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כל השמות כולם הם מסתעפים מהשם  ב"מג ע אגדות ברכות א"גר
היכל ' א בבחי"והם כולם בז, ה"ה ב"הוי

 ולבוש וגוף ונשמה שבו

 'כללים א ב"לא ע

 'כללים א א"מ ע 'ב' ט כחות שבאותיות א"מ ב"מד ע אגדות ברכות א"גר
 בראשית א  א"אד א"גר

 א
 'ביאורים א ד"סא ע שמים מלשון שם

בראשית א   אליהואדרת א"גר
 א

 ש"הקדו א"לט ע שמים מלשון שם

 ש"הקדו א"צה ע למשה ניתן בקשתו בכפרה על העגל כי תשא אדרת אליהו א"גר
נצבים ' פ אדרת אליהו א"גר

 ח"פסוק י
 ש"הקדו ב"כג ע  נאמרו לכל יחיד ויחידכ"קללות שבתו

 'ביאורים א ג"כו ע ה היא נמצא קיים"שם הוי ה ח"או א"גר
 'ביאורים א ב"כב ע רמזי הספירות בשמות ומילוים ב"מג ע ביאור האגדות א"גר
 'ביאורים א ב"יג ע ר דרוח הם מוחין"ג ד"א יא ע"ח יהל אור א"גר
היכלין עלאין ותתאין ' מיני ו' אלו הב א"א כ ע"ח יהל אור א"גר

, ן"הנה הם בסוד דו, אשר בהיכל הרצון
 אור ישר ואור חוזר

 'ביאורים א ב"פה ע

א מב "ח יהל אור א"גר
 ב"ע

 'ביאורים א ג"מב ע ויפן כה וכה 

ת דהמלכות דעקודים "מהתנוצצות הז ד"ב טז ע"ח יהל אור א"גר
 א דאצילות"נעשה רדל

 'כללים א ד"כ ע

א עצמו הנה הוא מהתנוצצות "הרדל ד"ב טז ע"ח יהל אור א"גר
 ת דהמלכות דעקודים "הז

 'כללים א ד"מח ע

 'כללים א ד"סב ע אין האצילות משיג מהעקודים כלל ד"ב טז ע"ח יהל אור א"גר
אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות  ד"ב כד ע"ח יהל אור א"גר

 שבגוף
 'כללים א ג"קה ע

 'כללים א ג"קו ע היכל הזה נקרא גוף ד"ב כד ע"ח יהל אור א"גר
כל המלכים הראשונים היו בסוד קריין  ב"ב ל ע"ח יהל אור א"גר

  זווגבלי
 'ביאורים א א"נא ע

ב לט "ח יהל אור א"גר
 א"ע

ה מסוד "ש מסוד הגבורות וב"ב
 החסדים

 'כללים א ד"לז ע

ת "המלכות דעקודים אחר התנוצצות ז ד"ב טז ע,ח יהל אור א"גר
 א דאצילות"דילה נעשה רדל

 'כללים א ד"נב ע

ת דהמלכות דעקודים "כי מהתנוצצות ז ד"טז ע יהל אור א"גר
 א"רדלנעשה ה

 'כללים א ב"כד ע

הנה , וכן הדעת עלאה שהוא המזלין ד"יט ע יהל אור א"גר
הוא שורש השרשים להתמורות אשר 

 מהמלכות

 'כללים א ד"עא ע

א "א י"ח יהל אור  א"גר
 ד"ע

 ש"הקדו א"י ע י"איפה אלקות בנרנח

מ לא שריא "מ, החכמה אף שהיא במוח יד לג משלי  א"גר
 אלא בליבא

 'ים אכלל א"עז ע

 'ביאורים א ד"סה ע ם הוא גימטריא חכמה"גל א א י"ס א"גר
מעולם לא הוה חומר בלא צורה וצורה  א ד י"ס א"גר

 בלא חומר
 'כללים א ד"צה ע

 'ביאורים א ד"סה ע ם הוא גימטריא חכמה"גל א ד אופן ב י"ס א"גר
והוא הנשמת , וברוח פיו כל צבאם א ט י"ס א"גר

 פנימיות
 'ים אביאור ג"ס ע

הנצח והוד בתכונת הראש והסוף שהם  א יג י"ס א"גר
 מעלה ומטה

 'ביאורים א ב"נט ע

 'כללים א ד"סז ע א"ס נתלבש הגבורה דרדל"בהמ א"א ע י"ס א"גר
 'ביאורים א ג"עד ע ובמים עזים נתיבה א"א ע י"ס א"גר
 'ביאורים א ג"סב ע נעשה הציור והצורה רק בהאימא א"ב ע י"ס א"גר
 'ביאורים א ג"עח ע חכמה' גלם הוא גימט א"ב ע י"ס א"גר
 'ביאורים א ב"עד ע ש "יש בגויה כל האמ ג ו י"ס א"גר
 ש"הקדו א"לט ע עיקר חיותו של האדם הוא הרוח א"ג ע י"ס א"גר
נקודות שבחכמה הם מאירים ' הי ב"ג ע י"ס א"גר

ב אותיות שבבינה "ומתייחדים בהכ
 ' אביאורים ג"סב ע
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 שנשרשו בה
 'ביאורים א ד"סא ע נתיב לא ידעו עיט ג"ג ע י"ס א"גר
י "והח, ד עיינין"י משחתין שבין כ"הח ג"ג ע י"ס א"גר

 'ב הוא נ"עם הל
 'ביאורים א ד"סח ע

 'ביאורים א ג"ב ע הויות מלך מלך ימלוך' אותיות ג ד"ג ע י"ס א"גר
 'ביאורים א ג"נה ע ב"שם י ד"ג ע י"ס א"גר
הנצח והוד בתכונת הראש והסוף שהם  ד ב י"ס א"גר

 מעלה ומטה
 'ביאורים א ב"נט ע

שערים כי הם החלונות והנקבים  ד ו י"ס א"גר
שבהם מתפשטים ויוצאים החושים מן 

 המוח

 'ביאורים א ג"עה ע

' אחד בין ג, פרגודין' בכל פרצוף ב א"ה ע י"ס א"גר
והוא הקרום שתחת , ת"ראשונות להז

י שהוא "ת להנה"ואחד בין החג, המוח
 הפרסא

 'כללים א ב"צד ע

א דכל תחתון הוא מהטבור עד סוף "הא א"ה ע י"ס א"גר
 הגוף

 'ביאורים א ד"יד ע

, עתיק שבה הוא מהחזה עד הטבור א"ה ע י"ס א"גר
א שבה הוא מהטבור עד סוף הגוף "וא
 ת"דת

 'ביאורים א ד"לו ע

 שהוא, ה הכללי שבו"בתראה דהוי' הה ב"ה ע י"ס א"גר
 י"אדנ, כתר המלכות

 'כללים א ג"נג ע

א "ן דקס"אלפי' ג הנה הוא הג"של' בחי ד"ה ע י"ס א"גר
 א"ג קנ"קמ

 'ביאורים א ד"סג ע

 'ביאורים א ג"סב ע נעשה הציור והצורה רק בהאימא ג"ח ע י"ס א"גר
 'ביאורים א ג"עח ע גלמי ראו עיניך ג"ח ע י"ס א"גר
 'כללים א ב"קב ע ח הקודשרוח אלהים חיים רו ט א י"ס א"גר
 'ביאורים א ד"סב ע מים קדמו לכל דבר א"ט ע י"ס א"גר
אותו האש היסודי הוא סבת כל דבר  א"ט ע י"ס א"גר

 וגמרו
 'ביאורים א ד"סט ע

 ש"הקדו ב"לח ע בינה נקראת כסא ד"ט ע י"ס א"גר
' אחד בין ג, פרגודין' בכל פרצוף ב ב"יא ע י"ס א"גר

והוא הקרום שתחת , ת"ראשונות להז
י שהוא "ת להנה"ואחד בין החג, המוח

 הפרסא

 'כללים א ב"צד ע

 'ביאורים א ד"עג ע כי הן עיקר תולדות שמים וארץ , ִאמות ב"יד ע י"ס א"גר
ובהלב הנה בו מתקבץ הארת כל  ג"יט ע י"ס א"גר

 ב עד שהוא שני להמוח"המוחין דחו
 'כללים א ב"פ ע

 'ביאורים א ד"סט ע ב נתיבות חכמה"לה כל הלבלב נתג ג"יט ע י"ס א"גר
 ש"הקדו ד"מא ע ה"נקודות שם הוי א"כב ע י"ס א"גר
 'כללים א ד"עה ע ה"ף צרופים שבכל הוי"תתר ב"כג ע י"ס א"גר
 'כללים א א"עו ע ב צנורות"כ ב"כג ע י"ס א"גר
שאינו , בכל יום ויום בגילוי מיוחד ד"כג ע י"ס א"גר

 דיום אחד לחבירודומה אור הצרופים 
 'כללים א ד"קו ע

 'כללים א א"עה ע ב צינורות"כ ב"כו ע י"ס א"גר
 'כללים א ד"עה ע ב צנורות"כ ב"כו ע י"ס א"גר
 'כללים א ב"עו ע ב אותיות פשוטות"י ב"כו ע י"ס א"גר
א "א מ"פ י"ס א"גר

 אופן ג
 'ביאורים א א"עט ע האותיות נתגלמו בבינה

א "א מ"פ י"ס א"גר
 'פן גאו

ת "ב פשוטות שהם פנימיות הת"הי
 ת"הכולל כל הז

 'ביאורים א א"פד ע

א "א מ"פ י"ס א"גר
 'אופן ג

 'ביאורים א ב"פז ע ך בדעת"שורש מנצפ

א "א מ"פ י"ס א"גר
 'אופן ה

 'ביאורים א ג"פד ע מלכות נקרא עטרה

 ש"הקדו ב"לו ע כל מצאיות כלול מעשר ספירות ב"א מ"פ י"ס א"גר
ב "א מ"פ י"ס א"גר

 'אופן ב
ת "ב פשוטות שהם פנימיות הת"הי

 ת"הכולל כל הז
 'ביאורים א א"פד ע
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ג "א מ"פ י"ס א"גר
 אופן ב

 'ביאורים א ב"פז ע ך בדעת"שורש מנצפ

ד "א מ"פ י"ס א"גר
 'אופן ב

אין צורה ללא חומר ואין חומר ללא 
 צורה

 ש"הקדו א"ח ע

 'ביאורים א ב"פז ע  עתיקם חיים שהוא"אחת רוח אלהי ט"א מ"פ י"ס א"גר
 'ביאורים א ג"פג ע ה"ב צירופי הוי"י ג"ג מ"פ י"ס א"גר
תשמיש , שהוא בדבור, גילויו הוא בפה א"ה מ"פ י"ס א"גר

 העין רואה והלב חומד, הוא בעינים
 'ביאורים א ג"פב ע

 'ביאורים א ג"פג ע ה"ב צירופי הוי"י א"ה מ"פ י"ס א"גר
 'ביאורים א א"פד ע ב"יא ביה' נוק א"ה מ"פ י"ס א"גר
 'כללים א ד"עד ע ב צינורות"כ ב"ה מ"פ י"ס א"גר
 'כללים א ד"עה ע ב צנורות"כ ב"ה מ"פ י"ס א"גר
 'ביאורים א ב"פג ע ב גבולי אלכסון"י ב"ה מ"פ י"ס א"גר
ז יתעכל הרע שבהם וישאר הטוב "עי ג"ט ע צ"סד א"גר

 נקי ומבורר 
 ש"הקדו ב"כג ע

ה וחנניה מישאל "אברהם אבינו ע ג"ו עט צ"סד א"גר
 ועזריה בכבשן האש 

 ש"הקדו ד"כא ע

 ש"הקדו ד"כד ע לבר מגופא א"יח ע צ"סד א"גר
ע "גילויו בכל המציאית דהעולמות בי ג"כו ע צ"סד א"גר

 הוא רק בשם אלהים
 ש"הקדו ב"טז ע

ע "גילויו בכל המציאית דהעולמות בי ג"לו ע צ"סד א"גר
 יםהוא רק בשם אלה

 ש"הקדו ב"טז ע

 ש"הקדו א"י ע י"איפה אלקות בנרנח ד"לז ע צ"סד א"גר
ואסור , ס"אסור לקרא למאציל א ב"לח ע צ"סד א"גר

 לחשוב בו כלל
 ש"הקדו ד"יד ע

 'ביאורים א ב"נד ע י"ת לנה"יש פרסא בין חג א"ה ע י"ספ א"גר
 'ביאורים א ב"נד ע י"ת לנה"יש פרסא בין חג ב"יא ע י"ספ א"גר
י דעתיק הם באמת רק "עיקרן דכל הנה ??? צ"ספד א"גר

והם כולם למעלה מן , א"ת דא"בהחג
 א"הפרסא דא

 'כללים א א"נח ע

עצם הרצון לבד הנה הוא קודם  א"א ע צ"ספד א"גר
 להמחשבה

 'כללים א א"יב ע

 'כללים א א"עח ע ספר וספר וסיפור א"א ע צ"ספד א"גר
ו על רזא דמתקלא שהוא כולם נתייסד א"א ע צ"ספד א"גר

 בתלת תלת
 'כללים א ב"עח ע

 'כללים א ג"עח ע הכל הוא לעולם רק על רזא דמתקלא א"א ע צ"ספד א"גר
 'ביאורים א ג"יא ע רזא דמתקלא א"א ע צ"ספד א"גר
כל האצילות כולו הוא מיוחד באור  א"א ע צ"ספד א"גר

 הנה הוא סתים וגליא , ס"א
 'ביאורים א ג"מז ע

 'כללים א ב"סח ע עד דלא הוה מתקלא ד"א ע צ"ספד א"גר
 'ביאורים א ג"ה ע צ היה להם בקבלה"ספד ד"א ע צ"ספד א"גר
ת "הם חג, החוורתא והנימין והדיקנא א"ב ע צ"ספד א"גר

 א "דרדל
 'כללים א ב"כז ע

 'כללים א ב"סח ע ב"שם י א"ב ע צ"ספד א"גר
 דורות עם ד"א את התתקע"מרכיב הגר ב"ב ע צ"ספד א"גר

 הערב רב יחד
 'כללים א א"קו ע

בעולם התהו הנה יצא במלכי העגולים  ד"ב ע צ"ספד א"גר
 הגבורה קודם להחסד

 'כללים א ד"ע ע

בעולם התהו הנה יצא במלכי העגולים  ד"ב ע צ"ספד א"גר
 הגבורה קודם להחסד

 'כללים א ב"עא ע

בעולם התוהו יצא באמת הגבורה  ד"ב ע צ"ספד א"גר
 דם מקו

 'ביאורים א ב"נט ע

שורש אבא הוא באוירא עילאה רישא  ב"ג ע צ"ספד א"גר
 תניינא

 'כללים א א"סג ע

 'ביאורים א א"פה ע ס"א יוצאים מהמו"ד דא"ג ת"י ג"ג ע צ"ספד א"גר
א אשר שם הוא עיקר "ברישא דא ב"ד ע צ"ספד א"גר

 א"ת דרדל"ל חג"הגופא ר
 'כללים א ב"כז ע

 'ביאורים א א"פו ע ממש א"א הוא אינו בא"המתקלא שבא ב"ד ע צ"ספד א"גר
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 א המלבישים אותו,י או"אאל רק ע
המתקלא אשר שם שהוא ' כל בחי ג"ד ע צ"ספד א"גר

א עצמו "הנה אין בא, קוין' הענין דג
א שהם "י התלבשות או"אלא רק ע

 י המזלין "המתקלא שבו ע

 'כללים א ב"פו ע

א רישא "א בהאוירא וקדשורש אבא הו ג"ד ע צ"ספד א"גר
 תניינא

 'כללים א א"צא ע

 'כללים א ג"צד ע ביה סליקו וביה סלקן ד"ד ע צ"ספד א"גר
 'כללים א ד"מח ע א שהוא האוירא הגנוז בו"נהירו דרדל ב"ה ע צ"ספד א"גר
 'כללים א ב"קח ע הגלגלתא והטלא דבדולחא דביה  ב"ה ע צ"ספד א"גר
 'כללים א ד"מח ע סיום הגלגלתא א הוא "הקד ג"ה ע צ"ספד א"גר
 'כללים א ד"קיב ע סיום הגלגלתא הוא עד סוף האוירא  ג"ה ע צ"ספד א"גר
אימא משפלת עליו ומקיף ומכתיר  ג"ה ע צ"ספד א"גר

 אותו 
 'ביאורים א א"עד ע

 'ביאורים א א"פה ע א"ברישא דא' הנוק' ס הוא בחי"מו ג"ה ע צ"ספד א"גר
 'ביאורים א ד"מה ע 'פ כו"קנא יוצא דרך נקבי אחהדי ד"ה ע צ"ספד א"גר
רישין ' כי אוירא ובוצינא שהם הב א"ו ע צ"ספד א"גר

 ן "דו' הנה הם בבחי, א"דא
 'כללים א ד"מח ע

א הוא הרעוא דרעוין אשר "ת דרדל"הת א"ו ע צ"ספד א"גר
 במצח הרצון

 'כללים א ד"מח ע

א שורש אבא באוירא ושורש אימ א"ו ע צ"ספד א"גר
 ס"בהמ

 'כללים א ד"נט ע

והיא הבינה , ס שורש הבינה"המ ב"ו ע צ"ספד א"גר
 שברישא

 'ביאורים א ג"מד ע

 'ביאורים א ב"לט ע פרדשקא הוא עמוד חלול  א"ז ע צ"ספד א"גר
 'ביאורים א א"עה ע כי עיניו על כל דרכי איש  א"ז ע צ"ספד א"גר
 'כללים א ג"צד ע נקודותהמילה תדירא מרמז לעולם ה ג"ז ע צ"ספד א"גר
 'ביאורים א א"עד ע ראש נברא מאש ולכן תקיפא א"ח ע צ"ספד א"גר
 'ביאורים א א"עד ע ראש נברא מאש ולכן תקיפא ב"ח ע צ"ספד א"גר
 'ביאורים א ד"פ ע ב"ג כולל כל הי"תיקון הי א"ט ע צ"ספד א"גר
 'ביאורים א א"פד ע ב"היא בי' נוק א"ט ע צ"ספד א"גר
 'ביאורים א א"עד ע ס הם כתר וחכמה"א ומו"קד ב"ט ע צ"ספד א"גר
יצא בעולם הנקודות מלך הגבורה  ג"ט ע צ"ספד א"גר

 קודם למלך החסד
 'כללים א ד"לו ע

בתחלה יצא נצח בסטרא דדינא והוד  ד"ט ע צ"ספד א"גר
 בסטרא דרחמי

 'כללים א ג"סט ע

 'כללים א ג"סט ע וגם נצח ישראל לא ישקר ד"ט ע צ"ספד א"גר
 'כללים א ד"סט ע וימלוך שאול מרחובות הנהר ד"ט ע צ"ספד א"גר
בתחלה יצא נצח בסטרא דדינא והוד  ד"ט ע צ"ספד א"גר

 בסטרא דרחמי
 'כללים א ד"ע ע

י נכללו כל הכתרין תתאין שהוא "בנה ד"ט ע צ"ספד א"גר
 ס דילהון"כל הע

 'כללים א א"עא ע

 'כללים א א"פא ע מין זעירין אתגלייאחד לאלף יו ד"ט ע צ"ספד א"גר
ס "כ מעולמות דא"נחשב העקודים ג ד"טו ע צ"ספד א"גר

 ק"כמו א
 'כללים א ד"כא ע

 'כללים א ד"סב ע ס"כל העקודים מכלל העולמות דא ד"טו ע צ"ספד א"גר
 'כללים א ב"עט ע המזל תחתון הוא עד טבורא דגופא ד"טו ע צ"ספד א"גר
, ומזל העליון עד החזה ובו נכלל אבא ד"טו ע צ"ספד א"גר

 ומזל תחתון עד טבורו ובו נכלל אימא
 'כללים א ג"עט ע

עיקרו דכל פרצוף הוא לעולם רק עד  ד"טו ע צ"ספד א"גר
 החזה שבו

 'ביאורים א ב"לט ע

 'ביאורים א ב"מד ע ס"עולמות א ד"טו ע צ"ספד א"גר
פ "אחק עד טבורו יוצאין אורות "בא ד"טו ע צ"ספד א"גר

 'כו
 'ביאורים א ד"מה ע

 'ביאורים א ב"נד ע ס בערך עולם האצילות"ף נקרא א"אח ד"טו ע צ"ספד א"גר
 'כללים א א"עב ע א למלכות"יסוד הוא ממוצא בין ז א"י ע צ"ספד א"גר
 'כללים א א"פג ע חד לאלף יומין זעירין אתגלייא  א"י ע צ"ספד א"גר
 ש"קדוה א"מה ע שבטים ג"י ע צ"ספד א"גר
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 'כללים א ד"סד ע שביעאה עלייהו א"יא ע צ"ספד א"גר
 'כללים א ד"פג ע כ"החילוק שבין שבת ליוה א"יא ע צ"ספד א"גר
ולכן היא , הבינה היא ראשית הגילוי א"יא ע צ"ספד א"גר

 כ מכלל התיקונים"ג
 'ביאורים א ד"מא ע

ה "א ד"יא ע צ"ספד א"גר
שביעאה 

 עלייהו

 ש"הקדו ב" ענא ק"בינה למעלה מו

 'כללים א ג"יג ע נחש בריח ונחש עקלתון  ג"יא ע צ"ספד א"גר
' כ בבחי"שהם ג, המזלין נוצר ונקה' ב ג"יא ע צ"ספד א"גר

 ן "ובסוד דו, נחש בריח ונחש עקלתון
 'כללים א ב"עט ע

 'כללים א ד"עא ע מזלין ודעת עלאה ד"יא ע צ"ספד א"גר
אלא דרך דופני ' וקאינו מאיר להנ ב"יב ע צ"ספד א"גר

 העטרה
 'כללים א ג"לד ע

 'כללים א א"נז ע אעבר וזעיר נטיל וגניז ב"יב ע צ"ספד א"גר
ענין סירס את הזכר הוא שגנזו ביסוד  ב"יב ע צ"ספד א"גר

 ואינו יוצא ממנו
 'כללים א ג"פא ע

 'כללים א א"פג ע חד לאלף יומין זעירין אתגלייא  ב"יב ע צ"ספד א"גר
 'כללים א ג"קא ע יתגלה בפום אמה  ב"יב ע צ"ספד א"גר
אתגלי בפומה דאמה והוא מאור ' י ג"יג ע צ"ספד א"גר

 הגנוז
 'כללים א ב"פא ע

 'ביאורים א ד"לז ע א"א רק מא"יוצאין או ג"יג ע צ"ספד א"גר
הזיוג נעלם דחיך וגרון אשר בהפה  ד"יג ע צ"ספד א"גר

 ק"דא
 'כללים א ב"יח ע

 'כללים א ד"נו ע מזווג הנשיקין נשמות המלאכים ב"עיד  צ"ספד א"גר
 ש"הקדו ד"לח ע ס הכלול בבינה"יש ג"יד ע צ"ספד א"גר
 ש"הקדו א"צה ע גילוים שלעתיד לבא א"יח ע צ"ספד א"גר
 'כללים א ד"נו ע א "ס דא"ד שנמשך מהמ"ג ת"הי ב"יח ע צ"ספד א"גר
 'כללים א ב"עט ע ופאהמזל תחתון הוא עד טבורא דג ב"יט ע צ"ספד א"גר
המזל עליון מזלא דכולא תלייא עד  ב"יט ע צ"ספד א"גר

 והכוונה הוא על טבורא דליבא , ליבא
 'כללים א ג"עט ע

המזל עליון הוא עד טבורא דליבא  ב"יט ע צ"ספד א"גר
 והמזל תחתון הוא עד טבורא דגופא

 'כללים א ד"עט ע

 'לים אכל ב"פ ע טבורא דגופא  ב"יט ע צ"ספד א"גר
ם שמא שלים אשר "ה אלהי"ענין הוי ב"כ ע צ"ספד א"גר

 א"א וז"י א"הוא ע
 'כללים א ג"פ ע

כי , ויהי כן' פסוק תדשא הארץ וגו ד"כ ע צ"ספד א"גר
 הוא הרחישא" תדשא"

 'כללים א ג"מ ע

 'ביאורים א ב"לט ע והוא רוח החיים שבו', סוד ה ד"כ ע צ"ספד א"גר
 'כללים א ג"מ ע ק ותוצא הוא מדבר בסוד הלידהפסו ד"כב ע צ"ספד א"גר
ם שמא שלים אשר "ה אלהי"ענין הוי ב"כד ע צ"ספד א"גר

 א"א וז"י א"הוא ע
 'כללים א ג"פ ע

 'ביאורים א ד"עט ע שמא שלים ד"כד ע צ"ספד א"גר
 'ביאורים א ד"נח ע ד"ג ת"י ב"כה ע צ"ספד א"גר
 עליון ם דכל פרצוף"מכל התנהי ד"כה ע צ"ספד א"גר

להתחתון אינו יורד ונמשך אלא רק 
 מהיסוד דהעליון

 'ביאורים א א"נה ע

צמצום והסתלקות ' כ בחי"א ג"היה בא א"כו ע צ"ספד א"גר
 האור למעלה

 'כללים א ג"כט ע

י הצמצום "סוד הדין והעביות הוא ע א"כו ע צ"ספד א"גר
 שהוא הסתרת פנים

 'כללים א ב"לב ע

 'כללים א ד"פג ע ם השפעצמצו א"כו ע צ"ספד א"גר
כי הם שורש כל , י הכלים דהנקודות"ע א"כו ע צ"ספד א"גר

 העביות והדינין
 'כללים א ד"צד ע

כ רק מצד הגבורות "כל עביות הוא ג א"כו ע צ"ספד א"גר
 ודין

 'ביאורים א ד"לב ע

י נכללו כל הכתרין תתאין שהוא "בנה ב"כו ע צ"ספד א"גר
 ס דילהון"כל הע

 'ללים אכ א"עא ע

 ש"הקדו ג"לז ע שמים הוא עולם היצירה ג"כו ע צ"ספד א"גר
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אתגלי בפומה דאמה והוא מאור ' י א"כז ע צ"ספד א"גר
 הגנוז

 'כללים א ב"פא ע

 'כללים א א"פג ע יתגלה אז החסד בפומא דהיסוד שלה  א"כז ע צ"ספד א"גר
 'כללים א א"כז ע נסתרות  ב"כח ע צ"ספד א"גר
ה הנה "ה ב"עיקר הגילוי דהשם הוי ב"ח עכ צ"ספד א"גר

 א"הוא בז
 'כללים א ב"לט ע

 'כללים א א"עט ע בהמה בכללא דאדם ב"כח ע צ"ספד א"גר
ם בשמים ממעל ועל "הוא האלהי' כי ה ג"כח ע צ"ספד א"גר

 הארץ מתחת אין עוד 
 'ביאורים א ד"עט ע

כל תכונת המצאיות דעולם הביראה  ד"כח ע צ"ספד א"גר
  נכלל עם האצילותלהיות

 ש"הקדו ב"לז ע

ע נבראו לעבודת האדם שהוא ,בי ד"כח ע צ"ספד א"גר
 האצילות 

 ש"הקדו ד"נה ע

דהמלכות דאצילות המתלבש ' הי ד"כט ע צ"ספד א"גר
 זעירא חכמה זעירא' בהבריאה הוא י

 'כללים א ד"לב ע

 ש"הקדו ג"לח ע 'כו' ד' ן ו"ד נפקין מניה דו"יו א"ל ע צ"ספד א"גר
באצילות משום ששם הוא עתה רק  ד"ל ע צ"ספד א"גר

 ן"ה וב"שליטת המ
 'כללים א א"נב ע

 'כללים א ב"כט ע להבדיל בין הקדש ובין קדש הקדשים ב"לג ע צ"ספד א"גר
 ש"הקדו ב"נו ע פרוכת המבדיל בין עתיק לזעיר ב"לג ע צ"ספד א"גר
 ש"הקדו ד"ג ענ דור הפלגה שאמרו נעשה לנו שם ב"לה ע צ"ספד א"גר
 'כללים א ד"סד ע קרן ביובלא אתעטר א"לו ע צ"ספד א"גר
עה לא השיג אלא בבריאה ובהיכל "מרב ד"לז ע צ"ספד א"גר

 הרצון
 'ביאורים א ב"ה ע

 'ביאורים א ב"א ע אסור' ההרהור בעצמותו ית ב"לח ע צ"ספד א"גר
הצמצום הוא ברצונו הבלתי בעל  ב"לח ע צ"ספד א"גר

 תכלית
 'ביאורים א ב"ה ע

 'ביאורים א ד"ט ע קצוות ' הקו הוא בבחינות הו ג"לח ע צ"ספד א"גר
 'ביאורים א ב"ח ע הקו והצמצום הם סוד אוירא ובוצינא ד"לח ע צ"ספד א"גר
 'ה א"דע א"א ע"י ס "ק הוא המ"בוצד א"ב ע ספר יצירה א"גר
ט "ס הדעת אשר לא היה בעולם התוהו ב"ד ע ספר יצירה א"גר

 ב"ע
 'ה א"דע

 'ביאורים א ב"י ע ף"תתר ד"כג ע ספר יצירה א"גר
, ק"י התלבשו בחכמה דא"ס ע"א ו"א מ"פ ספר יצירה א"גר

 שבאצילות' האציל עשר ספי
 'ביאורים א א"כז ע

 ש"הקדו א"י ע היכל הקדוש ד "ד מ"פ ספר יצירה א"גר
'  פרק א ספר יצירה א"גר

 'משנה א
ל אורות פנימי תיכון חיצון דכ' בחי

 התיקון 
ט "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

א "א ואו"א המפסיק בין א"הפרסא דא א"ה ע ספר יצירה  א"גר
 א "לז

 'ה א"דע א"ה ע"נ

ח "או ע "שו א"גר
 ב"תקפ

 ש"הקדו ב"לא ע ברכת שנה טובה תכתב וחתם לחיים

 ש"הקדו ד"כה ע ת"ת כולל חג"ה צבאו"הוי ב"יא ע ז"ת א"גר
רצועה בישא דינא '  הן אשני דינים א"מז ע ז"ת א"גר

, דמסאבותא על ראש רשעים יחול
 ' ואחד דינא דקודשא יראת ה

 ש"הקדו ב"כד ע

 ש"הקדו ג"ז ע ה ודא איהו"ד ב"פא ע ז"ת א"גר
 ש"הקדו ב"טז ע כתר מופלא ומכוסה א"קלח ע ז"ת א"גר
 'ביאורים א ד"כ ע מכוסה הוא למעלה ממופלא א"ג ע ח"תז א"גר
 'ביאורים א ד"כ ע מכוסה הוא למעלה ממופלא ד"ה ע ח"תז א"גר
 'כללים א ב"כו ע למעלה הוה יסוד הבנין למעלה מהבנין ג"יח ע ח"תז א"גר
 'כללים א ד"ס ע לזהר נח' פי ג"יח ע ח"תז א"גר
 'כללים א ד"סב ע ומרזא דמחשבה עלאה ולעילא ג"יח ע ח"תז א"גר
 'כללים א ב"סב ע הוא נפשוהיכלין לאו אינון נהורין  ד"יח ע ח"תז א"גר
 'ביאורים א ג"יד ע ומרזא דמחשבה עלאה ולעילא ד"יח ע ח"תז א"גר
בוצינא עלאה סתימא דכל סתימין ולא  ד"יח ע ח"תז א"גר

שכיח בר אינון נהורין דמתפשטן 
 דמתגליין וטמירין 

 'ביאורים א א"כו ע
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 'כללים א ד"נו ע קלא דאשתמע יט ח"תז א"גר
 'ביאורים א א"לא ע הפה המלכות דתבונה יט ח"תז א"גר
 'ביאורים א ד"סא ע נתיב לא ידעו עיט א"יט ע ח"תז א"גר
 'כללים א ד"נו ע קלא דאשתמע כ ח"תז א"גר
 'ביאורים א א"לא ע הפה המלכות דתבונה כ ח"תז א"גר
כל חלל הפה עם הגרון הוא כולו סוד  א"כ ע ח"תז א"גר

 בינה
 'ביאורים א א"לא ע

 'ביאורים א ד"נו ע תליסר טעמי דאורייתא  א"כא ע ח"תז א"גר
 'כללים א ד"לה ע ע "כל אדם הוא עולם בפנ ב"כז ע ח"תז א"גר
ם שהם כנגד הנפש הם "עשר אלהי ג"לה ע ח"תז א"גר

 יותר מעולים 
 'ביאורים א ב"סט ע

 'ביאורים א א"לא ע הפה המלכות דתבונה נ ח"תז א"גר
 'כללים א ב"מב ע ו עלאה טהיר א"נ ע ח"תז א"גר
 'ביאורים א ד"ז ע טהירו הוא אור עליון א"נ ע ח"תז א"גר
 'ביאורים א ג"ה ע התורה מתלבש בפשט ב"נ ע ח"תז א"גר
התחלתו אשר מבפנים להגוף הנה הוא  ד"נ ע ח"תז א"גר

ת שהוא "מהשליש תחתון דהת
 מהטבור על שתי הכליות 

 'כללים א ב"נג ע

עצם הרצון לבד הנה הוא קודם  א,נ ע ח"תז א"גר
 להמחשבה

 'כללים א א"יב ע

 'ביאורים א א"לא ע הפה המלכות דתבונה נא ח"תז א"גר
 ש"הקדו ב"טז ע כתר שורש המחשבה א"נ ע ח "תז א"גר
 'כללים א ב"לד ע יסוד שהוא נקרא זוהר הרקיע א"א ע ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א ב"עב ע ן "ם הזובמזמור שם ה' קולות הנז' הז ג"ג ע ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א ד"יט ע ראשית לנבראים ב"ה ע ז"תיקו א"גר
תורה דבריאה נשתלשל מהתורה  ב"יז ע ז"תיקו א"גר

וכך , ע"דאצילות ונתלבשה בלבושין דבי
 נמשך אלינו

 'ביאורים א ג"פה ע

 'ביאורים א ג"נה ע ב ביסוד"שם י ב"כ ע ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א ג"פד ע ת דמלך מלך ימלוך "הויו' ג ב"כ ע ז"תיקו א"גר
 'כללים א א"יב ע רצון ומחשבה והרהור וקול ודיבור  ג"כ ע ז"תיקו א"גר
א שבו "והאו, הכתר שבו שהוא הרצון ג"כ ע ז"תיקו א"גר

 מחשבה והרהור' בבחי
 'כללים א ד"סב ע

 'ביאורים א א"כד ע הרצון הוא בכתר ג"כ ע ז"תיקו א"גר
 ש"הקדו ב"לח ע ב הם רצון מחשבה והרהור"כח ג"כ ע ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א ד"פ ע רצוא בדגש ושוב ברפה א"כב ע ז"תיקו א"גר
 'כללים א ב"טז ע קבר רחל עיקר מקום שריית שכינה ב"כב ע ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א ג"סח ע דגש ורפה ב"כב ע ז"תיקו א"גר
הוא עתה בקברי השראת השכינה  ד"כב ע ז"תיקו א"גר

 הצדיקים 
 'כללים א ב"קו ע

ג הוא נקרא באצילות בשם "השם ס ג"כח ע ז"תיקו א"גר
 שמא סתים

 'כללים א ב"נז ע

ובההוא זמנא נצח , ויותר יעקב לבדו א"לה ע ז"תיקו א"גר
 ויגע בכף ירכו באן אתר ' ליה סמ

 'כללים א ד"סט ע

 'כללים א א" עסא סוד הרמת ידים בתפלה  א"לט ע ז"תיקו א"גר
ובההוא זמנא נצח , ויותר יעקב לבדו א"מא ע ז"תיקו א"גר

 ויגע בכף ירכו באן אתר ' ליה סמ
 'כללים א ד"סט ע

טעם לכל הטומאות והאיסורים  א"מא ע ז"תיקו א"גר
 שבתורה

 ש"הקדו ב"לב ע

ה עתיד לעשות ולחדש "כל מה שהקב ב"מב ע ז"תיקו א"גר
ים ועשה בעולמו לעתיד לבוא כבר הקד

 ז "י נביאיו הצדיקים בעוה"מקצתו ע

 'כללים א ד"טו ע

 'כללים א ב"פו ע ' מעין העתיד שנקראו הצדיקים בשם ה ב"מב ע ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א ב"מב ע ויפן כה וכה  א"מג ע ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א ד"כ ע ז לפרקים"מה שיהיה לעתיד הוא בזה ב"מד ע ז"תיקו א"גר
 'כללים א ד"מח ע א"האוירא עצמו הוא הדעת דרדל ג"מו ע ז"ותיק א"גר
ה על שם הכתר "הבינה נקראת אהי ד"מו ע ז"תיקו א"גר

 ועומדת במקומו
 'כללים א ד"סז ע
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 'ביאורים א א"כג ע ה שייך לכתר ובינה"שם אהי ד"מו ע ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א ד"מג ע  ד"מו ע ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א ב"נה ע מתפתחין על ידה תליסר תרעי דרחמי ד"מו ע ז"תיקו א"גר
יש יראה רעה רצועה בישא דינא  א"מז ע ז"תיקו א"גר

 דמסאבותא על ראש רשעים יחול 
 'כללים א ד"עז ע

 'ביאורים א ג"נח ע דינא דקדושה א"מז ע ז"תיקו א"גר
 'כללים א א"סו ע השכינה היא כלל ושראל ג"מח ע ז"תיקו א"גר
' התחלת היסוד הנה הוא מהטבור על ב ד"נ ע ז"יקות א"גר

 הכליות 
 'כללים א ד"פח ע

כי התחלתו הוא , התחלת היסוד ד"נ ע ז"תיקו א"גר
 הכליות ' מהטבור על ב

 'כללים א א"קג ע

 'ביאורים א א"טז ע התחלת היסוד הוא מהטבור ד"נ ע ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א ג" עעד התחלת היסוד הוא מהטבור ד"נ ע ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א ד"יט ע נקבה על שם הנקב א"נא ע ז"תיקו א"גר
ן שחסר נשברו "בשביל שער הנו ד"נב ע ז"תיקו א"גר

 ק"הלוחות וחרב בהמ
 'ביאורים א ג"מב ע

 'כללים א א"נז ע יומא קדמאה אזיל עם כלהו  ג"עה ע ז"תיקו א"גר
הו וכלהו יומא קדמאה אזיל עם כול ג"עה ע ז"תיקו א"גר

 ביה
 'כללים א ד"קא ע

כי הנורא דלבא הוא החום הטבעי  א"עח ע ז"תיקו א"גר
 שבלב 

 'ביאורים א ד"סט ע

 'ביאורים א ג"ע ע הכבד בשם כלי להרוח א"עח ע ז"תיקו א"גר
 ש"הקדו ג"צה ע שביעיות א"פו ע ז"תיקו א"גר
מכלל ' וא' שרחל מתפשטת בכל א ג"פז ע ז"תיקו א"גר

 ישראל
 ש"הקדו ג" עמה

כל קשוטי ומעשה ישראל וכל עניניהם  ג"פז ע ז"תיקו א"גר
 הכל ברחל

 ש"הקדו ג"מה ע

 'כללים א א"סו ע אנן איברים דהשכינה ד"פז ע ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א ב"כב ע גופא דשכינתא ד"פז ע ז"תיקו א"גר
אלא דרך דופני ' אינו מאיר להנוק ג"פט ע ז"תיקו א"גר

 העטרה
 'כללים א ג"לד ע

הנה , סוד טפת הזרע הנמשך מן המוח ג"פט ע ז"תיקו א"גר
המשכתו מן המוח הנה הוא רק אור 

 ר"והוא האור דאמ, וכח לבד

 'כללים א ד"לד ע

אלו שהיה יוצא בהזווג האור הזה  ג"פט ע ז"תיקו א"גר
עצמו היה האדם צופה ומביט בו מסוף 

 העולם ועוד סופו

 'כללים א א"לה ע

מה שמושך יסוד מלמעלה אינו מתעבה  ג"פט ע ז"יקות א"גר
 ומתלבש כלל

 'כללים א א"סט ע

אלא רק תמצית ' אינו נמשך להנוק ג"פט ע ז"תיקו א"גר
 הארה דרך דופני העטרה 

 'כללים א א"פא ע

האור ההולך בזיווג בכל האברים הוא  ג"פט ע ז"תיקו א"גר
 התענוג בזיווג 

 'ביאורים א ד"לט ע

א החסדים וגבורות שבו הוא אור "בז ג"פט ע ז"תיקו א"גר
אבל , אור חסד מים גבורה, ומים

הוו מים ' החסדים וגבורות שבנוק
 מים חסד ואש גבורה, ואש

 'ביאורים א ד"עו ע

, סוד סירס את הזכר שהוא אור דידיה ג"פט ע ז"תיקו א"גר
 וצינן את הנקבה שהוא האש דידה

 'ביאורים א א"עז ע

 'ביאורים א ד"כ ע מכוסה הוא למעלה ממופלא ב"א עצ ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א א"פד ע ן "זו' ת עצמו בחי"ישנם בת ג"צח ע ז"תיקו א"גר
אין רשות להשתמש בשמות כי אם  ד"קב ע ז"תיקו א"גר

כ הוא "ה מקורו כי אל"בכוונת ההוי
 ו קיצוץ בנטיעות "ח

 ש"הקדו ג"נד ע

 ש"הקדו ב"מג ע עניני כוונות ד"קב ע ז"תיקו א"גר
ובההוא זמנא נצח , ויותר יעקב לבדו א"קה ע ז"תיקו א"גר

 ויגע בכף ירכו באן אתר ' ליה סמ
 'כללים א ד"סט ע
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, י"דאדנ' י, דישראל' י, דיעקב' האות י א"קה ע ז"תיקו א"גר
' והוא נקודת הי, י"דשד' י, ה"דהוי' י

 דאחד' דקוצו של ד

 'כללים א ד"סט ע

 ש"הקדו ב"מג ע עניני כוונות ד"עקה  ז"תיקו א"גר
בתוכו (ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם  ג"קו ע ז"תיקו א"גר

 )לא נאמר אלא בתוכם
 'כללים א ב"קב ע

המלכות הנה בה הוא שאר כל השמות  ב"קיג ע ז"תיקו א"גר
 ה"כולם המסתעפים מהשם הוי

 'כללים א ב"לא ע

 ש"דוהק ג"נד ע בענין הכוונות ב"קיג ע ז"תיקו א"גר
 ש"הקדו ג"נד ע בענין הכוונות ב"קיג ע ז"תיקו א"גר
 ש"הקדו ג"נד ע בענין הכוונות ב"קיג ע ז"תיקו א"גר
 ש"הקדו ב"מג ע עניני כוונות ב"קיג ע ז"תיקו א"גר
 'כללים א א"קו ע אשר קומטו ולא עת ב"קיט ע ז"תיקו א"גר
ון הבלים דנפקי מלבא הקול הראש' הז ב "קכ ע ז"תיקו א"גר

 הוא מהקלא פנימאה דלא פסק
 'ביאורים א ג"עב ע

 'ביאורים א ד"סא ע נתיב לא ידעו עיט ד"קכא ע ז"תיקו א"גר
 ש"הקדו ד"כט ע בן דוד יבא בדור שכולו חייב א"קכו ע ז"תיקו א"גר
 'כללים א ג"טז ע העולם עומד על האבן שתיה א"קכח ע ז"תיקו א"גר
ן של ראשונים מכריסן של טובה צפורנ ב"קכח ע ז"תיקו א"גר

 אחרונים 
 'כללים א ג"טו ע

 'ביאורים א ד"כ ע מופלא הוא למעלה א"קלח ע ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א א"פז ע אוירא א"קלח ע ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א ד"מג ע שמות בכתר ב"קלח ע ז"תיקו א"גר
 'ם אכללי ד"מח ע א"האוירא עצמו הוא הדעת דרדל ג"קלח ע ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א ד"מא ע ן "ס שם הוא שורש זו"בהמ ד"קלח ע ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א ג"נז ע ו"ס דאימא הם יה"י ג"קמט ע ז"תיקו א"גר
 'כללים א ג"מט ע ת"עשר הויו א"קנט ע ז"תיקו א"גר
 'ביאורים א ד"מג ע שמות בכתר ב"קנט ע ז"תיקו א"גר
ה הרי היה זה באונס "ביעקב אבינו ע א"מא ע ז "תיקו א"גר

 י שנגע בכף ירכו ממש "וע, גדול
 'כללים א א"ע ע

תליית השמיעה במוח וראיה בלב הוא  ד"ע ע ז "תיקו א"גר
', ק וארא הנז"ד שאמרו בזוה"ע

 , ה מזיג לון"דהקב

 'ביאורים א א"עו ע

הנצח והחסד וכן ההוד והגבורה הנה  ב"פב ע ז "תיקו א"גר
ז "עכ, מזההם מצד עצמם רחוקים זה 

 נתקשרו יחד להיות לחד

 'כללים א ג"ע ע

ה הרי היה זה באונס "ביעקב אבינו ע א"קה ע ז "תיקו א"גר
 י שנגע בכף ירכו ממש "וע, גדול

 'כללים א א"ע ע

 'ביאורים א ג"לח ע התחלת היסוד הוא מהטבור  ד"נ ע ז"תקיו א"גר
הגהות 
ו "מהרח
 בזהר

 ב"ה ח"דע ג"לז ע שומריין המ, יין המשמח א"קמז ע תרומה

 'ביאורים א ד"כח ע הנה ישכיל עבדי עליה דסיהרא אתמר ב"קפא ע בראשית זהר
 'ביאורים א ב"כ ע מבינה ולמעלה לית תמן שאלה ב"א ע בראשית  זהר
 'ביאורים א ג"פ ע הכתר בעצמו נקרא אויר ב"טז ע בראשית  זהר
רא יהי מסט, ויאמר מסטרא דאבא א"כב ע בראשית  זהר

 דאימא 
 'ביאורים א ד"עב ע

בראשית יז  ח"ז זהר
 א"ע

אין לך רשע מישראל שאין לו מעשים 
 טובים דמעלייא להו לעלמא דאתי

 ש"הקדו א"כז ע

כמה נצטער ההוא גברא דכתיב ביה לא  ב"ט ע ח"ז זהר
כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא 
למחזי חד שמשא דמשמשא קמיה ולא 

 אתייהבת ליה רשותא

 ש"הקדו ב"יג ע

מיכאל השר הגדול עומד ומקריב שם  א"כא ע ח"ז זהר
 ה"נשמותיהן של צדיקים לפני הקב

 ש"הקדו ב"כו ע

 'ביאורים א ג"יט ע אוירא דלא אתפס א"ע ע ח"ז זהר
 'ביאורים א ב"לא ע אוירא דלא אתפיס א"ע ע ח"ז זהר
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 'ביאורים א ב"עג ע כ בשם נפש"הנקודות ג & ח"זו זהר
 ב"ה ח"דע ב"פז ע לפניך' וקראתי בשם ה ב"א ע ח"זו זהר
מצד הימין של , פרת בימינא דעלמא ב"ב ע ח"זו זהר

, ושם עומד מיכאל ומשמש, השכינה
מחנות ' שהוא הראש והראשון מהד

 המקיפין לשכינה

 ב"ה ח"דע א"קז ע

 'ביאורים א ב"כב ע ה"כינוים שבו מתוארים את הקב ב"ד ע ח"זו זהר
 ב"ה ח"דע ד"נד ע ברה היא ליולדתה ו ט ח"זו זהר
כל הכוכבים והגלגלים הם כולן בעלי  ז עד ח"זו זהר

 נפש ובעלי דעת ושכל
 ב"ה ח"דע ד"כו ע

 'כללים א ד"לג ע יצחק ' שאל ר ד"יב ע ח"זו זהר
יד עג  ח"זו זהר

בדפוס [
אמסטרדם 

סג עג 
ובדפוס הרר 
מרגליות פא 

הנדפס ] ב"ע
בווארשא 

תרכה עם 
 פי הגרא

 ב"ה ח"דע ד"מב ע ולית לך בכל אינון מלאכין דאשלימו

אין לך רשע מישראל שאין לו מעשים  א"יז ע ח"זו זהר
 טובים דמעלייא להו לעלמא דאתי

 ב"ה ח"דע א"עו ע

אין לך רשע מישראל שאין לו מעשים  א"יט ע ח"זו זהר
 טובים דמעלייא להו לעלמא דאתי

 ב"ה ח"דע ב"עח ע

 'כללים א ג"טז ע כינה שורה על ישראל לעולםהש א"כא ע ח"זו זהר
הגם שהכל תלוי בתשובה אך אי יחזרון  ד"כג ע ח"זו זהר

חדא כנישתא בזכותם ' בתשובה אפי
 יתכנש כל גלותא 

 ש"הקדו ד"כט ע

כד הוו במצרים אסתאבו ואתטנפו  א"כז ע ח"זו זהר
 גרמיהון בכל זיני מסאבא

 ב"ה ח"דע ג"קכב ע

ם היו עוד עבדים לפרעה לא היה א א"כז ע ח"זו זהר
כי הרי , ו והיו נאבדים"להם תקנה ח
 ט ועמדו שם"נכנסו בשער מ

קכב 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כל התורה כולה לפי גילויה ולבושה  כי תבא ח"זו זהר
 שהיא עתה לפנינו 

 ש"הקדו ג"כט ע

קכד  צור ל ח"זו זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 רוח סערה ענן :קליפין' גליות הם הד' ד ב"לב ע ח"זו זהר
 גדול אש מתלקחת נוגה

 ב"ה ח"דע ג"קכב ע

 'ביאורים א ד"ע ע הכסא שהוא הבריאה' ם גימ"אלהי ב"לג ע ח"זו זהר
 ש"הקדו ג"כג ע דגהנם נקרא אבדון' מדור הז לך לך ח"זו זהר
רוח סערה ענן : קליפין' גליות הם הד' ד א"מב ע ח"זו זהר

 גדול אש מתלקחת נוגה
 ב" חה"דע ג"קכב ע

 ב"ה ח"דע ב"קנו ע כ"מהקרבנות היו נהנים החיצונים ג מו עג ח"זו זהר
ל דא חדרא ואדרא "חדרא תניינא א ב"נב ע ח"זו זהר

 דימינא 
 'ביאורים א א"עט ע

כל אותן שהם מורדים ופושעים  נד עג ח"זו זהר
 כ נשמתם למעלה"כן הוא ג, ז"בעוה

 ב"ה ח"דע ד"ע ע

זיהרא דנשמתא עלאה דפרחת כי ההוא  נד עד ח"זו זהר
 מניה סליקת לעילא

 ב"ה ח"דע ב"לא ע

 'ביאורים א ב"עג ע ויהי האדם לנפש חיה ???א"נח ע ח"זו זהר
כל הבטחות ונחמות דישראל בהני  ד"נט ע ח"זו זהר

 , קללות כתיבי
 ש"הקדו ג"ל ע

, ע בכל הקליפות אשר שם"בעולמות בי סב א ח"זו זהר
 ים ממשבהם הוא הדינין והעונש

 ב"ה ח"דע ב"נב ע

 ב"ה ח"דע ב"נב ע, ע בכל הקליפות אשר שם"בעולמות בי סב ב ח"זו זהר
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 בהם הוא הדינין והעונשים ממש
 ב"ה ח"דע א"סז ע מדורי גיהנם' ז א"סב ע ח"זו זהר
 'ביאורים א ד"נד ע מישרים אינון שאר אתוון דאשתארו ג"סו ע ח"זו זהר
ון שאר אתוון דאשתארו מישרים אינ ג"סו ע ח"זו זהר

 ך"ומאן אינון מנצפ
 'ביאורים א ד"סד ע

לית דיוקנא לאתוון בגלימו דלהון עד  א"סז ע ח"זו זהר
 דנפקי לבר 

 'ביאורים א ג"סב ע

הזיהרא דנשמתא עלאה דפרחת מניה  ב"סט ע ח"זו זהר
 י החטא"ע

 'כללים א ד"קה ע

 ב"ה ח"דע א"לא ע זיהרא עלאה ב"סט ע ח"זו זהר
כי ההוא זיהרא דנשמתא עלאה דפרחת  ב"סט ע ח"זו רזה

 מניה סליקת לעילא
 ב"ה ח"דע ב"לא ע

 ב"ה ח"דע ג"פ ע זיהרא עלאה דפרחא מיניה ב"סט ע ח"זו זהר
 ב"ה ח"דע ג"צו ע הזיהרא עלאה ב"סט ע ח"זו זהר
 'כללים א א"מג ע אוירא עלאה אוירא דלא אתפיס א"ע ע ח"זו זהר
 'כללים א ד"מח ע ירא דלא אתפיסאו א"ע ע ח"זו זהר
 'כללים א א"נז ע אוירא דלא אתפס  א"ע ע ח"זו זהר
 'כללים א ג"נט ע אוירא דלא אתפס א"ע ע ח"זו זהר
 'כללים א ב"סא ע אוירא עלאה אוירא דלא אתפיס א"ע ע ח"זו זהר
 'כללים א ד"סא ע אוירא דלא אתפס א"ע ע ח"זו זהר
 'כללים א א"סג ע  אתפסאוירא דלא א"ע ע ח"זו זהר
 'כללים א ב"קא ע אוירא דלא אתפיס א"ע ע ח"זו זהר
 'ביאורים א א"כח ע אוירא דלא אתפיס א"ע ע ח"זו זהר
 'ביאורים א ד"ל ע אוירא עלאה דלא אתפס  א"ע ע ח"זו זהר
 'ביאורים א ג"פ ע אוירא דלא אתפיס א"ע ע ח"זו זהר
 ב"ה ח"דע ב"צג ע  דלא אתפיסאוירא, אוירא עלאה א"ע ע ח"זו זהר
קסד  אוירא דלא אתפס, באוירא עלאה א"ע ע ח"זו זהר

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"מד ע אוירא דלא אתפיס א "ע ע ח"זו זהר
 'כללים א ד"סה ע חכמתא דאצטריך ליה לבר נש למנדע  ד"ע ע ח"זו זהר
מלאכים שנקראו בני אלהים יכולים  ב"פא ע ח"זו זהר

 ד למטה ולהתגלםכ ליר"ג
 ב"ה ח"דע ג"כט ע

דההוא זוהמא דקבילת מנחש הוה  ב"פג ע ח"זו זהר
מכשכש במעהא ולא אשכח אתר 

 למשרי בגווה עד שבא אדם עליה

קמז 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ג"כג ע דגהנם נקרא אבדון' מדור הז רות ח"זו זהר
שיר  ח"זו זהר

השירים נד 
 עד

 ב"ה ח"דע א"לא ע זיהרא עלאה

כאשר מגיע העת שיתפשט ויתגלה  א"קעד ע א"ח הרז
הנה , השכינה הקדושה למטה בישראל

 מתעורר הדין בתחילה

 ש"הקדו ד"מט ע

 דף קנב) א"ח זהר
  (א"ע

 ש"הקדו א"מו ע רחל נקראת עולמא דאתגליא

דף קנח ) א"ח זהר
 א"ע

כולהו תריסר שבטים תיקונא דעלמא 
 תתאה נינהו 

 ש"הקדו א"מה ע

דף קנח ) א"ח זהר
 ב"ע

כיון דאתיליד בנימין אתקשרת שכינתא 
 בכלהו שבטין

 ש"הקדו ב"מה ע

דף קנט ) א"ח זהר
 ב"ע

 ש"הקדו ב"מה ע שכינתא לתתא בתריסר שבטין קדישין 

 'ה א"דע ג"ד ע ה"י ברא אל"מ ב"ע' א א"ח זהר
 'ה א"דע ג"ג ע"פ עתיקא סתים דקיימא לשאלה  ב "ע' א א"ח זהר
 'כללים א א"לה ע ור דאתברי ואתגניז ואתכליל בבריתא א"א ע א"ח זהר
 'כללים א א"פא ע אור דאתברי ואתגניז ואתכלל בברית  א"א ע א"ח זהר
 'ביאורים א א"נז ע קיימא לשאלה  א"א ע א"ח זהר
 'ה א"דעט "סג תיקונים בכל הפרצופים "י' ישנם בחי א"א ע א"ח זהר
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 ד"ע כולם
 'כללים א א"מ ע ה"י ברא אל"מ ב"א ע א"ח זהר
 'ביאורים א ד"כה ע ה"י ברא אל"מ ב"א ע א"ח זהר
 'ביאורים א א"נז ע עתיקא סתים ב"א ע א"ח זהר
אימא בינה אקרי מי והיא סתים  ב"א ע א"ח זהר

 דקיימא לשאלה
 ש"הקדו א"לח ע

בגין דהנצנים נראו בארץ ואלמלא  ב"א ע א"ח זהר
ועלמא , דנראו לא אשתארון בעלמא

 קייםלא את

 ש"הקדו ג"ז ע

ב וב "א ע א"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע ג"סו ע י הוא על הבינה"עיקר תואר מ

 'ה א"דע ב"ז ע"נ ' שתיקא דילי בנא מקדשא כו א"ע' ב א"ח זהר
אימא אוזיפת לברתא מאנהא וקשיטא  א"ב ע א"ח זהר

 לה בקישוטהא 
 'כללים א ג"קג ע

 'ים אכלל ב"קז ע קיצוץ בנטיעות  א"ב ע א"ח זהר
 'ביאורים א ג"ג ע שתיקא דילי בנא מקדשא א"ב ע א"ח זהר
 'ביאורים א ב"פג ע מי ברא אלה  א"ב ע א"ח זהר
, כי זה היה חטא העגל, ה"י ברא אל"מ א"ב ע א"ח זהר

 י"שהפרידו אותיות אלה ממ
 ב"ה ח"דע א"עו ע

בקריאת השמות קשר אותן בשורשן  א"ב ע א"ח זהר
 עלההעליון ויחד אותם למ

 ב"ה ח"דע ד"לה ע

 ב"ה ח"דע ג"קד ע סוד אימא אוזיפת מאנהא לברתא א"ב ע א"ח זהר
' שתיקא דילי בנא מקדשא לעילא כו א"ב ע א"ח זהר

 דאברו ואיבנו תרין עלמין כחדא
קנה 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

אימא אוזיפת לברתא מאנהא וקשיטא  א"ב ע א"ח זהר
 לה בקישוטהא

קכא 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע ג"ד ע קלא דלא אשתמע  ב"ע' ג א"ח זהר
ג דאת "אלף אלף אע', ה לא"אמר הקב ב"ג ע א"ח זהר

לית בי יחודא אלא , בה אברי עלמא' ב
 בך

קסב 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"עו ע לית בי יחודא אלא בך ב"ג ע א"ח זהר
 'כללים א א"נז ע ה ושדי באבר "ה מ"נטל קוב א"ד ע א"ח זהר
ה ושדי באבר ואתעביד "ה מ"נטל קוב א"ד ע א"ח זהר

 אברהם
 'כללים א ב"קב ע

 'ביאורים א ד"כז ע ה"אבר מ א"ד ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"ד ע ה"ר מ"אברהם אב א"ד ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"נג ע ה חסד עלאה אור הגנוז"אברהם אבר מ א"ד ע א"ח זהר
ה ושדי באבר ואתעביד "ה מ"נטל קוב א "ד ע א"ח זהר

 רהםאב
 ב"ה ח"דע ב"ד ע

 ב"ה ח"דע ב"צג ע הענין דשתי דמעות ב"ד ע א"ח זהר
ה עצמו "ישראל אחידן בהשם הויה ב ב"ד ע א"ח זהר

 השורה בו בפנימיותו
 ב"ה ח"דע ג"צא ע

כמה אית ליה לבר , ואשים דברי בפיך ב"ד ע א"ח זהר
, נש לאשתדלא באורייתא יממא וליליא

ון ה ציית לקלהון דאינ"בגין דקב
ובכל מלה , דמתעסקי באורייתא

דאתחדש באורייתא על ידא דההוא 
 עביד רקיעא חדא, דאשתדל באורייתא

 ש"הקדו ג"ז ע

אלין ישראל דנשמתייהו תליין מההוא  א"דף כה ע א"ח זהר
 מקומו' אתר דאתמר ביה ברוך כבוד ה

 ש"הקדו ד"יב ע

 ש"הקדו ב"יג ע בינה נקראת הוא ב"דף קנד ע א"ח זהר
 'ביאורים א א"ס ע עגולא וריבוע  ב"ה ע א"ח זהר
 'ביאורים א ד"לב ע מרחוק הוא חכמה א"ו ע א"ח זהר
 'ביאורים א א"עב ע וההיא נקודה אקרי אני א"ו ע א"ח זהר
 ש"הקדו ב"יג ע מלכות נקראת אני א"ו ע א"ח זהר
ש בין "ודא איהו מטה דאתברי ע ב"ו ע א"ח זהר

שא השמשות וחקוק ביה שמא קדי
 גליפא קדישא

קלב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע



ו"מפתחות לספרי לש  

13 

אשר היה חקוק עליו שמא ', מטה ה ב"ו ע א"ח זהר
 קדישא גליפא קדישא

 ב"ה ח"דע ג"קלב ע

וחקוק ביה ', ומטה האלהים בידי כו ב"ו ע א"ח זהר
ובהאי חב בסלע ', שמא קדישא כו

 א ויך את הסלע במטהו פעמים"כד

קלג 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ז "וירא קט א"ח זהר
 ב"ע

 ש"הקדו א"כח ע מלכות נקראת עת

 ב"ה ח"דע א"ב ע הנטיעות כקרני חגבים היו  א"ז ע א"ח זהר
ה עצמו "ישראל אחידן בהשם הויה ב א"ז ע א"ח זהר

 השורה בו בפנימיותו
 ב"ה ח"דע ג"צא ע

מספרים ומזהירים להמלכות הנקרא  א"ח ע א"ח זהר
 כבוד אל 

 'ביאורים א ד"סא ע

 ב"ה ח"דע א"פט ע ירא וקסטימוןעפר ב"ט ע א"ח זהר
מההיכלות דגן עדן ' כי בהיכל ד א"ל ע"ט א"ח זהר

 התחתון שהוא בעשיה
 'ה א"דע ג"ב ע"ס

 'כללים א ב"מב ע טהירו עלאה  א"טו ע א"ח זהר
 'כללים א ד"מז ע בריש הורמנותא דמלכא א"טו ע א"ח זהר
 'ים אביאור ד"ב ע 'בריש הורמנותא דמלכא כו א"טו ע א"ח זהר
 'ביאורים א ג"כא ע בריש הורמנותא  א"טו ע א"ח זהר
 'ביאורים א א"לו ע השתא יפוק ויתתקן כולא א"טו ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"טז ע גליף גליפו בטהירו עלאה א"טו ע א"ח זהר
 ש"הקדו א"טז ע אוירא קדמאה סתימאה  א"טו ע א"ח זהר
 'ורים אביא ד"סא ע א נקרא שמים"ז ב"טו ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"מה ע דעליה קיימין עלמין, יסודא דעלמא א"טז ע א"ח זהר
בעת שישראל הם זכאים היא נכללת  א"טז ע א"ח זהר

 בקדושה
 ב"ה ח"דע א"סט ע

 ב"ה ח"דע א"פט ע יסודין' ישנם פסולת בכל הד א"טז ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"לא ע אור דנפק מאויר שהוא האור הגנוז א"טז ע א"ח זהר
 ש"הקדו ב"מב ע ה"ה ב"רוח עליה שריא שם הוי א"טז ע א"ח זהר
הם בכללות וכן גם בפרטות ' קלי' ד א"טז ע א"ח זהר

 בכל עולם ועולם
 'ה א"דע ב"ז ע"ע

 'ה א"דע ד"ב ע היתה דייקא מקדמת דנא א "טז ע א"ח זהר
 'ה א"דע א"ג ע 'ענן גדול אש מתלקחת ונוגה וכו א "טז ע א"ח זהר
שהתוהו ובוהו וחושך ורוח הנאמר  א "טז ע א"ח זהר

, ע"יסודות ארמ' בתורה הם שורש הד
 קליפותכר ועונש' ושורש הד

 'ה א"דע ד"ו ע"ע

 'כללים א ג"כא ע סוד תוספות מהמוחין ב"טז ע א"ח זהר
 'כללים א ג"מח ע בגו בוצינא נפיק חד נביעו דמניה  ב"טז ע א"ח זהר
א דאצילות שאין לו שורש "דהזהיסוד  ב"טז ע א"ח זהר

ונעשה רק בסוד תוספות , מיוחד אליו
 מהאור הגדול שניתוסף לו מלמעלה

 'כללים א ג"נג ע

 'כללים א ד"נו ע אור שכבר היה ב"טז ע א"ח זהר
 'כללים א א"נז ע ם יהי אור"ויאמר אלהי ב"טז ע א"ח זהר
י התכללות שמאלא בימינא וימינא "ע ב"טז ע א"ח זהר

לא שנעשה בעת התיקון דמעשה בשמא
 בראשית 

 'כללים א ג"עז ע

רזא סתימא אתפשטותא דאתפשט  ב"טז ע א"ח זהר
ואתבקע מרזא דסתרא דאויר עלאה 

 סתימא בקע בקדמיתא 

 'כללים א ב"צא ע

 'כללים א א"קא ע ]אור דכבר הוה[יהי אור  ב"טז ע א"ח זהר
 'ים אכלל ב"קב ע ונפח ממנו רוחא חדא ב"טז ע א"ח זהר
אתפשטותא , אור דא רזא סתימא ב"טז ע א"ח זהר

דאתפשט ואתבקע מרזא דסתרא דאויר 
 עלאה סתימא 

קיא 
 א"ע

 'כללים א

התכללות שמאלא בימינא וימינא  ב"טז ע א"ח זהר
 בשמאלא

 'ביאורים א ד"עז ע

 'ביאורים א ג"עח ע מאויר אשתאר אור' כד נפיק הי ב"טז ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"לא ע, כי הוא מאוירא, אור דנפק מאויר ב"טז ע א"ח זהר
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 רישא תניינא
הגם שנתגלה אז , ביום הראשון עצמו ב"טז ע א"ח זהר

אותו האור כי הוא היה באמת היסוד 
 והשורש דכל הבריאה כולה 

 ב"ה ח"דע ג"סה ע

 ב"ה ח"דע א"קי ע 'נפק ואסתלק ואתגניז כו ב"טז ע א"ח זהר
אתפשטותא ,  רזא סתימאאור דא ב"טז ע א"ח זהר

דאתפשט ואתבקע מרזא דסתרא דאויר 
 עלאה סתימא

 ב"ה ח"דע א"קי ע

דאתפשט ואתבקע מרזא דסתרא דאויר  ב"טז ע א"ח זהר
עלאה סתימא בקע בקדמיתא ואפיק 

 'כו

 ב"ה ח"דע ב"קי ע

 ב"ה ח"דע ג"קי ע נפק ואסתלק ואתגניז ב"טז ע א"ח זהר
לא היה מאיר ' אמשמע שגם ביום  ב"טז ע א"ח זהר

 א"י בקיעת הקד"האור הראשון ע
 ב"ה ח"דע ד"קי ע

 ש"הקדו א"טז ע אוירא עלאה ב"טז ע א"ח זהר
נכלל על ידו שמאלא בימינא וימינא  ב,טז ע א"ח זהר

 בשמאלא 
 'כללים א ג"עז ע

מהפסולת דיסוד הרוח הוא הרוח  ב"יא ע א"ח זהר
 ן"כ דו"והוא כלול ג, סערה

 ב"ה ח"דע א"פט ע

 'ביאורים א ג"סד ע מלכות נקראת ארץ א"יב ע א"ח זהר
ושמו אחד , אחד לעילא' ויהיה אז ה א "יב ע א"ח זהר

 לתתא בגילוי גמור
 'ה א"דע א"ח ע

 'ביאורים א ב"פד ע מלכות מערב בערך היסוד ב"יב ע א"ח זהר
 'ה א"דע ד"ג ע שורש נשמת ישראל העמוסים מני בטן א"יג סע א"ח זהר
בונה עולמות למעלה לפי שורש נשמתו  א"יג ע א"ח זהר

 הקשור ומיוחד בשורש כלל ישראל
 'כללים א א"סא ע

ומשם ', האור שנגנז הוא בהיסוד דהנוק א"יג ע א"ח זהר
 כ כל שורש נשמת ישראל "הוא ג

 'כללים א ב"פא ע

שורש ', יסוד הנוק, רזא דכנסת ישראל א"יג ע א"ח זהר
 כל נשמת ישראל 

 'ללים אכ ד"קד ע

כי משם הוא כל ' מהיסוד דהנוק א"יג ע א"ח זהר
 הנשמות

 'כללים א ג"קו ע

השורשים דכל הנשמות והעולמות  א"יג ע א"ח זהר
כ "ע ממש שיצאו ונבראו אח"אשר לבי

 א "י זווגא בז"מהמלכות דאצילות ע

 'כללים א ג"קח ע

ה עצמו "ישראל אחידן בהשם הויה ב א"יג ע א"ח זהר
 פנימיותוהשורה בו ב

 ב"ה ח"דע ג"צא ע

קלא  שורש נשמת כל ישראל, כנסת ישראל א"יג ע א"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ב"סב ע שביל דקיק פלא העליון ב"יג ע א"ח זהר
הגבורה הנה היא נתגלה ביום שני ' ספי יז א א"ח זהר

 דמעשה בראשית
 ב"ה ח"דע ד"סא ע

נתגלה ביום שני הגבורה הנה היא ' ספי יז ב א"ח זהר
 דמעשה בראשית

 ב"ה ח"דע ד"סא ע

 ב"ה ח"דע א"סב ע אינון דמתבטלי ולית לון קיומא יז ב א"ח זהר
 'כללים א ג"כא ע סוד תוספות מהמוחין א"יז ע א"ח זהר
 'כללים א א"עב ע יסוד נקרא כל א"יז ע א"ח זהר
 'כללים א ב"פה ע יסוד נקרא כל א"יז ע א"ח זהר
שהוא קו , ת"שהוא שליטת ת' עד יום ג א"עיז  א"ח זהר

 האמצעי המכריע בין חסד לגבורה
 ב"ה ח"דע א"סו ע

 ב"ה ח"דע ב"ד ע ל "יסוד הנקרא כ א"יז ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"ה ע יסוד נקרא כל א"יז ע א"ח זהר
 'ה א"דע ג"ה ע"נ ל"יסוד נקרא כ א"יז ע א"ח זהר
רק בסוד כל הבדלה והפרשה הוא  ב"יז ע א"ח זהר

 גבורות ודין
 'ביאורים א ד"לב ע

המתבטלין ' המלאכים שנבראו ביום ב ב"יז ע א"ח זהר
 ומתחדשים בכל יום הם קטנים מכולם

 ב"ה ח"דע א"כט ע

 ב"ה ח"דע ב"סד ע המלאכין שליטין לפום שעתא ב"יז ע א"ח זהר
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' צמחים המתקיימים הם מתולדות ספי יח א"ח זהר
יום שלישי ת ויסוד שהם נתקנו ב"ת

 ב"דמע

 ב"ה ח"דע ב"סב ע

 'ביאורים א ג"מב ע אחד ושמו אחד תרין יחודין' ה א"יח ע א"ח זהר
שהוא קו , ת"שהוא שליטת ת' עד יום ג א"יח ע א"ח זהר

 האמצעי המכריע בין חסד לגבורה
 ב"ה ח"דע א"סו ע

המלאכין שליטין לפום שעתא  א"יח ע א"ח זהר
 דאתבריאו בשני

 ב"חה "דע ג"עז ע

, והקשת הניתן בענן, הקשת הוא יסוד א"יח ע א"ח זהר
 הוא היחוד יסוד במלכות

 ב"ה ח"דע א"פח ע

 ב"ה ח"דע ב"צג ע הענין דשתי דמעות א"יח ע א"ח זהר
לאה מעלמא דאתכסייא אבל רחל היא  א"יח ע א"ח זהר

 עלמא דאתגלייא
קלא 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 'כללים א ד"מ ע יןבהמה דרביעא על אלף טור ב"יח ע א"ח זהר
 'כללים א ב"נט ע בהמה דרביעא על אלף טורין  ב"יח ע א"ח זהר
מצמיח חציר אלין אינון שתין אלף  ב"יח ע א"ח זהר

רבוא דמלאכין שליטין לפום שעתא 
 דאתבריאו ביומא תניינא

 ב"ה ח"דע א"כז ע

המתבטלין ' המלאכים שנבראו ביום ב ב"יח ע א"ח זהר
 הם קטנים מכולםומתחדשים בכל יום 

 ב"ה ח"דע א"כט ע

דא בהמה , סוד מצמיח חציר לבהמה ב"יח ע א"ח זהר
 דרביעאה על אלף טורין

 ב"ה ח"דע ד"נג ע

 ב"ה ח"דע ד"נה ע מצמיח חציר לבהמה  ב"יח ע א"ח זהר
וחציר דא אינון מלאכין שליטין לפום  ב"יח ע א"ח זהר

 שעתא דאתבריאו בשני
 ב"ה ח"דע ב"סא ע

וחציר דא אינון מלאכין שליטין לפום  ב"יח ע א"ח זהר
 שעתא דאתבריאו בשני

 ב"ה ח"דע א"סב ע

קיימין למיכלא דהאי בהמה בגין דאית  ב"יח ע א"ח זהר
 אשא אכלא אשא

 ב"ה ח"דע ב"סב ע

מלאכין שליטין לפום שעתא  ב"יח ע א"ח זהר
דאתבריאו בשני וקיימין למיכלא דהאי 

 בהמה

 ב"ה ח"דע ג"סב ע

 ב"ה ח"דע ב"סד ע המלאכין שליטין לפום שעתא ב"יח ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"לב ע סוד הבהמה דרביעא על אלף טורין ב"יח ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"לד ע סוד מצמיח חציר לבהמה  ב"יח ע א"ח זהר
מלאכין שליטין לפום שעתא  ב"יח ע א"ח זהר

דאתבריאו בשני וקיימין למיכלא דהאי 
 בהמה

 ב"ה ח"עד ג"סא ע

 ב"ה ח"דע ד"סא ע מלאכין שליטין ב"יח ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"סד ע מלאכים שליטין לפום שעתה ב"יח ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"סו ע המלאכין שליטין לפום שעתא ב"יח ע א"ח זהר
מלאכים שליטין לפום שעתא  ב"יח ע א"ח זהר

 המתחדשים בכל יום דאתבריאו בשני
 ב"ה ח"דע ד"סו ע

עולם הבריאה שהיא בהמה דרביעא על  ב"יח ע א"ח הרז
 אלף טורין 

 ש"הקדו ד"נה ע

' צמחים המתקיימים הם מתולדות ספי יט א"ח זהר
ת ויסוד שהם נתקנו ביום שלישי "ת

 ב"דמע

 ב"ה ח"דע ב"סב ע

לית לון קיומא קיימי לפום שעתא  יט א א"ח זהר
ואתאכילו באשא דאכלא אשא ומהדרין 

 כמלקדמין

 ב"ה ח"דע א"עסב 

 ב"ה ח"דע ב"סד ע המלאכין שליטין לפום שעתא א"יט ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"עז ע מענין הנהר דינור א"יט ע א"ח זהר
המלאכין שליטין לפום שעתא  א"יט ע א"ח זהר

 דאתבריאו בשני
 ב"ה ח"דע ג"עז ע

 ב"ה ח"דע ב"צג ע הענין דשתי דמעות א"יט ע א"ח זהר
למה מלכא כד נחית לעומקא דאגוזא ש ב"יט ע א"ח זהר

 'כו
 ב"ה ח"דע ב"פה ע



ו"מפתחות לספרי לש  

16 

 ב"ה ח"דע ב"צג ע הענין דשתי דמעות ב"יט ע א"ח זהר
א "פ  בשם שמא שליםאלהיםאלהיםאלהיםאלהים הויההויההויההויה א"ע' כ א"ח זהר

 א"ע
 'ה א"דע

כי עד יום שתיתאה דאתתקון דיוקנא  א"כ ע א"ח זהר
 דאדם תקונא דאדם תקונא כדקא יאות

 'כללים א א"לז ע

ם את שני המאורות "ויעש אלהי א"כ ע א"ח זהר
 הגדולים בקדמיתא בחבורא חדא 

 'כללים א ד"קז ע

יום שתיתאה דאתתקן דיוקנא דאדם  א"כ ע א"ח זהר
 תקונא כדקא יאות 

 'כללים א ד"קז ע

ביום שתיתאה דאתתקן דיוקנא דאדם  א"כ ע א"ח זהר
 תקונא כדקא יאות 

 'כללים א א"קח ע

ג דלא איהו באתגלייא אלא בארח "אע א"כ ע א"ח זהר
 סתים

 'כללים א א"קח ע

ם הנה הוא "כל הגילוי דהשם אלהי א"כ ע א"ח זהר
 מסוד מיעוט הירח 

 'כללים א ד"קח ע

מתפשטת המלכות בבריאה ואז נקראת  א"כ ע א"ח זהר
 ם"אלהי

 'ביאורים א ד"עט ע

עד יום שתיתאה דאתתקן דיוקנא  א"כ ע א"ח זהר
א יאות לא אתיישב דאדם תקונא כדק

 בדוכתיה וכדין אתתקן

 ב"ה ח"דע ד"כו ע

 ב"ה ח"דע ד"מז ע ה אלהים "שמא שלים כחדא יהו א"כ ע א"ח זהר
, פני אדם הוא נשלם להם ביום הששי א"כ ע א"ח זהר

כי אז נתקן ונשלם דיוקנא דאדם 
 בכולם

 ב"ה ח"דע א"סב ע

כי , החסד דאצילות שהוא אהבה רבה א"כ ע א"ח זהר
, ה"יהו, ם הוא המאור הגדולש

 ם"אלהי, ובבריאה הוא המאור הקטן

 ב"ה ח"דע א"קז ע

מלכותא דדוד אתתקן ביומא דא רגלא  א"כ ע א"ח זהר
 וסמכא רביעאה דכורסייא אתתקנו 

קטו 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ביום שתיתאה עלמין כלהו אתיישבו  א"כ ע א"ח זהר
 בדוכתייהו

קטז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ע "ילויו בכל המציאית דהעולמות ביג א"כ ע א"ח זהר
 הוא רק בשם אלהים

 ש"הקדו ב"טז ע

, פני אדם הוא נשלם להם ביום הששי ב"כ ע א"ח זהר
כי אז נתקן ונשלם דיוקנא דאדם 

 בכולם

 ב"ה ח"דע א"סב ע

 ב"ה ח"דע ד"כד ע ופלגא בצפרא ב"כ ע א"ח זהר
נשמתין חדתין דעתידין למהוי על  ב "ח רע"כ א"ח זהר

 אלישר
 'ה א"דע ד"ב ע

 'כללים א ב"מד ע י הם לבר מגופא"נה א"כא ע א"ח זהר
 'כללים א ג"כא ע לבר מגופא ב"כא ע א"ח זהר
 'כללים א ד"כז ע לבר מגופיה ב"כא ע א"ח זהר
 'כללים א ב"כט ע לבר מגופא ב"כא ע א"ח זהר
 'כללים א ד"כט ע לבר מגופה ב"כא ע א"ח זהר
 'כללים א ד"ל ע  שהם לבר מגופיה י"נה ב"כא ע א"ח זהר
 'כללים א ג"מז ע י שהם לבר מגופיה"הנה ב"כא ע א"ח זהר
 'כללים א ג"נד ע לבר מגופיה ב"כא ע א"ח זהר
 'כללים א א"נה ע לבר מגופיה ב"כא ע א"ח זהר
 'כללים א ג"נז ע לבר מגופא ב"כא ע א"ח זהר
 'כללים א ב"נט ע לבר מגופא ב"כא ע א"ח זהר
 'כללים א ד"סט ע כל היום דוה ב"כא ע א"ח זהר
 'כללים א ג"ע ע צליעת יעקב בנצח ב"כא ע א"ח זהר
 'כללים א ד"ע ע כד אתא לגבי דיעקב נטל תוקפא ב"כא ע א"ח זהר
. שהוא סוד הנצח, ז ירך יעקב"נפגם עי ב"כא ע א"ח זהר

 כ"וכן נעשה פגם בהוד ג
 'כללים א א"עא ע

 'כללים א ג"עה ע ר מגופאלב ב"כא ע א"ח זהר
 'כללים א א"פ ע לבר מגופא ב"כא ע א"ח זהר
 'כללים א א"פב ע לבר מגופא ב"כא ע א"ח זהר
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 'כללים א ד"פג ע לבר מגופא ב"כא ע א"ח זהר
 'כללים א ב"צג ע לבר מגופה ב"כא ע א"ח זהר
 'ביאורים א ג"טו ע לבר מגופא ב"כא ע א"ח זהר
 'ביאורים א ג"יט ע גופאלבר מ ב"כא ע א"ח זהר
 'ביאורים א ד"לו ע י שהם לבר מגופא "נה ב"כא ע א"ח זהר
 'ביאורים א ג"לח ע לבר מגופא ב"כא ע א"ח זהר
 'ביאורים א ד"לח ע לבר מגופא ב"כא ע א"ח זהר
 'ביאורים א ב"לט ע לבר מגופא ב"כא ע א"ח זהר
 'ביאורים א ב"מא ע לבר מגופא ב"כא ע א"ח זהר
 'ביאורים א א"מח ע י לבר מגופא "נה ב"כא ע א"ח רזה

 'ביאורים א ב"נד ע לבר מגופא ב"כא ע א"ח זהר
 'ביאורים א ב"עד ע לבר מגופא ב"כא ע א"ח זהר
 'ביאורים א א"פח ע לבר מגופא ב"כא ע א"ח זהר
, דור המדבר הוא מאורות דאבא ב"כא ע א"ח זהר

ולכן , א"שיציאתם הוא מצד הפנים דז
כי הם אינם , י"א נכנסו הם לאל

 ממדרגתה

 ב"ה ח"דע ד"קל ע

 ב"ה ח"דע ג"מט ע לבר מגופא ב"כא ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"צט ע י הרי הם לבר מגופא"כל הנה ב"כא ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"צט ע לבר מגופא ב"כא ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"קח ע י לבר מגופא"נה ב"כא ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"קי ע י הם לבר מגופא"הנה ב"כא ע א"ח זהר
קמח  י לבר מגופא"נה ב"כא ע א"ח זהר

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"יז ע נפש לבר מגופיה ב"כא ע א"ח זהר
 'ה א"דע ב"מ ע י הם לבר מגופא "נה ב"כא ע א"ח זהר
א "מ י הם לבר מגופא "נה ב"כא ע א"ח זהר

 א"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ב"ג ע"מ לבר מגופה ב"כא ע א"ח זהר
 'ה א"דע ג"ה ע"נ י הם לבר מגופא"נה ב"כא ע א"ח זהר
 'ה א"דע ג"ה ע"נ י הם לבר מגופא"נה ב"כא ע א"ח זהר
 'ה א"דע ג"ב ע"ס י הם לבר מגופא"נה ב"כא ע א"ח זהר
' שכל העולמות הנפרדים יצאו מהנוק א"כב ע א"ח זהר

 ומתנהגים על ידה 
 'כללים א ג"נו ע

כל המציאות כולה הנה הוא יצא  א"ב עכ א"ח זהר
 ונעשה מהמלכות

 'כללים א ב"עח ע

ע שהם מהמלכות "העולמות בי א"כב ע א"ח זהר
 דאצילות

 'כללים א ב"פב ע

ר "ה והט"שפע אור וברכה מאור המ א"כב ע א"ח זהר
כ רק "א ג"דז' ן ויצאו ונולדו מהנוק"דב

 לידה ממש ' בבחי

 'כללים א ג"קג ע

כל תיקונם ובניינם הרי הוא רק  א"עכב  א"ח זהר
 א"דז' מהמלכות דאצילות הנוק

 'כללים א ד"קד ע

השורשים דכל הנשמות והעולמות  א"כב ע א"ח זהר
כ "ע ממש שיצאו ונבראו אח"אשר לבי

 א "י זווגא בז"מהמלכות דאצילות ע

 'כללים א ג"קח ע

ם אשר ברא שמים וארץ "השם אלהי א"כב ע א"ח זהר
שהם העולמות , תתאהעלמא , לתתא

 ע "בי

 'כללים א ג"קט ע

ם אומנא לעילא ודא אימא "אלהי א"כב ע א"ח זהר
 עלאה

 'ביאורים א ד"נט ע

פעולת כל הבריאה כולו שנעשה  א"כב ע א"ח זהר
ק שנכללין בה "י הו"מהמלכות ע
 ומתגלין בה 

 ב"ה ח"דע ג"סו ע

קמו  דור המדבר במעלה גדולה למאד א"כב ע א"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ע בשם עלמין "נקראים כל העולמות בי א"כב ע א"ח זהר
כי הם כולם חיילות המלכות , דנוקבא

 ב"ה ח"דע ב"קנג ע
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 וצבאיה
, אלהים אומנא לעילא ודא אימא עלאה א"כב ע א"ח זהר

 אלהים אומנא לתתא ודא שכינתא
קיא 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

, דור המדבר הוא מאורות דאבא א"כב ע א"ח זהר
ולכן , א"יאתם הוא מצד הפנים דזשיצ

כי הם אינם , י"לא נכנסו הם לא
 ממדרגתה

 ב"ה ח"דע ד"קל ע

מאחר שלפי שורש נשמתם של דור  א"כב ע א"ח זהר
המדבר לא היו ראוים כלל לכנוס לארץ 

 כי אין להם שייכות בה, ישראל

קלא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"דוהק א"כח ע ק"נברא העולם בהמלכיות דו א"כב ע א"ח זהר
נקרא אימא ' מלכות שהיא הנוק א"כב ע א"ח זהר

שהוא שורש כלל ישראל , תתאה
 ע"וממנה נעשו כל העולמות בי

 ש"הקדו א"מה ע

א ופעולותיהם "כל פרי תולדותיהם דאו א"כב ע א"ח זהר
 ן"שהוא בהזו, רק באצילות

 ש"הקדו א"נז ע

אדם דאצילות אדם דבריאה אדם  ב"כב ע א"ח זהר
 דעשיה 

 'ביאורים א ב"עיא 

כגוונא , לבושא לאור, לבושא לשכינתא ב"כב ע א"ח זהר
 דגופא דאיהו לבושא דנשמתא

 ב"ה ח"דע ב"קיג ע

מאציל עליון נקרא עוד בשם עלת על  ב"כב ע א"ח זהר
 כל העלות

 ש"הקדו א"טז ע

אורייתא דבריאה איהי לבושא  א"כג ע א"ח זהר
 דשכינתא 

 ש"הקדו ג"לז ע

 'ביאורים א ג"פה ע התורה שלנו היא התורה דבריאה א"כג ע א"ח זהר
ולא הוה שפיר דלא אתברי דלא למיחב  א"כג ע א"ח זהר

 ולגרמא כל מה דגרים לעילא
 ב"ה ח"דע ג"יג ע

 ב"ה ח"דע א"כ ע אפיל לון שכינתא מקדושה דלהון א"כג ע א"ח זהר
 ש"הקדו א"יז ע שאורייתא דילן היא אורייתא דבריאה  א"כג ע א"ח זהר
 ש"הקדו ב"לז ע נעשה הבריאה לבוש על האצילות א"כג ע א"ח זהר
לבוש על ' עולם הבריאה בבחי ב"כג ע א"ח זהר

 האצילות
 'כללים א א"קט ע

מצד הימין נקרא אוריאל ומצד השמאל  ב"כג ע א"ח זהר
 'נקרא נוריאל בנ

 ב"ה ח"דע א"צ ע

קטז  היכלות ב"כג ע א"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ובגין דא כל מאן דחב כאלו אפשיט  ב"כג ע א"ח זהר
 לשכינתא מלבושהא

 ב"ה ח"דע ב"קיג ע

 'כללים א ג"נג ע למעלה' עליית נוק א"כד ע א"ח זהר
 'כללים א ב"עח ע עולה המלכות גם עד הכתר עצמו א"כד ע א"ח זהר
 'ביאורים א ב"פ ע הזרקא שהוא רמוז על המלכות א"כד ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"קס ע ח"זכרי עם וה רמ, ה"שמי עם יה שס א"כד ע א"ח זהר
ערב רב דנשמתייהו הוא מסטרא דאלין  א"כה ע א"ח זהר

 דאתמר בהון כי שמים כעשן נמלחו 
 ש"הקדו א"כד ע

 ש"הקדו א"כד ע ערב רב ב"כה ע א"ח זהר
משלם לשונאיו אל פניו להאבידו הנה  ב"כה ע א"ח זהר

 הוא רק לערב רב
 ש"הקדו ג"ל ע

 'ביאורים א א"סב ע בי מקדשא, איהי בית' ב א"כו ע א"ח זהר
קבלת הערב רב זה גרם כל הגליות  א"כו ע א"ח זהר

 והצרות אשר עד ביאת המשיח
קכט 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"כה ע והם הבתי גואי ) א"ה אלהים או"הוי א"כו ע א"ח זהר
' חורבן בית ראשון היה נוגע עד הה א"כו ע א"ח זהר

 ה"ה ב"ראשונה דהשם הוי
 ש"הקדו ב"כו ע

 'כללים א ג"ע ע צליעת יעקב בהוד ב"כו ע א"ח זהר
. שהוא סוד הנצח, ז ירך יעקב"נפגם עי ב"כו ע א"ח זהר

 כ"וכן נעשה פגם בהוד ג
 'כללים א א"עא ע

הנגיעה של שרו של עשו היתה בהוד  ב"כו ע א"ח זהר
 דיעקב

 'כללים א א"עא ע
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 'כללים א א"עא ע נגע בהוד דיעקב בשוקא שמאלא ב"כו ע א"ח זהר
אלין , משם יפרד והיה לארבעה ראשים ב"כו ע א"ח זהר

 אינון ארבעה דנכנסו לפרדס
 ב"ה ח"דע ג"פט ע

משם יפרד והיה לארבעה ראשים אלין  ב"כו ע א"ח זהר
 אינון ארבעה דנכנסו לפרדס

 ב"ה ח"דע א"צ ע

מידוי כשתגיעו עקיבא לתל' אמר ר ב"כו ע א"ח זהר
, לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים

 שמא תסתכנון גרמייכו

 ב"ה ח"דע ד"צא ע

 ב"ה ח"דע א"קז ע ימינא דעלמא העולה עד מוח החכמה ב"כו ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"צא ע אבני שיש טהור ב"כו ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"צג ע תרין דמעין דנחתו בימא רבא ב"כו ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"ס ע ת"ע ולשמרה במצות ל"לעבדה במ א"כז ע א"ח זהר
לעבדה בפיקודין דעשה ולשמרה  א"כז ע א"ח זהר

 ת"בפיקודין דל
 ב"ה ח"דע ג"כ ע

 ב"ה ח"דע ב"פב ע ענין העריות בכל הקרובים ב"כז ע א"ח זהר
יתייחדו הם עם אותן שנכללו בו שהם  א"כח ע א"ח זהר

 ת זוגיה בב' ז כל א"כל הנשמות דהעוה
 'כללים א ב"קה ע

מהמלכי העגולים ומהתיקוני דאור  א"כח ע א"ח זהר
ה אשר מהאימא הכללי כל "היושר והמ

 בבת זוגיה' א

 'כללים א ד"קה ע

אלהים את הצלע מסטרא ' ויבן ה א"כח ע א"ח זהר
בשר , ויסגור בשר תחתנה' דחסד כו

 דאיהו סומק מסטרא דגבורה

 ב"ה ח"דע ב"לו ע

ר להזדווג עם "אז היה מותר לאדה א"כח ע א"ח זהר
 ז נשמות שלימים "והיה מוליד עי, חוה

 ב"ה ח"דע ד"לו ע

 ב"ה ח"דע ב"לה ע בשר דמשה סומק א"כח ע א"ח זהר
ויסגור בשר תחתנה דא בשר דאתמר  א"כח ע א"ח זהר

 ביה בשגם הוא בשר
 ב"ה ח"דע ב"לה ע

איהו בשר ד, סוד ויסגור בשר תחתנה א"כח ע א"ח זהר
 סומק מסטרא דגבורה

 ב"ה ח"דע ג"לה ע

אלעזר והא מאן יהיב עובדא ' אמר ר א"כח ע א"ח זהר
 דאדם בישראל ובמשה

קפט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

נשמתין חדתין דעתידין למהוי על  ב"כח ע א"ח זהר
 ב "ישראל בעוה

 'כללים א ב"קה ע

 ב"ה ח"דע א"צו ע נשמתין חדתין ב"כח ע א"ח זהר
שיתפשט אז הגילוי , תיקון העתיד ב"כח ע א"ח זהר

 בבת זוגיה' ויזכו אז כל א, דאור הגנוז
 ב"ה ח"דע ב"צו ע

לולא חטאי דור המדבר היו נתקן  ב"כח ע א"ח זהר
באמת כל העולמות כולם כמו קודם 

 החטא

 ב"ה ח"דע ב"קא ע

קבלת הערב רב זה גרם כל הגליות  ב"כח ע א"ח זהר
 והצרות אשר עד ביאת המשיח

 קכט
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קל ע י הערב רב"החטא דמי מריבה שהיה ע ב"כח ע א"ח זהר
 'כללים א א"יב ע כד סליק ברעותא למברי עלמא א"כט ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"יט ע ולאו כלהו שויין, מ"מ ואית ס"אית ס א"כט ע א"ח זהר
 'כללים א ג"מ ע מים עליונים ותחתונים ב"כט ע א"ח זהר

' שכל העולמות הנפרדים יצאו מהנוק ב"כט ע א"ח הרז
 ומתנהגים על ידה 

 'כללים א ג"נו ע

כל המציאות כולה הנה הוא יצא  ב"כט ע א"ח זהר
 ונעשה מהמלכות

 'כללים א ב"עח ע

ע שהם מהמלכות "העולמות בי ב"כט ע א"ח זהר
 דאצילות

 'כללים א ב"פב ע

ר "ה והט"שפע אור וברכה מאור המ ב"כט ע א"ח זהר
כ רק "א ג"דז' ן ויצאו ונולדו מהנוק"דב

 לידה ממש ' בבחי

 'כללים א ג"קג ע

כל תיקונם ובניינם הרי הוא רק  ב"כט ע א"ח זהר
 א"דז' מהמלכות דאצילות הנוק

 'כללים א ד"קד ע

 'כללים א ג"קח עהשורשים דכל הנשמות והעולמות  ב"כט ע א"ח זהר
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כ "ע ממש שיצאו ונבראו אח"אשר לבי
 א "י זווגא בז" עמהמלכות דאצילות

ם אשר ברא שמים וארץ "השם אלהי ב"כט ע א"ח זהר
שהם העולמות , עלמא תתאה, לתתא

 ע "בי

 'כללים א ג"קט ע

ם אומנא לעילא ודא אימא "אלהי ב"כט ע א"ח זהר
 עלאה

 'ביאורים א ד"נט ע

 ב"ה ח"דע א"לג ע א"ן דאצילות יצאו מזווגי דאו"זו ב"כט ע א"ח זהר
פעולת כל הבריאה כולו שנעשה  ב"כט ע א"ח זהר

ק שנכללין בה "י הו"מהמלכות ע
 ומתגלין בה 

 ב"ה ח"דע ג"סו ע

כל כעין הקרח הנורא אשר על ראשי  ב"כט ע א"ח זהר
והיסודין דנפש ורוח אשר , החיותקפים

מצד הגבורות הם נקראים אבני שיש 
 טהור

 ב"ה ח"דע א"צא ע

ותתאי מן '  דכר ותתאי נוקדעלאי ב"כט ע א"ח זהר
 דכורא אתזנן

 ב"ה ח"דע ג"צו ע

קיא  אפיק לון כחדא בחילא דלעילא ב"כט ע א"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ע בשם עלמין "נקראים כל העולמות בי ב"כט ע א"ח זהר
כי הם כולם חיילות המלכות , דנוקבא
 וצבאיה

 ב"ה ח"דע ב"קנג ע

 ש"הקדו א"כח ע ק"ונברא העולם בהמלכיות ד ב"כט ע א"ח זהר
א ופעולותיהם "כל פרי תולדותיהם דאו ב"כט ע א"ח זהר

 ן"שהוא בהזו, רק באצילות
 ש"הקדו א"נז ע

נקרא אימא ' מלכות שהיא הנוק ב"כט ע א"ח זהר
שהוא שורש כלל ישראל , תתאה

 ע"וממנה נעשו כל העולמות בי

 ש"הקדו א"מה ע

ום הששת אלפים שנה דכל זמן קי א"ל ע א"ח זהר
 העולם

 ב"ה ח"דע ב"עו ע

אבא הוא אשתכליל מאין ולא קיימא  א"ל ע א"ח זהר
 לשאלה דסתים ועמיק לית דיקום ביה

 ש"הקדו א"לח ע

 'כללים א ג"טז ע בקע בחשוכא ונפק ואתנהיר ב"ל ע א"ח זהר
 'כללים א א"נז ע וירא אלקים את האור כי טוב ב"ל ע א"ח זהר
 'כללים א א"פא ע ובאת האור כי ט ב"ל ע א"ח זהר
 'כללים א ב"קב ע וירא אלהים את האור כי טוב ב"ל ע א"ח זהר
 ש"הקדו א"כח ע ק הם הששת ימי בראשית "ו א"א סע"ל א"ח זהר
 'כללים א ד"פג ע ק "הששת ימי המעשה הם נגד הו א"לא ע א"ח זהר
ל על סוד "ור, סוד מה שנאמר ויבדל א"לא ע א"ח זהר

 פ"גם פבהנסירה וכדי לזוו
 'כללים א א"קח ע

ק "כל הששת ימי בראשית הנה הם הו א"לא ע א"ח זהר
 דאצילות

 ב"ה ח"דע א"סב ע

ת "חג' ספי' ששת ימי בראשית הם הו א"לא ע א"ח זהר
ובהם , א שהאירו במלכות"י דז"נה

 נברא העולם

 ב"ה ח"דע ד"סד ע

 ב"ה ח"דע ג"סו ע ק"ששת ימים הם הו א"לא ע א"ח זהר
הששת אלפים שנה דכל זמן קיום  א"לא ע א"ח זהר

 העולם
 ב"ה ח"דע ב"עו ע

 ב"ה ח"דע ב"קי ע ק"ששת ימי בראשית הם הו א"לא ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"קיד ע י הם של המלכות"כל נה א"לא ע א"ח זהר
את השמים ואת ' כי ששת ימים עשה ה א"לא ע א"ח זהר

 הארץ ולא בששת
 ש"הקדו ב"יז ע

 'כללים א ד"לב ע בראשית ברא אלקים ב"עלא  א"ח זהר
ה הם היו מאור "הקרני הוד דמרבע ב"לא ע א"ח זהר

 הגנוז 
 'כללים א ב"לו ע

הגם שחכמה איהי תניינא לחושבנא  ב"לא ע א"ח זהר
ז אקרי הוא ראשית בגין דהאי "עכ

 כתרא עלאה טמירא 

 'כללים א א"מט ע
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היא כי , חכמה תתאה שהיא מלכות ב"לא ע א"ח זהר
 כ במלת בראשית "מכוון ג

 'כללים א ג"מט ע

 'כללים א ג"נט ע הכתר באצילות אין לו גילוי ושם כלל ב"לא ע א"ח זהר
כל הניסים דיציאת מצרים ודור המדבר  ב"לא ע א"ח זהר

 כ בהגילוי דהאור הזה"היה ג
 'כללים א ד"פא ע

 'כללים א ד"צג ע כתר אין סוף אתקרי ב"לא ע א"ח זהר
 'ביאורים א א"כד ע הכתר הוא נעלם ב"לא ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"לד ע החכמה אבא שהוא הראשית ב"לא ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"מח ע חכמה הוא ראשית האצילות ב"לא ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"נא ע ראשית' בראשית ב ב"לא ע א"ח זהר
ז הנה מאיר "עכ, הגם שנגנז האור עתה ב"לא ע א"ח זהר

כ לא "דאל, תמצית הארה ממנופ ב"עכ
 היה אפשר להעולם להתקיים כלל

 ב"ה ח"דע ב"סה ע

הגם שנתגלה אז , ביום הראשון עצמו ב"לא ע א"ח זהר
אותו האור כי הוא היה באמת היסוד 

 והשורש דכל הבריאה כולה 

 ב"ה ח"דע ג"סה ע

ה מעת מתן תורה "משה רבינו ע ב"לא ע א"ח זהר
ו באור ולהלאה היה משתמש כל ימי

 הגנוז

 ב"ה ח"דע ב"פו ע

ענין אור הגנוז שהיה משתמש בו משה  ב"לא ע א"ח זהר
 ה כל ימיו"רבינו ע

 ב"ה ח"דע ב"פז ע

 ב"ה ח"דע ב"צ ע משה היה משתמש באור הגנוז כל ימיו ב"לא ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"צז ע מחכמה הוא שירותא ב"לא ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"קא ע אבא ראשית ב"לא ע א"ח זהר
והוא ' ה בקדמיתא כו"נהורא דברא קב ב"לא ע א"ח זהר

 ה לאדם קדמאה"נהורא דאחזי קב
 ב"ה ח"דע ד"קט ע

והתחלתם הוא , הכתר הוא נעלם ב"לא ע א"ח זהר
 מחכמה

 ב"ה ח"דע ד"קיב ע

שהוא חכמה ' עיקר ההתחלה הוא מהי ב"לא ע א"ח זהר
 אבא

קנב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קי ע  חכמה-אשית בר ב"לא ע א"ח זהר
משה רבינו היה קיום של וירא את  ב"לא ע א"ח זהר

 האור כי טוב שהו אמאור הגנוז
 ש"הקדו ד"לב ע

א ואבא שניהם נקראו ראשית זה "א ב"לא ע א"ח זהר
 בהעלם וזה בגלוי

 ש"הקדו ד"לה ע

 'כללים א א"פא ע אור זרוע לצדיק א"לב ע א"ח זהר
הבדילה הפרוכת לכם בין הקדש ובין ו ב"לב ע א"ח זהר

 קדש הקדשים 
 'כללים א ב"נד ע

 'ביאורים א א"עז ע מיא אעדו ואולידו חשוכה ב"לב ע א"ח זהר
כעין הקרח הנורא אשר על ראשי  ב"לב ע א"ח זהר

 החיות
 ב"ה ח"דע א"צא ע

 ב"ה ח"דע א"צא ע אינון מיין אעדו ואולידו חשוכא ב"לב ע א"ח זהר
הגבורה הנה היא נתגלה ביום שני ' ספי  אלג א"ח זהר

 דמעשה בראשית
 ב"ה ח"דע ד"סא ע

 'כללים א ג"כט ע וברית שלומי לא תמוט א"לג ע א"ח זהר
 ש"הקדו ב"נו ע פרוכת המבדיל בין עתיק לזעיר א"לג ע א"ח זהר
הבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין  א"לג ע א"ח זהר

 קודש הקדשים
 'ה א"דע א"ד ע"נ

 'כללים א ב"פב ע אספקלריא דלא נהרא  ב"לג ע א"ח הרז
 'כללים א ב"פה ע לית לה עתה מגרמה כלום  ב"לג ע א"ח זהר
המסתכלים באספקלריא שאינה  ב"לג ע א"ח זהר

כי הם לתיקון המלכות שהיא , מאירה
אספקלריא שאינה ' עתה רק בבחי

 מאירה

 ב"ה ח"דע א"עו ע

 ב"ה ח"דע ד"קל ע  מאור של רחלארץ ישראל היא ב"לג ע א"ח זהר
קנח  לית לה מגרמה כלום ב"לג ע א"ח זהר

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דעקנח  לית לה מגרמה כלום ב"לג ע א"ח זהר
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 ב"ע
קנח  לית לה מגרמה כלום ב"לג ע א"ח זהר

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע ג"ד ע דלה ועניה' נוק ב"לג ע א"ח זהר
 'ה א"דע ג"ח ע"ס נהראאספקלריא דלא  ב"לג ע א"ח זהר
 'כללים א ג"לה ע ונרגן מפריד אלוף  א"לד ע א"ח זהר
עולם הבא הוא בינה ועולם הזה הוא  א"לד ע א"ח זהר

 מלכות
 'ביאורים א ג"נט ע

מיני מלאכים שנבראו שניהם ביום ' ב א"לד ע א"ח זהר
 'ה

 ב"ה ח"דע א"כט ע

 כגוונא אלין מיין תתאין דרחשין זיינין א"לד ע א"ח זהר
 דלעילא אינון עלאי ואינון תתאי

 ב"ה ח"דע א"סב ע

מלך דא ' ה, מלך דא עלמא עלאה' ה א"לד ע א"ח זהר
 ימלוך דא ארון הברית' ה, ת"ת

 ב"ה ח"דע א"קמ ע

נקראת היא בשם ' חוה ראשונה הנז ב"לד ע א"ח זהר
 לילית

 ב"ה ח"דע ב"כ ע

 ב"ה ח"דע ב"כז ע ר נברא ממקום בית המקדש"שאדה ב"לד ע א"ח זהר
 'כללים א ג"קג ע א "כ אב"היו אדם וחוה בתחילה ג א"לה ע א"ח זהר
 'כללים א ג"קה ע א "כ רק אב"יצאו אדם וחוה בתחילה ג א"לה ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"לג ע סוד הנסירה א"לה ע א"ח זהר
נתקנו כל אותן הנשמות שנכללו בו  א"לה ע א"ח זהר

 ן"פ דהזו"בהתיקון דפב
 ב"ה ח"דע ד"ד על

 ב"ה ח"דע ד"מג ע עץ החיים הוא במציעות דגינתא ממש א"לה ע א"ח זהר
ן רק "בעת מעשה בראשית היו הזו א"לה ע א"ח זהר

 אחור באחור
 ב"ה ח"דע ד"צד ע

קמה  א"נ אב"בבריאת עולם היו זו א"לה ע א"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קנח  א"אב א"לה ע א"ח זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א ד"פט ע כקרני חגבים ב"לה ע א"ח זהר
 'ביאורים א א"ג ע הנטיעות כקרני חגבים הוו ב"לה ע א"ח זהר
 'ביאורים א ג"נ ע הנטיעות כקרני חגבים הוו ב"לה ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"ל ע הנטיעות כקרני חגבים היו ב"לה ע א"ח זהר
הנחש כל מעשיו שעשה וכל דבריו  ב"לה ע א"ח זהר

לא דיבר ולא עשה אלא מדעתו שדיבר 
 מ"של ס

 ב"ה ח"דע ג"מ ע

 ב"ה ח"דע ב"סד ע הנטיעות כקרני חגבים היו ב"לה ע א"ח זהר
מ ונתלבש בנחש והלך אצל "ירד הס ב"לה ע א"ח זהר

 חוה והטעה אותה
 ב"ה ח"דע ג"קמו ע

לא תאכל , ומפרי הארץ דא אתתא ב"לה ע א"ח זהר
מות בגין דכתיב רגליה יורדות , ממנו

 'כו

קמט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"יז ע נקודות קטנות כקרני חגבים ב"לה ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"יז ע הנטיעות כקרני חגבים היו ב"לה ע א"ח זהר
 'ה א"דע ג"א ע הנטיעות כקרני חגבים הוו  ב"לה ע א"ח זהר
 'ה א"דע ד"ד ע"ס נקודות קטנות וכקרני חגבים  ב"לה ע א"ח זהר
 'ה א"דע ד"ד ע"ס 'הנטיעות כקרני חגבים הוו וכו ב"לה ע א"ח זהר
, כשהזהיר לחוה על האיסור דעץ הדעת א"לו ע א"ח זהר

הוסיף סייג לדבר ואסר לה את הנגיעה 
 כ"ג

קמו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

מ ונתלבש בנחש והלך אצל "ירד הס א"לו ע א"ח זהר
 חוה והטעה אותה

 ב"ה ח"דע ג"קמו ע

 ב"ה ח"דע א"לא ע יהרא עלאהז ב"לו ע א"ח זהר
דאבדו זהרא עלייהו דהוה חפי עלייהו  ב"לו ע א"ח זהר

 ואסתלק מנייהו
 ב"ה ח"דע ב"לא ע

אבדו זהרא עלאה דהוה חפי עלייהו  ב"לו ע א"ח זהר
ואסתלק מנייהו ואשתארו ערומים 

 מניה

 ב"ה ח"דע ג"מז ע
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 ב"ה ח"דע ג"צו ע הזיהרא עלאה ב"לו ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"קמו ע כתנות עור וכתנות אור ב"לו ע א"ח זהר
והבל לא , קין והבל נולדו אחר החטא ב"לו ע א"ח זהר

 מתוקן בשלימות כלל
 ב"ה ח"דע ד"פח ע

 ב"ה ח"דע ג"קיא ע כתנות אור כתנות עור ב"לו ע א"ח זהר
ומקין אתיין כל אינון חציפין ורשעים  ב"לו ע א"ח זהר

 וחייבי עלמא
קמז 

 ד"ע
 ב" חה"דע

א "פ 'וכו' כתנות אור בא ב"לו ע א"ח זהר
 ב"ע

 'ה א"דע

והם הבנים , עזא ועזאל שהם הנפילים לז א"ח זהר
 של הבני האלהים

 ב"ה ח"דע ב"סג ע

 ב"ה ח"דע א"כ ע אפיל לון שכינתא מקדושה דלהון א"לז ע א"ח זהר
הנפילים הם בני אלהים הנאמר בהם  א"לז ע א"ח זהר

הים אל בנות אשר יבואו בני האל
 האדם

 ב"ה ח"דע ד"מב ע

מ על חוה אטיל בה "דהא כד אתא ס א"לז ע א"ח זהר
 זוהמא ואתעברת ואולידת לקין

קמו 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ג"נה ע ב ביסוד"שם י ב"לז ע א"ח זהר
 'ביאורים א ג"פד ע 'מגדל עוז שם ה ב"לז ע א"ח זהר
 קיב ר"בענין ספרא דאדה ב"לז ע א"ח זהר

 א"ע
 ב"ה ח"דע

ההיכלות דהעשיה אשר בגן עדן  לח  א"ח זהר
 התחתון 

ב "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

 ב"ה ח"דע ד"י ע ד דורות"תתקע א"לח ע א"ח זהר
ההיכלות דהעשיה אשר בגן עדן  לט  א"ח זהר

 התחתון 
ב "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ג ע"נ אליהו לא היה לו לא אב ולא אם ב "ו ע"מ א"ח זהר
ב "ס ההיכלות דהיצירה א "מא ע א"ח זהר

 ב"ע
 'ה א"דע

ע בכל עולם ועולם "ישנם בעולמות בי ב"מא ע א"ח זהר
 רוח שהוא אלהות' בחי

 ב"ה ח"דע ד"קיח ע

 ב"ה ח"דע ד"קיח ע רוחין קדישין ב"מא ע א"ח זהר
ב "מא ע א"ח זהר

ומשם 
 ולהלאה

ב "ס א דבריאה"ההיכלות דאו
 ב"ע

 'ה א"דע

ד ב ע"מא ע א"ח זהר
 ב"מה ע

א דבריאה הם "היכלין דאו' הז
 מתפתחין בשחרית וערבית דשבת

קטז 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"עז ע מענין הנהר דינור א"מב ע א"ח זהר
הגבורה הוא ההיכל ' החיצוניות דספי ב"מג ע א"ח זהר

 זכות שבו הוא הנהר דינור
 ב"ה ח"דע א"סג ע

 ב"ה ח"דע ב"עז ע מענין הנהר דינור ב"מג ע א"ח זהר
נהר דינור שבכל עולם היא הגבורה  ב"מג ע א"ח זהר

והוא נקרא , שהוא נור אש גמור, שבה
 היכל זכות

 ב"ה ח"דע ד"סב ע

 'ביאורים א ב"פה ע האי רוחא אתכליל בשית וקיימא בשית ב"מד ע א"ח זהר
 'כללים א ג"טז ע ה גזיר ואיהו מבטל"קב ב"מה ע א"ח זהר
הגבורה הנה היא נתגלה ביום שני ' ספי מו א א"ח זהר

 דמעשה בראשית
 ב"ה ח"דע ד"סא ע

הגבורה הנה היא נתגלה ביום שני ' ספי מו ב א"ח זהר
 דמעשה בראשית

 ב"ה ח"דע ד"סא ע

ההוא יום דנפיק אור קדמאה אתפשט  א"מו ע א"ח זהר
 בכלהו יומי 

 'כללים א א"נז ע

שט ההוא יום דנפיק אור קדמאה אתפ א"מו ע א"ח זהר
 בכולהו יומי 

 'כללים א ד"קא ע

מלאכין דאתבריאו ביומא קדמאה אית  א"מו ע א"ח זהר
 לון קיומא לאתקיימא לסטר ימינא

 ב"ה ח"דע ד"סא ע

 ב"ה ח"דע א"סב ע בשני לא אשתלים ביה עבידתא א"מו ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"סה עהגם שנתגלה אז , ביום הראשון עצמו א"מו ע א"ח זהר
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ת היסוד אותו האור כי הוא היה באמ
 והשורש דכל הבריאה כולה 

שימש קצת אותו האור בכל ששת ימי  א"מו ע א"ח זהר
 בראשית

 ב"ה ח"דע ג"סה ע

שהוא קו , ת"שהוא שליטת ת' עד יום ג א"מו ע א"ח זהר
 האמצעי המכריע בין חסד לגבורה

 ב"ה ח"דע א"סו ע

אחד , ובשני פעמים כי ט' נאמר ביום ג א"מו ע א"ח זהר
ואחד על יום ', על הגמר מלאכה דיום ב

 עצמו' ג

 ב"ה ח"דע ב"סו ע

 ב"ה ח"דע ב"סז ע בשני אתברי גיהנם לחייבי עלמא א"מו ע א"ח זהר
' בשני אתברי גיהנם לחייבי עלמא כו א"מו ע א"ח זהר

 ביום תליתאי אתתקן יום שני
 ב"ה ח"דע ד"עו ע

ס אלא "ר האק מקבל או"אין אחד מהו א"מו ע א"ח זהר
והוא יומא דכולא , י אור החסד"רק ע
 יומין

 ב"ה ח"דע א"קד ע

חסדים ' ענני כבוד מהז' היו הז א"מו ע א"ח זהר
 המקיפים

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע

' ה באש והסיק ז"ביום שני נפח הקב א"מו ע א"ח זהר
 מדורי גיהנם

 ב"ה ח"דע ב"יב ע

 ב"ה ח"דע ב"יב ע בשני אתברי גיהנם לחייבי עלמא א"מו ע א"ח זהר
ביום שני דמעשה בראשית אתברי  א"מו ע א"ח זהר

 גיהנם לחייבי עלמא 
 ש"הקדו ג"כב ע

 'כללים א ב"לז ע עיניך ברכות בחשבון  ב"מו ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"כט ע ועוף דא מיכאל ב"מו ע א"ח זהר
אמר רבי אלעזר הא אוקמוה דאינון  ב"מו ע א"ח זהר

 ו כגוונא דלעילאמיין רחישו ואוליד
 ב"ה ח"דע א"סב ע

 ב"ה ח"דע ב"סז ע מלאך המות בשני אתברי ב"מו ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"מו ע ואת כל עוף כנף למינהו אלין צדיקייא א"מז ע א"ח זהר
בהמה ורמש וחיתו ארץ אלין שאר  א"מז ע א"ח זהר

 ם"עמים עכו
 ב"ה ח"דע א"מו ע

הם התכשיטים כל שימושי השמות  ב"מח ע א"ח זהר
 שלה אשר בהם היא מתנאה

 ש"הקדו א"צה ע

ה הגם שהוא כלול מכל "נקרא בשם מ א"מט ע א"ח זהר
כי כאשר שהם , ל"כ כנ"ן הכללי ג"הב

 נקראת היא על שמו , שניהם ביחד

 'כללים א ב"קב ע

 'ביאורים א א"לא ע א"ת הוא ז"ת ב"נ ע א"ח זהר
 'ביאורים א א" עלא א"קלא דאשתמע הוא בז ב"נ ע א"ח זהר
 'ביאורים א ב"מב ע ן"הנה הוא רק בזו, קלא דאשתמע ב"נ ע א"ח זהר
 'ביאורים א ב"סא ע מלכות אדון כל הארץ ב"נ ע א"ח זהר
קנה   כל הארץ יקראאלהיאלהיאלהיאלהי ב"נ ע א"ח זהר

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

ממה הוו מאשא וכלהו לחיך לון ההיא  א"נא ע א"ח זהר
 בהמה בלחיכא חדא

 ב" חה"דע ג"נה ע

י "נעשה תיקון כל הבירורים רק ע א"נא ע א"ח זהר
 המלכות היורדת בבריאה

 ב"ה ח"דע ב"סט ע

 'ביאורים א ב"פו ע שנכנסו לפרדס' ד א"נב ע א"ח זהר
תא חזי עד לא חטא אדם הוה סליק  א"נב ע א"ח זהר

וקאים בחכמה דנהירו עלאה ולא הוה 
 מתפרש מאילנא דחיי

 ב"ה ח"דע ג"פא ע

כיון דאסגי תיאובתיה למינדע ולנחתא  א"נב ע א"ח זהר
 לתתא

 ב"ה ח"דע ד"פג ע

עד לא חטא אדם הוה סליק וקאים  א"נב ע א"ח זהר
ולא הוה , בחכמה דנהירו עלאה

 מתפרש מאילנא דחיי

קמה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ונחית , אדם אתמשך אבתריה לתתא א"נב ע א"ח זהר
כמה דנחית , למנדע בכל מה דלתתא

  רעותיה וארחוי אבתרייהוהכי אתמשך

 ב"ה ח"דע ג"קמו ע

 ב"ה ח"דע ג"פח עכאשר הגוונין דעיינין הם מלובש  א"נג ע א"ח זהר
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 בקליפין
 ב"ה ח"דע ד"קה ע שפחה כי תירש גבירתה  א"נג ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"קנה ע תלוי לפי מעשה התחתונים' גילוי הנוק א"נג ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"קנז ע ירקרבן השע א"נג ע א"ח זהר
אית שמאלא לעילא בקדושה עלאה  א"נג ע א"ח זהר

לאתערא רחימותא לאתקשרא סיהרא 
ואית , באתר קדישא לעילא לאתנהרא

 שמאלא לתתא

 ב"ה ח"דע ב"קנז ע

קמח  היה קין מהזוהמא העיקרי דהנחש א"נד ע א"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

אדם אתדבק בההוא רוח מסאב  א"נד ע א"ח זהר
אתתיה אתדבקא ביה בקדמיתא ו

 ונטלת וקבילת ההוא זוהמא מיניה

קמו 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קמו  אדם אתדבק בההוא רוח מסאב  א"נד ע א"ח זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ל שנה עד שיצא "פירש אדם מחוה ק א"נה ע א"ח זהר
 זוהמתו ממנו

 ב"ה ח"דע ד"ס ע

רבי שמעון אמר מאה ותלתין שנין  א"נה ע א"ח זהר
וכל אינון מאה , אדם מאתתיהאתפרש 

ותלתין שנין הוה אוליד רוחין ושדין 
בעלמא בגין ההוא חילא דזוהמא דהוה 

 שאיב ביה

קמז 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

הנפילים הם בני אלהים הנאמר בהם  א"נה ע א"ח זהר
אשר יבואו בני האלהים אל בנות 

 האדם

 ב"ה ח"דע ד"מב ע

ן ממש ה מראה ודיוק"הראה לו הקב א"נה ע א"ח זהר
 של כל איש ואיש בפרט

קיב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

נעמה אחות תובל קין היא אמן של  א"נה ע א"ח זהר
 שדים

קמח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

זרע דאם נתערב עם זה של הנחש  א"נה ע א"ח זהר
 ומזה נולד קין והבל

קמו 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קיב  ר"בענין ספרא דאדה ב"נה ע א"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

דרין דאשתכללו משת כולהו צדיקי  ב"נה ע א"ח זהר
 וחסידי

קמח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"ו ע הצדיק אבד ב "נה ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"י ע ד דורות"תתקע א"נו ע א"ח זהר
נתקיים בו בחנוך מקרא שנאמר יש  ב "נו ע א"ח זהר

 'צדיקים וכו
 'ה א"דע ב"ג ע"נ

סורים בלא אין מיתה בלא חטא ואין י ב"נז ע א"ח זהר
 עון

 ב"ה ח"דע ג"יד ע

אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא  ב"נז ע א"ח זהר
 עון

 ב"ה ח"דע ג"נ ע

 ב"ה ח"דע ג"כט ע עזא ועזאל א"נח ע א"ח זהר
מלאכים שהם מיצירה אי אפשר להם  א"נח ע א"ח זהר

ז עד שמתלבשים באוירא "לירד בעוה
 דהאי עלמא

 ב"ה ח"דע ב"לב ע

א "ע' ס א"ח זהר
 בתוספתא

לכל צדיק וצדיק אית ליה תרין רוחין 
 'וכו

 'ה א"דע ג"ג ע"נ

חד , לכל צדיק וצדיק יש תרין רוחין א"ס ע א"ח זהר
 לתתא וחד לעילא

 ב"ה ח"דע ג"לג ע

כ הרבה הגם שלא "נידונו מצרים כ ב"סא ע א"ח זהר
 נתמלא עדיין סאתם כלל

 ב"ה ח"דע ב"קלז ע

 ש"הקדו ב"כז ע קמיה בבתי בראי ודאיכדין עציבו  ב"סא ע א"ח זהר
, ע בכל הקליפות אשר שם"בעולמות בי ב"סב ע א"ח זהר

 בהם הוא הדינין והעונשים ממש
 ב"ה ח"דע ב"נב ע

 ב"ה ח"דע א"קנו ע 'אחידן ומתקשרין בנוק' הקלי א"סד ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"קנו עישראל כד מטו לחג מתערי סטרא  א"סד ע א"ח זהר
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 'דימינא לעילא כו
בסוד בתולה ואסור לגרום לה אז ' הנוק א"סד ע א"ח זהר

 זווג כלל
 ב"ה ח"דע ב"קד ע

קנה  בזמנא דאסגיאו חייבין בעלמא  א"סד ע א"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קנה ע תלוי לפי מעשה התחתונים' גילוי הנוק א"סד ע א"ח זהר
, ירוכדין ישראל לתתא מקרבין שע א"סד ע א"ח זהר

 'וההוא נחש אתמשך אבתריה וכו
 ב"ה ח"דע א"קנז ע

 ב"ה ח"דע ב"קנז ע קרבן השעיר א"סד ע א"ח זהר
האי נחש איהו דרועא שמאלא דרוח  א"סד ע א"ח זהר

 מסאבא
 ב"ה ח"דע ג"קנז ע

להמשיך אור קדושה של מעלה לקשר  ב"סד ע א"ח זהר
 ס "ז עד א"ולייחד את העולמות זב

 'כללים א א"סג ע

נח היה מוכרח להסתר בהתיבה כדי  ב"סד ע א"ח זהר
 להיות סתים מעינא דלא יתחזי 

 ש"הקדו ב"כז ע

בינה גופה הנה היא הבריכה העליונה  ב"סד ע א"ח זהר
 אשר כל ברכאן נפקין מתמן 

 ש"הקדו ד"כז ע

 ש"הקדו ד"כז ע מלכות היא דין ב"סד ע א"ח זהר
 'כללים א ב"עכו  רעותא עלאה קיימא  א"סה ע א"ח זהר
 'כללים א ב"מה ע מטי ולא מטי א"סה ע א"ח זהר
נהיר , ס"שהוא המ, מחשבה עלאה א"סה ע א"ח זהר

בנהירו סתים דלא ידיע וההוא מחשבה 
 לא ידע 

 'כללים א ד"מח ע

רעו דמחשבה עלאה למרדף אבתריה  א"סה ע א"ח זהר
 ולאתנהרא מניה

 'כללים א ד"מח ע

 'כללים א ד"ס ע לאה קיימא רעותא ע א"סה ע א"ח זהר
להמשיך אור קדושה של מעלה לקשר  א"סה ע א"ח זהר

 ס "ז עד א"ולייחד את העולמות זב
 'כללים א א"סג ע

 'ביאורים א ג"כא ע רמז לעולם העקודים א"סה ע א"ח זהר
בכל ריש ירחא וירחא כד סיהרא  א"סה ע א"ח זהר

 'מתחדשא יהבין ליה כו
 ב"ה ח"דע א"קנז ע

 'כללים א ג"עז ע אית מיין מתוקין ואית מיין מרירן א"סו ע א"ח רזה
החלוקא דרבנן אשר על ידה עולה  א"סו ע א"ח זהר

הנשמה ליהנות מזוהר אור 
 דאספקלריא המאירה

 'כללים א ד"קו ע

קכח  מיין שלם מיין מתוקים  א"סו ע א"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

יהבו חילא הני מי מריבה הוו ודאי ד א"סו ע א"ח זהר
 ותוקפא למאריהון דדינא לאתתקפא

 ב"ה ח"דע ב"קלג ע

דיהבו חילא ותוקפא למאריהון דדינא  א"סו ע א"ח זהר
 לאתתקפא

 ב"ה ח"דע ג"קלג ע

ניתוסף , כאשר מתפשט השפע למטה א"סז ע א"ח זהר
ס "אור וברכה למעלה מהמאציל א

 ש"ית

 'ביאורים א א"מב ע

 למטה נפגם ממילא כאשר נעשה פגם א"סז ע א"ח זהר
 כ"למעלה ג

 ב"ה ח"דע ד"קא ע

 ב"ה ח"דע ג"ו ע הצדיק אבד א"סז ע א"ח זהר
כאשר האשא דלעילא שהוא בינה היא  ב"ע ע א"ח זהר

, מוסיף להגביר הדינין למטה בהמלכות
אז הוא אתקיף רוגזא ושצי כלא כי הוא 

 לית ליה הפסק

 ש"הקדו ב"כז ע

 ב"ה ח"דע א"פח ע קשת ב"ב ע"ע א"ח זהר
 'כללים א ג"טז ע העולם עומד על האבן שתיה ב"עא ע א"ח זהר
 ש"הקדו ד"מח ע אתר שביעאה דדרגין  א"עב ע א"ח זהר
 'כללים א ב"טז ע ואת דוד מלכם אשר אקים להם ב"עב ע א"ח זהר
כד בעא נח למדבק בההוא חובא דבדק  א"עג ע א"ח זהר

 אדם הראשון
 ב"ה ח"דע ב"פד ע

 ב"ה ח"דעקמו נח רצה לתקן את החטא דאדם  א" עעג א"ח זהר
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 ב"ע הראשון ונכשל ונתקל
 ב"ה ח"דע ג"פד ע כלא חד מלה, אשה זרה, אש זרה ב"עג ע א"ח זהר
כגוונא דא בני אהרן דתנינן שתויי יין  ב"עג ע א"ח זהר

כי מאן יהיב לון חמרא בההוא , הוו
 אתר למשתי

 ב"ה ח"דע ב"פד ע

 'כללים א א"יב ע ליק ברעותא למברי עלמאכד ס א"עד ע א"ח זהר
הבה נבנה לנו עיר ומגדל כלא ברזא  ב"עד ע א"ח זהר

 דחכמתא
 ש"הקדו ג"נג ע

להוי שמיה די אלהא מברך מן עלמא  ב"עה ע א"ח זהר
ועד עלמא די חכמתא וגבורתא די ליה 

 היא

 ב"ה ח"דע ג"פא ע

 ה מברך מן עלמא ועד"להוי שמיה דקוב ב"עה ע א"ח זהר
 די חכמתא וגבורתא דיליה הוא, עלמא

קמה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

מקבל העשיה שפעת , ח"ביום שבת ור ב"עה ע א"ח זהר
והארת האצילות מעולם הבריאה 

 במכוון בלתי התלבשות בהיצירה

 ב"ה ח"דע ב"קיג ע

, וביום השבת יפתח וביום החדש יפתח ב"עה ע א"ח זהר
דקודשא ) ה"דקב(דהא כדין שמושא 

 וכדין אתנהיר סיהרא ,בקודשא
 לאתחברא בשמשא

 ש"הקדו ב"יב ע

וכן יצחק , אברהם נפק מניה ישמעאל א"עו ע א"ח זהר
 יעקב נסב תרין אחתן, נפק מניה עשו

 ב"ה ח"דע א"פב ע

 ב"ה ח"דע ב"פב ע יעקב נסב תרין אחתן א"עו ע א"ח זהר
יהיב חכמתא למשה מה כתיב ביה בכל  א"עו ע א"ח זהר

 אביתי נאמן הו
 ב"ה ח"דע ג"פב ע

 ב"ה ח"דע ג"פה ע יהב חכמתא עלאה לשלמה מלכא  א"עו ע א"ח זהר
יהב חכמתא עלאה לשלמה מלכא  א"עו ע א"ח זהר

נאום הגבר ' לבתר מה כתיב ביה כו
 לאיתיאל

 ב"ה ח"דע ב"פז ע

כל נשמה כשיוצאת ממקורה לירד  ב"עו ע א"ח זהר
 ברכאן' למטה הנה מתברכת בק

 'ים אביאור ב"מג ע

 'ביאורים א ג"נד ע ב"ר וק"אמ ב"עו ע א"ח זהר
ה להנשמה "מאה ברכות שמברך הקב ב"עו ע א"ח זהר

 קודם צאתו לאויר העולם
 ב"ה ח"דע א"נה ע

אית אשא קדישא ואית אשא נוכראה  א"פ ע א"ח זהר
 אש זרה

 'כללים א ג"עז ע

 ב" חה"דע ב"קלג ע אית מיין שלם ואית מיין קטטו א"פ ע א"ח זהר
' א אפי"כ לס"בצד ימין אין אחיזה כ א"פ ע א"ח זהר

ושם מתגבר הקדושה ביותר , למטה
 לעולם

 ב"ה ח"דע א"קז ע

כ "ירידת אברהם אבינו למצרים היה ג ב"פא ע א"ח זהר
 שלא ברשות

 ב"ה ח"דע ד"פג ע

כ "ירידת אברהם אבינו למצרים היה ג א"פב ע א"ח זהר
 שלא ברשות 

 ב"ה ח"דע ד"פג ע

חכמתא ודרגין דלתתא דקא נחית  ב"פב ע א"ח זהר
אברהם לעומקייא דלהון וידע לון ולא 

 אתדבק בהו

 ב"ה ח"דע ד"פא ע

יהודה שירידת אברהם אבינו ' דברי ר א"פג ע א"ח זהר
כ שלא ברשות  ואמר "למצרים היה ג

 י"ז קודם ששמע את דברי רשב"כ

 ב"ה ח"דע ד"פג ע

' א אפי"כ לס"אחיזה כבצד ימין אין  א"פג ע א"ח זהר
ושם מתגבר הקדושה ביותר , למטה
 לעולם

 ב"ה ח"דע א"קז ע

א והוטב לפניו "יצחק  הסכים לרשב' ר ב"פג ע א"ח זהר
 י בזה מאד מאד"את כל דברי רשב

 ב"ה ח"דע ד"פג ע

' א אפי"כ לס"בצד ימין אין אחיזה כ א"פד ע א"ח זהר
ושם מתגבר הקדושה ביותר , למטה
 לעולם

 ב"ה ח"דע א"קז ע
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 'כללים א א"יב ע כד סליק ברעותא למברי עלמא ב"פו ע א"ח זהר
לבתר ידע דבעי לאצטרפא ולאתעטרא  ב"פז ע א"ח זהר

 בדרגין
 ב"ה ח"דע ד"פא ע

ה מראה ודיוקן ממש "הראה לו הקב ב"צ ע א"ח זהר
 של כל איש ואיש בפרט

קיב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

דיוקן ממש ה מראה ו"הראה לו הקב א"צא ע א"ח זהר
 של כל איש ואיש בפרט

קיב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קכז  רבתא' הבינה היא ה א"צג ע א"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ג"לד ע שהוא לבוש להנשמה, ה"סוד אלו א"צד ע א"ח זהר
עת הזמיר הגיע דאתתקן תקונא  א"צז ע א"ח זהר

ה מה דלא "דתושבחן לזמרא קמי קב
 אשתכח עד לא אתברי אדם

 ב"ה ח"דע ג"ט על

 ב"ה ח"דע ג"לד ע עלמין דכסופין  ב"צז ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"נג ע שהם ענפוי דערלה, זמיר עריצים צז עג א"ח זהר
] רזא דתרעא דצדק[יושב פתח האהל  צח ב א"ח זהר

 כחום היום שלהובין דרחימו דצדיק
 ב"ה ח"דע ג"נג ע

 'ביאורים א ב"סא ע מלכות אדון כל הארץ ב"צט ע א"ח זהר
ט "ע ממקומו' ברוך כבוד ה א"ג סע"ק א"ח זהר

 ד"ע
 'ה א"דע

המלאך שנתגלה למנוח הנה הוא  ב"קא סע א"ח זהר
 המלאך אוריאל

 ב"ה ח"דע ב"כט ע

מלאכים שהם מיצירה אי אפשר להם  א"קא ע א"ח זהר
ז עד שמתלבשים באוירא "לירד בעוה
 דהאי עלמא

 ב"ה ח"דע ב"לב ע

 ב"ה ח"דע א"צא ע ינון מיין אעדו ואולידו חשוכאא קג ב א"ח זהר
 ש"הקדו ד"ו ע ממקומו' בכוך כבוד ה א"קג ע א"ח זהר
נשמה ' מאיר להם בבחי' הוא ית ב"קג ע א"ח זהר

 לנשמה
 'ביאורים א ד"כו ע

 'ביאורים א א"עז ע מיא אעדו ואולידו חשוכה ב"קג ע א"ח זהר
 לרוחא לכל רוחא, נשמה לנשמה' בחי ב"קג ע א"ח זהר

 מציאותה ומאורעותיה
 ב"ה ח"דע א"מט ע

פנימיות דהעשיה הנה הוא סנדלפון  ב"קג ע א"ח זהר
 ט"אשר הוא ברגלין דמט

 ב"ה ח"דע ג"צא ע

ש המתפשט ושוכן "אור קדושתו ית ב"קג ע א"ח זהר
נשמה לנשמה ורוחא ' ע בבחי"בבי

 לרוחא

א "פ
 א"ע

 'ה א"דע

 ב"ה ח"דע ג"ב ע"י ד דורות"תתקע ב"קו ע א"ח זהר
, ה עושה רעה לשום אדם"אין הקב א"קטו ע א"ח זהר

אלא כשאינו משגיח בו הוא כלה 
 , מאליו

 ב"ה ח"דע ג"יד ע

כהאי אומנא דאפיק כספא ממקורא  ב"קטו ע א"ח זהר
 דארעא

 ב"ה ח"דע א"נח ע

כהאי אומנא דאפיק כספא ממקורא  א"קטז ע א"ח זהר
 דארעא

 ב"ה ח"דע א"נח ע

ה להחיותן אינן "צדיקים שעתיד הקב ב"קטז ע א"ח זהר
 חוזרין לעפרן

 ב"ה ח"דע ב"נח ע

 'ה א"דע ג"ח ע"ל 'שית מאה שנין לשתיתאה וכו א"ז ע"קי א"ח זהר
 'כללים א ב"טז ע ואת דוד מלכם אשר אקים להם ב"קיב ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"צא ע הוא רגלין דהזכר' כל נוק ב"קיב ע א"ח זהר
 ש"הקדו ד"מח ע אתר שביעאה דדרגין  ב"קיב ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"צא ע הוא רגלין דהזכר' כל נוק א"קיג ע א"ח זהר
ה "י הקב"ענין המיתה שיהיה אז הוא ע ב"קיג ע א"ח זהר

 וכדי להחיותם לאלתר, לבד
 ב"ה ח"דע ד"נז ע

קודם התחייה יתבטל הזוהמא ויתעכל  ב"קיד סע א"ח זהר
 חומריות כל גוף

 ב"ה ח"דע ד"ז ענ

הנער בן מאה שנה ימות הוא על  ב"קיד סע א"ח זהר
 הגרים

 ב"ה ח"דע ב"נח ע
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ה להחיותן אינן "צדיקים שעתיד הקב א "קיד ע א"ח זהר
 חוזרין לעפרן

 ב"ה ח"דע ב"נח ע

ביומא שתיתאה מכי ערב שמשא  א"קיז ע א"ח זהר
 לאעלה בשבתא 

 'ביאורים א א"כט ע

תין חדתין דעתידין למהוי על נשמ א"קיט ע א"ח זהר
 ב "ישראל בעוה

 'כללים א ב"קה ע

והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם  א"קיט ע א"ח זהר
 קדוש יאמר לו 

 'כללים א ב"קה ע

 'כללים א ד"קה ע לחדתא עלמא ולמלקט נשמתין חדתין א"קיט ע א"ח זהר
אחר ביאת המשיח יתעוררו מלחמות  א"קיט ע א"ח זהר

  ישראלגדולות על
 ב"ה ח"דע ג"נח ע

 ב"ה ח"דע ב"ס ע 'יונה בן אמיתי מהגבורות דנוק א"קכא ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"קלז ע כי לא היה עדיין נתמלא סאתם כלל ב"קכא ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"מא ע ובגין דאברהם ושרה לא אתדבקו ביה ב"קכב ע א"ח זהר
ם האורות חוזרים למקורם הנעל ב"קכד ע א"ח זהר

ומתתקנים שם לעלמין דכסופין 
 לעלמא דאתי

 'כללים א ג"כח ע

 ב"ה ח"דע ג"לד ע עלמין דכסופין  ב"קכד ע א"ח זהר
ותמת שם מרים ותקבר שם בגין  ב"קכד ע א"ח זהר

 לאחזאה סרחנא דישראל קא אתא
קלא 

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

קודם שנתחרבה היתה חכמת מצרים  א"קכה ע א"ח זהר
 יותר מכל העולם

 ב"ה ח"דע ג" עקכב

ט "ע 'מ ונוק"ס ב"קכה ע א"ח זהר
 ב"ע

 'ה א"דע

, התחייה יהיה באותו הגוף עצמו ממש א"קכו ע א"ח זהר
 כי הוא עצמו יקום בתחיית המתים

 ב"ה ח"דע א"נח ע

אותו הגוף הוא עצמו ממש יקום  א"קכז ע א"ח זהר
 בתחיית המתים

 ב"ה ח"דע א"נח ע

 ב"ה ח"דע ב"לב ע לם כולו הוצבר עפרור מכל העו"אדה ב"קל ע א"ח זהר
האור שיהא טמיר וגנוז עד זמן תחיית  א"א ע"קל א"ח זהר

 המתים
 'ה א"דע א"ד ע

אתערותא דרחימו דדכורא לגבי אתתא  א"ג ע"קל א"ח זהר
 לאו איהו אלא שמאלא

 'ה א"דע ב"פ ע

דינין דקודשא המעוררים רחימותא  א"קלג ע א"ח זהר
 עלאה לאתחברא דא בדא

 'כללים א ד"ק ע

ה התחכם והעמיק עוד "שלמה המלך ע ב"קלג ע א"ח זהר
יותר להסתכל ולחקור בכל כחות 
החיצונים ושימושיהם ופעולותיהם 

 עוד יותר מכל אלו הקדושים הנזכרים

קמו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ה לשמוח באותו זמן עם "עתיד הקב א"קלה ע א"ח זהר
הצדיקים ולהשרות שכינתו עמהם 

 ו השכינהויהנו מזי

 'כללים א א"פג ע

 'ביאורים א ד"נט ע ה בעובדוי "ביומא דיחדי קב א"קלה ע א"ח זהר
הטוב הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא הוא  א"קלה ע א"ח זהר

 מה שיהנו מזיו השכינה
 ב"ה ח"דע ג"מד ע

לית לן לסתור מהימנותא דכולא אלא  קלו א א"ח זהר
 לקיימא ביה

 ב"ה ח"דע ג"מד ע

 'כללים א א"פו ע ה קרא ליעקב אל"הקב א"קלח ע א"ח זהר
אחר ביאת המשיח יתעוררו מלחמות  קלט א"ח זהר

 גדולות על ישראל
 ב"ה ח"דע ג"נח ע

יתקיים הטבע והחומרי וכל העביות  קלט א א"ח זהר
 כולו עד זמן תחיית המתים

 ב"ה ח"דע ד"נז ע

שנה קודם הקיבוץ גליות לתחיית ' מ קלט א א"ח זהר
 םהמתי

 ב"ה ח"דע ג"סט ע

שנה קודם הקבוץ גליות לתחיית ' מ א"קלט ע א"ח זהר
 'המתים כו

 ב"ה ח"דע א"נח ע

ה לאדם קדמאה עד "תא חזי לא דן קוב ב"קלט ע א"ח זהר
דפקיד ליה לתועלתיה דלא יסטי לביה 

קמה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע



ו"מפתחות לספרי לש  

30 

 ורעותיה לארח אחרא בגין דלא יסתאב
 קדמאה עד דפקיד ה לאדם"לא דן קב קלט עג א"ח זהר

 ליה לתועלתיה
 ב"ה ח"דע ג"פא ע

יתקיים הטבע והחומרי וכל העביות  קמ א א"ח זהר
 כולו עד זמן תחיית המתים

 ב"ה ח"דע ד"נז ע

 ב"ה ח"דע ג"סט ע הרבה תחיות המתים יהיו א"קמ ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"נח ע יהיו הרבה תחיות בתחיית המתים א"קמ ע א"ח זהר
וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים  ב" עקמ א"ח זהר

וגם הוא נכנס בשלום ויצא , גררה
 בשלום

 ב"ה ח"דע ד"פא ע

 ב"ה ח"דע ד"צא ע צדיק יבחן' ה ב"קמ ע א"ח זהר
ה לאדם פקיד ליה "כד ברא קוב ב"קמ ע א"ח זהר

כד ' לאוטבא ליה יהיב ליה חכמתא כו
נחית לתתא חמא תיאובתא דיצר הרע 

 ואתדבק ביה

קמה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ה לאדם פקיד ליה לאוטבא "כד ברא קב ב"קמ ע א"ח זהר
יהב ליה חכמתא אסתלק בדרגוי , ליה

 לעילא

 ב"ה ח"דע ג"קמו ע

ה לאדם פקיד ליה לאוטבא "כד ברא קב קמ עג א"ח זהר
 יהב ליה חכמתא, ליה

 ב"ה ח"דע ג"פא ע

ה להחיותן אינן "צדיקים שעתיד הקב א"קמא ע א"ח זהר
 לעפרןחוזרין 

 ב"ה ח"דע ב"נח ע

כל הצדיקים והזוכים יהיו אז למעלה  א"קמא ע א"ח זהר
 ממדרגת המלאכים

 ב"ה ח"דע ג"נח ע

 ב"ה ח"דע ג"קיא ע כתנות אור כתנות עור ב"קמב ע א"ח זהר
 'כללים א ד"סט ע ונתלבש בגופא דהאי עלמא' ירד הסמ א"קמד ע א"ח זהר
דאתחזון לבני נשא אלין שליחי עלאין  א"קמד ע א"ח זהר

 בחיזו דבר נש
 ב"ה ח"דע א"כט ע

מלאכים שהם מיצירה אי אפשר להם  א"קמד ע א"ח זהר
ז עד שמתלבשים באוירא "לירד בעוה
 דהאי עלמא

 ב"ה ח"דע ב"לב ע

 'כללים א ד"ל ע י שהם לבר מגופיה "נה א"קמו ע א"ח זהר
 'כללים א ב"מד ע י הם לבר מגופא"נה א"קמו ע א"ח זהר

 ש"הקדו ד"יז ע נפש לבר מגופיה א"קמו ע א"ח הרז
ויעקב עאל בהאי ' סתרא דסתרא כו קמז א"ח זהר

 רישא למהימנותא
 ב"ה ח"דע ד"פא ע

 'ביאורים א ב"פו ע שנכנסו לפרדס' ד ב"קמז ע א"ח זהר
אדם עאל ולא אסתמר ואתפתא  ב"קמז ע א"ח זהר

אבתרה וחטא בההיא אשת זנונים נחש 
 קדמאה

 ב"ה ח"דע ג"פא ע

 ש"הקדו א"מה ע ת קדישא"ויבא יעקב דא ת ב"קמז ע א"ח זהר
כיון דאתדבק בהימנותא דא אצטריך  קמח א"ח זהר

ליה לאתבחנא בההוא אתר דאתבחינו 
 אבהן דיליה

 ב"ה ח"דע ד"פא ע

בעא מיניה לאתדבקא ביה בגין  קמח א א"ח זהר
 דישתכח יחידאי ובלבא יחידאי

 ב"ה ח"דע ג"פא ע

א "קמט ע א"ח זהר
 בסת

קלה  תהלוכותיו כעין חלום
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א א"עא ע שהיא נקראת בשם יעקב' רחל נוק א"קנ ע א"ח זהר
ה אתיידע ולא אתיידע בגין דאיהו "קב ב"קנ ע א"ח זהר

 רוחא לרוחא, נשמתא לנשמתא
 ש"הקדו ג"יז ע

 'כללים א א"לא ע והנה שלשה עדרי צאן רובצים עליה  ב"קנא ע א"ח זהר
 'כללים א ב"נט ע שלשה עדרי צאן רובצים עליה ב"קנא ע א"ח זהר
 'ביאורים א ג"יח ע והנה שלשה עדרי צאן רובצים עליה  ב"קנא ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"כב ע י הם בסוד בהמה"הנה ב"קנא ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"צא ע אבני נגף דכשלין בהון בני נשא ב"קנא ע א"ח זהר
 ש"הקדו א"מו ע שלשה עדרי צאן רובצים עליה ב"קנא ע א"ח זהר
 'ביאורים א ג"נט ע מלכות עלמא דאתגלייא א"קנב ע א"ח זהר



ו"מפתחות לספרי לש  

31 

 ב"ה ח"דע א"צא ע גבורות נקראים אבנים א"קנב ע א"ח זהר
 ש"הקדו א"מו ע לאה נקרא עלמא דאתכסיא א"קנב ע א"ח זהר
את ה לישא "היה מוכרח יעקב אבינו ע קנג א"ח זהר

 לאה ורחל והיה בזה תיקון גדול
 ב"ה ח"דע א"פב ע

מסטרא דצפון מתפשטי דרגין עד  א"קנג ע א"ח זהר
 דמטא לתתא

 ב"ה ח"דע א"צא ע

מסטרא דצפון מתפשטי דרגין עד  א"קנג ע א"ח זהר
 דמטא לתתא

 ב"ה ח"דע א"צב ע

 ש"הקדו א"כח ע מלכות נקראת עת א"קנג ע א"ח זהר
 'ביאורים א ב"מג ע וף לאה נקרא בשם עולםפרצ ב"קנג ע א"ח זהר
 ש"הקדו ב"מה ע ורחל סוד שמיטה, לאה היא סוד יובלא ב"קנג ע א"ח זהר
 ש"הקדו א"מח ע לאה אולידת שית בנין וברתא חדא ב"קנג ע א"ח זהר
ק "יצאו מלאה שית בנין שהם סוד הו ב"קנג ע א"ח זהר

 ת סוד יעקב"הכלולים בת
 ש"הקדו א"מה ע

ה לישא את "היה מוכרח יעקב אבינו ע קנד א"ח זהר
 לאה ורחל והיה בזה תיקון גדול

 ב"ה ח"דע א"פב ע

 ש"הקדו ד"מד ע איהי עיקרא דהאי עלמא עליה אתדבר א"קנד ע א"ח זהר
 'ביאורים א ג"נט ע יובלא איהו תדיר עלמא דאתכסיא  א"קנד ע א"ח זהר
ים בלהה וזלפה שרשם הוא באחורי א"קנד ע א"ח זהר

 דרחל ולאה העליונים שבאצילות
 ש"הקדו א"מה ע

 ש"הקדו ד"מט ע ז"שורשה ועיקרה הוא נעלם בעוה א"קנד ע א"ח זהר
כי שנואה לאה מהכא דסני בר ' וירא ה ב"קנד ע א"ח זהר

 נש עריין דאימא 
 ש"הקדו ב"מה ע

, ת"יהודה הוא מלכות שבאחורי הת ב"קנה ע א"ח זהר
ת "אחורי התוהוא היה מחובר עם לוי ב

 דידה

 ש"הקדו א"מה ע

 'ביאורים א א"פג ע ת הוא מדת יעקב"ת ב"קנז ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע לחם  מן השמים ממש שהוא לחם פנג ב"קנז ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע א בא מן"מז ב"קנז ע א"ח זהר
 ש"הקדו א"מה ע ת קדישא"ויבא יעקב דא ת ב"קנז ע א"ח זהר
 'ביאורים א ד"כ ע כי שאל נא לימים ראשונים  א"נח עק א"ח זהר
ר "ק באיסור השאלה בהג"כוונת הזוה א"קנח ע א"ח זהר

 ר דאצילות ממש"הוא על הג
 'ביאורים א א"כא ע

 ש"הקדו א"נ ע שכינתא נטלא ביתא א"קנח ע א"ח זהר
כלהו תריסר שבטין תקונא דעלמא  א"קנח ע א"ח זהר

 תתאה נינהו
 ש"הקדו ב"מח ע

דהא כולא הוי , בגין דא כולא חד ב"קנח ע א"ח זהר
 מעלמא עלאה

 ש"הקדו ד"מט ע

, שכינתא לעילא שכינתא לתתא ב"קנט ע א"ח זהר
ובזמנא דישראל בגלותא שלא 

 אתתקנת לתתא

 ב"ה ח"דע ב"צד ע

קכט  גלו למצרים שכינה עמהם ב"קנט ע א"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קיד ע שכינתא לעילאשכינתא לתתא ו ב"קנט ע א"ח זהר
י שנטמאו ישראל "בגלות מצרים ע ב"קנט ע א"ח זהר

נשתנה המטה , בטומאת ערות מצרים
 כ"ג

קכח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"מח ע תיקון שכינתא  עילאה תלוי בתתאה ב"קנט ע א"ח זהר
כאשר לא אתתקנת שכינתא לתתא  ב"קנט ע א"ח זהר

 לעילא נמי לא אתתקנת
 ש"הקדו ב"עמו 

 ש"הקדו ד"מה ע שכינתא לתתא ושכינתא לעילא ב"קנט ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"פט ע ן צל מות"שהם דו, הנקרא צלמות' קלי ב"קס ע א"ח זהר
אלו התרין צפרין שרשם הוא בסוד  ב"קסב ע א"ח זהר

הנאמר וללבן שתי בנות שהם לאה 
 ורחל

 ב"ה ח"דע ב"סג ע

ולית צפור ,  נקראים צפריםלאה ורחל א"קסג ע א"ח זהר
 אלא שכינתא

 ב"ה ח"דע ב"סג ע

 ב"ה ח"דע ד"קיז ע בינה עלמא עלאה א"קסד ע א"ח זהר
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 ש"הקדו א"נ ע שכינתא נטלא ביתא א"קסה ע א"ח זהר
 ש"הקדו ב"מה ע שכינתא לתתא בתריסר שבטין קדישין  א"קסה ע א"ח זהר
 'כללים א ד"ל ע י שהם לבר מגופיה "נה א"קסו ע א"ח זהר
 'כללים א ב"מד ע י הם לבר מגופא"נה א"קסו ע א"ח זהר
י שהכניס את עצמו בסכנה פירשו "ע א"קסו ע א"ח זהר

ממנו כל המלאכי אלהים הבאים 
 לשומרו

 ב"ה ח"דע ב"קלו ע

 ש"הקדו ד"יז ע נפש לבר מגופיה א"קסו ע א"ח זהר
הוא , המלאך הקושר כתרים לקונו ב"קסז ע א"ח זהר

 וןסנדלפ
 ב"ה ח"דע א"קיג ע

ה יעביד "דחשיב דלאו איהו כדאי דקב א"קסח ע א"ח זהר
 ליה ניסא

 ב"ה ח"דע ג"קלו ע

הנה מפגם הלבנה נמשך באמת כל  ב"קסט ע א"ח זהר
 קלקולי בני אדם

 ב"ה ח"דע ד"קנז ע

ביומא רביעאה עביד נהורין וכדין  ב"קסט ע א"ח זהר
אתברי סיהרא חסר נהורא דאזעירת 

ו " ובגין דאיהי מארת חסר וא,גרמה
אתיהיב דוכתא לשלטאה כל רוחין 
ושדין ועלעולין ומזיקין וכל רוחי 

 מסאבי

 ב"ה ח"דע ב"קנז ע

, כל הטומאות והאיסורין שבתורה א"קע וקע א"ח זהר
 משום נגיעת הרע בהם

 ב"ה ח"דע א"מו ע

מה בין עפר לאבק דא אבק דאשתאר  א"קע ע א"ח זהר
 איבין לעלמיןמן נורא ולא עביד 

 'ביאורים א ד"סג ע

 ב"ה ח"דע א"פט ע כ בשם אבק"נקרא הפסולת של עפר ג א"קע ע א"ח זהר
עפרא דשריא תחות כורסי יקרא  א"קע ע א"ח זהר

 עפרות זהב, קדישא
 ב"ה ח"דע ב"פט ע

 ב"ה ח"דע א"צג ע עפר מן האדמה א"קע ע א"ח זהר
אלמלא לא ', מיד תשש חיליה דיעקב כו ב"קע ע א"ח זהר

 אתחלש חיליה דאתר דא דיעקב
 'כללים א ד"סט ע

כי כל אשר , על כן לא יאכלו בני ישראל ב"קע ע א"ח זהר
 יגע בו הטמא יטמא

 ב"ה ח"דע א"לו ע

, כל הטומאות והאיסורין שבתורה ב"קע ע א"ח זהר
שטעם האיסור הוא משום שיש לו 

 להרע נגיעה בהם

קמט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

טעם לכל הטומאות והאיסורים  ב"קע ע א"ח זהר
 שבתורה

 ש"הקדו ב"לב ע

כי כל אשר , על כן לא יאכלו בני ישראל ב"א ע"קע א"ח זהר
 יגע בו הטמא יטמא

 ב"ה ח"דע א"לו ע

כל הטומאות והאיסורין שבתורה כולם  ב"א ע"קע א"ח זהר
 הם משום שייכות הרע שבהם

 ב"ה ח"דע ב"מ ע

, איסורין שבתורהכל הטומאות וה ב"א ע"קע א"ח זהר
שטעם האיסור הוא משום שיש לו 

 להרע נגיעה בהם

קמט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א א"יב ע כד סליק ברעותא למברי עלמא א"קעב ע א"ח זהר
 ש"הקדו ד"מז ע זכיית יעקב בשם ישראל ב"קעג ע א"ח זהר
כד בר נש אתרפי , ובגין דא ביום צרה א"קעה ע א"ח זהר

 מאורייתא
 ש"והקד א"נ ע

 'ביאורים א ד"פד ע לית לה מגרמה כלום א"קפא ע א"ח זהר
 'ביאורים א ג"פו ע לית לה מגרמה כלום א"קפא ע א"ח זהר
 ש"הקדו א"צו ע לית לה מגרמה כלום א"קפא ע א"ח זהר
 'כללים א ד"קה ע אשה דא גופא ב"קפא ע א"ח זהר
 'ה א"דע ד"ו ע"ל על עמוד אחד העולם עומד  א"קפו ע א"ח זהר
ממזרח שמש דא אתר דההוא נהר  ב"קפו ע א"ח זהר

דנגיד ונפיק דמתמן נפקת נשמתא 
 ואתנהירת

 'ביאורים א ב"פד ע

שבכל רקיעא ורקיעא אית ביה כמה  ב"קפח ע א"ח זהר
 'ה כו"שמשין ממנין לשמשא ליה לקב

 ב"ה ח"דע ב"כט ע
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שהוא על שם , נקראים בני ישראל ב"ד סע"קצ א"ח זהר
 ה"הקב

 'ה א"דע ד"עא 

אדם הראשון אנתתיה סחטא ליה  א"קצב ע א"ח זהר
ענבין וגרימת ליה מותא ולכל ישראל 

 ולכל עלמא

 ב"ה ח"דע ג"פד ע

 'ביאורים א ד"פו ע לשון חק ב"קצג ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"פה ע כל עובדין דעלמא בכמה קסטרין תליין ב"קצה ע א"ח זהר
 'כללים א ב"לד ע  נועםעלמא דאתי אקרי ב,קצז ע א"ח זהר
 ש"הקדו א"כח ע מלכות נקראת עת א"קצח ע א"ח זהר
 'ה א"דע ב"ג ע נהר דינור שם הוא גמר התיקון  א"א ע"ר א"ח זהר
 'ה א"דע ג"ד ע קלא דלא אשתמע  א"י ע"ר א"ח זהר
יסורים של אהבה מה שהצדיקים  א"רא ע א"ח זהר

 מקבלים על עצמן
 ב"ה ח"דע א"סט ע

 ב"ה ח"דע ב"עז ע מענין הנהר דינור א"רא ע א"ח זהר
ה לאנהרא לון לישראל ההוא "זמין קב ב"רג ע א"ח זהר

ה מיומא דאתברי "שמשא דגניז קב
 עלמא

 ב"ה ח"דע ד"קט ע

מאן אני דא קודשא בריך הוא מלכות  ב"רד ע א"ח זהר
 שמים קדישא

 'ביאורים א א"עב ע

 ש"הקדו ב"יג ע מלכות נקראת אני ב"רד ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"לב ע ר מכל העולם כולו הוצבר עפרו"אדה ב"רה ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"לב ע ר"נ דאדה"הנר ב"רה ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"לב ע נפש דא נפש דוד א"רו ע א"ח זהר
י דהבריאה הם רק "כל אורות הנרנח א"רו ע א"ח זהר

 דאצילות' אור הנפש הכללי של הנוק
 ב"ה ח"דע ג"לב ע

 'ה א"דע ג"ג ע"נ 'חנוך ירד וכלהו צדיקיא כו א"רו ע א"ח זהר
 'כללים א ד"סז ע א תמיד"מתייחדת הבינה עם הז א"רז ע א"ח זהר
קמא  ושמים לא זכו בעיניו א"רז ע א"ח זהר

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

עלמא דאתי אפיק נהורין זהירין כל  א"רז ע א"ח זהר
 יומא 

 ש"הקדו א"לט ע

עלמא דאתי אפיק נהורין זהירין כל  א"רז ע א"ח זהר
 יומא 

 ש"הקדו ב"לט ע

כשאינו משגיח בו שולט עליו העון  ב"רח ע א"ח זהר
 והעונש וממיתו

 ב"ה ח"דע ד"יד ע

 'ה א"דע ב"ג ע"נ 'באליהו הנה נשאר גופו בסערה וכו א "רט ע א"ח זהר
 'ביאורים א א"לא ע א"ת הוא ז"ת א"רי ע א"ח זהר
מלאכי עלאי כלהו אתאבלו עליה  א"רי ע א"ח זהר

 דכתיב הן אראלם צעקו חוצה
 ב"ה ח"דע ב"מג ע

 'ביאורים א ג"נט ע יובלא איהו תדיר עלמא דאתכסיא  ב"רי ע א"ח זהר
נמשך עמו מעת ריקומו בטיפת הזיוג  ב"ריז ע א"ח זהר

ובו הוא יוצא , ן דאביו ואימו"ד ומ"דמ
ובו הוא מתקיים עד סוף כל , לעולם
 יוימי חי

 'כללים א ד"קו ע

וכד , עלמא חדא אשתמודע לעילא ב"ריז ע א"ח זהר
כרוזא נפיק ההוא עלמא מזדעזא 

 ומתחלחלא

 ב"ה ח"דע א"סג ע

 ב"ה ח"דע ד"סג ע עלמא חדא אשתמודע לעילא ב"ריז ע א"ח זהר
 'ביאורים א ב"נח ע מנה דינין מתערין  ב"רכ ע א"ח זהר
 'ביאורים א ג"נח ע ן מנה דינין מתערי ב"רכ ע א"ח זהר
חד עולימא דאורכיה מרישא דעלמא  ב"ג רע"רכ א"ח זהר

 לסייפי דעלמא
 ש"הקדו ב"יג ע

חמו , בשעתא דאדם קאים על רגלוי ב"רכא ע א"ח זהר
 ליה בריין כלהו ודחילו מקמיה

 ב"ה ח"דע א"כו ע

ה התחכם והעמיק עוד "שלמה המלך ע רכג א"ח זהר
חות יותר להסתכל ולחקור בכל כ

החיצונים ושימושיהם ופעולותיהם 
 עוד יותר מכל אלו הקדושים הנזכרים

קמו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע
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 'ביאורים א ג"ה ע קיימא סיהרא באשלמותא א"רכג ע א"ח זהר
וחציר דא אינון מלאכין שליטין לפום  א"רכג ע א"ח זהר

 שעתא דאתבריאו בשני
 ב"ה ח"דע ב"סא ע

למה ומאי היא מאי היא חכמת ש א"רכג ע א"ח זהר
חכמת מצרים ומאי היא חכמת כל בני 

 קדם

 ב"ה ח"דע ד"פד ע

ועל דא אשתדל ' ובגין דשלמה מלכא כו ב"רכג ע א"ח זהר
 למידע בידיעתא דרוחין ושדין

 ב"ה ח"דע ד"פד ע

דא חכמה תתאה דאקרי שפחה דבתר  ב"רכג ע א"ח זהר
 ריחיא

 ב"ה ח"דע ב"פה ע

רדה שכינה לארעא וכלהו עשר ירידות י ב"רכג ע א"ח זהר
 אוקמוה חברייא

קכח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

אתחזי לבר נש למנדע טוב ולמנדע רע  ב"רכג ע א"ח זהר
 ולאהדרא גרמיה לטוב 

קמו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ובגין דשלמה מלכא ירתא לסיהרא  ב,רכג ע א"ח זהר
בשלימותא בעי לירתא לה בפגימותא 

 ועל דא אשתדל למידע 

 'ביאורים א ב"פו ע

ואחד , אחד לנפש: לבושין' ישנם ג ב"רכד ע א"ח זהר
 ואחד לנשמה, לרוח

 'כללים א ד"קו ע

 'כללים א ד"קו ע נ"תיקוני נר ב"רכו ע א"ח זהר
נמשך עמו מעת ריקומו בטיפת הזיוג  א"רכז ע א"ח זהר

ובו הוא יוצא , ן דאביו ואימו"ד ומ"דמ
ובו הוא מתקיים עד סוף כל , לעולם

 ימי חייו

 'כללים א ד"קו ע

 ב"ה ח"דע ד"סד ע מלכות נקראת מלאך א"רל ע א"ח זהר
 'ביאורים א ב"נט ע עולם חסד יבנה ב"רל ע א"ח זהר
 'כללים א ג"טז ע העולם עומד על האבן שתיה א"רלא ע א"ח זהר
כי אתמלי מן דינא , בתולה שעיברה א"רלב ע א"ח זהר

 כאשה עוברה
 ב"ה ח"דע א"קד ע

הוא לפי מדת ' מספר הימים דכל א ב"רלג ע א"ח זהר
 הצלם הראוי אליו 

 'כללים א א"קז ע

אי לא מתערין לתתא לא מתערין  א"רלה ע א"ח זהר
 לעילא

 'כללים א א"יב ע

, ע בכל הקליפות אשר שם"בעולמות בי ב"רלז ע א"ח זהר
 בהם הוא הדינין והעונשים ממש

 ב"ה ח"דע ב"נב ע

 ב"ה ח"דע ב"פד ע ק בההוא כרםסחט ענבין למבד ב"רלח ע א"ח זהר
 'כללים א ב"לז ע עיניך ברכות בחשבון  א"רלט ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"סג ע ע הם עלמין דנוקבא"כל עולמות בי א"רמא סע א"ח זהר
 ש"הקדו א"מה ע א"ק דז"ת הכולל ו"יעקב הוא סוד ת א"רמא ע א"ח זהר
 ש"הקדו ד"כו ע כסאו של שלמה א"רמג ע א"ח זהר
 'כללים א ג"עז ע שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני א"רמה ע א"ח רזה

דינין דקודשא המעוררים רחימותא  א"רמה ע א"ח זהר
 עלאה לאתחברא דא בדא

 'כללים א ד"ק ע

סוד שמאלו תחת לראשי דא אוקיד  א"רמה ע א"ח זהר
שלהובא דרחימו דכנסת ישראל לגבי 

 ה"קב

קמז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"יב ע אלקיכם' בנים אתם לה א"רמה ע א"ח זהר
 'ה א"דע ג"פ ע שמאלו תחת לראשי  א "רמה ע א"ח זהר
 'ביאורים א ג"מז ע נקרא הבינה בשם עלמא דדכורא  א"רמו ע א"ח זהר
 'ביאורים א ב"עג ע בינה היא עלמא דדכורא  א"רמו ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"עסג  ע הם עלמין דנוקבא"כל עולמות בי א"רמו ע א"ח זהר
ע בשם עלמין "נקראים כל העולמות בי א"רמו ע א"ח זהר

כי הם כולם חיילות המלכות , דנוקבא
 וצבאיה

 ב"ה ח"דע ב"קנג ע

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע א בא מן"מז א"רמו ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע לחם  מן השמים ממש שהוא לחם פנג א"רמו ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע שמים ממש שהוא לחם פנגלחם  מן ה א"רמו ע א"ח זהר
 ש"הקדו ג"לד עה וחסדים "שם מ' אימא בערכם בבחי א"רמו ע א"ח זהר
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 וזכר
 'כללים א ב"פב ע נוקבא ' בחי ב"רמו ע א"ח זהר
 'ה א"דע ג"ה ע"נ י ויברכך "ואת שד א"רמז סע א"ח זהר
 'כללים א ב"טז ע דוד מלך ישראל חי וקים ב"רמח ע א"ח זהר
עולם הבא הוא בינה ועולם הזה הוא  ב"רמח ע א"ח זהר

 מלכות
 'ביאורים א ג"נט ע

 ב"ה ח"דע א"קא ע אבות ודוד שהם מרכבה שלימה ב"רמח ע א"ח זהר
 'כללים א א"יב ע כד סליק ברעותא למברי עלמא א"רנא ע א"ח זהר
 'ביאורים א ד"סא ע א נקרא שמים"ז ב"רנא ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"כט ע אוריאל נוריאל אחד הוא ב"רנב ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"פט ע ת נוטה לימין ויסוד לשמאל"ת ב"רנב ע א"ח זהר
המיוחד ' הוא מתולדות הספי' כל א רנו ורנז א"ח זהר

 לאותו יום
 ב"ה ח"דע ג"סה ע

בפסוק בראשית מרומז שם כל העשר  ב"רנו ע א"ח זהר
 'ספי

 'כללים א ב"מט ע

 'כללים א ב"פה ע לית לה עתה מגרמה כלום  ב"ערנו  א"ח זהר
שהם , עשרה מאמרות דמעשה בראשית ב"רנו ע א"ח זהר

 'העשר ספי
 ב"ה ח"דע א"סו ע

 'ה א"דע ג"ד ע דלה ועניה' נוק ב"רנו ע א"ח זהר
הוא מדרגא ' הצמחים שנעשה ביום ג א"רנז ע א"ח זהר

 ת"דיסוד הכלול בת
 ב"ה ח"דע א"כז ע

' צמחים המתקיימים הם מתולדות ספי א"ערנז  א"ח זהר
ת ויסוד שהם נתקנו ביום שלישי "ת

 ב"דמע

 ב"ה ח"דע ב"סב ע

עיקר תיקונה של ששת ימי בראשית  א"רנז ע א"ח זהר
ת "דהוא דרגא דת, הוא ביום שלישי

 ויסוד

 ב"ה ח"דע ד"סה ע

שהוא קו , ת"שהוא שליטת ת' עד יום ג א"רנז ע א"ח זהר
 ן חסד לגבורההאמצעי המכריע בי

 ב"ה ח"דע א"סו ע

שהם , עשרה מאמרות דמעשה בראשית א"רנז ע א"ח זהר
 'העשר ספי

 ב"ה ח"דע א"סו ע

שהוא דינא ', מיא אולידו אשא כו א"רנז ע א"ח זהר
 תקיפא שהוא כח כל החיצונים

קלד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

, פני אדם הוא נשלם להם ביום הששי א "רנז ע א"ח זהר
לם דיוקנא דאדם כי אז נתקן ונש

 בכולם

 ב"ה ח"דע א"סב ע

, פני אדם הוא נשלם להם ביום הששי ב"רנז ע א"ח זהר
כי אז נתקן ונשלם דיוקנא דאדם 

 בכולם

 ב"ה ח"דע א"סב ע

 'כללים א ב"טז ע דוד מלך ישראל חי וקים א"רנט ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"קא ע אבות ודוד שהם מרכבה שלימה א"רנט ע א"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"פו ע סיני הוא המלכות ב"רס ע א"ח זהר
והיה ביום ההוא יצאו מים חיים  ב"רסא ע א"ח זהר

 מירושלים
 ב"ה ח"דע ג"ק ע

המשתמשים בקבלה מעשיית בלי  א"רסב ע א"ח זהר
, כוונת וידיעת יחודי השמות למעלה

 הנה הם מקצצים בנטיעות

 ש"הקדו ד"נב ע

 ב"ה ח"דע ד"לג עק א נקרא שמים"ז ב"רסב ע א"ח זהר
ב סי "רסב ע א"ח זהר

 כח
, הנני ממטיר לכם לחם מן השמים

 א דאקרי שמים"והוא מז
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע

 ב"ה ח"דע ב"פ ע אור הגנוז א"רסד ע א"ח זהר
 'כללים א א"עא ע שהיא נקראת בשם יעקב' רחל נוק ב"רסו ע א"ח זהר
מה שנאמר לחטאת הוא לאעברא  ב"א ע"רע א"ח זהר

 כי הוא כפרה לפנאה מקדשא, המאזו
 ב"ה ח"דע ג"קנז ע

 'כללים א א"עא ע שהיא נקראת בשם יעקב' רחל נוק ב"ב ע ב"ח זהר
א להמלכות מאותו "ס דז"מזהירים הי א"ד ע ב"ח זהר

, האור שמקבלים הם משרשם שלמעלה
 שהוא החכמה אבא

 'ביאורים א א"סב ע
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' עד ההחורבן בית ראשון היה נוגע  א"ד ע ב"ח זהר
 ה"ה ב"ראשונה דהשם הוי

 ש"הקדו ב"כו ע

 ב"ה ח"דע ג"ט ע דעת' תנין הוא בחי דף לד ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"ט ע דעת' תנין הוא בחי דף לה ב"ח זהר
יש מדרגות ' בפרטות הנשמה דכל א ב"דף צד ע ב"ח זהר

 רבות אין חקר
 ש"הקדו א"יג ע

א רק דרך ת הו'כל השגה וידיעה בו י ח"דף קנ ב"ח זהר
 'הנוק

 'ה א"דע ג"ד ע

ולא ' יסתכל מאן אינון דקיימין כו א"ז ע ב"ח זהר
 ' ישתכח זכאי כו

 ש"הקדו ד"כט ע

ונפיק נשמתייהו ומתעכל ההוא תרווד  ב"ז ע ב"ח זהר
 'רקב ואשתאר גופא וכו

 ב"ה ח"דע א"נח ע

אחר ביאת המשיח יתעוררו מלחמות  ב"ז ע ב"ח זהר
 גדולות על ישראל

 ב"ה ח"דע ג"נח ע

ח "ב נ"ח ב"ח זהר
 א"ע

ט "ה תתקצ"נתמעט גם ממשה רבינו ע
 ף זעירא "חלקים ונשאר באל

 'ה א"דע ב"ח ע"נ

 'ביאורים א א"סב ע בי מקדשא, איהי בית' ב ב"ט ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"צג ע דמעות' ב ב"ט ע ב"ח זהר
כאשר נעשה פגם למטה נפגם ממילא  ב"ט ע ב"ח זהר

 כ"למעלה ג
 ב"ה ח"דע ד"א עק

' חורבן בית ראשון היה נוגע עד הה ב"ט ע ב"ח זהר
 ה"ה ב"ראשונה דהשם הוי

 ש"הקדו ב"כו ע

 ב"ה ח"דע ד"קג ע חושן ואפוד שהם לאה ורחל  א"טו ע ב"ח זהר
 ש"הקדו ג"צה ע מהפך דינא לרחמי א"טו ע ב"ח זהר
מלאכים שממונים על שירות  ב"טו ע ב"ח זהר

 ותשבחות
 ב"ה ח"דע ב"כט ע

 ב"ה ח"דע ב"צג ע דמעות' ב ב"טו ע ב"ח זהר
אבא בזמנא דאנהיר ' אמר ר, בעשור ב"טל ע ב"ח זהר

 יובלא לסיהרא
קכז 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

נשמתין חדתין דעתידין למהוי על  א "ע' י ב"ח זהר
 ישראל

 'ה א"דע ד"ב ע

נתקיים בו בחנוך מקרא שנאמר יש  ב"ע' י ב"ח זהר
 'צדיקים וכו

 'ה א"דע ב"עג "נ

נשמתין חדתין דעתידין למהוי על  א"י ע ב"ח זהר
 ב "ישראל בעוה

 'כללים א ב"קה ע

והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם  א"י ע ב"ח זהר
 קדוש יאמר לו 

 'כללים א ב"קה ע

יתלבשו בגופין אחרנין קדישין לאתקרי  א"י ע ב"ח זהר
 קדישין 

 'כללים א ד"קה ע

 'ביאורים א א"כט ע שהוא בינה,  החמהאור א"י ע ב"ח זהר
הנשמות החדשות לא יבואו לעולם רק  א"י ע ב"ח זהר

 עד אלף השביעי
 'ביאורים א ב"נו ע

 ב"ה ח"דע ד"נז ע קיום הטבע עד זמן תחיית המתים א"י ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"צו ע נשמתין חדתין א"י ע ב"ח זהר
ם ממילא כאשר נעשה פגם למטה נפג א"יא ע ב"ח זהר

 כ"למעלה ג
 ב"ה ח"דע ד"קא ע

ההוא נהר מתחברן כחדא ולא  א"יא ע ב"ח זהר
 מתפרשין לעלמין

 ב"ה ח"דע ב"מד ע

 'כללים א ג"לח ע ניסן הוא חסד דנוקבא ב"יא ע ב"ח זהר
ז הנה מאיר "עכ, הגם שנגנז האור עתה ב"יא ע ב"ח זהר

כ לא "דאל, פ בתמצית הארה ממנו"עכ
 להתקיים כללהיה אפשר להעולם 

 ב"ה ח"דע ב"סה ע

קכח  נשמת משה מאור הגנוז ב"יא ע ב"ח זהר
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

משה רבינו היה קיום של וירא את  ב"יא ע ב"ח זהר
 האור כי טוב שהו אמאור הגנוז

 ש"הקדו ד"לב ע

כי משם הוא כל ' מהיסוד דהנוק א"יב ע ב"ח זהר
 הנשמות

 'כללים א ג"קו ע
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שים דכל הנשמות והעולמות השור א"יב ע ב"ח זהר
כ "ע ממש שיצאו ונבראו אח"אשר לבי

 א "י זווגא בז"מהמלכות דאצילות ע

 'כללים א ג"קח ע

 'ביאורים א ד"לב ע מרחוק הוא חכמה א"יב ע ב"ח זהר
, ן דהמלכות"כל הנשמות כולן הם מ א"יב ע ב"ח זהר

ומהמוחין פנימים שבה שהיא כנסת 
 ישראל

 ב"ה ח"דע א"צו ע

קכח  נשמת משה מאור הגנוז א"יב ע ב"ח זהר
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

קטז  כנסת ישראל, אם ישראל, אימא א"יב ע ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קכט  משה לא מחא אלא ימא א"יב ע ב"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ב"מב ע ויפן כה וכה  ב"יב ע ב"ח זהר
נמשך עמו מעת ריקומו בטיפת הזיוג  ב"יג ע ב"ח זהר

ובו הוא יוצא , ן דאביו ואימו"ד ומ"דמ
ובו הוא מתקיים עד סוף כל , לעולם

 ימי חייו

 'כללים א ד"קו ע

אחת היא יונתי תמתי אחת היא  ב"יד ע ב"ח זהר
 לאימה

 ב"ה ח"דע ד"נד ע

 ב"ה ח"דע ב"נה ע סוד הששים מלכות ושמונים פלגשים ב"יד ע ב"ח זהר
 ש"הקדו ד"לח ע ריםג מרומז ששים גבו"בס ב"יד ע ב"ח זהר
 'כללים א ג"מח ע האצילות נקרא בתי גואי א"יח ע ב"ח זהר
אית מארי דדינא קשיא ואית מארי  א"יח ע ב"ח זהר

דדינא דלא קשיא ואית מארי דינא 
 ורחמנותא

 ב"ה ח"דע ב"מג ע

אבל , בתי גואי הוא היכלות דאצילות א"יח ע ב"ח זהר
 ע"בתי בראי הוא היכלות דהעולמות בי

 ש"הקדו ד"כד ע

ן "ע נקראו הזו"בערך העולמות בי א"יח ע ב"ח זהר
 דאצילות בשם בתי גבאי

 ש"הקדו ב"כז ע

 ש"הקדו ב"כז ע כ"בכיה במקום המסתרים דלעילא ג א"יח ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"סד ע עשרה דברים נבראו ביום ראשון ב"יח ע ב"ח זהר
קכח  נשמת משה מאור הגנוז א"יט ע ב"ח זהר

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

יתרו פה  ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע ג"יג ע בימי שלמה קיימא סיהרא באשלמותא

אליו בלבת אש מתוך ' וירא מלאך ה א"כא ע ב"ח זהר
רבי תנחום אומר שעת המנחה , הסנה

 היתה שמדת הדין שולטת בו 

 ב"ה ח"דע ב"קד ע

הסנה איננו אוכל כי הסנה הוא רומז  ב"כא ע ב"ח זהר
 ם שדומין לקוציםעל הרשעי

 ב"ה ח"דע ד"עו ע

 ש"הקדו ג"כב ע עונשי גהנם ב"כא ע ב"ח זהר
ר "ק באיסור השאלה בהג"כוונת הזוה א"כב ע ב"ח זהר

 ר דאצילות ממש"הוא על הג
 'ביאורים א א"כא ע

סתם עולם הוא קאי על בינה או  א"כב ע ב"ח זהר
 מלכות

 'ביאורים א ג"נט ע

בעות עולם מאן אינון עד תאות ג א"כב ע ב"ח זהר
 גבעות עולם אילין אינון תרין אמהן 

 'ביאורים א ג"נט ע

 ב"ה ח"דע ב"לב ע ר מכל העולם כולו הוצבר עפרו"אדה ב"כג ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע מים הוא בדרום אש בצפון א"כד ע ב"ח זהר
 'ביאורים א א"עב ע ונפשא לא קיימא אלא ברוחא ב"כד ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"כז ע ר נברא מעפרא דמקדשא דלתתא"אדה ב"כד ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ד"עה ע אש רוח ומים ועפר א,כד ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ג"עב ע 'א והדבור הוא בנוק"כל אמירה הוא בז ב"כה ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"קיב ע דום יה, נאלמתי דומיה א"כו ע ב"ח זהר
דום יה שהאורות דיה , מיהנאלמתי דו א"כו ע ב"ח זהר

 ן"היו אז דוממין מלהאיר בהזו
 ב"ה ח"דע ד"קכ ע

 'כללים א ד"עז עהתכללות ימינא בשמאלא ושמאלא  ב"כו ע ב"ח זהר
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 בימינא על שני פנים
התכללות שמאלא בימינא וימינא  ב"כו ע ב"ח זהר

 בשמאלא
 'ביאורים א ד"עז ע

ל אותם ויאמינו שיגא' שיקוו אל ה ב"כו ע ב"ח זהר
 פ"עכ

 ב"ה ח"דע ד"קלז ע

 ש"הקדו ב"נא ע בינה היא עולם הבא א"כז ע ב"ח זהר
 'כללים א ג"עא ע להט החרב המתהפכת  ב"כז ע ב"ח זהר
להט החרב המתהפכת מדינא לרחמי  ב"כז ע ב"ח זהר

 ומרחמי לדינא 
 'כללים א א"עב ע

 ש"הקדו ד"כז ע בינה עלמא דאתי ב"כז ע ב"ח זהר
י יעקב מאז ומקדם מיום "משפט לאלה א"לב ע ב"ח זהר

 שנברא אדם הראשון
 'כללים א ג"לז ע

וכד עבדין עובדין דכשרין יהבין תוקפא  ב"לב ע ב"ח זהר
 וחילה לקודשא בריך הוא

 'ביאורים א ד"א ע

שהוא הראש , מ"ה והוא הס"שר של או א"לג ע ב"ח זהר
 שרים' לכל הע

 ב"ה ח"דע ג"קכז ע

איוב לא היה מזרע אברהם יצחק   א"לג ע ב"ח זהר
 ויעקב 

 ב"ה ח"דע ד"ב ע

הכי אתחזי לבר נש למנדע טוב ולמנדע  א"לד ע ב"ח זהר
 רע ולאהדרא גרמיה לטוב

 'ביאורים א ב"פו ע

 ב"ה ח"דע א"מה ע לויתן ובת זוגו תנינם חסר כתיב א"לד ע ב"ח זהר
דהכי אתחזי לבר נש למנדע טוב  א"לד ע ב"ח זהר

 ע ולאהדרא גרמיה לטובולמנדע ר
 ב"ה ח"דע ב"פא ע

אמר רבי שמעון השתא אית לגלאה  א"לד ע ב"ח זהר
 רזין דאינון מתדבקין לעילא ותתא

 ב"ה ח"דע ג"פב ע

ה ודא "ובהאי טוב אסתלק יקריה דקב א"לד ע ב"ח זהר
 איהו פולחנא שלים

 ב"ה ח"דע ב"פג ע

דהכי אתחזי לבר נש למנדע טוב  א"לד ע ב"ח זהר
 מנדע רעול

 ב"ה ח"דע א"פד ע

דהכי אתחזי לבר נש למנדע טוב  א"לד ע ב"ח זהר
ולמנדע רע ולאהדרא גרמיה לטוב ודא 

 איהו רזא דמהימנותא

קמו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים  א"לד ע ב"ח זהר
 הגדול

 ב"ה ח"דע ד"קכ ע

שניה להורות שהם ' התנינם חסר י ב"לד ע ב"ח זהר
 ים לאחדחוזר

 ב"ה ח"דע א"מה ע

כל עלמא לא משתלשלא אלא על  ב"לד ע ב"ח זהר
 סנפירוי

 ב"ה ח"דע ב"מה ע

 'כללים א א"לה ע אור זרוע לצדיק א"לה ע ב"ח זהר
 'כללים א א"פא ע אור זרוע לצדיק א"לה ע ב"ח זהר
 'כללים א ג"קא ע דרך דופן א"לה ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"קח ע אור זרוע לצדיק  א"לה ע ב"ח זהר
ן הם בגדלות ובמוחין "בעת שהזו א"לה ע ב"ח זהר

מהאור ' הנה אז נמשך בהנוק, שלימים
 שבו

קלד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קכד ע מילה וקרבן פסח ב"לה ע ב"ח זהר
', תרין דמי אתחזו לקבל תרין כתרין כו ב"לה ע ב"ח זהר

 יוסי חד כתרא דכלילא בתרין' אמר ר
 ב"ה ח"דע ב"קכז ע

 'כללים א א"נז ע אור זרוע לצדיק א,לה ע ב"ח זהר
בגאולת מצרים נעקר אז היצר הרע  לה עד מא ב"ח זהר

 מישראל לגמרי
 ב"ה ח"דע ג"קכב ע

ודא , הוא אשרי בגלויא דא חסד בצדק א"לו ע ב"ח זהר
 הוא פתחא דמשכנא עלאה קדישא

קכד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"פה ע כתרא נוכראהמלכות הרשעה  ב"לז ע ב"ח זהר
 'כללים א ב"פו ע י"דא רשב' מאן פני האדון ה א"לח ע ב"ח זהר
ז הנה מאיר "עכ, הגם שנגנז האור עתה א"לח ע ב"ח זהר

כ לא "דאל, פ בתמצית הארה ממנו"עכ
 היה אפשר להעולם להתקיים כלל

 ב"ה ח"דע ב"סה ע
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קכב  ליל שימורים  א"לח ע ב"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

של פסח היה תשלום לידת ' בליל א ב"לח ע ב"ח זהר
 ן"המוחין ונזדווגו הזו

 ב"ה ח"דע ב"קכז ע

קמב  כי יהיה נערה בתולה ב"לח ע ב"ח זהר
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א ב"לז ע ניסן הוא סוד המלכות ב"לט ע ב"ח זהר
לא נפקו ישראל ממצרים עד דאתברו  א"מ ע ב"ח זהר

 משולטניהון כלהו שלטונין דלעילא
 ונפקו ישראל מרשותהון

 ב"ה ח"דע ג"קכב ע

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע לחם  מן השמים ממש שהוא לחם פנג א"מ ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע א בא מן"מז א"מ ע ב"ח זהר
קכז  י"דברי רשב ב"מ ע ב"ח זהר

 א"ע
 ב"ה ח"דע

כל השמות הללו לא קאי על המאציל  ב"ב סע"מ ב"ח זהר
 ' עצמו וכו

 'ה א"דע ג"ה ע"נ

 'ה א"דע ד"ז ע"נ 'רק אחר שהאציל את האצילות וכו ב"ב ע"מ ב"ח זהר
 'ה א"דע א"ד ע"נ ' ה דיוקנא בעלמא כו"קדם דברא קב ב "ב ע"מ ב"ח זהר
בתר דעביד האי דיוקנא דמרכבא דאדם  ב "ב ע"מ ב"ח זהר

 ' עלאה וכו
 'ה א"דע ד"ה ע"נ

 'ה א"דע ג"ב ע"ס חשמלים א"ג ע"מ ב"ח זהר
ח "ע הוא שר של עשו' סמ א "ט רע"מ ב"ח זהר

 א"ע
 'ה א"דע

, ימים שמאחר שבת הגדול' נשלמו בהד א"מא ע ב"ח זהר
של ' שהיה אז בעשור לחודש עד ליל א

 פסח

 ב"ה ח"דע ד"קכו ע

כדין שריאת סיהרא לאנהרא מעשרה  א"מא ע ב"ח זהר
 יומין והלאה עד דאשתלים בחמיסר 

קכז 
 א"ע

 ב"חה "דע

של פסח היה תשלום לידת ' בליל א א"מא ע ב"ח זהר
 ן"המוחין ונזדווגו הזו

 ב"ה ח"דע ב"קכז ע

 'ה א"דע ג"ב ע"ס ההיכלות דהיצירה א"מא ע ב"ח זהר
מיכאל מלאך החסד הוא היה הנוגע  ב"מא ע ב"ח זהר

 בכף ירך יעקב
 'כללים א א"ע ע

 'ביאורים א א"ד ע האי תמונה לית ליה באתריה' אפי א"מב ע ב"ח זהר
אין ערך וחקר לרוממות המאציל על  ב"מב ע ב"ח זהר

האצילות אלא שמתייחד עם האצילות 
 ביחוד עצום עד שנעשה חד עמו

 'כללים א ג"לג ע

 'כללים א ב"לד ע החכמה שהוא יוצא מזוהר אור הכתר ב"מב ע ב"ח זהר
הכתר הוא המקור וביה לית סוף  ב"מב ע ב"ח זהר

 וריה לנביעו דנה
 'כללים א א"מט ע

דאי לא אתפשט נהוריה על כל בריין  ב"מב ע ב"ח זהר
 איך ישתמודין ליה 

 'ביאורים א א"א ע

בתר דעביד האי דיוקנא דמרכבה דאדם  ב"מב ע ב"ח זהר
 ' עלאה נחית תמן ואתקרי כו

 'ביאורים א ד"ב ע

' ס אל בחי"המשל איך המשיל הי ב"מב ע ב"ח זהר
 התהוםהמקור הנובע מן 

 'ביאורים א ד"ג ע

 'ביאורים א ד"ד ע משל המים שנכנס בתוך הכלים ב"מב ע ב"ח זהר
 'ביאורים א א"ו ע כל שמותיו מתגלים רק באצילות ב"מב ע ב"ח זהר
אסור לחקור בעצמות אמיתתו  ב"מב ע ב"ח זהר

 הנעלמה
 'ביאורים א ג"כ ע

 'ביאורים א א"כג ע ס"כתר המיוחד בא ב"מב ע ב"ח זהר
 'ביאורים א א"כו ע ס אתקרי"כתר א ב"מב ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ג"מז ע לית סוף לנביעו דנהוריה  ב"מב ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ב"פז ע ס שורה בכתר"א ב"מב ע ב"ח זהר
התחלת השם הוא רק מהתחלת הגילוי  ב"מב ע ב"ח זהר

 כלי ' דבחי
 ב"ה ח"דע ב"ג ע

 לכלי נהיה להם צורת מים הנכנסים ב"מב ע ב"ח זהר
 הכלי

 ש"הקדו ד"יג ע
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בתר דעבד האי דיוקנא דמרכבה דאדם  ב"מב ע ב"ח זהר
 עלאה

 ש"הקדו ג"ה ע

י התלבשו באצילות נתגלה הוא "ע ב"מב ע ב"ח זהר
 ה"ה ב"עצמו בהשם הוי

 ש"הקדו ב"ו ע

ה "י היא קישרוה בשם אהי"דאדנ' א ב"מב ע ב"ח זהר
 שבכתר 

 ש"הקדו ד"מו ע

 ש"הקדו ג"לט ע ה דיוקנא בעלמא"קדם דברא קב ב"מב ע ב"ח זהר
ש מצד עצמו הוא נעלה "הוא ית ב"מב ע ב"ח זהר

 'ומרומם וכו
 'ה א"דע ג"ב ע"נ

ה "הפסוק שמע ישראל שיש בו כ א"מג ע ב"ח זהר
ה "ה אתוון בהכ"ותלוים אלו הכ, אתוון

 ג"שהם בהתבונה דשם ס', הנז

 'ביאורים א א"מב ע

מלאכים אראלים שרפים חיות אופנים  א" עמג ב"ח זהר
חשמלים אלים אלהים בני אלהים 

 אישים

 ב"ה ח"דע ב"כט ע

 ב"ה ח"דע ב"מב ע עשרה כתות מלאכים א"מג ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"מב ע עשרה כתות מלאכים א"מג ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"מט ע יש כת מלאכים שנקרא אלהים א"מג ע ב"ח זהר
והם השית דרגין , דהבריאה עצמה' ספי א"מג ע ב"ח זהר

 רגלין' וד
קטז 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע ג"ח ע"ע כת מלאכים שנקראו אלהים א"מג ע ב"ח זהר
 'כללים א ד"קו ע נ"הלבושים שהם הצלמים דהנר ב"מג ע ב"ח זהר
ישראל כד נפקו ממצרים כדין טעימו  א"מה ע ב"ח זהר

 טעמא דמותא
 ב"ה ח"דע ג"קכו ע

אלא בגין ההוא ערב רב דאתדבקו בהו  ב"מה ע ב"ח זהר
קרי לון את העם , ואתערבו בהדייהו

 סתם

 ב"ה ח"דע ג"קכו ע

בשעתא דבעי לאתנהרא צפרא אתחשך  א"מו ע ב"ח זהר
 ואתקדר נהורא וקדרותא אשתכח

קכו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ההוא יובלא סליק לון ממצרים בגין כך  א"מו ע ב"ח זהר
 בני ישראל מארץ וחמשים עלו) כתיב(

 מצרים

 ב"ה ח"דע ג"קכו ע

חמינא דזמנין אתקרי האי מטה מטה  א"מח ע ב"ח זהר
 האלהים ולזמנין אתקרי מטה דמשה

קכח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

מסטרא ', מטה סתם הוא מטה ה א"מח ע ב"ח זהר
אבל מטה משה הוא , א עץ החיים"דעד

 נחש עלי צור, דינא בדינא

קלג 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

סטרא דגבורה מתערי מיא בעלמא  א"מח ע ב"ח זהר
 ונפקי מיא

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע

קלד  מים הוא מסטרא דגבורה א"מח ע ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ואינם , ילחם לכם ואתם תחרישון' כי ה א"מח ע ב"ח זהר
א לקבל "משמשים האזניים בא

 התפילה מלמטה

 ב"ה ח"דע ד"קלז ע

 'ביאורים א א"סו ע פקו מחכמהך ניצוצין הם נ"הש ב"מח ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"קנה ע רגליה יורדות מות ב"מח ע ב"ח זהר
י כל הארץ המנהגת את כל "אלה א"נא ע ב"ח זהר

 העולמות כולם 
 'כללים א ב"לא ע

' שכל העולמות הנפרדים יצאו מהנוק א"נא ע ב"ח זהר
 ומתנהגים על ידה 

 'כללים א ג"נו ע

כא בידהא כל זיינין דיליה כל אפקיד מל א"נא ע ב"ח זהר
 אינון מארי מגיחי קרבא 

 'כללים א ג"עא ע

ע הוא לעולם רק "הנהגת העולמות בי א"נא ע ב"ח זהר
 א"י המלכות וכפי קבלתה מז"ע

 ב"ה ח"דע ד"נד ע

נקראו הניצוצין בשם מלאכים משום  א"נא ע ב"ח זהר
 שעל ידם הוא כל הפעולות כולם

 ב"ה ח"דע ד"סד ע

י "קבלת הבריאה הוא מהבינה ע א"נא ע ב"ח זהר
 'כלילותה וגילויה בהנוק

 ב"ה ח"דע א"קכ ע
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קנה  'הנהגת התחתונים שהוא על ידי הנוק א"נא ע ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

אדון כל ,  כל הארץאלהיאלהיאלהיאלהי, המלכות א"נא ע ב"ח זהר
 הארץ

קטו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ה כל י ונכלל ב"ה באדנ"י היחוד דהוי"ע א"נא ע ב"ח זהר
 זוהר דלעילא

 ש"הקדו ד"מד ע

קדוש , קדוש באמצעיתא, קדוש לעילא א"נב ע ב"ח זהר
 לתתא

 'ביאורים א ג"פד ע

באותו החסד עלאה נעשה ההולדה  א"נב ע ב"ח זהר
 שהוא היציאה מהרחם

 ב"ה ח"דע ד"קי ע

, ב דויסע ויבא ויט שנתגלה אז"שם ע א"נב ע ב"ח זהר
נקרע והוא נמשך מעתיקא קדישא ובו 

 הים

קכד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

א ואנהיר "אתגלי עתיקא קדישא על ז א"נב ע ב"ח זהר
 ליה ועטר ליה בכתרין קדישין עלאין

קכה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

אנהיר , עתיקא קדישא אנהיר למלכא א"נב ע ב"ח זהר
ליה ועטר ליה ואחסין ליה בכתרין 

 קדישין עלאין

 ב"ה ח"דע ג"קכו ע

ה עביד "א אית בארעא וקבחד איילת ב"נב ע ב"ח זהר
 סגיא בגינה

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קכד  קריעת ים סוף בעתיקא תלייא ב"נב ע ב"ח זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ה זמין לקבלה "סוד קריעת ים סוף קב ב"נב ע ב"ח זהר
 'חד נחש ונשיך כו

קכד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קכו  נשיכין ב"נב ע ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קכ ע 'ה לא תשאל כובהאי מל ב"נב ע ב"ח זהר
וכד בעיא לאולדא היא סתימא מכל  ב"נב ע ב"ח זהר

 סטרין
קכא 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קלד  'ביה שעתא אתגלי עתיקא קדישא כו ב"נב ע ב"ח זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

בעתיקא , מה תצעק אלי אלי דייקא ב"נב ע ב"ח זהר
 תלייא

 'ה א"דע ג"מ ע

 ב"ה ח"דע ב"פו ע ה"ינו ענשמת משה רב ב"נג ע ב"ח זהר
קכח  נשמת משה מאור הגנוז ב"נג ע ב"ח זהר

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

ובההיא שעתא דנפק לנחתא לארעא  א"נד ע ב"ח זהר
בזרעא דלוי אתתקנו ארבע מאה 

 ועשרין וחמש בוצינין למלכא

 'ביאורים א ד"לה ע

קכח  נשמת משה מאור הגנוז א"נד ע ב"ח זהר
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

אבא פתח ואמר אסתכלנא בכל ' ר א"ד ענ ב"ח זהר
ה וכולם פתחו "תושבחן דשבחו לקב

 באז

קלד 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קלז  אנקיב בחשוכי ונהיר לכל עיבר א"נד ע ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

, י כל הגילוים הללו"ן ע"נזדווגו הזו ב"נד ע ב"ח זהר
וילדה אותם , בהם' ונתעברה הנוק

ז מאז "הנה נשארו עי, של פסח' בליל ז
 בישראל לירושת עולם 

 ב"ה ח"דע ב"קכז ע

לשבחא בה ביומוי ', לאמר לדרי דרין כו ב"נד ע ב"ח זהר
דמלכא משיחא בחדוותא דכנסת 

 ה דכתיב לאמר"ישראל בקב

 ב"ה ח"דע ג"קכו ע

השורשים דכל הנשמות והעולמות  א"נה ע ב"ח זהר
כ "ע ממש שיצאו ונבראו אח"אשר לבי

 א " זווגא בזי"מהמלכות דאצילות ע

 'כללים א ג"קח ע

 'ה א"דע ד"פ ע כי הוא נקרא מקדשא  א "נה ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"צב ע סנדלפון א"נח ע ב"ח זהר
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בלוחות שניות חזר וניתן לו חלק אחד  א"נח ע ב"ח זהר
 מני אלף מהאור שהיה לו בתחילה

קכט 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

הוא , המלאך הקושר כתרים לקונו א"נח ע ב"ח זהר
 סנדלפון

 ב"ה ח"דע א"קיג ע

כאשר זוכה הנשמה בתורה ומעשים  א"נט ע ב"ח זהר
ז להתעדן "הרי יוצא מעוה, טובים

 ולהתענג בעדן גן אלהים

 ב"ה ח"דע ג"סט ע

 ב"ה ח"דע א"קנו ע כי הן אחידן ומתקשרן בה א"ס ע ב"ח זהר
בההיא שעתא דהוו קיימין ישראל על  א"ס ע ב"ח זהר

ה "אתגלי קב, י שירתאימא והוו אמר
 עלייהו

 ב"ה ח"דע ב"קכו ע

ה בניך "בההיא שעתא אמר משה לקב א"ס ע ב"ח זהר
מסגיאות תיאובתא לאסתכלא בך לא 

 בעאן לנטלא מן ימא

 ב"ה ח"דע ב"קכז ע

עד דהוו אזלי במדברא אתגלי עלייהו  א"ס ע ב"ח זהר
 רשותא אחרא דשאר עמין

 ב"ה ח"דע ג"קכז ע

ה זיוא יקרא "ד נפקו למדברא נטל קבכ א"ס ע ב"ח זהר
 דיליה מתמן

קלה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

שמעון עד דהוו אזלי במדברא ' אמר ר א"ס ע ב"ח זהר
אתגלי עלייהו רשותא אחרא דשאר 

 ההוא דשליט במדברא, עמין

קלט 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קמו  ם"המדבר שהוא מקומו של ס א"ס ע ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ות הוא מקום מוכשר להשראת המדברי א"ס ע ב"ח זהר
 החיצונים

קמט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קנו ע 'אחידן ומתקשרין בנוק' הקלי א"ס ע ב"ח זהר
קנה  בזמנא דאסגיאו חייבין בעלמא  ב"ס ע ב"ח זהר

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קכז ע העץ אשר על ידו נמתקו המים ב"ס ע ב"ח זהר
אית נהירו דקיק חד בסטרא אחרא  א"ט ע"ס ב"ח זהר

 א ונגה לו סביב"דנהיר סחרניה כד
 'ה א"דע ד"ד ע"נ

האור שיהא טמיר וגנוז עד זמן תחיית  ב"ט ע"ס ב"ח זהר
 המתים

 'ה א"דע א"ד ע

כאשר שמתגברים הדינין הרבה  א"סא ע ב"ח זהר
ומשתרבבים לעלות ולינק גם מיסוד 

 ו"א ח"ז

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כי תירש גברתה דגרים לצדיק ושפחה  א"סא ע ב"ח זהר
 דאתדבק בשפחה

קמז 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

המן היה מהאי טלא דעתיקא קדישא  ב"סא ע ב"ח זהר
 דנטיף לזעיר אפין

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע

 'כללים א ב"לט ע שורש הדינין הוא בבינה אימא עלאה  א"סד ע ב"ח זהר
 'כללים א ג"פא ע מסטרהא דינין מתערין א"סד ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"צ ע צור הוא גבורה א"סד ע ב"ח רזה

 ב"ה ח"דע ג"קג ע יין המשמח הויה בניקוד אלהים א"סד ע ב"ח זהר
קכד  'בכל אתר צור גבורה כו א"סד ע ב"ח זהר

 א"ע
 ב"ה ח"דע

אית צור ואית צור מסטרא דצור עלאה  א"סד ע ב"ח זהר
 נפק צור אחרא 

קכח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קכט  י עומד לפניך שם על הצור בחורבהננ א"סד ע ב"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"קו ע מאן דפריש לון אסגי שלמא בעלמא  ב"סד ע ב"ח זהר
ראתה שפחה על הים מה שלא ראה  ב"סד ע ב"ח זהר

 יחזקאל
קכד 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע מים הוא בחסד ב"סד ע ב"ח זהר
, כל מקום הא ידיעאאבא מים ב' אמר ר ב"סד ע ב"ח זהר

ה בהאי צור אתער לארקא מיא "וקב
 דהא לא אתחזי

קלד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דעקכח  ה בהאי צור אתער לארקא מיא"קב ב"סד ע ב"ח זהר
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 א"ע
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע 'והא חמו כו' ר אבא כו"א ב"סד ע ב"ח זהר
בקרבנו ' ר אבא מאי דכתיב היש ה"א ב"סד ע ב"ח זהר

 טפשין הוו ישראל דלא וכי, אם אין
 ידעי מלה דא

קלד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

אי האי נשאל בגוונא חד ואי האי  ב"סד ע ב"ח זהר
 נשאל בגוונא אחרא

 ב"ה ח"דע ד"קלז ע

אמרו , דעבידו פרודא ועבידו בנסיונא ב"סד ע ב"ח זהר
אי האי נשאל בגוונא חד ואי האי 

 נשאל בגוונא אחרא

 ב"ה ח"דע ד"קלז ע

אי האי נשאל בגוונא ' דעבידו פרודא כו ב"עסד  ב"ח זהר
 חד ואי האי נשאל בגוונא אחרא

קלח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

נסיונותם של כלל ישראל במדבר את  ב"סד ע ב"ח זהר
 'ה

קלח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"יג ע חיה הוא חכמה  ב"סד ע ב"ח זהר
כי , הנה הוא מסוד הדעת דקליפה, כלב א"סה ע ב"ח זהר

ג "שהם חו, שור וחמורהוא נפיק מ
 דקליפה

 ב"ה ח"דע ד"קג ע

 'כללים א א"סא ע סוד הרמת ידים בתפלה  א"סז ע ב"ח זהר
לנטלא מאינון ברכאן דלעילא ולארקא  א"סז ע ב"ח זהר

 לתתא
קלב 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

י כל הארץ המנהגת את כל "אלה ב"סח ע ב"ח זהר
 העולמות כולם 

 'כללים א ב"לא ע

 ב"ה ח"דע ב"צז ע אלהים חיים, בינה נקרא חיים ב"סח ע ב"ח זהר
י "קבלת הבריאה הוא מהבינה ע ב"סח ע ב"ח זהר

 'כלילותה וגילויה בהנוק
 ב"ה ח"דע א"קכ ע

קנה  'הנהגת התחתונים שהוא על ידי הנוק ב"סח ע ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"כב ע בינה נקרא אלהים חיים ב"סח ע ב"ח זהר
לית סטרא אחרא דלית ביה נהירו  א"סעסט  ב"ח זהר

 דקיק זעיר מסטרא דקדושה
 ב"ה ח"דע ג"מט ע

בזמן קיומם ] א"של הסט[כל קיומם  א"סט ע ב"ח זהר
י תמצית הארת "הנה הוא רק ע

 הקדושה שמאיר עליהם 

 ש"הקדו ב"כח ע

בסטרא אחרא אית נהירו דקיק חד  א"סט ע ב"ח זהר
 דנהיר סחרניה 

 'ביאורים א ב"כו ע

דהא לית סטרא אחרא דלית ביה נהירו  א"סט ע ב"ח זהר
 דקיק זעיר מסטרא דקדושה

 ב"ה ח"דע ד"מ ע

דבכל סטרא אחרא אית נהירו דקיק חד  א"סט ע ב"ח זהר
 דנהיר סחרניה

 ב"ה ח"דע ד"מא ע

ונגה לו סביב ודא אסתכלותא זעיר  א"סט ע ב"ח זהר
 הוה מסתכל מרחיק ) ועל דא(

 ב"ה ח"דע ג"מט ע

בסטרא אחרא אית נהירו דקיק חד  א"סט ע ב"ח זהר
 דנהיר סחרניה

 ב"ה ח"דע ג"פג ע

 ב"ה ח"דע ד"צב ע ונוגה לו סביב א"סט ע ב"ח זהר
דהא לית סטרא אחרא דלית ביה נהירו  א"סט ע ב"ח זהר

 דקיק מסטרא דקדושה
קמח 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"ט ע ההוא נהירו דקיק דאית גו מסאבותא א"סט ע ב"ח זהר
לית סטרא אחרא דלית ביה נהירו  א"סט ע ב"ח זהר

 דקיק זעיר מסטר דקדושה
 ב"ה ח"דע ג"יא ע

 ב"ה ח"דע א"יט ע אית נהירו דקיק גו מסאבותא א"סט ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"יט ע אית נהירו דקיק גו מסאבותא א"סט ע ב"ח זהר
שנתגלה אליו השכינה הקדושה בלבת  ב"סט ע ב"ח זהר

 אש מתוך הסנה
 ב"ה ח"דע ג"פח ע

הסנה הוא מרמז על הקליפה שהיה אז  ב"סט ע ב"ח זהר
 ל"דבוק בקדושה רח

 ב"ה ח"דע ד"קכ ע

י שנטמאו ישראל "בגלות מצרים ע ב"סט ע ב"ח זהר
נשתנה המטה , בטומאת ערות מצרים

קכח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע
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 כ"ג
קכט  גלו למצרים שכינה עמהם ב"סט ע ב"ח זהר

 א"ע
 ב" חה"דע

ואז יתבטל , בזמן תחיית המתים ב"סט ע ב"ח זהר
 הזוהמא מכל וכל 

 ש"הקדו ב"כח ע

א "פ בביטול הקליפה יזדכך כל הגופות ב "סט ע ב"ח זהר
 ב"ע

 'ה א"דע

סתרי תורה  ב"ח זהר
 א "קמו ע

 'ה א"דע ד"ג ע"מ 'רזא דרזין לידעי חכמתא וכו

יוב י א(כד אתברי אדם מה כתיב ביה  א"עו ע ב"ח זהר
 עור ובשר תלבישני ) יא

 'ביאורים א ג"ס ע

מאירים ומתנוצצים בכל החשמלים  א"עח סע ב"ח זהר
 כולם

ב "ס
 א"ע

 'ה א"דע

דן בלא עדים והתראה אף ' מה כסא ה א"עח ע ב"ח זהר
 כסא שלמה דן בלא עדים והתראה 

 ב"ה ח"דע א"פה ע

, זעירא' משום שזכה שלמה לההוא י א"עח ע ב"ח זהר
היה דן ברוח הקודש בלא עדים לכך 

 והתראה

 ב"ה ח"דע א"פה ע

שהוא , יסוד הרוח הוא רוחא דחכמתא א"עח ע ב"ח זהר
 שבו ניתנה התורה, אוריאל

 ב"ה ח"דע ג"פט ע

שהוא , יסוד הרוח הוא רוחא דחכמתא ב"עח ע ב"ח זהר
 שבו ניתנה התורה, אוריאל

 ב"ה ח"דע ג"פט ע

 'ה א"דע ד"ז ע"נ ה "אמת דא קב ב"ט ע"פ ב"ח זהר
על זה , הדברות אנכי ולא יהיה לך' ב ב"פא ע ב"ח זהר

נאמר אחת דיבר אלהים שתיים זו 
 שמעתי

 ב"ה ח"דע ב"עט ע

 ב"ה ח"דע ג"קכב ע מעלת ישראל בגאולת מצרים ב"פג ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"קכב ע מעלת כלל ישראל ביציאת מצרים ב"פג ע ב"ח זהר
ש וידבר "וכמ, גבורה שמענוםמפי ה א"פד ע ב"ח זהר

 אלהים דייקא, אלהים
 ב"ה ח"דע ג"עה ע

לוחות הראשונות הם מההוא טלא  ב"פד ע ב"ח זהר
 עלאה דנגיד מעתיקא קדישא

 ב"ה ח"דע ד"צג ע

 'כללים א ג"נג ע א"רגלין דז, והארץ הדום רגלי ב"פה ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"קכב ע מעלת כלל ישראל ביציאת מצרים ב"פה ע ב"ח זהר
, כל גלוייו הם עצמן כל השמות כולם א"פו ע ב"ח זהר

 והוא ושמותיו כולם חד
 'כללים א ג"לא ע

 'כללים א א"סו ע הוא שמי הוא ושמיה חד הוא' אני ה א"פו ע ב"ח זהר
אינון שמיה והוא אינון הוא ושמיה חד  א"פו ע ב"ח זהר

 הוא
 'ביאורים א ד"כט ע

 מאשא וכלהו לחיך לון ההיא ממה הוו א"פו ע ב"ח זהר
 בהמה בלחיכא חדא

 ב"ה ח"דע ג"נה ע

דבהו אתחזי מלכא קדישא ואינון  א"פו ע ב"ח זהר
 שמיה 

 ש"הקדו א"ו ע

 ש"הקדו ב"יד ע הוא ושמיה חד הוא א"פו ע ב"ח זהר
על פני לאפקא אפי מלכא דבהו אתחזי  א"פו ע ב"ח זהר

 מלכא קדישא ואינון שמיה
 ש"הקדו ד"טו ע

דאצילות דבהו אתחזי מלכא ' עשר ספי א"פו ע ב"ח זהר
 קדישא

 ש"הקדו ג"לט ע

אינון שמיה והוא אינון הוא ושמיה חד  א "פו ע ב"ח זהר
 הוא

 'ה א"דע ד"ה ע"נ

ה "זכאין אינון ישראל קמיה דקוב א"פז ע ב"ח זהר
 דאחדין באנפין עלאין 

 'כללים א א"סו ע

 'ביאורים א ב"עב ע 'נה אתכלילת כואורייתא מחכמה ובי א"פח ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"צ ע מהדעת עלאה הוא נשמת משה  א"פט ע ב"ח זהר
 ש"הקדו ד"לב ע משה מאור הגנוז א"פט ע ב"ח זהר
פקודי רמו  ב"ח זהר

 ב"ע
 'ה א"דע ג"ב ע"ס רוחא דאורפניאל

 'ה א"דע ד"עד "נאורייתא כלא שמא חד הוי שמא  ב"ע' צ ב"ח זהר
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 'ה ממש וכו"קדישא דקב
שמא , אורייתא כלא שמא חד הוי ב"ע' צ ב"ח זהר

 'ה ממש כו"קדישא דקוב
 'ה א"דע ב"ו ע"נ

 'כללים א ב"לד ע החכמה שהוא נקרא עדן א"צ ע ב"ח זהר
 'כללים א א"סו ע הוא שמי הוא ושמיה חד הוא' אני ה ב"צ ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ג"א ע הוא ושמו חד הוא ב"צ ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"טו ע ה כולו חד"אורייתא וקוב ב"צ ע ב"ח זהר
 ש"הקדו א"ו ע ה"כל התורה כולה שמותיו של הקב ב"צ ע ב"ח זהר
 ש"הקדו א"ו ע ה הוו "אוריתא שמא דקב ב"צ ע ב"ח זהר
 ש"הקדו ד"טז ע ואורייתא כולא שמא חד הוי ב"צ ע ב"ח זהר
כי , באנכיע הם תלוים וכלולים "כל המ א"צא ע ב"ח זהר

ע "הם פרטי הדברים במה לקיים המ
 דאנכי

 ב"ה ח"דע ד"עח ע

 ש"הקדו ד"מז ע אנכי כללא דעילא ותתא  א"צא ע ב"ח זהר
קלז  שבועה ב"צא ע ב"ח זהר

 א"ע
 ב"ה ח"דע

וכל חד כד איהו ' תלת דרגין אינון כו א"צב ע ב"ח זהר
 שלטא נטיל לחברוי

קכז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ד"כ ע  שאל נא לימים ראשונים כי א"צג ע ב"ח זהר
ר "ק באיסור השאלה בהג"כוונת הזוה א"צג ע ב"ח זהר

 ר דאצילות ממש"הוא על הג
 'ביאורים א א"כא ע

העשר אמירן שהם העשרה מאמרות  ב"צג ע ב"ח זהר
וכן הם העשר , שבהן נברא העולם

 דברות שבהם ניתנה התורה

 'ביאורים א ב"עב ע

אלין שליחי עלאין דאתחזון לבני נשא  א"עצד  ב"ח זהר
 בחיזו דבר נש

 ב"ה ח"דע א"כט ע

כל גופין הוו מצחצחין כצחצחא  א"צד ע ב"ח זהר
ונשמתין לגו ' דמלאכין עלאין כו

 כזוהרא דרקיעא

 ב"ה ח"דע ג"נו ע

ההוא יומא דקיימו ישראל על טורא  א"צד ע ב"ח זהר
 דסיני אעבר זוהמא מנייהו

 ב"ה ח"דע ד"נז ע

 ב"ה ח"דע ב"נח ע נתחלף גופן מכתנות עור לכתנות אור א"צד ע ב"ח זהר
זיו יקרא דמריהון מה דלא הוה כההוא  א"צד ע ב"ח זהר

יומא מיומא דאתברי עלמא דקודשא 
בריך הוא אתגלי ביקריה על טורא 

 דסיני 

 ב"ה ח"דע ב"סה ע

שנשמתן היה , ישראל בעת מתן תורה א"צד ע ב"ח זהר
וגופן היה כצחצחא , קיעאכזוהרא דר

 דמלאכין עלאין

קטז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

, במתן תורה נעשה כל גופם מצוחצחין א"צד ע ב"ח זהר
 כצחצחא דמלאכין עלאין

קיב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קכח  נשמתא דאורייתא  א"צד ע ב"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ִאלו שזכינו להלוחות הראשונות היינו  א"צד ע ב"ח זהר
 עולםמגיעים לתיקון ה

קלא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

במתן תורה פסקה זוהמתן והיו כולם  א"צד ע ב"ח זהר
 כ בסוד עץ החיים"אז ג

קלא 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

היה עומד אז שיתוקן העולם לגמרי  א"צד ע ב"ח זהר
 כמו קודם החטא

 ש"הקדו ד"מז ע

כ בהאור "הנה היה ג, נתינת התורה א"צד ע ב"ח זהר
 הגנוז

 ש"הקדו א"לב ע

א "פ 'וכו' כתנות אור בא א "צד ע ב"ח זהר
 ב"ע

 'ה א"דע

בר נש כד אתייליד יהבין ליה נפשא  ב"צד ע ב"ח זהר
זכה ' זכה יתיר כו' מסיטרא דבעירא כו

 יתיר 

 'כללים א א"לא ע

כורסייא דאיהי אמה כגופא לגבי  ב"צד ע ב"ח זהר
 שכינתא דאצילות

 'ביאורים א א"ל ע
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תר בשלימו מאשר ללא מילוי הוא יו ב"צד ע ב"ח זהר
 מילוי

 ב"ה ח"דע ב"ד ע

 ב"ה ח"דע א"צג ע ויפח באפיו  ב"צד ע ב"ח זהר
זכה ' בר נש כד אתייליד יהבין ליה כו ב"צד ע ב"ח זהר

 'יתיר כו
 ב"ה ח"דע ב"קיג ע

הרי , מאחר שזכו להנשמה מהאצילות ב"צד ע ב"ח זהר
מכל שכן הוא שיש להם רוח ונפש 

 כ"דאצילות ג

 ב"ה ח"דע ג"קיג ע

' בר נש כד אתיליד יהבין ליה נפשא כו ב"צד ע ב"ח זהר
זכה יתיר יהבין ליה רוחא מסטרא 

 דחיות הקודש

קמה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ג"כד ע אני אמרתי אלהים אתם  ב"צד ע ב"ח זהר
ובשעתא דזווגא דסיהרא אשתכח  א"צה ע ב"ח זהר

 'בשלימו עם שמשא וכו
 ב"ה ח"דע ג"קכב ע

כל שמהן וכל כנויין דשמהן דאית ליה  א"צו ע ב"ח זהר
 ה כלהו מתפשטן לאורחייהו"לקב

 ב"ה ח"דע ב"מח ע

אתפשט השם אלהים ואתפלג לכמה  א"צו ע ב"ח זהר
 ארחין ושבילין

 ב"ה ח"דע ג"מט ע

השם אלהים הוא מתפשט ומתפלג  א"צו ע ב"ח זהר
 לכמה ארחין ושבילין

קכד 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"יז ע אלקים שם משותף א"צו ע ב"ח זהר
 'ה א"דע ג"ח ע"ע ה אלהיכם"ואתם הדבקים ביהו א"צו ע ב"ח זהר
 'כללים א א"יב ע כד סליק ברעותא למברי עלמא ב"צו ע ב"ח זהר
 'כללים א ד"סז ע סוד הנשמה ב"צו ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ג"לד ע שהוא לבוש להנשמה, ה"סוד אלו ב"צו ע ב"ח זהר
כי נשמה ורוח הם , נשמת אדם' נר ה ב"צט ע ב"ח זהר

 'דכר ונוק
 ב"ה ח"דע א"לב ע

 'ה א"דע ד"ב ע הקליפה קדמה לפירי ב"ח רע"ק ב"ח זהר
אם עשן המערכה היה הולך במישור או  א   "ל ע"ק ב"ח זהר

 לא 
 'ה א"דע ב"פ ע

 'ה א"דע ב"ד ע"נ עיקר שכינתו הוא למטה ב "מ ע"ק ב"ח זהר
אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות  א"נ ע"ק ב"ח זהר

 שבגוף
 'ה א"דע ג"ז ע

 'ה א"דע ד"א ע 'ככינוי כלפיו ית" לפני" ב"ע ע"ק ב"ח זהר
אלין שליחי עלאין דאתחזון לבני נשא  א"קא ע ב"ח זהר

 בחיזו דבר נש
 ב"ה ח"דע א"כט ע

 ב"ה ח"דע א"כ ע עזא ועזאל ב"קא ע ב"ח זהר
 'כללים א ד"טו ע ון הוא בית שניבית אחר א"קג ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"ס ע סוד אל אחר אסתרס ולא עביד פירין א"קג ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"עח ע אל אחר אסתרס ולא עביד פירין א"קג ע ב"ח זהר
ולא אפיש ולא ' אל אחר אסתרס כו א"קג ע ב"ח זהר

 עביד פירין
 ב"ה ח"דע ג"קג ע

 ולית ליה תיאובתא ואל אחר אסתרס א"קג ע ב"ח זהר
 ולא אפיש ולא עביד פירין, לעלמין

 ב"ה ח"דע ב"ט ע

 ב"ה ח"דע ד"קג ע אל אחר אסתרס ולא עביד פירין א"קג ע ב"ח זהר
על דא אמר קרא יהודה אתה להאי  א"קד ע ב"ח זהר

 אתה יודוך אחיך
 ב"ה ח"דע ג"ק ע

, ת"יהודה הוא מלכות שבאחורי הת א"קד ע ב"ח זהר
ת "חובר עם לוי באחורי התוהוא היה מ

 דידה

 ש"הקדו א"מה ע

ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון  ב"קד ע ב"ח זהר
 ה"ת נ"הם בחג

 ש"הקדו א"מה ע

נמשכו בלה וזלפה מהפנים שהוא  ב"קד ע ב"ח זהר
 פרקין תתאין דתרין רגלין'מהד

 ש"הקדו א"מה ע

 'כללים א ב"קז ע י לעילא "השתא בגלותא אסתלק מ א"קה ע ב"ח זהר
 'ביאורים א א"סב ע ת נקרא מספר "ת א"קה ע ב"ח זהר
ה לרחם עליה "מצווחת ועורגת להקב ב"קה ע ב"ח זהר

והם כל ההיכלות , ועל כל צבאיה
קכא 

 א"ע
 ב"ה ח"דע
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שבבריאה שהם בתולות אחריה 
 רעותיה

קנה   כל הארץ יקראאלהיאלהיאלהיאלהי א"קו ע ב"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ג"נ ע י אדון כל הארץ"אדנ א"קו ע ב"ח זהר
עיניו משוטטות בכל הארץ ' כתיב כי יי א"קז ע ב"ח זהר

המה ' אלין נוקבין וכתיב עיני יי
 משוטטים אלין דכורין 

 ב"ה ח"דע ב"סג ע

בני נשא כד בנו בי מקדשא לתתא  א"קח ע ב"ח זהר
בקדמיתא עבדו שורי קרתא ולבסוף 

 עבדו בי מקדשא

 'כללים א ד"לא ע

אור התיקון הנה הוא נמשך מלמעלה  א"קח ע ב"ח רזה
 למטה ומפנימי לחיצוני

 'ביאורים א ד"כא ע

, עתה נעשה לעולם החיצונית קודם ב"קח ע ב"ח זהר
 אבל לעתיד יעשה הפנימיות קודם 

 'כללים א א"לו ע

, עד השתא מותא הות מסטרא אחרא ב"קח ע ב"ח זהר
 מכאן ולהלאה אני אמית ואחיה

 ב"ה ח"דע ד"נז ע

 ב"ה ח"דע ב"צז ע ה לאקדמא מוחא"וזמין קב ב"קח ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"צח ע ה לאקדמא מוחא"וזמין קב ב"קח ע ב"ח זהר
כל עלמא לא קאים אלא על גפא חדא  ב"קח ע ב"ח זהר

 דלויתן
 ב"ה ח"דע ב"מה ע

כל עלמא לא קאים אלא על גפא חדא  ב"קח ע ב"ח זהר
 דלויתן

 ב"ה ח"דע ג"מה ע

 ב"ה ח"דע ב"נח ע התחייה יהיה מיד אחר המיתה ב"קח ע ב"ח זהר
עץ ' כ רק בבחי"נשאר המטה גם אח א"קטו ע ב"ח זהר

 הדעת
קכט 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

אלולא חטא מי מריבה היה נכנס משה  א"קטו ע ב"ח זהר
לארץ ישראל והיה חוזר העולם 
לתיקונו מאז ולהלאה כמו בתיקון 

 העתיד

 ב"ה ח"דע א"קל ע

קלב  ובהאי חב בסלע  א"קטו ע ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קכח  מטה דעץ החיים ומטה דעץ הדעת א"קטו ע ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

וההוא רע שותפא דעבד גרם לך למחטי  א"קטו ע ב"ח זהר
 בסלע בגין דמטה דאתמסר בידך

קלג 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ט טוב "מט, ט הוא אילנא דטוב ורע"מט א"קטו ע ב"ח זהר
 רע' וסמ

 'ה א"דע ב"ג ע"נ

 ב"ה ח"דע ג"מד ע בינה עלמא דאתי ב"קטו ע ב"ח זהר
קלז  שבועה הוא במלכות ב"קטו ע ב"ח זהר

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ג"נה ע יחוד ברכה קדושה א"קטז ע ב"ח זהר
, הנני ממטיר לכם לחם מן השמים א"קטז ע ב"ח זהר

 א דאקרי שמים"והוא מז
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע

, הנני ממטיר לכם לחם מן השמים א"קטז ע ב"ח זהר
 א דאקרי שמים"והוא מז

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע

 'כללים א ב"פג ע ה"ן ברזא דיהי"יעלו אז הזו ב"קטז ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ד"נט ע ולא יכנף עוד מוריך ב"קטז ע ב"ח זהר
 'כללים א א"סט ע עלית יסוד עד הדעת א"קי ע ב"ח זהר
 'ביאורים א א"יט ע משכיל לאיתן  א"קי ע ב"ח זהר
והיסוד הרי , ביום הששי שהוא יסוד א"קי ע ב"ח זהר

 הוא סליק לעילא לעילא
 ב"ה ח"דע ב"קי ע

 'ביאורים א ג"עד ע משכיל לאיתן  ב"קי ע ב"ח זהר
 'ביאורים א א"פז ע משכיל לאיתן  ב"קי ע ב"ח זהר
א עולה עד צדיק נקרא לויתן כי הו ב"קי ע ב"ח זהר

 המוחין
 ב"ה ח"דע ב"מה ע

 'כללים א ג"עד ע משכיל לאיתן א"קיא ע ב"ח זהר
 'כללים א ד"סט ע כל היום דוה ב"קיא ע ב"ח זהר
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. שהוא סוד הנצח, ז ירך יעקב"נפגם עי ב"קיא ע ב"ח זהר
 כ"וכן נעשה פגם בהוד ג

 'כללים א א"עא ע

פרא בכל יומא הוה אקדים שלמה בצ ב"קיב ע ב"ח זהר
והוה שוי אנפוי לסטר מזרח וחמי מה 

 דחמי

 ב"ה ח"דע ב"פה ע

הכניס שלמה את עצמו בהנסיון הנורא  ב"קיב ע ב"ח זהר
ועסק בזה ימים , הזה יותר מכולם

 ושנים והעמיק בזה הרבה

 ב"ה ח"דע ב"פז ע

 ב"ה ח"דע ג"פז ע כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה ב"קיב ע ב"ח זהר
ה התחכם והעמיק עוד "שלמה המלך ע ב"קיב ע ב"ח זהר

יותר להסתכל ולחקור בכל כחות 
החיצונים ושימושיהם ופעולותיהם 

 עוד יותר מכל אלו הקדושים הנזכרים

קמו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קכה  מגו טורי חשוך' עלאה רברבא וכו ב"קיב ע ב"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ה לרחם עליה "מצווחת ועורגת להקב ב"קיב רע ב"ח זהר
והם כל ההיכלות , ל כל צבאיהוע

שבבריאה שהם בתולות אחריה 
 רעותיה

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

עד כאן לא הוה להו בירא עד דאתו  ב"קיג ע ב"ח זהר
 למדבר מתנה

קכח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

שנשמתן היה , ישראל בעת מתן תורה א"קיד ע ב"ח זהר
וגופן היה כצחצחא , כזוהרא דרקיעא
 דמלאכין עלאין

קטז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ִאלו שזכינו להלוחות הראשונות היינו  א"קיד ע ב"ח זהר
 מגיעים לתיקון העולם

קלא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

אם שהיו זוכים להלוחות הראשונות  א"קיד ע ב"ח זהר
, היה נקנה בהם אותו האור לקנין עולם

והיה נעשה עצמותם זך ומצוחצח 
 בדיוקנא דמלאכין עלאין דלעילא

קלט 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 כי אלמלא לא אתברו כל מה דאתא  א"קיד ע ב"ח רזה
 לעלמא לבתר לא אתא

 ב"ה ח"דע ד"צג ע

 ש"הקדו ג"כד ע אני אמרתי אלהים אתם  א"קיד ע ב"ח זהר
נתהפך הצור מאז מעץ הדעת לעץ  ב"קיד ע ב"ח זהר

 החיים
 ב"ה ח"דע ג"קל ע

קכח  באר מים חיים ב"קיד ע ב"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

הבאר של מרים שהוא מהמלכות  ב" עקיד ב"ח זהר
 דאצילות עצמו

קכט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

באר של מרים היה מנביעו דלית ליה  ב"קיד ע ב"ח זהר
 סוף

קכט 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א ב"עב ע אין רבים פחות משלשה א"קיז ע ב"ח זהר
קלה  תהלוכותיו כעין חלום א"קיט ע ב"ח זהר

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קכ ע אשר האילת כורעת לילדכ ב"קיט ע ב"ח זהר
י סוד "לידת דבירור הניצוצין אשר ע ב"קיט ע ב"ח זהר

 גלות השכינה בכל משך זמן הגלות
קכה 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

לידת הקטנות אשר הוא נוהג עתה  ב"קיט ע ב"ח זהר
 תמיד

קכה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א ד"לז ע פסח דרועא ימינא  א"קכ ע ב"ח זהר
שמא , אורייתא כלא שמא חד הוי א "ד רע"קכ ב"ח זהר

 'ה ממש כו"קדישא דקוב
 'ה א"דע ב"ו ע"נ

 'כללים א ד"ל ע מעוי בדעת אתתקנן א"קכג ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ג"לח ע ה"כליות הם נו' הב א"קכג ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ג"נה ע מעוי בדעת אתתקנן א"קכג ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ב"סד ע נוז בפומא דמלכאדעת ג א"קכג ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ד"סד ע דעת גנוז בפומא דמלכא א"קכג ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ב"פז ע דעת גנוז בפומא דמלכא א"קכג ע ב"ח זהר
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 ב"ה ח"דע א"מה ע דעת א"קכג ע ב"ח זהר
' ה כו"אורייתא כולא שמא דקוב א"קכד ע ב"ח זהר

 וא דאורייתא כולא חד שמא קדישא ה
 'כללים א א"סו ע

 ש"הקדו א"ו ע ה"כל התורה כולה שמותיו של הקב א"קכד ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"לח ע התדבקות רוחא ברוחא ב"קכד ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"לט ע אורייתא כלא שמא דקודשא בריך הוא א"קכד רע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"פד ע ויאכלו וישתו דזנו עיניהון מנהירו דא  א"קכו ע ב"ח זהר
נטיל ' כיון דאשלים ואקרי ישראל כו ב"קכו ע ב"ח זהר

 לעילא ונטיל לתתא
 'כללים א א"ע ע

יעקב דהוה שלים אעיל רחימו בתרין  ב"קכו ע ב"ח זהר
 'עלמין כו

 ב"ה ח"דע א"פב ע

יעקב דהוה שלים אעיל רחימו בתרין  ב"קכו ע ב"ח זהר
 'עלמין כו

 ב"ה ח"דע ב"פב ע

 ב"ה ח"דע א"נה ע דאפרסמון' מ' סוד ס  אקכז ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"נה ע דאפרסמון' מ' סוד ס קכז ב ב"ח זהר
 'כללים א ד"נו ע ה רב טובך"מ א"קכז ע ב"ח זהר
 'כללים א א"נז ע מה רב טובך אשר צפנת א"קכז ע ב"ח זהר
דא איהו יסודא דעלמא דאקרי רב טוב  א"קכז ע ב"ח זהר

 בגין
 'כללים א ד"קא ע

 'ביאורים א ב"כ ע י"עלמא עלאה היא בינה ונקראת מ א"קכז ע ב"ח זהר
 'ביאורים א א"כא ע מה פשפשת מה ידעת א"קכז ע ב"ח זהר
 'ביאורים א א"מג ע מ דאפרסמון"ס א"קכז ע ב"ח זהר
כל נשמה כשיוצאת ממקורה לירד  ב"קכז ע ב"ח זהר

 ברכאן' למטה הנה מתברכת בק
 'ביאורים א ב"מג ע

 'ביאורים א א"ס ע דאפרסמון ' מ' ס ב"קכז ע ב"ח הרז
ומכאן אתזנו כמה חבילי טהירין  א"קל ע ב"ח זהר

 דנפקין ושלטין בלילה
 ב"ה ח"דע ב"קנו ע

שהוא , משום הגילוי דאור העינים שבו א"ח ע"קל ב"ח זהר
 יותר גדול

 'ה א"דע ג"ד ע"כ

ן קליפות דאצילות אש מתלקחת ענ' הג א"קלא ע ב"ח זהר
 גדול רוח סערה

 ב"ה ח"דע ב"נב ע

, אלין פנימאין מאלין, דרגין מגו דרגין א"קלא ע ב"ח זהר
 ומוחא גו מוחא, קליפה גו קליפה

 ב"ה ח"דע א"סט ע

אש , י דקליפה"ענן גדול הוא נה א"קלא ע ב"ח זהר
ונוגה הוא , ת דקליפה"מתלקחת חג

 ב דקליפה"כח

 'ה א"דע א"ג ע

 'ה א"דע ד"ו ע"ע 'קלי' ע ושורש הד"סודות ארמי' ד א "קלא ע ב"ח זהר
רוח סערה ענן גדול , קליפות קשות' ג א"קלא רע ב"ח זהר

 אש מתלקחת
 ב"ה ח"דע ד"פז ע

ב הוא סלקא לעילא לעילא עד "שם מ קלב ב"ח זהר
דאתעטרא באין סוף ועל דא סליק ולא 

 נחית 

 'ביאורים א א"נט ע

 'ביאורים א א" ענט סליק ולא נחית  ב"קלב ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"נד ע ב דהוא סליק ולא נחית"שם מ ב"קלב ע ב"ח זהר
ושמו אחד , אחד לעילא' ויהיה אז ה ב "קלג סע ב"ח זהר

 לתתא בגילוי גמור
 'ה א"דע א"ח ע

 'ביאורים א ד"כא ע על המלכות נאמר והוכן בחסד כסא א"קלג ע ב"ח זהר
 'ביאורים א א"ח עפ והוכן בחסד כסא  א"קלג ע ב"ח זהר
 ש"הקדו ב"נב ע ו"בשכמל ב"קלג ע ב"ח זהר
א "פ דלא יתערב זר בההיא חדוה ב"קלג ע ב"ח זהר

 א"ע
 'ה א"דע

הוא האלהים בשמים ממעל ועל ' כי ה א"קלד ע ב"ח זהר
 הארץ מתחת אין עוד

 'כללים א ב"יז ע

 'ביאורים א ד"מב ע " אחד"הוא כמו " ועד"מלת  א"קלד ע ב"ח זהר
, ש רק בהעלם"עכשיו הוה אחדותו ית א"קלד ע ב"ח זהר

והוא היחוד דהויה , אבל לעתיד יתגלה
 אלהים

 ב"ה ח"דע א"מח ע

 ב"ה ח"דע ד"קנו ע ויצעק צעקה גדולה  א"קלד ע ב"ח זהר
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 ש"הקדו א"נ ע אחד ושמו אחד' ה א"קלד ע ב"ח זהר
 ש"הקדו ב"נב ע ו"בשכמל א"קלד ע ב"ח זהר
א "פ לעתיד יהא בגילוי גמור א"קלד ע ב"ח זהר

 א"ע
 'ה א"דע

ושמו אחד , אחד לעילא' ויהיה אז ה א   "קלד ע ב"ח זהר
 לתתא בגילוי גמור

 'ה א"דע א"ח ע

 'ביאורים א ג"נד ע ב"ר וק"אמ ב"קלו ע ב"ח זהר
ה הגם שהוא כלול מכל "נקרא בשם מ א"קלח ע ב"ח זהר

כי כאשר שהם , ל"כ כנ"ן הכללי ג"הב
 נקראת היא על שמו , ביחדשניהם 

 'כללים א ב"קב ע

 ב"ה ח"דע ג"קנה ע אינה עולה בשם כלל' נוק א"קלח ע ב"ח זהר
הנה במקום הדכורא אינה עולה  א"קלח ע ב"ח זהר

 הנוקבא בשם כלל
 'ה א"דע ד"ה ע"ע

 ב"ה ח"דע א"קנו ע 'ועזים גבורן תתאי דלבר לחפיא כו א"קלט ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"קנו ע 'עזים גבורן תתאי דלבר לחפיא כוו א"קלט ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ב"מב ע ו"בשכמל ב"קלט ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ג"מב ע שמע ישראל וברוך שם ב"קלט ע ב"ח זהר
ועל דא אמר דוד אשחרך אתקין נהורא  א"קמ ע ב"ח זהר

דשחרא אוכמא לנהרא עליה נהורא 
 חוורא דנהרא

קכו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ג דברוח קודשא "ה אע"דוד המלך ע א"קמ ע ב"ח זהר
הוה אמר רוח קודשא לא הוה שארי 

 עלוי עד דאיהו אשתדל למשרי עלוי

 ב"ה ח"דע ד"קנו ע

אם עשן המערכה היה הולך במישור או  א "א ע"קמ ב"ח זהר
 לא 

 'ה א"דע ב"פ ע

שהוא , משום הגילוי דאור העינים שבו ב"ז סע"קמ ב"ח זהר
 יותר גדול

 'ה א"דע ג" עד"כ

אברין ופדרין דמתאכלין בלילה  א"קמא ע ב"ח זהר
 לאתזנא זינין אחרנין

 ב"ה ח"דע ב"קנו ע

החלוקא דרבנן אשר על ידה עולה  ב"קמא ע ב"ח זהר
הנשמה ליהנות מזוהר אור 

 דאספקלריא המאירה

 'כללים א ד"קו ע

 'ה א"דע ד"ו ע"נ עלמא דא איהו כגוונא דעלמא דלעילא א"קמד סע ב"ח זהר
, עלמא דא איהו כגוונא דעלמא דלעילא א"קמד ע ב"ח זהר

ועלמא דלעילא כל מה דהוה בהאי 
 עלמא הכי איהו לעילא

 'ביאורים א ג"כז ע

 ב"ה ח"דע ב"סד ע המלאכין שליטין לפום שעתא ב"קמד ע ב"ח זהר
 'ה א"דע ד"ו ע"נ 'ה עילא ותתא וכו"כל מה דעביד קוב ב"קמד ע ב"ח זהר
 'ה א"דע א"ז ע"נ מדרגא לדרגא הכל ברזא דאדם ב"קמד ע ב"ח זהר
 'כללים א ד"נו ע זווג הנשיקין א"קמו ע ב"ח זהר
אנשיב רוחא מנקודה עלאה דנגיד  א"קמו ע ב"ח זהר

 מלעילא לתתא 
 'כללים א א"סו ע

רזא דרזין לידעי חכמתא כד אסתלק  א"קמו ע ב"ח זהר
ברעותא דסתרא דכל סתרין למעבד 

 ליקריה יקרא 

 'כללים א ב"קב ע

כד אסתלק , רזא דרזין לידעי חכמתא א"קמו ע ב"ח זהר
ברעותא דסתרא דכל סתרין למעבד 

 יקרא ליקריה

קנה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קיג ע ל מעטר עטרין למאריה"אכתריא ב"קמו ע ב"ח זהר
קנח  זנבא דאריא אריא איהו בלא פירודא קמז ב"ח זהר

 א"ע
 ב"ה ח"דע

מצד ימין הוא רפאל ומצד השמאל  א"קמז ע ב"ח הרז
 ל"נקרא בוא

 ב"ה ח"דע א"צ ע

 ב"ה ח"דע ב"קג ע יין המשמח הויה בניקוד אלהים א"קמז ע ב"ח זהר
ה הגם שהוא כלול מכל "נקרא בשם מ ב"קמז ע ב"ח זהר

כי כאשר שהם , ל"כ כנ"ן הכללי ג"הב
 נקראת היא על שמו , שניהם ביחד

 'כללים א ב"קב ע

 ב"ה ח"דע א"קנו ע 'ועזים גבורן תתאי דלבר לחפיא כו ב"קמז ע ב"ח זהר
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 ב"ה ח"דע א"קנו ע 'ועזים גבורן תתאי דלבר לחפיא כו ב"קמז ע ב"ח זהר
הנה במקום הדכורא אינה עולה  ב"קמז ע ב"ח זהר

 הנוקבא בשם כלל
 'ה א"דע ד"ה ע"ע

ח קנ זנבא דאריא אריא איהו בלא פירודא קמח ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ובו , אור הגנוז משלח את הארתו תמיד ב "קמח סע ב"ח זהר
 מתקיים העולם

 'ה א"דע ד"ג ע

 'כללים א א"נז ע אור זרוע לצדיק ב"קמח ע ב"ח זהר
 'כללים א ב"קא ע אור הראשון שנגנז ביום הראשון עצמו  ב"קמח ע ב"ח זהר
 'כללים א ג"קא ע דרך דופן ב"קמח ע ב"ח זהר
וההוא אור לא שמש בעלמא בר יומא  ב"קמח ע ב"ח רזה

 קדמאה ולבתר אתגניז ולא שמש יתיר 
 'כללים א ב"קב ע

עיקר תוקף האור הראשון הנה הוא  ב"קמח ע ב"ח זהר
 כ ביום הראשון גופה "נגנז ג

 'כללים א א"קח ע

 'ביאורים א ג"ח ע העולם מתקיים על אור הגנוז ב"קמח ע ב"ח זהר
ן רק "בעת מעשה בראשית היו הזו ב" עקמח ב"ח זהר

 אחור באחור
 ב"ה ח"דע ד"צד ע

ן במקומם רק אחור באחור אחר "היו זו ב"קמח ע ב"ח זהר
 שנגנז אור הגנוז

 ב"ה ח"דע ד"צה ע

ההוא אור לא שימש בעלמא בר יומא  ב"קמח ע ב"ח זהר
 ולבתר אתגניז ולא שמש יתיר, קדמאה

 ב"ה ח"דע ד"קט ע

באצילות הנה נקרא ' כל זמן שהנוק ב"קמח ע ב"ח זהר
 כ גדולה כמוהו על שמו"היא ג

קנח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

מזוהר ניצוצי אורו הנה נעשו כל  א"קמט ע ב"ח זהר
 הנסים דיציאת מצרים

 'כללים א א"יז ע

תמצית הארה מאור הגנוז שעומד  א"קמט ע ב"ח זהר
כי רק בו מתקיים , בהעולם גם עתה

 העולם תמיד

 'ים אכלל א"לו ע

האור הראשון אשר בו נתקן כל מעשה  א"קמט ע ב"ח זהר
הרי הוא נגנז ואינו משמש , בראשית

 עתה אלא בהעלם גדול

 'כללים א ב"עח ע

 'כללים א ג"פא ע רגע אחת' חסד הזכר אינו נפסק אפי א"קמט ע ב"ח זהר
תמצית הארת החסד מפום אמה  א"קמט ע ב"ח זהר

 מוכרח להיות תמיד
 ב"ה ח"דע ד"עה ע

 ב"ה ח"דע ב"קח ע אור הגנוז משמש לעולם בהעלם א"קמט ע ב"ח זהר
ובו , אור הראשון שולט בהעלם תמיד א"קמט ע ב"ח זהר

 מתקיים העולם
 ב"ה ח"דע ד"קיא ע

ז הנה "ועכ, כ גנזו"נתגלה מתחילה ואח א"קמט ע ב"ח זהר
נשאר רושם ממנו בהבריאה לעולם 

 ווהוא לעולם יסוד כל הבריאה כול,

 ב"ה ח"דע ג"קכז ע

ובו , אור הגנוז משלח את הארתו תמיד א"קמט ע ב"ח זהר
 מתקיים העולם

 'ה א"דע ד"ג ע

הגבורה הנה היא נתגלה ביום שני ' ספי ב"קמט ע ב"ח זהר
 דמעשה בראשית

 ב"ה ח"דע ד"סא ע

כל חד שמש בעובדא דחבריה לאחזאה  ב"קמט ע ב"ח זהר
 דהא אתכלילו דא בדא

 ב" חה"דע ג"סה ע

בין מים , ויהי מבדיל בין מים למים ב"קמט ע ב"ח זהר
', ובין מים דמסאבו כו' דדכיו דטהרה כו

ועלייהו אתמר לא יהיה לך אלהים 
 אחרים

 ב"ה ח"דע ד"סה ע

כל חד שמש בעובדא דחבריה לאחזאה  ב"קמט ע ב"ח זהר
 דהא אתכלילו דא בדא

 ב"ה ח"דע ד"סו ע

עובדא דחבריה דכל חד שמש ב ב"קמט ע ב"ח זהר
 לאחזאה דהא אתכלילו דא בדא

 ב"ה ח"דע א"סז ע

' ומגו זוהמא תקיפא אתהדר לאוכם כו ב"קמט ע ב"ח זהר
 והאי אקרי אלהים אחרים

 ב"ה ח"דע ב"סז ע

וביומא תניינא דאיהו סטר שמאלא  ב"קמט ע ב"ח זהר
 'אתברי ביה גיהנם כו

 ב"ה ח"דע ב"סז ע
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 ב"ה ח"דע ג"ב ע"י  התוכא דנורא דשמאלאאיהו נפיק מגו ב"קמט ע ב"ח זהר
וביומא תניינא דאיהי סטר שמאלא  ב"קמט ע ב"ח זהר

אתברי ביה גיהנם דאיהו נפיק מגו 
 התוכא דנורא דשמאלא

 ב"ה ח"דע ב"יב ע

החלוקא דרבנן אשר על ידה עולה  א"קנ ע ב"ח זהר
הנשמה ליהנות מזוהר אור 

 דאספקלריא המאירה

 'כללים א ד"קו ע

האור של גיהנם הנה הוא מהעבירות  ב"קנ ע ב"ח זהר
 עצמן

 ב"ה ח"דע א"יב ע

, ע בכל הקליפות אשר שם"בעולמות בי ב"קנ ע ב"ח זהר
 בהם הוא הדינין והעונשים ממש

 ב"ה ח"דע ב"נב ע

 ב"ה ח"דע א"סז ע מדורי גיהנם' ז ב"קנ ע ב"ח זהר
 ש"הקדו א"כג ע מדורי גהנם' ז ב"קנ ע ב"ח זהר
 ש"הקדו ג"כג ע דגהנם נקרא אבדון' מדור הז ב"קנ ע ב"ח זהר
לית לך כל צדיק וצדיק בעלמא דלית  א"קנא ע ב"ח זהר

 ליה דינא דקברא
 ב"ה ח"דע ב"יג ע

י "כל מתין דעלמא כלהו מתין ע א"קנא ע ב"ח זהר
 דמלאכא מחבלא דאיהו מלאך המות

 ב"ה ח"דע ג"יד ע

 קדישא בזמנא דהוו ישראל בארעא ב"קנב ע ב"ח זהר
 הוה נחית לון מזונא מאתר עלאה

 ב"ה ח"דע ד"נב ע

 ב"ה ח"דע ב"קנג ע שרים שנוטלים הם השפע בתחילה' הע ב"קנב ע ב"ח זהר
נמשך עתה השפע דרך דרכים  ב"קנב ע ב"ח זהר

 עקלקלות מאד
 ש"הקדו ד"כו ע

, כ את היותר זך שבו"מברר הלב ג א"קנג ע ב"ח זהר
 'וכו, ומעלה אותו להמוח

 ב"ה ח"דע א"ד על

 ב"ה ח"דע ב"לד ע מעלת תענית א"קנג ע ב"ח זהר
 'ה א"דע ג"פ ע בירור האחרון א"קנג ע ב"ח זהר
 ש"הקדו א"כח ע מלכות נקראת עת ב"קנה ע ב"ח זהר
מאן אני דא קודשא בריך הוא מלכות  א"קנו ע ב"ח זהר

 שמים קדישא
 'ביאורים א א"עב ע

 ש"הקדו ב"יג ע אנימלכות נקראת  א"קנו ע ב"ח זהר
המדבריות הוא מקום מוכשר להשראת  קנז ב"ח זהר

 החיצונים
קמט 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

ולית לך אתר בכל ישובא דלא אתזן  א"קנז ע ב"ח זהר
 מתמן פליג חרבא

 ב"ה ח"דע א"כד ע

ולא אשתכח חרבא תקיפא בכל עלמא  א"קנז ע ב"ח זהר
בר ההוא מדבר דתברו חייליה ותוקפיה 

 בעים שנהישראל אר

 ב"ה ח"דע א"פג ע

דההיא שעתא דנפקו ישראל ממצרים  א"קנז ע ב"ח זהר
ואשתלימו לשתין רבבן אתתקף 

 מלכותא קדישא ואסתלק על כולא

קמו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

י הליכת ישראל במדבר תברו חיליה "ע א"קנז ע ב"ח זהר
 ותוקפיה ארבעין שנין ואתבר תקפיה

 ב"ה ח"דע ג"קל ע

קמו  מעלת דור המדבר א"קנז ע ב"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

אזלו ביה ישראל ארבעין שנין הא  ב"קנז ע ב"ח זהר
אתבר תקפיה ותוקפיה אתתקף באתר 

 דלא עבר ביה גבר תמן לעלמין

קכח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א ג"נג ע למעלה' עליית נוק א"קנח ע ב"ח זהר
 'כללים א ד"קד ע ' השער לה א"קנח ע ב"ח זהר
מסטרא דעלמא דאתי לאו איהי מאנא  א"קנח ע ב"ח זהר

לגביה ולאו משמשא לגביה אלא עטרה 
 על רישיה

 ב"ה ח"דע ב"קס ע

ותעלה , ה"ן גדול מהמ"יהיה לעתיד הב א"קנח ע ב"ח זהר
 המלכות להיות עטרת בעלה

 ב"ה ח"דע ב"קס ע

, כל אתוון כד נפקו מרזא דעלמא דאתי א"קנט ע ב"ח זהר
 אתגלימו ואתציירו

 'ביאורים א ג"ב עס

 'ביאורים א א"עט ע כל אתוון כד נפקו מרזא דעלמא דאתי א"קנט ע ב"ח זהר
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הוד התכללות שמאלא בימינא וימינא  ב"קנט ע ב"ח זהר
 בשמאלא

 'כללים א ג"עז ע

התכללות שמאלא בימינא וימינא  ב"קנט ע ב"ח זהר
 בשמאלא

 'ביאורים א ד"עז ע

והם ,  חסדים וגבורותאור וחושך הם ב"קנט ע ב"ח זהר
 כלולים שניהם בהשם אלהים

 ב"ה ח"דע ג"סג ע

 ש"הקדו ג"נא ע י ואלקים"שמות אדנ ב"קנט ע ב"ח זהר
א "פ ה והוא היחוד"ושרייא עלה שמא דהוי ב"קנט ע ב"ח זהר

 א"ע
 'ה א"דע

 ב"ה ח"דע א"קנו ע 'ועזים גבורן תתאי דלבר לחפיא כו א"קס ע ב"ח זהר
ה "הפסוק שמע ישראל שיש בו כ ב"קס ע ב"ח זהר

ה "ה אתוון בהכ"ותלוים אלו הכ, אתוון
 ג"שהם בהתבונה דשם ס', הנז

 'ביאורים א א"מב ע

ם בשמים ממעל ועל "הוא האלהי' כי ה א"קסא ע ב"ח זהר
 הארץ מתחת אין עוד 

 'ביאורים א ד"עט ע

ה אלקים תליא כל רזא "בשם הוי א"קסא ע ב"ח זהר
 דמהימנותא

 ב"ה ח"עד ד"מז ע

א "פ רזא דמהימנותא א"קסא ע ב"ח זהר
 א"ע

 'ה א"דע

א "פ ע יהיה כולם אחד"האצילות עם הבי א"קסא ע ב"ח זהר
 ב"ע

 'ה א"דע

הוא האלהים בשמים ממעל ועל ' כי ה ב"קסא ע ב"ח זהר
 הארץ מתחת אין עוד

 'כללים א ב"יז ע

ה לבר נש "בגין דא אייתי ליה קוב ב"קסא ע ב"ח זהר
 ם"ה הוא אלהי"לדעת כי יהובעלמא 

 'כללים א ד"לט ע

ה לבר נש "בגין דא אייתי ליה קוב ב"קסא ע ב"ח זהר
 הוא האלהים ' בהאי עלמא לדעת כי ה

 'כללים א ד"סה ע

 'כללים א א"סו ע כד מתייחדן תרין שמהן אלין  ב"קסא ע ב"ח זהר
 'כללים א ב"עג ע הוא האלקים' ה ב"קסא ע ב"ח זהר
 'כללים א ד"קז ע ם"ה אלהי"מעלת השם מלא הוי ב"א עקס ב"ח זהר
אייתי ליה קודשא בריך הוא לבר נש  ב"קסא ע ב"ח זהר

ה הוא "בהאי עלמא לדעת כי יהו
 ם"האלהי

 'ביאורים א ד"מב ע

הענין דהויה הוא האלהים הוא הענין  ב"קסא ע ב"ח זהר
אחד ' מה שנאמר ביום ההוא יהיה ה

 ושמו אחד

 ב"ה ח"דע א"מח ע

בגין דא אייתי ליה קודשא בריך הוא  ב"קסא ע ב"ח זהר
הוא ' לדעת כי ה, לבר נש בהאי עלמא

 האלהים

 ב"ה ח"דע ב"מח ע

דא איהו , הוא האלהים' לדעת כי יי ב"קסא ע ב"ח זהר
 כללא דכל רזא דמהימנותא 

 ב"ה ח"דע ג"מח ע

גין דא אייתי ליה קודשא בריך הוא  ב"קסא ע ב"ח זהר
הוא ' לדעת כי ה,  עלמאלבר נש בהאי

 האלהים

 ב"ה ח"דע ג"מח ע

 ש"הקדו א"נ ע אחד ושמו אחד' ה ב"קסא ע ב"ח זהר
ושמו אחד , אחד לעילא' ויהיה אז ה ב"קסא ע ב"ח זהר

 לתתא בגילוי גמור
 'ה א"דע א"ח ע

א "פ רזא דמהימנותא ב"קסא ע ב"ח זהר
 א"ע

 'ה א"דע

א "פ  כולם אחדע יהיה"האצילות עם הבי ב"קסא ע ב"ח זהר
 ב"ע

 'ה א"דע

א "פ רזא דמהימנותא ב"קסא ע ב"ח זהר
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ביאורים א א"מג ע ברוך דא רזא דנקודא עלאה  א"קסב ע ב"ח זהר
בינה גופה הנה היא הבריכה העליונה  א"קסב ע ב"ח זהר

 אשר כל ברכאן נפקין מתמן 
 ש"הקדו ד"כז ע

 ב"ה ח"דע ב"יג ע  את היצר הרע ה"מפני מה ברא הקב א"קסג ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דעקנה דשכינתא אסתתרת בגווייהו איהי  ב"קסג ע ב"ח זהר
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 ד"ע בסתימו ואינון באתגלייא
 ב"ה ח"דע ג"מט ע ונגה לו סביב ב"קסד ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"צב ע ונוגה לו סביב ב"קסד ע ב"ח זהר
. נצחשהוא סוד ה, ז ירך יעקב"נפגם עי ב"קסה ע ב"ח זהר

 כ"וכן נעשה פגם בהוד ג
 'כללים א א"עא ע

מזוהר ניצוצי אורו הנה נעשו כל  ב"קסו ע ב"ח זהר
 הנסים דיציאת מצרים

 'כללים א א"יז ע

 'כללים א א"נז ע אור זרוע לצדיק ב"קסו ע ב"ח זהר
 'כללים א א"פא ע אור זרוע לצדיק ב"קסו ע ב"ח זהר
 'כללים א א"פא ע ה בגנתא דעדנוי"בהאי אור זרע ליה קו ב"קסו ע ב"ח זהר
 'כללים א ג"קא ע דרך דופן ב"קסו ע ב"ח זהר
וגניזתו , נגנז תיכף ביום הראשון עצמו ב"קסו ע ב"ח זהר

שאורו העיקרי הבריק , הוא ביסוד
 ונצטמצם תיכף

 'כללים א ב"קב ע

 'ביאורים א ב"נט ע עולם חסד יבנה ב"קסו ע ב"ח זהר
מאן דאשתדל בהאי עלמא באינון כל  ב"קסו ע ב"ח זהר

 'פקודין וכו
 ב"ה ח"דע ב"סה ע

ז הנה מאיר "עכ, הגם שנגנז האור עתה ב"קסו ע ב"ח זהר
כ לא "דאל, פ בתמצית הארה ממנו"עכ

 היה אפשר להעולם להתקיים כלל

 ב"ה ח"דע ב"סה ע

תמצית הארת החסד מפום אמה  ב"קסו ע ב"ח זהר
 מוכרח להיות תמיד

 ב"ה ח"דע ד"עה ע

 ב"ה ח"דע ב"קח ע אור זרוע לצדיק  ב"קסו ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"קח ע שימש האור הגנוז ומשמש לעולם ב"קסו ע ב"ח זהר
ובו , אור הראשון שולט בהעלם תמיד ב"קסו ע ב"ח זהר

 מתקיים העולם
 ב"ה ח"דע ד"קיא ע

ן הם בגדלות ובמוחין "בעת שהזו ב"קסו ע ב"ח זהר
מהאור '  בהנוקהנה אז נמשך, שלימים

 שבו

קלד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

חזר ונתעלם האור הראשון דמעשה  ב"קסו ע ב"ח זהר
 בראשית

 'ה א"דע ד"ג ע

ובו , אור הגנוז משלח את הארתו תמיד ב"קסו ע ב"ח זהר
 מתקיים העולם

 'ה א"דע ד"ג ע

 'כללים א א"פא ע אור דאתברי ואתגניז ואתכלל בברית  קסז ב"ח זהר
 'כללים א ד"לד ע ב "ר וק"אמ א"קסז ע ב"ח זהר
 'כללים א א"לה ע אור זרוע לצדיק א"קסז ע ב"ח זהר
 'כללים א ד"צה ע האור מתלבש במים רקיע שהוא הכלי א"קסז ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ג"ח ע ב"ר וק"אמ א"קסז ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ב"טז ע אור מים רקיע א"קסז ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ג"נד ע ב"וקר "אמ א"קסז ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ב"סג ע ב"ר וק"אמ א"קסז ע ב"ח זהר
 'ביאורים א א"סד ע ר"אמ א"קסז ע ב"ח זהר
 'ביאורים א א"סט ע ר"אמ א"קסז ע ב"ח זהר
בתר דאתא חויא על חוה ואטיל בה  ב"קסז ע ב"ח זהר

 זוהמא לבתר אלידת קין
קמו 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 'כללים א א"עא ע אה ומודים הוא בהודכל הוד ב"קסח ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ד"יט ע ז והללו"הללו עובדי עבו ב"קע ע ב"ח זהר
קלד  ז והללו"הללו עובדי עבו ב"קע ע ב"ח זהר

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

ז "הללו עובדי עבו, ואת עירום ועריה ב"קע ע ב"ח זהר
 'והללו כו

קלד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קלה  'ז והללו כו"הללו עובדי עבו ב"קע ע ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"לג ע ז"הללו עובדי ע ב"קע ע ב"ח זהר
מלאכים שממונים על שירות  ב"א ע"קע ב"ח זהר

 ותשבחות
 ב"ה ח"דע ב"כט ע

אדון כל ,  כל הארץאלהיאלהיאלהיאלהי, המלכות ב"א ע"קע ב"ח זהר
 הארץ

קטו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע
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קנה   כל הארץ יקראאלהיאלהיאלהיאלהי ב"א ע"קע ב"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כי גם בכל הצדיקים כולם אין בהם  א "ד ע"קע ב"ח זהר
 באמת מיתה ממש כלל

 'ה א"דע ג"ג ע"נ

 ש"הקדו ג"נ ע י אדון כל הארץ"אדנ ב"קעא ע ב"ח זהר
 ש"הקדו ד"נג ע גדול אדונינו בדרגא תתאה  ב"קעא ע ב"ח זהר
והוא חי , כ תמיד בחיים"נשאר הגוף ג א"קעד ע ב"ח זהר

 ין בהם מיתה ממש כלוםוא, לעולם
 ב"ה ח"דע ד"צב ע

יעקב איש תם יושב אהלים יושב אוהל  ב"קעה ע ב"ח זהר
לא כתיב אלא יושב אוהלים תרי 

 דאחיד להאי ואחיד להאי

 ב"ה ח"דע א"פב ע

קכח  מטה דעץ החיים ומטה דעץ הדעת א"קעו ע ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קלח  לויים למטהכל שינויים הוא רק מצד גי א"קעו ע ב"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ג"ה ע צ"י אמר על ספד"מה שרשב ב"קעו ע ב"ח זהר
 'כללים א ב"נו ע בהיכל קדשו ' וה א"קעח ע ב"ח זהר
 'כללים א ג"טו ע לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי ב"קעט ע ב"ח זהר
אחרונים דאותו הכתר ירדו ' הט א"קפ ע ב"ח זהר

וירדו הם עם התשעה , ע"בהעולמות בי
 סמכין שלהם

 ב"ה ח"דע ד"קיד ע

לית לך מלה בעלמא דלא אית לה  ב "ו ע"קפ ב"ח זהר
 דוגמא לעילא כגוונא דלעילא

 'ה א"דע ד"ו ע"נ

איוב לא היה מזרע אברהם יצחק  א"קפב רע ב"ח זהר
 ויעקב 

 ב"ה ח"דע ד"ב ע

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע לחם מן השמים א"קפג ע ב"ח זהר
בגין , יראה כל זכורך דכורין ולא נשין א"קפג ע ב"ח רזה

 דרזא דברית בדכורא איהו
 ב"ה ח"דע ג"פח ע

האי קרא הכי מבעי ליה ובמדבר אשר  ב"קפג ע ב"ח זהר
 נשאך מהו ראית 

 'ביאורים א ב"פו ע

י הליכת ישראל במדבר תברו חיליה "ע ב"קפג ע ב"ח זהר
 ותוקפיה ארבעין שנין ואתבר תקפיה

 ב"ה ח"דע ג"עקל 

אתחזי לבר נש למנדע טוב ולמנדע רע  ב"קפג ע ב"ח זהר
 ולאהדרא גרמיה לטוב 

קמו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

דההיא שעתא דנפקו ישראל ממצרים  ב"קפג ע ב"ח זהר
ואשתלימו לשתין רבבן אתתקף 

 מלכותא קדישא ואסתלק על כולא

קמו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ן לישראל קודשא בריך הוא דבר לו ב"קפג ע ב"ח זהר
כמה דכתיב , במדברא מדברא תקיפא

 נחש שרף ועקרב

 ב"ה ח"דע ב"פג ע

ההוא שעתא דנפקו ישראל ממצרים  א"קפד ע ב"ח זהר
ואשתלימו לשתין רבבן אתתקף 

 מלכותא קדישא

 ב"ה ח"דע א"כד ע

לאחר החטא נעשה שם מקום ומשכן  א"קפד ע ב"ח זהר
להקליפות והחיצונים שהם רע גמור 

 ממש

 ב"ה ח"דע ב"מ ע

דלית נהורא אלא ההוא דנפיק מגו  א"קפד ע ב"ח זהר
 חשוכא

 ב"ה ח"דע ב"פא ע

הליכת ישראל במדבר כדי לשבור כל  א"קפד ע ב"ח זהר
 תוקפיה וחיליה

 ב"ה ח"דע א"פג ע

 ב"ה ח"דע ג"קכז ע ההוא דשליט במדברא א"קפד ע ב"ח זהר
תא  בגין לתברא תוקפיה וחיליה ולכת א"קפד ע ב"ח זהר

 רישיה
 ב"ה ח"דע ד"קכז ע

המדבריות הוא מקום מוכשר להשראת  א"קפד ע ב"ח זהר
 החיצונים

קמט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ה במדבר דאיהו "דלכך הוליכם הקב א"קפד ע ב"ח זהר
מ חייבא דאיהו דיליה "אתר ושלטנו דס

 ממש

קפט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע
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קכה  אז נבהלו אלופי אדום  א"קפד ע ב"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קלה  'מ חייבא כו"דאיהו אתר ושלטנו דס א"קפד ע ב"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קנו ע 'ועזים גבורן תתאי דלבר לחפיא כו א"קפה סע ב"ח זהר
הקליפה עליונה הוא אינו טמא ומזוהם  א"קפה ע ב"ח זהר

