס ,והרדל"א דתחתון התחלתו מראשית
הז"ת דעליון ,והגלגלתא מהחזה דעליון והאוירא מהחצי ת"ת דעליון והמו"ס מהטבור דעליון
שהוא שליש תחתון דת"ת ,ואין לאוירא מקום מסוים בפני עצמו כי הוא נכלל בגלגלתא )עי' א"א
פרקים ב ,ג ,ד(*
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,455íéðå÷éúá ù"îë äðéá ïåøà ,á"çë ïäù íéáåøë úøåôëå ïåøà ÷"÷á ,'â 'â ïé÷ìçúî
,äøåðî ãòåî ìäàáå ,øúëáù 'éçá 'á ãâðë 'á íä ïëì ,øúë íéáåøë ,äîëç úøåôë
ïçìåùå íåøãá äøåðî ,((' )פרק אúåîìåò øåéö øòù ç"òá) òåãéë ú"âç ãâð ,çáæî ,ïçìåù
ãòåî ìäà øöçá ,àá÷åðä íùå é"äð àôåâî øáì êìéàå ïàëî ,456òöîàá çáæîå ïåôöá
'÷ð ïä éë åðë ìò øåéë ïëìå ,457íéî íùù úåéìë 'á ä"åð åðëå øåéë ,ïåöéçä çáæîå åðëå øåéë
çáæî ãâð ãåñé çáæîå ,(' )משנה הïî÷ìãë 458úçúå íåø ,( )לקמן פ"ד מ"דäèîå äìòî
,( )זהר ויקרא ד ע"אàåä ãç úéøáå óåâ ,459á÷òéì äîåã ïéðå÷éà úåîã óñåé éë ,éîéðôä
.ïåöéçä çáæî àø÷ð ïëì ( )זהר ח"א כ"א ע"בàôåâî øáì ãåñéù àìà
á"ì ïéãåâøô 'áå øùò ô"â éøä ,ãáëä øöçå óåâì ùàø ïéá íéãåâøôä 'á íãàá ïëå
ìëì äøãùä èåçá ïé÷ìçúîå çåîá ïéìåìë úåáéúð á"ìä ìëå ,íéøôñ 'âá ïéììåë úåáéúð
úåéìåç é"ç ãöéë ,çåîä ïî àá ùâøää ìëù 460òåãéë ,óåâä ìëì ùâøää àáé ïäîù óåâä
äãâðù äøãùä óåñá äðè÷ àéìåç ãåòå ,( )ברכות כח ע"בúåëøá é"ç åð÷ú íãâðù äøãùá
àéìåçì øàåöä ÷øô ïéá 'à áéúð íä úåáéúð á"ìäå ,è"é éøä {á"ò ä} íéðéîä úëøá åð÷ú
úåáéúð é"ç íä ïéøàùðä à"ìå ,èéò åòãé àì ïåùàøä áéúð ( )איוב כח זàåäå äðåùàøä
,'äì ïé÷ìçúîå ãçàë ïéàöåé è"é àéìåç óåñá úåáéúð 'äå ,úåéìåç è"é ïéáù ïé÷øô é"çá
é"çå ,'â ãåò ïéàöåé ë"çàå ,úåáâò 'áî 'â ïéàöåé úåáâòáå ,úåáéúð 'á ãåò ïéàöåé ë"çàå
,461( )רע"מ פנחס רמד ע"בïéîìò é"ç ÷éãöá ïäù úåëøá é"ç ãâð úåðåùàøä úåáéúð
,äìòîì äèîìîå äèîì äìòîìî úåøéôñ 'è ïéììëð åáù (÷ )משלי י וéãö ùàøì úåëøáå
.ãåñé àåäù áìåìì äîåã ( )ויקרא רבה פ"ל פי"דåøîà äøãùäù
 )שעה"כàá÷åðã øúë ãâð àåäù ïéðéîä úëøá ãâð àåä [è"é àéìåçáù] úåáéúð 'äå
éë ïéðòäå ,é"ðãà íù 'àå 462íùáù äðåøçà à"ä 'à úåðéçá 'á äá ùé àá÷åðáù ,('עמידה ו
'äå ,òåãéë ïéôðà øéòæáù ä"éåä íù åîë ,463äèîìå äîëçî äá àåä é"ðãà úåéúåà 'ã
úåëìîìå 466äøúëì ùîùîù úéøáä úøèò àåäù ,465äøúëá àåä 464íùáù äðåøçà
 ר"ל שכינה-  וביאר שם הגר"א וז"ל דא שבת, עי' יד ע"ב וז"ל ועשו ארון דא שבת דמשכנא455
עילאה
 גי' א"ל הוי"ה ואין זה סותר למ"ש בזהר מזבח הפנימי הוא אימא כי באמת יסוד אמא456
(מסתיים בת"ת כידוע )רמ"ש
 מבועי נחלא מאן אינון מבועא חד לעילא דכתיב ונהר יוצא מעדן, זהר ח"ג סח ע"א וז"ל457
 ומתמן נגיד ונפיק ומשקי גנתא וכל אינון נחלין נגדין ונפקין ומתכנשין.'להשקות את הגן וגו
בתרי מבועין דאקרון נצח והוד ואלין אקרון אפיקי מים בההוא דרגא דצדיק דמיניה נגיד ונפיק
 וכן הוא בתיקו"ז )לז ע"ב( ואינון לקבלייהו תרי שפוון דאתקרון אפיקי, עכ"ל,ומשתקייא גנתא
מים ומאן נינהו נצח והוד דאתקרון שקתות המים ותרוייהו אתשקיין על ידא דצנורא דאיהו
. עכ"ל,עמודא דאמצעיתא דכליל כלא ואיהו ברית דכלילן ביה כל אברין
 נ"ל מ"ש שלכן נעשו ממראות הצובאות שהעמידו צבאות הרבה כי נו"ה נקרא צבאות וכן458
(הן תרין ביעין והבן )רמ"ש
 )בראשית לז( אלה תולדות יעקב יוסף לא היה צריך קרייה, במדבר רבה פי"ד פ"ה וז"ל459
למימר אלא אלה תולדות יעקב ראובן למה נאמר אלה תולדות יעקב יוסף ללמדך שהיה יוסף
. עכ"ל,דומה לאביו בכל דבר
. לעיל אופן א' מביא מקורו מהראב"ד בריש ס"י460
' ובגיניה אתמר וירח ד' את ריח הנחוח כו, בוירח, תז"ח )דף מד ע"א( והאי ח"י באן סליק461
והוא ח"י ברכות ח"י עלמין דכל צלותין לגביה
 עי' סד"צ פ"א ]י ע"א[ ד"ה המלך השמיני ובתיקונים לה סע"א וריש ע"ב )לש"ו( לא ראיתי462
.מה שנוסף בב' מקומות אלה
. שזה עיקר קומתה, דע"ה ח"ב ז ע"א463
 הוי"ה464
( כתר המלכות אדנ"י )כללים ח"א נג ע"ג465
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äøúë ãâð úåáéúð 'ä ïëìù ,úøèò úàø÷ð ïëìù ,467òåãéë øúë ìëá åîë ,à"ãò ìù
.äøãùáù úåáéúð é"ç óåñá ïéòåá÷å
'â ãåò ë"çàå 'â êë øçàå ,øúëì ïéëåîñ äìéã á"åç ãâð ïäéøçà óëéú úåáéúð 'áå
) íåìë äîøâî ì"ì äìéã úåëìîå .ì"ðë 'â 'â ïé÷ìçúîù ,äìéã é"äð ú"âç ãâðזהר ח"א קפא
ע"א() øîà äãâðù äìòîì äúééìòå ,תהלים קיח כב( äãâð ïëì ,òåãéë 'åë íéðåáä åñàî ïáà
)איוב כח ז( ) ,ì"ðë äìòîì èéò åòãé àì áéúðמשלי יב ד( ë"à .468äìòá úøèò ìéç úùà
á"ìä ìëå ,äá ïéìåìëù éåìîä íò èåùô íùä ìù úåéúåà ã"é ãâð úåáéúð ã"é úåëìîá
øäæ éðå÷éúá ù"îë ,åáù äîëçáù â"ñ íù ãâð ïåùàøä áéúðî õåç 469ïéìåôë úåáéúð
)ãâð á"ì øàùäå ,íéìåôëä ãâð àåä ì"à ïéðîë íéòåãéä åáù 'é 'à 'é 'é (470ç"î 'éú
,'ò ïä íìåë ììëù (#) ïî÷ì ù"îë ùàøáù íéøòù 'æ ãâð ùàøáù úåáéúð 'æå ,íéèåùôä
,òåãéë äîëç àéäù úéùàøá ìò íéðå÷éú 'ò é"áùø øãéñ ïãâðù ,471äøåúä ìù ïéôðà 'ò
) äîëç úéùàøתהלים קיא י() 'ô íéøåèä ìòáá ïéøàåáî) 472ä"á÷ä ìù úåîù 'ò ,במדבר
יא טז( ïäå ,ì"ðë íéìåôëä ïäù íéúùå 474íéùìùá øîàå ,á÷òéì ùôð 'òå ,(473éì äôñà
.ùôð äðù íìåòá úåéúåà á"ëå úåøéôñ øùò ïî÷ì ù"îë ùôðáå äðùáå íìåòá ïé÷ìçúî
 466מעצמות העיקר שבה הוה העטרה בבחי' כתר שלה אמנם שימושה בזה הוא נעלם בה
מאד כי השימוש דכתר בכל פרצוף הוא לעולם נעלם אך קבלתה הגלויה מהעטרה והשימוש
העיקרי שמשתמשת בזה כי לבד מה שמקבלת ממנו תמיד אור וברכה אורות ומוחין בכל זיווג כל
שלימות המוחין שבה אשר לבחי' נוק' שתהיה ראויה להעלות מ"ן ולהעשות כלי שתהיה מוכשר
להתעבר ולהוליד )כללים ח"ב נז ע"ג ,ועי' עוד נ ע"ד(
 467שהוא כתר מלכות עי' תיקו"ז יט ע"א.
 468עי' רע"מ תרומה קנח ע"א שימוש מאניה ועטרה ,וכן ע' בבהגר"א בסד"צ יא ע"א
שביעאה ,שיש לנוק' מקום תחת ז"א כנגד ז"א ולמעלה כנגד כתרו.
 469ע' לעיל הערה .250
 470עי' תיקו"ז מז ע"ב ואתקריאת יי"י בתלת יודי"ן י' עלאה וכו' ,ועי' גר"א שם ע"ג ד"ה הולך
סגולתא וכן ד"ה יודע עילאה ,וע' לעיל הערה  .248מצאתי בבהגר"א בתיקו"ז פא ע"ב ,וע' קח
ע"א בדברי התיקו"ז עצמו שיש גרסא כזה והגר"א גורסו ,אבל נשאר לי קשה קצת##*.
 471עי' תיקו"ז פ"ד ע"ב ז"ל ,מאן אלהים אחרים אלין ממנן דשבעין אומין וסמא"ל ונח"ש הא
ע"ב ,בגין דא יהיב קודשא בריך הוא אורייתא מימינא דאיהו חסד ומשמאלא דאיהו גבורה ,דאית
בה שבעין אנפין לשזבא משבעין אומין ,ואורייתא אתייהיבת ממיא ואשא דאינון תרין לשזבא
לישראל מסמא"ל ונחש ,דאינון ממיא ואשא ,ובגינייהו אתמר לא יהיה לך אלהים אחרים על פני,
ולקבל שבעין אומין שבעין נפש ,ומאן דעבר על שבעין אנפין דאוריתא דאתמר לא יהיה לך
אלהים אחרים על פני ,שלטין שבעין ממנן ואומין דיצר הרע על שבעין נפש ,עכ"ל.
 472עי' בהגר"א בסד"צ ט ע"ג ד"ה וידוע וז"ל ,וידוע שת"ת הוא בסוד היין ,ע' נפש ,בסוד נכנס
יין כו' )ערובין סה ע"א( ,ע' שמות של הקב"ה ,וכמ"ש בפ' משפטים )קכג ע"א( ע' נהירו דע' ענפין
דאתזנו מהאי רוחא דנפיק מן פומא ,והוא ת"ת כמ"ש שם ,כדין ע' שמהן לקבלהון בארעא כל
הנפש כו' ,עכ"ל.
 473וז"ל אספה לי שבעים איש  -כנגד ע' נפש שירדו למצרים וכנגד ע' אומות וכנגד ע' שמות
שיש לו להקב"ה ואלו הן :אל אלהים ה' אחד אדון אדיר אהיה אמיץ אמת ארך אפים אחרון
שאינו מוסר מלכותו לאחר אמונה אשכול הכופר ברוך בורא גדול גאה גואל גבור דגול היודע ועד
זוכר חי חסיד חנון חוקר חסין חכם טוב טהור עינים ישר יושב סתר כבוד המסתתר נורא נשגב
נצח נוצר חסד נושא עון נושא פשע נושא חטא נוקם נוטר סלה יושב קדם סלה סלח עליון עופר
עזוז פודה צור צבי צבאות קדוש קנא קרוב רחום רם ראשון שלא קבל מלכותו מאחר רב חסד
שומר שופט שלטון שר שוכן עד תמים תקיף .וע' שמות של ישראל ואלו הן' אשת נעורים אלי
הצדק אלופים אחים אהובים אום אם אישים אפרים אדירים אצילים אגוז איומה אגודה בנים
בני אל חי בכור בהירים בתי ברה בעולה גוי גדול גן נעול גל נעול גפן העמוסים ונשואים זרע
קדש חכמים טובים יחידים יקירים ישראל ישורון יעקב יוסף יהודים ילדי ידידים כלה כנה כרם
כהנים משרתים מלכים מעין חתום נחלה נדיבים נאוה נער נטע סגולה עליונים ענוים עדה
עברים עבדים עמים פדוים פרזים צאן צדיקים קדושים קנוים רבים רכים שבטי יה תמימים ע"כ.
וע' שמות לירושלם .אספה .תגין על ה' דאספה ,לומר לך שיהיו בקיאין וזהירין בה' חומשי תורה.
 474הוא מדגיש אות ב'
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,éîéðôä øåà 'âå ,íéìë 'â úåøéôñä ìëá ïãâðù - íéøôñ 'âá åîìåò úà àøáå
ììë ïëå ,475é"ðãà ä"éåä ä"éäà ì"ðë ïéììåë úåîù 'âå ,ïéå÷ 'âì ï÷ìçúä ïëå ,ïéôé÷î 'âå
ïëå äéåøå øå÷å íåç íìåë ììë äðùá ïëå ,ï"øð äîùðá ïëå ,äéåâå ïèá ùàø ,óåâä ìë
.ù"îà íìåòá
ïëìå ,íìåëî äìåìë äðåøçà 'ää éë ,476íìåòä àøáð å"äéá - úåáéúð á"ìá
å"äéî ìåìë õøàù ,479õ"øà ïéðîë 478à"ëá íéðéî úåàî à"ë 'à ìëá ç"öãáù 477åøîà
481
ãåñá ,äàîì ïé÷ìñ 480äáå øùòî ïéìåìë úåøéôñä ìëã ,òåãéë äàîî ìåìë 'à ìëå
) íéðãà äàîשמות לח כז(äàîå ,úåëìîá é"ðãà 'éâ øöçä éðÅ ãà ä"ñå é"ðãà ãåñá ,
.482ãòåî ìäàá ïëìù ,úåëøá äàî íùù úéîéðôä äãå÷ðá
484

)úåéúåà íéúùå íéøùòå ,äî éìá 483úåøéôñ øùò (á"î à"ô
.úåèåùô äøùò íéúùå ,úåìåôë òáùå 485úåîàÄ ùìù
'åë íéúùå íéøùòå 'åëå øùò øîàå ,486á"ì íéàöîð êàéä 'éô àåä - 'åë øùò

,ãåñé

.á"ì éøä
úåàîá ïëå ,øùò ãçà ìéçúî ë"çàù øùòî øúåé ïéà øôñîá äðä - ñ"ò
.487íéôìàå
.488íéâåñä éâåñ {â"ò ä} øùò ïä íéòáèáå
 475עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ב ד"ה ויאמר וז"ל ,בכל הזוהר וספרי קבלה כולל כל האצילות בג'
שמות אקי"ק הוי"ה אדנ"י ,ג' פרצופים א"א זו"נ ,שאו"א נכללין במזלא ,וכן בא"ר לא הזכירם.
עי' תיקו"ז קמב ע"ב וז"ל ,אשכחנא תקונא כגוונא דא ,אקי"ק כתר עלאה ,יקו"ק עמודא
דאמצעיתא ,אדנ"י שכינתא תתאה ,עכ"ל.
 476עי' מדרש הנעלם הנ"ל הערה 100
##* 477
 478נדצ"ל למחוק 'בכ"א'*##
 479והחשבון היא ר  200ץ  900ועוד אלף של אלף סה"כ  ,2100ובכל א' מהדצ"ח יש 2100
מינים.
 480במלכות
 481עי' תיקו"ז קנד ע"א ,עי' ע"ח שער אח"ף פרק ה' וז"ל ,ק' זה הוא שורשו מאדנ"י העליון
אשר בכאן והם סוד מאה אדנים אשר ידעת ביאורם שהוא אדנ"י גי' ס"ה ועם מילוי המלוי שלו
שהן ל"ד אותיות הן צ"ט וכו' ועם כללותם הרי ק' ,עכ"ל.
 482צ"ל היו מאה אדני כסף )ש"ל(
 483שהם עשר שמותיו ית' )על פי בהגר"א בתיקו"ז א ע"א(  -פת"ש צמצום ג'
 484הם אותיות שבמלכות ויש עוד כ"ב בז"א שלא נתגלו אלינו )ביאורים ח"א נד ע"ג(
 485נקראים אמות בגלל שאמ"ש הם חיצוניות של יה"ו ,ויה"ו הם האבות )ביאורים ח"א פב
ע"א(לבדוק אם זה מהגר"א עצמו
 486דהיינו היאך הם יוצאים ל"ב נתיבות החכמה לפועל למטה ,עי' ריש משנה א' אופן א'
 487שהוא כבר לא יחידות אלא עשרות עי' יהל אור ח"ב לט ע"ד שזה ט' ספירות מכתר עד
יסוד בג"ר )זה כולל א"א ואו"א כידוע שאו"א נכללים במזלין( שהוא יחידות ,וז"א בעשיריות,
ונוק' במאות ,ועי' מקורו בתיקו"ז כ' ע"א וכלהו תליין מן אי"ק ,עכ"ל.
אמר לי הרב המחבר בע"פ שנקראו ספירות ע"ש שהמספר אינו בריאה רק במחשבה כי אף
אם תספור אנשים או מינים בדרך א' ב' ג' ד' ה' ו' וכו' כשיתפרדו איה סופר ויעבור והנה איננו
ואינו ניכר בחוצות מי הוא הא' ומי הוא הב' כי אינו דבוק בעצם וכ"ה הספירות רק במחשבה
וכשם שהמספר אין לו סוף כי תוכל לספור כמה שתרצה כשתגיע לי' שהוא סוף מספר האחדים
תוכל לומר ולספור י' פעמים י' עד א"ס כן הע"ס אין סוף ואין תכלית לכן נקראו ספירות )רמ"ש(
ע'י לקמן הערה .523
* 488
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úéòöîàä äãå÷ðäå íéôé÷îä íéçèùä äùù íò

489

íé÷îåòä äùìù ïä íéôåâáå
äàùåðä
490
ìëùä ìâìâ íò íéìâìâ äøùò ïä íìåòáå
òåáùä éîé 'æå ,äéåøå íåçå øå÷ íéðîæ 'â íä äðùáå
úéøáå óåâå íéìâø 'áå íéãé 'áå äôå àáìå àçåîå àúìâìåâ ïä íãàáå
î"éäð ú"âç á"çë ïä úåøéôñáå
( )פ"ו מ"וúëñîä óåñáù ïä úåîùáå
.äðåøçà 'äå ,äùù ììåë àåä å"éå ,à"äå ã"åéå ,ã"åé491 ìù åöå÷ ïä ä"éåä íùáå
ø÷éòå .( )ו ע"אïî÷ì øàáúéå íùøù àåä íììëá àåäù ô"òà ïåùàø492 íìåëáå
àåä øúëá ìáà ,494ïéìéçúî ïàë êëéôì íùáù 'é àåä íùù éôì 493äîëçá àåä íùøù
àåä éë ,òöîàá 'å äèîìî 'ãå äìòîì 'é ,ã"åé åúøåöù
àåä 495íù ïëå ,õå÷á íåúñ
,ó"ìàá íéìåìë ìåãâ íìòäá íä ìáà ,('àá íéìåìë ã"åé ïëì) úåøéôñ ã"åéä ùøåù
ïåéìòä õå÷ ãáìî 497ïéöå÷ 'á ãåò åì ùé äîëç ìù ã"åéäå ,ó"ìàá æåîø 496àåä êëéôì
'â ìù úåøáçúä éúùå ï"éãåé 'â ïäå ,498ïåúçúä õå÷å éðéîé ìâø ïäå øúëì æåîø àåäù
ìù ï"éãåéä òáøàå ,ì"ðë íúåøáçúäå ì"ðä 500ïéðå÷éú 'â ãâðë ïäå ,499á"ì íä ï"éãåé
,503íù ìù úåéúåà 'ãì ùøù ïäå ,502äîëçáù á"ò éåìéî ìù ï"éãåé 'ãì ùøù ïä 501ã"åéä
íù ãáì úåéúåà øùòî àåä 'à ìëù ,íùä ìù ïéàåìéî 'ãìå ,òåãéë øùòî ìåìë 'à ìëù
,504íìåëî äìåìë ÷ø ( )זהר ח"א קפא ע"אíåìë äîøâî äì úéì úåëìîáù 'ìîù éôì ï"á
( )תהלים קד כדøîàð êëìå ,'éôñ ã"åéî ìåìë 'à ìëù ò"éáà úåîìåò 'ãì ë"â ùøù ïäå
'à ìëù (ïåéìâ)] 505úéìëúäå ìòåôäå äøåöäå øîåçä [ìëùá] ïäå ,úéùò äîëçá íìåë
äîöò ã"åéä àåä úéìëúäå ,ì"ðë äàùåðä äãå÷ðå íéçèùä 'å 506íé÷îåò 'â ,äøùòî ìåìë
. פנים אחור, ימין שמאל, עי' לעיל ד' ע"ב שזה ג' מימדים מעלה מטה489
967  עי' הערה490
. וו' הוא כולל ששה,' נדצ"ל קוצו של י' וי' וה491
 נדצ"ל הראשון492
 ראשית הגילוי הוא מחכמה, עי' בהגר"א בסד"צ א ע"א ד"ה ספרא וז"ל, ראשית מחכמה493
.'כמ"ש בא"ז )רפט ע"ב( אתר דשירותא אשתכח כו' הוא נהירו דחכמתא כו
. כלומר נתיבות החכמה וכן הספירות שלעיהם נסוב פרק זה494
 בכתר כדלקמן ו ע"א495
 כתר496
 ובהם יש הל"ב שחוץ מהכתר יש יו"ד וב' קוצים והם הל"ב,? כאן יש ג' קוים נקודות497
##*וצ"ע
 שזה לא כולל הגוף,עי' הערה הבאה
 צורת יו"ד היא כלומר יש ב' קוצים למטה498
 כדלעיל ה ע"א499
( אפשר צ"ל הקוצין )ש"ל500
.ר"ל גט"ק ]גלגלתא טלא קרומא[ כמש"כ לעיל מ"א סוף אופן א' ]ב ע"ד[ )לש"ו( דלא כרש"ל
.498  ג' קוצים וגוף עי' לעיל הערה501
 ד' מוחין אלו שבזה הצלם הם, עי' ע"ח שער דרושי הצלם פרק א' וז"ל, יו"ד ה"י וי"ו ה"י502
. עכ"ל,סוד ד' יודי"ן שיש בשם הוי"ה במילוי יודי"ן דאבא
 כלומר של שם הוי"ה503
 עי' דע"ה ח"ב ז ע"א וכן הקדו"ש ס ע"ד שהאות החסר היא כתר ולא מלכות504
 חומר פעולה, ע' ליקוטים סוף סד"צ לח ע"ב וז"ל ידוע שסוד שם הוי"ה ב"ה על ד' דברים505
. וע' מורה נבוכים ח"א פרק סט, שהן שרשי כל הויה שבעולם,וצורה ותכלית
. קדימה אחורה, ימין שמאל, עי' לעיל ד' ע"ב שזה ג' מימדים מעלה מטה506
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ïë) ,ïåøçàä àåä úéìëúä äùòîáå ã"åé ìù ïéöå÷ ïä øàùäå äáùçîá íãå÷ àåäù
ã"åéä äáùçîáù ä"éåä íù ïëìå ,ì"ðë 508'åë óåñ åøîà ïëìå ,ïåøçàä àåä [(507éúàöî
øùòî ìåìë àåä øáã ìë ïëìå ,ïåøçàä àåä ã"åéä 509é"ðãà àåäù äùòîáå ,ïåùàøä àåä
.ï"éãåé 'ãä ãâð òáøàîå ã"åéä ãâðë
510
. øùò ïä íôøèöäá 'ã ãò 'àîù ,'ãá ììëð äøùòä ìë øôñîá íäå
.íìåëî ìåìë óåâäù 511÷îåòå çèùå å÷å äãå÷ð ïä íéôåâáå
.úéìëúå ìòåôå äøåöäå øîåçä ïä úåëàìî óåâáå
.512úåãåñé 'ã ïä íéòáèáå
.úåôå÷ú 'ã äðùáå
513
. íãàá úåçéì 'ãå
.íìåòá úåçåø 'ãå
.úåôå÷ú 'ãá ïé÷ìçð úåìæî á"éå
äøåöäå ,øãòäå ,ììåëä ïåùàøä øîåçä êéøö øáã ìëù ,'ã íä ïåùàøä øîåçáå
.514úéèøôä äøåöäå ,úéììëä
.515ìæøáå úùåçðå áäæå óñë íîåãáå
.øáãîå éçå çîåö íîåã íä íéàöîðáå
516
. úåîöòå íéãéâå øùáå øåò ïä íãàáå
.ã"åé ìù åöå÷ åîë äâéùäì íãàá ïéàù äãéçé ãáì ï"øð äéç ïä äîùðáå
äðáìä ìâìâå ,úëì éáëåë äùùå ,518úåìæîä ìâìâ ,517éîåéä ìâìâ ïä íéìâìâáå
.òåãéë ìôùä íìåòá úìòåô àéäå ,úìá÷î
519
. äîùðå óåâå ùåáìå úéá ,íãà éùîùî íìåòá ïäå
.ò"éá úåìéöà 'ã úåîìåòä ììëá ïäå
.úåéç {ã"ò ä} 'ãå
.äáëøîáù íéðôåà 'ãå
521
520
î"åàå øùéä óé÷î øåà ïäù , úåîöòå íéìëå ùåáìå úåìëéä úåøéôñá ïäå
'ã ïäå ,íöòä íù ìù úåéúåà 'ã ïäå ,úåëìîå ÷"å á"åç úåéèøôá ïäå ,ô"åàå íéìëå øæåçä

##* דהיינו זה הרמ"ש507
( סוף מעשה במחשבה תחילה )פיוט לכה דודי508
 שהרי לא מבטאים יהו"ה509
.10  סה"כ4 + 3 + 2 + 1  כלומר510
 עי' לקמן כה ע"ד511
.175  עי' לעיל הערה512
. עי' ע"ח שער קיצור אבי"ע פרק ב' והם לבנה אדומה ירוקה שחורה513
. והם חבת"ם514
. עי' זהר ח"ב כג ע"ב515
, ועי' הקדו"ש שער ג פרק א' שזה בעובי.' ועי' ע"ח פרקי הצלם פרק ב, זהר ח"ב עו ע"א516
.ורב"ג הוא באורך
967  עי' לקמן הערה517
967  עי' הערה518
. עי' שער מ"ב, כלומר הנפש הבהמית והאדם הוא הרוח וזה שם מ"ה אד"ם519
 ואז עצמות וכלים הם,( )עי' לקמן ו ע"א, לבוש ביצירה, דהיינו ספירות הם היכלות בעשיה520
##*אצילות ובריאה וצ"ע
( עי' ע"ח שער ]דרושי[ אבי"ע פ"ג )רמ"ש521
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ììåë àåä éòéáøä íìåëáå ,â"åçî ìåìë àåä úòãå ã"áç ïéçåî 'ã ïäå ,522íéòåãéä ïéàåìéî
ïî÷ì 'úéå íìåë úà úàùåðå íìåëî úìá÷î àéä úéøéùòä äøùòáå ,çëùúå ÷åã ,íìåëî
)פ"ד מ"ד(.
523

 øùôà éàù ,øúåé àöîäì øùôà éàù 524åéô íåìáì êéøöù 'éôäî éìá
525
) ïî÷ì øîà 'àì íãå÷ ïëå ,øùòî øúåé øôñî íåù øôñîá øîåìמשנה ז'( , 'åëå 'à éðôìå
) åøîà æ"òå ,âéùäì ìåëé ïéàù ãçàä éðôì êáìå êéô íåìáú úåøéôñá ïëåחגיגה יא ע"ב(
.'åëå 'ãá ìëúñîä ìë
íù ìù ä"îå ,íììåëä äîëç ìù ã"åéå ,úåáéúð á"ì ïä ä"î é"ìá úåéúåàå
) ïëå ,äî éìá ïéàø÷ð êëì ,527äîëç ñ"òá ììëð ìëäå ,526äîëçäאיוב כו ז( ìò õøà äìåú
ë"â úàø÷ð êëéôìå ,(#529) ïî÷ì øàáúéå ,528øäæá ù"îë õøà ãñé äîëçá éë ,äîéìá
) øäæá ù"îë á"î ìù íù ììëð äáå ,530äî ë"â úàø÷ðå ,äîëçתיקו"ז כ ע"א( 'ã ïå÷éú
ïéìåìëå ïéîåúñ äîëçá ïä ñ"éäå ,ä"î é"ìá ïäå ,é"ìá ïéðîë ,òáù úáá ïéìéìë åäìåëå
àåä äæ ìëå ,äî éìá ïéàø÷ð êëì ,531øäæá ù"îë ,àøåéç äá úéìã ã"åé úåàá ïä êëéôìå
,øáã ìëá ïäå ,ïéòåãéä úåéúåà ïä úåéúåà á"ëå ,ì"æðä ìë ,øùò ïî ìåìëù øáã ìëì
ïäù ,532äðù íéôìà äîåã÷ä äøåú ïäå ,åá íéìåìë úåéúåà á"ëî úåçô øáã íåù ïéàù
 522עסמ"ב.
 523פת"ש ג'  -דהיינו אין להם מציאות מספר מצד עצמם אלא רק מצדנו
עי' יהל אור ח"א ו' ע"ד וז"ל ,והענין שנקרא ספירות ע"ש המספר ,לא ע"ש הדברים הנספרים
כי ע"ס הן במחשבה לבד שלכן נק' עשר חכמות )תז"ח ב ע"ב( ,ונק' בלי מה )ס"י פ"א מ"ב( ,ואין
דבר בעולם שיהיה במחשבה לבד רק המספר שאין ניכר בדברים עצמן ,וידוע שדבר א' אינו נופל
במספר שלכן א' אינו מספר ומתחיל מב' ,וא' הוא כלל המספר ,וכשיהיו שני דברים ,מונין ג"כ א'
וכו' .הספירות הוא לשון מספר וכוון אותם בלשון מספר כי כל דבר שבעולם מובדל א' מחבירו
בגבול ותכלית ,אך המספר אין הבדל ניכר אלא במחשבה ,כן הם )דהיינו הספירות( בעלי תכלית
בשכל ובמחשבה ,אבל לא בגבול ותכלית ,ועוד שכל דבר שבעולם יש לו גבול ותכלית ,אבל
המספר אין לו קץ ותכלית לעולם ,נמצא המספר אין הבדל ניכר אלא במחשבה ,שלזה קרא א'
ולזה קרא ב' .המהות נבדל א' מחבירו דהיינו אותו דבר הנספר נבדל אחד מחבירו ,וז"ש עשר
ספירות בלי מה .פי' הם עשר מספרים אבל הם בלי מהות ,כי המהות נבדל א' מחבירו אבל הם
אינם נבדלים בעצם אלא הם מספרים בלבד שהבדלתן במחשבה ובשכל וכו' ,ספירות ע"ש
שהמספר וכו' רק במחשבה ,כי אף אם תספור אנשים וכו' כשיתפרדו אינו ניכר מי הוא א' ומי
הוא ב' כי הוא אינו דבוק בעצם וכו' ,וא"כ כשיתפרדו איה המספר כי איננו ,עכ"ל.
עי' קל"ח פתחי החכמה פתח לאäø÷î àåä ,ììë åá úåäî åðéàù ïéðîä ,úåù÷äì ùé :
àìà åðéàù ïåéë ,íîöò úåøéôñá íåìë åðéà ä"á ä"éåä íù ïìéà ïë íà .àùåðä ïî ãøôð
.ïéðîä éôì
 524כלשון הס"י לקמן פ"א מ"ח.
 525מה אתה סופר.
 526עי' לעיל ב ע"ב ,כח מ"ה והמ"ה היא הי'.
 527נדצ"ל דחכמה.
 528זהר פנחס רנח ע"א ,אבא יסד ברתא.
##* 529
 530ע'י ריש תז"ח שמלכות איתקרי מ"ה איתמר בה מה אעידך
עי' שעה"ק ה ע"א ועי' ע"ח שער א' ענף ה' מה פשפשת ,ועי' שבירה סוף שמהיטבאל נקראת
מה וזה בתיקון
 531עי' ז"ח ע ע"א ,וע"ד ,שחורה אני ,דא יו"ד .כמה דאתמר ,דלית ביה חוורא דאתר אחרא,
וכולא כליל בגויה ,עכ"ל.
 532עי' תז"ח מט ע"א ,עי' ב"ע ה' ע"ב שזה תורה שיצאה ממו"ס ,ועי' הקדמת הגר"א לאד"ר
שאלו הם הגילוים/תיקונים שרשב"י רצה לגלות/לתקן כדי שיתגלו אורות התחתונים באדרא
רבא.
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óìà äîëç óìà ù"îë 'à '÷ð 'à ìëå ,÷"åì íãå÷ à"åàá ïéùáìúîù ,533àáéìå ñ"î
.534äðéá
øáã ìëå ,íéùòðå íéøåöéäå íéàøáðäå 535íéìöàðä ìë ìù ãåñé ïä éë 'éô - ãåñé
ïéàø÷ðå ,øáã ìë ùôð ïäå ,537ìãâ øîåàå 536äëîä ìæîä ïäå ,àîèå øåäè éðçåøå éîùâ
ïéøæåçå ,539ìë '÷ðù ,ãåñéá íéìåìë ìëäå 538åîå÷îá 'à ìë ñ"òá ïéùøôúîù éôì ãåñé
ìëå ,ê"ôöðî úåéúåà ùîç íéôñåúð ïëìå ,540äìë '÷ðù 'ä úôñåúá úåëìîá ïéììëðå
) ì"æðë é"åäà úåéúåàá øùòá ïéìåìë ïä á"ëäב ע"ד(åøôñîù íù ìù ã"åéá àåä ïëå ,541
'áä øåðöå 'é 'à íä 542ã"åéä íò 'àä øåðéö øáçúùë ïëìå ïøáçîä úåéøåðéö 'áå íéøùò
ïééöç ïé÷ìçð 544úåéúåàä ïëìå ,ì"ðë 543é"åäà úåéúåà ïéùòð 'åä íòå 'ä àåä 'ãä íò
ïéùîùîä ã"å ãâð úåéùåîù ïééöçå ,øåðéö úåøáçúä íò ùøåùä ã"åé ãâð ïäù úåéùøù
'ãä ãâð (545ù"áìà ì"ø) ùàøá ïéùîùî 'ã íéðùì ïé÷ìçðå ,øåðéö úåøáçúä íò ã"åéì
ä"é íù àåäå 'ä äùòð 'åì íãå÷ 'ãä íéùúùë êëéôìå ,546'åë äáùçîä óåñáù
.é"åäà úåéúåà 'ã ïùøùù 547á"ë ìë ïéìåìë úàæä 'ãáå ,äîëçáù
'â 'ôá øàáúéå úåéúåà á"ëä ìë úåèøôá øàáî àåä - úåèåùô ãò 'åë ùìù
.'ä 'ã
 533דהיינו חו"ב דא"א וכנראה שצ"ע גדול אם מו"ס היא חכמה דא"א מהו בינה דא"א שירדה
לגרון אלא זה ישסו"ת*##ע'י ב"ע לג ע"א
 534עי' בהגר"א בסד"צ יד ע"ג ד"ה אחתא וז"ל ,אלף הוא חכמה כמ"ש )איוב לג לג( ואאלפך
חכמה ,וכמ"ש )שבת קד ע"א( אלף בינה ,וע' אפיקי ים )עירובין דף כא ע"א( וז"ל ,תורה הקדומה
הגנוזה ב' אלפים שנה קודם שנברא העולם ,שהם חו"ב ב' אלפים שנה אלף חכמה אלף בינה
שהם קודמים לזו"נ ,וכמ"ש )משלי ח ל( אהיה שעשועים יום יום ,עכ"ל.
 535כלומר כל הנאצלים מושרשים במו"ס או בחכמה דאצילות.אולי אותיות ועי' לקמן הערה
.537
536
עי' תז"ח כ ע"ג ובהגר"א שם שזה בטישה המוזכר שהוא זיווג הנעלם ,וכוונתו כאן לזיווג
שבין אוירא ומוס.יצחק טען שזה נראה שהכוונ הלבינה שמכה בעד"א באותיות?
 537עי' ב"ר פ"י פ"ו וז"ל ,א"ר סימון אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו
ואומר לו גדל ,עכ"ל ,ועי' שעה"כ תפילת השחר דרוש א' וז"ל ,הנטיעות היה בוצינא דקרדינותא
מכה בהם ואומר להם גדל ,עכ"ל.
 538עי' ע"ח שער טנת"א פ"ו ותבין זה )רמ"ש(
 539עי' תיקו"ז סג ע"א ,ע' לקמן יא ע"ב ד"ה כ"ב.
 540עי' תיקו"ז סג ע"א
 541ע"ש הערה  ,131מאלף עד יוד זה עשר אותיות.
 542כלומר האות י'.
 543דהיינו ב' צינורות נוסף אחד בתור אות א' ואחד בתור תוספת ו קטנה בתוך הה' שהופך
הד' לה'.
 544אהו"י
##* 545
* 546עי' זהר ח"ב קמב ע"ב וז"ל ,כד אתנהירת משמשא ,ורוח מתקשרא גו ההיא נשמתא,
וההיא נשמתא מתקשרא גו סוף מחשבה ,דאיהי רזא דנפש דלעילא ,וההיא נפש אתקשרת גו
ההוא רוח עלאה ,עכ"ל ,כלומר שזה חלק התחתון של חכמה אבא ,ונ"ל שזה יסוד אבא ,וכן
משמע בשער מאמרי רשב"י ו ע"ד וז"ל ,והא סליק למהוי מחשבה כי הוא סוף מחשבה העליונה
שביל דקיק דנחית מיוד עלאה וכאשר נתגלית למט' נעשה לה רישא ותקוניה ונעשי' מחשבה
כמחשבה העליו' כי מה שהיה סוף בערך המחשב' העליונ' נעש' ראש עתה למטה ,עכ"ל .אמנם
עי' פת"ש נתיב אבי"ע טז וז"ל ב' מדרגות חיך וגרון שהם סוף המחשבה ותחלת הדיבור ,ולא
נזכרו בפירוש יציאת הנשמות ,שעדיין לא נגמרו עד זיווג הב' הגופני כמ"ש ,עכ"ל .שמשמע שזה
יסוד דחכמה דא"א ,ואין סתירה והבחי' קיים בב' המקומות.
 547ר"ל ציור ד' הוא כ"ב כי הוא ב' וו"י וי' מאחוריו )רמ"ש(
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'á ïôåà
á"ìä ïä äî ùøôî - ãåñé úåéúåà íéúùå íéøùòå äî éìá úåøéôñ øùò
.550åâìî àðìéàã åé÷ù ,549ùøôî {à"ò å} àîùã ïååúà øùò 548úåéîéðôä ïä ñ"òå .úåáéúð
ø"âá éë .(#) äèîì ù"îëå ,à"æ ìù ñ"òá æ"ëå ,551ïéðå÷éú øùò '÷ðù ñ"ò ïä úåéúåà á"ëå
øäæá ù"îë äàìéò àîéàî ïúàö ãò åîéìâúà àì úåéúåàä éë ,ììë úåéúåà íù ïéà
) úéùàøáטז ע"ב( ù"îë úåéîéðôä ìò àåä ïøåãéñå úåøéôñ íâù ,(øñç) 552 ù"äù ç"æáå
ù"îë äîëçã àâøã íä éë 554äáùçîá ïä éë úåøéôñ øîàå .553íéðå÷éú úîã÷äá
) à"ò â"ò óã øäæ éðå÷éúáתז"ח ב ע"ב( ñ"ò åàéø÷úéà úåîëç øùòå ,äîëç ìåãâä íãà
ù"îë åìöàð äîëçáå ,556òåãéë äîëç ã"åé ù"ò àåä úåìéöàä ìë éë ïéðòäå .555äéøèñî
)תהלים קד כד( àîéàù äàéøáá óàå .òåãéë ÷"àã äîëçá 557ù"îëå ,úéùò äîëçá íìåë
) íù úðð÷îת"ז כד ע"ב(,äîëç íù ìò ïä äáù úåøéôñä î"î ,äðéá íù ìò 558úàø÷ðå ,
,ã"åé äîëç àåä äîùðä ù"ò úåéîéðô ïäù úåøéôñä ,559úåîìåò 'ã ,íìåò ìëá éë
ïéùåáìå .ì"ðë äðîî åàöéù úåéúåàáå 560äðéáá íä ïéøéôñã àôåâ íäù íéðå÷úäå
 548ע' בהגר"א תיקו"ז ח ע"ב וז"ל ביה צייר אדם  -ר"ל שמא מפרש שהוא בפנים הספירות
כנ"ל וז"ש הרי כו' וז"ס ע"ס בלי מה מ"ב מלבר מ"ה מלגאו ,וע' לעיל ה ע"ד וז"ל ,ומ"ה של שם
החכמה ,והכל נכלל בע"ס חכמה
ונראה יותר שצריך לשים כאן פסיק כלומר שהע"ס הם הפנימות של הל"ב ואותו פנימיות
הוא הי' אותיות של שם מ"ה
 549כלומר שם מ"ה עי' תיקו"ז ח ע"א ששם מ"ה היא שם המפורש.
 550עי' תיקו"ז יט ע"א וז"ל חכמה מוחא איהו מחשבה מלגאו בינה לבא ובה הלב מבין ועל
אלין תרין כתיב הנסתרות לה' אלקינ"ו כתר עליון איהו כתר מלכות ועליה אתמר מגיד מראשית
אחרית ואיהו קרקפתא דתפלי מלגאו איהו יו"ד ק"א וא"ו ק"א דאיהו ארח אצילות איהו שקיו
דאילנא בדרועוי וענפוי )נ"א ואנפוי( כמיא דאשקי לאילנא ואתרבי בההוא שקיו ,עכ"ל ,עי'
בהגר"א בסד"צ כא ע"ג ד"ה בעמר שזה שייך לדעת ,וכאן הוא פנימיות המ"ה ,וצ"ע.
 551עי' תיקו"ז יט ע"א שמשמע מהגר"א שם שהי' תיקונים הם פנימיות הי' ספירות ,וצ"ע*,##
וע' לקמן הסבר דבריו כאן.
 552דף עד ע"א וז"ל ,דאי תימא אתוון .לאו הכי ,דהא דיוקנא ,לאו איהו לעילא ,ולא תלייא
תמן דיוקנא ,דהא לבתר דנפקי מרזא דעלמא עילאה ,אגלימו ואצטיירו כולהו ,מה דלא הות
מקדמת דנא ,דלאו אית דיוקנא וציורא לעילא כלל ,ועל דא לא ידיע ,ולית מאן דידע ביה כלום,
עכ"ל.
 553א ע"א וז"ל ,לעשר ספירן  -הן ע"ס פנימיות ,שהן יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,כמ"ש בהקדמה
שניה ]נ"ל שכוונתו לכמו שכתבתי[
 554ע' לעיל הערה .523
 555עי' לש"ו כללים ח"א מט ע"א ,שכתוב בתיקו"ז סח ע"ב שהי' מאמרות הן עשר ספירות
שכלולים בחכמה וכו' ,ועי' שם עוד בגר"א סח ע"ד ד"ה כליל עשר ספירן ,והלש"ו מסביר שכל
הי"ס הם נתגלים רק על ידי החכמה ,שמצד הכתר לא היו מתחלקים לעשר ,ועל אף שהי'
מאמרות כוללים גם הכתר ,אבל הכתר רק ניכר אחרי שנגלה החכמה ,ועי' בהגר"א בתז"ח ב ע"א,
שאפילו כתר בכלל הי' מאמרות
 556עי' בהגר"א בסד"צ א ע"א שמביא מע"ח שער האצילות פרק א .ועי' שער מז פרק א'.
 557עי' הערה הקודמת
 558עולם הבריאה
 559דהיינו בכל עולם כללי יש ד' עולמות פרטיות.
 560עי' ע"ח שער מ"ב פרק ב' ז"ל ,ריש הפרק כי הנה פנימיות וכו' ד' אותיות הוי"ה והם חו"ב
תו"מ והנה הם טנת"א והם הם אבי"ע שהם הם ד' בחי' שבאדם א' אדם הפנימי שהוא הרוחניות
הנקרא נרנ"ח ב' הוא הגוף ג' הוא המלבושים שע"ג הגוף ד' הוא הבית שיושב בתוכו האדם וגופו
ומלבושו וכל בחינות אלו כלולות מד' בחינות ואלו הם בחי' א' של הרוחניות הם נשמה לנשמה
ונר"ן בחי' הב' שהוא הגוף הוא העצמות שבהם המוח מבפנים והגידין והבשר ועור וכמש"ה עור
ובשר תלבישני ועצמות וגידין תסוככני בחי' ג' ,ע"כ .שמאי לבדוק אם זה טוב.
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,äî éìá '÷ð äîëçù äî éìá øîà äæìå .òåãéë úåîìåòä ìëá ïëå äééùòå äøéöé úåìëéäå
 )איובù"îë òéãé àì äàìéò äîëç ìáà .äúåäî òåãéù 561äî '÷ð úåëìî äàúú äîëçù
äúåäî àìå äúåàéöî ÷ø òåãé ïéàå ,'åë äëøò ùåðà òãé àì àöîú ïéàî äîëçäå (כח יב
563
562
( )משלי ג יטù"îë ,äîéìá ìò õøà äìåú ( )איוב כו זåäæå , ùé ÷ø '÷ð àì ïëìå , òåãéë
÷ø ãáì äáùçîá àåäù øáã ïéà éë òåãé éë 'úåøéôñ' øîàù äæå .õøà ãñé äîëçá 'ä
ãçà àåä øôñîä ìù ãçà ïëìå ,äáùçîá ÷ø ììë ìòåôá úåàéöî åì ïéàù ,564øôñîä
øäæá ù"îë äîëçî ïé÷ôðã ïéãå÷ð ã"åé ïäå ,äø÷î íåù àìå äáøúî åððéàå éúéîà
.ñ"ò íäå ,íéîòô äîë ç"æúáå íéðå÷úáå
565
úåéúåàä åãéâä ( )ישעיה מא כבåîë øáãä ìò ïîéñå úåà ïäù 'úåéúåà' øîàå
éðà ãáì 'áä àöîð íà ,åøôñî ìò äøåî úåà ìë úåéúåàáå ,øúåé éåìâ ïàëå ,566øåçàì
úåãå÷ðá ë"àùî ,íøôñî ìò íéøåî íîöòá íäù ,òåãéë íéðùä øôñîá àåä éë òãåé
.567ãçéá íäùë ÷ø øôñîá íðéàù
(' )משנה דá"ô ïî÷ì ù"îë úåéúåà äáøäî àøáð óåâäå ïéðå÷úä éë 'ãåñé' øîàå
úåà íéøòù à"ë ìëì éë ,íéøòù à"ìø ìë ìù ãåñé íä úåéúåà á"ëù ÷ø ,íéøòù à"ìø
äðîîù äðéá ä"éäà ïéðîë à"ë íäìù ììëä ïîöò úåéúåà á"ëá åîë ,åìù ãåñé àåä 'à
å"äé íäå .568òåãéë 'áá äøåúä ìéçúä ïëìù ,íäìù ùøù ÷ø íðéðîá åðéà ó"ìàå ,åàöé
ó"ìà àø÷ð ïëìù ,ì"ðë ó"ìàä ãâð íùøù àåäù ã"åé ìù åöå÷ íò øôñîá íùä ìù
.( )ב ע"ד ד"ה וכן העולםì"ùîë íùá äìåôë à"ä àéä ïëì úåìåôë 'ä äðåøçà 'äå ,569òåãéë
ù"îë ú"æ ìëá ïéèùôúî ïäù ,øáã ìëì úåîà ïäù ,á"çë ãâð íä úåîà ùìù
( )ד ע"בì"ùîë øúë ãâð úòãå ,ù"åòé 'åë àúîëç éàä óéìâúéà ,(á"ò èôø óã) æ"ãàá
àúìâìåâã àììçá (á"ò áöø óã) íù ïëå ,570ïéøèò ïéøú åðîîù àùéã÷ àìæî àåäù
.571àôåâ ìëá ïéèùôúîå 'åë ïéøéäð
íéãñç 'ä ïäù ,572æ"àá ù"îë á"åçã ïéøèò ïéøú ïäáù ú"æ ãâð úåìåôë òáùå
ïëì úåëìî úìá÷î åðîîå ãåñéá íúåììëå ïéøéôñ 'äá ïéèùôúîù 573ø"ãàá ù"îë â"äå
.( )תיקו"ז נג ע"אâ"åç ïäù äôøå ùâãá íéìåôë ã"ô ïî÷ì 574ù"îë ,íéìåôë íä
.530  עי' לעיל הערה561
. וכן הוא בבהגר"א בסד"צ א ע"א ד"ה ספרא562
: כפום דרגא דיליה דאתקרי יש מאין ודא חכמה עלאה ]תרגום: עי' בזהר פנחס רנז ע"ב563
. עכ"ל,[ וזו היא חכמה העליונה,לפי מדרגתו )של החכמה( הנקראת יש מאין
.523  עי' לעיל הערה564
 שח"ו לומר שיש אותיות למעלה565
 עי' שם ברש"י שזה לשון של מופת566
. אם יש ג' נקודות רק יודעים ג' ולא יודעים כל א' בנפרד מה הוא567
. ע' זהר בראשית דף ג כל יחודא אינו אלא בך568
.' אלפים בכתר ע"ח שער אריך פרק ה569
. דיקנא דא"א עם או"א דאצילות ועי' לש"ו בהגר"א בסד"צ ג ע"ג ד"ה ותיקון570
 ע"ש,א עצמו, הזהר בדף רפט מדבר על שרש המוחין דז"א וכאן מדבר על המוחין בז571
.במאיר האדרא
.578  ועי' לקמן הערה, רצב ע"ב הנ"ל572
 כך אמר הרב##* קלה ע"ב573
ונ"ל שזה בדף קמב ע"א וז"ל בההוא אתר אקרי ערוה דכלה לאצנעא אתר לההוא אמה דאקרי
חסד בגין לאתבסמא גבורא דא דכליל חמש גבוראן והאי חסד כליל בחמש חסדין חסד ימינא
.גבורה שמאלא אתבסם דא בדא ואקרי אדם כליל מתרין סטרוי
. נ"ל שכוונתו לכמו שכתבתי שם מ"א574
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íúåììëå â"äå íúåììëå ç"ä èùôúîä 575åîöò úòãá íä úåèåùô äøùò íéúùå
)íúåììëå ç"ä ø÷éòå ä"éî ïéìåìë 576ù"äù øäæá ù"îë ãåñéá 'å úøàôúá 'å å"å íäå
) ïéðå÷éúá ù"îë ãåñéá íúåììëå â"ä ø÷éòå ú"úáל ע"אìèð ãåñéå àðéîéì ìèð ú"úã (577
) ïî÷ì ù"îë {á"ò å} ,äéåâå ,ïèá ,ùàøá ,óåâá úåîå÷î 'âá ïä ù"îà 'âå ,àìàîùìטו ע"ב(
ïéæéðâ ïéøúå ,à"åàã àúåøé 578æ"àá ù"îë ïîöò á"åçã ïéçåî ïäå (ãåñé ú"ú äðéá íäù
ù"îë ïø÷éòä ãåñé ìèåð à"åàã ïéçåî éðù åìàù ,ïéìéôú éúá 'ã ïäù åäééåâá ïéæéðâ ååäã
) á"ò 'ö óã ç"æú óåñá 'éðúîáנב ע"א( "éáâì øúáì 'åë ïéîìò äàî ùîç ïåðéàì ìàò
á"é ,ïåñëìà éìåáâ á"é íùù 579ú"úá íä ïìåëå ,á"é ïäå ù"ò "'åë äéì éáäéã äîîå à"åà
úåèåùô á"éä íäù (581) éãå÷ô 'ôá ù"îë ïéáøáø ïååéç á"é ,580ø÷á á"é íùå ,ä"éåä éôåøö
) ïî÷ì ù"îë íéâéäðî á"é íäå 582à"îá ù"îë ïàëãפ"ה מ"ג( ïåðéà úåìëéä òáù éë ïéðòäå
'ô íù øîàå ,úåìåôë òáù ïàë øîà ïëå ,úå÷öåî äòáùå äòáù 583øäæá ù"îë úåìåôë
) éãå÷ôרנה ע"א( ïîöòì íéãñçä úåèåùô á"é íä ïàëå ,ïéìëéä úéù ììåë ïåöø ìëéäù
'éçá ùìùå ,úåìåôë '÷ð ïëìù â"åçî ììëð 'à ìëù ñ"æá ë"àùî ,ïîöòì úåøåáâäå
àéä ñ"òáå ,òåãéë åéúçúå òöîàáå åéáâ ìò ,584÷"øéç ÷"øåù í"ìåç ãåñá úåëìîá
) ì"ùîë äìòîìפ"א מ"ט*( ) ì"ùîë òöîàá àéä úåìåôë 'æáå ,'åë 585úçàפ"ד מ"ד( ìëéäå
úåèåùô á"éå úåìåôë 'æ úå÷ìçúä ïëìå ,586òåãé äèîì 'éçáå ,'åë òöîàá ïååëî ùãå÷ä
øãñå ,ì"ùîë 587äéåâå ïèáá úåèåùô á"éå ùàøá úåìåôë 'æ ,åìà úåîå÷î 'âá ë"â
 575עי' ביאורים ח"א פד ע"אלא מצא .שזה חוץ מהבחי' של נוק' שיש בה י"ב פרטים ,והנ"ל
בגלל שדעת הוא שורש הו"ק ויש בו חסדים וגבורות
 576אין זהר שיה"ש ונ"ל שכוונתו לזהר חדש שיה"ש לג ע"א וז"ל תרין עשר גוונין ,דתלת חיון,
דאינון ו"ו ,ודמות פניהם פני אדם ,א' דמתלבש בהון ואיתכסי בהון .ו' לתתא ,ו' לעילא .ו'
לעילא ,שית גוונין עילאין .ו' לתתא ,שית גוונין תתאין .בשית גוונין עילאין פרח לגבי עילא.
ובשית גוונין תתאין פרח לגבי תתא##*:
 577אמנם גרסת התיקו"ז היא נטל מימינא ומשמאלא.
 578רצא ע"א וז"ל ,מאי ירותא דא תרין עטרין דהוו גניזין בגווייהו ואחסינו לבן
 579כנראה שכוונתו לכל הו"ק
 580עי' בהגר"א בתיקו"ז לז ע"ב ד"ה אינון ברזא ,ועי' בהגר"א בסד"צ ט ע"א ד"ה היתה שזה
בנוק' ,ועי' לעיל הערה .575
 581הגר"א בתיקו"ז לז ע"ג מביא מדף רנד ע"ב אלין ארבע נהורין עלאין אית תחותייהו תמניא
אחרנין כו'
ועי' רל ע"א וז"ל דכתיב )מ"א ה יז( ויצו המלך ויסיעו אבנים גדולות אבנים יקרות ליסד הבית
אבני גזית .ואית אבנין עלאין יקירין ,ואינון )אלין( תריסר ,ואינון ארבע סדרין ,תלתא תלתא לכל
סדרא ,לארבע רוחי עלמא ,כגוונא דא אינון ארבע דגלים דהוו אזלי במדברא ,ואינון תריסר
שבטין ,תלתא תלתא )עי' עוד רכט ע"ב שמביא הרבה בחי' י"ב(
##* 582
 583ז"ח סב ע"ג* כתיב ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה
שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה .זכריה אתגלי ליה רזא דמנרתי דכיין .חד מתסדרא.
וחד דנהרא:
 584עי' גר"א בריש אדרא רבה וז"ל קרא לרבי אלעזר בריה אותביה קמיה ולרבי אבא מסטרא
אחרא ואמר אנן כללא דכולא  -שג"ר הן כלל כולם בסוד אמ"ש )ס"י פ"ב מ"א( ,כלל הכל חולם
שורק חירק ,והם ג"כ כלל ]הכל[ )ה"פ( מלמעלה למטה ,ישראל עלה במחשבה ,וכן נוק' באימא
עילאה כידוע בסוד אבהן ,וג' סעודות וג' רגלים ונר"נ וכיוצא הרבה
עי' תיקו"ז ח ע"א ,ועי' לעיל ד ע"ד וז"ל ,והתחלת כל דבר בג' דאזדרע בג' נקודין חש"ק והן
אמ"ש בסוד החו"ל ,עי' בהגר"א בתז"ח יט ע"ב.
 585אחת רוח אלקים חיים
 586עי' רע"מ )תרומה קנח ע"א( שמוש ומאנא ועטרה
 587דהיינו גם בבטן וגם בגויה ,כמו שכתב לפני שורה ,אבל הז"ת כולם בראש ,שהם עומדים
כז"א ונוק' ,ועי' לעיל הערה .575
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ø"âå ùàøá ú"æ ïàëå ,óåâá ú"æå ùàøá ø"â íùù ,úåøéôñá åîë åðéà ïàë úå÷ìçúä
ç"æá ù"îë äéåâå ïèáå ùàø óåâä ø÷éò íäù àìà äéåâå ïèá íäù óåâä ìëå ,588ùàøá
.úåîà ùìù '÷ð ïëì óåâä éâéäðî íà éë ïðéà øàùäå (#589) ù"äù
'â ïôåà
,(# ) ÷øôä óåñá ù"î ïäù ñ"ò ïäå ,úåáéúð á"ìä ïä äî ùøôî úåøéôñ øùò
ùøôîå ,øáã ìëá óåâ ïäù íéìëä ïååúà á"ëå ,úåéîéðôä ïäå ,äøåúáù úåãå÷ð ã"åé ïäå
úåãî â"é ïãâðëå ,592àìéòì àåä â"éù àìà ùøôî àîù 591ïäå ,'åë úåîà 'â ,á"ë ïä äî
.595àîìò âéìôúà ïéøåäð ä"îá ,594äãâàã á"ìå ,593äëìäã
,äáùçîá ÷ø ïðéà ïäéðùå ,úåéúåà úåéðåöéçäå úåøéôñ '÷ð úåéîéðôã - äî éìá
÷ø ïðéà éë øôñîá ë"àùî ,øúåé ïéøëéð úåéúåàäù àìà ,596íéøáãì ïéðîéñ ÷ø ïðéàù
ïðéàå íìåëá ïëå 597ïåøçà ïåùàø äùòðå ïøôñî äðúùé áöîä äðúùé íàå áöîä úîçî
àåä øôñîäå úåéúåàä ïëì 598íöòá íùøùá ïä äø÷îá àåäù øáã ìëå ,áöîá ÷ø
,ãåñé úåéúåàä ìò øîà ïëå ,599àùåðá íðéàù ì"ø ,äî éìá ñ"ò ù"æå ,íöòá äìòîì
äø÷î àùåðá ïäù éôì ãåñé úåéúåàá øîàå ,600àùåðá ïäù äèîì úåéúåà ìù ïãåñé
590

##* 588
##* 589
##* 590
 591דהיינו הי"ב פשוטות הם ג' פעמים שם המפורש*##
יותר נראה שהשם המפרוש הוא מ,ה כנ"ל  ,178וכאן השם המפורש הוא בחי' י"ג יחד עם
הל"ב נתיבות ,וי"ג הוא למעלה ול"ב הם למטה?
 592עי' בהגר"א בסד"צ ב ע"א וכן התחלת ,שלפעמים הי"ג למעלה ולפעמים למטה.
 593דהיינו הי"ג מידות שהתורה נדרשת בו
 594הם הל"ב מדות שהתורה נדרשת בהם של ר' אלעזר בן ר' יוסי הגלילי הובא בהק' לפירוש
מהרז"ו למדרש רבה ,דהיינו הל"ב נתיבות ,ואגדה היא שייך לזה ,עי' בהגר"א בתיקו"ז מג ע"ד ד"ה
בגין וז"ל קבורתו של משה שפלה באגדה ,עי' יהל אור ח"ב כ"ח ע"ד וז"ל סוד משה הוא תורתו
הלכה למשה מסיני שהוא הסוד והוא גנוז ברמז ,ועי' אד"א האזינו לב ז )אופן א'( וז"ל הגדה
עיקרה בפה והוא בפרטות כמו דברי אגדות הבאים לפרש עומקי הפסוקים בפרטות )ושם הגדה
היא סודות התורה( ,וכן עי' בהגר"א בתיקו"ז מד ע"ד ד"ה כד"א והעלמות וז"ל ,שמנים פילגשים
תמנין ספרי דאגדתא מסט' דיסוד שכל הגדה מסט' דיסוד ורזין דחכמתא ביה סוד מיסוד ולכן הן
תמנין בחושבן יסו"ד.
 595עי' פת"ש עקודים א' וז"ל ,מ"ה זיני נהורין דאתפליג עלמא בהון )זהר ח"א נ"א ע"ב( ,שהם
ל"ב נתיבות וי"ג עליונים ,והיינו ,סוד כ"ב אותיות וי' נקודות וי"ג טעמים ,וכאן כתוב הפוך ,אבל
אחרי דברי הרב שיש י"ב פשוטות גם בדעת וגם בנוק' אין בזה קושי ,ועי' פת"ש שבירה י"ג שזה
הוא בחי' מ"ה החדש שבתיקון*##
 596דהיינו הם רמזים לעצם האורות ,עי' הערה .594
 597עי' יהל אור הובא לעיל הערה .792
 598עי' כללים ח"ב נג ע"ד וז"ל מרוממות מעשה אלקינו ית"ש שהוא לא כמעשה בני אדם כי
מעשה בני אדם בהגיעו לתכלית פעולתו הרי היו כל פעולותיו שבתחילה שהם הסיבות כולם
כאלו לא היו ואינם אבל מעשה אלקינו ית"ש הנה לא יתבטל ח"ו שום פעולה ושום סיבה שהם
כל המעשים כולם והפעולות כולם הנעשים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת והם כולם רק
פעולות וסיבובים לתכלית העתיד הנה לא יתבטל הכח והעצמות דשום אחד מהם כי מעשיו
ית"ש הם כולם נצחיים ועצמיים ]ככתוב כאן בדברי רבינו[ ,עכ"ל .ועי' הקדו"ש טו ע"ד שמוסיף
וז"ל ,ועומד שם בהוה תמיד כי כל האצילות הרי הוא אלקות כנז' עכ"ל.
 599כלומר הפיך של עצם*##
 600כלומר הפיך של עצם *##
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ïúåãçà éë åøîà ïëìå ,ãáìá äáùçî ÷ø ïéà éë øôñîá ë"àùî ,601ì"ðë úö÷ ÷åáã
ë"àùî ,ïéñôúð ïéàù úåøåà ïäù ,603úåäî éìá ë"â äìòîì íä ïëì ,602éúéîà ãçà àåä
.ì"ðë íéìë ïäù úåéúåàá
604
'â íãâðëå ,(# ) äåöú 'ôá ù"îë úåéúåàä ìë åãìåð ïäîù - úåîà ùìù
ãåñéá ïúåììëå ,â"äå ç"ä ïäáù úåìåôë ïäå ,ú"æ ïäù úåìåôë 'æ åãìåð ïäîù úåðåùàø
) ãåñá ,ãçé â"äå ç"ä úåëìîá ïúåììë ë"çàå ,605ãáì â"äå ãáì ç"äדברים ד לה'ä (606
) äìéçúá úåììë 'áì êéøö ïëìù ,íéäìàä àåäזכריה יד ט( ë"çàå ,607ãçà åîùå ãçà 'ä
)דברים ד לה( ç"ä ,608åîöò éðôá 'à ìë íùù úòãá àåä úåèåùô á"éå ,ì"ðë 'åë àåä 'ä
úåéúåàá ë"àùî ,609úòãä éìëå {â"ò å} íéìë øùò ,á"ë íä ïëìù ,ïéçåî 'áå ,â"äå
)á"çëù ,ìëä ïéììåë úåîà ùìùå ,ïéçåîä éùøù ÷ø úòã íù ïéàù ,(úåøåàá à"ðá610
) æ"àá ù"îëå ,ìëä ïäå ìëá ïéèùôúîרפט ע"ב( 'âä ïëå ,'åë à÷éúò àåä àìåëã çëúùà

 601עי' פת"ש צמצום ב' וז"ל ,ענין השם הוא בדבר המושג ששמו נקרא לפי עניינו כענין מה
שקרא אדם הראשון שמות לכל הנבראים )בראשית ב כ( שזהו חכמתו הגדולה במה שהשיג טבעי
כל הנבראים ומהותם ולפי ערך כל אחד ,כך הוא שמו ,כמ"ש )שם ב יט( וכל אשר יקרא האדם
נפש חיה הוא שמו ,ר"ל הוא שמו המסוגל ומיוחד אליו לפי טבעו ומהותו ,ובאמת אותיות של כל
שם ,הם צירופי כחות עליונים שבו נברא הנברא ההוא כמו שנתבאר אצלנו במ"א )אח"ף פתח
ט'( ,עכ"ל##* .
 602עי' מצדו ית' בנפה"ח שער ג' פרק ג' ,ועי' דברינו במאיר העץ עגו"י ב' על המילים 'שכל
הי"ס קרובות בהשוואה'.
 603עי' הקדו"ש טו ע"ג בלי מהות מושג ,כלומר אי אפשר להשיג מה שיש באצילות
דהיינו החילוק בין א' לשני אין להם מהות.
##* 604
 605עי' בכורות מד ע"ב שיש ב' צינורות ביסוד א' למי רגלים וא' לזרע .ונראה יותר שזה יסוד
דכר וזה יסוד דנוק'*##
 606עי' זהר ח"ב כו ע"ב וז"ל ,רבי אלעזר ורבי אבא הוו שכיחי ליליא חד בבי אושפיזייהו
בלוד ,קמו לאשתדלא באורייתא ,פתח רבי אלעזר ואמר) ,דברים ד לט( וידעת היום והשבות אל
לבבך כי יהו"ה הוא האלהים ,האי קרא הכי מיבעי ליה ,וידעת היום כי יהו"ה הוא האלהים,
והשבות אל לבבך) ,אלא זכאה הוא מאן דישתדל באורייתא( ,תו )תא חזי( והשבות אל לבך מבעי
ליה .אלא אמר משה ,אי את בעי למיקם על דא ולמנדע כי יהו"ה הוא האלהים ,והשבות אל
לבבך וכדין תנדע ליה ,לבבך ,יצר טוב ויצר רע דאתכליל דא בדא ואיהו חד ,כדין תשכח כי יהו"ה
הוא האלהים ,דהא אתכליל דא בדא ואיהו חד ,ועל דא והשבות אל לבבך למנדע מלה.
תרגום:
 607עי' גמ' פסחים דף נ ע"א וז"ל ,והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו
אחד אטו האידנא לאו אחד הוא אמר רבי אחא בר חנינא לא כעולם הזה העולם הבא העולם
הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת
לעולם הבא כולו הטוב והמטיב ושמו אחד מאי אחד אטו האידנא לאו שמו אחד הוא אמר רב
נחמן בר יצחק לא כעולם הזה העולם הבא העולם הזה נכתב ביו"ד ה"י ונקרא באל"ף דל"ת אבל
לעולם הבא כולו אחד נקרא ביו"ד ה"י ונכתב ביו"ד ה"י סבר רבא למדרשה בפירקא אמר ליה
ההוא סבא לעלם כתיב רבי אבינא רמי כתיב זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר אמר הקדוש ברוך
הוא לא כשאני נכתב אני נקרא נכתב אני ביו"ד ה"א ונקרא אני באל"ף דל"ת ,עכ"ל.
עי' גר" Tתיקו,ז מו ע"א
 608עצמה* עצמם ,פיתחתי הראשי תיבות
 609י"ב כלֵי הדעת
 610קשה להלום המוסגר*##
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ä"éäà ñ"òã ïéâøã 'â ò"éá ïëå ,611øéåàå õøàå íéîù ,äéåâå ïèáå ùàø ,ù"îà úåãåñé
.612é"ðãà ä"éåä
) íìåòä àøáð åáù á"î íù é"ìá - äî éìá øîàåזהר תצוה קפז ע"א(á"ì ïäå ,
÷"å éë ,úåùãç åì ïéàáù ïéçåî 'â íò àåä ä"îå ,äîùðã ñ"ò àåäù ,úåøîàî 'éå úåáéúð
í"éäìà 'â ,ø"â åì ïéàá ë"çàå .613íéîé 'åá ïéììëð úåøîàî äøùò éë ñ"ò ïä åìù
ììåë ïåéìò ìëù òåãéë 615ä"îä ìë úåììåë ø"âäå .ä"î äæå ,'æä íåéá ø"â ïäù ,614åìåëéåã
,úåáéú ä"ì åìåëéåá ùé í"éäìà616 ä"ì ïäù äùìùä íò úåáéúð á"ì ãâðëå ,ïåúçúä ìë
,åìåëéå úåøîàî äøùò ë"â 617åá ùé ,úåøîàî äøùò ãâðå ,í"éäìà 'âå úåáéúð á"ì ïäù
.úåùòì ,àøá ,úáù ,ùã÷éå ,êøáéå ,äùò ,úáùéå ,äùò ,ìëéå
ìéçúî ïàëå ,ïéùéø 'â øúëá ïäå .ø"â àá ãò 618äî ïðéà ïééãòù ,äî éìá ù"æå
) íìåòä àøáð á"îáù ,619úáùä úåîù ñ"æå .ì"ðë ñ"ò ÷ø ïðéà ïëìù äîëçîפע"ח שער
העמידה פרק כ'(íåé 'âå .ä"îä íéìùäì í"éäìà 'â íù ïëìå ø"â íäù 'â ãåò íìùð úáùáå ,
621
ãçàì ìëä äáù 'à ïäù úåìéì 'å ãåòå ,620íéîé 'å ÷ø åéä àìù ñ"ò íéìùäì éòéáùä
ï"á ù"ò ø"â ïéàá ä"îáù ñ"æå .ä"î íøôñîå 622úåéúåà ã"åéá ùøôî àîù íìùðå ,'æ ïä
.623òåãéë

)ãâðë ùîç úåòáöà øùò 624øôñîá äî éìá úåøéôñ øùò (â"î à"ô
.øåòîä úìéîáå ïåùì úìéîá òöîàá ïååëî ãéçé úéøáå ùîç
àåä íéøçà íé÷øôáå ,÷øôä óåñ ãò ñ"òä øàáî àåä åéùëò - 'åëå úåøéôñ øùò
÷ìç óåñ øäæá ù"îò ,úåøîàî äøùò ïä 'éôñ øùòä ãâðëå ,úåéúåà á"ë øàáî
.íéìåìä ã"åéå úåøáã ã"åé ïëå 625ïåùàøä
 611כדלעיל ב ע"ג
 612עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ב ד"ה ויאמר וז"ל בכל הזוהר וספרי קבלה כולל כל האצילות בג'
שמות אקי"ק הוי"ה אדנ"י ,ג' פרצופים א"א זו"נ ,שאו"א נכללין במזלא ,וכן בא"ר לא הזכירם,
עכ"ל .כ"ה ליל פרק א' ריש אופן ה'
עי' תיקו"ז קמב ע"ב וז"ל ,אשכחנא תקונא כגוונא דא ,אקי"ק כתר עלאה ,יקו"ק עמודא
דאמצעיתא ,אדנ"י שכינתא תתאה ,עכ"ל.
והשם המתגלה מכללות עולם הבריאה היא אהי"ה וביצירה היא הוי"ה ובעשיה היא אדנות,
אבל ברור ,שיש לכל א' אהי"ה הפרטי שלו וכו'
 613משמע שהעשרה מאמרות הם בכלל עולם המלכין קדמאין ,והרי זה צריך להיות בכלל
התיקון* ,##ויש גם כזה משמעות בבהגר"א על הספד"צ יא ע"א ד"ה שביעאה עלייהו
 614שער מאמרי רשב"י מב ע"ד.
 615דהיינו שהשם מ"ה היא י' ספירות לבד ,אמנם הג"ר כולל הכל ,ולכן נקרא על שם הג"ר,
אבל הג"ר היה חסר בעולם התהו.
 616נראה למחוק 'אלהים יש' ,ולכתוב במקומו 'שיש'
 617בפרשת ויכולו.
 618נדצ"ל %מ"ה
 619ר"ל אהי"ה יה"ו שהם בגי' מ"ב שמות המרגלא כידוע )רמ"ש(*##
 620עי' בהגר"א בסד"צ ג ע"א ד"ה וזיוניהון לא אשתכחו והערה שלנו שם.
 621עי' בהגר"א בסד"צ ג ע"א ד"ה וארעא אתבטלת ,שהיא לא יצאה בכלל ,ועי' בהגר"א
בסד"צ יח ע"ד וז"ל ,לפי שכלל כל ספירות שלה )הנוק'( הוא נקודה א' ,ועי' בהגר"א בריש אד"ר
על סמכין דז"א ודנוק'.
 622יו"ד ה"א וא"ו ה"א.
* 623נדצ"ל %שבמ"ה באים ג"ר דב"ן##*.
 624עי' בהגר"א בסד"צ טו ע"א כמספר ,אבל בהגר"א בתז"ח כ ע"א גורס במספר }נ"מ{.
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íúåç àåäå ,ï"éãåé éåìîá ä"åäà íù 'îéâá ò"áöà éë - úåòáöà øùò øôñîá
) áéúëãë ,õøàå íéîù åá åàøáðùבראשית א א( ".626õøàä" úàå" íéîùä" úà
ïéàöåéå ìàîùá íéùáìúîä â"äå ïéîéá íéùáìúîä ç"ä ïäå - 'åëå ãâðë ùîç
äð÷å 628íé÷øô íéùìù ãé ìëá á"ìä ìë ììë ïäáå ,ì"ðä íéøôñ 'á ïäå ,627úåòáöàá
.òåøæäå
629
ïåùìä àåäù ,øåôñä àåäù 'âä øôñä àåä - ïåùìä úìéîá 'åëå ãéçé úéøáå
.øùòä ìë ìåìë 630åáù ,íéãéä 'á íéùéáìîä á"åç ïéá òéøëî à"àã úòã àåäå
) ì"ðë ÷éúòã ãåñé àåäù - øåòîä úìéîáåב ע"גòéøëî ú"ú àåä ïåùìä ãåòå ,(631
ïäå ,632á"ë ïäå ,ä"åð íäù íéìâøä úåòáöà ïéá òéøëî ãåñé øåòîäå ,â"åç ïäù íéãéä ïéá
íéøôñä éðù ãâð 'ä ãâðë 'ä úåçåì éðùá áúëá åéä ïäå ,úåéðùäå úåðåùàøä úåçåì ãâðë
,634ïåùìä úéøá àåäù øåôñ ãâð åøîàîá ïìåë åéä ãåòå ,633íé÷ìà òáöàá íéáåúë
ìù ã"áç ïä ïåéìòä óåöøôáù é"äð éë ,íéìâøä ãâð úåéðùäå íéãéä ãâð úåðåùàøäå
) åøîà êëìå ,íéøôñ 'â ë"â äèîìù óåöøôäע"ח לאה ורחל ו'( ãòù ,ä"åð íä úåçåìäù
##* 625ויחי רנא ע"א וז"ל ,ויישם בארון במצרים ,ותנינן תרי יודי"ן אמאי ,אלא יוסף נטר ליה
ברית לתתא ,ונטיר ליה ברית דלעילא ,אסתלק מעלמא אתשוי בתרי ארוני) ,אתר( בארון לתתא
ובארון לעילא ,ארון דלעילא מאן איהו ,אלא כמה דאת אמר )יהושע ג יב( הנה ארון הברית אדון
כל הארץ ,דארון דלעילא ארון הברית אקרי ,דהא לא ירית ליה אלא מאן דנטר ברית ,ובגין דיוסף
נטר ליה לברית אתשוי בתרי ארוני.
 626עי' ז"ח ז' ע"ג וז"ל ,בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ,ראשי תיבות אהו"ה,
דביה אתבריאו שמיא וארעא ,א"ה בזה אתבריאו שמיא ,ו"ה ביה אתבריאת ארעא ,ועי' פע"ח
חו"פ פרק ו',
ועי' בגר"א בתיקו"ז ע"ג ע"ב וז"ל ,חותמא דגושפנקא  -טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת,
והיא טבעת המלך ,והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ ,בר"ת את השמים ואת הארץ,
בדעת יחודא דהוי"ה אהי"ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,עכ"ל] .א"ה מאהי"ה וו"ה
מהוי"ה?[
עי' בית עולמים קפה ע"ב הדעת מתפשט בין הידים שהוא הדעת לישן כמ"ש בס"י וכרת לו
ברית בי' אצבעות ידיו והוא ברית הלשון שמתפשט עד סיום דידים עד האצבעות ושם הוא גמר
מעשה ולכן שם אהו"ה שהוא שם הדעת במילוי אל"ף ה"י וי"ו ה"י גי' אצב"ע ,עכ"ל.
 627עי' פת"ש גדלות דז"א סא וז"ל ,והידים אלו החו"ג שבהם הם מתגלים באצבעות ,כמו
שאנו רואים באדם התחתון שעיקר מעשיו הוא ע"י האצבעות ,וכן הוא שם במאורות עליונים
ה"ח מתגלים בימין וה"ג בשמאל ,והידים הם עשויים לעלות ולירד ,כי בעלייתם הוא נגד המוחין
שבראש שמשם נשפע להם העטרות של החו"ג בסוד )תהלים קלד ב( שאו ידכם קודש ,והוא
עלייתם אל המחשבה ,וירידתם למטה הוא מה שנשפע מהנהגת עוה"ב גם בעוה"ז לפרקים ,והוא
מ"ש הרב ז"ל שמסופי האצבעות דרך הצפרנים בוקע האור אל הרגלים ,והענין ,כי הצפרנים הוא
לבוש חיצוני אל האצבעות והם בסוד כתנות אור של אדה"ר ,והוא ענין התלבשות שפע עוה"ב
בלבוש גשמי הנשפע בעוה"ז לפי הכנת התחתונים ,ומצד זה יש קצת אחיזה לקליפות בצפרנים
בסוד )דברים לב טו( וישמן ישורון ויבעט וגו' ,כי רוב השלוה גורם חטא לאדם ,והוא ע"י
שמתלבש בעניינים גשמיים ,שיצה"ר יכול לפתות ולומר שהכל בטבע ,וכן הדינים הנשפעים
למטה ומתלבש בעניינים גשמיים ,מזה ג"כ צד אחיזה לסט"א שלכן אמר שלמה המע"ה )משלי ל
ח( ריש ועושר אל תתן לי וגו') ,שם ט( פן אשבע וכחשתי וגו') ,ו(פן אורש וגו' ,עכ"ל.
 628נ"ל שיש כ"ח באצבעות וד' בקנה וזרוע פעמיים ,והגרסא משובש %ונדצ"ל כל הל"ב בב'
ידים וקנה וזרוע* ,##ועי' משנה אהלות פ"א מ"ח ,שלשים בפסת היד ,ששה בכל אצבע ,שנים
בקנה ,ושנים במרפק ,אחד בזרו
 629מתוך ג' ספרים שנפתחים בר"ה )ר"ה טז ע"ב(
 630כלומר בלשון
 631ע"ש
 632כלומר י' אצבעות ידים וי' אצבעות רגליים וב' בריתות
 633כאן רואים פעולת האצבעות
 634הסיפור שבלוחות ראשונות היה אמירת הי' דברות )עי' רש"י שמות כ א לעיל הערה ,(113
והסיפור שבלוחות שניות היה דיבר משה רבינו מאהל מועד*.##
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) ïéòøú 'ðá äðéáä òéâî íùזהר ח"ג רכ"ג ע"ב) åøîàå ,(635שבת ק"ד ע"א( ê"îñå í"î
) òåãéë äðéá ìù ñ"ò ïäù ,úåçåìáùע"ח שער הזווגים פ"וåðééäã ,ïéãîåò åéä 637ñ"ðá ,(636
.äðéáì úéùùå úéùéîç ïäù ä"ð
úéøá åàø÷ðå ,÷éúòã ä"åð íéùéáìî íä ,úåðåùàøä ãâð íäù êéøàã íéãéá ïëå
å÷ù ãéçé åàø÷ðå ,ïä úéøá íäéðùù {ã"ò å} ãåñéá äìéîå ,ú"ú àåäù ïåùìá äøåúäù
ïéá 641ãåñéå ,640à"åà ïéá ãçéî 639ú"úå ,638÷"áé ãåñá òåãéë ãåçé ãåñá àåä éòöîàä
,'à íéùòð íùå ,ãåñé ä"åð ïéáå ,ú"ú ú÷åìçîä ãçéî â"åç íéããöä 'á ïéá ãåòå ,642ð"åæ
) ïðéáùç àãçë úéøáå óåâ òåãéë ãçà ë"â ïä ãåñéå ú"úåזהר ויקרא ד ע"א(.
úåøéôñ 'ä ìò ïä éë ì"ð 'ï'å'å'ë'î úìîå ,éòöîàä å÷á ïä éë òöîàá ïååëî øîàå
ìë àø÷ðä ãåñé àåä 'ï ,643òåãéë ú"úå úòã ïä 'å 'å ,øúë 'ë ,úåëìî 'î ,éòöîàä å÷á ïäù
644
)זהר ח"א לא ע"א() òåãéë 'ìî øàáä úà íéàìîîä ïä ì"ðä úåúéøáä éúùå ,ע"ח עי"מ
ב'(á"ìä ìë ìåìë 645ïäáù ,á"ì 'îéâá àåäù ã"éçé øîàå ,ø"àá 'îéâ ò"öîàá àåäå ,
.ì"ðë
äðéá ïäù â"äå ,çöð ú"ú ãñç äîëç øúë ïäù ç"ä ,'ä ãâð 'ä - úåøéôñáå
646
åé÷ù àåäå ,ì"ðë øåòîäå ïåùìä àåäù ,ì"ðë úéøá àåä úòãå ,úåëìî ãåñé ãåä äøåáâ

##* 635ואז כאן יש עוד קשר בין נה"י לחב"ד שהם סוף התגלות החב"ד
##* 636
 637נ' וס' במספר קטן הם ה' וו'.
 638עי' תיקו"ז קמ"ט ע"ב תלת גוונין דעינא אינון אקי"ק יקו"ק אדנ"י ,כלל ופרט וכלל ,ואינון
יחודא ברכה וקדושה ,וסימן י"עננו ב"יום ק"ראנו ,דהכי סליק חושבן תלת שמהן אלין כחושבן
יב"ק ,אקי"ק כתר עלאה יקו"ק עמודא דאמצעיתא אדנ"י שכינתא תתאה ,עכ"ל.
עי' הקדמת תיקו"ז ד ע"א חכמה נחית בברכה דכהנא בימינא וביה הרוצה להחכים ידרים
)ב"ב כה ע"ב( אימא נחית בקדושה דליואי משמאלא וביה הרוצה להעשיר יצפין עמודא
דאמצעיתא קשורא דתרוייהו יחודא דתרוייהו
עי' זהר ח"ב קטז ע"א וז"ל ,רעיא מהימנא עבד נאמן לגבך ,עבד עברי) ,דברים טו יד( הענק
תעניק לו ,הענק ליה ,תעניק לבנוי ,במלין גניזין אלין) ,שם( מגרנך ,גרנה של תורה דילך ,מיקבך,
בגרן ויקב קרא ממלל ,כמה דאוקמוה מארי מתניתין ,בגרן ויקב הכתוב מדבר .יק"ב ,י'חוד,
ק'דושה ,ב'רכה דקודשא בריך הוא ,ודא שכינתא ,דאיהי ברכה דקודשא בריך הוא מימיניה ,ואיהי
קדושה משמאליה ,ואיהי יחודיה באמצעיתא ,עכ"ל.
 639דא"א
 640דאצילות
 641דא"א
 642דאצילות
 643עי' בהגר"א בסד"צ יד ע"ד וכן הוא וז"ל] ,הדעת[ הוא פנימיות ת"ת ,וכו' ,והת"ת נקרא
דעת ,כמ"ש בא"ז )דף רצא ע"א ודף רצב ע"ב( ובפרשת משפטים שם דעת כו' ,דאקרי תפארת,
עכ"ל .ועי' תז"ח יט ע"ב שו' הוא דעת ,ועי' בזוהר חדש )סתרי אותיות ה' ע"ג( שו' הוא ת"ת.
 644צ"ע איך שניהם עושים את זה ,ואולי זה הענין של באר עליון ובאר תחתון עי' ע"ח עי"מ
פרק ב##*.
 645ב' בריתות##*.
 646עי' תיקו"ז יט ע"א וז"ל חכמה מוחא איהו מחשבה מלגאו בינה לבא ובה הלב מבין ועל
אלין תרין כתיב הנסתרות לה' אלקינ"ו כתר עליון איהו כתר מלכות ועליה אתמר מגיד מראשית
אחרית ואיהו קרקפתא דתפלי מלגאו איהו יו"ד ק"א וא"ו ק"א דאיהו ארח אצילות איהו שקיו
דאילנא בדרועוי וענפוי )נ"א ואנפוי( כמיא דאשקי לאילנא ואתרבי בההוא שקיו ,עכ"ל ,ועי'
פת"ש צמצום יב בבית נתיבות ,וז"ל ,הדעת לעולם כולל כל הז"ת והוא הפנימיות שלהם ,שקיו
דאילנא לגו )תיקו"ז י"ט ע"א( ,וכן בהגר"א בסד"צ כא ע"ג ד"ה בעמר שזה שייך לדעת ,וכאן הוא
פנימיות המ"ה ,וצ"ע.
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å"àå éåìîã 648'ä ãâð ,à"ä ã"åé éåìéîã 647'ä ïä ,'ä ãâð 'ä åàåìîá íöòä íùáå ,ñ"òä ìëì
.649äèåùô ä"éåä 'åë úéøáå ,à"ä
,úåðåøçà 'ä ãâð ä"à ïä [úåðåùàøä 'ä] 651 úååö÷ù650 ä"ä ïä - øôñîáå
åîù äæ å"ä ( )שבת קד ע"אì"æø ù"îë å"ä ïä ãéçé úéøáå ,652é"åäà ïäù ,é"å ïä úååö÷ù
úåà ( )בראשית ט יגù"îë ,ð"åæ äøèòä àåäù øåòîä úéøáå ïåùìä úéøá ïäå ,ä"á÷ä ìù
íäå ,â"ä ììëð 'äáå ,ç"ä ììëð å"àåáå ,653àá÷åð àåä úéøá àøåëã àåä úåà úéøá
.òöîàá íéøáçîå íéãçééî
óåñ èå÷éì 'ò) íììåë çåîäå íéîéðô íéùåç 'äå íéðåöéç íéùåç 'ä ïä - íéùåçáå
.((' )כב ע"גà 'éñ øôñä
'á ïôåà
ìëå ,ñ"ò ùøôî äæä ÷øôä ìë - úåòáöà øùò øôñîá äî éìá úåøéôñ øùò
.úåéúåà á"ë ùøôî íéøçà íé÷øôáå ,äéðôìù úà úùøôî 'éðúî
ïä - øåòîä úìéîáå ïåùìä úìéîá òöîàá ïååëî ãéçé úéøáå ùîç ãâðë ùîç
ìéìë ãñç éàäå ïàøåáâ ùîç ìåìëã àã äøåáâ (à"ò á"î÷ óã) ø"ãàá ù"îë ,â"äå ç"ä
,ç"ä ïéîéá úåòáöà 'ä ãé ìëá êëéôìå ,àìàîù äøåáâ àðéîé ãñç íéãñç ùîç
ãñç ïäù åìàä ïéøèò 'áå .( )ז ע"א ד"ה וידועäèîì ù"îë ìâøá ïëå ,654â"ä ìàîùáå
àøèñî ,(à"ò à"öø óã) æ"àá ù"îë ,à"åàá ïéæåðâ ïä â"ä ìéìëã äøåáâå ,ç"ä ìéìëã
éø÷úéàã àøèò ãç àîéàã àøèñîå ,ãñç éø÷úéàã àøèò ãç äéåâá æéðâ äåä àáàã
éàä æéðâúà äéáå 'åë àîéàå àáà åøáçúà ãë ,á"ò á"öø óãáå ,ù"åòé 655'åë äøåáâ
657
'åë àîéàã éåòîá æéðâã àúåðéãø÷ã àðéöåáî ÷éôðã àðéöåáì 656ìéìëàå àøéåà
øùò åäæå ,659íãàä óåöøô ììë íäù à"àã íéãéä ïéùéáìî à"åàù òåãéå .658ù"åòé
äøåáâã äøèò àá÷åðì ïúåðå ïéøèò 'á åìà à"æ úéøé ë"çàå .660ùîç ãâð ùîç úåòáöà
íéðîéñ ìéèð ïá éàäã ïéâá (à"ò àöø) íù ù"îëå ,661òåãéë ãñçã äøèò ìèåð åîöòìå
 אותיות647
 אותיות648
. כדלעיל ב ע"ד649
' וכוונתו שאותיות א"ה הם ב' ההי"ן ה,' נראה שכוונת המרובעים למחוק 'שקצוות650
##* וה' ספירות אחרונות,ספירות ראשונות
##*' נוסף ברית יצחק המילה 'של651
, ועי' לעיל ב ע"ד וז"ל, ושאר כ"ב אותיות שהם הכלים, עי' פת"ש עקודים ו' שהם כחב"ד652
.שהן כוללים כל האותיות
.' ברית – ה,' אות – ו653

