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ה שאנו מבררים מחלקי הכלים דמלכים ידוע הוא כי כל מ: ל"ב ז"רחובות הנהר כ ע' עי 1

 הוא זיווג דנשמות ,א להזדווג"ן לאו"ד ומ"ן למ" הזותן ולהעלות א"ח להעלותם לזו"ומאורות דרפ
 ואין . כי זיווג דחיות נעשה ממילא שלא על ידינו, ולא זיווג דחיות העולמות,דפנימיות העולמות

 אלא שההוא רוחא דיהיב אבא לאימא ,ן" ומד"ן למ"ד ולהעלות עם הזו"מיתות ב' צורך לנו לקבל ד
י "א מתעוררים להזדווג אלא ע" אבל זווג דנשמות אין או].ממילא [ן לאותו זיווג"ד ומ"הוא מעלה מ

 כן צריך .ן"ן ומעלים אותם למ"ח דזו"מה שאנחנו מבררים מחלקי הכלים דמלכים ומאורות דרפ
 כדי שיהיה ,א תשלום מוחין דיניקה"צוניות דאו מזיווג דחי]היינו על ידי כוונתינו [ן"להמשיך לזו

ן "ה החדש עם חלקי תשלום אורות דב"ס שם מ" ואז יוצא ויורד חלקי י'וכו ,להם כח להעלות
 ך באופן שבכל מצוה ועבודה וברכה צרי',וכו,  לאותה המצוהםדאותם הבירורים שעלו המתייחסי

ן כדי " והוא כדי לתת כח לזו,א"ויצוניות דא הראשון הוא מזיווג דח:ן שני מיני מוחין"להמשיך לזו
יים העיקריים  ולהמשיך ממנו המוחין השִנ,א"ן לעורר זיווג העיקרי דפנימיות דאו"ד ומ"לעלות למ

  .כ"ע, המתייחסים לאותם המצות או הברכה
א ולקבל אז מוחים "ן לאו"ן כח לעלות למ"כל שפע הנמשך עד מילת מלך העולם הוא ליתן לזו

וכל זה השפע היורד למדות אלו לא להשפיע למטה אלא לתת להם : ל"ג ז"ר שלום כ ענה(דפנים 
 ואם לא יקבלו זה .כח לחזור לעלות אל שורשם העליון לקבל משם שפע וגם להשפיע למטה

 ).ד"וכן פתח עיניים א ע, השפע תחילה אי אפשר להם לעלות
 ובברכת המצות הוא מלמעלה בברוך שבברכת הנהנין: ל"ב ז"י מח ע"שער מאמרי רשב' עי 2

רד שפע מעולם הנעלם למטה והוא ו י, כי תכף בעלות ברכת האדם בכונה למקום המלכות,למטה
 דהיינו ראשית , וסוד חכמה הנרמזת בריש,ת"בבי' בינה הנרמזי' וכו , כי ברוך ירמוז לבינה,זה

כי נתיב לא ידעו עיט  ,פשוטה'  וסוד כתר הנרמז בכ,ו עלאה" וא,ו" וסוד דעת הנרמז בוא,חכמה
 ,לפי שממנו מושך הטיפה העליונה הנעלמה בתיקונין' הוא שער החמשים והוא כתר עליון כנז

ב "נראה שכוונתו בפירוט זו היא לכלול כל הכוונות שבברוך שהם מכתר עד חו[ .והכל נכלל בברוך
 .]'וכו

רד שפע מעולם ו י,תכף בעלות ברכת האדם בכונה למקום המלכות: י"ל המאמרי רשב"ז 3ש
נה יורד ווהענין הוא כי בעלות ברכת האדם בכו): ג"רחבונות הנהר כ ע(ש "ל הרש"וז. הנעלם למטה

  .יון שהוא השורש עליון דכתר הטיפה הנעלמה לחכמה שהוא עתיקלמן הכתר ע
פתח (ד שבכתר "פנימיות כתר שעל גבי חב'  כלומר משורש עליון שבכתר עליון שהוא בחי-

א ביהל אור " גר'ועי] י"כ במאמרי רשב"כמש[אמנם הרב אמר שזה מלכות דעקודים , )א"עיניים ב ע
ת דילה " הוא מלכות עקודים אחר התנוצצות ז–רעותא עילאה לעילא לעילא : ל"ד ז"ב טז ע"ח

 .כ"ע, א"ונעשה רדל
יקה וכאן השלמת מוחין דיניקה והשם השני הוא הינ, ש"זיווג זו דומה לזיווג עבור הטיפה בק[ 4

 ]עצמה
ל הערה "היינו יניקה כנ[ת "חג' שכל ברכה היא בבחי, ת שכתוב בזהר עקב"כ שזה רק בחג"מש 5

  .א"וכן הדין בא, י נכלל בו"שהנה' ש עמוד ד"וע, ג" פתח עיניים א ע-] 1
לכן צריך , כ זווג הפנימי"תחילה ואחל בכל מקום זווג חיצוני נעשה "א ז"פתח עיניים ב ע' ע

ואפשר שכאן בסידור נקט הכוונה בקיצור ובכללות ולא דק . לכתוב יאההויהה לפני איההיוהה
כ בסידור שהוא להלכה "אך דע דעיקר סדר הכוונה צריך לעשות כמש, וזה דוחק, וכתבו הפוך

והקושיא היא מחוסר ' כוכ חיצוני ו"ולמעשה ותחילה סדר הכוונה צריך לכוין זווג פנימי ואח
  ]. מובן4אמנם לפי דברינו בהערה [ל "עכ, ידיעתינו שלא הבינו דבריו

  .והשמות האלה הם עצם הזיווג והשפע הוא לא מוזכר
ן הוא צריך להמשיך "נם צריך שידע לאיזה פרצוף מפרצופי זואמ: ל"ב ז"נהר שלום כב ע' עי

השפע באותה הברכה שמברך וכפי אותו הפרצוף כך יכוין במטבע כונת הברכה בפרצוף דוגמתו 
ת להמשיך להם השפע ולזווגם ומהם ימשיך השפע לאותו "א וישסו"א ואו"מפרצוף עתיק וא

זווגים ' ע לב"א יכוין להמשיך שפע מכ"ך דזי דשחרית שהיא בארי"ן כגון בברכת ענ"הפרצוף דזו
 .'ת וכו"ד דחג"א דחב"היינו א, כ"ע, זווגי אריך דאריך' דאריך דעתיק ומשם לב
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הטיפה הנעלמה לחכמה שהוא ] יון שהוא השורש עליון דכתרליורד מן הכתר ע: [ש"ל הרש"ז 6
  .דעתיק'  ומשם לבינה שהוא נוק,עתיק
  'ק ונוקב דכתר הוא עתי"שחו' כ ט"אנ' עי