והיא גדולה יותר במעלה , כ"כ
 מהתחתונה

קכה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

מ וחולקא "שעיר הנה הוא מסטרא דסה א"קפה ע ב"ח זהר
 דיליה

 ב"ה ח"דע א"קנז ע

קנה   כל הארץ יקראאלהיאלהיאלהיאלהי קפו א ב ב"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

י כל הארץ המנהגת את כל "אלה א"קפו ע ב"ח זהר
 העולמות כולם 

 'כללים א ב"לא ע

 'כללים א ד"קד ע אלהי כל הארץ יקרא  א"קפו ע ב"ח זהר
אדון כל ,  כל הארץאלהיאלהיאלהיאלהי ,המלכות א"קפו ע ב"ח זהר

 הארץ
קטו 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ג"נ ע י אדון כל הארץ"אדנ א"קפו ע ב"ח זהר
דלית לך מלה בעלמא דלא אית לה  ב"קפו ע ב"ח זהר

 דוגמא לעילא
 'ביאורים א ג"כז ע

דלית לך מלה בעלמא דלא אית לה  ב"קפו ע ב"ח זהר
 דוגמא לעילא 

 ש"הקדו ד"ה ע

ה לרחם עליה "מצווחת ועורגת להקב קפט ב ב"ח זהר
והם כל ההיכלות , ועל כל צבאיה

שבבריאה שהם בתולות אחריה 
 רעותיה

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ה לרחם עליה "מצווחת ועורגת להקב ב"קפט ע ב"ח זהר
והם כל ההיכלות , ועל כל צבאיה

שבבריאה שהם בתולות אחריה 
 רעותיה

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע ב"ב ע ה קנטרין של זהב "שו את העגל מקכע ב"ב סע"קצ ב"ח זהר
 'ה א"דע ב"ב ע קכה' ם שורש כל הדינים בגימ"אלהי ב"קצא ע ב"ח זהר
אהרן שוי ליה לההיא מזבח לפניו  א"קצג ע ב"ח זהר

ועגלא תב לאחורא בנוי שוו לסטר 
 אחרא לפניו

 ב"ה ח"דע ג"פד ע

ניו אהרן שוי ליה לההוא מזבח לפ א"קצג ע ב"ח זהר
שוו לסטר , ועגלא תב לאחורא בנוי

 אחרא לפניו

 ב"ה ח"דע ג"פד ע

וביתו בההוא , דאשקי לון משה למחר א"קצג ע ב"ח זהר
 ליליא ולמחר אשתכחו נפיחין

קלח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

היה עומד אור אין עליהם מאז ולהלאה  ב"קצג ע ב"ח זהר
 רק בהעלם גדול 

קלט 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

יים הוה רזין דשמא קדישא דאעטר עד א"קצד ע ב"ח זהר
 ה ובהן היו חיין לעולם"לון קב

קכה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קלא  י חטא העגל חזר הרע להתערב בהם"ע א"קצד ע ב"ח זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קה ע שפחה כי תירש גבירתה  ב"קצד ע ב"ח זהר
בסוד בתולה ואסור לגרום לה אז ' הנוק ב"קצד ע ב"ח זהר

 זווג כלל
 ב"ה ח"דע ב"קד ע

קנה  בזמנא דאסגיאו חייבין בעלמא  ב"קצד ע ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קנו ע 'אחידן ומתקשרין בנוק' הקלי ב"קצד ע ב"ח זהר
ואלין אינון אבלי ציון ואינון דבכו על  ב"קצה ע ב"ח זהר

 חורבן בי מקדשא
 ב"ה ח"דע ב"מג ע

עיינין הם מלובש כאשר הגוונין ד ב"קצה ע ב"ח זהר
 בקליפין

 ב"ה ח"דע ג"פח ע

 ב"ה ח"דע ב"צג ע הענין דשתי דמעות ב"קצה ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"קה ע שפחה כי תירש גבירתה  ב"קצה ע ב"ח זהר
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קמו  קין והבל ב"קצה ע ב"ח זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קנה  בזמנא דאסגיאו חייבין בעלמא  ב"קצה ע ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"צג ע ה מוריד שתי דמעות לים הגדול"הקב קצו א ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"ס ע יונה מחילא דאליהו קא אתא א"קצז ע ב"ח זהר
ז הנה חוזר ומתלבש "כשיורד בעוה א"קצז ע ב"ח זהר

 בההוא גופא
 'ה א"דע ב"ג ע"נ

ה לרחם עליה "מצווחת ועורגת להקב ב"קצז ע ב"ח זהר
ההיכלות והם כל , ועל כל צבאיה

שבבריאה שהם בתולות אחריה 
 רעותיה

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ה לרחם עליה "מצווחת ועורגת להקב ב"קצז ע ב"ח זהר
והם כל ההיכלות , ועל כל צבאיה

שבבריאה שהם בתולות אחריה 
 רעותיה

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ה "כל הנסים כולם דאתני עלייהו קב ב"קצח ע ב"ח זהר
בשעתא דברא עלמא בעובדא 

 בראשיתד

 'כללים א ד"יג ע

בין מים , ויהי מבדיל בין מים למים ב"קצח ע ב"ח זהר
', ובין מים דמסאבו כו' דדכיו דטהרה כו

ועלייהו אתמר לא יהיה לך אלהים 
 אחרים

 ב"ה ח"דע ד"סה ע

סגיאין הוו מישראל דאשתתפו  ב"קצח ע ב"ח זהר
 בהדייהו בלבא

קלח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"יג ע ינין שעוברין על כל אדםד' ז ב"קצט ע ב"ח זהר
אש , י דקליפה"ענן גדול הוא נה א "ג ע"ר ב"ח זהר

ונוגה הוא , ת דקליפה"מתלקחת חג
 ב דקליפה"כח

 'ה א"דע א"ג ע

קנה  בזמנא דאסגיאו חייבין בעלמא  רג ב ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קליפות דאצילות אש מתלקחת ענן ' הג ב"רג ע ב"ח זהר
 וח סערהגדול ר

 ב"ה ח"דע ב"נב ע

כאשר הגוונין דעיינין הם מלובש  ב"רג ע ב"ח זהר
 בקליפין

 ב"ה ח"דע ג"פח ע

קמו  קין והבל ב"רג ע ב"ח זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ט "ע ונוגה לו סביב ב"רג ע ב"ח זהר
 א"ע

 'ה א"דע

 'ביאורים א א"עד ע פעמים אור של מעשה בראשית' ה א"רח ע ב"ח זהר
מצד ימין הוא רפאל ומצד השמאל  ב"ערט  ב"ח זהר

 ל"נקרא בוא
 ב"ה ח"דע א"צ ע

ה "הפסוק שמע ישראל שיש בו כ א"רטז ע ב"ח זהר
ה "ה אתוון בהכ"ותלוים אלו הכ, אתוון

 ג"שהם בהתבונה דשם ס', הנז

 'ביאורים א א"מב ע

 ב"ה ח"דע א"נב ע תלת גווני אשא א"רטז ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ג"ב ע ה"תיד להיות יהיה ע"שם הוי ב"רטז ע ב"ח זהר
ה "תיקון העתיד יתגלה השם הויה ב ב"רטז ע ב"ח זהר

 ברזא דיהיה
 ב"ה ח"דע ד"עה ע

לעתיד יתעלה הגילוי אור דהשם הויה  ב"רטז ע ב"ח זהר
 ה להיות ברזא דיהיה"ב

 ב"ה ח"דע ב"קס ע

 ב"ה ח"דע א"קיז ע רזא דיהיה ב"רטז ע ב"ח זהר
 'כללים א ד"קו ע נ"יקוני נרת ב"רי ע ב"ח זהר
 'ה א"דע ב"ג ע נהר דינור שם הוא גמר התיקון  ב"א סע"רי ב"ח זהר
גם בעולם הנפשות עלול הוא לכמה  ב"ריא ע ב"ח זהר

 צירופים וליבונים עד בואו למנוחתו
 ב"ה ח"דע ב"יג ע

יסורים של אהבה מה שהצדיקים  ב"ריא ע ב"ח זהר
 מקבלים על עצמן

 ב"חה "דע א"סט ע
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 ב"ה ח"דע ב"עז ע נהר דינור הוא מזיעתן של חיות ב"ריא ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"עז ע מנהר דינור ומזיעתן של חיות ב"ריא ע ב"ח זהר
י כל "הניצוצין שמתבררים ועולים ע ב"ריא ע ב"ח זהר

 מצוה ומצוה
 ב"ה ח"דע ג"עז ע

גם בעולם הנפשות עלול הוא לכמה  א"ריב ע ב"ח זהר
  וליבונים עד בואו למנוחתוצירופים

 ב"ה ח"דע ב"יג ע

 'כללים א ד"יא ע חדשים לבקרים ב"ריג ע ב"ח זהר
כל מלין דעלמא אהדרו כלהו לעקרא  ב"ריג ע ב"ח זהר

 ויסודא ושרשא דנפקו מניה
 'ביאורים א ג"כז ע

בעוד דפומיה ושפוותיה מרחשין לביה  ב"ריג ע ב"ח זהר
 ילאיכוון ורעותיה יסתלק לעילא לע

 ב"ה ח"דע ג"לח ע

 'כללים א ג"קג ע לפתח חטאת רובץ ב"ריט ע ב"ח זהר
 'כללים א ג"קי ע לפתח חטאת רובץ  ב"ריט ע ב"ח זהר
חיה חדא אית בעלמא ' כאיל תערוג כו ב"ריט ע ב"ח זהר

ואיהי שלטא בשלטנא על אלף מפתחן 
 בכל יומא

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קכד  בעצב תלדי בנים ב"ריט ע ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קכ ע כאשר האילת כורעת לילד ב"ריט ע ב"ח זהר
השכינה הקדושה כאיל תערוג על  ב"ריט ע ב"ח זהר

אפיקי מים למשתי ולאתרוואה 
 מצחותא

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ואיהי מתעברא מן דכורא וקשי עלה  ב"ריט ע ב"ח זהר
 דהא על דינא קיימא, )למילד(

קכא 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קכד  סוד הכתוב בעצב תלדי בנים ב"ריט ע ב"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

י סוד "לידת דבירור הניצוצין אשר ע ב"ריט ע ב"ח זהר
 גלות השכינה בכל משך זמן הגלות

קכה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קכה  חד חויא עלאה רברבא ב"ריט ע ב"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ו בלידת נשמה גבוה לא קאים איה ב"ריט ע ב"ח זהר
לההוא פתח ולית ליה רשו בההיא 

 נשמתא

קכה 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

לידת הקטנות אשר הוא נוהג עתה  ב"ריט ע ב"ח זהר
 תמיד

קכה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א ג"קא ע דרך דופן א"רכ ע ב"ח זהר
 'ביאורים א א"פח ע והוכן בחסד כסא  א"רכ ע ב"ח זהר
כל מזוהר ניצוצי אורו הנה נעשו  ב"רכ ע ב"ח זהר

 הנסים דיציאת מצרים
 'כללים א א"יז ע

 'כללים א א"פא ע אור זרוע לצדיק ב"רכ ע ב"ח זהר
 'כללים א ג"פא ע רגע אחת' חסד הזכר אינו נפסק אפי ב"רכ ע ב"ח זהר
וגניזתו , נגנז תיכף ביום הראשון עצמו ב"רכ ע ב"ח זהר

שאורו העיקרי הבריק , הוא ביסוד
 ונצטמצם תיכף

 ' אכללים ב"קב ע

 'כללים א ב"קב ע ה"וההוא נהורא דאברהם גניז ליה קוב ב"רכ ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"קח ע אור הגנוז משמש לעולם בהעלם ב"רכ ע ב"ח זהר
 'ה א"דע ד"ד ע"נ כל חול לאו איהו בסטרא דקדושה כלל א"ז סע"רכ ב"ח זהר
ברא ליה כגוונא , ה עלמא"כד ברא קוב א"רכא ע ב"ח זהר

למהוי עלמא דא בדיוקנא , דלעילא
 דעלמא דלעילא

 'ביאורים א ג"כז ע

דכל מה דברא קודשא בריך הוא  א"רכא ע ב"ח זהר
 בעלמא דין ברא ליה כגוונא דלעילא

 ש"הקדו ד"ה ע

 ש"הקדו ד"ה ע וכל אינון גוונין דלעילא אתקין לון  א"רכא ע ב"ח זהר
 ה עלמא ברא ליה כגוונא"כד ברא קוב א"רכא ע ב"ח זהר

 'דלעילא וכו
 'ה א"דע ד"ו ע"נ

 'כללים א ב,כד ע סופא דכל דרגין א"רכו ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ג"מז ע לית סוף לנביעו דנהוריה  א"רכו ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"קנו עי הקרבנות מתכפייא הסטרא אחרא "ע א"רכו ע ב"ח זהר
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 ואתבר חילה ותוקפה
 כלא אתקשר וברזא דקרבנא כד סליק א"רכו ע ב"ח זהר

כדין קיימין , דא בדא ונהיר דא בדא
 כלהו בסליקו

 ב"ה ח"דע ב"קנו ע

 'ה א"דע ג"פ ע ס ונתבררו"עלו במ א "רכו ע ב"ח זהר
 'ביאורים א א"לא ע א"קלא דאשתמע הוא בז ב"רכו ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"כח ע אלף יומין דחול א"רכז ע ב"ח זהר
ליה בקדושא מסטרא חולקא חדא אית  א"רכז ע ב"ח זהר

 דשמאלא
 ב"ה ח"דע ד"לט ע

חולקא חדא אית ליה בקדושה מסטרא  א"רכז ע ב"ח זהר
 דשמאלא

 ב"ה ח"דע ג"מט ע

אף על גב דפרישו אית לקדש מן החול  א"רכז ע ב"ח זהר
חולקא חדא אית ליה בקדושה מסטרא 

 דשמאלא

 ב"ה ח"דע ג"פג ע

, גבורותק "ק חסדים ות"ת, סוד אלף א"רכז ע ב"ח זהר
 והם אלף יומין דחול

 ב"ה ח"דע ג"פה ע

שהם המוחין אהיה הויה , חיי המלך א"רכז ע ב"ח זהר
 חיים' אהיה גימ

קכה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

חולקא חדא אית ליה בקדושה מסטרא  א"רכז ע ב"ח זהר
 דשמאלא

קמח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע ב"ב ע אלף יומין דחול א"רכז ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ג"כח ע האלף יומין דחול  ב"רכז ע ב"ח זהר
נח היה מוכרח להסתר בהתיבה כדי  ב"רכז ע ב"ח זהר

 להיות סתים מעינא דלא יתחזי 
 ש"הקדו ב"כז ע

 ב"ה ח"דע ג"קיא ע כתנות אור כתנות עור ב"רכט ע ב"ח זהר
א "פ 'וכו' כתנות אור בא ב"רכט ע ב"ח זהר

 ב"ע
 'ה א"דע

ים ותומים שהם שמות של סוד אור א "רל ע ב"ח זהר
 בבבב""""עעעע

 ב"ה ח"דע א"קד ע

 'כללים א ג"קג ע א "כ אב"היו אדם וחוה בתחילה ג א"רלא ע ב"ח זהר
 'כללים א ג"קה ע א "כ רק אב"יצאו אדם וחוה בתחילה ג א"רלא ע ב"ח זהר
 'כללים א ד"קז ע א"ן רק אב"היו הזו א"רלא ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"קג ע ן"חושן ואפוד הם זו א"רלא ע ב"ח זהר
קמו  אתא נחש על חוה ואטיל בה זוהמא א"רלא ע ב"ח זהר

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ד"כ ע כי שאל נא לימים ראשונים  א"רלב ע ב"ח זהר
ר "ק באיסור השאלה בהג"כוונת הזוה א"רלב ע ב"ח זהר

 ר דאצילות ממש"הוא על הג
 'ביאורים א א"כא ע

 ב"ה ח"דע א"קנו ע 'גבורן תתאי דלבר לחפיא כוועזים  ב"רלג ע ב"ח זהר
אש , י דקליפה"ענן גדול הוא נה ב"רלג ע ב"ח זהר

ונוגה הוא , ת דקליפה"מתלקחת חג
 ב דקליפה"כח

 'ה א"דע א"ג ע

 'כללים א ג"מט ע ב שבו נברא העולם"שם מ א"רלד ע ב"ח זהר
 'ביאורים א א"נט ע ב שבו נברא העולם"שם מ א"רלד ע ב"ח זהר
ב שבו נבראו כל העולמות "השם מ א"רלד ע ב"ח זהר

 כולם 
 'ביאורים א א"נט ע

 'ביאורים א ב"סב ע ב שבו נברא העולם"שם מ א"רלד ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ד"ע ע ב שבו נברא העולם "שם מ א"רלד ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ד"עב ע ב שבו נעשה הכל "שם מ א"רלד ע ב"ח זהר
 ש"הקדו ג"מד ע י"רמזי אדנ ב"רלה ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"מט ע מגו קדושה נפיק שלטנו דיליה רלז ב ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"קנו ע בענין הקרבן עגל שהקריב אהרן  א"רלז ע ב"ח זהר
, בענין קרבן אהרן והפסח ופרה אדומה א"רלז ע ב"ח זהר

א ולאכפייא "כולן הם לתברא ליה להס
 ליה

 ב"ה ח"דע ב"קנו ע

י כל קרבן תוספות אור "נעשה ע א"רלז ע ב"ח רזה
ומתכפייא , וקדושה למעלה למעלה

ז הרבה "ומתדחייא הסטרא אחרא עי

 ב"ה ח"דע ד"קנו ע
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 מאד
הוא , צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו א"רלז ע ב"ח זהר

 א ולאכפייא ליה"הכל כדי לתברא להס
 ב"ה ח"דע א"קנו ע

ינא בסטרא דא דהא כד אתעביד ד א"רלז ע ב"ח זהר
 'אתכפיין כל אינון דשלטין מסטרא כו

 ב"ה ח"דע א"קנז ע

והחוט השערה שאמרנו הוא סוד שער  ב"רלז ע ב"ח זהר
 של תפילין

 ב"ה ח"דע ג"פג ע

קמח  מגו קדושה נפיק שלטנו דיליה ב"רלז ע ב"ח זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"כז ע מתתקן ונעשה טהור מטמא ב"רלז ע ב"ח זהר
כ "ניתן להסטרא אחרא חלקה ג רלח ב"ח זהר

 ומסתפקי כלא כחדא לעילא ותתא
 ב"ה ח"דע ב"קנו ע

 ב"ה ח"דע א"קנז ע 'ביומא דראש השנה עלמא אתדן וכו א"רלח ע ב"ח זהר
כ "ניתן להסטרא אחרא חלקה ג רלט ב"ח זהר

 ומסתפקי כלא כחדא לעילא ותתא
 ב"ה ח"דע ב"קנו ע

ה לאתוקדא ההיא מחשבה אתיהיבת לי א"רלט ע ב"ח זהר
 'רעה ולאעברא לה מן קודשא כו

 ב"ה ח"דע ב"קנו ע

י כל קרבן תוספות אור "נעשה ע א"רלט ע ב"ח זהר
ומתכפייא , וקדושה למעלה למעלה

ז הרבה "ומתדחייא הסטרא אחרא עי
 מאד

 ב"ה ח"דע ד"קנו ע

י הקרבנות מתכפייא הסטרא אחרא "ע א"רלט ע ב"ח זהר
ואשא דמדבחא , ואתבר חילה ותוקפה

וזינין בישין , מבערא רוח מסאבא
מעלמא וסלקא רוח קודשא ואתעטרא 

 לעילא ונהיר דא בדא

 ב"ה ח"דע ד"קנו ע

נהר דינור איהו אתר לאוקדא לכל  ב"רלט ע ב"ח זהר
 אינון דלא קיימי בקיומייהו

 ב"ה ח"דע ג"סח ע

שורש ', יסוד הנוק, רזא דכנסת ישראל ב"רמ ע ב"ח זהר
  ישראל כל נשמת

 'כללים א ד"קד ע

 'ה א"דע ג"ד ע"נ 'כל חיילין וכל אוכלוסין דיליה וכו א "א ע"רמ ב"ח זהר
ה עמו "בבית המקדש הנה הביא הקב א "א ע"רמ ב"ח זהר

 'למטה וכו
 'ה א"דע ג"ד ע"נ

ב "ס ן דבריאה"ההיכלות דהזו ה  "רמ ב"ח זהר
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ב ע"ס כ בשם חשמל"אורפניאל נקרא ג ב"ו ע"רמ ב"ח זהר
 'ה א"דע ב"ג ע נהר דינור שם הוא גמר התיקון  א"ז ע"רמ ב"ח זהר
 'ה א"דע ג"ב ע"ס כ בשם חשמל"אורפניאל נקרא ג א"ז ע"רמ ב"ח זהר
בההוא רוחא קיימין כל אינון מלבושין  א"ז ע"רמ ב"ח זהר

 'וכו
 'ה א"דע ג"ב ע"ס

ט סוף "רמ ב"ח זהר
 ב"ע

 'ה א"דע ג"ב ע"ס שהוא נצחבהיכל נוגה 

 'ה א"דע ד"ב ע"ס 'חשמלים דהבריאה וכו ב "ט סע"רמ ב"ח זהר
ביומא דאתקם האי משכנא לתתא  א"רמא ע ב"ח זהר

 אתקם משכנא אחרא קדישא לעילא 
 'ביאורים א ג"מב ע

היכל קודש הקדשים הוא נכלל עם  א"רמא ע ב"ח זהר
י "והיה אז כל ההנהגה ע', האצילות כנז

' לכות דאצילות עצמה שהיא היהמ
 פשוט

 ב"ה ח"דע ד"נד ע

היכל קודש הקדשים הוא נכלל עם  א"רמב ע ב"ח זהר
י המלכות "האצילות ואז כל ההנהגה ע

 דאצילות עצמה

 ב"ה ח"דע א"נה ע

 ב"ה ח"דע ב"נב ע א דבריאה"היכלות דס רמג ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"נב ע א דבריאה"היכלות דס רמד ב"ח זהר
 'ביאורים א ב"פו ע שנכנסו לפרדס' ד א"רמה ע ב"ח זהר
בהושע דחמא מגו דרגא ' תחלת דיבר ה א"רמה ע ב"ח זהר

דא דאיהו שירותא דכל דרגין לסלקא 
 לעילא

 ב"ה ח"דע ג"פב ע
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הושע דחיל לאסתכלא באינון היכלין  א"רמה ע ב"ח זהר
 ה קח לך"עד דאמר ליה הקב

 ב"ה ח"דע ד"פב ע

קמו  מעשה הושע והזונה א"רמה ע ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

אלין אינון דמעין דאושדו לעילא ותתא  ב"רמה ע ב"ח זהר
 כד אתחרב בי מקדשא

 ב"ה ח"דע ב"מג ע

יסורים של אהבה מה שהצדיקים  א"רמז ע ב"ח זהר
 מקבלים על עצמן

 ב"ה ח"דע א"סט ע

 ב"ה ח"דע ב"עז ע מענין הנהר דינור א"רמז ע ב"ח זהר
מט סוף ר ב"ח זהר

 ב "ע
 'ה א"דע ג"ב ע"ס חשמלים

נהר דינור שבכל עולם היא הגבורה  רנב ב ב"ח זהר
והוא נקרא , שהוא נור אש גמור, שבה

 היכל זכות

 ב"ה ח"דע ד"סב ע

בהיכל זכות מהכא אתעביד נהר דינור  ב"רנב ע ב"ח זהר
 אלף אלפין ישמשוניה לההוא נהרא

 ב"ה ח"דע א"מב ע

הגבורה הוא ההיכל ' צוניות דספיהחי ב"רנב ע ב"ח זהר
 זכות שבו הוא הנהר דינור

 ב"ה ח"דע א"סג ע

 ב"ה ח"דע ב"עז ע מענין הנהר דינור ב"רנב ע ב"ח זהר
דבהאי היכלא קיימין כל נשמתין וכל  א"רנג ע ב"ח זהר

רוחין דזמינין לנחתא בבני נשא מיומא 
 דאתברי עלמא 

 'כללים א ג"קה ע

 'כללים א ג"קו ע אהבה דבריאה היכל  א"רנג ע ב"ח זהר
החדר דכל הנשמות כולם קודם  א"רנג ע ב"ח זהר

 ז "שיוצאים בעוה
 'כללים א ג"קז ע

 ב"ה ח"דע ד"קיח ע רוחין קדישין א"רנג ע ב"ח זהר
 ש"הקדו ב"לט ע י הוא בהיכל אהבה "ל שד"שם א א"רנג ע ב"ח זהר
מלאכים הם ' שורש המלכות שבד א"רנד ע ב"ח זהר

 א"יפך מה שהם בזלה
 ב"ה ח"דע א"צ ע

נשמתין עלאין דמתערי תיאובתא  א"רנד ע ב"ח זהר
דרחימו דלעילא ותתא כחדא אינון 

 עקיבא וחברוי' נשמתין עלאין כגון ר

 ב"ה ח"דע א"קז ע

ובריר פסולת מגו ' וסליק גו מחשבה כו ב"רנד ע ב"ח זהר
 מחשבה 

 'כללים א ד"לב ע

 'ביאורים א א"סו ע וצין הם נפקו מחכמהך ניצ"הש ב"רנד ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ד"סו ע רישא שירותא דמהימנותא ב"רנד ע ב"ח זהר
כגוונא דא סליק במחשבה כמה  ב"רנד ע ב"ח זהר

 דאתברר ביה פסולת 
 'ביאורים א ג"סז ע

 'ביאורים א ד"סז ע ודאי כד סליק במחשבה סליק ב"רנד ע ב"ח זהר
 'ביאורים א ב"סח ע ד סליק במחשבה סליקודאי כ ב"רנד ע ב"ח זהר
וכלא כמה דאצטריך חדו מסטרא דא  ב"רנד ע ב"ח זהר

 ועציבו מסטרא דא
 'ביאורים א ב"סח ע

 'ביאורים א א"ע ע כלא אתברר במחשבה ב"רנד ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"פח ע 'בן עזאי נחית ביסודא דעפרא וכו ב"רנד ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"פט ע ת דיסוד העפר הוא אפרמהפסול ב"רנד ע ב"ח זהר
יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה  ב"רנד ע ב"ח זהר

 ואתענשו, רשעים
 ב"ה ח"דע א"צא ע

 ב"ה ח"דע ג"קד ע א"ן בחיק או"עלייתם של זו ב"רנד ע ב"ח זהר
קמג  ס"ך הנה הוא מהמ"הש' כל בחי ב"רנד ע ב"ח זהר

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"ז ע אתבריר כולהובמחשבה  ב"רנד ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"פח ע ארבעה שנכנסו לפרדס ב"רנד ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"פח ע מ דאצילות"יסודין עלאין שהם חגת' ד ב"רנד ע ב"ח זהר
מ "יסודין עלאין שהם חגת' הד ב"רנד ע ב"ח זהר

 דאצילות
 ב"ה ח"דע א"פט ע

 ב"ה ח"דע ב"פט ע אבן עזאי נחית ביסודא דעפר ב"רנד ע ב"ח זהר
נשמתין עלאין דמתערי תיאובתא  ב"רנד ע ב"ח זהר

 דרחימו 
 ב"ה ח"דע א"קז ע
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איהו סליק ואשלים אהבה זוטא  ב"רנד ע ב"ח זהר
 באהבה רבה כדקא חזי

 ב"ה ח"דע א"קז ע

 ב"ה ח"דע א"קז ע ע עאל בשלם ונפק בשלם"ר ב"רנד ע ב"ח זהר
דין הקשה ומחמת שהיו בסוד ה ב"רנד ע ב"ח זהר

 ' נתחרבו ונתדעכו וכו
 'ה א"דע ד"ט ע"נ

 'ה א"דע ד"א ע עשרה הרוגי מלוכה ב"רנד ע ב"ח זהר
 'ה א"דע ג"פ ע במחשבה אתברירו ב"רנד ע ב"ח זהר
 'ה א"דע ג"פ ע ס ונתבררו"עלו במ ב"רנד ע ב"ח זהר
היכלא דא כללא דכל אינון היכלין  א"רנה ע ב"ח זהר

 תתאין
 ' אביאורים ב"פה ע

 ש"הקדו ד"יז ע נפש לבר מגופיה ב"רנז ע ב"ח זהר
בזמן חורבן בית שני גרמו חובין  א"רנח ע ב"ח זהר

ושלטא ההיא ערלה ונחתו מתמן 
 לחמוקי ירכין לתתא

 'ביאורים א ג"כח ע

קנח  א"אב ב"רנח ע ב"ח זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ד"סא ע ה שמא דכליל כל שמהן "הוי א"רס ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"פט ע ש הוא בהיכל אהבה"ק ב"רס ע ב"ח זהר
והכא אתכליל ואשתלים כלא כחדא  א"רסב ע ב"ח זהר

עילא ותתא בנהירו חדא לאשתלמא 
 ם"ה אלהי"שם מלא יהו

 'כללים א ד"קז ע

שם מלא הויה אלהים שם דא איהו  א"רסב ע ב"ח זהר
 שלם בכל אינון היכלין

 ב"ה ח"דע ד"מז ע

 'כללים א א"יב ע רעותא הוא הרהור ב"רסב ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"כב ע מחשבה של האדם ב"רסב ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"נב ע א דבריאה"היכלות דס רסג ב"ח זהר
 ש"הקדו א"כג ע מדורי גהנם' ז א"רסג ע ב"ח זהר
דכורין ' ב, קליפין' ג, ילדי זנונים רסו ב"ח זהר

 הונוקבא אחת הכלולים ביסוד ועטר
 ב"ה ח"דע ד"פב ע

אפרא דקיטמא דלא עביד תולדין  ב"רסו ע ב"ח זהר
 ואיבין לעלמין 

 'ביאורים א ד"סג ע

 ב"ה ח"דע א"פט ע רוחא חדא הנקרא אפרירא ב"רסו ע ב"ח זהר
עפרא דשריא תחות כורסי יקרא  ב"רסו ע ב"ח זהר

 עפרות זהב, קדישא
 ב"ה ח"דע ב"פט ע

והוא מזוהמת העפר , מוונחש עפר לח ב"רסו ע ב"ח זהר
 הנקרא עפר שריפת החטאת

קכה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כד בר נש עביד חטאת איהו אתקיף  ב"רסו ע ב"ח זהר
 להאי עפר

קכה 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

דכורין ' ב, קליפין' ג, ילדי זנונים רסז ב"ח זהר
 ונוקבא אחת הכלולים ביסוד ועטרה

 ב"ה ח"דע ד"פב ע

 דא היא היכלא דשמרי היכלא שביעאה ב"רסז ע ב"ח זהר
 דחמרי לאתרוואה ביה

 ב"ה ח"דע ד"פב ע

סחיטה דכל אינון ענבין כלהו ענבין  ב"רסז ע ב"ח זהר
 דסטרא אחרא' והוא בהיכל ז, בישין

 ב"ה ח"דע ב"פד ע

קמו  וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה ב"רסז ע ב"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כ " גניתן להסטרא אחרא חלקה רסח ב"ח זהר
 ומסתפקי כלא כחדא לעילא ותתא

 ב"ה ח"דע ב"קנו ע

 ב"ה ח"דע א"סד ע בינה נקרא תהום רבא א"רסח ע ב"ח זהר
 'כללים א ד"ס ע רעותא עלאה קיימא  ב"רסח ע ב"ח זהר
 'כללים א ג"צד ע חד פריסו אתפריס ב"רסח ע ב"ח זהר
כד בר נש עביד חטאת איהו אתקיף  ב"רסח ע ב"ח זהר

 להאי עפר
קכה 

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

כ "ניתן להסטרא אחרא חלקה ג רסט ב"ח זהר
 ומסתפקי כלא כחדא לעילא ותתא

 ב"ה ח"דע ב"קנו ע

 'כללים א ד"סב ע ומרזא דמחשבה עלאה ולתתא א"רסט ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"קנו ע 'ועזים גבורן תתאי דלבר לחפיא כו א"רסט ע ב"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"קנז עמ וחולקא "מסטרא דסהשעיר הנה הוא  א"רסט ע ב"ח זהר
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 דיליה
בכל ריש ירחא וירחא כד סיהרא  א"רסט ע ב"ח זהר

 'מתחדשא יהבין ליה כו
 ב"ה ח"דע א"קנז ע

קכד  'בכל אתר צור גבורה כו א"רע ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

גליף הוה חוטרא מתרין סטרין משמא  ב"א ע"רע ב"ח זהר
וון קדישא חד סטרא דרחמי ודינא באת

 גליפין

קכח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

מסטרא ', מטה סתם הוא מטה ה ב"א ע"רע ב"ח זהר
אבל מטה משה הוא , א עץ החיים"דעד

 נחש עלי צור, דינא בדינא

קלג 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קכד  'בכל אתר צור גבורה כו ב"רע ב"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

שני מטות היו אחד של משה ואחד של  א"ב ע"רע ב"ח זהר
 ה"הקב

ח קכ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

מסטרא ', מטה סתם הוא מטה ה א"ב ע"רע ב"ח זהר
אבל מטה משה הוא , א עץ החיים"דעד

 נחש עלי צור, דינא בדינא

קלג 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

הרם את מטך הוא נגד רהב שרו של ים  ב"ב ע"רע ב"ח זהר
 להרחיקו משם

קכט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קכט  היה ההכאה בשר של ים ב"ב ע"רע ב"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

אור הזיהרא עלאה אשר נסתלק  'ז א"רע ב"ח זהר
 'ר וכו"מאדה

 'ה א"דע ב"ג ע"נ

ח "ע שר של מצרים הוא רהב ב"רעב ע ב"ח זהר
 א"ע

 'ה א"דע

חנוך נטל סוד הנשמה דזיהרא עלאה  א"רעז ע ב"ח זהר
ואליהו נטל סוד הרוח , דאצילות

 דזיהרא עלאה דאצילות

 ב"ה ח"דע ב"לא ע

דף (שמות  ב"ח זהר
 ) א"יח ע

ח "ע כי שר של מצרים היה אז המלאך דומה
 א"ע

 'ה א"דע

 'ביאורים א ד"כ ע כי שאל נא לימים ראשונים  א"כב ע ב "ח זהר
קכה  מ נכנעו כל כחות הטומאה כולם"ביצי א"קפד ע ב "ח זהר

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 'כללים א ד"ס ע רעותא עלאה קיימא  א"רכו ע ב "ח זהר
 'ביאורים א ג"מב ע תיקונין דמשריין דשכינתא ב" עב ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"כט ע מלאכים שאין שמם משתנה לעולם ב"ב ע ג"ח זהר
 'ביאורים א א"עט ע דאיהי ימינא ' ברזא דא א"ג ע ג"ח זהר
 'ה א"דע ב"ו ע"נ וישראל שלימו דשמא קדישא אינון ב "ע' ד ג"ח זהר
 'כללים א ד"כח ע רשין שני ריעין דלא מתפ א"ד ע ג"ח זהר
 'כללים א א"סז ע תרין ריעין דלא מתפרשין א"ד ע ג"ח זהר
 'כללים א א"עב ע תרין ריעין דלא מפרשין  א"ד ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ד"יט ע דלא מתפרשין דא מן דא א"ד ע ג"ח זהר
א "אכלו ריעים הוא האכילה דאו א"ד ע ג"ח זהר

 א"המקבלים אכילתם מעתיק יומין וא
 ב"ה ח"דע ב"לד ע

 ב"ה ח"דע ב"מד ע תרין ריעין דלא מתפרשין א"ד ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"מה ע תרין ריעין דלא מתפרשין לעלמין א"ד ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"מז ע תרין ריעין דלא מתפרשין א"ד ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"מח ע תרין ריעין דלא מתפרשין א"ד ע ג"ח זהר
זווגם הוא תמידי ולא מתפרשין דא מן  א"ד ע ג"ח זהר

 דא
קנט 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קנ ע תרין ריעין דלא מתפרשין א"ד ע ג"ח זהר
 ש"הקדו ב"כו ע תרין ריעין דלא מתפרשין  א"ד ע ג"ח זהר
 'כללים א א"סו ע ישראל שלימו דשמא קדישא אינון ב"ד ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ג"סא ע עיר היא מלכות א"ה ע ג"ח זהר
 ש"הקדו א"מה ע שכינה נקאת רחל והיא כנסת ישרא א"ה ע ג"ח זהר
' י(ויקרא  ג"ח זהר

 ב"סע
הוא בעצמה היא רחמים אלא 

 מסטרהא דינין מתערין
 ש"הקדו ד"כז ע
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א "י(ויקרא  ג"ח זהר
 ב"ע

 ש"הקדו ד"כז ע מלכות היא דין

ויקרא ד  ג"ח זהר
 א"ע

תרין א כחדא נפקין וכחדא שריין ו"או
 ריעין דלא מתפרשין

 ש"הקדו ד"נו ע

ז "ויקרא ט ג"ח זהר
 ' ב

המשתמשים בקבלה מעשיית בלי 
, כוונת וידיעת יחודי השמות למעלה

 הנה הם מקצצים בנטיעות

 ש"הקדו ד"נב ע

כי משם הוא כל ' מהיסוד דהנוק א"ז ע ג"ח זהר
 הנשמות

 'כללים א ג"קו ע

עולמות השורשים דכל הנשמות וה א"ז ע ג"ח זהר
כ "ע ממש שיצאו ונבראו אח"אשר לבי

 א "י זווגא בז"מהמלכות דאצילות ע

 'כללים א ג"קח ע

כ רק ממנו עצמו "נשמתם גופה הוא ג א"ז ע ג"ח זהר
 ש"ית

 ב"ה ח"דע ד"צב ע

, ן דהמלכות"כל הנשמות כולן הם מ א"ז ע ג"ח זהר
ומהמוחין פנימים שבה שהיא כנסת 

 ישראל

 ב"ה ח"דע א"צו ע

קטז  כנסת ישראל, אם ישראל, אימא א"ז ע ג"ח רזה
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"לח ע 'ישראל אחידן ביה והוא אחיד בהו כו ב"ז ע ג"ח זהר
בחוביהון דעמא דלתתא אתפגים  א"ח ע ג"ח זהר

ואתעבר רברבא דלהון ' לעילא כו
 דלעילא משולטניה 

 ב"ה ח"דע ד"ב ע

שרי ' והם ע, הכסאמלאכים סובבים ' ע א"ח ע ג"ח זהר
 ה"או

 ב"ה ח"דע א"קיז ע

ה רק בבתי בראי "אין עצבון לפני הקב ב"טו ע ג"ח זהר
 לבד ולא בבתי גואי 

 ש"הקדו ד"כד ע

עצבון הוא רק בבתי בראי ולא בבתי  ב"טו ע ג"ח זהר
 גואי

 ש"הקדו ד"כז ע

כד חובי עלמא סגיאו אסתים עתיקא  ב"טו ע ג"ח זהר
 ' קדישא כו

ה "ע
 א"ע

 'ה א"עד

 ב"ה ח"דע ד"צ ע הנפש היא קרובה להקליפה א"טז ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"ג ע בינה נקראת תשובה א"טז ע ג"ח זהר
 'ה א"דע ג"א ע ג תיקונים וכלא אתקרי תשובה "י א"טז ע ג"ח זהר
 'כללים א ג"לה ע ונרגן מפריד אלוף  ב"טז ע ג"ח זהר
קנח  א דצפראאילת השחר על שם קדרות ב"טז ע ג"ח זהר

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

א "פ שכינה נקראת אמונה ב"טז ע ג"ח זהר
 א"ע

 'ה א"דע

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע ג "שמן ודבש הם סוד חו א"טל ע ג"ח זהר
א "ס יין לארמא קלא ולא שתיק לעלמין א"טל ע ג"ח זהר

 ד"ע
 'ה א"דע

התכללות ימינא בשמאלא ושמאלא  ב"טל ע ג"ח זהר
 בימינא על שני פנים

 'כללים א ד"ז עע

 ש"הקדו ב"יד ע שמות הקדושים' י א"י ע ג"ח זהר
 'כללים א ב"לט ע שורש הדינין הוא בבינה אימא עלאה  ב"י ע ג"ח זהר
 'כללים א ג"פא ע מסטרהא דינין מתערין ב"י ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ד"לה ע קוצין' יש ג' לאות י ב"י ע ג"ח זהר
, קוצא לעילא, קוצין' גשלם יש לו ' י ב"י ע ג"ח זהר

 וגיו באמצעיתא , קוצא לתתא
 'ביאורים א ד"סב ע

 'ביאורים א א"עג ע ס"עשרה שמות של הי ב"י ע ג"ח זהר
ד והם רישא וגיזעא "קוצין דיו' ג ב"י ע ג"ח זהר

 ושבילא
 ב"ה ח"דע ג"סו ע

 ב"ה ח"דע ב"קג ע יין המשמח הויה בניקוד אלהים ב"י ע ג"ח זהר
כי היא עצמה רחמי , ג"בינה כלולה מחו ב"עי  ג"ח זהר

 ומסטרהא דינין מתערין
קמא 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קמא  ד"ד דיו"מילוי ו ב"י ע ג"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע
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ה בניקוד אלקים היא אמא עלאה ,הוי ב"י ע ג"ח זהר
 הכלולה מחכמה 

 ש"הקדו ד"כה ע

 ש"הקדו ד"לח ע בינה עצמה רחמי אך דינן מתערין מינה ב"י ע ג"ח זהר
 ש"הקדו ד"לה ע ד"קוצים ביו' ג ב"י ע ג"ח זהר
 'ה א"דע ד"ה ע"נ 'ה וכו"עשרה שמהן דקוב ב "א ע"י ג"ח זהר
 'ביאורים א א"יד ע אנא זמין לאתגליא  א"יא ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ג"כג ע אנא זמין לאתגלייא א"יא ע ג"ח זהר
 'רים אביאו א"לו ע אנא הוא מאן דאנא א"יא ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ב"נז ע אנא זמין לאתגליא א"יא ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ד"סא ע אנא זמין לאתגלייא א"יא ע ג"ח זהר
 'ביאורים א א"עג ע ס"עשרה שמות של הי א"יא ע ג"ח זהר
 ש"הקדו ב"כה ע י במלכות דאצילות"אדנ א"יא ע ג"ח זהר
 שהוראתו הוא אנא זמין, ה"אהי א"יא ע ג"ח זהר

 לאתגלייא
 ש"הקדו א"לה ע

 ש"הקדו ג"לד ע אנא זמין לאתגליא  א"יא ע ג"ח זהר
ה שהוראתו הוא אנא זמין "אהי א"יא ע ג"ח זהר

 לאתגלייא
 ש"הקדו ד"לח ע

ה "נקרא כל האצילות כולו בשם הוי א "יא ע ג"ח זהר
 ה"ב

 'ה א"דע ב"ה ע"נ

, כל גלוייו הם עצמן כל השמות כולם ב"יא ע ג"ח זהר
 הוא ושמותיו כולם חדו

 'כללים א ג"לא ע

חושבים עשרה מאמרות לבד התיבת  ב"יא ע ג"ח זהר
 בראשית

 'כללים א ב"מט ע

 'ביאורים א ד"לה ע כלילות אבא באימא  ב"יא ע ג"ח זהר
העשר אמירן שהם העשרה מאמרות  ב"יא ע ג"ח זהר

וכן הם העשר , שבהן נברא העולם
 דברות שבהם ניתנה התורה

 'ביאורים א ב"עב ע

ת כל "ה צבאו"י הוי"נכלל בהשם אדנ ב"יא ע ג"ח זהר
 ת דאצילות "הז

 ש"הקדו ד"כה ע

 ש"הקדו ג"נא ע י ואלקים"שמות אדנ ב"יא ע ג"ח זהר
 ש"הקדו א"טז ע ספירות' שמות די' י ב"יא ע ג"ח זהר
ה "נקרא כל האצילות כולו בשם הוי ב"יא ע ג"ח זהר

 ה"ב
 'ה א"דע ב"ה ע"נ

ה "בין קב, ויהי מבדיל בין מים למים א"יב ע ג"ח הרז
 ז"ובין עבו' כו

 ב"ה ח"דע ד"סה ע

צריך לזהר מאד לאפרשא ביניהון  א"יב ע ג"ח זהר
 ולהבחין ולהבדיל בין זה לזה

 ב"ה ח"דע ב"צב ע

 ב"ה ח"דע ב"קלג ע אית מיין שלם ואית מיין קטטו א"יב ע ג"ח זהר
 ש"הקדו ד"טז ע ה הוי"כולה שמא דקבדהא אורייתא  ב"יג ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ד"פז ע ו"צירופים של יה' הו א"יז ע ג"ח זהר
השורשים דכל הנשמות והעולמות  א"יט ע ג"ח זהר

כ "ע ממש שיצאו ונבראו אח"אשר לבי
 א "י זווגא בז"מהמלכות דאצילות ע

 'כללים א ג"קח ע

 ב"ה ח"דע א"צג ע ויפח באפיו  א"יט ע ג"ח זהר
נקראת היא בשם ' חוה ראשונה הנז א"יט ע ג"ח זהר

 לילית
 ב"ה ח"דע ב"כ ע

 'ה א"דע א"ו ע"ל ה"שהם נו' שחקים כולל ב א"ו ע"כ ג"ח זהר
כי תרעין דילה , אילת אהבים ויעלת חן ב"כא ע ג"ח זהר

סתימין משום שפתחה סתום ורחמה 
 צר

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ורחמה צר אילה זו שפתחה סתום ב"כא ע ג"ח זהר
אילת אהבים ויעלת , וחביבה על בעלה

 חן

קכו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

' ה כו"כל זמנא דבר נש חטי קמיה דקב א"כד ע ג"ח זהר
 'אוסיף למחטי כו

 'כללים א ד"עז ע

התכללות שמאלא בימינא וימינא  א"כד ע ג"ח זהר
 בשמאלא

 'ביאורים א ד"עז ע

 'ביאורים א ד"עז עא התכללות שמאלא בימינא וימינ א"כד ע ג"ח זהר
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 בשמאלא
י הם דינים בסוד ערבי "ערבי נחלנה ב"כד ע ג"ח זהר

 נחל
 'כללים א ג"עז ע

כאשר זוכה הנשמה בתורה ומעשים  א"כה ע ג"ח זהר
ז להתעדן "הרי יוצא מעוה, טובים

 ולהתענג בעדן גן אלהים

 ב"ה ח"דע ג"סט ע

ומקומם , יש קליפות השוכנים באויר א"כה ע ג"ח זהר
כ קשים "והם אינם כ, הוא רק באויר

 כהשוכנים בארץ

 ב"ה ח"דע ב"קב ע

 ב"ה ח"דע ג"סב ע אש אוכל אש ב"כה ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"סד ע המלאכין שליטין לפום שעתא ב"כה ע ג"ח זהר
, ן לצדיקים"השחקים ששוחקים מ א"כו ע ג"ח זהר

 צדיק וצדק
 'כללים א ב"מו ע

 'כללים א ג"סט ע ן"שוחקים מהשחקים ש א"כו ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"סט ע ן "השחקים ששוחקים מ א"כו ע ג"ח זהר
הנצח והוד הנה הם השחקים  א"כו ע ג"ח זהר

 ן"ששוחקים מ
 'כללים א א"עג ע

ן לצדיקים "השחקים ששוחקים מ א"כו ע ג"ח זהר
 לצדיק וצדק 

 'כללים א ג"עה ע

 'ים אביאור א"טז ע צדיק וצדק א"כו ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ד"כה ע ן לצדיק וצדק"השחקים ששוחקים מ א"כו ע ג"ח זהר
ריחים עליון ותחתון דטוחנים מן ' ב א"כו ע ג"ח זהר

 לצדיקים
 'ביאורים א ב"נט ע

י כל קרבן תוספות אור "נעשה ע א"כז ע ג"ח זהר
ומתכפייא , וקדושה למעלה למעלה

ז הרבה "ומתדחייא הסטרא אחרא עי
 מאד

 ב"ה ח"דע ד"עקנו 

ולא אשתצי ולא אתבטל ההוא רוח  ב"כז ע ג"ח זהר
 'מסאבא כו

 ב"ה ח"דע ב"קנו ע

כל קרבן שהוא מסטרא דיליה כשהוא  ב"כז ע ג"ח זהר
נקרב על המזבח הנה אשא דמדבחא 
מבערא רוח מסאבא וזינין בישין 

 מעלמא

 ב"ה ח"דע א"קנז ע

 'ביאורים א א"סב ע ה"ח מ"כ א"כח ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"מו ע עם הארץ בהמה אקרי א"כט ע ג"ח זהר
 ש"הקדו ב"נא ע בתראה היא מלכות שמים' דה א"כט ע ג"ח זהר
' ש בפ"כמ ג"ח זהר

צג (אמור 
 ) ב"ע

ט "ע 'עולם האצילות נקרא שמו ית
 ב"ע

 'ה א"דע

אוי להם לרשעים שהם הופכים מדת  ב"ל ע ג"ח זהר
 רחמים למדת הדין

 'כללים א ד"עז ע

 'כללים א ג"לה ע ונרגן מפריד אלוף  א"לא ע ג"ח זהר
המשתמשים בקבלה מעשיית בלי  א"לא ע ג"ח זהר

, כוונת וידיעת יחודי השמות למעלה
 הנה הם מקצצים בנטיעות

 ש"הקדו ד"נב ע

י הם דינים בסוד ערבי "ערבי נחלנה ב"לא ע ג"ח זהר
 נחל

 'כללים א ג"עז ע

ון מלאכין שליטין לפום וחציר דא אינ ב"לב ע ג"ח זהר
 שעתא דאתבריאו בשני

 ב"ה ח"דע ב"סא ע

ה אשר לצורך "נמשך האור דהמ ב"לב ע ג"ח זהר
כ "ואח, א"המלאכים הללו מהפה דא

 ן"מהפה דהזו

 ב"ה ח"דע ב"סא ע

, עמודא דאמצעיתא, מאי מן השמים ב"לג ע ג"ח זהר
 דעלה אתמר ובשר מבשרי

 ב"ה ח"דע ב"לה ע

 ב"ה ח"דע ג"פד ע ענין החטא שלהם בכמה פנים ב"לג ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"פד ע חטא בני אהרן ב"לג ע ג"ח זהר
וצריך , שמן וקטורת ישמח לב ב"לג ע ג"ח זהר

 לאשתכחא שמן וקטורת כחדא
 ב"ה ח"דע ב"קא ע
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ממה הוו מאשא וכלהו לחיך לון ההיא  א"לד ע ג"ח זהר
 בהמה בלחיכא חדא

 ב"ה ח"דע ג"נה ע

 ב"ה ח"דע ג"פד ע ענין החטא שלהם בכמה פנים א"לד ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ד"סג ע א שהיא נקראת עפר"דז' נוק ב"לד ע ג"ח זהר
האש היסודי נברא קודם שנברא  ב"לד ע ג"ח זהר

 העולם
 ב"ה ח"דע ג"ב ע"י

האור של גיהנם הוא נברא קודם  ב"לד ע ג"ח זהר
 בריאת העולם

 ב"ה ח"דע א"יב ע

עפרא דשריא תחות כורסי יקרא  ב"לד ע ג"ח זהר
 עפרות זהב, קדישא

 ב"ה ח"דע ב"פט ע

 ב"ה ח"דע א"צג ע עפר מן האדמה ב"לד ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"יב ע גיהנם קדם לגן עדן ב"לד ע ג"ח זהר
, מלכות כהנים לא אקרי אלא ממלכת ב"לד ע ג"ח זהר

 דאמלכו לה כהני 
 ש"הקדו ג"מז ע

ההוא יומא חדוותא דכנסת ישראל ב ב"לז ע ג"ח זהר
הוות לאתקטרא בקיטורא דמהימנותא 

 בכלהו קשרין קדישין

 ב"ה ח"דע ג"פד ע

מלה אחרא אתקשרו בקישורא דא  ב"לז ע ג"ח זהר
 ושרו לכנסת ישראל לבר

 ב"ה ח"דע ג"פד ע

עליונות יחדו כהוגן לבד ' כל הט ב"לז ע ג"ח זהר
 המלכות

 ב"ה ח"דע ד"פד ע

נדב ואביהוא אתערו ערבוביא בין  ב"עלח  ג"ח זהר
 מטרוניתא ומלכא

 ב"ה ח"דע ג"פד ע

תא חזי כל חדוותא דלעילא תליא  ב"לח ע ג"ח זהר
 בההוא שמנא קדישא

 ב"ה ח"דע ב"קא ע

 ב"ה ח"דע ד"נג ע תרומה הוא מלכות ב"מ ע ג"ח זהר
קכה  נקרא הר' כל עטרה דנוק ב"מב ע ג"ח זהר

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ב"נא ע נברא שמים וארץ' בה א" עמג ג"ח זהר
 'כללים א א"כט ע אך בצלם יתהלך איש ב"מג ע ג"ח זהר
ן הם בשורשם אחד ואחר שיצאו "כל דו ב"מג ע ג"ח זהר

 מתפרדין
 ב"ה ח"דע ג"קנג ע

קטז  כנסת ישראל, אם ישראל, אימא ב"מג ע ג"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

פים עם מציאות כל הצלמים הם משתת ב"מג רע ג"ח זהר
 הימים והזמן

 'ה א"דע ד"ו ע"ע

ואין צור כאלהינו משמע דאיכא צור  א"מד ע ג"ח זהר
 אחרא

קכח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

באותה הלילה היה רואה יעקב אבינו  א"מה ע ג"ח זהר
ה כעין שלהבת אש לוהט שהיה "ע

 משוטט בתוך המחנות שלו

 ב"ה ח"דע ג"קלו ע

 ב"ה ח"דע ג"קד ע אשתכח ' א דנוקכדין כלא בסטר ב"מה ע ג"ח זהר
נטירנא שאר כרמין בגין כרמי שלי  ב"מה ע ג"ח זהר

 דלהוי נטיר בינייהו
ח "ע
 ב"ע

 'ה א"דע

שתיקון הבריאה לא נעשה רק אלא  א"מח ע ג"ח זהר
 ר"בבריאת אדה

 'כללים א א"לז ע

כיון דנברא אדם אתתקן כלא כל מה  א"מח ע ג"ח זהר
 דלעילא ותתא 

 'לים אכל ד"קז ע

וכל מה , כיון דנברא אדם אתתקן כלא א"מח ע ג"ח זהר
 דלעילא ותתא

 'כללים א א"קח ע

ומקומם , יש קליפות השוכנים באויר ב"מח ע ג"ח זהר
כ קשים "והם אינם כ, הוא רק באויר

 כהשוכנים בארץ

 ב"ה ח"דע ב"קב ע

 ב"ה ח"דע ד"פג ע ירידת אברהם אבינו היה ברשות א"נב ע ג"ח זהר
 'ביאורים א א"כט ע שהוא בינה, אור החמה א"נו ע ג"ח הרז

בני אהרן ניסו לתקן את החטא  ב"נו ע ג"ח זהר
 ר"דאדה

 ב"ה ח"דע ג"פד ע

 ב"ה ח"דע ד"פד ענדב ואביהו היו שקולין ככל השבעין  ב"נו ע ג"ח זהר
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 סנהדרין דהוו משמשין קמי משה
הוי נדב ואביהוא בלחודייהו שקולין  ב"נו ע ג"ח זהר

 לקבל שבעין סנהדרין
 ב"ה ח"דע א"קא ע

ה וחנניה מישאל "אברהם אבינו ע א"נז ע ג"ח זהר
 ועזריה בכבשן האש 

 ש"הקדו ד"כא ע

בנוכראה אתעקם בקדמיתא דכתיב  ב"נז ע ג"ח זהר
 בהקריבם אש זרה

 ב"ה ח"דע ג"פד ע

 ב"ה ח"דע ג"קא ע נדב ואביהו נתקנו בפנחס ב"נז ע ג"ח זהר
ה לאשתכתא רעוון "זמנין אית קמי קב א"ח ענ ג"ח זהר

 ולאשתכתא ברכאן 
 'כללים א ד"טז ע

 ב"ה ח"דע ב"מה ע לויתן זה יצרת לשחק בו דא צדיק א"נח ע ג"ח זהר
קכד  לויתן לעילא דא צדיק א"נח ע ג"ח זהר

 א"ע
 ב"ה ח"דע

זמנין אית בשתא דרעווא אשתכח והוא  א"נח ע ג"ח זהר
 אדר ניסן אייר סיון

 ב"ה ח"דע ג"ה עקנ

 ב"ה ח"דע ב"צז ע אילנא דנטע שרשוי באינון חיים א"נח ע ג"ח זהר
א "ס לויתן דא צדיק  א "נח ע ג"ח זהר

 א"ע
 'ה א"דע

 ב"ה ח"דע ב"קה ע ואל יבא בכל עת אל הקודש ב"נח ע ג"ח זהר
כי אין , אל יבוא בכל עת אל הקודש ב"נח ע ג"ח זהר

ראוי לזה אלא רק בעת דרעווא 
 שתכחא

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

נשא דף  ג"ח זהר
 קלה

ומחמת שהיו בסוד הדין הקשה 
 ' נתחרבו ונתדעכו וכו

 'ה א"דע ד"ט ע"נ

נשא דף  ג"ח זהר
 ב"קמ

ומחמת שהיו בסוד הדין הקשה 
 ' נתחרבו ונתדעכו וכו

 'ה א"דע ד"ט ע"נ

נשא קלב  ג"ח זהר
 ב"ע

דאנא חמי השתא מה דלא חמי בר נש 
 'וכו

 'ה א"דע א"ז ע"נ

ממרחק ודאי מרישא דמוחא ומעילא א   "סוף ע' ס ג"ח זהר
 דרישא

 'ה א"דע ג"פ ע

 ב"ה ח"דע ג"פד ע חטא בני אהרן א"ס ע ג"ח זהר
אותם לא צוה , אשר לא צוה אותם א"ס ע ג"ח זהר

 אבל לאהרן צוה
 ב"ה ח"דע ד"פד ע

אותם לא צוה , אשר לא צוה אותם א"ס ע ג"ח זהר
 אבל לאהרן צוה

 ב"ה ח"דע ב"א עק

ממרחק ודאי , ממרחק תביא לחמה א"ס ע ג"ח זהר
והוא , ומעילא דרישא, מרישא דמוחא

 א"מהקד

קכא 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"לח ע ג מרומז ששים גבורים"בס א"ס ע ג"ח זהר
י נכללו כל הכתרין תתאין שהוא "בנה ב"ס ע ג"ח זהר

 ס דילהון"כל הע
 'כללים א א"עא ע

אלף טורין סלקין ועאלין בכל יומא  ב"עס  ג"ח זהר
 משקיו דההוא ימא

 ב"ה ח"דע א"סג ע

 ב"ה ח"דע ד"סג ע תרין בנין מתחות סטרי אברהא ב"ס ע ג"ח זהר
ואלין ינקין ' תרין בנין ינקין כל יומא כו ב"ס ע ג"ח זהר

תרין בנות , מתחות סטרי אברהא
 בתחות רגלהא

 ב"ה ח"דע ב"סט ע

 'ה א"דע ג"ג ע"נ נוך עלה למעלה בחייםח ב "ח ע"ס ג"ח זהר
י מאד על הסתר אותן "הקפיד הרשב א"סא ע ג"ח זהר

 הסודות אז לדבר בהם בדרך חידה
 'ביאורים א ג"כא ע

והיא , ה"דהוי' י הוא מהי"דאדנ' הי א"סא ע ג"ח זהר
 חכמה זעירא, כ חכמה"נקרא ג

 'ביאורים א ב"סב ע

, זעירא' וא ימשום שזכה שלמה להה א"סא ע ג"ח זהר
לכך היה דן ברוח הקודש בלא עדים 

 והתראה

 ב"ה ח"דע א"פה ע

 ב"ה ח"דע ב"קיב ע ואשר איהו למהוי בהאי עלמא כבר א"סא ע ג"ח זהר
י הם באתגלייא ולא "כל דברי הרשב א"סא ע ג"ח זהר

 אתכסיין
 'ה א"דע א"ז ע"נ
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 'אכללים  א"יב ע כד סליק ברעותא למברי עלמא ב"סא ע ג"ח זהר
כל אותן שהם מורדים ופושעים  ב"סא ע ג"ח זהר

 כ נשמתם למעלה"כן הוא ג, ז"בעוה
 ב"ה ח"דע ד"ע ע

כל נשמתין עד לא ייחתון לעלמא כל  ב"סא ע ג"ח זהר
מה דאולפין בהאי עלמא כלא ידעו עד 

 לא ייתון לעלמא

 ב"ה ח"דע ד"פו ע

 ב"ה ח"דע ב"כט ע אינון אתאחדון לעילא לעילא ב"סב ע ג"ח זהר
 ש"הקדו ד"יב ע דהא אינון אתאחדן לעילא לעילא ב"סב ע ג"ח זהר
רק בשעתא דמהפכי חייביא רחמי  א"סה ע ג"ח זהר

 לדינא 
 ש"הקדו ד"כז ע

שמות הכלליים דאצילות הוא רק  א"סה ע ג"ח זהר
א "י שהם שמות דא"ה אדנ"ה יהו"אהי

 ן"זו

 'כללים א ד"כז ע

 'כללים א ב"לט ע וא בבינה אימא עלאה שורש הדינין ה א"סה ע ג"ח זהר
אוי להם לרשעים שהם הופכים מדת  א"סה ע ג"ח זהר

 רחמים למדת הדין
 'כללים א ד"עז ע

 'כללים א ג"פא ע מסטרהא דינין מתערין א"סה ע ג"ח זהר
א הוא וביה "ם שירותיה מז"השם אלהי א"סה ע ג"ח זהר

 אתאחיד 
 'כללים א ד"קח ע

 ב"ה ח"דע ב"קג ע ין המשמח הויה בניקוד אלהיםי א"סה ע ג"ח זהר
כי היא עצמה רחמי , ג"בינה כלולה מחו א"סה ע ג"ח זהר

 ומסטרהא דינין מתערין
קמא 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

ה בניקוד אלקים היא אמא עלאה ,הוי א"סה ע ג"ח זהר
 הכלולה מחכמה 

 ש"הקדו ד"כה ע

הוא בעצמה היא רחמים אלא  א"סה ע ג"ח זהר
 ינין מתעריןמסטרהא ד

 ש"הקדו ד"כז ע

בינה גופה הנה היא הבריכה העליונה  א"סה ע ג"ח זהר
 אשר כל ברכאן נפקין מתמן 

 ש"הקדו ד"כז ע

א "ע דינין מתערין מינה א"סה ע ג"ח זהר
 ד"ע

 'ה א"דע

כ אתעברת "דינקא להו אימא ואח ב"סה ע ג"ח זהר
 מנייהו

 'כללים א א"לה ע

 להוא איהי מתעברת בתר דינקא ב"סה ע ג"ח זהר
 מינייהו

 'כללים א ד"פ ע

 'ביאורים א ב"כג ע אנא זמין לאתגלייא  ב"סה ע ג"ח זהר
 'ביאורים א א"לו ע אנא הוא מאן דאנא ב"סה ע ג"ח זהר
 ש"הקדו ג"לד ע אנא זמין לאתגליא  ב"סה ע ג"ח זהר
 'ה א"דע א"ד ע"נ 'תא חזי היך נחית מדרגא לדרגא וכו ב"סה ע ג"ח זהר
 'כללים א ב"טז ע דוד עלאה א"סו ע ג"ח זהר
ג הנה הוא מורה על "ו שמספרו י"הוא ב"סו ע ג"ח זהר

 א מהאימא "ג תיקונים שנמשך בז"הי
 'ביאורים א א"מא ע

 ש"הקדו א"מה ע ת קדישא"ויבא יעקב דא ת ב"סו ע ג"ח זהר
נשמות הצדיקים ותלמידי חכמים  ב"סז ע ג"ח זהר

 א ויגונאשבדור בדוחקא וצער
קכא 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

י נגיעתם הוא כל החבלין וצירין "ע ב"סז ע ג"ח זהר
 דתלמידי חכמים וצדיקים

קכה 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קכ ע כאשר האילת כורעת לילד ב"סז ע ג"ח זהר
וחציר דא אינון מלאכין שליטין לפום  א"סח ע ג"ח זהר

 שעתא דאתבריאו בשני
 ב"ה ח"דע ב"סא ע

ה אשר לצורך "נמשך האור דהמ א"סח ע ג"ח זהר
כ "ואח, א"המלאכים הללו מהפה דא

 ן"מהפה דהזו

 ב"ה ח"דע ב"סא ע

א אילותי לעזרתי חושה תערוג על "כד א"סח ע ג"ח זהר
אפיקי מים לאתשקיא משקיו דמבועי 

 י דצדיק"דנחלא ע

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

א קכ נצח הוד שהם נקראים אפיקי מים א"סח ע ג"ח זהר
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דעקכה לאעברא ההוא נחש ולאתגלייא ההיא  א"סח ע ג"ח זהר
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 ד"ע חיה שהיא השכינה הקדושה בינייהו
לידת הקטנות אשר הוא נוהג עתה  א"סח ע ג"ח זהר

 תמיד
קכה 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ג"סא ע עיר היא מלכות ב"סח ע ג"ח זהר
קכה  קרא הרנ' כל עטרה דנוק ב"סח ע ג"ח זהר

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"פה ע מלכות הרשעה כתרא נוכראה א"סט ע ג"ח זהר
 'ה א"דע ד"ו ע"ל על עמוד אחד העולם עומד  א"סט ע ג"ח זהר
 'ה א"דע ג"ה ע"נ 'ה וכו"תא חזי קוב א"ע ע ג"ח זהר
 'כללים א א"כ ע ה דרגא על דרגא סתים וגליא"קב א"עג ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ג"מז ע ס הוא סתים וגליא"א א" עעג ג"ח זהר
ה ואורייתא וישראל אינון מתקשרן "קב א"עג ע ג"ח זהר

 דא בדא
 ב"ה ח"דע ב"פא ע

ה עצמו "ישראל אחידן בהשם הויה ב א"עג ע ג"ח זהר
 השורה בו בפנימיותו

 ב"ה ח"דע ג"צא ע

ה ואורייתא וישראל מתקשרין דא "קב א"עג ע ג"ח זהר
 בדא 

 ש"הקדו ג"לב ע

 ש"הקדו ד"מז ע זכיית יעקב בשם ישראל א"עג ע ג"ח זהר
הוא ההנהגה דכל , המלכות דאצילות א"עד ע ג"ח זהר

 ע"העולמות בי
 'כללים א ג"יט ע

י כל הארץ המנהגת את כל "אלה א"עד ע ג"ח זהר
 העולמות כולם 

 'כללים א ב"לא ע

 'כללים א ג"לה ע ונרגן מפריד אלוף  א"עד ע ג"ח זהר
אפקיד מלכא בידהא כל זיינין דיליה כל  א"עד ע ג"ח זהר

 אינון מארי מגיחי קרבא 
 'כללים א ג"עא ע

ע הוא לעולם רק "הנהגת העולמות בי א"עד ע ג"ח זהר
 א"י המלכות וכפי קבלתה מז"ע

 ב"ה ח"דע ד"נד ע

נקראו הניצוצין בשם מלאכים משום  א"עד ע ג"ח זהר
 לםשעל ידם הוא כל הפעולות כו

 ב"ה ח"דע ד"סד ע

כאשר הגוונין דעיינין הם מלובש  א"עד ע ג"ח זהר
 בקליפין

 ב"ה ח"דע ג"פח ע

 ב"ה ח"דע ד"קה ע שפחה כי תירש גבירתה  א"עד ע ג"ח זהר
אדון כל ,  כל הארץאלהיאלהיאלהיאלהי, המלכות א"עד ע ג"ח זהר

 הארץ
קטו 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

י "קבלת הבריאה הוא מהבינה ע א"עד ע ג"ח זהר
 'לותה וגילויה בהנוקכלי

 ב"ה ח"דע א"קכ ע

קנה  'הנהגת התחתונים שהוא על ידי הנוק א"עד ע ג"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קכד  מסטרא אחרא מרירא' אטעמת הנוק א"עד ע ג"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"קלג ע אטעמת טעם מרירא למעלה א"עד ע ג"ח זהר
 קמז סוד נחש בא על חוה א"עד ע ג"ח זהר

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

בשעתא דאסגיאו זכאי בעלמא כנסת  א"עד ע ג"ח זהר
 ישראל סלקא ריחין טבין

קנה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קנה ע תלוי לפי מעשה התחתונים' גילוי הנוק א"עד ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"קנז ע קרבן השעיר א"עד ע ג"ח זהר
 בה כל י ונכלל"ה באדנ"י היחוד דהוי"ע א"עד ע ג"ח זהר

 זוהר דלעילא
 ש"הקדו ד"מד ע

המשתמשים בקבלה מעשיית בלי  א"עד ע ג"ח זהר
, כוונת וידיעת יחודי השמות למעלה

 הנה הם מקצצים בנטיעות

 ש"הקדו ד"נב ע

' שכל העולמות הנפרדים יצאו מהנוק א,עד ע ג"ח זהר
 ומתנהגים על ידה 

 'כללים א ג"נו ע

 'כללים א ג"עא ע זעירא' וד ורבתא ויס' ת ו"ות ב,עד ע ג"ח זהר
ומקומם , יש קליפות השוכנים באויר ב"עו ע ג"ח זהר

כ קשים "והם אינם כ, הוא רק באויר
 כהשוכנים בארץ

 ב"ה ח"דע ב"קב ע
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בתר דאתא חוויא על חוה ואטיל בה  ב"עו ע ג"ח זהר
לבתר אולידת קין מתמן , זוהמא

 נתייחסו כל דרין דחייבין דעלמא

קמז 
 ד"ע

 ב"חה "דע

בתר דאתא חויא על חוה ואטיל בה  ב"עו ע ג"ח זהר
 זוהמא לבתר אלידת קין

קמו 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"נד ע באוירא וארעא' קלי' ב ב"עו ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"קמז ע ממנו אתייחסו דרי דצידקייא בעלמא א"עז ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ד"מב ע שמע ישראל ב"עז ע ג"ח זהר
הצירופי אותיות השייך לכל מאמר  ב,עח ע ג"ח זהר

ומאמר מהעשרה מאמרות שבהם נברא 
 ,העולם

 'ביאורים א ד"עג ע

י הם באתגלייא ולא "כל דברי הרשב א"עט ע ג"ח זהר
 בחידות

 'ביאורים א ג"ג ע

י מאד על הסתר אותן "הקפיד הרשב א"עט ע ג"ח זהר
 הסודות אז לדבר בהם בדרך חידה

 'ביאורים א ג"כא ע

י הנה חזרו "אחר שנסתלק הרשב א"עט ע ג"ח זהר
 האורות ונתעלמו

 'ביאורים א ג"כא ע

כאשר הגוונין דעיינין הם מלובש  א"עט ע ג"ח זהר
 בקליפין

 ב"ה ח"דע ג"פח ע

 ב"ה ח"דע ד"קה ע שפחה כי תירש גבירתה  א"עט ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"קנו ע הביאו עלי כפרה א"עט ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"י ע ה זיני מסאבותא"קכ א"עט ע ג"ח זהר
קמו  קין והבל א"עט ע ג"ח זהר

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קנה  בזמנא דאסגיאו חייבין בעלמא  א"עט ע ג"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קנו ע 'אחידן ומתקשרין בנוק' הקלי א"עט ע ג"ח זהר
 'ה א"דע ב"ב ע ה זיני מסאבותא "קכ א"עט ע ג"ח זהר
ה הביאו עלי "שמעון אמר קב' אמר ר ב"עט ע ג"ח רזה

 כפרה עלי ודאי
 ב"ה ח"דע א"קנו ע

בשבת צריך לכוונא לבא לעילא לעילא  ב"עט ע ג"ח זהר
 יתיר משאר יומין

 ב"ה ח"דע א"קנו ע

בגין דיתעבר ' הביאו עלי כפרה כו ב"עט ע ג"ח זהר
 'ההוא חויא כו

 ב"ה ח"דע א"קנו ע

ה הביאו עלי כפרה עלי בגיני "הקבאמר  ב"עט ע ג"ח זהר
 'כו

 ב"ה ח"דע ב"קנז ע

משה שושבינא דמלכא אהרן שושבינא  ב"ערה ע ג"ח זהר
 דמטרוניתא

קלב 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ה ברא עלמא ובעא "בשעתא דקב ב"פ ע ג"ח זהר
 לגלאה עמיקתא מגו מסתרתא

 ב"ה ח"דע א"סה ע

 'ה א"דע ד"ב ע"ס ' ה ללבשא לבושי נוקמא כו"זמין קוב א"ט ע"פ ג"ח זהר
אדם קדמאה לא הוה ליה מהאי עלמא  א"פג סע ג"ח זהר

 כלום
 ב"ה ח"דע ד"כח ע

ר היה נהירו דיליה יתיר מכל "אדה א"פג סע ג"ח זהר
 אינון מלאכין שליחין לעילא

 ב"ה ח"דע ג"כט ע

כי יהיו כל הגופות בסוד כתנות אור  א"פג סע ג"ח זהר
 'וכו' בא

א "פ
 ב"ע

 'ה א"דע

ר נברא מעפרא דבי מקדשא "אדה א"פג ע ג"ח רזה
 לעילא

 ב"ה ח"דע ב"כז ע

 ב"ה ח"דע א"לב ע ר לא הוה ליה מהאי עלמא כלום"אדה א"פג ע ג"ח זהר
ביום שתיתאה עלמין כלהו אתיישבו  א"פג ע ג"ח זהר

ז לצורך בריאה "והיה כ, בדוכתייהו
 האדם

קטז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א" עלא זיהרא עלאה ב"פג ע ג"ח זהר
 'כללים א ב"טז ע דוד עלאה א"פד ע ג"ח זהר
 'כללים א ג"עז ע שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני א"פד ע ג"ח זהר
דאינון מוקדין לי , הסבי עיניך מנגדי א"פד ע ג"ח זהר

 בשלהובי רחימותא
 ב"ה ח"דע ג"פח ע
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וראיתיה לזכור ברית עולם בסגיאות  א"פד ע ג"ח זהר
י " דרחימו אשר נעשה עשלהוביתא

 ז"הסתכלותם זב

קלב 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"מח ע אתר שביעאה דדרגין  א"פד ע ג"ח זהר
מלאכים שממונים על שירות  א"פו ע ג"ח זהר

 ותשבחות
 ב"ה ח"דע ב"כט ע

 ש"הקדו ד"מח ע אתר שביעאה דדרגין  א"פו ע ג"ח זהר
ן לא תעביד ערבובייא כחדא בגי ב"פו ע ג"ח זהר

דאתער לאתחברא סטרא אחרא כחדא 
 לאבאשא עלמא

 ב"ה ח"דע ב"קו ע

הוא עומד ומתקיים בהבריאה תמיד  א"פח ע ג"ח זהר
 לעולם

 'כללים א ד"פא ע

 'כללים א ג"קא ע דרך דופן א"פח ע ג"ח זהר
פנחס רנז  ג"ח זהר

 ב"ע
כל ספירה אית לה שם ידיע ומדה 

 וגבול ותחום
 'ה א"דע ג"ז ע"ע

ט "ע ' והניף את העומר וגו א"ז ע"צ ג"ח זהר
 ד"ע

 'ה א"דע

קטז  ה"אותיות הוי' ד א"צב ע ג"ח זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ג"ל ע אורייתא וישראל חד הוא א"צג ע ג"ח זהר
 'כללים א ג"כה ע האצילות הוא נקרא פניו  ב"צג ע ג"ח זהר
בקשו פני אלין עטרי מלכא דאיהו  ב"צג ע ג"ח זהר

 אחיד בהו
 ש"הקדו ד"ו עט

 ש"הקדו א"ו ע אלין עטרי מלכא דאיהו אחיד בהו  ב"צג ע ג"ח זהר
 'ה א"דע ד"ח ע"נ בקשו פני אלין עטרי דמלכא ב"צג ע ג"ח זהר
ולא כתיב ' כו' כי ששת ימים עשה ה ב"צד ע ג"ח זהר

 בששת
 ב"ה ח"דע א"טו ע

ואסתלקו ישראל מרשותא אחרא  א"צה ע ג"ח זהר
תאחדו במצה קשורה ואתעקרו מניה וא

 קדישה

 ב"ה ח"דע ג"קכב ע

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע לחם מן השמים ב"צה ע ג"ח זהר
של פסח היה תשלום לידת ' בליל א ב"צה ע ג"ח זהר

 ן"המוחין ונזדווגו הזו
 ב"ה ח"דע ב"קכז ע

כי בחדתותי דסיהרא זינין בישין  ב"צה ע ג"ח זהר
 משתכחין ומתערי לאתפשטא בעלמא

 ב"ה ח"דע א"קנז ע

 ב"ה ח"דע ב"קנז ע חסרון הלבנה ומילואה ב"צה ע ג"ח זהר
חג המצות וחג השבועות וחג הסוכות  א"צו ע ג"ח זהר

 אבהן ' מסטרא דג
 'כללים א ד"לז ע

 ב"ה ח"דע ג"נח ע כ ענף הגבורה"כי הוא ג, סוכות' יום ה א"צו ע ג"ח זהר
 ואז הוא, בחג השבועות נשלם הבירור ב"צו ע ג"ח זהר

 הזווג 
 'ה א"דע ג"פ ע

 ב"ה ח"דע ג"נח ע חדוותא דכולא, שמיני עצרת א"צז ע ג"ח זהר
ח ישראל כד הוו במצרים הוו "ת א"צז ע ג"ח זהר

ברשותא אחרא והוו אחידן 
 במסאבותא

 ב"ה ח"דע ג"קכב ע

בשבועות נשלמים שניהם בהמוחין  א"צח רע ג"ח זהר
 דגדלות

 'ה א"דע א"פ ע

קרבנא דא כלא איהו בדבקותא עילא  א"צח רע ג"ח זהר
 ותתא

 'ה א"דע ב"פ ע

ודא אתקריב למיעל רחימו בין אתתא  א"צח רע ג"ח זהר
 ובעלה

 'ה א"דע ב"פ ע

 'ה א"דע ג"פ ע ודאי טהורה היא ונקתה ונזרעה זרע א"צח רע ג"ח זהר
 'ה א"דע ג"פ ע ואוסיפת חילו ורחימו לגבי בעלה א"צח רע ג"ח זהר
 'ה א"דע ד"פ ע ד לא בעי לקרבא למקדשא"וע א"עצח ר ג"ח זהר
 'ה א"דע ד"פ ע רזא דסתרא דא תרתין אחתן א"צח רע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"קנו ע ויצעק צעקה גדולה  ק ג"ח זהר
 'ה א"דע ד"ד ע"נ 'ה מה דאפריש וכו"מאן דקריב לקב א"י ע"ק ג"ח זהר
 'ה א"דע א"ה ע"נ 'ה מה דאפריש וכו"מאן דקריב לקב א"י ע"ק ג"ח זהר
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 ב"ה ח"דע ד"קלג ע ענני כבוד הם מחסד קג ג"ח זהר
ובההיא שעתא , ולא היה מים לעדה א"קג ע ג"ח זהר

בעאת באר אחרא לאסתלקא דהוה 
 שכיח עמהון דישראל

קלא 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע לחם מן השמים א"קג ע ג"ח זהר
 'כללים א א"נז ע  יומא קדמאה אזיל עם כלהו ב"קג ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"סה ע ת"החסד הוא כולל כל הז ב"קג ע ג"ח זהר
ס אלא "ק מקבל אור הא"אין אחד מהו ב"קג ע ג"ח זהר

והוא יומא דכולא , י אור החסד"רק ע
 יומין

 ב"ה ח"דע א"קד ע

ומתגדל בו ' הצלם הנה נברא כל א ב"קד ע ג"ח זהר
 ומתקיים בו

 'כללים א ד"קו ע

י הנה חזרו "אחר שנסתלק הרשב ב"קה ע ג"ח זהר
 האורות ונתעלמו

 'ביאורים א ג"כא ע

קטז  ה"אותיות שם הוי' ד א"קו ע ג"ח זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ה לאדם ואוקיר ליה "שעתא דברא קב א"קז ע ג"ח זהר
 ביקירו עלאה

 ב"ה ח"דע ג"פא ע

כד נחית לתתא חמא תיאובתא דיצר  א"קז ע ג"ח זהר
 הרע ואתדבק ביה 

 ב"ה ח"דע ג"קמו ע

חמו , בשעתא דאדם קאים על רגלוי ב"קז ע ג"ח זהר
 ליה בריין כלהו ודחילו מקמיה

 ב"ה ח"דע א"כו ע

 'ביאורים א א"ה ע אנת הוא נשמה לנשמות  ב"קט ע ג"ח זהר
נשמה ' מאיר להם בבחי' הוא ית ב"קט ע ג"ח זהר

 לנשמה
 'ביאורים א ד"כו ע

רוחא לרוחא לכל , לנשמהנשמה ' בחי ב"קט ע ג"ח זהר
 מציאותה ומאורעותיה

 ב"ה ח"דע א"מט ע

נשמה לנשמה ' בבחי' אורו ית ב"קט ע ג"ח זהר
 בפנימיות העולמות

 ש"הקדו ד"יב ע

אנת לבר ' אנת הוא נשמה לנשמות כו ב"קט ע ג"ח זהר
 מכלא 

 ש"הקדו ג"יז ע

א "פ שכינה נקראת אמונה ב"קי ע ג"ח זהר
 א"ע

 'ה א"דע

מאן דעביד פקודי אורייתא ואזל  א"ג סע"קי ג"ח זהר
 באורחוי

 'ה א"דע ב"ו ע"נ

נ לתתא הכי נמי עביד "וכגוונא דעביד ב ב"ג ע"קי ג"ח זהר
 לעילא ממש

 'ה א"דע ב"ו ע"נ

מאן דעביד פקודי אורייתא ואזיל  א"קיג ע ג"ח זהר
 באורחוי

 'כללים א א"סו ע

ואזיל מאן דעביד פקודי אורייתא  א"קיג ע ג"ח זהר
 באורחוי כביכול כאלו עביד ליה לעילא 

 'ביאורים א ד"א ע

מאן דעביד פקודי אורייתא ואזיל  א"קיג ע ג"ח זהר
 באורחוי כביכול כאלו עביד ליה לעילא 

 ש"הקדו ב"ז ע

כ זיו על שם שהוא "ת שנקרא ג"הת ב"קיז ע ג"ח זהר
 מאיר להמלכות

 'כללים א ב"לד ע

מצד הימין של , נא דעלמאפרת בימי ב"קיח ע ג"ח זהר
, ושם עומד מיכאל ומשמש, השכינה

מחנות ' שהוא הראש והראשון מהד
 המקיפין לשכינה

 ב"ה ח"דע א"קז ע

 ב"ה ח"דע ב"צז ע אילנא דנטע שרשוי באינון חיים א"קיט ע ג"ח זהר
 ש"הקדו ד"מג ע  א"קכ ע ג"ח זהר
 'ה א"דע א"ו ע"מ גופא ורישא לבר ב "ג ע"קכ ג"ח זהר
ע "כי כשם דכל מאן דמצייר דיוקנא דבי ב"ז סע"קכ ג"ח זהר

 'באצילות וכו
 'ה א"דע ב"ד ע"נ

העלמא תניינא שבתקונא קדמאה  א"קכא ע ג"ח זהר
 דדיקנא

 ב"ה ח"דע ד"מג ע

 ב"ה ח"דע ב"צז ע אילנא דנטע שרשוי באינון חיים א"קכא ע ג"ח זהר
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 ב"ה ח"דע ד"ג ע בינה נקראת תשובה קכב ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"ג ע בינה נקראת תשובה קכג ג"ח זהר
 'כללים א א"מ ע גופא ורישא מלבר ב"קכג ע ג"ח זהר
 'כללים א ג"ס ע מוחא ולבא מלגאו וגופא ורישא מלבר ב"קכג ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"פ ע רישא וגופא מלבר מוחא וליבא מלגאו ב"קכג ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ג"לד ע לברגופא ורישא הם מ ב"קכג ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ד"עח ע גופא ורישא מלבר ב"קכג ע ג"ח זהר
 ש"הקדו ג"לח ע גופא ורישא מלבר ומוחא ולבא מלגאו ב"קכג ע ג"ח זהר
ל "מסטרא דשמאלה דרגיה דעשו סמא א"קכד ע ג"ח זהר

 אתקרי כלב
 ב"ה ח"דע ד"קג ע

 ב"ה ח"דע א"קו ע סרוסי כלבא א"קכד ע ג"ח זהר
וחמושים עלו בני ישראל מארץ  א"קכה ע ג"ח הרז

, והוא מסטרא דאילנא דחיי, מצרים
 שנין דיובלא' דאינון נ

 ב"ה ח"דע ג"קכו ע

 ב"ה ח"דע ב"יג ע דינין שעוברין על כל אדם' ז ב"קכו ע ג"ח זהר
קכה  'יומין זעירין ומארי דחובא דחיק וכו ב"קכז ע ג"ח זהר

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"ד ע מלכים קדמאים א"קכח ע ג"ח זהר
 'ה א"דע ב"א ע ואלה המלכים א"קכח ע ג"ח זהר
 'ה א"דע א"א ע גליף ושיער מלכין א"קכח ע ג"ח זהר
 'ה א"דע ב"א ע ואלה המלכים א"קכח ע ג"ח זהר
כמנין , כ"החוורתא הם בפרטות תר ב"קכח ע ג"ח זהר

וכן מתפשטין עוד לכמה רבוא , כתר
 עלמין 

 'כללים א ד"יח ע

 'כללים א ב"לט ע יתיב על כרסייא דשביבין לאכפייא לון ב"קכח ע ג"ח זהר
 'כללים א ג"לט ע יתיב על כורסייא דשביבין לאכפייא לון ב"קכח ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"לט ע יתיב על כורסייא דשביבין לאכפייא לון ב"קכח ע ג"ח זהר
 'כללים א א"מ ע לאכפייא לוןיתיב על כורסייא דשביבין  ב"קכח ע ג"ח זהר
קרומא דאוירא דאתחפייא על מוחא  ב"קכח ע ג"ח זהר

 דאיהו חכמתא סתימאה 
 'כללים א ד"סא ע

האי גלגלתא חוורא דיליה אנהיר  ב"קכח ע ג"ח זהר
 לתליסר עיבר 

 'ביאורים א ד"ב ע

כי , עתיקא קדישא עתיקא דעתיקין ב"קכח ע ג"ח זהר
יבין הוא יתיב על כורסייא דשב

 לאכפייא לון

 ב"ה ח"דע ב"מח ע

עתיקא קדישא יתיב על כרסייא  ב"קכח ע ג"ח זהר
 דשביבין לאכפייא לון

קמז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"מז ע כורסייא דשביבין ב"קכח ע ג"ח זהר
 'ה א"דע ד"ס ע כורסייא דשביבין  ב"קכח ע ג"ח זהר
ב "ס יי לוןיתיב על כורסייא דשביבין לאכפ ב"קכח ע ג"ח זהר

 א"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ה ע"נ ואתכסייא האי חכמתא בההוא קרומא ב "קכח ע ג"ח זהר
קכח ריש  ג"ח זהר

 ב"ע
סבא דסבין עתיק מעתיקין טמיר 

 מטמירין 
ב "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

סוד הנימין הוא השערות שסביבו כדי  א"קכט ע ג"ח זהר
 להעלים ולכסות 

 'כללים א ג"עט ע

 'כללים א א"קב ע והוא רעוא דרעוין , הארת המצח א"עקכט  ג"ח זהר
כל נימא ונימא אקרי משיכא דמבועא  א"קכט ע ג"ח זהר

 דנפקין ממוחא סתימאה
 'ביאורים א ד"ב ע

לית שמאלא בהאי עתיקא סתימאה  א"קכט ע ג"ח זהר
 כלא ימינא

 'ביאורים א ד"ט ע

בכל נימא ונימא אית מבוע דנפק  א"קכט ע ג"ח זהר
 חא סתימאה ממו

 'ביאורים א ד"מח ע

בעו למנדע בין עתיקא סתימאה דכל  א"קכט ע ג"ח זהר
ן ובין זעיר אפין "סתימין דאקרי אי

 דאקרי הויה

קלד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"נו ע לית שמאלא בהאי עתיקא סתימאה  א"קכט ע ג"ח זהר
 'ביאורים א א"ג ע אשגחא פקיחא ב"קכט ע ג"ח זהר
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עינוי דרישא חוורא משתניין משאר  ב " עקכט ג"ח זהר
 עיינין

 'ה א"דע ב"ג ע"כ

דיקנא דהיא תליא בשערוי עד טבורא  א"קל ע ג"ח זהר
 דליבא

 'כללים א ד"עט ע

דיקנא דהיא תלייא בשערוי עד טבורא  א"קל ע ג"ח זהר
 דלבא

 'כללים א ב"פ ע

 'ביאורים א א"ג ע אשגחא פקיחא א"קל ע ג"ח זהר
לא זכו עיני , אל יראיו' זכו הנה עין ה א"עקל  ג"ח זהר

 המה משוטטים בכל הארץ' ה
 'ביאורים א א"פא ע

שמיה דעתיקא סתים מכלא ולא  א"קל ע ג"ח זהר
 מתפריש באורייתא

 ב"ה ח"דע ד"ג ע

המזל עליון מזלא דכולא תלייא עד  ב"קל ע ג"ח זהר
 והכוונה הוא על טבורא דליבא , ליבא

 'כללים א ג"עט ע

 'כללים א ד"עט ע עד טבורא דליבא ב"קל ע ג"ח רזה
י רוחא "מתגלה שם התיקון תיכף ע ב"קל ע ג"ח זהר

 דפרדשקא דנשיב ממנו 
 ש"הקדו א"כז ע

 ש"הקדו א"צו ע ל אשר בתיקונא קדמאה"שמות א' ג א"ב ע"קל ג"ח זהר
כל רישא דעמא דלא אתתקן הוא  א"ה ע"קל ג"ח זהר

 בקדמיתא לית עמא מתתקנא
 'ה א"דע א"עו 

 ש"הקדו ד"כז ע אשא דכיא  ב"ה ע"קל ג"ח זהר
חסרון של המלכין קדמאין היה משום  ב "ה ע"קל ג"ח זהר

ן ויצאו "דו' שלא היה נתקן עדיין בחי
 אלא רק בסוד טיפת קרי, בלא זווג

 'ה א"דע ב"ה ע

ג מידות הרחמים שבפרשת כי תשא "י קלא ג"ח זהר
 א"מדובר בז

 ש"הקדו ד"כב ע

 'כללים א ד"עט ע תיקונא תמינאה נפיק חד חוטא  א"קלא ע ג"ח הרז
 'כללים א ב"פ ע עד טבורא' תיקונא תמינאה כו א"קלא ע ג"ח זהר
כאשר נתעוררו הם ונתגלה איזה גילוי  ב"קלא ע ג"ח זהר

הנה נכפין ומתבטלים כל , מהם למטה
 הדינים

 ב"ה ח"דע ב"טו ע

 'כללים א ד"עיח  ד "פירוט הת א"קלב ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"מב ע בתיקונא קדמאה דדיקנא שנקרא אל א"קלב ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"כ ע תלת עלמין שבתיקון הראשון דדיקנא א"קלב ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"מב ע עלמא קדמאה דנפיק מתקונא קדמאה  א"קלב ע ג"ח זהר
 ש"הקדו א"צו ע עלמין' ענין ג )א"קלב ע ג"ח זהר
י הם באתגלייא ולא "כל דברי הרשב ב"קלב ע ג"ח זהר

 בחידות
 'ביאורים א ג"ג ע

וכד אתפריש כל חד מנייהו מפומייכון  ב"קלב ע ג"ח זהר
 אסתליק ואתתקן ואתעטר ואתטמר 

 'ביאורים א ג"כא ע

 'ביאורים א א"סו ע ך ניצוצין הם נפקו מחכמה"הש ב"קלב ע ג"ח זהר
בא בתמניא תיקונין דיקנא דכהנא ר ב"קלב ע ג"ח זהר

 אתתקן
 ב"ה ח"דע א"קד ע

מסתכל הוינא וארו חמית נהורא יקירא  ב"קלב ע ג"ח זהר
 דבוצינא עלאה

 ב"ה ח"דע ג"קמ ע

נושא ' ה הנה הם בתיקון ב"ך דהמ"ש ב"קלב ע ג"ח זהר
 עון

 ב"ה ח"דע ד"קמ ע

שמעון כד אתפרש כל חד ' אמר להם ר ב"קלב ע ג"ח זהר
תליק ואתתקן מנייהו מפומיכון אס

 ואתעטר

קנה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"כז ע עוב על פשע שנעהש מפשע שפע א"קלג ע ג"ח זהר
א "ן לפ"מאי ועובר על פשע דאקדים שי א"קלג ע ג"ח זהר

 ונעשה מפשע שפע
 ש"הקדו ד"כב ע

 'כללים א ד"קיא ע נהרין וחוורין תדירא  ב"קלג ע ג"ח זהר
אתער עתיק יומין ובההוא זמנא ד קלד ב ג"ח זהר

בתקונין דלעילא ההוא אתקרי יום 
 אחד

 ב"ה ח"דע א"סא ע

' תליסר דתליין שערן בתחות דיקנא כו א"קלד ע ג"ח זהר
 מחפיין עד טבורא

 'כללים א ד"עט ע
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א "פ בגין דלא יתערב זר בההיא חדוה א"קלד ע ג"ח זהר
 א"ע

 'ה א"דע

 'כללים א ג"עעח  אודך על כי נוראות נפלאתי ב"קלד ע ג"ח זהר
וכלהו אתקרין בשמהן אחרנין מן  קלה ב ג"ח זהר

 קדמאין
 ב"ה ח"דע ד"צט ע

 ב"ה ח"דע א"ד ע מלכים קדמאים א"קלה ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"ח ע ושם עירו דנהבה א"קלה ע ג"ח זהר
 'ה א"דע א"א ע כנס מלכין גליף מלכין ומשער מלכין א"קלה ע ג"ח זהר
 דכל דינין מתקטרין תמן ותליין אתר א"קלה ע ג"ח זהר

 מתמן
 'ה א"דע ב"ב ע

כי בתחילה היה בסוד בוצינא  א"קלה ע ג"ח זהר
ולכך , דקרדינותא עטרה דגבורה לבד

 לא אתקיימו 

 'ה א"דע ג"ה ע

בארץ אדום באתר דכל דינין מתקיימין  א"קלה ע ג"ח זהר
 ' תמן וכולהו לא אתקיימו כו

 'ה א"דע ג"ז ע"ט

גזירת דינא תקיפא דתקיפין דבגיניה  ).א" עקלה ג"ח זהר
מתקטרין אלף אלפין מארי דיבבה 

 ויללה 

 ש"הקדו א"צו ע

והאי אוירא הוא טמיר דטמירין דעתיק  ב"קלה ע ג"ח זהר
 יומין ברוחא דגניז בהאי גולגלתא

 'כללים א א"מה ע

והאי אוירא הוא טמיר דטמירין דעתיק  ב"קלה ע ג"ח זהר
  בהאי גולגלתאיומין ברוחא דגניז

 'כללים א ד"מח ע

 'כללים א ב"סא ע ן"אי ב"קלה ע ג"ח זהר
 'כללים א א"פא ע נ רבוא"ע רבוא לק"א מן ש"נתמעט בז ב"קלה ע ג"ח זהר
והאי אוירא הוא טמיר דטמירין דעתיק  ב"קלה ע ג"ח זהר

 יומין ברוחא דגניז בהאי גולגלתא
 'כללים א ב"צא ע

ירא הוא טמיר דטמירין דעתיק והאי או ב"קלה ע ג"ח זהר
 יומין ברוחא דגניז בהאי גולגלתא 

 'כללים א ב"קא ע

והאי אוירא הוא טמיר דטמירין דעתיק  ב"קלה ע ג"ח זהר
 יומין ברוחא דגניז בהאי גולגלתא

 ב"ה ח"דע א"קט ע

הדר דהקדושה הוא אור הדעת עלאה  ב"קלה ע ג"ח זהר
 דהתיקון

 ב"ה ח"דע ג"ט ע

מנהון אתבסמו מנהון אתבסמו ולא  ב"עקלה  ג"ח זהר
 אתבסמו ומנהון לא אתבסמו כלל

 ב"ה ח"דע ד"יט ע

כלהו אתקרון בשמהן ' וכיון דאתתקן כו ב"קלה ע ג"ח זהר
 אחרנין מן קדמאין

 ב"ה ח"דע א"קח ע

וכלהו אתקרון בשמהן אחרנין מן  ב"קלה ע ג"ח זהר
 קדמאין 

 ש"הקדו ד"טו ע

קרון בשמהן אחרנין מן וכלהו את ב"קלה ע ג"ח זהר
 קדמאין

 'ה א"דע ד"א ע

מנהון אתבסמו מנהון אתבסמו ולא  ב"קלה ע ג"ח זהר
 אתבסמו ומנהון לא אתבסמו כלל

 'ה א"דע א"ב ע

וימת , ואי תימא והא כתיב וימת ב"קלה ע ג"ח זהר
 דאתבטלו לגמרי

 'ה א"דע א"ב ע

וכולהו אתקרון בשמהן אחרנין מן '  ב"קלה ע ג"ח זהר
מקודם היו נקראין בשם  מאין כיקד

  בלע יובב כו

 'ה א"דע ד"א ע"י

כל מאן דנחית מדרגא קדמאה דהוה  ב"קלה ע ג"ח זהר
 ביה קארי ביה מיתה

 'ה א"דע ב"ו ע"ס

וכלהו אתקרון בשמהן אחרנין מן  ב"קלה ע ג"ח זהר
 קדמאין

 'ה א"דע ב"ז ע"ע

גוונין שבעיין שהם סומק אוכם ' הג קלו ג"ח זהר
 גבורות ודינין' ק כולם בבחיירו

 ב"ה ח"דע ג"פח ע

 ב"ה ח"דע ב"פח ע חוורא דלעילא קדמאה קלו ב ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"פח ע והם סומק אוכם ירוק, גוונין' יש בעין ג קלו ב ג"ח זהר
גוונין שבעיין שהם סומק אוכם ' הג קלז ג"ח זהר

 גבורות ודינין' ירוק כולם בבחי
 ב"ה ח"דע ג"פח ע
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 ב"ה ח"דע ב"פח ע והם סומק אוכם ירוק, גוונין' יש בעין ג קלז א ג"ח רזה
אחית תרין דמעין לאתבסמא בימא  קלז ב ג"ח זהר

 רבא
 ב"ה ח"דע ג"מג ע

ואית פקיחותא דעיינין לטב ואית  א"קלז ע ג"ח זהר
 פקיחותא דעיינין לביש 

 'ביאורים א א"פא ע

 ונשאר שם דנפיק מתהומא' אוכמא כו א"קלז ע ג"ח זהר
 שהוא בתהום רבא

 ב"ה ח"דע ג"צג ע

 'ביאורים א א"פא ע ואש מפיו תאכל ב"קלז ע ג"ח זהר
בתרין גוונין מנייהו ) א"דז(הני עיינין  ב"קלז ע ג"ח זהר

 בסומקא ואוכמא שראן תרין דמעין
 ב"ה ח"דע ב"צג ע

וכביכול רחמי עביד דינא ההוא עתיקא  ב"קלז ע ג"ח זהר
 דכלא

קלח 
 ב"ע

 ב"ה ח"עד

 'ביאורים א א"פא ע חרון אף בחוטמא א"קלח ע ג"ח זהר
קלח  א"כל הדינין הנה הם מז א"קלח ע ג"ח זהר

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א א"פא ע האודנין הוא לטב ולביש א,קלח ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"כז ע ד בלבד"ת' אין בזה אלא ט א"קלט ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"עט ע שא דמעוי תליין עד רי א"קלט ע ג"ח זהר
 'כללים א א"פ ע עד רישא דמעוי  א"קלט ע ג"ח זהר
 'כללים א ב"פ ע עד רישא דמעוי א"קלט ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"כ ע מוחא חדא דכליל תלת א"קמ ע ג"ח זהר
 'כללים א ב"עט ע מוחא חדא דכליל תלת א"קמ ע ג"ח זהר
 'כללים א ג"ב עצ מוחא חדא דכליל תלת א"קמ ע ג"ח זהר
 'כללים א ב"צד ע מוחא חדא דכליל תלת  א"קמ ע ג"ח זהר
 'כללים א ג"צד ע מוחא חדא דכליל תלת  א"קמ ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ב"מד ע מוחא חדא דכליל תלת א"קמ ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ג"מח ע מוחא חדא דכליל תלת א"קמ ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ג"סז ע תלת מוחא חדא דכליל  א"קמ ע ג"ח זהר
כאשר נתעוררו הם ונתגלה איזה גילוי  א"קמ ע ג"ח זהר

הנה נכפין ומתבטלים כל , מהם למטה
 הדינים

 ב"ה ח"דע ב"טו ע

ג תיקונים כולם הם נמשכים "כל הי א"קמ ע ג"ח זהר
 ס שהיא מוחא חדא דכליל תלת"מהמ

 ב"ה ח"דע א"מב ע

 ב"ה ח"דע ג"מג ע מוחא חדא דכליל תלת א"קמ ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"מו ע ס הוא מוחא חדא דכליל תלת"המ א"קמ ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"קח ע מוחא חדא דכליל תלת א"קמ ע ג"ח זהר
קנד  ס הוא מוחא חדא דכליל תלת"המ א"קמ ע ג"ח זהר

 א"ע
 ב"ה ח"דע

ח "פ ס הוא מוחא חדא דכליל תלת "שהמ א"קמ ע ג"ח זהר
 א"ע

 'ה א"דע

א הנה הוא מוחא "ס דא"כשם שהמ א"קמ ע ג"ח זהר
 חדא דכליל תלת 

 'ה א"דע ג"ח ע

 'ה א"דע ג"א ע"ל מוחא חדא דכליל תלת א"קמ ע ג"ח זהר
בארץ אדום באתר דכל דינין מתקיימין  ב"קמ ג"ח זהר

 ' תמן וכולהו לא אתקיימו כו
 'ה א"דע ג"ז ע"ט

' וקמלכים קדמאים היו רק בסטרא דנ א "ב ע"קמ ג"ח זהר
 לבד

 'ה א"דע ב"ה ע

 ש"הקדו ד"כז ע ה"עצבות של הקב א"ד ע"קמ ג"ח זהר
ה אשר לצורך "נמשך האור דהמ קמא א ג"ח זהר

כ "ואח, א"המלאכים הללו מהפה דא
 ן"מהפה דהזו

 ב"ה ח"דע ב"סא ע

 ב"ה ח"דע ד"מז ע רזא דעתיקא קדישא ורזא דזעיר אפין קמא ב ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"צג ע ו ויפח באפי קמא ב ג"ח זהר
סתים ' ויפח באפיו נשמת חיים כו קמא ב ג"ח זהר

דסתימא עלאה עד סופא דכל סתימין 
 'וכו

 ב"ה ח"דע ג"ק ע

עתיקא דעתיקין ' שמעון כו' אמר ר א"קמא סע ג"ח זהר
וזעיר אפין כלא חד כלא הוה כלא הוי 

קלח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע
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 כלא יהא
לא נפיק טב ליה דלא דכל מאן דעייל ו א"קמא סע ג"ח זהר

 אברי כללא
 'ה א"דע א"ד ע"נ

 'כללים א א"כ ע 'עתיקא דעתיקין וזעיר אפין כלא חד כו א"קמא ע ג"ח זהר
 'כללים א א"פ ע עד רישא דמעוי  א"קמא ע ג"ח זהר
 'כללים א ג"פ ע כ רק חסד"א ג"מצד עצמו הוה ז א"קמא ע ג"ח זהר
כלא חד כלא הוה א "עתיקא דעתיקין וז א"קמא ע ג"ח זהר

 כלא הוי כלא יהא 
 'ביאורים א ב"סג ע

אתפשט האי תפארת מטבורא דליבא  ב"קמא ע ג"ח זהר
 ונקיב

 'כללים א ב"סח ע

 'כללים א ד"קז ע רזא דעתיקא קדישא ורזא דזעיר אנפין ב"קמא ע ג"ח זהר
זכאה חולקיה דמאן דידע וישגח בהון  ב"קמא ע ג"ח זהר

 ולא טעי בהון
 'אורים אבי ג"ה ע

 'ביאורים א ד"עט ע שמא שלים ב"קמא ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"ל ע טברקא דגושפנקא גו בגו ב"קמא ע ג"ח זהר
, שניהם יחד כלולים בדיוקנא דאדם ב"קמא ע ג"ח זהר

 דהאי דיוקנא כליל עלאין ותתאין
קלח 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

קנח  שארי מחדוי מבין תרין דרועין ב"קמא ע ג"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"עד

שהוא שורש נשמת כלל ' אורו ית ב"קמא ע ג"ח זהר
 ישראל

 ש"הקדו ד"יב ע

טיבורא דליבא אתפשט ואתעבר בגיסא  ב"קמא ע ג"ח זהר
 אחרא

 ש"הקדו ב"מח ע

 ב"ה ח"דע ג"נג ע יתגלה אז החסד עלאה בפומא דאמה קמב א ג"ח זהר
 ' אכללים א"נז ע החסד שנתגלה בפומיה דאמה  א"קמב ע ג"ח זהר
 'כללים א ג"עט ע החסד המתגלה בפומה דאמה א"קמב ע ג"ח זהר
 'כללים א ב"פא ע אתגלי בפומה דאמה' י א"קמב ע ג"ח זהר
 'כללים א ג"פא ע החסד המתגלה בפומה דאמה  א"קמב ע ג"ח זהר
 'כללים א ג"קא ע החסד שנתגלה אז בפומא דאמה  א"קמב ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"ו ע תיו הדרוימלוך תח א"קמב ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"ד ע מלכים קדמאים א"קמב ע ג"ח זהר
הדר דהקדושה הוא אור הדעת עלאה  א"קמב ע ג"ח זהר

 דהתיקון
 ב"ה ח"דע ג"ט ע

 ב"ה ח"דע ב"פ ע החסד שיתגלה בפומא דאמה א"קמב ע ג"ח זהר
נעשה , בזמן שיש צדיקים גדולים בדור א"קמב ע ג"ח זהר

, י האורות דהחסדיםההולדה בגילו
ב שבחסד שנתגלה "י שם ע"והוא ע

 ונפתח רחמה, בהיסוד שבה

קכד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע ב"א ע ואלה המלכים א"קמב ע ג"ח זהר
חסרון של המלכין קדמאין היה משום  א"קמב ע ג"ח זהר

ן ויצאו "דו' שלא היה נתקן עדיין בחי
 אלא רק בסוד טיפת קרי, בלא זווג

 'אה "דע ב"ה ע

בתחילה היה בסוד בוצינא דקרדינותא  א"קמב ע ג"ח זהר
 ולכך לא  , עטרה דגבורה לבד

 'ה א"דע ג"ה ע

 ב"ה ח"דע ב"ד ע ד"כלהו תליין בפומא דאמה דאתקרי יו א "קמב ע ג"ח זהר
ד "באתרהא שקיע רחמי וחסד הה ב"קמב ע ג"ח זהר

 'ויסגור בשר תחתינה כו
א "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

קמח  היה קין מהזוהמא העיקרי דהנחש אקמג  ג"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ומקומם , יש קליפות השוכנים באויר קמג ב ג"ח זהר
כ קשים "והם אינם כ, הוא רק באויר

 כהשוכנים בארץ

 ב"ה ח"דע ב"קב ע

קמח  היה קין מהזוהמא העיקרי דהנחש קמג ב ג"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א ד"ל ע י שהם לבר מגופיה "נה א"קמג ע ג"ח זהר
 'כללים א ב"מד ע י הם לבר מגופא"נה א"קמג ע ג"ח זהר
י נכללו כל הכתרין תתאין שהוא "בנה א"קמג ע ג"ח זהר

 ס דילהון"כל הע
 'כללים א א"עא ע
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ה "ושקעיה הקב, קין הוא מגוון אוכם א"קמג ע ג"ח זהר
והבל הוא , בנוקבא דתהומא רבא

 בשקועא דימא רבא

 ב"ה ח"דע ג"צג ע

, ן יחד"כי עתיקא קדישא חיבר את הזו א"קמג ע ג"ח זהר
 ז מסטרא דנוקבא דינא תקיפא"ונפק עי

קמז 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

וחויא תקיפא אטיל בה זוהמא דדינא  א"קמג ע ג"ח זהר
 קשיא

קמו 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

בעא עתיקא , תאנא בצניעותא דספרא א"קמג ע ג"ח זהר
קדישא למחזי אי אתבסמו דינין 

 ו תרין אלין דא בדאואתדבק

קמו 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"יז ע נפש לבר מגופיה א"קמג ע ג"ח זהר
ה "קב, שכינתא לעילא שכינתא לתתא ב"קמג ע ג"ח זהר

 ה לתתא"לעילא קב
 'כללים א א"כ ע

 ש"הקדו א"נד ע באוירא וארעא' קלי' ב ) ב"קמג ע ג"ח זהר
 הבנים והם, עזא ועזאל שהם הנפילים קמד א ג"ח זהר

 של הבני האלהים
 ב"ה ח"דע ב"סג ע

זכאה חולקיה דמאן דידע וישגח בהון  א"קמד ע ג"ח זהר
 ולא טעי בהון

 'ביאורים א ג"ה ע

 'ביאורים א ב"סא ע כחות המנהיגים את הגוף' י א"קמד ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ג"סא ע החכמה תעוז לחכם א"קמד ע ג"ח זהר
ס שהם "ים קאי על היהעשרה שליט א"קמד ע ג"ח זהר

 תיקונא דאדם דאצילות 
 'ביאורים א ג"סא ע

 ב"ה ח"דע ב"פה ע חכמה זעירא דירית שלמה א"קמד ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"ג ע סתימא דכל סתימין א"קמד ע ג"ח זהר
 ש"הקדו ב"כז ע ויתעצב אל לבו והוא הבתי גואי א"קמד ע ג"ח זהר
ער חילא אחרא באתערותא דלתתא את א"קמה ע ג"ח זהר

 לעילא
 'ביאורים א ג"כז ע

 'כללים א א"נה ע סתים וגלייא, זה שמי וזה זכרי ב"קמו ע ג"ח זהר
שמא קדישא , תאנא בצניעותא דספרא ב"קמו ע ג"ח זהר

 אתגלייא ואתכסייא 
 'ביאורים א ב"כו ע

 'ביאורים א ג"מז ע ס הוא סתים וגליא"א ב"קמו ע ג"ח זהר
הרי , י שם אדני"ה הוא ע"ם הויה בהש ב"קמו ע ג"ח זהר

 הוא מלובש באדני ומתכסה בו
 ב"ה ח"דע ב"מט ע

בזה הודיע לו כי אחר ' וחי'ואמר  א "קמז ע ג"ח זהר
 פטירתו ישיג הכל

 'ה א"דע ג"ח ע"נ

ביציאת מצרים היתה עקירת היצר  א"קמט ע ג"ח זהר
 הרע

 ב"ה ח"דע ג"קכב ע

 ב"ה ח"דע ג"ד עקכ מילה וקרבן פסח א"קמט ע ג"ח זהר
, ב דויסע ויבא ויט שנתגלה אז"שם ע קנ ג"ח זהר

והוא נמשך מעתיקא קדישא ובו נקרע 
 הים

קכד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ב דויסע ויבא ויט "בהאור דהשם ע קנ ג"ח זהר
ואשתכח רעוא , ן"שנתגלה אז על הזו
 בכלהו עלמין עלאין

קכו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

, ה נדיבי העםבאר חפרוה שרים כרו א"קנ ע ג"ח זהר
 באר דא כנסת ישראל

קכט 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

סטרא דשמאלא אם שהוא לטב אתער  א"א ע"קנ ג"ח זהר
 ביה רחימותא

 'ה א"דע ב"פ ע

, ב דויסע ויבא ויט שנתגלה אז"שם ע קנא ג"ח זהר
והוא נמשך מעתיקא קדישא ובו נקרע 

 הים

קכד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

בא ויט ב דויסע וי"בהאור דהשם ע קנא ג"ח זהר
ואשתכח רעוא , ן"שנתגלה אז על הזו
 בכלהו עלמין עלאין

קכו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

, התורה שבידינו היא למטה מהאצילות א"קנב ע ג"ח זהר
 ע"והיא רק בהלבושין דבי

 'ביאורים א ג"פה ע

נשמתא דאורייתא אשר זכו ישראל לזה  א"קנב ע ג"ח זהר
 בעת מתן תורה

קכח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע
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 ש"הקדו ד"יב ע נשמה לנשמה של התורה א"ב עקנ ג"ח זהר
 ש"הקדו ד"לב ע לעתיד לבא התורה תתגלה בכל עיקרה א"קנב ע ג"ח זהר
 'ה א"דע א"א ע ח בתורה עצמה"נרנ' יש בחי א"קנב ע ג"ח זהר
כל התורה כולה לפי גילויה ולבושה  ב"קנב ע ג"ח זהר

 שהיא עתה לפנינו 
 ש"הקדו ג"כט ע

 'ביאורים א ד"מא ע ן "ן פשוטה הוא כללות הזו"הנו א"קנה ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע לחם מן השמים א"קנו ע ג"ח זהר
ן בקרבנו דייקא "בקרבנו אם אי' היש ה ב"קנח ע ג"ח זהר

 דבמעיכון בעיתון למנדע דא
קלד 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

ה אמר להם על מה "משה רבינו ע ב"קנח ע ג"ח זהר
', קרבנו כוב' דשאילו בקדמיתא היש ה

 תנדעון דהא מעתיקא קדישא קא נגיד

קלד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ה "רזא דמלה תלת עלמין אית ליה לקב א"קנט ע ג"ח זהר
 דאיהו גניז בגווייהו 

 'ביאורים א ב"ג ע

י הם באתגלייא ולא "כל דברי הרשב א"קנט ע ג"ח זהר
 בחידות

 'ביאורים א ג"ג ע

 ש"הקדו א"ו ע הו גניז בגוויהדאי' עלמא קדמאה וכו א"קנט ע ג"ח זהר
עלמא קדמאה ההוא עלאה טמירא  א"קנט ע ג"ח זהר

 ' דכלא כו
 'ה א"דע ג"ז ע"ע

 ש"הקדו ד"יב ע אלקיכם' בנים אתם לה ב"קנט ע ג"ח זהר
 'ה א"דע ד"ז ע"נ ה אמת"חותמו של הקב ב"ג ע"קס ג"ח זהר
, כל דור המדבר כולו צדיקים גדולים קסב ג"ח זהר

צויינים הרבה מאד יותר מכל ואנשים מ
 דורות עולם

 ב"ה ח"דע א"פג ע

דור המדבר במותם לא שלטה בהם  קסב ג"ח זהר
וזכו להיות כמלאכי , רמה ותולעה

 השרת

 ב"ה ח"דע ד"פג ע

המיתה והקבורה דהאדם רק בסבת  א"קסב ע ג"ח זהר
הזוהמא אשר מוכרח להתבלה 

 ולהתעכל בעפרא

 ב"ה ח"דע ד"יג ע

 ב"ה ח"דע א"לו ע ענין המיתה הנוהג בבני אדם א" עקסב ג"ח זהר
שהזוהמא , הרע גופה לא יתוקן כלל א"קסב ע ג"ח זהר

הוא היפוך הנקיות והרע הוא היפוך 
 הטוב והתיקון

 ב"ה ח"דע ד"מא ע

מיתתו של אדם אחית ליה לעפרא בגין  א"קסב ע ג"ח זהר
 דיתמחי ההוא יצר הרע

 ב"ה ח"דע ד"נא ע

אדם שמתתקן בעיקר תיקונו רק אחר  א"קסב ע ג"ח זהר
ז נתעכל "שעי, המיתה והקבורה

 זוהמתו

 ב"ה ח"דע ד"סט ע

עדיים הוה רזין דשמא קדישא דאעטר  א"קסב ע ג"ח זהר
 ה ובהן היו חיין לעולם"לון קב

קכה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ועל דא במדבר הזה יתמו אינון פגרים  ב"קסב ע ג"ח זהר
 ושם ימותו

 'כללים א ב"קו ע

עצם הרע בעצמו לא יתהפך לטוב  ב"קסב ע ג"ח זהר
 ויתבטל בביטול גמור

 ב"ה ח"דע א"יט ע

שנשמתן היה , ישראל בעת מתן תורה ב"קסב ע ג"ח זהר
וגופן היה כצחצחא , כזוהרא דרקיעא
 דמלאכין עלאין

קטז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

שהוא על , ופגריכם אתם יפלו במדבר ב"קסב ע ג"ח זהר
 ד מהםהרע שלהם אשר נפר

קיב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ר אתהדרו "כיון דאמשיכו עלייהו יצה ב"קסב ע ג"ח זהר
בגופין אחרנין דגופין קדמאין גופין 

 נוכראין

 ב"ה ח"דע ג"קכז ע

קלא  ופגריכם אתם יפלו  ב"קסב ע ג"ח זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

, כל דור המדבר כולו צדיקים גדולים קסג ג"ח זהר
ותר מכל ואנשים מצויינים הרבה מאד י

 דורות עולם

 ב"ה ח"דע א"פג ע



ו"מפתחות לספרי לש  

81 

דור המדבר במותם לא שלטה בהם  קסג ג"ח זהר
וזכו להיות כמלאכי , רמה ותולעה

 השרת

 ב"ה ח"דע ד"פג ע

 ב"ה ח"דע א"נ ע ן דקליפה"מצולות ים הם הזו ב"קסג ע ג"ח זהר
י "נעשה תיקון כל הבירורים רק ע ב"קסג ע ג"ח זהר

 המלכות היורדת בבריאה
 ב"ה ח"דע ב"עסט 

, הפסולת דיסוד המים הם מצולות ים ב"קסג ע ג"ח זהר
 ן דקליפה דיסוד המים"שהם זו

 ב"ה ח"דע א"פט ע

 'ה א"דע ד"ז ע"נ ה אמת"חותמו של הקב ב"קסג ע ג"ח זהר
א "פ א ומלכות"אמת ואמונה הוא יחוד ז ב "קסג ע ג"ח זהר

 א"ע
 'ה א"דע

ות בסוד כתנות אור כי יהיו כל הגופ א "קסט סע ג"ח זהר
 'וכו' בא

א "פ
 ב"ע

 'ה א"דע

שהוא תמצית חיות , סוד הבלי דגרמי א"קסט ע ג"ח זהר
 הנשאר בתוך העצמות בקבר

 ב"ה ח"דע ג"מה ע

ר אתהדרו "כיון דאמשיכו עלייהו יצה ב"קסט ע ג"ח זהר
בגופין אחרנין דגופין קדמאין גופין 

 נוכראין

 ב"ה ח"דע ג"קכז ע

כי יהיו כל הגופות בסוד כתנות אור  ב "קסט רע ג"ח זהר
 'וכו' בא

א "פ
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ביאורים א ג"ס ע הבלי דגרמי  א"קע ע ג"ח זהר
בתחילת כל לילה הנה פוקד תמיד  א"קע ע ג"ח זהר

 הרוח לההוא הבל דגרמי 
 'ביאורים א ב"סח ע

כל מדרגת האדם של עתה בערך  א"קע ע ג"ח זהר
הבלי ד "שקודם החטא הוא ממש ע

 דגרמי שנשאר בתוך העצמות בקבר

 ב"ה ח"דע א"כו ע

 ב"ה ח"דע א"עו ע דעתן של נשים קלה א"קע ע ג"ח זהר
 ש"הקדו ג"מו ע דעתן של נשים קלה  א"קע ע ג"ח זהר
' ירושלים הוא המלכות רחל בבחי א"א ע"קע ג"ח זהר

 החיצונית שבה
 ב"ה ח"דע ד"סט ע

יצאו מים חיים והיה ביום ההוא  א"א ע"קע ג"ח זהר
 מירושלים

 ב"ה ח"דע ג"ק ע

נהר גיחון והמלאך גבריאל וחלק הרמז  ב"א ע"קע ג"ח זהר
 שבתורה

 ב"ה ח"דע ב"צ ע

נהר גיחון והמלאך גבריאל וחלק הרמז  א"ב ע"קע ג"ח זהר
 שבתורה

 ב"ה ח"דע ב"צ ע

עטרה דגבורות כאשר מתייחד בהעטרה  ב"קעג ע ג"ח זהר
 דחסדים ונמתק על ידו 

 ב"ה ח"דע ג"לו ע

הגבורות עצמן שורפים ומכלים את כל  ב"קעג ע ג"ח זהר
החיצונים ומאירים ומתגלים לכל טוב 

 י הגבורות"כ רק ע"שהוא ג, הצפון

 ב"ה ח"דע א"מב ע

 ב"ה ח"דע ג"נט ע שרי כל אגר טב] בצפון[ביה  ב"קעג ע ג"ח זהר
ב הוא הכל "כל טוב העתיד ושכר העוה ב"קעג ע ג"ח זהר

 הגבורותב
 ב"ה ח"דע ד"עא ע

אחר שיטהרו כל הגבורות כולם מכל  ב"קעג ע ג"ח זהר
ויתבטל כל , אחיזת החיצונים בהם

 הטומאה והזוהמא והרע כולו

 ב"ה ח"דע ג"עז ע

י הגבורות נעשה ונמשך כל "ע ב"קעג ע ג"ח זהר
 השלהובין דרחימו 

 ב"ה ח"דע ב"קס ע

היב אסוותא ה במאי דמחי ביה י"קב ב"קעג ע ג"ח זהר
 לעולם

קנא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

מהו אשר , מה רב טובך אשר צפנת ב"קעג ע ג"ח זהר
וכי מאן יגזול ויטול מן ידוי מה , צפנת

 דהוא בעי למיהב

 ש"הקדו ב"כד ע

ההוא נהר מתחברן כחדא ולא  א"קעד ע ג"ח זהר
 מתפרשין לעלמין

 ב"ה ח"דע ב"מד ע

 הוא כל כי משם' מהיסוד דהנוק ב"קעד ע ג"ח זהר
 הנשמות

 'כללים א ג"קו ע
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השורשים דכל הנשמות והעולמות  ב"קעד ע ג"ח זהר
כ "ע ממש שיצאו ונבראו אח"אשר לבי

 א "י זווגא בז"מהמלכות דאצילות ע

 'כללים א ג"קח ע

קטז  כנסת ישראל, אם ישראל, אימא ב"קעד ע ג"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 קכט משה לא מחא אלא ימא ב"קעד ע ג"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

האורות חוזרים למקורם הנעלם  א"קעח ע ג"ח זהר
ומתתקנים שם לעלמין דכסופין 

 לעלמא דאתי

 'כללים א ג"כח ע

התכללות שמאלא בימינא וימינא  א"קעח ע ג"ח זהר
 בשמאלא

 'ביאורים א ד"עז ע

 'ביאורים א א"כט ע שהוא בינה, אור החמה ב"קעח ע ג"ח זהר
' נוק,  בתולה הנה הוא מלכותסוד ב"קפ ע ג"ח זהר

 שהיא בתולת ישראל, א"דז
 ב"ה ח"דע א"קד ע

כל המשריין דילה שהם החיות הקודש  א"קפא ע ג"ח זהר
 והאופנים

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

שהם חיות הקודש , ישקו כל חיתו שדי א"קפא ע ג"ח זהר
 וכל משריין וחיילין עלאין

קלב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

שהוא כל ,  את העדה ובעירםוהשקית א"קפא ע ג"ח זהר
שהם האופנים , חיילין ומשריין עלאין

 וחיות הקודש

 ב"ה ח"דע ג"קלב ע

קכח  באר של מרים שהיה כולו מים קדושים ב"קפא ע ג"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

נתהפך הצור מאז מעץ הדעת לעץ  ב"קפא ע ג"ח זהר
 החיים 

 ב"ה ח"דע ג"קל ע

, ורות דאבאדור המדבר הוא מא ב"קפא ע ג"ח זהר
ולכן , א"שיציאתם הוא מצד הפנים דז

כי הם אינם , י"לא נכנסו הם לא
 ממדרגתה

 ב"ה ח"דע ד"קל ע

ובו , הצור הוא עצמו הבאר של מרים ב"קפא ע ג"ח זהר
 שנה' הסתפקו כל המ

קכח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

הבאר של מרים שהוא מהמלכות  ב"קפא ע ג"ח זהר
 דאצילות עצמו

קכט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

מרים שהיא היתה מרכבה להשכינה  ב"קפא ע ג"ח הרז
 שהיא רחל

קכט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

נתהפך הצור מאז מעץ הדעת לעץ  ב"קפא ע ג"ח זהר
 החיים

 ב"ה ח"דע ג"קל ע

קלא  סיהרא קדישא שהיא השכינה הקדושה ב"קפא ע ג"ח זהר
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

שכר העדן והגן הוא יותר חשוב  ב"קפב ע ג"ח זהר
 אךמלהיות מל

 ב"ה ח"דע ג"לג ע

מאי בין עדן תתאה לעלאה כיתרון  ב"קפב ע ג"ח זהר
 האור מן החושך

 ב"ה ח"דע א"לד ע

מהכא אוליפנא כל מאן דבעי לאתערא  א"קפג ע ג"ח זהר
אי , מלין דלעילא בין בעובדא בין במלה

ההוא עובדא או ההוא מלה לא 
 לא אתער מדי, אתעביד כדקא יאות

 ש"הקדו ב"מג ע

נתהפך הצור מאז מעץ הדעת לעץ  ב"קפג ע ג"ח זהר
 החיים 

 ב"ה ח"דע ג"קל ע

, דור המדבר הוא מאורות דאבא ב"קפג ע ג"ח זהר
ולכן , א"שיציאתם הוא מצד הפנים דז

כי הם אינם , י"לא נכנסו הם לא
 ממדרגתה

 ב"ה ח"דע ד"קל ע

באר של מרים היה מנביעו דלית ליה  ב"קפג ע ג"ח זהר
 סוף

קכט 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

נתהפך הצור מאז מעץ הדעת לעץ  ב"קפג ע ג"ח זהר
 החיים

 ב"ה ח"דע ג"קל ע
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אם חובין סגיאו , אם עונות תשמר יה ב"קפה ע ג"ח זהר
 עד דסלקין לעילא לגבי אבא ואימא

 ב"ה ח"דע ב"צד ע

ישראל גורמים במעישהם למעלה  ב"קפה ע ג"ח זהר
 למעלה

 ב"ה ח"דע ד"ב ע

 ש"הקדו ד"מד ע ל באה דא דיוקנא דרחל אחראורח א"קפז ע ג"ח זהר
ר גם "אם שזכינו שלא נכשל אדה א"קפט ע ג"ח זהר

 בחטא ההסתכלות
 ב"ה ח"דע ג"מא ע

 ב"ה ח"דע ד"נג ע חטה ושעורה שהם חסד וגבורה א"קפט ע ג"ח זהר
ג דהא שעורה "חטה ושעורה שהם חו א"קפט ע ג"ח זהר

 אקדים למיתי לעלמא
 ב"ה ח"דע ג"נה ע

לשרוף ולכלה את הרע , אש של גיהנם א"קפט ע ג"ח זהר
וכן , וכל הטומאה והזוהמא כולה

יתבטל האדם בליעל כולו וכן כל 
 תולדותיו

 ב"ה ח"דע א"עז ע

 'ה א"דע ד"פ ע י העומר שעורים אבדיקת ארעא "כי ע א"קפט ע ג"ח זהר
בו אבדיקת ארעא אי קיימת  א "קפט ע ג"ח זהר

 ו"במהימנותא או לא ח
 'ה א"דע ב"פ ע

 'כללים א א"נז ע יומא קדמאה אזיל עם כלהו  ב"קצא ע ג"ח זהר
ס אלא "ק מקבל אור הא"אין אחד מהו ב"קצא ע ג"ח זהר

והוא יומא דכולא , י אור החסד"רק ע
 יומין

 ב"ה ח"דע א"קד ע

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע ענני כבוד הם מחסד ב"קצא ע ג"ח זהר
שהוא הראש , מ" והוא הסה"שר של או ב"קצב ע ג"ח זהר

 שרים' לכל הע
 ב"ה ח"דע ג"קכז ע

ח "ע הוא שר של עשו' סמ ב"קצב ע ג"ח זהר
 א"ע

 'ה א"דע

 'ביאורים א ב"סב ע שביל דקיק פלא העליון ב"קצג ע ג"ח זהר
מהפסולת דיסוד הרוח הוא הרוח  א"קצו ע ג"ח זהר

 ן"כ דו"והוא כלול ג, סערה
 ב"ה ח"דע א"פט ע

 ב"ה ח"דע א"נ ע כל משריין דיליה מצולות ים אקרון  א"ז עקצ ג"ח זהר
כאשר הגוונין דעיינין הם מלובש  א"קצז ע ג"ח זהר

 בקליפין
 ב"ה ח"דע ג"פח ע

, הפסולת דיסוד המים הם מצולות ים א"קצז ע ג"ח זהר
 ן דקליפה דיסוד המים"שהם זו

 ב"ה ח"דע א"פט ע

 ב"ה ח"דע ד"ה עק שפחה כי תירש גבירתה  א"קצז ע ג"ח זהר
דבשעתא דאיהי סליקת למנקט ענוגין  א"קצז ע ג"ח זהר

וכיסופין ומומא אשתכח בהו בישראל 
 לתתא

 ב"ה ח"דע א"קו ע

בסוד בתולה ואסור לגרום לה אז ' הנוק א"קצז ע ג"ח זהר
 זווג כלל

 ב"ה ח"דע ב"קד ע

קנה  בזמנא דאסגיאו חייבין בעלמא  א"קצז ע ג"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"מה ע שכינה נקאת רחל והיא כנסת ישרא א"קצז ע ג"ח זהר
 ש"הקדו ד"מו ע מלכות אמונה ב"קצח ע ג"ח זהר
א "פ שכינה נקראת אמונה ב"קצח ע ג"ח זהר

 א"ע
 'ה א"דע

א "פ לית אמונה בלא אמת ב"קצח ע ג"ח זהר
 א"ע

 'ה א"דע

יש שם עקומה ' בסיום רגל אות הו ב"רג ע ג"ח זהר
 והיא הפסיעה לברקצת 

 'ביאורים א ב"לט ע

 ש"הקדו ג"מד ע פסיעה לבר  ב"רג ע ג"ח זהר
 'כללים א א"מ ע דא רישא וגיזעא ושבילא, י"מאי מ א"רד ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"סו ע 'דא רישא וגזעא ושבילא י, י"מאי מ א"רד ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ג"נה ע יחוד ברכה קדושה א"רז ע ג"ח זהר
יוסף כד אתפרש מאבוי ידע בחכמתא  א"רז ע ג"ח זהר

 דלעילא ברזא דכתרין קדישין עלאין
 ב"ה ח"דע ב"פב ע

יוסף כד אתפרש מאבוי ידע בחכמתא  א"רז ע ג"ח זהר
 דלעילא ברזא דכתרין קדישין עלאין

קמו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע
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 ב"ה ח"דע א"כ ע אפיל לון שכינתא מקדושה דלהון א"רח ע ג"ח זהר
ה "עזא ועזאל דקשיר לון הקב א"רח ע ג"ח זהר

 בשלשלאות של ברזל
 ב"ה ח"דע ד"עו ע

 ב"ה ח"דע ב"פה ע עזא ועזאל א"רח ע ג"ח זהר
התחכם בחכמת בני קדם ובחכמת  א"רח ע ג"ח זהר

 מצרים
 ב"ה ח"דע ד"פז ע

א ריב "רח ע ג"ח זהר
 א"ע

קכה  מגו טורי חשוך' עלאה רברבא וכו
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

נטירנא שאר כרמין בגין כרמי שלי  ב "ערט  ג"ח זהר
 דלהוי נטיר בינייהו

ח "ע
 ב"ע

 'ה א"דע

 ב"ה ח"דע ב"פח ע וראיתיה לזכור ברית עולם א"רטו ע ג"ח זהר
ב הזה בשם קב טהור בערך "נקרא הק ב"רטז ע ג"ח זהר

 הקב דהאחוריים
 ב"ה ח"דע א"סח ע

 ש"הקדו ב"נה ע הארץ ללא פעולה כלל ב"רטז ע ג"ח זהר
 ש"הקדו ג"נו ע הארץ הוא המלכות דאצילות  ב"רטז ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"כ ע אפיל לון שכינתא מקדושה דלהון א"ריב ע ג"ח זהר
ה "עזא ועזאל דקשיר לון הקב א"ריב ע ג"ח זהר

 בשלשלאות של ברזל
 ב"ה ח"דע ד"עו ע

 ב"ה ח"דע ב"פה ע עזא ועזאל א"ריב ע ג"ח זהר
כם בחכמת בני קדם ובחכמת התח א"ריב ע ג"ח זהר

 מצרים
 ב"ה ח"דע ד"פז ע

קכה  מגו טורי חשוך' עלאה רברבא וכו א"ריב ע ג"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

מצמיח חציר אלין אינון שתין אלף  א"ריז ע ג"ח זהר
רבוא דמלאכין שליטין לפום שעתא 

 דאתבריאו ביומא תניינא

 ב"ה ח"דע א"כז ע

כמספר הנקודות ' א גימהויה אלהים הו א"ריז ע ג"ח זהר
 הויות דֶמֶלך ָמָלך ִיְמלֹוך' דג

 ב"ה ח"דע ב"מח ע

מצמיח חציר לבהמה אלין אינון שתין  א"ריז ע ג"ח זהר
 אלף רבוא דמלאכין שליחן

 ב"ה ח"דע ד"נג ע

ועשב לעבודת האדם אלין אינון  א"ריז ע ג"ח זהר
 נשמתהון דצדיקיא דההוא אדם

 ב"ה ח"דע ג"נד ע

 ב"ה ח"דע ד"נה ע מצמיח חציר לבהמה  א"ז ערי ג"ח זהר
וחציר דא אינון מלאכין שליטין לפום  א"ריז ע ג"ח זהר

 שעתא דאתבריאו בשני
 ב"ה ח"דע ב"סא ע

מצמיח חציר אלין אינון שתין אלף  א"ריז ע ג"ח זהר
 רבוא דמלאכין שליחן

 ב"ה ח"דע ב"סא ע

ועשב לעבודת האדם אלין אינון  א"ריז ע ג"ח זהר
 מתהון דצדיקייאנש

 ב"ה ח"דע ג"סב ע

 ב"ה ח"דע ב"סד ע המלאכין שליטין לפום שעתא א"ריז ע ג"ח זהר
סוד מצמיח חציר לבהמה בגין דצמחין  א"ריז ע ג"ח זהר

 כחציר דא בעלמא
 ב"ה ח"דע א"סט ע

מצמיח חציר אלין אינון שתין אלף  א"ריז ע ג"ח זהר
 'רבוא דמלאכין כו

 ב"ה ח"דע ד"כב ע

 ב"ה ח"דע א"לד ע סוד מצמיח חציר לבהמה א"ריז ע ג"ח זהר
 ש"הקדו ד"נה ע אדם על הכסא הוא מלכות דאצילות ב"ריז ע ג"ח זהר
 'כללים א ב"לז ע עיניך ברכות בחשבון  ב"רכ ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"טו ע בית אחרון הוא בית שני א"רכא ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"יב עק דום יה, נאלמתי דומיה א"רכב ע ג"ח זהר
דום יה שהאורות דיה , נאלמתי דומיה א"רכב ע ג"ח זהר

 ן"היו אז דוממין מלהאיר בהזו
 ב"ה ח"דע ד"קכ ע

 'ביאורים א ד"נט ע ולא יכנף עוד מוריך ב"רכב ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ד"סא ע הכסא ' ם הוא גימט"אלהי א"רכג ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"פה ע ה חכמה זעיראנתן חכמה לשלמ' וה א"רכג ע ג"ח זהר
חכמת שלמה מה שידע בחכמתא עלאה  א"רכג ע ג"ח זהר

 ה"בכתרין קדישין בשמא קדישא דקב
 ב"ה ח"דע ב"פה ע

, שלמה אמר הא בינה איהי דמשה א"רכג ע ג"ח זהר
אשאל בחכמה עלאה דאיהי לעיל 

 ב"ה ח"דע א"פז ע
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 מדרגיה
בעלמא דיכיל לבינה לית בר נש ' אפי א"רכג ע ג"ח זהר

 לסלקא בר ממשה
 ב"ה ח"דע ב"פו ע

 ש"הקדו ב"טז ע הכסא' אלקים בגימ א"רכג ע ג"ח זהר
 הם מיין דאדנידאדנידאדנידאדני' בסוף שהוא הי' הי ב"רכג ע ג"ח זהר

 נוקבין
 ב"ה ח"דע ד"צא ע

יש מדרגות ' בפרטות הנשמה דכל א ב"רכד סע ג"ח זהר
 רבות אין חקר

 ש"הקדו א"יג ע

ת קרבנין אלא לרחקא סטרין לי א"רכד ע ג"ח זהר
 מסאבין ולקרבא דרגין קדישין

 ב"ה ח"דע ב"קנו ע

י כל קרבן תוספות אור "נעשה ע א"רכד ע ג"ח זהר
ומתכפייא , וקדושה למעלה למעלה

ז הרבה "ומתדחייא הסטרא אחרא עי
 מאד

 ב"ה ח"דע ד"קנו ע

התפשטות היותר תחתונה שבהם שם  א"רכה ע ג"ח זהר
, דהאדם והעולמותל הפגם "מגיע רחמ

 ו"אבל לא בה עצמה ח

 ב"ה ח"דע ד"נד ע

שורש הכתר שבהם הוה אוריאל  א"רכה ע ג"ח זהר
 נוריאל במזרח ורפאל בואל במערב

 ב"ה ח"דע א"צ ע

מעשי בני אדם לא נוגעים בעולם  א"רכה ע ג"ח זהר
 האצילות

 ב"ה ח"דע ד"ב ע

' ובאצילות לית בהון פרודא והפסקה כ א"רכה ע ג"ח זהר
 לא מטי ביה חובין

 ב"ה ח"דע ב"צד ע

לא , ה שהוא באצילות"השם הויה ב א"רכה ע ג"ח זהר
 מטי ביה חובין לאפרשא

 ב"ה ח"דע ד"קיג ע

איהו ' איהו סובב על כל עלמין כו א"רכה ע ג"ח זהר
 'ממלא כל עלמין כו

 ש"הקדו ג"יז ע

 ש"הקדו ד"מו ע לא יגורך רע  א"רכה ע ג"ח זהר
ה "עלות העלות על כלא דאתקרי יהו א"ה ערכ ג"ח זהר

 אתמר ביה
 ש"הקדו ג"לט ע

קכט  'א כו"דכל מאן דקטיל ענפין דס ב"רכה ע ג"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

דנשיב בבתין ) כנפי ריאה(דאי לאו  ב"רכז ע ג"ח זהר
 דלבא הוה נורא דלבא אוקיד כל גופא

 'ביאורים א ד"סט ע

 'ביאורים א ד"סט ע קולה דאיהו "ודא יהו א"רכח ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ג"עב ע 'א והדבור הוא בנוק"כל אמירה הוא בז ב"רכח ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ג"עד ע חכמה מוחא היא מים  ב"רכח ע ג"ח זהר
ח משחתין שהם הקוין אשר בין עין "י א"רכט ע ג"ח זהר

 לעין
 ש"הקדו ג"מו ע

 שלה בגדלות נקרא לפעמים היסוד ב"רכט ע ג"ח זהר
 בשם סלע

קכח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע ג"ד ע ראיה למעלה משמיעה א"רל ע ג"ח זהר
ג תיקונים בכל הפרצופים "י' ישנם בחי ב "ג ע"רל ג"ח זהר

 כולם
ט "ס
 ד"ע

 'ה א"דע

 ב"ה ח"דע ב"פח ע קשת ללא גשם הוא דינא א"רלא ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"פז ע כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה א"רלג ע ג"ח זהר
ה התחכם והעמיק עוד "שלמה המלך ע א"רלג ע ג"ח זהר

יותר להסתכל ולחקור בכל כחות 
החיצונים ושימושיהם ופעולותיהם 

 עוד יותר מכל אלו הקדושים הנזכרים

קמו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

בכל אתר דאיהו עבר הוה אתחשך  א"רלג ע ג"ח זהר
 'נהורא כו

 ב"ה ח"דע ב"פה ע

הכניס שלמה את עצמו בהנסיון הנורא  א"ערלג  ג"ח זהר
ועסק בזה ימים , הזה יותר מכולם

 ושנים והעמיק בזה הרבה

 ב"ה ח"דע ב"פז ע

קכה  מגו טורי חשוך' עלאה רברבא וכו א"רלג ע ג"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ד"סט ע מוח ולב הם מים ואש רחמי ודינא ב"רלג ע ג"ח זהר
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 'ביאורים א ג"עד ע מוחא היא מים חכמה  ב"רלג ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ג"פ ע המוח הוא מים  ב"רלג ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ד"סט ע לב איהו נורא דדליק א"רלד ע ג"ח זהר
וההוא רוחא דנשיב בכנפי ריאה איהו  א"רלד ע ג"ח זהר

אפיק קלא בקנה דאיהו קנה חכמה 
 קנה בינה

 'ביאורים א ד"סט ע

 'ביאורים א ג"ע ע כבד איהו דרגא דעשו א"רלד ע ג"ח זהר
הרוח הנה הוא אור חוזר מתתא  א"רלד ע ג"ח זהר

כי הנה הוא נמשך ובא מהמוח , לעילא
 אל הריאה ומשם ללב 

 'ביאורים א ב"עג ע

הרוח הנה הוא אור חוזר מתתא  א"רלה ע ג"ח זהר
כי הנה הוא נמשך ובא מהמוח , לעילא

 אל הריאה ומשם ללב 

 'אורים אבי ב"עג ע

 'ביאורים א ג"פד ע צדיק כתמר יפרח ב"רלה ע ג"ח זהר
ריחים עליון ותחתון דטוחנים מן ' ב א"רלו ע ג"ח זהר

 לצדיקים
 'ביאורים א ב"נט ע

 'ביאורים א ג"פד ע רקיע הוא יסוד א"רלו ע ג"ח זהר
קלח  כל חטא העגל היו רק הערב רב לבד א"רלז ע ג"ח זהר

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ב"יג ע חכמה נקרא יש וכתר אין א"רלט ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"סז ע א תמיד"מתייחדת הבינה עם הז ב"רלט ע ג"ח זהר
קמא  ושמים לא זכו בעיניו ב"רלט ע ג"ח זהר

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

עלמא דאתי אפיק נהורין זהירין כל  ב"רלט ע ג"ח זהר
 יומא 

 ש"הקדו א"לט ע

 'כללים א ד"קה ע כנסת ישראל  ב"רמ ע ג"ח זהר
אית בהמה דרביעא על אלף טורין  ב"רמ ע ג"ח זהר

 ואלף טורין אכלית בכל יומא
 ב"ה ח"דע ד"נג ע

דאית בהמה דרביעא על אלף טורין  ב"רמ ע ג"ח זהר
וכלהו , ואלף טורין אכלית בכל יומא

 אקרון בהמות בהררי אלף

 ב"ה ח"דע ג"נה ע

 ב"ה ח"דע ד"נה ע הררי אלףכולהו אקרון בהמות ב ב"רמ ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"נז ע וכלהו אקרון בהמות בהררי אלף ב"רמ ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"נט ע בהמה דרביעא על אלף טורין ב"רמ ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"סד ע  הבהמה אחת דרביעא על אלף טורין ב"רמ ע ג"ח זהר
ברזא דקרבנין בגין דאית בהמה  ב"רמ ע ג"ח זהר

על אלף טורין ואלף טורין דרביעא 
אכלית בכל יומא וכלהו אקרון בהמות 

 בהררי אלף

 ב"ה ח"דע א"סח ע

 ב"ה ח"דע ב"סט ע סוד הבהמה דרביעא על אלף טורין ב"רמ ע ג"ח זהר
רזא דקרבנין סתרין סגיאין תמן ולא  ב"רמ ע ג"ח זהר

 אתמסרו לגלאה
 ב"ה ח"דע ג"קנו ע

לאכין שליטין לפום וחציר דא אינון מ ב"רמ ע ג"ח זהר
 שעתא דאתבריאו בשני

 ב"ה ח"דע ב"סא ע

הקרבנות הוא בסוד הבהמה דרביעא  ב"רמ ע ג"ח זהר
ואלף טורין אכלית בכל , על אלף טורין

 יומא

 ב"ה ח"דע ד"קנו ע

ב "ג ע"רמ ג"ח זהר
דביומין 

 דחול

 'ה א"דע ד"ז ע"ע שכינתא תתאה אתלבשת באלין קליפין

. שהוא סוד הנצח, ז ירך יעקב" עינפגם א"רמא ע ג"ח זהר
 כ"וכן נעשה פגם בהוד ג

 'כללים א א"עא ע

 ב"ה ח"דע ג"קנו ע יסוד חותם א"רמא ע ג"ח זהר
 'כללים א ג"ע ע צליעת יעקב בהוד א"רמג ע ג"ח זהר
. שהוא סוד הנצח, ז ירך יעקב"נפגם עי א"רמג ע ג"ח זהר

 כ"וכן נעשה פגם בהוד ג
 'כללים א א"עא ע

ונפיק נשמתייהו ומתעכל ההוא תרווד  א"רמג ע ג"ח זהר
 'רקב ואשתאר גופא וכו

 ב"ה ח"דע א"נח ע
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 'כללים א ד"פג ע יום שבת הוא נגד המלכות ב"רמג ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ד"פז ע ו"צירופים של יה' הו ב"רמג ע ג"ח זהר
שכינתא תתאה אתלבשת באלין קליפין  ב"רמג ע ג"ח זהר

 טאיםבזמן שישראל חו
 'ה א"דע ד"ז ע"ע

. שהוא סוד הנצח, ז ירך יעקב"נפגם עי א"רמד ע ג"ח זהר
 כ"וכן נעשה פגם בהוד ג

 'כללים א א"עא ע

מ "שרים הם תחת רשות ס' כל הע ב"רמו ע ג"ח זהר
 שהם שרי עשיו וישמעאל, ורהב

 ב"ה ח"דע א"קיז ע

 'ם אכללי ג"נג ע א"רגלין דז, והארץ הדום רגלי א"רמח ע ג"ח זהר
, וביה אתבניאת, אבא יסד ברתא א"רמח ע ג"ח זהר

 ואימא ברה דבה אתבני
 ב"ה ח"דע ד"קא ע

 ש"הקדו ג"צה ע מהפך דינא לרחמי א"רמח ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"פז ע לפניך' וקראתי בשם ה ב"רמח ע ג"ח זהר
בראש חודש אתדכיאת סיהרא  ב"רמח ע ג"ח זהר

 לאתקרבא בבעלה
 ב"ה ח"דע ג"קה ע

ושלשה עשרונים תלת דרגין קדמאין  ב"רמח ע ג"ח זהר
 'דילה וכו

 ב"ה ח"דע א"קנז ע

פ מה "כ רק ע"דכתיב לכפר הוא ג ב"רמח ע ג"ח זהר
 שאמרו הוקשו כל השעירים זה לזה

 ב"ה ח"דע ג"קנז ע

והיא סיהרא , כל כבודה בת מלך פנימה ב"רמח ע ג"ח זהר
 דעץ החיים

קלב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כל אותו דור החדש היה שורש כולם  ב"רמח ע ג"ח זהר
, שהיא סיהרא דעץ החיים, ברחל

 וכמבועא דלית ליה פסק

 ב"ה ח"דע ג"קלב ע

 ב"ה ח"דע ב"קמ ע מבוע דלית ליה פסק ב"רמח ע ג"ח זהר
ה הביאו עלי כפרה עלי בגיני "אמר הקב ב"רמח ע ג"ח זהר

 'בגין סבת דילי כו' כו
 ב"ה ח"דע ב"קנז ע

 ב"ה ח"דע ד"קכ ע קריעת ים סוף רמט ג"ח זהר
י סוד "לידת דבירור הניצוצין אשר ע א"רמט ע ג"ח זהר

 גלות השכינה בכל משך זמן הגלות
קכה 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

לידת הקטנות אשר הוא נוהג עתה  א"רמט ע ג"ח זהר
 תמיד

קכה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קנח  אילת השחר על שם קדרותא דצפרא א"רמט ע ג"ח זהר
 ב"ע

 ב" חה"דע

 ב"ה ח"דע ד"כד ע ופלגא בצפרא א"רמט ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"קכ ע כאשר האילת כורעת לילד א"רמט ע ג"ח זהר
בשעתא ' בענין אילת השחר הנז א"רמט ע ג"ח זהר

דדחיקת לה שעתא ואצטריכת למזונא 
 לה ולכל חיון

קכא 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

סוד י "לידת דבירור הניצוצין אשר ע א"רמט ע ג"ח זהר
 גלות השכינה בכל משך זמן הגלות

קכה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ד"כח ע וגעת גועה בתור גועה ב"רמט ע ג"ח זהר
נשמות הצדיקים ותלמידי חכמים  ב"רמט ע ג"ח זהר

 שבדור בדוחקא וצערא ויגונא
קכא 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קכא  בשעתא דאתעברת אסתימת ב"רמט ע ג"ח זהר
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

קכא  בשעתא דאתעברת אסתימת ב"רמט ע ג"ח זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

י סוד "לידת דבירור הניצוצין אשר ע ב"רמט ע ג"ח זהר
 גלות השכינה בכל משך זמן הגלות

קכה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ה שמע "קב' כיון דמטא זמנא למילד כו ב"רמט ע ג"ח זהר
 לה וזמין לגבה

קכה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קכה  'וא אתר תרי זמני כוונשיך לה בהה ב"רמט ע ג"ח זהר
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

והם החבלין וצירין וחבלי , צער ותלאה ב"רמט ע ג"ח זהר
אשר עם כל שפע ושפע , ל"לידה רח

כדי לאעברא ההוא נחש ולאתגלייא 
 ההיא חיה בינייהו

 ב"ה ח"דע ב"קכו ע
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קלב  ותשת העדה ובעירם ב"רמט ע ג"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

, ואיהו לחיך, קדמאה נפיק דמאזמנא  ב"רמט ע ג"ח זהר
ואתפתחת ' זמנא תניינא נפיק מייא כו

 ואולידת

 ב"ה ח"דע ב"קלג ע

 'ה א"דע ד"ה ע"נ 'באלין שמהן מארי עלמא וכו ב"ז ע"רנ ג"ח זהר
ל אשר בגזירות ותקנות "דבריהם ז א"רנד ע ג"ח זהר

פ שכל אנושי כלל אלא כולם "אינם ע
 אשר דיבר בם' הם ברוח ה

 ב"ה ח"דע א"פא ע

קלז  שבועה א"רנה ע ג"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

דאף על גב דבכולהו ' כל קרבנין כו א"רנה ע ג"ח זהר
איהו פליג כלא לכל חד ', כתיב קרבן לה

 וחד כדקא יאות

 ב"ה ח"דע ב"קנו ע

 ש"הקדו ג"מו ע ן הם סוד הכרובים"זו ב"רנה ע ג"ח זהר
' יום ג, גבורה' יום ב, הוא חסד' יום א א"רנו ע ג"ח זהר

 עד שבת שהוא המלכות' וכן כו, ת"ת
 'כללים א ד"פג ע

 'כללים א ג"נג ע למעלה' עליית נוק ב"רנו ע ג"ח זהר
' יום ג, גבורה' יום ב, הוא חסד' יום א ב"רנו ע ג"ח זהר

 עד שבת שהוא המלכות' וכן כו, ת"ת
 'כללים א ד"פג ע

 ב"חה "דע ד"כא ע אבא יסד ברתא ב"רנו ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"נד ע אבא יסד ברתא ב"רנו ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"פז ע אבא יסד ברתא ב"רנו ע ג"ח זהר
אבא , בתו של המוח, בת מלך פנימאה ב"רנו ע ג"ח זהר

 יסד ברתא
 ב"ה ח"דע ב"פח ע

 ב"ה ח"דע ג"קא ע אבא יסד ברתא ב"רנו ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"קו ע אבא יסד ברתא ב"רנו ע ג"ח זהר
קנה  אבא יסד ברתא ב"רנו ע ג"ח זהר

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קסב  אבא יסד ברתא ב"רנו ע ג"ח זהר
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

קלב  אבא יסד ברתא ב"רנו ע ג"ח זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קסב  אבא יסד ברתא ואימא ברא ב"רנו ע ג"ח זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ורק דרכה אפשר ' רחל היא שער לה ב"רנו ע ג"ח זהר
 ללהתפל

 ש"הקדו ג"מה ע

 'כללים א ד"פג ע יום שבת הוא נגד המלכות א"רנז ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ב"נט ע עולם חסד יבנה א"רנז ע ג"ח זהר
 'כללים א ב"לג ע גבול ושיעור ומדה ב"רנז ע ג"ח זהר
גבול ומדה ושיעור ' הם בערכו בבחי ב"רנז ע ג"ח זהר

 בכל עניניהם
 'כללים א ג"לג ע

אין ערך וחקר לרוממות המאציל על  ב"רנז ע ג"ח זהר
האצילות אלא שמתייחד עם האצילות 

 ביחוד עצום עד שנעשה חד עמו

 'כללים א ג"לג ע

כל הנאצלים הרי הם בגבול ומדה  ב"רנז ע ג"ח זהר
 ותחום

 'כללים א ד"לג ע

חג המצות וחג השבועות וחג הסוכות  ב"רנז ע ג"ח זהר
 אבהן ' מסטרא דג

 'לים אכל ד"לז ע

 'כללים א ג"מ ע מים עליונים ותחתונים ב"רנז ע ג"ח זהר
אית לה שם ידיע ומדה גבול ' כל ספי ב"רנז ע ג"ח זהר

 ותחום 
 'כללים א ג"מח ע

ס הנה היה כדי להתגלה על "אצילת הי ב"רנז ע ג"ח זהר
 גבול ומדה' ידיהם בבחי

 'כללים א ב"עד ע

קרו חכם בכל ואית למנדע דאיהו א ב"רנז ע ג"ח זהר
 מיני חכמות ומבין בכל מיני תבונות 

 'ביאורים א א"א ע

אית לה שם ידוע ומדה וגבול ' כל ספי ב"רנז ע ג"ח זהר
 ותחום

 'ביאורים א ד"ב ע
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לאו דאית ליה מדה ולא שם ידיע  ב"רנז ע ג"ח זהר
 'כגוונא דספי

 'ביאורים א ד"ג ע

ה וגבול אית לה שם ידוע ומד' כל ספי ב"רנז ע ג"ח זהר
 ותחום

 'ביאורים א ב"ל ע

אתפשט בהון ואתלבש בהון ודר בהון  ב"רנז ע ג"ח זהר
 כנשמה בתוך הגוף

 ב"ה ח"דע א"ל ע

ע אינם מצד עצמם "העולמות בי ב"רנז ע ג"ח זהר
 אלהות כלל

 ב"ה ח"דע ב"מט ע

קדם דברא עלמא אתקרי הוא בכל  ב"רנז ע ג"ח זהר
 אלין דרגין 

 ש"הקדו ג"ה ע

 ש"הקדו ב"ו ע כל ספירה אית לה שם ידיע ב"רנז ע ג"ח זהר
כל שמהן דיליה אינון כינויין ולא  ב"רנז ע ג"ח זהר

 אתקרי בהון אלא על שם בריין דעלמא 
 ש"הקדו ג"לט ע

כל ספירה אית לה שם ידיע ומדה  ב"רנז ע ג"ח זהר
 וגבול ותחום 

 'ה א"דע א"ז ע"נ

 'ה א"דע ג"ז ע"ע 'ך בהון וכודאיהו אתפשט ואמלי ב "רנז ע ג"ח זהר
אין ערך וחקר לרוממות המאציל על  א"רנח ע ג"ח זהר

האצילות אלא שמתייחד עם האצילות 
 ביחוד עצום עד שנעשה חד עמו

 'כללים א ג"לג ע

דכתר אין סוף אתקרי כי ביה לית סוף  א"רנח ע ג"ח זהר
 לנביעו דנהוריה

 'כללים א ב"לד ע

 'כללים א א"מט ע  סוף אתקריכתר אין א"רנח ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"צג ע כתר אין סוף אתקרי א"רנח ע ג"ח זהר
 'ביאורים א א"כג ע ס"כתר המיוחד בא א"רנח ע ג"ח זהר
 'ביאורים א א"כו ע ס אתקרי"כתר א א"רנח ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ג"מז ע לית סוף לנביעו דנהוריה  א"רנח ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ב"סד ע א יסד ברתאאב א"רנח ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ב"פז ע ס שורה בכתר"א א"רנח ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע א"כה ע ס אתקרי"כתר א א"רנח ע ג"ח זהר
אור ' כ מבחי"א שהוא ג"אבא מיוחד בא א"רנח ע ג"ח זהר

 ס"א
 ש"הקדו ד"לו ע

 ב"ה ח"דע א"קנז ע יומא דיבבא וקרבנא איהו עולה  ב"רנח ע ג"ח זהר
ה "י היא קישרוה בשם אהי"דאדנ' א א"רנחע  ג"ח זהר

 שבכתר 
 ש"הקדו ד"מו ע

בענין פרי החג לא מתקרבו כלא אלא  א"רנט ע ג"ח זהר
 ' ה בלחודוי ואיהו פליג לון כו"לקב

 ב"ה ח"דע ב"קנו ע

 ב"ה ח"דע ג"קיא ע כתנות אור כתנות עור ב"רסא ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ג"קמו ע ת אורכתנות עור וכתנו ב"רסא ע ג"ח זהר
ה "הפסוק שמע ישראל שיש בו כ ב"רסב ע ג"ח זהר

ה "ה אתוון בהכ"ותלוים אלו הכ, אתוון
 ג"שהם בהתבונה דשם ס', הנז

 'ביאורים א א"מב ע

 'כללים א א"סו ע ים"ה הוא האלה"יהו א"רסד ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"קז ע ם"ה אלהי"מעלת השם מלא הוי א"רסד ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ד"מב ע שמע ישראל א"רסד ע ג"ח זהר
ושמו אחד , אחד לעילא' ויהיה אז ה א"רסד ע ג"ח זהר

 לתתא בגילוי גמור
 'ה א"דע א"ח ע

 'ביאורים א ב"מב ע ו"בשכמל ב"רסד ע ג"ח זהר
בינה גופה הנה היא הבריכה העליונה  ב"רסד ע ג"ח זהר

 אשר כל ברכאן נפקין מתמן 
 ש"הקדו ד"כז ע

 ב"ה ח"דע ד"ק ע מים שמרפא הכל ב"רע ע ג"ח זהר
 ש"הקדו ב"כה ע אסתר הוא לישנא דסתרא  א"ו ע"רע ג"ח זהר
גם המלכות דבריאה הנה בחובין  'ז ב"רע ג"ח זהר

דישראל יכילת לאתחללא בין אומין 
 דעלמא

 'ה א"דע ד"ז ע"ע

גם המלכות דבריאה הנה בחובין  א"ח ע"רע ג"ח זהר
 לאתחללא בין אומין דישראל יכילת

 דעלמא

 'ה א"דע ד"ז ע"ע

 'כללים א ג"עז עהוד התכללות שמאלא בימינא וימינא  א"רעא ע ג"ח זהר
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 בשמאלא
 'ה א"דע ג"ה ע"נ ה"הוי' ה י"אהי' י א"אדנ א"רעא ע ג"ח זהר
התכללות שמאלא בימינא וימינא  ב"רעא ע ג"ח זהר

 בשמאלא
 'ביאורים א ד"עז ע

 'כללים א ב"לט ע שלחן בצפון ב"רעב ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"עז ע שלחן בצפון ב"רעב ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ג"נה ע יחוד ברכה קדושה ב"רעב ע ג"ח זהר
אלף דרין הללו היה כל דור ודור כלול  א"רעג ע ג"ח זהר

 מששים רבוא
 ב"ה ח"דע א"יא ע

 ב"ה ח"דע ד"ט ע ה שוחט למלאך המוות"הקב ב"רעד ע ג"ח זהר
מיתות ' ה לדון אותו בכל ד"עתיד הקב ב"רעד ע ג"ח זהר

 ד "ב
ט "ע
 א"ע

 'ה א"דע

 ש"הקדו ד"מו ע לא יגורך רע  א"רעו ע ג"ח זהר
משלם לשונאיו אל פניו להאבידו הנה  ב"רעו ע ג"ח זהר

 הוא רק לערב רב
 ש"הקדו ג"ל ע

התפשטות היותר תחתונה שבהם שם  ב"רעז ע ג"ח זהר
,  דהאדם והעולמותל הפגם"מגיע רחמ

 ו"אבל לא בה עצמה ח

 ב"ה ח"דע ד"נד ע

 ש"הקדו א"כד ע ערב רב ב"רעז ע ג"ח זהר
לבתר דעבידו גרמייהו אלהות עתיד  ב"רעז ע ג"ח זהר

 ה לאעבר לון מעלמא "קב
ט "ע
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ח ע"ע שפחה הות למטרוניתא' נוקבא דסמ ב "רעז ע ג"ח זהר
דכלהון , ויפן כה וכה וירא כי אין איש ב"רעח ע ג"ח זהר

חייבין ולא אשתכח בהון איש זוכה 
 לאפקא מן גלותא

 ב"ה ח"דע ד"קלו ע

 'כללים א ג"סז ע גוף וברית חשבינן חד א"רעט ע ג"ח זהר
לויתן דקאים על שפת הים ועלמא קאי  א"רעט ע ג"ח זהר

על סנפירוי דא צדיק יסוד עולם דכל 
 עלמא קאים עליו

 ב"ה ח"דע ב"מה ע

 ב"ה ח"דע ג"פב ע 'דאנת לויתן נחש בריח כו א"רעט ע ג"ח זהר
כ בשם לויתן "ה ג"נקרא משה רבינו ע א"רעט ע ג"ח זהר

 נחש בריח
 ב"ה ח"דע ב"צ ע

כי בדברים לא , היה שם הכאה דוקא ב"רעט ע ג"ח זהר
 יוסר עבד

קכט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

נכנס משה אלולא חטא מי מריבה היה  ב"רעט ע ג"ח זהר
לארץ ישראל והיה חוזר העולם 
לתיקונו מאז ולהלאה כמו בתיקון 

 העתיד

 ב"ה ח"דע א"קל ע

בגדלות נקרא לפעמים היסוד שלה  ב"רעט ע ג"ח זהר
 בשם סלע

קכח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

הנה היה אז הן , קודם מתן תורה ב"רעט ע ג"ח זהר
עץ ' המטה והן הצור שניהם בבחי

ולכן היה , בואשר הרע כרוך סבי, הדעת
 צריך שם להכאה דוקא

קלב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

סלע דמשה עלה אתמר ודברתם אל  ב"רעט ע ג"ח זהר
ולא תליא בה אלא ' הסלע לעיניהם כו

 דבור ופיוסא

קלב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קלב ע דיבורא ופיוסא כהראוי לברתא דמלכא ב"רעט ע ג"ח זהר
קלג  סלעי ההכאה נעשה ה"ע ב"רעט ע ג"ח זהר

 א"ע
 ב"ה ח"דע

ה הוא לכל החכמים "משה רבינו ע א"רפ ע ג"ח זהר
הבאים אחריו כאור השמש המאיר 

שכל אורם הוא רק , בלבנה וכוכבים
 ממנו

 ב"ה ח"דע ב"פו ע

, תורת משה, סוד משה הוא התורה א"רפ ע ג"ח זהר
 הלכה למשה מסיני

 ב"ה ח"דע ב"פט ע

קכח   הלכות וקבלותאנת נהיר בכל מארי א"רפ ע ג"ח זהר
 ג"ע

 ב"ה ח"דע
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ט "ע היא רק שפחה מטונפת ב"רפ ע ג"ח זהר
 ב"ע

 'ה א"דע

על התמורה שכינתא תתאה באן אתר  א"א ע"רפ ג"ח זהר
 ט"אתטמרת בעולימא דילה מט

 'ה א"דע ד"ג ע"נ

אז הוא כביכול לבר מאתריה ונשתנה  א"א ע"רפ ג"ח זהר
 בו

 'ה א"דע ד"ג ע"נ

 'ה א"דע ב"ד ע"כ 'דאתכסייא ולאו מתפתחא כו א "ח סע"רפ ג"ח זהר
 'כללים א ג"עא ע התמורה שכינתא תתאה  א"רפא ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"ק ע דהויהדהויהדהויהדהויה'  הוא מהידאדנידאדנידאדנידאדני' הי א"רפא ע ג"ח זהר
ראש השנה מסטרה דילה דינא  א"רפג ע ג"ח זהר

 דמלכותא דינא 
 'כללים א ד"לז ע

א דנגיד ונפיק ואקרי פתוחה נהר' מ ב"רפה ע ג"ח זהר
 ם"מ

 'ביאורים א ב"עד ע

, באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם א"רפו ע ג"ח זהר
 באר דא כנסת ישראל

קכט 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

י "סוד חפירת וכריית הבאר שנעשה ע א"רפו ע ג"ח זהר
כדי , א"החסדים שהם הידים דאו

 לאזדווגא בה מלכא בברכן

 ב"ה ח"דע ב"קל ע

עלי באר כלומר סק לאתריך לאתאחדא  א"רפו ע ג"ח זהר
 בבעליך

 ב"ה ח"דע ב"קלג ע

האורות חוזרים למקורם הנעלם  א"רפח ע ג"ח זהר
ומתתקנים שם לעלמין דכסופין 

 לעלמא דאתי

 'כללים א ג"כח ע

בהאי עתיקא לא אתגלייא אלא רישיה  א"רפח ע ג"ח זהר
 בלחודוי

 'כללים א ג"כט ע

 'כללים א ב"פו ע ן דא ודא לגו מן דא דא לעילא מ א"רפח ע ג"ח זהר
בוצינא עלאה סתימא דכל סתימין ולא  א"רפח ע ג"ח זהר

שכיח בר אינון נהורין דמתפשטן 
 דמתגליין וטמירין 

 'ביאורים א א"כו ע

 'ביאורים א א"כח ע רישין' ג א"רפח ע ג"ח זהר
בעתיקא לא אתגלייא אלא רישא  א"רפח ע ג"ח זהר

 בלחודוי
 'אורים אבי א"פו ע

 ש"הקדו ג"לד ע א"רדל א"רפח ע ג"ח זהר
האי חכמתא סתימאה דביה מתפרש  ב"רפח ע ג"ח זהר

 תלת זמנין לארבע ארבע
 'כללים א ג"יח ע

האי חכמתא סתימאה דביה מתפרש  ב"רפח ע ג"ח זהר
 תלת זמנין לארבע ארבע

 'כללים א א"יט ע

 'כללים א ב"סא ע ן"אי ב"רפח ע ג"ח זהר
דהאי חכמתא סתימאה דביה מתפרש  ב"רפח ע ג"ח זהר

 תלת זמנין לארבע ארבע 
 'כללים א ג"סא ע

 'כללים א א"קב ע והוא רעוא דרעוין , הארת המצח ב"רפח ע ג"ח זהר
 ש"הקדו א"יג ע חיה הוא חכמה  ב"רפח ע ג"ח זהר
רפח ריש  ג"ח זהר

 ב"ע
והרישא תניינא הנה הוא הגלגלתא 

 א המכונה בשם אין"והקד
 'ה א"דע א"ב ע"י

, שנתעלו כולם, בערב שבת אחר חצות ב"רפח רע ג"ח זהר
 למדרגת אבא' הנוק

 ב"ה ח"דע ג"ל ע

אתפשט דכורא בדעת ואתמליין  ב "רפט סע ג"ח זהר
 אכסדרין ואדרין 

 ב"ה ח"דע ב"ד ע

 'ביאורים א ב"כו ע שמא קדישא סתים וגליא א"רפט ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ב"לט ע הוא רוח החיים שבוו', סוד ה א"רפט ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ג"מז ע ס הוא סתים וגליא"א א"רפט ע ג"ח זהר
 'ביאורים א א"פא ע ואש מפיו תאכל א"רפט ע ג"ח זהר
 'כללים א ב רישין עילאין תרין רישין ' אתנהירו ג ב"רפט ע ג"ח זהר
 'כללים א א"כא ע ביה תליין וביה אחידן  ב"רפט ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"כח ע חד דכליל לון ב"רפט ע ג"ח זהר
 'כללים א ב"ל ע כלילן בהמזלין ב"רפט ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"עט ע א הם במזלא תליין ואתכלילן ביה"או ב"רפט ע ג"ח זהר
 'ביאורים א א"כ ע א במזלא אתכלילן"או ב"רפט ע ג"ח זהר
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 כמה דעתיקא קדישא תלת רישין ב"רפט ע ג"ח זהר
 מתעטרין ביה

 'ביאורים א ד"כו ע

 'ביאורים א ב"כח ע מחכמה הוא שירותא  ב"רפט ע ג"ח זהר
הוא נהירו ' אתר דשירותא אשתכח כו ב"רפט ע ג"ח זהר

 דחכמתא
 ב"ה ח"דע ג"נא ע

א דאצילות הגם שהם כלילן "כי האו ב"רפט ע ג"ח זהר
 כ בהמזלין "ג

 'ה א"דע ב"י ע

כ רק "ות דאימא הנה הוא גכל המציא ב"רפט ע ג"ח זהר
 י אבא"ע

 'ה א"דע א"א ע"י

 'ה א"דע א"ג ע"פ א נכללים שניהם במזלא"כי או ב"רפט ע ג"ח זהר
וכד האי מזלא תלייא בשקולא עד  ב"רפט רע ג"ח זהר

טבורא כל קדושי קדושין דקדושא ביה 
 תליין

 ב"ה ח"דע ד"קי ע

 כל מה דאמינא דעתיקא קדישא וכל א"רצ סע ג"ח זהר
 מה דאמינא דזעיר אנפין כלא חד

קלח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כל מה דאמינא דעתיקא קדישא וכל  א"רצ סע ג"ח זהר
מה דאמינא דזעיר אנפין כלא חד כלא 

 הוא חד מלה

קלח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע א"ד ע"נ 'כל מה דאמינא דעתיקא קדישא וכו א "רצ סע ג"ח זהר
 'כללים א ב"עא  והחכמה מאין תמצא  א"רצ ע ג"ח זהר
כל מה דאמינא דעתיקא קדישא וכל  א"רצ ע ג"ח זהר

מה דאמינא דזעיר אנפין כלא חד כלא 
 הוא חד מלה

 'כללים א א"כ ע

 'כללים א ג"מט ע ב נתיבות"ל א"רצ ע ג"ח זהר
מלין אלין לא אתייהבו לגלאה בר  א"רצ ע ג"ח זהר

לקדושי עליונין דעאלי ונפקי וידעין 
 ה"ארחוי דקב

 'ביאורים א ד"ה ע

א כלא חד כלא הוה "עתיקא דעתיקין וז א"רצ ע ג"ח זהר
 כלא הוי כלא יהא 

 'ביאורים א ב"סג ע

מיניה הוי שירותא ' האי חכמתא כו א"רצ ע ג"ח זהר
 'ואקרי אב כו

 ב"ה ח"דע ג"נא ע

בשעתא דעתיקא קדישא סתימאה דכל  א"רצ ע ג"ח זהר
 סתימין בעא לאתקנא

 'ה א"דע ג"ו ע

 'ה א"דע א"ט ע אקרי עדן) ל אבא"ר(האי חכמתא  א"רצ ע ג"ח רזה
 'ה א"דע ג"ו ע 'כלא אתקין כעין דכר ונוק א "רצ ע ג"ח זהר
אבל החכמה אבא הרי הוא מתפשט  א "רצ ע ג"ח זהר

 'ב שבילין וכו"לל
 'ה א"דע ד"ט ע

כ רק "כל המציאות דאימא הנה הוא ג א "רצ ע ג"ח זהר
 י אבא"ע

 'ה א"דע א"א ע"י

 'כללים א ד"עג ע כחדא נפקין וכחדא שריין ב"רצ ע ג"ח זהר
 'כללים א ג"עד ע כחדא שריין ב"רצ ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"עד ע כחדא שריין ב"רצ ע ג"ח זהר
 'כללים א ב"עט ע כחדא נפקין וכחדא שריין ב"רצ ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"פ ע כחדא נפקין וכחדא שריין ב"רצ ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"קג ע כחדא נפקין וכחדא שריין ב"רצ ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ד"יח ע כחדא נפקין וכחדא שריין ב"רצ ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ד"ל ע כחדא נפקין וכחדא שריין  ב"רצ ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ב"מב ע אותיות תבונה הוא בן ובת  ב"רצ ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ג"מג ע תבונה בן ובת ב"רצ ע ג"ח זהר
קנה  בזמנא דאסגיאו חייבין בעלמא  ב"רצ ע ג"ח זהר

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קנח  כחדא נפקין וכחדא שריין ב"רצ ע ג"ח זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

א כחדא נפקין וכחדא שריין ותרין "או ב"רצ ע ג"ח זהר
 ריעין דלא מתפרשין

 ש"הקדו ד"נו ע

כ רק "וא גכל המציאות דאימא הנה ה ב "רצ ע ג"ח זהר
 י אבא"ע

 'ה א"דע א"א ע"י

 'ה א"דע ד"ט ע"נומחמת שהיו בסוד הדין הקשה  ב"רצ ג"ח זהר
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 ' נתחרבו ונתדעכו וכו
' מלכים קדמאים היו רק בסטרא דנוק א"ב ע"רצ ג"ח זהר

 לבד
 'ה א"דע ב"ה ע

אבל החכמה אבא הרי הוא מתפשט  א"ב ע"רצ ג"ח זהר
 'ב שבילין וכו"לל

 'ה א"דע ד"ט ע

כי עליהם נאמר כי הנה המלכים נועדו  א "ב ע"רצ ג"ח זהר
 נבהלו נחפזו' כו

 'ה א"דע ג"ע ע

פ רוב על "ה הוא מכונה ע"תואר הקב רצא א  ג"ח זהר
 א שהוא הדעת הכללי דאצילות"ז

 ב"ה ח"דע א"נו ע

 'כללים א ב"יט ע תבונה היא כולל בן ובת א"רצא ע ג"ח זהר
 'כללים א א"מט ע יתיראבא טמיר  א"רצא ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"עט ע א אינון סתימין במזלא קדישא"או א"רצא ע ג"ח זהר
וכלהו נהורין אחידן נהורא דא בנהורא  ב"רצא ע ג"ח זהר

ולא מתפרשן דא , דא ונהרין דא בדא
 מן דא

קלח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

פ רוב על "ה הוא מכונה ע"תואר הקב רצב ב ג"ח זהר
 י דאצילותא שהוא הדעת הכלל"ז

 ב"ה ח"דע א"נו ע

בת מאימא דמסטרהא מתאחדין דינין  א"רצב סע ג"ח זהר
 דטרדין לכולא 

 ב"ה ח"דע א"ה ע

רצב  ג"ח זהר
???? "ע
..@? 

בארץ אדום באתר דכל דינין מתקיימין 
 ' תמן וכולהו לא אתקיימו כו

 'ה א"דע ג"ז ע"ט

 'כללים א ב"עטז  הוא יתער לההיא בת שבע דלעילא  א"רצב ע ג"ח זהר
 'כללים א א"כא ע ביה תליין וביה אחידן  א"רצב ע ג"ח זהר
ן מהמזלין הנה הוא "כל קבלת הזו א"רצב ע ג"ח זהר

 א"לעולם רק דרך או
 'כללים א ג"כז ע

זעיר אנפין בעתיקא קדישא תלייא  א"רצב ע ג"ח זהר
 ואחיד

 'כללים א ד"כז ע

 'ללים אכ ב"ל ע כלילן בהמזלין א"רצב ע ג"ח זהר
 'כללים א ד"עט ע א אינון סתימין במזלא קדישא"או א"רצב ע ג"ח זהר
 'ביאורים א ג"פד ע צדיק כתמר יפרח א"רצב ע ג"ח זהר
הדר דאצילות הוא דוד מלך ישראל חי  א"רצב ע ג"ח זהר

 וקיים
 ב"ה ח"דע ד"ט ע

חסרון של המלכין קדמאין היה משום  א"רצב ע ג"ח זהר
ן ויצאו "דו' יין בחישלא היה נתקן עד

 אלא רק בסוד טיפת קרי, בלא זווג

 'ה א"דע ב"ה ע

בתחילה היה בסוד בוצינא דקרדינותא  א"רצב ע ג"ח זהר
 ולכך לא  , עטרה דגבורה לבד

 'ה א"דע ג"ה ע

 'ה א"דע א"ט ע ' מוחא סתימאה לא אתגלייא כו א"רצב ע ג"ח זהר
 'ה א"דע א"א ע"י אב ואם מהאי מוחא נפקו  א "רצב ע ג"ח זהר
 'ביאורים א א"סו ע ך ניצוצין הם נפקו מחכמה"הש ב"רצב ע ג"ח זהר
נתפזרו ונתדעכו לניצוצין אין קץ  ב"רצב ע ג"ח זהר

 ונתחרבו 
 ב"ה ח"דע ד"עד ע

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע לחם מן השמים ב"רצב ע ג"ח זהר
נצוצין ונפקין להיטין ונהירין ודעכין  ב"רצב ע ג"ח זהר

 לאלתר
 'ה א"דע ד"א ע

היינו בהרישא תניינא עצמו שהוא  ב"רצב ע ג"ח זהר
 א"הקד

 'ה א"דע א"א ע"י

ב "פ שלא היו משגיחין אנפין באנפין ב"רצב ע ג"ח זהר
 א"ע

 'ה א"דע

עד לא אברי עלמא לא הוה משגיחין  ב"רצב ע ג"ח זהר
 אנפין באנפין

 'ה א"דע ג"ב ע"פ

גוונין אוכמא ' ן דא אתחזיי"בעיינן דז רצג ב ג"ח זהר
 סומקא ירוקא חוורא

 ב"ה ח"דע ב"נב ע

ארבע גוונין בעיינין חוור סומק אוכם  רצג ב ג"ח זהר
 ירוק

 ב"ה ח"דע ב"פח ע

גוונין שבעיין שהם סומק אוכם ' הג רצג ב ג"ח זהר
 גבורות ודינין' ירוק כולם בבחי

 ב"ה ח"דע ג"פח ע
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וטטים המה מש' שבעה אלה עיני ה ב"רצג ע ג"ח זהר
 והם לגלאה עובדין, בכל הארץ

 ב"ה ח"דע ב"סג ע

התרין נוקבין מחד תננא ואשא ומחד  א"רצד ע ג"ח זהר
 נייחא ורוחא טבא

 'ביאורים א ג"פב ע

בהאי נוקבא דאודנין תליין נוקבין  ב "רצד ע ג"ח זהר
 אחרנין

 'ה א"דע ג"ד ע

האור הנמשך למלאכים להתתקן הוא  רצה ב ג"ח זהר
 לכך ממונים הם רק על ,רק מהפה

 שירה

 ב"ה ח"דע ג"סא ע

אתפשט דכורא בדעת ואתמליין  ב"רצה ע ג"ח זהר
 אכסדרין ואדרין 

 ב"ה ח"דע ב"ד ע

ע הוא לעולם רק "הנהגת העולמות בי רצו א ג"ח זהר
 א"י המלכות וכפי קבלתה מז"ע

 ב"ה ח"דע ד"נד ע

חכמה , כ בשם חכמה"נקרא המלכות ג רצו א ג"ח זהר
 אזעיר

 ב"ה ח"דע ג"קא ע

הוא ההנהגה דכל , המלכות דאצילות א"רצו ע ג"ח זהר
 ע"העולמות בי

 'כללים א ג"יט ע

י כל הארץ המנהגת את כל "אלה א"רצו ע ג"ח זהר
 העולמות כולם 

 'כללים א ב"לא ע

 'ביאורים א ב"פז ע חכמה זעירא א"רצו ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ד"כא ע חכמה זעירא א"רצו ע ג"ח זהר
 ב"ה ח"דע ב"לט ע שהיא חכמה זעירא, המלכות דאצילות א"רצו ע ג"ח זהר
י "קבלת הבריאה הוא מהבינה ע א"רצו ע ג"ח זהר

 'כלילותה וגילויה בהנוק
 ב"ה ח"דע א"קכ ע

קנה  'הנהגת התחתונים שהוא על ידי הנוק א"רצו ע ג"ח זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 הברכה את' מבפומא דאמה צוה ה ב"רצו ע ג"ח זהר
 חיים עד העולם

 ב"ה ח"דע ג"נג ע

ישראל גורמים במעישהם למעלה  א"רצז ע ג"ח זהר
 למעלה

 ב"ה ח"דע ד"ב ע

ה על כל אינון "לשלמא גמול דא לקב ב"רצז ע ג"ח זהר
 טבאן דגרים לך ועביד לקבלך

 ב"ה ח"דע ג"ב ע

ישראל גורמים במעישהם למעלה  ב"רצז ע ג"ח זהר
 למעלה

 ב"ה ח"דע ד"ב ע

 ש"הקדו ב"נא ע נברא שמים וארץ' בה א"רצח ע ג"ח זהר
 ש"הקדו ד"מח ע למטה' התגלות מלכותו ית ב"שא ע ג"ח זהר
 'כללים א ב"טז ע ה היה אחיד בה"דוד המלך ע א"שב ע ג"ח זהר
 'ה א"דע ד"ז ע"נ ה אמת"חותמו של הקב א"שב ע ג"ח זהר
, םהנני ממטיר לכם לחם מן השמי ב "שו רע ג"ח זהר

 א דאקרי שמים"והוא מז
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע

 'ביאורים א ב"פו ע דינין מתערין מינה ב"י ע ג "ח זהר
הגבורות בעצמם נעשו לטובה שאין  א"רמח ע ג "ח זהר

 למעלה מהם 
 'כללים א ג"עז ע

 'ביאורים א ג"נז ע ה"בינה בן י א"רצ ע ג "ח זהר
 'כללים א ג"יב ע לבר מגופא ב,כא ע א,ח זהר
 'כללים א ד"קז ע א"ן רק אב"היו הזו א"לה ע א,ח זהר
ההוא יום דנפק אור קדמאה אתפשט  א"מו ע א,ח זהר

 בכלהו יומי 
 'כללים א ג"קב ע

 'כללים א ג"צד ע חד פריסו אתפריס א"סה ע א ,ח זהר
 'כללים א א"נז ע ה "ההוא נהורא דאברהם גניז ליה קוב ב"רכ ע ב,ח זהר
 'כללים א א"נז ע אור זרוע לצדיק ב"רכ ע ב,ח זהר
 'ביאורים א ד"כא ע על המלכות נאמר והוכן בחסד כסא ב"רכ ע ב,ח זהר
 'כללים א ד"סב ע רעותא דליבא ב"רסב ע ב ,ח זהר
 'כללים א א"מה ע לא היו משגיחין אפין באפין ב"א ע צ"ספד זהר
כי עד דלא הוו מתקלא לא הוו  ב"א ע צ"ספד זהר

  באפיןמשגיחין אפין
 'כללים א ד"צ ע

עד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין  ב"א ע צ"ספד זהר
 אפין באפין

 'ביאורים א ב"נ ע
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עד דלא הוו מתקלא לא הוו משגיחין  ב"א ע צ"ספד זהר
 אפין באפין ומלכין קדמאין מיתו

 'ביאורים א ג"נ ע

 'כללים א ד"פד ע חד לאלף יומין זעירין אתגלייא א"ב ע צ"ספד זהר
 'כללים א ב"צ ע לא הוו משגיחין אפין באפין א"ב ע צ"ספד זהר
 'כללים א ד"לח ע וזיוניהון לא אשתכחו א"ג ע צ"ספד זהר
 'כללים א ב"כט ע האי מתקלא תלוי באתר דלא הוי ב"ג ע צ"ספד זהר
ג רק "ב והס"באצילות נקרא הע ב"ג ע צ"ספד זהר

 א מתחת הראש עד הטבור"בהגופא דא
 'יאורים אב ב"מד ע

 'ביאורים א ד"פה ע האי מתקלא תלי באתר דלא הוי ב"ג ע צ"ספד זהר
 ש"הקדו ב"נו ע האי מתקלא תלוי באתר דלא הוי ב"ג ע צ"ספד זהר
 ש"הקדו ד"נח ע האי מתקלא תלוי באתר דלא הוי ב"ג ע צ"ספד זהר
 ש"הקדו ד"לד ע האי מתקלא תלי באתר דלא הוי ב"ג ע צ"ספד זהר
 'כללים א ב"מה ע ביה סליקו וביה סלקין  ב"ד ע צ"ספד זהר
ס הוא היסוד והשורש של כל "המ ב"ד ע צ"ספד זהר

 הנהורין דאצילות 
 'כללים א ד"מח ע

 'כללים א ג"צב ע ביה סליקו וביה סלקן ב"ד ע צ"ספד זהר
 'כללים א ג"צד ע ביה סליקו וביה סלקן ב"ד ע צ"ספד זהר
 'ביאורים א ג"מט ע ו וביה סלקן ביה סליק ב"ד ע צ"ספד זהר
ביה סליקו וביה סלקן דלא הוו והוו  ב"ד ע צ"ספד זהר

 ויהויין
 'ביאורים א ג"סז ע

ביה סליקו וביה סלקן דלא הוו והוו  ב"ד ע צ"ספד זהר
 ויהויין

 'ביאורים א ב"סח ע

ביה סליקו וביה סלקן דלא הוו והוו  ב"ד ע צ"ספד זהר
 ויהויין

 'אביאורים  ג"עד ע

 ש"הקדו א"נח ע ביה סליקו וביה סלקן ב"ד ע צ"ספד זהר
ביה סליקו וביה סלקן דלא הוו והוו  ב "ד ע צ"ספד זהר

 ויהויין
 'ה א"דע ג"ג ע"כ

 'כללים א ב"פז ע ביה סליקו וביה סלקן ב,ד ע צ"ספד זהר
 'כללים א א"קב ע והוא רעוא דרעוין , הארת המצח א"ו ע צ"ספד זהר
באשגחא פקיחא דלא נאים ונטיר  ב" עו צ"ספד זהר

 תדירא 
 'כללים א ב"מה ע

 'כללים א ד"נו ע רעוא דרעוין ב"ו ע צ"ספד זהר
קיא  ג"דת' תיקון ד ב"ו ע צ"ספד זהר

 ב"ע
 'כללים א

תרין נוקבין דפרדשקא ואתער רוחא  א"ז ע צ"ספד זהר
 לכלא

 'ביאורים א ג"פב ע

 'ביאורים א ד"פ ע בעה דגולגלתאכלהו לתתא ותליין מש א"ח ע צ"ספד זהר
 'ביאורים א ג"פו ע והארץ תניינא לאו בחושבן ב"ח צ"ספד זהר
 'כללים א ג"סז ע תליין בשתא קדמאי  א"ט ע צ"ספד זהר
 'כללים א ד"פג ע שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי א"ט ע צ"ספד זהר
 'כללים א ד"פד ע שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי א"ט ע צ"ספד זהר
 ש"הקדו ד"צה ע שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי א"ט ע צ"ספד זהר
 ש"הקדו ג"יב ע אתא מפתחא  ב"טז ע צ"ספד זהר
 'כללים א א"סה ע תליסר יקים לון ברחמי א"יא ע צ"ספד זהר
גלופי דגלופין כחיזו דחרא אריך  א"יא ע צ"ספד זהר

 ומתפשטאן לכאן ולכאן
 'כללים א ב"עט ע

 'כללים א ב"פג ע שביעאה עלייהו דאתתקף בלחודי א"יא ע צ"ספד הרז
 'כללים א ב"פה ע לבדו ביום ההוא' ונשנב ה א"יא ע צ"ספד זהר
יקים לון ברחמי } ד"נז ע{תליסר  א"יא ע צ"ספד זהר

 ומתחדשין כקדמיתא
 ש"הקדו ג"נז ע

 ש"הקדו א"צו ע ואתחרב כלא בתריסר שעתי  א"יא ע צ"ספד זהר
 'כללים א ג"יג ע נחש בריח ונחש עקלתון  ב"יא ע צ"ספד רזה

 'כללים א א"נז ע אעבר וזעיר נטיל וגניז ב"יא ע צ"ספד זהר
על הארחא דפלגותא שהוא הנחש  ב"יא ע צ"ספד זהר

 בריח
 'כללים א א"פא ע

 'כללים א א"פד ע אעבר וזעיר נטיל וגניז  ב"יא ע צ"ספד זהר
 'כללים א ג"פא ע ף יומין זעירין אתגלייאחד לאל א"יב ע צ"ספד זהר
 'כללים א א"פג ע חד לאלף יומין זעירין אתגלייא  א"יב ע צ"ספד זהר



ו"מפתחות לספרי לש  

96 

 'כללים א א"פו ע חד לאלף יומין זעירין אתגליא א"יב ע צ"ספד זהר
א כחדא נפקין וכחדא שריין ותרין "או א"יד ע צ"ספד זהר

 ריעין דלא מתפרשין
 ש"הקדו ד"נו ע

 'ביאורים א ב"נה ע לישן ממלל רברבין ב"יד ע צ"דספ זהר
 'כללים א א"יט ע מאודנין נפקא ב"יז ע צ"ספד זהר
 'כללים א ג"מד ע ד מהאזניים"ג ת"התחלת הי ב"יז ע צ"ספד זהר
 'כללים א ג"נט ע מאודנין נפקא ב"יז ע צ"ספד זהר
 'כללים א א"ס ע מאודנין נפקא ב"יז ע צ"ספד זהר
 'כללים א ב"ס ע מאודנין נפקא ב"ז עי צ"ספד זהר
 'כללים א ג"פ ע תשעה אשקיין לגינתא א"יח ע צ"ספד זהר
 ש"הקדו ד"כד ע לבר מגופא א"יח ע צ"ספד זהר
 ש"הקדו א"לט ע לא עבר בם איש ולא ישב אדם שם א"יח ע צ"ספד זהר
מקמי פתחא דאדנין שרי יקירו  ב"יח ע צ"ספד זהר

 לאתתקן 
 ' אביאורים ג"מא ע

 'כללים א ג"עט ע מזלא דכולא תלייא עד ליבא א"יט ע צ"ספד זהר
 'כללים א ד"עט ע מזלא דכולא תלייא עד ליבא  א"יט ע צ"ספד זהר
 'כללים א ד"עט ע מזלא דכולא תלייא עד ליבא א"יט ע צ"ספד זהר
 'כללים א ב"פ ע מזלא דכולא תליא עד ליבא  א"יט ע צ"ספד זהר
 ש"הקדו ד"נז ע ג"ד מאירים בתיקון י"כל הת א"יט ע צ"ספד זהר
 'ביאורים א ב"מא ע משתכחי התליסר תיקונין ב"יט ע צ"ספד זהר
 'ביאורים א ב"נה ע מתפתחין על ידה תליסר תרעי דרחמי ב"יט ע צ"ספד זהר
 'כללים א ד"עט ע תליין עד חדווי א"כד ע צ"ספד זהר
 תקיפין עד בחד חוטא תליין אוכמין א"כד ע צ"ספד זהר

 חדוי
 'כללים א ג"פ ע

 'ביאורים א ד"עט ע שמא שלים ב"כד ע צ"ספד זהר
 'כללים א ג"פ ע תיקונין דדיקנא בתליסר אשתכחון א"כה ע צ"ספד זהר
 'כללים א א"כז ע נסתרות  א"כח ע צ"ספד זהר
 ש"הקדו ד"נה ע אדם על הכסא הוא מלכות דאצילות א"כח ע צ"ספד זהר
 'כללים א א"לא ע ה"סוד בהמ ב" עכח צ"ספד זהר
ם בשמים ממעל ועל "הוא האלהי' כי ה ב"כח ע צ"ספד זהר

 הארץ מתחת אין עוד 
 'ביאורים א ד"עט ע

 ש"הקדו ד"לט ע עתיקא טמיר וסתים ב"כח ע צ"ספד זהר
 ש"הקדו ד"נה ע אדם על הכסא הוא מלכות דאצילות ב"כח ע צ"ספד זהר
 'כללים א ב"כט ע ין הקדש ובין קדש הקדשיםלהבדיל ב א"לג ע צ"ספד זהר
 'כללים א ג"כט ע להבדין בין הקדש ובין קדש הקדשים א"לג ע צ"ספד זהר
 'ביאורים א ב"נה ע פום ממלל רברבן  א"לג ע צ"ספד זהר
 'כללים א ב"נד ע יהי רקיע בתוך המים ב"לג ע צ"ספד זהר
 ש"הקדו ד"נה ע ותאדם על הכסא הוא מלכות דאציל ב"לג ע צ"ספד זהר
 'כללים א ב"סו ע קרן ביובלא אתעטר א"לו ע צ"ספד זהר
 'כללים א ד"פב ע קרן ביובלא אתעטר א"לו ע צ"ספד זהר
 'כללים א ב"פג ע כולא תייבין לאתרייהו ב"לו ע צ"ספד זהר
נקרא החכמה בשם נקודה עלאה  א"ד ע שמות  זהר

 נקודה סתימא
 'ביאורים א ב"סב ע

 ב"ה ח"דע א"עו ע ן"הכרובים הם סוד זו ב"ג ע ח"תז זהר
 'ביאורים א ד"כ ע במופלא ממך אל תדרוש  ד"ה ע ח"תז זהר
אלולא חטא מי מריבה היה נכנס משה  ז עד ח"תז זהר

לארץ ישראל והיה חוזר העולם 
לתיקונו מאז ולהלאה כמו בתיקון 

 העתיד

 ב"ה ח"דע א"קל ע

ה היה נכנס משה אלולא חטא מי מריב א"ח ע ח"תז זהר
לארץ ישראל והיה חוזר העולם 
לתיקונו מאז ולהלאה כמו בתיקון 

 העתיד

 ב"ה ח"דע א"קל ע

 'כללים א ב"ע ע הוד אתקשר בגבורה ונצח בחסד  ב"ט ע ח"תז זהר
 ש"הקדו ד"מו ע ה"צירופי הוי א"טו ע ח"תז זהר
אין ערך וחקר לרוממות המאציל על  ג"טו ע ח"תז זהר

 שמתייחד עם האצילות האצילות אלא
 ביחוד עצום עד שנעשה חד עמו

 'כללים א ג"לג ע
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לא נחית עליה יחודיה עד דאפיק ליה  ד"טו ע ח"תז זהר
 בת זוגיה

 'כללים א ד"יא ע

ועילת על כל עלאין לא נחית עליה  ד"טו ע ח"תז זהר
 יחודיה עד דאפיק ליה בת זוגיה

 'כללים א ב"צ ע

כל עלאין לא נחית עליה ועילת על  ד"טו ע ח"תז זהר
יחודיה עד דאפיק ליה בת זוגיה כלילא 

 מעשר ספירן

 'כללים א ב"צא ע

 'ביאורים א ג"ע ע דם' י הוא גימט"בלב ג"טז ע ח"תז זהר
 'ביאורים א א"פ ע כי יום נקם בלבי ודם עבדיו יקום ג"טז ע ח"תז זהר
ד "לבסוף הנה יהיה תיקון לכל התתקע א"טל ע ח"תז זהר

 כ"ת גדורו
 ב"ה ח"דע ב"יב ע

ד "לבסוף הנה יהיה תיקון לכל התתקע ב"טל ע ח"תז זהר
 כ"דורות ג

 ב"ה ח"דע ב"יב ע

לא נחית עליה יחודיה עד דאפיק ליה  ד"טל ע ח"תז זהר
 בת זוגיה

 'כללים א ד"יא ע

אלולא חטא מי מריבה היה נכנס משה  י עד ח"תז זהר
לארץ ישראל והיה חוזר העולם 

אז ולהלאה כמו בתיקון לתיקונו מ
 העתיד

 ב"ה ח"דע א"קל ע

 'כללים א ד"נו ע קלא דאשתמע יט ח"תז זהר
 'ביאורים א א"לא ע הפה המלכות דתבונה יט ח"תז זהר
 'ביאורים א ב"נה ע ל"חו יט ח"תז זהר
 'ביאורים א ב"פז ע רוחא דלא שכיך לעלמין  א"יט ע ח"תז זהר
 'אורים אבי ב"פז ע ל"חו ב"יט ע ח"תז זהר
 'כללים א ד"נו ע קלא דאשתמע כ ח"תז זהר
 'ביאורים א א"לא ע הפה המלכות דתבונה כ ח"תז זהר
 'ביאורים א ד"נו ע תליסר טעמי דאורייתא  ד"כ ע ח"תז זהר
 'ביאורים א ד"נו ע תליסר טעמי דאורייתא  א"כא ע ח"תז זהר
 'כללים א ב" עעח פ סדר דעולם התוהו"מתנהג עתה ע א"כז ע ח"תז זהר
עולם התוהו אשר שולט ועובר בכל  א"כז ע ח"תז זהר

 משך ימי הגלות
 ב"ה ח"דע ד"קנ ע

 ב"ה ח"דע א"כב ע נקראו המעשה בראשית בשם תיקון א"כז ע ח"תז זהר
 ב"ה ח"דע ג"מה ע עולם התוהו' שהוא בבחי, סוד הגלות א"כז ע ח"תז זהר
פה ולכן היא מלכות חסרה עיקר פרצו א"כז ע ח"תז זהר

 באמת עדיין עולם התהו
 ב"ה ח"דע ב"ו ע

 ב"ה ח"דע ד"יז ע בונה עולמות ומחריבן א"כז ע ח"תז זהר
מלכות חסרה עיקר פרצופה ולכן היא  ב"כז ע ח"תז זהר

 באמת עדיין עולם התהו
 ב"ה ח"דע ב"ו ע

ורק דרכה אפשר ' רחל היא שער לה ב"לב ע ח"תז זהר
 להתפלל

 ש"הקדו ג"מה ע

השכינה אחת והחילוק הוא באיזה  לב עג ח"תז הרז
 בחינה שיתגלה

 ב"ה ח"דע ב"קיז ע

קכא  השכינה לעולם על ישראל לב עג ח"תז זהר
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א ב"מט ע מאמרות' חשבון הי ג"לה ע ח"תז זהר
 'כללים א ב"מט ע ת "העשרה הויו ג"לה ע ח"תז זהר
כ בניקוד "נוקדות גאלו הויות הם מ ג"לה ע ח"תז זהר

תיבות שבפסוקים דאלו ' ת של הד"הר
 ם "השמות אלהי

 'כללים א ג"מט ע

ה אשר הם "שמות הוי' ישנם עוד ג ג"לה ע ח"תז זהר
ם "שמות אלהי' הפנימיות דהג

 ב"והם יותר עליונים מכל הל, שבויכולו

 'ביאורים א ב"סט ע

 'ביאורים א ד"עב ע ת "העשר אמירן הם עשר הויו ג"לה ע ח"תז זהר
קכד  ן"ע שט"קר א"לו ע ח"תז זהר

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"ב ע"י האדם בליעל  ב"לז ע ח"תז זהר
 ש"הקדו ד"כו ע כסאו של שלמה ב"לז ע ח"תז זהר
 'כללים א א"קו עה בתקנתן עד שיתוקנו "מטפל הקב א"לט ע ח"תז זהר



ו"מפתחות לספרי לש  

98 

 כולם 
 'כללים א א"קו ע ד דורות הם יתוקנו "התתקע ב"לט ע ח"תז זהר
יהי מסטרא , ויאמר מסטרא דאבא ג"מ ע ח"תז זהר

 דאימא 
 'ביאורים א ד"עב ע

 ש"הקדו א"יז ע שאורייתא דילן היא אורייתא דבריאה  ב"א ע"מ ח"תז זהר
 'ביאורים א ג"פה ע התורה שלנו היא התורה דבריאה ב"מא ע ח"תז זהר
, סדבכל אלף קדמאה שולטנותיה ח ג"מט ע ח"תז זהר

 באלף תנינא שולטנותיה גבורה 
 'כללים א ג"סז ע

, י"ת נה"ק חג"אלפים הם הו' הו ג"מט ע ח"תז זהר
 לאלף ' ומשמש כל א

 'כללים א ג"פג ע

 'כללים א ד"פג ע אלף קדמאה שולטנותיה חסד ג"מט ע ח"תז זהר
כל הזמן של הששת אלפים שנה הם  מט עג ח"תז זהר

 פרצוף אחד' בבחי
 ב"ה ח"דע ג"קה ע

 'ביאורים א א"לא ע הפה המלכות דתבונה נ ח"תז זהר
 'ביאורים א ב"פז ע רוחא דלא שכיך לעלמין  נ ח"תז זהר
 'ביאורים א ב"מב ע קלא פנימאה דלא אשתמע לבר ד"נ ע ח"תז זהר
 'ביאורים א א"לא ע הפה המלכות דתבונה נא ח"תז זהר
 'ביאורים א ב"פז ע רוחא דלא שכיך לעלמין  נא ח"תז זהר
 ש"הקדו ד"יד ע טהירו עלאה ב"נא ע ח"תז זהר
 'כללים א ב"סט ע תרי פלגי גופא ד"נא ע ח"תז זהר
 'ביאורים א א"פז ע תרי פלגי דגופא ד"נא ע ח"תז זהר
 ב"ה ח"דע ג"ו ע נצח והוד הם תרי פלגי גופה  נא עד ח"תז זהר
 'ם אביאורי ד"כ ע רשותא אתיהיב לון  א"א ע ז"תיקו זהר
ולית צפור , לאה ורחל נקראים צפרים א"ב ע ז"תיקו זהר

 אלא שכינתא
 ב"ה ח"דע ב"סג ע

 ב"ה ח"דע ג"ס ע מראה יחזקאל היה ביצירה ב"ב ע ז"תיקו זהר
הן הן מעשה מרכבה והוו מתקבצין  ב"ג ע ז"תיקו זהר

 מלאכי השרת 
 'ביאורים א ג"ג ע

 'ביאורים א ב"עב ע ן "שם הם הזובמזמור ' קולות הנז' הז ב"ג ע ז"תיקו זהר
תהלים צו (על תרין שמהן אלין אתמר  ב"ג ע ז"תיקו זהר

 אז ירננו כל עצי היער ) יב
 ש"הקדו ג"ז ע

בכל אזכרה דיפוק מפומוי בכל אתר  א"ד ע ז"תיקו זהר
ובכל ממלל צריך לכוונא דבור באדני 

 קול בהויה

קלח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 דיפוק מפומוי בכל אתר כל אזכרה א"ד ע ז"תיקו זהר
י "ובכל ממלל צריך לכוונא דיבור באדנ

 ה"קול בהוי

 ש"הקדו ד"מב ע

 'כללים א ג"כה ע איהו וגרמיהון חד בהון  ב"ד ע ז"תיקו זהר
 'כללים א א"מו ע דלאו אינון וחייהון חד  ב"ד ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"מט ע אינון וחייוי חד בהון ב"ד ע ז"תיקו זהר
דאינון וחייהון חד בהון ואינון וגרמיהון  ב"ד ע ז"תיקו זהר

 חד בהון
 ב"ה ח"דע א"נ ע

כי איהו לא אשתני , לא שניתי' אני ה ב"ד ע ז"תיקו זהר
 בכל אתר

 ב"ה ח"דע ד"נד ע

 ב"ה ח"דע א"סב ע חיוון עלאין ותתאין ב"ד ע ז"תיקו זהר
ון בריאה לאו אינון וחייהון חד לאו אינ ב"ד ע ז"תיקו זהר

 וגרמיהון חד
 ש"הקדו א"לז ע

 ש"הקדו ג"נא ע לאו אינון וחייהון חד ב"ד ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ג"ל ע סוף מעשה במחשבה תחילה א"דף ז ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ב"סח ע הרביעית לכל תלת א"ה ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ב"ו ע מלכות נקרא נקודה דאמצעיתא א"ה ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"נה ע החמשה אור הנאמר ביום ראשון א"ה ע ז"תיקו זהר
קמא  נקודות דפתוחי חותם ' ה א"ה ע ז"תיקו זהר

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 'כללים א ד"יט ע כי ממנה נברא הכל , ראשית לנבראים ב"ה ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"נה ע אימא עלאה איהי חותם ב"ה ע ז"תיקו זהר
עולם הכסא שייך לבריאה והוא שייך  ב"ה ע ז"תיקו זהר

 לשם אלקים
 ש"הקדו ג"נא ע
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הקדמה ה  ז"תיקו זהר
 א"רע

 ב"ה ח"דע ד"כב ע ת"חיוון עלאין דאינון חג

 ב"ה ח"דע ב"סט ע ואינון דאדני אתבריאו א"ז סע ז"תיקו זהר
 'כללים א ד"לב ע סוף מעשה הוא במחשבה תחלה  א"ז ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ד"מא ע סוף מעשה הוא במחשבה תחילה א"ז ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ג"נו ע סוף מעשה הוא במחשבה תחילה א"ז ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ג"עב ע סוף מעשה במחשבה תחילה א"ז ע ז"תיקו זהר
 'כללים א א"צ ע סוף מעשה במחשבה תחילה א"ז ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"עכד  סוף מעשה במחשבה תחילה א"ז ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע א"צג ע ואינון חכמה בראש וחכמה בסוף א"ז ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"ק ע דהויהדהויהדהויהדהויה'  הוא מהידאדנידאדנידאדנידאדני' הי א"ז ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו ג"נא ע י הוא שם לגילוי בעולם הבריאה"אדנ א"ז ע ז"תיקו זהר
אסחר לכל סטרין דלא מתפשטין יתיר  א"ז ע ז"תיקו זהר

ומדה דשוי לכל , דשוי לכל חדמגבול 
 חד

 ש"הקדו ג"יז ע

חותם ' דבריאה הנה הם בבחי' ספי' הי ב"ז ע ז"תיקו זהר
 דאצילות' ספי' מהי

 'כללים א א"קד ע

ומאן דצייר ביה דיוקנא עליו נאמר  ב"ז ע ז"תיקו זהר
 ארור האיש אשר יעשה פסל 

 'ביאורים א ג"כא ע

'  והם חסד גבורה בגוייה נבראת מרוח ב"ז ע ז"תיקו זהר
ת "דא ת' מן א' ו' ן דא"יודי

 באמציעיתא 

 'ביאורים א א"עד ע

 'ביאורים א ב"פז ע ת"הוא הדעת ות' שבתוך הא' הו ב"ז ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו ב"לד ע ה הוא שמא מפרש "מ ב"ז ע ז"תיקו זהר
י האצילות בהשם "מתראה הוא עצמו ע ב"ז ע ז"תיקו זהר

 ון ליהבגין דישתמודע, הזה
 ש"הקדו ג"לט ע

 'כללים א ד"סז ע בינה עד הוד אתפשטותה א"ח ע ז"תיקו זהר
כמראה הקשת הקשת דא צדיק יסוד  א"ח ע ז"תיקו זהר

 עלמא
 ב"ה ח"דע ב"פח ע

 ש"הקדו ב"יג ע ואם רץ לבך שוב לאחד א"ח ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו ב"טז ע שם המפורש א"ח ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו ד"מא ע שם המפורש א"ח ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"מג ע טעמי אינון נשמתין א"ט ע ז"תיקו זהר
טעמי אינון נשמתין נקודין רוחין  א"ט ע ז"תיקו זהר

 ואתוון נפשין
 'ביאורים א ג"ס ע

טעמי אינון נשמתין ונקודין רוחין  א"ט ע ז"תיקו זהר
 ואתוון נפשין

 'ביאורים א ד"ס ע

 'ביאורים א ד"סא ע עמי אינון נשמתיןט א"ט ע ז"תיקו זהר
אית מלאכין דמשמשין לאילין נקודין  א"ט ע ז"תיקו זהר

 ואינון אתוון
 'ביאורים א א"עב ע

טעמי אינון נשמתין ונקודין רוחין  א"ט ע ז"תיקו זהר
 ואתוון נפשין

 'ביאורים א ב"עג ע

משה סבר כיון דחמא גופיה ארבעין  ב"ט ע ז"תיקו זהר
בעין לילין דלא אכיל ושתי יומין ואר

סבר , והוה ניזון מאספקלריא דלעילא
 דכדאי הוא למישאל דא

 'ביאורים א ב"כ ע

קכח  ט"מט א"טז ע ז"תיקו זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

נטיל ליה ירכא ימינא ואסתכל ביה  ב"טז ע ז"תיקו זהר
 לעילא 

 'ביאורים א ב"נט ע

ף שהם הנצח והוד בתכונת הראש והסו ב"טז ע ז"תיקו זהר
 מעלה ומטה

 'ביאורים א ב"נט ע

 'ביאורים א ב"עב ע ה "זמנין אתקריאת הוי' ז ב"טז ע ז"תיקו זהר
, ת"כ בהויו"כפולות מושרשים ג' הז ב"טז ע ז"תיקו זהר

 ת "שמות הויו' והם ז
 'ביאורים א א"פב ע

אסתכל לעילא לגבי חכמה ואתקשר  ב"טז ע ז"תיקו זהר
 בירכא ימינא 

 'רים אביאו ב"פד ע

 ב"ה ח"דע ד"פט עק הוה נצח והוד מעלה "בפרטות הו ב"טז ע ז"תיקו זהר



ו"מפתחות לספרי לש  

100 

 מטה
של ' י, שהוא חכמה, אור ממקור העליון א"טל ע ז"תיקו זהר

 שם
קלב 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

ורק דרכה אפשר ' רחל היא שער לה ב"טל ע ז"תיקו זהר
 להתפלל

 ש"הקדו ג"מה ע

 'כללים א ד"סז ע תהבינה עד הוד אתפשטו ב"י ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ג"נה ע ג"ן דשם ס"יודי' הג א"יא ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ב"פג ע ת דמלך מלך ימלוך "הויו' ג א"יא ע ז"תיקו זהר
, יצירה מים, בריאה רוח, אצילות אש א"יא ע ז"תיקו זהר

 עשיה עפר
 ב"ה ח"דע ד"כד ע

, ניאתוביה אתב, אבא יסד ברתא א"יא ע ז"תיקו זהר
 ואימא ברה דבה אתבני

 ב"ה ח"דע ד"קא ע

 ש"הקדו ב"מו ע ן כחדא אינון אחיות"דתרי ההי א"יא ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו ב"כה ע ת"ת כולל חג"ה צבאו"הוי ב"יא ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ב"עז ע מאורי האש א"יב ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ד"יט ע  כי ממנה נברא הכל, ראשית לנבראים ב"יב ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ד"לב ע בראשית ברא בסוד מחשבה ב"יב ע ז"תיקו זהר
המלכות דאצילות שהיא ראשית  ב"יב ע ז"תיקו זהר

 לנבראים
 'כללים א ג"נו ע

 'כללים א ב"סז ע ראשית לנבראים ב"יב ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ב"קג ע ראש לשועלים ראש הבריאה  ב"יב ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"יט ע ראשית לנבראים ב"יב ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ב"סב ע מלכות נקראת ראשית לנבראים ב"יב ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ג"פג ע שנכנסו לפרדס' ד ב"יב ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ד"קא ע אבא ראשית ב"יב ע ז"תיקו זהר
שכינתא תתאה דאיהי ראשית  ב"יב ע ז"תיקו זהר

 לנבראים
קיא 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

קנה  נקראת ראשית לנבראים' הנוק ב"יב ע ז"תיקו זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"פח ע 'קליפה דערלה דכסי על י ב"יב ע ז"תיקו זהר
אית לה תלת ' קליפה דערלה דכסי על י ב"יב ע ז"תיקו זהר

 קליפי
 ב"ה ח"דע ב"פח ע

קנה  מלכות דהיא אתנטלית מחכמה ב"יב ע ז"תיקו זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קס ע נעשית ראשית לנבראים ב"יב ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו ב"לז ע מלכות דאצילות ראשית לנבראים ב"יב ע ז"תיקו זהר
מלכו תראשית הנבראים שממנה נברא  ב"יב ע ז"תיקו זהר

 הכל
 ש"הקדו ג"נד ע

 ש"הקדו ג"נד ע המשתמש תגא חלף ב"יב ע ז"תיקו זהר
שכינתא תתאה דאיהי ראשית  ב"יב ע ז"יקות זהר

 לנבראים 
 ש"הקדו א"מו ע

 'ביאורים א ג"עב ע 'נגע בבת וכליל בה כל הי א"יג ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"כב ע נפש היא שותפא דגופא ב"יג ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"לב ע שיתופא דגופא ב"יג ע ז"תיקו זהר
י כללא דאתוון ואיהי ונפשא איה ב"יג ע ז"תיקו זהר

 שתופא דגופא 
 'ביאורים א ג"ס ע

 'ביאורים א ג"סא ע שותפא דגופא ב"יג ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"סה ע שותפא דגופא  ב"יג ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"עב ע הנפש הוא שותפא דגופא  ב"יג ע ז"תיקו זהר
 'יאורים אב א"עג ע הנפש הוא שותפא דגופא ב"יג ע ז"תיקו זהר
א "מאמרות אשר בז' עם שרשם דהי א"יד ע ז"תיקו זהר

 ב"עצמו הם מ
 'כללים א ג"מט ע

ק שהם הששת ימי בראשית הם "הו א"יד ע ז"תיקו זהר
 ב שבילין"כלילן מעשר אמירן ול

 'ביאורים א א"נט ע

 'ביאורים א א"סב ע והמשכילים יזהירו אלין אתוון  א"יד ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ב"לט ע שלחן בצפון ב"יד ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ד"עז ע שלחן בצפון ב"יד ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"סט ע לב נור דליק ב"יד ע ז"תיקו זהר
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 'כללים א א"לז ע תשרי' בראשית בא א"יז ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ב"נט ע במדת הדין אתברי עלמא  א"יז ע ז"תיקו זהר
' גוייה נבראת מרוח והם חסד גבורה ב א"עיז  ז"תיקו זהר

ת "דא ת' מן א' ו' ן דא"יודי
 באמציעיתא 

 'ביאורים א א"עד ע

 'כללים א ב"יח ע מלכות פה  א"יט ע ז"תיקו זהר
א דאיהו "ו ה"א וא"ד ה"מלגאו איהו יו א"יט ע ז"תיקו זהר

 ארח אצילות
 'כללים א א"כב ע

א דאיהו "ו ה"א וא"ד ה"מלגאו איהו יו א"יט ע ז"תיקו זהר
 ארח אצילות 

 'כללים א א"כד ע

 'כללים א א"כז ע נסתרות  א"יט ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ב"כט ע אלהינו' הנסתרות ליי א"יט ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ג"לד ע נסתרות  א"יט ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ב"נז ע אלהינו' הנסתרות לה א"יט ע ז"תיקו זהר
א דאיהו "ו ה"א וא"ד ה"מלגאו איהו יו א"עיט  ז"תיקו זהר

 ארח אצילות
 'כללים א ב"נז ע

 'כללים א ד"סו ע הספירות הם באמת עשר עיקרים א"יט ע ז"תיקו זהר
וכד אנת אסתלק מנייהו אשתארן  א"יט ע ז"תיקו זהר

 כולהו שמהן כגופא בלא נשמתא 
 'כללים א ד"סו ע

 'כללים א ב"סז ע מגיד מראשית אחרית  א"יט ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ב"סח ע מלכות פה א"יט ע ז"תיקו זהר
 'כללים א א"עז ע בינה ליבא א"יט ע ז"תיקו זהר
חכמה מוחא איהו מחשבה מלגו בינה  א"יט ע ז"תיקו זהר

 ליבא 
 'כללים א ד"פ ע

א דאיהו "ו ה"א וא"ד ה"מלגאו איהו יו א"יט ע ז"תיקו זהר
 ארח אצילות

 'כללים א ב"פט ע

א דאיהו "ו ה"א וא"ד ה"מלגאו איהו יו א"יט ע ז"תיקו זהר
 ארח אצילות

 'כללים א ב"קב ע

 'כללים א ד"קב ע ואנת הוא דקשיר לון ומייחד לון א"יט ע ז"תיקו זהר
א דאיהו "ו ה"א וא"ד ה"מלגאו איהו יו א"יט ע ז"תיקו זהר

 ארח אצילות איהו שקיו דאילנא 
 'כללים א ג"קי ע

 'ביאורים א ב"יט ע אלהינו' הנסתרות לה א"יט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ג"יט ע מלכות פה א"יט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"כ ע אלהינו' הנסתרות לה א"יט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"לא ע מלכות פה א"יט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"לו ע נסתרות א"יט ע ז"תיקו זהר
א דאיהו "ו ה"א וא"ד ה"מלגו איהו יו א"יט ע ז"תיקו זהר

 ארח אצילות
 'ביאורים א ב"נג ע

 'ביאורים א ב"נג ע אלהינו' הנסתרות לה א"יט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"נז ע ר הם נסתרות"ג א"יט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ג"נט ע נסתרות א"יט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"ס ע נסתרות א"יט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ג"סא ע ס"י א"יט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ג"סא ע אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין  א"יט ע ז"תיקו זהר
וכמה גופין תקינת לון דאתקריאו גופא  א"יט ע ז"תיקו זהר

 ' כו
 'ביאורים א ג"סא ע

ואתקריאו בתיקונא דא חסד דרועא  א"יט ע ז"תיקו זהר
 ימינא 

 'אביאורים  ג"סא ע

א דאיהו "ו ה"א וא"ד ה" מלגאו איהו יו א"יט ע ז"תיקו זהר
 ארח אצילות

 'ביאורים א ד"סא ע

 'ביאורים א א"סב ע וקרינן לון עשר ספירן א"יט ע ז"תיקו זהר
וכמה גופין ' לבושין תקינת לון כו א"יט ע ז"תיקו זהר

 תקינת לון 
 'ביאורים א א"סב ע

 'ביאורים א ג"סט ע נה לבאחכמה מוחא בי א"יט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"עא ע ה"א ב"ו ה"א וא"ד ה"מלגאו איהו יו א"יט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ב"עב ע בינה לבא א"יט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ג"עב ע מלכות פה א"יט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ב"עה ע מלכות פה א"יט ע ז"תיקו זהר
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א דאיהו "ו ה"א וא"ד ה"ו איהו יומלגא א"יט ע ז"תיקו זהר
 ארח אצילות

 'ביאורים א ד"עט ע

 'ביאורים א ד"פד ע מלכות פה תורה שבעל פה א"יט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"פו ע לשון חק א"יט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"פז ע חכמה מוחא א"יט ע ז"תיקו זהר
 ' אביאורים א"פז ע שלימו דכלהו א"יט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ב"פז ע מלכות פה א"יט ע ז"תיקו זהר
כד אנת תסתלק מינייהו אישתארו  א"יט ע ז"תיקו זהר

 כולהו שמהן כגופא בלא נשמתא
 ב"ה ח"דע א"ג ע

 ב"ה ח"דע א"ג ע אנת הוא דקשיר לון ומייחד לון א"יט ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"ד ע שקיא דאילנא א"יט ע ז"תיקו זהר
מלגאו איהו יוד הא ואו הא דאיהו ארח  א"יט ע ז"קותי זהר

 אצילות
 ב"ה ח"דע ד"כא ע

 ב"ה ח"דע ב"כב ע חכמה מוחא בינה ליבא א"יט ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע א"ל ע אנת הוא דקשיר לון ומייחד לון א"יט ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"מח ע ובהון אתקריאו מלאכיא א"יט ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"מט ע ואנת הוא דקשיר לון ומייחד לון א"יט ע ז"תיקו זהר
מלגאו איהו יוד הא ואו הא דאיהו  א"יט ע ז"תיקו זהר

 אורח אצילות
 ב"ה ח"דע א"נד ע

בינה , חכמה מוחא איהו מחשבה מלגו א"יט ע ז"תיקו זהר
 בה הלב מבין, לבא

 ב"ה ח"דע א"עו ע

 ב"ה ח"דע ג"עח ע יחד לוןואנת הוא דקשיר לון ומי א"יט ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע א"צט ע ואנת הוא דקשיר לון ומייחד לון א"יט ע ז"תיקו זהר
קלא  ואנת הוא דקשיר לון ומייחד לון א"יט ע ז"תיקו זהר

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

קלב  פ קרינן לה"מלכות פה תורה שבע א"יט ע ז"תיקו זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קלט  ן ומייחד לוןואנת הוא דקשיר לו א"יט ע ז"תיקו זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קלט  כי עליה נאמר מגיד מראשית אחרית א"יט ע ז"תיקו זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קנח  מלכות פה א"יט ע ז"תיקו זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"ו ע אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין  א"יט ע ז"תיקו זהר
וכד אנת תסתלק מינייהו אשתארון  א"יט ע ז"תיקו זהר

 שמהן כגופא בלא נשמתאכלהו 
 ש"הקדו ג"טו ע

 ש"הקדו ג"טו ע ואנת הוא דקשיר לון ומייחד לון א"יט ע ז"תיקו זהר
א דאיהו "ו ה"א וא"ד ה"מלגאו איהו יו א"יט ע ז"תיקו זהר

 ארח אצילות
 ש"הקדו ב"טז ע

 ש"הקדו ד"כד ע ר נסתרות"ג א"יט ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו ד"לז ע נואלקי' הנסתרות לה א"יט ע ז"תיקו זהר
א דאיהו "ו ה"א וא"ד ה"מלגאו איהו יו א"יט ע ז"תיקו זהר

 אורח אצילות
 ש"הקדו ד"נה ע

ר הם נעלמים שעליהם נארמ "ג א"יט ע ז"תיקו זהר
 אלקינו' הנסתרות לה

 ש"הקדו ג"נז ע

 ש"הקדו ד"לח ע נסתרות א"יט ע ז"תיקו זהר
נין וקרינן אנת הוא דאפיקת עשר תקו א"יט ע ז"תיקו זהר

 לון עשר ספירן 
 ש"הקדו ד"לט ע

 ש"הקדו ג"מא ע אורח אצילות א"יט ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו ב"מד ע כתר עליון איהו כתר מלכות א"יט ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו א"מו ע ר הם נסתרות"ג א"יט ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו ב"נב ע  אנת הוא דקשיר לון ומייחד לון א"יט ע ז"תיקו זהר
 'כללים א א"עג ע ל של תחיה"ט ב"יט ע ז"תיקו רזה

א "מאמרות אשר בז' עם שרשם דהי א"כ ע ז"תיקו זהר
 ב"עצמו הם מ

 'כללים א ג"מט ע

 'ביאורים א א"נט ע ם דמעשה בראשית"ב אלהי"ל א"כ ע ז"תיקו זהר
ב נתיבות ועשר אמירן הוא שם "הל א"כ ע ז"תיקו זהר

 ב"מ
 'ביאורים א ד"ע ע
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 'ביאורים א ב"מג ע הבינה נותנת מדה ושיעור לכל ב"כ ע ז"ותיק זהר
 'ביאורים א ג"פ ע הכתר בעצמו נקרא אויר ב"כ ע ז"תיקו זהר
 כד איהו אור מעוטף ולא אתפשט  ב"כ ע ז"תיקו זהר

אור סתים , ואיהו סתים אתקרי אויר
 ד"באת יו

 ב"ה ח"דע א"קי ע

 ש"הקדו ג"לז ע א מקנן ביצירה"ז ב"ד ע"כ ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"נה ע מוצאות הפה' ה א"כא ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"סב ע הוא אור' כל א א"כא ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"סג ע הוא אור' כל א א"כא ע ז"תיקו זהר
' גוייה נבראת מרוח והם חסד גבורה ב א"כא ע ז"תיקו זהר

ת "דא ת' מן א' ו' ן דא"יודי
 באמציעיתא 

 'ביאורים א א"עעד 

קמא  נקודות דפתוחי חותם ' ה א"כא ע ז"תיקו זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א ד"לב ע בראשית ברא בסוד מחשבה ב"כא ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"ס ע תגא בריש כל אתוון  ב"כא ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ב"טז ע קבר רחל עיקר מקום שריית שכינה א"כב ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"מג ע טעמי אינון מן כתרא א"כב ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"מד ע ונקודי בכל אתר בת קול א"כב ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ג"ס ע גוף ' האותיות הם רק בבחי א"כב ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"ס ע טעמי אינון מן כתרא נקודין מן מוחא  א"כב ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"סא ע טעמי אינון מסטרא דכתר א" עכב ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ג"סח ע רפה איהו לעילא מאתוון  א"כב ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"סט ע האש היסודי דלבא א"כב ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"פ ע רצוא בדגש ושוב ברפה א"כב ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו ד"מא ע ם קמץ שבא חולV"נקודות של הוי א"כב ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ג"י ע אימא מקננא בכורסייא ב"כד ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"כז ע מלכות מקננא באופן ב"כד ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ב"נו ע אימא מקננא בכורסייא ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"כב ע בינה מקננא בכורסייא ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"כג ע הדעת המבריח מן הקצה אל הקצה ב"ד עכ ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"כז ע בינה המקננא בבריאה ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע א"מג ע בינה מקננא בכורסייא ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ג"מג ע בינה מקננא בכורסייא ב"כד ע ז"תיקו זהר
 בתלת אימא עלאה מקננא בכרסייא ב"כד ע ז"תיקו זהר

 ספירן עלאין
 ב"ה ח"דע ג"קטו ע

קטו  ט"שית ספירן מקננן במט ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קטו  אימא תתאה מקננא באופן ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת  ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ספירן עלאין

קטז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 מקננא בכרסייא בתלת אימא עלאה ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ספירן עלאין

 ב"ה ח"דע ב"קיז ע

קיח  ט"ספירן מקננן במט' ו ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ט "א במט"אימא מקננא בכורסייא ז ב"כד ע ז"תיקו זהר
 מלכות באופן

 ב"ה ח"דע ג"קכ ע

אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת  ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ספירן עלאין

קטז 
 ב"ע

 ב"חה "דע

אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת  ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ספירן עלאין

 ב"ה ח"דע ג"קטז ע

אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת  ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ספירן עלאין

 ב"ה ח"דע א"קיז ע

אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת  ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ספירן עלאין

 ב"ה ח"דע ד"קיז ע

 ב"ה ח"דעקיח מא עלאה מקננא בכרסייא בתלת אי ב"כד ע ז"תיקו זהר
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 א"ע ספירן עלאין
אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת  ב"כד ע ז"תיקו זהר

 ספירן עלאין
 ב"ה ח"דע ג"קיח ע

 ב"ה ח"דע ג"קיח ע ט"ספירן מקננן במט' ו ב"כד ע ז"תיקו זהר
אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת  ב"כד ע ז"תיקו זהר

 ספירן עלאין
קיט 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת  ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ספירן עלאין

קיט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת  ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ספירן עלאין

 ב"ה ח"דע ג"קיט ע

 ב"ה ח"דע ג"קיט ע ב"ז כד ע"תיקו ב"כד ע ז"תיקו זהר
א בתלת אימא עלאה מקננא בכרסיי ב"כד ע ז"תיקו זהר

 ספירן עלאין
 ב"ה ח"דע ד"קיט ע

אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת  ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ספירן עלאין

 ב"ה ח"דע ד"קיט ע

אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת  ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ספירן עלאין

 ב"ה ח"דע א"קכ ע

עמודא דאמצעיתא כליל שית ספירן  ב"כד ע ז"תיקו זהר
 ט"מקננן במט

 ב"ה ח"דע א"קכ ע

 ש"הקדו ב"לח ע אימא מקננת בכורסייא  ב"כד ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ד"פג ע יום שבת הוא נגד המלכות א"כה ע ז"תיקו זהר
כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד  א"כה ע ז"תיקו זהר

 ובת זוגיה' תבלה הוא סמ
 'ביאורים א א"כט ע

 ב"ה ח"דע ב"טז ע קרן ביובלא אתעטר  א"כה ע ז"תיקו זהר
' גוייה נבראת מרוח והם חסד גבורה ב ב"כה ע ז"תיקו זהר

ת "דא ת' מן א' ו' ן דא"יודי
 באמציעיתא 

 'ביאורים א א"עד ע

 'ביאורים א ב"פז ע ת"הוא הדעת ות' שבתוך הא' הו ב"כה ע ז"תיקו זהר
את השמים ואת ' כי ששת ימים עשה ה א"כז ע ז"תיקו זהר

 הארץ
 ש"הקדו ב"יז ע

 ש"הקדו ב"לד ע ג גם הוא נקרא עדיין שמא סתים "ס ב"כח ע ז"תיקו רזה
 ש"הקדו ד"לח ע ג"שמא סתים הוא שם ס ב"כח ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"סט ע לבא איהו אש אכלה  א"כט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ג"עב ע 'ה' מחשבא בלבא ודא י א"כט ע ז"תיקו זהר
 'כללים א א"נג ע ת מלבר" ותדעת מלגאו ב"כט ע ז"תיקו זהר
 'כללים א א"עא ע ה נקרא נסים"נו ב"כט ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ג"עב ע ת מלבר"הדעת מלגאו והת ב"כט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"פב ע ת מלבר"דעת מלגאו ות ב"כט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"פז ע ת מלבר"דעת מלגאו ות ב"כט ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"לה ע משה מלגאו יעקב מלבר ב"כט ע ז"ותיק זהר
 ב"ה ח"דע ד"פו ע יעקב ומשה דא מגופא ודא מנשמתא ב"כט ע ז"תיקו זהר
הנה יעקב מלבר ומשה , יעקב ומשה ב"כט ע ז"תיקו זהר

 מלגאו
 ב"ה ח"דע ד"קח ע

 ב"ה ח"דע ד"קל ע משה מלגאו יעקב מלבר ב"כט ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו ב"מו ע ת מלבר "דעת הוא מלגאו ות ב"כט ע ז"תיקו זהר
 'כללים א א"סט ע ת נטיל לימינא ויסוד לשמאלא "ת א"ל ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"עז ע צדיק נטיל לשמאלא א"ל ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"פז ע א מימינא"וצדיק נטיל משמאלא ועד א"ל ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"פט ע א מימינא"אלא ועדוצדיק נטיל משמ א"ל ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ד"ק ע מים שמרפא הכל ב"ל ע ז"תיקו זהר
ת ברית מילה ותרין ירכי "ה צבאו"הוי א"לד ע ז"תיקו זהר

 קשוט
 ש"הקדו ב"כה ע

 'ביאורים א ג"פד ע ב מזלות הם ביסוד"הי ב"לד ע ז"תיקו זהר
ה איהו כליל תרי עשר מזלות ושבע ב"לד ע ז"תיקו זהר

 ככבי לכת
 'ביאורים א ג"פד ע

ואש , וענן, רוח סערה: קליפות' ד לה א ז"תיקו זהר
 ונוגה, מתלקחת

 ב"ה ח"דע ד"יט ע

 ב"ה ח"דע א"פט ערוח סערה ענן גדול ואש מתלקחת  לה א ז"תיקו זהר
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 ונוגה 
 ב"ה ח"דע ב"פט ע אלישע היה מיסוד האש לה א ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע א"פח ע קשת א"לה ע ז"תיקו זהר
, מיד דיהא הקשת נהיר בגוונין נהירין א"לה ע ז"תיקו זהר

 מיד וראיתיה לזכור ברית עולם
 ב"ה ח"דע ג"פח ע

 'ביאורים א א"נה ע מוצאות הפה' ה ב"לה ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ג"פ ע הכתר בעצמו נקרא אויר ב"לה ע ז"תיקו זהר
 'כללים א א"עב ע א למלכות"זיסוד הוא ממוצא בין  א"לו ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"נה ע מוצאות הפה' ה א"לו ע ז"תיקו זהר
קמא  נקודות דפתוחי חותם ' ה א"לו ע ז"תיקו זהר

 א"ע
 ב"ה ח"דע

הרישא שהוא הגלגלתא הנה הוא  א"לז ע ז"תיקו זהר
 מהאמא עלאה שהיא בינה

 'ביאורים א א"כה ע

 ב"ה ח"דע ג"קו ע 'האי נימא איהי ו א"לז ע ז"תיקו זהר
דאומא אומי דלא יתיב על כרסייא עד  ב"לז ע ז"תיקו זהר

 דיתמחון מעלמא
קטז 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 'כללים א א"סא ע סוד הרמת ידים בתפלה  א"לט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"ס ע תגין  א"לט ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ד"כא ע ה"ח מ"חכמה הוא כ א"לט ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו ב"יג ע ק נקרא אתה "ת הכולל כל הו"ת א"לט ע ז"תיקו זהר
בזאת יבא אהרן אל הקדש תא חזי אין  א"מ ע ז"תיקו זהר

אלא בזאת דעלה ' אדם מפיק רצונו מה
אתמר מצא אשה מצא טוב ויפק רצון 

 'מה

קכא 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

ודא ברית מילה לגבי שכינתא  ב"מ ע ז"תיקו זהר
 דאתקריאת גד

 ב"ה ח"דע א"ו ע

ד דטיפת הזרע "והוא יו, ד מגיד"פרח יו א"מא ע ז"תיקו זהר
 'שהוא י

 'ביאורים א ג"כח ע

 ב"ה ח"דע ב"לה ע הבשר היורד מן השמים א"מא ע ז"תיקו זהר
אדם דאצילות אדם דבריאה אדם  ב"מא ע ז"תיקו זהר

 דעשיה 
 'ביאורים א ב"יא ע

 ש"הקדו א"ט ע דם דעשיהאדם דבריאה אדם דיצירה א ב"מא ע ז"תיקו זהר
, י"דאדנ' י, דישראל' י, דיעקב' האות י א"מב ע ז"תיקו זהר

' והוא נקודת הי, י"דשד' י, ה"דהוי' י
 דאחד' דקוצו של ד

 'כללים א ד"סט ע

 'ביאורים א ב"מב ע ויפן כה וכה  א"מג ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ג"מב ע ויפן כה וכה  א"מג ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"מה ע ג"הסנפירין הם חו ב"מד ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"מה ע לויתן לעילא דא צדיק ב"מד ע ז"תיקו זהר
תרין סנפירין שלו הם החסדים וגבורות  ב"מד ע ז"תיקו זהר

 שבו
 ב"ה ח"דע ג"מה ע

לויתן שורשו הוא בהעלמא קדמאה  ב"מד ע ז"תיקו זהר
שבתיקונא קדמאה שהוא הדעת עצמו 

 עטרין' בהכולל 

 ב"ה ח"דע ג"ס ע

קכד  לויתן לעילא דא צדיק ב"מד ע ז"תיקו זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

בגין דשכינתא דאתמר בה הלא כה  א"מו ע ז"תיקו זהר
הוה שריא בפומיהון ', דברי כאש נאם ה

 דישראל דאיהי אורייתא דבעל פה

קלב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ע ובגין דא אסתלק שכינתא מן הסל ב"מו ע ז"תיקו זהר
 ט"ט ואשתאר מט"מן מיט' דאיהי י

קכח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

ט כשהוא בסוד עץ החיים נקרא "מט ב"מו ע ז"תיקו זהר
 'ט בתוספת י"מיט

קכח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

טפה , מעין גנים דלית ליה פסק ב"מו ע ז"תיקו זהר
 דאתמשכא מן מוחא שהוא חכמה

קלב 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 תמן לא הוה ליה כיון דשכינתא הות ב"מו ע ז"תיקו זהר
 למחאה בסלע דקלנא הות

קלג 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דעקלג אסתלק ) י ההכאה"ל ע"ר(ובגין דא  ב"מו ע ז"תיקו זהר
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, ט"מן מיט' שכינתא מן הסלע דאיהי י
 ט יבשה"ואשתאר מט

 א"ע

אלולא חטא מי מריבה היה נכנס משה  ממב עד מז ז"תיקו זהר
לארץ ישראל והיה חוזר העולם 

קונו מאז ולהלאה כמו בתיקון לתי
 העתיד

 ב"ה ח"דע א"קל ע

קכח  מטה דעץ החיים ומטה דעץ הדעת ממג עד מו ז"תיקו זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ב"מב ע ויפן כה וכה  א"נב ע ז"תיקו זהר
ש ערב "פעמים דק' י הב"אתוון רק ע' נ א"נב ע ז"תיקו זהר

 ובוקר
 'ביאורים א ב"מב ע

יצא מעתה מאדם וחוה כל התולדות  א"נד ע ז"תיקו זהר
 שהיה ראוי לצאת מהנחש

 ב"ה ח"דע ד"מא ע

 'ביאורים א ג"מג ע מלכות נפש תבונה א"נה ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"כג ע נפש שותפא דגופא ב"נה ע ז"תיקו זהר
 'כללים א א"סט ע ת נטיל לימינא ויסוד לשמאלא "ת א"נו ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע א"עו ע ב שמות"ב המתפשט לע"שם של ע א"ז ענ ז"תיקו זהר
קכד  ן"ע שט"קר א"נז ע ז"תיקו זהר

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

ן דאיהו שמא תניינא ביה "ע שט"קר א"נז ע ז"תיקו זהר
 קרע ימא

קכד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

' ו צדיקים שאמרו הם באמת ב"ל א"נז ע ז"תיקו זהר
 ו"פעמים ל

 ב"ה ח"דע ד"עה ע

ן דאיהו שמא תניינא ביה "ע שט"קר א"ז ענ ז"תיקו זהר
 קרע ימא

קכו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ב צדיקים שמקבלים פני "בכל דור יש ע א"נז ע ז"תיקו זהר
 השכינה

 ש"הקדו ד"כט ע

, כשהאדם נזהר ומתרחק מאיסורים א"נט ע ז"תיקו זהר
 הנה מרחיק את עצמו מהרע מכל וכל

 ב"ה ח"דע א"עט ע

 'ביאורים א ב"ע ע אנפש בלב א"ס ע ז"תיקו זהר
חיצוניותה שהיא למטה ' בבחי' הנוק ב"סא ע ז"תיקו זהר

 מכולם והיא נמשך מכולם 
 'כללים א ג"נו ע

 ב"ה ח"דע ג"קנח ע שלימו דכלהו ב"סא ע ז"תיקו זהר
, כשהאדם נזהר ומתרחק מאיסורים ב"סב ע ז"תיקו זהר

 הנה מרחיק את עצמו מהרע מכל וכל
 ב"ה ח"דע א"עט ע

שכינתא איהי חשבון תקופין ומזלין  א"סו ע ז"תיקו זהר
 ומולדין ועיבורין

 ב"ה ח"דע ג"קה ע

 'כללים א א"עא ע על התמורה דא שכינתא תתאה  ב"סז ע ז"תיקו זהר
ועל התמורה דא שכינתא תתאה דאיהי  ב"סז ע ז"תיקו זהר

תמורה בההוא דאתמר ביה אל תמירני 
 בו 

 'כללים א ב"עב ע

א ולזמנין צדיק "לזמנין אשתכח ביה עד ב"סז ע ז"תיקו זהר
ולזמנין שכינתא עלאה ולזמנין שכינתא 

 ' תתאה כו

קכח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קא ע אבא יסד ברתא א"סח ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו א"לה ע חכמה נקרא מחשבה א"סח ע ז"תיקו זהר
האי נקודה שהוא חכמה עלה אתמר  ב"סח ע ז"תיקו זהר

 אמרות נברא העולםבעשרה מ
 'כללים א א"מט ע

 'ביאורים א ב"מב ע ויפן כה וכה  ב"סח ע ז"תיקו זהר
רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם  ב"סח ע ז"תיקו זהר

 ש "דאיהי ק
 'ביאורים א ג"מב ע

ם ועשר "ב אלהי"ארבעין ותרין לקבל ל ב"סח ע ז"תיקו זהר
אמירן דאתברי בהון שמיא וארעא וכל 

 הוןחיילי

 'ביאורים א ד"ע ע

הרי יש בו נקודה והאי נקודה ' האות ב ב"סח ע ז"תיקו זהר
אית לה רישא ואמצעיתא וסופא 

דסלקין ' י' י' ן י"ואתעבידת תלת יודי
 לתלתין

 'ביאורים א א"עא ע
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 'ביאורים א ב"סא ע איהי אבן יקרה מוכללת ומעוטרת  א"סט ע ז"תיקו זהר
 תגא על רישיה בכל את ואת אתעבידת ב"סט ע ז"תיקו זהר

 דיליה 
 'ביאורים א ד"ס ע

 'ביאורים א ב"סא ע איהי אבן יקרה מוכללת ומעוטרת  ב"סט ע ז"תיקו זהר
האש היסודי שבלב שממנו הוא החום  א"א ע"ע ז"תיקו זהר

 הטבעי אשר בו מתקיים כל חי
 ב"ה ח"דע ב"כב ע

כי , נכיע הם תלוים וכלולים בא"כל המ ב"א ע"ע ז"תיקו זהר
ע "הם פרטי הדברים במה לקיים המ

 דאנכי

 ב"ה ח"דע ד"עח ע

 'ביאורים א ד"כ ע אלהינו' הנסתרות לה א"עא ע ז"תיקו זהר
ר "ק באיסור השאלה בהג"כוונת הזוה א"עא ע ז"תיקו זהר

 ר דאצילות ממש"הוא על הג
 'ביאורים א א"כא ע

ן וכל העם רואים את הקולות דאינו א"עא ע ז"תיקו זהר
 ההבלים

 'ביאורים א ב"עב ע

' וכן הז, וכל העם רואים את הקולות א"עא ע ז"תיקו זהר
הכוונה הוא , קולות הנזכר במזמור הבו

 הבלים ' על הז

 'ביאורים א ב"עב ע

 'ביאורים א א"עו ע שמיעה במוח ואיהו בהיפוכא א"עא ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ב"עב ע קולות ניתנה תורה ' בז ב"עא ע ז"תיקו זהר
שמות כ (ת הם נכללים בהדיבור "כל הל ב"עא ע ז"תיקו זהר

 לא יהיה לך ) ג
 ש"הקדו ב"לב ע

 ש"הקדו ב"לב ע ע הם כלולים באנכי"כי כל המ ב"עא ע ז"תיקו זהר
דלבושין איהו משתני בהון לכמה  ב"עב ע ז"תיקו זהר

ולבושין דאיהו לביש בצפרא לא , שנויין
 לביש ברמשא

 ש"קדוה ג"טז ע

 ב"ה ח"דע ב"צב ע חויא לית ליה רגלין עג ב ז"תיקו זהר
דאומא אומי דלא יתיב על כרסייא עד  א"עו ע ז"תיקו זהר

 דיתמחון מעלמא
קטז 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

לסלקא ' והיה כאשר ירים משה ידו כו א"עו ע ז"תיקו זהר
 ליה לגבי חכמה

קלג 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"כו ע כסאו של שלמה א"עו ע ז"תיקו זהר
קם סבא ושאיל ואמאי אתקשר נצח  ב"עו ע ז"תיקו זהר

 ' וכן הוד עם גבורה כו' עם חסד כו
 'כללים א ג"ע ע

ודא איהו דלא אתייהב ' כתר עליון כו ב"עו ע ז"תיקו זהר
 ' למשה כו

 'ביאורים א ב"כ ע

 'ביאורים א ד"כ ע במופלא ממך אל תדרוש  ב"עו ע ז"תיקו זהר
ר "ק באיסור השאלה בהג"כוונת הזוה ב"עו ע ז"תיקו זהר

 ר דאצילות ממש"הוא על הג
 'ביאורים א א"כא ע

 'ביאורים א ג"מז ע לית סוף לנביעו דנהוריה  ב"עו ע ז"תיקו זהר
קכב  ס"א' הנה הוא בבחי' שער הנ ב"עו ע ז"תיקו זהר

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"עמא  מ דאל אחר"נחש אשת זנונים ס א"עז ע ז"תיקו זהר
לשרוף ולכלה את הרע , אש של גיהנם א"עז ע ז"תיקו זהר

וכן , וכל הטומאה והזוהמא כולה
יתבטל האדם בליעל כולו וכן כל 

 תולדותיו

 ב"ה ח"דע א"עז ע

ובניינו , אל אחר', מרכבה להסמ א"עז ע ז"תיקו זהר
 ז"שבעוה

 ש"הקדו ב"כח ע

בא דתמן נפשא וכד ייתי רוחא לגבי ל א"עח ע ז"תיקו זהר
 אתמר ביה קול דודי דופק

 'ביאורים א ד"סט ע

כי כן הוא , על הנפש נאמר אני ישנה א"עח ע ז"תיקו זהר
 בשינה

 'ביאורים א א"ע ע

 'ביאורים א ב"ע ע לבא דתמן נפשא א"עח ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ג"עא ע התמורה שכינתא תתאה  ב"עט ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו ב"נא ע ו"פ' א בגי"ם ה"ה במילוי מ"משם  ב"עט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ב"ע ע לבו דתמן נפש  א"פ ע ז"תיקו זהר
פ תרומה  ז"תיקו זהר

 קסז א
 ב"ה ח"דע ד"סה ע פעמים רקיע' פעמים מים וה' ה
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 ב"ה ח"דע א"ו ע ת עטרה על ברית "תגא דס א"פא ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ב"עב ע ה קולות ניתנה תור' בז ב"פא ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו ג"ז ע ודא איהו רוחא דמשיח  ב"פא ע ז"תיקו זהר
כמה דנצח אתקשר בימינא הכי הוד  א"פב ע ז"תיקו זהר

 אתקשר בשמאלא 
 'כללים א ב"ע ע

 'ביאורים א ב"עב ע  בינה-וידבר אלקים  א"פב ע ז"תיקו זהר
 'ם אביאורי ג"עד ע דא צדיק' בטן כו א"פב ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ג"עב ע אור חוזר שהיא בת קול ' יש בהם בחי ב"פב ע ז"תיקו זהר
, יהי' ויאמר מסטרא דאבא דאיהו י ב"פב ע ז"תיקו זהר

 'מסטרא דאימא דאיהי ה
 'ביאורים א ד"עב ע

 'ביאורים א ד"נה ע ה"דום י, דומיה ב"פג ע ז"תיקו זהר
בין מים , מיםויהי מבדיל בין מים ל ב"פג ע ז"תיקו זהר

 'ובין מים דמסאבו כו' דדכיו דטהרה כו
 ב"ה ח"דע ד"סה ע

צריך לזהר מאד לאפרשא ביניהון  ב"פג ע ז"תיקו זהר
 ולהבחין ולהבדיל בין זה לזה

 ב"ה ח"דע ב"צב ע

ותלכנה שתיהם בשכינתא עלאה  א"פד ע ז"תיקו זהר
 ותתאה

 ש"הקדו ב"מו ע

 'כללים א א"לז ע העולםבאחד בתשרי נברא  א"פו ע ז"תיקו זהר
 'כללים א א"לח ע דתשרי איהי דין א"פו ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"כה ע שבע שמיטות ואנן בשניה א"פו ע ז"תיקו זהר
היא , קליפה הרביעית שהיא נוגה ב"פו ע ז"תיקו זהר

 תשאר ותחזור לקדושה
 ב"ה ח"דע ד"נ ע

 ב"ה ח"דע א"פח ע קשת ב"פו ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"פח ע קשת ב"פו ע ז"יקות זהר
ה "דבה פתח קב, אימא עלאה, י"מ א"פח ע ז"תיקו זהר

 בטורא דסיני אנכי
 'ביאורים א ב"עב ע

 'ביאורים א ג"עד ע בצדיק דאיהו קדש ידיד מבטן א,פח ע ז"תיקו זהר
המסתכלים באספקלריא שאינה  ב"פט ע ז"תיקו זהר

כי הם לתיקון המלכות שהיא , מאירה
אספקלריא שאינה ' תה רק בבחיע

 מאירה

 ב"ה ח"דע א"עו ע

צריך לזהר מאד לאפרשא ביניהון  ב"פט ע ז"תיקו זהר
 ולהבחין ולהבדיל בין זה לזה

 ב"ה ח"דע ב"צב ע

ג והיו "עיטרין דחו' אור ומים הן ב פט עג ז"תיקו זהר
ראוין להיות שם ולהזדווג וליתן שניהם 

 מיםאבל באמת אינו יוצא אלא ' לנוק

 ב"ה ח"דע ג"מה ע

 ב"ה ח"דע ד"סה ע 'בין מיין מתיקין לבין מיין מרירן כו א"צ ע ז"תיקו זהר
שהבדיל בין , סוד הבדלה הנאמר בשני א"צ ע ז"תיקו זהר

בין מים מתיקין לבין מים , מים למים
 מרירין

 ב"ה ח"דע א"סז ע

 ב"ה ח"דע א"צא ע אבני שיש טהור א"צ ע ז"תיקו זהר
עקיבא לתלמידוי כשתגיעו ' אמר ר א"צ ע ז"תיקו זהר

, לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים
 שמא תסתכנון גרמייכו

 ב"ה ח"דע ד"צא ע

בגין דאלין אבנין דעץ הדעת טוב ורע  א"צ ע ז"תיקו זהר
 אינון בפרודא

 ב"ה ח"דע ב"צד ע

ועוף יעופף דא רוח דאתמר ביה כי עוף  ב"צב ע ז"תיקו זהר
 ת"ת,  דרגא דשמיםשהם', השמים כו

 ב"ה ח"דע ד"מה ע

 ב"ה ח"דע א"מו ע עוף השמים אלין מארי דזכוון א"צד ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו ג"נב ע 'ח ד"אחד א א"צד ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ד"מה ע 'עוף השמים אלין מארי דזכוון כו א"צד רע ז"תיקו זהר
 'ללים אכ ד"פג ע יום שבת הוא נגד המלכות ב"צה ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"פב ע י הם בנים כי הם בני ישראל"נה א"צו ע ז"תיקו זהר
בקריאת השמות קשר אותן בשורשן  ב"צו ע ז"תיקו זהר

 העליון ויחד אותם למעלה
 ב"ה ח"דע ד"לה ע

 ש"הקדו ד"כג ע מיני ערב רב' ה ב"צז ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו א"כד ע ערב רב ב"צז ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דעקכד שבו נולדו , ב דויסע ויבא ויט"שם ע ב"צח ע ז"קותי זהר
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 א"ע נשמות הצדיקים
, אית נהר ואית נהר, אית עדן ואית עדן ב"ק ע ז"תיקו זהר

 וכן אית גן ואית גן
 ב"ה ח"דע ג"פט ע

גיחון דרום , פישון הוא צפון גבריאל א"קא ע ז"תיקו זהר
 מיכאל

 ב"ה ח"דע ג"פט ע

גיחון דרום , פישון הוא צפון גבריאל א"קא ע ז"תיקו זהר
, חידקל מזרח אוריאל נוריאל, מיכאל

 פרת מערב רפאל

 ב"ה ח"דע א"צ ע

קכט  ט ובסוד עץ הדעת"מט א"קא ע ז"תיקו זהר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"פח ע פי שונה הלכות, הנהר הראשון פישון א"קא ע ז"תיקו זהר
ואם ובן כחדא ולית בספירן תשכח אב  ב"קג ע ז"תיקו זהר

אח ואחות תרוייהו ', תמן ערוה כו
 ביחודא

 ב"ה ח"דע א"פב ע

 ב"ה ח"דע ג"לג ע ואדם אתעביד בדיוקנא דלעילא א"קד ע ז"תיקו זהר
אדם הראשון למעלה מכל מעשה  א"קד ע ז"תיקו זהר

 בראשית
 ש"הקדו א"לב ע

 'ביאורים א ג"כח ע עקב ' יעקב י א"קה ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ג"כח ע דיעקב' י א"קה ע ז"יקות זהר
בקריאת השמות קשר אותן בשורשן  ב"קה ע ז"תיקו זהר

 העליון ויחד אותם למעלה
 ב"ה ח"דע ד"לה ע

א "קו ע ז"תיקו זהר
 ובהגרא שם

אדם הראשון קודם החטא גבוה ונעלה 
 הרבה מאד מכל מלאכי מרום

 ב"ה ח"דע ב"לג ע

 'ביאורים א ד"עב ע האומר ועוש ב"קו ע ז"תיקו זהר
השכינה מתלבש בתוך הקליפה במראה  ב"קז ע ז"תיקו זהר

 הסנה
 ב"ה ח"דע ג"פח ע

 ב"ה ח"דע ב"פח ע אסור להתסכל בקשת ב"קז ע ז"תיקו זהר
יצא מעתה מאדם וחוה כל התולדות  א"קח ע ז"תיקו זהר

 שהיה ראוי לצאת מהנחש
 ב"ה ח"דע ד"מא ע

הוו מתלבשין באלין קליפין ובזמנא ד א"קח ע ז"תיקו זהר
 'אתמר בהון לא תקרבו כו

 ב"ה ח"דע ג"פד ע

ובזמנא דהוו מתלבשין באלין קליפין  א"קח ע ז"תיקו זהר
 אתמר בהון לא תקרבו לגלות ערוה

 ב"ה ח"דע א"פח ע

קכח  מטה דעץ החיים ומטה דעץ הדעת א"קט ע ז"תיקו זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ץ דא מטה דמשה דהוה ע' ויורהו ה א"קט ע ז"תיקו זהר
 מתהפך ממטה לנחש ומנחש למטה

קכח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

א דהוה משתמש ביה "כגוונא דעד א"קט ע ז"תיקו זהר
ה "ט דהכי איהו האי מלאכא לקב"במט

 כגוונא דנשמתא דרכיב על גופא

קכח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"עג ע רבוא' ואין דור פחות מס ב"קטו ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ג"קה ע אפשר דמתיילדת בשעתא דמזוני ב"קטז ע ז"תיקו זהר
 ש"הקדו א"ט ע האדם נקר אעולם קטן ב"קטז ע ז"תיקו זהר
דהוו ישראל עבדין מעשה אבותיהם  ב"קי ע ז"תיקו זהר

 בידיהם
קפט 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

כי על , כל יציאת ישראל מאדם וחוה ב"קיא ע ז"תיקו זהר
 זה נקרא חוה אם כל חי

 ב"ה ח"דע ג"מא ע

 ב"ה ח"דע ג"לג ע אדם הראשון בדיוקנא דהויה אתברי א"קיב ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ג"לג ע 'אדהכי הא אליהו אזדמן לגביה כו א"קיב ע ז"תיקו זהר
מרחמי לדינא , להט החרב המתהפכת ב"קיג ע ז"תיקו זהר

 ומדינא לרחמי
קכח 

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"כד ע ע"עולמות בי' לל כל הגט הוא כו"מט א"קיד ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ד"סה ע בין מי דכיא למי נדה א"קיד ע ז"תיקו זהר
ע "ואית נהר לתתא שהוא בעולמות בי א"קיד ע ז"תיקו זהר

ן שהוא כולל כל "דאיהו מטטרו
 ע"העולמות בי

 ב"ה ח"דע ג"פט ע

צריך לזהר מאד לאפרשא ביניהון  א"קיד ע ז"תיקו זהר
 ין ולהבדיל בין זה לזהולהבח

 ב"ה ח"דע ב"צב ע
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 להט החרב -מתהפך ממטה לנחש  א"קיד ע ז"תיקו זהר
 המתהפכת

קכח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

מרחמי לדינא , להט החרב המתהפכת א"קיד ע ז"תיקו זהר
 ומדינא לרחמי

קכח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

א מתלבש בו ומנהיג כל צבא "העד א"קיד ע ז"תיקו זהר
 השמים על ידו

קכח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כל דיוקנין דמלאכייא ודיוקנין  א"קיד ע ז"תיקו זהר
דנשמתין ודיוקנין דכל מה דאתברי 

 בשמיא ובארעא כולם כלולים בו

 ש"הקדו ב"יג ע

רבי פדת דדחיקא ליה שעתא אמר ליה  ב"קיז ע ז"תיקו זהר
קודשא בריך הוא אי בעית דאחריב 

 עלמא ואפשר דנפלת בשעתא דמזוני

 ב"ה ח"דע ג"קה ע

 ב"ה ח"דע א"פח ע כ במה שהציץ"חטא הבל היה ג א"קיח ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ד"פח ע הבל ונדב ואביהוא א"קיח ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ד"פח ע הבל הציץ א"קיח ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"קיב ע ואשר איהו למהוי בהאי עלמא כבר א"קיח ע ז"תיקו זהר
 אתא אדם בגלגול באברהם אתנסי כד א"קיח ע ז"תיקו זהר

 ביה בעשר נסיונין 
 ש"הקדו ג"מז ע

, י"דאדנ' י, דישראל' י, דיעקב' האות י ב"קיח ע ז"תיקו זהר
' והוא נקודת הי, י"דשד' י, ה"דהוי' י

 דאחד' דקוצו של ד

 'כללים א ד"סט ע

מצרף לכסף דא אברהם וכור לזהב דא  ב"קיח ע ז"תיקו זהר
 דא יעקב' יצחק ובוחן לבות ה

 'כללים א ד"סט ע

א "יעקב בגין דאיהו כליל תרווייהו או ב"קיח ע ז"תיקו זהר
אתמר ביה ישראל עלה במחשבה בכתר 

 עליון דאיהו מחשבה סתימה 

 'כללים א א"ע ע

 'ביאורים א ג"כח ע עקב ' יעקב י ב"קיח ע ז"תיקו זהר
כד אתא אדם בגלגול באברהם אתנסי  ב"קיח ע ז"תיקו זהר

באברהם אתלבן אדם וביצחק ', ה כובי
 אצטרף

 ב"ה ח"דע ב"עג ע

כי היה , דאדם חב במחשבה ובעובדא ב"קיח ע ז"תיקו זהר
 בעובדא' במחשבה וב' ב

 ב"ה ח"דע ד"צט ע

 ב"ה ח"דע ד"ב ע ר נתגלגל באבות"אדה ב"קיח ע ז"תיקו זהר
קפט  'במחשבה איהי י ב"קיח ע ז"תיקו זהר

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

נשמתין חדתין דעתידין למהוי על  א"קיט ע ז"תיקו זהר
 ב "ישראל בעוה

 'כללים א ב"קה ע

דאסתלקו קדם ' ד דרין כו"אלין תתקע א"קיט ע ז"תיקו זהר
ה על כל דרא "זמנייהו וזריק לון קב

 ' ודרא כו

 'כללים א ג"קה ע

 'כללים א א"קו ע אשר קומטו ולא עת א"קיט ע ז"תיקו זהר
ד "עד שיתוקנו כל הנשמות דהתתקע א"קיט ע ז"תיקו זהר

 דורות 
 'כללים א ג"קו ע

זכאין אינון ישראל דסלקין הבלים  א"קיט ע ז"תיקו זהר
 דצלותין 

 'ביאורים א ב"עב ע

 ב"ה ח"דע ג"ב ע"י האדם בליעל  א"קיט ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע א"צו ע נשמתין חדתין א"קיט ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"יב ע דורותד "תתקע א"קיט ע ז"תיקו זהר
חותם ' דבריאה הנה הם בבחי' ספי' הי ב"קיט ע ז"תיקו זהר

 דאצילות' ספי' מהי
 'כללים א א"קד ע

 'ביאורים א א"נט ע ץ"בעולם היצירה הוא השם אבגית ב"קיט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ב"עב ע ההבלים דכלילן בבת שבע ' הז ב"קיט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ג"עב ע הבלים אינון דכלילן בבת שבע' הז ב"ט עקי ז"תיקו זהר
ב שבאצילות הפשוט ומלא "השם מ ב"קיט ע ז"תיקו זהר

 ה"ומלא דמלא דהשם מ
 'ביאורים א ד"עב ע

 ש"הקדו ד"לח ע ה"בבריאה שם אהי ב"קיט ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ב"פז ע ההוא נציצא קדמאה קיט עג ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"נט ע סליק ולא נחית  א" עקכ ז"תיקו זהר
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 'ביאורים א ב"עב ע ת"הויו' קולות הם ז' הז א"קכ ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"עב ע אומר ועושה א"קכ ע ז"תיקו זהר
, ת"כ בהויו"כפולות מושרשים ג' הז א"קכ ע ז"תיקו זהר

 ת "שמות הויו' והם ז
 'ביאורים א א"פב ע

ב נתיבות ועשר אמירן הוא שם "הל ב"קכ ע ז"תיקו זהר
 ב"מ

 'ביאורים א ד"ע ע

זכאין אינון ישראל דסלקין הבלים  ב"קכ ע ז"תיקו זהר
 דצלותין 

 'ביאורים א ב"עב ע

 'ביאורים א ב"עב ע הבלים שהם סלקין מלבא לפומא' הז ב"קכ ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ב"פז ע ש"הפה כלול מאמ ב"קכ ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"סט ע וכד ייתי רוחא לגבי לבא קכא ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"מג ע טעמי אינון מסטרא דכתר ב"קכא ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"ס ע טעמי אינון מן כתרא נקודין מן מוחא  ב"קכא ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"סא ע טעמי אינון מסטרא דכתר ב"קכא ע ז"תיקו זהר
וכל ערקין וורידי גופא דאינון דפקין  א"קכב ע ז"תיקו זהר

 מלבא אינון דפקין
 'ביאורים א ד"סט ע

והם קמץ פתח צירי , עשרה מיני דפקים א"קכב ע ז"תיקו זהר
 'כו

 'ביאורים א א"ע ע

והם קמץ פתח צירי , עשרה מיני דפקים א"קכג ע ז"תיקו זהר
 'כו

 'ביאורים א א"ע ע

והם קמץ פתח צירי , יםעשרה מיני דפק א"קכד ע ז"תיקו זהר
 'כו

 'ביאורים א א"ע ע

 'ביאורים א ג"ס ע גוף ' האותיות הם רק בבחי ב"קכה ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ג"יג ע 'חמא דלא אצלח כו ב"קכח ע ז"תיקו זהר
אך לא , כ מדרשות"שם ועבר קבעו ג ב"קכח ע ז"תיקו זהר

 כ"הצליח כ
 ב"ה ח"דע ב"עג ע

קמח   שממנו הושתת העולםשת ב"קכט ע ז"תיקו זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כי היה , דאדם חב במחשבה ובעובדא א"קל ע ז"תיקו זהר
 בעובדא' במחשבה וב' ב

 ב"ה ח"דע ד"צט ע

 'כללים א א"ע ע בעקב ואתעביד יעקב' אשתלם י א"קלא ע ז"תיקו זהר
ה אתפשטותיה הוא בכל "משה רבינו ע א"קלא ע ז"תיקו זהר

חכם דמתעסק דרא ודרא בכל צדיק ו
 באורייתא

 ב"ה ח"דע ד"יח ע

ואתפשטותיה הוא בכל דרא ודרא בכל  א"קלא ע ז"תיקו זהר
 צדיק וחכם דמתעסק באורייתא

 ב"ה ח"דע ד"פה ע

ואל קין ואל מנחתו לא שעה בגין  א"קלא ע ז"תיקו זהר
דקרבנא דיליה הוה מההוא אתר דאקרי 

 ערוה

 ב"ה ח"דע ב"קו ע

הוי בהאי חבורא זכאה דרא דהאי למ א"קלא ע ז"תיקו זהר
 אתגליא ביה

קכח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

הוא הגואל הראשון הוא יהיה הגואל  א"קלא ע ז"תיקו זהר
 האחרון

 ש"הקדו א"לג ע

ר היה במחשבה דאיהי "חטא אדה ב"קלב ע ז"תיקו זהר
ובמחשבה , לבושא למחשבה סתימא

 סתימא

 ב"ה ח"דע ד"צט ע

רישין '  היה מגיע גם בהגר"חטא אדה ב"קלב ע ז"תיקו זהר
 א"דא

 ב"ה ח"דע ג"קנ ע

כל מה שהוא מהבינה ולמעלה נקרא  ב"קלב ע ז"תיקו זהר
 הכל מחשבה

 ב"ה ח"דע ד"קנ ע

מן אדני ואשתאר ' י' הפגם שנעשה בא ב"קלב ע ז"תיקו זהר
 דן

 ב"ה ח"דע ב"ק ע

 ב"ה ח"דע ב"ק ע חטא אדם היה מגיע במחשבה ב"קלב ע ז"תיקו זהר
ו מן השם "חובא דאדם גרם דאסתלק י ב"קלב ע ז"תיקו זהר