: תרגום654
: תרגום655
 נדצ"ל ואתכליל – עי' תז"ח יח ע"ג656
: תרגום657
. כאן מדבר על שרש הענין שמדובר עליו בדף רצא658
 כי הרוח באדם הוא האדם אבל הנפש הוא, ע' ליקוטים בסוף בהגר"א בסד"צ לז ע"ד וז"ל659
, ז"ל, ועי' יהל אור ח"א כ"ח ע"ד.מדרגה למטה ממנו והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך
 והרוח הוא כח, נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא מזלו ושורה עליו,הענין של נר"נ
. עכ"ל, והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם,ההרגש שבאדם
. כלומר כאן רואים גילוי של קומה שלימה שאכן במקום חג"ת הוא עיקר הקומה660
 ועי' ע"ח שער תיקון הנוק' פרק ג' שעיקר, עי' בהגר"א בסד"צ א ע"ג ד"ה ואמר לשון661
.'הגבורות נשארים בזכר ורק הארתם הולך לנוק
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àúåøé éàî úéøé à"åàã àúåøé 'åë åäééåøúã àúåãäñ åäéàã úòã éø÷éàå äéîéàå éåáàã
ïá éàäå ,ì"ðë ,'åë àáàã àøèñî àã ïáì åðéñçàå åäééååâá ïéæéðâ éåäã ïéøèò ïéøú àã
àðéãá ìéìëå éîçøá ìéìë ú"ú éàä àðú (á"ò àî÷ óã) ø"ãàáå .ù"åòé 'åë àúøáì úéøé
àá÷åðã éåòî ïé÷úå àøçà àøèñì áé÷ðå øáòúàå àøåëãá éîçø èùôúàå {à"ò æ}
,( )קכג ע"אíéèôùî 'ôá ù"îë åð÷úúà úòãá íéÄ òÇ îÅ LÀ .àäòî åð÷úúàå àðéãã àøèñá
àéðîúå ïúàîá àøèñá àøåëã ï÷úúà àðàú ( )אד"ר קמא ע"בíù øîàå .â"äå ç"ä ïäå
àðéãã åäìåë àðéã ïåäðî éîçø ïåäðî ,øáì ïåäðî ,åâì ïåäðî äéá ïéìéìëã ïéðå÷ú ïéòáøàå
'åë àäøèñá åèùôúàå åãçàúàå ïîú úèùôúà àá÷åðã éåøåçàã àðéãá åãçàúà
'á íéùéáìî ð"åæù òåãéå .ù"åòé 'åë éåøèñ ïéøúî ìåìë íãà éø÷úéàå àãá àã íñáúà
ùîç ãâðë ùîç úåòáöà øùò ë"â íéìâøá ïëì ,663íãà óåöøôä ììë 662à"àã íéìâø
.ì"ðë
íéúñ àã ïùéì ( )יד ע"בà"ô ö"ãôñá ù"îë ïåùìä àåäù úòãá àåä à"åà âååæå
æéðâ úòã (à"ò â"ë÷) íéèôùî 'ôá ïëå ,'åë àîéàì íéúñ àã ïùéì 'åë à"äå ã"åé ïéá

ïååëî ãéçé úéøáå ïàë ù"æå ,ð"åæ ìù âååæ àåä ãåñéå .òåãéë úåîå÷î äîëáå 'åë àîåôá
úìéîáå ,à"åà ïéá âååÅ æÇ îå
À ,òåãéë íéãéä ãò àåäù íéãé 'á ïéá ïåùìä úìéîá òöîàá
'÷ðù äøåúä úéøá àåä ïåùìä ,úéøá íéàø÷ð íäéðùå .ð"åæ ïéá âååæîå íéìâø 'á ïéá øåòîä
ù"îë íìåòä ìë íåé÷ ïä úåúéøá 'áä åìà é"òå ,äìéîä úéøá àåä øåòîäå ,664úéøá
 )נדרים לבåùøãù ,éúîù àì õøàå íéîù úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá àì íà ()ירמיה לג כה
âååæ àåäù ,665ïé÷éùð '÷ð ïåùìä é"ò à"åà âååæå .äìéîä úéøá ìòå äøåúä úéøá ìò (ע"א
ãåñé é"ò àåäù ð"åæ âååæå .éðçåø àåä âååæäù éôì íééðçåø íäù íéëàìîä úàéøá ìù
éðôåâ âååæ é"ò íãàá àåä ïëå .666éðôåâ àåäù íãà éðá úåîùð ìù âååæ àåä éðôåâ àåäù
øåáã ìë ( )חגיגה יד ע"אåøîà ïëå ,667òåãéë êàìî äùòð ìáä ìë äøåúä é"òå ,íãà ãéìåî
.êàìî åðîî àøáð ä"á÷ä éôî àöéù øåáãå
ìåîé ( )ויקרא יב גù"îë ,íúåà ìîù ãò ìøò íãà ãìåð íäéðùî úåúéøá éðù åìàå
äô ãáë 668ç"æúá ù"îëå .( )שמות ו יבíéúôù ìøò øîàð ïåùìä ìöàå ,åúìøò øùá
 או"א )דאצילות( הן בב' ידים )דא"א( כידוע וכמ"ש בתיקונים, עי' יהל אור ח"ב לב ע"ד ז"ל662
. עכ"ל,)ד ע"א( חכמה נחית בימינא ואמא נחית בשמאלא וזו"נ ברגלין איהו בנצח ואיהי בהוד
. דהיינו זו"ן הם מהווים פרצוף שלם ולכן גם בו י' בחי' ה' נגד ה' ומכריע663
 כמש"כ )שמות לד כח( ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא664
:שתה ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת הדברים
. עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ד ד"ה וענין רצוא665
 מהזיווג דחיך וגרון הוא זווג נעלם מאד כי, עי' לש"ו ביאורים במטי ולא מטי פ"ד אות כ"א666
 שהחיך וגרון הם חו"ב והדעת הוא, והוא נמשך מאוירא ומו"ס,הם בבחי' או"א עלאין שבפה
 והזיווג, מזיווג זו יוצא חיות ונשמות.הרוחא שביניהם דנביעו תדיר מא"ס ומייחדם והוא בחשאי
 והוא הזיווג, והוא זיווג דנשמות ומלאכים הפנימיים,דחיות תמידי ושל נשמות היא לא תדירי
 והוא, זיווג החיות היא הנהגת הטבע,(בבחי' רוחא ברוחא בסוד אהבה )עי' זהר תרומה קמו ע"ב
. והוא באתגליא, והזיווג דנשמות היא זיווג של הנהגה הניסית,בהסתר
. אמנם יש בזה עוד פן והוא מש"כ בהגר"א בתיקו"ז נג ע"ג שברית הלשון מוליד תלמידים667
 מצרים דאתמר בה )שם א( כל הבן הילוד היארה תשליכהו ודא אוריתא, ח ע"ב וז"ל668
דבכתב וכל הבת תחיון אוריתא דבעל פה דתרויהו אנון פ"ה ולשון ובהון תהא אנת כבד פה וכבד
לשון וחכימא ברמיזא
 דרגא דמשה עץ החיים ולהם מיתה- וביאר הגר"א )לא מדויק הלשון( דדא אורייתא דבכתב
 אורייתא:עניותא כמ"ש והולך והם מתים ביאור שהוא נהורא דאורייתא עד"א כמ"ש לקמן
 דתרווייהו כו' – ר"ל שתי התורות תורה שבע"פ נקר' פה שכינה כמ"ש: הן אינן בנסיון- דבע"פ
בהקדמה שנייה של תיקו"ז ותורה שבכתב עד"א נק' לשון ובגלות הזה הוא בבעלי התורה בשניהן
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ïäù äàøúá àøãáù ç"úä ì"øå ,áúëáã àúééøåàá ïåùì ãáëå ô"òáã àúééøåàá
) ç"úä ìëá ùáìúî ä"òøîå ,äæä úåìâá íäéðùá åðãâð669שער הגלגולים הק' כ'(úìéîå ,
äæä úéøáäù éôìå ,670ãìåé àøô íãàù ,íäéðùá ìãâúðù ãò äøåúá òâééúîù ïåùìä
.äìøòä úëéúçá éîùâ ë"â åúìéî éîùâ øåòîä úéøáå ,éðçåø ë"â åúìéî êëéôì éðçåø
áúëáù äøåú ,íù ç"æ éðå÷éúá ù"îë ,ïåùìå äô ,ð"åæ ììåë ïåùìä úéøáù åîëå
øäæá ù"îë ,671ð"åæ äòéøôå äìéî øåòîä úéøáä úìéîá ïë ,úåìéî éúù ïäå ,ô"òáùå
íäéðù ìåìë672 úéøáä íìåòìå ,øåòîä úìéîáå ïåùìä úìéîá ïàë ù"æå .úåîå÷î äáøäá
,âååæä íäéðù é"òù ,â"ä úììåë àá÷åðã ãåñéå ,ç"ä ììåë àøåëãã ãåñé øåòîá ,â"äå ç"ä
íò ä"áå÷ âååæ àåäù ,ìàøùé éðá ïéáå éðéá úéøá úåà (673#) åîë ,úéøáä ïéðò àåäå
ù"îë ãçé åîñáúàå â"åç ììåë ïäáå ,676úéøáä úåçåìå ,675úù÷ä úéøá ïëå ,674ìàøùé
ï÷úúà éåðå÷éúá ï÷úúàå àøåëã èùôúà àøôñã àúåòéðöá àðàúå (à"ò áî÷) ø"ãàá
677
àéëã àøéåà '÷ð ç"äù éôì àéëã øîàå ,àéëã äîà éåä éàäå àéëã àúåñëã àðå÷éú
) æ"àá øäåæá ù"îëרצה ע"א(ïéîìò àéðîúå ïéòáøàå ïúàî äîà àåääã äéëøà678 ,
ù"îë ãñçã àøèñî ïä ïìåëù ò"î ç"îø ïäå ,ã"åé éø÷úàã äîàã àîåôá ïééìú åäìåëå
äîàã äéîåô ã"åé éìâúàã ïåéëå ,úéøáä íùù äîàã àîåôá ïééìúå ,ïéðå÷éúå øäæá
ïëì ,íù ù"îë ãñç '÷ð ë"â àåä äîàäù éôìå ,ãñçã àøèò ,ì"ðä äàìéò ãñç éìâúà
éø÷à àìå ,äîà íåô éàäá éìúå ,éø÷úàã àåä ãñç äîà éàäå ,äàìéò {á"ò æ} ãñç øîåà
ãò ãñç éàäá íéìù íäøáà éø÷úà àìã ç"úå .äîà íåôã ã"åé àééìâúàã ãò ãñç
íéîú ,íéîú äéäå éðôì êìäúä ã"ää íéìù éø÷à éìâúàã ïåéëå ,äîàã ã"åé àééìâúàã
בכבדות בתורה שבע"פ בקושיות כנ"ל ובתורה שבכתב ספר הזוהר הכל ברמז קשה להבין וז"ש
וחכימא ברמיזא.
 669כלומר מדברים עלינו
 670כלה"פ )איוב יא יב( ועיר פרא אדם יולד.
 671החיתוך היא מהמיותר בז"א ולא בעט"י
עי' זהר בראשית ל"ב ע"א :תנינן ,מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל ,בגין דתרין דרגין
אינון ,מילה ופריעה ,זכור ושמור ,צדיק וצדק ,דכר ונוקבא ,אות ברית דא יוסף ,וברית דא רחל,
ואצטריך לחברא לון.
 672נדצ"ל כולל
 673עי' שמות )לא יז( ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם כי ששת ימים עשה ה' את השמים
ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש##*:
 674עי' )זוהר ח"ב קיט ע"א( אמר אליהו ,רעיא מהימנא ,הכי הוא ודאי ,אבל בגין דבכל פקודא
ופקודא הוה אשתדלותא דילך ליחדא קודשא בריך הוא ושכינתיה בכל משריין דעילא ותתא,
עכ"ל##*.
 675עי' בב"ע סו ע"ב ז"ל] ,איתא בזהר[ )פנחס ריד ע"ב( תמן תנינן מאן דחמי קשת בגוונוי
אצטריך לברכא ברוך זוכר הברית ,בגין דדא איהו ברית קיימא קדישא דשוי קוב"ה בארעא כו'.
ר"י אמר קשת אתא לאגנא על עלמא למלכא ,דכל זמנין דברי' חב לקבליה אתא מלכא לאלקאה
לי' אתגליא עלי' מטרוניתא בלבוש יקר דמלכו ,מלכא חמי לה סליק רוגזא דבריה וחדי בה.
דכתיב 'וראיתיה לזכור ברית עולם' כו' ,ע"כ[ .והוא מ"ש שסוד הקשת הוא נהורא דשמשא במיא
]ה"ה אור הזכר בנקבה[ ,והוא מה שניתן לנוקבא בסוד מים .וע"ז אמר דשוי קוב"ה בארעא והוא
הגנה ממי המבול ,שלא יגרום ח"ו שבירת הכלים מחדש ,והוא ע"י הזווג דנהיר לנוקבא דרך דופן,
והוא תלוי בראית העיינין בסוד הנסירה ,שאף בעת שאין זיווג מ"מ מועיל הארתו לשלא יתבטל
פרצופה מכל וכל ,והוא ע"י הארת עינא פקיחא דע"ק כמש"ל ,עכ"ל .והנראה לכאורה דלפי דבריו
ראיית הקשת היא העלאת מ"ן מעצם הבריאה )והוא לימוד הזכות על קיום הבריאה
יש לבאר ,ש ִ
בלי תלות במעשי בני אדם( ,אמנם מיירי בזיווג רק כדי קיום החיבור בין זו"נ ולא כדי להוליד
תולדות שכן זה תלוי במעשי הצדיקים ודבר זה עוד לא התחיל.
 676הם ה' נגד ה'.
 677עי' בהגר"א בסד"צ ד ע"ג וצ"ע .אמנם עי' נסירה ח' וצ"ע אם לגרוס כאן אמה*##
 678המשך האד"ר הנ"ל.
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øåöä øãäúàã åìòô íéîú øåöä ô"ò ( )ח"ב סד ע"בøäæá ù"îë ãñç àåä íéîúã ,ùîî
íéî êì àéöåîä ( )דברים ח טוù"îë ,ãñç679 øãäúà äøåáâ ,ì"ðä íéîúã åìòô ãáòéîì
à÷ éàî680 ,éðåòî äøîúùàå åì íéîú äéäàå ( )שמואל ב' כב כדáéúëå ,ùéîìçä øåöî
àøçà àúåùøá ã"åéì ìééò àìã øîúñàå ã"åé éàä éìâã ìë àìà ,àôéñå àùéø éøééî
ìòáå áéúëã àøçà àúåùøá éàî ,ééçã àøåøöá øéøö éåäìå ,éúàã àîìòì íéìù éåäì
,éúàã àîìò ,682äðéá àåä 681äéäàå ì"ø ,åì íéîú äéäàå áéúë êë ïéâáå øëð ìà úá
ïåéëå684 ,éðåòî äøîúùàå ã"åéã àéåìâá íéîú àåäã ïåéëã .òåãéë 683íééçä øåøö
'÷åðá ò÷úùàå '÷åðã àìàîùá ïàøåáâ ïåðéàî äøåáâ øèñ èùôúà àã äîà èùôúàã
íùåø ïéùåò íéãñçäù éôì ,'÷åðã àôåâ ìëã àúåñë àúééøòá íéùøàå ãç øúàá
.äáø íåäú êéèôùî ìà éøøäë êú÷ãö ( )תהלים לו זù"îë äòé÷ùá úåøåáâäå ,äèéìáá
ù"îë ïåéö øä '÷ð àøåëããå ,( )שער מאמרי רשב"י טז ע"בòåãéë íåäú '÷ð àá÷åðã ãåñéå
àúåñë '÷ðå ,ãñç àåäù ìà éøøäë ù"æå .ïåéö éøøä ìò ãøåéù ïåîøç ìèë ()תהלים קלג ג
äîà àåääã äéëøà ì"ðë àá÷åðãå àøåëãã íéøáéà ìë íéììëð íäáù éôì ,àôåâ ìëã
'ôáå ,685ç"æú óåñá ù"îë ïéìëéä ä"ñù íä àá÷åðãå ,ïéîìò àéðîúå ïéòáøàå ïúàî
éø÷à øúà àåääáå 'åë ïéãéâ ùîçå ïéúùå äàî úìú ïéìà úåçú (á"ò àð óã) úéùàøá
ìéìëã àã äøåáâ àîñáúàì ïéâá ãñç éø÷àã äîà àåääì àòðöàì øúà äìëã äåøò
åîéé÷úàå äàìéò ãñç úéçðã ãò 'åë íéãñç ùîçá ìéìëã ãñç éàäá ïàøåáâ ùîç
( )אד"ר קמב ע"אíù øîàå .ù"ò 'åë ãñç éø÷àã äîà éàäá àá÷åð éðå÷éú åîñáúàå
â"ä ïäå ,ù"åòé 'åë åèùôúà 'ä ïéðéãå 'ä ïéðéãã àøèñá äá ïééìâúà àúééøò ùîç àðàúå
úåéäì êéøö âååæîä àåäù òéøëîäå ,686âååæä åäæå â"äå ç"ä ìåìë øåòîä úéøáá éë àöîð
.íäéðùî ìåìë
ç"ä ùîç ãâðë ùîç ïäå .ì"ðë ñ"ò ïäù úåãå÷ð øùò ïä ,ïåùìä úéøáá àåä ïëå
ùîç 687àòðàì ïéîéé÷ã ïéãå÷ð øùò íéìéëùîäå ( )יז ע"גã"ò çò óã ç"æúá ù"îë ,â"äå
àðååâ éàäá ïéáøáø ïåðéà ùîç ïéìà ìá÷ì ïéìàã àçøåà àìàîùî ùîçå àðéîéî
åìéìëúà ,àìàîù 690úåðè÷ úåòåðú 'äå ,àðéîé 689úåìåãâ úåòåðú 'äù øîàå ,688ïéøéòæ
 נדצ"ל לחסד679
 עכשיו רבינו חוזר לדברי האד"ר קמב ע"א680
 נדצ"ל ואהי"ה681
 רע"מ בהר קח ע"ב682
 זהר ח"א סה ע"ב683
 עכשיו רבינו חוזר לדברי האד"ר קמב ע"א684
 גליף בתקפא גלידא דתקיפו חד ואפיק ט' ואיהו גרמא תשיעה דסלקא, נב ע"א וז"ל685
ביממא ונחית בליליא טמירא בתלת מאה ושתין וחמש דיוקנין טמירין אזלא ונחתא וקימא
טמירין בין תרין דרועי דמלכא
. כלומר גם בדכר שבזיווג יש לו זיווג מיניה וביה686
##*##* לאענאה – כך גרס הרב בתז"ח687
 הדרך של. חמש מימין וחמש משמאל, והמשכילים עשר נקודות שעומדים להניע: תרגום688
. בזה צבעים קטנים, חמש הם גדולות,אלה כנגד אלה
 הן ה' ת"ג וה' ת"ק וכל ת"ק נגד ת"ג והן ימינא- ' והמשכילים עשר נקודין כו:ז"ל רבינו שם
ושמאלא ה"ח וה"ג ע"ס ה' ימינים וה' שמאלים וימינא נקרא גדול האל הגדול ושמאלא נקרא
 בסוד- ' אתכלילו אלין באלין כו:קטן בסוד מאור הגדול ומאור הקטן ה"ח וה"ג שיורשין זו"נ
נקבה תסובב גבר וכן רוח בנפש כמש"ז ורוח הוא זכר ה"ח ונקבה נפש ה"ג וז"ש חמש משמאלא
:'נפש כו
 עי' בהגר"א בסד"צ לו ע"א ד"ה לקמ"י, אָ אֵ אֹ אוּ ִא689
 אַ אֶ אֳ אֻ ְא690
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úåéúåà 'äå ,ãñç à"æã àôåâ ïéðá ïä úåéúåà á"ë ,úåéúåàá ïëå .ù"åòé ïéìàá ïéìà
'äá ç"ä ïä úåéúåà á"ëå .ïåùìá åòá÷ð ïìåëå àá÷åðã àôåâ ïéðá úåøåáâ ïä ê"ôöðî
 )סתרי תורה ח"אòåãéë â"ä ïä ê"ôöðî úåéúåà 'äå ,( )מ"גá"ôá é"ñá ù"îë äôä úåàöåî
,(' )ע"ח שער דרושי הצלם פרק בòåãéë ãåä ãò ãñçî ñ"ä ïä øãñë úåàöåî 'äå .(קא ע"א
,692ê"ôöðîî úåéúåà 'á íùÈ ,äôùá ãñçä úåøåáâ íìùðå 691êéçî ïúìçúä ê"ôöðî ïëìå
áéúëã àøçàá çúôúà å"å ( )כא ע"בá"ôá ö"ãôñá øîàù àúåðéãø÷ã àðéöåá àåäå
úòãä ïùéì àåä å"àå ì"ø ,693àçúô àéñëîì àúåðéãø÷ã àðéöåáá íéøùéîì éãåãì êìåä
àåäù ,áåèä ïééë êëçå ( )שיה"ש ז יíùå ,äøåáâã àøèò íùù àðéöåáá àîåôá çúôúàå
694
ê"ôöðî úåéúåà 'ä íäù ( )שםíéøùéîì éãåãì êìåä ,òåãéë äøåáâã àøèéò ,äðéáã ïéé
ïéøúå ïéøùò êá äçîùðå äìéâðã ïéâá àã ìëå ,( )סו ע"גâ"ðå á"ð óã ù"äù ç"æá ù"îë
åìàù ì"ø ,êá íäì úòáùð {â"ò æ} øùà àã àæøå ,ê"á àåä àãå ïéàìéò ïéîéùø ïååúà
ãåñå ,(696æ"èå å"è óã) úéùàøá 695'ôá ù"îë à"æã àììë ú"âçá åììëð ïååúà á"ë
(á"ò æ"è óã) íù ù"îë ú"âçá å÷ìçúðù 'æ íéîòô 'â íäå ,697òåãéë äòáù àåä äòåáùä
ïåéë ïééî êéãåã äøéëæð698 .ïäáà ïäå íù ù"îë úåéúåà 'ç åá ú"úá åäìåëã àììë 'àå
øàù ïåðéà íéøùéî êåáäà íéøùéî àìåë éãçã ïéé àåääã àøèñî 'åë àãçë øáçúðã
ïåðéàå ïåðéà øá íéøùéî ïåø÷éàã ïååúà ìëá úéìã ê"ôöðî ïåðéà ïàîå ,åøàúùàã ïååúà
ïéììë ïååúà ïéøúå ïéøùò àäã ,700íù øîàå ,699ù"ò 'åë ïéìàá ïéìà íéøùéî åìôëúàã
,ïååúà ïéøúå ïéøùò ïåðéàá êîò àììëúàì êåáäà íéøùéî ïåðéàã åøàúùàã ïåðéà êá
åøàúùð úåøåáâ ïäù ê"ôöðî úåéúåà 'äå ,701à"æá åììëð íéãñç úåéúåà á"ë åìàù ì"øå
 )קמבø"ãàá ì"ðë íéãñç úåéúåà á"ëá íñáúäìå ììëúäì ïéöåø ïäå ,'÷åðá åììëðå
ïååúà ïåðéà íéøùéî ïéìà ( )ז"ח סו ע"דíù øîàå ,'åë àììëúàìå àîñáúàì (702ע"א
íù øîàå ,703àîéàã éåòîá æéðâ äøåáâã àøèò àåäù ,'åë äàìéò àîìò åâ ïéæéðâ ïéøéîè
 כיצד אחע"ה. כל מוצא כלול באות א' של מנצפ"ך: עי' בדרושי הצלם פרק ב' )ד ע"ד( ז"ל691
 וכנגדה אות ץ' האחרונה מכל ה' אותיות מנצפ"ך,מוצא א' עליון שבכולם
. דהיינו בומ"ף692
. ע"ש בגר"א שבאות ו' גנוז בוצד"ק693
 עי' לעיל & שהם דעת694
 זהר ולא ז"ח695
 נפק חשך, ולא אקרישו ולחים הוו, ונהירו ביה שבע אתוון דאלפא ביתא, טז ע"ב וז"ל696
 נפק רקיע דאפריש, ולא אקרישו וקיימו לחים,לבתר ונפקו ביה שבע אתוון אחרן דאלפא ביתא
 כדין כ"ב דלגו שבע אתוון דהאי סטרא, ונפקו ביה תמניא אתוון אחרנין,מחלוקת דתרין סטרין
 ואקרישו, והוו קיימי לחים אקריש ההוא רקיע, ואתגליפו כלהו בההוא רקיע,ושבע דהאי סטרא
, דהוא אל גדול, יהי אור. ואגליף תמן אורייתא לאנהרא לבר,אתוון ואגלימו ואתציירו בציורייהו
.רזא דנפיק מאויר קדמאה
 בוצינא קדישא ודאי פומך, ועי' תיקו"ז עב ע"א וז"ל,( עי' ע"ח דרושי הצלם פרק ב' )מ"ק697
. עכ"ל,איהי סיני שבע הבלים דנפקין מפומך שכינתא שריא עלייהו דאיהי בת שבע
. המשך הזהר חדש סו ע"ג698
: ז"ל בשלימות699
:תרגום
 ז"ח700
 עי' בהגר"א בסד"צ כה ע"א ד"ה כ"ב – שכל הכ"ב אותיות הם נכללים בת"ד ט' דז"א וי"ג701
לא טוב.דא"א
 אין כזה לשון בדיוק אלא הענין נמצא שם702
:ז"ל
:תרגום
 ועי' בהגר"א בסד"צ ד ע"א ד"ה ומחסד, עי' אד"ז רצב ע"ב703
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êìåä áåèä ïééë êëçå íéøùéî úððåë äúà áéúëå êåáäà íéøùéî åðééäå ()ז"ח סו ע"ד
åâ ïéæéðâ ïéøúë ïååúà ïéìàå ,íéøùéî ïåø÷àã ïååúà ïéìàã àæøá åäìåë ,íéøùéîì éãåãì
,íéøùéî åð÷úúà ïéãë ,äúà éø÷éàã øúà àåääì åèîã ïåéë ,'åë ïåðéà éúàã àîìò
úéùàøá 'ôá ù"îë ,å"éú ãò 'àî ïååúà á"ë àåä ú"à éë ,úåëìî '÷ð äúà éë ïéðòäå
øúáì ,àôéñå àùéø ïåðéà ïååúà àìåëã àììë ïåäìåë ïååúà ìéèð ãë ú"à ,á"ò å"èã
ì"øå ,íìåë úà äéçî äúàå ã"òå ,äúà éø÷úàå à"äá ïååúà åäìåë àøáçúàì óñåúà
705
àåäå ,704òåãéë à"æá àåä å"äé ä"éåä ãåñ àåäå ,ì"ðë ê"ôöðî úåéúåà 'äá øáçúàã
'ä ïäå ,íéøùéî åð÷úúà íùå ,706ê"ôöðî úåéúåà 'ä '÷åðá 'äå ,á"ë ã"åé ìù åöå÷ íòå à"ë
àã ìòå ( )ז"ח סו ע"דù"äùá íù øîàå ,707ùøôî àîùã úåéúåà øùò ïäå ,'ä ãâð
 )ז"ח סזíù øîàå ,ù"åòé 'åë íéìù àîù àìåë éåäîì ïååúà ïåðéàá àøáçúàì äéúáåàéú
'åë 708êåøá éëä óåà éø÷úàì àùéã÷ àîùáã äàøúá úà àã àîù àúøé ïéãëå (ע"א
.ä"ùò 'åë íéìù àîù åäéà àìåë ïéãë ,709òåãéë
íùù ,øåòîä úìéîá ë"àùî ,ì"ðë ç"äá ïéìåìë â"äå ç"ä ë"â ïåùìá éë àöîð
ùîç ãâðë ùîç ïä à"åà éë ,ï"åæá ä"å à"åàá ä"é ä"åäé íù ñ"æå ,ãçéá â"äå ç"ä ïéìåìë
ìù ùøù íâå 710ê"ôöðî ìù á"éå) ãåñéå ùîç ãâð ùîç ïä ð"åæ ,ä"é ïä òéøëî ùîç úòãå
åáå éùù ãåñéå ,åìù à"äå äãéã 'ä ,ä"å ïä òéøëî ((#) ì"ùîë úòãä ìù úåúéøá 711á"é
ïåéìò âååæá ÷ø øáãî ïéà é"ñá ïàëå ,ãáì 'ä àá÷åðáå ,'å åá ïëì ,àá÷åðã ãåñé ìåìë
äãñé éãé óà ( )ישעיה מח יגù"îë ,à"åà é"ò íéãéá åìöàð íäù ð"åæ úåìéöà 712ïé÷éùð
êéîù äàøà éë ( )תהלים ח דù"îë ,íéãéä 'ááù â"äå ç"ä ïäù ,íéîù äçôè éðéîéå õøà
úåøåáâ 'åë éãé óà ù"æå ,ð"åæì åðéñçàã à"åàá ïéæéðâã ïéøèò 'á ïäå ,êéúåòáöà äùòî
âååæä àåäù ,åéãçé åãîòé íäéìà éðà àøå÷ ( )ישעיה מח יג,à"æì íéãñç 'åë éðéîéå '÷åðì
ìë ,äøåúä úåéúåà é"ò ìëä øàáîå é"ñ ìë êìåä äæ ïéðò ìòå ,ì"ðë àãá àã àîñáúàì
'á ïäù ,(' )זהר ויקרא ד ע"אà úéøáå óåâå ,( )ג ע"אì"ùîë ïîæäå õøàå íéîù ïëå ,íéøáéàä
713
( )הושע יא טøéòá àáà àì ,'à ìëäù ä"éåä íù ñ"æå ,íìåë ð"åæå à"åà ïë ,úåúéøáä
.ù"ò {ã"ò æ} (716 )מה ע"גç"æúá ù"îë ,715ãçà åîùå ãçà 'ä ,714òåãéë
*. זהר משפטים קד ע"א704
 גימ' של יה"ו705
 שיש מנצפ"ך בדעתX  עי' לעיל הערה706
. יו"ד ה"א וא"ו ה"א707
 ופעם,' עי' בהגר"א בסד"צ י ע"ג ד"ה וזהו שני וכן דף ל שפעם כתוב שברוך זה יסוד דנוק708
.כתוב שזה עטרת היסוד
. ועי' שעה"כ כט ע"ג, והרב אמר שכוונתו לרע"מ עקב רעא ע"א,%' נ"ל שזה טעות 'כידועי709
 י"ב אותיות, מ"ם נו"ן צד"י פ"ה כ"ף710
* קשה ואולי צ"ל ב' בריתות711
 ולא יסודות דזו"ן* עי' לקמן יא ע"א712
##* אולי צ"ל הן713

, כ"ז שאין זיווג בין זו"נ ג"כ אין זיווג בין או"א, עי' בהגר"א בסד"צ ב ע"ב ד"ה לא הוו וז"ל714
 ועי' תיקו"ז יט ע"ב ועי' ע"ח זווגים,'כמ"ש )תענית ה ע"א( שאין נכנס בירושלים של מעלה עד כו
.'א
 והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו, עי' גמ' פסחים דף נ ע"א וז"ל715
אחד אטו האידנא לאו אחד הוא אמר רבי אחא בר חנינא לא כעולם הזה העולם הבא העולם
הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת
לעולם הבא כולו הטוב והמטיב ושמו אחד מאי אחד אטו האידנא לאו שמו אחד הוא אמר רב
נחמן בר יצחק לא כעולם הזה העולם הבא העולם הזה נכתב ביו"ד ה"י ונקרא באל"ף דל"ת אבל
לעולם הבא כולו אחד נקרא ביו"ד ה"י ונכתב ביו"ד ה"י סבר רבא למדרשה בפירקא אמר ליה
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) úøè÷ä ñ"æå ,â"ä úåéúåàå ,ç"ä çåø ïä úåãå÷ð úåììëá ìáà úåèøôá åäæåשמות

ל לד( ÷íéîñ ,úåëìîå ãåñé äðáìçå úìçùå ,øúë óèð ,á"åç äôåì÷å èù÷ ïä ,íéîñ êì ç
) äñøô ÷"ú ,ç"ä ïåîð÷å íåëøëå ãøð äòéö÷å øåî íéîñ 'äזהר לך לך עו ע"ב( ãò ãñçî
718
)(#
ç"æú óåñá ù"îë ,à"åàã ïéçåî ìá÷î ãåñéå ,717óé÷î øåà äëæ äðåáìå ,ãåñé
) ïëìå ,(#) ì"ðë úåéúåà à"ë àîàãå ,éììë 'àù úåãå÷ð 'è ïä àáàãåכריתות ו ע"א( úéøåá
íìåòì äàð éë ,ãñçä ãöî ,äàð àäúù ïøåôöä úà äá ïéôùù ïéá÷ äòùú äðéùøë
à"ë àúìú ïéá÷å àúìú ïéàñ äðéáä ãöî ïéñéøô÷ ïéé ,äøåáâã 'èñî äæòå ,ãñçä ãöî
÷ãñç àåä òáø çìî úøè÷ä ìë ìò â"åç ãåòå ,äøåáâã àøèñî äæò àäúù ,ïéá
ïëìå ,(#719) òåãéë ïùòë äìåòù äøåáâã àøèñî àåäù ìë ïùò äìòî ,øùáä ú÷úîîù
ïéçåî 'ãä ìë åììëðå ,721úåøåáâä ãåñá 720òåãéë ì÷îë êìåäå øîúî äéä ïëìå ,àåäù ìë
ïéøåñéä ïî ïéâî ïçìåùä ìò çìîù (#) 722åøîà ïëìå ,äøåáâ ãöî äæå ,ãñç ãöî äæ ,ïäî
) 'åë ú÷úîî çìî äî ïéøåñéá úéøáå çìîá úéøá øîàð ù"âîברכות ה ע"א(íäéðù ìòå ,
.ì"ðë úéøáá åììëð íäéðù éë úéøá øîàð
'â ïôåà
ïéìâúîå ,â"äå ç"ä ïä úåøéôñ øùò éë - 'åë ùîç 'åë øôñîá 'åë úåøéôñ øùò
àîìòå äàìéò àîìò ïä ïéîìò 'á éë ïéðòäå ,íéìâøá ïëå â"åç ìàîùå ïéîéá úåòáöàá
íéãéá ïéìâúî ïä á"åç ,ïéàúú ï"åæå ïéàìéò á"åç ïäå ,724'åë úåìâðäå úåøúñðä ,723äàúú
ההוא סבא לעלם כתיב רבי אבינא רמי כתיב זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר אמר הקדוש ברוך
הוא לא כשאני נכתב אני נקרא נכתב אני ביו"ד ה"א ונקרא אני באל"ף דל"ת ,עכ"ל.
 716וז"ל אמר רבי אלעזר אבא והא שמענא דאתון דשמא קדישא הכי אנון י' בפרודא מן ה' ו'
מן ה' ולא מתחברין עד דישראל יפקון מן גלותא אמר לו ברי אית אתון דאנון לבושין דקודשא
בריך הוא דאתקריאו על שמה דאתבריאו הדא הוא דכתיב כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו
ואלין בפרודא וכד אתחברן במנינא תלת עשר לעלא ותלת עשר לתתא וסלקין עשרין ושית
יהו"ה כחשבן אח"ד אח"ד כדכתיב ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד אבל אתון דיחודא בארח
אצילות לאו תמן חשבנא ולא פירודא ובגין דא ונהר יצא מעדן וגו' ומשם יפרד והיה לארבעה
ראשים בזמנא דייתי פרקנא יתקים ונפצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ
 717עי' שעה"כ יג ע"ג.
* 718
נא ע"ד  -גליף גליפין ובטש בוצינא ואפיק ח' )יסוד( ודא תמינאה לחשבנא ואפיק חד רחימא
דכלא תאובתא דכלא זכאה דכלא מהימנא דכלא דיוקנא דההוא שלים זיהרא דמתפשט לד' זהרין
הוא נעיץ בארעא ורישיא מטי לצית שמיא עפיא שפיר ואנבה סגי ומזון לכלא בה תחותה תטלל
ההיא חיותא דאתחמם לד' סטרין דעלמא בענפוי
 719אור חוזר
 720יומא כח ע"ב וז"ל ,תימור של לבנה מתמר ועולה כמקל תימור של חמה מפציע לכאן
ולכאן *
* 721כלומר גבורות ממותקות ולכן זה ישר*
 722תוס' ברכות מ ע"א ד"ה הבא מלח*
 723הן שני עולמות בינה ומלכות ,עה"ז ועה"ב כמ"ש )תהלים קו מח( מן העולם ועד העולם
)זהר בראשית לד ע"א( ,ועי' עוד זהר )ח"א יח ע"א( אתייחד עלמא דאתגלייא בעלמא דאתכסייא
עלמא דאתגלייא אתייחד אוף הכי לתתא ,ועלמא דאתגלייא איהו עלמא תתאה ,עכ"ל.
 724כלומר כמש"כ )דברים כט כח( הנסתרת לה' אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם ,ועי'
תיקו"ז עא ע"א ב' תרין היכלין לתרין אתוון דאינון י"ה ועליה אתמר אלקי"ם הבין דרכה והוא
ידע את מקומה ומאי ניהו תרין היכלין אלין אלא חד איהו אהי"ה ותניינא אדנ"י ותרוייהו אינון
כנויין ל; י"ה אבא ואימא והכי סליק חושבן אהי"ה אדנ"י וחושבן אלקי"ם לחושבן כנו"י ובה
גניזין אבא ואימא ודא איהו הנסתרות לה' אלקינ"ו י"ה ודא אינון סתירין וגניזין ואינון סתרי
דאורייתא ממש ובגין דאינון סתירין צריך דלא לגלאה לון ודא איהו רזא דעריין דאתמר בהון
ערות אביך וערות אמך לא תגלה לא תגלה ודאי מן כסויא דלהון ,עכ"ל.
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ììåëù íú '÷ðù à"æ ñ"æå ,726'åë çöðá åäéà ïéìâøá ï"åæ ïëå ,725àîéàá â"äå àáàá ç"ä
ñ"òä ìë ììåëù 728øúëä íå÷îá úòã ã"áç ø"â ììåëù ú"âç éë ,ä"éåä íù '÷ðå ,727ìëä
.729íäéðù ãåñéå ï"åæ ììåë ä"åð ,ú"ú àåä ïëå ,â"åç
,á"ë àåä ïìåë ììëå ,ãåñéá øåòîå ,òåãéë úòã àåäù - ïåùìä úìéîá ù"æå
åðéà ä"éåä íù êëéôì ,úååö÷ä ììë àìà ïðéàù ,íîöò éðôá ïéáùçð ïðéà úåúéøáäå
ììåë úòãù ,ãåñéä ììëì úòãä ììë äîåã åðéàå ,ä"åð â"ç ïëå ,ï"åæå à"åà úåéúåà 'ã àìà
ïéîéì äèåð éòöîàù òåãéå ,ãçàì íìåë ììëð ãåñéá ìáà ,730äùîç ïäå ,ãçéá â"åç
.ì"ðë ãåñéä ììåë å"àåäå úòãä ììåë ã"åéä ä"éåä àåä íùä ïëì ,731åá ììëðå

 725שהם מלבישים את הידים דא"א.
 726מושג זה של איהו בנצח ואיהי בהוד מובא בע"ח אנ"כ ט' ועוד כמה מקומות בשם הזהר,
אמנם חפשתי בספרי הזהר המצויים בידינו ולא מצאתי .איברא עי' לש"ו כללים ח"ב לב ע"ג,
שמביא מקור לזה מתיקו"ז לד ע"א וז"ל התיקו"ז ,תא חזי יקו"ק אדנ"י איהו קודשא בריך הוא
ושכינתיה בתרין שוקין יקו"ק לימינא אדנ"י לשמאלא ואינון אספקלריא המאירה ואספקלריא
שאינה מאירה בצדיק תרוייהו חד יאקדונק"י ,עכ"ל .וז"ל הגר"א בביאורו שם ד"ה והיא משבחת
כו'  -ר"ל בהוי"ה אקי"ק .והענין ,כי הוי"ה אקי"ק שרשם בחו"ב והוי"ה אדנ"י שרשם בנו"ה ,כי
איהו בנצח ואיהי בהוד .וז"ש בפנים ת"ח הוי"ה אדנ"י איהו קב"ה ושכינתיה בתרין שוקין כו',
עכ"ל) .ואולי מכאן :איהו לח מסטרא דחכמה איהו קר מסטרא דאימא איהו בחמימו סגי בגין
דאויר קדמאה נטיל בעמודא דאמצעיתא ונטיל בצדיק וחכמה דאיהו קר נטיל בחסד ונצח ואימא
דאיהי חמימא נטילת בגבורה והוד  -תיקו"ז קכד ע"ב  -ש"א(
עי' יהל אור ח"ב לב ע"ד ז"ל ,או"א )דאצילות( הן בב' ידים )דא"א( כידוע וכמ"ש בתיקונים )ד
ע"א( חכמה נחית בימינא ואמא נחית בשמאלא וזו"נ ברגלין איהו בנצח ואיהי בהוד ,עכ"ל )עי'
לש"ו כללים ח"ב טז ע"א לגבי איהו בנצח ואיהי בהוד ,דעיקר יניקת הנוק' לעולם הוא מההוד,
ואפילו כשזו"ן בכל רוחב נה"י דא"א( ,הנה נתבאר כאן שזו"ן מתלבשים על הרגלין .והנה בבחינה
זו הרגלים הם אותו גודל ,והם עומדים א' מול השני ,משמע ש'איהו בנצח ואיהי בהוד' הוא
מציאותם של נו"ה כאשר זו"ן הם פב"פ וקומת נוק' כקומתו של ז"א .אמנם כתוב בבהגר"א
בתיקו"ז )קג ע"ב ד"ה לזמנין( ,שאיהו בנצח איהי בהוד הוא בדווקא כאשר ז"א ונוק' עומדים
בצורה של מאור הגדול ומאור הקטן )כלומר העמדת זו"ן א' למעלה מהשני( ,ולא בבחינת ב'
מאורות הגדולים )כלומר כאשר הם עומדים פנים בפנים( .ולכאורה הדברים סותרים זה את זה.
והנראה אולי לחלק ,שהיהל אור מדבר בנו"ה דא"א שם אין בחי' מאור הגדול ומאור הקטן
ממילא הם תמיד עומדים פב"פ ובאותה קומה ,ואילו בביאור התיקו"ז מדבר על נו"ה דאצילות
שם יש עליות וירידות ,ולכן איהו בנצח ואיהי בהוד הוא דווקא כאשר הם זה למעלה מזה .אמנם
צריך אני לרב בזה וצ"ע.
 727עי' זהר ח"א קמו ע"א שת"ת נקרא תם שכולל כל ג' קוים****לבדוק עוד פעם
 728עי' ע"ח מוחין דצלם ח'
 729הרב אמר שאין קטע חדש אלא זה המשך השורה הזאת
 730בדעת הגבורות נכללים בחסדים ולא נפרדים ,כך אמר הרב וצ"ע גדול
עי' לעיל דעת ה' מכריע
י"נ – גם אם נפרדים אבל עד כמה שדעת הוא כלי הם בכלי א' ולכן מוסיפים לה' דחכמה רק
ה' ויחד הם י' חכמה.
 731עי' לעיל ו ע"א ז"ל כמ"ש בתיקונים )לד ע"א ,בדפוסים שלנו לא נמצא כהאי לישנא
עיי"ש ,אמנם בזהר בראשית בהשמטות רנב ע"ב איתא כגירסת הגר"א( דת"ת נטל לימינא ויסוד
נטל לשמאלא .אמנם עי' תיקו"ז ל ע"א וז"ל :וצדיק נטיל משמאלא ועמודא דאמצעיתא מימינא
הה"ד )דברים ל"ג( מימינו אש דת למו.
קשה להולם הלשון שיסוד אין נוטה לימין
נצח הוא ה' עם א' שהוא היסוד ולכן זה ו'
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)úçà àìå øùò ,òùú àìå øùò ,732äîéìá úåøéôñ øùò (ã"î à"ô
ìò øáã ãîòäå ,íäî øå÷çå ,íäá ïåçá ,733äðéáá íëçå äîëçá ïáä ,äøùò
734
åðåëî ìò øöåé áùäå ,åéøåá
 øôñä óåñ èå÷éì 'éò) - 'åë àìå øùò äîéìá úåøéôñ øùòכב ע"ד øîà ('á 'éñ
àåäù øúëî àìå äîëçî àåä ïúìçúäù øîàú ìà ,735äîëçá àåä ïàëù ô"òàù
) åäéìà øîà æ"òå ,åðîî äìòîìù íìåò ìù úåëìîהק' ת"ז יט ע"א( ÷ø åéäéå ,úåëìî øúë
úåëìî àåä àúìâìåâå ,737àîåø÷å àúìâìåâ íéðùì ÷ìçð êéøàáù øúë éë 736ãåòå ,òùú
øùò ìù øúëá àåä ïëå ,äèî ìù øúë àåä àîåø÷å ,úåøéôñ øùò ùøåù àåäå äìòîìù
 732עי' בהגר"א בתז"ח נ ע"ג וז"ל] ,מה שכתוב[ בס"י ע"ס בלימה שהן מסט' דחכמה ועשר
חכמות אתקריאו ע"ס מסטריה ,עכ"ל ,ועי' לעיל דף ו' ע"א ,שמביא את דברי התז"ח ,וכותב ע"ז
כי כל האצילות ע"ש יו"ד חכמה כידוע ומחכמה נאצלו ,כמ"ש כולם בחכמה עשית ,והן יו"ד
נקודין דנפקין מחכמה והם ע"ס.
והנה עי' בתיקו"ז סח ע"ב שהי' מאמרות הן עשר ספירות שכלולים בחכמה וכו' ,ועי' שם
בביאור הגר"א )סח ע"ד ד"ה כליל עשר ספירן( .מבאר הלש"ו )כללים ח"א מט ע"א( שכל הי"ס לא
נתגלו אלא על ידי מדת החכמה ,שכן מצד מידת הכתר לא היו יכולים הספירות להתחלק לעשרה
מרוב אחדותו .ועל אף שהי' מאמרות כוללים גם את ספירת הכתר ,אבל הכתר אינו יכול להיות
ניכר אלא אחרי שנגלה החכמה .באמת יעויין בהגר"א בתז"ח ב ע"א ,דכתר הוא בכלל הי'
מאמרות.
 733עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ד ד"ה וענין רצוא ,שהבן בחכמה היא זיווג או"א עלאין ,וחכם
בבינה היא ישסו"ת )יד ע"ג ד"ה וענין ג'(
ועי' ע"ח או"א ג :מ"ב אבא ואמא זה מחסד ולמטה ,וזה מגבורה ולמטה ,נמצא כי חג"ת

דבינה} ,עא ע"ג{ ונצח הוד יסוד דתבונה כנזכר בסוד ליל פסח ,אך ג"ר הם א"א .ואבא בירר
משם ב"ן ז"ת דחכמה דב"ן ,ואמא ביררה ו"ת דבינה דב"ן ,ושניהן או"א לקחו בינה דמ"ה.
ואו"א נחלקו לד' פרצופים ,כי אבא נחלק לאבא ויש"ס ,ואמא לבינה ותבונה ,והנה המוחין
שלהם נעשו ע"י חג"ת דא"א אשר בתוכם נה"י דעתיק ,שהם מוחין דאו"א .ואז אבא ויש"ס
עומדין זה תחת זה בקו ימין דא"א ,כי שם החסדים דמ"ה תוך זכר דא"א ,ובינה ותבונה זה
תחת זה בקו שמאלי דא"א ,כי שם נוקבא דא"א שבתוכה גבורות דב"ן .והמוחין נעשין ע"י
זווג מזל הח' דדיקנא דא"א עם מזל הי"ג ,זה זכר וזה נקבה ,ונעשין מוחין לאו"א כנ"ל ,וכן
בקונטרס החברים ששמעו הם .ומזל הח' נותן לבדו ה"ח לאבא ,ומזל הי"ג נותן לבדו ה"ג
לאמא733 .והנה מ"ה דאבא הוא לאבא ,וב"ן דאבא לנוקבא דאבא הנקרא בינה ,בסוד )ס"י פ"א
מ"ד( הבן בחכמה ,והוא י' שבשם )נ"א ו"ד שביו"ד .(733ומ"ה דאמא ליש"ס ,וב"ן דאמא
 .נמצא כי אבא ויש"ס כולו
לתבונה בסוד )ס"י פ"א מ"ד( וחכם בבינה ,והוא ה' שבשם כזה
מ"ה ,ובינה ותבונה כולו ב"ן .יען כי ב' אלו בימין דא"א ,כי שם החסדים דמ"ה ,וב' אלו
בשמאל דא"א ששם הגבורה דב"ן .ועיין במ"א 733איך בינה דאבא מזדווג עם אמא ,וכפי
הנראה כי בינה דאבא הוא יש"ס 733או אפשר שהוא ב"ן דאבא עצמו.733
ועי' אירכות בפע"ח תפילין טז.
 734פי' כשתחשוב בלבך על בורא עולם מה הוא ואיך חנייתו בכל מקום ומעשיו בלום פיך
מלדבר ולבך מלהרהר הסר המחשבה מלבך ואם רץ לבך למחשבה זאת חושה ומהר ואל תהרהר
ושוב ליחוד מקומו של עולם לעבודתו וליראתו וכו' ועל דבר זה נכרת ברית שלא לחשוב
באלקותו שאין כל החכמים יכולין לידע )נפה"ח שער ג' פרק ו'(
 735כלומר מושרשים בל"ב נתיבות החכמה,
עי' לקמן ח ע"א שמשמע שכל הי"ס כאן הם פרטים בחו"ב*
 736צ"ע אם כוונתו לומר שהבחי' שכתר נחלק לשנים לא שייך בכל מקום ,אלא יש שייכות
של כתר למלכות כולל כל הכתר ,וצ"ע*
 737עי' הערה *738
עי' & שמצאנו שקרד"א נחשב כתר ולא חכמה
עי' בהגר"א בסד"צ א' ,שהם גלגלתא קד"א ומו"ס )בע"ח א"א ג' וכן לקמן דף ה ע"ב( ,ב' ,שהם
קד"א גלגלתא ומו"ס )לקמן דף כא ע"א בליקוט( ,ועי' הערה .739
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) ïî÷ì ÷ìçî ïëìå ,à"àå ÷éúòì ïé÷ìçðù 738íéììëä úåøéôñפ"א מ"ט ,ומ"י( çåøä
á"ìä úìçúä éë úáùçð äðéà äðåùàøä äðéçáä éë áåùçú ìà ,çåøî çåøå çåø íéúùì
) ù"îë ,äîëçá àåä ñ"òä ùøôúäì ìçúåä ïäáù úåáéúðפ"א מ"א( úåáéúð á"ìá
]החכמה[ {à"ò ç} äîëç ïë íâ '÷ðù àîåø÷á ïëå ,÷éúòì äîåã÷ äîëç '÷ðù à"àá ïëå ,'åë
) ïî÷ì ïëå ,739àúìâìåâìפ"א מ"י( ,äéðùä äøéôñá úåéúåà á"ëä øéëæä ñ"òä ïáùåçá
.740íììëá äðåùàøä äøéôñ î"î
øàáúéù åîë 741ñ"òä ììëá áéùç àì à"àã '÷åð äðåøçàä úåëìîù òåãéå
úçà åéäéå '÷åð úåëìî áåùçú ìàù øîà ïëì ,øúë ìù äðåùàø äðéçáá ììëð ÷ø ,ïî÷ì
àá÷åð úåëìîå ,ãåñéá íééúñîù óåöøô ìë ìù úåéèøôä úåøéôñá àåä ïëå ,742äøùò
,ïéðîä ïî åðéà ÷éúò íéììëä ñ"òá ìáà ,743úãøåé äðéàå åîò äìåòù äìòá úøèò àéä
'è àìå øùò ,íéîòô 'á øùò øîà êëìå ,øùòì úîìùîä àéä à"æã àá÷åð úåëìî ìáà
.úåéììëá à"é àìå øùò ,úåéèøôá
ïëå ,äèîì åà ,úáùçð äìòîì åà ,àéä úçà äøéôñ úåëìî î"î éë êôéäì ïëå
ìù úéùøù àéä äìòîì ïëå ,íìåëî úììëð àéä éë ïåáùçá äðéà àéä éë áåùçú àìù
.íøôñîá àéä ë"ôòà ,íìåë
 738אם כן ע"כ דיבר לא בעשר ספירות הכללים אלא בפרטות א"א.
 739עי' אד"ז רפח ע"א שמעמיד הג' רשין בא"א גלגלתא קד"א ומו"ס והם כח"ב ,עי' בהגר"א
בסד"צ ה ע"א בחד גולגלתא.
 740עי' דברינו במאיר הספרא & על עשר ספירות דחכמה
 741ע' כללים ח"א נו ע"ג שיש ב' בחי' דמלכות א' פנימיות היא שורש כולם ועצמות כולם,
ויש גם בחי' שהוא יציאתה לגילוי פרטי ולפרצוף בפני עצמה ובחסרון היחדו הראוי ,ובחי' הב'
לא שייך לא"א ולעקודים.
 742אלא מחשיבים את עתיק ,עי' ע"ח שער תיקון הנוק' פרק ב' אות ח בהגה"ה ]שם רק כתוב
שנוק' פרצוף בפני עצמה[ ,וא"א פרק ב' ,מבו"ש יח ע"א )מהרב( ,ועי' לקמן משנה ז' שזה מש"כ
נעוץ סופן בתחילתן
 743כלומר היא פרצוף בפני עצמה
דהיינו למטה ממדריגתו
עי' ע"ח נסירה א וז"ל ,אח"כ זמן היניקה ואז יצא ז"א למקומו כולל ו"ק באורך והוא ו' דהי"ה
והיא גדולה כי בהיותו תוך ה' דבינה היה ו' זעירא ועתה ו' זו ראשה עב כי שם המל' עמו ואחר
הראש מתפשט הוא"ו בדקות והטעם שהאשה עולה עמו ואינה יורדת עמו הנה אע"פ שהוא עתה
בסוד הו"ק עכ"ז יש לו י"ס רק שהמוחין של הקטן אינם בסוד חב"ד רק מחג"ת לבד כי מחג"ת
נעשין לו ג"ר וג' אמצעית ומנה"י נעשין לו ג"ת וכשנגדל שהוא אחר ט' שנים ויום אחד אז יש לו
ג"ר מחב"ד ולא מחג"ת כבתחילה ובאים לו נה"י מבינה ואז יש בו כח להוליד אך עדיין אינו חייב.
ועי' נוק' דז"א ג' וז"ל ,שלעולם בחי' המלכות הוא בקו האמצעי דז"א מאחוריו לפי שהנה"י
של אמא המתפשטין תוך ז"א הנ"ה הם סתומים ויסוד שלה המתפשט תוך קו אמצעי דז"א כנודע
הוא לבדו פתוח ומשם מתגלין האורות תוך ז"א לכן אין המלכות עומדת אלא נגד סיום היסוד
דאמא שהוא בקו האמצעי ובכל קו האמצעי של ז"א יש אל המלכות שורש שם .וזהו הענין
האשה עולה עמו ואינה יורדת עמו כפי השתנות הזמנים מקומותיה משתנים בקו אמצעי ולעולם
נשארין שרשים קיימין שם כנודע כי כל דבר שבקדושה אינו נעקר שרשו משם .ובזה אל תתמה
בכמה בחי' שנמצאו אל המלכות כי הנה תחלה היתה מקומה בעטרה שתחת היסוד ושם היא
רמוזה המלכות ואח"כ נגדלה ונעקרה משם ועלתה על הת"ת שבו כמו בתפלת השחר ואח"כ
נתקנית לגמרי וחוזרת עמו פב"פ ולא מפני זה נעקרה שרשים הראשונים ושם נשארין קיימין
לעולם אשר זהו הענין האשה עולה עמו ואינה יורדת עמו כי בכל גידול של הז"א גם היא היתה
נגדלת עמו ונשארין שרשיה קיימין בו ,עכ"ל
ע"כ בענין עולה עמו ולא יורדת ,ועי' שבירה ח' ,שכותב שמלכות עיגולים ולכן אין בז"א אלא
רק ט' ספירות ,ועי' ע"ח שער א' פרק ה' וז"ל כי בחי' המלכות שבכל פרצוף ופרצוף מאלו הה'
פרצופים הוא באופן זה ,כי מלכות אשר בפרצוף זכר כגון אבא וז"א הנה המלכות שבו הוא בחי'
עטרה שעל הצדיק הנקרא יסוד ,בסוד )&( ברכות לראש צדיק וכו' ואם הוא מלכות בפרצוף
נוקבא ,כגון אימא ונוקבא דז"א הנה המלכות שבה הוא ג"כ בחי' עטרת היסוד שבה
ועי' עוד שער כז פרק א' שז"א אין בו רק ט"ס
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íéøùòå ,úéøéùò ìù ãçà àåä éë ,'àì øæåç àåä øùòù áåùçú ìà ë"â øôñîáå
ììëá åðéà ãçàù áåùçú àìù ïëå ,íéãçàä ìë ììë àåäå ,íéôìàå úåàîá ïëå ,íéðù
àìå øîà ïëìå ,åãåñéå øôñî ìë ùøù àåä éë ,744øôñîä éìòá åáùçù åîë øôñîä
,úåéøéùòä úåãçà ìéçúî íùîù ô"òà øùòå ìéàåä ,äøùò úçà àìå øîàå ,òùú
úåãçàä ìéçúî íùîù ô"òà ,äøùò úçàä ë"â áåùçú àì ,íäîò áùçð ë"ôòà
.íäîò áåùçú î"î ,íéøùòä
åéäéå íùâä úåììë íâå äùøù àéäù úàùåðä äãå÷ðä áåùçú ìàù ,745íéôåâáå
àìå øîà ïëìå ,úåììë íùâäå ,äùøù äãå÷ðä éë ,íäéðù áåùçú àìù åà ,äøùò úçà
úåøéôñá àåä ïëå ,ïúìéçúá ïôåñ õåòð ( )משנה זïî÷ì ù"îë ,ãçà íä íäéðù éë ,'åë
.ì"ðë
ïéá ñ"òä ììëá àåä î"î ùøù àåäù ô"òà øúëäù ïàëá ùøôúðù äî ø÷éòå
,ñ"îå à"ã÷ íùøùù à"åàá ä"ëå ,ñ"òä éåìâ íùù 746äàîéúñ àçåîá ïéáå àîåø÷á
.747ñ"ò ïä ïîöò à"åàá ïëå ,ììëá à"à àåäù úåììë ìù øúëù
íëçå äîëçá ïáä ,748ïäá ïéììëð êàéä ñ"òä ìë ùøôî àåä - 'åë äîëçá ïáä
éë 'åë ïáä øîà ïëì ,êôéäì ïëå äðéá 'éôñ íù ïéà äîëçáù øîàú àìù ùåøéô ,äðéáá
ë"òå ,äîëç àåäù 'é àåä äðéá ìù é"ä éåìî ïëå ,äðéá 'ä äùòðù 'ã 'å àåä ã"åéä éåìî
,ã"åá àîéà úììëðå íùä ìù ã"åé àåä à"åà ,äðåáúå àáñ ìàøùéå à"åà íéðùì íé÷ìçð
ïàëå ã"åé àåäù 'ä éåìîá ñ"ùé ììëðå íù ìù 'ä ïä äðåáúå ñ"ùéå ,äîëçá ïáä ïàëå
.ñ"îå à"ã÷á ïëå ,749ïéùøôúî àìã ïéòø (÷' )זהר ויקרא ד ע"אð ïëìå ,äðéáá íëç
äðéçáä øåñà ïäáù ,ïäá ïä êàéä úåðåùàøä úåøéôñ 'â ùøéô ïàë ãò
óåñ èå÷éì 'éò) íäá ïåçá øîàå ,á"åçáù úåðåøçà ñ"æ ùøôì ìéçúî åéùëòå ,äøé÷çäå
,úåøéôñ 'æä íéàöåé êàéä ,íäá ïåçáú äîëç ïä íäéðùù à"åàá 'éô ('â 'éñ  כב ע"דøôñä
,äðéá ïä íäéðùù ,äðåáúå ñ"ùé ïäù ïäî øå÷çå ,úåëìîå ÷"å ïäù ã"å ïä ã"åéä éåìî éë
,äîöò äá àìå ,àìàùì àîéé÷ã (750 )הק' א ע"אøäæá ù"îë äøé÷çä {á"ò ç} øúåî ïäáù
,ïäî øîà ïëìå ,äðîî íéàöåéä ñ"æä ìà 'åëå 751íéðåùàø íéîéì àð ìàù éë ()דברים ד לב
'äáå ,éåìîá 752íä ã"åéá ïëì ,àá÷åðá íéåìâ ø÷éò íìåòìù 'å ìò 'ã àåäù 'äî ïéàöåé ïäå
.'åì 'ã íéã÷ä '÷åðá ïàëå ,'åä íéã÷ä øëæá àåä íùù 'ãì 'å íéã÷ä ã"åéáå ,úéùøù úåàá
.' אלא רק מתחיל מב, שא' אינו מספר, עי' יהל אור ח"א ו' ע"ד744
. ועכ"ז יש י' ולא ט' ולא י"א, וא' שורש כולם, עי' לעיל ד' ע"ב שיש ג' עומקים וו"ק745
 והוא הכתוב ששם גלוי הע"ס, גם בקרומא וגם במו"ס יש ע"ס ובכל א' יש כתר746
 וכן באו"א יש י"ס והראשון הוא כתר747
 חכמה ובינה748
 עי' ביאורים מול"מ פרק ד' אות כא שזה רק בז"ת דאו"א שנקרא לפעמים ישסו"ת וגם749
.*ועי' בהגר"א בסד"צ & יד ע"א.נקרא או"א ולכן אפשר בשניהם לא מתפרשים
 שאו, בראשית רבי אלעזר פתח )ישעיה מ כו( שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, וז"ל750
 ותמן תנדעון דהאי, פתח עינים, ומאן איהו, לאתר דכל עיינין תליאן ליה,מרום עיניכם לאן אתר
 ההוא דאקרי מקצה השמים לעילא, מ"י, ומאן איהו, ברא אלה, דקיימא לשאלה,סתים עתיקא
 דהא, ואיהו בארח סתים ולא אתגליא אקרי מ"י,דכלא קיימא ברשותיה ועל דקיימא לשאלה
 דהיינו אינו, עכ"ל, ]דהיינו הגלגלתא לעיל[ והאי קצה השמים אקרי מ"י,לעילא לית תמן שאלה
, ועי' בהגר"א בתז"ח יט ע"ג ד"ה ודא עביד,' ועי' עוד ע"ח עגו"י פרק ה,מוכר אבל נראה ונסתר
 שבינה עצמה לא, וכן שם כז ע"א ד"ה דאיהו בינה,שחכמה סתום ובינה בגרון יש לה גילוי
.קיימא לשאילה אלא רק בהתפשטותה
 כי שאל נא לימים ראשונים אמר שהם מחסד ואילך אבל, עי' ע"ח שער א"ק פרק ה' וז"ל751
. עכ"ל,למעלה משם אין שאלה בג"ר
. זו"ן752
61

מאיר היצירה
,( )פע"ח קר"ש פכ"חòåãéë úåëìîä àåä øáã - åéøåá ìò øáã ãîòä ,ìéæàå ùøôîå
 ע"ח מיעוט, )ת"ז כד ע"בäøéöéá ïð÷î àåäå ,òåãéë øöåé àø÷ðù ÷"å àåä øöåé 753áùåäå
àåäù åéøåá ìò øîàå ,'å â"ò 'ã íùù äðéáá íéåìéâä ø÷éò éë øöåéì øáã íéã÷äå ,('הירח ג
åùøù ÷"å éë ,åùøù éôë 'à ìë ,'ã ìò 'å ,úåëìî àåäù åðåëî ìò øîàå ,'å ìò 'ã ,÷"å
.äðéáá äùøù úåëìîå ,äîëçá
ìòå ,ì"ðë íììëá àåä î"î øôñîä ùøù àåäù ô"òà ,'àä ìò øîà 754øôñîáå
äéäé íé÷ìç 'á ìò í÷ìçú íàå ,755äùù ïøôñî â"áà éë ,ïéììëðù 'åëå ïáä øîà 'âå 'á
,äðéáá íëçå åäæå 'á åéäé 'â ìò í÷ìçú íàå ,756äîëçá ïáä øîà äæ ìòå ,'â ÷ìç ìë
ïéììëðù å"ã ïäù ,íéøúåðä äùùå 757'ãä ïäù íéøôñî 'æ øàù é"ò 'åë ïåçá øîàå
,'å äéäé 'âá ìåôëú íàå ,'ã äéäé åîöòá åúåà ìåôëú íàù ,'áá åðééä ïåçá øîàå ,758íäá
àöåé ïëìå ,'å äéäé 'áá ë"â åúåà øáçú íàå 'ã äéäé 'à ìà åúåà øáçú íàù 'âá øå÷çå
ïëìå ,760øöåéì øáã íéã÷ä êëìå ,ïäéøçàù úåéúåà 759'åäå 'ãä ì"ðä úåéúåà 'âî
åäæå 'ã ë"çàå 'å äéäé â"áà óøöú íàå ,øôñîá åîë ñ"å íä ÷"åå úçà àåä 'ã úåøéôñá
øçà ïä íéøàùðä úåéúåà 'åå úåéúåà 'ãá ïéììëð êëìù ,ñ"ò ùøåù äæå ,åðåëî ìò øöåé
'ãå 'å ë"çàå 'ä ë"çàå 'é íä ã"âáà ,øãñë íùä ãåñ åäæå ,åéøåá ìò øáã åäæå ,'ã
 )זהר ח"א קפאíåìë äîøâî äì úéìã 'ã ãåñá àéäù íùáù äðåøçà 'ä ãåñ íä íéøàùðä
ìò å"àå ïä íùá ìáà ,'å ìò 'ã ,'ä úéùòð úåðåùàøä úåéúåà 'å ïî úìá÷î àéäùëå ,(ע"א
øàùä ïéììëð úåðåùàøä 'â ìëáù òåãéë øùòä ,íéøôñîä ìë ïéììëð â"áàáå ,761'ã
'àä òáåøîá ïëå ,ì"ðë òáøàìå øùòì ïé÷ìçð øùòä éë ãöéë ,úåîà 'â '÷ð ïëìù ,ì"ðë
ïëì åàåìîå íùä úåéúåà 'ã ã"é ïä íôøèöäá ïëå ,'ã àåä 'áä òáåøîáå ,ã"åé ïä 762'âäå
.763í"éãéá ïéììëð á"åç
'á ïôåà
øùò ìò äøåî øôñîù òåãé - 'åë òùú àìå øùò äî éìá úåøéôñ øùò
ïëå ,765úåøéùòä ìù ãçà àåä éøéùòä éë òùúá íééñî øôñîä äøåàëìå ,764úåøéôñ
øîàú ë"àå ,'åëå óìàå äàîá ïëå íéãçàä ìù åôåñ àåä ë"ôòà ,íìåòìå óìàå äàî
,íéøùò ìù íéãçà ìù äìçúä àåäù øçà íììëá ë"â àåä {â"ò ç} äøùò úçàäù
ììë ìù åôåñî à÷åã éë ,äøùò úçà àìå øîà ïåùàø ìù åôåñ àåä äìçúäù åðøîàå
àåä ïëå ,åøéáçì ãçà èøôî àì ìáà ,úåàîì úåéãçàî éðù ììë ìù äìçúäì ïåùàø
 במשנה כתוב והשיב753
' דהיינו במשנה ג754
 אב"ג הם ג"ר והם כוללים הו"ק שזה שש755
.' כלומר אם תתיחס רק ל'ב"ג' גם יש ו756
' הד' הוא הנוק757
 וזה הו"ק758
?##*' והז759
. כלומר נוק' לפני הז"א. במשנה והעמדה דבר על בוריו והשב יוצר על מכונו760
' כלומר הו' קודם לה' שעיקרה ד761
.' א' כפול א' ועוד ג' כפול ג' שוה י762
. דא"א763
. וכן עי' עוד יהל אור ח"א ו ע"ד, עי' פרד"ס שער א' פרק א' שספירות היא מלשון מספר764
 עי' לקמן ט ע"ב עומק רע שבמספר העשריות היא ראש לעשיריות ושהם נפרדים אע"פ765
.שהיא בכלל אחדים
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ìáà ,åøéáçì ãçà óåöøôî ïëå ,åøéáç ìù øúë àåä ãçà íìåò ìù úåëìîù ,úåøéôñá
íìåò øù÷ì àåä úåììëá éë íòèäå ,ïë åðéà åøéáçì äøéôñ ìë ìù úåéèøô ñ"òá
äøéôñ ë"àùî ,ïë íìåòî åéä éë ,øåù÷ ö"àù ãçà óåöøô ìù ë"àùî ,åøéáçì óåöøôå
.766ïå÷éúä øçàì àìà ïðéàù åøéáçá
øáã ìë ìù 767á"åçå ,äæá äæ íéøåù÷ ñ"òä ìëù êìåäå ùøôî - 'åë äîëçá ïáä
) øîàð åéìòù 768éìåéä ïåùàøä øîåç àåäתהלים קלט( ìë íìåâ àåä ã"åéä ïëå ,'åë éîìâ
é"øéö '÷ð ïëìù äðåùàøä äøåö 769'äå ,çëá åá úåéúåàä ìëå ,úåéúåàä ìëá àåäå ,øáã
)ת"ז קנא ע"א() ,בראשית ב ז( ) ,íìåòì øåîâ øù÷á äæá äæ íéøåù÷ ïäå ,'åë øöééåאד"ז רצ
ע"ב( ,771äøåö àìá øîåç íìåòì äéä àìù òåãéë ,'åë 770àìå ïé÷ôð àãçëå ïééøù àãçë
ïéàá ë"çàå 'åëå ïáä ù"æå ,øîåçá äøåöä çë ïëå ,äøåöá øîåçä çëå ,øîåç àìá äøåöå
íäî úøáåòî äðåùàøä äøåöä äúéäå çëá ïäá äéäù íéðåéìòä úåãåñé 'â øîåç íäéìò
äìâðá øúåé ïäå ,ïää úåãåñé úåøåö 'â ïéàá ë"çàå ,ú"âç úåáà 'â íäå ,ïåùàøä øîåçäî
.773äéìéã àîìùã àëìî 772äðéáî íéàéáð ,äðéáì é"äð ïéñçééî ïëìå ,é"äð ïäå

 766עי' ע"ח תיקון פרק ה' שאז היה התלבשות רק בתיקון ,ולא לפני כן ,ולכן כשמדברים על
הפרטים כלומר על מלכות חנן בן עכבור ,היה לו י"ס שלימות ,ולזה לא צריך לקשר בין זה לזה,
אלא רק בתיקון.
 767דהיינו או"א עלאין
 768עי' פת"ש צמצום יב בבית נתיבות וז"ל ולכן לא שייך ליחס שם שום ענין גוון כלל ,ולכן
הזכיר כאן ד׳ גוונים אלו ,ואמר אח"כ ולא גוון כלל ,הוא נגד קוצו של יו"ד שהוא כלל כל הד׳
אותיות בחי' כתר של הפרצוף ,ונגד חומר היולי שהוא שורש כל הד׳ יסודות ,וגם זה לא שייך שם
במקום העליון הזה .ועי' בגר"א בתיקו"ז קמ"ה ע"ד ד"ה מאן דרשים וז"ל ,כתר לית ביה גוון כלל
דוגמת חומר הראשון ,וגם מוזכר הד' פרטים וחומר קדמון.
עי' פת"ש עקודים כג שבעקודים התחיל גילוי כלי ,לבוא הדבר לידי גבול ומדה בכלל ,בסוד
חומר היולי שכולל בו כל שרשי הגבולים ומדות כל הפעולות המאירים למטה
פת"ש עקודים יח  -בדרכי החכמה ,כי כאן בעקודים הוא הממוצע בין בחינת בלתי בעל
תכלית לבעל גבול ותכלית ,והמשל בזה ,כמו חומר ההיולי אשר כולל בתוכו כל הצורות ,ואין אנו
יכולים לעמוד עליו ולהבדיל בין צורה לצורה ,כיון שלא באו לידי ציור גמור ,והוא כמו פורח
באויר ,שאם באנו להעמיק בהשגתו בצורה אחת ,אין אנו יכולים ליתן לה ציור וגבול ,כיון שכל
הצורות ביחד
עיקר מציאותו מהאב אלא שע"י האמא נעשה כל ציורו ותוארו כי מה שיוצא מחכמה הוא רק
כגולם ללא צורה והכל בו רק בכח ונעשה הציור והצורה רק באימא )ביאורים ח"א סב ע"ג( ,והוא
הבלי דגרמי )שם סה ע"ד(.
 769ישסו"ת.
] 770המשך הציטוט [:אפסיק דא מן דא לעלמין.
קשה איך יתכן שאו"א וישסו"ת כחדא שריין*
 771נ"ב עי' רמב"ם ביסודי התורה פ"ד סימן ז' ושם פ"ב סימן ג' )לש"ו(
וז"ל )פ"ד( ,לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם אלא לב האדם הוא
שמחלק גוף הנמצא בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה ויודע שיש שם גופים שגולמם
מחובר מארבעת היסודות וגופים שגולמם פשוט ואינו מחובר רק מגולם אחד והצורות שאין
להם גולם אינן נראין לעין אלא בעין הלב הן ידועין כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין:
וז"ל )פ"ב( כל מה שברא הקב"ה בעולמו נחלק לשלשה חלקים מהן ברואים שהן מחוברים
מגולם וצורה והם הווים ונפסדים תמיד כמו גופות האדם והבהמה והצמחים והמתכות ומהן
ברואים שהן מחוברים מגולם וצורה אבל אינן משתנין מגוף לגוף ומצורה לצורה כמו הראשונים
אלא צורתן קבועה לעולם בגולמם ואינן משתנין כמו אלו והם הגלגלים והכוכבים שבהן ואין
גולמם כשאר גולמים ולא צורתם כשאר צורות ומהן ברואים צורה בלא גולם כלל והם המלאכים
שהמלאכים אינם גוף וגויה אלא צורות נפרדות זו מזו:
 772תיקו"ז נה ע"א
 773עי' ז"ח פ"ה ע"ב וז"ל ,מלך שהשלום שלו ,תנינן מאן מלך שהשלום שלו צדיק ,עכ"ל.
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øå÷çúù ì"øå ,775úåøåöä ìò íäá ïåçáå ,774íéøîåçä ìò - íäî øå÷ç ù"æå
çëá ïáäù åîë ,úåãåñéä ìù úåøåöå øîåç ïäá çëùúå äðåùàø äøåöå øîåçá ïéçáúå
.íàå áàá
íìåòìù ,ãçéá øôòä ãåñé àåäù éòéáøä ãåñéä ìù äøåöäå øîåçä àá ë"çàå
íéãå÷òá ïëå ,àøåëãä 'éçá íìùðù øçà äðåøçàá äàáå ,ãçéá 'éçá ìë äàá '÷åðä
ãåñé - øáã ãîòäå ù"æå .íìåòå íìåò ìëá ä"ëå ,776íéãå÷ð ë"çàå äô íèç ïæåà úåøåà
.úéðáð äðîîù àøåëã íìùðù øçà ,åéøåá ìò ,øáã '÷ðù 777ïåøçàä
àø÷ðä àåäå ,øúëä àåäå ,778íúåà íéìùîä àåäù äáëøää çë àá ë"çàå
ù"æå .éøîåç åðéàå íìåëá èùôúîä éîéðô çë àåä éë ãàî úåøéôñä êøòî äåáâå ,779ïéà
íéìúùàã ãò äìâð ÷"ò ïéàù ,øúë ìù 780ïåëî ,úåëìîä àåäå - åðåëî ìò øöåé áùäå
.781ð"åæ
çë øçàù ùìù úåùôð ïäå ,éç ìë éðéòî ãàî ïéîìòð ïäù ,782à"ìãøã ø"â äéìòå
ïäù ,íéðåàâä åøîàù (úåãî) â"é ïä ïäîòù úôñåúá ïéàá ïäå ,783ï"øð {ã"ò ç} äáëøää
à"æáù 784ñ"òå ,òãééúà àìã àùéø àåä úåøéôñä ììëáù ,øúëä éáâ ìòù úåçöçö 'â
ïéá úåèùôúî ïäå ,ïéçåî 'âá ïéèùôúîù úôñåúá åì ïä íéðåùàøä íéôåöøô 'â àåä
,øîåçî ãøôð åðéà ,øîåçá ÷åáã 785íöò ïäù ñ"òä ïåáùçá ïðéàå ï"øðì ,à"æá ïéá à"àá
çë ë"â áåùçú àì åà ,úçàì ë"â ùôðä ììë áåùçú àìù 'åë àìå øùò äìòîì ù"æå
'åë ïáä øîà ,úåùôðä 'â øàù åîë éîéðô çë ë"â àåä äøåàëìù äáëøää çë ïåùàøä
ä"î íùî úôñåúá ïäù åìàá ë"àùî ,ïåùàøä çë íìåë çëá àöîúå 'åë íäá ïåçá
.(' ג ע"בà äðùî) ì"ðë á"ëå øùòå â"é ïäù ùãçä
786

÷îåò ,óåñ íäì ïéàù øùò ïúãî äîéìá úåøéôñ øùò (ä"î à"ô)
÷îåò ,úçú ÷îåòå íåø ÷îåò ,òø ÷îåòå áåè ÷îåò ,úéøçà ÷îåòå úéùàø
ìùåî ïîàð êìî ìà ãéçé ïåãà ,íåøã ÷îåòå ïåôö ÷îåò ,áøòî ÷îåòå çøæî
.ãò éãò ãò åùã÷ ïåòîî ,ïìåëá

 חג"ת774
. נה"י775
 וע' דע"ה ח"א כב ע"ב.' וכן הוא בנקודים א,' משמע שעקודים ונקודות עומדים כזכר ונוק776
 וכמ"ש בפע"ח שער השבת )פרק כא( וכן בשער, שהוא מקבל ועולה לפעמים בהעקודים,אצילות
(הכוונות )דף עד ע"ב
 כלומר עפר777
 והוא עצם המתקלא778
. עכ"ל, כפום דרגא דיליה דאתקרי יש מאין ודא חכמה עלאה, עי' זהר פנחס רנז ע"ב וז"ל779
 עי' ת"א שמות טו יז שזה לשון של מקום780
 תז"ח טו ע"ד עלת העלת לא נחית עליה עד דאתתקן בנוקבא781
 כלומר על הא"א782
. דהיינו אחר השלמת א"א אז בא ג' נפשות שהם מקבילים לנר"נ783
' נדצ"ל 'ובע"ס784
 כלומר צורה785
 וכל, שכל י"ס דאצילות נקרא י' עמקים מסטריה, המו"ס הוא נקרא עמיקתא ומסתרתא786
עומ"ק הוא בסוד גבור"ה שהוא בסוד הרשימו וצמצום סילוק כח הבלתי בעל תכלית ולכן נקרא
( שנעשו ע"י קו המדה בגבול )פת"ש נתיב אבי"ע ט,י"ס מדותיו של הקב"ה
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åéùëò ,ñ"ò ìëî ïéìåìë á"åçù 'éô ïàë ãòù éôì - 'åë äîéìá úåøéôñ øùò
.787ïìåëî ïéìåìë ñ"ò ìëù ùøôî
) øäæá ù"îë - ïúãîבראשית טו ע"א,àúçùî ãéãî àúåðéãø÷ã àðéöåáã (788
) äðåùàø äðùîá ì"ðë 789äá åàøáð íìåëùב ע"ד(úåøéôñä ìë êëéôì äãîä å÷ àéäå ,
.úåãî åàø÷ð
åîë ,óåñ ïéà ãò øùòî øùòå øùòî ìåìë ãçà ìëù 'éô - óåñ íäì ïéàù øùò
óåñ ïéàù éôì äæ ìëå ,óåñ ïéà ãò éåìîä éåìîå éåìîá ïéàìîúî ïäù äøåú ìù úåéúåàä
íéøåöéäå íéàøáðä ìëá 791íä êëå ,790åäéìà ù"îë ãç ïåðéàå àåäã íäá ãçééúî
å÷ìçúé íééîùâá åìéôàù äàøúå ,åùã÷ íù é"ò íìåëá èéìù àåäù éôì ,íéùòðäå
úìåëé ïéàå ,ø÷ç ïéà úåãå÷ðì íéå÷äå ,ø÷ç ïéà íéå÷ì íéçèùäå ,ø÷ç ïéà íéçèùì
ïéà ë"ôòà ,øùòä àåä øôñîä úéìëúù ,øôñîá ïëå ,íøôñîì úéìëú íåùì íãàá
øæåçå ,ãçà äùòð äàîäå ,äàî ïäå ,øùòì ãåò å÷ìçúé øùòäù ,øôñîì úéìëúå ø÷ç
,úéìëú ïéà ãò ïëå ,øùòì ÷ìçúîå øæåçå ,ãçà äùòð óìàäå ,óìà ïäå ,øùòì ÷ìçúîå
.793íöòá àåä åùã÷ íùÅ ñ"òá ìáà ,792äø÷îá àåä ìëäìå

 787כלומר בכל א' וא' יש עומק ראשית ועומק אחרית וכו' ,או מזה שכתוב שאין להם סוף
 788בריש הורמנותא דמלכא גליף גליפו בטהירו עילאה בוצינא דקרדינותא נפיק גו סתים
דסתימו מרזא דא"ס קוטרא בגולמא נעיץ בעיזקתא ,לא חיוור ולא אוכם ולא סומק ולא ירוק
ולא גוון כלל ,כד מדיד משיחא עביד גוונין לאנהרא בגו בוצינא נפיק נביעו דמינה אצטבעו גוונין
לתתא סתים גו סתימין מרזא דא"ס ,בקע ולא בקע אוירא דיליה לא אתידע כלל עד דמגו דחיקו
דבקיעותיה נהיר נקודה חדא סתימא עילאה בתר ההוא נקודה לא אתיידע כלל ובגין כך אקרי
ראשית מאמר קדמאה ,ע"כ.
 789בבוצד"ק ,ועי' בהגר"א בסד"צ שהוא נוק' דאוירא*.
 790נ"ל שכוונתו להק' תיקו"ז יט ע"א וז"ל ,פתח אליהו ואמר רבון עלמין דאנת הוא חד ולא
בחושבן אנת הוא עלאה על כל עלאין סתימא על כל סתימין לית מחשבה תפיסא בך כלל אנת
הוא דאפיקת עשר תקונין וקרינן לון עשר ספירן לאנהגא בהון עלמין סתימין דלא אתגליין
ועלמין דאתגליין ובהון אתכסיאת מבני נשא ואנת הוא דקשיר לון ומייחד לון ובגין דאנת מלגאו
כל מאן דאפריש חד מן חבריה מאלין עשר אתחשיב ליה כאלו אפריש בך.
 791דהיינו האין סופיות ,והוא הספירות שמתייחד בהם*
 792עי' יהל אור ח"א ו' ע"ד וז"ל ,והענין שנקרא ספירות ע"ש המספר ,לא ע"ש הדברים
הנספרים כי ע"ס הן במחשבה לבד שלכן נק' עשר חכמות ,ונק' בלי מה ,ואין דבר בעולם שיהיה
במחשבה לבד רק המספר שאין ניכר בדברים עצמן ,וידוע שדבר א' אינו נופל במספר שלכן א'
אינו מספר ומתחיל מב' ,וא' הוא כלל המספר )ע' לעיל הערה  ,(188וכשיהיו שני דברים ,מונין ג"כ
א' וכו' ,הספירות הוא לשון מספר וכוון אותם בלשון מספר כי כל דבר שבעולם מובדל א'
מחבירו בגבול ותכלית ,אך המספר אין הבדל ניכר אלא במחשבה כן הם )דהיינו הספירות( בעלי
תכלית בשכל ובמחשבה ,אבל לא בגבול ותכלית ,ועוד שכל דבר שבעולם יש לו גבול ותכלית,
אבל המספר אין לו קץ ותכלית לעולם ,נמצא המספר אין הבדל ניכר אלא במחשבה ,שלזה קרא
א' ולזה קרא ב' המהות נבדל א' מחבירו דהיינו אותו דבר הנספר נבדל אחד מחבירו וז"ש עשר
ספירות בלי מה פי' הם עשר מספרים אבל הם בלי מהות ,כי המהות נבדל א' מחבירו אבל הם
אינם נבדלים בעצם אלא הם מספרים בלבד שהבדלתן במחשבה ובשכל וכו' ,ספירות ע"ש
שהמספר וכו' רק במחשבה ,כי אף אם תספור אנשים וכו' כשיתפרדו אינו ניכר מי הוא א' ומי
הוא ב' כי הוא אינו דבוק בעצם וכו' ,וא"כ כשיתפרדו איה המספר כי איננו ,עכ"ל.
 793שכאן שורש כל בחי' עשר ,ולכן העשר שבו היא בעצם.
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,íééîùâá åðîî úåçô øáã ìë ïéàå ,794íé÷çø äùìù åì ùéù øáã àåä ÷îåò
øàáúéù åîë øáã ìë úåîàÄ ïäù ,ù"îà úåéúåà 'â ïäå íé÷çø äùìù íäì ùé íééðçåøáå
'âäå ,úåâåæä úìçúä 'áäå ,ùøùä 'àäù ,øôñî ìë úìçúä ïäù â"áà øôñîá ïäå ,ïî÷ì
å"äé ïäå ,'à äðùîá ì"ðë 'åë 795àøá ïäáù ã"áç ïä úåøéôñáå ,íéãøôðä úìçúä
ìù á"ò 'â íäîå ,ïéàåìî 'â íù ìù á"ò {à"ò è} 'â òåãéë 796á"ò íù àåä 'à ìëáå ,íùáù
åéùëòå ,798ñ"à ÷îåòä ìù íé÷çøä 'â ìëìù øîàå ,÷îåò 'îéâ å"éø ïäù 797èéå àáéå òñéå
,íéìá÷îä éôì åðééä ïúãî øéëæäù ô"òàå ,ñ"à íìåëáù ñ"òä ìë ìù íé÷îåòä ùøôî
.799ø"ãç àìå òéãé íù àìå ïååâ ïéàå å"ç äãî ïéà íöòá ìáà
) ä"ùîë ,úéùàø àéäù äîëç àåä - úéùàø ÷îåòתהלים קיא י( ,äîëç úéùàø
äìòîìù äðåúçú äðéçá àåäå ,ñ"òä ùøåù ÷ø åðéà ïéðîî àåäù ô"òà ,ïåéìò øúëù éôì