 ,א"נתינו בתחילה היא לזווג זווג חיצון דאווהנה כו: ל"ב וז"כג ע) ש"דרושי ק(כ "שעה' ועי
 אותו בענין ן לכן אין אנו מכווני,'ן כנז"ן של זו"י העלאת מ"אמנם לפי שהוא נעשה מעצמו שלא ע

וריד הארה נתינו היא להו אבל כו,ש כי הנה הוא זווג תדירי ואינו נפסק ונעשה מעצמו"היחוד דק
ן אל צורך זווג האחר של הפנימיות "ן לשיהיה בהם כח לעלות בסוד מ"ושפע מן הזווג ההוא אל זו

ש אבל כאן בברכה אנחנו מוסיפים לזה את הזיווג שגורמת את " היינו בק–. כ"ע, במלת אחד
  .ד"הזיווג בחב

זווג ' אחרת ונק' ש בחיי] א"היינו דאו[לזווג העליון : ל"ז) מהפתח עיניים(א "כ מח ע"שעה' ועי
י "ה הוא ע"י ה"ה הו"ודע כי הזווג יא'  וכוה" והוא בסוד יאההויה, אמנם הוא תמידי,םישאינו של

 .ת"ה מרכבה אליו והוא נשמה לת"הדעת אשר מרע
  .א ונוקבא"עד הדעת שהוא א: 6ש שבהערה "ל המשך הרש"ז 7
 .'א ונוק"ג דכתר הוא א" שחו6 הערה ל" כנ-
 .היינו טיפה 8
 .לא ריבוע 9

 .ב"ע ב ע"א ה פ"שער אוח "ע' עי' גימ 10
ח "ע' עי(ומלא דמלא בבינה , מלא בחכמה, ב שכל שם פשוט בכתר"ע ב ע"פ' עי. שם מלא 11

 ).'וז' ד פרק ה"שער י
 .א"ת דא"ד דחג"ן דחב"ן דב"ה וב"ב דמ"א דחו"ן דזיווג הפנימי דא"שפע דב –אהבת שלום  12
אבל , ס וזה לא מוזכר בכלל"ד הפרטי שבאבא ומשם ליש"כל הכתוב כאן בשמות הוא בחב 13

 ).5ל הערה "כנ(' למעשה רק מכוונים פעם א
' ן נוק"ה הם לצד הב"ה וכל השמות אהי"לצד הזכר הנקרא מב הם "ת דעסמ"הויו' כל בחי 14

 ].היינו טיפה[ב "ע ב ע"פ) 'וז' ד פרק ה"ח שער י"ע' עי(
  היינו עד כאן מגיע הטיפה 15

ד שבהערה "אולי לחב? ע אם כוונתו לזיווג עליון או משהו אחר"צו, ע כאן מזכיר חכמות"הפ

Error! Bookmark not defined. .ע מקומו"וגם זה צ, ויותר נראה מאחר שזה מלא. 
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ת דאיאמ ותבונה "ד דחג"ב דזיווג פנימי דחב" לפנים דמלכיות דחכמות דחו–אהבת שלום  16
 .אימא ותבונה

 ס"ות באבא ויש"כאן לא מכוונים אלא כל זה רמז שהוא הוי 17
 א"א ומכאן ואילך הוא זיווג או"ך אוא לתו"שעד כאן הוא המשכת הטיפה של א 18
 י" דנרנח]ד"היינו פנימיות שהוא חב [י"כי בא לבאר סדר המשכת המוחין דנחש "רש' עי 19

א "ת דז"ד דחג"ה לתלת פרצופי חב" הנמשכים במלת הוי##* דרוח]ב"ולכן עסמ, קומה שלימה[
ל במלת ברוך גם צריך " הנזת"א וישסו"ת דפרצופים העליונים ודאו" הוא כי מלבד הזווג דחגןוהעני

ת דפרצופי הנזכר לעיל העליונים ולהמשיך משם "ד דחג"לכוין עוד במלת ברוך לזווג פרצופי חב
  .ת דאמא ולזווגם"ד דחג" לחב)א"קנ(ג "א קמ"ת דאבא וקס"ד דחג"ן לחב"ה ב"ג מ"ב ס"ע

  'וא' של כל אוזה עד היסוד , ג"ח וה"כאן זיווג של אבא לחוד ללא חיבור לאימא ולכן אין ה
  ד היינו פנימי"חב 20
 ?ג"ח וה"ע איך יתכן זיווג ללא ה"וצ
  'וא' וזה עד היסוד של כל א, ג"ח וה"כאן זיווג של אמא לחוד ללא חיבור לאבא ולכן אין ה 21

ïéää éåìéîá äéäà àåä íù äðéáä ãåñéá éë äæ ïôåàá, ïéãåéå ïéôìàã úåîù øàùå 
íù ïéëùîð) äòù" ë&.( 

דע כי כל ברוך הוא ביסוד וצריך לכוין כי זה הברוך הוא ביסוד העליון : ל"א ז"ג עכ "שעה' עי 22
נתיב והנה ' כ עם היסוד של בינה הנק"שביל ותכוין להמשיך בו השפע ולחברו אח' של חכמה הנק

ברכה ושניהם שוין בחשבון אחת גם ברוך וברכה עם הכללות הם ' ברוך והנתיב נק' השביל נק
ן "ה ב"ג מ"ב ס"שמות ע' ד' ב והם בגי"רל' אותיות של ברוך יהיה בגי' עליהם דח ואם תוסיף "רכ

  .'וארבעתן נמשכין אל השביל העליון הנק
). א" פתח עיניים ב ע–' א פרק ז"ח שער או"ע' עי(' ב כאן הוא מלכויות ולכן רק גימ"העסמ
והם גם ). א"ע ב ע"פלשון ה(ס "ד דאבא ויש"ג דחב"ב חו"ב למלכיות דחכמות דחו"ה דעמ"שפע דמ

 .וזה הטיפה, חכמות שזה שם מלא
 .ד"דחב 23
וזה נעלם , וגם הרי זה נעלם באמא, אבל לא מוזכר בסידור הרגיל, יש שכותבים כאן יּוהּווּוהּו 24
 .ע"כ וצ"כ בשעה"כמש
ב "רל' ותכוין כי גם היא בגי' ברוך וגם תכוין במלת ברכה הנרמז בברוך הנז: א"כ ג ע" שעה'עי 25
ב בבחינת "רל'  והנה זה האהיה בגי',וכו , כי ביסוד הבינה שם הוא אהיה במילוי ההין,פן זהבאו