 'ה' ה ואשתאר ה"הויה ב
 ב"ה ח"דע ב"ק ע

שם אדם הרי נקרא בו כל עולם ועולם  קלג ז"תיקו זהר
כגון אדם , מכל העולמות כולם

ואדם , ואדם דבריאה, דאצילות

 'כללים א א"עד ע
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 וכן אדם דעשיה , דיצירה
א שהיה אז מדרגתו ר קודם החט"אדה קלג ז"תיקו זהר

י "כי היה נוגע בהנרנח, גבוה נורא מאד
 א דאצילות"שלו עד א

 ב"ה ח"דע ג"קמז ע

קמז  ק"ר הגיע הגיע עד העתי"חטא של אדה קלג  ז"תיקו זהר
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ג דאיהו סתים וגניז "ואור קדמון אע ב"קלג ע ז"תיקו זהר
 ואיהו קדמון לכל ספירן 

 'כללים א ג"לג ע

ג דאיהו סתים וגניז "ואור קדמון אע ב"קלג ע ז"ותיק זהר
 ואיהו קדמון לכל ספירן 

 'כללים א ד"לג ע

ג דאיהו קדמון לכל "ואור קדמון אע ב"קלג ע ז"תיקו זהר
ספירן איהו לגבי עלת על כל העלות 

 כגופא לגבי נשמתא

 'כללים א ב"מב ע

א אינו מגיע מעשה בני "ברישא דא ב"קלג ע ז"תיקו זהר
ורק אדם הראשון קודם , ללאדם כ
 החטא

 ב"ה ח"דע א"פ ע

דאפסיק חשך בין עלת העלות  ב"קלג ע ז"תיקו זהר
 למחשבה סתימא

 ב"ה ח"דע א"קח ע

 ב"ה ח"דע א"ג ע ע"עולמות אבי' ר היה בכל ד"חטא אדה ב"קלג ע ז"תיקו זהר
', במחשבה דאיהו מוחא אוף הכי חב כו ב"קלג ע ז"תיקו זהר

אפסיק בין עלת וערב תמן חושך ד
 העלות

 ב"ה ח"דע א"ק ע

ובתר ', ה' בקדמיתא ותלכנה שתיהן ה ב"קלג ע ז"תיקו זהר
תתאה ' עלאה אשתארת ה' דאסתלק ה

 בתראה 

 ש"הקדו ב"מו ע

 ש"הקדו ג"לז ע בריאה איהו אור לבוש העליון א"קלד ע ז"תיקו זהר
והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד  ב"קלד ע ז"תיקו זהר

 כגון ומרדכי ידע, ידע ודאי, יןאת ק
קמז 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ג"עב ע דבור ואמירה' י ב"קלה ע ז"תיקו זהר
ספירן ' כל מאן דנטיל מלכות בלא ט ב"קלה ע ז"תיקו זהר

 איהו מקצץ בנטיען
א "נג ע

עד נד 
 ג"ע

 ש"הקדו

, ה"ה ב"עיקר דארבע אתוון שהוא יהו ב"קלה ע ז"תיקו זהר
 א "ו ה"א וא"ד ה" שהוא יוועשר אתוון

 ש"הקדו ג"נב ע

' שהם הב, אמון מופלא ומכוסה' י א"א ב"קלז ע ז"תיקו זהר
ס רישא "מחשבה מ' י, רישין עלאין

 תליתאה דבהאי אתר חאבו אדם והבל

 ב"ה ח"דע א"ק ע

שם אדם הרי נקרא בו כל עולם ועולם  קלח ז"תיקו זהר
כגון אדם , מכל העולמות כולם

ואדם , אדם דבריאהו, דאצילות
 וכן אדם דעשיה , דיצירה

 'כללים א א"עד ע

 'כללים א ג"מח ע דלא אתקריאת אדם' דלית ספי א"קלח ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ב"עד ע לית ספירה דלא אתקריאת אדם א"קלח ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ב"עח ע דלית ספירה דלא אתקריאת אדם א"קלח ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ג"עח ע דלא אתקריאת אדם' דלית ספי א"לח עק ז"תיקו זהר
 ש"הקדו א"טז ע כתר עליון סתים וטמיר  א"קלח ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"מג ע שמות בכתר ב"קלח ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ד"סד ע עשרה דברים נבראו ביום ראשון א"קלט ע ז"תיקו זהר
ע " בעולמות ביוהם, נפש ורוח שאמרנו א"קמ ע ז"תיקו זהר

 כי כמה פנים לתורה
 ב"ה ח"דע א"צא ע

 ב"ה ח"דע א"צא ע אבנין מרגלאן כלהו מליא מיא א"קמ ע ז"תיקו זהר
שהוא ֶשם , רקיע ָשם הוא אותיות קרע א"קמ ע ז"תיקו זהר

 ן"ע שט"קר
 ב"ה ח"דע ד"סה ע

 ב"ה ח"דע ד"סה ע סמוך לתחילתו היכלא תניינא א"קמ ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע א"כה ע יעלו אז להכתר עצמו' באלף הי קמא ב ז"יקות זהר
 'ביאורים א ב"עה ע העינים הם בסוד חכמה וישראל סבא א"קמא ע ז"תיקו זהר
, ראיה היא מסטרא דימינא חסד א"קמא ע ז"תיקו זהר

 ושמיעה היא מסטרא דשמאלא גבורה
 'ביאורים א א"עו ע
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 ב"ה ח"דע ג"קו ע 'ונימא שיעורא דאת  א"קמא ע ז"תיקו זהר
בהאי שמא ' מוחא סתימא אתקרי כו ב"קמא ע ז"תיקו זהר

 'י כו"ו ק"י וא"ד ק"יו
 'כללים א ד"כ ע

 'כללים א ד"כג ע ג"והוא הס, ס"א הוא המ"א ב"קמא ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ב"לט ע ס"ג אשר בהמ"השם ס ב"קמא ע ז"תיקו זהר
 'כללים א א"מט ע  אין סוףמוחא סתימא אתקרי ב"קמא ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ב"נ ע ס"ג נקרא א"ס ב"קמא ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ד"נו ע ס"ג הוא אור המו"ס ב"קמא ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ג"נט ע ג"ק שהוא החכמה והוא הס"ס דא"המ ב"קמא ע ז"תיקו זהר
 'כללים א א"ס ע ס שהוא מוחא חדא דכליל תלת"מ ב"קמא ע ז"תיקו זהר
 'כללים א ג"צד ע מוחא סתימאה אתקרי אין סוף ב"קמא ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א א"כו ע ס"מוחא סתימא אתקרי א ב"קמא ע ז"תיקו זהר
שם מוחא סתימא אתקרי אין סוף  ב"קמא ע ז"תיקו זהר

 'י' י' דאתפליג לתלת מוחין דאינון י
 'ביאורים א ד"מג ע

 'ביאורים א ג"מז ע ו דנהוריה לית סוף לנביע ב"קמא ע ז"תיקו זהר
, שהוא רישא תליתאה, ס"החכמה מ ב"קמא ע ז"תיקו זהר

 ג "הנה נקרא בשם ס
 'ביאורים א ג"מז ע

 'ביאורים א ב"פג ע ג"ס אשר שם שם ס"מ ב"קמא ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ד"מו ע ג"ו דמילוי ס"א מהוא"דעת דז ב"קמא ע ז"תיקו זהר
 ב"ה ח"דע ד"קא ע ג"ס הוא השם ס"ות המכלל ב"קמא ע ז"תיקו זהר
מוחא סתימא אתקרי אין סוף דאתפליג  ב"קמא ע ז"תיקו זהר

דאתרמיזו ' י' י' לתלת מוחין דאינון י
 בהאי שמא יוד הי ואו הי

 ב"ה ח"דע ד"קז ע

מוחא סתימא אתקרי אין סוף דאתפליג  ב"קמא ע ז"תיקו זהר
 לתלת מוחין

 ב"ה ח"דע ג"קסג ע

 ש"הקדו ב"יד ע שמות הקדושים' י ב"קמא ע ז"תיקו זהר
שמות הכלליים דאצילות הוא רק  ב"קמב ע ז"תיקו זהר

א "י שהם שמות דא"ה אדנ"ה יהו"אהי
 ן"זו

 'כללים א ד"כז ע

כורסייא דאיהי אמה כגופא לגבי  א"קמד ע ז"תיקו זהר
 שכינתא דאצילות

 'ביאורים א א"ל ע

הוא עשר אלפים בפנימיות ' ספי ב"קמה רע ז"תיקו זהר
אלפים ' ובאמצעית הוא ו, רבבות
 ובחיצוניות הוא אלף רבוא, רבבות

 ב"ה ח"דע א"לח ע

 'ביאורים א ד"מג ע טעמי אינון מן כתרא ב"קמט ע ז"תיקו זהר
שבעה גלדי עינא דאינון דא על גב דא  ב"קמט ע ז"תיקו זהר

אשר דרך הם נמשך כח , כגלדי בצלים
 הראיה

 'ביאורים א ב"מו ע

ב "ת הם השורש דכל הכ"השמות דהויו ב"קנ ע ז"תיקו זהר
 אותיות כולם והם בפנימיותם 

 'ביאורים א א"פב ע

 'ביאורים א ב"סט ע מלכות בלא נקודה  א"קנא ע ז"תיקו זהר
נקודות ' ת מנוקדות בהט"העשרה הויו א"קנא ע ז"תיקו זהר

 ומלכות בלא נקודה
 'ביאורים א ב"עב ע

 'ביאורים א ב"עב ע ת "הויו' ס דהרוח הם י"כי הי א"עקנא  ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ג"מג ע ף "אזן דמות אל ב"קנב ע ז"תיקו זהר
ה "כתר עלאה הנה שם הוא אהי ב"קנג ע ז"תיקו זהר

 ן"דאלפי
 'ביאורים א ד"מג ע

שם אדם הרי נקרא בו כל עולם ועולם  קנה ז"תיקו זהר
כגון אדם , מכל העולמות כולם

ואדם , ואדם דבריאה, ותדאציל
 וכן אדם דעשיה , דיצירה

 'כללים א א"עד ע

 ש"הקדו א"לז ע ק בשם אדם דבריאה"נקרא א א"קנה ע ז"תיקו זהר
שם אדם הרי נקרא בו כל עולם ועולם  קנו ז"תיקו זהר

כגון אדם , מכל העולמות כולם
ואדם , ואדם דבריאה, דאצילות

 וכן אדם דעשיה , דיצירה

 'ם אכללי א"עד ע

 ב"ה ח"דע ד"ק ע מים שמרפא הכל א"קנח ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ב"עב ע ת"הויו' קולות הם ז' הז א"קנט ע ז"תיקו זהר
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ג דאיהו אור קדמון אור "כתר עלאה אע ב"קנט ע ז"תיקו זהר
איהו אוכם קדם , צח ואור מצוחצח

 עלת העלות

 'כללים א ג"לג ע

ג דאיהו אור קדמון אור "כתר עלאה אע ב"קנט ע ז"תיקו זהר
צח ואור מצוחצח איהו אוכם קדם 

 עילת העילות

 'כללים א ד"לג ע

ג דאיהו אור קדמון אור "כתר עלאה אע ב"קנט ע ז"תיקו זהר
צח ואור מצוחצח איהו אוכם קדם 

 עלת העלות

 'כללים א ב"מב ע

 'ביאורים א ב"ד ע אוכמא איהו קדם עילת העילות ב"קנט ע ז"תיקו זהר
 'ביאורים א ד"מג ע שמות בכתר ב"קנט ע ז"תיקו רזה

 'ביאורים א א"נה ע אימא עלאה איהי חותם א"קס ע ז"תיקו זהר
קמא  נקודות דפתוחי חותם ' ה א"קס ע ז"תיקו זהר

 א"ע
 ב"ה ח"דע

יצא מעתה מאדם וחוה כל התולדות  ב"קסא ע ז"תיקו זהר
 שהיה ראוי לצאת מהנחש

 ב"ה ח"דע ד"מא ע

דורות הראשונים בריבוי שנין ואריכו  ב"קסג ע ז"ותיק זהר
 דיומין

 ב"ה ח"דע א"יז ע

, א"ריבוי שנין ואריכו דיומין אינון מא ב"קסג ע ז"תיקו זהר
 ומעוטא דיומין ושנין מזעיר אנפין

 ב"ה ח"דע ב"לח ע

בראשית ברא אלהים מאי אלהים ימא  א"ב ע"קע ז"תיקו זהר
 'שביעה כו

 ב"ה ח"דע ב"מה ע

' כ בהג"גוונין דעיינין ג' מתלבשין הג תיקון לז ז"תיקו זהר
' ונעשה בהם כמו בהג, ל"קליפין הנ

 גוונין דקשת

 ב"ה ח"דע ג"פח ע

תיקון נו קד  ז"תיקו זהר
 א"ע

חמו , בשעתא דאדם קאים על רגלוי
 ליה בריין כלהו ודחילו מקמיה

 ב"ה ח"דע א"כו ע

ני בעץ בשעה שנגע הנחש הקדמו תיקון סא ז"תיקו זהר
צווח העץ ואמר רשע אל תגע , הדעת

 בי

 ב"ה ח"דע ג"צז ע

 'ה א"דע ג"ה ע"נ ה"הוי' ה י"אהי' י א"אדנ א"ע' דף ג ז "תיקו זהר
בימי החול וכן בכל משך זמן הגלות  ב"ע' דף ד ז "תיקו זהר

' א והנוק"הנה יורדים ומתלבשים הז
 ט ומתייחדים שם"דאצילות במט

 'ה א"דע ד"ג ע"נ

בעשר ספירות דבריאה לאו אינון  ב"ע' דף ד ז "יקות זהר
 וחייהון חד

 'ה א"דע ד"ג ע"נ

 'ה א"דע ג"ה ע"נ ה"הוי' ה י"אהי' י א"אדנ א"ע' דף ז ז "תיקו זהר
 'ה א"דע ב"ד ע"נ ע באצילות "כל מאן דמצייר דיוקנא דבי ב"ע' דף ז ז "תיקו זהר
א "דף קמ ז "תיקו זהר

 ב "ע
 'ה א"דע ד"ז ע"ע כל הארץ אלהיםמה שכתוב כי מלך על 

 'ביאורים א א"עד ע פעמים אור של מעשה בראשית' ה א"ה ע ז,תיקו זהר
 'ביאורים א א"עד ע פעמים אור של מעשה בראשית' ה א"יב ע ז,תיקו זהר
א דאצילות שאין לו שורש "היסוד דהז א"נ ע ז,תיקו זהר

ונעשה רק בסוד תוספות , מיוחד אליו
 ניתוסף לו מלמעלהמהאור הגדול ש

 'כללים א ג"נג ע

בפנימיותם עומד גם בהם האור דהשם  א"קכ ע ז,תיקו זהר
 ה"ה ב"הוי

 'ביאורים א ד"עב ע

ת דינא רפיא "ד כפר"שבע כפולות בג ב"קנ ע ז,תיקו זהר
 ודינא קשיא

 'ביאורים א ד"פ ע

בפנימיותם עומד גם בהם האור דהשם  א"קנט ע ז,תיקו זהר
 ה"ה ב"הוי

 'ביאורים א ד"עעב 

וחיצוניותם , ה"פנימיותם האור דהוי א"קסא ע תרומה זהר
 והם אחד, ם"הוא בהאור דאלהי

 'ביאורים א ד"ע ע

בפסוק  זוהר חדש  זהר 
ולנעמי 

מודע דף 
ג פה "ו ע"ס
 ) ג"ע

 'ה א"דע ג"ג ע"נ 'ואתמשך חנוך זעיר זעיר וכו
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ד יג "ג ע"י זוהר חדש  זהר 
 א"ע

אלהים את כל אשר חייא וירא ' אמר ר
 'עשה וכו

 'ה א"דע א"ח ע"נ

 'ה א"דע ג"ד ע ראיה למעלה משמיעה ג"לא ע זוהר חדש  זהר 
ד סט "נד ע זוהר חדש  זהר 

 ב"ע
 'ה א"דע ב"ג ע"נ ר"חנוך לקח את הזיהרא עלאה דאדה

 'ה א"דע ג"ז ע"ט המלכים הראשונים היו דינים גדולים ג"ג ע"ס זוהר חדש  זהר 
והנה באוירא עצמו אין לנו רשות לדבר  א"ע' ע  חדש זוהר זהר 

 בו כי הוא אוירא דלא אתפיס
 'ה א"דע ג"ח ע

 'ה א"דע א"ג ע"כ אוירא דלא אתפס  א"ע' ע זוהר חדש  זהר 
 'ה א"דע ד"ח ע"ל אוירא דלא אתפס  א"ע' ע זוהר חדש  זהר 
 'ה א"דע א" עה"נ 'ושרשם וכו, ג"כי אור וחשך הם חו א"ע' ע זוהר חדש  זהר 
בראשית ' פ זוהר חדש  זהר 

 ד"ז ע
ח "ע ה לבדו"זובח לאלהים יחרם בלתי ליהו

 ד"ע
 'ה א"דע

כ רק "כל המציאות דאימא הנה הוא ג א "טו ע א"ח זהר 
 י אבא"ע

 'ה א"דע א"א ע"י

 'ה א"דע ב"ב ע"י ם הם לבר מגופא "כי הנהי ב"כא ע א"ח זהר 
 'ה א"דע ד"ב ע"י  לבר מגופא י הם"כי כל נה ב"כא ע א"ח זהר 
' ן שבכל פרצוף הנה הם מבחי"הזו ב"כא ע א"ח זהר 

 י שבו "הנה
א "ל
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ד"י ע ולכך נקראו בשם נקודות ב"לה ע א"ח זהר 
ונהורא , הנטיעות כקרני חגבים הוו ב "לה ע א"ח זהר 

 דלהון דקיק ולא הוו נהרין
 'ה א"דע ג"ז ע"ט

כ רק "כל המציאות דאימא הנה הוא ג א "לח ע א"ח זהר 
 י אבא"ע

 'ה א"דע א"א ע"י

ויצא ' פ א"ח זהר 
 ב"א ע"קנ

 'ה א"דע ג"א ע"כ י לעולם"המלכות היא מקבלת מהנה

כ רק "כל המציאות דאימא הנה הוא ג א"ב ע"קע א"ח זהר 
 י אבא"ע

 'ה א"דע א"א ע"י

 'ה א"דע ג"ד ע"י 'ניצוצין זריק כו ב"רנד סע ב"ח זהר 
 'ה א"דע ד"ז ע"ל תרין ריעין דלא מתפרשין א"ד ע ג"ח זהר 
קמז  ערות אביך וערות אמך לא תגלה א"עט ע ג"ח זהר 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

ה "ס 'ואי תימא והא כתיב וימת וימת וכו ב"ה ע"קל ג"ח זהר 
 א"ע

 'ה א"דע

כיון דאתתקן אדם אתקרון בשמהן  ב"קלה ע ג"ח זהר 
 'אחרנין כו

 'ה א"דע א"ב ע"י

א נוכל לומר "הנה בשלמא על א א"קמ ע ג"ח זהר 
ס שהוא "המ' שכוונתו הוא על בחי
 מוחא חדא דכליל תלת

 'ה א"דע א"ח ע

 'ה א"דע ג"ז ע"ל וגוף וברית חשבינן חד  ב"רכג ע ג"ח זהר 
ח "ל גוף וברית חשבינן חד  ב"רכג ע ג"ח זהר 

 א"ע
 'ה א"דע

 קדמון הוה בני עלמין ההוא אדם ד" טל ע ח"תז זהר 
 ומחריבן

 'ה א"דע ד"א ע"י

שערי ' כתר עליון דא איהו שלימו דנ ב"עו ע ז"תיקו זהר 
 בינה

 'ביאורים א ב"כ ע

 'ביאורים א ד"סא ע ע,י משתתף בבי"אדנ ד כסא הכבוד ח"זע
 'ה א"דע א"ד ע הלויתן כי הותר מן כלל איסור הוא  ט"ספ  שבת ירושלמי
רק ב דף ט פ חגיגה ירושלמי

 א"ע
מסתכל הייתי במעשה בראשית ואין 
בין מים העליונים למים התחתונים 

 אלא כמלא פותח טפח 

 ב"ה ח"דע ב"קו ע

פרק ג  יומא ירושלמי
 הלכה ז

, בראשונה היו אומרים בקול גבוה
 היה אומרו בקול נמוך, משרבו הפרוצין

 ב"ה ח"דע א"קיז ע

ו כולם יזכו ירבעם בן נבט וחבירי ט כלאים  ירושלמי
 לתחיית המתים 

 ש"הקדו א"ל ע

ירבעם בן נבט וחביריו כולם יזכו  יב ג כתובות ירושלמי
 לתחיית המתים 

 ש"הקדו א"ל ע

 ב"ה ח"דע ג"נז ע, הנביאים והכתובים עתידין ליבטל פא הלכה ה מגילה ירושלמי
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וחמשת סיפרי תורה אינן עתידין 
 ליבטל

 שנאמר דיבור חידוש מקרא בכל מקום פרק ב הו מכות ירושלמי
 שם

קלב 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ר הם נעשו מבבל "העגבות של אדה פה הלכה ב מעשר שני ירושלמי
 שהיא סמוכה לארץ ישראל

 ב"ה ח"דע ג"כח ע

ם שאין להם "יצאו עכו, וכפר עליו פט הא נזיר ירושלמי
 כפרה

 ב"ה ח"דע ב"נה ע

פ יא הלכה  סנהדרין ירושלמי
 ה

ה לטובה אינו "הקבכל דבר שיצא מפי 
 י חטא"ע' חוזר בו אפי

קלה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

הדר עילה היה יליף מצלי ומתענה כיון  פי הלכה ב סנהדרין ירושלמי
 שנמנה עמהן צלי ולא איתעני

 ב"ה ח"דע ד"פז ע

פרק ב  סנהדרין ירושלמי
 הלכה ו

היה מתחכם על דברי תורה ובזה שגה 
 ונכשל

 ב"ה ח"דע ג"פה ע

הבת קול יצא על כל אלו שנמנו שם  י ב יןסנהר ירושלמי
 והיה ההקפדה על כולן, במשנה

 ש"הקדו ב"ל ע

זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום  ב"א ה"פ ז"ע ירושלמי
 ראשון

 'כללים א א"לז ע

 'כללים א ב"לז ע זה היום תחלת מעשיך ב"א ה"פ ז"ע ירושלמי
 'כללים א א"לז ע עיקר דרשה הוא ממלת לכם א"א מ"פ ז"ע ירושלמי
פרק ג  ז"ע ירושלמי

 הלכה א
 ב"ה ח"דע ד"צ ע אין מסתכלין באיקונות

מאן דאכיל מן חבריה בהית מסתכל  פא הג ערלה ירושלמי
 ביה

 ב"ה ח"דע ג"עו ע

 ב"ה ח"דע ד"קנ ע אין דבר עומד בפני התשובה א"ה ע פאה ירושלמי
מה שתלמיד ותיק עתיד להורות ' אפי פב הד פאה ירושלמי

 ני רבו כבר נאמר למשה בסינילפ
 ב"ה ח"דע ד"פה ע

 ש"הקדו ג"לב ע וארב נכתב חסר נעשיתי לו אורב י ה פסחים  ירושלמי
פרק א  ה"ר ירושלמי

 הלכה ג
אלהי נפלאותיך ' רבות עשית אתה ה

 ומחשבותיך אלינו לשעבר רבות עשית
 ב"ה ח"דע ד"קה ע

עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות  פו שבת ירושלמי
צתן של צדיקים לפנים ממחיצתן מחי

 של מלאכי השרת 

 ב"ה ח"דע ד"פו ע

הלויתן וכן הבהמות בהררי אלף הם  פט שבת ירושלמי
 הותר מכלל איסור

 ב"ה ח"דע ב"לו ע

, הלויתן כי הותר מן כלל איסור הוא פט הז שבת ירושלמי
 שעכשיו הוא אסור אלא שלעתיד יטהר

 ב"ה ח"דע ד"מה ע

 ב"ה ח"דע ב"מו ע הלויתן  שהותר מכלל איסור הוא פט הז שבת ירושלמי
קמט  אלא שלעתיד יּותר, לויתן דג טמא פרק ט הז שבת ירושלמי

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

ה למשה אש לבנה "תורה שנתן הקב א"ו ה"פ שקלים ירושלמי
 חרותה באש שחורה

 ש"הקדו ג"כד ע

 ב"ה ח"דע ד"ק ע מים שמרפא הכל פו הלכה ב שקלים ירושלמי
, ארך אף אין כתיב כאן אלא ארך אפים א"ב ה"פ תענית שלמיירו

 , מאריך רוחו עד שלא יגבה
 ש"הקדו ג"כב ע

אם אין ישראל עושין תשובה אין  פא הלכה א תענית ירושלמי
 נגאלין לעולם

 ב"ה ח"דע ד"קנב ע

 ב"ה ח"דע א"קנו ע הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח פא הלכה א תענית ירושלמי
 ב"ה ח"דע א"מו ע שבע מאות מיני דגים טהורים  פד הה תענית יירושלמ

קמד  סאה' כ במשקל מ"הלוחות שהיו ג פד הה תענית ירושלמי
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

' יהושע ואמר ר' אליעזר ור' פלוגתא דר ב"ב ע תענית  ירושלמי
יהושע חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו 

 לא בתשובה ומעשים טובים 

 ש"הקדו ד"כט ע

 'ביאורים א ד"סב ע בתחילה היה העולם מים במים  ב"ח ע חגיגה שלמי ירו
ב הלכה "פ חגיגה  ירושלמי 

 ' א
 'ה א"דע א"ח ע 'ב בי"והעוה' ז נברא בה"העוה

 'ה א"דע ג"ח ע"ל י "מדרגת רשב א"ה ע סנהדרין ירושלמי 
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נשמה מאימתי ניתנה באדם משעה  &ד  שביעית ירושלמי 
 שנזרע

 ' אביאורים ב"ס ע

ברכות ז  אגדות א"כתב הגר
 א"ע

צבאות הם ' ה ה"שמות אכתריאל י
 לבוש על סוד האלהות אשר שם

 ב"ה ח"דע א"קיג ע

בראשית ב  א"אד א"כתב הגר
 יד

פישון לימינא וגיחון לשמאל חידקל 
 במזרח פרת במערב

 ב"ה ח"דע א"צ ע

קלח  בקרבנו' ילך נא ה לד ט א"אד א"כתב הגר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"יח ע כל מה שאירע לשכינה אירע לישראל שמות לד ט א"אד א"הגרכתב 
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע מתאי זכות לענני הכבוד שמות לד י א"אד א"כתב הגר
יש צדיקים שמגיע עליהם כמעשה  ב"חב לא ע יהל אור א"כתב הגר

, וכלהו לא אשתזבון מעונשא, הרשעים
 וביסוד שלו אשר עלה ב' כי נכשל כל א

 ב"ה ח"דע ג"פט ע

חג קסב  יהל אור א"כתב הגר
 א"ע

 ב"ה ח"דע א"עו ע ל הוא סוד המלכות"כרוב ק

, שנכנסו לפרדס היו גלגול הבל' אלו הד ב"חב כח ע יהל אור  א"כתב הגר
כ מעין החטא "כי חטא הבל היה ג

 ר"דאדה

 ב"ה ח"דע א"פח ע

 ב"ה ח"דע א"צ ע נהרות מגן עדן' ד חב כט א יהל אור  א"כתב הגר
 ב"ה ח"דע א"צ ע נהרות מגן עדן' ד חב כט ב יהל אור  א"כתב הגר
 ב"ה ח"דע א"צ ע נהרות מגן עדן' ד חב כט ג יהל אור  א"כתב הגר
, ט שערי טומאה"א אינו רק מ"להס טז ד משלי א"כתב הגר

 אין לו' ושער הנ
קכב 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

שבר את היצר שאפילו שלא לשמה זה י כה כב משלי א"כתב הגר
 הרע

 ב"ה ח"דע ג"עט ע

קכב  ב חדש"משפט המצריים י פרק ג סדר עולם א"כתב הגר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

דאחזי נהוריה בהאוירא שבין , א"רדל ב"הגהה ד ע צ"ספד א"כתב הגר
 ס"גלגלתא ומ

 ב"ה ח"דע ב"צג ע

והיא שביעאה עלייהו דאתתקף  א"יא ע צ"ספד א"כתב הגר
 בלחודוי

 ב"ה ח"דע א"נב ע

 ב"ה ח"דע א"סא ע זמן שליטת הבינה', באלף הז א"יא ע צ"ספד א"כתב הגר
 ב"ה ח"דע א"סא ע זמן שליטת הבינה', באלף הז יח עג צ"ספד א"כתב הגר
 ב"ה ח"דע ג"צג ע ירידת שתי דמעות לים הגדול  כז עד  צ"ספד א"כתב הגר
ערך כמות הרע אשר בעולם הבריאה  א"כט ע צ"ספד א"כתב הגר

 וא תלוי במעשה האדםה
 ב"ה ח"דע ד"ט ע

 ב"ה ח"דע ג"צג ע ירידת שתי דמעות לים הגדול  א"לא ע צ"ספד א"כתב הגר
השנים אנשים מרגלים הנאמר  לד עג צ"ספד א"כתב הגר

 יהושע תיקן אותם ונתבסמו, ביהושע
 ב"ה ח"דע ב"סג ע

 ב"ה ח"דע א"פה ע ירידת המלכות בבריאה א"לה ע צ"ספד א"כתב הגר
 ב"ה ח"דע ד"קכו ע פסח ב"לה ע צ"ספד א"כתב הגר
באצילות אין גוף כלל אלא הכל קדשי  חא כ עג ספר יהל אור א"כתב הגר

 קדשים
 ב"ה ח"דע ג"לח ע

אלולא חטא מי מריבה היה נכנס משה  חב דף לד ספר יהל אור א"כתב הגר
לארץ ישראל והיה חוזר העולם 
לתיקונו מאז ולהלאה כמו בתיקון 

 ידהעת

 ב"ה ח"דע א"קל ע

אלולא חטא מי מריבה היה נכנס משה  חב דף לה ספר יהל אור א"כתב הגר
לארץ ישראל והיה חוזר העולם 
לתיקונו מאז ולהלאה כמו בתיקון 

 העתיד

 ב"ה ח"דע א"קל ע

מתחלפים לפעמים בגילויים רפאל  חב כו עד ספר יהל אור א"כתב הגר
 במזרח ואוריאל נוריאל במערב

 ב"ה ח"דע א"צ ע

 ב"ה ח"דע א"פח ע בן עזאי ובן זומא ב"חב כח ע ספר יהל אור א"כתב הגר
 ב"ה ח"דע א"קז ע  פריה ורביה-פרת  ב"חב כט ע ספר יהל אור א"כתב הגר
 ב"ה ח"דע ד"קכ ע כאשר האילת כורעת לילד חב לד ספר יהל אור א"כתב הגר
 ב"ה ח"דע א"קל ע תו בסוד נשיכהנחש עלי צור והכא חב לד עג ספר יהל אור א"כתב הגר
 ב"ה ח"דע ג"לח עבאצילות אין גוף כלל אלא הכל קדשי  חב לז רעד ספר יהל אור א"כתב הגר
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 קדשים
מתחלפים לפעמים בגילויים רפאל  ב"חג יג רע ספר יהל אור א"כתב הגר

 במזרח ואוריאל נוריאל במערב
 ב"ה ח"דע א"צ ע

דכורין ' ב, קליפין' ג, י זנוניםהילד יז עג ספר יהל אור א"כתב הגר
 ונוקבא אחת הכלולים ביסוד ועטרה

 ב"ה ח"דע ד"פב ע

דכורין ' ב, קליפין' ג, הילדי זנונים יז עד ספר יהל אור א"כתב הגר
 ונוקבא אחת הכלולים ביסוד ועטרה

 ב"ה ח"דע ד"פב ע

פקודי ל  ספר יהל אור א"כתב הגר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע ג"קמ ע ך ניצוצין"ש

ב "ומהם הוא הל, ב נתיבות חכמה"ל א"א ע ספר יצירה א" הגרכתב
 ב"אלהים דמע

 ב"ה ח"דע ד"כא ע

, והוא עשר והוא עגול' החכמה שהוא י א"א ע ספר יצירה א"כתב הגר
 ב"הנה הוא בסוד ל

קמא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ס "בסוד ובמים עזים נתיבה שהוא המ א"ב ע ספר יצירה א"כתב הגר
 א"רדלאשר בה מתלבש גבורה ד

קלד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ח אלף עולמות "ח אלף הם בסוד הי"י ג עג ספר יצירה א"כתב הגר
ושט , ל שלו"ה רוכב על כרוב ק"שהקב

 בהם בכל לילה

 ב"ה ח"דע ד"פו ע

וכן הוא , ב"הדעת הנה בו הוא שם י ג עד ספר יצירה א"כתב הגר
 בהמלכות ובכל הקו האמצעי

 ב"ה ח"דע ג"קנב ע

א "א מהחזה עד הטבור וא"רדל א"ה ע  יצירהספר א"כתב הגר
 מהטבור עד סיומו

 ב"ה ח"דע ג"נא ע

ה אשר ישנם "ף צירופי הויה ב"התתר כג עד ספר יצירה א"כתב הגר
 ת"ב הויו"בכל הויה מהי

 ב"ה ח"דע ד"טז ע

פא משנה א  ספר יצירה א"כתב הגר
ג (אופן ג 

 )עד

 ב" חה"דע ב"קמ ע ' מלך כו' הויות ה' ב הוא ג"שם י

פרק א  ספר יצירה א"כתב הגר
משנה א 

 אופן ה

המלכות מלבשת ומתחלת מהחזה 
 ולמטה

 ב"ה ח"דע ב"כח ע

פרק א  ספר יצירה א"כתב הגר
משנה א 

 אופן ה

 ב"ה ח"דע א"צז ע רישין' השלמת הג

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

קסב  סוד המתקלא א"א ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

התחלתו בגילוי הוא עתה רק  א"א ע
 שהוא אבא, שבשם' הי, מהחכמה

 ב"ה ח"דע ג"קט ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

התחלת האצילות בהעלם הוא  א"א ע
והתחלתו בגלוי הוא מהחכמה , א"מרדל
 אבא

 ב"ה ח"דע ד"קיז ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

אינו מכיר אלא את שורשו ' כל א א עג
בל לא את הראשון הקרוב אליו א

 שורש שורשו

 ב"ה ח"דע ג"כג ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

קלב  זווגא שלים בחביבותא באחדותא ב"ב ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ב"ח ע חסד הוא בדרום  ב עד

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ב"ח ע מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה ב עד

ספרא  א"רכתב הג
 דצניעותא

שהם המוחין אהיה הויה , חיי המלך א"ג ע
 חיים' אהיה גימ

קכה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

ג שנתגלה אז להם "עטרין דחו' ב א"ג ע
ברכה , ממלכת כהנים וגוי קדוש

 וקדושה

קכה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב" חה"דע ג"לד ע עלמין דכסופין  ב"ג ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

ן דאצילות היא "החסרון והפגם בזו ב"ג ע
 ס"במיעוט והעלם האור דא

קמט 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע
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ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

קלח  ס עצמו אינו משיג אותו אבא"המ ד עד
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ד"ל ע סתרא גו סתרא א"ה ע

א ספר א"כתב הגר
 דצניעותא

' והם תלוים בהז, ששת ימי בראשית א"ה ע
 תיקוני דגלגלתא

 ב"ה ח"דע ד"נא ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

הגלגלתא והאוירא נכללין בחד אבל  ה עג
 בפרטות הם שניים

 ב"ה ח"דע א"צז ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

, סוד הדעת, משה הוא סוד גולגלתא א"ו ע
 א"ת דבינה דרדל"הז

 ב"ה ח"דע א"קט ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

והיא , א"ס גניז גבורה דרדל"במו ב"ו ע
 שורש הגבורות, ק"בוצד

 ב"ה ח"דע א"קי ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

הוא על , תיבות שבפסוק בראשית' ז א"ח ע
 יציאתם ולידתם מהבינה

 ב"ה ח"דע ג"סו ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ד"קלז ע א"אזנים דא ב"ח ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

כאשר ראתה שנשארה היא לעולם  ח עד
 בעטרה דגבורה לבד 

קנה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ג"ו ע סדר המלכים קדמאים  י-ט 

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

ס הם שורש "ג תיקונים שבהמ"כל הי א"ט ע
 'להנוק

 ב"ה ח"דע ב"קכז ע

ספרא  א"תב הגרכ
 דצניעותא

כאשר ראתה שנשארה היא לעולם  ב"ט ע
 בעטרה דגבורה לבד 

קנה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ד"ה ע חושם הוא מלך החסד ט עג

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"ד ע המלך השמיני הנה הוא עטרת היסוד ט עד

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ג"ו ע עטרת היסוד הוא רק המלך הדר   עדט

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ב"ד ע שהוא בעל חנן והוא היסוד ' מלך הז א"י ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

אשר ביחודם , סוד העטרה והמלכות ב"י ע
 תלוי כל התיקון

קלא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

מן לשליטת המלכות כי תיכף אין ז א"יא ע
כי שם הוא , תשוב אל אימא בינה

 מקומה

 ב"ה ח"דע א"כה ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"כה ע ב"הוא סוד עוה' באלף הז א"יא ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

בהמלכות שם הוא השרשים היותר  יא עג
 קרובים

 ב"ה ח"דע ב"טז ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

ה שהוא מהדעת נחש "משה רבינו ע  עגיא
 דקדושה

 ב"ה ח"דע ג"מ ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ד"מד ע הלויתן נחש עקלתון יא עג

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"מה ע זנביה ברישיה יא עג

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון  יא עג
 א"דאאשר בחוורתא 

 ב"ה ח"דע ג"פב ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים  יא עד
 הגדול

 ב"ה ח"דע ד"קכ ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

כל מה שהוא דרך מעבר לבד לא נקרא  יא עד
 זה בשם מקבל ממנו

קנח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ג"ט ע דעת' תנין הוא בחי א"יב ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

שהוא , חד לאלף יומין זעירין אתגלייא א"יב ע
 בימות המשיח

 ב"ה ח"דע ב"עח ע

 ב"ה ח"דע ד"עח עוהוא , חסד שיתגלה בפומא דאמה א"יב עספרא  א"כתב הגר
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 הגילוי דאור הגנוז דצניעותא
ספרא  א"כתב הגר

 דצניעותא
 ב"ה ח"דע ג"עמה  נהיר לנוקבא דרך דופן ב"יב ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ג"קו ע דרך דופן' היסוד נהיר לנוק ב"יב ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

לעתיד יוחזר כל העץ הדעת כולו  יב עג
 לקדושה

 ב"ה ח"דע א"מא ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"נב ע עורו של לויתן יב עג

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ד"נ ע בשרו ועורו של לויתן יב עג 

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"מה ע הרג את הנקבה א"יג ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ב"מה ע יסוד דלויתן הוא הסנפיר א"יג ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ב"קי ע אור דנפיק מאויר ב"יג ע

ספרא  א"כתב הגר
 ניעותאדצ

 ב"ה ח"דע ב"קח ע חיי האדם יג עד

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

י דיבורו של "ענין בריאת מלאכים ע א"יד ע
 ה"הקב

 ב"ה ח"דע ג"סא ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

כי כשמתגלה הדיקנא מתגלה רחמיו  יז עד
והרשעים כלין ושמו , ונכפין כל הדינין

 מתגדל בעולם

קלד 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ספרא  א"גרכתב ה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"קד ע ג"סוד השמונה בגדים דכה יח עג

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

וכמו השנה , ב חדשים"העיבור הזה י יט עד
 כולו תוהו שהיה קודם הבריאה

 ב"ה ח"דע ד"קכו ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

ב חודש כמו השנת תוהו "עיבור י יט עד
  חדשיםב"ד שנה שלפניה שהן י"מבהר

 ב"ה ח"דע ב"קכז ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

, עשרה ימים אשר עד שבת הגדול א"כ ע
ימים אשר משבת הגדול עד ' כ הד"ואח
 פסח

 ב"ה ח"דע ד"קכו ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ג"פח ע צבעי העין כא עד

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ג"צג ע דמעות' ב א"כב ע

ספרא  א"הגרכתב 
 דצניעותא

הדמעות הוא מיתוק הדינין שנמתקין  א"כב ע
 ברחמים

 ב"ה ח"דע ג"מג ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ב"טז ע כל סילוק הוא בסוד דין ב"כו ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

קמו  ומשחית, וחמה, אף: קליפין' הג ב"כז ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

דההוא זוהמא דקבילת מנחש הוה  ב"ז עכ
מכשכש במעהא ולא אשכח אתר 

 למשרי בגווה עד שבא אדם עליה

קמז 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

השני אנשים מרגלים אינם יונקים רק  כז עג
 'מהנוק

 ב"ה ח"דע ד"סג ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ג"צג ע דמעות' ב כז עד

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

מסוד היסוד היוצא מהמזלין שהוא  א"כח ע
הדעת עלאה נבראו התנינים שהם 

 לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון

 ב"ה ח"דע ד"מט ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"כז ע עולם הבריאה הוא סוד בהמה כח עג

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

אשר היא המלכות דהאצילות העיקרי  כח עד
 האדם היושב על הכסא, בכללא דאדם

 ב"ה ח"דע ב"סב ע

 ב"ה ח"דע ג"סב ע אדם היושב על הכסא, בכללא דאדם כח עדספרא  א"כתב הגר
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 דצניעותא
ספרא  א"כתב הגר

 דצניעותא
ע " בהעולמות ביאלהיםאלהיםאלהיםאלהיםנעשה השם  א"כט ע

 ר"עץ הדעת טו' בבחי
 ב"ה ח"דע ג"מט ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ד"צ ע הנפש היא קרובה להקליפה א"עכט 

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

הוא ) הויה אלהים(הוראת השם הזה  כט עג
ולייחד , ז"לכלול היכלות הבריאה זב

וכמו שהיה , את הבריאה באצילות
 קודם החטא

 ב"ה ח"דע ד"מז ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ד" עכא נעשה כל הבריאה כולה ' באותו הי כט עד

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

זעירא ' ב נתיבות חכמה בהי"כ ל"יש ג ל עג
 שהיא חכמת שלמה, חכמה זעירא

 ב"ה ח"דע א"פה ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

זעירא והוא חכמה ' שהוא י(אור היסוד  ל עג
 דהמלכות דאצילות) זעירא

 ב"ה ח"דע א"פה ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"צג ע דאדני' בענין הי ל עג 

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

השנים אנשים מרגלים הנאמר  א"לא ע
ויהושע , כי הם מאללי ארעא, ביהושע

 תיקן אותם ונתבסמו

 ב"ה ח"דע ב"סג ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ג"פח ע צבעי העין א"לא ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ג"ג עצ דמעות' ב ב"לא ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ב"כב ע עולם הבריאה הוא סוד בהמה ב"לב ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"לד ע אדם דלעילא שהוא האדם דאצילות לג עג

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ג"נב ע כ"בימות המשיח יתקיימו האומות ג א"לד ע

רא ספ א"כתב הגר
 דצניעותא

עד המבול היה משתמש העולם  ב"לד ע
 א"בשפעת א

 ב"ה ח"דע ב"לח ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

השנים אנשים מרגלים הנאמר  לד עג
ויהושע , כי הם מאללי ארעא, ביהושע

 תיקן אותם ונתבסמו

 ב"ה ח"דע ב"סג ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

ג "ג מונה דיני דרבנן בתרי"איך הבה א"לו ע
 מצות

 ב"ה ח"דע א"פא ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

י חציים הימיני הוא "ה אדנ"ה אהי"הוי ליקוט ד
וחציים השמאלי הוא , גימטריא הויה

 אלהים' גימ

 ב"ה ח"דע ב"מח ע

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

א "פא י ע
דה מלך 

 השביעי

 ב"ה ח"דע ב"ה ע י היסוד'בעל חנן בן עכבור הוא בח

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

א "פא י ע
דה מלך 

 השביעי

 ב"ה ח"דע ג"ה ע בעל חנן הוא יסוד

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

א "פא י ע
דה מלך 

 השביעי

 ב"ה ח"דע ג"ה ע ענין בעל חנן בן עכבור

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

פד בדהמ 
כד נחית כט 

א דה וזש "ע
 חב

 ב" חה"דע ג"סג ע שהוא לבוש הבריאה, לבוש כתנות אור

ספרא  א"כתב הגר
 דצניעותא

פה בדהמ 
יהי רקיע 
סמוך לסופו 

א "שם לד ע
דה ודע 

המועדים מרמזים רק על אורות 
 דהתיקון דימות המשיח

 ב"ה ח"דע ד"נח ע
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 שכל
ספרא  א"כתב הגר

 דצניעותא
פרק ג מג 

 א"סעד כז ע
 ב"ה ח"דע ד"כא ע בחכמה יסד ארץ אבא יסד ברתא' ה

ספרא  א"כתב הגר
 אדצניעות

כל מאן דמקיים פקודין דאורייתא כאלו  ב"רפד כט ע
 הוא לביש לשכינתא בלבושהא

 ב"ה ח"דע ב"קיג ע

פרק א סוף  ספרי יצירה א"כתב הגר
 משנה ו

י "היצירה נעשה אחר הבריאה וע
והעשיה נעשה אחר היצירה , הבריאה

 י היצירה"וע

 ב"ה ח"דע ג"לח ע

 ב"ה ח"דע ד"עג ע הם מתנגדים לנואין לנו חלק במזלות ו א ו ש"שה א"כתב הגר
אוח סי רכט  ע"שו א"כתב הגר

 סק ב
לשון הסתכלות הוא על הסתכלות 

 בעיון
 ב"ה ח"דע ב"צא ע

בעקבות משיחא חוצפא יסגא ואמרו  א"כז ע ח"תז א"כתב הגר
ר "שהן הן עזי פנים שבדור והן הע

 מ ועכשיו הוא התהו"שאמר בר

 ב"ה ח"דע ד"קנ ע

סודו הוא על , סוד נקבה תסובב גבר א"ח ע ז"תיקו א"כתב הגר
 שהוא מסובב ממנה, הזווג' בחי

קסג 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קס ע ראשית לנבראים יב עד ז"תיקו א"כתב הגר
 ב"ה ח"דע ג"קו ע השערות שעל הברית א"לו ע ז"תיקו א"כתב הגר
כי הוא , ה"יסוד הרי הוא כולל את הנו ב"לו ע ז"תיקו א"כתב הגר

 הקצוות' המכריע הכולל את ב
 ב"ה ח"דע ב"קו ע

 ב"ה ח"דע ד"ק ע מים שמרפא הכל ב"לז ע ז"תיקו א"כתב הגר
ת דבה שנקרא "ם סתימא דבינה ד"מ לז עג ז"תיקו א"כתב הגר

 נ"תבונה שבה עולין זו
 ב"ה ח"דע ב"נה ע

א "ר דשם הס"ה טו"האסור הוא מצד ע לז עג ז"תיקו א"כתב הגר
 יגורך רע ח לא "אבל בעה

 ב"ה ח"דע ב"עח ע

שבה , שהוא עת שליטת הבינה, ל"לעת לז עג ז"תיקו א"כתב הגר
ויהיו כל החטאים כמי , יטוהר הכל

 שלא היו

 ב"ה ח"דע ד"ק ע

קמט  גדי הנשה א"מא ע ז"תיקו א"כתב הגר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

עובר ' אפי' ז שמאמין באחדותו ית"כ א"מב ע ז"תיקו א"כתב הגר
אינו מומר לכל התורה כמה עבירות 

 י שחטא ישראל הוא"ואעפ

 ב"ה ח"דע ג"פ ע

דנחש בשאר עבירות אבל עקרב ' סט א"מב ע ז"תיקו א"כתב הגר
 הוא המודה בעבודת כוכבים

 ב"ה ח"דע ג"פד ע

כל דבר שעתיד להיות הוא עתה  ב"מב ע ז"תיקו א"כתב הגר
 לפרקים

 ב"ה ח"דע ג"קי ע

 ב"ה ח"דע ב"מה ע סנפיר מד עג ז"תיקו א"כתב הגר
תערוך לפני שולחן והוא יין המשומר  א"מז ע ז"תיקו א"כתב הגר

 בענביו המשמח
 ב"ה ח"דע ד"טו ע

כל העינוגים וכל טוב העתיד הוא  א"מז ע ז"תיקו א"כתב הגר
בצפון כשהוא מתבסם ומתמתק ביחוד 

 החסדים

 ב"ה ח"דע ג"לו ע

על ישראל לא כל נבואתן שנתנבאו  א"מז ע ז"תיקו א"כתב הגר
נתנבאו אלא כנגד מתן שכרן של 

 צדיקים שבגן עדן שהוא נתון בצפון

 ב"ה ח"דע א"מב ע

י הגבורות נעשה ונמשך כל "ע א"מז ע ז"תיקו א"כתב הגר
 השלהובין דרחימו 

 ב"ה ח"דע ב"קס ע

שהם , כל טובה הוא הכל בהגבורות א"מז ע ז"תיקו א"כתב הגר
 ושם הוא היין, השלהובין דרחימו

 המשומר בענביו

קנא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ב מדינא דקודשא סטרא "שכר העוה א"מז ע ז"תיקו א"כתב הגר
 דגבורות אשר הם בצפון

 ב"ה ח"דע ד"יב ע

א דה "מז ע ז"תיקו א"כתב הגר
 על אלין

הוא שלהובא ' דינא דקודשא יראת ה
 דרחימותא

 ב"ה ח"דע א"ה ע

מח עד בדה  ז"תיקו א"כתב הגר
הוא ובית 

 דינו

כל מעשה ישראל וכל עניניהם הכל בה 
 והיא כלל ישראל

 ב"ה ח"דע ב"יח ע
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והיא כלילא , הכל הולך אחר הפשט ב"נ ע ז"תיקו א"כתב הגר
 ולית לה גוון כלל, מכולם

 ב"ה ח"דע ד"פח ע

ענין הגומא שבין צלעות הלב הנקרא  נ עג ז"תיקו א"כתב הגר
 בשם טבורא דליבא

קנח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

, י"מהטבור ולמטה הוא נקרא בשם נה נ עד ז"תיקו א"כתב הגר
 כי התחלת היסוד הוא מהטבור

 ב"ה ח"דע ד"צח ע

' התחלתו של היסוד הוא מטבור על ב נ עד ז"תיקו א"כתב הגר
 הכליות

 ב"ה ח"דע ב"קח ע

ענין הגומא שבין צלעות הלב הנקרא  א "נא ע ז"תיקו א"כתב הגר
 בשם טבורא דליבא

קנח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"פד ע ז שהוא מכונה בשם עקרב "הרהורי עבו נט עג ז"תיקו א"כתב הגר
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע ענני הכבוד מתאי באו לכלל ישראל סב עג ז"תיקו א"כתב הגר
אנכי ולא ליהיה לך נאמרו הם בדיבור  א עמוד ג"ע ז"תיקו א"כתב הגר

 אחד
 ב"ה ח"דע ב"עט ע

אנכי ולא ליהיה לך נאמרו הם בדיבור  דא עמוד "ע ז"תיקו א"כתב הגר
 אחד

 ב"ה ח"דע ב"עט ע

' עשו וישמעאל הם השורש של כל הע פד עג ז"תיקו א"כתב הגר
 אומות

 ב"ה ח"דע א"קיז ע

 ב"ה ח"דע ד"מא ע הכל יתוקן לעתיד לבא לבד הנחש  ב"פה ע ז"תיקו א"כתב הגר
ים הוא האור ההולך בזיווג בכל האיבר פט עג ז"תיקו א"כתב הגר

 התענוג בזיווג
 ב"ה ח"דע ב"נ ע

מים , ולפעמים, אור חסד מים גבורה פט עג ז"תיקו א"כתב הגר
 חסד אש גבורה

 ב"ה ח"דע ב"נג ע

 ב"ה ח"דע ג"קו ע ג"עיטרין דחו' אור ומים הן ב פט עג ז"תיקו א"כתב הגר
 ב"ה ח"דע ב"קח ע אור זרוע לצדיק  פט עג ז"תיקו א"כתב הגר
ג אור ומים אור חסד "א הוה החו"בז פט עג ז"תיקו א"כתב הגר

ג מים "הוה החו' ובהנוק, מים גבורה
 ואש מים חסד אש גבורה

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע

 ב"ה ח"דע א"צ ע נהרות מגן עדן' ד א"קא ע ז"תיקו א"כתב הגר
 ב"ה ח"דע ב"פז ע דחיה' עץ החיים הוא מסט ב"קג ע ז"תיקו א"כתב הגר
 ב"ה ח"דע ב"פב ע ענין העריות בכל הקרובים ב"ה עק ז"תיקו א"כתב הגר
ע "ואית נהר לתתא שהוא בעולמות בי א"קו ע ז"תיקו א"כתב הגר

ן שהוא כולל כל "דאיהו מטטרו
 ע"העולמות בי

 ב"ה ח"דע ג"פט ע

ע "ואית נהר לתתא שהוא בעולמות בי א"קו ע ז"תיקו א"כתב הגר
ן שהוא כולל כל "דאיהו מטטרו

 ע"העולמות בי

 ב"ה ח"דע ג"פט ע

פישון לימינא וגיחון לשמאל חידקל  א"קו ע ז"תיקו א"כתב הגר
 במזרח פרת במערב

 ב"ה ח"דע ג"פט ע

עולמות ' ט הנה הוא כולל כל הג"מט א"קו ע ז"תיקו א"כתב הגר
 ע"בי

 ב"ה ח"דע ג"צא ע

 ב"ה ח"דע ג"ק ע הקים עולה של תשובה  קו עד ז"תיקו א"כתב הגר
סוד עריה וערוה להרחיק את הרע  ב"קז ע ז"ותיק א"כתב הגר

 מהאותיות יה ומאותיות וה
 ב"ה ח"דע ב"פב ע

 ב"ה ח"דע ב"פט ע עקיבא אשר הוא היה מיסוד המים' ר קז עג ז"תיקו א"כתב הגר
 ב"ה ח"דע ג"פג ע שנכנסו לפרדס' ד קז עד ז"תיקו א"כתב הגר
 ב"ה ח"דע ב"פח ע אסור להתסכל בקשת קז עד ז"תיקו א"כתב הגר
כל הזמן של הששת אלפים שנה הם  קטו עד ז"תיקו א"כתב הגר

 פרצוף אחד' בבחי
 ב"ה ח"דע ג"קה ע

עולמות ' ט הנה הוא כולל כל הג"מט ב"קיד ע ז"תיקו א"כתב הגר
 ע"בי

 ב"ה ח"דע ג"צא ע

 ב"ה ח"דע א"פח ע הבל הציץ א"קיח ע ז"תיקו א"כתב הגר
ר היה מגיע "הפגם של אדההחטא ו קלב עד ז"תיקו א"כתב הגר

 למעלה מן התשובה הרבה
 ב"ה ח"דע ג"קנ ע

כל מה דלעילא מן אימא עילאה דאיהו  קלב עד ז"תיקו א"כתב הגר
 תשובה

 ב"ה ח"דע ד"קנ ע

ה "עולם התהו והגליות וכן האור דמ ב"קלז ע ז"תיקו א"כתב הגר
 ומשה ענין אחד הם

 ב"ה ח"דע א"יח ע
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והוא , אלף הרי הוא עוד יותר נסתר א"קלח ע ז"תיקו א"כתב הגר
 מופלא ומכוסה, א"אותיות פל

 ב"ה ח"דע ד"צב ע

 ב"ה ח"דע ד"צח ע בחינות שבכתר' ב א"קלח ע ז"תיקו א"כתב הגר
קלד  מופלא ומכוסה  א"קלח ע ז"תיקו א"כתב הגר

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

קטז  אלף פלא א"קלח ע ז"תיקו א"כתב הגר
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 אדניאדניאדניאדניס עצמו ובהשם "בהמ' עולה הנוק קלח עד ז"תיקו א"כתב הגר
 ס"דהמ

 ב"ה ח"דע ד"קט ע

ת ונאוה במצות "שחורה אני במצות ל א"קסא ע ז"תיקו א"כתב הגר
 עשה

 ב"ה ח"דע ג"עט ע

הבחינה אחרונה של שכל הפועל הוא  א"נ ע ז חדש"תיקו א"כתב הגר
 קשור בשכל האדם

 ב"ה ח"דע ד"כג ע

כתבי 
 ל"אריז

חבלי שינה על עיני ותנומה על המפיל  ? ?
 עפעפי 

 'ביאורים א א"עב ע

כתבי 
 ל"אריז

ובלילה הנה מסתלקים כל המוחין  ? ?
 הרשימו שלהם ' מזעיר ואפי

 'ביאורים א א"עב ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע א"ה ע זכר ללא נקבה' מלכים היו בבחי וירא' פ הליקוטים 

כתבי 
 ל"אריז

בעיסא לא היה האדם לולא שאור ש דף סט זהר הרקיע
 בעל בחירה ולא היה שכר ועונש

 ש"הקדו א"כה ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ד"עה ע אש רוח ומים ועפר ב,ב כד ע"ח זהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

ם אומנא לעילא ודא אימא "אלהי י-ט זהר הרקיע
 עלאה

 'ביאורים א ד"נט ע

כתבי 
 ל"אריז

 האחרונות ס"סדרן דהאותיות בהט א"יא ע זהר הרקיע
 שבה 

 'ביאורים א ד"נו ע

כתבי 
 ל"אריז

הנשמה והרוח דהאדם הנה מצד עצמן  א"מב ע זהר הרקיע
 לא היו הם צריכין תיקון כלל 

 'כללים א ג"קו ע

כתבי 
 ל"אריז

והיא הבינה , ס שורש הבינה"המ א"קא ע זהר הרקיע
 שברישא

 'ביאורים א ג"מד ע

כתבי 
 ל"אריז

ל עצמו כמסתפק בזה אם "אריזהיה ה א"קט ע זהר הרקיע
א זולת "דעת בין או' ישנו מציאות בחי

 המזלין או לא

 'כללים א ב"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

' רישין שבו הוא בבחי' הכתר בהב א"קכא ע זהר הרקיע
 ת והיסוד"הת

 'כללים א ד"עא ע

כתבי 
 ל"אריז

בעולם התהו הנה יצא במלכי העגולים  ב"קנא ע זהר הרקיע
 החסדהגבורה קודם ל

 'כללים א ד"ע ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ב"כ ע א"דעת עלאה המייחד את או א"קט ע זהר רקיע

כתבי 
 ל"אריז

בעת שליטת אור הגנוז בששת ימי  ב" יג ע זוהר הרקיע
 בראשית

 ב"ה ח"דע א"לג ע

כתבי 
 ל"אריז

א " לג סע זוהר הרקיע
 ב"ורע

כי , לאדם וחוה היה זה לתיקון ולזכות
והולידו , ה מהם הרע לחוץז נדח"עי

 כ לשת שהיה בדמותו כצלמו"אח

קמז 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

והיא , ב דקליפה"והוא כח, קליפת נוגה ב" נו ע זוהר הרקיע
ובעת שישראל הם , קרובה לקדושה

 זכאים היא נכללת בקדושה

 ב"ה ח"דע א"סט ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"סט ע ת"הז' בחיקליפות הטמאים הם ב' ג ב" נו ע זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

כלל ישראל הלכו במדבר דרך הר שעיר  ב" נו ע זוהר הרקיע
 ולהכניעם' לכפות את הקלי

קלא 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

קמז  יתיב על כורסייא ב" סז ע זוהר הרקיע
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"עד ע הוא מחטיאו בעל כרחו   סט זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

 פ משפטים  זוהר הרקיע
 סט

לא , לולא אותן חטא ועון ההכרחיים
 ר בהם כלל"היה יצה

 ב"ה ח"דע ג"נ ע
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כתבי 
 ל"אריז

 פ משפטים  זוהר הרקיע
 ע

לא , לולא אותן חטא ועון ההכרחיים
 ר בהם כלל"היה יצה

 ב"ה ח"דע ג"נ ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"לג ע ???? א" פב ע זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

אחרונות אנו קוראין בשם ' אותן הבחי א" קנד ע זוהר הרקיע
 ן"ב

קלט 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

מיעוט המלכות וירידתה בבריאה הוא  ב" קסז ע זוהר הרקיע
 רק בהכלים ולא בה גופה

 ב"ה ח"דע ג"קיז ע

כתבי 
 ל"אריז

 ריש פ  זוהר הרקיע
 ויקהל

 ב" חה"דע ב"מב ע בני אלהים

כתבי 
 ל"אריז

כ רק מגרמת "נעשה עיקר הבחירה ג ט"דף ס זוהר הרקיע
 האדם

ה "ע
 ב"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

כ רק מגרמת "נעשה עיקר הבחירה ג 'דף ע זוהר הרקיע
 האדם

ה "ע
 ב"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

סבת מיתתם היה משום שהיו כולם  א "ד ע"דף ק זוהר הרקיע
 דינים גמורים 

 'ה א"עד ד"ט ע"נ

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"מב ע עשרה כתות מלאכים שביצירה ויקהל זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

ויקהל קסה  זוהר הרקיע
 ב"ע

דנקודות טבועים ' המלכויות דנוק' בחי
 'עדיין בעמקי הקלי

 ב"ה ח"דע ד"ד ע

כתבי 
 ל"אריז

ויקהל קסה  זוהר הרקיע
 ב"ע

 דנקודות טבועים' המלכויות דנוק' בחי
 'עדיין בעמקי הקלי

 ב"ה ח"דע ב"ה ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ד"ו ע"פ שפעת האור צריך התלבשות ב"ו ע"ט זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

, נ"אותיות הראשונות בהקו ימין חח' ז א"יא ע זוהר הרקיע
' עד ת' אותיות האחרונות אשר מע' וז

 בקו שמאל

 'ביאורים א ב"עט ע

כתבי 
 ל"אריז

עולם העשיה הוא מדור הקליפות  ב"יא ע זוהר הרקיע
 ונמשך בתוכם

 ב"ה ח"דע ב"נג ע

כתבי 
 ל"אריז

כל הצלמים הם משתתפים עם מציאות  א"ב ע"מ זוהר הרקיע
 הימים והזמן

 'ה א"דע ד"ו ע"ע

כתבי 
 ל"אריז

והחי הוא מכח , ַמדבר הוא מכח האש א"נ ע זוהר הרקיע
 הרוח

 ב"ה ח"דע ב"כא ע

כתבי 
 ל"אריז

אש , י דקליפה"ענן גדול הוא נה ב"ו ע"נ רקיעזוהר ה
ונוגה הוא , ת דקליפה"מתלקחת חג

 ב דקליפה"כח

 'ה א"דע א"ג ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ב"ז ע"ע ' רוח סערה דא קו תוהו כו ב"ו ע"נ זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"יד ע י חטא"כל מיתה הוא רק ע סט זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"יג ע שמתו בעטיו של נחש' ד סט רקיעזוהר ה

כתבי 
 ל"אריז

אין רצונו לגלות עומק סוד איך היה  ב"סט ע זוהר הרקיע
 אפשר להנחש לכנוס לגן עדן כלל

קמה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"יג ע שמתו בעטיו של נחש' ד ע זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

ו לגלות עומק סוד איך היה אין רצונ א"ע ע זוהר הרקיע
 אפשר להנחש לכנוס לגן עדן כלל

קמה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ה "נח ס' פ זוהר הרקיע
 א"ע

רעו דמחשבה עלאה למרדף אבתריה 
 'ולאתנהרא מניה כו

 'ה א"דע ד"ט ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ג"ח ע ס"א ומ"רישין גלגלתא וקד' ג א"ק זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

' כי הב, א"ן הוא מתחיל מא"ותיקון הדו א"א סע"ק  הרקיעזוהר
' ס הם בבחי"רישין שלו גלגלתא ומ

 ן"הדו

 'ה א"דע ג"ו ע

כתבי 
 ל"אריז

א עצמו "רישין הפרטיים אשר בא' הג א"א סע"ק זוהר הרקיע
 'וכו

 'ה א"דע ב"ח ע

 'ה א"דע ג"ה עא "במלכים קמדאין  לא היה נכלל בא ד"ק זוהר הרקיעכתבי 
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 ש הדיניןנוקבא שור ל"אריז
כתבי 
 ל"אריז

, ולא היה מתתקן בהתיקון דמתקלא ד"ק זוהר הרקיע
 ן "שהוא תיקון הדו

 'ה א"דע ד"ג ע"י

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע א"ד ע"י דלא הוו א"ז ע"ק זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

גם להאורות דעולם התוהו היה נצרך  א"ז ע"ק זוהר הרקיע
 להם תיקון קצת 

 'ה א"דע ד"ב ע"פ

כתבי 
 ל"אריז

הסיגים דשמונה מלכים הנה הם  ב"נ ע"ק זוהר הרקיע
 השמונה שרצים 

 'ה א"דע ב"ב ע"נ

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א א"פה ע א"ברישא דא' הנוק' ס הוא בחי"מו א"קא ע זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

כי אבא , א משגיחין אפין באפין"או א"קד ע זוהר הרקיע
 ,אימא דינין גמוריםרחמים גמורים ו

 'ה א"דע ג"ה ע

כתבי 
 ל"אריז

היו , ע"כאשר ירדו למטה במקום בי א"קז ע זוהר הרקיע
אז נתרוקנו מכל , רחוקים מאור העליון

 טוב

 ב"ה ח"דע א"יח ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ב"ז ע"ע התפשט הארתו בהם רק בהעלם גדול א"קז ע זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"צה ע ש"הגבורות הם גילוי בחידוש ממנו ית א"קז רע זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

בעולם הנקודות לא היו בסוד פרצוף  ב"ג ע"קנ זוהר הרקיע
 כלל 

 'ה א"דע ד"ט ע"נ

כתבי 
 ל"אריז

' כי לא היו בסוד פרצוף כלל אלא בחי ב"ג ע"קנ זוהר הרקיע
 כלי עם אור בלא פרצוף

ט "ס
 ד"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ב"ה ע מלכין קדמאין הם יצאו בלי זווג א"ד ע"קנ זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ב"ב ע"י ב"ג יצא ונתפשט משם ע"השם ס א"ד ע"קנ זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

אחרונה ' אורות העינים הם הבחי א"ד ע"קנ זוהר הרקיע
 ג "שבשם הס

 'ה א"דע ד"א ע"פ

כתבי 
 ל"אריז

מתחלה לא היו הנקודות בסוד פרצוף  א"ד ע"קנ זוהר הרקיע
 כלל

ה "פ
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

ג נתפשט כל מציאות "משם ס א"ד ע"קנ זוהר הרקיע
 העולמות שנחרבו

 'ה א"דע א"ו ע"פ

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ב"ו ע"פ ן"אחרונה שבו אנו קוראין שם ב' לבחי א"ד ע"קנ זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ב"ז ע"פ 'באורות דעולם התוהו וכו א"ד ע"קנ זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ב"ו ע האורות דהנקודות אשר יצאו מהעינים א "ד ע"קנ זוהר הרקיע

כתבי 
 ל"אריז

אחרונה ' אורות העינים הם הבחי א "ד ע"קנ זוהר הרקיע
 ג "שבשם הס

 'ה א"דע ג"ו ע"פ

כתבי 
 ל"אריז

סתכן האדם מאד שלא ישקר בזה מ ב"ה ע"קס זוהר הרקיע
 ו"באמונתו ח

 'ה א"דע ב"ו ע"ע

כתבי 
 ל"אריז

, תיקון הגבורות רק בקץ הימין א"קסו סע זוהר הרקיע
 ובקטורת לפי שעה

 ב"ה ח"דע ד"ח ע

כתבי 
 ל"אריז

' כשנפלה המלכות נפלו כל בחי ב "קסו ע זוהר הרקיע
' מכל העשר ספי' המלכיות שבהנוק

 שבה 

 ב"ה ח"דע א"ו ע

בי כת
 ל"אריז

כל מה שנזכר בענין מיעוט הלבנה הוא  ב"קסז ע זוהר הרקיע
 רק בלבושה ולא בה

 ב"ה ח"דע ג"קיד ע

כתבי 
 ל"אריז

קלי דאצילות היא למטה באחורי היכל  א"קסח ע זוהר הרקיע
 ק דבריאה"ק

 'ביאורים א א"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

תרומה קלא  זוהר הרקיע
 א"ע

 ענן קליפות דאצילות אש מתלקחת' הג
 גדול רוח סערה

 ב"ה ח"דע ב"נב ע

כתבי 
 ל"אריז

תיקוני כל המלאכות והפעולות  פ בהר מ"טע
 ובכוונתם

 ב"ה ח"דע ג"לט ע

 ב"ה ח"דע ג"לט עתיקוני כל המלאכות והפעולות  פ עקב מ"טעכתבי 
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 ובכוונתם ל"אריז
כתבי 
 ל"אריז

כל ההנהגה של עתה בכל המאורעות  בהר טעמי המצות
 ז ובעולם הנפשות"והכולם אשר בע

 ב"ה ח"דע ג"טז ע

כתבי 
 ל"אריז

ומשום , ם"אהיה בריבועו הוא ד בראשית טעמי המצות
א הם דוחין את "שנמשך בה מאו

 החיצונים

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

כל הנעשה בהארץ הם מתתקנים  פ בהר טעמי המצות
י כל פעולות המלאכיות "והולכים ע

 ממעשה בני אדם

 ב"ה ח"עד ד"כה ע

כתבי 
 ל"אריז

לפי הערך השייך למדרגת העולמות של  פ בהר טעמי המצות
כ כל המלאכות "היה נצרך שם ג, אז

 כולם

 ב"ה ח"דע ב"לט ע

כתבי 
 ל"אריז

סוד כל המלאכות הוא בסיבת נפילת  פ בהר טעמי המצות
 הניצוצין שבעולם התוהו

 ב"ה ח"דע ד"נח ע

כתבי 
 ל"אריז

נעשה בהארץ הם מתתקנים כל ה פ עקב טעמי המצות
י כל פעולות המלאכיות "והולכים ע

 ממעשה בני אדם

 ב"ה ח"דע ד"כה ע

כתבי 
 ל"אריז

פרשת  טעמי המצות
 שמיני

אבל , א"הדגים והעופות הם מז
 'הבהמות והחיות הם מהנוק

 ב"ה ח"דע ד"מה ע

כתבי 
 ל"אריז

ן סוד "שהוא שם ב, חיה בכלל בהמה שמיני טעמי המצות
 בהמה

 ב"ה ח"דע א"נז ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ד"ג ע"נ א דאצילות"כשאין זווג למעלה בז כי תצא טעמי מצות

כתבי 
 ל"אריז

, גבורות הנמתקות' העופות הם מהג פ שמיני טעמי מצות
 ולכן הם רובם טהורות

 ב"ה ח"דע ד"מה ע

כתבי 
 ל"אריז

השגה משה בהיכל קדוש קדשים  ברכות ס"ליקוט הש
 דבריאה

 ש"קדוה ד"יז ע

כתבי 
 ל"אריז

השגה משה בהיכל קדוש קדשים  ברכות ס"ליקוט הש
 דבריאה

 ש"הקדו ב"יח ע

כתבי 
 ל"אריז

עולם הכסא שייך לבריאה והוא שייך  בראשית ליקוט תורה
 לשם אלקים

 ש"הקדו ג"נא ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"ב ע 'למה התחילה התורה בב ב"ד ע ליקוט תורה

כתבי 
 ל"אריז

ר שלו הם ''א אינו בגוף אחד אלא ג''הז זכריה יד  תורהליקוט
 באמא 

 'ביאורים א ג"ב ע

כתבי 
 ל"אריז

בסוד כלל הניצוצי קדושה שנפלו וירדו  רה ס"ליקוטי הש
 ן"מהמלכיות דב

 ב"ה ח"דע ב"קה ע

כתבי 
 ל"אריז

 ש"הקדו ד"לב ע אברהם נולד כאשר אמו היתה נדה איוב ליקוטי תורה

כתבי 
 ל"אריז

כי היה חסר , בענין החטא דעץ הדעת בראשית וטי תורהליק
 אז המוחין דחיה אשר מצד האבא

 'כללים א ד"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

, א רק המוחין דמצד אימא"לא היה לז בראשית ליקוטי תורה
והכתר שלו הנה היה רק השליש 

 , ת דאימא"תחתון דהת

 'כללים א ג"קז ע

כתבי 
 ל"אריז

' מסתיים אז עולם העשיה בוהיה  בראשית ליקוטי תורה
 ראשונות דבריאה

 'ביאורים א ד"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

ר אשר "שאר חלקי הגוף של אדה בראשית ליקוטי תורה
 מתחת הראש ולמטה

 ב"ה ח"דע ד"כז ע

כתבי 
 ל"אריז

היה עומד להתתקן הכל אלולא החטא  בראשית ליקוטי תורה
 י קדושת שבת בראשית"דעץ הדעת ע

 ב"ה ח"דע ג"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"לב ע ר קודם החטא"מדרגתו של אדה בראשית ליקוטי תורה

כתבי 
 ל"אריז

רגלי החיות כנגד כולן קרסולי החיות  בראשית ליקוטי תורה
 כנגד כולן

 ב"ה ח"דע א"לח ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"עב ע סוד ענין הקליפה שקדמה לפרי בראשית ליקוטי תורה

כתבי 
 ל"אריז

היה כוונתם לתקן את החטא דעץ  בראשית יקוטי תורהל
 הדעת ולהחזיר את העולם על תיקונו

 ב"ה ח"דע ד"פז ע
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כתבי 
 ל"אריז

אחר שנגנז האור , בעת מעשה בראשית בראשית ליקוטי תורה
ן "היו הזו', הראשון שהיה תיכף ביום א

 רק אחור באחור

 ב"ה ח"דע ד"צד ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"קז ע ע בהחסדים שבדעת"תיקונו של ר בראשית ליקוטי תורה

כתבי 
 ל"אריז

עליית העולמות כולם ומדרגתם  בראשית ליקוטי תורה
שהיו בעילוי נוראה , שקודם החטא

 מאד מאד

קטז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ת "הד', ד ספי"שיעור המקום דאותן הי בראשית ליקוטי תורה
דהעשיה של ' והי, דהיצירה של עתה

 'תה ירדו למטה בקליע

 ב"ה ח"דע ד"קכ ע

כתבי 
 ל"אריז

קמה  מצב ומדרגת העולמות שקודם החטא בראשית ליקוטי תורה
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ן במדרגת "בבריאת עולם היו אז הזו בראשית ליקוטי תורה
דערב ' וזה היה עד סוף שעה ה, א"או

והלאה ' כ משעה ה"ואח, שבת בראשית
נוצץ אור קדושת שאז מתחיל להת

א "ן עוד למדרגת א"עלו הזו, שבת
 ואבא

קמה 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

י קדושת שבת היו עולים העולמות "ע בראשית ליקוטי תורה
 למעלה למעלה

קמט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

אדם הראשון היה מציאותו ובניינו  בראשית ליקוטי תורה
 מכל העולמות כולם

קמט 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

היו אז בבריאת עולם , ן דאצילות"הזו בראשית ליקוטי תורה
 א ואבא"במדרגת א

 ב"ה ח"דע א"קנ ע

כתבי 
 ל"אריז

, י קדושת השבת גופה"אלולא החטא ע בראשית ליקוטי תורה
ולא היה צריך לזה להמעשים טובים 

 ר כלל"דאדה

 ב"ה ח"דע ד"קנב ע

כתבי 
 ל"אריז

שה ירידה בכל הועלמות מחמת נע בראשית ליקוטי תורה
 חטא עץ הדעת

 ש"הקדו א"מז ע

כתבי 
 ל"אריז

אלולא החטא דעץ הדעת היו מתעלים  בראשית ליקוטי תורה
והיו עולים בעליה אחר , כל העולמות

 ס העליון "עליה עד אור א

 ש"הקדו א"לד ע

כתבי 
 ל"אריז

ע היו יותר ,בתחילת בריאתם בי בראשית ליקוטי תורה
לא החטא היו עולם עד אין גבוהים ולו

 קץ

 ש"הקדו א"נב ע

כתבי 
 ל"אריז

בראשית  ליקוטי תורה
בפסוק ויחי 

 למך

עד מתושלח היה צדיק אחד בכל דוד 
ולא עמדו אלא בחסדו של , ודור
 ה"הקב

 ב"ה ח"דע ב"עג ע

כתבי 
 ל"אריז

בראשית דף  ליקוטי תורה
 א"ג ע"י

כ היינו "אם שהיה עלייה להחיצוניות ג
 נינו את עלייתןרואין בעי

 'ה א"דע ג"ד ע"מ

כתבי 
 ל"אריז

בראשית ה  ליקוטי תורה
 א"ע

 ב"ה ח"דע ב"מד ע הגן עדן הוא בצפון

כתבי 
 ל"אריז

בראשית י  ליקוטי תורה
 יא

ב דמצד אימא הם לא ירדו "מוחין החו
 כלל

 ב"ה ח"דע ד"קב ע

כתבי 
 ל"אריז

בראשית יג  ליקוטי תורה
 א"ע

לה רק נתייסד מקום הקליפות בתחי
 ת דיצירה ולמטה"מהד

 ב"ה ח"דע ד"ט ע

כתבי 
 ל"אריז

ן "מ, והוא סוד המן, גבורות ממותקים בשלח ליקוטי תורה
 ך"דמנצפ

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א א"פג ע ד שבטים"י ויחי ליקוטי תורה

כתבי 
 ל"אריז

, א"חדשי הקיץ הם חסדים והם בז' הו ויצא ליקוטי תורה
דשי החורף הם גבורות והם ח' והו

 בנוקבא

 'כללים א ד"לז ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ב"סח ע קשר של תפילין ויצא ליקוטי תורה

כתבי 
 ל"אריז

, ת עצמן ממש"כוכבי לכת הם מהז' הז ויצא ליקוטי תורה
 דכורין' והנה הם בחי

 'ביאורים א ג"פד ע
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כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"מג ע י" אדנמאה אדנים כנגד שם ויקהל ליקוטי תורה

כתבי 
 ל"אריז

, הקרבת הקטורת היה ראוי רק לאהרן ויקרא ליקוטי תורה
 א שמצד אבא"כי הוא היה מהדעת דז

 ב"ה ח"דע ב"קא ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"עב ע 'א והדבור הוא בנוק"כל אמירה הוא בז וירא ליקוטי תורה

כתבי 
 ל"אריז

ים ושר המשקים ושר ושר הטבח וישב ליקוטי תורה
 האופים הם קנה ושט וורדין 

 'ביאורים א ד"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

וישב מה  ליקוטי תורה
 ב"ע

 ב"ה ח"דע ב"מב ע בני אלהים

כתבי 
 ל"אריז

, נוהג גיד הנשה בירך ימין ושמאל וישלח ליקוטי תורה
משום דהיה הפגם בימין דיעקב 

 ובשמאל דרחל

 'כללים א ב"עא ע

כתבי 
 ל"אריז

בהכאת המטה בהסלע נעשה אז הזווג  חוקת יקוטי תורהל
 דקטנות

 ב"ה ח"דע ב"קלג ע

כתבי 
 ל"אריז

קכד  יסודות דקטנות הוא הנחש עלי צור' ב חקת ליקוטי תורה
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"קיב ע אכתריאל יה יהוה צבאות ישעיה ו ליקוטי תורה

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קז ע ב"בענין מזומן לחיי העוה אישעיה קכ ליקוטי תורה

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"עב ע 'כל אמירה הוא בנוק יתרו ליקוטי תורה

כתבי 
 ל"אריז

גלויות ' מצרים היה השורש לכל הד כי תצא ליקוטי תורה
 וכלל כולם

 ב"ה ח"דע ג"קכב ע

כתבי 
 ל"אריז

ל העולם משה רבינו היה עומד לתקן כ כי תשא ליקוטי תורה
 אם היינו זוכים ללוחות ראשונות

 ב"ה ח"דע ד"צד ע

כתבי 
 ל"אריז

סוד הענין דאלף נשים שנשא שלמה כי  מלכים א יא ליקוטי תורה
 שהיא בסוד אלף, הם היו מקליפת נוגה

 ב"ה ח"דע ג"פה ע

כתבי 
 ל"אריז

אנשי דור הפלגה היו בקיאים  נח ליקוטי תורה
 בהשבעות ושימוש שמות הקדושים

 ש"הקדו ב"ד ענ

כתבי 
 ל"אריז

נעשה הבירור דכל מאכל וכל תיקוניו  עקב ליקוטי תורה
י כח האש שהוא חום הטבעי ואש "ע

 היסודי שבכל חי

 ב"ה ח"דע ב"נד ע

כתבי 
 ל"אריז

י "תיקוני עולם והמלאכות כולם וכן ע פ בהר ליקוטי תורה
 האכילה

 ב"ה ח"דע ד"כה ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"כו ע מדרגת העולמות קודם החטא תפ בראשי ליקוטי תורה

כתבי 
 ל"אריז

י "תיקוני עולם והמלאכות כולם וכן ע פ עקב ליקוטי תורה
 האכילה

 ב"ה ח"דע ד"כה ע

כתבי 
 ל"אריז

פסוק ויחי  ליקוטי תורה
 למך

 'ה א"דע ד"ג ע צדיקים וחסידים בכל דור

כתבי 
 ל"אריז

פרשת  ליקוטי תורה
 שמיני

אבל , א"הם מזהדגים והעופות 
 'הבהמות והחיות הם מהנוק

 ב"ה ח"דע ד"מה ע

כתבי 
 ל"אריז

פ "ר ליקוטי תורה
 בראשית

ח "פ ' עיקר הנפילה היה בנוק
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"עג ע אל שדי' משה הוא גימ שם ליקוטי תורה

כתבי 
 ל"אריז

 בריבוע שהוא אלהיםאלהיםאלהיםאלהיםהוא השם ' ר שמות ליקוטי תורה
 ת ודיניןגבורו

 ב"ה ח"דע ג"נד ע

כתבי 
 ל"אריז

אלולא החטא לא היה יוצא נשמת  תהילים לב ליקוטי תורה
 ה כלל"או

 ב"ה ח"דע ד"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

תהילים  ליקוטי תורה
 מזמור לב

ר גם "אם שזכינו שלא נכשל אדה
 בחטא ההסתכלות

 ב"ה ח"דע ג"מא ע

כתבי 
 ל"אריז

תהילים  ליקוטי תורה
 פרק לב

ר כל הנשמות "ה את אדה" הקבכשברא
לא היו אלא רק נשמות , שנכללו בו

 דישראל לבד

 ב"ה ח"דע ב"ט ע

 'ביאורים א ד"לה ע ת שבו משה הכה את המצרי"שם כה תהלים ליקוטי תורהכתבי 
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 ל"אריז
כתבי 
 ל"אריז

ח "פ אחת מהנה לא נשברה תהלים לד ליקוטי תורה
 ב"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

כשמתפשטים בעשיה יונקים הקליפות  לים מהתה ליקוטי תורה
 דם טמא' מהה

קכד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

חלק , והשקיתה לו כוס התרעלה תולדות ליקוטי תורה
 החיצונים סטרא דמותא

 'ביאורים א ב"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

תצוה  ליקוטי תורה
 בטעמ שם

השמות של אורים ותומים היו שם של 
 ב"ב ושל ע"מ

 ב"ה ח"דע א"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א א"מג ע ן פשוטה הוא בינה"הנו תרומה ליקוטי תורה

כתבי 
 ל"אריז

בלוחות שניות חזר וניתן לו חלק אחד  תשא ליקוטי תורה
 מני אלף מהאור שהיה לו בתחילה

קכט 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ב"ד ע"ע ת "י על החג"ענין דהתגברות הנה  ליקוטי תורה

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ד"כח ע גליות' ד בא ליקוטים

כתבי 
 ל"אריז

, א"חדשי הקיץ הם חסדים והם בז' הו ויצא ליקוטים
חדשי החורף הם גבורות והם ' והו

 בנוקבא

 'כללים א ד"לז ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א א"פג ע ד שבטים"י וישלח ליקוטים

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"קו ע דעת ' ערב רב גימט שמות ליקוטים

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קז ע ב"בענין מזומן לחיי העוה סנהדרין ו ל"מאמרי רז

כתבי 
 ל"אריז

ן רק "ימי בראשית היה אז הזווג דזו' בו פקודי ל"מאמרי רז
 אחור באחור

 ב"ה ח"דע ד"קי ע

כתבי 
 ל"אריז

 בראשית יג  י"מאמרי רשב
 עד

מי בעת שליטת אור הגנוז בששת י
 בראשית

 ב"ה ח"דע א"לג ע

כתבי 
 ל"אריז

 ח עד וט  י"מאמרי רשב
 א"ע

קכט  סוד חפירת הבאר
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"קז ע ע בהחסדים שבדעת"תיקונו של ר  חגיגה י"מאמרי רשב

כתבי 
 ל"אריז

ן במקומם רק אחור באחור אחר "היו זו  ט סעד י"מאמרי רשב
 שנגנז אור הגנוז

 ב"ה ח"דע ד" עצה

כתבי 
 ל"אריז

י "ביום הראשון דמעשה בראשית ע  ט סעד י"מאמרי רשב
פ "היה אז הזווג דפב, הגילוי דאור הגנוז

 ן"העיקרי והמעולה גם בהזו

 ב"ה ח"דע ד"קי ע

כתבי 
 ל"אריז

דמעשה בראשית קודם שנגנז ' ביום א  ט עד י"מאמרי רשב
 האור הראשון

קנח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

עיקר מזל עליון עיקרו עד ליבא   ל סעד י"מאמרי רשב
 ולפעמים יותר

 ב"ה ח"דע ד"קי ע

כתבי 
 ל"אריז

פעמים המוזכר מלכים קדמאים הם ' ג ב" ל ע י"מאמרי רשב
 ן"א ודזו"דא

 ב"ה ח"דע א"ד ע

כתבי 
 ל"אריז

קכד  סוד נחש שבא על חוה  מ י"מאמרי רשב
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"קלג ע הנשיכין  מ י"במאמרי רש

כתבי 
 ל"אריז

בלוחות שניות חזר וניתן לו חלק אחד  ב" מד ע י"מאמרי רשב
 מני אלף מהאור שהיה לו בתחילה

קכט 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

קנח  'האויר שהיא בהנוק א" נה רע י"מאמרי רשב
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"ו ע מאיםסדר המלכים קד  סב י"מאמרי רשב

כתבי 
 ל"אריז

פעמים המוזכר מלכים קדמאים הם ' ג א" סד ע י"מאמרי רשב
 ן"א ודזו"דא

 ב"ה ח"דע א"ד ע

 ב"ה ח"דע א"ל ע, נ מהאצילות"חלקי נר' ר ג"היה לאדה ספ  י"מאמרי רשבכתבי 
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קדושים כח  ל"אריז
 עג

 ונשמה מאימא, א"ורוח מז', נפש מנוק

כתבי 
 ל"אריז

והוא , זה לעומת זה עשה האלהים  פ ויחי י"רשבמאמרי 
הקליפה שהוא כנגד הקדושה מסוד 

 ן דאצילות ולמטה"הזו

 ב"ה ח"דע ב"סג ע

כתבי 
 ל"אריז

א דקליפה "ב דז"בני האלהים הם החו  פ ויחי י"מאמרי רשב
כ מכלל "ע הם ג"אשר בעולמות בי

 השתיים נשים זונות המפתים לאדם

 ב"ה ח"דע ב"סג ע

כתבי 
 ל"יזאר

ן במקומם רק אחור באחור אחר "היו זו  פ פקודי י"מאמרי רשב
 שנגנז אור הגנוז

 ב"ה ח"דע ד"צה ע

כתבי 
 ל"אריז

אבל , המאורע דעשרה הרוגי מלוכה  פ פקודי י"מאמרי רשב
 זולת זה היה אז העולם עומד להתחרב

 ב"ה ח"דע ג"קז ע

כתבי 
 ל"אריז

 פ פקודי כג  י"מאמרי רשב
 עד

 ב"ה ח"דע ב"לב ע בסוד אימא' בא והנוקא בסוד א"הז

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"כו ע מדרגת העולמות קודם החטא  פ קדושים י"מאמרי רשב

כתבי 
 ל"אריז

ר אשר "שאר חלקי הגוף של אדה  פ קדושים י"מאמרי רשב
 מתחת הראש ולמטה

 ב"ה ח"דע ד"כז ע

כתבי 
 ל"אריז

הכל אלולא החטא היה עומד להתתקן   פ קדושים י"מאמרי רשב
 י קדושת שבת בראשית"דעץ הדעת ע

 ב"ה ח"דע ג"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"לב ע ר קודם החטא"מדרגתו של אדה  פ קדושים י"מאמרי רשב

כתבי 
 ל"אריז

שהוא שיעור , י ספירין התחתונים"ד  פ קדושים י"מאמרי רשב
 המקום להקליפה

 ב"ה ח"דע ג"קיא ע

כתבי 
 ל"אריז

ת "הד', ד ספי"שיעור המקום דאותן הי  פ קדושים י"במאמרי רש
דהעשיה של ' והי, דהיצירה של עתה

 'עתה ירדו למטה בקלי

 ב"ה ח"דע ד"קכ ע

כתבי 
 ל"אריז

קמה  מצב ומדרגת העולמות שקודם החטא  פ קדושים י"מאמרי רשב
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 במדרגת ן"בבריאת עולם היו אז הזו  פ קדושים י"מאמרי רשב
דערב ' וזה היה עד סוף שעה ה, א"או

והלאה ' כ משעה ה"ואח, שבת בראשית
שאז מתחיל להתנוצץ אור קדושת 

א "ן עוד למדרגת א"עלו הזו, שבת
 ואבא

קמה 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

אדם הראשון היה מציאותו ובניינו   פ קדושים י"מאמרי רשב
 מכל העולמות כולם

קמט 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

בי כת
 ל"אריז

, י קדושת השבת גופה"אלולא החטא ע  פ קדושים י"מאמרי רשב
ולא היה צריך לזה להמעשים טובים 

 ר כלל"דאדה

 ב"ה ח"דע ד"קנב ע

כתבי 
 ל"אריז

 פ קדושים  י"מאמרי רשב
 ב"כז ע

' ר דהעשיה הוא עבר הירדן והספי"הג
 הרביעית היא סוריא

 ב"ה ח"דע ב"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

 פ קדושים  י"מאמרי רשב
 ב"כח רע

אדם הראשון קודם החטא גבוה ונעלה 
 הרבה מאד מכל מלאכי מרום

 ב"ה ח"דע ב"לג ע

כתבי 
 ל"אריז

 פ קדושים  י"מאמרי רשב
 א"לו ע

נתייסד מקום הקליפות בתחילה רק 
 ת דיצירה ולמטה"מהד

 ב"ה ח"דע ד"ט ע

כתבי 
 ל"אריז

אלולא עשרה הרוגי מלוכה היה   פקודי י"מאמרי רשב
י עוונות הדור שגברו "מתחרב העולם ע

 מאד

 ב"ה ח"דע א"עד ע

כתבי 
 ל"אריז

 פרשת  י"מאמרי רשב
 קדושים

בבריאת עולם מוכרחים היצירה 
 כ רק אחור באחור"והעשיה לעמוד ג

קמט 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ז רפח "אד י"מאמרי רשב
 א"ע

בוצינא עלאה סתימא דכל סתימין ולא 
ין דמתפשטן שכיח בר אינון נהור

 דמתגליין וטמירין 

 'ביאורים א א"כו ע

כתבי 
 ל"אריז

קין הוא שורש הקליפות והבל הוא  א"ב ע י"מאמרי רשב
 שורש הדינין

 ב"ה ח"דע ג"צג ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"קמ ע ח שניהם ענין אחד"ך ורפ"ש בא י"מאמרי רשב
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כתבי 
 ל"אריז

שו לטפת אחר שכבר עלו ונתקנו ונע בא י"מאמרי רשב
 א"ן דאו"ד ומ"מ

קמג 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

, ר לא היה בו שום חלק מעשיה"אדה א"ג ע י"מאמרי רשב
 רק גופו מיצירה

 ב"ה ח"דע א"לב ע

כתבי 
 ל"אריז

כי מתחלה היו בזווג , ענין גניזת האור ג עג י"מאמרי רשב
כ גנזו ונעשה זווגם "ואח, פ"תמידי פב

 פ רק לפרקים"דפב

 ב"ה ח"דע ב"קט ע

כתבי 
 ל"אריז

כי מתחלה היו בזווג , ענין גניזת האור ד עג י"מאמרי רשב
כ גנזו ונעשה זווגם "ואח, פ"תמידי פב

 פ רק לפרקים"דפב

 ב"ה ח"דע ב"קט ע

כתבי 
 ל"אריז

מתחיל , ת"שהוא ת' תיכף אחר יום ג א"ה ע י"מאמרי רשב
 'והוא ביום ד, גילוי המלכות

 ב"ה ח"דע ד"קיד ע

כתבי 
 ל"אריז

והיא הבינה , ס שורש הבינה"המ ב"ה ע י"מאמרי רשב
 שברישא

 'ביאורים א ג"מד ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"קל ע חפירת הבאר הוא נוהג גם עתה תמיד וילך י"מאמרי רשב

כתבי 
 ל"אריז

', ספי' מוח החכמה הוא כלול מי ז עג י"מאמרי רשב
 והעינים הם הנצח הוד דהחכמה

 ב"ה ח"דע ג"צג ע

כתבי 
 ל"אריז

, א"ת דאו"י החג"חפירת וכרית הבאר ע ח סעד י"מאמרי רשב
היה מתבטל כאן פעולת הנשיכין 

ולכן היה צריך , הראשונים מכל וכל
 כאן לנשיכה מחדש

 ב"ה ח"דע א"קל ע

כתבי 
 ל"אריז

כי מתחלה היו בזווג , ענין גניזת האור ט עד י"מאמרי רשב
וגם כ גנזו ונעשה זו"ואח, פ"תמידי פב

 פ רק לפרקים"דפב

 ב"ה ח"דע ב"קט ע

כתבי 
 ל"אריז

עולם העשיה הוא מדור הקליפות  יב עג י"מאמרי רשב
 ונמשך בתוכם

 ב"ה ח"דע ב"נג ע

כתבי 
 ל"אריז

, נוקבא ניכרת כלל' א אין שם בחי"בא א"כא ע י"מאמרי רשב
, ולכן היא עומד שם בגילוי החכמה

 והיא חכמתא סתימאה

 ב"ה ח"דע א"קי ע

תבי כ
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"צה ע ש"הגבורות הם גילוי בחידוש ממנו ית כב עד י"מאמרי רשב

כתבי 
 ל"אריז

ע שבהם היו טבועים "כל חלקי הבי כג י"מאמרי רשב
עדיין בעמקי הקליפות מעת עולם 

 התוהו

 ב"ה ח"דע ג"לו ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ם אביאורי ב"כ ע א"דעת עלאה המייחד את או ג"כג ע י"מאמרי רשב

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"קלז ע א"אזנים דא ב"כד ע י"מאמרי רשב

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"קלז ע א"אזנים דא כה עד י"מאמרי רשב

כתבי 
 ל"אריז

רגלי החיות כנגד כולן קרסולי החיות  כו סעד י"מאמרי רשב
 כנגד כולן

 ב"ה ח"דע א"לח ע

כתבי 
 ל"אריז

,  היה בו שום חלק מעשיהר לא"אדה ב"כו ע י"מאמרי רשב
 רק גופו מיצירה

 ב"ה ח"דע א"לב ע

כתבי 
 ל"אריז

קלד  ן "בקרבנו אם אי' היש ה כו עד י"מאמרי רשב
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

קמז  יתיב על כורסייא ל י"מאמרי רשב
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

גורמים , אם ישראל חוטאים למטה ל עד י"מאמרי רשב
 למעלה' יזיווג של הקל

קמז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

קמז  יתיב על כורסייא לא י"מאמרי רשב
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ה דהשם יתעלו למדרגת "גם האותיות ו ב"לב ע י"מאמרי רשב
 ה"י

 ב"ה ח"דע ב"קס ע

כתבי 
 ל"אריז

נחש דקדושה דקטנות הקורע את רחם  לט י"מאמרי רשב
 האילה

קכד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דעקכה , ן"ע שט"נעשה הלידה רק בשם קר א"לט ע י"מאמרי רשבתבי כ
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 ד"ע שהוא בגבורות ודינין ל"אריז
כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"קה ע שפחה כי תירש גבירתה  מ י"מאמרי רשב

כתבי 
 ל"אריז

כי , ן בבירור הניצוצין"י העלאת מ"ע מ י"מאמרי רשב
הרי צריך אז הבחנה יתירה ולהכיר 

ע איזה לברר ואיזה להניח מפני וליד
שלא יתאחזו בהם , חשש סכנה

כ בסוד "ו הם ג"החיצונים ויעלו ח
 הכלילות

 ב"ה ח"דע א"קו ע

כתבי 
 ל"אריז

עצמה אין להחיצונים נגיעה בה ' בנוק מ י"מאמרי רשב
 ו וכן גם אינם מגיעים לינק ממנה"ח

 ב"ה ח"דע ג"קנה ע

כתבי 
 ל"אריז

 שם עתיקא קדישא הוא באין סוף עיקר ד"מד ע י"מאמרי רשב
 המתעלם תוך תלת רישין

 'ביאורים א א"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

, א הוא מתלבש בכל האצילות כולו"א נ עד י"מאמרי רשב
 של עתה' שהוא עד סוף הנוק

 ב"ה ח"דע א"קח ע

כתבי 
 ל"אריז

עיקר מזל עליון עיקרו עד ליבא  נב עד י"מאמרי רשב
 ולפעמים יותר

 ב"חה "דע ד"קי ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קנח ע 'מהגבורות נעשה כל תואר ותכונת נוק א"נה ע י"מאמרי רשב

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קמ ע ך ניצוצין"ש א"סב ע י"מאמרי רשב

כתבי 
 ל"אריז

פ פקודי כג  י"מאמרי רשב
 עד

ר היה מתתקן כל "ט דאדה"י המע"ע
וכמו , ן דהמלכות לגמרי"בירורי המ

 לעתידהתיקון ד

 ב"ה ח"דע א"קנג ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"קל ע חפירת הבאר הוא נוהג גם עתה תמיד פקודי י"מאמרי רשב

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"קב ע עשרה הרוגי מלוכה פקודי לד י"מאמרי רשב

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"לב ע ר גופו מיצירה"אדה קדושים י"מאמרי רשב

כתבי 
 ל"אריז

עליית העולמות כולם ומדרגתם  קדושים י"במאמרי רש
שהיו בעילוי נוראה , שקודם החטא

 מאד מאד

קטז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א א"פה ע א"ברישא דא' הנוק' ס הוא בחי"מו תרומה י"מאמרי רשב

כתבי 
 ל"אריז

 בדרושי  ש"מבו
פנימי 

ומקיף דרוש 
ב והוא 
בדפוהח נו 

 א"ע

ע " נפש שבביהעצמות של נשמה רוח
 הם אלהות גמור

 ב"ה ח"דע ד"קיח ע

כתבי 
 ל"אריז

ח אם שהם דבר אחד "ך ורפ"בענין הש  שב חב פט ש"מבו
 או שהם שני דברים

קמג 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

קמד  ך"מלכים הם הש' כלים דהז' הז  שב חב פט ש"מבו
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

כ מותרות "ה יש ג"גם בהגבורות דהמ  שב חג פח ש"מבו
כ "וצריכים הם ג, ח ניצוצין"והם רפ

 תיקון

קמא 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ן והם "ך ניצוצין שהם משם ב"הש  שב חג פח ש"מבו
גבורות נוקבין אשר בפרצוף המלכות 

 א"נוקבא דז

קמב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

והם ן ן ן ן """"בבבבך ניצוצין שהם משם "הש  שב חג פח ש"מבו
נוקבין אשר בפרצוף המלכות גבורות 
 א"נוקבא דז

קמב 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ך ניצוצין הם גבורות נוקבין יען "הש  שב חג פח ש"מבו
 ןןןן""""בבבבשם ' הם מבחי

קמב 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

שהם רק הגבורות , ה שביסוד שבה"שכ  שב חג פח ש"מבו
ונעשים בה , א"מז' אשר מקבלת הנוק

קמב 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע
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 ה"לשכ
כתבי 
 ל"אריז

ר הנה הם השרשים "ך שהם הפ"המנצפ  שב חג פח ש"מבו
 ח"של הרפ

קמג 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

קמד  ר"ח הוא נולד ויצא מהפ"הרפ  שב חג פח ש"מבו
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ך ניצוצין העיקריים שהם "נתקנו הש  שה חא פג ש"מבו
 והם בהמלכות שבה , ןןןן""""מהבמהבמהבמהב

קמב 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

י "ך הם הנוקבין והם מתתקנים ע"הש  שה חא פג ש"מבו
 ר שהם דוכרין"הפ

קמב 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ר "ה לאותם פ"יש הפרש בין אלו השכ  שה חא פג ש"מבו
 ך"של מנצפ

קמב 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

קמד  סוד הבל דגרמי  שה חא פג ש"מבו
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 שם שה  ש"מבו
 חא פג

ך ניצוצין העיקריים שהם "נתקנו הש
 והם בהמלכות שבה, ן"מהב

קמב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ב חב " שע ש"מבו
 ספב

 ב"ה ח"דע ד"ו ע נקודות' א לא יצא רק ו"בז

כתבי 
 ל"אריז

ב חב " שע ש"מבו
 פח

 ב"ה ח"דע ג"ו ע הוא מלכות' מלך הח

כתבי 
 ל"אריז

ב חב " שע ש"מבו
 פח

ת "א וישסו"אחוריים דאו' בחי' ד
 שנפלו 

 ב"ה ח"דע ג"ח ע

כתבי 
 ל"אריז

ב חג " שע ש"מבו
 פד

כל מה שהוא דרך מעבר לבד לא נקרא 
 זה בשם מקבל ממנו

קנח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ב חג " שע ש"מבו
 פח

ח ומהם "ר הם השרשים של הרפ"הפ
 יצאו

 ב"ה ח"דע ג"קמ ע

כתבי 
 ל"אריז

ב חג " שע ש"מבו
 פח

 ב"ה ח"דע ד"קמ ע מוצאות הפה' ה

כתבי 
 ל"אריז

 שעה חא  ש"מבו
 פג

 ב"ה ח"דע ג"קמ ע ח שניהם ענין אחד"ך ורפ"הש

כתבי 
 ל"אריז

 שעה חא  ש"מבו
 פג

ר "והפ, ך המתתקנים הם נוקבין"הש
 המתקנים הם דכורין

קמא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 שעה חא  ש"מבו
 פג

י "ם הנה הוא עתה רק עתיקון כול
 ה"ך דהבינה דהמ"שהוא המנצפ, ר"הפ

קמא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 שער אא פ  ש"מבו
 טו

 ב"ה ח"דע ג"נד ע ן בריבוע"השם אלהים דההי

כתבי 
 ל"אריז

 שער אא פ  ש"מבו
 טו

 ב"ה ח"דע ד"סב ע סוד נהר דינור הוא היכל זכות

כתבי 
 ל"אריז

 שער ב חב  ש"מבו
 ספב

ק ומלכות שביסוד "ת רק יצא ורביעי
 כלולה עמו

 ב"ה ח"דע ג"ז ע

כתבי 
 ל"אריז

 שער ב חב  ש"מבו
 ספב 

 ב"ה ח"דע א"ז ע מלכות שביסוד יצאה כלולה עמו

כתבי 
 ל"אריז

 שער ב חב  ש"מבו
 פרק ג

מחצבים התחתונים ' אותן העצמות דד
שהיה סיגים ,  שהיה כלול בהם

 והם גורמים הפירוד, מעורבים בהם

 ב"ה ח"דע ב"עי 

כתבי 
 ל"אריז

 שער ב חג  ש"מבו
 ספח

התיקון הנמשך להניצוצין שנפלו אשר 
 ן"הם מהב

 ב"ה ח"דע ד"נה ע

כתבי 
 ל"אריז

 שער ג חב  ש"מבו
 פ טו

בענין המלאכים המתחדשים בכל יום 
 ומתים

 ב"ה ח"דע א"סח ע

כתבי 
 ל"אריז

 שער ה חא  ש"מבו
 פ טו

 המוחין דקטנות דאלהים הם לא יחסר
 לעולם

 ב"ה ח"דע ג"קכו ע

כתבי 
 ל"אריז

 שער ה חא  ש"מבו
 פג

ן מתחילה "מתתקן הפנימיות דהב
ר "י הפ"והם מתתקנים ע, ך"שהוא הש

ך "י המנצפ"שהוא ע, ה שבאימא"דהמ
 שבה

קמא 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 שער  ש"מבו
 הקליפה פד

כ מציאות "אחרי התיקון נשאר אז ג
' קיק מהזוהיה בו נהירו ד, הקליפה

 ן דקדושה"נקודות הראשונים דהזו

קכה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דעקכה  דרך נחש עלי צור הנה יונק הנחש  שער  ש"מבוכתבי 
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הקליפה  ל"אריז
 פרק ב

 ב"ע הטמא מהנחש הקדוש

כתבי 
 ל"אריז

 שער  ש"מבו
הקליפות 

 פא 

 ב"ה ח"דע ג"ח ע ב היו קליפות"איך מחו

כתבי 
 ל"אריז

 שער  ש"מבו
ליפות הק
 פב

החיצוניות של הדינים הנה הם בכל 
 ע"העולמות בי

 ב"ה ח"דע ג"נז ע

כתבי 
 ל"אריז

 שער  ש"מבו
הקליפות 

 פב

, עולים לינק עד הכתר' לפעמים הקלי
 י כלילותם זה בזה"והוא ע

 ב"ה ח"דע ג"קמז ע

כתבי 
 ל"אריז

 שער  ש"מבו
הקליפות 

 פה

כ מהדינין ואחוריים "נשמות יצא ג
 ן"מ דזו"דהנהי

 ב"ה ח"דע ב"כ ע

כתבי 
 ל"אריז

 שער  ש"מבו
הקליפות 

 פרק ב

 ב"ה ח"דע ג"מז ע ן"י החטא נעשה הלבושים דזו"ע

כתבי 
 ל"אריז

 שער  ש"מבו
הקליפות 

 פרק ב

הוא רק למטה ' כל יניקתם של הקלי
 מאצילות

 ב"ה ח"דע ד"סג ע

כתבי 
 ל"אריז

 שער  ש"מבו
הקליפות 

פרק ב נז 
 א"סע

קכד  סוד נחש שבא על חוה
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"ו ע אמצעית החלל ריקני ופנוי לגמרי א"א ע ש"מבו

כתבי 
 ל"אריז

אינו מתלבש כל עליון בהתחתון אלא  א א"א ש"מבו
רוח ' שהוא בחי, ת שבו"רק בהז

 והרישין הם מגולין 

 'כללים א ג"נז ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"נו ע א " דאס"ד שנמשך מהמ"ג ת"הי א יא"א ש"מבו

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"נו ע א "ס דא"ד שנמשך מהמ"ג ת"הי א יב"א ש"מבו

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ג"קי ע השורש דכל הנשמות ולכן הם אלף דור א יז"א ש"מבו

כתבי 
 ל"אריז

א פרק ז "א ש"מבו
 עד פרק יא

 'ביאורים א ד"ב ע לא מזכיר אוירא

כתבי 
 ל"אריז

ת "האחוריים נעשים הם בישסו' בחי א ג"או ש"מבו
שהוא ההוראה , ת"ם וקדמ"מקד' לבחי

 דפנים בפנים 

 'כללים א ד"עא ע

כתבי 
 ל"אריז

א "דרושי א ש"מבו
 פ יב"ס

ד שלא כסדר "ג ת"נסדר מקומם של הי
 יציאתם

 'ביאורים א ד"מא ע

כתבי 
 ל"אריז

ס "כל אור עליון נגד התחתון הוא א ד"יג ע ש"מבו
 בערכו

 ש"הקדו ד"כ ע

כתבי 
 ל"אריז

י ריבוי השפע "א ע"י דא"נעשו הנה א"כב ע ש"מבו
 א"ת דא"דיסוד דעתיק שהוא בהת

 'כללים א ד"נז ע

כתבי 
 ל"אריז

א בסוד תוספות "י דא"לא נעשו הנה א"כב ע ש"מבו
אלא שנעשו מהפירקין אמצעין , כלל
שהם , א"ת דא"ד החג"י דעתיק ע"דנה

י " דהנהנעשו מהפרקין העליונים
 דעתיק

 'כללים א ד"נז ע

כתבי 
 ל"אריז

י "מהנה' פרקין עלאין דכל א' הב ב"כב ע ש"מבו
והפרקין , א"ת דא"דעתיק הם לחג

י "י דעתיק הם להנה"תתאין דהנה
 א"דא

 'כללים א ד"נז ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"כז ע 'ד בנוק"ג ת"מתפשטים הארת כל הי ב"כד ע ש"מבו

 'כללים א ג"לו עהעצמות שבתוך הכלים אינו זז  א"לח ע ש"מבוכתבי 
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 ממקומו כלל ל"אריז
כתבי 
 ל"אריז

' החסדים שבהם והנוק' ת לוקח בחי"ז ב"לח ע ש"מבו
 הגבורות שבהם ' בחי

 'כללים א ד"נג ע

כתבי 
 ל"אריז

ים הנה בגדלות הם "ב אלה"כל הל ד"מח ע ש"מבו
 ת"מתמלאים בהויו

 'כללים א ג"מט ע

כתבי 
 ל"אריז

וכל אלו , יש אור וכלי כנודע' בכל א ד"נה ע ש"מבו
ת מלכות "ע שרשם הוא בינה ת"הבי
אבל האצילות עצמו הוא מחכמה , נ"נר

 חיה נשמה לנשמה

 'כללים א ב"קח ע

כתבי 
 ל"אריז

כ צרופים עם הקליפות הנאחזים "הק א"נז ע ש"מבו
 בהם הם סוד צל מות

 'כללים א ד"לט ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"לט ע י התכללות "יניקתם הוא ע א"נז ע ש"מבו

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"לט ע ם"כ צרופי אלהי"ק ב"נז ע ש"מבו

כתבי 
 ל"אריז

' כי הד', כ באמת רק י"א הם ג"הי ב"סח ע ש"מבו
 ר"שהם הג' אחוריים נכללין בג

 'ביאורים א א"נב ע

כתבי 
 ל"אריז

ש "מבו' ע ש"מבו
סוף שער 

א בדרוש "א
 מיןתלת על

' והם ג, ם"שורש הדינין הוא בשם אלהי
 ן"ן דההי"ן דאלפי"דיודי' בחי

 ש"הקדו ב"נד ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"ש ש"מבו
 ג"פ

התפשטות הראשון אשר להעולמות 
 ע"בי

 'כללים א ד"כד ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"ש ש"מבו
 ג"פ

ק שנסתלקו כל "אחר הצמצום שבא
 י למעלה מהטבור"האורות דהתנה

 'ללים אכ ב"פט ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"ש ש"מבו
 ג"פ

ק "י דא"ירידת כל החיצוניות דהתנה
שירדו למטה מרגליו שהוא במקום 

 ע "הבי

 'כללים א ד"פט ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"ש ש"מבו
 ג"פ

 'ביאורים א ב"ח ע מקום יותר זך מן העולם עצמו

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"ש ש"מבו
 ו"פ

א "ומלכים שניתנו בא' האורות דהז
 מזווג דהכתר אשר מניה וביה

 'כללים א א"יב ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"ש ש"מבו
 ו"פ

כ "עצמו היה ג' גם בהמלכים דכל א
' ר היו בג"כי הג, ת"ר להז"חילוק בין הג

 ת היו בקו אחד"קוים והז

 'כללים א ג"פז ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"ש ש"מבו
 ו"פ

אי אפשר להתחדש שום אור אלא בכח 
 זווג

 'כללים א ד"צה ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"ש ש"מבו
 ו"פ

מתחילה היו כולם כלולים בכתר 
כי גם הוא , ונזדווג הכתר מיניה וביה

ובכח הזווג ההוא הוציאם , ן"כלול מדו
 לחוץ בכלי החכמה 

 'כללים א א"צז ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ב ח"ש ש"מבו
 א"פ

כ "עצמו היה ג' גם בהמלכים דכל א
' ר היו בג"כי הג, ת"ר להז"חילוק בין הג

 ת היו בקו אחד"קוים והז

 'כללים א ג"פז ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ב ח"ש ש"מבו
 ד"פ

א "מלכים שניתנו באו' האורות דהז
 מזווג דהכתר אשר מניה וביה

 'כללים א א"יב ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ב ח"ש ש"מבו
 ו"פ

ת שנפלו במקום "האחוריים דישסו
 א אשר לאחר התיקון"י דז"הנה

 'לים אכל ג"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ב ח"ש ש"מבו
 ט"פ

נפש שבנפש ' הבלי דגרמי הוא רק בחי
 דעשיה

 'ביאורים א ב"סה ע

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"ש ש"מבו
 ד"פ

אינו מתלבש כל עליון בהתחתון אלא 
רוח ' שהוא בחי, ת שבו"רק בהז

 והרישין הם מגולין 

 'כללים א ג"נז ע

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"ש ש"מבו
 ד"פ

ה מה שלא נתפשטו רגלי היושר הסיב
הוא משום , דעתיק עד עגוליו של עצמו

כי הנה לא יצא היושר דעתיק תיכף 
אלא רק אחר , אחר העגולים שלו

ויצאו העגולים דעתיק , א"העגולים דא

 'ביאורים א ב"יח ע
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כ יצא "ואח, א"כ העגולים דא"ואח
 היושר של שניהם

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"ש ש"מבו
 ד"פ

ים שלו כולם נמשכים עיגול' י
ראשונות לבד ' ומתפשטים סביב ג

 דיושר שלו

 'ביאורים א ד"יח ע

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"ש ש"מבו
 ד"פ

, כל הרישין הם זה למטה מזה
מצטיירים כולם יחד פרצוף אחד הכולל 

 כל האצילות בכללות

 'ביאורים א ג"כה ע

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"ש ש"מבו
 ה"פ

ס "א' בבחיכל אור עולם עליון הוא 
 להתחתון

 'כללים א א"צו ע

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"ש ש"מבו
 ה"פ

ס "כל האורות שהם עליונים נקראים א
 להעולם אשר למטה ממנו

 'ביאורים א ג"כ ע

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"ש ש"מבו
 ה"פ

 'ביאורים א ב"כב ע חיה הוא אור מקיף החוזר

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"ש ש"מבו
 ה"פ

 'ביאורים א ג"כב ע המקיפים הם גבורות

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"ש ש"מבו
 ח"פ

' כי הד', כ באמת רק י"א הם ג"הי
 ר"שהם הג' אחוריים נכללין בג

 'ביאורים א א"נב ע

כתבי 
 ל"אריז

א ,ב ח"ש ש"מבו
 ג"פ

כ "החיצוניות דהאחוריים נחלק ג
שהם חיצוניות וחיצוניות , לשתיים

 והרי הם שתיים שהם חמש , דחיצוניות

 'כללים א א"ק ע

כתבי 
 ל"אריז

א ,ב ח"ש ש"מבו
 ו"פ

אין שום יציאת אור לא דרך זיווג 
 ולידה

 'כללים א ב"נ ע

כתבי 
 ל"אריז

א ,ב ח"ש ש"מבו
 ו"פ

 'כללים א א"פח ע ת"ד היו למעלה מהז"כל החב

כתבי 
 ל"אריז

א "ג ח"ש ש"מבו
 ג"פ

 'ביאורים א ב"כב ע כל אור מקיף הוא נקבה

כתבי 
 ל"אריז

א "ג ח"ש ש"מבו
 ג"פ

', נוק' כל אור מקיף הוא לעולם בחי
 ובסוד נקבה תסובב גבר

 'ביאורים א ב"כג ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ג ח"ש ש"מבו
 א"פ

 'כללים א א"נב ע הרישין הם מגולין

כתבי 
 ל"אריז

ב "ג ח"ש ש"מבו
 א"פ

ז הוא בכל "התלבשות כל הפרצופים זב
 ת כולם ממש"הז

 'ביאורים א ג"כה ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ג ח"ש ש"מבו
 א"פ

מצטיירים כל הרישין זה למטה מזה 
 כולם יחד פרצוף אחד 

 'ביאורים א ד"כו ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ג ח"ש ש"מבו
 ב"פ

שהם מהארת הפרקין , דדי בהמה
תתאין דעתיק המתפשטים בגבול עולם 

 הבריאה

 'כללים א א"נח ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ג ח"ש ש"מבו
 ב"פ

 פרקין סוד דדי בהמה הנעשים מתרין
י דעתיק המתפשטים "תתאין דנה

 בגבול עולם הבריאה

 'כללים א ב"נח ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ג ח"ש ש"מבו
 ב"פ

לא נמצא בדברי הרב בשום מקום 
ממציאות דדי בהמה לא באבא ולא 

 א "א אלא רק בעתיק וא"באימא ולא בז

 'כללים א ב"נח ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ג ח"ש ש"מבו
 ב"פ

 'כללים א א"נט ע א"דעתיק ואדדי בהמה הם במלכות 

כתבי 
 ל"אריז

ב "ג ח"ש ש"מבו
 ד"פ

 'ביאורים א ד"מד ע מוח של תינוק רופף

כתבי 
 ל"אריז

ב ,ג ח"ש ש"מבו
 ב"פ

פ שאמרנו שהם "ת דעתיק אע"ז
ז בהכרח "עכ, דגלגלתא' מתלבשים בז

 א"הוא שיתפשטו בכל קומת א

 'כללים א ג"נז ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ד ח"ש ש"מבו
 ב"פ

, א"ל הענינים הנאמר בהתבונה עם הזכ
כן הוא בהבינה עם התבונה בכל 

 הפרטים

 'ביאורים א ד"לו ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ה ח"ש ש"מבו
 ב"פ

 'ביאורים א ג"סז ע ך"ש' כ בבחי"נברר מהם הסיגים ג

כתבי 
 ל"אריז

א "ה ח"ש ש"מבו
 ב"פ

י "כל הבירורים של המלכים נעשה ע
 המחשבה שהוא המוח ששם מתברר

 'ביאורים א ד" עסז
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כתבי 
 ל"אריז

א "ה ח"ש ש"מבו
 ג"פ

 'ביאורים א א"סח ע ך ניצוצין"ש

כתבי 
 ל"אריז

א "ה ח"ש ש"מבו
 ו"פ

ת "א בחג"י דא"י העלייה הזה דהנה"ע
 שלו

 'כללים א א"נד ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ה ח"ש ש"מבו
 ח"פ

א וחזרו וירדו "י דא"נתפשטו אז הנה
 למקומם

 'כללים א א"נד ע

כתבי 
 ל"יזאר

א "ה ח"ש ש"מבו
 ו"פט

פ אשר דישראל "בעת הצורך לזווגי דפב
ולא נתייסדו בו , עם רחל כנודע

 בקביעות אלא המוחין דהאימא בלבד 

 'כללים א ד"קח ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ה ח"ש ש"מבו
 ו"פט

י הדעת שביסוד מוציא את גילויים "ע
 לחוץ

 'ביאורים א ד"נה ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ה ח"ש ש"מבו
 ג"פי

המוחין דקטנות נעשין לקרומין שהם  
 לבושי המוחין דהגדלות 

 'כללים א ב"קי ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ה ח"ש ש"מבו
 ו"ספ

 'ביאורים א ב"סט ע ב נתיבות חכמה"ת שהם הל"ב הויו"ל

כתבי 
 ל"אריז

ב "ה ח"ש ש"מבו
 ו"ספ

ב נתיבות "מתבטל בהארת הל
 ת "שהם שמות דהויו, שבחכמה

 'ביאורים א ג"סט ע

י כתב
 ל"אריז

ב "ה ח"ש ש"מבו
 ו"פ

ב "ב הנה הם הל"ם דמע"ב אלהי"כל הל
 ם דקטנות"אלהי

 'ביאורים א ד"ע ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ז ח"ש ש"מבו
 ב"פ

יניקת חיצונים מהחיצוניות 
 ם דעיבור"דהאחוריים דאלהי

 'ביאורים א ג"ע ע

כתבי 
 ל"אריז

שאר א פרק  ש"מבו
 ב

ש הוא ממלא כל עלמין וסובב "ס ית"א
 עלמיןכל 

 'ביאורים א א"ה ע

כתבי 
 ל"אריז

ח ניצוצין "ך ניצוצין הם עצמן הרפ"הש שה חא פג ש"מבו
 שנשארו בתוך הכלים כשנשברו

קמג 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"שע ש"מבו
 ג"פ

ק נשאר "בעליית אורות שברגלי א
 למטה ריקן מאור

 'ביאורים א א"מט ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"שע ש"מבו
 ג"פ

 'ה א"דע ג"ו ע"ס ק"מ דא"רידת החיצוניות דהתנהיי

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"שע ש"מבו
 ה"פ

אור ישר שהוא נוקב ועובר דרך העור 
מן הטיבור ולמטה ומאיר בנקודים דרך 

, ודרך טבור, ודרך פי היסוד, נקבי העור
 ודרך נקב האחור

 'ביאורים א ב"נא ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"שע ש"מבו
 ה"פ

הם ) טבור יסוד ואחור(לו אורות א' ג
 כולם אור ישר

 'ה א"דע ב"ו ע"ט

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"שע ש"מבו
 ה "פ

מקומות שהם מהטבור ' כי יוצאים מג
מיני אורות ' והיסוד ונקב האחור ג

 גדולים וגלויים

 'ה א"דע ג"ו ע"ט

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"שע ש"מבו
 ו"פ

אי אפשר להוציא שום אור אלא בכח 
 זווג דוקא

 'כללים א א" עכב

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"שע ש"מבו
 ו"פ

כל יציאת והתפשטות איזה אור הוא 
זווג דהאורות ' י בחי"לעולם ע

 העליונים אשר למעלה 

 'ביאורים א ד"מו ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"שע ש"מבו
 ד "רפ

עיקרם של הנקודים אינם אלא האורות 
 ל אשר יצאו מן העינים"הנ

 'ה א"דע ב"ז ע"ט

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש"מבו
 ד"פ

' ק הנה הוא מסודר בכל הבחי"כי הא
 'כולם כמו האצי

 'ביאורים א ד"י ע

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש"מבו
 ד"פ

 'ביאורים א ג"יא ע 'א מקיפים על עגולי אבא וכו"עגולי א

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש"מבו
 ד"פ

עגולים הנה הם נמשכים ' כל הי
 ר דהיושר"ויוצאים מהג

 'ביאורים א א"יב ע

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש"מבו
 ד "פ

עגולים הנה הם יוצאים רק ' כל הי
 ר דהיושר"מהג

 'ה א"דע א"ו ע"מ

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש"מבו
 ה"פ

ס "כל האורות שהם עליונים נקראים א
 עולם אשר למטה ממנו' לבח

 'ביאורים א ד"ב ע

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש"מבו
 ה"פ

ס "ות שהם עליונים נקראים אכל האור
 עולם אשר למטה ממנו' לבחי

 'ביאורים א ב"כט ע

 'ביאורים א ב"לא עמקיף כל עליון לכל התחתונים שלמטה ג "ב ח"שע ש"מבוכתבי 
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 הימנו ה"פ ל"אריז
כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש"מבו
 ה"פ

ס "א' כל עליון לגבי תחתון הוא בבחי
 נגדו

ט "מ
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש"מבו
 ה "פ

מהיסוד דכל פרצוף עליון מאור הפנימי 
שבו יוצא אור הפנימי ואור מקיף הישר 

 דהתחתון

ה "מ
 ד"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש"מבו
 ח"פ

אש , י דקליפה"ענן גדול הוא נה
ונוגה הוא , ת דקליפה"מתלקחת חג

 ב דקליפה"כח

 'ה א"דע א"ג ע

כתבי 
 ל"אריז

 חב ב"שע ש"מבו
 פט

 ב"ה ח"דע ג"קמ ע ח"ך ורפ"ש

כתבי 
 ל"אריז

ב חג "שע ש"מבו
 ספג

קסב  י"ספיקות בעגו
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

מיני מלכים הללו הנה לא נזכר ' מכל הו ב חג פו "שע ש"מבו
 בתורה אלא רק שנים לבד

 ב"ה ח"דע ד"ג ע

כתבי 
 ל"אריז

ב חג "שע ש"מבו
 פח

 ב"ה ח"דע ב"קמ ע ביןך הם נוק"ר הם דכורין והש"הפ

כתבי 
 ל"אריז

ב חג "שע ש"מבו
 פח 

י חטא העגל חזר והתעורר חטא עץ "ע
 הדעת

 ב"ה ח"דע א"ו ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ד ח"שע ש"מבו
 ה"פ

ג אשר בבינה "ה וס"השמות אהי
 ותבונה

 'ביאורים א ג"לח ע

כתבי 
 ל"אריז

שעה חא  ש"מבו
 פב

קמא  עולים כל הבירורים עד מחשבת אבא
 ג"ע

 ב"ה ח"עד

כתבי 
 ל"אריז

' שער א ש"מבו
 'פרק א

 'ביאורים א א"ח ע כל התפשטות גורם עיבוי

כתבי 
 ל"אריז

' שער א ש"מבו
 'פרק א

 'ביאורים א א"ח ע צמצום שורש הדינים והגבורות

כתבי 
 ל"אריז

' שער א ש"מבו
 'פרק א

 'ביאורים א ב"ח ע צמצום ובינה

כתבי 
 ל"אריז

' שער א ש"מבו
 'פרק ב

 'ביאורים א א"ח ע ם שורש הדינים והגבורותצמצו

כתבי 
 ל"אריז

' א פ"שער א ש"מבו
 טו

 ש"הקדו א"צו ע ל אשר בתיקונא קדמאה"שמות א' ג

כתבי 
 ל"אריז

' א פ"שער א ש"מבו
 טז

 ש"הקדו א"צו ע ל אשר בתיקונא קדמאה"שמות א' ג

כתבי 
 ל"אריז

' א פ"שער א ש"מבו
 ד "י

 ש"הקדו א"צו ע אהל אשר בתיקונא קדמ"שמות א' ג

כתבי 
 ל"אריז

' א פ"שער א ש"מבו
 ז"י

 ש"הקדו א"צו ע ל אשר בתיקונא קדמאה"שמות א' ג

כתבי 
 ל"אריז

א "שער א ש"מבו
 ה "פ

ב דעתיק "ג מתגלה כל הי"בתיקון י
 א"ודז

 ש"הקדו א"צה ע

כתבי 
 ל"אריז

א "שער א ש"מבו
 ז "פ

 'ביאורים א ד"מח ע א"שערות יוצאים מקד

כתבי 
 ל"זארי

א "שער א ש"מבו
 י"פ

 'ביאורים א ד"מח ע א"שערות יוצאים מקד

כתבי 
 ל"אריז

שער אא פ  ש"מבו
 טו

כת המלאכים הנקרא בני אלהים שהם 
 'בהיכל זכות דבריאה שהוא בגבורה כנז

 ב"ה ח"דע ב"מב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער אא פ  ש"מבו
 טו

 ב"ה ח"דע ב"סד ע תלת עלמין שהם שרשי הגבורות כולם

 כתבי
 ל"אריז

שער אא פ  ש"מבו
 יד

סוד הר עיבל אשר עליו אמרו הלוים 
הוא נמשך מהמלך הראשון , הקללות

 בלע בן בעור

 ב"ה ח"דע א"מ ע

כתבי 
 ל"אריז

שער אא פ  ש"מבו
 יז

 ב"ה ח"דע ד"קלז ע יחוד הזכירה

כתבי 
 ל"אריז

א "ח' שער ב ש"מבו
 ו"פ

 'ה א"דע ב"ה ע אי אפשר להוציא אורות אלא בכח זווג

כתבי 
 ל"אריז

ב "ח' שער ב ש"מבו
 ג "פ

 'ה א"דע ד"ט ע"נ 'מלכים וכו' טעם מיתת הז
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כתבי 
 ל"אריז

ב "ח' שער ב ש"מבו
 ד"פ

טרם צאת המלכים מבטן המלאה היו 
י "א פנים בפנים ונזדווגו אז שלא ע"או

 ן"מעשה התחתונים ובלי מ

 'ה א"דע ב"ה ע

כתבי 
 ל"אריז

שער ב חג  ש"מבו
 ספח

אשר נתקנו כבר ' אים הנזמילו' מן הג
 והם למעלה בקדושה משם נמשך

 ב"ה ח"דע א"נו ע

כתבי 
 ל"אריז

שער ב חג  ש"מבו
 פג

בין , עגולים ויושר' אחר התיקון יש בחי
 ן"א בין בזו"א בין באו"בעתיק בין בא

קסא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער ב חג  ש"מבו
 פד

העגולים עם היושרים אשר בכל פרצוף 
 ים מופרדים זה מזההם עומד

קסב 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער ב חג  ש"מבו
 פח

המלאכים המתים בכל יום ומתחדשים 
 כ ענין אחד עם סוד הגלגול"הנה הוא ג

 ב"ה ח"דע ד"סב ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "שער ג ח ש"מבו
 ג"פי

, שהם אורות מקיפים, פאתי הראש
 ג הפנימים שבמוח הדעת "והם מהחו

 'כללים א ב"כז ע

כתבי 
 ל"אריז

שער ג חלק  ש"מבו
 ב פ טז

מלכים אחרונים ' הגבורות אשר בהד
 לא נתברר אלא מעט

 ב"ה ח"דע א"מד ע

כתבי 
 ל"אריז

' שער ה ש"מבו
 א"י' א פ"ח

 'ביאורים א ג"מב ע ויפן כה וכה 

כתבי 
 ל"אריז

שער ה חא  ש"מבו
 פ טו

 ב"ה ח"דע ג"קיב ע יהיהיהיהדום , נאלמתי דומיה

כתבי 
 ל"אריז

שער ה חא  ש"ומב
 פ טו

 ב"ה ח"דע ד"קכ ע אלם מאלהים

כתבי 
 ל"אריז

שער ה חא  ש"מבו
 פי

התיקון הנמשך להניצוצין שנפלו אשר 
 ן"הם מהב

 ב"ה ח"דע ד"נה ע

כתבי 
 ל"אריז

' שער הקלי ש"מבו
 ב

ם שיירדו "התיקון דירידת השמות אלהי
 ע "בבי

 'כללים א ד"קח ע

כתבי 
 ל"אריז

' שער הקלי ש"מבו
 'ד

 'ביאורים א ב"כח ע ס"ליפות אינם נוגעים ביהק

כתבי 
 ל"אריז

שער הקלי  ש"מבו
 'ב

כ בהמוחין דחיה "ג' כאשר נשלמה הנוק
, ונשלמו שניהם בהמוחין דגדלות שני

ויורדים , כ"ג' אז יורדים מכל הנוק
 ע כי שם הוא עיקר מקומם "בבי

 'כללים א ד"קח ע

כתבי 
 ל"אריז

שער  ש"מבו
הקליפות 

 פרק ב דף(
 א"נז סע

מהנחש דקדושה הנה ממנו יונק הנחש 
 הטמא

קכד 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער  ש"מבו
הקליפות 

 פב

קמז  יתיב על כורסייא
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער  ש"מבו
הקליפות 

 פב

עצמה אין להחיצונים נגיעה בה ' בנוק
 ו וכן גם אינם מגיעים לינק ממנה"ח

 ב"ה ח"דע ג"קנה ע

כתבי 
 ל"יזאר

שער  ש"מבו
הקליפות פו 
נח עג 

מדפוס 
 שאלוניקא

אחר שגרם החטא נשתרבב הקליפה 
 ועלה עד ראש הבריאה

 ב"ה ח"דע ב"מז ע

כתבי 
 ל"אריז

שער  ש"מבו
הקליפות 

 פרק א

אחוריים ' מלכים וד' הז, א חלקים"י
 ת"א וישסו"דאו

 ב"ה ח"דע ב"קה ע

כתבי 
 ל"אריז

שער  ש"מבו
הקליפות 

 פרק ב

קכא  הנחש דקדוש
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער  ש"מבו
הקליפות 

פרק ב נז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע ב"מז ע הקליפה לא יונק מאצילות עצמו

כתבי 
 ל"אריז

שער ו  ש"מבו
 דרוש ב

ע אלהות "י הם גם בבי"העצמות דנרנח
 גמור

 ב"ה ח"דע ג"טז ע
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כתבי 
 ל"אריז

זמנים לה ' על שם ד' נקראת ד' נוק ג"נ ע ש "מבו
 ' הם זשבפרט

 'ה א"דע ג"ד ע

כתבי 
 ל"אריז

כל אותן שעלו ונתקנו בעת מעשה  א"סב ע ש "מבו
הנה גם הם חזרו וירדו , בראשית

 בעמקי תהום רבה

 'ה א"דע ב"ג ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"ש ש "מבו
 ב"פ

כי משום שהיו דחוקים שם לכך יצאו 
 דרך העינים

 'ה א"דע א"ו ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ב ח"ש ש "מבו
 ג"פ

 'ה א"דע ד"ה ע מלכים היה ' כי טעם מיתת הז

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"שע ש "מבו
 ב"פ

י שהיו "סבת יציאתם מהעינים היה ע
 דחוקים

 'ה א"דע ג"ב ע"י

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"שע ש "מבו
 ה"פ

 'ה א"דע ד"ה ע"ל האור החדש הוא מכוסה תוך הגוף 

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"שע ש "מבו
 ה "פ

 ממנו מהטבור אורות אשר יצאו
 והיסוד וצפרני רגליים

 'ה א"דע ב"ד ע"י

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"שע ש "מבו
 ה "פ

השורשי דהנקודות שהם נשארו בהחזה 
 ק"דא

 'ה א"דע ג"ד ע"י

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"שע ש "מבו
 ו"פ

ן שבנוקבין "הזווגים אשר בהדו' בחי
 ע"בפנ

 'ה א"דע ד"ד ע"י

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"שע ש "מבו
 ו"פ

י זווג "והרי יצא החכמה מהכתר רק ע
 דוקא

 'ה א"דע ג"ד ע"י

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"שע ש "מבו
 ו"פ

פ את "י זווג דפב"נתן החכמה להבינה ע
אורות כולם אשר מהדעת עד ' כל הז

 המלכות

 'ה א"דע ד"ד ע"י

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"שע ש "מבו
 ד"רפ

עיקר הנקודות הם האורות אשר יצאו 
 מן העינים

 'ה א"דע ג"ד ע"ל

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"שע ש "מבו
 ד "רפ

עיקר הנקודות הם האורות אשר יצאו 
 מן העינים

 'ה א"דע ב"ד ע"י

כתבי 
 ל"אריז

ב "ב ח"שע ש "מבו
 א"פ

שורשם ועיקרם של הנקודות היה 
 ק "נשאר במאצילם שהוא בהעינים דא

 'ה א"דע ג"ד ע"י

כתבי 
 ל"אריז

ב "ב ח"שע ש "מבו
 א"פ

' א רק בו"נקודות יצא הזבעולם ה
 רק בנקודה אחת' נקודות והנוק

 'ה א"דע ד"ח ע"י

כתבי 
 ל"אריז

ב "ב ח"שע ש "מבו
 ג"פ

כי שורשם ועיקרם של הנקודות היה 
 ק "נשאר במאצילם שהוא בהעינים דא

 'ה א"דע ג"ד ע"י

כתבי 
 ל"אריז

ב "ב ח"שע ש "מבו
 ג"פ

כי עיקר הטעם למיתת המלכים הוא כי 
 יגים מעורבים בהםמשום שהיו ס

 'ה א"דע א"ס ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ב ח"שע ש "מבו
 ג"פ

 'ה א"דע ב"ס ע הארת דחוטם פה אשר קבלו הנקודים 

כתבי 
 ל"אריז

ב "ב ח"שע ש "מבו
 ג"פ

 'ה א"דע ב"ג ע"ס מלכים קדמאים היו דינים

כתבי 
 ל"אריז

ב "ב ח"שע ש "מבו
 ג"פ

ת בהכרח היו הם יותר דינים "כי הז
 ר"מהג

 'ה א"דע א"ו ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ב ח"שע ש "מבו
 ג"פ

כי לא יכלו לסבול האור הגדול של 
 'הרחמים ונשברו כו

 'ה א"דע ד"א ע"י

כתבי 
 ל"אריז

ב "ב ח"שע ש "מבו
 'פרק א

' ר דנקודות לא היה בהם בחי"גם הג
 פרצוף

ט "ס
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ב ח"שע ש "מבו
' פרק א

מדפוס 
 שאלינקא

ט "ס קוין ' קודות עמדו בדרך גר דנ"הג
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש "מבו
 ד"ספ

שאין מתגלה מכל פרצוף אלא רק 
 רישיה בלבד

 'ה א"דע ב"ג ע"מ

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש "מבו
 ד"פ

ת דהיושר הם עומדים בתוך "כל הז
 חלל העגולים

 'ה א"דע ג"ז ע"ל

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש "מבו
 ד "פ

י הנה יש חלונות ופתחים בכל כ
 העגולים כולן

ח "מ
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש "מבו
 ו"פ

ת שלה "ר של הנקודות נתקיימו והז"הג
 מתו ונשברו

 'ה א"דע א"כ ע
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כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש "מבו
 ו"פ

א והן "א והן באו"הן בעתיק והן בא
 ס"ן יצאו כולם בי"בזו

 'ה א"דע א"ט ע"י

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש "מבו
 ו"פ

א והן "א והן באו"הן בעתיק והן בא
 ס"ן יצאו כולם בי"בזו

 'ה א"דע א"ט ע"י

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש "מבו
 ו"פ

א והן "א והן באו"הן בעתיק והן בא
 ס"ן יצאו כולם בי"בזו

 'ה א"דע ב"ט ע"י

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש "מבו
 ו"פ

א והן "א והן באו"הן בעתיק והן בא
 ס"ן יצאו כולם בי"בזו

 'ה א"דע ג"כ ע

כתבי 
 ל"אריז

ג "ב ח"שע ש "מבו
 ו"פ

שכל ענין המלכים בירידתם ומיתתם 
ז בכל הפרצופים "ושבירתם הנה היה כ

 כולם

 'ה א"דע ד"ה ע

כתבי 
 ל"אריז

א "שער א ש "מבו
 א"פ

אין מתגלה מכל פרצוף אלא רק רישיה 
 בלבד

 'ה א"דע ב"ג ע"מ

כתבי 
 ל"אריז

א "שער א ש "מבו
 ד"פ

 'ה א"דע א"ג ע"כ חכמתא עלאה סתימאה

כתבי 
 ל"אריז

א "ח' שער ב ש "מבו
 ב "פ

כי האור שהיה למטה בתחילה ועלה 
 למעלה

 'ה א"דע ד"ה ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ח' שער ב ש "מבו
 ג"פ

 'ה א"דע ג"ה ע"ס ק"מ דא"חיצוניות דהתנהי

כתבי 
 ל"אריז

א "ח' שער ב ש "מבו
 ה"פ

 'ה א"דע א"ה ע זכר ללא נקבה' יו בבחימלכים ה

כתבי 
 ל"אריז

א "ח' שער ב ש "מבו
 ו"פ

' פ והולידו את הז"א פב"נזדווגו או
 מלכים

 'ה א"דע ב"ב ע"פ

כתבי 
 ל"אריז

א "ח' שער ב ש "מבו
 ו"פ

 'ה א"דע א"ו ע"פ אין שום אור יוצא אלא על ידי זיווג

כתבי 
 ל"אריז

א "ח' שער ב ש "מבו
 ו "פ

קודות בכל תיקוני פרצוף לא היו הנ
 ר"אפילו ג

 'ה א"דע ג"ע ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ח' שער ב ש "מבו
 ג"רפ

עיקר ההארה היוצא מהעינים הוא רק 
 מה שיוצא דרך פניו

 'ה א"דע ג"ד ע"ל

כתבי 
 ל"אריז

א "ח' שער ב ש "מבו
 ה"רפ

 'ה א"דע ג"א ע"פ אור חדש יותר גדול מאור העיניים

כתבי 
 ל"אריז

ב "ח' בשער  ש "מבו
 א"פ

ן דנקודות הם נשארו "ר דהזו"ג
 במאצילם

 'ה א"דע ד"כ ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ח' שער ב ש "מבו
 א"פ

לא היו הנקודות בכל תיקוני פרצוף 
 ר"אפילו ג

 'ה א"דע ג"ע ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ח' שער ב ש "מבו
 א"א ה ע"פ

כ "מלכים שהיתה ג' ענין אלו הז
' בחינתם בכל פרצוף ופרצוף מהה

 יםפרצופ

 'ה א"דע ד"ט ע"י

כתבי 
 ל"אריז

ב "ח' שער ב ש "מבו
 ג"פ

ן דנקודות הם נשארו "ר דהזו"ג
 במאצילם

 'ה א"דע ד"כ ע

כתבי 
 ל"אריז

ב "ח' שער ב ש "מבו
 ג"פ

א "ע נקודות מתו מחמת שהיו דינין וגבורות
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

ג "ח' שער ב ש "מבו
 ה "פ

ס "כל האורות שהם עליונים נקראים א
 עולם אשר למטה ממנו' לבחי

 'ה א"דע א"ג ע"מ

כתבי 
 ל"אריז

ג "ח' שער ב ש "מבו
 ו"פ

 'ה א"דע ג"ב ע"פ מיני מלכים בהאורות דהעינים' היה ו

כתבי 
 ל"אריז

' שער ב ש "מבו
 ג"פ' חלק א

 'ה א"דע ב"ט ע"ל @אריכות

כתבי 
 ל"אריז

' שער ב ש "מבו
 ג"פ' חלק ב

טעם דכל מיתת המלכים היה משום 
 שהיה סיגים מעורבים בהם

 'ה א"דע ג"ד ע"ע

כתבי 
 ל"אריז

' שער ב ש "מבו
 ה"פ' חלק ג

גם אור המקיף דהיושר אינו נמשך 
ומתפשט אלא רק עד סוף אותו העולם 

 לבד

ד "מ
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

' שער ב ש "מבו
 ה"פ' חלק ג

 מכל ע הם למטה לגמרי"העולמות בי
 עגולי האצילות

 'ה א"דע ב"ד ע"מ

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ד"א ע"פ ק"אורות מצפרני רגלי א' שיצאו י ה"פ' שער ב ש "מבו

 'ה א"דע ב"ג ע"מאין מתגלה מכל פרצוף אלא רק רישיה ב "ח' שער ג ש "מבוכתבי 
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 בלבד א "פ ל"אריז
כתבי 
 ל"אריז

שער  ש "מבו
הקליפות 

 'פרק ב

ח "ע וד בהערו ערו עד היס
 ב"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

א "ב ח"ש ש,מבו
 ג"פ

ע הם למטה לגמרי מרגלי "העולמות בי
 ק"א

 'ביאורים א ד"יד ע

כתבי 
 ל"אריז

א "ה ח"ש ש,מבו
 ו"פט

ב "והם כל הכ, א"מוצאות שבהפה דז' ה
 אותיות

 'ביאורים א א"נו ע

כתבי 
 ל"אריז

ת "הד', יד ספ"שיעור המקום דאותן הי  פ טז ספר הגלגולים
דהעשיה של ' והי, דהיצירה של עתה

 'עתה ירדו למטה בקלי

 ב"ה ח"דע ד"קכ ע

כתבי 
 ל"אריז

כ היו "העולמות דהיצירה ועשיה ג  פ יז ספר הגלגולים
שלא יתאחזו , א בבריאת עולם"אב

 בהם הקליפות

קמה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

אילולא החטא היה עומד להתתקן   פ יז ספר הגלגולים
י קדושת שבת בראשית כל "מעצמו ע

גם אם לא היה תיקן , העץ הדעת כולו
 ר"אותו אדה

 ב"ה ח"דע ד"קנב ע

כתבי 
 ל"אריז

 פ יז  ספר הגלגולים
 בהגהה שם

איך היה אפשר להנחש לכנוס לגן עדן 
 כלל

קמה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ה בהריגת "נזכר שם משה רבינו ע  פ לג ספר הגלגולים
 המצרי

 קכט
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"פו ע נכנסו לפרדס' ד  פ מא ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

ענין כל הגלגולים הנזכר תמיד אין   פ נא ספר הגלגולים
הכוונה כי הנשמה הראשונה עצמה 

אלא הוא כי כל נשמה , היא המתגלגלת
 מתחלקת לכמה ניצוצין

 ב"ה ח"דע ד"סב ע

כתבי 
 ל"אריז

קכד  גלות השכינה  פרק א הגלגוליםספר 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

י "נרנח' בחי' ר כל הה"היה נכלל באדה  פרק א ספר הגלגולים
ע מהנפש "עולמות אבי' אשר בכל הד

 דעשיה עד היחידה דאצילות

קמה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

י אור השכינה השורף ומכלה כל "ע  פרק א ספר הגלגולים
  סיגחלאה וכל

 ב"ה ח"דע ג"סד ע

כתבי 
 ל"אריז

אי אפשר לשום אדם שיזכה למדרגה   פרק ו ספר הגלגולים
י עד שמתקן את כל "העליונה מהנרנח

 מה שלמטה הימנה כל מה שנוגע אליו

קמה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

נמשך הגלגולים לפעמים עד אלפים עד   פרק ו ספר הגלגולים
 לגמרישיתוקנו כל הניצוצין כולם 

 ב"ה ח"דע ד"סב ע

כתבי 
 ל"אריז

והוא , אפשר לזכות עד יחידה דאצילות  פרק ח ספר הגלגולים
 י זכות ומעשים טובים"ע

קמה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

כל הנשמות והרוחות והנפשות היו  א ספר הגלגולים
 כולם כלולים באדם הראשון

 'כללים א ב"קה ע

כתבי 
 ל"אריז

ר היו כלולים כל הנשמות "שמת אדהבנ א ספר הגלגולים
ז של "כולם שהיה עתיד להוולד בהעוה

 עתה

 'ביאורים א ג"נו ע

כתבי 
 ל"אריז

קטו  עת אשר שלט האדם באדם לרע לו  א ספר הגלגולים
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

והוא ', מצרים היה נגד קוצו של י א ספר הגלגולים
 הכתר של הקליפה

 ב"ה ח"דע ג"קכב ע

 כתבי
 ל"אריז

קטו  עת אשר שלט האדם באדם לרע לו  ב ספר הגלגולים
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

כל מה שנוגע לתיקון הנשמות בני אדם  ז ספר הגלגולים
הנה הם אינם מתתקנים בעצמם אלא 

 י מעשה האדם דוקא"רק ע

 'כללים א ד"צא ע

כתבי 
 ל"אריז

אז ע יצאו "עולמות אבי' מה שכל הד ז ספר הגלגולים
הנה , מתחילה בסוד זווג אחור באחור

 'כללים א ד"קג ע
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אך הכוונה , פ"הגם כי אין זווג אלא פב
הם ' הוא כי כאשר החיצוניות דהספי

הזווגא ' כ בחי"והוא ג(ז "מזדווגים זב
) א"דלא שלים שאמר בשער הזווגים פ

 הנה זה נקרא בשם זווג דאחור באחור
כתבי 
 ל"אריז

ר הוא "ל הנשמות כולם באדהנכללו כ ז ספר הגלגולים
רק על אותן הנשמות שהיו עתידים 

 ז"לצאת בהששת אלפים שנה דהעוה

 'כללים א ב"קה ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ב"קה ע ר "אותם נשמות שלא נכללו באדה ז ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

ר הנה "הנשמות אשר לא נכללו באדה ז ספר הגלגולים
 הם הנשמות החדשות

 'ביאורים א ב"נו ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"נו ע בנשמות ישנות' בחי' ג ז ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

, ע שבהם"הנשמות אשר מחלקי הבי ז ספר הגלגולים
י "הנה הם אפשר שיבואו גם עתה ע
פ "איזה זכות ויתוקנו הם בהזווג דפב

 גם עתה

 'ביאורים א ד"נו ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ד"עא ע ב"מ' ה גימ"עמים אהיפ' ב ח ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

עליית העולמות כולם ומדרגתם  טז ספר הגלגולים
שהיו בעילוי נוראה , שקודם החטא

 מאד מאד

קטז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

קמה  מצב ומדרגת העולמות שקודם החטא טז ספר הגלגולים
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ן במדרגת "ריאת עולם היו אז הזובב טז ספר הגלגולים
דערב ' וזה היה עד סוף שעה ה, א"או

והלאה ' כ משעה ה"ואח, שבת בראשית
שאז מתחיל להתנוצץ אור קדושת 

א "ן עוד למדרגת א"עלו הזו, שבת
 ואבא

קמה 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"נו ע בנשמות ישנות' בחי' ג יד ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

עליית העולמות כולם ומדרגתם  יז ספר הגלגולים
שהיו בעילוי נוראה , שקודם החטא

 מאד מאד

קטז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

קמה  מצב ומדרגת העולמות שקודם החטא יז ספר הגלגולים
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ן במדרגת "בבריאת עולם היו אז הזו יז ספר הגלגולים
דערב ' שעה הוזה היה עד סוף , א"או

והלאה ' כ משעה ה"ואח, שבת בראשית
שאז מתחיל להתנוצץ אור קדושת 

א "ן עוד למדרגת א"עלו הזו, שבת
 ואבא

קמה 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

התחלת הקרקפתא עד מקום הטבור  יט ספר הגלגולים
 מבפנים

 'כללים א ב"כא ע

כתבי 
 ל"אריז

מתפשט הארת דכל העליונים כולם  יט ספר הגלגולים
 ומתלבש בכל תחתון, מעילא לתתא

 'ביאורים א ד"כט ע

כתבי 
 ל"אריז

כל אור מתחיל במקומו ומתפשט משם  יט ספר הגלגולים
 ולמטה בפנימיות כל העולמות כולם

 'ביאורים א ג"מד ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"ל ע תיקוני כל המלאכות  לח ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

י "יצוצין עולים ומתבררים תמיד עהנ לח ספר הגלגולים
 התורה והמצוה

 ב"ה ח"דע ד"יג ע

כתבי 
 ל"אריז

כי הוא , עקיבא הוא בראש כולם' ר מ ספר הגלגולים
 י עלמין"מסוד יסוד ח

 ב"ה ח"דע ד"פו ע

כתבי 
 ל"אריז

ה נתקיים ואתה תשופנו "עקיבא ע' בר מ ספר הגלגולים
 עקב

 ב"ה ח"דע א"פז ע
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כתבי 
 ל"אריז

כי הוא , עקיבא הוא בראש כולם' ר מא גוליםספר הגל
 י עלמין"מסוד יסוד ח

 ב"ה ח"דע ד"פו ע

כתבי 
 ל"אריז

ה נתקיים ואתה תשופנו "עקיבא ע' בר מא ספר הגלגולים
 עקב

 ב"ה ח"דע א"פז ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"לא ע סוד צמר כבשים  מו ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קא ע ו נתקנו בפנחסנדב ואביה נא ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

נדב ואביהוא הם לקחו מהנפש  נב ספר הגלגולים
דאצילות שהיה באדם הראשון את 

 האור המקיף שבו

 'ביאורים א ג"נב ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קא ע נדב ואביהו נתקנו בפנחס נב ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

ה היו בקיאים אנשי דור הפלג נג ספר הגלגולים
 בהשבעות ושימוש שמות הקדושים

 ש"הקדו ב"נד ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"ל ע תיקוני כל המלאכות  נד ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

י "הניצוצין עולים ומתבררים תמיד ע נד ספר הגלגולים
 התורה והמצוה

 ב"ה ח"דע ד"יג ע

כתבי 
 ל"אריז

נ " חלקי נר'ר ג"היה לו לאדה פ טו ספר הגלגולים
, א"ורוח מז', נפש מנוק, מהאצילות

 ונשמה מאימא

 ב"ה ח"דע א"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

נתייסד מקום הקליפות בתחילה רק  פ טז ספר הגלגולים
 ת דיצירה ולמטה"מהד

 ב"ה ח"דע ד"ט ע

כתבי 
 ל"אריז

ר אשר "שאר חלקי הגוף של אדה פ טז ספר הגלגולים
 מתחת הראש ולמטה

 ב"ה ח"דע ד"כז ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"כו ע מדרגת העולמות קודם החטא פ טז יז יח ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

נ "חלקי נר' ר ג"היה לו לאדה פ יד ספר הגלגולים
, א"ורוח מז', נפש מנוק, מהאצילות

 ונשמה מאימא

 ב"ה ח"דע א"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"לב ע נ מאצילות"ר היה לו נר"אדה פ יד ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"לב ע ר קודם החטא"מדרגתו של אדה פ יד עד פ כ ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

שהוא תיקון העשיה ' העלייה הג פ יז ספר הגלגולים
 כ למקום האצילות"שיעלה הוא ג

 ב"ה ח"דע ג"כו ע

כתבי 
 ל"אריז

חנוך נטל סוד הנשמה דזיהרא עלאה  פ יט ספר הגלגולים
ואליהו נטל סוד הרוח , אצילותד

 דזיהרא עלאה דאצילות

 ב"ה ח"דע ב"לא ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"לג ע מטטרון וחנוך פ יט ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

משה רבינו היה עומד לתקן כל העולם  פ יט ספר הגלגולים
 אם היינו זוכים ללוחות ראשונות

 ב"ה ח"דע ד"צד ע

כתבי 
 ל"אריז

כי היא כללות , היא נקרא רגל' הנוק פ כב ליםספר הגלגו
 י שלו"הנה

 ב"ה ח"דע ג"צא ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קא ע נדב ואביהו נתקנו בפנחס פ לז ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

היכל זכות דבריאה שהוא הגבורה  פ נא  ספר הגלגולים
 דבריאה

 ב"ה ח"דע ב"ס ע

כתבי 
 ל"אריז

 זכות דבריאה שהוא הגבורה היכל פ נב ספר הגלגולים
 דבריאה

 ב"ה ח"דע ב"ס ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"יג ע הדינין של האדם אחר פטירתו פ נה ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

ר גם "אם שזכינו שלא נכשל אדה פ נח ספר הגלגולים
 בחטא ההסתכלות

 ב"ה ח"דע ג"מא ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"יג ע חר פטירתוהדינין של האדם א פ נט ספר הגלגולים
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כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"לג ע ן"ט ואליהו הוא סנדלפו"חנוך זה מט פ סד ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

מי שהוא ממדרגה קטנה נעשה לבוש  פ סח ספר הגלגולים
על מי שהוא ממדרגה יותר גדולה 

 וזהו תיקונו, ונכלל עמו

 ב"ה ח"דע א"לו ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"יג ע הדינין של האדם אחר פטירתו פ סט וליםספר הגלג

כתבי 
 ל"אריז

הגם שבאדם הראשון היו כלולים כל  פז ספר הגלגולים
, הנשמות כולם אשר מכל הדורות כולם

ז היו נשארו עדיין נשמות הרבה "עכ
 שלא נכללו בו

 ב"ה ח"דע א"צו ע

כתבי 
 ל"אריז

חלקי ' אז כל ההר היה לו "נשמת אדה פרק א ספר הגלגולים
' י מכל עולם ועולם שבהד"נרנח

 ע"עולמות אבי

 ב"ה ח"דע ג"כז ע

כתבי 
 ל"אריז

אדם הראשון קודם החטא היה לו כל  פרק א ספר הגלגולים
עולמות ' י שבכל הד"חלקי נרנח' הה
 ע"אבי

 ב"ה ח"דע א"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

, קיום מציאות הרע אשר גם לפי שעה פרק ב ספר הגלגולים
 י יניקתו מן הקדושה"הוא רק עהנה 

 ב"ה ח"דע ג"עט ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קה ע עת אשר שלט האדם באדם לרע לו פרק ב ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

 ש"הקדו א"נ ע עת אשר שלט האדם  'פרק ב ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

כל נשמה הנה יש לה קשור ושתוף עם  פרק ג ספר הגלגולים
, ואלפים נשמות זולתהכמה מאות 

 שהם משורש נשמתה

 ב"ה ח"דע ג"לג ע

כתבי 
 ל"אריז

י הזווג "העולמות עצמן הם נעשו רק ע פרק ז ספר הגלגולים
והוא הזווג דאחור , דהחיצוניות לבד

 באחור

 ב"ה ח"דע ב"לג ע

כתבי 
 ל"אריז

עתה נעשה כל תיקוני האכילה רק  פרק ז ספר הגלגולים
 ם החטאכ קוד"משא, מלמטה למעלה

 ב"ה ח"דע ג"לד ע

כתבי 
 ל"אריז

הנשמות אשר לא נכללו מעולם  פרק ז ספר הגלגולים
 והם לא נתבררו ולא נתקנו, ר"באדה

 ב"ה ח"דע א"מד ע

כתבי 
 ל"אריז

, ר"אותן הנשמות אשר לא נכללו באדה פרק ז ספר הגלגולים
 כ בהקליפין"ונפלו ג

 ב"ה ח"דע ג"קה ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"לב ע נ מאצילות"ר היה לו נר"אדה רק טופ ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

חלקי ' ר היה לו אז כל הה"נשמת אדה פרק יד ספר הגלגולים
' י מכל עולם ועולם שבהד"נרנח

 ע"עולמות אבי

 ב"ה ח"דע ג"כז ע

כתבי 
 ל"אריז

נשמה ורוח זיהרא ניתן לנדב ואביהוא  פרק כא ספר הגלגולים
 כ בפנחס"ואח

 ב"ה ח"דע ב"לא ע

כתבי 
 ל"אריז

כל נשמה הנה יש לה קשור ושתוף עם  פרק כט ספר הגלגולים
, כמה מאות ואלפים נשמות זולתה

 שהם משורש נשמתה

 ב"ה ח"דע ג"לג ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"יג ע הדינין של האדם אחר פטירתו פרק לח ספר הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

אשר ,  יוצאי מצריםכל דור המדבר פרק מה ספר הגלגולים
 בהם נתקן כל דור המבול ודור הפלגה

 ב"ה ח"דע א"קא ע

כתבי 
 ל"אריז

ד עד "י' מפ ספר הגלגולים 
 ט "י' סוף פ

 'ה א"דע ג"ג ע"נ ט יותר גדול ממשה "מט

כתבי 
 ל"אריז

גם היותר עליון מתלבש בכל  ט "י' פ ספר הגלגולים 
 התחתונים

ה "מ
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

כל הנשמות והרוחות והנפשות כולם  'פרק א הגלגולים ספר 
 ר בעת שנברא"היו כלולים באדה

 'ה א"דע ג"ו ע"ע

כתבי 
 ל"אריז

, ז"כל קיומו דהרע בכל משך זמן דהעוה ' פרק ב ספר הגלגולים 
י יניקתו מן "כ רק ע"הנה הוא ג

 הקדושה בסיבת חטא האדם

ח "ע
 ד"ע

 'ה א"דע
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כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע א"ג ע"נ החילוק בין עיבור לגלגול  ' פרק ה ספר הגלגולים 

כתבי 
 ל"אריז

, ר"כנגד כל הנשמות אשר נכללו באדה 'פרק ז ספר הגלגולים 
כ מספר נשמות כנגדם "הנה נשארו ג

 אשר לא נכללו בו

 'ה א"דע ד"ו ע"ע

כתבי 
 ל"אריז

כאשר שהאחוריים והמלבושים שהם  ' פרק ז ספר הגלגולים 
ירות הם מזדווגים החיצונית דהספ

הוא נקרא בשם זווג דאחור , ז"זב
 באחור

 'ה א"דע ג"ה ע

כתבי 
 ל"אריז

ט זכה לזיהרא עלאה דאדם "המט ח "פרק י ספר הגלגולים 
 י החטא"הראשון אשר נסתלק ממנו ע

 'ה א"דע א"ג ע"נ

כתבי 
 ל"אריז

לכל צדיק וצדיק אית ליה תרין רוחין  ט"פרק י ספר הגלגולים 
 'וכו

 'ה א"דע ג"ג ע"נ

כתבי 
 ל"אריז

עד סוף הרוח של חנוך הוא מעלת  ט"פרק י ספר הגלגולים 
 ט"מט

 'ה א"דע ג"ג ע"נ

כתבי 
 ל"אריז

כי הם , ק"בזוה' ישנם עוד היכלות נז א עד ספר היחודים
 באצילות

קטז 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

בפסוק 
והנחש היה 

 ערום

 ב"ה ח"עד ג"מ ע הוא בצורת נחש' נ

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

עקיבא הנה הוא ' ענין הסיגים שהיה בר בשלח
 על הימים הראשונים שהיה עם הארץ 

 'כללים א ב"קו ע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

כי זה , ע הוא מעשרה הרוגי מלוכה"ר וישב
אבל לא , היה רק בחלק הסיגים שבהם

, לעצמו' ונבדל כל א, בגופם הקדוש
ה נהרג וחלק זה מת מיתת וחלק ז

 עצמו

 'כללים א ב"קו ע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

יצא בעולם הנקודות מלך הגבורה  וישלח
 קודם למלך החסד

 'כללים א ד"לו ע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

בעולם התהו הנה יצא במלכי העגולים  וישלח
 הגבורה קודם להחסד

 'כללים א ד"ע ע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 טיםהליקו

בעולם התוהו יצא באמת הגבורה  וישלח
 מקודם 

 'ביאורים א ב"נט ע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

פשוטה ' שורש הנחש הוא מהאות נ ח עד
 גבורות כנודע' שהם הה, ך"דמנצפ

 ב"ה ח"דע ג"קמו ע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

 ב"ה ח"דע ג"קמז ע ל שנה"ר עשה תשובה ק"אדה א"ט ע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

ז "ועי, ן שלהן"א מסרו למלכות המ"או ט עג
 ר"נולד נשמת אדה

 ב"ה ח"דע ג"כט ע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

בתחילה היה משיג אלף חלקים  כי תשא
שבעולם הבריאה הנקרא אלף בסוד 

 משה' שהוא בגימ, י"ל שד"א

 'ביאורים א ב"ה ע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

קטו   האדם באדם לרע לו עת אשר שלט מד עג
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

צבאות הם ' ה ה"שמות אכתריאל י סו עד
 לבוש על סוד האלהות אשר שם

 ב"ה ח"דע א"קיג ע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

פ בראשית 
 יד עג

חנוך נטל סוד הנשמה דזיהרא עלאה 
ואליהו נטל סוד הרוח , דאצילות

 ילותדזיהרא עלאה דאצ

 ב"ה ח"דע ב"לא ע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

 ב"ה ח"דע א"כא ע טומאה בצדיקים  פ בשלח

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

 ב"ה ח"דע א"כא ע אין טומאה בצדיקים  פ וישב

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

בהכאת המטה בהסלע נעשה אז הזווג  פ חוקת
 דקטנות

 ב"ה ח"דע ב"קלג ע

כתבי 
 ל"אריז

ר ספ
 הליקוטים

בלוחות שניות חזר וניתן לו חלק אחד  פג א ב
 מני אלף מהאור שהיה לו בתחילה

קכט 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קז ע ע בהחסדים שבדעת"תיקונו של ר פקודיספר כתבי 
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 הליקוטים ל"אריז
כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

פרשת 
 שמיני

אבל , א"הדגים והעופות הם מז
 'הנוקהבהמות והחיות הם מ

 ב"ה ח"דע ד"מה ע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

קטו  עת אשר שלט האדם באדם לרע לו  א"קיא ע
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

הנפש הזה הוא מהתנוצצות ' כל בחי ב"קיג סע
הכלים דהאצילות אשר דרך המסכים 

 והם אלהות גמור', הנז

 ב"ה ח"דע ג"קיג ע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 קוטיםהלי

 ב"ה ח"דע ד"קיח ע ע" גם בביאלהותאלהותאלהותאלהותישנם רוח ונפש שהם  ב"קיג ע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

 ב"ה ח"דע ד"קיח ע ע" גם בביאלהותאלהותאלהותאלהותישנם רוח ונפש שהם  קיד עג

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

קטו  עת אשר שלט האדם באדם לרע לו  קכז ב
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

קטו  עת אשר שלט האדם באדם לרע לו  קכז ג
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

שמות אכתריאל יה יהוה צבאות כי  א"קלו ע
 אכתריאל הוא כתר

 ב"ה ח"דע ד"קיב ע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

שם קיג 
 ב"סע

 ב"ה ח"דע ד"קיח ע ע"ישנם רוח ונפש שהם אלהות גם בבי

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 םהליקוטי

 ב"ה ח"דע ד"פח ע נכנסו לפרדס' ד שמות ג ב

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים

ן סוד "שהוא שם ב, חיה בכלל בהמה שמיני
 בהמה

 ב"ה ח"דע א"נז ע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים 

ן הכלליים דנקודות יצאו "גם הזו א"מג ע
 ס כולם"בהגילוי דכל הי

 'ה א"דע א"ט ע"י

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים 

ר שלהם "בכל הפרצופים יצא הג א"ג עמ
 ת מתו ונשברו"ונתקיימו והז

 'ה א"דע א"ט ע"י

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים 

 'ה א"דע ג"ג ע"י ' הנוק' בהמלכין קדמאין היה חסר בחי וירא ' פ

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים 

 'ה א"דע ד"ה ע"נ ס "ה הוא המסך לאור א"ה ב"השם הוי א"פב ע

כתבי 
 ל"אריז

ספר 
 הליקוטים 

 'ה א"דע ג"ב ע"ס הרוחא דאורפניאל  ב "ו ע"קט

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ד"כח ע ישכיל עבדי יט ספרה גלגולים

כתבי 
 ל"אריז

א אלא רק "א מקבל את שפע הא"אין ז א"כח ע עולת תמיד
 א"דרך או

 'כללים א ד"כז ע

כתבי 
 ל"אריז

זדווג עם ר מלה"אם היה ממתין אדה א"נו ע עולת תמיד
היה גורם שבאותו , חוה עד יום השבת

פ "ן פב"יום שבת בראשית יוחזרו זו
 וישארו כן לגמרי

 ב"ה ח"דע ד"קנב ע

כתבי 
 ל"אריז

הם מתבררים מעתה רק מעט מעט עד  ב"נו ע עולת תמיד
 ביאת המשיח

 'כללים א ג"קט ע

כתבי 
 ל"אריז

בחטא אדם הראשון חזרו ונפלו כל  ב"נו ע עולת תמיד
יצוצין כולם שנתקנו במעשה הנ

 בראשית

 'ה א"דע ד"ו ע"ע

כתבי 
 ל"אריז

כל אותן ניצוצין שעלו ונתקנו בעת  ב"נו ע עולת תמיד
מעשה בראשית הנה גם הם חזרו וירדו 
 בעמקי תהום רבה בחטא אדם הראשון

 'ה א"דע ב"ג ע

כתבי 
 ל"אריז

חלק , והשקיתה לו כוס התרעלה תולדות פסוקים
 דמותאהחיצונים סטרא 

 'ביאורים א ב"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

 בהקדמה  ח"פע
 בסופו

ימי בראשית אז העולם כולו בסוד ' בו
 שבת

 ב"ה ח"דע ד"לב ע

כתבי 
 ל"אריז

 בכוונת  ח"פע
שופר פרק 

 א

ולכך , ד הם כולם דינים"ג ת"כל הי
 ג מדות"נקראים בשם י

 ב"ה ח"דע ד"מג ע

 ב"ה ח"דע ד"מג עולכך , ד הם כולם דינים"ג ת"יכל ה בכוונת  ח"פעכתבי 
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שופר פרק  ל"אריז
 ב

 ג מדות"נקראים בשם י

כתבי 
 ל"אריז

 בספירת  ח"פע
העומר פרק 

 א

י התפשטות "ן הוא ע"השלמת הזו
 ת מלכות"ד חג"מוחין בחב

 ב"ה ח"דע ג"קכד ע

כתבי 
 ל"אריז

 בריש  ח"פע
תפילת 
 ערבית

' מד' קליפות  הם כלולים כל א' בכל הד
 ומשחית אף וחמהשהם עון ', בחי

 ב"ה ח"דע ד"יט ע

כתבי 
 ל"אריז

 בשער חג  ח"פע
 המצות פו

את , א"שהוא א, ה"אלו לא הוציא הקב
ממצרים ממצר ים , א"אבותינו שהם או

 שהוא מגרון

קלד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 ספירת  ח"פע
העומר פרק 

 א

 ב"ה ח"דע ג"קכג ע אסרו חג

כתבי 
 ל"אריז

 ראש השנה  ח"פע
 פרק ב

ן לא היו עומדים להתתקן ולחזור "זו
 פ רק בשבת בראשית"פב

 ב"ה ח"דע ב"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

 ראש השנה  ח"פע
 פרק ב

ע שבהם היו טבועים "כל חלקי הבי
עדיין בעמקי הקליפות מעת עולם 

 התוהו

 ב"ה ח"דע ג"לו ע

כתבי 
 ל"אריז

 ראש השנה  ח"פע
 פרק ג

קכט  סוד חפירת הבאר
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"לז ע יין המשומר, יין המשמח  שבת פ טז ח"פע

כתבי 
 ל"אריז

קיא  מנחה בשבת  שבת פ כג ח"פע
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 שער  ח"פע
 הברכות פו

 ב"ה ח"דע ד"יא ע נבראו המלאכים תחילה

כתבי 
 ל"אריז

 שער  ח"פע
העמידה 
 פרק יח

 ב"ה ח"דע ד"יג ע פעמים מחיה המתים' ה

כתבי 
 ל"אריז

 שער  ח"פע
העמידה 

 פרק כ

קטז  אלף פלא
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 שער  ח"פע
 השופר פא

ר הם דינין "ך הם דינין דוכרין והפ"הש
 נוקבין

קמג 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 שער  ח"פע
 התפילה פז

הנה הם , הניצוצין המתבררים בכל עת
לאותו , מה ששייך לאותו העת דוקא

, ולאותו השבוע,  ולאותו החודש,השנה
 ולאותו רגע, ולאותו יום

 ב"ה ח"דע ב"קה ע

כתבי 
 ל"אריז

 שער  ח"פע
 התפילה פז

קיא  זיווג ישראל ולאה
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 שער מקרא  ח"פע
קודש פרק 

 ד

, ת שהוא סוד פסח"ענין עלייתם בחג
 פה סח

 ב"ה ח"דע ד"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

 שער  ח"פע
 מקראי

 קודש פרק ג

הבריאה הנה היא שורש להיצירה 
 ולהעשיה לשניהם בשוה

 ב"ה ח"דע ב"קיג ע

כתבי 
 ל"אריז

 שער עולם  ח"פע
 היצירה פו

קכה  מ נכנעו כל כחות הטומאה כולם"ביצי
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 שער ראש  ח"פע
 השנה א

בבריאת עולם היה מוכרח שיעמדו 
א משום שהיה הקליפה "ן אב"הזו

ולכך הוכרחו , נאחזת עדיין בקדושה
שלא יהיה בהם אחיזה , א"לעמוד אב

 אל החיצונים

קמה 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 שער ראש  ח"פע
 השנה פב

ן "בבריאת עולם לא היה נברר עדיין המ
כי היו טבועים ובלועים , דהמלכות

ז היו הקליפות "ועי, בעמקי הקליפות
 נאחזות בקדושה

קמה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע
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כתבי 
 ל"אריז

 שער ראש  ח"פע
 השנה פב

אסור לאדם להזדווג עם חוה גם זולת 
 החטא עד שבת בראשית דוקא

קמט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 שער ראש  ח"פע
 השנה פב

אילולא החטא היה עומד להתתקן 
י קדושת שבת בראשית כל "מעצמו ע

גם אם לא היה תיקן , העץ הדעת כולו
 ר"אותו אדה

 ב"ה ח"עד ד"קנב ע

כתבי 
 ל"אריז

 שער ראש  ח"פע
השנה פרק 

 ג

ר "ופ, א"ב דז"ה דינין יורדין מחו"שכ
 א"יורדין מדעת דז

קמג 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

י דאבא "ונה, א מתלבש באבא"י דא"נה  תפילין פד ח"פע
 י דאימא "בנה

קמא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 תפילין  ח"פע
 פרק א

הוא כי מצד הפנים נצח הוד הנה נודע 
 ומצד האחוריים הם אחד, הם שניים

 ב"ה ח"דע ב"קו ע

כתבי 
 ל"אריז

ברכות ' י נמשך הק"דאדנ' אותן הק ברכות א ח"פע
 שמברכין בכל יום

 'ביאורים א ג"מג ע

כתבי 
 ל"אריז

מאה ברכות שהאדם מברך בכל יום  ברכות א ח"פע
ברכאן ' הוא מחזיק בתוכו את הק

 דנשמתו

 ב"ה ח"דע ב"נה ע

כתבי 
 ל"אריז

בתפילת  ח"פע
ראש השנה 

 ג"פ

 ש"הקדו ב"נד ע ו הוא גבורה ודין"כל נ

כתבי 
 ל"אריז

ט ומתייחדים "ן מתלבשים במט"הזו הקדמה ח"פע
 שם ונמשך ההנהגה על ידו

 'ה א"דע ד"ג ע"נ

כתבי 
 ל"אריז

הקדמה דף  ח"פע
ב "סע' ד

מדפוס 
 דובראוונא 

 'ה א"דע א"עד "נ 'האצילות וכו: הקדמה המתחיל

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ד"לה ע ת שבו משה הכה את המצרי"שם כה זמירות ה ח"פע

כתבי 
 ל"אריז

בידך אפקיד רוחי כי הנפש נשארה  ח ח"פע
בגוף בעודו ישן כי זהו ההפרש בין 

 מיתה לשינה

 'ביאורים א ד"עא ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ג"ה ע"ע התורה הוא יסוד דאבא חג המצות  ח"פע

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ג"ח ע"ע א"שורשו של פרעה הוא בהעורף דא חג המצות  ח"פע

כתבי 
 ל"אריז

חג המצות  ח"פע
 א

 'ביאורים א ג"נד ע ך שבאמצע האותיות"מנצפ

כתבי 
 ל"אריז

חג המצות  ח"פע
 ה

קמז  'תיקון הקלי
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

חג המצות  ח"פע
 פרק א

תלת ' ן בבחי"וגלות מצרים היו הז
כלילן בתלת כבזמן היותן בעיבור 

 ראשון

 ב"ה ח"דע ג"קיב ע

כתבי 
 ל"אריז

חג המצות  ח"פע
 פרק ב

 'ביאורים א א"פג ע גבורות' חסדים וז' ז

כתבי 
 ל"אריז

חג המצות  ח"פע
 פרק ה

פרעה הרשע היה כופר בשם הויה 
 ומודה בשם אלהים

 ב"ה ח"דע א"מח ע

כתבי 
 ל"אריז

חג  ח"פע
 עותהשבו

 'ה א"דע ג"ט ע הכתר' כ רק בחי"ד הנה הם ג"ג ת"הי

כתבי 
 ל"אריז

ה מעת גזרת "מהזמן דאברהם אבינו ע מצות א ח"פע
אשר , הגלות אשר בברית בין הבתרים

זה היה לצרף את כל הנשמות שנבלעו 
י הזרע לבטלה "בתוך הקליפות ע

ל שנה שפירש "ר בהק"שהוציא אדה
 מחוה

 'כללים א ג"ע ע

כתבי 
 ל"ריזא

, בהיות הבינה ותבונה בשני פרצופים מצות א ח"פע
י "אז הוי הראש דתבונה בסיום נה

 דבינה

 'ביאורים א א"מ ע
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כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ד"נה ע כי היה אז בסוד עיבור, בגלות מצרים מצות א ח"פע

כתבי 
 ל"אריז

, משום כי לאה היא דינין קשים למאד מצות ד ח"פע
זה ויניקה אל וישנם בה מקום אחי

 הקליפות 

 'ביאורים א ב"מג ע

כתבי 
 ל"אריז

הגבורות בלתי מיתוק הנה הם מתגלים  מצות ה ח"פע
 י השם אלהים"רק ע

 ב"ה ח"דע ב"נד ע

כתבי 
 ל"אריז

, משום כי לאה היא דינין קשים למאד מצות ו ח"פע
וישנם בה מקום אחיזה ויניקה אל 

 הקליפות 

 'ביאורים א ב"מג ע

כתבי 
 ל"אריז

מקראי קדש  ח"פע
 ג

היחוד אשר עם הששים מלכות בשבת 
י החסד "כי נמשך ההנהגה פעם ע, ט"ויו

 י הגבורה"ופעם ע

 ב"ה ח"דע א"נה ע

כתבי 
 ל"אריז

מקראי קדש  ח"פע
 ג

בשבת וימים טובים הנה נמשך ההנהגה 
היכלין ' מהארת המלכות אשר בהו

 דהבריאה

 ב"ה ח"דע א"נה ע

כתבי 
 ל"אריז

 מקראי ח"פע
 קודש ה

 ב"ה ח"דע א"נט ע ט"סוד ההיתר דמלאכת אוכל נפש ביו

כתבי 
 ל"אריז

מקראי  ח"פע
 קודש ו

 ב"ה ח"דע א"נט ע ט"סוד ההיתר דמלאכת אוכל נפש ביו

כתבי 
 ל"אריז

נפילת  ח"פע
 אפים פה

 ב"ה ח"דע א"קב ע ן של בן עזאי"עליית מ

כתבי 
 ל"אריז

נפילת  ח"פע
 אפים פו

מרכבה תמיד הרוגי מלכות ' נעשו י
 ן עד ביאת המשיח"להעלות מ

 ב"ה ח"דע א"קב ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"כח ע הר הזתים הוא סוד יסוד דבינה סליחות ג ח"פע

כתבי 
 ל"אריז

ספירת  ח"פע
 &העומר 

הנה הם לעולם האור ' וספי' כל ספי
 והכלי ממין אחד תמיד

 'ביאורים א א"עו ע

כתבי 
 ל"אריז

ספירת  ח"פע
  אהעומר

כל המוחין דמצד אבא הם עצמם 
 הקטנות והגדלות שני

 ב"ה ח"דע א"קה ע

כתבי 
 ל"אריז

ספירת  ח"פע
 העומר ב

 'ביאורים א א"כט ע הדעת' בבחי' יד בחי

כתבי 
 ל"אריז

ספירת  ח"פע
 העומר ג

ג שבהיסוד דאימא "י שהאורות החו"ע
 הם אורות רבים וגדולים

 'ביאורים א ב"נה ע

כתבי 
 ל"אריז

ספירת  ח"פע
 העומר פז

 ב"ה ח"דע א"קז ע הרוגי מלכות' עליית י

כתבי 
 ל"אריז

עולם  ח"פע
 היצירה ו

קכה  אז נבהלו אלופי אדום 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

א זולת המזלין "דעת בין או' ישנו בחי עמידה ד ח"פע
 נוסף על המזלין

 'כללים א ב"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

בשמאל ' בימין וז' זב אותיות שבו "הכ עמידה ז ח"פע
 באמצע ' וח

 'ביאורים א ג"עג ע

כתבי 
 ל"אריז

נתקן ונעשה כל פרצוף ופרצוף מכמה  עמידה ז ח"פע
 ב אותיות"מיני סדרים דכ

 'ביאורים א ב"פה ע

כתבי 
 ל"אריז

בענין הדרוש והרמז הדרוש הוא  ב"פד ע ח"פע
 ביצירה

 ב"ה ח"דע ד"טו ע

כתבי 
 ל"אריז

ג "כ י"ס הם ג"דנפקין ממד "ג ת"הי פורים ח"פע
ג הכללי דאצילות "אבל הס, ב"שמות ע

 א"הנה הם או

 'כללים א ד"כ ע

כתבי 
 ל"אריז

קטרוג הירח היה שהיתה רוצה לעלות  פורים ח"פע
 ר"בהג

קנה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"קנז ע חסרון הלבנה פורים ח"פע

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ג"ט ע ב"קונים הוא שם עג תי"כל תיקון מהי פורים ח"פע

כתבי 
 ל"אריז

משום כח , ן הוא הויה כפולה"ב פורים ו ח"פע
 והוא סוד בנימין, המיתוק שבו

 ב"ה ח"דע ב"נד ע

 ב"ה ח"דע ד"קד עוקטנות , ישנם קטנות וגדלות ראשון פסח ב ח"פעכתבי 
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הן בהמוחין דמצד , ן"וגדלות שני בהזו ל"אריז
 אימא והן בהמוחין דמצד אבא

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ד"כח ע עקב ש ג"ק ח"פע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ד"כא ע על המלכות נאמר והוכן בחסד כסא ש ד"ק ח"פע

כתבי 
 ל"אריז

, ש להאיר אל המלכות מאימא"מצות ק ש ט"ק ח"פע
 א מאבא "ולז

 'ביאורים א ב"מב ע

כתבי 
 ל"אריז

והרי כי הוא . ישראל סבא, שמע ישראל ש י"ק ח"פע
 ת"תלוי בישסו

 'ביאורים א א"מב ע

כתבי 
 ל"אריז

כ "ה הנה הם ג"תשוקת האדם להקב ש יב"ק ח"פע
 ן ממש"עליית מ

 'ביאורים א ד"עא ע

כתבי 
 ל"אריז

ש על "ק ח"פע
 המטה ב

 'כללים א ג"מט ע ת"עשר הויו

כתבי 
 ל"אריז

ש על "ק ח"פע
 המטה י

אפשר לו לעלות , ן דהלילה"בעליית המ
 י איזה זכות גם למעלה משורשו"ע

 'ביאורים א ד"עא ע

כתבי 
 ל"אריז

ש עלה "ק ח"פע
 מטה א

י איזה זכות לעלות "אפשר לו לזכות ע
 ולהתעלה גם למעלה משרשו

 'ביאורים א ד"עא ע

כתבי 
 ל"אריז

ש עלה "ק ח"פע
 מטה ב

המלכות מתעברת בכל לילה מנשמת 
הצדיקים שעולים בה כדי להתחדש 

 שם

 'ורים אביא ד"עא ע

כתבי 
 ל"אריז

ש עלה "ק ח"פע
 מטה ח

 'ביאורים א ד"עא ע העליה הוא רק להרוח ולא להנפש

כתבי 
 ל"אריז

ש עלה "ק ח"פע
 מטה י

 'ביאורים א ד"עא ע העליה הוא רק להרוח ולא להנפש

כתבי 
 ל"אריז

ש עלה "ק ח"פע
 מטה י

 'ביאורים א ד"עא ע העליה הוא גם לנפש

כתבי 
 ל"אריז

כל המלכים הראשונים היו בסוד קריין  ד"עקעט  ח"פע
 בלי זווג

 'ביאורים א א"נא ע

כתבי 
 ל"אריז

קריאת  ח"פע
 שמע 

היות שכינה וכלל ישראל בגלות הוא 
כ רק כדי להוציא בלעם "באמת ג

 מפיהם

 'ה א"דע ג"ט ע"ע

כתבי 
 ל"אריז

קריאת  ח"פע
 שמע ג

קטו  עת אשר שלט האדם באדם לרע לו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

י כתב
 ל"אריז

היכל זכות דבריאה שהוא הגבורה  קש א ח"פע
 דבריאה

 ב"ה ח"דע ב"ס ע

כתבי 
 ל"אריז

ששם , סוד המלכות היורדת בבריאה קש כט ח"פע
 היא נקראת בשם אדני

 ב"ה ח"דע ב"סט ע

כתבי 
 ל"אריז

מאימא עצמה אלא רק אחר שנמתקו  &ה "ר ח"פע
כ "א שמזדווגים ג"י הזווג דאו"למעלה ע

 'פעם ב

 'ביאורים א ב"ד עס

כתבי 
 ל"אריז

יהושע אם בניסן ' אליעזר ור' פלוגתת ר ה פרק ד"ר ח"פע
נברא העולם ונשלמה המלכות 

ואם בתשרי נברא העולם , מתחילה
 א מתחילה"ונשלם הז

 'כללים א ד"לא ע

כתבי 
 ל"אריז

הם מתבררים מעתה רק מעט מעט עד  ראש השנה ח"פע
 ביאת המשיח

 'כללים א ג"קט ע

בי כת
 ל"אריז

כל אותן שעלו ונתקנו בעת מעשה  ראש השנה ח"פע
בראשית הנה בחטא עץ הדעת הם 

 חזרו וירדו בעמקי תהום רבה

 'ה א"דע ב"ג ע

כתבי 
 ל"אריז

אחר החטא חזרו ונפלו כל הניצוצין  ראש השנה  ח"פע
 כולם

 'ה א"דע ד"ו ע"ע

כתבי 
 ל"אריז

קרי ' כל המלכים הראשונים היו בבחי ראש השנה  ח"פע
 בלא זווג

 'ה א"דע ב"ה ע

כתבי 
 ל"אריז

ראש השנה  ח"פע
 א

י החטא דעץ הדעת חזרו ונפלו כל "ע
 כולם' הניצוצין מכל הפרצופים והספי

 ב"ה ח"דע א"סד ע

כתבי 
 ל"אריז

ראש השנה  ח"פע
 ב

ירדו כל הבירורים השייכים להאצילות 
 כ ונפלו גם הם"ג

 ב"ה ח"דע א"נד ע
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כתבי 
 ל"אריז

 השנה ראש ח"פע
 ד

 'ביאורים א ב"ל ע ה נתקן החיצוניות"דר' ביום ב

כתבי 
 ל"אריז

ראש השנה  ח"פע
 ד

קמז  'תיקון הקלי
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ראש השנה  ח"פע
 א"דף קל ע

הנה נתהפך , כאשר לא זכה העולם לזה
י החטא כמעט גם "הדבר ונתקלקל ע
 ב כולם"כל התיקונים דמע

 ב"ה ח"דע ג"ק ע

כתבי 
 ל"ריזא

 'ביאורים א א"כט ע שהוא בינה, אור החמה ראש חודש ח"פע

כתבי 
 ל"אריז

שאז היא בחסרונה , ט לחודש"ביום כ ראש חודש ח"פע
מ לינק "הנה מתקרב הס, היותר גדול

 ממנה

 ב"ה ח"דע א"קנז ע

כתבי 
 ל"אריז

עיקר תיקונם הוא עתיד להעשות רק  שבת  ח"פע
 ה לבד"י הקב"ע

א "פ
 ב"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

נתקן , בקבלת שבת ובתפילת חול שבת ו ח"פע
 תחילה החיצוניות

 'ביאורים א ב"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

נתקן , בקבלת שבת ובתפילת חול שבת ז ח"פע
 תחילה החיצוניות

 'ביאורים א ב"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

נתקן , בקבלת שבת ובתפילת חול שבת ח ח"פע
 תחילה החיצוניות

 'ביאורים א ב"ל ע

תבי כ
 ל"אריז

שהמלכות עולה , בתפילת לחש דמוסף שבת כ ח"פע
הנה היא , ת דאימא עלאה"אז רק בג
 א"עטרה על ראשו דז' כ בבחי"נקראת ג

 'ביאורים א א"סא ע

כתבי 
 ל"אריז

י "בירור כל הניצוצין הוא לעולם ע שופר א ח"פע
י "והוא ע, כפיית והמתקת הדינין

 שחיקה וטחינה

 ב"ה ח"דע א"נז ע

י כתב
 ל"אריז

י אומר בניסן "בתשרי נברא העולם ור שופר ה ח"פע
הנה שניהם הם דברי , נברא העולם
 , אלהים חיים

 'כללים א ד"לז ע

כתבי 
 ל"אריז

שער  ח"פע
 הזמירות ד

 ב"ה ח"דע ב"נג ע ת דיצירה"חמה הוא בת

כתבי 
 ל"אריז

שער  ח"פע
הזמירות 

 פרק ד

חמה ולבנה , שמש וירח הוא בבריאה
 חרס וסהר הוא בעשיה, רההוא ביצי

 ב"ה ח"דע ד"כט ע

כתבי 
 ל"אריז

שער  ח"פע
הזמירות 

 פרק ד

 ב"ה ח"דע ד"קיב ע שם אכתריאל הוא בכתר דיצירה

כתבי 
 ל"אריז

שער  ח"פע
הזמירות 

 'פרק ה

 ש"הקדו א"נד ע ו"רל

כתבי 
 ל"אריז

שער הלולב  ח"פע
 פרק ח

קמט  נפלים
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער  ח"פע
 וכות הס

ת "א אינו משיג למעלה מחצי ת"ז
 דאימא

 'ה א"דע א"ג ע"מ

כתבי 
 ל"אריז

שער  ח"פע
הסליחות 

 ח"פ

 ש"הקדו ב"מב ע ה ביצירה"ל הוי"א

כתבי 
 ל"אריז

שער  ח"פע
 הציצית 

א "מ 'כל אויר הוא בנוק
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

כללות האצילות מקבל ועולה לפעמים  שער השבת  ח"פע
 בהעקודים

 'ה א"דע ב"ב ע"כ

כתבי 
 ל"אריז

שער השבת  ח"פע
 כד 

אי אפשר מעתה שיתבטל הרע מכל 
 ה לבד"י הקב"וכל אלא ע

 ב"ה ח"דע ד"נא ע

כתבי 
 ל"אריז

שער השבת  ח"פע
 ד "כ' פ

 ש"הקדו ב"נד ע ו הוא גבורה ודין"כל נ

כתבי 
 ל"אריז

קווצותי רסיסי לילה טיפות דקות כדי  שער השופר ח"פע
 רות ולכפותןלהמתיק הגבו

 'ה א"דע ג"א ע

 'כללים א א"מ ע, מה שאנו אומרים היום הרת עולםשער השופר  ח"פעכתבי 
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 הכוונה הוא על הריון ועיבור ה ל"אריז
כתבי 
 ל"אריז

שער השופר  ח"פע
 פא

י "ך ע"ונעשים לשן ן ן ן """"מהבמהבמהבמהבר הם "הפ
 ה ה ה ה """"ממממהשם 

 ב"ה ח"דע ב"קמ ע

כתבי 
 ל"אריז

שער  ח"פע
 התפילה

נתקן , פילת חולבקבלת שבת ובת
 תחילה החיצוניות

 'ביאורים א ב"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

שער  ח"פע
 התפילה 

אין עלייה לחיצוניות העולמות אלא 
 בביאת המשיח דוקא

 'ה א"דע ג"ד ע"מ

כתבי 
 ל"אריז

שער  ח"פע
התפילה 

 פרק ז

י "הניצוצין עולים ומתבררים תמיד ע
 התורה והמצוה

 ב"ה ח"דע ד"יג ע

כתבי 
 ל"אריז

שער  ח"פע
התפילין 

 פרק ד

הם בפנימיות , א דאבא"י דא"הנה
 ר שלהם"ומזה הוא המוחין והג, ן"הזו

קטו 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער חג  ח"פע
 המצות א

אשר , כל דור המדבר יוצאי מצרים
 בהם נתקן כל דור המבול ודור הפלגה

 ב"ה ח"דע א"קא ע

כתבי 
 ל"אריז

שער קריאת  ח"פע
 'שמע פרק ג

 ש"הקדו א"נ ע ר שלט האדם עת אש

כתבי 
 ל"אריז

שער ראש  ח"פע
 השנה ב

כ "א ירדו ג"גם הבירורים דעתיק וא
 בחטא של אדם הראשון

 ב"ה ח"דע א"ג ע

כתבי 
 ל"אריז

תיקון חצות  ח"פע
 א

היכל קודש הקדשים הוא נכלל עם 
י המלכות "האצילות ואז כל ההנהגה ע

 דאצילות עצמה

 ב"ה ח"דע א"נה ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"עא ע עיקר העלייה הוא לעולם להפנימיות  תפילה ו ח"פע

כתבי 
 ל"אריז

שהם , הרוח שבהם' אין עולה רק בחי תפילה ו ח"פע
' כי בחי, ס דרוח"אלו הנקודים שהם י

הגוף והנפש שלהם הם נשארים 
 במקומן לעולם

 'ביאורים א ג"עא ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"קו ע המאורעות שבכל יוםשינוי ההנהגה ו תפילה ז ח"פע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ג"ע ע צליעת יעקב תפילין א ח"פע

כתבי 
 ל"אריז

א עם "י דאו"ן את הנה"מלבישים הזו תפילין ד ח"פע
 א"י דאו"א אשר בתוך הנה"י דא"הנה

 'ביאורים א ג"כה ע

כתבי 
 ל"אריז

הוה , א"א ורחל אב"כאשר עומדים ז תפילין ח ח"פע
 א"כ רק אב"ל עם יעקב גרח

 'כללים א ד"ע ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א א"נג ע ת"תפילין דר תפילין ט ח"פע

כתבי 
 ל"אריז

קריאת  ח "פע
 שמע 

כל הרשעה כולה כל מציאותה הוא רק 
י תמצית יניקה "י חטא האדם וע"ע

אמנם אחר שגרם החטא , מהקדושה
ונתרבה ונתגדל הזוהמא והרע עלה 

, ל"י ריבוי החטא רח"ע, למעלה ראש
כ אור השכינה "ז הנה מתלבש בו ג"ועי

ז הנה יגדל יניקתו מאד "עי, הקדושה
 .ל"רח

ט "ע
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

' המלכים הראשונים הם כולם בחי ראש השנה  ח "פע
 קריין

ב "פ
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

מתייחדים האצילות עם העקודים  שבת  ח "פע
 בתבסעודת שחרית דש

ד "ס
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער  ח "פע
 הברכות 

 'ה א"דע ג"ג ע"ע ן "גבורות גשמים שהוא מ

כתבי 
 ל"אריז

שער  ח "פע
 התפילה ג

תיקן הכלילות שנכלל כל תחתון 
 בהעליון שעליו

 'כללים א ג"לו ע

כתבי 
 ל"אריז

שער  ח "פע
התפילה 

 פרק ו

אך , ה נעשה כלים פנימים בתחילה"בר
ת ובתפלה של שאר ימי בקבלת שב

החול נתקן תחילה מוחין כלים 
 'חיצונים כו

 'כללים א ב"לו ע
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כתבי 
 ל"אריז

ח ראש "פע
 השנה

 'ביאורים א ד"עט ע נסירה ??

כתבי 
 ל"אריז

ח שער "פע
 העמידה

' עד נ' אותיות האמצעות אשר מח' הז ז
אותיות ' והח, הם בגבורה קו השמאל

ת "הם בת' עד ת' האחרונות אשר מס
 קו האמצעי

 'ביאורים א ב"עט ע

כתבי 
 ל"אריז

ח שער "פע
 העמידה

 'ביאורים א ב"עט ע ב פשוטות"י, כפולות' ז, אמות' ג ז

כתבי 
 ל"אריז

כ "ה הנה הם ג"תשוקת האדם להקב ? כ"שעה/ח"פע
 ן ממש"עליית מ

 'ביאורים א ד"עא ע

כתבי 
 ל"אריז

ש "שער ק ח"פרע
 'פרק ג

מת היות כלל ישראל בגלות הוא בא
 כ רק כדי להוציא בלעם מפיהם"ג

 'ה א"דע ג"ט ע"ע

כתבי 
 ל"אריז

יחוד הפה  ק"רוה
 והחוטם

הדעת הוא הבריח התיכון שמבריח 
ועולה הוא לפעמים , מהקצה אל הקצה

 כ עד החכמה העליונה "ג

 'ביאורים א ב"עה ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א א"נז ע ץ "יחוד תגע א"כד ע ק"רוה

כתבי 
 ל"אריז

, קיום מציאות הרע אשר גם לפי שעה  הקדמה טו ג"שעה
 י יניקתו מן הקדושה"הנה הוא רק ע

 ב"ה ח"דע ג"עט ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קז ע ב"בענין מזומן לחיי העוה  הקדמה כד ג"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ז כן הוא "כל מה שנעשה בהם בעוה  הקדמה כה ג"שעה
 בשריהם אשר למעלה

 ב"ה ח"דע ב"סב ע

תבי כ
 ל"אריז

ה זכה לנשמה ורוח "משה רבינו ע  הקדמה לב ג"שעה
 דזיהרא עלאה דאצילות אשר בהדעת

 ב"ה ח"דע ב"לא ע

כתבי 
 ל"אריז

, נ מהאצילות"חלקי נר' ר ג"היה לאדה א" לג ע ג"שעה
 ונשמה מאימא, א"ורוח מז', נפש מנוק

 ב"ה ח"דע א"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קא ע ר"מנפש אדהנדב ואביהוא הם היו   לה ב ג"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"כז ע המוח שבעצמות ולא העצמות עצמן כט א ג"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"כז ע המוח שבעצמות ולא העצמות עצמן נט ב ג"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קא ע ר"נדב ואביהוא הם היו מנפש אדה סה ב ג"שעה

כתבי 
 ל"אריז

דרושי  ב כ"שעה
הלילה 
 דרוש ד

מלכות דאצילות והוא הגן עדן בהיסוד 
 שבה 

 ב"ה ח"דע ג"נב ע

כתבי 
 ל"אריז

קנח  'האויר שהיא בהנוק ב" ד ע כ"שעה
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 דרושי  כ"שעה
הלילה 

דרוש ד דף 
 ב"נד ע

הוא , ע העליון שהוא בעולם הבריאה"ג
 ביסוד דבינה

 ב"ה ח"דע ב"כז ע

כתבי 
 ל"אריז

כי , אין מברכים על תפילין של ראש א" יב ע כ"שעה
י הברכה דשל ראש הוא נתקן האור "ע

 מקיף דהנשמה לנשמה

 ב"ה ח"דע ג"קכג ע

כתבי 
 ל"אריז

 יג עמוד ג  כ"שעה
 ד

קטז  א סמני קטורת"י
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 כב עג ריש  כ"שעה
 דרוש ו

היכל קודש הקדשים הוא נכלל עם 
י המלכות "ז כל ההנהגה עהאצילות וא

 דאצילות עצמה

 ב"ה ח"דע א"נה ע

כתבי 
 ל"אריז

קכט  סוד חפירת הבאר  כג רעג כ"שעה
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

יצא בעולם ' שורשה הראשון דנוק  כח סעד כ"שעה
 היא אשר יורדת למטה, הנקודות

קנה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

היושב ,  דאצילותהבינה, אימא עלאה ב" מב סע כ"שעה
 על כסא רחמים שהוא בהבינה דבריאה

 ב"ה ח"דע א"קיז ע
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כתבי 
 ל"אריז

הגן עדן , הלויתן מכניס ראשו לגן עדן ב" נד ע כ"שעה
 הוא היסוד דהמלכות דאצילות

 ב"ה ח"דע א"נ ע

כתבי 
 ל"אריז

קכד  באר  נז עד כ"שעה
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

א ולאה במזל " זבמנחת שבת עולים א" ס ע כ"שעה
ונעשה שם הזווג דישראל , א"עליון דא

 ולאה

 ב"ה ח"דע ג"קט ע

כתבי 
 ל"אריז

קיא  זיווג ישראל ולאה א" ס ע כ"שעה
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

קטז  ע"המלכות אין לה היכל בפנ א" סג ע כ"שעה
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 סוכות  כ"שעה
דרוש ד קה 

 ב"ע

א רק עד חצי א באימא הו"השגת ז
 ת שבה"התחתון דת

 ב"ה ח"דע ג"כג ע

כתבי 
 ל"אריז

קיא  מנחה בשבת א" עה ע כ"שעה
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

היכלין ' הארת המלכות המתפשט בהו  עו סעד כ"שעה
ואז מתבטל הארת היצירה , דבריאה

ועשיה שהם השמונים פלגשים בהאור 
 הגדול דהבריאה

 ב"ה ח"דע א"נה ע

כתבי 
 ל"זארי

 ב"ה ח"דע א"נט ע ט"סוד ההיתר דמלאכת אוכל נפש ביו  עח עד כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ששם , סוד המלכות היורדת בבריאה  צג עג כ"שעה
 היא נקראת בשם אדני

 ב"ה ח"דע ב"סט ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"כא ע אבא יסד ברתא  צח עד כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ר ושער ב נכנסים בכל שע"כל הל ???? כ"שעה
 מחבירו' ומשונה כל א, ע"בפנ

 'ביאורים א ד"סח ע

כתבי 
 ל"אריז

נצח הוד הנה נודע הוא כי מצד הפנים  ב כ"שעה
 ומצד האחוריים הם אחד, הם שניים

 ב"ה ח"דע ב"קו ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א א"מג ע ברכות' ק ברכות א כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 הפנים נצח הוד הנה נודע הוא כי מצד ג כ"שעה
 ומצד האחוריים הם אחד, הם שניים

 ב"ה ח"דע ב"קו ע

כתבי 
 ל"אריז

והכוונה הוא . ע"נקודת הכתר יורד בבי דף ט עד כ"שעה
אחרונים הפרטי פרטים דאותו ' על הט
 הכתר

קטו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

הוא , י שמדבר בגנותה וממאס אותה"ע דף נ כ"שעה
 גורם חלישות גדול להקליפה

 ב"ה ח"דע ב"עצב 

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"קד ע של פסח' תפילת ערבית דליל א א"דף עז ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ד"פז ע ק"נענועים כפי הו דרוש ה כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

דרושי  כ"שעה
הלילה 
 דרוש י

שמות ' מצוה לשלב ולייחד אלו הב
 הויה אלהים

 ב"ה ח"דע א"מט ע

כתבי 
 ל"אריז

דרושי  כ"השע
חזרת 

העמידה 
 דרוש ה

בכל עת גדלות יותר מעולה הנה 
 נמשכים ונכנסים המקיפים בפנימיותו

 'כללים א ג"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

דרושי  כ"שעה
עמידה פרק 

 ו

ת השיבה שופטינו כבראשונה הוא "ר
 ה גבורות זכרים"שכ' והם בחי, ה"שכ

קמב 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

דרושי ראש  כ"שעה
ה דרוש השנ

 א

י החטא נתארך זווג העליון עד "ע
 שמיני עצרת 

קכז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

בראש חודש אתדכיאת סיהרא  דרושי רח כ"שעה
 לאתקרבא בבעלה

 ב"ה ח"דע ג"קה ע
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כתבי 
 ל"אריז

עליית כלל ישראל לגדלות היתה רק  ח כ"שעה
כ "אבל אח, ביום ראשון של פסח לבד

 הנה חזרו תיכף לקטנותן

 ב"ה ח"דע ב"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

קטז  א סמני קטורת"י טו עג כ"שעה
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ישנם עלייה ממש גם להחיצוניות  ד"יא ע כ"שעה
 נ דהכלים"הנה הוא רק להנר, והכלים

 'כללים א ג"לו ע

כתבי 
 ל"אריז

תיקן הכלילות שנכלל כל תחתון  יב כ"שעה
 בהעליון שעליו

 'כללים א ג"לו ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"קיג ע ובפרטן הם ד' המוחין בכללן הם ג יד עד כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"מג ע ב שיניים"ל כ ג"יוה כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ב"נה ע חותם כ ג"יוה כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

א "אכלו ריעים הוא האכילה דאו יוהכ ב כ"שעה
 א"ומין ואהמקבלים אכילתם מעתיק י

 ב"ה ח"דע ב"לד ע

כתבי 
 ל"אריז

האכילה והשתיה הם שתיהם ממקור  יוהכ ב כ"שעה
 אחד

 ב"ה ח"דע ד"לז ע

כתבי 
 ל"אריז

לבד הדם בתולים הנה ישנם להמלכות  יוהכ ג כ"שעה
 חותם בתוך חותם, חותמות' ב

קכט 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 האכילה והשתיה הם שתיהם ממקור יוהכ ג כ"שעה
 אחד

 ב"ה ח"דע ד"לז ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"קיב ע שם אכתריאל הוא בכתר דיצירה יז עד כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ן דבריאה הם מתפתחין "היכלין דזו' הז יח עד כ"שעה
 בשחרית וערבית דחול

קטז 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

י "כ רק ע"ן הנה הוא ג"כל עליית מ כג כ"שעה
  קבלת הארה מלמעלה

 'כללים א ב"לו ע

כתבי 
 ל"אריז

כוונת נר  כ"שעה
 חנוכה

שמות ' מצוה לשלב ולייחד אלו הב
 הויה אלהים

 ב"ה ח"דע א"מט ע

כתבי 
 ל"אריז

כוונת ספי  כ"שעה
 העומר יא

' ן דהאימא מבחי"נמשך אז גם טפת המ
 ך"תרעין דהש' ומהנ, כ"ך ג"הש

 ב"ה ח"דע ג"קמג ע

כתבי 
 ל"אריז

כוונת שים  כ"שעה
 וםשל

שמות ' מצוה לשלב ולייחד אלו הב
 הויה אלהים

 ב"ה ח"דע א"מט ע

כתבי 
 ל"אריז

קטו  הכתר נשאר לעולם באצילות כח עד כ"שעה
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

בשמאל ' בימין וז' ב אותיות שבו ז"הכ ב"כט ע כ"שעה
 באמצע ' וח

 'ביאורים א ג"עג ע

כתבי 
 ל"אריז

' עד נ' צעות אשר מחאותיות האמ' הז ב"כט ע כ"שעה
אותיות ' והח, הם בגבורה קו השמאל

ת "הם בת' עד ת' האחרונות אשר מס
 קו האמצעי

 'ביאורים א ב"עט ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ב"עט ע ב פשוטות"י, כפולות' ז, אמות' ג ב"כט ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"פא ע זרע קיימא באות ברית ממש א"לב ע כ"שעה

 כתבי
 ל"אריז

כל אור היותר עליון הראוי לכל פרצוף  א"לב ע כ"שעה
ונתגלה אליו בעת התיקון דמעשה 

 הנה הוא חזר ונסתלק ונגנז, בראשית

 'כללים א א"פב ע

כתבי 
 ל"אריז

ן דבריאה הם מתפתחין "היכלין דזו' הז לב עד כ"שעה
 בשחרית וערבית דחול

קטז 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

, י אור המזלין"א ע"דמציאות היסוד דז ד"לד ע כ"שעה
 א "כ רק באמצעות או"הנה הוא נעשה ג

 'כללים א א"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

א אתכלילו במזלא שהוא "י שאו"ע א"לה ע כ"שעה
א "הדעת עלאה אשר הוא למעלה מאו

ז אור גדול מהמזלא אל הדעת "נמשך עי
ומשם נמשך להעשות , א"אשר בין או

 'ם אכללי ב"כח ע
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 א"יסוד בז
כתבי 
 ל"אריז

א זולת המזלין "דעת בין או' ישנו בחי א"לה ע כ"שעה
 נוסף על המזלין

 'כללים א ב"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

נמשך הארה מהמזלא אל הדעת שבין  א"לה ע כ"שעה
 א"או

 'כללים א א"כט ע

כתבי 
 ל"אריז

א דאצילות שאין לו שורש "היסוד דהז א"לה ע כ"שעה
וד תוספות ונעשה רק בס, מיוחד אליו

 מהאור הגדול שניתוסף לו מלמעלה

 'כללים א ג"נג ע

כתבי 
 ל"אריז

י "ך ע"ונעשים לשן ן ן ן """"מהבמהבמהבמהבר הם "הפ לו עג כ"שעה
 ה ה ה ה """"ממממהשם 

 ב"ה ח"דע ב"קמ ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ב"פד ע יסוד מערב לולב כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"כז ע 'ד בנוק"ג ת"מתפשטים הארת כל הי מ כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"נו ע מה רב טובך ד"מא ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"כז ע ד בלבד"ת' אין בזה אלא ט ב"מג ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

התורה הנה היא מיסוד אבא הנבקע  מח עד כ"שעה
 ויוצא לחוץ

קלא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 כי ,פ קרינן לה"מלכות פה תורה שבע מח עד כ"שעה
אבל תורה שבכתב , רק בזה הוא גילויה

 א"הוא ז

קלב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ן דבריאה הם מתפתחין "היכלין דזו' הז ב"נב ע כ"שעה
 בשחרית וערבית דחול

קטז 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

הזווג דיעקב ורחל אשר בברכת ' בחי ג"נב ע כ"שעה
 השכיבנו 

 'כללים א א"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

היכל קודש הקדשים הוא נכלל עם  נג סעג כ"שעה
י המלכות "האצילות ואז כל ההנהגה ע

 דאצילות עצמה

 ב"ה ח"דע א"נה ע

כתבי 
 ל"אריז

המלכות מתעברת בכל לילה מנשמת  ב"נג ע כ"שעה
הצדיקים שעולים בה כדי להתחדש 

 שם

 'ביאורים א ד"עא ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ב"פא ע הוא גן עדן' יסוד דנוק ב"נד ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

, ע התחתון הוא האצילות דהעשיה"הג ב"נד ע כ"שעה
 כ על היסוד דהמלכות דעשיה "ל ג"ור

 'כללים א א"פג ע

כתבי 
 ל"אריז

אחרונים הפרטי פרטים דאותו ' ט ב"נד ע כ"שעה
 הכתר ירדו בבריאה

קטו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ג"מט ע ת"עשר הויו ב"נה ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ה "שמות אהי' ב דבריאה הב"השם מ א"נח ע כ"שעה
ולמעלה ממנו , ה"ה אשר אהי"דאהי
 ו"ה יה"אהי

 'ביאורים א ד"עב ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"קו ע שינוי ההנהגה והמאורעות שבכל יום א"נט ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ישנם עלייה ממש גם להחיצוניות  ב"נט ע כ"שעה
 נ דהכלים"הנה הוא רק להנר, כליםוה

 'כללים א ג"לו ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"קז ע הרוגי מלכות' עליית י נפא ה כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

נפילת  כ"שעה
אפים דרוש 

 ה

בזמן העשרה הרוגי מלוכה שמש וירח 
 קדרו בעון הדור

 ב"ה ח"דע ב"קה ע

כתבי 
 ל"אריז

נפילת  כ"שעה
 אפים ה

 ב"ה ח"דע ג"קז ע תעשרה הרוגי מלכו

כתבי 
 ל"אריז

ולמעלה מתחיל תוספת ' אחר שעה ה א"סב ע כ"שעה
 דהששי' וזהו הה, קדושת שבת

 ב"ה ח"דע ג"קנא ע

 'כללים א ג"לו עישנם עלייה ממש גם להחיצוניות  ב"סד ע כ"שעהכתבי 
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 נ דהכלים"הנה הוא רק להנר, והכלים ל"אריז
כתבי 
 ל"אריז

, חסדים המקיפים'  כבוד מהזענני' הז סוכות ד כ"שעה
 וימינו תחבקני) ש ב ו"שיה(ובסוד 

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע

כתבי 
 ל"אריז

לבד הדם בתולים הנה ישנם להמלכות  סוכות ו כ"שעה
 חותם בתוך חותם, חותמות' ב

קכט 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

העצמות שבתוך הכלים אינו זז  א"סח ע כ"שעה
 ממקומו כלל

 'כללים א ג"לו ע

כתבי 
 ל"אריז

י תפילת ערבית נעשית לפרצוף גמור "ע סט עד כ"שעה
ואין לה אז , א"י דז"בכל אורך ורוחב נה

 עדיין מוחין ממש אלא רק הארתם לבד

 ב"ה ח"דע ד"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

ספירת  כ"שעה
 העומר יא

' והם הנ, שערים' ך דהחכמה לנ"הש
 ך"פעמים ש

קמא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ספירת  כ"שעה
 העומר יא

כ "באימא שהיא הבינה הנה ישנם בה ג
ב "כי בתוכה מתלבש הל, ך"ש' בחי

 'וכו, נתיבות חכמה

קמג 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

י תפילת ערבית נעשית לפרצוף גמור "ע א"ע ע כ"שעה
ואין לה אז , א"י דז"בכל אורך ורוחב נה

 עדיין מוחין ממש אלא רק הארתם לבד

 ב"ה ח"דע ד"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

י תפילת ערבית נעשית לפרצוף גמור "ע ב"ע ע כ"שעה
ואין לה אז , א"י דז"בכל אורך ורוחב נה

 עדיין מוחין ממש אלא רק הארתם לבד

 ב"ה ח"דע ד"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

י תפילת ערבית נעשית לפרצוף גמור "ע א עג"ע כ"שעה
ואין לה אז , א"י דז"בכל אורך ורוחב נה

  ממש אלא רק הארתם לבדעדיין מוחין

 ב"ה ח"דע ד"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

ן דבריאה הם מתפתחין "היכלין דזו' הז א"עג ע כ"שעה
 בשחרית וערבית דחול

קטז 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

העצמות שבתוך הכלים אינו זז  ג"עג ע כ"שעה
 ממקומו כלל

 'כללים א ג"לו ע

כתבי 
 ל"אריז

שהמלכות עולה , ףבתפילת לחש דמוס ד,עג ע כ"שעה
הנה היא , ת דאימא עלאה"אז רק בג
 א"עטרה על ראשו דז' כ בבחי"נקראת ג

 'ביאורים א א"סא ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"כא ע א במנחת שבת "עליית ז ב"עד ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"קב ע והוא רעוא דרעוין , הארת המצח א"עה ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

והם בלא , א"הם אז באו, יעקב ורחל א"עה ע כ"שעה
 זווג

 ב"ה ח"דע ג"קט ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"כא ע א במנחת שבת "עליית ז ב"עה ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

נושא עון הוא , לאלפים הוא חסד ב"עה ע כ"שעה
וחטאה הוא , ופשע הוא נצח, גבורה

 ונקה הוא יסוד , הוד

 'כללים א ד"קיא ע

כתבי 
 ל"אריז

והם בלא , א"הם אז באו, יעקב ורחל ב"עה ע כ"עהש
 זווג

 ב"ה ח"דע ג"קט ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"כא ע א במנחת שבת "עליית ז ג"עה ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"קד ע של פסח' תפילת ערבית דליל א א"עו ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ת שני המאורו' ן בבחי"בתחילה היו הזו ג"עו ע כ"שעה
 הגדולים שוים זה לזה

 'כללים א ד"קג ע

כתבי 
 ל"אריז

הבריאה הנה היא שורש להיצירה  עו עד כ"שעה
 ולהעשיה לשניהם בשוה

 ב"ה ח"דע ב"קיג ע

כתבי 
 ל"אריז

ראש השנה מסטרה דילה דינא  א"עז ע כ"שעה
 דמלכותא דינא 

 'כללים א ד"לז ע

כתבי 
 ל"אריז

רם רק מסוד ט הוה כל המוחין עיק"ביו עח ג כ"שעה
 האימא לבד

 ב"ה ח"דע ד"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

קכה  דם טמא שנתבררו בהעיבור' סוד הה עט עג כ"שעה
 א"ע

 ב"ה ח"דע
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כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"קז ע שמא שלים הכולל כל היחודים עמידה ו כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

עש עוד סז  כ"שעה
 ב

 ב"חה "דע ד"קד ע י תפילת ערבית נעשית לפרצוף גמור"ע

כתבי 
 ל"אריז

עש עוד סז  כ"שעה
 ד

 ב"ה ח"דע ד"קד ע י תפילת ערבית נעשית לפרצוף גמור"ע

כתבי 
 ל"אריז

הקטנות שני והגדלות שני מכונה בשם  פ סעג כ"שעה
 ת דכללות"ן בחג"כי אז עולים זו, ת"חג

 ב"ה ח"דע ב"קכג ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"קה ע מוחין דקטנות וגדלות א"פא ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

במוחין דגדלות שהם הפנימיות יוצאים  ד"פג ע כ"שעה
 החסדים מתחילה

 'כללים א א"לז ע

כתבי 
 ל"אריז

י התפשטות "ן הוא ע"השלמת הזו א"פד ע כ"שעה
 ת מלכות"ד חג"מוחין בחב

 ב"ה ח"דע ג"קכד ע

כתבי 
 ל"אריז

ן מהשלימות "נשאר רושם גדול בהזו פד עג כ"שעה
  של פסח'המעולה דליל א

 ב"ה ח"דע ג"קכד ע

כתבי 
 ל"אריז

' ועם הה, ו"שט' ה הוא גימ"פעמים מ' ז פה עד כ"שעה
 ך"דבינה הוא ש

קמא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"קמ ע ך ניצוצין"ש פה עד כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 ועם הארת ,,,,שדישדישדישדיא הוא שם "היסוד דז פו עג כ"שעה
, נחש' הוא גימט'  הנזדאהיהדאהיהדאהיהדאהיהאחוריים 

 והוא נחש דקדושה

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

הרי היו שניהם רק , ט לעומר"עד יום מ פו עד כ"שעה
 בקטנות

קכד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"קז ע ע בהחסדים שבדעת"תיקונו של ר פו עד כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

כ "א כן יש ג"יעקב בז' כשם שיש בחי פורים כ"שעה
 קב ברחליע' בחי

 'כללים א א"עא ע

כתבי 
 ל"אריז

פורים ויום הכיפורים יהיו נשארים כי  פורים א כ"שעה
 פורים הוא הגילוי דיסוד דאבא

 ב"ה ח"דע ג"נח ע

כתבי 
 ל"אריז

פורים קט  כ"שעה
 ב"ע

כי נשאר בה , ומרדכי יצא מלפני המלך
הארה הגדולה הזאת גם אחר 

 הסתלקות המוחין

 ב"ה ח"דע ד"קל ע

 כתבי
 ל"אריז

וקטנות , ישנם קטנות וגדלות ראשון ב"פז ע כ"שעה
 'ן וכו"וגדלות שני בהזו

 ב"ה ח"דע ד"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

המוחין דגדלות ' בגלות יש רק בחי פח עד כ"שעה
 ראשון לבד

 ב"ה ח"דע ד"קה ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"כט ע א ומהמזלין"ת דא"א הוא מת"הכתר דז פט כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע א"ג ע"ע 'בן חמש שנים למקרא וכו פסח כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך  פסח א כ"שעה
 חיי

 'ביאורים א ג"פז ע

כתבי 
 ל"אריז

של פסח הנה נעשה גם עתה ' בליל א פסח א כ"שעה
פ נס "כל התיקונים למעלה רק מאליו ע

 שלא על ידינו כלל

 ב"ה ח"דע ד"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

בגלות מצרים נצרפו ונתלבנו ונעשו  פסח א כ"שעה
 ראוים להיות בנים למקום

 ב"ה ח"דע ד"קכז ע

כתבי 
 ל"אריז

של פסח הנה נעשה גם עתה ' בליל א פסח ג כ"שעה
פ נס "כל התיקונים למעלה רק מאליו ע

 שלא על ידינו כלל

 ב"ה ח"דע ד"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

סח הנה נשתנו סדרי של פ' בליל א פסח ג כ"שעה
ן בפעם אחד "בראשית ונתגדלו הזו

 שלא בסדר המדרגות כלל

קכב 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ונעשה תיקון של , של פסח' בכל ליל א פסח ג כ"שעה
 ז"גדלות שני מאליו גם בזה

 ב"ה ח"דע ג"קד ע

 ב"ה ח"דעקכז הרי היה רק , של פסח' עלייתם בליל א פסח ג כ"שעהכתבי 
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ובמצב העולמות ,  לבדא עלאין"באו ל"אריז
 של עתה

 א"ע

כתבי 
 ל"אריז

י "גאולת ישראל ממצרים היה רק ע פסח ג כ"שעה
והוא , פ העיקרי"ן בהזווג דפב"יחוד זו

 י המוחין דגדלות שני"ע

 ב"ה ח"דע ב"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

קכט  ת"המוחין דגדלות שני הם מחג פסח ג כ"שעה
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

של פסח הנה נתקן אז באמת ' ליל א פסח ג כ"עהש
 כ בשלימות"המוחין דגדלות שני ג

 ב"ה ח"דע ג"קכג ע

כתבי 
 ל"אריז

פסח דרוש  כ"שעה
 ב

שהיא האימא הכללי , מציאות הבינה
הנה , ת"דאצילות הכולל ישסו

מציאותה הוא מהחזה ולמטה דהאבא 
 א עלאין"הכולל או

 ב"ה ח"דע ג"קיז ע

כתבי 
 ל"אריז

פסח דרוש  כ"שעה
 ג

א זולתי גדלות "בליל שבת אין אל ז
 'הא

 ב"ה ח"דע ב"קט ע

כתבי 
 ל"אריז

מיני ' י העיבור מתבררים סוד הי"ע פסח ה כ"שעה
 דם טמא' דם טוהר וה' ה, דמים

קכד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

כל התיקוני מוחין דהאבא אשר נעשים  פסח ה כ"שעה
 בהמצה הנה הם רק ברמז קטן לבד

 ב"ה ח"דע ג"כג עק

כתבי 
 ל"אריז

יש עיבור יניקה ומוחין הן מצד אבא  פסח ו כ"שעה
 והן מצד אמא

 ב"ה ח"דע ד"קח ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קכג ע אסרו חג פסח ח כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"קכ ע כאשר האילת כורעת לילד פסח יב כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ם יונקים מסוד הדם בעת גאולת מצרי פסח יב כ"שעה
 טמא הנתברר בהעיבור דהקטנות

קכה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ונתעברה מאותן , של פסח' בליל א פסח יב כ"שעה
והיתה בסוד בתולה שעיברה , האורות
 שאז היה הלידה, של פסח' עד יום ז

 ב"ה ח"דע ב"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"ג עקכ של פסח' סוד הלידה שהיה בליל ז פסח יב כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

אחרונים הפרטי פרטים דאותו ' ט א"צ ע כ"שעה
 הכתר ירדו בבריאה

קטו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"קמ ע ך הם נוקבין"ר הם דכורין והש"הפ ב"צ ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ב"לז ע ניסן הוא סוד המלכות ד"צ ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ג"לח ע ניסן הוא חסד דנוקבא ד" עצ כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

הנוקבא מתחילה ' י נכנס בחי"לר א"צא ע כ"שעה
, ונשלם קומתה מתחילה ושלא על ידו

 'ז בההתפשטות הא"כי כן היה כ

 'כללים א ג"לח ע

כתבי 
 ל"אריז

א דאצילות שאין לו שורש "היסוד דהז ד"צב ע כ"שעה
 תוספות ונעשה רק בסוד, מיוחד אליו

 מהאור הגדול שניתוסף לו מלמעלה

 'כללים א ג"נג ע

כתבי 
 ל"אריז

כשיורדת המלכות בהיכל קודש קדשים  ג"צג ע כ"שעה
 י"נקרא בשם אדנ, דבריאה

 ש"הקדו ג"נא ע

כתבי 
 ל"אריז

אחרונים הפרטי פרטים דאותו ' ט צג עג כ"שעה
 הכתר ירדו בבריאה

קטו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

א אלא רק "א מקבל את שפע הא"אין ז א"צה ע כ"שעה
 א"דרך או

 'כללים א ד"כז ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ג"ל ע י שלו"א על הנה"א מלביש את א"ז א"צה ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

, י דאבא"א מתלבש תוך נה"י דא"נה א"צה ע כ"שעה
י "ונה, י דאימא"י דאבא תוך נה"ונה

 א"דאימא תוך ז

 'כללים א ד"נג ע

 'כללים א ד"צג עי "א עצמו רק ע"א אינו מקבל שפע א"ז א"צה ע כ"שעהכתבי 
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 א"או ל"אריז
כתבי 
 ל"אריז

י דאבא "ונה, א מתלבש באבא"י דא"נה א"צה ע כ"שעה
 י דאימא "בנה

קמא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

הם בפנימיות , א דאבא"י דא"הנה א"צה ע כ"שעה
 םר שלה"ומזה הוא המוחין והג, ן"הזו

קטו 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"לח ע דתשרי איהי דין ג"צז ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ב"מ ע ת "ר וכמספר הר"ה ופ"הדינין דשכ ג"צז ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

כל המקיפים הוה עיקר גילויים רק  ד"צז ע כ"שעה
 דינין' כ בבחי"ולכן הם ג, לעתיד

 'ביאורים א ב"כג ע

תבי כ
 ל"אריז

י "תיקון כל הדינין וביסומם הוא ע א"צח ע כ"שעה
 שורשם דוקא

 ב"ה ח"דע ג"לה ע

כתבי 
 ל"אריז

י "כל המתקת הגבורות הוא לעולם ע א"צח ע כ"שעה
 חזרתן לשרשן

 ב"ה ח"דע ג"עה ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קג ע דבש שהם גבורות ממותקין ב"צח ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע דינין ממותקים  ב"צח ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"קמ ע 'ך כו"מיני מנצפ' נמשכין מן אבא ב צח עד כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

אין קדושה בהטלית עצמו ועיקר  ציצית ב כ"שעה
משום שקדושת , המצוה הוא הציצית

 הטלית עצמו אין בנו כח להשיגו כלל

 ב"ה ח"דע ג"קכג ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ב"עג ע ס"א אינו רק ט"ז &&ש "ק כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ד"עא ע ב"מ' ה גימ"פעמים אהי' ב 'ש י"ק כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

קלד  נעשה המים בסוד יין המשמח א"קא ע כ"שעה
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

בעת הזכות והרצון מתגלה החסד  ב"קא ע כ"שעה
החסד שבה שביסוד שלה הנמשך מ

 א"המתפשט בה מהחסד דז

קכד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"פג ע יתגלה אז החסד בפומא דהיסוד שלה  ג"קא ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ד "ע, ישנו אור החסד בהיסוד שלה קא עג כ"שעה
 א"החסד הגנוז בפומא דאמה בז

 ב"ה ח"דע ד"כא ע

כתבי 
 ל"אריז

קכד  ודחסד גנוז ביס קא עג כ"שעה
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

קלד  נעשה המים בסוד יין המשמח קא עד כ"שעה
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

א אינו משיג את אימא למעלה "ז ב"קה ע כ"שעה
 ת שבה"מהחצי תחתון דת

קלח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"פג ע יתגלה אז החסד בפומא דהיסוד שלה  ב"קו ע כ"שעה

בי כת
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"כא ע זעירא' ו' נק' יסוד דנוק ב"קו ע כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ד "ע, ישנו אור החסד בהיסוד שלה ב"קו ע כ"שעה
 א"החסד הגנוז בפומא דאמה בז

 ב"ה ח"דע ד"כא ע

כתבי 
 ל"אריז

העיבור אשר מהזווג דשמיני עצרת  קח כ"שעה
שאז הוא , של פסח' נמשך עד ליל ז

 קריעת ים סוףהלידה בסוד 

קכז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

התורה הנה היא מיסוד אבא הנבקע  ב"קט ע כ"שעה
 ויוצא לחוץ

קלא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

יהושע אם בניסן ' אליעזר ור' פלוגתת ר ה א"ר כ"שעה
נברא העולם ונשלמה המלכות 

ואם בתשרי נברא העולם , מתחילה
 א מתחילה"ונשלם הז

 'לים אכל ד"לא ע
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כתבי 
 ל"אריז

י אם בתשרי "א ור"בענין מחלוקת דר ה א"ר כ"שעה
 נברא העולם אם בניסן נברא העולם

 'כללים א ג"לז ע

כתבי 
 ל"אריז

ל בפרטות באיזה "לא קיבל מהאריז ה א"ר כ"שעה
שמדבר ' א ובאיזה בחי"שמדבר ר' בחי

 י"ר

 'כללים א ג"לח ע

כתבי 
 ל"אריז

יהושע אם ' אליעזר ור' רפלוגתת  ה דרוש א"ר כ"שעה
בתשרי נברא העולם אם בניסן נברא 

כי אלו ואלו הם דברי אלהים , העולם
 חיים

 'כללים א ד"לו ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"כב ע אור המקיף הוא דינין וגבורות  ה ז"ר כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ראש השנה  כ"שעה
 ו

א עם "י דאו"ן את הנה"מלבישים הזו
 א"י דאו" בתוך הנהא אשר"י דא"הנה

 'ביאורים א ג"כה ע

כתבי 
 ל"אריז

קמב  היחוד דנוצר חסד לאלפים  רה הק כ"שעה
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

כל המוחין דמצד אבא הם עצמם  שבועות א כ"שעה
 הקטנות והגדלות שני

 ב"ה ח"דע א"קה ע

כתבי 
 ל"אריז

 'אביאורים  ב"עא ע במנחה בשבת' עליית הנוק &&שבת  כ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

י "כל המתקת הדינין הוא לעולם רק ע שופר א כ"שעה
 שרשם

 ב"ה ח"דע ב"ס ע

כתבי 
 ל"אריז

י "כל כפיית וביטול הדינין אינם אלא ע שופר ז כ"שעה
 שורשם

 ב"ה ח"דע ב"טו ע

כתבי 
 ל"אריז

שופר צז  כ"שעה
 ד"ע

 'ביאורים א א"יד ע כל אורות המקיפים הם דינין וגבורות

כתבי 
 ל"ריזא

ב "שם פו ע כ"שעה
 בדרוש יב

ן מהשלימות "נשאר רושם גדול בהזו
 של פסח' המעולה דליל א

 ב"ה ח"דע ג"קכד ע

כתבי 
 ל"אריז

משום , אין לברך על תפילין דרבינו תם תפילין ו כ"שעה
 שהם מוחין דאבא

 ב"ה ח"דע ג"קכג ע

כתבי 
 ל"אריז

, י הם המוחין דאימא"תפילין של רש תפילין ו כ"שעה
 ת הם המוחין דאבא"ושל ר

 ב"ה ח"דע ג"קכג ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"ד ע צללים ז כ סוכות"שעה

כתבי 
 ל"אריז

א " בשלח ע פ"שעה
 א"ע

קכד  צור
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

שנפל אור הדעת , ר"י פגם אדה"ע  ו עד פ"שעה
 למטה ונתהפך מעץ החיים לעץ הדעת

 ב"ה ח"דע ב"צח ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"לב ע ר קודם החטא"מדרגתו של אדה  ז פ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

משום שכל , ר"נאסר אכילת בשר לאדה ב" ח ע פ"שעה
 נפש חי היה אז מבוררים לגמרי

 ב"ה ח"דע א"לו ע

כתבי 
 ל"אריז

קכד  באר  לד עג פ"שעה
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"ה ע חושם הוא מלך החסד  פ וישלח פ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

כי בעת הקטנות , סוד יעקב וישראל  פ וישלח פ"שעה
ובעת הגדלות , א בשם יעקב"נקרא ז

 נקרא בשם ישראל

 ב"ה ח"דע ד"קח ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"ה ע בעל חנן בן עכבור על שם המלך הדעת  פ וישלח  פ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"ו ע סדר המלכים קדמאים  פ וישלח  פ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 פ וישלח  פ"שעה
 א"מג ע

 ב"ה ח"דע ד"ז ע מלך הגבורה יצא מקודם לחסד

כתבי 
 ל"אריז

ב דמצד אימא הם לא ירדו "מוחין החו  פ פקודי פ"שעה
 כלל

 ב"ה ח"דע ד"קב ע

כתבי 
 ל"אריז

דור המדבר היו מלאה היוצאת מהדעת   פ שמות פ"שעה
 שהוא מהארת יסוד אבא, דיעקב

ט קכ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע
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כתבי 
 ל"אריז

, הקרבת הקטורת היה ראוי רק לאהרן  פ שמיני פ"שעה
 א שמצד אבא"כי הוא היה מהדעת דז

 ב"ה ח"דע ב"קא ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קא ע ר"נדב ואביהוא הם היו מנפש אדה  פ שמיני פ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

בעולם היצירה אינה דבוקה הקליפה   פ תולדות פ"שעה
 עם הקדושה

 ב"ה ח"דע ד"ט ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קז ע ב"בענין מזומן לחיי העוה א" קלט ע פ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

בלוחות שניות חזר וניתן לו חלק אחד   רפ וארא פ"שעה
 מני אלף מהאור שהיה לו בתחילה

קכט 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 שמות נט  פ"שעה
 עג

ז " זבא"י התערבות האורות דאו"ע
הנה יצאו בדור המדבר , א"בפנימיות ז

כ כמה נשמות שהיו מהאורות "ג
 דאימא

קכט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

י הוא שם "בל, תולה ארץ על בלימה איוב פ"שעה
 והוא בלי מהות מושג, ב"מ

 ב"ה ח"דע ב"פה ע

כתבי 
 ל"אריז

דע כי בדפק האדם כמו שנודע בו וניכר  איוב יט פ"שעה
גופניים אל הרופאים תחלואים ה

 הגופניים

 'ביאורים א א"ע ע

כתבי 
 ל"אריז

כי היה חסר , בענין החטא דעץ הדעת בראשית פ"שעה
 אז המוחין דחיה אשר מצד האבא

 'כללים א ד"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

, א רק המוחין דמצד אימא"לא היה לז בראשית פ"שעה
והכתר שלו הנה היה רק השליש 

 , ת דאימא"תחתון דהת

 'כללים א ג"עקז 

כתבי 
 ל"אריז

א רק "כי לא היה בז, בדרוש עץ הדעת בראשית פ"שעה
הכוונה הוא , המוחין דמצד אימא בלבד

 א "ע שבז"הבי' רק על בחי

 'כללים א ג"קח ע

כתבי 
 ל"אריז

מהדומם צומח חי הנה לא נתבררו  בראשית  פ"שעה
 כולם 

 'כללים א ג"קט ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"סט ע ם "אלהי'  הוא גיממלוי בראשית ד פ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

האזני קכא  פ"שעה
 ב"ע

 'ביאורים א ד"עא ע העליה הוא רק להרוח ולא להנפש

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ב"ה ע  וארא פ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"עא ע שהיא נקראת בשם יעקב' רחל נוק ויגש פ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

,  גיד הנשה בירך ימין ושמאלנוהג וישלח פ"שעה
משום דהיה הפגם בימין דיעקב 

 ובשמאל דרחל

 'כללים א ב"עא ע

כתבי 
 ל"אריז

וישראל , הקטנות שבו' יעקב הוא בחי וישלח פ"שעה
 הגדלות שבו' הוא בחי

 'ביאורים א ג"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"ח ע ודרך רשעים יעוות וישלח פ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ולכן היה , הצמחים לא נגמרו להתברר ב"ח ע פ"שעה
 ר אוכלם כדי לבררם"אדה

 ב"ה ח"דע א"לז ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"סה ע רצון' שמו בגימ יתרו פ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ב דינים "י ל"ח הם נתקנים קצת ע"הרפ כז עג פ"שעה
 ב אלהים"אחרים שהם ל

קמג 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

אחר שנגנז האור , עשה בראשיתבעת מ כי תצא פ"שעה
ן "היו הזו', הראשון שהיה תיכף ביום א

 רק אחור באחור

 ב"ה ח"דע ד"צד ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ב"ה ע  כי תשא פ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

סוד הענין דאלף נשים שנשא שלמה כי  מלכים א יא פ"שעה
 שהיא בסוד אלף, הם היו מקליפת נוגה

 ב"ה ח"דע ג"פה ע

 ב"ה ח"דע ד"צד עאחר שנגנז האור , בעת מעשה בראשית פקודי פ"שעהכתבי 
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ן "היו הזו', הראשון שהיה תיכף ביום א ל"אריז
 רק אחור באחור

כתבי 
 ל"אריז

ר כל הנשמות "ה את אדה"כשברא הקב פרק קמז פ"שעה
לא היו אלא רק נשמות , שנכללו בו

 דישראל לבד

 ב"ה ח"דע ב"ט ע

כתבי 
 ל"אריז

ב דמצד אימא הם לא ירדו "מוחין החו דקטז ע פ"שעה
 כלל

 ב"ה ח"דע ד"קב ע

כתבי 
 ל"אריז

דע כי בדפק האדם כמו שנודע בו וניכר  ש ה"שיה פ"שעה
תחלואים הגופניים אל הרופאים 

 הגופניים

 'ביאורים א א"ע ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"מג ע ' ועתה יגדל נא כח ה שלח פ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"קו ע דעת ' ערב רב גימט שמות פ"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ה הכולל נשמת "נשמת משה רבינו ע שמות פ"שעה
 כל ישראל כולם

 ב"ה ח"דע א"פז ע

כתבי 
 ל"אריז

ה הוא היה שורש נשמת "משה רבינו ע שמות פ"שעה
 כלל ישראל כולם

 ב"ה ח"דע א"קא ע

כתבי 
 ל"אריז

 פום ממלל י שנקרא"אעפ, א"פיו של א תהלים נג פ"שעה
ז אינו יוצא ממנו להדיא "עכ, רברבן

ת שהם "הבל אור המקיף אל הז' בחי
 ן"זו

 'ביאורים א ב"נה ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"יט ע רצון' שמו גימ יתרו פ "שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"כד ע שמו ורצונו שהם במספר שוה  יתרו פ "שעה

כתבי 
 ל"אריז

מציאות של יושר ספק אם היה   יט עד ק"שעה
 בנקודות

קסג 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

כאשר שמתגברים הדינין הרבה   לו ק"שעה
ומשתרבבים לעלות ולינק גם מיסוד 

 ו"א ח"ז

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

קכד  סוד נחש שבא על חוה  לו ק"שעה
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

קמז  'תיקון הקלי  לו ק"שעה
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

בעת שישראל עושים מעשים טובים   לו עג ק"שעה
ן פנים "הראויים שבסיבתם יחזרו זו

 בפנים

 ב"ה ח"דע ב"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

לכך נקרא דור , לאה הוא דור המדבר א" לח ע ק"שעה
 דעה

 ב"ה ח"דע ד"קל ע

כתבי 
 ל"אריז

ע אינו מתגלה בהם "בכל העולמות בי א" מ ע ק"שעה
 שבהם לבדרק המלכות 

קיח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

' ן דאצילות הטמא הנקראים סמ"כי זו  ע עד ק"שעה
 העליונים' ולילי

 ב"ה ח"דע ב"ט ע

כתבי 
 ל"אריז

בעולם העשיה נתקנו שם הקליפות גם  א"א ע" ע ק"שעה
 מעתיק ולמטה

 ב"ה ח"דע א"ט ע

כתבי 
 ל"אריז

לחזור ן לא היו עומדים להתתקן ו"זו א" עז ע ק"שעה
 פ רק בשבת בראשית"פב

 ב"ה ח"דע ב"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

ק נשאר "בעליית אורות שברגלי א א"ד ע"דף יו ק"שעה
 למטה ריקן מאור

 'ביאורים א א"מט ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"ג ע עולם האצילות אינו מושג כלל א"ה ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א א"כא ע איסור חקירה א"ה ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א א"כב ע ודי למבין  א"ה ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 ש"הקדו ג"ז ע גודל חיוב לימוד קבלה הקדמתו ק"שעה
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כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ד"ג ע ס הוא רק קו דק"קו דא ג"ו ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ס דרך הקו "כי בהיות מתפשט אור הא ד"ו ע ק"שעה
חיל להתעגל הת, אל תוך מקום החלל

ס "ונעשה גלגל עגול בתוך חלל הא
 , בלתי דבק בו

 'ביאורים א ד"ט ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קסג ע עיקר שורש העגולים הוא רק הנקודות ב"חי סע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

התפשטות הראשון אשר להעולמות  ט ק"שעה
 ע"בי

 'כללים א ד"כד ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ד"טו ע ן"ה וב"בראו מתוך המכל העולמות נ ב"ט ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ה דהתיקון הוא היושר והרוח "השם מ ב"ט ע ק"שעה
 דהנקודים

 'ביאורים א א"טז ע

כתבי 
 ל"אריז

ה דהתיקון הוא היושר והרוח "השם מ ג"ט ע ק"שעה
 דהנקודים

 'ביאורים א א"טז ע

כתבי 
 ל"אריז

רך העור אור ישר שהוא נוקב ועובר ד ד"ט ע ק"שעה
מן הטיבור ולמטה ומאיר בנקודים דרך 

, ודרך טבור, ודרך פי היסוד, נקבי העור
 ודרך נקב האחור

 'ביאורים א ב"נא ע

כתבי 
 ל"אריז

המקום הוא יותר זך וגדול ומעולה מן  ד"ט ע ק"שעה
 המציאות עצמו

 'ביאורים א ג"עח ע

כתבי 
 ל"אריז

ל המקום הוא יותר זך ומעולה וגדו ד"ט ע ק"שעה
 במעלה ומדרגה מן העולם עצמו

 ש"הקדו ד"יז ע

כתבי 
 ל"אריז

המקום הוא יותר זך ומעולה וגדול  ד"ט ע ק"שעה
 במעלה ומדרגה מן העולם עצמו

 ש"הקדו א"יח ע

כתבי 
 ל"אריז

קסב  י"ספיקות בעגו ט עד ק"שעה
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א א"ה ע ציור הצמצום י ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

כ "החיצוניות דהאחוריים נחלק ג א"י ע ק"שעה
שהם חיצוניות וחיצוניות , לשתיים

 והרי הם שתיים שהם חמש , דחיצוניות

 'כללים א א"ק ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ד"יא ע קו נמשך מעיגולי אמא א"י ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ע הם למטה לגמרי מרגלי "העולמות בי א"י ע ק"שעה
 ק"א

 'יאורים אב ד"יד ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ד"טו ע ן"ה וב"כל העולמות נבראו מתוך המ א"י ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

כ זה "עגולים דהנקודות היו ג' כל הי א"י ע ק"שעה
לפנים מזה הן הפרצופים והן הספריות 

 הפרטיים שבפרצופים

 'ביאורים א א"טז ע

כתבי 
 ל"אריז

וא היושר והרוח ה דהתיקון ה"השם מ א"י ע ק"שעה
 דהנקודים

 'ביאורים א א"טז ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"ו ע אמצעית החלל ריקני ופנוי לגמרי ב"י ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א א"י ע זולת בראשית קצה העליון אשר בקו ב"י ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

הסיבה מה שלא נתפשטו רגלי היושר  ב"י ע ק"שעה
הוא משום , יו של עצמודעתיק עד עגול

כי הנה לא יצא היושר דעתיק תיכף 
אלא רק אחר , אחר העגולים שלו

ויצאו העגולים דעתיק , א"העגולים דא
כ יצא "ואח, א"כ העגולים דא"ואח

 היושר של שניהם

 'ביאורים א ב"יח ע

כתבי 
 ל"אריז

עיגולים שלו כולם נמשכים ' י ב"י ע ק"שעה
ד ראשונות לב' ומתפשטים סביב ג

 דיושר שלו

 'ביאורים א ד"יח ע
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כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"נח ע דדי בהמה ג"י ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

עיגולים שלו כולם נמשכים ' י ג"י ע ק"שעה
ראשונות לבד ' ומתפשטים סביב ג

 דיושר שלו

 'ביאורים א ד"יח ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ב"ח ע מקום יותר זך מן העולם עצמו ד"י ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קסג ע עיקר שורש העגולים הוא רק הנקודות א"יא סע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

קסד  ק מהטבור ולמטה"אורות א א"יא סע ק"שעה
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ג"מז ע ן"ה וב"מ, ן"זו' ק הנה הוא רק בחי"א א"יא ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

' כ רק בחי"ק כולו הוא ג"ת האכל כללו א"יא ע ק"שעה
 ן בערך הקודם אליו"ה וב"מ

 'כללים א א"נב ע

כתבי 
 ל"אריז

, ן"כל שם אדם אינו נקרא אלא רק הזו א"יא ע ק"שעה
 ן"ה וב"שהם מ

 'ביאורים א ג"י ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ד"יג ע ן לבד"ה וב"ק הוא רק המ"הא א"יא ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ן בערך הקודם "זו' ק הוא רק בבחי"א א"יא ע ק"שעה
 אליו

 'ביאורים א ב"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

כ רק בסוד "ק הוא עומד עתה ג"א' אפי א"יא ע ק"שעה
 ן"זו

 'ביאורים א ד"לד ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"לה ע ן"ק הוא רק בסוד זו"א א"יא ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ם ק הנה הוא נבחן בכל הפרצופי"א ב"יא ע ק"שעה
 כולם כמו האצילות ממש

 'ביאורים א א"יב ע

כתבי 
 ל"אריז

ק במקום הזה פנים ואחור "סובבת א ד"יא ע ק"שעה
אבל עיקרו אינו אלא מה שמתפשטת 

 דרך צדדי הזקן

 'ביאורים א ב"מו ע

כתבי 
 ל"אריז

' פ כולן הם רק בבחי"כל האורות דאח א"יב ע ק"שעה
 ג"השם ס

 'ביאורים א ב"נד ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ג"מב ע כלול כל תחתון מכל העליונים כולם ב"יז ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

קסד  ק מהטבור ולמטה"אורות א ב"יח סע ק"שעה
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

סוד דדי בהמה הנה הוא להחיות את  ב"יח ע ק"שעה
 המלכים בחיות המוכרח 

 'כללים א א"נח ע

כתבי 
 ל"אריז

א בדברי הרב בשום מקום לא נמצ ב"יח ע ק"שעה
ממציאות דדי בהמה לא באבא ולא 

 א "א אלא רק בעתיק וא"באימא ולא בז

 'כללים א ב"נח ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"נט ע א"דדי בהמה הם במלכות דעתיק וא ב"יח ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

אור ישר שהוא נוקב ועובר דרך העור  ג"יט ע ק"שעה
קודים דרך מן הטיבור ולמטה ומאיר בנ

, ודרך טבור, ודרך פי היסוד, נקבי העור
 ודרך נקב האחור

 'ביאורים א ב"נא ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ב"מד ע אורות הנקודות אשר מיתו ונשברו ד"יט ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

קסב  י"ספיקות בעגו יט עד ק"שעה
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

י בכל בחיה "ן וכן עגו"ה וב"ישנם מ א"כה ע ק"שעה
 ובחינה

קסא 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

קסב  י"ספיקות בעגו א"כה ע ק"שעה
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

' לג' הנצח הוד דעתיק מתחלק כל א ד"כו ע ק"שעה
פרקין יסוד ' והיסוד דעתיק לב, פרקין

 ועטרה

 'כללים א ד"נז ע
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כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"נח ע א"ה דאהיסוד דעתיק המסתיים בהחז ד"כו ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

הסוד דדי בהמה דעתיק בסוף הפרקין  ד"כו ע ק"שעה
 תתאין דנצח הוד ממש שבו

 'כללים א א"נט ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ב"קי ע הקרומין הנה הם מהניצוצין א"כט ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א א"לא ע הקול והדבור א"לא ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

הנקרא לא החזיק לעד אפו ' ארחא ב א"לא ע ק"שעה
 ' והוא תיקון ה

 'ביאורים א ב"לה ע

כתבי 
 ל"אריז

היה האור חוזר ועושה כלים ומלביש  ב"לא ע ק"שעה
 ת"את הז

 'ביאורים א ג"לה ע

כתבי 
 ל"אריז

כי לפעמים נעשה התבונה שוה אל  ג"לא ע ק"שעה
ומתלבשת הבינה בהתבונה והם , הבינה

 ומתם שוות בק

 'ביאורים א ד"לח ע

כתבי 
 ל"אריז

לפעמים התבונה נגדלת ועולה  ג"לא ע ק"שעה
ומתארכת בשוה באורך כל הבינה 

 עצמה

 'ביאורים א א"לט ע

כתבי 
 ל"אריז

כיון שירד מחצית עליון של התבונה  ג"לא ע ק"שעה
במקום שהיה שם בתחילה מחציתה 

אז גם מחצית התחתון של , התחתונה
מקום מחצית עליון של הבינה ירדה ל

 התבונה 

 'ביאורים א ד"לט ע

כתבי 
 ל"אריז

יש שם עקומה ' בסיום רגל אות הו ד"לא ע ק"שעה
 קצת והיא הפסיעה לבר

 'ביאורים א ב"לט ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ב"מב ע הקורא את שמע צריך שישמיע לאזניו ב"לב ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

י סוד "א עועלייתם עד הכתר הו לו ק"שעה
 התכללות

 'כללים א ד"לט ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"לט ע י התכללות "יניקתם הוא ע לו ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

איןב אצילות שינוי ואין מגיע שם  לו ק"שעה
 'הקלי

 'ביאורים א א"כט ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"קלג ע הנשיכין לו ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ים שפע המלכות דאצילות מקבל' הקלי א"לו ע ק"שעה
הנמשך להם במכוון נקרא שהם עולים 

 לינק מן המלכות

 ב"ה ח"דע ד"סג ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"לט ע ם"כ צרופי אלהי"ק ב"לו ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

א הוא וביה "ם שירותיה מז"השם אלהי ב"לו ע ק"שעה
 אתאחיד 

 'כללים א ד"קח ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ב"כח ע ס"יפות אינם נוגעים ביהקל ג"לו ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

דור המדבר היו מלאה היוצאת מהדעת  לז לח ק"שעה
 שהוא מהארת יסוד אבא, דיעקב

קכט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

התורה הנה היא מיסוד אבא הנבקע  א"לח ע ק"שעה
 ויוצא לחוץ

קלא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

' ין הנה הם סוד החותם שהם היהניצוצ ב"מ ע ק"שעה
 דבריאה' ספי

 'כללים א א"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

שבה הם ' ספי' בעולם הבריאה אור הי מ עג ק"שעה
כי עולם הבריאה הוא , נגלין ומאירין

 יותר עליון מהיצירה והעשיה

קיח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"לט ע ם"כ צרופי אלהי"ק ב"מב ע ק"שעה

כתבי 
 ל"ריזא

קכד  באר מג עד ק"שעה
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א ג"ע ע צליעת יעקב ג"נא ע ק"שעהכתבי 
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 ל"אריז
כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"עא ע שהיא נקראת בשם יעקב' רחל נוק ג"נא ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

פ לא נתגלה "ן פב"טרם שנתהוו זו א"נב ע ק"שעה
 מציאות הדעת 

 ב"ה ח"דע ב"ד ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א א"סה ע בת עין ד"נד ע ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

הטעמים הוא אור פשוט ישר ' כל בחי ב"נו ע ק"שעה
 זכר

 'ביאורים א ד"מד ע

כתבי 
 ל"אריז

ם מכל עולם לעולם "צל' ישנו בחי ג"סד ע ק"שעה
וכן מכל פרצוף , מהעליון לתחתון

 לפרצוף מכל עליון לתחתון

 'כללים א א"כט ע

כתבי 
 ל"זארי

ה מעת גזרת "מהזמן דאברהם אבינו ע ד"סט ע ק"שעה
אשר , הגלות אשר בברית בין הבתרים

זה היה לצרף את כל הנשמות שנבלעו 
י הזרע לבטלה "בתוך הקליפות ע

ל שנה שפירש "ר בהק"שהוציא אדה
 מחוה

 'כללים א ג"ע ע

כתבי 
 ל"אריז

כ מציאות "אחרי התיקון נשאר אז ג ע עד ק"שעה
' ה בו נהירו דקיק מהזוהי, הקליפה

 ן דקדושה"נקודות הראשונים דהזו

קכה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ג"יז ע א מסתיימים שוים"רגלי או עג ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

ע יצאו אז "עולמות אבי' מה שכל הד א"עג ע ק"שעה
הנה , מתחילה בסוד זווג אחור באחור

נה אך הכוו, פ"הגם כי אין זווג אלא פב
הם ' הוא כי כאשר החיצוניות דהספי

הזווגא ' כ בחי"והוא ג(ז "מזדווגים זב
) א"דלא שלים שאמר בשער הזווגים פ

 הנה זה נקרא בשם זווג דאחור באחור

 'כללים א ד"קג ע

כתבי 
 ל"אריז

הם , צבאות' ה ה"אכתריאל י, שמות' ג עד עג ק"שעה
 ר דבריאה"בג

 ב"ה ח"דע ד"קיב ע

כתבי 
 ל"אריז

ס שאמר הוא האור דהתפשטות "הא ד"עה ע ק"שעה
 השני דלאצילות

 'כללים א ג"כ ע

כתבי 
 ל"אריז

ס "א' כל אור עולם עליון הוא בבחי ד"עה ע ק"שעה
 להתחתון

 'כללים א א"צו ע

כתבי 
 ל"אריז

ס "א' המלכות של האצילות נעשית בחי ד"עה ע ק"שעה
 אל הבריאה 

 'ביאורים א ב"כט ע

כתבי 
 ל"אריז

היה אסור לאדם להזדווג עם חוה גם  א"עז סע ק"שעה
 זולת החטא עד שבת בראשית 

קמט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

אם היה ממתין מלהזדווג עד יום שבת  א"עז סע ק"שעה
וישארו , פ"ן פב"וחזרו זו, בראשית

ן של המלכות "המ' ברורין לגמרי אפי
 פ"פב' דבחי

 ב"ה ח"דע ד"קנב ע

כתבי 
 ל"אריז

הם מתבררים מעתה רק מעט מעט עד  ב" עעז ק"שעה
 ביאת המשיח

 'כללים א ג"קט ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"ק ע ר "בענין החטא דאדה עז עמוד ב ק"שעה

כתבי 
 ל"אריז

א דאצילות הנה מתלבשים "א ואו"א עח עג ק"שעה
כלים פנימי תיכון חיצון ' הג' בחי

 ע"א דבי"א ואו"שבהם בהא

 ב"ה ח"דע ג"קיג ע

י כתב
 ל"אריז

כלים פנימי תיכון ' בחי' כ הג"ירדו ג עח עג ק"שעה
' א דאצילות לבחי"א ואו"חיצון מא

אשר , ע"א דבי"א ואו"נשמה לא
 ע"ממציאות הבי

 ב"ה ח"דע ג"קיב ע

כתבי 
 ל"אריז

ס הנה הם העשרה "הכלים והגוף דהי ג"עה ע ק,שעה
 ס"שמות של הי

 'ביאורים א א"עג ע

 ב"ה ח"דע א"ל עאדם הראשון קודם החטא היה לו כל  בהקדמה  יםשער הגלגולכתבי 
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כט דף ל  ל"אריז
 א"ע

עולמות ' י שבכל הד"חלקי נרנח' הה
 ע"אבי

כתבי 
 ל"אריז

ענין כל הגלגולים הנזכר תמיד אין   הקדמה יד שער הגלגולים
הכוונה כי הנשמה הראשונה עצמה 

אלא הוא כי כל נשמה , היא המתגלגלת
 מתחלקת לכמה ניצוצין

 ב"ה ח"דע ד"סב ע

כתבי 
 ל"אריז

בהקדמה יא  שער הגלגולים
 ב"יב ע

אדם הראשון קודם החטא היה לו כל 
עולמות ' י שבכל הד"חלקי נרנח' הה
 ע"אבי

 ב"ה ח"דע א"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

זיווג יעקב עם לאה והוא בערבית דימי  כו' הק שער הגלגולים
 החול ובפרט אחר חצות לילה

 'ביאורים א ב"נג ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"יח ע ת משה"מה שהיה הוא שיהיה ר הק לח שער הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

הקדמה ז ט  שער הגלגולים
 ב"ע

אדם הראשון קודם החטא היה לו כל 
עולמות ' י שבכל הד"חלקי נרנח' הה
 ע"אבי

 ב"ה ח"דע א"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

י "נרנח' חיב' ר כל הה"היה נכלל באדה הקדמה יא שער הגלגולים
ע מהנפש "עולמות אבי' אשר בכל הד

 דעשיה עד היחידה דאצילות

קמה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

הרמז הוא ביצירה והדרוש הוא  הקדמה יז שער הגלגולים
 בבריאה

 ב"ה ח"דע ד"טו ע

כתבי 
 ל"אריז

ולמעלה מתחיל תוספת ' אחר שעה ה א"כד סע שער הגלגולים
 ידהשש' וזהו הה, קדושת שבת

 ב"ה ח"דע ג"קנא ע

כתבי 
 ל"אריז

נדב ואביהוא הם לקחו מהנפש  לב שער הגלגולים
דאצילות שהיה באדם הראשון את 

 האור המקיף שבו

 'ביאורים א ג"נב ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א א"פג ע ד שבטים"י א"סז ע שער הגלגולים

כתבי 
 ל"אריז

ט "ע ל" רחז הנה יגדל יניקתו מאד"עי 'הקדמה ט שער הגלגולים 
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

הנשמות החדשות דחלקי האצילות  'פרק ז שער הגלגולים 
 ר "שלא נכללו באדה

 'ה א"דע א"ח ע"י

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

מן אורות העין נעשו העגולים של  ג"ט ע" י
 הנקודות

 'ה א"דע ב"ד ע"י

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

 'ה א"דע ב"עו "ט אור דיושר ג"ט ע" י

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

ח "ע ערו ערו עד היסוד ו "דף ל
 ב"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

כל גילוי הספירות הם אורות דקים  א"ע' ה
 בתכלית הרוחניות בלתי נתפשים כלל 

 'ה א"דע א"ז ע"נ

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

סבה למה היה הנקודות עיגולים ללא  'ט
 ריוש

 'ה א"דע ב"ט ע"ל

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

האור הראשון הפנימי שהיה למטה  ג"ע' ט
 ת עלה למעלה במקום החזה"מחצי הת

 'ה א"דע ד"ה ע

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

 'ה א"דע ג"ו ע"ט ק"י של א"ההבל היוצא מהנה ג "ע' ט

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

לגמרי מכל ע הם למטה "העולמות בי ד  "ע' ט
 עגולי האצילות

 'ה א"דע ב"ד ע"מ

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

מקומות שהם ' אורות היוצאים מג ד"ט ע
 מהטבור והיסוד ונקב האחור

 'ה א"דע ג"ו ע"ט

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

סבה למה היה הנקודות עיגולים ללא  'י
 יושר

 'ה א"דע ב"ט ע"ל

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

ירדו החיצוניות למטה תחת רגלי  א"ע' י
 היושר של אדם קדמון 

ט "מ
 ד"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

האור הראשון אשר עלה מלמטה נשאר  א"ט ע"י
 שורשו תמיד מבפנים

 'ה א"דע ד"ה ע

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

 'ה א"דע ב"ד ע"י מלכי יושר ג "ט ע"י
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כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

המלכי יושר אשר יצאו מהצפרני  ד"ט ע"י
 רגליים

 'ה א"דע ד"ח ע"י

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

בעקודים באו שם האורות רק במדה  ד"יד ע
 ובמשקל לפי כח הכלי 

 'ה א"דע ב"ב ע"ע

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

הבלים ' מאור החדש לא יצא להם בחי ג "יט ע
 מורגשים על דרך הבל הטבור ויסוד

 'ה א"דע א"ז ע"ט

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

מן הטבור והיסוד יוצא אורות גלויים  ג "יט ע
 ממש

 'ה א"דע ב"ו ע"ט

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

מקומות שהם ' אורות היוצאים מג ג "יט ע
 מהטבור והיסוד ונקב האחור

 'ה א"דע ג"ו ע"ט

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

 'ה א"דע ג"ב ע"פ מיני מלכים ' ב ד"כב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

י עונות הדור הם "לפעמים היינו ע ב"לו סע
כ זה בזה עד שעולין ונכללין "נכללין ג
 בשרשן

ט "מ
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

ן "ן דקדושה כך יש זו"כמו שיש זו א "לו ע
 דקליפה

ח "מ
 ד"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

ע יש "עולמות אבי'  עולם מדבכל ב"מד ע
 מלבוש ואור מקיף אחד הנקרא חשמל

 'ה א"דע ג"ב ע"ס

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

 'ה א"דע ג"א ע"ס החשמל' מ דצלם הם בחי"הל ב"מד ע

כתבי 
 ל"אריז

שער 
 ההקדמות 

ע הם למטה לגמרי מכל "העולמות בי ב"ה ע"נ
 עגולי האצילות

 'ה א"דע ב"ד ע"מ

כתבי 
 ל"אריז

ר שע
 ההקדמות 

כל אותן ניצוצין שעלו ונתקנו בעת  ב"ז ע"ע
הנה גם הם חזרו , מעשה בראשית

וירדו בעמקי תהום רבה במעשה חטא 
 ר"אדה

 'ה א"דע ב"ג ע

כתבי 
 ל"אריז

י "א למעלה מנה"אינה משיג את ז' נוק א"א ע שער היחודים
 שבו

קלח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

ר הנה ההבל הוא הבל וקול ודבו ב שער היחודים
 ת לבד"במלכות לבד והקול הוא ת

 'ביאורים א ג"עב ע

כתבי 
 ל"אריז

א זולת המזלין "דעת בין או' ישנו בחי ג"טל ע שער היחודים
 נוסף על המזלין

 'כללים א ב"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

תגין ' נשאר חסד וגבורה דאבא בבחי כא שער היחודים
 על הכתר דאימא 

 'ביאורים א א"נח ע

בי כת
 ל"אריז

 'ביאורים א ב"עב ע כל הבל הוא במלכות  פרק ב שער היחודים

כתבי 
 ל"אריז

מלכות נוקבא אינה משגת יותר למעלה  ' פרק א שער היחודים 
 א"י של ז"מהנה

 'ה א"דע א"ג ע"מ

כתבי 
 ל"אריז

בדרושי  שער הכוונות
עמידה 
בברכת 
מפלת 
 המינים

 'ה א"דע א"ב ע"כ רק בהמלכות דהכתר לבד ' הנוק

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ג"א ע יסוד דהמלכות שנקרא גן עדן  ב"דף נד ע שער הכוונות

כתבי 
 ל"אריז

י אם בתשרי נברא "א ור"פלוגתת ר דף צא  שער הכוונות
 העולם אם בניסן נברא העולם

 'ה א"דע ד"ח ע"י

כתבי 
 ל"אריז

י "שבנינה מתנה' א נקראת ד"דז' נוק א"ד סע"כ שער הכוונות
 א"דז

 'ה א"דע ג"ד ע

כתבי 
 ל"אריז

האצילות מקבל ועולה לפעמים  ב "עד ע שער הכוונות
 בהעקודים

 'ה א"דע ב"ב ע"כ

כתבי 
 ל"אריז

הגבורה יצא קודם להחסד במלכין  ד"ג סע"פ שער הכוונות
 קדמאין

 'ה א"דע ד"ח ע"י

כתבי 
 ל"אריז

וקטנות , ישנם קטנות וגדלות ראשון פסח ו שער הכוונות
הן בהמוחין דמצד , ן"שני בהזווגדלות 

 אימא והן בהמוחין דמצד אבא

 ב"ה ח"דע ד"קד ע

 'ה א"דע ג"ד ע ארבעה ראשי שנים הם א "ע' צ שער הכוונותכתבי 



ו"מפתחות לספרי לש  

172 

 ל"אריז
כתבי 
 ל"אריז

הגבורה יצא קודם להחסד במלכין  ד"ח ע"צ שער הכוונות
 קדמאין

 'ה א"דע ד"ח ע"י

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ג"ד ע עה ראשי שנים הםארב ג"צג ע שער הכוונות

כתבי 
 ל"אריז

ה אשר ישנם "ף צירופי הויה ב"התתר א"צד ע שער הכוונות
 ת"ב הויו"בכל הויה מהי

 ב"ה ח"דע ד"טז ע

כתבי 
 ל"אריז

ריש ' דף ג שער הכוונות 
 ב"ע

 'ה א"דע ג"ג ע"ע ן "גבורות גשמים שהוא מ

כתבי 
 ל"אריז

 האצילות עם העקודים מתייחדים ב"ד ע"דף ע שער הכוונות 
 בסעודת שחרית דשבת

ד "ס
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ג"ח ע"ע א"שורש פרעה הוא בהעורף דא א"ע' פ שער הכוונות 

כתבי 
 ל"אריז

ג פט "פו ע שער הכוונות 
 @ב"ע

' מצות העומר הוא להמשיך בהנוק
 העטרה דגבורה לצורך בניינה

 'ה א"דע א"פ ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ג"ד ע ב והעינים הם נצח הוד"אזניים הם חו ד"ע' צ הכוונות שער 