 794רחקים כלומר מימדים .ועי' פת"ש )בית נתיבות אח"ף ב'( וז"ל ,וסוד שם הוי"ה מורה על
כלל הנמצא ,שכל דבר יש בו נקודה וקו ושטח 794ומעוקב ,והוא סוד ד׳ אותיות השם ,הי׳ הוא
נקודה ,והו׳ הוא קו ,ושטח הוא ה׳ שכולל ג׳ קווין כצורת ה' ,ומעוקב השטח בג' צדדים הוא ה׳
השני ,כמ"ש רבינו הגדול הגר"א מווילנא זללה"ה בביאורו לתיקונים )קכ"א ע"ג( ושורש כל
הנמצאים למעלה ,ולכן כולם תלוים בשם הוי"ה ,וע"ז נאמר) ,נחמיה ט ו( ואתה מחיה את כולם,
והבן ,עכ"ל.
] 795המשך הציטוט [:ברא את עולמו בשלשה ספרים בספר וספר וספור
 796עי' לעיל הערה .33
 797עי' תיקו"ז צח ע"ב ,ועי' ע"ח שער דרושי הצלם א' שיש ג' פעמים ע"ב שהם היק"ו שבשם,
וכולם נכללים בגבורה שהיא לצורך הנוק'.
 798כלומר שכל הג' הם אין סופי*
 799דהיינו שכל בחי' הספירות היא מצדנו עי' לעיל הערה  ,792מיהל אור ח"א ו ע"ד ,ועי'
נפה"ח שער ג' החילוק בין מצדו למצדנו ,ועי' פת"ש צמצום י"א שמביא ראיה לזה מדברי
התיקו"ז )ד' ע"א( דלא אשתני קוב"ה בכל אתר ,וז"ל ,שבכל מקום שמתלבש ,אף שאינו מאיר שם
אלא לפי ערכם ,מ"מ אינו אלא מה שניתן לנו רשות להשיג ולראות ,עכ"ל] .וז"ל התיקו"ז
בשלימות :עשר ספירות דאצילות מלכא בהון איהו וגרמיהון חד בהון אינון וחייוי חד בהון מה
דלאו הכי בעשר ספירות דבריאה דלאו אינון וחייהון חד לאו אינון וגרמיהון חד ועלת על כלא
הוא נהיר בעשר ספירות דאצילות ובעשר ספירות דבריאה ונהיר בעשר כתות דמלאכיא ובעשר
גלגלי דרקיע ולא אשתני בכל אתר[
ועי' דברינו בע"ח וז"ל ,עי' מבו"ש א ע"ב שההשוואה א' המוזכרת כאן שייכת לאור מקיף )וכן
בפת"ש צמצום ח'( ,וקשה ,למה זה שייך בפרט לאור מקיף ,ועוד עי' פת"ש צמצום ו' ,שזהו הבחי'
של ממלא כל עלמין )זהר ח"ג רכה ע"א( וכן הבחינה דלית אתר פנוי מיניה )תיקו"ז קה ע"ב(,
והוא הבחינה שביאר בנפה"ח שער ג' פרק ד' ,שהוא בחינת מקומו של עולם ,וכאן הוא הגילוי
הידוע של מצדו ית' )לאפוקי הגילוי שהוא מצדנו( ,שמצדו כל הספירות קרובים בהשואה א' אל
הא"ס וכתר לא יותר קרוב מחכמה.
והנה יעויין בלש"ו חלק הביאורים ח"א ח ע"ב ,שמביא מבו"ש ג ע"ב ושעה"ק דף י ע"ד וז"ל,
כי המקום הוא יותר זך וגדול ומעולה מן העולם עצמו ,עכ"ל ,ומבאר טעם הדבר ,שהמקום הוא
נושא וסובל הכל ,והוא מאור הרשימו ,ועוד עי' כללים ח"א כו ע"ב שגדלות מקומו של האור
והרשימו הוא בגלל שהרשימו והמקום הם מאור דהתפשטות הראשון של אותו העולם ,אמנם
העולם עצמו בא מהתפשטות השני ,ועי' שם מא ע"ג ,שהתפשטות הראשון הוא מאור א"ס
המתייחד עם המציאות ,דהיינו שנשאר במעלת האין סופיות שלו.
)ועי' בגר"א תז"ח נ ע"א ד"ה בטהירו וז"ל] ,הטהירו הוא[ אור העליון שהוא בסוד הצמצום
ששם מאיר אור א"ס ותוקף האור אשר אין למעלה ממנו נמשל לצהרים שהוא תרגום טהירו
ושם הוא עיקר שורש האור ,ע"כ ,דהיינו שבצמצום רואים הארת הרשימו שהוא מאור הא"ס,
ועי' פת"ש בתחילת ספרו שקורא לקו הנכנס לצמצום כקו הנכנס ברשימו(
ונ"ל מכל זה שהבחינה שקראה הנפה"ח מצדו ית' הוא מצד האור א"ס הממלא החלל קודם
הצמצום ,ולאחר הצמצום זהו אור א"ס המקיף את החלל וכן הרשימו שנשאר בתוך החלל.
ושניהם אינם כלולים באור הפנימי של העולמות ,שכן אור הפנימי הצטמצם להיכנס בכלי ,דהוא
מהתפשטות השני )ודלא כהרשימו שבא מההתפשטות הראשון( וזהו בחינת מצדנו.
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) ì"ðëז ע"ד() ù"îë ,800øúëá äâùä íåù ïéà ïëå ,åàâìî ïåäì ãçééî àåäå ,חגיגה יג
ע"א) ìéòì øîà êëù ,'åë êîî àìôåîá (801משנה ד'( äðéçá óà øúëá ìáà ,íäá ïåçá

äëøò ùåðà òãé àì 'åë ïéàî äîëçäå (áé çë áåéà) áåúëù óà äîëçá ìáà ,øåñà
ã"åéä ïëå ,ìëùá äúåàéöî úâùåîù 802ùé '÷ð ïëìù ì"ðë øúåî äðéçáä î"î ,'åë áéúð
íùøù àéä äãå÷ðäå ,äãå÷ð äì íã÷ íà éúìá úåà ïéàù ,úåéúåàä ìëì úéùàø àåä
) ù"îë ,803íúåéçåת"ז ט ע"א,805òåãéë äîëçî ïéãå÷ðäå ,úåéúåàì ïéçåø ïåðéà ïéãå÷ðã (804
) øîà êëìå äéç '÷ð àéäåיחזקאל א כ(ïëå ,807úåéúåà ïåðéàã íéðôåàá äéçä çåø éë 806
,809íéî éìá øáã úåéäì à"àù ,úåãìåú ìëì íãå÷ ïäå ,808øáã ìëì åîã÷ íéîä íìåòá
.(#) ïî÷ì øàáàå ,íéîî àåä ïúìçúä ìùáì íãà éãéá åøîâù øáã 'éôà
.810íùøù àåä éë øôñî åðéà ó"ìàä éë 'á àåä øôñîáå
úéøçà úáù àéä ïëå ,811øáã ìë úéøçà àéäù äðéáä àéä - úéøçà ÷îåòå
øîâäì ïôåñå íéî àåä ïúìçúù ,øîâäì øáã ìë úéøçà àéäå ,812òåáùä ìù íéîéä
) ù"îë ,ùîùá øáã ìë ìù ïìåãéâ ïëå ,ùàáדברים לג יד( àåäù ,ùîù úåàåáú ãâîîå
 800עי' בהגר"א בסד"צ א ע"א ד"ה ספרא וז"ל ,ידוע כל הספירות נקראין ע"ש חכמה ,כמ"ש
בתז"ח דף עג ע"א )ב ע"ב( אדם הגדול חכמה ועשר חכמות אתקריאו ע"ס מסטריה וכמ"ש
)תהלים קד כד( כלם בחכמה עשית ,וכמ"ש בס"י )פ"א מ"א( בל"ב נתיבות פליאות חכמה חקק
כו' ,עכ"ל .ועי' שם הערה שלנו ,וז"ל ,עי' בהגר"א בס"י פ"א מ"ב אופן ב' דף ו' ע"א ,שמביא את
דברי התז"ח ,וכותב ע"ז כי כל האצילות ע"ש יו"ד חכמה כידוע ומחכמה נאצלו ,כמ"ש כולם
בחכמה עשית ,והן יו"ד נקודין דנפקין מחכמה והם ע"ס.
והנה עי' בתיקו"ז סח ע"ב שהי' מאמרות הן עשר ספירות שכלולים בחכמה וכו' ,ועי' שם
בביאור הגר"א )סח ע"ד ד"ה כליל עשר ספירן( .מבאר הלש"ו )כללים ח"א מט ע"א( שכל הי"ס לא
נתגלו אלא על ידי מדת החכמה ,שכן מצד מידת הכתר לא היו יכולים הספירות להתחלק לעשרה
מרוב אחדותו .ועל אף שהי' מאמרות כוללים גם את ספירת הכתר ,אבל הכתר אינו יכול להיות
ניכר אלא אחרי שנגלה החכמה .באמת יעויין בהגר"א בתז"ח ב ע"א ,דכתר הוא בכלל הי'
מאמרות.
 801בשם בן סירא
 802עי' זהר פנחס רנז ע"ב וז"ל ,כפום דרגא דיליה דאתקרי יש מאין ודא חכמה עלאה ,עכ"ל.
 803עי' ז"ח דף עא ע"ב וז"ל ,היפה בנשים ,נקודה חדא גו אתוון לית שפירו לכל אתוון בר את
י' ,בנקודה דא מתתקנן כל אתוון ,ואיהי שפירא דכלהו ,ולית את דאזיל בלא נקודה דא ,היא
בכלהו וכלהו בה ,והיא יפה ושפירו דכולא ,דהא מאתר סתימא עילאה קא אתת ,ריש כל דרגין
עילאין ,ובה איהו ריש כל דרגין תתאין דלתתא בג"כ היפה בנשים שפירו דכלא ,עכ"ל.
 804וז"ל וטעמי אינון נשמתין ונקודין רוחין ואתוון נפשין ,עכ"ל.
 805ע"ח טנת"א פ"א במ"ב ,וע"ש דברינו.
 806עי' זהר ח"ב רמ"ב ע"א וז"ל ,רוח החיה באופנים ,רוח החיה רוח קודשא דנשיב ובטש
בכלהו אופנים למהך ,אשתכח דכל מאן דאיהו בדרגא עלאה ,איהו נטיל למאן דנטיל ליה ,עכ"ל.
תרגום:
 807כתוב בע"ח קיצור אבי"ע ז' שאופנים הם נפש ,אבל לא מצאתי שהם נקראים אותיות.
 808עי' רש"י בראשית א א וז"ל ,אם כן תמה על עצמך שהרי המים קדמו שהרי כתיב ורוח
אלהים מרחפת על פני המים ועדיין לא גילה המקרא בסידור הקודמים והמאוחרים כלום בריית
המים מתי היתה הא למדת שקדמו המים לארץ ,עכ"ל )וכן הוא בשמות רבה פט"ו פכ"ב ,וכן
ירושלמי חגיגה רפ"ב(.
 809כלומר הוא היסוד הראשון.
 810עי' יהל אור ח"א ו ע"ד הערה .792
 811עי' בהגר"א בסד"צ יא ע"א ד"ה שביעאה ,שהוא סוד וחד חרוב )סנ' צז ע"א(.
 812עי' רע"מ פנחס רנז ע"א פקודא עשיראה וז"ל פקודא עשיראה ושמרו בני ישראל את
השבת שכינתא אתקריאת שבת ,מסטרא דתלת דרגין דאינון ש ,ג' כתרין ,כתר חכמה ובינה
ואיהי בת רביעאה לון ,שית יומין מחסד עד יסוד ,בהון תעשה מלאכה בגין דבניינא מתחיל
מחסד ,הה"ד עולם חסד יבנה אבל מבינה ולעילא איהי מנוחה וענג ושביתה לכל עובדא ,עכ"ל,
אמנם עי' בהגר"א בסד"צ ו ע"א שמוכח משם שזה דעת ולא בינה ,ועי' דברינו שם.
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äéìàù øáã ìë úéøçà àéäå ,(#) ïî÷ì ù"îë ùîùä ïëå ,ùàî åàøáð íéÄ îÇ ùÈ ,ùàî
úðð÷î àîéàã ,íé÷éãöä úåùôð ïéøåøö íùù ,àñëä ïëå ,á"äåòä àåäù ìëä ïåáåùé
) àéñøåëáת"ז כד ע"ב ,ע"ח מיעוט הירח ג'() ìåãâä ìáåé àéäå ,סד"צ לו ע"ב(ìëä áåùé æàù ,
àåäå ,øáã ìë øåîâìå ìùáì äáñ àåäù ,éîùâä ùà àåä [íìåòá] ïëå ,òåãéë ùøùä ìà
ïëå ,åúåîå åúåéç úáéñ àåä ç"òáä813 ùà ïëå ,åùøùì øáã ìë áåùé åáå ,åãñôä úáéñ
áåúëä øîà ïëå ,814éãåñéä ùôð áåùé åéìàå ,åãñôäå øáã ìë øîâ úáéñ àåä éãåñéä ùà
)קהלת יב ז( ) ,úåðáø÷ä ãåñ àåäå ,815íéäìàä ìà áåùú çåøäåבמדבר כח ב( éùàì éîçì
) ù"îë æ"äåòä àøáð 816äáå ,ïéáîì òåãéåישעיה כו ד( àøáð ,817íéîìåò øåö 'ä ä"éá éë
.ïåáåùé äéãòå 'åë 818'á
{á"ò è} úéìëú àåäù ,'è àåä åòáåøî éë ,819øôñîä úéìëú àåä 'â - øôñîáå
.820ì"ðë øôñîä
'æä ìëá ,821àìåëã àúåðøúåå íùã ,à"à àø÷ð àåä éë ,øúë àåä - áåè ÷îåò
.ììë ïéã íù ïéàù õ÷ ïéà ãò íéîçø àåä íéðå÷éú â"éå 822íéðå÷éú
) ù"îë ,å"ç ììë òø íù ïéàù ô"òà ,úåëìî àåä - òø ÷îåòåמלאכי ג ו( àì 'ä éðà
áé äâéâç) 'îâá åøîà ïëå ,823'åë éðàî ìëå ,'åë úåãøåé äéìâø (ä ä éìùî) î"î ,'åë éúéðù
àîìòã 824íéìòåùì ùàø àéäå ,'åë êøåâîá øåâé àì øîàðù õøàì ïãéøåäå ãåã àá (á"ò
.àãåøôã

 813נדצ"ל בבע"ח.
עי' רע"מ פנחס רכז ע"ב וז"ל ,וכגוונא דעופין פתיחו גדפייהו לקבלא רוחא לפרחא ביה הכי כל
אברים דגופא פתיחן בכמה מקורין בכמה פרקין בכמה ערקין בכמה אדרין דלבא אדרין דמוחא
לקבלא ליה דאי לאו דנשיב בבתין דלבא הוה נורא דלבא אוקיד כל גופא וכמה סולמין ואדרין
דערקין דקנה דלבא דריאה כלהו מתתקנין לגביה כד סליק דבורא על כנפי דריאה אתעביד קול.
בההוא זמנא כי עוף השמים יוליך את הקול קול יי' על המים מסטרא דמיא דאיהו מוחא דתמן
סליק בכנפי ריאה קול יי' חוצב להבות אש מסטרא דלבא כד נפיק מפומא אתקרי דבור ולקבל
תרין כנפי ריאה דפתחין גדפין לקבלא ליה הדא הוא דכתיב ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה,
עכ"ל ,ועי' בהגר"א בתיקו"ז עח ע"א ,שיסוד האש הוא חום הטבעי שבלב.
 814אותו האש היסודי הוא סיבת כל דבר וגמרו ועל ידו ישוב כל דבר לשרשו כי שרשו מהבלי
דגרמי שהוא הנפש דנפש עי' לעיל הערה ) 768ביאורים ח"א סט ע"ד(
 815היינו בינה &.

 816באש/בבינה?.
 817וז"ל הגמרא מנחות כט ע"ב ,כתיב בי"ה ולא כתיב י"ה כדדרש ר' יהודה בר ר' אילעאי אלו
שני עולמות שברא הקב"ה אחד בה"י ואחד ביו"ד ואיני יודע אם העולם הבא ביו"ד והעולם הזה
בה"י אם העולם הזה ביו"ד והעולם הבא בה"י כשהוא אומר אלה תולדות השמים והארץ
בהבראם אל תקרי בהבראם אלא בה"י בראם ]הוי אומר העולם הזה בה"י והעולם הבא ביו"ד[
 818נדצ"ל עולם הזה נברא בה"י שהוא הבינה ועדיה ישובון.
 819שזה שורש המציאות של ראש תוך סוף
 820סוף ח' ע"ב באומרו שלכאורה ט' סוף המספרים
 821עי' זהר ח"ג סט ע"ב וז"ל ,ותאנא בהאי יומא כל חידו וכל נהירו וכל וותרנותא דעלמין
כלהו תליין באימא עלאה דכל מבועין נגדין ונפקין מנה ,עכ"ל.
 822דגלגלתא
 823עי' זהר השמטות דף רנח ע"א וז"ל ,כל מאני קרבא דמלכא בידה ]דסט"א[ אתמסרן הה"ד
הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב לה ובג"כ אורייתא שלימתא קב"ה יהבה לון לישראל
למיזכי בה לחיי עלמא לאשתזבא מדינוי דההוא מזבח ,עכ"ל.
 824עי' זהר תרומה קמח ע"א ,ועי' ז"ח עא ע"ב ,וז"ל ,דרעותך למהוי ראש לשועלים ,זילי
ואזעירי גרמיך ,עכ"ל ,דהיינו שזה מיעוט הירח .ועי' בהגר"א בסד"צ כו ע"א וז"ל ,את המאור
הגדול שמשא ,ואת המאור הקטן סיהרא במיעוטה ,שנעשית ראש לשועלים ,ונקראת שם אלקים,
דבאצילות נקראת ה"א אחרונה של הוי"ה ,זנב לאריות ,ובירדה בבריאה נעשית ראש לשועלים
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ììëá àéäù ô"òà íéãøôð íäù úåéøéùòì ùàø àéä úåéøéùòä øôñîá ïëå
.íéãçà

825

. çöð àåä - íåø ÷îåò
) ù"îë ãåä àåä - úçú ÷îåòåדניאל ח ג ( úåòåöøá ïëå ,'åë úåäåáâ íéðø÷äå
) øäåæá ù"îëת"ז י ע"ב.(827
) ù"îë ,úøàôú àåä - çøæî ÷îåòתהלים יט ו( ,åúôåçî àöåé ïúçë àåäå
.828çøæîî
) ìë '÷ð àåäå ,úåøéôñä ìë ïéáøòúî åáù ,ãåñé àåä - áøòî ÷îåòåזהר ח"א לא
ע"א() åøîà ïëìå ,829ב"ב כה ע"א( .830áøòîá äðéëùäù
) ä"ùîë äøåáâ àåä - ïåôö ÷îåòירמיה א יד( àåä íùå ,äòøä çúôú ïåôöî
à"àå æåðâ ãñçä øåà éë ,íìåòì äáåèä äàá íùîå ,832íé÷éæîä øåãî àåä íùå ,831íðäéâ
) øîà ïëå ,áäæä íùå ,åìá÷ìאיוב לז כב( ) åøîà ïëå 'åëå áäæ ïåôöîב"ב כה ע"ב( äöåøä
.833'åëå øéùòäì
826

לעולמות בי"ע ,ששם שועלים מחבלים כרמים ,דבאצילות לא יגורך רע כמ"ש בתיקו"ז ובתז"ח
בכמה מקומות ,עכ"ל.
 825עי' בהגר"א בתיקו"ז קג ע"ב ד"ה לזמנין ,שבחי' איהו בנצח איהי בהוד היא בהיות מאור
הגדול ,ומאור הקטן ,ולא ב' מאורות הגדולים ,והוא בהיות זה למעלה מזה.
 826וז"ל הפסוק ,ואשא עיני ואראה והנה איל אחד עמד לפני האבל ולו קרנים והקרנים
גבוהות והאחת גבוהה מן השנית והגבהה עולה באחרונה ,עכ"ל.
 827וז"ל ,תלת רצועין נצח והוד ויסוד ,יסוד רצועה דקשיר וא"ו עם ה' ,כי כל בשמים ובארץ,
דאחיד בשמיא ובארעא ,תרין רצועין נצח והוד ,דאחידן בה' עלאה ,והקרנים גבוהים ,והאחת
גבוהה מן השנית ,אוף הכי תרין רצועין חד ארוכה וחד קצרה ,קצרה עד החזה ]של שמאל – כך
הוא בשו"ע אבל בעולת תמיד כתוב הפוך[ ,ארוכה עד טבורא ]של ימין[ ,עכ"ל.
צ"ע איך זה שייך לרצועות*
 828עי' זהר ח"ג קמח ע"ב וז"ל שירותא דכלא דאקרי מקצה השמים וכדין נפיק כחתן ממש כד
נפיק לאערעא לכלתיה רחימתא דנפשוי ופריש דרועוי ומקבל לה .כהאי גוונא והוא כחתן יוצא
שמשא ואתפשט לגבי מערב כיון דמערב אתקריב סטר צפון אתער לקבליה בקדמיתא וקריב
למערב וזויג ליה באתריה כמה דאתמר דכתיב שמאלו תחת לראשי ולבתר סטר דרום דאיהו
ימינא דכתיב וימינו תחבקני .כדין ישיש כגבור לרוץ ארח לאנהרא סיהרא ואוקמוה ,עכ"ל .חתן
וכלה הם ת"ת ונוק'*
 829עי' פת"ש גדלות דז"א יא ז"ל ,כל פרטי מדותיו שבו"ק שלו שהם ה"ס מחסד עד הוד ויסוד
אינו רק הכללות לבד שבו ,עכ"ל .וע"ש פתח יז ,דהיינו שבו הם מסודרים לירד לעולם שלמטה
ממנו .ועי' שם שער הפרצופים ב ,שלכן הוא נקרא יסוד ,שכן עליו עומד כל הבנין ,ונקרא ג"כ
ברי"ת בכללות תרי"ג אברים שבו .כי נודע בעת היחוד שאז השפע יורד מכל האברים ומתקבץ
שם ,והוא הטיפה שבו יש ציור כל אברים שבולד כנודע ,וכן בנקבה בעת החיבור מתעוררים כל
האברים שבה לקבל השפעת הזכר ביסוד שבה.
 830והיסוד מתחבר עם השכינה*
 * 831ז"ח & תלת סטרין דכל עלמא ,ואשתאר סטרא דצפון דלא אתבני ,דאיהו מדורא בישא,
דתמן שרת רעה דכל עלמא .כד"א מצפון תפתח הרעה:
עי' תיקו"ז קכה ע"א והאי איהו דאתמר ביה והנה רוח סערה באה מן הצפון ,דסעיר גופיה
דבר נש ,דאתמר ביה מצפון תפתח הרעה ,ובההוא זמנא שלטין בעלמא כל רוחין ושדין ומזיקין
בישין דמחבלין עלמא דאינון מלאכי חבלה ,ודא דפיקו דמרעא ,דסליק באשא דגיהנם דאיהו
מרה ,ומחמם לגופיה דבר נש ,וביה וימררו את חייהם ,דאברין דאינון ישראל ,בעבודה קשה דא
כבד ,דאיהו
* 832
 833עי' לקוטי תורה בראשית וז"ל ,וכמו שמיצחק יצא יעקב ועשו כן ברוח צפון יוצא גיהנם
וג"ע ,עכ"ל.
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) ù"îë ãñç àåä - íåøã ÷îåòåבראשית יב ט( äùù ïäå ,834äáâðä 'åë íøáà òñéå
÷.íéòåãéä úååö
,íé÷îåò øùò êì éúøëæäù ô"òà øîà - íìåëá ìùåî ïîàð êìî ìà ãéçé ïåãà
øîà ïëå ,836íãçééî àåäå íìåëá ìùåî ,835ñ"à àåä ãéçé ïåãà éë ,íäéðéá å"ç ãåøéô ïéà
) åäéìàהק' ת"ז יט ע"א( åúåäî ìò åàì å"ç åøéëæäù íééåðéëä ìëå .'åë 837ùéøôàã ïàîå
) ù"ùîë ,åéúåãî ù"ò àìàהק' ת"ז( .àòéãé äîëçá åàìå íéëç úðà
àðîéñá ïåãà '÷ð íãçééî ñ"àùë éë ,úåëìîä ãâð 'ïåãà' íéåðéë äùîç øéëæäå
) ù"îë ,838òåãéë àøåëãשמות כג יז( úåøéôñä ìë ãåçé àåäù à"æ ãâð ,ãéçé .'ä ïåãàä éðô
) ïëå ,840ãçà íå÷î ìà íéëìåä íéìçðä ìë åáå ,839òåãéëבראשית א ט( ,'åë íéîä åå÷é
841
) òåãéë ïåéìò ìà ãåñá äðéá àåä ,ìà . 'åë ÷"áé ãåñá éùéìùáזהר ח"א פז ע"א ,ע"ח
כללים פרק ג'(,äîëç àåä ,êìî [843ù"î ì"ð ,842ì"à 'îéâ äðéááù â"ñã 'é 'à 'é 'é ãåñáå] ,
 834עי' זהר ח"א פ ע"א ,וז"ל ,אתעטר אברהם מדרגא לדרגא ,עד דסליק לדרגיה ,הה"ד ויסע
אברם הלוך ונסוע הנגבה ,דא דרום דהוא חולקיה דאברהם ,הלוך ונסוע דרגא בתר דרגא ,עד
דסליק לדרום ,עכ"ל.
 835עי' בהגר"א בסד"צ בליקוטים לח ע"ב ז"ל ,דע ,כי א"ס ב"ה אין לחשוב בו כלל וכלל וכו'
ואפילו א"ס אסור לקרותו ,עכ"ל .כלומר ,אמנם המאציל מכונה בשם א"ס ,אבל באמת לאמיתה
א"א לתארו אפילו בתואר זה )וכ"כ בביאורים ח"א א ע"ב( .עי' לש"ו כללים ח"א יג ע"ב שא"ס
המקיף )עי' ע"ח שער א' ענף א'( הוא חוט הסובב את החלל ולא כל המציאות חוץ מהחלל ,ואילו
א"ס הממלא את החלל אינו אלא האור שנתגלה ,ובו הרי היה הצמצום .אם כן עולה ברור
שהכינוי 'א"ס' אינו מתייחס למאציל ית' אלא להארה היוצאת ממנו.
 836ולכן אפשר לקרא ה' ית' בשמות אלה )ביאורים ח"ב יג ע"ג(
 837וז"ל ,כל מאן דאפריש חד מן חבריה ]מהי"ס[ מאלין עשר אתחשיב ליה כאלו אפריש בך,
עכ"ל.
838
דהיינו שהכל ממלכות דא"ס*
כלומר ללא י' בסוף
עי' בהגר"א בסד"צ ל ע"ב ד"ה ואמר י' בלחודו"י כו'  -ר"ל שכ"ז בפרטות ו' דכר ד' נוקבא ,אבל
בכללות הבריאה כל הבריאה הוא ה' ,והוא ה' אחרונה של השם ,ויו"ד חכמה זעירא הוא דכר ,וה'
כל הבריאה נקבה ליו"ד בסוד אל אדון על כל המעשים ,פני האדון ה' ,דבירידתה בעולמות
התחתונים נעשית דכורא ,כמ"ש בזוהר )תרומה קכז ע"ב( וכידוע דכל שמשפעת היא דכורא,
עכ"ל .ועי' שער מאמרי רשב"י ז ע"ב וז"ל ,ועתה על ידי כל זכר יוצאין ה' גבורות אלו ונכנס יו"ד
סוד חסד שבחכמה ומתלבש בו אימא תתאה כגוונא דאימא עלאה וגם שש קצוות שבבינה יתנו
לה בהלואה מתלבשות בשש קצוות הזכר העליון ונעשית זכר ונקראת אדון וזהו את פני האדון
ונעשית אלהים כאימא בתה ,עכ"ל.
 839כח"ב הם מוחין שלו ונוק' נוק' שלו ,ע' ע"ח &
 840עי' )קהלת א ז( כל הנחלים הלכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שהנחלים הלכים
שם הם שבים ללכת:
ועי' )קהלת ג כ( הכל הולך אל מקום אחד הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר:
ועי' זהר ח"ב נ ע"ב וז"ל רבי חייא פתח) ,משלי לא יד( היתה כאניות סוחר ממרחק תביא
לחמה ,היתה כאניות סוחר דא כנסת ישראל ,ממרחק תביא לחמה ,כמה דאת אמר )ישעיה ל כז(
הנה שם יהו"ה בא ממרחק ,תביא לחמה ,בחד דרגא דשארי עלה ,וביה אתמשכו כל אלין נחלין
ומבועין דאזלין בימא ,כמה דאת אמר )קהלת א ז( כל הנחלים הולכים אל הים וגו' .אל מקום
שהנחלים הולכים ,אף על גב דכלהו נחלין אתמשכן בההוא דרגא ,וההוא דרגא נחית )נ"א נגיד(
לון לההוא ימא ,לא תימא דהא אריק לון ,והא לא שריין ביה אחרנין ,ולא נגדין ביה כמלקדמין,
אהדר ואמר אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים ,אל מקום דההוא דרגא דנחלין אזלין
זמנא חדא ,שם הם שבים ללכת ,תמן אינון תייבין מההוא אתר עלאה ,ולא פסקין לעלמין,
ומתכנשי כלהו בההוא אתר ,ולמה ,ללכת ,למהך לההוא אתר דימא כמה דאתמר ,מה שמיה
דההוא דרגא ,צדיק אקרי.
 841עי' תיקו"ז קמ"ט ע"ב תלת גוונין דעינא אינון אקי"ק יקו"ק אדנ"י ,כלל ופרט וכלל ,ואינון
יחודא ברכה וקדושה ,וסימן י"עננו ב"יום ק"ראנו ,דהכי סליק חושבן תלת שמהן אלין כחושבן
יב"ק ,אקי"ק כתר עלאה יקו"ק עמודא דאמצעיתא אדנ"י שכינתא תתאה ,עכ"ל.
 842עי' לעיל ה ע"ב
70

מאיר היצירה
) àìôåî ïåîà àåäù øúë àåä ,ïîàð .844òåãéë äàìéò àëìîת"ז מא ע"ב ודף קלז ע"ב(,
) øîàð åéìòå ,845á"î ìù ïîåà àåäåמשלי ח ל( äèîî ìéçúäå ,846ïåîà åìöà äéäàå
.úåëìîä úãîî àåäå ,íìåëá ìùåî øîàù éôì äìòîì
847
,øúë àåä , ïåòîî åãçééúä øãñë ùøôî åéùëò - ãò éãò ãò åùã÷ ïåòîî
àéä ,åùã÷ .òåãéë úåùáìúä éãé ìò {â"ò è} ìëä êìéàå íùîå ,øúëá æåðâ ñ"à øåàù
.848òåãéë äîëçá àéä ùã÷ ìëù äîëç
,áøò ãò 849ä"ùîë ,úåëìî àåä ãò éë ,øãñë úåëìî ÷"å äðéá ïä - ãò éãò ãò
'÷ð éë ,850úåìëúñä øúåî íù ãò éë ,äðéá '÷ð éðù ãòå ,ãåçéä òéâî àåä ïàë ãòù éôì
'÷ð úåëìî ïëìå ,852øúåî äðîî ïéàöåéä é"ò î"î ,ìåàùì úåùø ïéà äîöòáù óà ,851éî
) åîë éî úàø÷ð 854àéäå ,äúåäî ìò äìàùä øúåî äáù ,853äîאיוב לח כט( ,'åë éî ïèáî
) øîàåאיוב לח ד( øáãä úà äùåò éî äùòîä ìò ìàåù ì"ø ,'åëå íù éî äðéá úòãé íà
) øîàð äéìòå ,855òåãéë ã"ò íùá íéôìçúîä íéäìà úåîù 'á íäå ,äæäתהלים קו מח( ïî
íìåòä ãòå íìåòä ïî òéâî àåäù ú"ú àåä ,éãòå .äìòîì äèîî 856íìåòä ãòå íìåòä
) øäåæá ù"îëבראשית לד ע"א() ù"îë ,857ï"éää 'áá àåä æåçàù ã"åé úôñåúá àåäå ,דברים
ד לב( ) øîà æ"òå ,'åë ãòå íéîùä äö÷îישעיה כו ד( .ãò éãò 'äá åçèá
ïä úéøçàå úéùàø ÷îåò ,åâéùäì íãàá úìåëé ïéàù øáã ïä íé÷îåò åèåùô éôìå
÷ãò íéøåù÷ 'úé àøåáá ïä êàéä âéùäì ïä òøå áåè ÷îåò ,åéøçàå íìåòä úàéøá íãå
) äâéâçã 'á ÷øôá ì"æø åøîà æ"òå ,÷"åî íìåòì õåç ïä óåñ ãò 'åë íåø ÷îåò ,åúéìëúיא
ע"ב( ãò íåø ÷îåò ïä ,äèîì äî äìòîì äî ,'åë àìù ìëå 'åë íéøáã 'ãá ìëúñîä ìë
 843דהיינו זה הגה"ה ולא מהגר"א עצמו ,ונ"ל לשים אותו מחוץ לטקסט
 844עי' שעה"כ )דרושי קריאת שמע דרוש ח( וכן פע"ח )דרושי ק"ש פרק כט( ,וז"ל ,נמצא כי
מלכא עלאה הנז' בזוהר דנפק לקבלא הוא היסוד דאבא כי הוא ]אבא[ נק' מלכא עלאה
באמיתות ,עכ"ל.
 845מעשה בראשית
 846ע' ריש תיקון ע'
 847לשון מדור עי' תרגום תהלים )צ א(.
 848עי' שער הפסוקים  -פרשת תצא וז"ל ,והענין הוא ,ארז"ל בעשרה מאמרות נברא העולם
וכו' .והענין היא ,שהקדושין הם מצד החכמה ,שכן כל קדושה היא מצדה .וכל כללות הספירות
מעשר ,הם מצד חכמה ,וז"ש בעשרה מאמרות ,שהם בסוד החכמה ,שהיא כללות היו"ד ,נברא
העולם שהיא בינה .זוהר חלק ג דף סא/א
ותנינן קמיה דמר ,מאי קדש ,שלימותא דכלא דאקרי חכמה עלאה ,ומהאי אתר נגיד משח
רבות קדישא בשבילין ידיען ,לאתר דאקרי בינה עלאה ,ומתמן נפקין מבועין ונחלין לכל עיבר ,עד
דמטו להאי זאת) ,ומאתר דא אתער רוח קדישא(:
 849עי' שמות יח יד
 850עי' זהר שמות כב ע"א וז"ל מהו עדי עד ,אלא בגין דיהא ,עד מכאן ולהלאה לית מאן דיכיל
למיקם עליה ,ועי' בהגר"א בסד"צ כח ע"ב ד"ה ואמר טמיר שלומד את זה על בינה.
 851עי' לעיל הערה .750
 852עי' לעיל ריש ח ע"ב.
 853רק מצאתי על החכמה ולא על המלכות*עי' ריש תז"ח&
ע' שעה"כ עניית אמן בסוף חזרת העמידה דרוש ה' וז"ל ,שביחוד זו"ן גם היא נקר' מ"ה.
 854בינה ,עי' זהר ח"א ל ע"א
* 855אכד"טמ ע' דרושי פסח
 856עי' הן שני עולמות בינה ומלכות ,עה"ז ועה"ב כמ"ש )תהלים קו מח( מן העולם ועד
העולם )זהר בראשית לד ע"א( ,ועי' עוד זהר )ח"א יח ע"א( אתייחד עלמא דאתגלייא בעלמא
דאתכסייא עלמא דאתגלייא אתייחד אוף הכי לתתא ,ועלמא דאתגלייא איהו עלמא תתאה,
עכ"ל.
 857י' בגימ' ב' פעמים ה'.
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,úéøçàå úéùàø ÷îåò ïä øåçàì äî íéðôì äî ,[858íù 'ñåúä ù"îë 'éô] áøòî ÷îåò
) àøîâá åøîàå ,òøå áåè ÷îåò ïä ,859'åë àìù ìëåחגיגה טז ע"א( ,'åë äøéáò øáåòä äæ860
.861ïéáîì éãå úù÷á ìëúñîä äæ øîåà à"ø

)ïéà ïúéìëúå ,÷æáä äàøîë ïúééôö ,äî éìá úåøéôñ øùò (å"î à"ô
åàñë éðôìå ,åôåãøé äôåÉ ñë åøîàîìå ,862áåùå àåöøá ïäá åÉ øáãå ,õ÷ íäì
.863íéåçúùî íä
ìò ùåøéô àåä úàæä äðùîä ìë - ÷æáä äàøîë ïúééôö äî éìá úåøéôñ øùò
.äìòîìù äðùîä
äôåö íãàù ïúééôö ùåøéô ,ïé÷îåò ïàø÷ù äî ìò ùåøéô àåä - 'åëå ïúééôö
'ç äðùîá ù"îë øåçàì øæåçå ãçà òâøá ÷ø åúåàøì úìåëé ïéàù ÷æáä åîë åâéùäì
íéôåö åàø÷ð íéàéáðä ïëìå ,÷åçøî äàåøù øáã àåä äôåöù ïúééôö øîàå ,'åë êéô íåìá
)שמואל א' א א() ù"îë ,÷åçøî 'ä úà ïéàåøù ,ירמיה לא ב( åùøã ïëå ,éì äàøð 'ä ÷åçøî
íìåë ïä úåøéôñäå ,äîëçä ù"ò ÷åçøî åúåçà áöúúå (864à"ò àé äèåñ) àøîâá
) ì"ùîë äîëçáו ע"א.(865
ïä íé÷åçøù éôì áåùçú ìà ,íâéùäì à"àù ô"òà øîà - õ÷ íäì ïéà ïúéìëúå
ïéàù ,õ÷ ïéà ãò úåîìåòä ìëá ïéãçééúî íäù ,õ÷ íäì ïéà ïúéìëúå øîà ïëì ,866åðîî

 858ז"ל:

] 859המשך הציטוט [:וכל שלא חס על כבוד קונו ראוי שלא בא לעולם.
 860מאי היא רבי אבא אמר זה המסתכל בקשת רב יוסף אמר זה העובר עבירה בסתר מסתכל
בקשת ,עכ"ל.
 861שזה הי"ס מחוץ לצמצום*
ל בקשת משום דהיא מתחללת כמש"ו) :לשון הגר"א בתיקו"ז(
רס"ג )וכן הרמב"ם במורה( כתב שכל האיסור היא רק לאנשים פשוטים אבל לחכמים זה
מותר .אלא עיקר הדברים שהמסתכל בעולם התהו צריך לשמור מאד שלא יסתכן ובפרט כאשר
מתבונן בעמקי הנוק' דתהום רבא ,שהוא ראשית עולם העשיה אשר לוקחה מהבחי' האחרונות
דעולם התהו )עו(:
 862עי' בהגר"א בסד"צ כב ע"ד ד"ה ואמר ,שזה ברית העיניים ,דהיינו שלא להסתכל במה
שלמעלה מהניתן לך ,ועי' בהגר"א בתז"ח נ ע"ג ,שהן רצין להשיג את האדם שעל הכסא שהוא
כבוד ה' כמ"ש ביחזקאל שהוא חכמה כידוע שהכסא הוא בינה והחיות הן ג' חיון חג"ת וחיה
הרביעי מלכות כוללת נה"י ,ועי' בהגר"א בסד"צ כב ע"ג וז"ל אע"ג שבתז"ח אמר על החכמה,
ובס"י אמר על כל הע"ס ,הכל כפי הבחינה של המשכיל ,כאן על ז"א אמר ברדל"א והחיות כו'.
 863ע' דע"ה ח"ב קנ ע"ג וזה תמצית דבריו :צפייתן ]כלומר צפייתם בהשגת אור המאציל[
כמראה הבזק ]רק על דרך נצוצי זיקין העולים מפיזור גחלים לוחשות[ ,ותכליתן אין להם קץ ]אין
תכלית לצפייתם שאין פוסקים מזה אף רגע[ ,ודבר ֹו בהן ברצוא ושוב ]גילויו בהם במצוותיו
אליהם ברצוא ושוב תמיד כי אי אפשר להם לקבל יותר ,ומדוייק לשון 'בהן' ולא 'להן' כי
מצוותיו הוא דבר אחד בהם[ ,ולמאמרו כס ֹופה ירדופו ]כל דבור הוא קשה הוא נחשב להם
למאמר שהוא רכה כי ששים ושמחים לעושת רצון קונם[ ,ולפני כסאו הם משתחוים ]כסאו או
המלכות דא,ק השוכן ברדל,א ,ושם הם משתחוים ומבטלים תמיד עצמן אליו[
 864ותתצב אחותו מרחוק א"ר יצחק פסוק זה כולו על שם שכינה נאמר ותתצב דכתיב ויבא
ה' ויתיצב וגו' אחותו דכתיב אמור לחכמה אחותי את מרחוק דכתיב מרחוק ה' נראה לי לדעת
דכתיב כי אל דעות ה' מה דכתיב מה ה' אלהיך שואל מעמך יעשה דכתיב כי לא יעשה ]ה'[
אלהים דבר לו דכתי' ויקרא לו ה' שלום ,עכ"ל .הגר"א הבין מכאן שהמרחוק מדובר על חכמה או
כוונתו לחכמה תתאה*
 865ע' הערה &
 866לכן יש מקום לחשוב שיש מקום פנוי מהארתם
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) ù"îë íäî éåðô øáã íåùת"ז קה ע"ב( øîàå ,ä"éåä äéá úéà àìã ,867éåðô øúà úéìã
) äìòîìù äðùîáמשנה ה'( ïàë øîàå ,ä"á óåñ ïéà ãò äìòîì àåä ,óåñ íäì ïéàù
.úéìëú ïéà ãò äèîìå ,ñ"à ãò äìòîì åøîà ïëå ,äèîì àåä 'åë ïúéìëúå
'éô ,áåùå àåöøá íäá åøáãå øîà ,868ãéçé ïåãà øîàù äî ìò øæåç àåä - åøáãå
'870åøáãå' øîà ,íäá {ã"ò è} ãçééúî ÷"àã úåëìîä ãöî ñ"à éë 869ìéòì øîàù ô"òà
åøîà æ"òå ,871åâéùäì úìåëé ïéàù 'áåùå àåöøá' ,úåøéôñá 'íäá' ,÷"àã úåëìî àåä
) øäæáזהר בראשית סה ע"א ועודïëù ,874úåîìåòä ìë ìù ÷éúòá ïëå ,873éèî àìå éèî (872
) øäæá åøîàתז"ח מב ע"א( à"åöø 'îéâù 'éô ,875è"èîá á"åùå ì"àéøåðá à"åöø 'åë úåéçäå
ä"éåä úåéúåà 'ã ïä úåéç 'ãù ïéðòäå ,é"ãù 'îéâù ï"åøèèî á"åùå 'îéâå ì"àéøåð àåä
úåðéçá éúùì ÷ìçð àåäå ,øúëã àøèñî íáâ ìò àåä è"èîå ,ïéôåöøô 'ã ïäù ,äøéöéáù
[úåéç úðéçáá à"ð] úåðéçá 'á ë"â àåä à"à ãöîå ,÷éúò ãöî úçàå à"à ãöî úçà
) ãåñá àåä íùå ,íäî íìòð àåä ÷éúò ãöîå ,ï"îâøà ãåñáשמות כג כא( 'éô ,éîù éë
àøèñîå ,877ìàéøåð '÷ð ï"îâøàã àøèñîå ,876é"ãù íù àåäå ,å"áø÷á ,äàéøáã úåëìî
) 879åáø íùë åîùù ,878è"èî àø÷ð äàéøáãסנהדרין לח ע"ב(àåöø úåéçäå åøîà ïëìå ,
,åâéùäì ïéìåëé ïéà éë è"èîã àøèñî áåùå ,åâéùäì ïéìåëé íùù ,ìàéøåðã àøèñî
øåäè ,úåöî â"éøú ïéàá äéøèñî éë ,(úåáéúä íò ì"ø) â"éøú 'éâ íäéðù áåùå àåöøå
,882åá ïéùáìúîù ÷éúòã íéðåúçú 'æ ãâðë ,881ïðáøã úåöî 'æ óéñåú íàå ,880òåãéë àîèå

 867עי' ע"ח עגו"י ב' והערה שלנו שם שזה מדובר על בחי' מצדנו.
 868שהוא הא"ס עי' לעיל הערה 835
 869נ"ל שכוונתו להערה .56
 870התגלותו – צ"ע אם זה לשון דיבור או דבר כלשון שלטון.
 871כלומר השגת הספירות דאצילות את הארת המלכות דא"ק לעתיק
 872עי' גר"א שם וז"ל ,כי ד' חיות הן ד' אותיות שבשם ט"ס מחכמה ולמטה ומט"ט הוא חיה
החמישי פרצוף החמישי כתר היצירה שבו שני בחינות של כתר ע"ק וא"א כידוע מופלא ומכוסה
שעליו נאמר ואראה ואפול על כו' ובחינה הראשונה הוא מט"ט שבו מתלבש שם ה' בבריאה
]דהיינו הקשר בין יצירה לבריאה[ כמו כל עתיק כידוע ונוריאל הוא בחינה האחרונה שלכן הוא
נחשב בכלל החיות ארגמן כידוע בכל כתר וז"ש והחיות רצוא כו' שבסט' דנוריאל רצין להשיגו
ושוב בסט' דמט"ט שעתיק נקרא רישא דלא אתיידע ,עכ"ל.
 873כלומר תמיד יש הארה והשבה ,שאי אפשר להשיג
 874כלומר העתיק הפרטי שבכל עולם ועולם ולא רק בא"ק ביחס לאבי"ע
 875עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ד ד"ה ואמר והחיות.
? 876
 877כשהוא מתפשט
 878כשהוא נעלם
 879עי' לעיל ב ע"ב וז"ל שבעים שמות הידועים שנקראים תפארת ,וכן ]עי' שמות למט"ט[
ששמו כשם רבו ,עכ"ל .ועי' בהגר"א בתיקו"ז קב ע"ד ד"ה דרכיב ,וז"ל ,מלאכים דהוי"ה הוא
במט"ט דשמו כשם רבו ,עכ"ל ,ועי' שם קו ע"א וז"ל ,הנה מט"ט כולל כל הג' עולמות ראשו
בבריאה גופו ביצירה כו' אלא שנקרא היצירה על שמו לפי שגופו שם וכמו שכל האצילות נקרא
ע"ש ז"א כ"ה בעולמות ושמו כשם רבו ,עכ"ל.
 880עי' תיקו"ז טו ע"ב וז"ל ,דבגלותא משנ"ה דאיהי מטטרו"ן שלטא ואיהו משנה למלך באתר
דמטרוניתא יתבא משנה ודא איהו ושפחה כי תירש גבירתה ,עכ"ל ,ועי' זהר ח"א כז ע"ב וז"ל ,דא
משנה אתתא דההוא נער ,ואיהו )נ"א ואיהי( שפחה דשכינתא ואי זכו ישראל איהי עזר לון
בגלותא ,מסטרא דהתר טהור כשר ,ואי לאו איהי כנגדו ,מסטרא דטמא פסול אסור ,טהור התר
כשר איהו יצר הטוב ,פסול טמא אסור איהו יצר הרע ,ואתתא דאית לה דם טוהר ודם נדה,
מסטרא דמשנה ,עכ"ל.
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,883øúëáù øåà éãåîò ê"øú ïäå ,ø"úë 'éâá äéäé ,úåëìîã àøèñî ïäù ïðáøã ïéàø÷ðù
.(#) ïî÷ìãë øåà àåä øúëäù
884
åðéàù ,÷"à ìù ÷"å íäù ,÷"à ìù øîàîìå 'éô - åôåãøé äôåñë åøîàîìå
åéøçà úôãåøù ÷"àã úåëìî åîë ,åâéùäì åéøçà ïéôãåø ïäù ÷ø ,áåùå àåöøá óà íäá
) ù"îë ,úåîìåòä ìù úåëìî ìëá òåãéù åîëשיר השירים ח ו( ù"æå ,885íúåçë éðîéù
àøáð äáù ä"éåä ìù äðåøçà 'ä àéäù ,'ä 'ñåúá ïéâøã ìë óåñ úåëìî àéäù äôåñë
,887ïäá úùáìúî àéäù éôìå ,úåëìîá àéäù ï"éääã ä"éäà à"ð÷ 'éâ äôåñå ,886íìåòä
ä"á÷äì åðçðà ïéàøå÷ åðá úøù÷úî äðéëùäùë åðçðà ïéùåò ïëå ,åøîàî øçà ïéôãåø
.äôåñë øîàù åäæå (#) øäæá ù"îë
888
äðéáá àåä àñë ìëù ,÷"àã äðéá àåä åàñë 'éô - íéåçúùî íä åàñë éðôìå
) àééñøåëá àðð÷î àîéàã òåãéëת"ז כד ע"ב ,ע"ח מיעוט הירח ג'(ïéàù ãöî ïéåçúùî ïä ,
) ÷åñô ìò 889ù"îë ,ììë åâéùäì úìåëéיחזקאל א כח( .éðô ìò ìåôàå äàøàå
úö÷ ùé äðéáá éë ,åàñë éðô àåäù ,÷"àã äîëç àåäù åàñë éðôìå øîàå
) ì"ðë 890äìàùá äâùäח ע"ב(,åì ïéåçúùî ïäå ,äúåàéöî íéâéùî ÷ø äîëçá ë"àùî ,
 881עי' מגלה עמוקות אופן ע"ג שהם נט"י ,עירובין ,ברכות ,נר שבת ,מגילה ,חנוכה ,והלל,
והרמ"ע מפאנו )מעין גנין ח"א כוונת הברכות( מוציא נר שבת והלל ובמקומם מנה אבילות
וצומות.
עי' פת"ש גדלות דז"א ג' וז"ל ,הם בסוד מדרגה יותר עליונה כמ"ש )ע"ז ל"ה ע"א( חביבין דברי
סופרים יותר מיינה של תורה ,כי ,התרי"ג מצות הם אברי הפרצוף וכל פרטיהם הנצרכים
לבריאת העולמות ,אבל הז' הם בסוד עטרות עליונות בסוד ז"ת של רדל"א ,שהוא מבחינה
תחתונה של עליון שנעשה עתיק לפרצוף תחתון כי הוא קשור ברצון ,ובזה משלימים רצון קונם
גם מה שלא בא בדבור רק ע"פ רצונו ,בכדי לעטר המצות ,והוא בא בתורה בהעלם ,עכ"ל.
 882ר"ל מל' דבריאה נעשה עתיק בראש עולם היצירה )רמ"ש(
 883במסכת אצילות וכן בתפילת ר' נחוניא בן הקנה הנה אמרו שם כי הם תר"כ ארחין כמנין
כת"ר והם תר"כ עמודי אור )הקדו"ש צו ע"ד(
 884בחי' 'אמירה' למעלה מבחי' ה'דיבור' ,עי' משלי עם ביאור הגר"א פ"ד פכ וז"ל דבור הוא
דובר התורה עצמה ותיבותיה כמו שהי אואמירה היא הפנימיות של התורה כוונותיה טעמיה
ותכלית של כל דבר ,עכ"ל .ועי' אד"ר קלב ע"ב וז"ל ,תאנא מה בין דבור לאמירה אמירה הוא דלא
בעי לארמא קלא דבור בעי לארמא קלא ולאכרזא מלין דכתיב )שמות כ( וידבר את כל הדברים
האלה לאמר ,עכ"ל.
 885זוהר חלק א דף רמד ע"ב וז"ל היא אמרת שימני כחותם על לבך ,אמאי כחותם ,אלא
ארחיה דחותם כיון דאתדבק באתר חד ,אף על גב דאתעדי מיניה ,הא אשתאר רשימו בההוא
אתר ולא אעדי מניה ,דכל רשימו וכל דיוקנא דיליה ביה אשתאר ,כך אמרה כנסת ישראל ,הא
אתדבקנא בך ,אף על גב דאתעדי מינך ואזיל בגלותא ,שימני כחותם על לבך ,בגין דישתאר כל
דיוקני בך ,כהאי חותם דישתאר כל דיוקניה בההוא אתר דאתדבק ביה.
 886עי' לעיל הערה 110
 887דהיינו כל העולמות מתחת למלכות דא"ק והוא מתלבש בהם והיא רודפת אחר הא"ק ,לכן
כל הבי"ע רודף בתר ז"א דא"ק*
 888ונקרא כך משום על שם שעליו שורה אור אלהותו ית' ,כי הוא הכסא למדריגת הג"ר
)הקדו"ש לח ע"ב(
 889תיקו"ז ח ע"א וז"ל ,וכד מטא לדמות כתר דאיהו דרגא עשיראה ,חזי מה כתיב ביה
)יחזקאל א כח( ואראה ואפול על פני ,דלא יכיל למסבל ,ואם מראות דלתתא הכי כל שכן וכל
שכן מראות עלאין דספירות דבריאה ,כל שכן וכל שכן מראות דאצילות ,עכ"ל .וקשה שהתיקו"ז
מדבר על הכתר ,וכאן על הבינה ,אלא עי' ב"ע לד ע"א וז"ל שם ]בבינה[ ואראה ואפול על פני כו'
שמגלגלתא ולמעלה הוא עולם א"ס ,עכ"ל.
 890עי' הק' הזהר ה ע"א וז"ל ,וז"ל ,בראשית רבי אלעזר פתח )ישעיה מ כו( שאו מרום עיניכם
וראו מי ברא אלה ,שאו מרום עיניכם לאן אתר ,לאתר דכל עיינין תליאן ליה ,ומאן איהו ,פתח
עינים ,ותמן תנדעון דהאי סתים עתיקא ,דקיימא לשאלה ,ברא אלה ,ומאן איהו ,מ"י ,ההוא
דאקרי מקצה השמים לעילא דכלא קיימא ברשותיה ועל דקיימא לשאלה ,ואיהו בארח סתים
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ïä ïëìå ,891úåìéöàáù ñ"ò ìéöàä ÷"àã äîëçá åùáìúä é"ò ñ"à éë ,íúìéò àåä éë
øæåçå ÷"àã äðéáá åùáìúä é"òå ,ä"éåäáù ã"åé ù"ò ïéàø÷ðå ãáì 892äáùçîá ïìåë
åùáìúä é"òå ,íùáù 'ä ù"ò '÷ð ïëìå äàéøáã ñ"ò àøá 893úåìéöàã äðéáá ùáìúðå
é"òå ,íùä ìù å"àå ù"ò åàø÷ðå äøéöéã ñ"ò øöé 894äàéøáãå úåìéöàãå ÷"àã ÷"åá
'ä ù"ò '÷ð ïëìå äéùòã ñ"ò äùò 895äøéöéå äàéøáå úåìéöàå ÷"àã úåëìîá åùáìúä
.ä"á ä"éåä ìù äðåøçà

)ïúìéçúå 896ïúìéçúá ïôåñ õåòð ,äîéìá úåøéôñ øùò (æ"î à"ô
äî ãçà éðôìå ,éðù åì ïéàå ãéçé ïåãàù ,úìçâá äøåù÷ úáäìùë ,ïôåñá
.øôåñ äúà
}øæåç àåä - ïôåñá ïúìçúå ïúìçúá ïôåñ õåòð äîéìá úåøéôñ øùò {à"ò é
) äìòîìמשנה ד'( ,úåëìî íâå øúëáù äðåùàø äðéçá áåùçì ïéàù ,'åë àìå øùò øîàù
,897ïúìçúá ïôåñ õåòð éë úåëìî áåùçì êéøö ïéà øúëáù äðåùàø 'éçá áåùçð íà éë
.'åë ïôåñá ïúìçú õåòð úåëìî áåùçú íàå
äùîç éë ,ïúìçúá ïôåñ õåòð êàéä äàøúé íäáù - úìçâá äøåù÷ úáäìùë
ùàä êåúî ì"îùç àåäå ,úåëìî ãâð äìéúôä áéáñù úìëú ïååâ 'à ,úáäìùá ïä úåùà
)יחזקאל א ד(áéáñ äâåð åîë 'âäå ,ùà àø÷ð àåäå ,÷"å ãâð äì áéáñù øåéç ïååâ éðùäå ,898
ולא אתגליא אקרי מ"י ,דהא לעילא לית תמן שאלה] ,דהיינו הגלגלתא לעיל[ והאי קצה השמים
אקרי מ"י ,עכ"ל ,דהיינו אינו מוכר אבל נראה ונסתר ,ועי' עוד ע"ח עגו"י פרק ה' ,ועי' בהגר"א
בתז"ח יט ע"ג ד"ה ודא עביד ,שחכמה סתום ובינה בגרון יש לה גילוי ,וכן שם כז ע"א ד"ה דאיהו
בינה ,שבינה עצמה לא קיימא לשאילה אלא רק בהתפשטותה ,עכ"ל.
 891עי' ע"ח שער סדר אצילות בקיצור א' וז"ל ,אור א"ס בכח התלבשותו בחכמה דא"ק זה
האציל תחתיו עולם האצילות וז"ס כולם בחכמה עשית ,עכ"ל ,וז"ל באבי"ע ב' ,שמש"כ שהתלבש
בחכמה דהיינו שרק על ידי זה אפשר לעולם האצילות לקבל אור א"ס ,ועל ידי התלבשות בבינה
אפשר לעולם הבריאה לקבל הארה משם וכו' ,עכ"ל.
 892שכל הבריאה עומד שם בעולם האצילות רק בבחי' משחבה )ביאורים ח"א כז ע"א( ,ועי'
ע"ח סדר אבי"ע ב' שזה קשר בין מחשבה למעשה שהרי באצילות איהו וגרמוהי חד הוא*
ול"נ שזה מדבר על הספירות של האצילות ,שכולם רק במחשבה ,וצ"ע*
 893והם מתלבישם במלכות דאצילות ,בז"ת שלו ,והם מתהווים לעתיק יומין דבריאה )כללים
ח"ב נב ע"ד( כל אלה התלבשות רק שייך לאורות היושר שבהם ולא אורות העיגולים שבהם
)דע"ה ח"א לז ע"א(
 894וכל אלה מתלבשים במלכות דביראה ובז"ת שלה והם מתהווים לעתיק יומין דיצירה
)כללים ח"ב נב ע"ד(
 895דהיינו בז"ת דמלכות דיצירה ,והם מתהוים לעתיק יומין דעשיה )כללים ח"ב נב ע"ד(
 896עי' פת"ש א"א ט וז"ל ,ונקרא בשם גלגלתא שהיא גלגל המקיף לכל ההנהגה מראשית
הזמן עד סופו ,שכל גלגל הוא בהיקף נעוץ סופו בתחילתו ,וכן ]בבריאה[ סוף ההנהגה של כלות
שית אלפי שנין ]חוזרים לתהו[ ,עכ"ל ,ועי' פת"ש א"א כג וז"ל ,סוד הגלגלתא בהיקף ,והיינו,
כאשר יושלם היקף גלגל ההנהגה ויכנסו לסוד היחוד באלף הז' ,שאז יהיה כל הזמן נעוץ סופו
בתחילתו ויתבטל הזמן שהוא בבחינת המשכה בהדרגה ,ואז שם גילוי האור הגדול שכר
הצדיקים ,עכ"ל.
עי' בהגר"א בסד"צ ל ע"ג ולכן וז"ל כל כתר שבעולם התחתון הוא מלכות של עולם עליון
בסוד כתר מלכות ,כמש"כ בס"י ]כאן[ ,עכ"ל.
ועי' הקדו"ש יא ע"א ,שכלול בזה שכל ספירה כלולה בשני ול"ד כתר ומלכות.
 897אם כן נעוץ סופן בתחילתן כלומר המלכות דעליון היא עתיק דתחתון* או אולי הכל
באותו פרצוף ,ועי' לעיל ריש ח ע"א חילוק בין כללי לפרטי ,ועי' לקמן הרעה  ,908ששניהם
שייכים בלשון
 898עי' )דברים ד יב( וידבר ה' אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם
ראים זולתי קול ,עכ"ל ,ומוזכר כמה פעמים בפרשה.
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)יחזקאל שם( ,àìëúñàì àîéé÷ àìã ,äðéá ãâð 899ïéðééòã åîéúñá àìà äàøð åðéàù ùàä
øåàä àá êéà âéùäì úìåëé ïéàù úáäìùî øéàîä øäåæä 'ãäå ,áéáñ äâåð '÷ðä àåäå
äîëç ãâð ,øåàä ë"â ÷éúòî ,úáäìùä ÷úòäáå900 ,íù äðéà äîöòá àéäå ,úáäìùî
) ì"ðë äîëçá ïä éë ,901øäæ 'éôñ ìë äîã÷äá íéðå÷éúá åàø÷ ïëìå ,øäæ '÷ð àéäåב ע"א(,
) øîàð åéìòå øåçù ïååâ àåäå 902ùàä ìâìâá ïéæçàð êàéä 'ääåתהלים יח יב( êùåç úùé
ãâð àåäå ,ììë âùåî åðéàù ,àãä ïååâá ë"àùî ,âùåî î"î ,ìéòìã íéðååâä ìëå ,åøúñ
) ì"ðë êùåç àø÷ðù à"àיג ע"ד,ì"ðä íéðååâä ìë ìù ùøù àåä åîöòá éãåñéä ùàäå ,(903
ùà 'éçá åá ùé åîöò úìçâáå ,(é"ò à"ð) äàîéúñ à÷éúò ãâð àåäå ,åá íéøåù÷ íìåëå
ùàä æçàð åáå ,904úìëú ïååâ úåøù÷úä åáå ,åá æçàð ùàä äéä àì éëä åàìáù éãåñé
.ïôåñá ïúìéçú ù"æå ,ïéðååâä ìë ïéàá åãé ìòå ,éãåñéä

 899עי' יהל אור ח"א טו ע"ד וז"ל ,מדרגת האבות שראו בגוונין דלא מתחזיין על ידי גוונין
דמתחזיין ,והן בחג"ת ,והוא בדרגא דז"א ,ומדרגת משרע"ה הוא דלא מתחזיין כלל והוא בינה,
עכ"ל ,ועי' יהל אור ח"א יב ע"ד וז"ל ,ונה"י הן גוונין דמתחזיין ,לכן ב' גוונין הראשונים נראין
בפתיחו דעיינין ,וחג"ת הן גוונין דלא מתחזיין ,לכן הן בסתימו דעיינין ,אבל חב"ד אין שם גוונין
כלל ,עכ"ל ,דהיינו שעיקר הז"א הוא החג"ת )עי' ליקוטי הגר"א בסוף סד"צ לח ע"ג( ועיקר הגילוי
במלכות.
 900כלומר כלול בחכמה לא רק השלהבת אלא ג"כ האור ,וכאשר השלהבת יוצא מהגחלת
יוצא ג"כ האור
 901עי' בהגר"א בתיקו"ז א ע"א שמביא לשון נ"א בתיקו"ז וז"ל תאנא והמשכילים יזהירו כזהר
הרקיע ,דאיהו זהר טמיר וגניז דא כת"ר ,זהר בהיר בשחקים דא חכמ"ה ,זהר זריק נצוצין ומבהיק
כברק לעיינין דא בינ"ה ,זהר חוורו כסיהרא דא גדול"ה ,זהר זהיר סומקא כמאדים דא גבור"ה,
זהר מבהיק כליל ירוקא כחמה דא תפאר"ת ,זהר ירוק ככוכב דא נצ"ח ,זהר כליל אוכם וסומק דא
הו"ד ,זהר זהיר לכל עיבר ,כמאן דמחא בפטיש וזריק שביבין לכל סטר דא יסו"ד ,עכ"ל.
עי' תיקו"ז ה' ע"ב שיש תורה דאצילות ותורה דבריאה ,והם נסתר ונגלה )עי' שעה"ק א ע"ב(,
והנה אם מעמידים את עולמות אבי"ע במקביל למידות חבת"ם אז אצילות הוא כנגד חכמה,
נמצינו למדים שתורת הנסתר קרוי חכמה.
אמנם עי' בבהגר"א בתיקו"ז א ע"ב שספר הזוהר נקרא כך על שם מדת היסוד ,ויתכן לומר
כמ"ש בהערה  Xשעל אף שהלימוד נקרא חכמה עיקרו התגלות החכמה ,והוא יסוד שלו.
ועי' יהל אור ח"ב כא ע"ג ז"ל ,ספר הזהר נקרא ע"ש החכמה דרוחא דהיכלא דא ]תנינא[ נקרא
זהר ,עכ"ל .והנה מבואר בהיכלות שם ,ש'היכלא' זו עניינה הוד והוא בחי' הלבוש ,וזהו ענין ת"ח
שהם בבחי' נו"ה שבהם נתגלתה חכמה ונתלבשה החכמה.
עי' לקמן א ע"ב ד"ה שלכן ,שחכמה הוא לבוש לרדל"א ,ולפ"ז מובן שבמדה זו מתגלה כל
הנעלם.
עי' בהגר"א בסד"צ א ע"א ד"ה ספרא וז"ל ,כלל כל הע"ס הוא יו"ד ולכן נקרא כל לימוד
הקבלה חכמה וזהו ספרא ,עכ"ל.
 902עי' ריש משנה יב אש ממים
* 903
 904שהוא המלכות והוא הפנימי ביותר
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íàù ,ïéæçàð ïìåë é"òå ,905ùàä ìâìâá æçàð éãåñéä ùàä åáù úìëúä ïååâ ïëå
,äîò ïéðååâä ìëå åîå÷îì øæåç úìçâä ïî úìëúä ùàä ,÷ìúñäì êéøöù ùàä äáëú
) '÷ð íùå ,906é"ò øúëì ïéìåò ïìåëù úåëìîá àåä ïëåהק' ת"ז יט ע"ב( ù"æå ,907úåëìî øúë
úøù÷úîå úãøåé 908úåëìîù íéðåúçúä úåîìåòä 'éçá àåä úìçâäå ,ïúìçúá ïôåñ
{á"ò é} íéøéàî íìåëù íéðååâä øàùá ë"àùî ,úìçâä áéáñ àåä úìëúä ïååâ ïëìå ,ïäá
úåãåñé 'ãä ìë ïëå ,éãåñéä ùà ìù ïéöåöéð úìçâä ïî úøøåá 909àéäå ,úìçâä ìà ÷åçøî
) ãåñá úåëìî äùåò ïëå .910íùøùì ïéøæåçåתהלים קג יט( àéäå ,äìùî ìëá åúåëìîå
íùù ,äîëç 913àéäå .ïáäå âååæä ãåñ àåä ,912òåãéë äàìéò àçåî 911é"ò úøøáî
ïééî ïéøåëã ïééî ãåñå ,915úåðååëäå úåöîä ìë ãåñ äæå ,ïîùì äìéúô êéøö êëì ,914ïîùä
) ñ"æå ,916ïéá÷åðבראשית ב טו( .917äøîùìå äãáòì
* 905ע' רמב"ם יסודי התורה פ"ג ה"י ,גלגל יחוד האש.
רמב"ם יד החזקה  -הלכות יסודי התורה פרק ג
)י( ברא האל למטה מגלגל הירח גולם אחד שאינו כגולם הגלגלים וברא ארבע צורות לגולם
זה ואינן כצורת הגלגלים ונקבע כל צורה וצורה במקצת גולם זה צורה ראשונה צורת האש
נתחברה במקצת גולם זה ונהיה משניהן גוף האש וצורה שניה צורת הרוח נתחברה במקצתו
ונהיה משניהן גוף הרוח וצורה שלישית צורת המים נתחברה במקצתו ונהיה משניהם גוף המים
וצורה רביעית צורת הארץ נתחברה במקצתו ונהיה משניהם גוף הארץ נמצא למטה מן הרקיע
ארבעה גופין מוחלקין זה למעלה מזה וכל אחד ואחד מקיף את שלמטה ממנו מכל רוחותיו כמו
גלגל הגוף הראשון הסמוך לגלגל הירח הוא גוף האש למטה ממנו גוף הרוח למטה ממנו גוף
המים למטה ממנו גוף הארץ ואין ביניהם מקום פנוי בלא גוף כלל:
)יא( ארבעה גופות האלו אינם בעלי נפש ואינם יודעים ולא מכירים אלא כגופים מתים ויש
לכל אחד ואחד מהם מנהג שאינו יודעו ולא משיגו ואינו יכול לשנותו וזה שאמר דוד הללו את
ה' מן הארץ תנינים וכל תהומות אש וברד שלג וקיטור וביאור ענין הדברים הללוהו בני אדם
מגבורותיו שתראו באש ובברד ובשאר ברואים שתראו למטה מן הרקיע שגבורתם תמיד ניכרת
לקטן ולגדול:
 906על ידה*
 907דהיינו בגלל שבכחה של המלכות לעלות באור חוזר ,נקרא כתר מלכות*
 908דעליון
 909התכלת בדווקא
 910שבעולם הזה כל פרט מורכב מכל ד' יסודות ע' ע"ח שער הנ' .ובפירודו על ידי האש נהפך
להיות רוחני )(.
 910שער נ פרק י ז"ל ,עולם הגלגלים הוא י' גלגלים הנקרא שמים וד' יסודות הנקרא ארץ ויש
לשניהן חומר וצורה ר"ל גוף ונפש וחומר של שניהן הוא פשוט לבדו ואינו מורכב מכולם יחד
אלא חומר כל יסוד או גלגל הוא פשוט לבדו ושני חומרים הנזכר הנקראים חומר הראשון ונקרא
היולי להיותו פשוט וחומר הארץ נקרא תוהו כי אין ניכר בו ציור מה ענינו עד שיורכב כמ"ש
ואחר שקנה הצורה שהוא הנפש נקראים החומר והצורה יחד בשם בוהו ואז נתהו הד' יסודות
ארמ"ע בחומר וצורה ואז נקרא בוהו יחד שניהן כי בהיות חומר הארץ לבד בלי צורה נקרא תוהו
כנ"ל ולפי שחומר השמים הוא זך יותר לא נקרא תוהו כחומר הארץ והרי בארנו בחינת העולם
בעצמו כלול מהחומר פשוט וצורה פשוטה שהם הגגלים הנק' שמים וכן גם כן הארץ שהוא ד'
יסודות
 911אולי צ"ל על ידה*.
 912עי' בהגר"א בסד"צ ד ע"ד ביה סליקו והארה שלנו שם
 913המוחא עלאה ,עי' גר"א בהערה הקודם.
 914ליקוטי תורה תולדות
 915שהמצוה היא הפתילה והשמן היא החכמה.
 916עליית מ"ן ממלכות וזיווג מחכמה עליונה שהיא השמן
 917עי' זהר ח"א כז ע"א וז"ל ושוי ליה בגנתא דיליה ,דאיהי שכינתא ,לעבדה בפקודין דעשה,
ולשמרה בפקודין דלא תעשה ,עכ"ל.
וכאן כוונת הגר"א שהכל בלשון נקבה שהכל בירורים בנוק'.
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úåøéôñä ìù úåëìîä 'éçáá åðééä ïéðîá áùçð íéîòô ÷éúòù åðøîàù äæ ìëå
'ã äðùîá øîàù åðééäå ,úåøéôñä ìëá ãçééúî 918é"òå äàîéúñ à÷éúò ãçééúî äáù
÷éúò ùåøéô ãéçé ïåãà ìáà øîàå ,íé÷îòä øùò ,åéøçàù äðùî ùåøéôå ,à"é àìå øùò
äìòîì äèîìî ãéçé ïåãà øéëæäå ,íðéðîî åðéàå íìåëá ìùåî àåä ,ïåãà àø÷ðù ïéîåé
 )תז"חøäæá åøîà ïëå ,íìåëá ãçééúî äãé ìòå ,úåëìîá àåä åãåçé ø÷éòù ,( )ט ע"בì"ðë
åì ïéàù íãà ìë ( )יבמות סב ע"בåøîà ïëìå ,äéâåæ úá ÷éôàã ãò éåìò úéçð àìã (טו ע"ד
åðéà ïëìå íäî íìòð àåä î"î íäá ãçééúîù ô"òàù ,'å äðùîá ùøéôå ,'åë éåøù äùà
éë 'éô ,éðù åì ïéàå ãéçé ïåãàù íðééðîá àåäù øîåì à"àù ïàë ùøéôå øæçå ,íðééðîá
à"à éðù åì ïéàù øáã ìáà ,919ãçà àåä àø÷ð éðù åì ùéù øáã ÷ø øôñîá ñðëäì à"à
øäæá åøîà åéìòå ,éðù íùÅ ììë å"ç íùÈ øîåì à"à 920÷"àå ,íëç ìëì òåãéë ãçà åúåø÷ì
åðøîàù ô"òàù ,àðééðúã åôúåù ì"ìã922 ,éãîò íéäìà ïéàå àåä éðà éðà (921)ח"א כב ע"ב
,òåãéë ïæåàä øáùì ìëäå íéðåúçúá åòôù 'éçáá åðééä ,923÷"àá 'éôñä ìëå äðéáå äîëç
.úåøéôñä ììëá àåäù øîåì à"à êëéôì
øúëù ïåéë ÷"àá øôñî ùéù øîåì à"àù ïàë øîà - øôåñ äúà äî ãçà éðôìå
åîë ,øôñî íåù íù øîåì ìëåé êàéä ,úåøéôñä úìçúä éðôì àåä ë"ò ÷"àå ,ãçà àåä
.ãçà éðôì øôñî íåù øîåì ìåëé ïéàù

,øäøäìî êáìå øáãìî êéô íåìá ,924äîéìá úåøéôñ øùò (ç"î à"ô)
à ìà÷æçé) øîàð êëìù ,íå÷îì áåù øäøäì êáìå øáãì êéô926 925õø íàå
.927úéøá úøëð äæ øáã ìòå áåùå àåöø úåéçäå (ãé
÷ìçúî øîàîäù éôì - øäøäìî êáìå øáãìî êéô íåìá äî éìá úåøéôñ øùò
,øáãì ïåöøä úìçúä àåä ïåöøä .øåáãå ìå÷å øåäøäå {â"ò é} äáùçîå ïåöø ,íé÷ìç 'äì
øåáã øééöîù àåä øåäøäå .928øåáéã øééöî åðéà ìáà øáãì äî áùçîù àåä äáùçîäå
* ועל ידה918
.792  עי' יהל אור ח"א ו ע"ד לעיל הערה919
* שעתיק דאצילות הוא מלכות דא"ק920
* 921
* עי' רע"מ קדושים פב ע"א922
. ו ע"א ט ע"ג ט ע"ד923
. יש גם משמעות של לבלום924
 ועי' פת"ש או"א טו שזה בחי' של אוירא,' עי' פת"ש צמצום ו שזה מדבר על בחי' מצדו ית925
לאפוקי מו"ס
 לא מופיע בב"ע או בנפה"ח-  פיך לדבר ו926
(עי' תיקו"ז ח ע"א וז"ל דאם רץ לבך שוב לאחור )נ"א לאחד
 ועי' נפה"ח שער ג פרק ב היינו, עי' בהגר"א בסד"צ כב ע"ד ד"ה ואמר שזה ברית העיניים927
 שוב.שאם ירוץ מחשבת לב האדם להשיג המושכל איך נמשך התהוותם כל רגע ממנו ית"ש
 ועי' נפה"ח שער ג פרק ג' אבל רב,למקום להשיג ערך המושכל מדמיון המורגש בבחי' מקום כנ"ל
' ועי' שם פרק ו' פי,ההתבוננות בבחי' מצדו ית' הוא סכנה עצומה ועל זה נאמר כאן שוב למקום
כשתחשוב בלבך על בורא עולם מה הוא ואיך חנייתו בכל מקום ומעשיו בלום פיך מלדבר ולבך
מלהרהר הסר המחשבה מלבך ואם רץ לבך למחשבה זאת חושה ומהר ואל תהרהר ושוב ליחוד
מקומו של עולם לעבודתו וליראתו וכו' ועל דבר זה נכרת ברית שלא לחשוב באלקותו שאין כל
החכמים יכולין לידע עכ"ל
*עי' גדלות דז"א ג' )פת"ש( שזה שייך לעתיק
 במחשבה מלגו בינה בן יה ישראל עלה במחשבה הרהור חכמה, ועי' רע"מ פנחס רכט ע"ב928
לחכימא ברמיזא חכמה עלה במחשבה דאיהו בינה מחשבה והרהור כלא חד חכמה לא אשתמודע
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àåä ïåöøäå .úåéúåàä êåúç àåä øåáãäå .äôì ãøåéù íãå÷ åðåøâá àåä ìå÷å .øåäøäá
ãâðë ïäå ,äôå ïåøâá àåä øåáãå ìå÷å ,áìá àåä øåäøäå ,çåîá àåä äáùçîäå ,929ùôðá
,ïéâéùî äáùçîä ìáà ,931ùôðä ïåöø âéùäì íãàá úìåëé ïéà ïë ìòå .930ïéôåöøô 'ä
ïéà äîöòáù óà øåäøää ìáà ,äúåäî ïéâéùî ïéà ìáà äáùçîì êéøö äéä 932ë"òù
äîåã ìå÷äå ,933øåäøää àåäå øåáãä øåéö ïéâéùî øåáãä é"ò î"î äðîî ïéâéùî
ììë ïäå ,ìòåôä ìà àéöåîù ÷ø øåäøäì äîåã àåä øåáãäå ,èåùô àåäù äáùçîì
î"î äáùçîì äîåã àåäù óà ìå÷á ë"àùî ,ãçà ïéðò àåäù 934äìåôë à"ää ë"ò ,èøôå
àåä ìå÷äå ,'é úøåöá àåä ïëìå 'à òâøáå åìéäáá àåä äáùçîä éë ,øçà ïéðò àåä
) éúøàá øáëå .935å úøåöá àåä ïëì úåëéøàáט ע"ד( íåìá êëì ,äáùçîá ïä úåøéôñäù
ñ"ò óàå .äîéìá åàø÷ð ïëìù ùøéô ïàëå ,øäøäìî êáìå ,øåáãå ìå÷ ìåìë àåäù êéô
,936ò"éáà úåîìåò 'ã ùé úåîìåò 'ã ìëáù éôì äîéìá åàø÷ð ïìåë úåîìåò 'ãáù
áöçî íå÷î ùåáìäå ,úåîùðä áöçî íå÷î àñëä ïä íéìëäå ,úåìéöà ïä úåøéôñä
äî ìëå íéøéåàå úåöøàå íéòé÷øå íéìâìâ äøùò ãåñá åîöò íìåòä ïä ìëéääå ,íéëàìîä
.937øåáãå ìå÷å øåäøäå äáùçî ãåñá íä íìåëå ,íäéðéáù

אלא בבינה ובינה בלב ובגין דא מחשבה בלב הרהור בלב ,עכ"ל ,ועי' זהר ח"ב עו ע"ב וז"ל ,קיימין
כד אתפשט משכא לאחורא ,האי לאו ביה מחשבין ,וחשיב מחשבין לפום שעתא ואתעביד ,ולא
מחשבה דהרהר ביה כלל ,אלא מחשבה דאיהו בבהילו וזעירא ,אבל הרהורא ומחשבה לא ,ועי'
הקדו,ש טו ע"א שהרצון הוא סיבת המחשבה ,והמחשבה הוא עצמות ועיקר ההרהור ,וההרהור
הוא התפשטות המחשבה וגילויו
 929דהיינו איפה מופיע בגוף בכלל
 930וכן הוא בבהגר"א בתיקו"ז כ ע"ג ד"ה בריש הורמנותא.
 931עי' בבהגר"א על תז"ח נ ע"א ד"ה בריש הורמנותא וז"ל ,כמו באדם המחשבה שרוצה
לעשות הדבר והרצון הוא קודם למחשבה ,וקודם להם התחלת הרצון כשמתעורר לחשב ,והן ג'
ראשונות .כתר הוא התחלת הרצון והוא סתום מאד שנעלם אפילו מאדם עצמו ,עכ"ל
בגלל שזה לא מופיע בגוף והיא נעלמת.
 932שעל כרחך ,כלומר אי אפשר ללא לחשוב
מחשבה והרהור הם תרין ריעין דל אמתפרשים ,ולכן אין אצלנו א' ללא השני.
 933עי' לעיל ח ע"ב שמש"כ בינה קיימא לשאילה זה רק על התפשטותה בו"ק
 934שהה' פרצופים וה' גילוים של המאמר הם מקבילים לשם יהו"ה וקוצו של יו"ד ,ועי'
בהגר"א בסד"צ בליקוטים סוף לח ע"א היותם אותו אות.
 935עי' בתיקו"ז ל"ז ע"א ולית נימא ונימא דשערה דעתיקא קדישא דלא נפקא ממבועא עלאה
והאי נימא איהי ו' מבועא דיליה י' דסלקא באוירא עד אין סוף ונחתא עד אין תכלית ,ע"כ.
 936עי' שער מב פרק ב'
 937ליקוטי הגר"א בסוף אגדות ברכות דף מ"ג ע"ב וז"ל ,מ"ש בתיקו"ז דף א' כנויין והויין
ושמהן וע"ש ע"ס הן פנימיות הספי' רוח שבהן כמ"ש בתיקו"ז והן עיקר הספירות ומנשמה ואילך
הן רזא דאלהות וכן באדם האדם הוא הורח והנשמה הוא חלק אלוה ממעל וכן בכל העולמות
עיקר הוא הרוח ובאצת הרוח מאדם הוא מת אפילו שנשאר הנפש בו משא"כ בצאת הנמשה
עדיין חי ואינו מרגי שבעצם וכל ההרגשות וחיות הו אברוח וכ"ה בכל העולמות וזהו האדם
והעולמות והבן זה היטב וכל הדומם והצומח אע"פ שיש להם נפש אינם חיים וכן המת והישן
שהורח מתאסף אל הלב אינו מרגיש אז והחושים בטלים ואלו הן ע"ס כמ"ש בתיקונים והן שמא
מפרש י' אותיות ונפש הספירות הן הוי"ה פשוטה והן בכל ספיר' מנוקדה אחרת כידעו ]והם ידות
הספירות שבהם נאחזים כמ"ש יד ושם[ וגוף הספירות הן ז' שמות שאינם נמחקים ולבוש הספי'
הם הכינויים שמתואר הבורא בהם חנון ורחום כו' כמ"ש בסתרי אותיות בז"ח פ' בראשית
והיכלות הספי' הם ג"כ כינויים רק שאין מתוארים לבשם הבורא בתורה רק בהעלם כמו לחם
מלח וכל שאר כינויים של הספי' ואלו הן ד' בחי' הידועים היכל ולבוש וגוף ונשמה והיכל ולבוש
אין דבקים בספי'לכן הם כינויין הנמחקים היוצאים משם הוי"ה
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) øîàðù àåäå ,òåãéä – íå÷îì áåù øäøäì êáìå øáãì êéô õø íàåשמות לג כא(

ìáà ,øåäøä ãåñá àåäù éôì ,939âéùú íù éìöà àåäù íå÷î 'éô ,938'åë éúà íå÷î äðä
) éãåáëשמות לג כ( íå÷îì øåáãä ,òåãéä íå÷îì 'à ìë 'éô íå÷îì øîàå ,'åë éðàøé àì
.940øåäøää íå÷îì øåäøääå ,øåáãä
ïëùî íùù ,ïéçåî 'ã ãåñá ïä úåéçä ùåøéô - áåùå àåöø úåéçäå øîàð êëìù
) ù"îë ,ï"øð äéç äãéçé ãåñá òåãéë 941äîëçä àéäù ,äéçäקהלת ז יב( äéçú äîëçäå
íùàø ìòå943 ,942øåçàì úøæåçå òâøá åìéäáá àåä äáùçîäù áåùå àåöøá ïä ,äéìòá
úåîã øéôñ åîë 946à"ã÷ àåä 945øéôñ ïáà íåø÷ä ìòå ,944çåîä â"òù íåø÷ä àåä òé÷ø
àìôåîá êìéàå ïàëî úåùø êì ùé ïàë ãò .948ùôðä àåä íãà úåîã àñëä ìòå ,947àñë
) êîîחגיגה יג ע"אóà âéùäì úìåëé ïéàù ïåéìòä íåø÷ â"òù ìëùä àåä ,950(949
.åúåàéöî âùåîù ùôðá ë"àùî ,951åúåàéöî
åùôðë áäåà åì ùéù íãà àåäå ,úéøá ïéðò åäî êì øîåà - úéøá úøëð æ"ãòå
,åéìà åú÷åùúå åúîâî ìëù øáã åì ïúåð ,åìöà úåéäì à"à ìáà åðîî ùåøôé àìù äöåøå
.àåä íù åúáùçî ìë î"î øáãä úà åðîî ìèåðù ô"òà ,àåää øáãä é"ò íéøù÷ð ïäå
äúéøë ïåùì ïéðò åäæå ,åðîî ãøôúé àì éàãå àåää øáãä é"òù äçèáä àåä úéøá ïåùìå
}åìöàî øáã àåäù úù÷ä àåä ïëå .åì ïúåðå åì ÷åáãä øáã åðîî úøåëù {ã"ò é
øáã àåäù éôì íäéøçà íéëùîðä íéùøôîäå íéôåñåìéôä ìë åá åùáúùðå ,952êøáúé
ïéáå 'úé àøåáä ïéá íéòöîà íéøáã ïä äìéîäå äøåúä àéä ïëå .ìëùä ïî äìòîì

 938עי' תיקוני זהר דף עה ע"א  -ושכינתא בה אתמר הנה מקום אתי .ועי' עוד זוהר חלק ב דף
רז ע"א כתיב )שם לג כא( הנה מקום אתי ,מקום אתי ודאי ,דא איהו מקום טמיר וגניז ]עי' לשון
הז"ח הובא בריש בהגר"א בתיקו"ז שלשון זה שייך לכתר[ ,דלא אתיידע כלל ,משמע דכתיב אתי,
אתר דלא אתגליא ,וקיימא טמירא ,ודא איהו אתר עלאה לעילא לעילא ,היכלא עלאה טמיר
וגניז ,עכ"ל*.
 939כלומר המקום של הכבוד ,שהוא הכסא של הכבוד כדלעיל יב ע"א.
 940כלומר זה בבריאה וזה בעשיה*##הרב לא ידע
 941כלומר הד' חיות שבמרכבה שרשם בד' מוחין ]חו"ב חו"ג – עי' בהגר"א בסד"צ ד ע"ג ד"ה
ואבא[ ,ושורש שרשם במוח העליון הנקרא חי"ה ולכן הם נקראים חיות )ביאורים ח"ב פ ע"ד(
 942כלומר שכל המשך מחשבה היא התבוננות והרהור*
עי' זהר ח"ב עו ע"ב וז"ל חשיב מחשבין לפום שעתא ואתעביד ,ולא מחשבה דהרהר ביה כלל,
אלא מחשבה דאיהו בבהילו וזעירא ,אבל הרהורא ומחשבה לא ,עכ"ל.
 943עי' לשון הפסוק )יחזקאל א כו( וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות
כסא ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה:
 944אם כן יש חיות ,ורקיע ,ועל הרקיע יש אבן שהשוא דמות כסא ועל זה יש אדם והם ד'
פרצופים
 945עי' בהגר"א בסד"צ כב ע"ג ואמר שזה מיזוג של אויר ומים
 946זה שונה מהקרומא דמוחא ,שהרי מוזכר באד"ז ולכן אולי כוונתו כאן לגרוס אוירא* ,%עי'
לקמן יא ע"ב שקד"א בין ב' הקרומים
כאן עצם האוירא
947

 948כלומר הרוחניות מעל המוח ,ע' לעיל לגבי כתר הוא נפש.
 949בשם בן סירא
 950עי' לקמן יא ע"ב שמופלא היא א"א ומכוסה היא עתיק
 951והוא הרדל"א ,וזה האבן ספיר**
 952דהיינו שזה ברית בין ה' לארץ שלא להחריב העולם ,עי' בהגר"א בסד"צ ב ע"ב ד"ה ואמר
שכאן יש ראיה וזיווג ,ועי' הערה שלנו שם.
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ïëùîá ìàøùé ïéëéøö åéä ïëå .954'úé åîöòá åâéùäì úìåëé ïéàù éôì äæ ìëå ,953ìàøùé
é"ò ÷ø åâéùäì à"àù éôì ìëä ,úéøáä ïåøà àø÷ðå ,íéáåøëå ïåøà åîë íéòöîàì ùã÷îå
.955úéøá úøëð æ"ãò åøîà ïëìå ,íéòöîà
]àåäù çìî úéøá åîë úéøá ,'åë æ"ãòå 'åë øîàð êëìù - ùîî é"ë ì"æ åéèå÷éìá
) ù"æå ,956ïéøâñå ïéçúô ïé÷éøù ïéñôè ïë ,íéé÷ øáãאיוב לא א( [éðéòì éúøë úéøá

)êåøá ,958íééç íé÷ìà çåø957 úçà ,äîéìá úåøéôñ øùò (è"î à"ô
.959ùã÷ä çåø àåäå øåáãå çåøå ìå÷ íéîìåòä éç ìù åîù êøåáîå