' מד'  כל א,ווין' י ובציור ג"ו ובציור ד"ההין שבשם זה אם תציירם בציור ד'  כי ד,ציורו בזה האופן
יוד בגימטריא  תהיה ה,ב"ווין שהם י' בב'  ואם תצייר הד,'ך' ד בגי" ואות יו.ח"קס'  יהיו בגי,ההין

 ותצייר היוד ,ותציירה בציור יוד כזה '  עוד תקח אות א.'ח הם ר"ב עם קס" ותחבר הל,ב"ל
אותיות לף מן המלוי ותחברם '  ונשארים ב,ב"ב הרי רל"עם ל' ב ותחבר ר"ל שהוא ל"ד הנ"בציור יו

לא אתיידע פלא ד' ס השביל הדקיק הנק" וה, ואז יהיו אלף שהם אותיות פלא,עצמה' עם אות א
הענין הוא כך כי זווג '  ופי.ב ובמקומות אחרים"ט ע"בראשית דכ' בפ' לא לעילא ולא לתתא כנז

ן ולכן השביל שהוא היסוד דאבא הוא מחובר "א הוא זיוג תדירי ואינו במקרה לפרקים כזווג זו"או
או אם ' חכמהיסוד דאימא ותמיד גנוז שם ולכן לא אתיידע אם הוא לעילא ב' תדיר עם הנתיב שהו

פלא הוא ' זווג תדירי דלא פסיק לכן זה השביל הנק' הוא לתתא בבינה כי לעולם הוא בבחי
' ל כי שם זה דאהיה עולה בגי"אלף של אהיה דההין והנה נת' מתעלם ונגנז תוך היסוד דבינה הנק
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äðã ïåöéç âååæî òôù êéùîäì ïéåëé"å éâç"âçã ú"îã ú"áå ä"àã ï"à26äðã ïåöéç âååæì "âçå é"îã ú"áå ä"åàã ï"åñùéå à" ú

íâååæéå27. åæ âååæî êéùîäìå28âã úåéúåàã ïéçåî  'î"ñòã á"âå î 'ìéîçðøð íò íäééå"çðøã é"çðã é"çåøã é29íäáù çåøã  

  ääéåääàé    äðã ïåöéç âååéæ"âçå é"âçã ú" ú           

åàã"åñùéå à"ú  
 
30äéäà  

äåäé31  

â 'î"òã á"ñ á"îå â" ä

çðøð íò íäéàåìîå" é

çðøãå"çðã é"é32.  
ÅäÅé Åä Åà  
ÅäÅå ÅäÅé  

 ãå÷éð íò ïàë íù ìë

åøåà àéä íäéôé÷îå ú

ïéçåîä êåú ùåáìî 

 íäù àìì úåîùä

 ãå÷éð  

  ÅäÈé Åä Éà ÅäÈé Åä Éà33  
ÅäÈå Åä Éé ÅäÈå Åä Éé  

    

äåäé34    äåäé35   ïëìå úåéåëìîá ìëä

ä àåä ø÷éòä øôñî

úåéúåà  

éä åéå éä ãåé  äåäé36  éä åàå éä ãåé    
 éä úìã åéå ãåé
 åéå ãåé åéå ãåé

ãåé éä37   

àä åàå àä ãåé   úìã åéå ãåé
 åàå ãåé éä
 éä åàå óìà

ãåé38   

  

_________________________________________ 
 

שמים ג' גבו' ן דבינה ביסוד שלה הנק"ס מ"ם שה"גש' כ כאשר תחבר עמו פלא יהיה בגי"ב וא"רל
ה וגם הוא "זו נמשך מרע' ס ואתה אמרת ידעתיך בשם כי מבחי"בשם עם הכולל וז' וגם הוא בגי

אשר נרמז לעיל בביאור ] וזהו[ה לרמוז כי השביל של החכמה הוא גנוז שם תמיד "שביל ע' בגי
א זה למעלה עם "דברי הזוהר באומרו לא אתידע לא לעילא ולא לתתא והנה כאשר תחבר פל

א "דיודין קס' אהיה א' ה והם ג"ת ועם כללות שניהם תנ"גנ'  החכמה יהיו שניהם בגימהשביל של
נתיב כי שביל ופלא עם שני ' בגי' גם המספר הזה הו' א להורות כי הכל א"ג ודההין קנ"ודאלפין קמ

ן אשר הם "ה ב"ג מ"ב ס"ל שהם ע"ב כנז"ה העולים רל"שמות הוי' ה ועם ד"כוללים שלהם הם תנ
ב הרי נתבאר היטב ענין "נתי' ה הרי הכל בגי"שמות ועם תנ' הם ז' אהיה הנז' עליון ועם גבשביל ה

א שהשביל הוא יסוד דחכמה ונתיב "בכל מקום שתמצאם בזוהר או במ' שביל וענין נתיב מה ענינ
 .הוא יסוד דבינה

 היינו שהכוונות שלמעלה ממשיכים כאן 26
 .כ כאן למעלה"שהוא מש 27

28 åàã"Tב"ע ב ע,פת " וישסו. 
 .היינו זיווג חיצוני 29
 זה הולד שנולד 30
  ).ג"ש לג ע"נה(והשמות ללא ניקוד הם מוחין ,  כל שם כאן עם ניקוד היא אורות31

ודעת הוא כנקודות , ובינה צירי, ז"תיקו' עי, השם בניקוד פתח שהוא הניקוד השייך לחכמה
 &בצירי יוד בקצץ ' המוצא היינו אלף החולק ה

32  
 .שמות שהם חסדים וגבורות' א בבהדעת ב 33
, ב"ו וק"קכ' ותכוין כי ברוך הוא בגימ, ב"כל עליה היא בשם בן מ: ל"א ז"שער המצות מ ע' עי 34

וגם . 'ב הנז"ק' הם בגימ, ט"ז י"ו ל"שהם מ, ת"ה שבחג"ג מ"ב ס"ת ע"הויו' המלויים דג' י ג"כי ע' פי
, ג"וכן בס, ב"יש בפשוט ומלוי ומלוי המילוי דעב אותיות ש"שהם מ', ת הנז"הויו' ב שבג"פ מ"י ג"ע

  ו"ב עולים קכ"פ מ"וג. ה"וכן במ
 )?מקור(והמילוי דמלוי בבינה , והמלא בחכמה, והשם פשוט הוא בכתר

 .34הערה ' עי 35
 .34הערה ' עי 36
אבל קשה למה לא מוזכר המספר , גם כאן הכל במלכויות ולכן העיקר הוא מספר האותיות 37

 .לכוון שום דבר חוץ מהשמות מובן, שזה קיצוץ בנטיעות& ו "אבל לפי הלש, )א"פתח עיניים ב ע(
 37הערה ' עי 38
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 é ãåé åé   àä úìã åàå ãåé
åàå óìà åàå óìà 
óìà àä39   

é åà é ãå  â 'âã íééåìîä '

åéåä"ò ú"ñ á"î â" ä

âçáù"ú ,î íäù" å

ì"é æ"è ,îéâá íä '

÷"á ,ò ãçéâ í" ô

î" áäñ"îéâ ë 'êåøá.  