כתבי 
 ל"אריז

ר הם תמיד מבוסמים "הגבורות שבהג שופר  שער הכוונות 
 וממותקים

ב "ע
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

אדם כאשר שהוא משתמש בכל   פ בהר  שער המצוות
תכונותיו וכחותיו בהתורה והמצוה 

צמו ונפשו ומעלה את ע, ומוסר
הנה נמצא כי נתעלו כל חלקי , ה"להקב
 מ"הדצח

 ב"ה ח"דע א"לד ע

כתבי 
 ל"אריז

 פ ואתחנן  שער המצוות
 ב"ד מז ע

בענין הדרוש והרמז הדרוש הוא 
 ביצירה

 ב"ה ח"דע ד"טו ע

כתבי 
 ל"אריז

משום שכל , ר"נאסר אכילת בשר לאדה  פ עקב שער המצוות
 נפש חי היה אז מבוררים לגמרי

 ב"ה ח"דע א"לו ע

כתבי 
 ל"אריז

ולכן היה , הצמחים לא נגמרו להתברר  פ עקב שער המצוות
 ר אוכלם כדי לבררם"אדה

 ב"ה ח"דע א"לז ע

כתבי 
 ל"אריז

סוד השחיטה הוא למתק את הדינין   פ ראה שער המצוות
 שבגרון

 ב"ה ח"דע ב"נז ע

כתבי 
 ל"אריז

 פ שלח כט  שער המצוות
 ב"ע

י מוח "ם עכל הבירורים הוא לעול
 החכמה הפנימי

 ב"ה ח"דע ב"ז ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ג"קז ע עשרה הרוגי מלכות א"ג ע שער המצוות

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע ג "שמן ודבש הם סוד חו ויקרא שער המצוות

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"קמ ע ר ניצוצין"ך ופ"ש א"נא ע שער המצוות

כתבי 
 ל"אריז

קלד  נעשה המים בסוד יין המשמח עקב תשער המצוו
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

אדם כאשר שהוא משתמש בכל  פ עקב שער המצוות
תכונותיו וכחותיו בהתורה והמצוה 

ומעלה את עצמו ונפשו , ומוסר
הנה נמצא כי נתעלו כל חלקי , ה"להקב
 מ"הדצח

 ב"ה ח"דע א"לד ע

כתבי 
 ל"אריז

פ שופטים  שער המצוות
 א"סח רע

קמב  ה הם נקבות "ך הם זכרים ושכ"מנצפ
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

פ תרומה יז  שער המצוות
 ב"ע

הלוחות הנה הם תרין עטרין דדעת 
 הגנוז בתוכו 

קלא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"ל ע תיקוני כל המלאכות  בהר שער המצות

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"פג ע לכותיום שבת הוא נגד המ בהר שער המצות

כתבי 
 ל"אריז

' כי הד', כ באמת רק י"א הם ג"הי ב"כה ע שער המצות
 ר"שהם הג' אחוריים נכללין בג

 'ביאורים א א"נב ע

 'כללים א ד"ל ע תיקוני כל המלאכות  עקב שער המצותכתבי 
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 ל"אריז
כתבי 
 ל"אריז

, כולם נפלו וירדו בעת עולם התוהו עקב שער המצות
 א נתבררו אז עדייןהנה הם ל

 'כללים א ג"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

מהדומם צומח חי הנה לא נתבררו  עקב  שער המצות
 כולם 

 'כללים א ג"קט ע

כתבי 
 ל"אריז

והיה , ר אשר היה לו אז"מעלת אדה פ עקב שער המצות
ד פעולות "אכילתו וכל מעשיו ע

 ועבודת העליונים

 ב"ה ח"דע ג"לה ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"לא ע סוד צמר כבשים  קדושים שער המצות

כתבי 
 ל"אריז

ע הם למטה לגמרי מכל "העולמות בי ב"ע ע שער המצות 
 עגולי האצילות

 'ה א"דע ב"ד ע"מ

כתבי 
 ל"אריז

היות כלל ישראל בגלות הוא באמת  ראה' פ שער המצות 
 כ רק כדי להוציא בלעם מפיהם"ג

 'ה א"דע ג"ט ע"ע

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ד"כח ע פרעה היה בסוד העורף וישב קיםשער הפסו

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א א"מג ע ה אחד ושמו אחד"היחוד דהוי זכריה יד שער הפסוקים

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א א"מג ע ן פשוטה הוא בינה"הנו תרומה שער הפסוקים

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ג"ג ע"נ ט"מעלת מט א "ו ע"ט שער הפסוקים 

כתבי 
 ל"אריז

אור הזיהרא עלאה אשר נסתלק  ג"ד ע"י שער הפסוקים 
 ר "מאדה

 'ה א"דע א"ג ע"נ

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ג"ג ע"נ חנוך תופר מנעלים היה ג"ד ע"י שער הפסוקים 

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ג"ג ע"נ לכל צדיק וצדיק אית ליה תרין רוחין  ד"ד ע"י שער הפסוקים 

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ג"א ע"ס מ דצלם הם החשמל"גם הל 'יחזקאל א  הפסוקים שער

כתבי 
 ל"אריז

 'ה א"דע ב"ד ע"ע ת בנקודות"י על החג"התגברות הנה לך לך' פ שער הפסוקים 

כתבי 
 ל"אריז

 'ביאורים א ב"ה ע  ג שער ו"ח שער הקדושה

כתבי 
 ל"אריז

' יוצא ומתפשט ד' ספי' מהמלכות די ב"חג שע שער הקדושה
ע "שרשים שהם שורשי כל העולמות בי

 וכל צאצאיהם

 ב"ה ח"דע ג"ע ע

כתבי 
 ל"אריז

והחי הוא מכח , הַמדבר הוא מכח האש חג שער א שער הקדושה
 והצומח הוא מכח המים, הרוח

 ב"ה ח"דע ד"כא ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"כד ע מלכות דכל הרקיעים' וילון שהוא ספי חג שער א שער הקדושה

כתבי 
 ל"אריז

' שכל המציאות כולו הוא נתייסד מה חלק ג שער הקדושה
 מחצבים

 ב"ה ח"דע א"י ע

כתבי 
 ל"אריז

ח "ע מחצב הקליפות 'ג שער ב"ח שער הקדושה 
 ד"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער הקדושה 
 ג"ח

עולמות ' הד
' ע והד"אבי

יסודות 
' ע והד"ארמ
מיני 
, מ"דצח

כולם ענין 
 אחד להם

ה "דע ג"כא ע
 ב"ח

 

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע א"יג ע נקודות לבד' ו' א דקליפה בבחי"הז פרק ג שער הקליפות

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 ל"רז

 ב"ה ח"דע א"קב ע מחשבת בן עזאי לפי דעתו  חגיגה

 ב"ה ח"דע א"סח עב הזה בשם קב טהור בערך "נקרא הק א" יג עשער מאמרי כתבי 



ו"מפתחות לספרי לש  

174 

 הקב דהאחוריים ל"רז ל"אריז
י כתב
 ל"אריז

שער מאמרי 
 ל"רז

 מסכת 
 שבת

 ב"ה ח"דע א"פו ע נכנסו לפרדס' ד

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 ל"רז

ב דמצד אימא הם לא ירדו "מוחין החו חגיגה
 כלל

 ב"ה ח"דע ד"קב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 ל"רז

ב הזה בשם קב טהור בערך "נקרא הק ט עד
 הקב דהאחוריים

 ב"ה ח"דע א"סח ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 ל"רז

 ב"ה ח"דע ד"פו ע ע"משה לא ידע מה אמרו בשיעור של ר ב"יא ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

מתחילה הוה הזווג התחתון תמידי   ט עד
 'כזווג העליון ולא היה פוסק כו

 ב"ה ח"דע ג"קי ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

כאשר שמתגברים הדינין הרבה   מ
ות ולינק גם מיסוד ומשתרבבים לעל

 ו"א ח"ז

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

פ הנעשה בגאולת "הזווג המעולה דפב  פ וילך
י "כ ע"של פסח היה ג' מצרים בליל א

 א"ן בחיק או"עליית זו

 ב"ה ח"דע ג"קד ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

אחר שנגנז האור , בעת מעשה בראשית  פ פקודי
ן "היו הזו', ון שהיה תיכף ביום אהראש

 רק אחור באחור

 ב"ה ח"דע ד"צד ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

היו , ר"י המעשים טובים דאדה"ע  פ קדושים
והיו , עולים העולמות בעליות עוד יותר

עולים בעליה אחר עליה עד שורשם 
 הראשון אשר משם נאצלו

 ב"ה ח"דע ד"קנב ע

כתבי 
 ל"אריז

 שער מאמרי
 י"רשב

 'ביאורים א ד"לה ע ת שבו משה הכה את המצרי"שם כה ב"א ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

ר "ה לאותם פ"יש הפרש בין אלו השכ בא
 ך"של מנצפ

קמב 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'ביאורים א א"ה ע  בהר

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

ל האצילות עד מאיר האור הראשון בכ ג"ג ע
 'סופו כולו ונגנז בהיסוד דהנוק

 'כללים א ב"פא ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

כל אור היותר עליון הראוי לכל פרצוף  ג"ג ע
ונתגלה אליו בעת התיקון דמעשה 

 הנה הוא חזר ונסתלק ונגנז, בראשית

 'כללים א א"פב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 שמים מצד היסוד אני נקרא מלכות א"ד ע
 שבה

 'ביאורים א א"עב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

מאיר האור הראשון בכל האצילות עד  ג"ד ע
 'סופו כולו ונגנז בהיסוד דהנוק

 'כללים א ב"פא ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

כל אור היותר עליון הראוי לכל פרצוף  ג"ד ע
ונתגלה אליו בעת התיקון דמעשה 

 הנה הוא חזר ונסתלק ונגנז, בראשית

 'כללים א א"פב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

ז כולו עתה תמיד בדינים "עומד העוה ג"ד ע
כי אין להגבורות שבה במה , קשים

 להתמתק

 'כללים א א"פג ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

א משגיחין אפין באפין כי אבא "או ב"ע' דף ז
 ין גמוריםרחמים גמורים ואימא דינ

 'ה א"דע ג"ה ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

והרי הוא כלול , ק שורש הבינה"בוצד ג"ה ע
 ן"מדו

 'ביאורים א ד"מז ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

קמז  'תיקון הקלי וילך
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

' יום ג, גבורה' יום ב, הוא חסד' יום א ויקהל
 עד שבת שהוא המלכות' וכן כו, ת"ת

 'כללים א ד"פג ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

קמז  'תיקון הקלי ויקהל
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

א "מלכים קמדאין  לא היה נכלל בא ב,ז ע
 נוקבא שורש הדינין

 'ה א"דע ג"ה ע

 'ביאורים א ב"נז ע עתיקא סתיםחג המצות שער מאמרי כתבי 
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 א י"רשב ל"אריז
כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

ם אומנא לעילא ודא אימא "אלהי יא-ט
 עלאה

 'ביאורים א ד"נט ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

ובהקו ' ן הוא מרומז באות ק"סנדלפו א"ט ע
 שבו הנמשך ומתפשט למטה

 ב"ה ח"דע א"צב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

אשון בכל האצילות עד מאיר האור הר ד"ט ע
 'סופו כולו ונגנז בהיסוד דהנוק

 'כללים א ב"פא ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

כל אור היותר עליון הראוי לכל פרצוף  ד"ט ע
ונתגלה אליו בעת התיקון דמעשה 

 הנה הוא חזר ונסתלק ונגנז, בראשית

 'כללים א א"פב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

י "שון דמעשה בראשית עביום רא ד"ט ע
הגילוי דאור הגנוז הנה היה אז באמת 

 ן"פ גם בזו"הזווג דפב

 'כללים א ד"קג ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 ב"ה ח"דע א"פו ע ע ומשה רבינו"ר ב"טו ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'ביאורים א ג"סח ע מלכות שהיא דין א"יב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

כשם שהם מסודרים בבינה כן הם  א"יב ע
 ן"מסודרים בזו

 'ביאורים א ב"עט ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'כללים א ג"ע ע צליעת יעקב ב"יג ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

, נוהג גיד הנשה בירך ימין ושמאל ב"יג ע
משום דהיה הפגם בימין דיעקב 

 ובשמאל דרחל

 'כללים א ב"עא ע

י כתב
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

' בתורה וא' מיני מלכים קדמאין א' ג ד"יד ע
 שלא מוזכר' י וא"בדבה

 'ה א"דע א"א ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

י הוא מלכות בסוד ציון שבה אשר "אנ ג"יז ע
 היא ניכרת על ידו לומר אני הוא

 'ביאורים א א"עב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 ב"ה ח"דע ד"קיב ע אכתריאל הוא בכתר דיצירהשם  יט עד

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

רישין ' כי אוירא ובוצינא שהם הב ד"כ ע
 ן "דו' הנה הם בבחי, א"דא

 'כללים א ד"מח ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

היחידה והחיה דכל המציאויות ' בחי ד "ב סע"כ
 כולם

 'ה א"דע א"ב ע

כתבי 
 ל"אריז

אמרי שער מ
 י"רשב

סיבת מיתת המלכים הנה היה משום  ב"כב ע
שלא היה להם שורש ואחיזה בעתיקא 

 קדישא

 'כללים א א"צד ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

כל עולם הנקודות הנה היה בהעלם  ד"כב ע
ז היה תלייתם בו "עכ, ס"גדול מאור א

כ לא היה אפשר להם "דאל, פ"עכ
 להתהוות כלל

 'כללים א ב"כג ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'כללים א ב"פז ע ביה סליקו וביה סלקן ד"כב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

שיאירו , ש"נתייסדו כולם מהמאציל ית ד"כב ע
ויתבסמו זה מזה באיזה הארה וביסום 

 פ גם בעולם הנקודות"עכ

 'כללים א ג"צב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'כללים א ג"צד ע יקו וביה סלקןביה סל ד"כב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

ל עצמו כמסתפק בזה אם "היה האריז ג"כג ע
א זולת "דעת בין או' ישנו מציאות בחי

 המזלין או לא

 'כללים א ב"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

במזלא תליין הנה הוא עצמו החד  ג"כג ע
 דכליל לון

 'כללים א ג"כח ע

י כתב
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

אסור לאדם להזדווג עם חוה גם זולת  כג עג
 החטא עד שבת בראשית דוקא

קמט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

בזמן חורבן בית שני גרמו חובין  ד"כד ע
ושלטא ההיא ערלה ונחתו מתמן 

 לחמוקי ירכין לתתא

 'ביאורים א ג"כח ע
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כתבי 
 ל"אריז

 שער מאמרי
 י"רשב

 'ה א"דע ג"ד ע אזניים למעלה מהעינים ד"כה ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'כללים א א"נז ע חכמתא עלאה סתימאה א"כז ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

החוורתא הם מסוד החכמה והנימין  א"כז ע
הם מסוד הבינה והדיקנא הוא מסוד 

 הדעת

 'כללים א ב"עט ע

כתבי 
 ל"אריז

מרי שער מא
 י"רשב

 'כללים א ב"קא ע חכמתא עלאה סתימאה  א"כז ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

באוירא עלאה אשר בין הקרקפתא  א"כז ע
להמוח נקרא בשם חכמתא עלאה 

 סתימאה

 'ביאורים א ב"לא ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

עולמות ' ט הנה הוא כולל כל הג"מט ב"כח ע
 ע"בי

 ב"ה ח"דע ג"צא ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'ה א"דע א"ט ע"י מקרה המלכים בכל הפרצופים שוה ב "ע' ל

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

כ "ן הכלליים הנה יצאו הם ג"הזו ב "ע' ל
 ס כולם"בהגילוי דכל הי

 'ה א"דע א"ט ע"י

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'ה א"דע ב" עט"י מקרה המלכים בכל הפרצופים שוה ב "ע' ל

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

ת שלה "ר של המלכים נתקיימו והז"הג ב "ע' ל
 מתו ונשברו

 'ה א"דע א"כ ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'כללים א ב"פ ע המזל עליון שהוא עד ליביה לבד ב"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

כ היטיב "גם בלא כפיפה הנה מגיע ג ד"ל ע
 א ממש"זל תחתון עד רישא דזהמ

 'כללים א א"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'כללים א ב"עט ע ע עד היכן מגיע המזל התחתון"צ ד"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'כללים א ב"פ ע כפיפת הראש  ד"ל ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

המזל עליון הוא עד החזה ובו כלול  ד"ל ע
ומזל תחתון הוא עד הטבור ובו , אבא

 ,כלול אימא

 'כללים א ב"פ ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

' בתיקונם ב' יש בעלייתם של הקלי ב"לא ע
 בחינות

קמז 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'ביאורים א ד"מח ע א"שערות יוצאים מקד ד"לב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

ה המקיף אלא "י אור המ" עלו עלא ג"לג ע
והם ', א לבד כנז"הניצוצין דעתיק וא

 הניצוצין הראשונים שאמרנו

 'כללים א ג"קב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

היה תולה תיקונם רק בהמעשים  ד"לג ע
 ר"טובים של אדה

 'כללים א ג"קט ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 מתעלים אלולא החטא דעץ הדעת היו ג"לז ע
והיו עולים בעליה אחר , כל העולמות

 ס העליון "עליה עד אור א

 ש"הקדו א"לד ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

' מקיף ומקיף למקיף ומקיף לב לח
 ברכת כהנים ' בפ' המקיפים כנז

 'ביאורים א ד"נב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

, כ"אם שהיה עלייה ממש להחיצוניות ג א"לח ע
 רי היינו רואין בעיננו את עלייתןה

 'כללים א ג"לו ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

' בתורה וא' מיני מלכים קדמאין א' ג ג"לט ע
 שלא מוזכר' י וא"בדבה

 'ה א"דע א"א ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

יתיב על כורסייא דשביבין לאכפייא לון  מ
 ם"שהוא השמות אלהי

 'כללים א ג"לט ע

תבי כ
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

ם אשר למעלה "סוד שמות אלהי מ
 למעלה 

 'כללים א ד"קח ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

י סוד "ועלייתם עד הכתר הוא ע א"מ ע
 התכללות

 'כללים א ד"לט ע

 'כללים א א"לט ע ם"כ צרופי אלהי"ק ג"מ עשער מאמרי כתבי 
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 י"רשב ל"אריז
כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

מנהון אתבסמו מנהון אתבסמו ולא  ג"ד ע"מ
 אתבסמו ומנהון לא אתבסמו כלל

 'ה א"דע א"ב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

א "מרדל' ספי' א את הי"חושב בא א"מח ע
א הוא "שהוא למעלה מהכתר והרדל

 משלים לעשר

 'כללים א ג"נז ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

י ריבוי השפע "א ע"י דא"נעשו הנה ד"מט ע
 א"ת דא"דיסוד דעתיק שהוא בהת

 'כללים א ד"נז ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'כללים א ב"סח ע י הם רק בסוד תוספות "הנה ד"מט ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

המזל עליון הוא עד החזה ובו כלול  א"נ ע
ומזל תחתון הוא עד הטבור ובו , אבא

 ,כלול אימא

 'כללים א ב"פ ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'כללים א ב"כח ע הדעת' המזלין הוא בחי' בחי ד"נ ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

' כן יש עוד ג, א"רישין בא' כמו שהוא ג ד"נ ע
א וחד "והם תרין רישין דא, רישין

מזלא דדיקנא ' והוא בחי, דכליל לון
 היורד ומתפשט עד טיבורא דליבא 

 'כללים א ג"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

א נעשה המלכות "ממלכות דא ד"נ ע
 דאצילות

 'כללים א א"נו ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

במזלא שהוא הדעת עלאה אשר הוא  א"נא ע
 א"למעלה מאו

 'כללים א ב"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

ן שאז יהיה שליטת אור המזלי' אלף הט א"נא ע
 ד שהם הדעת עלאה "ג ת"והי

 'כללים א ד"פה ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

פ שאמרנו שהם "ת דעתיק אע"ז ג"נא ע
ז בהכרח "עכ, דגלגלתא' מתלבשים בז

 א"הוא שיתפשטו בכל קומת א

 'כללים א ג"נז ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

' מקיף ומקיף למקיף ומקיף לב נב
 כת כהנים בר' בפ' המקיפים כנז

 'ביאורים א ד"נב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

א לצורך "ז השפע באו"מתרבה עי א"נב ע
 י שבהם"ההתהוות דמציאות הנה

 'כללים א א"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'כללים א ג"עט ע מזלין' עד היכן נמשכים ב א"נב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'כללים א ב"פ ע ש כפיפת הרא א"נב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

כ אתעברת "דינקא להו אימא ואח ב"נג ע
 מנייהו

 'כללים א א"לה ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

י "והוא נעשה ע, עיבור שני דמוחין ב"נג ע
 ן שעולים למעלה"ן דהזו"עליית מ

 'כללים א ד"פ ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

א כי "ן כח מוח עלאה עצמו יורד באואי ד"נג ע
אלא כל ירידתו , גדלה מעלתו עד מאד

 ד"ג ת"וגיליו הוא בהי

 'כללים א ב"קיב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

, א"א הם מהעטרין דרדל"ת דא"החג א"נד ע
 א"י האו"ונעשה מזה כל האצילות ע

 'כללים א ג"כז ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

ענין פנימים ומקיפים אשר בסוד כל  א,נד ע
א "י דאו"בהנה' בחי' ם הנה הם בו"צל

 א"עצמם קודם שנכנסים בז

 'כללים א א"כז ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

א שהוא על ידי השפע דהמזלין "יסוד דז א"נה ע
 א"שלא באמצעות או

 'כללים א א"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

י "המזלין הוא רק עא מ"כל קבלת הז ב"נה ע
 א"או

 'כללים א ד"כז ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

א אלא רק "א מקבל את שפע הא"אין ז ג"נה ע
 א"דרך או

 'כללים א ד"כז ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

א עצמו "א שפע א"לעולם אינו מקבל ז ג"נה ע
 א"י או"אלא רק ע

 'כללים א א"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

א מטבורו "ן על א"כל התלבשות הזו ג"נה ע
י "י הנה"ולמטה הנה הוא לעולם רק ע

 'כללים א ג"ל ע
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 א"דאו
כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

, י דאבא"א מתלבש תוך נה"י דא"נה ג"נה ע
י "ונה, י דאימא"י דאבא תוך נה"ונה

 א"דאימא תוך ז

 'כללים א ד"נג ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

י "א עצמו רק ע"א אינו מקבל שפע א"ז ג"נה ע
 א"או

 'כללים א ד"צג ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

י "א אשר לצורך נה"כפיפת הראש דא ד"נה ע
 א "דאו

 'כללים א א"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

י "והוא נעשה ע, עיבור שני דמוחין ד"נח ע
 ן שעולים למעלה"ן דהזו"עליית מ

 'כללים א ד"פ ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

ב דעתיק "ג מתגלה כל הי"בתיקון י נשא
 א"ודז

 ש"הקדו א"צה ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'ה א"דע ד"א ע ב נתיבות חכמה"ך ניצוצין ול"ש א"ב ע"ס

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'ה א"דע א"ט ע"י מקרה המלכים בכל הפרצופים שוה ד"ג ע"ס

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

כ "ן הכלליים הנה יצאו הם ג"הזו ד"ג ע"ס
 ס כולם"בהגילוי דכל הי

 'ה א"דע א"ט ע"י

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'ה א"דע ב"ט ע"י מקרה המלכים בכל הפרצופים שוה ד"ג ע"ס

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 ת שלה"ר של המלכים נתקיימו והז"הג ד"ג ע"ס
 מתו ונשברו

 'ה א"דע א"כ ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

' בתורה וא' מיני מלכים קדמאין א' ג ב"סב ע
 שלא מוזכר' י וא"בדבה

 'ה א"דע א"א ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

מנהון אתבסמו מנהון אתבסמו ולא  ב"סב ע
 אתבסמו ומנהון לא אתבסמו כלל

 'ה א"דע א"ב ע

כתבי 
 ל"אריז

מאמרי שער 
 י"רשב

יצא בעולם הנקודות מלך הגבורה  ג"סב ע
 קודם למלך החסד

 'כללים א ד"לו ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'ה א"דע ג"ח ע"י הגבורה יצא קודם להחסד ג"סב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

קמז  'תיקון הקלי פ אחרי
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'כללים א א"קח ע קום העיקרי דכל העולמות כולם המ קדושים

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

' היה מסתיים אז עולם העשיה בו קדושים
 ראשונות דבריאה

 'ביאורים א ד"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

ע היו יותר ,בתחילת בריאתם בי קדושים
גבוהים ולולא החטא היו עולם עד אין 

 קץ

 ש"הקדו א"נב ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י"רשב

 'ביאורים א ב"ו ע יסוד דמלכות נקרא בשם נקודה תרומה

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

בראשית דף 
 ב"ט ע"י

ב "ס היכלות דהעשיה אשר בגן עדן התחתון 
 ב"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

ב "ס הכורסייא דשביבין בהמקיפין ' בחי '    דף ל
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

 'ה א"דע ד"ט ע"נ ה"שני תיקונין נתקנו בתיקון המ ג "ע' דף ל

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

ב "ס הכורסייא דשביבין בהמקיפין ' בחי א"דף ל
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

ט "ה תתקצ"נתמעט גם ממשה רבינו ע ב"ד ע"דף מ
 ף זעירא "לקים ונשאר באלח

 'ה א"דע ב"ח ע"נ

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

 'ה א"דע ג"ו ע א"ן הוא מתחיל מא"תיקון הדו ב"סע' ה

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

והם , ס"א ומ"רישין גלגלתא וקד' ג ב"ה ע
 א"ב שברישא דא"הכח

 'ה א"דע ג"ח ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

ס ולא "ל ההתחלה הנה הוא רק מהמכ ג"ה ע
 כלל' נוק' ניכר בה בחי

 'ה א"דע ג"ט ע

 'ה א"דע ג"ז ע"ט המלכים הראשונים היו דינים גדולים זשער מאמרי כתבי 
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 י "רשב ל"אריז
כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

עתיק שאמר כוונתו הוא על הרישא  א"ז ע
 רישין' תניינא מהג

 'ה א"דע א"ב ע"י

כתבי 
 ל"זארי

שער מאמרי 
 י "רשב

ק לעכב את תיקונו עד "הוכרח עתי ב"ז ע
 ך ניצוצות"ח וש"שייצאו השרפ

 'ה א"דע ד"ג ע"י

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

ק מתתקן בהתיקון "לא היה העתי ב"ז ע
 ' דמתקלא עד וכו

 'ה א"דע ד"ג ע"י

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

 משום סבת מיתתם של הנקודות היה ב"ז ע
 שהיו כולם דינים גמורים 

 'ה א"דע ד"ט ע"נ

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

 'ה א"דע א"ד ע"י דלא הוו ב"ח ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

, כשם שלהשפיע האור צריך התלבשות ב"טו ע
 כן לקבל האור צריך התלבשות

 'ה א"דע ד"ו ע"פ

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

 'ה א"דע ב"ח ע א עצמו "ישין הפרטיים אשר באר' ג ד"כ ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

ס דהנקודות שום תיקון "לא היה בהי ג"כב ע
 כלל

 'ה א"דע ג"א ע"י

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

ס יורד ובוקע בתוכם "היה אור א ג"כב ע
 מלמעלה למטה

 'ה א"דע א"ט ע"נ

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

ס במלכין "התפשט הארתו של הא ד"ב עכ
 קדמאין רק בהעלם גדול

 'ה א"דע ב"ז ע"ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

גם עולמות של מלכים קדמאין תלויים  ד"כב ע
 'בו ית

 'ה א"דע ד"ו ע"פ

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

משום שהיו הנקודות כולם דינים  א"כג ע
 קשים לא יכלו לקבל את האור

 'ה א"דע ד"ט ע"נ

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

משום שהיו הנקודות כולם דינים  ב"כג ע
 קשים לא יכלו לקבל את האור

 'ה א"דע ד"ט ע"נ

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

לא יכלו הנקודות לסבול האור הגדול  ב"ל ע
 של הרחמים ונשברו 

 'ה א"דע ד"א ע"י

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

ח "ע ערו ערו עד היסוד מ
 ב"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

א "מ הוא בסוד אויר וחלל' יסוד דנוק ב"ג סע"נ
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

 'ה א"דע ד"ט ע"נ כל הנקודות היו דינין תקיפין סג

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

 'ה א"דע ד"ט ע"נ ןכל הנקודות היו דינין תקיפי סד

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

ויחי דף ' פ
 ד"ו רע"ט

ח "ע דאצילות' מקום שליטת קלי
 ב"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

פקודי לג ' פ
 ד"ע

ן דמלכות תלוי תיקונים בידי "המ
 ר"אדה

 'ה א"דע ד"ו ע"ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

תצא ' פ
 ב"ז ע"רע

 'ה א"דע ד"ז ע"ע יעשו עצמם אלהות' ונוקמ "ס

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

 'ה א"דע ד"א ע"י לא היה לנקודות שורש למעלה תרומה' פ

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

תרומה ' פ
 ב"סע' דף ז

 'ה א"דע ג"ד ע"ע הוכרח עתיקא קדישא לעכב תיקונו

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

פקודי דף 
 ג" עכב

 'ה א"דע ד"ז ע"ט סבת מיתת המלכים ושבירת הכלים 

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

פקודי דף 
 ג  "כב ע

מלכים נשברו משום שהם היו דינים 
ולא יכלו לסבול את האור הגדול של 

 הרחמים

 'ה א"דע ב"ג ע"ס

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

' פקודי דף ל
 ב "ע

 דינים מלכים נשברו משום שהם היו
ולא יכלו לסבול את האור הגדול של 

 הרחמים

 'ה א"דע ב"ג ע"ס

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

פקודי דף 
 ב"רנד ע

בטש בוצינא דקרדינותא וסליק גו 
 מחשבה ואפיק ניצוצין

 'ה א"דע א"ד ע"י

 'ה א"דעה "סנים מלכים נשברו משום שהם היו דיפרשת שער מאמרי כתבי 
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דף (פקודי  י "רשב ל"אריז
 ) ג"כב ע

ולא יכלו לסבול את האור הגדול של 
 הרחמים

 א"ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

פרשת 
פקודי דף 

 ג"כב ע

ט "ס היו כל הנקודות בלי שום תיקון כלל 
 ד"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

פרשת 
פקודי כב 

 ג "ע

ס יורד ובוקע בתוך הנקודות "אור א
 ושברם

 'ה א"דע ב"ס ע

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

פרשת 
תרומה דף 

 ב"סע' ז

 'ה א"דע א"ס ע ק לעכב תיקונו"הוכרח עתי

כתבי 
 ל"אריז

שער מאמרי 
 י "רשב

ג "רות ס
 ד"ע

 'ה א"דע ד"ט ע"נ ה"שני תיקונין נתקנו בתיקון המ

כתבי 
 ל"אריז

 בכוונת  ק"שער רוה
תענית ז 

ב ושם "סע
 א"ע

 ב"ה ח"דע ב"לד ע מעלת תענית

כתבי 
 ל"אריז

ונמשך , ן"א לזו"מתגלה ויורד האור דא  מו מז ק"שער רוה
 ן"השפע להאדם המייחד רק מהזו

קלח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"קמ ע הההה""""דהמדהמדהמדהמח "רפ ב" נ ע ק"שער רוה

כתבי 
 ל"אריז

דע כי בדפק האדם כמו שנודע בו וניכר  ב"ב ע ק"שער רוה
 הרופאים תחלואים הגופניים אל

 הגופניים

 'ביאורים א ד"סט ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ב"קי ע ק"ששת ימי בראשית הם הו דף י ק"שער רוה

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"קלז ע יחוד דפה וחוטם דף מא ק"שער רוה

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"קלז ע ן"ן ווי"יחוד דיודי דף מו ק"שער רוה

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"כז ע 'ד בנוק"ג ת"מתפשטים הארת כל הי ב"ט ע ק"שער רוה

כתבי 
 ל"אריז

א זולת המזלין "דעת בין או' ישנו בחי ב"יד ע ק"שער רוה
 נוסף על המזלין

 'כללים א ב"כח ע

כתבי 
 ל"אריז

יחוד  ק"שער רוה
הזכירה דף 

 ב"ל ע

כל הנשמות כולם הנה שרשם הוא 
' א שכל כתף הוא גימט"כתפין דא' מהב

 א"והם מתלבשים באו, ק"ת

 'כללים א ג"קי ע

כתבי 
 ל"אריז

, ה דיודין"ב דאימא הוא אהי"בחו א"כד ע ק"שער רוה
 ג"ת שבה הוא השם ס"ובהז

 'ביאורים א ג"נז ע

כתבי 
 ל"אריז

תגין ' נשאר חסד וגבורה דאבא בבחי א"כד ע ק"שער רוה
 על הכתר דאימא 

 'ביאורים א א"נח ע

כתבי 
 ל"אריז

 ב"ה ח"דע ד"קא ע ס"א הרי הוא בהמ"שורש העיקרי דז ב"עמח  ק"שער רוה

כתבי 
 ל"אריז

גבורות ' פעמים מים הם הה' ה א"נ ע ק"שער רוה
 ך שבבינה"גבורות מנצפ' היוצאים מהה

 ב"ה ח"דע ד"סה ע

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ד"ל ע ת "חג' כנפיים הם בחי ב,נב ע ק"שער רוה

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א א"מ ע ם "רים דשם אלהיציו' הו נט ק"שער רוה

כתבי 
 ל"אריז

 'כללים א ג"קי ע השורש דכל הנשמות ולכן הם אלף דור ב"סט ע ק"שער רוה

כתבי 
 ל"אריז

שער רוח 
 הקודש

י פריחתם הם חותכים "העופות ע דרוש ג
ז כמה "ונתגלה עי, ובוקעים האויר
 סתרים מלמעלה

 ב"ה ח"דע ד"כה ע

כתבי 
 ל"אריז

שער רוח 
 דשהקו

 'ביאורים א ד"לה ע ת שבו משה הכה את המצרי"שם כה ד"לז ע

כתבי 
 א"הגר

בראשית ב  אדרת אליהו 
 ג

 'ה א"דע ב"ו ע"פ אשר ברא אלהים לעשות
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כתבי 
 א"הגר

המיתוק של הגבורות הוא להתפזר  חא טז סעג יהל אור
 הרבה ולטחון דק

 ב"ה ח"דע א"נז ע

כתבי 
 א"הגר

 רסיסי לילה טיפות דקות כדי קווצותי ג"טז ע א"יהל אור ח
 להמתיק הגבורות ולכפותן

 'ה א"דע ג"א ע

כתבי 
 א"הגר

ן "ה לא סלקא הב"במקום שמאיר המ ג"יא ע א"יהל אור ח
 בשמה

 'ה א"דע ג"ג ע"ל

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע א"ו ע"מ ר דהרוח גופה"הנשמה הוא רק הג' בחי ד"יא ע א"יהל אור ח

כתבי 
 א"הגר

אלהות אשר שם ' ע בחי"בעולמות בי ד"יא ע א"יהל אור ח
 הוא רק מהנשמה ולמעלה

 'ה א"דע ד"ב ע"נ

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ג"ב ע"ס כ לבר מגופא"סוד הלבושין שהם ג א"כ ע ב"יהל אור ח

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ד"א ע ב נתיבות חכמה"ך ניצוצין ול"ש ל ב"יהל אור ח

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ב"ה ע קרי' הראשונים היו בבחיכל המלכים  ב"ע' ל ב"יהל אור ח

כתבי 
 א"הגר

מנהון אתבסמו מנהון אתבסמו ולא  ב"ע' ל ב"יהל אור ח
 אתבסמו ומנהון לא אתבסמו כלל

 'ה א"דע א"ב ע

כתבי 
 א"הגר

ב כמנין חסד והאתוון הן "התיבין הם ע א"ל ע ב"יהל אור ח
 ו כמנין גבורה והן כלל ופרט "רי

 'ה א"דע ד"ו ע

כתבי 
 א"הגר

ב "פ סוד עולם התוהו הוא סוד קרי ב"ל ע ב"יהל אור ח
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע א"ה ע זכר ללא נקבה' מלכים היו בבחי ב"ל ע ב"יהל אור ח

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע א"ג ע"נ הראשונים שהיו להם כמה שמות ד"ל ע ב"יהל אור ח

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע א" עג לשאול עיצה מחכם ו"ב ט"י משלי 

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע א"ב ע"י ענין המתקלא הוא הסדר דתלת תלת ד"א ע צ"ספד

כתבי 
 א"הגר

במלכים קדמאין לא היה בהם שום זווג  ב"ב ע צ"ספד
 כלל

 'ה א"דע ג"ה ע

כתבי 
 א"הגר

א לא הוה מתקלא שלא נכלל בו "בא א"ג ע צ"ספד
 נוקבא שורש הדינין

 'ה א"דע ג"ה ע

כתבי 
 א"הגר

בתחילה היה בסוד בוצינא דקרדינותא  א"ג ע צ"ספד
 עטרה דגבורה לבד

 'ה א"דע ג"ז ע"ט

כתבי 
 א"הגר

ביה סליקו וביה סלקן דלא הוו והוו  ד"ד ע צ"ספד
 ויהויין 

 'ה א"דע ד"ו ע"פ

כתבי 
 א"הגר

ס ולא "כל ההתחלה הנה הוא רק מהמ ב"ה ע צ"ספד
 כלל' נוק' ניכר בה בחי

 'ה א"דע ג"ט ע

 כתבי
 א"הגר

ט "ס א"ב דרדל"ג שנמשך מחו"עטרין דחו ג"ה ע צ"ספד
 ב"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ג"ד ע ה ושרשם למעלה למעלה"עיניים בנו ג"ו ע צ"ספד

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ג"ד ע 'יב' ז' ה' ד ללא שערות הם ג"ת' ד ג"יח ע צ"ספד

כתבי 
 א"הגר

תוקף כל חשכת ועביות הנה הוא מ א"כו ע צ"ספד
 הגבורות וקשיות הדינין

 'ה א"דע ג"ז ע

כתבי 
 א"הגר

אצילות הוא חכמה ובריאה בינה אימא  ד"כח ע צ"ספד
 מקננא בכורסייא

 'ה א"דע ד"ז ע"ל

כתבי 
 א"הגר

כלל ' העגולים והיושר הנה הם בבחי ב"לח ע צ"ספד
 ופרט 

 'ה א"דע ג"ז ע"ל

כתבי 
 א"הגר

רות דכל שורש הגילוי של כל הספי א"א ע צ "ספד
פרצוף הרי הוא החכמה של אותו 

 הפרצוף

 'ה א"דע ד"ו ע"פ

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ב"ו ע"ל יצא החכמה מתחילה שהוא נקרא יש א"א ע צ "ספד

 'ה א"דע ב"ג ע"ס רזא דמתקלא  ב"א ע צ "ספדכתבי 
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 א"הגר
כתבי 

 א"הגר
אור הגונז לא היה נתגלה עדיין בעולם  ד"א ע צ "ספד

 הנקודות כלל
ט "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 א"הגר

חסרון המתקלא שהוא סוד הדעת  ד"א ע צ "ספד
 עלאה 

 'ה א"דע ד"ט ע"נ

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ד"ט ע"נ סבות למיתת המלכים' ב ב"ב ע צ "ספד

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ד"ד ע"י לא הוו משגיחין אפין באפין ב"ב ע צ "ספד

כתבי 
 א"הגר

ם קיבל האורות של כל אחד מהמלכי ג"ב ע צ "ספד
 כולם

 'ה א"דע ד"ע ע

כתבי 
 א"הגר

ה "פ ן דמלכים יצא רק המלכיות לבד"הב ג "ב ע צ "ספד
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ג"ע ע ש וימלוך אצל המלכים"מ ד"ב ע צ "ספד

כתבי 
 א"הגר

ח "פ המלכות דעולם התוהו היתה במיעוט  א"ג ע צ "ספד
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ג"ח ע"פ זיוניהון לא אשתכחו א"ג ע צ "פדס

כתבי 
 א"הגר

הסיגים דשמונה מלכים הנה הם  א"ג ע צ "ספד
 השמונה שרצים 

 'ה א"דע ב"ב ע"נ

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ד"ז ע"פ ס "אשגחא פקיחא הוא יוצא שהמ ג"ג ע צ "ספד

כתבי 
 א"הגר

י לא היו יכולים לקבל ולסבול את ריבו ג"ג ע צ "ספד
 האור 

 'ה א"דע ד"ט ע"נ

כתבי 
 א"הגר

ביה סליקו וביה סלקן דלא הוו והוו  ב"ד ע צ "ספד
 ויהוויין

 'ה א"דע ב"ג ע"י

כתבי 
 א"הגר

גם חכמה אבא לא אתיידע ליה ממה  ד"ד ע צ "ספד
 נהיר

 'ה א"דע א"ג ע"מ

כתבי 
 א"הגר

ביה סליקו וביה סלקן דלא הוו והוו  ד"ד ע צ "ספד
 ויהויין 

 'ה א"דע ד"ו ע"פ

כתבי 
 א"הגר

ן הוא עולה במקום עליון היותר "המ ד"ד ע צ "ספד
 גבוה 

 'ה א"דע א"ז ע"פ

כתבי 
 א"הגר

והם , ס"א ומ"רישין גלגלתא וקד' ג ב"ה ע צ "ספד
 א"ב שברישא דא"הכח

 'ה א"דע ג"ח ע

כתבי 
 א"הגר

והם , ס"א ומ"רישין גלגלתא וקד' ג ג"ה ע צ "ספד
 א"ב שברישא דא"הכח

 'ה א"דע ג"ח ע

כתבי 
 א"הגר

חסרון המתקלא שהוא סוד הדעת  ג"ה ע צ "ספד
 עלאה 

 'ה א"דע ד"ט ע"נ

כתבי 
 א"הגר

א הם נכללין "גלגלתא והאוירא והקד ג"ה ע צ "ספד
 כולן בחד רישא

 'ה א"דע א"ט ע

כתבי 
 א"הגר

א הם נכללין "גלגלתא והאוירא והקד ג"ה ע צ "ספד
 כולן בחד רישא

 'ה א"דע א"ט ע

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ד"ג ע"כ ס"א ומו"שורש אוא הוא בקד א"ו ע צ "ספד

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ג"ג ע"כ ס הוא הבינה שברישא"המ ב"ו ע צ "ספד

כתבי 
 א"הגר

אשגחא פקיחא הוא נגד אורות העינים  ב"ז ע צ "ספד
 דעולם התוהו

 'ה א"דע ד"ז ע"פ

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ב"ט ע גלגלתאהאודנין הן חכמה ד ב"ח ע צ "ספד

כתבי 
 א"הגר

ח "פ כ שינוי "גם אחר התיקון היה ג ד"ח ע צ "ספד
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 א"הגר

אחד עשר קליפות שנעשו בעולם  ד"ח ע צ "ספד
 אחד עשר ארורים, התוהו

 'ה א"דע ב"ב ע"נ

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ב"ח ע א עצמו "רישין הפרטיים אשר בא' ג ב"ע' ט צ "ספד

 'ה א"דע ב"ח ע א עצמו "רישין הפרטיים אשר בא' ג ד"ע' ט צ "ספדבי כת
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 א"הגר
כתבי 

 א"הגר
 'ה א"דע ג"ב ע"ס כ לבר מגופא"סוד הלבושין שהם ג ג"ט ע צ "ספד

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ד"ח ע"י הגבורה יצא קודם להחסד ג"ט ע צ "ספד

כתבי 
 א"הגר

ט "ל ק"ס על שם א"נקרא כל העקודים א ד"טו ע צ "ספד
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 א"הגר

ה לעשות סוכה לצדיקים "עתיד הקב א"יב ע צ "ספד
 מעורו של לויתן

א "ס
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 א"הגר

מקמי פתחי דאודנין ' מאודנין נפקא כו א "יח ע צ "ספד
 'שרי יקירו לאתתקן כו

 'ה א"דע ב"ט ע

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ב"ד ע"ס הכליםהצמצום הוא סוד הדין ועביות  א"כו ע צ "ספד

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ג"ח ע"ס סוד הדין ועביות הכלים הוא בהמלכות א"כו ע צ "ספד

כתבי 
 א"הגר

כחות הגבורות הם עושים בה השקיעה  א"כז ע צ "ספד
 ביסוד שבה

א "מ
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 א"הגר

המציאויות יוצאים תמיד מהכח אל  א"לד ע צ "ספד
 הפועל

 ' אה"דע ב"ו ע"פ

כתבי 
 א"הגר

בבריאה הוא האלהות מהנשמה  ד"לז ע צ "ספד
 ולמעלה

 'ה א"דע ד"ב ע"נ

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ד"ה ע"נ אש היסודי של הגחלת  א ז ספר יצירה 

כתבי 
 א"הגר

א משנה "פ ספר יצירה 
 אופן ב' ד

 'ה א"דע ב"ו ע"ל יצא החכמה מתחילה שהוא נקרא יש

כתבי 
 א"הגר

משנה א "פ ספר יצירה 
 'ה

 'ה א"דע ב"ו ע"ל יצא החכמה מתחילה שהוא נקרא יש

כתבי 
 א"הגר

א משנה "פ ספר יצירה 
 'ו

ק "י התלבשו בחכמה דא"ש ע"ס ית"א
 האציל עולם האצילות

 'ה א"דע א"ז ע"ל

כתבי 
 א"הגר

ן בכל המציאויות "ישנם תיקוני דו ג"ג מ"פ ספר יצירה 
 כולם

 'ה א"דע ד"ז ע

כתבי 
 א"הגר

ג משנה "פ ה ספר יציר
 'ג

 'ה א"דע ג"ו ע מעשה בתמרה אחת  

כתבי 
 א"הגר

י כל המצות עשה ממשיכים על "ע ו"מ' פרק א ספר יצירה 
 ולהדבק ולהתייחד עמו' עצמו אורו ית

 'ה א"דע ג"ט ע"ע

כתבי 
 א"הגר

ספרא 
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ג"מט ע אחר החטא נפרד הבריאה מהאצילות א"כט ע

כתבי 
 א"הגר

ספרא 
 ניעותאדצ

יהי רקיע בתוך המים להבדיל בין  ב"לג ע
 הקודש ובין קודש הקדשים

 ב"ה ח"דע ג"מט ע

כתבי 
 א"הגר

 'ביאורים א ב"ו ע ס נוצר הכל"במלכות דא א"נ ע ח"תז

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ג"ז ע"ט המלכים הראשונים היו דינים גדולים ב "ח ע"י ח "תז

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ג"ד ע תלת רביעית לכל  א"ה ע ז"תיקו

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע א"א ע"י ס "ק הוא המ"בוצד ג"כ ע ז"תיקו

כתבי 
 א"הגר

כל דבר שיהיה לעתיד הוא עתה  ב "ב סע"מ ז"תיקו
 לפרקים

 'ה א"דע ג"ח ע"ל

כתבי 
 א"הגר

ב "ס הבינה נקרא באותו שם של כתר ד"ו ע"מ ז"תיקו
 ב"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 א"הגר

מישראל ' וא' ינה מתפשטת בכל אהשכ ד"ח ע"מ ז"תיקו
 בפנימיותה

 'ה א"דע ד"פ ע

כתבי 
 א"הגר

מישראל ' וא' השכינה מתפשטת בכל א ב"ע' נ ז"תיקו
 בפנימיותה

 'ה א"דע ד"פ ע

כתבי 
 א"הגר

ולכך ' כל פתיחא ונקב הוא בנוק א"א ע"נ ז"תיקו
 נקראת נקבה

א "מ
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ב"פ ע ולה בשבועותסוף הגא 'ב עמוד ג"ס ז"תיקוכתבי 
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 א"הגר
כתבי 

 א"הגר
ה "ג בד"ע ז"תיקו

בכמה 
 תחנונים  

מישראל ' וא' השכינה מתפשטת בכל א
 בפנימיותה

 'ה א"דע ד"פ ע

כתבי 
 א"הגר

ה מה "ד ד"ע ז"תיקו
 כתיב בה 

מישראל ' וא' השכינה מתפשטת בכל א
 בפנימיותה

 'ה א"דע ד"פ ע

כתבי 
 א"הגר

ט "ע עתיד שרו של אדום לטעות טעות ' ג ב"ה רע"פ ז"תיקו
 א"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 א"הגר

מישראל ' וא' השכינה מתפשטת בכל א ג"ז ע"פ ז"תיקו
 בפנימיותה

 'ה א"דע ד"פ ע

כתבי 
 א"הגר

ג הם אור מים ובנוקבא הם "בדכורא חו ג "ט ע"פ ז"תיקו
 מים ואש

 'ה א"דע ג"ג ע"ע

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ג"ד ע ראיה למעלה משמיעה ד"פט ע ז"תיקו

כתבי 
 א"הגר

מישראל ' וא' השכינה מתפשטת בכל א ג"ו ע"ק ז"תיקו
 בפנימיותה

 'ה א"דע ד"פ ע

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ג"ח ע"ע המלכות והיסוד דקליפה א"ו סע"קכ ז"תיקו

כתבי 
 א"הגר

ג תיקונים בכל הפרצופים "י' ישנם בחי א"ז ע"קכ ז"תיקו
 כולם

ט "ס
 ד"ע

 'ה א"דע

כתבי 
 א"הגר

א "ס הוא א"רישא תליתאה שהוא המ א"ח ע"קל ז"תיקו
 והוא הנקרא בשם כתר עלאה

 'ה א"דע א"ח ע

כתבי 
 א"הגר

כתר לא נתפס בשם כלל אלא רק  א"ח ע"קל ז"תיקו
 ' שהוא מרומז בקוצו של י

 'ה א"דע ג"ט ע

כתבי 
 א"הגר

הוא שהיה נתנה התורה על ידו והוא  א"קלא ע ז"תיקו
 שיהיה

קכח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כתבי 
 א"הגר

לבושין דבריאה דהן קליפין נגד  ב"א ע"קמ ז"תיקו
 האצילות

 'ה א"דע ד"ז ע"ע

כתבי 
 א"הגר

 'ה א"דע ד"ו ע מים ואש' בחי א"ז ע"קס ז"תיקו

כתבי 
 א"הגר

צדיק נטיל משמאלא ועמודא  א"ל ע ז "תיקו
 דאמצעיתא מימינא

 'ה א"דע ב"ג ע"ע

כתיב 
 ל"אריז

מלכים שמתו והם ג הם ה"שם ס ט עד ק"שעה
ה לבד "כ בא שם מ"העגולים ואח

 וממנו נעשה היושר

קסא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כתיב 
 ל"אריז

האורות שיצאו מן העינים הם העגולים  יט עד ק"שעה
 דהנקודות

קסא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

מגיד 
 משרים 

 'ה א"דע ג"ג ע"נ חנוך תופר מנעלים היה ב "ו ע"ט מקץ 

מגיד 
 משרים 

 'ה א"דע א"ג ע"נ ו לא היה לו לא אב ולא אםאליה ג"ו ע"ט מקץ 

 'ביאורים א א"ס ע ראש' כ בחי"בהעולם גופה יש בה ג לא נ"אבדר מדרש
 ש"הקדו ד"לב ע לאה היתה עקרה נב אגת בראית  מדרש
' אותיות דר מדרש

 עקיבא
ג שנים על השית אלפי שנין "סוד הצ אות ב

 קטינא' דר
 ב"ה ח"דע ד"נא ע

 'אותיות דר מדרש
 עקיבא

ג שנים על הששת אלפים "מוסיף עוד צ אות ב
 שנה

קנא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

' אותיות דר מדרש
 עקיבא

פושעי ישראל לא די שמצדיקין עליהם  אות ח
אלא שגם מקבלים על עצמן , את הדין
 את הדין

 ש"הקדו ג"כג ע

' אותיות דר מדרש
 עקיבא

כל נבואתן שנתנבאו על ישראל לא  אות ס
ד מתן שכרן של נתנבאו אלא כנג

 צדיקים שבגן עדן שהוא נתון בצפון

 ב"ה ח"דע א"מב ע

' אותיות דר מדרש
 עקיבא

 ב"ה ח"דע ד"עא ע גן עדן הוא בצפון אות ס

' אותיות דר מדרש
 עקיבא

 ב"ה ח"דע ב"מד ע הגן עדן הוא בצפון אות ס

 ש"הקדו א"לג עז הבל היא "תורה שאדם למד בעוה ז' אותיות דר מדרש



ו"מפתחות לספרי לש  

185 

 שיחלפני תורתו של מ עקיבא
בזמן שישראל עושין רצונו של הקדוש  א אות לג"פ איכה רבה מדרש

ברוך הוא מוסיפין כח בגבורה של 
 מעלה 

 'ביאורים א ד"א ע

 ב"ה ח"דע ב"מג ע ה עמה"בוכה ומבכה הקב פא סי כג איכה רבה מדרש
ה "בזמן שישראל עושין רצונו של הקב פא סי לג איכה רבה מדרש

 כח בגבורה של מעלהמוסיפין 
 ב"ה ח"דע ב"ב ע

בכל יום ויום בורא הקדוש ברוך הוא  פרק ג סי ח איכה רבה מדרש
כת של מלאכים חדשים ואומרין שירה 

 חדשה

 ב"ה ח"דע ג"סא ע

פתיחתא  איכה רבה מדרש
 דאיכה

 ב"ה ח"דע א"מו ע מאות מיני דגים טהורים' ז

פתיחתא סי  איכה רבה מדרש
 ד

זה אדם , ריתהמה כאדם עברו ב
 הראשון

קיב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

פתיחתא סי  אסתר רבה מדרש
 י

ה "מתחילת ברייתו של עולם גזר הקב
 מי יהיה לראש בכל דור ודור

 ב"ה ח"דע ב"עד ע

פתיחתא  אסתר רבה מדרש
 סימן י

מתחילת ברייתו של עולם התקין 
 ה לכל אחד ואחד מה שראוי לו"הקב

קמח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

חזר ונתעלם האור הראשון דמעשה  ' ב'  סיא" י ר"ב מדרש
 בראשית

 'ה א"דע ד"ג ע

ט "י' פ) ר"ב מדרש
 ('סימן ז

כיון שחטא אדם הראשון נסתלקה 
 שכינה

 ש"הקדו ג"מט ע

' ו סי"כ' פ) ר"ב מדרש
 'ו

 ש"הקדו ד"צה ע אף אילני סרק עתידין ליתן דין וחשבון

 ד"נ' פ) ר"ב מדרש
  ('סימן ב

 רק עד בני רחמי האב על הבן הוא
 בנים ולא יותר למטה

 ש"הקדו ב"נו ע

א "פרשה ע) ר"ב מדרש
 'סימן ב

 ש"הקדו ד"מד ע רחל עיקרה של בית

 'כללים א א"סו ע בראשית בשביל התורה שנקרא ראשית א א ר"ב מדרש
 'כללים א ד"ל ע ועוף יעופף אלו המלאכים א ג ר"ב מדרש
בראשית בשביל ישראל שנקראו  א ד ר"ב מדרש

 בשביל התורה שנקרא ראשית, ראשית
 'כללים א א"יד ע

עלו במחשבה תחילה ובשבילם נברא  א ד ר"ב מדרש
 העולם

 'כללים א ג"לב ע

כל מה שנעשה מיום ראשון ואילך הוא  א יד ר"ב מדרש
 הכל יש מיש

 'כללים א ב"יב ע

נבראו ביום ראשון כל תולדות שמים  א יד ר"ב מדרש
ונתגלו ונתקנו אלא שיצאו , וארץ כולם

 ביומו' כל א

 'כללים א א"קד ע

והארץ היתה תוהו רמז על כל  ב ד ר"ב מדרש
 ז"המאורעות הנוראות שבהעוה

 'כללים א ב"עח ע

בראשית  ר"ב מדרש
ו "ט' פ(רבא 

 'סימן ה

 ש"הקדו ד"כח ע ק שנה "עץ החיים מהלך ת

בראשית  ר"ב מדרש
ב "י' פ(רבא 

 'ו' סי

אדם , ולםאותה האורה שנברא בה הע
הראשון עמד והביט בה מסוף העולם 

 ועד סופו 

 ש"הקדו א"לב ע

בראשית  ר"ב מדרש
ב "פ(רבא 
 'סימן ה

ה "מתחילת ברייתו של עולם צפה הקב
במעשיהן של צדיקים ומעשיהן של 

אבל איני יודע באיזה מהם , רשעים
 חפץ

 ש"הקדו א"כט ע

שנאמר , מאחר שברא אור ברא שמים ג א ר"ב מדרש
 אור כשלמה והדר נוטה שמים עוטה

 כיריעה

 'ביאורים א ג"נט ע

כשהוא רוצה הלא את השמים ואת  ד ד ר"ב מדרש
 הארץ אני מלא

 'כללים א ב"לד ע
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מחמת חבתם של ישראל צמצם  ד ד ר"ב מדרש
 שכינתו בין שני בדי הארון 

 'כללים א א"עח ע

ה עם הים שיהא "תנאי התנה הקב ה ה ר"ב מדרש
 ראל נקרע לפני יש

 'כללים א ד"יג ע

 'ה א"דע א"א ע בונה עולמות ומחריבן ט ב ר"ב מדרש
 'כללים א ד"פט ע כקרני חגבים טו א ר"ב מדרש
 'ביאורים א ג"נ ע הנטיעות כקרני חגבים הוו טו א ר"ב מדרש
אין לך כל עשב ועשה שאין לו מזל  י ו ר"ב מדרש

 למעלה שמכה אותו ואמר לו גדל
 'אביאורים  ג"סה ע

חזר ונתעלם האור הראשון דמעשה  'ו' ב סי"י ר"ב מדרש
 בראשית

 'ה א"דע ד"ג ע

 'ה א"דע ב"ד ע"נ עיקר שכינתו הוא למטה ' ז' ב סי"י ר"ב מדרש
בזה הודיע לו כי אחר ' וחי'אמר  א "כ' ד סי"י ר"ב מדרש

 פטירתו ישיג הכל
 'ה א"דע ג"ח ע"נ

 'ה א"דע ד"ח ע"ל ה תורהנובלת חכמה שלמעל 'י ה"ז סס"י ר"ב מדרש
י החטא דעץ הדעת הנה חזר אותו "ע יא ב ר"ב מדרש

 האור ונגנז
 'ביאורים א ד"סב ע

כל מה שנעשה מיום ראשון ואילך הוא  יב ד ר"ב מדרש
 הכל יש מיש

 'כללים א ב"יב ע

נבראו ביום ראשון כל תולדות שמים  יב ד ר"ב מדרש
אלא שיצאו ונתגלו ונתקנו , וארץ כולם

 ביומו' ל אכ

 'כללים א א"קד ע

אותה האורה שנברא בה העולם אדם  יב ו ר"ב מדרש
הראשון היה צופה בה מסוף העולם 

 ועד סופו

 'כללים א א"יז ע

 'ביאורים א ג"נט ע עולם חסד יבנה יב יד ר"ב מדרש
 'כללים א ד"קז ע שם מלא על עולם מלא יג ג ר"ב מדרש
 'כללים א ג"מ ע תוניםמים עליונים ותח יג יג ר"ב מדרש
 'ביאורים א ג"ס ע אומן המנפח בכלי זכוכית  יד ז ר"ב מדרש
 'כללים א ב"מט ע מאמרות' חשבון הי יז א ר"ב מדרש
 'ה א"דע ב"ג ע"נ סילוקו של חנוך ' א' ה סי"כ ר"ב מדרש
א "פ לא ידון רוחי באדם   'ו' ו סי"כ ר"ב מדרש

 ב"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ב"ב ע ד דורות"תתקע 'ד' ח סי"כ ר"ב מדרש
 'ה א"דע ג"ב ע אלף דור עלו במחשבה להבראות 'ד' ח סי"כ ר"ב מדרש
 'כללים א ד"לד ע כהדין קמצא דלבושיה מיניה כא ה ר"ב מדרש
 'כללים א ד"צו ע וכהדין קמצא דלבושיה מיניה כא ה ר"ב מדרש
 'כללים א ב"קי ע כהדין קמצא דלבושיה מינה כא ה ר"ב מדרש
אין מלך המשיח בא עד שיבראו כל  כד ד ר"ב מדרש

 הנשמות שעלו במחשבה להיבראות 
 'כללים א ג"קה ע

בעולם הזה הרוח נבזקת באחד  כו ו ר"ב מדרש
מאיבריו אבל לעתיד לבא היא נבזקת 

 בכל הגוף

 'כללים א א"לו ע

 'ביאורים א ב"סה ע עצם לוז  כח ג ר"ב מדרש
ו במחשבה להבראות וכמה אלף דור על כח ד ר"ב מדרש

 ד"נימוחו מהם תתקע
 'כללים א ג"קה ע

 'כללים א ד"קה ע ד דורות דעולם התוהו "תתקע כח ד ר"ב מדרש
ד "אלף דור הם רק בחשבון התתקע כח ד ר"ב מדרש

ר עד "ו דור אשר מאדה"דורות עם הכ
 ה"משה רבינו ע

 'כללים א א"קי ע

 'ביאורים א א"מב ע ין נייחא בעלאין נייחא בתתא ל ה ר"ב מדרש
 'ה א"דע ג"ח ע"ל י "עוד ממדרגת רשב 'ב' ה סי"ל ר"ב מדרש
הגבורות בעצמם נעשו לטובה שאין  לג ג ר"ב מדרש

 למעלה מהם 
 'כללים א ג"עז ע

אוי להם לרשעים שהם הופכים מדת  לג ג ר"ב מדרש
 רחמים למדת הדין

 'כללים א ד"עז ע

מר נאמר כי נגע אל על דור הפלגה נא לח ה ר"ב מדרש
 השמים משפטה ונשא עד שחקים

 ש"הקדו ב"נד ע
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 'כללים א א"סו ע אילולא את לא בראתי גלגל חמה  מח ח ר"ב מדרש
 'ה א"דע א"א ע"נ 'ה שהיה מצטער וכו"באברהם אבינו ע 'ז' ו סי"נ ר"ב מדרש
 'כללים א ד"ל ע ורגליהם רגל ישרה סה כא ר"ב מדרש
 'כללים א ד"כד ע  של עולםמקומו סח ט ר"ב מדרש
 'כללים א ג"כו ע מקומו של עולם ואין עולמו מקומו  סח ט ר"ב מדרש
 'כללים א ג"מא ע מקומו של עולם  סח ט ר"ב מדרש
 'כללים א ג"מב ע מקומו של עולם  סח ט ר"ב מדרש
 'ביאורים א ד"ה ע מקומו של עולם סח ט ר"ב מדרש
 'ביאורים א ג" עח מקומו של עולם סח ט ר"ב מדרש
ומי כאל , אין כאל, אין כאל ישורון עז א ר"ב מדרש

 ישורון הנאים והמשובחין שבכם 
 'כללים א ד"טו ע

 'כללים א א"פו ע כל מה שהוא לעתיד הוא עתה לפרקים  עז א ר"ב מדרש
ורווח וינק משם , י נגיעתו בירך יעקב"ע עז ג ר"ב מדרש

 ונגע בו ובתולדותיו
 ' אכללים ד"סט ע

 'כללים א א"ע ע ז כל הגלות והגזרות"גרם להם עי עז ג ר"ב מדרש
מיכאל מלאך החסד הוא היה הנוגע  עז ג ר"ב מדרש

 בכף ירך יעקב
 'כללים א א"ע ע

נגע בצדיקים ובצדיקות בנביאים  עז ג ר"ב מדרש
 ובנביאות שעתידין לעמוד ממנו

 'ביאורים א ג"כח ע

ד הוא היה הנוגע מיכאל מלאך החס עח א ר"ב מדרש
 בכף ירך יעקב

 'כללים א א"ע ע

מיכאל מלאך החסד הוא היה הנוגע  עח ג ר"ב מדרש
 בכף ירך יעקב

 'כללים א א"ע ע

 'כללים א א"ע ע שנתרפא מצלעתו, ויזרח לו השמש עח ה ר"ב מדרש
 'כללים א א"פו ע יעקב קרא לעצמו אל עט ח ר"ב מדרש
' א ופ"י' פ ר"ב מדרש

 ב"י
ץ הדעת נצטמצם כל חוקי בחטא ע

 וגבולי הטבע
 ש"הקדו ב"לג ע

' ב סי"י' פ ר"ב מדרש
 ד"י

 ש"הקדו ד"צה ע בריאה רק ביום

' ד סי"י' פ ר"ב מדרש
 ד"י

ב "ע היה בהי"בריאת העולמות בי
 שעות שבכל יום 

 ש"הקדו ג"מו ע

' ח סי"י' פ ר"ב מדרש
 ' א

כל שימושי השמות הם התכשיטים 
 אהשלה אשר בהם היא מתנ

 ש"הקדו א"צה ע

איש לבוש הבדים שהוא המלאך  'ה' כא סי' פ ר"ב מדרש
 גבריאל 

 ש"הקדו ד"כט ע

ח סימן "ל' פ ר"ב מדרש
 'ו' ה

' ו ה"אלהינ' אמרו דברים חדים על ה
 אחד

 ש"הקדו ב"נד ע

ח סימן "ל' פ ר"ב מדרש
 'ו

 ש"הקדו ג"נג ע דור המבול ודור הפלגה

ח סימן "ל' פ ר"ב מדרש
 'י

 ש"הקדו ב"נד ע מהדור הפלגה הציף עליהם הים חלק 

ז סימן "מ' פ ר"ב מדרש
 'ו

 ש"הקדו ג"מט ע האבות הן הן המרכבה

א סימן "נ' פ ר"ב מדרש
 'ב

 ש"הקדו ד"נא ע הוא ובית דינו' וה

' ו סי"ס' פ ר"ב מדרש
 'ב

 ש"הקדו ד"נב ע העולם נתבסם על ידי התורה

 ש"הקדו ד" עמג מקומו של עולם ט"סח פ' פ ר"ב מדרש
 ש"הקדו א"נג ע מקומו של עולם ט"סח פ' פ ר"ב מדרש
 ש"הקדו ג"נה ע מקומו של עולם  ט"סח פ' פ ר"ב מדרש
סימן ' ע' פ ר"ב מדרש

 'ט
מכלל ישראל לא היו ' אם היה חסר א

 כדאי לקבל התורה
 ש"הקדו ד"לב ע

 ש"והקד ג"כט ע מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר 'א סימן ד"פ ר"ב מדרש
כל מי שהיה מראה איקונין של מלך  ' ג' ב סי"פ ר"ב מדרש

 באצבע 
 'ה א"דע ד"ג ע"מ

והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני  'ד' ב סי"פ ר"ב מדרש
 גליות ' תהום אלו ד

 'ה א"דע א"ד ע

 'ה א"דע א"ג עם יהי אור והמשיך "ויאמר אלהי 'ד' ג סי"פ ר"ב מדרש
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והבהיק את זיו הדרו מסוף העולם ועד 
 סופו

 'ה א"דע א"א ע בונה עולמות ומחריבן 'ז' ג סי"פ ר"ב מדרש
 'כללים א ד"פד ע יום שנכפל בו כי טוב  ו' ד סי"פ ר"ב מדרש
 ש"הקדו א"כח ע מאד זו מדת יסורין ח"ט פ"פ ר"ב מדרש
נחש היה מתוקן לפורענות קין היה  'ח' ל סי"פ ר"ב מדרש

 מתוקן לגלות
 'ה א"דע ד"ג ע

אם מתכנסין כל באי העולם לבראות  פד ד ר"ב מדרש
 יתוש אחד אינן יכולין' אפי

 'כללים א ד"טז ע

ה ושתלן "כקרני חגבים היו ועקרן הקב 'א' ו סי"פט ר"ב מדרש
 בתוך גן עדן

 'ביאורים א א"ג ע

 ש"הקדו א"צו ע ו שעות שימשה אותה האורה"ל 'ב' א סי"פי ר"ב מדרש
ותה האורה שנברא בה העולם אדם א ו' ב סי"פי ר"ב מדרש

הראשון עמד והביט בה מסוף העולם 
ה מעשה "כיון שראה הקב, ועד סופו

 'עמד וגנזו כו' דור אנוש ודור המבול כו

 'ביאורים א ד"ח ע

 'ביאורים א ד"כז ע בראם' בה י' ב סי"פי ר"ב מדרש
 'ביאורים א א"כד ע עיקר שכינה בתחתונים היתה ז' ט סי"פי ר"ב מדרש
 'ביאורים א ב"כד ע עיקר שכינה בתחתונים היתה ז' ט סי"פי ר"ב מדרש
 ש"הקדו ג"מ ע כהדין קמצא דלבושיה מיניה  ה"א פ"פכ ר"ב מדרש
 'ה א"דע ג"ט ע"ל ה מקומו של עולם"נקרא הקב 'ט' ח סי"פס ר"ב מדרש
ט "מ הוא מקומו של עולם 'ט' ח סי"פס ר"ב מדרש

 ב"ע
 'ה א"דע

כ הביאם "א ואח"אדם וחוה היו אב ) 'ה חפרש ר"ב מדרש
 פ"ה פב"הקב

 ש"הקדו ב"מח ע

כשם שנפרעין מן העובד כך נפרעים מן  'ה' ו סי"צ ר"ב מדרש
 הנעבד

 'ה א"דע א"ד ע"נ

ה ושתלן "כקרני חגבים היו ועקרן הקב ו"ט' ריש פ ר"ב מדרש
 בתוך גן עדן

 'ה א"דע ג"א ע

ריש פרשת  ר"ב מדרש
 א"ע

 ש"הקדו ד"לב ע לאה היתה עקרה

הנה יתפשט ההשכלה והדעת בכל  'ו' ו סי"כ ר "ב מדרש
 האברים כולם

 'ה א"דע ב"ז ע

 'ה א"דע ג"ו ע מעשה בתמרה אחת   'א' א סי"מ ר "ב מדרש
א "פ האורה שנברא בה העולם  ' ו' ב סי"י' פ ר "ב מדרש

 ב"ע
 'ה א"דע

 ט"ע הכל יתוקן חוץ מן הנחש 'ה' סי' כ' פ ר "ב מדרש
 א"ע

 'ה א"דע

' ח סי"כ' פ ר "ב מדרש
 'ד

 'ה א"דע ב"ז ע"ע אלף דור עלו במחשבה להבראות

 'ה א"דע א"ו ע"ע תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק  ' ה' א סי"פ ר "ב מדרש
 'ה א"דע א"פ ע כל המדות בטלו א"י' ט סי"פ ר "ב מדרש
א "ס כהדין קמצא דלבושא מיניה  ה"א פ"פכ ר "ב מדרש

 ב"ע
 'ה א"דע

ד "ס כהדין קמצא דלבושיה מיניה וביה ה"א פ"פכ ר "ב מדרש
 א"ע

 'ה א"דע

ח "ס כהדין קמצא דלבושיה מיניה ה"א פ"פכ ר "ב מדרש
 ב"ע

 'ה א"דע

א "מ ה מקומו של עולם"נקרא הקב 'ט' ח סי"פס ר "ב מדרש
 ד"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ב"ו ע"ע מקומו של עולם  'ט' ח סי"פס ר "ב מדרש
 'כללים א ג"מב ע האבן שתיה שממנו הושתת העולם יב ד ר"במ דרשמ

 'ה א"דע ד"פ ע מעשה דשתי אחיות  ' ט' סי' ט' פ ר"במ מדרש
צדיקים ' אין ישראל חסרים לעולם מג א"ג פ"פ ר"במ מדרש

 כאברהם יצחק ויעקב
 ש"הקדו ב"כט ע

 ש"הקדו ד"צה ע ה הוא אלף שנה "יומו של הקב ד"ה פ"פ ר"במ מדרש
 ש"הקדו ג"נה ע אבן שתיה שממנה הושתת העולם  ד"ב פ"פי ר"במ מדרש
 'ה א"דעט "ע כי לא יראני האדם וחי כא' ד סי"פי ר"במ מדרש
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 ד"ע
 ש"הקדו ב"נה ע שת שממנו הושתת העולם  א"ד פי"פי ר"במ מדרש
אשר ממנה הושתת , האבן שתיה יב ד ר "במ מדרש

 העולם
 'כללים א ג"טז ע

בהעלותך  ר רבהבמדב מדרש
 ג"סימן י

הוגבה הפתחי שערים בשעה שהכניס 
 שלמה את ארון הקודש לבית המקדש

 ש"הקדו ד"כא ע

אין אדם רואה מתוך הלבן אלא מתוך  טו ז במדבר רבה מדרש
 השחור

 'ביאורים א א"סה ע

היה כח להנשים לעמוד בהנסיון  כא י במדבר רבה מדרש
ולא נכשלו , דהמדבר יותר מהאנשים

  לא בעגל ולא במרגליםהם

קמו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ענין הזיז שדי ששרשה הוא בהעלמא  סי יח במדבר רבה מדרש
החסדים שבדעת סוד העץ , תניינא
 החיים

 ב"ה ח"דע ד"מה ע

שני תמידין היו ישראל מקריבין בכל  סי כא במדבר רבה מדרש
, יום אחד בשחרית ואחד בין הערבים

עשו של שחר היה קרב על עבירות שנ
ושל בין הערבים היה קרב על , בלילה

 עבירות שנעשו ביום

קלו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

, הצור בחורב אשר נתנה להם ברפידים סי כה במדבר רבה מדרש
 ובו הסתפקו ישראל כל הארבעים שנה

קכח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

איתן , מכל האדם זה אדם הראשון סימן ג במדבר רבה מדרש
 'האזרחי זה אברהם וכו

קמו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קלד ע המן וענני כבוד והאש של מעלה  פ ד סי יז במדבר רבה מדרש
אלא , נסתכלו והציצו ונתחייבו מיתה פ טו סי כד במדבר רבה מדרש

ה לערבב שמחת "שלא רצה הקב
 התורה והמתין

קלב 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"פה ע שלמה גייר נשותיו פ י סימן ד במדבר רבה מדרש
מלאכי צבאות אין כתיב כאן אלא מלכי  פ יא סימן ג במדבר רבה מדרש

 צבאות ואיזה זה מיכאל וגבריאל
 ב"ה ח"דע א"כט ע

 ב"ה ח"דע א"עח ע ך אותיות בעשרת הדברות"תר פ יג סי טו במדבר רבה מדרש
 ב"ה ח"דע א"לג ע כ אותיות שבעשרת הדברות"התר פ יג סי טז במדבר רבה מדרש
 ב"ה ח"דע א"לא ע ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה פ יז סי ב ר רבהבמדב מדרש
ה נגלו "דברים שלא נגלו למשה רבינו ע פ יט סי ו במדבר רבה מדרש

 עקיבא וחביריו' לר
 ב"ה ח"דע א"פו ע

י "כ רק ע"חכמת הטייר הנה הוא ג פ יט סימן ג במדבר רבה מדרש
 עופות

 ב"ה ח"דע ד"כה ע

קלב  החזיק מועט את המרובה  ע סי טפ במדבר רבה מדרש
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

פ פינחס  במדבר רבה מדרש
 סימן יח

 ב"ה ח"דע ב"מד ע הלויתן בהמות בהררי אלף וזיז שדי

בראשונה כל מי שהיה מראה איקונין  ג"ב פ"פ במדבר רבה מדרש
 היה נהרג, של מלך באצבע

 ש"הקדו ב"ו ע

שהיה מראה איקונין בראשונה כל מי  ג"ב פ"פ במדבר רבה מדרש
 היה נהרג, של מלך באצבע

 ש"הקדו ג"ו ע

צדיקים בעולם ' אין ישראל חסרים מג פג סי א במדבר רבה מדרש
וכחנניה מישאל , כאברהם יצחק ויעקב

 ועזריה

 ב"ה ח"דע ד"עה ע

) ל הקוצים שבהם"ר(סוריהן ' אפי פג סי א במדבר רבה מדרש
 גומלי חסד אינון

 ב"ה ח"דע ג"עז ע

כל עבר הירדן וסוריא הנה יש בהם  פז סימן ח במדבר רבה רשמד
 י לגמרי"י ואינם כא"מקדושת א

 ב"ה ח"דע א"כח ע

 ב"ה ח"דע ב"פח ע עיקר הראיה הוא מתוך האוכם פטו סי ז במדבר רבה מדרש
קפט  כ"זקנים מיחו בהם ג' גם הע פטו סי כא במדבר רבה מדרש

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

קלב  אין עדה אלא סנהדרין  כדפטו סי במדבר רבה מדרש
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דעקפט  שאר כל ישראל הנה לא מיחו בהם פטו סי כד במדבר רבה מדרש
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 ב"ע
כי באותו הלילה שהשלים שלמה  פי סימן ד במדבר רבה מדרש

 מלאכת בית המקדש נשא בת פרעה
 ב"ה ח"דע ג"יג ע

 ש"הקדו א"כו ע העולם אבן שתיה שממנה הושתת  ד"ב פ"פי במדבר רבה מדרש
הוא שמי שקרא לי , הוא שמי' אני ה ג"ט פ"פי במדבר רבה מדרש

 ר"אדה
 ש"הקדו ג"ה ע

מאיתן ' האדם זה אדם הראשון כו פיט סי ג במדבר רבה מדרש
 'האזרחי זה אברהם כו

 ב"ה ח"דע ג"פה ע

 ב"ה ח"דע א"פז ע הימן זה משה פיט סי ג במדבר רבה מדרש
קלה  ה במעשה העגל"מחל להם הקב פיט סי ג במדבר רבה מדרש

 א"ע
 ב"ה ח"דע

אף הנוראות שאתה מביא עלינו  פיט סי ט במדבר רבה מדרש
 בעלילה את מביאן 

 ב"ה ח"דע ג"קלב ע

לוכד חכמים בערמה לפי שהיה משה  פיט סי ט במדבר רבה מדרש
משמר עצמו כל אותן ארבעים שנה 

 שלא להקפיד כנגדן 

קלג 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כי חפירה היתה שם אלא שניתנה  פיט סי כו במדבר רבה מדרש
 'בזכות אבות שנקראו שרים שנאמר כו

 ב"ה ח"דע ב"קל ע

 ב"ה ח"דע ד"לה ע הבהמות בהררי אלף פכא סי יח במדבר רבה מדרש
ב "פרשה י במדבר רבה מדרש

 'סימן ו
מתחילת ברייתו של עולם שרתה 

 השכינה בתחתונים
 ש"הקדו ד"יא ע

ד סימן "ל' פ בראישת רבה שמדר
 א"י

עוד כל ימי הארץ הוא רק כל זמן 
 שהשמים והארץ קיימים

 ש"הקדו ג"כג ע

 ש"הקדו ד"כא ע ניסים ז"ה פ"פ בראישת רבה מדרש
 ש"הקדו ב"נ ע אין עשו נופל אלא ביד בניה של רחל ז"ג פ"פע בראישת רבה מדרש
ח "פרשה ס בראישת רבה מדרש

 'סימן ט
  ש"הקדו ד"יז ע

 'ביאורים א א"כד ע בשביל התורה שנקרא ראשית א א בראשית  מדרש
 'ביאורים א א"כד ע מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר א ד בראשית רבה מדרש
 'ביאורים א א"ט ע כהדין קמצא דלבושיה מיניה כא ה בראשית רבה מדרש
 ש"הקדו ב"יח ע מקומו של עולם סח ט בראשית רבה מדרש
 ב"ה ח"דע ד"קנ ע סוד בונה עולמות ומחריבן סימן ז ת רבהבראשי מדרש
סימן ' ד' פ בראשית רבה מדרש

 'ד
כשהוא רוצה הלא את השמים ואת 

וכשהוא רוצה היה , הארץ אני מלא
 מדבר עם משה מבין שני בדי הארון 

 ש"הקדו א"יב ע

 'ה א"עד ב"ג ע"נ ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו 'א' כה סי' פ בראשית רבה מדרש
כל תולדות השמים והארץ נבראו כולם  פ א סי יד בראשית רבה מדרש

אלא שיציאתם , ביום ראשון בכח
 ביומו' בפועל היה כל א

 ב"ה ח"דע א"סה ע

פ ב טז מד  בראשית רבה מדרש
 פמב סי ב

 ב"ה ח"דע ג"קכב ע בבל מדי יון אדום: גליות' ד

ל אשר עשה והנה וירא אלהים את כ פ ט סימן ז בראשית רבה מדרש
מאד זה , טוב זה ייצר טוב, טוב מאד

 ר"יצה

 ב"ה ח"דע א"יג ע

 ב"ה ח"דע ב"סד ע הנטיעות כקרני חגבים היו פ טו סי א בראשית רבה מדרש
אבא דעכו אומר אתרוג היה פרי עץ ' ר פ טו סי ז בראשית רבה מדרש

 הדעת
 ב"ה ח"דע ב"מ ע

 הדברים מתוקנים אם היה כל פ טו סימן ז בראשית רבה מדרש
ד שיהיה "בשלימות קודם החטא ע

או היו מחוסרים עדיין תיקון , לעתיד
 'כמו בישול ואפיה וכדו

 ב"ה ח"דע ג"כ ע

 ב"ה ח"דע ד"נח ע עתידה הארץ להוציא לחם גמור פ טו סימן ז בראשית רבה מדרש
 ב"חה "דע ג"קכב ע כל המלכיות נקראו על שם מצרים פ טז סי ד בראשית רבה מדרש
ה כבוד לשבת ולא נסתם "חלק הקב פ יא בראשית רבה מדרש

 ממנו אורו עד מוצאי שבת
 ב"ה ח"דע ג"סה ע

האור הגנוז היה משמש והולך גם אחר  פ יא סי ב בראשית רבה מדרש
 החטא עד סוף שבת בראשית

 ב"ה ח"דע ד"מח ע

 ב"ה ח"דע ד"קט ע, כ"ר היה משמש באור הגנוז ג"אדה פ יא סי ב בראשית רבה מדרש
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ב דערב "י, ו שעות"ה לפניו לושימש
 ד דשבת"שבת וכ

פ יא סימן  בראשית רבה מדרש
 ב

 ב"ה ח"דע א"לג ע זמן שליטת אור הגנוז

פ יא סימן  בראשית רבה מדרש
 ב

וגם השבת , כל הששת ימי בראשית
בראשית אשר אז היה משמש ומאיר 

 האור הגנוז עד סוף מוצאי שבת

קמח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

פ יא סימן  בראשית רבה דרשמ
 ב

י קדושת שבת היה משתמש בהאור "ע
 הגנוז דלעתיד עד מוצאי שבת

 ב"ה ח"דע ד"קנב ע

פ יא סימן  בראשית רבה מדרש
 ב

האור הגנוז שנגנז במוצאי שבת 
 בראשית

 ב"ה ח"דע ב"קנג ע

ה כבוד לשבת ולא נסתם "חלק הקב פ יב בראשית רבה מדרש
 ממנו אורו עד מוצאי שבת

 ב"ה ח"דע ג"ה עס

כל תולדות שמים וארץ שנבראו ביום  פ יב סי ד בראשית רבה מדרש
 ראשון

 ב"ה ח"דע ד"קי ע

האור הגנוז היה משמש והולך גם אחר  פ יב סי ו בראשית רבה מדרש
 החטא עד סוף שבת בראשית

 ב"ה ח"דע ד"מח ע

 י"גילוי דהאור הגנוז אשר הוא נגנז ע פ יב סי ו בראשית רבה מדרש
 החטא דהעץ הדעת

 ב"ה ח"דע א"פ ע

י "גניזת האור מה שנסתם ונסתלק ע פ יב סי ו בראשית רבה מדרש
 החטא

 ב"ה ח"דע א"ק ע

ר "אותה האורה שנברא בה העולם אדה פ יב סי ו בראשית רבה מדרש
 עמד והביט בה מסוף העולם ועד סופו

 ב"ה ח"דע ב"קט ע

, כ"מש באור הגנוז גר היה מש"אדה פ יב סי ו בראשית רבה מדרש
ב דערב "י, ו שעות"ושימשה לפניו ל

 ד דשבת"שבת וכ

 ב"ה ח"דע ד"קט ע

שיתף מדת הרחמים למדת הדין וברא  פ יב סי טו בראשית רבה מדרש
 בהם את העולם

 ב"ה ח"דע א"צט ע

כל תולדות השמים והארץ נבראו כולם  פ יב סימן ד בראשית רבה מדרש
תם אלא שיציא, ביום ראשון בכח

 ביומו' בפועל היה כל א

 ב"ה ח"דע א"סה ע

הכחות דכל ', מה שנברא ביום א פ יב סימן ד בראשית רבה מדרש
 הבריאה כולה

 ב"ה ח"דע ד"סה ע

 ב"ה ח"דע ד"מו ע ר קודם החטא"זיוו ואורו שהיה לאדה פ יב סימן ו בראשית רבה מדרש
ר "לם אדהאותו האורה שנברא בה העו פ יב סימן ו בראשית רבה מדרש

 'וכו
 ב"ה ח"דע ג"סה ע

 ב"ה ח"דע ד"מז ע השם הויה אלהים נקרא שם מלא פ יג סי ג בראשית רבה מדרש
שהוא , ר ממקום כפרתו נברא"אדה פ יד סי ח בראשית רבה מדרש

 המזבח מקום המקדש
 ב"ה ח"דע א"לב ע

שהוא , ר ממקום כפרתו נברא"אדה פ יד סי ח בראשית רבה מדרש
  המקדשהמזבח ומקום

 ב"ה ח"דע ב"לב ע

ר שהוא "ממקום כפרתו נברא אדה פ יד סימן ח בראשית רבה מדרש
 ממקום המזבח

 ב"ה ח"דע ב"כז ע

מלמד שהעמידו גולם מן , ויפח באפיו פ יד סימן ח בראשית רבה מדרש
 הארץ ועד הרקיע

 ב"ה ח"דע א"כח ע

 ב"ה ח"דע א"לא ע אדם הראשון היה חלתו של עולם פ יז סי ח בראשית רבה מדרש
ר צריך לחרוש ולזרוע לבנות "היה אדה פ יט סי ג בראשית רבה מדרש

 ולנטוע
 ב"ה ח"דע ב"לט ע

מתחילת ברייתו של עולם עיקר שכינה  פ יט סי ז בראשית רבה מדרש
כ היתה מקפץ "ואח, בתחתונים היתה

 ועולה

 ב"ה ח"דע ג"קל ע

ה ידו עליו "קבכיון שסרח הניח ה פ יט סי ח בראשית רבה מדרש
 ומיעטו והעמידו על מאה אמה

 ב"ה ח"דע א"לא ע

ותאמר האשה אל הנחש והיכן היה  פ יט סימן ג בראשית רבה מדרש
ה "נטלו הקב' אדם באותה שעה כו

 והחזירו בכל העולם

 ב"ה ח"דע ג"כ ע

ר והחזירו בכל "ה לאדה"נטלו הקב פ יט סימן ג בראשית רבה מדרש
, אן בית נטעאמר ליה כ, העולם כולו

 ב"ה ח"דע ד"כה ע
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 כאן בית זרע
הנחש היה קודם החטא מלך על כל  פ כ סימן ה בראשית רבה מדרש

 בהמה וחיה
 ב"ה ח"דע ג"מ ע

ל שנה שפרשה חוה מאדם היו "כל ק פ כ סימן יא בראשית רבה מדרש
והיו , רוחות הזכרים מתחממים ממנה

 מולידים ממנה

קמז 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ת משה הוא משה שת הבל וכן "ר פ כג סי ה רבהבראשית  מדרש
 נשמתו של משיח

קמח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

שהיא מתולדות , נעמה אחות תובל קין פ כג סימן ג בראשית רבה מדרש
 היא אשתו של נח, קין

קמח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ל שנה שפרשה חוה מאדם היו "כל ק פ כד סימן ו בראשית רבה מדרש
 והיו ,רוחות הזכרים מתחממים ממנה

 מולידים ממנה

קמז 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

לא נשאר מקין ותולדותיו שום שריד  פ כד סימן ו בראשית רבה מדרש
 שכולם נמוחו במבול, ופליט

קמח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

אפיקורסים שאלו לרבי אבהו אמרו לו  פ כה סי א בראשית רבה מדרש
 אין אנו מוצאין מיתה לחנוך

 ב"ה ח"דע ד"פה ע

כולם , כל דבר שנכשל האדם על ידו פ כו סימן ו הבראשית רב מדרש
 עתידים ליתן עליהם את הדין

 ב"ה ח"דע ג"סח ע

 ב"ה ח"דע ב"עג ע ו שהוא אלף"ד עם הכ"תתקע פ כח סי ד בראשית רבה מדרש
בריאת כל המיני בעלי חי בעולם יהיו  פ כח סי ו  בראשית רבה מדרש

 עבדים להאדם
 ב"ה ח"דע ד"כה ע

פ כח סימן   רבהבראשית מדרש
 ד

 ב"ה ח"דע ד"י ע אלף דור עלו במחשבה להיבראות

פ כח סימן  בראשית רבה מדרש
 ד

שעליהם אמרו כי עלו , ד דורות"תתקע
 במחשבה להיבראות

 ב"ה ח"דע ב"ע ע

פ כח סימן  בראשית רבה מדרש
 ו

עד המבול היה כל מצב העולם כולו 
 ד אחר"כ ע"ג

 ב"ה ח"דע ב"לח ע

ה  אברהם "שלש מציאות מצא הקב פ כט סי ג הבראשית רב מדרש
 דוד וישראל

קלז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

נחש היה , האדם היה מתוקן למיתה פ ל סי ח בראשית רבה מדרש
קין היה מתוקן , מתוקן לפורעניות

 לגלות

 ב"ה ח"דע ב"עד ע

מתחילת ברייתו של עולם התקין  פ ל סימן ח בראשית רבה מדרש
 ראוי לוה לכל אחד ואחד מה ש"הקב

קמח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"עו ע מעשיהן של רשעים אינם עושין פירות פ לג סי א בראשית רבה מדרש
 ב"ה ח"דע א"עח ע מעשיהם של צדיקים עושים פירות פ לג סי א בראשית רבה מדרש
פ לג פעג סי  בראשית רבה מדרש

 ג
רשעים מהפכים מדת הרחמים למדת 

 הדין
קלו 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

כמה עלובה היא העיסה שנחתומה  פ לד סי י בראשית רבה מדרש
 מעיד עליה

 ב"ה ח"דע ג"עג ע

 ב"ה ח"דע ד"עו ע נתמעט חיי האדם מאז ולהלאה פ לד סי יא בראשית רבה מדרש
עד המבול היה כל מצב העולם כולו  פ לד סי יא בראשית רבה מדרש

 ד אחר"כ ע"ג
 ב"ה ח"דע ב"לח ע

בריאת כל המיני בעלי חי בעולם יהיו  לד רסי יבפ  בראשית רבה מדרש
 עבדים להאדם

 ב"ה ח"דע ד"כה ע

, יצחק גבורה, אברהם במדת החסד פ לה סי ב בראשית רבה מדרש
צדיקים ' וישנם בכל דור ג, ת"יעקב ת

 מדות' כ מרכבה לאותן הג"אשר הם ג

 ב"ה ח"דע ד"עה ע

 העולם כולו עד המבול היה כל מצב פ לו סי א בראשית רבה מדרש
 ד אחר"כ ע"ג

 ב"ה ח"דע ב"לח ע

 ב"ה ח"דע ב"פד ע נח גרם גלות לו ולדורות פ לו סי ד בראשית רבה מדרש
ה כל "ה לאברהם אבינו ע"הראה הקב פ מד סי טו בראשית רבה מדרש

 מלכיות' גליות מהד' הד
קלט 

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

' ות דהדגלי' ה אז הד"הראה לו הקב פ מד סי יז בראשית רבה מדרש
 מלכיות

 ב"ה ח"דע ג"קלו ע

מלכיות ' העינוי והגליות אשר בכל הד פ מד סי יז בראשית רבה מדרש
 כולם

קכב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע
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ה כל "ה לאברהם אבינו ע"הראה הקב פ מד סי יז בראשית רבה מדרש
 מלכיות' גליות מהד' הד

קלט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

שהם אדום עמון , מוניקיני קניזי וקד פ מד סי כג בראשית רבה מדרש
 שלא ניתן להם עד לעתיד לבוא, ומואב

קלט 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

אותן השני מקומות מלו כל ישראל יחד  פ מו סי ב בראשית רבה מדרש
 ביום אחד

 ב"ה ח"דע ב"עד ע

 ב"ה ח"דע א"פב ע האבות הן הן המרכבה פ מז סי ו  בראשית רבה מדרש
פ מח סימן  בראשית רבה מדרש

 ט
גבריאל ורפאל נשלחו לאברהם מיכאל ו
 ונדמו לו בדמות אנשים, ה"אבינו ע

 ב"ה ח"דע א"כט ע

 ב"ה ח"דע ד"עה ע 'ל' והוא גימט, ואברהם היו יהיה פ מט סי ג בראשית רבה מדרש
פ נ סי ב  בראשית רבה מדרש

 ויא
מלאכים שנשלחו לאברהם אבינו ' ג
שהם מיכאל , וירא' ה בריש פ"ע

 וגבריאל ורפאל

קלו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קלו ע עד כאן רחמי האב על הבן פ נד סי ב בראשית רבה מדרש
קכה  מאריך אפיה וגבי דיליה פ סז סי ד בראשית רבה מדרש

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קא ע רבוא' אין שכינה שורה פחות מס פ עד סי יז בראשית רבה מדרש
ה "עקב אבינו עמה ששלח לו י פ עה סי ג בראשית רבה מדרש

ד מחזיק "המלאכים והמנחה היה ע
 באזני כלב

קלה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

השתדלות הזה אשר עשה יעקב אבינו  פ עה סי ג בראשית רבה מדרש
ה למצא חן בעיני עשו כל הרעות "ע

 גליות' והצרות דכל הד

 ב"ה ח"דע ג"קלו ע

לה ק ראוים היו ישראל כלייה בימי המן פ עו סי א בראשית רבה מדרש
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קלא  ז"אין הבטחה לצדיקים בעוה פ עו סי ב בראשית רבה מדרש
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קלה  ז"אין הבטחה לצדיקים בעוה פ עו סי ב בראשית רבה מדרש
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

הבוחר בדרכיהם והעושה כמעשיהם  פ עו סי ד בראשית רבה מדרש
 אני מתקיים עליו

 ב"ה ח"דע ב"קל ע

ויגע בכף ירכו  נגע בצדיקים  פ עז סי ג בהבראשית ר מדרש
 ובצדקניות בנביאים ובנביאות

 ב"ה ח"דע ג"קלו ע

נגע בצדיקים ובצדיקות , ויגע בכף ירכו פ עז סי ג בראשית רבה מדרש
 בנביאים ובנביאות

קלט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"סו ע המלאכים המתחדשים בכל יום פ עח ס א בראשית רבה מדרש
 ב"ה ח"דע א"כט ע מלאכים שאין שמם משתנה לעולם פ עח סי א אשית רבהבר מדרש
 ב"ה ח"דע א"כט ע מיכאל וגבריאל אין שמם משתנה פ עח סי א בראשית רבה מדרש
לעולם אין כת של מעלה מקלסת  פ עח סי א בראשית רבה מדרש

ה כת "אלא בכל יום בורא הקב, ושונה
 של מלאכים חדשה 

 ב"ה ח"דע ב"סא ע

ה כת של מלאכים "בכל יום בורא הקב פ עח סי א בראשית רבה רשמד
חדשה והן אומרים שירה חדשה לפניו 

 והולכין להם

 ב"ה ח"דע ג"סא ע

מיכאל וגבריאל דכלהו מתחלפין ואינון  פ עח סי א בראשית רבה מדרש
 לא מתחלפין

 ב"ה ח"דע ב"סב ע

 והם מלאכים יוצאין מנהר דינור פ עח סי א בראשית רבה מדרש
 חוזרים לנהר דינור

 ב"ה ח"דע ב"סב ע

הרחיב לו הדרך שלא היה דעתו ללכת  פ עח סי יד בראשית רבה מדרש
 אלא עד סוכות 

 ב"ה ח"דע ג"קלו ע

פ עח סימן  בראשית רבה מדרש
 ד

שלוחי מטה משתנה שמם לפי 
 שליחותם

 ב"ה ח"דע א"כט ע

 ב"ה ח"דע א"עפב  האבות הן הן המרכבה פ פב סי ו בראשית רבה מדרש
קמה  נקרא הזווג בלשון אכילה פ פו סי ו בראשית רבה מדרש

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"מא ע לעתיד הנחש יתבטל ממציאותו לגמרי פ צה סי א בראשית רבה מדרש
הכחות דכל ', מה שנברא ביום א פא סי יד בראשית רבה מדרש

 הבריאה כולה
 ב"ה ח"דע ד"סה ע
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 ב"ה ח"דע ב"סה ע תוהו ובוהו וחושך הוא על בריאת הרע  סימן טפא בראשית רבה מדרש
אותן שכתוב בהן כי הנני בורא ' אפי פא סימן יג בראשית רבה מדרש

שמים חדשים כבר הן ברואין מששת 
 ימי בראשית

 ב"ה ח"דע ד"נו ע

יהושע בן חנניה שהיה עומד ' מעשה בר פב סי ד בראשית רבה מדרש
וראהו בן , על גב מעלה בהר הבית

 זומא ולא עמד מלפניו 

 ב"ה ח"דע ב"קו ע

גליות גם ביום ראשון דמעשה ' הד פב סי ד בראשית רבה מדרש
 בראשית

קלט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

ה "מתחילת ברייתו של עולם צפה הקב פב סי ה בראשית רבה מדרש
במעשיהן של צדיקים ומעשיהן של 

 'רשעים כו

 ב"ה ח"דע א"עה ע

והארץ היתה תוהו ובוהו אלו מעשיהם   סימן הפב בראשית רבה מדרש
 של רשעים

 ב"ה ח"דע ד"יא ע

 ב"ה ח"דע ב"סה ע הבדילו לצדיקים לעתיד לבא פג סי ו בראשית רבה מדרש
ה ביום ראשון שימש "אור שברא הקב פג סי ו בראשית רבה מדרש

שלשה ימים קודם שנבראו המאורות 
 ביום רביעי

 ב"ה ח"דע ג"סה ע

, שימש האור הראשון עד יום רביעי פג סי ו ת רבהבראשי מדרש
והרי שימש האור , שנתלה המאורות

 ימים' הראשון ג

 ב"ה ח"דע ד"קט ע

 ב"ה ח"דע ד"קט ע הבדילו לצדיקים לעתיד לבא פג סי ו בראשית רבה מדרש
ימים הראשונים אשר אז היה משמש ' ג פג סי ו בראשית רבה מדרש

 עדיין האור הגנוז
קנה 

 א"ע
 ב"ה ח"עד

ר ינאי מתחלת ברייתו של עולם "א פג סי ח בראשית רבה מדרש
ה מעשיהן של צדיקים "צפה הקב

 ומעשיהם של רשעים

 ב"ה ח"דע ב"סה ע

 ב"ה ח"דע א"לג ע זמן שליטת אור הגנוז פג סימן ו בראשית רבה מדרש
 ב"ה ח"דע ד"יא ע בונה עולמות ומחריבן פג סימן ז בראשית רבה מדרש
והארץ היתה תוהו ובוהו אלו מעשיהם  פג סימן ח ראשית רבהב מדרש

 של רשעים
 ב"ה ח"דע ד"יא ע

 ב"ה ח"דע ד"סה ע יחזק הרקיע, יהי רקיע פד סי ב בראשית רבה מדרש
מחמת חיבתן של ישראל צמצם  פד סי ד בראשית רבה מדרש

 שכינתו בין שני בדי ארון
 ב"ה ח"דע ב"מט ע

חמת חבתן של ישראל צמצם שכינתו מ פד סי ד בראשית רבה מדרש
 בין שני בדי ארון

 ב"ה ח"דע א"עב ע

אחד , שני פעמים כי טוב' נאמר ביום ג פד סימן ו בראשית רבה מדרש
ואחד על יום ', על הגמר מלאכה דיום ב

 עצמו' ג

 ב"ה ח"דע ב"סו ע

קלב  החזיק מועט את המרובה פה סי ז בראשית רבה מדרש
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"מ ע כ בלשון אכילה"זווג שנקרא ג' בחי פו סי ו שית רבהברא מדרש
שניה להורות שהם ' התנינם חסר י פז סימן ד בראשית רבה מדרש

 חוזרים לאחד
 ב"ה ח"דע א"מה ע

 ב"ה ח"דע א"כח ע מלא כל העולם בראו פח סימן א בראשית רבה מדרש
 ב"ה ח"דע א"לח ע ף שנהה הוא אל"יומו של הקב פח סימן ב בראשית רבה מדרש
ה את אדם הראשון "בשעה שברא הקב פח סימן י בראשית רבה מדרש

טעו מלאכי השרת ובקשו לומר לפניו 
 קדוש

 ב"ה ח"דע ד"כו ע

טעו , ר"ה לאדה"בשעה שברא הקב פח סימן י בראשית רבה מדרש
 מלאכי השרת ובקשו לומר לפניו קדוש

 ב"ה ח"דע ג"לג ע

ה "מתחילת ברייתו של עולם צפה הקב סי יאפט  בראשית רבה מדרש
 שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו

 ב"ה ח"דע ד"עב ע

מאד זה מדת , הנה טוב זה מדה טוב פט סי יא בראשית רבה מדרש
 פורעניות

 ב"ה ח"דע א"עג ע

הוא לרמז , דיום הששי שהוא יתירה' ה פט סי יד בראשית רבה מדרש
 שמוסיפין מחול על הקודש

 ב"ה ח"דע ג"קנא ע

 ב"ה ח"דע ב"מט עעולמי עולמי הלואי תהא מעלת חן  פט סימן ד בראשית רבה מדרש
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לפני בכל עת כשם שהעלית חן לפני 
 בשעה זו

 ב"ה ח"דע א"ל ע הנטיעות כקרני חגבים היו פטו  סי א  בראשית רבה מדרש
אין לך כל עשב ועשב למטה שאין לו  פי סי ו בראשית רבה מדרש

 מכה אותו ואומר לו גדלמזל למעלה ש
 ב"ה ח"דע ב"כד ע

אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל  פי סי ו בראשית רבה מדרש
 ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל

 ב"ה ח"דע א"צא ע

כיון שנעקר תהו ובוהו מן העולם  פי סימן ב בראשית רבה מדרש
נראית מלאכת שמים וארץ ויצא לצורף 

 כלי

 ב"ה ח"דע א"יב ע

עד שלא חטא אדם הראשון היו  פי סימן ד ראשית רבהב מדרש
משחטא ' המזלות מהלכין דרך קצרה כו

 סיבבן דרך ארוכה

 ב"ה ח"דע א"לח ע

כי היה הילוך , ריבוי שנין ואריכו דיומין פי סימן ד בראשית רבה מדרש
החמה והלבנה וכל המזלות יותר 

 במתינות

 ב"ה ח"דע ב"לח ע

אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל  פי סימן ו בראשית רבה מדרש
 ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל

 ב"ה ח"דע ב"כט ע

אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל  פי סימן ו בראשית רבה מדרש
 ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל

 ב"ה ח"דע ד"סא ע

אין לך כל עשב ועשב למטה שאין לו  פי סימן ו בראשית רבה מדרש
 ו ואומר לו גדלמזל ברקיע שמכה אות

 ב"ה ח"דע ב"סב ע

 ש"הקדו ב"ט ע שמות לנשמה' ה ט"ד פ"פי בראשית רבה מדרש
 ש"הקדו א"ז ע נובלת חכמה של מעלה תורה ה"ז פ"פי בראשית רבה מדרש
 'ביאורים א ב"כח ע חוה סחטה ענבים ונתנה לו 'ה' ט סי"פי בראשית רבה מדרש
 ב"ה ח"דע ב"מא ע  בהמה וחיהנחש מלך על כל פכ סי ה בראשית רבה מדרש
לעתיד לבוא הכל מתרפאין חוץ  פכ סי ה בראשית רבה מדרש

 מהנחש
 ב"ה ח"דע ג"מא ע

לעתיד לבוא הכל מתרפאין חוץ  פכ סימן ה בראשית רבה מדרש
 מהנחש

 ב"ה ח"דע א"מא ע

 ב"ה ח"דע ג"מא ע שהיה מתוקן לפורעניות, והנחש היה פל סימן ח בראשית רבה מדרש
 ב"ה ח"דע ד"קל ע צדיקים הן מרכבתו של מקום פמז סי ו בראשית רבה שמדר

 ש"הקדו ד"ו ע מקומו של עולם ט"ח פ"פס בראשית רבה מדרש
רבוא לא היו ' אם היה חסר אחד מס פע סי ט בראשית רבה מדרש

 כדאי לקבל את התורה
 ב"ה ח"דע ג"צד ע

ם למדת הרשעים מהפכים מדת הרחמי פעג סי ג בראשית רבה מדרש
 הדין

קלח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קלו ע יעקב אבינו בחיר שבאבות פעו סי א בראשית רבה מדרש
ח שנה משום "נדחו ממחיצתן קל נ סימן ט בראשית רבה  מדרש

 שאמרו כי משחיתים אנחנו
 ב"ה ח"דע א"כט ע

ה למי ששוחט "מה איכפת ליה להקב פ מד סי א בראשית רבה  מדרש
 ו מי ששוחט מן העורף מן הצואר א

 ב"ה ח"דע ג"ב ע

ברייתא דפרקי  מדרש
 המרכבה

בכל עולם ועולם יש להם רקיע  ה
 'וכוכבים וכו

 ב"ה ח"דע א"סב ע

ברייתא דפרקי  מדרש
 המרכבה

מצד הימין של , בימינא דעלמא ו
, ושם עומד מיכאל ומשמש, השכינה

מחנות ' שהוא הראש והראשון מהד
 המקיפין לשכינה

 ב"ה ח"דע א"קז ע

ברייתא  מדרש
 דשמואל

 ב"ה ח"דע ד"מד ע נחש בריח זה התלי' התלי כמלך כו א

 'ה א"דע א"ח ע כל מה שבראתי בראתי זוגות א"ל' סי ר"ד מדרש
א "פרשה י ר"ד מדרש

 'ד' ססי
מחציו ולמטה איש מחציו ולמעלה 

 האלהים
 'ה א"דע א"ג ע"נ

סימן ' ז' פ ר"דב מדרש
 'ח

ל ישראל לא היו מכל' אם היה חסר א
 כדאי לקבל התורה

 ש"הקדו ד"לב ע

הצדיקים מושלים כביכול במה  י ב דברים רבה מדרש
 ה מושל "שהקב

 'כללים א ד"טו ע

 'כללים א ד"טו עהצדיקים מושלים כביכול במה  י ג דברים רבה מדרש
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 ה מושל "שהקב
סימן ' ב' פ דברים רבה מדרש

 ו"ל
 ש"הקדו ב"ט ע שמות לנשמה' ה

ואתחנן ' פ דברים רבה רשמד
 א"סימן ל

 ש"הקדו ב"יב ע כל מה שבראתי בראתי זוגות

לא זכה לקרן עור פניו אלא רק משה  פ יא סי ד דברים רבה מדרש
 ה לבד"רבינו ע

 ב"ה ח"דע א"כא ע

 ב"ה ח"דע ד"ק ע אין לכן אלא שבועה פ יא סי י דברים רבה מדרש
א סימן "פ דברים רבה מדרש

 ב"י
ה לעשות מחיצתן של "עתיד הקב

צדיקים לפנים מחיצתן של מלאכי 
 השרת

 ש"הקדו ד"יב ע

קסב  ה ברא זוגות"כל מה שברא הקב פב סי לא דברים רבה מדרש
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קא ע רבוא' אין שכינה שורה פחות מס פז סי ח דברים רבה מדרש
 ב"ה ח"דע א"כט ע  שמומלאך הממונה על הכרזה אכרזיא פיא סי י דברים רבה מדרש
א "פ ה ושחט למלאך המות"ואתא הקב חד גדיא הגדה של פסח מדרש

 ב"ע
 'ה א"דע

פיוט חד  פ"הגש מדרש
 גדיא

 ב"ה ח"דע ד"ט ע ה ושחט למלאך המוות"ואתא הקב

 'ביאורים א ד"כא ע ובמורא גדול זו גילוי שכינה  פ"הגש מדרש
 ב"ה ח"דע ד"קד ע ובמורא גדול זו גילוי שכינה  פ"הגש מדרש
קכב  ובמורא גדול זה גילוי שכינה  פ"הגש מדרש

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים   פ"הגש מדרש
 הקדוש ברוך הוא

קכב 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

' היכלות דר מדרש
 ישמעאל

בתי גנזיי ובתי אוצרותי אין כל דבר  כז
 חסר מכם

 'כללים א ד"טו ע

' היכלות דר מדרש
 ישמעאל

בתי גנזיי ובתי אוצרותי אין כל דבר  חכ
 חסר מכם

 'כללים א ד"טו ע

אין מלך המשיח בא עד שיבראו כל  טו א ר"ויק מדרש
 הנשמות שעלו במחשבה להיבראות 

 'כללים א ג"קה ע

י אליהו "עצירת גשמים אשר נעצר ע יט ה ר"ויק מדרש
 שנים ' ט ג"זל

 'כללים א א"טז ע

 'כללים א א"סה ע וזיז שדי, המות בהררי אלףסעודות דב כב י ר"ויק מדרש
ה עתיד לעשות ולחדש "כל מה שהקב כז ד ר"ויק מדרש

בעולמו לעתיד לבוא כבר הקדים ועשה 
 ז "י נביאיו הצדיקים בעוה"מקצתו ע

 'כללים א ד"טו ע

בראשית בשביל ישראל שנקראו  לו ד ר"ויק מדרש
 בשביל התורה שנקרא ראשית, ראשית

 ' אכללים א"יד ע

ה לעשות שבע חופות לכל "עתיד הקב 'ל סימן ב"פ ר"ויק מדרש
צדיק וצדיק ולכל אחד ואחד חופה לפי 

 כבודו

 ש"הקדו ד"ל ע

 'ביאורים א א"כא ע ז לפרקים"מה שיהיה לעתיד הוא בזה ד' ז סי"פכ ר"ויק מדרש
 'כללים א א"פו ע כל מה שהוא לעתיד הוא עתה לפרקים  כז ד ויקרא רבא מדרש
 ב"ה ח"דע א"מח ע להבדיל בין הקודש ובין החול  י י ויקרא רבה מדרש
ה במה שהוא מכה בו עצמו "מדת הקב יח ה ויקרא רבה מדרש

 הוא מרפא 
 'ביאורים א ד"סז ע

זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום  כט א ויקרא רבה מדרש
 ראשון

 'כללים א א"לז ע

 'כללים א א"לז ע ה באלול" כב יום"יום ראשון למע כט א ויקרא רבה מדרש
 'כללים א ב"לז ע זה היום תחלת מעשיך כט א ויקרא רבה מדרש
 'ביאורים א א"כד ע בראשית בשביל ישראל שנקרא ראשית לו ד ויקרא רבה מדרש
ד סימן "י' פ ויקרא רבה מדרש

 'ה
חסיד שבחסידים אי אפשר שלא ' אפי

 יהיה לו צד אחד מעון
 ש"הקדו א"כה ע

הלויתן וזיז שדי ובהמות בהררי אלף  ' י' ב סי"כ' פ יקרא רבהו מדרש
מתיר ' הם כולם בכלל מה שנאמר ה

 אסורים

 'ה א"דע א"ד ע
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כל המועדים עתידים בטלים וימי  פ ט סימן ז ויקרא רבה מדרש
 'הפורים אינם בטלים לעולם כו

 ב"ה ח"דע ג"נז ע

 ב"ה ח"דע ג"קכב ע וםבבל מדי יון אד: גליות' ד פ יג טו ויקרא רבה מדרש
 ב"ה ח"דע ב"ס ע בעינן כח גברא בשחיטה פ יג סי ג ויקרא רבה מדרש
מלכיות ' העינוי והגליות אשר בכל הד פ יג סי ה ויקרא רבה מדרש

 כולם
קכב 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

י "תיקונו דהבהמות בהררי אלף ע פ יג סי י ויקרא רבה מדרש
 הלויתן

 ב"ה ח"דע ג"ס ע

כל בהמות ולויתן הם קניגין של  פ יג סימן ג ויקרא רבה מדרש
 צדיקים לעתיד לבוא

 ב"ה ח"דע ד"נג ע

כל בהמות ולויתן הם קניגין של  פ יג סימן ג ויקרא רבה מדרש
 ל"צדיקים לע

 ב"ה ח"דע ב"נז ע

לויתן ובהמות בהררי אלף כיצד הם  פ יג סימן ג ויקרא רבה מדרש
 נשחטים

 ב"ה ח"דע ב"ס ע

חסיד שבחסידים אי אפשר שלא ' אפי פ יד סי ה הויקרא רב מדרש
 יהיה לו צד אחד מעון

 ב"ה ח"דע ג"פ ע

חסיד שבחסידים אי אפשר שלא ' אפי פ יד סימן ה ויקרא רבה מדרש
 יהיה לו צד אחד מעון

 ב"ה ח"דע ג"נ ע

 ב"ה ח"דע ג"פז ע הרבה לו סוסים וכן כסף וזהב פ יט סי ב ויקרא רבה מדרש
במעשיו אין כתיב כאן אלא ' שמח ה פ כ סי ב ויקרא רבה מדרש

 'ישמח כו
 ב"ה ח"דע ב"יג ע

מה שתלמיד ותיק עתיד לומר ' אפי פ כב סי א ויקרא רבה מדרש
 לפני רבו כולן נאמרו למשה בסיני

 ב"ה ח"דע ד"פה ע

 ב"ה ח"דע ד"לה ע הבהמות בהררי אלף פ כב סי י ויקרא רבה מדרש
ויתן וכן הבהמות בהררי אלף הם הל פ כב סי י ויקרא רבה מדרש

 הותר מכלל איסור
 ב"ה ח"דע ב"לו ע

 ב"ה ח"דע ב"מד ע הלויתן בהמות בהררי אלף וזיז שדי פ כב סי י ויקרא רבה מדרש
הדברים שאסורים עתה ולעתיד לבוא  פ כב סי י ויקרא רבה מדרש

 יטהר
 ב"ה ח"דע ד"מה ע

שעכשיו הם אסורים , הלויתן וזיז שדי פ כב סי י ויקרא רבה מדרש
 ולעתיד לבוא יהיו מותרים

 ב"ה ח"דע ב"מו ע

 ב"ה ח"דע ג"נב ע בהמות בהררי אלף וזיז שדי פ כב סי י ויקרא רבה מדרש
שיש בו כמה מיני , למה נקרא שמו זיז פ כב סי י ויקרא רבה מדרש

, ועתה הוא אסור, טעם מזה ומזה
 ולעתיד יתוקן ויטהר

 ב"ה ח"דע ב"נג ע

אלף הרים מגדלין לה כל מיני עשבים  פ כב סי י קרא רבהוי מדרש
 והיא אוכלת

 ב"ה ח"דע ד"נה ע

 ב"ה ח"דע א"נו ע גדולים הם מעשה האלהים פ כב סי י ויקרא רבה מדרש
 ב"ה ח"דע ג"סב ע בהמה אחת היא ורבוצה על אלף הרים פ כב סי י ויקרא רבה מדרש
לך התרתי לך תחת תחת מה שאסרתי  פ כב סי י ויקרא רבה מדרש

 איסור דגים לויתן דג טהור 
קמט 

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

אלף הרים מגדלין לה כל מיני עשבים  פ כב סי י ויקרא רבה מדרש
 והיא אוכלת

 ב"ה ח"דע ב"סא ע

 ב"ה ח"דע ד"מה ע סעודת הצדיקים לעתיד לבוא פ כב סימן י ויקרא רבה מדרש
 ב"ה ח"דע ד"נג ע  בהמה אחת היא-ף בהמות בהררי אל פ כב סימן י ויקרא רבה מדרש
ה שיגאל את ישראל כדי "נשבע הקב פ כג סי ב ויקרא רבה מדרש

 שמדת הדין לא יעכב את גאולתן
קלז 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

שנים היו הגחלים עמומות בידו של ' ו פ כו סי ח ויקרא רבה מדרש
 גבריאל

 ב"ה ח"דע ב"קלו ע

 להיות הוא עתה כל דבר שעתיד פ כז סי ד ויקרא רבה מדרש
 לפרקים

 ב"ה ח"דע ג"קי ע

פ כז סימן  ויקרא רבה מדרש
 יא

אף גוג ומגוג לעתיד לבא עתיד לומר כן 
 'שוטים היו הראשונים וכו

 ב"ה ח"דע ג"נח ע

בקשו לגנוז ספר קהלת שמצאו בו  פ כח סי א ויקרא רבה מדרש
 דברים שהם נוטים לצד מינות

 ב"ה ח"דע ב"עה ע

ה ליעקב "במראה הסולם הראה הקב פ כט סי ב ויקרא רבה מדרש
 ה שרה של בבל עולה ויורד"אבינו ע

קלה 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"כה עי "כ רק ע"חכמת הטייר הנה הוא גפ לב סימן  ויקרא רבה מדרש
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 עופות ב
פ לז סימן  ויקרא רבה מדרש

 א
אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא 

 עון
 ב"ה ח"דע ד"יד ע

פ לז סימן  יקרא רבהו מדרש
 א

אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא 
 עון

 ב"ה ח"דע ג"נ ע

 ש"הקדו ד"כא ע ניסים ט"י פ"פ ויקרא רבה מדרש
 ב"ה ח"דע ב"לח ע מגודל שלות סדום פה סימן ב ויקרא רבה מדרש
 ב"ה ח"דע ב"לח ע מגודל שלות סדום פה סימן ג ויקרא רבה מדרש
כל הקרבנות בטלות לעתיד לבוא חוץ  פט סי ז ויקרא רבה מדרש

 מן התודה
 ב"ה ח"דע ג"נח ע

כל הקרבנות בטלות לעתיד לבוא חוץ  פט סי ז ויקרא רבה מדרש
 מן התודה

 ב"ה ח"דע א"נט ע

כל הקרבנות בטלות לעתיד לבוא חוץ  פט סי ז ויקרא רבה מדרש
 מן התודה

 ב"ה ח"דע ב"נט ע

ל חוץ מן "טלות לעתכל הקרבנות ב פט סי ז ויקרא רבה מדרש
 התודה

 ב"ה ח"דע א"ס ע

ל לבד "כל התפילות בטלות לעת פט סימן ז ויקרא רבה מדרש
 ההודאה

 ב"ה ח"דע ד"נט ע

קפט  במעשה העגל לא מיחה אלא חור בלבד פי סי ג ויקרא רבה מדרש
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"ט ע תחילת ברייתו מראשו ח"ד פ"פי ויקרא רבה מדרש
 ב"ה ח"דע ד"פד ע נדב ואביהו שתויי יין היו פכ סי ט  רבהויקרא מדרש
נדב ואביהו זנו עיניהם מן השכינה  פכ סי י ויקרא רבה מדרש

ויחזו את האלהים כאדם שמביט 
 בחבירו מתוך מאכל ומשתה

 ב"ה ח"דע ד"פד ע

כ וזנו "נדב ואביהוא הציצו הם ג פכ סי י ויקרא רבה מדרש
 עיניהם מן השכינה

 ב"ה ח"דע ד"פח ע

אלא , נסתכלו והציצו ונתחייבו מיתה פכ סי י ויקרא רבה מדרש
ה לערבב שמחת "שלא רצה הקב

 התורה והמתין

קלב 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ר היה מכהה "תפוח עקיבו של אדה פכ סימן ב ויקרא רבה מדרש
 גלגל חמה

 ב"ה ח"דע ד"כט ע

 ב"ה ח"דע ג"נד ע בהמה אחת היא ורבוצה על אלף הרים פכב סי י ויקרא רבה מדרש
סוד הבהמה אחת הרבוצה על אלף  פכב סי י ויקרא רבה מדרש

 הרים
 ב"ה ח"דע ב"סב ע

 ב"ה ח"דע ג"סב ע בהמה אחת הרבוצה על אלף הרים פכב סי י ויקרא רבה מדרש
 'ה א"דע ג"ה ע"ע ה באלול נברא העולם"בכ ט"כ' ריש פ ויקרא רבה מדרש
 ב"ה ח"דע ג"עט ע  בחייו הוא עבד ליצרו וליוצרוהאדם ג רמז תתצו ילקוט איוב מדרש
 ב"ה ח"דע ג"קכד ע ??????????? רמז רלג ילקוט בשלח מדרש
ע הרי עבדו "מ ואמר רבש"קטרג הס רמז רלד ילקוט בשלח מדרש

ישראל עבודה זרה במצרים ואתה 
 עושה להם נסים

 ב"ה ח"דע ג"קכד ע

צרים פתח עוזה כאשר יצאו ישראל ממ רמז רמא ילקוט בשלח מדרש
 'ה ואמר כו"שר של מצרים לפני הקב

 ב"ה ח"דע ג"קכד ע

לא , ארבע חטאות כתובין כאן רמז תשסד ילקוט חוקת מדרש
, מעלתם, לא קדשתם, האמנתם בי

 מריתם

קלג 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

אשר לא קדשתם אותי בתוך בני  רמז תשסד ילקוט חוקת מדרש
ל להוציא להם מים מאיזה "ור, ישראל

 שהיו מבקשיםסלע 

 ב"ה ח"דע ג"קלב ע

קלח  כל חטא העגל היו רק הערב רב לבד רמז תתנב ילקוט עקב מדרש
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

היה המטה מדבר לפני ישראל עם  א"רמז קע ילקוט שמות מדרש
, הייתי במדין ונהפכתי לנחש, משה
 כ נעשיתי מטה"ואח

קכח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ל אדם הראשון מבבל גופו ראשו ש מזמור קלט ילקוט תהילים מדרש
 מארץ ישראל אבריו משאר ארצות

 ב"ה ח"דע ד"כז ע
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אלולא , אלולא שנפלתי לא קמתי רמז תרכח ילקוט תהילים מדרש
 שישבתי בחושך לא היה אור לי

 ב"ה ח"דע ג"עג ע

אלולא שנפלתי לא אלולא שנפלתי לא  רמז תרכח ילקוט תהלים מדרש
 קמתי

 ש"הקדו ד"מט ע

אשר נדפס  גדה מדרש א מדרש
ב "י רש"ע

בשנת 
 ד"תרנ

מאות שנה הנה היה בגן עדן ' אותן הג
 ולמד עם המלאכים

 'ה א"דע א"ג ע"נ

רגליו של זיז שדי הוא תולה על  יום ה מדרש כונן מדרש
 סנפיריו של לויתן

 ב"ה ח"דע ב"נג ע

 'כללים א ב"קו ע עקיבא שהיה חבוש בבית האסורים' בר ט מדרש משלי מדרש
ע וגן "כל צדיק וצדיק יש לו עולם בפנ לד מדרש תהלים מדרש

 ע"עדן בפנ
 'כללים א א"קז ע

' מזמור צ מדרש תהלים  מדרש
 ג "י' סי

 'ה א"דע ב"ז ע"ע ד דורות"תתקע

' מזמור צ מדרש תהלים  מדרש
 ג "י' סי

 'ה א"דע ב"ז ע"ע ד דורות"תתקע

 'ה א"עד ב"ב ע ד דורות"תתקע ג "י' סי' צ מדרש תהלים  מדרש
 'כללים א א"סה ע אין שום דבר ניכר אלא רק מהפכו א מדרש תמורה מדרש
אלולא מות לא נקראו חיים ולא נודע  ב מדרש תמורה מדרש

 שהם חיים 
 'כללים א א"סה ע

 'כללים א ג"סח ע ח עתים דקהלת"כ ג מדרש תמורה מדרש
קלח  עליכם וישפוט' ויאמרו עליהם ירא ה ב מכילתא מדרש

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 'כללים א ב"לז ע בתשרי נברא העולם בא א מכילתא מדרש
שהיה קשה , ולא שמעו אל משה בא פה מכילתא מדרש

 ז"בעיניהם לפרוש מעבו
 ב"ה ח"דע ג"קלז ע

ה גוזר גזרות טובות ורעות על "כשהקב בא פרשה א מכילתא מדרש
 ישראל על הטובה מחזירים לפניו

 ב"ה ח"דע ב"קלו ע

 ש"הקדו א"יד ע בדמויות הרבה נדמה להם בשלח תאמכיל מדרש
קטז  אין מקבלים גרים מעמלק בשלח  מכילתא מדרש

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

בשלח טז  מכילתא מדרש
 לה

מאחר שזכו לו לא עבר עליהם עוד 
 שום תלאה בזה כל הארבעים שנה

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע

קלח  מנין היה להם תופים במדבר בשלח פ י מכילתא מדרש
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

בשלח  מכילתא מדרש
 פרשה ו

שלא נגאלו ישראל ממצרים אלא בשכר 
 האמנה

 ב"ה ח"דע ג"קלז ע

 ב"ה ח"דע ג"קלג ע 'שבעה עננים היו כו הק בשלח מכילתא מדרש
ויסב הסיבם מדרך הפשוטה לדרך  הק בשלח מכילתא מדרש

והוא כדי לעשות עמהם נסים , העקומה
 ונפלאות

 ב"ה ח"דע ב"קלז ע

השירה פרק  מכילתא רשמד
 ג

ראתה שפחה על הים מה שלא ראו 
 הנביאים

קכב 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

וארא  מכילתא מדרש
 בהוספות

ה למשה בשבועה בגזירה "אמר הקב
 י"באמירה נשבעתי שלא תכנס לא

 ב"ה ח"דע ד"קלו ע

 'ביאורים א ג"עב ע כה תאמר לבית יעקב בלשון רכה יתרו מכילתא מדרש
 ש"הקדו א"יד ע בדמויות הרבה נדמה להם יתרו מכילתא מדרש
מכלל ישראל לא היו ' אם היה חסר א יתרו מכילתא מדרש

 כדאי לקבל התורה
 ש"הקדו ד"לב ע

ראתה שפחה על הים מה שלא ראו  שירה ג מכילתא מדרש
 הנביאים

 'ביאורים א ד"כא ע

ראתה שפחה על הים מה שלא ראו  שירה ג מכילתא מדרש
 הנביאים

קכה 
 ב"ע

 ב"ה ח"עד

ראתה שפחה על הים מה שלא ראו  שירה ג מכילתא מדרש
 הנביאים

קכו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כל המועדים עתידים בטילים חוץ  ט משלי מדרש
 מפורים ויום הכיפורים

 ב"ה ח"דע ג"נח ע
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כל המועדים עתידים בטלים וימי  פ ט משלי מדרש
 'הפורים אינם בטלים לעולם כו

 ב"ה ח"דע ג"נז ע

 ב"ה ח"דע א"כא ע אין טומאה בצדיקים ולא בתלמידיהם פרק ט לימש מדרש
ר היה מכהה "תפוח עקיבו של אדה פרשה לא משלי מדרש

 גלגל חמה
 ב"ה ח"דע ד"כט ע

 'כללים א ג"פ ע היכן החכמה מצויה  בלב או במראש א משלי  מדרש
' בראש וכו' היכן החכמה מצויה וכו א משלי  מדרש

 בלב
 'ביאורים א ד"סט ע

יש עוד חטאים גדולים אשר אחר חטא  ח סדר עולם מדרש
 והם מעשה קרח, המרגלים

קלח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ומסתרתא , עמיקתא זו עומק המרכבה ל סדר עולם מדרש
 זה מעשה בראשית 

 'כללים א ד"טו ע

מחמת חבתם של ישראל צמצם  א ספרא מדרש
 שכינתו בין שני בדי הארון 

 'כללים א א"עח ע

מחמת חיבתן של ישראל צמצם  ויקרא פראס מדרש
 שכינתו בין שני בדי ארון

 ב"ה ח"דע ב"מט ע

מחמת חבתן של ישראל צמצם שכינתו  פרק א ספרא מדרש
 בין שני בדי ארון

 ב"ה ח"דע א"עב ע

שלא יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר  קדושים ספרא מדרש
אבל אפשי ומה אעשה ואבי ', כו

 שבשמים גזר עלי

 ב"ה ח"עד א"עט ע

קדושים  ספרא מדרש
פרשה א 

 אות ו

אל תפנה , אל תפנו אל האלילים
יהודה אומר אל תפנה ' ר, לעבדם

 לראותם ודיו

 ב"ה ח"דע ד"צ ע

משום חיבתן של ישראל דחק להיות  'פרשה ב ספרא ויקרא מדרש
 מדבר מעל הכפורת מבין שני הכרובים

 ש"הקדו א"יב ע

בהעלותך  ספרי מדרש
 צט

 'ביאורים א ג"עב ע בכל מקום אלא לשון קשה אין דבור 

א יום היו נכנסים "לי, אלו זכו ישראל דברים ב ספרי מדרש
 לארץ

קלא 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

בי למענכם נתמלא עלי ' ויתעבר ה דברים ג כו ספרי מדרש
 חמה כאשה עוברה

 ב"ה ח"דע א"קד ע

דברים סי  ספרי מדרש
 שמו

כל זמן שישראל עשויין אגודה אחת 
 למטן כביכול מלכות שמים במקומהמ

 ב"ה ח"דע ד"ב ע

דברים סי  ספרי מדרש
 שמו

כל זמן שישראל עשויין אגודה אחת 
 מלמטן כביכול מלכות שמים במקומה

 ב"ה ח"דע ב"ב ע

וזאת  ספרי מדרש
 הברכה ו

משלם לשונאיו אל פניו להאבידו לא 
 שייך לכלל ישראל

 ש"הקדו ג"ל ע

וזאת  ספרי מדרש
הברכה 

 ן שנוסימ

ה "קודם פטירתו של משה רבינו ע
אמרו לו , נתקבצו כל ישראל אצל משה

רבינו משה אמור לנו מה טובה עתיד 
 ה ליתן לנו לעולם הבא"הקב

 ב"ה ח"דע א"נג ע

ש במעשי "תלה כל גילוי שמותיו ית לג ה ספרי מדרש
 ישראל

 'ביאורים א ד"א ע

מטות  ספרי מדרש
 פיסקא קנז

, אלף למטהוימסרו מאלפי ישראל 
מגיד הכתוב שהיו בני אדם כשרים 

 וצדיקים ומסרו נפשם על הדבר 

 ב"ה ח"דע ג"פ ע

הראהו הקדוש ברוך הוא כל  ספרי שם ספרי מדרש
המאורעות שעתידין לארע לישראל עד 

 שיחיו המתים 

 ב"ה ח"דע ב"קיב ע

 ב"ה ח"דע ד"עו ע חיצי כלים והם אינם כלים עקב ז ספרי מדרש
וזאת ' פ ספרי מדרש

' הברכה סי
 ו"שמ

אלולא התורה שבהעולם הזה היה 
 מתבטל כל גילוייו אשר באצילות 

 ש"הקדו ב"ז ע

יהודה ' ר, והשבתי חיה רעה מן הארץ פ בחקותי ספרי מדרש
שמעון ' ר, אומר מעבירם מן העולם
 אומר משביתם שלא יזיקו

 ב"ה ח"דע א"מא ע

 ב"ה ח"דע א"עה עה "ן הקבשמא יאמרו ישראל הואיל ונת ראה ספרי מדרש
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דרך החיים ודרך , לפנינו שני דרכים
ל "ת, המות נלך באיזה מהם שנרצה

 ובחרת בחיים
ה "שמא יאמרו ישראל הואיל ונתן הקב ראה ספרי מדרש

דרך החיים ודרך , לפנינו שני דרכים
ל "ת, המות נלך באיזה מהם שנרצה

 ובחרת בחיים

 ב"ה ח"דע א"עה ע

ה " יאמרו ישראל הואיל ונתן הקבשמא ראה ספרי מדרש
לפנינו שני דרכים דרך החיים ודרך 

תלמוד , המות נלך באיזה מהם שנרצה
 לומר ובחרת בחיים

 ש"הקדו א"כט ע

, ולא תתורו אחרי לבבכם למה נאמר שלח ספרי מדרש
לפי שנאמר שמח בחור בילדותיך והלך 

 בדרכי לבך

 ב"ה ח"דע א"עה ע

א יהו ישראל אומרים מפני מה כדי של שלח סי ט ספרי מדרש
וניטול שכר לא ' צונו המקום לא שנעש

 ולא נוטלים שכר ' עושי

קלה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"מג ע אליו ולא למדותיו  ספרי מדרש
 'ה א"דע ד"ג ע צדיקים וחסידים בכל דור ב "כ'  פ א"פדר מדרש
ה "כל אותו הדור ששמעו קולו של הקב מ א"פדר מדרש

  זכו להיות כמלאכי השרת בהר סיני
 'כללים א א"קו ע

היה כח להנשים לעמוד בהנסיון  מה א"פדר מדרש
ולא נכשלו , דהמדבר יותר מהאנשים

 הם לא בעגל ולא במרגלים

קמו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"ק ע מים מרפא לכל נא א"פדר מדרש
קכט  יצחק מיעך באצבע פ טז א"פדר מדרש

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

סעודות דצדיקים אשר בימות ' ג פ י א"פדר מדרש
 ונקראו סעודות גדולות, המשיח

 ב"ה ח"דע ב"נז ע

 ב"ה ח"דע ב"ס ע עתיד לזבוח את הלויתן פ י א"פדר מדרש
עמד אדם על רגליו והיה מתואר  פ יא א"פדר מדרש

 בדמות אלהים
 ב"ה ח"דע א"כו ע

 ב"ה ח"דע ג"כו ע 'חטא דעץ הדעת היה בשעה י פ יא א"פדר מדרש
ר מקובץ מכל ארבע "עפרו של אדה פ יא א"פדר מדרש

 כנפות הארץ
 ב"ה ח"דע א"כז ע

 ב"ה ח"דע ב"לב ע ר מכל העולם כולו הוצבר עפרו"אדה פ יא א"פדר מדרש
ראו , ר היה מתואר בדמות אלהים"אדה פ יא א"פדר מדרש

אותו הבריות ונתייראו כסבורין שהוא 
 בוראן

 ב"ה ח"דע ג"לג ע

 ב"ה ח"דע ד"לה ע הבהמות בהררי אלף פ יא א"פדר מדרש
 ב"ה ח"דע ב"מד ע הלויתן בהמות בהררי אלף וזיז שדי פ יא א"פדר מדרש
 ב"ה ח"דע ד"נג ע סעודה גדולה של צדיקים פ יא א"פדר מדרש
סעודות דצדיקים אשר בימות ' ג פ יא א"פדר מדרש

 ונקראו סעודות גדולות, המשיח
 ב"ה ח"דע ב"נז ע

קמט  בהמות בהררי אלף לא נגמרו להתברר פ יא א"פדר רשמד
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

לעסוק ,  ע לעבדה ולשמרה"ויניחהו בג פ יב א"פדר מדרש
בדברי תורה ולשמור את דרך עץ 

 החיים

 ב"ה ח"דע ג"כ ע

 ב"ה ח"דע ג"לט ע  לעבדה ולשמרה-עבודה שהיה בגן עדן  פ יב א"פדר מדרש
מ "י הס"של נחש היה עכל רשעתו  פ יג א"פדר מדרש

 שנתלבש בו
 ב"ה ח"דע ג"מ ע

הנחש נכנס בגן עדן ופיתה את חוה  פ יג א"פדר מדרש
וכן בא , ע"לאכול מהעץ הדעת שבג

 כ"עליה ג

 ב"ה ח"דע ג"פא ע

בשעה שנגע הנחש הקדמוני בעץ  פ יג א"פדר מדרש
צווח העץ ואמר רשע אל תגע , הדעת

 ב"ה ח"דע ג"צז ע



ו"מפתחות לספרי לש  

202 

 בי
 ב"ה ח"דע ג"קמו ע מ ירד ונתלבש בנחש"הס יגפ  א"פדר מדרש
 ב"ה ח"דע ג"מא ע שיהא ארס הנחש בפיו פ יד א"פדר מדרש
בשבע שעות בערב שבת נכנס אדם בגן  פ יט א"פדר מדרש

 עדן
 ב"ה ח"דע ב"כו ע

וקבלה אותו והטיל בה , כ"בא עליה ג פ כא א"פדר מדרש
 ז זוהמא יתירה"עי

קמו 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

מקין נתייחסו כל דורות הרשעים  פ כא וכב א"פדר מדרש
 הפושעים והמורדים

קמז 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"י ע ד דורות"תתקע פ כב א"פדר מדרש
הנפילים הם בני אלהים הנאמר בהם  פ כב א"פדר מדרש

אשר יבואו בני האלהים אל בנות 
 האדם

 ב"ה ח"דע ד"מב ע

ו צדיקי דרין דאשתכללו משת כולה פ כב א"פדר מדרש
 וחסידי

קמח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

פ כב וברדל  א"פדר מדרש
 שם

, האלף דור הם שורש כל הנשמות כולם
 ו היו המובחר שבהם"והכ

 ב"ה ח"דע ב"עג ע

שרי ' והם ע, מלאכים סובבים הכסא' ע פ כד א"פדר מדרש
 ה"או

 ב"ה ח"דע א"קיז ע

ה בברית בין הבתרים "הראה לו הקב פ כח א"פדר מדרש
 יות עד ביאת המשיחכל הגל

 ב"ה ח"דע ב"קיב ע

 ב"ה ח"דע ב"ס ע יונה הוא בן הצרפית שהחיה אליהו פ לג א"פדר מדרש
ה לא דייך שעשית את "אמר לו הקב פ לז א"פדר מדרש

 עצמך קודש חול
קלה 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

השתדלות הזה אשר עשה יעקב אבינו  פ לז א"פדר מדרש
ה למצא חן בעיני עשו כל הרעות "ע
 גליות' הצרות דכל הדו

 ב"ה ח"דע ג"קלו ע

ו דורות אשר כבר מיתו כולם "גם הכ פ מא א"פדר מדרש
 חיו ועמדו על רגליהם לקבלת התורה

 ב"ה ח"דע ג"עג ע

, כל דור המדבר כולו צדיקים גדולים פ מא א"פדר מדרש
ואנשים מצויינים הרבה מאד יותר מכל 

 דורות עולם

 ב"ה ח"דע א"פג ע

דור המדבר במותם לא שלטה בהם  פ מא א"פדר מדרש
וזכו להיות כמלאכי , רמה ותולעה

 השרת

 ב"ה ח"דע ד"פג ע

קיב  נעשו כמלאכי השרת פ מא א"פדר מדרש
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קלח  מנין היה להם תופים במדבר פ מב א"פדר מדרש
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"נה ע תשובת אנשי נינוה הועיל לפי שעה פ מג א"פדר מדרש
קטז  אין מקבלים גרים מעמלק פ מד א"פדר מדרש

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

הזיהרא עלאה פרחא מאדם הראשון  פ מה א"פדר מדרש
 י החטא דעץ הדעת"ע

 ב"ה ח"דע ד"צג ע

 ב"ה ח"דע א"לח ע ה שהוא אלף שנה"יומו של הקב פ מח א"פדר מדרש
קכט  ה הרג את המצרי בשם"משה רבינו ע פ מח א"פדר מדרש

 א"ע
 ב"ה ח"עד

כל העולם , ה אברהם"אמר לו הקב פ מח א"פדר מדרש
 כולו בדיבורי הוא עומד

 ב"ה ח"דע ד"קלו ע

, שהוא אלף שנים, ה"יומו של הקב פ מח א"פדר מדרש
ג "ושיעור שעה הוא פ, ב שעות היום"די

 חדשים' שנים וד

קנא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב" עי שמים וארץ עתידין לעבור ולהתחדש פ נא א"פדר מדרש
 ב"ה ח"דע א"לח ע ה שהוא אלף שנה"יומו של הקב פז א"פדר מדרש
אשריהם לאותן העומדים במקום  פח א"פדר מדרש

בשעת עיבור (ההוא בשעה ההיא 
 )השנה

 ב"ה ח"דע ד"קה ע

 ב"ה ח"דע ב"ג עוכי יש אדם בעולם שהוא יכול למלל  פרק ג א"פדר מדרש
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 ה "גבורותיו של הקב
 ב"ה ח"דע ד"יב ע גיהנם קדם לגן עדן פרק ג א"פדר מדרש
עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו  פרק ג א"פדר מדרש

 לבד
 ב"ה ח"דע ב"יז ע

ששם הוא , בחלקי הצפון שבהעולם פרק ג א"פדר מדרש
 מדור למזיקין ולזועות לרוחות ולשדים

 ב"ה ח"דע א"כד ע

 ב"ה ח"דע ד"סד ע עשרה דברים נבראו ביום ראשון פרק ג א"פדר מדרש
מצד הימין של , בימינא דעלמא פרק ד א"פדר מדרש

, ושם עומד מיכאל ומשמש, השכינה
מחנות ' שהוא הראש והראשון מהד

 המקיפין לשכינה

 ב"ה ח"דע א"קז ע

 ב"ה ח"דע ב"קה ע סוד העיבור פרק ח א"פדר מדרש
בעת עיבור השנה היו מזכירין את  פרק ח א"פדר מדרש

מעין בת קול שמסכים והיו שו, השם
 לדבריהם

 ב"ה ח"דע ד"קה ע

הלויתן נחש בריח מדורו במים  פרק ט א"פדר מדרש
 התחתונים

 ב"ה ח"דע ד"מד ע

 ב"ה ח"דע ג"קלו ע הסכימה דעתו בזה לדעת המקום פרק ט א"פדר מדרש
לעתיד יטהר הלויתן ויתוקן לגמרי  פרק י א"פדר מדרש

לסעודה גדולה של צדיקים בימות 
 יחהמש

 ב"ה ח"דע ב"מז ע

יונה נדר להעלות את הלויתן ולזבוח  פרק י א"פדר מדרש
 ה"אותו לפני הקב

 ב"ה ח"דע א"נד ע

יונה בן אמיתי נדר להעלות את הלויתן  פרק י א"פדר מדרש
 ולזבוח אותו

 ב"ה ח"דע ב"ס ע

 ב"ה ח"דע ב"כז ע שערי גן עדן סמוך להר המוריה פרק כ א"פדר מדרש
ונתהפכו כולם ממלבושי אור דאור  פרק כ א"פדר מדרש

, ף"שהוא כתנות אור באל, הגנוז
 לכתנות עור משכא דחיויא

 ב"ה ח"דע ג"קמו ע

קמו  דור המדבר במעלה גדולה למאד פרק מא א"פדר מדרש
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

היה כח להנשים לעמוד בהנסיון  פרק מה א"פדר מדרש
 דהמדבר יותר מהאנשים

קמו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"יב ע הגיהנם נברא קודם שנברא העולם רפד א"פדר שמדר
מלאכי השרת אינן יכולים לספר ' אפי ג"פ א "פדר מדרש

 אלא מקצת גבורותיו 
 'ה א"דע ב"א ע

משל למלך שהוא רוצה לבנות פלטרים  'פרק ג א "פדר מדרש
 שלו

 'ה א"דע ג"ג ע

 'ה א"דע ג"ה ע"ע ה באלול נברא העולם"בכ ח "רפ א "פדר מדרש
ה שאין שמו שלם ואין "נשבע הקב זכור  פסיקתא מדרש

 כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק 
 ב"ה ח"דע ד"ב ע

מאיתן ' האדם זה אדם הראשון כו פ פרה פסיקתא מדרש
 'האזרחי זה אברהם כו

 ב"ה ח"דע ג"פה ע

ה נגלו "דברים שלא נגלו למשה רבינו ע פ פרה פסיקתא מדרש
 יריועקיבא וחב' לר

 ב"ה ח"דע א"פו ע

 ב"ה ח"דע א"פז ע הימן זה משה פ פרה פסיקתא מדרש
איתן , מכל האדם זה אדם הראשון פ פרה פסיקתא מדרש

 'הימן זה משה וכו, האזרחי זה אברהם
קמו 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

פיסקא  פסיקתא מדרש
 החודש

ח שנים עד שלא יצאו "אלפים ותמ' ב
ה יושב "ישראל ממצרים היה הקב

ב חשבונות ומעבר עיבורים ומחש
ומקדש את השנים ומחדש את 

 החדשים

 ב"ה ח"דע ד"קה ע

אין שמו שלם ואין כסאו שלם כל זמן  פיסקא זכור פסיקתא מדרש
 שזרעו של עמלק בעולם

קטז 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ר היה מכהה "תפוח עקיבו של אדה פיסקא פרה פסיקתא מדרש
 גלגל חמה

 ב"ה ח"דע ד"כט ע

 ב"ה ח"דעקלה  ה במעשה העגל"מחל להם הקב רה סי ידפ פסיקתא מדרש



ו"מפתחות לספרי לש  

204 

 א"ע
 ב"ה ח"דע ד"מה ע סעודת הצדיקים לעתיד לבוא פרשה טז פסיקתא מדרש
אמר ' אמרתי להוללים אל תהולו כו אחרי כ"פסיקתא דר מדרש

ה לרשעים הצדיקים לא שמחו "הקב
 בעולמי

 ב"ה ח"דע ב"יג ע

 ב"ה ח"דע ד"עה ע 'ל' והוא גימט, הואברהם היו יהי בשלח כ"פסיקתא דר מדרש
ה לאבינו אברהם שאין "נשבע הקב ויהי בשלח כ"פסיקתא דר מדרש

 העולם פחות משלשים צדיקים כמוהו
 ב"ה ח"דע ד"עה ע

פיסקא  כ"פסיקתא דר מדרש
בחדש 

 השביעי

ה ליעקב "במראה הסולם הראה הקב
 ה שרה של בבל עולה ויורד"אבינו ע

קלה 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

פיסקא  כ"פסיקתא דר מדרש
דברי 

 ירמיהו

 ב"ה ח"דע א"מו ע מאות מיני דגים טהורים' ז

לך אני מגלה טעמי , ה למשה"אמר הקב פרה כ"פסיקתא דר מדרש
 תורה אבל לאחרים חוקה

 ב"ה ח"דע א"פז ע

 'ה א"דע ג"ה ע"ע ה באלול נברא העולם"בכ ו"מ' פ פסיקתא רבתי מדרש
 ב"ה ח"דע א"לג ע יטת אור הגנוזזמן של פ כג פסיקתא רבתי מדרש
עתידה ירושלים להיות כארץ ישראל  פיסקא א פסיקתא רבתי מדרש

 וארץ ישראל ככל העולם כולו
 ב"ה ח"דע ד"נח ע

ה ביום ראשון שימש "אור שברא הקב פיסקא ה פסיקתא רבתי מדרש
בו שלושה ימים קודם שנבראו מאורות 

 ביום רביעי

 ב"ה ח"דע ד"קט ע

מתחילת ברייתו של עולם עיקר שכינה  פיסקא ה תא רבתיפסיק מדרש
כ היתה מקפץ "ואח, בתחתונים היתה

 ועולה

 ב"ה ח"דע ג"קל ע

אין השם שלם ולא הכסא שלם עד  פיסקא זכור פסיקתא רבתי מדרש
 שימחה זכרו של עמלק

 ש"הקדו ד"כו ע

מלאכי צבאות אין כתיב כאן אלא מלכי  פיסקא טו פסיקתא רבתי מדרש
 ות ואיזה זה מיכאל וגבריאלצבא

 ב"ה ח"דע א"כט ע

 ש"הקדו א"יד ע בדמויות הרבה נדמה להם א"פיסקא כ פסיקתא רבתי מדרש
 ש"הקדו ב"כה ע ה צבאות"שמו של הקב פיסקא כא פסיקתא רבתי מדרש
 ש"הקדו ב"נא ע משמו עושה צבא ככל שמו' אות א פיסקא כא פסיקתא רבתי מדרש
, ר היה משמש באור הגנוז"אדה סקא כגפי פסיקתא רבתי מדרש

ב דערב "י, ו שעות"ושימשה לפניו ל
 ד דשבת"שבת וכ

 ב"ה ח"דע ד"קט ע

אלולא שנסמכה דעתן על דעת הזקן  פיסקא לג פסיקתא רבתי מדרש
אמרו מה אבינו יעקב , אביהם

ה ואמר לו והנה אנכי "שהבטיחו הקב
אנו על אחת כמה וכמה , עמך נתיירא

 הוא

קלה 
 ד"ע

 ב"ה ח"עד

, ו שעות בתחילה"אור הגנוז שימשה ל פיסקא מו פסיקתא רבתי מדרש
כ חזרה "ואח, ימים הראשונים' שהם הג

, ו שעות"כ ל"ר ושימשה לפניו ג"לאדה
 שהוא עד סוף שבת בראשית

 ב"ה ח"דע ד"קט ע

פסיקתא  פסיקתא רבתי מדרש
רבתי ורכ 

בפיסקא 
 קרבני לחמי

 ב"ה ח"דע ב"מד ע דיהלויתן בהמות בהררי אלף וזיז ש

לך אני מגלה טעמי , ה למשה"אמר הקב פרה פסיקתא רבתי מדרש
 תורה אבל לאחרים חוקה

 ב"ה ח"דע א"פז ע

חושבים עשרה מאמרות לבד התיבת  ג א"פרקי דר מדרש
 בראשית

 'כללים א ב"מט ע

 'ביאורים א א"עד ע מאור לבושו, שמים מהיכן נבראו ג א"פרקי דר מדרש
יסוד העפר הוא השלג שתחת כסא  ג א" דרפרקי מדרש

 הכבוד
 'ביאורים א ג"פא ע

 'כללים א ב"לז ע החשבון הוא מניסן  ו א"פרקי דר מדרש
 'כללים א א"לז עהגם שבתשרי נברא העולם למולדות  ז א"פרקי דר מדרש
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 הנה מונין מניסן, ולתקופות
 'כללים א ב"לז ע החשבון הוא מניסן  ז א"פרקי דר מדרש

 'כללים א א"לז ע ה באלול"ב יום כ"יום ראשון למע ח א"פרקי דר דרשמ
נפח ברוח נשמת פיו , ה"מה עשה הקב יא א"פרקי דר מדרש

 וזרק בו נשמה 
 'ביאורים א ב"ס ע

מיכאל מלאך החסד הוא היה הנוגע  לז א"פרקי דר מדרש
 בכף ירך יעקב

 'כללים א א"ע ע

פרקי דרבי  מדרש
 אליעזר

מאור ,  מקום נבראושמים מאיזה ג
 ה"לבושו של הקב

 ש"הקדו ג"לז ע

פרקי דרבי  מדרש
 אליעזר

אדם הראשון למעלה מכל מעשה  יח
 בראשית

 ש"הקדו א"לב ע

פרקי דרבי  מדרש
 אליעזר

ה הוא "האלף שנה שהוא יומו של הקב מח
 ב שעות היום"רק נגד י

 ש"הקדו ד"צה ע

פרקי דרבי  מדרש
 אליעזר

 ש"הקדו ב"צו ע א אלף שנה ה שהו"יומו של הקב מח

פרקי דרבי  מדרש
 אליעזר

לעסוק בדברי תורה ולשמור את דרך  ב"פרק י
והוא אורייתא דאצילות , עץ החיים

 שעיקרה על יחודי אורות עליונים

 ש"הקדו ד"טז ע

 'ה א"דע ג"ח ע"ל מיום שנתנה תורה לישראל  ז"כ' פ פרקי היכלות  מדרש
א קיבלו עליהם אבותינו לשום אבן ל ט "כ' פ פרקי היכלות  מדרש

 'וכו' על אבן בהיכל ה
 'ה א"דע ג"ח ע"ל

פתיחתא  מדרש
 אסתר

 'ה א"דע ד"ג ע אדם ראש ליצורים קין ראש להורגים ' י' סי

 ב"ה ח"דע ב"עג ע רבוא' ואין דור פחות מס א קהלת רבה מדרש
 'רים אביאו א"ס ע ראש' כ בחי"בהעולם גופה יש בה ג א ט קהלת רבה מדרש
בערך הנסים דלעתיד בקהלת אין זכרון  א ל קהלת רבה מדרש

 לראשונים
 'כללים א א"יז ע

כל הנסים דגאולת מצרים יהיו טפל  א ל קהלת רבה מדרש
 להנסים דגאולה העתידה

 ש"הקדו א"לג ע

 'כללים א ד"לה ע בונה עולמות ומחריבן ג יד קהלת רבה מדרש
ז הבל היא "למד בעוהתורה שאדם  יא ז קהלת רבה מדרש

 לפני תורתו של משיח
 ש"הקדו א"לג ע

פ ח פסוק  קהלת רבה מדרש
 ח

אין אדם שליט ברוח של מלאך המות 
 לכלותו ממנו 

 ב"ה ח"דע ד"עח ע

אין לך בכל יום ויום שאין נולדים בו  ) ה"א פ"פ קהלת רבה מדרש
 ששים רבוא ומתים בו ששים רבוא

 ש"הקדו ג"צה ע

ז הבל "כל התורה שהאדם למד בעוה א"ב פי"פ קהלת רבה מדרש
 הוא לפני תורה שבעולם הבא

 ש"הקדו א"ז ע

 ב"ה ח"דע א"יא ע אין דור פחות מששים רבוא פא סי ה קהלת רבה מדרש
וירא אלהים את כל אשר עשה והנה  פג אות ג קהלת רבה מדרש

מאד זה , טוב זה ייצר טוב, טוב מאד
 ר"יצה

 ב"ה ח"דע א"יג ע

' ר שיכנס לגן עדן כו"זמן היה לו לאדה פג סי א הלת רבהק מדרש
 וזמן היה לו שיצא משם

 ב"ה ח"דע ב"עד ע

ורבנן ' גיהנם וגן עדן כמה ביניהם כו פז סי כב קהלת רבה מדרש
 אמרו שתיהן שוות

 ב"ה ח"דע ב"לו ע

י "כ רק ע"חכמת הטייר הנה הוא ג פי פסוק כ קהלת רבה מדרש
 עופות

 ב"ה ח"דע ד"כה ע

כל התורה שהאדם לומד בהעולם הזה  'פרק ב קהלת רבה מדרש
 ב"הבל הוא לפני תורה שבהעוה

 ש"הקדו א"יז ע

א פסוק "י' פ קהלת רבה  מדרש
 ' ח

ז הבל היא "תורה שאדם למד בעוה
 לפני תורתו של משיח

 'ה א"דע ד"ח ע"ל

ה פסוק "פ קהלת רבה  מדרש
ויתרון ארץ 

 בכל היא

שהן מיותרין דברים שאתה רואה ' אפי
בעולם הן הן בכלל הווייתו של עולם 

 הן

 'ה א"דע ד"ז ע

 'כללים א א"א ע התבונה היא להבין דבר מתוך דבר ג' ד סי"פ רות רבה מדרש
 'כללים א ג"טו ע לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי  ב ב ר"ש מדרש
 'כללים א א"פא ע' ה ביום ראשון כו"האור שברא הקב לה א ר"ש מדרש
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 והיכן גנזו בגן עדן', עמד וגנזו כו
ר היו כלולים כל הנשמות "בנשמת אדה מ ג ר"ש מדרש

ז של "כולם שהיה עתיד להוולד בהעוה
 עתה

 'ביאורים א ג"נו ע

סימן ג פא  ש רבה"שה מדרש
 סי יט

נמשלו דברי תורה במים ביין בשמן 
 בדבש

 ב"ה ח"דע א"מ ע

רה במים ביין בשמן נמשלו דברי תו פא סי יט ש רבה"שה מדרש
 בדבש

קמה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

פא פסוק א  ש רבה"שה מדרש
 סי ה

היה כוונתו של שלמה לשמים והיה לו 
לכך לא נדחה , במה להטעות את עצמו

 ו"ח

 ב"ה ח"דע ד"פז ע

פא פסוק א  ש רבה"שה מדרש
 סי י

דן בלא עדים והתראה אף ' מה כסא ה
 כסא שלמה דן בלא עדים והתראה 

 ב"ה ח"דע א"פה ע

פא פסוק א  ש רבה"שה מדרש
 סי י

 ב"ה ח"דע א"פה ע 'ירידות ירד שלמה כו' ג

פא פסוק א  ש רבה"שה מדרש
 סימן י

 ב"ה ח"דע ג"פה ע שלמה גייר נשותיו

פא פסוק יד  ש רבה"שה מדרש
 סי ג

מחמת חבתן של ישראל צמצם שכינתו 
 בין שני בדי ארון

 ב"ה ח"דע א"עב ע

ק ח פב פסו ש רבה"שה מדרש
 סי ב

היאך אנו נגאלין וכל מצרים מטונפת 
 ז שלנו"מעבו

קלה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"צג ע ג אש לבנה"אש שחורה ע פה פסוק יא ש רבה"שה מדרש
כל עבר הירדן וסוריא הנה יש בהם  פז ש רבה"שה מדרש

 י לגמרי"י ואינם כא"מקדושת א
 ב"ה ח"דע א"כח ע

 ב"ה ח"דע ג"לא ע  ירושלים שתתרחב עד דמשקעתידה פז סי יא ש רבה"שה מדרש
שני תמידין היו ישראל מקריבין בכל  פרק א סי ו ש רבה"שה מדרש

, יום אחד בשחרית ואחד בין הערבים
של שחר היה קרב על עבירות שנעשו 

ושל בין הערבים היה קרב על , בלילה
 עבירות שנעשו ביום

קלו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

פרק ג פסוק  ש רבה"שה מדרש
 ו סימן ה

מלאכי צבאות אין כתיב כאן אלא מלכי 
 צבאות ואיזה זה מיכאל וגבריאל

 ב"ה ח"דע א"כט ע

פרק ה  ש רבה"שה מדרש
 פסוק יא

 ב"ה ח"דע ג"עה ע ג אש לבנה"אש שחורה ע

פרשה ז  ש רבה"שה מדרש
 פסוק ה

 ב"ה ח"דע א"כח ע לעתיד לבוא עתידה ירושלים שתתרחב

פרשה ז  ש רבה"שה מדרש
 ק הפסו

עתידה ירושלים להיות מתרחבת בכל 
עד שתהא מגעת לשערי דמשק , צדדיה

 שהיא סוריא

 ב"ה ח"דע ג"כח ע

 ב"ה ח"דע ב"טז ע ג אש לבנה"אש שחורה ע פה פסוק יא ש רבה "שה מדרש
מחמת חבתם של ישראל צמצם  ג' א יד סי ר"שהש מדרש

 שכינתו בין שני בדי הארון 
 'כללים א א"עח ע

משלם לשונאיו אל פניו להאבידו הנה  'מזמור ז)  טובשוחר מדרש
 הוא רק ברשעי עובדי אלילים

 ש"הקדו ג"ל ע

א "מזמור י) שוחר טוב מדרש
 'ו' סי

חלוקי מדרגות בין כתות ' חושב שם ז
 הצדיקים לעתיד לבוא 

 ש"הקדו ד"ל ע

 מזמור צ) שוחר טוב מדרש
  (ז"אות י

 ש"הקדו ג"צה ע שנה' דור הוא כ

 'ביאורים א ג"ס ע אומן המנפח בכלי זכוכית  ב יא וחר טובש מדרש
 ש"הקדו ג"לז ע כל טעמי תורה מגולין לירבעם כשדה 'מזמור ה שוחר טוב מדרש
, מפני מה ישראל מתפללים ואינן נענים צא שוחר טוב מדרש

מפני שאינם יודעים בסוד שם המפורש 
 'כו

 ש"הקדו א"מג ע

 ש"הקדו ב"מא ע י לצבידומה דוד ב ט ש רבה"שיה מדרש
 ש"הקדו ב"מא ע הסתרת פנים הוא סוד חזרתן לקטנות ב כה ש רבה"שיה מדרש
עד שלא נבנה בית המקדש היתה  'א סימן ג"פ ש רבה"שיה מדרש

 השכינה מתמצעת בין שני בדי הארון 
 ש"הקדו א"יב ע
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' פרק ד ש רבה"שיה מדרש
 פיסקא כז

 'ביאורים א א"סד ע י הבאר היה מגדל צמחים במדבר"ע

שיר השירים  מדרש
 רבה 

' סי' פסוק א
 'ו

 'ה א"דע א"ז ע"ע את מוצא צדיק מוליד צדיק 

 'כללים א ב"לא ע לפי מעשי אני נקרא ג ו ר"שמ מדרש
 'כללים א ג"סב ע לפי מעשי אני נקרא  ג ו ר"שמ מדרש
 'ביאורים א ב"כט ע לפי מעשי אני נקרא  ג ו ר"שמ מדרש
הרבה מעשים כתב משה בתורה   כבטו ר"שמ מדרש

 סתומים עמד דוד ופירשם
 'כללים א ב"מט ע

הרבה מעשים כתב משה בתורה  טו כב ר"שמ מדרש
 סתומים עמד דוד ופירשם

 'ביאורים א ב"נט ע

שלשה בריות קדמו את העולם המים  טו כב ר"שמ מדרש
 והרוח והאש

 'ביאורים א ד"סב ע

 'ביאורים א א"עז ע אפלהמים הרו וילדו  טו כב ר"שמ מדרש
' ה השמים שמים לה"פ שגזר הקב"אע יב ג ר"שמ מדרש

כשבקש ליתן ', והארץ נתן לבני אדם כו
, התורה ביטל אותה הגזירה ואמר

התחתונים יעלו לעליונים והעליונים 
על הר ' ירדו לתחתונים שנאמר וירד ה

 סיני

 'כללים א ב"יד ע

 'כללים א א"פג ע גן עדןהאור הראשון נגנז ב לה א ר"שמ מדרש
ויש , ר"יש שהיה תלוי בראשו של אדה מ ג ר"שמ מדרש

 שהיה תלוי בשערו
 'כללים א ב"קה ע

וכל אחד , אין נשמה דומה לחברתה מ ג ר"שמ מדרש
 ע"ואחד יש לו שורש בפנ

 ש"הקדו א"לא ע

שנאמר , מאחר שברא אור ברא שמים נ א ר"שמ מדרש
ים עוטה אור כשלמה והדר נוטה שמ

 כיריעה

 'ביאורים א ג"נט ע

כל מקום שהיה ישראל נכנס היה האור  ג' ד סי"פי ר"שמ מדרש
 נכנס עמו

 'ביאורים א ד"כד ע

' פרשה ב ר"שמ מדרש
 'סימן ב

 ש"הקדו א"נו ע לא זזה שכינה מכותל מערבי לעולם 

רבוא של ' וכן ס, רבוא של זקנים' היו ס ב"מ' ריש פ ר"שמ מדרש
 וכן של נשים,  נעריםוכן של, בחורים

 ש"הקדו ד"לב ע

 'ביאורים א א"מד ע לפי מעשי אני נקרא ג ו ר"שמו מדרש
הרבה מעשים כתב משה בתורה  כב' ו סי"פט ר"שמו מדרש

 סתומים עמד דוד ופירשם
 'ביאורים א ד"ח ע

חזר ונתעלם האור הראשון דמעשה  'א' ה סי" ל ר "שמו מדרש
 בראשית

 'ה א"דע ד"ג ע

 'ה א"דע ד"ג ע"מ ושכנתי בתוכם כה ח ר "מוש מדרש
 'ה א"דע א"ג ע"נ אל תמר בו אל תמירוני בו  'ד' ב סי"ל ר "שמו מדרש
' ג סי"פ כ"ס ר "שמו מדרש

 טו
החיות הנושאות את הכסא אינן 

 מכירות את הדמות
ט "ע
 ד"ע

 'ה א"דע

פ "ס ר "שמו מדרש
 ?תרומה

ראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה 
 בהר

 'ה א"דע ג"ד ע"נ

 'ה א"דע ב"ח ע"נ האוצר גדול של מתנת חנם ה"מ' סוף פ ר "שמו מדרש
 'ה א"דע ג"ב ע"נ לפי מעשי אני נקרא  'ו' סי' ג' פ ר "שמו מדרש
' ו סי"ט' פ ר "שמו מדרש

 ב"כ
 'ה א"דע ג"ג ע"כ הרוח הרה וילדה חכמה

' ב סי"ל' פ ר "שמו מדרש
 'ד

 'ה א"דע א"ד ע"נ ה לבד"כל עבודתנו הוא רק להקב

ב סוף "מ' פ ר "שמו מדרש
 'ח' סי

 'ה א"דע ב"ב ע ה קנטרין של זהב "עשו את העגל מקכ

 'ה א"דע ג"מ ע אוצר גדול של מתנת חינם  ו' ה סי"מ' פ ר "שמו מדרש
 'ה א"דע ב"ח ע"נ נטל משה קרני ההוד 'ו' ז סי"מ' פ ר "שמו מדרש
א "פ  כתלנוהנה זה עומד אחר 'ב' ב סי"פ ר "שמו מדרש

 א"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ד ע"נ לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי ' ב' ב סי"פ ר "שמו מדרש
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נחש היה מתוקן לפורענות קין היה  'ד' ב סי"פ ר "שמו מדרש
 מתוקן לגלות

 'ה א"דע ד"ג ע

 'ה א"דע ב"י ע לפי מעשי אני נקרא  ו"ג פ"פ ר "שמו מדרש
 'ה א"דע ד"ז ע"ע  מעשי אני נקראלפי ו"ג פ"פ ר "שמו מדרש
ה אני "אמר פרעה הרשע למשה רבע ד"י' ה סי"פ ר "שמו מדרש

 הוא אדון העולם
ח "ע
 א"ע

 'ה א"דע

' א' ח סי"פ ר "שמו מדרש
 'ב

בני אדם ' פרעה הרשע היה אחד מד
 שעשו עצמן אלהות 

ח "ע
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ח ע"ע תאותן הרשעים שעשו עצמן אלהו 'ב' ח סי"פ ר "שמו מדרש
' פרשה מ ר "שמו מדרש

 'ג' סי
 'ה א"דע ג"ו ע"ע כל הנשמות והרוחות והנפשות 

כל זמן שישראל עשויין אגודה אחת  ה שמואל רבתא מדרש
 מלמטן כביכול מלכות שמים במקומה

 ב"ה ח"דע ב"ב ע

אילולא אני כביכול אין הוא יושב  ה"פ שמואל רבתי מדרש
 בשמים

 ש"הקדו ב"ז ע

ה במה שהוא מכה בו עצמו "מדת הקב כג ג  שמות רבה מדרש
 הוא מרפא 

 'ביאורים א ד"סז ע

 ש"הקדו א"כג ע פ שאינו כדאי והגון לכך"אע מה שמות רבה מדרש
מתחילת ברייתו של עולם התקין  פ ב סימן ד שמות רבה מדרש

 ה לכל אחד ואחד מה שראוי לו"הקב
קמח 

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

ה מפתה למשה שילך "ימים היה הקב' ז  ג סי ידפ שמות רבה מדרש
 בשליחותו למצרים

קלד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קכב  ???????????????????? פ ה סי יט שמות רבה מדרש
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

המלאכים מתחדשין בכל יום ומקלסין  פ טו סי ו שמות רבה מדרש
והן חוזרין לנהר אש שיצאו , ה"להקב
 ממנו

 ב"ה ח"דע ב"סא ע

 ב"ה ח"דע ד"ק ע מים מרפא לכל פ טו סי כא מות רבהש מדרש
 ב"ה ח"דע א"צא ע מים הרו וילדו אפילה פ טו סי כב שמות רבה מדרש
ה מלכותא בארעא כעין "נתן לו הקב פ טו סי כו שמות רבה מדרש

 מלכותא דרקיעא
 ב"ה ח"דע א"פה ע

הם יוצאין מנהר דינור והם חוזרים  פ טו סימן ו שמות רבה מדרש
 נהר דינורל

 ב"ה ח"דע ב"סב ע

 ב"ה ח"דע ד"סו ע המלאכים המתחדשים בכל יום פ טו סימן ו שמות רבה מדרש
פ טו סימן  שמות רבה מדרש

 כב
הגם שנתגלה אז , ביום הראשון עצמו

אותו האור כי הוא היה באמת היסוד 
 והשורש דכל הבריאה כולה 

 ב"ה ח"דע ג"סה ע

פ טז סוף  שמות רבה מדרש
 סי ב

שהיו ישראל במצרים היו עובדין כ
 עבודת כוכבים

 ב"ה ח"דע ב"קד ע

כל זמן , ה"ה אמר למשה רבינו ע"הקב פ טז סי ב שמות רבה מדרש
 ז לא יגאלו"שישראל עובדים לעבו

 ב"ה ח"דע ג"קלז ע

אמר הקדוש ברוך הוא למשה השלך  פ כא סי ט שמות רבה מדרש
את מטך שלא יאמרו אילולי המטה לא 

ל לקרוע את הים שנאמר הרם היה יכו
 את מטך

קכט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"עג ע ה במה שהוא מכה בו הוא מרפא"הקב פ כג סי ג שמות רבה מדרש
לא זכו ישראל לומר שירה על הים  פ כג סי ה שמות רבה מדרש

 אלא בזכות אמנה
 ב"ה ח"דע ג"קלז ע

ובמה שהוא , ממכה עצמה מתקן רטיה פ כג סימן ג שמות רבה מדרש
 מכה בו הוא מרפא

 ב"ה ח"דע א"סט ע

 ב"ה ח"דע ג"קלג ע המן הוא ניתן להם באלוש פ כה סי ה שמות רבה מדרש
הם שהותירו מן המן הם היו שאמרו  פ כה סי י שמות רבה מדרש

 נתנה ראש ונשובה מצרימה
קלח 

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"עג ע ד דורות"תתקע פ כח סי ו שמות רבה מדרש
יצחק מה שהנביאים עתידים ' אמר ר פ כח סי ו שמות רבה מדרש

להתנבאות בכל דור ודור קבלו מהר 
 בזמנו' אלא שניתן לכל א, סיני

 ב"ה ח"דע ד"פה ע

 ב"ה ח"דע ג"פו עכל חידוש וחידוש הנה יש לו עתו וזמנו  פ כח סי ו שמות רבה מדרש
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ואי אפשר שיתגלה , אימתי שיתגלה
 מקודם

והיכן גנזו בגן עדן שנאמר אור זרוע  פ לה סי א  רבהשמות מדרש
 לצדיק

 ב"ה ח"דע ב"סה ע

היה נכלל בו כל הנשמות כולם שבכל  פ מ סימן ג שמות רבה מדרש
 הדורות אשר בכל משך ימי עולם

קמה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

הלא כתיב , וכי כל התורה למד משה פ מא סי ו שמות רבה מדרש
 םארוכה מארץ מדה ורחבה מני י

 ב"ה ח"דע ד"פה ע

אבהו שלא למדה משה רק ' אמר ר פ מא סי ו שמות רבה מדרש
 כללים

 ב"ה ח"דע א"פו ע

קפט  במעשה העגל לא מיחה אלא חור בלבד פ מא סי ז שמות רבה מדרש
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

הזיהרא עלאה פרחא מאדם הראשון  פ מו סי א שמות רבה מדרש
 י החטא דעץ הדעת"ע

 ב"ה ח"דע ד"צג ע

מה שהתלמיד שואל לרב אמר ' אפי פ מז סי א שמות רבה מדרש
 ה למשה באותה שעה"הקב

 ב"ה ח"דע ד"פה ע

המשנה והתלמוד והאגדה אני נותן  פ מז סי א שמות רבה מדרש
שאם יבואו עובדי כוכבים , להם על פה

 וישתעבדו בהם יהיו מובדלים מהם 

 ב"ה ח"דע ג"פו ע

ה מודיע לצדיקים היקר " הקבאימתי פ נב סי ג שמות רבה מדרש
 שמתוקן להם סמוך למיתתן

 ב"ה ח"דע ג"קג ע

 'ביאורים א א"כד ע לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי ב' ב סי"פ שמות רבה מדרש
 'ביאורים א ג"א ע לפי מעשי אני נקרא 'ו' ג סי"פ שמות רבה מדרש
 ש"דוהק ב"יד ע לפי מעשי אני נקרא 'ג סימן ו"פ שמות רבה מדרש
 ש"הקדו א"טז ע לפי מעשי אני נקרא ו"ג פ"פ שמות רבה מדרש
 ש"הקדו ב"מב ע לפי מעשי אני נקרא ו"ג פ"פ שמות רבה מדרש
 ש"הקדו ג"ה ע לפי מעשי אני נקרא ו"ג פ"פ שמות רבה מדרש
 ש"הקדו ד"ה ע לפי מעשי אני נקרא ו"ג פ"פ שמות רבה מדרש
 ש"הקדו א"מג ע ני נקראלפי מעשי א ו"ג פ"פ שמות רבה מדרש
הם שהותירו מן המן הם היו שאמרו  פא סי כט שמות רבה מדרש

 נתנה ראש ונשובה מצרימה
קלח 

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"מא ע שהיה מתוקן לפורעניות, והנחש היה פב סי ד שמות רבה מדרש
 ב"ה ח"דע ב"עד ע כל מי שכתוב בו היה מתוקן לכך פב סי ד שמות רבה מדרש
 ב"ה ח"דע א"טז ע לפי מעשי אני נקרא פג סי ה שמות רבה מדרש
 ב"ה ח"דע ב"מח ע לפי מעשי אני נקרא פג סי ה שמות רבה מדרש
 ב"ה ח"דע ב"קלג ע בהכאה ראשונה יצא דם פד סי יג שמות רבה מדרש
כי הזקנים , אחר באו משה ואהרן פה סי יד שמות רבה מדרש

 נשמטו אחד אחד
 ב"ה ח"דע ב"קלז ע

קלה  למה הרעתה פה סי כב שמות רבה מדרש
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קלה  למה הרעתה פו סי א שמות רבה מדרש
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"פד ע אתי אל ואוכל להתחקות על כל פו סי א שמות רבה מדרש
היה מתחכם על דברי תורה ובזה שגה  פו סי א שמות רבה מדרש

 ונכשל
 ב"ה ח"דע ג"פה ע

לא היה לו להרהר אחר מדותיו של  פו סי א ת רבהשמו מדרש
 ה"הקב

קלה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ה הנה היה שמא "טענת משה רבינו ע פו סי ג שמות רבה מדרש
י החטא ממדת הרחמים "נתהפך ע
 למדת הדין

 ב"ה ח"דע ד"קלו ע

ה שיגאל את ישראל כדי "נשבע הקב פו סי ד שמות רבה מדרש
 שמדת הדין לא יעכב את גאולתן

קלז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

היה קשה בעיניהם לפרוש מעבודת  פו סי ה שמות רבה מדרש
 כוכבים

 ב"ה ח"דע ב"קד ע

קלד  ז"לפרוש מעבו' ולא שמעו אל משה כו פו סי ה שמות רבה מדרש
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כל צור שבמקרא חסר במלכות הרשעה  פט סי יג שמות רבה מדרש
וכל צור מלא בצור , הכתוב מדבר

 ב"ה ח"דע ד"יב ע
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 המדינה
כ לתקן "התעוררו אז נדב ואביהוא ג פלה סי ו שמות רבה מדרש

 ר"את החטא דאדה
 ב"ה ח"דע א"קא ע

אדם הראשון היו כולל כל הנשמות  פמ סי ג שמות רבה מדרש
 כולם אשר מכל הדורות כולם

 ב"ה ח"דע א"צו ע

הראה לו הקדוש ברוך הוא כל צדיק  פמ סי ג שמות רבה מדרש
יש שהוא ,  שעתיד לעמוד ממנווצדיק

ויש שהוא תלוי , תלוי בראשו של אדם
 בשערו

 ב"ה ח"דע ג"קה ע

 'ביאורים א ד"יט ע אוצר גדול של מתנת חנם 'ו' ה סי"פמ שמות רבה מדרש
אוצר גדול של מתנת חנם יש לו  פרשה מה שמות רבה מדרש

 ה"להקב
 ש"הקדו ב"יט ע

 'ביאורים א א"כא ע ז לפרקים"א בזהמה שיהיה לעתיד הו ג א רבא"תדב מדרש
 ב"ה ח"דע ב"יג ע ה את היצר הרע"מפני מה ברא הקב פ יב ז"תדבא מדרש
 ב"ה ח"דע א"לג ע זמן שליטת אור הגנוז פ כא ז"תדבא מדרש
ה ביום ראשון שימש "אור שברא הקב פ כא ז"תדבא מדרש

בו שלושה ימים קודם שנבראו מאורות 
 ביום רביעי

 ב"חה "דע ד"קט ע

ה ביום ראשון שימש "אור שברא הקב פרק כא ז"תדבא מדרש
שלשה ימים קודם שנבראו המאורות 

 ביום רביעי

 ב"ה ח"דע ג"סה ע

עלי באר בזכותו של אברהם יצחק  פ יב ר"תדבא מדרש
ויעקב עלי באר בזכות משה ואהרן 

 ומרים 

 ב"ה ח"דע ב"קל ע

ם ואב ה היה אב החכמי"משה רבינו ע פ יז ר"תדבא מדרש
 הנביאים והכל ניתנו לו בסיני

 ב"ה ח"דע ד"פה ע

, כל דור המדבר כולו צדיקים גדולים פ כג ר"תדבא מדרש
ואנשים מצויינים הרבה מאד יותר מכל 

 דורות עולם

 ב"ה ח"דע א"פג ע

 ב"ה ח"דע ד"יב ע גיהנם קדם לגן עדן פ לא ר"תדבא מדרש
עתה כל דבר שעתיד להיות הוא  פרק ג ר"תדבא מדרש

 לפרקים
 ב"ה ח"דע ג"קי ע

ש חי וקיים לעולם "מה הוא ית פרק ד ר"תדבא מדרש
כך תלמיד חכם , ולעולמי עולמים

שעוסק בתורה ומת הרי הוא בחיים 
והוא חי לעולם ולעולמי , ועדיין לא מת

 עולמים

 ב"ה ח"דע ד"צב ע

 'ה א"דע א"ד ע גליות הם בפרטות שמונה' הד 'ב' סי' ו תהלים מדרש
ה שאין שמו שלם ואין "נשבע הקב ט  תהלים רשמד

 כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק 
 ב"ה ח"דע ד"ב ע

י השירה שאמרו על הים נמחל להם "ע יח סי ו תהלים מדרש
 כל עונותיהם

 ב"ה ח"דע ב"קל ע

יונה בן אמיתי נכנס בחייו בכבודו לגן  כו תהלים מדרש
 עדן

 ב"ה ח"דע ג"ס ע

 ב"ה ח"דע ג"ק ע ל"שגנזו לעת,ור האור הגנוזויחז כז תהלים מדרש
ואני , אתם צפנתם לי תורה ומצות לא תהלים מדרש

צופן לכם מאותו הטוב שמתוקן 
 לצדיקים לעתיד לבוא

 ב"ה ח"דע א"נג ע

 ב"ה ח"דע ד"קלו ע חסד יסובבנהו' רשע הבוטח בה' אפי לב תהלים מדרש
קורא לא הגיע לאדם עת צרה לא יהי  מזמור ד תהלים מדרש

למיכאל ולא לגבריאל אלא קורא אותי 
 ואני עונה

 ב"ה ח"דע ג"קכב ע

 ב"ה ח"דע ג"קלג ע ז"שנחלו עבו, ממתנה נחליאל מזמור ה תהלים מדרש
מזמור ו סי  תהלים מדרש

 ב
והם , מלכיות הם בפרטות שמונה' ד

, יון מוקדון, מדי פרס, בבל כשדים
 ישמעאל אדום

קלט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

אין שמו שלם ואין כסאו שלם כל זמן  מזמור ט ליםתה מדרש
 שזרעו של עמלק בעולם

קטז 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע
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' מזמור ט תהלים מדרש
 ד"י' סי

 ש"הקדו ד"כו ע ה"ה תלוי בו"י

 ב"ה ח"דע א"סז ע מדורי גיהנם' ז מזמור יא תהלים מדרש
 ב"ה ח"דע ד"עה ע ישנם כמה מדרגות בצדיקים מזמור יא תהלים מדרש

ה למשה "על כל דיבור שהיה אומר הקב מזמור יב תהלים שמדר
ט פנים "ט פנים טהור ומ"היה אומר מ

 טמא

 ב"ה ח"דע ד"פה ע

מזמור יב  תהלים מדרש
 סי ד

קכב  ט פנים טמא"ט פנים טהור ומ"המ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

מזמור יב  תהלים מדרש
 פסוק ז

' ור, עקיבא' תלמיד ותיק היה לו לר
את השרץ מן והיה מטהר , מאיר שמו
ט פנים "ובמ, ט פנים טהור"התורה במ

 טמא 

 ב"ה ח"דע ד"פט ע

שאין הגאולה באה על אומה זו בבת  מזמור יח תהלים מדרש
 אחת אלא קימעא קימעא

 ב"ה ח"דע ד"נז ע

מזמור יח  תהלים מדרש
 סי ו

כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה 
ונעשה , בידוע שמוחלין לו עונותיו

 כבריה חדשה

 ב"ה ח"דע ב"קכו ע

מתוך , שנו רבותינו מתוך כעס רצון מזמור כב תהלים מדרש
 'וכו, אפילה אורה

 ב"ה ח"דע ג"עג ע

מזמור כב  תהלים מדרש
 סימן ג

שהאירה , זו אסתר, "והיה אור ישראל
 .את ישראל כאור של שחר

 ב"ה ח"דע ב"סה ע

 ב"ה ח"עד ב"ס ע יונה הוא בן הצרפית שהחיה אליהו מזמור כו תהלים מדרש
 ב"ה ח"דע ב"סה ע הרשעים אינן רואין לאורו לעתיד לבא מזמור כז תהלים מדרש
 ב"ה ח"דע ב"סה ע הבדילו לצדיקים לעתיד לבא מזמור כז תהלים מדרש
אין בין הצדיקים החיים לצדיקים  מזמור ל תהלים מדרש

 המתים אלא הדיבור בלבד
 ב"ה ח"דע ד"צב ע

רשע ' אפי, חסד יסובבנו'  בהוהבוטח מזמור לב תהלים מדרש
 חסד יסובבנהו' הבוטח בה

קלה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קנ ע חסד יסובבנהו' רשע הבוטח בה' אפי מזמור לב תהלים מדרש
 'ה א"דע ב"ג ע"נ לו עון' אשרי אדם לא יחשוב ה מזמור לב תהלים מדרש
ש וי, ע"כל צדיק וצדיק יש לו עולם בפנ מזמור לד תהלים מדרש

 ע"לו גן עדן בפנ
 ב"ה ח"דע ד"נה ע

כל הקרבנות בטילות לעתיד לבוא חוץ  מזמור נו תהלים מדרש
 מן התודה

 ב"ה ח"דע ג"נז ע

לעתיד אדם הולך ללקוט תאנה בשבת  מזמור עג תהלים מדרש
 היא צווחת ואומרת שבת היא

 ב"ה ח"דע ג"נז ע

 ב"ה ח"דע ד"י ע ד דורות"תתקע מזמור צ תהלים מדרש
 ש"הקדו א"כו ע ד דורות"תתקע מזמור צ תהלים דרשמ

בשש שעות בערב שבת נכנס אדם בגן  מזמור צב תהלים מדרש
 עדן

 ב"ה ח"דע ג"קנ ע

כל הקרבנות בטילות לעתיד לבוא חוץ  מזמור ק תהלים מדרש
 מן התודה

 ב"ה ח"דע ג"נז ע

 ב"ה ח"דע ד"י ע ד דורות"תתקע מזמור קה תהלים מדרש
מזמור קיח  תהלים מדרש

 פסוק ט
שלש פעמים עתידים גוג ומגוג לבוא 

 'על ישראל ולעלות על ירושלים וכו
 ב"ה ח"דע ג"נח ע

ז מטהר "כל הבהמה שנטמאת בעוה מזמור קמו תהלים מדרש
 'ה לעתיד לבוא כו"אותה הקב

 ב"ה ח"דע ג"נז ע

מזמור קמו  תהלים מדרש
 פסוק ה

ה את כל מה "לעתיד לבוא יתיר הקב
יש אומרים אינו מתירן לעתיד ו, שאסר
 לבוא

 ב"ה ח"דע ד"נט ע

דן בלא עדים והתראה אף ' מה כסא ה ב סי ב"ע תהלים מדרש
 כסא שלמה דן בלא עדים והתראה 

 ב"ה ח"דע א"פה ע

כיון שהכה משה את הסלע טיפטפה  עח סי ב תהלים מדרש
 דם 

 ב"ה ח"דע ב"קלג ע

דוחה את לעתיד יהיה הוא עצמו ה פרק יא תהלים מדרש
ויעשה הוא לסוכה לכל , החיצונים
 הצדיקים

 ב"ה ח"דע ד"נ ע
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 ב"ה ח"דע ד"כט ע כתות של צדיקים' ז פרק יא תהלים מדרש
תערוך לפני שולחן מלויתן ומבהמות  פרק כג תהלים מדרש

 וזיז שדי
 ב"ה ח"דע א"סא ע

אין חלום בלא , ה"חלום דיעקב אבינו ע פרק עח תהלים מדרש
 פתרון

קלה 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

ז מטהר "כל הבהמה שנטמאת בעוה פרק קמו תהלים מדרש
 ה לעתיד לבוא"אותה הקב

 ב"ה ח"דע א"מא ע

ונתהפכו כולם ממלבושי אור דאור  פרשה צב תהלים מדרש
, ף"שהוא כתנות אור באל, הגנוז

 לכתנות עור משכא דחיויא

 ב"ה ח"דע ג"קמו ע

 'ם אכללי ב"קי ע סורם רע יג' צ סי תהלים מדרש
בשש שעות בערב שבת נכנס אדם בגן  צב תהלים מדרש

 עדן
 ב"ה ח"דע ב"כו ע

 ב"ה ח"דע ב"קלג ע בתחלה היתה מוציאה דם  קה סי יב תהלים מדרש
לא נזכר שם רק הנס דקריעת ים סוף  קיד תהלים מדרש

 והנס דהצור
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע

ש במעשי "תלה כל גילוי שמותיו ית ה תהלים  מדרש
 אלישר

 'ביאורים א ד"א ע

 ש"הקדו א"כג ע מדורי גהנם' ז יא תהלים  מדרש
' סי' מזמור ז תהלים  מדרש

 ז"י
ה "ה הנה מתנהג הקב"עם רשעי או

עמהם במדת ומשלם לשונאיו אל פניו 
 להאבידו

 ש"הקדו ד"כב ע

כשחרב בית המקדש ניתן קול בכיה  'מזמור כ תהלים  מדרש
 ויללה בכל העולם 

 ש"והקד ד"כה ע

 ש"הקדו ד"כא ע ק"כשהכניס שלמה ארון לבית קה ד"מזמור כ תהלים  מדרש
' ויקרא ב כ "תו מדרש

 ד "י
 'ה א"דע א"פ ע העומר שהוא מן השערה

ניתנה התורה הלכותיה ודקדוקיה  בחוקותי תורת כהנים מדרש
 י משה מסיני"ופירושיה ע

 ב"ה ח"דע ד"פה ע

פ שמיני  תורת כהנים מדרש
 פרק ב

זה , ה שעיר נושא את עון העדהאיז
 ח"שעיר של ר

 ב"ה ח"דע ג"קנז ע

תנא דבי  מדרש
 אליהו

 'כללים א א"פו ע כל מה שהוא לעתיד הוא עתה לפרקים  ג

תנא דבי  מדרש
 אליהו

חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי  כה
 למעשי אברהם יצחק ויעקב

 'כללים א ב"פה ע

תנא דבי  מדרש
 אליהו זוטא

 'ביאורים א ג"כ ע  לו ואחת לא נתנו לושתיים נתנו ו

בראשית  תנחומא מדרש
 אות ז

אתה , ה לאדם הראשון"אמר הקב
 'עשית אותו רע וכו

 ב"ה ח"דע א"עא ע

בראשית  תנחומא מדרש
 אות ז

ה אמר להאדם אתה עשית אותו "הקב
 רע

 ב"ה ח"דע ד"טו ע

ואין הגליות עתידות להגאל אלא בשכר  בשלח סי י תנחומא מדרש
 אמנה

 ב"ה ח"דע ג"קלז ע

ה לטובה אינו "כל דבר שיצא מפי הקב וירא סי יג תנחומא מדרש
 י חטא"ע' חוזר בו אפי

קלה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

פ "ה אומר לעשות טובה ואע"הקב וירא סי יג תנחומא מדרש
 שחוטאין אינו חוזר בו

קלה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ה אינו משתנה לעולם שום הבטח וירא סי יג תנחומא מדרש
 י חטא"ע' לטובה אפי

קלו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כ רק גזרה כבושה "מכירת יוסף היה ג וישב  תנחומא מדרש
 מאז ומקדם

 'ה א"דע ד"ג ע

מאיתן ' האדם זה אדם הראשון כו חוקת ו תנחומא מדרש
והימן זה משה ' האזרחי זה אברהם כו

 'כו

 ב"ה ח"דע ג"פה ע

 ב"ה ח"עד א"פז ע הימן זה משה חוקת ו תנחומא מדרש
אין שמו שלם ואין כסאו שלם כל זמן  כי תצא יא תנחומא מדרש

 שזרעו של עמלק בעולם
קטז 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קיט ע אין כסאו שלם עתה כי תצא יא תנחומא מדרש
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 ב"ה ח"דע א"לא ע אדם הראשון היה חלתו של עולם נח תנחומא מדרש
לאכי השרת לירד באותה שעה בקשו מ י' נח סי תנחומא מדרש

 להציל חנניה מישאל ועזריה מן הכבשן
 'כללים א ב"טו ע

י "חנניה מישאל ועזריה ניצולו ע י' נח סי תנחומא מדרש
ד שאמרו בגמרא "ה עצמו ע"הקב

 ה"באברהם אבינו ע' פסחים הנז

 'כללים א ב"יד ע

ישראל כל זמן שהיסורין באין עליהן  נצבים א תנחומא מדרש
הם במקומן עומדין ואינן היסורין כלין ו

 כלין

 ב"ה ח"דע ד"עו ע

למה לא מפני שאני צריך לכם אלא מה  נצבים ג תנחומא מדרש
 אעשה לכם 

קלה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"מד ע לויתן הוא רובץ על התהום נצבים ד תנחומא מדרש
פ וישב פרק  תנחומא מדרש

 ד
 ב"ה ח"דע ב"סז ע מלאך המות נברא ביום ראשון

פ וישב פרק  תנחומא דרשמ
 ד

אף הנוראות שאתה מביא עלינו 
 בעלילה את מביאן

קמח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

פ וישב פרק  תנחומא מדרש
 ד

אף הנוראות שאתה מביא עלינו 
 בעלילה את מביאן 

 ב"ה ח"דע ג"ל ע

פ וישב פרק  תנחומא מדרש
 ד

אף ' נורא עלילה על בני אדם וכו
הנוראות שאתה מביא עלינו בעלילה 

 את מביאן 

 ב"ה ח"דע ג"נ ע

פ וישב פרק  תנחומא מדרש
 ד

אף הנוראות שאתה מביא עלינו 
 בעלילה את מביאן

 ב"ה ח"דע ב"עד ע

פ וישב פרק  תנחומא מדרש
 ד

אף הנוראות שאתה מביא עלינו 
 בעלילה את מביאן 

 ב"ה ח"דע ג"קלב ע

פ וישב פרק  תנחומא מדרש
 ד

ר ולישראל הנה "כל מה שאירע לאדה
ש "א הכל מסוד עומק מחשבתו יתהו

 העמוקה והנעלמה

קלט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

פ וישב פרק  תנחומא מדרש
 ד

להוציא לפועל כל מה שרצה המאציל 
 בזה

קמז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"לה ע הבהמות בהררי אלף פ יב תנחומא מדרש
כל עבר הירדן וסוריא הנה יש בהם  פ מטות תנחומא מדרש

 י לגמרי" כאי ואינם"מקדושת א
 ב"ה ח"דע א"כח ע

טעו , ר"ה לאדה"בשעה שברא הקב פקודי סי ג תנחומא מדרש
 מלאכי השרת ובקשו לומר לפניו קדוש

 ב"ה ח"דע ג"לג ע

 'ביאורים א א"סד ע י הבאר היה מגדל צמחים במדבר"ע קדושים ז תנחומא מדרש
הרבה נתייחדו עד שלא באו לעולם  שמות תנחומא מדרש

 ן היה שיבא לעולם המות מתוק
 'ה א"דע ג"ג ע

, הרבה נתייחדו עד שלא באו לעולם שמות יז תנחומא מדרש
 המות מתוקן היה שיבא לעולם

 ב"ה ח"דע ב"עד ע

, הרבה נתייחדו עד שלא באו לעולם שמות יז תנחומא מדרש
 המות מתוקן היה שיבא לעולם

קמח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

ה בין ששוחט את "להקבמה אכפת לו  שמיני סי ז תנחומא מדרש
 הבהמה ואוכל או אם נוחר ואוכל

 ב"ה ח"דע ב"ב ע

 'ביאורים א ד"כח ע ישכיל עבדי תולדות כ תנחומא מדרש
ואמר , רצה גבריאל שיעשה הנס על ידו יב' תצוה סי תנחומא מדרש

ה אני יחיד בעולמי והוא יחיד "לו הקב
 , בעולמו

 'כללים א ג"טו ע

נס חנניה מישאל ועזריה שונה משל  יד' תצוה סי תנחומא מדרש
 אברהם אבינו

 'כללים א ב"יד ע

בראשית  תנחומא  מדרש
 'ז' סי

ה לאדם אתה עושה אותו "אמר הקב
 רע

ה "ע
 ב"ע

 'ה א"דע

בראשית  תנחומא  מדרש
 'ז' סי

ה אומר להאדם אתה עשית אותו "הקב
 רע

ח "ע
 ד"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ב"ד ע"נ וא למטהעיקר שכינתו ה ב "י' נשא סי תנחומא  מדרש
' וארא סי' פ תנחומא  מדרש

 'ט
 'ה א"דע ג"ח ע"ע נתתיך אלהים לפרעה

 ש"הקדו ג"כה עאין לאדם טענה על חטאיו ממה שיצר  זתנחומא  מדרש
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 לב האדם רע מנעוריו בראשית
תנחומא  מדרש

 ויקהל
ארון היה מכוון כנגד כסא הכבוד של  'סימן ז

 מעלה
 ש"הקדו ד"יא ע

תנחומא כי  רשמד
 תשא

 ש"הקדו ג"כב ע אריכות אף במעשה עגל ו"סימן כ

תנחומא  מדרש
 פקודי

ההיכל שלמטה מכוון כנגד היכל של  'ב' סי
 מעלה

 ש"הקדו ד"יא ע

מיכאל מלאך החסד הוא היה הנוגע  וישלח ז ב"תנחומא רש מדרש
 בכף ירך יעקב

 'כללים א א"ע ע

תנחומא  מדרש
 שמות

 ש"הקדו א"כג ע הגון לכךפ שאינו כדאי ו"אע 

ילקוט   מדרש
שמואל א 

 יט

אותה הלילה שברח דוד מלפני שאול 
למד משמואל הנביא מה שאין תלמיד 

 ותיק לומד במאה שנה

 ב"ה ח"דע א"פו ע

ילקוט   מדרש
תהילים 

סוף רמז 
 תרכח

אלולא שנפלתי לא קמתי אלולא 
 שישבתי בחשך לא היה אור לי

 ב"ה ח"דע ד"קז ע

 עולם סדר  מדרש
 סוף פרק ל

וגזור , ר ספר כתוב"ה לאדה"הראה הקב
מלפניו כל המאורעות כולם דכל ימי 

 עולם בכל דור ודור בכלל ובפרט

 ב"ה ח"דע ד"קיא ע

סדר עולם   מדרש
 פרק א

ו שנה בעת "ה היה רק ט"יעקב אבינו ע
 שמת אברהם

 ב"ה ח"דע א"קא ע

סדר עולם   מדרש
 פרק ג

 קכב ב חדש"משפט המצריים י
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

סדר עולם   מדרש
 פרק ה

והיה , מראה הסנה בפרק הפסח היה
 ו בניסן"התחלת הדיבור בט

 ב"ה ח"דע ד"קכו ע

סדר עולם   מדרש
 פרק ה

קכח  ברפידים נתנה להם הבאר
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

סדר עולם   מדרש
 פרק ה

י באר של "ז ע"הוכשרו ישראל לכ
שהוא הצור בחורב אשר נתנה , מרים

 פידיםלהם בר

קכח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

סדר עולם   מדרש
 פרק ה

יסעו מסוכות ויחנו באתם בקצה 
 ליציאתם' והוא ביום ב, המדבר

 ב"ה ח"דע ג"קלג ע

סדר עולם   מדרש
 פרק ה

במה , ה"הסרבנות של משה רבינו ע
' ה עד ז"שסירב בשליחותו של הקב

 ימים

 ב"ה ח"דע ד"קלו ע

סדר עולם   מדרש
 פרק ט

 בהסלע הרי היה מי מריבה אשר
 משונה מהצור בכמה פנים

קלא 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

סדר עולם   מדרש
 פרק ל

ה הוא אבי החכמה ואבי "משה רבינו ע
 התבונה

 ב"ה ח"דע ד"פה ע

הנטיעות כקרני חגבים הוו ונהורא  א"ו פ"ט ר"ב מדרש 
 דלהון דקיק ולא הוו נהרין

 'ה א"דע ג"ז ע"ט

' א סי"כ' פ ר"ב מדרש 
 'ה

 אשר בכל אורות הנאצלים כל הכלים
הנה הם כהדין קמצא דלבושיה מיניה 

 וביה

 'ה א"דע ב"ח ע"י

 'ה א"דע א"ז ע"ל ישנו בהארץ כל צורת פרצוף אדם ט"א פ"פ קהלת רבה  מדרש 
מזמור יט  שוחר טוב  מדרש 

 ' פסוק א
 'ה א"דע א"ז ע"ל פרצוף בהארץ' ישנו כל בחי

 'ה א"דע ב"ז ע"י ין השכינה זזה מכותל מערבילעולם א 'ב' סי' ב' פ ר "שמו מדרש 
 'כללים א א"יד ע ניסים הקדמה שני 'גבורות ה ל"מהר
 'כללים א א"יד ע ניסים ה ו דרך חיים ל"מהר

ב לה "ח זהר ו"מהרח
 א"ע

ק הנה המלכות שבו אינו ניכר כלל "בא
 והיא נעלמת בו

 'כללים א א"נו ע

א "לה ע ב"זהר ח ו"מהרח
 אות ד

האצילות הנה הוא מהזווג ויציאת 
 תחתון דהיסוד ומלכות

 'כללים א ב"נז ע

וישלח קסו  מקדש מלך
 א"ע

 ב"ה ח"דע ב"קלו ע ויותר יעקב לבדו  
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העשרה מאמרות אשר בהם נברא  ה א אבות משנה
 העולם 

 'ביאורים א ג"ח ע

 'ביאורים א ד"כ ע יראת חטאו קודמת לחכמתו ט"ג מ"פ אבות משנה
 'ביאורים א ד"יט ע עומדים צפופים ה" מה"פ אבות משנה
 ב"ה ח"דע א"נא ע שכר מצוה מצוה פד מב אבות משנה
 ב"ה ח"דע ד"צט ע עבירה גוררת עבירה פד מב אבות משנה
העושה עבירה אחת קונה לו קטיגור  פד מיא אבות משנה

 אחד
 ב"ה ח"דע ד"יד ע

 ב"ה ח"דע א"ג עפ ה"עשרה נסיונות שניסו אבותינו להקב פה מד אבות משנה
 ב"ה ח"דע א"קא ע ה"עשרה נסיונות שניסו אבותינו להקב פה מד אבות משנה
העשרה נסיונות שניסו אבותינו את  פה מד אבות משנה

 ה"הקב
 ב"ה ח"דע ב"קד ע

קכה  ה"עשרה נסיונות שניסו אבותינו להקב פה מד אבות משנה
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 אבותינו העשרה נסיונות שניסו פה מד אבות משנה
 ה"להקב

 ב"ה ח"דע ב"קכו ע

 ב"ה ח"דע א"קל ע ה"עשרה נסיונות שניסו אבותינו להקב פה מד אבות משנה
קלח  ה"עשרה נסיונות שניסו אבותינו להקב פה מד אבות משנה

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

קלח  ה"עשרה נסיונות ניסו אבותינו להקב פה מד אבות משנה
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קמו  ה" נסיונות שניסו אבותינו להקבעשרה פה מד אבות משנה
 א"ע

 ב"ה ח"דע

עשרה דברים נבראו בערב שבת בין  פה מו אבות משנה
 השמשות

קמט 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

עשרה דברים נבראו בערב שבת בין  פה מו אבות משנה
 השמשות

קנא 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"פ ע לפום צערא אגרא פה מכב אבות משנה
 ב"ה ח"דע א"פו ע חכמים הזהרו בדבריכם אפרק א מי אבות משנה
קכו  עשרה נסים שנעשו לישראל על הים לג נתן' אבות דר משנה

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"י ע ד דורות"תתקע פ לב נתן' אבות דר משנה
, האלף דור הם שורש כל הנשמות כולם פ לב נתן' אבות דר משנה

 ו היו המובחר שבהם"והכ
 ב"ה ח"דע ב"עג ע

קכה  עשרה נסים שנעשו לאבותינו על הים פ לג נתן' אבות דר שנהמ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כל השמחה היותר אפשרי בכל העשרה  פ לד נתן' אבות דר משנה
שהם גילה רינה דיצה , לשונות שבה

 'חדוה וכו

 ב"ה ח"דע ג"עו ע

, כשהזהיר לחוה על האיסור דעץ הדעת פרק א נתן' אבות דר משנה
 ואסר לה את הנגיעה הוסיף סייג לדבר

 כ"ג

קמו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

א "החטא דעץ הדעת היה בשעה י פרק א נתן' אבות דר משנה
 שהוא בזמן תוספת שבת גופה

 ב"ה ח"דע ג"כו ע

 ב"ה ח"דע ב"מא ע נחש מלך על כל בהמה וחיה פרק א נתן' אבות דר משנה
 ב"ה ח"דע ג"קלו ע הסכימה דעתו בזה לדעת המקום פרק ב נתן' אבות דר משנה
כל עבר הירדן וסוריא הנה יש בהם  פרק א מי ביכורים משנה

 י לגמרי"י ואינם כא"מקדושת א
 ב"ה ח"דע א"כח ע

 'ביאורים א ד"כג ע עשר קדושות  א ו כלים משנה
 ב"ה ח"דע ג"יא ע עשר קדושות פרק א כלים משנה
שהוא מראה , לובן שבלבנון כמו השלג א א נגעים  משנה

 תרהלבן ביו
 'ביאורים א ב"סד ע

קכב  ב חדש"משפט המצריים י פרק ב מי עדיות משנה
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

פנימיות כוונת הכתוב למן היום אשר  פרק ח שער ג  ח"נפה
הוא על עולה ', ברא אלהים אדם כו

 , אדם קדמאה

 'ביאורים א א"כא ע

 'ה א"דע ב"ז ע"נק הרי הוו כל "כל חלקי הנגלה מתוה ח"כ' פ ' שער ד נפש החיים
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 י העניינים שבהם גלויים לכלנושא
 'כללים א ג"יט ע ואחרי ככלות הכל לבדו הוא ימלך נורא  אדון עולם סידור
 'כללים א ד"פב ע ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא  אדון עולם סידור
 'כללים א ג"עב ע ברוך גוזר ומקיים  ברוך שאמר סידור
 'כללים א ב"סח ע רא לכבודושהכל ב  ברכת אירוסין סידור
 'ביאורים א א"א ע שהכל ברא לכבודו  ברכת אירוסין סידור
 'ביאורים א א"כב ע ב"המחדש בטובו בכל יום תמיד מע  ברכת יוצר סידור
ברכת יוצר  סידור

 שחרית
המחדש 

בטובו בכל 
יום תמיד 

 ב"מע

ה "דע ד"סא ע
 ב"ח

 

 קכב שהכל ברא לכבודו  ברכת נישואין סידור
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"ב ע שהכל ברא לכבודו  ברכת נשואין סידור
ה בטובו בכל יום תמיד "מחדש הקב  ש"ברכת ק סידור

 מעשה בראשית
 'כללים א א"קז ע

 ב"ה ח"דע א"לט ע המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית  ש"ברכת ק סידור
ש של "ברכת ק סידור

 ליל שבת
פורס סוכת 

 שלום 
אורים בי ב"נה ע

 'א
 

ש של "ברכת ק סידור
 ערבית

ופרוש 
עלינו סוכת 

 שלום

  'ה א"דע ג"ב ע"ס

קכב  'המחדש בטובו כו  ש"ברכת קר סידור
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ברכת קריאת  סידור
 שמע

יוצר אור 
 ובורא חושך

ה "דע ב"קכה ע
 ב"ח

 

 ב"ה ח"דע ד"סז ע ב"המחדש בטובו בכל יום תמיד מע  יוצר שחרית סידור
 'ביאורים א ב"ב ע סוף מעשה במחשבה תחילה  לכה דודי סידור
 'ביאורים א ג"ב ע סוף מעשה במחשבה תחילה  לכה דודי סידור
 'ביאורים א ב"יט ע סוף מעשה במחשבה תחילה  לכה דודי סידור
 'כללים א ד"יד ע ועל נסיך שבכל יום עמנו   מודים סידור
נוסח לקידוש  סידור

 לבנה
נוסח 

לקידוש 
 הלבנ

 'ה א"דע ד"ד ע"ע ששים ושמחים לעשות רצון קונם

נוסח שבע  סידור
 ברכות

 ב"ה ח"דע ב"נא ע שהכל ברא לכבודו 

 ב"ה ח"דע א"קיז ע 'אל מלך יושב כו  סליחות סידור
 ב"ה ח"דע ב"קיז ע אל מלך יושב על כסא רחמים  סליחות סידור
 'ם אכללי ד"יט ע אמת מלכנו אפס זולתו  עלינו לשבח סידור
 'כללים א א"כד ע אמת מלכנו אפס זולתו  עלינו לשבח סידור
 'כללים א ד"לט ע והאלילים כרות יכרתון  עלינו לשבח סידור
 'ביאורים א ב"פו ע ושכינת עוזו בגבהי מרומים  עלינו לשבח סידור
 ב"ה ח"דע ד"קיג ע ושכינת עוזו בגבהי מרומים  עלינו לשבח סידור
 ב"ה ח"דע א"קיד ע ושכינת עוזו בגבהי מרומים  עלינו לשבח סידור
 ב"ה ח"דע ד"קיד ע ושכינת עוזו בגבהי מרומים  עלינו לשבח סידור
פיוט ימים  סידור

 נוראים
ברצותו מרחיב , וכחומר ביד היוצר 

 וברצותו מקצר
 ב"ה ח"דע ב"צב ע

 'ביאורים א ג"ח ע ברצותו חוגג וברצותו ממוגג  כ"פיוט ליוה סידור
פיוט לימים  דורסי

 נוראים
 'ביאורים א א"ז ע ברצותו חוגג וברצותו ממוגג 

פיוט לימים  סידור
 נוראים

 'ביאורים א ג"נח ע סובל ומעלים עין מסוררים 

פיוט לימים  סידור
 נוראים

 'ביאורים א ג"נח ע טוב ומטיב לרעים ולטובים  
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פיוט לימים  סידור
 נוראים

וברצותו 
חוגג 

וברצותו 
 ממוגג

ה "דע ג"ח עמ
 ב"ח

 

פיוט לימים  סידור
 נוראים

 'ה א"דע ד"ו ע"מ ברצותו חוגג וברצותו ממוגג  

 ב"ה ח"דע ג"ל ע סוף מעשה במחשבה תחילה  פיוט לכה דודי סידור
 ב"ה ח"דע ד"קא ע סוף מעשה במחשבה תחילה  פיוט לכה דודי סידור
 ב"ה ח"דע ג"קכז ע סוף מעשה במחשבה תחילה  פיוט לכה דודי סידור
קלט  סוף מעשה במחשבה תחילה  פיוט לכה דודי סידור

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

קמט  סוף מעשה במחשבה תחילה  פיוט לכה דודי סידור
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"עו ע סוף מעשה הוא במחשבה תחילה  פיוט לכה דודי סידור
פיוט לליל  סידור

 כ"יוה
 'ם אכללי ג"יד ע ברצותו חוגג וברצותו ממוגג 

פיוט לליל  סידור
 כ"יוה

 'כללים א ד"מא ע ברצותו חוגג וברצותו ממוגג  

פיוט לליל  סידור
 כ"יוה

 'כללים א ג"מז ע וברצותו חוגג וברצותו ממוגג 

פיוט תפילת  סידור
 כ"יוה

ברצותו 
חוגג 

וברצותו 
 ממוגג

ה "דע א"קכא ע
 ב"ח

 

 'אורים אבי א"א ע פועל אמת שפעולתו אמת  קידוש החודש סידור
 'ביאורים א ב"פו ע הכל ברא לכבודו  שבע ברכות סידור
 ב"ה ח"דע ב"סט ע גואל ישראל  שמונה עשרה סידור
 'ביאורים א ב"י ע ב"המחדש בטובו בכל יום תמיד מע  תפילת יוצר סידור
ומחדש טובו בהם בכל יום תמיד   תפילת יוצר סידור

 מעשה בראשית
 ב"ה ח"דע ד"צט ע

ילת יוצר תפ סידור
 שחרית

המחדש 
בטובו תמיד 
בכל יום 

 ב"מע

ה "דע ב"סב ע
 ב"ח

 

תפילת יוצר  סידור
 שחרית

מחדש 
בטובו בכל 
יום תמיד 

מעשה 
 בראשית

ה "דע ד"סה ע
 ב"ח

 

תפילת ימים  סידור
 נוראים

 'כללים א א"מח ע וכל הרשעה כולה כעשן תכלה 

תפילת ימים  סידור
 נוראים

 'ביאורים א ב"פו ע כל הרשעה כולה כעשן תכלה 

תפילת ימים  סידור
 נוראים

כל הרשעה 
כולה כעשן 

 תכלה

ה "דע ב"יח ע
 ב"ח

 

תפילת ימים  סידור
 נוראים

וכל הרשעה 
כולה כעשן 

 תכלה

ה "דע ג"פז ע
 ב"ח

 

תפילת ימים  סידור
 נוראים

כל הרשעה 
כולה כעשן 

 תכלה

ה "דע ג"קלג ע
 ב"ח

 

תפילת ימים  סידור
 נוראים

כל הרשעה 
 כעשן כולה
 תכלה

ה "דע ב"נט ע
 ב"ח

 

 ה "דע ב"ע עכל הרשעה תפילת ימים  סידור
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כולה כעשן  נוראים
 תכלה

 ב"ח

הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח   תפילת נשמת סידור
 ובוקע חלוני רקיע

 'כללים א ד"עה ע

תפילת עלינו  סידור
 לשבח

אין עוד 
מלבדו 

 ואפס זולתו

ה "דע ב"יז ע
 ב"ח

 

ינו תפילת על סידור
 לשבח

והאלילים 
כרות 

 יכרתון

ה "דע ב"קכד ע
 ב"ח

 

תפילת עלינו  סידור
 לשבח

ועל כן נקוה 
' לך ה

 אלהינו

ה "דע ד"קכה ע
 ב"ח

 

תפילת עלינו  סידור
 לשבח

והאלילים 
כרות 

 יכרתון

ה "דע ד"קמו ע
 ב"ח

 

תפילת עלינו  סידור
 לשבח

ושכינת 
עוזו בגבהי 

 מרומים

ה "דע ב"קנה ע
 ב"ח

 

ת עלינו תפיל סידור
 לשבח

ושכינת 
עוזו בגבהי 

 מרומים

ה "דע ג"קנה ע
 ב"ח

 

זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום   ה"תפילת ר סידור
 ראשון

 'כללים א ד"לו ע

זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום   ה"תפילת ר סידור
 ראשון

 'כללים א א"לז ע

 'כללים א ד"לז ע היום הרת עולם  ה"תפילת ר סידור
 'כללים א א"לח ע היום הרת עולם  ה" רתפילת סידור

 'ה א"דע ג"א ע ד נתקנו כל המלכין קדמאין"ג ת"מהי ב"א ע  צ"ספד
 'ה א"דע ד"י ע האי מתקלא תלוי באתר דלא הוי ב"ג ע  צ"ספד
 'ה א"דע ג"א ע ד מאודנין נפקא"ג ת"י א"יח ע  צ"ספד
 'ה א"דע ג"א ע בזמנא דמטא ירחא שביעאה  ב"יט ע  צ"ספד
 'ה א"דע ג"ח ע"פ וזיוניהון לא אשתכחו ד"ב ע ' פרק א צ "ספד
עתיקא טמיר וסתים זעירא דאנפין  א" כח ע  צ "ספד

 'אתגליא וכו
 'ה א"דע א"ד ע"נ

 'ה א"דע ב"ג ע"ס רזא דמתקלא  א"א ע  צ "ספד
ט "ס רזא דמתקלא  א"א ע  צ "ספד

 ב"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ב ע"י פין לא היו משגיחין אפין בא א"ב ע  צ "ספד
 'ה א"דע ד"ג ע"י לא היו משגיחין אפין באפין  א"ב ע  צ "ספד
ב "פ לא היו משגיחין אנפין באנפין א"ב ע  צ "ספד

 א"ע
 'ה א"דע

עד דלא הוה מתקלא לא הוה משגיחין  א"ב ע  צ "ספד
 אפין באפין

 'ה א"דע ג"ב ע"פ

 'ה א"דע ד"ד ע"י לא הוו משגיחין אפין באפין א "ב ע  צ "ספד
 'ה א"דע ב"ב ע"י לא היו משגיחין אפין באפין א "ב ע  צ "ספד
 'ה א"דע ב"א ע"ל זיוניהן לא אשתכחו א"ג ע  צ "ספד
 'ה א"דע ב"ג ע"כ לבושין דיקר אתקין ואחסין ב"ג ע  צ "ספד
ביה סליקו וביה סלקן דלא הוו והוו  ב"ד ע  צ "ספד

 ויהוויין
 'ה א"דע א"ד ע"י

ביה סליקו וביה סלקן דלא הוו והוו  ב"ד ע   צ"ספד
 ויהויין

 'ה א"דע א"ס ע

 'ה א"דע ב"ג ע"כ סתרא גו סתרא אתתקן ואזדמן ב"ד ע  צ "ספד
 'ה א"דע ג"ב ע"י ביה סליקו וביה סלקן   ב "ד ע  צ "ספד
 'ה א"דע ב"ג ע"י ביה סליקו וביה סלקן ב "ד ע  צ "ספד
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 'ה א"דע ב"ב ע"נ לם התוהו מהם נעשה כל עו ב"ח ע  צ "ספד
 'ה א"דע ג"ב ע שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי  א"ט ע  צ "ספד
 'ה א"דע ג"ו ע"ל שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי א"ט ע  צ "ספד
 'ה א"דע א"ד ע"נ ' מתפשטן אתוון לבתר כו' עלאה כו' י א "כא ע  צ "ספד
א "מ ו שקיעיןקונטורין דקיטורא בעטפי א "כז ע  צ "ספד

 א"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"מ ע מה תצעק אלי אלי דייקא ב"לב ע  צ "ספד
יהי רקיע בתוך המים להבדיל בין  א"לג ע  צ "ספד

 הקודש ובין קודש הקדשים
 'ה א"דע א"ד ע"נ

ב ' פרק א  צ "ספד
 ב"ע

עד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין 
 אפין באפין ומלכין קדמאין מיתו

 ' אה"דע ב"ה ע

ה דף "נ' סי  ספר הבהיר 
 א"ז רע"י

א "מ קראת נקבה על שם דנקביה רחבים
 א"ע

 'ה א"דע

ספר 
היכלות 

 ג"י כה"דר

ט "זכה מט 'פרק ה
למעלה הזה 

י כשרון "ע
מעשיו 
 וצדקתו

  'ה א"דע א"ג ע"נ

ספר 
 הליקוטים 

 'ה א"דע ד"ח ע"י הגבורה יצא קודם להחסד  פרשת וישלח 

ספר 
הרכסים 
 לבקעה 

 'ה א"דע ג"ה ע"נ י יחזה"מחזה שד ו "ט' ג מות ש

 'ביאורים א ד"יט ע נקבה על שם הנקב אות קעג בהיר ספרי קבלה
 'ביאורים א ב"כ ע צדיק ורע לו אות קצד בהיר ספרי קבלה
 'כללים א ד"נו ע אור שכבר היה כה בהיר ספרי קבלה
ון ראשון כתר עלי, מאמרות' מאי ניהו י קמא בהיר ספרי קבלה

 ' שנית חכמה כו', כו
 'כללים א ב"מט ע

 'ה א"דע ד"ב ע תהו דבר המתהא בני אדם  ) 'ב' סי(בהיר  ספרי קבלה
ברית  ברית מנוחה ספרי קבלה

מנוחה דף 
 א "ע' ד

אין אדם יכול לדעת מה יהיה באלף 
 העשירי

 ש"הקדו ד"נז ע

 ב"ה ח"דע א"כה ע גופה יתגלה מדרגת הבינה' באלף הז ג עג ברית מנוחה ספרי קבלה
הגבורות האחרונות דהעשיה  א"טל ע ברית מנוחה ספרי קבלה

 מתפשטים ויוצאים מנהר דינור
 ב"ה ח"דע ד"מב ע

 ב"ה ח"דע ד"מב ע תרשישים יד עג ברית מנוחה ספרי קבלה
 ב"ה ח"דע ד"מב ע תרשישים לח ברית מנוחה ספרי קבלה
על כל פעולות גבריאל הוא שר  לח עג ברית מנוחה ספרי קבלה

 הגבורות
 ב"ה ח"דע ג"ס ע

זהר שמות  ו"הערת הרח ספרי קבלה
 א"טו ע

 ב"ה ח"דע א"קד ע ג"א שהוא ישראל בשם כה"נקרא ז

מאמר אדם  ספרי קבלה
 דאצילות

 'כללים א ד"ל ע סליק המקום לעילא  ח

וכל , יום שעלה משה למרום' סוד המ אופן רמז מגלה עמוקות ספרי קבלה
 ס שעות"והם תתק, ד שעות"יום הוא כ

קמד 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

דיבור הוא בפנימיות וכל מעשה הוא  לד עד נהר שלום ספרי קבלה
 בתיקון החיצוניות

 ב"ה ח"דע ד"קד ע

 'ביאורים א ג"נז ע הבן בחכמה וחכם בבינה   א ד י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ד"סח ע ב נתיבות פליאות חכמה"ל א א י"ס ספרי קבלה

 'ביאורים א ד"סח ע ב אותיות יסוד"כ א א י"ס  קבלהספרי
 'ביאורים א א"נט ע 'ת וכו"ד כפר"בג, ש"אמ א ב י"ס ספרי קבלה
 'כללים א ד"נו ע הבן בחכמה א ד י"ס ספרי קבלה
בלימה עשר ולא תשע עשר ' עשר ספי א ד י"ס ספרי קבלה

 ולא אחר עשר
 'כללים א ד"סו ע

כמין מעזיבה ויצק עליהם שלג סיבבם  א יא י"ס ספרי קבלה
 ונעשה 

 'ביאורים א ד"סג ע

 'ביאורים א ג"סד ע ויצק עליהם שלג ונעשה עפר א יא י"ס ספרי קבלה
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 'ביאורים א א"סג ע אש ממים א יב י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"סד ע ארבע אש ממים  א יב י"ס ספרי קבלה
הסוף שהם הנצח והוד בתכונת הראש ו א יג י"ס ספרי קבלה

 מעלה ומטה
 'ביאורים א ב"נט ע

 'ביאורים א ג"נד ע א שערים "רל ב ד י"ס ספרי קבלה
 'כללים א א"מג ע אוירא עלאה אוירא דלא אתפיס ב ו י"ס ספרי קבלה
 'כללים א א"נז ע אוירא דלא אתפס  ב ו י"ס ספרי קבלה
 'כללים א ג"נט ע אוירא דלא אתפס ב ו י"ס ספרי קבלה

 'כללים א ב"סא ע אוירא עלאה אוירא דלא אתפיס ב ו י"ס בלהספרי ק
 'כללים א ד"סא ע אוירא דלא אתפס ב ו י"ס ספרי קבלה
 'כללים א א"סג ע אוירא דלא אתפס ב ו י"ס ספרי קבלה
 'כללים א ב"קא ע אוירא דלא אתפיס ב ו י"ס ספרי קבלה
ש סוד גדול מופלא "שלש אמות אמ ג ב י"ס ספרי קבלה

 כוסהומ
 'ביאורים א ד"עג ע

 'ביאורים א א"עד ע מים נבראו מאש ג ד י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"עד ע מים נבראו מאש ג ה י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"עד ע ראש נברא מאש ג ה י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"עד ע מים נבראו מאש ג ו י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"עד ע יםבטן נברא ממ ג ו י"ס ספרי קבלה
הנצח והוד בתכונת הראש והסוף שהם  ד ב י"ס ספרי קבלה

 מעלה ומטה
 'ביאורים א ב"נט ע

 'כללים א ג"סח ע תמורת זרע שממה , תמורת עושר עוני ד ג י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ב"עה ע תמורות ד ג י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"עה ע בחכמה ' המליך אות ב ד ח י"ס ספרי קבלה
 'כללים א א"עח ע ב גבולי אלכסון "י ה י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"נט ע ב גבולי אלכסון"י ה ב י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"עה ע ב פשוטות "י ה ו י"ס ספרי קבלה
 'כללים א ד"סז ע ב נתיבות חכמה"ל א"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
מו בשלשה ספרים בספר וברא את עול א"א מ"פ י"ס ספרי קבלה

 וספר וסיפור 
 'כללים א א"עח ע

 'ביאורים א א"פו ע פליאות חכמה א"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'כללים א ג"מט ע ב פשוטות שבהן נברא הכל "י ב"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"פב ע ש אמות"אמ ב"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"עפז  אויר מים אש ב"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'כללים א ד"סז ע חמש כנגד חמש ג"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ב"יט ע חמש כנגד חמש ג"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'כללים א ד"עב ע עשר ולא אחד עשר ד"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"פז ע אויר מים אש ד"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"פז ע רוח ד"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 ש"הקדו ג"טו ע בלימה' עשר ספי ד"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'כללים א ד"לב ע עומק ראשית ועומק אחרית ה"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"פז ע רוח ה"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"פז ע רוח ו"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"פז ע רוח ז"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
בלימה נעוץ סופן בתחילתן ' עשר ספי ז"א מ"פ י"ס ספרי קבלה

 ותחילתן בסופן
 ש"הקדו א"יא ע

 'ביאורים א ד"פו ע רוח אלהים חיים  ט"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ד"פו ע ם חיים"אחת רוח אלהי ט"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ורים אביא ג"פ ע הרוח מרוח  י"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ד"פו ע רוח מרוח  י"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ד"פו ע רוח מרוח  י"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ד"פו ע רוח מרוח  י"א מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"פ ע מים מרוח  א"א מי"פ י"ס ספרי קבלה
 'ים אביאור ג"פ ע אש ממים  א"א מי"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ד"עח ע אש יצא ממים  ב"א מי"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"פו ע ו "צירופים דיה' הו ג"א מי"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ד"פז ע ו"צירופים של יה' הו ג"א מי"פ י"ס ספרי קבלה
 ' אביאורים ב"פח עו הוא בדרום חסד שהוא ענף "יה ג"א מי"פ י"ס ספרי קבלה
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 החכמה
 'כללים א ב"עז ע כף זכות וכף חובה א"ב מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'כללים א א"עח ע כף זכות וכף חובה ומכריע  א"ב מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"יא ע כף זכות וכף חוב ומכריע א"ב מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"פ ע שורקת' ש א"ב מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"פז ע שורקת' דוממת ש' מ א"מב "פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ד"פז ע וצרפן זה בזה ב"ב מ"פ י"ס ספרי קבלה
וצר בהם ' עשרים ושתים אותיות כו ב"ב מ"פ י"ס ספרי קבלה

 את כל היצור 
 ש"הקדו א"ז ע

אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה  ד"ב מ"פ י"ס ספרי קבלה
 למטה מנגע

 'כללים א ג"עז ע

 'ביאורים א ב"כז ע א שערים"רל ד"ב מ"פ י"ס פרי קבלהס
 'כללים א ד"מח ע אוירא דלא אתפיס ו"ב מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"יט ע אוירא דלא אתפס ו"ב מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"כח ע אוירא דלא אתפיס ו"ב מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ד"ל ע אתפס אוירא עלאה דלא  ו"ב מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ב"לא ע אוירא דלא אתפיס ו"ב מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"פ ע אוירא דלא אתפיס ו"ב מ"פ י"ס ספרי קבלה
ש יסודן כף זכות וכף "שלש אמות אמ א"ג מ"פ י"ס ספרי קבלה

 חובה ולשון חק מכריע בינתיים
 'ביאורים א ד"פה ע

ש יסודן כף זכות וכף "שלש אמות אמ א"מג "פ י"ס ספרי קבלה
 חובה ולשון חק מכריע בינתיים

 'ביאורים א א"פו ע

 'ביאורים א ד"פו ע זכות וחובה ומכריע א"ג מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ד"פו ע א"רדל א"ג מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"פו ע  גילוים-ש "שלש אמות אמ ב"ג מ"פ י"ס ספרי קבלה

 'ביאורים א ד"פו ע אויר מים אש ב"ג מ"פ י"ס י קבלהספר
 'ביאורים א ד"פו ע אויר ב"ג מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ד"פו ע ש בעולם"שלש אמות אמ ד"ג מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"פז ע אויר ד"ג מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ד"פו ע ורויה מרוח ה"ג מ"פ י"ס ספרי קבלה

 'כללים א א"עז ע ראש נברא מאש ו"ג מ"פ י"ס פרי קבלהס
 'כללים א א"עז ע ראש נברא מאש ובטן נברא ממים ו"ג מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'כללים א ג"עז ע ראש נברא מאש ובטן נברא ממים ו"ג מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'כללים א ג"עז ע ובטן נברא ממים ו"ג מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'כללים א ד"עז ע ראש נברא מאש ובטן נברא ממים ו" מג"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"פ ע ראש נברא מאש ו"ג מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ד"פו ע גויה מרוח ו"ג מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"פז ע ש"המלכת אמ ח"ג מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'אביאורים  ד"פז ע 'המליך אות מ ח"ג מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"פז ע ש"המלכת אמ ט"ג מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ב"פח ע א"שמ ט"ג מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"פב ע דגש ורפה א"ד מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ד"פב ע דגש ורפה א"ד מ"פ י"ס ספרי קבלה
ת יסודן חכמה עושר זרע "ד כפר"הבג ב"ד מ"פ י"ס ספרי קבלה

 חיים ממשלה שלום חן
 'ביאורים א ד"פ ע

 'ביאורים א א"פו ע 'יסודן חכמה עושר וכו' כפולות וכו' ז ב"ד מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'כללים א ב"עב ע תמורות ג"ד מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ב"פו ע תמורת חכמה אולת, בדבור ובתמורה ג"ד מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ב"ו ע כל הקודש המכוון באמצעהי ד"ד מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"פא ע נקודה אמצעית  ד"ד מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ב"פו ע 'מעלה מטה וכו' כפולות וכו' ז ד"ד מ"פ י"ס ספרי קבלה
 ש"הקדו א"י ע היכל הקדוש ד "ד מ"פ י"ס ספרי קבלה
שבעה ולא , ת"ד כפר"שבע כפולות בג ה"ד מ"פ י"ס ספרי קבלה

 ששה
 'ביאורים א ב"פו ע

 'ביאורים א ד"פ ע שערים' ז ז"ד מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"פב ע גילוי החושים הוא רק בהכפולות ז"ד מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"פד ע ככבי לכת' ז ז"ד מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"פו ע דגש ורפה א,ד מ"פ י"ס ספרי קבלה
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 'כללים א ג"עז ע תמורות ג,ד מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'כללים א ב"עו ע ב גבולי אלכסון "י ה"פ י"ס ספרי קבלה
 'כללים א ד"כג ע ב גבולי אלכסון"י א"ה מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"פב ע גילוי החושים הוא רק בהכפולות א"ה מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"פב ע יש שינה רוגז שחוקהרהור תשמ א"ה מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"פב ע חושין' ה א"ה מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"פג ע ב גבולי אלכסון"י ב"ה מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"פד ע ב גבולי אלכסון"י ב"ה מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ד"פא ע ב פשוטות "י ג"ה מ"פ י"ס ספרי קבלה
ס "י לנ"ז חט"שתים עשרה פשוטות הו ג"ה מ"פ י"ס ספרי קבלה

 ק"עצ
 'ביאורים א ג"פד ע

 'ביאורים א ג"פא ע ב מציאויות שבגוף "י ו"ה מ"פ י"ס ספרי קבלה
ב אותיות הפשוטות הם בשתי "הי ו"ה מ"פ י"ס ספרי קבלה

, כבד, שתי כליות, שתי רגלים, ידים
 קורקבן, קיבה, המסס, מרה, טחול

 'ביאורים א א"פב ע

, שתי כליות, שתי רגלים, שתי ידים ו"ה מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'טחול וכו, כבד

 'ביאורים א ג"פב ע

, שתי כליות, שתי רגלים, שתי ידים ו"ה מ"פ י"ס ספרי קבלה
 'טחול וכו, כבד

 'ביאורים א ד"פב ע

 'ביאורים א ג"פז ע ש"המלכת אמ ז"ג מ,פ י"ס ספרי קבלה
 'כללים א א"עז ע שורקת' דוממת וש' מ, דין' ש, חסד' מ פרק ב י"ס ספרי קבלה
 'כללים א א"עז ע ש אויר מים אש,אמ פרק ג י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ד"פו ע ....המליך אות  פרק ג י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ב"פג ע צרפן זה בזה פרק ד י"ס ספרי קבלה
פרק ד  י"ס ספרי קבלה

&&& 
והעינים ', ג' ותיות בנעשו האזנים מא

 כ"מאותיות ד
 'ביאורים א ג"עה ע

 'ביאורים א ב"פג ע צרפן זה בזה פרק ה י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"פו ע שנים עשר מנהיגים בנפש פרק ה י"ס ספרי קבלה
 'ביאורים א א"סג ע רוח אלהים חיים א ט י"ספ ספרי קבלה
,  דהחכמההיה כלול בהטפת חומר א יא י"ספ ספרי קבלה

 כ מן הכח אל הפועל"ויצאו אח
 'ביאורים א א"סג ע

 'ביאורים א ג"יא ע רזא דמתקלא א"א ע צ"ספד ספרי קבלה
 'ביאורים א ג"כח ע לא הוו משגיחין אפין באפין ב"א ע צ"ספד ספרי קבלה
 'ביאורים א א"ג ע אשגחא פקיחא ב"ו ע צ"ספד ספרי קבלה
קנח  'ר שהיא בהנוקאוי א"יז ע ספר הבהיר ספרי קבלה

 א"ע
 ב"ה ח"דע

הנחש כל מעשיו שעשה וכל דבריו  סי ר ספר הבהיר ספרי קבלה
שדיבר לא דיבר ולא עשה אלא מדעתו 

 מ"של ס

 ב"ה ח"דע ג"מ ע

 ב"ה ח"דע ג"סז ע מאי תוהו דבר המתהא בני אדם סימן ב ספר הבהיר ספרי קבלה
 'יאורים אב ג"עג ע א שערים "רל ב ה ספר יצירה ספרי קבלה
 'ביאורים א ד"עד ע שערים' ת הם ז"ד כפר"אותיות בג' הז ד ו ספר יצירה ספרי קבלה
בלי מה עומק ראשית ועומק ' עשר ספי ה"א מ"פ ספר יצירה ספרי קבלה

 אחרית
 'ביאורים א ד"ג ע

 'ביאורים א ג"י ע לפני אחד מה אתה סופר ז"א מ"פ ספר יצירה ספרי קבלה
 ב"ה ח"דע א"קמ ע ב נתיבות חכמה"ל פא מא ירהספר יצ ספרי קבלה
 ב"ה ח"דע ג"קמ ע ב נתיבות חכמה"ל פא מא ספר יצירה ספרי קבלה
 ב"ה ח"דע ד"י ע הם חמש כנגד חמש' העשר ספי פא מג ספר יצירה ספרי קבלה
 ב"ה ח"דע ג"עג ע הבן בחכמה פא מד ספר יצירה ספרי קבלה
קמא  ז"בינה הנה הם כלולים זבהחכמה ו פא מד ספר יצירה ספרי קבלה

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"יז ע נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן פא מז ספר יצירה ספרי קבלה
אדון יחיד אל מלך ' בלימה כו' עשר ספי פא משנה ה ספר יצירה ספרי קבלה

נאמן מושל בכולם ממעון קדשו עד 
 עדי עד

 ב"ה ח"דע ג"קנ ע

, בלימה צפיתן כמראה הבזק' עשר ספי פא משנה ו ספר יצירה ספרי קבלה
שצפיתם בהשגת אור המאציל הוא 

 כמראה הבזק

 ב"ה ח"דע ג"קנ ע
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פא משנה ט  ספר יצירה ספרי קבלה
 י יא יב

חקק וחצב בה , שתים רוח מרוח
עשרים ושתים אותיות יסוד שלש 
אמות ושבע כפולות ושתים עשרה 

 פשוטות

קלד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

' שהם מב, ך הכפולים"אותיות מנצפ פב מג ספר יצירה ספרי קבלה
, עטרין דדעת הנמשך מרזא דמתקלא

 מוצאות הפה' והם שורש הה

 ב"ה ח"דע ד"קמ ע

 ב"ה ח"דע ג"מד ע אוירא דלא אתפיס פב מו ספר יצירה ספרי קבלה
 ב"ה ח"דע ב"צג ע אוירא דלא אתפיס, אוירא עלאה פב מו ספר יצירה ספרי קבלה
ת המתנהגות בטוב "ד כפר"בג פד ספר יצירה הספרי קבל

 וזה לעומת זה, ובתמורה
 ב"ה ח"דע ג"ל ע

ד "כפולות בג' א הם מהז"ת דז"כל הז פד מא ספר יצירה ספרי קבלה
 שהם בדגש ורפה דין וחסד, ת"כפר

 ב"ה ח"דע א"סה ע

ת "חג' ספי' ששת ימי בראשית הם הו פד מטו ספר יצירה ספרי קבלה
ובהם , ירו במלכותא שהא"י דז"נה

 נברא העולם

 ב"ה ח"דע ד"סד ע

היכל הקודש המכוון , האבן שתיה פד משנה ד ספר יצירה ספרי קבלה
 באמצע

 ב"ה ח"דע ג"כג ע

הטוב מבחין את הרע והרע מבחין את  פו מד ספר יצירה ספרי קבלה
 הטוב

 ב"ה ח"דע א"נא ע

 ב"ה ח"דע ב"צג ע עומק אחרית פרק א מה ספר יצירה ספרי קבלה
פרק א  ספר יצירה ספרי קבלה

 משנה א
הספר וספר וסיפור שבהן ברא את 

 עולמו
 ב"ה ח"דע א"צט ע

פרק א  ספר יצירה ספרי קבלה
 משנה ג

 ב"ה ח"דע ב"קו ע 'ספי' הי' אצבעות הם בחי' י

פרק א  ספר יצירה ספרי קבלה
 משנה ה

בלימה מדתן עשר שאין להם ' עשר ספי
 סוף

 ב"ה ח"דע א"כג ע

פרק א  ספר יצירה ספרי קבלה
 משנה יא

 ב"ה ח"דע ד"כא ע ויצק עליהם שלג ונעשה עפר

הם כף זכות , ש אויר מים אש"סוד אמ פרק ב ספר יצירה ספרי קבלה
 וכף חובה ולשון חק מכריע בינתיים

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע

אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה  פרק ב מד ספר יצירה ספרי קבלה
 למטה מנגע

 ב"ה ח"דע א"עב ע

 ב"ה ח"דע ד"כא ע ארץ נבראת ממים פרק ג מד ספר יצירה ספרי קבלה
' פרק ד ספר יצירה ספרי קבלה

 'משנה ד
 'ביאורים א ג"א ע היכל הקודש המכוון באמצע

טוב , טוב לעומת רע רע לעומת טוב ו ד ספר יצירה  ספרי קבלה
 מטוב

 'ה א"דע א"ז ע"ע

ן בכל המציאויות "ישנם תיקוני דו ג"ג מ"פ ספר יצירה  ספרי קבלה
 כולם

 'ה א"דע ד"ז ע

 'ה א"דע ג"ח ע אוירא דלא אתפס ו"ב מ,פ ספר יצירה  ספרי קבלה
 'ה א"דע א"ג ע"כ אוירא דלא אתפס ו"ב מ,פ ספר יצירה  ספרי קבלה
 'ה א"דע ד"ח ע"ל אוירא דלא אתפס ו"ב מ,פ ספר יצירה  ספרי קבלה
 'ה א"דע א"ה ע"נ אוירא דלא אתפס ו"ב מ,פ ה ספר יציר ספרי קבלה
ספרא  ספרי קבלה

 דצניעותא
 ב"ה ח"דע ג"מד ע מתקלא א"א ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"צט ע ספר ספר וסיפור א"א ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"קח ע 'עד דלא הוה מתקלא כו א"א ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ג –ב "א ע
 א"ע

א לא היו "ובאו, א לא היה מתקלא"בא
 משגיחין אפין באפין

 ב"ה ח"דע ב"ק ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ב"ז ע ומלכין קדמאין מיתו וארעא אתבטלת ב"ב ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ד"ל ע רישא דכסופא דכל כסופין א"ג ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

קמה  וניהון לא אשתכחווזי א"ג ע
 א"ע

 ב"ה ח"דע
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ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ד"קיז ע האי מתקלא תלי באתר דלא הוי ב"ג ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ד"ל ע סתרא גו סתרא ב"ד ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"ק ע ביה סליקו וביה סלקן  ב"ד ע

ספרא  ספרי קבלה
 ותאדצניע

ביה סליקו וביה סלקן דלא הוו והוו  ב"ד ע
 ויהויין

 ב"ה ח"דע ב"קי ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

קמא  ביה סליקו וביה סלקין ב"ד ע
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"קט ע קרומא דאוירא אזדכך וסתים א"ה ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

הוא על , ראשיתתיבות שבפסוק ב' ז ב"ז ע
 יציאתם ולידתם מהבינה

 ב"ה ח"דע ג"סו ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"טו ע שתא אלפי שנין תליין בשתא קדמאי א"ט ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

שהוא הנהנת , הששת אלפים שנה א"ט ע
 ן דאצילות"הזו

 ב"ה ח"דע ג"ל ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"פב ע אי ולהאיואחיד לה ב"טז ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ב"לו ע גלופי דגלופין א"יא ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ג"מד ע גלופי דגלופין א"יא ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ד"מד ע גלופי דגלופין א"יא ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"י ע  כחיזו דחויא גלופי דגלופין ב"יא ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"מה ע זנביה ברישיה ב"יא ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"פ ע גלופי דגלופין ב"יא ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"צ ע זנבא ברישיה רישיה אחזר אכתפין ב"יא ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ב"קח ע אעבר וזעיר נטיל וגניז ב"עיא 

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ב"עח ע חד לאלף יומין זעירין אתגלייא א"יב ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"מה ע תרין הוו חד אתחזרו א"יג ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"חה "דע א"עח ע אתבר רישיה במיין דימא רבא א"יג ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ד"מג ע מאודנין נפקא א"יח ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

ג "שמשם יוצאים כל הי, מאודנין נפקא א"יח ע
 ד"ת

 ב"ה ח"דע ד"קלז ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

אשר בה , עלמא עלאה, עלמא דאתי ב"יט ע
 ג תיקונים"משתכחין כל הי

 ב"ה ח"דע א"נב ע

ספרא  רי קבלהספ
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ד"ג ע בזמנא דמטא ירחא שביעאה  א"כ ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"קי ע עלאה ' י א"כא ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

' דכר ה' ו י"אתתקן דכר בנוקבא יה א"כח ע
 'נוקבא ו

קטו 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ד"ט ע שט שמאלאחב אדם אתפ ב"כח ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ד"כד ע ַחב אדם אתפשט שמאלא ב"כח ע
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ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

היו נכללין , קודם החטא דאדם הראשון ב"כח ע
והיה הבהמה , ע באצילות"העולמות בי

 בכללה דאדם

 ב"ה ח"דע א"נד ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

, ם הוא נשלם להם ביום הששיפני אד ב"כח ע
כי אז נתקן ונשלם דיוקנא דאדם 

 בכולם

 ב"ה ח"דע א"סב ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

על דא מית באהבה ונפק נשמתיה  ב"כח ע
 זכאה חולקיה, בהאי קרא ואהבת

 ב"ה ח"דע א"פט ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

י שנפרדו "כל מציאות הדינים הוא ע כח עג
י חטא " מהאצילות עע"העולמות בי

 הראשון

 ב"ה ח"דע ב"נט ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

קמא  'ד כו"ד נפקין מניה דכר ונוקבא ו"יו א"ל ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"כ ע קיסטרא דקיטורא דפיגאן א"לא ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 'אל משה מה תצעק אלי כו' ויאמר ה ב"לב ע
 'במזלא תלי כו

קלד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

כי בעתיקא תליא , מה תצעק אלי ב"לב ע
 מילתא

 ב"ה ח"דע ד"קלז ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"פה ע מינה אתחכם לתתא ב"לג ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"מה ע זנביה בפומיה א"לו ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע ב"טז ע קרן ביובלא אתעטר  ב"לו ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"כה ע קרן ביובלא אתעטר עשיראה באימא ב"לו ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"נב ע קרן ביובלא אתעטר ב"לו ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

 ב"ה ח"דע א"סא ע וכולא תייבין לאתרייהו ב"לו ע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

אתא , אי אתבסמו דינין בעא עתיקא א"פג כז ע
 חויא על נוקבא

קמו 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

פרק א ד 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע ב"צג ע סתרא גו סתרא

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

פרק א ד 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע ב"צג ע 'ביה סליקו וביה סלקן כו

ספרא  הספרי קבל
 דצניעותא

פרק א יא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע א"סא ע זמן שליטת הבינה', באלף הז

ספרא  ספרי קבלה
 דצניעותא

פרק א יא 
 ב"ע

כי נגנז אורו , אעבר וזעיר נטיל וגניז
 לעתיד לבוא

 ב"ה ח"דע ג"מה ע

חלק סתרי  עבודת הקדוש ספרי קבלה
תורה פרק 

 ב

פ "אי אפשר לדעת במכוון אלא רק ע
 רוח הקודש

 ב"ה ח"דע ד"קה ע

 עוד בזה  עמק המלך ספרי קבלה
בשער 

שעשועי 
 המלך פרק ג

 ב"ה ח"דע ב"מב ע בני אלהים

 שער  עמק המלך ספרי קבלה
היצירה 
 פרק א

ה "דע ב"מב ע
 ב"ח

 

 שער קרית  עמק המלך ספרי קבלה
 ארבע פ יא

ממחצב הקליפות הנה יצא משחיתים 
 רבים מבהילים ונוראים הרבה מאד

 ב"ה ח"דע א"יא ע

עולם  עמק המלך ספרי קבלה
התוהו פ 

 לא

ד דורות אלא שהיא "ישועה יש לתתקע
 רחוקה ועתידה להתקרב

 ב"ה ח"דע ב"יב ע

שער עולם  עמק המלך ספרי קבלה
 התוהו פ ל

ד דורות היו נשמות מצד "תתקע
 הגבורות

 ב"ה ח"דע ד"י ע
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שער עולם  עמק המלך ספרי קבלה
התוהו פ 

 מא

הדעת היה כל הרע קודם החטא דעץ 
 רק בכח לבד ולא בפועל כלל

 ב"ה ח"דע ד"יב ע

שער עולם  עמק המלך ספרי קבלה
התוהו פ 

 מב

קודם החטא דעץ הדעת היה כל הרע 
 רק בכח לבד ולא בפועל כלל

 ב"ה ח"דע ד"יב ע

שער עולם  עמק המלך ספרי קבלה
התוהו פ 

 מה

קודם החטא דעץ הדעת היה כל הרע 
 על כללרק בכח לבד ולא בפו

 ב"ה ח"דע ד"יב ע

שער קרית  עמק המלך ספרי קבלה
 ארבע פח

קודם החטא דעץ הדעת היה כל הרע 
 רק בכח לבד ולא בפועל כלל

 ב"ה ח"דע ד"יב ע

שער  עמק המלך ספרי קבלה
שעשועי 

המלך פרק 
 א

אז יטהר ,  כשיתבטל אשו של גיהנם
ויתקדש כל החללה של גיהנם כולו 

 בקדושת הגן עדן

 ב"ה ח"דע ג"ב ע"י

בשער פרטי  פרדס ספרי קבלה
השמות 

 פרק ג

שהוא עד אלף , סוף כל התיקונים
 העשירי

 ב"ה ח"דע ב"כה ע

טעם  פרדס ספרי קבלה
האצילות 

 פרק ז

כ בדרך "ש הוא ג"ס ית"מציאותם מא
 עילה ועלול

 'כללים א ב"לג ע

טעם  פרדס ספרי קבלה
האצילות 

 פרק ז

 כ בדרך"ש הוא ג"ס ית"מציאותם מא
 עילה ועלול

 'כללים א ג"לג ע

שער אביע  פרדס ספרי קבלה
 פ א

היה חוץ לארץ בקדושת ארץ ישראל 
ר "ל במדרגת הו"כי כל החו, של עתה
 י"שהוא עיקר קדושת א, דהיצירה

 ב"ה ח"דע ג"כח ע

שער אביע  פרדס ספרי קבלה
 פ ב

היה חוץ לארץ בקדושת ארץ ישראל 
ר "ל במדרגת הו"כי כל החו, של עתה

 י"שהוא עיקר קדושת א, היצירהד

 ב"ה ח"דע ג"כח ע

שער אביע  פרדס ספרי קבלה
 פ ה

היה חוץ לארץ בקדושת ארץ ישראל 
ר "ל במדרגת הו"כי כל החו, של עתה
 י"שהוא עיקר קדושת א, דהיצירה

 ב"ה ח"דע ג"כח ע

שער אביע  פרדס ספרי קבלה
 פרק ב

 ב"ה ח"דע ד"קיב ע אכתריאל הוא שם הבריאה

שער ג פרק  פרדס קבלהספרי 
 א

כל התוארים והשינוים הוא בהם ועל 
 ידיהם

 'כללים א ב"לג ע

שער  פרדס ספרי קבלה
ההיכלות 

 ב"פ

 'ביאורים א ב"ה ע ה היה מתוך היכל הרצון"נבואת משרע

שער  פרדס ספרי קבלה
ההיכלות 

 ט"פ

 'ביאורים א ב"ה ע ה היה מתוך היכל הרצון"נבואת משרע

שער  פרדס ספרי קבלה
הנתיבות 

 פרק ב

שהוא עד אלף , סוף כל התיקונים
 העשירי

 ב"ה ח"דע ב"כה ע

שער  פרדס ספרי קבלה
השערים 

 פרק א

קכב  דשערי טומאה' בענין שער הנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

שער סדר  פרדס ספרי קבלה
 ו"עמידתן פ

 'ביאורים א ב"ה ע ה היה מתוך היכל הרצון"נבואת משרע

שער פרטי  פרדס ספרי קבלה
 השמות ב

ה אשר ישנם "ף צירופי הויה ב"התתר
 ת"ב הויו"בכל הויה מהי

 ב"ה ח"דע ד"טז ע

ספר יצירה  ד"ראב ספרי קבלה
 ב"ה ע

 ב"ה ח"דע ד"יד ע כח הנקרא מות אינו העדר החיים

ספר יצירה  ד"ראב ספרי קבלה
 ה עג

 ב"ה ח"דע ד"יד ע כח הנקרא מות אינו העדר החיים

 ב"ה ח"דע א"ס עישנו כל התורה והמצוה בכל עולם ירה ספר יצ ד"ראב ספרי קבלה
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 כ"וגם באצילות ג, ועולם פב מא
א ונעשה "כפי ערך המוחין שניתוסף בז ח רחובות הנהר ספרי קבלה

כן ניתוסף , א"הוא במדרגת אבא או א
 א"בערך זה אורות ומוחין לאבא וא

 'ביאורים א ד"לד ע

א ונעשה "ין שניתוסף בזכפי ערך המוח ט רחובות הנהר ספרי קבלה
כן ניתוסף , א"הוא במדרגת אבא או א

 א"בערך זה אורות ומוחין לאבא וא

 'ביאורים א ד"לד ע

ספר יצירה  ן"רמב ספרי קבלה
פרק ג 

 משנה ד

אין מעשרים מן הנולדים בשנה זו על 
למין ' כי נחשב כל א, הנולדים בחברתה

 משום שאין דומים זה לזה, אחר

 ב"ה ח"דע ג"קה ע

 ב"ה ח"דע ג"קד ע א"עלייתם בחיק או ב"טל ע תורת חכם ספרי קבלה
ספרי קבלה 

ספרא 
 דצניעותא

בזמנא  ב"יט ע
דמטא ירחא 

 שביעאה

ה "דע ד"קנז ע
 ב"ח

 

ספרי קבלה 
ספרא 

 דצניעותא

קרן ביובלא  ב"לו ע
 אתעטר

ה "דע ד"קלט ע
 ב"ח

 

ספרים 
 אחרים

חרנין מן וכולהו אתקרון בשמהן א'  ב"קמז ע בית עולמים 
מקודם היו נקראין בשם  קדמאין כי

  בלע יובב כו

 'ה א"דע ד"א ע"י

ספרים 
 אחרים

הגהות 
ו  על "מהרח
 הזהר

בשלח ' פ
 , )א"מט ע(

ח "ע שליטת פרעה היה בכח שניהם
 א"ע

 'ה א"דע

ספרים 
 אחרים

ן והם "כהנים לוים וישראלים הם נר ש"ערך ח קהלת יעקב 
 ן "א וזו"האו

 'ה א"דע א"ה ע"נ

ספרים 
 אחרים

ן והם "כהנים לוים וישראלים הם נר ו"ערך ל קהלת יעקב 
 ן "א וזו"האו

 'ה א"דע א"ה ע"נ

ספרים 
 אחרים

ב "ס הכורסייא דשביבין בהמקיפין ' בחי ב"דף י קול ברמה 
 א"ע

 'ה א"דע

ספרים 
 אחרים

ב "ס הכורסייא דשביבין בהמקיפין ' בחי ב"דף י קול ברמה 
 א"ע

 'ה א"דע

 ספרים
 אחרים

ב "ס הכורסייא דשביבין בהמקיפין ' בחי א"סוף דף י קול ברמה 
 א"ע

 'ה א"דע

ספרים 
 אחרים

ב "ס הכורסייא דשביבין בהמקיפין ' בחי א"סוף דף י קול ברמה 
 א"ע

 'ה א"דע

 ש"הקדו ב"י ע י"אין דבר שאין לו נרנח 'פרק ב פרק הצלם ע
שיעור קיצרו  ע

 ע"אבי
 ש"הקדו ב"י ע נפש הדומם 'פרק י

, א"א הם מהעטרין דרדל"ת דא"החג א א"א ח"ע
 א"י האו"ונעשה מזה כל האצילות ע

 'כללים א ג"כז ע

' השלמת הגילוי והמציאות דכל ספי א א"א ח"ע
הנה הוא נמשך ונעשה רק , ודכל פרצוף

 ממטה למעלה

 'כללים א א"לה ע

 'כללים א א"נח ע א"היסוד דעתיק המסתיים בהחזה דא א א"א ח"ע
שהם מהארת הפרקין , דדי בהמה א א"א ח"ע

תתאין דעתיק המתפשטים בגבול עולם 
 הבריאה

 'כללים א א"נח ע

הפרקין תתאין דנצח הוד דעתיק הם  א א"א ח"ע
שהוא גם , מתפשטים עוד יותר למטה

 בראש הבריאה לסוד דדי בהמה

 'כללים א ד"נח ע

הסוד דדי בהמה דעתיק בסוף הפרקין  א א"א ח"ע
 ן דנצח הוד ממש שבותתאי

 'כללים א א"נט ע

' ן בכל הו"ה וב"בנין אצילות ממ א א"א ח"ע
 פרצופים

 'ביאורים א ב"נב ע

ת דאמא "א הוא מהחצי ת"הכתר דז א א"א ח"ע
 ולמטה

 ב"ה ח"דע ד"צו ע

 'כללים א ד"כג עכי גם בו אינה ניכר , א דהאצילות"הא ב א"א ח"ע
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 כלל' הנוק
 'כללים א ב"כז ע ע"בפנ' א לא יצא לבחי"מלכות דרדל ב א"א ח"ע
 'כללים א א"נו ע ניכרת בו כלל ' א אין הנוק"בא ב א"א ח"ע
א "מרדל' ספי' א את הי"חושב בא ב א"א ח"ע

א הוא "שהוא למעלה מהכתר והרדל
 משלים לעשר

 'כללים א ג"נז ע

ק הוא הנאצל הראשון "מלכות דא ב א"א ח"ע
 ס "לקבלת אור א

 ' אכללים ב"נח ע

א "עיקרן דהמלכיות עצמן דעתיק וא ב א"א ח"ע
 כ רק בסוד תוספות מלמעלה "הם ג

 'כללים א א"נט ע

ן הכללי היא נאחז "שהוא ב' הנוק ב א"א ח"ע
 א והוא בסוד תוספת"בהמלכות דא

 'כללים א ב"נט ע

 'כללים א ד"נט ע א הוא למעלה מן הכתר "רדל ב א"א ח"ע
 'כללים א ב"סא ע ה מהכתר א הוא למעל"הרדל ב א"א ח"ע
 'כללים א ד"סא ע א"א אינו משיג את רדל"א ב א"א ח"ע
', שנכללים בט' דהתפשטות הב' ספי' הי ב א"א ח"ע

 כי המלכות היא נכללת בהיסוד
 'כללים א ב"סב ע

, א"רישין אשר עם רדל' בתחלה בהג ב א"א ח"ע
 א עצמו"רישין אשר בא' כ בהג"ואח

 'כללים א ב"עב ע

 'כללים א ד"קיא ע המלכות לא נתגלה בדיקנא ב א"א ח"ע
ס מתלבש באמיתות רק גו "כי אין א ב א"א ח"ע

 רישא עלאה דכולהו שהוא עתיק 
 'ביאורים א ד"יד ע

בוצינא עלאה סתימא דכל סתימין ולא  ב א"א ח"ע
שכיח בר אינון נהורין דמתפשטן 

 דמתגליין וטמירין 

 'ביאורים א א"כו ע

עיקר שם עתיקא קדישא הוא באין סוף  ב א"א ח"ע
 המתעלם תוך תלת רישין

 'ביאורים א א"כח ע

ק על "רישין נקראו כולן בשם ע' כל הג ב א"א ח"ע
 שמה

 'ביאורים א א"כח ע

 'ה א"דע א"ט ע א "רישין מרדל' הג ב א"א ח"ע
א כי הם "א על א"התלבשות דאו ג א"א ח"ע

 עומדים עליו למעלה מהפרסא שבו
 'כללים א א"כז ע

והנה הם אז , ס"גלגלתא ואוירא ומ ג א"א ח"ע
 ב"כח' בבחי

 'כללים א א"ס ע

, א"רישין אשר עם רדל' בתחלה בהג ג א"א ח"ע
 א עצמו"רישין אשר בא' כ בהג"ואח

 'כללים א ב"עב ע

 'כללים א ב"פו ע דא לעילא מן דא ודא לגו מן דא  ג א"א ח"ע
 'ביאורים א ב"כה ע רישא דאין נחשב לשנים ג א"א ח"ע
 'ביאורים א ב"מו ע ף נשארים בפנים"עיקר אורות האח ג א"א ח"ע
שהם גלגלתא ', בחי' כלול הכתר מג ג א"א ח"ע

 ס"ואוירא ומ
 ב"ה ח"דע א"צז ע

' א היו אז במדרגת הב"לפני החטא או ג א"א ח"ע
א שהם גלגלתא "רישין עלאין דא

 ואוירא

 ב"ה ח"דע ב"ל ע

 'ה א"דע א"ט ע א עצמו "רישין בא' הג ג א"א ח"ע
נקודות נשברו משום שלא היה להם  ג א"א ח"ע

 כח לקבל את האור העליון
 'ה א"דע ב"ד ע"ס

 'כללים א ד"כג ע ה"ת דמ"ס הם הויו"ת דמ"הויו ד א"א ח"ע
, ג"הרישא תניינא הוא כללות השם ס ד א"א ח"ע

והרישא תליתאה הוא כללות השם 
 ה"מ

 'כללים א ג"מד ע

א "ן דאבא שהגיע גם בקד"עליית המ ד א"א ח"ע
 ס"שהוא מרזא דאור א, ובאוירא עלאה

 'כללים א א"מה ע

 'כללים א ד"מח ע א"א דאחזי נהוריה ברישיה דא"רדל ד א"א ח"ע
 'כללים א ד"נו ע א הנקרא אין "רישא תניינא דא ד א"א ח"ע
ס שהוא בינה הנה הוא אז השם "המ ד א"א ח"ע

 ה"מ
 'ללים אכ א"ס ע

 'כללים א ב"עב ע, א"רישין אשר עם רדל' בתחלה בהג ד א"א ח"ע
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 א עצמו"רישין אשר בא' כ בהג"ואח
ששם הוא , האוירא רישא תניינא ד א"א ח"ע

 ס"לעולם הגילוי דאור א
 'כללים א א"צא ע

ל שהוא "ר, ש אתפשטותא דאתפשט"מ ד א"א ח"ע
 א"התפשט ונמשך מרדל

 'כללים א ב"צא ע

 'כללים א ב"קא ע א דאחזי נהוריה בהאי רישא "רדל ד א"א ח"ע
א דאחזי נהוריה בהאי "הדעת דרדל ד א"א ח"ע

 רישא
קיא 

 א"ע
 'כללים א

 'ביאורים א ב"לא ע ס"אוירא שורה בין הגלגלתא להמ ד א"א ח"ע
 'ביאורים א ג"מז ע ה"שם מ' ס בבחי"עומד המ ד א"א ח"ע
 'ביאורים א ד"מח ע א "א דאאחזי נהוריה בההוא ריש ד א"א ח"ע
 'ביאורים א ד"עד ע ב"שם ע' מוחין ונשמה הוא בבחי ד א"א ח"ע
שהם גלגלתא ', בחי' כלול הכתר מג ד א"א ח"ע

 ס"ואוירא ומ
 ב"ה ח"דע א"צז ע

' א היו אז במדרגת הב"לפני החטא או ד א"א ח"ע
א שהם גלגלתא "רישין עלאין דא

 ואוירא

 ב"ה ח"דע ב"ל ע

 'ה א"דע א"ט ע א עצמו "רישין בא' הג ד א"א ח"ע
כ היטיב "גם בלא כפיפה הנה מגיע ג ה א"א ח"ע

 א ממש"המזל תחתון עד רישא דז
 'כללים א א"כח ע

ת "א דאצילות התחלתו הוא מחצי ת"ז ה א"א ח"ע
 א"דא

 'כללים א ד"נג ע

כל התלבשות אשר מהעליון להתחתון  ה א"א ח"ע
 הוא לעולם רק בהמלכות לבד

 'כללים א ד"נז ע

י הם דינים בסוד ערבי "ערבי נחלנה ה א"א ח"ע
 נחל

 'כללים א ג"עז ע

החוורתא והנימין שניהם בשיעור אחד  ה א"א ח"ע
 ובשוה

 'כללים א ב"עט ע

 'כללים א ג"עט ע מזלין הם שניהם מסתיימים בשוה' הב ה א"א ח"ע
מזלין מסתיימים בשוה והם עד ' הב ה א"א ח"ע

 א"לות אוסוף כל כל
 'כללים א ג"עט ע

המזל עליון הוא עד טבורא דליבא  ה א"א ח"ע
 והמזל תחתון הוא עד טבורא דגופא

 'כללים א ד"עט ע

 'כללים א א"פ ע נקודא מחציתו נקרא לב ה א"א ח"ע
 'כללים א א"פ ע ת ממש "המזלין הם מסתיימין בחצי ת ה א"א ח"ע
 'ביאורים א א" עפד ג "ד מאירים בי"ב ת"כל י ה א"א ח"ע
כי משם הוא סוד כל , א"נצח הוד דרדל ו א"א ח"ע

 השערות 
 'כללים א ב"כז ע

הנה הם , העטרין שהם שפעת המזלין ו א"א ח"ע
 א "מהדעת דרדל

 'כללים א ג"כח ע

א "ן דאבא שהגיע גם בקד"עליית המ ו א"א ח"ע
 ס"שהוא מרזא דאור א, ובאוירא עלאה

 'כללים א א"מה ע

 'כללים א ד"מח ע א"הדעת המייחדם הנה הוא הקד ו א"א ח"ע
 'כללים א ד"מח ע א"א דאחזי נהוריה ברישיה דא"רדל ו א"א ח"ע
 'כללים א ד"נו ע א הנקרא אין "רישא תניינא דא ו א"א ח"ע
ומשם , א"ס נתלבש הגבורה דרדל"בהמ ו א"א ח"ע

 הוא הגבורה שבחכמה
 'כללים א ד"סז ע

, החסד שבחסד' עומד בבחיהכתר הוא  ו א"א ח"ע
 הגבורה שבחסד ' והחכמה בבחי

 'כללים א ד"עב ע

י הם דינים בסוד ערבי "ערבי נחלנה ו א"א ח"ע
 נחל

 'כללים א ג"עז ע

א המאירים בגלגלתא "ב דרדל"החו ו א"א ח"ע
 א"דא

 'כללים א א"פא ע

ששם הוא , האוירא רישא תניינא ו א"א ח"ע
 ס"לעולם הגילוי דאור א

 'כללים א א"צא ע

ל שהוא "ר, ש אתפשטותא דאתפשט"מ ו א"א ח"ע
 א"התפשט ונמשך מרדל

 'כללים א ב"צא ע

 'כללים א ב"קא ע א דאחזי נהוריה בהאי רישא "רדל ו א"א ח"ע
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א דאחזי נהוריה בהאי "הדעת דרדל ו א"א ח"ע
 רישא

קיא 
 א"ע

 'כללים א

 'ם אביאורי א"כח ע אחזי נהוריה בהאי גלגלתא  ו א"א ח"ע
 'ביאורים א ב"לא ע ס"אוירא שורה בין הגלגלתא להמ ו א"א ח"ע
 'ביאורים א ד"מח ע א"שערות יוצאים מקד ו א"א ח"ע
 'ביאורים א ד"מח ע א "אחזי נהוריה בההוא רישא דא ו א"א ח"ע
ת "שהם מהז, תיקונים דהגלגלתא' הז ו א"א ח"ע