çåø úçà ,ñ"ò ìù ïøãñ ùøôî àåä åéùëò - 960'åë úçà äîéìá úåøéôñ øùò
éìë úåùòì úéëåëæ éìëá 961çôðîä íãàä ìùîë àåäå äðåùàø äøéôñ àéä ,íééç íéäìà
÷ìçúî àåä àöåéùë ë"çàå åáø÷áù çåøä 'à íéøáã äøùò íù ùé ,åðîî çåø àéöåîå
 953תורה ומילה צ"ע כוונתו ,שהרי התורה היא הן מצדו ית' שהוא נתן לנו התורה ,שהוא דבר
יקר אצלו ,אבל מה שהברית מילה ,אם זה שהוא נתן לנו המצוה ,אז מובן ,ואז יתכן מאד שכל
הבחי' ברית שיש כאן הם חד צדדים ולא דו צדדי
ועי' יהל אור ח"ג ל"ז ע"ג וז"ל ,סוד הענין ,שכל אבר יש לו איכות ,כי כולם הן תולדות
הספירות ,וכל אחד יש לו פנימיות וחיצוניות ,ובפנימיות פועלת האיכות ובחיצוניות האיברים,
וכ"ה בתרי"ג מצות ,שכ"א הוא מעשה מיוחד ויש לכ"א כוונה מיוחדת ,ולכן המצות בלא כוונה
כגוף בלא נשמה וכו' ,תרי"ג אברים בגוף ותרי"ג איכות בנפש קבועים בגוף ,אף לעכו"ם ,ועוד יש
תרי"ג איכות בנפש שאין קבועים בנפש ,אלא מושפעים מהרוח וזהו תכלית האדם ושלימותו,
והן באין מעשיית המצות ,וזה אור הלבנה בשלימות וכו' ,ידוע שכל דבר שהוא כפול בא השני
בגולם א' וכו' ,וכן הוא כאן ,שתרי"ג איכות השניים באים באבר א' ,והוא עט' הברית ובו נכלל כל
התרי"ג מצות גדולה מילה וכו' ,ולכן אין העטרה מתגלה מעצמו בבריאת הש"י כמו כל האיברים
אלא בעשיית האדם מצות הש"י וכו' ,ומצות המילה שהיא מצוה המשלמת תרי"ג הוא בעטרה
ובזה ג"כ הכלל הנ"ל ,שהיא כלולה מהכל לכן היא שקולה נגד תרי"ג מצות וזהו ברי"ת ,שהוא
הנוק' של היסוד שבה נכללת לאחד ,בסוד תש"י כנ"ל ,וכשחסר מצות המילה כל המצות אינן
פועלים כמו זכר בלא נקבה ,עכ"ל.
אם כן ב' הבריתות הם תורה ומצות שהם ברית לשון וברית המעור ,ועי'
 954דהיינו שהגילוים שהיו לנו בהר סיני נלקחו*
עי' רמב"ן שאותו גילוי של מעמד הר סיני היה במשכן
 955ולכן הברית כאן היא הגילויים של הספירות שנמסר לנו
 956עי' ענינין בהגר"א בסד"צ כב ע"ב ד"ה שריקין לא עברי.
 957עי' לעיל פ"א מ"ד בתחילה הדברים של הגר"א
 958אלקים חיים ,שהוא ורוח אלקים מרחפת הוא נקודה הראשונה ספי' הראשונה מע"ס,
כמ"ש בס"י פ"א אחת רוח אלקים חיים והיא כוללת כל הגוונין ,וז"ס הויה שכולל כל הד' גוונין
כידוע בהרבה מקומות ,והיא נקודה הראשונה שעשר נקודות הן ע"ס  -בהגר"א בתז"ח כג ע"ד
 959ורוח אלקים רוח קודשא כו'  -הוא יו"ד של השם שנק' קודש וז"ש בס"י אחת רוח אלקים
חיים כו' והוא רוח הקודש נקודה הפנימית והיא היכל הקודש באמצע שהיא נתיב לא ידעו עיט
נקודה דעיגולא  -בהגר"א בתז"ח כג ע"ג
עי' יהל אור ח"א ב ע"ג שזה הד' התבוננות של הקב"ה בתורה לפני בריאת העולם.
 960ע' לקמן משנה י,ד שכל זה בז"א.
 961עי' זהר תרומה קמו ע"א רזא דרזין לידעי חכמתא כד אסתלק ברעותא דסתרא דכל סתרין
למעבד יקרא ליקריה )ר"ל להמציא התלבשות לאור הגנוז כיד להתגלה על ידו למטה בגילוי
כבודו ית'( אנשיב רוחא חדא מנקודה עלאה )הוא חכמה אבא היוצא מאוירא עלאה אור הגנוז
כמש"כ בזהר בראשית טז ע"ב ונפח ממנו רוחא חדא וע"ד שכתב ויפח באפיו כו 'והוא כביכול
משורש הרוח שבקרבו והוא רוח אלקים חיים רוח הקודש והוא אור הגנוז( ושוי תקוניה
לאתישבא האי עלמא כו' שלימו דתקונא דהאי רוחא רוחיהון דצדיקים בהאי עלמא כו') ,כללים
ח"א קב ע"ב(
ע' סנהדרין צא ,וע' נפה"ח.
דהיינו כאן רואים קשר בינו ית' לכל הבריאה ,ועוד שהנשמה פנימית נמשכת ביחד עם הכלי
שהוא החיצוניות )ביאורים ח"א ס ע"ג(
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ìù ÷"åì èùôúð ë"çàå ,úåîéîçä àåä ùàå ,çåøáù úåáéèøä àåä 963íéîå ,962çåøì
965
,çåøá 964éèî àìå éèî àåäå 'úé åáø÷áù çåøä ùøåù 'úé åá ìùîðá àåä ïë ,éìëä
) øîàð äæ ìòù ,ë"çà åðîî ïé÷ìçúîù ùàå íéîåבראשית א ב( ìò úôçøî íéäìà çåøå
.íìåòá åäæ ,òé÷øä ìòù íéîä ìòù çåø àåäå ,966òâåð åðéàå òâåðù øáãë ,íéîä éðô
.967ìëùä ìâìâ àåä äðùáå
.968ïåéìòä íåø÷ì úìåâìâä ïéáù ìëùä àåä ùôðáå
) ãåñá ,äôá íééúñîå àúìâìåâ àåä óåâáåלעיל משנה ז'( åéìòå ,ïôåñá ïúìçú õåòð
) øîàðת"ז יט ע"א( .969'åë äô úåëìî
,972ñ"à ãåñá àåäù ,971÷"àã úåëìî àåäù ,970àùéã÷ à÷éúò àåä úåøéôñáå
íä úåøéôñä ìëå ,ã"åé ìù åöå÷á àìå ã"åéá àì æîø ïéà åáå ,úåîìåòä ìë ìù úåéç àåäå
) øäåæá åøîà æ"òå ,ïåöøì íãå÷ øáã àåäå ,'úé åîù 974ïéàø÷ðå ,973åééåìâהקדמה טו ע"א(
976 975
. 'åë àúåðîøåä ùéøá
íé÷éãöä é"ò êøåáîå ,äèîì äìòîìî àåäå ,åîöò é"ò àåä êåøá - êøåáîå êåøá
.977äìòîì äèîî
 962כלומר הרוח מרוח.
 963מכאן רואים שמים ואש שרשם ברוח )ביאורים ח"א פז ע"ב(*
 964עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ד ד"ה וענין רצוא שזה עצם הנשימה.
 965הפסיק במקום נכון?*
 966עי' ירושלמי חגיגה ט ע"א וז"ל בן זומא אמר לו מסתכל הייתי במעשה בראשית ואין בין
מים העליונים למים התחתונים אלא כמלא פותח טפח נאמר כאן ריחוף ונאמר להלן )דברים לב(
כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף מה ריחוף שנאמר להלן נוגע ואינו נוגע אף ריחוף שנאמר כאן
נוגע ואינו נוגע ,עכ"ל.
 967עי' ליקוטי הש"ס  -מסכת חגיגה וז"ל ,דע כי ז' רקיעים הם סוד י' ספירות ורקיע הז'
הנקרא ערבות הוא כולל ג' רקיעים בתוכו ולגודל קדושתו נקרא רוכב בערבות והז' הם למטה
מהם הרבה במדרגותם והשלשה העליונים הם נקראים שמי השמים והם גלגל מזלות ועליו גלגל
היומי ועליו גלגל השכל ,עכ"ל.
 968כלומר האוירא*
*? 969
 970כלומר עתיק )עי' ביאורים ח"א סג ע"א( ,ועי' כללים ח"ב סה ע"א שזה אוירא ורישא
תנינא ,ועי' שיטתו ביאורים ח"א כח ע"א שאוירא נחשב כאין סוף ,וכאור הגנוז ,ועיקר הכתר
היא המו"ס ,ועי' ע"ח סדר האצילות בקיצור פ"ב והערה שלנו שם על דברי האד"ז ע,ק נקרא אין
דביה תליא אין ,ועי' לקמן יא ע"ב שמשנה י' היא קד"א ולא מש"כ כאן
 971עי' יהל אור ח"ב טז ע"ב :מלכות עקודים אחר התנוצצות ז"ת שילה נעשה רדל"א.
972

עי' זהר פקודי דף רלט ע"א הובא בבהגר"א בסד"צ א ע"ב ד"ה דצניעותא ,והערה שלנו

973

עי' בהגר"א בסד"צ א ע"ב וז"ל כל האצילות כולו הכל להתלבש בו האי רישא ]עתיק[,

שם.
עכ"ל.
 974הספירות שהם מגלים הא"ס שהוא העתיק.
 975עי' בהגר"א בסד"צ יא ע"ב ד"ה גלופי* ,ועי' בהגר"א בתז"ח כד ע"ב ד"ה סלקא*.
 976ונקרא רוח שזה מרוח פיו ית' ,ורוח מרוח היא אוירא שזה עיקר הנשמה והג' היא מים
מרוח שזה חכמה והוא הראשון מג' מוחין )ביאורים ח"א סג ע"א(
 977ובזה יובן לנו מאמרם ז"ל ברכות נג ע"ב גדול העונה אמן יותר מן המברך כי באמן הנה יש
ב' הוראות אחד על קיום הדבר שמסכים שכן הוא האמת ואחד ע"ד תפילה כמו הלואי שכן יהיה
וכמ"ש בגמ' שבועות לו ע"א מירמיה שאמר אמן כן יעשה ה' ע"ש וא"כ הרי נעשה באמן ב'
התיקונים )לש"ו(
עי' אריכות בכללים ח"ב סה ע"א .דונט לת מי גט אוי ויז דיס איי ניד טו אקספליין איט
ולי נראה שכוונתו היא שברוך ומבורך שייך לשמו של חי העולמים ,אבל כאן הוא מעל בחי'
מבורך אלא רק ברוך*.
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ìë ìù åé÷ù àåäù ,ì"ðë åðîî íéìöàðù úåøéôñä ìë ïä - íéîìåòä éç ìù åîù
.978úåìéöàä
ïéáå ïåùàøä ìéöàîä ïéá éòöîà àåäù ,979ïåîã÷ øéåà àåä úåîìåòä ìë ãåñáå
.éåðëå íù àìå ïæåàä úà øáùì åìéôà íãà øîåì à"à ïåîã÷ä øéåàä ìòù ,úåîìåòä ìë
) øîàð æ"òå980תהלים לג ו( ììåë íãàäî àöåéä çåøäå .981'åë íàáö ìë åéô çåøáå
àåä øåáãå ,äð÷ä òöîàáù çåøä àåä çåøäå ,äð÷ä ìò øøâðä àåäå ,982ìå÷ åúëéìäá
ïåùàøä çåøä éë ,àá÷åðå à"æå á"åçì íéùøù íäå ,úåéúåà êåúéçá ë"çà àöåéå éîéðôä
) òåãéë ìåãâ ìå÷ àåäù äðéáä ùøù àåä ìå÷å ,ìëä àøáð äáù äîëçä ùøù àåäזהר
ח"א נ ע"ב(äîåã úåëìî ùøù àåä øåáãå ,äîëçì äîåã òåãéë à"æ ùøù àåä çåøå ,
.äðéáì
}ìå÷å çåø ì"öù áúë ùîî ì"æ é"ë åéèå÷éìá] øåáãå çåøå ìå÷ ù"æå {à"ò àé
ìå÷å ø"â çåø ñ"ò ìë ïéììåë ïäå .983äàîéðô àì÷ ÷ñô àìã ìåãâ ìå÷ àåä çåøå ,øåáãå
ìëä úììåëù àìà 985äàìéò àøù÷á ìëä ïàë ìáà ,984ì"åç ïéøù÷ 'â ïäå ,ð"åæ øåáãå
) ä"é ïá ãåñáאד"ז רצ ע"א([.'úé åðîî èùôúðù ùà íéî çåø ùøù ïäå ,
) ù"æåתהלים לג ו( ,øåáãå çåøå ìå÷ ïäù ,íàáö ìë åéô çåøáå åùòð íéîù 'ä øáãá
.çåø àåä åéô çåøáå ,øåáãå ìå÷ éøä ,ìå÷ ë"â ììåë ÷åñôá øîàðä 'ä øáã éë
עי' זהר עקב רעא ע"א ז"ל בשלימות :רזא דרזין לאינון דידעי חכמתא דמאריהון למנדע רזא
דברכאן בפקודי אורייתא ובכל הנאין וכסופין דהאי עלמא לארקא ברכאן מעילא לתתא כד )ס"א
בר( ברכאן דצלותא דאינון תקונא דמאריהון מתתא לעילא ומעילא לתתא ברכאן דלאו אינון
בצלותא סלקין מתתא לעילא עד דמטו גו נהורא דלא נהיר ומתערי )לעילא( בתוקפא לההוא
נהורא דלא נהיר בההיא ברכה וסלקא אתערו לעילא עד דמטו לכרסייא עלאה מקורא דכל חיין
כדין נפקו מההוא מקורא עלאה ברכאן אחרנין ואערעו אלין באלין ונשקי אלין לאלין ואתאן
ושריין לריש צדיק לארקא לתתא וכד נחתין אתברכן אבהן ובנין וכל שרגין דלהון ורזא דאלין
ברכאן לאתערא מעילא לתתא ברזא דא
 978עי' תיקו"ז יט ע"א וז"ל חכמה מוחא איהו מחשבה מלגאו בינה לבא ובה הלב מבין ועל
אלין תרין כתיב הנסתרות לה' אלקינ"ו כתר עליון איהו כתר מלכות ועליה אתמר מגיד מראשית
אחרית ואיהו קרקפתא דתפלי מלגאו איהו יו"ד ק"א וא"ו ק"א דאיהו ארח אצילות איהו שקיו
דאילנא בדרועוי וענפוי )נ"א ואנפוי( כמיא דאשקי לאילנא ואתרבי בההוא שקיו ,עכ"ל ,ועי'
פת"ש צמצום יב בבית נתיבות ,וז"ל ,הדעת לעולם כולל כל הז"ת והוא הפנימיות שלהם ,שקיו
דאילנא לגו )תיקו"ז י"ט ע"א( ,וכן בהגר"א בסד"צ כא ע"ג ד"ה בעמר שזה שייך לדעת ,וכאן הוא
פנימיות המ"ה ,וצ"ע.
 979עי' תז"ח ה ע"ב ,ועי' תיקו"ז כ ע"ב וז"ל ,כד אפקי י' מאויר אתגליא או"ר ,ע"כ ,ועי' תיקו"ז
קכא ע"א וז"ל רוח סליק באויר דאיהו כתר עלאה אויר קדמון אש סליק לגבי ה' דאיהו אימא,
ועי' בהגר"א בתז"ח יח ע"ג ד"ה וההוא וז"ל ,רדל"א אפיק אוירא שבין גולגלתא למ"ס והוא טהירו
עילאה אור העליון הגנוז ששם גנוז חסד דרדל"א.
 980נ"ל שכאן צ"ל 'וז"ש קול ורוח ודבור'.
 981עי' לקמן יא ע"א שרוח פיו היא בחי' בינה וכנראה שכוונתו כאן שזה מעל זו"ן שהם בדבר
ה' ,ונ"ל חזק שממש"כ וע"ז נאמר הוא קטע חדש
 982אם כן הרוח היא נשימה?*לא נכון מהערה הבא .ע' לקמן פרק ב' משנה ג' חקקן ברוח
חצבן בקול קבען בפה
 983עי' תז"ח )יט ע"ג( וז"ל ,וכד אתפשט' מטאת לחד מאלין ואשתני ואתעביד רוח דלא שכיך
לעלמין ונביעו תדיר ,עכ"ל ,כלומר נשימה ע' בהגר"א בסד"צ יג ע"ד ד"ה וענין רצוא ,וע"ש בתז"ח
שזה חיך וגרון ,וצ"ע אם הנשימה היא באמת שניהם יחד או רק בינה*.
ועי' זהר ח"א נ ע"ב וז"ל ,לשני בתי ישראל וגו' ,חד סתימא עלאה ,וחד אתגליא יתיר )סתימא(
עלאה )דא( קול גדול ,דכתיב )דברים ה יט( קול גדול ולא יסף ,והאי קול פנימאה איהו דלא
אשתמע ולא אתגליא ,עכ"ל.
 984עי' בהגר"א בסד"צ יד ע"א ד"ה וענין ג' ,חו"ל הם חיך ולשון ושיניים ,ועי' ענינם תז"ח יט
ע"ב.
 985כלומר בינה עי' בהגר"א בתז"ח כ ע"ג ד"ה מקשרא
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úåëìîá íéùáìúî úåëìî ãò äîëçî ïåîã÷ 987íãàî 986úåðéçá 'ã 'éôñá àåäå
.( )ט ע"דì"ðë ïåîã÷ íãàã äîëçî íùøù úåìéöàù éôì ,÷"àã
äùòî ìù øåàä àåäå åðîî äèîìù 988à"îø ììåëù í"éäìà çåøä àåä íìåòáå
.989á"òîá ù"îë úéùàøá
.991(øñç) äðùá ïëå 990òåãéë ïéçåî 'âä ììåëù úìåâìâáù ìëùä àåä íãàáå
äáù æåðâä øåà àåäå ,íéàøáðä ïéáå àøåáä ïéá éòöîà àåäù éôì ùã÷ä çåø àåäå992
ïéìåëé ÷"äåøá éë ,( )חגיגה יב ע"אíé÷éãöì äæðâå ,åôåñ ãò íìåòä óåñî úåàøì ïéìåëé
.íìåòá åäæ ñ"ò íìåòä óåñî âéùäì
993
. ìòåôä ìëù åäåàø÷ù ìëùä ìâìâ àåä äðùáå
íéàéáð ìù çåø àåäå ,íãàá äøåùù éäìà õåöéð àåäå ìëùä àåä íãàáå
( )בראשית לה יגíéàéáðä ìöà øîàðù íéäìà àåäå ,éðúàùð çåøå ( )יחזקאל ג ידøîàðù
,íäøáà éäìà ïëå ,ìàøùé éäìà àø÷ðù ìàøùéá ãçééúîä àåäå ,íéäìà åéìòî ìòéå
.åðîî äìòîìù úåëìî àåäù éôì
'á ïôåà
éë (' )משנה יאåë çåøî íéî 'â ('' )משנה יåë çåøî çåø 'á 'åë íééç íéäìà çåø úçà
øåáãå ìå÷ä ïéðòá 994ïé÷éùðä ãåñá øáãî é"ñä ìëå ,(#) ì"ðë à"æá ìëä áùçù ñ"òä
éë íéîòèã àæø øîàîá (995 )יט ע"גç"æúá ù"îë ,ñ"ò ïä íùù äðéáä éòîî ïåøâî ÷éôðã
,ïéðååâ úìúá äì éðùå ìéèð êéçì òéâîùë ë"çàå ïåøâá éàùçá çåø ãéáòúà äìéçúî
àåäù øúë àåäå ïåøâá äìéçú ñ"ò ïäå ,'å äùòð ïåùìì òéâîùë êë øçàå ,ùàå íéî çåø
ë"çàå ,( )עד ע"אçð 'ôá ù"îë íééç íéäìà çåø àåä íùå ,ïåøâá àåäù äðéá àîéàî
ë"çàå ,ãáì çåø ÷ø äìéçúáù çåøî çåø ïäå ,(#) ì"ðë ù"îà ïéðååâ 'â ã"áç àåä êéçá
 )ז"ח אúåéúåà éøúñá ù"îë ïåùìá ÷"å ë"çàå ,ùà íéî çåø íéøçà 'âì äðîî ÷ìçúî
ïëìå ,àúåðéãø÷ã àðéöåáî åàöé ìëäå ñ"ò ïäå ,ïéøèñ úéùì àæåâàá ïéëîñ úéù (ע"ב
996
ïàë ìáà ,úåéúåàã àøèñá åäæå ,íéîä ë"çàå øéåàä ë"çàå äìòîì ùàä íìåëá åàöé
.òåãéë ãñçã àøèñî úåãå÷ðäù ,íãå÷ íéî åàöé úåãå÷ðã àøèñá íäù

úåéúåà íéúùå íéøùò äá áöçå ÷÷ç ,çåøî çåø íéúù (é"î à"ô)
.ïäî úçà çåøå ,úåèåùô äøùò íéúùå úåìåôë òáùå úåîà ùìù ãåñé

? כלומר רוח אלקים חיים ורוח קול ודיבור986
 נדצ"ל באדם987
* רוח מים אש988
* 989
* ונ"ל שזה שייך גם לשנה וצ"ע967  עי' לעיל הערה990
* 991
? כדאי לעשות קטע חדש992
967  עי' הערה993
 עי' לעיל ז ע"ג994
* 995
* 996
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,åéìò úôçøî íéäìà çåøäù ,997íéîä éðô ìòù çåøä àåä - çåøî çåø íéúù
.åéôáù çåøä ïî ÷ìçúîù çåøä àåäå
.998éîåéä ìâìâ äðùá àåäå
.999àøéåàã àîåø÷ {á"ò àé} àéäå ,íéîåø÷ä 'á ïéáù ùôðä íãàáå
.à"à 'éôñá àåäå
.÷"à ò"éáà úåîìåòáå
.íùáù ã"åé ìù åöå÷ àåäå
.1000àúô÷ø÷ óåâá àåäå
áöç ,1002ïëåú úà ìèåðå çåìä ìò úåéúåàä ú÷é÷ç àåä ÷÷ç - äá 1001áöçå ÷÷ç
.åéøçàìù äðùîá ù"îë øää ïî íéðáà áöåç åîë ,çåìä ïî úåéúåàä ìèåðù
éôì ãåòå ,( )ה ע"דì"ðë ãåñé íéàø÷ðå íéòåãéä úåéúåà á"ë ïä - ãåñé úåéúåà á"ë
.( )זהר ח"א לא ע"אì"ë àø÷ð êëéôìù ãåñéá ïìåë ïéììëðå úåøéôñá ïé÷ìçð ïäù
ïî÷ì øàáúéå úåéúåà á"ëä ïä - úåèåùô á"éå úåìåôë òáùå úåîà ùìù
ïðéà ,í"éäìà çåøá íãå÷ ïúìçúäù ô"òà íöòá úåøéôñä úìçúä àåä ïàëå .úåèøôá
ïéììåë ïàëå 1004äúééìò àåä ïàë ãòù ,1003úåëìî íå÷îá àåäå ,ùøù àåäù éôì àìà
íéìë 'â ïäù 'à ìëá 'â ,ñ"òá ïé÷ìçúîå .ì"ðä á"ì 1005ïäå ,ïéòåãéä ïéãå÷ð øùò ïäå .ñ"òä
ùã÷ ïéáù úëåøôä àåäå úåðåøçà 'æì úåðåùàø 'â ïéá 'à ,ïéãåâøô 'áå ,1006òåãéë 'à ìëá
êñî àåäå àá÷åðä úìçúä íãå÷ éðù ãåâøôå ,1007çåîä úçúù íåø÷ä àåäå ÷"÷ì
.ãáëä øöç àåäå úëåøôä
1008
ïî äðéà àéäù øîàú àìù úåéúåàî
'à àåä äæä çåøäù 'éô - ïäî úçà çåøå
1009
 )משנהá"ôá ù"îë øéåà
ó"ìà úåà àéäù ,íäî àéä íâ àìà ,ïé÷÷çð äá àìà ïéðîä
å"ë ïä ó"ìàä øçàù úåéúåàäå ,úåøéôñä ìë ììåë àåä úåéúåàä ùàøá ó"ìà êëìå .('א
úåéúåà 'â ãåñá 1010íéãçà 'â ïäå .å"ë àéøèîéâ àåäù ,é"åé åúøåö ó"ìàå .úåìåôëä íò
àåä ó"ìàäù éôì (ó"ìàá ïéììëð úåéúåàä ìëù äéàø ë"â äæ) ó"ìàä éåìéî ïëå .ù"îà
úåéúåà úåòöîà àåä ã"îìäå ,úåàöåîáù äðåùàøä àéäù ,1011ïåøâä úåéúåà ìù ùàø

. ששם ראשונה וכאן שניה, עי' לעיל י ע"ד ד"ה עשר ספירות בלימה997
967  עי' לקמן הערה998
.1007  וע' הערה,1023  וע' הערה,970  עי' לעיל הערה,##* הוא בין ב' הקרומים999
 ורוח מרוח היא אוירא שזה עיקר הנשמה והג' היא מים,' ונקרא רוח שזה מרוח פיו ית1000
(מרוח שזה חכמה והוא הראשון מג' מוחין )ביאורים ח"א סג ע"א
.1035 1024  ע' לקמן ביאורים הערות1001
 הא: דהיינו שנוטל האבן שסביבם כלשון הגמ' גיטין חוק תוכות כ ע"א וז"ל רש"י שם1002
 של אותיות וצידיהן והאותיות בולטות אינו כתב לפי שלא צייר את האותיות אלא- דחק תוכות
.חקק סביבותיהם והעץ נשאר כמו שהיה בדפוס האותיות מאיליה
. דא"ק1003
. ע' בהגר"א בסד"צ ד ע"ד ד"ה ביה סליקו,כלומר כל עליות מ"ן עד א"א##* 1004
##* כלומר ל"ב נתיבות נכללים בי"ס דאצילות שגילוים הראשון בא"א1005
. פנימי תיכון וחיצון1006
##*. כלומר הגרון1007
. אחת מהאותיות או אל"ף מאותיות1008
##* לג' שורות היה כתוב א' וכתבתי אל"ף1009
##*? *כלומר עתיק א"א ומלכות דא"ק כדלקמן1010
. אחה"ע לקמן פ"ב מ"ג1011
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óåñ àåäù 1013äôùä úåéúåà óåñ àåä 'óäå ,úåàöåîáù éòöîà àåäù 1012ïåùìä
) ì"ðä í"éäìà çåø 'éô) úåçåø éðùå .úåàöåîäמ"ט( à"à àåäù äæ çåøå ,÷éúò àåäù
úìåâìâ íãàá àåäå ,úåëìîä åììëáå øúë àåäå 'à ïä (øúë íùá íäéðù íéììëð
) åøîà ïäéìòå ,ñôúð åðéàù çåøä åîë ,1015ïéà ãåñá ìëäå ,1014äôåחגיגה יג ע"א( àìôåîá
.1016à"àá äñåëî àåäù ÷éúò äñåëîå ,àìô ãåñá à"à ìò àìôåî ,äñåëîáå 'åë

)åäúî úåéúåà á"ë1017 ïäá áöçå ÷÷ç ,çåøî íéî ,ùìù (à"éî à"ô
ïéîë íááéñ ,äîåç ïéîë ïáöç ,äâåøò ïéîë 1018ï÷÷ç ,èéèå ùôø åäáå
) øîàðù øôò äùòðå âìù íäéìò ÷öéå 1019äáéæòîאיוב לז ו( øîàé âìùì éë
.õøà àåÅä
1020

àåäå íéáëåëäå íéìâìâä ìë

åáù òé÷øä ìòù íéîä àåä - çåøî íéî ùìù
.íìåòá åäæ ,çåø úçú
1021
. æ"äåòä úåéç ïäáù úåìæîä ìâìâ ,äðùáå
.1022äéçä ïëùî åáå ïéçåîä ïä íãàáå
.'úé åùã÷ úåìéöà úåîìåòá ïäå
.1023äîëç úåøéôñáå
1025
úéùàø úàø÷ð êëìù íééåìâ úìçúä ïàë - úåéúåà á"ë ïäá áöçå 1024÷÷ç
) ì"ðëט ע"א(áéúð ìëù ,1027ù"é úàø÷ð ïëìå ,1026úåáéúð á"ìä ùøôúäì ïéìéçúî äáå ,
) èéò åòãé àì ãçà áéúðå ,øùòî ìåìëאיוב כח ז(.1028ù"é ïéðîá ïä ìëùá ïéàöîðäå ,
 1012דטלנ"ת
 1013בומ"ף
 1014ע' ע"ח א"א ו שבפה נתגלה הרדל"א.
 1015עי' אד"ז רפח ע"ב וז"ל ,עתיקא קדישא אקרי אין ,דביה תלייא אין ,עכ"ל.
 1016עי' בהגר"א בתיקוני זוהר חדש )דף יא ע"ב( ,וכן תיקו"ז קלח ע"א ,ש'מופלא' עניינה
אוירא ,ו'מכוסה' היא מו"ס ,הפוך מכאן.
 1017נ"א עמודים מתהו ,אבל הגר"א גורס כמו שכתוב למעלה*
 1018חקקן ,היא החקיקה הנזכרת בספר הזוהר' ,גליף גליפוי בטהירו עילאה' ]זוהר בראשית
ט"ו א'[ ,כי חקק חקיקה בכל אות מאותיות האלפא ביתא ,כי שם האותיות בולטות ממש,
עשויות כעין חקיקה מסביב ,עד שעצם האות עומד בו בעצמו )עמק המלך סוף ו ע"ב( .ועי' שם
פירוש כל המשנה וצ"ע אם לצרפו לכאן.
 1019ע' לקמן יג ע"ג שמביא את המשנה הזאת*
 1020ברקיע .ע' במשנה יב שהרקיע עצמו הוא הדעת*##
 1021עי' לעיל הערה .967
 1022כלומר כלי לחיה.
 1023הוא המוח הראשון של הג' מוחין ולמעלה הוא האויר שבין הקרומים )ביאורים ח"א סג
ע"א(.
1024
כלומר חק תוכות שלקח לעצמן כי הוסיף בהם אור ותיקנם והשלימם ,ונעשו למצאיות
בפני עצמם שהם הי"ס דז"א ,וזה מתהו ובהו שהוא ב' בחי' שבכתר כנ"ל הערה  ,1029וזה חק
תוכות שעיקר מציאות הז"א הוא עצמות א' ממש כמו העתיק עי' אד"ר קמא ע"א עתיקא
דעתיקין וז"א כלא חד )ביאורים ח"א סג ע"א( .החקק למעלה היא רק שורש וכאן גילוי.
 1025ראשית חכמה &
 1026עי' לעיל ב ע"א ד"ה והם ,שזה הן בחכמה דאצילות והן בחכמה דא"א שהוא מו"ס
 1027עי' זהר פנחס רנז ע"ב וז"ל ,כפום דרגא דיליה דאתקרי יש מאין ודא חכמה עלאה ,עכ"ל
 1028בהגר"א תיקו"ז פא ע"ב וז"ל ,ל"ב נתיבות דידיה אלא שאחד נעלם שם שלכן נקרא יש
שא' אַ ִין ,דבוק באין ,עכ"ל.
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íéîî úàøáð àéäù õøàä úàéøá ùøôî åéùëò - 1030èéèå ùôø åäáå 1029åäúî
) 'â ÷øôá ù"îëמ"ד(ïä èéèå ùôø ,1031á"åç ãâð åäáå åäú ,íéîá ïäù íéøáã 'ã ïäå ,
) íéîùä óåò àøáð åáù ÷÷ø àåä 1033ùôø ,úåëìîå ÷"å ãâð 1032íåäúáחולין כז ע"ב(èéèå ,
ïä íéøáã 'ãä ìù ú"øå ,(1034'ìî õøàäå ÷"å íéîùä {â"ò àé} ì"ø) ,õøàä úåéç åàøáð åá
úìçúî äøåúäå .íéîä ìù úåéúåà á"ë ïî ïäù ,ä"øåú àéøèîéâ àåäù à"éøú àéøèîéâ
.úåáéúð á"ì ãâð ã"îìá úîééñîå ú"éáá
íéòøæ éðéî òøåæù åîë ,ì"ðë úåéúåàä ú÷é÷ç àéä - 1035äâåøò ïéîë ï÷÷ç
.(1036) á"ôá ù"îë äâåøòá íéòåá÷ íìåëå ,ãáì ãçà ìë äâåøòá
 1029מים קדמו לכל דבר ,והוא סוד טפת חומר דחכמה שהוא מרומז במילה בראשית כי
ראשית הוא חכמה והב' הוא טיפת החומר שבו שהוא האותיות כי חו"ב הם מים ואש ,ובטיפת
חומר שבו היה כלול כל הי"ס דז"א בבחי' אותיות שהוא חיצוניות שבו אבל בתוכו היה כלול
ונעלם גם אור והפנימיות שבו והאור והפנימיות הוא הנקודת שבאות ב ]הרי הב' היא בינה וזה
שורש הראשית שהיא החכמה*[ )ביאורים ח"א סב ע"ד(
אות ב' הוא טפת החומר שהחכמה שהוא האותיות והוא הי"ס דז"א בבחי' החיצוניות שבו
אבל יצא מתחילה כל הי”ס שבו כלולים בכתר וכתר יש בו ב' בחינות שהם עתיק וא"א וכשהיו
כל הי"ס כלולים ונעלמים בטיפה הזרעית דחכמה והיו כלולים בכתר שלהם הנה נקרא אלו הב'
בחי' שבכתר בשם תהו ובהו כי הבחינה הראשונה שהוא השורש הראשון הוא נקרא בשם תוהו
כי הוא קשור עדיין במקורו והב' הוא כללות הי”ס הנכללים בו בכח והם עתידים להתגלות אח"כ
אבל עדיין כלולים בו ונקראו בשם בהו כי בו הם נכללים ,כלומר תוהו ובהו הם ב' בחינות
שבכתר דז"א )ביאורים ח"א סג ע"א( ,ועי' פירוש הראב"ד בס"י שתהו ובהו אין הכוונה על
השממה או ריקנית אלא הם הויות דקות נעלמות אשר אין שם ולא מלה נתפס בהם ונקרא תהו
מלשון תוהא ומשתומם משום שנלאה ההשגה להשיג מה שהוא כי ההויות של תהו נעלמות מצד
עצמם אבל ההויות של בהו נעלמות מצד השיגן )ביאורים ח"א סג ע"א(
וד' אלה הם פירוט בחכמה )הרא"ש(.
 1030עי' רמב"ן שרפש היא עכירת המים וטיט היא עביו ,ועי' ע"ח מ"ד ומ"ן דורש ה' שהטיפה
הזרעית שיוצא בסוד אמ"ר בתחילה יצא מהמוח הוא רק בסוד אור לבד ואח"כ בגוף שהוא
בחג"ת היא נתעבה ונתעכר ונעשית בבחי' מים ,ובנה"י נקפה ונגלד ונעשית רקיע ,אבל כאן
מדובר בבחי חיצוניות דז"א לכן מים ורקיע נקראים רפש וטיט ,ולא מזכיר אור שזה מדבר רק
בחיצוניות כאן והאו רגניז וטמיר ובהעלם גדול )ביאורים ח"א סג ע"ב(
 1031עי' לקמן פ"ב מ"ו שבהו שייך לחכמה ותהו לבינה ,אבל גם יש הפוך וצ"ע שם
 1032עי' שעה"ג הק' כה שמים היא גשמים שהם מ"ד ותהום היא מ"ן וז"ל ,וענין המעיינות,
הם כנגד הבחינות של המעיינות של מ"ן שיש בארץ העליונה מלכות ,וכנגדם למטה המעיינות
שבארץ הזאת ,הם בחי' מ"ן עולים מן התהום למעלה ,על פני כל הארץ .אבל הגשמים היורדים
על הארץ ,מן הגשמים הם בתי' מ"ד .ונמצא כי אין לך מעין למטה בקרקע ,עכ"ל.
עי' לעיל ד ע"ב שדעת היא תהום ,ועי' לעיל ז ע"ב שזה יסוד דנוק'
וצ"ע אם כאן מתגלה יסוד עפר במים ,וע' חזק תז"ח כג ע"ב ד"ה תלגא גו מיא וז"ל ,והענין כי
קודם חלק השי"ת המים לשני חלקים והן מ"ד ומ"נ כידוע ומ"נ הן צלולין ואדומים ומ"ד הן
קפויין ולבנים כשלג ,ע"כ.ע"ש עוד* וע' פרקי דרבי אליעזר יתכן ששניהם גם הזהר וגם פרד"א
מדברים על אותו ענין שהוא הדיקנא כדלקמן ורק יסוד דבינה היא מקום של ונקה ,שהרי כל
קבלת ז"א מהדקנא היא אך ורק דרך האו"א
וע'
) (15בית עולמים  -דף קכח ע"ב  -ד"ה תאנא
בוהארץ תניינא וכן הפה הוא סמוך לנקב החוטם וז"ש שנברא משלג שהוא סוד הדיקנא
החופף והדיקנא הוא תחת כסא הכבוד כמש"ל למעלה שכסה"כ הוא סוד הכתר גלגלתא דע"ק
בסוד ועל הרקיע כו' דמות כסא כו' ומו"ס הוא תחת הגלגלתא וכן המו"ס עצמו נקרא כסה"כ
שהוא בבינה כידוע וכבר כתבתי למעלה בשם הגאון שבמו"ס הוא ג"כ בחי' בינה דע"י ולכן
הדיקנא
 1033יש בו יותר מים מאשר טיט.
 1034ע' זהר &
 1035אותן הכ"ב אותיות שהם כללות הזו"ן שהיו כלולים עד עתה בתהו בהו ורפש וטיט
שהוא טיפת חומר דחכמה )והוא חקקן( נתנו אח"כ בעיבור במעי בינה וזה כמין ערוגה שהיא
כמין זריעה ,ואח"כ כמין חומה שהיא בנין שלם בפני עצמו ,וזה נעשה ביניקה שהוא עיקר בנין
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ì"æ é"ëî èå÷éì ñ"äåñ ïééò) ì"ðë úåéúåàä úáéöç àéä - äîåç ïéîë ïáöç
äîåç ïéîë 1038ãìâìâá ïòá÷ù øåçàå íéðô íéøòù à"ìøä àåä äîåç ïéîë ,(1037ùîî
) á"ôá ù"îëמשנה ד'(.
'à ìëáå íéúá á"ë ïàùòù ,òáåøî åîë êë øçà ïàùòù - äáéæòî ïéîë ïááéñ
) ïî÷ì ù"îë íéøòù à"ëפ"ב מ"ד( ãåñá àåä æ"ëå (#) ïî÷ì ù"îë ãçé øåçàå íéðô óé÷äå
.1039ïéá÷åð ïééî
ù"îë ïéá÷åð íéîá ë"àùî ,1040àô÷ð àåäù ïéøåëã ïééî àåä - âìù íäéìò ÷öéå
) øäæáז"ח עו ע"א.çåîá àåäù äîëçä ïî àåäå ,(1041
) ïî÷ì áúëù äî àåä - øôò äùòðåפ"ג מ"ד( ãñé àáàã ,íéîî úàøáð õøà
) àúøáזהר פנחס רנח ע"א(.1042
ïéá÷åð ïééî ïéìåòù ,øèîä úãéøéá àåä ïëù - õøà àåä øîàé âìùì éë øîàðù
äáå ,1044ïéøåëã íäù 1043òé÷øä ìòù íéðåéìòä íéî íéáòá ãøåé ë"çàå ,íéáòá õøàä ïî
(á"ò 'å úéðòú ,á"ò èð úåëøá) åøîà æ"òå ,äëøáì ïéãøåéå íéðåúçúä íéî ïéëøáúî
äòéáø éàî (íù) åøîàå ,àòøàã äìòá àøèî (íù úéðòú) åøîàå ,'åë ïúç àöéùî
ïä {ã"ò àé} íéðåúçú íéîäå ,äîëçá ïä éë øëæä çåî úôéè íä íéðåéìòä íéîäå .1045'åë
.ù"îë 1046õøàä ìù äîëç ïä õøàä ìòù íéîä éë ,äá÷ð çåî úôéè

זו"ן ,וכמין מעזיבה היא כל בחי' הגדלות שנשלמו באורות דהצל"ם ואז כל האורות העליונים הם
סוככים ומקיפים עליהם מבית ומבחוץ )ביאורים ח"א סג ע"ב( ,ונ"ל שג' אלה הם חב"ד ע' לקמן
פ"ב מ"ג בגר"א שם.
 1036כלומר כמו שכתבתי משנה ב' וג'.
 1037כב ע"ד וכג ע"א*
 1038ע' הקדו"ש עא ע"א וע' הערות בסוף הספר
##* 1039ע' תז"ח הנ"ל הערה 1032
כל אותיות הם מ"ן
 1040אפיקי ים ר"ה יז ע"ב וז"ל ,ולכן ע"י כריתת ברית לי"ג מדות אינם חוזרות ריקם .וע"ז נא'
)ישעיה נה י( כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב כי אם הרוה את הארץ
והולידה וכו' ,דשלג הוא הדיקנא דחיוורא כתלגא ובתחי' הוא נקפה ונעשה שלג ,ובאויר השמים
ע"י חום האויר נמחה ונעשה גשם כידוע ,וכן הוא שקודם הזווג אז נשאר קפוי בשרשם למעלה
בסוד ג' אלפין דמ"ה הם של"ג ,ואח"כ ע"י התעוררות גבורות לזווגא בסוד אש ואש דאיש ואשה
נמחה ונעשה
 1041וז"ל רבי חזקיה אמר ,כשנטל הקב"ה את השלג ,וזרק לתוך המים ,מתחת כסא כבודו,
נטל כשיעור שעלו ,דכתיב ,מי מדד בשעלו מים רבי יודאי אמר ,כשיעור שליש זרת נטל ,וזרק
לתוך המים דכתיב ,וכל בשליש עפר הארץ וכתיב ,כי לשלג יאמר הוי ארץ ומתחת המים ,נקפא
מקום אחד בתחילה ,באמצע התהום ,ונעשית משם אבן אחת משוקעת באמצע תהום ,ועלתה
למעלה ונראית בציון והיא נקודת העולם רבי יוסי אומר ,סגלגל וסגולגלתא לא מתמוקמי ,אלא
מגו חד נקודה ,באמצע ,וההיא נקודה איהי מקומו של עולם ,ומשם נתפשטה הארץ לכל
רוחותיה רבי חזקיה אמר ,כעין ברייתו של אדם בשעה שנקפאה הארץ מתחת המים ,מה כתיב
יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה כיון שראו המים היבשה ,היו עולים
ונגבהים לכסותה כבראשונה ,עד שגער בהם הקב"ה ונסו ,דכתיב מן גערתך ינוסון.
אבן הזה הוא יסוד דנוק' )הרא"ש(
 1042זה תולדה של המ"ד ומ"ן שבמים.
 1043ע' ריש המשנה מהגר"א
 1044עי' )תענית כ"ה ע"ב( אין טיפה יורדת מן השמים עד שב' טיפין כו' ,עכ"ל.
 1045מאי לשון רביעה דבר שרובע את הקרקע.
 1046כלומר החכמה התתאה דמים הם הבעל והחכמה כלפי הארץ שהם היסוד מתחת למים.
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íéôøù ãåáëä àñë äá áöçå ÷÷ç ,íéîî ùà òáøà (á"éî à"ô)
 )תהלים קדøîàðù åðåòî ãñé ïúùìùîå úøùä éëàìîå ùã÷ä úåéçå íéðôåàå
.èäåì ùà åéúøùî úåçåø åéëàìî äùåò (ד
ãñçä ïëìå ,äðéáä ãåñá àåäå ,òé÷øä úçúù ùàä ìâìâ àåä - íéîî ùà òáøà
úòãä àåä íéúðéáù òé÷øäå .äðéáî àåäù ùà àø÷ð äøåáâå ,äîëçî àåäù ,íéî àø÷ð
åáù úòãä åîë ,åìë íìåòä ìë úeéç ïäù úåìæîå íéáëåë äðáìå äîç åáå òéøëîä
úåøéôñä òáù úåéîéðô àåäù ,1047'åë úòãáå ( )משלי כד דù"îë áåè ìë íéàìî íéøãç
éðù ìëá àåäù åîë ,òé÷øä âæîð íùîù ,ãçé ïéùâôðù íå÷îá íéîå ùàî àåäå ,ïúåéçå
íéâåîìàä í"çöãá àåä ïëå .(#) ì"ðë òöåîî øáã êéøö íéùâôðù íå÷îá ,úåãåñé
øáçúîå äìòîì ãò òéâî àåä ùàä äæå 1049ùàî àåä åø÷éò î"îå .1048óå÷äå éðåòãéäå
åîåéñå äàîéúñ àçåî íéî ,à"àá ïäå .ã"áç ãåñá úòãì äðéá íãå÷ êëìå ,1050íéîá
àåä ïåùìäå ,àáéì äðéá ( )ת"ז יט ע"אøäæá åøîà æ"òå ,áìá åîåéñå ïåøâá ùàå ,1051êéçá
äøåáâ æåðâ ñ"îáù ,( )תענית ב ע"אäøåáâá ïéãøåé íéîùâä ïëìå ,íéúðéá òéøëîä úòãä
.1052÷éúòã
àåäå ,á"äåòá ÷ø æ"äåòä áåùéá úåéäì åðåöø ïéàù ,éàúáù ìâìâ äðùá àåäå
.1053òåãéë úåéøáãîá íéðëåùäå íéùåøôä ìù ÷ìç
 )זהרåøîà ïëìå ,á"äåò àåäå ,1054ïéãä àñë àåäù ,äàéøáä íìåò úåîìåòá àåäå
ùà åîë ,íéîçø íå÷î àéä äîöòá àéä ìáà ,äðéî ïéøòúî ïéðéã äðéáã (ויחי רכ ע"ב
,úôøåù äðéà äîöòá àéä ìáà ,äðîî ïéëùîð úåôøåùä úåùàä ìëù {à"ò áé} éãåñéä
.íéäìà ãå÷éðá ä"éåä àéä ïëìå
ãâð íéøáã 'ä ,'åë ãåáëä àñë ùîî é"ë ì"æ åéèå÷éìá] - ãåáëä àñë äá áöçå
,[(' ע"ח מיעוט הירח ג, )ת"ז כד ע"בàéñøåëá àðð÷î íâå ãåáëì àñë àéäå íù ìù 1055'ä
àñë àéäå ,íéäìà 'îéâ àñëä éë ,àñë úàø÷ð àéäå ,1056àéñøåëá àðð÷î àîéàù òåãéë

.[ חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים: ]המשך הציטוט1047
, ואדני השדה בין חי לצומח, עי' ע"ח )דרושי אבי"ע פרק א'( שהקוף אמצעי בין מדבר לחי1048
ואלמוג בין דומם לצומח
. כלומר עיקרו של הרקיע1049
 ומוליד הרקיע1050
?א עלאין, הוא בחי' החסד וגניז בו גבורה דעתיק*אולי כאן החכמה או1051
.*מאד קשה וצ"ע גדול. ועי' לעיל ב ע"א, עי' בהגר"א בסד"צ ד ע"א והענין1052
. ראב"ד פרק ד' מ"ה1053
.ע' בהגר"א בסד"צ יא ע"א שביעאה עלייהו שזה שייך לבינה
, ואינון בינה ומלכות, אש תתאה כסא דין, אש עלאה כסא רחמים, ע' זהר צו לד ע"א וז"ל1054
 וע' פת"ש, עכ"ל, כסא דין וכסא רחמים, שמשא וסיהרא, וע' תיקו"ז & דאינון שמיא וארעא,ע"כ
, ע"כ,א"א לח וז"ל כורסייא דשביבין שהתחלת כסא הדין הוא מן הגרון כמ"ש הגאון בליקוטים
 בינה גרון דא"א ואינו נקרא רישא כי הוא )חסר בהעתק תיבה,וע' יהל אור ח"א כ"ה ע"א וז"ל
אחת אבל בס"א איתא כי הראשית מחכמה רק כו'( רק הוא התחלת הגוף כי יסוד דבינה נמנה
עם הגוף ובה מתלבש גבורה דע"י ולכן כל הגבורות מגרון כידוע והוא כסא הדין והתחלת הכסא
. עכ"ל,'בפה והוא כורסייא שביבין די נור וכו
. כלומר ה' ראשונה1055
. כלומר בריאה1056
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ïë íâù ,úåìéöàì äàéøáä ïëå ,ã"åáë 'èîéâ úåáéúð á"ì äáù ,äîëç àéäù ãåáëì
.1057òåãéë ãåáë àø÷ð
) áéúë ïëìå ,1059íéôøù åàø÷ð ïëìå 1058òåãéë äðéáî íä - íéôøùישעיה ו ב(
) äàéøáá íäå ,åì ìòîî íéãîåòע"ח שער פנימיות וחיצוניות יג(.
,úåëìîå ÷"åá ïäù äééùòå äøéöéá íäù óà - ù"äìîå 1060ùãå÷ä úåéçå íéðôåàå
ú"úî úåéçå ,1061äðéááù äðéáî íä íéôøù ÷ø ,àéñøåëá àðð÷îã äðéáî ïúàéøá î"î
ë"â àåä æ"ëå .(äàéøááù úåëìîå ÷"å äðéá ïëå) ,äðéááù úåëìîî ïä íéðôåàå ,äðéááù
) øîàð ïëìå ,1062ì"ðë ë"â àåä íùù éãåñéä ùàáשמות יט יח( ,ùàá 'ä åéìò ãøé øùà
úåéç 'ã àåä ïëå .1063ùàá ìëä çáæîä ìòå åðåöø é"ò åúâäðäù ã"ëå äðéëùä éåìâ ïëìå
1064
) øäæá ïééòåת"ז לב
ìàøùé úìôú íéìá÷î ïäù ,íìåòä øéåàáù úåçåø 'ãá ùãå÷ä
ע"ב) øîàð ïëìå ,(1065ישעיה סו א( úéùàøá äùòîá ù"îë ì"ðä ìë ììåë àéäù ,õøàäå
)לקמן כד ע"ג.1067éìâø íåãä ,(1066
äãøé àì íìåòîå ,åãåáë íìòä ë"òù åðåòî íéàø÷ð ø"â - åðåòî ãñé ïúùìùîå
1068
äèîì äðéëù
í"éîá äø÷îä ÷åñô íééñîå - èäåì ù"à åéúøùî ú"åçåø åéëàìî äùåò øîàðù
á"ò íä ïéàåìîä ãåñáå ,íùä ìù ä"é ãåñá ïä ùàäå íéîäå ,1069''åâå' åîë àåäå åéúåéìò
.â"ñ

)úåîàÄ ùìù ãåñá úåèåùôä ïî úåéúåà ùìù øøéá (â"éî à"ô
íåø íúç ùîç .úååö÷ äùù íäá íúçå ,ìåãâä åîùá íòá÷å ,1070ù"îà
 1057ע' ע"ח דרושי אבי"ע א שנוק' דז"א דאצילות נקראת כבוד ,וע' פע"ח ק"ש פרק כט וז"ל,
כי הכבוד הוא מלכות דאצילות בכללות י"ס*
 1058ע' תיקו"ז קמט ע"ב וז"ל ,עמודא דאמצעיתא דאיהו כליל שית ספירן על גבי חיוון דאיהו
כליל לון מטטרו"ן ודא איהו כי גבה מעל גבה שומר וגבוהים עליהם אלין אינון אבא ואימא
כתרא על ראשיהון דאינון על גבי שרפים דתליין מכורסיא ,עכ"ל.
 1059שכאן אש של מעלה.
 1060והקדים אופנים לחיות כי כאן הוא סוד ה' ד על ו' והבן )רמ"ש(
 1061דאצילות
 1062כלומר האש יוצא ממים*
 1063שהרי כל גילוי שאנחנו יכולים לקלוט מתחיל מבינה והיא בחי' אש*.
 1064עי' פיוט מכניסי רחמים
 1065וכמה מלאכין סלקין עמה דאתקריאו אזני ה' דממנן על קלין דצלותין ועל שיחת בני
האדם למשמע צלותין וכמה מלאכין סלקין עמה דאתקריאו פני ה' דאתמר בהון )יחזקאל א(
ודמות פניהם פני אדם וגו' נהרין בכמה גוונין וכמה מלאכין סלקין עמה דאתקריאו רוחין ואשין
דאתמר בהון עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט )ס"א אינון( דממנאן על ריחא ותננא
דקרבנין ואינון מארי דחוטמא
וע' היכלות פקודי רמה ע"ב סהדיא"ל ,ונראה שעיקר מקורו מהיכלות ראשית מב ע"א עד מג
ע"א וע"ש בגר"א שמשמע שהמלאכים נתקנים ועולים יחד עם התפילות.
##* 1066
 1067ע' בהגר"א בסד"צ ל ע"ג וז"ל ,סנד"ל הוא נוקבא )ישעיה סו א( והארץ הדום רגלי ד' רגלין
ד' חיות ,והן בנוקבא כידוע.
כלומר כמו שהנותנים שבבינה הם אש ,כך המקבלים בנוק' הם רוחות?*##
 1068עי' גמ' סוכה ה ע"א שזה למטה מעשרה ,ומש"כ שכינה זה שכינה עליונה*
ומש"כ שירד השכינה שירד באש כלומר יחד עם מלאכים*
 1069שעיקר הראיה מהמשך הפסוק.
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,å"éäá åîúçå äèîì äðôå úçú íúç ùù ,1071å"äéá åîúçå äìòîì äðôå
åéøçàì äðôå áøòî íúç äðåîù ,ä"éåá åîúçå åéðôì äðôå çøæî íúç òáù
ïåôö íúç øùò ,ä"åéá åîúçå åðéîéì äðôå íåøã íúç òùú ,é"äåá åîúçå
.é"åäá åîúçå åìàîùì äðôå
,'åë ù"îà 'åë úåéúåà ùìù øøéá ,ùîî é"ë åéèå÷éìá] - úåéúåà ùìù øøéá
) æ"àá ù"îë ÷"åä ìëá ïéèùôúî ø"âùרפט ע"ב( ïëå .'åë ãéáòúàå àúîëç éàä óìâúà
åãáì 'à ìë úåèåùô ïä ø"âáù àìà ,ù"îà úåãåñé 'âä àìá øùôà éà éë 1072ï"ùòá àåä
å"äé ïä [å"ùîë ïøãñá àìà äæî äæ ïé÷åìç ïðéàå ,ù"îà 'âä ìë ,áëøåî 'à ìëá ÷"åáå
.1073úåèåùô á"é ïî ïäù
úòãäå øúëäù ã"áç ãåñá íä ù"îà ùìùäù ì"ðë - ù"îà úåîà ùìù ãåñá
) òåãéë úåéîéðô ãåñá äæå úåéðåöéç ãåñá äæ ïäשער מוחין דצלם פרק ח'(,íùáù å"äé ïäå ,
øîàù äæå ,úååö÷ 'åá êë øçà èùôúð úòãäå .1075ì"ðë úòãá {á"ò áé} ïéììëð 1074ïìåëå
íéòåãéä úååö÷ 'å ïä 'åëå íúç ùîç úååö÷ äùù íäá íúçå ìåãâä åîùá ïòá÷å
) ïî÷ìãë íéúá äùù úåðåá úåéúåà 'âù ,å"äéá íéîåúçùפ"ד מט"ז(éôì íåøá ìéçúäå ,
ãñçá àåä ã"åéá ïúìçúäù íéúáä éðù íéúáä ïéðá øãñå .1076å"äé øãñë àåä íùù
ú"úå ,äðéá àåäù à"äá ïúìçúä äøåáâå ãåäå ,äîëçá àåä ã"åé éë ïéîéî ïäù çöðå
çøæî øãñë íúç úåàå úåà ìë ìù íéúáä 'áá ïëå .úòãá àåäù å"åá ïúìçúä ãåñéå
÷,1077ãåäá éäéàå çöðá åäéàù éôì ,íåøãå ïåôöì íéîåã÷ íä úçúå íåøå ,áøòîì íãå
.øúëä ãò ïúåìòúäá ïéìòúî 1079ïäå ,1078úçúå íåø íéàø÷ð ïëìå
 1070שורש ג' טפין דמוחא דנפקין מאבא יה"ו  -בהגר"א בתז"ח יטע"ד ,ולא מדברים בס"י
למעלה מאמ"ש מאומה ,כי האמ"ש הם למעלה מכל הי' ספירות דאצילות והוא ברדל"א דוגמת
הכתוב בסד"צ ג ע"ב מתקלא תלי שאין מתקלא כאן אלא המתקלא תלוי כאן ונתגלה למטה
)ביאורים ח"א פה ע"ד(
 1071עי' פת"ש א"א י' וז"ל שבדעת הוא שם יה"ו שכולל ששה צירופים והם ח"י אותיות
שבהם נחתמו כל הו"ק כמ"ש בספר יצירה כאן וכן כאן הוא חותם המקיים שמים וארץ ,והוא
חותם הברית ,שמיסוד שם הוא תחיית המלכים
 1072בעולם שנה נפש.
 1073כלומר הוזחטילנסעצ"ק כדלקמן פ"ה מ"א.
 1074כלומר חב"ד.
 1075נ"ל שזה דעת עליון ,והבא היא דעת המתפשט ,עי' בהגר"א בסד"צ טו ע"ב ואמר וזה
 1076דלא כשעה"כ קו ע"א* ,וע'
 1077מושג זה של איהו בנצח ואיהי בהוד מובא בע"ח אנ"כ ט' ועוד כמה מקומות בשם הזהר,
אמנם חפשתי בספרי הזהר המצויים בידינו ולא מצאתי .איברא עי' לש"ו כללים ח"ב לב ע"ג,
שמביא מקור לזה מתיקו"ז לד ע"א וז"ל התיקו"ז ,תא חזי יקו"ק אדנ"י איהו קודשא בריך הוא
ושכינתיה בתרין שוקין יקו"ק לימינא אדנ"י לשמאלא ואינון אספקלריא המאירה ואספקלריא
שאינה מאירה בצדיק תרוייהו חד יאקדונק"י ,עכ"ל .וז"ל הגר"א בביאורו שם ד"ה והיא משבחת
כו'  -ר"ל בהוי"ה אקי"ק .והענין ,כי הוי"ה אקי"ק שרשם בחו"ב והוי"ה אדנ"י שרשם בנו"ה ,כי
איהו בנצח ואיהי בהוד .וז"ש בפנים ת"ח הוי"ה אדנ"י איהו קב"ה ושכינתיה בתרין שוקין כו',
עכ"ל) .ואולי מכאן :איהו לח מסטרא דחכמה איהו קר מסטרא דאימא איהו בחמימו סגי בגין
דאויר קדמאה נטיל בעמודא דאמצעיתא ונטיל בצדיק וחכמה דאיהו קר נטיל בחסד ונצח ואימא
דאיהי חמימא נטילת בגבורה והוד  -תיקו"ז קכד ע"ב  -ש"א(
עי' יהל אור ח"ב לב ע"ד ז"ל ,או"א )דאצילות( הן בב' ידים )דא"א( כידוע וכמ"ש בתיקונים )ד
ע"א( חכמה נחית בימינא ואמא נחית בשמאלא וזו"נ ברגלין איהו בנצח ואיהי בהוד ,עכ"ל )עי'
לש"ו כללים ח"ב טז ע"א לגבי איהו בנצח ואיהי בהוד ,דעיקר יניקת הנוק' לעולם הוא מההוד,
ואפילו כשזו"ן בכל רוחב נה"י דא"א( ,הנה נתבאר כאן שזו"ן מתלבשים על הרגלין .והנה בבחינה
זו הרגלים הם אותו גודל ,והם עומדים א' מול השני ,משמע ש'איהו בנצח ואיהי בהוד' הוא
מציאותם של נו"ה כאשר זו"ן הם פב"פ וקומת נוק' כקומתו של ז"א .אמנם כתוב בבהגר"א
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,(áøòî) úéøáå (çøæî) óåâ ,(úçúå íåø) íéìâøäå ,(ïåôöå íåøã) íéãéä íãàá ïäå
.íãàä çåø ïäå
) ìéòì ù"îë øéåàä àåä ïäáù íìåòä úååö÷ äùù ïä íìåòáåיב ע"א(.
.(éàúáùî õåç 'éô) úëì éáëåë äùùä øàù ïä äðùáå
1080
. äðùî éøãñ äùù è"èî àåäù äøéöé àåä úåîìåòáå
ïéîìò é"ç àø÷ð ïëìù ,ãåñéá ïéìåìë ì"ðä úåîù äùùáù úåéúåà é"çä ìëå
)רע"מ פנחס רמד ע"ב() ÷éãö ùàøì úåëøáå ,1081úåëøá é"ç ãåñá ,משלי י ו(.1082
úåëìî íâå ,1083äðåùàøä 'éôñá äììåë ÷ø ïàë áùåç åðéà à"æã àá÷åð úåëìîå
.úøèò úàø÷ð ïëìù øúëá íâå ,ãåñéá úììëð àéä éë áùåç åðéà ãåñéä úøèò àéäù
'á ïôåà
,ùôðã úåéúåà á"ë ïéììåë åìà úåøéôñ øùòù åäæå - úååö÷ äùù íäá íúçå
ï"éåå äùù ïäå ,úååö÷ å"àåä íöò àåä å"àåä äðäå ,1084á"ë éøä ç"é àåä äùù åìàáù éôì
á"é ïäå ,úòãã úåèåùô á"é ïäù ïéçåî á"åç ïä 1086ä"éå ,1085òåãéë á"î íù ãåñá
 à"ò àð) ù"äù ç"æá ù"îë ,1087äìéã 'á â"åç úåìåôë ïä ï"éååäå ,úåéúåàã úåèåùôסד
ע"א ע"בåäãçéî ÷ø íöòá äìåôë äðéà úéòéáùäù ,òåãéë ïãâð úåìåôë 'æ ïä ïëìå (#1088

בתיקו"ז )קג ע"ב ד"ה לזמנין( ,שאיהו בנצח איהי בהוד הוא בדווקא כאשר ז"א ונוק' עומדים
בצורה של מאור הגדול ומאור הקטן )כלומר העמדת זו"ן א' למעלה מהשני( ,ולא בבחינת ב'
מאורות הגדולים )כלומר כאשר הם עומדים פנים בפנים( .ולכאורה הדברים סותרים זה את זה.
והנראה אולי לחלק ,שהיהל אור מדבר בנו"ה דא"א שם אין בחי' מאור הגדול ומאור הקטן
ממילא הם תמיד עומדים פב"פ ובאותה קומה ,ואילו בביאור התיקו"ז מדבר על נו"ה דאצילות
שם יש עליות וירידות ,ולכן איהו בנצח ואיהי בהוד הוא דווקא כאשר הם זה למעלה מזה .אמנם
צריך אני לרב בזה וצ"ע.
 1078עי' ביאורים ח"א פז ע"ד שהאר"י ]שעה"כ קו ע"א[ חולק ועי' רע"מ ויקרא יז ע"א שמונה
שם סדר כאר"י דלא כס"י )*ועי' שם פח ע"א סברתם ,שעכ"ז שיו"ה יותר חסדים מאשר יה"ו כי
עי"ז יש קשר וחיבור למלכות נוק' שזה עיקר התיקון( ,עי' ביאורים ח"א נט ע"ב שנו"ה הם מעלה
ומטה משום שתכונת הנצח נמשך מהחכמה ובו הוא החיים ,והוד נמשך במלכות ובו הממשלה
ונקראת מטה על שם המלכות שהיא למטה מכולם
 1079הרב אמר זו"ן ,יעקב ורחל ,וע' שעה"כ לג ע"ב*
 1080עי' תז"ח כד ע"ד וז"ל ,ודא הוא מטטרו"ן דאיהו עבד דשליט בשית סדרי משנה ,ע"ש
בגר"א שזה שייך לעץ הדעת טו"ר לאפוקי עץ החיים ,שהוא לימוד הנסתר ,שאין בו איסור
והיתר.
 1081עי' בתז"ח )דף מד ע"א( והאי ח"י באן סליק ,בוירח ,ובגיניה אתמר וירח ד' את ריח
הנחוח כו' והוא ח"י ברכות ח"י עלמין דכל צלותין לגביה ,עכ"ל.
 1082עי' רע"מ פנחס רמד ע"ב וז"ל ,דדרגיה יסוד חי עלמין כליל ח"י ברכאן דצלותא ובגין דא
אוקמוה עליה ברכות לראש צדיק ,עכ"ל.
 1083כלומר עתיק ,ע' לעיל ח ע"א.
 1084יחד עם הד' אותיות הוי"ה עם ו' צירופי יק"ו.
 1085ו' כפול ו' ועוד ו'
כאן זה שונ המהמ"ב שבנשיקין שהוא מילוי ומילוי דמילוי ,וכאן ו' כפול ז' של אנ בכח.
ועי' תיקו"ז דף כו ע"ב ,שמהן אבגית"ץ וכו' ,ועלייהו אתמר שרפים עומדים ממעל לו שש
כנפים שש כנפים לאחד ,דבהון פרחת צלותא לעילא ,ואינון תמן מ"ב ,לקבל מ"ב אזכרות דאינון
בתפלין דיד ותפלין
 1086כלומר ואותיות י"ה
 1087ב' בחי' דדעת
 1088ע' שם לגבי ב' נשיקין ז' נשיקין
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ììë ç"î àåäù ,äðåøçà à"äá å"éå àåäù ï"éôìà äùù ïäå .å"àåä êåúáù 'à àåäå
.1090äðéá éøòù 'ð ïäå ,1089ìëä

),íééç íéäìà çåø 1091(úçà) ,äîéìá úåøéôñ øùò åìà (ã"éî à"ô
íåøãå ïåôö áøòîå çøæî úçúå íåø ,íéîî ùà ,çåøî íéî ,çåøî çåø

}àá÷åð ìáà ,1092à"æá àåä äæ ìëå - [â"ì ,úçà] 'åë úåøéôñ øùò åìà {â"ò áé
à"æã úøàôú ìù éðùä ùéìùî úìçúî àéäå ,1093ñ"ò ë"â úåøéôñä ìë úììåë à"æã
.ñ"ò ë"â äá1095 åá ììëð åúùàù íãàá ïëå ,1094òåãéë
.íùáù äðåøçà à"ä àéä íùáå
.äéùò àéä úåîìåòáå
òåãéë àôåâã éâìô éøú ïäù ä"åð ììåë àåä äâåð áëåëù ,äðáì ìâìâ àéä äðùáå
)רע"מ פנחס רלו ע"א(áëåë ïëå .áøòä áëåë àåä íéîòôå ,øçùä áëåë àåä íéîòô ïëìå ,
.òåãé àåäå ,áøòá àåä íéîòôå ø÷áá àåä íéîòô ,òéøëî àåäù ãåñé àåäù
.õøàä àåä íìåòáå
ì"ðë ,øéåàä ïî íéðåúçúä íé÷ìç éðù àåä çåøî çåøå ,çåø ,äìù úåøéôñ øùòå
àåä íùå ,1096òåãéë íéøéåà äùìùì ÷ìçð øéåàä ïëìå ,ú"úáù éðùä ùéìùá äúìçúäù
) ì"ðä ãåâøôä àåäå 1097ïåìéåיא ע"ב(ìòù íéîäå ,äúéùàø àåäù ,ë"â äì ùîùî àåäå ,
.äìù äîëç àåä õøàä
1098
ãåñá àåäå íé÷éãöä íå÷î ò"â äáå , ìáú àéä äðåéìòä úåöøà 'æ õøàáå
) ïéøòúî ïéðéã äðéîã 1099à÷øàä ìòù íðäéâä øå÷î ùà äéúçúå ,á"äåò äðéáäזהר ויחי

 1089מ"ב ועוד ו' ,ו' כפול ה' ועוד ח"י*הרב לא הבין
 1090עמ"ש באופן ב' על מ"ד דפ"ד ,ש"ל ,ע' הערה .1344
 1091נמחק בגר"א
 1092כדלעיל יא ע"א .ונ"ל שכאן מדבר בנוק' דז"א והרב לא הסכים.
 1093לכן אינה פרק א' בקומה אלא קומה שלימה לעצמה.
 1094ע' לעיל הערה .122
 1095ובה )כך גורסים בדפוס של תולדת יצחק( ,ונדצ"ל ונכלל בה ג"כ ע"ס##*.
 1096עי' לקמן טו ע"א ,ועי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ד ד"ה וענין רצוא וז"ל )תז"ח לעיל( כד
אתקשר מא"ס בבוצינא הכי אתקשר ,והוא כמ"ש שם ע"ג )כא ע"ב( שארי ובטש אוירא דלהון
דההוא אוירא נפקא מא"ס ובטש גו מוחא ,ומוחא אפיק אוירא ובטש גו גרונא ,דמתמן נפיק
אוירא אחרא לבר ,אשתכחו תלת אוירין ואתכלילו בחד ,ותלתא אוירין הן בסוד א'מ'ש חב"ד ,כי
אוירא דנפיק מא"ס הוא בסוד כתר ודעת הוא אויר ממש ,וההוא דנפיק ממוחא הוא מים
ועי' יהל אור ח"א יד ע"ד וז"ל כ"ה הנ"ל תלת אוירין וכ"ב אתוון מגו בוצינא כנ"ל שהן
הניצוצין ונהורין נפקין מגו אוריין כידוע ונפקו מגו ההוא רוחא ברזא דאוירא וכו' כל הכ"ב
כלילין בתלת אוירין כנ"ל וכולם ברזא דעלמא דאתי וכו'
 1097ע' חגיגה יב ע"ב
 1098עי' בהגר"א בסד"צ ח ע"ב ד"ה בראשית ונ"ל שכוונתו באמת לדעת ולא לבינה
זהר ח"א מ ע"א וז"ל ,עלאה ,תה"ו דא נשי"ה ,דלא אתחזייא בה חיזו כלל ,עד דאתנשי מכלא,
ועל דא אתקרי נשיה ,ובהו דא ארקא ,אתר דלא אתנשי ,רבי חייא אמר דא גיא ,ורוח אלהי"ם
מרחפת ,דא לקבל תבל ,דאתזן מרוח אלהי"ם ,וכלא כחד הוא ,כגוונא דא אית לארץ עלאה.
שבעה מדורין אינון לעילא דרגא על דרגא ,ובכלהו מדורין מלאכי עלאי אלין על אלין ,הכי נמי
לתתא ,וכלא אחיד דא בדא ,למהוי כלא חד ,שבעה מדורין אינון לעילא ,והאי ארץ עלאה אחידת
לון ,וכלהו קיימין בה ,ובכלהון קיימא תושבחתא דקב"ה ,דרגין פרישן דא מן דא ,ואתרין פרישן
דא מן דא:
 1099עי' ירמיה י יא  -כדנה תאמרון להום אלהיא די שמיא וארקא לא עבדו יאבדו מארעא ומן
תחות שמיא אלה.
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רכ ע"ב() 'åë úåãøåé äéìâøå ,÷"å ãâð úåöøà ùù äéúçúå ,משלי ה ה(:ïéôéì÷ 'ã ïäù ,
.äìòîì äèîìî úåâøãî ïäù 1100êùçå åäáå åäúå ,ùôøå èéè íäáù ,íåäú
àåä åéúçúù ìë íò ïåìéå äééùòã ñ"òá ìáà ,äééùòã úåëìî ãåñá àåä æ"ëå
) íåìë äéîøâî ì"ìã ,íåìë ùîùî åðéà ë"òå ,úåëìîזהר ח"א קפא ע"א(ñðëð àìà ,
) ãåñá ,1101'åëåמשלי לא טו( .1102'åëå äìéì ãåòá í÷úå
) òåãéë ãåñé ãåñá àåä òé÷øä éë ,äéùòã ãåñé àåä íéìâìâä ìë íò òé÷øäåהק'
ת"ז א ע"ב(.1104'åë 1103äèîìù úòã àåä äìòîìù ãåñé ìë éë ,úåëìîä ìù úòã àåäå ,
) íé÷éãöì ïî úå÷çåù ïäù ,ä"åð àåä íé÷çùחגיגה יב ע"ב(úåìùáî ïä éë ,
.1106÷ãöå ÷éãöì 1105òøæä
ìë óåñ ãò 1108'åë íéäìà çåøî àåäù äììëá õøàäå ,1107òåãéë ú"ú àåä ìåáæ
) ù"îë ìåáæ ãò òéâîù øåàä äúìçúäå ,äééùòã àá÷åð àåä ïéâøãחבקוק ג יא( çøé ùîù
.1109ú"úá àåäå äìåáæ ãîò
,1111õøàì ïãéøåäå ù÷á ãåãå 'åë úåøöåàå âìù úåøöåà åáù ,1110äøåáâ àåä ïåëî
.1113äôøä ã"äãîá íìåòä ïåãì àåäå ,1112ïéøéñî äãéá äéìéã ïéðééæ éðàî ìë éë

עי' זהר ח"א ט ע"ב וז"ל ,דקב"ה בעי למתבע לון דינא ,ואלין תרין ממנן שאטין בימא רבא,
ופרחין מתמן ואזלין בליליא לגבי נעמה אמהון דשדין ,דטעו אבתרהא דחלן קדמאין וחשבין
למקרב לגבה ,ואיהי דליגת שתין אלפין פרסין ,ואתעבידת בכמה ציורין לגבי בני נשא ,בגין
דיטעון בני נשא אבתרה .ואלין תרין ממנן פרחין ומשטטן בכל עלמא ,ואהדרן לאתרייהו ,ואינון
מתערין לאינון בני בנוי דקין ברוחא דיצרין בישין למעבד תולדות ,שמיא דשלטין תמן לאו כהני,
ולא אולידת ארעא בחילא דלהון זרועא וחצדא כהני ,ולא אהדרן אלא בכמה שנין וזמנין ,ואינון
אלהיא די שמיא וארקא לא עבדו ,יאבדו מארעא עלאה דתבל ,דלא ישלטון בה ולא ישטטון בה,
ולא יהון גרמין לבני
 1100נמנה כאן ה' דברים ולא ד' ,ועי' פ,א משנה י"א שרפש וטיט הם זו"נ והם בכלל התהום
הם כחב"ד הפוך
] 1101המשך הציטוט [:וילון אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית ומחדש בכל
יום מעשה בראשית )חגיגה יב ע"ב(
 * 1102ע' זהר ח"א כ ע"ב וז"ל לית שלטנו דביתא בר בנוקבא ,דהא כדין שלטנו דילה ,דכתיב
)משלי לא טו( ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה ,היא ולא הוא ,ממשלת היום דדכורא ,ממשלת
הלילה דנוקבא ,עכ"ל .וע' ע' ע"ח שער הנסירה פרק ג'.
 1103עי' לעיל ב ע"ג ובהגר"א בסד"צ כו ע"ב ד"ה בכללא.
 1104כו' נ"ל שהוא טעות
 1105עי' רע"מ פנחס רל"ה ע"א וז"ל ,תרין כוליין האופים ומבשלין הזרע דנחית מן מוחא,
עכ"ל.
 1106עי' זהר ח"ג כו ע"א וז"ל ועל דא טחנין מנא לצדיקיא ,מאן צדיקיא ,דא צדיק וצדק ,יוסף
ורחל ,עכ"ל.
* 1107ע' היכלות בראשית
* 1108
 1109כתר שלה מקביל לת"ת דז"א
 1110והוא סוד כלל הגבורות ,שקודם הנסירה אז היה ז"א משמש בסוד הגבורות ונוקבא
דבוקה עמו בכותל א' והם ה"ג דחשיב שם ,אוצרות שלג וברד ,הכל א' ,ב' ,ועליית טללים רעים,
ג' ,ועליות אגלים ,ד' ,וחדרה של סופה וסערה ,ה' ,ומערה של קיטור ,והם בסוד שם של מ"ב
שהוא בגבורות וראשי תיבות הם א"ש וענ"ן  -פת"ש נוק' דז"א כ'
 1111עי' חגיגה יב ע"ב וז"ל מכון שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד ועליית טללים רעים ועליית
אגלים וחדרה של סופה ]וסערה[ ומערה של קיטור ודלתותיהן אש שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו
הטוב הני ברקיעא איתנהו הני בארעא איתנהו דכתיב הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל תהומות
אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עושה דברו אמר רב יהודה אמר רב דוד ביקש עליהם רחמים
והורידן לארץ אמר לפניו רבונו של עולם לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך )במגורך( רע צדיק
אתה ה' לא יגור במגורך רע ,עכ"ל.
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) øîàðù 'åë úåúë1114 åáù ãñç àåä {ã"ò áé} ïåòîתהלים מב ט( ,'åë äåöé íîåé
íùù à÷øà ïëå ,1116ïéðéãä ãåñá íùù äééùòá àåäù ïåòîî äìòîì ïåëî 1115áéùçå
.1117ìáú øçà íðäéâä
äá íéìåìëä ñ"ò ãâðë íéøáã äøùò áéùç 1118'åë ÷ãö åáù äðéá àéä úåáøò
) ì"ðë ,ãåáëä àñëå úøùä éëàìîå ùã÷ä úåéçå íéôøùå íéðôåà 1119íùå ,ì"ðëמשנה יב(
.1121òåãéë äîëç àåä íé÷å éç ìà êìî1120 ,'åë ÷÷çå 'åë ùà 'ã
ïäå ,ïéùáìúî ïéà ïäù ïéùéø 'â ãåñá ,øúëä àåä íéôé÷î 1122ìôøòå ïðò êùåç
ïéòåãé ïäå äøéöéã ïéøåãîå äàéøáã ïéìëéä 'æá àåä ïëå .1123à"ã÷å ñ"îå àúìâìåâ ïéôé÷î
 1112עי' זהר ח"א רס ע"ב וז"ל ,בהאי ארון מונחין כל גניזין טבין ,ותורה שבכתב דאקרי ברית
ביה מונחא ,וכל מאני קרבא דמלכא בידיה ]דהיינו ביד המלכות – עי' בהגר"א בסד"צ לה ע"ב
ד"ה שבעה[ אתמסרו ,וכלהו עלמין דלתתא מנה ינקין ,זכו ישראל למיטר אורייתא כדין יהבת לון
כל טיבו דעלמא ,ואי לא כדין יסרת לון הה"ד ויסרתי אתכם אף אני ,עכ"ל ,כאן רואים התיקון
שבמאניה ,זייני קרבא ,ועי' רנח ע"א צד ההיפך ועי' בהגר"א בסד"צ ג ע"א הגה"ה זיינין שזה
מוחין.
) (61ספר ביאורי אגדות )אפיקי ים(  -מועד דף קטן דף יב ע"ב
מסר בידהא ,דשם בנוק' הוא מדה"ד הרפה לדין בו העולם והוא להתבסם קצת ברחמים,
והוא מ"ש צדיק אתה וכו' לא יגור במגורך רע שע"י מדה"ד הקשה הרע מתגבר ,ומ"ש דוד ביקש
וכו' שהיא מדתו וביקש לשמש בזה לרצחא שנאין שכל ימיו הי' עסוק במלחמת מצוה הזאת,
והוא ע"י הנוק' וכמ"ש בזוהר פ' בשלח .ורמז בזה ג"כ שידוע שהנוק' כשהיא דבוקה עם ז"א
 1113עי' זהר ח"א קלז ע"א שגבורה היא דינא קשיא ,ומלכות דינא רפיא
] 1114המשך הציטוט [:שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני
כבודן של ישראל שנאמר יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי )חגיגה יב ע"ב(
זוהר חלק ג דף ח/ב
כאן רמז למה שאמר דוד) ,תהלים כד ז( שאו שערים ראשיכם ,אינון מעון ומכון ,דאינון גו
לגו ,שירותא דדרגין חסד ופחד ,ואינון פתחין דעלמא ,על דא אצטריך בר נש דיתכוין בצלותיה
לקבל קדש קודשין ,דאינון שמא קדישא ,ויצלי צלותיה ,והנהו אלין שיעור תרין פתחין ,תרין
כתרין:
 1115בגמ' חגיגה .וצ"ע בדברי הגר"א כאן לא סידר את זה הפוך##*.
 1116עי' פת"ש שבירה טו וז"ל ,ונקרא בן זרח בסוד פרץ וזרח )עי' אפיקי ים ב"ק קיט ע"א( כי
באמת שורש הגבורה הוא קודם החסד ,והוא במעלה יותר גדולה ,שלכן זהב יותר חשוב מכסף
)עי' תיקו"ז קיח ע"ב( רק שבעולם התיקון יוצא חסד בתחלה ואח"כ גבורה כדי למתק הדינים,
ועי' בהגר"א בסד"צ ב ע"ד ד"ה ושאר הו'.
יש ביאורים כזה*
 1117עי' זהר ח"א לט ע"ב וז"ל ,אינון מדורי ארעא ,ארץ ,אדמה ,גיא ,נשיה ,ציה ,ארקא ,תבל,
וגדול שבכולם תבל ,עכ"ל .ולא אחרי ציה.
] 1118המשך הציטוט [:ערבות שבו צדק משפט וצדקה גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכה
ונשמתן של צדיקים ורוחות ונשמות שעתיד להיבראות וטל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו
מתים
] 1119המשך הציטוט [:שם אופנים ושרפים וחיות הקדש ומלאכי השרת וכסא הכבוד מלך אל
חי רם ונשא שוכן עליהם בערבות שנאמר סולו לרוכב בערבות בי"ה שמו ,עכ"ל.
 1120מחגיגה שם.
 1121ע' לעיל ב ע"ב ד"ה י"ה יהו"ה צבאו"ת.
עי' אפיקי ים מו"ק יב ע"ב וז"ל ,שהוא אש ממים שמים הוא חכמה ומשם כסה"כ ,דבינה
מקננא בכורסייא ,ושרפים הם מבינה בבריאה ,ואופנים וחיות אף שהם ביצירה ועשי' הם מסוד
ת"ת ומלכות של בינה .מלך אל חי רם ונישא שוכן עליהם ,הוא חכמה שע"ג בינה והוא ע"ג
ערבות וז"ש כאן שנא' סולו לרוכב
] 1122המשך הציטוט [:כתיב הכא סולו לרוכב בערבות וכתיב התם רוכב שמים בעזרך וחשך
וענן וערפל מקיפין אותו שנאמר ישת חשך סתרו סביבותיו סוכתו חשכת מים עבי שחקים,
עכ"ל.
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íéîùä íöòå úåëìî àåä øéôñä úðáìù åáúë 1125íéðåùàøä ÷ø ,1124å"çøäî éáúëá
äâåðå .1127íéîùä íöò àø÷ð ïëìå ,1126äîçã àøôñ àåäù äîçä áëåë àåä åãâðëå ãåñé
.äâåð áëåë åãâðëå ä"åð àåä
'á ÷øô

)úåìåôë òáùå úåîàÄ ùìù ,ãåñé úåéúåà íéúùå íéøùò (à"î á"ô
äáåç óëå úåëæ óë ïãåñé ,ù"îà úåîà ùìù ,1128úåèåùô äøùò íéúùå
øéåà 'à ,ú÷øåù 'ù ,úîîåã 'î ,ù"îà úåîà ùìù .íéúðéá òéøëî ÷ç ïåùìå
.íéúðéá òéøëî çåø
.ïèøôå úåéúåà á"ëä øàáî äæä ÷øôá
) ì"ðä íéøôñ 'â ïäå ,ùà çåø íéî ,'â ïä - ù"îà úåîà ùìùפ"א מ"א(
) ì"ðë ïåùìå íéãéá íéùáìúîùפ"ג מ"א(.
òéøëî ÷ç ïåùìå ,ìàîù ãé àåäù äáåç óëå ,ïéîé ãé àåäù úåëæ óë ïãåñé ù"æå
êë ù"òå 1129òöîàá ïåùìäå ïéåìú úåôë éðùù íéðæàî åîë àåäå ,ïåùìä àåä íéúðéá
.úåôë àø÷ð

) (4רעיא מהימנא ספר במדבר פרשת פנחס דף רכה ע"א
נהורא יכיל לאסתכלא ביה דלא אתחשכת .אפילו כתר עליוןד איהו נהוריה תקי על כל דרגין
ועל כל חילי שמיא עלאין ותתאין אתמר עליה ישת חשך סתרו ועל חכמה ובינה ענן וערפל
סביביו כ"ש שאר מפיראן כ"ש חיון .כ"ש יסודין דאינון מתים איהו סובב על כל עלמין ולית
 1123עי' אד"ז רפח ע"א.
 1124ע' שער מאמרי רשב"י יג ע"ב וז"ל ,שם בדכ"ג ע"ב שורה ל"ה וז"ל בההוא זמנא מתפתחין
שבע' היכלין היכלא קדמאה היכלא דאהבה תנינא היכלא דיראה תליתאה היכלא דרחמי כו' דע
כי ההיכלות האלו הם שבעה היכלות שבאצילות ואותם השבע' היכלות שנתבארו בפ' פקודי הם
בבריאה ואותם השבעה היכלות הנז' בס' פרקי היכלות לר' ישמעאל ע"ה הם בעולם היצירה* :
ע' זהר ח"א מא ע"ב
אולי כוונתו לשער מו פרק ג
 1125לא מצאנו מזה
ע' )תיקו"ז &( דאינון חכמה ובינה כחושבן חל"ם ,ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר חיר"ק,
ודא מלכות,
 1126ע' שבת קנו ע"א .ע' הגרמ"מ בענין ולא עשיתי*
 1127עי' יהל אור ח"ג לז ע"ג וז"לשם )כאשר הזהר מדבר על ההיכלות כפי הספירות שונה
מזה( הוא על כלילתן זה בזה דהיכל הראשון כולל מהיכל השני דצדיק כלול בנוק' וכו'אבל עיקר
ההיכלות הוא ראשון במלכות ושם אשת חיל וכו' והיכל השני הוא יסוד לכן שם החיים וכו'ולכן
נקרא עצם השמים.
 1128ואמר לאשתמשא שז' כוכבי לכת משמשין וכן מלכות והארץ נתן לבני אדם שהיא מנהגת
את העולם וכל מעשה בני אדם ופעולתם בה כמ"ש לעבדה ולשמרה אבל בעד"א השמים שמים
לה' הבט שמים וראה ושור שחקים גבהו ממך אם חטאת מה תפעל לו כו' אם צדקת מה תתן לו
ולכן בה ז' כפולין בדגש ורפה להנהיג העולם לפי מעשיהם כמ"ש בס"י שבע כפולות בג"ד כפר"ת
יסודן חכמה כו' והן הנהגת עולם ברחמים ואמר שם בדיבור ובתמורה תמורת חכמה כו' ע"ש
משא"כ בי"ב פשוטות שאין בהם תמורה שיסודן שיחה הרהור כו' שהן נוהגין בכל חי והמיתה
הוא בז' כפולות אבל שם אין פגם מגיע לכן משוה קטן וגדול והוא עה"ח רוח החיים של אדם
שנפשא שתופא דגופא והיא נשארת לאחר מיתה בקבר ונפשו עליו כו' והיא ע"ה טו"ר ואלו לא
אכל אדם ממנו לא היה משתנה לעולם ששם פשוטו' אין שינוי כנ"ל  -בהגר"א תז"ח כ ע"ג
וי"ב פשוטות בסוד המלכות על שנים עשר בקר ,ובה אתחרב בעולם התהו בתריסר שעתין
כנ"ל ,ובה י"ב מזלות ובה הכל תלוי במזלא אפילו ס"ת שבהיכל ,כמ"ש והכל היה מן העפר אפילו
גלגל חמה וזהו תהו ,וז' כפולות הוא בהו בעד"א כנ"ל ושם אבנין  -בהגר"א בתז"ח כג ע"ד
 1129והוא גם למעלה וגם למטה.
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åîë èòî àìå øúåé àì åðéàå ,äåùá øáãä àåä - íéúðéá òéøëî ÷ç ïåùìå
)בראישת מז כב( ) 'åë í÷åç úà åìëàåמשלי ל ח( .é÷åç íçì éðôéøèä
ìù ïèøôå ,ø"ãç ïéå÷ 'â ãåñá ìëä .1130úåîìåòä ìëì ïéèùôúî ïäîù ãåñé ïäå
.â"ô ïî÷ì øàáúé íéøáãä ìëá ù"îà
úçðá àåä øåáãä ïëå ,ìå÷äå ïåùìä úòåðú äá ïéàå äôùä ïî àéäù - úîîåã 'î
.íéçð íîå÷îáù ,íéîä íä ïëå ,1131÷úåùå ìëä ìáåñ ãñçä úãî ïëå ,ìå÷ éìá èøôá
ìå÷ä ïëå ,úåéúåàä ìëî øúåé ú÷øåù àéäå ,íéðéùá ïåùìäî àéäù - ú÷øåù 'ù
.øáã ìë úôøåù ïëå ,òâø 'éôà äçð äðéàù ùàä ïëå ,1132ú÷òåöù ïéãä úãî ïëå
ïëå çåøä ãâðë àåäå ,ïåùì àìá ãáì çåøá ïåøâä úçéúôá àéäù - çåø øéåà 'à
.1133íéîçøä úãî àåä
1134

)ï÷÷ç ,ãåñé úåéúåà íéúùå íéøùò (á"î á"ô
.øåöì ãéúòä ìë úàå øåöéä ìë úà íäá øöå ïøéîäå ïì÷ù