  à åà à ãå      
40  

äúà  
ääåéääéà41  áçã éîéðô âååæ" ã

âçã"åàã ú" à

åñùéå"ú42  
ôä âååæã ãåñéî êéùîäì ïéåëéáçã éîéð" ã

âçã"ùéå àáàã ú"ñ43îñò úôéè " íò á

ä"ç  

éä åéå éä ãåé  ÆäÆå ÆäÆé  
 éä åàå éä ãåé  ÀäÀå Àä Àé  

àä åàå àä ãåé  Éä Éå Éä Éé  
ää åå ää ãåé44  Ää Äå Ää Äé  

  

  

ËäËå ËäËé45  
áçã éîéðôä âååéæã ãåñéì"âçã ã"ñ÷ åáù äðåáúå àîéàã ú" à

î÷"ð÷ â"à  
éä ãåé éä óìà  

àä ãåé àä óìà  
                                            

 
 37הערה ' עי 39
 @....ע אם זה מיוחד לחנוכה"וצ, יש כאן תוספת גדולה של אהבת שלום@ 40
ה "ר תנ"ת של פסוק אש"ונחזור לבאר מלת אתה כי מלת אתה הוא ר: ל"ב ז"כ ג ע"שעה 41
הנה עתה במלת אתה ' א במלת ברוך כנז"ך על השמים והכוונה כי אחר שעוררנו היסודות דאו"הוד
א כי "ו ע"ע' ד' ל' בתיקונים תי' ר כנז"היסוד שלה אש' ביסוד שלה ועתה נק חברו שניהם יחדנת

עטרת דיסוד ' כ נמשך שפע אל מלכות דבינה שהיא בחי"ר אח"ראש והנקבה נקרא אש' הנזכר נק
ס שיפולי מעיים כנזכר בתיקונים ובגמרא ויוצא השפע מן היסוד שבה ונמשך אל "שבה שה

אהיה במלוי יודין אלפין ' ה לפי ששם הם ג"תנ' נק' שבה והנה זאת העטר' העטרהמלכות דהיינו 
ג וכבר "ח שנותן לה אבא ואמנם גם היא יש בה ה"הה' ה וכל זה הוא בבחי"תנ' בגימ' ההין העולי

' גבו' הודך לפי שה' שבה והיא נק' בעטרת היסוד שלה הנקרא מל' ידעת כי כולם מתקבצי
הודך ואחר כך מתחברות כולם בעטרת היסוד ' עד הוד שבה וכלן נקהמתפשטות בה הוא מחסד 

  תיבות אשר תנה הודך הרמוזות במלת אתה שבברוך אתה' ג' שלה והרי נת
זיווג ' יסודות המחוברים בבחי' כ במלת אתה יכוין לב"אח: ש במטבע ברכה"ל הרש" וז

ן שביסוד ההוא "ה ב"ג מ" סב"הויות עם שמות הנזכר דע' ה' ח והם בחי"ולהמשיך מיסוד דאבא ה
א "ן קס"ה ב"ג מ"ב ס"שמות דע' כ יכוין להמשיך מיסוד דאמא כל הז"דאבא אל היסוד דאמא אח

ג "א קמ"ה קס"אהי' ג' חסדים שנתן לה אבא אל המלכות דאימא שהיא בחי' א עם ה"ג קנ"קמ
' ל וגם ה"שמות הנז' ת והרי ניתנו ונתחברו במלכיות דאימא כל הז"הויו' גבורות ה' א ויש בה ה"קנ

  : גבורות' חסדים וה
 .כאן זיווג של אבא ואמא יחד

אבל הרי גם שם יש , או שכאן המשכת הטיפה) 19הערה (זהו אותו זיווג שבסוף ברוך  42
 .אבל ברור שיש הבדל אבל קשה מהו? השמכת הטיפה

 .ל במילת ברוך"הנ 43
ב "ר וק"אמ' מסתמא זה בחי(ב "ל משייך את זה לעסמ"ש הנ"והרש, ח"ל ה"כ הנ"כר בשעהמוז 44

 ) הרב מכחיש ולא מסכים–ע "וצ, שבאבא
' רק יודעים שזה ה, ולא מכוונים את הניקוד, ח שיוצא מיסוד אבא ליסוד אמא"אלה הם ה 45

 .ה"ת נ"ספירות חג' וה, חסדים
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ää ãåé ää óìà  
 

 éîéðôä ãåñéî êéùîäì ïéåëé

áçã"âçã ã" äðåáúå àîéàã ú

äå úåîù äòáùä ìë 'íéãñç46  
  

éä åéå éä ãåé  ÆäÆå ÆäÆé  éä ãåé éä óìà  
 éä åàå éä ãåé  ÀäÀå Àä Àé  àä ãåé àä óìà  

àä åàå àä ãåé  Éä Éå Éä Éé  ää ãåé ää óìà  
ää åå ää ãåé47  Ää Äå Ää Äé    

  ËäËå ËäËé48    
  

áçã úåëìîì"âç ã"ðú àéäù äðåáúå àîéàã ú"ä äáå ä 'úåøåáâ  

éä ãåé éä óìà  ÆäÆå ÆäÆé  
àä ãåé àä óìà  ÀäÀå Àä Àé  
ää ãåé ää óìà  Éä Éå Éä Éé  

  Ää Äå Ää Äé  
  ËäËå ËäËé49  

 
î êéùîäì ïéåëéå"òã á"æðä á 'èã íéðôî åéåìîå 'çëã úåðåéìò úåøéôñ"ççã á"äðã ï"âçå é" ú