 א אשר מתלבש שם"דרדל
 'ביאורים א ד"עד ע

הנה הם הראשית מהגוף , האזנייים ו א"א ח"ע
אשר בהם מתפשט הגילוי העיקרי 

וכן הם , דאור המוחין אשר בהחושים
 א"כ בחסד וגבורה דרדל"נכללים ג

 'ביאורים א א"עה ע

ד "כ מבג"הוו העינים רק האותיות ד ו א"א ח"ע
' והם נחשבים בהחושים בבחי, ת"כפר

כי כן הם נאחזים בהנצח , נצח והוד
 א"רדלוהוד ד

 'ביאורים א א"עה ע

 'ביאורים א ד"פ ע ג"ת' ז ו א"א ח"ע
כי הם , א הנקראים תולדות"י דז"נה ו א"א ח"ע

 בני ישראל
 'ביאורים א א"פו ע

א אשר שם הוא עיקר "ברישא דא ז א"א ח"ע
 א"ת דרדל"ל חג"הגופא ר

 'כללים א ב"כז ע

א בהם "ג דא"ה דעתיק הם בחו"נו ז א"א ח"ע
 א"מוחין לאו

 'כללים א ג"כז ע

י "א מהמזלין הוא רק ע"כל קבלת הז ז א"א ח"ע
 א"או

 'כללים א ד"כז ע

א אלא רק "א מקבל את שפע הא"אין ז ז א"א ח"ע
 א"דרך או

 'כללים א ד"כז ע

א זולת המזלין "דעת בין או' ישנו בחי ז א"א ח"ע
 נוסף על המזלין

 'כללים א ב"כח ע

א זולת המזלין "אודעת בין ' ישנו בחי ז א"א ח"ע
 נוסף על המזלין

 'כללים א ב"כח ע

נמשך הארה מהמזלא אל הדעת שבין  ז א"א ח"ע
 א"או

 'כללים א א"כט ע

י אינם מעיקר הפרצוף והם בסוד "הנה ז א"א ח"ע
 תוספת

 'כללים א ג"כט ע

ת "א דאצילות התחלתו הוא מחצי ת"ז ז א"א ח"ע
 א"דא

 'כללים א ד"נג ע

י דהתחתון אין להם על מה "הכל הנ ז א"א ח"ע
והם באים כולם בסוד , לסמוך בהעליון

 תוספות

 'כללים א ג"נז ע

פ שאמרנו שהם "ת דעתיק אע"ז ז א"א ח"ע
ז בהכרח "עכ, דגלגלתא' מתלבשים בז

 א"הוא שיתפשטו בכל קומת א

 'כללים א ג"נז ע

' א רק הו"התלבשות דהעתיק בא ז א"א ח"ע
 י"ת נה"דחג

 'כללים א ד"נז ע

י ריבוי השפע "א ע"י דא"נעשו הנה ז א"א ח"ע
 א"ת דא"דיסוד דעתיק שהוא בהת

 'כללים א ד"נז ע

י דעתיק הנה הם באמת רק "עיקרן דנה ז א"א ח"ע
 א"ת דא"בחג

 'כללים א ד"נח ע

החוורתא והנימין שניהם בשיעור אחד  ז א"א ח"ע
 ובשוה

 'כללים א ב"עט ע

שוה והם עד מזלין מסתיימים ב' הב ז א"א ח"ע
 א"סוף כל כללות או

 'כללים א ג"עט ע

א אשר ישנם גם בו "ת דא"החג' בחי ז א"א ח"ע
 בהעלם

 'כללים א ב"פו ע

י "א עצמו רק ע"א אינו מקבל שפע א"ז ז א"א ח"ע
 א"או

 'כללים א ד"צג ע

 'ביאורים א ד"י עהקצה התחתון דהקו הנה הוא מתפשט  ז א"א ח"ע
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 ק כולו "ומתלבש בכל הא
עיקרו דעתיק הוא מתלבש ברישא  ז א"א ח"ע

כ בכל "ז הנה הוא מתפשט ג"ועכ, א"דא
 א כולו"הא

 'ביאורים א ב"כה ע

 'ביאורים א א"פו ע א נעלמים"ק דא"ו ז א"א ח"ע
ת דאמא "א הוא מהחצי ת"הכתר דז ז א"א ח"ע

 ולמטה
 ב"ה ח"דע ד"צו ע

, אור מקיף' מה שיצא לחוץ הוא בבחי ח א"א ח"ע
כ אור פנימי אשר "ו כנגדו גוישנ

כ ממקום האזניים עד "מתפשט הוא ג
 מקום שבולת הזקן מבפנים

 'כללים א א"נ ע

 'כללים א א"ס ע א הנה היא בגרון"הבינה דא ח א"א ח"ע
 'כללים א א"ס ע מאודנין נפקא ח א"א ח"ע
 'כללים א ג"עט ע ס הם מסתיימים בהגרון"דהמ' ספי' הי ח א"א ח"ע
' א הם זה על גב זה ובבחי"ב דא"הכח ח א"א ח"ע

 קו אחד
 'כללים א ב"פו ע

תיקונים ' מסודרים ועומדים הח ח א"א ח"ע
 ד "בת' למעלה מהה

 'ביאורים א ג"מא ע

 'ביאורים א ג"מא ע ת ובינה"תיקוני דיקנא נחלקים לז' ח ח א"א ח"ע
ד שלא כסדר "ג ת"נסדר מקומם של הי ח א"א ח"ע

 יציאתם
 'ים אביאור ד"מא ע

 'ביאורים א ב"נח ע ג תיקונים "סדר הי ח א"א ח"ע
, ד"ג ת"תיקונים האחרונים דהי' הו ח א"א ח"ע

י "ת נה"א חג"ק דהכתר דא"שהם הו
 שבו

 'ביאורים א ג"נח ע

 'ביאורים א ד"נח ע ז נצטמצמו"נתגלו שלא במקומם ועי ח א"א ח"ע
א מב "ח א"א ח"ע

 ב"ע
ס " היד הנה הם רק מכללות"ג ת"כל הי

דהכתר והחכמה אשר למטה מן המצח 
 עד הגרון

 'ביאורים א א"מה ע

 'כללים א ג"מד ע ד מהאזניים"ג ת"התחלת הי ט א"א ח"ע
כל התלבשות אשר מהעליון להתחתון  ט א"א ח"ע

 הוא לעולם רק בהמלכות לבד
 'כללים א ד"נז ע

 'ביאורים א ב"לה ע היוצא מתחת הפה' ארחא הב ט א"א ח"ע
האזניים הם השורש דההתפשטות  ט א"א ח"ע

 ג תיקונים"והגילוי של כל הי
 'ביאורים א ג"מא ע

 'ביאורים א ד"נח ע ד"ג ת"י ט א"א ח"ע
הנה התחלתם הוא , א"ד בא"ג ת"הי י א"א ח"ע

 מהבינה 
 'כללים א א"יט ע

כי גם בו אינה ניכר , א דהאצילות"הא י א"א ח"ע
 כלל' הנוק

 'כללים א ד"כג ע

, אור מקיף' מה שיצא לחוץ הוא בבחי י א"א ח"ע
כ אור פנימי אשר "וישנו כנגדו ג
כ ממקום האזניים עד "מתפשט הוא ג

 מקום שבולת הזקן מבפנים

 'כללים א א"נ ע

 'כללים א א"נו ע ניכרת בו כלל ' א אין הנוק"בא י א"א ח"ע
א "מרדל' ספי' א את הי"חושב בא י א"א ח"ע

א הוא "שהוא למעלה מהכתר והרדל
 משלים לעשר

 'כללים א ג"נז ע

 'כללים א א"ס ע מאודנין נפקא י א"א ח"ע
 'כללים א ד"קיא ע ס "נוצר חסד שהוא מהבינה דהמ י א"א ח"ע
שהוא מהחסד , המזל תחתון ונקה י א"א ח"ע

 שבכתר
 'כללים א ד"קיא ע

ד מי "תיקונים דת' תיקונים וה' ח י א"א ח"ע
 למעלה

 'ביאורים א ג"מא ע

תיקונים ' מסודרים ועומדים הח י א"א ח"ע
 ד "בת' למעלה מהה

 'ביאורים א ג"מא ע

 'ביאורים א ג"מא ע ת ובינה"תיקוני דיקנא נחלקים לז' ח י א"א ח"ע
 'ביאורים א ד"מא ע ס"שהם מהחכמה מ' תיקונים הנז' הח י א"א ח"ע
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התיקון הראשון דהאזן הוא רק מן  י א"א ח"ע
 ס"הבינה דהמ

 'ביאורים א א"מה ע

 'ביאורים א ב"נה ע א מקיפין"נמשך מפה דא י א"א ח"ע
 'ביאורים א ב"נח ע ג תיקונים "סדר הי י א"א ח"ע
 'כללים א ב"כז ע ד"ג ת"ה דרדלא הם שורש הי"נו יא א"א ח"ע
 'כללים א ד"כז ע א"ד בז"ג ת"מתפשטים הארת כל הי יא א"א ח"ע
 'כללים א ג"מד ע ייםד מהאזנ"ג ת"התחלת הי יא א"א ח"ע
 'ביאורים א ד"ל ע פאות הראש' ב יא א"א ח"ע
 'ביאורים א ב"נה ע א מקיפין"נמשך מפה דא יב א"א ח"ע
ומהם יוצא , חכמה בחיך ובינה בגרון יב א"א ח"ע

 כל הדיבור כולו
 'ביאורים א ד"נה ע

הדעת הוא הבריח התיכון שמבריח  יב א"א ח"ע
 לפעמים ועולה הוא, מהקצה אל הקצה

 כ עד החכמה העליונה "ג

 'ביאורים א ב"עה ע

כ שפעת "גם בלא כפיפה הנה מגיע ג יג א"א ח"ע
לתיקון ' תיקונים אשר מתיקון ח' הד

א שהוא בהגרון "ג לגלגלתא דאו"י
 א"דא

 'כללים א א"כח ע

 'כללים א ד"פ ע אבא טמיר וגניז יתיר  יג א"א ח"ע
 'ביאורים א ב"כ ע ןנקרא כתר עליו' שער הנ יג א"א ח"ע
נימין הם מהבינה כי הם בסוד  יד א"א ח"ע

 ל"החשמ
 'כללים א ג"עט ע

 'כללים א א"פא ע ע המתגלים הוא רק מצד הבינה"הש יד א"א ח"ע
 'כללים א א"פא ע נ רבוא"ע רבוא לק"א מן ש"נתמעט בז יד א"א ח"ע
 'ביאורים א ד"מג ע ע נהורין "ש יד א"א ח"ע
 ב"ה ח"דע ד"קלז ע יחוד דפה וחוטם פ יב א"א ח"ע
, א עצמו"דא' כהנא רבא הוא תיקון ו פ יג א"א ח"ע

 "ורב חסד"שהוא התיקון 
 ב"ה ח"דע א"קד ע

התיקון הנמשך להניצוצין שנפלו אשר  פ יד א"א ח"ע
 ן"הם מהב

 ב"ה ח"דע ד"נה ע

ר היה הנשמה שלו מהאימא של "אדה פד א"א ח"ע
 אז

 ב"ה ח"דע ד"ל ע

אשר , ן"א הנקרא אי"רישא תניינא דא פד א"א ח"ע
 ס"שם שורה האור דא

 ב"ה ח"דע ד"ל ע

ב הכללי דקרקפתא שאין "סיומו של הע פד א"א ח"ע
, והוא באוירא עלאה, רשות לדבר בו

 א"נהורא דרדל, אוירא דלא אתפס

קסד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

הגבורה שהוא הדין העליון הוא נותן  פה א"א ח"ע
 מדה וקצבה

 ב"ה ח"דע ד"מג ע

אשר , ן"א הנקרא אי"רישא תניינא דא פו א"א ח"ע
 ס"שם שורה האור דא

 ב"ה ח"דע ד"ל ע

והוא אחזי , א"האוירא היא נמשך מרדל פו א"א ח"ע
 נהוריה בהאי אוירא

 ב"ה ח"דע ד"ל ע

ב הכללי דקרקפתא שאין "סיומו של הע פו א"א ח"ע
, והוא באוירא עלאה, רשות לדבר בו
 א"נהורא דרדל, סאוירא דלא אתפ

קסד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ז "ועכ, האי מתקלא תלי באתר דלא הוי פרק ב א"א ח"ע
 הנה האצילות אינו משיג אותו כלל

 ב"ה ח"דע ד"קיז ע

י "א למעלה מנה"אינה משיג את ז' נוק פרק ב א"א ח"ע
 שבו

קלח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קנ ע א נקרא בשם עתיק" רדל פרק ב א"א ח"ע
רישין ' כל האצילות כולו אינו משיג ב פרק ב א"א ח"ע

 עלאין
 ב"ה ח"דע א"קנ ע

 'ה א"דע ד"ט ע א לא ידע ליה"א גם א"רדל פרק ב א"א ח"ע
 ב"ה ח"דע א"קט ע שהוא סוד נפש, ס"יעקב הוא סוד המ פרק ד א"א ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"קי ע אחזי נהוריה בהאי רישא פרק ד א"א ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"קיג ע ן"שמה היא הויה דיודיכל נ פרק ד א"א ח"ע
 ב"ה ח"דעקמא  ב"כל מוח הוא שם ע פרק ד א"א ח"ע
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 א"ע
והם , ן"נשמה הוא הויה דיודי' כל בחי פרק ד א"א ח"ע

שהוא , ח"והוא רפ, ב"פעמים ע' ד
 ת"והוא פנימיות הז, הדעת' מבחי

קמד 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"צט ע ן"דיהנשמה הוא הויה דיו' כל בחי פרק ד א"א ח"ע
 'ה א"דע ג"ח ע ה"ס הוא השם מ"המ ' פרק ד א"א ח"ע
א הם "ובאו, א הוא בסוד אלפים"א פרק ה א"א ח"ע

 ן הם עשרות ואחדות"ובזו, מאות
 ב"ה ח"דע א"לח ע

שורש הגבורות הוא באחוריים ובעורף  פרק ה א"א ח"ע
 של כל פרצוף

 ב"ה ח"דע ב"מג ע

שהוא , תפשט דרך חוט השדרהדעת המ פרק ה א"א ח"ע
והדעת הוא כללות , דהשם' סוד ו

 ג"החו

 ב"ה ח"דע ב"עג ע

ס בו גנוז גבורה "בשורש החכמה מ פרק ו א"א ח"ע
 א"דרדל

קמא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"כא ע א"ס חכמה דא"א גנוז במו"גבורה דרדל פרק ו א"א ח"ע
שכן הוא , חכמה הוא שורש הדינין פרק ו א"א ח"ע

 א"בו גנוז גבורה דרדל, ס"מ, החכמהב
 ב"ה ח"דע ג"צג ע

י "כל גילויו של האוירא הוא רק ע פרק ו א"א ח"ע
והוא מה שנקרא בשם אור , א"הקד

 הגנוז

 ב"ה ח"דע א"קט ע

, א הוא מתלבש בכל האצילות כולו"א פרק ז א"א ח"ע
 של עתה' שהוא עד סוף הנוק

 ב"ה ח"דע א"קח ע

והוא מסוד ,  הוא מלשון כתראכתריאל פרק ז א"א ח"ע
 'א הנעשה כתר להנוק"ת דז"שורש ת

 ב"ה ח"דע א"קיג ע

א שהיא שורש האימא בינה "הבינה דא פרק ח א"א ח"ע
 א"הרי היא רק בגרון דא, דאצילות

קמג 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

' בבחי, ק"פ הם בא"כל אורות דהאח פרק ט א"א ח"ע
שהם מבועין דנפקין , א"ד שבא"ג ת"הי

 ס"ממ

ד קס
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ג מידות הרחמים שבפרשת כי תשא "י פרק ט א"א ח"ע
 א"מדובר בז

 ש"הקדו ד"כב ע

 'ה א"דע א"ט ע ס"ד הנה הם נפקין מהמ"ג ת"הי 'פרק ט א"א ח"ע
עיקר המח הוא למעלה מהאזניים  'פרק ט א"א ח"ע

 ומתפשט באורו בכל הפנים כולו 
 'ה א"דע ב"ט ע

א ואבא "א במוחין נגד אב הו"שם ע 'פרק ט א"א ח"ע
 דאצילו

 'ה א"דע ב"ט ע

ג תיקונים הם נפקין מהבינה "כל הי פרק י א"א ח"ע
 ס"דהמ

 ב"ה ח"דע ד"ג ע

סוד אימא עלאה הכלולה בחכמה  פרק י א"א ח"ע
 כ בינה דחכמה"והוא ג, שהוא אבא

קסד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ס לא נתגלו כלל "הכתר והחכמה דהמ פרק י א"א ח"ע
  הגילוי מבינהולכן התחלת

 'ה א"דע ב"ט ע

עיקר המח הוא למעלה מהאזניים  פרק י א"א ח"ע
 ומתפשט באורו בכל הפנים כולו 

 'ה א"דע ב"ט ע

א ואבא "ב הוא במוחין נגד א"שם ע פרק י א"א ח"ע
 דאצילו

 'ה א"דע ב"ט ע

 'ה א"דע ב"ט ע ס לא נתגלו כלל"הכתר והחכמה דהמ פרק י א"א ח"ע
 'ה א"דע ב"ט ע ס מבינה ולמטה"התגלות המו פרק י א"א ח"ע
ד הוא רק "ג ת"התחלתם של הי ' פרק י א"א ח"ע

 ס"מהבינה דהמ
 'ה א"דע א"ט ע

 ב"ה ח"דע ב"נ ע בשר הוא סוד הגבורות הנמתקין פרק יא א"א ח"ע
נתקן כל הפרציפים שהיו במקום עולם  א א "א ח"ע

 הבריאה קודם תיקונם
 'ביאורים א ד"יח ע

מתקלא ועוד ' ושני תיקונין נתקנו וכו ג א "א ח"ע
 יציאת על ידי לבושים בצינורות דקים

 'ה א"דע ד"ט ע"נ

מתחילה היה אור של עולם הנקודות  ג א "א ח"ע
 רב ועצום ואין כח בתחתונים לסובלו

 'ה א"דע ב"ס ע
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 'ה א"דע ג"ד ע ב והעינים הם נצח הוד"אזניים הם חו ו א "א ח"ע
 'ה א"דע א"ג ע"כ ס לא נתגלו כלל"ר והחכמה דהמהכת י א "א ח"ע
 'ה א"דע ב"ג ע"י ס"ב דהמ"ן הוא לעולם בהע"כל המ ד "פ א "א ח"ע
 'ה א"דע ב"ג ע"י ס"ב דהמ"ן הוא לעולם בהע"כל המ ו "פ א "א ח"ע
א ואינו "א לא ידע ליה להרדל"גם א 'פרק ב א "א ח"ע

 משיגו
 'ה א"דע א"ג ע"מ

חילה היה אור של עולם הנקודות מת 'פרק ג א "א ח"ע
 רב ועצום ואין כח בתחתונים לסובלו

 'ה א"דע ג"א ע"י

ג תיקונים בכל הפרצופים "י' ישנם בחי 'פרק ו א "א ח"ע
 כולם

ט "ס
 ד"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ג ע"כ " אל"ד הוא "התיקון הראשון של הת 'פרק י א "א ח"ע
א "ס ח נהורין"שע ד"פרק י א "א ח"ע

 ד"ע
 'ה א"דע

ב "ס ח נהורין"שע ד"פרק י א "א ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ב ע"ס כ בשם חשמל"והוא נקרא ג, אורפניאל פרק יד א "א ח"ע
חסרון הנקודות היה על ידי חסרון  'ריש פרק ג א "א ח"ע

 דהזווגים
 'ה א"דע ג"ט ע"ס

כל ענין התפשטות הנה הוא מורה  א ע"אבי ח"ע
 ה התעבות האור ממה שהי

 'כללים א ג"יג ע

בשם ) א"עתיק וא(שבכתר ' בחי' ב א ע"אבי ח"ע
 תוהו ובוהו

 'ביאורים א א"סג ע

כ "כל מה שהוא בכללות כן הוא ג ב ע"אבי ח"ע
 בפרטות 

 'כללים א א"כז ע

כי יש בהם גבול , ס הם עשר מדות"הי ב ע"אבי ח"ע
 ומדה 

 'כללים א ב"עד ע

ו רק תמצית ס ממשיך ממנ"אור א א ע "אבי ח"ע
 הארה

 'ה א"דע א"נ ע

ס ממשיך ממנו רק תמצית "אור א ב ע "אבי ח"ע
 הארה

 'ה א"דע א"נ ע

א נמשכים ונעשים כל ,י דרדל"מהנה א א"או ח"ע
 א"או

 'כללים א ג"כז ע

, א"א הם מהעטרין דרדל"ת דא"החג א א"או ח"ע
 א"י האו"ונעשה מזה כל האצילות ע

 'כללים א ג"כז ע

' השלמת הגילוי והמציאות דכל ספי א א"או ח"ע
הנה הוא נמשך ונעשה רק , ודכל פרצוף

 ממטה למעלה

 'כללים א א"לה ע

ל "ר(המזל תחתון עם כללות אימא  א א"או ח"ע
הכלול בו הוא מסתיים ) ת"ישסו

 א"בהטבור דא

 'כללים א ג"עט ע

טבורא דליבא הוא הגומא שתחת הלב  א א"או ח"ע
השליש עליון והוא רק , והוא סוף החזה

ת ושם מסתיים אבא עם המזל "דת
 עליון הכלול בו

 'כללים א ג"עט ע

מזלין מסתיימים בשוה והם עד ' הב א א"או ח"ע
 א"סוף כל כללות או

 'כללים א ד"עט ע

 'ביאורים א ד"לז ע א שוין בקומתן"או א א"או ח"ע
א "א או"כאשר זה לא לצורך עיבור ז א א"או ח"ע

 'ים בפרצוף את אינם נכלל"וישסו
 'ביאורים א א"מ ע

' ן בכל הו"ה וב"בנין אצילות ממ א א"או ח"ע
 פרצופים

 'ביאורים א ב"נב ע

ל "ר(המזל תחתון עם כללות אימא  ב א"או ח"ע
הכלול בו הוא מסתיים ) ת"ישסו

 א"בהטבור דא

 'כללים א ג"עט ע

טבורא דליבא הוא הגומא שתחת הלב  ב א"או ח"ע
וא רק השליש עליון וה, והוא סוף החזה

ת ושם מסתיים אבא עם המזל "דת
 עליון הכלול בו

 'כללים א ג"עט ע
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מזלין מסתיימים בשוה והם עד ' הב ב א"או ח"ע
 א"סוף כל כללות או

 'כללים א ד"עט ע

הבינה והתבונה הנה מתחיל התבונה  ב א"או ח"ע
 כ רק מעקביים של רגלי הבינה"ג

 'ביאורים א ג"לז ע

 'ביאורים א ד"לז ע א שוין בקומתן"או ב א"או ח"ע
א "א או"כאשר זה לא לצורך עיבור ז ב א"או ח"ע

 'ת אינם נכללים בפרצוף א"וישסו
 'ביאורים א א"מ ע

באצילות הנה מתחברים הבינה ותבונה  ב א"או ח"ע
 ומקושרים בקשר אמיץ לעולם

 'ביאורים א ג"מו ע

ה י של"האימא דאצילות שמגיעים הנה ג א"או ח"ע
 א "בהטבור דא

 'כללים א ב"מג ע

 'כללים א ד"מד ע ק"ן למעלה מטבור דא"ה וב"עליית מ ג א"או ח"ע
 'כללים א ג"מה ע ק"י דאבא מסתיים בטבור דא"נה ג א"או ח"ע
 'כללים א ב"נד ע א"א מסתיימים בטהור דא"עיקר או ג א"או ח"ע
ל "ר(המזל תחתון עם כללות אימא  ג א"או ח"ע

כלול בו הוא מסתיים ה) ת"ישסו
 א"בהטבור דא

 'כללים א ג"עט ע

מזלין מסתיימים בשוה והם עד ' הב ג א"או ח"ע
 א"סוף כל כללות או

 'כללים א ד"עט ע

ת מתפשטים עד טבורא "מה שיסו ג א"או ח"ע
הירכין ' א ממש הוא רק בבחי"דא

 שלהם

 'כללים א א"פ ע

 'כללים א ב" עפא ן "מזלין נוצר ונקה שהם דו' הב ג א"או ח"ע
א הנה "ק דז"לצורך העיבור ראשון דהו ג א"או ח"ע

י "נכללים הבינה ותבונה גם בהנה
 א"ת דא"והחג

 'ביאורים א ג"מו ע

 'ביאורים א ב"עד ע ת "א עלאין שהם נקראים חג"או ג א"או ח"ע
 'כללים א ד"מט ע ב שבו פשוט ומלא  ומלא דמלא"שם מ ה א"או ח"ע
 'ביאורים א ב"כב ע ספירות בשמות ומילויםרמזי ה ה א"או ח"ע
ג הללו הם רק "ב אתוון שבשם ס"המ ה א"או ח"ע

 ב"ברישא שהוא כח
 'ביאורים א ב"מג ע

ס "כמה מיני שמות שישנם עוד בהי ה א"או ח"ע
 א "דאו

 'ביאורים א ג"נז ע

 'ביאורים א ד"נז ע א"ה שבאו"ה ואהי"שמות דהוי ה א"או ח"ע
הנה הם בנוים , ות והתיבותהאותי ה א"או ח"ע

 ה פשוטים וריבועים"כולם משמות הוי
 'ביאורים א ד"נח ע

, א"ת דא"א המלבישים על החג"ענין או ו א"או ח"ע
א הם בתוכם כי הוא "ת דא"שהחג

א "ג דרדל"ההתפשטות העטרין דחו
 י שבו"בהנה

 'כללים א ב"כז ע

כ לעולם "המוחין דאצילות הוא ג ו א"או ח"ע
 מהמזלין

 'כללים א ג"ז עכ

 'ביאורים א ב"כב ע רמזי הספירות בשמות ומילוים ו א"או ח"ע
והשם , אין מתגלה בבינה המלכות שבה ו א"או ח"ע

 עד שמתחברת עם התבונה, י"אדנ
 'ביאורים א ג"מג ע

 'כללים א א"עב ע תרין ריעין דלא מפרשין  ז א"או ח"ע
 'ביאורים א ב"עכב  רמזי הספירות בשמות ומילוים ז א"או ח"ע
 'ביאורים א ד"לז ע א שוין בקומתן"או ז א"או ח"ע
ג הללו הם רק "ב אתוון שבשם ס"המ ז א"או ח"ע

 ב"ברישא שהוא כח
 'ביאורים א ב"מג ע

ס "כמה מיני שמות שישנם עוד בהי ז א"או ח"ע
 א "דאו

 'ביאורים א ג"נז ע

 'ים אביאור ד"נז ע א"ה שבאו"ה ואהי"שמות דהוי ז א"או ח"ע
האותיות עצמם הם בנוים מהאותיות  ז א"או ח"ע

 ה פשוטים וריבועים "דשמות אהי
 'ביאורים א א"נח ע

הנה הם בנוים , האותיות והתיבות ז א"או ח"ע
 ה פשוטים וריבועים"כולם משמות הוי

 'ביאורים א ד"נח ע

 'כללים א ב"כב עהתהוות מציאותה הנה הוא רק  ח א"או ח"ע
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והנה היא רק , בהמלכות דהעליון
 מהמלכות האחרונה דהמלכות

 'כללים א ג"מד ע המזל עליון דהעקודים ובו כלול אבא ח א"או ח"ע
ת הוא אינו תדירי "הזווג דישסו ח א"או ח"ע

 דלזמנין מתפרשין
 'כללים א א"עב ע

א שהוא לעשות "לצורך עיבור ראשון דז ח א"או ח"ע
' הנה נסדר ונעשה ג, הגוף והכלי שלו

, י"ת בנה"חג, דתלת כלילין בתלת' יבח
 א"ואחד באו, א"אחד בא

 'כללים א א"צח ע

 'ביאורים א א"כב ע העליון שמתלבש בתחתון ח א"או ח"ע
המלכות דמלכות של המלכות דאצילות  ח א"או ח"ע

 מתלבש בבריאה
 'ביאורים א ד"כו ע

 'ביאורים א א"לא ע א נעשה מציאותו מהמלכות דתבונה"ז ח א"או ח"ע
והם , חלוקות' אימא עלאה נתחלקה לד ח א"או ח"ע

 נשים' ד
 'ביאורים א ג"לו ע

 'ביאורים א ג"לח ע יורדת הבינה ונכללת בתבונה ח א"או ח"ע
: מציאויות' שיש בה ג, התבונה ח א"או ח"ע

 ושוה בשוה, וחציה, רביעית
 'ביאורים א ד"לח ע

ס וכן "א אבא ויש"לצורך העיבור דז ח א"או ח"ע
 'אמא ותבונה נכללים לפרצוף א

 'ביאורים א א"מ ע

א יכול לקבל אלא רק ממדרגת "אין הז ח א"או ח"ע
 ולא ממדרגת הבינה, התבונה לבד

 'ביאורים א ב"מ ע

א עולה "לצורך עיבור ראשון דהז ח א"או ח"ע
 התבונה למעלה ונכללת בהבינה

 'ביאורים א ג"מו ע

א עלאין "גין און מזדוו"לצורך עיבור זו ח א"או ח"ע
 ת נכללין עמהם"וישסו

 'ביאורים א ד"מט ע

לא יצאו בעולם הנקודות אלא רק  ט א"או ח"ע
ן שהם החיצוניות "המלכיות לבד דהב

 ן"דהב

 'כללים א ב"צג ע

 'ביאורים א א"כב ע העליון שמתלבש בתחתון ט א"או ח"ע
שרק המלכות דהעליון הוא אשר  ט א"או ח"ע

 מתלבש בהתחתון
 'ביאורים א ג"כה ע

המלכות דמלכות של המלכות דאצילות  ט א"או ח"ע
 מתלבש בבריאה

 'ביאורים א ד"כו ע

כולם הן באימא עלאה ' בחי' אלו הד ט א"או ח"ע
והן , ד"דמילוי יו' ד'עצמה הכלולה בו

 'בהתבונה עצמה אשר באות ה

 'ביאורים א ג"לו ע

 'ביאורים א ג"לט ע ג"א ושם ס"מענין התבונה וז ט א"או ח"ע
 'ביאורים א א"מג ע מ דאפרסמון"ס ט א"או ח"ע
אינו נמשך מכל עליון להתחתון אלא  ד"טו ע א"או ח"ע

 רק מהמלכות האחרונה לבד שבו
 'כללים א א"סד ע

, א"דז' אימא שהיא נוקבא וכן נוק פא א"או ח"ע
 ה"כ משם מ"לוקחים ג

קסא 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

קסב  ה הוא דכר"וכל מ', ן הוא נוק"כל ב פד א"או ח"ע
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"ל ע פ אחר התיקון"א הם תמיד פב"או פז א"או ח"ע
בפנימיות הוא עשר אלפים ' כל ספי פז א"או ח"ע

אלפים ' ובאמצעית הוא ו, רבבות
 ובחיצוניות הוא אלף רבוא, רבבות

 ב"ה ח"דע א"לח ע

תכונות ' הגבורות הנה יש להם ב פרק א א"או ח"ע
כי כאשר הם מיוחדים בחסדים , ונותש

 'והם ממותקים וכו

 ב"ה ח"דע ב"צח ע

א הנה הוא "הזווג התמידי אשר גם לאו פרק ז א"או ח"ע
עתה אינו אלא רק לחיות העולמות 

 לבד ולא לנשמות

 ב"ה ח"דע ד"קי ע

המלכות דמלכות של המלכות דאצילות  פרק ח א"או ח"ע
 כן 'וספי' וכן בכל ספי, מתלבש בבריאה

 הוא

קנא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע
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ר הלבוש החיצוני דהעור "היה לאדה פרק ח א"או ח"ע
 שלו מעור התבונה

 ב"ה ח"דע ד"מו ע

' לצורך המשכת ולידת המוחין דליל א פרק ח א"או ח"ע
הנה נעשו אבא עלאה עם , של פסח

ואימא עלאה עם תבונה , ס לחד"יש
 לחד

 ב"ה ח"דע א"קה ע

' ת לפעמים פרצוף א"סוא ויש"או פרק ח א"או ח"ע
 'ולפעמים ב

קסא 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

י "הכסא הנה הוא הארת התנה פרק ט א"או ח"ע
 דהמלכיות דאצילות

 ב"ה ח"דע ב"קיז ע

א "ן דהאצילות היוצאים מהאו"הזו ' פרק ח א "או ח"ע
 דהאצילות

 'ה א"דע ג"א ע"ל

י של "המלכות דמלכות העומדת בהנה ' סוף פרק ח א "או ח"ע
 ן נכנס לתחתוןעליו

 'ה א"דע ג"ב ע"מ

י של "המלכות דמלכות העומדת בהנה 'סוף פרק ט א "או ח"ע
 עליון נכנס לתחתון

 'ה א"דע ג"ב ע"מ

 'ה א"דע ד"ב ע"מ י דהעליון הם מתלבשים בהתחתון"נה 'סוף פרק ט א "או ח"ע
דאצילות ' רק המלכות דמלכות דהנוק 'סוף פרק ט א "או ח"ע

 ' בריאה וכוהוא אשר מתלבש ב
 'ה א"דע ג"ג ע"מ

מה שנמשך מהעליון לתחתון הנה הוא  'סוף פרק ט א "או ח"ע
 רק ממלכות דהחיצוניות דהמלכות

 'ה א"דע ד"ג ע"מ

 'ה א"דע ד"ז ע"י מלכי יושר ג "פ א "או ח"ע
מהחיצוניות דהעליון נעשה פנימיות  'פרק ט א "או ח"ע

 בהתחתון
 'ה א"דע ד"ג ע"מ

 'כללים א א"יט ע זניים בבחינת בינהא א ף"אח ח"ע
אשר הם השורשים , פ"האורות דאח א ף"אח ח"ע

 ן"בינה וזו, ן"ה ב"ג מ"דס
 'כללים א א"כד ע

 'כללים א ג"כד ע ן"בינה וזו' ף הם בחי"אח א ף"אח ח"ע
 'כללים א ב"מג ע פ "והוא למעלה מהאח, סוד הראיה א ף"אח ח"ע
 'כללים א ג"מח ע  האצילותף הם שרשי"אורות אח א ף"אח ח"ע
 'כללים א ב,נא ע הנה הוא מאבא, העינים שהוא הראיה א ף"אח ח"ע
החכמה הוא נשמה לנשמה ואין לו כלי  א ף"אח ח"ע

 כ רק בסוד אור מקיף "והוא ג, בהגוף
 'כללים א ב,נא ע

 'כללים א ב"נד ע פ "הראייה שהוא למעלה מהאח א ף"אח ח"ע
ים הוא שורש כל עולם העקוד א ף"אח ח"ע

 האצילות
 'כללים א ג"סב ע

 'כללים א ד"סז ע פרצופים בעקודים' ה א ף"אח ח"ע
 'כללים א ב"עג ע קוים' עולם העקודים מיוסד בתכונת ג א ף"אח ח"ע
' קוים בב אזנים ב' היה בעקודים ג א ף"אח ח"ע

 נקבי האף
 'כללים א ד"עג ע

 'כללים א א"צא ע החכמה הוא מסוד מוח , ראיית העינים א ף"אח ח"ע
הכלים דהעקודים הנה הם נעשו מאור  א ף"אח ח"ע

 ההסתכלות
 'כללים א א"צה ע

נשמה ' אור הראיה הנה הוא מבחי א ף"אח ח"ע
 לנשמה

 'כללים א א"צה ע

נעשו הכלים מהסתכלות העינים  א ף"אח ח"ע
 פ"בהאח

 'כללים א ב"צה ע

ם י הסתכלות העיני"נעשה הכלי ע א ף"אח ח"ע
 פ "באורות האח

 'כללים א ד"צז ע

' י הסתכלות העינים הנה נעשה ל"ע א ף"אח ח"ע
 כלים

 'כללים א א"צח ע

 'ביאורים א ב"כב ע חיה הוא אור מקיף החוזר א ף"אח ח"ע
 'ביאורים א ג"ד ע ק"כינוי משל רק נאמר על אורות א א ף"אח ח"ע
 'ביאורים א א"עמה  אורות העיניים הם סוד נשמה לנשמה א ף"אח ח"ע
 'ביאורים א ב"מה ע בינה ותבונה' האזנים הוא בחי א ף"אח ח"ע
 'ביאורים א ד"מה ע אזניים הם השורש דבינה ותבונה' הב א ף"אח ח"ע
האורות דאזן ימין ושמאל הם שורש  א ף"אח ח"ע

 בינה ותבונה
 'ביאורים א ב"מו ע
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ס "פ הם שורשי דהי"אורות האח א ף"אח ח"ע
 דהאצילות

 'ביאורים א ב"מו ע

י הסתכלות אור העינים בהאורות "ע א ף"אח ח"ע
כלים להאורות ' פ הנה נעשה י"דאח

 'דהאזניים וכו

 'ביאורים א ד"מו ע

כלים לכל ' י' י ההסתכלות בחי"נעשה ע א ף"אח ח"ע
 פ"מהאח' א

 'ביאורים א א"מז ע

כלים לכל ' י' י ההסתכלות בחי"נעשה ע א ף"אח ח"ע
 פ"מהאח' א

 'ביאורים א ב"מז ע

רק באורותיהם המתלבשים באורות  א ף"אח ח"ע
 הפה ובסופם וסיומם

 'ביאורים א ב"מז ע

 'ביאורים א ב"נג ע ה"א והמ"החוטם שהוא שורש הז א ף"אח ח"ע
נקבי החוטם ימין ושמאל הם שורש ' ב א ף"אח ח"ע

 ישראל ויעקב 
 'ביאורים א ב"נג ע

ם שורש ישראל נקבי החוטם ה' ב א ף"אח ח"ע
 ויעקב 

 'ביאורים א ד"נג ע

אור האזן מתלבש גם באור הפה  א ף"אח ח"ע
ומתפשט עד סופם וסיומם דכל אורות 

 הפה כולן

 'ביאורים א א"נד ע

 'ביאורים א ג"נד ע גבורה' דבור בגימ א ף"אח ח"ע
 'ביאורים א ג"סא ע ת"אזניים הם ישסו א ף"אח ח"ע
 'ביאורים א ד"סו ע כמההעינים הוא מהח א ף"אח ח"ע
 'ביאורים א ג"עב ע 'א והדבור הוא בנוק"כל אמירה הוא בז א ף"אח ח"ע
 'ביאורים א ד"עד ע עיניים למעלה מהאזנים א ף"אח ח"ע
 'ביאורים א ד"עד ע עיניים בסוד נשמה לנשמה א ף"אח ח"ע
 'ביאורים א ד"עד ע אור האזנים שהם בינה ותבונה  א ף"אח ח"ע
 'ביאורים א א"עה ע הנשמה אשר ממנה הוא השמיעה  א ף"אח ח"ע
החוטם הנה הוא בודאי למטה במדרגה  א ף"אח ח"ע

 מהעינים 
 'ביאורים א ב"עה ע

הדעת הוא הבריח התיכון שמבריח  א ף"אח ח"ע
ועולה הוא לפעמים , מהקצה אל הקצה

 כ עד החכמה העליונה "ג

 'ביאורים א ב"עה ע

 'ביאורים א ב"פו ע גבורה ' אותיות גימ' דבור עם הד א ף"אח ח"ע
הכלים דהעקודים הנה הם נעשו מאור  ב ף"אח ח"ע

 ההסתכלות
 'כללים א א"צה ע

 'ביאורים א ד"מה ע ד"ג ת"פ הנה הם כבחי הי"אורות האח ב ף"אח ח"ע
רק באורותיהם המתלבשים באורות  ב ף"אח ח"ע

 הפה ובסופם וסיומם
 'ביאורים א ב"מז ע

 'כללים א ב"יח ע ף יצאו בסוד נפש לבד"כל אורות האח ג ף"אח ח"ע
כל אור עליון היורד למטה הנה נשאר  ג ף"אח ח"ע

 עיקרו למעלה
 'כללים א א"נח ע

נעשו הכלים מהסתכלות העינים  ג ף"אח ח"ע
 פ"בהאח

 'כללים א ב"צה ע

י הסתכלות העינים "נעשה הכלי ע ג ף"אח ח"ע
 פ "באורות האח

 'אכללים  ד"צז ע

' י הסתכלות העינים הנה נעשה ל"ע ג ף"אח ח"ע
 כלים

 'כללים א א"צח ע

 'כללים א א"צח ע נ"נר' ז והם בבחי"ף מתלבשים זב"אח ג ף"אח ח"ע
 'כללים א א"צח ע נפש שבנפש  ג ף"אח ח"ע
י הסתכלות אור העינים בהאורות "ע ג ף"אח ח"ע

כלים להאורות ' פ הנה נעשה י"דאח
 'דהאזניים וכו

 'ביאורים א ד"ו עמ

כלים לכל ' י' י ההסתכלות בחי"נעשה ע ג ף"אח ח"ע
 פ"מהאח' א

 'ביאורים א א"מז ע

כלים לכל ' י' י ההסתכלות בחי"נעשה ע ג ף"אח ח"ע
 פ"מהאח' א

 'ביאורים א ב"מז ע

 'ביאורים א א"מח ע י מחציו ולמטה"נה ג ף"אח ח"ע
 'ביאורים א א"נד עאור האזן מתלבש גם באור הפה  ג ף"אח ח"ע
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פשט עד סופם וסיומם דכל אורות ומת
 הפה כולן

 'כללים א ב"יח ע ף יצאו בסוד נפש לבד"כל אורות האח ה ף"אח ח"ע
 'ה א"דע ג"א ע ד מבינה"ג ת"י 'פרק א ף"אח ח"ע
 'ביאורים א ג"ד ע משל א ף "אח ח"ע
 'ה א"דע ד"ח ע ד"ג ת"י' ף הוא בחי"אח '  פרק ב פ"אח ח"ע
בינה רוח ונפש , אור של אזן חוטם פה פרק א פ"אח ח"ע

 ג"דס
 ב"ה ח"דע ג"קסג ע

, ושמיעה מבינה, הראייה היא מחכמה פרק א פ"אח ח"ע
 א עלאין"והתרין עיינין הם מאו

 ב"ה ח"דע א"צג ע

 'ה א"דע ב"ט ע אזניים הנה הם בינה ותבונה 'פרק א פ"אח ח"ע
א הכללי שהיא האימ, מציאות הבינה פרק ג פ"אח ח"ע

הנה , ת"דאצילות הכולל ישסו
מציאותה הוא מהחזה ולמטה דהאבא 

 א עלאין"הכולל או

 ב"ה ח"דע ג"קיז ע

אימא הכללי הנה היא בכמות חציו  פרק ג פ"אח ח"ע
 התחתונה מהאבא הכללי

 ב"ה ח"דע ג"צח ע

קמב  לעולם נשאר העיקר למעלה פרק ג פ"אח ח"ע
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע ג"ד ע א מסוד נשמה לנשמהראיה הי א פ "אח ח"ע
העינים הוא סוד נשמה לנשמה שהוא  א פ "אח ח"ע

החכמה אבל האזניים הוא רק סוד 
 הנשמה שהיא בינה

 'ה א"דע א"ו ע

 'ה א"דע א"ג ע"כ עיניים הם סוד נשמה לנשמה א פ "אח ח"ע
 'ה א"דע ב"ג ע"כ סתרא גו סתרא אתתקן ואזדמן א פ "אח ח"ע
 'ה א"דע ב"ג ע"פ ופה נפש, חוטם רוח א פ "אח ח"ע
 'ה א"דע א"ז ע"פ העינים הוא התפשטות אור החכמה א פ "אח ח"ע
 'ה א"דע א"ז ע"פ נשמה לנשמה' הראיה היא מבחי א פ "אח ח"ע
 'ה א"דע ד"ה ע"כ ג"אחרונה שבהס' אור האוזן הוא הה ג פ "אח ח"ע
 'ה א"דע ב" עג"פ ג"אחרונה שבס' אור האזן הוא מה ג פ "אח ח"ע
א הוא "ז' אור החוטם הגם שהוא בחי ג פ "אח ח"ע

 אחרונה שלה' ה' בחי
 'ה א"דע ב"ג ע"פ

 'ה א"דע ב"ו ע"כ אחרונה' אורות החוטם הם הה ה פ "אח ח"ע
א הוא "ז' אור החוטם הגם שהוא בחי ה פ "אח ח"ע

 אחרונה שלה' ה' בחי
 'ה א"דע ב"ג ע"פ

,  בתלת כלילן בתלתבעיבור נכללו יחד א כ"אנ ח"ע
כ נולדו ויצאו בפרצוף אחת שהוא "ואח

 א "פרצוף ז

 'כללים א ג"סו ע

 'כללים א ג"סו ע ק נפרדות זו מזו "יצאו הו א כ"אנ ח"ע
הנה , ה"י השם מ"בעת התיקון אשר ע א כ"אנ ח"ע

 חזרו כל הכלים ועלו למעלה 
 'כללים א ג"צה ע

: מציאויות' שיש בה ג, התבונה ד כ"אנ ח"ע
 ושוה בשוה, וחציה, רביעית

 'ביאורים א ד"לח ע

א "א או"כאשר זה לא לצורך עיבור ז ד כ"אנ ח"ע
 'ת אינם נכללים בפרצוף א"וישסו

 'ביאורים א א"מ ע

א עלאין "ן מזדווגין או"לצורך עיבור זו ד כ"אנ ח"ע
 ת נכללין עמהם"וישסו

 'ביאורים א ד"מט ע

 השורש לכל ן שם הוא"בהחיצונית דב ה כ"אנ ח"ע
 ע"העולמות בי

 'כללים א ב"כה ע

ן בשום אחד "ה וב"אינם משתווים המ ה כ"אנ ח"ע
 ז הוא משום חסרון הבירור "וכ, מהם

 'כללים א ב"פג ע

כי הם , הכלים הפרטיים דהנקודות ה כ"אנ ח"ע
ז ממש לשתיים שהם "כ עד"נתחלקו ג

 חמש 

 'כללים א א"ק ע

' ן בכל הו"בה ו"בנין אצילות ממ ה כ"אנ ח"ע
 פרצופים

 'ביאורים א ב"נב ע

חסרון שנת הלבנה ביחס לשנת החמה  ה כ"אנ ח"ע
 שיתקן בימות המשיח

 'ביאורים א ג"נב ע
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אצילות וגם ' יצאו המלכים גם בבחי ה כ"אנ ח"ע
 ע"בי' בבחי

 ב"ה ח"דע א"ב ע

ולא יוגמר להתתקן ולהתברר המלכים  ה כ"אנ ח"ע
 קאקדמאין אלא בביאת המשיח דו

 ב"ה ח"דע ב"קה ע

הגבורות שבחכמה הם יותר חסדים  ו כ"אנ ח"ע
ומהגבורות דידיה , מהחסדים שבבינה

 נעשה החסדים דידה

 'ביאורים א ב"פח ע

ולא יוגמר להתתקן ולהתברר המלכים  ו כ"אנ ח"ע
 קדמאין אלא בביאת המשיח דוקא

 ב"ה ח"דע ב"קה ע

 'ביאורים א ב"כב ע 'בכל ספירות יש פנימי ומקיף וכו ז כ"אנ ח"ע
קלט  הההה""""מהממהממהממהמגדול ן ן ן ן """"הבהבהבהביהיה לעתיד  ז כ"אנ ח"ע

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

כ שפעת "גם בלא כפיפה הנה מגיע ג ח כ"אנ ח"ע
לתיקון ' תיקונים אשר מתיקון ח' הד

א שהוא בהגרון "ג לגלגלתא דאו"י
 א"דא

 'כללים א א"כח ע

 'כללים א א"פ ע ת "כללות אימא שהוא ישסו ח כ"אנ ח"ע
 'כללים א ד"פ ע אבא טמיר וגניז יתיר  ח כ"אנ ח"ע
 'כללים א ב"קח ע א עלאין הוה אימא טמירא יתיר "באו ח כ"אנ ח"ע
 'ביאורים א א"נח ע ת דאבא"כתר דאימא הוא בת ח כ"אנ ח"ע
קלט  ישנם בכל פרצוף ופרצוף עגולים ויושר ח כ"אנ ח"ע

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קלט  הההה""""מהממהממהממהמל גדון ן ן ן """"הבהבהבהביהיה לעתיד  ח כ"אנ ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

' ת הם בסוד ג"א עלאין עם ישסו"או ט כ"אנ ח"ע
 רישין

 'כללים א ב"מד ע

דעת המבריח מן ' ישראל הוא בחי ט כ"אנ ח"ע
 הקצה אל הקצה

 'כללים א א"ע ע

 'ביאורים א ד"כו ע תלת רישין ט כ"אנ ח"ע
כי הוא , נקרא חכמה בלשון נקבה ט כ"אנ ח"ע

  המקבל מכתר'נוק' משרשו בחי
 'ביאורים א ג"מז ע

יעקב ולאה , ישראל ורחל בנצח הוד ט כ"אנ ח"ע
 ביסוד

 'ביאורים א א"פו ע

לפעמים אמר שהפנימיות נעשה  י כ"אנ ח"ע
כ החיצוניות והוא "תחילה ואח

ולפעמים אמר להיפך , מלמעלה למטה
 שהחיצוניות נעשה תחילה

 'כללים א ד"לא ע

תחילה נעשה פנימיות א כתוב כי "במ י כ"אנ ח"ע
 א להיפך"כ חיצוניות ובמ"ואח

 'כללים א ב"לו ע

בעת הזכות הנה יורדים השמות  י כ"אנ ח"ע
 א עד הבריאה "ם שבז"אלהי

 'כללים א ג"לט ע

 'כללים א א"קד ע הטיפין והניצוצין אשר מסוד הזווג  י כ"אנ ח"ע
ם שיירדו "התיקון דירידת השמות אלהי י כ"אנ ח"ע

 ע "בבי
 'כללים א ד"ח עק

כ בהמוחין דחיה "ג' כאשר נשלמה הנוק י כ"אנ ח"ע
, ונשלמו שניהם בהמוחין דגדלות שני

ויורדים , כ"ג' אז יורדים מכל הנוק
 ע כי שם הוא עיקר מקומם "בבי

 'כללים א ד"קח ע

הנה הוא , כל מיעוטם שאמר הרב שם י כ"אנ ח"ע
 א"רק על שורשם שבז

 'כללים א א"קט ע

ע שבהם שהוא "ששורשי הבי י כ"אנ ח"ע
 האחוריים 

 'כללים א ב"קט ע

ם "מוחין דעיבור ויניקה הם אלהי י כ"אנ ח"ע
 ונמשכין 

 'ביאורים א ד"כג ע

הגוף והכלים דקטנות היניקה הם  י כ"אנ ח"ע
 יורדים למטה

 'ביאורים א ג"ע ע

האורות והמוחין דקטנות היניקה הם  י כ"אנ ח"ע
ש הבריאה אינם יורדים למטה מרא

 'ביאורים א ג"ע ע
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 כלל
הגוף והכלים שלהם הם יורדין בכל  י כ"אנ ח"ע

 ע"העולמות בי
 'ביאורים א א"פ ע

, א"דז' אימא שהיא נוקבא וכן נוק פה כ"אנ ח"ע
 ה"כ משם מ"לוקחים ג

קסא 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

, ה"ן והיושר דמ"אם העגולים נעשו מב פז כ"אנ ח"ע
 ן"או העגולים מאחור דב

קסא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ן והיושר "ספק אם העגולים נעשו מב פז כ"אנ ח"ע
 ה"דמ

קסב 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קסב  ה הוא דכר"וכל מ', ן הוא נוק"כל ב פח כ"אנ ח"ע
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כל המציאות דהחכמה אבא היא  פט כ"אנ ח"ע
 ן"ה ומהחכמה דב"מהבינה דהמ

 ב"ה ח"דע ד"כא ע

יצוצין שנפלו אשר התיקון הנמשך להנ פרק ב כ"אנ ח"ע
 ן"הם מהב

 ב"ה ח"דע ד"נה ע

כשיכלה הזוהמא ויתבטל האש  פרק ג כ"אנ ח"ע
אז יתבסם כל החללה של , ושרפתו

 גיהנם

 ב"ה ח"דע ג"ב ע"י

התיקון הנמשך להניצוצין שנפלו אשר  פרק ג כ"אנ ח"ע
 ן"הם מהב

 ב"ה ח"דע ד"נה ע

' ת לפעמים פרצוף א"א וישסו"או פרק ד כ"אנ ח"ע
 'פעמים בול

קסא 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ה מכל חציו "אבא נעשה מחצי בינה דמ פרק ה כ"אנ ח"ע
 ה"הימיני דהבינה דמ

קנד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ן אלא רק לעתיד "ה וב"לא יושלם מ פרק ה כ"אנ ח"ע
אבל עתה הנה אינו משתווה , לבוא

 ז כלל"יחודם זב

קמא 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

ן "ה וב"הממה שלא נשתוו בחלוקת  פרק ה כ"אנ ח"ע
ולא יתוקנו בזה אלא רק ', ב' ל סי"כנ

 לעתיד

 ב"ה ח"דע ד"קנד ע

פרק ה עד  כ"אנ ח"ע
 פרק ט

י בכל בחיה "ן וכן עגו"ה וב"ישנם מ
 ובחינה

קסא 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קסב  י"ספיקות של עגו פרק ז כ"אנ ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ג שבו הוא "והס, ס"ב שבו הוא המ"הע פרק ח כ"אנ ח"ע
, א עלאין"או' והם בחי, פ"האור דאח

 ת"ומחציים ולמטה הוא ישסו

קסג 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

' ן הם בחי"יעקב ורחל בערך כללות הזו פרק ט כ"אנ ח"ע
 יסוד

 ב"ה ח"דע א"כט ע

שהם ', אלולא החטא היו כל אלו הג פרק ט כ"אנ ח"ע
 יעקב וישראל ומשה כולם חד ממש

 ב"ה ח"דע ד"קח ע

קסא  ן" נכללים בזויעקב ולאה פרק ט כ"אנ ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

החיצוניות של הדינים הנה הם בכל  פרק י כ"אנ ח"ע
 ע"העולמות בי

 ב"ה ח"דע ג"נז ע

ר "ן הכלליים לא יצא הג"גם הזו ה כ "אנ ח"ע
 העיקריים שבהם כלל

 'ה א"דע ג"כ ע

 'ה א"דע ד"ו ע"ס 'לא די אלו שיצאו וכו ה כ "אנ ח"ע
נקודות הם שרשים חלקי הכלים ד ה כ "אנ ח"ע

 ע"להעולמות בי
 'ה א"דע ג"ד ע"ס

 'ה א"דע ג"ז ע"ס החיצוניות דהפנים הוא בבריאה  ה כ "אנ ח"ע
אודנין הן חכמה דגלגלתא ובו כלולה  ח כ "אנ ח"ע

 בינה 
 'ה א"דע ב"ט ע

נתקן , בקבלת שבת ובתפילת חול י כ "אנ ח"ע
 תחילה החיצוניות

 'ביאורים א ב"ל ע

כאשר עולים ונבררים ונשתהו בהאימא  ד "פ כ "אנ ח"ע
 העליונה 

ח "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דעח "סכאשר עולים ונבררים ונשתהו בהאימא  ח "פ כ "אנ ח"ע
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 ב"ע העליונה 
י בלתי ניצוצין "נשארו הכלים דהנה 'פרק ד כ "אנ ח"ע

ולכן יונקים הקליפות , מהאורות שלהם
 מהם 

 'ה א"דע ב"ד ע"ע

ש אשר הוא שוכן "ס ית"קו דאה א אצילות ח"ע
הנה גם הוא , ק"ומיוחד תמיד בא

 מבריח וכולל את כל העולמות כולם

 'כללים א א"כה ע

, מתלבש כל עליון בהתחתון ונכלל בו א אצילות ח"ע
 והעליון נעלם והתחתון נגלה

 'כללים א א"כז ע

 'כללים א ג"מז ע עולם דקו וצמצום א אצילות ח"ע
ות הנה נמשך כל תחתון באציל א אצילות ח"ע

 ת שבו"הז' מהעליון רק מבחי
 'כללים א ד"מט ע

 'כללים א א"נב ע הרישין הם מגולין א אצילות ח"ע
 'כללים א א"נו ע ק נעשה כל האצילות,ממלכות דא א אצילות ח"ע
אינו מתלבש כל עליון בהתחתון אלא  א אצילות ח"ע

רוח ' שהוא בחי, ת שבו"רק בהז
 לין והרישין הם מגו

 'כללים א ג"נז ע

א והוא מן "ת דרדל"העתיק שהוא הז א אצילות ח"ע
והוא נשמת פנימיות , ק"מלכות דא

 א "דא

 'כללים א ב"נח ע

כל האורות כולם היוצאים ומתפשטים  א אצילות ח"ע
, ק ולמטה עד האצילות"ס דא"מהמ

הנה כולם , פ"והם כל האורות דאח
 ס"מכונים ונקראים בשם א

 'ים אכלל ד"סב ע

ישנם בהעולמות הנאצלים פרטים  א אצילות ח"ע
 רבים לאין חקר

 'ביאורים א א"ג ע

 'ביאורים א ג"לב ע חיה חכמה ' אצילות שהיא בחי א אצילות ח"ע
 'ביאורים א א"נד ע כל הרישים מגולים א אצילות ח"ע
 'ביאורים א ב"נד ע ס בערך עולם האצילות"ף נקרא א"אח א אצילות ח"ע
 'ביאורים א ב"מד ע ס"עולמות א א א אצילות ח"ע
ס אשר נתפשט בהחלל "הקו דא ב אצילות ח"ע

והוא נמשך ומתפשט עד , דהצמצום
 ק"סיום רגלי א

 'כללים א ב"כ ע

ש אשר הוא שוכן "ס ית"הקו דא ב אצילות ח"ע
הנה גם הוא , ק"ומיוחד תמיד בא

 מבריח וכולל את כל העולמות כולם

 'כללים א א"כה ע

ק הנה הוא מבריח עד סיום כל "א ב אצילות ח"ע
 העולמות כולם

 'כללים א ד"מה ע

 'כללים א א"נו ע ק נעשה כל האצילות,ממלכות דא ב אצילות ח"ע
מלך הדר שהוא אור התיקון הרי הוא  ב אצילות ח"ע

 ק"תולדות היסוד דא
 'כללים א ד"נו ע

 'כללים א א"נז ע ק"תולדות היסוד דא ב אצילות ח"ע
כל המציאות כולו אשר מראשית  ב אצילות ח"ע

ש שהוא "ס ית"הגילוי דאור א
ק והעקודים "מהתחלת הקו וצמצום וא

ע הנה הוא באמת רק מציאות "והאבי
 כללית אחת וקומת פרצוף אחד

 'כללים א ג"סה ע

מלך הדר אשר יצא בעת התיקון הוא  ב אצילות ח"ע
 ק"תולדות היסוד דא

 'כללים א ב"קא ע

 'כללים א ג"קב ע ה הפנימי שהוא תולדות היסוד"המ ב אצילות ח"ע
 'כללים א ד"קי ע ה פנימי שהוא תולדות היסוד"מ ב אצילות ח"ע
ש אשר הוא שוכן "ס ית"הקו דא ג אצילות ח"ע

הנה גם הוא , ק"ומיוחד תמיד בא
 מבריח וכולל את כל העולמות כולם

 'כללים א א"כה ע

הפנימיות נעשה לפעמים אמר ש ג אצילות ח"ע
כ החיצוניות והוא "תחילה ואח

ולפעמים אמר להיפך , מלמעלה למטה
 שהחיצוניות נעשה תחילה

 'כללים א ד"לא ע
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 'כללים א א"לד ע גדלות, קטנות, לידה, עיבור, זווג ג אצילות ח"ע
 'כללים א ד"לה ע ק "תחתית עשיה שהוא בעקב דא ג אצילות ח"ע
אך , ם פנימים בתחילהה נעשה כלי"בר ג אצילות ח"ע

בקבלת שבת ובתפלה של שאר ימי 
החול נתקן תחילה מוחין כלים 

 'חיצונים כו

 'כללים א ב"לו ע

פרצופים שבכל עולם תחתון ' כל הה ג אצילות ח"ע
חסרי מוחין בערך עולם ' הנה הם בבחי
 שלמעלה ממנו

 'כללים א א"נב ע

כל המציאות כולו אשר מראשית  ג אצילות ח"ע
ש שהוא "ס ית"י דאור אהגילו

ק והעקודים "מהתחלת הקו וצמצום וא
ע הנה הוא באמת רק מציאות "והאבי

 כללית אחת וקומת פרצוף אחד

 'כללים א ג"סה ע

ק "ו' שהוא בבחי, כל האצילות בכלל ג אצילות ח"ע
 ק "להא

 'כללים א ב"פג ע

ר "ה והט"שפע אור וברכה מאור המ ג אצילות ח"ע
כ רק "א ג"דז'  מהנוקן ויצאו ונולדו"דב

 לידה ממש ' בבחי

 'כללים א ג"קג ע

' כ בחי"גם בהחיצוניות הנה ישנו ג ג אצילות ח"ע
 עיבור יניקה ומוחין

 'ביאורים א א"נו ע

ן "זו' כל העולמות הם עתה רק בבחי ג אצילות  ח"ע
 ק"שהוא ו

 'ביאורים א א"סט ע

ורה הכלים דעולם העליון הם אור וצ י ע"גיצור אבי ח"ע
 בערך העולם שלמטה ממנו

 'ביאורים א ג"כט ע

אמצעית בין כל מדרגה ' יש בחי א ע"דרושי אבי ח"ע
 ומדרגה

 'כללים א ד"לג ע

נראה שכל הנאצלים הם נעשו  א ע"דרושי אבי ח"ע
, יש מאין' כ רק בבחי"ש ג"מהמאציל ית

וגבוה המאציל עליהם כגבוה שמים על 
 הארץ

 'כללים א א"לד ע

ס שהיא הממוצע בין כח "המלכות דא א ע"י אבידרוש ח"ע
והיא כלולה , הגבול לבלתי גבול

 משניהם

 'כללים א ב"צד ע

 'ביאורים א ד"כו ע ה הכולל "הוי א ע"דרושי אבי ח"ע
 'ביאורים א ג"כט ע י אמצעית מלבוש זך "ע א ע"דרושי אבי ח"ע
ה הם "ה ב"אותיות השם הוי' הד א ע"דרושי אבי ח"ע

 יסודות מים אש רוח עפר' דהשורש דה
 'ביאורים א ג"עד ע

' מהד(' א ע"דרושי אבי ח"ע
פרקים 

 )אחרונים

 'ביאורים א ג"פד ע ב גבולי אלכסון"י

' מהד(' א ע"דרושי אבי ח"ע
פרקים 

 )אחרונים

ב מזלות "ככבי לכת עם כל הי' כל הז
הם כולם קבועים ברקיע השני מתתא 

 לעילא 

 'ביאורים א ג"פד ע

כ "אחת הנה נקרא הנשמה ג' בבחי ב ע"ושי אבידר ח"ע
 בשם גוף

 'כללים א ג"נז ע

כל המציאות כולו אשר מראשית  ב ע"דרושי אבי ח"ע
ש שהוא "ס ית"הגילוי דאור א

ק והעקודים "מהתחלת הקו וצמצום וא
ע הנה הוא באמת רק מציאות "והאבי

 כללית אחת וקומת פרצוף אחד

 'כללים א ג"סה ע

 'כללים א ד"סז ע פרצופים בעקודים' ה ב ע"דרושי אבי ח"ע
גוף ' בינה היא נקרא גופה כי היא בבחי ב ע"דרושי אבי ח"ע

 ר "להג
 'כללים א ד"קה ע

עתיק ' כ בחי"ע ג"יש גם בהעולמות בי ב ע"דרושי אבי ח"ע
 מהם' ן בכל א"א זו"א או"א

 'כללים א ב"קט ע

עולמות ק כמו בה"כל הענינים הם בא ב ע"דרושי אבי ח"ע
 ע"אבי

 'ביאורים א ב"כא ע
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ז ממש "כל מה שיש בכללות יש כ ב ע"דרושי אבי ח"ע
 כ"בפרטות ג

 'ביאורים א א"כב ע

 'ביאורים א ד"כו ע ה הכולל "הוי ב ע"דרושי אבי ח"ע
כל העולמות כולם הם כולם כלולים  ב ע"דרושי אבי ח"ע

 ק"בא
 'ביאורים א א"כט ע

 דאיהי אמה כגופא לגבי כורסייא ב ע"דרושי אבי ח"ע
 שכינתא דאצילות

 'ביאורים א א"ל ע

כי הרי כל , י"גם בהיחידה יש בה נרנח ב ע"דרושי אבי ח"ע
 'ה בחי"כ כ"סה' הוא כלול מה' א

 'ביאורים א ב"לא ע

כל הספרות הגם שהם עומדים  ב ע"דרושי אבי ח"ע
ז הם קשורים ,במדרגות שונות עכ

 כח ותלוים זה בזהומכוונים על פי
 האחדות שבפנימיותם

 'ביאורים א א"לה ע

 'ביאורים א ד"ד ע לשני' כל העולמות חותם ונחתם א ב ע"דרושי אבי ח"ע
 'ביאורים א ב"נו ע בינה נקרא גוף ב ע"דרושי אבי ח"ע
' הציור דהעשרה שמות של הספי ב ע"דרושי אבי ח"ע

 דאורות וכלים
 'ביאורים א א"עו ע

 'ה א"דע ג"ס ע ים והיכלותבת 'ב ע"דרושי אבי ח"ע
' בד(ב  ע"דרושי אבי ח"ע

פרקים 
 )אחרונים

, מתחילה נתבררו את הצורך לעתיק
כ "ואח, א"כ נתבררו את הצורך לא"ואח

 ' עד הנוק' כו' וכן כו, א"את הצורך לאו

 'כללים א א"קא ע

' מד(ב  ע"דרושי אבי ח"ע
פרקים 

 )אחרונים

הנה ' ר אשר בכל א"עומק שורש הג
 ק "ר הכלליים דהא"הגהוא ב

 'כללים א ג"פז ע

 'ביאורים א א"ל ע דאצילות' קלי ג ע"דרושי אבי ח"ע
החיצונים הם רק מבפנים להאור מקיף  ג ע"דרושי אבי ח"ע

 על הגוף דהיושר
 'ביאורים א ב"עח ע

ד "מ 'פתחים וחלונות בהעגולים וכו ג ע"דרושי אבי ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

ע אינן עולין "ל זמן שהעולמות ביכי כ ג ע"דרושי אבי ח"ע
ע למטה למגרי מכל "אז עולמות בי

 עגולי אצילות

ד "מ
 א"ע

 'ה א"דע

עלייתם הוא דרך הפתחים והחלונות  ג ע"דרושי אבי ח"ע
 אשר ישנם בהעגולים

 'ה א"דע ב"ד ע"מ

אין אורות המקיפים דיושר מתפשטים  ג ע"דרושי אבי ח"ע
לעולם אלא רק עד סוף אותו העולם 

 לבד

 'ה א"דע ב"ד ע"מ

ה "מ מהיסוד דכל פרצוף עליון נוצר התחתון ג ע"דרושי אבי ח"ע
 ד"ע

 'ה א"דע

' בד(ג  ע"דרושי אבי ח"ע
פרקים 

 )אחרונים

, מתחילה נתבררו את הצורך לעתיק
כ "ואח, א"כ נתבררו את הצורך לא"ואח

 ' עד הנוק' כו' וכן כו, א"את הצורך לאו

 'כללים א א"קא ע

' ג מהד ע"י אבידרוש ח"ע
פרקים 

 אחרונים

הנצוצין והשברי כלים אשר ירדו בעת 
מיתת המלכים הנה היו כלולים משרשי 

 ע"עולמות אבי' המציאויות דכל הד

 'כללים א ב"נח ע

' שהוא בחי, מהאור המקיף דהיושר ד ע"דרושי אבי ח"ע
הנה מהארתם ומשיוריהם , לבושים

 נעשה ויצא כל העגולים

 'אביאורים  א"יב ע

' שהוא בחי, מהאור המקיף דהיושר ד ע"דרושי אבי ח"ע
הנה מהארתם ומשיוריהם , לבושים

 נעשה ויצא כל העגולים

 'ביאורים א ב"יב ע

 'ביאורים א ב"סה ע עצם לוז  ד ע"דרושי אבי ח"ע
ס הנה הם העשרה "הכלים והגוף דהי ד ע"דרושי אבי ח"ע

 ס"שמות של הי
 'ביאורים א א"עג ע

קמז  'תיקון הקלי ד ע"י אבידרוש ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

מהארת הלבושים שהם אור מקיף  ד ע"דרושי אבי ח"ע
 הישר

ה "מ
 ד"ע

 'ה א"דע



ו"מפתחות לספרי לש  

245 

הכלים דאצילות הנה מהם הוא אורות  ה ע"דרושי אבי ח"ע
 ע"נ להעולמות בי"הנר

 'כללים א ד"מה ע

 'כללים א א"מו ע גרמיהון הם הכלים  ה ע"דרושי אבי ח"ע
 'כללים א א"מו ע ע"נ לעולמות בי"כלים דאצילות נר ה ע" אבידרושי ח"ע
גוף ' בינה היא נקרא גופה כי היא בבחי ה ע"דרושי אבי ח"ע

 ר "להג
 'כללים א ד"קה ע

וכל אלו , יש אור וכלי כנודע' בכל א ה ע"דרושי אבי ח"ע
ת מלכות "ע שרשם הוא בינה ת"הבי
אבל האצילות עצמו הוא מחכמה , נ"נר

 מה לנשמהחיה נש

 'כללים א ב"קח ע

עתיק ' כ בחי"ע ג"יש גם בהעולמות בי ה ע"דרושי אבי ח"ע
 מהם' ן בכל א"א זו"א או"א

 'כללים א ב"קט ע

הכליס דאצילות נעשה נשמה  ה ע"דרושי אבי ח"ע
 ע"בהעולמות בי

 'ביאורים א ג"כט ע

 'כללים א ד"כ ע המסך ופרגוד הנה הוא מהבינה יג ע"דרושי אבי ח"ע
באור המקיפים אין כח להחיצונים  יג ע"דרושי אבי ח"ע

 להסתכל בהם
 'כללים א ג"לט ע

כל אור העובר דרך מסך אינו עצמות  יג ע"דרושי אבי ח"ע
 האור ממש אלא רק תולדתו

 'ביאורים א ג"כד ע

 'ביאורים א ד"כו ע ענין המסכים  יג ע"דרושי אבי ח"ע
הנה הוא אינו , סךאור העובר דרך מ יג ע"דרושי אבי ח"ע

 עצמות אור הראשון אלא רק תולדתו
 'ביאורים א ד"נ ע

י ומציאות הפרצופים דהעולמות "נרנח יג ע"דרושי אבי ח"ע
ואיך שירדו זה מזה והחילוקים , ע"בי

 שביניהם

קטז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

' ע הנה הם כדמיון ד"עולמות אבי' הד יד ע"דרושי אבי ח"ע
 בתים זו למעלה מזו

 'ביאורים א ג"טז ע

 'ביאורים א ד"כו ע ענין המסכים  יד ע"דרושי אבי ח"ע
י ומציאות הפרצופים דהעולמות "נרנח יד ע"דרושי אבי ח"ע

ואיך שירדו זה מזה והחילוקים , ע"בי
 שביניהם

קטז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

הנה היא , שהיא יותר עליונה' כל ספי יד ע"דרושי אבי ח"ע
נים התחתו' גדולה באיכותה על הספי

 עד אין חקר

 ש"הקדו ד"כז ע

, החלק החיצוני דהעור של כל פרצוף פ ד ע"דרושי אבי ח"ע
כ מהחלק החיצוני דהעור של "נמשך ג
 האימא

 ב"ה ח"דע ג"מו ע

העליונה היא ' הקטנה שבכל ספי' הבחי פ יד ע"דרושי אבי ח"ע
 גדולה מכל מה שלמטה ממנה

 ב"ה ח"דע א"לח ע

ן עתה מקום לרחל באצילות אלא אי פ יד ע"דרושי אבי ח"ע
היינו מסוף שליש , מעט מן המעט

אשר שם , עליון דיסוד עד סוף רגליו
 מסתיים האצילות

 ב"ה ח"דע א"צט ע

בריאה אין יכולת להיות ניכר בו פרצוף  פ יד ע"דרושי אבי ח"ע
 א שבו ולא באבא שבו"שלם לא בא

 ב"ה ח"דע ד"קיז ע

צופים כולם מאירים פר' כל הה פ יד ע"דרושי אבי ח"ע
, כ"ע ג"ומתגלים בכל עולם ועולם דהבי

א והאבא דבריאה אינם "אלא שהא
 ק לבד"מתגלים שם רק בהו

קיח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

' ג מהד"פ ע"דרושי אבי ח"ע
פרקים 

 האחרונים 

ענין דעולם הנקודות הם סוד השרשים 
 ע"עולמות אבי' הראשונים דכל הד

 'ה א"דע ב"ב ע"נ

 ב"ה ח"דע א"מז ע הארת העור הוא הבל דגרמי פד ע"דרושי אבי ח"ע
י שהוא "ר ע"טו' נעשה העור בבחי פד ע"דרושי אבי ח"ע

 שורש ליניקת החיצונים
 ב"ה ח"דע ד"מט ע

י אשר הם "אין דבר שאין בו נרנח פרק א ע"דרושי אבי ח"ע
 ממדרגתו עצמו

 ב"ה ח"דע ב"קיג ע

 ב"ה ח"דע ב"קיג עאמת רק רוח עיקר הנבראים הם ב פרק א ע"דרושי אבי ח"ע
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, עולמות ולא שניים' ומה שהם ג, ונפש
 הוא משום כי הבריאה הוא שרשם

כי , ב"ב בכל עסמ"העסמ' ישנם כל בחי פרק א ע"דרושי אבי ח"ע
 ב"אין מציאות שלא יהא כלול מעסמ

 ב"ה ח"דע ד"כ ע

והחי הוא מכח , ַמדבר הוא מכח האש פרק א ע"דרושי אבי ח"ע
 הרוח

 ב"ה ח"דע ב" עכא

י "היצירה נעשה אחר הבריאה וע פרק א ע"דרושי אבי ח"ע
והעשיה נעשה אחר היצירה , הבריאה

 י היצירה"וע

 ב"ה ח"דע ג"לח ע

ק "ממוצע בין א' א הוא בחי"הרדל פרק א ע"דרושי אבי ח"ע
 לאצילות

 ב"ה ח"דע א"צז ע

והחי הוא מכח , ַמדבר הוא מכח האש פרק ב ע"דרושי אבי ח"ע
 הרוח

 ב"ה ח"דע ב"כא ע

 'ה א"דע א"ח ע"נ ע הם חותם האצילות"כל העולמות בי 'פרק ב ע"דרושי אבי ח"ע
' המלכות שבכל עולם ופרצוף הוא בחי 'פרק ב ע"דרושי אבי ח"ע

 ההיכל אליו 
 'ה א"דע ג"ס ע

כל חלקי הבריאה הם ירדו יותר למטה  פרק ג ע"דרושי אבי ח"ע
ותר מכל ונטבעו בעמקי כחות דהרע י

 חלקי האצילות

 ב"ה ח"דע ג"כא ע

 ב"ה ח"דע ב"כג ע א"ע דס"אבי' כ בחי"ישנם ג פרק ג ע"דרושי אבי ח"ע
 'ה א"דע ב"ד ע"מ חילוק בין הזמנים פרק ג ע"דרושי אבי ח"ע
מחלק שם בין הזמן שעולים העולמות  פרק ג ע"דרושי אבי ח"ע

 ע להזמן שאינם עולים"בי
 'ה א"דע ב"ד ע"מ

שמחלק שם בין הזמן שעולין להזמן  פרק ג ע"דרושי אבי ח"ע
 שאין עולים

 'ה א"דע ג"ד ע"מ

הנה , כל פרצוף פרטי וכל עולם פרטי פרק ג ע"דרושי אבי ח"ע
הוא עומד בהיושר והעגולים שלו 

 ע"בפנ

 'ה א"דע ד"ד ע"מ

 'ה א"דע ג"ד ע"מ ע"בזמן שעולים העולמות בי 'פרק ג ע"דרושי אבי ח"ע
ח "מ יש חלונות ופתחים בכל העגולים כולן 'פרק ג ע"שי אבידרו ח"ע

 א"ע
 'ה א"דע

ח "מ ע"בזמן שעולים העולמות בי 'פרק ג ע"דרושי אבי ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

ח "מ ע"בזמן שעולים העולמות בי 'פרק ג ע"דרושי אבי ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ח ע"מ יורדים תחת כל העשיה' הקלי 'פרק ג ע"דרושי אבי ח"ע
 'ה א"דע ג"ס ע בתים והיכלות 'פרק ג ע"דרושי אבי ח"ע
הנה הם רק מסוד , כל העיבורים עתה פרק ד ע"דרושי אבי ח"ע

 הספיחים
 ב"ה ח"דע ג"קל ע

מ הישר ומשיוריו נעשו "רק מהארת או 'פרק ד ע"דרושי אבי ח"ע
 כל העגולים

 'ה א"דע א"ו ע"מ

ישר משיוריהם יוצאים מ ה"מהארת או 'פרק ד ע"דרושי אבי ח"ע
 העגולים

 'ה א"דע ב"ו ע"מ

ב "ס כל אלו ההיכלות הם אינם בהעגולים 'פרק ד ע"דרושי אבי ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

' פרק ד ע"דרושי אבי ח"ע
דברי 

 השמש

מהארת הלבושים שהם אור מקיף 
 הישר

ה "מ
 ד"ע

 'ה א"דע

קמט  כל האצילות הוא כולו אלהות גמור פרק ה ע"דרושי אבי ח"ע
 א"ע

 ב"ה ח"דע

בפנימיות הוא עשר אלפים ' כל ספי פרק ה ע"דרושי אבי ח"ע
אלפים ' ובאמצעית הוא ו, רבבות
 ובחיצוניות הוא אלף רבוא, רבבות

 ב"ה ח"דע א"לח ע

רוב הזווגים הנעשה עתה הם רק בסוד  פרק י ע"דרושי אבי ח"ע
 הספיחים

קכה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ה "מ 'העליון הוא הגג דהתחתון וכוהקרקע ד ד"פרק י ע"דרושי אבי ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דעה "מ סוד המעקה ד"פרק י ע"דרושי אבי ח"ע
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 ב"ע
בתים ועליות ' ע הם כד"עולמות אבי' ד ד"פרק י ע"דרושי אבי ח"ע

 זה על גב זה
 'ה א"דע ג"ה ע"מ

כל עולם ופרצוף תחתון הוא באמת  ד"פרק י ע"דרושי אבי ח"ע
 ' וכולמטה לגמרי מהעליון

 'ה א"דע ב"ו ע"מ

ח "מ עולמות הם זה למטה מזה לגמרי ד"פרק י ע"דרושי אבי ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

א "ע העליונה' הקטנה שבכל ספי' הבחי ד"פרק י ע"דרושי אבי ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

, החלק החיצוני דהעור של כל פרצוף פרק יג ע"דרושי אבי ח"ע
כ מהחלק החיצוני דהעור של "נמשך ג
 האימא

 ב"ה ח"דע ג"מו ע

 ב"ה ח"דע ד"קיט ע ק לבד"א ואבא דבריאה בסוד ו"א פרק יד ע"דרושי אבי ח"ע
 ש"הקדו א"יא ע קרקע דעליון הוא גג דתחתון פרק יד ע"דרושי אבי ח"ע
 'ה א"דע ד"ג ע"מ קרקע האצילות הוא גג הבריאה פרק יד ע"דרושי אבי ח"ע
ד "מ א גג הבריאהקרקע האצילות הו פרק יד ע"דרושי אבי ח"ע

 א"ע
 'ה א"דע

בתים ועליות ' ע הם כד"עולמות אבי' ד פרק יד ע"דרושי אבי ח"ע
 זה על גב זה

 'ה א"דע ב"ד ע"מ

, אצילות הוא חכמה ובריאה בינה  יג ע "דרושי אבי ח"ע
 אימא מקננא בכורסייא

 'ה א"דע ד"ז ע"ל

, א"האיך עולין ונכללין נוקבא בז ג ע "דרושי אבי ח"ע
 יאה באצילות ובר

 'ביאורים א ג"טז ע

 'ביאורים א ג"טו ע לבושים אליו' המקיף הוא רק בבחי ד ע "דרושי אבי ח"ע
בתים ' ע הם כדמיון ד"עולמות אבי' ד ד"י' פ ע "דרושי אבי ח"ע

 זו למעלה מזו
 'ה א"דע ג"ג ע"מ

כתר לא נתפס בשם כלל אלא רק  א "פ ע "דרושי אבי ח"ע
 ' ל ישהוא מרומז בקוצו ש

 'ה א"דע ג"ט ע

' פרק א ע "דרושי אבי ח"ע
' מהד

פרקים 
 האחרונים 

 'ה א"דע ב"ו ע"ל ת הכללי "כל השמים הם בת

שכל העניינים דאורות וגופות ולבושים  'פרק ב ע "דרושי אבי ח"ע
ק כמו "והיכלות הנה הם מסודרים בא

 ע"בהאצילות ובבי

 'ה א"דע ג"ח ע

ח "ל 'ס הוא נשמה לנשמה וכו"האכי  'פרק ב ע "דרושי אבי ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

העגולים הכלליים שבכל עולם שנקרא  'פרק ב ע "דרושי אבי ח"ע
 כ בשם היכלות ובתים"ג

ב "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"י ע פרצופים ' ק כל הה"ישנם בא ' פרק ב ע "דרושי אבי ח"ע
 ' אה"דע ג"א ע"ס לבושים' חשמל בבחי 'פרק ג ע "דרושי אבי ח"ע
העגולים הכלליים שבכל עולם שנקרא  'פרק ג ע "דרושי אבי ח"ע

 כ בשם היכלות ובתים"ג
ב "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

' כל אותן התוארים והשמות דהספי ' פרק ג ע "דרושי אבי ח"ע
והפרצופים הנה לא נעשה בנקודות 

 אלא רק אחר התיקון

 'ה א"דע א"ב ע"י

לי כולו בתוך העגולים כל היושר הכל ' פרק ג ע "דרושי אבי ח"ע
 אפילו בעולם העשיה

 'ה א"דע ד"ז ע"ל

' מהד' פרק ג ע "דרושי אבי ח"ע
פרקים 

 אחרונים 

ע הנה הם נעשים "כל העולמות אבי
 מבירורי המלכים

 'ה א"דע ג"ו ע"ס

ע "דבי' עור הבינה מפסיק בין קלי 'פרק ד ע "דרושי אבי ח"ע
 לאצילות והוא החשמל העליון

 'אה "דע ג"א ע"ס

ן דאצילות "החשמל העליון מקיף להזו 'פרק ד ע "דרושי אבי ח"ע
ולשמור אותן שלא , כדי להגן עליהם

 יוכל הקליפת נוגה לינק מהם

 'ה א"דע ג"א ע"ס

 'ה א"דע ג"א ע"ס לבושים' חשמל בבחי 'פרק ד ע "דרושי אבי ח"ע
 'ה א"דעא "סכל הלבושים כולם שהם הכלים  'פרק ד ע "דרושי אבי ח"ע
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 ד"ע פיםדאורות המקי
א "ס ל"המלבושים האמיתיים הוא החשמ 'פרק ד ע "דרושי אבי ח"ע

 ד"ע
 'ה א"דע

ח "האור אשר בהעור הנה הוא מהרפ 'פרק ד ע "דרושי אבי ח"ע
 ניצוצין 

ב "ס
 א"ע

 'ה א"דע

ב "ס המסך והמעקה  'פרק ד ע "דרושי אבי ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

 הכלליים שבכל עולם שנקרא העגולים 'פרק ד ע "דרושי אבי ח"ע
 כ בשם היכלות ובתים"ג

ב "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

הבית קודש הקדשים אשר למטה הנה  'פרק ו ע "דרושי אבי ח"ע
ק "הוא מכוון רק כנגד ההיכל ק

 שבעולם הבריאה

 'ה א"דע ג"ד ע"נ

ע "דבי' עור הבינה מפסיק בין קלי ג"פרק י ע "דרושי אבי ח"ע
 ןלאצילות והוא החשמל העליו

 'ה א"דע ג"א ע"ס

ב "ס המסך והמעקה  ג"פרק י ע "דרושי אבי ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

ב "ס המסך והמעקה  ד"פרק י ע "דרושי אבי ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

המסך אשר ' חשמלים הכלליים הם בחי ד"פרק י ע "דרושי אבי ח"ע
 בין כל עולם ועולם 

ב "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

 השורש לכל מה ס נעשה"במלכות דא א ע,דרושי אבי ח"ע
 שתחתיו

 'ביאורים א ב"ו ע

דרושי  ח"ע
 הנקודות

קצוות ' יסוד דנקודות כולל כללות ה פרק ה
 כולם

 ב"ה ח"דע ג"ה ע

 'ביאורים א ד"לז ע ס"י יש'בח' ישנם ג א דרושי הצלם ח"ע
ה "ב ואהי"ה דע"ב עלאין שהם הוי"חו א דרושי הצלם ח"ע

 , א"קס
 'ביאורים א א"לח ע

מהיסוד של אימא נעשה מוח הדעת  א  הצלםדרושי ח"ע
 א "דז

 'ביאורים א ב"נה ע

 'ביאורים א ד"נט ע ג"עטרת היסוד שם הוא העטרין דחו א דרושי הצלם ח"ע
ג שבדעת מפי "יוצאים אורות החו א דרושי הצלם ח"ע

שהוא מסוף ומסיום , היסוד דאימא
 א"העטרה אשר במקום החזה דז

 ב"ה ח"דע ד"צז ע

נכלל אבא באימא ונעשו שניהם  א י הצלםדרוש ח"ע
ס "אבא עלאה עם יש, לפרצוף אחד

 ואימא עלאה עם תבונה

 ב"ה ח"דע א"צט ע

בעת הלידה הנה עולים כל האורות  א דרושי הצלם ח"ע
 י עצמן למעלה"דהנה

 ב"ה ח"דע ב"צט ע

קמא  תרין עטרין אשר הדעת כלול מהם א דרושי הצלם ח"ע
 א"ע

 ב"ה ח"דע

גבורות ' פעמים מים הם הה' ה א י הצלםדרוש ח"ע
 ך שבבינה"גבורות מנצפ' היוצאים מהה

 ב"ה ח"דע ד"סה ע

לצורך כל לידת ונתינת המוחין אשר  א דרושי הצלם ח"ע
א הנה נכללים אבא עלאה "א לז"מאו

ואימא עלאה ותבונה , ס לחד"עם יש
 לחד

 ב"ה ח"דע ג"צח ע

הדעת , לאההמזלין הנה הם הדעת ע ב דרושי הצלם ח"ע
 הכללי דהאצילות

 'כללים א א"כז ע

במזלא שהוא הדעת עלאה אשר הוא  ב דרושי הצלם ח"ע
 א"למעלה מאו

 'כללים א ב"כח ע

שאז יהיה שליטת אור המזלין ' אלף הט ב דרושי הצלם ח"ע
 ד שהם הדעת עלאה "ג ת"והי

 'כללים א ד"פה ע

 'ביאורים א ב"כ ע א"דעת עלאה המייחד את או ב דרושי הצלם ח"ע
' חסדים הם האור פנימי והה' ה ב דרושי הצלם ח"ע

והם אור , הם יוצאות לחוץ, גבורות
 מקיף מבחוץ 

 'ביאורים א ג"כב ע

י אימא עצמה אשר "ך שנוטלת ע"מנצפ ב דרושי הצלם ח"ע
ך הפכולים שבסוף "הם המנצפ

 'ביאורים א ג"נד ע
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 דאותיות
 'ביאורים א ג" ענד מוצאות הפה ' ה ב דרושי הצלם ח"ע
 'ביאורים א ג"נד ע ם"מ אלהי'פה עם הכולל גי ב דרושי הצלם ח"ע
הבלים ' כ ז"מהפה דבינה יוצא ג ב דרושי הצלם ח"ע

 א "ומקיפים לז
 'ביאורים א ב"נה ע

ב אתוון "א עצמו וכל הכ"ך דז"המנצפ ב דרושי הצלם ח"ע
שלו הנה הם באמת רק שורש החסדים 

 לבד 

 ' אביאורים ד"נה ע

', י שעטרה דגבורות ניתנת לנוק"אעפ ב דרושי הצלם ח"ע
 א "שרשם נשאר בדעת ז

 'ביאורים א ד"נה ע

 'ביאורים א א"סד ע ב אותיות,ך הם שורש כל הכ"המנצפ ב דרושי הצלם ח"ע
ך הנה הם השורש של "אותיות מנצפ' ה ב דרושי הצלם ח"ע

 ב אותיות "כל הכ
 'ביאורים א א"עג ע

' הם השורש דה, ך הכפולים"מנצפ ב הצלםדרושי  ח"ע
 מוצאות הפה

קמא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קמא  ך"י המנצפ"תיקון כל הניצוצין הוא ע ב דרושי הצלם ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

שנפל אור הדעת , ר"י פגם אדה"ע ב דרושי הצלם ח"ע
 למטה ונתהפך מעץ החיים לעץ הדעת

 ב"ה ח"דע ב"צח ע

 ב"ה ח"דע א"קמ ע ג"והם חו, כפוליםך הם "המנצפ ב דרושי הצלם ח"ע
היא אינה לוקחת אלא רק עטרה ' הנוק )ב(ב  דרושי הצלם ח"ע

 דגבורה לבד 
 'ביאורים א ד"מא ע

ב בכללי  דרושי הצלם ח"ע
 חוג אות טו

הוא , ו"ב רי"שהוא ע, ה"ח דהמ"הרפ
 מזל עליון' בתיקון ח

 ב"ה ח"דע ד"קמ ע

ב בכללי  דרושי הצלם ח"ע
חוג ריש 

  דככל

נעשה המלכות בסוד מעיין חתום 
כי הם , ו"ונשמרת משום מגע זר ח

 א"נמשכים בה מאו

קכט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

א הוא הכתר והמזל עליון הוא "א ב כלל טו דרושי הצלם ח"ע
 הדעת עלאה 

 'ביאורים א א"עד ע

 'ביאורים א א"עד ע ק"דעת הוא נשמת הו ב כלל טז דרושי הצלם ח"ע
מסתיים היסוד והעטרה שבה בהלב  ג דרושי הצלם ח"ע

ג "ויוצאים שם העטרין דחו, א"דז
 שהוא הדעת

 'כללים א ג"פ ע

 'ביאורים א ד"כג ע ס במוחין"יש י ג דרושי הצלם ח"ע
אימא משפלת עליו ומקיף ומכתיר  ג דרושי הצלם ח"ע

 אותו 
 'ביאורים א א"עד ע

הנה הם לעולם האור ' וספי' כל ספי ג דרושי הצלם ח"ע
 הכלי ממין אחד תמידו

 'ביאורים א א"עו ע

בעת הלידה הנה עולים כל האורות  ג דרושי הצלם ח"ע
 י עצמן למעלה"דהנה

 ב"ה ח"דע ב"צט ע

 ב"ה ח"דע ד"צו ע ת דהאימא"א רק מהחצי ת"כתר דז ג דרושי הצלם ח"ע
 ב"ה ח"דע א"צז ע ת דבינה"א הוא רק עד חצי ת"כתר דז ג דרושי הצלם ח"ע
א הוא מלובש ביסוד "אור הדעת דז ג ושי הצלםדר ח"ע

: והיסוד הנה יש בו שני פרקין, אימא
 יסוד ועטרה

 ב"ה ח"דע ד"צז ע

 ב"ה ח"דע א"צז ע א הוא רק עד טבור דבינה"כתר דז ד דרושי הצלם ח"ע
בעת הלידה הנה עולים כל האורות  ד דרושי הצלם ח"ע

 י עצמן למעלה"דהנה
 ב"ה ח"דע ב"צט ע

א הוא רק השליש תחתון "כתר דז ד שי הצלםדרו ח"ע
 ת דאמא"דת

 ב"ה ח"דע ד"צו ע

 'כללים א ג"כז ע יש צלם באדם התחתון ה דרושי הצלם ח"ע
מזלין מסתיימים בשוה והם עד ' הב ה דרושי הצלם ח"ע

 א"סוף כל כללות או
 'כללים א ד"עט ע

משם , ג שמתגלין במקום הלב"החו ה דרושי הצלם ח"ע
ריו משם ולמטה פרצוף יוצא מאחו

 העיקרית' הנוק, רחל

 'ביאורים א ב"מג ע

י החדשים שלה הם יורדין ומסבבין "נה ה דרושי הצלם ח"ע
 אותו עד למטה

 'ביאורים א ב"סג ע
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בעת הלידה הנה עולים כל האורות  ה דרושי הצלם ח"ע
 י עצמן למעלה"דהנה

 ב"ה ח"דע ב"צט ע

ת עצמו "לם בהתא הוא לעו"כתר דז ה דרושי הצלם ח"ע
 דהתבונה 

 ב"ה ח"דע ד"קנז ע

ת דאימא כמו "גם מהת' תקבל הנוק ה דרושי הצלם ח"ע
 הוא

קנח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

שורש הגבורות הוא באחוריים ובעורף  ה דרושי הצלם ח"ע
 של כל פרצוף

 ב"ה ח"דע ב"מג ע

 ב"ה ח"דע ד"צו ע א והא מהחזה ולמטה דאמא"כתר דז ה דרושי הצלם ח"ע
 ב"ה ח"דע א"צז ע א הוא רק עד חזה דבינה"כתר דז ה דרושי הצלם ח"ע
ג שבדעת מפי "יוצאים אורות החו ה דרושי הצלם ח"ע

שהוא מסוף ומסיום , היסוד דאימא
 א"העטרה אשר במקום החזה דז

 ב"ה ח"דע ד"צז ע

הגם שעיקרו , פ"כ עכ"א ג"כלי הכתר דז ה דרושי הצלם ח"ע
יקרי הוא עומד לעולם למציאות הע

 דהאימא עצמו

 ב"ה ח"דע ד"צח ע

 ב"ה ח"דע א"צט ע  ה דרושי הצלם ח"ע
א להיות שניהם "נתייסדו היא וז ה דרושי הצלם ח"ע

ת "שהת, ת דתבונה"אחוזים בהת
 דתבונה נעשה כתר לשניהם

קנה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

נכלל אבא באימא ונעשו שניהם  ז דרושי הצלם ח"ע
ס "אבא עלאה עם יש, לפרצוף אחד

 ואימא עלאה עם תבונה

 ב"ה ח"דע א"צט ע

בעת הלידה הנה עולים כל האורות  ז דרושי הצלם ח"ע
 י עצמן למעלה"דהנה

 ב"ה ח"דע ב"צט ע

לצורך כל לידת ונתינת המוחין אשר  ז דרושי הצלם ח"ע
א הנה נכללים אבא עלאה "א לז"מאו

ואימא עלאה ותבונה , ס לחד"עם יש
 לחד

 ב"ה ח"דע ג"צח ע

 'כללים א א"צח ע ת "א בישסו"נכללו או ג"ז ע רושי הצלםד ח"ע
 'כללים א ג"כז ע יש צלם באדם התחתון ח דרושי הצלם ח"ע
ם מכל עולם לעולם "צל' ישנו בחי ח דרושי הצלם ח"ע

וכן מכל פרצוף , מהעליון לתחתון
 לפרצוף מכל עליון לתחתון

 'כללים א א"כט ע

כ מהר לבוא "תון כאינו זוכה כל תח ח דרושי הצלם ח"ע
קרוב וסמוך למדרגת העליון עד זמן 

 זמנים

 'כללים א ד"לד ע

נכלל אבא באימא ונעשו שניהם  ח דרושי הצלם ח"ע
ס "אבא עלאה עם יש, לפרצוף אחד

 ואימא עלאה עם תבונה

 ב"ה ח"דע א"צט ע

בעת הלידה הנה עולים כל האורות  ח דרושי הצלם ח"ע
 י עצמן למעלה"דהנה

 ב"ה ח"דע ב"צט ע

לצורך כל לידת ונתינת המוחין אשר  ח דרושי הצלם ח"ע
א הנה נכללים אבא עלאה "א לז"מאו

ואימא עלאה ותבונה , ס לחד"עם יש
 לחד

 ב"ה ח"דע ג"צח ע

א "אחר שנולדו חוזרים ומתחלקים או ח דרושי הצלם ח"ע
, ע"שהם אבא הכללי בפנ, עלאין
, ע"ת שהם אימא הכללי בפנ"וישסו

, י דאימא"המוחין בנהומתלבשים 
 א"כ מתפשטים ומתלבשים בז"ואח

 ב"ה ח"דע ג"צח ע

' לצורך המשכת ולידת המוחין דליל א ח דרושי הצלם ח"ע
הנה נעשו אבא עלאה עם , של פסח

ואימא עלאה עם תבונה , ס לחד"יש
 לחד

 ב"ה ח"דע א"קה ע

עיקרו הוא רק מסוף ', הכתר דהנוק פרק ה דרושי הצלם ח"ע
 שיםי החד"הנה

קנה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע
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ג דהדעת עלאה הם "המזלין הם החו ב דרושי הצלם  ח"ע
 בסוד ל מ דצלם

 'כללים א ב"כז ע

 'ה א"דע ג"ג ע"ס 'ומעיבור ליניקה וכו, מזווג לעיבור ג דרושי הצלם  ח"ע
נשאר , כל אור שיורד להתגלה למטה ד דרושי הצלם  ח"ע

עיקרו בכל המקומות שיורד דרך 
 עליהם

 'ה א"דע ג" עו"כ

' דרוש ג דרושי הצלם  ח"ע
 בתחלתו 

ויורד , נמשך האור ונרתיקו עמו
ומתלבש בהגוף התחתון העיקרי אשר 

 שולח לשם

 'ה א"דע ב"ג ע"ע

 'ה א"דע ג"ג ע"ס 'ומעיבור ליניקה וכו, מזווג לעיבור ו דרושי הצלם  ח"ע
ד "דרושי מ ח"ע

 ן"ומ
כל הנשמות כולם הם מבירור הניצוצין  ב

 ן"מ' שמתבררים תמיד ועולים בבחי
 ב"ה ח"דע ג"סט ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

כל הנשמות כולם הם מבירור הניצוצין  ג
 ן"מ' שמתבררים תמיד ועולים בבחי

 ב"ה ח"דע ג"סט ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

אבל , המאורע דעשרה הרוגי מלוכה דרוש א
 זולת זה היה אז העולם עומד להתחרב

 ב"ה ח"דע ג"קז ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

ן רק "ימי בראשית היה אז הזווג דזו' בו דרוש א
 אחור באחור

 ב"ה ח"דע ד"קי ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

א "ר נשמה לנשמה מאו"היה לאדה דרוש א
 דאצילות

קמה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

ן דאצילות "בבריאת עולם היו הזו דרוש א
במקומם העיקרי שלהם רק אחור 

כדי שלא יתאחזו בהם , אחורב
 החיצונים

קמה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

ן היו מוכרחים לעמוד במקומם רק "הזו דרוש א
 א"אב

קמה 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

היה אסור לאדם להזדווג עם חוה גם  דרוש א
 זולת החטא עד שבת בראשית 

קמט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

ן להתייחד "לא היה אפשר אז להזו רוש אד
ר "פ ולהוציא נשמת אדה"בהזווג דפב

 א"י שעלו למעלה בחיק או"אלא רק ע

 ב"ה ח"דע א"קנ ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

י "אופן תיקונם של העולמות אשר ע דרוש א
 ר"אדה

 ב"ה ח"דע ב"קנ ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

ר היה מתתקן כל "ט דאדה"י המע"ע דרוש א
וכמו , ן דהמלכות לגמרי"ורי המביר

 התיקון דלעתיד

 ב"ה ח"דע א"קנג ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

שכל מה שהוא יותר עליון הוא נברר  דרוש א
כ התחתון "ועל ידו מתברר אח, מקודם

 כ"ג

 ב"ה ח"דע ד"יא ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

מהם הם נפלו יותר ' חלקי החי שבכל א דרוש א
 דהרע למטה ונטבעו בעמקי הכחות

 יותר מחלקי המדבר שבאותו העולם

 ב"ה ח"דע ג"כא ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

קודם החטא היה גופו מיצירה ונפשו  דרוש א
 א דאצילות"דז' מבריאה ורוחו מנוק

 ב"ה ח"דע ב"כז ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

 ב"ה ח"דע ב"כז ע ז"עשיה שבהעוה' חוץ לארץ הוא בחי דרוש א

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

ר "ן אשר לצורך בריאת אדה"הזווג דזו וש אדר
 ן בחיקם"א את הזו"י שהעלו או"היה ע

 ב"ה ח"דע ג"כט ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

ן לא היו עומדים להתתקן ולחזור "זו דרוש א
 פ רק בשבת בראשית"פב

 ב"ה ח"דע ב"ל ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

ר אשר זה אי "כדי להוציא נשמת אדה דרוש א
וכל זווג הרי הוא , ווגי ז"אפשר רק ע

 פ דוקא"י פב"רק ע

 ב"ה ח"דע ג"ל ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

, ר לא היה בו שום חלק מעשיה"אדה דרוש א
 רק גופו מיצירה

 ב"ה ח"דע א"לב ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

 ב"ה ח"דע ב"לב ע א"ן בחיק או"עליית הזו דרוש א

 ב"ה ח"דע ד"לב עזרו להיות ן ירדו למטה ח"כאשר זו דרוש אד "דרושי מ ח"ע
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 א"אב ן"ומ
ד "דרושי מ ח"ע

 ן"ומ
א "ן למעלה בחיק או"ענין עליית הזו דרוש א

 הוא נוהג גם עתה
 ב"ה ח"דע א"לג ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

ן רק אחור "ימי בראשית הזו' היו בו דרוש א
 באחור

 ב"ה ח"דע א"לג ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

בועים ע שבהם היו ט"כל חלקי הבי דרוש א
עדיין בעמקי הקליפות מעת עולם 

 התוהו

 ב"ה ח"דע ג"לו ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

כל התיקונים הראשונים אשר במעשה  דרוש א
בראשית היה נמשך תיקונם רק 

 מלמעלה למטה

 ב"ה ח"דע ג"לח ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

אלולא עשרה הרוגי מלוכה היה  דרוש א
 י עוונות הדור שגברו"מתחרב העולם ע

 מאד

 ב"ה ח"דע א"עד ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

ן במקומם רק אחור באחור אחר "היו זו דרוש א
 שנגנז אור הגנוז

 ב"ה ח"דע ד"צה ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

בעת שישראל עושים מעשים טובים  דרוש א
ן פנים "הראויים שבסיבתם יחזרו זו

 בפנים

 ב"ה ח"דע ב"קד ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

קודש הקדשים מכוון כנגד היכל בית  דרוש א 
 קודש הקדשים דעולם הבריאה

 ב"ה ח"דע ד"נד ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

י מעשה "נעשה כל הבירורים ע דרוש ב
 התחתונים

 ב"ה ח"דע ב"לד ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

הוא לאט לאט ומדרגא ' עליית הבחי דרוש ב
 לדרגא

 ב"ה ח"דע ג"לח ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

שה בירור הזוהמא תמיד לאט לאט נע דרוש ב
 ובהדרגה גדולה

 ב"ה ח"דע ב"סו ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

אדם כאשר שהוא משתמש בכל  דרוש ג
תכונותיו וכחותיו בהתורה והמצוה 

ומעלה את עצמו ונפשו , ומוסר
הנה נמצא כי נתעלו כל חלקי , ה"להקב
 מ"הדצח

 ב"ה ח"דע א"לד ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

משום שכל , ר" אכילת בשר לאדהנאסר דרוש ג
 נפש חי היה אז מבוררים לגמרי

 ב"ה ח"דע א"לו ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

ולכן היה , הצמחים לא נגמרו להתברר דרוש ג
 ר אוכלם כדי לבררם"אדה

 ב"ה ח"דע א"לז ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

כל הבירורים אשר מתבררים  דרוש ג
ומתתקנים מאחר ששת ימי בראשית 

 הנה הולך תיקונם מלמטה ,והלאה
 למעלה

 ב"ה ח"דע ג"לח ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

הבהמות בהררי אלף והדומם והצומח  דרוש ג
 לא נגמרו להתברר

 ב"ה ח"דע ג"נג ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

קמא  עולים כל הבירורים עד מחשבת אבא דרוש ג
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

 ב"ה ח"דע א"כט ע ם משתנהשרי מעלה אשר אין שמ דרוש ד

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

אותן המלאכים שאין שמם משתנה  דרוש ד
נעשו מהנשיקין הראשונים קודם 

 ן"שנבררו זו

 ב"ה ח"דע א"כט ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

יש מדרגות רבות לאין קץ בענין  דרוש ד
 המלאכים וקיומם

 ב"ה ח"דע ב"סב ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

 ב"ה ח"דע ד"קא ע ס"א הרי הוא בהמ"יקרי דזשורש הע דרוש ה

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

 ב"ה ח"דע ב"קח ע אור זרוע לצדיק  דרוש ה

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

ן הם בגדלות ובמוחין "בעת שהזו דרוש ה
מהאור ' הנה אז נמשך בהנוק, שלימים

 שבו

קלד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע
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ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

גבורות ' פעמים מים הם הה' ה דרוש ו
 ך שבבינה"גבורות מנצפ' היוצאים מהה

 ב"ה ח"דע ד"סה ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

ן הוא הכל "כל עליית הנבררים וסוד המ דרוש ז
י סוד האכילה הנזכר אשר היא "ע

 מלמטה למעלה

 ב"ה ח"דע ב"לד ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

 ב"ה ח"דע ב"לד ע סוד האכילה אשר מעילא לתתא דרוש ז

ד "מדרושי  ח"ע
 ן"ומ

לבושים חוץ מהכבד ' נ עוד ג"יש להנר דרוש ח
 והם מהחשמל, לב מח

 ב"ה ח"דע ג"מו ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

הוא הארתה , ד שבה"דמילוי יו' ו דרוש ח
 היכלין דבריאה' המתפשט בהו

 ב"ה ח"דע ד"נד ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

היכלין דבריאה היא מתגלה בהארת ' הו דרוש ח
 אבל ביצירה ועשיה ,ק שבה"כל הו

מ "אינה מתלבש אלא רק בהארת הנהי
 שבה

 ב"ה ח"דע ד"נד ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

כי , ן"להשקות את הגן הוא סנדלפו דרוש ח
 ן"זו' ן הם בבחי"ט וסנדלפו"מט

 ב"ה ח"דע ד"פט ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

 ב"ה ח"דע ג"צא ע והם אחד, ן"ט וסנדלפון הם דו"מט דרוש ח

ד " מדרושי ח"ע
 ן"ומ

על שם , ת כפולות"הויו' ב, ן"השם ב דרוש ח
 ן שבו"כללות הדו

קסב 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

 ב"ה ח"דע ד"קמ ע ב"ה הנה הוא השם ע"ח דשם מ"הרפ דרוש י

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

 ב"ה ח"דע ג"קנב ע סוד הדעת המתגלה תחת הכתר דרוש י

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

 למעלה למעלה בכוונות ויחודים עלה דרוש יא
 ן מעולם לעולם"להעלות מ

 ב"ה ח"דע ב"קב ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

א "עולים בירורים מה ששייך לאו דרוש יא
 וכן למעלה למעלה, א"ונעשה יחוד באו

 ב"ה ח"דע ד"קנו ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

כל הבירורים אשר מתבררים  דרוש יא 
ת ומתתקנים מאחר ששת ימי בראשי

הנה הולך תיקונם מלמטה , והלאה
 למעלה

 ב"ה ח"דע ג"לח ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

דרוש יא 
 אות יז

 ב"ה ח"דע ד"קמ ע הההה""""דהמדהמדהמדהמח "רפ

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

דרוש יא 
 כלל ז

ן מתברר "הניצוצות הקדושה שבשם ב
 בתמידות

 ב"ה ח"דע א"נד ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

דרוש יא סי 
 ז

 כוונתם לעלות שנכנסו לפרדס היה' ד
ד "ן ומ"י העלאת מ"כ ע"באצילות ג

 ע"דהעולמות בי

 ב"ה ח"דע ד"פז ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

דרוש יא סי 
 טו

 ב"ה ח"דע ב"קל ע חפירת הבאר הוא נוהג גם עתה תמיד

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

דרוש יא סי 
 יא

 ב"ה ח"דע ב"קל ע חפירת הבאר הוא נוהג גם עתה תמיד

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

כל קטנות ראשון וגדלות ראשון הם רק  דרוש יב
וכל קטנות שני וגדלות שני , ת"בישסו

 א עלאין"הוא רק באו

 ב"ה ח"דע א"קה ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

המוחין דגדלות ' בגלות יש רק בחי דרוש יב
 ראשון לבד

 ב"ה ח"דע ד"קה ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

פרצופים בכל עולם מהעולמות ' ד דרוש יד
 שהם בכללות עולם אחד, ע"בי

 ב"ה ח"דע ב"לא ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

ע "ג שנים הם תיקוני העולמות בי"הצ דרוש יד
 שהם בהמלכות

 ב"ה ח"דע ד"נא ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

ע בשם עלמין "נקראים כל העולמות בי דרוש יד
כי הם כולם חיילות המלכות , דנוקבא
 וצבאיה

 ב"ה ח"דע ב"קנג ע

ד "ושי מדר ח"ע
 ן"ומ

 'ביאורים א ד"לט ע אור מים רקיע ה
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ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

הנה הוא מקבל , הפרצוף היותר עליון י
אשר שם לית , ס עצמו"מאור הקו דא

 סוף לנביעו דנהורא דיליה

 'ביאורים א ג"לט ע

ד "דרושי מ ח"ע
 ן"ומ

א עלאין "או' א הם בחי"ר דאו"הג פרק יב
 הנקראים בשם אבא

 ב"ה ח"דע ד"לז ע

ן "דרושי מ ח"ע
 ד"ומ

בעת שהיה הדור מקולקל וגברו מאד  דרוש א
מאד העונות בזמן העשרה הרוגי 

 מלוכה

 ב"ה ח"דע א"קו ע

ן "דרושי מ ח"ע
 ד"ומ

עולמות ' מעשי מצות מגיעים לכל ד דרוש א
 ע"אבי

 ב"ה ח"דע א"ג ע

ן "דרושי מ ח"ע
 ד"ומ

 ב"ה ח"דע ד"ד ע הרבה' א נאחזת בנוק"הסט דרוש א

ן "דרושי מ ח"ע
 ד"ומ

 ב"ה ח"דע ב"ה ע 'מהמלכין כלול מי' פרטיות כל א דרוש א

ן "דרושי מ ח"ע
 ד"ומ

אחר שנגנז האור , בעת מעשה בראשית דרוש א
ן "היו הזו', הראשון שהיה תיכף ביום א

 רק אחור באחור

 ב"ה ח"דע ד"צד ע

ן "דרושי מ ח"ע
 ד"ומ

 ב"חה "דע א"קב ע עשרה הרוגי מלוכה דרוש א

ן "דרושי מ ח"ע
 ד"ומ

אי אפשר שיתוסף שום אור מהעליון  דרוש ז
בהתחתון אם לא שיקבל העליון 

 תחילה

 ב"ה ח"דע ב"צט ע

ן "דרושי מ ח"ע
 ד"ומ

 ב"ה ח"דע ד"קג ע תרין מזלין אוירא דכיא ואשא דכיא דרוש י

ן "דרושי מ ח"ע
 ד"ומ

, חסד' שהוא גימ, ב"הויות דע' ג דרוש י
 גבורה' שהוא גימ, ו"ושלשתן הם רי

 ב"ה ח"דע א"קד ע

ן "דרושי מ ח"ע
 ד"ומ

ומשם , ן להמלכות דעשיה"להעלותם מ דרוש יא
ומשם , ומהיצירה לבריאה, להיצירה

 להאצילות

 ב"ה ח"דע א"קב ע

ן "דרושי מ ח"ע
 ד"ומ

זווג דנשיקין הנעשה בסוד כפיפת ' בחי דרוש יד
 ראש

 ב"ה ח"דע ד"קט ע

 ב"ה ח"דע א"ה ע ת"ת' ך הדמל ד דרושי נקודות ח"ע
הביטול והפגם שהיה גם בהאחוריים  פב ופו דרושי נקודות ח"ע

 י דכתר"א ובהנה"דאו
קמא 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

ג שבדעת "כל הנשמות כולן הם מהחו פו דרושי נקודות ח"ע
 הנמשכים דרך האחוריים

 ב"ה ח"דע א"צו ע

כאשר שלא נתבררו עדיין שרשי  פו דרושי נקודות ח"ע
הרי לא , כ"שמות דהמלכי יושר גהנ

, ן"היה נשלם עדיין האחוריים דהזו
ז לעמוד אחור "והיו מוכרחים עי

 באחור בכותל אחד לשניהם

 ב"ה ח"דע ג"צז ע

והנקודות , ג"ב דס"פ הוא ע"אור אח פרק א דרושי נקודות ח"ע
 ג"ג דס"הם הס

קסד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ן "והוא המלכות דבוהארץ היתה תוהו  פרק א  דרושי נקודות ח"ע
שבעולם הנקודות שהיא הארץ שהיתה 

 תוהו

 ב"ה ח"דע ב"סח ע

ן "והארץ היתה תוהו והוא המלכות דב פרק ב דרושי נקודות ח"ע
שבעולם הנקודות שהיא הארץ שהיתה 

 תוהו

 ב"ה ח"דע ב"סח ע

שהיא האימא הכללי , מציאות הבינה פרק ו דרושי נקודות ח"ע
נה ה, ת"דאצילות הכולל ישסו

מציאותה הוא מהחזה ולמטה דהאבא 
 א עלאין"הכולל או

 ב"ה ח"דע ג"קיז ע

 ב"ה ח"דע א"לג ע סוד הנסירה פרק ו דרושי נקודות ח"ע
י מעשה "נעשה כל הבירורים ע פרק ו דרושי נקודות ח"ע

 התחתונים
 ב"ה ח"דע ב"לד ע

שהוא , למקומו' י הבירור עולה כל א"ע פרק ו דרושי נקודות ח"ע
ום אשר ירד משם בעת עולם להמק

 ב"ה ח"דע ג"נד ע
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ונכנסים ועולים עד , הנקודות והתוהו
כי שם מגיע סוד , א"המוחין דאו

 האחוריים
היה אסור לאדם להזדווג עם חוה גם  פרק ו דרושי נקודות ח"ע

 זולת החטא עד שבת בראשית 
קמט 

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

למטה אימא הכללי היא מחציו ו פרק ו דרושי נקודות ח"ע
 מהאבא הכללי

קנח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

פנימיות ' כ בחי"ישנם בההיכלות ג ענף ג י"דרושי עגו ח"ע
 וחיצוניות

 ב"ה ח"דע ד"סט ע

 'כללים א ג"מא ע הנקודה האמצעית ה הארת המוחין ח"ע
יסוד דמלכות נקרא בשם נקודה  ה הארת המוחין ח"ע

 האמצעית
 'ביאורים א ב"ו ע

 'כללים א ד"לט ע י התכללות "יקתם הוא עינ ז הארת המוחין ח"ע
קמז  'תיקון הקלי ז הארת המוחין ח"ע

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

אלא דרך דופני ' אינו מאיר להנוק ט הארת המוחין ח"ע
 העטרה

 'כללים א ג"לד ע

אינו מאיר מאז ולהלאה אלא רק דרך  ט הארת המוחין ח"ע
 דופני העטרה

 'כללים א א"נז ע

אלא רק תמצית ' אינו נמשך להנוק ט הארת המוחין ח"ע
 הארה דרך דופני העטרה 

 'כללים א א"פא ע

החסד שמנהיג את כל הדורות וזן  ט הארת המוחין ח"ע
בחסדו כל בשר מקרני ראמים ועד ביצי 

 כנים

 'כללים א ג"פא ע

שהוא ' אינו מאיר מעתה להנוק ט הארת המוחין ח"ע
המלכות הנעלמת בו אלא רק דרך 

 דופני העטרה

 'כללים א ג"קא ע

 ב"ה ח"דע ג"מה ע נהיר לנוקבא דרך דופן פט הארת המוחין ח"ע
דור המדבר היו מלאה היוצאת מהדעת  פרק א הארת המוחין ח"ע

 שהוא מהארת יסוד אבא, דיעקב
קכט 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

הדור המדבר הנה נודע הוא שהם מסוד  פרק א הארת המוחין ח"ע
 לאה אשת יעקב

 ב"ה ח"דע ג"קל ע

ה הוא היה שורש נשמת "משה רבינו ע פרק א הארת המוחין ח"ע
 כלל ישראל כולם

 ב"ה ח"דע א"קא ע

מטה סתם הוא עוד יותר נעלה ממטה  פרק ב הארת המוחין ח"ע
 האלהים

קכח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

המטות מטה סתם ומטה ' סוד הב פרק ב הארת המוחין ח"ע
 האלהים

קכח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

שורשו הוא למעלה למעלה מהארת  פרק ב הארת המוחין ח"ע
יסוד דאבא המתפשט לימין ושמאל של 

 השורש דדור המדבר

קכח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ומטה סתם הנה הוא יותר נעלה ממה  פרק ב הארת המוחין ח"ע
 שנאמר מטה האלהים

קלב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כ חלק מכל "ה להחיצונים ג"נותן הקב פרק ב הארת המוחין ח"ע
 הנאהקרבן באיזה 

 ב"ה ח"דע ד"קנו ע

, דור המדבר הוא מאורות דאבא פרק ג הארת המוחין ח"ע
ולכן , א"שיציאתם הוא מצד הפנים דז

כי הם אינם , י"לא נכנסו הם לא
 ממדרגתה

 ב"ה ח"דע ד"קל ע

מאחר שלפי שורש נשמתם של דור  פרק ג הארת המוחין ח"ע
המדבר לא היו ראוים כלל לכנוס לארץ 

  להם שייכות בהכי אין, ישראל

קלא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

דור המדבר אשר היו משורש לאה  פרק ג הארת המוחין ח"ע
אבל הדור באי הארץ היו , אשת יעקב

 משורש רחל

קלא 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

במיתת דור המדבר נתבטלה ונתעלמה  פרק ג הארת המוחין ח"ע
, מאז כל אותו אור דלאה אשת יעקב

 ונכנסה בשורשה

קלא 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע
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נדב ואביהוא ופינחס ונתנאל בן צוער  פרק ד הארת המוחין ח"ע
 היה להם שייכות גדול עם רחל 

קכט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

קמט  סוד המדבריות פרק ה הארת המוחין ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קנח  הנקודה אמצעית פרק ה הארת המוחין ח"ע
 א"ע

 ב"ה ח"דע

אש כשיכלה הזוהמא ויתבטל ה פרק ה הארת המוחין ח"ע
אז יתבסם כל החללה של , ושרפתו

 גיהנם

 ב"ה ח"דע ג"ב ע"י

' עץ הדעת הגם שהיה אז בדרגא דהנוק פרק ה הארת המוחין ח"ע
ז הנה היה שם מקום "עכ, דאצילות

אחד אשר בו היה עדיין רושם דתוקף 
הגבורות והדינין של עולם התוהו אשר 

 לא נתקן עדיין

 ב"ה ח"דע ד"לט ע

קכט  יצחק מיעך באצבע ק זפר הארת המוחין ח"ע
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"קל ע חפירת הבאר הוא נוהג גם עתה תמיד פרק ז הארת המוחין ח"ע
 ב"ה ח"דע ב"קח ע אור זרוע לצדיק  פרק ט הארת המוחין ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"קי ע רק דרך צדדי דופני העטרה' נהיר לנוק פרק ט הארת המוחין ח"ע
קלד  דרך דופן' סוד נהיר לנוק ק טפר הארת המוחין ח"ע

 א"ע
 ב"ה ח"דע

ח "ע ערו ערו עד היסוד ז "פ הארת המוחין  ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

כל לשון נקודה הוא לעולם על יסוד  ה הארת המוין ח"ע
 ומלכות

 'כללים א ג"יג ע

כ שפעת "גם בלא כפיפה הנה מגיע ג א א"הולדת או ח"ע
לתיקון ' תיקונים אשר מתיקון ח' הד

א שהוא בהגרון "ג לגלגלתא דאו"י
 א"דא

 'כללים א א"כח ע

 'כללים א ד"נו ע ב"זיווג חיך וגרון שהם חו א א"הולדת או ח"ע
כ שפעת "גם בלא כפיפה הנה מגיע ג ב א"הולדת או ח"ע

לתיקון ' תיקונים אשר מתיקון ח' הד
א שהוא בהגרון "ג לגלגלתא דאו"י

 א"דא

 'כללים א א"כח ע

 'כללים א ד"נו ע ב"זיווג חיך וגרון שהם חו ב א"הולדת או ח"ע
י "א הנה היה ע"העיבור ראשון דז ג א"הולדת או ח"ע

 ת שלו"א בחג"י דא"עליית נה
 'כללים א א"נד ע

 'כללים א ג"כא ע סוד תוספות מהמוחין ד א"הולדת או ח"ע
י "א אשר לצורך נה"כפיפת הראש דא ד א"הולדת או ח"ע

 א "דאו
 'ם אכללי א"כח ע

 'כללים א ד"ל ע י שהם לבר מגופיה "נה ד א"הולדת או ח"ע
א הנה הם "מציאותם העיקרי דאו ד א"הולדת או ח"ע

 א"י זווג הפה דא"מהמזלין והנימין וע
 'כללים א ב"מד ע

אינו מתלבש כל עליון בהתחתון אלא  ד א"הולדת או ח"ע
רוח ' שהוא בחי, ת שבו"רק בהז

 והרישין הם מגולין 

 'כללים א ג"ענז 

י דהתחתון אין להם על מה "כל הנה ד א"הולדת או ח"ע
והם באים כולם בסוד , לסמוך בהעליון

 תוספות

 'כללים א ג"נז ע

י הם בסוד תוספות ואינם "נה' כל בחי ד א"הולדת או ח"ע
 עיקרין 

 'כללים א ג"נז ע

א אשר מהטבור "ת דא"מאותו חלק הת ה א"הולדת או ח"ע
עשה ממנו הגלגלתא נ, ולמטה שבו

 א "דז

 'כללים א א"ל ע

 'כללים א א"לא ע סוד צמר כבשים  ה א"הולדת או ח"ע
י "א הנה היה ע"העיבור ראשון דז ה א"הולדת או ח"ע

 ת שלו"א בחג"י דא"עליית נה
 'כללים א א"נד ע

 'כללים א ג"סו ע, בעיבור נכללו יחד בתלת כלילן בתלת ה א"הולדת או ח"ע
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ת שהוא כ נולדו ויצאו בפרצוף אח"ואח
 א "פרצוף ז

ת דאמא "א הוא מהחצי ת"הכתר דז ה א"הולדת או ח"ע
 ולמטה

 ב"ה ח"דע ד"צו ע

וכל השמות , א שם מיוחד"אין לאו ו א"הולדת או ח"ע
שנמצא בהם הוא רק על גילויים 

 ן"שבזו

 'כללים א ד"כז ע

כ היטיב "גם בלא כפיפה הנה מגיע ג ו א"הולדת או ח"ע
 א ממש" תחתון עד רישא דזהמזל

 'כללים א א"כח ע

שהוא התפשטות , א"השפע דהיסוד דא ו א"הולדת או ח"ע
הנה ממנו נעשה כל , א"השני דא

 א"מציאות הז

 'כללים א ד"כט ע

ת "א דאצילות התחלתו הוא מחצי ת"ז ו א"הולדת או ח"ע
 א"דא

 'כללים א ד"נג ע

ת דאמא "א הוא מהחצי ת"הכתר דז ו א"הולדת או ח"ע
 ולמטה

 ב"ה ח"דע ד"צו ע

א אשר מהטבור "ת דא"מאותו חלק הת ז א"הולדת או ח"ע
נעשה ממנו הגלגלתא , ולמטה שבו

 א "דז

 'כללים א א"ל ע

ת "א דאצילות התחלתו הוא מחצי ת"ז ז א"הולדת או ח"ע
 א"דא

 'כללים א ד"נג ע

ת דאמא "א הוא מהחצי ת"הכתר דז ז א"הולדת או ח"ע
 ולמטה

 ב"ה ח"דע ד"צו ע

 ב"ה ח"דע ג"נד ע סוד התהוות החלב פרק ג  א"הולדת או ח"ע
זווג דנשיקין הנעשה בסוד כפיפת ' בחי פרק ד א"הולדת או ח"ע

 ראש
 ב"ה ח"דע ד"קט ע

 ב"ה ח"דע ב"קו ע צמר כבשים, הצמר' שערות הוא בחי פרק ה א"הולדת או ח"ע
 ב"ה ח"דע ד"כב ע סודסוד צמר כבשים שהוא בי פרק ה א"הולדת או ח"ע
תיקונים ' א והט"ג בריתות אשר מא"י פרק ה א"הולדת או ח"ע

 א"שבז
 ב"ה ח"דע ג"כט ע

 ב"ה ח"דע ג"נד ע סוד התהוות החלב פרק ה א"הולדת או ח"ע
ראשונות ' א בהז"ת דאו"מתלבשים הז רפד א"הולדת או ח"ע

 א"דז
קמח 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ד"ה עכ ב "ר וק"אמ א א "הולדת או ח"ע
ת "א עלאין וישסו"פרצופים דאו' כל הד א א "הולדת או ח"ע

הנה כולם הם מהחסדים וגבורות 
 דיסוד דעתיק

 'ביאורים א ד"לז ע

ד סוד "חב' כל טפה הנה היא כלול מג א א "הולדת או ח"ע
 ו"יה

 'ביאורים א ג"עד ע

 'ביאורים א ד"כה ע ב "ר וק"אמ ב א "הולדת או ח"ע
 'ביאורים א ד"כה ע ב "ר וק"אמ ג א "הולדת או ח"ע
, כל הרישין הם זה למטה מזה ד א "הולדת או ח"ע

מצטיירים כולם יחד פרצוף אחד הכולל 
 כל האצילות בכללות

 'ביאורים א ג"כה ע

 'ביאורים א ד"כה ע ב "ר וק"אמ ד א "הולדת או ח"ע
ת "סוא עלאין ויש"פרצופים דאו' כל הד ד א "הולדת או ח"ע

הנה כולם הם מהחסדים וגבורות 
 דיסוד דעתיק

 'ביאורים א ד"לז ע

 'ביאורים א א"נד ע סדר ההתלבשות  ד א "הולדת או ח"ע
כ מהזווג דחיך וגרון "נעשה אבא ג ד א "הולדת או ח"ע

 א"ב דא"שהם חו, א"דא
 'ביאורים א א"סה ע

' א שבכל א"נמשכים ומתהווים האו ד א "הולדת או ח"ע
י האמצעים "ס ע" דהמןןןן""""בבבב והההה""""מממממה

 ד"ג ת"פ והי"דהאח

 'ה א"דע ג"ט ע

א שבו "באצילות הוה יציאת אבא מהא ד א "הולדת או ח"ע
 ד"ג ת"י הי"רק ע

 'ה א"דע ג"ג ע"כ

 'ביאורים א ב"כ ע א"דעת עלאה המייחד את או ו א "הולדת או ח"ע
 'ביאורים א ד"לז עת "א עלאין וישסו"פרצופים דאו' כל הד ו א "הולדת או ח"ע
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כולם הם מהחסדים וגבורות הנה 
 דיסוד דעתיק

' א תיקון ח"אשר במזל עליון דא' הא ו א "הולדת או ח"ע
 ' י' ו' ד שצורתו י"ג ת"מהי

 'ביאורים א א"עד ע

, ג"ב והס"והם הע, ב הם המוחין"כח ' א' פ א "הולדת או ח"ע
ועיקרם הוא מבפנים להקרקפתא 

מנם הם א, שהוא למעלה מהאזניים
 כ עד החיך וגרון"מתפשטים ג

 'ה א"דע ב"ח ע

, ג"ב והס"והם הע, ב הם המוחין"כח ' ב' פ א "הולדת או ח"ע
ועיקרם הוא מבפנים להקרקפתא 

אמנם הם , שהוא למעלה מהאזניים
 כ עד החיך וגרון"מתפשטים ג

 'ה א"דע ב"ח ע

כאשר עולים ונבררים ונשתהו בהאימא  ג "פ א "הולדת או ח"ע
 ליונה כל משך סוד ימי העיבורהע

ח "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

ג "א הנה הוא מהשם ס"כל מציאות או 'פרק א א "הולדת או ח"ע
 ד שבו"ג ת"א ומהי"שבא

 'ה א"דע א"ג ע"ס

ג "א הנה הוא מהשם ס"כל מציאות או 'פרק ד א "הולדת או ח"ע
 ד שבו"ג ת"א ומהי"שבא

 'ה א"דע א"ג ע"ס

ת דהעליון הם מתלבשים "כל הז 'ריש פרק ד א "הולדת או ח"ע
 בהתחתון

 'ה א"דע ב"ג ע"מ

א "הולדת או ח"ע
 ן"וזו

טבורא דליבא הוא הגומא שתחת הלב  ג
והוא רק השליש עליון , והוא סוף החזה

ת ושם מסתיים אבא עם המזל "דת
 עליון הכלול בו

 'כללים א ג"עט ע

א "הולדת או ח"ע
 ן"וזו

 מזלין מסתיימים בשוה והם עד' הב ג
 א"סוף כל כללות או

 'כללים א ד"עט ע

א "הולדת או ח"ע
 ן"וזו

 'כללים א א"פ ע א שהוא עד חדווי"המזלא דז ג

א "הולדת או ח"ע
 ן"וזו

א שהוא לעשות "לצורך עיבור ראשון דז ג
' הנה נסדר ונעשה ג, הגוף והכלי שלו

, י"ת בנה"חג, דתלת כלילין בתלת' בחי
 א"ואחד באו, א"אחד בא

 'לים אכל א"צח ע

א "הולדת או ח"ע
 ן"וזו

 'כללים א ג"עט ע מזלין הם שניהם מסתיימים בשוה' הב ד

א "הולדת או ח"ע
 ן"וזו

 'כללים א ג"עט ע כפיפת ראש  ד

א "הולדת או ח"ע
 ן"וזו

 'כללים א א"פ ע ת ממש "המזלין הם מסתיימין בחצי ת ד

א "הולדת או ח"ע
 ן"וזו

 'כללים א א"פ ע כפיפת הראש  ד

א "הולדת או ח"ע
 ן"וזו

א שבהאצילות שמציאותם הוא "האו ד
י "ל ע"ור, א"ד דהא"ג ת"משפעת אור הי
 שיונקים מהם 

 'כללים א ד"צג ע

א "הולדת או ח"ע
 ן"וזו

א שהוא לעשות "לצורך עיבור ראשון דז ה
' הנה נסדר ונעשה ג, הגוף והכלי שלו

, י"ת בנה"חג, דתלת כלילין בתלת' בחי
 א" באוואחד, א"אחד בא

 'כללים א א"צח ע

א "הולדת או ח"ע
 ן"וזו

קכט  סוד חפירת הבאר ה
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

א "הולדת או ח"ע
 ן"וזו

 'כללים א ג"עט ע מזלין הם שניהם מסתיימים בשוה' הב ו

א "הולדת או ח"ע
 ן"וזו

מזלין מסתיימים בשוה והם עד ' הב ו
 א"סוף כל כללות או

 'כללים א ג"עט ע

 א"הולדת או ח"ע
 ן"וזו

המזל עליון הוא עד טבורא דליבא  ו
 והמזל תחתון הוא עד טבורא דגופא

 'כללים א ד"עט ע

א "הולדת או ח"ע
 ן"וזו

 'כללים א א"פ ע ת ממש "המזלין הם מסתיימין בחצי ת ו

 'כללים א ד"צג עא שבהאצילות שמציאותם הוא "האו וא "הולדת או ח"ע
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י "ל ע"ור, א"ד דהא"ג ת"משפעת אור הי ן"וזו
 ם שיונקים מה

קטיעא במוחין ' לעתיד יושלמו הו ג  הזווגים ח"ע
 ן שלימים"גמורים ויהיו גם הם ווי

 ב"ה ח"דע ג"קס ע

 ב"ה ח"דע א"נה ע סוד הששים מלכות ושמונים פילגשים ד הזווגים ח"ע
קטיעא במוחין ' לעתיד יושלמו הו ד הזווגים ח"ע

 ן שלימים"גמורים ויהיו גם הם ווי
 ב"ה ח"דע ג"עקס 

 ב"ה ח"דע א"נה ע סוד הששים מלכות ושמונים פילגשים ב"ה ע הזווגים ח"ע
 'כללים א א"לט ע ם"כ צרופי אלהי"ק ו הזווגים ח"ע
א הנה הוא "הזווג התמידי אשר גם לאו פרק א הזווגים ח"ע

עתה אינו אלא רק לחיות העולמות 
 לבד ולא לנשמות

 ב"ה ח"דע ד"קי ע

ן הנה הם תמיד בזמן הגלות בסוד "הזו רק אפ הזווגים ח"ע
 הקטנות

קכה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

לידת הקטנות הנוהג גם עתה תמיד  פרק א הזווגים ח"ע
הנה הוא בסיבת משום שכל הזווגים 

זווגי דאחור ' כ רק בבחי"של עתה הם ג
 באחור

קכו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

, הנשמות הם נמשכים מהפנימיות פרק א הזווגים ח"ע
  מהחיצוניותוהמלאכים

 ב"ה ח"דע ב"כ ע

 ב"ה ח"דע ד"קיט ע ק לבד"א ואבא דבריאה בסוד ו"א פרק ב הזווגים ח"ע
תוקן התבונה בהמוחין הפנימיים  פרק ד הזווגים ח"ע

דמילוי ' והוא האות ד, מהבינה העליונה
שיתלבש הוא בהתבונה להתייחד , ד"יו

 עמה 

קמד 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

קמד  'מ' והם סוד ס, והתבונההבינה  פרק ד הזווגים ח"ע
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ן אלא רק "א וזו"לא יושלם זיווג או פרק ה הזווגים ח"ע
כי הוא הטוב הצפון העיקרי , לעתיד

 אשר יתגלה לעתיד לבוא

קמד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ניצוצי אורות הם המאה ברכות ' ק פרק ה הזווגים ח"ע
ז אפשר "כי עי, שמתברך בו כל נשמה

 מ הצורר"הסלו להתגבר על 

 ב"ה ח"דע ב"נה ע

קמד  'מ' והם סוד ס, הבינה והתבונה פרק ה הזווגים ח"ע
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כ צרופי אלהים הנה הם "שורש הק פרק ו הזווגים ח"ע
' והם מתחילים שם מהד, כ"באצילות ג

 תחתונות דהבינה

קמז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"מו ע תבונה' החיצוניות דהאימא הוא בחי פרק ו הזווגים ח"ע
ר "והם הת, ר גבורות כולם"כל הת פרק ו הזווגים ח"ע

כ צרופי אלהים שהם "אותיות דהק
 בתבונה

קמד 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כאשר שמתגברים הדינין הרבה  פרק א החשמל ח"ע
ומשתרבבים לעלות ולינק גם מיסוד 

 ו"א ח"ז

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ם חוץ מהכבד לבושי' נ עוד ג"יש להנר פרק א החשמל ח"ע
 והם מהחשמל, לב מח

 ב"ה ח"דע ג"מו ע

ר קודם "שהיה לאדה' הכתנות אור בא פרק א החשמל ח"ע
כי היה מהתבונה דהאימא , החטא
 עלאה

 ב"ה ח"דע ד"מו ע

העור הוא מן שמות אלהים הנקרא  פרק א החשמל ח"ע
 בשם כורסייא דשביבין

 ב"ה ח"דע א"מז ע

הוא אור ' והו', ע ו"ת רעור הוא אותיו פרק א החשמל ח"ע
 הקדושה אשר בפנימיות העור

 ב"ה ח"דע א"מז ע

 ב"ה ח"דע ב"מז ע הקליפה לא יונק מאצילות עצמו פרק א החשמל ח"ע
' ן מבחי"י החטא נעשה הלבושים דזו"ע פרק א החשמל ח"ע

אלהים קדושים דקטנות דיניקה הנקרא 
 נחש

 ב"ה ח"דע ב"מז ע
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 ב"ה ח"דע ג"מז ע גדלותעור ד' בחי פרק א החשמל ח"ע
, א לסוד היניקה"י החטא חזר הז"ע פרק א החשמל ח"ע

 ר"ונעשה העור שלו טו
 ב"ה ח"דע ד"מט ע

קכד  סוד נחש שבא על חוה פרק א החשמל ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

הרי מהנחש דקדושה הנה ממנו יונק  פרק א החשמל ח"ע
 הנחש הטמא

קכד 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

נחש עלי צור הנה יונק הנחש  דרך  פרק א החשמל ח"ע
 הטמא מהנחש הקדוש

קכה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

המוחין דקטנות דאלהים הם לא יחסר  פרק א החשמל ח"ע
 לעולם

 ב"ה ח"דע ג"קכו ע

שמות , א רק הבל דגרמי"ביניקה אין בז פרק ב החשמל ח"ע
 אלהים

 ב"ה ח"דע ג"מז ע

א "עולים בירורים מה ששייך לאו פרק ג החשמל ח"ע
 וכן למעלה למעלה, א"ה יחוד באוונעש

 ב"ה ח"דע ד"קנו ע

הבהמות בהררי אלף שאוכלת אלף  פרק ג החשמל ח"ע
 הרים בכל יום

 ב"ה ח"דע ד"כב ע

 ב"ה ח"דע ב"לד ע הבירורים הם דוגמת המאכל פרק ג החשמל ח"ע
הכלים שלו ' א יורד ומתלבש בבחי"הז פרק ג החשמל ח"ע

 ע"בבי
 ב"ה ח"דע ג"נג ע

ע "כל חלקי הבירורים השייכים להבי פרק ג חשמלה ח"ע
ע גופה "עצמן הם נשארים בבי

וזהו , ע"מ שבבי"למציאויות הדצח
 תיקונם

 ב"ה ח"דע ב"נד ע

שנכנסו לפרדס היה כוונתם לעלות ' ד פרק ג החשמל ח"ע
ד "ן ומ"י העלאת מ"כ ע"באצילות ג

 ע"דהעולמות בי

 ב"ה ח"דע ד"פז ע

ומשם , ן להמלכות דעשיה"ם מלהעלות פרק ג החשמל ח"ע
ומשם , ומהיצירה לבריאה, להיצירה

 להאצילות

 ב"ה ח"דע א"קב ע

עלה למעלה למעלה בכוונות ויחודים  פרק ג החשמל ח"ע
 ן מעולם לעולם"להעלות מ

 ב"ה ח"דע ב"קב ע

אי אפשר שיתגלה החסד בפום אמה  'ב החשמל  ח"ע
עד שיגמר הבירור בכולם ויתבטלו 

 וכלהקליפות מכל 

א "ס
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ד"ס ע 'העור הוא כולו מן שמות אלהים וכו 'פרק א החשמל  ח"ע
א "ס הכורסייא דשביבין הוא העור 'פרק א החשמל  ח"ע

 א"ע
 'ה א"דע

עור והם ' כל החשמלים הם כולם בחי 'פרק א החשמל  ח"ע
 מהעור דבינה

 'ה א"דע ג"ב ע"ס

 'ה א"דע ד"ב ע"ס חשמל גם בכל אדם בפרטה' ישנם בחי 'פרק א החשמל  ח"ע
, י שכל העולמות הם זה בתוך זה"אעפ ' פרק א החשמל  ח"ע

הנה נודע כי לא כל עולם אצילות נתון 
מלכות ' אלא רק בחי, בתוך הבריאה

 דאצילות' דנוק

 'ה א"דע ג"ג ע"מ

א בעיבור "גוף לז' מה שהיה בחי ' פרק א החשמל  ח"ע
 גדלות' בבחיהוא נעשה עור , ויניקה

א "ס
 א"ע

 'ה א"דע

א "ס הכורסייא דשביבין הוא העור ' פרק א החשמל  ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

ענן רוח אש , קליפות האחרים' ג 'פרק ג החשמל  ח"ע
 מתלקחת

א "ס
 א"ע

 'ה א"דע

לאחר התיקון נכללו המלכי עגולים  ' פרק ג החשמל  ח"ע
 והיושר

א "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

נמשכת ' יגת ובנין הנוקכל סדר אר א הירח ח"ע
 א"ונלקחת רק מז

 'ביאורים א ג"סד ע

נמשכת ' כל סדר אריגת ובנין הנוק ב הירח ח"ע
 א"ונלקחת רק מז

 'ביאורים א ג"סד ע

 ב"ה ח"דע ד"ד עאין להם על ' היסוד והמלכות שבהנוק פרק ב הירח ח"ע
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ונעשה לה היסוד , א"מה שיסמוכו בז
 ת שבה"רק מנקודת הת

נעשה עטרת היסוד ' מהיסוד דנוק פרק ב הירח ח"ע
 'בנוק

 ב"ה ח"דע א"ה ע

 'ה א"דע ג"ד ע זמנים שלה' על שם ד' נקראת ד' נוק 'פרק א הירח  ח"ע
א הוא מלובש ביסוד "אור הדעת דז ד הכללים ח"ע

: והיסוד הנה יש בו שני פרקין, אימא
 יסוד ועטרה

 ב"ה ח"דע ד"צז ע

, ל האצילות כולוא הוא מתלבש בכ"א ט הכללים ח"ע
 של עתה' שהוא עד סוף הנוק

 ב"ה ח"דע א"קח ע

 ב"ה ח"דע ב"מב ע בני אלהים יג הכללים ח"ע
בטפת הזרע של האב יש בה חומר  ה המוחין ח"ע

 וצורה
 'ביאורים א ב"סה ע

התלבשות כל פרצופי העליונים בכל  ה "ספ המוחין ח"ע
 תחתון

ה "מ
 ד"ע

 'ה א"דע

לבושים חוץ מהכבד ' נ עוד ג"נריש לה פ ה המוחין ח"ע
 והם מהחשמל, לב מח

 ב"ה ח"דע ג"מו ע

לבושים חוץ מהכבד ' נ עוד ג"יש להנר פ יא המוחין ח"ע
 והם מהחשמל, לב מח

 ב"ה ח"דע ג"מו ע

לבושים חוץ מהכבד ' נ עוד ג"יש להנר פ יב המוחין ח"ע
 והם מהחשמל, לב מח

 ב"ה ח"דע ג"מו ע

, כ את היותר זך שבו"הלב גמברר  פרק ה המוחין ח"ע
 'וכו, ומעלה אותו להמוח

 ב"ה ח"דע א"לד ע

כל מה שעלו ונתקנו בעת אצילות  פרק ה המוחין ח"ע
הוא הכל בסוד , ה"י השם מ"הראשון ע

 אשר מלמטה למעלה, האכילה הזה

 ב"ה ח"דע ב"לד ע

הלב מברר את היותר זך שבו ושולח  פרק ה המוחין ח"ע
 להמוח

 ב"ה ח"דע ד"מ ע

י "א הוא לעולם ע"התלבשות אבא בז פרק ה המוחין ח"ע
 אימא דוקא

 ב"ה ח"דע ג"צח ע

המוחין דגדלות ' בגלות יש רק בחי פרק ט המוחין ח"ע
 ראשון לבד

 ב"ה ח"דע ד"קה ע

 ב"ה ח"דע א"קז ע הרוגי מלכות' עליית י פרק ט המוחין ח"ע
קמא  ך"י המנצפ"תיקון כל הניצוצין הוא ע פרק ט המוחין ח"ע

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע ג"ד ע"מ כל העליות המוזכר בדברי הרב  'ה המוחין  ח"ע
ח "ס כל בנים הכלים הוא רק על ידי זיווג ה"סוף פ המוחין  ח"ע

 א"ע
 'ה א"דע

ח "ס כל בנים הכלים הוא רק על ידי זיווג ו"סוף פ המוחין  ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

ח "ס  הוא רק על ידי זיווגכל בנים הכלים ז"סוף פ המוחין  ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

ח "ס כל בנים הכלים הוא רק על ידי זיווג ב"י"סוף פ המוחין  ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

' א' בחי' מציאות דהולד נעשה מב 'סוף פרק ה המוחין  ח"ע
ועצם , א המשתתפים בולד"חלקי או

 הולד עצמו

א "מ
 ד"ע

 'ה א"דע

כים מגופם ונפשם חלק א ממשי"כל או 'סוף פרק ה המוחין  ח"ע
 בהולד

 'ה א"דע ב"ג ע"מ

א ומכל "י אשר מהאו"חלקי הנה 'סוף פרק ה המוחין  ח"ע
' הפרצופי העליונים מלובש בתוך בחי

הגוף אשר מהנקודה העיקרית דהולד 
 עצמו

 'ה א"דע ב"ג ע"מ

הגוף דכל תחתון הוא עומד  'סוף פרק ה המוחין  ח"ע
 בהחיצוניות

 'ה א"דע ג"ג ע"מ

עצמות נשמתו העיקרי השייך אליו  'סוף פרק ה המוחין  ח"ע
 אשר הוא מבפנים להכל

 'ה א"דע ד"ג ע"מ

 'ה א"דעח "סבהזווג ועיבור הרי ניתוסף בכל כלי  'סוף פרק ה המוחין  ח"ע
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 ב"ע א"מהגוף והחומר דאו
רק מעצמות החיצוניות דהמלכות  ' סוף פרק ה המוחין  ח"ע

 שלהם לחוד נמשך לתחתון
 'ה א"דע ד"א ע"כ

י "כ רק ע"בעיבור ראשון נמשך תיקונו ג ' סוף פרק ה המוחין  ח"ע
 ת"החיצוניות דהמלכות דישסו

 'ה א"דע ד"א ע"כ

ענין התלבשות כל פרצופי העליונים  ב "י' פ המוחין  ח"ע
 בכל תחתון

ה "מ
 ד"ע

 'ה א"דע

תיכף עם התהוות הטפה ממש נזרקה  'פרק ה המוחין  ח"ע
 נשמה באדם

 'ה א"דע א"ו ע"מ

במוח של כל פרצוף נמצא הבירור  'פרק ה המוחין  ח"ע
 האחרון

 'ה א"דע ג"פ ע

א "ן אשר מעלים כל או"המ' כל בחי ' פרק ה המוחין  ח"ע
 לצורך תולדות הולד

 'ה א"דע ג"ז ע"ט

כדי שלא ישבר הכלים של הנקודות  ' פרק ה המוחין  ח"ע
ולאט ' וא' היה צריך האורות לצאת א

 לאט כמו לאחר התיקון

א "ע
 ד"ע

 'ה א"דע

לאחר התיקון נמשך מכל אחד ואחד  ' פרק ה המוחין  ח"ע
 רק לאט לאט

ב "ע
 א"ע

 'ה א"דע

בנין דכל פרצוף מתחילתו ועד סופו  ' פרק ה המוחין  ח"ע
הכלי והאור ' הנה הוא נמשך והולך בחי

 שלו

 'ה א"דע א"ג ע"ע

' פרק ה המוחין  ח"ע
 והלאה

י הנמשך בהטפה "ת הנהחלקי כחו
הזרעית ומתערבים ומשתתפים בבנין 

 ונעשים בו לעצם מעצמיו, הולד

 'ה א"דע ד"ב ע"י

א ממשיכים מגופם ונפשם חלק "כל או 'פרק ו המוחין  ח"ע
 בהולד

 'ה א"דע ב"ג ע"מ

כדי שלא ישבר הכלים של הנקודות  ' פרק ו המוחין  ח"ע
ולאט ' וא' היה צריך האורות לצאת א

  כמו לאחר התיקוןלאט

א "ע
 ד"ע

 'ה א"דע

לאחר התיקון נמשך מכל אחד ואחד  ' פרק ו המוחין  ח"ע
 רק לאט לאט

ב "ע
 א"ע

 'ה א"דע

בנין דכל פרצוף מתחילתו ועד סופו  ' פרק ו המוחין  ח"ע
הכלי והאור ' הנה הוא נמשך והולך בחי

 שלו

 'ה א"דע א"ג ע"ע

גופם ונפשם חלק א ממשיכים מ"כל או 'פרק ז המוחין  ח"ע
 בהולד

 'ה א"דע ב"ג ע"מ

' רק מבחי' ר דכל פרצוף הם בכל א"הג 'פרק ז המוחין  ח"ע
 הגדלות שבו

 'ה א"דע ב"ג ע"מ

כדי שלא ישבר הכלים של הנקודות  ' פרק ז המוחין  ח"ע
ולאט ' וא' היה צריך האורות לצאת א

 לאט כמו לאחר התיקון

א "ע
 ד"ע

 'ה א"דע

לאחר התיקון נמשך מכל אחד ואחד  ' פרק ז המוחין  ח"ע
 רק לאט לאט

ב "ע
 א"ע

 'ה א"דע

בנין דכל פרצוף מתחילתו ועד סופו  ' פרק ז המוחין  ח"ע
הכלי והאור ' הנה הוא נמשך והולך בחי

 שלו

 'ה א"דע א"ג ע"ע

א ממשיכים מגופם ונפשם חלק "כל או 'פרק ח המוחין  ח"ע
 בהולד

 'ה א"דע ב"ג ע"מ

א ממשיכים מגופם ונפשם חלק "כל או ב"רק יפ המוחין  ח"ע
 בהולד

 'ה א"דע ב"ג ע"מ

 'ה א"דע א"ט ע"נ מלכיות' א רק ו"תחלה היה ז פרק יא המוחין  ח"ע
' מלכיות או ו' א רק ו"תחלה היה ז פרק יא המוחין  ח"ע

 כתרים
 'ה א"דע ג"ט ע"נ

עצמות נשמתו העיקרי השייך אליו  פרק יב המוחין  ח"ע
 בפנים להכלאשר הוא מ

 'ה א"דע ד"ג ע"מ

א ומכל "י אשר מהאו"חלקי הנה ריש פרק יב המוחין  ח"ע
' הפרצופי העליונים מלובש בתוך בחי

הגוף אשר מהנקודה העיקרית דהולד 

 'ה א"דע ב"ג ע"מ
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 עצמו
 ב"ה ח"דע ב"ז ע היא נקודה חמישית' נוק ה המלכים ח"ע
 ב"ה ח"עד ג"ז ע נקודות כלליים' היו ה ה המלכים ח"ע
הנה הם , אורות הנקודות כולם ו המלכים ח"ע

נתייחדו עם כל אורות התיקון כולם 
 בכל פרצוף ופרצוף

קסג 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"מ ע א סמני קטורת"י פ י המלכים ח"ע
הנקודות נשברו משום שלא היה להם  א "פ המלכים ח"ע

 כח לקבל את האור העליון
 'ה א"דע ב"ד ע"ס

ד "ס נעשה באמת כל הכלים מהאור בעצמו ד "פ כיםהמל ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

סוד דדי בהמה הוא רק למטה  פד המלכים ח"ע
 מאצילות

 ב"ה ח"דע ד"סג ע

 ב"ה ח"דע ג"ז ע רק הכתר דמלכות יצא בעולם הנקודות פה המלכים ח"ע
הכוונה הוא רק , ענין הפגימו דשכינתא פו המלכים ח"ע

 על הארתה המתפשט ממנה
 ב"ה ח"דע ד" ענד

קנה  רגליה יורדת מות פו המלכים ח"ע
 א"ע

 ב"ה ח"דע

המציאות דהרע אין לו יסוד אמיתי  פי המלכים ח"ע
 כלל

 ב"ה ח"דע ג"כג ע

 ב"ה ח"דע ג"מט ע ונוגה לו סביב פי המלכים ח"ע
 ב"ה ח"דע ד"צב ע ונוגה לו סביב פי המלכים ח"ע
 מתמתקים הנה, כשיש זכות בתחתונים פי המלכים ח"ע

, כ ונתמעט שפעם"אותן האחוריים ג
ונשפע להם מלמעלה למטה רק שפע 

 מעוטה ומברחוק וחוץ להם 

קמח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כל הכלים אשר בכל אורות הנאצלים  'פרק ד המלכים ח"ע
הנה הם כהדין קמצא דלבושיה מיניה 

 וביה

 'ה א"דע ב"ח ע"י

 ב"ה ח"דע ב"ה ע ' מימהמלכין כלול' פרטיות כל א פרק ה המלכים ח"ע
 ב"ה ח"דע ד"ו ע נקודות' א לא יצא רק ו"בז פרק ה המלכים ח"ע
 ב"ה ח"דע ד"ו ע המלך השביעי הוא מלכות פרק ה המלכים ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"ז ע היא נקודה חמישית' נוק פרק ה המלכים ח"ע
הקליפה והטומאה היא נעשית  פרק ה המלכים ח"ע

 םמהזוהמא שנתברר מהשברי כלי
 ב"ה ח"דע ב"יג ע

הזוהמא אשר נתברר ונפרד מהשברי  פרק ה המלכים ח"ע
הנה מזה נעשה הקליפה , כלים

 והטומאה

 ב"ה ח"דע ב"יט ע

' א רק בו"בעולם הנקודות יצא הז 'פרק ה המלכים ח"ע
 רק בנקודה אחת' נקודות והנוק

 'ה א"דע ד"ח ע"י

' וא רק ב"בעולם הנקודות יצא הז ' פרק ה המלכים ח"ע
 רק בנקודה אחת' נקודות והנוק

 'ה א"דע ד"ח ע"י

העיקר הוא שהיה השבירה רק  ' פרק ה המלכים ח"ע
בפרטיות לבד והיה באמת בכל 

 הפרצופים שוה

 'ה א"דע א"ט ע"י

ר למעלה גם בעת הפגם "מסתלקים ט פרק ו המלכים ח"ע
 כדי שלא יפגמו יותר מדאי

קטו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

אחרונים עולים ומסתלקים בעת ' הט פרק ו המלכים ח"ע
 הפגם

קטו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

אחרונים הפרטיים דהמלכות אשר ' ט פרק ו המלכים ח"ע
כ רק "והם באו ג', מתחת כל הכתר הנז

 בעת התיקון

קטו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

נעשה עיקר הענין דהמיעוט מה שתלוי  פרק ו המלכים ח"ע
 ירידתה ועלייתה במעשה התחתונים

 ב"חה "דע ד"קיג ע

תחתונות שבמלכות מסתלקים ' הט פרק ו המלכים ח"ע
 בעת הפגם

 ב"ה ח"דע ב"קיד ע

בעת המיעוט דקטרוג הלבנה שהיה  פרק ו המלכים ח"ע
הנה חזרה ונתמעטה כמו ', ביום ד

 ב"ה ח"דע ג"קיד ע
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 בעולם הנקודות
' אחרונים הכוונה הוא על הט' ט פרק ו המלכים ח"ע

 אחרונים הפרטיים
 ב"ה ח"עד ג"קיד ע

יצא בעולם ' שורשה הראשון דנוק פרק ו המלכים ח"ע
 היא אשר יורדת למטה, הנקודות

קנה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כאשר חוטאים התחתונים מסתלקים  פרק ו המלכים ח"ע
 האורות למעלה

 ב"ה ח"דע ד"ב ע

מה שלא היו בעולם הנקודות הם  פרק ו המלכים ח"ע
 חסרון לפעמים

 ב"ה ח"דע ב"ד ע

' א רק בו"בעולם הנקודות יצא הז 'פרק ו לכיםהמ ח"ע
 רק בנקודה אחת' נקודות והנוק

 'ה א"דע ד"ח ע"י

קכד  גלות השכינה פרק ז המלכים ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ע לברר "ן היורד בהעולמות בי"שם ב פרק ז המלכים ח"ע
 בירורים הוא סוד גלות השכינה

 ב"ה ח"דע ב"נד ע

ז "ועכ, לי באתר דלא הויהאי מתקלא ת פרק ח המלכים ח"ע
 הנה האצילות אינו משיג אותו כלל

 ב"ה ח"דע ד"קיז ע

י "א למעלה מנה"אינה משיג את ז' נוק פרק ח המלכים ח"ע
 שבו

קלח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כלל ישראל הלכו במדבר דרך הר שעיר  פרק י המלכים ח"ע
 ולהכניעם' לכפות את הקלי

קלא 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

ם דנקודות לא היו מתלבשים הכלי 'ד המלכים  ח"ע
 ומקושרים זה בזה

א "ע
 א"ע

 'ה א"דע

סבת השבירה מה שהוציאה הבינה את  'ד המלכים  ח"ע
ולא הוציאה , מלכים כולם ביחד' כל הז

 אותם אחד לאחד

א "ע
 ד"ע

 'ה א"דע

המלכים ' בעת מלוכת המלכים היו ז 'ה המלכים  ח"ע
 ר"בסוד רה

 'ה א"דע א"ב ע"נ

הכלים דנקודות לא היו מתלבשים  'ה המלכים  ח"ע
 ומקושרים זה בזה

א "ע
 א"ע

 'ה א"דע

ס יורד ובוקע בנקודות "היה אור א 'ו המלכים  ח"ע
 מלמעלה למטה

 'ה א"דע א"ט ע"נ

נקודות ' ס כשהיה מגיע אל הו"אור הא 'ו המלכים  ח"ע
 היו מתבטלות

 'ה א"דע ב"ס ע

סכים היה בא לנקודות האור בלתי מ 'ח המלכים  ח"ע
 והיו האורות גדולים 

 'ה א"דע א"ט ע"נ

כאשר הנקודות לא היה עדיין שום  'ח המלכים  ח"ע
 היה האור בא בלתי מסכים, תיקון

 'ה א"דע ב"ס ע

סבת מיתת המלכים הוה משום שיצאו  'ח המלכים  ח"ע
 בלתי תיקון

ח "ס
 א"ע

 'ה א"דע

בתחילה עלה במחשבה לברוא במדת  ה"ספ המלכים  ח"ע
 ראה שאין העולם מתקיים ושיתף הדין

 עמו מידת הרחמים

 'ה א"דע ב"ט ע"נ

ס של הקדושה החיות שלהם נבלע "בי י"פ המלכים  ח"ע
 בתוכם

 'ה א"דע ד"ד ע"נ

 'ה א"דע ג"א ע"י נקודים היה רב מאד' אור של הי 'פרק א המלכים  ח"ע
ולא היה , ניתוסף בנקודות אור העליון 'פרק א המלכים  ח"ע

 ח לקבלבהם כ
 'ה א"דע ג"ד ע"י

 'ה א"דע א"ט ע"נ אור הנקודים היה רב מאד 'פרק א המלכים  ח"ע
 'ה א"דע א"ט ע"נ אור הנקודים היה רב מאד 'פרק א המלכים  ח"ע
 'ה א"דע א"ט ע"נ היה נתוסף בנקודות אור העליון 'פרק א המלכים  ח"ע
 'ה א"דע ג"ט ע"נ אור הנקודים היה רב מאד  'פרק א המלכים  ח"ע
 'ה א"דע ב"ס ע נקודות ניתוסף בהם אור העליון  'פרק א המלכים  ח"ע
ח "ס אור הנקודים היה רב מאד 'פרק א המלכים  ח"ע

 ב"ע
 'ה א"דע

' בעולם הנקודות יצא המלכות בבחי פרק ה המלכים  ח"ע
 הכתר שבה 

 'ה א"דע ג"ח ע"ס

 'ה א"דע ג"ח ע"ס 'כל נקודה היה כלול מי פרק ה המלכים  ח"ע
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ר דנקודות לא היו בתיקוני "גם הג פרק ה המלכים  ח"ע
 פרצוף כלל

ט "ס
 א"ע

 'ה א"דע

ט "ס קוין ' ר דנקודות עמדו בדרך ג"הג פרק ה המלכים  ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

' ר דנקודות לא היה בהם בחי"גם הג פרק ה המלכים  ח"ע
 פרצוף

ט "ס
 א"ע

 'ה א"דע

ת דמלכות הוא נקודת ס דנקודו"י 'פרק ה המלכים  ח"ע
 הכתר שבה

 'ה א"דע א"כ ע

משום שיצאו , הנקודות מיתו ונשברו 'פרק ה המלכים  ח"ע
 בלתי תיקון

 'ה א"דע ג"ט ע"נ

 'ה א"דע ג"ז ע"ע הנקודות היו רק בסוד רשות הרבים 'פרק ה המלכים  ח"ע
כל מיתת המלכים ושבירתם היתה  'פרק ה המלכים  ח"ע

 בכוונה ורצון
 'ה א"דע ג"ח ע"פ

' בעולם הנקודות יצא המלכות בבחי פרק ו המלכים  ח"ע
 הכתר שבה 

 'ה א"דע ג"ח ע"ס

הכתר ' לא יצא אז המלכות רק בבחי פרק ו המלכים  ח"ע
 שבה

 'ה א"דע ג"ח ע"ס

ס דנקודות דמלכות הוא נקודת "י 'פרק ו המלכים  ח"ע
 הכתר שבה

 'ה א"דע א"כ ע

הנה היא היתה אור ' וקנקודת דהנ 'פרק ו המלכים  ח"ע
הכתר שמאור העיקרי שבה אשר לאחר 

 התיקון

 'ה א"דע ב"כ ע

אורות האחרונים של המלכות ' הט 'פרק ו המלכים  ח"ע
 נשארו בהמאציל

 'ה א"דע ב"כ ע

הכתר יש ' י שיצא המלכות בבחי"ע 'פרק ו המלכים  ח"ע
ז לכל שרשי המציאויות "אפשרות עי

 שירדו ונפלו לחזור ולהתתקן

 'ה א"דע ג"כ ע

 'ה א"דע א"ג ע"מ א"א אינו יכול להשיג את רדל"א 'פרק ח המלכים  ח"ע
 'ה א"דע א"ג ע"ע 'בן חמש שנים למקרא וכו 'פרק ט המלכים  ח"ע
כל מציאותם וכל עניינם של עולם  'פרק י המלכים  ח"ע

פ רק בכח "התהו הנה הוא לעולם עכ
 ש לבד"אור המאציל ית

 'ה א"דע א"ד ע"י

גם אור המקיף דהיושר אינו נמשך  'פרק א המקיפים  ח"ע
ומתפשט אלא רק עד סוף אותו העולם 

 לבד

ד "מ
 א"ע

 'ה א"דע

אור המקיף הוא אור גדול שלא היה  'פרק א המקיפים  ח"ע
 יכול להכנס בפנים 

 'ה א"דע ג"ע ע

גם אור המקיף דהיושר אינו נמשך  'פרק ב המקיפים  ח"ע
וף אותו העולם ומתפשט אלא רק עד ס

 לבד

ד "מ
 א"ע

 'ה א"דע

א הוא מלובש ביסוד "אור הדעת דז פד הנסירה ח"ע
: והיסוד הנה יש בו שני פרקין, אימא

 יסוד ועטרה

 ב"ה ח"דע ד"צז ע

היא מתלבש , העטרה דהיסוד שבאימא פד הנסירה ח"ע
א עד החזה "ת דז"בהשליש עליון דהת

 שבו

 ב"ה ח"דע ד"צז ע

היא מתלבש , רה דהיסוד שבאימאהעט פח הנסירה ח"ע
א עד החזה "ת דז"בהשליש עליון דהת

 שבו

 ב"ה ח"דע ד"צז ע

א זולתי גדלות "בליל שבת אין אל ז פח הנסירה ח"ע
 'הא

 ב"ה ח"דע ב"קט ע

קמא  הבינה הנה היא מתלבש בהדעת פח הנסירה ח"ע
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קטו  ע"נקודת הכתר יורד בבי פרק א הנסירה ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

הנה הוא יורד במקומו , ו"בעת הפגם ח פרק א הנסירה ח"ע
 א"שהוא למטה מהיסוד דז, הראשון

קטו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"קמ ע 'ך כו"מיני מנצפ' נמשכין מן אבא ב פרק א הנסירה ח"ע
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קמא  ך"י המנצפ"תיקון כל הניצוצין הוא ע פרק א הנסירה ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ולא יוגמר להתתקן ולהתברר המלכים   בפרק הנסירה ח"ע
 קדמאין אלא בביאת המשיח דוקא

 ב"ה ח"דע ב"קה ע

א זולתי גדלות "בליל שבת אין אל ז פרק ג הנסירה ח"ע
 'הא

 ב"ה ח"דע ב"קט ע

האלף דור הוא מסוד הדעת הנמשך  פרק ו הנסירה ח"ע
א בין "ג דא"מהפרקין תתאין דחו

 הכתפין דיליה

 ב"ה ח"דע ג"עג ע

קמב  לעולם נשאר העיקר למעלה פרק ז הנסירה ח"ע
 א"ע

 ב"ה ח"דע

פ לא נתגלה "ן פב"טרם שנתהוו זו פרק ח הנסירה ח"ע
 מציאות הדעת 

 ב"ה ח"דע א"ד ע

י תוספת אור "מציאות היסוד הוא רק ע פרק ח הנסירה ח"ע
 מהמזלין

 ב"ה ח"דע ד"מט ע

 ,א"י דז"היא בנה' מקומה של הנוק פרק ח הנסירה ח"ע
 י הם מפסיקים ביניהם"וכותלי הנה

 ב"ה ח"דע ב"קו ע

כל המשכת והשפעת האורות אשר  ג"סוף פ הנסירה  ח"ע
הוא רק דרך , ס ממנו ולחוץ"משפיע המ

 פ לבד"נקבי אח

 'ה א"דע א"ג ע"פ

ג "ב וס"אור חדש לא יצא דרך זווג ע 'פרק ג הנסירה  ח"ע
ף "ס שאם כן היה יוצא דרך אח"דמו

 ולא למטה

 'ה א"דע ב" עג"י

א "מ נקרא בשם אוירא ' יסוד דהנוק 'פרק ח הנסירה  ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

קסב  י"ספיקות של עגו א הנקודות ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קסג ע ת ירדו עד הרגלים"אורות ישסו א הנקודות ח"ע
כי הם , ג"ב דס"פ הוא הע"אור האח א הנקודות ח"ע

 ס"נמשכין ויוצאין מהמ
קסד 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קסג ע הסתלקות האורות ב הנקודות ח"ע
נמשך ונולד מן הזווג הזה אור חדש  ב הנקודות ח"ע

 ובקע וירד דרך הפרסא
קסג 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

האור הראשון שעלה למעלה הנה  ב הנקודות ח"ע
ומשם נתפשט , נשאר שם שורשו תמיד

 והם הם הנקודות, ויצא דרך העינים

קסג 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

, ק"ס דהא"עלייתם של הנקודות בהמ ב הנקודות ח"ע
 שהוא סוד המחשבה העליונה

 ב"ה ח"דע ג"ג ע

 ב"ה ח"דע ד"ז ע מלכי יושר ג הנקודות ח"ע
 ב"ה ח"דע ד"ז ע הוא מלכות' מלך הז ד הנקודות ח"ע
סדר מלוכתם ומיתתם הוא קאי רק על  ד הנקודות ח"ע

אורות הכלליים אשר בה' א והנוק"הז
 העינים גופה

 ב"ה ח"דע ד"ז ע

שאול מרחובות הנהר הוא יסוד ובעל  ד הנקודות ח"ע
 חנן בן עכבור הוא מלכות

 ב"ה ח"דע ג"ו ע

 ב"ה ח"דע ג"ז ע הוא מלכות' מלך הז ד הנקודות ח"ע
 ב"ה ח"דע ד"ז ע מלך החסד יצא קודם להגבורה ד הנקודות ח"ע
 שורש בלעם בלע בן בעור הנה הוא ד הנקודות ח"ע

 אשר הוא יצא מסיגי דמלך הדעת
 ב"ה ח"דע ב"ח ע

כאשר נכנסו האורות בהכלים   ד הנקודות ח"ע
 ונתלבשו בתוכם כהנשמה בהגוף

 ב"ה ח"דע א"י ע

 ב"ה ח"דע ג"ז ע אורות העיניים ד  הנקודות ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"ו ע הוא מלכות' מלך הח ה הנקודות ח"ע
לי המלכות משום שהיא סבת שבירת כ ה הנקודות ח"ע

היה ממועט וחסר אור גם בעולם 
 העקודים 

 ב"ה ח"דע ד"ו ע

 ב"ה ח"דע ד"ז ע הוא מלכות' מלך הז ה הנקודות ח"ע
 ב"ה ח"דע ד"ז עסדר מלוכתם ומיתתם הוא קאי רק על  ה הנקודות ח"ע
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הכלליים אשר בהאורות ' א והנוק"הז
 העינים גופה

 ב"ה ח"דע ג"ז ע ותהוא מלכ' מלך הז ה הנקודות ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"ז ע אורות העיניים ה הנקודות ח"ע
נקודת המלכות אשר יצא היא למלוכה  ה  הנקודות ח"ע

 שהוא יסוד' רק אחר מות המלך הו
 ב"ה ח"דע ד"ו ע

הוא מלכות האור שנמשך בה ' מלך הז ה  הנקודות ח"ע
 ' מהמלך הו

 ב"ה ח"דע א"ח ע

ט "ס דעת' כ בחי"לם הנקודות היה גגם בעו 'פרק ד הנקודות  ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

בעת הזכות גדול הדינים יורדין למטה  פה העיבורים ח"ע
 עד ראש הבריאה

 ב"ה ח"דע ג"נז ע

העולמות עצמן עם כל פרטי הדומם  פרק א העיבורים ח"ע
הם נעשו מזווג , צומח חי שבהם

 החיצוניות

 ב"ה ח"דע א"לג ע

ר גבוה ונעלה הרבה מאד "המעלת אד פרק א העיבורים ח"ע
 י שבו"ט של אז מצד הנרנח"גם מהמט

 ב"ה ח"דע ג"לג ע

 ב"ה ח"דע ג"סו ע א"ק דז"שבו מתהווים הו, א"ת דא"הו פרק ב העיבורים ח"ע
ר גבוה ונעלה הרבה מאד "מעלת אדה פרק ד העיבורים ח"ע

 י שבו"ט של אז מצד הנרנח"גם מהמט
 ב"ה ח"דע ג"לג ע

 ב"ה ח"דע ג"מז ע בימי היניקה רק מתגלים שמות אלקים ק הפר העיבורים ח"ע
כי לא היו הנקודות אלא רק המלכיות  'ג העיבורים  ח"ע

 לבד
 'ה א"דע ג"ט ע"נ

אינו מתגלה ויוצא באורו ופעולתו אלא  ד"פ העיבורים  ח"ע
 רק לאט לאט לפי כח הכלי והגוף שלו

ח "ס
 א"ע

 'ה א"דע

לם הנקודות לא היו באמת בעו 'ד אות ג"פ העיבורים  ח"ע
 מתוקנים בשלימות כלל

 'ה א"דע א"ו ע"ס

ט "ס ר דנקודות היו פרצופים גמורים"הג 'ד אות ג"פ העיבורים  ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

לא היו הנקודות בסוד פרצוף כלל אלא  ' ד אות ג"פ העיבורים  ח"ע
 כלי עם אור בלא פרצוף' בחי

ט "ס
 ד"ע

 'ה א"דע

נשתהו שברי הכלים בהאימא העליונה  'פרק ב העיבורים  ח"ע
 כל משך סוד ימי העיבור

ח "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

א "ע ה גידים"ח אברים ושס"רמ 'פרק ב העיבורים  ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

כל שאר הזמנים כולם שהם בלתי  פח העקודים ח"ע
זווגים דאחור ' רק לבחי, המוחין דחיה

 באחור

 ב"ה ח"דע ב"קט ע

 ב"ה ח"דע ג"קט ע א מחמת חסר חיה"בזווג א פח העקודים ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"קיג ע ן"כל נשמה היא הויה דיודי פרק ב העקודים ח"ע
כל שאר הזמנים כולם שהם בלתי  פרק ב העקודים ח"ע

זווגים דאחור ' רק לבחי, המוחין דחיה
 באחור

 ב"ה ח"דע ב"קט ע

 ב"ה ח"דע ג"קט ע א מחמת חסר חיה"זווג אב פרק ב העקודים ח"ע
ן להתייחד "לא היה אפשר אז להזו פרק ח העקודים ח"ע

ר "פ ולהוציא נשמת אדה"בהזווג דפב
 א"י שעלו למעלה בחיק או"אלא רק ע

 ב"ה ח"דע א"קנ ע

הנה , כל המלכיות דכל הפרצופים כולם דרוש ב הפרצופים ח"ע
הם נמשכים ונכללים בהמלכות הכללי 

 א"דז' שהיא הנוק, דאצילות

 ב"ה ח"דע ב"קיז ע

 ב"ה ח"דע א"פ ע ע"כל עולם הוא כלול מאבי ו הפרצופים ח"ע
' כל עולם ועולם הנה הוא כלול מכל הד פרק ו הפרצופים ח"ע

 ע"עולמות אבי
 ב"ה ח"דע ב"כז ע

ע הרי הוא כלול "כל עולם מאבי פרק ו הפרצופים ח"ע
 ע"מאבי

 ב"ה ח"דע ד"לג ע

הפרצופים ' בא הנה נאצל ב"כשנאצל ז 'דרוש א הפרצופים  ח"ע
 ת"י וחג"החיצון והאמצעי נה

א "כ
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ב ע"כ' א היה בב"אצילות הראשון דהז 'דרוש א הפרצופים  ח"ע
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 הפרצופים החיצון והאמצע
א "בעת מיתת המלכים הנה היה אז ז 'דרוש ד הפרצופים  ח"ע

הפרצוף הראשון שהוא ' רק בבחי
 י לבד"פרצוף החיצון דהנה

 'ה א"דע ד"א ע"כ

א "בעת מיתת המלכים הנה היה אז ז ' דרוש ד הפרצופים  ח"ע
הפרצוף הראשון שהוא ' רק בבחי

 י לבד"פרצוף החיצון דהנה

 'ה א"דע ב"א ע"כ

סוף דרוש  הפרצופים  ח"ע
 ' א

היותר חיצון של העליון הוא ' בחי
 מעולה יותר מהפנימי דהתחתון

ד "ס
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ב ע ע "כל עולם הוא כלול מאבי 'פרק ו הפרצופים  ח"ע
אשר על , האמצעי בין הנשמה והגוף א הצלם ח"ע

 ידה מתקשר הנשמה עם הגוף 
 'כללים א ג"קד ע

 'כללים א ג"קו ע חומר וצורה של האדם א הצלם ח"ע
לבוש ' ההבלי דגרמי הנה הוא רק בחי א הצלם ח"ע

 אל הנפש העיקרי
 'ביאורים א ב"סה ע

ן דאצילות הם עצמן "מלכיות דב פרק א לםהצ ח"ע
 ע"אשר בהעולמות בי' ספי' מציאות הי

 ב"ה ח"דע ג"קטו ע

ישנם צלם דנפש וצלם דרוח וצלם  פרק א הצלם ח"ע
 דנשמה

 ב"ה ח"דע א"קיג ע

 ב"ה ח"דע א"כא ע ענין הצלם פרק א הצלם ח"ע
 ב"ה ח"דע ב"כז ע ר היה מעפר גן עדן הארץ"אדה פרק א הצלם ח"ע
לבושים חוץ מהכבד ' נ עוד ג"יש להנר פרק א הצלם ח"ע

 והם מהחשמל, לב מח
 ב"ה ח"דע ג"מו ע

 ב"ה ח"דע א"מז ע הארת העור הוא הבל דגרמי פרק א הצלם ח"ע
והוא , האצילות אלהות גמור לעולם פרק א הצלם ח"ע

 יחיד ומיוחד 
 ב"ה ח"דע ב"צד ע

 העולם עד בכל יום ויום אשר מבריאת פרק ב הצלם ח"ע
מתבררים בירורים רבים , ביאת המשיח

 ק והשברי כלים"מהניצו

 ב"ה ח"דע א"לד ע

יש מדרגות רבות לאין קץ בענין  פרק ב הצלם ח"ע
 המלאכים וקיומם

 ב"ה ח"דע ב"סב ע

כ "והוא ג, עיקרם הם נשאר לעולם בו פרק ג הצלם ח"ע
 ביסוד שבו

קמב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ן הנקודות בכל תיקוני בתיקון נתק 'ב הצלם  ח"ע
 ח אברים"רמ' פרצוף גמור בבחי

ח "ס
 א"ע

 'ה א"דע

כל עולם האצילות הוא כולו אלהות  א"פ הצלם  ח"ע
 גמור

 'ה א"דע ב"ב ע"נ

אלהות אשר שם ' ע בחי"בעולמות בי א  "פ הצלם  ח"ע
 הוא רק מהנשמה ולמעלה

 'ה א"דע ד"ב ע"נ

 'ה א"דע ד"ו ע"ע ן והגוף" הנרצלמים הם הממוצעים בין 'פרק א הצלם  ח"ע
הצלם הוא האמצעי אשר בין הנשמה  'ריש פרק א הצלם  ח"ע

ובאותו הצלם מתלבש האור , והגוף
 והנשמה 

ב "ס
 א"ע

 'ה א"דע

ממוצעים בין כל אור ' יש כמה בחי 'ריש פרק א הצלם  ח"ע
 ונשמה להגוף

ד "ס
 א"ע

 'ה א"דע

 מגולה בשום אופן אינו יורד שום אור ' ריש פרק א הצלם  ח"ע
 אלא נמשך האור ונרתיקו עמו

 'ה א"דע ב"ג ע"ע

ממוצעים בין כל אור ' יש כמה בחי 'ריש פרק ב הצלם  ח"ע
 ונשמה להגוף

ד "ס
 א"ע

 'ה א"דע

 'כללים א ג"מ ע ן"ב' בהמה גימט ד 'הקלי ח"ע
ר אין שום אחיזה ושום יניקה "באור הג פרק א הקליפות ח"ע

 להחיצונים
קנה 

 ב"ע
 ב"ה ח"עד

' מלכין קדמאין שמתו עם הד' הז פרק א הקליפות ח"ע
 אחוריים 

 ב"ה ח"דע ד"ח ע

 ב"ה ח"דע ג"קא ע ו"ר ח"אין לחיצונים אחיזה בהג פרק א הקליפות ח"ע
רחל שהיא מהארת אור דשכינתא  פרק ב הקליפות ח"ע

וכן , ע"תתאה יצאה היא בגוף בפנ
 בלהה וזלפה שהם מאחוריים שלהם

קלא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע



ו"מפתחות לספרי לש  

269 

ן דקליפת נוגה הנה הם יש להם "הזו פרק ב הקליפות ח"ע
 כח לעלות ולינק מסוד דדי בהמה

 ב"ה ח"דע א"כ ע

לזמנין מלאך , להט החרב המתהפכת פרק ב הקליפות ח"ע
 ולזמנין שד

 ב"ה ח"דע א"כ ע

לזמנין מלאך , להט החרב המתהפכת פרק ב הקליפות ח"ע
 ולזמנין שד

 ב"ה ח"דע ב"כ ע

 ב"ה ח"דע ב"כג ע א"ע דס"אבי' כ בחי"ישנם ג פרק ב הקליפות ח"ע
' עץ הדעת הגם שהיה אז בדרגא דהנוק פרק ב הקליפות ח"ע

ז הנה היה שם מקום "עכ, דאצילות
אחד אשר בו היה עדיין רושם דתוקף 
הגבורות והדינין של עולם התוהו אשר 

 לא נתקן עדיין

 ב"ה ח"דע ד"לט ע

נמשכין אלו התלת עלמין באחורי בינה  פרק ב הקליפות ח"ע
ומשם נמשכו , והם מושרשים שם, ן"וזו

 ע"בהעולמות בי

 ב"ה ח"דע א"מג ע

העלמא תליתאה שהוא ממלך השלישי  פרק ב הקליפות ח"ע
 שהוא גבורה

 ב"ה ח"דע ג"מג ע

נשתרבב ועלה , י החטא דעץ הדעת"ע פרק ב הקליפות ח"ע
 הרע עד ראש הבריאה

 ב"ה ח"דע ב"מז ע

אחר שגרם החטא נשתרבב הקליפה  פרק ב הקליפות ח"ע
 ועלה עד ראש הבריאה

 ב"ה ח"דע ב"מז ע

והוא , זה לעומת זה עשה האלהים פרק ב הקליפות ח"ע
הקליפה שהוא כנגד הקדושה מסוד 

 ן דאצילות ולמטה"הזו

 ב"ה ח"דע ב"סג ע

 ב"ה ח"עד ב"סג ע א דקליפה"ב דז"בני האלהים הם החו פרק ב הקליפות ח"ע
כ "השנים אנשים מרגלים הם יונקים ג פרק ב הקליפות ח"ע

 מסוד דדי בהמה
 ב"ה ח"דע ד"סג ע

עולים לינק מן המלכות ' הקלי פרק ב הקליפות ח"ע
 דאצילות

 ב"ה ח"דע ד"סג ע

שהם רחל ולאה בלהה , נשי יעקב' ד פרק ב הקליפות ח"ע
 כולם לגוף אחת, וזלפה

 ב"ה ח"דע ב"פב ע

שכל אחיזתם , סטרא דמסאבותא פרק ב פותהקלי ח"ע
ויניקתם הוא מהקצה התחתון 

 דהקדושה

 ב"ה ח"דע ג"פב ע

 ב"ה ח"דע ג"קג ע בלתי דעת אי אפשר למעבד פירין פרק ב הקליפות ח"ע
ימי ' כל מציאות הקליפה שהיה בו פרק ג הקליפות ח"ע

 בראשית היה במיעוט מאד
קטו 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

תוספת הגירעון מה שניתוסף ונעשה  פרק ג הקליפות ח"ע
 י החטא"בזה ע

קטז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

לא נתפשט גם אז האור בכל עיקרו רק  פרק ג הקליפות ח"ע
וזהו מה שנשאר , עד סוף האצילות לבד

גם אז עדיין איזה מציאות להקליפה 
 כ"ג

 ב"ה ח"דע ב"קי ע

' אימא דבריאה היא שלימה בכל הי פרק ג הקליפות ח"ע
 שבה' ספי

 ב"ה ח"דע ד"קיז ע

הנה הם , ן עצמן שבבריאה"ר דהזו"הג פרק ג הקליפות ח"ע
וכמו , גם עתה שלימים וגלוים שם

 האימא שבבריאה

קיח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קיט ע ק לבד"א ואבא דבריאה בסוד ו"א פרק ג הקליפות ח"ע
קכב  ו"כלל ח' נגד שער הנ' א בחי"אין בס פרק ג הקליפות ח"ע

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

כ מציאות "אחרי התיקון נשאר אז ג פרק ג הקליפות ח"ע
' והיה בו נהירו דקיק מהז, הקליפה

 ן דקדושה"נקודות הראשונים דהזו

קכה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

איך שהחטא דעץ הדעת גרם חסרון  פרק ג הקליפות ח"ע
 עולמות' ופגם בכל הד

 ב"ה ח"דע א"ט ע

שראל שניטלה מהם מפני גאותן של י פרק ג הקליפות ח"ע
 ה"וניתנה לאו

 ב"ה ח"דע ב"ט ע
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א "י החטא נתקנו ונשלמו הסט"ע פרק ג הקליפות ח"ע
 כ"ועושין פירות ג

 ב"ה ח"דע ב"ט ע

אותיות במלת מטרד מי זהב לומר ' ט פרק ג הקליפות ח"ע
 עליונות' ספי' שהיא נלקחת מהט

 ב"ה ח"דע ג"ט ע

 ב"ה ח"דע ד"ט ע רע מעורביםבעולם הבריאה הטוב ו פרק ג הקליפות ח"ע
היו אז כל , ר"קודם החטא דאדה פרק ג הקליפות ח"ע

 הקליפות בלי שום תיקון כלל
 ב"ה ח"דע ב"יט ע

ע "ר גם העולמות בי"לפני חטא אדה פרק ג הקליפות ח"ע
וכל מציאותם כולם מצוחצחים בלי 

 זוהמא כלל

 ב"ה ח"דע ד"כו ע

, ה" בתיקון המירדה הקליפה הרבה פרק ג הקליפות ח"ע
 י החטא חזרו ועלו"וע

 ב"ה ח"דע א"לה ע

' עץ הדעת הגם שהיה אז בדרגא דהנוק פרק ג הקליפות ח"ע
ז הנה היה שם מקום "עכ, דאצילות

אחד אשר בו היה עדיין רושם דתוקף 
הגבורות והדינין של עולם התוהו אשר 

 לא נתקן עדיין

 ב"ה ח"דע ד"לט ע

 דעץ הדעת היו הקליפות קודם החטא פרק ג הקליפות ח"ע
 בלי תיקון כלל

 ב"ה ח"דע ג"מח ע

כל בנין ההיכלות הוא הכל מהניצוצין  פרק ג הקליפות ח"ע
שנבררו ועלו בעת התיקון דמעשה 

 בראשית

 ב"ה ח"דע ד"סט ע

שקלקל גם את כל המעשה בראשית  פרק ג הקליפות ח"ע
 י החטא דעץ הדעת"כולם ע

 ב"ה ח"דע ב"עג ע

שורש של התנין דקליפה אשר בהתנין  פרק ג הקליפות ח"ע
 דקדושה הוא בזנבו

 ב"ה ח"דע ג"פב ע

 ב"ה ח"דע א"פד ע תיקון גדול לכל פרצופי הקליפות כולם פרק ג הקליפות ח"ע
פרצופים כולם מאירים ' כל הה פרק ג הקליפות ח"ע

, כ"ע ג"ומתגלים בכל עולם ועולם דהבי
א והאבא דבריאה אינם "אלא שהא

 ק לבד" שם רק בהומתגלים

קיח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כי הקליפות דאצילות אינם יכולים  ב "פ הקליפות  ח"ע
 לעמוד באצילות עצמו

ח "מ
 ד"ע

 'ה א"דע

הקליפות דאצילות הם יושבים בעולם  ג"פ הקליפות  ח"ע
 האצילות

ח "מ
 ד"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ד"ז ע"י מוחין דהמלכים ' הד' בחי 'פרק א הקליפות  ח"ע
ח "ע את זה לעומת זה עשה האלהים ' פרק ב הקליפות  ח"ע

 ב"ע
 'ה א"דע

לפעמים הנה יש לה שליטה להתאחז  ' פרק ב הקליפות  ח"ע
ממקומה גם בהארת אחוריים דההיכל 

 קודש הקדשים שבו 

ח "ע
 ב"ע

 'ה א"דע

כל הקליפות שבכל עולם הוה היניקה  ' פרק ב הקליפות  ח"ע
 היכלין 'רק מהאחוריים דהו' דכל א

תתאין דהקדושה אשר כנגדו ולא 
 מיותר למעלה 

ח "ע
 ב"ע

 'ה א"דע

קודם החטא היה כל הקליפה במיעוט  'פרק ג הקליפות  ח"ע
 וצמצום גדול

 'ה א"דע ד"ו ע"ע

אם שהיה גילוי של עולמות אצילות  'פרק ג הקליפות  ח"ע
כ לא "ומעלה למטה מאור קדושתם ג

 היה אפשר למציאות הרע כלל

 'ה א"דע א"עז "ע

 'ה א"דע ד"ז ע"ע הקליפה בחפצה תמיד לדמות לעליון 'פרק ג הקליפות  ח"ע
וכלול , ג"ב וחו"כנודע חו' המוחין הם ד ב השבירה ח"ע

 והם ארבעים' מי' כל א
 ב"ה ח"דע ג"סט ע

 ב"ה ח"דע ג"ד ע ר"מלך הדעת הוא כללות הג ב השבירה ח"ע
 ב"ה ח"דע א"ה ע ת"ת' מלך הד ב השבירה ח"ע
 ב"ה ח"דע ב"ה ע ב"אינו חושב הדעת בכלל השם מ ב השבירה ח"ע
שהם ' שברי כלי הנקודות נחלק לג ז השבירה ח"ע

פנימיות וחיצוניות וחיצוניות 
 ב"ה ח"דע ג"ד ע
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 דחיצוניות
כל האורות דהעינים יצאו בסוד רשות  'פרק ב השבירה  ח"ע

 הרבים
 'ה א"דע ג"ה ע"ל

ע בשם עולמות "העולמות בינקרא כל  א השמות ח"ע
 הנפרדים

 ב"ה ח"דע א"מח ע

הכלים שלו ' א יורד ומתלבש בבחי"הז א השמות ח"ע
 ע "בבי

 ב"ה ח"דע ג"נג ע

כלים פנימי תיכון ' בחי' כ הג"ירדו ג א השמות ח"ע
' א דאצילות לבחי"א ואו"חיצון מא

אשר , ע"א דבי"א ואו"נשמה לא
 ע"ממציאות הבי

 ב"ה ח"דע ג"קיב ע

א דאצילות הנה מתלבשים "א ואו"א א השמות ח"ע
כלים פנימי תיכון חיצון ' הג' בחי

 ע"א דבי"א ואו"שבהם בהא

 ב"ה ח"דע ג"קיג ע

' כלים פנימי תיכון חיצון מכל הה' ג א השמות ח"ע
 ע"פרצופים דהאצילות שירדו בבי

 ב"ה ח"דע ד"קיג ע

א "הכלים פנימי תיכון חיצון דהא' בחי א השמות ח"ע
 ע"ן דאצילות שירדו בבי"א זו"או

 ב"ה ח"דע ב"קיד ע

שם הוא כל , המלכיות דהנקודות א השמות ח"ע
 העביות והכלים

 ב"ה ח"דע ג"קיד ע

' כי גם הי, ע"בענין ירידת הכלים לבי א השמות ח"ע
 כ"סמכין שלה מתפשטים ג

 ב"ה ח"דע ד"קיד ע

חלקי ' דהבריאה הנה הם הי' ספי א השמות ח"ע
' לים של המלכיות דכל ההפנימים דהכ

 פרצופים דהאצילות

 ב"ה ח"דע ב"קיז ע

שהם מפנימיות , א דבריאה"דהא' ספי א השמות ח"ע
א "דהא' ספי' הכלים דהמלכיות דהי

 דאצילות

 ב"ה ח"דע ג"קיז ע

והנה , מלכות היא כלולה מעשר א השמות ח"ע
א "נתפשטו אותן העשר בכל קומת ז

ות דאלה' ספי' והם הם הי, דבריאה
א "שהם מחלק פנימיות הכלים דז, שבו

 דאצילות

קיח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

היצירה הוא מחלקי האמצעיים  א השמות ח"ע
ובהעשיה הוא מחלקי , דהכלים

 החיצוניות

קיח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כל פרצוף דבריאה נעשה על ידי כל  א השמות ח"ע
פרצוף שכנגדה באצילות מכה במסך 

 הבריאה

 ב"ה ח"דע ג"קיח ע

הנשמה פנימית שבמוח הוא חלק אלוה  א השמות ח"ע
 ממעל

 ב"ה ח"דע ב"כב ע

הנשמה ' הכלי דהעליון היא בחי א השמות ח"ע
 התחתון

 ב"ה ח"דע א"כג ע

ע בשם עולמות "נקרא כל העולמות בי ב השמות ח"ע
 הנפרדים

 ב"ה ח"דע א"מח ע

הכלים שלו ' א יורד ומתלבש בבחי"הז ב השמות ח"ע
 ע "בבי

 ב"ה ח"דע ג"נג ע

כלים פנימי תיכון ' בחי' כ הג"ירדו ג ב השמות ח"ע
' א דאצילות לבחי"א ואו"חיצון מא

אשר , ע"א דבי"א ואו"נשמה לא
 ע"ממציאות הבי

 ב"ה ח"דע ג"קיב ע

א דאצילות הנה מתלבשים "א ואו"א ב השמות ח"ע
כלים פנימי תיכון חיצון ' הג' בחי

 ע"א דבי"א ואו"שבהם בהא

 ב"ה ח"דע ג"קיג ע

' כלים פנימי תיכון חיצון מכל הה' ג ב השמות ח"ע
 ע"פרצופים דהאצילות שירדו בבי

 ב"ה ח"דע ד"קיג ע

א "הכלים פנימי תיכון חיצון דהא' בחי ב השמות ח"ע
 ע"ן דאצילות שירדו בבי"א זו"או

 ב"ה ח"דע ב"קיד ע
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' כי גם הי, ע"בענין ירידת הכלים לבי ב השמות ח"ע
 כ" גסמכין שלה מתפשטים

 ב"ה ח"דע ד"קיד ע

חלקי ' דהבריאה הנה הם הי' ספי ב השמות ח"ע
' פנימים דהכלים של המלכיות דכל הה

 פרצופים דהאצילות

 ב"ה ח"דע ב"קיז ע

שהם מפנימיות , א דבריאה"דהא' ספי ב השמות ח"ע
א "דהא' ספי' הכלים דהמלכיות דהי

 דאצילות

 ב"ה ח"דע ג"קיז ע

והנה , לולה מעשרמלכות היא כ ב השמות ח"ע
א "נתפשטו אותן העשר בכל קומת ז

דאלהות ' ספי' והם הם הי, דבריאה
א "שהם מחלק פנימיות הכלים דז, שבו

 דאצילות

קיח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

היצירה הוא מחלקי האמצעיים  ב השמות ח"ע
ובהעשיה הוא מחלקי , דהכלים

 החיצוניות

קיח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

נעשה על ידי כל כל פרצוף דבריאה  ב השמות ח"ע
פרצוף שכנגדה באצילות מכה במסך 

 הבריאה

 ב"ה ח"דע ג"קיח ע

הנשמה פנימית שבמוח הוא חלק אלוה  ב השמות ח"ע
 ממעל

 ב"ה ח"דע ב"כב ע

הנשמה ' הכלי דהעליון היא בחי ב השמות ח"ע
 התחתון

 ב"ה ח"דע א"כג ע

שם הוא כל , המלכיות דהנקודות בהקדמה השמות ח"ע
 יםהעביות והכל

 ב"ה ח"דע ג"קיד ע

 'ביאורים א ב"נה ע ן "המקיפים דהזו' דכל בחי ג השמות ח"ע
 'ביאורים א ב"נה ע ן "המקיפים דהזו' דכל בחי ד השמות ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"קיז ע ר"א דבריאה יש בו ג"א ה השמות ח"ע
 'ביאורים א ב"נה ע ן "המקיפים דהזו' דכל בחי ו השמות ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"קיז ע ר"דבריאה יש בו גא "א ו השמות ח"ע
ס בשום "אי אפשר להתלבש אור הא ז השמות ח"ע

י שיתלבש "אם לא ע' ספי' אחד מי
 תחילה אור החכמה בהם

 ב"ה ח"דע ד"קג ע

ס אלא "ק מקבל אור הא"אין אחד מהו ז השמות ח"ע
 י אור החסד"רק ע

 ב"ה ח"דע א"קד ע

כסא הנה הוא רק מה, מה שנתעלם ז השמות ח"ע
 א דבריאה"אשר בז

 ב"ה ח"דע א"קיז ע

 ב"ה ח"דע ג"קיז ע ר"א דבריאה יש בו ג"א ז השמות ח"ע
א "א או"פרצופים א' צרופים בהה' נ פה ושם פז השמות ח"ע

 ן דהעשיה"זו
קמו 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"כד ע ע"ארמ' בחי' הוא כלול מכל הד' כל א פז השמות ח"ע
ן דאצילות הם עצמן "ת דבמלכיו פרק א השמות ח"ע

 ע"אשר בהעולמות בי' ספי' מציאות הי
 ב"ה ח"דע ג"קטו ע

' סוד האדם היושב על הכסא שבכל א פרק א השמות ח"ע
' ספי' והם הם הי, ע"מפרצופי הבי

 ע"שבבי

 ב"ה ח"דע ב"קיז ע

שבה הם ' ספי' בעולם הבריאה אור הי פרק א השמות ח"ע
 הוא כי עולם הבריאה, נגלין ומאירין

 יותר עליון מהיצירה והעשיה

קיח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ע אינו מתגלה בהם "בכל העולמות בי פרק א השמות ח"ע
 רק המלכות שבהם לבד

קיח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קכ ע ת שבמלכות"ניכר בהבריאה אור הז פרק א השמות ח"ע
ע בשם עלמין "נקראים כל העולמות בי פרק א השמות ח"ע

 הם כולם חיילות המלכות כי, דנוקבא
 וצבאיה

 ב"ה ח"דע ב"קנג ע

נשמה ' הכלים דאצילות הנה הם בבחי פרק א השמות ח"ע
 ע"לבי

 ב"ה ח"דע ב"יא ע

 ב"ה ח"דע ב"לא עפרצופים בכל עולם מהעולמות ' ד פרק א השמות ח"ע
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 שהם בכללות עולם אחד, ע"בי
א הוא חותם הנחתם "דז' נוק פרק א השמות ח"ע

 מהאצילות
 ב"ה ח"דע ג"לב ע

סדר השתלשלות המציאות כולו אשר  פרק א השמות ח"ע
נשתלשל אחר החטא מפנימי לחיצוני 

 ומחיצוני לחיצוני

 ב"ה ח"דע ב"מ ע

ע "ג שנים הם תיקוני העולמות בי"הצ פרק א השמות ח"ע
 שהם בהמלכות

 ב"ה ח"דע ד"נא ע

 ב"ה ח"דע ד"קיח ע רוחין קדישין פרק ב השמות ח"ע
ע בכל עולם ועולם "ישנם בעולמות בי פרק ב השמות ח"ע

 רוח שהוא אלהות' בחי
 ב"ה ח"דע ד"קיח ע

החיות והשרפים וההיכלות דעולם  פרק ב השמות ח"ע
הבריאה הם הנפשין והכלים והלבושים 

 דהבריאה

 ב"ה ח"דע ד"כו ע

, הנפש' החיות שבכל עולם הוא בחי פרק ב השמות ח"ע
 הרוח'  בחיוהמלאכים שבכל עולם הוא

 ב"ה ח"דע ד"פח ע

כ מצירופי אותיות "ע ג"כל הכלים דבי פרק ג השמות ח"ע
השמות קדושים שהשתתפו במציאות 

הגם שהם אינם אלהות , ע"הכלים דבי
 כלל

 ב"ה ח"דע ד"קיב ע

י מוח "כל הבירורים הוא לעולם ע פרק ד השמות ח"ע
 החכמה הפנימי

 ב"ה ח"דע ב"ז ע

קטז  בזוהר כלל' א לא נז"דז' ות דנוקהיכל פרק ה השמות ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קיב ע כ צירופי אלהים"והק, ד צירופי אדני"כ פרק ה השמות ח"ע
אשר הם מצירופי שמות , ע"הכלים דבי פרק ה השמות ח"ע

ן דבריאה "הנה הם רק מהזו', הנז
 ולמטה

 ב"ה ח"דע ד"קיב ע

וא כי מצד הפנים נצח הוד הנה נודע ה פרק ו השמות ח"ע
 ומצד האחוריים הם אחד, הם שניים

 ב"ה ח"דע ב"קו ע

 ב"ה ח"דע א"קז ע ס"חכמה אשר בו מתלבש אור א פרק ז השמות ח"ע
ר דהבינה דבריאה "הכסא אשר בהג פרק ז השמות ח"ע

והכסא אשר , היא נקרא כסא רחמים
ר דהמלכות דבריאה היא נקרא "בהג

 כסא דין

 ב"ה ח"דע ג"קטז ע

צחצחות ' אין גילוי עתה לכל הג פרק ז השמות ח"ע
 מהם בלבד' אלא רק לב, עליונות כולם

קטז 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ס דרך "כל הספירות מקבלים הארת הא פרק ז השמות ח"ע
 החכמה

 ב"ה ח"דע ג"צ ע

א אשר לצורך המלכין "הזווג דאו 'פרק ז השמות ח"ע
 א"קדמאין היה רק הזווג דאב

 'ה א"דע ג"ה ע

החכמה אבא הוא הראשון לקבלת אור  ז "ספ השמות  ח"ע
 ס"א

 'ה א"דע ב"פ ע

כל עולם האצילות הוא כולו אלהות  א"פ השמות  ח"ע
 גמור

 'ה א"דע ב"ב ע"נ

אלהות אשר שם ' ע בחי"בעולמות בי א"פ השמות  ח"ע
 הוא רק מהנשמה ולמעלה

 'ה א"דע ד"ב ע"נ

רגת לא היו הנקודות במעלת מד 'פרק א השמות  ח"ע
האצילות כלל אשר הוא כולו אלהות 

 גמור

 'ה א"דע ד"א ע"י

כלים דפנים ואחור ואמצעי ' בחי' הג 'פרק א השמות  ח"ע
הנה הם , א דאצילות"דז' אשר בהנוק

 ע"עולמות בי' נעשה להנשמה בהג

 'ה א"דע ג"ד ע"ס

כל מציאות המלכות בכללה הנה היא  'פרק א השמות  ח"ע
' ספי' מה שהיא נלקח מכל הט

 העליונים

 'ה א"דע ג"ח ע"ס

כל המציאות כולו הן בכלל והן בפרט  'פרק א השמות  ח"ע
 הם כולם חיילות המלכות 

ט "ע
 ד"ע

 'ה א"דע
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המלכות הוא רק ' כל עיקר כללות דספי 'פרק א השמות  ח"ע
 ס"התחתונים מכל הט' הבחי

ח "פ
 ב"ע

 'ה א"דע

רות מהכלים דאצילות נעשה או ' פרק א השמות  ח"ע
 ע"ונשמות לבי

א "מ
 ב"ע

 'ה א"דע

כל ' עולמות' ס דכל הד"ישנם בכל הי ' פרק א השמות  ח"ע
 ן"א זו"א או"פרצופים א' הה

ח "ע
 ב"ע

 'ה א"דע

מהכלים דאצילות נעשה אורות  ' פרק ב השמות  ח"ע
 ע"ונשמות לבי

א "מ
 ב"ע

 'ה א"דע

השתלשות  ח"ע
ס דרך "הי

 עיגותים

הכלי יכול האור היותר גדול שאין  א
לקבלו ולסובלו הוא נשאר מבחוץ 

 , אור מקיף' לבחי

 'כללים א א"נ ע

 'ביאורים א ג"נב ע המקיפים הפרטיים אשר לכל אור ואור  ג ס"השתלשות י ח"ע
חלק האור היותר גדול שהוא נשאר  ג ס"השתלשות י ח"ע

מבחוץ להגוף והכלי ומאיר ומקיף עליו 
 מבחוץ

 'ביאורים א ג"נב ע

גבול הוא תדירי ' שפעו אשר בבחי ג שתלשלותה ח"ע
והוא מתחבר ומתייחד לעולם עם 

 האור הפנימי

 'ביאורים א א"לב ע

השתלשלות  ח"ע
 ס "הי

כשיוצא אור גדול שלא היה יכול  א
להכנס בפנים מרוב גודלו נשאר בחוץ 

 לאור מקיף

 'ה א"דע ג"ע ע

השתלשלות  ח"ע
 ס "הי

ם ש, בכל העולמות שלמעלה מיצירה ב
הוא עומד באמת כל היושר הכללי כולו 

 בתוך העגולים

 'ה א"דע ד"ז ע"ל

השתלשלות  ח"ע
 ס"י

למעלה מתייחדים המקיף עם הפנימי  ג
 יחד

 'ביאורים א ג"עו ע

קסב  ה הוא דכר"וכל מ', ן הוא נוק"כל ב פד  התיקון ח"ע
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קכו ע ב חדשי העיבור"סוד י פרק א התיקון ח"ע
י מעשה "נעשה כל הבירורים ע פרק א התיקון ח"ע

 התחתונים
 ב"ה ח"דע ב"לד ע

כל התיקונים הראשונים אשר במעשה  פרק א התיקון ח"ע
בראשית היה נמשך תיקונם רק 

 מלמעלה למטה

 ב"ה ח"דע ג"לח ע

י מעשה "נעשה כל הבירורים ע פרק ב התיקון ח"ע
 התחתונים

 ב"ה ח"דע ב"לד ע

ה ולא יהיה רק "לעתיד יתבטל השם מ פרק ג התיקון ח"ע
 ג לבד"ב וס"ע

 ב"ה ח"דע ב"קס ע

ן ולא יהיה רק "ה וב"לעתיד יתבטל המ פרק ג התיקון ח"ע
 ג לבד"ב וס"ע

 ב"ה ח"דע ד"קנד ע

קסא  ספיקות באחר התיקון' ג פרק ד התיקון ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 י בכל בחיה"ן וכן עגו"ה וב"ישנם מ פרק ד התיקון ח"ע
 ובחינה

קסא 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ב "שהם ע' בחי' שרשם אינם זולת ב פרק ד התיקון ח"ע
 והם שורש החסד ודין, ג"וס

קסג 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קסב  י"ספיקות של עגו פרק ד התיקון ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע א"ה ע שורש הנוקדות באימא 'ג התיקון  ח"ע
ים של מן אורות העין נעשו העגול 'ד התיקון  ח"ע

 הנקודות
 'ה א"דע ב"ד ע"י

מן אור העין נעשו העגולים של  'ד התיקון  ח"ע
 הנקודים

 'ה א"דע ג"ב ע"פ

ג יש יושר "באור העיניים שהוא ס 'ד התיקון  ח"ע
 ועגולים 

 'ה א"דע ג"ב ע"פ

ספקות בענין המציאות דהמלכין  ד" פ התיקון  ח"ע
 קדמאין

 'ה א"דע ד"י ע

 'ה א"דע ד"ט ע"נ ן לצורך התיקון"ו ועלו האורות למחזר א"פ התיקון  ח"ע
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 'ה א"דע ד"ט ע"נ ן לצורך התיקון"חזרו ועלו האורות למ ב"פ התיקון  ח"ע
ן "מ' אחר התיקון אחר שעלו אז לבחי 'פרק א התיקון  ח"ע

וכן עלו משם עוד , ק"א שבא"להאו
 לעילא לעילא 

 'ה א"דע ג"א ע"כ

 'ה א"דע ד"א ע"כ ן"ס בתורת מ"רה עלו למובעת השבי 'פרק א התיקון  ח"ע
האורות חזרו אחרי השבירה לעלות  'פרק א התיקון  ח"ע

ן להתתקן ולהבנות על "למעלה בסוד מ
 מציאותם השלימה כהראוי

 'ה א"דע א"ל ע

י העלאת נתגלה כל האור דהדעת "ע 'פרק א התיקון  ח"ע
 עלאה דהדר ומהיטבאל

 'ה א"דע ג"ל ע

נמשכו כל האורות הללו דרך פנימיות  'ק אפר התיקון  ח"ע
י "כ ע"ואח, י זווגיהם"כל העליונים וע

ק ומפנימיותם "א שבהא"הזווג דהאו
עד שנשלמו ויצאו מפנימיות האימא 

 עיבור ולידה ' י בחי"ע

 'ה א"דע א"ג ע"ס

, י שבירת הכלים ונפילתן למטה"ע 'פרק א התיקון  ח"ע
כ כאשר "ואח, ז הרבה מאד"נתעבו עי

עולים ונבררים ונשתהו בהאימא 
 העליונה כל משך סוד ימי העיבור

ח "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

ן "מ' אחר התיקון אחר שעלו אז לבחי 'פרק ב התיקון  ח"ע
וכן עלו משם עוד , ק"א שבא"להאו

 לעילא לעילא 

 'ה א"דע ג"א ע"כ

 'ה א"דע ד"א ע"כ ן"ס בתורת מ"בעת השבירה עלו למו 'פרק ב התיקון  ח"ע
האורות חזרו אחרי השבירה לעלות  'פרק ב התיקון  ח"ע

ן להתתקן ולהבנות על "למעלה בסוד מ
 מציאותם השלימה כהראוי

 'ה א"דע א"ל ע

י העלאת נתגלה כל האור דהדעת "ע 'פרק ב התיקון  ח"ע
 עלאה דהדר ומהיטבאל

 'ה א"דע ג"ל ע

ק מכל "ג שבא"ב וס"הזווג הפנימי דהע 'פרק ב התיקון  ח"ע
ות המוחין שבו אשר נזדווגו לצורך כלל

 התיקון 

ט "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ו ע"פ ן"אורות הנקודות נקראים בשם ב 'פרק ב התיקון  ח"ע
הנקודות כולם נעשו לאחר התיקון  'פרק ב התיקון  ח"ע

 ן ממש"לשם ב
 'ה א"דע ג"ו ע"פ

לאחר התיקון לקחו עיקר פנימיותם  'פרק ב התיקון  ח"ע
 ס"מהמו

 'ה א"דע ד"ז ע"פ

עיקר הטעם מה שנקראו הנקודות פעם  ' פרק ב התיקון  ח"ע
 ג"ן ופעם בשם ס"בשם ב

 'ה א"דע ג"ב ע"י

 'ה א"דע ג"ד ע ק"י דא"אצילות הוא מתנה 'פרק ג התיקון  ח"ע
הנקודות כולם נעשו לאחר התיקון  'פרק ג התיקון  ח"ע

 ן ממש"לשם ב
 'ה א"דע ג"ו ע"פ

עיקר הטעם מה שנקראו הנקודות פעם  ' רק גפ התיקון  ח"ע
 ג"ן ופעם בשם ס"בשם ב

 'ה א"דע ג"ב ע"י

לעצמו וגם היו ' יצאו האורות כל א 'פרק ה התיקון  ח"ע
 כלים קטנים בעולם הנקודות

 'ה א"דע א"ז ע"י

בעולם הנקודות היו כל המלכים רק זה  'פרק ה התיקון  ח"ע
 על גב זה ובקו אחד

 'ה א"דע ג"ז ע"י

סיבת השבירה משום שלא היו יכולים  'פרק ה התיקון  ח"ע
 לקבל ולסבול תוקף האורות שבהם

 'ה א"דע ג"ח ע"י

מיתתם ושבירתם של הנקודות היה  'פרק ה התיקון  ח"ע
תחתונות לקח את ' מהז' משום שכל א

 כל האורות של כל התחתונים ממנו

 'ה א"דע ב"ט ע"נ

 'ה א"דע ג"ט ע"נ נקודות היו שלימיםהאורות של ה 'פרק ה התיקון  ח"ע
בעולם הנקודות לא היו בסוד פרצוף  'פרק ה התיקון  ח"ע

 כלל 
 'ה א"דע ד"ט ע"נ

כ רק "ר דנקודות כליהם ג"היו גם הג 'פרק ה התיקון  ח"ע
 קטנים מאד 

ט "ס
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ד"ב ע"ע האורות היו עומדים זה תחת זה 'פרק ה התיקון  ח"ע
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כ קטנים "ר דנקודות היו ג"הכלים דהג 'פרק ה התיקון  ח"ע
 הרבה

ד "ע
 א"ע

 'ה א"דע

ב "ע ר דנקודות היו קטנים"הכלים דג 'ריש פרק ה התיקון  ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

כ מהר לבוא "אינו זוכה כל תחתון כ א א"ז ח"ע
קרוב וסמוך למדרגת העליון עד זמן 

 זמנים

 'כללים א ד"לד ע

ילות שהתחלתם הוא רק ן דאצ"הזו א א"ז ח"ע
 א "למטה מהטבור דא

 'כללים א ד"נג ע

 'כללים א ב"נד ע ן"א לזו"א מפסיק בין או"הפרסא דא א א"ז ח"ע
 'כללים א ב"נד ע ן רק למטה מהפרסא"עומדים הזו א א"ז ח"ע
שהם מהארת הפרקין , דדי בהמה א א"ז ח"ע

תתאין דעתיק המתפשטים בגבול עולם 
 הבריאה

 'ם אכללי א"נח ע

י "סוד דדי בהמה אשר נעשו בנה א א"ז ח"ע
הנה היו משמשים בעת התיקון , דעתיק

 כ"ג

 'כללים א א"נח ע

הפרקין תתאין דנצח הוד דעתיק הם  א א"ז ח"ע
שהוא גם , מתפשטים עוד יותר למטה

 בראש הבריאה לסוד דדי בהמה

 'כללים א ד"נח ע

 'כללים א א"נט ע דדי בהמה א א"ז ח"ע
ב "תיקון כל האצילות היה בעיבור י א א"ז ח"ע

 חודש
 'כללים א א"סג ע

ת "א עלאין עם ישסו"מתייחדים האו א א"ז ח"ע
 ונעשים לחד 

 'כללים א ג"סג ע

מזלין מסתיימים בשוה והם עד ' הב א א"ז ח"ע
 א"סוף כל כללות או

 'כללים א ד"עט ע

נתקן כל הפרציפים שהיו במקום עולם  א א"ז ח"ע
 ם תיקונםהבריאה קוד

 'ביאורים א ד"יח ע

' ן בכל הו"ה וב"בנין אצילות ממ א א"ז ח"ע
 פרצופים

 'ביאורים א ב"נב ע

, בעיבור נכללו יחד בתלת כלילן בתלת ב א"ז ח"ע
כ נולדו ויצאו בפרצוף אחת שהוא "ואח

 א "פרצוף ז

 'כללים א ג"סו ע

ס ותבונה כאשר "א עלאין ויש"או ב א"ז ח"ע
 נכללים שניהם יחד

 'ביאורים א ד"יח ע

ס ונעשו "יש זמנים שנכללים אבא ויש ב א"ז ח"ע
 שניהם לפרצוף אחד 

 'ביאורים א ג"לו ע

ס וכן "א אבא ויש"לצורך העיבור דז ב א"ז ח"ע
 'אמא ותבונה נכללים לפרצוף א

 'ביאורים א א"מ ע

הנה , א"לצורך הזווג אשר להמוחין דז ב א"ז ח"ע
, פרצוף אחדנכללים בינה ותבונה יחד ל

ונעשה רק בינה , ונתבטל שם תבונה
 לבד

 'ביאורים א א"מ ע

דהמוחין והגדלות ' לצורך עיבור ב ב א"ז ח"ע
הנה יורדת הבינה למטה ונכללת , א"דז

 בהתבונה

 'ביאורים א ג"מו ע

א עלאין "ן מזדווגין או"לצורך עיבור זו ב א"ז ח"ע
 ת נכללין עמהם"וישסו

 'ביאורים א ד"מט ע

א "ישנם כמה מיני אורות הנמשך מהז ד א"ז ח"ע
 פנימי ומקיף' להנוק

 'ביאורים א ג"נג ע

, הבלים' א יוצאים ונמשכים ז"מהפה דז ד א"ז ח"ע
 'ת דהנוק"והם מקיפין אל הז

 'ביאורים א ב"נה ע

, א"דז' אימא שהיא נוקבא וכן נוק פא א"ז ח"ע
 ה"כ משם מ"לוקחים ג

קסא 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

סוד דדי בהמה הוא רק למטה   אפרק א"ז ח"ע
 מאצילות

 ב"ה ח"דע ד"סג ע

 ב"ה ח"דע ג"צח עלצורך כל לידת ונתינת המוחין אשר  פרק א א"ז ח"ע
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א הנה נכללים אבא עלאה "א לז"מאו
ואימא עלאה ותבונה , ס לחד"עם יש

 לחד
נכלל אבא באימא ונעשו שניהם  פרק ב א"ז ח"ע

ס "אבא עלאה עם יש, לפרצוף אחד
 א עלאה עם תבונהואימ

 ב"ה ח"דע א"צט ע

' לצורך המשכת ולידת המוחין דליל א פרק ב א"ז ח"ע
הנה נעשו אבא עלאה עם , של פסח

ואימא עלאה עם תבונה , ס לחד"יש
 לחד

 ב"ה ח"דע א"קה ע

' ת לפעמים פרצוף א"א וישסו"או פרק ב א"ז ח"ע
 'ולפעמים ב

קסא 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ום אחד מהנקודות אלא רק לא יצא בש 'פרק ג א"ז ח"ע
 ן לבד"המלכיות דהב

 'ה א"דע א"ו ע

, צור' ן עם הכולל גימ"אלהים דההי פרק ד א"ז ח"ע
 והוא דינין

קכד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קכח  ש הויה בהכאה"א נקרא צור ע"הז פרק ד א"ז ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע א"ג ע"ע תחילת כל פרצוף תלת כלילן בתלת 'פרק ב א "ז ח"ע
אות ' פרק ד א "ז ח"ע

 'ב
א "מקיפים יוצאים מהפה דז' הז

 'ומקיפים להנוק
 'ה א"דע ג"א ע"ס

 'כללים א ד"קג ע זווג דלא שלים א זווגים ח"ע
המלאכים והעולמות הנה הם רק  א זווגים ח"ע

מהחיצוניות אבל הנשמות הם 
 מהפנימיות 

 'כללים א ד"קג ע

 'ביאורים א א"ענו  זיווג של נשמות חדשות א זווגים ח"ע
כ שפעת "גם בלא כפיפה הנה מגיע ג ב זווגים ח"ע

לתיקון ' תיקונים אשר מתיקון ח' הד
א שהוא בהגרון "ג לגלגלתא דאו"י

 א"דא

 'כללים א א"כח ע

 'כללים א ד"פ ע אבא טמיר וגניז יתיר  ב זווגים ח"ע
התפשטות המוחין בחיך וגרון ושיניים  ב זווגים ח"ע

 ולשון
 'יאורים אב ג"יט ע

 'כללים א ב"יט ע תבונה היא כולל בן ובת ד זווגים ח"ע
 'ביאורים א ד"ל ע בינה ותבונה ד זווגים ח"ע
שהוא האימא , ד"ד אשר במילוי היו"ו ד זווגים ח"ע

 עלאה
 'ביאורים א ד"לז ע

א יכול לקבל אלא רק ממדרגת "אין הז ד זווגים ח"ע
 ולא ממדרגת הבינה, התבונה לבד

 'ביאורים א ב"מ ע

 'ביאורים א א"מג ע מ דאפרסמון"ס ד זווגים ח"ע
 'ביאורים א ג"מג ע תבונה בן ובת ד זווגים ח"ע
 'ביאורים א א"ס ע דאפרסמון ' מ' ס ד זווגים ח"ע
 'ביאורים א ב"עד ע , דבינה ותבונה' ם' ס ד זווגים ח"ע
' ראשונה אשר הוא עתה ו' שבאות ה' ו ד  זווגים ח"ע

' הנה יהיה אז ו,  בלתי ראשקטיעה
 שלם עם ראש

 'כללים א ב"פג ע

כ שפעת "גם בלא כפיפה הנה מגיע ג ה זווגים ח"ע
לתיקון ' תיקונים אשר מתיקון ח' הד

א שהוא בהגרון "ג לגלגלתא דאו"י
 א"דא

 'כללים א א"כח ע

 'כללים א ד"פ ע אבא טמיר וגניז יתיר  ה זווגים ח"ע
שהוא האימא , ד"ילוי היוד אשר במ"ו ה זווגים ח"ע

 עלאה
 'ביאורים א ד"לז ע

 'ביאורים א א"מג ע מ דאפרסמון"ס ה זווגים ח"ע
 'ביאורים א ג"נט ע מלכות ובינה, עלמא דין ועלמא דאתי ה זווגים ח"ע
 'ביאורים א א"ס ע דאפרסמון ' מ' ס ה זווגים ח"ע
 'ביאורים א ב"עד ע , דבינה ותבונה' ם' ס ה זווגים ח"ע
 'כללים א ד"עא עת "האחוריים נעשים הם בישסו' בחי ו זווגים ח"ע
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שהוא ההוראה , ת"ם וקדמ"מקד' לבחי
 דפנים בפנים 

שהוא האימא , ד"ד אשר במילוי היו"ו ו זווגים ח"ע
 עלאה

 'ביאורים א ד"לז ע

 'ה א"דע ג"ו ע"פ ' ו' תתאה דאמא היא בצורת הד' ה 'סוף פרק ד זווגים  ח"ע
 'ביאורים א ב"ע ע נפש בכבד א ל"חשמ ח"ע
 'ביאורים א ב"סה ע עצם לוז  ב ל"חשמ ח"ע
דצלם שבו ' כלים דתבונה הנקרא צ' הג א חשמל ח"ע

הנה הוא החלק , א"מתלבשין המוחין דז
שנותנת האם בבנה בסוד עובר ירך 

 נ"והוא לבוש אל הנר, אמו

 'ביאורים א ב"טז ע

 'כללים א ב"יח ע סוד נפש לבדף יצאו ב"כל אורות האח א א"טנת ח"ע
 'כללים א ב"יט ע ג"ב דהס"פ הוא הע"כללות האח א א"טנת ח"ע
א "ב שהם טנת"שמות עסמ' מהד' כל א א א"טנת ח"ע

א "מטנת' הנה כלול כל א, הכללים
 ב פרטיים"ועסמ

 'כללים א ב"כ ע

י התפשטותו וירידתו וריחוקו "ע א א"טנת ח"ע
 ממקורו מתעבה האור 

 'ללים אכ ג"כ ע

ג הוא "וס, א שהוא כתר"ב הוא בא"ע א א"טנת ח"ע
 א"בחכמה שהוא או

 'כללים א א"כא ע

 'כללים א ב"מב ע כל אור שמתפשט מתעבה קצת א א"טנת ח"ע
 'כללים א ב"נ ע ק"ג הכללי דא,ף בס"שרש אח א א"טנת ח"ע
 'כללים א ב"נה ע ב הכללי שבקרקפתא "הע א א"טנת ח"ע
הנה הוא , ב הכללי דקרקפתא"ם עהש א א"טנת ח"ע

 נעלם גם בעקודים
 'כללים א ב"נז ע

 'כללים א ג"נט ע ב הוא כתר וטעמים"הע א א"טנת ח"ע
, ג הוא בחכמה"וס, ב הוא בכתר"ע א א"טנת ח"ע

ג בבינה "ס, ב בחכמה"ה בבינה או ע"ומ
 'ק וכו"ה בו"ומ

 'כללים א א"ס ע

 'כללים א ד"סז ע פרצופים בעקודים' ה א א"טנת ח"ע
 'כללים א ב"עג ע קוים' עולם העקודים מיוסד בתכונת ג א א"טנת ח"ע
' קוים בב אזנים ב' היה בעקודים ג א א"טנת ח"ע

 נקבי האף
 'כללים א ד"עג ע

י התפשטותו וירידתו וריחוקו "ע א א"טנת ח"ע
 ממקורו הנה נתעבה האור 

 'כללים א א"צה ע

ם וריחוקם י התפשטותם וירידת"ע א א"טנת ח"ע
 ממקורם נתחשכו ונתעבו 

 'כללים א ב"צה ע

י צמצום שהוא הסתלקות האור הוא "ע א א"טנת ח"ע
 חשכת ועביות' בבחי

 'כללים א ג"צו ע

באורות האוזן והחוטם לא נעשה בהם  א א"טנת ח"ע
 שום כלי כלל

 'כללים א א"צח ע

ן שלו "ה וב"רצה להוציא גם מן מ א א"טנת ח"ע
ג "ס'  ואז עלו כל בחי,הפנימים לחוץ

 הפנימים 

 'כללים א ד"צח ע

 'כללים א א"קיג ע ב הכללי שאין לנו רשות לדבר בו"הע א א"טנת ח"ע
 'ביאורים א ג"ד ע משל א א"טנת ח"ע
כל התפשטות הוא בחינת צימצום  א א"טנת ח"ע

 ועיבוי
 'ביאורים א ד"ח ע

ק הם רק לשבר "כל חלקי הפרצוף שבא א א"טנת ח"ע
 האוזןאת 

 'ביאורים א ג"כ ע

מעמיק הרב הרבה ומדבר גם בפנימית  א א"טנת ח"ע
 ק"הא

 'ביאורים א א"כא ע

ק יש גם "חוץ מהאורות שמחוץ לא א א"טנת ח"ע
 ק"סדר לאורות שבתוך א

 'ביאורים א ב"כא ע

מיני אורות ימין ושמאל דאוזן ' ב א א"טנת ח"ע
 מקיפים ופנימים' הנה הם בבחי, חוטם

 'ביאורים א ד"ל ע

כל אור שיצא ממקורו ומתפשט למטה  א א"טנת ח"ע
י ריחוקו וירידתו הוא מתעבה "הנה ע

 'ביאורים א ג"לב ע
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 קצת
, נמשך הבל האוזן עד שבולת הזקן א א"טנת ח"ע

והבל הפה עד , והבל החוטם עד החזה
 הטבור 

 'ביאורים א ב"לה ע

 'ביאורים א ג"עד  ק"כינוי משל רק נאמר על אורות א א א"טנת ח"ע
 'ביאורים א א"נז ע ן"אותיות בזו א א"טנת ח"ע
 'ביאורים א ב"נז ע ן"ת שהם הזו"אותיות הם רק בהז א א"טנת ח"ע
, ן"עיקר האותיות הם באמת רק בזו א א"טנת ח"ע

 ת הכלליים דהאצילות"שהם הז
 'ביאורים א ד"ס ע

 'ביאורים א ב"עסא  א"כ מטנת"א הנה כלול ג"מהטנת' כל א א א"טנת ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"קסג ע ק"ב הכללי שבא"ע א א"טנת ח"ע
 'כללים א ב"יח ע ף יצאו בסוד נפש לבד"כל אורות האח ב א"טנת ח"ע
, פ"כלל העקודים הם אורות דהאח ב א"טנת ח"ע

והגם שהם נכללים , מיני אורות' שהם ג
 כולם באורות הפה

 'כללים א ג"כג ע

, יון בהתחתון ונכלל בומתלבש כל על ב א"טנת ח"ע
 והעליון נעלם והתחתון נגלה

 'כללים א א"כז ע

פ הנה הם מתלבשים "כל פרצופי האח ב א"טנת ח"ע
 ז"זב

 'כללים א א"נב ע

דאור האזניים ' מתלבש ההתפשטות הב ב א"טנת ח"ע
 כ בכל אורות החוטם"ג

 'כללים א ד"נב ע

 'אכללים  ג"נה ע פנימיות אורות האוזן ב א"טנת ח"ע
 'כללים א ב"עג ע קוים' עולם העקודים מיוסד בתכונת ג ב א"טנת ח"ע
' קוים בב אזנים ב' היה בעקודים ג ב א"טנת ח"ע

 נקבי האף
 'כללים א ד"עג ע

באורות האוזן והחוטם לא נעשה בהם  ב א"טנת ח"ע
 שום כלי כלל

 'כללים א א"צח ע

 'כללים א א"ח עצ נ"נר' ז והם בבחי"ף מתלבשים זב"אח ב א"טנת ח"ע
מיני אורות ימין ושמאל דאוזן ' ב ב א"טנת ח"ע

 מקיפים ופנימים' הנה הם בבחי, חוטם
 'ביאורים א ד"ל ע

כ האורות דאוזן חוטם "מתלבשים ג ב א"טנת ח"ע
 באורות הפה לעולם

 'ביאורים א ב"לד ע

, נמשך הבל האוזן עד שבולת הזקן ב א"טנת ח"ע
הפה עד והבל , והבל החוטם עד החזה

 הטבור 

 'ביאורים א ב"לה ע

לא היה באורות האוזן והחוטם שום  ב א"טנת ח"ע
 כלי כלל

 'ביאורים א א"מז ע

אורות האוזן כשנמשך מגבול החוטם  ב א"טנת ח"ע
 ולמטה

 'ביאורים א א"מז ע

 'ביאורים א א"מז ע אין כלי באורות אוזן וחוטם ב א"טנת ח"ע
י התחברות אור "עהכלים ' נעשה בחי ב א"טנת ח"ע

 הפנימי באור המקיף
 'ביאורים א א"מז ע

י התחברות אור "הכלים ע' נעשה בחי ב א"טנת ח"ע
 הפנימי באור המקיף

 'ביאורים א ב"מז ע

 'ביאורים א ד"סב ע ד"הוא יו' א ב א"טנת ח"ע
 'ביאורים א ג"עא ע א "כל רוח הוא ז ב א"טנת ח"ע
 'ביאורים א ב"כב ע מילויםרמזי הספירות בשמות ו ג א"טנת ח"ע
 'ביאורים א ג"כב ע כל המקיפים הם נמשכין מבינה ג א"טנת ח"ע
 'ביאורים א א"לא ע מוצאות הפה במלכות' כל ה ג א"טנת ח"ע
 'ביאורים א ב"סד ע מלכות' ך כולם בחי"מנצפ ג א"טנת ח"ע
ב אתוון "י כ"כל העולמות נבראו ע ג א"טנת ח"ע

 שבמלכות
 'ים אביאור ג"סד ע

 'ביאורים א ד"סד ע א "יסוד דאימא המתפשט בפה דז ג א"טנת ח"ע
 'ביאורים א ג"עה ע דעת גנוז בהפה ג א"טנת ח"ע
ב אותיות "א וכ"ב אותיות בז"יש כ ג א"טנת ח"ע

 במלכות 
 'ביאורים א ג"עז ע

' ן רק מז"עולם הנקודות היה הזו ג א"טנת ח"ע
 אותיות

 'ביאורים א א"פה ע
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 'ביאורים א ב"כב ע רמזי הספירות בשמות ומילוים ד א"טנת ח"ע
' אותיות התורה הן הם עצם הספי ד א"טנת ח"ע

 וכחותיהם
 'ביאורים א ב"כז ע

 'ביאורים א ד"סא ע 'נקודות הם רק ט ד א"טנת ח"ע
 'כללים א ד"כג ע ק "נתייסד האצילות על ו ה א"טנת ח"ע
 'ם אכללי א"לז ע עולם חסד יבנה ה א"טנת ח"ע
הנפש דאותו הרוח הם העשרה שמות  ה א"טנת ח"ע

 ם אשר באותן העשרה מאמרות "אלהי
 'כללים א ב"מט ע

ם הם פחותים "ב שמות אלהי"השאר כ ה א"טנת ח"ע
 מהם במעלה 

 'כללים א ג"מט ע

גוף על ' ב אותיות אשר הם בבחי"הכ ה א"טנת ח"ע
 ם "ב שמות אלהי"הכ

 'כללים א ג"מט ע

 'כללים א ג"נט ע נ"עיקר שם עולם על זו ה א"טנת ח"ע
י "ע רק ע"עיקר בריאת דהעולמות בי ה א"טנת ח"ע

 ק "הו
 'כללים א ד"סו ע

ובהלב הנה בו מתקבץ הארת כל  ה א"טנת ח"ע
 ב עד שהוא שני להמוח"המוחין דחו

 'כללים א ב"פ ע

י זווג הנה נכלליה "כל מה שהוא ע ה א"טנת ח"ע
 שכים כאחד ז ונמ"החומר וצורה זב

 'כללים א ד"צה ע

תיכף בהזווג הרי יוצא כל טפה זרעית  ה א"טנת ח"ע
 מחומר וצורה יחד 

 'כללים א א"צז ע

כ בהמוחין דחיה "ג' כאשר נשלמה הנוק ה א"טנת ח"ע
, ונשלמו שניהם בהמוחין דגדלות שני

ויורדים , כ"ג' אז יורדים מכל הנוק
 ע כי שם הוא עיקר מקומם "בבי

 'ללים אכ ד"קח ע

 'ביאורים א ב"יב ע ת"שהם הז, ק"כל עולם הם רק הו ה א"טנת ח"ע
 'ביאורים א ב"כב ע רמזי הספירות בשמות ומילוים ה א"טנת ח"ע
 'ביאורים א ד"כב ע נפש היא שותפא דגופא ה א"טנת ח"ע
 'ביאורים א א"כה ע ת נברא הכל"בז ה א"טנת ח"ע
' ם הספיאותיות התורה הן הם עצ ה א"טנת ח"ע

 וכחותיהם
 'ביאורים א ב"כז ע

ר דאימא והאותיות הם "התגין הם מהג ה א"טנת ח"ע
 ן "ת דאימא וגם בזו"מהז

 'ביאורים א א"נז ע

ך הם השורש של כל בנין הגוף "המנצפ ה א"טנת ח"ע
 כולו

 'ביאורים א א"עג ע

מזרע האב נעשה החומר ומזרע האם  ה א"טנת ח"ע
 נעשה הצורה

 'רים אביאו ג"עח ע

 'כללים א ב"יח ע שבראש ' ספי' המלכות מהי ו א"טנת ח"ע
 'כללים א א"עז ע ראש נברא מאש ו א"טנת ח"ע
 'כללים א א"עז ע בכבד' ש ו א"טנת ח"ע
 'כללים א ב"עח ע עולה המלכות גם עד הכתר עצמו ו א"טנת ח"ע
כ בהמוחין דחיה "ג' כאשר נשלמה הנוק ו א"טנת ח"ע

, בהמוחין דגדלות שניונשלמו שניהם 
ויורדים , כ"ג' אז יורדים מכל הנוק

 ע כי שם הוא עיקר מקומם "בבי

 'כללים א ד"קח ע

' אותיות התורה הן הם עצם הספי ו א"טנת ח"ע
 וכחותיהם

 'ביאורים א ב"כז ע

 'ביאורים א ב"ע ע נפש עיקר ישיבתה הוא בלב ו א"טנת ח"ע
 'כללים א א"עז ע ש אויר מים אש,אמ ז א"טנת ח"ע
 'כללים א א"עח ע ן "כפולות כי הם הזו ז א"טנת ח"ע
 'כללים א א"עח ע ב גבולי אלכסון "י ז א"טנת ח"ע
 'ה א"דע ג"ד ע ב והעינים הם נצח הוד"אזניים הם חו ו  ' פ א"טנת ח"ע
כל האורות אשר יצאו מהעינים הם הם  ב"א בהמ"פ א"טנת ח"ע

 הנקודות העיקריים
 'ה א"דע ד"ה ע

 'ה א"דע ג"ג ע"י נקודות דאבא ביסמו הנקודות דאמא ב "א בהמ"פ א"טנת ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"קסג ע הסתלקות האורות פא א"טנת ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"קסג ע ב  עצמם"י לא דיבר באורות עסמ"האר פא א"טנת ח"ע
 ב"ה ח"דעקנד ן הם שניהם באמת ממקור "ה וב"המ פא א"טנת ח"ע
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כי הם שניהם , אחד ומשורש אחד
ג הפנימיים שבהמוחין "ב וס"וג דעמהזו

 ק"דא

 א"ע

קסב  י"ספיקות של עגו פרק א א"טנת ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ג הוא רק מהאזניים ולא "התחלת הס 'פרק א א"טנת ח"ע
 מהעינים

 'ה א"דע ב"ו ע

ק הנה הוא "ב הכללי שבא"הע 'פרק א א"טנת ח"ע
 הקרקפתא שבו

 'ה א"דע א"י ע

ק הוא מתחיל מן "ג הכללי שבא"הס 'ק אפר א"טנת ח"ע
 האזניים ולמטה

 'ה א"דע א"י ע

 'ה א"דע ב"י ע שערות הראש הם נעלמים מאד 'פרק א א"טנת ח"ע
כל אור שנתפשט ממקורו ויורד למטה  'פרק א א"טנת ח"ע

י התפשטותו וירידתו נתעבה "הנה ע
 קצת

 'ה א"דע ב"ח ע"י

פ בשם "האחנקראו כל האורות ד 'פרק א א"טנת ח"ע
 ג"ב דס"אורות דע

 'ה א"דע ד"ב ע"כ

כל אור שיוצא לחוץ הנה נשאר עיקרו  'פרק א א"טנת ח"ע
 מבפנים

 'ה א"דע ב"ה ע"כ

כל אור שיוצא לחוץ הנה נשאר עיקרו  'פרק א א"טנת ח"ע
 מבפנים

ד "ס
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ד"א ע"פ ג"ב דס"פ ידוע הם מהע"האורות אח 'פרק א א"טנת ח"ע
 'ה א"דע ב"ג ע"פ ב הולכים ונפרטים עד אין קץ"כל עסמ 'פרק א א"טנת ח"ע
 'ה א"דע ב"ג ע"פ ג"ס ולמטה נקרא בשם ס"מהמ 'פרק א א"טנת ח"ע
 'ה א"דע ג"ג ע"פ ב "אין לנו רשות לדבר משם ע 'פרק א א"טנת ח"ע
, ג"ב דס"נקרא מהאוזן עד הגרון בשם ע 'פרק א א"טנת ח"ע

 ג" דסמשום שהוא הטעמים
 'ה א"דע ג"ג ע"פ

' פרק א א"טנת ח"ע
 ב"בהמ

 'ה א"דע ב"ה ע 'דנוק' מלכים היו במתחילה רק בסט

' פרק א א"טנת ח"ע
 ב"בהמ

 'ה א"דע ג"ג ע"י ק"הנקודות שמהאבא שבא

' פרק א א"טנת ח"ע
 ב"בהמ

נקודות יצאו מהטבור והיסוד וצפרני 
 ק"רגליים שבא

 'ה א"דע ד"ג ע"י

 'פרק א א"טנת ח"ע
 ב"בהמ

 'ה א"דע ב"ד ע"י עיקר הנקודות הם אשר יצאו מהעינים

' פרק א א"טנת ח"ע
 ב "בהמ

אור היוצא דרך נקבי העור שמכל הגוף 
 ק"דא

 'ה א"דע ב"ו ע"ט

' פרק א א"טנת ח"ע
 ב "בהמ

מקומות שהם ' אורות יוצאים מג
 מהטבור והיסוד ונקב האחור

 'ה א"דע ג"ו ע"ט

' פרק א א"טנת ח"ע
 ב "בהמ

 'ה א"דע ד"א ע"פ ' ב כו"ג מזדווגים עם כל ע"טעמים דסה

 'ה א"דע ג"ז ע"פ ן ממש"אורות הנקודות היו למ ב"מ' פרק א א"טנת ח"ע
כ "והוא ג, ג"ס' אור החוטם הוא מבחי 'פרק ב א"טנת ח"ע

 אחרונה' ה' בחי
 'ה א"דע ב"ג ע"פ

 ב"ה ח"דע ד"קמ ע מוצאות הפה' ה פרק ג א"טנת ח"ע
' שהם השורש דה, ך הכפולים"מנצפ פרק ג א"טנת ח"ע

 מוצאות הפה
קמא 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קנח  הדעת הגנוז בפה  פרק ג א"טנת ח"ע
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קמב  ר נקבות"ך הוא זכרים ופ"ש פרק ה א"טנת ח"ע
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ך "ך נקבות וגבורות ש"גבורות מנצפ פרק ה א"טנת ח"ע
 ניצוצין שהם הבל דגרמי דכורין

קמב 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קמג  ר ניצוצין"ך ופ"ש פרק ה א"טנת ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כל מדרגת האדם של עתה בערך  פרק ה א"טנת ח"ע
ד הבלי "שקודם החטא הוא ממש ע

 דגרמי שנשאר בתוך העצמות בקבר

 ב"ה ח"דע א"כו ע
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 ב"ה ח"דע א"מה ע עולם' ק הוא בחי"ו פרק ה א"טנת ח"ע
ת "חג, ק"שהוא לכל הו,  עיברנהיר לכל פרק ה א"טנת ח"ע

 אשר מהם הוא כל הגוף והעביות, י"נה
 ב"ה ח"דע ג"קלד ע

קנח  הפה הוא המלכות שבראש פרק ו א"טנת ח"ע
 א"ע

 ב"ה ח"דע

עומד הלב באמצע גופו של אדם  פרק ו א"טנת ח"ע
כי בו הוא עיקר , ומחייהו לכאן ולכאן

 אור הרוח והנפש

 ב"ה ח"דע א"צה ע

ד "בג, ת"כל השינוים כולס הם מהז ק זפר א"טנת ח"ע
 שהם בדגש ורפה, ת"כפר

קלז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"סה ע ן"ה וב"ג דמ"החו' ת מתגלה בחי"הז רפז א"טנת ח"ע
ז להיות "ף נתכללו זב"אורות האח 'סוף פרק ב א "טנת ח"ע

 לקומה אחת 
 'ה א"דע ד"ה ע"פ

 הם מגיעים ק"ג הכלליים דא"ב והס"הע א "פ א "טנת ח"ע
 עד הטבור

 'ה א"דע ב"ט ע

ק "ענין כל הצמצום של אורות רגלי דא ב"א בהמ"פ א "טנת ח"ע
 ן"עליית מ' הוא בחי

א "מ
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ב"ח ע ק שהוא מהאזניים ולמטה"ג דא"הס 'פרק א א "טנת ח"ע
ב "ב ומעסמ"כל גילוי הוא בצורת עסמ 'פרק א א "טנת ח"ע

ק עד סוף כל "מהתחלת א, ב"לעסמ
 האצילות כולו

 'ה א"דע ג"ב ע"כ

ב "רישין קדמאין הנה הם הע' הב 'פרק א א "טנת ח"ע
 הכללי העיקרי 

 'ה א"דע ג"ב ע"כ

פ נקרא בדברי הרב בשם האורות "האח 'פרק א א "טנת ח"ע
 ס"ג דמו"ב דס"דע

 'ה א"דע ג"ב ע"כ

בכל , כ"פ מתפשט ומאיר ג"הארת האח 'פרק א א "טנת ח"ע
 ק כולו"יבות אסב

 'ה א"דע ג"ד ע"ל

 'ה א"דע ב"ד ע"ס כל אור שמתפשט מתעבה קצת 'פרק א א "טנת ח"ע
 'ה א"דע ב"ו ע"כ אחרונה' הה' אורות החוטם הם בחי ' פרק א א "טנת ח"ע
' פרק א א "טנת ח"ע

 ב"בהמ
ג הם הנקודות "ג דס"אורות הס

 העיקריים
 'ה א"דע ד"ח ע"כ

' פרק א א "טנת ח"ע
 ב"בהמ

ק "עיקר האור נשאר בפנים לרגלי הא
 ן הפנימי"והוא הב

 'ה א"דע ב"ג ע"ל

' פרק א א "טנת ח"ע
 ב"בהמ

 'ה א"דע ג"ג ע"ל ן הם עיקרן דהנקודות "ן דב"הב

 'ה א"דע ב"ו ע"כ אחרונה' הה' אורות החוטם הם בחי ' פרק ב א "טנת ח"ע
 'ה א"עד ב"ו ע"ל ת הכללי "כל השמים הם בת 'פרק ז א "טנת ח"ע
בכל , כ"פ מתפשט ומאיר ג"הארת האח 'ריש פרק ב א "טנת ח"ע

 ק כולו"סביבות א
 'ה א"דע ג"ד ע"ל

כל המציאות כולו הן בכלל והן בפרט  ' ריש פרק ג א "טנת ח"ע
ונקראו , הם כולם מכחות המלכות

 בשם חיילותיה

ט "ע
 ד"ע

 'ה א"דע

ה "פ ק"עיקר הפרצוף הוא רק הו 'ריש פרק ה א "טנת ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

פני , א הם אחור בפנים"יעקב עם ז ב יעקב ולאה ח"ע
 א לאחור דיעקב"הז

 'כללים א ד"ע ע

, משום כי לאה היא דינין קשים למאד ב יעקב ולאה ח"ע
וישנם בה מקום אחיזה ויניקה אל 

 הקליפות 

 'ביאורים א ב"מג ע

פני , א הם אחור בפנים"יעקב עם ז ג יעקב ולאה ח"ע
 לאחור דיעקבא "הז

 'כללים א ד"ע ע

 'כללים א א"עא ע שהיא נקראת בשם יעקב' רחל נוק ג יעקב ולאה ח"ע
 'ביאורים א ב"לט ע ה"אהי' י דתבונה ג"יש בהנה ד יעקב ולאה ח"ע
, משום כי לאה היא דינין קשים למאד ד יעקב ולאה ח"ע

וישנם בה מקום אחיזה ויניקה אל 
 הקליפות 

 'ביאורים א ב"מג ע

קלא  ספר תורה הוא יסוד דאבא פרק א יעקב ולאה ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע
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היא , ן המוחין דאימא"כאשר יש להזו פרק ב יעקב ולאה ח"ע
 דוחה את החיצונים

 ב"ה ח"דע ב"קא ע

יצאו המלכי יושר מהטבור ולמטה  ב "פ יעקב ולאה  ח"ע
ק כולם בקו אחד עד "דהאבא שבא

 סופו כולו מצד ימין

 'ה א"דע ד"ז ע"י

חלקים ' נתחלק ההתפשטות השני בב ב כללים ח"ע
כי ממנו , ע"ן בפנ"ויצא מתחילה הב

 נתייסד ונעשה כל סוד יסוד הבחירה 

 'כללים א א"צ ע

 'ביאורים א ב"מג ע מי מדד בשעלו מים ד כללים ח"ע
א מתפשט ומתלבש בכל אצילות "א ט כללים ח"ע

 כולו
 'כללים א ד"כט ע

הנה הוא מתלבש בכל האצילות , א"הא ט כללים ח"ע
 כולו עד סופו ממש

 'ביאורים א ב"כה ע

א הוא נשמה לכל האצילות "א ט כללים ח"ע
 ומתפשט ומתלבש בכולו

 'ביאורים א ד"לא ע

 'ביאורים א א"פו ע הכתר מתלבש בכל אצילות  ט כללים  ח"ע
מלכות דמלכות של עליון מתלבש  א כסא הכבוד ח"ע

 בתחתון
 'ורים אביא ג"יח ע

הארת המלכות דהעליין הוא אשר  א כסא הכבוד ח"ע
 מתפשט בהתחתון

 'ביאורים א ד"יח ע

 'ביאורים א א"כב ע העליון שמתלבש בתחתון א כסא הכבוד ח"ע
ומזה תבין כי כל העולמות הם בסדר  א כסא הכבוד ח"ע

 אחד 
 'ביאורים א ד"כו ע

י "הכסא הנה הוא הארת התנה א כסא הכבוד ח"ע
 המלכיות דאצילותד

 ב"ה ח"דע ב"קיז ע

הנה מתפשטת היא גם , ן דאצילות"זו ב כסא הכבוד ח"ע
 ק דהבריאה"בהיכל ק

 'כללים א ד"פ ע

מלכות דמלכות של עליון מתלבש  ב כסא הכבוד ח"ע
 בתחתון

 'ביאורים א ג"יח ע

 'ביאורים א א"כז ע במיעוט הירח אז יורדת בכל כללותה ב כסא הכבוד ח"ע
 'ביאורים א ב"פה ע ת "היכל רצון הוא היכל ת ג כסא הכבוד ח"ע
 'ביאורים א ב"פה ע ת "היכל רצון הוא היכל ת ד כסא הכבוד ח"ע
ן דבריאה הם מתפתחין "היכלין דזו' הז ד כסא הכבוד ח"ע

 בשחרית וערבית דחול
קטז 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 'לים אכל א"כז ע ' ספי' לא נמנה הדעת בכלל הי ה כסא הכבוד ח"ע
הנה מתפשטת היא גם , ן דאצילות"זו ה כסא הכבוד ח"ע

 ק דהבריאה"בהיכל ק
 'כללים א ד"פ ע

מלכות דמלכות של עליון מתלבש  ה כסא הכבוד ח"ע
 בתחתון

 'ביאורים א ג"יח ע

אין יורד מעליון לתחתון אלא רק האור  ה כסא הכבוד ח"ע
 המתפשט מהם ולא הם עצמם 

 'ביאורים א א"כז ע

י "הכסא הנה הוא הארת התנה ה כסא הכבוד ח"ע
 דהמלכיות דאצילות

 ב"ה ח"דע ב"קיז ע

ן דבריאה הם מתפתחין "היכלין דזו' הז ו כסא הכבוד ח"ע
 בשחרית וערבית דחול

קטז 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קטז ע ק שבהם"יצירה ועשיה בהיכל ק ו כסא הכבוד ח"ע
 'כללים א ג"מט ע ב בעשיה"אין שם מ ז כסא הכבוד ח"ע
ב שבאצילות הפשוט ומלא "השם מ ז כסא הכבוד ח"ע

 ה"ומלא דמלא דהשם מ
 'ביאורים א ד"עב ע

ה "שמות אהי' ב דבריאה הב"השם מ ז כסא הכבוד ח"ע
ולמעלה ממנו , ה"ה אשר אהי"דאהי
 ו"ה יה"אהי

 'ביאורים א ד"עב ע

צחצחות ' אין גילוי עתה לכל הג פד כסא הכבוד ח"ע
 מהם בלבד' אלא רק לב, ות כולםעליונ

קטז 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

התנוצצות אור דהבינה דאצילות והוא  פד כסא הכבוד ח"ע
 הנשמה דהבריאה

 ב"ה ח"דע ד"קיג ע

וראשו , ר"ך שהם פ"גבורות מנצפ' ה פז כסא הכבוד ח"ע
 למעלה וסופו בעולם העשיה

 ב"ה ח"דע ב"נג ע



ו"מפתחות לספרי לש  

284 

ד דהבריאה "הכסא השוכן בהכחב פרק א כסא הכבוד ח"ע
 רגלין דהכסא' שהם הד, עצמה

 ב"ה ח"דע א"קיג ע

ההיכלות הנזכרים בבראשית הם  פרק ב כסא הכבוד ח"ע
 דאצילות

קטז 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ק "ק דהבריאה נכלל ההיכל ק"היכל ק פרק ב כסא הכבוד ח"ע
 כ באצילות"ג

 ב"ה ח"דע ב"כז ע

, ותע מהאציל"אחר החטא שנפרדו הבי פרק ב כסא הכבוד ח"ע
 ע בשם בהמה"הנה נקראו העולמות בי

 ב"ה ח"דע א"נד ע

נכלל , העליון דהבריאה' היכל הז פרק ב כסא הכבוד ח"ע
באצילות אשר שם הוא העצמות 

 דהמלכות 

 ב"ה ח"דע ד"נד ע

ששם , סוד המלכות היורדת בבריאה פרק ד כסא הכבוד ח"ע
 היא נקראת בשם אדני

 ב"ה ח"דע ב"סט ע

ר דהבינה דבריאה "הכסא אשר בהג רק דפ כסא הכבוד ח"ע
והכסא אשר , היא נקרא כסא רחמים

ר דהמלכות דבריאה היא נקרא "בהג
 כסא דין

 ב"ה ח"דע ג"קטז ע

הנה לא ירדו , קודם הקטרוג דהלבנה פרק ד כסא הכבוד ח"ע
כל אותן המלכיות עצמן אלא רק 

 התנוצצות אורות מהם לבד

 ב"ה ח"דע ד"קיג ע

קודם המיעוט דקטרוג הלבנה שהיה  רק דפ כסא הכבוד ח"ע
ע "י דבי"היה הנרנח', ביום ד

' ספי' מההתנוצצות אור דכל הי
 דאצילות

 ב"ה ח"דע ב"קיד ע

הנה הוא רק מהכסא , כל מה שנתעלם פרק ד כסא הכבוד ח"ע
וכן מהכסא אשר , א דבריאה"אשר בז

 דבריאה' בהנוק

 ב"ה ח"דע א"קיז ע

 ב"ה ח"דע ג"קיז ע ר"ריאה יש בו גא דב"א פרק ד כסא הכבוד ח"ע
הנשמה חיה יחידה שבבינה  פרק ד כסא הכבוד ח"ע

ר דכל פרצוף ופרצוף "המתלבשים בהג
 פרצופי הבריאה' מהה

 ב"ה ח"דע ד"קיט ע

 ב"ה ח"דע ג"קטז ע ק ביצירה ועשיה"היכל ק פרק ה כסא הכבוד ח"ע
 ,ע מהאצילות"אחר החטא שנפרדו הבי פרק ה כסא הכבוד ח"ע

 ע בשם בהמה"הנה נקראו העולמות בי
 ב"ה ח"דע א"נד ע

נכלל , העליון דהבריאה' היכל הז פרק ה כסא הכבוד ח"ע
באצילות אשר שם הוא העצמות 

 דהמלכות 

 ב"ה ח"דע ד"נד ע

הירידה אשר ביצירה ועשיה הוא רק  פרק ה כסא הכבוד ח"ע
 שבהם' החלק י

 ב"ה ח"דע ג"קטז ע

לכות עצמה ירדה ולא התנוצצות המ פרק ה כסא הכבוד ח"ע
 לבד

 ב"ה ח"דע ד"קיג ע

קטז  א דבריאה"דז' בענין היכלות נוק פרק ו כסא הכבוד ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"צב ע ר"פ' ן הוא גי"סנדלפו פרק ז כסא הכבוד ח"ע
שר השולט בכללות עולם העשיה הוא  פרק ז כסא הכבוד ח"ע

 סנדלפון
 ב"ה ח"דע ב"כד ע

י "שבנינה מתנה' א נקראת ד"דז' נוק 'פרק א כסא הכבוד  ח"ע
 א"דז

 'ה א"דע ג"ד ע

ההיכלות דהעשיה אשר בגן עדן  'פרק ב כסא הכבוד  ח"ע
 התחתון 

ב "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

ההיכלות דהעשיה אשר בגן עדן  'פרק ו כסא הכבוד  ח"ע
 התחתון 

ב "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ביאורים א ב"עלט  כ"לאה כלולה מכתר ג ב לאה ורחל ח"ע
 'ביאורים א ב"מג ע פרצוף לאה נקרא בשם עולם ב לאה ורחל ח"ע
, משום כי לאה היא דינין קשים למאד ב לאה ורחל ח"ע

וישנם בה מקום אחיזה ויניקה אל 
 הקליפות 

 'ביאורים א ב"מג ע

 'ביאורים א ב"לט עעיקר לאה היא מתחלת רק מהדעת  ג לאה ורחל ח"ע
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 א"דז
, משום כי לאה היא דינין קשים למאד ג רחללאה ו ח"ע

וישנם בה מקום אחיזה ויניקה אל 
 הקליפות 

 'ביאורים א ב"מג ע

 'ביאורים א ג"פד ע ב גבולי אלכסון"י ג לאה ורחל ח"ע
 'ביאורים א ג"פד ע ב מזלות הם נוקבין"י ג לאה ורחל ח"ע
ובהארתם מתאחזים , י הם דינין"כל נה פרק ג לאה ורחל ח"ע

 חיצוניםה
קנה 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

כי הרי היא , דינין' כל התבונה היא בחי פרק ג לאה ורחל ח"ע
י דבינה אשר דינין מתערין "רק מהנה

 מינה

קנה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

עולמות ' מעשי מצות מגיעים לכל ד פרק ו לאה ורחל ח"ע
 ע"אבי

 ב"ה ח"דע א"ג ע

 ב"ה ח"דע ב"עלה  שורש משה רבינו הוא בדעת פרק ו לאה ורחל ח"ע
הלוחות הראשונים הנה היו מהנצח  פרק ו לאה ורחל ח"ע

והלוחות השניים הם מהנצח , א"הוד דז
 'הוד דנוק

 ב"ה ח"דע ד"צג ע

אבא הוא דוחה ומרחיק את כל  פרק ז לאה ורחל ח"ע
 החיצונים כולם

קמה 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

ר אין שום אחיזה ושום יניקה "באור הג פרק ז לאה ורחל ח"ע
 החיצוניםל

קנה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

וכלילות הבינה בחכמה הוא דוחה את  פרק ז לאה ורחל ח"ע
 החיצונים

 ב"ה ח"דע ב"נה ע

י החטא דעץ הדעת נעשה אחיזה "ע פרק ז לאה ורחל ח"ע
ג אשר מהחזה "להחיצונים בהארת החו

 ולמטה

 ב"ה ח"דע ג"קא ע

א עלאין הם הדוחין את "רק או פרק ז לאה ורחל ח"ע
 צוניםהחי

 ב"ה ח"דע א"קו ע

רחל היא מתחיל אחר שמסתיים לאה  ג ר"לו ח"ע
 לגמרי

 'ביאורים א ג"לז ע

נופל מעתה פחדם על כל החיצונים  ז ר"לו ח"ע
 כי נכוו מגחלתם , והקליפות כולם

 'כללים א ג"קז ע

אפשר , בהיות הבינה לבדה בלתי חכמה ז ר"לו ח"ע
 להחיצונים לאחוז באחוריים שבה

 'ביאורים א א"סח ע

א "ן דקס"אלפי' ג הנה הוא הג"של' בחי ח ר"לו ח"ע
 א"ג קנ"קמ

 'ביאורים א ד"סג ע

משם , ג שמתגלין במקום הלב"החו ג לידת המוחין ח"ע
יוצא מאחוריו משם ולמטה פרצוף 

 העיקרית' הנוק, רחל

 'ביאורים א ב"מג ע

 ב"ה ח"דע ד"ד ע דעת שלם' אין לנוק פב  לידת המוחין ח"ע
מיעוטים ' הנה יש בה ג, בענין המוחין פרק ב לידת המוחין ח"ע

 א"מהמוחין דז
 ב"ה ח"דע ד"קנז ע

דעת שבהנקבה אינו למעלה ' כל בחי פרק ב לידת המוחין ח"ע
 בראשה אלא רק למטה בין הכתפין

 ב"ה ח"דע ד"ד ע

הגם שעיקרו , פ"כ עכ"א ג"כלי הכתר דז פרק ג לידת המוחין ח"ע
לם למציאות העיקרי הוא עומד לעו

 דהאימא עצמו

 ב"ה ח"דע ד"צח ע

 ב"ה ח"דע א"צט ע  פרק ג לידת המוחין ח"ע
 'ביאורים א ב"כח ע ס"הקליפות אינם נוגעים בי א ן"ד ומ"מ ח"ע
בזמן חורבן בית שני גרמו חובין  א ן"ד ומ"מ ח"ע

ושלטא ההיא ערלה ונחתו מתמן 
 לחמוקי ירכין לתתא

 'ביאורים א ג"כח ע

 'ביאורים א א"סו ע ך ניצוצין הם נפקו מחכמה"הש א ן"ד ומ"מ ח"ע
אפשר לו לעלות , ן דהלילה"בעליית המ ד ן"ד ומ"מ ח"ע

 י איזה זכות גם למעלה משורשו"ע
 'ביאורים א ד"עא ע

 'ביאורים א א"פ ע המלאכים הם מן החיצוניות ד ן"ד ומ"מ ח"ע
 'כללים א ב"כט עדה מושך הוא לעולם את טפת ההול ה ן"ד ומ"מ ח"ע
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 מלמעלה למעלה
כל מה שנוטל יסוד מלמעלה אינו  ה ן"ד ומ"מ ח"ע

 מתעבה כלל
 'כללים א ג"לד ע

 'כללים א א"נז ע אור מים רקיע  ה ן"ד ומ"מ ח"ע
מה שמושך יסוד מלמעלה אינו מתעבה  ה ן"ד ומ"מ ח"ע

 ומתלבש כלל
 'כללים א א"סט ע

ון הראוי לכל פרצוף כל אור היותר עלי ה ן"ד ומ"מ ח"ע
ונתגלה אליו בעת התיקון דמעשה 

 הנה הוא חזר ונסתלק ונגנז, בראשית

 'כללים א א"פב ע

 'כללים א ד"קו ע הלבוש הוא לעולם ממדרגה יותר גבוה ה ן"ד ומ"מ ח"ע
 'ביאורים א ג"ח ע ב"ר וק"אמ ה ן"ד ומ"מ ח"ע
 'ביאורים א ד"יב ע ב"ר וק"אמ ה ן"ד ומ"מ ח"ע
 'ביאורים א א"יג ע ב"ר וק"אמ ה ן"ד ומ"מ ח"ע
עיקר גילויה והתהוותה דהטיפה  ה ן"ד ומ"מ ח"ע

 י"הזרעית היא נגמרת בהנה
 'ביאורים א ב"טז ע

 'ביאורים א ד"כה ע ב "ר וק"אמ ה ן"ד ומ"מ ח"ע
 'ביאורים א ב"לט ע 'ו' שהוא ד' עומד התבונה בצורת ה ה ן"ד ומ"מ ח"ע
ה כשיוצאת ממקורה לירד כל נשמ ה ן"ד ומ"מ ח"ע

 ברכאן' למטה הנה מתברכת בק
 'ביאורים א ב"מג ע

 'ביאורים א ב"מג ע י"ו וכן ד"ה היא צורת ד ה ן"ד ומ"מ ח"ע
י "זווג הנה הוא נמשך ובא ע' כל בחי ה ן"ד ומ"מ ח"ע

 ב "ר וק"אמ' בחי
 'ביאורים א ד"מו ע

 'ביאורים א ג"נד ע ב"ר וק"אמ ה ן"ד ומ"מ ח"ע
 'ביאורים א א"נט ע ב"ר וק"אמ ה ן"ד ומ"מ ח"ע
 'ביאורים א ב"סג ע ב"ר וק"אמ ה ן"ד ומ"מ ח"ע
 'ביאורים א א"סט ע ב"ר וק"אמ ה ן"ד ומ"מ ח"ע
ב העליון אשר בהאור הגנוז "השם ע ה ן"ד ומ"מ ח"ע

 דמעשה בראשית
 'ביאורים א ג"עד ע

 'ביאורים א ג"ח ע ב"ר וק"אמ ו ן"ד ומ"מ ח"ע
 'ביאורים א ד"יב ע ב"ר וק"אמ ו ן" ומד"מ ח"ע
עיקר גילויה והתהוותה דהטיפה  ו ן"ד ומ"מ ח"ע

 י"הזרעית היא נגמרת בהנה
 'ביאורים א ב"טז ע

י "זווג הנה הוא נמשך ובא ע' כל בחי ו ן"ד ומ"מ ח"ע
 ב "ר וק"אמ' בחי

 'ביאורים א ד"מו ע

 'ביאורים א ג"נד ע ב"ר וק"אמ ו ן"ד ומ"מ ח"ע
 'ביאורים א ב"סג ע ב"ר וק"אמ ו ן"ד ומ"מ ח"ע
 'ביאורים א א"סט ע ב"ר וק"אמ ו ן"ד ומ"מ ח"ע
 'כללים א ד"כב ע ן"ה וב"מ' י הוא בחי"נה ח ן"ד ומ"מ ח"ע
 'כללים א ג"סד ע ה"סוד אלו ח ן"ד ומ"מ ח"ע
כל אור היותר עליון הראוי לכל פרצוף  ח ן"ד ומ"מ ח"ע

שה ונתגלה אליו בעת התיקון דמע
 הנה הוא חזר ונסתלק ונגנז, בראשית

 'כללים א א"פב ע

כל מה שמתלבש מהעליון בהתחתון  ח ן"ד ומ"מ ח"ע
ועומד בו העליון מבפנים והתחתון 

הנה הוא רק בהכלים , מבחוץ
שהכלים דהתחתון הם , דהתחתון

מבחוץ להאורות והכלים דהעליון 
אבל האור והנשמה . המתלבש בו

 נים לכולם הנה הוא מבפ, דהתחתון

 'ביאורים א א"יז ע

 'ביאורים א ג"מז ע א ומלכות היוצאים שניהם מהבינה"ז ח ן"ד ומ"מ ח"ע
במלכות דאור ישר מתחיל הכתר דאור  טו ן"ד ומ"מ ח"ע

 חוזר
 'ביאורים א ב"ו ע

הוא רק , ב הוא בכתר"ש שהשם ע"מ טו ן"ד ומ"מ ח"ע
 בהאור חוזר שבכתר

 'ביאורים א ג"מז ע

 'ביאורים א ג"פד ע ב גבולי אלכסון"י טו ן" ומד"מ ח"ע
י "שהוא ע, ד"ג ת"ן מהי"קבלת הזו י ן"ד ומ"מ ח"ע

 א"או
 'כללים א א"כא ע

 'כללים א א"כז עהדעת , המזלין הנה הם הדעת עלאה י ן"ד ומ"מ ח"ע
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 הכללי דהאצילות
כ לעולם "המוחין דאצילות הוא ג י ן"ד ומ"מ ח"ע

 מהמזלין
 'כללים א ג"כז ע

במזלא שהוא הדעת עלאה אשר הוא  י ן"ד ומ"מ ח"ע
 א"למעלה מאו

 'כללים א ב"כח ע

 'כללים א ג"נט ע אוירא דלא אתפס י ן"ד ומ"מ ח"ע
שאז יהיה שליטת אור המזלין ' אלף הט י ן"ד ומ"מ ח"ע

 ד שהם הדעת עלאה "ג ת"והי
 'כללים א ד"פה ע

 'ביאורים א ב"כ ע א"דעת עלאה המייחד את או י ן"ד ומ"מ ח"ע
ק אחר "כל העולמות יעלו לבסוף בא יא ן"ד ומ"מ ח"ע

שיובברו כל הבירורים דכל הועלמות 
 ע כולם"בי

 'ביאורים א א"כט ע

כשהמלכים קדמאין מתבררים הנה הם  יא ן"ד ומ"מ ח"ע
ז "ונעשה עי, ן להמלכות"עולים בסוד מ

 ן"היחוד בהזו

 ב"ה ח"דע ב"קה ע

 'כללים א ד"סז ע נשמהסוד ה יב ן"ד ומ"מ ח"ע
 'כללים א ג"עט ע ס הם מסתיימים בהגרון"דהמ' ספי' הי יד ן"ד ומ"מ ח"ע
כל חלל הפה עם הגרון הוא כולו סוד  יד ן"ד ומ"מ ח"ע