ïôøö ïáöç

1135

}) à"ôá ù"îë 'åë ïáöç ï÷÷ç 'åë íéøùò {à"ò âéמי"א( ïáöç äâåøò ïéîë ï÷÷ç
.'åë ïéîë
.ïôøöå íìëá ïëå 'á íò 'à åîë ãçé úåéúåà éúù óøéöù ùåøéô - ïôøö
.1136íéðô à"ìø àåäå úåëæ óëá - ïì÷ù
 1130ע' לעיל ה ע"ד וז"ל פי' כי הן יסוד של כל הנאצלים
 1131כל שתיקה בחסד ודיבור בגבורה יהל אור ח"ב ל"ח ע"ג
כל מחשבה היא מלגאו וכן סייג לחכמה שתיקה וכן חכמה שורש החסד )ביאורים ח"א פז
ע"א(
 1132א"ר )דף קלה ע"א( בלע בן בעור תאנא הוא גזירת דינא תקיפא דתקיפין ,דבגיניה
מתקטרן אלף אלפין מארי דיבבה ויללה ,ושם עירו דנהבה ,מאי דנהבה כלומר דין הבה כד"א
)משלי כ( לעלוקה שתי בנות הב הב כיון דסליק*
 1133עי' פת"ש עקודים א' יסוד האויר שהוא ממוצע ואף שגם אש ומים נכללים בו ,הם רק
טפלים לבד ,ועיקר שבו הוא קו האמצעי ,וכן הדרך בכל ציורי האותיות
 1134ע' בהגר"א בסד"צ יא ע"ב וז"ל גלופי דגלופין  -חוורתא דגלגלתא שהן י"ג חוורתי ,והוא
ג"כ באותו פסוק י"ג תיבות כנ"ל ,וע"י החוורתא הוא חורבן ותיקון העולם וכמ"ש למטה,
ובחוורתא הנ"ל הן י"ג חוורתי י"ג גלופין ,כמ"ש בא"ר )דף קכח ע"ב( האי גלגלתא חוורתא אנהיר
לתליסר עיבר גלופין ,והן שורש לכל הגילופין ,והוא ראשית של כל האצילות ,ולכן ראשית הכל
הגליפה ,כמ"ש בריש זהר )ח"א טו ע"א( בריש הורמנותא גליף גליפו כו' ]עי' בהגר"א בתז"ח יח
ע"ב ד"ה והאי נציצו[ ,וכן בס"י חקקן כו' ,והחוורתי עיקר גילויין הוא על כתפין ,אע"ג שמכוסין
בשערות ,מ"מ אין גידולם שם ,לכן מפרש אחר כל התיקונים של רישא תיקון החוורתא
והגילופים.
 1135האי ניצוצא כמש"ל אמר בא"ר )קכט ע"ב( האי מצחא אתפשט במאתן ועי' אלפין נהירין
דבוצינא והן כ"ז אותיות התורה דאתגליפו בבוצינא דקרדינותא כידוע דבוצינא גליף גליפין
וכמ"ש בס"י )פ"ב מ"ב( חקקן חצבן צרפן שקלן והכל בסטרא דגבורה שלכן וידבר אלקים את כל
הדברים האלה ,ובבינה ניתנה התורה ,אנכי כו' כידוע בהרבה מקומות וכמ"ש תורה  -בהגר"א
בתז"ח יח ע"ב
עי' בהגר"א בתז"ח נ ע"א וז"ל גליף כמ"ש בס"י )בב( חקקן חצבן צרפן שקלן והמירן והן בה'
פרצופים שהן בה' עולמות כנ"ל ,חקקן הוא בכתר של העולמות ,ששם בסוד חקיקה לבד ,וכולן
קשורין כאחד בדיבוק גמור ,חצבן שחוצב כל אות ממחצב הוא בחכמה ,ששם מתחלקין ל"ב
נתיבות כ"א נתיב לבדו והוא באצילות ,צרפן בבינה ימא דאורייתא ,ששם האותיות אינן כסדר
כמו בחכמה ,אלא מצורפין כמו שהוא בתורה ,וכ"ה בבריאה שהתורה היא תורת הבריאה ,שקלן
בעד"א שהוא שקל הקדש כידוע ,ושם שקלן כי ידוע שכפי הצירוף כן הוא המדות ,בחסד או בדין
או ברחמים ,שא"ב ביושר הוא חסד ,ולמפרע בגבורה ,וממוזג ביושר ולמפרע ,כידוע בסוד צירוף
רל"א א"ב ברחמים וכן כל הצירופים לפי המדות ,והמירן במלכות ששם הוא סוד התמורה כידוע,
ושם המירן בסוד רל"א שערים אחור ,שהן עצמן רל"א שערים פנים
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ìë úà ïäá àøáå ,1138ïåùìá ïììë ë"çàå ,øåçà à"ìø äáåç óëá - 1137ïøéîäå
) ù"îë íìåòäתהלים לג ו( .'åë íéîù 'ä øáãá
1139
ù"îë ,øáã ìë àøáð ïäáù - øåöéä ìë úà íäá øöå
àéäù ,úéùàøá
) ïëå ,íìåòä àøáð ,äøåúäתהלים קד כד( ) ì"ðë úéùò äîëçá íìåëו ע"א( á"ë äáù
.1140úåéúåà
) ù"îë íéîé úùùá åàøáð ìëäù - øåöì ãéúòä ìë úàåקהלת א ט( ìë ïéàå
.ìòåôä ìà çëäî ïàéöåîù ÷ø 'åë úçú ùãç

)ïòá÷ ,çåøá ïáöç ,ìå÷á ï÷÷ç ,ãåñé úåéúåà íéúùå íéøùò (â"î á"ô
,ïåùìá 1141ú"ðìèã ,êéçá ÷"ëéâ ,ïåøâá ò"äçà ,úåîå÷î äùîçá ,äôá
.1142íéúôùá ó"îåá ,íéðéùá õ"øùñæ
) ì"ðëå ,ìå÷á ïáöç çåøá ï÷÷ç ì"öå ñ"è ë"â] - 'åë ìå÷á ï÷÷ç 'åë íéøùòי ע"ד(

.ì"ðë ù"îà 'â ãâð àåä [1143ùîî é"ëá ä"ë
÷) à"ôá ù"î àåä - ïòáמי"א( ÷.äâåøò ïéîë ïòá
çåøî àåä úåéúåàä ùøù ïëå ,íùáù 1144'ä àåä - äôáù úåîå÷î äùîçá
.(1145÷"àã 'ìî àéä éë) 'ä àåäù í"éäìà

)äîåç ïéîë ìâìâá ïòá÷ ,ãåñé úåéúåà íéúùå íéøùò (ã"î á"ô
äìòîì äáåèá ïéà øáãì ïîéñå ,øåçàå íéðô ìâìâä øæåçå ,1146íéøòù à"ìøá
.1147òâðî äèîì äòøá ïéàå âðòî
 1136לא נ"ל שזה במלבוש העליון אלא זה דוגמתו בעולם האצילות *##
 1137מלשון תמורה
 1138במש"כ וצר בהם ,והרב אמר שזה שייך למשנה ג'.
 1139עי' ב"ר פ"א פ"א בראשית ברא אלהים ואין ראשית אלא תורה היאך מה דאת אמר
)משלי ח( ה' קנני ראשית דרכו ,עכ"ל.
 1140כלומר בחכמה נמצא כל הכ"ב אותיות ,וכאן מדובר בחכמה דאצילות* ,##והצירוף היא
בבינה דאצילות* ,##ואז צר בהם היא הדעת ,והוא כולל כל העתיד להיות ,וע' לקמן .1169
 1141כבר ביארנו למעלה )פתח ו'( שבכל זיווג גופני קדם לו זיווג דנשיקין שהוא זיווג רוחא
ברוחא הפנימיים דמוחין בסוד חיך וגרון שהם ב' היסודות דחו"ב שלהם ,וכמו שבזיווג גופני קדם
לו רוחא דשביק בה שהוא לבוש ושורש אל כל הזיווגים אחרים ,כמו כן בנשיקין יש ג"כ בחינת
ההוא רוחא ,והוא הארה של הדעת דחו"ב שלו שהוא הלשון היוצא מחיך וגרון כמ"ש למעלה
)פתח ח'( שזיווג זה הוא בסוד הדבור ,והלשון כולל כל המוצאות והוא הל' שבאמצע דטלנ"ת
והוא מוצא האמצעי ,והוא מגדלא דפרח באוירא בחיך וגרון מגדל השן כמ"ש רבינו הגדול ז"ל
בביאורו לספ"ד פ"א ,ולכן הוא כלל כל האותיות ,ובזיווג ראשון של יציאת זו"נ שקדם לו זיווג
נשיקין ,היה ג"כ בחינת רוחא ושורש אל כל הנשיקין של הזיווגים שבכל הזמנים ,והנשיקין הם
כפולים ,א' נשיקין שלו בפיו לפה דנוקבא ונקשר נפש שלו בנפשה ,ונמצא שהוא כולל דו"נ ,והב',
הוא נשיקין של הנקבה בזכר כולל ג"כ תרין בסוד ד' אותיות של אהב"ה ,והענין ,כי הנשיקין הוא
אתדבקותא דג"ר שלו בשלה חו"ב ,ונודע כי חו"ב הם כלולין זה בזה הבן בחכמה וחכם בבינה,
וכמו באו"א הכללים הם או"א ויש"ס ותבונה כמו כן הם בחו"ב של דו"נ ,ולכן מבינה שבחכמה
נשרש בנוקבא ומחכמה שלה בדכורא) .פת"ש מ"ד ומ"ן יז(
 1142עי' לעיל ז ע"ב*
 1143ע' לעיל י ע"ד ד"ה ועל זה נאמר ,שיש רוח קול ודיבור ,והם הג' כאן.
 1144אחרונה
* 1145
 1146אותיות הוי' הכולל כל המלבוש ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ד' עולמות אבי"ע כידוע וכל הבחי'
שדברו המקובלים בפרצופים האצילות הוא הכל ג"כ בנשמה של כל אדם וכל עלי' וירידה קטנות
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,äæ ãâðë äæ ïäå ,øåçàå íéðô øæåçù éôì - äîåç ïéîë ìâìâá ïòá÷ 'åë íéøùò
,øåçàäå íéðôä ïéøáåçî ïäå ,úåéúåàä ìëá ïëå ,1148'àä ìù øåçàä ãâðë 'àä ìù íéðô
.ïî÷ì ù"îë äìéìç ïéøæåçù ãåòå ,ìâìâá àìà øééöì à"à äæå
'ôá (øäæá) ù"æ ,íéøòù à"ìøá ùîî é"ë åéèå÷éìá] - 1149íéøòù à"ìøá
ïäå íéúá à"ë 'à ìëáå ïä úåøåù á"ëù ,ì"à ê"á ê"à 'éñå à"øã á"àá 1150úéùàøá
åîë àåä ,øåçàå íéðô ìâìâä øæåçå [íììë àåäù í"á ì"à òöîàä àåä ì"à ù"îå ,à"ìø
וגדלות וזיוגים הכל יש בנשמה ובזה מדבר בס"י ברל"א שערים פנים ואחור שהם קבועים בגלגל
והוא בכל אדם שכל א' יש לו גלגל וכוכב מיוחד כמ"ש שנדמו ישראל לכוכבים וידוע שכל כוכב
יש לו גלגל פרטי וכל גלגל הוא חציו למעלה וחציו למטה סוד המלבוש הנ"ל וסוד כוכב הוא
הנשמה של הגלגל כידוע והוא סוד שם הוי' וא"ב דאלב"ם הנ"ל שהם מרכז של  -ב"ע רכב ע"ב
עי' פת"ש עקודים ג' שאלו המאמרים ]עשרה מאמרים שבהם נברא העולם[ הוא צירופי
האותיות שהם הכלים עם הרוח שהוא הנקודות ,והם צירופי כ"ב אותיות ע"י רל"א שערים פנים
ואחור
עי' פת"ש א"א לו היא נעשה בסוד אנכ"י ,וסוד נורא מאד יש בזה ,ע"פ מה שידוע מענין עולם
המלבוש שחצי התחתון נתקפל למעלה בסוד רל"א פנים ואחו"ר )ס"י פ"ב מ"ד( שסוד ההתקפלות
ה"ס חורבן העולם ועליית התחתונים למעלה ,והוא ברזא דאלב"ם סליק ונחית ,והם א' דאנכי ול'
ע' הערה ד ,ובצורה של עיגול שורש לעיגולים ורל"א פו"א שורש יושר )הקדו"ש סט ע"ד(.
 1147עי' פת"ש גדלות דז"א נו והוא מ"ש באד"ר )קל"ו ע"א( תאנא ,בגולגלתא דרישא תליין
אלף אלפין כו' ,קוצי דשערי אוכמן ומסתבכין דא בדא )כו'( ומכאן אתאחדן טעמי אורייתא
בדכיא ומסאבא בכל אנון סטרין כו' ,ותליין כגבור תקיף מארי נצח קרבין ,ובוא וראה כמה עמוק
דברי תוה"ק וסתרי פלאות אשר בה ,והוא ,כי סוד המוחין ושערות של הגלגלתא הכל הוא
בתורה כמ"ש ,שז"א הוא המסדר הנהגת העולם בו' אלפי שנין בכל פרטיהם הכל ע"פ התורה,
והכל)ל( כלול ברישא דיליה שהם המחשבה ששם הכל מסודר מה שצריך להתפשט בו"ק ,והנה
המוחין הפנימיים שבראש הוא עומק החכמה המסודר בכל פרט מהנהגה והיא חכמה הפנימיית
של התורה ,והשערות הבוקעים ממותרי מוחא הם אותיות התורה שהם הגבולים של פרטי
הנהגה זאת המתגלה בחיצוניות ,והם השמות של הקב"ה שלפי פעולותיו כך הם שמותיו ,והם
צירופי אותיות התורה שכולה שמותיו של הקב"ה ,ורק שנצטרפו בסוד המצות שהשמות של
פעולותיו הם הכל לפי המצות ,וענינם בכל פרט ,והמצות הם בשני דרכים ,האסור והמותר ,טמא
וטהור ,כשר ופסול ,שהם הו"ק שכוללים ב' הדרכים של הבחירה ביצה"ט וביצה"ר ימינא
ושמאלא ,וכן )בהנהגת( ]בהנהגה[ סוד חסד ודין ,שאם אוכל האסור או עושה עון אז הגלגל
מתהפך ]בסוד אחור[ מענ"ג לנג"ע ,וכשנזהר מאיסור ועושה מצוה ,אז הגלגל בסוד פנים והוא
בסוד ענג ,והם הכל מסודרים בהנהגת הטבע החיצוניית בכוכבים ומזלות הסדורים בגלגל בעליה
וירידה ,שבירידת המזל הוא בסוד אחור ובעליתו בסוד פנים ,ובזה תלוי כל מאורעות של האדם
מיום הולדו עד מותו וכל גלגוליו וכל פרטיו ,והם מבוארים באותיות התורה מכל הנבראים
מבראשית עד לעיני כל ישראל ,כמ"ש רבינו הגדול בפי' לספ"ד ,והוא ג"כ תלוי בכוכב ומזל שלו
שנולד בו ,שהכוכב והמזל הוא מסודר לפי האותיות והשמות המצורפים בשמו של האדם במקום
שנזכר בתורה ,ואעפ"כ האדם הוא בחיריי בטבעו אף שכבר מבואר במקומו בתורה כל עניניו
ומעשיו ומה שיארע לו ,אעפ"כ הבחירה מסורה וגם לשנות המזל על פי מעשיו.
ע' זהר בראישת כו ע"ב תקונים בהקדמה יג ע"ב וזוהר פקודי רב ע"ב
עי' דע"ה ח"ב עב ע"א שזה בגלל שגבורות ל אממותקים הם נגע גדול ,ומתוקים אין טובה
למעלה מהם.
 1148שתי הפינות ,לא נכון שזה בריבוע ולא בעיגול ,וצ"ע גדול וע' הערה ד.
והרב אמר שיש רק ב' עיגולים א' ביושר ולא בחוזר
] 1149מיקום[ על ידי הרל"א שערים שבכ"ב אותיות כי הם כולם בהמלכות דאצילות ומהם
נבראו כל העולמות בי"ע )דע"ה סח ע"ג( ,כי הכ"ב אותיות הם שורש המילים שבהם נבראו הכל,
ולכן תמיד כל מלכות כולל כ"ב אותיות .עי' ביאורים ח"א נד ע"ג וז"ל כל העולמות כולן שהם
העולמות בי"ע ]אם כן רואים שאין שום קשר בין טנת"א זו לאורות אח"ף ולכן אינו המשך בכלל
של פרק שעבר ,וכן הוא עד סוף שער טנת"א[ שנבראו יש מאין הנה הם נבראו על ידי כ"ב אתוון
שבמלכות אשר מהם נוצר הולד כצ"ל וכן הוא בדפוסים ישנים )וקה"י גורס כמש"כ למעלה ללא
המוסגר( ,וכמו שהמלכות עשה הבי"ע על ידי כ"ב אתוון גם המלכות עצמה נעשה מהכ"ב אתוון
שבז"א אבל הם לא נגלו אלינו.
אם כן כל רל"א הוא דעת בכל מקום?*##
 1150לג ע"ב )לש"ו( ,ועי' בהקדו"ש שער הפונה קדים פרק יג שמציין לתרומה קלב ע"ב כי
האתב"ש בבחי' ע"ב והאלב"מ בבחי' שם מ"ב.
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øòù àåäå úåéúåàä ìë íò ïëå ,á"à äæë 'á íò 'àä óøéöù åéøçàù äðùîá ùøôîù
ìëá ïëå) úåéúåàä ìë íò 'á ïëå ,úåéúåàä ìë íò ïëå â"à äæë {á"ò âé} 'â íò 'à ïëå ,ãçà
ïëå 'á íò 'àî ìëä íäù ,à"á á"à íéìåôë íäù ÷ø íéøòù á"ñú íäå ,(úåéúåàä
êôéäá åàáé ïééöçå ,íéøòù à"ìø àåäù íééöç ÷ø íéðåù úåéúåàî åàáé àìå ,íìåëá
1151 ä
. øåçà àø÷ð òøôîìå íéðô àø÷ð á"àä øãñë úåéúåàä åàáéù äî ìëå ,øåçà àåäù
ìë íò 'àä óøöúù ,äæë øãñä øåîùúù ÷ø ,äæ ãâðë äæ 1152ìâìâá åàáé ïìåëå
'ë ïäå äéøçàù úéúåàä ìë íò 'áä ë"çàå ,ïéôåøéö à"ë ïäå øãñë äéøçàù úåéúåàä
óåøéö äì ïéà å"éúäå ,1153'à àìà óåøéö äì ïéà ï"éùäù ãò èòîúîå êìåä ïëå ïéôåøö
å"éúäì ïéàå ï"éùä íò å"éúä óøèöú øåçàáå .úåéúåàä ìë ìù øåçà àåäù ,íéðôá ììë
ùéå ,ù"éøä íò ï"éùäå ,ù"éøä íò å"éúä óøèöú ë"çàå ,ï"éùä àìà øúåé áåø÷ óåøéö
øåçàäì ïéà 'àìå íéôåøéö à"ë ùé ó"ìàìù ãò äáøúîå êìåä ïëå ,íéôåøéö 'á ù"éøì
øåçàáå ,1154àøåáéçá íééñå àãåøôá éøàùã èòîúîå êìåä íéðôáå ,ì"ðë óåøéö ììë
) íééøåçà åàø÷ð úåîùä éòåáéø ìë ïëìå ,1155'åë éøàùã êôéäì äáøúîå êìåäמאמר אדם
דאצילות פרק ו'(é"øé é"øéø é"øéøá é"øéøáù åîë ïéèòîúîå ïéëìåä íéùçìä ìëå ,1156
,íéðôá àìå íééøåçàá àåä ïúèéìù íéùçìä ìëù ,íéùçìä ìëá ïëå ,1157é"ø
.ïåøçàä óåøéö àåäù úåéúåà 'áá íééñî ïëìå ,ïé÷ìúñî íä íéðôä ïéøéëæîùëå
 1151ע' תיקו"ז צו ע"ב וז"ל ,ועוד המוציא דא המוציא לחם מן הארץ בגינה אתמר לחמו ניתן
וכו' ועוד המוציא במספר צבאם אלין רמ"ח תיבין דקריאת שמע לכלם בשם יקרא הה"ד
)בראשית ב'( ויקרא האדם שמות וגו' דא ההוא דאתמר ביה כתפארת אדם לשבת בית דקרא
שמהן לכל חיות הקדש ולכל שרפים ואופנים וצבא דלעילא לכל חד קרא ליה בשם ידיע ובדרגא
ידיעא לאשתמודע לכל חד מאתר דאתנטיל כגווני דנחלי ימא דאתחזרו לאתר דאתנטילו
בשליחותא הה"ד )קהלת א'( כל הנחלים הולכים אל הים וגו' אל מקום שהנחלים הולכים שם
הם שבים ללכת מאתר דאזלין תמן חזרין בשליחותא
תרגום :ועוד המוציא זהו המוציא לחם מן הארץ .בגללה נאמר "לחמו ניתן וכו"' ועוד
"המוציא במספר צבאם" אלה רמ"ח אותיות דקריאת שמע "לכלם בשם יקרא" והוא שנאמר
"ויקרא האדם שמות וכו'" זהו שכתוב בו "כתפארת אדם לשבת בית" שקרא שמות לכל חיות
הקודש ולכל שרפים ואופנים וצבא של מעלה לכל א' קרא לו בשם ידוע ובדרגה ידועה להיות
נודע לכל א' ממקום שנלקח כעין נחלי הים שחזרו למקום שנלקחו )משם( בשליחותם והוא מה
שנאמר "כל הנחלים הולכים אל הים וגו' אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים ללכת
ממקום שהולכים שם חוזרים בשליחותם.
אם כן זה השער לראות שורשו של כל דבר ודבר בשם הוי"ה וצ"ע*##
 1152צ"ע גדול שלא מוזכר בכלל יושר ,והרב התקשה ואולי הכל ביושר
 1153אחד אחת*
 1154למה? כלומר כל הריבוי נהיה דבר א'? נהיה תיקון ואיחוד
עי' זהר ב צה ע"א כלורמ שכתוב הפוך.
 1155בחיבורא וסיים בפרודא ,וע' פע"ח לקוטי תורה יתרו ,וז"ל
) (5ספר לקוטי תורה  -פרשת יתרו
בקדושה להיותן פב"פ דס"א הם כקוף בפני אדם אב"א וגם הם ננסרו להיתו פב"פ ואינם
יכולים להזדווג שלא נסמך להם אור לזווגם ונשארו בפרודא וזהו שארי בחבורא אב"א וסיים
בפרודא וז"ש יתפרדו כל פועלי און.
 1156עי' ע"ח שער הזיווגים פרק ו'
 1157וסוד הגדול הזה הוא מ"ש במתאוננים ,כמ"ש )במדבר יא א( ויהי העם וגו' ,ותבער בם
אש ה' ויתפלל משה וגו' ותשקע האש ,וכתיב )במדבר יא ג( ויקרא שם המקום ההוא תבערה וגו',
והענין ,כי אז נסעו מהר ה' ללכת לא"י שהוא זמן הגדלות כמ"ש למעלה )פתח יא( שיצי"מ היה
הלידה ,והליכתם במדבר וקבלת התורה בסוד היניקה ,וביאתם לא"י הוא תכלית שלמותם סוד
הגדלות ,וחטאם היה במה שהתלוננו על טורח הדרך ,ואמר הקב"ה אני הייתי מתכוין לטובתם
למהר ביאתם לארץ גו' )רש"י דברים א ב( ולכן עי"ז גרמו התגברות הקטנות דאלקים שהם
גבורות הקשות שהם בחוטמא דז"א ה"ג דאלקים ,שהם בסוד מוחין דקטנות שמשם סוד שס"ה
דרגין כמ"ש למעלה )פתח ט( שעי"ז גורמים תגבורת הדינים בחוטמא ,ששם תננא ואשא וגחלי
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úåëæ ïä ïàëå ,øåçàá ïäå íéðôá íäù ïîöòá úåéúåàäù äîúú ìàå 1158øîàå
àåä øåçàáå ,íéðåéìò íéðôá àåäå äìòîì íéðôá àáé 'àä óåøéöù ãåòå ,äáåç ïä ïàëå
ïä âðòå òâð 'åë äáåèá ïéà øáãì ïîéñå øîà ïëìå ,åëôäúé ë"ëù ,íéðåúçúä íééøåçàá
.ïéëôäúî ïäù ÷ø ïîöò úåéúåàä

,ó"ìà íò íìåëå íìåë íò ó"ìà ïøéîäå ïì÷ù ïôøö ãöéë (ä"î á"ô)
,íéøòù à"ìøá úåàöîðå ,äìéìç úåøæåçå ,ú"éá íò íìåëå íìåë íò ú"éá
.ãçà íùî àöåé øåáãä ìëå øåöéä ìë àöîðå
.íéøòù à"ìøä ùøôî àåä åéùëò - ïøéîäå ïì÷ù ïôøö ãöéë {â"ò âé}
øåçàå íéðåéìò íéðô íäå ( )יג ע"בì"ðë - ó"ìà íò íìåëå íìåë íò ó"ìà
.1159íéðåúçú
ïìåë ììë øáëù ,'à íò 'á áåùçì 1160à"àù ,íéøàùðä íò ùåøéô - íìåë íò 'á
íà ìáà .úåéúåà 'áá óåøéöá àåä äæ ìëå ,úåéúåàä ìëá ïëå ,'á íò íìåëå ïëå ,1161'à íò
,'åë êìéàå ïàëî ( )משנה טזã"ôá ù"îë ãàî äáøä äéäé ãçé úåéúåàä ìë óøöì äöøú
'á ìëá éë .íììåë à"ìøäå ,1162íéøòù à"ìøä ìù íéôéòñ íìåë ïä íéôåøéöä ìë ìáà
'á ÷ø úåðùì à"à íéôåøéöä ìëá éë ,íéøòù à"ìøá ïä øáë óøèöúù íäî úåéúåà
,ïéëôäúî ïä å"ä ÷ø ïéåù íä åìà ïéôåøéöä 'ááù ,äåéìà åäéìà åîë ,1163êôéäì úåéúåà
÷ø ,íéøàùðä úåéúåà 'ëî íéôåøéö äîë ùé øòùå øòù ìëá ïëìå .óåøéöå óåøéö ìëá ïëå
úåéúåà 'á ÷ø áåùçé àì éë ,íéøòù íàø÷ ïëì .äìéìç øæåçå ù"æå ,ì"ðë ïéìåìë ïäù
.ì"ðë íéáø íéèøô 'à ìëá ìáà ,1164óåøéöä øòù ïäù ,óåøéö ìëî íéðåùàøä
ìëá øáãì äöøúù äáéú ìë 'éô - ãçà íùî àöåé øåáãä ìëå øåöéä ìë àöîðå
úàøåä äéäé ì"ø ,'à íùî àöåé ,äáøä úåéúåàî äéäé äáéúä åìéôà ,1165äéäéù ïåùì
èòî åà äáøä äèåð åà äæ ãöì åà äæ ãöì äèåð åà âæåîî åà êôéäì åà ãñçì äáéúä
åà íéðåéìòä øåçàå íéðô äæéàå ,1166øåçàì åà íéðôì úåéúåàä ìù êåôéää éôì ìëä
,ïëåôéäå úåéúåàä éåáø éôìå ïåúçúì åà ïåéìòì íáåøé÷ éôì åà ,íéòöîàä åà íéðåúçúä
øñçð íàå ,úåéúåà á"ëä ìë ïî øöåð øåöéä ìë ïëå .íäéôåøéöå úåîùä ãåñ ïéáú äæáå
 שהוא, שלכן נגדו שס"ה מנים בקטורת לשס"ה ימות החמה,(דנורא כמ"ש באד"ר )קל"ז ע"ב
, ולכן אז )במדבר יא א( וישמע ה' ויחר אפו,עולה לבסמא רוחא דחוטמא למתק הדינים אשר שם
 וז"ס, שירדה למטה ונתמעט, ועי"ז ותשקע האש,וע"י תפלתו של משה הוריד מוחין דגדלות בז"א
 בכל א' מתמעט אות א' כגון שברירי,הלחשים שזכרו רז"ל )פסחים קי"ב ע"א( שמתמעטין והולך
 ועי"ז, וכל מה שהם יורדים הם מתמעטים, שכל החיצונים אחיזתם במוחין דקטנות,'ברירי כו
( )פת"ש ז"א לח.נדחה הסט"א הדבוק שם
* 1158
 ולא שייך בגלגל. ע' הערה ה1159
 שאי אפשר1160
. ואם זה ב"א זה אחור1161
, כמו שכל הגופים של ב"א היו נכללים בגופו, הנשמות הי' נכללים תחי' בנשמת אדם1162
 והוא כלל,וידוע כי התורה הוא כלל המלבוש שנארגת מאותיות בסוד רל"א שערים פנים ואחור
 פת"ש נתיב הקלי כו כדי להגיע לכל הכ"ד צירופים1163
*שאם זה יותר מב' זה לא צירוף אלא מילה אחרת לגמרי
. כלומר הב' אותיות ראושונות של כל מילה בעולם1164
 אפילו לע"ז1165
. של כל האותיות ולא רק ב' הראשונות1166
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á"à úåéúåàä óåøéö éôë ì"ðä ìë ïëå .êôéäìå ãñçì ïéèåð ïäå ,íåî ìòá àåä íäî ãçà
åàøáð ïäáù úåéúåàä óøöì ìàìöá äéä òãåé (à"ò äð úåëøá) åøîà æ"òå .ì"ðë ïëåôéäå
íäù úåøéôñ øùò ,ïä úåáéúð á"ì éë àåäå ,1167'úé ä"éåä íùá åàøáð íìëù òåãéå .'åëå
,úåéúåàä úåéîéðô àåä íùä ïäù úåøéôñ øùòå ,úåéúåà á"ëå ,1168ì"ðë íùä ãåñá
.1169úåéúåàä ìù úåéçä àåäù ,úåãå÷ð ãåñá
,å"àå úåàá ä"î ,à"ä úåàá â"ñ ,ã"åé úåàá á"ò ,ïéòåãéä ïéàåìî 'ã ùé íùäáå
,íéðôá â"ñ á"ò íéàåìî 'áä íò ä"é øãñë úåéúåàá ãçééúî àåäå .äéðùä à"ä úåàá ï"á
ìù íéôåøéö à"ë ìò ïäå ,'àì áùçð ä"é éë ,1170à"ë ïäå ,â"ñì á"ò ïéá òöîàá ä"é íùå
ìù ã"åé àáé ï"éùä óåøéöáù ãò ó"ìà úåàî ,úåàå úåà ìëá èòîúîå íùä êìåäå ,'àä
ïéàù ë"çàå ,ú"ë ãò 'åë í"á ì"à úåéúåà ìò ä"é íùä àáéå ,åãáì á"ò {ã"ò âé} íùä
ï"á ä"î éàåìéî àáé øåçàáå .åíäá àáé àì ä"é íùä íâ í"á ì"àî úåéúåà íéôåøéöá
ïéìéçúî ïéàù ÷ø ,ïéëìåäå ïéèòîúîå äìòîì ãò äèîìî ïéëìåä ïäå ,íòöîàá ä"å íùå
) íåìë äîøâî ì"ìã ,'ìîã úåëìî ãåñá àåä ïåùàøä óåøéöù éôì éðùä óåøéöî àìàזהר
ח"א קפא ע"א(ãöî à÷åã àåäå ,1171äæ íòèî úåéúåà 'è àìà ì"ì ï"á ìù éåìî ïëå ,
ïéîéì ìàîùî ä"å ïëå ,ïéîéì ìàîùî ïéëìåä ïäå ,1172ë"â äì ùé íéðô ãöî ìáà íééøåçà
íéôåøéöä åîë äìòîì äèîîå ïéîéì ìàîùî êôéäì àáé 1173í"áìàä ìëå ,êôéäì ìëä
äéäé øåçà ìù ï"éùäù åðééäã øåçàì íéðôä òáøú íàå ,êôéäì ìëä ïäù úåéúåàä ìù
ïéîë äéäé íéðô ìù ï"éù ãöá äéäé øåçà ìù 'áäù ãò ,íìåëá ïëå íéðô ìù 'á ãöá
) ìéòì ù"æå ,òáåøîפ"א מי"א( .åâåæ ïá äéäé àì 1175å"éúå ó"ìàì ÷ø1174 .äáéæòî ïéîë
 1167והוא השם א' כאן.
 1168כלומר שם מ"ה.
 1169אם כן בכל הרל"א טמון בשרשם הנקודות שהוא שם הוי"ה שם המפורש ,ואם כן כנ"ל
הערה  1140שיש אותיות וצירוף לפני זה יש נקודות*##
 1170ב' המילוים יש בכל א' י' אותיות.
 1171עי' הקדו"ש סז ע"א שהוא העשירית שהיא הנוק' נוק' היא מה שמלכה ולכן זה מה שלא
מופיע ,ועי' דע"ה ח"ב ט ע"ד שזה חוץ מהמלכות
 1172שם ג"ן שיש א' בתוך הו' ,ע'
) (4ספר ביאורי אגדות )אפיקי ים(  -סוכה דף מט ע"א
כרובים זהב וכו' כמ"ש )זוהר בראשית א ע"ב( וכאן בהיכל זה השיתין מחוללים ויורדים עד
התהום ,וכ' רבינו שם שז"ס מ"ש שכרה דוד שיתין שהייתה בסוד בתולה ג"ן נעול גל נעול והוא
פתח אותה בסוד אבן מאסו הבונים וכו' .ונראה כוונתו העמוקה לפי דל שכלי בעומק דבריו הק'
שהוא מ"ש במ"א במ"ש מפתחא דכליל בשית וסתים פתחהא ,שהם בסוד ג"ן וג"ל בסוד אלקי"ם,
וע"י יסוד דסתים פתחהא שהוא ו' נשלם לס' מג"ן ,וכן מג"ל נעשה מ"ם סתומה ,והוא בסוד
העיבור שאז סתימא בגלותא .ובלידה היא נפתחת בסוד ח' דח"מץ דאתפתח לה' דמצ"ה ,והוא
מ"ש שכרה דוד שיתין ר"ל מה שהי' ג"ן סתום ע"י ו' שהי' בסוד ס' חתומה נכרה ונתפתח ע"י
ונעשה בסוד ג"ן אב"ן וכו' .ודבר זה מבואר בז"ח )שה"ש סב ע"ד( בשעתא דברא קוב"ה עלמא
ברא בקדמיתא שיתין עילאין דאינון מקורא לנחתא בהון בשמים וכו' בר"אשי"ת דא שית מקורא
דכניש כל מקורין וכו'
וע' יהל אור ח"ג ב ע"א שפנים של נוק' ג"ן
 1173וז"ס ב' דברות אנכ"י ל"א יהי"ה שב' תיבות אלו ה"ס אנ"י ,ואנכ"י הוא כס"א )תיקוני זהר
ט' ע"ב( בינה ששם יעלה אנ"י וכ' הוא כתר תגא בראש ס"ת ,ובעליית אנ"י שם היא נעשה בסוד
אנכ"י ,וסוד נורא מאד יש בזה ,ע"פ מה שידוע מענין עולם המלבוש שחצי התחתון נתקפל
למעלה בסוד רל"א פנים ואחו"ר )ס"י פ"ב מ"ד( שסוד ההתקפלות ה"ס חורבן העולם ועליית
התחתונים למעלה ,והוא ברזא דאלב"ם סליק ונחית ,והם א' דאנכי ול' דלא יהיה לך גו' והוא
מ"ש כאן בדיקנא בס"ד )סד"צ י"ח ע"א( סליק ונחית ,שהם כלל דו"נ  -פת"ש א"א לו
כלומר להוציא את התחתון יש צמצום בעליון
 1174ע' פונה קדים כט באריכות
 1175הרי אין תי"ו רק א' בפנים וא' באחור ,וצ"ע כוונת רבינו.
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ìàøùé úñðë ä"á÷ä øîàå 'åë íìåëì ,1177íéðåéìò íéðô àéäù 1176úáù ù"æå
,øùåéá êìåä í"áìàäù 1178æ"ë øùåéá ù"á ú"à ãåñá àåäå ,êâåæ ïá äéäé å"éúä àéäù
àåä í"áìàå úååö÷á àåä ù"á ú"àù ÷ø ,òøôîì êìåä ù"á ú"àä íâ òøôîì êìåäùëå
ï"éùå ïéîéá 'áä 'á äøåùáå ,ìàîùá å"éúå ïéîéá 'àä ù"á ú"àä åðééäã ,1179òöîàá
ãâðë äæ úåéúåà á"ëä ìë òöîàá àåä í"áìàå ,òøôîì àåä åéöçîå ,íìåëá ïëå ,ìàîùá
ãâðë 1181ïäå ,øåçàá àåäù øåçàì àåä ä"å íùäù ÷ø ,1180äæ ìò äæ ä"å ä"é íùä ïëå ,äæ
ñ"ò ãâðë àåäù 1182ïåùàøä óåøéöá ïëìå .à"é àåä íùøù àåäù ÷éúò íò øùåéá ñ"ò
),øæåç øåàá ú"éá ãåñá àåä øåçàäå ,1184ììë øåçà íù ïéà (1183äàîéúñ à÷éúò ú"ø
íéîòô ä"éäà ïäù ,1185à"ë íéîòô à"ë ìâìâúî àåä íùäå ,êåôéä àåä øåçàã úåëìîå
1186
) úîà àåä åîúåç ïëìå ,ú"îà 'èîéâ ïäå , ïéìéôúáù úåøëæà à"ë íäå ,ä"éäàשבת נה
ע"א(íùî àöåé øåáãä ìëå øåöéä ìë ù"æå ,1187ìâìâúî àåä íéøòù à"ìøä ìë àöîðå ,
.'à

)íéìåãâ íéãåîò áöçå ,åðùé åðéà úà äùòå ,åäúî ùîî øöé (å"î á"ô
äùòå øéîîå äôåö .'à íò íìåëå ,íìåë íò 'à ïîéñ äæå .ùôúð åðéàù øéåàî
íéúùå íéøùò øáãì ïîéñå .ãçà íù øåáãä ìë úàå øåöéä ìë úà
.ãçà óåâá 1188íéöôç

 1176עי' ב"ר פי"א פ"ח וז"ל ,ד"א למה ברכו ר' ברכיה ורבי דוסתאי ורבי שמואל בר נחמן רבי
ברכיה ורבי דוסתאי אומרים שאין לו בן זוג חד בשבתא תרי תלתא ארבעתא חמשא ערובתא
שבתא לית לה בן זוג ר' שמואל בר נחמן אמר שאינו נדחה י"ט נדחה יוה"כ נדחה שבת אינה
נדחית תני ר"ש בן יוחאי אמרה שבת לפני הקב"ה רבש"ע לכולן יש בן זוג ולי אין בן זוג א"ל
הקב"ה כנסת ישראל היא בן זוגך וכיון שעמדו ישראל לפני הר סיני אמר להם הקב"ה זכרו הדבר
שאמרתי לשבת כנסת ישראל היא בן זוגך היינו דבור )שמות כ( זכור את יום השבת לקדשו,
עכ"ל.
1177
פנים עליונים היא בינה או ז"א ,ע' שער הצלם ג' שזה ש"ע נהורין דא"א שנכנסים ליסוד
בשעת הזיווג ,ואז מתאים עם ז"א.
 1178כל זמן*
 1179ע' לקמן פרק ו' כא ע"ב ולפי כן*
 1180בא"ל ב"ם
 1181י"א ראשונים של א"ל ב"ם.
 1182שורה ראשונה
 1183אולי עתיק ימין ,שעתיקא סתימאה היא לשון של א"א עי' אד"ר קכט ע"א
 1184קשה שזה שייך לא"א כמש"כ באד"ר שם
 1185למה?
 1186עי' ע"ח אנ"כ י' וכן פע"ח תפילין ג' ועי' ב"ע קא ע"ב וז"ל ,המוחין נק' עטרין שהם עטרין
דגופא והם תגין של אותיות שעטנ"ז ג"ץ ז"ת ג' תגין ג' מוחין והם כ"א אזכרות של התפלין שם
אהי"ה ושורש המוחין במו"ס ואוירא ולכן נקרא עטרא דכל עטרין וידוע כי יש ג' מוחין עליונין
מאד שהם בכתר גלגלתא דז"א והם מאימא עצמות וכלים וע"ז נאמר צאנה וראנה בנות ציון
במלך שלמה בעטרה שעטרם לו אמו ביום חתונתו במ"ת שאז נעשה הכתר לז"א כידוע ואימא
שורשה במו"ס כמ"ש בכ"מ ולכן מו"ס נק' עטרא דכל עטרין וכמ"ש למעלה בראש האדרא עד לא
זמין תיקוני מלכא ועטורי עטורין שקאי על מו"ס כמ"ש שם באריכות ,עכ"ל.
 1187מלשון גלגול של התלבשות השם הוי"ה ,שיש להוי"ה התגלות בכל א' וא' מהרל"א
שערים ,ואין עתיק של או"י שזה נעלם
 1188הכ"ב אותיות הם חומר כל המדרגות שהם כ"ב חפצים כמ"ש בס"י )פ"ב מ"ו( וה' אותיות
מנצפ"ך הם חומרי הכוללים נגד ה' מוצאות של הפה )פת"ש ז"א ו(
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÷åøé å÷ åäú éë ,1189òøôîì á"çë íä êùçå åäáå åäúù òåãéë - 'åë ùîî øöé
ãåñá (#) ì"ðë íìåòì 1191êùç àöåé äðîîù íìåòä ìë úà óé÷îù ,1190òåãéë äðéá àåä
úåò÷åùîä ã"åé ïäù úåîìåôî íéðáà ïäù äîëç ãâðë åäáå ,1192íéäìà úåãå÷ð
) àúøá ãñé àáàã ,1193íåäúáזהר פנחס רנח ע"א( ãâðë êùçå ,íìåòì ïéàöåé íéî íäîù
) øîàðù øúëäתהלים יח יב( ,ì"ðë ù"îà úåîà ùìù ïäáå ,ì"ðë åøúñ êùç úùé
(à"é) äðùîá à"ôá ì"ðë íìåëî äúøéöé ïàë ùøôîå ,1194òåãéë íìåëî äìåìë õøàäù
) ãåñá äðéáî àåä äøéöéã åäúî ùîî øöé øîàå ,'åëå {à"ò ãé} ùìùמשלי ג יט( ïðåë
.'åëå íéîù
) ãåñá ,ïéà àåä úåëìîä ùåøéô - åðùé åðéà úà äùòåלעיל פ"א מ"ז( ,'åë õåòð
1196 1195

. ùé úàø÷ðä äîëç àåäù ,åäáã 'èñî åðùé äùò ,äéùò ãåñá àéäù äùòå
,íä ïëéäî õøàä ìù íéãåîòä ùøéô ,õøàä ìù äéùòå äøéöé ùøéôù øçàå
àîåø÷ ãåñá øúëá àåäù ñôúð åðéàù øéåàî íéìåãâ íéãåîò áöçå øîàå
1199) 'îâá åøîà ïëå ,1198íéãåîò ê"øú íùù ,1197àøéåàãחגיגה יב ע"ב( ìò 'åë õøàä
 1189לעיל י ע"א כתוב שחשך הוא כתר ,ועי' לעיל פ"א מי"א שתהו ובהו הם חו"ב
 1190עי' חגיגה יב ע"א וז"ל תנא תהו קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו שממנו יצא חשך
שנאמר ישת חשך סתרו סביבותיו בהו אלו אבנים המפולמות המשוקעות בתהום שמהן יוצאין
מים ,ועי' רע"מ פנחס רכז ע"א וז"ל ,תרין קליפין ירוק וחוור דקליפין דאגוזא חד תהו קו ירוק,
עכ"ל ,וכן עי' תיקו"ז יב ע"ב אתמר עלייהו והארץ היתה תהו ,דא קו ירוק קליפה קדמאה דאגוזא,
ובהו אבנים מפולמות ,עכ"ל.
ע' ע"ח )שער מ"ד ומ"ן פרק י'( והנה כך דרכו תמיד עמה כי אחר שהז"א סותם פתחה תמיד
נמצא כי אמא לעולם היא בתולה והוא סוד אסתר ירקרקת היתה כי סוד בינה קו ירוק כנזכר
בתקונים והיתה נקרא אילת השחר על שרחמה צר ובכל שעה היתה כבתולה .והנה אותו הרוח
דיהיב בה בכל זמנא אינו לבטלה כי הנה הוא נמשך בז"א ונמשך ממנו אל הנוקבא שלו לעשות
בה כלי גם היא וניתנה לה מיסוד שלו ליסוד שלה לעשותה כלי ,עכ"ל.
 1191זה שייך לכתר או לדינין המתערין מבינה .הרב אמר לדינים וכאן לא שייך לאותו דבר
כמו הגמ'.
 1192כלומר הוי"ה בנקודת אלקים.
 1193עי' הערה .1190
 1194כלומר יסוד עפר כלולה מאויר מים אש.
 1195עי' זהר פנחס רנז ע"ב וז"ל ,כפום דרגא דיליה דאתקרי יש מאין ודא חכמה עלאה ,עכ"ל.
 1196שחכמה עשה את הנוק' ,כלומר שה'אינו' עשה את ה'ישנו'.
 1197עי' הערה  54כלומר שקד"א היא בחי' הכתר בג' רישין דא"א .וע' הערה  999שקד"א היא
ביטוי באדם הגשמי של הכתר בספירות )א"א(.
 1198ע' שעה"פ חבקוק ז"ל ,הנה נודע ,כי בספירת הכתר ,יש תר"ך עמודי אור ,כמנין כתר.
ונחלקים י"ש אורות בחכמה ,וי"ש אורות בבינה
אפיקי ים מו"ק יב ע"ב וז"ל ,ז"ת שבה ,ותבל העליונה בינה שבה משכן האדם ועבודה ותורה,
והארץ על העמודים הם תר"ך עמודים שהם נחצבים מאויר שאינו נתפס קד"א שמכתר ,וכידוע
שגלגלתא הוא כתר ובינה ,והעמודים הם נכללי' בבינה שלכן בה שם אהי"ה כמו בכתר ,עמודים
על המים הוא חכמה שהוא התהום ,ומים על ההרים הם אבנים המפולמות שמהם מים יוצאים
וז"ש על הרים יעמדו.
בא"ר )קכח ע"ב( וכל נימא ונימא להיט בת"י עלמין והוא מנין קדוש כמש"ש וכל עלמא
ועלמא סתים וגניז ולית דידע להון בר איהו ולהיט בארבע מאה ועשרין עיבר ]והוא מנין כתר
תר"כ עמודי אור אתוון דעשרת הדברות[ ובכל נימא ונימא אית מבועא כו') :גר"א תיקו"ז דף
קמא ע"א(
כלומר כאן הוא הארץ שהוא מלכות עומדת על הדעת שהוא עיקר הו"ק ,ומתחתיו כח"ב
באו"ח.
 1199וז"ל רבי יוסי אומר אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואות עומדות ואין
יודעות על מה הן עומדות הארץ על מה עומדת על העמודים שנאמר המרגיז ארץ ממקומה
ועמודיה יתפלצון עמודים על המים שנאמר לרוקע הארץ על המים מים על ההרים שנאמר על
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àåäå ,íéøää ìò íéî ,1202åäúä 1201åéìòå ,1200íåäúä àåäå ,íéîä ìò íéãåîòäå íéãåîòä
çåøå çåø ,úåçåø éðù ïä äøòñá çåøäå ,çåøä ìò íéøääå ,1203'åëå úåîìåôîä íéðáà
.êùåçä àåä ïàëå øåà àåä äìòîìù àìà ,çåøî
ïëå ,'åë åäú ìò íåäú êåôäá êìåäù êì äù÷ú ìàù - 'åë ïîéñ äæå øîàå
íò 'à ïîéñ äæå øîàå ,1204øåçàá ïàë àåäù éôì ,êôéäá àåä ìëä õøàä ìù äøéöéä
.ïåúçúä øåçà àåäå øåçàá 'à íò íìåëå íìåë
1205
'áä íéðôå , ïåúçú øåçà ãâð ïåéìòä íéðô àåä åúøîäù ùåøéô - øéîîå äôåö
÷åçøî àåäù äôåö øîà ïëìå ,1206ì"ðä òáåøîäá äàøú øùàë ïåúçúî 'áä øåçà ãâð
òáåøîä àåäù ãçà íù øåáãä ìë úàå øåöéä ìë úà äùò äæáå ,( )ט ע"גì"ðë
òéøëî ú"ú óåâ àåäù ïåùìä úéøáå íéãéä úåòáöà ã"åé ãâð íéðÄ tá
È à"é ,á"ë ïäå ,ì"ðä
åäæå ,íéúðéá òéøëî øåòîä úéøáå íéìâøä úåòáöà ã"åé ãâð øåçàá à"éå ,1207íéúðéá
1208

.
ãçà íù íä íìåëù øîàù
úéøáäå óåâä íéìâøäå íéãéä ïäù - ãçà óåâá íéöôç á"ë øáãì ïîéñå
úåéðùä úåéúåà ë"àå ïìåë íò ó"ìà øåçàå íéðô à"ìø íéôåøéöá ììëä ,ì"æ åéèå÷éìá]
íò ïìåë øåçàá ,ú"à ãò â"à á"à ïäå íéúá 1209à"ëá 'ú ãò 'áî àåä ó"ìàä ìù íéðÄ tÈ á
éðùá ïäå ,à"á ãò 'åë à"ù à"ú ï"éôìà íä 1210úåéðùäå ,'á ãò ÷"øùú êøãá àåäå 'à
ïåùàøä úåàá ï"éôìàä íùå ,÷"øùú êøãá ïàëå ã"â á"à êøãá íùã íéëôåäî íééåðù
â"á 1211á"á àåä ïëå ,íéðåúçúä øåçà ïàëå íéðåéìòä íéðô àåä íùå ,éðùä úåàá ïàëå
ä"éåä íùä ïéðîë íä íéøòù à"ìøäå [ïìåëá ïëå 'åë 1212â"â ïëå 'åë á"ù á"ú ,ú"á 'åë ã"á
ù"á ú"à ïä á"à á"ë ìù úååö÷ä ìë éë äàøú ãåò) .1213ï"á ä"î â"ñ á"ò ïéàåìî 'ãá
åéöçîå ,åéöç ãò íìåëá ïëå 'ú ìàîùä äö÷áå ïéîéä äö÷á 'à äðåùàøä äøåùáù
ãöéë ,ù"á ú"àá äæì äæ ïéåù ïä øåçàå íéðôä ìù íéøòùä éë ììëä ãåòå ,êôéäì äèîìå
á"à àåäù ù"ú {á"ò ãé} àåä øåçà ìù ïåùàøä øòùå á"à àåä íéðôä ìù ïåùàøä øòù
הרים יעמדו מים הרים ברוח שנאמר כי הנה יוצר הרים ובורא רוח רוח בסערה שנאמר רוח
. עכ"ל,סערה עושה דברו
 ע' פיסקא הבאה וגם הגמ' בפנים שמשמע שהעומדים על המים והם על ההרים )שהם1200
. ואם כן זה דעת בינה חכמה כתר, והם על הרוח,(התהו
 כלומר והוא על התהו1201
 כאן משמע הפוך ממש שכתוב בתחילת פירוש המשנה שכאן משמע שהחכמה שהוא1202
האבנים מפולמות הם התהו ולא בהו
 ע' תיקו"ז & בהו אבנים מפולמות דא קליפה תנינא דאגוזא קשה כאבן1203
 אם כן העומדים שהם התר"ך, וההרים על הרוח, והמים על ההרים,כלומר העמודים על המים
 ועליו, ועליו נמצא ההרים שהם החכמה, ועליו נמצא המים,עמודים הם הדעת במקום הכתוב
.הרוח שהוא הא"א והעתיק
. כדלעיל יג ע"ד, כלומר אור חוזר1204
. המיר מלשון תמורה1205
. הערה ו1206
 שת"ת נקרא דעת1268  וע' הערה, כלומר פנימיות הת"ת ולכן זה דעת1207
,' צ"ע אם השם א' הוא הוי"ה שהוא שורש הרל"א או שכל הרל"א פו"א יוצרים שם א1208
.1187  ע' לעיל הערה.לפני ג' שורות כתוב כשני
 כלומר בעשרים ואחד בתים1209
##*עיברית/ אותיות שניות1210
.' צ"ל בב1211
.' צ"ל בג1212
. עם הכולל1213
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à"ìøä ïî øòù ìëáå (1214'åëå íéøåçà ìù éðùäå â"à íéðôä ìù éðùäå ,ù"á ú"àá
'ë ìù äáéúäù íéúá ïéðîë íéîòô êë ìë íéøàùðä úåéúåà 'ë åéøçà íéôøöð íéøòù
.1215( )פ"ד מט"זïî÷ìãë äùåò úåéúåà
à"ìøä åìàá ïéìåìë ïìåë øàùðä ìáà úåðåùàøä úåéúåà 'á àìà ïàë áùç àìå
øãñë á"à àåä äæä øòùä ìù ïåùàøä óåøéöäå á"à àåäù 1216'àä øòùá åîë ,íéøòù
øòùä ,1217'á úåàî ïåùàøä øòùá ìåìë àåä â"á åðîî éðùä øòùä ,íéøòù à"ë åá ùé
ìåìë àåä ä"ã àåä éòéáøä øòùä ,1218'â úåàî ïåùàøä øòùá ìåìë àåä ã"â éùéìùä
øàùäå ,úåéúåàä ìù íéðåùàøä íéøòùá ïéìåìë íìåë ïëå ,'ã úåàî ïåùàøä øòùá
úçà äáéúù åîë ú"åúéá à"ôìà êë ìë åéäé íéøòùä ìë óøèöúùëå ,íéøçà úåéúåàá
ïåùì ìëîå ,íìåòáù äáéú ìëî ,øåáãä ìë àöîú íäáå ,íéúá úåðåá úåéúåà á"ë ìù
íéøåöéä éèøôå ïàëá íàöîú íìåë á"àä íäá åëôäúðù íéøåöéä ìë ïëå ,íìåòá åéäéù
ù"îë íäìù íéìëä úåøéôñä1219 ïä úåéúåà á"ëä åìàå ,úåéúåà á"ë ìù íéúáä éôë ïä
.(#) ïî÷ì
ù"îë ,àôåâì çåøë ïä úåéúåàä ìà ïéãå÷ðã úåøéôñä úåéîéðô ïä úåãå÷ðå
ãâðë ùîç ïäå ,úåðè÷ úåòåðú ùîçå úåìåãâ úåòåðú ùîç ,ïéãå÷ð øùò ïäù (#) 1220øäæá
'äù 1221íùù ,äîëç úåáéúð á"ì íä úåãå÷ðä íò úåéúåàäå .("÷ )מ"גôá øîàù ùîç
åà ùâã íäéøçà àá êëì ,â"ä ïä úåðè÷ úåòåðú1222 'äå íéãñç 'ä ïä úåìåãâ úåòåðú
ïäå ,1223íéôèç 'â ,çð àåùå ,òð àåù ,ïéàÄ åÈùÀ 'ä ãåòå ,(#) ïî÷ì ù"îë äøåáâî ïäù à"áù
àðéã ,úå÷úåîî íä úåðåùàøäå ,úå÷úåîî ïðéàù úåøåáâ ïä åìàù àìà â"ä ãâðë ë"â
ïéàù ,úåôèçð úåðè÷ úåòåðúä ïëì ,1225òåãéë ê"ôöðî ô"á ãâð ,1224àéôø àðéãå àéù÷
ïëìå ,úøçà äòåðú àìá à"áùì à"àù ãò øúåé íéôèçð ïéàÄ åÈùÀ äå ,íäá êéøàäì
ì"ø) â"úá úåàá úåéúåàä àöåî ìëå .úåìåãâä úåòåðúá úåììëð úåðè÷ úåòåðúä
1227
.òåãéë (íúÈ åÉ ç éçÅ eúétÄ ãåñá 'åë ã"åÉ é 'åë ú"éçÅ 'åë ú"éìÅ ãÈ 'åë 1226ó"ìÅ àÈ
â ÷øô

÷ç ïåùìå äáåç óëå úåëæ óë ïãåñé ,ù"îà úåîà ùìù (à"î â"ô)
1228
íééúðéá òéøëî
 נתנזן – המשך ת"ר שהוא א"ג בא"ת ב"ש##*? למה זה נוסף כאן1214
. כלומר כאשר מתייחס שיש מילה של כל הכ"ב אותיות1215
 הראשון1216
##* ונראה יותר שכל השורה כלול בב"ג,* כלומר משער א"ב1217
 כלומר משער א"ג1218
##* נדצ"ל הכלים של הספירות1219
 כנראה שכוונתו לתז"ח יז ע"ג1220
? עיברית1221
. עי' בהגר"א בסד"צ לו ע"א ד"ה לקמ"י1222
ֳ אֱ אֲ א1223
. ועי' סד"צ לו ע"ב וגר"א שם, ודינא רפיא היא מלכות, עי' & שדינא קשיא היא גבורה1224
.196  עי' לעיל הערה1225
. ע' יהל אור ח"א כב ע"ב. עי' תיקו"ז ט ע"א1226
##*? ואז1227
 ובאמת כאן עיקר,( משנה זו כפולה לעיל רפ"ב בדרך אגב וכאן עיקר המקומה )ש"ל1228
.' ועוד אפשר שכאן מדובר הרבה יותר גובה מפרק ב, ושם דרך אגב,מקומו
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íãåñé ø"ãç íéå÷ 'â úåàöîðù íå÷î ìëá ùåøéô - 'åëå ïãåñé ù"îà úåîà ùìù
) ìéòì úéùéøô1229 ,úåîà ùìù ,úåéúåà 'â åìàîו ע"א( ø÷éò ïäù úåîàÄ ïàø÷ êëìù
.1230õøàå íéîù úåãìåú
) ìéòì úéùéøô - úåëæיב ע"ד(1231
.1232áøåòîäå ùåìðä øáã - ïåùì

)ùùá íåúçå äñåëîå àìôåî ìåãâ ãåñ ,ù"îà úåîà ùìù (á"î â"ô
.úåãìåú úåáàîå úåáà åãìåð íäîå ,1233ùà íéî øéåà íäî åàöéå ,úåòáè
éë ùåøéô - úåòáè ùùá íåúçå äñåëîå àìôåî ìåãâ ãåñ ù"îà úåîà ùìù
) à"ôá ì"ðë ÷"ò 'éô] ,1234äðåùàøä äøéôñá ïùøù úåîà ùìùäù åðøîà øáëי ע"ד[(1235
) íééç í"éäìà çåø àåäùלעיל פ"א מ"ט(äáù äðåùàøä äøéôñá íéìåìë íäå {â"ò ãé} ,
ë"çàå ,á"çë ïäù ,ïé÷ìçúî äáù úåðåùàøä úåøéôñä 'âá ë"çàå ,1236ìåãâ íìòäá
í"ùà ù"îà íéúá 'å íäù ì"ø) íéúáä éôë ù"îà 'âä 'à ìëá úååö÷ äùùá ïé÷ìçúî
ïé÷ìçúî ë"çàå ,ãçéá ïéìåìë äìçúî 'éçá 'â íäå .ïî÷ìãë úåéúåà ùìù ìù ('åë
ïëìù ,1237úåéúåà é"ç ïäù ïìåëî ìåìë ãåñéå ,úååö÷ 'å ïéôåøéöä äùùì ë"çàå ,äùìùì
) ïéîìò é"ç àø÷ðרע"מ פנחס רמד ע"ב(ãò ìåãâ íìòäá íìåë íä ïééãò 'éçáä åìà ìëå ,
) ì"ðä äðåùàøä äøéôñá æ"ëå ,1238ãáì ä÷é÷çä àìà íäá ïéàùפ"א

מ"ט(ãåñ ù"æå ,

.í"éäìà çåø ìù äðåùàøä äøéôñ àåäù
ìåãâ ,í"éäìà çåø ìù á"çë úåðåùàø úåøéôñ 'â ïä - äñåëîå àìôåî ìåãâ
) ìåãâ ìå÷ ù"îë äðéáä àåäזהר ח"א נ ע"ב( ) ìåãâ øôåùזהר ח"ג ו ע"ב ,שער הכוונות דרושי
ראש השנה דרוש ז(äñåëî àåäù øúëä àåä äñåëîå ,äîëç úåàéìô ãåñá àåä àìôåî ,

ועיקר המתקלא בעולם התיקון היה ע"י תורה ומצות שנתנו לישראל שהוא גילוי רצון
העליון ,שרצונו מתגלה ע"י התורה ,והם בג' קווין חד"ר ,כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע
בינתים )ס"י פ"ב מ"א( ,שכף זכות וכף חובה הם מצות עשה ומצות ל"ת ,ותורה בדיבור בלשון,
וגילוי הרצון הזה הוא מ"ה החדש  -פת"ש תיקון ז
עי' יהל אור ח"ב לב ע"ג וז"ל ,שהזיווג הוא במשקל כמ"ש בס"ד דעד דלא הוי מתקלא ,וענין
המשקל הוא כמ"ש בס"י אמ"ש כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתיים והענין כי הזיווג
הוא למזוג גבורות בחסדים ,שהזכר הוא חסד דכליל ה"ח והנקבה היא גבורה דכליל ה"ג והזיווג
הוא לאתבסמא יחד כמש"כ באד"ר קמב ע"א וכו' וזהו כל התיקון שיהיו ממוזגין בשוה
פת"ש א"א טז  -והענין כי ההשגחה למטה בז"א הוא על שני דרכים א' בבחינת כף זכות ,וא'
בבחינת כף חובה )ס"י פ"ב מ"א( כי שם הוא סוד הבחירה והעבודה ,או להכריע לטוב או לרעה
ח"ו) ,אבל בא"א הכל בטוב(
 1229נדצ"ל פרשתי ,וכן לקמן בד"ה זכות.
 1230כלומר של ו"ה*
והרב אמר שעיקר המולידים של כל מה שיש בשמים וארץ
* 1231
 1232כלומר כאן שורש המילה לשון מלשון לישה.
 1233כלומר הם תולדה של האמ"ש.
 1234כלומר מלכות דא"ק עתיקא קדישא ,רדל"א )ביאורים ח"א עג ע"ד(
 1235עי' הערה .970
 1236זה שורש האמ,ש בעתיק.
 1237ו' פעמים יק"ו*##
 1238כלומר חכמה? בא"א כתוב שיש חקיקה וחציבה
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âéùäì ùåøãú ìà äîëç àåäù êîî àìôåîá ( )חגיגה יג ע"אù"æå ,1239òåãéë 'éôñá
íåúçå .øåñà åá äøé÷çä åìéôàù øå÷çú ìà êîî äñåëîáå ,1240äúåàéöî ÷ø äúåäî
.ì"ðë å"äé úåéúåà 'â 1241íéìâìâúî íäáù ,ì"ðë äìù úååö÷ 'å ïä ,úåòáè ùùá
.1242ì"ðë úåøéôñ øùòä ìù á"çë ïäå - ùà íéî øéåà íäî åàöéå
.( ובת"ז עה ע"א, )רע"מ קרח קעט ע"בúåáà åàø÷ðù ú"âç ïä - úåáà åãìåð íäîå
.(' )ע"ח שער המוחין פרק גòåãéë íéðá åàø÷ðù é"äð ïä - úåãìåú úåáàîå
ìëùä ïëùî íùù à"ã÷á àåä úåòáè ùùá ãò 'åë ìåãâ ãåñ - 1243íãàáå
øéåà àúìâìåâ ,àáìå àçåîå àúìâìåâ ïä ,ùàå íéî øéåà íäî åàöéå ,äá ììëð ìëäù
àåäã ( )ת"ז נה ע"אøäæá ù"îë ùà àáìå ,( )יג ע"דì"ðë àéî àçåîå ,1244à"ã÷á øéåà íùù
íéãéä ïä úåáà åàöé íäîå ,úåðåùàøä úåøéôñ 'â ïäå ,éãåñéä ùà ïëùî íùù ÷éìã øåð
úåáàîå ,( )זהר ח"א כ"א ע"בàôåâî øáì ïä êìéàå íùî éë ,óåâä éøæåò 1245ïäù ,óåâäå
 )ויקרא דøäæá ù"îë ïðéáùç àãçë úéøáå óåâ íðåéîã ïä éë ,úéøáäå íéìâøä ïä úåãìåú
.( )יד ע"אì"ðë íéìâøäå íéãéäå ,(ע"א
íéîù úåáà åãìåð ë"çàå ,ù"îàá ë"çàå ,í"éäìà çåøá äìéçúî ìëä - íìåòáå
úåãìåú åàöé ïäîå ,íéðåùàøä íéîé 'âá åàøáð ïäå ,'ã äðùîá ïî÷ì ù"îë øéåàå õøàå
.é"äð ú"âç ãâð ïäå íéðåøçà íéîé 'âá
úåòáè ùùá íåúç ù"îà éë ,úåìåôë 'æ úåáà åãìåð ù"îàî ãåò äðùá àåä ïëå
úåáàîå ,( )פ"ד מ"דïî÷ì ù"îë úåìåôë 'æ ïäù ïììåë òöîàá ùãå÷ä ìëéäå úååö÷ 'å ïäù
,úåèåùô á"é ïäå ,ì"ðë 'å àåä úåìåôë 'æä ø÷éò éë ,úåèåùô á"é úåãìåú åàöé úåìåôë 'æ
åîë ,(1246 )טו ע"אïî÷ì ù"îë íììåëä úåèåùô á"é ìù â"é àåä úåìåôë 'æ ìù úéòéáùå
.á"éå 'æå úåîà 'â íìåëáù (#) ïî÷ì ù"îë ùôðå äðùå íìåòá ïäå ïììåë 'æäù
'á ïôåà
íäî åàöéå úåòáè ùùá ïîúç ù"îà úåîà 'âã ù"îë - 'åë úåáà åãìåð íäîå
ùéøá ïî÷ì àåä ïëå ,úåãìåú åãìåð {ã"ò ãé} úåáàîå ,ùà íéî øéåà íäå úåáà äùìù
íéîù íìåòá úåãìåúäå 1247úåáà ïä ù"îàä ùôð äðù íìåò 'â ìëáù ù"îëå ,'å ÷øô
êéìîä øîà 1249úåááäá ïëå 'åë1248 íåç äðùáå ,äéåâå ïèáå ùàø íãàáå ,øéåàå õøàå
 עי' ביאורים ח"א פו ע"א שהפועלה שיוצא באצילות מהמתקלא דאמ"ש הוא ג' רישין1239
 ולכן אינם ו"ק באמת רק בחי' חותמות( ועליהם החב"ד, והו"ק דא"א )ששה טבעות,דא"א
א והמזלין המתלבישים על החג"ת דא"א ולמטה מהם הזו"ן,אצילות )אויר מים ואש( שהם או
המלבישים על הנה"י דא"א וכולם בתלת תלת
 וע' ביאורים ח"א כ ע"ד שמשנה את הגרסא,ע' בהגר"א בתיקו"ז קלח ע"א שגורס הפוך
בתיקו"ז
 בינה קיימא לשאלה1240
 מלשון מתלבשים1241
 זה אצילות ממש כלומר א"א ואו"א דאצילות1242
 איפה זה מופיע באדם התחתון1243
. עי' בהגר"א בסד"צ ה ע"ג שסיום גלגלתא בקד"א1244
 כלומר הידים1245
* 1246
.' שגם כן אותו צורה של ג' קוים כמש"כ במשנה א, כלומר גם הם בחי' אבות1247
*הרב הקשה שהרי כאן הם אמות ולא אבות
.אבל אם כוונת הגר"א שאויר מים אש הם אבות יותר מובן
. קור ורויה1248
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åàöéå å"ôø ïî÷ì ïééòå ,'åë êéìîä ,'åë íìåòá õøà ïäá øöå 'åë íéîá í"î úåà 'åë úåà
ù"î úåéúåà á"ëä ìëá àåä ïëå ,'åë úåãìåú úåáàîå ùàå íéî øéåà íäå äùìù íäî
íéùåçä á"é ä"ôá ïëå ,úåðúîä 'æ áàä àåäå äîëçá 'á ,ã"ôá åîë úåáàä àåä êéìîä
ïëå äðù íìåòá ïëå ,úåãìåúä íä íéâéäðî á"éå ,íéøòù 'æ íéøáéàäå ,íéøúñðä íäå
ïäéúåàáöå íéáëåë 'æå å"ôø ì"ùîå .úåáàä ïä óåâä éâéäðî ïäù óåâáù úåãåñé 'â ù"îàá
.ä"ôå ã"ôá ù"îë úåãåñéä ïäå 'åëå øùò íéðùå ïäéàùåðå úåçåø äùùå ì"öëå ñ"è àåä

øöå ïøéîäå ïì÷ù ïôøö ïáöç ï÷÷ç ,ù"îà úåîà ùìù (â"î â"ô)
úåîà ùìùå ,äðùá ù"îà úåîà ùìùå ,íìåòá ù"îà úåîà ùìù ,íäá
.äá÷ðå øëæ ùôðá ù"îà
ù"îë

1251

íéôåøéö 'å ïàë ïäå

1250

úåéúåà á"ëá - 'åë ï÷÷ç ù"îà úåîà ùìù
.(#1252) ïî÷ì

ïäå ,ùôð äðù íìåò 'âì ÷ìçð 1253øôñä ìë - 'åëå íìåòá ù"îà úåîà ùìù
úåøòð ,êåáäà úåîìò ( )שיה"ש א גù"îë 1254äàéøá àåä íìåò ,ò"éá úåîìåò
äðù .( )זהר ח"ג עא ע"בúåîìåò àìà úåîìò éø÷ú ìà ,äàéøáã úåìëéä ,1255àúéðåøèîã
1256
äøéöéá ùîùå ùîùä é"ò àåä äðù éë äøéöéá
 ע"ח, )ת"ז כד ע"בäøéöéá ïð÷îù à"ãò
.( )שםòåãéë íù ïð÷îù úåëìî ùôð äééùòá ùôðå ,('מיעוט הירח ג
,÷éúòá ãåñ .ì"ðë úåìéöàã ñ"ò úåòáè 'å ãò 'åë ìåãâ ãåñ äéðôìù 'éðúîá ù"æå
åàöéå ,1257äàéøáá ù"îà íäî àöéå .÷"å úåòáè 'åá íåúçå ,á"çëá äñåëîå àìôåî ìåãâ
àîéàù (äàéøáá ù"îà úåîàÄ 'â ïëì ì"ø) àîéà úàø÷ð äàéøáä éë .äøéöéá úåáà íäî
.äéùòá úåãìåú åàöé íäîå ,íù ïð÷î à"æù 1258áà äøéöéå ,íù úðð÷î
1259
úåîìåòä ìë ìù ñ"òä ìë ïéììåëù é"ðãà ä"éåä ä"éäà úåîù 'â ù"îà ïéðòå
.( )יז ע"דïî÷ì ù"îë
àìà ,ù"îà ãåñá íéðáð íìë äá÷ð ïéáå øëæ ïéáù ùôð ìò éà÷ - äá÷ðå øëæ
äá÷ðå øëæ àåä ë"â äðùå íìåòá ïëå .( )פ"ג מ"זïî÷ì ù"îë úåéúåàä óåøéöá íé÷åìçù
'éñ à"îô ø"á) ùøãîá åøîàå ,1260àúá÷åðì àøëåã àøôåë éçðî (à"ò åð íéçñô) ù"îë
.' בפרק ד1249
&  כלומר אמ"ש הם שורש הכ"ב אותיות כדלעיל1250
* כלומר באותיות אמ"ש יש ו' צירופים1251
. נדצ"ל לעיל יד ע"ג1252
. כלומר ספר הנוכח1253
. כאן זה בעיקר שייך לבריאה שבעולם הזה שיש אבי"ע פרטי בכל מקום ומקום1254
 ואית לקבלה מלכות דבריאה ואיהי מלכות למלאכים, עי' רע"מ כי תצא רעז ע"ב וז"ל1255
. עכ"ל,'דבריאה ואיהי נערה דמטרוניתא משמשא דילה ואיהי דיוקנא דגבירתא דילה כלולה מי
.(1254  המקום שבו שמש ביצירה היא רק ביצירה של עולם הזה )ע' לעיל הערה1256
 והוא מציאות א' עם המלכות,' שהם כלולים בעתיק דבריאה כנ"ל ריש משנה ב1257
. ואל נזכר עי' לעיל ח ע"א,דאצילות
. כלומר אבות1258
 בכל הזוהר וספרי קבלה כולל כל האצילות, עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ב ד"ה ויאמר וז"ל1259
. וכן בא"ר לא הזכירם, שאו"א נכללין במזלא, ג' פרצופים א"א זו"נ,בג' שמות אקי"ק הוי"ה אדנ"י
 יקו"ק עמודא, אקי"ק כתר עלאה, אשכחנא תקונא כגוונא דא,עי' תיקו"ז קמב ע"ב וז"ל
. עכ"ל, אדנ"י שכינתא תתאה,דאמצעיתא
 אלא מנחי כופרא, לאו היינו מרכיבין דמתניתין-  פי' רש"י ד"ה רב אחא בריה דרבא אמר1260
 וקרי, מניחין ותוחבין גמזיות רכה בת שנתה שניתוספה באילן בשנה שעברה,דוכרא לנוקבתא
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äåàúîå åçéøéá äàåø àåä øëæ ì÷ãù ãçà éì÷ã øîàå úåøéô àéöåî äéä àìù ïìéàá ('à
øáã ìëá ïëå .ïãé÷ôú íéù÷áî íìåëù éøä úåøéô äúùòå äá åúåà åáéëøäå åàáå åì
äá÷ðå øëæ ïúéåì óàå 1261 äá÷ðå øëæ åîìåòá ä"á÷ä àøáù äî ìë (á"ò ãò á"á) ù"îë
íéøëæ 'å 1263ú"åéåä á"éáå ,úåá÷ð íéøàùðäå íéøëæ 1262ã"÷î à"ñù úåìæîáå .'åëå
'ä 'ä íéøëæ å"é åîöò ä"éåäá ïëå .1265'äá íéìéçúîä úåá÷ð 'å ,1264'å 'éá íéìéçúîä
ìëá ä"éåä éôåøéö á"é éôë íåé ìù úåòù á"éá ïëå ,äìéìå íåé ïëå ,1266äðùá ïëå .úåá÷ð
1267
 )מדרש תנחומא שלחåøîà ïëå . 'åë íéøëæ ïúö÷ íéáëåëá ïëå .ãçà ä"éåä èìåù äòù
õøàå íéøåáâ úìãâî øëæ õøà àéäå ,íéùìç úìãâî ùéå íéøåáâ úìãâî õøà ùé (פרק ו
.éåìâá ùôðáå ,íìòäá íìåëáù àìà øáã ìëá ïëå .íéùìç úìãâî äá÷ð
( )פ"ג מ"זïî÷ì ù"îë íôåøéö øãñë ù"îà ,ð"åæ íìåë úåéúåàä é÷ìç äùìù ïëå
,( )פ"ד מ"אïî÷ì ù"îë íéùìçå íéøåáâ úéðáú úåìåôë 'æá ïëå ,'åë ù"îàá {à"ò åè} øëæ
äøåîúå øëæá àåä øåáã ,äøåîúáå øåáãá ( )פ"ד מ"גíù ïëå ,éåìâá øúåé àåä ïàëå
íäéðéá òéøëî 'àå ð"åæ á"éì å÷ìçðå ì"ðë 'å ïø÷éò á"é éë éåìâá àåä úåèåùô á"é .äá÷ðá
úåîà ùìùáå ,òéøëî 'æä 'æáå ,(# )כד ע"ב ויותר נראה יד ע"גïî÷ì ù"îë íììåëù â"éä
,á"çëî åàöéù úåëìîå ú"úå úòã úåøéôñá ïä ù"îà úåîà 'âå .íäéðéá òéøëî ó"ìà
íùá à"ãò íéîòôìù åäæå ,íéîî úåëìîå øéåàî ú"úå ùàî úòã ïéø÷éòä ù"îà 'â ïäù
åàâìî äæå øáìî äæ ú"ú ãåñá äæå úòãä ãåñá äæù àìà ,øéåà íùá íéîòôìå íéîù
ì"ðë ùà äðéá ,íéî äîëç ,çåø øúë ïø÷éòå ,éãåñéä ù"îà ïä á"çëå ,1268á÷òéå äùî

 שקוצץ ענף גדול וסודקו ומשים את זה,ליה כופרא דיכרא על שם שמכניסין אותו בענף האילן
 מפני שדקל, ומרכיבו בסדק של דקל נקיבה, לשון אחר כופרא דיכרא ענף רך של דקל זכר,בתוכו
: והזכרים עושין פירות,נקיבה אינה עושה פירות
 הרב אמר שזה.(כלומר הנפש המדובר כאן לא רק של חי אלא גם צומח )דע"ה ח"א ו ע"ג
.יצירה שזה אילנות אם כן זה שייך לשנה
 בראם1261
. וע' פרק ה' משנה ח' והלאה, הרב התקשה על המנין. שור סרטן אריה מאזנים קשת דלי1262
כוליא ימינית
שור
יד ימין
סרטן
כוליא שמאלית
אריה
מרה
מאזנים
קבה
קשת
קרוקבן
דלי
רגל ימין
טלה
רגל שמאל
תאומים
יד שמאל
בתולה
דקין
עקרב
כבד
גדי
טחול
דגים
( כלומר י"ב צירופי הוי"ה )ביאורים ח"א פג ע"ג1263
 כלומר באותיות י"ו1264
. וכן ע' יא ע"ב, ע' תיקו"ז ט ע"ב1265
. קיץ וחורף1266
* 1267
 כמ"ש בא"ז )דף, הת"ת נקרא דעת, ועי' בהגר"א בסד"צ יד ע"ד וז"ל, עי' תיקו"ז כט ע"ב1268
. עכ"ל, דאקרי תפארת והרבה מקומות,'רצא ע"א ודף רצב ע"ב( ובפרשת משפטים שם דעת כו
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úåøéôñ øùòå ,(# )יט ע"גïî÷ì ù"îë øùò àåä íììëù úåéðåöéçá úåéúåà á"ëä éë ,ñ"òá
.1269òåãéë úåøéôñ ïéàø÷ð ïäù úåéîéðôá àåä

åàøáð íéîù ,1270ùà íéî øéåà ,íìåòá ù"îà úåîà ùìù (ã"î â"ô)
.íéúðéá òéøëî 1272çåøî øéåàå íéîî úàøáð õøàå 1271ùàî
åäî øîàå ú"ø ù"îà ìò 'éô àåä - ùà íéî øéåà íìåòá ù"îà úåîà ùìù
.1273ùà íéî øéåà ù"îà
øåàî åàøáð ïëéäî íéîù (â"ô øæòéìà éáøã é÷øô) ù"îë - 'åë õøàå 'åë íéîù
àåä øåàå ,1274ë"äñë úçúù âìùî úàøáð ïëéäî õøàå ,'åë øåà äèåò 'àðù åùåáì
'ä ,( )ת"ז כ ע"בúéùàøá äùòî ìù øåà íéîòô 'ä ,( )ת"ז יב ע"אùàä éøåàî ,äðéáá
,íéîî õøàå ùàî íéîù àøáðù éøä ,äîëçá íéî àåä âìùå ,òåãéë íùä ìù äðåùàø
àì äãð) ù"îë ùàë íéîåãà ïéá÷åð íéîå ,1275âìùë íéàô÷ð ïáì ïéøëåã íéî éë ïéðòäå
øîàðù ( )זהר פנחס רנח ע"אàúøá ãñé àáàå ,íãåà úòøæî åîà 'åë ïáåì òéøæî åéáà (à"ò
ù"îë ïéðòäå ,äðåáúá íéîù ïðåë øîàðù àøá àîéàå ,õøà ãñé äîëçá 'ä ()משלי ג יט
éðá äìà ( )בראשית מו טוøîàðù 'åë 1276úòøæî äùàå 'åë äìçú òéøæî ùéà (íù äãð)
.åúá äðéã úàå äàì
1277
íä åìà õøàå íéîù éë
íéøáã øàù ìò àìå õøàå íéîù ìò äù÷äù àéùå÷äå
íå÷î ìëáå .(#) úéùàøá 'ôá ù"îë éùéìùáå éðùá àøáðù íéèøôä õøàå íéîùä
éäé (' )בראשית א וá íåéá øîàðå .ùéî ùé éäé øîàðù î"ëáå ,ïéàî ùé àåä àøá øîàðù
ïëå ,(1278 )יא ע"דì"ùîë úòã ,íéî ïéáå ùà ïéá òéøëîä ïàë øéëæäù íéîù àåäå 'åë òé÷ø
'âî åàøáð ïäå ,à"æ øéåàå ,úåëìî õøàå ,úòã àåä íéîù äæå ,äàéøá øîàð àì õøàá
íììåë úòãäù á"çëî ìåìë íéîù ,äùìù ìåìë ãçà ìëå ,ù"îà ,á"çë úåðåùàø
,òåãéë ú"âç ãâð éðåðéá ø÷ íç 1279íéøéåà 'â íä ïëì ,íììåë ú"úù ú"âçî øéåàå ,òåãéë
ù"îëå [äúîå÷å à"ð] äîåé÷å äðéðá íäù ,òåãéë íúåà úììåë úåëìîù é"äð úììåë õøàå
ìë ïëå ,ù"îà úåéúåà 'âá ïéìåìë ñ"ò {á"ò åè} ìë éøä ,éìâø íåãä õøàäå ()ישעיה סו א
 הרב אמר שהשם ספירות שייך לפנימיות הענין.792  עי' לעיל יהל אור ח"א ו ע"ד הערה1269
.ולא לכלים שלו
.( אולי צריך להוסיף שמים ארץ ואויר )ש"ל1270
 חב"ד דמוחין כלילין בגלגלתא ולכן הם תוך הראש והוא מ"ש בס"י שמים נברא מאש1271
והוא גלגלתא דאתפשט ומתגלגלא מסט' דבוצינא כמש"ל ונק' שמים אש ומים חו"ג דרישא
* ב"ע קנ ע"א- דמלכא כנ"ל
( אצ"ל ורוח מאויר )ש"ל1272
.1270  ואז מובן מש"כ בהערה, שונה מתחילת הפרק שזה ג' אותיות1273
. ע' לעיל פ"א מי"א1274
. עי' לעיל יא ע"ג1275
 ע' כללים כלל ג ענף יב אות ג יציאתו ותולדתו של זה הב"ן היא בדיוק כמו המ"ה הנ"ל1276
 רק שעצמות הב"ן מהס"ג ושל המ"ה, ומקורם אותו דבר מע"ב וס"ג,רק זה בפנים וזה בחוץ
, שאין לאמא כח לבד להוציא דוגמתה, ומה שכתוב )זהר פנחס רנח ע"א( אבא יסד ברתא,מהע"ב
 כי על ידי תשוקתה, ומה שאמא יסד ברא, שהסיבה לזה מהאבא, ללא האב,ה' תתאה מה' עלאה
, כמש"כ בגמ' נדה )לא ע"א( אשה מזרעת תחילה יולדת זכרים,אליו היא מעלה מ"ן לבחינת זכר
.שהסיבה מהאמא על אף שהעצמות מהאב
. בפרד"א1277
* 1278
.1096  עי' לעיל הערה1279
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,ùôðá ïéá ,äðùá ïéá ,íìåòá ïéá ,ù"îà ìù úåîå÷î 'âá ïäù ïäá ïéììëð úåéúåà á"ëä
,úåèåùô á"éå úåìåôë 'æ ïéòåá÷ ïäáå .úåîàÄ åàø÷ð ïëìù ,íéîãå÷ä íé÷øôá ù"îë
ìù íéøôñ 'âä 1280íäå ,åðéðôì ù"îë èøôá ïä úåèåùôå úåìåôëå ,ììë àåä ù"îàù
á"çë ïä ù"îà 'âå ,ì"ðë 1281ïéììëð úåáéúð á"ìä ìëå ,ìëä àøáð ïäîù äðåùàø 'éðúî
úòãù ã"áç ïëå ,ñ"òä ìë ïéìåìë ïäáå ì"ðë úåéðåöéçá úåéúåà á"ëäù úåéðåöéç ìù
.1282æåðâ øúë íå÷îá

,ùàî àøáð íåç ,äéåøå øå÷ íåç äðùá ù"îà úåîà ùìù (ä"î â"ô)
.íéúðéá òéøëî çåøî äéåøå ,íéîî àøáð øå÷
ïëå ïñéðî ïéìéçúî íéùãçäù - 'åëå äéåøå øå÷ íåç äðùá ù"îà úåîà ùìù
ìë ïàë íâå ,íåç àìå øå÷ àì ,íéîùâä úåîéì äîçä úåîé ïéá àåä äéåø ,ïî÷ì úåìæîä
õé÷å íåçå øå÷å øéö÷å òøæ ( )בראישת ח כבù"îë ,íéðîæ äùù íåçå øå÷áù ,'âî ìåìë ãçà
.íäéðùî ììåëù òéøëî äéåøå ,1283óøåçå
àáä íåéä íúåà èäìå ( )מלאכי ג יטù"îë ùàä àåäù ùîÆ ùÆ îÄ - ùàî àøáð íåç
.1284àéä à÷îåñ àùîù éàä 'åëå
ø÷ äæå ,ùáéå íç äæ ,åùøùì êìåä ãçà ìëå ,íéîùâä úåîé - íéîî àøáð øå÷
 )בראשית בõøàä ïî íùâä ïëå ,õøàî øå÷å ,íéîùî íåç éë ,íéîåã÷ä ù"îà 'â ïäå ,çìå
ù"îë ,íéîùä ïî ìè éë ,äîçä úåîéá ìèä ãéøåî íéøîåà ïëìù ,'åë äìòé ãàå (ה
íåäúî ,1285õøàî àåäù íùâä ãéøåî íéîùâä úåîéáå ,ìèî íéîù ãâîî ()דברים לג יג
.( )בראשית מט כהúçú úöáåø
çåøä áéùî íéøîåà ïëì ,òåãéë íäéðù ììåëå - íéúðéá òéøëî çåøî äéåøå
.1286íéîùâä úåîéáå äîçä úåîéá