âçã"åàã ú"ñùéå àå"íò úçðøð "çðøã é"çðã é"çåøã çåøã äéçã é50  

äéäà  
äåäé  
 äåäé  

éä åéå éä ãåé  
 ãåé éä úìã åéå ãåé

ãåé éä åéå ãåé åéå  
é åé é ãå  

íéðôì51èã  'úåðåéìò úåøéôñ52 

çëã"á53ççã "ï54äðã "âçå é"ú55 

âçã"ú56îã "áå ä"îã ï"ä57åæã "ï  

                                            
 

 היינו כל מה שאבא נתן ומה שאמא קבלה 46
ב "ר וק"אמ' מסתמא זה בחי(ב "ל משייך את זה לעסמ"ש הנ"והרש, ח"ל ה"כ הנ"מוזכר בשעה 47

 )ע"וצ, שבאבא
' רק יודעים שזה ה, ולא מכוונים את הניקוד, ח שיוצא מיסוד אבא ליסוד אמא"אלה הם ה 48

 .ה"ת נ"ספירות חג' וה, חסדים
 גבורות במלכות דאמא' ה 49
 יורד השפע להתחלת מקום הגילי שהוא חסד הנקרא אתה כ במלת אתה"ל ואח"ש וז"רש' עי 50

 .א"ת דז"שהוא קו ימין דפרצוף חג
 לא ריבויע 51
 'שזה מספר האותיות ולא גימט 52
 פשוט כתר מלא חכמה מלא דמלא בינה 53
 קו ימין 54
 חיצוניות 55
 דיניקה 56
 .קו ימין 57
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58  

  
î êéùîäì ïéåëéå"ã áî"äæðä  'éðôî åéåìîåèã í 'çëã úåðåéìò úåøéôñ"ã áúã"é 

äðã"âçå é"âçã ú"åàã ú"åñùéå à"íò úçðøð "çðøã é"çðã é"çåøã çåøã äéçã é59  

ÅäÈé Åä Éà ÅäÈé Åä Éà  
ÅäÈå Åä Éé ÅäÈå Åä Éé  

äåäé  
àä åàå àä ãåé  

 àä úìã åàå ãåé
 åàå óìà åàå óìà

óìà àä  
à åà à ãå  

èã íéðôì"çëã úåðåéìò ñ"úãã á"äðã é"âçå é" úãâç"ã úî" ä

áå"îã ï"îå ä"áãáå ä"åæã ï"ï  

 
áçã éîéðôä âååéæã úåëìîî àéöåäìå êéùîäì ïéåëé"âçã ã"æðäã ú '

äðåáúå àîéàã60ïéçåîã íìö 61îñòã "ñ÷ã ïéçåîã íìöå á"àî÷ " â

ð÷"åç íò à"çðøð íò â"é62ã çð"çåøã é63îã "áå ä"ï64 íëéùîäìå 

éáâ ìò65áç "âçã ã"ú66æã "à67   

                                            
 

ברך ומוציא מפיך שם קטנה הנה בכל פעם שאתה מזכיר ומ' הקדמה אל "ב ז"כ ג ע"שעה' עי 58
ההויה בכל מקום תכוין לכלול ביחד הויה אדני לפי כי בכתיבתו הוא הויה ובקריאתו הוא אדני 
כנודע גם צריך לכוין בכל פעם שתוציא מפיך שם הויה בכל מקום שיהיה הזהר לכוין בזה כי הוא 

א "ו הוא ז"יות יהאות' א באופן זה כי הנה כתוב בשם הויה ותכוין כי ג"סוד קשר המלכות עם ז
א אחרונה שבשם שהיא מלכות תכוין שנעשה שם שלם שהיא שם אדני באופן שתצייר שם "וה

 .א אחרונה של ההויה"והיא ה' אחרונה לשם אדני שהיא הנוק' הויה בלבך ותכוין בה
 ).ש"רש (א"דז' ת הנז"ה שהוא קו אמצעי דפרצוף חג"הוי' ת הנק"כ לת" ואח59
 .בתחילת אתה 60
 .זה פנימיות של צלם דמוחין שהוא השמות ללא ניקודו, אורות שהם עם ניקודנוסף  61
 קומה שלמה 62
 ד פנימיות דיניקה"היינו חב 63
 .ן יחד"ה וב"שני קוי קצוות וקו האמצעי הוא מ 64
 .היינו מקיף 65
 .פנימיות יניקה 66
העשר צריך לכוין בכל המשכת מוחין להמשיך בתוכם ' ס כנז" וכדי שיתפשט שפע אור הא67

י דאותם המוחין והם חיותם וקיומם והם עיקר הבירור והתיקון "הויות המנוקדות שהיה הנרנח
והוא '  שהוא האצי}ולכן מנוקדים {ש כי נקודות בחכמה"בשער המוחין ובכל המקומות וכמ' כנז

ח "ל דבמחשבה אתבריר כולא והוא קיום והעמדת הכלים והאורות דרפ"המחשבה העליונה כנז
ת "הויו' ך יכוין להמשיך הצלם דמוחין עם י"ואח. 'ע לאצילות שהוא המחשבה הנז"שעלו מבי

ג והוא "ע ב ע"פ' ן עי"א כוונתו לזו"אפילו שמוזכר כאן ז{ן "כלים דגופא דזו' המנוקדות שבו לתוך י
שם ולהלביש ' המבוארים בשער השמות ולכוין בשמות הכלים הנז} ה אדנות דלעיל"נכלל בהוי

שם וזהו תכלית בירורם ותיקונם ומבלעדי ' ת המנוקדות כסדר הנז" הצלם עם ההויובהם את פרקי
י שלהם אין להם קיום והעמדה באצילות כי הם גוף בלא נשמה "ההויות המנוקדות שהם הנרנח
בכללות ' א נק"ה החדש שהוא עיקר התיקון עם שהוא כלול מטנת"כמו שהיו מתחילה וגם שם מ

ד משער חיצוניות ופנימיות ובכמה מקומות "א ובפ"ה משער טנת"בפ' ן וכנז"נקודות בערך שם ב
באופן כי העשר הויות המנוקדות הם עיקר המשכת המוחין . ל"ודי בזה לבקי ומבין בדברי הרב ז

ס וכנודע דכל עוד שאאין "כ יוכל להמשך בתוכם המוחין דכתר שהם הטעמים ובתוכם אור הא"ועי
י אפשר לאור הכתר להתפשט כי כולם בחכמה עשית וכנזכר אור החכמה מתפשט למטה במוחין א