 בינה
 'ביאורים א א"לא ע

ומהם יוצא , חכמה בחיך ובינה בגרון יד ן"ד ומ"מ ח"ע
 כל הדיבור כולו

 'ביאורים א ד"נה ע

 'כללים א ד"יא ע ן הוא גורם יחוד "כל עליית מ א ן"ומ, ד"מ ח"ע
' הסתלקות הוא ד' התפשטות וב' ב א ן"ומ, ד"מ ח"ע

 ה"אותיות שם הוי
 'כללים א ד"יא ע

לאחר התיקון הנה נעשה ונברר כל  א ד"ן ומ"מ ח"ע
 ע "פרצוף ופרצוף בפנ

 'כללים א ב"צו ע

, מתחילה נתבררו את הצורך לעתיק א ד"ן ומ"מ ח"ע
כ "ואח, א"כ נתבררו את הצורך לא"ואח

 ' עד הנוק' כו' וכן כו, א"את הצורך לאו

 'כללים א א"קא ע

 'כללים א ג"קג ע ן בפנימיותם "א בהזו"נתלבשו או א ד"ן ומ"מ ח"ע
מבוררים ' ן של הנוק"לא היו עדיין המ א ד"ן ומ"מ ח"ע

 ומתוקנים 
 'כללים א ד"קג ע

ן שעלו "עליית הזוי "ז ע"נעשה כ א ד"ן ומ"מ ח"ע
 א "לצורכו בהיכלין דאו

 'כללים א ג"קה ע

כ "היה נשמתו כלול מהאבא הכללי ג א ד"ן ומ"מ ח"ע
 שהוא המוחין דחיה 

 'כללים א ג"קה ע

היה תולה תיקונם רק בהמעשים  א ד"ן ומ"מ ח"ע
 ר"טובים של אדה

 'כללים א ג"קט ע

 ר בלתי עליית"היה לידת נשמת אדה א ד"ן ומ"מ ח"ע
 ן דהמלכות"מ

 'כללים א ב"קי ע

ן "ר ירדו גם המ"י החטא דאדה"ע א ד"ן ומ"מ ח"ע
 דבינה

 ב"ה ח"דע ד"קא ע

בית המקדש של מטה מכוון נגד היכל  א ד"ן ומ"מ ח"ע
 קודש הקדשים דעולם הבריאה

 ש"הקדו ג"לז ע

, מתחילה נתבררו את הצורך לעתיק ד ד"ן ומ"מ ח"ע
כ " ואח,א"כ נתבררו את הצורך לא"ואח

 ' עד הנוק' כו' וכן כו, א"את הצורך לאו

 'כללים א א"קא ע

בית המקדש של מטה מכוון נגד היכל  'דרוש א ד"ן ומ"מ ח"ע
 קודש הקדשים דעולם הבריאה

 ש"הקדו ב"כו ע

 'כללים א א"קג ע ברכאן ' האור דק ה ד"ן ומ"מ ח"ע
 'כללים א ג"קיא ע ב "ר וק"אמ ה ד"ן ומ"מ ח"ע
 'כללים א א"קג ע ברכאן ' האור דק ו ד"מן ו"מ ח"ע
ר "ה והט"שפע אור וברכה מאור המ ח ד"ן ומ"מ ח"ע

כ רק "א ג"דז' ן ויצאו ונולדו מהנוק"דב
 לידה ממש ' בבחי

 'כללים א ג"קג ע

ר אשר היתה אז "קודם שנברא אדה ח ד"ן ומ"מ ח"ע
א עמו מהחזה ולמטה שבו "אב' הנוק

 בכותל אחד לשניהם 

 'לים אכל ד"קג ע
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קמז  'תיקון הקלי א ד "ן ומ"מ ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

א משפיע בה לצורך "אשר ז' בחי' ד דף יא ד "ן ומ"מ ח"ע
 ההולדה 

 'ה א"דע ג"ד ע

הבית קודש הקדשים אשר למטה הנה  'דרוש א ד "ן ומ"מ ח"ע
ק "הוא מכוון רק כנגד ההיכל ק

 שבעולם הבריאה

 'ה א"דע ב"ד ע"נ

 'ה א"דע ג"ח ע"ס 'כל נקודה היה כלול מי 'ש אדרו ד "ן ומ"מ ח"ע
 'ה א"דע ד"ו ע"ע ן דהמלכות לא נבררו ולא נתקנו"המ 'דרוש א ד "ן ומ"מ ח"ע
ח "ע ערו ערו עד היסוד בה 'דרוש א ד "ן ומ"מ ח"ע

 ב"ע
 'ה א"דע

אלא ' ז הם י"עכ, מלכים' י שהם ז"אעפ ' דרוש א ד "ן ומ"מ ח"ע
 היכלות' ד ז"שהם ע

 'ה א"דע ד"ח ע"י

אלא ' ז הם י"עכ, מלכים' י שהם ז"אעפ ' דרוש א ד "ן ומ"מ ח"ע
 היכלות' ד ז"שהם ע

 'ה א"דע ב"ט ע"י

' דרוש א ד "ן ומ"מ ח"ע
 ק"בהמ

' י עונות הדור הקלי"כי לפעמים היינו ע
כ זה בזה עד שעולין ונכללין "נכללין ג
 בשרשן

ט "מ
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ז ע"ט ב"ר וק"סוד אמ 'דרוש ה ד "ן ומ"מ ח"ע
 'ה א"דע ב"ב ע"י ב"ר וק"סוד אמ 'דרוש ה ד "ן ומ"מ ח"ע
 'ה א"דע ג"ב ע"י ב"ר וק"סוד אמ 'דרוש ה ד "ן ומ"מ ח"ע
ב "ב נמשך ובא רק מע"ר וק"כח האמ 'דרוש ה ד "ן ומ"מ ח"ע

 העליון שהוא הרישא תניינא
 'ה א"דע ד"ב ע"י

 'ה א"דע ב"ג ע"מ ב" וקר"סוד אמ 'דרוש ה ד "ן ומ"מ ח"ע
ח "ס ב "ר וק"סוד אמ 'דרוש ה ד "ן ומ"מ ח"ע

 א"ע
 'ה א"דע

ט "ס ב "ר וק"סוד אמ 'דרוש ה ד "ן ומ"מ ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ד ע"פ ב"ר וק"סוד אמ ' דרוש ה ד "ן ומ"מ ח"ע
ח "ס ב "ר וק"סוד אמ 'דרוש ו ד "ן ומ"מ ח"ע

 א"ע
 'ה א"דע

ט "ס ב "ר וק"סוד אמ 'ש ודרו ד "ן ומ"מ ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ד ע"פ ב"ר וק"סוד אמ ' דרוש ו ד "ן ומ"מ ח"ע
י "כל מציאות אור נולד ויצא מהנה 'דרוש ח ד "ן ומ"מ ח"ע

 דהעליון 
ה "כ
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ו ע"פ שבה' ו' תתאה דאמא בצורת הד' ה 'דרוש ח ד "ן ומ"מ ח"ע
פ הנה "אותן האורות אשר קבלו מהאח 'ש ידרו ד "ן ומ"מ ח"ע

שהוא , נמשכו שם משורשם העליון
א "רישין עלאין אשר בהא' מכל הג

 ק"שבא

 'ה א"דע א"ג ע"ס

אחר התיקון נמשכים לאצילות הארה  'דרוש י ד "ן ומ"מ ח"ע
 מפנימיות כל העליונים

 'ה א"דע ב"ג ע"ס

 'ה א"דע ד"ז ע"ס ג"רין דחוי הזווג הנה נמשכין העט"ע 'דרוש י ד "ן ומ"מ ח"ע
בהזווג הנה נמשך אור הדעת עלאה  'דרוש י ד "ן ומ"מ ח"ע

 אשר מלמעלה למעלה
ט "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

ב "ב נמשך ובא רק מע"ר וק"כח האמ ' דרוש י ד "ן ומ"מ ח"ע
 העליון שהוא הרישא תניינא

 'ה א"דע ד"ב ע"י

ב "בהען הוא לעולם "עליית כל המ ' דרוש י ד "ן ומ"מ ח"ע
 ס"דהמ

 'ה א"דע ב"ג ע"י

בהזווג דסוד הפנימי הנה נמשכין  ' דרוש י ד "ן ומ"מ ח"ע
ומתגלין האורות מלמעלה למעלה עד 

 הדעת עלאה 

 'ה א"דע ד"ח ע"ל

א "דרוש י ד "ן ומ"מ ח"ע
 'ז' סי

 'ה א"דע ג"א ע"ס ע קליפת נוגה"של האבי' ישנם בכל א

רם מבפנים להקרקפתא ג עיק"ב וס"ע ד"דרוש י ד "ן ומ"מ ח"ע
 כ עד החיך וגרון"והם מתפשטים ג

 'ה א"דע ב"ח ע

 'ה א"דע ד"ג ע"כ ס הוא מתפשט עד סוף הראש כולו"המ ד"דרוש י ד "ן ומ"מ ח"ע
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 'ה א"דע ג"ד ע"ע אין זווג אלא לדעת י ד "ן ומ"מ ח"ע
ח "מ לא נכנסים לעולם האצילות' קלי ק"א בהמ"פ ד "ן ומ"מ ח"ע

 ד"ע
 'ה א"דע

תחלת  ד "ן ומ"מ ח"ע
 'דרוש ח

 'ה א"דע ב"ג ע"ע נמשך האור ונרתיקו עמו

חיצוניות הוא בשר גוף אדם ועצמות  א מוחין ח"ע
' ופנימיות הוא בחי' וגולגולת וכו

 המוחין המתפשטים בתוך כל הגוף

 'ביאורים א ד"כג ע

 'ביאורים א ג"יט ע ת הם אבות"חג ג מוחין ח"ע
 'ביאורים א א"פב ע בותת הם א"חג ג מוחין ח"ע
 'ביאורים א א"פב ע י הם בנים כי הם בני ישראל"נה ג מוחין ח"ע
א המשתתפים בו "אחד מחלקי או ה מוחין ח"ע

 ונעשים בו לעצם מעצמיו
 'כללים א ב"מו ע

א הנמשך בטיפת הזרע שהוא "חלקי או ה מוחין ח"ע
. א להשתתף בבנין הולד"י דאו"מהנה

צם מעצמיו אמנם הוא נעשה בו לע
 ובשר מבשרו 

 'כללים א ב"פח ע

פרטי שהוא ביציאת ומציאות כל ' בבחי ה מוחין ח"ע
' הנה נמשך ונארג כל א, פרצוף ופרצוף

 האור עם הכלי ביחד

 'כללים א ב"צו ע

נמשכו חומר וצורה יחד תמיד בכל  ה מוחין ח"ע
 משך ימי עיבור ויניק וגדלות

 'כללים א א"צז ע

 'ביאורים א ד"יב ע ב"ר וק"אמ ה מוחין ח"ע
בכל בנין פרצופי האצילות שנמשך  ה מוחין ח"ע

מחומר וצורה יחד ' אריגת כל א
 מתחילתו ועד סופו

 'ביאורים א ד"יב ע

א מגופם ונפשם "החלק שנותנים או ה מוחין ח"ע
 כ להשתתף בבנין הולד"ג

 'ביאורים א א"טז ע

א הנה הם מתלבש בתוך "חלקי דאו ה מוחין ח"ע
 החלקי דהולד עצמו

 'ביאורים א ב"טז ע

א מגופם ונפשם שמתפשט "חלקי דאו ה מוחין ח"ע
 בטפה הזרעית להשתתף בבנין הולד

 'ביאורים א ב"טז ע

א אשר בהטיפה הזרעית "חלקי דאו ה מוחין ח"ע
המתלבשים בהחלקי דהולד עצמו אשר 

 בהטיפה הזרעית

 'ביאורים א א"יז ע

 מהעליון בהתחתון כל מה שמתלבש ה מוחין ח"ע
ועומד בו העליון מבפנים והתחתון 

הנה הוא רק בהכלים , מבחוץ
שהכלים דהתחתון הם , דהתחתון

מבחוץ להאורות והכלים דהעליון 
אבל האור והנשמה . המתלבש בו

 הנה הוא מבפנים לכולם , דהתחתון

 'ביאורים א א"יז ע

א "א וא"חלקי דאורות וכלים דאו ה מוחין ח"ע
בו הם מפסיקים בין אור המתלבשים 

 א לכליו"פנימי דז

 'ביאורים א ב"יז ע

החומר והצורה אשר בהטיפה הזרעית  ה מוחין ח"ע
שהוא התחלה הראשונה , דמצד אבא

 והוא היותר חיצוני לכל, לכל

 'ביאורים א א"כד ע

הטיפה הזרעית הוא מה שמתלבש  ה מוחין ח"ע
 בתחתון

 'ביאורים א ג"כה ע

 'ביאורים א ד"לא ע  היא שרויה בתוך הנשמהחיה ה מוחין ח"ע
נשמה לנשמה אין לה לכי בגוף  ה מוחין ח"ע

להתלבש בו אלא היא מתלבשת 
 בנשמה

 'ביאורים א ב"לב ע

א יכול לקבל אלא רק ממדרגת "אין הז ה מוחין ח"ע
 ולא ממדרגת הבינה, התבונה לבד

 'ביאורים א ב"מ ע

, ין הולדהטפה הזרעית להשתתף בבנ ה מוחין ח"ע
 ונעשים בו לעצם מעצמיו

 'ביאורים א ב"ס ע
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 'ביאורים א א"סח ע נעשה בהמוח הבירור היותר אחרון ה מוחין ח"ע
 'ביאורים א ג"סח ע עיבור הרי הוא במלכות' בחי ה מוחין ח"ע
 'ביאורים א ב"ע ע נפש בכבד ה מוחין ח"ע
הארת אור הנפש דרך וורידי הכבד לכל  ה מוחין ח"ע

 האיברים כולםשאר 
 'ביאורים א ב"ע ע

 'ביאורים א א"עג ע הנפש הוא בכבד ה מוחין ח"ע
 'ביאורים א א"פא ע מוח לך כבד ה מוחין ח"ע
א הנמשך בטיפת הזרע שהוא "חלקי או ו מוחין ח"ע

. א להשתתף בבנין הולד"י דאו"מהנה
אמנם הוא נעשה בו לעצם מעצמיו 

 ובשר מבשרו 

 'כללים א ב"פח ע

 'ביאורים א ד"יב ע ב"ר וק"אמ ו מוחין ח"ע
א מגופם ונפשם "החלק שנותנים או ו מוחין ח"ע

 כ להשתתף בבנין הולד"ג
 'ביאורים א א"טז ע

הטיפה הזרעית הוא מה שמתלבש  ו מוחין ח"ע
 בתחתון

 'ביאורים א ד"כה ע

א יכול לקבל אלא רק ממדרגת "אין הז ו מוחין ח"ע
 נהולא ממדרגת הבי, התבונה לבד

 'ביאורים א ב"מ ע

, הטפה הזרעית להשתתף בבנין הולד ו מוחין ח"ע
 ונעשים בו לעצם מעצמיו

 'ביאורים א ב"ס ע

הנשמה הנה היא למעלה ממדרגתו  ז מוחין ח"ע
 ולכן היא מכונה בשם גדלות , העיקרית

 'כללים א א"כב ע

ג כאשר מאיר "הנשמה שהוא השם ס ז מוחין ח"ע
א שם בשם הוא באצילות הנה נקר

 כי הוא למעלה ממדרגתו , גדלות

 'כללים א ב"נז ע

א הנמשך בטיפת הזרע שהוא "חלקי או ז מוחין ח"ע
. א להשתתף בבנין הולד"י דאו"מהנה

אמנם הוא נעשה בו לעצם מעצמיו 
 ובשר מבשרו 

 'כללים א ב"פח ע

 'ביאורים א ד"יב ע ב"ר וק"אמ ז מוחין ח"ע
 'ביאורים א ד"יג ע לה ממדרגתוגדלות שהוא למע ז מוחין ח"ע
א מגופם ונפשם "החלק שנותנים או ז מוחין ח"ע

 כ להשתתף בבנין הולד"ג
 'ביאורים א א"טז ע

הטיפה הזרעית הוא מה שמתלבש  ז מוחין ח"ע
 בתחתון

 'ביאורים א ד"כה ע

א יכול לקבל אלא רק ממדרגת "אין הז ז מוחין ח"ע
 ולא ממדרגת הבינה, התבונה לבד

 'ביאורים א ב"מ ע

, הטפה הזרעית להשתתף בבנין הולד ז מוחין ח"ע
 ונעשים בו לעצם מעצמיו

 'ביאורים א ב"ס ע

 'ביאורים א א"עב ע הרוח נקרא דעת  ז מוחין ח"ע
 'ביאורים א א"עד ע א נקרא דעת"ז ז מוחין ח"ע
א הנמשך בטיפת הזרע שהוא "חלקי או ח מוחין ח"ע

.  הולדא להשתתף בבנין"י דאו"מהנה
אמנם הוא נעשה בו לעצם מעצמיו 

 ובשר מבשרו 

 'כללים א ב"פח ע

ם "מוחין דעיבור ויניקה הם אלהי ח מוחין ח"ע
 ונמשכין 

 'ביאורים א ד"כג ע

הטיפה הזרעית הוא מה שמתלבש  ח מוחין ח"ע
 בתחתון

 'ביאורים א ד"כה ע

א יכול לקבל אלא רק ממדרגת "אין הז ח מוחין ח"ע
  ולא ממדרגת הבינה,התבונה לבד

 'ביאורים א ב"מ ע

, הטפה הזרעית להשתתף בבנין הולד ח מוחין ח"ע
 ונעשים בו לעצם מעצמיו

 'ביאורים א ב"ס ע

א הנמשך בטיפת הזרע שהוא "חלקי או ט מוחין ח"ע
. א להשתתף בבנין הולד"י דאו"מהנה

אמנם הוא נעשה בו לעצם מעצמיו 
 ובשר מבשרו 

 'כללים א ב"פח ע

 'כללים א ג"קג ע ן בפנימיותם "א בהזו"נתלבשו או ט מוחין ח"ע
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א יכול לקבל אלא רק ממדרגת "אין הז ט מוחין ח"ע
 ולא ממדרגת הבינה, התבונה לבד

 'ביאורים א ב"מ ע

כל התפילות דחול הוא רק להמשיך  ט מוחין ח"ע
 ת "המוחין והמקיפין דישסו

 'ביאורים א ד"נב ע

, ת להשתתף בבנין הולדהטפה הזרעי ט מוחין ח"ע
 ונעשים בו לעצם מעצמיו

 'ביאורים א ב"ס ע

הגבורות שבחכמה הם יותר חסדים  ט מוחין ח"ע
ומהגבורות דידיה , מהחסדים שבבינה

 נעשה החסדים דידה

 'ביאורים א ב"פח ע

ת הוא אינו תדירי "הזווג דישסו י מוחין ח"ע
 דלזמנין מתפרשין

 'כללים א א"עב ע

א הנמשך בטיפת הזרע שהוא "חלקי או י מוחין ח"ע
. א להשתתף בבנין הולד"י דאו"מהנה

אמנם הוא נעשה בו לעצם מעצמיו 
 ובשר מבשרו 

 'כללים א ב"פח ע

ג אשר בבינה "ה וס"השמות אהי י מוחין ח"ע
 ותבונה

 'ביאורים א ג"לח ע

א יכול לקבל אלא רק ממדרגת "אין הז י מוחין ח"ע
 בינהולא ממדרגת ה, התבונה לבד

 'ביאורים א ב"מ ע

' ן בכל הו"ה וב"בנין אצילות ממ י מוחין ח"ע
 פרצופים

 'ביאורים א ב"נב ע

, הטפה הזרעית להשתתף בבנין הולד י מוחין ח"ע
 ונעשים בו לעצם מעצמיו

 'ביאורים א ב"ס ע

הגבורות שבחכמה הם יותר חסדים  י מוחין ח"ע
ומהגבורות דידיה , מהחסדים שבבינה

 דים דידהנעשה החס

 'ביאורים א ב"פח ע

א הנמשך בטיפת הזרע שהוא "חלקי או יא מוחין ח"ע
. א להשתתף בבנין הולד"י דאו"מהנה

אמנם הוא נעשה בו לעצם מעצמיו 
 ובשר מבשרו 

 'כללים א ב"פח ע

א יכול לקבל אלא רק ממדרגת "אין הז יא מוחין ח"ע
 ולא ממדרגת הבינה, התבונה לבד

 'ביאורים א ב"מ ע

, הטפה הזרעית להשתתף בבנין הולד יא מוחין ח"ע
 ונעשים בו לעצם מעצמיו

 'ביאורים א ב"ס ע

א הנמשך בטיפת הזרע שהוא "חלקי או יב מוחין ח"ע
. א להשתתף בבנין הולד"י דאו"מהנה

אמנם הוא נעשה בו לעצם מעצמיו 
 ובשר מבשרו 

 'כללים א ב"פח ע

ונפשם א מגופם "החלק שנותנים או יב מוחין ח"ע
 כ להשתתף בבנין הולד"ג

 'ביאורים א א"טז ע

כל מה שמתלבש מהעליון בהתחתון  יב מוחין ח"ע
ועומד בו העליון מבפנים והתחתון 

הנה הוא רק בהכלים , מבחוץ
שהכלים דהתחתון הם , דהתחתון

מבחוץ להאורות והכלים דהעליון 
אבל האור והנשמה . המתלבש בו

 ם הנה הוא מבפנים לכול, דהתחתון

 'ביאורים א א"יז ע

א "א וא"חלקי דאורות וכלים דאו יב מוחין ח"ע
המתלבשים בו הם מפסיקים בין אור 

 א לכליו"פנימי דז

 'ביאורים א ב"יז ע

 'ביאורים א ג"כב ע הארת היחידה יב מוחין ח"ע
הטיפה הזרעית הוא מה שמתלבש  יב מוחין ח"ע

 בתחתון
 'ביאורים א ד"כה ע

א יכול לקבל אלא רק ממדרגת "ן הזאי יב מוחין ח"ע
 ולא ממדרגת הבינה, התבונה לבד

 'ביאורים א ב"מ ע

, הטפה הזרעית להשתתף בבנין הולד יב מוחין ח"ע
 ונעשים בו לעצם מעצמיו

 'ביאורים א ב"ס ע

 'ביאורים א א"עג ע הנפש הוא בכבד יב מוחין ח"ע
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 'ביאורים א ב"עד ע ת "א עלאין שהם נקראים חג"או יב מוחין ח"ע
ת "הנשמה הנה היא מתפשטת בהז יב מוחין ח"ע

 שהוא הגוף ומתגלה בהפרצוף
 'ביאורים א ד"עד ע

פרק ה  מוחין ח"ע
 והלאה

 'ביאורים א א"טז ע סדר בנין כל ולד 

 'ביאורים א ג"ע ע הדם הממשי העיקרי אשר בכבד ה מוחין  ח"ע
 'ה א"דע ג"ט ע"נ כתרים' ומלכיות או ' א ו"תחלה היה ז פרק יא  מוחין  ח"ע
הנה היא , שהיא יותר עליונה' כל ספי ב מוחין בצלם ח"ע

התחתונים ' גדולה באיכותה על הספי
 עד אין חקר

 ש"הקדו ד"כז ע

א על "כל ענין הזה דהתלבשות או ב מוחין דצלם ח"ע
 א והמזלין מכסים עליהם"ת דא"החג

 'כללים א א"כז ע

 אשר באצילות הנה ישנם כל הענינים ב מוחין דצלם ח"ע
 דוגמתן למטה 

 'כללים א ב"נח ע

 'ביאורים א א"טז ע כל הענינים שיש למעלה יש למטה ב מוחין דצלם ח"ע
 'ביאורים א א"יט ע מעלת הכתר על המוחין שהוא לאין קץ ב מוחין דצלם ח"ע
אימא משפלת עליו ומקיף ומכתיר  ב מוחין דצלם ח"ע

 אותו 
 'ביאורים א א"עד ע

י החדשים שלה הם יורדין ומסבבין "נה ג מוחין דצלם ח"ע
 אותו עד למטה

 'ביאורים א ב"סג ע

אימא משפלת עליו ומקיף ומכתיר  ג מוחין דצלם ח"ע
 אותו 

 'ביאורים א א"עד ע

 'ביאורים א ג"פ ע 'סוד צורת ל ג מוחין דצלם ח"ע
התהוות מציאותה הנה הוא רק  ד מוחין דצלם ח"ע

והנה היא רק , ליוןבהמלכות דהע
 מהמלכות האחרונה דהמלכות

 'כללים א ב"כב ע

כל התלבשות אשר מהעליון להתחתון  ד מוחין דצלם ח"ע
 הוא לעולם רק בהמלכות לבד

 'כללים א ד"נז ע

אינו נמשך מכל עליון להתחתון אלא  ד מוחין דצלם ח"ע
 רק מהמלכות האחרונה לבד שבו

 'כללים א א"סד ע

רק המלכות דמלכות של המלכות אשר  ד מוחין דצלם ח"ע
הוא אשר מתלבש , י דהעליון"בהנה

 בהתחתון

 'ביאורים א ב"טז ע

מלכות דמלכות של עליון מתלבש  ד מוחין דצלם ח"ע
 בתחתון

 'ביאורים א ג"יח ע

שרק המלכות דהעליון הוא אשר  ד מוחין דצלם ח"ע
 מתלבש בהתחתון

 'ביאורים א ג"כה ע

מלכות דמלכות דמלכות דעליון  ד מוחין דצלם ח"ע
 מתלבש בתחתון

 'ביאורים א ד"כה ע

המלכות דמלכות של המלכות דאצילות  ד מוחין דצלם ח"ע
 מתלבש בבריאה

 'ביאורים א ד"כו ע

 ש"הקדו ב"מו ע כתר דרחל' כל לאה הוא בחי ד מוחין דצלם ח"ע
המלכות דמלכות של המלכות דהעליון  ד לב מוחין דצלם ח"ע

  מתלבש בהתחתוןהוא אשר
 'ביאורים א א"כב ע

 'כללים א א"כז ע ' ספי' לא נמנה הדעת בכלל הי ה מוחין דצלם ח"ע
 'כללים א ד"פה ע עתה הוה הדעת נעלם תמיד  ה מוחין דצלם ח"ע
כלים ' ירדו מאז המלכיות עצמן דכל הג ה מוחין דצלם ח"ע

 פנימי תיכון חיצון דכל הפרצופים כולם 
 'אכללים  ב"קד ע

 'ביאורים א א"פז ע דעת במקום הכתר ה מוחין דצלם ח"ע
ן "י זווג הדו"ע' ן דכל א"ה וב"נולדו המ ו מוחין דצלם ח"ע

ובכח ושפעת אור אשר מקבלים , שבו
וכן מלמעלה למעלה עד , מהעקודים

 רום המעלות

 'כללים א א"כב ע

כ "עלייתם אחר שנתבררו הנה הוא ג ו מוחין דצלם ח"ע
 זה שפע מלמעלהי אי"רק ע

 'כללים א א"לג ע

י "כ רק ע"ן הנה הוא ג"כל עליית מ ו מוחין דצלם ח"ע
 קבלת הארה מלמעלה 

 'כללים א ב"לו ע

 'כללים א א"קא עי "נעשה עלייתם של המלכים קדמאין ע ו מוחין דצלם ח"ע
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 א "היחוד והזווג דאו
פ אשר דישראל "בעת הצורך לזווגי דפב ו מוחין דצלם ח"ע

ולא נתייסדו בו , רחל כנודעעם 
 בקביעות אלא המוחין דהאימא בלבד 

 'כללים א ד"קח ע

הנה הוא מקבל , הפרצוף היותר עליון ו מוחין דצלם ח"ע
אשר שם לית , ס עצמו"מאור הקו דא

 סוף לנביעו דנהורא דיליה

 'ביאורים א ג"לט ע

המוחין הפנימים דיניקה אשר מצד  ו מוחין דצלם ח"ע
  לעולםאימא הם בו

 'ביאורים א ג"סג ע

וכל תוספת מוחין הנה הוא נמשך ובא  ו מוחין דצלם ח"ע
א "וזווגי דאו, א"י זיווגי דהאו"רק ע

אשר לתוספת אורות ומוחין אי אפשר 
 ן"ן דהזו"י עליית מ"אלא רק ע

 'ביאורים א ג"עא ע

ק שהוא הגוף "א הוא רק ו"עיקרו דז ו מוחין דצלם ח"ע
ג שלו ונעשה "חואלא שנגדלו ה, לבד

ונתקן מהחלקים העליונים שבהם 
 מציאות הגלגלתא והראש

 'ביאורים א א"עט ע

י דאימא שמתחברים ונכנסים "י נה"ע ו מוחין דצלם ח"ע
ק שבו ונעשים "ז הו"ומתגדלים עי, בו
 ס"לי

 'ביאורים א ג"עט ע

 'ביאורים א ד"פ ע ר דגלגלתא"ג ו מוחין דצלם ח"ע
 'כללים א א"כט ע א ומהמזלין"ת דא"א הוא מת"תר דזהכ ז מוחין דצלם ח"ע
 'ביאורים א ב"יג ע א הם המוחין"ד דז"חב ז מוחין דצלם ח"ע
 'ביאורים א א"כה ע ת"הראש הוא מהז ז מוחין דצלם ח"ע
' הנה הוא רק בבחי, כל הפרצוף כולו ז מוחין דצלם ח"ע

 ת"הז
 'ביאורים א ג"לד ע

 'ביאורים א א"ס ע ת"לל הזראש הוא בכ ז מוחין דצלם ח"ע
 'ביאורים א ד"עד ע ת"כ רק מכלל הז"הרישא הוא ג ז מוחין דצלם ח"ע
כ רק מכלל הגוף "הגלגלתא הוא ג ז מוחין דצלם ח"ע

 ק"שהוא הו
 'ביאורים א ד"עח ע

 'כללים א א"עז ע דעת במקום הכתר ח מוחין דצלם ח"ע
מוחין ד הם המוחין והכתר הוא ה"חב ח מוחין דצלם ח"ע

 דמוחין
 'ביאורים א א"יט ע

 'ביאורים א א"פז ע דעת במקום הכתר ח מוחין דצלם ח"ע
אלא רק תמצית ' אינו ממשיך בהנוק ט מוחין דצלם ח"ע

 הארה ממנו דרך דופני העטרה 
 'כללים א א"לה ע

העליונה היא ' הקטנה שבכל ספי' הבחי פרק ב מוחין דצלם ח"ע
 גדולה מכל מה שלמטה ממנה

 ב"ה ח"דע א" עלח

 ב"ה ח"דע א"צה ע הכתר הרי הוא למעלה מראשו פרק ב מוחין דצלם ח"ע
א להיות שניהם "נתייסדו היא וז פרק ד מוחין דצלם ח"ע

ת "שהת, ת דתבונה"אחוזים בהת
 דתבונה נעשה כתר לשניהם

קנה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

המלכות דמלכות של המלכות דאצילות  פרק ד מוחין דצלם ח"ע
 בריאהמתלבש ב

קנא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

אחר הקטרוג דהלבנה ירדו המלכיות  פרק ה מוחין דצלם ח"ע
 כולם למטה

 ב"ה ח"דע ג"קטז ע

' בחי' כל מה שירדו מכל אלו הג פרק ה מוחין דצלם ח"ע
 היו רק המלכיות לבד, שאמרנו

 ב"ה ח"דע ג"קיב ע

ירדו , מאחר הקטרוג דהלבנה והלאה פרק ה מוחין דצלם ח"ע
דאצילות ' ספי' מלכיות דכל הי' כל הי

 ע"הם עצמן בבי

 ב"ה ח"דע ג"קיג ע

י "המלכות דאצילות נעשית הנרנח פרק ה מוחין דצלם ח"ע
 ע"דהאלהות אשר בהעולמות בי

 ב"ה ח"דע ד"קיג ע

האורות ' בירידת הכלים ירדו בחי פרק ה מוחין דצלם ח"ע
 כ"שבהם ג

 ב"ה ח"דע ד"קיג ע

 ב"ה ח"דע א"קיד ע דברך נצב בשמים' עולם הל פרק ה מוחין דצלם ח"ע
הנה הם , ע"הנשמה חיה יחידה דהבי פרק ה מוחין דצלם ח"ע

היו אחר המיעוט מהמלכיות עצמן דכל 
 ב"ה ח"דע ב"קיד ע
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 פרצוף דהאצילות' הה
 ב"ה ח"דע ג"קיד ע ע"המלכיות ירדו בבי פרק ה מוחין דצלם ח"ע
רד בעת המיעוט רק לא י' גם מהנוק פרק ה מוחין דצלם ח"ע

 המלכות שבה לבד
 ב"ה ח"דע ד"קיד ע

חלקי ' דהבריאה הנה הם הי' ספי פרק ה מוחין דצלם ח"ע
' פנימים דהכלים של המלכיות דכל הה

 פרצופים דהאצילות

 ב"ה ח"דע ב"קיז ע

, דבריאה' דאלהות אשר בהנוק' ספי פרק ה מוחין דצלם ח"ע
' שהם מחלק פנימיות דהכלים דהנוק

 ותדאציל

קיח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

י "כ רק ע"ן הנה הוא ג"גם כל עליית מ 'פרק ו מוחין דצלם ח"ע
 קבלת הארה מלמעלה 

 'ה א"דע ד"ב ע"י

 ב"ה ח"דע ג"קנג ע הכתר הוא שורש המוחין פרק ז מוחין דצלם ח"ע
כי הוא , אחת עם הכתר' דעת הוא בחי פרק ח מוחין דצלם ח"ע

 מהחיצוניות שבו
 ב"ה ח"דע א"צה ע

 ב"ה ח"דע ג"קנג ע הכתר הוא שורש המוחין פרק ח מוחין דצלם ח"ע
כ רק מכלל הגוף "הגלגלתא הוא ג ו מוחין דצלם  ח"ע

 ת "והז
 'ביאורים א א"כ ע

 'ביאורים א ב"כ ע הדעת שהוא במקום הכתר  ח מוחין דצלם  ח"ע
ט "ס הדעת העומד במקום הכתר  'ח מוחין דצלם  ח"ע

 ב"ע
 'ה א"דע

ששורש כל עולם תחתון הנה הוא  'סוף פרק ד מוחין דצלם  ח"ע
האחרונה והתחתונה דהעולם ' מהבחי
 העליון

 'ה א"דע ב"ו ע"ל

דאצילות ' רק המלכות דמלכות דהנוק 'סוף פרק ד מוחין דצלם  ח"ע
 הוא אשר מתלבש בבריאה 

 'ה א"דע ג"ג ע"מ

י "בהנהרק המלכות דמלכות העומדת  ' סוף פרק ד מוחין דצלם  ח"ע
 שלה של העליון מתלבש בתחתון

 'ה א"דע ג"ב ע"מ

 'ה א"דע ד"ב ע"מ י דהעליון הם מתלבשים בהתחתון"נה ' סוף פרק ד מוחין דצלם  ח"ע
 'ה א"דע א"ח ע 'הכתר נקרא מוחין דמוחין כו 'סוף פרק ח מוחין דצלם  ח"ע
א "ע י "ת גדול מכל הנה"חצי ת 'פרק ב מוחין דצלם  ח"ע

 א"ע
 ' אה"דע

עליונה ' הקטנה שבכל ספי' כי הבחי 'פרק ב מוחין דצלם  ח"ע
הגדולה שבספירה ' גדולה יותר מבחי

 קטנה

 'ה א"דע ג"א ע"ע

הנה הוא נמשך לעולם , ב"ר וק"כל אמ 'פרק ו מוחין דצלם  ח"ע
 מלמעלה למעלה

 'ה א"דע א"ז ע"י

בהזווג נמשך אור הדעת עלאה אשר  'פרק ו מוחין דצלם  ח"ע
 עלה למעלהמלמ

ט "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

י האור "אין זווג אלא לדעת שהוא ע 'פרק ו מוחין דצלם  ח"ע
 הדעת עלאה

 'ה א"דע ג"ד ע"ע

 'ה א"דע ד"ח ע"ל א"זווגים באו' ב ' פרק ו מוחין דצלם  ח"ע
רישין ' אורות התיקון קבלו מכל הג ' פרק ו מוחין דצלם  ח"ע

ס "י היחוד דאור א"ק וע"א שבא"שבא
 הםשב

 'ה א"דע א"ג ע"ס

נמשכו לאצילות לאחר התיקון הארה  ' פרק ו מוחין דצלם  ח"ע
 דרך פנימיות כל העליונים

 'ה א"דע ב"ג ע"ס

 'ה א"דע ד"ז ע"ס ג"י הזווג הנה נמשכין העטרין דחו"ע ' פרק ו מוחין דצלם  ח"ע
כ רק מכלל "כל הגלגלתא היא באמת ג 'פרק ז מוחין דצלם  ח"ע

 ת"הז
 'ה א"דע א"ו ע"מ

ה "פ ק"עיקר הפרצוף הוא רק הו 'פרק ז מוחין דצלם  ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

' המלכים הראשונים הגם שהם רק ז 'פרק ח מוחין דצלם  ח"ע
' כ בבחי"ז הנה הם ג"עכ, מלכים

 ס גמורות דחיצוניות"והם הי, ב"עסמ

 'ה א"דע ב"ט ע"י

 'ה א"דע א"ח ע 'חין כוהכתר נקרא מוחין דמו '  ריש פרק ז מוחין דצלם  ח"ע
שהוא , דמוחין' בהזווג אשר לעיבור ב א מוחין דקטנות ח"ע

נמשך טפת הזווג מהלבושים , הגדלות
 'ביאורים א ב"טז ע
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 א"י הפנימיים דהאו"דהנה
 'ביאורים א ד"כג ע בחיצוניות אין בו דעת כלל א מוחין דקטנות ח"ע
ם "להימוחין דעיבור ויניקה הם א א מוחין דקטנות ח"ע

 ונמשכין 
 'ביאורים א ד"כג ע

י הדעת שביסוד מוציא את גילויים "ע א מוחין דקטנות ח"ע
 לחוץ

 'ביאורים א ד"נה ע

 'ביאורים א ד"כג ע בחיצוניות אין בו דעת כלל ב מוחין דקטנות ח"ע
י הדעת שביסוד מוציא את גילויים "ע ב מוחין דקטנות ח"ע

 לחוץ
 'ביאורים א ד"נה ע

 'ביאורים א ג"ס ע הבלי דגרמי  ב ין דקטנותמוח ח"ע
המוחין ' ההבל דגרמי הוא רק מבחי ב מוחין דקטנות ח"ע

 דקטנות
 'ביאורים א ב"סה ע

 'ביאורים א ב"סח ע הבל דגרמי דאשתאר בחבורא גו גרמאי ב מוחין דקטנות ח"ע
בעת הזכות הנה יורדים השמות  ג מוחין דקטנות ח"ע

 ה א עד הבריא"ם שבז"אלהי
 'כללים א ג"לט ע

ם שיירדו "התיקון דירידת השמות אלהי ג מוחין דקטנות ח"ע
 ע "בבי

 'כללים א ד"קח ע

כ בהמוחין דחיה "ג' כאשר נשלמה הנוק ג מוחין דקטנות ח"ע
, ונשלמו שניהם בהמוחין דגדלות שני

ויורדים , כ"ג' אז יורדים מכל הנוק
 ע כי שם הוא עיקר מקומם "בבי

 ' אכללים ד"קח ע

 'כללים א א"קט ע כל מה שיורדים הם מתמעטים ג מוחין דקטנות ח"ע
 'כללים א א"קט ע מוחין ' כ צרופים מהג"מיני ק' ג ג מוחין דקטנות ח"ע
ם "מוחין דעיבור ויניקה הם אלהי ג מוחין דקטנות ח"ע

 ונמשכין 
 'ביאורים א ד"כג ע

ים ם דקטנות כשהם יורד"ב אלהי"ל ג מוחין דקטנות ח"ע
 למטה

 'ביאורים א ג"ע ע

האורות והמוחין דקטנות היניקה הם  ג מוחין דקטנות ח"ע
אינם יורדים למטה מראש הבריאה 

 כלל

 'ביאורים א ג"ע ע

נדחין הקטנות למטה ממדרגה למדרגה  ג מוחין דקטנות ח"ע
 עד שנסתלקו לגמרי 

 'ביאורים א ג"ע ע

מהמוחין היותר פנימי והיותר זך  ג מוחין דקטנות ח"ע
כ לעולם למעלה "דקטנות הוא נשאר ג

 באצילות

 'ביאורים א ד"ע ע

 'ביאורים א ד"עט ע ם"ת דוחין אלהי"הויו ג מוחין דקטנות ח"ע
ם דקטנות "האורות והמוחין של אלהי ג מוחין דקטנות ח"ע

הם אי אפשר לירד אלא רק עד ראש 
 הבריאה לבד 

 'ביאורים א א"פ ע

כ רק מכלל "ר הם ג"יצוניות דהגהח ז מוחין דקטנות ח"ע
 ק"הו

 'כללים א א"מ ע

בעת הזכות גדול הדינים יורדין למטה  פג מוחין דקטנות ח"ע
 עד ראש הבריאה

 ב"ה ח"דע ג"נז ע

בקטנות הרי אין מוח הדעת ניכר בו  פרק א מוחין דקטנות ח"ע
 כלל

 ב"ה ח"דע ד"קח ע

 ב"ה ח"דע ב"קו ע וחאהשערות הללו הם מותרי מ פרק ב מוחין דקטנות ח"ע
בעת שהיא בקטנות ודינין שוכנים  פרק ב מוחין דקטנות ח"ע

 החיצונים סביבה
קלד 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קמה  'עיקר אחיזת החיצונים הוא בהנוק פרק ב מוחין דקטנות ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"ד ע למה אין באשה מצות מילה פרק ב מוחין דקטנות ח"ע
 ב"ה ח"דע ד"ד ע העטרה כמעט כלל' בחי' אין בנוק פרק ב תמוחין דקטנו ח"ע
כל מדרגת האדם של עתה בערך  פרק ב מוחין דקטנות ח"ע

ד הבלי "שקודם החטא הוא ממש ע
 דגרמי שנשאר בתוך העצמות בקבר

 ב"ה ח"דע א"כו ע

 ב"ה ח"דע ג"מז ע בימי היניקה רק מתגלים שמות אלקים פרק ב מוחין דקטנות ח"ע
 ב"ה ח"דע א"נב ע שם הדינים, חומת דירושלים פרק ב חין דקטנותמו ח"ע
 'ה א"דעב "עלאחר התיקון נמשך מכל אחד ואחד  'פרק א מוחין דקטנות  ח"ע



ו"מפתחות לספרי לש  

296 

 א"ע רק לאט לאט בכל האפשרי
א הוא לינק "כל חשקן ותאותן דהסט 'פרק ב מוחין דקטנות  ח"ע

 'מן היסוד דנוק
 'ה א"דע ד"פ ע

 'כללים א ב"מ ע ה"דהוי' הנה הוא הי' פשטות האכל הת א מ"מול ח"ע
התפשטות ראשון והסתלקות ראשון  א מ"מול ח"ע

 'ה' י' הנה הם בבחי
 'כללים א א"מד ע

ההתפשטות השני הוא תולדות  א מ"מול ח"ע
והוא אור ממועט ', ההתפשטות הא

 ממנו הרבה

 'כללים א ד"מט ע

 גם בעקודים נקרא כל תחתון לגבי א מ"מול ח"ע
 ן "ה וב"עליון רק בשם מ

 'כללים א א"נב ע

, ס אשר בכל פרצוף ופרצוף גופה"הי א מ"מול ח"ע
 הם רק בקו אחד וזה למטה מזה

 'כללים א ג"עג ע

 'כללים א א"צה ע בעולם העקודים הוא רק כלי אחת  א מ"מול ח"ע
בעולם העקודים היה כל הכלי רק  א מ"מול ח"ע

 העביות הנשאר מהאור דהתפשטות
, שהוא הכלי הכללי שאמרנו, לבד' הא

הנה הגם שנעשו ' אבל ההתפשטות הב
 אורות' אז לי

 'כללים א ג"צו ע

אורות ' כ לי"מה שנעשו בעקודים ג א מ"מול ח"ע
הנה הוא רק , הגם שהכלי היא אחת

 ' בהתהפשטות הב

 'כללים א א"צח ע

אורות דעקודים היו כאור אחד ' כל הי א מ"מול ח"ע
 ארוך

 'כללים א ב"צח ע

ר לא נגמר "חלקי הכלי אשר להג א מ"מול ח"ע
 'י ההתפשטות הב"להעשות אלא רק ע

 'כללים א ב"צח ע

נקרא אותה הכלי דעקודים רק בשם  א מ"מול ח"ע
 הכלי דכתר עליון 

 'כללים א ב"צח ע

כל המציאות דהרשימין הם מאור  א מ"מול ח"ע
 עצמו' ההתפשטות הא

 'כללים א א"צט ע

, התפשטות הראשון הוא חכמה א מ"ולמ ח"ע
והסתלקות הראשון הוא בכח אור 

 הבינה

 'ביאורים א ד"ח ע

 'ביאורים א ג"לב ע פ"כלים להאורות דאח א מ"מול ח"ע
 'ביאורים א ג"מה ע עביות שבעקודים א מ"מול ח"ע
ס נכללים "בהתפשטות השני יצא כל הי ב מ"מול ח"ע

 בכתר
 'כללים א א"יח ע

ס נכללים "בהתפשטות השני יצא כל הי ב מ"מול ח"ע
 בכתר

 'כללים א ב"יח ע

 'כללים א ד"לא ע י העליון שעליו"נאצל כל תחתון רק ע ב מ"מול ח"ע
 'כללים א ד"לד ע 'מתחילה הנה יצא הכתר כלול מכל הט ב מ"מול ח"ע
', מהצמצום ולמטה ומההתפשטות הב ב מ"מול ח"ע

 ,ושם הרי היה יציאתם מלמעלה למטה
 א מתחילה "ונשלם הז

 'כללים א ג"לח ע

 'כללים א ג"לח ע הנה היה שם בהיפך ' התפשטות הב ב מ"מול ח"ע
 'כללים א א"לט ע הנה היה שם בהיפך ' התפשטות הב ב מ"מול ח"ע
המלכות הנה היא נשאר שם כלולה  ב מ"מול ח"ע

 א "לעולם בז
 'כללים א א"לט ע

 'כללים א ב"מד ע ולמים ה צור ע"ה יהו"כי בי ב מ"מול ח"ע
הנה היו הכלים ' בההתפשטות הב ב מ"מול ח"ע

 מתחילה
 'כללים א ג"סג ע

הנה יצאו מתחילה ' בהתפשטות הב ב מ"מול ח"ע
, ז כל תחתון בהעליון שעליו"כלולים זב

כ נפרטו ויצאו זה מזה והיו "ורק אח
 ע"כל אחד בפנ, אחד לאחד

 'כללים א ג"סג ע

תר מתחילה ובו היו כלולים כל יצא הכ ב מ"מול ח"ע
כ יצא ממנו החכמה "ואח, התחתונים

 עד המלכות ' כו' וכן כו' כלול מכל הח

 'כללים א ג"סג ע
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מתחילה יצא החסד לעצמו אלא שבו  ב מ"מול ח"ע
כ יצא ממנו "ואח', היה כלול כל הו

 'וכו' הגבורה לעצמה כלול מכל הה

 'כללים א ג"סג ע

 ולא מטי הוא נוהג בהם הענין דמטי ב מ"מול ח"ע
 ע"בפנ' תמיד בכל א

 'כללים א ג"סג ע

 'כללים א ג"סד ע יצאו מלמעלה למטה ב מ"מול ח"ע
ק גם "שהעקודים והנקודות יצאו הו ב מ"מול ח"ע

 אחד לאחד ' בההתפשטות הב
 'כללים א ג"סו ע

 'כללים א ג"סו ע ע "בפנ' ק אחד לאחד כל א"יצאו שם הו ב מ"מול ח"ע
 'כללים א א"סז ע ר הם כחד חשיבן "הג ב מ"ולמ ח"ע
 'כללים א ד"סז ע חפץ חסד הוא ב מ"מול ח"ע
 'כללים א א"עב ע כחד חשיבין ב מ"מול ח"ע
 'כללים א ג"עב ע ר הם כחד חשיבן"שכל הג ב מ"מול ח"ע
, ס אשר בכל פרצוף ופרצוף גופה"הי ב מ"מול ח"ע

 הם רק בקו אחד וזה למטה מזה
 'ים אכלל ג"עג ע

א היו "פ ואו"ן היו פב"בעקודים הזו ב מ"מול ח"ע
 א"אב

 'כללים א ד"עג ע

 'כללים א א"עד ע ר"בינה כולל כל הג ב מ"מול ח"ע
 'כללים א ג"עח ע ספירות דעקודים' י ב מ"מול ח"ע
 'כללים א ג"פו ע כל ספירה תולדה של הספירה שמעליו ב מ"מול ח"ע
 'כללים א ד"צח ע כאחדר הם חשובים "הג ב מ"מול ח"ע
ק יש גם "חוץ מהאורות שמחוץ לא ב מ"מול ח"ע

 ק"סדר לאורות שבתוך א
 'ביאורים א ב"כא ע

 'ביאורים א ד"נג ע פ הם כולם רק ביושר "כל אורות האח ב מ"מול ח"ע
 'ביאורים א א"נז ע ר הם כחד חשיבן "ג ב מ"מול ח"ע
 'אורים אבי ד"ס ע ר הם כחד חשיבין "הג ב מ"מול ח"ע
ישנם להתפשטות הראשונה שורש  ג מ"מול ח"ע

 ק,למעלה מבפנים לפה דא
 'כללים א ג"יב ע

ישנם להתפשטות הראשונה שורש  ג מ"מול ח"ע
 ק,למעלה מבפנים לפה דא

 'כללים א ד"יב ע

לאותו האור דהתפשטות הראשון  ג מ"מול ח"ע
שרשים ' דלהעקודים הנה יש לו י

 פנימיים

 'כללים א ג"יח ע

 'כללים א ב"כב ע שרש פנימי להתפשטות ג מ"מול ח"ע
 'כללים א ד"לד ע יציאתו משרשם הפנימי אשר בהפה ג מ"מול ח"ע
 'כללים א ד"נא ע ף"ס נמשכים מהאח"ג דמו"ב דס"סמ ג מ"מול ח"ע
רק בשיעור ' נעשה שם עלייה לכל ספי ג מ"מול ח"ע

 מקום אחד לבד
 'כללים א ג"פו ע

ר אלא רק "ין הכלי נגמר גם להגא ג מ"מול ח"ע
 ' בההתפשטות הב

 'כללים א ב"צה ע

באותן הרשימין הנשאר מאור  ג מ"מול ח"ע
הנה היה , דלהעקודים' ההתפשטות הא

שם כלול כל העביות אשר נעשית 
 להכלי דהעקודים

 'כללים א א"צט ע

בהכתר והחכמה השתמש הרשימו  ג מ"מול ח"ע
 לאור הזכר שבהם 

 ' אכללים ב"צט ע

' כל זמן שעומד האור בפחות מג ג מ"מול ח"ע
ממקורו עדיין נמשך שם מעיקר אור 

 עצמו

 'ביאורים א ד"ז ע

ת נעשו תחילה וקודם "הכלים דהז ג מ"מול ח"ע
 ר"להכלים דהג

 'ביאורים א א"לד ע

 'ביאורים א ג"מה ע עביות שבעקודים ג מ"מול ח"ע
ב כי ואמר שם הר, אור הכתר למעלה ג מ"מול ח"ע

מאחר שבאו האורות מחולפים ואור 
 החכמה ניתן בכתר

 'ביאורים א א"עו ע

עליית האורות למעלה תמיד הוא  ד מ"מול ח"ע
 משום תועלת הכלי 

 'כללים א ד"כ ע

 'כללים א ד"כג ע אור המלכות נכנסה בכלי של היסוד ד מ"מול ח"ע
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נכנס אור המלכות בכלי היסוד ונשארה  ד מ"מול ח"ע
 א"ה בזשם כלול

 'כללים א ג"לח ע

המלכות הנה היא נשאר שם כלולה  ד מ"מול ח"ע
 א "לעולם בז

 'כללים א א"לט ע

ס מקבלים שפעם "ג דמו"ב דס"סמ ד מ"מול ח"ע
 ף"תמיד מאח

 'כללים א ד"נא ע

, ע"לא יצאה שם המלכות לפרצוף בפנ ד מ"מול ח"ע
 א "אלא שנשארה שם כלולה בז

 'כללים א א"נו ע

כי היא נשארה , שבהעקודים' בהנוק ד מ"מול ח"ע
ולא יצאה שם , א"שם כלולה בז

 ע כלל "לפרצוף בפנ

 'כללים א ב"נו ע

נשמות הקדושים המצויינים יוצאים  ד מ"מול ח"ע
 מזיווג נשיקין

 'כללים א ד"נו ע

אור היסוד והמלכות דהעקודים הם  ד מ"מול ח"ע
 הוצרך להעשות מחדש 

 'כללים א ג"נז ע

המלכות דעקודים הנה היא כלולה  ד מ"למו ח"ע
 א"בז

 'כללים א ג"ס ע

', שנכללים בט' דהתפשטות הב' ספי' הי ד מ"מול ח"ע
 כי המלכות היא נכללת בהיסוד

 'כללים א ב"סב ע

 'כללים א ג"סב ע בעת שהוא לא מטי בכתר דעקודים ד מ"מול ח"ע
, למעלה' כאשר עולה ההתפשטות הב ד מ"מול ח"ע

' האור דהתפשטות האאז מתרחק 
כי אינם , ועולה בהשרשים הפנימים

 יכולים להיות ביחד

 'כללים א ג"סב ע

הנה הוא עולה ' אור ההתפשטות הב ד מ"מול ח"ע
' וההתפשטות הא', בההתפשטות הא

 עולה אז בהשרשים הפנימים 

 'כללים א ג"סב ע

 'ביאורים א ג"לד ע שהוא לבוש להנשמה, ה"סוד אלו ח מ"מול ח"ע
נשמות הקדושים המצויינים יוצאים  ט מ"מול ח"ע

 מזיווג נשיקין
 'כללים א ד"נו ע

 'ביאורים א ג"לד ע שהוא לבוש להנשמה, ה"סוד אלו יב מ"מול ח"ע
 'כללים א ג"מ ע מים עליונים ותחתונים ב"יד ע מ"מול ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"קנג ע דהשם' ו' התפשטויות הם בסוד י' ב פרק א מ"מטי ול ח"ע
בעולם העקודים היה הגילוי דהשם  פרק א  מ"מטי ול ח"ע

 הויה 
 ב"ה ח"דע ב"ג ע

מעשי בני אדם נוגע גם בעולם  פרק ב מ"מטי ול ח"ע
 העקודים 

 ב"ה ח"דע ד"ב ע

עיקר פנים ואחור לא שייך רק בכלים  פרק ב מ"מטי ול ח"ע
 ולא באורות

קסב 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

גבוה אפילו בעולם העבודה צורך  פרק ב מ"מטי ול ח"ע
 העקודים

 ב"ה ח"דע א"קיד ע

 ב"ה ח"דע ד"ו ע אור המלכות נשאר ביסוד פרק ד מ"מטי ול ח"ע
 'ה א"דע ג"א ע"י ר הם כחד חשיבן "כל הג 'ב מ "מטי ול ח"ע
כל אורות דהתפשטות השניה קטנה  'סוף פרק ב מ "מטי ול ח"ע

 משל הראשונה כשלא היה כתר עמהם
 'ה א"דע ד"ע ע

כל אורות דהתפשטות השניה קטנה  'סוף פרק ב מ "מטי ול ח"ע
 משל הראשונה כשלא היה כתר עמהם

 'ה א"דע ד"ע ע

בעולם העקודים היה אור החסד בכלי  'ד' פ מ "מטי ול ח"ע
 הבינה ואור המלכות בכלי היסוד

 'ה א"דע ג"ו ע

' הכלים דהנקודות היו רק בסוד בחי 'פרק א מ "מטי ול ח"ע
  כלים דכתר

 'ה א"דע ג"ח ע"ס

היא באמת ' כל ההתפשטות הב 'פרק א מ "מטי ול ח"ע
 ע"מציאות אור בפנ

ה "כ
 א"ע

 'ה א"דע

' כ רק מבחי"ר היה אז ג"גם הכלים דהג 'פרק א מ "מטי ול ח"ע
 הכתרים שבהם 

ח "ס
 ד"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ה ע"ע ה "ה ב"דהוי' הוא הי' התפשטות הא 'פרק א מ "מטי ול ח"ע
אות ' פרק א מ "מטי ול ח"ע

 א"י
כי , כתרים' הכלים דעקודים הם מבחי

 הוא הכל דבר אחד
ח "ס
 ד"ע

 'ה א"דע
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אורות בכלי ' מתחלה ניתנו כל הז 'פרק ב מ "מטי ול ח"ע
 החסד

 'ה א"דע ד"ע ע

א "ע ק הם כולם שוים"הו 'פרק ב מ "מטי ול ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

א "ע ויםק הם כולם ש"הו 'פרק ב מ "מטי ול ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

ת היה נוהג בכל "ענין הכלילות גם בהז ' פרק ב מ "מטי ול ח"ע
 העולמות כולם

 'ה א"דע ב"ח ע"י

אות ' פרק ב מ "מטי ול ח"ע
 'ד

י סיוע "ק ע"נתחזק כל חלק וחלק מהו
 דחבירו

 'ה א"דע ב"ב ע"ע

אור החסד בכלי הבינה ואור המלכות  'פרק ג מ "מטי ול ח"ע
 בכלי היסוד

 'ה א"דע ג"ו ע

ישנם שרשים פנימיים לכל האורות  'פרק ג מ "מטי ול ח"ע
 פ "דאח

 'ה א"דע ד"ב ע"כ

 'ה א"דע ב"ג ע"כ הוא כלבוד דמי' כל פחות מג 'פרק ג מ "מטי ול ח"ע
והם גבוהים , ישנם שורש פנימי למעלה 'פרק ג מ "מטי ול ח"ע

דאורות ' גם מכל האור דהתפשטות הא
 העקודים

 'ה א"דע ד"ד ע"כ

ישנם שרשים פנימיים לכל האורות  'פרק ד מ "מטי ול ח"ע
 פ "דאח

 'ה א"דע ד"ב ע"כ

והם גבוהים , ישנם שורש פנימי למעלה 'פרק ד מ "מטי ול ח"ע
דאורות ' גם מכל האור דהתפשטות הא

 העקודים

 'ה א"דע ד"ד ע"כ

 ' אה"דע ב"ב ע"ע עולים האורות תמיד למעלה ' פרק ד מ "מטי ול ח"ע
 'ה א"דע ב"ע ע נשאר הארת המלכות בהיסוד ' ריש פרק ד מ "מטי ול ח"ע
 'כללים א ב,כד ע כ בכמה מיעוטים"נתמעטה באצילות ג א מיעוט הירח ח"ע
 'כללים א ב,כד ע 'מיעוטים בנוק א מיעוט הירח ח"ע
 'כללים א ג"נג ע משתמשים שניהם בכתר אחד א מיעוט הירח ח"ע
חיצוניותה שהיא למטה ' בבחי' הנוק א מיעוט הירח ח"ע

 מכולם והיא נמשך מכולם 
 'כללים א ג"נו ע

כי ', כ בהמלכות דהנוק"נכללו כולם ג א מיעוט הירח ח"ע
 היא אתנטלית מכולהו

 'כללים א ב"קד ע

 'ביאורים א ד"כה ע פ"של זיווג פב' בחי' ז א מיעוט הירח ח"ע
ת בכל פרצוף לפעמים עולה רחל להיו א מיעוט הירח ח"ע

  היינו במוסף שבת-א "ז
 'ביאורים א ד"לח ע

נקודות שבה הוא נעשה בה ' הט א מיעוט הירח ח"ע
 העליונים ' מהמלכיות של כל הספי

 'ביאורים א ב"פא ע

הנה , כל המלכיות דכל הפרצופים כולם א מיעוט הירח ח"ע
הם נמשכים ונכללים בהמלכות הכללי 

 א"דז' שהיא הנוק, דאצילות

 ב"ה ח"דע ב"יז עק

היה בבריאת העולם גם כל העשיה  א מיעוט הירח ח"ע
והיה עומד גם כל ', כולו קודש לה

פ בכל "העשיה עם כל היצירה כולו פב
 קומתם שוה

קנא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

שוה ' והשביעית שנוק', מדרגות לנוק' ז א מיעוט הירח ח"ע
 א"בשוה לז

 ב"ה ח"דע ג"קנד ע

 נמצא עתה בשום פנים שיהיו ולא א מיעוט הירח ח"ע
שניהם שוה בשוה משתמשים בכתר 

 אחד עד לעתיד לבוא

 ב"ה ח"דע ד"קנד ע

לעתיד תקבל היא אורותיה ' הנוק א מיעוט הירח ח"ע
 א"י ז"מאימא עצמה שלא ע

קנח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

שונות בענין ירידת ' בחי' ישנם ז א מיעוט הירח ח"ע
המלכות ועלייתה ביחודה והשתוותה 

 א"עם ז

 ש"הקדו ד"נא ע

בענין חלוקי ההשתוות שבין ' בחי' ז א מיעוט הירח ח"ע
 'א לנוק"ז

 ש"הקדו ד"נו ע

 'כללים א ג"נג ע משתמשים שניהם בכתר אחד ב מיעוט הירח ח"ע
 'כללים א ג"ע עה מעת גזרת "מהזמן דאברהם אבינו ע ב מיעוט הירח ח"ע
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אשר , הגלות אשר בברית בין הבתרים
מות שנבלעו זה היה לצרף את כל הנש

י הזרע לבטלה "בתוך הקליפות ע
ל שנה שפירש "ר בהק"שהוציא אדה

 מחוה
א מהחזה "א עם ז"אב' היתה אז הנוק ב מיעוט הירח ח"ע

 ולמטה שבו
 'כללים א ד"קג ע

ר אשר היתה אז "קודם שנברא אדה ב מיעוט הירח ח"ע
א עמו מהחזה ולמטה שבו "אב' הנוק

 הם בכותל אחד לשני

 'כללים א ד"קג ע

אבל הוא חזר ונגנז תיכף ביום הראשון  ב מיעוט הירח ח"ע
ן "וחזרו אז הזו', ד' ל אות ג"עצמו כנ

 א "כ רק אב"ג

 'כללים א ד"קג ע

לפעמים עולה רחל להיות בכל פרצוף  ב מיעוט הירח ח"ע
  היינו במוסף שבת-א "ז

 'ביאורים א ד"לח ע

 העולם גם כל העשיה היה בבריאת ב מיעוט הירח ח"ע
והיה עומד גם כל ', כולו קודש לה

פ בכל "העשיה עם כל היצירה כולו פב
 קומתם שוה

קנא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

שוה ' והשביעית שנוק', מדרגות לנוק' ז ב מיעוט הירח ח"ע
 א"בשוה לז

 ב"ה ח"דע ג"קנד ע

ולא נמצא עתה בשום פנים שיהיו  ב מיעוט הירח ח"ע
משים בכתר שניהם שוה בשוה משת

 אחד עד לעתיד לבוא

 ב"ה ח"דע ד"קנד ע

ר היו כל העולמות "עד שלא נברא אדה ד מיעוט הירח ח"ע
 א "אב' בבחי

 'כללים א ד"קג ע

ר אשר היתה אז "קודם שנברא אדה ד מיעוט הירח ח"ע
א עמו מהחזה ולמטה שבו "אב' הנוק

 בכותל אחד לשניהם 

 'כללים א ד"קג ע

' א שהוא בבחי"ה אז זווג דאבהי ד מיעוט הירח ח"ע
 חיצוניות

 'כללים א ד"קג ע

ענין אחור באחור  הכוונה וא רק עלפ  ד מיעוט הירח ח"ע
 ימדרגת העולמות של אז

 'כללים א א"קח ע

הכתר נשאר באצילות לעולם אחוז  פרק א מיעוט הירח ח"ע
 א"בשורשו למטה מהיסוד דז

קטו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

אלא ששיעור , ס "פרצוף גמור בי' נוקה פרק א מיעוט הירח ח"ע
 מחזה ולמטה, א"קומתה הוא באחור ז

 ב"ה ח"דע ג"קטו ע

דאחור ' הג' היו שוים זה לזה בהבחי פרק א מיעוט הירח ח"ע
 באחור

קנח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קיא  כפיפת הראש מכללות ישראל ולאה  פרק א מיעוט הירח ח"ע
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 מעשה בני אדם בענין הגדלות נוגע פרק א מיעוט הירח ח"ע
' והקטנות והריבוים ומיעוטים דכל הז

 שבמלכות' בחי

 ב"ה ח"דע א"קיד ע

 ב"ה ח"דע א"קיד ע דברך נצב בשמים' לעולם ה פרק א מיעוט הירח ח"ע
לבד ברמת ' בחי' אינו חושב אלא רק ז פרק א מיעוט הירח ח"ע

 'פרצוף נוק
 ב"ה ח"דע ב"קיד ע

שתהא עולה ויורדת ' נתייסד בנוק ק אפר מיעוט הירח ח"ע
 תמיד לפי מעשה בני אדם

 ב"ה ח"דע ג"קנה ע

 ב"ה ח"דע ג"קנה ע 'בעליית נוק' בחי' ז פרק א מיעוט הירח ח"ע
מלכות אתנטלית מכולהו ובעינן  פרק א מיעוט הירח ח"ע

 לסלקה לה לעילא דלהדרו לאתרייהו 
 ב"ה ח"דע ב"ז ע

' ומדרגת דהעולם היצירה בכל הימקום  פרק א מיעוט הירח ח"ע
 שבו' ספי

 ב"ה ח"דע ב"כו ע

עלה , בערב שבת בראשית אחר חצות פרק א מיעוט הירח ח"ע
 כל העשיה למעלה למעלה

 ב"ה ח"דע ב"כו ע

והיצירה , עולם הבריאה במקום אימא פרק א מיעוט הירח ח"ע
והעשיה במקום הנוקבא , א"במקום ז

 ב"ה ח"דע ג"כו ע
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 א"דז
ר אשר מהחזה ולמטה שבו היה "אדה פרק א עוט הירחמי ח"ע

שהיו עומדים , ר דעשיה"מהד
ת דיצירה אחור "בהאחוריים דהד

 באחור

 ב"ה ח"דע ד"מ ע

בניין קומת המלכות הוא מכל המלכיות  פרק א מיעוט הירח ח"ע
 ר"של הט

 ב"ה ח"דע ד"קיג ע

' ספי' אז אותן הט, ר"כאשר חטא אדה פרק ב מיעוט הירח ח"ע
עליונים לא חזרו לעלות ולהסתלק ה

אלא , א כמו בעת המיעוט"ולהתעלם בז
 שהם ירדו אז למטה בקליפה

קטו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

אשר אז חזר ושימש אור ' ביום ו פרק ב מיעוט הירח ח"ע
חזרה אז , הראשון לצורך בריאת האדם

 כ לקדמותה ונתגדלה"הירח ג

קטו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

' ספי' אז אותן הט, ר" חטא אדהכאשר פרק ב מיעוט הירח ח"ע
העליונים לא חזרו לעלות ולהסתלק 

אלא , א כמו בעת המיעוט"ולהתעלם בז
 שהם ירדו אז למטה בקליפה 

קטו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

עליונים מסתלקים ויורדים בעת ' ט פרק ב מיעוט הירח ח"ע
 הפגם

קטו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 היא עומדת הנה, גופה' כל פרצוף הנוק פרק ב מיעוט הירח ח"ע
 לעולם באצילות

קטו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קנח  מלכים משתמשים בכתר אחד' ענין ב פרק ב מיעוט הירח ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

' אז מהה' בגלות מצרים לא קבלה הנוק פרק ב מיעוט הירח ח"ע
אלא רק , א מאומה"ראשונות שבז

 מהחזה ולמטה שבו לבד

 ב"ה ח"דע ג"קיב ע

יום ראשון דחול אשר אחר שבת ב פרק ב מיעוט הירח ח"ע
א "הנה היתה המלכות עם ז, בראשית

 א"דאב' בחי' מהג' הב' בהבחי

 ב"ה ח"דע ג"קיב ע

מיעוט הירח אשר נעשה מהקטרוג היה  פרק ב מיעוט הירח ח"ע
 'כ ביום ו"חזרה ונתגדלה אח', ביום ד

 ב"ה ח"דע ד"קיג ע

 י פגם מעשה התחתונים הירח"ע פרק ב מיעוט הירח ח"ע
חוזרת ומתמעט כמו המיעוט הראשון 

 ובעוד יותר גרוע

 ב"ה ח"דע ד"קיג ע

ר אשר המלכות חזרה "י חטא אדה"ע פרק ב מיעוט הירח ח"ע
למטה תחת היסוד באחוריו ונשארה 

 שם

 ב"ה ח"דע א"קיד ע

 ב"ה ח"דע ג"קיד ע עליונים' שנסתלקו ממנה הט פרק ב מיעוט הירח ח"ע
' עליונים הכוונה הוא על הט' ט פרק ב מיעוט הירח ח"ע

 עליונים הכלליים
 ב"ה ח"דע ג"קיד ע

גם אחר החטא הנה היא עמדה לעולם  פרק ב מיעוט הירח ח"ע
 בבניינה באצילות

 ב"ה ח"דע ד"קיד ע

מעת החטא דעץ הדעת עד זמן גאולת  פרק ב מיעוט הירח ח"ע
כל ימי החול היו עומדים אז , מצרים

 א"ן אב"זו

 ב"ה ח"דע ד"קכ ע

דמעשה ' נעשה המיעוט ביום ד פרק ב מיעוט הירח ח"ע
חזרה ' כ ביום ו"אמנם אח, בראשית

 ונתגדלה לצורך בריאת האדם

 ב"ה ח"דע ב"קנז ע

 ב"ה ח"דע ג"יג ע בימי שלמה קיימא סיהרא באשלמותא פרק ב מיעוט הירח ח"ע
היכל קודש הקדשים הוא נכלל עם  פרק ב מיעוט הירח ח"ע

י המלכות " ההנהגה עהאצילות ואז כל
 דאצילות עצמה

 ב"ה ח"דע א"נה ע

 ב"ה ח"דע ד"סט ע דאצילות' היכלות דהמלכות נוק פרק ב מיעוט הירח ח"ע
גאוותה של מלכות שמים היא  'פרק ב מיעוט הירח ח"ע

 ה"בהאותיות י
 ש"הקדו ד"כו ע

 ב"ה ח"דע ב"כז ע בינה המקננא בבריאה פרק ג מיעוט הירח ח"ע
 ב"ה ח"דע א"ג עעולמות ' מעשי מצות מגיעים לכל ד פרק ג  הירחמיעוט ח"ע
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 ע"אבי
מפני גאותן של ישראל שניטלה מהם  פרק ג מיעוט הירח ח"ע

 ה"וניתנה לאו
 ב"ה ח"דע ב"ט ע

 ב"ה ח"דע ב"כב ע בינה מקננא בכורסייא פרק ג מיעוט הירח ח"ע
 ב"ה ח"דע ב"עכג  הדעת המבריח מן הקצה אל הקצה פרק ג מיעוט הירח ח"ע
 ב"ה ח"דע א"מג ע בינה מקננא בכורסייא פרק ג מיעוט הירח ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"מג ע בינה מקננא בכורסייא פרק ג מיעוט הירח ח"ע
 ב"ה ח"דע ד"סט ע דאצילות' היכלות דהמלכות נוק פרק ג מיעוט הירח ח"ע
גאוותה של מלכות שמים היא  'פרק ג מיעוט הירח ח"ע

 ה"בהאותיות י
 ש"הקדו ד"כו ע

ן אז אחור "היו הזו, קודם החטא פרק ד מיעוט הירח ח"ע
י "פ אלא רק ע"ולא הוחזרו פב, באחור

 ר"אדה

 ב"ה ח"דע א"קנ ע

 ב"ה ח"דע א"לג ע סוד הנסירה פרק ד מיעוט הירח ח"ע
נ אחור באחור גם בהיותם "היו זו פרק ד מיעוט הירח ח"ע

 א של עתה"במקום או
 ב"ה ח"דע ב"לג ע

היה אסור לאדם להזדווג עם חוה גם  פרק ד מיעוט הירח ח"ע
 זולת החטא עד שבת בראשית 

קמט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

איך שהחטא דעץ הדעת גרם חסרון  פרקים ב ג מיעוט הירח ח"ע
 עולמות' ופגם בכל הד

 ב"ה ח"דע א"ט ע

א שהיו מאירים אל "ר דז"שגם הארת ה פרקים ב ג מיעוט הירח ח"ע
 גם הם נסתלקו והלכו אל ,פ"פב' הנוק

 ל"הקליפות רח

 ב"ה ח"דע ב"ט ע

הכוונה הוא רק , ענין הפגימו דשכינתא  מיעוט הירח ח"ע
 על הארתה המתפשט ממנה

 ב"ה ח"דע ד"נד ע

המלכות  הוא ' דכל עיקר כללות דספי 'ריש פרק א מיעוט הירח  ח"ע
 ס "התחתונים מכל הט' רק הבחי

ח "פ
 ב"ע

 'ה א"דע

 'כללים א ג"מב ע כלול כל תחתון מכל העליונים כולם א מלכים ח"ע
 'כללים א ג"סו ע ק נפרדות זו מזו "יצאו הו א מלכים ח"ע
' א הם זה על גב זה ובבחי"ב דא"הכח ג מלכים ח"ע

 קו אחד
 'כללים א ב"פו ע

 'כללים א ב"כז ע ע"בפנ' א לא יצא לבחי"מלכות דרדל ד מלכים ח"ע
 'כללים א א"נו ע א,דז' א נתפשטה הנוק"ממלכות דא ד מלכים ח"ע
א "מרדל' ספי' א את הי"חושב בא ד מלכים ח"ע

א הוא "שהוא למעלה מהכתר והרדל
 משלים לעשר

 'כללים א ג"נז ע

' לג' הנצח הוד דעתיק מתחלק כל א ד מלכים ח"ע
פרקין יסוד ' והיסוד דעתיק לב, פרקין

 ועטרה

 'כללים א ד"נז ע

שהם מהארת הפרקין , הדדי בהמ ד מלכים ח"ע
תתאין דעתיק המתפשטים בגבול עולם 

 הבריאה

 'כללים א א"נח ע

סוד דדי בהמה הנה הוא להחיות את  ד מלכים ח"ע
 המלכים בחיות המוכרח 

 'כללים א א"נח ע

לא נמצא בדברי הרב בשום מקום  ד מלכים ח"ע
ממציאות דדי בהמה לא באבא ולא 

 א "א אלא רק בעתיק וא"באימא ולא בז

 'כללים א ב"נח ע

הפרקין תתאין דנצח הוד דעתיק הם  ד מלכים ח"ע
שהוא גם , מתפשטים עוד יותר למטה

 בראש הבריאה לסוד דדי בהמה

 'כללים א ד"נח ע

 'כללים א א"נט ע א"דדי בהמה הם במלכות דעתיק וא ד מלכים ח"ע
 'ביאורים א ד"כג ע פנימיות יותר גדול מהחיצוניות ד מלכים ח"ע
 'כללים א ג"סג ע רשות הרבים ה מלכים ח"ע
 'כללים א ג"סו ע ק נפרדות זו מזו "יצאו הו ה מלכים ח"ע
 'כללים א ג"סו ע ע "בפנ' ק אחד לאחד כל א"יצאו שם הו ה מלכים ח"ע
נקודות הראשונים לא היו רק ' מאותן י ה מלכים ח"ע

' ה' והם בחי', נקודות לבד כו' ה
 'פרצופים כו

 'כללים א ג"סו ע
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הנקודות היו רק בקו אחד זה למטה  ה מלכים ח"ע
 מזה

 'כללים א א"פז ע

כ "עצמו היה ג' גם בהמלכים דכל א ה מלכים ח"ע
' ר היו בג"כי הג, ת"ר להז"חילוק בין הג

 ת היו בקו אחד"קוים והז

 'כללים א ג"פז ע

הנקודות היו בקו אחד הגם שבכללות  ה מלכים ח"ע
 קוים ' כ בג"הם גובכללי כללות היו 

 'כללים א א"פח ע

חלקים ' נתחלק ההתפשטות השני בב ה מלכים ח"ע
כי ממנו , ע"ן בפנ"ויצא מתחילה הב

 נתייסד ונעשה כל סוד יסוד הבחירה 

 'כללים א א"צ ע

 'ביאורים א ד"כה ע ס"ק הם י"ו ה מלכים ח"ע
והיתה , יצא אור הכתר שבה' בהנוק ה מלכים ח"ע

 ונות שבהאחר' חסירה מהט
 'ביאורים א א"ל ע

אלא , אינם קבועים בה' ס דנוק"הט ה מלכים ח"ע
 שעולים ויורדים כפי מעשה התחתונים

 'ביאורים א א"מג ע

 'כללים א ג"סו ע ק נפרדות זו מזו "יצאו הו ו מלכים ח"ע
 'כללים א ג"סו ע ע "בפנ' ק אחד לאחד כל א"יצאו שם הו ו מלכים ח"ע
אחת בהחיצוניות שהוא יותר ' חייש ב ו מלכים ח"ע

והוא משום שהוא שורשו , מעולה
 והוא לא יחסר בו לעולם , והעיקרי שבו

 'ביאורים א א"כד ע

והיתה , יצא אור הכתר שבה' בהנוק ו מלכים ח"ע
 אחרונות שבה' חסירה מהט

 'ביאורים א א"ל ע

אלא , אינם קבועים בה' ס דנוק"הט ו מלכים ח"ע
 י מעשה התחתוניםשעולים ויורדים כפ

 'ביאורים א א"מג ע

שרשם העיקרי הנה זה לא יעדיף ולא  ו מלכים ח"ע
 יחסר בהם לעולם

 'ביאורים א ג"סג ע

הקטנות וכל המוחין בא ' והם בחי, ק"ו ו מלכים ח"ע
 להם רק בסוד תוספת

 'ביאורים א א"סט ע

 'כללים א ג"סו ע ק נפרדות זו מזו "יצאו הו ז מלכים ח"ע
יש שם עקומה ' בסיום רגל אות הו ז לכיםמ ח"ע

 קצת והיא הפסיעה לבר
 'ביאורים א ב"לט ע

א והוא מן "ת דרדל"העתיק שהוא הז ח מלכים ח"ע
והוא נשמת פנימיות , ק"מלכות דא

 א "דא

 'כללים א ב"נח ע

 'ביאורים א א"כח ע א הם הנקראים עתיק יומין"ת דרדל"הז ח מלכים ח"ע
 'ביאורים א ב"כו ע ש מתערב בחולאין קוד י מלכים ח"ע
רק ' נקודות והנוק' א רק בו"יצא הז 'פרק ה מלכים ח"ע

 בנקודה אחת
 'ה א"דע ד"כ ע

המלכים קדמאין יצאו זה מזה והיו  'פרק ה מלכים ח"ע
 נפרדות זו מזו וזה למטה מזה

 'ה א"דע ד"ז ע"י

 'ה א"דע ד"עח "י היכלות' ד ז"ע' בחי' מלכים הם י' הז 'פרק ה מלכים ח"ע
 'ה א"דע ב"ט ע"י ר"גם הראש דקטנות יש בו ג 'פרק ה מלכים ח"ע
 'כללים א ג"יג ע אור מקיף החוזר  א מקיפים ח"ע
אור מקיף החוזר שורשו מהחיה שבכל  א מקיפים ח"ע

 פרצוף
 'ביאורים א ג"כב ע

אשר הוא לא נכנס , אור מקיף הישר א מקיפים ח"ע
 חידהי' הוא בבחי, לעולם בפנים

 'ביאורים א ב"לא ע

מ הישר "היחידה והחיה הנה הם האו א מקיפים ח"ע
 מ החוזר"ואו

 'ביאורים א ג"לא ע

כ "כל מה שהוא בכללות כן הוא ג ב מקיפים ח"ע
 בפרטות 

 'כללים א א"כז ע

ז ממש "כל מה שיש בכללות יש כ ב מקיפים ח"ע
 כ"בפרטות ג

 'ביאורים א א"כב ע

 מקיף דכל עליון הנה הוא מקיף כל אור ב מקיפים ח"ע
על כל העולמות והפרצופים שלמטה 

וכמו שהוא בכללות כן הוא , הימנו
 בפרטיות

 'ביאורים א ב"לא ע

 'ביאורים א ב"לא עמקיף כל עליון לכל התחתונים שלמטה  ב מקיפים ח"ע
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 הימנו
הנה הוא מתלבש בכל האצילות , א"הא ג מקיפים ח"ע

 כולו עד סופו ממש
 'ביאורים א ב"כה ע

א מתלבש תוך פנימיות "דא' ספי' הט ג מקיפים ח"ע
 כל הפרצופים

 'ביאורים א ג"לא ע

מאימא עצמה אלא רק אחר שנמתקו  א נסירה ח"ע
כ "א שמזדווגים ג"י הזווג דאו"למעלה ע

 'פעם ב

 'ביאורים א ב"סד ע

חסרון שנת הלבנה ביחס לשנת החמה  ב נסירה ח"ע
 שיתקן בימות המשיח

 'ביאורים א ג"ענב 

י "שהוא ע, ד"ג ת"ן מהי"קבלת הזו ג נסירה ח"ע
 א"או

 'כללים א א"כא ע

הדעת , המזלין הנה הם הדעת עלאה ג נסירה ח"ע
 הכללי דהאצילות

 'כללים א א"כז ע

ג דהדעת עלאה הם "המזלין הם החו ג נסירה ח"ע
 בסוד ל מ דצלם

 'כללים א ב"כז ע

כ לעולם "וא גהמוחין דאצילות ה ג נסירה ח"ע
 מהמזלין

 'כללים א ג"כז ע

מושך הוא לעולם את טפת ההולדה  ג נסירה ח"ע
 מלמעלה למעלה

 'כללים א ב"כט ע

שהוא התפשטות , א"השפע דהיסוד דא ג נסירה ח"ע
הנה ממנו נעשה כל , א"השני דא

 א"מציאות הז

 'כללים א ד"כט ע

כ אתעברת "דינקא להו אימא ואח ג נסירה ח"ע
 מנייהו

 'כללים א א"לה ע

כל הענינים אשר באצילות הנה ישנם  ג נסירה ח"ע
 דוגמתן למטה 

 'כללים א ב"נח ע

 'כללים א א"סט ע עלית יסוד עד הדעת ג נסירה ח"ע
י "והוא נעשה ע, עיבור שני דמוחין ג נסירה ח"ע

 ן שעולים למעלה"ן דהזו"עליית מ
 'כללים א ד"פ ע

 שליטת אור המזלין שאז יהיה' אלף הט ג נסירה ח"ע
 ד שהם הדעת עלאה "ג ת"והי

 'כללים א ד"פה ע

והוא , ת והדעת"היסוד שהוא ענף הת ג נסירה ח"ע
 והדעת מתגלה בו , עולה עד הדעת

 'כללים א ג"פח ע

אין כח מוחה עלאה עצמו יורד עד  ג נסירה ח"ע
אלא , א כי גדלה מעלתו עד אין קץ"או

, זליןמ' שכל גילויו הוא בדיקנא ובהב
ומהם הוא נמשך , א"ומהם מקבלים או

 ן "לזו

 'כללים א ד"קי ע

א כי "אין כח מוח עלאה עצמו יורד באו ג נסירה ח"ע
אלא כל ירידתו , גדלה מעלתו עד מאד

 ד"ג ת"וגיליו הוא בהי

 'כללים א ב"קיב ע

 'ביאורים א א"טז ע כל הענינים שיש למעלה יש למטה ג נסירה ח"ע
 'ביאורים א ב"כ ע א" עלאה המייחד את אודעת ג נסירה ח"ע
 'ביאורים א א"כח ע הדרת פנים זקן ג נסירה ח"ע
ן הנזכר בכל מקום הוא "כי עליית המ ג נסירה ח"ע

ד עליית הנשמה דהאדם התחתון "ע
 שעולה בכל לילה בעת השינה

 'ביאורים א ד"עא ע

 ' אביאורים ד"עא ע עיקר שליטת המלכות הוא בלילה ג נסירה ח"ע
 'ביאורים א ג"עד ע היסוד הוא סוד המוח  ג נסירה ח"ע
, אין כח מוחא עלאה עצמו יורד למטה ד נסירה ח"ע

 כי גדלה מעלתו עד מאד 
 'כללים א ג"קיא ע

ק שהוא הגוף "א הוא רק ו"עיקרו דז ד נסירה ח"ע
ג שלו ונעשה "אלא שנגדלו החו, לבד

ונתקן מהחלקים העליונים שבהם 
 לתא והראשמציאות הגלג

 'ביאורים א א"עט ע

 ש"הקדו ב"מא ע הוא דעת' ראש אות ו ד נסירה ח"ע
 'כללים א א"כב עא "א ובאחסנתא דז"באחסנתא דאו ו נסירה ח"ע
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 עצמו
, א"ת דא"א המלבישים על החג"ענין או ו נסירה ח"ע

א הם בתוכם כי הוא "ת דא"שהחג
א "ג דרדל"ההתפשטות העטרין דחו

 י שבו"בהנה

 'כללים א ב"כז ע

, א"א הם מהעטרין דרדל"ת דא"החג ו נסירה ח"ע
 א"י האו"ונעשה מזה כל האצילות ע

 'כללים א ג"כז ע

כ לעולם "המוחין דאצילות הוא ג ו נסירה ח"ע
 מהמזלין

 'כללים א ג"כז ע

י "א מהמזלין הוא רק ע"כל קבלת הז ו נסירה ח"ע
 א"או

 'כללים א ד"כז ע

 'כללים א ב"כח ע א"א דרך או"א לז"שפע א ו נסירה ח"ע
י דעתיק הנה הם באמת רק "עיקרן דנה ו נסירה ח"ע

 א"ת דא"בחג
 'כללים א ד"נח ע

' מקיף ומקיף למקיף ומקיף לב ו נסירה ח"ע
 ברכת כהנים ' בפ' המקיפים כנז

 'ביאורים א ד"נב ע

 'ביאורים א א"סה ע א"ג דא"נעשה האבא מהחו ו נסירה ח"ע
א "לק שם בין אחסנתא דאומח ו נסירה ח"ע

 א עצמו "לאחסנתא דז
 'ביאורים א ב"ע ע

התהוות מציאותה הנה הוא רק  ז נסירה ח"ע
והנה היא רק , בהמלכות דהעליון

 מהמלכות האחרונה דהמלכות

 'כללים א ב"כב ע

כל ענין פנימים ומקיפים אשר בסוד  ז נסירה ח"ע
א "י דאו"בהנה' בחי' ם הנה הם בו"צל

 א"שנכנסים בזעצמם קודם 

 'כללים א א"כז ע

, א"ת דא"א המלבישים על החג"ענין או ז נסירה ח"ע
א הם בתוכם כי הוא "ת דא"שהחג

א "ג דרדל"ההתפשטות העטרין דחו
 י שבו"בהנה

 'כללים א ב"כז ע

 'כללים א ב"כז ע ן"א לזו"מאו' בחי' ו ז נסירה ח"ע
א "הנזכר אשר מאו' בחי' שורשם להו ז נסירה ח"ע

 ן"ולז
 'כללים א ב"כז ע

א הנה הם לעולם רק "המוחין דז ז נסירה ח"ע
 א המתלבשים בו "י דאו"מהנה

 'כללים א א"כח ע

 'כללים א א"כט ע ן"א לזו"מאו' בחי' ו ז נסירה ח"ע
כל אור עליון היורד למטה הנה נשאר  ז נסירה ח"ע

 עיקרו למעלה
 'כללים א א"נח ע

, ל מקום שיורדנשאר שרשו קיים בכ ז נסירה ח"ע
 ורק הארתו נמשך למטה 

 'כללים א ד"קי ע

הנה שרשו קיים , כל דבר שבקדושה ז נסירה ח"ע
ורק הארתו לבד הוא אשר , במקומו

והוא ענין כל , מתפשט ונמשך למטה
 הירידות וההתלבשות

 'ביאורים א ג"לט ע

כל המשכת אור ומוחין כאשר נמשכים  ז נסירה ח"ע
ם ועיקרם הנה נשאר שרש, מלמעלה

ורק , בכל עליון שיורדים דרך שם
 הארתן מתפשט למטה 

 'ביאורים א ד"מ ע

' מקיף ומקיף למקיף ומקיף לב ז נסירה ח"ע
 ברכת כהנים ' בפ' המקיפים כנז

 'ביאורים א ד"נב ע

מהיסוד של אימא נעשה מוח הדעת  ז נסירה ח"ע
 א "דז

 'ביאורים א ב"נה ע

רגה למדרגה אין כל דבר שיורד ממד ז נסירה ח"ע
אלא שרשם , הכוונה שנעקרין ממקומן

נשאר לעולם קיים במקומו ורק הריבוי 
אור שבהם הוא אשר מתפשט ויורד 

 למטה

 'ביאורים א ב"ע ע

 'ביאורים א א"עד ע א נקרא דעת"ז ז נסירה ח"ע
 'כללים א א"כח עא שהוא על ידי השפע דהמזלין "יסוד דז ח נסירה ח"ע
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 א"שלא באמצעות או
א אשר נתהווה "מציאות היסוד דז ח נסירה ח"ע

י ריבוי השפע "מאותו השפע ע
 שנתרבה בהמוחין שלו 

 'כללים א א"כח ע

י המזלא עצמו "שפעת דאור הדעת ע ח נסירה ח"ע
 א "שלא באמצעות או

 'כללים א ב"כט ע

א דאצילות שאין לו שורש "היסוד דהז ח נסירה ח"ע
ספות ונעשה רק בסוד תו, מיוחד אליו

 מהאור הגדול שניתוסף לו מלמעלה

 'כללים א ג"נג ע

והוא , ת והדעת"היסוד שהוא ענף הת ח נסירה ח"ע
 והדעת מתגלה בו , עולה עד הדעת

 'כללים א ג"פח ע

 'ביאורים א א"כח ע הדרת פנים זקן ח נסירה ח"ע
ן "הנצח והוד הם השחקים ששוחקים מ ח נסירה ח"ע

והוא , ותלצדיק וצדק שהם יסוד ומלכ
 נמשך מן המוחא 

 'ביאורים א ג"עד ע

תהלוכות מציאות כל ולד הוא ממטה  ט נסירה ח"ע
ומיניקה , מעיבור ליניקה, למעלה

ומגדלות , ומקטנות לגדלות, לקטנות
 לגדלות עד שנשלם

 'כללים א ב"כב ע

כ מהר לבוא "אינו זוכה כל תחתון כ ט נסירה ח"ע
 קרוב וסמוך למדרגת העליון עד זמן

 זמנים

 'כללים א ד"לד ע

א מאימא הנה הוה מקומו בכל "נולד הז ט נסירה ח"ע
שבו לעולם רק מהטבור ' ספי' הי

 א"ולמטה דא

 'כללים א א"נד ע

 'ביאורים א ב"כה ע א שמתלבש בו העתיק בכולו "י א"ע ט נסירה ח"ע
ב שבו נמשך לו "מוחין דחו' מן הב ט נסירה ח"ע

 ין ושמאלפנים שלו ימ' כ בב"הארה ג
 'ביאורים א א"נג ע

 'ה א"דע ב"ב ע"פ חדשים לבקרים  'ג נסירה  ח"ע
 אשר הוא ביסוד סליק עד שדישדישדישדישם  'סוף פרק ג נסירה  ח"ע

 מוחא עלאה
 'ה א"דע ג"ה ע"נ

 'ה א"דע ד"ד ע"כ רק הארתו וענפיו מתפשט למטה 'פרק ז נסירה  ח"ע
 נשאר ,כל אור שיורד להתגלה למטה 'פרק ז נסירה  ח"ע

עיקרו בכל המקומות שיורד דרך 
 עליהם

 'ה א"דע ג"ו ע"כ

נשאר , כל אור שיורד להתגלה למטה 'פרק ז נסירה  ח"ע
עיקרו בכל המקומות שיורד דרך 

 עליהם

 'ה א"דע א"ז ע"כ

נשאר , כל אור שיורד להתגלה למטה 'פרק ז נסירה  ח"ע
עיקרו בכל המקומות שיורד דרך 

 עליהם

 'ה א"דע ד"ג ע"ס

ג שבו רק "בנין כל פרצוף בהאורות דחו 'פרק ט נסירה  ח"ע
ומעיבור , לאט לאט מזווג לעיבור

 'ליניקה וכו

 'ה א"דע ג"ג ע"ס

פ "העקודים שהוא כללות אורות האח א נקודות ח"ע
 ג"ב דס"הנה הם מהע

 'כללים א ב"יט ע

ג מתפשט בכל "מתחילה היה השם ס א נקודות ח"ע
 ם שלוק כולו עד סיום הרגלי"א

 'כללים א ב"כ ע

, ב"ע' אז יהיה כל בחי, ב"כשתמנה מן ע א נקודות ח"ע
ראשונה של ' ג אות ה"וס, ה"מן הוי' י

 ה"הוי

 'כללים א א"כא ע

ג הכללי עד "מתחילה היה מתפשט הס א נקודות ח"ע
 סיום הרגליים שבו

 'כללים א ב"כא ע

כל אותו ההתפשטות שאמרנו רק על  א נקודות ח"ע
 כללי לבדג ה"הס

 'כללים א ג"כא ע

 'כללים א ד"מג ע ג"ב דס"נקרא כל העקודים בשם ע א נקודות ח"ע
 'כללים א א"עט ע ואחר עורי נקפו  א נקודות ח"ע
 'כללים א ג"פז עק "י דהא"הם מעגלים ומקיפים על הנה א נקודות ח"ע
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 הכללי אשר מהטבור ולמטה שבו
 'כללים א א"צה ע ודותנק' כלים נעשו על ידי ב א נקודות ח"ע
נקודות הראשונים ' י ב"נעשו כלים ע א נקודות ח"ע

 דקמץ פתח
 'כללים א ב"צה ע

ח שהם הכתר והחכמה והם "ץ פת"הקמ א נקודות ח"ע
' אשר הולידו והוציאו כלים להספי

 אשר תחתיהן

 'כללים א ב"צז ע

ג הכללי "מתחילה היה נתפשט הס א נקודות ח"ע
כ "ואח,  רגליוק עד סוף"מטבורו דא

נצטמצם ונסתלק ועלה האור למעלה 
 ונשאר למטה ריקן מאור

 'כללים א ג"צח ע

נקודות הראשונים שהם כתר ' הב א נקודות ח"ע
 חכמה מהם נעשו כלים אל השאר

 'כללים א ד"צט ע

, ת"בענין הכלים היה שוה הבינה להז א נקודות ח"ע
 והיא נקודת צירי אשר היא נשברה 

 ' אכללים ד"צט ע

 'כללים א א"ק ע י הקמץ פתח"נעשו הכלים ע א נקודות ח"ע
יצאו עיקר האורות רק אורות הצדדיים  א נקודות ח"ע

 שהם כולם גבורות, לבד
 'ביאורים א ג"לה ע

ג היה נמשך מתחילה "השם ס א נקודות ח"ע
 מהאזניים עד סיומו כולו

 'ביאורים א ב"מה ע

ב "ראים בשם עמיני טעמים הם נק' ג א נקודות ח"ע
 ג"דס

 'ביאורים א ב"מה ע

ג "האורות שיצאו דרך העינים הם מהס א נקודות ח"ע
 ג"דס

 'ביאורים א ב"מה ע

ק מהאזנים "ג בא"מתחילה היה השם ס א נקודות ח"ע
 עד סוף סיומו

 'ביאורים א ג"מה ע

אורות הנקודות אשר יצאו דרך העינים  א נקודות ח"ע
 ג"ג דס"הם מהס

 'רים אביאו ג"מה ע

מאירים האורות הפינימים לאורות  א נקודות ח"ע
 בחוץ דרך צינורות השערות

 'ביאורים א א"מו ע

ג עד "מתחילה היה מתפשט השם ס א נקודות ח"ע
 סוף רגליו 

 'ביאורים א ד"מז ע

ג מתפשט עד "מתחילה היה השם ס א נקודות ח"ע
 סוף רגליו

 'ביאורים א א"מח ע

ושר והעגולים הם עומדים המלכי הי א נקודות ח"ע
 ק "י דא"בהנה

 'ביאורים א ג"נא ע

' כי הד', כ באמת רק י"א הם ג"הי א נקודות ח"ע
 ר"שהם הג' אחוריים נכללין בג

 'ביאורים א א"נב ע

 'ביאורים א ב"נז ע 'ציור האותיות בצורת תגין וכו א נקודות ח"ע
מהמלכות , נתפשטה מגילוי לגילוי ב נקודות ח"ע

י "ד המלכות דאצילות עס ע"דא
 הצמצום אשר מכל עולם לעולם

 'כללים א ג"יט ע

 'כללים א ג"כ ע נשאר העביות למטה לבדן ריקן מהאור ב נקודות ח"ע
 'כללים א ב,כד ע י צמצום בהעליון"כל תחתון הוא ע ב נקודות ח"ע
 'כללים א ד"כה ע ק"צמצום דא ב נקודות ח"ע
 'כללים א ד"כו ע ק"צמצום דא ב נקודות ח"ע
 'כללים א א"כז ע י דהעליון"מלביש כל תחתון על הנה ב נקודות ח"ע
י שלו למעלה "עלו כל האורות דהנה ב נקודות ח"ע

 מהטבור ונפרם פרסא להפסיק ביניהם
 'כללים א ג"כט ע

כל תחתון הנה הוא יוצא ונעשה רק  ב נקודות ח"ע
 י דהעליון"מהנה

 'כללים א ב"לא ע

 'כללים א ב"לד ע י דהעליון הם המאירין להתחתון"הנה ב נקודות ח"ע
צמצום והסתלקות מכל עליון ' בחי ב נקודות ח"ע

 להתחתון
 'כללים א ג"לה ע

באותו המקום דהצמצום ובכחו נתהוה  ב נקודות ח"ע
 ונעשה שם כל צורתו דהתחתון

 'כללים א ב"מא ע

ק ועלו כל האורות אשר "נצטמצם א ב נקודות ח"ע
ונסתלקו ועלו למעלה ,  ולמטהמטבורו

 'כללים א ד"מג ע
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 מהטבור ונשאר למטה ריקן מאור 
ק ועלו כל האורות אשר "נצטמצם א ב נקודות ח"ע

ונסתלקו ועלו למעלה , מטבורו ולמטה
 מהטבור ונשאר למטה ריקן מאור 

 'כללים א א"מד ע

, אחר שנסתלקו ועלו למעלה מהטבור ב נקודות ח"ע
ן אל השרשים "מ' הנה נעשו לבחי

ב "ז הע"ונזדווגו עי, פ"הפנימים דהאח
ונולד מזה האור , ג שבגלגלתא"והס

 חדש אשר בקע את הפרסא וירד למטה

 'כללים א ב"מד ע

מלכים לא לקחו מהעקודים בעברם  ב נקודות ח"ע
 דרך הם אלא מהאורות דחוטם פה 

 'כללים א ג"מד ע

 בעלייתם הנה נשאר עיקרם מהטבור ב נקודות ח"ע
 ולמעלה

 'כללים א ד"מד ע

ן אל "אחר הסתלקותם נעשו למ ב נקודות ח"ע
 פ"השרשים פנימים דהאח

 'כללים א ד"מד ע

ב "ן הזה הנה נזדווגו הע"י עליית המ"ע ב נקודות ח"ע
 ג שבו"ק עם הס"שבגלגלתא דא

 'כללים א א"מה ע

 'כללים א א"מה ע אור חדש' בחי ב נקודות ח"ע
 'כללים א א"מה ע ג שבגלגלתא"ב וס"העהזווג  ב נקודות ח"ע
 'כללים א ב"מה ע ג שבגלגלתא "ב והס"הזווג דהע ב נקודות ח"ע
האור חדש אשר בקע את הפרסא  ב נקודות ח"ע

 ק "ויצאו מהטבור והיסוד דא
 'כללים א ג"מה ע

י מיעוט "מציאות כל תחתון הוא רק ע ב נקודות ח"ע
 וצמצום בעיקר אור העלוון 

 'לים אכל א"סד ע

 'כללים א א"סז ע ר לא מתו בעולם התהו"ג ב נקודות ח"ע
 'כללים א ב"עג ע קוים' עולם העקודים מיוסד בתכונת ג ב נקודות ח"ע
' ר לקחו מאורו תהאוזן ולכן יצאו בג"ג ב נקודות ח"ע

 קוים
 'כללים א ג"פז ע

י "כל פרצופי האצילות אשר הנה ב נקודות ח"ע
' ספי' ל הידהעליון הוא השורש לכ

 דהתחתון 

 'כללים א ד"פח ע

ק שנסתלקו כל "אחר הצמצום שבא ב נקודות ח"ע
 י למעלה מהטבור"האורות דהתנה

 'כללים א ב"פט ע

חזרו ועלו מהטבור ולמעלה ונעשו שם  ב נקודות ח"ע
 ן "מ' לבחי

 'כללים א ד"צ ע

 'כללים א א"צא ע אור חדש ב נקודות ח"ע
אלו העולין שם הנה נזדווגו ן "י המ"ע ב נקודות ח"ע

 ג שבו"ב שבגלגלתא עם הס"הע
 'כללים א א"צא ע

ב שבהגלגלתא אשר לצורך "הזווג דהע ב נקודות ח"ע
 האור חדש שהוא המלכי יושר

 'כללים א ב"צא ע

 'כללים א ב"צא ע ב "הזווג דהע ב נקודות ח"ע
מהארת היושרים שהאירו בהעגולים  ב נקודות ח"ע

 בעולם הנקודות 
 'כללים א ד"צא ע

 'כללים א ד"צב ע אור חדש ב נקודות ח"ע
כאשר שיצאו מהעינים לירד מהטבור  ב נקודות ח"ע

הרי עברו דרך העקודים וקבלו , ולמטה
 הארה משם 

 'כללים א ב"צג ע

קבלו הארה גם משרשם הראשון שהוא  ב נקודות ח"ע
האורות העיקריים שלהם הנשאר 

 ק "בהחזה דא

 ' אכללים ב"צג ע

שורש העיקרי דהנקודות אשר נשארו  ב נקודות ח"ע
 בהחזה 

 'כללים א ג"צג ע

 'כללים א א"צה ע כלים דנקודות ב נקודות ח"ע
פ "י אורות האח"נעשו הכלים שלהם ע ב נקודות ח"ע

י הסתכלות העינים "בעברם דרך הם וע
 פ"בהאח

 'כללים א ב"צה ע

צילות הכלים הראשונים הכללים דהא ב נקודות ח"ע
ק אחר "י דא"שהם מהעביות דהנה

 'כללים א ב"צה ע
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הסתלקות האורות משם ועלו למעלה 
 מהטבור 

ג הכללי "מתחילה היה נתפשט הס ב נקודות ח"ע
כ "ואח, ק עד סוף רגליו"מטבורו דא

נצטמצם ונסתלק ועלה האור למעלה 
 ונשאר למטה ריקן מאור

 'כללים א ג"צח ע

ור ממנה ונשארה כאשר נסתלק הא ב נקודות ח"ע
 ריקן בלתי אור 

 'כללים א ג"צח ע

אותו האור הנה הוא נשאר לעולם  ב נקודות ח"ע
 למעלה מהטבור 

 'כללים א ג"צט ע

אור העינים הוא לוקח אור מהעקודים  ב נקודות ח"ע
 לצורך עשיית הכלים של הנקודות

 'כללים א ג"צט ע

 'כללים א א"ק ע י אורות העקודים"כלים נעשו ע ב נקודות ח"ע
כי סיבה אחת , בסיבות מיתות המלכים ב נקודות ח"ע

 הוא משום שלא לקחו מאור האוזן 
 'כללים א ד"קיא ע

ק צמצם את עצמו להוציא עולם "הא ב נקודות ח"ע
 הנקודות

 'ביאורים א א"ח ע

מכל עולם עליון היה צמצום לצורך  ב נקודות ח"ע
 המציאות דהעולם שלמטה הימנו

 'אורים אבי ד"יא ע

הסתלקות האור מהטבור ולמטה  ב נקודות ח"ע
 ק"דהא

 'ביאורים א ד"יא ע

מעמיק הרב הרבה ומדבר גם בפנימית  ב נקודות ח"ע
 ק"הא

 'ביאורים א א"כא ע

ק יש גם "חוץ מהאורות שמחוץ לא ב נקודות ח"ע
 ק"סדר לאורות שבתוך א

 'ביאורים א ב"כא ע

 'ביאורים א ב"כב ע חוזרחיה הוא אור מקיף ה ב נקודות ח"ע
 'ביאורים א ג"כד ע ק לאצילות"יש פרסא בין א ב נקודות ח"ע
 'ביאורים א ג"כה ע י דהעליון מתלבש בהתחתון"נה ב נקודות ח"ע
עיקרן של הנקודות הם רק מה שעלו  ב נקודות ח"ע

 מלמטה למעלה ויצאו דרך העינים 
 'ביאורים א ב"מה ע

הצמצום ' פנימיותו בחיאחר שנעשה ב ב נקודות ח"ע
לכל פעולת תוצאות , מטבורו ולמטה

הנקודות נבחן בו מאז והלאה חלוקי 
 גם למעלה' בחי

 'ביאורים א ג"מה ע

אחר שעלו ממטה למעלה ויצאו דרך  ב נקודות ח"ע
 העינים

 'ביאורים א ג"מה ע

גם דרך כותלי ודופני הגוף בוקע ויוצא  ב נקודות ח"ע
 האור ומאיר בהם תמיד 

 'ביאורים א ב"מו ע

 'ביאורים א א"מח ע פריסת הפרסא ב נקודות ח"ע
 'ביאורים א ב"מח ע ג עד סיומו כולו "היה מתפשט אז הס ב נקודות ח"ע
ק נשאר "בעליית אורות שברגלי א ב נקודות ח"ע

 למטה ריקן מאור
 'ביאורים א א"מט ע

ג שאינם מלובשים "הטעמים עצמן דס ב נקודות ח"ע
 ן "ובה "תוך מ

 'ביאורים א ב"מט ע

 'ביאורים א ג"נ ע ק"אורות הנקודות יצאו דרך עיני א ב נקודות ח"ע
 'ביאורים א ד"נ ע פרסא ב נקודות ח"ע
נשאר עיקר הנקודות אורם מבפנים  ב נקודות ח"ע

 מהטבור ולמעלה 
 'ביאורים א א"נא ע

 'ים אביאור ג"נא ע ת דנקודות"ב וז"שבירה בכתר וחו ב נקודות ח"ע
י אשר מהטבור ולמטה "אורות דהתנה ב נקודות ח"ע

ק שחזרו ועלו מתתא לעילא ויצאו "דא
 דרך העינים

 'ביאורים א א"עה ע

ביטול והפגם שהיה גם בהאחוריים  ב נקודות ח"ע
 י דכתר "א ובהנה"דאו

קמא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

נסתלק משם האור ועלה למעלה  ב נקודות ח"ע
ן מהאור ונשאר למטה ריק, מהפרסא

 לגמרי

 ב"ה ח"דע ב"ע ע

 'כללים א ד"כז עא אלא רק "א מקבל את שפע הא"אין ז ג נקודות ח"ע
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 א"דרך או
האור חדש אשר בקע את הפרסא  ג נקודות ח"ע

 ק "ויצאו מהטבור והיסוד דא
 'כללים א ג"מה ע

א מכל צדדיו "ן מלביש לא"זו ג נקודות ח"ע
 וסביבותיו

 'כללים א ד"נג ע

ר שהם יונקים האור מנקבי "אמנם הג ג דותנקו ח"ע
 הטבור והיסוד שהם נקבים פתוחים

 'כללים א ב"סז ע

הנקודות הם מעגלים ומקיפים על  ג נקודות ח"ע
 ק מטבורו עד סוף רגליו "י דא"הנה

 'כללים א א"פז ע

פרקין ' ד דהנקודות הם בג"החב ג נקודות ח"ע
ת "והחג, ק"י דא"קדמאין דהנה

פרקין אמצעין ' בהגדהנקודות הם 
י דהנקודות הם "והנה, ק"י דא"דהנה
 ק"י דא"פרקין תתאין דהנה' בהג

 'כללים א א"פז ע

פרקין ' ד דהנקודות הם בג"החב ג נקודות ח"ע
ת "והחג, ק"י דא"קדמאין דהנה

פרקין אמצעין ' דהנקודות הם בהג
י דהנקודות הם "והנה, ק"י דא"דהנה
 ק"י דא"פרקין תתאין דהנה' בהג

 'כללים א ב"ז עפ

הכתר דהנקודות הוא על השליש  ג נקודות ח"ע
' ד דהנקודות על הג"ת וחב"תחתון דת

 י"פרקין עלאין דהנה

 'כללים א ג"פז ע

החסד הנה הוא מלביש על הפרק  ג נקודות ח"ע
 האמצעי דהנצח

 'כללים א א"פח ע

ת הנה הוא מלביש על הפרק "הת ג נקודות ח"ע
 על הפרק והיסוד, האמצעי דהיסוד
 התחתון דהיסוד

 'כללים א א"פח ע

קו שמאל והיא מלביש על הפרק עליון  ג נקודות ח"ע
 דהוד דאימא 

 'כללים א א"פח ע

 'כללים א א"פח ע ת"ד היו למעלה מהז"כל החב ג נקודות ח"ע
ונעשה , נתחדש בתוספות אור ומוחין ג נקודות ח"ע

ז לפנים חדשות וירד דרך האבא "עי
 מהטבור והיסודעצמו ויצא 

 'כללים א א"צא ע

 'כללים א א"צב ע ג "אורות הצפר ג נקודות ח"ע
היו העביות לבדן ' אחר הסתלקות הא ג נקודות ח"ע

 עד ההתפשטות השני
 'כללים א ב"צה ע

אורות דצפרני ' ניצוצין הם הי' הי ג נקודות ח"ע
 רגלים שנפלו בעולם התוהו

 'ביאורים א ג"כח ע

ב דהיושר העומדים "א שהם החו"אוה ג נקודות ח"ע
הנה הם מאירים , ק"בפי היסוד דא

 ב דהעגולים"א שהם החו"להאו

 'ביאורים א ג"נא ע

המלכי היושר והעגולים הם עומדים  ג נקודות ח"ע
 ק "י דא"בהנה

 'ביאורים א ג"נא ע

 'ביאורים א ד"נא ע נועץ עשר ציפורניו בקרקע ג נקודות ח"ע
ס נכללים "ות השני יצא כל היבהתפשט ד נקודות ח"ע

 בכתר
 'כללים א א"יח ע

 'כללים א ד"לא ע י העליון שעליו"נאצל כל תחתון רק ע ד נקודות ח"ע
יצא בעולם הנקודות מלך החסד קודם  ד נקודות ח"ע

 למלך הגבורה
 'כללים א ד"לו ע

י "עולם האצילות הוא רק לבוש אל נה ד נקודות ח"ע
 ק"דא

 'כללים א ב"נז ע

הנה היו הכלים ' בההתפשטות הב ד נקודות ח"ע
 מתחילה

 'כללים א ג"סג ע

הנה יצאו מתחילה ' בהתפשטות הב ד נקודות ח"ע
, ז כל תחתון בהעליון שעליו"כלולים זב

כ נפרטו ויצאו זה מזה והיו "ורק אח
 ע"כל אחד בפנ, אחד לאחד

 'כללים א ג"סג ע

 'כללים א ג"סג עים כל יצא הכתר מתחילה ובו היו כלול ד נקודות ח"ע
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כ יצא ממנו החכמה "ואח, התחתונים
 עד המלכות ' כו' וכן כו' כלול מכל הח

 'כללים א ג"סד ע יצאו מלמעלה למטה ד נקודות ח"ע
 'כללים א ג"פו ע כל ספירה תולדה של הספירה שמעליו ד נקודות ח"ע
 'כללים א א"פח ע ת הם יצאו מהבינה"כל הז ד נקודות ח"ע
 'כללים א א"פח ע ת היו זה למטה מזה"עמידת הז ד נקודות ח"ע
 'כללים א ב"צא ע ג"הס' ב שבגלגלתא עם בחי"נזדווגו הע ד נקודות ח"ע
 'כללים א א"צה ע כלים דנקודות ד נקודות ח"ע
בהכלים דהנקודות שיצאו מתחילה  ד נקודות ח"ע

וירדו למקומם ועמדו שם לבדן עד 
 כ שנכנסו האורות בהם "אח

 'כללים א ב"צה ע

כאשר יצאו האורות דרך העינים  ד נקודות ח"ע
נחשכו ונתעבו ונבדלו אותן , ולחוץ

ויצאו לעצמן וירדו , העביות מהאורות
למטה מהטבור ונתפשטו מהטבור עד 
' סוף רגליו כולם זה תחת זה כל א

והרי נעשו והונחו במקומן . לבדו
כלים זה תחת ' הכלים מתחילה כל הי

כ ונכנסו "כ ירדו האורות ג"ואח, זה
 בהם

 'כללים א א"צז ע

י "כ ע"יציאת הנקודות זה מזה היה ג ד נקודות ח"ע
 זווגים

 'כללים א א"צז ע

מקודם שירד הרי היו כולם כלולים רק  ד נקודות ח"ע
ולא היה שום גילוי עדיין , בהכתר
 ח כלל "להפת

 'כללים א ב"צז ע

הדעת אשר ' בחיי "הזווגים ע' כל בחי ד נקודות ח"ע
 ן עצמן"באותן המ

 'כללים א ב"צז ע

, כל העביות כאשר שיצאו מהעינים ד נקודות ח"ע
אשר מזה נעשו כל הכלים הפרטיים 

 דהנקודות 

 'כללים א א"צט ע

אחר שיצאו מהעינים ונפרדו אז הכלים  ד נקודות ח"ע
 מהם וירדו מהטבור ולמטה 

 'כללים א ג"צט ע

 'כללים א ד"צט ע ים מתחילהירדו הכל ד נקודות ח"ע
ר זה "האורות הנה הם יצאו ונולדו הג ד נקודות ח"ע

 י זווג "ר ע"ת מהג"וכן הז, מזה
 'כללים א ד"צט ע

 'כללים א ד"צט ע י זווג"גם הנקודות נולדו ע ד נקודות ח"ע
הנה , ס"יציאת הנקודות ומציאותם לי ד נקודות ח"ע

זווג ' י בחי"היה יציאתם זה מזה ע
 כל תחתון מהעליון שעליו, לידהו

 'ביאורים א ד"נ ע

 'ביאורים א ד"נ ע כלים דנקודות ד נקודות ח"ע
 'ביאורים א א"עו ע כל אור הוא נכנס בהכלי שלו דוקא ד נקודות ח"ע
מלכים קדמאין יצאו זה מזה והיו  ד נקודות ח"ע

 נפרדות זו מזו וזה למטה מזה
 'ה א"דע ד"ז ע"י

 'כללים א ד"כג ע ר המלכות נכנסה בכלי של היסודאו ה נקודות ח"ע
יצא בעולם הנקודות מלך החסד קודם  ה נקודות ח"ע

 למלך הגבורה
 'כללים א ד"לו ע

מתחילה יצא החסד לעצמו אלא שבו  ה נקודות ח"ע
כ יצא ממנו "ואח', היה כלול כל הו

 'וכו' הגבורה לעצמה כלול מכל הה

 'כללים א ג"סג ע

ק גם "שהעקודים והנקודות יצאו הו ה נקודות ח"ע
 אחד לאחד ' בההתפשטות הב

 'כללים א ג"סו ע

ד "ק בעקודים ע"היה סדר יציאת הו ה נקודות ח"ע
 סדר יציאתם אשר בהנקודות 

 'כללים א ג"סו ע

היסוד הנה נודע הוא שהוא אין לו ' ספי ה נקודות ח"ע
 ע כלל"באמת אור בפנ

 'כללים א ד"עב ע

 'כללים א א"פח ע ת הם יצאו מהבינה"כל הז ה נקודות ח"ע
 'כללים א א"צה ע כלים דנקודות ה נקודות ח"ע
 'ביאורים א ד"נ ע בכלים דנקודות היה ענין השבירה ה נקודות ח"ע
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 'כללים א א"יב ע שהוא ענין עלייה, הכוונה בלשון סליק ו נקודות ח"ע
ג גורמין הגדלת אחוריים לצורך "החו ו נקודות ח"ע

 זווגה
 'כללים א א"ל ע

א "ג הם נמשכין באו"המוחין שהם חו ו נקודות ח"ע
 א"י דא"מהנה

 'כללים א א"ל ע

א אשר נפלו "הכלים דאחוריים דאו ו נקודות ח"ע
ן "בעת מיתת המלכים במקום הזו

הנה מהם נצטיירו הכלים , דאצילות
 מלכים' דהז

 'כללים א א"ק ע

נה מהם עצמן ג ה"מאותן העטרין דחו ו נקודות ח"ע
 נשלם המציאות דהאחוריים 

 'כללים א ג"קג ע

 'כללים א ד"קג ע מדובקים בכותל אחור אחד  ו נקודות ח"ע
א מפני פחד "הוכרחו לעמוד אב ו נקודות ח"ע

החיצונים שלא ינקו מאחוריהם 
 בהיותם מגולים 

 'כללים א ד"קג ע

ר אשר היתה אז "קודם שנברא אדה ו נקודות ח"ע
א עמו מהחזה ולמטה שבו "אב' הנוק

 בכותל אחד לשניהם 

 'כללים א ד"קג ע

' א שהוא בבחי"היה אז זווג דאב ו נקודות ח"ע
 חיצוניות

 'כללים א ד"קג ע

 'כללים א ב"קט ע א"נ עמדו אב"זו ו נקודות ח"ע
אורות הנקודות עצמן הנה הם כלולים  ו נקודות ח"ע

 א"כ מטנת"ג
 'ביאורים א ב"מה ע

ץ הם שורש כל עולם התוהו "ז ג"שעטנ ו תנקודו ח"ע
אשר ממנו יצא כל הרע וכל הגבורות 

 הקשים

 'ביאורים א ב"מז ע

 'ביאורים א א"נו ע ץ"ז ג"שעטנ ו נקודות ח"ע
 'ביאורים א א"נח ע ת דאבא"כתר דאימא הוא בת ו נקודות ח"ע
תיקון אשר על ידי קריאת אדםבספר  ו נקודות ח"ע

 תורה
 'אביאורים  ד"ס ע

 'ביאורים א ג"סח ע הדגש ורפה מכלל הנקודות שהם רוח ו נקודות ח"ע
' ן רק מז"עולם הנקודות היה הזו ו נקודות ח"ע

 אותיות
 'ביאורים א א"פה ע

ביטול והפגם שהיה גם בהאחוריים  ו נקודות ח"ע
 י דכתר "א ובהנה"דאו

קמא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ג "דסג "מלכים קדמאין יצאו מהס א"פ נקודות ח"ע
 שהיא האימא

 'ה א"דע ד"ג ע"י

כמה ספקות בענין המציאות דהמלכין  א "פ נקודות ח"ע
 קדמאין

 'ה א"דע ד"י ע

נקודות מאמא קבלה המתקה מנקודות  ב"פ נקודות ח"ע
 ז יצאו למלוכתם כרגע"דאבא ועי

 'ה א"דע ג"ג ע"י

יצאו המלכים קדמאין מזכר בלתי  ג"פ נקודות ח"ע
 נקבה

 ' אה"דע ג"ג ע"י

מלכים קדמאים יצאו מהטבור והיסוד  ג"פ נקודות ח"ע
 וצפרני רגליים שבו

 'ה א"דע ד"ג ע"י

ג הם המלכים שמתו והם "שם ס פרק א נקודות ח"ע
ה לבד "כ בא שם מ"העגולים ואח

 וממנו נעשה היושר

קסא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קסא  באורות הנקודות היה עגולים ויושר פרק א נקודות ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קסד  אור חדש שבנקודות פרק א נקודות ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ן עצמן ולא "ר נשארו בהזו"אורות הג 'פרק א נקודות ח"ע
 ע לכן לא נקרא בהם מיתה"ירדו לבי

 'ה א"דע ג"ט ע"י

מלכים קדמאין עברו דרך העקודים  'פרק ב נקודות ח"ע
 וקבלו משם אור גדול 

א "כ
 א"ע

 'ה א"דע

מלכים קדמאין יצאו זה מזה והיו  ' הפרק  נקודות ח"ע
 נפרדות זו מזו וזה למטה מזה

 'ה א"דע ד"ז ע"י
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ן עצמן ולא "ר נשארו בהזו"אורות הג 'פרק ו נקודות ח"ע
 ע לכן לא נקרא בהם מיתה"ירדו לבי

 'ה א"דע ג"ט ע"י

פ הנה בוקע ויוצא בהם "אורות האח 'ב נקודות  ח"ע
ק ומאיר "אור מכותלי דופני של הא

 דיר בהם ת

 'ה א"דע ג"ד ע"ל

 'ה א"דע א"ו ע"ס התועלת שקבלו הנקודות מהעקודים 'סוף פרק ה נקודות  ח"ע
הכתר הוציא כל התחתונים אשר היה  'סוף פרק ו נקודות  ח"ע

כלולים בו בבת אחת להחכמה 
 והחכמה להבינה

ב "ע
 א"ע

 'ה א"דע

י "בנין כל תחתון הוא רק מהתנה ב  ' פ נקודות  ח"ע
 עליוןדה

 'ה א"דע ג"ד ע

ק הם מגיעים "ג הכלליים דא"ב והס"הע א"פ נקודות  ח"ע
 עד הטבור

 'ה א"דע ב"ט ע

 'ה א"דע ב"ו ע"ט נתהוו הכלים דמלכי עיגולים א"פ נקודות  ח"ע
ק פתוח היה "אם היה טבורו של א א"פ נקודות  ח"ע

 יוצא האור משם היה כל האור ביושר 
 'ה א"דע ג"ו ע"ט

י "הנקודות היו מלבישים על התנה א"פ דות נקו ח"ע
 ק "דא

 'ה א"דע א"א ע"י

פ נקראים בשם "האורות דהאח א"פ נקודות  ח"ע
 ג"ב דס"האורות דהע

 'ה א"דע ד"ב ע"כ

 'ה א"דע א"ו ע"ט מלכי יושר האירו למלכי עיגולים ב"פ נקודות  ח"ע
פ "כ מהאורות דהאח"הנקודות קבלו ג ב"פ נקודות  ח"ע

 דרך הםובעברם 
 'ה א"דע א"ו ע"ט

י קבלת "יצאו העגולים למלוכתם ע ב"פ נקודות  ח"ע
 האור מהמלכי יושר

 'ה א"דע ב"ו ע"ט

 'ה א"דע ב"ו ע"ט נתהוו הכלים דמלכי עיגולים ב"פ נקודות  ח"ע
י "הנקודות היו מלבישים על התנה ב"פ נקודות  ח"ע

 ק "דא
 'ה א"דע א"א ע"י

ף משתתפים בעולם "חאורות הא ב"פ נקודות  ח"ע
 הנקודות 

 'ה א"דע ב"ב ע"כ

הנקודות קבלו הארה מחוטם ופה  ב"פ נקודות  ח"ע
 ק"דא

 'ה א"דע ב"ס ע

 'ה א"דע ב"ד ע"י האור חדש  ב "פ נקודות  ח"ע
השורשי דהנקודות נשארו בהחזה  ב "פ נקודות  ח"ע

 ק"דא
 'ה א"דע ג"ד ע"י

יל בין יש פרסא להפסיק ולהבד ב "פ נקודות  ח"ע
 מהטבור ולמעלה לבין מהטבור ולמטה

א "מ
 ב"ע

 'ה א"דע

אין מתלבש מהעליון בהתחתון אלא  ב "פ נקודות  ח"ע
 י שלו לבד"רק הנה

 'ה א"דע ג"ב ע"מ

הכתר דנקודות דמלכי יושר יצא מן  ג"פ נקודות  ח"ע
 'ב מן היסוד וכו"הטבור והחו

 'ה א"דע ב"ו ע"ט

סוד יוצא אורות דנקודות מן הטבור והי ג"פ נקודות  ח"ע
 גלויים ממש

 'ה א"דע ב"ו ע"ט

ר דהנקודות היו מקבלים אור ושפע "הג ג"פ נקודות  ח"ע
 ק"מהטבור והיסוד דא

 'ה א"דע א"ז ע"ט

טיפין דאזדריקו מבין הצפרנים הנה ' הי ג"פ נקודות  ח"ע
 המלכים ' הם עצמם בחי

 'ה א"דע א"ז ע"ט

י "לבישים על התנההנקודות היו מ ג"פ נקודות  ח"ע
 ק "דא

 'ה א"דע א"א ע"י

יצא החכמה דנקודות מהכתר כלול  ד "פ נקודות  ח"ע
 ז כולם"וכן עד', מהח

 'ה א"דע ב"ו ע"ט

 'ה א"דע ב"ו ע"ט ת דנקודות"טעם שבירת הז ד "פ נקודות  ח"ע
 'ה א"דע ב"ו ע"ט נתהוו הכלים דמלכי עיגולים ד "פ נקודות  ח"ע
יציאת הנקודות מהעינים בכללות כל  ד "פ נקודות  ח"ע

 העשר שבו רק בסוד טיפת קרי לבד
 'ה א"דע ג"ד ע"י

פ את "י זווג דפב"נתן החכמה להבינה ע ד "פ נקודות  ח"ע
אורות כולם אשר מהדעת עד ' כל הז

 המלכות

 'ה א"דע ד"ד ע"י
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ן "הזיווגים האלה הם דו' כל בחי ד "פ נקודות  ח"ע
 שבנוקבין

 'אה "דע ד"ד ע"י

יצא החכמה דנקודות מהכתר כלול  ה"פ נקודות  ח"ע
 ז כולם"וכן עד', מהח

 'ה א"דע ב"ו ע"ט

 'ה א"דע ב"ו ע"ט ת דנקודות"טעם שבירת הז ה"פ נקודות  ח"ע
 'ה א"דע ב"ו ע"ט נתהוו הכלים דמלכי עיגולים ה"פ נקודות  ח"ע
 'ה א"דע ב"ז ע"ס ק מתלבשים באצילות"ם דא"תנהי 'פרק א נקודות  ח"ע
הנקודות היה נקרא עדיין אז כולו רק  'פרק א נקודות  ח"ע

 ק עצמו"ג הכללי ועל שם א"בשם ס
 'ה א"דע ב"ו ע"ס

האורות אשר מהאוזן עד הגרון נקראים  'פרק א נקודות  ח"ע
משום שהוא הטעמים , ג"ב דס"בשם ע

 ג"דס

 'ה א"דע ג"ג ע"פ

 'ה א"דע א"ה ע ג " דסג"יציאת המלכים היה מהס 'פרק א נקודות  ח"ע
ג הוא רק מהאזניים ולא "התחלת הס 'פרק א נקודות  ח"ע

 מהעינים
 'ה א"דע ב"ו ע

 'ה א"דע ב"ח ע ק שהוא מהאזניים ולמטה"ג דא"הס 'פרק א נקודות  ח"ע
ג נמשך עד סיום "מתחילה היה הס 'פרק א נקודות  ח"ע

 כ עלה ונסתלק"ק ואח"הא
 'ה א"דע ב"ח ע

ק הוא "י של א"ההבל היוצא מהנה 'פרק א נקודות  ח"ע
 ק בסוד"בוקע בכלים שהוא הגוף של א

 'ה א"דע ב"ו ע"ט

 'ה א"דע ד"א ע"י נפש לבד' המלכים היו רק בחי 'פרק א נקודות  ח"ע
הטעם מה שנקראו הנקודות פעם בשם  'פרק א נקודות  ח"ע

 ג"ן ופעם בשם ס"ב
 'ה א"דע ג"ב ע"י

 'ה א"דע ב"ד ע"י  הנקודות הם אשר יצאו מהעיניםעיקר 'פרק א נקודות  ח"ע
 'ה א"דע ג"ז ע"י ן דאימא"מלכי יושר הם מ 'פרק א נקודות  ח"ע
סיבות שונות בענין מציאותם של  'פרק א נקודות  ח"ע

 הנקודות
 'ה א"דע ב"ח ע"י

 'ה א"דע ג"ג ע"ל עגולים העיקרי 'פרק א נקודות  ח"ע
,  עיגולים כי יצאו מהעיניםנקודות הם 'פרק א נקודות  ח"ע

 והעינים הרי אפשר לנענע ראייתם
 'ה א"דע ב"ד ע"ל

החילוק אשר היה בזה בין אורות  'פרק א נקודות  ח"ע
 פ להנקודות"האח

 'ה א"דע ב"ד ע"ל

ט "ל ההבדלים אשר בין העקודים להנקודות 'פרק א נקודות  ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

טולם היה משום מיתת המלכים ובי 'פרק א נקודות  ח"ע
העגולים לבד ' שנאצלו מתחלה רק בחי

 בלתי יושר

 'ה א"דע א"ט ע"נ

 'ה א"דע א"ט ע"נ נפש לבד' מלכים קדמאין היו רק בחי 'פרק א נקודות  ח"ע
סבת מיתתם היה משום שהיו כולם  'פרק א נקודות  ח"ע

 דינים גמורים 
 'ה א"דע ד"ט ע"נ

 קדמאין היה מיתתם של המלכים 'פרק א נקודות  ח"ע
משום שנאצלו מתחלה רק העגולים 

 לבד

 'ה א"דע א"ס ע

מלכים קדמאין מתו שלא יכלו לקבל  'פרק א נקודות  ח"ע
 אור העליון

 'ה א"דע ב"ס ע

נשתברו כליהם של הנקודות משום  'פרק א נקודות  ח"ע
 נפש לבד' שלא היה בהם רק בחי

 'ה א"דע ב"ס ע

' דות לא יצאו אלא רק בחיבעולם הנקו 'פרק א נקודות  ח"ע
 נפש והמלכיות שהם העגולים

 'ה א"דע ג"ס ע

נקודות ' הכלים דהנקודות נעשו מהב 'פרק א נקודות  ח"ע
 הראשונים

ד "ס
 א"ע

 'ה א"דע

י הנקודות "נעשו הכלים דנקודות ע 'פרק א נקודות  ח"ע
 דקמץ פתח

 'ה א"דע א"ו ע"ס

 'ה א"דע ד"ז ע"ס נפש לבד ' הנקודות היו רק בחי 'פרק א נקודות  ח"ע
 'ה א"דע ד"א ע"פ ג"ב דס"פ הם ע"האורות אח 'פרק א נקודות  ח"ע
 'ה א"דע ד"א ע"פ ג"ג דס"אורות העינים הם מהס 'פרק א נקודות  ח"ע
אורות העינים הוא התפשטות אור  'פרק א נקודות  ח"ע

 החכמה
 'ה א"דע א"ז ע"פ
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' יצא להם רק בחימלכים קדמאין לא  ' פרק א נקודות  ח"ע
 נפש לבד לא יכלו לקבל אור העליון 

 'ה א"דע ד"א ע"י

מקומות ' אורות הנקודות יוצאים מג '  פרק א נקודות  ח"ע
' שהם מהטבור והיסוד ונקב האחור ג

 מיני אורות גדולים וגלויים

 'ה א"דע ג"ו ע"ט

' פרק א נקודות  ח"ע
 ב"במ

 'ה א"דע ג"ד ע ק"י דא"אצילות הוא מתנה

נקודות לא לקחו מאור האזן בדרך  'פרק ב נקודות  ח"ע
 ף"עברם את האח

 'ה א"דע ד"ז ע"ס

ב "ג יצא על ידי זיווג דע"ב דס"ע 'פרק ב נקודות  ח"ע
דגלגלתא עם השרשים הפנימיים 

 ף"דאח

 'ה א"דע ג"ב ע"פ

המלכים דעגולים היו מקבלים תועלת  'פרק ב נקודות  ח"ע
 מהמלכי יושר

ה "פ
 א"ע

 'אה "דע

' מלכי יושר יצא על ידי הזווג הא 'פרק ב נקודות  ח"ע
 ג שבגלגלתא"ב והס"דהע

 'ה א"דע א"ו ע"פ

האור אשר למטה מהטבור עלה למעלה  'פרק ב נקודות  ח"ע
ן להשרשים הפנימיים "מ' ונעשה לבחי
 פ"דאורות האח

 'ה א"דע ג"ו ע"פ

האור הראשון שהיה בתחילה למטה  'פרק ב נקודות  ח"ע
ונשאר שם , שוב לא ירד, ה למעלהועל

 ושם הניח שורשו, מהטבור ולמעלה

 'ה א"דע ב"ז ע"פ

 דגלגלתא עם השרשים בבבב""""עעעעהזווג ד 'פרק ב נקודות  ח"ע
 פ "הפנימים דאח

 'ה א"דע ד"ח ע"פ

יצאו האורות דהנקודות למעלה  'פרק ב נקודות  ח"ע
ועברו דרך , מהאורות דהעקודים

 ,עליהם

 'ה א"דע א"ו ע

, כאשר עלו הנקודות למעלה מהטבור 'פרק ב נקודות  ח"ע
הנה נשאר עיקר אורם מבפנים ולא 

 יצאו מהעינים אלא רק הענפים לבד 

 'ה א"דע ד"ב ע"י

נזדווגו , ן"י ההסתלקות ועליית המ"ע 'פרק ב נקודות  ח"ע
 ג שבו"ק עם הס"ב שבגלגלתא דא"הע

 'ה א"דע ב"ג ע"י

 'ה א"דע ב"ד ע"י ות הם אשר יצאו מהעיניםעיקר הנקוד 'פרק ב נקודות  ח"ע
סיבות שונות בענין מציאותם של  'פרק ב נקודות  ח"ע

 הנקודות
 'ה א"דע ב"ח ע"י

 'ה א"דע ד"ט ע"י ת נשברו"ר דנקודות נתקיימו והז"הג 'פרק ב נקודות  ח"ע
 'ה א"דע א"ג ע"כ האורות דהנקודות אשר יצאו מהעינים  'פרק ב נקודות  ח"ע
 'ה א"דע א"ז ע"כ אור חדש 'פרק ב נקודות  ח"ע
 'ה א"דע ג"ז ע"כ ב דהאור החדש "העסמ 'פרק ב נקודות  ח"ע
נבלע איזה חלק אור מהנקודות  'פרק ב נקודות  ח"ע

 בעקודים 
 'ה א"דע ג"ח ע"כ

 'ה א"דע ד"ח ע"כ האור חדש  'פרק ב נקודות  ח"ע
 'ה א"דע ד"ח ע"כ הנקודות העיקריים 'פרק ב נקודות  ח"ע
ט "כ האור הנמשך עד הטבור 'פרק ב נקודות  ח"ע

 א"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ג ע"ל האור חדש  'פרק ב נקודות  ח"ע
 'ה א"דע ב"ג ע"ל ן פנימי"הב 'פרק ב נקודות  ח"ע
מלכי יושר מבסמים את מלכי  'פרק ב נקודות  ח"ע

 העיגולים לצאת למלוכה כרגע
 'ה א"דע ב"ג ע"ל

הארה וביסום קצת היו מקבלים מלכי  'פרק ב  נקודות ח"ע
 העגולים מהמלכי יושר

 'ה א"דע ג"ג ע"ל

לכל עולם ועולם היה מוכרח להיות  'פרק ב נקודות  ח"ע
 צמצום' בחי

 'ה א"דע ב"ה ע"ל

א "מ ן"עליית מ' צמצום הוא בחי 'פרק ב נקודות  ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ד"ב ע"מ שים בהתחתוןי דהעליון הם מתלב"נה 'פרק ב נקודות  ח"ע
ק הוא בין מים העליונים "הפרסא שבא 'פרק ב נקודות  ח"ע

 למים התחתונים
 'ה א"דע א"ה ע"נ
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מלכים קדמאים קבלו מעולם העקודים  'פרק ב נקודות  ח"ע
 רק מאורות חוטם ופה ולא אוזן

 'ה א"דע ב"ט ע"נ

א מיתתם ושבירתם הנה היה משום של 'פרק ב נקודות  ח"ע
פ כולם "לקחו מכל האורות דאח

 בעברם דרך הם

 'ה א"דע ב"ט ע"נ

 'ה א"דע א"ג ע"ס הנקודות לקחו רק מאור האוזן 'פרק ב נקודות  ח"ע
 'ה א"דע ד"ג ע"ס האורות אשר יצאו מהעינים 'פרק ב נקודות  ח"ע
האורות דהעינים לקחו אורות  'פרק ב נקודות  ח"ע

 מהעקודים בעברם דרך הם
ד "ס
 א"ע

 'ה א"דע

הנקודות קבלו מהאורות דחוטם פה  'פרק ב נקודות  ח"ע
 דהעקודים

ה "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

הנקודות קבלו מהאורות דחוטם פה  'פרק ב נקודות  ח"ע
 דהעקודים

 'ה א"דע ג"ה ע"ס

 'ה א"דע א"ו ע"ס התועלת שקבלו הנקודות מהעקודים 'פרק ב נקודות  ח"ע
 שהוא אור חדש יצא אור הנקודות 'פרק ב נקודות  ח"ע

 ג"ב עם ס"מזווג דע
 'ה א"דע ג"א ע"פ

 'ה א"דע ד"א ע"פ אור החדש  'פרק ב נקודות  ח"ע
 'ה א"דע ד"ו ע"פ האור אשר למטה מהטבור עלה למעלה  'פרק ב נקודות  ח"ע
 'ה א"דע א"ז ע"פ האור אשר למטה מהטבור עלה למעלה  'פרק ב נקודות  ח"ע
 'ה א"דע ב"ז ע"פ ור אשר למטה מהטבור עלה למעלה הא 'פרק ב נקודות  ח"ע
 'ה א"דע ג"ז ע"פ ן גרם בעלייתן את הזווג "המ 'פרק ב נקודות  ח"ע
כ הארה מאורות "הנקודות קבלו ג 'פרק ב נקודות  ח"ע

 פ "דאח
 'ה א"דע ד"ז ע"פ

כ הארה מאורות "הנקודות קבלו ג 'פרק ב נקודות  ח"ע
 פ "דאח

 'ה א"דע ד"ז ע"פ

ת בעולם "ר יותר מהז"טעם קיום הג 'פרק ב נקודות  ח"ע
 הנקודות

ח "פ
 א"ע

 'ה א"דע

ח "פ הכתר דנקודות לקח הארת דאור האוזן  'פרק ב נקודות  ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

ף להתבסם "נקודות קבלו הארה מאח ' פרק ב נקודות  ח"ע
 בכל האפשרי

 'ה א"דע ד"ב ע"פ

ודות דיושר היה משמע שיציאת הנק ' פרק ב נקודות  ח"ע
 ף דרך לידה"מהשורש הפנימי דאח

 'ה א"דע א"ג ע"פ

' כ איזה בחי"גם בעולם הנקודות היה ג ' פרק ב נקודות  ח"ע
 מקיפים להם

ב "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

סבת מיתת המלכים ושבירת הכלים  ' פרק ב נקודות  ח"ע
הנה היה משום שלא לקחו מכל 

פ כולם אלא רק מהאור "האורות דאח
 פה לבדדחוטם 

 'ה א"דע ד"ב ע"ס

 'ה א"דע ד"ב ע"פ אור העינים כאשר ירדו מטבורו ולמטה  ' פרק ב נקודות  ח"ע
מיתת המלכים היה משום שהיה חסר  ' פרק ב נקודות  ח"ע

 להם אור האוזן
 'ה א"דע ד"ב ע"פ

האור החדש שהוא האור היוצא דרך  ' פרק ב נקודות  ח"ע
 הטבור 

 'ה א"דע ד"ב ע"פ

ביטול המלכים היה לפי שלא נתקן  'פרק ג קודות נ ח"ע
 עדיין כחדא אדם דכר ונוקבא

 'ה א"דע א"ה ע

חסרון של המלכין קדמאין היה משום  'פרק ג נקודות  ח"ע
ן ויצאו "דו' שלא היה נתקן עדיין בחי

 אלא רק בסוד טיפת קרי, בלא זווג

 'ה א"דע ב"ה ע

ו ממנו מלכים קדמאים אשר יצא 'פרק ג נקודות  ח"ע
 מהטבור והיסוד וצפרני רגליים

 'ה א"דע ב"ד ע"י

כ מבחוץ "ב ג"ל החו"יצאו הם שניהם ר 'פרק ג נקודות  ח"ע
 דרך היסוד

 'ה א"דע ד"ז ע"י

 'ה א"דע ב"ח ע"י כהדין קמצא דלבושיה מיניה וביה 'פרק ג נקודות  ח"ע
 ' אה"דע ד"ח ע"י יצא המלך החסד קודם לגבורה  'פרק ג נקודות  ח"ע
 'ה א"דע ג"ז ע"כ האורות דהצפרני רגליים 'פרק ג נקודות  ח"ע
 'ה א"דע ג"ג ע"ל מלכי יושר 'פרק ג נקודות  ח"ע
 'ה א"דע ג"ד ע"לפ הנה בוקע ויוצא בהם "אורות האח 'פרק ג נקודות  ח"ע
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ק ומאיר "אור מכותלי דופני של הא
 תדיר בהם 

ם שלא מלכים קדמאים מתו משו 'פרק ג נקודות  ח"ע
 ן"נתקנו עדיין בתיקוני דו

 'ה א"דע ב"ט ע"נ

 'ה א"דע ד"א ע"פ ק"אורות מצפרני רגלי א' יצאו י 'פרק ג נקודות  ח"ע
' המלכים הראשונים הם כולם בחי 'פרק ג נקודות  ח"ע

 טיפת קרי
ב "פ
 א"ע

 'ה א"דע

ב "פ מלכים דעולם התוהו  'פרק ג נקודות  ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

ן "המלכים היה חסר עדיין התיקון דו ' רק גפ נקודות  ח"ע
 לגמרי ויצאו בלא זווג 

 'ה א"דע ג"ה ע

 'ה א"דע ד"ב ע"פ אור העינים כאשר ירדו מטבורו ולמטה  ' פרק ג נקודות  ח"ע
ת בעולם "ר יותר מהז"טעם קיום הג ' פרק ג נקודות  ח"ע

 הנקודות
ח "פ
 א"ע

 'ה א"דע

ח "פ ת לקח הארת דאור האוזן הכתר דנקודו ' פרק ג נקודות  ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

ח "פ ב"א שהם החו"מהטבור לקחו רק או ' פרק ג נקודות  ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ג ע"ע ע למקומם"יצאו כלים לבדם וירדו בפנ 'פרק ד נקודות  ח"ע
הכתר הוציא כל התחתונים אשר היה  'פרק ד נקודות  ח"ע

כלולים בו בבת אחת להחכמה 
 מה להבינהוהחכ

ב "ע
 א"ע

 'ה א"דע

אורות דנקודות יצאו החכמה מהכתר  'פרק ד נקודות  ח"ע
 ת מהבינה"ובינה מהחכמה והז

ב "פ
 א"ע

 'ה א"דע

מלכים שתחתיהם ' ב יצאו כל הז"מהחו 'פרק ד נקודות  ח"ע
 הן דיושר והן דעיגולים

 'ה א"דע ג"ב ע"פ

תלבשו כאשר יצאו אורות העיניים ונ 'פרק ד נקודות  ח"ע
בכלים שלהם על ידי שהיו רק אורות 
 דקים לא היה להם השתוות עם הכלים 

 'ה א"דע ב"ז ע"פ

והמשיך , נזדווג הכתר מיניה וביה 'פרק ד נקודות  ח"ע
 פ"א וחזרו פב"מוחין לאו

 'ה א"דע ב"ה ע

ר דנקודות היו יכולים לקבל את כל "הג 'פרק ד נקודות  ח"ע
 האורות כולן

 'ה א"דע א"ו ע

ב שלה "ר וק"אימא לא השתתפה באמ 'פרק ד נקודות  ח"ע
הכלים ' אשר מפנימיותה וכל ל בחי

 נעשים לבדם ובפני עצמם

 'ה א"דע ד"ז ע"ט

 'ה א"דע ד"ז ע"י האורות שיצאו מהעינים 'פרק ד נקודות  ח"ע
נפרדו הכלים דנקודות מהאורות וירדו  'פרק ד נקודות  ח"ע

 למקומם מתחילה
 ' אה"דע ג"ח ע"י

כ ונכנסו "הגם שירדו האורות ג 'פרק ד נקודות  ח"ע
ז לא נתייחדו "ונתלבשו בנקודות עכ

 בהם

 'ה א"דע ג"ח ע"י

, הוא הגבורה' הוא החסד והג' מלך הב 'פרק ד נקודות  ח"ע
 והיה יציאתם כסדרן

 'ה א"דע ג"ח ע"י

מהנקודות הם יצאו זה ' ס דכל א"הי 'פרק ד נקודות  ח"ע
 מזה 

 'ה א"דע א"ט ע"י

מתחילה ' ס דנקודות שבכל א"יצאו הי 'פרק ד נקודות  ח"ע
כ יצאו זה "ואח, כולם כלולים בהכתר

 מזה

 'ה א"דע ב"ט ע"י

 'ה א"דע ד"ט ע"י ת נשברו"ר דנקודות נתקיימו והז"הג 'פרק ד נקודות  ח"ע
הכלים דנקודות ירדו והונחו מתחלה  'פרק ד נקודות  ח"ע

 כ בא האור"ואח
 'ה א"דע ב"ד ע"ס

ח "ס יציאת נקודות היה על ידי זיווג 'פרק ד נקודות  ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

ח "ס ר"י זווג מהג"ת הם יצאו ע"הז 'פרק ד נקודות  ח"ע
 ד"ע

 'ה א"דע

כלים מסודרים אחד לאחד בעת ' היו הי 'פרק ד נקודות  ח"ע
 אחד ביחד

 'ה א"דע ד"ב ע"ע
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'  והולידו את הזפ"א פב"נזדווגו או 'פרק ד נקודות  ח"ע
 מלכים

 'ה א"דע ב"ב ע"פ

מתחלה יצא הכתר ובו היו כלולים כל  ' פרק ד נקודות  ח"ע
 ' הט

ח "פ
 ב"ע

 'ה א"דע

כניסת כל האורות כולם יחד בכל כלי  'פרק ה נקודות  ח"ע
 מהנקודות הוא חסרון 

 'ה א"דע ד"ע ע

יציאת חסד כלול מכל הספירות  'פרק ה נקודות  ח"ע
 נו וכן כולםשלמטה הימ

 'ה א"דע ב"ח ע"י

כל הארת דצפרני רגליים של כל עליון  'פרק ה נקודות  ח"ע
כ מכל התחתונים אשר "היה כלול ג
 למטה הימנו

 'ה א"דע ב"ח ע"י

בהעגולים היה סיבת השבירה משום  'פרק ה נקודות  ח"ע
שלא היו יכולים לקבל ולסבול תוקף 

 האורות שבהם

 'ה א"דע ג"ח ע"י

, הוא הגבורה' הוא החסד והג' מלך הב 'פרק ה ודות נק ח"ע
 והיה יציאתם כסדרן

 'ה א"דע ג"ח ע"י

כל מלוכתם וכן מיתתם ושבירתם של  'פרק ה נקודות  ח"ע
 המלכים קדמאין היו רק אחד לאחד

 'ה א"דע ג"ט ע"נ

, אחר שנשברו הנקודות ירדו למטה 'פרק ה נקודות  ח"ע
 ע"שהוא במקום הבי

 'ה א"דע ב"ז ע"ס

ח "ס סיבת מיתתם של הנקודות 'פרק ה נקודות  ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ע ע סיבת שבירת הנקודות 'פרק ה נקודות  ח"ע
נכנסו כל האורות דכל הנקודות בכל  'פרק ה נקודות  ח"ע

 כלי וכלי
א "ע
 א"ע

 'ה א"דע

ת לקבל  אור "לא היו יכולים הכלים דז 'פרק ה נקודות  ח"ע
 כן נשברוהגדול ול

א "ע
 א"ע

 'ה א"דע

לא היה כח בשום כלי לסבול בתוכו  'פרק ה נקודות  ח"ע
 את האור ולכן נשברו

א "ע
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"א ע"ע עיקר השבירה  'פרק ה נקודות  ח"ע
ב "ע טעם על שבירת כלי המלכות 'פרק ה נקודות  ח"ע

 א"ע
 'ה א"דע

אלא רק אחר מיתת לא מלך כל תחתון  'פרק ה נקודות  ח"ע
 העליון

 'ה א"דע ב"ב ע"ע

 'ה א"דע ב"ב ע"ע ת"י היו בכלי הת"ת ונה"אור הת 'פרק ה נקודות  ח"ע
 'ה א"דע ד"ב ע"ע שבירת הכלים היה מלמעלה למטה 'פרק ה נקודות  ח"ע
כל מלך פרטי לא היה יכול לסבול אור  'פרק ה נקודות  ח"ע

 ז נשברו"יותר מהמגיע לחלקו ועי
 'ה א"דע ב"עד "ע

ת מהחוטם הוא רק דרך "כל קבלת הז ' פרק ה נקודות  ח"ע
 ספירת החסד

ח "פ
 ב"ע

 'ה א"דע

כ כל תחתון רק "ת יצאו ג"הז' אפי ' פרק ה נקודות  ח"ע
 מהעליון שעליו

ח "פ
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ח ע"פ מיתת המלכים ושבירתם  פרק ו  נקודות  ח"ע
עלה מאצילות עיקר המציאות למ 'ריש פרק א נקודות  ח"ע

 ב "ג והע"והגילוי בהם רק הס
 'ה א"דע ב"ו ע"פ

 'ה א"דע א"ג ע"פ ק"ק יצא מהגרון עד סוף הא"ג דא"ס 'ריש פרק א נקודות  ח"ע
האורות הנקודות דהעינים היו מקבלים  ' ריש פרק ג נקודות  ח"ע

 הארה מהמלכי יושר 
 'ה א"דע ד"ז ע"פ

יציאת חסד כלול מכל הספירות  'ריש פרק ד נקודות  ח"ע
 שלמטה הימנו וכן כולם

 'ה א"דע ב"ח ע"י

הנקודות עמדו למטה לבדן בלתי  'ריש פרק ד נקודות  ח"ע
 האורות

 'ה א"דע ג"ה ע"ס

ה "ס מציאות הכלים דהנקודות 'ריש פרק ד נקודות  ח"ע
 ד"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ו ע"ס התועלת שקבלו הנקודות מהעקודים 'ריש פרק ד נקודות  ח"ע
 'ה א"דע א"ו ע"ס כל הנקודות היו כלולים באור הכתר 'ריש פרק ד נקודות  ח"ע
נפסקו הנקודות מהאור שלמעלה מכל  'ריש פרק ד נקודות  ח"ע

ז "וכל ונשארו ריקן מאור ונחשכו ועי
 'ה א"דע ב"ו ע"ס
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 ירדו כל אותן החיצוניות למטה
א "ע ר"ת בטלים לגת דנקודו"ז ' ריש פרק ד נקודות  ח"ע

 ד"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ב"ד ע"י האור חדש  ג"רפ נקודות  ח"ע
סדיר אצילות  ח"ע

 בקיצור
 'ביאורים א א"טו ע ק בהעתיק דאצילות"התפשטות רגלי א א

סדיר אצילות  ח"ע
 בקיצור

ס "ק המלביש את א"רגלי קומת א ב
 ע"מבריח עד סיום כל העלמות אבי

 'ביאורים א א"טו ע

סדיר אצילות  ח"ע
 בקיצור

 'ביאורים א א"טו ע ק בהעתיק דאצילות"התפשטות רגלי א ב

' ספי' ס בסוד י"תחילת הכל נתפשט א א ע"סדר אבי ח"ע
 דאצילות בסוד כלים

 'כללים א א"כ ע

 'כללים א ב"מב ע כל אור שמתפשט מתעבה קצת א ע"סדר אבי ח"ע
י מחכמה ולמטה אין עוד שום גילו א ע"סדר אבי ח"ע

 ס כלל"לאור א
 'כללים א א"מט ע

ה "ת שכל יניקתם הוא רק מנ"הז א ע"סדר אבי ח"ע
 הנה נתמעט בהם האור, הסתומים

 'כללים א ב"סז ע

היה הצורך שתצומצם המלכות הרבה  א ע"סדר אבי ח"ע
ע "מאד כדי להוציא את כל עביות הבי

 על ידה

 'כללים א ב"סז ע

ן צמצום הראשון הכלים מושרש בעני א ע"סדר אבי ח"ע
 ס"דא

 'כללים א ד"צד ע

י התפשטותו וירידתו וריחוקו "ע א ע"סדר אבי ח"ע
 ממקורו הנה נתעבה האור 

 'כללים א א"צה ע

 'כללים א ג"צו ע כל התפשטות מורה התעבות א ע"סדר אבי ח"ע
 'ביאורים א א"ח ע כל התפשטות גורם עיבוי א ע"סדר אבי ח"ע
שטות הוא בחינת צימצום כל התפ א ע"סדר אבי ח"ע

 ועיבוי
 'ביאורים א ד"ח ע

עולם הבריאה אשר שם הוא רק  א ע"סדר אבי ח"ע
כי הוא רק מהתנוצצות , תולדות האור

 אורות דאצילות' הי

 'ביאורים א א"כו ע

 'ביאורים א ד"כו ע נבראים נוצרים נעשים א ע"סדר אבי ח"ע
למטה כל אור שיצא ממקורו ומתפשט  א ע"סדר אבי ח"ע

י ריחוקו וירידתו הוא מתעבה "הנה ע
 קצת

 'ביאורים א ג"לב ע

 'ביאורים א ב"נד ע א "יש פרגוד בין בינה לז א ע"סדר אבי ח"ע
 'כללים א ד"כ ע המסך ופרגוד הנה הוא מהבינה ב ע"סדר אבי ח"ע
ס "היה מקבל האצילות האור דא ב ע"סדר אבי ח"ע

ק רק דרך התלבשות "מהמלכות דא
 שבו לבדהחכמה 

 'ביאורים א א"כה ע

 'ביאורים א ד"כו ע ענין המסכים  ב ע"סדר אבי ח"ע
ס "כל האצילות כולו הוא מקבל אור א ב ע"סדר אבי ח"ע

י "ק וע"מהתלבשות בהחכמה דא
 ק"המלכות דא

 'ביאורים א א"כז ע

ה הוא רק בכוונה "ה ב"השם הוי ב ע"סדר אבי ח"ע
 ובמחשבה

 'ביאורים א א"כז ע

 'ביאורים א א"כז ע א דבריאה מקנן ביצירה"ז ב ע"סדר אבי ח"ע
 'ביאורים א ד"סו ע כולם בחכמה עשית ב ע"סדר אבי ח"ע
בהארה הזה הנה היא משפיע שפע  ב ע"סדר אבי ח"ע

ן דבריאה להוליד "א והזו"ומוחין להאו
 נשמות המלאכים דיצירה

 ב"ה ח"דע ג"קטז ע

 משפיע שפע בהארה הזה הנה היא ג ע"סדר אבי ח"ע
ן דבריאה להוליד "א והזו"ומוחין להאו

 נשמות המלאכים דיצירה

 ב"ה ח"דע ג"קטז ע

פרצופים כולם מאירים ' כל הה ג ע"סדר אבי ח"ע
, כ"ע ג"ומתגלים בכל עולם ועולם דהבי

א והאבא דבריאה אינם "אלא שהא
 ק לבד"מתגלים שם רק בהו

קיח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע
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ע יצאו אז "עולמות אבי' דמה שכל ה ד ע"סדר אבי ח"ע
הנה , מתחילה בסוד זווג אחור באחור

אך הכוונה , פ"הגם כי אין זווג אלא פב
הם ' הוא כי כאשר החיצוניות דהספי

הזווגא ' כ בחי"והוא ג(ז "מזדווגים זב
) א"דלא שלים שאמר בשער הזווגים פ

 הנה זה נקרא בשם זווג דאחור באחור

 'כללים א ד"קג ע

' א שהוא בבחי"היה אז זווג דאב ד ע"סדר אבי ח"ע
 חיצוניות

 'כללים א ד"קג ע

 'ביאורים א ד"כו ע ענין המסכים  ד ע"סדר אבי ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"קט ע סוד שאר כסות ועונה ד ע"סדר אבי ח"ע
פרצופים כולם מאירים ' כל הה ד ע"סדר אבי ח"ע

, כ"ע ג"ומתגלים בכל עולם ועולם דהבי
אה אינם א והאבא דברי"אלא שהא

 ק לבד"מתגלים שם רק בהו

קיח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קיט ע ק לבד"א ואבא דבריאה בסוד ו"א ד ע"סדר אבי ח"ע
ע יצאו אז "עולמות אבי' מה שכל הד ה ע"סדר אבי ח"ע

הנה , מתחילה בסוד זווג אחור באחור
אך הכוונה , פ"הגם כי אין זווג אלא פב

הם ' הוא כי כאשר החיצוניות דהספי
הזווגא ' כ בחי"והוא ג(ז "מזדווגים זב

) א"דלא שלים שאמר בשער הזווגים פ
 הנה זה נקרא בשם זווג דאחור באחור

 'כללים א ד"קג ע

' א שהוא בבחי"היה אז זווג דאב ה ע"סדר אבי ח"ע
 חיצוניות

 'כללים א ד"קג ע

 'ביאורים א ד"כח ע עקב ה ע"סדר אבי ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"קט ע  כסות ועונהסוד שאר ה ע"סדר אבי ח"ע
מחכמה ולמטה אין עוד שום גילוי  ו ע"סדר אבי ח"ע

 ס כלל"לאור א
 'כללים א א"מט ע

שני המאורות ' ן בבחי"בתחילה היו הזו ו ע"סדר אבי ח"ע
 הגדולים שוים זה לזה

 'כללים א ד"קג ע

 'אביאורים  א"כז ע במיעוט הירח אז יורדת בכל כללותה ו ע"סדר אבי ח"ע
היה , קודם המיעוט דקטרוג הלבנה ו ע"סדר אבי ח"ע

ע מההתנוצצות אור דכל "י דבי"הנרנח
 דאצילות ' ספי' הי

 ב"ה ח"דע ג"קיז ע

נכלל , העליון דהבריאה' היכל הז פו ע"סדר אבי ח"ע
באצילות אשר שם הוא העצמות 

 דהמלכות 

 ב"ה ח"דע ד"נד ע

ריאה הנה הרוח והנשמה שבעולם הב פו ע"סדר אבי ח"ע
' הם מהכאת החיצוניות והפנימיות דהי

 דהבינה דאצילות במסכך הבריאה' ספי

 ב"ה ח"דע א"קכ ע

קכח  ט"מט פו ע"סדר אבי ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כולם שבכל ' כל תחתון כלול מכל הבחי 'פרק א ע"סדר אבי ח"ע
 הלעיונים כולם

 ש"הקדו ד"יב ע

,  על שם חכמהכ כל האצילות"נקרא ג פרק ב ע"סדר אבי ח"ע
י "ש מתגלה בהם ע"ס ית"משום שא
 ק"החכמה דא

 ב"ה ח"דע ג"קיח ע

שורש האדם  הוא מאור מחצב  פרק ב ע"סדר אבי ח"ע
 הנשמות המלביש למחצב הספירות

 ב"ה ח"דע ג"טו ע

החכמה אבא דכלל העולמות הוא סוד  פרק ב ע"סדר אבי ח"ע
 המחשבה 

 ב"ה ח"דע ב"לט ע

ס בשום "אי אפשר להתלבש אור הא פרק ב ע"סדר אבי ח"ע
י שיתלבש "אם לא ע' ספי' אחד מי

 תחילה אור החכמה בהם

 ב"ה ח"דע ד"קג ע

י "אמא מקננא בקורסיא היינו בינה ע פרק ב ע"סדר אבי ח"ע
והוא רק לצורך נשמת , ן"התלבשות הזו

 והוא אינו תדירי, המלאכים דיצירה

 ב"ה ח"דע ג"קיט ע
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שמה חיה יחידה שבבינה הנ פרק ב ע"סדר אבי ח"ע
ר דכל פרצוף ופרצוף "המתלבשים בהג

 פרצופי הבריאה' מהה

 ב"ה ח"דע ד"קיט ע

כולם שבכל ' כל תחתון כלול מכל הבחי 'פרק ב ע"סדר אבי ח"ע
 הלעיונים כולם

 ש"הקדו ד"יב ע

 ב"ה ח"דע ג"קטז ע היא הבינה דאצילות, אימא עלאה פרק ג ע"סדר אבי ח"ע
ס שלימות רק "א דבריאה אין בו י"א רק גפ ע"סדר אבי ח"ע

 ק לבד"ו
 ב"ה ח"דע ג"קיז ע

 ב"ה ח"דע ג"קיז ע ק לבד"אבא דבריאה הוא רק בו פרק ג ע"סדר אבי ח"ע
' אימא דבריאה היא שלימה בכל הי פרק ג ע"סדר אבי ח"ע

 שבה' ספי
 ב"ה ח"דע ד"קיז ע

ם הנה ה, ן עצמן שבבריאה"ר דהזו"הג פרק ג ע"סדר אבי ח"ע
וכמו , גם עתה שלימים וגלוים שם

 האימא שבבריאה

קיח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קיט ע ק לבד"א ואבא דבריאה בסוד ו"א פרק ג ע"סדר אבי ח"ע
ק "לא ניכר בו הראש של אבא רק ו פרק ג ע"סדר אבי ח"ע

לכן אין להם גילוי רק ', שלו לבד כו
 ק לבד"בסוד ו

 ב"ה ח"דע ד"קיז ע

י "אמא מקננא בקורסיא היינו בינה ע פרק ג ע"יסדר אב ח"ע
והוא רק לצורך נשמת , ן"התלבשות הזו

 והוא אינו תדירי, המלאכים דיצירה

 ב"ה ח"דע ג"קיט ע

בעולם הבריאה הוא רובו טוב ומיעוטו  פרק ד ע"סדר אבי ח"ע
ובעשיה רובו רע , וביצירה שוה, רע 

 ומיעוטו טוב

 ב"ה ח"דע ג"ט ע

בעולם היצירה יש אחיזה אל החיצונים  פרק ד ע"סדר אבי ח"ע
 והרע נתערב עם הטוב

 ב"ה ח"דע ד"ט ע

ע "בעולם הבריאה עומד הטוב בפנ פרק ד ע"סדר אבי ח"ע
 ע ואינם מעורבים יחד"והרע בפנ

 ב"ה ח"דע ב"מב ע

י "אמא מקננא בקורסיא היינו בינה ע פרק ד ע"סדר אבי ח"ע
 והוא רק לצורך נשמת, ן"התלבשות הזו

 והוא אינו תדירי, המלאכים דיצירה

 ב"ה ח"דע ג"קיט ע

לידת הקטנות הנוהג גם עתה תמיד  פרק ה ע"סדר אבי ח"ע
הנה הוא בסיבת משום שכל הזווגים 

זווגי דאחור ' כ רק בבחי"של עתה הם ג
 באחור

קכו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

היה אסור לאדם להזדווג עם חוה גם  פרק ה ע"סדר אבי ח"ע
 שבת בראשית זולת החטא עד 

קמט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

א "התבונה אחר שמתלבשת בהז פרק ה ע"סדר אבי ח"ע
הנה היא משתתפת עם , דאצילות

המלכות אשר על ידה הוא כל הנהגת 
 ע"דהעולמות בי

 ב"ה ח"דע ג"קטז ע

ר דהבינה דבריאה "הכסא אשר בהג פרק ה ע"סדר אבי ח"ע
והכסא אשר , היא נקרא כסא רחמים

ת דבריאה היא נקרא ר דהמלכו"בהג
 כסא דין

 ב"ה ח"דע ג"קטז ע

ל התבונה דאצילות "ר, אימא עלאה פרק ה ע"סדר אבי ח"ע
 א דאצילות"המתלבשת בז

 ב"ה ח"דע ד"קיח ע

ק שלה ונעשית "התבונה מתפשטת בהו פרק ה ע"סדר אבי ח"ע
ק הנמשך "נשמה גם לכל אור הו

 בהיצירה

קיט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

' מתפשט אור הבינה בהמלכות בכל הי פרק ה ע"סדר אבי ח"ע
ר שלה "ומאיר בהג, שלה כולם' ספי

, כ"ק שלה בהיצירה ג"ובהו, בהבריאה
 ובהמלכות שלה גם בהעשיה

 ב"ה ח"דע ג"קיט ע

הנשמה חיה יחידה שבבינה  פרק ה ע"סדר אבי ח"ע
ר דכל פרצוף ופרצוף "המתלבשים בהג

 פרצופי הבריאה' מהה

 ב"ה ח"דע ד"קיט ע

 ב"ה ח"דעקנח  בתחילה היו שניהם שוים זה לזה פרק ו ע"ר אביסד ח"ע
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 ד"ע
י בקיעה הנה נחלש ומתמעט האור "ע פרק ו ע"סדר אבי ח"ע

 פ"כ עכ"ג
 ב"ה ח"דע ב"קי ע

שמות אכתריאל יה יהוה צבאות כי  פרק ו ע"סדר אבי ח"ע
 אכתריאל הוא כתר

 ב"ה ח"דע ד"קיב ע

א דעשיה "הנה הוא באהמלאך סנדלפון  פרק ו ע"סדר אבי ח"ע
 דבריאה' ן דיצירה ובנוק"ובזו

 ב"ה ח"דע א"קיג ע

, ע עצמן"ישנם רוח ונפש שהם מהבי פרק ו ע"סדר אבי ח"ע
 כ"וישנם רוח ונפש שהם מהאצילות ג

 ב"ה ח"דע ג"קיג ע

הרוח דבריאה הנה הוא מהמסך עצמו  פרק ו ע"סדר אבי ח"ע
 מהחיצוניות שבו

 ב"ה ח"דע ג"קיג ע

' ספי' הנשמה דהבריאה היא מהכאת הי פרק ו ע"ר אביסד ח"ע
 פנימיות דהבינה בהמסך

 ב"ה ח"דע ד"קיג ע

המלכות לא יכלה לעמוד באצילות  פרק ו ע"סדר אבי ח"ע
 ר "אחרי חטא אדה

 ב"ה ח"דע א"קיד ע

שר השולט בכללות עולם העשיה הוא  פרק ו ע"סדר אבי ח"ע
 סנדלפון

 ב"ה ח"דע ב"כד ע

, ע מהאצילות"אחר החטא שנפרדו הבי פרק ו ע"סדר אבי ח"ע
 ע בשם בהמה"הנה נקראו העולמות בי

 ב"ה ח"דע א"נד ע

כי , ן"להשקות את הגן הוא סנדלפו פרק ו ע"סדר אבי ח"ע
 ן"זו' ן הם בבחי"ט וסנדלפו"מט

 ב"ה ח"דע ד"פט ע

 ב"ה ח"דע ג"צא ע ן"א דעשיה הוא סנדלפו"סוד רישא דא פרק ו ע"סדר אבי ח"ע
קודם המיעוט דקטרוג הלבנה שהיה  פרק ו ע"סדר אבי ח"ע

ע "י דבי"היה הנרנח', ביום ד
' ספי' מההתנוצצות אור דכל הי

 דאצילות

 ב"ה ח"דע ב"קיד ע

נ של בריאה כי הנפש של בריאה "הנר פרק ו ע"סדר אבי ח"ע
כלים ' י הכאת י"כולה הוא נמשך ע

 דאצילות במסך הבריאה

 ב"ה ח"דע ג"קיח ע

ע בכל עולם ועולם "ישנם בעולמות בי פרק ו ע"סדר אבי ח"ע
 רוח שהוא אלהות' בחי

 ב"ה ח"דע ד"קיח ע

דהבינה ' ספי' מהכאת החיצוניות דהי פרק ו  ע"סדר אבי ח"ע
הנה , דאצילות המכים במסך הבריאה
' ספי' מזה נעשה רוח דהאלהות לכל הי

 דבריאה

קיט 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ציאות הפרצופים דהעולמות י ומ"נרנח  ע"סדר אבי ח"ע
ואיך שירדו זה מזה והחילוקים , ע"בי

 שביניהם

קטז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע ד"ז ע"ל בסוד שארה כסותה ועונתה ד"פ ע "סדר אבי ח"ע
כל חשכת ועביות הנה הוא מתוקף  'פרק א ע "סדר אבי ח"ע

 הגבורות וקשיות הדינין
 'ה א"דע ג"ז ע

אור שמתפשט ויורד ממקורו הנה כל  'פרק א ע "סדר אבי ח"ע
 הוא מתעבה קצת 

ד "ס
 א"ע

 'ה א"דע

כל אור שנתפשט ממקורו ויורד למטה  ' פרק א ע "סדר אבי ח"ע
י התפשטותו וירידתו נתעבה "הנה ע

 קצת

 'ה א"דע ב"ח ע"י

כל הכלים אשר בכל אורות הנאצלים  'פרק ב ע "סדר אבי ח"ע
הנה הם כהדין קמצא דלבושיה מיניה 

 וביה

 'ה א"דע ב"ח ע"י

ד "ס נעשה באמת כל הכלים מהאור בעצמו 'פרק ב ע "סדר אבי ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

א אשר לצורך המלכין "הזווג דאו 'פרק ה ע "סדר אבי ח"ע
 א"קדמאין היה רק הזווג דאב

 'ה א"דע ג"ה ע

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור

 'ביאורים א ב"טז ע ת דהעליון מתלבש בהתחתון"הז א

ר אצילות סד ח"ע
 בקיצור

ס "א' כי היא בבחי, ק"המלכות דא א
 להאצילות

 'ביאורים א א"כא ע

 'ביאורים א א"כב עק נעשה העתיק "מהמלכות דהא אסדר אצילות  ח"ע
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 דאצילות בקיצור
סדר אצילות  ח"ע

 בקיצור
ס המקיף הוא נוגע ודבוק בכל "אור א א

 ע"עולמות אבי' הד
 'ביאורים א ג"לא ע

לות סדר אצי ח"ע
 בקיצור

כל הספרות הגם שהם עומדים  א
ז הם קשורים ,במדרגות שונות עכ

ותלוים זה בזהומכוונים על פי כח 
 האחדות שבפנימיותם

 'ביאורים א א"לה ע

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור

ראשונות ' א בהז"ת דאו"מתלבשים הז א
 א"דז

קמח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור

 העתיק ק נעשה"מהמלכות דהא ב
 דאצילות

 'ביאורים א א"כב ע

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור

 'ביאורים א ד"כה ע ת מתלבש בתחתון"הארת הז ב

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור

כ רק בסוד "ק הוא עומד עתה ג"א' אפי ג
 ן"זו

 'ביאורים א ד"לד ע

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור

 'ביאורים א ג"לה ע ן"כל העולמות עומדים רק בסוד זו ג

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור 

ן יצא בעת התיקון "ר דב"ה וט"שם מ ג"ספ
 לבד

 'ה א"דע א"ו ע

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור 

ן יצא בעת התיקון "ר דב"ה וט"שם מ ב"פ
 לבד

 'ה א"דע א"ו ע

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור 

כל רישא דעמא דלא אתתקן הוא  ב"פ
 בקדמיתא לית עמא מתתקנא

 'ה א"דע א"ו ע

 אצילות סדר ח"ע
 בקיצור 

ק "י התלבשו בחכמה דא"ש ע"ס ית"א 'פרק א
 האציל עולם האצילות

 'ה א"דע א"ז ע"ל

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור 

 'ה א"דע ב"ג ע"מ ת דהעליון הם מתלבשים בהתחתון"הז 'פרק א

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור 

ת דהמלכות דהעליון הוא אשר "הארת ז 'פרק א
 מתלבש בהתחתון

 'ה א"דע ג"ג ע"מ

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור 

ס המקיף אינו נוגע ודבוק "אור א 'פרק א
 ע"לעולמות בי

 'ה א"דע ג"ע ע

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור 

ק "ס מתלבש בחכמה דא"אור א 'פרק א
 להאציל עולם האצילות

 'ה א"דע ד"ז ע"פ

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור 

שורש כל עולם תחתון הנה הוא  ' פרק א
ונה והתחתונה דהעולם האחר' מהבחי
 העליון

 'ה א"דע ב"ו ע"ל

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור 

ת דהמלכות דהעליון הוא אשר "הארת ז ' פרק א
 מתלבש בהתחתון

 'ה א"דע ג"ג ע"מ

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור 

 'ה א"דע ג"ו ע"ל ז"כל הפרטים שבעולם תלוי תיקונם זב 'פרק ב

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור 

ק מבריח עד סיום כל "ומת ארגלי ק 'פרק ב
 ע"העולמות אבי

ח "ל
 א"ע

 'ה א"דע

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור 

כל המלכים דעולם התוהו נקראים  'פרק ב
 ן"בשם מ

 'ה א"דע ג"ז ע"פ

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור 

ת דהמלכות דהעליון הוא אשר "הארת ז ' פרק ב
 מתלבש בהתחתון

 'ה א"דע ג"ג ע"מ

סדר אצילות  ח"ע
  בקיצור

ת דהמלכות דהעליון הוא אשר "הארת ז ' פרק ב
 מתלבש בהתחתון

 'ה א"דע ג"ג ע"מ

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור 

כ להאצילות ולכל "ק ג"שוה א 'פרק ג
 העולמות כולם

 'ה א"דע ג"ח ע

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור 

ן "ה וב"כל עולם האצילות הוא המ 'פרק ג
 ק"דא

 'ה א"דע ג"י ע

סדר אצילות  ח"ע
 צור בקי

ק כל הפרצופים שיש "ישנו בא 'פרק ג
באצילות אבל הכל באחדות גדול 

 ונעלם

 'ה א"דע ג"י ע

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור 

' א רק בו"בעולם הנקודות יצא הז 'פרק ג
 רק בנקודה אחת' נקודות והנוק

 'ה א"דע ד"ח ע"י

 'ה א"דע א"כ עא המלכות עשירית לבד "דז' יצאה הנוק 'פרק גסדר אצילות  ח"ע
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 שבה בקיצור 
סדר אצילות  ח"ע

 בקיצור 
ס הוא דבוק ונוגע בכל "אור המקיף דא 'ריש פרק א

 ע"עולמות אבי' הד
 'ה א"דע ג"ט ע"מ

סדר אצילות  ח"ע
 בקיצור 

ח "ל נשמה לנשמה' ס הוא בבחי"הא ' ריש פרק ג
 א"ע

 'ה א"דע

ת שלה "בינה דאצילות נתלבשה אור ז פרק א סדר האצילות ח"ע
כות דאצילות וירדה דרך המסך במל

 דבריאה' ספי' ונתלבשה בי

 ב"ה ח"דע ג"קיט ע

י "היצירה נעשה אחר הבריאה וע פרק א סדר האצילות ח"ע
והעשיה נעשה אחר היצירה , הבריאה

 י היצירה"וע

 ב"ה ח"דע ג"לח ע

ס דרך "כל הספירות מקבלים הארת הא פרק א סדר האצילות ח"ע
 החכמה

 ב"ה ח"דע ג"צ ע

 ב"ה ח"דע א"צז ע ת שלהן"א את הז"א מלביש לאו"שז פרק א סדר האצילות ח"ע
הוא כלול ' אשר כל א, דהעשיה' ספי פרק ב סדר האצילות ח"ע

 'מק
 ב"ה ח"דע ג"כח ע

א "אריך אנפין היה אז במדרגת רדל פרק ב סדר האצילות ח"ע
 ק"המלכות דא, ק"א' שהוא בבחי

 ב"ה ח"דע ג"נא ע

' ת הכלול כל א"הדעת הוא נשמת הז פרק ב סדר האצילות ח"ע
תחתונות דמלכות ' שהוא הז, מכולם

 ק"דא

 ב"ה ח"דע ג"קי ע

, אם קטנות דעיבור, כמה מיני קטנות פרק ג סדר האצילות ח"ע
וכן עיבור , או קטנות דיניקה בחיצוניות

 ויניקה בפנימיות

 ב"ה ח"דע ד"קח ע

 'כללים א ג"יא ע צמצום הראשון ב י"עגו ח"ע
ש אשר היה ממלא "ס ית"האור דא ב י"עגו ח"ע

 מקודם את כל החלל דהצמצום
 'כללים א א"יג ע

הצמצום הראשון היה במקום העתיד  ב י"עגו ח"ע
 להעולמות כולם

 'כללים א ב"יג ע

נקודה ' המציא אותם כולם רק מבחי ב י"עגו ח"ע
והוא , שהיא נקודה האמצעית, אחת

 ס"סוד המלכות דא

 'ים אכלל ג"יג ע

ק הוא כולל בתוכו את כל העולמות "א ב י"עגו ח"ע
 כולם

 'כללים א א"כה ע

 'כללים א ד"כו ע ס "הצמצום הראשון דא ב י"עגו ח"ע
 'כללים א ג"ל ע ס "הצמצום הראשון דאור א ב י"עגו ח"ע
 'כללים א ד"לא ע י העליון שעליו"נאצל כל תחתון רק ע ב י"עגו ח"ע
 'כללים א א"מא ע  הצמצום ב י"עגו ח"ע
סוד הנקודה האמצעית ששם נעשה  ב י"עגו ח"ע

 הצמצומים
 'כללים א ב"מא ע

הצמצום הראשון היה מתפשט ונמשך  ב י"עגו ח"ע
 בכל המקום דהעולמות כולם

 'כללים א ב"מב ע

ס "ס אשר נמשך מאור א"הקו דאור א ב י"עגו ח"ע
 המקיף ונתפשט בתוך החלל דהצמצום

 'כללים א ב"מז ע

התחלת אדם קדמאה הוא מראשית  ב י"עגו ח"ע
 הקו תיכף

 'כללים א ב"מז ע

 'כללים א ד"נה ע התהוות הקו נעשה לאט לאט ב י"עגו ח"ע
כ כי "גם באדם קדמון עצמו מצאנו ג ב י"עגו ח"ע

כ רק אחד לאחד וכל "ק ג"יצאו בו הו
 ע"בפנ' א

 'כללים א ג"סו ע

תכונת פרצוף קוין הוא הוראת ד' הג ב י"עגו ח"ע
 אדם

 'כללים א ב"עג ע

' כ בחי"ס דהעגולים נבחן שם ג"גם בי ב י"עגו ח"ע
 ימין ושמאל ואמצע 

 'כללים א ב"עג ע

ס "התפשטות וההתהוות דהי ב י"עגו ח"ע
 'הראשונים בקו א

 'כללים א ב"עג ע

ק עם "מרכיב את התהוות דא ב י"עגו ח"ע
 ההתהוות דהקו עצמו

 'כללים א ג"עג ע
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כ "ק הוא עולם מלא ושלם ומסודר ג"א ב י"עגו ח"ע
 ן "א זו"א או"שהם א, בחמשה פרצופים

 'כללים א ג"עג ע

 'כללים א ג"עג ע ק"ס וא"קו דא ב י"עגו ח"ע
 'כללים א ב"עד ע קוים' ציור אדם בג ב י"עגו ח"ע
ס הנה היה כדי להתגלה על "אצילת הי ב י"עגו ח"ע

 גבול ומדה' ידיהם בבחי
 'כללים א ב"עד ע

 'כללים א ג"עח ע ק"ס דא"קוים בי' סדר ג ב י"עגו ח"ע
ס "ס הוא אינו מגיע להאור דא"הקו דא ב י"עגו ח"ע

 המקיף אשר למטה 
 'כללים א א"עט ע

ס המקיף הנה לא נמשך עתה אור "מא ב י"עגו ח"ע
 הארה ממועט לבד ' אלא רק בבחי

 'כללים א ב"פב ע

ק "יאות האס הוא מצ"מקו דא ב י"עגו ח"ע
וכן כל , והאצילות וכל העולמות כולם

 קיומם והנהגתם תמיד

 'כללים א ג"פב ע

למה שנפסק הקו באמצע ואינו מגיע  ב י"עגו ח"ע
 ס המקיף אשר למטה"לאור א

 'כללים א ג"פב ע

 'כללים א א"פה ע ס לא מגיע עד סוף העיגול"קו דא ב י"עגו ח"ע
 'כללים א ג"פו ע ירה שמעליוכל ספירה תולדה של הספ ב י"עגו ח"ע
ק פנים "הו' נתייסד הקו על כל בחי ב י"עגו ח"ע

 ואחור ימין ושמאל מעלה ומטה
 'כללים א ג"פו ע

 'כללים א א"צה ע ס "הצמצום הראשון דא ב י"עגו ח"ע
 'כללים א ג"צו ע הצמצום הראשון  ב י"עגו ח"ע
 'כללים א ג"צז ע הצמצום הראשון שהוא חלל הצמצום  ב י"עגו ח"ע
ס בנקודה "אז צמצם את עצמו א ב י"עגו ח"ע

 האמצעית
 'ביאורים א א"ה ע

, ק"העיגול הראשון שהוא הכתר דא ב י"עגו ח"ע
כ בלתי מתדבק אל האור המקיף "הוא ג

 ס"דא

 'ביאורים א ג"כד ע

 'ביאורים א ב"כט ע כלי' כ בחי"בעולם העקודים ישנו ג ב י"עגו ח"ע
ק וגם בעולמות ,כלים גם בא' חייש ב ב י"עגו ח"ע

 דקו וצמצום
 'ביאורים א ב"כט ע

 'ביאורים א ג"לא ע ס נעשה הכל"מאור א ב י"עגו ח"ע
 'ביאורים א ג"לא ע ס שפע תמידי"נמשך מא ב י"עגו ח"ע
 'ביאורים א ב"מו ע ף נשארים בפנים"עיקר אורות האח ב י"עגו ח"ע
 'ביאורים א ד"עח ע מאל ואמצעימין וש' גם בהעגולים בחי ב י"עגו ח"ע
משמע שם שגם התחלת שורש  ב י"עגו ח"ע

כ רק בעיגול ואינם "העגולים הוא ג
 מצד מיוחד כלל

 'ביאורים א ד"עח ע

י "לבסוף יתעלה הפנימיות ע ב י"עגו ח"ע
כי בהעלם הוה החיצוניות , החיצוניות
כי הם נמשכים מעגולים , יותר גדול

ס " אור אוממקיף למקיף עד, לעגולים
 המקיף לכולם בהשוואה אחת

 'ביאורים א ג"פ ע

 'ביאורים א ג"פ ע קו הוא שורש כל הפנימיות ב י"עגו ח"ע
 ב"ה ח"דע ב"טו ע האיר רק בדרך קו ומדה ב י"עגו ח"ע
מתחילה היה אור עליון פשוט ממלא  ב י"עגו ח"ע

כ נעשה הצמצום "ואח, כל המציאות
 במקום העתיד להעולמות כולם

 ב"ה ח"דע ד" עעא

 ש"הקדו ג"נז ע פרצופים' פרצופים כלולים בה' כל ה ב י"עגו ח"ע
הנה הוא סוד שורש , החשכת ועביות ג י"עגו ח"ע

 כלים ' דבחי
 'כללים א ב"יג ע

ס בכל "קודם הכל היה ממלא אור א ג י"עגו ח"ע
 המקום דהמציאות של עתה

 'כללים א ג"יז ע

 'כללים א ב"לה ע שורש הגוף וכליהצמצום שהוא סוד  ג י"עגו ח"ע
 'כללים א ב"לה ע עגולים קודם ליושר ג י"עגו ח"ע
כח הגבלת האור שהוא שורש כל  ג י"עגו ח"ע

 הכלים
 'כללים א ב"מא ע

 'כללים א ג"מא עכי ממנו הוא העביות , מהצמצום ג י"עגו ח"ע
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 והכלים 
 'כללים א ב"מח ע עיקר האור המאיר בו הוא אור הקו ג י"עגו ח"ע
 'כללים א א"סא ע ס"עולמות נמשכו מהקו דא ג י"עגו ח"ע
 'כללים א א"סד ע הכלים לא נעשה אלא אחר ההסתלקות ג י"עגו ח"ע
ק "ס הוא מציאות הא"מקו דא ג י"עגו ח"ע

וכן כל , והאצילות וכל העולמות כולם
 קיומם והנהגתם תמיד

 'כללים א ג"פב ע

לים הוא מהצמצום שרשם הראשון דהכ ג י"עגו ח"ע
 ס "שבא

 'כללים א ד"צד ע

 'כללים א ד"צד ע ס"צמצום הראשון דא ג י"עגו ח"ע
 'כללים א א"צה ע כלים ג י"עגו ח"ע
יצא ונעשה החשכת ועביות מתחילה  ג י"עגו ח"ע

כי אלולא זה היה , ובכח יותר גדול
 מתבטל הכלי להאור 

 'כללים א ג"צה ע

 'ביאורים א ד"ז ע נעשה התהוות הכליםעל ידי הצמצום  ג י"עגו ח"ע
נפש והיושר הוא ' העגולים הם בחי ג י"עגו ח"ע

 רוח' בחי
 'ביאורים א א"יב ע

 'ביאורים א ב"כב ע חיה הוא אור מקיף החוזר ג י"עגו ח"ע
 'ביאורים א ב"כט ע כלי' כ בחי"בעולם העקודים ישנו ג ג י"עגו ח"ע
 וגם בעולמות ק,כלים גם בא' יש בחי ג י"עגו ח"ע

 דקו וצמצום
 'ביאורים א ב"כט ע

 'ביאורים א ג"לא ע ס שפע תמידי"נמשך מא ג י"עגו ח"ע
 'ביאורים א ג"נב ע המקיפים הפרטיים אשר לכל אור ואור  ג י"עגו ח"ע
ס אשר נתפשט בהחלל "הקו דא ד י"עגו ח"ע

והוא נמשך ומתפשט עד , דהצמצום
 ק"סיום רגלי א

 'כללים א ב"כ ע

ק הוא כולל בתוכו את כל העולמות "א ד י"עגו ח"ע
 כולם

 'כללים א א"כה ע

ע הם מקיפו מסביב "כל העולמות אבי ד י"עגו ח"ע
מטבורו עד סוף רגליו והוא בתוכם 

 ובפנימיותם

 'כללים א ד"מה ע

י "ע הם מקיפים על הנה"העולמות בי ד י"עגו ח"ע
 ק ודאצילות"דא

 'כללים א ג"מו ע

 'כללים א ד"נח ע דדי בהמה ד י"עגו ח"ע
י "י דעתיק מסתיימים בשוה עם נה"נה ד י"עגו ח"ע

 א"דא
 'כללים א ד"נח ע

 'כללים א ד"סב ע ומרזא דמחשבה עלאה ולתתא ד י"עגו ח"ע
קוין הוא הוראת דתכונת פרצוף ' הג ד י"עגו ח"ע

 אדם
 'כללים א ב"עג ע

ק עם "מרכיב את התהוות דא ד י"עגו ח"ע
 הקו עצמוההתהוות ד

 'כללים א ג"עג ע

ס הוא מתפשט ויורד ומתלבש "הקו דא ד י"עגו ח"ע
 ק"תוך פנימיות א

 'כללים א ג"עג ע

 'כללים א ד"עח ע 'קו א' ס הכל בבחי"בעולמות א ד י"עגו ח"ע
ישנם בהעולמות הנאצלים פרטים  ד י"עגו ח"ע

 רבים לאין חקר
 'ביאורים א א"ג ע

 'ביאורים א ג"ג ע  אינו מושג כללעולם האצילות ד י"עגו ח"ע
עגולים הנה הם נמשכים ' כל הי ד י"עגו ח"ע

 ר דהיושר"ויוצאים מהג
 'ביאורים א א"יב ע

 'ביאורים א ב"כב ע חיה הוא אור מקיף החוזר ד י"עגו ח"ע
יש הפסק גדול בין המקיף לבין הכלים  ד י"עגו ח"ע

 ואור פנימי
 'ביאורים א ג"כב ע

 'ביאורים א ד"כג ע נימיות יותר גדול מהחיצוניותפ ד י"עגו ח"ע
 'ביאורים א א"כט ע ק"כל הועלמות יצאו מא ד י"עגו ח"ע
 'ביאורים א ב"כט ע כלי' כ בחי"בעולם העקודים ישנו ג ד י"עגו ח"ע
ק וגם בעולמות ,כלים גם בא' יש בחי ד י"עגו ח"ע

 דקו וצמצום
 'ביאורים א ב"כט ע

 'ביאורים א ב"לא עמקיף דכל עליון הנה הוא מקיף כל אור  ד י"עגו ח"ע
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על כל העולמות והפרצופים שלמטה 
 הימנו

הוא מתלבש , כל עולם ופרצוף עליון ד י"עגו ח"ע
 בכל התחתונים כולם

 'ביאורים א ג"לא ע

ק "כל העולמות כולם הם כלולים בא ד י"עגו ח"ע
 ותלוים בו

 'ביאורים א ב"מה ע

 'ביאורים א ג"נב ע הפרטיים אשר לכל אור ואור המקיפים  ד י"עגו ח"ע
 'ביאורים א ג"נג ע פ הם כולם רק ביושר "כל אורות האח ד י"עגו ח"ע
אינם יוצאים להדיא מהאור המקיף  ד י"עגו ח"ע

 עצמו אלא רק דרך היושר הפנימי 
 'ביאורים א ד"עח ע

י "לבסוף יתעלה הפנימיות ע ד י"עגו ח"ע
 הוה החיצוניות כי בהעלם, החיצוניות
כי הם נמשכים מעגולים , יותר גדול

ס "וממקיף למקיף עד אור א, לעגולים
 המקיף לכולם בהשוואה אחת

 'ביאורים א ג"פ ע

י שלהם "א מתפשטים בהנה"או ד י"עגו ח"ע
אבל עיקרן הוא , ן"ומתלבשים בהזו

 למעלה לגמרי

 ב"ה ח"דע ג"קס ע

ל פרצוף העגולים עם היושרים אשר בכ ד י"עגו ח"ע
 הם עומדים מופרדים זה מזה

קסב 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קסב  י"ספיקות בעגו ד י"עגו ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ה "ג מ"ב ס"ספק אם יוצאין העגולים ע ד י"עגו ח"ע
' ן בין בכללות ובין בפרטות כל א"ב

 מהם

קנט 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כ "כל מה שהוא בכללות כן הוא ג ה י"עגו ח"ע
 בפרטות 

 'ם אכללי א"כז ע

מקום האצילות הוא מהטבור עד סוף  ה י"עגו ח"ע
 רגליו

 'כללים א ב"נז ע

עתיק ' כ בחי"ע ג"יש גם בהעולמות בי ה י"עגו ח"ע
 מהם' ן בכל א"א זו"א או"א

 'כללים א ב"קט ע

ה הכולל "ה ב"ה דהשם הוי"א הם י"או ה י"עגו ח"ע
 כל עולם האצילות

 'ביאורים א ד"לה ע

 'ביאורים א ב"מז ע ח שלו"ב שבכל פרצוף הוא הנרנ"עסמ ה י"עגו ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"קנט ע מתרבים הפרטים שבהם לאין קץ ה י"עגו ח"ע
 ש"הקדו ג"נז ע פרצופים' פרצופים כלולים בה' כל ה ה י"עגו ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"יז ע קו המתפשט בחלל הצמצום ענב י"עגו ח"ע
ור העולם עצמו שורשם הוא מא ענף ב י"עגו ח"ע

 העגולים העליונים
 ב"ה ח"דע ג"טו ע

 ב"ה ח"דע ד"טז ע י הקו נעשה הראש והסוף"ע ענף ב י"עגו ח"ע
י הקו נעשה המעלה ומטה והראש "ע ענף ב י"עגו ח"ע

 והסוף
 ב"ה ח"דע א"יז ע

וכל נפש , נפש' כל העגולים הם בחי ענף ג י"עגו ח"ע
 ן"הרי הוא מהב

קנט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע ב"מ ע עיגולים יצאו מאור יושר ' ענף ד ושרעגולים וי ח"ע
ן כולם מסתיימים "א וזו"רגלי עתיק וא 'ד עגולים ויושר  ח"ע

 בהשואה אחת 
 'ה א"דע ב"מ ע

א "ק ועתיק לבין א"פ עומד בין א"או 'ד עגולים ויושר  ח"ע
 ן"וזו

 'ה א"דע ג"מ ע

את כל העולמות ק הוא כולל ממש "שא ' סוף ענף ב עגולים ויושר  ח"ע
 כולם

 'ה א"דע ג"ח ע

 'ה א"דע ב"ד ע"ס הצמצום הראשון  סוף ענף ג עגולים ויושר  ח"ע
כאשר יחזור האור הזך לירד ולהתפשט  סוף ענף ג עגולים ויושר  ח"ע

 בהכלי 
 'ה א"דע ב"ד ע"ס

כל חשכת ועביות הנה הוא מתוקף  'סוף ענף ג עגולים ויושר  ח"ע
 יןהגבורות וקשיות הדינ

 'ה א"דע ג"ז ע

כ הגוף "מאותו העביות עצמו נעשה אח ' סוף ענף ג עגולים ויושר  ח"ע
 והכלי להאור

 'ה א"דע ב"ח ע"י
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י ירידת הצמצום אשר ירד מתחילה "ע ' סוף ענף ג עגולים ויושר  ח"ע
ז נעשה כל "הנה עי, למטה ממדרגתו

 עביות הכלים

 'ה א"דע ג"א ע"מ

כל העשר עגולים כולן הם נמשכין  'ף דסוף ענ עגולים ויושר  ח"ע
 ר דהיושר"ומתפשטין רק מהג

 'ה א"דע ג"ז ע"ל

 'ה א"דע ד"ז ע"ל כל היושר הכללי כולו בתוך העגולים 'סוף ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
עגולים הנה הם יוצאים רק ' כל הי 'סוף ענף ד עגולים ויושר  ח"ע

 ר דהיושר"מהג
 'ה א"דע א"ו ע"מ

 'ה א"דע א"ו ע"מ ר דהקו"הג 'סוף ענף ד  ויושר עגולים ח"ע
 'ה א"דע א"ז ע ענין הצמצום 'ענף ב עגולים ויושר  ח"ע
אין השוואה בשום תמונה אלא רק  'ענף ב עגולים ויושר  ח"ע

 בתמונת העיגול
 'ה א"דע א"ו ע"ל

 'ה א"דע ג"ז ע"ל עיגולים יצאו מאור יושר 'ענף ב עגולים ויושר  ח"ע
האור דיושר דכל עולם הנה הוא עומד  'ענף ב ים ויושר עגול ח"ע

בכל עיקרו באותו העולם גופה כמו 
 העגולים

 'ה א"דע ג"ז ע"ל

העגולים עצמן הנה הם נמשכים  'ענף ב עגולים ויושר  ח"ע
 כ רק מהיושר דהעליון "ונעשים ג

 'ה א"דע ד"ז ע"ל

 'ה א"דע ד"ז ע"ל עגוליםכל היושר הכללי כולו בתוך ה 'ענף ב עגולים ויושר  ח"ע
ק "ף משתמשים בהעגולים דא"אח 'ענף ב עגולים ויושר  ח"ע

ואין להם עולגים לעצמם שונה , עצמו
 ק"מא

ט "ל
 א"ע

 'ה א"דע

א "מ הצמצום 'ענף ב עגולים ויושר  ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

ה "מ על ידי הקו נעשה עיגולים 'ענף ב עגולים ויושר  ח"ע
 ד"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ו ע"מ נעשו העגולים מהקו 'ענף ב  ויושר עגולים ח"ע
 'ה א"דע ב"ו ע"מ העגולים נמשכים מהיושר 'ענף ב עגולים ויושר  ח"ע
כ "ס המקיף הנה הוא מקיף ג"אור א 'ענף ב עגולים ויושר  ח"ע

 מתחת לכל העולמות כולן
 'ה א"דע ג"ו ע"מ

שוט ממלא מתחילה היה אור עליון פ 'ענף ב עגולים ויושר  ח"ע
 כל המציאות  

 'ה א"דע ד"ו ע"מ

כל העולמות כולם נתלים ונאחזים  'ענף ב עגולים ויושר  ח"ע
 ק וממנו יצאו"בא

 'ה א"דע א"ז ע"מ

פנים ואחור וימין ' יש בהקו בחי 'ענף ב עגולים ויושר  ח"ע
 ושמאל

 'ה א"דע א"ו ע"ע

 'ה א"דע ב"ד ע"ס הצמצום הראשון  ' ענף ב עגולים ויושר  ח"ע
בכל עולם ועולם ובכל פרט ופרט  'ענף ג עגולים ויושר  ח"ע

' בחי' שבכל עולם ועולם הנה יש בו ב
 שהם העגולים והיושר

 'ה א"דע ב"ז ע"ל

ה "מ העגולים יצאו קודם להיושר  'ענף ג עגולים ויושר  ח"ע
 ד"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ו ע"מ כל העגולים הם נעשים קודם להיושר 'ענף ג עגולים ויושר  ח"ע
 'ה א"דע א"ו ע"מ העגולים נעשים קודם להיושר 'ענף ג עגולים ויושר  ח"ע
 'ה א"דע ב"ו ע"מ העגולים הם קודמים להיושר 'ענף ג עגולים ויושר  ח"ע
ס אשר היה שם "האור העיקרי דא 'ענף ג עגולים ויושר  ח"ע

בתחילה הנה הוא עומד ומקיף תמיד 
 סביבותיו לכל המציאות כולו מכל

פ "ומאיר בו באיזה שפע והארה עכ
 לעולם

 'ה א"דע ד"ו ע"מ

כל אור עליון כאשר נשתלשל מלמעלה  ' ענף ג עגולים ויושר  ח"ע
מוכרח הוא שיהא נמשך , לירד למטה

מתחלה , ומתפשט רק ממדרגה למדרגה
כ אור הרוח שבו "אור הנפש שבו ואח

 כ הנשמה שבו"ואח

 'ה א"דע א"ג ע"ע

' פ הם כולם מבחי"כל האורות דאח 'ענף ד ים ויושר עגול ח"ע
 יושר ואין בהם עגולים כלל

 'ה א"דע ב"ד ע"ל

 'ה א"דעח "ל נשמה לנשמה ' ס הוא בחי"הא 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
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 א"ע
ק הם מגיעים עד "רגלי קו היושר דא 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע

 עגולי עתיק מצד מטה 
 'ה א"דע ב"ט ע"ל

א "ק ועתיק וא"א' בכל עולם ישנם בחי 'ענף ד גולים ויושר ע ח"ע
 'וכל הבחי

 'ה א"דע א"מ ע

 'ה א"דע ג"מ ע פ "מ הישר מהאו"נפסק ונתרחק האו 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
ן כולם מסתיימים "א וזו"רגלי עתיק וא 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע

 בהשואה אחת 
 'ה א"דע ג"מ ע

ק בהעגולים ויושר שלו היה ממלא "א 'נף דע עגולים ויושר  ח"ע
 את כל מקום החלל 

א "מ
 א"ע

 'ה א"דע

ואחר שנעשו ונבנו כל , לאחר התיקון 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
הנה עומדים שם באותו , העולמות

ק "המקום אשר תחת רגלי היושר דא
כל חלקי העגולים התחתונים דעתיק 

 דאצילות

 'ה א"דע ג"ב ע"מ

ע הנה הם מבפנים "כל העולמות בי 'ענף ד ויושר עגולים  ח"ע
והם עומדים בתוך אור המקיף , לכולם

 ן דהאצילות "היושר והעגולים דהזו

 'ה א"דע ג"ב ע"מ

ע הם עומדים "כל העולמות בי 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
ק "י דיושר דא"ומסבבים על כל הנה

, ן דאצילות"א ודזו"א ודאו"ודעתיק ודא
אחורי העגולים של והוא המקום ד

 הנקודות

 'ה א"דע ג"ב ע"מ

ע הם למעלה למעלה "העולמות בי 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
ן "כי הם בתוך העגולים של הזו, הרבה

 דאצילות 

 'ה א"דע ד"ב ע"מ

ע הם מסבבים על אורות "העולמות בי 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 האצילות 

 'ה א"דע ד"ב ע"מ

י "ע הם מסבבים להנה"העולמות בי 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 ק ודאצילות"דא

 'ה א"דע א"ג ע"מ

י "כל תחתון עומד ומלביש על הנה 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 דהיושר דכל עליון

 'ה א"דע ג"ג ע"מ

י דכל העליונים כולם הם עומדים "הנה 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 ע"בתוך כל העולמות בי

 'ה א"דע ג"ג ע"מ

התלבשות כל האורות הפנימיים  'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
והכלים דהיושרים כי על ידם נמשך 

 ק"י דא"בכל תחתון גם הארת הנה

 'ה א"דע ד"ג ע"מ

ע הנה הם עומדים "כל העולמות בי 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
בתוך כל אורות המקיפים דהיושר 
ובתוך כל העגולים דכל פרצופי 

 ק כולו"האצילות כולם ודא

ד "מ
 א"ע

 'ה א"דע

האור מקיף הישר דכל הפרצופים אשר  'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 בכל עולם עליון

ד "מ
 א"ע

 'ה א"דע

י "ע הם מסבבים על הנה"העולמות בי 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 ק ודאצילות"דא

ד "מ
 א"ע

 'ה א"דע

ד "מ סדר ההתלבשות  'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ב"ד ע"מ סדר ההתלבשות  'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
ע גם ברגליהם "עומדים כל העולמות בי 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע

 וכל תחתיהם בתוך כל האצילות ממש
 'ה א"דע ג"ד ע"מ

ע הנה הוא כולו רק "כל מקום הבי 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 מבפנים לעיגולי אצילות

 'ה א"דע ג"ד ע"מ

ע הוא לעולם למעלה "כל עמידת הבי 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 מחלקי העגולי התחתונים דהאצילות

 'ה א"דע ג"ד ע"מ

היושרים דכל העולמות כולם אשר  'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
ק עד סוף העשיה מלבישים זה על "מא

 זה וזה לפנים מזה

 'ה א"דע ד"ד ע"מ

 'ה א"דע ד"ד ע"מע הוא לעולם תמיד רק "הבימקום  'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
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 מבפנים להעגולים דהאצילות
היושרים הם כולם זה לפנים מזה והם  'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע

והעגולים הם זה מחוץ לזה , ע"בפנ
ועומדים כל היושרים כולם , ע"ובפנ

וכן כל העגולים כולם , בקומה אחת
 כ בכללות אחת"ע ג"בפנ

ה "מ
 א"ע

 'ה א"דע

ע זה מחוץ "כל העגולים עומדים בפנ 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 לזה 

ה "מ
 א"ע

 'ה א"דע

חלקי עגולי התחתונים דכל עליון הם  'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
מקיפים ומסבבים למטה ומבחוץ 
לעגולי הפרצופים והעולמות דכל 

 תחתון

ה "מ
 ב"ע

 'ה א"דע

, מכל העולמות כולםכל היושרים אשר  'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
הנה הם עומדים כולם בקומה אחת זה 

 לפנים מזה

 'ה א"דע ג"ה ע"מ

עגולי דכל תחתון כלולים מכל עגולי  'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 דכל העליונים כולם

 'ה א"דע ג"ה ע"מ

כל תחתון עומד בתוך כל העגולים  'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 דהעליון

 'ה א"דע ג"ה ע"מ

כל התחתונים כולם הם מוקפים  'ענף ד ולים ויושר עג ח"ע
 מ הישר שבכל עליון ועליון"מאו

 'ה א"דע ג"ה ע"מ

מ שבו הוא נמשך "כח והארת הנהי 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
כי רק מזה , פ"כ עכ"לעולם למטה ג

 נעשה כל הבנין דהתחתון 

ה "מ
 ד"ע

 'ה א"דע

ה "מ אור יושרעיגולים יצאו מ 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 ד"ע

 'ה א"דע

הקושיות הנופל בדברי הרב לגבי  'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 התהוות העיוגלים מהקו

 'ה א"דע ב"ו ע"מ

הארת היושר והעגולים דכל העליונים  'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
האחרונה ' כולם המתפשט מהבחי

ונמשך ומשתתף בכל , שבהם
התחתונים כולם הארת היושרים 

 נים והארת העגולים מבחוץמבפ

 'ה א"דע ג"ו ע"מ

 'ה א"דע ג"ו ע"מ עיגולים יצאו מאור יושר 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
כל העולמות כולם נתלים ונאחזים  'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע

 ק וממנו יצאו"בא
 'ה א"דע א"ז ע"מ

רגלי הפרצופים שבכל עולם הם  'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
רדים עד החלקי התחתונים נוקבים ויו

 א שבכל עולם"דעגולי א

 'ה א"דע ג"ז ע"מ

עגולים דהאצילות אינם עומדים הם  'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
ק כלל אלא שהם "למטה מהעגולי דא

 בתוכם

 'ה א"דע ד"ז ע"מ

כל עולם ועולם גופה ובהתפשטות  'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 הארת כל העליונים המשתתפים בו

 ח"מ
 ב"ע

 'ה א"דע

ח "מ העולמות כולם הם זה בתוך זה 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

ט "מ עיגולים יצאו מאור יושר 'ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

ק הוא כולל ממש את כל העולמות "שא ' ענף ד עגולים ויושר  ח"ע
 כולם

 'ה א"דע ג"ח ע

וכן ', ב יש בו כל הד"מהעסמכל שם  ענף ה עגולים ויושר  ח"ע
וכן ' כ כל הד"בכל שם מהם יש בו ג

 הולכים ונפרטים עד אין קץ

 'ה א"דע ב"ג ע"פ

אחרונה מכל אור ומכל פרצוף ' כל בחי ענף ה עגולים ויושר  ח"ע
 ן"היא שם ב

 'ה א"דע א"ו ע"פ

 'ה א"דע א"ו ע"פ ס"כל ספירה וספירה היא נפרטת לי ענף ה עגולים ויושר  ח"ע
ס עד "ס לי"ס ומי"כל אור הוא כלול מי ענף ה עגולים ויושר  ח"ע

 אין קץ
 'ה א"דע ב"ו ע"פ
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ב עד "ב לעסמ"כל התגלות הוא מעסמ 'ענף ה עגולים ויושר  ח"ע
ק עד סוף כל "אין קץ מהתחלת א

 האצילות כולו

 'ה א"דע ג"ב ע"כ

א "ק ועתיק וא"א' בכל עולם ישנם בחי 'ענף ה עגולים ויושר  ח"ע
 'וכל הבחי

 'ה א"דע א"מ ע

עולמות  ח"ע
 @והעגולים 

כל הענינים כולם אשר ישנם  'א
, שהם הנשמות והיושרים, בפנימיות

, הנה ישנם כמו כן ממש בהחיצוניות
 שהם העולמות והעגולים 

ה "מ
 א"ע

 'ה א"דע

 'ביאורים א ג"לו ע א"דז' פרצופים בהנוק' נשים ד' בחי' ד ג מ"עי ח"ע
המלכות דמלכות של המלכות דאצילות  ד מ"עי ח"ע

 מתלבש בבריאה
 'ביאורים א ד"כו ע

 'ביאורים א ג"לו ע א"דז' פרצופים בהנוק' נשים ד' בחי' ד ד מ"עי ח"ע
ר "ה והט"שפע אור וברכה מאור המ א עיבורים ח"ע

כ רק "א ג"דז' ן ויצאו ונולדו מהנוק"דב
 לידה ממש ' בבחי

 'כללים א ג"קג ע

 'כללים א ד"קג ע פנימיות בלתי חיצוניות אי אפשר א עיבורים ח"ע
שהוא התפשטות , א"השפע דהיסוד דא ב עיבורים ח"ע

הנה ממנו נעשה כל , א"השני דא
 א"מציאות הז

 'כללים א ד"כט ע

י "א הנה היה ע"העיבור ראשון דז ב עיבורים ח"ע
 ת שלו"א בחג"י דא"עליית נה

 'כללים א א"נד ע

א שהוא לעשות "ך עיבור ראשון דזלצור ב עיבורים ח"ע
' הנה נסדר ונעשה ג, הגוף והכלי שלו

, י"ת בנה"חג, דתלת כלילין בתלת' בחי
 א"ואחד באו, א"אחד בא

 'כללים א א"צח ע

העיבור שני דמוחין שעיקרו הוא  ב עיבורים ח"ע
 א"באו

 'כללים א א"צח ע

א הנה "ק דז"לצורך העיבור ראשון דהו ב עיבורים ח"ע
י "ם הבינה ותבונה גם בהנהנכללי
 א"ת דא"והחג

 'ביאורים א ג"מו ע

דהמוחין דגדלות ' לצורך העיבור ב ב עיבורים ח"ע
 א"אינם נכללים בא

 'ביאורים א ג"מו ע

דין והוא סוד שם ' הדגש הוא בבחי ב עיבורים ח"ע
 י שהוא בדגש"שד

 'ביאורים א ג"סח ע

ו שורש א דאצילות שאין ל"היסוד דהז ד עיבורים ח"ע
ונעשה רק בסוד תוספות , מיוחד אליו

 מהאור הגדול שניתוסף לו מלמעלה

 'כללים א ג"נג ע

הנשמה מגביל ומצמצם כל כוחותיה  ד עיבורים ח"ע
 הרוחניים והפשוטים שבה

 'ביאורים א א"לה ע

י הדעת שביסוד מוציא את גילויים "ע ה עיבורים ח"ע
 לחוץ

 'ביאורים א ד"נה ע

 'ביאורים א א"סט ע ם"קטנות הם באור דשם אלהי' בחי ה עיבורים ח"ע
ב "ב הנה הם הל"ם דמע"ב אלהי"כל הל ה עיבורים ח"ע

 ם דקטנות"אלהי
 'ביאורים א ד"ע ע

סוד לובן העליון הוא היה העושה את  א עקודים ח"ע
כל העקודים נקודים וברודים לצורך 

 האצילות 

 'כללים א ב"יח ע

עליון הוא היה העושה את סוד לובן ה א עקודים ח"ע
העקודים נקודים ברודים לצורך 

 האצילות שיאציל אחריהם

 'כללים א ד"יח ע

אשר ' שורשו ומקורו דההתפשטות הא א עקודים ח"ע
כ בסוד לובן "להאצילות הנה הוא ג

 העליון 

 'כללים א ב"כב ע

יציאת כל העקודים הוא בסוד לובן  א עקודים ח"ע
 העליון

 'כללים א ב"נ ע

 'כללים א ד"נה ע עיקר העקודים הוא רק מאורות הפה  א עקודים ח"ע
 'כללים א ב"נו עכי , עיקר הגילוי הוא רק אורות הפה א עקודים ח"ע
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 מהם הוא כל עולם העקודים 
כל הגילוי שם הוא רק מאורות הפה  א עקודים ח"ע

אבל , ן"וכללות השם ב' שהוא הנוק
, א"אורות האוזן והחוטם שהם בינה וז

 הם נעלמים, ה"ג ומ"ס

 'כללים א ב"נו ע

 'כללים א ב"עג ע קוים' עולם העקודים מיוסד בתכונת ג א עקודים ח"ע
' קוים בב אזנים ב' היה בעקודים ג א עקודים ח"ע

 נקבי האף
 'כללים א ד"עג ע

 'כללים א א"צה ע בעולם העקודים הוא רק כלי אחת  א עקודים ח"ע
 'כללים א א"צה ע ור הפנימי באור המקיףבטישת א א עקודים ח"ע
י בטישת אור הפנימי "נעשו כלים ע א עקודים ח"ע

 באור המקיף
 'כללים א ב"צה ע

וגם היתה , היה בעקודים רק כלי אחת א עקודים ח"ע
 זכה ודקה בתכלית הזכות 

 'כללים א ד"צו ע

י התחברות האור המקיף "נעשה הכלי ע א עקודים ח"ע
 בהאור הפנימי

 'כללים א ד"ז עצ

היה ההתפשטות הראשון באור פנימי  א עקודים ח"ע
 מ הוא יותר גדול "והאו, ואור מקיף

 'כללים א ד"צז ע

כל הכלי דעקודים אשר נעשה באורות  א עקודים ח"ע
 כ רק כלי אחת"הפה היה ג

 'כללים א א"צח ע

היה האור דהתפשטות הראשון מסוד  א עקודים ח"ע
 ק " עלאין שבאהזווג עלאה דהרישין

 'כללים א ג"צח ע

 'ביאורים א ב"כב ע חיה הוא אור מקיף החוזר א עקודים ח"ע
מיני אורות ימין ושמאל דאוזן ' ב א עקודים ח"ע

 מקיפים ופנימים' הנה הם בבחי, חוטם
 'ביאורים א ד"ל ע

פ הם כולם רק בכלי "כל האורות דהאח א עקודים ח"ע
 ולכך נקראו בשם עקודים, אחת

 'ביאורים א ד"ב על

, נמשך הבל האוזן עד שבולת הזקן א עקודים ח"ע
והבל הפה עד , והבל החוטם עד החזה

 הטבור 

 'ביאורים א ב"לה ע

 'ביאורים א א"מז ע רק באורות הפה התחיל הויית הכלים א עקודים ח"ע
י התחברות אור "הכלים ע' נעשה בחי א עקודים ח"ע

 הפנימי באור המקיף
 'ורים אביא א"מז ע

י התחברות אור "הכלים ע' נעשה בחי א עקודים ח"ע
 הפנימי באור המקיף

 'ביאורים א ב"מז ע

 ב"ה ח"דע ב"ג ע תחילת הכלי נתגלה בעולם העקודים א עקודים ח"ע
 'כללים א א"יח ע מקיפי חיה ויחידה' ב ב עקודים ח"ע
 'כללים א ד"כ ע ב"כל מוח הוא שם ע ב עקודים ח"ע
ג הוא "וס, א שהוא כתר"ב הוא בא"ע ב יםעקוד ח"ע

 א"בחכמה שהוא או
 'כללים א א"כא ע

 'כללים א א"כג ע ב "כל מוח הוא ע ב עקודים ח"ע
, ג הוא בחכמה"וס, ב הוא בכתר"ע ב עקודים ח"ע

ג בבינה "ס, ב בחכמה"ה בבינה או ע"ומ
 'ק וכו"ה בו"ומ

 'כללים א א"ס ע

ם נשלמים בהמוחין דחיה הנה ה ב עקודים ח"ע
פ בכל "ומתוקנים היטיב להיות פב

 הראוי 

 'כללים א ג"קז ע

נופל מעתה פחדם על כל החיצונים  ב עקודים ח"ע
 כי נכוו מגחלתם , והקליפות כולם

 'כללים א ג"קז ע

 'כללים א ב"קט ע א"נ עמדו אב"זו ב עקודים ח"ע
 'ביאורים א ב"כב ע חיה הוא אור מקיף החוזר ב עקודים ח"ע
 'ביאורים א ד"כג ע חיצוניות יותר מעולה מפנימיות הכלי ב עקודים ח"ע
י פנימים והמקיפים הם "נרנח' בחי' ה ב עקודים ח"ע

 חיה ויחידה ' ב
 'ביאורים א ג"נב ע

מעולם העקודים ולמטה לא יש אלא  ב עקודים ח"ע
 מקיפים לבד' רק ב

 'ביאורים א ד"נב ע

גוף שהם סוד ' בחיוהוא ב, זווג חיצוני ב עקודים ח"ע
ולכן נקרא זה בשם הזווג , האותיות

 'ביאורים א ב"נו ע
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 , א"דאב
אפשר , בהיות הבינה לבדה בלתי חכמה ב עקודים ח"ע

 להחיצונים לאחוז באחוריים שבה
 'ביאורים א א"סח ע

 'ביאורים א ד"עד ע ב"שם ע' מוחין ונשמה הוא בבחי ב עקודים ח"ע
אחור באחור משום עמוד בתחילה  ב עקודים ח"ע

 חשש יניקת החיצונים
 'ביאורים א ב"עח ע

 'כללים א ג"יב ע הוא רק בסוד נפש' ההתפשטות הא ג עקודים ח"ע
 'כללים א ד"יז ע הסתלקות הראשון ג עקודים ח"ע
בהתפשטות הראשון של העקודים  ג עקודים ח"ע

 ן במקיפי חיה ויחידה"נשלם זו
 'כללים א א"יח ע

מיעוטים הנעשה בהאור ' ג ג עקודים ח"ע
 'דההתפשטות הא

 'כללים א ב"יח ע

 'כללים א ג"כ ע מההתפשטות הראשון נעשה הכלים ג עקודים ח"ע
 'כללים א א"כד ע א"פנימים שונה מאו' ן בה"השלמת זו ג עקודים ח"ע
, ז העביות לבדן למטה"נשארו עי ג עקודים ח"ע

 ז בעיבוי אחר עיבוי "ונתעבו אז עי
 'כללים א ד"כה ע

' ספי' הנה יצאו הי' ההתפשטות הא ג עקודים ח"ע
שהוא ממלכות עד , ממטה למעלה

 ונשלם בו הנוקבא מתחילה, הכתר

 'כללים א ג"לח ע

ההתפשטות הראשון יצא בסוד נפש  ג עקודים ח"ע
 לבד

 'כללים א א"מ ע

הכלי דהעקודים היא נעשה מהעביות  ג עקודים ח"ע
 הנשאר אחר ההסתלקות

 'כללים א ב"מב ע

אחר ההתפשטות הנה חזרו ונסתלקו  ג עקודים ח"ע
והנה היה עלייתם בסוד , ועלו למעלה

 ק"ס דא"ן עד המ"מ

 'כללים א ב"סב ע

הרי יצאו האורות ' בהתפשטות הא ג עקודים ח"ע
 מתחילה

 'כללים א ג"סג ע

' ספי' הנה יצאו הי' בהתפשטות הא ג עקודים ח"ע
' יאות כל אונתגלה מצ, שבו אחד לאחד
 תיכף ומתחילה 

 'כללים א ג"סג ע

הנה יצאו מלמטה ' בהתפשטות הא ג עקודים ח"ע
כ אחד "מתחילה המלכות ואח, למעלה

 לאחד עד הכתר 

 'כללים א ג"סג ע

ן לפי "הנה נשלמו הזו' בהתפשטות הא ג עקודים ח"ע
 ר לפי ערכם"מקודם וביותר מהג, ערכם

 'כללים א ד"סג ע

 'כללים א א"סד ע כלים לא נעשה אלא אחר ההסתלקותה ג עקודים ח"ע
 'כללים א א"סד ע נפש לבד' עקודים יצאו בבחי ג עקודים ח"ע
 'כללים א ד"סז ע פרצופים בעקודים' ה ג עקודים ח"ע
היסוד הנה נודע הוא שהוא אין לו ' ספי ג עקודים ח"ע

 ע כלל"באמת אור בפנ
 'כללים א ד"עב ע

 'כללים א ג"עג ע עקודים הוא עולם מלא ושלםעולם ה ג עקודים ח"ע
פרצופים ' ישנם בעולם העקודים ה ג עקודים ח"ע

 ן"א וזו,א או"א
 'כללים א ג"עג ע

, ס אשר בכל פרצוף ופרצוף גופה"הי ג עקודים ח"ע
 הם רק בקו אחד וזה למטה מזה

 'כללים א ג"עג ע

א היו "פ ואו"ן היו פב"בעקודים הזו ג עקודים ח"ע
 א"אב

 'כללים א ד"עג ע

כלים הם נעשה בכל עולם ' כל בחי ג עקודים ח"ע
והוא מהעביות ', מההסתלקות הא

 הנשאר אחר הסתלקותו

 'כללים א ד"צד ע

כלים הנה הוא ' עיקרן דכל בחי ג עקודים ח"ע
מהעביות הנשאר למטה אחר 

 הסתלקותו 

 'כללים א א"צה ע

ת י הסתלקו"נעשו מהעביות אשר ע ג עקודים ח"ע
 'הא

 'כללים א ב"צה ע

שעלה האור ' אך בהסתלקות הא ג עקודים ח"ע
למעלה ונסתלק ונשאר הכלי למטה 

 'כללים א ד"צה ע
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ונעשית , ז ביותר"הנה נתעבה עי, לבדו
' ז לגוף וכלי להאור דהתפשטות הב"עי

 כ"שנכנס בו אח
הכלי דהעקודים הנה הוא רק העביות  ג עקודים ח"ע

 לבד' אאשר מהאור דהתפשטות ה
 'כללים א ד"צו ע

עיקר הכלי עצמותה ומציאותה הוא רק  ג עקודים ח"ע
' מהעביות דהאור התפשטות הא

 הנשאר ממנה אחר הסתלקותו 

 'כללים א ג"צז ע

 'כללים א ג"צז ע העביות אשר היה כלול בהאור  ג עקודים ח"ע
 'כללים א ד"צז ע סיבת התהוות הכלי  ג עקודים ח"ע
ההסתלקות הראשון והעביות נשאר  ג עקודים ח"ע

 ז למציאות כלי "ונעשית עי, למטה לבדו
 'כללים א ד"צז ע

' אורות י' הם י' גם בהתפשטות הא ג עקודים ח"ע
 'ספי

 'כללים א א"צח ע

התגלות העבות על ידי הסתלקות  ג עקודים ח"ע
 האור

 'ביאורים א א"ח ע

 'ביאורים א א"ח ע גילוי ומציאות כלי העקודים ג עקודים ח"ע
על ידי הסתקלות האור הזך ונשאר  ג עקודים ח"ע

י זה לכלי "העביות ונתעבה ונעשה ע
 ממש

 'ביאורים א ד"יב ע

 'ביאורים א ג"לב ע פ"כלים להאורות דאח ג עקודים ח"ע
הכלים הנה הם מהעביות דאורות  ג עקודים ח"ע

 פ "אח
 'ביאורים א ד"לה ע

 'ביאורים א ג"מה ע עביות שבעקודים ג עקודים ח"ע
י שנשאר למטה הוא לבדו הנה "ע ג עקודים ח"ע

ואז , ז עיבוי על עיבוי"ניתוסף בו עי
גוף וכלי ' נעשה ראוי להעשות לבחי

כ "להאור אשר חוזר ונתפשט בו אח
 בהתפשטות שני

 'ביאורים א ג"מו ע

הוא מסתלק ' האור דההתפשטות הא ד עקודים ח"ע
 ועולה וחוזר פניו מלמטה

 'כללים א ד" עכו

אחר ההתפשטות הנה חזרו ונסתלקו  ד עקודים ח"ע
והנה היה עלייתם בסוד , ועלו למעלה

 ק"ס דא"ן עד המ"מ

 'כללים א ב"סב ע

שינוים בין העקודים להנקודות ' ג ד עקודים ח"ע
 והאצילות

 'כללים א ד"סג ע

' אורות י' הם י' גם בהתפשטות הא ד עקודים ח"ע
 'ספי

 ' אכללים א"צח ע

כל המציאות דהרשימין הם מאור  ד עקודים ח"ע
 עצמו' ההתפשטות הא

 'כללים א א"צט ע

 'כללים א ד"כו ע הסתלקות הראשון דלהעקודים ה עקודים ח"ע
העביות היה כלול באמת ' אותו בחי ה עקודים ח"ע

 כ באור ההתפשטות הראשון עצמו"ג
 'כללים א ב"מב ע

 חזרו ונסתלקו אחר ההתפשטות הנה ה עקודים ח"ע
והנה היה עלייתם בסוד , ועלו למעלה

 ק"ס דא"ן עד המ"מ

 'כללים א ב"סב ע

הנה היו הכלים ' בההתפשטות הב ה עקודים ח"ע
 מתחילה

 'כללים א ג"סג ע

 'כללים א א"סד ע הכלים לא נעשה אלא אחר ההסתלקות ה עקודים ח"ע
 'כללים א ג"עג ע עולם העקודים הוא עולם מלא ושלם ה עקודים ח"ע
, ס אשר בכל פרצוף ופרצוף גופה"הי ה עקודים ח"ע

 הם רק בקו אחד וזה למטה מזה
 'כללים א ג"עג ע

כלים הם נעשה בכל עולם ' כל בחי ה עקודים ח"ע
והוא מהעביות ', מההסתלקות הא

 הנשאר אחר הסתלקותו

 'כללים א ד"צד ע

י הכאת ובטישת האורות "נעשו כלים ע ה עקודים ח"ע
 ור ישר ואור חוזרדא

 'כללים א ב"צה ע

 'כללים א ד"צה עשעלה האור ' אך בהסתלקות הא ה עקודים ח"ע
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למעלה ונסתלק ונשאר הכלי למטה 
ונעשית , ז ביותר"הנה נתעבה עי, לבדו

' ז לגוף וכלי להאור דהתפשטות הב"עי
 כ"שנכנס בו אח

עליית האורות אשר נסתלקו ועלו  ה עקודים ח"ע
 הכלים לבדן למטה הוא למעלה ונשארו

 כעין ביטול המלכים

 'כללים א ד"צה ע

 'כללים א ג"צז ע העביות אשר היה כלול בהאור  ה עקודים ח"ע
י הכאת האור חוזר באור "נעשה הכלי ע ה עקודים ח"ע

 הרשימו
 'כללים א ד"צז ע

' כי לעולם אין אור המאציל נפסק אפי ה עקודים ח"ע
 ידוהוא משפיע תמ' רגע אחת כו

 'כללים א ד"צז ע

' אורות י' הם י' גם בהתפשטות הא ה עקודים ח"ע
 'ספי

 'כללים א א"צח ע

' כ שם כלי לכל ספי"מכנה בעקודים ג ה עקודים ח"ע
 'וספי

 'כללים א ב"צח ע

כל המציאות דהרשימין הם מאור  ה עקודים ח"ע
 עצמו' ההתפשטות הא

 'כללים א א"צט ע

 'ביאורים א א"ח ע ת כלי העקודיםגילוי ומציאו ה עקודים ח"ע
על ידי הסתקלות האור הזך ונשאר  ה עקודים ח"ע

י זה לכלי "העביות ונתעבה ונעשה ע
 ממש

 'ביאורים א ד"יב ע

 'ביאורים א ב"כב ע חיה הוא אור מקיף החוזר ה עקודים ח"ע
נ הנשמה "כ כל הנר"בראש עצמו יש ג ה עקודים ח"ע

 במוח הרוח בחוטם הנפש בפה 
 'ביאורים א א"לא ע

החיה והיחידה הנה הם אינם  ה עקודים ח"ע
אלא שהם נשארו , מתלבשים בהפרצוף

 מ"מבחוץ בסוד או

 'ביאורים א ג"לא ע

הנה , שפעו השנית אשר בבלתי גבול ה עקודים ח"ע
אלא שהוא , בזה אינו מתחלק כלל

 מאיר בהשוואה אחת בכל מקום 

 'ביאורים א א"לב ע

 'ביאורים א ג"לב ע פ"לים להאורות דאחכ ה עקודים ח"ע
הכלים הנה הם מהעביות דאורות  ה עקודים ח"ע

 פ "אח
 'ביאורים א ד"לה ע

 'ביאורים א ד"מד ע הטעמים הוא אור הפשוט ה עקודים ח"ע
, מיני אורות הללו' הב' ישנם בכל א ה עקודים ח"ע

 אחד אור ישר ואחד אור חוזר
 'ביאורים א ד"מד ע

פ שהם כללות עולם "אורות דאח ה םעקודי ח"ע
כ "הנה הוא כלול ג, העקודים גופה

 א"מטנת

 'ביאורים א ב"מה ע

 'ביאורים א ג"מה ע עביות שבעקודים ה עקודים ח"ע
 'כללים א ד"יז ע הסתלקות הראשון ו עקודים ח"ע
מיעוטים הנעשה בהאור ' ג ו עקודים ח"ע

 'דההתפשטות הא
 'כללים א ב"יח ע

 'כללים א א"כד ע א"פנימים שונה מאו' ן בה"השלמת זו ו םעקודי ח"ע
' ספי' הנה יצאו הי' ההתפשטות הא ו עקודים ח"ע

שהוא ממלכות עד , ממטה למעלה
 ונשלם בו הנוקבא מתחילה, הכתר

 'כללים א ג"לח ע

אחר ההתפשטות הנה חזרו ונסתלקו  ו עקודים ח"ע
והנה היה עלייתם בסוד , ועלו למעלה

 ק"ס דא"ן עד המ"מ

 'כללים א ב"סב ע

ן לפי "הנה נשלמו הזו' בהתפשטות הא ו עקודים ח"ע
 ר לפי ערכם"מקודם וביותר מהג, ערכם

 'כללים א ד"סג ע

שינוים בין העקודים להנקודות ' ג ו עקודים ח"ע
 והאצילות

 'כללים א ד"סג ע

 'כללים א א"סד ע הכלים לא נעשה אלא אחר ההסתלקות ו עקודים ח"ע
 'כללים א ג"עג ע עולם העקודים הוא עולם מלא ושלם ו עקודים ח"ע
 'כללים א ג"עג עפרצופים ' ישנם בעולם העקודים ה ו עקודים ח"ע
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 ן"א וזו,א או"א
, ס אשר בכל פרצוף ופרצוף גופה"הי ו עקודים ח"ע

 הם רק בקו אחד וזה למטה מזה
 'כללים א ג"עג ע

א היו "פ ואו"ן היו פב"בעקודים הזו ו עקודים ח"ע
 א"אב

 'כללים א ד"עג ע

כלים הם נעשה בכל עולם ' כל בחי ו עקודים ח"ע
והוא מהעביות ', מההסתלקות הא

 הנשאר אחר הסתלקותו

 'כללים א ד"צד ע

י הסתלקות "נעשו מהעביות אשר ע ו עקודים ח"ע
 'הא

 'כללים א ב"צה ע

שעלה האור ' אך בהסתלקות הא ו עקודים ח"ע
ונשאר הכלי למטה למעלה ונסתלק 

ונעשית , ז ביותר"הנה נתעבה עי, לבדו
' ז לגוף וכלי להאור דהתפשטות הב"עי

 כ"שנכנס בו אח

 'כללים א ד"צה ע

' אורות י' הם י' גם בהתפשטות הא ו עקודים ח"ע
 'ספי

 'כללים א א"צח ע

כל המציאות דהרשימין הם מאור  ו עקודים ח"ע
 עצמו' ההתפשטות הא

 'כללים א א"צט ע

כל אור שעולה ומסתקל מניח קצת  ו עקודים ח"ע
 הארה למטה

 'ביאורים א ד"ז ע

 'ביאורים א א"ח ע גילוי ומציאות כלי העקודים ו עקודים ח"ע
 'ביאורים א ג"לב ע פ"כלים להאורות דאח ו עקודים ח"ע
הכלים הנה הם מהעביות דאורות  ו עקודים ח"ע

 פ "אח
 'ביאורים א ד"לה ע

, כאשר שמתפשטים פעם אחד למטה ו עקודים ח"ע
הנה נשאר לעולם רושם אור מהם גם 

 אחר שעולים ומסתלקים 

 'ביאורים א ב"מ ע

, מיני אורות הללו' הב' ישנם בכל א ו עקודים ח"ע
 אחד אור ישר ואחד אור חוזר

 'ביאורים א ד"מד ע

 'ביאורים א ג"מה ע עביות שבעקודים ו עקודים ח"ע
 'ביאורים א א"פא ע חוזראור  ז עקודים ח"ע
בהמוחין דחיה הנה הם נשלמים  ח עקודים ח"ע

פ בכל "ומתוקנים היטיב להיות פב
 הראוי 

 'כללים א ג"קז ע

 'ביאורים א א"פא ע אור חוזר ח עקודים ח"ע
 ב"ה ח"דע ב"לב ע א"ן בחיק או"עליית הזו פח עקודים ח"ע
נס פ העיקרי הנה הוא רק כאשר נכ"פב פח עקודים ח"ע

 בהם המוחין דחיה
 ב"ה ח"דע ד"צד ע

דינין ' והם בבחי, הזווג דאחור באחור פרק ב עקודים ח"ע
והרי יש בהם אחיזה אל , וגבורות

 החיצונים

 ב"ה ח"דע א"קו ע

ר אשר זה אי "כדי להוציא נשמת אדה פרק ב עקודים ח"ע
וכל זווג הרי הוא , י זווג"אפשר רק ע

 פ דוקא"י פב"רק ע

 ב"חה "דע ג"ל ע

 ב"ה ח"דע ד"מ ע תוקף הדינין שבאחוריהם פרק ב עקודים ח"ע
 ב"ה ח"דע ד"צ ע הנפש היא קרובה להקליפה פרק ב עקודים ח"ע
פ העיקרי הנה הוא רק כאשר נכנס "פב פרק ב עקודים ח"ע

 בהם המוחין דחיה
 ב"ה ח"דע ד"צד ע

פ "המוחין דאבא הם גורמים הזווג דפב פרק ב עקודים ח"ע
 העיקרי

 ב"ה ח"דע ב"קא ע

א "כל זמן  שאין להם המוחין מאו פרק ב עקודים ח"ע
אחור ' הוה כל זווגם רק בבחי, עלאין

 באחור מפני פחד החיצונים

 ב"ה ח"דע א"קו ע

 ב"ה ח"דע ד"ו ע אור המלכות נשאר ביסוד פרק ה עקודים ח"ע
אחר שנגנז האור , בעת מעשה בראשית פרק ח עקודים ח"ע

ן "היו הזו', תיכף ביום אהראשון שהיה 
 רק אחור באחור

 ב"ה ח"דע ד"צד ע
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פ "המוחין דאבא הם גורמים הזווג דפב פרק ח עקודים ח"ע
 העיקרי

 ב"ה ח"דע ב"קא ע

א "כל זמן  שאין להם המוחין מאו פרק ח עקודים ח"ע
אחור ' הוה כל זווגם רק בבחי, עלאין

 באחור מפני פחד החיצונים

 ב"ה ח"דע א"קו ע

 'ה א"דע א"ג ע"כ בעקודים התחיל הויית הכלי  'א עקודים  ח"ע
כ בכל "פ מתפשט ומאיר ג"הארת האח 'א עקודים  ח"ע

 ק כולו"סביבות א
 'ה א"דע ג"ד ע"ל

 'ה א"דע ב"ב ע"ע בעקודים היה רק כלי אחת 'א עקודים  ח"ע
כאשר יחזור האור הזך לירד ולהתפשט  'ג עקודים  ח"ע

 בהכלי 
 'אה "דע ג"ה ע"ס

 'ה א"דע ב"ג ע"פ העקודים יצא מסוד לובן העליון  'פרק א עקודים  ח"ע
 'ה א"דע ד"ה ע"פ העקודים יצא מסוד לובן העליון  'פרק א עקודים  ח"ע
 'ה א"דע א"ו ע"פ הכלי ' בעקודים נתגלה בחי 'פרק א עקודים  ח"ע
 'ה א"דע ב"ג ע"פ נפש' כל העקודים הוא בחי ' פרק א עקודים  ח"ע
א דכל עולם הם נצטמצמו "ק דהז"הו 'פרק ב עקודים  ח"ע

 ע"משום צורך הנהגת דהעולמות בי
 'ה א"דע ג"א ע"ע

 'ה א"דע ב"ג ע"פ נפש' כל העקודים הוא בחי 'פרק ג עקודים  ח"ע
ז וקבלו זה "נזדווגו אורותיהם עצמם זב 'פרק ג עקודים  ח"ע

 מזה
 'ה א"דע ד"ה ע"פ

 'ה א"דע ב"ו ע"כ נפש' רות הפה הם רק בבחיאו 'פרק ג עקודים  ח"ע
כאשר יחזור האור הזך לירד ולהתפשט  'פרק ג עקודים  ח"ע

 בהכלי 
 'ה א"דע ב"ד ע"ס

 'ה א"דע א"ו ע"פ ההסתלקות הראשון אשר בעקודים 'פרק ג עקודים  ח"ע
וכל , הכלים שבאצילות' כל בחי 'פרק ה עקודים  ח"ע

וא הנה ה, הבחנות חלוקת פרצופיהם
 עביות' י בחי"כ רק ע"ג

 'ה א"דע ד"ד ע"ע

התעלמות האורות של העקודים  'פרק ה עקודים  ח"ע
 ועלייתן 

 'ה א"דע א"ו ע"פ

כ "י הסתלקות האור נעשית אח"ע ' פרק ה עקודים  ח"ע
גוף וכלי להאור אשר חוזר ' לבחי

 כ"ומתלבש בו אח

ד "ס
 א"ע

 'ה א"דע

כ הגוף "צמו נעשה אחמאותו העביות ע 'פרק ו עקודים  ח"ע
 והכלי להאור

 'ה א"דע ב"ח ע"י

כ "י הסתלקות האור נעשית אח"ע ' פרק ו עקודים  ח"ע
גוף וכלי להאור אשר חוזר ' לבחי

 כ"ומתלבש בו אח

ד "ס
 א"ע

 'ה א"דע

כל חשכת ועביות הנה הוא מתוקף  ה"ריש פ עקודים  ח"ע
 הגבורות וקשיות הדינין

 'ה א"דע ג"ז ע

וכל , הכלים שבאצילות' כל בחי 'ריש פרק ג עקודים  ח"ע
הנה הוא , הבחנות חלוקת פרצופיהם

 עביות' י בחי"כ רק ע"ג

 'ה א"דע ד"ד ע"ע

כ הגוף "מאותו העביות עצמו נעשה אח 'ריש פרק ג עקודים  ח"ע
 והכלי להאור

 'ה א"דע ב"ח ע"י

כ "י הסתלקות האור נעשית אח"ע ' ריש פרק ג עקודים  ח"ע
וכלי להאור אשר חוזר גוף ' לבחי

 כ"ומתלבש בו אח

ד "ס
 א"ע

 'ה א"דע

כ הגוף "מאותו העביות עצמו נעשה אח 'ריש פרק ה עקודים  ח"ע
 והכלי להאור

 'ה א"דע ב"ח ע"י

בעת התיקון הנה נתחברו שניהם  א עתיק ח"ע
ז ונעשו לאחד והוא עולם "ונתייחדו זב

 האצילות

 'כללים א ג"פט ע

 הפרצופים אשר מעתיק עד מציאות כל א עתיק ח"ע
הנה הם עצמן מציאות כללות ' הנוק

 ן "ה והב"דהמ' ספי' הי

 'כללים א ג"ק ע

כל מציאותם הוא רק כללות האצילות  א עתיק ח"ע
 לא זולת

 'כללים א ג"קיב ע

 ' אביאורים א"מח עאל תטעה לומר שהאצילות הוא דבר  א עתיק ח"ע
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ן הוא "ה וב"ומה שלוקחים מהמ, אחד
 דבר אחר

 'ביאורים א א"נז ע כל הבינה אימא עלאה היא רק תגין א עתיק ח"ע
א הם "ובא, עתיק הם בפנים ואחור ב עתיק ח"ע

 בימין ושמאל
 'ביאורים א ד"ל ע

נוקבא ' א אין בהם בחי"בעתיק וא ב עתיק ח"ע
 ע"ניכרת לפרצוף בפנ

 ש"הקדו ד"נו ע

ו מסתפק על הפנים ואחוריים "הרח ד עתיק ח"ע
 ן"ב דהב"תרים דהחודהכ

קסג 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

צחצחות העליונים שהם למעלה ' ג ה עתיק ח"ע
 מהכתר 

 'כללים א ד"קיא ע

' ן בכל הו"ה וב"בנין אצילות ממ כל השער עתיק ח"ע
 פרצופים

 'ביאורים א ב"נב ע

, א"דז' אימא שהיא נוקבא וכן נוק פא עתיק ח"ע
 ה"כ משם מ"לוקחים ג

קסא 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

קסב  ן"ה וב"אין שום פרצוף ללא מ פא עתיק ח"ע
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

ה "דאצילות ומה שלוקחים מהמ' בחי פרק א עתיק ח"ע
 ן דתיקון"וב

 ב"ה ח"דע ג"קנט ע

ב "שמות עסמ' ן הכללי בכל הד"כל הב פרק א עתיק ח"ע
ה "שבו הוא נתחבר ונתייחד עם המ

ב שבו בכל "שמות עסמ' הכללי בכל ד
 פרצוף ופרצוף

סג ק
 א"ע

 ב"ה ח"דע

' ן בשום אחד מהה"ה וב"לא נשתוו המ פרק א עתיק ח"ע
 פרצופים

 ב"ה ח"דע ג"קנג ע

ן שבו הנה הם נעשו לעולם "ה והב"המ פרק א עתיק ח"ע
 האצילות

 ב"ה ח"דע ד"קנג ע

 ב"ה ח"דע ג"קט ע 'א כולל עתיק ונוק"רדל פרק ב עתיק ח"ע
ד מעתיק ן לב"הנוקבין הם רק מהב פרק ב עתיק ח"ע

 א"וא
קסא 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

ן "וכן בשם ב, ה יש פנים ואחור"בשם מ פרק ב עתיק ח"ע
 יש פנים ואחור

קסב 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

הספק הוא כי אולי לא יצא האור  פרק ג עתיק ח"ע
ן כי הוא אינו "ר דכתר דב"המקיף דה

 ה"צריך לתיקון מהמ

קסג 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

אלא רק '  יצא בכל אן לא"ר דב"ה וט"מ א"פ עתיק  ח"ע
 בעת התיקון לבד

 'ה א"דע א"ו ע

פרצופים ' ן נתחלקו לכל הה"ה וב"המ 'פרק א עתיק  ח"ע
 דהאצילות כולו

 'ה א"דע ד"ה ע"ע

החיצוניות דהעליון נעשה פנימיות  ה ח"פו ח"ע
והפנימיות דהתחתון נעשה , להתחתון

 חיצוניות להעליון

 'ביאורים א ב"מ ע

, י דבינה"א חיצוניות של נה" זכשלוקח ה ח"פו ח"ע
, אז אינה יכולה לעמוד בלא חיצוניות

י ונעשים "ועולין הפנימיות דהנה
 ת"חיצוניות לחג

 'ביאורים א ב"מ ע

א החיצוניות שלה אז היא "כשלוקח הז ה ח"פו ח"ע
 אינה יכולה לעמוד בלי חיצוניות ועולין

 'ביאורים א ג"מ ע

ה העליונה נתעלה כל תחתון למדרג ה ח"פו ח"ע
וכן הולכים מעילוי לעילוי עד , שעליו
 אין קץ

 'ביאורים א ד"מ ע

, א לא יצא אלא רק המלכות"דז' הנוק ו ח"פו ח"ע
 עשירית לבד שבה

 'ביאורים א א"ל ע

הכליס דאצילות נעשה נשמה  ח ח"פו ח"ע
 ע"בהעולמות בי

 'ביאורים א ג"כט ע

ז ממש "כל מה שיש בכללות יש כ ט ח"פו ח"ע
 כ"רטות גבפ

 'ביאורים א א"כב ע

 'ביאורים א ב"נו עהחיצוניות בלתי פנימיות זה אפשר  י ח"פו ח"ע
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, כי נמשך רק מהחיצוניות לבד, להיות
 והפנימיות מתעלמים אז 

ז ממש "כל מה שיש בכללות יש כ יא ח"פו ח"ע
 כ"בפרטות ג

 'ביאורים א א"כב ע

רי כל כי ה, י"גם בהיחידה יש בה נרנח יא ח"פו ח"ע
 'ה בחי"כ כ"סה' הוא כלול מה' א

 'ביאורים א ב"לא ע

 'ביאורים א ב"כב ע רמזי הספירות בשמות ומילוים יג ח"פו ח"ע
פנימיות  ח"ע

 וחיצונות 
אינו יורד שום אור מגולה בשום אופן  'דרוש ד

ויורד , אלא נמשך האור ונרתיקו עמו
 ומתלבש בהגוף התחתון 

 'ה א"דע ב"ג ע"ע

יות פנימ ח"ע
 וחיצונות 

כ " שבכל פרצוף הנה ישנם גןןןן""""בבבבחלקי ה 'דרוש ו
 חיצון תיכון פנימי 

 'ה א"דע ג"א ע"כ

פנימיות  ח"ע
 וחיצונות 

שאז נשלמו ונתגלו כל , בעת היניקה 'דרוש ח
 ק בשלימות"הו

 'ה א"דע ד"א ע"כ

פנימיות  ח"ע
 וחיצונות 

' א רק בו"בעולם הנקודות יצא הז ' דרוש ח
 רק בנקודה אחת' קנקודות והנו

 'ה א"דע ד"ח ע"י

פנימיות  ח"ע
 וחיצונות 

 'ה א"דע ג"ט ע"י הקליפה דאצילות היא טהרה דבריאה ' דרוש ח

פנימיות  ח"ע
 וחיצונות 

' א רק בו"בעולם הנקודות יצא הז ' ריש דרוש ו
 רק בנקודה אחת' נקודות והנוק

 'ה א"דע ד"ח ע"י

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

ק הנעלם הנה הוה בסוד עומ  ד
החיצוניות דכל פרצוף יותר גדול 

 מהפנימיות שבו

 'כללים א ג"צה ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

חיצוניות הוא בשר גוף אדם ועצמות  א
' ופנימיות הוא בחי' וגולגולת וכו

 המוחין המתפשטים בתוך כל הגוף

 'ביאורים א ד"כג ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'ביאורים א ד"כג ע צוניותאחור ואמצע נקראו חי א

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

ישנם תיקונים הנוגע להפרצופים שהם  ב
וכן ישנם תיקונים , פנימיות הכללי

 הנוגע לשניהם יחד

 'כללים א ב"לו ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

א דאצילות הנה "כלים פנימים דז' הג ב
 ת "כ רק שמות הויו"הם באמת ג

 'כללים א א"לט ע

נימיות פ ח"ע
 וחיצוניות

ע דחיצוניות "בי' כ בחי"א ג"ישנם בז ב
 ע דפנימיות"בי' ובחי

 'כללים א ב"קח ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

א רק "כי לא היה בז, בדרוש עץ הדעת ב
הכוונה הוא , המוחין דמצד אימא בלבד

 א "ע שבז"הבי' רק על בחי

 'כללים א ג"קח ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

א הוא וביה " שירותיה מזם"השם אלהי ב
 א"ע שבז,הבי' אתאחיד  רק בבחי

 'כללים א ד"קח ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

ע "א רק בשרשי הבי"עומד כל גילויו בז ב
 שבו 

 'כללים א ד"קח ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

הנה הוא , כל מיעוטם שאמר הרב שם ב
 א"רק על שורשם שבז

 'כללים א א"קט ע

פנימיות  ח"ע
 וניותוחיצ

ע שבהם שהוא "ששורשי הבי ב
 האחוריים 

 'כללים א ב"קט ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

כל הענינים כולם אשר ישנה  ב
 כ בהחיצוניות"בהפנימיות הנה ישנם ג

 'ביאורים א ב"ל ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'ביאורים א ד"עט ע נ בעולמות"נר ב

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

אך , ימים בתחילהה נעשה כלים פנ"בר ג
בקבלת שבת ובתפלה של שאר ימי 
החול נתקן תחילה מוחין כלים 

 'חיצונים כו

 'כללים א ב"לו ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

ישנם תיקונים הנוגע להפרצופים שהם  ג
וכן ישנם תיקונים , פנימיות הכללי

 הנוגע לשניהם יחד

 'כללים א ב"לו ע

 'ביאורים א ג"עא עשהם , הרוח שבהם' רק בחיאין עולה  גפנימיות  ח"ע
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' כי בחי, ס דרוח"אלו הנקודים שהם י וחיצוניות
הגוף והנפש שלהם הם נשארים 

 במקומן לעולם
פנימיות  ח"ע

 וחיצוניות
אך , ה נעשה כלים פנימים בתחילה"בר ד

בקבלת שבת ובתפלה של שאר ימי 
החול נתקן תחילה מוחין כלים 

 'חיצונים כו

 'כללים א ב"לו ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

ישנם תיקונים הנוגע להפרצופים שהם  ד
וכן ישנם תיקונים , פנימיות הכללי

 הנוגע לשניהם יחד

 'כללים א ב"לו ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'כללים א ג"קג ע ן בפנימיותם "א בהזו"נתלבשו או ד

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'ביאורים א ד"כג ע ה"ן לעתיד יהיה גדול משם מ"שם ב ד

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'ביאורים א ב"פ ע ה"ן והפנימיות שם מ"החיצוניות שם ב ד

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

עולמות ' מעשי מצות מגיעים לכל ד דרוש ב
 ע"אבי

 ב"ה ח"דע א"ג ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

י "הניצוצין עולים ומתבררים תמיד ע דרוש ב
 התורה והמצוה

 ב" חה"דע ד"יג ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

יש חילוק במצות מהם בחיצוניות  דרוש ב ג
 ומהם בפנימיות

 ב"ה ח"דע ג"ב ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

י דאימא לכלים פנימים "נעשו הנה דרוש ד
שלהם ונשלמים על ידיהם ומזדווגים 

 פ"פב

 ב"ה ח"דע ג"קד ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

ניות גדול אחת הוה החיצו' בחי דרוש ד
 מהפנימיות

 ב"ה ח"דע ג"קכ ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

עולמות ' מעשי מצות מגיעים לכל ד דרוש ו 
 ע"אבי

 ב"ה ח"דע א"ג ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

האצילות ' מה שנקרא רע וטמא בבחי דרוש ח
נחשב עדיין לטוב וטהור בעולם 

 הבריאה

 ב"ה ח"דע א"כ ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

הנשמה ' הכלי דהעליון היא בחי ש חדרו
 התחתון

 ב"ה ח"דע א"כג ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

מה שנאמר בתורה עץ הדעת טוב ורע  דרוש ח
אין הכוונה על אחיזת ושייכות , בגן עדן

 ו"הרע ממש שם ח

 ב"ה ח"דע ד"לט ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 ב"ה ח"דע ב"נב ע הקליפה דאצילות דרוש ח

ת פנימיו ח"ע
 וחיצוניות

כל מעשה המצות וכל תיקוניהם הנה  דרוש ח
 הם נוגעים ונוהגים בכל העולמות

 ב"ה ח"דע ג"נז ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

י דאימא לכלים פנימים "נעשו הנה דרוש ח
שלהם ונשלמים על ידיהם ומזדווגים 

 פ"פב

 ב"ה ח"דע ג"קד ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 ב"ה ח"דע ב"כב ע בסוד בהמהעולם הבריאה היא  דרוש טו

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 ב"ה ח"דע ד"כב ע שרפים וחיות דרוש טו

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 ב"ה ח"דע ד"קיב ע שם אכתריאל הוא בבריאה דרוש טו

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

ן "ב יצאו ונעשו משפעת הזו"מע דרוש י
 י זווגם"דאצילות אשר ע

 ב"ה ח"דע ד"כט ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

זווג החיצוניות בלתי הפנימיות אפשר  דרוש י
אבל הפנימיות אי אפשר רק , להעשות

 עם החיצוניות ביחד

 ב"ה ח"דע ב"לג ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

ר גבוה ונעלה הרבה מאד "מעלת אדה דרוש י
 י שבו"ט של אז מצד הנרנח"גם מהמט

 ב"ה ח"דע ג"לג ע

 ב"ה ח"דע ב"סב עיש מדרגות רבות לאין קץ בענין  דרוש יפנימיות  ח"ע



ו"מפתחות לספרי לש  

341 

 המלאכים וקיומם וחיצוניות
פנימיות  ח"ע

 וחיצוניות
אי אפשר בשום פנים שיזדווג הפנימי  דרוש י

 אבל להיפך אפשר, בלתי החיצוני
 ב"ה ח"דע ג"קמג ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 ב"ה ח"דע ב"כב ע עולם הבריאה היא בסוד בהמה דרוש יא

נימיות פ ח"ע
 וחיצוניות

 ב"ה ח"דע ד"כב ע שרפים וחיות דרוש יא

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

י אשר הם "אין דבר שאין בו נרנח דרוש יא
 ממדרגתו עצמו

 ב"ה ח"דע ב"קיג ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 ב"ה ח"דע ג"קיז ע ר"א דבריאה יש בו ג"א דרוש יא

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

ע " מציאויות הביכשם שנסדר כל דרוש יג
בפרטים אין חקר ובמאורעות לאין 

 ש"כן הוא בגילוייו ית, מספר

 ב"ה ח"דע א"טז ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

מתלבש חיצוניות דעולם הבריאה  דרוש יג
ושם הוא , בפנימיות עולם היצירה

 החיות הקודש

 ב"ה ח"דע ד"כב ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 קץ בענין יש מדרגות רבות לאין דרוש יג
 המלאכים וקיומם

 ב"ה ח"דע ב"סב ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

, הנפש' החיות שבכל עולם הוא בחי דרוש יג
 הרוח' והמלאכים שבכל עולם הוא בחי

 ב"ה ח"דע ד"פח ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

אינו עולה העצמות אלא רק בעת  ה
 הפגם 

 'כללים א ג"לו ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'כללים א א"כז ע ' ספי' מנה הדעת בכלל הילא נ ו

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

והוא , ן"הקול ודבור הנה הם מהנר ו
 ן שבכל פרצוף"מהנר

 'ביאורים א ג"עב ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

ע הנה נעשה כל עיקרם "העולמות בי ח
 מהכלים דאצילות

 'כללים א א"כה ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

אך , ים פנימים בתחילהה נעשה כל"בר ח
בקבלת שבת ובתפלה של שאר ימי 
החול נתקן תחילה מוחין כלים 

 'חיצונים כו

 'כללים א ב"לו ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

ישנם תיקונים הנוגע להפרצופים שהם  ח
וכן ישנם תיקונים , פנימיות הכללי

 הנוגע לשניהם יחד

 'כללים א ב"לו ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

ם דאצילות הנה מהם הוא אורות הכלי ח
 ע"נ להעולמות בי"הנר

 'כללים א ד"מה ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'כללים א ב"סט ע ה הם גופא חד"נו ח

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'כללים א ג"קג ע ן בפנימיותם "א בהזו"נתלבשו או ח

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 ' אביאורים ד"כג ע בחיצוניות אין בו דעת כלל ח

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

כ "כל מה שהוא בכללות כן הוא ג ט
 בפרטות 

 'כללים א א"כז ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'ביאורים א ד"כג ע ס במוחין"יש י ט

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'ביאורים א ד"כג ע אחור ואמצע נקראו חיצוניות ט

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'ביאורים א ד"כג ע לבחיצוניות אין בו דעת כל ט

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

אך , ה נעשה כלים פנימים בתחילה"בר טו
בקבלת שבת ובתפלה של שאר ימי 
החול נתקן תחילה מוחין כלים 

 'חיצונים כו

 'כללים א ב"לו ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

ישנם תיקונים הנוגע להפרצופים שהם  טו
וכן ישנם תיקונים , פנימיות הכללי

 'כללים א ב"לו ע
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 גע לשניהם יחדהנו
פנימיות  ח"ע

 וחיצוניות
שהם , הרוח שבהם' אין עולה רק בחי טו

' כי בחי, ס דרוח"אלו הנקודים שהם י
הגוף והנפש שלהם הם נשארים 

 במקומן לעולם

 'ביאורים א ג"עא ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'כללים א ד"קג ע פנימיות בלתי חיצוניות אי אפשר י

נימיות פ ח"ע
 וחיצוניות

א עם "נזדווגו הכלים החיצונים דז י
 ' הכלים החיצונים דהנוק

 'כללים א א"קד ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

מן הזווג הזה הנה יוצאין טיפין  י
 וניצוצין 

 'כללים א א"קד ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'כללים א א"קד ע הטיפין והניצוצין אשר מסוד הזווג  י

 פנימיות ח"ע
 וחיצוניות

חיצוניות הוא בשר גוף אדם ועצמות  י
' ופנימיות הוא בחי' וגולגולת וכו

 המוחין המתפשטים בתוך כל הגוף

 'ביאורים א ד"כג ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

ם "מוחין דעיבור ויניקה הם אלהי י
 ונמשכין 

 'ביאורים א ד"כג ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'ביאורים א ד"כג ע יות הכליחיצוניות יותר מעולה מפנימ י

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'ביאורים א ב"ע ע נפש בכבד י

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'ביאורים א א"פ ע המלאכים הם מן החיצוניות י

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

כ "כל מה שהוא בכללות כן הוא ג יא
 בפרטות 

 'כללים א א"כז ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'כללים א א"עז ע ש הם במוח לב כבד" אמהאותיות יב

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'ביאורים א ב"ע ע נפש בכבד יב

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

' ש, לב' מ, מוח' ש הם א"אותיות אמ יב
 נ"והם נר, כבד

 'ביאורים א א"עד ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

' ר שבו הוא הא"הראש שהוא הג יב
ת שבו הוא "והגויה שהוא החג, ש"דאמ
י שבו "והבטן שהוא הנה, ש"דאמ' המ

 ש"דאמ' הוא הש

 'ביאורים א ב"עד ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

ש הכוללת כל "דהאמ' אש והוא הש יב
 א עצמו"פרצוף דז

 'ביאורים א ג"עד ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'ביאורים א ד"עד ע ש נחלקים מעלה מטה"אמ יב

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

 'ביאורים א א"פ ע לאכים הם מן החיצוניותהמ יג

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות

וכתוב ' כתוב אחד אומר שש כנפים כו יג
 'אחד אומר וארבע כנפים כו

 ב"ה ח"דע ג"פט ע

פנימיות  ח"ע
 וחיצוניות 

כ היינו "אם שהיה עלייה להחיצוניות ג ' דרוש ח
 רואין בעינינו את עלייתן

 'ה א"דע ג"ד ע"מ

יות פנימ ח"ע
 וחיצוניות 

 'ה א"דע ד"ג ע"מ חיצוניות הנה הוא האחוריים' כל בחי ו"דרוש ט

פנימית  ח"ע
 וחיצוניות 

בזמן היניקה נשלם פרצוף האמצעי  ' דרוש ח
וחזר להתתקן כל מה שהיה טרם מיתת 

 המלכים

 'ה א"דע ב"א ע"כ

ש על "ק ח"פע ח"ע
 המטה י

עולה אז ליסוד של המלכות שהיא באר 
 יןמים נובע

 'ביאורים א ד"עא ע

ש על "ק ח"פע ח"ע
 המטה יא

עולה אז ליסוד של המלכות שהיא באר 
 מים נובעין

 'ביאורים א ד"עא ע

' ב והוא יוצא מבראשית ברא כו"שם מ יב פרטי השמות ח"ע
 דובוהו' עד ב

 'ביאורים א א"נט ע

 ב"ה ח"דע ב"קיז עהנה , כל המלכיות דכל הפרצופים כולם א מ"פרטי עי ח"ע



ו"מפתחות לספרי לש  

343 

לים בהמלכות הכללי הם נמשכים ונכל
 א"דז' שהיא הנוק, דאצילות

בפנימיות הוא עשר אלפים ' כל ספי ב מ"פרטי עי ח"ע
אלפים ' ובאמצעית הוא ו, רבבות
 ובחיצוניות הוא אלף רבוא, רבבות

 ב"ה ח"דע א"לח ע

כי הם רק לצורך , י הם דידה"כל הנה ב מ"פרטי עי ח"ע
 המלכות

 ב"ה ח"דע ב"קו ע

לא יצאו בעולם הנקודות אלא רק  ג מ"פרטי עי ח"ע
ן שהם החיצוניות "המלכיות לבד דהב

 ן"דהב

 'כללים א ב"צג ע

התהוות מציאותה הנה הוא רק  ד מ"פרטי עי ח"ע
והנה היא רק , בהמלכות דהעליון

 מהמלכות האחרונה דהמלכות

 'כללים א ב"כב ע

 'ביאורים א א"כב ע העליון שמתלבש בתחתון ד מ"פרטי עי ח"ע
ר הלבוש החיצוני דהעור "היה לאדה ד מ"פרטי עי ח"ע

ל מהתבונה "ור, שלו מעור התבונה
 השלישית

 ב"ה ח"דע ד"מו ע

המלכות דמלכות של המלכות דאצילות  ד מ"פרטי עי ח"ע
כן ' וספי' וכן בכל ספי, מתלבש בבריאה

 הוא

קנא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

פרטי עיבור  ח"ע
 יניקה ומוחין

 'ה א"דע ד"ג ע"מ חיצוניות הנה הוא המלכות' כל בחי 'ק גסוף פר

הנה הם לעולם האור ' וספי' כל ספי א ן"פרצופי זו ח"ע
 והכלי ממין אחד תמיד

 'ביאורים א א"עו ע

' ג שהם הדרועין רק הב"השתתפות החו ב ן"פרצופי זו ח"ע
 ' פרקין תתאין דכל א

 'כללים א א"נג ע

הנה הם לעולם האור '  וספי'כל ספי ב ן"פרצופי זו ח"ע
 והכלי ממין אחד תמיד

 'ביאורים א א"עו ע

 'כללים א ב"נג ע פרקין שבו' שהם הג, הם ביסוד' בחי' ג ג ן"פרצופי זו ח"ע
 'כללים א ד"נז ע פרקין' ליסוד יש ג ג ן"פרצופי זו ח"ע
ובהלב הנה בו מתקבץ הארת כל  ד ן"פרצופי זו ח"ע

 י להמוחב עד שהוא שנ"המוחין דחו
 'כללים א ב"פ ע

מציאות הלב הנה היא מקיבוץ הארת  ד ן"פרצופי זו ח"ע
 דהחכמה 

 'ביאורים א ג"סט ע

 ב"ה ח"דע א"לא ע שלימים' ספי' כל פרצוף הוא כלול מי דרוש ז ן"פרצופי זו ח"ע
 'ביאורים א ב"לט ע כ"לאה כלולה מכתר ג ה ן"פרצופי זו ח"ע
ת הצדיק שהוא היסוד הוא התחל פרק ג ן"פרצופי זו ח"ע

 מהטבור
 ב"ה ח"דע ב"קח ע

א הוא מלובש ביסוד "אור הדעת דז פרק ג ן"פרצופי זו ח"ע
: והיסוד הנה יש בו שני פרקין, אימא

 יסוד ועטרה

 ב"ה ח"דע ד"צז ע

היא מתלבש , העטרה דהיסוד שבאימא פרק ג ן"פרצופי זו ח"ע
א עד החזה "ת דז"בהשליש עליון דהת

 שבו

 ב"ה ח"דע ד"צז ע

אשר , א"ג שבהחזה דז"בענין גילוי החו פרק ד ן"פרצופי זו ח"ע
 מזה הוא מציאות הלב

 ב"ה ח"דע ג"קז ע

החיות הוא תלוי בהלב כמו שהוא תלוי  פרק ד ן"פרצופי זו ח"ע
 והוא השני לו במעלה, בהמוח

 ב"ה ח"דע א"צה ע

ג "נפתח ומתגלה ויוצא אור החו פרק ד ן"פרצופי זו ח"ע
 א"ונעשה מזה מציאות הלב בז, עתשבד

 ב"ה ח"דע ד"צז ע

 'ביאורים א ד"כג ע אחור ואמצע נקראו חיצוניות א פרצופים ח"ע
אדם ' יש למעלה בעולם אצילות בחי א פרצופים ח"ע

 עליון דקדושה כלול מכלים ואורות
 'ביאורים א ד"עט ע

מלכים היה התחלתם ממקום ' הז ב פרצופים ח"ע
פשטו בקו אחד זה ונת, א"הדעת דא

א של "תחת זה עד סוף הרגליים דא
 עתה

 'כללים א א"ל ע

 'כללים א ב"נט עהנה הוא עומד , ה הכללי"א שהוא המ"ז ב פרצופים ח"ע
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י "א ולמטה שהוא בנה"מהטבור דא
 ן הכללי"שהוא רק מדרגת הב, א"דא

 'כללים א א"ס ע ב ירדו ממדרגתם ומקומם"כל העסמ ב פרצופים ח"ע
א ומקומם הראוי להם הנה "עיקרן דאו ב רצופיםפ ח"ע

 א"ב דא"כ רק בהחו"הוא באמת ג
 'כללים א ג"פו ע

' פרצופים פרטיים בכל הה' יש ה ג פרצופים ח"ע
 פרצופים כלליים

 'ביאורים א ב"כז ע

' פרצופים פרטיים בכל הה' יש ה ד פרצופים ח"ע
 פרצופים כלליים

 'ביאורים א ב"כז ע

 'ביאורים א ג"כה ע י דהעליון מתלבש בהתחתון"הנ ה פרצופים ח"ע
' פרצופים פרטיים בכל הה' יש ה ה פרצופים ח"ע