,1287äéåâå ïèáå ùàø ,äá÷ðå øëæ ùôðá ù"îà úåîà ùìù (å"î â"ô)
.íéúðéá òéøëî çåøî äéåâå ,íéîî àøáð ïèáå ,ùàî àøáð ùàø
. כלומר האמות1280
. בהן1281
 ועי' בהגר"א בסד"צ הגה"ה א ע"ד שזהו מכיון שהדעת נוצרה,' עי' ע"ח מוחין דצלם ח1282
.מהעטרין דאו"א ששרשם מהכתר
 אולי ג' וג' ורויה כולל##* הרב אמר שיש ג' בקיץ וקשה שהרי צריך להיות ט' סה"כ1283
.שניהם
.ואולי המכריע אינו א' מהם אלא מכריע בין כל א' וא' וצ"ע גדול
'דלא כרמ"ק ועי
( מדרש הנעלם פרשת בראשית מאמר יהי מאורות3)
 לפום, ובאשלמותיה לצד דרום.הה"ד עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף
 וכלא לפום. וחורף. קור. ובאשלמותיה לסייפי צפון זרע. וקיץ. וחום. קציר,ישובא דארעא
 כמא דמשתמשין בני נשא להאי נהורא דהאי, ובהאי גוונא ממש. כדקאמרן,יישובא דארעא
: דעל ריש חיותא, כדין כל חילי שמיא משתמשין לנהורא דרקיעא,רקיעא
. ב"ב פד ע"ב וע' תיקו"ז קסט ע"ב1284
##* כלומר מבינה ולא מכתר1285
 שרוחות אינן, עי' שו"ע קיד סעיף ג' שאין מחזירים אם הזכיר משיב הרוח בימות החמה1286
(נעצרין לעולם )תענית ג ע"ב
 עי' פת"ש אח"ף ח שבין כל א' יש פרסא1287
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,úåëìîå é"äð ïèá ,á"çë ììåë ùàø ,'âî ìåìë 'à ìëå – ùôðá ù"îà úåîà 'â
) ì"ðë íéî àåä ùàøáù çåîä éë ,ù"îàî ìåìë 'à ìëå .ú"âç äéåâåב ע"אçåîä ìòå .(1288
÷) àñë úåîã ,àøéåàã àîåøיחזקאל א כו() íãà äàøîë àñëä ìòå .øéåà ,שם( ïéòë
) ùà äàøîë ì"îùçשם כז(àéäå ,ùà äðéáî àéäù ùà úàø÷ð äîùðä éë .1289
.ïàë áùçù øãñë ù"îà íùå ,ùàøå1292 íåç ïëå ,1291ø"â ììåë äðéáù ,1290íéîùî
) òåãéë ÷éìã øåð ,ùà áì ,äéåâá ïëåת"ז נה ע"א() íéî äàéøå ,רע"מ פנחס ריח ע"ב(,
.çåøä ïëùî íù éë çåøä ù"ò '÷ðå çåø àåä áéùðã çåøå
,õøàî àéäù ùôðä ïëùî íù éë ,íéî ù"ò '÷ðå ïúùìùî ììåë1293 ïèá ïëå
) ù"îëבראשית א כד( ) åøîàù 'åë ùôð õøàä àöåúתנחומא תזריע פרשה א'( íãà ìù åùôð
.ì"ðë íéî ,úåëìîî ,ïåùàøä
úìúá äðéá úåîìåò 'â ïëå .ìëä ïéììåëù úåëìîå ú"ú äðéá íéôåöøô 'â ïäå
) äéùòá úåëìî ,äøéöéá úååö÷ 'å ,àéñøåëá ïð÷î ïéøéôñת"ז כד ע"ב ,ע"ח מיעוט הירח ג'(.
áìá äîëç ,àúìâìâ àø÷ð øúë éë ,á"çëá ïéììëð ïìåëå ,ïàë áùçù øãñë ù"îà ïäå
) ù"îëמשלי יד לג( äðéá ïèáå ,1294ïåøàáù ú"ñ àåäå ,äîëç çåðú {â"ò åè} ïåáð áìá
) ù"îëאיוב לח כט( .'åë àöé éî ïèáî
),ï"øð íùîù ,ò"éá ,ï"øð ïäå - 'åë ùàø ùôðá ù"îà úåîà ùìù (åéèå÷éìá ãåò
òéøëî çåøä äéåâå ,1295ãáëá ùôðä ïèá ,äîùðä íùù äîùð ùàø íãàá àåä ïëìå
) ù"îë õøàá ùôð íìåòá ïëå .áìá çåø íéúðéáבראשית א כד( ,äéç ùôð õøàä àöåú
) åøîàåתנחומא תזריע פרשה א'( ìù åúåéç àåä éë øéåàá çåø ,ïåùàøä íãà ìù åùôð åæ
íéîòè íäå ,(1297à"ò à"ñ) ç"æ 'éúá ù"îë òé÷øá äîùðå ,òåãéë 1296çåøä íùî íãà
åøéäæé 'åë ïåðéà íéìéëùîäå 1298íù ù"îë úåëìî ,÷"å ,ø"â ììåë äðéá ,úåéúåàå úåãå÷ðå
עי' הקדו"ש שער ג פרק א' ,לב נקרא בספר יצירה בשם גויה ,משום שהוא עיקר מציאת
האדם
1288
*
 1289והוא הגלגלתא*?##
 1290עי' לעיל משנה ד' שמים מאש.
כאן הוא חוזר לכללות הראש שכולו נקרא אש ביחס לגוף והוא בכלות נשמה
 1291כאן רואים שכל הג' יחד? כמו באהי"ה עי' תיקו"ז &
או שכאן הוא רוצה להסביר למה העליון היא אש ,שכל העליון שהיא אש כולל כל הג'*##
 1292אולי בראש.
 1293כלול.
 1294ע' תיקו"ז עח ע"א וז"ל ,ארונא דספר תורה דא לבא ואיהו נור דליק ואי לא כנפי ריאה
דאינון נשבין עליה הוה לבא אוקיד כל גופא ,ובי' הגר"א  -ואיהו נור כו'  -דארון אותיות נורא
תרגום של אש והוא חום הטבעי שבלב ועבר"מ פ' פנחס רל"ד א'.
 1295ע"ח עגו"י פרק ג'.
 1296ומ"כ בס' רזיאל ב' ראש התיבה של רוח שרוח אדם בראשו ומשם יוצא שכן נפתה
שנאמר ויפח באפיו נשמת חיים וכתוב ורוח אלהים מרחפה כו זהו רוחו של אדם כי חי תתק"ל
המנין רו"ח במילואו ר"ש ו"ו חי"ת גי' תתק"ל )ש"ל(
 1297נדצ"ל פא ע"א והוא כו ע"ד בדפוסים שלנו*##
עי' תז"ח עט ע"ב כא ע"ג וז"ל והמשכילים יזהרו כזהר הרקיע אלין אנון דמשתדלי באוריתא
ואסתכלין במלי דאוריתא ברעיתא בהרהורא דלבא והמשכילים דמסתכלן ולא מסתכלן במלה
בלחודהא אלא דמסתכלן באתר דתלי ההוא מלה בגין דלית מלה דלא תליא על רזא אחרא.
 1298עי' תז"ח כו ע"ד וז"ל ,והמשכילים יזהרו מאי משכילים אלין אתון דאוריתא יזהרו אלין
נקודין דנהרין באתון כנשמתא בגופא כזהר אלין טעמי תורה דאנון כתרין על רישיהו דאתון
ברקיעא דאיהו על ארעא ככתרא ואתון ונקודי וטעמי אנון כנשמתא ורוחא ונפשא אתון אנון
מסטרא דנפשא דאיהי ברבועא ונקודין בעגולא דאתין בעגולא בגין דאנון כאדם דיצירה ,עכ"ל.
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àåäå .ù"åòé øîàîä óåñ ãò 'åë ïååúàå àøúëë àòøà ìò åäéàã òé÷øá 'åë ïéìà øäæë
ïèáä ïî ïéãøåéä 1299íéãàä
Å éìåìå úôøåù ùà àéä àúîùðã íéîù ïëå ùàî ùàø
1301
íãàùë ïëìå , òåãéë úôøåù ùà úìëú ãåáëä àñë ,1300úôøåù äúéä íúåøéø÷á
äéåâå ,ì"ðë øå÷ ïèáå ,òåãéë {ã"ò åè} ïèáî ïéãøåé íéãà ïéàù ,íãàä úà úôøåù äðòúî
.éòáèä íåç òéøëî äéåø
øúë çåøî äéåâ ,äîëç íéîî ïèá ,äðéá ùàî ùàø ,á"çë ïä ù"îà úåîà ùìù
äèîì íåçä äçãð äùàå .ï÷æäå ùàøä úåøòù íù ïëì ,ùàî ùàø 1302à"ô ì"ùîë
.1303ï÷æ äì ïéàå íéîãá

)ïôøöå ,øúë åì øù÷å 1305çåøá 'à úåà 1304êéìîä ('à àáá) (æ"î â"ô
ù"îàá øëæ ,ùôðá äéåâå ,äðùá äéåøå ,íìåòá øéåà ,íäá øöå ,1306äæá äæ
.í"ùàá äá÷ðå
åì øù÷å åäæå ,ïåùàø äæä úåàä óåøéö ìëáù ,íéôåøéö 1307'â ì"ø - 'åë êéìîä
àá ïëìå ,1308òåãéë øëæäî øúåé íç àéäå ,ïéðéãä äá äá÷ðäù ììëäå .íìëá ïëå øúë

##* 1299ע'י זהר בראשית כט ע"ב
 1300נדצ"ל את הגוף
*
 1301עי' זהר ויקרא לד ע"א שהכסא הדין היא אש תתאה ,והכסא רחמים היא אש עלאה .וכן
עי' לעיל פ"א מי"ב.
 1302פעם אחת )כלומר במשנה(*
 1303בהגר"א בסד"צ י ע"ב כותב שחוסר הזקן היא בגלל חוסר הדעת ,וכאן משמע שזה בגלל
שבינתה נצרכת לולד*
 1304עי' הקדו,ש סח ע"ב אריכות להסביר את זה
והנה הצירוף ב"א שהוא השער האחרון לכל הרל"א שערים אחור כנז' ,הנה הוא נמשך ויוצא
מהצירוף א"ב ,שהוא השער הראשון מהרל"א שערים פנים .כי מא"ב דהפנים נעשה ב"א בהאחור
וכנ"ל ,ובריאת העולם כאשר נברא ע"י אותיות התורה ,הנה היה ע"י שקשר הקב"ה כל אות
בשורשו ,כי ע"י חזרתן וצירופם אל מקוריהם נשפע עליהם שפע מלמעלה שיוכלו לפעול את
פעולתן ,וכמ"ש הרב בשער טנת"א )פרק ז'( וזהו שאמר הספר יצירה )פ' ג' ד' ה'( על כל אות
ואות כי המליך אותו וקשר לו כתר וצרפן זה בזה ,ור"ל שקשר אותו ויחדו בשורשו שהוא הכתר
שלו ,וכלל בו כל האותיות כולם שכולם השתתפו עמו ונתנו בו מכחם ,ונטל הוא את כח כולם
להוציא את פעולתו ,ונעשה עי"ז כמלך על כולם ,ונבראו עי"ז כל פרטי הבריאה כולה מכל אות
ואות כמו שמבואר בספר יצירה שם.
"א שערים דהאחור ,הנה קשר לו כתר משורשו שהוא הצירוף א"ב ,השער הראשון דהפנים,
ונקשר ונתייחד השער ב"א בהשער א"ב ,ונשפע עליו משורשו ,ועי"ז היה אפשר לו להוציא כחו
ופעולתו בכל הבריאה כולה ,וזהו מה שאמר הספר יצירה וקשר לו כתר וכנז' וכן היה בזה ענין
עוד והוא מה שכלל בו את כל הרל"א שערים אחור כולם והוא ע
וכן היה בזה ענין עוד ,והוא מה שכלל בו את כל הרל"א שערים אחור כולם ,והוא ע"י השילוב
האותיות תש"ר שנשלבו עם האותיות בא"י ,וזהו שאמר הספר יצירה וצרפן זב"ז ,ונמצא כי היה
כאן ב' ענינים אחד קישורו ויחודו באותיות א"ב ואחד מה שנכללו בו האותיות תש"ר וזהו מה
שאמר התיקונים הנז' נטל א"ב מכסדרן ונטל תש"ר מלמפרע ושתף בהון
 1305לא כתוב מכריע שכאן מדובר בג"ר דרדל"א שכל חו"ג ומכריע רק באצילות על ידי קלקול
ותיקון עי' משנה א'* )ביאורים ח"א פו ע"ד(
 1306ביאורים ח"א פו ע"ד  -כל יציאת כח לפועל הוא אינו מכחו המיוחד אליו לבד אלא רק
על ידי תוספת כח ממקור האחדות וכדי שתתיחד כל המצאיות וכל פעולה עם הכל ,אם כן נעשה
כל פעולה על ידי כולם
? 1307ב'?עי' הערה .1309
* 1308
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ìò ùà 'á àáááå íéîä ìò ùà äá÷ðã 'à àááá åðééä)1310 ,1309øéåàå íéîä ìò ùàä
.(øéåàå íéîä ìò 'â àáááå øéåàä

äæá äæ ïôøöå ,øúë åì øù÷å íéîá 'î úåà êéìîä ('á àáá) (ç"î â"ô)
äá÷ðå ù"àîá øëæ ,ùôðá ï"èáå ,äðùá ø"å÷å ,íìåòá õ"øà ïäá øöå
à"ùîá
äæá äæ ïôøöå ,øúë åì øù÷å ùàá 'ù úåà êéìîä ('â àáá) (è"î â"ô)
î"àùá øëæ ,ùôðá ù"àøå ,äðùá í"åçå ,íìåòá í"éîù (ùà) ïäá øöå
1311
.à"îùá äá÷ðå
'ã ÷øô

á"á ,úåðåùì éúùá úåâäðúî ú"øôë ã"âá úåìåôë òáù (à"î ã"ô)
.ùìçå øåáâ ,äù÷å êø úéðáú ,ú"ú ø"ø ô"ô ë"ë ã"ã â"â

ùâã øëéð åðéàù úåéúåà øàùá ë"àùî ,1312äôøå ùâã ì"ø - 'åë úåìåôë òáù
éë àöîð .òåãéë â"åçá ú"æå ,íéîçø ïäù ø"âá ù"îàù ,úåðåúçú òáùá ïäå .ïäá äôøå
.úåëìîá 'ú ïôåñå úåéúåàä úìçúä øúëá 'à
 עי' ביאורים ח"א פח ע"ב וז"ל ר"ל בכ"א לפי עניינו כבהמליך אות א' הוה בנקבה האש1309
'על המים והוא אש"ם ובהמליך אות מ' הוה בנקבה האש על האויר והוא מש"א ובהמליך אות ש
שגם בזכר הוא הש' מתחילה הוה בנקבה האויר על המים והוא שא"מ ובזכר שהוא חסד הוה
א ונמצא כי במשנה ט' שהו אהמליך,המים שהוא חס דגמרו על האויר שהוא ממוזג והוא שמ
' ועי,(א ונקבה בשא"מ כמש"כ בע"ח טנת"א ז' )ביאורים ח"א פח ע"ב,אות ש' צ"ל שם זכר בשמ
ביאורים ח"א פז ע"ד כל הצירופים של אמ"ש
 עי' ביאורים ח"א פח ע"ב שזה לא מהגר"א אלא תלמיד שטעה1310
,ïåëðå èåùô àåäå åðéøáã ùéøá ìéòì åðéøòäù äî ìë æ"ëá åðì øàáúð éøäå 1311
÷øô óåñá íù ùé ã"îøú àùøàåå ñåôãá à"øâä øåàéá íò ñôãðä äøéöé øôñá éë òãå
íù øùà ó÷åîäå ,î"àùá äá÷ðå à"îùá øëæ ,'è äðùî óåñá íù ì"öå ,äæá ùåáéù 'â
,åðøåãì áåø÷ ãéîìú äæéàî àåä àìà ì"æ à"øâäî åðéà àåä ÷øôä óåñá à"øâä øåàéáá
'à ìëá ì"ø ,"øéåàå íéîä ìò ùàä àá ïëìå" íù à"øâä ù"îå .ùåáéùá íù ñôãð åãé ìòå
'î úåà êéìîäáå ,í"ùà àåäå íéîä ìò ùàä äá÷ðá äåä 'à úåà êéìîäá éë ,åðééðò éôì
äìéçúî ,'ùä àåä øëæá íâù 'ù úåà êéìîäáå .à"ùî àåäå øéåàä ìò ùàä äá÷ðá äåä
àåäù íéîä äåä ãñç àåäù {â"ò çô} øëæáå ,î"àù àåäå ,íéîä ìò øéåàä äá÷ðá äåä
úåà êéìîäá àåäù 'è äðùîá éë àöîðå .à"îù àåäå ,âæåîî àåäù øéåàä ìò øåîâ ãñç
,ø÷éòä àåä ïëå íééç õòá åðéðôì àåäù åîëå î"àùá äá÷ðå à"îùá øëæ íù ì"ö ,'ù
àìéîîå ,'çå 'æ äðùî ìò íù øàáîå ,'æ äðùî ìò íù åøåàéá ãéîòä ì"æ à"øâäù àìà
à"øâä íù øàéá àì ïëìå ,øëæá íâ äìéçúá 'ùä àåä íù øùà ,'è äðùî ìò ë"â ïáåî
à"îù øëæá àåäå ,øëæá íâ øéåàäå íéîä ìò ùàä àåä íù éë ,äîåàî 'è äðùî ìò
â"ò çô à"ç íéøåàéá .àåä èåùôå ë"â íéîä ìò øéåàä æà àåä äá÷ðá éë ,î"àù äá÷ðáå
 והברתו נעלמת לגמרי ואינו אלא, פת"ש עקודים ו' ולכן הא' הוא יותר נעלם מכולם1312
 ולכן אהו"י הם במספר כ"ב כנגד,בדרך כלל בבחינת פתיחת הפה להוציא קול הפנימי מן הגרון
 כי בג"ד כפר"ת הם ז"ת שהם ז' כפולות, וז"ס יהו"א דסמוך לבג"ד כפר"ת שהוא רפה,כ"ב אותיות
, אז האור בא בסיתום וקימוץ בסוד נקודה לבד, שאם הדין גובר,שיש בהם דין וחסד דגש ורפה
 כאשר ז"ת, ולכן, אז האור מתפשט בסוד קו על האות שהוא הרפה,ואם הם בסוד החסד
 אם לא כשיש, אז הם נעשים רפוים,מתחברים עם ג"ר וכתר ששם הוא עולם הרחמים כידוע
דבר המבטל וגורם
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.äù÷ ùâã ,äôø êø - 'åë {à"ò æè} äù÷å êø úéðáú
'æä åìàá à÷åã äæå ,ì÷ ùâã äæå ÷æç ùâã äæù àìà ùâãá íäéðù - ùìçå øåáâ
ãñç úåâøãî 'ã úåøéôñá ïäå .äôøå ùâã ïäá ïéàù úåøçà úåéúåàá ë"àùî ,úåéúåà
'â äôøå ùâãáã â"òà .íùáù úåéúåà 'ã ,1315äôøä ïéãå 1314íéîçø ,1313äù÷ä ïéãå
ïàë ïëå ,1316òåãéë 'ãì ïé÷ìçúî 'â î"î [äôøå ,ì÷ ùâã ,÷æç ùâã åðééä] ïä úåâøãî
.1317ùìçå êø åäæå ãçà ìë ìù äôø ùâã éðéî 'á ãâð íéðùì ÷ìçúî äôøä

òøæ

1319

øùåò äîëç

1318

ïãåñé ú"øôë ã"âá úåìåôë òáù (á"î ã"ô)
.ïçå íåìù äìùîî íééç

àéøù äîëçã 1320øäæá ù"îë ,ãñçá äîëç ú"æ øãñë - 'åë ïãåñé 'åë òáù
àåäå 'åë äúàé áäæ ïåôöî ( )איוב לז כבù"îë äøåáâá øùåòå .'åë àðéîéá úéçð ãñçá
úåàåáú áøå ( )משלי יד דãåñá ì"ð] øéùòú àéä 'ä úëøá ( )משלי י כב,äðéáã àøèñî
'åë éëðàå ( )ירמיה ב כאù"îë ú"úá òøæå .( )ת"ז קב ע"אòåãéë [äáëøîã øåù ,øåù çëá
øù÷úàã çöð ,êðéîéá úåîéòð ( )תהלים טז יאù"îë çöðá íééçå .á÷òé òøæ úîà òøæ
.1321äéìòá äéçú äîëçäå ( )קהלת ז יבøîàðå ,äðéîéá íéîé êøåà ( )משלי ג טזáéúëå ïéîéá
,ãåáëå øùåò äìàîùá ( )משלי שםáéúëå ,øùåòä íùù ìàîùá àéäù ãåäá äìùîîå
( )דניאל יא כאøîàðå ,ìåùîé íéùøá øéùò ( )משלי כב זáéúë ïëå ,äìùîîä àåä ãåáëå
äðåøçà äëøá ä"ëå ,( )רע"מ עקב רעג ע"בòåãéë ãåñéá íåìùå .úåëìî ãåä åéìò ïúðå
.'åëå ïç úàùåð øúñà éäúå ( )אסתר ב טוù"îë úåëìîá ïçå .äìôúáù

äîëç úøåîú ,äøåîúáå øåáãá ú"øôë ã"âá úåìåôë òáù (â"î ã"ô)
úøåîú ,úåî íééç úøåîú ,äîîù òøæ úøåîú ,éðåò øùåò úøåîú ,úìåà
.øåòéë ïç úøåîú ,äîçìî íåìù úøåîú ,úåãáò äìùîî

 רצוא, ובהון והחיות רצוא ושוב,בתיקונים )תיקון ע דף קנ ע"ב( שבע כפולות בג"ד כפר"ת דינא רפיא ודינא קשיא
 ואינון דינא ורחמי,בדגש ושוב ברפה

 גבורה1313
 ת"ת1314
 ומלכות דינא רפיא, מלכות עי' זהר ח"א קלז ע"א שגבורה היא דינא קשיא1315
.'צ"ע כוונתו אם לומר שבכל ז' כפולות יש ד' בחי' של דגש חזק ודגש קל וכו
? 1316
 כי ב' אותיות הן נגד הז' כפולות, נ"ל שז"ס )&( החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב1317
.( בחי' בסוד כ"ח מעשיו כו' לתת להם כו' )יא"ל,כיודע ובין כולם כ"ח
 שעל זה נתיסדו הבג"ד כפר"ת להנהיג את העולם על ידיהם באלו הז' )ביאורים ח"א פו1318
(ע"א
1319
חכמה בימין ועושר בשמאל לכן כל חכם עני כמ"ש כי ארץ הנגב נתתני ומביא ראיה
(שנאמר מסכן וחכה וז"ש דתמן צדיק כו' )בהגר"א בתז"ח לו ע"ד
 חכמה נחית בברכה דכהנא בימינא וכו' אימא נחית בקדושה, עי' תיקו"ז ד ע"א וז"ל1320
. וצ"ע אם כוונתו של הגר"א כאן לתקן הגרסא שם. עכ"ל,דליואי משמאלא
 תכונת הנצח נמשך מהחכמה ובו הוא החיים ולכן נקרא נצח הכי בו הוא החיים הנצחיים1321
(שעולה הנצח למעלה עד החכמה )ביאורים ח"א נט ע"ב
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,1323ïàë ïëå ,äôøä êåôéä àåäù 1322ùâãå äôø ì"ø - äøåîúáå øåáãá 'åë òáù
úéîîù ( )משלי ל כחù"îë ,òåãéë ú"æ ãâð ïéìéçúî ïäå ,1324äæ úîåòì äæ úåøéôñá ïëå
,1326ùôè àìå íëç àì (á"ò àì úåëøá) ù"îë éòöîà ùé øáã ìëáå .1325ùôúú íéãéá
àåäù óåøéö ìë éë .ïéëôäúîù äî éôë íéôåøéöä éôì ìëä åäæ ,äæì åà äæì äèåðù ùéå
áåèì ë"â äéèðä àåä óåøéöä ìù äéèðä éôëå .äøåîúá àåä êôéäìå 1327áåè àåä øùåéá
äæì äèåð åà ,äøåîúá äìåë åà áåèá äìåë åà ,ùìçå øåáâ ,äù÷å êø åäæå .äøåîúì åà
ã"é ,úìä÷á øîàù íéúò ç"ë ïäå ,êôéäì ïëå áåè ë"â àø÷ð áåèì äéèðäå ,äæì åà
äàåìîá íéöç ,íéîé ç"ëá úëìäîù 1328äðáìä úåðçî ç"ë ïäå ,êôéäì ã"éå äáåèì
úîã÷äá ù"îë ä"éåä úåéúåà 'ã 1329à"ëå ,ú"æî àìéìë òáù úá àéäù ,äðåøñçá íéöçå
.'åë òáù úá 'åë ïéìàáå 'åë ïååúà ç"ë 'åë úàéø÷úéà ïéðîæ ( )טז ע"בíéðå÷éú

áøòîå çøæî

1330

äèîå äìòî ú"øôë ã"âá úåìåôë òáù (ã"î ã"ô)
1331
íìåë úà àùåð àåäå òöîàá ïååëî ùãå÷ä ìëéäå íåøãå ïåôö

úéîéðôä äãå÷ðå íéçèù äùù ùé íùâ ìëá åîë ì"ø - 'åë äìòî {á"ò æè}
òåãéë úåøéôñ 'å ,à"ãò ,÷"å ,úåøéôñá ìùîì ïë ,íéàöåé íìåë äðîîù ìëä úàùåðù
ïéá ,ãåñéì ú"ú ïéá äîå÷îù ,òöîàá ùã÷ä ìëéä äðéëùå ,(#) 'à ÷øôá ìéòì ù"îë
àã àðååâë íãà àã àúéòöîàã äãå÷ð ( )ה ע"אíéðå÷éú úîã÷äá ù"îë é"äðì ú"âç
, כל הדגש והרפה נבחן רק על ידי הדיבור וכולם הם מצד הגבורות כי הדיבור הוא קשה1322
(וכל הו"ק מצד הגבורות שאמר לעולמו די ונעשו כל הקצוות )ביאורים ח"א פו ע"ב
 ?באותיות אלה1323
. כלומר בז"ת רואים הפכים שיש ימין ושמאל אבל בג"ר כולם רחמים גדולים1324
 ונקראין דכיא לפי, ואמא אשא דכיא, אבא אוירא דכיא, עי' בהגר"א בספד"צ ד ע"ג וז"ל1325
 כמ"ש )משלי ל כח( שממית,שבחסדים וגבורות תחתונות שמתפשטים בגופא דז"א נאחזין הס"א
. וידים הן חו"ג,בידים תתפש
##* וזה דגש קל1326
.1323  ולכן כן הדבר בהערה, ברל"א שערים1327
. ע' כאן בראב"ד יט ע"א כ"ח מחנות השכינה1328
 יש עולם, כמו שבתוך מלכות דאצילות, וצריך אתה לדעת, פרק ח- עי' עמק המלך שער ד
 והם נקראים מחנות שכינה, עשייה, יצירה,הבריאה
 נדצ"ל ובכ"א1329
 ונצח, עי' ביאורים ח"א נט ע"ב שהסיבה היא בגלל שנצח נמשך מהחכמה ובו החיים1330
נמשך במכלות הוא בו הממשלה
( כלומר הכל בשבילה לגלות כבוד מלכותו )ביאורים ח"א פו ע"ב1331
úéø÷ ïåôö éúëøé ïåéö øä õøàä ìë ùåùî óåð äôé (â çî íéìäú) øîàå çúô :עי' זהר ח"ב רכב ע"א
ãò ò÷ùå äéø÷é éñøë úåçúî àøé÷é àðáà ãç éãùà àîìò àåä êéøá àùãå÷ àøá ãë éæç àú áø êìî
ãç åäéà äàìò àøçà àùéø àåääå àìéòì àøçà àùéøå éîåäú åâ õéòð àðáà àåääã àãç àùéøå àîåäú
íéé÷úàå ïéøèñ ìëìå àìàîùå àðéîéì àîìò èùôúà ïîúîå àîìòã àúéòöîàá àîéé÷ã (äàìò) äãå÷ð
ä"é ú"ù ä"éúù åú ïéøèñ ìëì àîìò ìéúùà äðîã äéúù éø÷úà àðáà àéääå àúéòöîà äãå÷ð àéääá
àìëã åìéúùå àîìòã àãåñé éåäîì äì éåù àåä êéøá àùãå÷

 פתח ואמר יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב:תרגום
בא וראה כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם זרק אבן אחת נכבדה מתחת כסא
כבודו ושקע אותה עד התהום וראש אחד של אותה אבן נעוץ בתוך התהומות
וראש אחר למעלה ואותו הראש האחר העליון הוא נקודה אחת )עליונה( שעומדת
במרכז העולם ומשם התפשט העולם לימין ולשמאל ולכל הצדדים והתקים באותה
נקדת המרכז ואותה אבן נקראת אבן השתיה שממנה נשתל העולם לכל הצדדים
.עוד שתי"ה שת י"ה הקדוש ברוך הוא שם אותה להיות יסוד העולם והשתלת הכל
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( )בראשית כג ע"בøäæá ù"îë ìëéä àø÷ðå ,ù"ò àúúì úìúå àìéòì úìú ìéìë

1332

'ä
'÷ðå , 'ä úôñåúá ùã÷ä
É , ùã÷É àø÷ðù äîëçá äãåñé éë ,ùã÷ä é"ðãà 'îéâ ì"ëéä
äãå÷ð àéäå ,ïìåë úììåë àéäù úååö÷ 'å ìëî àìîúúùë å"àå úôñåúá 1335äùåã÷
1337
1336
 )יאç"æúá ù"îë àñëä àåäå , ( )לה ע"אç"éú íéðå÷éúá ù"îë
àøäéñã úéîéðô
1334

1333

úà àùåð åäæå ,÷"å ììåëù à"ãò äìòîìî åéìò íãàå ,àúðéëù ïîú àéñøë

(1338ע"ב

úà íéááåñ ïååúà é"ç ,é"åä ìù ïéôåøéö 'å ìëã åîéìù àéä íùáù äðåøçà 'ä ïëå ,íìåë
úà úàùåðå òöîàá àéä 'å 'éðúîá ïî÷ìã íéðå÷éúä ìëá ïëå ,ä"éç úàø÷ð ïëìù ,'ä
.íìåë
'á ïôåà
úåãåñé 'æ åîë , ìëä ììåëù úåéîéðôä íìåòá ãåñé àåäå - 'åë äìòî 'åë òáù
 )משנהì"ùîë ùôð äðù íìåòá 'æ åàøáð ïäîå úåáàä ïäå ,'åë äîëç ïãåñé ,'á äðùîáù
é"ò ïäîå úåáàä àåä äîëçå ,'åë ïäá øöå äæá äæ ïôøöå 'åë äîëçá 'á úåà êéìîä ('ח
íéðù 'á äðùîáå ,'åë äçéù ïãåñé ,'à äðùîá ä"ô ïî÷ì àåä ïëå 1340'åë åøöåð ïôåøéö
.1341íé÷îåò 'â ïäù øàåáî àåä øàéá àìù ô"òà â"ôáå ,ïåñëìà éìåáâ øùò
ùù ,å"àåä òöîàáù ó"ìà àåäù ( )ב ע"דéúøàéá øáë - íìåë úà àùåð àåäå
øå÷îù úåéúåà éøúñá øàéá øáëå ,ïàùåðä ó"ìàä àåä úéòéáùäå ï"éåå 'á ïä úåìåôë
,äèîìå äìòîì úåìæî äùù ïéá ,äèîìå äìòîìù ÷"å ïéá õøàä àåäå ó"ìàä àåä å"àåä
íéìùî àåäù ,íìåë úà àùåð 'à å"å àåäå ,ï"éôìà äùù ïä ,ï"éåå äùù ïäù úååö÷ 'åáå
.å"àåä ïäîù ÷"å äðéá éøòù 'ð 1344ïä ï"éää 'ááù 1343'ã 'áå ,1342ç"îì
1339

äðåîù àìå òáù ùù àìå òáù ú"øôë ã"âá úåìåôë òáù (ä"î ã"ô)
.åðåëî ìò øöåé áùäå åéøåá ìò øáã ãîòäå 1345íäá øå÷çå íäá ïåçá
 נדצ"ל1332
. ובחינתה כשרשה עי' לעיל ח ע"א,ועיי"ש בגר"א שזה רביעית לכל תלת
'עי' דע"ה ח"ב דרוש מיעוט הירח סימן י
 עי' יב"ק1333
. כשהיא מתמלאת בשלימותה אז מתגלית הה' שבה1334
. כלומר היכל הקודש, נדצ"ל הקדוש1335
( כלומר שם שוכן הצורה עיקרות דכל המציאות כמו מוח דבהמה )הקדו"ש י ע"א תחתון1336
 אגן הסהר דא נקודה דסיהרא כגוונא דא כ' והיא ראשית נקודה באת ב' בת קול איהי וד1337
( בגבורא מעלא סגולתא דמתמן אתקריאת שכינתא סגלת מלכים ואיהי שנאה )שצאה1338
לאמין דעלמא איהי אבנא חדא כלילא מעשר אתון מתתא לעלא דרמיזין ביו'ד ה'א וא'ו
? 1339
.'נדצ"ל מה שנוצרו בכל א' וא% 1340
. קדימה אחורה, ימין שמאל, עי' לעיל ד' ע"ב שזה ג' מימדים מעלה מטה1341
* 1342
 שני אותיות ד'* עכ"ז צריך ביאור1343
 כלומר משלימים1344
 כאן בו"ק חו"ג הם שורש דטוב ורע בבריאה ולכן כאן הוא הבחי' להבחין בין זה לזה1345
 וכאן במקום של העץ הדעת טו"ר צריך הבחנה יתירה ורחמים,שלא נטעה להחליף רע בטוב
 והעמד דבר על בוריו שלא,גודלים וחקור בהם הכי מי שכחו יפה הוא ענין גדול לחקור בשניהם
 והשב יורצ על מכונו שכאשר תחקור ותעמיד על כל,תטעה כי הסכנה בזה גדולה למאד
 כפולות שהם חו"ג הם שורש,כחותיהם תשיב הכח והממשלה ליוצר בראישת שהכל ממנו
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) ïéøòúî äðéî ïéðéãã â"òà ,ììëá ë"â äðéá áåùçú àìù - äðåîù àìå òáùזהר
ויחי רכ ע"ב(àéöåú àìù ùù àìå òáù {â"ò æè} ïëå ,íéèåùô íéîçø àéä äîöòá î"î ,

) à"ôá ù"îë ïäî 1346úåëìîמ"ד(.

äøåáâá äðéáå ãñçá äîëç éë (ã"î) à"ôá ìëä ù"îë - 'åëå íäá ïåçá
çöð éë ,ú"æ ìë ïéìåìë ïäáù íùä úåéúåà 'ã úåëìîå ú"ú äøåáâáå ãñçáå ,1347òåãéë
) àåä àãç úéøáå óåâå ,äøåáâá ãåäå ãñçá øù÷úàזהר ויקרא ד ע"א(ïéìéìë úìú ,
.1349òåãéë äðéáá äøé÷çä øúåî ïàë éë íäá øå÷çå áéúë ïàëå ,1348úìúá

)ïì÷ù ïôøö ïáöç ï÷÷ç ãåñé ú"øôë ã"âá úåìåôë òáù (å"î ã"ô
íéøòù äòáù äðùá íéîé äòáù íìåòá íéáëåë äòáù ïäá øöå ïøéîäå
äá÷ðå øëæ ùôðá
äîëì ïé÷ìçúî óåøéöä éôì ìáà ,úåéúåà 'æ àåä ãåñéù ì"ø - ãåñé 'åë òáù
) 'á ÷øôá ïëå ,÷øôä óåñá ù"îë úåéúåàמשניות א ,ב ,ג( .ãåñé úåéúåà á"ë
àìå ãáì úåéúåà 'æä åìàá àåä íôåøéöå á"ôáå à"ôá ì"ùîë - 'åëå ïáöç ï÷÷ç
íéôåøéö 'îå íéôìà 'ä àåä ïàëå ,íéôåøéö äùù ù"îà 'âá ìéòì ïëå ,úåéúåà á"ëä ìëá
.÷øôä óåñá ù"îë
ù"îë íéøòù ïäå ,'ç äðùîá ù"îë ùàøáù íéá÷ð äòáù - íéøòù äòáù
) øäæáח"ב קיז ע"א( àîåôå àîèåçå ïéðãåàå ïéðééò éá÷åð ïéìà 'åëå úåðåìçä ïî çéâùî
.çåîä ïî íéùåçä íäá ïéàöåéå ïéñðëðù

)äîç íéãàî 1351÷ãö 1350éàúáù íìåòá íéáëåë äòáù (æ"î ã"ô
íéøòù äòáù òåáùä éîé úòáù äðùá íéîé äòáù äðáì áëåë 1352äâåð
.äôäå óàä éá÷ð éðù íéðæà éúù íééðéò éúù äá÷ðå øëæ ùôðá
הבירא הדטוב ורע ולכן כאן הוא בחינה להחבין בין זה לזה שלא נטעה להחליף רע בטוב וטוב
ברע ,וזה בחון בהם ,וחקור בהם היא כי משכחו יפה הוא ענין גדול לחקור בשניהם )עי' זהר ח"ב
לד ע"א( דהכי אתחזי לבר נש למנדע טוב ולמדנע רע ולהדרא גמריה לטוב ודא איהו רזא
דמהימנותא וכו' ,והעמד דבר על בוריו שלא תטעה ח"ו כי הסכנה בזה הו גדולה למאד ,והשב
יורצ על מכונו אחרי חקירה והבחנה שתשיב הכח והממשלה ליוצר בראשית )ביאורים ח"א פו
ע"ב(
1346
או עט"י )ביאורים ח"א פו ע"ג( ,אע"פ שמלכות ירדה לבריאה בסוד מיעוט הירח
)ביאורים ח"א פו ע"ב(
 1347כלומר בחון בהם למצוא מקורם בחו"ב
 1348מאחר שיש לכל א' שורש באותו קו אפשר שיהא ג' כלולים בג'
 1349עי' לעיל ח ע"א וח ע"ב שמש"כ שמותר החקירה היא בישסו"ת שהוא שורש הו"ק
 1350שבתאי ,שהוא דרגא דבינה כידוע ,ובינה הוא בסוד אחרית ,שהכל תשוב אל שרשו,
שהיא סוד האש כמ"ש בס"י ,והוא סוד וחד חרוב  -בהגר"א בסד"צ יא ע"א ד"ה שביעאה
עי' יהל אור ח"א ו ע"ג ,ששבתאי זה אוכמא ,ועי' בהגר"א בתיקו"ז סד ע"ב ד"ה השיב אחור
וז"ל ,דשבתאי שהיא בס"א נגד שבת שאיל על שכינתא ביום השבת ,דהוא שולט אז ורואה שהיא
נסתלקה ממנו לימין ,ושאיל עלה ולכן נק' שבתאי בתוספת אותיות א"י לגרעון דיליה עכ"ל ]הרב
אמר שלא נוגע ,וע' תיקו"ז קנ ע"ב[ ,וצ"ע שמשמע מהס"י שזה חלק מהז' כוכבים ולא שייך
לבינה ,אבל מהתיקו"ז רואים שזה שייך לסט"א ,אבל כנראה שבתיקונה זה השבתתו ותיקונו
וממילא השבתאי עולה לבינה
 1351שצדק נברא במערב ,והיתה ככב אחרון  -בהגר"א בסד"צ י ע"ד ואע"ג
 1352ע' לעיל יב ע"ג.
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[ïùåîéù] øãñå ,äèîì äìòîìî ìâìâá ïúãéîò øãñë - 'åë íéáëåë äòáù
(1354'åëå 'æ) 1353ïî÷ì ùøôî

ïôøöå øúë åì øù÷å äîëçá 'á úåà 1355êéìîä ('à àáá) (ç"î ã"ô)
øëæ ùôðá ïéîé ïéòå äðùá ïåùàø íåé íìåòá 1357äðáì íäá øöå1356 äæá äæ
äá÷ðå
äæ ïôøöå øúë åì øù÷å øùåòá 'â úåà êéìîä ('á àáá) (è"î ã"ô)
äá÷ðå øëæ ùôðá ïéîé ïæåàå äðùá éðù íåé íìåòá íéãàî íäá øöå äæá
äæá äæ ïôøöå øúë åì øù÷å òøæá 'ã úåà êéìîä ('â àáá) (é"î ã"ô)
äá÷ðå øëæ ùôðá ïéîé øéçðå äðùá éùéìù íåé íìåòá äîç íäá øöå
äæ ïôøöå øúë åì øù÷å íééçá 'ë úåà êéìîä ('ã àáá) (à"éî ã"ô)
äá÷ðå øëæ ùôðá ìàîù ïéòå äðùá éòéáø íåé íìåòá äâåð íäá øöå äæá
äæ ïôøöå øúë åì øù÷å äìùîîá 'ô úåà êéìîä ('ä àáá) (á"éî ã"ô)
äá÷ðå øëæ ùôðá ìàîù ïæåàå äðùá éùéîç íåé íìåòá áëåë íäá øöå äæá
äæ ïôøöå øúë åì øù÷å íåìùá 'ø úåà êéìîä ('å àáá) (â"éî ã"ô)
äá÷ðå øëæ ùôðá ìàîù øéçðå äðùá éùù íåé íìåòá éàúáù íäá øöå äæá
äæá äæ ïôøöå øúë åì øù÷å ïçá 'ú úåà êéìîä ('æ àáá) (ã"éî ã"ô)
äá÷ðå øëæ ùôðá äôå äðùá úáù íåé íìåòá ÷ãö íäá øöå
.( )מ"זâ"ôá ì"ðë 'åëå êéìîä
,÷øôä óåñá ù"îë íéôåøéö ê"ùú ïäù úåøàùðä úåéúåà 'å - äæá äæ ïôøöå
ïëå ,áëåë ìë êìåäù ,ìâìâä úåìòî 1358ñ"ù íäù ,øåçà éôåøéö ñ"ùå íéðô éôåøéö ñ"ù
äðäå ,1359çøæîì áøòîî øåçàì ïô÷éäá ïòöîàá ïéëìåäù øåçàì ñ"ùå) ,íåé ìë äîçä
úîìùî ùãå÷ä ìëéä àåä õøàäå {ã"ò æè} ,ñ"ùå ñ"ù íéôåøéö ê"ùú íäáå ÷"åî íéîùä
.(äòáùì
 ידוע אצל חכמי הכוכבים שראשי הימים שהם חל"ם: עי' ר' בחיי פרשת בא יא ד ז"ל1353
.כצנ"ש וראשי הלילות כצנ"ש חל"ם
. כלומר ז' בבאות הבאים1354
 דהיינו שיחדה אל שרשה )כמש"כ בע"ח טנת"א ז'( וקשר לו כתר הוא על תוספת אור1355
שנתוסף לו להוציא את כחו לפועל שכל הוצאה מכחו לפועל היא רק לע ידי תוספת כח ממקור
(האחדות )ביאורים ח"א פו ע"ג
בכל א' מהצירופים א' מתגבר האות שלו שהוא שורשו והוא הראשון והוא ההמלליך כאן
()ביאורים ח"א עה ע"ג
 דהיינו בצירופים של כולם, שכל הבג"ד כפר"ת פעלו רק על ידי כולם כמו ג' בדכפר"ת1356
(האות המלך היא הראשון )ביאורים ח"א פו ע"ד
 כמ"ש, ברתא דאברהם, חסד ששם הסיהרא-  עי' בהגר"א בתיקו"ז א ע"א חוורו כסיהרא1357
בתיקון סט ובס"י )פ"ד מ"ח( ושם שמאדים בגבורה
 וה' ענפים, חסד יום הראשון שורשו נשאר למעלה בחסד, עי' פת"ש גדלות דז"א לו וז"ל1358
ממנו הם מתפשטים בה"ס שתחתיו שהוא סוד אור הראשון שמאיר בכל הו' ימים וע"י מתחלק
 ועם כלל הה"ח הם, והם ה"פ חס"ד גי' ש"ס סוד ש"ס מעלות שהחמה מהלכת בהם בשנה,הזמן
 שהשנה כולל כל ה' הזמנים הנ"ל שהם,שס"ה ימות השנה שאור הראשון נגנז שם בלבוש החיצון
 ולכן,ה"ח
? 1359
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àåä ïàëå ,ãñçá àåä àøååç éë ,1361äðáì àéä ïëìù ãñç - íìåòá 1360äðáì
íëåà ,äîç ÷åøé ,íéãàî à÷îåñ ,äðáì àøååç ( )קנ ע"בò"ú íéðå÷éúá ù"îë ïúøéöé øãñ
äâð åäééìá÷ì ä"ð úåëìîå ãåñé ú"ú äøåáâ ãñçã àðååâá ïåðéàå ,÷ãö úìëú ,éàúáù
ïåðéà éëäå ïéîçøå ïéðéã ïåðéàå 'åëå úåìåôë 'æ ïåðéà 'åë 'æ àúåéëãã àøèñã àðååâë áëåë
1362
à"ñ ãâð äøåîúá íéàá ïëìå ,äøåîúáå øåáãá äìòîì éúøîàù ïéâøã 'ã ïäù 'åë
.äìòîì ù"îë ïéâøã 'á à"ëáå
,úéîéðô äãå÷ð úáùå ,òåãéë øãñë ú"æá àåä òåáùä éîé 'æ - 'åë ïåùàø íåé
ìëã ,íìåë úàùåð àéäå ,ììç äãå÷ðä äùåòù ,'åë äéììçî ( )שמות לא ידøîàð äéìò
.1363íéðå÷éúä ìëá ä"ëå ,úáùî ïéëøáúî íéîéä
'ã ïëå ,'ä äôå ,'å íèåçå ,'ä íéðæàå ,íùáù ã"åé ïä íéðéòä éë - 'åë ïéîé ïéòå
,ú"âç ïä 1364úåáëøî 'á éë ,äôäî õåç úåìåôë ïäå ,úåîå÷î äîëá òåãéë íäáù íéùåç
 )הíéðå÷éúá áåúëù åîë ,úîìùî 'ä úåëìîå å"äé é"äð ïëå ,úîìùî 'ä úåëìîå ,å"äé
ïéîé øéçð ïæàå ïéò ïàë íéøåãñ íä ïëå ,1365'åë é"äðì ú"âç ïéá òöîàá úåëìîù (ע"א
,'ä ìàîùå ïéîé ïéá òöîàá äôå ,å"äé é"äðá ìàîù øéçð ïæà ìàîù ïéò ïëå ,å"äé ú"âçá
ãåä ïéá ïëå ÷éñôî óåâä çöðì ãñç ïéá éë úåîå÷î éðùá úå÷åìç íéðæàäå íéðéòäå
 )זהר ויקרא דãç ïðéáùç úéøáå óåâ åøîà ïëå ,÷ñôä ïéà úéøáì óåâ ïéá ìáà äøåáâì
úàø÷ðù äðéá àéäù ùàøá ïä íéðå÷éúä åìà ìëå ,íéøéçðä ïéá ÷ñôä ïéà ïëìå (ע"א
ô"òàå {à"ò æé} ,( )זהר ח"א רמז ע"אòåãéë íéðù òáù åäðáéå ( )מלכים א' ו לחù"îë òáù
éôì ìëä ,ú"æî ïðéà ïîåéñå ïúìçúä ïëå ,ïë åðéà øçà íå÷îá íéáëåë 'æ øãñå óåøéöù
äæ ììëáå ì"ðë úåéåä ïéøú (#) ç"é 'éúáå (#) øäæá ù"îë ä"éåä óåøéöå úåéúåàä óåøéö
.åäòãå øäæáù úåøéúñä ìëì õøúú

,úåîìåò äòáù ïé÷÷çð ïäáù ú"øôë ã"âá úåìåôë òáù (å"èî ã"ô)
,úåøáãî äòáù ,úåøäð äòáù ,íéîéÇ äòáù ,úåöøà òáù ,ïéòé÷ø äòáù
,úåìáåé äòáù ,ïéèéîù òáù ,íéðù òáù ,úåòåáù äòáù ,íéîéÈ äòáù
.íéîùä ìë úçú úåéòéáùä úà ááç êëéôì ùã÷ä ìëéäå

1366

àúéðåøèîã ïéúîìåò úåøòð 'æ åàø÷ðù úåìëéä äòáù ïä - úåîìåò 'åë òáù
äìòîì äèîî ïäå ,( )זהר ח"ג עא ע"בúåîìåò àìà úåîìò ú"à êåáäà úåîìò øîàðù
ïéìëéä úåìåôë ïäå .íéùã÷ä ùã÷ ,ïåöø ,äáäà ,úåëæ ,äâåð ,íéîùä íöò ,øéôñä úðáì
ù"÷ úëøá ïëå .1367òåãéë ( )זכריה ד בúå÷öåî äòáùå äòáù ,àá÷åðã ïéìëéäå àøëåãã
' )קנò ïå÷éúá ù"îë ïãâð à"ñã ïéìëéä 'æ ,1368òåãéë úåøåîúá ïä ïëå .úéáøòå úéøçùã
ïä íìåë ïéàòøàå íéòé÷øä ïëå .'åë ïééìîå ïéìëéä 'æå íðäéâã éòøú 'æ ïåðéà àëäå (ע"ב
 ירח1360
 צבע1361
. ע' תיקו"ז קנ ע"ב שיש ז' כוכבים בסט"א1362
 כלורמ בכל הבחינות1363
. ע' & רתיכא עלאה רתיכא תתאה1364
'' ונראה למחוק 'כו,1332  כנ"ל הערה1365
 ואית לקבלה מלכות דבריאה ואיהי מלכות למלאכים, עי' רע"מ כי תצא רעז ע"ב וז"ל1366
. עכ"ל,'דבריאה ואיהי נערה דמטרוניתא משמשא דילה ואיהי דיוקנא דגבירתא דילה כלולה מי
' ועי' ע"ח כסא הכבוד פרק ב' ופרק ד,*ב, רע"מ פנחס רנה ע1367
 כתוב בתיקו"ז שיש תמורות לכל דבר1368
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àéáëåëå 'åë õøàäå åçìîð ïùòë íéîù éë ( )שםøîúéà åäééìòå ,ù"îë ïãâð 1369à"ñá
.åæ äðùîá áùçù äî ìëá ïëå 'åë å÷îðå øîúéà åäééìò ïåäìã
1371
 )יבì"ðë
úåáøò ,ïåëî ,ïåòî ,ìåáæ ,íé÷çù ,òé÷ø ,ïåìéå - 1370ïéòé÷ø äòáù
.(ע"ג
.( )ע' זהר ח"א לט ע"בìáú ,à÷øà ,äéö ,äéùð ,àéâ ,äîãà ,õøà - úåöøà òáù
ìùå ,éëáñ ìùå ,àúìåç ìùå ,úìéç ìùå ,íåãñ ìùå ,àéøáè ìù - íéîé äòáù
,íðéðîá åðéàå íììåë àåä éë íìåòä ìë óé÷îù ñåðé÷åà íé åðéàå .1372ìåãâä íéå ,àéîôñà
1375
÷åøé å÷ øîàð 1374ïäéìòå ,'æ ìëá àåä ïëå ,1373òáùä ìë ììåëù äðéá úâøãîá àåäå
.òåãéë íìåòä ìë úà óé÷îù
,ïåùéô íéùàø äòáøà ìù úåøäð 'âå ,äâåôå ,ïåéîøé÷å ,êåîøéå ,ïãøé – úåøäð 'æ
éîìåñ éðä (á"ò äð úåøåëá) ù"îë íìåë ììåë àåäù úøô áùåç åðéàå .ì÷ãç ,ïåçéâ
.í"éäð ú"âç ãåñá íìåòä úà åìàå ,é"à úà ïéôé÷î 1376åìàå ,åäðéð úøôã
,ïéñ øáãî ,øåù øáãî ,íúéà øáãî øáãîá ìàøùé ïäá åëìäù - úåøáãî 'æ
( )במדבר כא יאøáãîá áúëù àåäå .úåîã÷ øáãî ,ïéö øáãî ,ïøàô øáãî ,éðéñ øáãî
,ñ"æ ãâðë àåäå äðúî øáãî àø÷ðå íã÷î ,úåîã÷ åäæå ,ùîù çøæîî áàåî éðô ìò øùà
.çëùúå ÷åã
.( )פ"ד מ"זì"ðë - íéîé 'æ
.øîåòä úøéôñ - úåòåáù äòáù
1377
.ì"ðë
äðéá ìáåé íìåë ììåë íéùîçä úðù ìáåé - ïéèéîù 'æ íéðù 'æ
éë ,( )זהר ח"ב ט ע"בòåãéë äðéáã àøèñî äéäù ïåùàø úéá ãîòù - úåìáåé 'æ
,íéðù ã"òù øàùð ,ïåùàø úéá ãîòù íéðù é"úî ïúåà øñçú ,úéáä áøçð ìáåéì å"ìá
åäéùàé úåîéî úéáä ïáøåç áåùçúùë ïëå .1378åðééðáá åðîù ïéîìù úåìáåé 'æ ïäå
ïòé 'åë äãåäé êìî ìàå 'åë àéáî éððä (1379 )מלכים ב' כב טזù"îë áøçéì éåàø äéä åéîéáù
úåøåã å"è ( )ח"ב פה ע"אøäæä áéùç÷ ïëå .'åë äðéàøú àìå {á"ò æé} 'åë êááì êø
ïé÷øô ã"é ïäù ,ãåã 'éâ ã"é øåã àåä ãåãù ,äàåìéîá àøäéñ äéäù äîìù ãò íäøáàî
íéúò ç"ë ïäù ,ìàîù ãéã ïé÷øô ã"é äðåøñçå .1380ã"é äðéëùä àø÷ð ïëìù ,ïéîé ãéã
* בסטרא אחרא1369
. כולם בעשיה1370

.ב י ע"ב, עי' זהר ח1371

. כלומר ז' ימים שבא"י ב"ב עד ע"ב1372
 הרי לפי הגר"א תמדי הז' היא בינה אל אצל כדברינו & שהשביעי שהיא בינה היא באמת1373
.דעת וכאן באמת בינה
' היה כתוב ועלי1374
 לא ברוח יי' בה"ו ואחר הרוח רעש, רעיא מהימנא ספר במדבר פרשת פנחס דף רכז ע"א1375
 תניינא בהו אבנין.לא ברעש יי' הא תרין קליפין ירוק וחוור דקליפין דאגוזא חד תהו קו ירוק
מפולמין קליפא תקיפא כאבנא מפולמא לקבל תרין קליפין
& ' כלורמ ד1376
 ע' לעיל ט' ע"א1377
 פירוש כי בנין הבית התחית בל"ו ליובל ע"כ לא נחשב הכ"ב שנים ראשונות שלתשלום1378
(היובל הראשון )רמ"ש
 כה אמר הוי"ה הנני מביא רעה אל המקום הזה ועל ישביו את כל,( וז"ל הפסוק )טז – יח1379
 תחת אשר עזבוני ויקטרו לאלהים אחרים למען הכעיסני בכל,דברי הספר אשר קרא מלך יהודה
 ואל מלך יהודה השלח אתכם לדרש את,מעשה ידיהם ונצתה חמתי במקום הזה ולא תכבה
.הוי"ה כה תאמרו אליו כה אמר הוי"ה אלהי ישראל הדברים אשר שמעת
.* וע' תיקו"ז צה ע"א שיש ב' ידים א' של בינה וא' של מלכות, ע' פע"ח חו"פ פרק ג' ידך1380
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'åë áøúå ( )מלכים א' ה יäàìîúð äîìù éîéáå ,íììåëä å"èä àåä ãéå ,äðéëù úåðçî ç"ë
,íòáçøì å"èä àåäù åäéùàé ãò øåñçì ìéçúä íòáçøîå ,( )זהר ח"א קנ ע"אòåãéë
,'åë êîò ìà úôñàðå ( )מלכים ב' כב כù"îë ,åäé÷ãö åðá ãò åúìôú ìéáùá åì ïéúîäå
é"úî øñçú íéðù â"ð ïáøçä ãò åäéùàé úåîéîå ,åéîéá ùã÷îä úéá ïáøç äàø àìù
ì"æø ù"îë ,íéøöî úàéöéì íéðù ô"úî ïåáùçäù åðéðá úìçúî æ"ëå ,íéðù æ"ðù øàùð
.úåìáåé äòáù íéðù ï"ù øàùð åðéðá ìù íéðù 'æ øñçú (á"ò è æ"òá)
( )משלי ו טזêôéäì à"èñáå] ,áéáç éòéáùä íìëáå ,ì"ðë ÷"å íò - ùã÷ä ìëéäå
(1381 )ח"ב רנח ע"בøäæá ù"îë ,÷"÷ ìëéä úåîìåòá [åùôð úáòåú òáùå 'åâå äðä ùù
'åë ãåáëä àñë íùù ( )חגיגה יב ע"בúåáøò ïëå ,ù"ò åîöòì ä"á÷ä ùéøôä ÷"÷ ìëéäã
äøåúä ïúðù éðéñ øáãîå ,ïãøéå ,ìåãâä íé ïëå ,1382åúãòì øçá ìáú ïëå ,'åëå éç ìà êìî
.éòéáùä àåäå
äùî ïéîéì êéìåî ( )ישעיה סג יבù"îë ïéîéá íéä ò÷áð íùå ãñç íúéà øáãî
.1383òåãéë ãñç ïéðîë è"éå à"áéå ò"ñéå ,á"ò íù òåãéë ,íéî ò÷åá
åì íù íùå äúøî åàáéå ( )שמות טו כגíù ïëì ,úåéçáù øåù ,äøåáâ øåù øáãî
.'åë äøîá ïéðéã (1384 )סנהדרין נו ע"בù"æå 'åë èôùîå ÷åç
.( )זהר בשלח סא ע"בòåãéë ú"ú íéîùä ïî íçì ïúéð íù ïéñ øáãî
1385
)זהר ח"ב רלה
òåãéë äîìù úîëç ,àøéòæ ã"åé úôñåúá úåëìî éðéñ øáãî
.úåéøáãî 'æä òöîàá àåäå õøàä ìù äôä àåä íùå ,(ע"ב
äéëá íäì åòá÷ íùå á÷òé êøé óë ò÷úå ( )בראשית לב כהåá çöð ïøàô øáãî
.çöð éòéáø óìàá úéáä ïáøç ( )תענית כט ע"אúåøåãì
òìñä úà êéå ( )שם יאíù ìôð äùîã ,ãåä íá ùã÷éå ( )במדבר כ יגíù ïéö øáãî
,äéìéã äàåáðî úéçð äùî äéáå ïéôéè ïéôéè àìà å÷ôð àìã éùéîçä óìàá åäèîá
úéðçä úà ìåæâéå 1386èáùá åéìà ãøéå ( )שמואל ב' כג כאù"îë ,äèîä úà åðîî åç÷ìù
.( וכן ח"ב קיד ע"ב, )זהר ח"א ו ע"בòåãéë 'åë
àâøãá 'à ìëá å÷ì íìåëá ïëå ,åá äëæ ñçðôå úéøáá å÷ì íù úåîã÷ øáãî
úô÷îù äðéáì ïéìåò ïäù ú"âç íìåòä úà íéôé÷î 'â òöîàá àåä ïãøé ïëå .÷åã äéìéã
øáò åáå ,é"àì øáòîä àåäå òöîàá ïãøéå úåëìî úà é"äð é"à úà 1387 'âå ,íìåòä úà
.1388òåãé àåäå ÷"áé øáòî àåäå äæä ïãøéä úà éúøáò ( )בראשית לב יù"îë åáåùá á÷òé
åîë éòöîà àåäå ïåøçà àåäå ( )ב"ב כה ע"אáøòîá äðéëù ,áøòîá ìåãâä íé
àáùá {â"ò æé} ãç (à"ò æò ïéèéâ ,à"ò å÷ íéçñô) ù"îë éòéáøå éòéáù úáùä éîé 'æ ,äôä
úåòåáù 'æá ïëå ,àúáù éî÷î àúáù éìòîå 'ä 'ã ,àúáù øúá àáùá àúìú àáùá éøú
éòöîàá 'åëå íéðäë úëìîî éì åéäú íúàå ( )שמות יט וøîàðå ,éðéñ øäì åàá 'æ òåáùá
áùçå 'åë ááéç êëéôì ù"æå ,ùã÷ä ìëéä ÷"åáå ìáåéå äèéîù ïéèéîùå íéðùáå 'ãá åáù
* 1381
* 1382
( עי' תז"ח )טז ע"ג1383
* 1384
 שזה עטרת היסוד, עי' בהגר"א בסד"צ י ע"ג ד"ה וזהו שני1385
 עי' בהגר"א בסד"צ כז ע"א ד"ה דקיטורא1386
 כלומר מקיפים1387
 אבל שעה"כ תפילין ה' משייך את זה לכל הקומה, עי' ע"ח עיבורים פרק ה' שזה הגרון1388
המאיר למלכות שג' שמות אהי"ה הוי"ה אדנ"י בגימ' יב"ק
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íé÷åãà íìåëå á"é éáâ ìò 'æ ( )מ"הå"ôá ïî÷ì ù"îë á"é ïéåìú 'æáù ,úåéòéáù á"é ïàë
.'åëå
,íéèáùä øãñì 'æ óñåé ,íãàì éòéáù êåðç - 'åëå úåéòéáùä úà ááéç êëéôì
àåä éòéáùä óìà ,íéùãçì éòéáù éøùú ,1389éòéáùä àåä ãåã ,íäøáàì éòéáù äùî
.1390'åë øãñë ú"æ äðù íéôìà úòáù éë úáù

äùù úåðåá íéðáà ùìù ,íéúá éðù úåðåá íéðáà éðù (æ"èî ã"ô)
äàî úåðåá íéðáà ùîç ,íéúá íéøùòå äòáøà úåðåá íéðáà òáøà ,íéúá
íéðáà òáù ,íéúá íéøùòå úåàî òáù úåðåá íéðáà ùù ,íéúá íéøùòå
äôä ïéàù äî áåùç àö êìéàå ïàëî ,íéúá íéòáøàå íéôìà úùîç úåðåá
.1391òåîùì äìåëé ïæåàä ïéàå øáãì ìåëé
íéðå÷éúä úîã÷äá ù"îë ,úåáéú íéúáå ,úåéúåà ì"ø íéðáà - 'åë íéðáà éúù
.ãáì øåçàå íéðô íéôåøéö 'á êôäúäì ìåëé úåéúåà 'á éôåøéö 'åë úåðåá ì"øå .ù"åòé (#)
ì"ðë íéôåøéö 'á úåøàùðä úåéúåà 'á óøöúå ïäî 'à úåà êéìùúù íéôåøéö äùù 'â
ïëå ,ã"ë éøä íéôåøéö 'å êéìùúù úåà ìëá úåéúåà 'ãá ïëå .íéôåøéö 'å úåéúåà 'âá àöîð
ììëä äæå .åéðôìù øôñîá åîë íéôåøéö íéîòô ïë åáù úåéúåà ë"ë àåä .íìëá
øôñîä ãò 'àî íéøôñîä ìë ìåôëú ,åáù íéôåøéö úåéúåà øôñî äæéàî òãéì äöøúùë
'å àåä 'â íò åúåà ìåôëú 'á àåä 'á íò 'à ìåôëú úåéúåà 'ã ìùî êøã ,ãçéá àåää
.åáù úåéúåàä ìëî óåøéö äùòúùë äæå ,øúåé åà 'ä ïëå ,ã"ë àåä 'ã íò åúåà ìåôëú
'ã åîë ãáì åéðôìù øôñîä íò øôñîä ìåôëú æà åáù úåéúåà 'áî ÷ø äùòú íà ìáà
.íìëá ïëå øåçà íéôåøéö 'å íéðô íéôåøéö 'å ,íéôåøéö á"é àåä 'â íò 'ã ìåôëú úåéúåà
äùòú íàå .à"ë íò á"ë ìôë ïéðîë øåçà à"ìø íéðô íéøòù à"ìø ùé úåéúåà á"ëá ïëì
'ã íò 'ä ìåôëú úåéúåà 'äá åîë ,åéðô éðôìù øôñî íò ë"â ìåôëú æà úåéúåà 'âî óåøéö
äö÷î íøôñî ç÷ú úåéúåà 'å íò åà 'ä íò óøöú íà ïëå .'ñ àåä 'â íò ìåôëú 'ë àåä
øôñî éë ïéåù 'à íò åà ãáì 'á øôñî ìáà ,'á øôñî ãò æ"ëå .ì"ðë ãçé ìåôëúå ïåøçàä
äðîî úåéúåà 'â óøöú íà úåéúåà 'ã ìù äáéú åîë .åîöòá øôñîä øàùð 'à íò ìôëðä
.íéôåøéö ã"ë ïéåù ãçé 'ãä ìë åà
éë ììë úåðáì øùôà éà 'àá ïëå ,úçà úåàî äáéú ïéàù íéðáà éúùá ìéçúäå
øùôà éà ïëå 0 øàùð 0 íòô 'à (1392ìåð ì"ø) 0 åì íãå÷å íãå÷ä íò åúåà ìåôëúù ììëä
.'à ïáàá ïééðá øîåì
.ì"öë íéòáøàå
ã"âá 'æ ìù óåøöì êéøö ïàëù éôì òáù ãò áéùçå - 'åë áåùçå àö êìéàå ïàëî
úøãä øôñî èå÷éì øôñä óåñ 'ò) 'æ ìù óøéö àåä ì"ðä 'æä ìëáù 'åë ïì÷ù ïôøö ú"øôë
.(ùã÷

 וכן בבנים של ישי עי' פסוק, בז' רועים עי' סוכה נב1389
' נראה למחוק כו1390
, וז' כפולות הוא בהו בעד"א כנ"ל ושם אבנין, וזהו תהו, עי' בהגר"א בתז"ח כג ע"ד וז"ל1391
, וז"ש לעיל נקיבן ומפולמין,'וז"ש בס"י אצל ז' כפילות סוף פ"ד שני אבנים כו' שבעה אבנים כו
 שבהם סוד הנפש,כי בהם הדגש ורפה
. כלומר אפס1392
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'ä ÷øô

ïãåñé .'÷ 'ö 'ò 'ñ 'ð 'ì 'é 'è 'ç 'æ 'å 'ä ,úåèåùô äøùò íéðù (à"î ä"ô)
äèéòì æâåø äðéù çéø ùéîùú äùòî äòéîù äéàø êåìä øåäøä äçéù
.÷åçù
úåîà ùìù íâã â"òàå ,ì"ðë äôøå ùâã íäá ïéàù - 'åë úåèåùô äøùò íéúù
.úåèåùôäå ïéìåôëä úåéúåà á"ëä ìë åàöé ïäîù {ã"ò æé} úåîà ïä ,úåèåùô ïä
1394
úåà ìë ,òåãéë 'åë 1393êìî 'äã ú"åéåä 'â ãåñá ïäå 'åë úåèåùô á"é ,èå÷éì]
ïëå ,å"äé ú"âçå ,'å ,(' )ע"ח מוחין דצלם חøúë íå÷îá úòãù ,å"äé àåä á"çë éë àåäå ,ô"â
ãåñá ( )ת"ז ה ע"אúìú ìëì äàòéáø àéäù ,íìåëì úîìùî äðåøçà 'ä úåëìîå ,é"äð
ïééåäá 1395ïéæîøúà åäìåëå ( )טז ע"בâ"ò ç"òã ç"æ 'éúá ù"îë ,'åë äîçë äøá ()שיה"ש ו י
äùîì øîàðù ä"éäà ô"â ïä ïëå ,ïéðòä óåñ ãò ù"ò 'åë ï"éãåé úìú é"éé ,àã àðååâá1396
í"éäìà øîàéå 'åë ä"éäà ïåäìã åæéîøã 'åë àúðéëù ä"ää ( )טז ע"גíù ç"æ 'éúá ù"îë
'âä ìù ú"øå 1397òåãéë ñ"òä ìë ïéììåëù é"ðãà ä"éåä ä"éäà úåîù 'â ïäå ,äùî ìà
.[á"é ë"â úåîù
óàå ,úåçëä ìë úåéäì êéøö øáã ìëá éë ,äøåîú íäá ïéàù - 'åë äçéù ïãåñé
çëî àöé åáù éìëä ÷ø øñç ïéà íéøáã á"éä ìù ïåøñçä øàùå àîåñ åà ùøç ùé íà
úåááäá 'æ äðùîá ù"îë íäìù íéøáéàá íéåìú íðéà úåçëä åìà á"é éë ,ìòåôä ìà
úåçëä åìà ïåøñç ïàë ìáà ,àùåðá ë"â äøåîúäù ìò ÷ø äøåîú êééù ïéà ãåòå .ù"åòé
.äáåøîáå èòåîá ïðéà éë øãòää ÷ø åðéà
,ç"òá ìëá íéãçåéî ïäî äøùòå ,øáãî éç ìëá ïäù íéùåç á"é - äçéù ïãåñé
íäî 'á ÷ø ,íééç éìòá íìë íä úåìæî øùò íéðù éë ,÷åçù øåäøä ,íãàá ÷ø ïäî íéðùå
.äìåúá íéîåàú ,íãà
ù"îà ìù ãåñé éë ,úåèåùô ïéáå úåìåôë ïéáå ,ùôðá ù"îà ìù ãåñé ïéá ÷åìéçäå
øùôà éà éë ,íöòá ÷åáã äø÷î ïä íéùåç á"é ãåñéå .ùà íéî øéåà ïäù ,ùôðá íöò àåä
.íãòìá øùôà éë ÷åáã åðéàù äø÷î ïä 'åë äîëç ïäù úåìåôë 'æ ãåñéå .íãòìá
ù"îë çåø ìëá 'âì ïé÷ìåçî ,òåãéë 1399ø÷á á"é ìò úãîåòù 1398úåëìîá ïä á"éå
úåéçä éôãâ á"é ïäå ,íéîòô 'ã 'âì úåéúåà á"é ÷ìçî ïëì ,'åëå íéðåô 'â ()מלכים א' ז כה
 וז"ל הגר"א שם, ביה סליקו וביה סלקין דלא הוו והוו ויהויין, ע' סד"צ ד ע"ב וז"ל1393
 וכן הי"ה, והן ג' הויו"ת שבמ"ס, דלא הוו מֶ לֶך,(בהגה"ה וסודו מֶ לֶך מָ לָך י ְִמלוֹך )תפילת יהי כבוד
 כי כאן ראשית, וכאן סלקין הכל בירורי המלכים, והן מנצפ"ך בוצינא,והו"ה ויהי"ה ג' הויו"ת
 וכל סליקו בסוד גבורות מ"נ שם עולה ומשם, ובמחשבה אתברירו,המלכים בסוד נוק' גבורות
 והוא משום שכל התגלות, כי מלך מלך ימלוך הוא גי' פ"ר כמנין מנצפ"ך-  מנצפ"ך. ע"כ,יורדין
 בסוף תיקון האחרון והבן,הוא הכל בבחי' גבורות אשר יעלו כולם בבחי' מ"ן לעילא לעילא
.ד שזה המתקלא שבמו"ס, וע' בהגר"א בסד"צ א ע,()הערת הלש"ו על הבהגר"א בסד"צ
 משם הוי"ה1394
 נדצ"ל אתרמיזו1395
 נדצ"ל כגוונא1396
 בכל הזוהר וספרי קבלה כולל כל האצילות, עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ב ד"ה ויאמר וז"ל1397
. וכן בא"ר לא הזכירם, שאו"א נכללין במזלא, ג' פרצופים א"א זו"נ,בג' שמות אקי"ק הוי"ה אדנ"י
 יקו"ק עמודא, אקי"ק כתר עלאה, אשכחנא תקונא כגוונא דא,עי' תיקו"ז קמב ע"ב וז"ל
. עכ"ל, אדנ"י שכינתא תתאה,דאמצעיתא
.575 150  עי' לעיל הערות1398
, דדא ים מתקנא בי"ב בתרין עלמין, הכי הוא ודאי, ע' זהר פרשת ויחי רמא ע"א וז"ל1399
.* : תרגום. בתריסר לתתא תריסר שבטין,בתריסר לעילא רתיכין ממנן לעילא
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)רע"מ עקב רעב ע"ב() åàåìéîá úåéúåà 'â úåà ìë úåéúåà á"é é"ðãà éåìéî ,פע"ח שער חזרת
העמידה פרק ז'(á"é ìù íù ,êìîé êìî êìî ìù ä"éåä úåîù 'â ,1400úåéçä éôðà á"é ïëå ,
) ç"æúá ù"îë ,1402øæåç øåàá ÷"å øùé øåàá ÷"å ïäå ,úåà ìë ïëå ï"éãåé 'â ,1401úåéúåàת"ז
לה ע"א( ÷"å ,úøàôúá ïéìåìë ÷"å ,å"å ïäå ,ãñç ãò ãåñéî úéùå ãåñé ãò ãñçî úéù

'å úåìæî á"é ïëå ,1404ï"éåå 'á êåúáù ó"ìà òöîàá 1403úåëìîå ,àøéòæ 'å ãåñéá ïéìåìë
.ïî÷ì øàáúéå ãéîú äèîì 'å õøàä ïî äìòîì
]ïøãñë íéùåç 'ã ïä äãåäéå éåì ïåòîù ïáåàø íéèáùá äðäå ,'åë ïãåñé .èå÷éì1405
1407
) ïìåáæå øëùùéå ,1406ùàøáדברים לג יח( ïéðÄ îË îÀ ïéøú 'åâå øëùùéå êúàöá ïåìåáæ çîù
,1408'åë éîçø éòáéì íìåòä úâäðä àåä ïëå ,à÷åùá êäîì ãçå àúééøåàì ãç ,ìàëéî ìù
) äîò áëùéå ,1409äìéìä ìçø ìù éùéîùú ïéîéðáå óñåéåבראשית ל טז( ïùéàå äáëùà
)תהלים ד ט(çåø ìù 'á ,òøå áåè úòãä õò ,óåâä íéâéäðîä 'á ÷çùå 1410æâøå éìúôðå ïã ,
) ùôðåקהלת ז ג( 'åë ìëàú éë êéôë òéâé ,ìëåàå äùåò øùàå ãâ ìùå ,1411÷åçùî ñòë áåè
)תהלים קכח ב() øäæ éðå÷éúá äðäå .קמא ע"א,íùä úåîù 'á ãâð íéùåç 'ç øîà (1412

 1400עי' בהגר"א על תיקו"ז יא ע"א ד"ה ועל כולהו ,שבכל חיה יש את כל ד' אופני הפנים,
והיינו כל הצורות הקיימות האפשריות .וע' עוד בענין בהגר"א בסד"צ יג ע"ב.
 1401כנ"ל בליקוט.
 1402כלומר הי"ב צירופי הוי"ה )ביאורים ח"א פג ע"ג ,וכן שם פד ע"ב(
 1403כלומר כתרה.
 1404ע' לעיל הערה .121
 1405סוף הסוגר*.##
 1406כלומר ראיה שמיעה ריח דיבור.
 1407הם תולדות שלו.
זהר ח"ג קנד ע"א וז"ל ,דגלא קדמאה משריא מזיינא ארי"ה מיכא"ל רשים בפרישו דגלא
פרישא לימינא .מזרח שירותא דשמשא אזיל במטלנוי בנהירו תרין ממנן תחות ידיה .יופי"אל.
צדקי"אל .חד לאורתא )נ"א לאורייתא( וחד למיהך בשוקא דאזיל כד אלין נטלין נטלין כמה
משריין מזיינין מסטרא דימינא
 1408ממי שהעושר שלו )&(
 1409כלומר תשמיש המיטה ושינה
 1410נדצ"ל רוגז
 1411כלומר ליצנות.
צ"ע איזה רוח ואיזה נפש ,ע' משלי ב יב.
 1412אריה דא ראיה ואתמר ביה ופני אריה אל הימין לארבעתם בכל אתר ארבעתם דא יקו"ק
וארבע אתוון דיליה דשלטין על כלא והפוך אריה ותשכח ליה ראיה ואיהו לימינא דחסד דאיהו
יומא קדמאה דתמן א' )נ"א י'( אור ראובן דאיהו לימינא על שמיה אתקרי אור בן שמיעה
לשמאלא ועליה אתמר ופני שור מהשמאל נשר ריחא באמצעיתא עליה אתמר מי אסף רוח
בחפניו ואינון תרין נוקבין דחוטמא פימא דבורא דא אדם כליל ארבע אתוון וכליל עשר אתוון
ודא שכינתא באלין ארבע תקונין אמר למשה ואתה תחזה מכל העם וגו' וצריך לאחזרא עלייהו
ואתה תחזה בשערא עליה אתמר ראשו כתם פז דא כתר עלאה ומלגאו מוחא דמניה נפקין
מבועין לכל סטרא לאשקאה לכל נימא ונימא דאיהי עלמא סתימאה וכל מבועא אתעביד ניצוץ
וכל נימא אתעביד שרביט מוחא סתימא אתקרי אין סוף דאתפלג לתלת מוחין דאינון י' י' י'
דאתרמיזו בהאי שמא יו"ד ק"א וא"ו ק"א )נ"א יו"ד ק"י וא"ו ק"י(1412
וע' תז"ח ט ע"ד ז"ל ,שמע השמים צריכא הא אוקימנא לה מסטרא דגבורה תיובתא
אתקריאת מסטרא דבינה דאם בר נש לאו מבין ההלכה איך יחזיר לה ומשיב לשואל פסק הא
אוקימנא לה מסטרא דדינא פסק דין משמעתא משמעות ההלכה מסטרא דההוא דאתמר בה
שמע ישראל דההוא דארבע אנון תקופן דהלכה דאתרמיזו בבר נש ואנון י' ראיה י'ה שמיעה יה'ו
ריחא יהו'ה דבור וד' בגופא כלילן מד' אתון לקבליהו א' שמוש א"ד תנועה אד"נ משוש אדנ"י
הלוך דאנון שמוש בידים תנועה בגופא משוש בברית הליכה ברגלין אית דאמרי משוש בידים
שמוש בברית וכלא קשוט

126

מאיר היצירה
ùàøá 'ç ïäå ,ä"éäà úåîù 'â ãâð ïàë äðäå ,óåâá 'ãå ùàøá 'ã ,íúàéø÷å íúáéúëë
,ïåùìå äô ,äôä óàå ,íéìåôë ïä íéùåçä {à"ò çé} éìë ìë äðäå .óåâá 'ãå ,íéðù éìë ìëá
òãåúà åéìà äàøîá ( )במדבר יב וù"îë ,äìéìå íåéá úåæåçå úåàåø íä íéðéòä äðäå
ìåìë äðéù ïëìå ,íéìåìë íäù àìà ,íéðéò 'áá íäå ,ïåøâñå ïåçúô ,åá øáãà íåìçá
íà ( )תהלים קלב דù"îëå ,ïåäéøåçá àúðéù ( )זהר ח"א עז ע"אù"îëå ,äééàøä íò íéðéòá
äðçáäá 'àå äðçáä àìá 'à ïä úåòéîù 'á íéðæàá ïëå .äîåðú éôòôòì éðéòì úðù ïúà
,ïçáú ïéìî ïæà éë ( )איוב לד גù"îëå ,( )רצד ע"בåðéæàä 'ô æ"àá ù"îë ,øåäøää àåäå
ù"î àåäå .òåãéë íéðæàá íéìåìëù á"åç ãåñ àåäå ,( )דברים כח מטåðåùì òîùú àì øùà
àåä ïéòäù éôìå .íéðæàá ìåìëù øåäøää àåäå 'åë äèú êðæà äîëçì áéù÷äì ()משלי ב ב
òåãéë æâåøä åá óàå ,äòéîùä åá ø÷éò ïëì ìàîù àåä ïæàå ,äéàøä åá ø÷éò ïëì ïéîé
äôáå ,(1413) íù î"òøáå ñçðô úùøôá ù"îëå ,( )ויקרא א טçéø äùà àåäå .óà '÷ð ïëìù
úéøááå ÷åçùä àåä óåâä úìçúä àåäù ïåøâá óåâáå ,ïåùìå äô äìéëàäå øåáãä àåä
íéøçà íéøáéàá àåä ïúééìúå .êåìéäå äùòîå ùéîùú ïäá íéòåãéä íéùåç íéìâøå íéãéå
.(ïéùéã÷ øîàî óåñáù èå÷éìá 'ò) òåãéëå íéöéáá íéðô úøãä åîë íéùåçä ìë ïëå
ïåòîùå ïáåàøá ïä ,øåáã çéø äòéîù äéàø øåäøä äçéù ïãåñé .åéèå÷éìá ãåò
 )טã"òå á"ò äò) ç"æúá ù"îë äáëøîáù úåéç 'ã ïäå ,(1414 )פ"ה מ"גì"ùîë äãåäéå éåìå
,ä"éåä úåéúåà 'ãá ïåéç 'ãá ïäù ù"ò (( )קמא ע"אà"ë÷ óã 'ò ïå÷éú) íéðå÷éúáå ù"ò ((ע"ד
à"ãòå àìàîùå àðéîé äãåäé éåì ïåòîù ïáåàø ïëå .òåãéë ä"éåä úåéúåà 'ã íä ïåéç 'ã éë
àðéîéã àëøé ïáåàø (1415ãñ óã) íéèôùî 'ô øäæá ù"îë ,ä"éåä úåéúåà 'ã äðéëùå
ä"ëå .ì"ðä íéðå÷éúáå ù"ò 'åë àá÷åð äãåäé 'åë àìåëã àøåáéç éåì 'åë àìàîù ïåòîù
ä"éäà ä"éåäå ,ì"ðä ú"åéåä 'â ïäù úåçôùä éðá 'ã ïëå ,ïéîéðáå óñåé ïåìåáæ øëùùé 'ãá
.'åëå êåìéä é"ðãà íù (1416 )ט ע"דç"æúá ù"îë ïéùåç 'ãá 'à ìë ,é"ðãà

 השמים ועל הארץ ועל ד' רוחות עלמא ב' שמים וארץ ג' עמודא סביל לון, רכד ע"א וז"ל1413
 ועוד אבגדהוזחט אדם י ייחוד דיליה מלכות.ד' ארבע חיון ה' כרסיי' ו' שית דרגין לכרסייא
 ד"א צו. זכאין אינון ישראל דידעין רזא דמאריהון.עשיראה דאדם תשע איהו לקבל תשע אתוון
את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי ר' יהודה אמר בקרבנא אית
עשן ואית ריח ואית ריח ניחח עשן איהו מסטרא דדינא הה"ד כי אז יעשן אף יי' עלה עשן באפו
 אמר רעיא מהימנא והא תרווייהו עשן. ריח ניחחי רחמי וריח אפך כתפוחים.ואש מפיו תאכל
 חד עלה עשן באפו ותניינא וריח אפך כתפוחים ואמאי אתקרי חד.וריח אינון באף וקראין סהדין
 אלא בחוטמא אית תרין חלונין ואתמר בשמאלא עלה עשן באפוי מאי. ותניינא רחמי.עשן דינא
עלה אלא מלבא דאיהו בשמאלא לקבל גבור מימינא נחית רוחא לגביה לקרוא ליה ולשככא
 חכמה.רוגזיה מסטרא דחסד דתמן מוחא
? 1414
* לא מצאתי ראובן ירך ימין אלא יד ימין1415
,אולי כוונתו לזהר בראשית כו ע"ב וז"ל
( זוהר חלק א דף כו ע"ב1)
 ועמיה מטה דן, ומחנה גבריאל אתשקיין מניה, ובההוא זמנא הרוצה להעשיר יצפין,שמאלא
 ועמיה מטה ראובן ותרין, נצח שוקא ימינא ומניה אתשקיין משרייא דנוריא"ל,ותרין שבטין
, הוד שוקא שמאלא דעלה אתמר ליעקב )בראשית לב לב( והוא צולע על ירכו,שבטין עמיה
 אמנם עכ"ז קשה, וכאן זה הפוך ממש"כ בזהר משפטים קד ע"ב,וע' יהל אור ח"ב כט ע"ג
ששמעון לא לשמאלא אז
, תנועה בגופא, דאנון שמוש בידים, אדנ"י הלוך, אד"נ משוש, א"ד תנועה, וז"ל א' שמוש1416
 אית דאמרי משוש בידים שמוש בברית וכלא קשוט. הליכה ברגלין,משוש בברית
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ïãåñé '÷ 'ö 'ò 'ñ 'ð 'ì 'é 'è 'ç 'æ 'å 'ä úåèåùô äøùò íéúù (á"î ä"ô)
úéðåôö úéçøæî ìåáâ úéîåø úéçøæî ìåáâ1417 ,ïåñëìà éìåáâ øùò íéðù
ìåáâ úéçøæî úéîåøã ìåáâ úéîåø úéîåøã ìåáâ úéúçú úéçøæî ìåáâ
úéáøòî ìåáâ úéîåøã úéáøòî ìåáâ úéîåø úéáøòî ìåáâ ,úéúçú úéîåøã
,úéúçú úéðåôö ìåáâ úéáøòî úéðåôö ìåáâ úéîåø úéðåôö ìåáâ ,úéúçú
.íìåò úåìåáâ ïä ïäå ãò éãò ãò ïéëìåäå ïéáçøúîå
,ì"ðë ÷"å íéçèù äùù åì ùéù úéáá åîë - ïåñëìà éìåáâ 'åë úåèåùô á"é
çèùå çèù ìëá 'ã ïäå .úååö÷ä ìåáâ íùù ,ìåáâ àø÷ð ãçéá úååö÷ 'á íéòéâîù íå÷îá
àåä íéçèù 'áì ùîùî 'à ìåáâ éë ÷ø ,íéìåáâ ã"ë úåéäì éåàø äéä íéçèù äùùå
ç÷ì äèîå äìòîìù íéìåáâî ïëå ,çåø ìëì 'à ,úåçåø 'ã ìù íéìåáâ 'ãî ç÷ìå .1418á"é
ìéçúäå ïéìåáâ 'â çåø ìëì éøä ,úåçåø 'ãî çèù ìëì äèîìî ãçàå äìòîìî ãçà
ìëì 'â ïäå ,'åë äúàù úåðéô ìë ( )יומא טו ע"בù"îë ïéîéì êìåäå ,íãÆ ÷Æ àåäù 1419çøæîî
øúé åîë ,1420ïåñëìà '÷ð øúåéîä å÷ ìëå ,( )יז ע"דì"ðë ïéôãâ á"é ãâðë íéîòô 'ã çåø
.1421ìåãâ øúåéä
{á"ò çé} ïéà úåøéôñá éë ,úéìëú ìòá àåäù íùâá åîë àì - 'åë ïéáçøúîå
.úåãîä éôì ïéìåáâ ïàø÷ù ÷ø ,1422úéìëú
ììåëù äðéáî ,( )דברים ד לבíéîùä äö÷ ãòå íéîùä äö÷î ì"ø - 'åë ãò éãò ãò
.ä"î à"ôá ù"îë ,úåëìî ãò 1423ø"â
íéèáù á"é ãâð ,1424à"ñã íéàéùð á"éìå ,íé÷ìç á"éì õøàä ÷ìçù - 'åë ïä ïäå
ïäå ,íìåò úåìåáâ ïä ïä ù"æå .ìàøùé éðá øôñîì íéîò úåìåáâ áöé ( )דברים לב חù"îë
íé÷çø 'âá ù"îà 'â ,úåéúåà á"ë íùâ ìëá àöîðå ,ì"ðë åìù ïéìåáâ á"é íùâå íùâ ìëá
ïëå .ïåñëìà éìåáâ á"éá úåèåùô á"éå ,úéòöîàä äãå÷ðå ÷"åá ú"øôë ã"âá 'æå ,åìù
1425
äøåáâì ãñçî 'àå ,ùàøä àåäå äðéáì äîëçî 'à áçåøá 'â ,úåøåðéö á"ë úåøéôñá
,ãñçì äîëçîå ,ú"úì øúëî øùåéá êøåàá 'æå .ïèáä àåäå ãåäì çöðî 'àå ,äéåâä àåäå
ïéìá÷îäå ,úåëìîì ãåñéîå ,ãåñéì ú"úîå ,ãåäì äøåáâîå ,äøåáâì äðéáîå ,çöðì ãñçîå
( אלה הם גבולים ולא גבולי אלכסון )הרב1417
 ד' קרנות ארוכות שוכבות בכל אורך, וכל דבר ריבוע שהוא בו"ק הנה יש בו י"ב קרנות: עי' ביאורים ח"א פג ע"ב1418
 ועוד ד' קרנות, וד' קרנות ארוכות עומדות במקום חיבור הד' כתלים זה לזה,משך התקרה עם הד' כתלים במקום חיבורם יחד
 כי בהקרן שם הוא הסיום והגבול של כל, והם נקראים י"ב גבולים,ארוכות שוכבות בכל משך חיבור הרצפה עם הד' כתלים
 כגון, ומתפשט באלכסון עד קרן המגבילו, כי אם תצייר התפשטות קו מהקרן הוא רק באלכסון, ונקראו אלכסונין.'א
 ולכן נקראו י"ב גבולי, וכן אלכסון של כל ריבוע הוא רק בהקרנות. ועד"ז בכולם,ממזרחית רומית למערבית תחתית
.אלכסונים

. כלומר בפונה למזרח1419
 כך##* 1420
##* 1421
ומצאתי במ"א בכתבי הרב המחבר ז"ל והנה כל רוח הוא בקצוותו צורת ב' בג' גבולים ורוח
.(ד' פתוחה וזהו שנברא העולם בב' כעין אכסדרה עכ"ל )רמ"ש
.792  והערה, ע' לעיל פ"א מ"ה עשר שאין להם סוף1422
 כחד חשיבן1423

 ע' תיקו"ז לה ע"א וז"ל ואלין מזלות מתמן הוו ירתין תרין עשר שבטין נשמתין דילהון1424
ואית מסטרא אחרא תרין עשר דאתמר בהון שנים עשר נשיאים לאמתם דאינון אתקריאו טל"ה
. עכ"ל,שו"ר תאומי"ם סרט"ן וגו' דא כגוונא דדא עבד קודשא בריך הוא
( כלומר חוץ מקשרם על ידי ת"ת )ביאורים ח"ב קו ע"ב1425
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'å (æ כו ע"בøôñä óåñ øåéöá 'ò) éúøééöù øåéöá ïééòå ïðåñëìà ïä á"éå .ú"æ ïä úåøåðéöäî
àåø÷ì êéøöå ,ú"úìå â"åçìå øúëì á"åçî úåøåðéö 'å .úååö÷ 'å ïäù ,ú"æá ïä úåøåðéö
,áøòî àø÷ð ë"òù ,ãåñéá ïéáøòúîù ÷"å åîë ú"úá ïéáøòúî ïäù ÷"å íùá ë"â ïúåà
çåø ìëá àöîúå ,ïåôöå íåøã á"åçå ,1426äèî â"åçå äìòî øúëå ,áøòî ú"ú ë"â '÷ð ïëå
.ì"ðë ïéìåáâ á"é íôøèöäáå ïéìåáâ 'ã