 : ש"ע' בכמה מקומות ובשער סדר האצי
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  ÈäÈé Èä Èà  
Èå ÈäÈéÈä  

  

äéäà  
äåäé  

  ÅäÅé Åä Åà  
ÅäÅå ÅäÅé  

  ÅäÈé Åä Éà ÅäÈé Åä Éà  
ÅäÈå Åä Éé ÅäÈå Åä Éé  

  

ÆäÆé Æä Æà  
ÆäÆå ÆäÆé  

  Àä Àé Àä Àà  
ÀäÀå Àä Àé  

  Éä Éé Éä Éà Éä Éé Éä Éà  
Éä Éå Éä Éé Éä Éå Éä Éé  

  

Ää Äé Ää Äà  
ÄäÄå Ää Äé  

  ËäËé Ëä Ëà  
ËäËå ËäËé  

   eäeéeäeà
eäeéeäeà  
 eäeåeäeé
eäeåeäeé  

  

 

åéå éä ãåééä   
éä åàå éä ãåé  

 àä åàå àä ãåé  
ää åå ää ãåé  

ÆäÆå ÆäÆé  
ÀäÀå Àä Àé  
Éä Éå Éä Éé  
Ää Äå Ää Äé  
ËäËå ËäËé  

ÆäÆå ÆäÆé  
ÀäÀå Àä Àé  
Éä Éå Éä Éé  
Ää Äå Ää Äé  
ËäËå ËäËé  

 éä ãåé éä óìà  
àä ãåé àä óìà  

ää óìà ää ãåé  

  
çàå"ççì íëéùîäì ïéåëé ë"âá ï"úã ä"åã é"÷68áçã "âçã ã"ú69îã "áå ä" ï

æã"à70  

  åå   ääää 71  
÷åðì íùîå'72  

åðéäìà  
î êéùîäì ïéåëé"ñã á"æðä â" ì

ð íò åéåìî" çøåã çåøã äîùðã ç

çëì"âáã á"âçã ä"âçã ú"áã ú" ï

îå"áã ä"åæã ï"ï  
ÅäÅé Åä Åà  
ÅäÅå ÅäÅé  
äåäé  

éä åàå éä ãåé  
 ãåé éä úìã åéå ãåé

                                            
 

 ???יניקה כללית 68
 פנימיות דיניקה 69
 .67לעיל הערה ' עי 70
 א ולכאן ממשיכים את המוחין הפנימיים"כל שם זה הוא ז 71
 .ולכן לא מוזכר בכללאז הוא בסוד נקודה  72
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ãåé éä åàå óìà åàå  
é åà é ãå  

íìåòä êìî  
äìé÷ñ

  
é  à  à   ãåééä åéå éä  

äôéøù
  

ä  ã  ä  éä åàå éä ãåé  
âøä

  
å  ð  é  àä åàå àä ãåé  

÷ðçå
  

ä  é  ä  ää åå ää ãåé73  
çðøðäå ïéçåîä úåìòäì ïéåëé"æðä é"âçã óåöøôì åëùîðù ì"æðä ú"ä éøåøéá íò ìë úåøåàå íéì

ôøã"ç74éáàã íéëìîã "áçã ò"âç óåöøôã íéîéðô íéììåëä ã"æðä ú"éáàã ì"æã ò" úåìéöàã à

àãåéá"ò75ééúîä ççðøð éùøåù íò äàðää åà äåöîä äúåàì ñ"î øøåòì åìù é"îå ã"áçì ï" ã

åàã íééîéðôä"à  

îì úåìòäì ïéåëé"ä äúà êåøá úåáéúá åëùîðù ïéçåîä ìë ï 'â íäù 'î"áç íäù á"äð óåöøôã ã" é

âçå"âç óåöøôã ú"æã ú"îñò íäù íééîéðôä ïéçåîä úåìòäì íâå à"ñ÷ á"î÷ à"ð÷ â"ä íò à" ç

äå"âä ïéçåîä íäù â 'áç íäù íééîéðôä íéôåöøô"âçã ã"æã ú"âã úåøåàå íéìë éøåøéá íò à '

çë íéôåöøô"æã á"çðøð íò à"îì äéìéã é"åñùéì ï"åàì íùîå ú" íåø ãò ÷éúòì íùîå à

úåìòîä76é íéàéöåîå "îã ñ"à çöîî ä"èå ÷ 'áã úåøéôñ"íééðéòã ï77àã " éøåøéáì íéòâåðä ÷

                                            
 

א ללא "ן דגדלות לאו"ה אמר שאי אשפר להעלות מ"אבל הרב שד, זה לא מוזכר בסידור 73
  מסירת נפש

י תפלתינו ומצות שאנו מקיימים לקרא קריאת שמע יש "ודע כי הנה ע: ל"ב וז"כ כד ע"שעה' עי
 ,דת בו עתהא דאצילות מן המקום אשר היא עומ" ברחל לעלות עד מקום זהכח ותוספת גבור

א להעלות להם "כ עולים שניהם יחד עד או" ואח.א דאצילות"שהוא בהיכל אהבה דבריאה עד ז
והנה בזמן הגלות אין כח ברחל לעלות כיון שהיא למטה בהיכל אהבה של עולם הבריאה ' וכו. ן"מ

' ליו ד וצריך לכוין ולקבל ע,דאחד'  ולכן אנו צריכין למסור נפשינו על קדוש השם באות ד,'כנז
יש קצת תיקון במה שנמסור : ש עוד"ועיי. אותיות אדני' ד סקילה שרפה הרג וחנק מן ד"מיתות ב

י " הנה ע,ט והרשענו עד להפליא"י כן אפילו אין בנו שום מע" כי ע,נפשינו על קדוש השם בכל לב
ס "וז' כו ו ויש בנו יכולת לעלות עד אימא עלאה,מסירת נפשינו להריגה מתכפרים עונותינו כולם

 .'ה' א הנק"על קדוש השם שהיא אימא אשר למעלה על ז
ד "והרב אמר שהכלים הם חב, אין כוונה מיוחדת לכלים אלא רק לאורות, ח"היינו הרפ 74

 דכלים
 .ע שמתקשה בלשון זו"פ' עי 75
י "ן וכל מה שאנו מבררים ע"בנים דזו' גם נודע כי ישראל נק) ב"ע(: ג"י נהר שלום כג ע'ע 76