 פרצופים כלליים
 'ביאורים א ב"כז ע

כל תחתון הוא מלביש להעליון מהחזה  ה פרצופים ח"ע
 שלו ולמטה

 'ביאורים א ג"לו ע

 'ביאורים א ג"כה ע י דהעליון מתלבש בהתחתון"נה ו פרצופים ח"ע
' פרצופים פרטיים בכל הה' יש ה ו פרצופים ח"ע

 פרצופים כלליים
 'ביאורים א ב"כז ע

כל תחתון הוא מלביש להעליון מהחזה  ו פרצופים ח"ע
 שלו ולמטה

 'ביאורים א ג"לו ע

א אלא רק "לא היה נקרא עדיין בשם א ז פרצופים ח"ע
כי היו אז , פרטית הכתר לבד' בשם ספי

 ותנקוד' עדיין רק בבחי

 'כללים א ד"כט ע

שלימים ' ספי' הנה כלולה מי' כל ספי ז פרצופים ח"ע
 ע"דאבי

 'ביאורים א ב"י ע

י האור "נעשה כל התיקונים כולם ע ו פרצופים  ח"ע
שנמשך מלמעלה למטה לצורך תוספות 

 אור ומוחין

 'כללים א ב"לו ע

 'ה א"דע ג"ד ע"מ כל העליות המוזכר בדברי הרב  'ו פרצופים  ח"ע
כל טיפת הזרע בכללה הנה היא נלקח  א פרקי הצלם ח"ע

ל כי שם הוא נתהווה "ור, י"מהנה
 ונתגלה 

 'כללים א ב"פח ע

ת עצמן דהעליון הם "ד חג"הכחב א פרקי הצלם ח"ע
 נעלמים מהתחתון 

 'כללים א ג"פח ע

ב הוא כלול ונעלם בתוך "כח הכח א פרקי הצלם ח"ע
 ת"החג

 'ביאורים א ב"טז ע

א המתלבשים "י דאו"התלבשות דהנה א פרקי הצלם ח"ע
 ן"בהזו

 'ביאורים א ב"טז ע

' שהם מבחי, עור בשר גידין עצמות ב פרקי הצלם ח"ע
 ב "עסמ

 'ביאורים א ד"כג ע

 'ביאורים א ד"מג ע י "אין דבר שאין בו נרנח ב פרקי הצלם ח"ע
' והם הד', ספי' כל מציאות כלול מי ב פרקי הצלם ח"ע

 ב שבו"סמשמות ע
 'ביאורים א ב"מז ע

 'ביאורים א ב"נא ע העור' המלכות הוא בחי ב פרקי הצלם ח"ע
כלים שמבואר בשער השמות ' אותן הג ד פרקי הצלם ח"ע

 ד"כלים דחב' הנה הם הג
 'ביאורים א א"עג ע

הוא בקו ימין ' ש הנה המ"האותיות אמ ה פרקי הצלם ח"ע
הוא בקו ' והש, שהוא חכמה חסדים

הוא בקו ' וא, ל בינה גבורותשמא
 אמצעי אויר

 'כללים א א"עז ע

ב "כ רק מהכ"נעשה המלכות עצמה ג ה פרקי הצלם ח"ע
 אותיות

 'ביאורים א ג"נד ע

 'ביאורים א ד"עד ע ש הם נחלקים מימין לשמאל"אמ ה פרקי הצלם ח"ע
 'ביאורים א ב"עט ע ב פשוטות"י, כפולות' ז, אמות' ג ה פרקי הצלם ח"ע
נתקן ונעשה כל פרצוף ופרצוף מכמה  ה פרקי הצלם ח"ע

 ב אותיות"מיני סדרים דכ
 'ביאורים א ב"פה ע

 'כללים א ב"לט ע מה רב טובך אשר צפנת שהוא בצפון ו פרקי הצלם ח"ע
 'כללים א ד"עז ע מה רב טובך אשר צפנת בצפון  ו פרקי הצלם ח"ע
 'ביאורים א א"יא ע ח" דרמהכח ותכונת' ספי' ישנם בכל י ו פרקי הצלם ח"ע



ו"מפתחות לספרי לש  

345 

 'ביאורים א ב"כב ע רמזי הספירות בשמות ומילוים ו פרקי הצלם ח"ע
 'ביאורים א ד"כו ע ח"רמ ו פרקי הצלם ח"ע
ב "כ רק מהכ"נעשה המלכות עצמה ג ו פרקי הצלם ח"ע

 אותיות
 'ביאורים א ג"נד ע

ז אותיות "בנין הגוף נעשה מכל הכ ו פרקי הצלם ח"ע
 כולם

 'ביאורים א א"עג ע

ח "מה שנעשה סדר בנין הגוף מרמ ו פרקי הצלם ח"ע
' כ בבחי"איברים וכן נסדרו האותיות ג

 ח "הרמ

 'ביאורים א א"עג ע

ס "ב אותיות איך שמתחלקים בהט"הכ ו פרקי הצלם ח"ע
 , א"דז

 'ביאורים א ג"עג ע

 'אביאורים  ב"עט ע ב פשוטות"י, כפולות' ז, אמות' ג ו פרקי הצלם ח"ע
נתקן ונעשה כל פרצוף ופרצוף מכמה  ו פרקי הצלם ח"ע

 ב אותיות"מיני סדרים דכ
 'ביאורים א ב"פה ע

כי , ב"ב בכל עסמ"העסמ' ישנם כל בחי פרק ב פרקי הצלם ח"ע
 ב"אין מציאות שלא יהא כלול מעסמ

 ב"ה ח"דע ד"כ ע

שהם עור בשר גידין ' נחלק הגוף לד פרק ב פרקי הצלם ח"ע
 עצמות

 ב"ה ח"דע ג"עכז 

מהשברי כלים הוא החומר והגוף  פרק ב פרקי הצלם ח"ע
ומהניצוצין הוא הצורה והחיות , דהעור

 שהוא הנפש דהעור

 ב"ה ח"דע א"מז ע

עור לכל '  מקפת בבחיןןןן""""דבדבדבדבהמלכות  פרק ב פרקי הצלם ח"ע
 פרצוף

 ב"ה ח"דע ב"מז ע

 ב"ה ח"דע ב"נ ע ה"בשר הוא בסוד שם מ פרק ב פרקי הצלם ח"ע
 ב"ה ח"דע ד"נב ע י"נ ח"אין דבר שאין בו נר פרק ב פרקי הצלם ח"ע
י אשר הם "אין דבר שאין בו נרנח פרק ב פרקי הצלם ח"ע

 ממדרגתו עצמו
 ב"ה ח"דע ב"קיג ע

 'ביאורים א ב"עג ע ס"א אינו רק ט"ז  פרקי הצלם ח"ע
הנשמה שהיא נעלם בו אז רק בהעלם  'א פרקי הצלם  ח"ע

עד שאינה עולה עדיין בשם , גדול מאד
 כלל

 'ה א"דע א"ג ע"ע

 'ה א"דע ד"א ע"כ הראש והזרועות בטלים לרגליים 'סוף פרק א פרקי הצלם  ח"ע
 'ה א"דע ב"ג ע"מ י"עיקר בניינו הוא רק מהנה ' סוף פרק א פרקי הצלם  ח"ע
 'ה א"דע א"ג ע"ע י"ת בנה"נכללין ונלבשין החג ' סוף פרק א פרקי הצלם  ח"ע
א "ע ה גידים"ח אברים ושס"רמ ג"פ פרקי הצלם  ח"ע

 ב"ע
 'ה א"דע

א "ע ה גידים"ח אברים ושס"רמ ו"פ פרקי הצלם  ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

' נתקן בכל תיקוני פרצוף גמור בבחי ו "פ פרקי הצלם  ח"ע
 ח אברים"רמ

ח "ס
 א"ע

 'ה א"דע

ענין העור המוזכר בכל מקום הנה הוא  'פרק ב פרקי הצלם  ח"ע
 המלכות של הפרצוף

 'ה א"דע ג"ו ע"ט

 'ה א"דע ג"ס ע ענין עור בשר גידין ועצמות 'פרק ב פרקי הצלם  ח"ע
' ן היא בבחי"שהיא הב' המלכות נוק 'פרק ב פרקי הצלם  ח"ע

 בשר' ה הוא בבחי"א ומ"עור והז
 'ה א"דע ד"ס ע

המלכות הוא רק ' כל עיקר כללות דספי ' פרק ה פרקי הצלם  ח"ע
 ס "התחתונים מכל הט' הבחי

ח "פ
 ב"ע

 'ה א"דע

המלכות הוא רק ' כל עיקר כללות דספי ' פרק ו פרקי הצלם  ח"ע
 ס "התחתונים מכל הט' הבחי

ח "פ
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ג ע"ע כל בנין דכל פרצוף מתחילתו ועד סופו   פרקי הצלם  ח"ע
 'ביאורים א ב"עח ע ע"יסודות ארמ' הקליפות נאחזים בהד א ציור העולמות ח"ע
 ב"ה ח"דע ד"קיח ע רוחין קדישין בהקדמה ציור העולמות ח"ע
ע בכל עולם ועולם "ישנם בעולמות בי בהקדמה ציור העולמות ח"ע

 רוח שהוא אלהות' בחי
 ב"ה ח"דע ד"קיח ע

בהקדמת  ציור העולמות ח"ע
 מהרחו

בעולם היצירה הטוב ורע אינם 
 מעורבים

 ב"ה ח"דע ד"ט ע

 'כללים א ג"לט עבאור המקיפים אין כח להחיצונים  'הק ציור העולמות ח"ע
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 להסתכל בהם
ע נקראת עץ "בהתמעטה וירידתה בבי הקדמה ציור העולמות ח"ע

 ר "הדעת טו
 'כללים א א"עב ע

החיצונים הם רק מבפנים להאור מקיף  הקדמה ציור העולמות ח"ע
 על הגוף דהיושר

 'ביאורים א ב"עח ע

, נפש' החיות הנזכר שם הם בחי הקדמה העולמותציור  ח"ע
והשרפים הם כלים , והרוחין הם רוח

 ולבושים

 ב"ה ח"דע ד"כב ע

החיות והשרפים וההיכלות דעולם  הקדמה ציור העולמות ח"ע
הבריאה הם הנפשין והכלים והלבושים 

 דהבריאה

 ב"ה ח"דע ג"כו ע

ע "פנבעולם הבריאה עומד הטוב ב הקדמה ציור העולמות ח"ע
 ע ואינם מעורבים יחד"והרע בפנ

 ב"ה ח"דע ב"מב ע

, הנפש' החיות שבכל עולם הוא בחי הקדמה ציור העולמות ח"ע
 הרוח' והמלאכים שבכל עולם הוא בחי

 ב"ה ח"דע ד"פח ע

כי ממנו הוא השכל וכל , שכל הפועל פב ציור העולמות ח"ע
 הפעולות

 ב"ה ח"דע ד"כד ע

 ב"ה ח"דע ג"קכב ע צרים הנה היא ערות הארץמ פרק א ציור העולמות ח"ע
כשיכלה הזוהמא ויתבטל האש  פרק א ציור העולמות ח"ע

אז יתבסם כל החללה של , ושרפתו
 גיהנם

 ב"ה ח"דע ג"ב ע"י

וראשו , ר"ך שהם פ"גבורות מנצפ' ה פרק ב ציור העולמות ח"ע
 למעלה וסופו בעולם העשיה

 ב"ה ח"דע ב"נג ע

 ב"ה ח"דע ג"צא ע ן מבפנים"השכינה הוא בסנדלפו רק בפ ציור העולמות ח"ע
עץ הדעת עצמו הנה היה רק שורש  פרק ג ציור העולמות ח"ע

 להרע
 ב"ה ח"דע א"מ ע

הם גוף , ז"ע דהעוה"יסודין ארמ' ד פרק ג ציור העולמות ח"ע
 חיות דהעשיה' וכלים על הד

 ב"ה ח"דע א"צ ע

 הקדמוני בעץ בשעה שנגע הנחש פרק ג ציור העולמות ח"ע
צווח העץ ואמר רשע אל תגע , הדעת

 בי

 ב"ה ח"דע ג"צז ע

 'ביאורים א ג"פד ע ב גבולי אלכסון"י ב ציור עולמות ח"ע
ב מזלות "ככבי לכת עם כל הי' כל הז ב ציור עולמות ח"ע

הם כולם קבועים ברקיע השני מתתא 
 לעילא 

 'ביאורים א ג"פד ע

 שלו כולם נמשכים עיגולים' י 'הק ציור עולמות ח"ע
ראשונות לבד ' ומתפשטים סביב ג

 דיושר שלו

 'ביאורים א ד"יח ע

עגולים הנה הם יוצאים רק ' כל הי הקדמה  ציור עולמות ח"ע
 ר דהיושר"מהג

 'ה א"דע א"ו ע"מ

יושר הכללי כולו בתוך העגולים הוא  הקדמה ציור עולמות  ח"ע
 כ בעולם העשיה"ג

 'ה א"דע ד"ז ע"ל

 'ה א"דע ב"ד ע"מ סדר התלבשות הקדמה  עולמות ציור ח"ע
הכלים דהעצמות אין תערובות ' בבחי הקדמה ציור עולמות  ח"ע

 שם 
 'ה א"דע ב"ג ע

, כל היושרים אשר מכל העולמות כולם הקדמה  ציור עולמות  ח"ע
הנה הם עומדים כולם בקומה אחת זה 

 לפנים מזה

 'ה א"דע ג"ה ע"מ

כל ההיכלות דעשיה הם אינם  'פרק א ציור עולמות  ח"ע
 בהעגולים אלא רק ביושר

ב "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

כל ההיכלות דעשיה הם אינם  'פרק ב ציור עולמות  ח"ע
 בהעגולים אלא רק ביושר

ב "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ב"ו ע"ל ת הכללי "כל השמים הם בת ' פרק ב ציור עולמות  ח"ע
 בשער  ע"קיצור אבי ח"ע

 הקדושה חג
ע "יסודות ארמ' ע והד"עולמות אבי' הד

 כולם ענין אחד להם, מ"מיני דצח' והד
 ב"ה ח"דע ג"כא ע

יסוד המים הפשוט הוא המים אשר  א ע"קיצור אבי ח"ע
 מעל לרקיע

 'ביאורים א ג"פא ע

 ב"ה ח"דעקמט  סוד הר שעיר א ע"קיצור אבי ח"ע
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 ב"ע
 והחי הוא מכח, ַמדבר הוא מכח האש א ע"קיצור אבי ח"ע

 הרוח
 ב"ה ח"דע ב"כא ע

 ב"ה ח"דע ד"כא ע המדבר הוא מיסוד המים א ע"קיצור אבי ח"ע
 ב"ה ח"דע ב"כב ע מ הוא מיסוד האש"חלק החי שבדצח א ע"קיצור אבי ח"ע
מעלת ומדרגות האדם הוא מגיע עד  א ע"קיצור אבי ח"ע

 שורש הנעלם דיסוד המים
 ב"ה ח"דע ב"כב ע

 ב"ה ח"דע ב"כב ע מ הנה הוא ביסוד האש"צחהחי מהד א ע"קיצור אבי ח"ע
 ב"ה ח"דע ד"כג ע הצומח הוא ביסוד הרוח א ע"קיצור אבי ח"ע
 ב"ה ח"דע ב"מ ע סוד הר שעיר א ע"קיצור אבי ח"ע
, י אש המזבח השורף את הקרבן"ע ב ע"קיצור אבי ח"ע

ח "נשרף וכלה עכירת וזוהמת הדצ
 י החטא"הנעשה ע

 ב"ה ח"דע א"נט ע

 'ביאורים א ג"כח ע אלף יומין דחול ג ע"צור אביקי ח"ע
ירד הדעת , י החטא דעץ הדעת"ע ג ע"קיצור אבי ח"ע

 למטה בין תרין כתפין
 ב"ה ח"דע ג"כח ע

 ב"ה ח"דע ג"פה ע אלף ימין דחול ג ע"קיצור אבי ח"ע
ישנם עלייה ממש גם להחיצוניות  ו ע"קיצור אבי ח"ע

 והכלים
 'כללים א ג"לו ע

, י אש המזבח השורף את הקרבן"ע ז ע"ור אביקיצ ח"ע
ח "נשרף וכלה עכירת וזוהמת הדצ

 י החטא"הנעשה ע

 ב"ה ח"דע א"נט ע

וכתוב ' כתוב אחד אומר שש כנפים כו ח ע"קיצור אבי ח"ע
 'אחד אומר וארבע כנפים כו

 ב"ה ח"דע ג"פט ע

חיות אריה שור נשר אדם שהם ' הד ח ע"קיצור אבי ח"ע
 ן"מנם ארגממלאכים שסי' הד

 ב"ה ח"דע ב"כט ע

ומהם , התחתון שבכולם הוא האישים ח ע"קיצור אבי ח"ע
מלאכים שנשלחו לאברהם ' היה הג
 ה"אבינו ע

 ב"ה ח"דע ב"כט ע

 ב"ה ח"דע ד"מב ע אישים ח ע"קיצור אבי ח"ע
רבינו הקדוש היה רק בהתלבשות  ח ע"קיצור אבי ח"ע

 החלוקא דרבנן שלו אשר בגן עדן
 ב"ה ח"דע א"כא ע

מלאכים בכל עולם ' חיות והד' ישנם ד ח ע"קיצור אבי ח"ע
 ועולם

 ב"ה ח"דע ד"פח ע

' ד הד"חיות הם רק כלליים ע' ד ח ע"קיצור אבי ח"ע
והפרטים והתולדות היוצאים , יסודות

מהם בכל עולם ועולם הם הנפשות 
 הפרטיים שבהם

 ב"ה ח"דע ד"קיח ע

העליון הם נחשבים הכלים דהעולם  י ע"קיצור אבי ח"ע
 לאורות להתחתון 

 'כללים א א"סד ע

כל תחתון מתלבש בו כל העליונים  י ע"קיצור אבי ח"ע
 והם כולם אור ונשמה להתחתון, כולם

 'ביאורים א ג"ל ע

פרטי הנמצאיים שנתגלו ויצאו מהיסוד  י ע"קיצור אבי ח"ע
הכללי הממציא אותם ונושא אותם 

 שהוא העולם עצמו

 'ורים אביא ג"נט ע

והחי הוא מכח , המדבר הוא מכח האש י ע"קיצור אבי ח"ע
 והצומח הוא מכח המים, הרוח

 ב"ה ח"דע ד"כא ע

 ב"ה ח"דע ב"כב ע מ הוא מיסוד המים"הצומח שבהדצח י ע"קיצור אבי ח"ע
 ב"ה ח"דע ד"כב ע מ הם בכל עולם ועולם"מיני דצח' ד י ע"קיצור אבי ח"ע
מ הוא ביסוד הרוח "שבהדצחהחי  י ע"קיצור אבי ח"ע

 שהוא בעולם היצירה
 ב"ה ח"דע ד"כב ע

 ב"ה ח"דע ב"כב ע המדבר הוא מיסוד האש י ע"קיצור אבי ח"ע
אצילות יסוד אש ובריאה יסוד רוח  י ע"קיצור אבי ח"ע

 'ויצירה יסוד מים כו
 ב"ה ח"דע ד"כד ע

כת העשירית של המלאכים נקרא  פח ע"קיצור אבי ח"ע
 אישים

 ב"ה ח"דע ב"מב ע

מהכלים שהוא בהחיצוניות דעולם  פרק ז ע"קיצור אבי ח"ע
נעשה האור והפנימיות , העליון

 ב"ה ח"דע ד"כב ע
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 דהתחתון
הנה הם בכל ' כתות מלאכים הנז' הי פרק ח ע"קיצור אבי ח"ע

 ע"עולמות בי' עולם ועולם מהג
 ב"ה ח"דע ב"מב ע

 ב"ה ח"דע א"נד ע מ"צחד' בכל עולם יש בחי פרק י ע"קיצור אבי ח"ע
י אשר הם "אין דבר שאין בו נרנח פרק י ע"קיצור אבי ח"ע

 ממדרגתו עצמו
 ב"ה ח"דע ב"קיג ע

הכתוב יגיד בתחתונים וירמוז  פרק י ע"קיצור אבי ח"ע
 בעליונים

 ב"ה ח"דע א"סב ע

דומם צומח ' בכל עולם ועולם יש בחי פרק י ע"קיצור אבי ח"ע
 חי

 ב"ה ח"דע ד"כו ע

מ וכל "ישנם באצילות כל החלקי דצח 'פרק י ע"קיצור אבי ח"ע
 הפרטים

 'ה א"דע א"ג ע"מ

 'ה א"דע ב"ו ע"ל תוהו ובוהו  'י ע "קיצור אבי ח"ע
 'ה א"דע א"ה ע זכר ללא נקבה' מלכים היו בבחי ה"פ ע "קיצור אבי ח"ע
ח נהורין עלאין מאירים "שע ו "פ ע "קיצור אבי ח"ע

 מלים כולםומתנוצצים בכל החש
ב "ס
 א"ע

 'ה א"דע

הכלים דאצילות הנה מהם הוא אורות  א נוגה' קלי ח"ע
 ע"נ להעולמות בי"הנר

 'כללים א ד"מה ע

הכליס דאצילות נעשה נשמה  א נוגה' קלי ח"ע
 ע"בהעולמות בי

 'ביאורים א ג"כט ע

 'ביאורים א א"ל ע דאצילות' קלי ב נוגה' קלי ח"ע
, ו וירדו בעת עולם התוהוכולם נפל ג נוגה' קלי ח"ע

 הנה הם לא נתבררו אז עדיין
 'כללים א ג"קד ע

מהדומם צומח חי הנה לא נתבררו  ג נוגה' קלי ח"ע
 כולם 

 'כללים א ג"קט ע

 'ביאורים א א"ל ע דאצילות' קלי ג נוגה' קלי ח"ע
לא נמצא בדברי הרב בשום מקום  ב קליפות ח"ע

ממציאות דדי בהמה לא באבא ולא 
 א "א אלא רק בעתיק וא"א ולא בזבאימ

 'כללים א ב"נח ע

כי יש בה למטה שני , המלכות דאצילות ב קליפות ח"ע
שדיים בבית הרחם שלה ונקרא דדי 

 בהמה 

 'כללים א א"נט ע

בעת התיקון דמעשה בראשית הנה היו  ג קליפות ח"ע
 אז כל הקליפות בתכלית המיעוט

 'כללים א א"קא ע

 היצירה שם הוא הטוב והרע ובעולם ג קליפות ח"ע
 שקולין ומעורבין 

 'ביאורים א א"פח ע

לזמנין מלאך , להט החרב המתהפכת ד קליפת נוגה ח"ע
 ולזמנין שד

 ב"ה ח"דע ב"כ ע

לבושים חוץ מהכבד ' נ עוד ג"יש להנר ד קליפת נוגה ח"ע
 והם מהחשמל, לב מח

 ב"ה ח"דע ג"מו ע

,  הנשמהמהחשמל דבריאה לבוש ד קליפת נוגה ח"ע
, ומהחשמל דיצירה לבוש רוח

 ומהחשמל דעשיה לבוש הנפש

 ב"ה ח"דע ג"מו ע

לזמנין מלאך , להט החרב המתהפכת ט קליפת נוגה ח"ע
 ולזמנין שד

 ב"ה ח"דע ב"כ ע

בני האלהים הם השנים אנשים  ט קליפת נוגה ח"ע
א דקליפה "ב דז"הם החו, מרגלים

 דאצילות

 ב"ה ח"דע ג"סג ע

מתלבש חיצוניות דעולם הבריאה  פרק א וגהקליפת נ ח"ע
ושם הוא , בפנימיות עולם היצירה

 החיות הקודש

 ב"ה ח"דע ד"כב ע

, כ את היותר זך שבו"מברר הלב ג פרק א קליפת נוגה ח"ע
 'וכו, ומעלה אותו להמוח

 ב"ה ח"דע א"לד ע

 ב"ה ח"דע ב"לה ע בשר מסטרא דגבורה פרק א קליפת נוגה ח"ע
כורסייא , בשר הוא בסוד שם אלהים פרק א הקליפת נוג ח"ע

 דשביבין
 ב"ה ח"דע ב"נ ע

רוח ענן אש הם אשר , קליפות' אלו הג פרק ב קליפת נוגה ח"ע
 פיתו לאדם וחוה

 ב"ה ח"דע א"כ ע
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הנוגה דאצילות והוא עץ הדעת  פרק ב קליפת נוגה ח"ע
 ושם הוא כולו טוב, דאצילות

 ב"ה ח"דע ב"נב ע

והחשמל הוא , הנוגה הוא סחרניה רק בפ קליפת נוגה ח"ע
 העטרה

 ב"ה ח"דע ב"נב ע

 ב"ה ח"דע ג"ס ע מראה יחזקאל היה ביצירה פרק ב קליפת נוגה ח"ע
השכינה מתלבש בתוך הקליפה במראה  פרק ב קליפת נוגה ח"ע

 הסנה
 ב"ה ח"דע ג"פח ע

כאשר שמתגברים הדינין הרבה  פרק ב קליפת נוגה ח"ע
ינק גם מיסוד ומשתרבבים לעלות ול

 ו"א ח"ז

קכא 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קכה  יניקת הנחש פרק ג קליפת נוגה ח"ע
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

קמט  בהמות בהררי אלף לא נגמרו להתברר פרק ג קליפת נוגה ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

' מד' קליפות  הם כלולים כל א' בכל הד פרק ג קליפת נוגה ח"ע
 שהם עון ומשחית אף וחמה', בחי

 ב"ה ח"דע ד"יט ע

בגן עדן הובררו כל הבירורין של כל  פרק ג קליפת נוגה ח"ע
אחור ' העולמות וכל הנשמות רק בבחי

 באחור

 ב"ה ח"דע ג"לה ע

הצמחים כולם היה מותר לאדם  פרק ג קליפת נוגה ח"ע
 הראשון לאוכלם

 ב"ה ח"דע א"לז ע

 ב"ה ח"דע ב"מב ע בני אלהים פרק ג קליפת נוגה ח"ע
שעדיין לא , הבהמות בהררי אלף פרק ג הקליפת נוג ח"ע

 ויטהרו לעתיד לבא, נתקנה מעולם
 ב"ה ח"דע ב"מו ע

 ב"ה ח"דע ב"נג ע לעתיד יוטהרו ויותרו כל הטמאים פרק ג קליפת נוגה ח"ע
לא היה הבהמות בהררי אלף מבורר  פרק ג קליפת נוגה ח"ע

 בשלימות גם קודם החטא
 ב"ה ח"דע ג"נג ע

 ב"ה ח"דע ג"סט ע קליפין עון ומשחית אף וחמה' ד רק גפ קליפת נוגה ח"ע
, משה רצה לתקן את הזכר דנוגה פרק ג קליפת נוגה ח"ע

 'ושלמה הנוק
 ב"ה ח"דע ג"פה ע

השכינה מתלבש בתוך הקליפה במראה  פרק ה קליפת נוגה ח"ע
 הסנה

 ב"ה ח"דע ג"פח ע

 ב"ה ח"דע א"כ ע עזא ועזאל פרק ט קליפת נוגה ח"ע
הקליפות והחיצונים בעלי המרה  פרק ט יפת נוגהקל ח"ע

ב בהאחוריים "והם ג, שחורה ועצבון
 ע"דהעולמות בי

 ב"ה ח"דע ב"מג ע

העלמא תליתאה שהוא ממלך השלישי  פרק ט קליפת נוגה ח"ע
 שהוא גבורה

 ב"ה ח"דע ג"מג ע

 ב"ה ח"דע א"קנו ע 'ועזים גבורן תתאי דלבר לחפיא כו פרק ט קליפת נוגה ח"ע
ממוצעים יש בין כל אור ' כמה בחי ד"פ קליפת נוגה  ח"ע

 ונשמה להגוף
ד "ס
 א"ע

 'ה א"דע

ממוצעים יש בין כל אור ' כמה בחי ה"פ קליפת נוגה  ח"ע
 ונשמה להגוף

ד "ס
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ד"ב ע"ס החשמל גם בכל אדם בפרט' ישנם בחי 'פרק א קליפת נוגה  ח"ע
הכורסייא דשביבין הוא הבשר שהוא  ' פרק א קליפת נוגה  ח"ע

 בשרא סומקא
 'ה א"דע ד"ס ע

א "ס הכורסייא דשביבין הוא הבשר ' פרק א קליפת נוגה  ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ד"ב ע"ס החשמל גם בכל אדם בפרט' ישנם בחי 'פרק ב קליפת נוגה  ח"ע
אשר ' כל הענין דהחשמל העליון הנז ' פרק ב קליפת נוגה  ח"ע

, ן דאצילות כדי להגן עליהם" להזומקיף
ולשמור אותן שלא יוכל הקליפת נוגה 

 לינק מהם

 'ה א"דע ג"א ע"ס

א "ס הבשר הוא החשמל  ' פרק ב קליפת נוגה  ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

א "ס הכורסייא דשביבין הוא הבשר ' פרק ב קליפת נוגה  ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דעא "ס המלכי עגולים לאחר התיקון נכללו ' פרק ב קליפת נוגה  ח"ע
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 ב"ע והיושר 
ב "ס אור וכלי' כ מבחי"גם העור הוא כלול ג ' פרק ב קליפת נוגה  ח"ע

 א"ע
 'ה א"דע

אשר ' כל הענין דהחשמל העליון הנז ' פרק ג קליפת נוגה  ח"ע
, ן דאצילות כדי להגן עליהם"מקיף להזו

ולשמור אותן שלא יוכל הקליפת נוגה 
 לינק מהם

 'ה א"דע ג"א ע"ס

 'ה א"דע ד"ב ע"ס החשמל גם בכל אדם בפרט' ישנם בחי 'פרק ד קליפת נוגה  ח"ע
ב "ס חשמל ' ע בחי"מהבי' ישנם בכל א ' פרק ד קליפת נוגה  ח"ע

 ב"ע
 'ה א"דע

ב "ס הלבוש והחשמל שעל ההיכלות  ' פרק ו קליפת נוגה  ח"ע
 ב"ע

 'ה א"דע

ע "אשר בההיכלות דביכל הלבושים  ' פרק ו קליפת נוגה  ח"ע
 חשמל' הם כולם בבחי

ב "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ביאורים א א"טז ע כל הענינים שיש למעלה יש למטה א ח"רפ ח"ע
 'ביאורים א ב"כב ע רמזי הספירות בשמות ומילוים א ח"רפ ח"ע
 'ביאורים א ג"ס ע הבלי דגרמי  א ח"רפ ח"ע
 'ביאורים א א"סו ע הבלי דגרמי א ח"רפ ח"ע
 'ביאורים א ב"סו ע הבלי דגרמי א ח"רפ ח"ע
א "א עתה היא מהגרון דא"מקום האו ב ח"רפ ח"ע

אבל אז היה מקומם , עד הטבור
 בהמוחין עצמן

 'כללים א א"ל ע

 'כללים א ג"מד ע כל בחינה יורד להתגלות למטה ב ח"רפ ח"ע
הנה הוא עומד , ה הכללי"א שהוא המ"ז ב ח"רפ ח"ע

י "וא בנהא ולמטה שה"מהטבור דא
 ן הכללי"שהוא רק מדרגת הב, א"דא

 'כללים א ב"נט ע

ן הכללי היא נאחז "שהוא ב' הנוק ב ח"רפ ח"ע
 א "בהמלכות דא

 'כללים א ב"נט ע

 'כללים א א"ס ע ב ירדו ממדרגתם ומקומם"כל העסמ ב ח"רפ ח"ע
א ומקומם הראוי להם הנה "עיקרן דאו ב ח"רפ ח"ע

 א"ב דא"כ רק בהחו"הוא באמת ג
 'כללים א ג"פו ע

 'ביאורים א ב"כב ע רמזי הספירות בשמות ומילוים ב ח"רפ ח"ע
 'ביאורים א ב"מד ע ס"אוירא ומו ב ח"רפ ח"ע
מהמוחין עצמן וירדו ממקומן רק  ד ח"רפ ח"ע

 ן"בשביל הזו
 'כללים א ב"ל ע

 'ביאורים א ד"מד ע הטעמים הוא אור הפשוט ה ח"רפ ח"ע
קודות עצמן הנה הם כלולים אורות הנ ה ח"רפ ח"ע

 א"כ מטנת"ג
 'ביאורים א ב"מה ע

 'ביאורים א ג"סד ע ר"ר ואפ"פ ה ח"רפ ח"ע
 'ביאורים א א"סו ע הבלי דגרמי ה ח"רפ ח"ע
 'ביאורים א א"סו ע ך ניצוצין הם נפקו מחכמה"הש ה ח"רפ ח"ע
כל מדרגת האדם של עתה בערך  פא ח"רפ ח"ע

לי ד הב"שקודם החטא הוא ממש ע
 דגרמי שנשאר בתוך העצמות בקבר

 ב"ה ח"דע א"כו ע

י שחיטת הקנה ושט מתבררים "ע פה ח"רפ ח"ע
 מהסיגים שבהם ומתמתקים

 ב"ה ח"דע ב"נז ע

ר "והפ, ך המתתקנים הם נוקבין"הש פה ח"רפ ח"ע
 המתקנים הם דכורין

קמא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

, ר"י הפ"תיקון הניצוצין הוא עתה רק ע פה ח"רפ ח"ע
 ה"ך דהבינה דהמ"וא המנצפשה

קמא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קמג  ח הכל הוא ענין אחד"ך ורפ"הש פה ח"רפ ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

והנה הם , ח ששרשם הוא מהדעת"הרפ פרק א ח"רפ ח"ע
ב אשר מהדעת "פעמים ע' הד' רק מבחי

 מ"שהם חגת, ולמטה

קמד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"יא ע הבלי דגרמי פרק א ח"רפ ח"ע
 ב"ה ח"דע א"מז ע הארת העור הוא הבל דגרמי פרק א ח"רפ ח"ע
 ב"ה ח"דע ב"סח ען "והארץ היתה תוהו והוא המלכות דב פרק א ח"רפ ח"ע
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שבעולם הנקודות שהיא הארץ שהיתה 
 תוהו

נקודה ' המלכות נשארה באצילות בבחי פרק ב ח"רפ ח"ע
וכל השאר נתמעט ממנה , אחת בלבד

 וירדו אל הבריאה

קטו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

מהם הם נפלו יותר ' חלקי החי שבכל א פרק ב ח"רפ ח"ע
למטה ונטבעו בעמקי הכחות דהרע 

 יותר מחלקי המדבר שבאותו העולם

 ב"ה ח"דע ג"כא ע

קמא  מ"שהוא חגת' כ בד"ת ג"נכללים הז פרק ד ח"רפ ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קמ ע ך ניצוצין"ש פרק ה ח"רפ ח"ע
 ב"ה ח"דע ב"קמ ע ך הם נוקבין"ר הם דכורין והש"הפ פרק ה ח"רפ ח"ע
' שהם גימ, ך"ש' בחי' א ב"ישנם בז פרק ה ח"רפ ח"ע

 ש"שמ
 ב"ה ח"דע ד"קמ ע

ן מתחילה "מתתקן הפנימיות דהב פרק ה ח"רפ ח"ע
ר "י הפ"והם מתתקנים ע, ך"שהוא הש

ך "י המנצפ"שהוא ע, ה שבאימא"דהמ
 שבה

קמא 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ר "ה לאותם פ"יש הפרש בין אלו השכ פרק ה ח"פר ח"ע
 ך"של מנצפ

קמב 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

י "ך הם הנוקבין והם מתתקנים ע"הש פרק ה ח"רפ ח"ע
 ר שהם דוכרין"הפ

קמב 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

אחר שכבר עלו ונתקנו ונעשו לטפת  פרק ה ח"רפ ח"ע
 א"ן דאו"ד ומ"מ

קמג 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ר "והוו הפ, ר"י הפ" עך נתקנים"הש פרק ה ח"רפ ח"ע
 מהאורות התיקון

קמד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

, ך"ר הם יותר ממותקות מהש"הפ פרק ה ח"רפ ח"ע
 ר"י הפ"ך ע"ומתתקנים הש

 ב"ה ח"דע ג"קמ ע

האצילות ' מה שנקרא רע וטמא בבחי פרק ו ח"רפ ח"ע
נחשב עדיין לטוב וטהור בעולם 

 הבריאה

 ב"ה ח"דע א"כ ע

ר בתורה עץ הדעת טוב ורע מה שנאמ פרק ו ח"רפ ח"ע
אין הכוונה על אחיזת ושייכות , בגן עדן

 ו"הרע ממש שם ח

 ב"ה ח"דע ד"לט ע

א יהיו למעלה "מהראוי היה שאו 'ב ח "רפ ח"ע
 א"ב דאו"בהמוחין במקום חו

 'ה א"דע ב"ח ע

ה "ס ת מיתה גמורה"היה בז 'פרק א ח "רפ ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"עד ב"א ע"י @ 'פרק ב ח "רפ ח"ע
יש ברירה וברירה דברירה הכל לפי  'פרק ו ח "רפ ח"ע

 העולם  
 'ה א"דע ג"ט ע"י

הנה , ס"יציאת הנקודות ומציאותם לי א שבירה ח"ע
זווג ' י בחי"היה יציאתם זה מזה ע

 כל תחתון מהעליון שעליו, ולידה

 'ביאורים א ד"נ ע

 'ביאורים א א"עו ע כל אור הוא נכנס בהכלי שלו דוקא א שבירה ח"ע
ץ הם שורש כל עולם התוהו "ז ג"שעטנ ב שבירה ח"ע

אשר ממנו יצא כל הרע וכל הגבורות 
 הקשים

 'ביאורים א ב"מז ע

שהוא המקום שהיה , ק"למטה מרגלי א ב שבירה ח"ע
כי רק שם נעשה כל , ע"עתיד להבי

 עולם התוהו 

 'ביאורים א ד"נא ע

' י הדכ', כ באמת רק י"א הם ג"הי ב שבירה ח"ע
 ר"שהם הג' אחוריים נכללין בג

 'ביאורים א א"נב ע

 'ביאורים א א"נו ע ץ"ז ג"שעטנ ב שבירה ח"ע
 'ביאורים א ג"סו ע רשות הרבים ב שבירה ח"ע
 'ביאורים א ד"עד ע ב"שם ע' מוחין ונשמה הוא בבחי ב שבירה ח"ע
 ב"ה ח"דעקמא  ב"כל מוח הוא שם ע ב שבירה ח"ע
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 א"ע
ביטול והפגם שהיה גם בהאחוריים  ב שבירה ח"ע

 י דכתר "א ובהנה"דאו
קמא 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

ב "מוחין חו' הדעת שהוא כללות הד ב שבירה ח"ע
 ב"ע' וכל מוח הוא בבחי, ג"וחו

קמד 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קמד  ב"ע' כל מוחין הם מבחי ב שבירה ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

התעלמות האור וכיסויו הוא סיבת  ב שבירה ח"ע
 ונותיק

 ב"ה ח"דע א"פו ע

מעלים ומבררים את הניצוצין דהמלכין  ב שבירה ח"ע
 מלכים ' ן שהם ז"קדמאין מהמלכיות דב

 ב"ה ח"דע ב"עו ע

י היו מכוסים הם ביותר "שהנה ב שבירה ח"ע
 ת"מהחג

 'ה א"דע ג"ב ע"ע

ת יותר גדולה "היה השבירה בכלי החג ב שבירה ח"ע
 י"מאשר בנה

 'ה א"דע ג"ב ע"ע

 'ביאורים א ד"יח ע בעולם הנקודות לא נתארך העתיק ג שבירה ח"ע
 'ביאורים א ד"יח ע בעולם הנקודות לא נתארך העתיק ד שבירה ח"ע
ת יותר גדולה "היה השבירה בכלי החג ה שבירה ח"ע

 י"מאשר בנה
 'ה א"דע ג"ב ע"ע

א "א' ק כולו הנה הוא רק מבחי"הא ו שבירה ח"ע
 ולמטה שבו

 'ים אביאור ג"י ע

ק הנה הוא נבחן בכל הפרצופים "א ו שבירה ח"ע
 כולם כמו האצילות ממש

 'ביאורים א ד"יא ע

מעמיק הרב הרבה ומדבר גם בפנימית  ו שבירה ח"ע
 ק"הא

 'ביאורים א א"כא ע

ק יש גם "חוץ מהאורות שמחוץ לא ו שבירה ח"ע
 ק"סדר לאורות שבתוך א

 'ביאורים א ב"כא ע

והיתה ,  יצא אור הכתר שבה'בהנוק ו שבירה ח"ע
 אחרונות שבה' חסירה מהט

 'ביאורים א א"ל ע

הכתר וחכמה ' ק הוא בבחי"ב בא"הע ו שבירה ח"ע
 שבו

 'ביאורים א ג"מד ע

 'ביאורים א ג"מד ע כמו באצילות' ק כל הבחי"נבחן בא ו שבירה ח"ע
 'ביאורים א ג"מה ע רישא ושערות ונקבים ו שבירה ח"ע
 'ביאורים א ד"מה ע 'פ כו"הם מאח) ק"שבא(שערות דיקנא  ו שבירה ח"ע
אל תטעה לומר שהאצילות הוא דבר  ו שבירה ח"ע

ן הוא "ה וב"ומה שלוקחים מהמ, אחד
 דבר אחר

 'ביאורים א א"מח ע

כל זמן שלא היה נעשה האצילות היה  ו שבירה ח"ע
 ג מתפשט עד סיומו כולו"עדיין השם ס

 'ביאורים א א"מח ע

 'ביאורים א ב"מח ע ג עד סיומו כולו "היה מתפשט אז הס ו ירהשב ח"ע
הנימין וכל ' ק כל בחי"ישנו גם בא ו שבירה ח"ע

 א דאצילות"התיקונים כולן כמו בא
 'ביאורים א ג"מח ע

ק כלולים "א שבא"עומדים האו ו שבירה ח"ע
 ומכוסים באורות העקודים

 'ביאורים א ד"מח ע

בנה ביחס לשנת החמה חסרון שנת הל ו שבירה ח"ע
 שיתקן בימות המשיח

 'ביאורים א ג"נב ע

 'ביאורים א א"סו ע כל מלך נשבר לפי ערכו ו שבירה ח"ע
מתחילה יצא עתיק ונעשה בו כל  ו שבירה ח"ע

 'א וכו"מקרה המלכים וכן א
 ב"ה ח"דע ד"ז ע

קסג  הבינה' ף הם בחי"אורות אח ו שבירה ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

, לא יתוקן ולא יושלם אלא רק לעתיד ו שבירה ח"ע
 ז"אבל עתה הנה הם אינם משתווים זב

קמא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

, ה"ן עם המ"אין משתווים עתה הב ו שבירה ח"ע
עד , ר"ר עם הפ"והפ, ך"ך עם הש"הש

 עת התיקון דלעתיד דוקא

קמא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ן אלא רק לעתיד "ה וב"לא יושלם מ ו שבירה ח"ע
נה אינו משתווה אבל עתה ה, לבוא

קמא 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע
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 ז כלל"יחודם זב
ן "ה וב"מה שלא נשתוו בחלוקת המ ו שבירה ח"ע

ולא יתוקנו בזה אלא רק ', ב' ל סי"כנ
 לעתיד

 ב"ה ח"דע ד"קנד ע

 ב"ה ח"דע ג"ז ע מיני מלכים' היה ו ו שבירה ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"ז ע נקודות כלליים' היו ה ו שבירה ח"ע
כ כמו "ן כל היושרים ג"נעשה מהב ו שבירה ח"ע

אלא שלא נשתוו , ה"שנעשו מהמ
 מהם' בפרטותיהם בכל א

קסב 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ן הוא "ה וב"הטעם שלא נשתוו המ ו שבירה ח"ע
 בסיבת חסרון התיקון

 ב"ה ח"דע ג"קנג ע

פרצופים ' היה כל מקרה המלכים בו ז שבירה ח"ע
 שבו

 'ביאורים א א"כח ע

, א לא יצא אלא רק המלכות"דז' הנוק ז שבירה ח"ע
 עשירית לבד שבה

 'ביאורים א א"ל ע

לא נמצא מעתה שום אור פרטי בכל  ז שבירה ח"ע
פרצופי האצילות כולם שלא יהא כלול 

 ן"ה וב"ממ

 'ביאורים א ב"נב ע

 'ביאורים א א"סו ע כל מלך נשבר לפי ערכו ז שבירה ח"ע
 ויורדין ,כלים פנימי תיכון חיצון' ג ז שבירה ח"ע

והתיכוניות , פנימיות הכלים לבריאה
 והחיצוניות להעשיה, ליצירה

 'ביאורים א א"פ ע

 ב"ה ח"דע ד"נד ע העשיה הוא החיצוניות דחיצוניות ז שבירה ח"ע
י בכל בחיה "ן וכן עגו"ה וב"ישנם מ ז שבירה ח"ע

 ובחינה
קסא 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

ב קס ן"ה וב"אין שום פרצוף ללא מ ז שבירה ח"ע
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

י "ך ע"ן ונעשים לש"ר הם מהב"הפ ז שבירה ח"ע
 ה"השם מ

 ב"ה ח"דע ב"קמ ע

 ב"ה ח"דע ג"קמ ע ר ניצוצין"פ ז שבירה ח"ע
ר "ופ', מלכים דנוק' ר בז"פ' ישנם בחי ז שבירה ח"ע

 א"מלכים דז' בז
 ב"ה ח"דע ד"קמ ע

קמא  ת כולם"ר בכל הז"נעשה מציאות הפ ז שבירה ח"ע
 א"ע

 ב"ה ח"עד

הנה יצא אז מהאימא , בעולם הנקודות ז שבירה ח"ע
 ן"ר דהב"רק הפ

 ב"ה ח"דע ג"קמג ע

' מהז' י שכל א"ר הנה הוא ע"הפ' בחי ז שבירה ח"ע
 'הוא כלול ממ

קמד 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ת "והוא בהז' פעמים מ' ר שהם ז"הפ ז שבירה ח"ע
שכל , ם"הוא כלול מחבת' י שכל א"ע
 'פעמים מ' והם ז', הוא כלול מי' א

קמד 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קמד  ם"מחבת' מלכים הם כלולים כל א' הז ז שבירה ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

, ר הם בכל המלכין קדמאין עצמן"הפ ז שבירה ח"ע
ה דהתיקון שהוא מלך "י האור המ"וע

 ך"על ידו נעשו לש, הדר

קמד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ד קמ י המלך הדר"ך ע"ר לש"שנעשו הפ ז שבירה ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

שונים ' ע מבחי"שרשי הראשנים דבי ז שבירה ח"ע
 דכלים דאצילות

 ב"ה ח"דע א"ב ע

' ספי' בי' אפי' וספי' אין שום ספי ז שבירה ח"ע
ה "הפרטית שבכל פרצוף שאין בו מהמ

 ן"וב

 ב"ה ח"דע ג"קנט ע

קלט  ישנם בכל פרצוף ופרצוף עגולים ויושר ז שבירה ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

הנה הם , אורות הנקודות כולם ז שבירה ח"ע
נתייחדו עם כל אורות התיקון כולם 

 בכל פרצוף ופרצוף

קסג 
 א"ע

 ב"ה ח"דע
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מתחילה יצא עתיק ונעשה בו כל  ז שבירה ח"ע
 'א וכו"מקרה המלכים וכן א

 ב"ה ח"דע ד"ז ע

 ב"ה ח"דע ב"ה ע 'מהמלכין כלול מי' פרטיות כל א ז שבירה ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"ז ע מיני מלכים' יה וה ז שבירה ח"ע
' פעמים מ' וז', כלול כל מלך ומלך ממ ז  שבירה ח"ע

 ר"הוא פ
 'ביאורים א ג"סד ע

כל יציאתם לא היתה אלא רק  ח שבירה ח"ע
 המלכיות לבד

 'ביאורים א א"ל ע

שהם רק , המלכי יושר והעגולים ח שבירה ח"ע
 ן לבד"המלכיות דהב

 'ביאורים א א"נב ע

קלט  ישנם בכל פרצוף ופרצוף עגולים ויושר ח שבירה ח"ע
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קסג ע ן"ה וב"בתיקון יצא מ ח שבירה ח"ע
ן פנימי הוא עיקר היושר שנשאר "הב ' פרק ו שבירת הכלים ח"ע

 בפנים
 'ה א"דע ב"ג ע"ל

לצורך הנקודות אשר ' התפשטות הא ' פרק ח שבירת הכלים ח"ע
 ן לבד"ן דהב" ובה"מ' היו בחי

 'ה א"דע ד"ב ע"ל

 'ה א"דע ג"ג ע"ל ןןןן""""בבבבכל הנקודות הרי הם מה ' פרק ח שבירת הכלים ח"ע
 'ה א"דע ב"א ע"ל זיוניהן לא אשתכחו ' פרק ח שבירת הכלים ח"ע
יצא בעולם הנקודות מלך החסד קודם  א שבירת הכלים ח"ע

 למלך הגבורה
 'כללים א ד"לו ע

חילה יצא החסד לעצמו אלא שבו מת א שבירת הכלים ח"ע
כ יצא ממנו "ואח', היה כלול כל הו

 'וכו' הגבורה לעצמה כלול מכל הה

 'כללים א ג"סג ע

היסוד הנה נודע הוא שהוא אין לו ' ספי א שבירת הכלים ח"ע
 ע כלל"באמת אור בפנ

 'כללים א ד"עב ע

 'כללים א א"פח ע ת הם יצאו מהבינה"כל הז א שבירת הכלים ח"ע
הדעת אשר ' י בחי"הזווגים ע' כל בחי א שבירת הכלים ח"ע

 ן עצמן"באותן המ
 'כללים א ב"צז ע

 'כללים א ד"צט ע י זווג"גם הנקודות נולדו ע א שבירת הכלים ח"ע
התעלמות האור וכיסויו הוא מציאות  ב שבירת הכלים ח"ע

 תיקונו
 'כללים א א"יח ע

 'כללים א ב"יח ע רשות הרבים ב שבירת הכלים ח"ע
 'כללים א ד"כ ע ב"כל מוח הוא שם ע ב שבירת הכלים ח"ע
 'כללים א א"כג ע ב "כל מוח הוא ע ב שבירת הכלים ח"ע
ונתלבשו בהאחוריים , א"הנצח הוד דז ב שבירת הכלים ח"ע

 א אשר נתפשטו שם "דאו
 'כללים א ב"ל ע

 'כללים א א"לד ע רשות הרבים ב שבירת הכלים ח"ע
יצא בעולם הנקודות מלך החסד קודם  ב  הכליםשבירת ח"ע

 למלך הגבורה
 'כללים א ד"לו ע

 'כללים א ב"סה ע רשות הרבים  ב שבירת הכלים ח"ע
כ "א כן יש ג"יעקב בז' כשם שיש בחי ב שבירת הכלים ח"ע

 יעקב ברחל' בחי
 'כללים א א"עא ע

התעלמות האור וכיסויו הוא מציאות  ב שבירת הכלים ח"ע
 תיקונו

 'כללים א א"עח ע

שהיה מתחיל תיכף , התתלת התיקון ג שבירת הכלים ח"ע
עם שבירת הכלים בעת עולם התוהו 

 עצמו

 'כללים א ד"כט ע

, התחיל כלי הכתר להתגדל ולהתפשט ג שבירת הכלים ח"ע
והיה מתפשט מתחילה רק עד 

 שהוא עד מקום הטבור , אמצעיתו לבד

 'כללים א ד"כט ע

ת שלו כולו "נתפשט עוד עד סוף הת ג שבירת הכלים ח"ע
 א"כדי להעשות שורש לז

 'כללים א א"ל ע

כאשר יצאו האורות , במיתת המלכים ג שבירת הכלים ח"ע
 מהם ועלו למעלה 

 'כללים א ד"לד ע

ש באורות המלכים "סידר המאציל ית ג שבירת הכלים ח"ע
אחר מיתתם שלא יתרחקו האורות 

 מרחוק כדי להאיר להם' מהם יותר מג

 'כללים א ב"נח ע
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 שלא ימותו לגמרי
ש באורות המלכים "סידר המאציל ית ג שבירת הכלים ח"ע

אחר מיתתם שלא יתרחקו האורות 
כדי להאיר להם מרחוק ' מהם יותר מג

 שלא ימותו לגמרי

 'כללים א ג"נח ע

 'כללים א ב"סז ע מגיד מראשית אחרית  ג שבירת הכלים ח"ע
 'כללים א א"סט ע לית יסוד עד הדעתע ג שבירת הכלים ח"ע
 'כללים א ג"עד ע משכיל לאיתן ג שבירת הכלים ח"ע
 'כללים א ב"עח ע עולה המלכות גם עד הכתר עצמו ג שבירת הכלים ח"ע
הנקודות היו רק בקו אחד זה למטה  ג שבירת הכלים ח"ע

 מזה
 'כללים א א"פז ע

שבכללות הנקודות היו בקו אחד הגם  ג שבירת הכלים ח"ע
 קוים ' כ בג"ובכללי כללות היו הם ג

 'כללים א א"פח ע

והוא , ת והדעת"היסוד שהוא ענף הת ג שבירת הכלים ח"ע
 והדעת מתגלה בו , עולה עד הדעת

 'כללים א ג"פח ע

 'כללים א א"קג ע סדר עמידת האורות דנקודות ג שבירת הכלים ח"ע
חד אלא רק האצילות לא נתקן בפעם א ד שבירת הכלים ח"ע

 לאט לאט באו תיקונים זה אחר זה 
 'כללים א ד"כט ע

מה שנתפשט הכתר עד מקום הטבור  ד שבירת הכלים ח"ע
 י שלו שנפלו עד שם"הוא בסבת הנה

 'כללים א ד"כט ע

לא התפשט הכתר מתחילה רק עד  ד שבירת הכלים ח"ע
הטבור כדי שלא יהיה יותר למטה 

 א דאחר התיקון"מאו

 ' אכללים א"ל ע

 'כללים א ג"סו ע ק נפרדות זו מזו "יצאו הו ד שבירת הכלים ח"ע
הנקודות היו רק בקו אחד זה למטה  ד שבירת הכלים ח"ע

 מזה
 'כללים א א"פז ע

הנקודות היו בקו אחד הגם שבכללות  ד שבירת הכלים ח"ע
 קוים ' כ בג"ובכללי כללות היו הם ג

 'כללים א א"פח ע

 'כללים א א"קג ע ר עמידת האורות דנקודותסד ד שבירת הכלים ח"ע
 'כללים א ב"יח ע ג"ף הם ענפי ס"כל אורות האח ו שבירת הכלים ח"ע
 'כללים א ב"יח ע רשות היחיד ו שבירת הכלים ח"ע
 'כללים א ג"יט ע א שבו,רדל' ק הוא בחי"כתר דא ו שבירת הכלים ח"ע
ג " דסג"ג ואמא הס"ב דס"אבא הוא הע ו שבירת הכלים ח"ע

 ב הכולל"א עצמו הוא הע"וא
 'כללים א ד"כט ע

 'כללים א ג"מז ע ן"ה וב"ק הוא רק מ"עיקר א ו שבירת הכלים ח"ע
כ "ק הוא עולם מלא ושלם ומסודר ג"א ו שבירת הכלים ח"ע

 ן "א זו"א או"שהם א, בחמשה פרצופים
 'כללים א ג"עג ע

אחד ן בשום "ה וב"אינם משתווים המ ו שבירת הכלים ח"ע
 ז הוא משום חסרון הבירור "וכ, מהם

 'כללים א ב"פג ע

ן יתחיל "ה וב"התיקון דההשתוות המ ו שבירת הכלים ח"ע
 בביאת המשיח 

 'כללים א ב"פג ע

 'כללים א ג"פז ע מיני מלכים ' הו ו שבירת הכלים ח"ע
ס "ב דהמ"אור ההסתכלות שהוא מהע ו שבירת הכלים ח"ע

 א והאבא שבו "הא
 'כללים א ד"צז ע

ס אשר "ה מנביעו דאור א"שם מ ו שבירת הכלים ח"ע
ק הנמשך בו "א שבא"בגלגלתא דא

 ק"א שבא"מרדל

 'כללים א ד"קא ע

 'כללים א ד"קי ע ה"אור המצח שהוא ענפי המ ו שבירת הכלים ח"ע
העיקר הוא שהיה השבירה רק  'ו שבירת הכלים ח"ע

בפרטיות לבד והיה באמת בכל 
 הפרצופים שוה

 'ה א"דע א"ט ע"י

כי , ן ביחד נקרא ברודים"ה וב"המ ז שבירת הכלים ח"ע
 נצמתו יחד בכל האצילות כולו

 'כללים א ג"יח ע

ן שם הוא השורש לכל "בהחיצונית דב ז שבירת הכלים ח"ע
 ע"העולמות בי

 'כללים א ב"כה ע

בעת התיקון הנה נתחברו שניהם  ז שבירת הכלים ח"ע
אחד והוא עולם ז ונעשו ל"ונתייחדו זב

 האצילות

 'כללים א ג"פט ע
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כי הם , הכלים הפרטיים דהנקודות ז שבירת הכלים ח"ע
ז ממש לשתיים שהם "כ עד"נתחלקו ג

 חמש 

 'כללים א א"ק ע

 'כללים א ב"ק ע הפנימיות ירדו לבריאה  ז שבירת הכלים ח"ע
ן גם "הוא כלול מדו' ן שכל א"הדו' בחי ז שבירת הכלים ח"ע

 רטותבפרטי פ
 'כללים א ג"ק ע

עתיק ' כ בחי"ע ג"יש גם בהעולמות בי ז שבירת הכלים ח"ע
 מהם' ן בכל א"א זו"א או"א

 'כללים א ב"קט ע

העיקר הוא שהיה השבירה רק  'ז שבירת הכלים ח"ע
בפרטיות לבד והיה באמת בכל 

 הפרצופים שוה

 'ה א"דע א"ט ע"י

 הרי הוא מלך הדר שהוא אור התיקון ח שבירת הכלים ח"ע
 ק"תולדות היסוד דא

 'כללים א ד"נו ע

 'כללים א א"נז ע ק"תולדות היסוד דא ח שבירת הכלים ח"ע
ן כולו אלא "לא היה בהנקודות גם הב ח שבירת הכלים ח"ע

 ן "רק המלכיות לבד דהב
 'כללים א ד"פט ע

מלך הדר אשר יצא בעת התיקון הוא  ח שבירת הכלים ח"ע
 יסוד

 'כללים א ב"קא ע

 'כללים א ג"קב ע ה הפנימי שהוא תולדות היסוד"המ ח שבירת הכלים ח"ע
א "כ ' מלכיות שבכל ספי' ז ' סוף פרק ז שבירת הכלים ח"ע

 א"ע
 'ה א"דע

נקודת המלכות אשר יצא היא למלוכה  פרק א שבירת הכלים ח"ע
 שהוא יסוד' רק אחר מות המלך הו

 ב"ה ח"דע ד"ו ע

ס דאור "ב אשר מהי"א שהם החו"או 'פרק א שבירת הכלים ח"ע
 גגגג""""סססס דבבבב""""עעעעד ד"המ

 'ה א"דע ב"ב ע"פ

' פ יצאו כל הז"ב בזיווג פב"מהחו 'פרק א שבירת הכלים ח"ע
 מלכים שתחתיהם 

 'ה א"דע ג"ב ע"פ

ב באצילות עצמו "משום שנשארו כח 'פרק א שבירת הכלים ח"ע
ע לכן לא נקרא בהם "ולא ירדו לבי

 מיתה

 'ה א"דע ג"ט ע"י

א "המלכים דנקודות יצאו מזווג או 'פרק א שבירת הכלים ח"ע
 פנים בפנים

ב "פ
 א"ע

 'ה א"דע

א "המלכים דנקודות יצאו מזווג או 'פרק א שבירת הכלים ח"ע
 פנים בפנים

 'ה א"דע ב"ב ע"פ

 ב"ה ח"דע ג"קיג ע ן"כל נשמה היא הויה דיודי פרק ב שבירת הכלים ח"ע
ת "א וישסו" אחוריים דאו'בחי' ד פרק ב שבירת הכלים ח"ע

 שנפלו 
 ב"ה ח"דע ג"ח ע

 ב"ה ח"דע ג"ח ע א סימני הקטורת"י פרק ב שבירת הכלים ח"ע
הטעם מה שלא נכתב שם אביו בהמלך  פרק ב שבירת הכלים ח"ע

 חושם' הג
 ב"ה ח"דע ד"ח ע

אחוריים ' מלכים וד' הז, א חלקים"י פרק ב שבירת הכלים ח"ע
 ת"א וישסו"דאו

 ב"ה ח"עד ב"קה ע

ב באצילות עצמו "משום שנשארו כח 'פרק ב שבירת הכלים ח"ע
ע לכן לא נקרא בהם "ולא ירדו לבי

 מיתה

 'ה א"דע ג"ט ע"י

בהמלכות של העקודים שם הוא  'פרק ה שבירת הכלים ח"ע
 השרשים דהנקודות

 'ה א"דע ד"כ ע

פרצופים ' היה מקרה המלכים בכל הו פרק ו שבירת הכלים ח"ע
 כולם

 ב"ה ח"דע ד"עג 

, ן באורותיהם עתה"ה וב"לא נשתוו המ פרק ו שבירת הכלים ח"ע
 ולא ישתוו אלא רק בביאת המשיח

 ב"ה ח"דע ב"קה ע

 'ה א"דע ג"כ ע ס"היו הנקודות כלולים מי 'פרק ו שבירת הכלים ח"ע
הנה היה , ק"ג הכללי העיקרי שבא"הס 'פרק ו שבירת הכלים ח"ע

ן עד סוף מתפשט הוא מתחילה מהגרו
 ק כולו"א

 'ה א"דע א"ג ע"פ

הנה , א כאשר נאצלו מהאימא"ר דז"הג 'פרק ו שבירת הכלים ח"ע
כ "כ החכמה ואח"נאצל הכתר ואח

ר כל תחתון "ונאצלו אלו הג, הבינה

 'ה א"דע ד"כ ע
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 מהעליון
עתיק ' יצאו הנקודות מעינים בבחי 'פרק ו שבירת הכלים ח"ע

 א ואבא ואימא"וא
 'ה א"דע ד"כ ע

ר דכל פרצוף פרטי הנה הוא "הג 'פרק ו שבירת הכלים ח"ע
ר הכלליים דאותו "מושרש ועומד בהג

 העולם

א "כ
 א"ע

 'ה א"דע

כ "ן הכלליים הנה הם כלולים ג"הזו 'פרק ו שבירת הכלים ח"ע
 ס"מי

 'ה א"דע ג"ט ע"י

היה כל מקרה המלכים הן בכללות והן  'פרק ו שבירת הכלים ח"ע
 בפרטות

 'ה א"דע ד"ט ע"י

 'ה א"דע ד"ט ע"י ן יצאו חסרים "רק הזו 'פרק ו שבירת הכלים ח"ע
יצאה המלכות בעולם הנקודות רק  'פרק ו שבירת הכלים ח"ע

 נקודה אחת לבד' בבחי
 'ה א"דע א"כ ע

 'ה א"דע א"כ ע הכתר' נקודות המלכות הוא בחי 'פרק ו שבירת הכלים ח"ע
ר העיקריים "ליים לא יצא הגן הכל"הזו 'פרק ו שבירת הכלים ח"ע

 שבהם כלל
 'ה א"דע ג"כ ע

 'ה א"דע ג"ב ע"פ מיני מלכים בהאורות דהעינים' היה ו 'פרק ו שבירת הכלים ח"ע
' מלכים היה בכל הו' כל מקרה דז פרק ז שבירת הכלים ח"ע

 ן"א זו"א או"עתיק א, פרצופים
 ב"ה ח"דע ב"קיד ע

 ב"ה ח"דע ב"קיד ע 'מלכים היה כלול מי' כל מלך מהז פרק ז שבירת הכלים ח"ע
פרצופים ' היה מקרה המלכים בכל הו פרק ז שבירת הכלים ח"ע

 כולם
 ב"ה ח"דע ד"ג ע

כל מלך ומלך הנה היה באמת כלול  פרק ז שבירת הכלים ח"ע
 מכולם

 ב"ה ח"דע ג"ו ע

 ב"ה ח"דע א"צב ע ר"פ' ן הוא גי"סנדלפו פרק ז שבירת הכלים ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"קיד ע 'מלכים היה כלול מי' כל מלך מהז פרק ז הכליםשבירת  ח"ע
הנה , א כאשר נאצלו מהאימא"ר דז"הג 'פרק ז שבירת הכלים ח"ע

כ "כ החכמה ואח"נאצל הכתר ואח
ר כל תחתון "ונאצלו אלו הג, הבינה

 מהעליון

 'ה א"דע ד"כ ע

עתיק ' יצאו הנקודות מעינים בבחי 'פרק ז שבירת הכלים ח"ע
 א ואבא ואימא"וא

 'ה א"דע ד"כ ע

ר דכל פרצוף פרטי הנה הוא "הג 'פרק ז שבירת הכלים ח"ע
ר הכלליים דאותו "מושרש ועומד בהג

 העולם

א "כ
 א"ע

 'ה א"דע

מלכים קדמאים הפנימיות בבריאה  'פרק ז שבירת הכלים ח"ע
והחיצוניות ביציר הוהחיצוניות 

 דחיצוניות בעשיה

 'ה א"דע ב"א ע"כ

י מיתת המלכים ירדו פנימיות "שע 'פרק ז רת הכליםשבי ח"ע
הכלים לבריאה וחיצוניות הכלים 
 ליצירה והחיצוניות דחיצוניות להעשיה

 'ה א"דע א"מ ע

א "ר דעתיק וא"ן וכן גם בהג"ר דהזו"הג 'פרק ז שבירת הכלים ח"ע
 א לא מתו אלא ירדו"ואו

 'ה א"דע ג"ט ע"י

ת בעולם הנקודות רק יצאה המלכו 'פרק ז שבירת הכלים ח"ע
 נקודה אחת לבד' בבחי

 'ה א"דע א"כ ע

א המלכות עשירית לבד "דז' יצאה הנוק 'פרק ז שבירת הכלים ח"ע
 שבה

 'ה א"דע א"כ ע

ר העיקריים "ן הכלליים לא יצא הג"הזו 'פרק ז שבירת הכלים ח"ע
 שבהם כלל

 'ה א"דע ג"כ ע

 'ה א"דע ג"ב ע"פ ורות דהעיניםמיני מלכים בהא' היה ו 'פרק ז שבירת הכלים ח"ע
בעולם הנקודות לא יצאו רק המלכיות  פרק ח שבירת הכלים ח"ע

 ן"לבד מהב
 ב"ה ח"דע ב"קיד ע

ן אלא "בעולם הנקודות לא יצאו הזו 'פרק ח שבירת הכלים ח"ע
 מלכיות ' רק הז

א "כ
 א"ע

 'ה א"דע

בעולם הנקודות הנה לא יצאו אלא רק  'פרק ח שבירת הכלים ח"ע
 ן"המלכיות לבד אשר בהב

 'ה א"דע ב"ב ע"כ

כל הנקודות לא היו אלא רק המלכיות  ' פרק ח שבירת הכלים ח"ע
 לחוד

 'ה א"דע א"ס ע
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 שהם ענפי ןןןן""""בבבב והההה""""ממממכשרצה להוציא  ' ריש פרק ו שבירת הכלים ח"ע
 הפנימים ג ג ג ג """"ב סב סב סב ס""""עעעעאז נזדווגו , ן"זו

 'ה א"דע ד"א ע"פ

 'ה א"דע ד"ז ע"י וחין דהמלכים מ' הד' בחי 'ב שבירת הכלים  ח"ע
סבת מיתתם של הנקודות היה משום  'סוף פרק ז שבירת הכלים  ח"ע

 שהיו כולם דינים גמורים 
 'ה א"דע ד"ט ע"נ

הכלים לא היו מתלבשים ומקושרים זה  ד "ספ שבירת הכלים  ח"ע
 בזה

א "ע
 א"ע

 'ה א"דע

תם כל ענין המלכים בירידתם ומית ו "פ שבירת הכלים  ח"ע
ז בכל הפרצופים "ושבירתם הנה היה כ

 כולם

 'ה א"דע ד"ה ע

עולם הנקודות הם סוד השרשים  ז"פ שבירת הכלים  ח"ע
 ע"עולמות אבי' הראשונים דכל הד

 'ה א"דע ב"ב ע"נ

א "ע י "ס שהם הנרנח"כלול מי' יצאו כל א ז"פ שבירת הכלים  ח"ע
 ד"ע

 'ה א"דע

כים בירידתם ומיתתם כל ענין המל ז "פ שבירת הכלים  ח"ע
ז בכל הפרצופים "ושבירתם הנה היה כ

 כולם

 'ה א"דע ד"ה ע

 'ה א"דע ג"ד ע"ס ע"הנקודות הם שרשים להעולמות בי ז "פ שבירת הכלים  ח"ע
י זווג שבכל "נקודות זה מזה ע' יצאו הי 'פרק א שבירת הכלים  ח"ע

ר "י הזווג דהג"ל ע"ר, מהם גופה' א
 שלהם

ח "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

פ לפי שנעשה "א היו מתחילה פב"האו 'פרק א שבירת הכלים  ח"ע
 להם מוחין מהכתר 

 'ה א"דע ב"ה ע

הוא הגבורה ' הוא החסד והג' מלך הב 'פרק א שבירת הכלים  ח"ע
 והיה יציאתם כסדרן

 'ה א"דע ג"ח ע"י

י "הם יצאו זה מזה ע' ס דכל א"אותן הי 'פרק א שבירת הכלים  ח"ע
 הזווגים' בחי

 'ה א"דע א"ט ע"י

מתחילה כולם ' ס שבכל א"יצאו הי 'פרק א שבירת הכלים  ח"ע
 כ יצאו זה מזה"כלולים בהכתר ואח

 'ה א"דע ב"ט ע"י

אחר שנשברו אז ירדו למטה שהוא  'פרק א שבירת הכלים  ח"ע
 ע"במקום הבי

 'ה א"דע ב"ז ע"ס

י זווג "ת הם יצאו באמת ע"הרי הז 'פרק א שבירת הכלים  ח"ע
 ר"הגמ

ח "ס
 ד"ע

 'ה א"דע

לא מלך כל תחתון אלא רק אחר מיתת  'פרק א שבירת הכלים  ח"ע
 העליון

 'ה א"דע ב"ב ע"ע

שבירת הכלים היה כסדר מלמעלה  'פרק א שבירת הכלים  ח"ע
 למטה

 'ה א"דע ד"ב ע"ע

א דנקודות היו מתחילה פנים "או 'פרק א שבירת הכלים  ח"ע
 בפנים

 'ה א"דע ד"א ע"פ

כל הזיוגים המוזכרים בנקודות היו  ' פרק א שבירת הכלים  ח"ע
ן שבנוקבין "הזווגים אשר בהדו' בחי
 ע"ן שבדכורים בפנ"ע וכן בהדו"בפנ

 'ה א"דע ד"ד ע"י

ע "כֵלי הבינה לא נפלה מעולם בהבי 'פרק ב שבירת הכלים  ח"ע
 כלל

 'ה א"דע ג"א ע"ס

 'ה א"דע ב"ו ע"ס ענין מיתה 'פרק ב שבירת הכלים  ח"ע
ק  "לא הדעת הוא לעולם רק נשמת הו 'פרק ב שבירת הכלים  ח"ע

 ע כלל"ולכן אינו עולה הוא בשם בפנ
 'ה א"דע ד"ע ע

הפגם והביטול והמיתה אשר היה  'פרק ב שבירת הכלים  ח"ע
' הז', ד בחי"הם י, בהמלכין קדמאין

א "אחוריים דהאו' מלכים שמתו והד
י "ההנ' בחי' והג, ת שנתבטלו"וישסו

 דהכתר שנפגמו

 'ה א"דע ד"ה ע"ע

' מה שיצא מהעינים ולחוץ הוא רק בחי 'פרק ב שבירת הכלים  ח"ע
 ועיקרו נשאר בפנים, ענפיו לחוד

 'ה א"דע ד"ה ע

הוא הגבורה ' הוא החסד והג' מלך הב 'פרק ב שבירת הכלים  ח"ע
 והיה יציאתם כסדרן

 'ה א"דע ג"ח ע"י

 'ה א"דע ב"ב ע"ע י"ת היו יותר מגולין מאשר נה"החג 'פרק ב שבירת הכלים  ח"ע
 'ה א"דע ב"ד ע"עעצם מיתת המלכים גרם עוד כמה  'פרק ב שבירת הכלים  ח"ע
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 עניינים אחרים
האורות אשר יצאו מהעינים אשר הם  ' פרק ב שבירת הכלים  ח"ע

 הם הנקודות העיקריים
 'ה א"דע ד"ה ע

הוא הגבורה ' החסד והגהוא ' מלך הב 'פרק ג שבירת הכלים  ח"ע
 והיה יציאתם כסדרן

 'ה א"דע ג"ח ע"י

בעולם הנקודות היו כל המלכים רק זה  ' פרק ג שבירת הכלים  ח"ע
 על גב זה ובקו אחד

 'ה א"דע ג"ז ע"י

בעולם הנקודות היו כל המלכים רק זה  ' פרק ד שבירת הכלים  ח"ע
 על גב זה ובקו אחד

 'ה א"דע ג"ז ע"י

כל הקלקול דמיתת המלכים ושבירת  'פרק ה לים שבירת הכ ח"ע
י אשר "הכלים הנה היה משום שהנה

הם יותר דינין והיו הם יותר מגולים 
 ת "היו מתגברים הם על החג

 'ה א"דע ב"ב ע"ע

י "ת הוא משום שנה"הקלקול שהיה בז 'פרק ה שבירת הכלים  ח"ע
שהם דינין היו רוצים להתגבר על 

 ת "החג

 'ה א"דע ד"ב ע"ע

 'ה א"דע ד"ב ע"ע 'לפי שאורן מגולין היו מתגברים וכו 'פרק ה שבירת הכלים  ח"ע
בהעגולים הרי היה סיבת השבירה  'פרק ה שבירת הכלים  ח"ע

משום שלא היו יכולים לקבל ולסבול 
 תוקף האורות שבהם 

 'ה א"דע ג"ח ע"י

 'ה א"דע ג"ט ע"נ האור דנקודות היה פרצוף שלם 'פרק ה שבירת הכלים  ח"ע
היה כל הקלקול בהתגבר הדינין על  'פרק ה שבירת הכלים  ח"ע

 הרחמים 
 'ה א"דע ד"ב ע"ע

 'ה א"דע ב"ד ע"ע ת"י היו יותר מגולים מאשר החג"הנה 'פרק ה שבירת הכלים  ח"ע
כל הקלקול במלכים קדמאים היה  ' פרק ה שבירת הכלים  ח"ע

י שהם דינין היו רוצים "משום שהנה
 ת שהם רחמים "ר על החגהם להתגב

 'ה א"דע ב"ט ע"נ

תחתונות לקח את כל ' מהז' כל א ' פרק ה שבירת הכלים  ח"ע
 האורות 

 'ה א"דע ב"ע ע

כל אחד הוציא את כל התחתונים אשר  'פרק ו שבירת הכלים  ח"ע
הכתר , היה כלולים בו כולם בבת אחת

 להחכמה והחכמה להבינה

ב "ע
 א"ע

 'ה א"דע

הן המלכים דעגולים והן המלכים  'פרק ו ים שבירת הכל ח"ע
דהיושר הנה היו בכל פרצוף ופרצוף 

 פרצופים ' מה

 'ה א"דע א"א ע"י

 'ה א"דע ב"ה ע 'דנוק' מלכים היו במתחילה רק בסט 'פרק ו שבירת הכלים  ח"ע
' מה שיצא מהעינים ולחוץ הוא רק בחי 'פרק ו שבירת הכלים  ח"ע

 פניםועיקרו נשאר ב, ענפיו לחוד
 'ה א"דע ד"ה ע

' ההתחלה הראשונה מהמקרה דז 'פרק ו שבירת הכלים  ח"ע
 ק"מלכים הרי היה רק מעתי

 'ה א"דע ד"ה ע

לא יצא בנקודות אלא רק המלכיות  'פרק ו שבירת הכלים  ח"ע
 ן לבד"דהב

 'ה א"דע א"ו ע

כ רק "ק היו אז ג"ר דהאבא ועתי"הג 'פרק ו שבירת הכלים  ח"ע
 ג"ג דס"ן לבד ומהס"מהמלכיות דהב

 'ה א"דע א"ו ע

 'ה א"דע ב"י ע שערות הראש  'פרק ו שבירת הכלים  ח"ע
מלכיות הן בהעגולים והן ' מיני י' יש ה 'פרק ו שבירת הכלים  ח"ע

 בהיושר 
 'ה א"דע ד"י ע

 'ה א"דע ד"ח ע"י מקרה המלכים הן בכללות והן בפרטות 'פרק ו שבירת הכלים  ח"ע
' א רק בו"בעולם הנקודות יצא הז 'פרק ו ים שבירת הכל ח"ע

 רק בנקודה אחת' נקודות והנוק
 'ה א"דע ד"ח ע"י

כל אור שיוצא לחוץ הנה נשאר עיקרו  'פרק ו שבירת הכלים  ח"ע
 מבפנים

 'ה א"דע ב"ה ע"כ

שבירת הכלים היה כסדר מלמעלה  'פרק ו שבירת הכלים  ח"ע
 למטה

 'ה א"דע ד"ב ע"ע

 לא יצאו אלא רק אחר ןןןן""""בבבבר ד"הט ' פרק ו  שבירת הכלים ח"ע
והמלכיות לבד קרא אותן , התיקון

 בשם ענפים

 'ה א"דע ד"ט ע"נ

 'ה א"דע א"ט ע"יהפנימיות של המלכים קדמאין לבריאה  'פרק ז שבירת הכלים  ח"ע
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והחיצוניות ליצירה והחיצוניות 
 דחיצוניות לעשיה

ל התחתונים אשר כל אחד הוציא את כ 'פרק ז שבירת הכלים  ח"ע
הכתר , היה כלולים בו כולם בבת אחת

 להחכמה והחכמה להבינה

ב "ע
 א"ע

 'ה א"דע

הן המלכים דעגולים והן המלכים  'פרק ז שבירת הכלים  ח"ע
דהיושר הנה היו בכל פרצוף ופרצוף 

 פרצופים ' מה

 'ה א"דע א"א ע"י

' ההתחלה הראשונה מהמקרה דז 'פרק ז שבירת הכלים  ח"ע
 ק" הרי היה רק מעתימלכים

 'ה א"דע ד"ה ע

לא יצא בנקודות אלא רק המלכיות  'פרק ז שבירת הכלים  ח"ע
 ן לבד"דהב

 'ה א"דע א"ו ע

מלכיות הן בהעגולים והן ' מיני י' יש ה 'פרק ז שבירת הכלים  ח"ע
 בהיושר 

 'ה א"דע ד"י ע

 'ה א"דע ד"ח ע"י מקרה המלכים הן בכללות והן בפרטות 'פרק ז שבירת הכלים  ח"ע
' א רק בו"בעולם הנקודות יצא הז 'פרק ז שבירת הכלים  ח"ע

 רק בנקודה אחת' נקודות והנוק
 'ה א"דע ד"ח ע"י

 'ה א"דע ג"ז ע"ס החיצוניות דהפנים הוא בבריאה  'פרק ז שבירת הכלים  ח"ע
 'ה א"דע ג"ח ע"ס 'כל נקודה היה כלול מי 'פרק ז שבירת הכלים  ח"ע
 'ה א"דע ב"ב ע"ע 'ספי' מהמלכים מי' היה כלול כל א 'פרק ז  הכלים שבירת ח"ע
שבירת הכלים היה כסדר מלמעלה  'פרק ז שבירת הכלים  ח"ע

 למטה
 'ה א"דע ד"ב ע"ע

ן אלא רק בעת "ר דב"ה וט"לא יצא מ 'פרק ח שבירת הכלים  ח"ע
 התיקון לבד

 'ה א"דע א"ו ע

 'ה א"דע ב"ה ע ן לבד"ק המלכיות דהבמתחילה היו ר 'פרק ח שבירת הכלים  ח"ע
לא יצא בנקודות אלא רק המלכיות  'פרק ח שבירת הכלים  ח"ע

 ן לבד"דהב
 'ה א"דע א"ו ע

כל האורות דהנקודות היו רק המלכיות  'פרק ח שבירת הכלים  ח"ע
 לבד

 'ה א"דע ד"א ע"י

 'ה א"דע ד"עח "י 'בחי' ז הם י"מלכים עכ' י שהם ז"אעפ 'פרק ח שבירת הכלים  ח"ע
 'ה א"דע ג"ט ע"נ הנקודות לא היו אלא רק המלכיות לבד 'פרק ח שבירת הכלים  ח"ע
 'ה א"דע ב"ב ע"ע 'ספי' מהמלכים מי' היה כלול כל א 'פרק ח שבירת הכלים  ח"ע
של התיקון הם הדר ' בחי' הב 'פרק ח שבירת הכלים  ח"ע

 ומהיטבאל 
ה "פ
 א"ע

 'ה א"דע

ן גופה אשר יצא לא יצא רק "גם הב ' רק חפ שבירת הכלים  ח"ע
 המלכיות לבד אשר בו

ה "פ
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ט ע"נ הנקודות היו רק המלכיות לחוד ' פרק ח שבירת הכלים  ח"ע
' בעולם הנקודות לא יצאו אלא רק בחי ' פרק ח שבירת הכלים  ח"ע

 נפש והמלכיות שהם העגולים
 'ה א"דע ג"ס ע

ת דהנקודות לא היו יכולים לקבל "הז 'ריש פרק ה ים שבירת הכל ח"ע
 אור העליון

 'ה א"דע א"ט ע"נ

ת לא היו יכולין לקבל את אור "הז 'ריש פרק ה שבירת הכלים  ח"ע
 העליון

 'ה א"דע ג"ט ע"נ

סיבת מיתתם היה משום שהכלים היו  ' ריש פרק ה שבירת הכלים  ח"ע
קטנים ולא היו יכולים לסבול את 

 שבתוכם האורות 

ח "ס
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ג ע"פ ג "אורות האוזן הם ענפי ס 'ריש פרק ו שבירת הכלים  ח"ע
ד "ק דוגמת ת"מזלין בא' ישנם בחי 'ריש פרק ו שבירת הכלים  ח"ע

 א דאצילות"דא
 'ה א"דע ד"ח ע

ג "ב וס"ק והם הע"א בא"או' ישנם בחי 'ריש פרק ו שבירת הכלים  ח"ע
 שבו

 'ה א"דע ב"ט ע

ן "ה ב"ג מ"ב ס"אדם קדמאה כולל ע 'ריש פרק ו שבירת הכלים  ח"ע
 בעצמותו 

 'ה א"דע א"ח ע

ע הנה נעשה כל עיקרם "העולמות בי א שמות ח"ע
 מהכלים דאצילות

 'כללים א א"כה ע

הכלים דאצילות הנה מהם הוא אורות  א שמות ח"ע
 ע"נ להעולמות בי"הנר

 'כללים א ד"מה ע

 'כללים א א"מו עכ אינם "ע הם ג"ם הרוח ונפש דביג א שמות ח"ע
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 אלהות
ן "א זו"א או"פרצופים א' מכל הה א שמות ח"ע

ע "דאצילות הנה נמשך ומתפשט בבי
י "והם הנרנח', מהכלים והאורות דכל א

 ע"ת אשר בפנימיות הבי"דאלהו

 'כללים א א"נט ע

כלים חיצון תיכון פנימי דכל ' מהג א שמות ח"ע
ילות הנה נעשו העולמות פרצופי האצ

 ע"בי

 'כללים א א"קד ע

 'כללים א א"קד ע הניצוצין  א שמות ח"ע
 'כללים א ב"קד ע ע "כ בפנימיות הבי"ירדו הם עצמן ג א שמות ח"ע
ע "נעשו הם כולם עצמן לנשמת הבי א שמות ח"ע

 ולעיקר פנימיותם 
 'כללים א ב"קד ע

ה אשר דבריאה יצירה והעשי' ספי' הי א שמות ח"ע
' דהאצילות בבחי' ספי' נחתמו מהי
 והם כולם אלהות גמור , חותם ונחתם

 'כללים א ב"קה ע

שהם כולם , אצילות שבהם' בחי א שמות ח"ע
 ת גמור"אלהו

 'כללים א ב"קט ע

הכליס דאצילות נעשה נשמה  א שמות ח"ע
 ע"בהעולמות בי

 'ביאורים א ג"כט ע

ראו ונוצרו על ידי הכלים דאצילות נב א שמות ח"ע
 ע"ונעשו כל העולמות בי

 'ביאורים א ג"כט ע

 'ביאורים א ב"עג ע ס"א אינו רק ט"ז א שמות ח"ע
ויורדין , כלים פנימי תיכון חיצון' ג א שמות ח"ע

והתיכוניות , פנימיות הכלים לבריאה
 והחיצוניות להעשיה, ליצירה

 'ביאורים א א"פ ע

, יאההיכלות הללו הם בעולם הבר א שמות ח"ע
שהרוחין ונפשין אשר שם הם אינם 

 אלהות

 'ביאורים א ב"פה ע

ע הנה נעשה כל עיקרם "העולמות בי ב שמות ח"ע
 מהכלים דאצילות

 'כללים א א"כה ע

הכלים דאצילות הנה מהם הוא אורות  ב שמות ח"ע
 ע"נ להעולמות בי"הנר

 'כללים א ד"מה ע

כ אינם "ע הם ג"גם הרוח ונפש דבי ב שמות ח"ע
 אלהות

 'כללים א א"מו ע

ן "א זו"א או"פרצופים א' מכל הה ב שמות ח"ע
ע "דאצילות הנה נמשך ומתפשט בבי

י "והם הנרנח', מהכלים והאורות דכל א
 ע"ת אשר בפנימיות הבי"דאלהו

 'כללים א א"נט ע

 'כללים א ד"עה ע ה"ף צרופים שבכל הוי"תתר ב שמות ח"ע
ן פנימי דכל כלים חיצון תיכו' מהג ב שמות ח"ע

פרצופי האצילות הנה נעשו העולמות 
 ע"בי

 'כללים א א"קד ע

 'כללים א ב"קד ע ע "כ בפנימיות הבי"ירדו הם עצמן ג ב שמות ח"ע
ע "נעשו הם כולם עצמן לנשמת הבי ב שמות ח"ע

 ולעיקר פנימיותם 
 'כללים א ב"קד ע

הכליס דאצילות נעשה נשמה  ב שמות ח"ע
 ע"בהעולמות בי

 'ביאורים א ג"כט ע

על ידי הכלים דאצילות נבראו ונוצרו  ב שמות ח"ע
 ע"ונעשו כל העולמות בי

 'ביאורים א ג"כט ע

ת המנוקדות שאמר "הויו' אותן י ב שמות ח"ע
 י כולם"בתיקונים שם הם כל הנרנח

 'ביאורים א ב"עב ע

, היכלות הללו הם בעולם הבריאה ב שמות ח"ע
ינם שהרוחין ונפשין אשר שם הם א

 אלהות

 'ביאורים א ב"פה ע

א דאצילות הנה "כלים פנימים דז' הג ג שמות ח"ע
 ת "כ רק שמות הויו"הם באמת ג

 'כללים א א"לט ע

 'כללים א ד"סז ע ה"האמצעי והפנימי דחסד הוא שם אלו ג שמות ח"ע
 'ביאורים א א"יד ע ה הוא רק על לעתיד"הוראת אהי ג שמות ח"ע
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 'ביאורים א ב"כב ע ירות בשמות ומילויםרמזי הספ ג שמות ח"ע
נקראו אורות המקיפים רק בשמות של  ג שמות ח"ע

 ה "אהי
 'ביאורים א ב"כג ע

נ הכל "והנר, כלים דהגוף' כל הג ג שמות ח"ע
 ה "ה ואהי"בהשמות דהוי

 'ביאורים א א"עג ע

 'ביאורים א ד"עג ע ' השמות דכל העשר ספי ג שמות ח"ע
חסד שבכלי החסד הוה האור אור ה ג שמות ח"ע

ה בניקוד סגול והכלי שלו הוא "שלו הוי
 ל"שם א

 'ביאורים א ב"עו ע

 'ביאורים א ב"כב ע רמזי הספירות בשמות ומילוים ד שמות ח"ע
נקראו אורות המקיפים רק בשמות של  ד שמות ח"ע

 ה "אהי
 'ביאורים א ב"כג ע

נ הכל "והנר, כלים דהגוף' כל הג ד שמות ח"ע
 ה "ה ואהי"מות דהויבהש

 'ביאורים א א"עג ע

 'ביאורים א ד"עג ע ' השמות דכל העשר ספי ד שמות ח"ע
אור החסד שבכלי החסד הוה האור  ד שמות ח"ע

ה בניקוד סגול והכלי שלו הוא "שלו הוי
 ל"שם א

 'ביאורים א ב"עו ע

 'כללים א א"לט ע ם"כ צרופי אלהי"ק ה שמות ח"ע
ם הוא "וי דהשמות אלהיעיקר הגיל ה שמות ח"ע

א "והוא מז, ע ממש"באמת רק בבי
 דהבריאה ולמטה

 'כללים א ג"לט ע

ם אשר כל גילויים "כ צרופי אלהי"הק ה שמות ח"ע
 ן דבריאה ולמטה "הוא רק מזו

 'כללים א ד"קח ע

ע "ם אשר בבי"כ צרופי אלהי"הק ה שמות ח"ע
 ן דבריאה ולמטה "והם מהזו. עצמם

 'כללים א א"קט ע

 'ביאורים א ב"כב ע רמזי הספירות בשמות ומילוים ה שמות ח"ע
א "ו הנה הם בז"הששה צירופים יה ה שמות ח"ע

 דיצירה
 'ביאורים א א"פח ע

 ש"הקדו ב"נד ע ע "ם שהם בבי"כ צרופי אלהי"ק ה שמות ח"ע
שהם כולם , השוקין והירכין והרגלין ו שמות ח"ע

 מכלל הנצח הוד 
 'כללים א ד"ל ע

, תרין כוליין: 'נצח הוד הם עשרה בחי ו שמות ח"ע
, תרין ירכין, תרין שוקיים, תרין ביעין
 תרין רגלין

 'כללים א ב"נג ע

 'כללים א ב"סט ע ה הם גופא חד"נו ו שמות ח"ע
 'ביאורים א ג"כב ע כל המקיפים הם נמשכין מבינה ו שמות ח"ע
נקראו אורות המקיפים רק בשמות של  ו שמות ח"ע

 ה "אהי
 'ביאורים א ב"כג ע

 'כללים א א"מו ע ס"חכמה כי על ידו הוא היחוד דאור א ז שמות ח"ע
ס בשום "אי אפשר להתלבש אור הא ז שמות ח"ע

י שיתלבש "אם לא ע' ספי' אחד מהי
 תחילה אור החכמה בהם

 'כללים א א"מט ע

ומחשבה אתעטר ", החכמה אבא ז שמות ח"ע
ור כי הוא הראשון לקבלת א, "ס"בא
כי שורשו הוא באוירא עלאה , ס"א

ס "ומאיר ומתגלה על ידו אור א', כנז
 ש בכל אצילות כולו "ית

 'כללים א ב"סג ע

' פ שאין בהם בחי"א לעולם פב"או ז שמות ח"ע
 א כלל"אב

 'כללים א א"עב ע

בהחכמה הוא התחלת הגילוי דאור  ז שמות ח"ע
 ס"א

 'כללים א ד"פב ע

הנה הוא רק מהכסא , םכל מה שנתעל ז שמות ח"ע
וכן מהכסא אשר , א דבריאה"אשר בז

 דבריאה' בהנוק

 ב"ה ח"דע א"קיז ע

 ש"הקדו א"נד ע ו"רל ז שמות ח"ע
ת המנוקדות שאמר "הויו' אותן י ג שמותצ ח"ע

 י כולם"בתיקונים שם הם כל הנרנח
 'ביאורים א ב"עב ע
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 ב"ה ח"דע ג"מד ע א"א אחזי נהוריה ברישיה דא"רדל ד א"שער א ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"מד ע א"א אחזי נהוריה ברישיה דא"רדל ו א"שער א ח"ע
שער דרושי  ח"ע

 ע "אבי
 'ביאורים א א"ט ע בינה' הפרגוד הו אמבחי ב

 ש"הקדו ב"נא ע ן"ה דב"הוי 'פרק ג ל"שער החשמ ח"ע
אברים ' שיש לה ד' נקראת ד' נוק ג' פ שער הירח ח"ע

 יתרים על הדכר
 'ה א"דע ג"ד ע

י הם במלכות "עיקר שמות אלקים ואדנ 'פרק א שער הירח ח"ע
 דאצילות

 ש"הקדו ב"נא ע

 'ה א"דע ב"ח ע"י כהדין קמצא דלבושיה מיניה וביה '  פרק א שער הכללים ח"ע
 ש"הקדו ב"מו ע כי לאה ורחל נכללים לפעמים לחד יג שער הכללים ח"ע
תה כדי כוונת המאציל העליון הי פרק ב שער הכללים ח"ע

 שיהיה בחירה ורצון ביד האדם
 ב"ה ח"דע ב"יג ע

ד "ס נעשה כל הכלים מהאור בעצמו ' פרק א שער הכללים  ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ח ע"פ מיתת המלכים ושבירתם  'פרק ב שער הכללים  ח"ע
בעולם הנקודות לא היו בסוד פרצוף  'ריש פרק ב שער הכללים  ח"ע

 כלל 
 'אה "דע ד"ט ע"נ

ר דהנקודות לא היו בתיקוני "גם הג ' ריש פרק ב שער הכללים  ח"ע
 פרצוף כלל

ט "ס
 א"ע

 'ה א"דע

 'כללים א ב"קי ע הקרומין הנה הם מהניצוצין א שער המוחין ח"ע
שער המוחין  ח"ע

 דצלם
 ש"הקדו ב"נא ע ב אותיות"פשוט ומלא ומלא דמלא נ 'פרק ה

שער  ח"ע
הפרצופים 

 'פרק ד

בעת מיתת 
המלכים 

הנה היה אז 
א רק "ז

' בבחי
הפרצוף 
הראשון 
 והחיצון

  'ה א"דע ג"א ע"כ

 'כללים א א"כט ע אך בצלם יתהלך איש א שער הצלם ח"ע
שהוא לבוש הנשמה , מציאות הצלם א שער הצלם ח"ע

 ממוצע בין הנשמה להגוף ' והוא בחי
 'כללים א ג"צו ע

 'ביאורים א ג"כט ע י אמצעית מלבוש זך "ע א שער הצלם ח"ע
 'כללים א א"כט ע אך בצלם יתהלך איש ב שער הצלם ח"ע
ז "עכ, ת"ק הם כולם אחד בת"הגם שהו ב שער הצלם ח"ע

 ע"כלי בפנ' הנה יש לכל א
 'כללים א א"עו ע

אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות  ב שער הצלם ח"ע
ל הוא על "שבגוף כוונת מאמרם ז

 הצלם שהוא לבוש להנשמה

 'כללים א ג"קה ע

אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות  ב שער הצלם ח"ע
שהכוונה הוא על הצלם שהוא , שבגוף

 לבוש הנשמה והגוף שלה 

 'כללים א ג"קו ע

 המוחין דקטנות נעשין לקרומין שהם  ב שער הצלם ח"ע
 לבושי המוחין דהגדלות 

 'כללים א ב"קי ע

 'ביאורים א א"יא ע ח"תכונת דרמהכח ו' ספי' ישנם בכל י ב שער הצלם ח"ע
חיצוניות הוא בשר גוף אדם ועצמות  ב שער הצלם ח"ע

' ופנימיות הוא בחי' וגולגולת וכו
 המוחין המתפשטים בתוך כל הגוף

 'ביאורים א ד"כג ע

 'ביאורים א ד"כו ע ח"רמ ב שער הצלם ח"ע
ח איברים דעיבור ויניקה "כל בנין רמ ב שער הצלם ח"ע

ת "ם ובהוי"בשמות אלהיוגדלות רק 
 ב"דעסמ

 'ביאורים א א"עג ע

ח "מה שנעשה סדר בנין הגוף מרמ ב שער הצלם ח"ע
' כ בבחי"איברים וכן נסדרו האותיות ג

 ב"ם והעמס"ח מהשם אלהי"הרמ

 'ביאורים א א"עג ע

 'כללים א ג"נג עא דאצילות שאין לו שורש "היסוד דהז ג שער הצלם ח"ע
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ונעשה רק בסוד תוספות , מיוחד אליו
 ר הגדול שניתוסף לו מלמעלהמהאו

כל האצילות כולו הוא אלהות גמור  א"פ שער הצלם ח"ע
 אחד יחיד ומיוחד

 ש"הקדו ד"טו ע

 ב"ה ח"דע ג"כז ע קודם החטא היה מעפר גן עדן הארץ פרק א שער הצלם ח"ע
והמדרגות כולם מרום אדם ' כל הבחי ' ג שער א"ח שער הקדושה  ח"ע

כולן , ד התהום שבעולם השפלקדמון ע
 הם זו למעלה מזו וזו לפנים מזו

 'ה א"דע ג"ג ע"מ

בלהה וזלפה שרשם הוא באחוריים  ב 'שער הקלי ח"ע
 דרחל ולאה העליונים שבאצילות

 ש"הקדו א"מה ע

 'ביאורים א ב"כח ע ס"הקליפות אינם נוגעים בי ג 'שער הקלי ח"ע
 להמשיך לה הכתר דהקליפה רצתה ג שער הקליפות ח"ע

 תיקונים כדי לקבל האור העליון 
 'ביאורים א ג"נא ע

ע הם חיילות המלכות "כל עולמות בי א שער השמות ח"ע
 וצבאיה

 'ביאורים א ד"עט ע

כל האצילות כולו הוא אלהות גמור  א"פ שער השמות ח"ע
 אחד יחיד ומיוחד

 ש"הקדו ד"טו ע

שער  ח"ע
השתלשלות 

 ס"הי

ל הרבה מאור האור המקיף הוא גדו ג
 הפנימי

 'ביאורים א ג"טו ע

 ש"הקדו ב"טז ע אלהים' מלוי גימט 'פרק ג שער התיקון  ח"ע
א נותן את הגבורות "גם אחרי שהז פרק ב שער כה ח"ע

באמת נשאר בו העטרה דגבורה ' לנוק
 לעולם

 'ביאורים א ג"עח ע

שער כסא  ח"ע
 הכבוד

 ש"הקדו ב"י ע דבריאה הוא המוח שבה' היכל ז 'פרק א

שער כסא  ח"ע
 הכבוד

תחתונות דהמלכות ' מתפשט הארת הד 'פרק א
דאצילות ויורד דרך המסך ומתלבש 

 ועומד שם לעולם, בהבריאה

 ש"הקדו ד"יח ע

שער כסא  ח"ע
 ככבוד

 ש"הקדו ד"יא ע ק הוא כסא הכבוד"היכל ק 'פרק א

שער לאה  ח"ע
 ורחל

חלק , והשקיתה לו כוס התרעלה ד
 דמותאהחיצונים סטרא 

 'ביאורים א ב"כח ע

 ש"הקדו ד"יא ע ק הוא כסא הכבוד"היכל ק 'פרק א ן"ד ומ"שער מ ח"ע
שער מוחין  ח"ע

 דקטנות 
 'ביאורים א א"סט ע ם"קטנות הם באור דשם אלהי' בחי כל השער

 'ביאורים א א"יא ע  כל תחתון אחר העליון שעל גביו ב מ"שער מול ח"ע
שער סדר  ח"ע

אצילות 
 בקיצור

שורש כל עולם תחתון הנה הוא  'פרק א
האחרונה והתחתונה דהעולם ' מהבחי
 העליון

 'ה א"דע ב"ו ע"ל

שער סדר  ח"ע
אצילות 
 בקיצור 

א אין "ת דעתיק בא"התלבשות הז ב
אלא רק הארת , ת עצמם"הכוונה על הז

 ת ונצוצי אורם לבד"הז

 'ביאורים א ג"י ע

 ש"הקדו ד" עיב עניני התלבשות 'ענף ד י"שער עגו ח"ע
שער פנימיות  ח"ע

 וחיצוניות
בחיצנויות ' בחי' י יש ה"מקביל לנרנח דרוש יא

 כל עולם 
 ש"הקדו ב"יג ע

שער פרצופי  ח"ע
 ן "זו

 'ביאורים א ב"מג ע מציאות הלב  ד

שער ציור  ח"ע
 העולמות 

עגולים הנה הם נמשכים ' כל הי 'הק
 ר דהיושר"ויוצאים מהג

 'ביאורים א א"יב ע

שער קיצור  ח"ע
 ע"אבי

 ש"הקדו ב"י ע נפש הדומם 'פרק ב

שער תיקון  ח"ע
 הירח

 ש"הקדו ב"נא ע מלכות דמלכות נכללת ביסוד  סוף

 'כללים א ג"ל ע ההסתלקות ראשון לכולם  א תיקון ח"ע
 'כללים א א"לד ע גדלות, קטנות, לידה, עיבור, זווג א תיקון ח"ע
 עוד בעלייה לצורך התיקון הנה עלו א תיקון ח"ע

 ק"ג דא"ב ס"אחר עלייה עד שעלו בע
 'כללים א ד"לד ע
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ב "ר וק"אמ' ומבחי, א"היה זווג באו א תיקון ח"ע
 ן דאצילות"שבהם יצאו ונעשו הזו

 'כללים א ד"לד ע

ב "תיקון כל האצילות היה בעיבור י א תיקון ח"ע
 חודש

 'כללים א א"סג ע

רך התיקון ן אשר לצו"בענין עלייתם למ א תיקון ח"ע
 דמעשה בראשית

 'כללים א ב"פג ע

הנה , ה"י השם מ"בעת התיקון אשר ע א תיקון ח"ע
 חזרו כל הכלים ועלו למעלה 

 'כללים א ג"צה ע

, מתחילה נתבררו את הצורך לעתיק א תיקון ח"ע
כ "ואח, א"כ נתבררו את הצורך לא"ואח

 ' עד הנוק' כו' וכן כו, א"את הצורך לאו

 'כללים א א"קא ע

ה המקיף אלא "י אור המ"לא עלו ע א תיקון ח"ע
והם ', א לבד כנז"הניצוצין דעתיק וא

 הניצוצין הראשונים שאמרנו

 'כללים א ג"קב ע

 'כללים א א"קג ע ן לצורך התיקון "כאשר עלו האורות למ א תיקון ח"ע
ן ביסוד דהבינה "יחזרו ויעלו למ א תיקון ח"ע

י "ולחזור ולצאת ממנה ע, להתתקן שם
 זווג

 'ביאורים א ג"כח ע

הרי הוא , שהוא אור התיקון, ה"השם מ ב תיקון ח"ע
 ג הכלליים "ב וס"י הזווג דע"כ ע"יצא ג

 'כללים א ג"יח ע

 'כללים א ב"מד ע ג"ב וס"זווג דע ב תיקון ח"ע
 'כללים א א"מה ע ג '"ב וס"הזווג הע ב תיקון ח"ע
 'ללים אכ ב"מה ע ג '"ב וס"הזווג הע ב תיקון ח"ע
ה דהתיקון הנה הוא נמשך מן "השם מ ב תיקון ח"ע

 ק"המצח דא
 'כללים א ד"נו ע

, ק"ג שבגלגלתא דא"ב וס"הזווג דע ב תיקון ח"ע
 שהם כללות כל המוחין שבו 

 'כללים א א"נז ע

ב אשר לצורך האור דהשם "הזווג דהע ב תיקון ח"ע
 ה"מ

 'כללים א ב"צא ע

, ל"שהם האורות הנ' הנזן "י עליית מ"ע ב תיקון ח"ע
ק אשר "הנה נזדווגו כללות המוחין דא

 ב הכללי"הם הע

 'כללים א ד"ק ע

 'כללים א ד"קא ע ה שהאיר דרך המצח "אור המ ב תיקון ח"ע
ה דהמצח הנה נתבררו "י אור המ"ע ב תיקון ח"ע

 ג מה שיוכל לברר מהם"מהנקודות דס
 'כללים א ג"קב ע

 'כללים א א"קג ע ן לצורך התיקון "ות למכאשר עלו האור ב תיקון ח"ע
ן הנה התעורר גם "אותו עליית המ ב תיקון ח"ע

 פ"בעצמותן ופנימיותן דכל אורות האח
 'כללים א א"קג ע

מעמיק הרב הרבה ומדבר גם בפנימית  ב תיקון ח"ע
 ק"הא

 'ביאורים א א"כא ע

ן ביסוד דהבינה "יחזרו ויעלו למ ב תיקון ח"ע
י "זור ולצאת ממנה עולח, להתתקן שם

 זווג

 'ביאורים א ג"כח ע

 'כללים א ב"נב ע ה "ביטול המ ג תיקון ח"ע
 'כללים א ב"נו ע ג"ב והס"לעתיד יהיה ההנהגה דהע ג תיקון ח"ע
מלך הדר שהוא אור התיקון הרי הוא  ג תיקון ח"ע

 ק"תולדות היסוד דא
 'כללים א ד"נו ע

ר עד סוף מקום האצילות הוא מהטבו ג תיקון ח"ע
 רגליו

 'כללים א ב"נז ע

הגם שהוא , ק"ס עצמו דהא"בהמ ג תיקון ח"ע
ז "אמנם כ. ג לבד"מעיקרו כולו רק ס

 הוא רק עד עת התיקון העתיד

 'כללים א ד"ס ע

נתקן האצילות מהטבור ולמטה עד סוף  ג תיקון ח"ע
 רגליו

 'כללים א ג"צח ע

מתחיל האצילות שהוא הכתר שבו  ג תיקון ח"ע
 ק ולמטה "טבור דאמה

 'כללים א א"קג ע

 'ביאורים א ד"יג ע כלולה באדם' הנוק ג תיקון ח"ע
 'כללים א ד"נה ע התהוות האצילות נעשה לאט לאט ה תיקון ח"ע
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נמשך שפע מלמעלה למעלה לצורך  ה תיקון ח"ע
 תיקון כל הפרצופי דאצילות כולם

 'כללים א א"סג ע

 'כללים א ג"סו ע ו מזו ק נפרדות ז"יצאו הו ה תיקון ח"ע
ז "עכ, ת"ק הם כולם אחד בת"הגם שהו ה תיקון ח"ע

 ע"כלי בפנ' הנה יש לכל א
 'כללים א א"עו ע

הנקודות היו רק בקו אחד זה למטה  ה תיקון ח"ע
 מזה

 'כללים א א"פז ע

הנקודות היו בקו אחד הגם שבכללות  ה תיקון ח"ע
 קוים ' כ בג"ובכללי כללות היו הם ג

 'כללים א א"פח ע

ה המקיף אלא "י אור המ"לא עלו ע ה תיקון ח"ע
והם ', א לבד כנז"הניצוצין דעתיק וא

 הניצוצין הראשונים שאמרנו

 'כללים א ג"קב ע

 'ביאורים א ד"יח ע בעולם הנקודות לא נתארך העתיק ה תיקון ח"ע
בת מטרד בת מאימא דדינין מתערין  'פרק ג תיקון ח"ע

 מינה דטרדין לכולא
 'ה א"דע ד"ג ע"י

ק יש גם "חוץ מהאורות שמחוץ לא א תיקון  ח"ע
 ק"סדר לאורות שבתוך א

 'ביאורים א ב"כא ע

 'כללים א ג"קי ע ג"ב העליון עם הטעמים דס"הזווג דע ב תיקון  ח"ע
 'כללים א ד"קי ע והוא אור המצח , מקיף ב תיקון  ח"ע
ק יש גם "חוץ מהאורות שמחוץ לא ב תיקון  ח"ע

 ק"סדר לאורות שבתוך א
 'ביאורים א ב"כא ע

בעולם הנקודות העצמות היה שלם  'פרק ה תיקון  ח"ע
 והכלים קטנים ולכן מתו

 'ה א"דע ג"ט ע"נ

בעולם הנקודות העצמות היה שלם  'ריש פרק ה תיקון  ח"ע
 והכלים קטנים ולכן מתו

 'ה א"דע א"ט ע"נ

ב " מהככ רק"נעשה המלכות עצמה ג ג תיקון הירח ח"ע
 אותיות

 'ביאורים א ג"נד ע

 'ביאורים א ג"נד ע ך הם המוחין והגדלות דהמלכות "מנצפ ג תיקון הירח ח"ע
י אימא עצמה אשר "ך שנוטלת ע"מנצפ ג תיקון הירח ח"ע

ך הפכולים שבסוף "הם המנצפ
 דאותיות

 'ביאורים א ג"נד ע

ג העיקריים אשר קבלה המלכות "ה ג תיקון הירח ח"ע
  קודם תיקונהמתחילה

 'ביאורים א א"נה ע

 'ביאורים א א"עב ע חותם בתוך חותם  ג תיקון הירח ח"ע
קכט  סוד חפירת הבאר ג תיקון הירח ח"ע

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ג"עג ע ח"אטב ד תיקון הירח ח"ע
 'כללים א ג"לד ע באצילות הרי הוה הוד דין קשה מאד  ה תיקון הירח ח"ע
שליטת החיצונים הוא רק מצד  ה חתיקון היר ח"ע

הגבורות ומשמאל שהוא מצד ההוד 
 'דנוק

 'כללים א ד"ע ע

הנגיעה של שרו של עשו היתה בהוד  ה תיקון הירח ח"ע
 דיעקב

 'כללים א א"עא ע

וההוד , הגבורה הוא החסד שבגבורה ה תיקון הירח ח"ע
והוא , מקבל ממנו את הגבורות שבו

 הגבורה שבגבורה

 'ים אכלל ד"עב ע

ז "הדעת וההוד שיש להם השתוות זב ה תיקון הירח ח"ע
' משפטי ה) תהלים יט י(בסוד הכתוב 

 אמת צדקו יחדיו

 'כללים א א"עג ע

 'ביאורים א ג"כח ע אלף יומין דחול ה תיקון הירח ח"ע
 'ביאורים א ג"עג ע ח"אטב ה תיקון הירח ח"ע
קנה  רגליה יורדת מות פג תיקון הירח ח"ע

 א"ע
 ב"ה ח"עד

הנה יש שם , הוד דהמלכות' ספי פה תיקון הירח ח"ע
 ץ שמספרם אלף"אותיות ק

 ב"ה ח"דע ד"כח ע

לבד הדם בתולים הנה ישנם להמלכות  פרק ג תיקון הירח ח"ע
 חותם בתוך חותם, חותמות' ב

קכט 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"חה "דע ב"קל ע חפירת הבאר הוא נוהג גם עתה תמיד פרק ג תיקון הירח ח"ע
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קמא  ך"י המנצפ"תיקון כל הניצוצין הוא ע פרק ג תיקון הירח ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

א "ב אתוון דאורייתא המקבל ז"כ פרק ג תיקון הירח ח"ע
 מאימא

 ב"ה ח"דע ג"כט ע

משום , תיקון הצמחים ביין ולא בלחם פרק ג תיקון הירח ח"ע
שהיין הוא סוד הגבורות הניתנין אל 

 המלכות

 ב" חה"דע ג"לז ע

 ב"ה ח"דע א"נב ע 'חומת דירושלים הוא המלכות דהנוק פרק ג תיקון הירח ח"ע
יין משומר הוא סוד הגבורות הניתנין  פרק ג תיקון הירח ח"ע

 אל המלכות
קלד 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

ובה הוא , ע"המלכות היא מתפשט בבי פרק ג תיקון הירח ח"ע
סוד היין הצריכין שמירה חותם בתוך 

 חותם

 ב"ה ח"דע ד"פד ע

 'ה א"דע ג"ד ע זמנים לה' על שם ד' נקראת ד' נוק ' פרק ב 'תיקון הנוק ח"ע
עמוד בתחילה אחור באחור משום  א 'תיקון הנוק ח"ע

 חשש יניקת החיצונים
 'ביאורים א ב"עח ע

א אלא רק "א מקבל את שפע הא"אין ז ב 'תיקון הנוק ח"ע
 א"דרך או

 'כללים א ד"כז ע

ואבא מלביש לנצח , א מלביש לאבא"ז ב 'תיקון הנוק ח"ע
 א"דא

 'כללים א ג"ל ע

 'ביאורים א א"ל ע יצא הכתר שבה' מהאור דהנוק ב 'תיקון הנוק ח"ע
ב "כ רק מהכ"נעשה המלכות עצמה ג ב 'תיקון הנוק ח"ע

 אותיות
 'ביאורים א ג"נד ע

 'ביאורים א ג"נד ע ך שבאמצע האותיות"מנצפ ב 'תיקון הנוק ח"ע
ב אתוון "א עצמו וכל הכ"ך דז"המנצפ ב 'תיקון הנוק ח"ע

שלו הנה הם באמת רק שורש החסדים 
 לבד 

 'ביאורים א ד"נה ע

קמז  'תיקון הקלי ב כלל יז 'תיקון הנוק ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

נמשכת ' כל סדר אריגת ובנין הנוק ג 'תיקון הנוק ח"ע
 א"ונלקחת רק מז

 'ביאורים א ג"סד ע

יש שם עקומה ' בסיום רגל אות הו ד 'תיקון הנוק ח"ע
 קצת והיא הפסיעה לבר

 'ביאורים א ב"לט ע

נמשכת ' כל סדר אריגת ובנין הנוק ד 'תיקון הנוק ח"ע
 א"ונלקחת רק מז

 'ביאורים א ג"סד ע

אין להם על ' היסוד והמלכות שבהנוק ו 'תיקון הנוק ח"ע
ונעשה לה היסוד , א"מה שיסמוכו בז
 ת שבה"רק מנקודת הת

 ב"ה ח"דע ד"ד ע

נעשה עטרת היסוד ' מהיסוד דנוק ו 'תיקון הנוק ח"ע
 'בנוק

 ב"ה ח"דע א"ה ע

 ב"ה ח"דע ג"ה ע הוא תולדת היסוד' מלך הח ו 'תיקון הנוק ח"ע
 ב"ה ח"דע ד"ו ע המלך השביעי הוא מלכות פב אות ט 'תיקון הנוק ח"ע
 ב"ה ח"דע ד"ו ע נקודות' וא היה בעולם הנקודות רק "ז פב אות ט 'תיקון הנוק ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"ז ע היא נקודה חמישית' נוק פב אות ט 'תיקון הנוק ח"ע
 ב"ה ח"דע ג"ז ע נקודות כלליים בעולם הנקודות' היו ה פב אות ט 'תיקון הנוק ח"ע
' א בעולם הנקודות בחי"לא היה להז פב אות ט  'תיקון הנוק ח"ע

 כלל' נוק
 ב"ה ח"דע א"ז ע

 ב"ה ח"דע ב"ז ע היא נקודה חמישית' נוק פב אות ט  'ן הנוקתיקו ח"ע
לצורך ' א משפיע בנוק"אשר ז' בחי' ד 'פרק א 'תיקון הנוק ח"ע

 ההולדה 
 'ה א"דע ג"ד ע

קמא  ך"י המנצפ"תיקון כל הניצוצין הוא ע פרק ב 'תיקון הנוק ח"ע
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ה והמצוה י התור"אשר ע' עליית הנוק פרק ב 'תיקון הנוק ח"ע
אך בעת הפגם . ט"וקדושת שבת ויו

, הנה הוא יורד במקומו הראשון, ו"ח
 א"שהוא למטה מהיסוד דז

קטו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

בעולם הנקודות היו הכלים רק עשירית  'פרק ב 'תיקון הנוק ח"ע
 מהאור

 'ה א"דע ג"ח ע"ס
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 'ה א"דע א"ז ע"י היה כל כלי רק עשירית מהאור שבו 'פרק ב 'תיקון הנוק ח"ע
 'ה א"דע ד"ד ע"ס האור דכל נקודה היה רק עשירית לבד  'פרק ב 'תיקון הנוק ח"ע
לא היה כל כלי וכלי מהם גדול מספיק  'פרק ב 'תיקון הנוק ח"ע

 להכיל בו את האור
ח "ס
 ב"ע

 'ה א"דע

ט "ס פרצוף' ר לא היה בהם בחי"גם הג ' פרק ב 'תיקון הנוק ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

ט "ס ר כליהם היו קטנים מאד "הג ' פרק ב 'קתיקון הנו ח"ע
 א"ע

 'ה א"דע

ט "ס ר היו בלא תיקוני פרצוף כלל"הג ' פרק ב 'תיקון הנוק ח"ע
 ד"ע

 'ה א"דע

אות ' פרק ב 'תיקון הנוק ח"ע
 'ט

 'ה א"דע ג"ט ע"נ האור דכל נקודה היה רק עשירית לבד 

כלל ' פרק ב 'תיקון הנוק ח"ע
 'ט

 'ה א"דע א"ז ע"י לים קטניםבעולם הנקודות היו הכ

כלל ' פרק ב 'תיקון הנוק ח"ע
 'ט

' א רק בו"בעולם הנקודות יצא הז
 רק בנקודה אחת' נקודות והנוק

 'ה א"דע ד"ח ע"י

כלל ' פרק ב 'תיקון הנוק ח"ע
 יג

 ש"הקדו ב"נא ע מלכות דמלכות נכללת ביסוד 

' סי' פרק ב 'תיקון הנוק ח"ע
 'ט

ה עדיין  כל כלי וכלי לא היה נשלמ
 בעולם הנקודות

א "ע
 ב"ע

 'ה א"דע

' פרק ב 'תיקון הנוק ח"ע
 'סימן ט

הכתרים ' ר היה רק מבחי"הכלים דהג
 שבהם

ח "ס
 ד"ע

 'ה א"דע

' פרק ב 'תיקון הנוק ח"ע
 'סימן ט

ט "ס ר לא היו בתיקוני פרצוף כלל"גם הג
 א"ע

 'ה א"דע

פרק ב אות  'תיקון הנוק ח"ע
 טז

ריים דאהיה בקטנותו מתפשט בו האחו
 נחש' ם ועם שדי הוא גימט"ד' גימ

 ב"ה ח"דע ג"מז ע

פרק ב אות  'תיקון הנוק ח"ע
 טז

קכא  נחש דקדושה
 א"ע

 ב"ה ח"דע

פרק ב כלל  'תיקון הנוק ח"ע
 ט

השורש דאותו הכתר הוא בסוף היסוד 
 כי הוא מסוד העטרה שבו, א"דז

 ב"ה ח"דע ג"קיד ע

פרק ב כלל  'תיקון הנוק ח"ע
 טז

 ב"ה ח"דע ד"מט ע א בעת הקטנות נקרא נחש"ד דזהיסו

ה הוא חסדים אשר מהם הוא שורש "מ פרק ג 'תיקון הנוק ח"ע
ן הוא גבורות אשר מהם הוא "וב, הזכר

 'שורש הנוק

קסב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע ג"ד ע זמנים לה' על שם ד' נקראת ד' נוק 'פרק ג 'תיקון הנוק ח"ע
' א בעולם הנקודות בחי"יה להזלא ה פרק ד 'תיקון הנוק ח"ע

 כלל' נוק
 ב"ה ח"דע א"ז ע

בתחילה הרי היה ' כל בניינה של הנוק פרק ד 'תיקון הנוק ח"ע
 א ובמיעוט גדול ממנו "לעולם רק מז

קנח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

, א"י דז"היא בנה' מקומה של הנוק פרק ה 'תיקון הנוק ח"ע
 י הם מפסיקים ביניהם"וכותלי הנה

 ב"חה "דע ב"קו ע

אינו יורד שום אור מגולה בשום אופן  'ריש פרק ה 'תיקון הנוק ח"ע
ויורד , אלא נמשך האור ונרתיקו עמו

ומתלבש בהגוף התחתון העיקרי אשר 
 שולח לשם

 'ה א"דע ב"ג ע"ע

ג העיקריים אשר קבלה המלכות "ה ב 'תיקון נוק ח"ע
 מתחילה קודם תיקונה

 'ביאורים א א"נה ע

 ש"הקדו א"ט ע  שורה בכבדנפש ג י"עגו ח "ע
 ש"הקדו ב"יג ע חיים' חכם גימ 'פרק ה עקודים ח "ע
 ש"הקדו ד"כד ע ן נגלות והם בתי בראי"זו 'דרוש ט ח"פו ח "ע
נעשה מהחומר של עולם העליון  י ע"קיצור אבי ח "ע

 הצורה של עולם התחתון
 ש"הקדו ד"ז ע

רק המלכות דמלכות של המלכות אשר  ח א"או עח
הוא אשר מתלבש , י דהעליון"בהנה

 בהתחתון

 'ביאורים א ב"טז ע

רק המלכות דמלכות של המלכות אשר  ט א"או עח
הוא אשר מתלבש , י דהעליון"בהנה

 'ביאורים א ב"טז ע
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 בהתחתון
פסיקתא 

 כ "דר
וראה ועשה  א "ע' ה

בתבניתם 
אשר אתה 

 מראה בהר

  'ה א"דע ג"ד ע"נ

שער טעם  ס"פרד
 האצילות

יך המעיין והמתבונן בענין הזה צר 'פרק א
להכין דעתו ולכוננו ולסעדו וליישרו 

 אל האמת

 'ביאורים א ב"ד ע

פרקי 
 היכלות 

 'ה א"דע ג"ח ע"ל בתי גנזיי ובתי אוצרותי   ז"פ כ"ס

פרקי 
 היכלות 

 'ה א"דע ג"ח ע"ל בתי גנזיי ובתי אוצרותי   ח "פ כ"ר

פרקי 
המרכבה 

 י "דר

ג "ג בפ"כה
הנדפס בספר (

 , )ארזי לבנון

עיקר 
שכינת 

כבודו הוא 
למעלה על 

הכסא 
 הכבוד

  'ה א"דע ג"ד ע"נ

 'ה א"דע ב"א ע"כ ד "הם בהר א ב בראשית  בחיי ' ר
הקדמה דף  ספר יצירה  ד"ראב

 א "ע' ה
כל הנמצאות אשר בשמים ממעל ועל 

 הארץ מתחת 
 'ה א"דע א"ג ע"מ

א משנה "פ ספר יצירה  ד"ראב
 א"י

ר בשמים ממעל ועל כל הנמצאות אש
 הארץ מתחת 

 'ה א"דע א"ג ע"מ

ג משנה "פ ספר יצירה  ד"ראב
 'ב

 'ה א"דע א"ג ע"מ ר"הבינה אשר היא מהג

 'ה א"דע ד"ו ע"נ ן הוא דבר בלתי מושג "מלת אי א א ספר יצירה  ד "ראב
ה "ע כ עונש וגמול"יש במלאכים ג ב א ספר יצירה  ד "ראב

 א"ע
 'ה א"דע

כ בעלי "ס דאצילות הם ג"הי' אפי ב א ירה ספר יצ ד "ראב
 עבודה

ה "ע
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ד"ח ע"ל כל דומם צומח וחי ומדבר  ב"סע' דף ח ספר יצירה  ד "ראב
י כל המצות עשה ממשיכים על "ע א"מ' פרק ב ספר יצירה  ד "ראב

 ולהדבק ולהתייחד עמו' עצמו אורו ית
 'ה א"דע ג"ט ע"ע

 'ה א"דע ג"ט ע"ע ' סוד עבודת הספי א"מ' פרק ב  ספר יצירה ד "ראב
 ב"ה ח"דע ב"צא ע מפרש אל תפנו על להסתכל ויקרא יט ד אבן עזרא ראשונים
סוד אורים ותומים שהם שמות של  שמות כח ל בעל הטורים ראשונים

 בבבב""""עעעע
 ב"ה ח"דע א"קד ע

יתחדש העולם עוד גם אחר היובל  במדבר י לה רבינו בחיי ראשונים
 ולהגד

 ב"ה ח"דע ג"כה ע

 ב"ה ח"דע ג"כה ע שמיטות כולם' ענין הז פ בהר רבינו בחיי ראשונים
 ב"ה ח"דע ג"כה ע שמיטות כולם' ענין הז פ בהר רקאנטי ראשונים
 ב"ה ח"דע ג"פה ע בענין אלף נשים שנשא שלמה פ שופטים רקאנטי ראשונים
 מעשה קרח היתה אחר מעשה א"קיט ע ב"ם ב"רשב ראשונים

 המרגלים
קלח 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

ראשית 
 חכמה

 ב"ה ח"דע א"סז ע מדורי גיהנם' ז פ יג שער היראה

ראשית 
 חכמה 

 'ה א"דע ד"ו ע"נ כפי השורש כן יצא הענף ו"פ שער האהבה 

רב האי 
 גאון 

ק "הובא ברמ
ל בפרדס "ז

שער 
 א"הצחצחות פ

אור קדמון 
צח 

 ומצוחצח 

  'ה א"דע א"ג ע"כ

קמח  'עץ הדעת ועך החיים שניהם משורש א ב ט יתבראש רבינו בחיי
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

שהוליכם דרך המדבר לסבה אחרת  יג יז שמות רבינו בחיי
והיא כדי להרבות להם אותות 

 ומופתים

 ב"ה ח"דע ב"קלז ע

 'ה א"דע ד"ב ע"נ ה"כ בשם הוי"ט ג"נקרא מט כד א שמות  רבינו בחיי 
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פ כב  א"פרד ל"רד
בהגהה שם 

 אות ג

קמח  שתו של נח היתה נעמה בת מתושלחא
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"מה ע לויתן כי הותר מן כלל איסור הוא פט אות טל א"פרד ל"רד
קכט  ט ובסוד עץ הדעת"מט א"יב ע ב"זהר ח ו"רח

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

רחובות 
 הנהר 

ד "ע' דף ח
מדפוס 

ווארשא 
 א"תרנ

כל העליות 
המוזכר 

 בדברי הרב 

  ' אה"דע ג"ד ע"מ

ע "רמ
 מפאנו

ד דורות אלא שהיא "ישועה יש לתתקע חג סי יא אם כל חי
 רחוקה ועתידה להתקרב

 ב"ה ח"דע ב"יב ע

ע "רמ
 מפאנו

אדם הראשון ביקש רחמים על  חד פרק ג חיקור דין
 ד דורות והשתדל בתקנתן"התתקע

 ב"ה ח"דע ב"יב ע

ע "רמ
 מפאנו

וים מועיל אין וידוים והחרטה של ג חב פ יא חיקור הדין
 להם כלום

 ב"ה ח"דע ב"נה ע

ע "רמ
 מפאנו

מאמר אם כל 
 חי

הרגלין דזיז שדי אשר קרצוליה במיא  כב
 ן"הוא רמוז לסנדלפו

 ב"ה ח"דע ב"נג ע

ע "רמ
 מפאנו

עשרה 
מאמרות 

חיקור דין חא 
 פ כד

יעקב היה 
מיצר לו על 
פחד שנפל 

 בלבו

ה "דע ד"קלו ע
 ב"ח

 

ע "רמ
 מפאנו 

 'ה א"דע ג"ג ע"נ חנוך תופר מנעלים היה ב"י כ"סס אם כל חי 

ע "רמ
 מפאנו 

 'ה א"דע ג"ג ע"נ ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד  ב"י כ"סס אם כל חי 

שער מהות  ס"פרד ק"רמ
והנהגה ריש 

 פרק כ

מציאות כל האצילות לא נאצל אלא 
 לצורך התחתונים 

 'ביאורים א א"ב ע

שאינו ,  מיוחדבכל יום ויום בגילוי שמות ב פרדס ק"רמ
 דומה אור הצרופים דיום אחד לחבירו

 'כללים א ד"קו ע

 'ה א"דע ד"ו ע"נ ן הוא דבר בלתי מושג "מלת אי ד "פ פרדס  ק "רמ
שער  פרדס  ק "רמ

 ההיכלות 
 'ה א"דע א"ג ע"נ אליהו לא היה לו לא אב ולא אם

שער  פרדס  ק "רמ
 הכינויים 

 'ה א"דע ג"ג ע"נ חנוך תופר מנעלים 

שער  פרדס  ק "רמ
 הכינויים 

 'ה א"דע ג"ג ע"נ חנוך תופר מנעלים היה

שער  פרדס  ק "רמ
 הצחצחות

 'ה א"דע א"ג ע"כ אור קדמון צח ומצוחצח 

 'ביאורים א ד"נז ע תגין באותיות ז ח ת"הלכות ס ם"רמב
 ש"הקדו ב"כג ע מי שאין לו חלק לעולם הבא ו"ג ה"פ הלכות תשובה ם"רמב
מת סדר הקד ם"רמב

 זרעים
הלכה 
למשה 

מסיני ואין 
להם רמז 
לא במקרא 
 ולא בסברא

ה "דע ב"פו ע
 ב"ח

 

אין צורה ללא חומר ואין חומר ללא  ז"ד ה"פ יסוד התורה ם"רמב
 צורה

 ש"הקדו א"ח ע

היסודין הפשוטים הנה הם עגולים כמו  ג י יסודי התורה ם"רמב
 הגלגלים

 'ביאורים א ד"נט ע

והם זה , הגלגלים דהרקיע והשמים ג י יסודי התורה ם"רמב
 לפנים מזה

 'ביאורים א ב"עו ע

מעולם לא הוה חומר בלא צורה וצורה  ד ז יסודי התורה ם"רמב
 בלא חומר

 'כללים א ד"צה ע

 'ביאורים א ד"יא ע ע כולם עגולים "יסודות ארמ' כל הד ו"ג ה"פ יסודי התורה ם"רמב
 ש"הקדו ג"יט עכ "ע התחתונים הם ג"סודות ארמי' ד 'ג הלכה י"פ יסודי התורה ם"רמב
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 עגולים
 ב"ה ח"דע ד"פ ע מעשה בראשית ומעשה מרכבה פד הי יסודי התורה ם"רמב
ה לטובה אינו "כל דבר שיצא מפי הקב פי הלכה ד יסודי התורה ם"רמב

 י חטא"ע' חוזר בו אפי
קלה 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

פרק ב  יסודי התורה ם"רמב
 הלכה ז

 ב"ה ח"דע ב"כט ע אים אישיםמלאכים הנקר

פרק ב  יסודי התורה ם"רמב
 הלכה ז

 ב"ה ח"דע ג"מב ע עשרה כתות מלאכים

פרק ב  יסודי התורה ם"רמב
 הלכה ז

 ב"ה ח"דע ד"מב ע אישים

כל הכוכבים והגלגלים הם כולן בעלי  פרק ג הט יסודי התורה ם"רמב
 נפש ובעלי דעת ושכל

 ב"ה ח"דע ד"כו ע

כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין  פב מגילה ם"רמב
ליבטל לימות המשיח חוץ ממגילת 

 אסתר

 ב"ה ח"דע ג"נז ע

א פרק "ח מורה ם"רמב
 נא

ש אין "עצמות אמיתתו הנעלמה ית
 שום רעיון ושכל לתפוס אותו

 'ביאורים א ב"א ע

ש אין "עצמות אמיתתו הנעלמה ית א פרק נב"ח מורה ם"רמב
 תושום רעיון ושכל לתפוס או

 'ביאורים א ב"א ע

ש אין "עצמות אמיתתו הנעלמה ית א פרק נג"ח מורה ם"רמב
 שום רעיון ושכל לתפוס אותו

 'ביאורים א ב"א ע

א פרק "ח מורה ם"רמב
 סט

 'ביאורים א ד"א ע ש הסבה לכל הפעולות כולם"הוא ית

א פרק "ח מורה ם"רמב
 סט

תכלית כל המציאות כולו הנה הוא רק 
 לבדש "הוא עצמו ית

 'ביאורים א ב"ב ע

א פרק "ח מורה ם"רמב
 עב

 'כללים א ב"עד ע כל העולם בכלל הוא אדם שלם

 'ביאורים א ד"ב ע הזמן' בח ג"ב פ"ח מורה ם"רמב
 'ביאורים א ד"ב ע הזמן' בח ל"ב פ"ח מורה ם"רמב
 'ביאורים א ב"ג ע דברי אריסטו בענין חידוש העולם  ב פרק יז"ח מורה ם"רמב
 'ביאורים א ג"ב ע אין שייך לחקור ברצונו  ב פרק יח"ח מורה ם"רמב
תכלית כל המציאות כולו הנה הוא רק  ג פרק יג"ח מורה ם"רמב

 ש לבד"הוא עצמו ית
 'ביאורים א ב"ב ע

בבעל הרצון אין שום תפיסה בו ונשלל  א סט מורה נבוכים ם"רמב
 ונמנע החקירה שם

 'כללים א ד"סה ע

 'כללים א ג"סה ע תכלית כל המציאות כולו לצורך האדם ג יג מורה נבוכים ם"רמב
בבעל הרצון אין שום תפיסה בו ונשלל  ג יג מורה נבוכים ם"רמב

 ונמנע החקירה שם
 'כללים א ד"סה ע

הכוונה התכליתית בכל המציאות כולו  א סט"ח מורה נבוכים ם"רמב
 שישובו הכל אליו

 'כללים א א"פו ע

ם "ויסוד הרוח הוא הרוח אלהי 'א פרק א"ח מורה נבוכים ם"רמב
 המרחפת על פני המים

 'ביאורים א ג"פא ע

ההעדר הוא קודם לכל הויה והוא  א פרק יז"ח מורה נבוכים ם"רמב
 סיבתו

 'כללים א ד"מא ע

א פרק "ח מורה נבוכים ם"רמב
 לב

 'ביאורים א ג"כ ע יש לשכל כל בני אדם גבול

חקירה על חידוש הבריאה על מה ה ב פרק יח"ח מורה נבוכים ם"רמב
 שלא נברא מקודם

 'כללים א ג"לג ע

הכוונה התכליתית בכל המציאות כולו  ג יג"ח מורה נבוכים ם"רמב
 שישובו הכל אליו

 'כללים א א"פו ע

 ב"ה ח"דע ב"ג ע "הוא" חא פ סא מורה נבוכים ם"רמב
הוראת עלה וסבה הוא שכל עמידתם  חא פ סט מורה נבוכים ם"רמב

 קיומם לעולם הוא רק בשפעו תמידו
 ב"ה ח"דע ד"יד ע

הנה הוא עצמו יהיה תכלית כל  חא פ סט מורה נבוכים ם"רמב
 התכליות אשר אין לו תכלית

 ב"ה ח"דע ב"יז ע

כל תכלית מתחלף ועולה מתכלית  חא פ סט  מורה נבוכים ם"רמב
 ש"לתכלית עד תכלית גילוי רצונו ית

 ב"ה ח"דע ד"כ ע
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חא פרק   נבוכיםמורה ם"רמב
 ב"ע

 ב"ה ח"דע ד"קנו ע האדם נקרא עולם קטן 

כל ענין השפע הנמשך מהמשפיע עניינו  חב פ יב מורה נבוכים ם"רמב
 הוא כי אין לו צד מיוחד שימשך ממנו

 ב"ה ח"דע ד"יד ע

בכל חכם ומחבר שהשפע הנשפע עליו  חב פ לז מורה נבוכים ם"רמב
מן השמים הוא מכריחיהו להעלות 

 ריו על הספרדב

 ב"ה ח"דע ד"עח ע

שהשכל הפועל הוא למטה מכל צבא  חב פד מורה נבוכים ם"רמב
 השמים

 ב"ה ח"דע ד"כג ע

שהשכל הפועל הוא למטה מכל צבא  חב פו מורה נבוכים ם"רמב
 השמים

 ב"ה ח"דע ד"כג ע

הנה הוא עצמו יהיה תכלית כל  חג פ יג מורה נבוכים ם"רמב
 יתהתכליות אשר אין לו תכל

 ב"ה ח"דע ב"יז ע

כל תכלית מתחלף ועולה מתכלית  חג פ יג מורה נבוכים ם"רמב
 ש"לתכלית עד תכלית גילוי רצונו ית

 ב"ה ח"דע ד"כ ע

 ב"ה ח"דע ב"נא ע  למען האדם-למענהו ' כל פעל ה חג פ יג מורה נבוכים ם"רמב
 ב"ה ח"דע ב"נט ע אדם הראשון הקריב קרבן חג פ לב מורה נבוכים ם"רמב
ה למי ששוחט "מה איכפת ליה להקב חג פרק כו מורה נבוכים ם"רמב

 מן הצואר או מי ששוחט מן העורף 
 ב"ה ח"דע ג"ב ע

 ב"ה ח"דע ב"נט ע אדם הראשון הקריב קרבן פ מו מורה נבוכים ם"רמב
הסתכלות הוא אסור משום אל תפנו  לת י ספר המצות ם"רמב

 אל האלילים
 ב"ה ח"דע ד"צ ע

פרק ב  ז"ע ם"רמב
 הלכה ב

כ משום "גם ההסתכלות לבד אסור ג
 שנאמר אל תפנו אל האלילים

 ב"ה ח"דע ד"צ ע

פרק ב  פ"עבודת יוהכ ם"רמב
 הלכה ו

 ב"ה ח"דע א"קיז ע היה אומרו בקול נמוך, משרבו הפרוצין

חגיגה טז  ש"פיה ם"רמב
 א"ע

 'ביאורים א ג"כ ע יש לשכל כל בני אדם גבול

נאסר עבודת הארץ בשנה ששית  פרק ג שמיטה ויובל ם"רמב
שלשים יום סמוך לשביעית מהלכה 

 למשה מסיני

קנא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

פרק א  תרומות ם"רמב
 הלכה ג ד ט

כל עבר הירדן וסוריא הנה יש בהם 
 י לגמרי"י ואינם כא"מקדושת א

 ב"ה ח"דע א"כח ע

 ש"הקדו א"כד ע עונש אבדון ה"ח ה"פ תשובה ם"רמב
רק ג פ תשובה ם"רמב

 הלכה ז
 ב"ה ח"דע א"פא ע מינים ואפיקורסים

פרק ג  תשובה ם"רמב
 הלכה ח

 ב"ה ח"דע א"פא ע מינים ואפיקורסים

ענין התמדת הנסים אשר בהנהגה  ה ו אבות ם "רמב
 הנסיית דלעתיד

 'כללים א ד"יג ע

ענין התמדת הנסים אשר בהנהגה  ה ו אבות ם "רמב
 הנסיית דלעתיד

 'כללים א א"יד ע

כי קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא  ו טז בית הבחירה ם "מבר
 קידשה לעתיד לבא

 'כללים א ג"טז ע

 'ה א"דע ד"ה ע"ל יסודות הנה הם כולם עגולים' הד 'י' ג סי"פ יסודי התורה  ם "רמב
 'ה א"דע ג"ח ע"ע יש כת מלאכים שנקראו אלהים ז"ה' פרק ב יסודי התורה  ם "רמב
קשה להם על שינוי הטבע דמעשה  ב כט םמורה נבוכי ם "רמב

 בראשית 
 'כללים א ד"יג ע

קשה להם על שינוי הטבע דמעשה  ב כט מורה נבוכים ם "רמב
 בראשית 

 'כללים א א"יד ע

 'כללים א א"א ע הוא עם כל תואריו חד הוא  א נב"ח מורה נבוכים ם "רמב
 'כללים א א" עא הוא עם כל תואריו חד הוא  א נג"ח מורה נבוכים ם "רמב
ש אשר נתגלה לזה בתחילה "רצונו ית א סט"ח מורה נבוכים ם "רמב

והוא עצמו תכלית הכל ' בעצמותו כנז
 שכולם ישובו אליו 

 'כללים א ב"א ע

א פרק "ח מורה נבוכים ם "רמב
 נא

 'כללים א א"א ע הוא עם כל תואריו חד הוא 

 'אכללים  א"טו ע ניסים ב כט"ח מורה נבוכים ם "רמב
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ש אשר נתגלה לזה בתחילה "רצונו ית ג פרק יג"ח מורה נבוכים ם "רמב
והוא עצמו תכלית הכל ' בעצמותו כנז

 שכולם ישובו אליו 

 'כללים א ב"א ע

ענין התמדת הנסים אשר בהנהגה  ח שמונה פרקים ם "רמב
 הנסיית דלעתיד

 'כללים א ד"יג ע

תה ולא כי קדושה ראשונה קידשה לשע א ה תרומות ם "רמב
 קידשה לעתיד לבא

 'כללים א ג"טז ע

הכתוב יגיד בתחתונים וירמוז  א א בראשית ן"רמב
 בעליונים

 ב"ה ח"דע א"סב ע

לא היה באמת עדיין שום בריאה  א א בראשית ן"רמב
כלל זולת האור הראשון ' גמורה ביום א

 שנגנז

 ב"ה ח"דע א"סה ע

ה לא היה באמת עדיין שום בריא א ד בראשית ן"רמב
כלל זולת האור הראשון ' גמורה ביום א

 שנגנז

 ב"ה ח"דע א"סה ע

לא היה באמת עדיין שום בריאה  א ח בראשית ן"רמב
כלל זולת האור הראשון ' גמורה ביום א

 שנגנז

 ב"ה ח"דע א"סה ע

נעמה אחות תובל קין היא אמן של  ד כב בראשית ן"רמב
 שדים

קמח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ד מעשה "אורעות יעקב עם עשו עכל מ יב ו בראשית ן"רמב
 אבות סימן לבנים

 ב"ה ח"דע ג"קלו ע

רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו  לב ד בראשית ן"רמב
עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני 

 עשו 

 ב"ה ח"דע ג"קלו ע

כל מה שנעשה מיום ראשון ואילך הוא  א א בראשית  ן"רמב
 הכל יש מיש

 'כללים א ב"יב ע

 'ביאורים א ד"סה ע היולי א א אשית בר ן"רמב
 'ביאורים א ג"פא ע יסוד האש הפשוט הוא חשכה  א א בראשית  ן"רמב
מאן דנפח מפיו באפיו של אחר  ב ז בראשית  ן"רמב

 משמנתו נפח
 'ביאורים א ב"ס ע

 'כללים א ב"פו ע יעקב קרא לעצמו אל לג כ בראשית  ן"רמב
 ב"ה ח"דע ב"עט ע מות המשיחבטול יצר הרע בי ל ו דברים ן"רמב
תהיה הבחירה בטוב , לימות המשיח ל ו דברים ן"רמב

 להם טבע
קלה 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"ג ע גאולת ישראל תלוי בתשובה פסוק כו  דברים ן"רמב
 ב"ה ח"דע ב"ג ע גאולת ישראל תלוי בתשובה פסוק מ דברים ן"רמב
 'ביאורים א ד"ס ע נפש' דם הוא בחי יז יד ויקרא ן"רמב
גם ההסתכלות הוא אסור משום אל  יט ד ויקרא ן"רמב

 תפנו אל האלילים
 ב"ה ח"דע ד"צ ע

ספר האמונה  ן"רמב
 והביטחון

הביטחון אינו תלוי במעשים טובים  פרק א
 'כלל אלא בטח בה

קלה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

אור הנסיי הוא עומד בישראל תמיד  ו ב שמות ן"רמב
 כי הוא ירושת ,זאת על ישראל, לעולם

 עולם להם

 ב"ה ח"דע ד"קכו ע

הוא לשון , "העם"כל מקום שנאמר  יג י שמות ן"רמב
וכל מקום שנאמר ישראל הוא , גנאי

 לשון שבח

 ב"ה ח"דע ג"קכו ע

סוד אורים ותומים שהם שמות של  כח ל שמות ן"רמב
 בבבב""""עעעע

 ב"ה ח"דע א"קד ע

ים עשו דור המדבר חטא העגל והמרגל לג ו שמות ן"רמב
 תשובה גדולה וחרטה

 ב"ה ח"דע ג"קנ ע

קכב  ב חדש"מכות היו י מ לד שמות ן"רמב
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א ד"יד ע ניסים נסתרים & שמות  ן"רמב
את השמים ואת ' כי ששת ימים עשה ה כ יא שמות  ן"רמב

 הארץ ולא בששת
 ש"הקדו ב"יז ע
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 מרוח היה נמשך נבואתן של נביטים יא יז במדבר  ן "רמב
 ה "משרבע

 'ה א"דע ד"ב ע"נ

 'ה א"דע ב"ד ע"נ ענין שכינה או כבוד  מו א בראשית ן "רמב
 'ה א"דע א"ז ע יסוד האש  יד יט שמות  ן "רמב
 'ה א"דע ד"ב ע"נ ה"כ בשם הוי"ט ג"נקרא מט כד א שמות  ן "רמב
 ב"ה ח"דע ד"מה ע בר יוכני טל יג איוב י"רש
משום , ואל בשם ירחינאהנקרא שמ ב"פה ע מ"ב י"רש

 שהיה בקי בסוד העיבור
 ב"ה ח"דע ב"קה ע

קלח  וינסו כמשמעו יד כב במדבר י"רש
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

בתחלה עלה במחשבה לברוא במדת  א א בראשית י"רש
הדין וראה שאין העולם מתקיים 
והקדים מדת רחמים ושתפה למדת 

 הדין

 ב"ה ח"דע א"יב ע

 במחשבה לברוא במדת בתחילה עלה א א בראשית י"רש
 הדין

 ב"ה ח"דע ג"סג ע

כל תולדות השמים והארץ נבראו כולם  א יד בראשית י"רש
אלא שיציאתם , ביום ראשון בכח

 ביומו' בפועל היה כל א

 ב"ה ח"דע א"סה ע

 ב"ה ח"דע ד"פח ע ירדה אש וליחכה מנחתו  ד ד בראשית י"רש
תולדות שהיא מ, נעמה אחות תובל קין ד כב בראשית י"רש

 היא אשתו של נח, קין
קמח 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

אומות ' לא ניתן להם אלא רק ארץ ז טו יט בראשית י"רש
ש "ולא עשרה אומות כהבטחתו ית

 בברית בין הבתרים

קלט 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

עלה במחשבה לברוא במדת הדין ראה  א א בראשית  י"רש
שאין העולם מתקיים שיתף עמו מדת 

 הרחמים

 'ים אביאור ב"נט ע

בתחלה עלה במחשבה לבראותו במדת  א א בראשית  י"רש
הדין וראה שאין העולם מתקיים 

 ד"והקדים מדת רחמים ושתפה למה

 'ה א"דע ב"א ע

בתחילה עלה במחשבה לבראותו במדת  א א בראשית  י"רש
 הדין

 'ה א"דע ג"א ע

בתחילה עלה במחשבה לברוא במדת  א א בראשית  י"רש
 הדין 

 ' אה"דע ג"ב ע

גרעיני כל פרי שמהן האילן צומח  א יב בראשית  י"רש
 כשנוטעין אותן

 'כללים א ב"לב ע

כל מה שנעשה מיום ראשון ואילך הוא  א יד בראשית  י"רש
 הכל יש מיש

 'כללים א ב"יב ע

נבראו ביום ראשון כל תולדות שמים  א יד בראשית  י"רש
אלא שיצאו ונתגלו ונתקנו , וארץ כולם

 ומובי' כל א

 'כללים א א"קד ע

הראהו הקדוש ברוך הוא כל  לד ב דברים י"רש
המאורעות שעתידין לארע לישראל עד 

 שיחיו המתים 

 ב"ה ח"דע ב"קיב ע

 כל מראות הנביאים בכל מה שהיו  ב"מט  ע יבמות י"רש
מדמים הנה לא היו עצם הדמויות 

 מציאות אמיתיים

 'כללים א ב"לא ע

 'כללים א ג"קה ע  הנשמות הוא שמו גוףאוצר א"סב ע יבמות י"רש
אני מתנבא פורעניות אם לא יבא איני  כח ז ירמיה י"רש

 'ה נחם על הרעה כו"שקרן הקב
קלה 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

כ "קודם מתן תורה היו מונין החדשים ג ח ב 'מלכים א י"רש
 רק מתשרי

 'כללים א ד"מ ע

 ב"ה ח"דע ג"נז ע אין מצות לעתיד ב"ד ע ז"ע י"רש
 'כללים א ג"קה ע אוצר הנשמות הוא שמו גוף א"ה ע ז"ע י"רש
שמות לא  י"רש י"רש

 יח
 ש"הקדו ב"צה ע ד קישוטי כלה"כ

 ב"ה ח"דע ב"לח עחשיב אריכות , אלו שכלו ימיהם בטוב ב"קה ע שבת י"רש
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 ימים 
קמח  הנחש השיאני לשון נשואין א"קמו ע שבת י"רש

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 'כללים א ד"לז ע אליעזר הוא מתלמידי בית שמאי' ר ב"קל ע שבת  י"רש
דה בין שדי  ב"שבת פח ע י"רש

 ילין
מחמת חבתן של ישראל צמצם שכינתו 

 בין שני בדי ארון
 ב"ה ח"דע א"עב ע

ה שאין שמו שלם ואין "נשבע הקב יז טז שמות י"רש
 כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק 

 ב"ה ח"דע ד"ב ע

עד שימחה זכרו ' ה שאין כו"ע הקבנשב יז טז שמות י"רש
 של עמלק

קטז 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ג"עב ע אמירה הוא רך ודבור קשה יט ג שמות י"רש
 היו מסתכלין בו -ויחזו את האלהים  כג י שמות י"רש

 בלב גס מתוך אכילה ושתיה
 ב"ה ח"דע ד"פד ע

שבת וכבוד אב ואם ופרה אדומה  כד ג שמות י"רש
 תנו להם במרה ודינין שני

 ב"ה ח"דע ב"קל ע

במרה נתן להם מקצת פרשיות של  כד ג שמות י"רש
שבת ופרה , תורה שיתעסקו בהם

 אדומה ודינין 

 ב"ה ח"דע ב"קל ע

סוד אורים ותומים שהם שמות של  כח ל שמות י"רש
 בבבב""""עעעע

 ב"ה ח"דע א"קד ע

 'ביאורים א ג"עב ע אמירה הוא רך ודבור קשה לב ז שמות י"רש
משה צוה לבצלאל לעשות תחלה כלים  לח כב שמות י"רש

 ואחר כך משכן
 ב"ה ח"דע ב"צז ע

ויסב הסיבם מדרך הפשוטה לדרך   שמות יג יח י"רש
 העקומה

 ב"ה ח"דע ב"קלז ע

ד "מתחלה עלה במחשבה לברוא במה א א בראשית  י "רש
 'ראה שאין העולם מתקיים כו

 'ה א"דע ג"ז ע"ט

ילה עלה במחשבה לברוא במדת בתח א א בראשית  י "רש
 הדין  

 'ה א"דע ב"ט ע"נ

שבתחלה עלה במחשבה לבראתו  א א בראשית  י "רש
 במדת הדין 

 'ה א"דע ג"ג ע"ס

 לויתן נקבה שמקיף את כל -עקלתון  ב"עד ע בבא בתרא ם"רשב
 העולם 

 ב"ה ח"דע ד"מד ע

ט "ע טעות עתיד שרו של אדום לטעות  ' ג א"נב ע  סוכה  ס"ש
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"א ע"מ לפום צערא אגרא  (ב"מכ ה"פ) אבות ס"ש
 'כללים א ד"לה ע על כרחך אתה נוצר ד כב אבות ס"ש
 'ביאורים א א"סט ע בעשרה מאמרות נברא העולם ה א אבות ס"ש
 'ביאורים א א"פז ע סיג לחכמה שתיקה ג"ג מי"פ אבות ס"ש
 'כללים א ד"פד ע שכר מצוה מצוה ב"ד מ"פ אבות ס"ש
 ש"הקדו ד"כא ע עומדים צפופים ומשתחוים רווחים ה"ה מ"פ אבות ס"ש
 'ה א"דע ב"ו ע"ע דע מאין באת מטיפה סרוחה א"ג מ"פ אבות  ס"ש
ח "ע עבירה גוררת עבירה  ב"ד מ"פ אבות  ס"ש

 ד"ע
 'ה א"דע

יפה שעה אחת בתשובה ומעשים  ז"ד מי"פ אבות  ס"ש
 'טובים וכו

 ' אה"דע ב"ג ע"נ

 'ה א"דע א"ח ע"נ עומדים צפופים ומשתחוים רוחים ה"ה מ"פ אבות  ס"ש
אבות דרבי  ס"ש

 נתן
שהיא , השורש דכל המציאות כולה א"פרק ל

 כ על תכונת פרצוף אדם "נתייסדה ג
 ש"הקדו ד"טז ע

 'ה א"דע ד"ג ע צדיקים וחסידים בכל דור פרק לב נ "אדר ס"ש
 'כללים א ג"עט ע ל לבששה במפתח ש ח"א מ"פ אהלות ס"ש
' פרק ז אהלות ס"ש

 &משנה 
 'ביאורים א א"עט ע אין דוחין נפש מפני נפש

 ש"הקדו א"כה ע הוא יצר הרע הוא מלאך המות א"ז ע"ט ב"ב ס"ש
 'ביאורים א ג"עא ע שבעה לא שלטה בהן רמה ותולעה א"יז ע ב"ב ס"ש
 'ם אכללי ב"קו ע דהוה מציין מערתא דרבנן א"נח ע ב"ב ס"ש
 'כללים א א"לה ע סירס את הזכר א"עד ע ב"ב ס"ש
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 'כללים א ד"פ ע סירס את הזכר והרג את הנקבה  ב"עד ע ב"ב ס"ש
 'כללים א ב"פא ע סירס את הזכר ב"עד ע ב"ב ס"ש
 'כללים א ד"פא ע סירס את הזכר ב"עד ע ב"ב ס"ש
 'כללים א א"פב ע סירס את הזכר ב"עד ע ב"ב ס"ש
 'כללים א ג"פב ע סירס את הזכר והרג את הנקבה  ב"עעד  ב"ב ס"ש
 'כללים א א"פד ע סירס את הזכר ב"עד ע ב"ב ס"ש
 'כללים א ג"קא ע סירס את הזכר ב"עד ע ב"ב ס"ש
 'ביאורים א ד"פד ע בהמות בהררי אלף  ב"עד ע ב"ב ס"ש
 'ביאורים א א"עז ע סירס את הזכר ב,עד ע ב"ב ס"ש
 'כללים א א"קז ע חד נכוה מחופתו של חבירוכל א א"עה ע ב"ב ס"ש
ה עושה לכל צדיק וצדיק חופה "הקב א"עה ע ב"ב ס"ש

 לפי כבודו
 ש"הקדו ד"יז ע

ה עושה לכל צדיק וצדיק חופה "הקב א"עה ע ב"ב ס"ש
 לפי כבודו

 ש"הקדו ב"יח ע

עתידין צדיקים שנקראין על שמו של  ב"עה ע ב"ב ס"ש
 ה "הקב

 'כללים א א"פו ע

מקום הארון והכרובים שלא החזיקו  א"צט ע ב"ב ס"ש
 מדה 

 ש"הקדו ד"כא ע

ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשו  ג"קכג ע ב"ב ס"ש
 נמסר אלא ביד זרוע של יוסף

 ש"הקדו ב"נ ע

, החרדים אל דברו אלו תלמידי חכמים ב"לג ע מ"ב ס"ש
שנאיכם , אמרו אחיכם אלו בעלי מקרא

 אלו בעלי משנה

 ב"ה ח"דע ב"נו ע

אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של  א"לח ע מ"ב ס"ש
 חבירו

 ב"ה ח"דע ג"נ ע

אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של  א"לח ע מ"ב ס"ש
 חבירו

 ב"ה ח"דע א"נא ע

אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של  א"לח ע מ"ב ס"ש
 חבירו

 ב"ה ח"דע ב"עב ע

 של אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין א"לח ע מ"ב ס"ש
 חבירו

 ש"הקדו ג"כה ע

כ חיוור דאזל סומקא "נעשה סומק ואח ב"נח ע מ"ב ס"ש
 ואתא חוורא

 ב"ה ח"דע ב"פח ע

ר שמעון היה לאחר מיתה "אלעזר ב' ר ב"פד ע מ"ב ס"ש
 כמו בחיים

 ב"ה ח"דע א"כא ע

קלה  אחיי ורעיי בואו ב"פד ע מ"ב ס"ש
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א ג"טו ע ורזירא נכנס לתנ' ר א"פה ע מ"ב ס"ש
זירא דהוי בדיק נפשיה כל תלתין ' ר א"פה ע מ"ב ס"ש

 שגר תנורא סליק ויתיב בגויה, יומין
 'כללים א א"טז ע

, ה מדרגת כל איש ואיש"הראה לו הקב פה פו מ"ב ס"ש
חכים יתקרי ורבי לא , שמואל ירחינאה

 יתקרי

קיב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

אל נשלחו לאברהם מיכאל וגבריאל ורפ ב"פו ע מ"ב ס"ש
 ונדמו לו בדמות אנשים, ה"אבינו ע

 ב"ה ח"דע א"כט ע

כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת  ב"פו ע מ"ב ס"ש
 ה לבניו בעצמו"עשה הקב, בעצמו

קכח 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

מלאכים שנשלחו לאברהם אבינו ' ג ב"פו ע מ"ב ס"ש
שהם מיכאל , וירא' ה בריש פ"ע

 וגבריאל ורפאל

קלו 
 א"ע

 ב"חה "דע

בשכר יוקח נא מעט מים זכו לבארה  ב"פו ע מ"ב ס"ש
 של מרים

 ב"ה ח"דע ב"קל ע

 'כללים א ג"טז ע ה גזיר ואיהו מבטל"קב א"קו ע מ"ב ס"ש
קלד  ה וותרן"כל האומר הקב א"נ ע ק"ב ס"ש

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"כג ע ה ותרן "כל האומר הקב א"נ ע ק"ב ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"עז ע 'אינו מבחין כו'  רשות כוכיון שניתן א"ס ע ק"ב ס"ש
 ב"ה ח"דע א"נט ע קרבנו ולא הגזול ב"סו ע ק"ב ס"ש
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 'כללים א א"טז ע יוחנן שהחיה את רב כהנא ' ר ב"קיז ע ק"ב ס"ש
תוספות נ  ק"ב ס"ש

ה "ב ד"ע
 ארך אפים

  ש"הקדו ג"כב ע

 ב"חה "דע א"מט ע ג כתבו תרי עשר"אנשי כנה א"טו ע בבא בתרא ס"ש
י עזרא "דברי הימים הרי נכתב ע א"טו ע בבא בתרא ס"ש

 ונחמיה
 ב"ה ח"דע א"ו ע

איוב לא היה מזרע אברהם יצחק  ב"טו ע בבא בתרא ס"ש
 ויעקב 

 ב"ה ח"דע ד"ב ע

 ב"ה ח"דע ב"ח ע ונפלינו אני ועמך  ב"טו ע בבא בתרא ס"ש
 ב" חה"דע ג"קג ע בשפתיו לא חטא בלבו חטא א"טז ע בבא בתרא ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"ט ע יורד ומתעה ועולה ומסטין א"טז ע בבא בתרא ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"קכז ע יצר הרע הוא השטן הוא המלאך המות א"טז ע בבא בתרא ס"ש
הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך  א"טז ע בבא בתרא ס"ש

 המות
קמה 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"לג ע עשה ישמעאל תשובה בימיו  ב"טז ע בבא בתרא ס"ש
קכא  אילה שרחמה צר ב"טז ע בבא בתרא ס"ש

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קלח  אין אדם נתפס בשעת צערו ב"טז ע בבא בתרא ס"ש
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

,  יחידי סגולה המצויינים שבכלל ישראל א"יז ע בבא בתרא ס"ש
שלא שלט בהן מלאך המות ולא רימה 

 ותולעה

 ב"ה ח"דע א"כא ע

ואלו , ששה לא שלט בהן מלאך המות א"יז ע בבא בתרא ס"ש
אהרן , משה, יצחק ויעקב, אברהם: הן

 ומרים 

 ב"ה ח"דע ד"נז ע

ר דומים לשני "שני עקיביו של אדה א"נח ע בבא בתרא ס"ש
 גלגלי חמה

 ב"ה ח"דע ד"כט ע

רב טובי בר מתנה היה לאחר מיתה  א"נח ע בבא בתרא ס"ש
 כמו בחיים

 ב"ה ח"דע א"כא ע

 ב"ה ח"דע ד"לג ע ר אחר מיתתו"מעלת אדה א"נח ע בבא בתרא ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"מה ע זיז שדי ב"עג ע בבא בתרא ס"ש
ההוא ציפרא דקאים עד קרצוליה במיא  ב"עג ע בבא בתרא ס"ש

 ורישיה ברקיע
 ב"ה ח"דע ב"נג ע

 ב"ה ח"דע ב"פט ע ח"ספורי דרבב ב"עג ע בבא בתרא ס"ש
 ב"ה ח"עד ב"לו ע לויתן עד ב בבא בתרא ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"לה ע הבהמות בהררי אלף ב"עד ע בבא בתרא ס"ש
סירס הזכר וצינן הנקבה ושמרה  ב"עד ע בבא בתרא ס"ש

 לצדיקים לעתיד לבא
 ב"ה ח"דע א"לו ע

כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו  ב"עד ע בבא בתרא ס"ש
  זכר ונקבה בראם-

 ב"ה ח"דע ד"מד ע

שניה להורות שהם ' ינם חסר יהתנ ב"עד ע בבא בתרא ס"ש
 חוזרים לאחד

 ב"ה ח"דע א"מה ע

 ב"ה ח"דע א"מה ע ן"הלויתן נבראו זו ב"עד ע בבא בתרא ס"ש
, ויברא אלהים את התנינים הגדולים ב"עד ע בבא בתרא ס"ש

 זה לויתן ובת זוגו
 ב"ה ח"דע ג"מו ע

 ב"ה ח"דע ד"נג ע בהמות בהררי אלף זכר ונקבה בראם ב"עד ע בבא בתרא ס"ש
לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון  ב"עד ע בבא בתרא ס"ש

ואלמלי נזקקין זה , זכר ונקבה בראם
מה עשה , לזה מחריבין כל העולם כולו

 סירס את הזכר ? הקדוש ברוך הוא

 ב"ה ח"דע ג"ס ע

 ב"ה ח"דע ב"מד ע הלויתן בהמות בהררי אלף וזיז שדי ב"עד ע בבא בתרא ס"ש
אף לויתן נחש בריח ונחש עקלתון זכר  ב"עד ע אבבא בתר ס"ש

 ונקבה בראם
 ב"ה ח"דע ג"מד ע

 ב"ה ח"דע ג"מה ע סירס את הזכר והרג את הנקבה ב"עד ע בבא בתרא ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"נג ע סירס את הזכר ב"עד ע בבא בתרא ס"ש
בהמות בהררי אלף יתוקן לסעודת  ב"עד ע בבא בתרא ס"ש

 הצדיקים לעתיד לבוא
 קמט

 ב"ע
 ב"ה ח"דע
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ה בעולמו זכר "כל מה שברא הקב ב"עד ע בבא בתרא ס"ש
 ונקבה בראם

 ב"ה ח"דע ג"קנח ע

ה בעולמו זכר "כל מה שברא הקב ב"עד ע בבא בתרא ס"ש
 ונקבה בראם

קסב 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

בשעה שלויתן רעב מוציא הבל מפיו  א"עה ע בבא בתרא ס"ש
 ומרתיח כל מימות שבמצולה

 ב"חה "דע ד"מט ע

ה לעשות סעודה לצדיקים "עתיד הקב א"עה ע בבא בתרא ס"ש
 'מבשרו של לויתן כו

 ב"ה ח"דע ב"נ ע

ה לעשות סוכה לצדיקים "עתיד הקב א"עה ע בבא בתרא ס"ש
 מעורו של לויתן

 ב"ה ח"דע א"נב ע

 ב"ה ח"דע א"נב ע זיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו א"עה ע בבא בתרא ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"נב ע וזיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו א" עעה בבא בתרא ס"ש
עתיד גבריאל לעשות קניגיא עם לויתן  א"עה ע בבא בתרא ס"ש

 ה עוזרו אין יכול לו"ואלמלא הקב', כו
 ב"ה ח"דע א"נד ע

 ב"ה ח"דע ד"נה ע כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו א"עה ע בבא בתרא ס"ש
גבריאל לעשות קניגיא עם לויתן עתיד  א"עה ע בבא בתרא ס"ש

 ה עוזרו אינו יכול לו"ואלמלא הקב' כו
 ב"ה ח"דע ג"ס ע

עתיד גבריאל לעשות קניגיא עם לויתן  א"עה ע בבא בתרא ס"ש
 ה עוזרו אינו יכול לו"ואלמלא הקב' כו

 ב"ה ח"דע ד"ס ע

עתידים צדיקים שאומרים לפניהן  ב"עה ע בבא בתרא ס"ש
 קדוש 

 ב"ה ח"דע ב"נח ע

עתידין צדיקים שנקראין על שמו של  ב"עה ע בבא בתרא ס"ש
 ה"הקב

 ב"ה ח"דע א"כא ע

עתידין צדיקים שנקראין על שמו של  ב"עה ע בבא בתרא ס"ש
 ה"הקב

 ב"ה ח"דע ב"כא ע

 ב"ה ח"דע ג"פ ע אין אדם ניצול מהרהור עבירה בכל יום ב"קסד ע בבא בתרא ס"ש
והכל בלשון , ומיעוט בעריות, רוב בגזל א"קסה ע בבא בתרא ס"ש

 הרע 
 ב"ה ח"דע ג"פ ע

 'ה א"דע ב"ו ע"ע ביקש איוב להפוך קערה על פיה  א"טז ע בבא בתרא  ס"ש
ה בעולמו זכר "כל מה שברא הקב ב"עד ע בבא בתרא  ס"ש

 ונקבה בראם
 'ה א"דע ג"ו ע

א "ס ה יתקיימו לימות המשיח"או א"עה ע בבא בתרא  ס"ש
 ב"ע

 'ה א"דע

ה לעשות סוכה לצדיקים "עתיד הקב א"עה ע בבא בתרא  ס"ש
 מעורו של לויתן

א "ס
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ז ע"ע אמה של מלכות ב"צא ע בבא בתרא  ס"ש
 'ה א"דע ג"ז ע"נ העוסקים במקרא מידה ואינה מידה א"לג סע בבא מציעא  ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"נז ע קבלת עדות החודש ב"ה ע ביצה ס"ש
 ש"הקדו ד"כג ע הני מערב רב קא אתו ב"לב ע ביצה ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"מה ע דגים זכרותם מבפנים א"ח ע בכורות ס"ש
למה נקרא שמו פרת שמימיו פרים  ב"נה ע בכורות ס"ש

 ורבים
 ב"ה ח"דע א"קז ע

 ב"ה ח"דע ד"מה ע עוף בר יוכני ב"נז ע בכורות ס"ש
וטבעה , יפעם אחת נפלה ביצת בר יוכנ ב"נז ע בכורות ס"ש

ושברה שלש מאות , ששים כרכים
 ארזים

 ב"ה ח"דע ד"מה ע

 'ה א"דע ג"ד ע דלתות' צירין וב' ב' יש לנוק א"מה ע בכורות  ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"כד ע ארבע משמרות הויה הלילה א"ג ע ברכות ס"ש
קלא  ז"אין הבטחה לצדיקים בעוה א"ד ע ברכות ס"ש

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קלה  יגרום החטאשמא  א"ד ע ברכות ס"ש
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קלו ע שמא יגרום החטא א"ד ע ברכות ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"קלז ע שמא יגרום החטא א"ד ע ברכות ס"ש
קלט  שמא יגרום החטא א"ד ע ברכות ס"ש

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ג"כג ע דוד הסתפק במקומו בעולם הבא א"ד ע ברכות ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"פה עתורה זה , אלו עשרת הדברותלוחות  א"ה ע ברכות ס"ש
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 'והמצוה זה משנה וכו, מקרא
קנה  הני ברכי דשלהי מנייהו א"ו ע ברכות ס"ש

 א"ע
 ב"ה ח"דע

כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל  ב"ו ע ברכות ס"ש
 זה 

 'כללים א ב"טז ע

כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל  ב"ו ע ברכות ס"ש
 זה

 ' אכללים א"סו ע

 'ביאורים א ב"עב ע קולות נתנה תורה' בה ב"ו ע ברכות ס"ש
 'ביאורים א ד"יט ע פ שאינו הגון"אע א"ז ע ברכות ס"ש
 'ביאורים א ג"כ ע שתיים נתנו לו ואחת לא נתנו לו א"ז ע ברכות ס"ש
 'ביאורים א ד"כב ע צדיק ורע לו רשע וטוב לו א"ז ע ברכות ס"ש
 'ביאורים א ג"סה ע רע לוצדיק ו א"ז ע ברכות ס"ש
 'ביאורים א ד"סה ע צדיק ורע לו א"ז ע ברכות ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"קיב ע אכתריאל יה יהוה צבאות א"ז ע ברכות ס"ש
 ב"ה ח"דע א"קיג ע אכתריאל יה יהוה צבאות א"ז ע ברכות ס"ש
ה לטובה אינו "כל דבר שיצא מפי הקב א"ז ע ברכות ס"ש

 י חטא"ע' חוזר בו אפי
ה קל
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קלז ע ה מתפלל"הקב א"ז ע ברכות ס"ש
י שאינו "ורחמתי את אשר ארחם אעפ א"ז ע ברכות ס"ש

 כדאי והגון לכך
 ב"ה ח"דע ג"עו ע

קלז  צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו א"ז ע ברכות ס"ש
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ב"יט ע י שאינו כדאי והגון לכך"אעפ א"ז ע ברכות ס"ש
בשכר ויסתר משה פניו זכה לקלסתר  א"ז ע ברכות ס"ש

 פנים
 ש"הקדו ד"כ ע

 ש"הקדו ג"כב ע פ שאינו כדאי והגון לכך"אע א"ז ע ברכות ס"ש
 ש"הקדו ג"כב ע רשע ורע לו א"ז ע ברכות ס"ש
 ש"הקדו ג"כב ע ארך אפים ורב חסד ואמת א"ז ע ברכות ס"ש
קלה  מלכיות' וד דדשכאן רמז לו כל השעב ב"ט ע ברכות ס"ש

 א"ע
 ב"ה ח"דע

אני הייתי עמכם בשעבוד זה ואני  ב"ט ע ברכות ס"ש
 אהיה עמכם בשעבוד מלכיות

קלט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

הקורא את שמע ולא השמיע לאזניו  א"טו ע ברכות ס"ש
 לא יצא 

 'ביאורים א ב"מב ע

הקורא את שמע ולא השמיע לאזניו  ב"טו ע ברכות ס"ש
 יצא 

 'ורים אביא ב"מב ע

שרה ' אין קוראין אימהות אלא לד ב"טז ע ברכות ס"ש
 רבקה רחל ולאה

 ב"ה ח"דע ב"פב ע

 'כללים א א"יז ע "כבר היה"לא אמר על הנסים דמצרים  ב"יב ע ברכות ס"ש
 ש"הקדו א"נ ע יעקב וישראל א"יג ע ברכות ס"ש
 'לים אכל ב"פה ע ב אין בו לא אכילה ולא שתיה "העוה א"יז ע ברכות ס"ש
העולם הבא אין בו לא אכילה ולא  א"יז ע ברכות ס"ש

אלא צדיקים יושבין ' שתיה וכו
 ועטרותיהם בראשיהם

 'ביאורים א ב"א ע

העולם הבא אין בו לא אכילה ולא  א"יז ע ברכות ס"ש
 שתיה

 ב"ה ח"דע א"לז ע

העולם הבא אין בו לא אכילה ולא  א"יז ע ברכות ס"ש
 שתיה

 ב"ה ח"דע ד"מד ע

העולם הבא אין בו לא אכילה ולא  א"יז ע ברכות ס"ש
 'שתיה ולא פריה ורביה וכו

 ב"ה ח"דע ד"נב ע

העולם הבא אין בו לא אכילה ולא  א"יז ע ברכות ס"ש
 שתיה ולא פריה ורביה

 ב"ה ח"דע א"כה ע

העולם הבא אין בו לא אכילה ולא  א"יז ע ברכות ס"ש
' אלא צדיקים יושבים כו' שתיה כו

 ים מזיו השכינהונהנ

 ב"ה ח"דע ב"לד ע

העולם הבא אין בו לא אכילה ולא  א"יז ע ברכות ס"ש
 שתיה

 ב"ה ח"דע ג"לז ע

 ב"ה ח"דע ד"נו עהעולם הבא אין בו לא אכילה ולא  א"יז ע ברכות ס"ש
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אלא צדיקים יושבין ' שתיה וכו
 'ועטרותיהם בראשיהם וכו

 ב"ה ח"דע א"כא ע םצדיקים במיתתן נקראו חיי א"יח ע ברכות ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"לג ע צדיקים במיתתן נקראו חיים א"יח ע ברכות ס"ש
 'כללים א ב"קו ע שיש לפני שני דרכים  ב"כח ע ברכות ס"ש
אמר רבי יוחנן בן זכאי לפני מותו פנו  ב"כח ע ברכות ס"ש

 כלים מפני הטומאה 
 ב"ה ח"דע א"כא ע

 ב"ה ח"דע ב"יג ע כאי יוחנן בן ז' מחרדת ר ב"כח ע ברכות ס"ש
בשעה ' אפי' בכל פרשת העיבור כו ב"כט ע ברכות ס"ש

שאתה מתמלא עליהם עברה כאשה 
 עוברה

 ב"ה ח"דע א"קד ע

, נחש כרוך על עקבו לא יפסיק' אפי ב"ל ע ברכות ס"ש
 אבל עקרב פוסק

 ב"ה ח"דע ג"פד ע

 ש"הקדו א"כה ע  אין ערוד ממית אלא החטא ממית א"ג ע"ל ברכות ס"ש
ר להתיישב "כל ארץ שגזר עליה אדה א"לא ע ברכות ס"ש

 נתיישבה
 ב"ה ח"דע ב"מ ע

כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון  א"לא ע ברכות ס"ש
 לישוב נתיישבה

קמט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

, ואתה הסבות את לבם אחורנית ב"לא ע ברכות ס"ש
 ה הודה לו"והקב

קמח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"סז ע ש"א מפעולותיו יתכי הכל הו א"לב ע ברכות ס"ש
אלמלא שלוש מקראות הללו נתמוטטו  א"לב ע ברכות ס"ש

 'כו
קמח 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

כלום נתתי לך גדולה אלא , רד מגדולתך א"לב ע ברכות ס"ש
 בשביל ישראל

קכח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כלום נתתי לך גדולה אלא , רד מגדולתך א"לב ע ברכות ס"ש
 בשביל ישראל

קכט 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א א"סו ע ב מזלות בראתי ברקיע "י ב"לב ע ברכות ס"ש
חנינא בן דוסא שהכניס את עצמו ' ר א"לג ע ברכות ס"ש

 מדעתו בסכנת ערוד ולא שלט בו
 'כללים א ג"טו ע

חנינא בן דוסא שנתן עקבו על החור ' ר א"לג ע ברכות ס"ש
 של ערוד 

 'כללים א א"טז ע

 ב"ה ח"דע ג"פג ע אין ערוד מחית אלא החטא ממית א"לג ע ברכות ס"ש
כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות  ב"לד ע ברכות ס"ש

 ב עין לא ראתה"המשיח אבל לעוה
 'כללים א ד"פד ע

כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות  ב"לד ע ברכות ס"ש
 ב עין לא ראתה"המשיח אבל לעוה

 'כללים א ב"פה ע

המשומר בענביו מששת ימי יין  ב"לד ע ברכות ס"ש
 בראשית 

 ב"ה ח"דע א"מב ע

כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא  ב"לד ע ברכות ס"ש
 לימות המשיח

 ב"ה ח"דע ב"מד ע

כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא  ב"לד ע ברכות ס"ש
 לימות המשיח

 ב"ה ח"דע א"נג ע

כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות  ב"לד ע ברכות ס"ש
 ב עין לא ראתה"ל לעוההמשיח אב

 ב"ה ח"דע ג"עו ע

לעולם הבא עין לא ראתה אלהים  ב"לד ע ברכות ס"ש
 זולתך 

 ב"ה ח"דע ב"כא ע

אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא  ב"לד ע ברכות ס"ש
 שיעבוד מלכיות בלבד

 ב"ה ח"דע ד"נז ע

ז לימות המשיח אלא "אין בין העוה ב"לד ע ברכות ס"ש
 לבדשיעבוד מלכיות ב

 ב"ה ח"דע ג"נח ע

נחמיה אומר ' מאיר אומר גפן היה ור' ר א"מ ע ברכות ס"ש
יהודה אומר חיטה ' ור, תאנה היתה

 היתה

 ב"ה ח"דע א"לז ע

נחמיה אומר ' מאיר אומר גפן היה ור' ר א"מ ע ברכות ס"ש
יהודה אומר חיטה ' ור, תאנה היתה

 היתה

 ב"ה ח"דע ב"לז ע

 ב"ה ח"דע ב"מ עמאיר אומר ' ר ר" ממנו אדהאילן שאכל א"מ ע ברכות ס"ש
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' נחמיה אומר תאנה היתה ר' גפן היה ר
 יהודה אומר חיטה היתה

נחמיה אומר ' ר, מאיר אומר גפן היה' ר א"מ ע ברכות ס"ש
יהודה אומר חטה ' ר, תאנה היתה

 היתה

קמט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א א"טו ע הוא נוטל את נפשך' בכל נפשך אפי א"נד ע ברכות ס"ש
ישראל לא אמרו אותה השירה אלא רק  א"נד ע ברכות ס"ש

שנה ואחר המעשה דנחלי ' בסוף המ
 ארנון

 ב"ה ח"דע ג"קלג ע

 'ביאורים א ג"עג ע יודע היה בצלאל לצרף  א"נה ע ברכות ס"ש
יודע היה בצלאל לצרף אותיות  א"נה ע ברכות ס"ש

 שנבראו בהן שמים וארץ
 'ביאורים א ג"פה ע

מנהגו , ה"אמר בצלאל למשה רבינו ע א"נה ע ברכות ס"ש
כ מכניס "של עולם אדם בונה בית ואח

 לתוכו כלים

 ב"ה ח"דע ב"צז ע

 ב"ה ח"דע ד"פח ע הרואה בן עזאי יצפה לחסידות ב"נז ע ברכות ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"פט ע הרואה בן עזאי בחלום יצפה לחסידות ב"נז ע ברכות ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"פט ע אה בן זומא בחלום יצפה לחכמההרו ב"נז ע ברכות ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"קג ע הרואה בן עזאי יצפה לחסידות ב"נז ע ברכות ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"קג ע הרואה בן זומא יצפה לחכמה ב"נז ע ברכות ס"ש
 'כללים א ב"טז ע ברוך שברא כל אלו לשמשיני א"נח ע ברכות ס"ש
 'כללים א ד"ל ע ו לשמשיניברוך שברא כל אל א"נח ע ברכות ס"ש
ה זוכר את בניו ששרוים "בשעה שהקב א"נט ע ברכות ס"ש

מוריד שתי דמעות לים , ה"בצער בין או
 הגדול

 ב"ה ח"דע ג"מג ע

בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את  א"נט ע ברכות ס"ש
בניו ששרויים בצער בין אומות העולם 

 'מוריד שתי דמעות לים הגדול וכו

 ב"חה "דע ג"צג ע

 'ביאורים א א"סה ע ומאיר לאישון בת עין ב"ס ע ברכות ס"ש
 'ביאורים א ב"פד ע כליות יועצות א"סא ע ברכות ס"ש
 ב"ה ח"דע א"צג ע ושניהם נקראו אדם א"סא ע ברכות ס"ש
 ש"הקדו א"נא ע דו פרצופים  א"סא ע ברכות ס"ש
לידע אינש בנפשיה אם צדיק גמור הוא  ב"סא ע ברכות ס"ש

 ם לאוא
 'כללים א א"טז ע

היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו  ב"סא ע ברכות ס"ש
 באחד

 'ביאורים א ב"סח ע

 'ביאורים א ג"סט ע הלב מבין  ב"סא ע ברכות ס"ש
 'ביאורים א א"פג ע טחול שוחק, כבד כועס ב"סא ע ברכות ס"ש
' אשריך ר, כי יצתה בת קול ואמרה ב"סא ע ברכות ס"ש

 ב"זומן לחיי העוהעקיבא שאתה מ
 ב"ה ח"דע ג"קז ע

 ב"ה ח"דע א"פט ע יצתה נשמתו באחד ב"סא ע ברכות ס"ש
כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל  ב"סא ע ברכות ס"ש

 'נפשך כו
 ב"ה ח"דע א"קז ע

מתי יבא לידי ' כל ימי הייתי מצטער כו ב"סא ע ברכות ס"ש
 ואקיימנו

קלה 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

אין התורה מתקיימת אלא במי שממית  ב"סג ע ברכות ס"ש
 עצמו עליה

 ב"ה ח"דע ב"צט ע

 'ה א"דע ב"ג ע יסורין של אהבה  א"ה ע ברכות  ס"ש
 ש"הקדו א"כג ע פ שאינו כדאי והגון לכך"אע א"ז ע ברכות  ס"ש
וחנותי את אשר אחון ורחמתי את  א"ז ע ברכות  ס"ש

 'אשר ארחם וכו
 'ה א"דע ד"ח ע"ל

 'ה א"דע ג"א ע"מ צדיק ורע לו  א" עז ברכות  ס"ש
יוחנן בן זכאי הסתפק במקומו ' ר ב"כח ע ברכות  ס"ש

 בעולם הבא
 ש"הקדו ג"כג ע

 'ה א"דע ב"ג ע"כ הוא כלבוד דמי' כל פחות מג ב "כח ע ברכות  ס"ש
א "ס ב עין לא ראתה"לעוה ב"לד ע ברכות  ס"ש

 ב"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ב"ו ע"נשמים בצערו כופלין כל המשתתף שם  א"ג ע"ס ברכות  ס"ש
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 'לו כו
 ב"ה ח"דע ב"כה ע עובר ירך אמו הוא ב"כג ע גיטין ס"ש
כל ספר תורה שאין אזכרות שלו  ב"נד ע גיטין ס"ש

 כתובות לשמן אינו שוה כלום
 ש"הקדו ג"ו ע

תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי  א"נז ע גיטין ס"ש
 ה"או

 ש"הקדו ג"כג ע

שהוא , תרנגול הבר הוא הדוכיפת ב"סח ע ןגיטי ס"ש
 מעופות הטמאים

 ב"ה ח"דע ד"מה ע

 'ה א"דע ג"ט ע"ע כל המיצר לישראל נעשה ראש ב "נו סע גיטין  ס"ש
לשם מי ' לה, ניחוח לשם הנחת רוח ב"מו ע זבחים ס"ש

 שאמר והיה העולם
 ב"ה ח"דע ג"קנו ע

 ב"ה ח"דע ג"קלד ע אש על המזבח ב"סא ע זבחים ס"ש
הוא על שעיר ', לכפר עליהם לפני ה ב"קא ע זבחים ס"ש

 ח"דר
 ב"ה ח"דע ג"קנז ע

 ב"ה ח"דע ג"יג ע בימי שלמה קיימא סיהרא באשלמותא א"קיט ע זבחים ס"ש
 ב"ה ח"דע א"פא ע כולם ניתנו מרועה אחד ב"ג ע חגיגה ס"ש
ממקומו מכלל דמקומו ' ברוך כבוד ה ב"דף יג ע חגיגה ס"ש

 ע ליהליכא דיד
 ש"הקדו ד"ו ע

מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם  ב"ה ע חגיגה ס"ש
 ה"ונתנה לאו

 ב"ה ח"דע ד"נב ע

ז "הגם דכתיב ואנכי הסתר אסתיר עכ ב"ה ע חגיגה ס"ש
ידו נטויה עלינו שנאמר ובצל ידי 

 כסיתיך

קכה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

מפני גאותן של ישראל שניטלה מהם  ב"ה ע חגיגה ס"ש
 ה"אווניתנה ל

 ב"ה ח"דע ב"ט ע

גאוותן של ישראל שנטלה מהם ונתנה  ב"ה ע חגיגה ס"ש
 ה"לאו

 ב"ה ח"דע ד"ט ע

גאוותן של ישראל שניטלה מהם  ב"ה ע חגיגה ס"ש
 ה"וניתנה לאו

קטו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

גאוותן של ישראל שניטלה מהם  ב"ה ע חגיגה ס"ש
 ה"וניתנה לאו

קטו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

אוותן של ישראל שניטלה מהם ג ב"ה ע חגיגה ס"ש
 'וניתנה כו

קטז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ב"כד ע ה"מי איכא בכיה קמיה הקב ב"ה ע חגיגה ס"ש
 ש"הקדו ב"כה ע ה ומסתרים שמו"מקום יש לו להקב ב"ה ע חגיגה ס"ש
 ש"הקדו ב"כו ע מפני גוה ב"ה ע חגיגה ס"ש
למים צופה הייתי בין מים העליונים  א"טו ע חגיגה ס"ש

התחתונים ואין בין זה לזה אלא שלש 
 אצבעות בלבד

 ב"ה ח"דע ב"קו ע

 ב"ה ח"דע ג"קו ע כתרי גלימי דפריסי אהדדי א"טו ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"קו ע ואמרי לה כתרי כסי דסחיפי אהדדי א"טו ע חגיגה ס"ש
 'ה א"דע א"ד ע"נ ' פולסי כו' ט מחיוהו ס"אפקוהו למט א"טו ע חגיגה ס"ש
עקיבא בקשו מלאכי השרת לדוחפו ' ר ב"טו ע חגיגה ס"ש

י גודל "ה ע"אלא שהגין עליו הקב
 תורתו וקדושתו

 ב"ה ח"דע ג"צד ע

 ב"ה ח"דע ב"קז ע רבי עקיבא עלה בשלום וירד בשלום ב"טו ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"קז ע שהוא עלה בשלום וירד בשלום ב"טו ע חגיגה ס"ש
קנח  דל הפורח באוירמג ב"טו ע חגיגה ס"ש

 א"ע
 ב"ה ח"דע

לא מידן לידייניה ולא לעלמא דאתי  ב"טו ע חגיגה ס"ש
 ליתי

 ש"הקדו א"כג ע

 'ביאורים א ג"כ ע כל המסתכל בארבעה דברים  א"טז ע חגיגה ס"ש
המסתכל בקשת ראוי לו שלא בא  א"טז ע חגיגה ס"ש

 לעולם
 ב"ה ח"דע א"פח ע

 לסער מתחולל על ראש הרע נתהפך ב"ג סע"י חגיגה ס"ש
 רשעים יחול 

 ש"הקדו א"כו ע

 'ה א"דע ב"ב ע ד דורות"תתקע ב"ג סע"י חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"סה ע השמים שהם מאש ומים יב א חגיגה ס"ש



ו"מפתחות לספרי לש  

383 

אותה האורה שנברא בה העולם אדם  א"יב ע חגיגה ס"ש
הראשון היה צופה בה מסוף העולם 

 ועד סופו

 'כללים א א"יז ע

 'כללים א א"יז ע ל"גנזו לצדיקים לעת א"יב ע החגיג ס"ש
האור הראשון שהאדם מסתכל בו  א"יב ע חגיגה ס"ש

 מסוף העולם ועד סופו 
 'כללים א א"פא ע

 'כללים א ב"קב ע ל"גנזו לצדיקים לעת א"יב ע חגיגה ס"ש
 'ביאורים א ב"נה ע קו ירוק המקיף את כל העולם כולו  א"יב ע חגיגה ס"ש
 'ביאורים א ב"פו ע אמר לעולמו די א"יב ע החגיג ס"ש
אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו  א"יב ע חגיגה ס"ש

ה ידו "כיון שסרח הניח הקב', היה כו
 עליו ומיעטו והעמידו על מאה אמה

 ב"ה ח"דע א"לא ע

 ב"ה ח"דע א"לו ע שאמר לעולמו די א"יב ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"סד ע יום ראשוןעשרה דברים נבראו ב א"יב ע חגיגה ס"ש
ה ביום ראשון אדם "אור שברא הקב א"יב ע חגיגה ס"ש

 צופה בו מסוף העולם ועד סופו
 ב"ה ח"דע א"סה ע

עמד וגנזו מהן שנאמר וימנע מרשעים  א"יב ע חגיגה ס"ש
 ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבא, אורם

 ב"ה ח"דע ב"סה ע

 ב"ה ח"דע ד"לא ע ם ועד סופור היה מסוף העול"אדה א"יב ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"לא ע אדם מסתכל בו מסוף העולם ועד סופו א"יב ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"מד ע האדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו א"יב ע חגיגה ס"ש
ה ביום ראשון אדם "אור שברא הקב א"יב ע חגיגה ס"ש

 צופה בו מסוף העולם ועד סופו
 ב"ה ח"דע ב"קט ע

קיא  שאמר לעולמו די א"יב ע חגיגה ס"ש
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"כד ע גלגלי המזלות וכוכבים  ב"יב ע חגיגה ס"ש
וילון אינו משמש כלום אלא נכנס  ב"יב ע חגיגה ס"ש

 שחרית ויוצא ערבית
 ב"ה ח"דע ד"כד ע

 ש"הקדו ג"כד ע מי איכא חשוכא קמי שמיא ב"יב ע חגיגה ס"ש
מיכאל השר הגדול עומד ומקריב שם  ב"יב ע חגיגה ס"ש

 ה"נשמותיהן של צדיקים לפני הקב
 ש"הקדו ב"כו ע

ה ושתלן בכל דור ודור והן "עמד הקב יג חגיגה ס"ש
 הן עזי פנים שבדור

 'כללים א ד"קה ע

 'ביאורים א ד"כ ע במופלא ממך אל תדרוש א"יג ע חגיגה ס"ש
לי החיות רגלי החיות כנגד כולן קרסו א"יג ע חגיגה ס"ש

 כנגד כולן
 ב"ה ח"דע א"לח ע

מכלל דמקומו , ממקומו' ברוך כבוד ה ב"יג ע חגיגה ס"ש
 ליכא דידע ליה

 'כללים א ג"לא ע

שקומטו להיבראות קודם שנברא  ב"יג ע חגיגה ס"ש
 העולם ולא נבראו

 'כללים א ד"קט ע

 'ביאורים א ב"ג ע מכלל דמקומו ליכא דידע ליה ב"יג ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"כב ע חיות אש ממללות ב"יג ע חגיגה ס"ש
שר השולט בכללות עולם העשיה הוא  ב"יג ע חגיגה ס"ש

 סנדלפון
 ב"ה ח"דע ב"כד ע

ד דורות שקומטו להיבראות "תתקע ב"יג ע חגיגה ס"ש
 ולא נבראו ושתלן בכל דור

 ב"ה ח"דע ב"לו ע

וראשו , מלאך אחד שהוא עומד בארץ ב"יג ע חגיגה ס"ש
 מגיע אצל החיות

 ב"ה ח"דע ב"נג ע

 ב"ה ח"דע ב"עז ע נהר דינור הוא מזיעתן של חיות ב"יג ע חגיגה ס"ש
וכתוב ' כתוב אחד אומר שש כנפים כו ב"יג ע חגיגה ס"ש

 'אחד אומר וארבע כנפים כו
 ב"ה ח"דע ג"פט ע

וראשו , מלאך אחד שהוא עומד בארץ ב"יג ע חגיגה ס"ש
 מגיע אצל החיות

 ב"ה ח"דע ג"צ ע

וראשו , מלאך אחד שהוא עומד בארץ ב"יג ע חגיגה ס"ש
: במתניתא תנא. מגיע אצל החיות

 סנדלפון שמו 

 ב"ה ח"דע א"צב ע

וראשו , מלאך אחד שהוא עומד בארץ ב"יג ע חגיגה ס"ש
במתניתא תנא . מגיע אצל החיות

 ב"ה ח"דע א"קיג ע
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 סנדלפון שמו 
 ב"ה ח"דע ג"עי  ד דורות"תתקע ב"יג ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע א"יב ע ד דורות"תתקע ב"יג ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע א"צב ע סנדלפון ב"יג ע חגיגה ס"ש
ה ושתלן בכל דור ודור והן "עמד הקב יד חגיגה ס"ש

 הן עזי פנים שבדור
 'כללים א ד"קה ע

 'כללים א ג"קי ע שתלן בכל דור א"יד ע חגיגה ס"ש
יום נבראים מלאכי השרת כל יום ו א"יד ע חגיגה ס"ש

 מנהר דינור ואמרי שירה ובטלי
 ב"ה ח"דע ב"סא ע

ה "כל דיבור ודיבור שיוצא מפי הקב א"יד ע חגיגה ס"ש
 נברא ממנו מלאך אחד

 ב"ה ח"דע ג"סא ע

כל יומא ויומא נבראין מלאכי השרת  א"יד ע חגיגה ס"ש
 ואמרי שירה ובטלי , מנהר דינור

 ב"ה ח"דע ד"סב ע

כל יומא ויומא נבראין מלאכי השרת  א"יד ע החגיג ס"ש
 ואמרי שירה ובטלי , מנהר דינור

 ב"ה ח"דע א"סד ע

 ב"ה ח"דע ד"סו ע המלאכים המתחדשים בכל יום א"יד ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"עו ע ה ושתלן בכל דור ודור"עמד הקב א"יד ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"עב ע ה ושתלן בכל דור ודור"עמד הקב א"יד ע חגיגה ס"ש
 'ביאורים א ב"פו ע שנכנסו לפרדס' ד ב"יד ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע א"פח ע בן זומא הציץ' בן עזאי הציץ כו ב"יד ע חגיגה ס"ש
כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור  ב"יד ע חגיגה ס"ש

 אל תאמרו מים מים
 ב"ה ח"דע ג"צ ע

 טהור כשאתם מגיעין אצל אבני שיש ב"יד ע חגיגה ס"ש
 אל תאמרו מים מים

 ב"ה ח"דע א"צא ע

עליו הכתוב אומר , בן עזאי הציץ ומת ב"יד ע חגיגה ס"ש
 המותה לחסידיו ' יקר בעיני ה

 ב"ה ח"דע ג"קג ע

 ב"ה ח"דע ג"קג ע שאלו את בן זומא מהו לסרוסי כלבא ב"יד ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"קד ע ג"בתולה שעיברה מהו לכה ב"יד ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"פא ע שנכנסו לפרדס' ד ב"יד ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"פז ע שנכנסו לפרדס' ד ב"יד ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"פט ע בן זומא הציץ ונפגע ב"יד ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"צ ע בן זומא הציץ' בן עזאי הציץ כו ב"יד ע חגיגה ס"ש
י שיש טהור כשאתם מגיעין אצל אבנ ב"יד ע חגיגה ס"ש

 אל תאמרו מים מים
 ב"ה ח"דע ב"צב ע

כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור  ב"יד ע חגיגה ס"ש
 אל תאמרו מים מים

 ב"ה ח"דע ב"צב ע

 ב"ה ח"דע א"קא ע שנכנסו לפרדס' ד ב"יד ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"קה ע ג"בתולה שעיברה מהו לכה ב"יד ע חגיגה ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"קה ע א לתקוני לכולה גולהיכילנ ב"יד ע חגיגה ס"ש
אמר שמואל יכול אני לבעול כמה  ב"יד ע חגיגה ס"ש

 בעילות בלא דם
 ב"ה ח"דע ד"קה ע

 ב"ה ח"דע ד"קה ע יכילנא לתקוני לכולה גולה ב"יד ע חגיגה ס"ש
מי חיישינן , ג"בתולה שעיברה מהו לכה ב"יד ע חגיגה ס"ש

 'לדשמואל כו
 ב"ה ח"דע א"קו ע

כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור  ב"יד ע חגיגה ס"ש
 אל תאמרו מים מים

 ב"ה ח"דע ד"קו ע

א "מ מגדל הפורח באויר ב"טו ע חגיגה  ס"ש
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ו ע"ע טעם איסור ההסתכלות מה לפנים א"טז ע חגיגה  ס"ש
 'ה א"דע ד"ו ע"ל 'דמאן דאמר דעל שבעה קיימין וכו ב"ב ע"י חגיגה  ס"ש
 'ה א"דע ב"ז ע"ע ד דורות"תתקע ב"ג סע"י חגיגה  ס"ש
ה "ע 'על נהר דינור מהיכן נפיק וכו ב"ג ע"י חגיגה  ס"ש

 א"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ד"ה ע"ע 'כל המסתכל בארבעה דברים כו ב"יא ע חגיגה  ס"ש
אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד  א"יב ע חגיגה  ס"ש

 סופו 
 'ה א"דע ב"ו ע

 'ה א"דע א"ז ע '  ה את העולם כו"בשעה שברא הקב א"יב ע חגיגה  ס"ש
 'ה א"דעא "פ ה"עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבא הקב א"יב ע חגיגה  ס"ש
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 ב"ע
ט "ע ממקומו' ברוך כבוד ה ב"יג ע חגיגה  ס"ש

 ד"ע
 'ה א"דע

מן הבהמה להביא בני אדם שדומים  א"ה ע חולין ס"ש
 קרבנות מכאן אמרו מקבלין, לבהמה

מפושעי ישראל כדי שיחזרו בהן 
 בתשובה 

 ב"ה ח"דע א"מו ע

כל היכא דכתיב בהמה לחודיה  ב"ה ע חולין ס"ש
 גריעותא הוא

 ב"ה ח"דע א"מו ע

חנינא לההיא רשעה שקולי לא ' אמר ר ב"ז ע חולין ס"ש
 מסתייעא מילתיך אין עוד מלבדו כתיב

 ב"ה ח"דע ג"פג ע

 ב"ה ח"דע ג"פז ע דנפישא זכותיה , חנינא' שאני ר ב"ז ע חולין ס"ש
חנינא לההיא רשעה שקולי לא ' אמר ר ב"ז ע חולין ס"ש

 מסתייעא מילתיך אין עוד מלבדו כתיב
 ב"ה ח"דע ב"צב ע

שמכחישים , למה נקרא שמן כשפים ב"ז ע חולין ס"ש
 פמליא של מעלה

 ב"ה ח"דע ג"פז ע

 ב"ה ח"דע ד"פה ע לאויבי דחיתי בקש ב"כז ע חולין ס"ש
 'ביאורים א ב"נד ע חייתא דמתנח ביה מוחא א"מה ע חולין ס"ש
 'כללים א א"טו ע כל מעשה בראשית לדעתן נבראו א"ס ע חולין ס"ש
 'כללים א ב"טו ע כל מעשה בראשית לדעתן נברא א"ס ע חולין ס"ש
עד שבא אדם הראשון ובקש עליהם  ב"ס ע חולין ס"ש

 רחמים 
 ב"ה ח"דע ג"לט ע

הרבה מקראות שראויין לשרוף והן הן  ב"ס ע חולין ס"ש
 גופי תורה

 ב"ה ח"דע ב"פט ע

הרבה מקראות : ש בן לקיש"אמר ר ב"ס ע חולין ס"ש
 שראויין לשרוף והן הן גופי תורה 

 ב"ה ח"דע ב"קנג ע

 ב"ה ח"דע א"קז ע לכי ומעטי את עצמך ב"ס ע חולין ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"יג עק לכי ומעטי את עצמך ב"ס ע חולין ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"קיג ע לכי ומעטי את עצמך ב"ס ע חולין ס"ש
ע איך אפשר לשני מלכים "רבש ב"ס ע חולין ס"ש

 שישתמשו בכתר אחד
קנה 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

ע איך אפשר לשני מלכים "רבש ב"ס ע חולין ס"ש
 שישתמשו בכתר אחד

קנה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

מרתי לפניך דבר ע וכי מפני שא"רבש ב"ס ע חולין ס"ש
 הגון אמעיט את עצמי

 ב"ה ח"דע ג"קנה ע

קנח  מלכים משתמשים בכתר אחד' ב ב"ס ע חולין ס"ש
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

שהוא , תרנגול הבר הוא הדוכיפת א"סג ע חולין ס"ש
 מעופות הטמאים

 ב"ה ח"דע ד"מה ע

 ב"ה ח"דע ד"מה ע לעופות טהורים אין מספר ב"סג ע חולין ס"ש
 ב"ה ח"דע א"מו ע מאות מיני דגים הן' ז ב"סג ע חולין ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"לו ע לויתן דג טהור הוא ב"סז ע חולין ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"מה ע לויתן דג טהור הוא ב"סז ע חולין ס"ש
קמט  לויתן דג טהור הוא ב"סז ע חולין ס"ש

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע א"ד ע לויתן דג טהור הוא ב"סז ע חולין ס"ש
 ב"ה ח"דע א"נז ע חיה בכלל בהמה א"א ע"ע חולין ס"ש
נתתי גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי  א"פט ע חולין ס"ש

 למשה ואהרן אמר ונחנו מה , עפר ואפר
 ב"ה ח"דע ג"קנ ע

גיד הנשה נוהג בירך של ימין ובירך של  ב"פט ע חולין ס"ש
 שמאל

 'כללים א ד"סט ע

מרים שירה אין מלאכי השרת או ב"צא ע חולין ס"ש
 למעלה עד שיאמרו ישראל למטה

 ב"ה ח"דע ב"כט ע

 ב"ה ח"דע ד"עה ע ה צדיקים"ישנם בכל דור מ א"צב ע חולין ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"קה ע שדר ליה עיבורא דשיתין שני ב"צה ע חולין ס"ש
 ב"ה ח"דע א"קו ע יוחנן רק עיבורא דשיתין שנין' שלח לר ב"צה ע חולין ס"ש
פינחם בן יאיר שחלק את הנהר ' ר א"ז ע חולין  ס"ש

 גינאי בנקל מאד
 'כללים א א"טז ע
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ה משפיע גדולה "כל מה שהקב א"פט ע חולין  ס"ש
לצדיקים הם ממעטין ומשפילין את 

 עצמן לפניו

ט "ע
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ט ע"ע נתתי גדולה לנמרוד  א"פט ע חולין  ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"עה ע ןעונש שמענו אזהרה מני ב"ג ע יבמות ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"נח ע אין מקבלין גרים לימות המשיח ב"כד ע יבמות ס"ש
קכט  יצחק מיעך באצבע ב"לד ע יבמות ס"ש

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

ואם נשא , לא ישא אדם מעוברת חבירו ב"לו ע יבמות ס"ש
 יוציא

 ב"ה ח"דע ג"קג ע

כל הנביאים נסתכלו באספקלריא  ב"מט ע יבמות ס"ש
 מאירהשאינה 

 ב"ה ח"דע א"מט ע

כל הנביאים נסתכלו באספקלריא  ב"מט ע יבמות ס"ש
שאינה מאירה משה רבינו נסתכל 

 באספקלריא המאירה

 ב"ה ח"דע א"קיג ע

 ב"ה ח"דע ב"ט ע ה קרוין אדם"אתם קרוים אדם ואין או א"סא ע יבמות ס"ש
אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות  א"סב ע יבמות ס"ש

 שבגוף
 'כללים א ב" עקה

אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות  א"סב ע יבמות ס"ש
 שבגוף 

 'כללים א ג"קה ע

אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות  א"סב ע יבמות ס"ש
 שבגוף

 'כללים א ג"קו ע

אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות  א"סב ע יבמות ס"ש
 שבגוף

 'כללים א א"קז ע

בן דוד בא עד יכלה כל הנשמות אין  א"סב ע יבמות ס"ש
 שבגוף

 ש"הקדו ב"כג ע

 ב"ה ח"דע א"ד ע עטרה כל שהוא מעכבת ב"עה ע יבמות ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"פה ע שלמה גייר נשיו עו א יבמות ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"פה ע שלמה גייר נשיו עו ב יבמות ס"ש
 'כללים א ד"קד ע עובר ירך אמו הוא א"עח ע יבמות ס"ש
יכול יתיירא אדם , ומקדשי תראו א "ו ע יבמות  ס"ש

 ' ממקדש כו
 'ה א"דע ד"ד ע"נ

אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות  א"ב סע"ס יבמות  ס"ש
 שבגוף

 'ה א"דע ג"ז ע

אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות  א"ב סע"ס יבמות  ס"ש
 שבגוף

 'ה א"דע ב"פ ע

קכט  יצחק מיעך באצבע א"עו ע יבמות  ס"ש
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

קלב  כל לאמר הוא לזולתו ב"ד ע יומא ס"ש
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

טובה צפורנן של ראשונים מכריסן של  ב"ט ע יומא ס"ש
 אחרונים 

 'כללים א ג"טו ע

נעשה המסכה צרה כהתכנס וקצר  ב"ט ע יומא ס"ש
 המצע מהשתרע

 ב"ה ח"דע ג"פד ע

 'ביאורים א ב"פג ע כל פינות שאתה פונה  ב"טו ע יומא ס"ש
משמת שמעון הצדיק נמנעו אחיו  ב"טל ע יומא ס"ש

 הכהנים מלברך בשם אף במקדש
 ב"ה ח"דע א"קיז ע

הרי , ש שהוא גילוי שכינה"גילויו ית א"י ע יומא ס"ש
 היה חסר מאחר בית ראשון והלאה

 'כללים א ג"טו ע

הרי , ש שהוא גילוי שכינה"גילויו ית ב"כא ע יומא ס"ש
 ון והלאההיה חסר מאחר בית ראש

 'כללים א ג"טו ע

י כל "קדושה ראשונה הנה היה ע ב"כא ע יומא ס"ש
ישראל יחד ובגילוי שכינה והארון 

 וכפורת וכרובים ואורים ותומים

 'כללים א ג"טז ע

 'ביאורים א ד"יט ע מקום ארון וכרובים אינו מן המדה ב"כא ע יומא ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"נה ע ת אש ויש אש אוכל, ויש אש דוחה אש ב"כא ע יומא ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"סב ע אש אוכל אש ב"כא ע יומא ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"קנו עבמקדש ראשון שהיה האש של מעלה  ב"כא ע יומא ס"ש
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 בדמות אריה
שאול באחת ועלתה לו דוד בשתיים  ב"כב ע יומא ס"ש

 ולא עלתה לו
 ב"ה ח"דע ד"ק ע

 ב"ה ח"דע ב" עעה כי כל הנברא לכבודו ברא א"לח ע יומא ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"עא ע הבא לטמא פותחין לו ב"לח ע יומא ס"ש
קלה  הבא לטהר מסייעין אותו ב"לח ע יומא ס"ש

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"כא ע אש של מערכה שהיה מתגבר  א"לט ע יומא ס"ש
 ש"הקדו ד"כב ע בזמן שהם טמאים שכינה עמהם' אפי נו יומא ס"ש
' אפי, ן אתם בתוך טמאותםהשוכ ב"נו ע יומא ס"ש

 בשעה שהן טמאים שכינה עמהם
קכא 

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

קלח  שמח בלבבו בהדרוקן ב"סו ע יומא ס"ש
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

הר בידם "בקש רחמים ליתן את היצ ב"סט ע יומא ס"ש
 ולבטלו מכל וכל

 'כללים א ב"טז ע

 ' אכללים ד"לה ע לא איהו בעינן ולא אגריה בעינן ב"סט ע יומא ס"ש
טוב מראה עינים באשה יותר מגופו  ב"עד ע יומא ס"ש

 של מעשה
 'ביאורים א ג"פב ע

רב , רב יהודה משתכח ליה בי דני ב"עה ע יומא ס"ש
רבא מייתי , חסדא משתכח ליה בי ציבי

 ליה אריסיה כל יומא

 'כללים א ד"טז ע

 ב"ה ח"דע ד"לז ע שתיה בכלל אכילה הוא א"עו ע יומא ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"ס ע ויאמר אל האיש לבש הבדים  א"עז ע יומא ס"ש
אלמלא לא נצטננו הגחלים מידו של  א"עז ע יומא ס"ש

כרוב לידו של גבריאל לא נשתיירו 
 משונאיהן של ישראל שריד ופליט

קלו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"ק ע וירפאו וחי כל אשר יבוא שמה  ב"עז ע יומא ס"ש
נפתח דזכריה המטהר כל המקור  א"עח ע יומא ס"ש

 טומאה 
 ב"ה ח"דע ד"ק ע

 ב"ה ח"דע ד"מה ע עוף בר יוכני א"פ ע יומא ס"ש
 ש"הקדו א"ט ע מהיכן הולד נוצר מראשו  א"פה ע יומא ס"ש
כ "כ מכפר אין יוה"האומר אחטא ויוה ב"פה ע יומא ס"ש

 מכפר
קלה 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"כג ע זדונות נעשה לו כזכיות ב"פו ע יומא ס"ש
 'ה א"דע ג"ס ע אין בית אלא אשה א"ב ע יומא  ס"ש
 'ה א"דע א"ח ע"נ הארון לא החזיק מדה א"כא ע יומא  ס"ש
 'ה א"דע ג"ב ע בשביל צדיק אחד העולם מתקיים ב"לח ע יומא  ס"ש
ב "מ אבן שתיה שממנה הושתת העולם כולו ב"נד ע יומא  ס"ש

 ב"ע
 'ה א"דע

ה "ע ובה מאהבהתש ב"פו ע יומא  ס"ש
 ב"ע

 'ה א"דע

 ש"הקדו ג"יד ע עשר קדושות א"פ כלים ס"ש
 'כללים א ג"ס ע אין אשה אלא לבנים ב"נט ע כתובות ס"ש
 'ביאורים א ב"לו ע אין אשה אלא לבנים ב"נט ע כתובות ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"פח ע אין אשה אלא ליופי ב"נט ע כתובות ס"ש
קמא  לבניםאין אשה אלא  ב"נט ע כתובות ס"ש

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

חנניה בן חכינאי שהחיה את אשתו ' ר ב"סב ע כתובות ס"ש
 בתפילתו 

 'כללים א א"טז ע

 'כללים א ב"קו ע ע היה עם הארץ"ר ב"סב ע כתובות ס"ש
מר עוקבא ואשתו שנכנסו לתנור  ב"סז ע כתובות ס"ש

 מדעתם
 'כללים א ג"טו ע

 'כללים א א" עטז מר עוקבא ואשתו ב"סז ע כתובות ס"ש
 ב"ה ח"דע א"כא ע ע"יהושע בן לוי שנכנס בחיים לג' ר ב"עז ע כתובות ס"ש
דכל בי שמשי הוה אתי , רבינו הקדוש א"קג ע כתובות ס"ש

והיה מוציא אותן בקידוש , לביתיה
 היום

 ב"ה ח"דע א"כא ע

 'ביאורים א ב"ס ענשמה מאימתי ניתנה באדם משעה  א"קיא ע כתובות ס"ש
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 שנזרע
 ב"ה ח"דע א"כא ע עתידים צדיקים שיעמדו במלבושיהן ב"קיא ע כתובות ס"ש
י שתוציא גלוסקאות וכלי "עתידה א ב"קיא ע כתובות ס"ש

 מילת
 ב"ה ח"דע ד"לט ע

עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות  ב"קיא ע כתובות ס"ש
 'וכלי מילת כו

 ב"ה ח"דע ג"כ ע

ה שקבל מפי חגי התרגום יונתן הוא מ א"ג ע מגילה ס"ש
 זכריה ומלאכי

 'כללים א ג"לז ע

התרגום יונתן שהוא מפי חגי זכריה  א"ג ע מגילה ס"ש
 ומלאכי 

 'כללים א ד"מ ע

 ב"ה ח"דע ד"נב ע אם מליאה זו חרבה זו א"ו ע מגילה ס"ש
 'כללים א ג"טז ע קיימו וקיבלו א"ז ע מגילה ס"ש
 'כללים א א" עטז רבה החיה את רבי זירא  ב"ז ע מגילה ס"ש
ב זקנים כמה דברים בתורה "ששינו הע א"ט ע מגילה ס"ש

 בהעתקתם לתלמי המלך
 ב"ה ח"דע ד"פה ע

כי קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא  א"י ע מגילה ס"ש
 קידשה לעתיד לבא

 'כללים א ג"טז ע

ומי חדי קודשא בריך הוא במפלתן של  ב"י ע מגילה ס"ש
 רשעים

 ב"ה ח"דע ב"קלז ע

 'כללים א א"פו ע ה קרא ליעקב אל"הקב א"יח ע מגילה ס"ש
ה למשה דקדוקי תורה "הראהו הקב ב"יט ע מגילה ס"ש

ומה שהסופרים , ודקדוקי סופרים
 עתידין לחדש

 ב"ה ח"דע ד"פה ע

לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיו  ב"כה ע מגילה ס"ש
שמתוך תשובה שהשיבו אהרן למשה 

 פקרו המינים

 ב"ה ח"דע א"פו ע

כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא  ב"כה ע מגילה ס"ש
 ז דשריא"דעבו

 ב"ה ח"דע ב"צב ע

ד לבית "יש חילוק קדושה בין בימ א"כז ע מגילה ס"ש
 הכנסת

 ש"הקדו ג"יד ע

 ב"ה ח"דע א"נד ע בכל מקום שגלו שכינה עמהן א"כט ע מגילה ס"ש
קכט  גלו למצרים שכינה עמהם א"כט ע מגילה ס"ש

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קנה  כל מקום שגלו שכינה עמהם א"כט ע מגילה ס"ש
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

גלו למצרים שכינה עמהן גלו לבבל  א"כט ע מגילה ס"ש
 שכינה עמהן

 ב"ה ח"דע א"קנו ע

קנח  כל מקום שגלו שכינה עמהם א"כט ע מגילה ס"ש
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"כו ע ה"ה תלוי בו"י א"כט ע מגילה ס"ש
ו ישראל חוטאים לפניך ואתה "שמא ח ב"לא ע המגיל ס"ש

 עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה
 ב"ה ח"דע ג"קלו ע

 ש"הקדו ב"כג ע קללוות במשנה תורה ב"לא ע מגילה ס"ש
 'כללים א ב"טז ע צדיק מושל יראת אלהים  ב"טז ע ק"מו ס"ש
נאסר עבודת הארץ בשנה ששית  ב"ג ע מועד קטן ס"ש

לשביעית מהלכה שלשים יום סמוך 
 למשה מסיני

קנא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

שהקים עולה של , נאום הגבר הוקם על ב"טז ע מועד קטן ס"ש
 תשובה

 ב"ה ח"דע ג"ק ע

 ב"ה ח"דע ד"ע ע לימא ליה מר דלא לצערן א"כח ע מועד קטן ס"ש
במיתת מרים הנה נתכפר להם הרבה  א"כח ע מועד קטן ס"ש

 על מעשה העגל
קלא 

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ג"עב ע כל דבור לשון קשה  א"יא ע מכות ס"ש
 'ביאורים א ב"פו ע דבור הוא קשה  א"יא ע מכות ס"ש
קלב  כל דיבור לשון עז הוא א"יא ע מכות ס"ש

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"ט ע ה שוחט למלאך המוות"הקב א"יב ע מכות ס"ש
 ב"ה ח"דע א"עט ע שכר ישב ולא עבר עבירה נותנין לו ב"כג ע מכות ס"ש
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 כעושה מצוה
 ב"ה ח"דע ג"עה ע מפי הגבורה שמענום א"כד ע מכות ס"ש
טעות עתיד שרו של אדום לטעות ' ג א "יב ע מכות  ס"ש

 ' כו
ט "ע
 א"ע

 'ה א"דע

א "פ בא חבקוק והעמידן על אחת  א"כד ע מכות  ס"ש
 ב"ע

 'ה א"דע

 'כללים א ב"יב ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 'כללים א ד"לב ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 'כללים א ד"לה ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 'כללים א ד"לח ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 'כללים א א"לט ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 'כללים א ב"לט ע ניכך עלה במחשבה לפ ב"כט ע מנחות ס"ש
 'כללים א א"מ ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 'כללים א א"מה ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 'כללים א ג"נט ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 'כללים א ב"עב ע שתוק כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 'כללים א ד"פט ע עלה במחשבה כך  ב"כט ע מנחות ס"ש
 'כללים א א"צ ע שתוק כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 'כללים א ג"צ ע שתוק כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 'כללים א ג"צב ע כך עלה במחשבה  ב"כט ע מנחות ס"ש
 'כללים א ג"צד ע כך עלה במחשבה  ב"כט ע מנחות ס"ש
 'כללים א ד"קב ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 'כללים א ג"קו ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 'ביאורים א ג"כ ע שתוק כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 'ביאורים א ג"סה ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 'אביאורים  ד"סה ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 'ביאורים א ב"סח ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"ל ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 ב"ה ח"דע א"עד ע שתוק כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
בשעה שעלה משה למרום מצאו  ב"כט ע מנחות ס"ש

ה שיושב וקושר כתרים "להקב
 לאותיות

 ב"חה "דע ג"פו ע

 ב"ה ח"דע ג"עו ע שתוק כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 ב"ה ח"דע א"צג ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"צג ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"צג ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 ב"ה ח"דע א"צד ע יכך עלה במחשבה לפנ ב"כט ע מנחות ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"ק ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
קיב  כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"קיב ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
קלז  כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קלט   במחשבה לפניכך עלה ב"כט ע מנחות ס"ש
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קנ ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"קנד ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות ס"ש
 ש"הקדו ב"יט ע שתוק כך עלה במחשבה לפני  ב"כט ע מנחות ס"ש
ה שתוק "ה למשה רבינו ע"אמר הקב ב"כט ע מנחות ס"ש

 לפניכך עלה במחשבה 
 'ה א"דע ד"א ע

, וקשר של תפילין, ן של תפילין"שי א"לה ע מנחות ס"ש
, ותפילין מרובעות, ורצועות שחורות

 ומעברתא דתפילין הלכה למשה מסיני

 ב"ה ח"דע ב"פו ע

 'כללים א ד"קה ע אשתו כגופו דמיא ב"צג ע מנחות ס"ש
ה כאלו "עני הוא חשוב לפני הקב ב"קד ע מנחות ס"ש

 ו לפניוהקריב נפש
 ב"ה ח"דע א"נט ע

 'ה א"דע א"ח ע 'ב בי"והעוה' ז נברא בה"העוה ' ט ב"כ מנחות  ס"ש
 'כללים א ד"טז ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות  ס"ש
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 -אלה תולדות השמים והארץ בהבראם  ב"כט ע מנחות  ס"ש
 בראם' בה

 ש"הקדו ב"נא ע

 הזה נברא ועולם' עולם הבא נברא בי ב"כט ע מנחות  ס"ש
 'בה

 ש"הקדו ב"נא ע

 'ה א"דע ב"ג ע שתוק כך עלה במחשבה לפני  ב"כט ע מנחות  ס"ש
 'ה א"דע ג"ג ע שתוק כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות  ס"ש
 'ה א"דע ד"ג ע כך עלה במחשבה לפני ב"כט ע מנחות  ס"ש
 'ה א"דע א"פ ע העומר שהוא מן השערה ב"סח ע מנחות  ס"ש
 'כללים א ג"טז ע השכינה שורה על ישראל לעולם א"קי ע ות מנח ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"צג ע שחור אדום הוא אלא שלקה א"יט ע נדה ס"ש
 'כללים א ג"מח ע שחור אדום הוא אלא שלקה א,יט ע נדה ס"ש
 ב"ה ח"דע א"פא ע ליראיו ' קרי עליה סוד ה ב"כ ע נדה ס"ש
 ב"ה ח"דע א"קו ע ות בלא דםיכול אני לבעול כמה בעיל כה ב נדה ס"ש
 ש"הקדו א"ט ע תחילת ברייתו מראשו א"כה ע נדה ס"ש
לפנקס , למה הולד דומה במעי אמו ב"ל ע נדה ס"ש

 שמקופל
 'כללים א א"לא ע

לפנקס , למה הולד דומה במעי אמו ב"ל ע נדה ס"ש
 שמקופל 

 'ביאורים א ב"טז ע

 'ביאורים א א"ט עע עובר במעי אמו כפנקס שמקופל ב"ל ע נדה ס"ש
מונח הולד בבטן אמו ראשו בין ברכיו  ב"ל ע נדה ס"ש

 'וכו
 'ה א"דע ב"ג ע"מ

 ש"הקדו ב"יב ע שותפים באדם' ג לא נדה ס"ש
 'כללים א ד"כא ע ה ואביו ואמו "שותפין יש באדם הקב' ג א"לא ע נדה ס"ש
 'ביאורים א א"ס ע שותפין יש באדם' ג א"לא ע נדה ס"ש
מאודם האשה לא נמשך אלא רק העור  א"לא ע נדה ס"ש

 והבשר ודם ושערות ושחור שבעין
 'ביאורים א א"סה ע

 'ביאורים א א"סה ע הדם והבשר הוא מאימא א"לא ע נדה ס"ש
אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר  א"לא ע נדה ס"ש

 ', ודם כו
 'ביאורים א ג"ע ע

ר אמו מזרעת אודם שממנו עור ובש א"לא ע נדה ס"ש
 ודם 

 'ביאורים א ג"פז ע

אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן  א"לא ע נדה ס"ש
 ארם ואת דינה בתו

 ב"ה ח"דע ד"קא ע

 ב"ה ח"דע ג"נז ע ל"מצות בטלות לעת ב"סא ע נדה ס"ש
 ב"ה ח"דע א"קו ע יכול אני לבעול כמה בעילות בלא דם ב"סד ע נדה ס"ש
 'ה א"דע ד"א ע"כ 'אמו כולמה הולד דומה במעי  ב "ל ע נדה  ס"ש
ה "אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב ב"ח ע נדרים ס"ש

 מוציא חמה מנרתיקה 
 ש"הקדו ד"כג ע

 ב"ה ח"דע ד"יב ע גיהנם קדם לגן עדן ב"טל ע נדרים ס"ש
מפני מה נענש אברהם אבינו  א"לב ע נדרים ס"ש

מפני ', ונשתעבדו בניו למצרים כו
 ה"שהפריז על מדותיו של הקב

 ב"ה ח"דע ד"קלו ע

עשרה שליטים הם עשרה כחות  ב"לב ע נדרים ס"ש
 המנהיגים את הגוף

 'ביאורים א ב"סא ע

 'ביאורים א א"סה ע סומא חשיב כמת ב"סד ע נדרים ס"ש
קלח  כי הם דתן ואבירם ב"סד ע נדרים ס"ש

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

והאיכא בן עזאי דלא נסיב איבעית  ב"ד ע סוטה ס"ש
 ירש הוהאימא נסיב ופ

 ב"ה ח"דע א"פא ע

קכא  במדה שאדם מודד בה מודדין לו ב"ח ע סוטה ס"ש
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

חצי אכלה בם חצי כלים והם אינם  א"ע' ט סוטה ס"ש
 כלים 

 ש"הקדו ב"כג ע

חיצי כלים והם אינם , חיצי אכלה בם א"ט ע סוטה ס"ש
 כלים

 ב"ה ח"דע ד"עו ע

 'ביאורים א א"עה ע הלך אחר עיניו ב"ט ע סוטה ס"ש
הנחש היה קודם החטא מלך על כל  ב"ט ע סוטה ס"ש

 בהמה וחיה
 ב"ה ח"דע ג"מ ע
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יצתה בת קול ואמרה ממני יצאו  ב"י ע סוטה ס"ש
 הדברים כבושים

 ב"ה ח"דע ג"ק ע

 ב"ה ח"דע א"פא ע חד אמר לעשות צרכיו נכנס ב"לו ע סוטה ס"ש
 ב"ה ח"דע א"פו ע וןבא גבריאל ולימדו שבעים לש ב"לו ע סוטה ס"ש
קכו  קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה א"לז ע סוטה ס"ש

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קכח  ח בריתות על כל מצוה ומצוה"מ ב"לז ע סוטה ס"ש
 א"ע

 ב"ה ח"דע

' אסור להזכיר את השם בגבולין אפי א"לח ע סוטה ס"ש
 לצורך מצוה

 ב"ה ח"דע א"קיז ע

 ב"ה ח"דע א"ז ע לה חן אשה על בע א"מז ע סוטה ס"ש
ק  אין יום שאין בו "מיום שחרב ביהמ א"מח ע סוטה ס"ש

קללה ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם 
 הפירות

 ב"ה ח"דע א"ג ע

בכל יום ויום מרובה קללתו משל  א"מט ע סוטה ס"ש
 חבירו

 ב"ה ח"דע ב"סח ע

 ב"ה ח"דע ד"טז ע שאין יום שאין קללתו מרובה מחברתה א"מט ע סוטה ס"ש
אין לך יום שאין קללתו מרובה  א"מט ע סוטה ס"ש

 מחברתה
 ב"ה ח"דע א"יז ע

אין יום שאין בו קללה וכל יום מרובה  א"מט ע סוטה ס"ש
 משל חבירו

 ב"ה ח"דע ד"עג ע

 ב"ה ח"דע ד"פח ע משמת בן עזאי בטלו השקדנים א"מט ע סוטה ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"צ ע משמת בן זומא בטלו הדרשנים א"מט ע סוטה ס"ש
 'ביאורים א ג"כח ע בעקבות משיחא חוצפה יסגי ב"מט ע סוטה ס"ש
 'ה א"דע א"פ ע כל המדות בטלו ב"ע' ח סוטה  ס"ש
 'ה א"דע א"ה ע ליוסף יצא זרע שלו דרך צפוני ידיו ב"ו ע"ל סוטה  ס"ש
רות היתה בתו של עגלון מלך מואב  א"מז ע סוטה  ס"ש

 בנו של בלק
 'ה א"דע א"ז ע"ע

אשתרבובי אשתרבב ליה כסא ונקט  א"ה ע סוכה ס"ש
 ביה

 ש"הקדו ד"יז ע

 ש"הקדו ב"יח ע אשתרבב ליה כסא  א"ה ע סוכה ס"ש
 ש"הקדו ב"כו ע אישתרבובי אישתרבב ליה כסא א"ה ע סוכה ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"מה ע עוף בר יוכני ב"ה ע סוכה ס"ש
שה גוד ולבוד ודופן עקומה הלכה למ ב"ו ע סוכה ס"ש

 מסיני
 ב"ה ח"דע ב"פו ע

ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש  ב"כה ע סוכה ס"ש
 שהם נדב ואביהוא, אדם

 ב"ה ח"דע ג"קא ע

מכם להוציא את הגזול דלאו דידיה  א"ל ע סוכה ס"ש
 הוא

 ב"ה ח"דע א"נט ע

וניסוך המים הלכה , ערבה שבמקדש א"מד ע סוכה ס"ש
, למשה מסיני שהם רק בארץ ישראל

  רק בזמן הביתוכן

 ב"ה ח"דע ב"פו ע

לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי  ב"מה ע סוכה ס"ש
 דמקבלי אפי שכינה בכל יום

 ב"ה ח"דע ד"עה ע

תמני סרי אלפי דרא הוה דקמיה  ב"מה ע סוכה ס"ש
קודשא בריך הוא שנאמר סביב שמונה 

 עשר אלף

 ב"ה ח"דע ג"פו ע

שמיה ששון וחד חד , הנהו תרי מיני ב"מח ע סוכה ס"ש
 'שמיה שמחה וכו

 ב"ה ח"דע ב"פט ע

אי מאן דסני לי הוה לא הוה מצי  א"נב סע סוכה ס"ש
 לאוקמי נפשיה

 ב"ה ח"דע ב"יג ע

ר "ה ליצה"לעתיד לבא מביאו הקב א"נב ע סוכה ס"ש
 ושוחטו

 ב"ה ח"דע ד"נא ע

ה ליצר הרע "לעתיד לבוא מביאו הקב א"נב ע סוכה ס"ש
 קים ובפני הרשעיםושוחטו בפני הצדי

 ב"ה ח"דע ד"נז ע

ובתלמידי ' ה ומתגרה כו"מניח או א"נב ע סוכה ס"ש
 חכמים יותר מכולן

 ב"ה ח"דע ג"עט ע

 ב"ה ח"דע ד"ט ע ה שוחט למלאך המוות"הקב א"נב ע סוכה ס"ש
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לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא  א"נב ע סוכה ס"ש
ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני 

 ם הרשעי

 ב"ה ח"דע ד"מא ע

ה ליצר הרע "לעתיד לבא מביא הקב א"נב ע סוכה  ס"ש
 ושוחטו

א "פ
 ב"ע

 'ה א"דע

פ יט הלכה  סופרים ס"ש
 ט

 ב"ה ח"דע ד"קה ע סדר קידוש החודש

פרק א  סופרים ס"ש
 הלכה א

כותבין ספר תורה בדיו ושרטוט הלכה 
 למשה מסיני

 ב"ה ח"דע ב"פו ע

פרק א  סופרים ס"ש
 הלכה ה

תפילין על קלף ומזוזה על דוכסוסטוס 
 ת על הגויל הלכה למשה מסיני"ס

 ב"ה ח"דע ב"פו ע

במעשה העגל הנה לא מיחה אלא חור  א"ז ע סנהדרין ס"ש
 בלבד

קפט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ומי חדי קודשא בריך הוא במפלתן של  ב"טל ע סנהדרין ס"ש
 רשעים

 ב"ה ח"דע ב"קלז ע

ל לפניהם כאבן שאין לו הריני מוט א"יד ע סנהדרין ס"ש
 הופכים

קלה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

אמר רבי יוחנן פלטי שמו ולמה נקרא  ב"יט ע סנהדרין ס"ש
 שמו פלטיאל שפלטו אל מן העבירה

 ב"ה ח"דע ג"פ ע

, בתחילה מלך שלמה על העליונים ב"כ ע סנהדרין ס"ש
 ולבסוף מלך על התחתונים 

 ב"ה ח"דע א"פה ע

 ב"ה ח"דע ג"פז ע  המלך הרבה נשים וסוסיםשלמה ב"כא ע סנהדרין ס"ש
ובעינן כהן , מהרה יבנה בית המקדש ב"כב ע סנהדרין ס"ש

 הראוי לעבודה וליכא 
 ב"ה ח"דע ג"נז ע

 ב"ה ח"דע ד"נח ע איש בעון אחיו, וכשלו איש באחיו ב"כז ע סנהדרין ס"ש
 ב"ה ח"עד ב"עח ע כ מצות כרימון"פושעי ישראל מלאים ג א"לז ע סנהדרין ס"ש
אל תיקרי בגדיו , וירח את ריח בגדיו א"לז ע סנהדרין ס"ש

 אלא בוגדיו
 ב"ה ח"דע ד"עט ע

אדם הראשון גופו מבבל וראשו מארץ  א"לח ע סנהדרין ס"ש
 ישראל ואבריו משאר ארצות

 ב"ה ח"דע א"כז ע

ר מכל העולם "הוצבר עפרו של אדה א"לח ע סנהדרין ס"ש
 כולו

 ב"ה ח"דע א"כח ע

 ב"ה ח"דע ב"לב ע ר מכל העולם כולו הוצבר עפרו"אדה א"לח ע סנהדרין ס"ש
 'כללים א ד"סט ע ר כופר בעיקר היה"אדה ב"לח ע סנהדרין ס"ש
 'כללים א ד"סט ע ר מושך בערלתו היה "אדה ב"לח ע סנהדרין ס"ש
 'ביאורים א ב"כא ע ר דור ודור וחכמיו "ה לאדה"הראה הקב ב"לח ע סנהדרין ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"כז ע י"ר נברא ראשו מא"אדה ב"לח ע סנהדרין ס"ש
ר מבבל וראשו מארץ "גופו של אדה ב"לח ע סנהדרין ס"ש

 ישראל ואבריו משאר ארצות
 ב"ה ח"דע ד"כז ע

 ב"ה ח"דע א"כח ע ר היה מן הארץ ועד לרקיע"אדה ב"לח ע סנהדרין ס"ש
כי דכתיב , ששמו כשם רבו, מטטרון ב"לח ע סנהדרין ס"ש

 שמי בקרבו 
 ב"ה ח"דע ג"צ ע

בפרוונקא נמי לא ' הימנותא בידן דאפי ב"לח ע סנהדרין ס"ש
 קבילניה

 ב"ה ח"דע ג"צא ע

 ב"ה ח"דע ג"כו ע 'חטא דעץ הדעת היה בשעה י ב"לח ע סנהדרין ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"פ ע פ שחטא ישראל הוא"אע א"מד ע סנהדרין ס"ש
טער שכינה מה לשון בזמן שאדם מצ א"מו ע סנהדרין ס"ש

 אומרת
 ב"ה ח"דע ב"קלז ע

מנא ידע אי בעית אימא מיחש הוה  ב"מח ע סנהדרין ס"ש
ואיבעית אימא מרביה הוה , חייש ביה

 גמיר לה

 ב"ה ח"דע א"פא ע

 'כללים א ב"קו ע אין העולם עתה כדאי להשתמש בזה  ב"נא ע סנהדרין ס"ש
 ב"ה ח"דע ב" עמג ויצו זו עבודה זרה  ב"נו ע סנהדרין ס"ש
הרי ] ד"מעה[ממנו ] ר"אדה[מה שאכל  ב"נו ע סנהדרין ס"ש

 וכן גזל ועריות, הוא איסור האכילה
 ב"ה ח"דע ג"פ ע

 ב"ה ח"דע ד"פג ע ז"ויצו זו עבו ב"נו ע סנהדרין ס"ש
שאבד מן ] הנחש[חבל על שמש גדול  ב"נט ע סנהדרין ס"ש

 העולם
 ב"ה ח"דע א"כו ע
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 ב"ה ח"דע ב"לז ע מלאכי השרת היו מסננין לו יין ב"נט ע סנהדרין ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"מ ע ר יין"מלאכי השרת היו מסננין לאדה ב"נט ע סנהדרין ס"ש
ובכל חיה הרומשת על הארץ לאתויי  ב"נט ע סנהדרין ס"ש

 נחש
 ב"ה ח"דע ב"מא ע

' ר לא הותר לו בשר לאכילה ואפי"אדה ב"נט ע סנהדרין ס"ש
 בשר דגים

 ב"ה ח"עד ג"כ ע

שהיו ' רדו בדגת הים ובעוף השמים כו ב"נט ע סנהדרין ס"ש
 נמסרים לו כולם למלאכה

 ב"ה ח"דע ג"כ ע

ניתן להאדם השליטה והרדיה בכל מיני  ב"נט ע סנהדרין ס"ש
 בעלי חי  ואפילו הנחש

 ב"ה ח"דע ד"כה ע

מלאכי השרת היו צולין לו בשר  ב"נט ע סנהדרין ס"ש
 ומסננין לו יין

 ב"ה ח"דע ב"עלה 

 ב"ה ח"דע ג"לה ע ר לא הותר לו בשר לאכילה"אדה ב"נט ע סנהדרין ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"מ ע ובכל חיה הרומשת לאתויי נחש ב"נט ע סנהדרין ס"ש
, הרשעה כולה היתה כבושה תחת ידם א"סד ע סנהדרין ס"ש

 והיה אפשר להם לבטלה מכל וכל 
 'כללים א ג"טז ע

היה ,  ז"ר דעבו"ודם שנתבטל יצהק א"סד ע סנהדרין ס"ש
 תאוות הנאה לזה מאד

 ב"ה ח"דע ג"פד ע

 ב"ה ח"דע ג"יג ע לא איהו בעינן ולא אגריה בעינן א"סד ע סנהדרין ס"ש
הר בידם "בקש רחמים ליתן את היצ א,סד ע סנהדרין ס"ש

 ולבטלו מכל וכל
 'כללים א ב"טז ע

 'כללים א ד" עטו אי בעו צדיקי ברו עלמא ב"סה ע סנהדרין ס"ש
' רבה ברא גברא שדריה לקמיה דר ב"סה ע סנהדרין ס"ש

אושעיא הוו יתבי ' רבי חנינא ור, זירא
כל מעלי שבתא ועסקי בספר יצירה 

 ומיברו להו עגלא תילתא ואכלי ליה

 'כללים א ד"טז ע

 'ביאורים א ג"פה ע אי בעו צדיקי ברו עלמא ב"סה ע סנהדרין ס"ש
שמכחישים , למה נקרא שמן כשפים ב"סז ע סנהדרין ס"ש

 פמליא של מעלה
 ב"ה ח"דע ג"פז ע

אמר לו רבי עקיבא שלי מהו אמר לו  א"סח ע סנהדרין ס"ש
נטל שתי זרועותיו . שלך קשה משלהן

 והניחן על לבו 

 ב"ה ח"דע ג"קז ע

 ב"ה ח"דע ג"כג ע 'פיזור לרשעים הנאה כו ב"א ע"ע סנהדרין ס"ש
 'ביאורים א א"עט ע ן דוחין נפש מפני נפשאי ב"עב ע סנהדרין ס"ש
האומר , ב"אלו שאין להם חלק לעוה א"צ ע סנהדרין ס"ש

 אין תחיית המתים מן התורה
 ב"ה ח"דע ג"יג ע

 'ה א"דע ד"ג ע שני אלפים תוהו א"ז סע"צ סנהדרין ס"ש
נשמה מאימתי ניתנה באדם משעת  א"צא ע סנהדרין ס"ש

 פקידה
 'ביאורים א ב"ס ע

 'ביאורים א ג"ס ע אומן המנפח בכלי זכוכית  א"צא ע סנהדרין ס"ש
משל האדם המנפח בכלי זכוכית  א"צא ע סנהדרין ס"ש

 לעשות כלי 
 'ביאורים א א"סג ע

 'ביאורים א ד"כב ע נשמה מאימתי ניתנה באדם ב"צא ע סנהדרין ס"ש
ימים ' אפשר חתיכה של בשר עומדת ג ב"צא ע סנהדרין ס"ש

 ינה מסרחתבלא מלח וא
 'ביאורים א ב"ס ע

ר שולט באדם משעת "מאימתי יצה ב"צא ע סנהדרין ס"ש
 יציאה

קכד 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ה להחיותן אינן "צדיקים שעתיד הקב א"צב ע סנהדרין ס"ש
 חוזרין לעפרן

 ב"ה ח"דע ב"נח ע

 'כללים א ב"פג ע ה לחדש את עולמו"עתיד הקב ב"צב ע סנהדרין ס"ש
ה לחדש בהם "אותן הימים שעתיד הקב ב"עצב  סנהדרין ס"ש

 את עולמו 
 'כללים א ב"פה ע

 'כללים א א"א ע התבונה היא להבין דבר מתוך דבר ב"צג ע סנהדרין ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"פט ע מעשה דסנחריב ב"צד ע סנהדרין ס"ש
שהיה הוא ודורו , חזקיה מלך יהודה ב"צד ע סנהדרין ס"ש

 צדיקים גמורים
 ב"ה ח"דע ג"קלו ע

 'כללים א ד"יט ע חד חרוב א"צז ע סנהדרין ס"ש
 'כללים א ד"סד ע חד חרוב א"צז ע סנהדרין ס"ש
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 'כללים א ג"סז ע שתא אלפי שנין דהוי עלמא א"צז ע סנהדרין ס"ש
 'כללים א ד"פב ע חד חרוב א"צז ע סנהדרין ס"ש
 'כללים א ד"פד ע יום שכולו שבת א"צז ע סנהדרין ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"נא ע שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב  א"צז ע ןסנהדרי ס"ש
שית אלפי שני הוו : אמר רב קטינא א"צז ע סנהדרין ס"ש

 עלמא וחד חרוב 
 ב"ה ח"דע א"כד ע

 ב"ה ח"דע ג"כה ע חד חרוב א"צז ע סנהדרין ס"ש
ששת אלפים שנה דמשך זמן קיום  א"צז ע סנהדרין ס"ש

 העולם
 ב"ה ח"דע ב"לא ע

אמר רב קטינא שית אלפי שני הוו  א"צז ע סנהדרין ס"ש
 עלמא וחד חרוב 

 ב"ה ח"דע ב"צו ע

קנא  שית אלפי שנין הוו עלמא וחד חרוב א"צז ע סנהדרין ס"ש
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א ד"יא ע וחד חרוב ב"צז ע סנהדרין ס"ש
ה מחדש את עולמו אלא "אין הקב ב"צז ע סנהדרין ס"ש

 שנהלאחר שבעת אלפים 
 'כללים א ב"פג ע

 'כללים א ד"קה ע חידוש העולם ב"צז ע סנהדרין ס"ש
חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו לא  ב"צז ע סנהדרין ס"ש

 בתשובה ומעשים טובים
 'ביאורים א ב"כג ע

ל שהתיקון העתיד אינו "יהושע ס' ר ב"צז ע סנהדרין ס"ש
 תלוי בתשובה ומעשים טובים כלל

 ב"ה ח"דע ג"ל ע

לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי  ב"צז ע סנהדרין ס"ש
 דמקבלי אפי שכינה בכל יום

 ב"ה ח"דע ד"עה ע

 ב"ה ח"דע ב"כה ע אלף שנים' שהוא אחר ז, חידוש העולם ב"צז ע סנהדרין ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"כה ע אלף שנים' שהוא אחר ז, חידוש העולם ב"צז ע סנהדרין ס"ש
את כבראשונה בחידוש יחזרו לצ ב"צז ע סנהדרין ס"ש

העולם שיתחדש לאחר שבעת אלפים 
 שנה

 ב"ה ח"דע ב"צו ע

ולא בכסף , חנם נמכרתם בעבודה זרה ב"צז ע סנהדרין ס"ש
 תגאלו לא בתשובה ומעשים טובים 

 ב"ה ח"דע ד"קכו ע

חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו לא  ב"צז ע סנהדרין ס"ש
 בתשובה ומעשים טובים

קלא 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קלה  תגאלו לא בתשובה ומעשים טובים ב"צז ע סנהדרין ס"ש
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קנא ע ששת אלפים שנה עם החד חרוב  ב"צז ע סנהדרין ס"ש
ולא בכסף , חנם נמכרתם בעבודה זרה ב"צז ע סנהדרין ס"ש

 תגאלו לא בתשובה ומעשים טובים 
 ב"ה ח"דע ד"קנב ע

 בא אלא בדור שכולו זכאי אין בן דוד א"צח ע סנהדרין ס"ש
 'או בדור כו

 'כללים א ב"פה ע

 ב"ה ח"דע ד"ק ע אליעזר ' יהושע לר' נצח ר א"צח ע סנהדרין ס"ש
אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי  א"צח ע סנהדרין ס"ש

 או שכולו חייב
 ב"ה ח"דע ב"ג ע

ביאת המשיח הוא בטוחה לבוא בעת  א"צח ע סנהדרין ס"ש
 בא זמנו

 ב"ה ח"דע ג" עקלז

 ב"ה ח"דע ד"קנב ע בעיתה ואחישנה א"צח ע סנהדרין ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"עה ע ללבי גליתי לאבריי לא גליתי א"צט ע סנהדרין ס"ש
ואפילו אמר כל התורה כולה מן  א"צט ע סנהדרין ס"ש

מקל וחומר , חוץ מדקדוק זה, השמים
' מגזרה שוה זו זה הוא כי דבר ה, זה

 בזה 

 ב"ה ח"דע ד"פה ע

כל העוסק בתורה לשמה כאלו בנה  ב"צט ע סנהדרין ס"ש
 פלטרין של מעלה ושל מטה

קכב 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"ק ע וירפאו וחי כל אשר יבוא שמה א"ק ע סנהדרין ס"ש
קמו  המקום גורם לכל ענין א"קב ע סנהדרין ס"ש

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

בשיפולי אי הות התם הות נקיטנא  ב"קב ע סנהדרין ס"ש
 גלימא

 ב"ה ח"דע ג"פד ע

 ב"ה ח"דע ב"יג עאי הות התם הות נקיטנא בשיפולי  ב"קב ע סנהדרין ס"ש
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 גלימא ורהטת אבתראי
והעלה על רוחכם היו לא תהיה אשר  א"קה ע סנהדרין ס"ש

 אתם אמרים נהיה כגוים
קלה 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

קמו  המקום גורם לכל ענין א"קו ע סנהדרין ס"ש
 ב"ע

 ב" חה"דע

קכט  בבואן לרפידים רפו עצמן מדברי תורה א"קו ע סנהדרין ס"ש
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ורפו ופירשו מן , כאשר באו לרפידים א"קו ע סנהדרין ס"ש
 התורה

 ב"ה ח"דע ב"קל ע

שנתעסקו בדברי , וישב ישראל בשטים א"קו ע סנהדרין ס"ש
 שטות

קלט 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"פ ע יא אדם עצמו לידי נסיוןלעולם אל יב א"קז ע סנהדרין ס"ש
ממית ומחיה ' על דעת קרח אומר ה א"קח ע סנהדרין ס"ש

 מוריד שאול ויעל
 ש"הקדו א"כג ע

 ב"ה ח"דע א"מו ע דירתן של עופות טהורים עם הצדיקים ב"קח ע סנהדרין ס"ש
 ש"הקדו ב"נד ע חלק מהדור הפלגה נעשו קופים א"קט ע סנהדרין ס"ש
נשמה מאימתי ניתנה באדם משעה  ב"קי ע דריןסנה ס"ש

 שנזרע
 'ביאורים א ב"ס ע

 ש"הקדו א"כג ע עדת קרח ב"קי ע סנהדרין ס"ש
ואחד ' לא למד אלא חוק אחד כו' אפי א"קיא ע סנהדרין ס"ש

 מעיר מזכה כל העיר
 'ביאורים א ב"כג ע

קלד  למה הרעתה א"קיא ע סנהדרין ס"ש
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ג"כב ע ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו א"קיא ע סנהדרין ס"ש
 'כללים א א"טז ע נס אליהו שעצר את הגשמים א"קיג ע סנהדרין ס"ש
בפלטי בן ליש הלך ובכה על המצוה  ב"יט ע סנהדרין  ס"ש

 דאזיל מיניה
 'ה א"דע א"א ע"נ

 ' אה"דע א"ג ע"נ 'אל תמירוני בו וכו, אל תמר בו ב"לח ע סנהדרין  ס"ש
' ט הימנותא בידן דאפי"על מט ב"לח ע סנהדרין  ס"ש

 בפרוונקא נמי לא קבילניה
 'ה א"דע א"ד ע"נ

 'ה א"דע א"ה ע"נ כי שמי בקרבו ב"לח ע סנהדרין  ס"ש
 'ה א"דע ד"ב ע"נ ט ששמו כשם רבו"על מט ב "לח ע סנהדרין  ס"ש
ט "ע כמאן קרינן רשיעא בר רשיעא א "נב ע סנהדרין  ס"ש

 א"ע
 'ה א"דע

נפיש זכותיה כרבי חנינא דאמר אין  ב"סז ע סנהדרין  ס"ש
 עוד מלבדו כתיב

 ב"ה ח"דע ג"פז ע

דלא לקיים בי פסילי ' ודניאל אמר כו א "ג ע"צ סנהדרין  ס"ש
 אלהיהם תשרפון באש 

 'ה א"דע א"ד ע"נ

 'ה א"דע ג"ב ע ז"ששת אלפים שנה דהעוה א"ז סע"צ סנהדרין  ס"ש
 'ה א"דע ב"ח ע"ל  שית אלפי שנין הוה עלמא וחד חרוב א"ז סע"צ  סנהדרין ס"ש
נשמה מאימתי ניתנה באדם משעת  ב"צא ע סנהדרין  ס"ש

 פקידה
 'ה א"דע א"ו ע"מ

ה לחדש בהן "אותן שנים שעתיד הקב ב"צב רע סנהדרין  ס"ש
 ' את עולמו כו

 'ה א"דע ב"ח ע"ל

 'ה א"דע א"ח ע"נ וחד חרוב ויחזרו לשרשן א"צז ע סנהדרין  ס"ש
קכח  ה יושב ועוסק בתורה"הקב ג ב ד ב ז"ע ס"ש

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"נז ע היום לעשותם ולא למחר לעשותם א"ג ע ז"ע ס"ש
היום לעשותם ולא למחר לעשותם  א"ג ע ז"ע ס"ש

 אלא ליטול שכרן
 ב"ה ח"דע ג"נט ע

גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה  א"ג ע ז"ע ס"ש
 ועושה

 ב"ה ח"דע ב"עט ע

אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם  א"ג ע ז"ע ס"ש
 בריותיו

קלה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"טז ע ה עוסק בתורה"הקב א"ג ע ז"ע ס"ש
 'ביאורים א ג"פה ע ה יושב ועוסק בתורה"הקב ב"ג ע ז"ע ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"ב ע"י אין גיהנם לעתיד לבוא ב"ג ע ז"ע ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"נח ע אין מקבלין גרים לימות המשיח ב"ג ע ז"ע ס"ש
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ה רוכב על כרוב קל שלו בכל "הקב ב"ג ע ז"ע ס"ש
 לילה ושט בשמונה עשר אלף עולמות

 ב"ה ח"דע ד"עה ע

רוכב על כרוב קל שלו ושט בשמונה  ב"ג ע ז"ע ס"ש
 עשר אלף עולמות 

 ב"ה ח"דע ד"פו ע

 ב"ה ח"דע ד"צג ע תורהה יושב ועוסק ב"הקב ב"ג ע ז"ע ס"ש
למה הדבר דומה לאדם שנושה משני  א"ד ע ז"ע ס"ש

, אחד אוהבו ואחד שונאו, בני אדם
 אוהבו נפרע ממנו מעט מעט

 ב"ה ח"דע ד"עו ע

אבהו למיני ברב ספרא ' משתבח להו ר א"ד ע ז"ע ס"ש
 דאדם גדול הוא 

 ב"ה ח"דע ד"פה ע

האדמה רק אתכם ידעתי מכל משפחות  א"ד ע ז"ע ס"ש
 על כן אפקוד 

 ש"הקדו ד"כב ע

אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות  א"ה ע ז"ע ס"ש
 שבגוף

 'כללים א ג"קו ע

אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות  א"ה ע ז"ע ס"ש
 שבגוף

 'כללים א א"קז ע

אם מקבלין ישראל את התורה מוטב  א"ה ע ז"ע ס"ש
 ואם לאו אחזיר אתכם לתוהו ובוהו

 ב"ה ח"דע א"צד ע

ד בתשרי נברא העולם יומי "בשלמא למ א"ח ע ז"ע ס"ש
 זוטי חזי יומי אריכי אכתי לא חזי

 'כללים א ג"לז ע

ר היה רק אחר "הקרבן שהקריב אדה א"ח ע ז"ע ס"ש
 החטא

 ב"ה ח"דע ב"נט ע

 ב"ה ח"דע ג"יג ע אלפי תוהו' ב א"ט ע ז"ע ס"ש
ני ש, ששת אלפים שנה הוי העולם א"ט ע ז"ע ס"ש

 'וכו, אלפים תוהו
 ב"ה ח"דע ב"עג ע

א "ט ע ז"ע ס"ש
 ברשי שם

שני אלפים תוהו היה נשלם בימי 
 ב שנה"ה בהיותו בן נ"אברהם אבינו ע

 ב"ה ח"דע ב"עג ע

 'כללים א א"טז ע ידענא זוטי דאית בכו מחיה מתים ב"י ע ז"ע ס"ש
שהחיה את המת , חנינא בר חמא' ר ב"י ע ז"ע ס"ש

 ונינוס ההרוג של אנט
 'כללים א ב"טז ע

על כל דרכי מינות ואפיקורסות הנה על  א"יז ע ז"ע ס"ש
 זה נאמר כל באיה לא ישובון

 ב"ה ח"דע א"פא ע

ניזיל אפיתחא דבי זונות ונכפייה  ב"יז ע ז"ע ס"ש
 ליצרין

 ב"ה ח"דע ג"פ ע

כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה  א"יח ע ז"ע ס"ש
 נענש עליו

קלט 
 א"ע

 ב" חה"דע

 'ביאורים א א"עו ע דשורייני דעינא באובנתא דליבא תלוי ב"כח ע ז"ע ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"פד ע יין הצריכין שמירה חותם בתוך חותם א"לא ע ז"ע ס"ש
קלח  ה בדק אותן כסוטות"משה רבינו ע א"מד ע ז"ע ס"ש

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

וצריך לשרש , ז"צריך לחפש אחרי עבו ב"מה ע ז"ע ס"ש
 אחריה

 ב"ה ח"דע ב"צא ע

 'ה א"דע ג"א ע"מ ה בא בטרוניא עם בריותיו "אין הקב א "ג ז"עבו ס"ש
 'ה א"דע ד"ג ע שני אלפים תוהו א"ע' ט ז"עבו ס"ש
 'ה א"דע א"ד ע אלפים תורה' ב א "ע' ט ז"עבו ס"ש
במספר הדורות ' האב זוכה לבנו כו ט"ב מ"פ עדיות ס"ש

 לפניו
 ש"הקדו ד"טז ע

ה להנחיל לכל צדיק וצדיק "עתיד הקב ג יב עוקצין ס"ש
 י עולמות"ש

 'כללים א א"לה ע

שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה  א"ד ע עירובין ס"ש
 מסיני

 ב"ה ח"דע ב"פו ע

גוד ולבוד ודופן עקומה הלכה למשה  ב"ד ע עירובין ס"ש
 מסיני

 ב"ה ח"דע ב"פו ע

 ש"הקדו א"כז ע ת כרימוןפושעי ישראל מליאים מצו א"ט ע"י עירובין ס"ש
 'כללים א ד"לה ע נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא ב"יג ע עירובין ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"יג ע נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא ב"יג ע עירובין ס"ש
 ב"ה ח"דע א"לה ע נוח לאדם שלא נברא יותר משנברא ב"יג ע עירובין ס"ש
 ב"ה ח"דע א"צג ע ו אשרי מי שלא נבראנמנו וגמר ב"יג ע עירובין ס"ש
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כיון , אדם הראשון חסיד גדול היה ב"יח ע עירובין ס"ש
שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב 

ופירש מן , בתענית מאה ושלשים שנה
 האשה מאה ושלשים שנה 

 ב"ה ח"דע א"פ ע

כיון , אדם הראשון חסיד גדול היה ב"יח ע עירובין ס"ש
 ישב שראה שנקנסה מיתה על ידו

ופירש מן , בתענית מאה ושלשים שנה
 האשה מאה ושלשים שנה 

 ב"ה ח"דע ג"ק ע

ל "ר אחר החטא פירש מאשתו ק"אדה ב"יח ע עירובין ס"ש
י "שנה והוליד רוחין ושידין ולילין ע

 שכבת זרע דחזי לאונסיה

קמז 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

הטעם מה שלא הועיל התשובה  ב"יח ע עירובין ס"ש
 ה תשובה גדולהר הגם שעש"לאדה

 ב"ה ח"דע ג"קנ ע

ל "כ בהק"שדין רוחין לילין שהוליד אח ב"יח ע עירובין ס"ש
 ז דחזי לאונסיה"שנה מהש

קמט 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"סז ע מדורי גיהנם' ז א"יט ע עירובין ס"ש
 ב"ה ח"דע א"עו ע גם פושעי ישראל מלאין מצות כרימון א"יט ע עירובין ס"ש
 ש"הקדו ג"כב ע ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו א"יט ע ןעירובי ס"ש
 ש"הקדו א"כג ע מדורי גהנם' ז א"יט ע עירובין ס"ש
על פתחו של גיהנם אינם ' רשעים אפי א"יט ע עירובין ס"ש

 חוזרים בתשובה
 ש"הקדו ב"כג ע

 'כללים א ב"קו ע ע"יהושע הגרסי היה משמשו של ר' ר ב"כא ע עירובין ס"ש
, שמא תאמר אבד סברם ובטל סיכוים ב"כא ע ירוביןע ס"ש

אלו ואלו , ל הדודאים נתנו ריח"ת
 עתידין שיתנו ריח

 ב"ה ח"דע ד"עט ע

 ש"הקדו ג"כב ע ארך אפים לצדיקים ולרשעים  א"כב ע עירובין ס"ש
 ש"הקדו ג"כב ע ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו א"כב ע עירובין ס"ש
 'ביאורים א ג"סה ע ים גדילין מן הקרקעצמח ב"כז ע עירובין ס"ש
וחביבה על בועלה , מה אילה רחמה צר ב"לד ע עירובין ס"ש

 אף -כל שעה ושעה כשעה ראשונה 
דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה 

 ושעה כשעה ראשונה 

קכו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל  א"נג ע עירובין ס"ש
 של היכלאחרונים כפתחו 

 'כללים א ג"טו ע

 ב"ה ח"דע ד"נט ע לא בשמים היא א"נה ע עירובין ס"ש
רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן עד  א"סג ע עירובין ס"ש

 שהורו הלכה בפני משה רבן 
 ב"ה ח"דע ד"פד ע

 'כללים א ב"מו ע ברא כרעיה דאבוה ב"ע ע עירובין ס"ש
 'ה א"דע ג"ו ע"ל לו נובלים הללו נוצצים והל א"נד ע עירובין  ס"ש
אילה זו שפתחה סתום ורחמה צר  ב"נד ע עירובין  ס"ש

אילת אהבים ויעלת , וחביבה על בעלה
 חן

קכו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קלח  ה"עשרה נסיונות ניסו אבותינו להקב א"טו ע ערכין ס"ש
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כל העשרה נסיונות הנה כמעט כולם  א"טו ע ערכין ס"ש
 משהם חטאים מ

קלח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

, ה הקפדה על זה"היה באמת מהקב ב"לב ע ערכין ס"ש
אמנם לא הרהיבו בנפשם לבקש על זה 
אלא רק בבית שני אחר שראו שניתן 

 להם כל חשק לבבם

 'כללים א ב"טז ע

 ב"ה ח"דע ג"יג ע בשלמא משה לא בעא רחמי  ב"לב ע ערכין ס"ש
' ן אניסא אפיקביע היזיקא לא סמכינ ב"ח ע פסחים ס"ש

 בדבר מצוה 
 'כללים א א"טז ע

אשר אמר איך אלך , בענין שמואל ב"ח ע פסחים ס"ש
עגלת ' ויאמר ה, ושמע שאול והרגני

 בקר תקח בידיך 

 'כללים א ב"טז ע

 'כללים א ב"קו ע ע היה עם הארץ"ר ב"מט ע פסחים ס"ש
 'ביאורים א ד"מב ע אטו האידנא לאו אחד הוא  א"נ ע פסחים ס"ש
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מאי יקרות וקפאון אמר רבי אלעזר זה  א"נ ע פסחים ס"ש
וקפוי לעולם , שיקר בעולם הזה, אור

 הבא 

 ב"ה ח"דע ב"פט ע

, ש רק בהעלם"עכשיו הוה אחדותו ית א"נ ע פסחים ס"ש
והוא היחוד דהויה , אבל לעתיד יתגלה

 אלהים

 ב"ה ח"דע א"מח ע

 ב"חה "דע א"עט ע הני נשי דמחוזא ב"נ ע פסחים ס"ש
 ב"ה ח"דע א"יב ע הגיהנם נברא קודם שנברא העולם א"נד ע פסחים ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"עז ע הגיהנם נברא קודם שנברא העולם א"נד ע פסחים ס"ש
האש של גיהנם הנברא ביום שני אין  א"נד ע פסחים ס"ש

 לו כביה לעולם
 ב"ה ח"דע ג"ב ע"י

 ב"ה ח"דע ג"ב ע"י גיהנם נברא קודם בריאת העולם א"נד ע פסחים ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"יב ע גיהנם קדם לגן עדן א"נד ע פסחים ס"ש
מפני מה לא נאמר כי טוב בשני בשבת  א"נד ע פסחים ס"ש

  מפני שנברא בו אור של גיהנם -
 ב"ה ח"דע ב"סז ע

 ב"ה ח"דע א"עה ע הגיהנם נברא קודם שנברא העולם א"נד ע פסחים ס"ש
ים נבראו בערב שבת בין עשרה דבר א"נד ע פסחים ס"ש

 השמשות
קנא 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ג"כג ע אור של גיהנם אין לו כבייה לעולם א"נד ע פסחים ס"ש
קיצץ את דלתות ההיכל וסתם מי גיחון  א"נו ע פסחים ס"ש

 העליון שלא ברצון חכמים
 ב"ה ח"דע ג"קלו ע

רב חסדא רמי כתיב וחפרה הלבנה  א"סח ע פסחים ס"ש
 חמהובושה ה

 ב"ה ח"דע ד"כט ע

אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא  א"סח ע פסחים ס"ש
 שיעבוד מלכיות בלבד 

 ב"ה ח"דע ג"נב ע

כתיב בלע המות לנצח וכתיב כי הנער  א"סח ע פסחים ס"ש
 בן מאה שנה ימות

 ב"ה ח"דע א"נח ע

 ב"ה ח"דע ב"נח ע עתידין צדיקים שיחיו את המתים א"סח ע פסחים ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"נז ע עתידין צדיקים שיחיו את המתים א"סח ע פסחים ס"ש
ב עשה חוץ "כל מה שאומר לך בעה ב"פו ע פסחים ס"ש

 מצא
 ב"ה ח"דע ג"ע ע

, בפרק אחד נתנבאו ארבעה נביאים א"פז ע פסחים ס"ש
 וגדול שבכולן הושע 

 ב"ה ח"דע ד"פא ע

, בפרק אחד נתנבאו ארבעה נביאים א"פז ע פסחים ס"ש
 וגדול שבכולן הושע 

 ב"ה ח"דע ד"פב ע

 ב"ה ח"דע ד"צג ע לוחות נשברו ואותיות פורחות ב"פז ע פסחים ס"ש
משקיעת החמה עד צאת הכוכבים הוא  א"צד ע פסחים ס"ש

 מילין' ד
קנב 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קכו ע פסח מצרים מקחו מבעשור א"צו ע פסחים ס"ש
 'כללים א ד"פד ע ט" המחויב ביושמחת החג א"קט ע פסחים ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"לה ע אין שמחה אלא בבשר א"קט ע פסחים ס"ש
ה וחנניה מישאל "אברהם אבינו ע א"ח ע"קי פסחים ס"ש

 ועזריה בכבשן האש 
 ש"הקדו ד"כא ע

ואמר , רצה גבריאל שיעשה הנס על ידו א"קיח ע פסחים ס"ש
ה אני יחיד בעולמי והוא יחיד "לו הקב
 , ובעולמ

 'כללים א ב"טו ע

בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את  א"קיח ע פסחים ס"ש
חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש 

 ה"עמד יורקמי שר הברד לפני הקב

 'כללים א ב"יד ע

 ב"ה ח"דע א"כט ע יורקמו שר הברד א"קיח ע פסחים ס"ש
ה בעולמו ולא "ו דורות שברא הקב"כ א"קיח ע פסחים ס"ש

 ורה וזן אותם בחסדונתן להם ת
 ב"ה ח"דע ב"עג ע

קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים  א"קיח ע פסחים ס"ש
 סוף

קכה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

מאי למכסה עתיק זה המכסה דברים  ב"קיח ע פסחים ס"ש
 שכיסה עתיק יומין 

 ב"ה ח"דע ב"מד ע

ז "העוה, לא כהעולם הזה העולם הבא א"נ ע פסחים  ס"ש
אבל לעולם הבא ', ונקרא כו' נכתב כו

 ב"ה ח"דע ג"קס ע
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 'כו
 'ה א"דע א"ה ע"נ 'וכו' הפוחת לא יפחות מג א"קד ע פסחים  ס"ש
ה בעולמו ולא "ו דורות שברא הקב"כ א"ח ע"קי פסחים  ס"ש

 נתן להם תורה
 'ה א"דע ד"ג ע

 'ביאורים א ד"פד ע ס"א רק לט"נחשב הז א מ"פרטי עי ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"פו ע ל הלכה למשה מסיני"וערלה בח א"טל ע קידושין ס"ש
ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר  ב"טל ע קידושין ס"ש