ïãåñé '÷ 'ö 'ò 'ñ 'ð 'ì 'é 'è 'ç 'æ 'å 'ä úåèåùô äøùò íéúù (â"î ä"ô)
íéðù íìåòá 1427úåìæî øùò íéðù íäá øöå ïøéîäå ïì÷ù ïôøö ïáöç ï÷÷ç
.äá÷ðå øëæ ùôðá íéâéäðî øùò íéðù äðùá íéùãç øùò
'à úåà êìî ùåç ìëáå ,úåéúåà á"éî óåøéöä ïàë - 'åë ï÷÷ç 'åë äøùò íéúù
.(*' )משנה זì"ðëå
øãñë ë"çàå ,øãñë ä"éåä ïåùàøä .ä"éåä éôåøéö á"é ãåñá íìåë - 'åë íäá øöå
ïäù ,'äá úáèå ,'åá éøùúå ,'äá æåîúå ,ã"åéá ïéìéçúî ú"åéåä ìë ïñéð úôå÷úå ,óåøéöä
ãåñá äæù àìà ,ä"éäà éôåøéö á"é ïëå ,úåìæîäå íéùãçä ïëå .'â íéîòô 'ãì ïé÷ìçð
á"éä éë ì"æø åøîàå .ì"ðä íéôåøéö á"é íéèáù á"é ïëå .íéîéðôä ãåñá äæå íéôé÷îä
.ééðòá 'ä äàø éë ( )בראשית כט לבù"îë ïáåàøì äéàø íéèáù á"éì ïéñçåéî ì"ðä ïéùåçä
åîéùé ( )דברים לג יù"îë éåìì çéø .'ä òîù éë ( )בראשית כט לגøîàðù ïåòîùì äòéîù
äçéù .çåçéð çéø äùà ( )ויקרא א טù"îë çéø ë"â äìåòå ,'åë ìéìëå êéôàá äøåè÷
äæçà äàì (1428ä"ô à"òô ø"á) åøîàå .'ä úà äãåà íòôä ( )בראשית כט להù"îë äãåäéì
ä"á÷äì åäååø ãåã ,éðîî ä÷ãö øîà äãåäé ,äéãåä éìòá åðîî åãîòå äéãåä êìôá
.äãåäéî ìëäå 'åë àäìà êì ('ë 'á ìàéðã) øîà ìàéðã ,(á"ò æ úåëøá) úåçáùúå úåøéùá
óà øåîçäù ïéðòäå ,äøåúá 'åë íøâ øåîç øëùùé ( )בראשית מט ידù"îë øëùùéì øåäøä
ïéùòð äðéùá óàù øëùùé ïëå ,äðéùä ïîæ 1429äðåùàø äøîùîî øåòéð ïùé àåäùë
úåìéì óà ( )תהלים טז זë"äùîë ,(' )משנה זì"ùîë øåäøää ïäáù äîëçä ïéòî åéúåéìë
äéäéù êúàöá {â"ò çé} ïåìåáæ çîù ( )דברים לג יחù"îë ïåìåáæì ÷åçù .éúåéìë éðåøñé
ìáà]1430 êì ïúð øùà áåèä ìëá úçîùå ( )דברים כו יא,äçîùá àåäå àéèî÷øôá çéåøî
,äùðî áúë éåì íå÷îáå ,ïåìåáæì êåìä ,éìúôðì ÷åçù áúë 1431ì"æéøàä ìù íéáúëá
çîù ( )דברים לג יחì"æéøàä éøáãì äéàøå ,íéìâãä øãñë íéèáùä åàåáéù 'à ìëäå
 )בראשית מטù"îë ïãì æâåø .[÷åçù àåä ïåöø òáù éìúôð ,ïåãéö ìò åúëøéå êúàöá ïåìåáæ
ïëå äçåìù äìéà éìúôð ( )בראשית מט כאù"îë éìúôðì êåìéä .'åë êøã éìò ùçð ïã éäé (יז
óà òåøæ óøèå ( )דברים לג כù"îë ãâì äùòî .åéìâøá ì÷ äéäù ( )זהר ח"ב קד ע"בåøîà
.òåãéë äîçìîì äøåáâä íù (1432 )ו ע"ג ד"ה חמש כנגדì"ùîë ìàîù ãéá äùòîå ,ãå÷ã÷
 ש"ל, אצ"ל וכתר מזרח וחו"ג מעלה ומטה1426
 וי"ב שעות של, שז' ימים הם בדכורא, ענין הי"ב גילופין הוא כי הם בסוד הנוקבא כידוע1427
 שכמו כן למטה הם ז' כוכבי לכת וי"ב מזלות, והם ב' מזלות מזל יום ומזל שעה,היום בנוקבא
 פת"ש א"א כד- והם בסוד ז' אותיות כפולות בג"ד כפר"ת וי"ב פשוטות
 לאה תפסה פלך הודיה ועמדו הימנה בעלי הודיה יהודה )בראשית, וז"ל המדרש בידינו1428
.לח( ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני
 ע' ברכות דף ג ע"א וז"ל שלש משמרות הוי הלילה וכו' וסימן לדבר משמרה ראשונה1429
. עכ"ל,חמור נוער שניה כלבים צועקים
 אין מרובעים בדפוס עם התולדות יצחק1430
 ועי' בס"י ל ע"ד, סדר האלפא ביתא שבאצבעות-  ספר ליקוטי הש"ס1431
?ששם הה' גבורות##* 1432
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 )בראשית מטù"îë óñåéì ùéîùú .åîçì äðîù øùàî ( )בראשית מט כù"îë øùàì äèéòì
åéôúë ïéáå ( )דברים לג יבù"îë ïéîéðáì äðéù .òåãéë ãåñé 'åë åâãéå 'åë óñåé úøåô ïá (כב

.1433( )שיה"ש ג זäîìùìù åúèî äðä ,( )מלכים ב' יא בúåèîä øãç àåäå ,ïëù

äéøà ïèøñ íéîåàú øåù äìè íìåòá úåìæî øùò íéðù (ã"î ä"ô)
.1434íéâã éìã éãâ úù÷ áø÷ò íéðæàî äìåúá
ìåìà áà æåîú ïåéñ øééà ïñéð äðùá íéùãç øùò íéðù (ä"î ä"ô)
.øãà èáù úáè åìñë ïåùç éøùú
íéìâø éúù íéãé éúù äá÷ðå øëæ ùôðá íéâéäðî øùò íéðù (å"î ä"ô)
.1435ìåçè äá÷ ïá÷øå÷ ãáë ïé÷ã äøî úåéìë éúù
.ì"öë ãáë äáé÷ ïé÷ã - 'åë øùò íéðù

åì øù÷å 1436äçéùá 'ä úåà êéìîä (äðåùàøäî 'à àáá) (æ"î ä"ô)
øëæ ùôðá ïéîé ìâøå äðùá ïñéðå íìåòá äìè íäá øöå äæá äæ ïôøöå øúë
äæ ïôøöå øúë åì øù÷å øåäøäá 'å úåà êéìîä (äðåùàøäî 'á àáá) .äá÷ðå
.äá÷ðå øëæ ùôðá úéðîé àéìåëå äðùá øééàå íìåòá øåù íäá øöå äæá
øöå äæá äæ ïôøöå øúë åì øù÷å êåìäá 'æ úåà êéìîä (äðåùàøäî 'â àáá)
.äá÷ðå øëæ ùôðá ìàîù ìâøå äðùá ïåéñå íìåòá íéîåàú íäá
ïéáå íìåòá ïéá 1437íéùåçá íä úåéúåàä ø÷éò éë - 'åë äçéùá 'ä úåà êéìîä
äèåùô úåà ïä íéùåçäáå ,äðùá ïëå äîå÷ øåòéù àåä íìåòä ììë éë ,äðùá ïéá ùôðá
øéåàá ïãåñé ù"îà 'âá ïëå .'åë íäá øöå äæá äæ ïôøö ë"çàå äçéùá 'ä ù"æå ,óåøéö àìá
.'åë ïôøöå 'åë äîëçá ïãåñé úåìåôë 'æá ïëå ,'åë ïôøö ë"çàå ,äðù ùôð íìåòáù ùà íéî
ì"ö 'áäî 'à àááá ë"çàå ,ïéîé ãéá äéàøá ì"ö - ìàîù ìâøå êåìäá 'æ ù"îå
ù"îë ìàîù å÷ ë"çàå äìçú ïéîé å÷ åøåãñ éë ,øãñë ìëä øàùäå ,ìàîù ìâøå êåìäá
øãñå .äìòîì äèîî ïàë ïëå ,ìàîù ìù ë"çàå ,ïéîé øéçðå ïéîé ïæàå ïéò (#) ã"ôá
ïñéð ,é"äð æåîú úôå÷úå ,ú"âç ïñéð úôå÷ú ,øùé øåàá ÷"å éøùú ãò ïñéðî íéùãçä
 וז"ס שאמרו בנימין, ואח"כ נולד בנימין ונטל עטרת דידה, ע' בהגר"א בסד"צ י ע"ג וז"ל1433
. לכן נטל את כח מ"ן שלה ומתה, ול"ל מגרמיה כלום,' שהוא נוק' דנוק,'בדרגא דנוק
 והשאר נקבות, עי' לעיל יד ע"ד ששור סרטן אריה מאזנים קשת דלי הם זכרים1434
 *נמנה כאן חסד וגבורה וכל השאר בנה"י שת"ת אינו בכלל-  ביאורים ח"א פב ע"א1435
 והסיבה שלא, וע"ש פב ע"ב שהי"ב פשוטות הם פשוטות בערך הכפולות,'כמש"כ בע"ח טנת"א ז
מוזכר ת"ת ויסוד שכל השאר נתגלו כקצוות כלפי הצד השני שעל אף שיש בחי' גבורה בחסד
 אבל בת"ת תמיד היא בדרגתה גם ביחס לאחרי םוגם ביחס,אבל ביחס לגבורה היאכולו חסד
 וכאן מדבר לא על הי"ב פשוטות שבדעת ]עי' בהגר"א בתז"ח יט ע"ד וז"ל אמ"ש קשרא,לעצמה
 ז' כפולות,קדמאה כולל ג"ר בבינה כנ"ל י"ב פשוטות בקשרא תניינא לישן ו' קול יעקב כנ"ל
 כידוע בסוד ההיכלות שבעה,בקשרא תליתאה ששם נוקבא בת שבע שהיכלין דילה כפולין הן
ושבעה מוצקות שבעי' ימים ושבעי' ימים וכן אם נקבה תלד וטמאה שבועים כו'[ אלא על
. וצע"ג* אם זה הי"ב שבנוק' שמוזכר בגר"א בסד"צ סוף לז ע"ב,התגלותם
 עי'' ביאורים ח"א פב ע"ג על אף שהחושים הם רק בפשוטות אבל גילוי החושים רק1436
בכפולות כי כל גילוי החו"ג הוא רק בכפולות שכל הרהור תשמשי שינה רוגז וכו' הם גלוים רק
' ושמחה מהאף וכו, תשמשי נובע מהעניים,בז' שערים בראש
? וצירופים בדברים אחרים אבל קשה שורה הבא, עיקר י"ב אותיות הם בחושים1437
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ì"ðë ìàîùá é"äðå ïéîéá ú"âçå .äøåúä åá ïúéð ïëì ú"úá ïåéñ äøåáâá øééàå ãñçá
.ïåôöì ïéìâø íåøãì ïéòåøã ( )לה ע"אç"é 'éúá ù"îë àôåâî øáì é"äð éë ,íéøòù 'æá ã"ôá
åìàá íéùåçä åìà úåøù÷úäå .ì"ðë ãåñéá ììëðù øæåç øåàá ïñéð ãò éøùúî ïëå
äçéù .åìà íéùåçä çë ïäáù àìà íéùåçä äìà ìù äùòî éìë ïäáù àì íéøáéàä
äðåùå êøãá êìäîä ( )אבות פ"ג מ"זåøîàå åçéù êøã ìò éëìåäå ( )שופטים ה יù"îë ìâøá
ïééåàø ú"ã íäéðéá ïéàå êøãá ïéëìäî åéäù íéðù ( )סוטה מט ע"אåøîàå 'åë ÷éñôîå
 )זהר ח"א וúåîå÷î äáøäá øäåæáå 'åë äðäå øáãå êåìä íéëìåä äîä éäéå øîàðù óøùéì
.àúééøåàá àçøåà àøäðàì êéøö (1438ע"א
éðåøñé úåìéì óà øîàðù 1439úåöòåé úåéìë ( )ברכות סא ע"אù"îë ,àéìåëá øåäøä
.øåäøä ïîæ àåäù ,éúåéìë
( )דברים יא זù"îë ãéá äùòîäå äùòîä ìò àìà ìôåð åðéà äéàøä éë ,ãéá äéàø
ìëå ,äáøä äæá àöåéëå äùòîä ìë úà éúéàø (' )קהלת ח יזåëå 'ä äùòî ìë úà 1440äàø
øéúé øéîè àáà ïëå ,æåðâä øåà ,æéðâå øéîè ïéîé éë íééðçåø íéùåç íäù ïéîéá ïä åìà
.(#) øäæá ù"îë àîéàî æéðâå
.ì"ðë ìàîùá {ã"ò çé} íééîùâ øúåé íäù íéùåç ,ìàîù ìâøá êåìä
äîëçì áéù÷äì ( )משלי ב בù"îë äòéîù é"ò äîëçä éë ,ìàîù àéìåëá äòéîù
'åë áéù÷äì ù"æå ,( )ברכות סא ע"אïéáî áìäå úåöòåé úåéìëäù ,äðåáúì êáì äèú êðæà
äáøäá àöåéëå 'åë úòîåù ïæà ,(' )משלי כג יטåë íëçå éðá òîù ,(' )משלי ב בåë äèú ë"çàå
.ìàîùá àåä ïëì øåäøä ë"àùî ìå÷á ñôúðù úåéîùâ øúåé äòéîù ,úåîå÷î
.ì"ðë ,ìàîù ãéá äùòî
,íåøãì ïåôö ïéá äðåúð àäúù éúèî ìò ( )ברכות ה ע"בù"îë ,äøîá ùéîùú
íåç éë ,íéòø íäéðù úååö÷ä åìàì äéèð éë ,äáøä íåçá àìå äáøä úåøéø÷á àì ì"øå
ïëì ,ñòë áåø äîç áåøá (1441 )קהלת א יחïëìå ,ùôè ãéìåé äáøä øå÷å ïñòë ãéìåé äáøä
éöçá âååæä ïîæ ïëìå âæåîî úòá àìà .äîç äôéèî àáù ç÷ô àåä øæîî ìë 1442åøîà
ïéá ( )פ"ג מ"הìéòì ù"îë äéåø àåäù éøùúá ùéîùúä ïëìå .òåãéë òöåîî àåäù äìéìä
ïëå ,( )פ"ב מ"אíéúðéá òéøëî 'åë úåëæ óë (éøùú ìù åìæî ì"ø) íéðæàîá ïëå øå÷ì íåç
äàéø ,òöåîî äøîå ,íç ãáëå ,ø÷ äàéøä àéäù äðáì 1443äøî ,íãàá úåçéì òáøà
.ùéîùú åá ïëì ,òåãéë íéðååâä ïéá òöåîî ä÷åøé äøîå ,íåãà ãáëå ,ïáì äàøî
úùøô î"òøá ù"îë äðåéìòä äáëøîá ïä íéøáéàä åìà ìë éë òåãé ,ïé÷ãá çéø
íéáìçä ïéìëåàä ïä ïé÷ãäå ,äáëøîä ãâðë åéøáéà ìë íãàä ãåñá (1444 רלד-  )רכזñçðô
,ïé÷ãä ìòùå ñøëä â"òù áìç äøåúä äøñà ïëì ,ïé÷ãä ììëá ë"â ñøëå ,çáæîä â"ò
( )ויקרא א יגøîàðù (#) íéçáæá ù"îë çéø íùì àåä çáæîä â"ò íéáìçä úøè÷äå
.çéø äùà 'åë øéè÷äå
úåëøá óåñ) ì"æøùîë ,ìåçèá ÷åçù ,ïá÷øå÷á äèéòì ,ãáëá æâåø ,äáé÷á äðéù
.÷çåù ìåçè ïçåè ïá÷øå÷ ñòåë ãáë (øåòéð óà) äðéùé äáé÷ (á"ò àñ
##* 1438
. והרהור בינה וצ"ע, הרי עצה צריך ליהות דעת1439
 נדצ"ל הרֹאֹ ת1440
? 1441
. עכ"ל, רובן של ממזרין פקחין, מסכת סופרים ס"פ טו )לש"ו( וז"ל1442
? 1443
##* 1444
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êðáì úãâäå ,î"öé øåôéñ ïñéðá äçéù ,íéùãçä åìàá íéùåçä úåøù÷úä ïëå
.(' )הגדה של פסחåë øôñì äáøîä ìëå ,()שמות יג ח
åìæî ïëì ì"ðë äøåáâá àåäù éôìå ,( )במדבר יא דäåàú ååàúä åáù øééàá øåäøä
òåãéë 1445äöøôä íå÷î àåäù åáù ùåçá å÷ì ïëì ,(&  )יחזקאלìàîùäî øåùä éðôå ,øåù
.åá ãåîòì åìëé àìå
.(' )שמות כ טוåë íéàåø íòä ìëå ïåéñá äééàø
,( )יז ע"בã"ôá ù"îë çöð ( )בראשית לב כהá÷òé êøé óë ò÷úå åá æåîúá êåìéä
êì ( )ח"ב קיד ע"בî"øá ù"îë ,úåìâá ( )שמות לב זãø êì åáå ,é"àì íéìâøîä åá åëìäù
.éòéáø óìàá àåäù úåìâá ãø
(' )במדבר ד טוåë åòîù øùà øåãä ìë åúî åáå íéìâøîä ìà åòîùù áàá äòéîù
(' )עובדיה א אåë åðòîù äòåîù åáå úåøòî øåôçì äðù ìëá ìå÷ úá ïéòîåù åéäù
ïðáøã éëøá éðä (à"ò 'å úåëøá) ù"îë å÷ì íéùãç 'á åìàáå ,áàá ÷"îäá ïáøåçá
.èìåù à"èñã íéùãçä 'á ïî ïäå ( )זהר משפטים קיא ע"בòåãéë ä"åð åäééðéî éäìùã
'åë äùòî úåçåìäå ,éúáúëå úåçåì éðù êì ìñô ( )שמות לד אåá ìåìàá äùòî
.(&)
íéîùâä úåîéá øå÷ ë"çàå äîçä úåîéá äìçú íåçù ì"ðë äéåø éøùúá ùéîùú
.íéðæàî åá ïëì íäéðéá òéøëî éøùúå 'åëå äìòîì ùà ( )מ"בå"ôá ù"îë
.'åëå 'ä çøéå ( )בראשית ח כאåá ïååùçá çéø
íùù íéàðåîùç éîéá ïëå ,ïëùîä úëåðç {à"ò èé} äúéä åáù åéìñëá äðéù
.ì"ðë ( )מלכים ב' יא בúåèîä øãç äðéùä
'âî äù÷ä àåäå ( )יחזקאל כד בíéìùåøé ìò ìáá êìî êîñ åáù úáèá æâåø
.1446íéù÷ä íéùãç
.úåðìéàì ä"ø åáù éùáã íò éøòé éúìëà ( )שיה"ש ה אåá èáùá äèéòì
,éùùä óìàá äìåàâä ïëå 'åë íéãåäéì äçîùå äúùî (1447 )אסתר ח יזøãàá ÷åçù
.'åë íé÷éãöì ìåçî úåùòì ä"á÷ä ãéúò ( )תענית לא ע"אåáù
ù"îà 'â .íìåëá øàåúî íùäù úåøéôñáå äáëøîá ïä íéøáéàäå íéùåçä ìëå
àáéå ,íéäìà çåøáå (1448 )ישעיה סא אäàøîá éìò 'ä çåø ,ùà êéäìà 'ä éë ()דברים ד כד
'åë áì íëç (1449 )שמות לא וúåìåôë 'æ .( )ישעיה ל כחóèåù ìçðë åçåøå ( )הושע ו גåðì íùâë
,(òøæ) íëéäìà 'äì íúà íéðá ( )דברים יד א,(øùåò) øö÷ú 'ä ãéä ( )במדבר יא כג,(äîëç)
 )ישעיה כו,(äìùîî) ìëá ìùåî äúàå ( )דבה"י א' כט יב,(íééç) íééç í"éäìà ()דברים ה כג
.(ïç) éúãîç åìöá 'åë çåôúë ( )שיה"ש ב ג,(íåìù) úåôùú íåìù 'ä (יב
øùà ,(äéàø) (&) 'ä àøéå ,(øåäøä) (&) 'ä áùç ,(äçéù) 'ä øáãéå úåèåùô á"é
,(äùòî) (&) 'åë 'ä äùòî ìë úà ,(äòéîù) (&) 'ä òîùéå ,(êåìéä) (&) íéäìà åëìä
øçéå ,(äðéù) (&) 'ä ïùéú äîì äøåò ,(çéø) (&) 'ä çøéå ,(ùéîùú) (&) íëá éúìòá éëðàå
ìë ïëå .(÷åçù) (&) ÷çùé íéîùá áùåé ,(äèéòì) (&) àåä äìëåà ùà ,(æâåø) (&) 'ä óà
.úåìåòô éôì úåãî ïä ìëäå íéøáéàä
. הבשר עודנו בין שניהם טרם יכרת ואף ה' חרה בעם ויך ה' בעם מכה רבה מאד, שם לג1445
.וכאן התאוה שבאכילה ולא מש"כ למעלה
.##* וצ"ע מה"ת שטבת ההכי קשה, וע' זהר ח"ב יב ע"א, טבת אב ותמוז1446
. שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב, ז"ל1447
. לשון הפסוק רוח אדנ"י יהו"ה עלי יען משח1448
? נכון1449
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íéùåçá úåøù÷úî ïìåëå ,äîçä êåìä éôë òåãé úåìæîá íéùãçä úåøù÷úäå
.ì"ðë ä"éåä éôåøéö á"é é"ò ïìåëå ,úåìæîá íéùãçå ,ì"ðë íéùãçá íéùåçå ,1450íéøáéàä
àåä çåîä .ù"îà 'â ìù ø÷éò ïäù éôì ñøëäå äàéøäå çåîä ïàë áéùç à÷ àìå
á"ëä ìò êìî àåäù áì áéùç à÷ àìå .ïèáä àåä ñøëä ,äéåâä äàéøäå ,ùàøä {á"ò èé}
äîàå ãáëä øöçå èùåå äð÷ íéøáéà ãåò ùéå .íù øàáúéå å"ôá ù"îë íéùåçå íéøáéà
èùåå ,äàéøá ììëð äð÷ .åìàá ïéììëð ïìåë ìáà íéøáéàä øàùå éòøä úéáå íéöéáå
é"ò êùîð ïëìå .1451òøæä êùî íùîù ,úåéìëá íéöéáå äîàå ,ãáëá ãáëä øöç ,ïé÷ãá
åéãé ,â"åçá ïé÷øô 'å ,úååö÷ 'åá ïä á"éä åìàå .íìåë ïëå ,ì"ðë øåäøää íù éë ,øåäøää
(( )יז ע"בøäæ éðå÷úá ù"îë ùù éøúá 'éô) ( )שיה"ש ה ידùéùøúá íéàìåîî áäæ éìéìâ
ïëì .ãåñéá ïéììëðå ,( )שיה"ש ה טוùù éãåîò åé÷åù ,ä"åðá ïé÷øô 'å .ú"úá ïéììëðå ,òåãéë
íéðåôö ,'áì ë"â ïé÷ìçðå ,íéìâø 'á íéãé 'á úåìæîä ïëå ,äðùä úåôå÷ú 'ãì ïé÷ìçð
øåàá 'àå øùé øåàá 'à ,ì"ðä ï"éåå éðù (#) ì"ùîë íéîùâä úåîéå äîçä úåîé ,íéîåøãå
ïéà ïëå ,1452àðéãã àîåéë àøèéîã àîåé äù÷ (à"ò äô î"á ,á"ò ç úéðòú) ù"æå .øæåç
.ïñéð ãò éøùúî êìäî ùîùäù íåøãá áåùé

øúë åì øù÷å äéàøá 'ç úåà êéìîä (äéðùäî 'à àáá) (ç"î ä"ô)
äá÷ðå øëæ ùôðá ïéîé ãéå äðùá æåîúå íìåòá ïèøñ íäá øöå äæá äæ ïôøöå
øöå äæá äæ ïôøöå øúë åì øù÷å äòéîùá 'è úåà êéìîä (äéðùä ïî 'á àáá)
ïî 'â àáá) .äá÷ðå øëæ ùôðá úéìàîù àéìåëå äðùá áàå íìåòá äéøà íäá
äìåúá íäá øöå äæá äæ ïôøöå øúë åì øù÷å äùòîá 'é úåà êéìîä (äéðùä
.äá÷ðå øëæ ùôðá ìàîù ãéå äðùá ìåìàå íìåòá
åì øù÷å ùéîùúá 'ì úåà êéìîä (úéùéìùä ïî 'à àáá) (è"î ä"ô)
øëæ ùôðá äøîå äðùá éøùúå íìåòá íéðæàî íäá øöå äæá äæ ïôøöå øúë
äæ ïôøöå øúë åì øù÷å çéøá 'ð úåà êéìîä (úéùéìùä ïî 'á àáá) :äá÷ðå
ïî 'â àáá) .äá÷ðå øëæ ùôðá ïé÷ãå äðùá ïåùçå íìåòá áø÷ò íäá øöå äæá
úù÷ íäá øöå äæá äæ ïôøöå øúë åì øù÷å äðéùá 'ñ úåà êéìîä úéùéìùä
äá÷ðå øëæ ùôðá äá÷å äðùá åìñëå íìåòá
øúë åì øù÷å æâåøá 'ò úåà êéìîä (úéòéáøä ïî 'à àáá) (é"î ä"ô)
.äá÷ðå øëæ ùôðá ãáëå äðùá úáèå íìåòá éãâ íäá øöå äæá äæ ïôøöå
äæá äæ ïôøöå øúë åì øù÷å äèéòìá 'ö úåà êéìîä (úéòéáøä ïî 'á àáá)
ïî 'â àáá) .äá÷ðå øëæ ùôðá ïá÷øå÷å äðùá èáùå íìåòá éìã íäá øöå
íéâã íäá øöå äæá äæ ïôøöå øúë åì øù÷å ÷åçùá '÷ úåà êéìîä (úéòéáøä
ïéîë ïøãéñ ,äáéøò ïéîë ïàùò äá÷ðå øëæ ùôðá ìåçèå äðùá øãàå íìåòá
äîçìî ïéîë ïëøò ,äîåç
##* נדצ"ל באיברים1450
 תרין כוליין האופים ומבשלין הזרע דנחית מן מוחא, עי' רע"מ פנחס רל"ה ע"א וז"ל1451
. עכ"ל,ומבשלין מיא דמקבלין מכנפי ריאה
. עי' בהגר"א בסד"צ כ ע"א, אם כן הם אור חוזר ודין1452
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àñëù ÷ø (ã"î á"ëô íéìë) äáéøòá åòá÷ù àñë åîë ì"ø - äáéøò ïéîë ïàùò
.íìåòáù úåìæî á"é ìò éà÷å ,äæ ìöà äæ ïøãñù ì"øå ,íéìâø àìá äáéøòå íéìâø íò àåä
.äðùá íéùãç á"é ìò éà÷ - äîåç ïéîë ïøãñ
íìåòá éìú 'ã äðùî å"ôá ù"îë ùôðá íéâéäðî á"é ìò éà÷ - äîçìî ïéîë ïëøò
øàáúé íùå 'åë áì 'åë ìâìâ 'åë
{â"ò èé}

å ÷øô
íäå úåáà äùìù íäî åàöéå ,ù"îà úåîà ùìù íä åìà (à"î å"ô)
äòáùå1453 íäéúåãìåúå úåáà äùìù .úåãìåú úåáàîå ,ùà íéî øéåà
íéðîàð íéãò øáãì äéàø ,ïåñëìà éìåáâ øùò íéðùå íäéúåàáöå íéáëåë
.áìå ìâìâå éìúá ïã÷ô äùìùå äòáùå ,÷ç øùò íéðùå ,ùôð äðù íìåòá

ììåë äðéáå ,1454á"çëá ù"îà 'â ,úåøéôñä ìë ììë ïäå - 'åë ùìù íä åìà
ãâðë àåäå ,'æ úéøáä 'èò íò ÷"å à"æá úåìåôë 'æå .ùàøä ãåñá àåäå ,òåãéë 1455íúåà
,äìéã íéèáù á"é ,1456ø÷á á"é ìò úãîåò úåëìîá úåèåùô á"é .ú"ú áìä íùù äéåâä
 )שיה"ש,ïèá úàø÷ðù ïèáä ãâðë àåäå ,ì"ðë 'â íéîòô 'ã çåø ìëá 'â ,íéìùåøé éøòù á"é
.1457äðéðá íùå 'åë íéèç úîéøò êðèá (ז ג
úåøéôñ øùò ,òåãéë úåáéúð á"ì çåîá éë ,ñ"òå úåéúåà á"ëä ìë åá ùé 'à ìëáå
ùà ,àøéåàã àîåø÷á øéåà ,çåîá íéî ù"îà 'â úåéúåà á"ëå ,1458òåãéë ùàøä ììåë
ïéîéð á"éá úåèåùô á"é ,1460ì"ðë íéøòù 'æá úåìåôë 'æ ,1459àñëä ìò úáùåéä ùôðá
ïåðéàã ïéîéðá ïåäðî ( )לב ע"בç"éúá ù"îë íéáëåëä ìë ïä úåøòùä ìëå ,úåìæî á"é ïäù
 )כïî÷ì ù"îë éìúä ïéîéð á"é ìë ììåëä àîéð ãåòå ,àðáùåç ì"ìã àééìæîå àéáëåëë
ù"îë òé÷ø àåä ùàøäå ,òé÷øá äîçä äùåòù ïéçøà á"é ùàøá ïéçøà á"é ïëå ,(1461ע"ב
.1462á"îá
ììåëå ,1464úéùàøá äùòîã íéäìà á"ì ïéðîë 1463úåáéúð á"ì åá ùé áìá ïëå
äàéø íéî ,(÷ )ת"ז נה ע"אéìã øåð àáéì ùà ù"îà 'â ,úåéúåà á"ë åá ùéå ,1465ñ"òä ìë
á"éå ,[ú"ú áìä íùù] àôåâå íéãé é÷øô 'å úåìåôë 'æå ,çåø äàéø éôðëá áéùðã çåø

 ומש"ל רפ"ו וז' כוכבים וצבאותיהן הוא ט"ס וכצ"ל וששה רוחות, עי' לעיל יד ע"ד וז"ל1453
.1480  ועי' הערה. נושאיהן הוא היכל הקודש. וכן לקמן כ ע"א, עכ"ל,'ונושאיהן ושנים עשר וכו
. עי' פת"ש עקודים א' שהם ג' ספרים לעיל פ"א מ"א1454
&  ולכן נקראת אהי"ה עי' תיקו"ז. כלומר את כל הג"ר1455
 עי' לעיל1456
. מתחת לחזה דז"א1457
. עי' & כל רישא יש בה י' ספירות1458
 עי' פ"ג מ"ו ועוד צ"ע1459
. אזנים עינים חוטם פה1460
* 1461
* 1462
. ע' לעיל ג ע"ב ד"ה ול"ב1463
 עי' ביאורים ח"א סט ע"ד דהיינו שנתגלו בו כל הל"ב נתיבות,כללים ח"א פ ע"ב תחתון
.82  ע' לעיל הערה1464
? עשרה מאמרות1465
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ãåñéä úîâåã àåäù ( )רע"מ נשא קכא ע"בøäæá ù"îë àãøåå íò äàéø éôðë 'å úåèåùô
.1469äéååâá åäæ äð÷ã ïéà÷æéò 'å .1468ì"ãå ,1467ñéëá æéðâ ïëì 1466àøéòæ
ïäå ,ñ"ò 'à ìëáù ,úåëìîå ú"ú äðéá ïä ïèá äéåâ ùàøù ,ñ"ò ììåë ë"â ïèááå
ïëì íéî åá 1471ïá÷øå÷å ,éòáèä ùà åá ãáë ù"îà 'âå .1470é"ðãà ä"éåä ä"éäà úåîù 'â
ìù ïé÷øô 'å úåìåôë 'æå .òåãéë ïèáá úåçåø åãìéúé åá çåø 1472ññîäå ,ìùáî àåä
á"é ìò õøàä ( )חגיגה יב ע"בù"æå .(&) ì"ðë íéâéäðî á"é úåèåùô á"éå .úéøáå íéìâøä
ìòå ,ùôðá ïèáå íìåòá õøà ('' )משנה חâ ÷øôá ù"îë ïèáä àåä õøàä ,úãîåò íéãåîò
ãåîò ìò à"éå ,úéøá íò íéìâøä é÷øô 'å ïä ,( )שםíéãåîò 'æ ìò à"éå .úãîåò íéâéäðî á"é
úùà ,úéøáä úøèò ,úéøáä ìò úãîåò àéäå ,úåëìî àåä ïèáù ,úéøá ,åîù ÷éãöå ãçà
ìëá áéùçã àìà ,åøéáçá ììåë1473 ãçà ìë àöîð .òåãéë ( )משלי יב דäìòá úøèò ìéç
.íìåëá ïëå ùà ùàøá ,åìù åø÷éò 'à
1474
äãå÷ðå íéçèù äùùå ,ù"îà 'â , íé÷çøî 'â íùâá éë øáã ìëá ïä á"ëä åìàå
'æå 'â ,(1475 )יח ע"ב הן הןì"ðë á"ë úåøåðéöáå .ì"ðë ïåñëìà éìåáâ á"éå ,úåìåôë 'æ úéîéðôä
òñéå òåãéë ù"îà 'â {ã"ò èé} àåä á"ò íù úåîùáå ,úåøéôñáå ùôð äðù íìåòáå .á"éå
ú"æá úåîù 'æ ,(&) òåãéë úåìåôë 'æá àåä á"î ìù íùå ,( )טז ע"גç"æúá ù"îë èéå àáéå
ïàëå úåéúåà 'âî íù ìë àåä á"ò íùá éë ,[úåìåôë] åàø÷ð ïëìù ,÷"åî ìåìë ãçà ìëå
åã ã"å øúë 'é ø"â ïäå ,ù"îà 'â ,ã"åé åàåìéîá ä"éåä íùáå ,1476á"é ìù íùå .'åî íù ìë
å"àåä êåúáù 'à íòå ÷"å àåä à"ä .'åë1477 úåîà ïäù íéîéìù úåéúåà ïäáå á"åç ïéôåöøô
úîìùî 'àå ,(#) ì"ùîë ÷"å ô"á íäù ï"éää 'á íùáå ,(#) ç"æúá ù"îë úåìåôë 'æ àåä
ìáà åàåìî íò àåä éë úåèåùô åìà '÷ðå úåèåùô á"é ïä å"å .úåìåôë ïä ïëì ïäéðùì
ïëå .á"ì àåä íùä ìù úåéúåà 'é íòå äìåôë 'ä ïëà .ãçà 'å ÷ø íùá ïéà äèåùôá
á"ëá ïëå ,ì"ðë á"ì ñ"ò åàåìéîá íéîéðôäå ,1478á"ë äèåùô ä"éåä úåéðåöéçä úåøéôñá
ïéàù åîë .çåøä ïéãå÷ð øùò úåãå÷ðå ,óåâá úøàùðä àéäå àôåâã àôåúéùá ùôð úåéúåà
úåéîéðô åá ùé íùâ ìëá ïëå .úåãå÷ð íò úåéúåàì ïë ,çåø àìá ùôðå óåâì äòåðú
 )נחמיה טù"îë íìåëá èùôúîä íùä ãåñá ,åùôð àåäå ñ"òî ìåìëå åøãâá åúåà íéé÷îä
.íìåë úà äéçî äúàå (ו
. ע' ב"ע נ ע"א שזה יסוד כאשר הוא לא בשעת זיווג והוה כאבר מת1466
' ?עי' שו"ע יו"ד סי' לה סעיף ד1467
 ודי למבין1468
 ע' תיקו"ז קסו ע"א& )קסג ע"א( ואית שינה לטב ואית שינה לביש לטב כגון חלום דאיהי1469
סלם )נ"א כגון חלום( דחזא יעקב וביה דביק קנה ושית עיזקין דקנה איהו שית דרגין דנבואה
וסלקין לשתין נשמי דהוה נאים בהון דוד
 בכל הזוהר וספרי קבלה כולל כל האצילות, עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ב ד"ה ויאמר וז"ל1470
. וכן בא"ר לא הזכירם, שאו"א נכללין במזלא, ג' פרצופים א"א זו"נ,בג' שמות אקי"ק הוי"ה אדנ"י
 יקו"ק עמודא, אקי"ק כתר עלאה, אשכחנא תקונא כגוונא דא,עי' תיקו"ז קמב ע"ב וז"ל
. עכ"ל, אדנ"י שכינתא תתאה,דאמצעיתא
 מה זה1471
 מה זה1472
. נדצ"ל כלול1473
. עומק רוחב גובה, מימדים1474
. ע' הערה ז1475
' עי1476
. נראה למחוק1477
. עי' לעיל ג ע"ב יה"ו עם קוץ1478
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äðù íìåòá àåä ïë - úåãìåú úåáàîå ùà íéî øéåà úåáà äùìù íäî åàöéå
íéèøôä ùà íéî øéåà ë"çàå ,çåøá 1479ïéììåëù øáã ìë ãåñé ù"îà íãå÷ íìåòáå ,ùôð
íéúðéá òéøëî øéåàå õøàå íéîù úåãìåú êë øçàå ,úåáà ïäå (&) 'åë çåøî çåø íäù
'â ,ùôðá ïëå ,äðùá ïëå .'åëå úåáàîå 'åëå íäå 'åëå íäî åàöéå ,'á äðùî â"ôá ù"îë
íéøáã 'á åãìåð øáã ìëî éë ,äéåâå ïèáå ùàøå íãàáù ,ùà íéî øéåàå ,íéùøùä ù"îà
ïäá íúçå 'åëå çåøá 'à úåà êéìîä â"ôá ù"æå .'åë ùàøå 'åëå øéåà ù"îàî ,éîùâå éðçåø
ù"æå .íìåëá ïëå ùôðá ïéîé ïéòå äîëçá 'á ïëå .ùôðá äéåâå äðùá äéåøå íìåòá øéåà
ïëå ,úåãìåúå úåáà ë"â íäù 1480íäéúåàáöå íéáëåë äòáùå ïäéúåãìåúå úåáà äùìù
.(&) ì"ðë 'åë ïéîé ìâøá äçéù ïåñëìà éìåáâá ïëå ,ì"ðë ùôðá
.á"éå 'æå 'âì ÷ìçð ìëäù - øáãì äéàøå
.'åë äùìù åà íéãò íéðù ô"ò ( )דברים יז וù"îë - ùôð äðù íìåòá íéðîàð íéãò
( )קהלת ד טøîàð ïëå ,íéðîàð íéãò íéàø÷ð íäå ,øúåé íéé÷úî 'â é"òù èùôä éôìù
àúìúá ÷æçúàã åøîà øáã ìëáå ,'åë ùìåùîä èåçäå (' )שם יבåë ãçàî íéðùä íéáåè
ïéðîå 'åë íùëå 'åë øëù ïúéì 'åë íéðùá úåãòä íéé÷úî íà (1481 )מכות ה ע"בù"æå ,éðîæ
íéãò ïàë ù"æå ,ì"ðë íäá øúåé úåãòä íéé÷úîù 'â à÷ååã àðéîà äåäã ,äàî åìéôàù
.ùôð äðù íìåòá íéãò {à"ò ë} 'âá íéðîàð
éðîéæ àúìú ãçà øáã ÷æçúé íà óà éë ì"ø - äùìùå äòáùå ÷åç øùò íéðùå
'â 'åëå íéðùå ù"æå .1482÷æçúé éàãåá æà íéøáã 'â ÷æçúé íà ìáà ,øàùá ÷æçúé àì î"î
äæ íìåëù ,íéèøôä íéøáéà ïëå ñ"ò åîë ,øàùäù äéàø àåä íéðååëî íìåëù ,íéøáã
øàùá ïëå ,( )ת"ז קטז ע"בïè÷ íìåò 1483àø÷ð ïëìù ,òåãéë ùôð äðù íìåòá äæ ãâðë
úåãåñéá óàå ,úåîìåòå úåìëéä ìëáå íéëàìîáå úåøéôñá åîë íä íìåë íéøáã
.çëá åá íãàä ìë òøæä úôéè åîë çëá ïäáù àìà ,î"çöãáå íéèåùôä
.ì"öë íäéàùåðå úåçåø äùùå ïäéúåãìåúå 'åë íä åìà - åéèå÷éìá ãåò]
'æå ù"îà ùôð äðù íìåò áçåøá ïéá êøåàá ïéá 'â 'âá ìëäù - 'åë øáãì äéàø
'åë ù"îà úåîà ùìù (1484 )פ"א מי"גì"ùîë 'â 'âá ë"â íé÷ìåçî íîöò ïäå íìåëá á"éå
úøáãîå ú÷øåù äôä ùàøäá ,ùôð äðù íìåòá àåä ïëå ì"ðë - 1485úîîåã í"î
òéøëî çåø àöåé øäðå ,÷éñô àìã àì÷ äá äéåâäå ,ììë çåø äá ïéà úîîåã ïèáäå ,ìå÷á
íéîùäå ,( )תהלים קטו יזäîåã éãøåé ,1487(&) 'åë äéîåã õøàä íìåòá ïëå .1486íéúðéá
. נדצ"ל שכלולים1479
.1453  עי' לעיל הערה1480
. וצ"ע מקורו, הרב טען שזה לשון אחר מהמשנה במכות1481
?&  כלומר זה שייך לחזקות של קמיע בשבת1482
 האדם1483
* 1484
( הוא ליקוט על מ"ש במשנה ב' להלן )גליון1485
? ?ש' הוא אש מ' הוא חכמה וא' הוא מכריע וזה כך1486
( ספר תהילים פרק כב פסוק ג4) 1487
:אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא *דמיה* לי
( ספר תהילים פרק לט פסוק ג5)
:נאלמתי *דומיה* החשיתי מטוב וכאבי נעכר
( ספר תהילים פרק סב פסוק ב6)
:אך אל אלהים *דומיה* נפשי ממנו ישועתי
( ספר תהילים פרק סה פסוק ב7)
:לך *דמיה* תהלה אלהים בציון ולך ישלם נדר
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ïéîéèà àîìò éðáã àìîìà ( )קצו ע"אìä÷éå 'ôá ù"îëå ,ãéîú (&) ìà ãåáë íéøôñî
åøîà ïëå ,'åë àùîùã àìâìâã àúåîéòð ì÷î í÷éîì ïéìëé àì ïéðééò ïéîéúñå àáéì
.éãéîú åðéà ë"âå òîùð åðéà 1488äàîéðô àì÷ 'åë òéøëî çåø æ"äòá øéåàáå .(&) àøîâá
ìë ãéáå ( )איוב לז זäéãåãâ úçð íéîùâä úåîéáå ,íéùâøîå íéëìäî íìåë íåç äðùáå
ä"ëå 'åë ùé òéøëî äéåø çåøáå ,(íéîùâä éðôî úàöì éìáî 'éô) ( )איוב לז זíåúçé íãà
[íìåëá
àöåé ìëäù úåøåäì ïìåë úà ïéâéäðî ïäù - áìå ìâìâå éìúá ïã÷ôå äùìùå
'àù øáã ìëá àåä ïëå ,'åë 'â ,'â éáâ ìò 'à 'ä äðùîá ïî÷ì øîà ïëå ,ãçà ùøåùî
.'åë 'âå ,'â éáâ ìò àåäå íììåë
íéôåìéçä ìë é"òå ,åàáé é"òå ,úåìæîä ìë åàöé é"òù ,úåìæîá ïéðúä àåä éìú
åòãé àìù éôìå .íìåë ììåë àåäå ,øåçàì íëåìéäå íéáëåëä úãéîòå øåçéàáå úåøéäîá
åøæâå ,1489ã"ùå ì"ðä ìëå ,íéáëåëä øåçéàå úåøéäîá åùáúùð íéðëåúäå íéôåñåìéôä åá
åùéçëäå íéøæ íéøáãå ,æëøî àöåéìå äô÷ä ìâìâì åëøöðå íéòåá÷ úåìæîå øæåç ìâìâäù
íìòð àåäå ìëä õøåúé úåìæîá ïéðúä é"ò ìáà ,1490òé÷ø éðåìçá (&) ì"æ åðéúåáø éøáã
åàöé é"òå íëåúá íìòð àåäå íéøáéàä ìë ïéâäðúî {á"ò ë} 1491åãé ìò áì ïëå .áì åîë
( )תהלים קיט נטù"îë áìä é"ò ìëä ì"ðä ìëå íøåçéàå íéøáéàä úåøéäî ïëå ,åàáé é"òå
äòø êøã äæéà 'åë äøùé êøã äæéà (&) åøîàå ,'åë éúùç 'åë éìâø äáéùàå éëøã éúáùç
á"é êåúá ï"éåå 'á ,úåìæî á"é êåúá ,å"àåä êåúáù 'à ïäå .'åë éðà äàåø 'åë ÷çøúéù
.àáéì äðéá 'à ãåñé 'å ú"ú 'å (#1492) íéðå÷éúá ù"îë ,ïéâéäðî
äîçä ó÷éä é"òå .äðùä úéùòð é"òù ,äîçä ó÷éä ÷ø ,íéáëåëä ìâìâ åðéà ìâìâå
éðå÷ú â"é íä íãâðëå ,ì"ðä 'à ë"â àåäå äîçä íò íéìùäì íéùãç â"é íéîòôì ïéùåò
äøåúäù úåãî â"éå ,ø"äãî â"éå ,ïéçøåà â"éå ,1493ïéîéð â"éå ,éøòùã éöå÷ â"éå ,àð÷éã
äòáù é"ò ïéãçééúî ïëå ,â"é 'éâá àåäù ã"çà íìåë ïéùòð â"éä é"òå ,ïäá úùøãð

 עי' לעיל יא ע"א, אלא צ"ל שהתגלותו למטה, הרי הקלא פנימאה היא לא פסיק תדיר1488
 וכד אתפשט' מטאת, ועי' עי' תז"ח )יט ע"ג( וז"ל, ורוח הוא קול גדול דלא פסק קלא פנימאה,ז"ל
' כלומר נשימה ע, עכ"ל,לחד מאלין ואשתני ואתעביד רוח דלא שכיך לעלמין ונביעו תדיר
 וצ"ע אם הנשימה היא באמת, וע"ש בתז"ח שזה חיך וגרון,בהגר"א בסד"צ יג ע"ד ד"ה וענין רצוא
.*שניהם יחד או רק בינה
( וחד אתגליא יתיר )סתימא, חד סתימא עלאה,' לשני בתי ישראל וגו,ועי' זהר ח"א נ ע"ב וז"ל
 והאי קול פנימאה איהו דלא, דכתיב )דברים ה יט( קול גדול ולא יסף,עלאה )דא( קול גדול
. עכ"ל,אשתמע ולא אתגליא
1489

 חכמי ישראל אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה, עי' פסחים צד ע"ב ז"ל1490
למעלה מן הרקיע וחכמי אומות העולם אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה
' ועי,למטה מן הקרקע אמר רבי ונראין דבריהן מדברינו שביום מעינות צוננין ובלילה רותחין
 יתגלו לך כמה דברים בדברי, ומזה תבין סודות נסתרים,פת"ש בית נתיבות עגו"י פרק ד' ז"ל
 שנראים לכאורה, ומענין יסודות התחתונות שבארץ,חז"ל מה שדברו בענייני הגלגלים ומזלות
 כעין מה שכתוב )פסחים צ"ד ע"ב( שבלילה,תמוהים מאוד וסותרים הדברים שנתבררו להיפוך
 הפותח בכל יום דלתות, וכן תיקנו אנשי כנה"ג בברכות ק"ש,החמה מהלכת למעלה מן הרקיע
 אלא, כי באמת הם לא דברו מענין חיצוניות הגלגלים ומזלות,'שערי מזרת ובוקע חלוני רקיע כו
מבחי' הפנימיות שלהם שהוא סוד בחי' יושר שזהו השייך לישראל וצריך לעבודה
עי' אדיר במרום עמוד רלה
? אולי ידה1491
. עי' תז"ח יג ע"ג1492
?' עי' שעה"כ ציצית ב, הבדל בין נימין לקוצי1493
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àáéìå àîåô éë äôä íéøòù 'æáå áìä íùù äéåâä ù"îà 'âá òéøëî àåä íìåëáå ,äùìùå
.'åë áìá ãçàå äôá ãçà øáãîä ìë (&) ïëìå åäðéð àãç

äèîì íéîå äìòîì ùà ,ùà íéî øéåà ù"îà úåîà ùìù (á"î å"ô)
'î íéîä úà àùåð ùàä1494 øáãì ïîéñå .íéúðéá òéøëî ÷ç çåø øéåàå
íéúðéá òéøëî ÷ç çåø øéåà 'à ú÷øåù 'ù úîîåã
ä"ø ïñéð íåçä äðùáå ,äìòîì íéîù íìåòá .íìåëá - äìòîì ùà 'åëå úåîà 'â
.ì"ðë íìåëá ïë àåä 'åë øéåàå äèîì íéî ïëå ,ùàøä ùôðáå ,ì"ðë íéùãçì
äæä øáãä úà òãéì äöøú íà ì"ø - ì"öë ùàä úà àùåð íéîä øáãì ïîéñå
éë ,ãçé úåéäì ïéìåëé ïéàå1495 íéî ïéëôåùùëå ,íåìù íäì ïéàù ,åðìù ùàå íéîá äàø
.íéîä øàùðå åùøùì äìåòù éåáë åäæå ,äìòîì ùàäå äèîì íéîä ãøåé ,íéëôä éðù íä
àùîù àùî åäæå ,ùà â"ò íéî à"ùî êåôéäáå .êôéäì äéä ,ùàî äìòîì íéî äéä íàå
àìåèî 'åëå øáã àùî ( )ח"א קצז ע"אøäæá ù"îë ,ìåáñì à"àù ,àùåð ìù êôéä àåä
,ïñòëä úà ìåáñì ìåëé ïîçøù ,ïñòë àåä íçå 'åë ïîçø àåä ø÷ íãàù ïä êëå .ùéáì
éðôî äçãð éî áåìò åðéàùå áåìò (à"ò æë úéðòú ,à"ò èë ä"ø) ù"îë àì êåôéäá ìáà
.ìëä àùåð íéîçøä úéìëúá àåäù ä"á÷ä 1496åøîà ïëìå 'åë éî
í"îäå ,äôä úøéâñá ä÷éúùä úåéúåà ïä ó"îåá éë - ú÷øåù ï"éù úîîåã í"î
úçéúôá àåä ò"äçàå .íìëî øúåé ï"éùäå ,ä÷éøùä úåéúåà íä õ"øùñæå .íìåëî øúåé
ë} .úåéúåàä åìà åøçáð ïëìå ,òéøëî åäæå ,ì÷ íìåëî øúåé 'àå ,ä÷éøùá àì ìáà äôä
ú÷øåù ùàäå ,åáø÷áù çåøä çëî àåä íéá ïéùéòøî íéîäù äîå ,íéîîåã íéî ïëå {â"ò
íéìòîå ÷úåù ø"äãîå ,÷òåöå ãéîú ÷øåù ïéãä úãî ïëå .òöåîî çåøå ,ãéîú òðòðúîå
ìëä ìáåñ ïîçøå ,÷òåöå ïñòë íç åòáèù éî ïëå .òéøëî òöåîî àåäù èôùîå ,ïéò
äéåâáå ,øåáãä ùàøáå ,øåáã àìå ìå÷ àì ïèáä ùôðá ïëå .òéøëî àåä éðåðéáå ,÷úåùå
.íìåëá ïëå úåéøáäå íéëøãä ìë íéè÷åù íéîùâä úåîé äðùá ïëå .òéøëî ìå÷ä

,1497äðéãîá êìîë äðùá ìâìâ ,åàñë ìò êìîë íìåòá éìú (â"î å"ô)
.äîçìîá êìîë ùôðá áì

.1498åì íéåçúùîå åéìà íéàáå íéøæåç íìåëå òåá÷ àåäù - 'åëå íìåòá éìú
éúåúò øîåù àåä ïë ,øéòä øåîùì - [äðéãîá] (äîåç ìò) êìîë äðùá ìâìâ
.äðùä úôå÷ú ìë ,1499øéö÷å òøæå óøåçå õé÷ ,äðùä
'åë äîçìîá íéãîåò á"éå ('ä äðùîá) ïî÷ì ù"îë - äîçìîá êìîë ùôðá áì
.åàñë ìò êìî àåäå íéè÷ùå íéåìù íéáùåé äðéãîäå àåäù ,'à :íéðéî 'â íäå .íù ù"îë

 המים נושא את האש ע' גר"א1494
.( על האש אין )נדצ"ל1495
? אני אשא,&  כלומר במדרש מקומו של עולם1496
 גליון-  על חומה1497
. הוא כמו נקודה פנימי של העיגול1498
 שב'תלי' תלויה, ועי' פת"ש א"א כג.עי' בהגר"א בסד"צ ט ע"ב שזה דוגמת מזל תחתון דת"ד
 אם כן. ועל ידי אותו התלי מורידים את השפע לעולם התחתון בסדר הטבעי,כל צבא השמים
.משמע שזה לא שהמזלות חוזרים אליו אלא משפיעים אליו והוא משפיע שפעם למטה וצ"ע
 עי' בראשית )ח כב( עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא1499
 היינו שזה תלוי במידת המלכות כמש"כ כאן.ישבתו
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.åîöò ìò íçìäì êéøöå äîçìîì íááñù ,'â .íëøö ìò çéâùîå äðéãîä øîåù àåäù ,'á
íøîåùì ö"àå íéè÷ùå íéåìù íìåë ,íéîù íäù ,íìåò .1500ù"îà ãâð ùôð äðù íìåò ïäå
äçâùä êéøöå ,íéúòä ìëå óøåçå õé÷ úåðúùä íù ,øéåà ,äðù ,'á .úåðúùä ïéà íùù
ïëå ,íéòâôå úåîçìîä ìëå íééåðéùä ìëå úåëôäúää ìë ,ùôð íù ,õøà ,'â .íúâäðä ìò
àåäù áìì åîë øòöä òéâî ïéà íìåëîå .íééìçå 1501úåøî 'ãä ìëå ñòëäå úååàúä ùôðá
{ã"ò ë} íìåëù óàå ,1502äéåâå ïèáå ùàøá 'âä åìà ìëå .åãòá úåîçìîä ìëå êìîä
íééçîå íéàðåùå íéáäåà 1503'âù ,äîçìîì äîåã äðùå íìåòá óàù ,äæá äæ ïéìåìë
ïéìåìë ïëå .äèîì íúòôùä òáè éôë ÷ø ïðéà ,úåãåñé 'ãî íä íâù ,ì"ùîë íéúéîîå
åéìàå ,íéøáéàä ìë ìà íééç åàöé åðîî éë ,åàñë ìò êìîë áìä íâ éë ,äæá äæ íìåë
øåîùì êéøö àåä äîçìîá åáåø î"î ,åéìà íéôñàð íìåë äðéùá 1504äìéìáù åàåáé
.åéìò íéúéîîäå íéàðåùä åøáâúé àìù åîöò

),1505òø úîåòì áåè ,(&) íé÷ìà äùò äæ úîåòì äæ úà íâ (ã"î å"ô
òøäå òøä úà ïéçáî áåèä .1507òøî òø ,áåèî áåè .1506áåè úîåòì òø
.íéòøì äøåîù äòøå íéáåèì äøåîù äáåè .1508áåèä úà ïéçáî
 1500שמים אויר ארץ?
1501

) (4רעיא מהימנא ספר במדבר פרשת פנחס דף רכז ע"ב
ובאבוד רשעים רנה דמיכא"ל גבריא"ל נוריא"ל רפא"ל שלטין על ד' סטרין )ס"א יסודין( טבין
דב"נ דאינון מיא ואשא ורוחא ועפרא וכל חד אית ליה ד' אנפין עון משחית אף וחימה תליין
)ד"א שלטין( על מרה לבנה דריאה דעביד סרכא ובמרה סומקא דכבד דאתאדם במאדים ובמרה
ירוקא דאחידא בכבדא דאיהו חרבא דמלאך המות דאתמר בה ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב
פיות .ובמרה שחורה לילית שבתי שולטנותא בטחול דאיהו עציבו שאול תחתית עניותא וחשוכא
בכיה והפסדא ורעבון מיד דמתעברין אלין קליפין מב"נ שלטא עליה אילנא דחיי בע"ב אנפין
דאינון י' י"ד יד"ו ידו"ו
 1502כלומר מלך על הכסא ראש .נראה יותר שזה הג' בחי' של מלך על כסא
 1503נדצ"ל ששלשתם
] 1504נראה צ"ל "בלילה"[*.##
 1505הקב"ה לא גילה את אור קדושתו אלא רק בערך שראה רצונו להמציא את הרע כנגדו,
ולכן אין גילוי מאצילות ולמעלה ,כגון העקודים והא"ק וכנודע ,שהם נעלמים ,כי הם מהעולמות
דא"ס ,כי אין כנגדם מציאות הרע ח"ו )דע"ה ח"א עז ע"א(
 1506כי ישנם בקליפה ג"כ ד' עולמות אבי"ע ,ולכן יש להרע כח להתרברב ולומר אלהים אני,
אל אני ,מושב אלהים ישבתי ,כמ"ש ביחזקאל )כח ב( .מה שאמר טוב לעומת רע הוא על הכוונה
והרצון ,כי גילה את הטוב רק בערך שהיה בכוונתו ורצונו ית"ש לברוא את הרע כנגדו ,ומה
שאמר רע לעומת טוב הוא על הפעולה והמעשה ,כי ברא את הרע כנגד כל הד' עולמות אבי"ע.
)דע"ה ח,א עז ע"א(
 1507הגם שאנו רואין בההנהגה שיוצא לפעמים מצדיקים דבר רע ומרשעים דבר טוב ,וע"ד
שאמרו בשיר השירים רבה )פסוק א' סי' ו'( את מוצא צדיק מוליד צדיק רשע מוליד רשע צדיק
מוליד רשע רשע מוליד צדיק כו' ע"ש .והרי לנו כי יוצא לפעמים טוב מרע ורע מטוב ,והרי נראה
ח"ו כאלו שניהם שקולים או שהם מתחלפים ח"ו ,ועל זה אמר הספר יצירה ,כי לא כן הוא אלא
לעולם אין יוצא טוב אלא מטוב ורע מרע ,ומה שאנו רואין כי יוצא לפעמים רע מטוב וטוב מרע,
הנה הוא ע"י החטא דעץ הדעת שנתערב רע בטוב וטוב ברע ,וכנודע בסוד יציאת אברהם מתרח,
וכן מלכות בית דוד מרות שהוא אם המלך אמה של מלכות ,כמ"ש )בבא בתרא צא ע"ב( היתה
בתו של עגלון מלך מואב בנו של בלק כמ"ש בסוטה )דף מז ע"א( )ע' סדר הדודות ח"א ב' אלפים
תשפ"ז( .וכ"ז הרי הוא יציאת טוב מרע ,וכן עד"ז רע מטוב ,כמו ישמעאל מאברהם ,ועשו מיצחק,
ואמרו )שבת קמו ע"א( עד ג' דורות לא פסקה זוהמא מאבותינו ,שהוא מהחטא דעץ הדעת,
ויצאו ישמעאל ועשו מתערובות הזוהמא שבהם ,ואברהם מתרח ורות מעגלון מהתערבות הטוב
שבהם ,והרי יוצא באמת רק טוב מטוב ורע מרע) .דע"ה ח"א עז ע"א(.
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àá÷åðá ïë ,( )יז ע"דì"ðë å"å àøåëãá úåìæî á"éù åîë - 'åëå äæ úîåòì äæ úà íâ
åìù äìåìë äáù ,úåëìîá é"ðãà éôåøéö ã"ë ,à"ãòá ä"éåä éôåøéö á"é ïëì .1509ø÷á á"é
,á"é 'éâá ä"æ ,äìù á"é ãâð åìù á"é ,äæ úîåòì äæ úà ù"æå .1511íéøôñ ã"ë ,1510äìùå
,úàæå äæ ( )ח"א רטו ע"בøäæá ù"îë àøåëãá äæ íäéðù åàø÷ð ïëìù .á"é ë"â äæ úîåòì
'ãì ïé÷ìçð úåìæî á"éå ,(' )יג ע"אéúá ù"îë (&) "øòùä äæ" ä"æ úàø÷ð ë"â àá÷åð ïëå
,òø äøåáâå ,áåè ãñç ,í"úâçá ïäù é"ðãà úåéúåà 'ãå ä"éåä úåéúåà 'ã ãâð úåâøãî
.òøä øøåòúî äèîì î"î äìòîì òø ïéàù ô"òà
1512
. äòø äàøé 'èñá òø úåëìîå ,ãñçî êùîð ,áåèî áåè ,ú"ú ïëå
äøåáâ ãâð äéãéã ãñçä æàù ,íéðô ãâð íéðô âååæá äæ úîåòì äæ íéäìà äùòå
ãåñ åäæå ,áåè úîåòì òø åäæå äãéã ãñç ãâð äéãéã äøåáâå .òø úîåòì áåè åäæå ,äãéã
ïåôöáå 1513'åë íéîùáù ùàî úåîéîçä ó÷åú íåøãá õøàá ïëìå .âååæá úåøåáâä ÷åúéî
äéãéã úåëìîå ú"ú ãâð äãéã úåëìîå ú"ú ìáà ,áåùéä íùå íéîùáù íéîî øúåé ø÷
.òøî {à"ò àë} òø áåèî áåè åäæå
ïéçáî äãéã áåèä øîàå ,ïéâøã 'ãä ìù úåìåòôä ùøôî åéùëò - ïéçáî áåèä
à"à ïë äòø áåø ìá÷ì à"àù íùë éë .åìù áåèä úà ïéçáî 1514òøäå ,åìù òøä úà
ïðéà úòôùä ìá÷ì íéìåëé ïðéà íäéìò úñòë ( )תענית כג ע"אù"îë ,äáåè áåø ìá÷ì
ã"á ,úåëìîá åøîà ïëìù ,èòî äéèðá åìù òøäå áåèä úà ú÷úîî àéä ïëìå ,1515'åë
,'åëå äøåîù äáåè ,úåëìîå ú"úá ë"çàå .1516( )שםàéôø àðéã ,( )זהר ח"ג רלא ע"בäôøä
úà ïéâéäðî úåëìîå ú"úù .1517'åëå àðìéà úåëìîå íééç ú"ú ,úåîäå íééçä íùîù
ïè÷ä øåàîä úàå íåéä úìùîîì ìåãâä øåàîä úà ( )בראשית א טזù"îë ,íìåòä
,íä ïéòéøëî ïäéðù î"î ,ìàîùì äæå ïéîéì äæ úåëìîå ú"úù óàù .äìéìä úìùîîì
íä íäéðù éë 1518é"ò àá ïëì .( )תיקו"ז ל ע"אìàîùì øúåé äæå ïéîéì øúåé äèåð äæù àìà
.ì"ðë ïéòöåîî

 ולא, הטעם שברא הקב"ה את הרע ג"כ כי אלולא מציאות הרע לא היה ניכר הטוב כלל1508
 וכמ"ש במסכת, כי אין דבר ניכר אלא מהעדרו ותמורתו,היה נרגש ההנאה ממנו לשמוח בו
 ואלולא הרשע לא, ולא היה נודע שהם חיים,תמורה )&( כי אלולא המות לא היה ניכר החיים
 וכן כל שכר. כי לא היה נודע מעלתו והנאתו כלל, ואם אין טומאה אין טהרה,היה ניכר הצדיק
 וזהו שאמר הטוב מבחין את הרע,הצדיקים וטובם הרי הוא רק בסיבת בריאת מציאותו הרע
.( )דע"ה ח"א עז ע"א. טובה שמורה לטובים ורעה שמורה לרעים,והרע מבחין את הטוב
.1399 580 201  עי' לעיל יז ע"ד והערות1509
? ויש לה את שניהם, והוא נותן לה, האם זה פשוט? שיש לו חסדים ולה גבורות1510
 דאינון כ"ד דשאיב מן ימא, עי' תיקו"ז טו ע"א בכ"ד אתוון דכלילן בהון כ"ד ספרים1511
, ומאי ניהו דשאבין מניה האי כ"ד דאיהי שכינתא, אתמר בהון ותגיד לבני ישראל,דאורייתא
 דאיהו,' בגין דנחית ביה ו, דאיהו נהר דנפיק מעדן עלאה, דא צדיק,כלילא מכ"ד ספרי דאורייתא
.בן י"ה
. עי' הק' זהר יא ע"ב1512
. ונראה שה'וכו'' הוא טעות. עי' זהר שמות כד ע"א1513
 שלה1514
. השפעת עליהם טובה אינן יכולין לעמוד1515
 עי' לעיל יד ע"ב לגבי דינא רפיא שהיא דין ממותק1516
. עי' ליקוטי הש"ס ב"ק שאילנא דמוותא הוא מידת המלכות, דמוותא1517
? 1518
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ïàö ïéøéè÷ 'âå ,1519ïéøúë øùò :á"ìä ìë à"ñá ïëå - äæ úîåòì äæ - åéèå÷éìá]
íéáëåë 'æ ,ïåäìã ïéàòøà 'æ ,ïéòé÷ø 'æ ,íðäéâ éøåãî 'æ ,à"ñã ïéìëéä 'æå ,1520äçôùå ãáòå
[.íéàéùð á"éå à"ñá
,'åë âðòî äìòîì ïéà ïîéñå ( )משנה דá"ô ì"ùîë - 'åë äæ úà íâ - åéèå÷éìá ãåò]
ù"îë àåäå ,ì"à ê"á ê"à ïîéñå ,'åë à"øã ïéôéìâ ïååúàá ( )דף לג ע"בúéùàøá 'ôá áúëå
,í"á ì"à àåä àúéòöîàå ,ê"à ïä áçåøáå äèîì äìòîìî íéúá á"ë ïä éë ,1521à"îá
íùîå ,åéöç ãò ù"á ú"à àåä úååö÷ä äðäå .1522úéçðå ÷éìñ ãåñá òåãé äðäå .ì"à åäæå
.êôéäì ìàîùå ,1523÷éìñã ãñç àåä ïéîéä äðäå .í"áìàá àåä ïëå êôéäá àåä äèîìå
íéðô êôéäìå ,1524ïåøçàä øåçà àåäã 'åë ïéôéìâ ïååúàá ,éðôì àá ( )ו יגçð 'ôá ù"æå
.1525íéîçøä áà ïåùàøä
ïøãñå ,é"î ë"ì ìéçúîù éôì àìà ,äæë ë"â ïåúçúä åéöçáå ,òø úîåòì áåè åäæå
áåè àåä äìòîì í"áìàáå .áåè úîåòì òø øîåà êëéôì ,ïéîéì ìàîùî àåäå ,í"é ì"ë
1527
ù"îëå äáëøîä éìâø 'ã 1526ïäå .êôéäá äèîìå åéöçîå ,å÷éìñá ìëäã áåè úîåòì
.ù"ùîë òöîàá ë"àùî íéôìçúî àìàîùå àðéîéã
ïä ä"å íéòöîàä 'á ,'éçá 'ã éë - 'åë äøåîù äáåè 'åë ïéçáî áåèä øîàå
ìáà .íðäéâå ò"â á"äåò éâéäðî ïä àìàîùå àðéîé ä"é ,õøà"ä ìâú"å æ"äåòá íéâäðúîä
(1529##*) ù"îëå ,òåãéë íéâæåîî ïäå ,1528'åë úñòë 'åë úòôùä ( )תענית כג ע"אäæä íìåòá
.øôòå çåø ,úåîå íééçá ïàëå ,ùàá íðäéâå øäðá ïãò ïâ ,á"äåò éâéäðî ïä ùàäå íéîä éë
.1530óåìéçá àåä æ"äåòáå
àåäå êôéäì ÷éãöå ,äáåè åì ïúåðå òùøì ïçåáù ì"ø - òøä úà ïéçáî áåèä1531
ì"à 'åë äøåîù äáåè á"äåòá ìáà ,êôéäìå {á"ò àë} 'åë ù"á ú"à åäæå .òåãéë ïåéñðä
àåä ïàëå ,á"äåòä íéâäðúî àìàîùå àðéîéù .ì"ðë äæ úîåòì äæ úà åäæå .1532í"á
íäøáàå .ïçáð øúåé ÷éãö øúåé àåäù ìëå ,á"äåòá í"á ì"àå 'åë ïéçáî áåèä êôéäá
éúùì ìùî ('á 'éñ ä"ðô) ø"áá ù"îëå ,ìëî øúåé ïçáð ãñçã àâøã úéùàø àåäù ä"òà

 עי' זהר שמות לח ע"א1519
 עי' זהר שמות יג ע"ב1520
. עי' הערה ו1521
 עי' זהר בראשית לט ע"א ותיקו"ז קכב ע"א שזה ה' עלאה סליק ונחית ה' תתאה1522
עי' לקמן הכל בסליקו שסליק היא שהאותציות עולים בחשבונם והוא בחי' פנים עי' לעיל
ונחית הפוךהרב הסכים לזה
 כאן מאד קשה כוונתו שהחסדים יהיהו בגדר סליק אם לא נגיד שהחסדים מושרשים1523
.בבינה הנ"ל בהערה הקודמת
. ואין כזה דבר בזהר, היינו הצירוף של ב' א' בא הוא לפני1524
. והוא אב הרחמים,' היינו הצירוף הראשון הוא א' ב1525
 ב' קצוות והב' באמצע1526
##*. אולי צ"ל כמו שביארנו1527
.1515  עי' לעיל הערה1528
.1550  עי' לקמן1529

.##* שהמנהיגים הם הממוצעים ולא הקצוות1530
. וצ"ע איפה נגמר הליקוט.' עי' דפוס תולדת יצחק שמוסיף 'ג' אוהבים עמש"ש1531
. כאן הפיך מש"כ בד"ה הקודם1532
141

מאיר היצירה
,ï"éù 'áå å"éúä àåä 'àä ãâð ïëìå .1533çéëåé øöðãëåáðå êôéäì íéòùøá ä"ëå ,úåøô
.øåçàá ïëå 'åë í"îä 'áä ãâðå ã"îìä 'àä ãâð á"äåòá ìáà ,êôéäì øåçàáå

ãçàå áééçî ãçàå äëæî ãçà ,ãîåò åãáì ãçà ìë äùìù (ä"î å"ô)
íéðùå .íéúðéá òéøëî ÷ç ãçàå ,äùìù ìåî äùìù ,äòáù .íéúðéá òéøëî
íééçî äùìù íéàðåù äùìù íéáäåà äùìù ,äîçìîá íéãîåò øùò
ãáëä íéàðåù äùìù ,íéðæàäå áìä íéáäåà äùìù .íéúéîî äùìùå
éðù íéúéîî äùìùå ,ìåçèäå óàä éá÷ð éðù íééçî äùìù ,ïåùìäå äøîäå
ãçà ,ãò éãò ãò åùã÷ ïåòîî íìåëá ìùåî ïîàð êìî ìàå .äôäå íéá÷ðä
íìëå ,øùò íéðù éáâ ìò äòáù ,äòáù éáâ ìò äùìù ,äùìù éáâ ìò
.äæá äæ íé÷åãà
'à ìë äæá äæ íéøåù÷ êàéä íðééðò á"éå 'æå 'â ùøôî åéùëò - 'åëå ãçà ìë äùìù
.ì"ðë äðùå íìåòá ïëå ,äæ ìò äæ ,ïèá â"ò äéåâå ,äéåâ â"ò ùàø ùôðá ,åãáì
.íéúðéá òéøëî òöîàá äôå ,ìàîù ãâð ïéîé øéçðå ïæàå ïéò ì"ø - 'åë 'â ìåî 'â 'æ
íéîçø íìåë ø"â ìáà .òéøëî úåëìîå ,ãåñé ãåä äøåáâ ãâð ,ú"ú çöð ãñç 'éôñá ïëå
.ùôðå äðùá ä"ëå ,òåãéë 1534à"àá æ"âòæ ïä ïëå ,íéøåîâ
'âî ìåìë 'à ìëù ,ä"éåä úåéúåà 'ãá ,ì"ðë íé÷ìç 'ãì ïé÷ìçð ïäù - øùò íéðùå
.ì"ðë
1535
. ( )תיקו"ז ד ע"אäîëç úéçð äáã ãñç ïëå äîëç ã"åé - íéáäåà äùìù
úéçð äáã äøåáâ ïëå ( )זהר ויחי רכ ע"בïéøòúî ïéðéã äðéîã äðéá 'ä - íéàðåù
.ïéãä úãîî àåä äàðù ìëå ãñçä úãîî àåä äáäà ìë .äðéá
.( שער מאמרי רשב"י פרשת ויחי, )תיקו"ז צ ע"אééçã àðìéà ,ú"ú 'å - íééçî
,úåéúåà 'âî úåà ìëù ,åàåìéîá é"ðãàá àåä ïëå .ì"ðë úåëìî 'ä - íéúéîî
àöú éë ,(&) êàðåù áòø íà ,àðåù àø÷ð ø"äöé êëìù ,á"äåòá àåä íéàðåùå íéáäåàå
.(##*) ì"ùîë æ"äåòá íéúéîîå íééçî ,êôéäì ïëå ,íéîòô äáøäå ,(&) êéáéåà ìò
äîëçì áéù÷äì ( )משלי ב בù"îë ,äøåúä éìë ïäù - íéðæàäå áìä íéáäåà 'â
øáã àåä äîëçä éë ,äðåáúå äîëç éìë àåäå ,åá àöåéëå ,äðåáúì êáì äèú êðæà
ù"æå .øáã êåúî øáã ïéáîù àåä äðåáúå ,( )רש"י שמות לא גíéøçàî òîåùå ìá÷îù
 ה' צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו א"ר יונתן הפשתני הזה כשפשתנו: ז"ל1533
לוקה אינו מקיש עליו ביותר מפני שהיא פוקעת וכשפשתנו יפה הוא מקיש עליו ביותר למה
שהיא משתבחת והולכת כך הקב"ה אינו מנסה את הרשעים למה שאין יכולין לעמוד דכתיב
)ישעיה נז( והרשעים כים נגרש ואת מי מנסה את הצדיקים שנא' )תהלים יא( ה' צדיק יבחן
)בראשית לט( ויהי אחר הדברים האלה ותשא אשת אדוניו וגו' ויהי אחר הדברים האלה אמר רבי
יונתן היוצר הזה כשהוא בודק את הכבשן שלו אינו בודק את הכלים המרועעים למה שאינו
מספיק להקיש עליו אחת עד שהוא שוברו ומה הוא בודק בקנקנים ברורים שאפילו הוא מקיש
'עליו כמה פעמים אינו שוברו כך אין הקב"ה מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים שנאמר ה
צדיק יבחן א"ר אלעזר לבעל הבית שהיה לו שתי פרות אחת כחה יפה ואחת כחה רע על מי הוא
נותן את העול לא על אותה שכחה יפה כך אין הקב"ה מנסה אלא הצדיקים שנאמר ה' צדיק
:יבחן
1534
 תלת רישין אתגלפין דא לגו,כלומר לא ג' קוים אלא קו א' עי' אדר"ז )דף רפח ע"א( וז"ל
.מן דא ודא לעילא מן דא
##*? יש כאן רק שנים האם חכמה כולל חו"ב1535
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íãà ãåîìé íìåòì (à"ò èé æ"ò ,á"ò âë úåëøá) ù"îë ,'åë äèú ë"çàå áéù÷äì äìçúá
] 'åë ë"çàåיהגה[ä"ôá ù"îë ,äòéîùä é"ò àá àåäå ,åîöò úà âéäðäìå áåùçì áìä éë ,
)יח ע"ד( ) ù"îëמשלי יח טו( ïë óåâä ìë ø÷éò áìäù åîëå .íéîëç ïæàå ,'åë ïåáð áì
.åìåë éîã ïúåð åùøç (á"ò äô ÷"á) åøîà ïëìå ,íéðæàä
ùøãîá ù"îë ,òåãéë ãáëá äåàúä ìë - ïåùìäå äøîäå ãáëä íéàðåù 'â
) íìòðäח"א קלח ע"ב( .1536ù"éò 'åë áìä ìà ãáëä 'åë àð éðèéòìä á÷òé ìà åùò øîàéå
äîìå äøî åæ äìçî (á"ò æ÷ î"á) {â"ò àë} ù"æå ,(##*) òåãéë äá éåìú äàð÷ä ìë äøîå
) ù"îë ,íãà ìù åôåâ ìë äìçî àéäù ,äìçî äîù àø÷ðמשלי יד ל( äàð÷ úåîöò á÷øå
úà àéöåî úéøçù úô ,äèîì íù ù"îë íòèäå ,1537'åë úéøçù úôå 'åë äìçî àã
ìë éåìú åá ïåùìäå .ïìèáîù ,äàð÷ä éôðò ìëä íùù úåãî â"éä ìë ïëå .'åë äàð÷ä
ìë éùøù ïäå ,åøéáç ïåì÷á ãáëúäìå íéøçà úåðâìå ,åîöò øàôúäì ãåáëäå äåàâä
íãàä úà ïéàéöåî ãåáëäå äåàúäå äàð÷ä ì"ðä íéøáã 'â åìàå .ïåùìá ïéåìúä úåãîä
) íìåòä ïîאבות פ"ד מכ"א( ) òùøä íòìá ìù úåãî 'â ïäå ,á"äåò ïî ì"øאבות פ"ה מי"ט(
.1538'åë ïéùøåé åéãéîìúù äåàú äáçø ùôðå ,ãåáë ääåáâ çåøå ,äàð÷ äòø ïéò
) ù"îë - óàä éá÷ðå ìåçèä íééçî äùìùבראשית ז כב( íééç çåø úîùð øùà
1539) ù"îë ,ìåçèá ìëä æ"äåòä ìë ,ìåçèäå ,åôàáברכות ז ע"א( åì ú÷çùî äòùä
 1536ז"ל בשלימות :ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה .אמאי כתיב תרי
זמני האדום .אלא ,בגין דכל מה דאית ליה אדום ,הוא אדום ,כד"א ויצא הראשון אדמוני.
ותבשילא דיליה אדום.
תרגום:
 1537מחלה זו מרה ולמה נקרא שמה מחלה שהיא מחלה כל גופו של אדם דבר אחר מחלה
ששמונים ושלשה חלאים תלוין במרה וכולן פת שחרית במלח וקיתון של מים מבטלתן תנו רבנן
שלשה עשר דברים נאמרו בפת שחרית מצלת מן החמה ומן הצנה ומן הזיקין ומן המזיקין
ומחכימת פתי וזוכה בדין ללמוד תורה וללמד ודבריו נשמעין ותלמודו מתקיים בידו ואין בשרו
מעלה הבל ונזקק לאשתו ואינו מתאוה לאשה אחרת והורגת כינה שבבני מעים ויש אומרים אף
מוציא את הקנאה ומכניס את האהבה אמר ליה רבה לרבא בר מרי מנא הא מילתא דאמרי
אינשי שיתין רהיטי רהוט ולא מטו לגברא דמצפרא כרך ואמרו רבנן השכם ואכול בקיץ מפני
החמה ובחורף מפני הצינה אמר ליה דכתיב לא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב ושמש לא יכם
שרב ושמש כיון דלא ירעבו ולא יצמאו אמר ליה את אמרת לי מהתם ואנא אמינא לך מהכא
ועבדתם את ה' אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך ועבדתם את ה' אלהיכם זו קריאת שמע
ותפלה וברך את לחמך ואת מימיך זו פת במלח וקיתון של מים מכאן ואילך והסירותי מחלה
מקרבך.
 1538וז"ל :כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו ,מתלמידיו של אברהם אבינו .ושלשה דברים
אחרים ,מתלמידיו של בלעם הרשע .עין טובה ,ורוח נמוכה ,ונפש שפלה ,מתלמידיו של אברהם
אבינו .עין רעה ,ורוח גבוהה ,ונפש רחבה ,מתלמידיו של בלעם הרשע .מה בין תלמידיו של
אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע .תלמידיו של אברהם אבינו ,אוכלין בעולם הזה ונוחלין
בעולם הבא ,שנאמר )משלי ח( ,להנחיל אהבי יש ,ואצרתיהם אמלא .אבל תלמידיו של בלעם
הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת ,שנאמר )תהלים נה( ,ואתה אלהים תורידם לבאר שחת,
אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ,ואני אבטח בך:
 1539עי' ברכות דף ז ע"ב :ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מותר להתגרות ברשעים
בעולם הזה שנאמר עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם תניא נמי הכי רבי דוסתאי
ברבי מתון אומר מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה שנאמר עוזבי תורה יהללו רשע וגו' ואם
לחשך אדם לומר והא כתיב אל תתחר במרעים אל תקנא בעושי עולה אמור לו מי שלבו נוקפו
אומר כן אלא אל תתחר במרעים להיות כמרעים אל תקנא בעשי עולה להיות כעושי עולה
ואומר אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ה' כל היום איני והאמר רבי יצחק אם ראית רשע
שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו שנאמר יחילו דרכיו בכל עת ולא עוד אלא שזוכה בדין
שנאמר מרום משפטיך מנגדו ולא עוד אלא שרואה בצריו שנאמר כל צורריו יפיח בהם לא קשיא
הא במילי דידיה הא במילי דשמיא ואיבעית אימא הא והא במילי דשמיא ולא קשיא הא ברשע
שהשעה משחקת לו הא ברשע שאין השעה משחקת לו.
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) øòé åúéç ìë ùåîøú åáù ,æ"äåòá íéòùøì ú÷çùî àéäå ,1540ìåçèáתהלים קד כ(åìà ,
) 'åë íéòùøב"מ פג ע"ב(,äåöî ìù äçîù àåä íé÷éãöìå ,íéòùøì åäæ äìéì àåä ìåçèä .
.øåà äøåúå íåéáå ,äìéìá äåöî øð àåäù
.íéðè÷å íéìåãâ íä - íéá÷ð 'á íéúéîî äùìù
ìëäù ,íéòø íéìëàî äôá ìëàîä ïëå ,íéá÷ðä úøéöò ïëå íúñé íàù - äôäå
.(&) øáâ òùôé íçì úô ìò ,åîçì øñçé íà ïëå ,íéòø íéìëàî é"ò àá
íìåëå ,'åë 'æ ,'åë 'à ìë äùìù ù"æå .íéáäåà ,'â 'âî ïéàá íìåòå äðùá ïëå
.íé÷åãà
'â å"äé úåéúåà 'â ,òåãéë 'àá ììåëù ä"éåä íù àåä ìëä ììåë 'àù ,íùá àåä ïëå
ñ"òå ,ä"éåä éôåøéö á"éå ,úåìåôë 'æ òöîàá äðåøçà 'äå (å"äé ìù) íéôåøéö 'å ,ù"îà
.1541åàåìéî
ìù úåøð 'æ úåìåôë 'æ ,1543ïëùîä øöçå ãòåî ìäàå 1542÷"÷ ù"îà ,ïëùîá ïëå
) à"ô øáçîä ù"îë úåìç á"é ïä á"éå] äøåðîד ע"ג([äùàä (&) ïéùåã÷ 'â äìëá ïëå .
) åøîàù íéøáã á"é ãâð 1544äìëå ïúç ãåçé ìù íéøáã á"éå ,úåëøá 'æå ,'åëå úéð÷éðזו"ח נ
ע"ג'éâ øúëá àåä â"éù ,ä"î éåìîá íùøùå ,á"ì ïä ïìåë ììëå ,äùà àìá éåøùä (1545
ìëäå ,íéôåøéö äîëì êéøö ãáì øáà ìëáù äæ ìëå .òåãéë íìåëá ïëå ó"ìÆ àÇ àåäù ã"çà
.äæá äæ ïé÷åãàå ïéìåìë ïìåëå óåøéöä éôì
]ãåñá àåäå ,â"ôá ì"ðë äæ ìò äæ íäù ,ãîåò åãáì 'à ìë äùìù :åéèå÷éìá ãåò
éìúä ÷ø ,òéøëî íäì ïéàù äîçìîá ïéãîåò øùò íéðùå ,1546ç"ùç úåãå÷ð ùìù
'â ,'åëå íéáäåà äùìù ,'â 'âá ìëäå .'åë â"ò ãçà (&) äèîì ù"îë ìëä úà âéäðîù
) 'åë äîëçì áéù÷äì íéáäåàמשלי ב ב() 'åë äàð÷ä íéàðåù 'â ,אבות פ"ד מכ"א(íééçî 'â ,
çåçéð ìåçèå ,ì"ðëå (##*) éãå÷ô 'ôá ù"îë íèåçã 'áá çéø äùà ,(&) çåçéð çéø äùà
éðùä á÷ðá àåäù ùàä ìòù íéøîâåîî çéøå çåøä íééçî 'â åìàå .äçîùä øå÷î àåäù
.(&) 'åë çúôäì äòåö øäî 'åë 'â .1547íéâéäðîä á"éî åðéàå ,ò"ôá ïéðò àåä äçîùå ,áìì
וע'י זהר פרשת פנחס דף רלב ע"ב אמר רעיא מהימנא והא אוקמוה רבנן עליה טחול שוחק
ואיהו שחוק הכסיל ובג"ד אוקמוה רבנן דמתניתין אוי לו למי שהשעה משחקת לו.
עי' תיקו"ז נה ע"ב :בעניותא דילהון ,קדרותא וליצנותא ועניותא מטחול נפקא ,כד נשמתא
אסירא בה בגלותא ,דא איהו ושפחה כי תירש גבירתה ,ובההוא זמנא טחול שוחק ,ולזמנא דייתי
מלכא משיחא לנטלא נוקמא מטחול דאיהי שפחה ,יושב בשמים ישחק ,ישחק איהו באבודא
דלהון ,כמה דאת אמר ובאבד רשעים רנה) :ועי' גר"א שם נט ע"א ע"ב דשלטנותיה בגלותא(
 1540טחול שוחק ברכות סא ע"ב.
 1541יו"ד ה"א וא"ו ה"א  -עי' תיקו"ז יט ע"א שזה ארח דאצילות ,שהוא פנימיות הכל.
 1542ע'י לעיל ה ע"א וז"ל ,ארון וכפורת כרובים שהן כח"ב ,ארון בינה כמ"ש בתי' כפורת חכמה,
כרובים כתר לכן הם ב' כנגד ב' בחי' שבכתר ובאהל מועד ,עכ"ל.
 1543עי' בהגר"א בספד"צ לג ע"ב ,שג' אלה הם חב,ד חג"ת נה"י ויש פרסה בין כל א' וא'.

 1544שבחים בברכה &
 1545ועל דא איתערו חברייא ,כל השרוי בלא אשה ,שרוי בלא טובה .כד"א ,לא טוב היות
האדם לבדו .בלא שמחה ,דכתיב ושמחת אתה וביתך .בלא ברכה ,דכתיב להניח ברכה אל ביתך.
בלא שלום ,כד"א וידעת כי שלום אהלך .בלא עזרה ,דכתיב אעשה לו עזר כנגדו .בלא כפרה,
דכתיב וכפר בעדו ובעד ביתו .בלא תורה ,כד"א האם אין עזרתי בי ותושיה נדחה ממני .בלא
חכמה ,כד"א חכמות נשים בנתה ביתה .בלא חיים כד"א ראה חיים עם האשה אשר אהבת .בלא
רצון ,כד"א מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' .בלא עושר ,כד"א בטח בה לב בעלה ושלל לא
יחסר .בלא כבוד ,כד"א אשת חן תתמוך כבוד:
עי' גר"א בתיקו"ז נה ע"ד ד"ה עלה אתמר להניח סתירה בין ז"ח לזהר תרומה.
 1546עי' הערה .437
 1547א"כ איך הטחול אכן כן מהמנהיגים? עי 'פרק ה' מ"ו
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ù"îë íéîä ãåñá äáäàå äåàú ìë ,úåãåñé 'ãá íìåòä úâäðäá {ã"ò àë} ä"ë äðäå
ñòëå äèè÷å äàðù ìëå .íéîë êéøçà êùîð (&) áåúëå ,øùéä 'ñá 'òå ,1548ø÷çîä éîëç
ïëå .(&) øôò ìàå ïëå ,øôòá äúéîå .(&) åéôàá íééç çåø ,çåøá éðåéçäå .1549ùàä ãöî
úåîå íééçå ,íù äàðùå äáäà ,ïàë 'áå á"äåòá íéùîùî íä 'á ,íìåòä úåçåø 'ãá
ïàëå ,ùàá íðäéâå øäðá àåä úåçöçöä ìë àåä ò"â äðäå .íðäéâå ò"â àåä íùå .1550ïàë
ìæîá úåéçä çøæîî ,1551òåãéë ïåôöá íðäéâ ,íåøãá ò"â :úåçåø 'ãá àåä ïëå .øôòå çåøá
) òåãéë äòé÷ù åá úåîäå ,÷ôåàäî çîåöäבראשית מט לג( .'åë åéìâø óåñàéå
òåãéë äîçìîä àåä ïãâðëù ,'â íéîòô 'ã ,'åë äàðùå äáäà úåìæîá àåä ïëå
íäù øôòå çåø ïëå ,íéãâðúî íä ùàå íéî ïëìù ,úåãåñéä 'ãá ïëå ,ïåéæçä éîëçì
.(##*) àøàå ô"øá ù"îë ,íìåë øåáéç é"ò äæá äæ íéøù÷ðå ,'åë äàðùå äáäà ,íéëôä
éåöî àåäù áäåà àåä óñë .íìåòá íé÷ìç 'æä ìëá àåä ïëå ,'åë íéáäåà äùìù
áøì ïåôö åà 1552ïçáîì åà äð÷îì íà éë éåöî åðéàù àðåù áäæå ,äàöåäá ì÷ àåäå ìëì
,àëåùç åà à÷îåñ åà àáäãë õéöð äéá ïéâøã 'âå .áäæ ïåôöî ,ïåôöã ïéâøã 'â ,ïåôöä áåè
øôñá ù"îëå (&) 'åë øùà êáåè áø äî åà ,ïéãá ìëäå ,íãàì ïúéðù áäæã ïéâøã 'â ïäå
) ïåøçàä ãåîòá à"ç óåñ øäæá àáåä øéäáäדף רסז ע"א(&) 'åë áäæä éìå óñëä éì ,(1553
äùåòå ,äàöåäì ì÷å ïîåæî äéäé äæ øîà .åìàîùá íù áäæ ìùå åðéîéá óñë ìù íù
,á"äì øéàî 'æã åøéäð î"îå) .êôéäì äøåúä úàéø÷ éîé àåä á"äæå .'åë úçðá åéøáã
'á ,(&) 'åë áä áä úåðá éúù ïäå ,äæá äæ íéììåë íéìåôë ïäå êéùç àåä 'æ àìá ë"àùî
 1548עי' שער הקדושה של הרח"ו &

עי' שערי קדושה ח"א שער ב'  -יסוד האש ממנו נמשכת הגאוה הנקראת גסות הרוח להיותו
היסוד הקל וגבוה מכולם .ובכללה הכעס ,כי מפני הגאוה מתכעס האדם כשאין עושים רצונו,
ואילו היה שפל רוח ומכיר חסרונו לא היה מתכעס כלל ,נמצא כי הגאוה והכעס מדה אחת הם.
ותולדותיה שלש .הקפדנות בלבו כי לולא הגאוה לא הי המקפיד בלבו ,כענין שבארנו בענין
הכעס ובקשת השררה והכבוד להתגאות על הבריות .והשנאה לזולתו על היותו גדול ממנו ,וזה
ענף מהגאוה גם כן.
יסוד הרוח ממנו נמשך דבור הנקרא שיחה בטלה לדברים שאין בהם צורך כלל או נפשיי או
גופני .ותולדותיו ארבעה .והן ,לדבר חנף ,ושקרים ,ולשון הרע ,ולגלות שבחיו לבריות להתגדל
בפניהם.
יסוד המים ממנו תאות התענוגים כי כן המים מצמיחים כל מיני תענוג ,ותולדותיה שתים.
החמדה ,לגזול ממון חברו ואשתו וכל אשר לו להתענג בהן .והקנאה ,כי יקנא בחברו ,אשר לו
ממון רב וכיוצא להתענג בו.
יסוד העפר ממנו מדת העצבות בכל פרטיו ,ותולדותיה אחת ,והוא העצלות לקיים התורה
והמצות מפני עצבונו על השגת קניני הבלי העולם הזה ,או על היסורין הבאים עליו ואינו שמח
בחלקו בשום דבר ,גם עינו לא תשבע עושר:
 1549עיי"ש &
 1550עי' לעיל הערה 1529
1551

 1552לבחון אם הוא עשיר או לא.