א להתקן ואז "הנשמות להעלותם לאו' ן ומבחי"בירור המלכים דזו' ות והמצות הוא מבחיהתפיל
ס ותבונה ומעלים אותם ועולים עם "א ויש"האחוריים דאו' ן ומבררים גם הם מבחי"ניתן כח לזו

א "א עולים לא"א להתקן ובירורים דאו"ן נשארים באו"א והבירורים דזו"ן לאו"הבירורים דזו
לפרצוף כי ' ז מפרצו"א מעלה אותם לעתיק להתתקן וכעד"א וא"בררים מחלקים אא מ"ז או"וכעד

א שהוא בן בערך הפרצוף שעליו והוא מברר חלקי בירורי הפרצוף "ז' תחתון הוא נק' כל פרצו
ב "ב ח"ש ש"מ' ח ובס"ג פרצוף שעליו להתתקן כמבואר בע"העליון שע' שעליו ומעלה אותם לפרצו

ק ואז נמשכים ויורדים כלים "ג דא"ב וס"רום המעלות ואז מזדווגים עש וכן עולים עד "ו ע"פ
ן המתייחסים לאותם הבירורים שעלו ובתוכם "ס דב"ס תשלום י"ה עם ט"ס דמ"ואורות די

ס הראויים לאותם הבירורים ומתערבים "ה המנוקדות הנמשכים מהא"ת ואהי"י שהם ההויו"הנרנח
י זווג כי כל פרצוף "פרצוף לפרצוף בבחינת מוחין עעם אותם הבירורים דכל פרצוף ונמשכים מ

פרצופים הפנימיים דאותו פרצוף ' הוא זווג דרעותא שהם המוחין שהם ג' מזדווג שני זווגים זווג א
י "ת ונה"ק שני פרצופים החיצוניים חג"ואחר כך מזדווג עם נוקביה זווג שני דגופא שהם הו

מוחין ' ון וממשיכים אותם לפרצוף התחתון בבחידפרצוף התחת' ומתקנים אותם הבירורים הנז
מלובשים בצלם הנמשך מהמוחין של אותו הפרצוף העליון המזדווג והמוחין שלו עצמם נעשו 

א "י ישראל לאו"א שנבררו ועלו ע"המשל בזה שהבירורים דז. מהבירורים של הפרצוף ההוא העליון
א "י ז"א שנבררו ועלו ע"ירורים דאוא מלובשים בצלם הנעשה מב"מוחין לז' לתקנם באים בבחי

' א והמשיכם להם בבחי"ההם דאו' ל ותיקן את הבירורי"זווגים כנ' א היו ב"א לתקנם ובא"לא
א "י עתיק והמשיכם לא"א ונתקנו ע"י או"בצלם הנמשך מהבירורים שלו שעלו ע' מוחין מלובשי

א "א והמוחין ההם דאו"דאומוחין ומהמוחין ההם המשיך הצלם ההוא להלביש המוחין ההם ' בבחי
ל וכן הוא מפרצוף לפרצוף ועיין והבן זה היטב מאד "א כנ"המשיכו גם הם צלם להלביש המוחין דז
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æðä ïéçåîä 'å÷åðå ÷éúòì íéëùîð '÷åðå ÷éúò íéâååãæîå 'âã 'áçë íééîéðôä íéôåöøô" íäìù ã

îî í÷ìç íéç÷åìå"áîå ä"àì íéðåúð íúéøàùå ï"÷åðå à 'îî íé÷ìç ç÷åìå"áîå ä" íéâååãæîå ï

à"÷åðå à 'æðë 'åòá"ð ???åàì í÷ìç íéðúåðå"æì íé÷ìç íéðúåðå íéâååãæîå úåñùéå à" úåìéöàã à

éáàãå"ò  

âéøãîæ ä 'ãñçã úåëìî ,á éøåøéá"òã ï" àáàå é

æå"à
  éä åéå éä ãåé78  ôø"ç

  

ä äâéøãî 'æå 'äøåáâã úåëìî ,á éøåøéá"÷åðã ï '

òã"÷åðå àîéàå é 'æã"à  éä åàå éä ãåé éä åàå éä ãåé79    
â äâéøãî 'æå 'äðúã úåëìî"é ,á éøåøéá"àã ï" à

ùéå"á÷òéå ñ  àä åàå àä ãåé äåäé80    
á äâéøãî 'ã àéäù 'úåëìîã úåëìî ,á éøåøéá" ï

÷åðã 'àã"ìçøå äðåáúå à  äåäé åäé äé é    
çðøðä íò íúåìòäì ïéåëéå"åæì åìù é"ï  

éò 'äðáìä øåàá úåëéøà@@@ 
îì úåìòäì"âã ïéçåîä éîìö ï 'áçã íééîéðôä íéôåöøô"âçã ã"åæã ú"çðøðä íò ï"çðã é"çåøã é  

81  ÈäÈé Èä Èà  
ÈäÈå ÈäÈé  

  

äéäà  
äåäé  

  ÅäÅé Åä Åà  
ÅäÅå ÅäÅé  

  ÅäÈé Åä Éà ÅäÈé Åä Éà  
ÅäÈå Åä Éé ÅäÈå Åä Éé  

  

ÆäÆé Æä Æà    Àä Àé Àä Àà  

_________________________________________ 
 

 .ה"א בע"בפרטות מאי נפקא מיניה כי אין כאן מקומו להאריך ויתבאר במ
ן "ג דפנימיים למ"ב וס"א דע"ק ועולים עם חלקי נת"לבירורים ההם דא: ג"נהר שלום כז ע' עי 77

א "ג ומוציאים מהמצח חלקי חיצוניות טנת"ב וס"ג הפנימיים ואז מזדווגים ע"ב ס"לטעמיים דע
ן "א דב"ה המתייחסים לכל פרטי אותם הבירורים דכל נקודה ומהעינים חוזרים לצאת טנת"דמ

ה עם "ג עם תשלום התשעה ספירות העליונות דכל פרט ומתחברים אורות וכלים דמ"ונקודות דס
י הזווג העליון ההוא "ק ולמטה וע"פ ומתגלים מטיבור דא"ן ויורדים דרך אח"ים דבאורות וכל

 .נתקנו הבירורים דפנימיות
בירורי "כ "ומש. 'מדריגות של שמות וכו'  פרק בח"שער רפ' עי" 'וכו' מדריגה ז"לגבי ענין  78

ב " מכריע בין החוג"דעת הכולל חו' א ונוק"א, ל"וז' כ פרק ט"שער אנ' עי, "א"י ואבא וז"ן דע"הב
, דעתיק' וקו שמאל יהיה נקרא נוק, דהיינו שכל קו הימין יהיה נקרא עתיק, כ"ע', שהם עתיק ונוק