 כעושה מצוה 
 ב"ה ח"דע א"עט ע

 ב"ה ח"דע ב"קה ע היכא דקביע היזיקא לא סמכינן אניסא ב"טל ע קידושין ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"יג ע יוצרו קראו רע' ר שאפי"קשה יצה ב"ל ע קידושין ס"ש
ה עוזרו לא היה יכול "כי אלמלא הקב ב"ל ע קידושין ס"ש

 לו
 ב"ה ח"דע ד"עד ע

היצר מתחדש ומתגבר עליו בכל יום  ב"ל ע קידושין ס"ש
 ה עוזרו אינו יכול לו"עד שאלמלא הקב

קכד 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קכז ע בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין ב"ל ע קידושין ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"קכז ע בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין ב"ל ע קידושין ס"ש
בזמן ' ישראל נקראו בנים למקום אפי א"לו ע קידושין ס"ש

 שהם רשעים 
 ש"הקדו ד"כב ע

ז אייר חודש ימים "וירד להם המן בט א"לח ע קידושין ס"ש
 אחר יציאתם

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע

' סא אפיקביע היזיקא לא סמכינן אני ב"לט ע קידושין ס"ש
 בדבר מצוה 

 'כללים א א"טז ע

קלד  שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ב"לט ע קידושין ס"ש
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"עח ע הזכות יש לה קרן ויש לה פירות א"מ ע קידושין ס"ש
ז מצטרף המחשבה "אבזרייהו דעבו א"מ ע קידושין ס"ש

 למעשה
 ב"ה ח"דע ג"קג ע

ר דינם משום שניסו את נחתם גז ב"מ ע קידושין ס"ש
 ה ובזה נכשלו רובם"הקב

קלח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"כג ע מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים ב"ע ע קידושין ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"נז ע ממזירי ונתיני טהורים לעתיד לבוא ב"ב ע"ע קידושין ס"ש
והם כשרים , משפחה שנטמעה נטמעה א"עא ע קידושין ס"ש

 לעתיד לבא
 ש"הקדו ד"כג ע

באחד באלול ראש השנה למעשר  א"ב ע ה"ר ס"ש
 בהמה

 ב"ה ח"דע ג"קה ע

 'כללים א א"לז ע ה לשנים"ר א"ח ע ה"ר ס"ש
 'כללים א ב"לז ע זירא אמר לתקופה ' ר א"ח ע ה"ר ס"ש
א אמר בתשרי נולדו אבות בתשרי "ר ב"י ע ה"ר ס"ש

 מתו אבות
 'כללים א ג"לז ע

 ב"ה ח"דע ב"לח ע מר בתשרי נברא העולםא או"ר ב"י ע ה"ר ס"ש
 'כללים א א"מ ע בניסן נברא העולם א"יא ע ה"ר ס"ש
 'כללים א ג"מ ע מנין שבתשרי נברא העולם  א"יא ע ה"ר ס"ש
שהוא מראש , אחר שפסקה השיעבוד א"יא ע ה"ר ס"ש

 השנה
קכב 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחודש  ב"יא ע ה"ר ס"ש
' ר' י בשבעה עשר יום לחודש כוהשנ

ז במרחשון "אליעזר אומר אותו היום י
 היה

 ב"ה ח"דע ב"לח ע

 'כללים א א"לז ע י"לתקופות כר א"יב ע ה"ר ס"ש
 'כללים א ב"לז ע מאי שני שני לדין, א"לר א"יב ע ה"ר ס"ש
 'כללים א ד"מ ע א מאי שני שני לדין"אליבא דר א"יב ע ה"ר ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"לח ע א"ר חכמי ישראל מונין למבול כר"ת א"יב ע ה"ר ס"ש
 ב"ה ח"דע א"עז ע גיהנם כלה והם אינם כלים א"יז ע ה"ר ס"ש
 ב"ה ח"דע א"פא ע גיהנם כלה והם אינם כלים א"יז ע ה"ר ס"ש
 ש"הקדו ב"כג ע מי שאין לו חלק לעולם הבא א"יז ע ה"ר ס"ש
בה לדורי יורדין לגיהנם ונידונים  א"יז ע ה"ר ס"ש

 גיהנם כלה והם אינם כלים, דורות
 ש"הקדו ב"כג ע

 ש"הקדו ב"כג עפושעי ישראל בגופן שיהיו אפר תחת  א"יז ע ה"ר ס"ש
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 כפות רגלי הצדיקים
 ש"הקדו ג"כג ע הנידונין לדורי דורות א"יז ע ה"ר ס"ש
כיון דשמאלא אסתכם בימינא כדין לא  ב"יז ע ה"ר ס"ש

 תליא בתשובה
 'ים אכלל ד"עז ע

בתחלה כי אתה תשלם לאיש  ב"יז ע ה"ר ס"ש
 חסד' ולבסוף ולך ה, כמעשיהו

 ש"הקדו א"כג ע

אמר שמואל יכילנא לתקוני לכולא  ב"כ ע ה"ר ס"ש
 גולה

 ב"ה ח"דע ב"קה ע

ידע מר האי מילתא דתניא בסוד  ב"כ ע ה"ר ס"ש
 העיבור 

 ב"ה ח"דע ב"קה ע

 'ביאורים א ב"כ ע בינולא ניתן למשה ר' שער נ ב"כא ע ה"ר ס"ש
, ביקש לדון בלא עדים ובלא התראה ב"כא ע ה"ר ס"ש

 ויצתה בת קול ולא הניחוהו
 ב"ה ח"דע א"פה ע

, חמשים שערי בינה נבראו בעולם ב"כא ע ה"ר ס"ש
 וכולן ניתנו למשה חסר אחד

 ב"ה ח"דע א"פו ע

 ב"חה "דע א"פה ע אחר שנתמעט יצתה בת קול ומיחה בו ב"כא ע ה"ר ס"ש
בנביאים לא קם אבל ' לא קם נביא כו ב"כא ע ה"ר ס"ש

 במלכים קם
 ב"ה ח"דע א"פז ע

 ב"ה ח"דע ג"קמ ע שערי בינה' נ ב"כא ע ה"ר ס"ש
 ב"ה ח"דע א"י ע דוד מלך ישראל חי וקיים א"כה ע ה"ר ס"ש
 'כללים א ד"לו ע כמאן מצלינן  א"כז ע ה"ר ס"ש
ך זכרון ליום זה היום תחלת מעשי א"כז ע ה"ר ס"ש

 ראשון
 'כללים א א"לז ע

 'כללים א ב"לז ע זה היום תחלת מעשיך א"כז ע ה"ר ס"ש
 'כללים א ב"לז ע כמאן מצלינן  א"כז ע ה"ר ס"ש
כמאן מצלינן האידנא זה היום תחילת  א"כז ע ה"ר ס"ש

 מעשיך 
 'כללים א ג"לז ע

רבא אזיל לשיטתו דמצות אין צריכות  ב"כח ע ה"ר ס"ש
 הכוונ

 ב"ה ח"דע א"עט ע

מהרה יבנה בית המקדש ויאמרו  א"ל ע ה"ר ס"ש
 אשתקד מי לא אכלנו בהאיר המזרח

 ב"ה ח"דע ג"נז ע

 'כללים א ד"פד ע יום שכולו שבת א"לא ע ה"ר ס"ש
בשביעי היו אומרים מזמור שיר ליום  א"לא ע ה"ר ס"ש

 השבת ליום שכולו שבת 
 ב"ה ח"דע א"נב ע

 ב"ה ח"דע ג"נח ע ם שכולו שבתיו א"לא ע ה"ר ס"ש
ל נסתלקה שכינה "בעת החורבן רח א"לא ע ה"ר ס"ש

 למעלה
 ש"הקדו ד"כו ע

 'כללים א ב"קו ע ע עסק בפרקמטיא"ר ב"לא ע ה"ר ס"ש
 'כללים א ג"מח ע בראשית נמי מאמר הוא א"לב ע ה"ר ס"ש
 'כללים א א"מט ע בראשית נמי מאמר הוא א"לב ע ה"ר ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"סו ע עשרה מאמרות נברא העולם א"ב על ה"ר ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"מג ע יבבא הוא גנוחי גניח ב"לג ע ה"ר ס"ש
מפני מה אמרה תורה הביאו עומר  א"טז ע ראש השנה  ס"ש

 בפסח 
 'ה א"דע ג"פ ע

א "מ 'כל מעשה בראשית בקומתן נבראו וכו א"א ע"י ראש השנה  ס"ש
 ד"ע

 'ה א"דע

ב "מ 'כל מעשה בראשית בקומתן נבראו וכו א"א ע"י ראש השנה  ס"ש
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ה ע"ע י מתי נברא העולם"א ור"פלוגתת דר א"יא ע ראש השנה  ס"ש
 'ה א"דע א"פ ע בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל א"יא ע ראש השנה  ס"ש
ה "ע 'נשמתן נשרפת וכו א"יז ע ראש השנה  ס"ש

 ב"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ב ע דוד מלך ישראל חי וקיים א"כה ע  השנה ראש ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"קנז ע לשאת את עון העדה לכפר עליהם ט שבועות ס"ש
 ב"ה ח"דע ב"קנז ע כל השעירים הם כולם לכפרה א"ט ע שבועות ס"ש
הוא על שעיר ', לכפר עליהם לפני ה ב"ט ע שבועות ס"ש

 ח"דר
 ב"ה ח"דע ג"קנז ע

 ב"ה ח"דע ד"קנז ע לשאת את עון העדה לכפר עליהם י שבועות ס"ש
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 'כללים א ד"פד ע ח נקרא מועד"ר א"י ע שבועות ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"נח ע ראש חודש דאיקרי נמי מועד א"י ע שבועות ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"קנז ע הוקשו כל השעירים זה לזה א"י ע שבועות ס"ש
 'ביאורים א ד" ענא נועץ עשר ציפורניו בקרקע א"יח ע שבועות ס"ש
מי שאמרה לו אשתו בשעת תשמיש  א "ח ע"י שבועות  ס"ש

 נטמאתי ינעוץ צפורניו בקרקע 
 'ה א"דע א"ה ע

 ש"הקדו ד"כא ע נר מערבי לא כבה ב"כב ע שבת ס"ש
והיה בו נחשים , בור ֵרק אין בו מים א,כב ע שבת ס"ש

 ועקרבים
 'כללים א ג"טו ע

 ונתפרות בגידין הלכה נכרכות בשערן ב"כח ע שבת ס"ש
 למשה מסיני

 ב"ה ח"דע ב"פו ע

כיון שמת בטל מן התורה ומן המצות  א"ל ע שבת ס"ש
 ה שבח בו"ואין להקב

 ב"ה ח"דע א"ס ע

כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה  א"ל ע שבת ס"ש
 ומן המצות

 ב"ה ח"דע א"ס ע

 ש"הקדו ד"כא ע ק"כשהכניס שלמה ארון לבית קה א"ל ע שבת ס"ש
עתידה , יתיב רבן גמליאל וקא דריש ב"ל ע שבת ס"ש

אשה שתלד בכל יום שנאמר הרה 
 ויולדת יחדיו

 'כללים א ב"יז ע

עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות  ב"ל ע שבת ס"ש
 וכלי מילת

 ב"ה ח"דע ד"נח ע

 ב"ה ח"דע ב"קיב ע עתידה אשה שתלד בכל יום ב"ל ע שבת ס"ש
כניס את עצמו בסכנה ולסמוך אסור לה א"לב ע שבת ס"ש

 על הנס 
 'כללים א א"טז ע

 'כללים א א"טז ע זירא עצמו היה נזהר בזה' ר א"לב ע שבת ס"ש
 'כללים א ב"טז ע זירא ביומא דשותא ' ר א"לב ע שבת ס"ש
ם "רב לא עבר במברא דיתיב ביה עכו א"לב ע שבת ס"ש

 אמר דילמא 
 'כללים א ב"טז ע

 ב"ה ח"דע ד"ד ע  של נשים קלהדעתן ב"לג ע שבת ס"ש
 ב"ה ח"דע א"עו ע דעתן של נשים קלה ב"לג ע שבת ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"פא ע נשים דעתן קלות ב"לג ע שבת ס"ש
קמו  נשים דעתן קלה ב"לג ע שבת ס"ש

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

שיעור בין השמשות הנה שניהם  ב"לד ע שבת ס"ש
 משמשים

קנא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קנא  ריבעי מיל' ן המשמות גבי ב"לד ע שבת ס"ש
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

בין השמשות ספק מן היום ומן הלילה  ב"לד ע שבת ס"ש
 ספק כולו מן הלילה', כו

קנא 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

עושה מלאכה בשני בין השמשות חייב  ב"לה ע שבת ס"ש
 חטאת

 ב"ה ח"דע ג"קנא ע

רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום  ב"נ ע שבת ס"ש
' משום שנאמר כל פעל ה, ובשביל קונ

 למענהו 

 ב"ה ח"דע ב"נא ע

קלט  ע היתה יוצאה ברצועה"פרתו של ראב ב"נד ע שבת ס"ש
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ואיש אחד בתוכם לבש הבדים וקסת  א"נה ע שבת ס"ש
הספר במתניו ויבאו ויעמדו אצל מזבח 

 הנחשת 

 ב"ה ח"דע ג"ס ע

רין בלא אין מיתה בלא חטא ואין יסו א"נה ע שבת ס"ש
 עון

קלט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא  א"נה ע שבת ס"ש
 עון

 ב"ה ח"דע ג"יד ע

ה לטובה אינו "כל דבר שיצא מפי הקב א"נה ע שבת ס"ש
 י חטא"ע' חוזר בו אפי

קלה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

מעולם לא יצתה מדה טובה מפי  א"נה ע שבת ס"ש
 זהה וחזר בה לרעה חוץ מדבר "הקב

קלו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"קלו עומאן נינהו ששה אנשים אמר רב  א"נה ע שבת ס"ש
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, ומשחית, וחימה, אף, חסדא קצף
 ומשבר ומכלה 

 ב"ה ח"דע ב"קלו ע אל תקרא מקדשי אלא ממקודשי א"נה ע שבת ס"ש
קלט  על זקנים שלא מיחו בשרים א"נה ע שבת ס"ש

 א"ע
 ב"ה ח"דע

ין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא א ב"נה ע שבת ס"ש
 עון

 ב"ה ח"דע ג"נ ע

 ב"ה ח"דע ב"יג ע שמתו בעטיו של נחש' ד ב"נה ע שבת ס"ש
 ש"הקדו א"כה ע מתו בעטיו של נחש ב"נה ע שבת ס"ש
בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד  ב"נו ע שבת ס"ש

 גבריאל ונעץ קנה בים
 ב"ה ח"דע ג"יג ע

 ב"ה ח"דע ג"פה ע ה המלךנשי שלמ ב"נו ע שבת ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"פז ע כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה ב"נו ע שבת ס"ש
אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא  א"סד ע שבת ס"ש

 יצאנו
 ב"ה ח"דע ג"פ ע

תפילין על קלף ומזוזה על דוכסוסטוס  ב"עט ע שבת ס"ש
 ת על הגויל הלכה למשה מסיני"ס

 ב"ה ח"דע ב"פו ע

 ב"ה ח"דע ד"קכו ע אירע אז יום העשירי בשבת ב"פז ע שבת ס"ש
בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע  א"פח ע שבת ס"ש

באו ששים רבוא של מלאכי השרת לכל 
אחד ואחד מישראל וקשרו לו שני 

 כתרים

קכה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קכז ע בשעה שהקדימו נעשה לנשמע א"פח ע שבת ס"ש
שמחה , ושמחת עולם על ראשם א"פח ע שבת ס"ש

 שמעולם על ראשם
 ב"ה ח"דע ג"קכו ע

, ה"שבכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב ב"פח ע שבת ס"ש
 יצתה נשמתן של ישראל

 ב"ה ח"דע ב"נח ע

אף על פי שמיצר ומימר לי דודי בין  ב"פח ע שבת ס"ש
 שדי ילין 

 ש"הקדו א"יב ע

 ' אביאורים ג"מג ע אלף בינה א"קד ע שבת ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"ע ע הבא לטהר מסייעין אותו א"קד ע שבת ס"ש
קלה  הבא לטהר מסייעין אותו א"קד ע שבת ס"ש

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"פ ע שקרא לא קאי וקושטא קאי א"קד ע שבת ס"ש
 'כללים א ג"טו ע אם ראשונים בני מלאכים אנו  ב"קיב ע שבת ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"נב ע לנו שבת שמותבלין אחד יש  א"קיט ע שבת ס"ש
ש ואומר ויכולו מעלה "כל המתפלל בע ב"קיט ע שבת ס"ש

ה "עליו הכתוב כאלו נעשה שותף להקב
 במעשה בראשית

קכב 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

מעשה בחסיד אחד שפדה ריבה אחת  ב"קכז ע שבת ס"ש
 בת ישראל

 ב"ה ח"דע ג"פ ע

 ב"ה ח"דע ד"מח ע בא נחש על חוה א"קמו ע שבת ס"ש
ישראל שעמדו על הר סיני פסקה  א"קמו ע שבת ס"ש

 זוהמתן
 ב"ה ח"דע ג"פ ע

 ב"ה ח"דע ג"קיא ע בא נחש על חוה א"קמו ע שבת ס"ש
קמז  בא נחש על חוה א"קמו ע שבת ס"ש

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

קמז  בא נחש על חוה א"קמו ע שבת ס"ש
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קמח  בא נחש על חוה א"קמו ע שבת ס"ש
 ב"ע

 ב" חה"דע

 ב"ה ח"דע ג"פא ע בא נחש על חוה א"קמו ע שבת ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"קה ע בא נחש על חוה א"קמו ע שבת ס"ש
 ב"ה ח"דע ד"מא ע נחש בא על חוה א"קמו רע שבת ס"ש
 ב"ה ח"דע ג"פח ע בא נחש על חוה א"קמו רע שבת ס"ש
דיוקנא עצמה אף בחול אסור להסתכל  א"קמט ע שבת ס"ש

 בה
 ב"ה ח"דע ד"צ ע

 ב"ה ח"דע ג"נז עאלו ימי המשיח שאין בהם לא זכות  ב"קנא ע שבת ס"ש
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 ולא חובה
והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם  ב"קנא ע שבת ס"ש

אלו ימי המשיח שאין בהם לא , חפץ
 זכות ולא חובה

 ב"ה ח"דע ג"נט ע

הגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם  ב"קנא ע שבת ס"ש
שאין בהם לא ,  אלו ימי המשיח- חפץ 

 זכות ולא חובה 

 ב"ה ח"דע ב"עט ע

שאין בהם לא זכות ולא , ימי המשיח ב"קנא ע שבת ס"ש
 חובה 

קלה 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כל צדיק וצדיק נותנין לו מדור לפי  א"קנב ע שבת ס"ש
 כבודו

 'כללים א א"קז ע

כל צדיק וצדיק נותנים לו מדור לפי  א"קנב ע שבת ס"ש
 כבודו

 ב" חה"דע ד"נה ע

 ש"הקדו ד"ל ע עושין לו מדור לפי כבודו א"קנב ע שבת ס"ש
עתידים צדיקים דהוו עפרא דכתיב  ב"קנב ע שבת ס"ש

 וישוב העפר על הארץ כשהיה
 ב"ה ח"דע ד"נז ע

 ב"ה ח"דע ב"נט ע עתידים צדיקים דהוו עפרא ב"קנב ע שבת ס"ש
הגוף שוכן בקבר עד עת התחייה גם  ב"קנב ע שבת ס"ש

 קים גמוריםבצדי
 ב"ה ח"דע ד"סט ע

רב אחאי בר יאשיה היה לאחר מיתה  ב"קנב ע שבת ס"ש
 כמו בחיים

 ב"ה ח"דע א"כא ע

 ב"ה ח"דע ד"עג ע אין מזל לישראל א"קנו ע שבת ס"ש
ה "ע ר כלל"אין במלאכים יצה א"ט רע"פ שבת  ס"ש

 א"ע
 'ה א"דע

דורות לא פסקה זוהמא ' עד ג א"קמו ע שבת  ס"ש
 נומאבותי

 'ה א"דע א"ז ע"ע

קנה  איזה חכם הרואה את הנולד א"לב ע תמיד ס"ש
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ה אלא עוז "אין עציבות לפני הקב ב"ה ע תענית ס"ש
 וחדוה במקומו

 ש"הקדו ד"כו ע

נמשלו דברי תורה במים ביין בשמן  א"ז ע תענית ס"ש
 בדבש

 ב"ה ח"דע א"מ ע

בעינן רחמי אי לא דצריך לברייתא  ב"ח ע תענית ס"ש
 ומבטלינן ליה

 'כללים א א"טז ע

קכח  ברפידים נתנה להם הבאר א"ט ע תענית ס"ש
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קלא  כשנסתלק אהרן ניתן להם בזכות משה א"ט ע תענית ס"ש
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

, לא הכל לאורה ולא הכל לשמחה א"טו ע תענית ס"ש
 צדיקים לאורה וישרים לשמחה

 ש"הקדו ד"ל ע

ם "רב לא עבר במברא דיתיב ביה עכו ב"כ ע תתעני ס"ש
 אמר דילמא 

 'כללים א ב"טז ע

 'כללים א א"טז ע הנפלאות ונוראות דחוני המעגל כג ג תענית ס"ש
ה מקיים "צדיק גוזר מלמטה והקב א"כג ע תענית ס"ש

 מאמרו מלמעלה
 'כללים א ג"טז ע

 'כללים א ב"טז ע באבא חלקיה בר בריה דחוני המעגל ב"כג ע תענית ס"ש
השפעת עליהם רוב טובה אינם יכולים  א,כג ע תענית ס"ש

 לקבל 
 'כללים א א"עה ע

מי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ  א"כה ע תענית ס"ש
 וידלוק

 'כללים א ד"טז ע

 'ביאורים א א"כג ע מי שאמר לשמן וידליק א"כה ע תענית ס"ש
ת ניחא אלעזר בן פד' ה לר"אמר הקב א"כה ע תענית ס"ש

 לך דאפכיה לעלמא מרישא
 ב"ה ח"דע א"עד ע

 ב"ה ח"דע ג"קה ע אפשר דמתיילדת בשעתא דמזוני א"כה ע תענית ס"ש
מי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ  א"כה ע תענית ס"ש

 וידלוק 
 ש"הקדו ד"כא ע

קול שני ריעים אני שומע שנאמר  ב"כה ע תענית ס"ש
 תהום אל תהום קורא לקול צנוריך 

 'כללים א ג" עמ
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אמר רבי אלעזר כשמנסכין את המים  ב"כה ע תענית ס"ש
בחג תהום אומר לחבירו אבע מימיך 
קול שני ריעים אני שומע שנאמר 

 תהום אל תהום קורא לקול צנוריך

 ב"ה ח"דע ג"צו ע

שמא ישראל חוטאין לפניך ואתה  ב"כז ע תענית ס"ש
 עושה להם

קלט 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ג"פז ע אין אשה אלא לבנים א"לא ע תענית ס"ש
השפעת עלינו רוב טובה אין אנו  א"כג ע תענית  ס"ש

 יכולים לקבל
 'ביאורים א ג"לא ע

אוח סי ס  ח"או ע"שו
 סעי ד

מצוות אין צריכות כוונה הוא רק 
ת אם אינו מכוון "אבל בל, בעשה

בודאי ', שמונע מזה מחמת מצות ה
 שאינו עושה בזה מצוה כלל

 ב"ה ח"דע א"עט ע

הקורא את שמע ולא השמיע לאזניו  סב ג ח"או ע"שו
 יצא בדיעבד

 'ביאורים א ב"מב ע

קנא  ריבעי מיל' בין המשמות ג רסא ח"או ע"שו
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

סי קמב  ד"יו ע"שו
 סעיף טו

ז כיון שנהנה "אסור להסתכל בנוי עבו
 בראייה

 ב"ה ח"דע ד"צ ע

 'ביאורים א ד"סא ע ן ספירכמראה אב א כו יחזקאל תהלים
 'ביאורים א ד"סא ע מעולפת ספירים ה יד ש"שיה תהלים

עפר שרפת החטאת אינם מגדלים  ב"פח ע חולין  'תוס
 צמחים 

 'ביאורים א ד"סג ע

 'ביאורים א א"סד ע יש כמה מיני אפר שמגדלים צמחים ב"פח ע חולין  'תוס
א דה "עו ע יבמות  'תוס

 שלא
קכט  עיצחק מיעך באצב

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 'כללים א ג"טז ע השכינה שורה על ישראל לעולם א"קי ע מנחות  'תוס
 'כללים א א"לז ע י"לתקופות כר א"כז ע ה "ר 'תוס
נה א דה  שבת 'תוס

 ושמואל
 ב"ה ח"דע א"לג ע ברית אבות קיים לעולם

א דה "ס ע חולין תוספות
 פסוק

 ב"ה ח"דע ג"לג ע מטטרון וחנוך

ה "א ד"ע' ס חולין  תוספות
 פסוק

 'ה א"דע ג"ג ע"נ ט"האם חנוך נהיה מט

ה "ב ד"טז ע יבמות  תוספות
 פסוק

 'ה א"דע ג"ג ע"נ ט"האם חנוך נהיה מט

רבי חיים כהן היה אומר אילמלי הייתי  ב"קג ע כתובות תוספות
 ת הייתי מטמא לו "כשנפטר ר

 ב"ה ח"דע א"כא ע

אבל הלידה היה , יוןבתשרי נעשה ההר א"כז ע ה"ר תוספות
 בניסן

 'כללים א ד"לז ע

א דה "נה ע שבת תוספות
 ושמואל

ד דזכות אבות תמה אך ברית "למ' אפי
 אבות לא תמה

קכא 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

צופה הייתי במעשה בראשית ואין בין  ב חגיגה תוספתא
מים העליונים למים התחתונים אפילו 

 טפח 

 ב"ה ח"דע ב"קו ע

 ש"הקדו ג"כח ע בה מרובה על אחת חמש מאותמדה טו ד סוטה תוספתא
 ב"ה ח"דע ב"מא ע נחש מלך על כל בהמה וחיה פד סוטה תוספתא

בגין ' והארץ היתה תוהו ובוהו כו  א"ז ע"כ ח"תז
 דאדם ַאִין

 'ה א"דע ב"ה ע

 'ה א"דע ד"ג ע"נ יונה קדישא בכל שית יומין דחול  ב "ד ע"י  ח"תז
ן הוה בני עלמין ההוא אדם קדמו ד"לט ע  ח"תז

 ומחריבן 
 'ה א"דע ג"ה ע

עילת על כל עלאין לא נחית עליה   ד"ו ע"ט ח "תז
 יחודיה עד דאפיק ליה בת זוגיה

 'ה א"דע ד"ג ע"י

עילת על כל עלאין לא נחית עליה   ד"ו ע"ט ח "תז
 יחודיה עד דאפיק ליה בת זוגיה

 'ה א"דע א"ד ע"י

 'ה א"דע א"ד ע"י ס בכולם" אהגילוי והיחוד דאור  ד "ו ע"ט ח "תז
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 ההוא אדם קדמון הוה בני עלמין   ד "ל ע"ט ח "תז
 ומחריבן

 'ה א"דע ד"ג ע"י

על כל עלאין לא נחית עליה יחודיה עד   ד"טו ע ח "תז
 דאפיק ליה בת זוגיה

 'ה א"דע א"ג ע"י

עילת על כל עלאין לא נחית עליה   ד"טו ע ח "תז
 יחודיה עד דאפיק ליה בת זוגיה

 'ה א"דע א"ז ע"י

עילת על כל עלאין לא נחית עליה   ד "טו ע ח "תז
 יחודיה עד דאפיק ליה בת זוגיה

 'ה א"דע ד"א ע"י

 'ה א"דע א"ד ע"י 'נקוט האי כללא בידך  דבכל אתר וכו  א"מ ע ח "תז
 'ה א"דע ג"ד ע מלכות עשירי לון ורביעי לון  ב"רע' דף ד  ח "תז
הוא רק דרך ' וידיעה בו יתכל השגה  ב"דף ל  ח "תז

 'הנוק
 'ה א"דע ג"ד ע

 'ה א"דע ג"ד ע מלכות עשירי לון ורביעי לון  ב"טז ע  ח "תז
השכינה הקדושה היא נקראת אמונת  ב"יא ע  ח "תז

 ישראל 
א "פ
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ד"ג ע אחזי ליה ברמז בסוף יומיא  א"ז ע"כ  ח "תז
 'ה א"דע ג"ד ע"כ תגלייאבשעתא דאיתכסי א א"נא ע  ח "תז

איהו יוד קא ואו קא דאיהו אורח   א"יט ע ז"תיקו
 אצילות

 'ה א"דע ב"ו ע

ח "י' בתי  ז"תיקו
סמוך 
 @לסופו

כ רק "כל המציאות דאימא הנה הוא ג
 י אבא"ע

 'ה א"דע א"א ע"י

ע לאו אינון וחייהון "בעשר ספירין דבי ב"ד ע  ז"תיקו
 חד 

 'ה א"דע א"ה ע"נ

קווצותי רסיסי לילה טיפות דקות כדי  א"ז ע"קס  ז"תיקו
 להמתיק הגבורות ולכפותן

 'ה א"דע ג"א ע

' ע' תי  ז"תיקו
 ב"א ע"קמ

 'ה א"דע ד"א ע"י מוחא סתימאה אתקרי אין סוף

ח "תיקון י  ז"תיקו
 א"לה ע

 'ה א"דע ד"ב ע נוגה לו סביב הוא רוח

ט "תיקון ס  ז"תיקו
 א"ט ע"קי

 למהוי על נשמתין חדתין דעתידין
 ישראל

 'ה א"דע ד"ב ע

נענה מלאך מגו אשא משמיא ואמר הן   ב"סע' ג ז "תיקו
 הן מעשה מרכבה 

 'ה א"דע ב"ז ע"נ

 'ה א"דע ד"ג ע"נ 'ט בתוספת י"ט אז בשם מיט"נקרא מט  ז"ט' ד ז "תיקו
ט "ע דבריאה' עשר ספי  ב"ע' ד ז "תיקו

 ב"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ג ע"כ ה"מחכמה הוא כח   א "טל ע ז "תיקו
א דאיהו "ו ה"א וא"ד ה"מלגו איהו יו  א"יט ע ז "תיקו

 ארח אצילות
 'ה א"דע ג"ג ע"פ

 'ה א"דע ב"ז ע"ע רוח סערה דא קו תוהו    א"לה ע ז "תיקו
א "ס לויתן דא צדיק   ב"מד ע ז "תיקו

 א"ע
 'ה א"דע

א "ס לויתן דא צדיק   א"מה ע ז "תיקו
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ד"ג ע"נ שלף איש נעלו דא גופא  ב"ז סע"ס  ז"תיקו
א "פ דא שכינתא' ה  א"ז ע"ס ז "תיקו

 א"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ד"ג ע"נ ט "ביומין דחול דשליט מט  א "סח ע ז "תיקו
ט "ע ן דקליפה "מתלבשים בעת הגלות בהזו  ב"פו ע ז "תיקו

 א"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ד"ג ע"נ ט"ן למט"ירידת זו  א"ח ע"צ ז "תיקו
 'ה א"דע ד"ג ע"נ במאי חזרין ליה לאתריה  א"צח ע ז "תיקו
 'ה א"דע ד"ג ע"נ זמנין גלת שכינתא בגלותא ' ד  א"ד ע"ק ז "תיקו
 'ה א"דע ד"ג ע"נ הוא כביכול לבר מאתריה ונשתנה בו  ב "קיז ע ז "תיקו
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בקדמיתא כד הוו כתרין תתאין בידא   א"קכו ע ז "תיקו
 ה "דקב

ח "ע
 א"ע

 'ה א"דע

ט "ע ן דקליפה "מתלבשים בעת הגלות בהזו  א "קכו ע ז "תיקו
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ד"ז ע"ע עשר ספירן דקליפה  ) א"קכו ע ז "תיקו
 'ה א"דע א"ג ע"כ אור קדמון צח ומצוחצח   ב"קלג ע ז "תיקו
מלכות דעשיה היא מתלבשת בקליפין   ) ב"קלד ע ז "תיקו

 דסטרא אחרא
 'ה א"דע ד"ז ע"ע

ה פשוט ועשר "אותיות דהוי' הד  ב"קלה סע ז "תיקו
 ה "אותיות דשם מ

 'ה א"דע ג"ח ע"ס

כ "באצילות בפרט הנה ישנו למעלה ג  ב "קלז ע ז "תיקו
 צחצחות העליונות ' אותן הג

 'ה א"דע א"ג ע"כ

כ "באצילות בפרט הנה ישנו למעלה ג  א"קלח ע ז "תיקו
 יונות צחצחות העל' אותן הג

 'ה א"דע א"ג ע"כ

 'ה א"דע ג"ח ע ג "ס הוא רמוז בהשם ס"המ  ב"א ע"קמ ז "תיקו
 'ה א"דע ג"ג ע"כ מוחא סתימאה   ב "קמא ע ז "תיקו
 'ה א"דע א"ד ע"י מוחא סתימאה אתקרי אין סוף   ) ב"קמא ע ז "תיקו
דבריאה לאו אינון וחייהון ' עשר ספי ב"ד ע  ז "תיקו

 חד
 ' אה"דע ג"ט ע"מ

 'ה א"דע ג"ג ע"פ ה הוא שמא מפרש "השם מ ב"ז ע  ז "תיקו
 'ה א"דע ג"ז ע"ע לית מחשבה תפיסא בך כלל א"יט ע  ז "תיקו
 'ה א"דע א"ד ע"י אנת הוא דקשיר לון ומייחד לון א"יט ע  ז "תיקו
א "מ פ קרינן לה"מלכות פה תורה שבע א"יט ע  ז "תיקו

 א"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ב ע"נ נת הוא דקשיר לון ומייחד לוןא א"יט ע  ז "תיקו
 'ה א"דע ב"ה ע"נ אנת הוא דקשיר לון ומייחד לון א"יט ע  ז "תיקו
א דאיהו "ו ה"א וא"ד ה"מלגאו איהו יו א"יט ע  ז "תיקו

 ארח אצילות 
 'ה א"דע א"ו ע"נ

 'ה א"דע ג"ו ע"נ ר הם נסתרות "הג א"יט ע  ז "תיקו
 'ה א"דע ב"ב ע"י הוא דקשיר לון ומייחד לוןאנת  א"יט ע  ז "תיקו
 'ה א"דע ד"ג ע"פ הם נקראו נסתרות  א"יט ע  ז "תיקו
 'ה א"דע ב"ג ע"כ ר שלו הם נסתרות"הג א "יט ע  ז "תיקו
 'ה א"דע ד"ז ע"כ אנת הוא דקשיר לון ומייחד לון א "יט ע  ז "תיקו
א אצילות הוא חכמה ובריאה בינה אימ ב "כד ע  ז "תיקו

 מקננא בכורסייא
 'ה א"דע ד"ז ע"ל

 'ה א"דע ג"ד ע דאחד' ד' נוק א"צב ע  ז "תיקו
 'ה א"דע ג"ד ע דאחד' ד' נוק א"צד ע  ז "תיקו
 'ה א"דע ד"ז ע"נ לית אתר פנוי מיניה ב"קה ע  ז "תיקו
 'ה א"דע א"ה ע ליוסף יצא זרע שלו דרך צפרני ידיו א"קכח ע  ז "תיקו
 'ה א"דע ג"ד ע 'ראיה שייך לאות י א"קמא ע  ז "תיקו

א "ס הוא א"רישא תליתאה שהוא המ  ב"כב ע תיקונים
 והוא הנקרא בשם כתר עלאה

 'ה א"דע א"ח ע

תלמוד 
 ירושלמי

ה לעשות מחיצתן של "עתיד הקב 'סוף פרק ו שבת
צדיקים לפנים מחיצתן של מלאכי 

 השרת

 ש"הקדו ד"יב ע

 ב"ה ח"דע ב"מב ע  ויבוא גם השטן בתוכם א ו איוב ך"תנ
 ש"הקדו ב"נו ע בישישים חכמה איוב יב יב איוב ך"תנ
משגיא לגוים ויאבדם ולהשמדם עדי  איוב יב כג איוב ך"תנ

 עד
 ש"הקדו ב"כח ע

 ש"הקדו א"ל ע מי יתן טהור מטמא איוב יד ד איוב ך"תנ
 ש"הקדו ד"מב ע ומבשרי אחזה אלוק איוב יט כו איוב ך"תנ
יאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא   כא ידאיוב איוב ך"תנ

 חפצנו 
 ש"הקדו ג"נג ע

 ש"הקדו ג"צה ע ותגזר אמר ויקם לך ועל דרכך נגה אור איוב כב כח איוב ך"תנ
 ש"הקדו ב"כח ע יכין רשע וצדיק ילבש איוב כז יז איוב ך"תנ
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 ש"הקדו א"לה ע והחכמה מאין תמצא איוב כח יב איוב ך"תנ
 ש"הקדו א"לו ע והחכמה מאין תמצא  כח יבאיוב איוב ך"תנ
י "אכן רוח היא באנוש ונשמת שד איוב לב ח איוב ך"תנ

 תבינם
 ש"הקדו ב"לט ע

 ש"הקדו א"לא ע איפה היית ביסדי ארץ איוב לח ד איוב ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קג ע בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו ב י איוב ך"תנ
 ויסך אלוה לגבר אשר דרכו נסתרה ג כג איוב ך"תנ

 בעדו
 ב"ה ח"דע ב"צ ע

הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים  ד יח איוב ך"תנ
 תהלה

 ב"ה ח"דע ב"יג ע

 ב"ה ח"דע ב"קב ע ימותו ולא בחכמה ד כא איוב ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קיא ע ארץ נתנה ביד רשע ט כד איוב ך"תנ
קמא  ושמים לא זכו בעיניו טו טו איוב ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

המבינתך יאבר נץ יפרש כנפו כנפיו  טל כו איוב ך"תנ
 לתימן 

 ב"ה ח"דע ב"נג ע

 ב"ה ח"דע א"צג ע תעלומות חכמה יא ו איוב ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"צג ע תעלומות חכמה יא ו איוב ך"תנ
 'כללים א א"מב ע החקר אלוה תמצא יא ז איוב ך"תנ
ואולם שאל נא בהמות ותרך ועוף  יב ז איוב ך"תנ

  ויגד לך השמים
 ב"ה ח"דע ד"לה ע

 ש"הקדו ב"כג ע משגיא לגוים ויאבדם יב כג איוב ך"תנ
 ש"הקדו א"כז ע מי יתן טהור מטמא לא אחד יד ד איוב ך"תנ
 'ביאורים א ב"סה ע ונפשו עליו תאבל יד כב איוב ך"תנ
 'ביאורים א א"סז ע שביב אשו יח ה איוב ך"תנ
 'כללים א א"עט ע ואחר עורי נקפו  יט כו איוב ך"תנ
 ש"הקדו ג"יד ע ומבשרי אחזה אלוה יט כו איוב ך"תנ
 'ה א"דע ב"ו ע"ט ואחר עורי נקפו זאת יט כו איוב ך"תנ
 ש"הקדו ב"כג ע כגללו לנצח יאבד כ ז איוב ך"תנ
 ש"הקדו א"כד ע כגללו לנצח יאבד כ ז איוב ך"תנ
 קלד חיל בלע ויקאנו מבטנו ירשנו אל כ טו איוב ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

מה שדי כי , ודעת דרכיך לא חפצנו כא טו איוב ך"תנ
 נעבדנו

 ב"ה ח"דע א"יא ע

 'כללים א א"קו ע אשר קומטו ולא עת כב טז איוב ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"יא ע אשר קומטו ולא עת נהר יוצק יסודם כב טז איוב ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"יב ע נהר יוצק יסודם כב טז איוב ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"עג ע אשר קומטו ולא עת כב טז ובאי ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קנג ע קומטו ולא עת כב טז איוב ך"תנ
 'ה א"דע ד"ד ע"י אשר קומטו ולא עת כב טז איוב ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"כט ע היש מספר לגדודיו כה ג איוב ך"תנ
 'כללים א ג"מז ע תולה ארץ על בלימה כו ז איוב ך"תנ
 'ביאורים א ג"א ע לה ארץ על בלימהתו כו ז איוב ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פה ע תולה ארץ על בלימה כו ז איוב ך"תנ
 ש"הקדו ד"יז ע תולה ארץ על בלימה כו ז איוב ך"תנ
 ש"הקדו ב"יח ע תולה ארץ על בלימה כו ז איוב ך"תנ
 ש"הקדו ב"יח ע פרשז עליו עננו כו ט איוב ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"יד ע ילבשיכין רשע וצדיק  כז יז איוב ך"תנ
 'כללים א ג"פ ע והחכמה מאין תמצא כח ב איוב ך"תנ
 'ביאורים א ג"סד ע עפרות זהב  כח ו איוב ך"תנ
 'ביאורים א ד"סא ע נתיב לא ידעו עיט כח ז איוב ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מה ע נתיב לא ידעו עיט כח ז איוב ך"תנ
 ב"ה ח"עד ג"צג ע הנתיב לא ידעו עיט כח ז איוב ך"תנ
 ש"הקדו ב"יג ע והחכמה מאין תמצא כח יב איוב ך"תנ
 'ביאורים א א"לו ע לא ידע אנוש ערכה כח יג איוב ך"תנ
קלד  כי פועל אדם ישלם לו לד יא איוב ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דעקלד  וכאורח איש ימציאנו לד יא איוב ך"תנ
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 ד"ע
 ב" חה"דע ד"ב ע הבט שמים וראה  לה ה איוב ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"ב ע אם חטאת מה תפעל בו לה ו איוב ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"ב ע אם חטאת מה תפעל בו  לה ו איוב ך"תנ
 ש"הקדו ב"נ ע לא יגרע מצדק עיניו לו ז איוב ך"תנ
 'ביאורים א ד"סג ע לשלג יאמר הוא ארץ  לז ו איוב ך"תנ
 'ים אביאור ב"סד ע כי לשלג יאמר הוא ארץ לז ו איוב ך"תנ
 'ביאורים א ג"סד ע לשלג יאמר הוא ארץ  לז ו איוב ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"כא ע כי לשלג יאמר הוא ארץ לז ו איוב ך"תנ
 'כללים א ד"קה ע ל"עמוד והתבונן נפלאות א לז יד איוב ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"סה ע וימנע מרשעים אורם לח טו איוב ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"עמה  כנף רננים נעלסה לט יג איוב ך"תנ
הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך חציר  מ טו איוב ך"תנ

 כבקר יאכל 
 ב"ה ח"דע ד"לה ע

 ב"ה ח"דע ד"ס ע העושו יגיש חרבו מ יט איוב ך"תנ
כי בול הרים ישאו לו וכל חית השדה  מ כ איוב ך"תנ

 ישחקו שם 
 ב"ה ח"דע א"נז ע

 'ה א"דע ג"ה ע"נ י תתחנן"ואל שד ח ה איוב  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ו ע"ע ארץ נתנה ביד רשע כד' ט איוב  ך"תנ
 'כללים א ג"יד ע המעתיק הרים ולא ידעו  ט ה איוב  ך"תנ
 'כללים א ג"יד ע המרגיז ארץ ממקומה  ט ו איוב  ך"תנ
 'כללים א ג"יד ע  האומר לחרס ולא יזרח  ט ז איוב  ך"תנ
 עד עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות ט י איוב  ך"תנ

 אין מספר
 'כללים א ג"יד ע

ח "ע שמות יד כה ט כד איוב  ך"תנ
 א"ע

 'ה א"דע

מגלה עמוקות מני חשך ויוצא לאור  יב כב איוב  ך"תנ
 צלמות

 'כללים א ג"טז ע

ה "ל ' ואחר עורי נקפו זאת כו יט כו איוב  ך"תנ
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ב"ה ע"נ 'ומבשרי אחזה כו יט כו איוב  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ו ע"ל והחכמה מאין תמצא ב"ח י"כ איוב  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ה ע קומטו ולא עת כב טז איוב  ך"תנ
 'כללים א ג"טז ע ותגזר אומר ויקם לך כב כח איוב  ך"תנ
 'כללים א ב"א ע תולה ארץ על בלימה כו ז איוב  ך"תנ
 'כללים א ג"יד ע תולה ארץ על בלימה כו ז איוב  ך"תנ
 'כללים א ג"כו ע תולה ארץ על בלימה כו ז וב אי ך"תנ
 'ה א"דע ג"ט ע"מ תולה ארץ על בלימה כו ז איוב  ך"תנ
 ש"הקדו ד"יז ע מאחז פני כסא פרשז עליו עננו כו ט איוב  ך"תנ
 'כללים א ג"יד ע עמודי שמים ירופפו כו יא איוב  ך"תנ
 'כללים א ב"א ע והחכמה מאין תמצא  כח יב איוב  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ה ע"נ י יענני" הן תוי שד לא לה איוב  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ה ע"נ יעתר אל אלוה וירצהו  לב כ איוב  ך"תנ
ואשאלך והודיעני איפה היית ביסדי  לח ג איוב  ך"תנ

 ארץ
 'ה א"דע ג"ט ע"מ

 'כללים א ג"יג ע איפה היית ביסדי ארץ  לח ד איוב  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ג ע  ביסדי ארץ איפה היית לח ד איוב  ך"תנ
 'כללים א ג"יג ע  מי שם ממדיה כי תדע  לח ה איוב  ך"תנ
 'כללים א ב"א ע הידעת חקות שמים  לח לג איוב  ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"מג ע בכה תבכה בלילה א ב איכה ך"תנ
 'ביאורים א ד"כח ע היו צריה לראש א ה איכה ך"תנ
 'כללים א ג"סט ע כל היום דוה א יג איכה ך"תנ
 ש"הקדו ג"כט ע כי לא עינה מלבו איכה ג לג איכה ך"תנ
 ש"הקדו ד"כה ע חלל ממלכה ושריה  ב ב  איכה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"ח ע שרקו ויחרקו שן ב טז איכה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"סא ע כי לא תמנו' חסדי ה ג כב איכה ך"תנ
 'כללים א ד"יא ע חדשים לבקרים ג כג איכה ך"תנ
 'כללים א ד"כ ע חדשים לבקרים ג כג איכה ך"תנ
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 'ביאורים א ב"עא ע חדשים לבקרים ג כג איכה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"כד ע חדשים לבקרים ג כג איכה ך"תנ
 'ה א"דע ב"ב ע"פ חדשים לבקרים  ג כג איכה  ך"תנ
קלה  ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה ג ב אסתר ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"סו ע ן לבוא אל שער המלך בלבוש שקכי אי ד ב אסתר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פד ע כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק ד ב אסתר ך"תנ
 ש"הקדו ב"כד ע אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק ד ב אסתר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קל ע ומרדכי יצא מלפני המלך ח טו אסתר ך"תנ
 'ביאורים א א"עכט  והזר הקרב יומת א נא במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"ב ע והזר הקרב יומת א נא במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"ט ע הזר הקרב יומת א נא במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"מז ע והזר הקרב שם יומת א נא במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מז ע והזר הקרב יומת א נא במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פד ע הזר הקרב יומת א נא במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פט ע הזר הקרב יומת א נא במדבר ך"נת

 ב"ה ח"דע ב"צד ע והזר הקרב יומת א נא במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"צה ע וכל הזר הקרב יומת א נא במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"ק ע והזר הקרב יומת א נא במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קיג ע והזר הקרב יומת א נא במדבר ך"תנ
קמט  והזר הקרב יומת א נא במדבר ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קנח  והזר הקרב יומת א נא במדבר ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"מו ע והזר הקרב יומת א נא במדבר ך"תנ
 'ביאורים א א"נג ע פניו אליך' יאר ה ו כה במדבר ך"תנ
 'ביאורים א ג"נג ע פניו אליך' יאר ה ו כה במדבר ך"תנ
ים אשר היו טמאים לנפש ויהי אנש ט ו במדבר ך"תנ

 אדם
 ב"ה ח"דע ג"קא ע

' יסעו בני ישראל ועל פי ה' על פי ה ט יח במדבר ך"תנ
 יחנו ובהאריך הענן

 ב"ה ח"דע א"פג ע

קמו  יסעו' פ  ה"וע, יחנו' ה ט יח במדבר ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"מח ע יחנו' על פי ה ט יח במדבר ך"תנ
 ש"הקדו ג"נה ע ן על הנפשוכיפר הכה טו כח במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קנו ע 'הנועדים על ה טז יא במדבר ך"תנ
 'ביאורים א ג"ס ע והיית לנו לעינים י לא במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"כה ע ויהי בנסוע הארון י לה במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פג ע ויקרא שם המקום ההוא תבערה יא ג במדבר ך"תנ
קמו  שם המקום ההוא תבערהויקרא  יא ג במדבר ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע והיה טעמו כטעם לשד השמן יא ח במדבר ך"תנ
 ש"הקדו ג"טו ע ואצלתי מן הרוח אשר עליך יא יז במדבר ך"תנ
ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי  יא יז במדבר ך"תנ

 עליהם
 'ה א"דע ד"ב ע"נ

 ב"ה ח"דע ב"צו ע והעם אשר אנכי בקרב יא כא במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קא ע העם אשר אנכי בקרבו יא כא במדבר ך"תנ
הבשר עודנו בין שיניהם טרם יכרת  יא לג במדבר ך"תנ

 'ואף ה
 ב"ה ח"דע ב"לה ע

ויקרא את שם המקום ההוא קברות  יא לד במדבר ך"תנ
 התאוה

 ב"ה ח"דע א"פג ע

ות ויקרא את שם המקום ההוא קבר יא לד במדבר ך"תנ
 התאוה

קלט 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ויקרא את שם המקום ההוא קברות  יא לד במדבר ך"תנ
 התאוה

קמו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קלה  בחלום אדבר בו יב ו במדבר ך"תנ
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"צ ע בכל ביתי נאמן הוא יב ז במדבר ך"תנ
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 'ביאורים א ג"ג ע פה אל פה אדבר בו יב ח במדבר ך"תנ
 'ביאורים א א"כב ע יביט' ותמונת ה יב ח במדבר ך"תנ
 'ביאורים א ד"נה ע פה אל פה אדבר בו יב ח במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"לו ע פה אל פה אדבר בו יב ח במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"לח ע פה אל פה אדבר בו יב ח במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פח ע יביט' ותמונת ה יב ח במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פח ע יביט' ותמונת ה יב ח במדבר ך"תנ
פה אל פה אדבר בו ומראה ולא  יב ח במדבר ך"תנ

 יביט' בחידות ותמונת ה
 ב"ה ח"דע ב"צ ע

 ש"הקדו א"מג ע יביט'  ותמונת ה יב ח במדבר ך"תנ
 'ה א"דע א"ז ע"נ פה אל פה אדבר בו  יב ח במדבר ך"תנ
בכו ותשא כל העדה ויתנו את קולם וי יד א במדבר ך"תנ

וילונו על משה ועל אהרן כל בני ' כו
 ישראל ויאמרו

קלט 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קפט  וילונו על משה ועל אהרן יד ב במדבר ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"פח ע 'כי עין בעין נראה אתה ה יד יד במדבר ך"תנ
קלח  בקרב העם הזה' אתה ה יד יד במדבר ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ג"מג ע ' ועתה יגדל נא כח ה יד יז במדבר ך"תנ
 'ביאורים א ד"עט ע את כל הארץ' ימלא כבוד ה יד כא במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"ק ע חי אני יד כא במדבר ך"תנ
קלח  וינסו אותי זה עשר פעמים יד כב במדבר ך"תנ

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

קלח  וינסו אותי זה עשר פעמים יד כב במדבר ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קלט  אם יראו את הארץ' וינסו אותי כו יד כב במדבר ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"ק ע חי אני יד כח במדבר ך"תנ
 'כללים א א"קו ע במדבר הזה יפלו פגריכם  יד כט במדבר ך"תנ
 'כללים א א"קו ע ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה יד לב במדבר ך"תנ
קיב  לו במדברופגריכם אתם יפ יד לב במדבר ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קלא  ופגריכם אתם יפלו יד לב במדבר ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א א"קו ע עד תם פגריכם במדבר יד לג במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קנ ע כי חטאנו' וישכימו בבוקר ויעלו כו יד מ במדבר ך"תנ
והיא ' למה זה אתם עוברים את פי ה יד מא במדבר ך"תנ

 בקרבכם' אל תעלו כי אין ה, לא תצלח
קלח 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ג"נה ע החטאים האלה בנפשותם יז ג במדבר ך"תנ
קלח  'אתם המיתם את עם ה יז ו במדבר ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ג"נה ע ונכרתה הנפש ההיא יז יד במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קמ ע והנה פרח מטה אהרן לבית לוי יז כג במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"לא ע מכל חלבו' תרימו את כל תרומת ה יח כט במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פח ע טימא' את משכן ה יט יג במדבר ך"תנ
 'ביאורים א א"סד ע לא מקום זרע כ ה במדבר ך"תנ
קלב  אל משה לאמר' וידבר ה כ ז במדבר ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

קכח  ודברתם אל הסלע  כ ח במדבר ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קכח  והקהל את העדה כ ח במדבר ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קכח  קח את המטה כ ח במדבר ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קלב  והקהל את העדה כ ח במדבר ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דעקלב  ודיברתם אל הסלע כ ח במדבר ך"תנ
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 א"ע
קלב  הקהל את העדה כ ח במדבר ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קלב ע קח את המטה כ ח במדבר ך"תנ
קלב  הקהל את העדה כ ח במדבר ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קלג  ודברתם כ ח במדבר ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קכח  'ויקח משה את המטה מלפני ה כ ט במדבר ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כאשר ' ויקח משה את המטה מלפני ה כ ט במדבר ך"תנ
 צוהו

קלב 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

כאשר ' ויקח משה את המטה מלפני ה טכ  במדבר ך"תנ
 צוהו

 ב"ה ח"דע ג"קלב ע

שמעו נא המורים המן הסלע הזה  כ י במדבר ך"תנ
 נוציא לכם מים

קלב 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קכה  ותשת העדה ובעירם כ יא במדבר ך"תנ
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

קכח  ויך את הסלע במטהו כ יא במדבר ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קלב  שה את ידו ויך את הסלעוירם מ כ יא במדבר ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קלג  ויך את הסלע במטהו כ יא במדבר ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"ק ע לכן לא תביאו כ יב במדבר ך"תנ
קלג  יען לא האמנתם בי כ יב במדבר ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קכח  המה מי מריבה כ יג במדבר ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"קלג ע 'י מריבה כוהמה מ כ יג במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קל ע עלי באר כא יז במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קלג ע עלי באר ענו לה כא יז במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קד ע באר חפרוה שרים כא יח במדבר ך"תנ
קכט  באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם כא יח במדבר ך"תנ

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קל ע  חפרוה שרים כרוה נדיבי העםבאר כא יח במדבר ך"תנ
קכט  'ויכהו ישראל כו כא כד במדבר ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קכט  'ויכו אותו ואת בניו כו כא לה במדבר ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"מח ע אלקיו עמו ותרועת מלך בו' ה כג כא במדבר ך"תנ
על כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פ כג כג במדבר ך"תנ

 אל
 ב"ה ח"דע ג"נ ע

כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל  כג כג במדבר ך"תנ
 אל

 ב"ה ח"דע ד"קנ ע

 'ה א"דע ג"ה ע"נ י יחזה"מחזה שד כד ד במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פא ע בהקריבם אש זרה כו סא במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"לג ע ונאספת אל עמיך כז יג במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קנו ע 'ר עיזים אחד לחטאת להושעי כח טו במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קנז ע 'לחטאת לה כח טו במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קנו ע עולת שבת בשבתו על עולת התמיד כח י במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קנז ע לכפר עליכם כט ה במדבר ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"ק ע תשובה על חטא המרגלים לט מ במדבר ך"תנ
ט "ע הזר הקרב יומת  א נא  במדבר ך"תנ

 א"ע
 'ה א"דע

ט "ע והזר הקרב יומת א נא במדבר  ך"תנ
 ד"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ה ע"נ אל נא רפא נא לה  יב יג במדבר  ך"תנ



ו"מפתחות לספרי לש  

412 

כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל  כג כג במדבר  ך"תנ
 ל"א

 'ה א"דע ב"ג ע

 'רים אביאו א"סג ע ויפח באפיו נשמת חיים ב ז בראשי ת ך"תנ
בראשית ברא אלהים את השמים ואת  א א בראשית ך"תנ

 הארץ
 ב"ה ח"דע א"סב ע

 ב"ה ח"דע ג"סג ע בראשית ברא אלהים א א בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פה ע בראשית ברא אלהים א א בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קז ע בראשית ברא אלהים א א בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קי ע 'בראשית ברא כו א א בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ב"טז ע בראשית ברא אלהים א א בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ב"לט ע בראשית ברא א א בראשית ך"תנ
 'ביאורים א ג"פו ע והארץ היתה תהו א ב בראשית ך"תנ
 'ביאורים א ד"פו ע ורוח אלהים מרחפת א ב בראשית ך"תנ
 'ם אביאורי א"פז ע ורוח אלהים מרחפת א ב בראשית ך"תנ
 'ביאורים א ב"פז ע ורוח אלקים מרחפת על פני המים א ב בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"יג ע והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך א ב בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"יז ע והארץ היתה תוהו ובהו וחושך א ב בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"סח ע והארץ היתה תוהו א ב בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"עא ע והארץ היתה תוהו א ב בראשית ך"תנ
קלט  והארץ היתה תוהו א ב בראשית ך"תנ

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

קמג  ורוח אלהים מרחפת א ב בראשית ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"מט ע להים מרחפת-רוח א א ב בראשית ך"תנ
 'ביאורים א ג"א ע יהי אור א ג בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"ט ע אור ויאמר אלהים יהי  א ג בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ד"לא ע ויאמר אלהים יהי אור  א ג בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ב"לג ע ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור א ג בראשית ך"תנ
 'ביאורים א ד"לב ע וירא אלהים את האור כי טוב  א ד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"ט ע וירא אלהים את האור כי טוב א ד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"לא ע ויאמר אלהים יהי אור א ד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"סה ע וירא אלהים כי טוב א ד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"סה ע ויבדל אלהים בין האור ובין החושך א ד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"עא ע ויאמר אלהים יהי אור א ד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"ה עע ויאמר אלהים יהי אור א ד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"עה ע וירא אלהים את האור כי טוב א ד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"עו ע וירא אלהים את האור כי טוב א ד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קט ע וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל א ד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קי ע ויאמר אלהים יהי אור א ד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קי ע ויאמר אלהים יהי אור א ד בראשית ך"תנ
קכה  ויהי אור א ד בראשית ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע וירא אלהים את האור כי טוב א ד בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ד"לא ע וירא אלהים את האור כי טוב א ד בראשית ך"תנ
 ש"הקדו א"לב ע ויבדל אלהים בין האור ובין החושך א ד בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ד"לב ע וירא אלהים את האור כי טוב א ד בראשית ך"תנ
 'ביאורים א ב"כח ע ויקרא אלהים לאור יום א ה בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"סו ע ויהי ערב ויהי בקר יום אחד א ה בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"סו ע ויהי ערב ויהי בקר יום אחד א ה בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קי ע 'ויקרא כו א ה יתבראש ך"תנ
קיא  'ויהי ערב כו א ה בראשית ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קנה ע ויקרא אלהים לאור יום א ה בראשית ך"תנ
יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין  א ו בראשית ך"תנ

 מים למים
 ב"ה ח"דע ד"סה ע

 ב"ה ח"דע א"צא ע יהי רקיע בתוך המים א ו בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"צב ע ויהי מבדיל בין מים למים א ו בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ב"נו עיהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין  א ו בראשית ך"תנ
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 מים למים
 ב"ה ח"דע ג"סו ע ויהי ערב ויהי בקר יום שני א ח בראשית ך"תנ
 'ביאורים א ג"א ע יקוו המים  א ט בראשית ך"תנ
והיו למאורות ברקיע השמים להאיר   טוא בראשית ך"תנ

 על הארץ 
 'ביאורים א ד"א ע

קנח  את שני המארות הגדולים א טז בראשית ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קנח  את שני המאורות הגדולים א טז בראשית ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קנח  המאור הקטן א טז בראשית ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ג"א ע תדשא הארץ  א יא בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"לז ע תדשא הארץ דשא א יא בראשית ך"תנ
 'ביאורים א ד"א ע יהי מאורות ברקיע השמים  א יד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קי ע יהי מארת א יד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קי ע יהי מאורות א יד בראשית ך"תנ
 'ביאורים א ג"עפד  ויתן אותם אלהים ברקיע השמים א יז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"כט ע ועוף יעופף על הארץ א כ בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"סב ע ועוף יעופף על הארץ א כ בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"כט ע ואת כל עוף כנף למינהו א כא בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"מד ע ויברא אלהים את התנינם הגדולים א כא בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מה ע ויברא אלהים את התנינם הגדולים א כא בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מו ע ויברא אלהים את התנינים הגדולים א כא בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"כה ע פרו ורבו ומלאו את הארץ א כב בראשית ך"תנ
ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל  א כב בראשית ך"תנ

 חיה
 ב"ה ח"דע ב"לט ע

ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו  א כב בראשית ך"תנ
ומלאו את המים בימים והעוף ירב 

 בארץ 

 ב"ה ח"דע ג"לט ע

 ש"הקדו ב"נה ע תוצא הארץ נפש חיה א כד בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ד"נה ע תוצא הארץ נפש חיה א כד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"כ ע נעשה אדם א כו בראשית ך"תנ
שה אדם בצלמנו ויאמר אלהים נע א כו בראשית ך"תנ

כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף 
 השמים ובבהמה

 ב"ה ח"דע ג"לט ע

ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם  א כז בראשית ך"תנ
 אלהים ברא אותו

 'ביאורים א ד"ג ע

 ב"ה ח"דע ב"לג ע ויברא אלהים את האדם א כז בראשית ך"תנ
 ב" חה"דע ג"כ ע ומלאו את הארץ וכבשוה א כח בראשית ך"תנ
הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע  א כט בראשית ך"תנ

 אשר על פני כל הארץ
 ב"ה ח"דע ד"כה ע

הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע  א כט בראשית ך"תנ
 אשר על פני כל הארץ

 ב"ה ח"דע ד"כו ע

 ב"ה ח"דע ג"לט ע הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע א כט בראשית ך"תנ
ם את כל אשר עשה והנה "וירא אלהי לאא  בראשית ך"תנ

 טוב מאד
 ש"הקדו א"כח ע

 'ביאורים א ב"נב ע ויכולו השמים והארץ וכל צבאם ב א בראשית ך"תנ
 'ביאורים א ב"נב ע אשר ברא אלקים לעשות ב ג בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ב"ח ע אשר ברא אלקים לעשות ב ג בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"יג ע עשותאשר ברא אלהים ל ב ד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"כא ע אשר ברא אלהים לעשות ב ד בראשית ך"תנ
ביום עשות הויה ' אלה תולדות כו ב ד בראשית ך"תנ

 אלהים
 ב"ה ח"דע א"מח ע

 ב"ה ח"דע א"מט ע ביום עשות הויה אלהים ארץ ושמים ב ד בראשית ך"תנ
 ב"חה "דע ד"סה ע אשר ברא אלהים לעשות ב ד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"עז ע אשר ברא אלהים לעשות ב ד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קיא ע אשר ברא אלהים לעשות ב ד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע כי לא המטיר הויה אלהים ב ה בראשית ך"תנ
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 'ביאורים א ב"עג ע ויהי האדם לנפש חיה ב ז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"לג ע אדםאלהים את ה' ויצר ה ב ז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע וייצר הויה אלהים את האדם ב ז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"צג ע אלהים את האדם' וייצר ה ב ז בראשית ך"תנ
ם את האדם עפר מן "אלהי' וייצר ה ב ז בראשית ך"תנ

 האדמה 
 ב"ה ח"דע ג"צג ע

אלקים את האדם עפר מן ' וייצר ה ב ז בראשית ך"תנ
 ההאדמ

 ב"ה ח"דע ב"צז ע

אלקים את האדם עפר מן ' וייצר ה ב ז בראשית ך"תנ
 האדמה

 ב"ה ח"דע ג"צח ע

 ב"ה ח"דע ג"קיג ע ויפח באפיו נשמת חיים ב ז בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ב"נה ע ויפח באפיו נשמת חיים ויהי לנפש חיה ב ז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע ויטע הויה אלהים גן בעדן ב ח בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"צב ע ועץ החיים בתוך הגן ב ט בראשית ך"תנ
 'ביאורים א ב"נב ע וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה ב טו בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"יז ע הניחו בגן עדן לעבדה ולשמרה ב טו בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"יט ע הניחו בגן עדן לעבדה ולשמרה ב טו בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"כ ע ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה ב טו שיתברא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"כה ע וינחהו בגן עדן ב טו בראשית ך"תנ
אלהים את האדם ויניחהו בגן ' ויקח ה ב טו בראשית ך"תנ

 עדן
 ב"ה ח"דע ד"לג ע

 ב"ה ח"דע א"מח ע ויקח הויה אלהים את האדם ב טו בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע ויה אלהים על האדםויצו ה ב טו בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"ס ע ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה ב טו בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"צג ע בגן עדן לעבדה ולשמרה ב טו בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"צד ע הניחו בגן עדן לעבדה ולשמרה ב טו בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קיא ע הוינחהו בגן עדן לעבדה ולשמר ב טו בראשית ך"תנ
קמח  וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה ב טו בראשית ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קמט  וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה ב טו בראשית ך"תנ
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קנ ע וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה ב טו בראשית ך"תנ
 קנא וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה ב טו בראשית ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"טז ע ע לעבדה ולשמרה"וינחהו בג ב טו בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ב"לב ע ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה ב טו בראשית ך"תנ
 ש"הקדו א"נב ע ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה ב טו בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"לט ע מכל עץ הגן אכל תאכל ב טז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע ויצמח הויה אלהים מן האדמה ב טז שיתברא ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע 'ומשם יפרד כו ב י בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פט ע ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ב י בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פט ע להשקות את הגן ב י בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"כו ע ביום אכלך ממנו מות תמות ב יז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"לב ע כי ביום אכלך ממנו מות תמות ב יז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"לג ע כי ביום אכלך ממנו מות תמות ב יז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"לו ע כי ביום אכלך ממנו מות תמות ב יז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"לט ע ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו ב יז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"נא ע כי ביום אכלך ממנו מות תמות ב יז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"סג ע כי ביום אכלך ממנו מות תמות ב יז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"עד ע כי ביום אכלך ממנו מות תמות ב יז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"צז ע ר לא תאכל ממנו"ומעץ הדעת טו ב יז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קא ע כי ביום אכלך ממנו מות תמות ב יז יתבראש ך"תנ
קמה  וביום אכלך ממנו מות תמות ב יז בראשית ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

ויאמר הויה אלהים לא טוב היות  ב יח בראשית ך"תנ
 האדם לבדו

 ב"ה ח"דע א"מח ע

 ב"ה ח"דע א"מח ע ויצר הויה אלהים מן האדמה ב יט בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"לה עויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף  ב כ בראשית ך"תנ
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 השמים ולכל חית השדה
 'ביאורים א ג"יט ע ויקח אחת מצלעתיו  ב כא בראשית ך"תנ
ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר  ב כא בראשית ך"תנ

 אלהים את הצלע' תחתנה ויבן ה
 ב"ה ח"דע ב"לו ע

 ב"ה ח"דע א"מח ע ויפל הויה אלהים תרדמה ב כא בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע ויבן הויה אלהים את הצלע ב כב בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קד ע ויבאה אל האדם ב כב בראשית ך"תנ
קכט  אלהים את הצלע' ויבן ה ב כב בראשית ך"תנ

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"מז ע ויהיו שניהם ערומים ב כה בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פח ע  שניהם ערומים ולא יתבוששוויהיו ב כה בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"כו ע והנחש היה ערום מכל חית השדה ג א בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מ ע והנחש היה ערום מכל חית השדה ג א בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע אשר עשה הויה אלהים ג א בראשית ך"תנ
כל וכי ותרא האשה כי טוב העץ למא ג ו בראשית ך"תנ

 תאוה הוא לעינים ונחמד
 ב"ה ח"דע ג"פ ע

 ב"ה ח"דע א"פא ע ונחמד העץ להשכיל ג ו בראשית ך"תנ
כי טוב העץ למאכל ותאוה הוא לעינים  ג ו בראשית ך"תנ

 ונחמד
 ב"ה ח"דע ב"פג ע

כי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ  ג ו בראשית ך"תנ
 להשכיל

קמה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"מז ע דעו כי עירמם הםוי ג ז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע את קול הויה אלהים מתהלך ויתחבא ג ח בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע מפני הויה אלהים ג ח בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע ויקרא הויה אלהים אל האדם ג ט בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מא ע הוא ישופך ראש' ואיבה אשית כו ג טו בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פז ע הוא ישופך ראש ג טו בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"ד ע בעצב תלדי בנים ג טז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"צח ע ואל אישך תשוקתך ג טז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קז ע ואל אישך תשוקתך ג טז בראשית ך"תנ
קכד  בעצב תלדי בנים ג טז בראשית ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קכד  בעצב תלדי בנים ג טז בראשית ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"מח ע ויאמר הויה אלהים לאשה ג יג בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע ויאמר הויה אלהים אל הנחש ג יד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נז ע כי עפר אתה ואל עפר תשוב ג יט בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"נט ע עפר תשובכי עפר אתה ואל  ג יט בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"צב ע כי עפר אתה ואל עפר תשוב ג יט בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קב ע עפר אתה ואל עפר תשוב ג יט בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מא ע אם כל חי ג כ בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע ויעש הויה אלהים לאדם ולאשתו ג כא בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע ויאמר הויה אלהים הן האדם  כבג בראשית ך"תנ
ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ  ג כב בראשית ך"תנ

 החיים 
 ב"ה ח"דע ד"עט ע

 ב"ה ח"דע א"מח ע היה וישלחהו הויה אלהים מגן עדן ג כג בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"כ ע להט החרב המתהפכת ג כד בראשית ך"תנ
קכח   המתהפכתלהט החרב ג כד בראשית ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קכח  להט החרב המתהפכת ג כד בראשית ך"תנ
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

קמה  והאדם ידע את חוה אשתו ד א בראשית ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קכז ע ואתה תמשול בו ד ז בראשית ך"תנ
קכד  לפתח חטאת רובץ ד י בראשית ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קכד  ת רובץלפתח חטא ד י בראשית ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע
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 ב"ה ח"דע ג"קנז ע לפתח חטאת רובץ ד י בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"יד ע גדול עוני מנשוא ד יג בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ב"נד ע ' אז הוחל לקרוא בשם ה ד כו בראשית ך"תנ
 'ביאורים א ד"יג ע זכר ונקבה בראם ה ב בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קמז ע כדמותו כצלמו ה ג בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"יח ע 'אדמה אשר אררה ה ה כט בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"כד ע 'מן האדמה אשר אררה ה ה כט בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"סג ע ויראו בני האלהים ו ב בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ד"כז ע ויתעצב אל לבו  ו ו בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ב"נה ע ים באפיוכל אשר נשמת רוח חי ז כב בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"יג ע כי יצר לב האדם רע מנעוריו ח כא בראשית ך"תנ
כי יצר לב האדם רע מנעוריו וכל יצר  ח כא בראשית ך"תנ

 מחשבות לבו רק רע כל היום
 ב"ה ח"דע ג"עג ע

 ב"ה ח"דע ד"עד ע כי יצר לב האדם רע מנעוריו ח כא בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קיא ע  רע כל היוםרק ח כא בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ד"כז ע לא אוסיף עוד לקלל ח כא בראשית ך"תנ
 ש"הקדו א"מג ע אל לבו' ויאמר ה ח כא בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פח ע וראיתיה לזכור ברית עולם ט טז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פח ע וראיתיה לזכור ברית עולם ט טז בראשית ך"תנ
קלב  וראיתיה לזכור ברית עולם ט טז בראשית ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

קלג  וראיתיה לזכור ברית עולם ט טז בראשית ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"פח ע את קשתי נתתי בענן ט יג בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פד ע ויחל נח איש האדמה ויטע כרם  ט כ בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פד ע ויתגל בתוך אהלה ט כא בראשית ך"תנ
קמו  וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה ט כא בראשית ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"פד ע וייקץ נח מיינו ט כד בראשית ך"תנ
קכט  אל תירא אברם טו א בראשית ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ג"עד ע אשר יצא ממעיך טו ד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מט ע י יהוה במה אדע כי אירשנה ויאמר אדנ טו ח בראשית ך"תנ
קכב  במה אדע כי אירשנה טו ח בראשית ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קלו ע במה אדע כי אירשנה טו ח בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קלו ע במה אדע טו ח בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קלו ע ודור רביעי ישובו הנה טו טז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קלו ע והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו טו יב אשיתבר ך"תנ
ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא  טו יג בראשית ך"תנ

 להם ועבדום ועינו אותם
קיב 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ב"נד ע 'הוא היה גבור ציד לפני ה י ט בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ב"נג ע ונעשה לנו שם יא ד בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ד"נג ע ונעשה לנו שם יא ד בראשית ך"תנ
 ש"הקדו א"נד ע ונעשה לנו שם יא ד בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ג"נד ע ונעשה לנו שם יא ד בראשית ך"תנ
ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו  יא ו בראשית ך"תנ

 לעשות
 ב"ה ח"דע ד"עט ע

 ש"דוהק ב"נד ע אותם על פני כל הארץ' ויפץ ה יא ח בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"עג ע הנפש אשר עשו בחרן יב ה בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קז ע הלוך ונסוע הנגבה יב ט בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ד"ו ע קונה שמים וארץ יד יט בראשית ך"תנ
ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי  יז יד בראשית ך"תנ

 הפר 
 ב"ה ח"דע ג"לג ע

קכד  תח האוהלוהוא יושב פ יח א בראשית ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"עה ע ואברהם היו יהיה יח יח בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קד ע ואיש לא ידעה כד טז בראשית ך"תנ
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 ב"ה ח"דע א"קה ע ואיש לא ידעה כד טז בראשית ך"תנ
ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן  כה ח בראשית ך"תנ

 ושבע ויאסף אל עמיו 
 ב"ה ח"דע ג"לג ע

חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה  כה יז בראשית ך"תנ
 ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל עמיו 

 ב"ה ח"דע ג"לג ע

 ב"ה ח"דע ג"סח ע ואנכי הולך למות כה לב בראשית ך"תנ
וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים  כו א בראשית ך"תנ

 גררה
 ב"ה ח"דע ד"פא ע

 ש"הקדו ג"לז ע  בנה הגדול החמודות את בגדי עשו כז טו בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קנז ע הן עשו אחי איש שעיר כז יא בראשית ך"תנ
כשמוע עשו את דברי אביו ויצעק  כז לד בראשית ך"תנ

 צעקה גדולה ומרה עד מאד
 ב"ה ח"דע ד"קנו ע

 ב"ה ח"דע א"עט ע סולם מוצב ארצה וראשו מגיע למעלה כח יב בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"לא ע בית אל כח יט תבראשי ך"תנ
 'ביאורים א ג"יח ע והנה שלשה עדרי צאן רובצים עליה  כט ב בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"כב ע והנה שלשה עדרי צאן רובצים עליה כט ב בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קו ע שלושה עדרי צאן כט ב בראשית ך"תנ
טו ק עדרי צאן רובצים עליה' ג כט ב בראשית ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קמח  והנה שלשה עדרי צאן רובצים עליה כט ב בראשית ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קנה  שלשה עדרי צאן רובצים עליה כט ב בראשית ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קנה  והנה שלשה עדרי צאן רובצים עליה כט ב בראשית ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קנח  עדרי צאן רובצים עליה' ג כט ב בראשית ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"מו ע והנה באר בשדה  כט ב בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"סג ע וללבן שתי בנות שהם לאה ורחל כט טז בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ד"מה ע ושם הקטנה רחל כט טז בראשית ך"תנ
כי שנואה לאה ויפתח את ' וירא ה כט לא בראשית ך"תנ

 רחמה
 ש"הקדו ד"לב ע

 ש"הקדו ד"מט ע כי שנואה לאה' וירא ה כט לא בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ד"מט ע כי שנואה אנכי' כי שמע ה כט לג בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"מד ע הפעם ילוה אישי אלי כט לד בראשית ך"תנ
קכד  הפעם ילוה אישי אלי כט לד בראשית ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"מט ע עתה הפעם ילוה אישי אלי כט לד בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ד"מט ע יזבלני אישי ל כ בראשית ך"תנ
קלה  ואהיה עמך' שוב אל ארץ אבותיך כו לא ג בראשית ך"תנ

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"לא ע בית אל לא יג בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קלו ע וירא יעקב מאד ויצר לו לב ז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קלו ע ויירא יעקב מאד ויצר לו לב ז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קלו ע ויותר יעקב לבדו לב כד בראשית ך"תנ
ויגע בכף ירכו על כן לא יאכלו בני  לב כה בראשית ך"תנ

 ישראל
 ב"ה ח"דע א"לו ע

על כן לא יאכלו בני , ויגע בכף ירכו לב כה בראשית ך"תנ
 ישראל

 ב"ה ח"דע ב"מ ע

 ב"ה ח"דע ג"קלו ע רכוויגע בכף י, ויאבק איש עמו לב כה בראשית ך"תנ
קלט  ויגע בכף ירכו לב כה בראשית ך"תנ

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

ויגע בכף ירכו על כן לא יאכלו בני  לב כה בראשית ך"תנ
 ישראל

קמט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

על כן לא יאכלו בני , ויגע בכף ירכו לב כה בראשית ך"תנ
 ישראל 

 ש"הקדו ב"לב ע

 ש"הקדו ג"מה ע שמך כי אם ישראללא יעקב יאמר עוד  לב כח בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ג"נ ע וישם את רחל ואת יוסף אחרונים לג ב בראשית ך"תנ
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 ב"ה ח"דע ג"קלו ע עד אשר אבא אל אדוני שעירה לג יד בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"לא ע בית אל לה א בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"לא ע בית אל לה ג בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"לא ע אלבית  לה ו בראשית ך"תנ
ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו  לה יח בראשית ך"תנ

 בן אוני ואביו קרא לו בנימין 
 ב"ה ח"דע ב"נד ע

ויגוע יצחק וימת ויאסף אל עמיו זקן  לה כט בראשית ך"תנ
 ושבע ימים 

 ב"ה ח"דע ג"לג ע

 ב"ה ח"דע א"ד ע עשו הוא אדום  לו א בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"ד ע ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום ו לאל בראשית ך"תנ
ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום  לו לא בראשית ך"תנ

 לפני מלך מלך לבני ישראל
 'ה א"דע א"א ע

 ב"ה ח"דע א"ד ע וימלוך באדום לו לב בראשית ך"תנ
וימלוך הדר ושם אשתו מהיטבאל בת  לו לט בראשית ך"תנ

 מטרד בת מי זהב
 ב"ה ח"דע א"ה ע

 ב"ה ח"דע א"ו ע ושם אשתו מהיטבאל לו לט בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"ו ע ושם אשתו מהיטבאל לו לט בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"ו ע ושם אשתו מהיטבאל  לו לט בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"ט ע וימלוך תחתיו הדר ושם עירו פעו לו לט בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"ט ע מהיטבאלושם אשתו  לו לט בראשית ך"תנ
וימת בעל חנן בן עכבור וימלך תחתיו  לו לט בראשית ך"תנ

 הדר 
 ב"ה ח"דע ג"קג ע

קטו  מלך הדר לו לט בראשית ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

ושם אשתו '  וימלוך תחתיו הדר כו לו לט בראשית ך"תנ
 מהיטבאל

 'ה א"דע ב"ב ע"כ

קלא  אלופי עשו לו מ בראשית ך"תנ
 ג"ע

 ב"חה "דע

 ש"הקדו א"מו ע וישראל אהב את יוסף מכל בניו לז ג בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קכו ע ואביו שמר את הדבר לז יא בראשית ך"תנ
קמה  כי אם הלחם אשר הוא אוכל לט ו בראשית ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קכא  ותתפשהו בבגדו לט יב בראשית ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"מח ע  את שלום פרעהאלהים יענה מא טז בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע אחרי הודיע אלהים אותך מא לט בראשית ך"תנ
 'ה א"דע ג"ה ע"נ י יתן לכם רחמים"ואל שד מג יד בראשית ך"תנ
 ש"הקדו א"מו ע ואביו אהבו ונפשו קשורה בנפשו מד כ בראשית ך"תנ
הוא ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי וכי  מה כו בראשית ך"תנ

 מושל בכל ארץ מצרים
 ב"ה ח"דע ב"פב ע

 ב"ה ח"דע ב"פב ע ויפג לבו מה כו בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פז ע עוד יוסף חי מה כו בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פב ע ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי מה כח בראשית ך"תנ
 ש"הקדו ב"מה ע ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק  מו א בראשית ך"תנ
 ש"הקדו א"מו ע ידעתי בני ידעתי מח יט בראשית ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"ק ע יהודה אתה יודוך אחיך מט ח בראשית ך"תנ
 'ה א"דע ג"ה ע"נ י ויברכך "ואת שד מט כה בראשית ך"תנ
 ש"הקדו א"מו ע איש אשר כברכתו ברך אותם מט כח בראשית ך"תנ
ע ויאסף אל ויאסף רגליו אל המטה ויגו מט לג בראשית ך"תנ

 עמיו 
 ב"ה ח"דע ג"לג ע

 'כללים א ד"לב ע בראשית ברא אלקים א א בראשית  ך"תנ
 'כללים א ב"עח ע בראשית ברא אלקים א א בראשית  ך"תנ
 'ביאורים א ב"נט ע בראשית ברא  א א בראשית  ך"תנ
א "פ בראשית ברא אלהים א א בראשית  ך"תנ

 א"ע
 'ה א"דע

 'כללים א ב"עח ע ץ היתה תוהווהאר א ב בראשית  ך"תנ
 'ביאורים א ד"סה ע והארץ היתה א ב בראשית  ך"תנ
 'ביאורים א ג"פא ע רוח אלקים מרחפת על פני המים א ב בראשית  ך"תנ
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 'ה א"דע ד"ב ע והארץ היתה תוהו א ב בראשית  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ה ע"ע והארץ היתה תהו ובהו וחושך א ב בראשית  ך"תנ
 'ה א"דע ד"ו ע"ע 'והארץ היתה תוהו כו א ב שית ברא ך"תנ
 'כללים א ד"נו ע ם יהי אור"ויאמר אלהי א ג בראשית  ך"תנ
 'כללים א ד"ק ע ויאמר אלהים יהי אור א ג בראשית  ך"תנ
 'כללים א א"קא ע יהי אור א ג בראשית  ך"תנ
קיא  יהי אור א ג בראשית  ך"תנ

 א"ע
 'כללים א

 'ביאורים א ג"ח ע ויאמר אלקים יהי אור א ג בראשית  ך"תנ
 'ביאורים א ב"נט ע יהי אור א ג בראשית  ך"תנ
 'ביאורים א ד"סב ע יהי אור א ג בראשית  ך"תנ
 'ביאורים א ד"סג ע יהי אור א ג בראשית  ך"תנ
 'ביאורים א א"סט ע יהי אור א ג בראשית  ך"תנ
 'ביאורים א ד"ע ע יהי אור א ג בראשית  ך"תנ
 'ה א"דע א"ג ע ם יהי אור"ויאמר אלהי א ג בראשית  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ה ע"ע ויאמר אלהים יהי אור א ג בראשית  ך"תנ
 'כללים א א"נז ע וירא אלקים את האור כי טוב א ד בראשית  ך"תנ
 'כללים א א"פא ע את האור כי טוב א ד בראשית  ך"תנ
 'כללים א ד"ק ע בין החושךויבדל אלהים בין האור ו א ד בראשית  ך"תנ
 'כללים א ב"קב ע וירא אלהים את האור כי טוב א ד בראשית  ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קי ע 'ויבדל כו א ד בראשית  ך"תנ
 'ה א"דע א"ג ע ם את האור כי טוב"וירא אלהי א ד בראשית  ך"תנ
 'כללים א ד"לא ע ויהי ערב ויהי בוקר א ה בראשית  ך"תנ
ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא   הא בראשית  ך"תנ

 לילה
 'כללים א ג"ע ע

 'ביאורים א א"כה ע ויקרא אלקים לאור יום א ה בראשית  ך"תנ
 'כללים א ב"כט ע יהי רקיע בתוך המים א ו בראשית  ך"תנ
 'כללים א ג"כט ע יהי רקיע בתוך המים להבדיל  א ו בראשית  ך"תנ
 'כללים א ב"נד ע  המיםיהי רקיע בתוך א ו בראשית  ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מט ע יהי רקיע בתוך המים א ו בראשית  ך"תנ
 'כללים א ג"כט ע יקוו המים אל מקום אחד א ט בראשית  ך"תנ
 'כללים א ב"יב ע עשב מזריע זרע א יא בראשית  ך"תנ
 'כללים א ב"יב ע תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע א יא בראשית  ך"תנ
 'כללים א ד"יב ע עשב מזריע זרע א יא בראשית  ך"תנ
 'כללים א ב"יז ע מארת א יד בראשית  ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"כה ע ומלאו את הארץ וכבשוה א כב בראשית  ך"תנ
וירא אלהים את כל אשר עשה והנה  א לא בראשית  ך"תנ

 טוב מאד
 'כללים א ד"יג ע

ם את כל אשר עשה והנה "וירא אלהי א לא בראשית  ך"תנ
 וב מאדט

 'כללים א ד"לג ע

וירא אלהים את כל אשר עשה והנה  א לא בראשית  ך"תנ
 טוב מאד

 'כללים א ג"עז ע

ם את כל אשר עשה והנה "וירא אלהי א לא בראשית  ך"תנ
 טוב מאד 

 'כללים א ד"קז ע

וירא אלקים את כל אשר עשה והנה  א לא בראשית  ך"תנ
 טוב מאד

 'ביאורים א ג"ח ע

וירא אלהים את כל אשר עשה והנה  א לא ת בראשי ך"תנ
 טוב מאד

 'ה א"דע א"ח ע"נ

 'כללים א ב"יב ע אשר ברא אלקים לעשות ב ג בראשית  ך"תנ
 'כללים א ד"קז ע אלקים' ביום עשות ה ב ד בראשית  ך"תנ
 'ביאורים א ד"כז ע בהבראם ב ד בראשית  ך"תנ
 'ביאורים א ד"ע ע יםאלקים ארץ ושמ' ביום עשות ה ב ד בראשית  ך"תנ
ם ארץ "ה אלהי"ואמר ביום עשות יהו ב ד בראשית  ך"תנ

 ושמים
 ש"הקדו ג"טז ע

א "פ אשר ברא אלהים לעשות ב ד בראשית  ך"תנ
 ב"ע

 'ה א"דע

ח "ע אד העולה מן הארץ ב ו בראשית  ך"תנ
 ד"ע

 'ה א"דע
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 'כללים א ד"לא ע ויפח באפיו נשמת חיים ב ז בראשית  ך"תנ
ם את האדם עפר מן "אלהי' וייצר ה ב ז בראשית  ך"תנ

 האדמה
 'כללים א א"צו ע

 'כללים א ב"קב ע ויפח באפיו ב ז בראשית  ך"תנ
 'כללים א ג"קה ע ויפח באפיו נשמת חיים ב ז בראשית  ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"צג ע ויפח באפיו ב ז בראשית  ך"תנ
 ' אכללים ג"מ ע ואד יעלה מן הארץ ב ט בראשית  ך"תנ
 'ה א"דע ד"ג ע העץ חיים אשר בתוך הגן ב ט בראשית  ך"תנ
 'כללים א ד"קד ע ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה ב טו בראשית  ך"תנ
 'ה א"דע ד"ב ע"נ ומשם יפרד ב י בראשית  ך"תנ
 ש"הקדו ג"טו ע ויקרא האדם שמות ב כ בראשית  ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קב ע ואל אישך תשוקתך ג טז בראשית  ך"תנ
 'כללים א ג"עא ע להט החרב המתהפכת  ג כד בראשית  ך"תנ
 'כללים א א"עב ע להט החרב המתהפכת ג כד בראשית  ך"תנ
 'ביאורים א א"כו ע להט החרב המתהפכת ג כד בראשית  ך"תנ
 'כללים א ג"קג ע לפתח חטאת רובץ ד ז בראשית  ך"תנ
 'כללים א ג"קי ע לפתח חטאת רובץ  ד ז בראשית  ך"תנ
 'ביאורים א ג"ט ע זרע אחר תחת הבל  ד כה בראשית  ך"תנ
ויקרא את שמם , זכר ונקבה בראם ה ב בראשית  ך"תנ

 אדם
 ש"הקדו ב"יד ע

 'ה א"דע א"ג ע"נ ויתהלך חנוך את האלהים ה כב בראשית  ך"תנ
בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחודש  ז יא בראשית  ך"תנ

 השני
 'כללים א א"לז ע

בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחודש  ז יא בראשית  ך"תנ
השני בשבעה עשר יום לחודש ביום 

 הזה נבקעו 

 'כללים א ב"לז ע

 'ביאורים א ד"ל ע רוח חיים באפיו ז כב בראשית  ך"תנ
 'ביאורים א א"פא ע את ריח הניחוח' וירח ה ח כא בראשית  ך"תנ
 ש"הקדו ג"עכג  עוד כל ימי הארץ ח כב בראשית  ך"תנ
 'כללים א ב"נח ע ם עשה את האדם "בצלם אלהי ט ו בראשית  ך"תנ
קלט  במה אדע כי אירשנה טו ח בראשית  ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר  טו יז בראשית  ך"תנ
 בין הגזרים

 'כללים א ב"קז ע

 'ה א"דע ד"ג ע הנפש אשר עשו בחרן  יב ה בראשית  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ה ע"נ ברוך אל עליון  יד כ  בראשית  ך"נת

 'כללים א ב"יז ע ליל לאלקים' והיה ה כח כא בראשית  ך"תנ
 'ביאורים א ג"עא ע והאבן הזאת כח כב בראשית  ך"תנ
 'כללים א א"לא ע והנה שלשה עדרי צאן רובצים עליה  כט ב בראשית  ך"תנ
 'כללים א ב"נט ע צים עליהשלשה עדרי צאן רוב כט ב בראשית  ך"תנ
 'ביאורים א ג"עא ע והאבן גדולה כט ב בראשית  ך"תנ
 ש"הקדו ב"נ ע ושם הקטנה רחל כט טז בראשית  ך"תנ
 'ה א"דע ג"א ע עקודים נקודים ברודים ל לט בראשית  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ח ע"ע כי ראיתי אלהים פנים אל פנים א"ב ל"ל בראשית  ך"תנ
 'כללים א ב"יח ע "פציחין"ברודין מתורגם כ א יל בראשית  ך"תנ
 'כללים א א"עא ע כה אמר עבדיך יעקב לב ד בראשית  ך"תנ
 'כללים א ג"סט ע ויגע בכף ירכו לב כה בראשית  ך"תנ
 'כללים א א"ע ע ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו לב כה בראשית  ך"תנ
 'כללים א ב"עא ע וירא כי לא יכול לו לב כה בראשית  ך"תנ
 'ביאורים א ג"כח ע ויגע בכף ירכו לב כה בראשית  ך"תנ
 'כללים א א"ע ע ויזרח לו השמש לב לא בראשית  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ח ע"ע כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלהים לג י בראשית  ך"תנ
 'כללים א א"ע ע ויבא יעקב שלם לג יח בראשית  ך"תנ
 'ה א"דע ד"א ע מלכים אשר מלכו בארץ אדום ואלה ה לו לא בראשית  ך"תנ
 'כללים א ד"סט ע וימלוך שאול מרחובות הנהר לו לז בראשית  ך"תנ
 'ביאורים א ג"עב ע דבר האיש אדוני הארץ אתנו קשות  מב ל בראשית  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ה ע"נ י יתן לכם רחמים"ואל שד מג יד בראשית  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ב ע תן קשתו ויפוזו זרעי ידיוותשב באי מט כד בראשית  ך"תנ
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 'ה א"דע א"ה ע ויפוזו זרועי ידיו מט כד בראשית  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ז ע"ט ויפוזו זרועי ידיו מט כד בראשית  ך"תנ
ב "פ ויפוזו זרועי ידיו  מט כד בראשית  ך"תנ

 א"ע
 'ה א"דע

 ב"ה ח"עד ב"ו ע וימת בעל חנן וימלוך תחתיו הדד  א א נ י"דבה ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"ד ע המלך השמיני הדד א א נא י"דבה ך"תנ
והאלהים אמר לי לא תבנה בית לשמי  א כח ג י"דבה ך"תנ

 כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת
קכט 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קא ע 'וישב שלמה על כסא ה א כט כג י"דבה ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פה ע 'וישב שלמה על כסא ה א כט כג י"דבה ך"תנ
קכא  ת על ישראל"לעולם זא ב ב ג י"דבה ך"תנ

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע א"א ע ואלה המלכים א מג' א דברי הימים  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ד ע"נ 'לבנות בית מנוחה כו כח ב' א דברי הימים  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ה ע"נ 'ת כו"הגדולה והגבורה והת' לך ה כט יא' א דברי הימים  ך"תנ
 'ביאורים א ג"עא ע אבן יקרה כ כט דברי הימים א ך"נת

 ש"הקדו ג"ז ע דע את אלהי אביך כח ט דברי הימים א ך"תנ
 'ביאורים א ב"נט ע ויתן עליו הוד מלכות כט כה דברי הימים א ך"תנ
 'כללים א ג"יד ע זכרו נפלאותיו אשר עשה טז יב 'דברי הימים א ך"תנ
 ש"הקדו ד"כו ע וז וחדוה במקומוע טז כז 'דברי הימים א ך"תנ
' לבנות בית מנוחה לארון ברית ה כח ב 'דברי הימים א ך"תנ

 ולהדום רגלי אלקינו
 ש"הקדו ג"לז ע

 ש"הקדו ב"טז ע להדום רגלי אלהינו' לבנות בית כו כח ה 'דברי הימים א ך"תנ
 ש"הקדו ד"כו ע 'וישב שלמה על כסא ה כט כג 'דברי הימים א ך"תנ
 'כללים א ג"טז ע לעולם זאת על ישראל ב ג ברי הימים בד ך"תנ
 ש"הקדו ג"מב ע לבנות בית לשמי ו ח 'דברי הימים ב ך"תנ
קיא  י זהב"וד א א דברים ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

קלא  אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר א ב דברים ך"תנ
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם' ה א יא דברים ך"תנ
אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר 

 לכם

 ב"ה ח"דע ג"עג ע

אנה אנחנו עולים אחינו המסו את  א כח דברים ך"תנ
 לבבנו

קפט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

היתה בהם להמם מקרב ' וגם יד ה ב טו דברים ך"תנ
 המחנה עד תומם

 'כללים א א"קו ע

 ב"ה ח"דע ב"קנג ע והעוים היושבים בחצרים ב כג דברים ך"תנ
אדני יהוה אתה החלות להראות את  ג כד דברים ך"נת

 'עבדך וכו
 ב"ה ח"דע ג"מט ע

 ב"ה ח"דע ב"פט ע בי למענכם ולא שמע אלי' ויתעבר ה ג כו דברים ך"תנ
קכט  בי למענכם' ויתעבר ה ג כו דברים ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קנ ע בי למענכם' ויתעבר ה ג כו דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"מח ע 'קניתי איש את ה  אד דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"טו ע אלהיכם' ואתם הדבקים בה ד ד דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"יד ע אלהיכם' ואתם הדבקים בה ד ד דברים ך"תנ
ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים  ד ד דברים ך"תנ

 כולכם היום
קלט 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"דוהק א"ז ע ואתם הדבקים  ד ד דברים ך"תנ
 ש"הקדו א"ז ע א "ואתם הדבקים בי ד ד דברים ך"תנ
 ש"הקדו א"יג ע 'אלקיכם כו' ואתם הדבקים בה ד ד דברים ך"תנ
 'ביאורים א ג"ג ע כי לא ראיתם כל תמונה ד טו דברים ך"תנ
 ש"הקדו א"מג ע ונשמרתם מאד לנפשותיכם ד טו דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"כ עק ויוצא אתכם מכור הברזל ד כ דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"סב ע אלהיך אש אוכלה הוא' כי ה ד כד דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"סט ע אלהיך אש אוכלה הוא' כי ה ד כד דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"צא ע אבד תאבדון ד כו דברים ך"תנ
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 ב"ה ח"דע ד"צא ע אבד תאבדון ד כו דברים ך"תנ
 'ביאורים א א"כא ע נים כי שאל נא לימים ראשו ד לב דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"סו ע כי שאל נא לימים הראשונים ד לב דברים ך"תנ
 'כללים א א"סו ע ים"ה הוא האלה"יהו ד לה דברים ך"תנ
 'כללים א ב"עג ע הוא האלקים' ה ד לה דברים ך"תנ
אתה הראת לדעת כי יהוה הוא  ד לה דברים ך"תנ

 האלהים אין עוד מלבדו
 ב"ה ח"דע א"מח ע

 ב"ה ח"דע ד"מח ע אתה הראת לדעת ד לה דברים ך"תנ
קלח  אין עוד מלבדו ד לה דברים ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"ו ע אתה הראת לדעת  ד לה דברים ך"תנ
 ש"הקדו א"ו ע אתה הראת לדעת  ד לה דברים ך"תנ
 ש"הקדו ג"נא ע אתה הראת לדעת  ד לה דברים ך"תנ
 ש"הקדו ג"נא ע ם " הוא האלהי'כי ה ד לה דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"כג ע ודבריו שמעת מתוך האש ד לו דברים ך"תנ
הוא האלהים בשמים ממעל ועל ' כי ה ד לט דברים ך"תנ

 הארץ מתחת אין עוד
 'כללים א ב"יז ע

ם בשמים ממעל ועל "הוא האלהי' ה ד לט דברים ך"תנ
 הארץ מתחת אין עוד 

 'ביאורים א ד"כז ע

וידעת היום והשבות אל לבבך כי יהוה  ד לט בריםד ך"תנ
הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ 

 מתחת אין עוד

 ב"ה ח"דע א"מח ע

 ב"ה ח"דע ד"מח ע וידעת היום ד לט דברים ך"תנ
וידעת היום והשבות אל לבבך כי הויה  ד לט דברים ך"תנ

 הוא האלהים
 ב"ה ח"דע א"מט ע

הים בשמים ממעל ועל הוא האל' כי ה ד לט דברים ך"תנ
 הארץ מתחת אין עוד

 ב"ה ח"דע ג"צד ע

 ש"הקדו ג"ז ע וידעת היום והשבות אל לבבך  ד לט דברים ך"תנ
ה "וידעת היום והשבות אל לבבך כי יהו ד לט דברים ך"תנ

הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ 
 מתחת אין עוד

 ש"הקדו א"יט ע

 בשמים ממעל ה הוא האלהים"כי יהו ד לט דברים ך"תנ
 ועל הארץ מתחת אין עוד

 ש"הקדו ב"יז ע

הוא האלקים בשמים ממעל ועל ' כי ה ד לט דברים ך"תנ
 הארץ מתחת אין עוד

 ש"הקדו ג"מט ע

 ש"הקדו ג"נא ע וידעת היום והשבות אל לבבך  ד לט דברים ך"תנ
ם בשמים ממעל ועל "הוא האלהי' ה ד לט דברים ך"תנ

 הארץ מתחת אין עוד 
 ש"הקדו ב"ענב 

הוא האלהים בשמים ממעל ועל ' ה ד לט דברים ך"תנ
 הארץ מתחת אין עוד 

 ש"הקדו ג"נב ע

 ב"ה ח"דע ב"לו ע עמכם' פנים בפנים דבר ה ה ד דברים ך"תנ
פנים בפנים דיבר ' לא את אבותינו כו ה ד דברים ך"תנ

 עמכם' ה
 ב"ה ח"דע ד"פ ע

קלב  םעמכ' פנים בפנים דיבר ה ה ד דברים ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"יז ע עמכם' פנים בפנים דיבר ה ה ד דברים ך"תנ
 ש"הקדו ג"נא ע עמכם' פנים בפנים דבר ה ה ד דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פא ע קול גדול ולא יסף ה יט דברים ך"תנ
ה אל כל "את הדברים האלה דיבר הוי ה יט דברים ך"תנ

 קהלכם
 ש"הקדו א"יז ע

 ב"ה ח"דע ד"כג ע קול אלהים מדבר מתוך האש ה כג דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"נא ע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש ה כג דברים ך"תנ
 ש"הקדו ב"יז ע ה אחד"ה אלהינו יהו"שמע ישראל יהו ו ד דברים ך"תנ
 ש"הקדו א"יט ע ה אחד"ה אלהינו יהו"שמע ישראל יהו ו ד דברים ך"תנ
 ש"הקדו ג"מב ע אלקיך ' את הואהבת  ו ה דברים ך"תנ
קלח  'וחרה אף ה ז ד דברים ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"יג ע כי אתם המעט ז ז דברים ך"תנ
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 'כללים א ד"קט ע לאלף דור' שומר הברית והחסד וגו ז ט דברים ך"תנ
 ש"הקדו ג"צה ע שומר הברית והחסד לאלף דור  ז ט דברים ך"תנ
 ש"הקדו ב"כג ע  לשונאיו אל פניו להאבידוומשלם ז י דברים ך"תנ
 ש"הקדו א"כד ע ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו ז י דברים ך"תנ
 ש"הקדו ג"ל ע ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו הנה  ז י דברים ך"תנ
 ש"הקדו ד"ל ע ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו ז י דברים ך"תנ
 ש"הקדו ב"כב ע והיה עקב תשמעון  ז יב דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"צב ע שקץ תשקצנו ז כו דברים ך"תנ
כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי  ח ג דברים ך"תנ

 יחיה האדם' על כל מוצא פי ה
 ב"ה ח"דע ב"לד ע

 ב"ה ח"דע ג"לד ע כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם ח ג דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קכו ע ויענך וירעיבך ח ג דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"יב ע המוציא לך מים מצור החלמיש ח טו דברים ך"תנ
ואתפלל אל יהוה ואמר אדני יהוה אל  ט כו דברים ך"תנ

 'תשחת עמך וכו
 ב"ה ח"דע ג"מט ע

 ש"הקדו ג"מג ע אלקיך בכל אשר תעשה' וברכך ה טו יח דברים ך"תנ
כי ' לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים כו טז ג דברים ך"תנ

 ון יצאת מארץ מצריםבחיפז
קכג 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ג"מב ע אלהיך תירא אותו תעבוד' את ה י כ דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פ ע כי עיניכם הרואות' כי לא את בניכם כו יא ב דברים ך"תנ
 ש"הקדו ב"כב ע והיה אם שמוע תשמעו  יא יג דברים ך"תנ
 ש"הקדו ג"נה ע שכםולעבדו בכל לבבכם ובכל נפ יא יג דברים ך"תנ
ופסילי אלהיהם תגדעון ואבדתם את  יב ג דברים ך"תנ

 שמם
 ב"ה ח"דע ב"צא ע

כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל  יב ט דברים ך"תנ
 הנחלה

 ב"ה ח"דע ג"יג ע

 'ביאורים א ד"לב ע כי הדם הוא הנפש יב כג דברים ך"תנ
 ש"הקדו ג"י ע כי הדם הוא הנפש  יב כג דברים ך"תנ
 ש"הקדו א"נו ע כי הדם הוא הנפש  יב כג דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פז ע ובא האות והמופת' כי יקום בקרבך כו יג ב דברים ך"תנ
 'ביאורים א ג"ט ע אלהיכם תלכו' אחרי ה יג ה דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"טו ע 'בנים אתם כו יד א דברים ך"תנ
 ש"הקדו ד" עיב אלקיכם' בנים אתם לה יד א דברים ך"תנ
 ש"הקדו ד"כג ע אלהיכם' בנים אתם לה יד א דברים ך"תנ
 ש"הקדו ג"ל ע אלהיכם ' בנים אתם לה יד א דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פה ע ולא ירבה לו נשים יז יז דברים ך"תנ
 'ביאורים א ד"כ ע שלח תשלח את האם כב ז דברים ך"תנ
 'ם אכללי ג"סח ע האמרת' את ה כו יז דברים ך"תנ
 'כללים א ג"סח ע ולתתך עליון כו יח דברים ך"תנ
 ש"הקדו ג"ו ע ליראה את השם הנכבד כח נח דברים ך"תנ
 ש"הקדו ג"מב ע ליראה את השם הנכבד והנורא כח נח דברים ך"תנ
עליכם להיטיב ' והיה כאשר שש ה כח סג דברים ך"תנ

 'אתכם כן ישיש כו
 ב"ה ח"דע ב"קלז ע

 ש"הקדו ג"ל ע והיו חייך תלוים לך מנגד  וכח ס דברים ך"תנ
ואת אשר '  כי את אשר ישנו פה כו כט יד דברים ך"תנ

 איננו פה
 ב"ה ח"דע ג"עג ע

 ש"הקדו ב"כג ע לרעה' והבדילו ה כט כ דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פט ע שריפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמיח כט כב דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פט ע צה לא תזרע ולא תצמיחשריפה כל אר כט כב דברים ך"תנ
 'כללים א ג"לד ע נסתרות  כט כח דברים ך"תנ
 'כללים א ב"נז ע אלהינו' הנסתרות לה כט כח דברים ך"תנ
 'ביאורים א ג"כ ע אלהינו' הנסתרות לה כט כח דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"עו ע אלהינו' הנסתרות לה כט כח דברים ך"תנ
 ש"הקדו ד"לז ע אלקינו' הנסתרות לה כט כח דברים ך"תנ
ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת  ל טו דברים ך"תנ

 הטוב 
 ב"ה ח"דע ב"יג ע

ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת  ל טו דברים ך"תנ
 הטוב את המות ואת הרע

 ב"ה ח"דע א"צד ע
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 ש"הקדו ג"כט ע  ובחרת בחיים ל יט דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פ ע א תשכח מפי זרעול לא כא דברים ך"תנ
 'ביאורים א ד"כח ע הצור תמים פעלו  לב ד דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"יד ע והצור תמים פעלו אל אמונה ואין עול לב ד דברים ך"תנ
 ש"הקדו ג"לא ע הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט  לב ד דברים ך"תנ
 ב"חה "דע ג"ב ע תגמלו זאת' הלה לב ו דברים ך"תנ
 'כללים א א"קו ע עמו ' כי חלק ה לב ט דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"ב ע עמו' כי חלק ה לב ט דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קיב ע עמו יעקב חבל נחלתו' כי חלק ה לב ט דברים ך"תנ
 ש"הקדו ד"יב ע עמו' כי חלק ה לב ט דברים ך"תנ
 ש"הקדו ד"כג ע עמו יעקב חבל נחלתו' כי חלק ה לב ט דברים ך"תנ
 'כללים א א"קו ע יסובבנו יבוננהו לב י דברים ך"תנ
ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו יליל  לב י דברים ך"תנ

 ישימון
 ב"ה ח"דע א"פג ע

 ב"ה ח"דע ב"קיב ע 'ימצאהו בארץ מדבר כו לב י דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קיב ע יסבבנהו יבוננהו יצרנהו לב י דברים ך"תנ
 'כללים א ד"קו ע יפרוש כנפיו ' כנשר יעיר קנו כו אלב י דברים ך"תנ
 'ביאורים א ג"לד ע כנשר יעיר קנו יפרוש כנפיו יקחהו לב יא דברים ך"תנ
קיט  כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף לב יא דברים ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

קלט  ירכיבהו על במתי ארץ לב יג דברים ך"תנ
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ד"א ע ר ילדך תשיצו לב יח דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"ב ע צור ילדך תשי לב יח דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פד ע כי מגפן סדום גפנם לב לב דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פד ע ענבימו ענבי רוש אשכלות מרורות למו לב לב דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"מט ע חמת תנינם יינם לב לג דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נז ע אני אמית ואחיה ב לטל דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פט ע אני אני הוא לב לט דברים ך"תנ
קנח  אני אני הוא לב לט דברים ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"ק ע כי אשא אל שמים ידי לב מ דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נ ע ונקם ישיב לצריו לב מג דברים ך"תנ
 קדשתם אותי בתוך בני על אשר לא לב נא דברים ך"תנ

 ישראל
 ב"ה ח"דע ג"קלב ע

 ב"ה ח"דע א"נא ע מימינו אש דת לג ב דברים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"עה ע אש דת לג ב דברים ך"תנ
 ש"הקדו ג"כד ע מימינו אש דת  לג ב דברים ך"תנ
 ש"הקדו ד"מח ע ויהי בישורון מלך לג ה דברים ך"תנ
קלט  מוך עם נושע ביהוהאשריך ישראל מי כ לג כט דברים ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

ויקבור אותו בגי בארץ מואב מול בית  לד ו דברים ך"תנ
 פעור

 ב"ה ח"דע ב"פט ע

ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול  לד ו דברים ך"תנ
 ולא ידע איש את קבורתו, בית פעור

 ב"ה ח"דע ב"צ ע

 ש"הקדו ד"לב ע ולא ידע איש את קבורתו לד ו דברים ך"תנ
 'ה א"דע ד"ה ע"ע ב"י זה"וד א א דברים  ך"תנ
 ש"הקדו ד,נ ע כי המשפטים לאלקים הוא א יז דברים  ך"תנ
 'ביאורים א ב"כב ע ואתם הדבקים  ד ד דברים  ך"תנ
 'ביאורים א ג"ס ע אלהיכם' ואתם הדבקים בה ד ד דברים  ך"תנ
 'ביאורים א ג"סג ע אלהיכם' ואתם הדבקים בה ד ד דברים  ך"תנ
ונשמרתם מאד לנפשותיכם כי לא  ד טו דברים  ך"תנ

 ראיתם כל תמונה
 'ביאורים א ד"מד ע

ט "ע אלהיך אש אוכלה' כי ה ד כד דברים  ך"תנ
 א"ע

 'ה א"דע

 'ביאורים א ד"מב ע ם"ה הוא האלהי"יהו ד לה דברים  ך"תנ
ה הוא "אתה הראת לדעת כי הוי ד לה דברים  ך"תנ

 האלהים 
 ש"הקדו א"יז ע
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ם בשמים ממעל ועל "ה הוא האלהי"יהו ד לט דברים  ך"תנ
 הארץ מתחת אין עוד 

 'ביאורים א ד"ע ע

ם בשמים ממעל ועל "הוא האלהי' כי ה ד לט דברים  ך"תנ
 הארץ מתחת אין עוד 

 'ביאורים א ד"עט ע

 'ביאורים א ד"עג ע קול גדול ה יט דברים  ך"תנ
 'ביאורים א ב"פז ע קול גדול ולא יסף ה יט דברים  ך"תנ
 'ביאורים א א"פא ע 'וחרה אף ה ז ד דברים  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ב ע לאלף דור' שומר הברית והחסד כו ז ט דברים  ך"תנ
 ש"הקדו ג"כב ע ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו ז י דברים  ך"תנ
 'ביאורים א ג"ט ע מראשית השנה ועד אחרית שנה יא יב דברים  ך"תנ
 'ביאורים א א"פא ע 'וחרה אף ה יא יז רים דב ך"תנ
 'ביאורים א ד"ס ע כי הדם הוא הנפש יב כג דברים  ך"תנ
 'ביאורים א ד"סא ע כי הדם הוא הנפש יב כג דברים  ך"תנ
 'ביאורים א א"סה ע הדם הוא הנפש יב כג דברים  ך"תנ
 ש"הקדו א"יג ע כי הדם הוא הנפש  יב כג דברים  ך"תנ
ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה  כז טו  דברים ך"תנ

 מעשה ידי חרש ושם בסתר
 'ה א"דע ב"ד ע"נ

 ש"הקדו ב"כג ע התברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כט יח דברים  ך"תנ
 'ביאורים א ד"כ ע אלהינו' הנסתרות לה כט כח דברים  ך"תנ
 'ביאורים א א"לו ע אלהינו' הנסתרות לה כט כח דברים  ך"תנ
 'ביאורים א ב"נג ע אלהינו' הנסתרות לה כט כח ברים ד ך"תנ
 'ביאורים א ג"פב ע חרה אפי לא יז דברים  ך"תנ
 'ה א"דע ד"ג ע ואנכי הסתר אסתיר  לא יח דברים  ך"תנ
ח "ע ה עמו"כי חלק יהו לב ט דברים  ך"תנ

 ד"ע
 'ה א"דע

 'ביאורים א ב"נה ע כנשר יעיר קנו לב יא דברים  ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קיא ע והוא מהשנא עדניא וזמניא ב כא אלדני ך"תנ
 'ביאורים א ד"כח ע עד די התגזרת אבן  ב לד דניאל ך"תנ
 'ביאורים א ד"כח ע אנת הוא ראשא די דהבא ב לח דניאל ך"תנ
 'כללים א ג"יד ע וכמצביה עבד בחיל שמיא ודארי ארעא ד לב דניאל ך"תנ
רסון רמיו ועתיק חזה הוית עד די כ ז ט דניאל ך"תנ

 יומין יתיב 
 'כללים א ב"לב ע

 'כללים א ג"לט ע דינין תקיפין שביבין די נור ז ט דניאל ך"תנ
 'ביאורים א ב"ה ע עתיק יומין יתיב ז ט דניאל ך"תנ
חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק  ז ט דניאל ך"תנ

 יומין יתב לבושה כתלג חור 
 ב"ה ח"דע א"מב ע

 ש"הקדו ב"כג ע ונחרצה תתך על שומם כזט  דניאל ך"תנ
 'כללים א ג"סט ע והודי נהפך עלי למשחית י ח דניאל ך"תנ
 'כללים א ג"סח ע ושר מלכות פרס עומד לנגדי י יג דניאל ך"תנ
ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה  יב ב דניאל ך"תנ

 לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם 
 ב"ה ח"דע א"סא ע

 'כללים א א"צ ע והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע יב ג אלדני ך"תנ
 'ה א"דע ב"ג ע"כ והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע יב ג דניאל ך"תנ
וישבע בחי ' וירם ימינו ושמאלו כו יב ז דניאל ך"תנ

 העולם
 ב"ה ח"דע א"יד ע

וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע  יב ז דניאל ך"תנ
 בחי העולם

 ב"חה "דע ד"ק ע

 ש"הקדו ד"כט ע למועד מועדים וחצי  יב ז דניאל ך"תנ
 'ה א"דע ד"ס ע כורסייא דשביבין  'ט' ז דניאל  ך"תנ
 'ה א"דע ד"ד ע"ע ' אלף אלפים ישמשוניה כו י ' ז דניאל  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ב ע"ס בכורסייא דשביבין גלגלוהי נור דלק ז ט דניאל  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ט ע"ע ל רב ועשה כרצונוומשל ממש א ג"י דניאל  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ט ע"ע ' ויתרומם ויתגדל כו יא לו דניאל  ך"תנ
קמו  קח לך אשת זנונים וילדי זנונים א ב הושע ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי  ב א הושע ך"תנ
 אתם יאמר להם בני אל חי

 ב"ה ח"דע ד"פב ע

 'כללים א ד"סח ע בקלון אמירכבודם  ד ז הושע ך"תנ
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 ב"ה ח"דע ד"פב ע והיה מספר בני ישראל כחול הים ה ב הושע ך"תנ
קלז  כענבים במדבר מצאתי ישראל ט י הושע ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 'כללים א ב"לא ע וביד הנביאים אדמה  יב יא הושע ך"תנ
 ש"הקדו א"יד ע וביד נביאםי אדמה יב יא הושע ך"תנ
 'ביאורים א ג"ה ע 'ישרים דרכי ה ד יי הושע ך"תנ
 'ביאורים א ד"ה ע ' ישרים דרכי ה יד י הושע ך"תנ
 'ה א"דע א"ז ע"נ וביד הנביאים אדמה יב יא הושע  ך"תנ
 'ה א"דע ד"ז ע"נ וביד הנביאים אדמה יב יא הושע  ך"תנ
 'ה א"דע א"פ ע כי השערה אביב ט לא וארא  ך"תנ
 'ביאורים א ג"מב ע  משה ויקרא אל א א ויקרא ך"תנ
 ש"הקדו ד"נה ע '  אדם כי יקריב מכם קרבן לה א ב ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"לד ע 'אשה ריח ניחוח לה א ט ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"לד ע 'הלחם אשה ריח ניחוח לה א ט ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"לח ע 'אשה ריח ניחוח לה א ט ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קז ע ' ריח ניחוח להאשה א ט ויקרא ך"תנ
 ש"הקדו ג"מב ע 'אשה ריח ניחוח לה א ט ויקרא ך"תנ
 ש"הקדו ג"מב ע 'אדם כי יקריב מכם קרבן לה א כ ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"צ ע נפש כי תחטא ד ב ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קכ ע נפש כי תחטא ד ב ויקרא ך"תנ
קמה  נפש כי תחטא ד ב ויקרא ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ג"נה ע ונפש כי תחטא ה א ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קכ ע נפש כי תמעול מעל ה טו ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פז ע וכיחש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד ה כא ויקרא ך"תנ
וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא  ז כ ויקרא ך"תנ

 מעמיה 
 ב"ה ח"דע ג"לג ע

' ואכל מבשר זבח השלמים אשר לה ז כא ויקרא ך"תנ
 ונכרתה הנפש ההוא מעמיה 

 ב"ה ח"דע ג"לג ע

כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה  ז כז ויקרא ך"תנ
 הנפש ההוא מעמיה 

 ב"ה ח"דע ג"לג ע

 ב"ה ח"דע ג"צ ע ואל יבוא בכל עת אל הקודש טז ב ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קה ע ואל יבא בכל עת אל הקודש טז ב ויקרא ך"תנ
קכא  ואל יבוא בכל עת אל הקודש טז ב ויקרא ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"פד ע אשר לא צוה אותם' ויקחו כו י א ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קא ע אשר לא צוה אותם י א ויקרא ך"תנ
אש זרה אשר לא צוה ' ויקריבו לפני ה י א ויקרא ך"תנ

 אותם
 ב"ה ח"דע ג"קא ע

 ב"ה ח"דע א"קא ע 'וימותו לפני ה בי  ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קא ע 'וימותו לפני ה י ב ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קא ע עליכם' כי שמן משחת ה י ז ויקרא ך"תנ
ואותה נתן לכם לשאת את עון העדה  י יז ויקרא ך"תנ

 'לכפר עליהם לפני ה
 ב"ה ח"דע ג"קנז ע

עון העדה ואותה נתן לכם לשאת את  י יז ויקרא ך"תנ
 לכפר עליהם

 ב"ה ח"דע ד"קנז ע

 ב"ה ח"דע ב"צ ע כל הולך על גחון יא מב ויקרא ך"תנ
 'כללים א ג"סח ע ושער בנגע הפך לבן יג ג ויקרא ך"תנ
 'ביאורים א א"סה ע כי נפש הבשר בדם היא יז יא ויקרא ך"תנ
 ש"הקדו א"מב ע כי נפש הבשר יז יא ויקרא ך"תנ
 ש"הקדו א"נו ע י נפש הבשר בדם היא כ יז יא ויקרא ך"תנ
 'ביאורים א א"סה ע כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא  יז יד ויקרא ך"תנ
 ש"הקדו ב"נה ע כי נפש כל בשר דמו היא יז יד ויקרא ך"תנ
קמז  ערות אביך וערות אמך לא תגלה יח ז ויקרא ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"פב ע רורואשה אל אחותה לא תקח לצ יח יח ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"צ ע אל תפנו אל האלילים יט ד ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"צא ע אל תפנו אל האלילים יט ד ויקרא ך"תנ
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 ב"ה ח"דע ג"לג ע ונכרתה הנפש ההוא מעמיה  יט ח ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פח ע שלש שנים יהיה לכם ערלים יט כג ויקרא ך"תנ
ען טמא את מקדשי ולחלל את שם למ כ ג ויקרא ך"תנ

 קדשי
 ש"הקדו ג"נג ע

 ב"ה ח"דע ב"עה ע כי את כל אלה עשו ואקוץ בם כ כג ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"ט ע פרי עץ הדר וכפות תמרים כג מ ויקרא ך"תנ
 ש"הקדו ב"כב ע אם בחקותי תלכו  כו ג ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"עד א"מא ע והשבתי חיה רעה מן הארץ כו ו ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מא ע והשבתי חיה רעה מן הארץ כו ו ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"נט ע והשבתי חיה רעה מן הארץ כו ו ויקרא ך"תנ
 ש"הקדו ג"כט ע והתהלכתי בתוככם כו יב ויקרא ך"תנ
 ש"הקדו א"כג ע על פגרי גילוליכם כו ל ויקרא ך"תנ
 ש"הקדו ג"כט ע על פגרי גלוליכם  כו ל ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קכו ע ואף גם זאת כו מד ויקרא ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קל ע לא מאסתים' ואף גם זאת בהיותם כו כו מד ויקרא ך"תנ
 ש"הקדו א"כג ע ואף גם זאת  כו מד ויקרא ך"תנ
לא מאסתים ולא געלתים לכלותם  כו מד ויקרא ך"תנ

 היהם"אל' להפר בריתי אתם כי אני ה
 ש"הקדו ג"כט ע

 'כללים א ד"סח ע לא ימיר אותו טוב ברע כז י ויקרא ך"תנ
ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין  'י' י ויקרא  ך"תנ

 הטמא ובין הטהור
 'ה א"דע ד"ד ע"נ

 'ה א"דע ד"ד ע"נ להבדיל בין הטמא ובין הטהור ז"א מ"י ויקרא  ך"תנ
ט "ע וטמא טמא יקרא  יג מה ויקרא  ך"תנ

 ב"ע
 'ה א"דע

 'ביאורים א ג"כח ע ועמדו רגליו על הר הזתים  יד ד זכירה ך"תנ
 'ביאורים א ד"כח ע ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזתים   יד ד זכירה ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"נב ע חומת אש סביב' ואני אהיה לה כו ב ט זכריה ך"תנ
המה משוטטים ' שבעה אלה עיני ה ד י זכריה ך"תנ

 בכל הארץ
 ב"חה "דע ב"סג ע

 ש"הקדו ג"כג ע ותופר ביום ההוא  יא יא זכריה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"ק ע והיא המקור נפתח יג א זכריה ך"תנ
 'ביאורים א א"כט ע ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ יג ב זכריה ך"תנ
 'ביאורים א ב"פו ע ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ יג ב זכריה ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"יג ע ומאה אעביר מן הארץואת רוח הט יג ב זכריה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נא ע ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ יג ב זכריה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"נב ע ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ יג ב זכריה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"נט ע ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ יג ב זכריה ך"תנ
קלה  יר מן הארץואת רוח הטומאה אעב יג ב זכריה ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"נח ע מלחמת גוג ומגוג יד זכריה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פט ע לא יהיה אור יקרות וקפאון יד ו זכריה ך"תנ
 'כללים א ג"עח ע ' והיה יום אחד הוא יודע לה יד ז זכריה ך"תנ
 'כללים א ב"פה ע ' יום יודע לה יד ז זכריה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פט ע לא יום ולא לילה' יודע לה יד ז זכריה ך"תנ
לא יום ' והיה יום אחד הוא יודע לה יד ז זכריה ך"תנ

 ולא לילה
 ש"הקדו א"צו ע

לא יום ' והיה יום אחד הוא יודע לה יד ז זכריה ך"תנ
 ולא לילה

 ש"הקדו א"צו ע

והיה ביום ההוא יצאו מים חיים  יד ח זכריה ך"תנ
 מירושלים

 ב"ה ח"דע ג"ק ע

 'כללים א ד"סה ע אחד ושמו אחד' יהיה ה יד ט זכריה ך"תנ
 'כללים א ג"קי ע למלך על כל הארץ' והיה ה יד ט זכריה ך"תנ
 'ביאורים א ג"ב ע אחד ושמו אחד ' יהיה ה יד ט זכריה ך"תנ
 'ביאורים א ג"מב ע אחד ושמו אחד' ה יד ט זכריה ך"תנ
 'ביאורים א ד"מב ע חד ושמו אחדא' ביום ההוא יהיה ה יד ט זכריה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"ב ע אחד ושמו אחד' ביום ההוא יהיה ה יד ט זכריה ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע אחד ושמו אחד' ביום ההוא יהיה ה יד ט זכריה ך"תנ
 ש"הקדו ג"מו ע למלך על כל הארץ ' והיה ה יד ט זכריה ך"תנ
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 ש"הקדו ד"ח עמ למלך על כל הארץ ' והיה ה יד ט זכריה ך"תנ
 ש"הקדו ג"נד ע למלך על כל הארץ' והיה ה יד ט זכריה ך"תנ
 ש"הקדו ד"מח ע ולא יחצו עוד לשתי ממלכות יד כב זכריה ך"תנ
ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה  יד כד זכריה ך"תנ

 לכולם
 ש"הקדו ד"מח ע

 ש"הקדו ד"מח ע ודוד עבדי נשיא להם לעולם יד כה זכריה ך"תנ
למלך על כל הארץ ביום ההוא ' והיה ה 'ד ט"י זכריה  ך"תנ

 אחד ושמו אחד' יהיה ה
א "פ
 א"ע

 'ה א"דע

ט "ע ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ  יג ב זכריה  ך"תנ
 ד"ע

 'ה א"דע

א "פ ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ יג ב זכריה  ך"תנ
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ו ע"נ רץלמלך על כל הא' והיה ה יד ט זכריה  ך"תנ
 ש"הקדו ד"כט ע ויפח לקץ ולא יכזב  ג' ב חבקוק ך"תנ
 'ביאורים א ד"ד ע וצדיק באמונתו יחיה ב ד חבקוק ך"תנ
 'ביאורים א ג"כ ע וצדיק באמונתו יחיה ב ד חבקוק ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"נ ע וצדיק באמונתו יחיה ב ד חבקוק ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פא ע הוצדיק באמונתו יחי ב ד חבקוק ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קנ ע וצדיק באמונתו יחיה ב ד חבקוק ך"תנ
 'כללים א ב"נו ע בהיכל קדשו ' וה ב כ חבקוק ך"תנ
 'ביאורים א ב"פ ע בהיכל קדשו' וה ב כ חבקוק ך"תנ
 ש"הקדו ג"מד ע בהיכל קדשו הס ' וה ב כ חבקוק ך"תנ
 ש"הקדו ד"מד ע בהיכל קדשו הס ' וה ב כ חבקוק ך"תנ
 ש"הקדו ד"מו ע בהיכל קדשו ' ה ב כ חבקוק ך"תנ
 ש"הקדו ד"נא ע בהיכל קדשו הס ' וה ב כ חבקוק ך"תנ
 'ה א"דע א"ג ע רשע מכתיר את הצדיק א ד חבקוק  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ד ע"נ בהיכל קדשו' וה 'ג' ב חבקוק  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ג ע וצדיק באמונתו יחיה ב ד חבקוק  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ד ע"נ ה בהיכל קדשו"ויהו ב כ חבקוק  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ד ע"נ ושם חביון עוזו ג ד חבקוק  ך"תנ
גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן  ב ט חגי ך"תנ

 הראשון
 'כללים א ד"טו ע

 'ה א"דע ב"ה ע"נ 'כולם ניתנו מרועה אחד וכו ב"ג ע חגיגה  ך"תנ
 ש"הקדו ג"לב ע י ישראל בעבר הנהר "האל' כה אמר ה כד ב) יהושע ך"תנ
אל יהושע עשה לך ' בעת ההיא אמר ה ה ב יהושע ך"תנ

חרבות צרים ושוב מל את בני ישראל 
 שנית 

 ב"ה ח"דע ב"עד ע

 ב"ה ח"דע ג"פח ע של נעלך מעל רגלך ה טו יהושע ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מט ע דברי בני גד ובני ראובן כב יהושע ך"תנ
 ש"הקדו ג"לב ע וארב את זרעו ואתן לו את יצקח גכד  יהושע ך"תנ
קמז  ואת הצפוני ארחיק מעליכם ב ב יואל ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"נ ע ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו ב כ יואל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"נב ע ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו ב כ יואל ך"תנ
 'ביאורים א ד"ד עס אשפוך את רוחי ג א יואל ך"תנ
יצא והשקה את נחל ' ומעין מבית ה ד יח יואל ך"תנ

 השיטים
 ב"ה ח"דע ד"ק ע

א "פ 'הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו כו ב כ יואל  ך"תנ
 ב"ע

 'ה א"דע

 ב"ה ח"דע א"מט ע וימן הויה אלהים קיקיון ד ו יונה ך"תנ
 ש"הקדו ג"נה ע ובשוב רשע מרשעתו  יח כז) יחזקאל ך"תנ
 ש"הקדו ד"מח ע קח לך עץ אחד  לז טז) יחזקאל ך"תנ
 'ביאורים א א"נה ע נפתחו השמים ואראה מראות אלהים א א יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"מ ע ונוגה לו סביב א ד יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מט ע ונוגה לו סביב א ד יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"נב ע ונוגה לו סביב א ד יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"צב ע ונוגה לו סביב א ד יחזקאל ך"תנ



ו"מפתחות לספרי לש  

429 

 ש"הקדו ב"כח ע ונגה לו סביב א ד יחזקאל ך"תנ
 'כללים א ד"ל ע ורגליהם רגל ישרה א ז יחזקאל ך"תנ
 'ביאורים א א"סז ע ונוצצים כעין נחושת קלל  א ז יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"כד ע והנה אופן אחד בארץ א טו יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"נג ע והנה אופן אחד בארץ א טו חזקאלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"צ ע והנה אופן אחד בארץ א טו יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קח ע והחיות רצוא ושוב א יד יחזקאל ך"תנ
 ש"הקדו ד"יג ע והחיות רצוא ושוב  א יד יחזקאל ך"תנ
 'ביאורים א ב"פ ע כי רוח החיה באופנים  א כ יחזקאל ך"תנ
ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם  א כו יחזקאל ך"נת

 עליו מלמעלה
 ב"ה ח"דע א"נד ע

 ש"הקדו ב"כה ע אדם היושב על הכסא א כו יחזקאל ך"תנ
 ש"הקדו ד"נה ע ועל דמות הכסא א כו יחזקאל ך"תנ
 'כללים א ב"לב ע ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם  א כז יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"נב ע  אש ונוגה לו סביבכמראה א כז יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פח ע כמראה הקשת אשר יהיה בענן א כח יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פג ע אכול את המגילה הזאת ג א יחזקאל ך"תנ
קמה  אכול את המגלה הזאת ג א יחזקאל ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

את אשר תמצא אכול אכול את   ג-ג א  יחזקאל ך"תנ
 המגילה הזאת

 ב"ה ח"דע א"מ ע

קמה  ויאכלני את המגלה הזאת ג ב יחזקאל ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

בטנך תאכל ומעיך תמלא את המגלה  ג ג יחזקאל ך"תנ
 הזאת

קמה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"ו ע ממקומו' ברוך כבוד ה ג יב יחזקאל ך"תנ
 ש"הקדו ב"נו ע מזקנים עצה ז כו יחזקאל ך"תנ
אליו עבור בתוך העיר בתוך ' ר הויאמ ט ד יחזקאל ך"תנ

 ירושלים והתוית תיו על מצחות
קלו 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"קלו ע וממקדשי תחלו ט ו יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"ס ע והנה האיש לבש הבדים  ט י יחזקאל ך"תנ
והנה האיש לבוש הבדים אשר הקסת  ט יא יחזקאל ך"תנ

 במתניו משיב דבר
 ב"ה ח"דע ב"קלו ע

 'ביאורים א ד"כא ע והוכן בחסד כסא טז ה יחזקאל ך"תנ
ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך  טז ו יחזקאל ך"תנ

 חיי
 'ביאורים א ג"פז ע

 'ביאורים א ד"יט ע ואת ערום ועריה טז ז יחזקאל ך"תנ
 'ביאורים א ד"כא ע ואת ערום ועריה טז ז יחזקאל ך"תנ
קכב  ריהואת ערום וע טז ז יחזקאל ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

קכב  'ותרבי ותגדלי כו טז ז יחזקאל ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קכד ע ואת ערום ועריה טז ז יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קל ע ואת ערום ועריה טז ז יחזקאל ך"תנ
קלד  ואת עירום ועריה טז ז יחזקאל ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קמו  ואת ערום ועריה טז ז יחזקאל ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"לב ע רבבה כצמח השדה נתתיך  טז ז יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"ו ע ואעבר עליך ואראך  טז ח יחזקאל ך"תנ
' וזכרתי אני את בריתי אותך כו טז ס יחזקאל ך"תנ

 והקימותי לך ברית עולם
קלט 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קלו  ויאמר אל האיש לבוש הבדים י יחזקאל ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ג"ה ע חוד חידה ומשל משל יז ב יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"נ ע הנפש החוטאת היא תמות יח ד יחזקאל ך"תנ
 ש"הקדו ג"כט ע כי לא אחפוץ במות המת יח לב יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דעקלה  והעולה על רוחכם היו לא תהיה כ לב יחזקאל ך"תנ
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 ב"ע
 'ה א"דע ב"ח ע"ל אה החרבהאמל 'ו ב"כ יחזקאל ך"תנ
 ש"הקדו א"לז ע וברא אותהן בחרבותם  כג מז יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נ ע ונתתי את נקמתי כה יד יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"יב ע אמלאה החרבה צור וירושלים כו ב יחזקאל ך"תנ
 'כללים א א"טו ע ונתתי צבי בארץ חיים כו כ יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"ח ע שרקו עליך בלהות לוכז  יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"ט ע התנין הרובץ בתוך יאוריו כט ג יחזקאל ך"תנ
הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים  כט ג יחזקאל ך"תנ

 הגדול
 ב"ה ח"דע ג"מ ע

הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים  כט ג יחזקאל ך"תנ
 הגדול

 ב"ה ח"דע ד"קכ ע

 ב"ה ח"דע ג"סח ע משפט וצדקה עליהם הוא יחיהועשה  לג יט יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"עד ע אחד היה אברהם לג כד יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מא ע אתם קרואין אדם לד לא יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"ג ע ואחמול על שם קדשי  לו כא יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נז ע וקדשתי את שמי הגדול המחלל בגוים  לו כג יחזקאל ך"תנ
ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי  לו כד יחזקאל ך"תנ

 'אתכם מכל הארצות וכו
 ב"ה ח"דע ג"נח ע

ונתתי לכם לב חדש ואת רוחי אתן  .לו כו יחזקאל ך"תנ
 בקרבכם

קמז 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ולקח ' קח לך עץ וכתוב עליו ליהודה כו לז טז יחזקאל ך"תנ
 עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים

קלא 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"ל ע ונתתי רוחי בכם וחייתם לז יד יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נז ע 'ולא יטמאו עוד כו' ולא יחצו עוד כו לז כב יחזקאל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"ב ע והתגדלתי והתקדשתי  לח כג יחזקאל ך"תנ
 ש"הקדו א"צה ע והתגדלתי והתקדשתי לח כג יחזקאל ך"תנ
והיה ביום ההוא ביום בוא גוג על   לטלח יחזקאל ך"תנ

אדמת ישראל נאם אדני יהוה תעלה 
 חמתי באפי 

 ב"ה ח"דע ג"נח ע

בחגים ובחדשים ובשבתות בכל מועדי  מה יז יחזקאל ך"תנ
 'בית ישראל וכו

 ב"ה ח"דע ג"נח ע

 ב"ה ח"דע ד"ק ע מי שחו נחל אשר לא יעבר מז ה יחזקאל ך"תנ
 'ה א"דע ג"ד ע"כ אות אלהים ואראה מר א א יחזקאל  ך"תנ
 'ה א"דע ד"ב ע רוח סערה א ד יחזקאל  ך"תנ
 'ה א"דע ד"ס ע כעין החשמל מתוך האש א ד יחזקאל  ך"תנ
ט "ע ונוגה לו סביב א ד יחזקאל  ך"תנ

 א"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ה ע"נ י יחזה"מחזה שד א כד יחזקאל  ך"תנ
ט "ע גדולואומר עליו הנשר ה 'ז ג"י יחזקאל  ך"תנ

 א"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ד"ד ע"נ 'כהניה חמסו תורתי ויחללו קדשי וכו ו"ב כ"כ יחזקאל  ך"תנ
 'ה א"דע א"ו ע"נ ' וידעו כל בשר כי אני ה כא י יחזקאל  ך"תנ
 'ה א"דע א"ז ע"ע מושב אלהים ישבתי כח ב יחזקאל  ך"תנ
ח "ע לי יאורי ואני עשיתני כט ג יחזקאל  ך"תנ

 א"ע
 ' אה"דע

 'ה א"דע א"ו ע"נ 'והתגדלתי והתקדשתי כו לח כג יחזקאל  ך"תנ
קודש ישראל ' לכתך אחרי במדבר כו ב ב ירמיה ך"תנ

 'לה
 ב"ה ח"דע ב"פג ע

קלח  לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה ב ב ירמיה ך"תנ
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קנ ע זכרתי לך חסד נעוריך ב ב ירמיה ך"תנ
 'כללים א א"ע ע 'קודש ישראל לה ב ג ירמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פג ע ובמותם לא שלטה בהם רמה ותולעה ב ג ירמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"כד ע לא עבר בהם איש ולא ישב אדם שם ב ו ירמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"טו ע תיסרך רעתך ב יט ירמיה ך"תנ
, ואנכי נטעתיך שורק כולו זרע אמת ב כא ירמיה ך"תנ

 נהפכתואיך 
 ב"ה ח"דע ב"קל ע
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 ב"ה ח"דע ב"פד ע גפן נכריה בת אל נכר ב כא ירמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פז ע ויאמרו לא הוא' כחשו בה ה יב ירמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מט ע והויה אלהים אמת י י ירמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"ט ע במסתרים תבכה נפשי יג יז ירמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נב ע תבכה נפשי מפני גוה במסתרים  יג יז ירמיה ך"תנ
מה תאמרי כי יפקוד עליך ואת למדת  יג כא ירמיה ך"תנ

 אותם עליך אלופים לראש
קלה 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

רגע אדבר על גוי ועל ממלכה לנתוש  יח ז ירמיה ך"תנ
 ' ולנתוץ כו

קלה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

ורגע אדבר על גוי ועל ממלכה לבנות  יח ז ירמיה ך"תנ
ונחמתי ' טוע ועשה הרע בעיני וכוולנ

 על הטובה

קלו 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"נה ע ושב הגוי ההוא' רגע אדבר כו יח ז ירמיה ך"תנ
ועשה הרעה בעיני לבלתי שמע בקולי  יח י ירמיה ך"תנ

ונחמתי על הטובה אשר אמרתי 
 להיטיב אותו 

קלה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"לט ע שומו שמים ב יב(ירמיה  ירמיה ך"תנ
ירמיה כט  ירמיה ך"תנ

 יא
כי אנכי ידעתי את המחשבות אשר 

 אנכי חושב עליכם 
 ש"הקדו ג"ל ע

 ש"הקדו ד"מט ע ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע ירמיה ל ז ירמיה ך"תנ
ירמיה לא  ירמיה ך"תנ

 טז
 ש"הקדו ג"ל ע 'ויש תקוה לאחריתך נאום ה

ירמיה לא  ירמיה ך"תנ
 יט

 ש"הקדו ב"נו ע ו מעי לו רחם ארחמנועל כן המ

ירמיה לא  ירמיה ך"תנ
 כא

 ש"הקדו א"לח ע נקבה תסובב גבר

ירמיה לא  ירמיה ך"תנ
 לד

נותן שמש לאור יומם ' כה אמר ה
 חקות ירח וכוכבים לאור לילה 

 ש"הקדו ג"ל ע

חמה יצאה וסער ' הנה סערת ה כג יט ירמיה ך"תנ
 מתחולל על ראש רשעים יחול

 ב"ה ח"דע א"יב ע

אך שמע נא הדבר הזה אשר אנכי דבר  כח ז ירמיה ך"תנ
 באזניך ובאזני כל העם

קלה 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

כי אנכי ידעתי את המחשבות אשר  כט יא ירמיה ך"תנ
 אנכי חושב עליכם 

 'ביאורים א ד"כג ע

כי אנכי ידעתי את המחשבות אשר  כט יא ירמיה ך"תנ
 'אנכי חושב עליהם נאום ה

קפט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

כי אנכי ידעתי את המחשבות אשר  כט יא ירמיה ך"תנ
 אנכי חושב עליכם

קלט 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"פח ע ונהפכו כל פנים לירקון ל ו ירמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"עג ע עת צרה היא ליעקב וממנה יושע ל ז ירמיה ך"תנ
 'ביאורים א ד"סז ע וממכותיך ארפאך ל יז ירמיה ך"תנ
 ש"הקדו ד"כג ע מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי  ל כא ירמיה ך"תנ
 'ביאורים א ב"כו ע נראה לי' מרחוק ה לא ב ירמיה ך"תנ
קכט  הרה ויולדת יחדיו לא ז ירמיה ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"יח ע נהי ובכי תמרורים לא יד ירמיה ך"תנ
 'אורים אבי ד"ח ע נקבה תסובב גבר לא כא ירמיה ך"תנ
 'ביאורים א ג"כב ע נקבה תסובב גבר לא כא ירמיה ך"תנ
 'ביאורים א א"כג ע נקבה תסובב גבר לא כא ירמיה ך"תנ
 'ביאורים א ב"כג ע נקבה תסובב גבר לא כא ירמיה ך"תנ
 'ביאורים א ג"נ ע נקבה תסובב גבר לא כא ירמיה ך"תנ
 'רים אביאו ג"עו ע נקבה תסובב גבר לא כא ירמיה ך"תנ
 'ביאורים א ג"עח ע נקבה תסובב גבר לא כא ירמיה ך"תנ
 'ביאורים א ד"עח ע נקבה תסובב גבר לא כא ירמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מד ע נקבה תסובב גבר  לא כא ירמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קכ ע נקבה תסובב גבר לא כא ירמיה ך"תנ
קלט  נקבה תסובב גבר לא כא ירמיה ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע
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קנט  נקבה תסובב גבר לא כא ירמיה ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קס ע נקבה תסובב גבר לא כא ירמיה ך"תנ
קסב  נקבה תסובב גבר לא כא ירמיה ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קסג  נקבה תסובב גבר לא כא ירמיה ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 'ים אביאור א"עה ע כי עיניו על כל דרכי איש  לב יט ירמיה ך"תנ
אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים  לג כה ירמיה ך"תנ

 וארץ לא שמתי
 'כללים א א"יד ע

אם לא בריתי יומם ולילה חוקות  לג כה ירמיה ך"תנ
 שמים וארץ לא שמתי

 'כללים א א"סו ע

 ב"ה ח"דע ד"נ ע את אוצרו ויוצא את כלי זעמו' פתח ה נ כה ירמיה ך"תנ
 'כללים א ד"לח ע בנפשו' הנשבע  נא יד ירמיה ך"תנ
ופקדתי על בל בבבל והצאתי את בלעו  נא מד ירמיה ך"תנ

מפיו ולא ינהרו אליו עוד גוים גם 
 חומת בבל נפלה 

 ב"ה ח"דע ב"קג ע

 ב"ה ח"דע ד"קג ע והצאתי את בלעו מפיו נא מד ירמיה ך"תנ
קלד  והצאתי את בלעו מפיו נא מד ירמיה ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

כסא כבוד מרום מראשון מקום  ז יב"י מיה יר ך"תנ
 מקדשינו

 'ה א"דע ג"ד ע"נ

ט "מ 'הנה כחומר ביד היוצר כן אתם בידי כו יח ו ירמיה  ך"תנ
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ב ע"פ 'נקבה תסובב כו לא כא ירמיה  ך"תנ
ט "ע כדי להוציא בלעם מפיהם  נא מד ירמיה  ך"תנ

 ב"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ד"ז ע"ע הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן' אני ה חמב  ישיעה  ך"תנ
אפתח על שפיים נהרות ובתוך בקעות  מא יח) ישעיה ך"תנ

 מעינות
 ש"הקדו א"לג ע

 ש"הקדו ג"נה ע ותתענג בדשן נפשכם נה ב) ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א ד"סג ע אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו א יח ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"עט ע ואצרוף כבר סגיך ואסירה כל בדיליך כהא  ישעיה ך"תנ
 'כללים א ד"יט ע לבדו' ונשגב ה ב יא ישעיה ך"תנ
 'כללים א ד"נח ע לבדו' ונשגב ה ב יא ישעיה ך"תנ
 'כללים א ב"סו ע לבדו ביום ההוא' ונשגב ה ב יא ישעיה ך"תנ
 ' אכללים ב"עג ע לבדו ביום ההוא' ונשגב ה ב יא ישעיה ך"תנ
 'כללים א ב"פה ע לבדו ביום ההוא' ונשגב ה ב יא ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א ב"ב ע לבדו' ונשגב ה ב יא ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א ג"ב ע לבדו' ונשגב ה ב יא ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א א"כט ע לבדו ביום ההוא' ונשגב ה ב יא ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"ב ע לבדו ביום ההוא' ונשגב ה ב יא ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"טז ע לבדו ביום ההוא' ונשגב ה ב יא ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"כה ע לבדו ביום ההוא' ונשגב ה ב יא ישעיה ך"תנ
קכב  לבדו ביום ההוא' ונשגב ה ב יא ישעיה ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ג"נא ע לבדו' ונשגב ה ב יא ישעיה ך"תנ
 ש"הקדו ב"נג ע לבדו ביום ההוא' הונשגב  ב יא ישעיה ך"תנ
 ש"הקדו ג"נז ע לבדו ביום ההוא ' ונשגב ה ב יא ישעיה ך"תנ
 ש"הקדו ד"נח ע לבדו ביום ההוא ' ונשגב ה ב יא ישעיה ך"תנ
 ש"הקדו ד"צה ע לבדו ביום ההוא' ונשגב ה ב יא ישעיה ך"תנ
 ש"הקדו ג"נה ע אוי לנפשם כי גמלו להם רעה ג ט ישעיה ך"תנ
 'כללים א א"נז ע אמרו צדיק כי טוב ג י ישעיה ך"תנ
 'כללים א א"פא ע אמרו צדיק כי טוב ג י ישעיה ך"תנ
 'כללים א ב"קב ע אמרו צדיק כי טוב  ג י ישעיה ך"תנ
אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם  ג י ישעיה ך"תנ

 יאכלו
 'ביאורים א ד"סה ע
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 את תפארת י"ביום ההוא יסיר אדנ ג יח ישעיה ך"תנ
 העכסים 

 ש"הקדו ב"צה ע

והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם  ד ג ישעיה ך"תנ
 קדוש יאמר לו 

 'כללים א ב"קה ע

וסוכה תהיה לצל יומם מחורב ולמחסה  ד ו ישעיה ך"תנ
 ולמסתור מזרם וממטר

 ב"ה ח"דע ד"נ ע

 ב"ה ח"דע ב"פד ע צבאות' כרם ה ה ז ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"ח ע פערה פיה לבלי חקו ה יד ישעיה ך"תנ
י יושב על כסא רם "ואראה את אדנ ו א ישעיה ך"תנ

 ונשא
 'כללים א ב"לב ע

ואראה את אדני יושב על כסא רם  ו א ישעיה ך"תנ
 ונישא

קטז 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קיב ע ואראה את אדָני ו א ישעיה ך"תנ
 רם ואראה את אדני יושב על כסא ו א ישעיה ך"תנ

 ונשא
 ב"ה ח"דע ד"קיז ע

 'ביאורים א ג"פד ע וקרא זה אל זה ו ג ישעיה ך"תנ
 ש"הקדו ג"מט ע ומלא כל הארץ כבודו  ו ג ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קיג ע ך הויה צבאות ראו עיני"המל ו ה ישעיה ך"תנ
קכא  כי כל סאון סואן ברעש ט ד ישעיה ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א א"פח ע וכן בחסד כסא וה טז ה ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מא ע ושעשע יונק על חור פתן יא ח ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א ד"כ ע ומלאה הארץ דעה יא ט ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א א"כא ע ומלאה הארץ דעה יא ט ישעיה ך"תנ
לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי  יא ט ישעיה ך"תנ

 'מלאה הארץ דעה את ה
 ב"ה ח"דע א"נב ע

 ב"ה ח"דע ב"טז ע וחפרה הלבנה כד כג ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"כט ע וחפרה הלבנה ובושה החמה כד כג ישעיה ך"תנ
 ש"הקדו ד"מח ע באות בהר ציון ובירושלים-צ' כי מלך ה כד כג ישעיה ך"תנ
יין חמר מלא מסך משתה שמנים  כה ו ישעיה ך"תנ

 משתה שמרים
 ב"ה ח"דע ב"פד ע

 'כללים א ב"מד ע ה צור עולמים "ה יהו"כי בי כו ד ישעיה ך"תנ
וכמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק  כו יז ישעיה ך"תנ

 'בחבליה כן היינו מפניך ה
קכה 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג  כז א ישעיה ך"תנ
 את התנין אשר בים 

 ב"ה ח"דע ג"מא ע

 ב"ה ח"דע ב"פד ע ם חמר ענו להכר כז ב ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"סח ע ביבש קצירה תשברנה כז יא ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א ד"עג ע שופר גדול  כז יג ישעיה ך"תנ
 ש"הקדו ג"ל ע ובאו האובדים בארץ אשור כז יג ישעיה ך"תנ
 'כללים א א"טו ע לעטרת צבי' ה כח ה ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פח ע ש יעקבלא עתה יבו כט כב ישעיה ך"תנ
 ש"הקדו ג"יז ע כי בראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו  כט כג ישעיה ך"תנ
ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות  ל כ ישעיה ך"תנ

 את מוריך
 'כללים א ד"פה ע

 ש"הקדו ב"ז ע ולא יכנף עור מוריך  ל כ ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א א" עכט שבעתים כאור שבעת הימים  ל כו ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"טז ע והיה אור הלבנה ל כו ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קי ע והיה אור הלבנה ל כו ישעיה ך"תנ
ערוך מאתמול תפתה גם הוא למלך  ל לג ישעיה ך"תנ

 הוכן
 ב"ה ח"דע א"יב ע

 ב"ה ח"דע א"עה ע כי ערוך מאתמול תפתה ל לג ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"מג ע ים צעקו חוצההן אראל לג ז ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"מג ע ונמקו כל צבא השמים לד ד ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נו ע ונמקו כל צבא השמים לד ד ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"ט ע בבצרה' כי זבח לה לד ו ישעיה ך"תנ
 'כללים א ג"פה ע הדר הכרמל והשרון לה ב ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קכו ע ולם על ראשםושמחת ע לה י ישעיה ך"תנ
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ויכה במחנה אשור מאה ' ויצא מלאך ה לז לו ישעיה ך"תנ
 ושמונים וחמשה אלף

 ב"ה ח"דע ג"יד ע

 'ביאורים א ב"ב ע 'ונגלה כבוד ה מ ה ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א ד"כז ע דיבר ' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה מ ה ישעיה ך"תנ
 ש"הקדו ג"נד ע ' ונגלה כבוד ה מ ה ישעיה ך"תנ
ה בחזק יבוא וזרועו "י יהו"הנה אדנ מ יד ישעיה ך"תנ

 מושלה לו
 ב"ה ח"דע ג"נט ע

 'כללים א ד"יד ע ל"ואל מי תדמיון א מ יח ישעיה ך"תנ
 'כללים א א"א ע שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה  מ כו ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א ב"פג ע מי ברא אלה  מ כו ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"עו ע ה"י ברא אל"מ מ כו ישעיה ך"תנ
קלט  ה"י ברא אל"מ מ כו ישעיה ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 'כללים א א"יד ע מי פעל ועשה קורא הדורות מראש מא ד ישעיה ך"תנ
 'כללים א א"עט ע אפתח על שפיים נהרות ובתוך בקעות  מא יח ישעיה ך"תנ
ות ובתוך בקעות אפתח על שפיים נהר מא יח ישעיה ך"תנ

מעינות אשים מדבר לאגם מים וארץ 
 ציה למוצאי מים

 'כללים א ד"פב ע

 'ביאורים א ד"סד ע אפתח על שפיים נהרות מא יח ישעיה ך"תנ
אפתח על שפיים נהרות ובתוך בקעות  מא יח ישעיה ך"תנ

 מעינות
 ב"ה ח"דע א"עח ע

אפתח על שפיים נהרות ובתוך בקעות  מא יח ישעיה ך"תנ
 מעינות

 ב"ה ח"דע א"קט ע

 ש"הקדו א"ל ע נותן נשמה לעם עליה  מב ה ישעיה ך"תנ
 ש"הקדו ד"ה ע הוא שמי ' אני ה מב ח ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"נט ע אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי מג ו ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א ב"פו ע ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו מג ז ישעיה ך"תנ
 'כללים א ד"סז ע ובמים עזים נתיבה מג טז ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א ג"עד ע ובמים עזים נתיבה מג טז ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"כא ע ובמים עזים נתיבה מג טז ישעיה ך"תנ
קלד  ובמים עזים נתיבה מג טז ישעיה ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

אצוק רוחי על זרעך וברכתי על  מד ג ישעיה ך"תנ
 חו צאצאיך וצמ

 ש"הקדו ג"כח ע

 'כללים א ג"נו ע י אחרון"י ראשון ואנ"אנ מד ו ישעיה ך"תנ
 'כללים א ד"פב ע י אחרון"י ראשון ואנ"אנ מד ו ישעיה ך"תנ
 'כללים א ב"פד ע אני ראשון ואני אחרון מד ו ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א ג"סא ע אני ראשון מד ו ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פט ע ואני אחרוןאני ראשון  מד ו ישעיה ך"תנ
קנח  אני ראשון ואני אחרון מד ו ישעיה ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"קס ע אני ראשון ואני אחרון מד ו ישעיה ך"תנ
אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין  מד ו ישעיה ך"תנ

 אלהים
 ש"הקדו א"מד ע

 ש"הקדו ד"לד ע ואין עוד' כי אפס בלעדי אני ה מה ו ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א א"כו ע יוצר אור ובורא רע מה ז ישעיה ך"תנ
 ש"הקדו ד"נב ע יוצר אור ובורא רע מה ז ישעיה ך"תנ
אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי  מה יב ישעיה ך"תנ

 מידי נטו
 'כללים א ד"יד ע

 'ביאורים א א"פא ע יצא מפי צדקה מה כג ישעיה ך"תנ
 'כללים א ד"יב ע ד מראשית אחרית מגי מו י ישעיה ך"תנ
 'כללים א א"יד ע מגיד מראשית אחרית מו י ישעיה ך"תנ
 'כללים א ג"נו ע מגיד מראשית אחרית מו י ישעיה ך"תנ
 'כללים א ב"סז ע מגיד מראשית אחרית  מו י ישעיה ך"תנ
 'כללים א ב"סח ע מגיד מראשית אחרית מו י ישעיה ך"תנ
 'כללים א א"עד ע יד מראשית אחרית מג מו י ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א ג"סא ע מגיד מראשית אחרית מו י ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דעקלט  מגיד מראשית אחרית מו י ישעיה ך"תנ
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 ד"ע
ואתם הלא תגידו השמעתיך חדשות  מח ו ישעיה ך"תנ

 מעתה ונצורות ולא ידעתם
 'כללים א א"כ ע

 'ביאורים א א"ו ע למעני אעשה מח יא ישעיה ך"תנ
קכא  למעני למעני אעשה כי איך יחל מח יא ישעיה ך"תנ

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע מצור הזיל למו ויבקע צור ויזבו מים מח כא ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א א"פ ע ישראל אשר בך אתפאר מט ג ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א א"סז ע ובזיקות בערתם נ יא ישעיה ך"תנ
הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור  נא א הישעי ך"תנ

 נוקרתם
 ב"ה ח"דע ד"מא ע

 ש"הקדו ג"נב ע כי אחד קראתיו נא ב ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"ס ע כי תורה מאתי תצא נא ד ישעיה ך"תנ
כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד  נא ו ישעיה ך"תנ

 תבלה
 'כללים א א"פג ע

 'ביאורים א א"כט ע מלחו כי שמים כעשן נ נא ו ישעיה ך"תנ
כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד  נא ו ישעיה ך"תנ

 תבלה
 ב"ה ח"דע ב"נו ע

כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד  נא ו ישעיה ך"תנ
 תבלה

 ב"ה ח"דע ד"נו ע

כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד  נא ו ישעיה ך"תנ
 תבלה

 ש"הקדו ג"כג ע

פיך לנטוע שמים וליסד ואשים דברי ב נא טז ישעיה ך"תנ
 ארץ

 'כללים א א"צ ע

ואשים דברי בפיך לנטוע שמים וליסד  נא טז ישעיה ך"תנ
 ארץ

 ש"הקדו א"יז ע

 ב"ה ח"דע ג"קכו ע חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו נב ג ישעיה ך"תנ
קלה  חנם נמכרתם ולא בכסף נב ג ישעיה ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ב"מד ע  הנניכי אני הוא המדבר נב ו ישעיה ך"תנ
 'כללים א ד"פה ע את ציון' כי עין בעין יראו בשוב ה נב ח ישעיה ך"תנ
כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא  נב יב ישעיה ך"תנ

 תלכון
קכג 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"פט ע נבזה ולא חשבנוהו נג ג ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פט ע הוא מחולל מפשעינו מדוכא מעונותינו נג ה ישעיה ך"תנ
 ש"הקדו ג"נג ע ואנכי בראתי משחית לחבל נד טז ישעיה ך"תנ
ט "ע ואנכי בראתי משחית לחבל נד טז ישעיה ך"תנ

 א"ע
 'ה א"דע

לכו שברו ואכולו ולכו שברו בלא כסף  נה א ישעיה ך"תנ
 ובלא מחיר יין וחלב

 ב"ה ח"דע א"מ ע

קמה  לכו שברו ואכולו נה א ישעיה ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"עד

כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא  נה ח ישעיה ך"תנ
 דרכיכם דרכי 

 'כללים א ג"יד ע

 'כללים א ד"יד ע ולא דרכיכם דרכי נה ח ישעיה ך"תנ
כי ' כי לא מחשבותי מחשבותיכם כו נה ח ישעיה ך"תנ

 גבהו
קפט 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 'כללים א א"מב ע כי גבהו שמים מארץ  נה ט ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א ב"ג ע כי גבהו שמים מארץ  נה ט ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א ד"ג ע כי גבהו שמים מארץ כן גבהו נה ט ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"כב ע כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים נה י ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קיב ע אשר לא יכרת נו ה ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"ו ע הצדיק אבד נז א ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קא ע הצדיק אבד נז א ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"יב ע שלום שלום לרחוק ולקרוב נז יט ישעיה ך"תנ
והשביע בצחצחות נפשיך ועצמותיך  נח יא ישעיה ך"תנ

 יחליץ
 ב"ה ח"דע ד"לג ע

 'ביאורים א ב"ג ע וכובע ישועה בראשו נט יז ישעיה ך"תנ
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 'כללים א ב"קז ע  תעופנהמי אלה כעב ס ח ישעיה ך"תנ
לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם  ס יט ישעיה ך"תנ

' ולנוגה הירח לא יאיר לך והיה לך ה
 לאור עולם

 ב"ה ח"דע ד"כט ע

לא יבא עוד ', לאור עולם כו' והיה לך ה ס יט ישעיה ך"תנ
 יהיה לך לאור עולם' כי ה' שמשך כו

 ב"ה ח"דע ג"קי ע

 ש"הקדו ד"ל ע כולם צדיקיםועמך  ס כא ישעיה ך"תנ
השמיע אל קצה הארץ אמרו ' הנה ה סב יא ישעיה ך"תנ

 לבת ציון הנה ישעך בא
 ב"ה ח"דע ג"נט ע

 'ביאורים א א"כט ע פורה דרכתי לבדי סג ג ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"ח ע מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה סג ג ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"יג ע יפורה דרכתי לבד סג ג ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נא ע פורה דרכתי לבדי סג ג ישעיה ך"תנ
א "פ פורה דרכתי לבדי סג ג  ישעיה ך"תנ

 ב"ע
 'ה א"דע

 'ביאורים א ג"ע ע כי יום נקם בלבי סג ד ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א ד"ע ע כי יום נקם בלבי סג ד ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א א"פ ע דיו יקוםכי יום נקם בלבי ודם עב סג ד ישעיה ך"תנ
 'כללים א ג"יד ע עין לא ראתה אלהים זולתך סד ג ישעיה ך"תנ
 'כללים א ד"פד ע עין לא ראתה  סד ג ישעיה ך"תנ
 'ביאורים א ג"נח ע עין לא ראתה סד ג ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"טו ע עין לא ראתה סד ג ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"טו ע עין לא ראתה סד ג ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"יד ע עין לא ראתה אלהים זולתך סד ג ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"כא ע עין לא ראתה אלהים זולתך סד ג ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"מד ע עין לא ראתה סד ג ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"נ ע עין לא ראתה סד ג ישעיה ך"תנ
שה עין לא ראתה אלהים זולתך יע סד ג ישעיה ך"תנ

 למחכה לו 
 ב"ה ח"דע ג"נב ע

 ב"ה ח"דע א"נג ע עין לא ראתה סד ג ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נו ע עין לא ראתה אלהים זולתך סד ג ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"סא ע עין לא ראתה אלהים זולתך סד ג ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קנ ע עין לא ראתה אלהים זולתיך סד ג ישעיה ך"תנ
קנט  עין לא ראתה אלהים זולתך סד ג הישעי ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ב"כד ע עין לא ראתה סד ג ישעיה ך"תנ
 ש"הקדו ג"נז ע ם זולתך"עין לא ראתה אלהי סד ג ישעיה ך"תנ
 'כללים א ד"עז ע עיין לא ראתה ג"סד ע ישעיה ך"תנ
כי הנני בורא שמים חדשים וארץ  סה יז ישעיה ך"תנ

 חדשה 
 'ללים אכ א"פג ע

 'כללים א ד"קט ע השמים החדשים והארץ החדשה  סה יז ישעיה ך"תנ
כי הנני בורא שמים חדשים וארץ  סה יז ישעיה ך"תנ

 חדשה
 ב"ה ח"דע ב"נו ע

כי הנני בורא שמים חדשים וארץ  סה יז ישעיה ך"תנ
 חדשה

 ב"ה ח"דע ד"נו ע

 ב" חה"דע ב"נח ע כי הנער בן מאה שנה ימות סה כ ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"מא ע זאב וטלה ירעו כאחד סה כה ישעיה ך"תנ
קכה  ונחש עפר לחמו סה כה ישעיה ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 'כללים א ג"נג ע והארץ הדום רגלי  סו א ישעיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נ ע באש יבוא וכסופה מרכבותיו' כי הנה ה סו טו ישעיה ך"תנ
 'כללים א ד"קט ע והארץ החדשה השמים החדשים  סו כב ישעיה ך"תנ
כי כאשר השמים החדשים והארץ  סו כב ישעיה ך"תנ

 החדשה אשר אני עשה 
 ב"ה ח"דע ב"נו ע

 ש"הקדו ג"כג ע ואשם לא תכבה סו כד ישעיה ך"תנ
 'ה א"דע א"ו ע"נ לבדו ביום ההוא '  ואז ונשגב ה ב יא ישעיה  ך"תנ
 'ה א"דע א"ו ע"נ ' ן כוושעשע יונק על חור פת יא ח ישעיה  ך"תנ
 'ה א"דע ד"ח ע"ל ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים יא ט ישעיה  ך"תנ
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 'ה א"דע א"ו ע"נ 'כי מלאה הארץ דעה את ה יא ט ישעיה  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ה ע"נ י יחזה"מחזה שד יג ו ישעיה  ך"תנ
 'ה א"דע ד"ג ע"נ יוצא ממקומו' ה כו כא ישעיה  ך"תנ
ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות  'כ' ל ישעיה  ך"תנ

 את מוריך
א "פ
 א"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ד ע ה"י ברא אל"מ מ כו ישעיה  ך"תנ
 'ביאורים א ד"פד ע אני ראשון ואני אחרון מד ו ישעיה  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ד ע אני ראשון ואני אחרון  מד ו ישעיה  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ו ע"ע ל נוטה שמים לבדיעושה כ' אנכי ה מד כד ישעיה  ך"תנ
ח "ע ובורא רע מה ז ישעיה  ך"תנ

 ד"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ב"כ ע  מגיד מראשית אחרית מו י ישעיה  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ח ע"נ ולא כבדה אזנו משמוע  'ט א"נ ישעיה  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ח ע"נ וכובע ישועה בראשו  ז"ט י"נ ישעיה  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ח ע"נ ידיך עשוני ויכוננוני ומקום רגלי אכבד  ג"י' ס ישעיה  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ד ע"נ ומקום רגלי אכבד ס יג ישעיה  ך"תנ
 'ה א"דע א"ג ע לאור עולם' והיה ה ס יט ישעיה  ך"תנ
ח "ע בכל צרתם לו צר סג ט ישעיה  ך"תנ

 ב"ע
 'ה א"דע

ט "ע בכל צרתם לו צר סג ט ישעיה  ך"תנ
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ט ע"ע בכל צרתם לו צר סג ט ישעיה  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ג ע ם זולתך"עין לא ראתה אלהי סד ג ישעיה  ך"תנ
כי הנני בורא שמים חדשים וארץ  סה יז ישעיה  ך"תנ

 חדשה 
 'ה א"דע ג"א ע

כי הנני בורא שמים חדשים וארץ  סה יז ישעיה  ך"תנ
 חדשה

א "פ
 ב"ע

 'ה א"דע

כי כאשר השמים החדשים והארץ  סו כב  ישעיה  ך"תנ
 החדשה אשר אני עושה

א "פ
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ביאורים א א"פא ע ומי מכלכל את יום בואו ג ב מיכה ך"תנ
 'ביאורים א א"פא ע וישב מצרף ומטהר  ג ג מיכה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"סז ע ואשר הרעותי ד ו מיכה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"עג ע לתיאל תשמחי אויבתי לי כי נפ ז ח מיכה ך"תנ
 ש"הקדו ד"מט ע כי נפלתי קמתי ז ח מיכה ך"תנ
כימי צאתך מארץ מצרים אראנו  ז טו מיכה ך"תנ

 נפלאות
 'ביאורים א ד"יט ע

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו  ז טו מיכה ך"תנ
 נפלאות

 ש"הקדו א"לג ע

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו  ז טו מיכה ך"תנ
 נפלאות

 ש"הקדו א"לג ע

 'כללים א ד"סז ע חפץ חסד הוא ז יח מיכה ך"תנ
 'ביאורים א ד"נח ע מי אל כמוך ז יח מיכה ך"תנ
קמב  ותשליך במצולות ים כל חטאתם ז יט מיכה ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע ד"ז ע"נ תתן אמת ליעקב  ז כ מיכה  ך"תנ
 ש"הקדו ג"לב ע 'אהבתי אתכם אמר ה א ב מלאכי ך"תנ
 ש"הקדו ג"מב ע מוקטר מוגש לשמי א יא כימלא ך"תנ
 ש"הקדו ג"מב ע לתת כבו דלשמי ב ב מלאכי ך"תנ
 ש"הקדו ג"מב ע ומפני שמי ניחת הוא ב ה מלאכי ך"תנ
וישב ', ומי מכלכל את יום בואו כו ג ב מלאכי ך"תנ

וזיקק אותם ' מצרף ומטהר כסף כו
 'כזהב כו

 ב"ה ח"דע ג"קלז ע

 'ביאורים א ב"כג ע מצרף ומטהר וישב  ג ג מלאכי ך"תנ
 'כללים א א"סה ע וישב מצרף ומטהר  ג ג  מלאכי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"טז ע לא שניתי' אני ה ג ו מלאכי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נד ע לא שניתי' אני ה ג ו מלאכי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קס ע אני הויה לא שניתי ג ו מלאכי ך"תנ
 ש"הקדו א"יד ע ניתילא ש' כי אני ה ג ו מלאכי ך"תנ
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 'כללים א א"סה ע הנה היום בא  ג יט מלאכי ך"תנ
 ש"הקדו ב"כח ע הנה היום בא בוער כתנור  ג יט מלאכי ך"תנ
 ש"הקדו ג"מב ע וזרחה לכם יראי שמי ג כ מלאכי ך"תנ
הלוא אח עשו ליעקב ואוהב את יעקב  א ב מלאכי  ך"תנ

 ואת עשו שנאתי
 ש"הקדו ד"כב ע

 ב"ה ח"דע א"פה ע כי חכמת אלהים בקרבו א ג כח םמלכי ך"תנ
ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני  א ה י מלכים ך"תנ

 קדם ומכל חכמת מצרים 
 ב"ה ח"דע ג"פה ע

 ב"ה ח"דע א"פז ע ויחכם מכל האדם א ה י מלכים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פז ע ויחכם מכל האדם א ה י מלכים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פז ע דםויחכם מכל הא א ה י מלכים ך"תנ
ותרב חכמת שלמה מכל בני קדם ומכל  א ה י מלכים ך"תנ

 חכמת מצרים ויחכם מכל האדם
 ב"ה ח"דע ד"פז ע

מאיתן האזרחי , ויחכם מכל האדם א ה י מלכים ך"תנ
 והימן וכלכל ודרדע בני מחול

קמו 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון  א ה יג מלכים ך"תנ
 'עד האזוב אשר יצא בקיר וכוו

 ב"ה ח"דע א"פה ע

ועתה הניח יהוה אלהי לי מסביב אין  א ה יח מלכים ך"תנ
 שטן ואין פגע רע 

 ב"ה ח"דע א"פט ע

קכד  כמער איש וליות א ז לו מלכים ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קלד  אז אמר שלמה א ח יב מלכים ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 אלהינו הושיענו נא מידו ועתה יהוה ב יט יט מלכים ך"תנ
וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה יהוה 

 אלהים לבדך 

 ב"ה ח"דע א"מט ע

 'ביאורים א ד"פד ע ב בקר והים עליהם "י ז כה מלכים א ך"תנ
ויתמודד על הילד שלש פעמים ויקרא  יז כא מלכים א ך"תנ

 ' אל ה
 'כללים א א"טז ע

 'כללים א א"טז ע  בקול אליהו' וישמע ה יז כב מלכים א ך"תנ
 ש"הקדו א"מה ע וכל אחוריהם ביתה ז כה 'מלכים א ך"תנ
 'ביאורים א א"כד ע והיו עיני ולבי שם כל הימים ט ג 'מלכים א ך"תנ
 'ביאורים א ב"כד ע והיו עיני ולבי שם כל הימים ט ג 'מלכים א ך"תנ
 ש"והקד ג"לז ע ַׂשְלָמה חדשה שהיה מתכסה בה יא כט 'מלכים א ך"תנ
א "ס קול דממה דקה בחשאי יט יב ' מלכים א ך"תנ

 א"ע
 'ה א"דע

 'כללים א א"טז ע ויבוא ויסגור הדלת בעד שניהם  ד לג מלכים ב ך"תנ
 'כללים א א"טז ע ויעל וישכב על הילד וישם פיו על פיו  ד לד מלכים ב ך"תנ
 'ה א"דע ג"ד ע"כ 'את עיני הנער וירא כו'  ויפקח ה ז"י' ו 'מלכים ב ך"תנ
 ש"הקדו א"צה ע ויך במחנה אשור ' ויצא מלאך ה יט לה 'מלכים ב ך"תנ
 'ה א"דע ג"ח ע"נ עיניך וראה' אזנך ושמע פקח ה' הטה ה ו"ט י"י ' מלכים ב ך"תנ
 'ה א"דע ג"ח ע"נ אזנך ושמע' הטה ה יט טז ' מלכים ב ך"תנ
 'ה א"דע ד"ח ע"נ וראה עיניך ' אזנך ושמע פקח ה' הטה ה יט טז ' מלכים ב ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פ ע אל תטוש תורת אמך א ח משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פא ע כל באיה לא ישובון ב יט משלי ך"תנ
 'כללים א ד"ל ע בכל דרכיך דעהו ג ו משלי ך"תנ
 'ביאורים א ב"סב ע בחכמה יסד ארץ' ה ג יט משלי ך"תנ
 'יאורים אב ד"סב ע בחכמה יסד ארץ' ה ג יט משלי ך"תנ
 'ביאורים א ב"סד ע בחכמה יסד ארץ ג יט משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"כא ע בחכמה יסד ארץ' ה ג יט משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קא ע בחכמה יסד ארץ ג יט משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קא ע כונן שמים בתבונה ג יט משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קב ע כונן שמים בתבונה ג יט משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קו ע בחכמה יסד ארץ' ה ג יט משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קו ע כונן שמים בתבונה ג יט משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קט ע בחכמה יסד ארץ ג יט משלי ך"תנ
קסב  בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה' ה ג יט משלי ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע
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 ב"ה ח"דע א"מה ע בדעתו תהומות נבקעו ג כ משלי ך"תנ
 'ביאורים א ד"כ ע ואת ישרים סודו ג לב משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פב ע כי נפת תטפנה שפתי זרה ה ג משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פג ע נופת תיטופנה ה ג משלי ך"תנ
קמה  נופת תטופנה שפתי זרה ה ג משלי ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קמה  שאחריתה מרה כלענה ה ד משלי ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"טז ע ורגליה יורדת מות ה ה לימש ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"יח ע ורגליה יורדת מות ה ה משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"יח ע ורגליה יורדת מות ה ה משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פד ע רגליה יורדות מות ה ה משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"צג ע ורגליה יורדות מות ה ה משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קיד ע ורדת מותורגליה י ה ה משלי ך"תנ
קנה  ורגליה יורדת מות ה ה משלי ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קנה ע רגליה יורדות מות ה ה משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פח ע באישון לילה ואפלה ז ט משלי ך"תנ
מרבדים רבדתי ערשי חטבות אטון  ז טז משלי ך"תנ

 מצרים 
 ב"ה ח"דע ב"פג ע

 'ביאורים א א"לו ע ואהיה אצלו אמון ח ל משלי ך"תנ
קיב  על גפי מרומי קרת ט ג משלי ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קלט  העלה אותם על גפי מרומי קרת ט ג משלי ך"תנ
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א א"סו ע למענהו' כל פעל ה ט ז משלי ך"תנ
 'כללים א ב"סו ע למענהו' כל פעל ה ט ז משלי ך"תנ
 'ביאורים א ד"כ ע 'ת חכמה יראת התחל ט י משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"יח ע וכסיל אדם בוזה אמו טו כ משלי ך"תנ
 'ביאורים א א"א ע למענהו' כל פעל ה טז ד משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"נא ע למענהו' כל פעל ה טז ד משלי ך"תנ
קכב  למענהו' כל פעל ה טז ד משלי ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קכז ע למענהו' כל פעל ה טז ד משלי ך"תנ
 'כללים א א"נו ע באור פני מלך חיים  טז טו משלי ך"תנ
 'ביאורים א ג"נג ע באור פני מלך חיים טז טו משלי ך"תנ
 'ביאורים א ג"כ ע משכיל על דבר ימצא טוב טז כ משלי ך"תנ
 'כללים א ג"לה ע ונרגן מפריד אלוף  טז כח משלי ך"תנ
 ש"הקדו ד"נב ע גן מפריד אלוףנר טז כח משלי ך"תנ
 ש"הקדו ג"נד ע ונרגן מפריד אלוף טז כח משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"סח ע תוסיף ימים' יראת ה י כז משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קלז ע באבוד רשעים רינה יא י משלי ך"תנ
 'ביאורים א א"כג ע אשת חיל עטרת בעלה יב ד משלי ך"תנ
 'ביאורים א א"סא ע ת בעלהאשת חיל עטר יב ד משלי ך"תנ
 'ביאורים א ב"סא ע אשת חיל עטרת בעלה יב ד משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"כה ע אשת חיל עטרת בעלה יב ד משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קד ע אשת חיל עטרת בעלה יב ד משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קה ע אשת חיל עטרת בעלה יב ד משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קס ע בעלהאשת חיל עטרת  יב ד משלי ך"תנ
 ש"הקדו ב"נ ע ושורש צדיקים יתן יב יב משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"סה ע אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך יג ט משלי ך"תנ
 ש"הקדו א"כה ע חטאים תרדף רעה יג כא משלי ך"תנ
יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי  יד יב משלי ך"תנ

 מות
 ב"ה ח"דע א"פא ע

 'ביאורים א ג"נה ע ה "מגדל עוז שם יהו יח י ימשל ך"תנ
 'ביאורים א ג"פד ע 'מגדל עוז שם ה יח י משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פח ע 'מגדול עוז שם ה יח י משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קיז ע מלך יושב על כסא דין כ ח משלי ך"תנ
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 ב"ה ח"דע א"סה ע ידעך נרו באשון חושך כ כ משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"סה ע ידעך נרו באשון חושך  ככ משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פח ע באישון חושך כ כ משלי ך"תנ
נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא  כ כא משלי ך"תנ

 תברך
 'ה א"דע ג"ז ע"י

 'ביאורים א ג"לז ע 'עקב ענוה יראת ה כב ד משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מה ע ובדעת חדרים ימלאו כד ד משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מ ע אכול בני דבש כי טוב כד יג משלי ך"תנ
 ש"הקדו ד"כ ע כבוד אלהים הסתר דבר כה ב משלי ך"תנ
 ש"הקדו ב"נד ע כבוד אלהים הסתר דבר כה ב משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קא ע שמן וקטורת ישמח לב כז ט משלי ך"תנ
קלה  אשרי אדם מפחד תמיד כח יד משלי ך"תנ

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

קלה  וצדיקים ככפיר יבטח א"כח ע משלי ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קכט  בדברים לא יוסר עבד כט יט משלי ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קלב  בדברים לא יוסר עבד כט יט משלי ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קלב  בדברים לא יוסר עבד כט יט משלי ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קלג  בדברים לא יוסר עבד כט יט משלי ך"תנ
 א"ע

 ב"חה "דע

קכד  דרך נחש עלי צור ל יט משלי ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"צ ע דרך נחש עלי צור ל יט משלי ך"תנ
קכד  דרך נחש עלי צור ל יט משלי ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

קכד  דרך נחש עלי צור ל יט משלי ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קכה  דרך נחש עלי צור ל יט משלי ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קכה  דרך נחש עלי צור ל יט ימשל ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קכח  דרך נחש עלי צור ל יט משלי ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קל ע נחש עלי צור ל יט משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קלג ע דרך נחש עלי צור ל יט משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מ ע אכלה ומחתה פיה ל כ משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נב ע לוךתחת עבד כי ימ ל כב משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קה ע עבד כי ימלוך ל כב משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פח ע ושפחה כי תירש גבירתה ל כג משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קה ע ושפחה כי תירש גבירתה ל כג משלי ך"תנ
קמז  ושפחה כי תירש גברתה ל כג משלי ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"קנג ע ושפחה תירש גברתה ל כג משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"כד ע ותתן טרף לביתה וחוק לנערותיה לא טו משלי ך"תנ
קכא  ממרחק תביא לחמה לא יד משלי ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"קד ע 'לאשה יראת ה לא ל משלי ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קה ע 'לאשה יראת ה לא ל משלי ך"תנ
 'כללים א א"א ע משלי שלמה בן דוד א א משלי  ך"תנ
 'ביאורים א ג"עב ע להבין אמרי בינה  א ב משלי  ך"תנ
 'כללים א א"א ע בחכמה יסד ארץ' ה ג יט משלי  ך"תנ
 'כללים א ב"סח ע למענהו' כל פעל ה ט ז משלי  ך"תנ
 'כללים א א"יב ע משכיל על דבר ימצא טוב טז כ משלי  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ו ע"ע הולך בתום ילך בטח י ט משלי  ך"תנ
 'כללים א א"עז ע בלב נבון תנוח חכמה יד לג משלי  ך"תנ
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 'ה א"דע ג"פ ע ממרחק תביא לחמה לא יד משלי  ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"ע ע למעוז ביום צרה' טוב ה א ז נחום ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"סה ע ואויביו ירדף חושך א ח נחום ך"תנ
האלהים אשר בחרת ' אתה הוא ה ט ז) נחמיה ך"תנ

 באברם 
 ש"הקדו ג"לב ע

ואברכה שמך ואהללה שמך ויברכו שם  ט ה נחמיה ך"תנ
 כבודך

 ש"הקדו ג"מב ע

 'כללים א ד"כט ע ואתה מחיה את כולם ט ו נחמיה ך"תנ
 'כללים א ב"סז ע ואתה מחיה את כולם ט ו נחמיה ך"תנ
 'ביאורים א א"כו ע ואתה מחיה את כולם ט ו נחמיה ך"תנ
 'ביאורים א ג"כח ע ואתה מחיה את כולם ט ו נחמיה ך"תנ
 'ביאורים א ב"פ ע ואתה מחיה את כולם ט ו נחמיה ך"תנ
 'ביאורים א ב"פו ע ואתה מחיה את כולם ט ו נחמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"מא ע ואתה מחיה את כולם ט ו נחמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מח ע ואתה מחיה את כולם ט ו נחמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נב ע ואתה מחיה את כולם ט ו נחמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נד ע ואתה מחיה את כולם ט ו נחמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"סג ע ואתה מחיה את כולם ט ו נחמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"סז ע ואתה מחיה את כולם ט ו נחמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פד ע ואתה מחיה את כולם ט ו נחמיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"צב ע חיה את כולםואתה מ ט ו נחמיה ך"תנ
קטז  ואתה מחיה את כולם ט ו נחמיה ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קנה  ואתה מחיה את כולם ט ו נחמיה ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ג"נה ע ואתה מחיה את כולם ט ו נחמיה ך"תנ
 'ה א"דע א"ד ע"י ואתה מחיה את כולם ט ו נחמיה  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ד ע"י את כולםואתה מחיה  ט ו נחמיה  ך"תנ
 'ה א"דע א"ו ע"ט ואתה מחיה את כולם  ט ו נחמיה  ך"תנ
 'ה א"דע ד"ד ע"נ ואתה מחיה את כולם  ט ו נחמיה  ך"תנ
 'ביאורים א ג"נא ע אם תגביה כנשר א ד עובדיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"י ע משם אורידך' אם תגביה כנשר כו א ד עובדיה ך"תנ
' והיתה לה' ועלו מושיעים בהר ציון כו א כא עובדיה ך"תנ

 המלוכה
קלא 

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

עלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר  א כא עובדיה ך"תנ
 עשו

 ב"ה ח"דע ג"קלו ע

 'ה א"דע ד"ז ע"ע ואתה מחיה את כולם  א ד עובדיה  ך"תנ
 'ה א"דע ג"א ע והכה הבית הגדול רסיסים  ו יא עמוס  ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"יא ע ור הולך ודור באד א ד קהלת ך"תנ
ודור בא והארץ } ב"נה ע{דור הולך  א ד קהלת ך"תנ

 לעולם עומדת 
 ש"הקדו ב"נה ע

 ש"הקדו ב"נה ע והארץ לעולם עומדת א ד קהלת ך"תנ
דור הולך ודור בא והארץ לעולם  א ד קהלת ך"תנ

 עומדת
 ש"הקדו ג"נח ע

 ב"ה ח"דע ד"עא ע וסובב אל צפון א ו קהלת ך"תנ
 ש"הקדו ג"צה ע דור הולך ודור בא א ז קהלת ך"תנ
 ש"הקדו ג"נו ע דור הולך ודור בא  א ז קהלת ך"תנ
 'כללים א ד"טז ע ואין כל חדש תחת השמש א ט קהלת ך"תנ
 'כללים א ב"יב ע ואין כל חדש תחת השמש א ט קהלת ך"תנ
 'כללים א א"יז ע ואין כל חדש תחת השמש א ט קהלת ך"תנ
ה שנעשה "ה שהיה הוא שיהיה ומ"מ א ט קהלת ך"תנ

 הוא שיעשה
 'כללים א א"עג ע

 ב"ה ח"דע א"יח ע מה שהיה הוא שיהיה א ט קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"כט ע מה שהיה הוא שיהיה א ט קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"עד ע ואין כל חדש תחת השמש א ט קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"עצד  מה שהיה הוא שיהיה א ט קהלת ך"תנ
 ש"הקדו א"לג ע מה שהי ההוא שיהיה א ט קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"ח ע ומעוות לא יוכל לתקן א טו קהלת ך"תנ
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 'ביאורים א א"עו ע ולבי ראה הרבה חכמה א טז קהלת ך"תנ
 'כללים א א"יז ע אין זכרון לראשונים א יא קהלת ך"תנ
ללות ופניתי אני לראות חכמה והו ב יב קהלת ך"תנ

 וסכלות
 'כללים א ג"לג ע

 'כללים א ב"עב ע ח עתים דקהלת"כ ג קהלת ך"תנ
 'כללים א ג"עז ע ח עתים"כ ג קהלת ך"תנ
 ש"הקדו ב"כב ע ד עתים לטוב ולרע"י ג קהלת ך"תנ
 'כללים א ג"טז ע לכל זמן ועת לכל חפץ ג א קהלת ך"תנ
 'כללים א ב"יב ע לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים ג א קהלת ך"תנ
 'כללים א ד"יב ע לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים ג א קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"עד ע לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים ג א קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פה ע לכל זמן ועת לכל חפץ ג א קהלת ך"תנ
מה שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר  ג טו קהלת ך"תנ

 היה
 'כללים א א"יז ע

 ב"ה ח"דע ב"קיב ע ואשר להיות כבר היה ג טו קהלת ך"תנ
ם "ראיתי את הענין אשר נתן אלהי ג י קהלת ך"תנ

את הכל עשה , לבני האדם לענות בו
 יפה בעתו

 ש"הקדו ג"כז ע

הענין אשר נתן אלקים לבני אדם  ג י קהלת ך"תנ
 לענות בו

 ש"הקדו א"כח ע

 ש"הקדו ד"כז ע יפה בעתו ג יא קהלת ך"תנ
כי כל אשר יעשה האלהים הוא יהיה  ג יד קהלת ך"תנ

 לעולם
 'כללים א ד"יג ע

 'כללים א ד"לג ע ם"כי כל אשר יעשה האלהי ג יד קהלת ך"תנ
 'כללים א א"לב ע הכל היה מן העפר ג כ קהלת ך"תנ
 'כללים א ג"לב ע הכל היה מן העפר  ג כ קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"כא ע ל העפרהכל היה מן העפר והכל שב א ג כ קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"סט ע הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר ג כ קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פח ע הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר ג כ קהלת ך"תנ
 ש"הקדו ב"נה ע ורוח הבהמה היורדת  ג כא קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"יב ע דמעת העשוקים ואין להם מנחם ד א קהלת ך"תנ
 ש"הקדו ג"כו ע דמעת העשוקים ואין להם מנחם ד א קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פא ע ואל תתחכם יותר למה תשומם ז טז קהלת ך"תנ
 'ביאורים א ב"נט ע החכמה תחיה בעליה ז יב קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"צב ע ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה ז יב קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"לט ע חכמה תחיה בעליה ז יב קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"צז ע החכמה תחיה בעליה ז יב קהלת ך"תנ
 ש"הקדו ב"יג ע החכמה תחיה בעליה ז יב קהלת ך"תנ
 ש"הקדו ג"לו ע החכמה תחיה בעליה ז יב קהלת ך"תנ
 'כללים א ב"עג ע ם"גם את זה לעומת זה עשה האלהי ז יד קהלת ך"תנ
 'כללים א ד"קו ע שה האלהיםגם את זה לעומת זה ע ז יד קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"ט ע זה לעומת זה עשה האלהים ז יד קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"יח ע זה לעומת זה ז יד קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מו ע את זה לעומת זה עשה האלהים ז יד קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"סג ע גם את זה לעומת זה עשה האלהים ז יד קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"עד ע גם את זה לעומת זה עשה האלהים ידז  קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פב ע גם את זה לעומת זה עשה האלהים ז יד קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פג ע ביום טובה היה בטוב ז יד קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פג ע זה לעומת זה ז יד קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"עד ב"צ ע גם את זה לעומת זה עשה האלהים ז יד קהלת ך"תנ
קטו  גם את זה לעומת זה עשה האלהים ז יד קהלת ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קכב  זה לעומת זה עשה אלהים ז יד קהלת ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קכה  זה לעומת זה עשה אלהים ז יד קהלת ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ב"כב ע גם את זה לעומת זה עשה האלקים ז יד קהלת ך"תנ
 'ביאורים א ב"סא ע חכמה תעוז לחכםה ז יט קהלת ך"תנ
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אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא  ז כ קהלת ך"תנ
 יחטא

 ב"ה ח"דע ג"נ ע

אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא  ז כ קהלת ך"תנ
 יחטא

 ב"ה ח"דע ב"יג ע

הלא אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב  ז כ קהלת ך"תנ
 ולא יחטא

 ב"ה ח"דע א"לה ע

צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא אין  ז כ קהלת ך"תנ
 יחטא

 ב"ה ח"דע ב"סה ע

אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא  ז כ קהלת ך"תנ
 יחטא

 ב"ה ח"דע ד"עד ע

אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא  ז כ קהלת ך"תנ
 יחטא

 ש"הקדו ג"כד ע

קכא  אחת לאחת למצוא חשבון ז כז קהלת ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 'כללים א ג"לו ע ם תאיר פניו חכמת אד ח א קהלת ך"תנ
אין אדם שליט ברוח באשר דבר מלך  ח ח קהלת ך"תנ

 שלטון
 ב"ה ח"דע ג"קלו ע

 ב"ה ח"דע ג"סח ע עת אשר שלט האדם באדם לרע לו ח ט קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קה ע עת אשר שלט האדם באדם לרע לו ח ט קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"סח ע לועת אשר שלט האדם באדם לרע  ח ט קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"סט ע עת אשר שלט האדם באדם לרע לו ח ט קהלת ך"תנ
קטו  עת אשר שלט האדם באדם לרע לו ח ט קהלת ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קכח  עת אשר שלט האדם באדם לרע לו ח ט קהלת ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"נ ע עת אשר שלט האדם  ח ט קהלת ך"תנ
 'כללים א א"קו ע ראיתי רשעים קבורים ובאו  יח  קהלת ך"תנ
יש צדיקים שמגיע עליהם כמעשה  ח יד קהלת ך"תנ

 הרשעים
 ב"ה ח"דע ג"פט ע

יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה  ח יד קהלת ך"תנ
 רשעים

 ב"ה ח"דע א"צא ע

יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה  ח יד קהלת ך"תנ
 הרשעים

 ב"ה ח"דע ד"קו ע

 ב"ה ח"דע א"סד ע כצפרים האחוזות בפח יבט  קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מו ע וחוטא אחד יאבד טובה הרבה ט יח קהלת ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קלב ע שגגה היוצא מלפני השליט י ה קהלת ך"תנ
 'כללים א א"קז ע כי הולך האדם אל בית עולמו יב ה קהלת ך"תנ
 'ם אביאורי ג"מ ע כשישוב העפר על הארץ יב ז קהלת ך"תנ
 'כללים א א"סו ע סוף דבר הכל נשמע יב יג קהלת ך"תנ
 ש"הקדו א"כג ע האלהים יביא במשפט על כל נעלם יב יד קהלת ך"תנ
 'ה א"דע ג"ו ע"ל דור הולך ודור בא  א ד קהלת  ך"תנ
 'ה א"דע א"ז ע"ל והארץ לעולם עומדת א ד קהלת  ך"תנ
ה "ס לכל זמן ועת לכל חפץ ג א קהלת  ך"תנ

 א"ע
 'ה א"דע

מבלי אשר לא ימצא האדם את  ג יא קהלת  ך"תנ
 המעשה 

 'ה א"דע ב"ג ע

כי כל אשר יעשה האלהים הוא יהיה  ג יד קהלת  ך"תנ
 לעולם 

 'ה א"דע א"ח ע"נ

 'ה א"דע ג"א ע"ע גם את זה לעומת זה עשה האלהים ז יד קהלת  ך"תנ
 'ה א"דע א" עז"ע גם את זה לעומת זה עשה האלהים ז יד קהלת  ך"תנ
יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה  ח יד קהלת  ך"תנ

 הרשעים
 'ה א"דע ב"ג ע"נ

 ש"הקדו ב"מו ע ותלכנה שתיהם  א יט רות ך"תנ
עיניך בשדה אשר יקצורון והלכת  ב ט רות ך"תנ

 אחריהם
 'ביאורים א א"עה ע

 ב"ה ח"דע ג"לח ע ישקני מנשיקות פיהו א ב ש"שה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פט ע הביאני המלך חדריו א ד ש"שה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"מד ע שמאלו תחת לראשי ב ו ש"שה ך"תנ
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 ב"ה ח"דע ד"קלג ע וימינו תחבקני ב ו ש"שה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נד ע כולך יפה רעיתי ומום אין בך ד ז ש"שה ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מ ע דבש וחלב תחת לשונך ד יא ש"שה ך"תנ
קלד  ן נעול גל נעול מעין חתוםג ד יב ש"שה ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"לד ע אכלו ריעים שתו ושכרו דודים ה א ש"שה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"לד ע אכלו רעים ושתו ושכרו דודים ה א ש"שה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"לז ע אכלו ריעים ושתו ושכרו דודים ה א ש"שה ך"תנ
 ב"ה ח"עד ד"לז ע שתו ושכרו דודים ה א ש"שה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פח ע דודי צח ואדום ה י ש"שה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע דודי צח ואדום ה י ש"שה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"צג ע רוחצות בחלב' עיניו כיונים כו ה יב ש"שה ך"תנ
עיניו כיונים על אפיקי מים רוחצות  ה יש ש"שה ך"תנ

 בחלב
 ב"ה ח"דע ג"פח ע

 ב"ה ח"דע ג"לח ע דודי ליאני לדודי ו ו ג ש"שה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קו ע אני לדודי ודודי לי ו ג ש"שה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פח ע הסבי עיניך מנגדי ו ה ש"שה ך"תנ
ששים המה מלכות ושמנים פילגשים  ו ח ש"שה ך"תנ

 ועלמות אין מספר 
 ב"ה ח"דע ד"נד ע

 ב"ה ח"עד ד"נד ע אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה  ו ט ש"שה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"סב ע אחת היא יונתי תמתי ו ט ש"שה ך"תנ
קכא  אחת היא יונתי תמתי ו ט ש"שה ך"תנ

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"צג ע אל גינת אגוז ירדתי ו יא ש"שה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"לח ע אני לדודי ועלי תשוקתו ז יא ש"שה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"נט ע כי עזה כמות אהבה ח ו ש"שה ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פה ע האלף לך שלמה ח יב ש"שה ך"תנ
 'ביאורים א ד"נה ע ישקני מנשיקות פיהו  א ב ש"שיה ך"תנ
 'ביאורים א א"נה ע מישרים אהבוך א ד ש"שיה ך"תנ
 'ביאורים א ד"סד ע מישרים אהבוך א ד ש"שיה ך"תנ
ח "ע שמוני נוטרה את הכרמים  א ו ש"שיה ך"תנ

 ב"ע
 'ה א"דע

 'ביאורים א ג"סח ע בין שדי ילין א יג ש"שיה ך"נת
 'כללים א ב"יז ע בצלו חמדתי וישבתי ב ג ש"שיה ך"תנ
 'כללים א ג"עז ע שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני ב ו ש"שיה ך"תנ
 'כללים א ד"ק ע שמאלו תחת לראשי ב ו ש"שיה ך"תנ
 'כללים א ד"קיא ע דודי צח ואדום ה י ש"שיה ך"תנ
 'כללים א ד"לה ע אני לדודי ודודי לי ו ג ש"שיה ך"תנ
 'ביאורים א ב"סג ע בטנך ערמת חטים ז ג ש"שיה ך"תנ
 'כללים א ב"לז ע עיניך ברכות בחשבון  ז ה ש"שיה ך"תנ
ט "ע כשושנה בין החוחים  ב ב ש "שיה ך"תנ

 ב"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ב"פ ע שמאלו תחת לראשי ב ו ש "שיה ך"תנ
 'ה א"דע ג"א ע קווצותי רסיסי לילה ה ב ש "שיה ך"תנ
 'ה א"דע ג"ח ע"נ ' ראשו כתם פז כו ה יא  ש "שיה ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קנו ע 'ותתפלל חנה על ה א א י שמואל ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"נו ע 'כי אל דעות ה א ב ג שמואל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"ק ע ולו נתכנו עלילות' כי אל דעות ה א ב ג שמואל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פג ע רגלי חסידיו ישמור א ב ט שמואל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"צא ע רגלי חסידיו ישמור א ב ט שמואל ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"צב ע רגלי חסידיו ישמור א ב ט שמואל ך"תנ
בעולות וזבחים כשמוע ' החפץ לה א טו כב שמואל ך"תנ

 הנה שמוע מזבח טוב' בקול ה
קלו 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

ועתה יהוה אלהים הדבר אשר דברת  ב ז כה מואלש ך"תנ
 על עבדך 

 ב"ה ח"דע א"מט ע

 ב"ה ח"דע ג"ק ע נאום הגבר הוקם על ב כג א שמואל ך"תנ
 'ה א"דע ג"ז ע"נ 'ל דעות ה"כי א ב ג' א שמואל  ך"תנ
 'כללים א ג"סט ע וגם נצח ישראל לא ישקר טו כט 'שמואל א ך"תנ
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 'כללים א א"עא ע ח ישראל לא ישקרוגם נצ טו כט 'שמואל א ך"תנ
ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף  כה כט 'שמואל א ך"תנ

 הקלע 
 ש"הקדו ג"נה ע

 ש"הקדו ג"נה ע והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים כה כט 'שמואל א ך"תנ
ח "ע ה"ונתתיו ליהו א יא ' שמואל א ך"תנ

 ד"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ד ע"כ ים הרואה היום יקרא לפנ ט ט ' שמואל א ך"תנ
 'ביאורים א ב"ג ע ואש מפיו תאכל  כב ט 'שמואל ב ך"תנ
 'ביאורים א א"פא ע ואש מפיו תאכל כב ט 'שמואל ב ך"תנ
 'כללים א ד"טו ע צדיק מושל יראת אלהים כג ג 'שמואל ב ך"תנ
 'כללים א ב"טז ע צדיק מושל יראת אלהים  כג ג 'שמואל ב ך"תנ
 ש"הקדו ב"כט ע ם נפש "ולא ישא אלהי יד יד '  בשמואל ך"תנ
 ש"הקדו ב"צה ע צדיק מושל יראת אלקים כג ג ' שמואל ב ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"מד ע וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ב א שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"יח ע כי טוב ב ב שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"צו ע ותרא אותו כי טוב הוא ב ב שמות ך"תנ
 ש"הקדו ד"לב ע ותרא אותו כי טוב הוא ב ב שמות ך"תנ
 'ביאורים א ג"מב ע ויפן כה וכה  ב יב שמות ך"תנ
וישמע אלהים את נאקתם ויזכור  ב כד שמות ך"תנ

אלהים את בריתו את אברהם את 
 יצחק ואת יעקב

 ב"ה ח"דע ב"קל ע

וישמע אלהים את נאקתם ויזכור  ב כד שמות ך"תנ
 אלהים את בריתו

 ב"ה ח"דע א"לג ע

 ב"ה ח"דע ג"נד ע הר האלהים ג א שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פח ע בלבת אש מתוך הסנה ג ב שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פח ע אליו בלבת אש' וירא מלאך ה ג ב שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"צ ע אל תקרב הלום של נעלך מעל רגלך ג ה שמות ך"תנ
 'ביאורים א ד"עכא  ויסתר משה פניו ג ו שמות ך"תנ
 'ביאורים א א"כב ע ויסתר משה פניו ג ו שמות ך"תנ
ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל  ג ו שמות ך"תנ

 האלהים
 ב"ה ח"דע ג"פח ע

 ב"ה ח"דע ב"קלז ע ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ג ז שמות ך"תנ
קלא  ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ג ז שמות ך"תנ

 א"ע
 ב"חה "דע

 ב"ה ח"דע ב"קלז ע 'כי ידעתי את מכאוביו כו ג ט שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"מז ע זה שמי וזה זכרי ג טו שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"מט ע זה שמי וזה זכרי ג טו שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פא ע כה תאמר אל בני ישראל  ג טו שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קס ע זה שמי לעלם וזה זכרי ג טו שמות ך"תנ
 ש"הקדו ג"ו ע זה שמי וזה זכרי ג טו שמות ך"תנ
 ש"הקדו ד"לט ע זה שמי וזה זכרי ג טו שמות ך"תנ
 ש"הקדו ד"מא ע זה שמי וזה זכרי ג טו שמות ך"תנ
ה אלקי "כה תאמר אל בני ישראל יהו ג טו שמות ך"תנ

 אבותיכם 
 ש"הקדו ג"מב ע

 ש"קדוה ג"מד ע זה שמי וזה זכרי  ג טו שמות ך"תנ
 ש"הקדו א"מו ע זה שמי וזה זכרי ג טו שמות ך"תנ
 ש"הקדו ד"מו ע זה שמי וזה זכרי  ג טו שמות ך"תנ
קכט  לך ואספת את זקני ישראל ג טז שמות ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

לך ואספת את זקני ישראל ואמרת  ג טז שמות ך"תנ
 'אלהם כו

 ב"ה ח"דע ב"קלז ע

ני ישראל ואמרת לך ואספת את זק ג טז שמות ך"תנ
 ושמעו לקולך' אלהם כו

 ב"ה ח"דע ג"קלז ע

 'ביאורים א ג"א ע מה שמו מה אומר אליהם ג יג שמות ך"תנ
ה שלחני "כה תאמר לבני ישראל אהי ג יד שמות ך"תנ

 אליכם
 'ביאורים א ג"כג ע

 'ביאורים א א"לו ע ה"ה אשר אהי"אהי ג יד שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דעקלה  האהיה אשר אהי ג יד שמות ך"תנ
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 א"ע
ואמר אעלה אתכם מעני מצרים אל  ג יז שמות ך"תנ

 ארץ הכנעני
קלא 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"קלז ע ושמעו לקולך ג יח שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קלז ע ושמעו לקולך ג יח שמות ך"תנ
ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך  ג יט שמות ך"תנ

 מצרים להלוך ולא ביד חזקה
 ב"ה ח"דע ג" עקלז

 ב"ה ח"דע ב"קלז ע והן לא יאמינו ד א שמות ך"תנ
 'ביאורים א ב"פו ע וינס משה מפניו ד ג שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פב ע וינס משה מפניו ד ג שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פב ע וינס משה מפניו ד ג שמות ך"תנ
קכט  אחוז בזנבו ד ג שמות ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 'ביאורים א ב"פו ע שלח ידך דד  שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מ ע ויהי למטה בכפו ד ד שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פב ע שלח ידך ד ד שמות ך"תנ
קכט  ויהי למטה בכפו ד ד שמות ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"מט ע ואתה תהיה לו לאלהים ד טז שמות ך"תנ
קלד  במשה' ויחר אף ה ד יד שמות ך"תנ

 ד"ע
 ב"חה "דע

 ב"ה ח"דע ד"קלו ע במשה' ויחר אף ה ד יד שמות ך"תנ
קכח  ה תקח בידך"ואת המטה הז ד יז שמות ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

ואת המטה הזה תקח בידיך אשר  ד יז שמות ך"תנ
 תעשה בו את האותות

קכט 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קכח  מטה האלהים ד כ שמות ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ב"נו ע ישראלבני בכורי  ד כב שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קלז ע ויקדו וישתחוו' ויאמן העם וישמעו כו ד לא שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קלז ע ואחר באו משה ואהרן ה א שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע 'לא ידעתי את ה' מי ה ה ב שמות ך"תנ
ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים  ה כ שמות ך"תנ

 לקראתם
קלח 

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

למה הרעתה לעם הזה למה זה  ה כב שמות ך"תנ
 שלחתני

קלד 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קלו ע למה הרעתה לעם הזה ה כב שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קלו ע ומאז באתי אל פרעה ה כג שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"לג ע ואזכור את בריתי ו ה שמות ך"תנ
 ב"ה ח"עד ד"קכ ע ואזכור את בריתי ו ה שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קל ע ואזכור את בריתי ו ה שמות ך"תנ
קלד  ואזכור את בריתי ו ה שמות ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

לכן אמור לבני , ואזכור את בריתי ו ה שמות ך"תנ
 ישראל

קלז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"קלז ע לכן אמור לבני ישראל ו ה שמות ך"תנ
והבאתי אתכם אל ' והוצאתי אתכם כו ו ו שמות ך"תנ

 הארץ
קלא 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

והוצאתי ' לכן אמור לבני ישראל כו ו ו שמות ך"תנ
והצלתי וגאלתי ולקחתי והייתי 

 והבאתי ונתתי

 ב"ה ח"דע ד"קלו ע

 ב"ה ח"דע ד"ק ע אשר נשאתי את ידי ו ח שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קלז ע וידבר משה כן אל בני ישראל ו ט שמות ך"תנ
וידבר משה כן אל בני ישראל ולא  ו ט תשמו ך"תנ

 שמעו אל משה
 ב"ה ח"דע ג"קלז ע

הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך  ו יב שמות ך"תנ
 ישמעני פרעה

 ב"ה ח"דע ג"קלז ע

 ב"ה ח"דע ג"קלז ע 'הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך כו ו יב שמות ך"תנ
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 אל משה ואל אהרן ויצום אל' וידבר ה ו יג שמות ך"תנ
 בני ישראל

 ב"ה ח"דע ג"קלז ע

קכח  והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידך ז טו שמות ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קכט  והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידיך ז טו שמות ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קכט  והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידיך ז טו שמות ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 קכט ויך את המים אשר ביאור ז כ שמות ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"פז ע בא אל פרעה ז כו שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"כד ע הויה' הנה יד ה ט ג שמות ך"תנ
ואך אותך ואת , כי עתה שלחתי את ידי ט טו שמות ך"תנ

 'עמך בדבר כו
 ב"ה ח"דע ב"קלז ע

כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת  ט טו שמות ך"תנ
 עמך בדבר ותכחד מן הארץ

 ב"ה ח"דע ג"ד עי

 ש"הקדו א"צה ע ולמען ספר שמי בכל הארץ ט טז שמות ך"תנ
 'ביאורים א א"כג ע והאש מתלקחת בתוך הברד ט כד שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מח ע הצדיק' ה ט כז שמות ך"תנ
 'כללים א ד"קז ע ם"ה אלהי"הוי ט ל שמות ך"תנ
ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון  ט ל שמות ך"תנ

 מפני הויה אלהים
 ב"ה ח"דע ד"מז ע

ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון  ט ל שמות ך"תנ
 מפני הויה אלהים

 ב"ה ח"דע א"מח ע

 ב"ה ח"דע ג"קכו ע ויאמרו לאמר טו א שמות ך"תנ
 ש"הקדו ב"לו ע אז ישיר טו א שמות ך"תנ
קלה  זה אלי ואנוהו טו ב שמות ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 'ה א"דע ג"ח ע"נ ' נאדרי בכח כו' ימינך ה טו ו שמות ך"תנ
קכה  אז נבהלו אלופי אדום טו טו שמות ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

אז נבהלו אלופי ' שמעו עמים ירגזון כו טו יד שמות ך"תנ
 אדום

 ב"ה ח"דע ב"קכו ע

קכט  כוננו ידיך טו יז שמות ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ' אביאורים ג"פד ע ימלוך ' ה טו יח שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קס ע יהוה ימלוך לעולם ועד טו יח שמות ך"תנ
ותצאן כל הנשים ' ותקח מרים כו טו כ שמות ך"תנ

 אחריה בתופים ובמחולות
קלח 

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"פג ע על כן קרא שמה מרה טו כג שמות ך"תנ
ושם שם לו חוק ' ויבאו מרתה כו טו כג שמות ך"תנ

 ומשפט ושם נסהו
 ב"ה ח"דע ג"ז עקכ

קמו  על כן קרא שמה מרה טו כג שמות ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קפט  וילונו העם טו כד שמות ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קכז ע שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו טו כה שמות ך"תנ
קפט  וילונו כל עדת בני ישראל טז ב שמות ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע  לכם לחם מן השמיםהנני ממטיר טז ד שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קנ ע ונחנו מה טז ז שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע כצפיחית בדבש טז לא שמות ך"תנ
לא ראו איש את אחיו ולכל בני ישראל  י כג שמות ך"תנ

 היה אור
 ב"ה ח"דע ב"סה ע

 ב"ה ח"דע ג"קכב ע ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו יא ז שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קכד ע ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו יא ז שמות ך"תנ
 'כללים א א"לז ע החודש הזה לכם ראש חדשים  יב ב שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קנו ע צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו יב ט שמות ך"תנ



ו"מפתחות לספרי לש  

448 

וככה תאכלו אותו מתניכם חגורים  יב יא שמות ך"תנ
מקלכם בידכם נעליכם ברגליכם ו
 ואכלתם אותו בחיפזון

 ב"ה ח"דע ג"קלז ע

 ב"ה ח"דע ד"יד ע ועברתי בארץ מצרים והכיתי כל בכור יב יב שמות ך"תנ
קכט  הכה כל בכור' וה יב כט שמות ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קכד ע אשר לא היה בית שאין שם מת יב ל שמות ך"תנ
העם למהר לשלחם ותחזק מצרים על  יב לג שמות ך"תנ

 מן הארץ כי אמרו כלנו מתים
קכב 

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ד"כג ע וגם ערב רב עלה אתם יב לח שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קכב ע כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה יב לט שמות ך"תנ
קכב  ולא יכלו להתמהמה יב לט שמות ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קכב  ' להוציאם כו' וא להליל שימורים ה יב מב שמות ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

שימורים לכל בני ' הוא הלילה הזה לה יב מב שמות ך"תנ
 ישראל לדורותם

 ב"ה ח"דע ד"קכו ע

 ב"ה ח"דע ב"קכז ע 'ליל שמורים הוא לה יב מב שמות ך"תנ
ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים  יג יח שמות ך"תנ

 סוף
 ב"ה ח"דע ג"קכו ע

, ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים חיג י שמות ך"תנ
 סוף

 ב"ה ח"דע ב"קלז ע

ויסעו מסוכות ויחנו באתם בקצה  יג כ שמות ך"תנ
 המדבר

 ב"ה ח"דע ג"קלג ע

 ב"ה ח"דע ג"קכו ע הולך לפניהם' וה יג כא שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קלג ע הולך לפניהם יומם בעמוד ענן' וה יג כא שמות ך"תנ
קמו  הולך לפניהם' הו יג כא שמות ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"צה ע ואכבדה בפרעה ובכל חילו יד ד שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קלז ע מה תצעק אלי יד טו שמות ך"תנ
קכט  הרם את מטך יד טז שמות ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

קלח  'ויצעקו בני ישראל אל ה יד י שמות ך"תנ
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

אל משה המבלי אין קברים ויאמרו  יד יא שמות ך"תנ
הלא זה הדבר אשר דברנו ', במצרים כו

 אליך

קלח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"סה ע ויהי הענן והחושך ויאר את הלילה יד כ שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קלז ע ולא קרב זה אל זה כל הלילה יד כ שמות ך"תנ
את הים ברוח קדים עזה כל ' ויולך ה יד כא שמות ך"תנ

  הלילה
 ב"ה ח"דע ד"יד ע

 'כללים א א"יד ע לפנות בוקר לאיתנו יד כז שמות ך"תנ
 'כללים א א"יד ע וישב הים לפנות בוקר לאיתנו יד כז שמות ך"תנ
קלח  ובמשה עבדו' ויאמינו בה יד לא שמות ך"תנ

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

קפט  וירב העם יז ב שמות ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ת בו את היאור קח ומטך אשר הכי יז ה שמות ך"תנ
 בידך והלכת

קכח 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קכח  וקח אתך מזקני ישראל יז ה שמות ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ומטך אשר הכית בו את היאור קח  יז ה שמות ך"תנ
 בידך

קכח 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

ומטך אשר הכית בו את היאור קח  יז ה שמות ך"תנ
 בידך והלכת

קכט 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קכט  ח אתך מזקני ישראלוק יז ה שמות ך"תנ
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דעקלב ומטך אשר הכית בו את היאור קח  יז ה שמות ך"תנ
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 א"ע בידך
קלב  אל משה' ויאמר ה יז ה שמות ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"מג ע הנני עומד לפניך שם על הצור יז ו שמות ך"תנ
 קכה הנני עומד לפניך שם על הצור יז ו שמות ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

קכח  והכית בצור  יז ו שמות ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קכט  והכית בצור יז ו שמות ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קל ע הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב יז ו שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קל ע והכית בצור יז ו שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קל ע והכית בצור יז ו שמות ך"תנ
קלב  והכית בצור יז ו שמות ך"נת

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קלד  הנני עומד לפניך שם על הצור יז ו שמות ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"פג ע ויקרא שם המקום מסה ומריבה יז ז שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קלג ע ויקרא שם המקום מסה ומריבה יז ז שמות ך"תנ
קלד  ן"בקרבנו אם אי' היש ה יז ז שמות ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קלה  ן"בקרבינו אם אי' היש ה יז ז שמות ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קלז ע ן"בקרבנו אם אי' היש ה יז ז שמות ך"תנ
קלח  ן"בקרבנו אם אי' היש ה יז ז שמות ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קלח  'ועל נסותם את ה יז ז שמות ך"תנ
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

קלט  ם המקום מסה ומריבהויקרא ש יז ז שמות ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קמו  ויקרא שם המקום מסה ומריבה יז ז שמות ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

קכח  מטה האלהים יז ט שמות ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"יג ע בעמלק' מלחמה לה יז טז שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"ק ע כי יד על כס יה יז טז שמות ך"תנ
קטז  ד על כס יהכי י יז טז שמות ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קלג  והיה כאשר ירים משה ידו יז יא שמות ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"ב ע"י 'כי מחה אמחה כו יז יד שמות ך"תנ
 'כללים א ג"סח ע ויחן ישראל נגד ההר יט ב שמות ך"תנ
ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא  יט ד שמות ך"תנ

 אתכם אלי
קיב 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

ואשא אתכם על כנפי ' אתם ראיתם כו יט ד שמות ך"תנ
 נשרים ואביא אתכם אלי

קכב 
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קכג ע ואביא אתכם אלי' אתם ראיתם כו יט ד שמות ך"תנ
ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא  יט ד שמות ך"תנ

 אתכם
קלח 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

קלט  םואשא אתכם על כנפי נשרי יט ד שמות ך"תנ
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

קכב  ועתה אם שמוע תשמעו יט ה שמות ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

קכה  ממלכת כהנים וגוי קדוש יט ו שמות ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קכו ע ממלכת כהנים וגוי קדוש יט ו שמות ך"תנ
ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי  יט ו שמות ך"תנ

 קדוש
 ש"הקדו ב"מז ע
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 ש"הקדו ד"לב ע והיו נכונים ליום השלישי יט יא שמות ך"תנ
 'ביאורים א ב"עב ע וידבר אלקים כ א שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"נא ע וידבר אלהים כ א שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"עח ע אלהיך' אנכי ה כ ב שמות ך"תנ
 ש"הקדו א"יז ע ה אלהיך"אנכי הוי כ ב שמות ך"תנ
 ש"הקדו ב"עלב  אלהיך' אנכי ה כ ב שמות ך"תנ
 'כללים א ג"כה ע לא יהיה לך אלהים אחרים על פני כ ג שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נט ע לא יהיה לך אלהים אחרים כ ג שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"עח ע לא יהיה לך כ ג שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"עט ע לא יהיה לך כ ג שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"עט ע לא יהיה לך כ ג שמות ך"תנ
 ש"הקדו ד"טו ע לא יהיה לך אלהים אחרים על פני כ ג שמות ך"תנ
 ש"הקדו ד"טו ע לא יהיה לך כ ג שמות ך"תנ
 ש"הקדו ב"לב ע לא יהיה לך אלהים אחרים על פני כ ג שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"סב ע ועושה חסד לאלפים כ ו שמות ך"תנ
 ש"הקדו ג"צה ע ועושה חסד לאלפים כ ו שמות ך"תנ
 'ביאורים א ב"עב ע וכל העם רואים את הקולות כ טו ותשמ ך"תנ
 'ביאורים א ב"עב ע וכל העם רואים את הקולות כ טו שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"טו ע 'כי ששת ימים עשה ה כ יא שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"סו ע 'כי ששת ימים עשה ה כ יא שמות ך"תנ
ת את השמים וא' כי ששת ימים עשה ה כ יא שמות ך"תנ

 הארץ
 ש"הקדו ב"יז ע

 ב"ה ח"דע ג"מט ע והגישו אדוניו אל האלהים כא ו שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"מח ע זובח לאלהים יחרם כב יט שמות ך"תנ
 ש"הקדו ג"מב ע לבדו' בלתי לה כב יט שמות ך"תנ
 'ביאורים א א"פא ע וחרה אפי כב כג שמות ך"תנ
 'אביאורים  ג"פב ע חרה אפי כב כג שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פח ע שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך כג יז שמות ך"תנ
 ש"הקדו א"צה ע הנה אנכי שולח מלאך  כג כ שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"כד ע כי שמי בקרבו כג כא שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"צ ע כי שמי בקרבו כג כא שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"צא ע כי שמי בקרבו כג כא שמות ך"תנ
 ש"הקדו א"צה ע כי שמי בקרבו  כג כא שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מט ע 'ויכתוב משה את כל דברי ה כד ד שמות ך"תנ
 'ביאורים א ב"ג ע ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר כד י שמות ך"תנ
ואל אצילי ' ויראו את אלהי ישראל כו כד י שמות ך"תנ

 בני ישראל לא שלח ידו
קלב 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו א"מג ע ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר כד י תשמו ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נו ע ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו כד יא שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"נז ע ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו כד יא שמות ך"תנ
כאש אוכלת בראש ההר ' מראה כבוד ה כד יז שמות ך"תנ

 לעיני בני ישראל
 ב"ה ח"דע ג"פח ע

 'ביאורים א א"פ ע ושכנתי בתוכם כה ח שמות ך"נת
 ב"ה ח"דע ד"צב ע ושכנתי בתוכם כה ח שמות ך"תנ
קנה  ושכנתי בתוכם כה ח שמות ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ב"כו ע ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כה ח שמות ך"תנ
 ש"הקדו א"מה ע ושכנתי בתוכם כה ח שמות ך"תנ
 ש"הקדו ג"מה ע  בתוכםושכנתי כה ח שמות ך"תנ
 ש"הקדו ד"מה ע ושכנתי בתוכם  כה ח שמות ך"תנ
 ש"הקדו ב"מט ע ושכנתי בתוכם כה ח שמות ך"תנ
 ש"הקדו א"נב ע ושכנתי בתוכם כה ח שמות ך"תנ
 ש"הקדו ג"נה ע ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כה ח שמות ך"תנ
 ש"הקדו א"נו ע ושכנתי בתוכם כה ח שמות ך"תנ
 'ביאורים א ג"עא ע אבן שלמה וצדק כה טו שמות ך"תנ
והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש ובין  כו לג שמות ך"תנ

 קדש הקדשים 
 'כללים א ב"נד ע

 ש"הקדו ב"נו עהבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין  כו לג שמות ך"תנ
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 קודש הקדשים
והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין  כו לג שמות ך"תנ

 שיםקודש הקד
 'ה א"דע א"ד ע"נ

 'ביאורים א ג"עא ע אבנים שלימות תבנה כז ו שמות ך"תנ
 'ביאורים א ג"עא ע את שתי אבני השוהם כח ט שמות ך"תנ
 ש"הקדו ג"מו ע ועשית חושן משפט כח טו שמות ך"תנ
 'ביאורים א ג"עא ע על האבן האחת כח י שמות ך"תנ
 'יאורים אב ג"עא ע על האבן השנית כח י שמות ך"תנ
 ש"הקדו ד"כג ע והייתי להם לאלהים כט מה שמות ך"תנ
 ש"הקדו ג"נה ע ונתנו איש כופר נפשו ל יב שמות ך"תנ
 ש"הקדו ב"מב ע על בשר אדם לא ייסך ל לב שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"נז ע ושחקת ממנה הדק ל לו שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"כא ע ושמרתם את השבת כי קודש היא לא יד שמות ך"תנ
כל העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש  לא יד שמות ך"תנ

 ההוא מקרב עמיה 
 ב"ה ח"דע ג"לג ע

 'ביאורים א א"פא ע וחרה אפי לא יז שמות ך"תנ
 ש"הקדו ב"נה ע שבת וינפש לא יז שמות ך"תנ
 'ביאורים א ב"ג ע כתובים באצבע אלהים  לא יח שמות ך"תנ
 ש"הקדו א"מג ע אלקים כתובים באצבע  לא יח שמות ך"תנ
 ש"הקדו ב"צה ע ויתן אל משה ככלתו לא יח שמות ך"תנ
קלח  מחר' חג לה לב ה שמות ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

קכט  רד כי שחת עמך לב ז שמות ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"צג ע הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם לב י שמות ך"תנ
קלח  שלושת אלפי אישכ' ויפול מן העם כו לב כח שמות ך"תנ

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"צג ע וביום פקדי ופקדתי לב לד שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"צג ע וביום פקדי ופקדתי לב לד שמות ך"תנ
 ש"הקדו ג"כב ע וביום פקדי ופקדתי  לב לד שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"צד ע ועתה הורד עדיך לג ה שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קכז ע ני ישראל את עדייםויתנצלו ב לג ו שמות ך"תנ
 ש"הקדו א"צה ע אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה  לג טו שמות ך"תנ
 'כללים א ג"סח ע ונפלינו אני ועמך לג טז שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"ח ע ונפלינו אני ועמך  לג טז שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פז ע פנים אל פנים לג יא שמות ך"תנ
 ש"הקדו א"צה ע גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה  לג יז שמות ך"תנ
 'ביאורים א ב"כ ע הראני נא את כבודך לג יח שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פז ע הראני נא את כבודך לג יח שמות ך"תנ
 'ביאורים א ד"יז ע וחנותי את אשר אחון לג יט שמות ך"תנ
 'ם אביאורי ד"יט ע וחנותי את אשר אחון לג יט שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"לג ע אני אעביר כל טובי על פניך לג יט שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מב ע אני אעביר כל טובי על פניך לג יט שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"מד ע אני אעביר כל טובי על פניך לג יט שמות ך"תנ
וחנותי את אשר אחון ורחמתי את  לג יט שמות ך"תנ

 אשר ארחם
 ב"ה ח"דע ב"עו ע

 ב"ה ח"דע א"פז ע אני אעביר כל טובי על פניך לג יט שמות ך"תנ
 ש"הקדו ב"יט ע וחנותי את אשר אחון  לג יט שמות ך"תנ
וחנותי את אשר אחון ורחמתי את  לג יט שמות ך"תנ

 אשר ארחם
 ש"הקדו ג"כב ע

וחנותי אשר אחון ורחמתי את אשר  לג יט שמות ך"תנ
 ארחם

 ש"הקדו א"כג ע

 ש"הקדו ד"ל ע אני אעביר כל טובי  יטלג  שמות ך"תנ
 'ביאורים א ד"ג ע כי לא יראני האדם וחי לג כ שמות ך"תנ
 'ביאורים א ב"כ ע כי לא יראני האדם וחי לג כ שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פה ע כי לא יראני האדם וחי לג כ שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פה ע כי לא יראני האדם וחי לג כ שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פז ע כי לא יראני האדם וחי לג כ מותש ך"תנ
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 ש"הקדו ד"יז ע הנה מקום אתי לג כא שמות ך"תנ
קלח  ילך נא אדני בקרבנו לד ט שמות ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

קנה  ילך נא אדני בקרבנו לד ט שמות ך"תנ
 ד"ע

 ב"ה ח"דע

 ש"הקדו ב"כו ע י בקרבנו"ילך נא אדנ לד ט שמות ך"תנ
 ש"הקדו ג"מה ע ילך נא אדני בקרבנו ד טל שמות ך"תנ
 ש"הקדו א"צה ע י בקרבנו"ילך נא אדנ לד ט שמות ך"תנ
 'כללים א ג"סח ע נגד כל עמך אעשה נפלאות לד י שמות ך"תנ
 ש"הקדו א"צה ע נגד כל עמך אעשה נפלאות לד י שמות ך"תנ
 ש"הקדו א"צה ע הנה אנכי כורת ברית  לד י שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פח ע קרן עור פניו בדברו אתו  לד כט שמות ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"מז ע מסוה משה לד לג שמות ך"תנ
כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת  ג ה שמות  ך"תנ

 קודש הוא
 ש"הקדו ד"יז ע

כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת  ג ה שמות  ך"תנ
 קודש הוא

 ש"הקדו ב"יח ע

 'ה א"דע ג"ב ע"נ ולםזה שמי לע ג טו שמות  ך"תנ
 'ביאורים א א"נט ע ה"ה אשר אהי"אהי ג יד שמות  ך"תנ
הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו  ד טז שמות  ך"תנ

 לאלהים
 'ה א"דע ג"ח ע"ע

 'ה א"דע ג"ה ע"נ י שלח נא ביד תשלח"בי אדנ ד י שמות  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ה ע"נ י שלח נא ביד תשלח"בי אדנ ד יג שמות  ך"תנ
ח "ע ראה נתתיך אלהים לפרעה ז א שמות  ך"תנ

 א"ע
 'ה א"דע

 'ביאורים א ד"יט ע נצבו כמו נד נוזלים טו ח שמות  ך"תנ
 'ביאורים א ד"כד ע ולכל בני ישראל היה אור במושבותם י כג שמות  ך"תנ
ח "ע , ויסר את אפן מרכבותיו יד כה שמות  ך"תנ

 א"ע
 'ה א"דע

א "פ בעמלק מדור דור' המלחמה ל יז טז שמות  ך"תנ
 ב"ע

 'ה א"דע

 ש"הקדו א"יז ע ויוצא משה את העם לקראת האלהים  יט יז שמות  ך"תנ
 ש"הקדו א"יז ע 'מפני אשר ירד עליו ה' והר סיני כו יט יח שמות  ך"תנ
 ש"הקדו א"יז ע ה אלהיך"אנכי הוי' וידבר אלהים כו כ ב שמות  ך"תנ
 ש"הקדו ג"מב ע יךה אלק"אנכי יהו כ ב שמות  ך"תנ
 ש"הקדו ג"יז ע לא יהיה לך אלהים אחרים על פני כ ג שמות  ך"תנ
ט "ע לא יהיה לך אלהים אחרים על פני כ ג שמות  ך"תנ

 ב"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ב ע ועושה חסד לאלפים כ ו שמות  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ח ע"ע ונקרב בעל הבית אל האלהים כב ז שמות  ך"תנ
 'ה א"דע ד"ב ע"נ ואל משה אמר כד א שמות  ך"תנ
 ש"הקדו ב"ה ע ותחת רגליו כד י שמות  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ד ע"נ ועשו לי מקדש ושכבתי בתוכם כה ח שמות  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ד ע"נ ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כה ח שמות  ך"תנ
 'ה א"דע ד"פ ע ושכנתי בתוכם  כה ח שמות  ך"תנ
 'ביאורים א ג"נט ע עשית חושן משפטו כח טו שמות  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ד ע"נ ושכנתי בתוך בני ישראל כט מה שמות  ך"תנ
 ש"הקדו ב"ה ע כתובים באצבע אלקים לא יח שמות  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ב ע קום עשה לנו אלהים לב א שמות  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ח ע"נ כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם לג יז שמות  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ד ע וחנותי את אשר אחון  לג יח מות ש ך"תנ
 'ה א"דע א"ח ע"נ הראני נא את כבודך לג יח שמות  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ח ע"נ הראני נא את כבדך לג יח שמות  ך"תנ
 'ביאורים א ג"נח ע אני אעביר כל טובי על פניך לג יט שמות  ך"תנ
 ש"הקדו א" עכג אני אעביר כל טובי על פניך לג יט שמות  ך"תנ
וחנותי את אשר אחון ורחמתי את  לג יט שמות  ך"תנ

 אשר ארחם 
 'ה א"דע ד"ח ע"ל

 'ה א"דע ג"מ עוחנותי את אשר אחון ורחמתי את  לג יט שמות  ך"תנ
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 אשר ארחם 
אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי  לג יט שמות  ך"תנ

 'ה לפניך כו"בשם הוי
 'ה א"דע ב"ח ע"נ

וחנותי את אשר אחון וריחמתי את  ג יטל שמות  ך"תנ
 אשר ארחם

 'ה א"דע ב"ח ע"נ

 'ה א"דע א"ח ע"נ כי לא יראני האדם וחי לג כ שמות  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ח ע"נ כי לא יראני האדם לג כ שמות  ך"תנ
 ש"הקדו א"יח ע הנה מקום אתי  לג כא שמות  ך"תנ
 ש"הקדו ג"יח ע  לג כא שמות  ך"תנ
 'ביאורים א ד"נח ע ל רחום וחנון"א ד ול שמות  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ב ע נוצר חסד לאלפים לד ז שמות  ך"תנ
 'ביאורים א ג"מב ע הוקם המשכן מ יז שמות  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ד ע"נ מלא את המשכן' וכבוד ה מ לד שמות  ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"כ ע לא יגורך רע ה ה תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"מז ע עלא יגורך ר ה ה תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מז ע לא יגורך רעה ה ה תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פא ע כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע ה ה תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פב ע לא יגורך רע ה ה תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פה ע לא יגורך רע ה ה תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"צד ע לא יגורך רע ה ה תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קיג ע לא יגורך רע ה ה תהילים ך"תנ
קמט  לא יגורך רע ה ה תהילים ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קנב ע לא יגורך רע ה ה תהילים ך"תנ
קנח  לא יגורך רע ה ה תהילים ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"ס ע תנה הודך על השמים ח ב תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"פו ע ותחסריהו מעט מאלהים ח ו תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"מח ע מלך עולם ועד' וה י טז תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פג ע צדיק יבחן' ה יא ה תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"צא ע צדיק יבחן' ה יא ה תהילים ך"תנ
ימטר על רשעים פחים אש וגפרית  יא ו תהילים ך"תנ

 ורוח זלעפות
 ב"ה ח"דע ד"נ ע

 ב"ה ח"דע ד"ד ע סביב רשעים יתהלכון  יב ט תהילים ך"תנ
סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני  יב ט תהילים ך"תנ

 אדם 
 ב"ה ח"דע א"נב ע

 ב"ה ח"דע ג"קו ע סביב רשעים יתהלכון יב ט תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קו ע סביב רשעים יתהלכון יב ט תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פח ע י כאישון בת עיןשמרנ יז ח תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"טו ע תערוך לפני שולחן כג ה תהילים ך"תנ
קנא  תערוך לפני שולחן כג ה תהילים ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קכה  'מי יעלה בהר ה כד ג תהילים ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קכא  ת אני בוטח"בזא כז ג תהילים ך"תנ
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"פא ע בכח'  הקול כט ד תהילים ך"תנ
קכה  יחולל אילות' קול ה כט ט תהילים ך"תנ

 ד"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"טו ע מה רב טובך אשר צפנת לא כ תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"מב ע מה רב טובך אשר צפנת לא כ תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"מד ע מה רב טובך אשר צפנת לא כ תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"נג ע מה רב טובך אשר צפנת ליראיך כלא  תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"עא ע מה רב טובך אשר צפנת לא כ תהילים ך"תנ
קנא  מה רב טובך אשר צפנת לא כ תהילים ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קלו ע חסד יסובבנו' שהבוטח בה לב י תהילים ך"תנ
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 ב"ה ח"עד ב"סא ע וברוח פיו כל צבאם לג ו תהילים ך"תנ
קכח  ממכון שבתו השגיח לג יד תהילים ך"תנ

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"צג ע משפטיך תהום רבה לו ז תהילים ך"תנ
לא יעזבנו ' ה' צופה רשע לצדיק כו לז לב תהילים ך"תנ

 בידו
 ב"ה ח"דע ד"עו ע

 ב"ה ח"דע ג"קיב ע נאלמתי דומיה לט ג תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קכ ע דומיהנאלמתי  לט ג תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קכו ע נאלמתי דומיה לט ג תהילים ך"תנ
קלט  נפלאותיך ומחשבותיך אלינו מ ו תהילים ך"תנ

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"צו ע תהום אל תהום קורא לקול צנוריך מב ח תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע חסדו' יומם יצוה ה מב ט תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פז ע בת מלך פנימאה מה יד יםתהיל ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"פח ע בת מלך פנימאה מה יד תהילים ך"תנ
קלב  כל כבודה בת מלך פנימה מה יד תהילים ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"יג ע אדם ביקר בל ילין מט כא תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"לה ע כי לי כל חיתו יער בהמות בהררי אלף  נ י תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"כב ע הבהמות בהררי אלף נ י תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מד ע כי לי כל חיתו יער בהמות בהררי אלף נ י תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נג ע כי לי כל חיתו יער בהמות בהררי אלף  נ י תהילים ך"תנ
 ב" חה"דע ג"מד ע ידעתי כל עוף הרים וזיז שדי עמדי נ יא תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"מה ע וזיז שדי עמדי נ יא תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נא ע הן בעון חוללתי נא ז תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"עג ע הן בעון חוללתי נא ז תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"עד ע הן בעון חוללתי נא ז תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פ ע הן בעון חוללתי נא ז תהילים ך"תנ
קכד  'הן בעון חוללתי כו נא ז יליםתה ך"תנ

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"עט ע אחת דיבר אלהים שתיים זו שמעתי סב יב תהילים ך"תנ
לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה  סו ה תהילים ך"תנ

 על בני אדם
קמח 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה  סו ה תהילים ך"תנ
 על בני אדם

 ב"ה ח"דע ג"ל ע

 ב"ה ח"דע ג"נ ע נורא עלילה על בני אדם סו ה תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"סז ע נורא עלילה על בני אדם סו ה תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"סז ע נורא עלילה על בני אדם סו ה תהילים ך"תנ
לכו וראו מפעלות אלהים נורא ' ה סו ה תהילים ך"תנ

 עלילה על בני אדם
 ב"ה ח"דע ב"עד ע

 ב"ה ח"דע א"עה ע נורא עלילה על בני אדם סו ה תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"ק ע נורא עלילה על בני אדם סו ה תהילים ך"תנ
מפעלות אלהים נורא עלילה על בני  סו ה תהילים ך"תנ

 אדם
קלט 

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

קמז  נורא עלילה על בני אדם סו ה תהילים ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה   הסו תהילים ך"תנ
 על בני אדם

קמח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

קלד  הפך ים ליבשה סו ו תהילים ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"כט ע מלכי צבאות ידודון סח יג תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"כב ע תנו עוז אלהים סח לה תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"ב ע תנו עוז לאלהים סח לה תהילים ך"תנ
אך שמריה ימצו ישתו כל ', יין חמר כו עה ט תהילים ך"תנ

 רשעי ארץ
 ב"ה ח"דע ד"פב ע

 ב"ה ח"דע ב"פד ע אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ עה ט תהילים ך"תנ
קלז  גאלת בזרוע עמך עז טז תהילים ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע
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קלד  יבקע צורים במדבר עח טו תהילים ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

קלד  בקע ים ויעבירם עח יג תהילים ך"נת
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

היוכל אל לערוך ' וינסו אל בלבבם כו עח יח תהילים ך"תנ
 'הגם לחם יוכל תת כו' שולחן כו

קלח 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כי לא האמינו באלהים ולא בטחו  עח כב תהילים ך"תנ
 בישועתו

קלה 
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

להים ולא בטחו כי לא האמינו בא עח כב תהילים ך"תנ
 בישועתו

קלה 
 ג"ע

 ב"ה ח"דע

כי לא האמינו באלהים ולא בטחו  עח כב תהילים ך"תנ
 בישועתו

קלז 
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קנ ע לא האמינו בנפלאותיו עח כב תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"צג ע אני אמרתי אלהים אתם פב ו תהילים ך"תנ
קיב  תםאני אמרתי אלהים א פב ו תהילים ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"עא ע עולם חסד יבנה פט ג תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"צה ע עולם חסד יבנה פט ג תהילים ך"תנ
קכב  עולם חסד יבנה פט ג תהילים ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"יז ע 'ורהבם כו' ימי שנותינו כו צ י תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"ב ע"י 'כויפול מצדך אלף  צא ז תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פח ע עמו אנכי בצרה צא טו תהילים ך"תנ
קלט  מאד עמקו מחשבותיך צב ו תהילים ך"תנ

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"ב ע"י כי הנה אויבך יאבדו צב י תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"כג ע יתפרדו כל פועלי און צב י תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"עז ע אויבך יאבדוכי הנה  צב י תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"פז ע כי הנה אויבך יאבדו צב י תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"ט ע צדיק כתמר יפרח צב יג תהילים ך"תנ
קלח  אשר נסוני אבותיכם בחנוני צה ט תהילים ך"תנ

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ב"קח ע אור זרוע לצדיק צז יא תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קח ע אור זרוע לצדיק יאצז  תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"יא ע מלאכיו גבורי כח עושי דברו' ברכו ה קג כ תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"יד ע גבורי כח עושי דברו קג כ תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"סב ע משרתיו אש לוהט קד ד תהילים ך"תנ
ישקו כל ' המשלח מעינים בנחלים כו קד י תהילים ך"תנ

 תו שדיחי
קלב 

 א"ע
 ב"ה ח"דע

ישקו כל ' המשלח מעינים בנחלים כו קד י תהילים ך"תנ
 חיתו שדי

 ב"ה ח"דע ג"קלב ע

מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת  קד יד תהילים ך"תנ
 האדם

 ב"ה ח"דע ד"כב ע

 ב"ה ח"דע א"כז ע מצמיח חציר לבהמה קד יד תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"נד ע ועשב לעבודת האדם קד יד תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"נה ע מצמיח חציר לבהמה קד יד תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"סא ע מצמיח חציר לבהמה קד יד תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"סב ע מצמיח חציר לבהמה קד יד תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"סב ע מצמיח חציר לבהמה קד יד תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"סב ע בהמהמצמיח חציר ל קד יד תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"סב ע ועשב לעבודת האדם קד יד תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"סט ע מצמיח חציר לבהמה קד יד תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"ד ע כולם בחכמה עשית קד כד תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"צג ע כולם בחכמה עשית קד כד תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"צג ע עשיתכולם בחכמה  קד כד תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קג ע כולם בחכמה עשית קד כד תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"קכד ע כולם בחכמה עשית קד כד תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"מד ע לויתן זה יצרת לשחק בו קד כו תהילים ך"תנ
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 ב"ה ח"דע ד"יד ע תסתיר פניך יבהלון קד כט תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"נט ע ו חטאים מן הארץיתמ קד לה תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"עג ע דבר צוה לאלף דור קה ח תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"קכז ע דבר צוה לאלף דור קה ח תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"ג ע ' מי ימלל גבורות ה קו ב תהילים ך"תנ
ואמר אבותינו במצרים לא השכילו  קו ז תהילים ך"תנ

 נפלאותיך
קפט 

 ב"ע
 ב" חה"דע

קלא  וימאסו בארץ חמדה קו כד תהילים ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קב ע המותה לחסידיו' יקר בעיני ה קטז טו תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"קב ע המותה לחסידיו' יקר בעיני ה קטז טו תהילים ך"תנ
משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטוח  קיב ז תהילים ך"תנ

 'בה
קלה 

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

קכח  ההופכי הצור אגם מים קיד ח תהילים ך"תנ
 א"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"קל ע ההופכי הצור אגם מים קיד ח תהילים ך"תנ
קלד  ההפכי הצור אגם מים קיד ח תהילים ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

קלד  ההפכי הצור אגם מים קיד ח תהילים ך"תנ
 ב"ע

 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ג"קלד ע מיםההפכי הצור אגם  קיד ח תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ג"כט ע מן המצר קראתי יה קיח ה תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"קיד ע דברך נצב בשמים' לעולם ה קיט פט תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ב"יב ע רחוק מרשעים ישועה קיט קנה תהילים ך"תנ
 'ה א"דע ב"פו ע לעושה אורים גדולים  ו ז"קל תהילים ך"תנ
קמז  ערו ערו עד היסוד בה קלז ז תהילים ך"תנ

 א"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"מה ע אחור וקדם צרתני קלט ה תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"עו ע מאויי רשע זממו אל תפק' אל תתן ה קמ ט תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע ד"פד ע אל תט לבי לדבר רע קמא ד תהילים ך"תנ
 ב"ה ח"דע א"כ ע מה אדם ותדעהו קמד ג תהילים ך"תנ
קכח  אשרי העם שככה לו קמד טו תהילים ך"תנ

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע א"מא ע מתיר אסורים' ה קמו ז תהילים ך"תנ
 'ה א"דע ג"ח ע"נ תהי ידך לעזרני  קיט קעג תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ד"ד ע"י אשר פריו יתן בעתו א ג תהילים  ך"תנ
 מהר קדשו אקרא ויענני' קולי אל ה ג ה תהילים  ך"תנ

 'סלה כו
 'ה א"דע ד"ד ע"נ

 'ה א"דע ג"ח ע"נ אל נשא ידיך  ב"י' י תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ח ע"נ עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם 'א ד"י תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ח ע"נ ואש מפיו תאכל  ט"ח י"י תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ז ע"נ סביב רשעים יתהלכון  יב ט תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ג ע"נ סביב רשעים יתהלכון יב ט תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע א"ג ע תמוך אשורי במעגלותיך בל נמוטו  יז ה תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע א"ה ע"נ ישת חשך סתרו  יח יב תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ח ע"נ אל תסתר פניך ממני 'ז ח"כ תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע א"ג ע גלי צדק ינחני במע כג ג תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ד"ח ע"נ אבקש' את פניך ה כז ח תהילים  ך"תנ
ח "פ אחת מהנה לא נשברה א"ד כ"ל תהילים  ך"תנ

 ב"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ו ע"ע 'תאלמנה שפתי שקר כו לא יט תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ג ע"נ לו עון' אשרי אדם לא יחשוב ה לב ב תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ג"א ע"מ והתחולל לו ' דום לה לז ז הילים ת ך"תנ
 'ה א"דע ג"ח ע"נ כי עוד אודנו ישועות פניו  'ב ו"מ תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ד"ז ע"ע מלך כל הארץ אלהים מז ח תהילים  ך"תנ
כי מלך כל הארץ אלהים ומלכותו בכל  מז ח תהילים  ך"תנ

 משלה
ח "ע
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ה ע"נ ם "ברוך אלהי סו כ תהילים  ך"תנ
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 'ה א"דע ג"ה ע"נ ם "הושיעני אלהי סט ב תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ח ע"נ אני אמרתי אלהים אתם פב ו תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע א"ז ע עולם חסד יבנה פט ג תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ד ע"נ עליון שמת מעונך וכן יסדו  צא ט תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ד ע"י ומלכותו בכל משלה קג יט תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ד"ז ע"ע ומלכותו בכל משלה  קג יט תהילים  ך"תנ
ט "ע ש בכל משלה "ומלכותו ית קג יט תהילים  ך"תנ

 ב"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ב ע"ס הוד והדר לבשת קד א תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ד"ח ע"נ בקשו פניו תמיד קה ד תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ב ע דבר צוה לאלף דור קה ח תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ב ע זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור קה ח תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ב"ו ע"נ ' למה יאמרו הגוים איה כו קטו ב תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ח ע"נ תהי ידך לעזרני  ט"קי תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ה ע"נ ' י יה כומן המצר קראת קיח ה תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ח ע"נ עושה חיל' רוממה ימין ה' ימין ה קיח טז תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ח ע"נ ' רוממה כו' ימין ה קיח טז תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע ג"ה ע"נ אבא בם אודה יה קיח יט תהילים  ך"תנ
 ' אה"דע ג"ח ע"נ ידיך עשונו ויכוננוני קיט עג תהילים  ך"תנ
 'ה א"דע א"ו ע"ע ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני קלא א תהילים  ך"תנ
ט "מ ערו ערו עד היסוד  קלז ז תהילים  ך"תנ

 א"ע
 'ה א"דע

ח "ע ערו ערו עד היסוד קלז ז תהילים  ך"תנ
 ב"ע

 'ה א"דע

 'ה א"דע א"ג ע ולילה כיום יאיר קלט יב תהילים  ך"תנ
ט "ע בר שוא וימינם ימין שקר פיהם ד קמד ח תהילים  ך"תנ

 ב"ע
 'ה א"דע

 'ה א"דע ג"ד ע"נ הודו על ארץ ושמים קמח יג תהילים  ך"תנ
 'כללים א ג"סח ע לנגדי תמיד' שויתי ה טז ח תהלים ך"תנ
 'כללים א ג"סט ע נעימות בימינך נצח טז יא תהלים ך"תנ
 'כללים א א"עא ע נעימות בימינך נצח טז יא תהלים ך"תנ
 'כללים א א"קז ע ומדת ימי טל ה תהלים ך"תנ
 'כללים א ד"קו ע אך בצלם יתהלך איש טל ז תהלים ך"תנ
 'ביאורים א ג"פד ע מלך' ה י טז תהלים ך"תנ
 'ביאורים א א"פא ע ואש מפיו תאכל יח ט תהלים ך"תנ
 ש"הקדו א"ו ע ל-השמים מספרים כבוד א יט ב תהלים ך"תנ
 'כללים א א"עג ע אמת צדקו יחדיו' מפשטי ה יט י תהלים ך"תנ
 'כללים א ב"לט ע תערוך לפני שלחן כג ה תהלים ך"תנ
 'כללים א ד"עז ע תערוך לפני שלחן כג ה תהלים ך"תנ
 ש"הקדו ב"כד ע תערוך שולחן לפני  כג ה תהלים ך"תנ
 'ביאורים א ד"כ ע ליראיו' סוד ה כה יד תהלים ך"תנ
 'כללים א ב"יז ע  אבקש'את פניך ה כז ח תהלים ך"תנ
 'כללים א ג"סח ע הפכת מספדי ל יב תהלים ך"תנ
 'כללים א ד"סח ע הפכת מספדי ל יב תהלים ך"תנ
 'כללים א ב"לט ע מה רב טובך אשר צפנת לא כ תהלים ך"תנ
 'כללים א ד"נו ע מה רב טובך לא כ תהלים ך"תנ
 ' אכללים א"נז ע מה רב טובך אשר צפנת לא כ תהלים ך"תנ
 'כללים א ד"עז ע מה רב טובך אשר צפנת בצפון  לא כ תהלים ך"תנ
 'כללים א ד"קא ע מה רב טובך אשר צפנת לא כ תהלים ך"תנ
 ש"הקדו ב"כג ע מה רב טובך  לא כ תהלים ך"תנ
 ש"הקדו ב"כד ע מה רב טובך אשר צפנת לא כ תהלים ך"תנ
 ש"דוהק ג"כג ע לנשברי לב' קרוב ה לד יט תהלים ך"תנ
 ש"הקדו א"ט ע כל עצמותי תאמרנה לה י תהלים ך"תנ
 'כללים א א"נו ע להצילני' רצה ה מ יד תהלים ך"תנ
 'ביאורים א ד"כח ע כאיל תערוג מב ב תהלים ך"תנ
 'כללים א א"מה ע נורא עלילה על בני אדם סו ה תהלים ך"תנ
 'כללים א ג"סח ע הפך ים ליבשה סו ו תהלים ך"תנ
 'ביאורים א ד"א ע תנו עוז לאלהים סח לה יםתהל ך"תנ
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 ש"הקדו ג"כד ע אני אמרתי אלהים אתם  פב ו תהלים ך"תנ
 'ביאורים א א"פז ע משכיל לאיתן  פט א תהלים ך"תנ
 'כללים א א"לז ע עולם חסד יבנה פט ג תהלים ך"תנ
 'כללים א א"נז ע עולם חסד יבנה פט ג תהלים ך"תנ
 'ביאורים א ב"פג ע  חסד יבנהעולם פט ג תהלים ך"תנ
 'ביאורים א א"פז ע עולם חסד יבנה פט ג תהלים ך"תנ
 'כללים א א"קו ע יפול מצדך אלף צא ז תהלים ך"תנ
 'ביאורים א ג"פד ע מלך' ה צג א תהלים ך"תנ
 ש"הקדו ד"כה ע מלך גאות לבש' ה צג א תהלים ך"תנ
 ש"דוהק ב"כו ע מלך גאות לבש ' ה צג א תהלים ך"תנ
 ש"הקדו ד"כו ע מלך גאות לבש' ה צג א תהלים ך"תנ
 ש"הקדו א"כד ע 'אל נקמות ה צד א תהלים ך"תנ
 'כללים א א"לה ע אור זרוע לצדיק צז יא תהלים ך"תנ
 'כללים א א"נז ע אור זרוע לצדיק צז יא תהלים ך"תנ
 'כללים א א"פא ע אור זרוע לצדיק צז יא תהלים ך"תנ
 'כללים א ג"קא ע אור זרוע לצדיק  יאצז תהלים ך"תנ
 'כללים א ב"קב ע אור זרוע לצדיק צז יא תהלים ך"תנ
 'כללים א ב"סז ע ומלכותו בכל משלה קג יט תהלים ך"תנ
 'ביאורים א ב"פו ע ומלכותו בכל משלה קג יט תהלים ך"תנ
 'כללים א ב"יד ע מלאכיו גבורי כח עושי דברו' ברכו ה קג כ תהלים ך"תנ
 ש"הקדו א"ו ע אלהי גדלת מאד' ה קד א תהלים ך"תנ
 'ה א"דע ד"ב ע"ס הוד והדר לבשת  קד א תהלים ך"תנ
יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם  קד ה תהלים ך"תנ

 ועד
 'כללים א ג"יד ע

 'כללים א א"א ע כולם בחכמה עשית קד כד תהלים ך"תנ
 'ם אכללי א"מט ע כולם בחכמה עשית קד כד תהלים ך"תנ
 'כללים א ד"מט ע כולם בחכמה עשית קד כד תהלים ך"תנ
 'ביאורים א ג"כט ע כולם בחכמה עשית קד כד תהלים ך"תנ
 ש"הקדו ד"ו ע מלאה הארץ קנינך קד כד תהלים ך"תנ
 'כללים א ג"קי ע במעשיו' ישמח ה קד לא תהלים ך"תנ
 'כללים א ג"קו ע דבר צוה לאלף דור קה ח תהלים ך"תנ
דבר צוה לאלף דור אשר כרת את  קה ח תהלים ך"תנ

 אברהם
 'כללים א ב"קז ע

 'כללים א ד"קט ע דבר צוה לאלף דור  קה ח תהלים ך"תנ
 ש"הקדו א"ו ע 'המה ראו מעשי ה קז כד תהלים ך"תנ
 'כללים א ב"יד ע כל אשר חפץ קטו ג תהלים ך"תנ
עשה בשמים ובארץ ' כל אשר חפץ ה קטו ג תהלים ך"תנ

 ימים וכל תהומותב
 'כללים א ג"יד ע

 'כללים א ד"לב ע ראשית חכמה קיא י תהלים ך"תנ
 'כללים א ג"מח ע ראשית חכמה קיא י תהלים ך"תנ
 'כללים א ד"מט ע ראשית חכמה קיא י תהלים ך"תנ
 'כללים א ג"סח ע ההופכי הצור אגם מים קיד ח תהלים ך"תנ
 ש"הקדו ב"כו ע ה"מן המצר קראתי י קיח ה תהלים ך"תנ
 'כללים א ב"עח ע אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה קיח כב תהלים ך"תנ
 'ביאורים א ב"פ ע אבן מאסו הבונים קיח כב תהלים ך"תנ
 'ביאורים א ג"עח ע גלמי ראו עיניך קלט טז תהלים ך"תנ
 'כללים א ג"עח ע אודך על כי נוראות נפלאתי קלט יד תהלים ך"תנ
 'ביאורים א ד"ג ע אשר יומרוך למזימה  קלט כ תהלים ך"תנ
 'ביאורים א ד"כח ע בכל דרכיו ' צדיק ה קמה יז תהלים ך"תנ
 'ביאורים א א"כט ע לא יגורך רע ה ה תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו א"יז ע לא יגורך רע ה ה תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו ג"כט ע ל חפץ רשע אתה לא יגורך רע"כי לא א ה ה תהלים  ך"תנ
 'ביאורים א ב"כח ע סביב רשעים יתהלכון  יב ט תהלים  ך"נת

 'כללים א ב"מא ע ישת חשך סתרו יח יב תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו א"כא ע ישת חשך סתרו סביבותיו סוכתו יח יב תהלים  ך"תנ
 'ביאורים א ד"סא ע השמים מספרים יט ב תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו ג"כג ע לולא האמנתי  כז יג תהלים  ך"תנ
 'ביאורים א ג"ס ע וברוח פיו כל צבאם לג ו תהלים  ך"תנ
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 'ביאורים א א"כב ע כל עצמותי תאמרנה לה י תהלים  ך"תנ
 'ביאורים א ד"נה ע נאלמתי דומיה לט ג תהלים  ך"תנ
 'כללים א א"כט ע אך בצלם יתהלך איש לט ז תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו ד"נג ע מלך אלהים על גוים מז ט תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו א"לט ע תהי טירתם נשמה סט כו תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו א"לג ע אתה רצצת ראשי לויתן עד יד תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו ד"טז ע אני אמרתי אלהים אתם פב ו תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו א"לב ע אני אמרתי אלהים אתם פב ו תהלים  ך"תנ
 ש"והקד א"נב ע אני אמרתי אלהים אתם פב ו תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו ג"מו ע עולם חסד יבנה פט ג תהלים  ך"תנ
 'ביאורים א ג"כח ע אשר חרפו עקבות משיחך פט נב תהלים  ך"תנ
 'ביאורים א ד"כח ע אשר חרפו עקבות משיחך פט נב תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו א"צה ע כי מלאכיו יצוה לך לשמרך  צא יא תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו ב"נג ע כי הנה אויביך יאבדו ' הכי הנה אויביך  צב י תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו ג"נד ע 'כי הנה אויביך ה צב י תהלים  ך"תנ
 'ביאורים א ג"פד ע צדיק כתמר יפרח צב יג תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו א"כא ע ענן וערפל סביביו צז ב תהלים  ך"תנ
 'ביאורים א ב"פ ע ומלכותו בכל משלה קג יט תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו ג"נה ע ומלכותו בכל משלה  יטקג תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו ב"לג ע עוטה אור כשלמה קד ב תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו ד"נה ע מצמיח חציר לבהמה  קד יד תהלים  ך"תנ
 'ביאורים א א"סב ע כולם בחכמה עשית קד כד תהלים  ך"תנ
 'ביאורים א ב"סב ע כולם בחכמה עשית קד כד תהלים  ך"תנ
 'ביאורים א ד"סו ע כולם בחכמה עשית דקד כ תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו ב"לה ע כולם בחכמה עשית קד כד תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו ד"לה ע כולם בחכמה עשית קד כד תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו א"לו ע כולם בחכמה עשית קד כד תהלים  ך"תנ
 'ביאורים א א"ע ע תוסף רוחם יגועון קד כט תהלים  ך"תנ
 'ביאורים א ג"סה ע לח רוחך יבראוןתש קד ל תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו א"נו ע במעשיו ' ישמח ה קד לא תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו ב"לה ע ראשית חכמה קיא י תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו א"לו ע ראשית חכמה קיא י תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו ד"מד ע עקרת הבית קיג ט תהלים  ך"תנ
ובארץ עשה בשמים ' כל אשר חפץ ה קלה ו תהלים  ך"תנ

 בימים וכל תהומות
 'כללים א ג"יד ע

 'כללים א א"לא ע עשה בשמים ובארץ' כל אשר חפץ ה קלה ו תהלים  ך"תנ
 'ביאורים א ג"עט ע אחור וקדם צרתני קלט ה תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו ב"מח ע אחור וקדם צרתני  קלט ה תהלים  ך"תנ
 ' אביאורים ג"סב ע גלמי ראו עיניך קלט טז תהלים  ך"תנ
 'ביאורים א ד"סה ע גלמי ראו עיניך קלט טז תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו ב"לה ע גלמי ראו עיניך קלט טז תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו א"צו ע לילה כיום יאיר קלט יב תהלים  ך"תנ
 ש"הקדו א"נד ע גדול אדונינו ורב כח קמז ה תהלים  ך"תנ
 ש"דוהק ג"מו ע לבדו ' והיה נשגב ה קמח יג תהלים  ך"תנ

תנא דבי 
 אליהו רבא 

כל דבר שעתיד להיות בסוף כבר נעשה   'פרק ג
 מקצתו היום

 'ה א"דע ג"ח ע"ל

 'ביאורים א ד"סה ע יהי אור א ג בראשית  תנך
 'ביאורים א ד"נט ע ולא יכנף עוד מוריך ל כ ישעיה תנך

ברכת יוצר  תפילה
לשחרית 

 דשבת

 ש"הקדו א"לג ע אפס בלתך גואלנו לימות המשיח 

ש של "ברכת ק תפילה
 שחרית

 ש"הקדו ג"מ ע יוצר אור ובורא חשך 

 ש"הקדו ג"כ ע סוף מעשה במחשבה תחילה  פיוט לכה דודי תפילה
ה ימלוך "ה מלך יהו"ה מלך יהו"יהו יהי כבוד ז"פסד תפילה

 לעולם ועד
 ש"הקדו ב"יז ע

  ש"הקדו ד"ו עאיה מקום קדושה  תפילה
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 כבודו שחרית דשבת
תפילת ימים  תפילה

 נוראים
טוב ומטיב 

לרעים 
 ולטובים

  ש"הקדו ד"כו ע

תפילת ימים  תפילה
 נוראים

כל הרשעה 
כולה כעשן 

 תכלה 

  ש"הקדו ד"כג ע

תפילת ימים  תפילה
 נוראים

כל הרשעה 
כולה כעשן 

 תכלה

  ש"הקדו ד"כג ע

תפילת עלינו  תפילה
 לשבח

ושכינת 
עוזו בגבהי 

 מרומים

  ש"הקדו ג"יד ע

תפילת עלינו  התפיל
 לשבח

ושכינת 
עוזו בגבהי 

 מרומים

  ש"הקדו ב"כה ע

תפילת עלינו  תפילה
 לשבח

ושכינת 
עוזו בגבהי 

 מרומים

  ש"הקדו ד"מה ע

תפילת 
 יוצר

 'ה א"דע ד"ד ע"ע כולם עושים באימה וביראה רצון קונם  

תפילת 
ימים 

 נוראים

ויאמר כל  
אשר נשמה 
' באפו ה

אלהי 
 ישראל מלך  

  'ה א"דע א"א ע"פ

תפילת 
עלינו 
 לשבח

והאלילים  
כרות 

 יכרתון

  'ה א"דע ב"ב ע

תפילת 
עלינו 
 לשבח

ושכינת  
עוזו בגבהי 

 מרומים

  'ה א"דע ב"ד ע"נ

 ב"ה ח"דע ד"מג ע ואילן חייא במציעות גנתא  ב ט בראשית תרגום
 ב"ה ח"דע ג"קמו ע כתנות אור וכתנות עור ג כא בראשית תרגום
והוה ביומא שביעאה נפקו מן רשיעי  טז כז שמותיותנן  תרגום

 עמא למילקוט מנא ולא אשכחו
קלח 

 ג"ע
 ב"ה ח"דע

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע סוכות י״ב ל״ז שמות תרגום
 ב"ה ח"דע ד"קלג ע סוכות יג כ שמות תרגום
ארבעה לילוון כתיבין בספר דוכרנייא  יב מב שמות  תרגום

 'קדם רבון עלמא וכו
קכב 

 ב"ע
 ב"ה ח"דע

הלויתן ובהמות בהררי אלף שהוא שור  נ י תהלים  תרגום
 הבר

 ב"ה ח"דע ב"מד ע

 ב"ה ח"דע ב"מד ע וזיז שדי שהוא תרנגול הבר נ יא תהלים  תרגום
 'ה א"דע ד"ח ע"נ אתבע' ית סבר אפך ה כז ח ויקרא  תרגום 
תרגום 

 אונקלוס
 ב"ה ח"דע א"מד ע מציאות גנתא ב ט בראשית 

תרגום 
 יונתן

 ב"ה ח"דע ג"מא ע שיהא ארס הנחש בפיו ג יד בראשית

תרגום 
 יונתן

 'כללים א ב"לז ע בתשרי נברא העולם ה יג בראשית 

תרגום 
 יונתן

 'כללים א ג"לז ע בתשרי נברא העולם ה יג בראשית 

תרגום 
 יונתן

 'כללים א ב"לז ע בתשרי נברא העולם ה יד בראשית 

תרגום 
 יונתן

 'כללים א ג"לז ע נברא העולםבתשרי  ה יד בראשית 

תרגום 
 יונתן

 'כללים א ב"לז ע בתשרי נברא העולם ז יא בראשית 
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תרגום 
 יונתן

 'כללים א ג"לז ע בתשרי נברא העולם ז יא בראשית 

תרגום 
 יונתן

 'כללים א ד"מ ע בתשרי נברא העולם ז יא בראשית 

תרגום 
 יונתן

 'ם אכללי ב"לז ע בתשרי נברא העולם ח ד בראשית 

תרגום 
 יונתן

 'כללים א ג"לז ע בתשרי נברא העולם ח ד בראשית 

תרגום 
 יונתן

 'כללים א ב"לז ע בתשרי נברא העולם ח ב 'מלכים א

תרגום 
 יונתן

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע סוכות יב לז שמות

תרגום 
 יונתן

 ב"ה ח"דע ד"קלג ע סוכות יג כ שמות

תרגום 
 יונתן

וליה שרין בארעא ותרנגול ברא דקרצ נ יא תהילים
 ורישיה מטי

 ב"ה ח"דע ד"מה ע

תרגום 
 יונתן

 ב"ה ח"דע ד"מה ע תרנגול ברא, זיז שדי נ יא  תהילים

תרגום 
 יונתן

 ב"ה ח"דע ד"מה ע תרנגול ברא, זיז שדי פ יד תהילים

תרגום 
 יותנן

 'כללים א ג"מח ע ראשית חכמה א א בראשית 

תרגום 
 יותנן

כ "ה היו מונין החדשים גקודם מתן תור ח ב 'מלכים א
 רק מתשרי

 'כללים א ד"מ ע

 