 1553ז"ל :נב .ד"א ואשר אין לו כסף לכו אליו כי יש אצלו כסף דכתיב )חגי ב' ח( לי
הכסף ולי הזהב ,מאי לי הכסף ולי הזהב ,משל למה"ד למלך שיש לו שני אוצרות אחד
של כסף ואחד של זהב ,שם של כסף בימינו ושל זהב בשמאלו ,אמר זה יהיה מזומן וקל
להוציאו ,ועושה דבריו בנחת והוא יהיה דבוק עם העניים ומנהיגם בנחת הה"ד )שמות
ט"ו ו( ימינך ה' נאדרי בכח ,ואם שמח בחלקו טוב ,ואם לאו ימינך ה' תרעץ אויב ,מאי
ימינך ה' תרעץ אויב ,א"ל זה הזהב דכתיב לי הכסף ולי הזהב :נג .ולמה נקרא שמו זהב,
שבו כלולות שלש מדות ,זכר ,והוא זי"ן ,הנשמה ,והיא הה"א ,וחמשה שמות לנשמה רוח
חיה יחידה נפש נשמה ,מאי עבידתיה בה"א .והוא כסא לזיי"ן דכתיב )קהלת ה' ז( כי גבוה
מעל גבוה שומר ,ובי"ת היא קיומם כדאמר בראשית ברא.
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úåøéôñä 1555ïäå (.ì"ðë øéàî áäæ ìáà úåøéôñäî ïéãä íäîù 1554úåòîã 'á èåìã úåðá
é"ðòå ,øãñë á"àá àåä ó"ñëå .(&) 1556òåãéë äðéáì ÷éìñã úåëìî àåä úáùå ,ìàîùã
.@(&) 1557'åë ÷çåãä ìë ,òøôîì óñëì íãå÷ä úåéúåà àåä
ù"æå ,'åë úéîîä àåä ìæøáå ,(&) éçå åúåà äàøå úùçð ùçð ,íééçä àåä úùçðå
àø÷ð ïëìå .( )מדות פ"ג מ"דêéøàäì àøáð çáæîäå ,øö÷ì àøáð ìæøáä éë (&) óéðú àì
,(&) éúàð÷ àð÷ ì"æ åäéìà àåäå ,1558àééçã àéåéç íééçä ë"â àåä ùçðå ,úùçðä çáæî
 )זהרåéìò èìåù úåîä êàìî ïéà àð÷îä ìë ïëìå ,êôäúð ùçðäù àìà ,íìåòì éç ïëì
,åúãîë [ì"ù ,íãå÷ ì"ö] (í"ãô÷) áäæä íùù àìà ,ìàéðãáù úåéç 'ãá ïëå (ח"א רט ע"ב
@.[íéé÷ ÷"îäá äéä åáå
,úåàìôð äùåò ú"éùä íãé ìòù ,áìå ìâìâå éìúä àåä 'àå - äùìù â"ò ãçà
'ä (&) ïîéñäå ,êôäðä àåäå åãéá øåñî äéäù 1560äùî äèî àåäå ,1559úåàìôðä ïåãà
.õøàä 1561ì"âú êìî

ä"åäé ä"é ä"éäà ÷÷ç íäáù úåéúåà íéúùå íéøùò íä åìà (å"î å"ô)
äùòå é"ðãà ä"åäé éãù ìà úå÷áö íé÷ìà úå÷áö ä"åäé ä"åäé íé÷ìà íé÷ìà
úàå øåöéä ìë úà íäá øöå ,åîìåò ìë úà íäî àøáå íéøôñ äùìù íäî
.øåöì ãéúòä ìë
úåéúåà á"ë ïäù {à"ò áë} ïìåë éãé ìò åìòôù ñ"ò - 'åë ÷÷ç ïäáù 'åë ïä åìà
äðéá àåä íéäìà å"äé [ç"ë àåä ä"é ä"éäà] ,úåøéôñ øùò ìù úåîù øùò áùçå ,ì"ùîë
íéäìà ,å"äé ììåëù äðéá àåäù å"äé øîàå .íéäìà ãå÷éðá ä"éåä ,øäæá áúëù åîë
åîë íãå÷] äøåáâ áéùçå ã"äãîå íéîçøä úãî íéäìà ä"éåä ù"îë ãñç ä"åäé ,äøåáâ
.ú"ú ä"éåä ,ãåñé éãù ìà ,[1562ïåëîå ïåòî íéòé÷øá
.úåèåùôå úåìåôëå ù"îà úåéúåà á"ëî ì"ø - 'åë íäî äùòå
.øáãä úøåö àåä - øöå

 ובהגר"א בסד"צ כב ע"א, עי' גמ' ברכות נט ע"א1554
 ר"ל ה' ב' מזה"ב הן הספירות דשמאל ר"ל הוו וגבורה שהן יום ה' ויום ב' וז' דזהב הוא1555
.שבת מלכות כו' ש"ל
.úåëìî ïè÷ä úáù äðéá ìåãâä úáù 'ù : עי' תיקו"ז מ ע"א ז"ל1556
: ז"ל1557

 זהר ח"א נב ע"א ז"ל חויא אחרא דחיי בסטר ימינא תרוייהו אזלי עמיה דבר נש כמה1558
.דאוקמוה
1559
1560

 שער לב פרק ב מ"ת- ( ספר עץ חיים234)
 והנה להיות כי עיקר הארה היא היוצאת ביושר לכן עיק הארה.המטות הם צורת ווי"ן ממש
שבשורה ראשונה היא האמצעית הנקרא דור המדבר אך ב' הארות העומדין באלכסון טפלין
 והנה מטות אלו שניהן ניתנו ביד משה וג"כ נקרא על שמו מטה משה.אליה כי הארתם מועטת
והוא לסבה הנ"ל כי שניהם יצאו מיסוד אבא אשר שם הוא בחי' משה ע"ה בהיותו מתעלם תוך
 וכמו שכל מה שברצון של יסוד אבא לעשות עושה כל.ז"א כנודע שבו ניתן דעת דז"א מצד אבא
.פעולותיו ע"י אלו המטות שבחוץ כן משה ע"ה כל פעולותיו היה ע"י המטות אלו ופשוט הוא
'והרי נתבאר ב' אלכסונים שבב' צדדי דור המדבר שבשורה א' הסמוכה אל הז"א ואמנם ב
האלכסונים שבב' צדדי יעקב עצמו אשר בשורה היצונה הם ערב רב מצד ימין ולפי שנשמתן
. ר"ת תלי גלגל לב1561
1562
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øçàù ìàå ,äòèåî àåä 'åë ä"åäé íéäìà å"äé - 'åë íéøùò íä åìà åéèå÷éìá]
íðéàå ïåáùçá ïðéà ïä éãù øçàù ä"éåäå å"äé øçàù íéäìàå íéäìà 'á ïéá ì"ö úåàáö
é"ðãà ïëå ,íéäìà úãå÷ðá ã÷åðî àåä äðéááù å"äéù ,ïúåììë ìò úåøåäì ÷ø íéàá
ãå÷éðá ÷ø àåä ìáà ,åúàéø÷ éôì àåä 1563ô"çá ãå÷ðù ô"òà ,ä"éåä ãå÷éðá ã÷åðî
ä"é íù äòùú ïììëá ïäå ,úåîù äøùò ÷ø ïäå ,1565ïéããö 'áá äùî äåñî àåäå 1564ä"éåä
[.úåéúåà á"ì ïäå (#) àø÷éå 'ôá ù"îë úåàáö ïììåë ãçà íù (ä"ð ì"ö)

÷÷çå ø÷çå ïéáäå äàøå èéáä ä"ò åðéáà íäøáà àáùë (æ"î å"ô)
äìâð ãéî ïøçá åùò øùà ùôðä úàå øîàðù äàéøáä åãéá äúìòå áöçå
íäøáà åàø÷å åùàø ìò å÷ùðå å÷éçá åáéùåäå ãòì åîù 'úé ìëä ïåãà åéìò
ä÷ãö åì äáùçéå 'äá ïéîàäå øîàðù íìåò ãò åòøæìå åì úéøá úøëå éáäåà
øùò ïéáå 1566ïåùìä úéøá àåäå åéãé úåòáöà øùò ïéá úéøá åì úøëå
äøåúä úåéúåà íéúùå íéøùò øù÷å äìéîä úéøá àåäå åéìâø úåòáöà
äòáùá ïøòá çåøá ïùòø ùàá ï÷ìã íéîá ïëùî åãåñ úà åì äìéâå åðåùìá
.úåìæî øùò íéðùá ïâäð
åãéá äúìòå ø÷çå èéáä äë ãòù ú"æ ãâð úåðåùì 'æ - 'åë èéáä ä"òàà àáùë
.1567äàéøáä äáù úåëìîá ,äàéøáä
åøéçáå åáäåà 'åë åàø÷å 'åë å÷ùðå 'åë åáéùåäå ù"æå ,ø"âá - 'åë äìâð ãéî
 )ישעיהãåñ àåäå úòãã 'á ãçàë 'á åàø÷å å÷ùðå åáéùåäå ,1568ïéìéôú éúá 'ã ïäå ,á"åçá
úéøá .å"àå ãåñá úåúéøá 'âå ,â"åçá íéèùôúî ë"çàå .'åë íäéìà éðà àøå÷ (מח יג
ñ"ò ïéáù øù÷ä àåäù úéøá åì úøëå øîàå ,áìä úéøáá ïéîàäå ù"æå úåëìîá ïåùàøä
àåäå1570 .1569õøàä ùøéì åì íéøúáä ïéá ïåùàøä úéøá ,(&) 'â äðùî à"ôá ì"ùîë
äéäú ä÷ãöå ( )דברים ו כה1571'åë 'äá ïéîàäå ( )בראשית טו וù"îëå ïåùìá äøåúä úéøáá
íéäìàì êì úåéäì åòøæì úøë äìéîä úéøáá ë"çàå .úéøáä åì úøëù øîàð íùå 'åë
á"äåòáå ,1572æ"äåòá çåøáå ,óåâã àôåúéù ùôðá àåäå 'åë åì úøëå ù"æå ,(&) 'åë êòøæìå
'åë á"äåòá ãçàå æ"äåòá ãçà íãàì íéðéâî 'á úéøáå äøåúã ( )ל ע"בíéðå÷éúá ù"îë
.1573'åëå ïéá {á"ò áë} úéøá åì úøëå ù"æå .ù"ò

. חטף פתח1563
. שהוא שוה חולם קמץ1564
 עי' כללים ח"ב לד ע"ב בשם האד"א פרשת כי תשא1565
 ב"ע צט ע"א לומד שזה זיוגו נשיקין בהגר"א בסד"צ יג ע"ג בד"ה והחיות רצוא ויד ע"ד1566
בד"ה לישן ממלל
 ונראה יותר שעלתה בידו הבריאה שהיא המלכות שבה, כלומר במלכות ברא הכל1567
.הבריאה
. חו"ב חו"ג קראו הוא שנים חו"ג כדלקמן1568
. עי' רע"מ & מאנא שימוש תגא1569
.' נדצ"ל והב1570
. זה לפני ברית בין הבתרים1571
 עי' בהגר"א תיקו"ז נג ע"ג שברית מילה מגינה בעולם הזה וברית תורה בעולם הבא1572
 עי' ב"ע צט ע"א שזה ברית הלשון שמכריע בין ב' הידים1573
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äë íéìäú) àåäå ,á"ì ïäù úåéîéðôä ñ"ò 1574àåäå - 'åë åì äìéâå 'åë øù÷å øîàå
.äæá äæ íéìåìë íäå òåãéë ïéáä íù .1576úéøáá 1575åéàøéì 'ä ãåñ (ãé
ù"îë íéâéäðî á"éå íéøòù äòáùä ïäå - ì"öë 'åë äòáùá ïøòù çåøá ïùòø
ïééøù àãçëã ïðéáùç 1577ãçàë á"åçå ,à"ë ïäå íéøù÷ 'æá (&) êúåìòäá 'ôá äðäå .(&)
ãåò óéñåä úåøåðéö 'áå úåøåðéö 'ë ,ïéòåãé úåøåðéö á"ë äðäå .(&) ïéùøôúî àìå 'åë
,ãñçì äðéáîå äøåáâì äîëçî àåäå ,(ç )שער הצינורות פרק אñ"ãøôá ù"îë àìã ÷"îøä
êàìîä äðéî àé÷úùî é"äðã úåëìîä úåìéöà éôì ìáà (&) íù øäæá ïë òîùî úö÷å
.ïååëî àåäå é"äðì úåëìîî úåøåðéö 'â àåä ,'åë øîàúå åä÷ùúå íéøòðä úà êøáé ìàåâä
íä íéâååæä 'á íäù î"åéå á"åçù ïååëî àåä äæ éôì ïéìåáâ á"éù à"îá éúáúë øáëå
úåøåðéö 'â øúëî äðäå ,äèîì úåëìîå òöîàá úòãäù øçà êøã ãåòå .ë"â äèîå äìòî
'â úòãîå ,úòãì ãçàå äøåáâì äæîå ãñçì äæî úåøåðéö 'á 'à ìëì á"åçîå ,ã"áçì
,øãñë ìëäå ïøãñë é"äðì ú"âçîå äðéáì äîëçî ãçà øåðéö ãåòå ,ú"âçì úåøåðéö
óåâä äùåòå ,ïúéåìä àåä éë øåòîä úéøá àåä [ì"öë ,ãåñéå] ,ïåùìä úéøá àåä úòãäå
ãéìåäì äæå óåâá ãéìåäì äæ ,ìëä ãåñé ïä úåúéøáä 'á åìàå ,(#) àöú 'ôá ù"îë 'à úéøáå
äæå äùòîá úéøáä äæ ïëìå ,'åë äæù åéáàì íãå÷ åáøã (à"ò âì î"á) ù"îëå ,1578çåøä
ììåë úéøáå ,'åë éúéøá àì íà (&) øîàð ïäéìòå ,úåöîäå äøåúä ïéììåë ïäù ,øåáãá
éîé 'æ úåðåùì 'æ 'åë èéáä ä"ò åðéáà íäøáà àáùë åéèå÷éìá] .ïììåëä àåäå úåöî á"éøú
.1579[úåìëúñää øúåî ïäáù ïéðáä
(á"ò èö ïéøãäðñ) åøîàù 'åë íúéùòå íúøîùå ( )דברים ד וù"îë ùôðä úàå
.1580äøåúä äùò åìàë
.'âá ïä ïìåëù (&) 'åë ììäúé úàæá íà éë - 'åë ãéî
'åë åúéøáå 'åë 'ä ãåñ ( )תהלים כה ידù"îë ãåñéá 'åë 1581ãåñ ù"îë - 'åë äìéâå
.íìåë ïéìåìë äìéîáå ïåùìáù
ùà íùù íéîùå ùàøá úåòåá÷ äòáùù 'åë ïøòù á"éå 'æå 'â íä - 'åë ïëùî
.ì"ðë ùôðá íéâéäðîá á"é ,'åëå

. וגילה ונוסף על זה כ"ב אותיות1574
. ובריתו להודיעם:המשך הפסוק

1575

* זהר ח"ב רלד ע"א1576
 אחת1577
. עי' תיקו"ז נג ע"ג1578
. איפה גמר המוסגר1579
 אמר ריש לקיש כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו, סנ' צט ע"ב1580
עשאו שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן רבי )אליעזר( ]אלעזר[ אומר כאילו עשאן לדברי תורה
.שנאמר ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם
. *ה' ליראיו1581
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äøéöé øôñì ì"æ à"øâä éèå÷éì
– 'åë ãéçé úéøáå úåòáöà øùò øôñîá äîéìá úåøéôñ øùò (á"î à"ô) {â"ò áë}
áéúëå 'åë êéúåòáöà äùòî (' )תהלים ח דàðù ñ"ò ìò äàøåä àåä úåòáöà øùò äðä
òåãéë àá÷åð õøàá â"äå ,íéîùá ç"ä àåäå .'åë éðéîéå õøà äãñé éãé óà ()ישעיה מח יג
ìù íò úåòáöà 'ë ãâð íéøùò ïä íøôñîù ì"é äøåàëìù óà äðäå .()זהר בראשית כט ע"ב
óë ( )במדבר ז ידù"îëå íéãéä 'á ãçééì 'åë ãéçé úéøáù ïë øáãä ïéàù øîà ,íéìâøä
àåä éë ïåáùçá åðéà ãéçé úéøáå ,íéìâøá ïëå ,( )עה ע"בåøúé 'ôá ù"îë ,äøùò úçà
úåúéøá 'á ,øåòîä úéøá 'àå ,åîå÷îá ïåùìá 'à íéììë 'á ïäå .1582ììëå èøôå ììë ,úòãä
àá÷åðå àøåëã ,õøàå íéîù ,íìåòá 'à ,ïä úåøéöé éðéî 'áå .úòãä ìù úåîå÷î äøåúáù
,õøàå íéîù úåãìåú 'áå .ãéçé úéøá ,íéúðéá òéøëî øéåà çåøå ,ñ"ò ïäå ,1583íìåò ïäù
ïäù óåâå ùàø 'à àåä éòöîàä å÷ éë ,'ä àåä óåâä ììë éë ,'ä à"ëáå ,ð"åæ íãàá àåäå
ïëå .'ã íéìâøå íéãéå ïåëéúä çéøá à"ãò '÷ð ïëìù íéìâøå íéãéá ë"àùî ,'àë ïéøáåçî
ãéçé '÷ð 'áå ,íéìåôë ïäå àôåâã éâìô 'á ïäù éôì ãéçé '÷ðå ,íøáçî ãéçé úéøáå ,'ä '÷åðá
î"îå éòöîàá ë"àùî íéìâøå íéãé íéìåôë éìàîùå éðéîé å÷ åîöò íãàá éòöîàä å÷
ë"â ú"úã úåîåìù 'á éì äùòé íåìù éì íåìù äùòé åäæå ãéçé úéøá ë"àùî ð"åãá ìåôë
äìàå áà àåä íìåòä éë ìëä ììë ïäù ÷"å é"äð ú"âç ãâð ïäå ì"ðë ãéçéå íåìù '÷ð
'åë éðéîéå 'åë éãé óà ( )ישעיה מח יגåéãé éùòî ïä õøàå íéîùå õøàäå íéîùä úåãìåú
ù"îëå 'åë äìéìå íîåé éúéøá àì íà ù"îë äøåúä ìò ïéîéé÷ ïäå íéúðéá òéøëî çåøå
øåòîä úéøá éãé ìò ïéãîåòå äá íéëìåäì çåø ä"åð ãâð ïä úåãìåúå 'åë ïä ïúåãòá ïéòâåð
äìòîì ïäù íîöòá ñ"òå é"äð ïäå ìàøùé ìù íîåé÷ úéøáä éãé ìò ïëå äéáøå äéøô
ïðéà á"çëù òåãéë ìëä ìù ï"øð ïäå íéîìòð ïäå á"çë {ã"ò áë} 'â ùàøä ãâð àåä ìëäî
àåä åììëá íìåòä ììëå ò"éá úåîìåò 'â ãâð ïäå ìâìâ ãâð ïäå (#) úåìëéäá ù"îë óåâá
äîéìá øîàå øôñîá ù"æå úåëìî
à"æã øúëî ïéìéçúî íù øîàù ñ"òä éë àåä ïéðòä – 'åë òùú àìå øùò (ã"î)
ãåñéá àøåëã éë ãáì 'è ïäå ì"æ é"øàä 'éôå (#) àø÷éå 'ô øäåæá ù"îë ïäîù 'é ïëå
éë à"æá ñ"òù úøçà 'éçá ùéå 'éì úîìùî à"æã '÷åð úåëìîä éë 'è àìå ù"æå íééúñà
éë à"é àìå øîà ïëì à"æã '÷åð úåëìî íò à"é éøä ë"àå øùòì íéìùî ãåñéä úøèò
àìå øùò ïäå øäåæá ù"îë à"æã 'éôñå 'éôñ ìëî ñ"ò ìëî úéøéùò ÷ìç àåä '÷åðä óåöøô
úåììëá à"é àìå øùòå øùòì úîìùî úåëìîå íé÷ìç 'è 'éôñ ìëáù 'éôñä úåèøôá 'è
ù"îë ñ"òä
ïåäìã ïéæéðâ ïéøú àåä íäî øå÷çå à"åàã àúðñçà àåä – íäá ïåçá ãåñ (íù)
'òå íé÷ìç 'á ìá÷î ú"ú éë úåðéçá 'ã ïäå òåãéë à"æã ú"âçá ïéñðëð íäå ïéçåî 'ã ïäù
ãîòäå .ú"âç á"çë éøä øúëä íåìùú àåäù úòãä íå÷îá àåä 'àå á"ò 'ð ù"äù ç"æá
øöåé àåäù ãåñé àåä øöåé ãåñ åðåëî ìò øöåé áùäå .åô÷åú ìò ì"ø åéøåá ìò øáã
'ìîå åéìò áùåéå çöð ìò àåä ãåñéå òåãéë ä"åð ïä æòåáå ïéëé íéãåîò éðùå úéùàøá
åðåëîå åéøåá åäæå ãåä ìò äúãéîò
÷åçøå áåø÷ ìëî áåø÷ õ÷ ïéà ïúåèùôúä ìáà ïäá ìëúñäì 'åë ïúéééôö (å"î)
÷åçø ìëî

, כוונתו לדבריו בבהגר"א בספד"צ כז ע"ד שענין כלל ופרט הוא שהידים למעלה מהגוף1582
. יעויי"ש,ופרט וכלל הוא שהיסוד למעשה מהאצבעות הרגלים
1583
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'à ïäå äîåçá êééù áåáéñù ì"öë äîåç ïéîë ïááéñ äáéæòî ïéîë ïáöç (à"éî)
ë"çàå äáéæòî ïéîë òáåøîå á"î íéîòô á"ë á"à á"ëì ïøãñá 'áäå úåéúåàä ú÷é÷ç
ì"åç íéøù÷ 'âá ïäå åìù øåçà ãâðë íéðô ìë íéøãåñî {à"ò âë} äîåç ïéîë ìâìâá
ë"â åúøåöá äîåç ïéîë ïùä ìãâîáå ë"â äáéæòî úøåöá àåäù äáéæòî ïéîë ïåùìá
âìù íäéìò ÷öé ë"çàå äðéá çåîî úåá÷ð íéîá æ"ëå ì"ðëå á"àä íéøãåñî ïëå äîåçë
êøãë úøæåôî àéäù äá÷ðä òøæ àéô÷î øëæä òøæù ãçà íìåë äùòðå [äîëç] çåîî
ìë äøåúä íùîù íéîã 'èñá æ"ëå 'åë ÷öéå ù"æå ãçà ùåâ ãçà à"ìøä ìë äùòðå ïéðéãä
á"ë çåøá ãåòå ïî÷ì ù"îë 'åë íéôøùå àñë äðéáä ìù ùàá àåä ãåòå íéîì åëì àîö
'âî ììëðù çåøä èøô àåä æ"ëå äìòîì ù"îëå ìëä øå÷î àåäù ìëä úìéìë úåéúåà
ù"îë úåéúåà é"ç ù"îà ãåñá ÷"å àåä àðééðú àøù÷á ë"çàå äàîã÷ àøù÷á ù"îà
øåáãá äàúéìú àøù÷á úåéúåà á"ë ë"çàå àðééðú àøù÷á ìå÷á àåäå 'åë íúç äèîì
àåäå øåáãä ììåë äîë äàø íãàä øåáãá àåä ìëäå á"ì ìëä ììë 'åë àôé÷ú àìãâî
éåìú ìëäù íéìáä ìáä úìä÷ øîà æ"òå øôñä ìë ãñåéî æ"òå 'ä øáãá ñ"æå ìëä ììë
.ìëä äìë '÷ð àéäù ìáä ìëä øîà äéìòå øåáã ìù úéòéáùå ìå÷ ìù ÷"å íéìáä 'æå íäá
úåéúåàä ïéðòá à"ôá øîà 'åë ïîéñ äæå 'åë äùòå åäúî ùîî øöé (å"î á"ô) ä
'àá ïùøùå øåáãå ìå÷å çåøá ïäå 'åë ïááñ 'åë ïáöç 'åë ïéîë ï÷÷ç íéøáã 'âá ïäù íéîî
 )תהלים יחàåäå 'åë óé÷îù ÷åøé å÷ åäúî çåø àåäù ùîî øöé åäæå ñ"çî çåø ïéùéø 'âî
àøéåà àåäù åðéà úà äùòå 'åë òãéã úéì ñ"î àåäù ïéøúñã àøúñ åøúñ êùç úùé (יב
àåäù íéìåãâ íéãåîò áöçå ìå÷ä àåäù åðùé àøéåà ù"ò àúìâìâ ïëå ïéà '÷ðù äàìéò
à"ë ú"åéåä 'â ïäå ù"äù ç"æá ù"îë à"ìãø àåäù òåãé ñôúð åðéàù øéåàî ïùä ìãâî
'åë ñ"îî çåø êôéäì äìòîì äèîìî àåäù äù÷ú ìàå 'åëå åäáå åäúî (#) ì"ùîë 'ãî
íò 'à íéøåçàá êôéäì êôäð íéðôäù ì"ø 'åë ïìåëå ïìåë íò 'à øáãì ïîéñå øîà äæì
íéðåøçàä íéøåçà êôéäì àåä íéøåçàáå ììë øåçà åá ïéàù íéðåéìòä íéðô àåäå ïìåë
óåâá ïëì óåâä äá÷ð àåäù íéøåçàá íúçð äîùð åîë àåä øëæ ìùå íìåëá ïëå éøîâì
íéðôá äôåö ìâìâá øéîîå äôåö øîàå .ïàë ïëå íìåëî äðåéìòä äîùð ìá÷î àåä íãàä
íéðôä ãáì íé÷åçø íä éë ÷åçøá àåäù äôåö ù"æå ì"ðë äæ úîåòì äæ íéøåçàá øéîîå
øîàå ã"çà ìëä äùòðå âìù ÷öéù äìòîì ù"æ 'åë äùòå øîàå íäéøåçà íò íéðåøçàä
íéâéäðî á"éå íéøòù 'æå äéåâ ïèá ùàø ïî÷ì áùçù ì"ø 'åë íéôöç á"ë 'éñå
íéðå÷éú á"éå íéðå÷éú 'æ àúìâìâå ñ"åîá ä"ëå '÷åðá úåèåùô á"éå à"æá úåìåôë 'æ
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ושינוי הנקודות הוא רבים מאד דט' נקודות כו' אותיות הוא ס"ה מאות וס"א צרופים ]אח"כ
בג' אותיות וב' ובא'[ ובי"ב צרופין הנ"ל אם שכולן שוות או צירוף אחד בנקודה אחת וצירוף
ב' בנקודה אחרת וכן כל הי"ב צרופים ועוד ה' אחרונה בלא ניקוד והן ע"ב מאות ותשעים
והוא כפילת המספר הנ"ל בעצמו י"ב פעמים וכל אדם כלול כל י"ב צרופים וכן בזמן ובכ"ד
ולכן זהו שינוי המערכות שאין שעה דומה לחבירו מעולם והכל משם הוי"ה שבו נתהוה כל
הוי"ה והוא אחד אבל שינוים כנ"ל
 הסיבה לצרף השם הוי"ה לא' נ"ל על פי דברי רבינו לעיל יג ע"ג שהרל"א שערים קודם1586
 וע"ש שכותב שהוא א"י, וכן משמע בפרדס,*להם השמות הוי"ה ליצור ל"ב נתיבות החכמה וצ"ע
 ועי' לעיל יד ע"ב ששו"א שונה שזה,ולא י"א וע"ש עוד שזה ל"ד אות א' אלא כל אותיות הא"ב
גבורות לא מתוקנות
. עי' עמק המלך שער א פרק נה1587
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ú"åéåäã å"ì÷úú íòå ì"ðä óåøéöî ï"éôìà ã"î÷ êãéá ùé ãåòå å"ì÷úú 'éâá ïäù ú"åéåä
úåòù á"é éøä ô"øúú íéîòô á"é éøä ä"éåä éôåøéö á"é íä äðäå äòù àåäù ô"øúú 'éâ
ì"ðä ìë ïáåé äæáå øåçàå íéðô ãåñ íä éë 'åëå ÉéàÅ éÉ àÈ êôéäá íä äìéìã úåòù á"éå íåéä
íò á"à úåéúåà ìë éë éúáúë øáë äðäå ì"ðë ä"éåä íò 'åëå ã"âáà úåéúåà ìò óøöú ïëå
éôìà úéù àåäù íéôìà úùù íä óìà àåäù úåéúåàä ìë øçàì ó"ìà úåàå íéìåôëä
ãò íìåòä úàéøáîù úåòùä ìë êãéá äìòé ì"ðë ä"éåä íò ìëä óøöìå àîìò éåäã ïéðù
áøäî éúòîù äæ ì"ðë øåçàäî äìéìä úåòùå íéðôäî íåéä úåòù ïéðù éôìà úéù óåñ
1588
øéòä ìù äøåáòá åúåà éúééåìäá
ô"òà äîëç ãåñá çåîä éë äéåâ ïèá ùàøá íäù ùà íéî øéåà ãåñ {à"ò ãë}
 )יטæ"å÷éú úîã÷äá ù"îë äðéá àåä àáìå äîëçá ïáä ãåñá àåä äðéáå äîëç åá ùéù
àåä ïåøâå óåâå ùàøá ïäù úåøúñðä ïäå î"òøáå ù"ò àáì äðéá äîëç àçåî (ע"א
àåä äîëçã àîåéñå øôåùî ÷éôðã ìå÷ åøîàù øôåùä àåäå äðéáã úååö÷ 'å úåèùôúä
àì÷ ãéîú ÷éôð äðéáîå àîàå àáàã úåãåñé ïåøâå êéç âååæ åäæå êéçä (ãò à"ñ) íò çåîä
úòãä àåä ïåùìäå äôäå óñé àìå ìåãâ ìå÷ àåäå òåãéë ìáää ïåøâá éàùçá ÷éñô àìã
åúòãá ù"æå àëìîã àîåôá æéðâ úòã ( )זהר משפטים קכג ע"אù"îëå ïáøáø ììîî ïùéì
âååæ ãåñé éãé ìòå ïåùìä úéøá ãåñ åäæå á"åç à"åà âååæ àåä ïåùìä éãé ìòå åò÷áð úåîåäú
ïéá ãéçé úéøá ïéòéøëî íä ïëìå úåøåáâ 'äå íéãñç 'äá âååæå øåòîä úéøá àåäå ð"åæ
úçú íéòîá àåä èùôúîä úòã ë"çàå íìòðä ïåéìò úòã åäæå íéìâøå íéãé úåòáöà
ïéâøã 'â íåø÷ ãçà ìë ïéáå äæ ìò äæ ã"áç ïéâøã 'â ïäå ï÷úúà úòãá éåòî ù"îëå íåø÷ä
éåìéâä úìçúäå íìòð àåäå øúë ïåéìòä íåø÷î äìòîìå 'àå 'à ìë ïéá úëøôå àðëùîã
ù"îë â"åç íä èùåå äð÷ íéîéðôä íéøáéàä ë"â íä úååö÷ 'å øàùå àçåî äîëçî àåä
.àá÷åðá ïëå àøåëãã íéãñç 'ä íå÷î íäå ä"åð úåéìë 'á ú"ú äøãùä èåçå øçà íå÷îá
àöîé íéôåøéö éðéî äîë ïåáùç àåöîì êéøàäù ù"ò ,íéôåøéöä ïéðî áåùçì
úáéúá) íù íééñîå øåçàäå íéðôä øôñî äìòé äîëå äéúåéúåà øôñî éôì äáéú ìëá
äáéú ìù øåçàå íéðô ìù íéôåøéöä ìëù äæî àöåéä ì"æå (úåéúåà 'å úá àéäù úéùàøá
ìë òãéì äöøú íà äæ ìò ììë êì ïúàå íéôåøéö å"ðå úåàî è"é íä úåéúåà 'å úá
 ואף שאין חידוש ניכר לעין אמנם הד' יסודין עלאין דאינון השרשין קדמאין ואבהן דכולא1588
כנז' בזוהר וארא כ"ג ע"ב שהם שרש כל מעשה בראשית ופנימיות כולם והם ד' אותיות הוי"ה
ב"ה התמזגותם והרכבתם כל עת ורגע בשרש שרשם אינו מושג כלל והוא ית"ש מחדשם כל רגע
לפי רצונו וענין התמזגותם כל רגע הם התתר"ף צרופי השם ב"ה על פי השתנות נקודותיהם
תתר"ף רגעי השעה וכן משתנים עוד כל שעה לצרופים אחרים וגם אין מדת יום שוה למדת לילה
 הגה"ה- לא כל יום דומה לחבירו שלפניו ואחריו כלל ז"ש המחדש גו' מעשה בראשית דיקא
'בנפה"ח שער א פרק ב
 וכל פרקי המרכבה מצויירים המה בפרקי,שהאדם כולל בתוכו כל פרטי עלמין דלעילא ותתא
 הם כוללים כל פרטי המדות, וגם כל הכחות והמדות שבו,אבריו וגידיו ועצביו וכל חלקיו
 וידוע כי שינוי ההנהגה הולך אחר סדר וחילוף י"ב צירופים של שם הוי"ה,והנהגות שבספירות
דמשתני בכל רגע ומתגלגל בתתר"פ צירופים בתתר"ף רגעים של כל שעה שהם הלבושים
 כחות האדם משתנים בו בכל רגע ע"י סיבוב הדם שבו שמתחלף בכל, כמו כן,המשתנים בכל עת
' פת"ש בתי נתיבות עגו"י א- . ששם נפש החיוני שהוא סוד מקור שם הוי"ה,עת ומגיע ללב
 יש, שכל מצוה וכל עבודה, )פסחים ס"ה ע"ב( וכל יום מתגלים כחות חדשים- אח"ף א' פת"ש
 שהוא סוד שמות הוי"ה המתגלגלים,לה בכל יום כוונה אחרת ותיקונים אחרים כידוע למשכילים
 פנים ואחור של, לפי שינוי הנקודות וחילופי השערים של כל אחד,בתתר"ף צירופים בכל שעה
 וכן, אשר לא רצינו לדבר בהם, בסוד עולם המלבוש שגילו תלמידי האריז"ל,הכ"ב אותיות כידוע
כל צדיק
 עי' ביאורים ח"א י ע"ב ישנם י"ב צרופי הוי"ה ובכ"א יש תתר"ף,*עי' כללים ח"א עה ע"ד
צירופים
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åîöò 'á íòå 'á àåä 'á íòô 'à êë øîàú úåéúåà ùù úá äáéúî øåçàå íéðô íéôåøéöä
ô"ã øîàú ë"çàå å"è éøä åîöò 'â íòå á"é éøä 'ã ô"â øîàúå åîò 'â äëú ë"çàå 'ã éøä
ë"çàå ä"ëù éøä åîöò 'ä íòå ë"ù àåä ã"ñ ô"ä ë"çàå ã"ñ éøä 'ã íòå 'ñ éøä å"è
äðîú æ"ãò ïëå å"ðå úåàî è"é éøä åîöò 'å íòå 'ðå úåàî è"é àåä ä"ëù íéîòô 'å øîàú
íùáù 'ä àåä úåëìîäå íùáù 'å àåä à"æä éë àøåðå ìåãâ ãåñ ïéáú äæ íòå ñ"à ãò
øëã úìéá÷ãîå ë"ù 'îéâ øòð úàø÷ð øëã úìéá÷ àìã ãò ì"æå ùåã÷ä øäæá áåúëå
ùé 'å ìáà ì"ðë äéúåçë íäù ä"ëù éøä 'ä íòå íéôåøéö ë"ù äì ùé 'ä ïëì äøòð úàø÷ð
'ä àåäù ã"ñ íéîòô 'ä àåä äìçú øãñë íôøöì äöøðùë äàøúå ä"ëù íéîòô 'å åì
ä"ëù íä øëã úìéá÷ãîå ãåñ äæå ä"ëù íä úôñåðä 'ä íòå ë"ù éøä é"ðãàã ï"éã íéîòô
'æ ë"çàå ä"ëù íéîòô 'å àåä ïéôðà øéòæä àåäù 'å ë"çàå ë"ùä úà ïé÷éúîîä ïéôìà 'ä
íòå ä"ëù íéîòô á"î àåäù ä"ëù íéîòô 'å íéîòô 'æ àåä òåãéë íéðù òáù äðéáä àåä
úéùàøá äùòî åá åàøáðù á"î íù ãåñ äæå ä"ëù íéîòô è"î éøä 1589íéôñåðä 'æ
'å íäáù úåéúåà 'å úéùàøáá äøåúä úìçúî ïëì åàåìîå íìåòä ï÷úð ä"ëùä åìàîù
ä"ëù á"îä úà ïé÷éúîîä ïéìéôúá ú"åéåä á"î ùé á"îä åìà ãâð .ïáäå ä"ëù íéîòô
'åëå éçúñà êåùç ãçå ãåñá ø"ãàá øëæðä ïåò àùåð ãåñá
÷éæçîå êùåîä çë ïæáå ãéìåîå ìãâîå ïæ úåçë 'â åáå úçîåöî åúìçúä ï"øð
ïåæîä äðùî ãçà çë ãåòå úåçë 'æ ïììëá ïäå ïåæîì êéøöù äî ìéãáîå äçåãå ìëòîå
éðåéçäå ìéãáîä ììëá àåäù øùôàå ïåæéðä òáèì äðùîù ãò íéøáéàä ìà å÷áãîå íãì
'ä ë"çàå íéùåç 'ä ïäù äùîç à"ëáå éîéðôäå ïåöéçä úåùâøä 'á åáå ùâøää ïåùàøä
çåî éøãçî ïåùàø øãçá àåäå úåùâøää ìë åáåùé åá øùà óúåùîä ïåùàøä íéììë
ãë) âéùî àåäå äîãîä ë"çàå íøúñäå ïùâøä øçàì úåøåöä øîåùä åéøçàå çöîä ìöà
çë ë"çàå äðééäú àì øùà úåøåö áéëøî íâå úåùçåî éúìá íâ úéùçåîä úåøåöä {á"ò
åàðåù àåä éðåìôù äáùçîá èôåùù ùåçá âùåî åðéàù äî äãìåú àéöåîù éáùçîä
íéøáã àöåéëå íãàî ç"òáå áàæî ùáë àøééúî äæáå åúøåö åà êë åøáã êåúî åáäåà åà
éøåçà àåäå äáùçîá âéùäù ã"ëå äáùçîä øîåùä àåäå øëåæä çë åéøçàå äáøä
ììëá úåçë 'á åáå øøåòúîä çëå íéøúñð íéùåç 'ä ïäå çåîä òöîàá éáùçîäå çåîä
äàðä ìåòéâå äãîç äàðùå äáäà éðåàúá 'å ïììë êà úåãîä ìë íäáå éðñòëäå éðåàúä
äåöîå øéùééî úåçë 'â åáå òéðîä çëå ñòëå úåøéáà äàøé ùåàéé úìçåú 'ä éðæâøáå áöòå
ç"òááå éùòîä ìëùäå äáùçîäå ïåéîãä ìà íãàá 'âì ÷ìçúé øùééîäå éååöä íéìùîå
ìëá èùôúîä àåä íéìùîäå 'á ç"òááå éìëùå éðñòëå éðåàú íãàá 'â äååöîä ïëå 'á ÷ø
ãáì íãàá éìëùäå íé÷ôåãäå íéáöòä íä íééðùäå áìä àåä éùàøä éìëäå íéøáéàä
'á äëàìî úåùòì éúåëàìî 'à íéðùì ÷ìçð ë"â éùòîäå éðåéòå éùòî íéðùì ÷ìçð
øîåç àåäå éðàìåéä ìëù àø÷ð æ"ëå íìåë úåîëçä ãåîìì éðåéòå úåùòì êàéä éáùçî
àåäù éòáèä àåä íäì íãå÷å úéìëù úéðåéç úçîåö íãàá úåùôð 'â ïäå äð÷ðä ìëùì
äøåöå øîåç ë"çàå øãòäå äðåùàø äøåöå ïåùàøä øîåç åúìéçúå äáëøää '÷ðå íîåãá
ìëùäå àîøâã àìáä '÷ð àéäå ã"ëáå úåëúîá äáëøää ë"çàå úåãåñé 'ã ìù úééèøô
ìë ìáà äéç ãáì àéäù äéç '÷ð àéäå éðàìåéä ìëù àåäù äîùðì äîùð àéä äð÷ðä
úéùàøá 'ô ð"äîáòå óåâá äì ïéà äð÷ðä ìëù ìáà íäéìë ïåéìë íò íéúî íéðåùàøä
ã"åé ìù 'ã àéäù íééçä øåøöá úøøöð àéäù àìà íééç íìëù òîùî ÷"ñáå øäæá ìáà
óúåùîäù åøîà íéîëçä áåø íéøúñð 'ä åðøîàù óàå î"çà 'ôá ù"îë íùä ìù
( וצ"ע הלא מקודם צריך להוסיף גם הו' עצמו וצ"ל שכוונתו באמת ו"פ שכ"ו )א"ש1589
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úòã øëåæäìå äðéá éáùçîìå äîëç åäåàø÷å íäì 'à çåîå 'à çë ìëä äîãîäå øîåùäå
ù"æå äðéáå äîëçì úôúúùî úòãù úåòã 'á åäæå 'à çåîá øëåæäå øîåùäù úîàä ìáà
ïáä ù"î àåä áéëøîäå äîëç ìù 'à çåîá áéëøîå óúúùîäå òåãéë úåòã 'á úåòã ìà
àåäù 'à 'á ë"â éáùçîáå éáùçîì úö÷ äîåã àåäå ìéãáîå áéëøî àåäù äîëçá
úåáùçîä ìë åáåùé åáù çë ë"çàå ïúééàø úòá íéàøðä íéùåçäì äîåã àåäå áùçî
äî ïåøëæä ìà àéáîù øéëæî 'à çë ãåòå äðéáá íëç àåäå óúúùîä çë åîë àåäå ãçé
òåãéë úòã àåä íâå ïåøëæä ìà àéáîå øëæðù ãò øáãì øáãî èèåùîå åðîî çëùðù
ã"ú â"é íéàá íäîå íììåë 'àå ú"åéåä 'â úåçë 'ã çë ìëá çåîá úåçë á"é éë ììëäå
ìë ìà ä÷áãä äòåðúäå 'åë ãîòäå 'åë ïåçá 'åë íëç é"ñá åøîà íäéìòå ïéøååçå ïéîéðå
éçä úòåðúå äãéøéå åèåòéîá äèîì åúøåîúå åìãâá äìòîì úçîåöä úòåðú àéä ùôð
ìë ( )יומא טו ע"בù"îë ïéîéì ìëùä úòåðúå øåçàì éðñòëá åúøåîúå åúåàú ìà íéðôì
÷"å úåùôðä ùìùá éøä 'åë áìå åðéîéì íëç áì ( )קהלת י בù"îë ['åë] åúøåîúå 'åë úåðéô
úåçë á"é ììåëä àåäå ïåöøä àåäå ìëä ááåñ äéìòù äãå÷ðä àåä òöîàá ùãå÷ä ìëéäå
ë"â çåîáù

éô ìò ãñåéîä ì"æ à"øâäì

1590

æîø ã"ò úéùàøá äùòî ùåøéô ïëåú
äøéöé øôñä
úéùàøá ìù 'á åá æåîø ìëäå ( )ת"ז קטז ע"בïè÷ íìåò íãàäù òåãé úéùàøá
íìåë (ãë ã÷ íéìäú) ù"îë äîëç úéùàø àåäå ìëä àøá úéùàø íò ì"øå íò åîë
íéúùå íéùìùá é"ñá ù"îë íéäìà á"ì áéúë åáù úåáéúð á"ì íéäìà úéùò äîëçá
íéî ùàø ùôðá íéîù íìåòá ùà ù"ùîë óåâäå ùàøä õøàä úàå íéîùä úà 'åë
ìëä ììë àåä õøàäå ù"ùîë óåâä éâéäðî ìë íùù ïèá ùôðá õøà íìåòá 1591{â"ò ãë}
'ã åáù úåçéì 'ã 'åë åäú äúéä äéåâä íâ åá ììëð ïëì òåãéë íéîùä ãò øéåàä óà
äàéøáù àøðéè àæåâàã àøååç àøååç äøî åäá ä÷åøé äøî ÷åøé å÷ àåä åäú úåøî
ìåçè àåä àîëåà äøî êùçå íéîä íùù äàéø äæå íéàöåé íéî ïäîù úåîìåôîä íéðáà
çåøä àåä úôçøî íéäìà çåøå íéìëàîä ìë òìåáù ãáëá äîåãà äøî íåäú ô"ò
úåçéìä ÷ø åøöåð àì ïééãò éë íéøáéàá íðéà åìà ìëå íéîä íùù äàéø éôðëá áéùðã
úåéúåà á"ë ïøéîà 'éå ïéìéáù á"ì ,1592á"î ïäù ñ"ò ïøéîà 'é øîàéå ïîöò íéîäå çåøäå
'é àåäå ïúåà âéäðîù äîùð íéîòè íäáå á"ì íä ñ"ò çåø ïéãå÷ðå ùôð úåéúåà ïéãå÷ð 'éå
ïäáù çåîá úåáéúð á"ì òåãéë íìåòä àøáð íäáù åäáåã 'á ãò á"î íù åäæå ïøéîà
éë àáéìå àçåîá øéäðã øåà øåà éäé àáéìã çåø àåäå ïøéîà 'éá äðéá íéäìà àøá
àáéìáå íéî äàéø ïëå øéåà 'é ( )ת"ז לה ע"בøäæá ù"îë øåà íù à"ã÷áå íéî äàéøå àçåî
àì ùàøä é÷ìç úàéøá éë àáéìã øåà ìò øîàð ø÷éòå øåà éäéå øåà éäé ù"æå øåà
àçåîä éë õøà äùòî áéùçã ù"î àùéøá çúô íéîùá éãëî ù"îë 1593ïàë áúëð
( )ר"ה כא ע"בù"îë åì äìâð àì ïåøçàä øòù óàå äðéáá ÷ø äùîì äìâð àìå íåúñ
 )תנחומאù"îë äîëçá íìåòä úà àøá àåä àáéìã àçåø äðéáå 'åë á"òù íéùéîç
( נדפס באד"א בשיבושים )רמ"ש1590
1591
 לא מצאתי מקומם עי' לש"ו שויאמר היא פנימיות של ל"ב אלקים1592
 עי' לעיל ג ע"א1593
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õòééúî áìä ïëå äîëç àåä äøåúå íìåòä úà àøáå ä"á÷ä õòééúð äøåúá ('בראשית א
ùôøè àåä 'åâå ìãáéå 'åâå àøéå äèåù êåøà ìë åøîà ïëìù òåãéë çåîá åéùòî ìëá
íåéì äîåã á"äåòä éë 'åâå íåé øåàì íéäìà àø÷éå ìåçèì áì ïéá ìéãáî ãáëä
÷ )ת"ז נהéìã øåð ùà äæ øåàå æ"äåòä ìåçèå á"äåòì óñåëù çåøä åá áìå äìéìì æ"äåòäå
êùçå øåàá åðøîàù æ"ëå ø"åà éäéå í"éîä ô"ò úôçøî íéäìà ç"åøå ù"îà ïäå ,(ע"א
àøá áèì éäåøáéà ìë ééçã àðìéàî éäéàã àúîùð ìáà ø"åè ã"äòã àøèñî àåä
úà éúçáùå áéúë ù"îë ìëä äìéìå íåé ïäù êùçå øåàå (#) ñçðô 'ô î"øá ù"îë
äðéëùä ïéàù êãîììå 'åë ïàë î"ù äçîùá ïàë ÷"ì äùåò äæ äî äçîùìå 'ëå äçîùä
ìù íéìë 'âå 'á íåéáå 'à íåéá àøáð ù"îà ïéãåñé àåä ïàëå äëìä øáãì ïëå 'åë äøåù
ïä ïëåúáù ñ"òå úåéúåà á"ë íéîé 'å åìàá úåèåùôå úåìåôëä ïëå ïî÷ì ù"îë ù"îà
ïäå ø"â ììëð 'æä òé÷øáå ãåñéá úøèò ú"æ ììëð ïéòé÷ø 'åá ïéòé÷øá åîë 'æá ïéììëð
ãåñéá úåëìî ììëð éùùáå íéîé ã"é ïàë ïäå òåãéë úå÷öåî 'æá 'æ íéìåôë 'æä ãâð íéìåôë
íéìåôë ïäå éòéáùä ô"â åá øîàð ïëìù ø"â éòéáùä íåéáå ú"æ ïäå éùùä 'ä úôñåú åäæå
áøò åäæå òåãéë àøåëã íùá '÷ðå àøåëãá úììëð àá÷åðã íåéá ììëð áøòå ø÷áå áøò
ñ"òä ïéñðëð ïëìå ãìåä ìë øîâðù ãò ãìåá èòî èòî èùôð ùôðä éë òåãéå íåé ø÷áå
ïéùòðä ïäù íéøáéàä ìë øîâðù ãò ãìåá èòî èòî ãáì 'à ìë íéîé 'æ ïäù ùôðä ìù
øîâðù øçàå íìåëá ïëå 'á íåé òé÷øä øçàå 'à íåé 'åë åäú úàéøá øçà ù"æå íéîéä 'åá
áìá äìéìå íåéá ð"åæá ïéììëð ñ"éä ìëå (#) ì"ùîë 'åë íéîùä åìëéå ù"æ ø"âá åìëù àá
äìéìå íîåé åá úéâäå êëì ìåçèå
ìë úà óé÷îä ùàøä ìù úìåâìâ àåä 'åë òé÷ø éäé íéäìà øîàéå [á íåé]
íéî ïéáå çåîä àåäù íéðåéìòä íéî ïéá ìéãáî àåäå ïåøâä ãò áéáñ áéáñ ùàøä

'åë ìéãáî éäéå

(#) ì"ùîë íéìë íäì äùòð àì ïééãòù äàéøä àåäù íéðåúçúä

àì ïëìù éùéìùá øîâðå 'î 'à ù"îà ìéçúä ïàëå à"îá ù"îë íäéðéá ùøôä äéäéù
úåçë íéæåðâ íéøáã ìëä ïåùàø íåé äùòî ìáà éùéìùá øîâðù ãò áåè éë øîàð
úåéúåà á"ë ìë éë 'åë íéäìà ùòéå 'åë æðâð ãñçã {ã"ò ãë} øäæá øîà ïëì úåéùôð
éðçåø àåäå ïë éäéå ãçà ìëá øîàð ïëìå éîùâ 'àå éðçåø çë 'à íéøáã 'á íäá íéùòð
íéðåúçúä íéîì òé÷øä ïéá ìãáä ùéù åîë 'åë òé÷øì ìòî éîùâä àåäå 'åë ùòéå øîàðå
àì åéùòîå çåîä àåä 'à íåéá åàøáðù íéîùå 'åë òé÷øì íéäìà àø÷éå åäòãå 'åë ïë
'ôá ù"îòå) äáùçîá äìò êë ( )ברכות סא ע"בù"îëå (#) ì"ùîë äáùçîä àåäù øîàð
'æ øîà ì"øå ïä ïéòé÷ø 'á äâéâçá åøîàù íéîùä éîùå íéîù ïäå (åìù á"òîá úéùàøá
åèøô àì ïëìå òåãéë ãåñéä úøèò àåä ïåìéåå ãåñé àåä òé÷øù ïåìéå ÷åáã åá äæ òé÷øù
úìåâìâì áéáñù íåø÷ä àåä ïåìéå (ù"ùîë) ïéòé÷ø 'ä ïéìåìë íéîùä éîùáå áåúëä
íéàá íéùâøää ìë éë ïéðòäå 'åë ñðëð àìà íåìë ùîùî åðéà ïåìéå ù"æå úìåâìâá ÷åáã
÷åáãä íåø÷ä íúåñ äìéìáå óåâä ìëá çìùî áìäå áìä ìà åéìòù íåø÷î çåîî
çëå ïùé àåä æàå áìì óñàð äìåë ùôðä ìë ïëå åéìà åéúåùâøä ìë çåîä óñåàå úìåâìâá
ïëå é"èð êéøö ïëìù (#) øäæá ù"îë åá èùôúîå åúåà ááåñ à"ñäå æà ìòåô àåä äîãîä
úåúë ìëå èùôúî ïåìéåäù ,íìåòá àåä ïëå 'åë åäì òãéîì éòáã ïàî éàä 'îâá åøîà
ò"âã ïéòøúå ïéìëéäì ïéùðëúî íéëàìîä ìëù åîë íéîùä ìà ïéôñàúî íéîùä
àåä íéîùå (#) øäæá ù"îë åéìà ïéùðëúî íééçä ïéá ïéèùôúîù úåîùðä ìëå åîúúñà
íéøéôëä øòåð øåîç åäæå øòé åúéç ìë ùåîøú åá èùôúî à"ñå ù"ùîë áìä ò"âå ùàøä
æàå úéøçù ñðëðå òåãéë åìèáúàã íéøãôî íúåðåæî ìò íé÷òåö íéáìëä åäæå 'åë íéâàåù
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íåéä ãò åá úøæåç åúîùð ïéà î"î íåéä íãå÷ íãàä øéòî íéîòôìù ô"òàå íãàä øéòî
ù"æå íù øäæ 'ò íåéä ãò åôàá äîùð øùà íãàä ïî íëì åìãç ( )ישעיה ב כבù"îë òåãéë
åúîùð íåé ìëá ùãçîù 'åë íéø÷áì íéùãç ( )איכה ג כגù"îë 'åë íåé ìëá ùãçîå
òé÷øä àåä 'åë åáù òé÷ø ì"ðä íåø÷ ÷åã àåäù 'åë ÷åãë äèåðä øîàðù òåãéë åì äùãç
øîàð åáù íéðåéìò íéîù çåîá ïéìåìë íéîù 'äå éòéáøä íåéá áúëù åîë ïàë øîàðù
çåîá íéùâøä 'ä ïäå òåãéë àáéìá øéäðã àçåîã øåà ïåùàø íåéá øåà íéîòô 'ä
àôåâ éâìô éøú ä"åð ãåä ãò äðéáî 'éôñ 'ä ïäå íéòåãéä íéùåç 'ä åðîî íéèùôúîù
ïëìå ãåñéá ïéììëð åäìëù òåãéë ìòåôä ìà íéùåç 'ä àöåé åáù úìåâìâá åäìë íéììëðå
ïé÷çåùù ä"åð ïä 'åë íééçø åáù íé÷çù òåãéë äðéáã ïéòøú 'ð ïäå òé÷ø ô"ä åá øîàð
åéìò áéø÷îå 'åë åáù ìåáæ òåãéë ùéîùúá åø÷éòù ùåùéîä ùåç ììåë àåäå ÷éãöì òøæä
ù"îë ïáø÷ éìë ïä äìéëàä éìë ìëå éîçì éðáø÷ úà åáù íòèä ùåç àåäå ú"ú ïáø÷
äøòñå íéòø íéììèå 'åë âìù úåøöåà åáù ïåëî (1594 )חגיגה יב ע"בñçðô 'ô î"òøá
óà øçéå åáå àððúå úåòø úåçéì åáù äøåáâá íèåçá çéøä ùåç àåä 'åë ùà ïäéúåúìãå
ù"îë 'åë àòøàá éðä åäðúéà òé÷øá éðä êéøôå àðúåî ìèáì êéôàá äøåè÷ åîéùé åáå
àçåø ãçîå àáéìî ÷éìñã àùàå àððú ãçî àîèåçá ïéá÷åð 'áã ( )אד"ז רצד ע"אøäæá
'á ïäù 'åë ïäî ùé 'åë âìù úåøöåà íù 'ñåú ù"æå 'åë ãåã àá åøîàå ,àçåîî úéçðã
çåçéð çéø úåùòì ïåôöá ïúèéçù íéùã÷ä ìë ïëìå àìàîùå àðéîé àîèåçã ïéá÷åð
ãåîéì åáå íäéôðë ìå÷ úà òîùàå åá äòéîùä ùåç åá ãñç 'åë åáù ïåòî òåãéë íñáì
ãñç ïëå ãñçá ìåìëù ïéã åäæ 'åë ÷ñåôä ìë ì"øà 'åë ÷ñåòä ìë ù"æå é"ñá ù"îë äøåúä
ïåòî íéã÷äå ì"ðë íéðæà 'á ïëå àîèåçã ïéá÷åð 'á áåèä åøöåà úà êì 'ä çúôé ïéãá
 )ישעיה וíù úåàøä ùåç àåäå äðéá 'åë úåáøò íéðæàî øúåé äåáâ ìéçúî íèåçù ïåëîì
( )יחזקאל א טוäðäå äàøàå úåéçä äàøàå 'åë íéôøù 'åë àñë ìò áùåé 'ä úà äàøàå (א
àåäå íäá ÷åáãä íåø÷ä é"ò úåùâøää ìëå 'åë íéôøùå íéðôåà íù ù"æå 'åë ãçà ïôåà
àø÷ðå äéìòá äéçú äîëçäå {à"ò äë} ( )קהלת ז יבù"îë íãà ìë úåéç àéäù äîëçä
ìòå òåãéë à"ã÷ àñë úåîã øéôñ ïáàë åéìòå 'ëå äìòîì 'à òé÷ø ãåò ù"æå òåãéë äéç
êìéàå ïàëî äîëç àåä ìëäå íãàä úîùð àåäå äéçä àéä 'åë íãà äàøîë 'åë úåîã
øúëù øúëì ÷éìñã úåëìî åäæå 'åë àìôåîá êìéàå ïàëî 'åë ïàë ãò ù"æå øúë àåä
ì"ðë 'åë áøò éäéå íéîù àø÷ðù ùàøá íìåëå 'åë ïôåñ õåòð ãåñá ïåìéåá ÷åáã
äàéøä ãçà íå÷î ìà óåâä ìëá íéèùôúî åéäù 'åë åå÷é íéäìà øîàéå [â íåé]
éôðë 'å äð÷ã ïà÷æò 'å ïäå é"ñá ù"îë áìì á"ì øàùðå ä"î íùî â"é åáå åúàéøá ïàëå
ìë ììåëù ñøëä åäæ äùáéä äàøúå ãçà íå÷î ìà åäæ ã"çà 'éâ äîöò äàéøäå äàéø
äàéøä úçéôðì íå÷î àåäå ùôðá ïëå íìåòá øéåàä äìâð ïàëå úéèøôä õøà àéäù ïèáä
õøàä úàéøá ïàë 'åë õøà äùáéì íéäìà àø÷éå ùôðá äéåâä àåäå äéåâá áéùðã çåøá
íéîé 'æ ïäå äàéøä àåäå à"îá ù"îë íéîä íå÷î ì"ø 'åë íéîä äå÷îìå ì"ðë ïèáå éèøôä
÷éìã øåð àáéì é"àì íéááåñù äàéø éôðë úéùå äàéøä ïäå (íéáø ïåùì ì"ø) íéîé ù"æå
äàéøäå äøåúäå äðéëùä ïëùî äìëåà ùà åðì øåâé éî ( )ישעיה לג ידù"îë ()ת"ז נה ע"א
( )לכה דודיù"îë çøæî ùàøä éë áøòîì äàéøä óåñ äèîì àåä äîåàä àéäù äîöò
àøéå ïàë ù"æå ù"îà úëàìî øîâð ïàëå åáøòîá é"à óåñ ìåãâä íé ïëå íã÷î ùàøî
 ומנלן דאיקרי שמים שנאמר השקיפה ממעון קדשך מן השמים, עי' חגיגה דף יב ע"ב וז"ל1594
מכון שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד ועליית טללים רעים ועליית אגלים וחדרה של סופה
]וסערה[ ומערה של קיטור ודלתותיהן אש שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב הני ברקיעא
איתנהו הני בארעא איתנהו דכתיב הללו
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íéâéäðî á"é úàéøá ìéçúä ïàë 'åë àùãú íéäìà øîàéå ( )בראשית א יאáåè éë íéäìà
ïäå â"ôâ ïäå 'àá úåéìë 'á 'àá íéìâø 'á 'àá íéãé 'á 'èá ïéìåìë ïäå ïèáá õøàá ïäù
'â íä ïàëå (#) ì"ùîë íéøòù 'æ 'ã íåéáå 'â à"ëá éùùå éùéîç éùéìù íåé íéîé 'âá åàøáð
'æðä íéðéî 'â åìàù ïé÷ãå ïá÷øå÷å äáé÷ äìéëàä éìë 'â ïäå ,éøô õò ,áùò ,àùã ,íéðéî
àáù úçîåöä ùôðá úåçë 'â ïäå 'åë íëì éúúð äðä 'åä íåéá ïî÷ì ù"îë äìéëàì åðúéð
ìöà øîàð ïëìå ì"ðä íéðéî 'â ãâð ïäå äîåãá ãéìåîä çëå ïæä çëå ìãâîä çë äìéëà é"ò
'âáù íéùåç 'â ãâð äøéîàä 'åë õøàä àöåúå äîåãá ãéìåîä àåäù 'åë åðéîì éøô õò
ù"îë åäðéîì ë"â áùò ìöà ïàë øîàðå ì"ðä íîöò íéøáéà 'â ãâð äéùòå ì"ðä íéøáéàä
äùåò õòå øáà ÷éæçî øáà (#) ì"æø ù"îë åäðéîì åæ ë"âù ïæä àåäå íîöòá å"÷ åàùðù
'â ïä ïëå 'åë åòøæ øùà ù"æå øáà äùòð øáà ìëîå íéøáéàä ìëî ìåìë òøæäù 'åë éøô
úåçë 'â ãâð ïäù äìéëàä é"ò ïéðåæéð íìëå ï"øð úìëùîäå úéðåéçäå úçîåöä úåùôð
åáø÷á íãàä çåø øîåùù úéðåéçä ãâð ïæäå íéøáéàä ìãâîù úçîåöä ãâð ìãâîä ì"ðä
øáã ïéáîù äîåãá ë"â ãéìåîù úìëùîä ãâð äîåãá ãéìåîäå íéøáéàä úà ïæù é"ò
éô éøôî 'åë äðàú øöåð äéøô ìëàé äéáäåàå íé÷éæçîì íééçä õò àåä ìëùäå øáã êåúî
ø÷ò êìëù àäé àìù ù"æå 'åë ïèá åðèá òáùú ùéà
íéáëåë äòáù ãâð ïäù ùôðá íéøòù 'æ ïä 'åë úåøåàî éäé íéäìà øîàéå [ã íåé]
øëéð é"òù ìéãáäì åäæå íéìåôë 'æ ïäå ì"ðë ùàøä úìåâìåâá íéîùä òé÷øá é"ñá ù"îë
ïéöéø÷á ïéðééòá (#) 'ò ïå÷éú æ"úá ù"îë åìà íéøòù 'æ é"ò ïëå íéáëåëá íéæåçì úåéúåàä
ç"æá ù"îë ú"æ ãâð ïäù íéãòåîìå 'åë àîåôá 'åë ïéðãåàá 'åë åèéî÷á àîèåçá ïéðééòã
á"é ïëå íåéä úåòù á"é íåéäù íéîéìå .íéøòù 'æ ãâð ïëå òåãéë íéáëåë 'æ ãâðå (1595#)
(#) ì"ùîë ùàøá ïä ïëå é"ñá ù"îë '÷åðáå àøåëãá úåìæî á"é é"ò ïäå äìéìä úåòù
åù÷äå 'åë úåøåàîì åéäå ( )בראשית א טוíù ù"îë úåìæî á"é ãâð íéùãç á"é ë"â íéðùìå
íãà ïåùàø íåéá àøáðù øåà à"øãë 'åë íúåà ïúéå áéúëäå àøáð ïåùàø íåéá øåà 'îâá
øéäðã øåà ìëùä {á"ò äë} øåà àåä ïåùàøä øåàù 'åë åæðâå ãîò 'åë ïåéë 'åë åá äôåö
àìîúå æàù ì"òì æåðâä øåà àåäå íìåòä ìë úà åá âéùîå åá ìëúñî íãàù ñ"î àáéìá
úà íéâéäðî á"é é"á øôñîì íäù íéîò úåìåáâ åá âäðúäì õøàä ìò øéàäì äòã õøàä
øåàá âäðúîå òáèä ïî äìòîì ïäù ìàøùéì ìæî ïéà ìàøùé àáéì ìáà óåâä õøàä
ø÷éò íäù íéðéò 'á íä äðáìå äîç íéìåãâä úåøåàîä éðù úà 'åë ùòéå äá øéäðã
ùîùë úåøéàî åðéðéòå ( )תפילת נשמת כל חיù"îë íá äàåøù íãàì ïéøéàîù úåøåàîä
ìåãâä øåàîä úà é"ñá ù"îë ïë íðéà íúøéöé øãñù ô"òà ( )טו ע"אú"äá ù"îëå çøéëå
áìäå 'åë àøåñøñ àðéò ( )זהר ח"ב רסג ע"אù"îë áìä âäðúî é"òå ìàîù ïéòå ïéîé ïéò 'åë
âäðúî ïéîé ïéò 'åë úìùîîì åäæå åìàîùì ìéñë áì ìåçèá ìàîùù ìàîùå ïéîé ììåë
ù"æå ïè÷ä øåàîä úà åäæå ìàîùä ìàîùáå íåéä úìùîîì ìåãâä øåàîä åäæå ïéîé áì
úåøòù ïäå íéáëåëä øàùå úåìæî á"é ïä íéáëåëä úàå àéìú àáéìá àðééòã àðééøåù
ïäå àðáùåç ì"ìã àìæîå àéáëåë ïäù àùéøã ïéîéðá (' )לב ע"בë 'éú æ"úá ù"îë ùàøä
úåøòùä øàùå é"ñá ù"îë íúåà ììåëä éìúå úåìæî á"é ïäù éøòùã ïéçøà â"éå ïéîéð â"é
íéáëåëä 'æ â"ò 'çä ìâìâá ïäù íéáëåëå úåìæîä åîë íéøòùä 'æ â"ò ïäå íéáëåëä øàù
éì éçúô ( )שיה"ש ה בù"îë åúåçà ìò àá ì"à éããäà é÷ùðã éðéò éàæç (â"ð úåëøá) ù"æå
àðéò éáåøë íéáåøëä î"åú ïäù òåãéù íéáåøëä åéäå æ"úá ù"îë 'åë éúéòø éúåçà
ãåçé åéçà ìà ùéà íäéðôå øåùéî çøåàá ïéìëúñîã ïîæá 'åë àðéò éôãâ íéôðë éùøåô
. ועי' ליקוטים שם א ע"ג, מצאתי בתז"ח א ע"ב1595
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ãéøôîã à"ñ àåäù 'åë ãéøôé úåîä éë 'åë ïåúì÷ò ùçð 'åë ïéìëúñî àìã àðîæáå ð"åæá
àðìéàá ìáà ø"åè ã"äòá åäæå úåéøòá ìëúñäì øåñà åäæå òåãéë ä"å øò äåøò 'åë ãåçéä
'åë íäéðôå íéâéäðîä éðù êááì ìëá øîàðù ééçã
íéöéá éðù ïø÷éòù íéìâøäå úåéìëäå íéãéä ïä 'åë åöøùé íéäìà øîàéå [ä íåé]
ïäù íéöéáå úåéìëä äéç ùôð õøù åäæå ì"ðë ïî íé÷çåùä íé÷çù ä"åð åàø÷ð ïëìù
'åë ïééìë ïéøúå ( )רלה ע"אñçðô 'ô î"øá ù"îë òøæä íéìùáî ïäù äàéøä ìù íéîî
ïàëå íéöéáä ïëå äàéøä éôðë ïî ïéìá÷îã àéî ïéìùáîå àçåî ïî úéçðã òøæä ïéìùáîã
äæ óåòå ù"æå òåãéë ïäá íéôôåòîù íéôãâä ïäù íéãéä ïä 'åë óôåòé óåòå ãçé íììåë
éðô ìò äéåâá óåâá øéåàá õøàä ìò òåãéë íéãé 'á â"åç ïäù ìàéøáâ äæ óôåòé ìàëéî
àøáéå àùð åäéãé íåø ùàøä ãò íéãéä äéáâîù òé÷ø éðô ìò íéôôåòîù íéîùä òé÷ø
ùçð ïúéåì ïäå íéìåãâ ïäù íéìâøä 'á ïä íéìåãâä íéðéðúä ïèøô åéùëò 'åë úà íéäìà
íàøá äá÷ðå øëæ åîìåòá ä"á÷ä àøáù äî ìë ( )ב"ב עד ע"בù"îë ïåúì÷ò ùçðå çéøá
ìëù íìåòä ìë úà ïéùèùèî åéä äæì äæ íéâååãæî éìîìàå íéöéá 'áä ïäå 'åë ïúéåì óàå
ïäù 'åë ïñøéñ åäæå äáùçî é"ò à"ë íéöéáä ïî õåç ãéîú íúìåòô ïéùåò íéøáéàä
ù"æå ïììåë äîàäå äèîìî íéöáá òééñì øúåî (â"é äãð) åøîà ïëìù ïîöòá íéððåöî
(÷"ô æ"ò) ù"æå 'åë éá ÷çöì 'åë åðì úàáä ( )בראשית לט יזù"îë åá ÷çùì úøöé äæ ïúéåì
ä"éåä úåéúåà 'ãá äøéöé 'ñá ù"îë â"ôã íé÷ìçð á"éù 'åë úåðåùàø 'â 'åë úåòù á"é
ìàîùá 'åë ïãå áùåé úåéðù åîì úã ùà åðéîéî äøåúá ÷ñåòå áùåé úåðåùàøä 'â ù"æå
ä"éåä íù ãâð ç"ìë å"ë åäæå ( )נחמיה ט וíìåë úà äéçî äúàå ú"úá 'åë ïæå áùåé úéùéìù
÷"îäá áøçù íåéî ù"æå 'ìî íò âååæä åäæ ïúéåì íò ÷çùîå áùåé úéòéáø ú"úá ìåìëù
ùôð ìë úàå ìëìëîå áùåé úåìâä ïîæë âååæ ïéàù 'åë ãéáò äî úéòéáøá 'åë ÷åçù ïéà
úåéìëä ïî éë åë åáøå åøô 'åë íúåà êøáéå ì"ðë íéãé ïä 'åë óåò ìë úàå úåéìë ïä 'åëå
ïéà íéâã äî ÷éãöä àåä óñåé 'åë áåøì åâãéå óñåé ìù åòøæ åëøáúðù åäæå ø"åô íéöéáå
{â"ò äë} íéèáù á"é éë óñåéî åàöéù íéèáù 'á ïäå ïèáá íéôåçî íäù 'åë úèìåù ïéòä
â"åçå íéãé 'áá ïéùáìúîù ïéçåî 'á ïäù 'åë áøé óåòäå é"ñá ù"îë óåâá íéâéäðî á"é
äðéáå àðéîéá úéçð äîëç ( )ת"ז ד ע"אù"îë ìàîùç úåòáöà 'äå ïéîéä úåòáöà 'äá
íéãéäå 'åë ãé úùéå ( )בראשית מח ידá÷òéá ù"îë íéãéá àéøù äëøá ìëå àìàîùá úéçð
åéãé äùòî äæéà åøîàå êéãé äùòî ìë úà êøáìå ( )דברים כח יבù"îë äëøáì íéëéøö
'åë íãà ìù
äîäá ,ìåçè ãáë äøî ïä (' )בראשית א כדåâå õøàä àöåú íéäìà øîàéå [å íåé]
øåù àåäå 'åë íðäéâ åäéàã äøî (#) î"øáå ( )ת"ז נט ע"אøäæá ù"îë íðäéâ àåäù äøî
íðäéâá àìòàì 'åë ìëå øåùã àð÷åéãá íéìâàã ÷ìá 'ô øäæá øåùä êåçìë àåäù ÷éæîä
åúéçå úåîå÷î äáøäá øäæá ù"îë ùçð àåä úøúåéù úøúåé íò ãáë ùîøå 'åë ïåì êéçì
ééçã àðìéàã àúîùðá ìáà (#) î"øá ù"îë ø"åèã àúîùðá æ"ëå øôò éìçåæ ìåçè õøà
'â íìùð ïàëå ì"ðë íééîùâå íééðçåø 'åë ùòéå (#) íù ù"îë äùåã÷ã àøèñá àåä äæ ìë
.á"éå 'æå
'åë äùìù â"ò 'à àåäå íãàä ììë àåäù àáéì 'åë íãà äùòð íéäìà øîàéå
äîùð äæá áì '÷ð ïëìù íìù áì äæáå úåáéúð á"ì äæá çåîä úîâåã åðúåîãë åðîìöá
åøîàå 'æðë åîìöá àåä ïëå (÷ )ת"ז נה ע"אéìã øåð áì ïëå úôøåù ùà çåîáå çåø äæáå
øäæá åøîàå ø"äöéå è"öé àá÷åðå àøåëã àáéì éúá 'á éë àá÷åð åðúåîãë àøåëã åðîìöá
õòá äëæ àì íééçä õòá àåäå òåãéë ø"äöéá äãåáòä ø÷éòå êááì ìëá øæò åì äùòð äëæ
ïäù 'åë íéä úâãá åãøéå ð"åæ á"åç ììåë çåîù åðúåîãë åðîìöá àåäå åãâðë ø"åè úòãä
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ù"îë åðåöøì êåùîì íìåëá ìùåî áìù 'åë éúúð äðä äèîì øîàð ïëå óåâä éâéäðî ìë
ïìåëù ãåøé äëæ àì íìëá äãåø äëæ åøîàå 'åë éðà äàåø 'åë êøã äæéà ()אבות פ"ב מ"ט
úåîå÷î äáøäá òåãéå 'åë íäééç úà åãøîéå àøòöá à÷çåãá íäéðéá àáéìù åá íéìùåî
úåãîä ìë íéèùôúî íéôðò äîë ïäîå áìä ìù íéúáä 'á øåáéç 'åë åáøå åøô 'åë êøáéå
ìà ùéà íäéðôå ãçà úòãì íéîéëñî íäù ïîæá áåèì íìëå úåéùòîå úåéìëù úåáåè
àéäå àðéîéã 'èñî 'åë ùåáëì åëøã ùéà áéúë äùáëå ì"æ åøîà äåùáëå ì"ðë åéçà
åøéøáîå íéøáéàä ìë úà ïåæì äìéëàä éìë 'åë éúúð äðä íéäìà øîàéå åá úììëð
úìëùîäå úéðåéçä ïæ øçáåîäå) íéøáéà øàùìå ãáëì çìùî øàùäå àáì ìéèð àìåëã
úçîåöä 'åë äãùä úéç ìëìå ïäù (íéøáéàä øàùìå 'åë õò ìë úàå 'åë áùò ìë úà åäæå
( )ת"ז קטז ע"בïè÷ íìåò àåäù íãàá ììëð íìëå 'åë äùò øùà ìë úà íéäìà àøéå ì"ðë
ù"îë 'åë åðîìöá åäæå åá ììëð äùòîä éîé 'åá åàøáðù úåéøáä ìëù 'åë ìë úà åäæå
ïëå 'åë íìöá åðîìöá åäæå åìéáùáå åá ììëð ìëäù áìá ïëå åìéáùá àøáð ìëäå à"îá
àåäù çåîì çìùî åìù øçáåîå àìåëã åøéôù ìèåð àåäå íìåòä áì àåä íãàù íìåòá
ïëå óåâä ìë óøåù çåîä ùà äìéëàä éìåìàå úåðáø÷ä {ã"ò äë} ñ"æå íéîùáù åúîùð
àåäù úéçð äéøà íéîùá çåîáù ùà éùàì éîçì åäæå 'åë íåé êì ïéà úåðáø÷ä åìèáùî
äæ áåè ì"æøà ãàî áåè äðäå 'åë úéöîúä çìùî øàùçå àáéì íùù çáæî ìò àçåî
øîàð ïëìå åá äãåáòä ø÷éòå 'åë äëæ ì"ðë àáì íãàá àåäù ø"äöé úåîä äæ ãàî è"öé
'åë äçåðî øñç äéä äî ì"æøà 'åë ìëéå åéúåãìåúå óåâå ùàø 'åë íéîùä åìåëéå ãàî åá
úáùì äùòî åá ïéàå íéäìà ô"â úåáéúðä ìë ììë ñ"â éòéáùä ô"â ø"âá äðéá àåäå
ïàëå úåëìî úéìëú ìëéå ø"âá ÷"áé éøä äùåã÷ ùã÷éå äëøá êøáéå ãåçé úåáùéå äøöé
úåáéúð á"ì ìëä ììëù ñ"ò íìùð
'çå ïåñëìà éìåáâ á"é (íäù) íéãåîò á"éå íéçèù 'å ùé òáåøî íùâ ìëá èå÷éì
'é ì"ø) çèùå å÷ äãå÷ð àåäù ã"åéä ìò íìåë íéåðá íäù ïåñëìàä éìåáâ ïéá íéãå÷ð
'ôá ù"îë ã"åéä ìò éåðá åìåë íùäù äæå (ä"éåä ìù å"äé àåä ïëå çèù 'ã å÷ 'å äãå÷ð
ïéðîë æ"ë íä ä"éåäáù 'ãä úåà àåäå íììåëù íùâä íòå å"ë íðåáùç éë àåäå àø÷éå
é"ñá ù"îë õå÷ä íò ä"éåä íùä ïáùåç ãâðå äøåúáù úåéúåà
î"î ãçà àåäù ô"òà ìåáâ ìë éë àåäå ïåñëìà éìåáâ á"éá àåä á"ò íù .èå÷éì
íéîòô äùùå ã"ë é"ðãà íù éôåøéö åäæù íéçèù 'á øáçî àåä éøäù úååö÷ 'á åì ùé
'ã àåä íøåáç ìáà úåéúåà äùù 'à ìëáå íéèáù á"é äéä ïùåçá ïëìù á"ò íä á"é
äìòî àåäù ãåîòä úååö÷ ìù íéãå÷ðä 'áå úååö÷ 'á íä íåøãì çøæî ïéá ìùîì úååö÷
á"î íù ììë á"é íéîòô 'ã úåøåö ç"î ïä ãåîòä ìù äèîå
íéùãçä ãåñ
íùù [ãåñé] åéæ ùãç øééà ,úåëìîá ïñéð ,äìòîì äèîìî äîçä éùãç .èå÷éì
ïëå .ìàøùéì åðúéðù [úåçåìä] ä"åð ïåéñ .(&) øáãîá úùøô ùéø øäæá ïééòå ,ìàøùé åðîð
ïåéñ .(&) 'åë óñåé åøåù øåëá ,øåù øééà .'åë ìçøë çñô [ïáø÷] äìè ïñéð úåìæîá
äî äéä åáå äøåáâ 'îéâ äéøà ìæî äøåáâ áà ú"ú æåîú .(&) àôåâã éâìô éøú ,íéîåàú
àøåëãã ãåñ íéîùâä éùãç äùùå ãñçã àâøã àåäå òåãéë íéîçø åìåë ìåìà äéäù
íéðù ìáà íéùãçì ïåùàø ïñéð ïëìå '÷åðá íéùãçä éë '÷åðá ìëä ìáà äèîì äìòîìî
ãåñá íä íéðù ïëìå '÷åðá á"éå àøåëãá àåä 'æù òåãéå éøùúî ïéðåî ïëìå àøåëã àøèñá
.øùò íéðù ãåñá íéùãçå òáù
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}{.åë
ì"æ à"øâä úòã éôì íéøòù à"ìøä øãñ
ïééöç ãò ïìåëá ïëå 'ú ìàîùáå ïéîéá 'à ù"á ú"à íä úååö÷ä äæä òáåøîá
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א וז"ל הכללים ח"א עו ע"ג
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ב כאן נוסח הז"ח שהיה לפני הגר"א:

164

מאיר היצירה

מיכא"ל גבריא"ל רפא"ל נוריא"ל קדומיא"ל מלכיא"ל צדקיא"ל עדא"ל תוידא"ל
חסדיא"ל צוריא"ל רמא"ל )נ"א רזיא"ל( יופיא"ל סטורי"ה טריא"ל להמיא"ל
חזקיא"ל רהטיא"ל קדשיא"ל שבניא"ל גדהסיא"ל ומיא"ל קדמיא"ל חכיוא"ל רמא"ל
קדשיא"ל עניא"ל עוריא"ל פוריא"ל חכמיא"ל מבניא"ל קניא"ל גדיא"ל צורטין
עופפיא"ל רחמיא"ל סנסני"ה ודרגורי"ה ודרגוי"ה רסיסיא"ל רומיא"ל סנה עהריא"ל
עזריא"ל גדי"ה שמא"ל עינא"ל תמורי"ה דנא"ל צורי"ה כסיסי"ה עיריא"ל
סמכיא"ל מורני"ה המכי"ה יחיא"ל טטרוסי"ה חוניא"ל וכריא"ל ועריא"ל דעיא"ל
גדיא"ל ברא"ל אהנא"ל
מיכא"ל גבריא"ל רפא"ל נוריא"ל קדומיא"ל מלכיא"ל צדקיא"ל פדא"ל חומיא"ל
חסדיא"ל צוריא"ל רמא"ל יופיא"ל סטורי"ה גודיא"ל ודריא"ל והריא"ל חזקיא"ל
הרמיא"ל קדשיא"ל שבניא"ל ברקיא"ל אהיא"ל חניא"ל לעריא"ל מלכיא"ל שבניא"ל
רהטיא"ל רומיא"ל קדומיא"ל קדמא"ל חכמיא"ל רמא"ל קדישא"ל עניא"ל עוריא"ל
חכמיא"ל טחניא"ל קניא"ל גדיא"ל צורטק טועפיא"ל רחמיא"ל סנסני"ה ודרגוי"ה
רססיא"ל דומיא"ל סני"ה טהריא"ל ועוריא"ל נרי"ה סמכיא"ל עינא"ל תסירי"ה
נכא"ל צורי"ה פסיסי"ה עוריא"ל סמכיא"ל מרובי"ה קנוני"ה ירוא"ל טטרוסי"ה
חוניא"ל וכריא"ל נעריא"ל דניא"ל גדיא"ל בריא"ל אהניא"ל
וע' פרדס רימונים לרמ"ק שער כא פרק יב וז"ל ,דרך שני מ"ב שמות ראשי שמותם השם הקדוש ואלו
הם .ארפניא"ל בוא"ל גבריא"ל יופיא"ל תומיא"ל צדקיא"ל .השם השני קבציא"ל רבחיא"ל עזוזיא"ל
שמשיא"ל טופיא"ל נגדיא"ל .השם הג' נחליא"ל גבוריא"ל דניא"ל יהודיא"ל כבשיא"ל שפריא"ל .השם
הד' ברכיא"ל טפטיא"ל רחמיא"ל צפוניא"ל תרומיא"ל גרודא"ל .השם הה' חזא"ל קומיא"ל ברקיא"ל
טהריא"ל נוריא"ל עמיא"ל .השם הששי ישרא"ל גדיא"ל להביא"ל פנוא"ל זכריא"ל קדושיא"ל .השם
השביעי שלגיא"ל קרביא"ל וויא"ל צוריא"ל ילפיא"ל תבריא"ל ע"כ .ואין ספק היות שמות הקדומים
מתעלמים ומתעלים על אלו חלק רב .ויש עוד דרך ג' בזה כפי הנמצא בספרי הקדמונים:
ולא ראיתי מש"כ בגר"א הנ"ל וצ"ע##*.
ג הרי הוא הנהגת זיווג אב"א בשורש הענין של בריאת העולם ,וממילא יצאו מזה דינים
גדולים .ועי' בהגר"א תז"ח יח ע"ד ד"ה כדין קיימי ז"ל ,ר"ל שכולם סלקין במחשבה כנ"ל שכולם
קיימין בה ,וז"ס כך עלה במחשבה .ומחשבה אתעטר במחשבה עילאה ,בנהורין שנקרא א"ס כנ"ל,
עכ"ל .והנה הלשון 'סלקין במחשבה' מראה לכאורה כי כוונתו לדבריו לקמן ד ע"ד ,עיין מש"כ
שם )הערה  (Error! Bookmark not defined.לבאר שזהו זיווג אוירא ומו"ס ,וזה כבר בגדר
רדל"א ,ולכן הוא נקרא כאן 'א"ס' ]עי' לש"ו כללים ח"א מג ע"א שזה הא"ס עניינו בחי' אוירא
הרי הוא ע"ב דמו"ס המיוחד באוירא )שאין זיווג בין אוירא למו"ס עד לתיקון המ"ה ,וביציאת
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מאיר היצירה
המלכים כל הזיווגים לא היו אלא בע"ב וס"ג שבמו"ס( )עי' עוד ביאורים ח"א מט ע"ד( .ועי'
ביאורים ח"ב עט ע"ד שמשם שורש הנקודות ובבחי' 'כך עלה במחשבה לפני'[ .אם כן כאן הוא
היסוד להנהגות של רצונו ית' שאינן מובנות לנו כלל ,והוא במקום גבוה מעל גבוה עמוק עמוק
מי ימצאנו .והשורש לזו ההנהגה נתגלתה כאשר או"א היו אב"א ,שאז אין נקבים בגלגלתא אלא
זה גלגלתא סתימא )אד"ר קמא ע"ב( ,וממילא אין מקום גילוי להנהגה כלל .ועי' בבהגר"א על ס"י
ד ע"ג שבחינה זו היא שער הנ' שלא נתגלה למשה רבינו.
ועי' יהל אור ח"ב ל ע"ב ,שבזמן שהתחילה הגלות התחדשו הי' הרוגי מלכות הרי הם עשרה
מגו מחשבה  -שבה ל"ב ]נתיבות חכמה – עי' ס"י פ"א מ"א וגר"א שם[ ,הרי הוא ש"ך ניצוצין
כנ"ל .אז התחיל שוב להתנוצץ סוד עולם התהו בבחינת מהלך דשית אלפי שנין ,לכן היו צריכים
אלו הי' ליהרג ולמסור גופם למלכות הרשעה ,ועל ידי כך בררו הניצוצין בסוד מ"ן ,ובנשמתם
השלימו ותיקנו הע"ס דעולם התהו .והנה כל הבירורין בסוד מ"ן הוא במחשבה כידוע ,וזה מש"כ
כד סליק במחשבה ,דהיינו שזהו עליית הניצוצין לתוך המחשבה.
@ע' דע"ה ח"א א ע"ד שזה מה שעלה מנה"י דא"ק ליצור עולם האצילות ,ויצא דרך העיניים
כאשר הגיע למו"ס ככתוב בע"ח שער הנקודות פרק ב'@.
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