מאחר שכולם הניצוצין , ן דאבא"ן דעתיק וכן ב"וכולם ב. 'א ונוק"וקו האמצעי יהיה נקרא א
ין נכלל במלך וכל קו ימ. ן"הב' וכל מה שנפל היא רק מבחי, מהמלכין קדמאין שנפלו לבריאה

י והוא צד ימין של "ת הכולל נה"וכל קו האמצע נכלל בת, וכל קו שמאל נכלל במלך הגבורה. החסד
  .והמלכות היא צד שמאל של קו האמצעי, קו האמצעי

 .'הוא מלכות דחסד ומלכות דגבורה וכו' לכן כל א, ת וכולם מלכיות"ומאחר שיצא ז
, אותיות' ג יחד עם י"ולכן כאן הוא שם ס, ב"ע' ימשזה צריך להיות ג' ח פרק ב"שער רפ' עי 79

 .למספר האותיות' וא', לגימ' א, ולכן מוזכר פעמיים
 .'ח פרק ב"ה פשוטה מרפ"ו של שם הוי"ה ועוד כ"ב צריכים מ"ע' ה יהיה גימ"כדי ששם מ 80
 הנה בתחלה אנו מורידים השפע העליון מן ברוך הנזכר אל אתה שהוא החסדג "ח י ע"פע' עי 81

ה ואחר כך אל הגבורה הנקראת אלהינו "כ אל התפארת הנקרא יהו"בסוד ואתה כהן לעולם ואח
י קבלת השפע יכולים שלשתן לעלות אל מקום הבינה ואז נקראת בינה מלך כי אין מלך בלא "וע

  חיילות והנה הבינה היא הנקראת עולם ועתה שעלו חיילותיה אליה אז היא נקראת מלך העולם 
 אז יחזרו למקומן לבינה ,לצורך עצמן' זוכאשר יתברכו מדות אלו הנ: י" רשבל המאמרי"וז

 ואז תקרא הבינה מלך להיות שריה נשפעין ומלובשין לבוש מלכות ,לקבל שפע להוריד למטה
 , לא יוכלו לחזור לשרשן לקבל שפע להריק למטה,לה ואם זה השפע לא היה להם מתחי,ועשירים

 אמנם נצח והוד אינם עולים . פני משה, מדות אלו הם סוד הפנים כי,א ולא יראו פני ריקם"כד
 כי אין דקותם כל כך לשיוכלו להכלל בעולם הנעלם ולעלות ,למקור העליון שהוא בינה בזרועות

רואים בכלל  [.ומלך זה הוא העולם הנעלם.  והבן זה, ולפיכך הם לבר מן גופא,שם ולקבל שפע
 ]?ה לשאר המידות"שינוי בין נו
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ÆäÆå ÆäÆé  ÀäÀå Àä Àé  
  Éä Éé Éä Éà Éä Éé Éä Éà  

Éä Éå Éä Éé Éä Éå Éä Éé  
  

Ää Äé Ää Äà  
ÄäÄå Ää Äé  

  ËäËé Ëä Ëà  
ËäËå ËäËé  

  eäeéeäeà eäeéeäeà  
eäeåeäeé eäeåeäeé  

  

éä åéå éä ãåé  
éä åàå éä ãåé  

àå àä ãåé àä å  
ää åå ää ãåé  

ÆäÆå ÆäÆé  
ÀäÀå Àä Àé  
Éä Éå Éä Éé  
Ää Äå Ää Äé  
ËäËå ËäËé  

ÆäÆå ÆäÆé  
ÀäÀå Àä Àé  
Éä Éå Éä Éé  
Ää Äå Ää Äé  
ËäËå ËäËé  

 éä ãåé éä óìà  
àä ãåé àä óìà  

ää óìà ää ãåé  

          
áã ïéçåîä éîìö 'äðã íééðåöéçä íéôåöøô"âçå é"âçã ú"åæã ú"çðøð íò ï"çðøã é"çðã é"çåøã çåøã é  

äéäà  
éäåä  

  ÅäÅé Åä Åà  
ÅäÅå ÅäÅé  

  ÅäÈé Åä Éà ÅäÈé Åä Éà  
ÅäÈå Åä Éé ÅäÈå Åä Éé  

  

äåäé82    äåäé  
éä åéå éä ãåé  äåäé  éä åàå éä ãåé  

 ãåé éä úìã åéå ãåé
ãåé éä åéå ãåé åéå  

àä åàå àä ãåé   ãåé éä úìã åéå ãåé
ãåé éä àåàå óìà åàå  

é åé é ãå   åàå óìà àä úìã åàå ãåé
óìà àä åàå óìà  

à é ãåé å  

  à åà à ãå    
  

ôø íò"áçëã ç"éáà éôåöøôã íéììåëä ã" ò

çðøðå"åìù é  
  

éä åéå éä ãåé    
éä åàå éä ãåé éä åàå éä ãåé    

àä åàå àä ãåé äåäé    
äåäé åäé äé é    

åñùéì"åñùéîå ú"åàì ú"åàîå à"àì à" à

àîå" ãò äæì äæî íéíìåò ïëå ÷éúòì à

ò"ñ á"àã â"÷   
  

  
 éä åéå éä ãåéò"áàã "÷       éä åàå éä ãåéñ"àã â"÷  

  ääåéääéà83  ò âååéæ"ñ á"àã â"÷    

                                            
 

 ?לנקד 82
 .ש"אבל לא כתוב ברש, ק וכן כולם"ג דא"ב ס"ד דע"עיקר צריך להיות חב 83
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îã úåøéôñ øùò êéùîéå,àã çöîî ä"èå ÷ 'áã úåðåéìò úåøéôñ"àã íéðéòî ï"çðøðä íò ÷"àä øåà íéòîèä øåàå é"á ñ" ä

çà êøã äá íåùáìúîä"áçë éôåöøôì ó"îã ã"áå ä"íäáù øçåáîä íù øéàùäìå ÷éúòã ï8485  
  ääåéääéà  ÷åðå ÷éúò âååéæ'    
  ääåéääéà  à âååéæ"÷åðå à'    
  ääåéääéà  åà âååæ"à    
  ääåéääéà   âååæåñùé"ú    
øùà86   

ðä ïéçåîä éîìö êéùîé"ãåñéì ìúåëìîå 87 

åñùéã"úíéøåøáä éîìöá íéùåáìî 88 íäìù 
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